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تنميــة وإعـالم املــرأة )تـام(
نحو رؤية إعالمية نوع إجتماعية...

دليل تدريبي ملدربات ومدربي النوع اإلجتماعي واإلعالم 

من إعداد:
فداء البرغوثي: اخلبيرة اإلعالمية في مجال قضايا النوع اإلجتماعي  >

رمي عبد احلميد: باحثة إعالمية  >
فاطمة املؤقت: اخلبيرة القانونية في مجال قضايا النوع اإلجتماعي  >

حسام جبران: خبير مهارات التيسير  >

إشــراف 
سهير فراج  >

متابعة إدراية
رشا موسى  >

محمد فرارجة  >

إدارة مالية 
سالم درعاوي  >

هذا اإلصدار في عام 2012 هو عبارة عن حقيبة تدريبية تتكون من الدليل التدريبي، أفالم ومقاطع فيديو، مواد 
إذاعية، مواد مصورة فوتغرافية، ومواد من صحف ومجالت، من إعداد وإشراف تنمة وإعالم املرأة »تام« وجميع 

احلقوق محفوظة لها. 
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مـــن نــحــن: »تـام - صوت من ال صوت لهم/ ن«

تنمية وإعالم املرأة »تام«، جمعية أهلية غير ربحية غير حكومية تأسست عام 2003، لتشمل أعضاء وعضوات من مختلف 
محافظات الضفة الغربية حصلت على ترخيص من وزارة الداخلية عام 2004.

رؤيتنا: 
املرأة )تام( - إلى حتقيق مجتمع حر ودميقراطي يتسم بالعدالة واملساواة وإحترام حقوق  تصبو جمعية تنمية وإعالم 

اإلنسان، ويتمتع فيه كل فرد باحلرية واملساواة واحلصول على حقوقهم/ ن بشكل كامل دون أي متييز.

رسالتنا
نسعى إلى تغير الثقافة السلبية السائدة والصورة النمطية للنساء، من خالل إعالم حر ومغاير وإيصال صوت من ال صوت 

لهن/ م.

املرأة بصفة خاصة. وتؤدي رسالتها من خالل  تقوم برامج تام على مبادئ حقوق اإلنسان بصفة عامة ومبادئ حقوق 
تصميم وتنفيذ برامج تركز على زيادة الوعي عبر وسائل اإلعالم، وتدريب األفراد والنساء العامالت في مجال اإلعالم، 

وإنتاج املواد اإلعالمية التي ترّوج ملبادئ املساواة بني اجلنسني، )النوع اإلجتماعي( وتلبي احتياجات املجتمع الفلسطني.

قيمنا ومبادئنا وفلسفتنا
التعبير واملساهمة في  إلى تعزيز حرية  اإلنسان، وتهدف  املتعلقة بحقوق  الدولية  اإلتفاقيات  إن فلسفتنا مستخلصة من 
التغيير الثقافي اإليجابي في املجتمع الفلسطيني وأهمية املساواة والعدالة بني اجلنسني )النوع اإلجتماعي( والقضاء على 

كافة أشكال التمييز.

تعتمد مبادئ تام على الدميقراطية، ونبذ العنف، وحماية الطبيعة املادية والروحية للبشر. وترسخ بشكل كبير املشاركة 
»وخصوصاً مشاركة املستفيدين/ ات في كل مرحلة من مراحل املشاريع وتشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم«. كما 
تعمل تام مببدأ الشراكة، واإلبداع، والعمل اجلماعي لضمان اجلودة وإستمرار عملية التنمية الدائمة، وتقوم أنظمة تام 

على الشفافية واملسائلة وذلك ألننا نؤمن أن هذه املبادئ أساسّية للتأثير على املجتمعات نحو التغيير اإليجابي.

أهداف تام
رفع مستوى معرفة املجتمع مبفاهيم النوع اإلجتماعي وحقوق النساء خاصة وإحترامها وحث النساء على املطالبة بها   >

وممارستها.
تعزيز مقدرة النساء والفئات املهمشة للتعبير عن أنفسهن/ م وقضاياهن/ م وإكسابهن/ م  الوسائل إليصال أصواتهن/ م للمجتمع.  >

زيادة نسبة متثيل النساء وقضاياهن في اإلعالم، وتعزيز مقدرة اإلعالم احمللي ليكون مبنيا على مباديء حقوق اإلنسان   >
والنوع اإلجتماعي

تعزيز لغة احلوار في املجتمع عبر اإلعالم  >

الهيئة التأسيسية لتنمية وإعالم املرأة
د. رجاء السرغلي  >

سهير فراج  >
عبير كيالني   >
جيهان أنسطاس  >

فرحة أبو الهيجا   >
حازم بليدي  >

رقية تكروري  >

الهيئـة اإلداريـة لتنميـة وإعـالم املـرأة خـالل عـام  2012.
د. رجاء نافع السرغلي  >

ليندا جرايسة  >
عبير كيالني  >
فاتن فرارجة  >
فادي موسى  >

فرحة أبو الهيجا  >
كفاح صالح   >
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الفهـــــرس

مقدمة املؤسسة 
ملاذا هذا الدليل؟ 
محتويات الدليل 

إرشادات للمدربني واملدربات

العنوان األول: التدريب التشاركي الفعال           10
التعليم التقليدي والتدريب التشاركي الفعال

أساليب التدريب التشاركي الفعال
من هو املدرب/ة وامليسر/ة الناجح/ ة؟

فنون التعامل مع أمناط متعددة من املتدربني واملتدربات.
الدورة التدريبية وقواعد التخطيط لها.

بيئة التدريب

العنوان الثاني: النوع اإلجتماعي ومفاهيم تنموية         46
التنمية بعيون نوع إجتماعية

النوع اإلجتماعي وإطار مفاهيمي
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احلاجات... والنوع اإلجتماعي
املصادر... والنوع اإلجتماعي
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العنوان اخلامس: النوع اإلجتماعي واإلعالم املرئي واملسموع         95
أهمية اإلعالم في تشكيل القيم املجتمعية
حتليل متثيل النوع اإلجتماعي في اإلعالم

حتليل الصورة السيميائي

العنوان السادس: النوع اإلجتماعي واإلعالم واملكتوب                         144
النوع اإلجتماعي واإلعالم 

التغطية اإلعالمية من منظور النوع اإلجتماعي
حتليل النوع اإلجتماعي في اإلعالم املكتوب
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مقدمـــة املؤسســة 

النوع اإلجتماعي يعني لنا 

حتقيق وسيادة العدالة املطلقة  >
حتقيق السالم واملساواة  >

إكتشاف الذات وتوسيع األفق  >
أن نتقبل اإلخفاق والنقد كما نحتفي بالنجاح واملديح    >

أن نتقبل بعضنا بعضاً ونعيش معا مبحبة بغض النظر عن االختالفات  >
وال يعني حربا بني اجلنسني أو أن النساء ضد الرجال  >

بل يعني أن النساء والرجال كالهما يناضل من أجل العدالة واملساواة   >

منبــع الفكــرة

النوع اإلجتماعي في اإلعالم مبختلف محافظات الضفة  جاءت فكرة تأهيل مدربني ومدربات في مجال 
الغربية كون اإلعالم يشكل عامال اساسيا من عوامل تكوين املوروث الثقافي والبناء اإلجتماعي للشعوب 
في عصرنا احلاضر، وكون اخلبرات القادرة على التوعية بأهمية وجود إعالم حساس للنوع اإلجتماعي 
هناك  أن  إلى  إضافة  ناحية جغرافية،  من  شامل  غير  وتوزيعها  فلسطني  في  معينة  مواقع  في  تنحصر 
إختالف في فهم مفهوم النوع اإلجتماعي. لذا جاءت فكرة تنمية وإعالم املرأة )تام( في تصميم هذا املشروع 
والذي يتكون من عدة مراحل املرحلة االولى هي تدريب مدربني ومدربات في النوع اإلجتماعي واإلعالم 
وفيما بعد تقوم املجموعة التي مت تأهيلها بتدريب عاملني وعامالت في قطاع اإلعالم مبختلف محافظات 
الضفة لتعكس املفهوم الذي تؤمن به جمعيتنا ونؤمن بأنه هو الفهم احلقيقي والصحيح للنوع اإلجتماعي.
بعد إنتهاء مرحلة التدريب تقوم املجموعات بإنتاج مواد إعالمية حساسة للنوع اإلجتماعي. ونحن بدورنا 

نصدر دليلني األول هو هذا الدليل املوجه للمدربني واملدربات والثاني موجه لإلعالميني واإلعالميات.

املجتمع  اإلجتماعي في  النوع  بقضايا  الوعي  نشر  ولو بسيط في  بقدر  نكون قد ساهمنا  أن  بذلك  نأمل 
الفلسطيني.
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ملــاذا هــذا الدلـيـل...؟

تعتبر وسائل اإلعالم مبثابة البوابة األولى التي يفترض أن تعكس بدقة واقع مجتمعنا الفلسطيني على إختالف تفاصيله 
إعالمية  إنتاج تغطية  العمل بشكل جدي على  املهم  لذا فمن  احلياتية،  والسياسية  واالقتصادية  واإلجتماعية  السياسية 
التي تشكل  املجتمعية  الفئات  نظر مختلف  اإلعتبار عكس وجهات  بعني  تأخذ  معا،  آن  ومتنوعة في  وإخبارية كاملة 
فسيفساء هذا الوطن، بغض النظر عن اجلنس واملكانة والطبقة والعرق والدين. ومن املهم مبكان إشراك النساء والفئات 
العمل  مستوى  على  املتنوعة،  اإلعالمية  التغطية  هذه  إلنتاج  املجتمع  في  واألقليات  اإلعاقة  ذوي  املهمشة كاألشخاص 
اإلعالمي وعلى مستوى صناعة القرار اإلعالمي. لكن مجرد وجود عدد أكبر من النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات 

في غرف األخبار ومواقع صناعة القرار ال يعتبر مبثابة ضمان إلنتاج تغطية إعالمية حساسة للنوع اإلجتماعي.
فطبيعة األخبار والتقارير واملواد اإلعالمية على إختالفها، باإلضافة إلى اخليارات التي تؤخذ فيما يستحق وما ال يستحق 
نشره أو بثه في وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية، ناهيك عن الطريقة التي يتم من خاللها إنتاج املواد اإلعالمية، التي يجب 
أن يطالها التغيير أيضا. فالنساء والفئات املهمشة بحاجة إلى أن يتم معاملتهم كمصادر أساسية لألفكار والعناوين واحلكايا 
التي تتمحور حولها القصص، كما يجب أن يتم إجراء املقابالت إنطالقاً من قاعدة أساسية تأخذ بعني اإلعتبار إعطاء 
القيمة املعنوية للمصادر من مختلف الفئات املجتمعية كمحاورين/ ات وخبيرات أو خبراء في سياق الفكرة األساسية التي 

يتم تناولها في املواد اإلعالمية.

وعليه، ميكن أن يلعب كل من الذكور واإلناث في الساحة اإلعالمية دوراً أساسياً في تغيير املواقف والصور النمطية  
للنساء على أساس اجلنس، أو الصور النمطية للفئات املهمشة إلعتبارات قائمة على أساس املكانة اإلجتماعية أو الطبقة 
اإلقتصادية وغيرها من العوامل التي تلعب دوراً في تعزيز الصور النمطية لكل فئة من الفئات عبر مختلف وسائل اإلعالم. 

فاإلعالميون/ ات يحق لهم اخليار واإلختيار وإحداث الفرق في التغطية اإلعالمية احلساسة للنوع اإلجتماعي.
من هنا، جاءت فكرة هذا املشروع الذي يهدف في جوهره إلى القفز عن تناول القضايا النوع إجتماعية في أروقة املؤسسات 
الوطن  أو احلقوقية وتوسيع دائرتها، وذلك من خالل إستهداف اإلعالميني واإلعالميات في مختلف محافظات  النسوية 
وإعدادهم كمدربني ومدربات في هذا املجال ليقوموا بدورهم بتدريب إعالميني وإعالميات آخرين وآخريات بعد أن مت 
تصميم الدليل التدريبي الذي نضعه بني أياديكن/ م، والذي يتضمن عناوين عدة تتعلق بالنوع اإلجتماعي وهكذا تتسع 
الدائرة وتتنوع احلكايا وتستنطق القدرات الكامنة التي تخدم في جوهرها إنتاج مواد إعالمية حساسة للنوع اإلجتماعي 
وصوال إلى تغيير التنميط السائد في الوسائل اإلعالمية لألدوار التي يلعبها كل من النساء والرجال كما الفئات املهمشة 

في املجتمع بحسب توقعات الثقافة املجتمعية السائدة.

ونهمس في آذان إعالميتنا وإعالمينا بأنها دقت فحانت، دقت الساعة وحانت حلظة تأسيس وتطوير النظرة إلدماج النوع 
اإلجتماعي في اإلعالم بعيداً عن إطار العزلة اإلجتماعية من خالل التأكيد على أن النوع اإلجتماعي في اإلعالم ال يعتبر 

تهديدا لإلعالميني/ ات، بل يفترض أن يتم النظر إليه بأنه حتد إلنتاج تقارير ومواد إعالمية نوعية.
ومن املهم اإلشارة أيضا أن الصور النمطية الشائعة للنوع اإلجتماعي متجذره بشكل عميق في مجتمعنا وفي ذواتنا وعواملنا 
اخلاصة، وال ميكن أن نتسم باملوضوعية بشكل مطلق، لكن باإلمكان حتري الدقة النزاهة في العمل اإلعالمي، من خالل 

العمل على حصر مجاالت حتيزنا في قضايا النوع اإلجتماعي ومن ثم بذل املزيد من اجلهد للتغلب عليها.
نتعلم  أن  مهنيا  هو مطلوب  ما  اإلجتماعي،  بالنوع  لها عالقة  اختالفها  على  والقضايا  العناوين  بأن كل  أيضا  ونهمس 
كيفية حتديد احملاور ومختلف وجهات النظر النوع إجتماعية وإبرازها في كل موضوع، األمر الذي ال بد سينعكس 

إيجابا على إنتاج مواد إعالمية أكثر عمقا وأهمية.

ونهمس أيضا بأن النساء لسن كالرجال بحكم السياق الثقافي واإلجتماعي الذي يعش في ظله، من حيث التعرض لنفس 
التجارب في التعامل مع وسائل اإلعالم  أو في سهولة الوصول إلى نفس املصادر )كالهاتف، الفاكس، واإلمييل(، وعليه، 

فإن األمر قد يتطلب جهدا إضافيا من أجل ضمان الوصول إلى كافة الشرائح النسوية في املجتمع الفلسطيني.
كما نهمس أيضا بأن هناك ميل لإلفتراض بأن القصة، أي قصة، والتي تكون املرأة موضوعها هي قضية نوع إجتماعي 
بشكل تلقائي. هذا التوجه يهمل حقيقة أن النوع اإلجتماعي هو أمر متعلق بعالقات النفوذ بني الرجال والنساء، كما 
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بالطبيعة  أيضا  يتعلق  أنه  كما  والسيطرة،  اإلخضاع  بهدف  النفوذ  متلك  التي  والفئات  املهمشة  الفئات  بني  العالقات 
الديناميكية لهذه العالقات التي تتغير من وقت آلخر ومن مكان آلخر.

فاملادة اإلعالمية احلساسة للنوع اإلجتماعي ال تركز فقط على حوادث وعناوين بعينها، لكنها تبحث أيضا في كيفية 
تأثر كل من الرجال والنساء والفئات املهمشة بشكل مختلف بتلك احلوادث وتلك العناوين. املهم هنا هو أن كل القصص 
ميكن النظر إليها من منظور النوع اإلجتماعي. وعلى سبيل املثال تعتبر املادة اإلعالمية التي يتم إنتاجها حول مستويات 
أبعاد عملية  دراسة  إذا متت  إجتماعي حتديداً  نوع  ما، هي قصة  الذين طردهم من مصنع  للعمال  املرتفعة  اإلكتئاب 
التنشئة اإلجتماعية التي يكتسب الرجال فيها مكانة واحتراما نتيجة دورهم كمعيلني لألسرة، وحني يزول مصدر هذه 

املكانة، فقد يكون من الصعب عليهم حتديد أدوارهم في العائلة أو املجتمع.
وأخيرا وليس آخر أقول... فخرنا أننا نساء... وفخركم أنكم رجال... لكن فخر الوطن أن نكون شركاء

حملــة عن الدليـل
هذا الدليل يعتمد في جوهره على املنهجية التشاركية الفعاله في التدريب والتي تهدف في جوهرها إلى استنطاق قدرات 
وطاقات الفئات املستهدفة وتفعيلها من أجل رفع الوعي وإحداث التغيير املجتمعي للوصول إلى مجتمع متكافئ بالفرص 
بني جميع إفراده. فمن خالل مسار التدريب التشاركي تكون فرصة للتعلم والتغيير وكذلك تعزيز القدرات عند الفرد. 
كذلك متنح الفرد مساحة واسعة ملواجهة مواقفه ومعتقداته وكذلك حتليلها ومناقشتها وبالتالي تبقى هناك فرصة 
الدليل بتقنياته املتعددة مثل: العصف الذهني  التدريب التشاركيفي هذا  إلمكانية تغييرها. وعليه، مت اعتماد أسلوب 

ومجموعات العمل، ولعب األدوار والتمارين الفكرية والتمارين احلسية احلركية. 

وحاجة  املدربات  لقدرات  مراعيا  ومتنوع  ومرن  سهل  بشكل  الدليل  ومحتوى  منهجية  تصميم  جاء  املنطلق  هذا  ومن 
املشاركات، كما تضمن الدليل للعديد من الوسائل التي تساعد املدرَب/ ة على اإلبداع والتميز في نقل املعرفة وصقل 
املهارة وتراكم اخلبرات لإلعالمييني واإلعالميات على إمتداد هذا الوطن إلنتاج مواد إعالمية حساسة للنوع اإلجتماعي. 

محتويات الدليل
يتضمُن الدليُل رسماً شموليا ملالمح كل يوم تدريبي على حدا، من حيث إسم اجللسة، األهداف، املواد املستخدمة، خطوات 

التمرين، وإرشادات للمدربني/ ات لتسهيل عملية نقل املعرفة بني الطرفني. 
كما أن كَلّ جلسة تدريبية لها محتوى خاص بها، وهي مادٌة سلسة، مختصرة، شاملة، وتخدم الهدف اخلاص بها لتشكل 
املادَة األساسيَة لتّطلع عليها املدربة واملتدرب. كما مت تصميم أقسام الدليل بشكل يفتح املجال أمام املدربة ليكوَن لها اخليار 
في تصميم الدورة التدريبية بشكل شمولي أو بشكل مجزء لكل قسم من أقسام الدليل على حدا وبالطريقة التي يراها 

مناسبًة، مع األخذ بعني اإلعتبار إحتياجاِت الفئات املستهدفة من التدريب.

إرشادات للمدربني واملدربات
للقيام  كافي  بوقت  التدريب  قبل  والفعاليات  التدريب  ملسار  مالءمته  ومدى  التدريب  مكان  فحص   >

بتعديل أي خلل أو لتعديل مسار اللقاء في حال عدم مالئمة املكان لها.
<   ال بد من االنتباه لترتيب أماكن جلوس للمشاركات. 

<   التأكد من إمكانية إستخدام األساليب والتقنيات قبل التدريب بوقت كافي إلستبدال أسلوب التدريب 

املنوي إتباعه في حال عدم توافرها أو حدوث أي خلل فيها.
<   من املهم إعداد أجندة للتدريب لتحديد مسار اليوم التدريبي وزمن كل النشاطات فيها واإلستراحات بينها.

<   توفير املواد الالزمة للتدريب والتأكد من جاهزيتها.
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العنــوان األول
التـدريب التشـاركـي الفعــال

أهـــــداف اجللســـــةعنـوان اجللسـةرقـم اجللسـة

التعليم التقليدي والتدريب اجللسة األولى
التشاركي الفعال والفرق بينهما.

التدريب  ومفهوم  التقليدي  التعليم  مفهوم  على  التعرف    >
التشاركي الفعال.

<  حتديد الفرق بني  مفهوم التعليم التقليدي ومفهوم التدريب 
التشاركي الفعال.

<  حتديد الفوائد وراء التدريب التشاركي الفعال في إحداث 
التغيير املجتمعي نحو األفضل.

<  التعرف على طرق وأساليب ووسائل التدريب التشاركي الفعال.أساليب التدريب التشاركي الفعال.اجللسة الثانية

<  التعرف على سمات وخصائص األساليب التدريبية والفروق بينهما.

من هو املدرب/ ة اجللسة الثالثة
وامليسر/ ة الناجح/ ة؟

<  التعرف على سمات املدرب/ ة الناجح/ ة.

<  التعرف على سمات وامليسر/ ة الناجح/ ة.

<  التعرف على سمات ومواصفات امليسر/ ة الناجح/ ة.

اجللسة الرابعة
فنون التعامل مع أمناط 
متعددة من املتدربني 

واملتدربات.

< التعرف على أمناط متعددة من املتدربني واملتدربات.

<  التعرف على فنون التعامل مع أمناط متعددة من املتدربني واملتدربات.

الدورة التدريبية اجللسة اخلامسة
وقواعد التخطيط لها.

<  التعرف على أسس التخطيط لبرنامج تدريبي متميز.
<  التعمق في ألف باء اخلطوات الواجب اتباعها للتخطيط لبرنامج تدريبي متميز.

<  التعرف على عناصر البيئة التدريبية املتميزة.بيئة التدريباجللسة السادسة
<  حتديد الشكل األمثل للجلوس داخل البيئة التدريبية.
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اجللسة األولى  »التعليم التقليدي والتدريب التشاركي الفعال والفرق بينهما.« 

نشاط رقم )1(: »وداعا حقيبتي التقليدية«

الهــــدف
<  التعرف على مفهوم التعليم التقليدي ومفهوم التدريب أو التعليم التشاركي الفعال.

<  حتديد الفرق بني  مفهوم التعليم التقليدي ومفهوم التدريب التشاركي الفعال.
<  حتديد الفوائد وراء التدريب التشاركي الفعال في إحداث التغيير املجتمعي نحو األفضل.

< 90 دقيقةاملدة الزمنية

<  لوح القالب، أوراق اللوح القالب، أقالم ملونة فلوماستر، بطاقات ملونة بلونني، مادة الصقة )بلو تاك(، املواد املطلوبة
حقيبة مدرسية جديدة وأخرى قدمية.

خطوات  التمرين

<  خطوة رقم )1(: يطلب املدرب/ة من املجموعة الكبيرة اجللوس أرضا على شكل دائري، على أن تتوسط 
احلقيبتان املدرستيان منتصف اجللسة الدائرية، ومن ثم يتم توزيع بطاقتني )واحدة حمراء واألخرى 

صفراء( من بطاقات A5 على املشاركني/ ات.
<  خطوة رقم )2(: يقوم املدرب/ ة بطرح سؤال مفتوح أمام املجموعة، على النحو التالي: ما رأيكن/ م 

بطريقة التعليم التي كنا نتلقاها على مقاعد الدراسة في املدرسة أو في اجلامعة؟
< خطوة رقم )3(: يطلب املدرب/ ة من كل مشارك/ ة تدوين إجابته على البطاقة احلمراء، وبعد 
انتهاء املشاركني/ ات جميعا من تدوين إجاباتهم/ ن على البطاقات احلمراء، يقوم كل مشارك/ ة 
بقراءة ما كتبه على البطاقة احلمراء، وبعد اإلنتهاء من القراءة يطلب املدرب/ ة من املشارك/ ة التوجه 
إلى منتصف الدائرة لوضع البطاقة في احلقيبة املدرسية القدمية، وفي هذه األثناء يقوم متطوع أو 

متطوعة بتدوين كل اإلجابات التي يأتي على ذكرها املشاركون/ ات على اللوح القالب.
< خطوة رقم )4(: بعد االنتهاء من تدوين اإلجابات تطلب املدرب/ ة من املجموعة التأمل في مضامني 
اإلجابات التي مت رصدها على اللوح القالب واستثمارها في إجراء عصف ذهني للمجموعة حول اآلثار 
التي تركتها مثل هكذا طريقة في التعليم على مشاعرهم/ ن الذاتية، وحياتهم الشخصية وعلى 
طريقة تفكيرهم/ ن، وفي هذه األثناء يقوم متطوع أو متطوعة بتدوين كل اإلجابات التي يأتي على 

ذكرها املشاركون/ ات على اللوح القالب، باستخدام ورقة جديدة من أوراق اللوح القالب.
< خطوة رقم )5(: تقوم املدرب/ ة بطرح سؤال افتراضي أمام املجموعة على النحو التالي: »تخيلوا/ ن 
لو أن األساليب التي مت إباعها في هذا التمرين وهذه اجللسة الدائرية كانت نهجا متبعا في العملية 
التعليمية في املدراس أو في اجلامعات، فهل سيكون األثر على مشاعرنا الذاتية وحياتنا الشخصية 
وعلى طريقة تفكيرنا املختلفة، ومن ثم يطلب املدرب/ ة من كل مشارك/ ة تدوين إجابته على 
البطاقة الصفراء، وبعد إنتهاء املشاركني/ ات جميعا من تدوين إجاباتهم/ ن على البطاقات الصفراء، 
يقوم كل مشارك/ ة بقراءة ما كتبه على البطاقة الصفراء، وبعد االنتهاء من القراءة يطلب املدرب/ 
ة منه/ا التوجه إلى منتصف الدائرة لوضع البطاقة في احلقيبة املدرسية اجلديدة، وفي هذه األثناء 
يقوم متطوع أو متطوعة بتدوين كل اإلجابات التي يأتي على ذكرها املشاركون/ ات على ورقة 

جديدة من أوراق اللوح القالب.
<  خطوة رقم )6(: بعد اإلنتهاء من تدوين اإلجابات على اللوح القالب، يتم جمع أوراق اللوح القالب 
الثالثة ووضعها على أحد اجلدران في القاعة، ومن ثم يتم تقسيم املجموعة إلى ثالث مجموعات 
بالطريقة التي يراها املدرب/ ة مناسبة، على أن تقوم كل مجموعة باإلستناد إلى ما ورد من مضامني 

في أوراق اللوح القالب، حتديد الفروقات بني التعليم التقليدي والتعليم التشاركي.
< خطوة رقم )7(: بعد االنتهاء من عمل املجموعات، تقوم كل مجموعة بعرض نتائج عملها، ويدور 

النقاش في املجموعة الكبيرة على الفروقات بني التعليم التقليدي والتعليم التشاركي.
<  خطوة رقم )8(: يتم تقسيم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات ثنائية وتوزع على كل مجموعة ثالث 

بطاقات من بطاقات A5 لتقوم كل مجموعة بإستعراض أهمية التدريب أو التعليم التشاركي.
<  خطوة رقم )9(: تعود املجموعات الثنائية إلى املجموعة الكبيرة بغية استعراض نتائج عملها على أن 
يتم إلصاق البطاقات على أحد جدران القاعة وبعد اإلنتهاء من عرض عمل كل املجموعات، يدور 
نقاش حول املخرجات، ومن ثم يقوم املدرب/ ة بتلخيص النقاش إستنادا إلى ما ورد في النشرات رقم )1، 2، 3(.
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النشـــرة رقـــم )1(
نشاط رقم )1(: »وداعًا حقيبتي التقليدية«

مفهوم التدريب: ُيّعرف التدريب بأنه »النشاط املستمر لتزويد الفرد باملهارات واخلبرات واإلجتاهات التي جتعله قادرا ًعلى 
مزاولة عمل ما بهدف الزيادة اإلنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير 

كفاءة الفرد ألداء مهام محددة في اجلهة التي يعمل بتا«. 
مفهوم التعليم: هو عملية تنمية معرفية للفرد ال حتتاج إلى هدف وظيفي محدد ومن خاللها يتم تنمية القدرات الفكية 

والتطبيقية بشكل عام. 

منوذج تعليم الصغار 
تعليم الصغار هو ذلك النشاط الذي يتم فيه وضع املسئولية كاملة في أيدي املعلم ليقرر من يتعلم؟ وماذا ومتى يجب 
أن يتعلم؟ يكون دور التالميذ في منوذج تعليم الصغار هو دور املستقبل اخلاضع لتوجيهات املعلم وما يتلقاه من معلومات. 
لقد أفترض هذا النموذج أن الصغار شخصيات إعتمادية وأنهم ميتلكون خبرات قليلة تؤهلهم إلستخدامهم كموارد في 
التعليم وأنهم أصبحوا على إستعداد لتعلم ما يقال لهم لكي يستطيعوا التقدم إلى مراحل تالية وأن وعيهم بالتعلم يجعلهم 
أو  عليهم  اخلارجية  الضغوط  تأثير  مدفوعون حتت  فهم  الدروس،  تقدمه  الذي  احملتوى  ويجتمعون حول  يتمركزون 

املكافآت التي متنح لهم، إن الوسيلة األساسية في تعليم الصغار تعتمد على تقنيات نقل املعلومات.
تدريب مدربني » مدونة الكاتب- عماد احلديدي«

منوذج تعليم الكبار 
الذاتي والهادف، وهو ميارس  النمو  الفرد من أجل  أو املجهود الذي يبذله  الكبار هو ذلك النشاط املخصص للكبار،  تعليم 
دون ضغوط رسمية وال يكون مرتبطاً بشكل مباشر بوظيفة. عندما بدأ تعليم الكبار بصورة منظمة في الربع األول من 
القرن العشرين كان النموذج الوحيد أمام معلمي الكبار هو منوذج تعليم الصغار، وكانت النتيجة أنه حتى وقت قريب 
كان يتم تعليم الكبار كما لو أنهم أطفال. هذا هو ما يبرر املتاعب العديدة التي القاها معلمي الكبار مثل النسبة العالية 
للتخلف الدراسي وقلة احلافز واألداء السيئ لذلك بدأ اجلدال حول منوذج تعليم الصغار على أنه رمبا ال يكون مناسباً للكبار. 
أقترح أحدهم أن الكبار يتعلمون بشكل أفضل إذا اشتركوا بأنفسهم في حتديد متى وكيف وماذا يتعلمون. ولكن حتى 
اخلمسينات لم يكن قد بدأ بعد البحث التجريبي على تعليم الكبار ولم تكن اإلختالفات بني الصغار والكبار في مجال 
التعليم قد ظهرت بصورة جادة. وكانت دراسة أخرى قد أظهرت أن الكبار في احلقيقة يندمجون في التعلم بإرادتهم 
خارج نطاق التعلم الرسمي أكثر من إندماجهم في البرامج التوجيهية وأنهم في احلقيقة أيضاً يوجهون أنفسهم بأنفسهم 

كمتعلمني.
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النشـــرة رقـــم )2( نشاط رقم )1(: »وداعا حقيبتي التقليدية«
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النشرة رقم )3(
النشاط رقم )1(: »وداعا حقيبتي التقليدية«

التعليم التقليدي والتعلم التشاركي والفرق بينهما

التدريب 
التدريب التشاركيالتقليدي

واسعة جدامحدودة جدااملعينات التعليمية

متنوعةمحددةوسائل التدريب

إعالمية، إخبارية، استراتيجية الطرق
مهاراتيةنقل املعرفة

أصعب ويوجد اهتمام باالعتباراتأيسرسهولة اختيار الطرق

بشكل عام جماعيةفردية وإنشائيةطبيعة املهمات املرتبطة بطرق التعلم

طويل نسبياقصيرالوقت الذي نحتاج

ميسرة عملية التدريب ومنشطة للمعلوماتمقدمة للمعلوماتدور املدرب/ ة
 وتربط بني اخليوط

املدرب/ ة واملشاركون/ اتاملعلم/ ة، املدرب/ ةمحور العملية التدريبية

حرية ومشاركة في املسؤولية، تقدير الذاتتلقنيمنهجية التدريب

املدرب/ة واملشاركون/اتاملعلم/ة، املدرب/ ةمصدر املعرفة

أكثر شدا ولفتا لالنتباهضعيفة ومملةشد وتركيز االنتباه

واسعمحدودالتفاعل مع الطريقة التعليمية

إكساب املهارات واملعلومات وتغيير االجتاهات إكساب املعلوماتهدف العملية التعليمية
)السلوكيات واملواقف(

فاعلة التأثيرمحدود التأثيرتنمية التعلم الذاتي

حتليل وفلترة والتبنيتخزينمخرجات العملية التعليمية

املدرب/ ة واملشاركون/ اتاملعلم/ة، املدرب/ةالتقييم

النشرة رقم )3(
النشاط رقم )1(: »وداعا حقيبتي التقليدية«

التعليم التقليدي والتعلم التشاركي والفرق بينهما

التدريب 
التدريب التشاركيالتقليدي

واسعة جدامحدودة جدااملعينات التعليمية

متنوعةمحددةوسائل التدريب

إعالمية، إخبارية، إستراتيجية الطرق
مهاراتيةنقل املعرفة

أصعب ويوجد اهتمام باالعتباراتأيسرسهولة إختيار الطرق

بشكل عام جماعيةفردية وإنشائيةطبيعة املهمات املرتبطة بطرق التعلم

طويل نسبياقصيرالوقت الذي نحتاج

ميسرة عملية التدريب ومنشطة للمعلوماتمقدمة للمعلوماتدور املدرب/ ة
 وتربط بني اخليوط

املدرب/ ة واملشاركون/ اتاملعلم/ ة، املدرب/ ةمحور العملية التدريبية

حرية ومشاركة في املسؤولية، تقدير الذاتتلقنيمنهجية التدريب

املدرب/ة واملشاركون/اتاملعلم/ة، املدرب/ ةمصدر املعرفة

أكثر شدا ولفتا لالنتباهضعيفة ومملةشد وتركيز االنتباه

واسعمحدودالتفاعل مع الطريقة التعليمية

إكساب املهارات واملعلومات وتغيير االجتاهات إكساب املعلوماتهدف العملية التعليمية
)السلوكيات واملواقف(

فاعلة التأثيرمحدود التأثيرتنمية التعلم الذاتي

حتليل وفلترة والتبنيتخزينمخرجات العملية التعليمية

املدرب/ ة واملشاركون/ اتاملعلم/ة، املدرب/ةالتقييم
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اجللسة الثانية: »أساليب التدريب التشاركي الفعال«.

نشاط رقم )2(: »إختر ما شئت... فأساليبي متعددة«

الهــــدف
< التعرف على أساليب التدريب التشاركي الفعال.

< التعرف على سمات وخصائص األساليب التدريبية والفروق بينهما.
< التعرف على الوسائل املستخدمة في التدريب التشاركي الفعال.

< 120 دقيقةاملدة الزمنية

< لوح القالب، أوراق اللوح القالب، أقالم ملونة فلوماستر، بطاقات ملونة، سلة قش.املواد املطلوبة

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يقوم املدرب/ ة بإجراء عصف ذهني مع املجموعة الكبيرة حول أساليب التدريب التشاركي الفعال، 
من خالل طرح سؤال مباشر أمام املجموعة: ما هي أساليب التدريب عموما، ويقوم بتدوين اإلجابات على اللوح 

القالب. 

< خطوة رقم )2(: يلخص املدرب/ ة أمام املجموعة بشكل سريع أساليب التدريب بناء على النشرة رقم )4( دون 
الدخول في تفاصيل خصائص ومميزات كل أسلوب من أساليب التدريب.

< خطوة رقم )3(: يقوم املدرب/ ة بتقسيم املجموعة الكبيرة إلى خمس مجموعات صغيرة، ويقول بأنه سيركز 
فقط على أساليب التدريب التشاركي الفعال، ويتم توزيع املهام على املجموعات على النحو التالي: املجموعة رقم 
)1(: تتولى مسؤولية كتابة خصائص العصف الذهني، باإلضافة إلى إيجابياته وسلبياته؛ املجموعة رقم )2(: 
تتولى مسؤولية كتابة خصائص دراسة احلالة، باإلضافة إلى إيجابياتها وسلبياتها؛ املجموعة رقم )3(: تتولى 
مسؤولية كتابة خصائص لعب األدوار، باإلضافة إلى إيجابياته وسلبياته؛ املجموعة رقم )4(: تتولى مسؤولية 
كتابة خصائص مجموعات العمل، باإلضافة إلى إيجابياتها وسلبياتها؛ املجموعة رقم )5(: تتولى مسؤولية كتابة 
خصائص النقاش اجلماعي، باإلضافة إلى إيجابياته وسلبياته، وفي هذا األثناء يقوم املدرب/ة بزيارة املجموعات 

من أجل تقدمي املشورة واستنطاق املشاركني/ ات على الغوص في تفاصيل خصائص ومميزات كل أسلوب.

< خطوة رقم )4(: بعد اإلنتهاء من عمل املجموعات الصغيرة، يتم إستعراض نتائج عملها أمام املجموعة الكبيرة، ويتم 
تلخيص النقاش بناء على املضامني الواردة في النشرات رقم )8،7،6،5،4،3،2،1(، بصورة سريعة لتمكني املشاركني 

واملشاركات من حتديد الفروقات بني األساليب التدريبية وحتديد إيجابيات وسلبيات كل أسلوب.

< خطوة رقم )5(: تعود املجموعات الصغيرة كما مت تقسيمها في بداية هذا التمرين كما جاء في اخلطوة رقم 
)3(، من أجل حتضير فعالية تدريبية ال تتجاوز مدتها العشر دقائق، بإستخدام األسلوب الذي كتبت عنه كل 
مجموعة، مبعنى مجموعة العصف الذهني، تقوم بتحضير فعالية تدريبية بإستخدام أسلوب العصف الذهني؛ 
ومجموعة دراسة احلالة تقوم بإستخدام أسلوب دراسة احلالة؛ ومجموعة مجموعات العمل تقوم بإستخدام أسلوب 
مجموعة العمل، ومجموعة النقاش تقوم بإستخدام أسلوب النقاش، ومجموعة لعب األدوار تقوم بإستخدام أسلوب 
لعب األدوار، وذلك من خالل إختيار جملة من املواضيع والقضايا املطروحة في بطاقات معدة سلفاً على بطاقات 

A5، يتم وضعها في سلة قش ليقوم املتدربون بإختيار واحدة منها لتحضير فعالياتهم التدريبية. 

< خطوة رقم )6(: تعود املجموعات الصغيرة من أجل تطبيق فعالياتها أمام املجموعة الكبيرة، وبعدها يتم تقييم 
عمل كل مجموعة من قبل املجموعات األخرى ومن قبل املدرب/ ة،  ومدى قدرتها على إيصال الفكرة األساسية 

للقضية املطروحة من قبلهم، 

< خطوة رقم )7(: يقوم/ ة املدرب/ ة أخيراً بإستخدام عرض power point، بالتطرق إلى الوسائل املستخدمة 
في التدريب التشاركي الفعال.

إرشادات للمدرب/ ة

من املهم التركيز عند احلديث عن أساليب التدريب التركيز على أنها تتضمن ثالث أساليب أساسية: أساليب 
العرض، أساليب املشاركة، األنشطة خارج قاعة التدريب، ولكن هذا التمرين يركز فقط على أساليب املشاركة، 
كما جاء في اخلطوة رقم )3(، إال أنه ميكن تناول األسلوبني األخرين إذا كان هناك متسع من الوقت، من خالل 
تقسيم املجموعة الكبيرة إلى ثالث مجموعات صغيرة: املجموعة األولى تتناول أساليب العرض؛ املجموعة الثانية 
تتناول أساليب التدريب املشاركة؛ واملجموعة الثالثة تتناول األنشطة خارج قاعة التدريب، علما بأن املضامني 

في النشرة تغطي كافة األساليب التدريبية.
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النشـــرة رقـــم )1(
نشاط رقم )2(: »إختر ما شئت... فأساليبي متعددة«

أساليب التدريب
يقصد بأساليب التدريب هي الطريقة )الكيفية( التي يتم من خاللها عرض املادة التدريبية. 

العوامل التي حتدد أسلوب التدريب:
املتدربني: يجب مراعاة أعمار وجنس واملستوى التعليمي وخبرات املتدربني/ ات.   >

ظروف التدريب: زمن التدريب، مكان التدريب، التسهيالت واملواد املتاحة، عدد املتدربني/ات.   >
موضوع التدريب.   >

امليزات النسبية للمدرب.  >

تنقسم أساليب التدريب إلى ثالثة أنواع:
أساليب العرض: احملاضرة، التطبيق العلمي/ اإليضاحي.   >

اإلجتماعية،  الدراما  املناقشة،  مجموعات  الذهني،  العصف  األدوار،  لعب  احلالة،  دراسة  املناقشات،  املشاركة:  أساليب   >
األلعاب والقصة غير الكاملة. 

األنشطة خارج قاعة التدريب: التكليفات، املشروعات، الزيارات امليدانية/ الرحالت.   >
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النشرة رقم )2(
نشاط رقم )2(: »إختاري ما شئِت... فأساليبي متعددة«

أساليب التدريب

أواًل: أساليب العرض
من األساليب الشائعة في كل الدورات التدريبية والتي يتم من خاللها نقل املعارف واملعلومات للمتدربني، تقدمي أهداف 
الدورة وبرنامجها هو أحد األمثلة العامة لذلك، تدريس كيفية إختيار العينات البحثية هو منط آخر. أساليب العرض 
هي موعظة في معظم أجزائها وهي وسيلة إتصال في إجتاه واحد بني املدرب واملتدرب. وهي إقتصادية من حيث املساحة 
والوقت بإعتبار قدرتها على تقدمي قدر كبير من احملتوى املعرفي إلى عدد كبير من احلضور في فترة زمنية قصيرة.

املتدربني/ ات وإستمرار  انتباه  السلبي ومحدودية جناحها في جذب  العرض يتمثل في طبيعة أسلوبها  أساليب  وعيوب 
تركيزهم لتحقيق معدل مرضي من التذكر واإلسترجاع.

1. احملاضرة
هي أحد أكثر األساليب شيوعاً في عرض املعلومات في املجموعات الكبيرة. اإلتصال غالباً يكون في إجتاه واحد: عند 

تقدمي احملاضرة ينصت احلضور ويسجلون النقاط وعادة ما يتم طرح األسئلة بعد نهاية احملاضرة. 

احملاضرة متّكن من عرض قدر كبير من املعلومات في فترات قصيرة من الوقت. هذا يوضح مالءمة احملاضرة لألوضاع 
التي يكون فيها الوقت محدوداً. وميكن زيادة وحتسني فعالية احملاضرة من خالل إستخدام املعينات البصرية املناسبة من 

أدبيات تساعد املتلقي في تكوين صورة ذهنية حول املوضوع املقدم وجتعله أكثر تركيزاً.

سلبيات احملاضرةإيجابيات احملاضرة

اإلتصال في اجتاه واحد يقلل تختصر الكثير من الوقت. 
من التغذية الراجعة واملداخالت. 

اإلنتباه يقل كلما طالت احملاضرة. تناسب مختلف أحجام املجموعات. 

ر واإلستعادة يكون منخفضاً. ال حتتاج إلى الكثير من املعدات.  معدل التذُكّ

غير مناسبة للتدريب على املهارات. ميكن تعديلها لتناسب إحتياج املتدربني. 
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تابع النشرة رقم )2(
نشاط رقم )2(: »إختر ما شئت... فأساليبي متعددة«

أساليب التدريب

2. العرض اإليضـاحـي
العرض اإليضاحي هو أسلوب يتم إستخدامه لتقدمي طريقة أو مهارة معينة حتت ظروف حقيقية مماثلة للواقع. والعرض 
اإليضاحي شأنه شأن احملاضرة يهدف إلى تزويد املتدربني مبعارف ومهارات معينة، لكن في حالة العرض اإليضاحي فإن 

املتدربني/ ات تتاح لهم الفرصة لرؤية النتائج املباشرة للمهارة احملددة.

العرض اإليضاحي ميكن أن يكون حياً بأن يقوم املدرب/ ة بأداء املهمة املطلوبة أمام املتدربني/ ات أو ميكن أن يتم باستخدام 
معينات بصرية )شرائح مصورة- فيديو- فيلم... إلخ(. توضح كيفية القيام باملهمة املعينة حتت ظروف محددة. 

أحد أهم نقاط القوة في العرض اإليضاحي هي أّنه يوضح كيفية القيام مبهمة ما بشكل حقيقي، وهو بذلك يكون أكثر 
إقناعاً إذ يرفع من درجة ثقة املتدرب/ ة في قدرات املدرب/ ة عالوة على إضفاء البعد التطبيقي العملي على التدريب، 

لذلك فهو ميتاز عن احملاضرة في التمكني من التطبيق وإرتفاع معدل اإلسترجاع والتذكر

سلبيات العرض اإليضاحيإيجابيات العرض اإليضاحي

التكاليف والفترة الزمنية الالزمةيرفع من مستوى تركيز وانتباه املتدرب/ ة. 
للتحضير قد تكون كبيرة. 

قد يؤدي إلى فقدان الثقة إذا لم َيَؤَدّ باملستوى املطلوب. دعم عملي تطبيقي للمحاضرات والنظريات. 

يفضل للمجموعات الصغيرة. املشاهدة املباشرة ترفع من درجة املصداقية والثقة. 

يحتاج إلى مواصلة التطبيق التغذية الراجعة املباشرة والفورية.
والتدريب للحصول على أفضل النتائج. 
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النشرة رقم )3(
نشاط رقم )2(: »اختاري ما شئِت... فأساليبي متعددة«

أساليب التدريب

ثانيا: أساليب املشاركة
أساليب التدريب باملشاركة تؤمن مبشاركة املتدربني/ ات في عملية التعلم للتعبير عن وجهات النظر املتعددة وتشجعهم/ن 
على االستفادة من خبراتهم/ ن في فعاليات التدريب. هذا باإلضافة إلى أنه بينما تقتصر أساليب العرض على مشاركة 
املتدرب بالسماع كما هو في احملاضرة أو بالرؤية كما هو بالعرض اإليضاحي، فإن أساليب املشاركة تؤدي إلى اشتراك 

املتدربني بشكل نشط في عملية التعليم. 

1. النقاش اجلماعي
املشاركني/ات  مع  تشاركي  بشكل  مناقشته  وتتم  املدرب/ة،  قبل  من  ما  موضوع  طرح  فيه  يتم  تدريبي  أسلوب  هو 

والوصول إلى إستنتاجات ومقترحات تغني هذا املوضوع. 

عند إجراء املناقشات يتم إستخدام نوعني من األسئلة:
األسئلة املفتوحة: وهي األسئلة التي ميكن إستخدامها في تشجيع العفوية والتلقائية، وهي تسمح للمتدربني بإستخدام 
واإلهتمام  النقاش  إستمرار  في  ناجحاً  أسلوباًَ  هذا  يعتبر  وبذلك  لألسئلة،  اإلستجابة  عند  اخلاصة،  وتعبيراتهم  لغتهم 

والتشجيع على املشاركة.
أنها تتطلب إجابات محددة  النقاش وتركيزه في نقاط محددة، حيث  املغلقة: وهي األكثر جدوى في قيادة  األسئلة 

ألسئلة محددة وتذكر املتدربني/ ات بالنقاط الرئيسة في املناقشة. 

سلبيات النقاش اجلماعيإيجابيات النقاش اجلماعي

قد تستهلك الكثير من الوقت. تشجع املتدربني/ ات على تطوير مهارات اإلتصال. 

النجاح يعتمد على التفاعل بني أعضاء املجموعة. دعم عملي تطبيقي للمحاضرات والنظريات. 

قد يسيطر عليها بعض الذين يجيدون النقاش )اجلدال(. توفر تغذية راجعة فورية وتولد نوع من التعاون. 

ن من تبادل اآلراء واخلبرات.  ِكّ ال بد من إ امتالك املدرب/ ة مستوى عاٍل من مُتَ
املهارات في إدارة الوقت وتوجيه النقاش. 
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تابع النشرة رقم )3(
نشاط رقم )2(: »إختر ما شئت... فأساليبي متعددة«

أساليب التدريب

2. دراسة احلالة/ احلالة الدراسية: دراسة احلالة تتضمن إختباراً تفصيلياً لوضع محدد، هذا الوضع قد يكون حقيقياً أو 
إفتراضياً لكن بالضرورة أن يتم إختياره بعناية ليتضح ويرتبط بشكل مباشر باإلطار العام للبرنامج التدريبي. في دراسة 
احلالة ينمي املتدربون/ ات مهاراتهم في التفكير والتحليل واإلستنتاج حول املبادئ النظرية والتطبيقية. وتتمثل نقاط 
القوة في أسلوب دراسة احلالة في أنه ميزج بني املناهج العملية حلل املشكالت مع التحليل العميق حلاالت محدودة. من 
خالل إدخال الواقعية إلى قاعة التدريب، فإنه من األفضل إستخدام دراسة احلالة كتكملة ألساليب التدريب األخرى، بينما 
تكون احملاضرة أكثر فاعلية في توصيل املعلومات األساسية ملوضوع ما، فإن دراسة احلالة تكون األفضل عند إستخدامها 

لتطبيق تلك املعارف حول املوضوع.

سلبيات دراسة احلالةإيجابيات دراسة احلالة

قد تستهلك الكثير من الوقت. حتسن مهارات حل املشكالت وتطبيق املفاهيم واألساليب. 

صعوبات اإلختيار مع املواد اجلاهزة املتاحة. ُتضفي ملسة من الواقعية على املناقشات النظرية. 

إعداد حاالت دراسية جديدة يحتاج إلى وقت. نشاط يركز على املتدرب/ ة. 

ن من التفاعل والتعلم اجلماعي.  ِكّ خطورة التعامل معها كلعبة أو مترين خاصًة مُتَ
عند اعتمادها على تصور إفتراضي. 

ن من البناء التحليلي.  ِكّ حتد من إمكانية التعميم.مُتَ
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النشرة رقم )4(
نشاط رقم )2(: »إختاري ما شئِت... فأساليبي متعددة«

أساليب التدريب

3. لعب األدوار: لعب األدوار هو أسلوب تدريبي يقوم املتدربون/ ات بأداء وضع إفتراضي أو حقيقي أمام احلضور ويتم 
إعطاؤهم اخللفية الضرورية وبعض األفكار حول كيفية تنظيم أدوارهم/ ن ولكن ليس هناك حواراً أو نصاً محدداً بل 
األمر ملوضوع  املشاهدون/ ات واملشاركون/ ات معاً مبناقشة  العرض يقوم  األدوار. بعد نهاية  أثناء لعب  يتم توليد ذلك 
لعب األدوار. معظم الناس معتادين على فكرة لعب األدوار من موقع سلبي )مشاهدة العروض على التلفزيون( ومن ثم 
يطور  وكذلك  الوجدانية  مشاركتهم  ويحث  اهتماماتهم،  يستقرئ  التدريب  خالل  األدوار  لعب  في  مشاركتهم  فإن 
تطوير  اإلجتاهات؛  وتطوير  تغيير  في:  األدوار  لعب  إستخدام  وبوجه خاص ميكن  املشكالت،  ومهاراتهم حلل  تلقائيتهم 
مهارات التفاوض؛ إستكشاف العالقات اإلنسانية الضعيفة؛ إظهار اجلوانب اإلجتماعية والسياسية لألوضاع؛ تعزيز التعلم من 

خالل العمل وإرتكاب األخطاء.

سلبيات لعب األدوارإيجابيات لعب األدوار

عرض املوضوعات بشكل درامي يساعد على
النجاح يعتمد على قدرات األفراد وديناميكية املجموعة.  ملء الفراغات في نظام التدريب التقليدي. 

قد يحتاج للكثير من املوارد. يزيد من عالقة التدريب باألوضاع احملددة. 

ليس كل املشاركني/ ات حريصنييبني التلقائية ومهارات حل املشكالت. 
 وجادين في لعب األدوار )خاصة في املواقع القيادية(. 

قد ينجرف املشاركون/ ات  إلى إجتاهات أخرى يشجع على املشاركة. 
بعيدة عن الهدف التدريبي. 

غير مناسب للمجموعات الكبيرة. مفيد في التعامل مع اإلجتاهات والسلوك. 

ميكن أن يساعد في بناء مهارات 
قد يؤذي األشخاص احلّساسني.اإلتصال الشخصي وبناء الثقة بالنفس. 

التعلم من خالل العمل. 
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النشرة رقم )5(
نشاط رقم )2(: »إختر ما شئت... فأساليبي متعددة«

أساليب التدريب

4. العصف الذهني: هذا األسلوب يستخدم بكثرة في توليد األفكار والتشجيع على اإلبتكار حيث يتم تقدمي موضوع أو 
مشكلة للمتدربني/ ات ويطلب منهم حلها، ويتم تشجيعهم على طرح األفكار بكل حرية للوصول إلى أفكار أو حلول مناسبة. 
بعد  إال  يتم  األفكار ال  التقييم واحلكم على  فإن  لذلك  أفكار جديدة  الذهني هو تشجيع تقدمي  للعصف  األساسي  املبدأ 

احلصول على قدر جيد منها لذلك ال بد من تسجيل كل األفكار املقدمة وإعدادها للنقاش فيما بعد. 
واملبدأ الثاني هو تشجيع الكل على املشاركة دون حتديد أو متييز.

سلبيات العصف الذهنيإيجابيات العصف الذهني

يناسب املجموعات متوسطة احلجم. مستوى عالي من املشاركة. 

يتطلب مهارات عالية من املدرب. ليس فيه تقييم أو مناقشة. 

قد ال يكون من السهولة قياس التقدم والنتائج. جو إبتكاري. 

النجاح يعتمد على فاعلية املجموعات. تعاوني.
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النشرة رقم )6(
نشاط رقم )2(: »إختاري ما شئِت... فأساليبي متعددة«

أساليب التدريب

5. مجموعات العمل: هذا األسلوب مت حتويره من أسلوب العصف الذهني وهو يهدف إلى توليد نقاشات تقود إلى أفكار 
جديدة وحلول على أساس نقاشات مجموعات صغيرة. مجموعات املناقشة تضم في العادة )5- 6( أشخاص وقد يطلب من 

املجموعة إنتاج أفكار حول موضوع محدد أو مفتوح بإختيار شخص منها ليقوم بعرض نتائج عملها على اآلخرين.

سلبيات مجموعات العملإيجابيات مجموعات العمل

مناسب فقط للمجموعات الصغيرة. مستوى عالي من املشاركة. 

قد ال يكون التفاعل جيداً داخل املجموعة. نقاش مركز على األهداف واألفكار. 

يحتاج إلى مهارات عالية من املدرب/ ة. إبتكاري. 

يعطي األفراد فرصة لقول أشياء دون مواجهة كل املجموعة. 
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النشرة رقم )7(
نشاط رقم )2(: »إختر ما شئت... فأساليبي متعددة«

أساليب التدريب

ثالثا: األنشطة خارج قاعة التدريب 

1. التكليفات: هي النموذج األكثر شيوعاً من األنشطة خارج قاعة التدريب وتستخدم التكليفات لتحقيق اآلتي: تعزيز 
التعلم الفردي وإلثراء ومتديد التعلم إلى خارج إطار قاعة التدريب. وقد تأخذ التكليفات أياً من األشكال التالية: )القراءة- 

الكتابة- التمارين(. 

لبذل مجهول  للمتدرب  بتوفير فرصة  وذلك  التكليفات  التي حتققها  الصغيرة  الفوائد  املشروع كل  يضم  املشروع:   .2
تدريبي بطول البرنامج التدريبي. هناك أربع مجموعات رئيسة من املشروعات: املشروعات البحثية؛ مشروعات إستعراض 

املعارف والوثائق؛ بحوث املعلومات؛ تصميم املشروعات.

إيجابيات املشروعإيجابيات التكليفات

التركيز على أداء العمل بواسطة املتدرب/ ة. حتسني األداء املهارة لدى املتدرب/ ة. 

يطور إحساس املتدرب باملسئولية، التخطيط واملبادرة. تعزيز التعلم الفردي. 

األفضل في إحتواء عملية التعلم الذاتي. تتيح زمناً إضافياً للتدريب. 

يوسع مدى التدريب ليشمل مجاالت إهتمام املتدرب وخبراته. ال تتطلب الكثير من التحضير من قبل املدرب/ ة. 

ن من الدراسة التفصيلية للموضوعات واملشاكل. ميكن أن تعمل كتعزيز معنوي. مُيِكّ

مُيِكن أن ينتج عنه حاالت دراسية ناجحة. 
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النشرة رقم )8(
نشاط رقم )2(: »إختاري ما شئِت... فأساليبي متعددة«

أساليب التدريب

ثالثا: األنشطة خارج قاعة التدريب 

3. الرحالت/ الزيارات امليدانية: الرحالت/ الزيارات امليدانية متّكن املتدربني/ ات من رؤية أو جتربة بعض األشياء التي 
تدربوا عليها في الدورات التدريبية، لتحقيق الفاعلية والنجاح فإن الزيارات امليدانية التي نرغب في تضمينها في البرنامج 
ات بشكل  للمشاركني/  وإبالغها  األهداف  اآلتي: توضيح  وهذا يتطلب  ومحدداً  أن يكون هدفها واضحاً  التدريبي يجب 
مسبق؛ وضع خطة للزيارة بشكل فاعل؛ توفير قدر مناسب من الفرص للمناقشة واحلوار أثناء وبعد الزيارة. والزيارات 

امليدانية تأخذ أحد شكلني: 

الزيارات: الغرض األساسي منها إعطاء املجموعة الفرصة للمشاهدة، وعلى الرغم من طبيعتها السلبية، فإنها تساعد على 
رؤية األنشطة على الطبيعة وفي بيئتها احلقيقية، وتأخذ الزيارات األشكال التالية: اإلجتماعات )إجتماعات في املناطق، 

مجموعات مناقشة(؛ املعارض؛ مواقع تنفيذ املشروع. 

اجلوالت الدراسية: ميكن حتويل الزيارات امليدانية إلى خبرة تعليمية نشطة وذلك بأن تتضمن القيام ببعض املهام وليست 
املالحظة فقط. وفي كال النوعني من الزيارات امليدانية يتطلب األمر إعداداً جيداً من املدرب/ ة للزيارة من حيث: إختيار 

املوقع املناسب؛ توفير معلومات أولية عن املوقع املزمع زيارته؛ توفير مواد حتتوي توجيهات خاصة بالزيارة.

إيجابيات الزياراتإيجابيات الرحالت

مبدأ الترفيه قد يسيطر على املتدربني/ ات املشاهدة واملمارسة أكثر إقناعاً ومعدل التذكر يكون عالياً. 
وتفقد الزيارة قيمتها التدريبية. 

الزمن قد يكون معوقاً خاصاً في الدورات القصيرة. ثقة أكبر في ربط النظرية بالتطبيق. 

اإلعداد املسبق يتطلب الكثير من اجلهد. التوسع في عملية التعلم إلى خارج قاعة التدريب.
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اجللسة الثالثة: »من هي/  هو املدرب/ ة وامليسر/ ة الناجح/ة؟«.

نشاط رقم )3(: »جناحاتي مرتبطة مبهاراتي«

< التعرف على سمات املدرب/ ة وامليسر/ ة الناجح/ ة.الهــــدف
< التعرف على املهارات التي يجب أن ترتبط باملدرب/ ة أو امليسر/ ة الناجح/ ة.

< 90 دقيقةاملدة الزمنية

< بطاقات A5 ملونة )أحمر وأصفر مثال(، أقالم فلوماستر، مواد الصقة، كرتون كبير أبيض املواد املطلوبة
عدد )2(.

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يقوم املدرب/ ة بتقسيم املجموعة الكبيرة إلى مجموعات عمل ثنائية.
على كل  أخرى صفراء  بطاقات  وثالث  بطاقات حمراء  ثالث  توزيع  يتم   :)2( رقم  خطوة   >
مجموعة ثنائية، ومن ثم تطلب املدربة من كل مجموعة ثنائية كتابة 3 سمات للمدرب/ ة أو 
امليسر/ة الناجح/ ة على البطاقات احلمراء، بحيث تكتب سمة على كل بطاقة  وأيضا كتابة 3 

سمات للمدرب/ ة أو امليسر/ ة الفاشل/ ة على البطاقات على البطاقة الصفراء.
< خطوة رقم )3(: يطلب املدرب/ ة من كل مجموعة ثنائية تباعاً التوجه إلى احلائط املعلق عليه 
سلفا الكرتون املعنون باملدرب/ ة وامليسر/ ة الناجح/ ة، وكذلك الكرتون املعنون باملدرب/ ة أو امليسر/ 
ة الفاشل/ ة، بحيث يقوم أحد أفراد املجموعة الثنائية بقراءة السمة املكتوبة للمدرب/ ة أو امليسر/ ة 
الناجح/ ة على كل بطاقة، في حني يقوم األخر بإلصاق البطاقة على الكرتون،  وكذلك قراءة 

السمة املكتوبة للمدرب/ ة أو امليسر/ ة الفاشل/ ة ويقوم األخر بإلصاق البطاقة على الكرتون.  
< خطوة رقم )4(: بعد اإلنتهاء من قراءة السمات املتعلقة باملدربني/ ات وامليسرين/ ات، يتم تقسيم 
املجموعة الكبيرة إلى مجموعتني ويطلب من كل مجموعة التأمل في سمات املدرب/ ة وامليسر/ 
ة الناجح/ ة وكذلك املدرب/ ة وامليسر/ة الفاشل/ ة، ومن ثم تقوم املجموعة األولى بكتابة مشهد 
متثيلي يتناول مهارات املدرب/ ة وامليسر/ ة الناجح/ ة واألثر الذي يتركه على املشاركني/ ات في 
الدورة التدريبية، واملجموعة الثانية تكتب مشهدا آخر يتحدث يتناول سلبيات املدرب/ ة وامليسر/ ة 
الفاشل/ ة، واألثر الذي يتركه على املشاركني/ ات في الدورة التدريبية، وحبذا لو كان املشهدين 
يتناوالن قضية واحدة أو عنوانا واحداً تتفق عليه املجموعتني، من مثل قضية حق املرأة في 
امليراث، أو حق الفئات الفقيرة في العمل، حتى تسهل عملية املقارنة في فحص مدى قدرة كل 

مدرب/ ة على إيصال الفكرة والهدف من التمرين واملعرفة املنشودة للمشاركني/ ات.
< خطوة رقم )5(: تعود املجموعتني الصغيرتني من أجل متثيل املشهد التمثيلي أمام املجموعة 
األساسية  الفكرة  إيصال  تقييم عمل كل مجموعة ومدى قدرتها على  يتم  وبعدها  الكبيرة، 

للقضية املطروحة، من قبل املجموعة األخرى ومن قبل املدرب/ ة.
< خطوة رقم )6(: يقوم املدرب/ ة أخيراً بإستخدام عرض power point، بالتطرق إلى أبرز 
املهارات التي يجب أن يتحلى بها كل مدرب/ ة، من أجل ضمان تدريب تشاركي فعال، باإلستناد 

إلى ما ورد في النشرات من رقم )4،3،2،1(.
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النشرة رقم )1(
نشاط رقم )3(: »جناحاتي مرتبطة مبهاراتي«

املدرب/ ة امليسر/ ة الناجح/ ة

مواصفات املدرب/ ة امليسر/ ة الناجح/ ة
واثق/ة بنفسه/ ا وبإمكانياته/ ا.  .1

شخصية واعية متزنة، مليئة بالنشاط واحليوية وتتسم بروح الدعابة وخفة الظل، إنسان صادق وطبيعي.  .2
متتلك/ ميتلك القدرة على اإلحساس باآلخرين والتفاعل معهم وتثق/يثق باملتدربني/ ات.  .3

ملمة/ ملم باملعلومات حول مضمون التدريب.  .4
حتب/ يحب عمله/ ا، )أحب/ ي ما تعمل حتى تعمل/ ي ما حتب/ ي(.  .5

تخطط/ يخطط وتستعد/ يستعد بشكل كامل وجيد للتدريب.  .6
تسعى/ يسعى بشكل مستمر إلى حتقيق االنسجام بني املشاركني/ ات.  .7

حتدد/ يحدد الهدف وطريقة الوصول إليه بأسرع الوسائل وأوضحها.  .8
حتضر/ يحضر املواد واألجهزة التي سيتم إستخدامها، ستستخدمها، املواد املقروءة واملنشورات املتعلقة بالورشة مسبقاً.  .9

إدارة الوقت، تقسم/ يقسم وقت التدريب بشكل جيد.  10
متلك/ ميلك مهارات تدريبية عالية إلدارة اجللسة بنجاح مثل مهارات اإلتصال والقدرة على اإلستماع وحسن التعامل   .11

مع املشاركني.
متلك/ ميلك املرونة والقدرة على التكيف طبقاً للظروف واإلحتياجات الطارئة.  .12

تبني/ يبني برنامج تدريب قابل للتطبيق في مجاالت احلياة املختلفة.  .13
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النشرة رقم )2(
نشاط رقم )3(: »جناحاتي مرتبطة مبهاراتي«

املهارات التي يجب أن يتحلى بها املدرب/ ة امليسر/ ة الناجح/ ة

الناجح/ ة التمتع بها او إتقانها في هذا املجال وبغض  لعل أهم مهارة يجب على املدرب/ ة امليسر/ ة  1. مهارة اإلصغاء: 
النظر عن الدور الذي تلعبه/ يلعبه هي مهارة اإلصغاء. ومن املفيد هنا في ذات السياق حتديد الفرق بني مفهومي اإلصغاء 
واإلستماع. فاألول مقصود به إستخدام احلواس كلها مع الشخص املتحدث، مبعنى اإلستماع، الفهم والتحليل لكل ما يقوله 
املتحدث وكذلك فهم املشاعر والعواطف املرافقة. أما مفهوم اإلستماع فيقصد به مجرد سماع ما يقوله املتحدث دون فهمه 
أو حتى اإلستماع إلى كل ما قيل. لكن ما يهمنا هنا هو ملاذا يجب أن نستخدمها وكيف؟ ومن املهم اإلشارة هنا إلى ضرورة 
أن يقوم املدرب/ ة امليسر/ ة الناجح/ ة باإلصغاء لكل املشاركني/ ات وإعطاء اجلميع نفس القدر من اإلهتمام والفرصة 

للحديث، فاإلستماع للجميع ودومنا أي متييز جزء مهم من عملية التواصل معهم.

وراء  والهدف  فعالية،  أكثر  لكنها  أقصر  بطريقة  املتحدث  يقوله  ما  صياغة  بها  واملقصود  الصياغة:  إعادة  مهارة   .2
ن  وجذبهم/  بالتفكير  ات  للمشاركني/  املجال  فتح  النقاش؛  من  أعمق  مستوى  إلى  احلوار  نقل  في  يكمن  إستخدامها 
للمشاركة بالنقاش؛ عندما يحتد احلوار وتزداد سرعتة للعمل على تهدئة احلوار بني األطراف دون املس بهم. وعادة ما 
تستخدم مهارة إعادة الصياغة عندما يكرر املشارك/ ة حديثه/ ا، أو مع املشاركني/ ات الذين ال يستطيعون التعبير عن 
أنفسهم/ ن بشكل جيد؛ أو للسيطرة على املقاطعات بشكل ال يؤذي مشاعر املشاركني/ ات. ولدى ممارستها في التدريب 
يجب مراعاة ما يلي: إعادة صياغة ما يقوله املتحدث بكلماتك أنت، لكن التركيز على املتحدث/ة مع نسب الفكرة له/ا أي 
أنت تقصد/ي على سبيل املثال، أن تكون جمل إعادة الصياغة أقصر من اجلملة األصلية؛ أي ال تستعمل نفس الكلمات 
التي مت إستخدامها من قبل املتحدث/ ة أو تكررها؛ جتنب/ ي إطالق األحكام فاملدرب/ة ليس واعظاً/ ة أو صاحب/ ة القيم 

الفضلى؛ ال ٌتقيم/ ي؛ اعكس/ ي مشاعر املتكلم/ ة وليس فقط ما تقول/ يقول.
  

3. مهارة إستخدام األسئلة املفتوحة: من املهم العمل على جذب بقية املشاركني/ ات للحديث من خالل إستخدام مهارة 
األسئلة املفتوحة، إذ تسمح األسئلة املفتوحة بقدر أكبر من احلرية إلختيار طريقة اإلجابة. فبينما تكون طريقة اإلجابة 
على األسئلة املغلقة بـ نعم أو بـ ال؛ تستحث األسئلة املفتوحة إستنطاق قدرات املشاركني/ ات والتفكير لإلجابة عليها. 
كما ميكن أن تكون األسئلة املغلقة أسئلة موجهة: أال تعتقد أن ذلك التصرف كان غبيا؟ أو هل كنت غاضبا عندما 
قلت ذلك؟« متلي األسئلة املوجهة إجابة محددة بشكل ما، على عكس األسئلة املفتوحة التي تسمح بقدر أقل من اإلستجابة 
املبنية على رد الفعل. فيما يلي بعض األمثلة ألسئلة مفتوحة: ماذا حصل؟ كيف تشعر حيال ذلك؟ كيف تظهر مسألة 
العدل في هذا الوضع؟ ماذا ترغب أن يحصل؟ كيف أستطيع املساعدة؟ كيف سارت األمور؟ إذا كان بإمكانك القيام بأي 

شيء، ماذا يكون؟ ما هو املفيداً لك في هذه اللحظة؟ وملاذا؟ كيف ذلك؟ ما هي أهدافك؟

4. مهارة املرآة: واملقصود بها العمل على عكس ألقوال ومشاعر املتحدث/ ة، إال أنه يفضل عدم إستخدامها بكثرة، لكنها 
توجه فقط ألفراد محددين أو من هم بحاجة للتأكد بأن حديثهم قد مت سماعه.

5. مهارة جمع األفكار: وتعني مهارة دمج إعادة الصياغة واملرآة. 

6. مهارة التعقب: واملقصود به هو تعقب األحاديث واألفكار التي مت تبادلها خالل الفترة السابقة، من خالل قول امليسر/ة 
بأن هناك أفكار عديدة مت طرحها في هذا اللقاء، ويترك للميسر/ ة تقدير الوقت املناسب إلستخدام التعقب، والذي ال بد 
يعتمد بالضرورة على حدة النقاش وكثافته، إال أننا ننصح باستخدام مهارة التعقب كل 30-40 دقيقة. عندما نستخدم 
هذه املهارة نعمل على إسناد األفكار إلى أصحابها على النحو التالي: حسام قال وهيام قالت كذا، أما ميالد فقال كذا، 
وذلك من أجل شمل كل األفكار وأصحابها. أما األسباب وراء إستخدام مهارة التعقب، فتتلخص باآلتي: يفيد في عملية 
التواصل في األفكار بني امليسر/ة وبني املشاركني/ات من خالل إظهار إهتمامها باإلصغاء لكل األفكار املطروحة؛ التأكد أن 
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ما تقوله/ يقوله املدرب/ ة أو امليسر/ ة هو ما قصده املتحدث/ ة؛ فحص مدى إهتمام املشاركني/ ات وأنهم ما زالوا قادرين/ 
ات على اإلستيعاب.

7. مهارة التشجيع: أي تشجيع املشاركني/ ات على احلديث، آخذين بعني اإلعتبار أن ال يظهر ذلك وكأن هناك متييز 
شخص عن آخر أو أن جتذب اإلنتباه للمشارك/ ة بحيث يرتبك أو يخجل، وهذا ما نطلق عليه وضع الشخص حتت مركز 

الضوء.

8. مهارة املوازنة: واملقصود بها عدم إعطاء مشارك/ ة أو مجموعة من املشاركني/ ات فرص للحديث طوال الوقت، بل 
يفترض العمل على إشراك اآلخرين/ اآلخريات حتديدا الذين يتسمون بالهدوء والصمت من خالل إرسال رسالة واضحة 

للذين ال يريدون احلديث أن هناك فرصة اآلن للحديث.

9. مهارة تنظيم عملية إبداء اآلراء والنقاش: واملقصود بذلك تنظيم عملية إبداء اآلراء ومداخالت املشاركني/ ات، علما 
بأن هناك طرق مختلفة إلستخدام هذه املهارة، منها على سبيل املثال ال احلصر، طريقة إعطاء أرقام لالشخاص الراغبني في 
احلديث، بعد طرح سؤال مفتوح للنقاش، من خالل توزيع األرقام على أولئك الذين يرفعون أيديهم/ ن لإلجابة، ومن ثم 
نبدأ مبناداة األرقام 1 2 3 4 5 الخ، أما الطريقة األخرى فيطلق عليها طريقة تسجيل األسماء بداًل من األرقام. ومن الضروي 
أن يقوم املدرب/ ة بعدم التركيز على إختيار املشاركني/ ات  من ذات االجتاه، بل األفضل أن يقوم كل مرة بتغييره 

فمرة شماال وأخرى ميينا وثالثا من الوسط.

10. مهارة التلخيص: عادة ما يتم إستخدامها لتلخيص جملة أو مجموعة جمل وهي شبيهة مبهارة إعادة الصياغة، وعادة 
ما يتم إستخدامها إلبراز النقاط املهمة للنقاش، كما أن يساعد على ترتيب األفكار وينقل النقاش إلى عمق أكبر في 
الفهم. إال أن هذه املهارة صعبة جداً وينصح بالتدرب عليها قبل إستخدامها، من خالل ممارستها في احلياة العامة اي مع 

العائلة، سيارة االجرة، السوق، الخ....

-  أنواع التلخيص: 
1. تلخيص احملتوى: مبعنى تلخيص النقاش الدائر خالل الفترة املاضية، ملدة التتجاوز النصف ساعة؛

2. ملخص اإلتفاق: أي الذي اتفق عليه األطراف؛ 
3. ملخص نقاط اإلختالف: أي نقاط اإلختالف بني األطراف املشاركة؛ 

4. ملخص للعملية: أي كل ما جرى ويشمل كل ما ذكر سابقا.

11. مهارة الصمت والسكوت: من اجليد أن يقوم امليسر/ ة بني الفينة واألخرى بالتوقف متاماً عن احلديث. ال تعمل/ي 
الفرصة مناسبة ملن  املشاركني من خالل إعطاء رسالة بأن  إنتباه  ذلك ألكثر من خمس ثواني ولكنها كافية جللب 

يرغب في احلديث.
للتذكير فقط:  من املهم إستخدام مهارات اتصال متنوعة وممتعة من أجل الوصول إلى مشاركني/ ات أكثر.
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النشرة رقم )3(
نشاط رقم )3(: »جناحاتي مرتبطة مبهاراتي«

نقاط للتذكير...نقاط لإلستثمار، ومهارات أساسية ال بد من وجودها

هذه بعض املهارات يجب إستثمارها إلستنطاق قداراتكن/ م اإلبداعية في التدريب أكثر يكون التدريب أكثر جناعة.

على اإلتصال الكالمي أن يكون واضحاً ومفهوماً.  .1
اإلنتباه للغة اجلسد – لديك كموجه/ ة ولدى املشاركني/ات هيئة اجللوس، األكتاف، الرأس، تعبير الوجه، نبرة   .2

الكالم من املهم أن تكون ودية وواضحة، الخ...
التركيز فيما يدور في املجموعة: املجموعة كإطار )تصرفات(، املضامني املستنبطة )آراء(.  .3

اإلنتباه للمناخ السائد، إصغاء، إحترام، إستهتار، ملل... والتصرف حسب ذلك.  .4
القدرة على إدارة نقاش بنجاح.  .5

اإلمتناع عن إصدار األحكام، حتى اإليجابية منها )صحيح، غير صحيح...(.  .6
اإلنتباه أن يكون احلديث في السياق املطلوب واملطروح، وعند التفرع عن املوضوع إعادة املشتركني/ ات للموضوع   .7

املطروح.
اإلنتباه إلى كافة املشاركني في املجموعة والتواصل من خالل النظر.  .8

سلطة، دفء، انفتاح، »طولة بال«، إحتواء الغضب.  .9
القدرة على التحليل وربط األمور حتى ال تترك جزيئات متناثرة.  .10

تشجيع اإلتصال املباشر وتقدير الصراحة واجلرأة.  .11
التحدث مع املجموعة بانفتاح، بصدق ووضوح.  .12

اإلملام باملادة املطروحة للنقاش.  .13
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النشرة رقم )4(
نشاط رقم )3(: »جناحاتي مرتبطة مبهاراتي«

مؤشرات تدق ناقوس اخلطر

هنالك العديد من األمور التي ميكن أن تسبب بدورها امللل عند املشاركني/ ات في البرنامج التدريبي، لذا من املهم االنتباه 
إلى املؤشرات الواردة أدناه والتصرف بحكمة من أجل ضمان جناح العملية التدريبية برمتها:

غياب أو قلة أنشطة كسر اجلمود، ووقت فراغ ملدة طويلة بدون أي فعالية.  >
 Power املعلومات )عرض  أسلوب عرض  وإستخدام نفس  األفكار،  أو  الرسالة  اجلمل،  الكلمات،  تكرار عرض نفس   >

Point كل الوقت(.
درجة حرارة غير مريحة للعمل )شدة احلر أو شدة البرودة(.  >

عدم وضوح األدوار املطلوبة من املشاركني/ ات.  >
طول فترة عرض املعلومات وكثافة املعلومات وتفصيل ممل للمعلومات.  >

دور غير فعال للمشاركني، وقلة الوقت املخصص للمناقشة.  >
خروج عن البرنامج أو املوضوع أو الفكرة األساسية.  >

جو عمل رسمي في املجموعة.  >
تعب وملل املدرب، املوجه، امليسر.  >

سيطرة بعض املشاركني.  >
املدرب/ ة جالس/ ة طوال الوقت.  >

عدد املشاركني/ ات قليل أو كثير.  >
تقييد حرية التعبير.  >
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اجللسة الرابعة: )فنون التعامل مع أمناط متعددة من املتدربني واملتدربات(.

نشاط رقم )4(: »تلك هي األمناط.... وهذه هي الفنون«

< التعرف على أمناط متعددة من املتدربني واملتدربات.الهــــدف
< التعرف على فنون التعامل مع أمناط متعددة من املتدربني واملتدربات.

< 90 دقيقةاملدة الزمنية

< بطاقات A5 ملونة )أحمر وأصفر مثال(، أقالم فلوماستر، مواد الصقة، كرتون كبير أبيض عدد )2(.املواد املطلوبة

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يقوم املدرب/ ة بإجراء عصف ذهني لتحديد أمناط املشاركات واملشاركني الذين عادة ما 
نلتقي وإياهم في مختلف الدورات والورش التدريبية، وفي هذه األثناء يقوم أحد املتطوعني واملتطوعات 

يتدروين اإلجابات على اللوح القالب.
< خطوة رقم )2(: يقوم املدرب/ ة مسبقا بإعداد مجموعتني من البطاقات، تتعلق املجموعة األولى منها 
بأمناط املشاركني واملشاركات الذين عادة ما نصادفهم في الدورات التدريبية، بحيث يكتب املدرب/ ة 
كل منط من األمناط على بطاقة واحدة كما في ورقة العمل رقم )1(، بينما تتعلق املجموعة الثانية 
بفنون التعامل مع أمناط املشاركني واملشاركات، بحيث يكتب املدرب/ ة كل فن من فنون التعامل مع 
هذه األمناط على بطاقة واحدة كما في ورقة العمل رقم )1(، أو ميكن للمدرب/ ة قص األمناط وفنون 
التعامل معها بعد تصوير ورقة العمل رقم )1(، ومن ثم يقوم بتصنيفها إلى مجموعتني: مجموعة األمناط 
ومجموعة فنون التعامل مع هذه األمناط، وتوضع مجموعة بطاقات األمناط في سلة قش، وتسمى بسلة 
األمناط، بينما توضع مجموعة بطاقات فنون التعامل مع األمناط في سلة قش أخرى وتسمى سلة فنون 

التعامل. 
< خطوة رقم )3(: يتم تقسيم املجموعة الكبيرة إلى مجموعتني: املجموعة األولى ويطلق عليها إسم مجموعة 
األمناط، أما املجموعة الثانية فيطلق عليها اسم مجموعة التعامل مع األمناط، وتقف املجموعتان في صفني 
متوازيني مقابل السلتني، بحيث تقف مجموعة األمناط مقابل سلة األمناط، وتقف مجموعة فنون التعامل 
مع األمناط مقابل سلة فنون التعامل مع األمناط،  ومن ثم يقوم املشاركون/ ات من كال املجموعتني 
واحداً تلو اآلخر بالتقدم نحو السلة اخلاصة مبجموعته الختيار بطاقته من السلة بشكل عشوائي، وهكذا 
البطاقات في كلتا السلتني. وجتلس كل مجموعة مقابل كل مجموعة على شكل  إلى أن تنتهي 

خطيني متوازيني، ومن ثم تلتقط كل مجموعة بطاقة من البطاقات من احدى السلتني.
< خطوة رقم )4(: بعد االنتهاء من التقاط البطاقات يقوم كل مشارك من مجموعة األمناط بالبحث عن 
شريكه من مجموعة فنون التعامل مع األمناط، مبعنى النمط العدواني يجب أن يبحث عن شريكه في 
املجموعة الثانية والذي يحمل بطاقة فن التعامل مع النمط العدواني، والنمط الصامت يجب أن يبحث 
عن عن شريكه في املجموعة الثانية والذي يحمل بطاقة فن التعامل مع النمط الصامت، وهكذا، إلى أن 

تتشكل مجموعات عمل ثنائية.
< خطوة رقم )5(: تقوم كل مجموعة ثنائية بتبادل اآلراء املكتوبة في البطاقتني حول النمط املكتوب لديه 
في البطاقة وكيفية التعامل معه، على أن يتقمص شخصية النمط التي تتحدث عنه البطاقة، في حني 
يتقمص اآلخر شخصية املدرب الذي ميتلك مهارة التعامل مع هذا النمط إستناداً إلى املعلومات الواردة في 

البطاقتني.
< خطوة رقم )6(: تعود املجموعات الثنائية إلى املجموعة الكبيرة التي ستعود لتنقسم إلى مجموعتني: 
مجموعة األمناط ومجموعة فنون التعامل مع هذه األمناط، بحيث جتلس كل مجموعة أرضا مقابل 
املجموعة األخرى على شكل خطيني متوازيني، ومن ثم يبدأ كل مشارك/ ة بتقمص النمط الذي بحوزته 
في البطاقة، ليرد عليه شريكه من املجموعة األخرى إلظهار مهارته وفنونه في التعامل مع هذا النمط، 
وفي هذه األثناء بتم تدوين املالحظات من قبل املدرب/ ة واملشاركني/ ات، لتقييم مدرة قدرة الثنائي 

على تقمص ولعب دور هذا النمط، وقدرة الطرف اآلخر على التعامل معه.
< خطوة رقم )7(: بعد االنتهاء من عرض املجموعات الثنائية وتقييم املشاركني/ ات لهذا العرض، يقوم كل 
مشترك/ ة بطرح أسلوب تعامل جديد تعلمه من جلسة اليوم، ومن ثم يقوم املدرب/ ة أخيرا باستخدام 
عرض power point، للتطرق إلى أمناط املتدربني واملتدربات في الدورة وفنون التعامل معها، استناد 

إلى ما ورد في النشرة رقم ) (.
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ورقة العمل رقم )1(
نشاط رقم )4(: »تلك هي األمناط.... وهذي هي الفنون«

أمناط املشاركني/ ات في التدريب

نصادف داخل قاعات التدريب أمناط عديدة للمتدربني/ ات، والتي ميكن أن تؤثر سلباً على سير العملية التدريبية، لذا 
املتدرب  إحتياجات  إشباع  النهائي هو  الهدف  بفعالية ألن  التعامل معها  وأن ي/ حتاول  واإلنتباه  ة احلذر  باملدرب/  يجدر 
واإلستجابة إلى أسلوبه في التعلم. وهناك تصنيفات عديدة ألمناط املتدربني/ ات نقدم منها األكثر شيوعا وفنون التعامل 

معها على النحو التالي:

طرق التعامل معهالنمط وصفاته

املتدرب/ة املدرب/ة الكاتب/ ة:  لعبرة لديه/ ا مبا ينقله/ ا عنك من 
بالتدريب.  أفكار ومعلومات ي/تستفيد منها فيما بعد عندما ي/تقوم 
التدريب.  أحداث  أو حرف و ي/تسجل  ي/ تكتب وراءك كل كلمة 
ي/تطلب تصوير كل ورقة وي/ حتاول أخذ نسخة كاملة من أدوات 
املدرب. متحمس/ ة ملهنة التدريب فعندما ي/ تطلب منه املشاركة في 

األعمال التدريبية ي/ تتقمص دور املدرب/ ة.

التدريب  املهمة  حماسه/  إستثمار  ة:  الكاتب/  ة  املدرب/  ة  املتدرب/ 
وانقل/ ي إليه املعرفة واخلبرة.

ميكن طلب أدوار محددة منه/ ا للقيام بها حتى ال ي/تخرجه حماسه/ ا 
عن النسق التنظيمي للنشاط التدريبي. ميكن اإلستفادة من تقييمه/ ا 

ورؤيته/ ا ملجريات األمور في أساليبك التدريبية.

املساعد/ ة: يجلس/ جتلس بقرب املدرب/ ة. يساعد املدرب/ ة من خالل 
تقدمي ما يحتاجه أو من خالل التأييد والتأيد على ما يقوله/ تقوله.

املساعد/ ة: التقليل من مشاركته/ ا إذا كانت أكثر من الالزم، 
من املمكن اإلستعانة به/ ا عند احلاجة للحصول على تأييد.

ومع  في  احلديث  ة  كثير/  ة،  ومحبوب/  مرح/ة  ة:  اإلجتماعي/ 
املجموعة، حضوره/ ا ملحوظ من خالل التعليق واملشاركة في نقاشات 

املجموعة وخارج املجموعة.

ا  تدخله/  زاد  إذا  ولكن  ا،  قدراته/  من  االستفادة  املهم  من  ة:  اإلجتماعي/ 
ومرحه/ ا عن حده من املهم وضع حد له/ ا. ممكن تعيينه قائداً للمجموعة.

ومبا  باملوضوع  مهتماً  يبدو  ولكن  ة،  مهذب/  مسالم/ة،  ة:  الصامت/ 
يطرح من قبل املدرب/ ة، من املمكن أن تكون مشاركته، اقوية ومفيدة 
األماكن  يختار  بل  للمدرب  املواجهة  املقاعد  يفضل  ال  قليلة.  ولكنها 

اجلانبية في القاعة.

الصامت/ ة: ال تنظر إليه كثيراً. من املهم تشجيعه/ ا على املشاركة 
في  تنفيذ  في  ا  منه/  تطلب  أن  مباشر، ممكن  بشكل  ا  له/  والتوجه 

تنفيذ بعض املهام

بديلة،  بدياًل/  مدربتاً  مدرباً/  ا  نفسه/  تعتبر  يعتبر/  ة:  املسيطر/ 
يحاول، حتاول السيطرة على مجريات األمور واملجموعة، يريد/ تريد أن 

يظهر/ تظهر املعلومات واخلبرات التي ميتلكها/ متتلكها.

هذا  ألن  جدال  في  معها  معه/  الدخول  عدم  املهم  من  ة:  املسيطر/ 
يعطيه/ تعطيها مساحة كبيرة في املجموعة.

ممكن أن تتحاشاه أو تقاطعه/ ا من أجل إعطاء اإلمكانية ألشخاص جدد 
للمشاركة./ مفضل أن نكثر من مشاركة املساعد/ ة واإلجتماعي/ ة.

عن  ويخرج/تخرج  داع  دون  كثيراً  تتحدث  يتحدث/  ة:  الثرثار/ 
املوضوع مما يؤدي إلى إضافة الوقت

الثرثار/ ة: يجب مقاطعته/ ا بلباقة إذا لم يكن حلديثه/ ا له/ ا عالقة 
طلب  طريق  عن  أو  املشاركة  على  شكره  من خالل  بالهدف، ممكن 
رأي مشارك/ ة أخر/ ى، أو أن ننظر للساعة، ممكن أن تسمح/ تسمحي 

للمشاركني، املشاركات مبقاطعته.

أو  امليسر/ة  يعجبه/ا  ال  الغالب  وفي  االعتراض  دائم/ة  ة:  املعترض/ 
املوضوع أو املجموعة أو القاعة أو الطعام والخ.../ ميل/ متل بسرعة من 

تنفيذ التدريبات

املعترض/ ة: من املهم أن نتعامل معه/ ا بهدوء ومن املمكن في بعض 
األحيان أن نتجاهله، ا، االبتعاد عن اجلدل معه/ ا أو حتويل أسئلته/ ا 

للمجموعة.

صاحب/ ة املعرفة: توجيه أسئلة معقدة، والتقليل من أهمية املوضوع، 
يبتعد/تبتعد عن املشاركة في األعمال اجلماعية ويقاطع/ تقاطع

صاحب/ ة املعرفة: من املهم معرفة وكشف مستواه/ ا احلقيقي.
واالستفادة من معلوماته/ ا دونه إعطائه/ ا إمكانية السيطرة

غير املهتم/ ة: يظهر/تظهر عدم االهتمام من خالل إنشغاله/ ا في أمور 
القاعة،  بالهاتف، خروج من  )إنشغال  بالتدريب.  لها  خارجية ال عالقة 
ويقلل/  التدريبات  في  املشاركة  من  باحلضور، ميتنع/ متتنع  تأخير 

تقلل من أهميتها(.

عليه  اتفق  الذي  العمل  إطار  له  نوضح  أن  املهم  من  املهتم/ة:  غير 
باملجموعة وضرورة االلتزام به، )التأخير ممنوع، عدم إستعمال الهاتف(، 
من املمكن من خالل محادثة على أنفراد أو من خالل نقاش باملجموعة 

على املوضوع. إعطائه/ ا واجبات منزلية من أجل إشراكه/ ا.
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اجللسة اخلامسة: »الدورة التدريبية وقواعد التخطيط لها.«

نشاط رقم )5(: »«مراحل عملية التدريب«

< التعرف على املراحل األساسية في عملية التدريب.الهــــدف

< التعمق في ألف باء اخلطوات الواجب اتباعها للتخطيط لبرنامج تدريبي متميز.

<  تطبيق عملي للتخطيط لبرنامج تدريبي.

<  120 دقيقةاملدة الزمنية

<  بطاقات A5 ملونة )أحمر وأصفر مثال(، أقالم فلوماستر، مواد الصقة، كرتون كبير أبيض عدد )2(.املواد املطلوبة

خطوات التمرين

عملية  بها  أن متر  يجب  التي  املراحل  ذهني  بإجراء عصف  ة  املدرب/  يقوم   :)1( رقم  خطوة   >
التدريب، وفي هذه األثناء يقوم أحد املتطوعني/ ات بالتدوين على اللوح القالب.

< خطوة رقم )2(: بعد اإلنتهاء من تدوين اإلجابات ومحاولة تصنيفها ضمن مراحل ثالث أساسية 
على النحو التالي: التخطيط، التنفيذ، التقييم، وميكن رسم املخطط ذاته الوارد في النشرة رقم 

)1(، ووضع املراحل التي متر بها العملية التدريبية.
< خطوة رقم )3(: يتم تقسيم املجموعة الكبيرة إلى ثالث مجموعات، بحيث تعطى كل مجموعة 
مرحلة واحدة من مراحل العملية التدريبية على النحو التالي: املجموعة األولى تتولى مهمة 
احلديث عن أبرز اخلطوات الواجب إتباعها في مرحلة التخطيط، واملجموعة الثانية تتولى مهمة 
احلديث عن اخلطوات الواجب إتباعها في مرحلة التنفيذ، في حني تتولى املجموعة األخيرة 

احلديث عن مهمة احلديث عن اخلطوات الواجب اتباعها في مرحلة التقييم.
< خطوة رقم )4(: بعد اإلنتهاء من عمل املجموعات، يتم استعراض نتائج عملها أمام املجموعة 
إلى  إستناداً  النقاش  تلخيص  ويتم  املراحل،  من  مرحلة  كل  حول  النقاش  ويدور  الكبيرة، 

املضامني الواردة في النشرة رقم )1(.
املجموعة  تقسيم  بإعادة  ة  املدرب/  يقوم  النقاش،  تلخيص  من  اإلنتهاء  بعد   :)5( رقم  خطوة   >
الكبيرة إلى ثالث مجموعات عمل، من أجل التخطيط لبرنامج تدريبي بأحد العناوين املعدة 
مسبقا على بطاقات ملونة، يتم  توزيعها عشوائيا على املجموعات، ومن بني املقترحات: برنامج 
برنامج  اإلجتماعي،  النوع  على  املبني  العنف  ملناهضة  العاملني  اإلعالميني  يخاطب  تدريبي 
تدريبي يخاطب اإلعالميني للحديث عن احلقوق اإلقتصادية للنساء، أو برنامج تدريبي يخاطب 

اإلعالميني للحديث عن احلقوق اإلجتماعية للنساء.
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النشرة رقم )1(
نشاط رقم )5(: »مراحل عملية التدريب«

أواًل: تقدير اإلحتياجات التدريبية 

1. اإلحتياجات التدريبية: هو مجموعة من املهارات واملعارف واإلجتاهات احملددة التي يحتاجها فرد في مؤسسة أو وظيفة 
معينة من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. يحدث اإلحتياج التدريبي عندما تكون هناك فجوة 
بني األداء الفعلي للفرد أو املؤسسة، واالجتاهات احملددة التي يحتاجها فرد في مؤسسة أو وظيفية معينة من أجل القيام 

بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. 
القرارات  وإتخاذ  التدريبية  اإلحتياجات  التي يتم بها حتديد وترتيب  العملية  هي  التدريبية:  2. تقدير اإلحتياجات 

ووضع اخلطط بشأن تلبية هذه اإلحتياجات. 
حتديد الفئة املستهدفة بالتدريب.   >

تعريف وحتديد اإلحتياجات.   >
قياس مستوى القصور ومعوقات األداء.   >

ترتيب اإلحتياجات حسب األولوية.   >
حتديد أهداف التدريب بناء على نتائج تقدير اإلحتياجات.   >

وعن طريق عملية تقدير اإلحتياجات التدريبية ميكن التوصل إلى اآلتي: 
نوع ومستوى التدريب املطلوب.   >

األفراد الذين يحتاجون إلى تدريب.   >
فوائد وأهمية تقدير اإلحتياجات التدريبية لألفراد واملؤسسات  >

يوفر معلومات أساسية يتم بناًء عليها وضع املخطط.   >
يقود إلى التحديد الدقيق ألهداف التدريب.   >

يساعد على تصميم برامج تدريب موجهة للنتائج.   >
يؤدي على حتسني فعالية وكفاءة التدريب من خالل اإلستهداف األفضل.   >

يحدد املستهدفني من التدريب.   >
يحدد نوعية التدريب.   >

الوظائف،  والعملية،  األكادميية  اخللفيات  اإلهتمامات،  العمر،  العدد،  حيث  من  العاملني  عن  املعلومات  يوفر 
املسئوليات واإلجتاهات فيما يتعلق بالتدريب. 

يحدد الصعوبات ومشاكل األداء التي يعانيها العاملون باملؤسسة.   >
يوفر وثائق ومواد للتدريب.   >

يزيد من مشاركة العاملني/ ات في مناقشة األمور املتعلقة بالعمل.   >
يساعد املدربني/ ات على تصميم برامج تلبي احتياجات املتدرب بدقة.   >

<    يساعد على جتنب األخطاء الشائعة في التدريب وهي إضاعة الكثير من الوقت في تناول بعض املوضوعات املعقدة 

غير الهامة نسبياً بداًل عن املوضوعات كبيرة األهمية والغي معقدة.
املعلومات الهامة التي يوفرها تقدير اإلحتياجات التدريبية: 

حتديد نوع التدريب املطلوب ومكان إجراء التدريب.   >
اجلدول الزمني لألنشطة التدريبية.   >

املوارد املطلوبة للتدريب )مواد بشرية، مالية، ... الخ(.   >
إختيار وتصميم مواد وأساليب التدريب املناسبة.   >

ييسر االتصال بني املؤسسة واجلهات التدريبية.   >
الترويج للمجاالت اجلديدة في التدريب.   >
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التقدير الفعال لإلحتياجات التدريبية: 

الواقع فهناك  التدريبية على أرض  الفعال لتقدير اإلحتياجات  التنفيذ  التي قد حتول دون  الكثير من الصعوبات  هناك 
مشاكل متعلقة باملوارد من حيث الوقت والتكاليف إضافة إلى العديد من الصعوبات املختلفة واملتعلقة باملفاهيم والسمات 

املؤسسية.
وإدراك هذه األمور في املراحل األولى يساعد بشكل عام في تصميم إجراءات عملية لتقدير اإلحتياجات التدريبية بشكل 

مالئم. فاإلحتياج يعبر عن الفجوة ما بني السلوك الذي يتمتع به املتدربون/ ات والسلوك املرغوب فيه.
وتلك هي املعادلة التي جتيب على هذه الفجوة أو املشكلة:

اإلحتياجات التدريبية على مستوى الفرد 
واملهارات  املعارف  مستوى  بني  قدرات  كفجوة  اإلحتياج  تعريف  هو  الفرد  مستوى  على  التدريبية  اإلحتياجات  تقدير 
للتدريب هو تزويد  النهائي  الهدف  أن  املعني مبهام وظيفته. ومبا  للشخص  املأمول  واملستوى  املوجودة حالياً  واإلجتاهات 
األفراد املتدربني/ ات باملستوى املطلوب من الكفاءة للقيام بوظائفهم فإن هذا املستوى من تقدير اإلحتياجات ميثل القاسم 

املشترك بني كل مستويات تقدير اإلحتياجات التي ذكرت في السابق. 

وتتمثل أهمية تقدير اإلحتياجات على مستوى الفرد في إنها تساعد املدرب/ ة على حتديد: 
من يحتاج إلى تدريب؟ 

ما الذي يحتاج إليه من تدريب؟ 
كيف ميكن حتقيق ذلك بالشكل األفضل؟ 

وهناك طريقتان لتقدير اإلحتياجات التدريبية على مستوى الفرد: 
1.  تقييم األداء. 

2. حتليل الفجوة.

استمارة حتليل الفجوة للفرد
الوظيفة..................................................

املستوى املطلوبحتديد املهام بالتفصيل
الفجوات التدريبيةالفجواتاملستوى احلالي
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النشرة رقم )2(
نشاط رقم )5(: »مراحل عملية التدريب«

ثانيا: حتديد أهداف التدريب 
التعليم يعتبر  التدريب الذي ال يراعي حاجات  التدريب يتضمن مراعاة حاجات املشاركني/ ات األساسية، كما أن  إن 
ترجمة  وعند  للتدريب،  احملددات  أهم  من  هي  احلاجات  هذه  أن  اعتبار  على  واجلهد،  واملصادر  للوقت  مضيعة  مبثابة 

اإلحتياجات التدريبية إلى أهداف هناك ثالثة مجاالت يجب التركيز عليها:

املعرفة: على الرغم من أن املعرفة وحدها ال تؤدي إلى تغيير في األداء، إال أن معظم عمليات التعلم تتضمن نوعاً من  أ. 
املعرفة. واحدة من الصعوبات احملتملة في صياغة األهداف املتعلقة باملعرفة هو التمييز بني املوضوعات التي تؤثر 

بشكل مباشر على أداء املتدربني/ ات وتلك التي ترفع من درجة الوعي والفهم العام لديهم/ ن.
املهارة: من السهولة كتابة أهداف التعلم بالنسبة للمهام املتعلقة باملهارة، حيث أنه من السهولة مالحظة وحتديد املهارة،  ب. 

لذلك فإنه ميكن صياغتها كأهداف بصورة محددة أكثر منها في املجموعتني األخريني.
اإلجتاه: هذا هو أكثر املجاالت إثارة للجدل في التعلم وأقلها قابلية للقياس، لكن من األهمية مبكان وضع أهداف  ج. 

متعلقة باالجتاه عند صياغة أهداف التدريب.
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النشرة رقم )3(
نشاط رقم )5(: »مراحل عملية التدريب«

ثالثا: تنظيم محتويات التدريب
الدورة  لتلك  احملددة  باألهداف  عام  بشكل  يرتبط  تدريبية  دورة  أي  محتوى  التدريبية:  الدورة  محتوى  حتديد   .1
التدريبية، وعليه فإنه عند حتديد احملتوى يجب أن نضع األشياء التالية في اإلعتبار: هل يغطي احملتوى أهداف الدورة 
األداء  إلى مستوى  املقترح  للمتدرب؟ هل يؤدي احملتوى  التدريبية  املقترح اإلحتياجات  التدريبية؟ هل يلبي احملتوى 

املطلوب؟ ما هو رأي الذين يدربون في نفس املجال في احملتوى املقترح؟ 
تصنيف احملتوى التدريبي: في هذه اخلطوة يتم حتديد األهمية النسبية لكل موضوع، حيث أن ذلك ميثل أهمية   .2
إلى  احملتوى  تقسيم  يتم  ولذلك  املوضوعات(.  ملختلف  الالزم  الوقت  )تخصيص  التنظيمية  اإلعتبارات  في  كبيرة 

موضوعات غاية في األهمية، مهمة، إضافية أو اختيارية. 
به عرض  يتم  الذي  الترتيب  يتم حتديد  موضوع  لكل  النسبية  األهمية  بعد حتديد  التدريبي:  احملتوى  ترتيب   .3
املوضوعات املختلفة في احملتوى التدريبي. ويكون ذلك إلى حد ما وفقاً للترتيب املنطقي من وجهة نظر املتدرب. وفي 

معظم األحيان يكون الترتيب وفقاً لآلتي: 
ظروف املتدرب/ ة )اخللفية واإلملام باملوضوع، الزمن املتاح(؛ 2. نظرية التدريب التي تتبناها الدورة التدريبية؛ 3. من    -

العام إلى احملدد؛ 4. من املختصر إلى التفصيلي؛ من املعلوم إلى املجهول؛ 5. من النظري إلى العملي. 
الذي  التدريبي  األسلوب  اختبار  يتم  التدريبي:  احملتوى  أجزاء  من  كل جزء  لتقدمي  املناسب  األسلوب  اختيار   .4
يتناسب مع طبيعة كل موضوع تدريبي وعدد املتدربني ومستواهم ووقت التدريب... الخ. واحملتوى التدريبي الفعال 

هو الذي يتميز باحتوائه على مجموعة متنوعة من أساليب التدريب لتحقيق الهدف. 
5. حتديد الزمن الالزم لتقدمي كل جزء من أجزاء احملتوى التدريبي

رابعًا: تنفيذ التدريب
إعداد خطة جلسة تدريبية 

خطة اجللسة التدريبية هي اخلطوط العريضة ملا سيقال ويفعل خالل فترة زمنية معينة أثناء التدريب، وهي متثل دليل 
للمدرب/ ة عن كيفية تنفيذ اجللسة التدريبية، حيث أنها توضح متى تستخدم املعينات التدريبية، الزمن املخصص لكل 
جزء والتوقع لألسئلة التي قد يطرحها املتدربون/ ات، وخطة اجللسة التدريبية جتنب املدرب/ ة ضياع الوقت أو االنحراف 

عن املوضوع وتساعده على حتقيق أهداف اجللسة بالصورة املطلوبة. 

مكونات خطة اجللسة 
رقم اجللسة.   >

عنوان املوضوع.   >
األهداف.   >
النشاط.   >
الزمن.   >

أساليب التدريب.   >
املعدات واألجهزة.   >

البدائل )السيناريوهات املختلفة لألساليب واملعينات(.  >
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تابع النشرة رقم )3(
نشاط رقم )5(: »مراحل عملية التدريب«

معلومات عن املوضوع.   
وضع خطة اجللسة: 

وضع خطة اجللسة التدريبية يتطلب القيام بست عمليات هي 
جمع/ ي املعلومات املتعلقة باملوضوع  .1

اجمع/ ي كل املعلومات املتعلقة باملوضوع واكتب/ ي كل ما تعرفه/ تعرفينه.   >
ضع/ ي أسئلة ميكن أن ُتوّجه للمدرب/ ة.   >

أجمع/ ي مواد تدريب تدّعم احملتوى.   >
حدد/ ي املعينات السمعية والبصرية املناسبة لكل مادة.   >

2. حتديد احملتوى التدريبي
عند حتديد احملتوى التدريبي ال بد من وضع اآلتي في اإلعتبار:   >

من هو املتلقي؟ 
ما هي األهداف؟ 

ما هي املدة الزمنية؟ 

ومن ذلك يتضح أننا نحتاج في حتديد احملتوى التدريبي إلى ترتيب املعلومات حسب األولوية واألهمية على النحو التالي: 
األولوية األولى: وهي املعلومات األساسية التي يجب معرفتها عن املوضوع لتحقيق أهداف اجللسة والتي إذا لم تقدم ال  أ. 

يفهم املوضوع بأي حال من األحوال.
ب. األولوية الثانية: معلومات يستحسن معرفتها وهي املعلومات املفيدة التي تدعم وتضيف قيمة للمعلومات األساسية. وهي 

تشمل املعلومات التي تساعد املتدربني على الفهم اجليد للموضوع حيث تعمق معارفهم فيه.
األولوية الثالثة: معلومات ال بأس من معرفتها وهي معلومات َعَرضية ميكن تقدميها إذا سنحت الفرصة والوقت وهي  ج. 

تشمل املعلومات العامة التاريخية والتفاصيل الصغيرة التي قد تكون جديرة باملعرفة. 

)3( تنظيم احملتوى التدريبي للجلسة بشكل متسلسل:
بعد حتديد احملتوى التدريبي للجلسة، يتم تنظيمه بشكل منطقي والترتيب املنطقي حملتوى اجللسة يتبع عادة األمناط 

التالية: 
<  من العام إلى اخلاص. 

<  من املعلوم إلى املجهول. 

<  من النظري إلى العملي. 

<  من السهل إلى املعقد. 

التسلسل الزمني. 
ومن ثم يتم تقسيم احملتوى إلى أقسام تشمل: التمهيد؛ املقدمة؛ لّب املوضوع؛ تلخيص النقاط الرئيسية، ثم اخلتام. 

)4( حتديد متى يتم إستخدام املعدات واملعينات التدريبية.
)5( حتديد اإلطار الزمني لكل خطوة أو عملية.
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النشرة رقم )4(
نشاط رقم )5(: »مراحل عملية التدريب«

خامسًا: تنفيذ التدريب
استمارة خطة جلسة تدريبية 

رقم اجللسة: .......................................اليوم: ..................... 

املوضوع: ........................................    التاريخ: ...../...../.................    الزمـن: .............................. 

أهـــــداف اجللسة: 
 ................................................................................. .1
 ................................................................................ .2
 ................................................................................ .3

 جـدول اجلـلســـة

الزمـن األسلوب النشــاط اخلطوات 

املعينات التدريبية األجهزة واألدوات املطلوبة 

مالحظات:   ..............................................................................................................................................
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النشرة رقم )5(
نشاط رقم )5(: »مراحل عملية التدريب«

سادسًا: تقييم التدريب

التدريب يتم تنفيذها بدقة بدون  أن خطة  التأكد من  بها  بأنها عملية مستمرة يقصد  تعرف  التدريب:  1. متابعة 
انحراف لتحقيق الهدف النهائي مع التدخل في التنفيذ إلزالة أي معوقات قد تعترض سير اخلطة في طريقها املرسوم 

لتحقيق الهدف النهائي وقد يكون التدخل أحياناً للتعديل والتطوير في اإلجراءات التنفيذية. 

2. تقييم التدريب: هو معرفة مدى حتقيق البرنامج التدريبي ألهدافه احملددة وإبراز نواحي القدرة لتدعيمها ونواحي 
الضعف للتغلب عليها أو العمل على تالفيها في البرامج املقبلة بغية تطوير التدريب وزيادة فاعليته بصورة مستمرة. 

3. أهداف متابعة وتقييم التدريب: التأكد من جناح البرامج التدريبية في حتقيق أهدافها سواء من حيث التخطيط 
أو التنفيذ. 

معرفة مدى حتقيق البرنامج ألهدافه بالنسبة للمتدربني/ ات ويتطلب ذلك التحقق من سالمة حتديد الشروط اخلاصة 
باملتدربني ومالءمتها للهدف من التدريب. 

التأكد بإستمرار من أن املتدربني/ ات ما زالوا متحمسني لتطبيق ما تدّربوا عليه.   >
التأكد من كفاءة املدربني/ ات من حيث تخصصهم وخبرتهم وقدراتهم على التدريب، وإهتمامهم بتنمية معلوماتهم    >

وقدراتهم الذاتية. 

متابعة التطور العلمي والعملي في املجال الذي يعملون به. 
4. مراحل متابعة وتقييم املتدربني/ ات

تتم متابعة وتقييم املتدربني/ ات على مراحل وهي: 
تقييم املتدربني/ ات قبل تنفيذ البرنامج التدريبي: الغرض من تقييم املتدربني/ ات قبل تنفيذ البرنامج هو  أ. 
التأكد من أن البرنامج سيقدم إلى املتدربني/ ات احملتاجني إليه، وأنهم فعاًل تتوافر فيهم الشروط والعناصر املطلوبة 

في تصميم البرنامج. 
ب.متابعة وتقييم املتدربني/ ات أثناء البرنامج التدريبي: مالحظة املتدربني/ ات وسلوكهم، مبعرفة مدى اجلهد 
املبذول منهم تتبع املواد التدريبية، ومدى إشتراكهم في املناقشات وإبداء اآلراء. مالحظة تقدم املتدربني/ ات واملعلومات 

واخلبرات التي إكتسبوها، والتحسن في مستواهم والتغيير الذي طرأ على سلوكهم. 

ج. متابعة املتدربني/ ات بعد التدريب وذلك من خالل: 
معرفة مدى التطبيق العملي ملا تلقوه من تدريب سابق.   >

معرفة املعارف واملهارات واإلجتاهات التي إكتسبوها من خالل التدريب.   >
معرفة اإلحتياجات املستقبلية.   >

د.   طرق تقييم التدريب اإلمتحانات. 
نسبة احلضور كمقياس لنجاح البرنامج التدريبي.   >

إستبيان اآلراء بواسطة رؤساء عمل املتدرب/ ة.   >
تقارير تقييم األداء.   >

التجربة.  >
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اجللسة السادسة: »بيئة التدريب«.
نشاط رقم )6(: »الشكل األمثل«

<   التعرف على عناصر البيئة التدريبية املتميزةالهــــدف
<   حتديد الشكل األمثل للجلوس داخل البيئة التدريبية، باعتباره أحد أركان العملية التدريبية.

<   120 دقيقةاملدة الزمنية

<   مغلفات ورقية حجم A4، أقالم فلوماستر، مواد الصقة، بطاقات A5 ملونة معدة مسبقاً تتضمن كل املواد املطلوبة
بطاقة شكاًل من أشكال اجللوس الشائعة في التدريب، كما في ورقة العمل رقم )(.

خطوات التمرين

<    خطوة رقم )1(: يقوم املدرب/ ة بطرح سؤال مفتوح أمام املجموعة على النحو التالي: ما هي 
أبرز العناصر التي تتعلق بالبيئة التدريبية والتي ميكن أن تضمن جناحاً متميزا في مسار 

العملية التدريبية؟، ويتم تدوين اإلجابات على اللوح القالب.
<    خطوة رقم )2(: بعد االنتهاء من تدوين اإلجابات، يقوم املدرب/ ة بإستعراض جميع األفكار 

التي ال بد  العناصر األبرز  املشاركون/ ات، ويجرى تقييما جماعياً إلختيار  التي طرحها 
ستضمن بيئة تدريبية ناجحة، باإلستناد إلى ما مار ورد في النشرة رقم )1(.

<     خطوة رقم )3(: يقوم املدرب/ ة مسبقاً بوضع كل بطاقة من البطاقات العشرة التي تتضمن 
شكال واحدا من أشكال اجللوس الشائعة في التدريب كما في ورقة العمل رقم )1( في مغلف 
ورقي، ويتم توزيع املغلفات الورقية بشكل عشوائي على مجموعات عمل ثنائية يتم تقسيمها 

من قبل املدرب/ ة بالطريقة التي يراها مناسبة.
<     خطوة رقم )4(: يطلب من كل مجموعة ثنائية ما يلي:

.A4 تخيل الشكل املكتوب على البطاقة املوجودة داخل املغلف ورسمه على ورقة ملونة من أوراق     >
<     أهمية شكل جلوس املشاركني/ ات في التدريب في عملية التدريب.

<     كتابة سلبيات وإيجابيات الشكل ذاته على التواصل ما بني املدرب/ ة واملشاركون/ ات داخل 
قاعة التدريب.

<     خطوة رقم )5(: بعد اإلنتهاء من عمل املجموعات الثنائية، تقوم كل مجموعة باإلحتفاظ 
بإجاباتها داخل املغلف الورقي، ويطلب املدرب/ ة وضع املغلفات في وسط اجللسة الدائرية 
للمجموعة برمتها، ومن ثم تقوم كل مجموعة ثنائية واحدة تلو األخرى بإختيار مغلف 
التي تتوسط اجللسة بشكل عشوائي، ومن ثم فتحه بحيث يقوم أحد  املغلفات  ورقي من 
أفراد املجموعة بشرح الرسم، وإظهار أهمية شكل جلوس املشاركني/ ات في التدريب في 
عملية التدريب، بينما يقوم اآلخر بشرح سلبيات وإيجابيات هذا الشكل، وهكذا إلى أن ينتهي 
إستعراض كل املغلفات الورقية، ومن ثم يدور نقاش جماعي حول شكل اجللوس األكثر 
تأثيرا في حتقيق جناح للعملية التدريبية، بعدها يختتم املدرب/ ة النقاش إستنادا إلى ما ورد 

في النشرة رقم )2(. 
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النشــرة رقـــم )1(
نشاط رقم )6( : »الشكل األمثل«

بيئة التدريب

1. جتهيزات قاعة التدريب
ال يبدو جتهيز قاعة التدريب موضوعاً ذو أهمية بالغة ملعظم املدربني خاصة الذين يعملون في الدورات التدريبية القصيرة 
واملكثـفة. أنه من الضروري إعطاء القدر الكافي من االهتمام بهذا األمر ألن جناح التدريب إلى حد كبير مرهون بتوفير 

البيئة املناسبة.

أهم االعتبارات في جتهيز وإختيار مكان التدريب:
<   عالقة املتدربني ببعضهم البعض وباملدرب )شكل اجللوس، املسافات، اتصال النظر(.

<  اجلو العام )املساحة، النظام، التهوية، الهدوء(.
<   التجهيزات )ماء الشرب، مقاعد، مكان لفترات الراحة(.

األجهزة واملعدات )اإلضاءة، املعينات التدريبية، مكيفات الهواء أو الدفايات، التوصيالت الكهربائية(.
<  تصميم الكراسي.

<   التهوية.

<  الرؤية.

<  السماع.

2. شكل جلوس املتدربني 
ترتيبات اجللوس ذات أهمية كبيرة في التدريب حيث أن شكل وضع األثاث بالقاعة يعطي املتدربني إشارة مبكرة حول 

طبيعة الدورة التدريبية ويؤثر على توقعاتهم لها. وبشكل عام فإن ترتيبات اجللوس تعتمد على:
<  شكل ومساحة قاعة التدريب.

<  عدد املشاركني وطبيعة االتصال والتواصل بينهم.

<  نوع األنشطة التدريبية املقدمة. 

<  ثقافة وعادات املجتمع )ذكور وإناث(.

<   طبيعة التدريب ودور املدرب.

<   أسلوب التدريب.

<   قدرة ومهارات املدرب.

<  تنظيم شكل جلوس املتدربني

أهمية شكل جلوس املتدربني في عملية التدريب
<  شكل اجللوس له عالقة بطريقة/ أسلوب التدريب.

<  شكل اجللوس له عالقة باإلمكانات املتوفرة )املساحة/ عدد املقاعد/ الطاوالت(.

<   شكل اجللوس له عالقة باإلتصال والتواصل بني املشاركني/ات.

<   شكل اجللوس له عالقة بثقافة وعادات املجتمع )ذكور وإناث(.

<  شكل اجللوس له عالقة بقدرة املدرب على إدارة التدريب.

<  شكل اجللوس له عالقة بعدد املشاركني/ ات.
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ورقة العمل رقم )1(
نشاط رقم )6( : »الشكل األمثل«

األشكال الشائعة للجلوس

الشكل الدائريشكل املجموعات الصغيرة

الشكل املصفوفالشكل نصف احللقي

الشكل املوازيالشكل البيضاوي

U شكل املدرجشكل حرف

اجللوس احلرشكل املربع

شكـــــل عظـــــم السمكــــــة



45

النشرة رقم )1(
نشاط رقم )6( : »الشكل األمثل«

بيئة التدريب
األشكال الشائعة للجلوس في التدريب 

شكل املجموعات الصغيرة
مع  والتواصل  اإلتصال  من  الواحدة  املجموعة  أعضاء  ويحرم  فقط  الصغيرة  املجموعة  أعضاء  بني  جيد  بتفاعل  يسمح 

املجموعات األخرى ويحتاج ملساحة كبيرة. 

الشكل نصف احللقي
يسمح للمدرب باإلتصال مع من يريد ولكن فرص اإلتصال بني املدربني ضعيفة.

الشكل البيضاوي
ال بني املتدربني فالبعض ينعم بإتصال جيد مع البعض وُيحرم البعض اآلخر من ذلك.  ال يوفر احلد املطلوب من اإلتصال الفَعّ

U شكل حرف
شائع جداً وفرص االتصال فيه ليست كافية حيث تنشط بني مشاركني/ ات وتضعف بني آخرين ويتطلب مساحة 

كافية كضمان لسهولة احلركة، وللتغلب على هذه املشاكل تزال الطاوالت. 

شكل املربع
االتصال ضعيف نوعاً ما من حيث الفاعلية ويكون قوياً بني املدرب/ ة واملتدرب/ ة الذي يليه في اإلجتاهني ولكنه ضعيف 

بني املتدربني املتقابلني خاصة إذا كانت املسافة كبيرة.

الشكل الدائري
من أقوى األشكال فاعلية في اإلتصال على مستوى املجموعة التدريبية ويستخدم يشكل واسع في التدريب باملشاركة.

الشكل املصفوف
من األشكال التقليدية التي تستخدم في البرامج التدريبية املرتكزة على تقدمي املعلومات كاحملاضرات. 

الشكل املوازي
يستخدم على نطاق املجموعات الصغيرة واإلتصال فيه ضعيف بني املتدربني/ ات وقوي مع املدرب/ ة. 

شكل املدرج
ال بني املتدربني/ ات. شكل شائع مع اجلماعات املتوسطة والكبيرة العدد وال تسمح باتصال فَعّ

اجللوس احلر
وآخر  متدرب  بني  معينة  مسافة  وجود  تستلزم  والتي  الفردية  املهمات  في  وُيستخدم  ات  املتدربني/  بني  اإلتصال ضعيف 

)اإلمتحانات(. 

شكل عظم السمكة
وتشكيل  القاعة  داخل  احلركة  ويتيح حرية  املجموعات  بني  نسبياً  وجيد  الواحدة  املجموعة  أفراد  بني  قوي  اإلتصال 

مجموعات العمل في سهولة ويسر.
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العنــوان الثاني
النوع اإلجتماعي ومفاهيم تنموية

أهـداف اجللسـةعنـوان اجللسـةرقـم اجللسـة

التنمية بعيون نوع اجللسة األولى
إجتماعية

<   التعرف على مفهوم التنمية. 
<   حتديد العالقة بني مفهومي التنمية

<    والنوع اإلجتماعي

النوع اإلجتماعي... وإطار اجللسة الثانية
مفاهيمي

<   حتديد مفهوم النوع اإلجتماعي
<   فهم الفرق بني اجلنس والنوع اإلجتماعي.

<   إكتشاف مشاعر وعواطف وأفكار واجتاهات املشاركني/ ات حول 
<   عالقات النوع اإلجتماعي.

<   إدراك ما هية األدوار واألمناط املقولبة اجتماعيا وثقافيا لكل 
<   من  الرجال والنساء ونتائجها على حياتهم.
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اجللسة األولى: التنمية بعيون نوع إجتماعية

نشاط رقم )1(: »كلمات في مهب التنمية«

<   التوصل إلى فهم مشترك حول ما نعنيه بالتنمية. الهــــدف
<   حتديد العالقة بني مفهومي التنمية والنوع اإلجتماعي. 

<   30 دقيقةاملدة الزمنية

<   لوح قالب، أقالم ملونة فلوماستر، بطاقات ملونة، مادة الصقة )بلو تاج(املواد املطلوبة

خطوات التمرين

<   خطوة رقم )1(: يوزع املدرب/ ة بطاقة واحدة وكذلك كرتون ملون بحجم A4 وقلم ملون 
فلوماستر لكل مشارك/ ة.  

<   خطوة رقم )2(: يطلب املدرب/ ة من كل مشارك/ ة كتابة أية كلمة تخطر في أذهانهم على 
البطاقة التي بحوزتهم في مدة ال تتجاوز العشرة ثواني.

<   خطوة رقم )3(: بعد إنتهاء املجموعة من عملها يطلب املدرب/ ة من كل مشارك/ ة أن يقوم 
بإلصاق بطاقته على احلائط بإستخدام املادة الالصقة.

<   خطوة رقم )4(: بعد االنتهاء من إلصاق جميع البطاقات، ُيطلب من كل مشارك/ ة كتابة 
عبارة تعبر عن مفهومه/ الذاتي للتنمية، بإستخدام أربعة كلمات فقط من الكلمات التي قام 

املشاركون/ ات بكتابتها وإلصاقها على احلائط.
<   خطوة رقم )5(: يتم فتح باب النقاش إنطالقا من العبارات التي قام املشاركون/ ات بكتابها 

على أن يركز املدرب/ ة على مفهوم التنمية وعناصرها وخصائصها وربطها باملنحى احلقوقي 
والنوع اإلجتماعي وذلك إستنادا إلى ما ورد في النشرة رقم )1(.
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نشرة رقم )1(
مفهوم التنمية وعناصرها

تعريف التنمية:
التنمية لغوًيا تعني الزيادة والتحسني والتوسع ومبفهوم شامل تعني توفير اآلليات واألساليب والوسائل لكل فرد للحصول 
على فرص متساوية ومتكافئة. وهي بهذا تركز على البعد اإلنساني، بجعل الفرد مشارًكا مستفيًدا من عمليات التنمية.

أما اصطالحا: فقد عرفت كتطور أفرزته السياسات الدولية املتبعة في مجال تطور الدول وإرتقائها. 

تطور مفهوم التنمية:
تطور مفهوم التنمية عبر عدة مراحل:

النمو اإلقتصادي: تطور هذا املفهوم في اخلمسينيات من القرن املاضي، وهو منو غير مخطط وتلقائي، ويتم إحتسابه عبر 
ارتفاع معدل دخل الفرد والدخل القومي. هذا املقياس ُوجد أنه ال يعبر عن حقيقة وضعية الفرد، حيث إن إرتفاع دخل 

الفرد ال يعني التنمية في مجاالت احلياة املختلفة.

التنمية االقتصادية
مت تطوير املفهوم في السبعينيات من القرن العشرين، وهو منو مخطط يتجاوز املرحلة السابقة من التنمية، ويأتي من إرادة 
سياسية واعية تؤدي إلى تغيير الهياكل االقتصادية من استثمارات، وعدالة أعلى في التوزيع، وإرتفاع معدل منو الدخل 

القوم ودخل الفرد، وإرتفاع في مستوى اإلنتاجية، وانخفاض في معدل النمو السكاني، وهيمنة القطاع اإلقتصادي.

التنمية البشرية
تطور هذا املفهوم في العام 1990 عبر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP(، وهي تنمية تبدأ وتنتهي باإلنسان، وتعمل 
على تطوير قدرات البشر ومعارفهم( ذكوراً وإناثا )ليساهموا ويشاركوا بشكل فاعل في بناء وتنمية املجتمع. حيث تعني 
التنمية البشرية خلق بنى دميقراطية في كافة املناحي السياسية واالقتصادية واإلجتماعية والثقافية والقانونية، واحلق 
في ممارسة حرية التعبير والرأي والتنظيم، وممارسة املساواة والتكافؤ في الفرص، ومأسسة العدالة اإلجتماعية؛ أي إنهاء 

التمييز والفروق بني األفراد على أساس اجلنس.

التنمية املستدامة
يعرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP( في تقريره لسنة 1992 التنمية املستدامة أو التنمية بأنها: »عملية توضع 
في إطارها السياسات اإلقتصادية واملالية والتجارية والزراعية والصناعية وسياسات الطاقة على نحو يفضي إلى تنمية لها 
أثر باق من النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية ومع ذلك ليست التنمية مجرد قناة لتوفير اخلدمات املناسبة بل 

هي تتطلب أيضا املشاركة اإليجابية جلميع أعضاء املجتمع«. 

التنمية البشرية املستدامة
في العام 1993 مت تطوير املفهوم لصفة اإلستدامة للحفاظ على حقوق األجيال القادمة ومصاحلها، وأيًضا إعطاء صفة التنمية 
باملشاركة، وذلك بهدف متكني الفئات الضعيفة واملهمشة )مثل النساء والفقراء(، وبحيث ال تكون املشاريع مطروحة من 
األعلى لألسفل، بل ناجتة عن حواٍر وتفاعٍل وتنظيم التعبير عن احلاجات واألولويات. وهذا يتطلب أن ميتلك األفراد في 
املجتمع املعرفة واملعلومات واألدوات للتنمية الذاتية )فردية وجماعية(، وأن تعطى التنمية من أسفل ألعلى شرعية سياسية 
للبرامج واخلطط التنموية، وأخيًرا أن تكون املشاريع واخلطط متجهة نحو تلبية حاجات الناس، وفي هذه احلالة، فإن األفراد 

بحاجة للتمكني؛ أي تنمية مشاركة وليس املشاركة بالتنمية. 
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وعليه فإن التنمية البشرية املستدامة تعني أن... 
الناس محورها، وُتعنى بزيادة خيارات البشر من أجل التمتع باحلياة التي يقدرون. النمو اإلقتصادي وزيادة التبادل التجاري 
ا، وتعتبر هذه أدوات وليست غايات.وتعتمد  والتجارة الدولية واإلستثمار والتقدم التكنولوجي هي من العوامل املهمة جًدّ
التنمية البشرية على مدى زيادة اخليارات للناس واملساعدة على إيجاد بيئة أفضل لتطوير قدراتهم/ ن واإلستفادة من 

إمكاناتهم/ ن وأقصى طاقاتهم/ ن لقيادة حياة يسودها اإلبداع واإلنتاجية والتمّتع بها.

التنمية واملنحى احلقوقي:
اإلنسان هو محور التنمية، وعلى عملية التنمية أن حتترم كافة احلقوق.  >

على التنمية أن حتترم بشكل خاص احلق في املشاركة.  >
على علمية التنمية أن تعزز العدالة اإلجتماعية.  >

على الدولة املسؤولية األساسية في إدراك احلق في التنمية على املستوى الوطني، وأيًضا من خالل السياسات الدولية   >
والتعاون الدولي.

تشمل التنمية أربعة عناصر رئيسية:
1.  اإلنتاجية: تعني توفير الظروف للبشر حتى يتمكنوا من زيادة إنتاجيتهم )عالقة الكمية التي يتم إنتاجها بعوامل 
أخرى كالعمل، رأس  املالي املادي و الطاقة( بإشراكهم مشاركة فاعلة في عملية توليد الدخل و في العمالة بأجر. 

و ال يكون عنصر النمو اإلقتصادي هذا، اال منوذجاً من مناذج التنمية البشرية.

من  البد  ذلك  ولتحقيق  الفرص.  نفس  على  احلصول  في  البشر  تساوي  تعني  اإلجتماعية:  والعدالة  اإلنصاف    .2
التنمية، اإلقتصادية منها  إلى  املؤدية  الفرص  املجتمع ومختلف  التي حتول دون إعتبار جميع مكونات  رفع احلواجز 

واإلجتماعية والسياسية والثقافية. 

3.  االستدامة: تشتمل ضمان حصول األفراد على فرص التنمية دون التغاضي عن األجيال املقبلة وهذا يعني ضرورة 
األخذ مببدأ التضامن بني األجيال عند رسم السياسات التنموية، وهو ما يحتم بالتالي مأسسة التنمية في مفهومها 

الشامل من خالل تعزيز املؤسسات احلكومية وغير احلكومية.

4.  التمكني: على التنمية أن تكون نابعة من األفراد ال من أجلهم فحسب. وهو ما يحتم مشاركتهم مشاركة تامة في 
صنع القرارات والسياسات املتعلقة بحياتهم وفي تنفيذها. وحتى تضمن لتلك املشاركة النجاح فال بد من تعزيز قدرات 

األفراد على مختلف املستويات واملجاالت بهدف سيطرة كل فرد من املجتمع على مصيره. 

خصائص التنمية الناجحة:
املشاركة الفاعلة للرجال و النساء في بلورة وتطوير سياسات وبرامج التنمية.  .1

املوارد  توزيع  على  والتأكيد  التنمية  في  املساهمة  في  اختالفها  على  اإلجتماعية  والفئات  اجلنسني  بأهمية  اإلقرار   .2
الذين  والشيوخ،  الشبان  والرجال،  النساء  املجتمع،  في  جميعها  اإلجتماعية  الفئات  بني  بالتساوي  والفوائد  والفرص 
يتمتعون بصحة وقدرة، ومن منهم/ ن معاق/ ة أو في وضع صحي خاص، األكثر غًنى واألشد فقًرا وجميع الناس 

مبختلف الفئات، الطوائف، املعتقدات..!
املسؤولية املشتركة من قبل املجتمع في تصميم وتنفيذ برامج التنمية.   .3

اشتراك املخططني/ ات واملنفذين/ ات واملستفيدين/ ات في اتخاذ القرارات املتعلقة باملشروع التنموي.  .4
تنمية املوارد البشرية الالزمة الستمرار عملية التنمية وتوفير األدوات الالزمة املالية والبشري لضمان إستمرار املشروع التنموي.  .5

دعم القيادات الرسمية واألهلية للمشروع التنموي.   .6
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اجللسة الثانية: مدخل للنوع اإلجتماعي
نشاط رقم )2(: »أراؤنا ال بد متثل إنعكاسًا للثقافة التي نحيا في ظلها«

<   مساعدة املشاركني/ ات للتعبير عن معتقداتهم وآرائهم الشخصية التي  تتعلق بأدوار كل من النساء الهــــدف
والرجال.

<   90 دقيقةاملدة الزمنية

<   لوح قالب،  أوراق، أوراق ملونة، أقالم، شريط الصق، نشرة للمدرب/ ة تتضمن ثالث عبارات املواد املطلوبة
كما في النشرة رقم »2«.

خطوات التمرين

<     خطورة رقم )1(: يقوم أو تقوم املدرب/ ة مسبقا بالصاق ورقتني ملونتني A4 واحدة خضراء وأخرى 
حمراء، ويكتب على إحداها  عبارة »موافق« واألخرى غير موافق على حائطني متقابلني.

<     خطوة رقم )2(: يطلب املدرب/ ة من املجموعة بالوقوف مقابل حائط على ان تتوفر مساحة حلركة 
املجموعة.

<     خطوة رقم )3(: يقرأ املدرب عبارة وعلى املشاركني/ ات ان يقرروا بسرعة ال تتجاوز اخلمس ثواني 
فيما إذا كانوا موافقني/ ات أو غير موافقني/ ات على العبارة التي متت قراءتها، ومن ثم يتجه 

املشاركون واملشاركات بعدها إلى احلائط الذي يعبر عن موافقتهم/ ن أو عدم موافقتهم/ ن.
<     خطوة رقم )4(: يتم قراءة العبارة األولى من قبل املدرب/ ة الواردة في النشرة رقم )1( بصوت عالي 
أمام املجموعة ويطلب من كل مشارك ومشاركة أن يحددوا موقفهم باإلجتاه الى احلائط الذي 

يعبر عن موقفهم.  
<     خطوة رقم )5(: يعلم املدرب/ ة بان املشاركني/ ات الذين ايدوا العبارة عليهم مناقشة اسباب 
تأييدهم ملا ورد في مضامني العبارة وكذلك االمر بالنسبة للمشاركني/ ات الذين أبدوا معارضتهم 
على العبارة، على أن تنتخب كل مجموعة من املجموعتني مقررها الذي سيعرض األسباب من 

وجهة نظر كل فريق.
<     خطوة رقم )6(: يبني كل فريق أسباب تأييده أو رفضه مع بقائهم في مواقعهم على أن يقف/
تقف املدرب/ ة بينهما ليوجه النقاش بناء على ما ورد في النشرة رقم )1( والتي توضح اإلرشادات 

اخلتامية لكل عبارة من العبارات والتي يفترض االطالع عليها مسبقا.
<     خطوة رقم )7(: يقوم أو تقوم املدرب/ ة بتلخيص النقاش على النحو التالي: 

<     العبارات تعكس املعتقدات الشخصية للمشاركني واملشاركات حول أدوار ومكانة املرأة في املجتمع 
والتي تتأثر بالنظرة اإلجتماعية التقليدية للنساء، وعليه ان يثير املالحظات التالية: 

<      املجتمع دائم التغير في األدوار واملكانة كذلك تتغير.
أنهم كالرجال لديهم الفرص  <    عندما نتحدث عن النساء القضايا التي يجب أن نتذكرها دوماً 

واحملدودية.

<  أسئلة موجهة في النقاش التلخيصي
|  ماذا شعرت أثناء التمرين؟

|  هل وفقت في التعبير عن موقفك وآرائك الشخصية؟
|  كيف مت تناول هذه اآلراء عن املرأة والرجل في املجموعة؟

|  هل هناك من تغير موقفه أو رأيه بعد مناقشة آراء املشاركني/ ات في املجموعة؟ وملاذا؟
|  هل هذه األمور شائعة في مجتمعنا حول وجود بعض اآلراء املسبقة التي تتعلق بأدوار كل من النساء 

والرجال؟
|    ما أبرز القضايا التي ميكن إستخالصها من هذا التمرين؟

|    خطوة رقم )8(: تتكرر اخلطوات السابقة  مع كل عبارة من العبارات الواردة في النشرة رقم )1(

إرشادات 
للمدرب/ ة

<   الرجاء اإلطالع على ما ورد من عبارات في النشرة رقم، ألنها تتضمن إرشادات ختامية لكل عبارة   
تسهل عملية التواصل مع املشاركني/ ات.
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النشرة رقم )1(
نشاط رقم )2(: »أراؤنا ال بد متثل انعكاسا للثقافة التي نحيا في ظلها«

العبارة األولى: النساء ميكن أن تكون مهندسات محترفات كما الرجال
إرشادات للعبارة األولى

يجب أن ال يعتبر اجلنس مبثابة عامل يحدد قدرات اإلنسان على العمل بشكل مهني في مجاالت بعينها كانت وال زالت 
تعتبر إلى حد ما حكرا على الرجال، حيث ال يوجد هناك سبب منطقي للقول بأن النساء ال ميكنهن العمل في املجال 

الهندسي.
وبشكل متواز، ال يوجد هناك أي سبب منطقي لإلعتقاد بأن هناك مهام محددة أو أعمال، يجب أن تكون أن تكون مقتصرة 
على النساء، مثل اخلياطة، وصناعة الورود. على العكس، مقابل ذلك إذا كانت هذه املهام مقتصرة على النساء، فإن بعض 

الرجال الذين ميكن أن يتفوقوا على النساء في هذه املجاالت محرومون من هذه الفرص أيضا.

إجابات متوقعة من املشاركني/ ات على العبارة االولى )إلطالع املدرب/ ة(:

غير موافــقموافــــق

النساء بطبيعتهن، لسن موجهات للتكنولوجياالنساء حريصات ومبدعات في تفاصيل العمل 

كلما زادت نسبة النساء اللواتي يعملن خارج املنزل، فإنه من 
الضرورة أن يساعد املزيد من الرجال 

في تربية األطفال 

العمل الهندسي يتطلب الكثير من العبقرية والتركيز، 
إنه عمل معقد جدا للنساء

إعطاء النساء التعليم املناسب، فرص التدريب، فإن النساء 
ال بد سيكن ناجحات كما الرجال

العمل صعب للغاية، ألن قدرات املرأة اجلسدية 
أقل من قدرات الرجل

بعض النساء مهندسات وعملن بشكل مهني، لذا ال يوجد 
هناك أي سبب لالعتقاد بأن هذا العمل يعتبر غير 

طبيعي للنساء 

طبيعة املرأة غير مالئمة للعمل الهندسي، ولذا عدد 
النساء اللواتي يعملن في هذا املجال بالكاد يذكر

العبارة الثانية: ميكن للرجال االعتناء بأطفالهم كما تفعل النساء

إرشادات للعبارة الثانية
النساء هن من يلدن ويرضعن أطفالهن الرضاعة الطبيعية، إال أن هذه املهارات األمومية الطبيعية تتوقف، لكن ثمة مهارات 
أخرى تكتسبها النساء في مراحل مبكرة من حياتهن من خالل رعاية أخواتهن أوإخوانهم، أو أبناء إخوتهن أو أخواتهن وأبناء 

أقرابائهن، لذا، فإن اإلصرارا على أن النساء فقط تستطيع العناية باألطفال، حديث فيه نوع من التشويه.
في احلقيقة، النساء اللواتي يعتنني جيدا باألطفال، يجدن ذلك ألنهن تلقني تدريبا كافيا منذ أن كن صغيرات، كذلك 
بإمكان األوالد أن يستفيدوا من املشاركة بعناية من هم أصغر سنا منهم. من املهم جدا، التأكد على أن الرجال عندما 
يلعبوا دورا حيويا في رعاية األطفال، فإنهم ال بد سيطورون مهارات مثل االلتزام والصبر واخلبرة التي جتعلهم يتمتعون 

حقا بأبوتهم.
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إجابات متوقعة على العبارة الثانية: من قبل املشاركني/ ات )إلطالع املدرب/ ة(:

غير موافـــقموافــــق

عندما ينوي الرجال أو إذا ما أتيحت لهم الفرصة كي يتعلموا 
النساء لديهن غريزة أمومية بالفطرةكيفية اإلعتناء بأطفالهم، فإنهم ال بد يتقنوا تأدية هذه املهمة 

كلما زادت نسبة النساء اللواتي يعملن خارج املنزل، فإنه من 
النساء فقط ميكنهن القيام بالرضاعة الضرورة ان يقوم املزيد من الرجال في تربية األطفال 

حتمل الرجال مسؤولية تربية أطفالهم مع النساء، ال بد سياعد 
على حتقيق التوازن النفسي لدى األطفال.

بعد حمل األطفال فترة تسعة أشهر، األمهات لديهن رابطة 
طبيعية  قريبة جدا من أطفالهن

هناك الكثير والكثير من الرجال الذين يعتنون بأطفالهم، لذا 
فإنهم ميكن أن يقوموا بهذه املهمة.

النساء يتقن القيام مبهمة تربية األطفال ورعايتهم، على اعتبار أن 
لديهن الكثير من التجارب واخلبرات املتراكمة في تربية أطفال 
آخرين قبل أن يكون لديها أطفالها، أما الرجال فال فرصة لديهم

العبارة الثالثة: النساء هن ورود هذا العالم 
إرشادات ختامية للعبارة الثالثة

هذا النشاط هو مبثابة فرصة للتعبير عن آرائنا ومعتقداتنا الشخصية، وال يوجد هناك خطأ أو صواب لإلجابات، ولكن 
الشئ الوحيد الذي يجب أن نتذكره على أية حال، أننا عندما نشبه النساء بالورود، فإننا نتحدث فقط عن دور واحد من 
األدوار املتعدد للنساء. وعندما نتجاهل دور النساء كمنتجات فإننا ميكن أن نؤبد من النظرة الدونية التي تقلل من قيمة 

مساهمة النساء احلقيقية في املجتمع.

إجابات متوقعة على العبارة الثالثة من قبل املشاركني/ ات )إلطالع املدرب/ ة(

غير موافقموافـــــق

قولنا أن النساء كما الورود، فإننا بذلك نعتبرهن مجرد زينة النساء جميالت عموما
بدون أية قيمة، سوى أنهن جسد يتم النظر إليه للمتعة

النساء كما الورود كونهن يجذبن الرجال بطريقة 
لباسهن كما الورود التي تختلف أشكالها وألوانها

النساء لديهن مواهب متعددة،  بإمكانهن أن يكن جذورا، 
سيقان، أوراق، وفروع ولسن فقط ورودا.

النساء يلعنب دورا مهما في أدوارهن اإلجنابية 
كما الورود

النساء لديهن دورا إنتاجيا،
كما أنهن يدعمن العائلة اقتصاديا 

إذا كانت النساء ورودا، فإنهن سيكن كما التماثيل مقيدات بدون النساء، العالم ال بد سيكون مكانا بائسا
وال فرصة لديهن فرصة للنمو

النساء تدخل البهجة على احلياة العائلية، كما الورود التي 
تدخل البهجة لكل من ينظر إليها

النساء لديها أدوارا عدة للقيام بها، هذا األدوار مهمة جدا 
للحفاظ على العائلة وكذلك تنمية مجتمعاتها، 

ويجب أن ال يتم جتاهلهن أو جتاهل أدوارهن.
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العبارة الرابعة: الفقراء مسؤولون عن فقرهم
إرشادات ختامية للعبارة الرابعة

هذا النشاط يضعنا أمام مشؤولية فردية بالتفكير باألسباب وراء بعض الظواهر املوجودة في مجتمعنا مثل ظاهرة الفقر 
والتي أثير حولها جدل كبير فالبعض يلقي باللوم على الفقير والبعض يلقي اللوم على النظام الذي يجب ان يتحمل 
الدولة في توفير  الفقر لفئة محددة، فإننا نغفل  دور  أننا عندما نحمل مسؤولية  املوارد بشكل عادل،  مسؤولية توزيع 

املصادر، النظام اإلقتصادي أو جتسيد العالقات غير املتوازنة بني الطبقات اإلجتماعية.

اجابات متوقعة على العبارة الرابعة من قبل املشاركني/ ات )إلطالع املدرب/ ة(:

غير موافــقموافــــــق

األشخاص يتحملون مسؤولية  البحث
عن فرص عمل 

يصعب على الفقير الوصول الى املصادر التي
من شأنها ان حتسن من وضعه اإلقتصادي.

معاجلة الفقر من مسؤولية النظام اإلنسان مخير وليس ميسر 

اليوجد عدالة في توزيع الفرص واملصادر إستنادا على الكفاءات على اإلنسان أن يحسن واقعه وظروف حياته

يجب لوم النظام وليس الضحية على إعتبار أن الفقير هو الضحية
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اجللسة الثانية: مدخل للنوع اإلجتماعي

نشاط رقم )3(: »البذرة«

<  التعرف على افتراضات املشاركني/ ات حول املولود الذكر واملولودة األنثىالهــــدف

<  فحص مدى صحة وجتذر هذه اإلفتراضات لدى املشاركني/ ات. 

<  60 دقيقةاملدة الزمنية

  <  لوح قالب،  أوراق، أقالم، شريط الصق، قصة مكتوبة بعنوان »البذرة«.املواد املطلوبة

خطوات التمرين

<  خطوة رقم )1(: يقوم املدرب/ ة بتقسيم املجموعة الكبيرة إلى ثالث مجموعات صغيرة مختلطة، 

ومن ثم يتم توزيع نسخ لكل مجموعة من قصة »البذرة« حسب ورقة العمل رقم )1(. بحيث 
تتم قراءتها من قبل املجموعات الثالثة.

<  خطوة رقم )2(: تقوم كل مجموعة من املجموعات بعد قراءة قصة »البذرة« باإلجابة على 

األسئلة املرفقة في القصة. 
<  خطوة رقم )3(: تعود املجموعات الصغيرة إلى املجموعة الكبيرة، ومن ثم تقوم كل مجموعة 

بعد اختيار مقررها بعرض نتائج عملها، بحيث تتم مناقشة إجابات كل مجموعة. ومن ثم 
يقوم املدرب/ ة بتوجيه النقاش انطالقا من افتراضات املشاركني/ ات حول تفضيلهم للذكور 
أو اإلناث واألسباب التي تقف وراء ذلك، ومن ثم يتم التركيز على كيفية التعامل مع الذكور 

واإلناث وتهيئتهم مستقبال ألدوارهم اإلجتماعية التي سيلعبونها في املستقبل.

إرشادات 
للمدرب/ ة

<  يعتبر هذا النشاط من النشاطات احلقيقية التي تظهر بعمق اجتاهات وإفتراضات املشاركني/ ات 

حول األطفال الذكور واإلناث، كما ميكن أن يثير عددا من املسائل التي تتعلق بنظرة املجتمع 
للعائالت التي تنجب الذكور مقارنة مع تلك التي تنجب اإلناث، وكيف أنها تضطر إلى تكرار 
اإلجناب أمال في والدة الذكر. وعليه، ميكن للمدرب/ ة التقاط ذلك من أجل تفنيد هذه املزاعم 

التي تبنى على أساسها األدوار والعالقات اإلجتماعية في املجتمع.
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ورقة عمل رقم )1(
نشاط رقم )3(: »البذرة« 

لبنى األشقر
قالت له: )هل ميكن لهذا الكائن الصغير في داخلي أن يكون طفاًل، يا الله لو كان طفال، سيكون ولدا رائعا مثلك متاما(، 

رمقها بنظرات شاردة  تخلو من أية مشاعر.
هل فعال يريد معتصم ولداً كي يصبح ولي العهد ومن يحمل إسم العائلة؟، عائلة املهندس التي يفتخرون فيها بأنهم 
ينجبون الذكور فقط، فأخيه محمد لديه خمسة أوالد ذكور، وأخيه أحمد لديه ثالثة أوالد وبنت وزوجته حتمل طفال 
ذكرا في أحشائها، وأخته سمية لديها ولدان، وأمه أم املعتصم أسموها في احلارة »أم الذكور فقد أجنبت سبعة من األبناء 

وبنت واحدة كان هو أكبرهم.

املتعلم  الرجل  به وهو  يؤمن  ما  يخالف  األمواج على شواطيء حيرته وخوفه، هل  تتقاذفه كما تالطم  أفكار عديدة 
والهاديء ومن يعتبره أهل حارته وعائلته املفكر والناصح لهم دوما، هل يخالف معتقداته بأن األطفال هم نعمة من الله 

سواء كانو ذكورا أم إناثاً؟ أم يرضخ الى تلميحات والدته وعائلته بأن يبحث عن امرأة أخرى تنجب له الذكور.
فسوسن »بزرتها بنات« كما قالت أمه عندما اجنبت سوسن إبنتها الرابعة، ماذا  يعني لو أصبح لدي ست بنات جميالت 

كأمهن؟ قال معتصم محدثا نفسه، ملاذا يجب أن أجنب ولداً ما دمت أحب زوجتي وبناتي.
يشرد بخياله بعيدا ألولى اللحظات التي رأت عيناه فيها سوسن، كانت فتاة رائعة  متشي في طريقها الى البيت بعد 
أن أنهت دوامها اجلامعي، مرت بالقرب منه شعر حينها بان إشعاعاً جذبه إلطالة النظر الى هذه الفتاة التي متشي بثقة 
وكبرياء، أخذ منه املوضوع عدة أشهر كان يراقب فيها سوسن ويتعرف كل يوم  على شيء جميل فيها، فهي طالبة 
متفوقة في اجلامعة، وبنت حنونة ودينمو عائلتها، حتدث اليها وقليال قليال أصبح هناك مشاعر حب رائع جمعهما معا 

ليستمر وينعكس على بناته وأسرته لتصبح أسرة متفاهمة محبة. 
أعاده صوت بناته من مشاعر دغدغت جنبات قلبه وأشعلت فيها الوقود من جديد، بناتي آه آه ، نور الصغيرة هي أجمل 
بنت في الدنيا، كيف لي أن أيتمها بفقداني بزواجي من أمرأة اخرى؟ كيف سأكون أباها احملب إذا  فقدت حناني؟ آه 

آه وندى، ندى احلنونة التي تبقى ساهرة حتى مجيئي من العمل متأخرا فقط لتقبلني قبل أن تغفو على صدر أمها...
كيف لي أن أحرمها من هذه القبلة وهذا الصدر الذي تستريح عليه عند إشتداد حرارتها بعد مرض مفاجيء. ندى آه يا 

ندى.
لكن كيف لي أن أبقى بال طفل  يحمل إسمي بعد وفاتي،.....

»معتصم، معتصم، ما بالك ال ترد على حديثي يا حبيبي، بقيت أحدثك منذ ربع ساعة وأنت لم جتبني ولو بكلمة واحدة«.
نظر معتصم الى سوسن وقال« ال شيء مهم يا حبيبتي، بعض األفكار تراودني لكنها ليست بذي أهمية، إنسي األمر وقولي 
ملاذا تشعرين االن؟ هل تشعرين بحركات الصغير في داخلك؟، أجابت سوسن مبتسمة: »ال أشعر بحركته فما زال الوقت 

مبكرا، فأنا ما زلت في شهري الثالث يا عزيزي يبدو أنك نسيت ذلك«.
قال معتصم الشهر القادم نستطيع معرفة جنس املولود يا سوسن، قالت سوسن: إن شاء الله سيكون ولداً ونفرح بقدومه،  

قال معتصم: »إذا جاء ولدا سأذبح خروفا على عتبة الدار شكرا لله يا سوسن، إن شاء الله سيكون ولدا لتكتمل سعادتنا«.
قالت سوسن:« وإذا لم يكن ولداً ماذا سيكون شعورك؟، قال معتصم: »كل شي من ربنا خير يا سوسن وخليها على ربنا، 

الله يجيب اللي فيه اخلير«.
»معتصم، معتصم...« أسرع معتصم لرؤية والدته التي وصلت إلى غرفة الصالون في طريقها إلى غرفة نومهم، أهاًل وسهاًل 
يا أمي تفضلي نحن هنا في غرفة النوم، لم تنتظر أم املعتصم الرد من ولدها فقد وصلت فعال إلى باب الغرفة مع نهاية 

آخر حرف من كلماته«.
»خير إيش فيك يا سوسن؟بحكو إنك تعبانه؟ مهو حمل البنات متعب مش متل حمل األوالد أسهل وأيسر«. وشددت أم 

معتصم على حرف الراء وهي تنظر في عيني سوسن مباشرة.
نظرت سوسن إلى معتصم ولم جتب بشيء فقال معتصم: »احلمد لله هأل سوسن أحسن، ما تخافي أمورها بخير«.

أيام مرت طويلة على سوسن وهي تنتظر اللحظة التي ستسرع فيها إلى عيادة الطبيب لكي تعرف جنس مولودها اجلديد، 
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دوامة خوف وقلق مستمر تعيشها، كيف إن كان املولود أنثى، هل سيبقى زوجي مخلصا ويتحمل ضغوطات أهله في 
عدم الزواج علي؟ هل سيصمد حبنا أمام رياح  رغبات أهله بطفل ذكر يحمل اسم ابنهم؟ 

سوسن كانت أضعف من أن تتحمل فكرة ابتعاد معتصم عنها، معتصم الذي أحبته سنتني كامليتني بلياليها ونهاراتها 
ليوافق أهله على زواجه منها، سوسن التي تشي نظرات عائلة زوجها بنيران اإلتهام لها بأنها ال تنجب سوى البنات، فأمها 
أجنبت خمس بنات وولد، وأختها لديها عدد البنات يتفوق على عدد الذكور، وأختها األخرى لم تنجب  مطلقا رغم  
السنوات العشر التي  قضتها مع زوجها، لتكتشف في النهاية عدم قدرتهما على اإلجناب بعد أن أنفقا مدخرات هذه السنني 

في محاوالت فاشلة لزراعة طفل في رحمها.

انتفضت سوسن محاولة مللمة نفسها وإستجماع قوتها للذهاب إلى عيادة الطبيب، فاليوم تصبح في منتصف شهرها الرابع، 
أعيش بدون معتصم في  أن  أستطيع  لن  الفرحة،  »يا ربي ال حترمني من هذه  أن تعرف جنس مولودها،  اآلن  ميكنها 
حياتي، ملن ساجلأ عند تعبي، من سيزيل دموعي ويحتضنني بقوة مخففا عني أملي، من سيحمل بناتي ويالعبهن ويحميهن 

ويربيهن ؟ أخذت سوسن  تبكي بحرقة وهي تتخيل زواج معتصم بأخرى.

انتفضت سوسن على إحساسها بأنامل معتصم متسح دموعها عن وجهها، وهو يقول لها: »سنكون أقوياء، حتى وإن كانت 
ما جنس  الطبيب  لتسأل  القوة  وأعطتها  قليال  أراحتها  يا سوسن« كلمات معتصم  مثلك  ورائعة  بنتا فستكون جميلة 
مولودي؟ وقف الطبيب وهو يزيل القفازات البالستيكية عن يديه ويرفع نظره إلى وجهها، يفتح شفتيه ويطبقهما، قلبها 
يخفق بقوقة، نبضات قلبها تتسارع، دمها تشعر بأنه انقطع عن التجول في شرايينها، حتاول رفع عينيها من جديد الى 

وجه الطبيب، حتاول الوقوف تدور الدنيا في رأسها، التقوى على حمل نفسها فتقع على األرض مغشيا عليها.

سوسن .. سوسن، افيقي يا حبيبتي، افيقي لتسمعي أجمل خبر، افيقي، ترفع سوسن رأسها وتسمع كلما معتصم: »انت 
حامل في توأم  يا سوسن، ولدا وبنت يا حبيبتي«، لم حتتمل وقع الكلمات فسقطت على األرض من جديد. 

22 حزيران 2010

أسئلـــة املجموعـــة:
ماذا عن مشاعركم/ ن لدى قراءة هذه القصة؟  |

تخيلوا أنفسكم مكان معتصم وسوسن، وأن لديكم بنات فهل ستكرر عملية اإلجناب أمال في والدة مولود ذكر؟ وملاذا؟  |
ما املشاعر التي ميكن أن تنتابكم/ ن لو كان التوأم في رحم سوسن إناثا؟ وملاذا؟  |
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اجللسة الثانية: مدخل للنوع اإلجتماعي

نشاط رقم )4(: »موت وليتك من طيابة نيتك«

< استعراض الصور النمطية السائدة في املجتمع لكل من الرجال والنساء. الهــــدف

< فحص التأثيرات الثقافية على نظرة الفرد لنفسه وفهمه لهويته الذاتية، التي يتم ترجمتها إلى 

سلوكيات وأدوار تعطى لكل من الرجال والنساء.

< 90 دقيقةاملدة الزمنية

< لوح قالب،  أوراق، أوراق ملونة، أقالم، شريط الصق، مقالة صوتية، أو مكتوبة بعنوان »كالم ال املواد املطلوبة

يسقط في الهواء«.

خطوات 
التمرين

< خطوة رقم )1(: يطلب املدرب/ ة من املشاركني/ ات البقاء في أماكنهم/ ن على املقاعد لالستماع 

إلى مقالة »كالم ال يسقط في الهواء«، مع لفت اإلنتباه إلى ضرورة التركيز واإلصغاء للوقوف 
أو ميكن  مدمج.  على قرص  املسجلة صوتيا  املقالة  على ذكرها  أتت  التي  التفاصيل  على 
للمدرب/ ة في حال عدم توفر التقنيات املطلوبة لسماع املقالة الطلب من اثنني من املشاركني/

ات قراءة ورقة العمل رقم )1( بعنوان »كالم ال يسقط في الهواء«، أو يقرأها املدرب/ ة إذا كان 
ي/ متتلك موهبة خاصة في القراءة على اعتبار أن ذات النشرة حتتاج إلى قراءتها بشكل متميز 

تبرز مختلف املشاعر واألحاسيس الكامنة في ثناياها. 
< خطوة رقم )2(: يقوم املدرب/ ة بتقسيم املجموعة الكبيرة إلى ثالث مجموعات، األولى تضم نساء 

فقط، والثانية رجال فقط، والثالثة مختلطة، ويتم توزيع احملاور أو األسئلة الورادة في ورقة 
العمل رقم  )1(، على أن يتم توزيع احملاور املصنفة على املجموعات الثالثة على النحو التالي:

< احملاور املصنفة بالرمز أ ملجموعة الرجال.

< احملاور املصنفة بالرمز  ب ملجموعة النساء.

< احملاور املصنفة بالرمز ج للمجموعة املختلطة.

< خطوة رقم )3(: تعود املجموعات الصغير إلى املجموعة الكبيرة، لتقوم كل مجموعة بعد اختيار 

مقررها بعرض نتائج عملها، بحيث تتم مناقشة استنتاجات كل مجموعة على حدة بحسب 
احملور الذي مت توزيعه عليها.

إرشادات 
للمدرب/ ة

< من الضرورة العمل على توضيح العالقات القائمة بني الرجال والنساء بفعل الثقافة الذكورية 

واملجتمعية السائدة، ومن ثم حثهم على استنتاج تأثير مثل هكذا أقوال ومأثورات شعبية التي 
تندرج في سياق الثقافة املجتمعية علينا بشكل عام، وعلى النساء بشكل خاص.
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ورقة عمل )1(
»موت وليتك من طيابة نيتك«

أقالم حرة: كالم ال يسقط في الهواء
سالم حمدان

»موت وليتك من طيابة نيتك«. العبارة التي قيلت لوالدي، املفجوع باملصيبة، يوم وفاة أختي، في يوم شتائي ممطر قبل ما 
ينوف عن ربع قرن، فتحت عقلي وقلبي على واقع مرعب من التمييز والقهر، وأنا الطفلة التي كانت ال تزال تتلمس وقع 
املفردات اجلديدة، تقرأها على الوجوه وتبّوبها حتت أحد عنوانني: اخلير والشر. وقد زخر األول بالكثير في حني أقتصر 

الثاني على محورين أساسيني: االحتالل واملرض.
ال لبس فيه: وكأمنا تلقى صفعة بدال من  األولى، ولكن وجه والدي حمل لي تفسيرا موجزاً  للوهلة  العبارة  أفهم  لم 

التعزية. مزيجا من الغضب والقهر والذهول تراءى على صفحة وجهه ولم يتبعه شيء سوى صمت موحش.
رحلت أختي عن الدنيا بعد صراع أليم مع سرطان الدماغ الذي نتج عن نشاط ذهني عال. كان معدل ذكائها مرتفعا 
ومبشرا بطاقة كبيرة، إال أن كل ذلك لم يشفع لها، كونها ولدت أنثى، ويبقى رحيلها عن الدنيا »أفضل« من بقائها فيها

الدعوات  »انشاءلله هالبنت بتتزين بالصبيان وبيجيك مني يحمل اسمك ويستر عرضك«، هي  الولد« و  »الله يطعمكم 
األساس التي طالتها أذناي الصغيرتان، املتأهبتان دوما، ليترجمها عقلي الصغير أيضا الى معنى بنّي ال لبس فيه: قيمتي انا 

البنت محدودة متاما قياسا مع القيمة الكبرى ألي ولد، بغض النظر عن محدودية أو إتساع طاقته! 
كلمات، مصطلحات، عبارات، »حكم شعبية«، أقوال مأثورة وأغنيات، تسمعها الفتايات الصغيرات في كل مكان، يحفظنها 
في الذاكرة ويترجمنها الى هواجس، كوابيس، وسلوكيات. يتعلمن أن طريق السالمة والقبول هي اخلضوع، حتجيم 
الذات الى حدها املطلبي األدنى. فالتواضع واألدب واالخالق تتلخص جميعا في تقدير أدنى للذات. أما اجلسد فعبىء ثقيل 
تنوء به الروح فترزح كسيرة، أسيرة بني متاريسه العالية املرفوعة واملتأهبة في حرب ضروس متواصلة، حفاظا على 

»شرف العائلة«. اجلسد قالع محصّنة تأسر أيضا الكالم والضحكات، النظر وحتى األحالم.
كيف يتلخص شرف عائلة وشرف أمة بأكملها في جسد فتاة صغيرة؟ وأي عبىء ثقيل، مثير للهلع والقلق على طفلة 

صغيرة هذا؟
اللغة هي أحد اهم أركان وركائز الثقافة، بل هي مرآة الثقافة نفسها، كما أنها أساس إنطالق الوعي وتشكل اإلدراك. 
وحني تتقدم الشعوب مع الركب احلضاري تعمد الى تطوير لغاتها وتنقيحها من شوائبها. فاللغة بشقيها اللفظي واحلركي 
–لغة اجلسد- تبني مداركنا في الصغر وتؤطر أدوارنا في احلياة وتقدم لنا صورا مقولبة وجاهزة، عن ذواتنا قبل كل 
شيء، وعن كل ما يدور في العالم من حولنا. إن إعادة صياغة الثقافة اإلجتماعية يرتبط إلى حد بعيد بإعادة النظر في 
اللغة وتشكيلها وإيقاعها. ومن هنا تكمن أهمية الشعراء والكّتاب املبدعون، الذين يستخرجون مفردات جديدة ويعيدون 
تشكيل تلك القدمية وفقا لسياق إجتماعي يتطور. في حني أن اولئك الذين يعمدون إلى اجترار لغة تعكس ثقافة مبنية 
للتغيير، هم جزء ال يتجزأ من ثقافة  إيجابي  أدنى منحى  للواقع دون  التمييز واإلقصاء والتغريب، يقدمون وصفا  على 

مريضة تراوح مكانها، وال يعقل أن يّصنفوا كمبدعني ومبدعات بأي حال من األحوال. 
ان األهمية القصوى لشاعر مثل محمود درويش أو مفكر مثل أدوارد سعيد هو السعي اجلاد الى إعادة نحت اللغة، ال بشكلها 
اجلمالي فقط بل بإدراك واعي مبني على رؤية تقدمية. هي مثل فتح نوافذ ذهنية لرؤية العالم واالشياء والعالقات من 

زوايا أخرى أكثر إتساعا.
لن جنروء أبدا على الزهو بثقافتنا وتراثنا ان لم نعمد بشكل واع وجاد، ضمن منهج تراكمي مدروس بعناية، للتخلص من 
إرث التمييز واألبوية والقبلية. علينا أن نعيد تشكيل اللغة وتخليصها من عباراتها ومصطلحاتها وأمثلتها وأغنياتها ونكاتها 

أملشوهة التي تصنف البشر وفق تراتبية مشينة، مبنية على التمييز اجلنسي والعرقي والعمري والديني..الخ.
ال ميكن ألمة أن ترتقي، وتتخلص من نير اإلستعمار –على تنوع أشكاله- إذا ما بقي تصنيفها للنساء دوني. وال دميقراطية 
سياسية حقيقية وفاعلة دون دميقراطية إجتماعية ثقافية غير مجزوئة. أي معنى للمشاركة السياسية الواسعة واحلرة 
الذكورة؟ أي مشاركة  العشيرة والدم واألبوية وسيطرة  القّيمية واملبدئية مبنية على عقلية  اذا ما كانت مرتكزاتها 
وأي دميقراطية تلك املسّيجة واملؤطرة واحملدودة سلفاً بأي ثقافة نحتفي حقا، اذا ما كانت عبارات كثيرة، كتلك التي 

أوردناها سابقاً، تردد بكثرة على إعتبارها حقائق ومسلمات في حياتنا؟
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الذكورية  اإلجتماعية  بالثقافة  يتعلق  فيما  والتظلم  بالصراخ  كثيراً  يبالغن  منا  نساء  بضعة  أن  البعض  يقول  وقد 
والتمييز ضد اإلناث واإلقصاء، وما الى ذلك، وأن جزءاً كبيراً منها اوهاماً في رؤوسنا »محدودة األفق« وتستند إلى دعايات 
غربية مغرضة، هدفها تقويض ثقافتنا اإلجتماعية العربية وأخالقنا الفضلى والتغني بثقافة الغرب املعتدي الذي ينكل 
بنا وبديننا وتراثنا العظيم!  ألولئك، وهم كثر جدا، نقول: وماذا عن قوانيننا وسياستنا التي متّيز، بال أي التباس أو 
سوء تفسير، ضدنا وتصنفنا مواطنات من الدرجات الدنيا؟ مواطنات من الدرجة الثالثة عشر! متاما كترتيبنا على سلم 

الوصاية على أبنائنا وبناتنا!
أين علّي ان أذهب بكرامتي على شبابيك وزارة الداخلية حني ال أمتلك أدنى سلطة لتحرير جواز سفر إلبني أو إبنتي؟

وبأي  بنكي ألطفالي؟  بفتح حساب  لي  أن ال حق  وببرود على مسمعي  يردد بال كلل  الذي  البنك  أقول ملوظف  وماذا 
كرامة أحتمل رفض استقبالي في أحد فنادق بلدي إذا لم يحرسني محرم؟ وعشرات األمثلة سواها والتي ال يتسع املجال 
لتعدادها هنا! وقبل هذا وذاك، أّنى لي أن أسير بكرامة وإحترام في شوارع بلدي وفي وضح النهار؟ مئات من الشبان والرجال 
يتناثرون على األرصفة، في كل مكان، يخرجون رؤوسهم من السيارات، ويقذفونني مبا ال يحتمل من كالم. لغة جارحة، 

امتالء بفوقية مجنونة. 
لغة وكالم ال يتناثر ليسقط  في الهواء، حتى جنتازه، ونتابع سيرنا، و أن ال نقف بإحلاح عند التفاصيل، حتى ال نصبح 
نساء مزعجات، يبالغن وميتعضن بال داع. كالم رصاص، دمدم يتفجر داخلنا ويشق روحنا. كالم يفزعنا، يّحجمنا، 

يقصينا ويغّربنا. 
غربة تسكننا مع وعينا األول على باب احلياة، حيث خط غير مرئي، من كالم، يؤطر وجودنا ودورنا. اإلنكماش يصبح 

هدفنا ودليل برائتنا.
ال ثقافة نفخر بها، تنكمش في ظلها النساء. وال وطن حقيقي دون مواطنة غير منقوصة. وال ما يطيب من كالم/من 

عيش دون مساواة كاملة بني النساء والرجال. وغير ذلك: محض إغتراب ونقصان.
24-8-2010 جريدة األيام

احملاور )أ( التي تتعلق مبجموعة النساء:
ما هو الشعور الذي راودكم/ ن عند سماع هذه املقالة؟

هل تعكس املقالة واقع النساء أو الفتيات في املجتمع؟
هل تؤيدون املضامني والدالالت التي أشار إليها املثل الشعبي »موت وليتك من طيابة نيتك«؟

ما هي التأثيرات التي ميكن أن تتركها دالالت األمثال على نظرة النساء أو الفتيات ألنفسهن وتشكيل هوياتهن الذاتية؟

احملاور )ب( التي تتعلق باملجموعة املختلطة:
اذكروا/ن عددا من األمثال الشعبية ال تتجاوز في مجموعها اخلمسة، على أن تتضمن في جوهرها معاني سلبية جتاه 

النساء؟

ما هي الدالالت اإلجتماعية لهذه األمثال؟
ما هي التأثيرات التي ميكن أن تتركها دالالت األمثال على نظرة النساء أو الفتيات ألنفسهن وتشكيل هوياتهن الذاتية؟

احملاور )ج( التي تتعلق مبجموعة الرجال:
اقلبوا جميع األمثال التي مت ذكرها من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير، لإلجابة على األسئلة التالية:

هل هذه األمثال مقبولة للمشاركني؟
كيف يشعر املشاركون جتاه األمثال ذاتها؟

ما السبب وراء عدم وجود مثل هكذا أمثال على النحو التي متت فيها صياغتها من حالة التأنيث إلى حالة التذكير؟
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اجللسة الثانية: مدخل للنوع اإلجتماعي

نشاط رقم )5(: »إفرض مثال«

<   خلق حالة افتراضية ميكن للمشاركني/ات، عبرها التعرف إلى الطريقة التي ميكن أن تؤثر فيها الهــــدف
املعتقدات حول النساء والقيود احملددة ألدوارهن على حياتهن.

<   60 دقيقةاملدة الزمنية

<   لوح قالب،  أوراق للوح القالب، شريط الصق، مقالة صوتية، أو مكتوبة بعنوان »افرض مثال«.املواد املطلوبة

خطوات التمرين

<      خطوة رقم )1(: اطلب من املشاركني/ ات اإلسترخاء واتخاذ وضع مريح لهن، لإلاستماع إلى قصة 
»افرض مثال« بناء على ورقة عمل رقم »5«.

<      خطوة رقم )2(: بعد اإلستماع إلى القصة يتم تقسيم املشاركني/ ات إلى ثالث مجموعات، األولى 
تضم ذكورا فقط، والثانية تضم إناث أما الثالثة مختلطة تضم ذكورا وإناثا، ويطلب من كل 
مجموعة احلديث عن املشاعر التي أثارتها تفاصيل حكاية »افرض مثال«، هل أغضبتهم/ ن، 

أربكتهم/ ن،  أم رفهت عنهم/ ن أم أثارت فيهم/ ن الضحك؟ وملاذا؟

<      خطوة رقم )3(: تعود املجموعات الصغيرة إلى املجموعة الكبيرة، بعد أن تنتخب كل مجموعة 
مقررا للحديث عن مشاعر أفرادها، واألسباب وراء هذه املشاعر على اختالفها؟

<      خطوة رقم )4(: يطلب من املشاركني/ ات اجللوس في حلقة دائرية ملناقشة بعض القضايا التي 
تتعلق بذات احلكاية على أن يتضمن النقاش مع املجموعة الكبيرة، احملاور التالية:

<      ما هي أوجه الشبه/ اإلختالف بني العالم اإلفتراضي والعالم احلقيقي الذي نعيش فيه؟

<      هل ميكن القول بأن التفاصيل التي وردت في القصة هي مبثابة عكس لألدوار بصورة كاملة؟

<      هل ميكن القول بأننا جنسد وصفا دقيقا للعالم الذي نعيش فيه، إذا وضعنا كلمة »رجل« بدال 
من كلمة »إمرأة« في ذات النص؟

<      هل يحب املشاركون/ ات العيش في العالم الذي وصفته احلكاية؟

<      ما هو اخلطأ في هذا العالم؟ ما هو الصواب فيه؟ 

<     هل ترغب النساء بامتالك ذلك النمط من القوة والسلطة الذي يتمتع به الرجال حاليان وإذا 
السؤال  الرجال؟ )هذا  التي يستخدمها  السلطة بالطريقة ذاتها  النساء هل ستستخدم  امتلكته 

موجه فقط للمشاركات في الدورة التدريبية(.

فقط  موجه  السؤال  )هذا  النساء؟  أدوار  تأخذون  حينما  املشاركون  ايها  مشاعركم  هي  ما      >
للمشاركني في الدورة التدريبية(.

<     خطوة رقم )5(: على املدرب/ ة أن يختم النقاش بناًء على النشرة رقم »1«.

إرشادات 
للمدرب/ ة

<     في حال عدم وجود التقنيات الالزمة لإلستماع، يطلب املدرب/ ة من اثنني من املشاركات/ ين 
قراءة ورقة العمل رقم )1(، أو يقرأها املدرب/ ة إذا كان ي/ متتلك موهبة خاصة في القراءة على 
إعتبار أن ذات النشرة حتتاج إلى قراءتها بشكل متميز تبرز مختلف املشاعر واألحاسيس الكامنة 

في ثناياها.
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ورقة عمل رقم )1(
نشاط رقم )5( : »إفرض مثال«

هل أزعجتك في يوم من األيام الطريقة التي تستخدم فيها كلمة »رجال« لتشمل كافة الناس، هل يزعجك على سبيل 
املثال، أن الناس حني يشيرون إلى حقوق كافة الرجال فإنهم يعنون في الواقع حقوق الرجال والنساء، أو حقوق الناس 

جميعا؟
تخيلوا عاملا مشابها لعاملكم، لكن مع إختالف بسيط في هذا العالم املتخيل تكون كلمة النساء هي التعبير الذي يشير إلى 

كافة الناس. أي حني نستخدم لفظة »النساء« فإننا نعني بها اجلميع.
اغمضوا أعينكم وتخيلوا أنكم حني تقرأون اجلريدة اليومية أو تستمعون إلى الراديو، فإن كل ما تقرأون عنه أو تستمعون 

إليه يتعلق بأخبار النساء السياسيات ورئيسات إحتاد العمال، ومديرات الشركات الكبرى.
تخيلوا عاملا حتتل فيها النساء دور البطولة في معظم الكتب، املسرحيات، األفالم السينمائية، القصائد الشعرية واألغنيات. 

تخيلوا أن النساء هن من سيتخذن القرارات الرئيسية حول مستقبل هذا العالم املختلف.

الرجال  تذكروا أن كل شئ قرأتوه في حياتكم يستخدم ضمائر »هي« و »لها« و »هن« لتعني الصبيان والبنات معا، 
والنساء معا. تخيلوا في أذهانكم أنه ليس لديك رجال ميثلونكم في احلكومة، فكل القرارات تتخذها النساء.

لقد خصت الطبيعة الرجل بدور األب والزوج، وهو يجد كفايته في رعاية األطفال وجعل البيت مالذا آمنا لألسرة. ذلك 
هو املنطق الطبيعي ملوازنة دور املرأة، التي تكرس جسدها برمته من أجل اجلنس البشري خالل فترة احلمل، وتكرس 

قواها العاطفية والعقلية طيلة مراحل حياتها لضمان تقدم وبقاء الكوكب األرضي.

اآلن تقدموا خطوة إلى األمام، وتخيلوا التفسيرات البيولوجية للنساء بوصفهن قائدات وزعيمات يتبرعن في مركز القوة 
التناسلية األنثوية، مثال، مدمجة  الكمال في التصميم. حتى األعضاء  والسلطة. اجلسد األنثوي، برغم كل شي، ميثل 
وداخلية ومحمية باجلسد. في حني أن األعضاء التناسلية للذكر مكشوفة ومعرضة للخطر، بحيث ينبغي حماية الرجل 
من الهجمات اخلارجية لضمان إستمرارية اجلنس البشري. فنقاط ضعفه عليه دون شك، احلاجة ملحة الى ملجأ يلوذ به. 
ولهذا، وتبعا ملا فرضته الطبيعة، فإن الذكور كائنات مستكينة سلبية، قلوبها مألى باخلوف، وصدروها مترعة بالرغبة 

في أن حتوطها حماية أجساد النساء احلكمة القوية.

في العالم الذي نتخيله، تنشأ الفتيات تنشئة خاصة بوصفهن كائنات حرة واثقة بنفسها. يلعنب، ويركضن، ويتسلقن 
األشجار، ويقبلن املخاطرة واملجازفة بتشجيع جميع البالغني من حولهن، واألسرة تعطي األولوية لتنمية  قدراتهن اجلسدية 

و العقلية، ألنهن سيكن في نهاية املطاف مسؤوالت عن مستقبل املجتمع الذي نعيش فيه.
الصبيان من ناحية أخرى، يربيهم األهل على اخلوف والطاعة. ويتلقون التشجيع على ممارسة األلعاب الهادئة في املنزل، 
التي تهيئهم بدورها حلياتهم فيه بوصفهم في املستقبل عن رعاية األسرة. ومنذ نعومة أظفارهم، يتوقع منهم اجلميع 
أن يكونوا عونا آلبائهم. يتعلمون احترام وتبجيل النساء، ومحاولة إرضائهن ورعايتهن ويؤمرون أن يصبحوا مرآة ميكن 

لقوتهن أن تنعكس فيها.

عودوا بذاكرتكم اآلن إلى والدة طفلكم األول إن كان لديكم أطفال. ولتتخيل كل إمرأة هنا أنها  في شهرها األخير 
من احلمل، وزوجها ينتظر بفارغ الصبر قلقا، متلهفا، متسائال عن جنس املولود القادم، مولودك األول كان ذكرا. جلس 
الدموع متأل عينيه،  املولود، يغمره بشكل غريزي بالرعاية واحلماية. لكن  السرير بجانبك محتضنا  زوجك على حافة 
فأنت تعرفني أنه في نفس الوقت الذي تغمره فيه السعادة بوالدة طفلكما، فهو أيضا يطمح في إجناب طفل آخر، آمال في 

احلصول على أنثى حتمل اسم العائلة.
املصدر: وقوفا على أقدامنا: اتخاذ اخلطوات الضرورية ملجابهة اضطهاد النساء، مركز البالغني ومتابعة التعليم.
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نشرة رقم )1(
نشاط رقم )5(: »إفرض مثال«

مدخل لإلطار املفاهيمي بني اجلنس والنوع اإلجتماعي

يعتبر التمييز املفاهيمي بني اجلنس والنوع اإلجتماعي الذي طورته »آن أوكلي« )أوكلي، 1972( أداة حتليلية مفيدة في 
توضيح األفكار، وقد مت تبنيه بوجه شامل تقريبا اآلن. ووفقا لهذا التمييز، يرتبط اجلنس بالبيولوجيا، في حني تتجدد 
تاريخيا  ذلك كونه  )ويتضمن  وسيكولوجيا  إجتماعيا  معطى  مجتمع  أي  في  والنساء  للرجال  اإلجتماعي  النوع  هوية 

وثقافيا أيضا(.

الهرمونات،  وأحوال  واخلارجية،  الداخلية  اجلنس  وأعضاء  )الكروموسومات،  والفيزيائية  البيولوجية  السمات  بعض  إن 
والسمات الثانوية للجنس(. تؤدي إلى حتديد كل من اجلنسني املذكر واملؤنث. أما حتديد النوع اإلجتماعي، فينبغي أن 
يؤخذ في االعتبار، عنده، التصورات اإلجتماعية والثقافية لألدوار والسمات األنثوية والذكرية. وفي الواقع، يوجد ارتباط 

ملحوظ، وإن لم يكن كليا، بيد اجلنس املؤنث والنوع اإلجتماعي املؤنث، واجلنس املذكر والنوع اإلجتماعي املذكر.

املعني. وفي كثير من  التطبيع، ومن خالل ثقافة املجتمع اخلاص  النوع اإلجتماعي من خالل عملية  بينما يتم تعلم 
الثقافات، يتم تشجيع الصبيان على األعمال التي ترتبط بسمات الذكور/ والبنات بعكس ذلك/ وذلك من خالل »اللعب« 
التي تعطى لألطفال )البنادق للصبيان، والدمى للبنات(، ويقاس النظام بحسب كل من الطرفني، نوع الوظائف واملهن التي 
يطمح إليها هذا الطرف أو ذاك، وكذلك صور كل منهما في وسائل اإلعالم. إن األطفال يتعلمون النوع اإلجتماعي منذ 
مولدهم. إنهم يتعلمون الكيفية التي ينبغي أن يسلكوها من أجل إدراك اآلخرين لهم، أو إدراكهم هم ألنفسهم، كذكور 

أو إناث. وطوال حياتهم، يتم تشجيع هذا االجتاه من قبل الوالدين، واملعلمني/ املعلمات، والنظراء، والثقافة، واملجتمع.

تتفق  ال  املنطلق،  هذا  وراء  فيما  أنه  غير  اإلجتماعي،  النوع  معايير  البيولوجي كأحد  اجلنس  مجتمع  يستخدم كل 
النوع اإلجتماعي عن اآلخر. ومن ثم، فإنه يوجد تنوع ملحوظ في أدوار النوع  أية ثقافتني بشأن ما مييز أحد طرفي 

اإلجتماعي بني مختلف الثقافات.
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العنــوان الثالث
أدوار... حاجات... ومصادر

أهـــــداف اجللســـــةعنـوان اجللسـةرقـم اجللسـة

األدوار .. والنوع اإلجتماعياجللسة األولى

<    تشجيع املشاركني/ ات على تقييم معتقداتهم/ ن.

<   حتديد املهام املنوطة لكل من الرجال والنساء.

<   إدراك أن هناك إمكانية لتبادل املهام ما بني الرجال والنساء.
<   حتديد املهام اليومية للرجال والنساء في العائلة.

<   رفع درجة الوعي بأعباء املهام اليومية التي تقوم بها النساء 

مقارنة مع الرجال.
<   تأثير أعباء املهام على وضعية النساء ورسم مالمح مستقبلهن 

الذي ينشدن.
النساء  بها  تقوم  التي  للمهام  املادية  للقيمة  املعرفة  تعميق     >

والرجال. 
<   تعميق املعرفة للقيمة املعنوية املعطاة للنساء على املهام التي 

تقوم بها.
<   التعرف علي مفهوم الدور.

<   التعرف على تقسيم األدوار من منظور النوع اإلجتماعي.

احلاجات .. والنوع اإلجتماعياجللسة الثانية
<  التعرف على احلاجات اإلنسانية وأهميتها.

<  التعرف علي احلاجات العملية واإلستراتيجية.
<  حتديد الفرق ما بني احلاجات العملية واإلستراتيجية.

املصادر .. والنوع اإلجتماعياجللسة الثالثة

<   التعرف على املصادر وحتديد ما هو متاح منها على مستوى 
األفراد والوحدة املنزلية واملجتمع احمللي.

حتديد فجوة النوع اإلجتماعي فيما يتعلق بالتحكم على     >

املوارد املتاحة على املستوى اخلاص.
حتديد فجوة النوع اإلجتماعي فيما يتعلق بالتحكم على     >

املوارد املتاحة علي املستوى العام.
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اجللسة األولى: »األدوار...«

نشاط رقم )1(: »إسقاطتنا«

<  تشجيع املشاركني/ ات على تقييم معتقداتهم/ ن، حتديداً فيما يتعلق بتقسيم العمل بني النساء  الهــــدف

والرجال واملساواة في الوصول العمل.

<  30 دقيقةاملدة الزمنية

<    أقالم رصاص، أوراق A4 املواد املطلوبة

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: في بداية النشاط يقوم املدرب/ ة بإبالغ املشاركني/ ات بأنه قد حان الوقت 

للعبة الرسم.
< خطوة رقم )2(: يوزع املدرب/ ة ورقة العمل رقم )1(.

< خطوة رقم )3(: يطلب املدرب/ ة من املشاركني/ ات اإللتزام بالتعليمات التالية: إتباع التعليمات 

الواردة بورقة العمل )1( املوزعة عليهم، العمل بشكل فردي، منع أي أحاديث جانبية، التزام 
الصمت الى حني اعالم املدرب/ ة بإنتهاء مدة النشاط. 

< خطوة رقم )4(: يدعو املدرب/ ة كل مشارك/ ة لعرض اللوحة التي قام برسمها على احلائط 

من أجل إتاحة املجال له/ ا للتعبير عن لوحاتهم/ ن أمام املجموعة وتبادل اآلراء حولها.
< خطوة رقم )5(: يركز املدرب/ ة النقاش حول رسومات املشاركني/ ات بتوجيه االسئلة التالية 

التالية: عدد النساء مقارنة بعدد الرجال في الرسومات، طبيعة املهام التي تقوم بها النساء مقارنة 
مع املهام التي يقوم بها الرجال، ما هي تقسيمات العمل الواردة في الرسومات بني النساء والرجال، 

هل يوجد مشاركة بني افراد اللوحة ان وجد، ما أجمل ما ورد في اللوحات وملاذا.؟ 
< خطوة رقم )6(: يعلن املدرب/ ة عن الفائز أو الفائزين في املجموعة ويقوم بتقدمي هدايا رمزية 

له، لها، لهم، لهن، وذلك بعد التشاور مع املجموعة الكبيرة عن اللوحة املعبرة التي تستحق الفوز.

إرشادات 
للمدرب/ ة

< ال يجوز التنوية أو اإلشارة بأي حال من األحوال إلى جنس الفرد في ورقة العمل رقم )1( اذا سأله 

أحد من املشاركني/ ات حتى ال يتم توجيه تفكيرهم/ ن ملاهية الرسمة التي سيقومون برسمها، 
على اعتبار أن هذا التمرين يفحص عمق املعتقدات التي يؤمنون بها حول مهام املزارعني/ ات 
وبالطبع سيفاجئوا بأن لديهم حتيز قائم على أساس النوع اإلجتماعي. كما أن على املدرب/ ة 

ان يعلم املشاركني/ ات بوجود جائزة للحاصلني/ ات على أفضل ثالث رسومات.
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ورقة عمل رقم )1(
نشاط رقم )1(: »إسقاطاتنا«

تخيلوا أنفسكم في أحد احلقول الزراعية في قرى الريف الفلسطيني الذي تعشقون، أو تخيلوا أنفسكم في أحد احلقول 
الزراعية في قريتكم، مع وجود مجموعة من سكان القرية التي تعمل في املكان.

اآلن، تخيلوا أحد أفراد املجموعة التي تعمل في هذا احلقل، وارسموا هذا الفرد، باإلضافة إلى رسم املشهد اخللفي لذات الفرد، 
وحاولوا قدر اإلمكان أن تكونوا قريبني من الواقع أثناء تسليط الضوء على مالبس الفرد واألدوات الزراعية التي يستخدمها 

أو األنشطة التي يقوم فيها. 
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اجللسة األولى: »األدوار...«
نشاط رقم )2(: »مهامنا«

< حتديد املهام املنوطه لكل من الرجال والنساء. الهــــدف

< إدراك أن هنالك إمكانية لتبادل املهام ما بني الرجال والنساء. 

< 60 دقيقةاملدة الزمنية

< كرتون ملون كبير عدد 2، )أصفر وأحمر(، بطاقات ملونة بلونني مختلفني )أزرق وأخضر(، أقالم ملونة املواد املطلوبة

فلوماستر، أوراق A4، أقالم رصاص، مادة الصقة )بلو تاج(.

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يقوم املدرب بكتابة كلمة رجال على البطاقة اخلضراء، وكلمة نساء على البطاقة الزرقاء، ويتم 
وضعهما على احلائط مبسافة تفصلهما حوالي املترين، ومن ثم يقوم بثبيت الكرتونة الصفراء حتت عبارة الرجال، 

والكرتونة احلمراء حتت عبارة النساء.

< خطوة رقم )2(: يطلب املدرب/ة من املجموعة القيام من أمكانهم والتوجه إلى مكان آخر في قاعة التدريب خال من 

املقاعد والطاوالت، ومن ثم يقوم بتقسيمهم إلى مجموعتني متساويتني)يفضل ان تكون املجموعة من نفس اجلنس(، 
تقفان في صفان متوازييني، املجموعة األولى أمام بطاقة النساء واملجموعة األخرى أمام بطاقة الرجال واللتان مت 

تثبيتهما على احلائط.

الكرتون اخلاص  املعلق عليه  إلى احلائط  التوجه  املجموعتني  املدرب/ ة من كل فرد في  )3(: يطلب  خطوة رقم   >

مبجموعته، واحداً تلو اآلخر، لكتابة مهمة، عمل أو دور منوط بالرجال أو بالنساء بحسب املجموعة التي ينتمي إليها 
الفرد، والفريق الذي يكتب أكبر عدد من املهمات، االعمال  أو األدوار يعتبر فائزا، وميكن أن ينفذ حكما للفريق األخر 

الذي لم يكسب اللعبة.

< خطوة رقم )4(: بعد اإلنتهاء من اللعبة، يطلب املدرب/ ة من أفراد املجموعتني الرجوع إلى مقاعدهم ليبدأ بعدها حتليل 
األعمال واملهام التي قامت كل من مجموعتي النساء والرجال برصدها، من خالل التعرف على مواقف املشاركني/ ة 

من تلك واملهام واالعمال التي تتعلق بكل من الرجال والنساء، ومدى موافقتهم أو غير مواقفتهم على ذلك.

< خطوة رقم )5(: يقوم املدرب/ ة بعدها بإستبدال بطاقات القائمتني، بحيث توضع بطاقة الرجال على القائمة التي 

ُرصدت فيها مهام النساء، وكذلك توضع بطاقة النساء على القائمة التي ُرصدت فيها مهام وأعمال الرجال، ومن ثم 
يتم سؤال املشاركني/ ات األسئلة التالية:

< ماهي املهام أو األعمال التي مت رصدها في قائمة الرجال ميكن أن تنطبق على النساء؟

< ماهي املهام أو األعمال التي مت رصدها في قائمة النساء ميكن أن تنطبق على الرجال؟

< مثال على ذلك: هل يوجد هناك نساء قويات جسديا، هل يوجد هناك رجال ضعفاء، هل يوجد هناك نساء معيالت 
ألسرهن، هل يوجد رجال تابعون اقتصاديا.

< خطوة رقم )6(: يقوم املدرب بعدها مبراجعة القائمتني املعلقتني على احلائط، لفحص أي من املهام أو األعمال التي ميكن 
أن تنطبق على النساء والرجال.

< خطوة رقم )7(: ومن ثم يقوم املدرب/ ة بتلخيص التمرين إستنادا على النشرة رقم )1(، وذلك بعد مناقشة املشاركني/ 
ات احملاور التالية:

|  ما هي الدروس املستفادة من هذا التمرين؟
|  ما هي املهام املعطاه لكل من النساء والرجال؟

|  ملاذا حتصر وحتدد مهام النساء والرجال؟
|  هل ثمة امكانية للمشاركة بني اجلنسني باملهام على إختالفها؟ 

|  ما فائدة ذلك على اجلنسني األسرة واملجتمع؟
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النشرة رقم )1(
نشاط رقم )2(: »مهامنا«

إن دور كل من املرأة والرجل ال مينح بصفة فطرية أو طبيعية عند الوالدة حسب اجلنس، بل هو دور »الكائن اإلجتماعي« 
الذي يتطور ويتنوع حسب األحيال والبيئة اإلجتماعية والثقافية. هذا ما أكدته الدراسات اإلنثروبولوجية التي ترتكز 

على املقارنة بني الثقافات كمجال إهتمام ومنهجية بحث.

ولقد بينت نتائج هذه الدراسات أن األنشطة والسلوك وحتى سمات الشخصية التي نعتبرها عادة في مجتمعاتنا خاصة 
باملرأة، قد تكون خاصة بالرجل في مجتمعات أخرى، حيث يقوم هذا األخير بدور »األم« و»الزوجة« إذ يتولى مسؤولية 
البيت ورعاية وتربية األطفال ويكون »األم احلنون« الساهرة على احتياجات كل أفراد األسرة بينما تكون املرأة »الزوج« 

و»االب« املعيل والولي ومصدر السلطة.

الثقافة ونفس  الثقافات واملجتمعات، وفي العديد من األحيان ضمن نفس  إن دراسات األدوار هذه والتباين امللحوظ بني 
املجتمع، يؤكد بأن بالتفرقة املبينة على اجلنس قد تتأثر بالطبقات اإلجتماعية واملستوى التعليمي، والعمل، ومرحلة 

التنمية التي وصل إليها املجتمع أو الطبقة اإلجتماعية التي ينتمي إليها الفرد.
ومن هنا، يجب التمييز بني دور املرأة ودور الرجل »ككائن إجتماعي« ودورهما اإلجنابي/ البيولوجي الذي يرتبط بجنس 

كل منهما وال يستطيعات تغييره.

لذا، إذا أردنا أن ندرك معنى الذكر واألنثى، أي املرأة والرجل، خارج نطاق املميزات اجلنسبة األولية واملميزات اجلنسية 
الثانوية، فإن ذلك سيتم من وجهة نظر )النوع اإلجتماعي( ونعني به »املواصفات احلضارية، الثقافية واإلجتماعية، التي 
يتصف بها أي من نوعي اجلنس البشري. ومتثل هذه املواصفات نتاج عملية تاريخية معقدة، لذلك فهي حالة غير ثابتة، 

أي هي قابلة للتغيير حسب املكان والزمان، عكس املواصفات البيولوجية التي ال تقبل التغيير«. )كوثر 1995(
وفي الواقع، فإن الرسالة اجلوهرية التي يريد أن يؤديها مفهوم »النوع اإلجتماعي« تتضمن أن هذا املصطلح يشمل املرأة 
والرجل على حد سواء، واملرأة والرجل املتواجدين في مجتمع واحد ووجهة نظر املرأة والرجل بالنسبة إلى كل القضايا 

التنموية التي تهم املجتمع.

إن عمليات اإلجناب واحلمل والوالدة، هي عمليات بيولوجية بحتة، تتميز بها األنثى في كل املخلوقات، باإلضافة على 
أنها تطعمت مبميزات ثقافية جعلت مصير املرأة مرتبطا مبصير الطفل. وكذلك العكس، مع أن املسؤوليات واملهام سواء 
خصت التربية أو اإلعالة االقتصادية أو الرعاية الوجدانية، بإمكان املرأة والرجل على السواء القيام بها، كما بينته الدراسات 

األثروبولوجية أو التحوالت اإلجتماعية في العديد من املجتمعات ومنها العربية.

يرى املجتمع بأن املرأة ال تصلح نظرا لطبيعتها جلنسها لبعض األعمال منها أعمال القوة )اجلنس الضعيف(، والقيادة )تخضع 
إلى العاطفة(، وما زال املجتمع رغم هذا الواقع هو الذي يحدد عبر تصوراته وقيمه ما ميكن أو ال ميكن للمرأة القيام به.
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اجللســة األولى: »األدوار...«

نشاط رقم )3(: »احللم املستحيل«

الهــــدف
<     حتديد املهام اليومية للرجال والنساء في العائلة. 

<   رفع درجة الوعي بأعباء املهام اليومية التي تقوم بها النساء مقارنة مع الرجال.

<   تأثير أعباء املهام على وضعية النساء ورسم مالمح مستقبلهن الذي ينشدن. 

<   60 دقيقةاملدة الزمنية

<    لوح قالب، أوراق للوح القالب، أقالم ملونة فلوماستر، مادة الصقة )بلو تاج(، ورقة عمل بعنوان املواد املطلوبة
»احللم املستحيل« أو التسجيل الصوتي لها على قرص مدمج.

خطوات التمرين

<   خطوة رقم )1(: يطلب املدرب من املشاركني اجللوس على شكل دائرة مستديرة متهيدا لسماع 

احللم املستحيل، وحكاية السيد زهران.
أربع مجموعات صغيرة وفقا  إلى  الكبيرة  املجموعة  خطوة رقم )2(: بعد ذلك يتم تقسيم     >

لطريقة التي يرتايها املدرب مناسبة، ويعطى لكل مجموعة ورقة من اوراق اللوح القالب لتدوين 
ما مت نقاشه.

<   خطوة رقم )3(: يطلب من كل مجموعة اإلجابة على احملاور املوجودة في ورقة العمل رقم 

)1( والنشرة رقم )1( ما هي املوانع والعقبات املوجودة في املجتمع التي تصعب على النساء حتقيق 
ذواتهن وممارسة جميع أدوارهن السياسية واإلجتماعية 

<   خطوة رقم )4(: يتم عرض عمل كل مجموعة بعد كتابتها على اوراق اللوح القالب.

<   خطوة رقم )5(: يتم تلخيص النقاش بالتركيز على عبء املهام امللقاة على عاتق النساء وتأثيرها 

على ذواتهن وحتقيق احالمهن الالتي ينشدون.

إرشادات 
للمدرب/ ة

<   ميكن للمدرب/ة أن يستند في نقاشه على أن هذه احلالة التي قام املشاركون/ة بدراستها متثل 

تفاصيل  العامالت، بحيث بعشن  العامالت وغير  النساء  مع  تتكرر  يومية  مشهدا من مشاهد 
مرهقة متنعهن من التمتع بثمار مشاركتهن االقتصادية، غير أن هذا ممكن فقط إذا قام أفراد 
األسرة جميعا بتحمل مسؤلياتهم، كي تكون املرأة أكثر قدرة على القيام مبهامها داخل وخارج 

املنزل، إضافة إلى إتاحة املجال لها لتطوير ذاتها بالطريقة التي حتب وتختار.
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ورقة عمل رقم )1(
نشاط رقم )3(: »احللم املستحيل«

هذه قصة عن تفاصيل 24 ساعة في حياة عائلة تضم األم واألب األبناء والبنات. في وقت مبكر من ساعات الصباح األولى 
تستيقظ األم يوميا قبل اجلميع، وتبدأ رحلتها اليومية الروتينية كعادتها بإيقاظ أوالدها وبناتها من النوم، ومن ثم تنطلق 
لتبدأ بإعداد وجبة الفطور ورعاية الطفل الصغير، كما تقوم على عجل كما لو أنا خيال يطاردها بتجهيز األوالد والبنات 
للذهاب إلى املدرسة ناهيك عن حتضير وجبات الغداء في صناديق أعدتها خصيصا للجميع. علما بأن املساعدة احلقيقية 
التي تتلقاها من ابنتها التي ال تتجاوز العشرة من عمرها، وفي بعض األحيان يقوم زوجها مبساعدتها عبرحمل الطفل 

الصغير إلى أن يبلل ثيابه، حينها يستسلم ويقوم بتسليم الطفل الصغير إلى االبنة.
الساعة اآلن السابعة صباحاً، وبينما األم منهمكة في إعداد وجبة الفطور، يعلن واألب وإبنه إحتجاجهم وفقدانهم صبرهم 
على اعتبار أن وجبة اإلفطار ال تأتي بالسرعة التي كانوا يتوقعونها. حتظى األم دوماً باحلصة األقل من وجبة الفطور 

فال زال لديها الكثير من املهام لتقوم فيه قبل مغادرتها املنزل للعمل.
أما بالنسبة لعمل األم فال ميكن وصفه إال بالرتيب واململ، فقد اعتادت على العمل بالقطعة، اخلياطة املتكررة جلزء واحد 
من املالبس. وميارس املسؤول عليها ضغوطاته من أجل إجناز أكبر كمية من القطعة التي تقوم بخياطتها، ناهيك عن 
اجلرعات األخرى من اإلهانات التي تتلقاها العامالت وكذلك العمال وإن كانت بدرجة أقل. أما عمل الزوج، من ناحية 
أخرى، فيعتبر أسهل كثيرا كونه يعمل على آلة كبيرة ال حتتاج للجهد والتركيز كما الزوجة، لذلك يكون لديه 
الوقت للدردشة مع املارة. وعندما يحني وقت دفع األجور، ال حتصل املرأة إال على نصف ما يحصل عليه زوجها من النقود. 
بعد العمل، يذهب الزوج ليتسامر مع أصدقائه في القهوة – يقوم بإنفاق ما حصل عليه من املال، بينما تذهب زوجته 
للتسوق للحصول على حاجياتها من اخلضروات والفواكهة واملواد التموينية للعائلة، ومن ثم تقوم بإحضار الصغير من 
احلضانة وتعود إلى املنزل لتبدأ جولة أخرى من األعمال املنزلية، الكي والطبيخ والتنظيف، وكما هو احلال دائما، تقوم 
في هذه األثناء برعاية الطفل وتقوم ابنتها في مساعدتها، كلتاهما منهمكتني في إجناز األعمال املنزلية. وتقومان بالعمل 

كما اآلالت.
عندما يعود الزوج إلى املنزل، يقوم بتغيير مالبس عمله ويلقي بها أرضا، ثم يتخذ موقعه على األريكة الذي ال يسمح 
ألحد باجللوس عليها، متسمرا أمام التلفاز، ويشرب الشاي الذي أعددته زوجته، بعد إحلاح شديد منه، رغم معرفته مبدى 

انشغالها في املهام واألعباء املنزلية، ويشير إليها لتجلب له املزيد من الشاي، بينما يرتاح االبن مع والده.
الزوج يجلس أمام التلفزيون ويتمتع باألمسية على مهل. التلفزيون يظهر امرأة مزارعة تعمل باملجرفة وحتمل طفل رضيع 
على ظهرها. ويظهر رجل مزارع يقود التراكتور. إن التباين بني عمل الرجل وعمل املرأة يظهر بوضوح هنا كخير مثال. 
الزوجة تكمل عملها، وأخيراً تنضم إلى زوجها. وفي الوقت الذي تشاهد فيه التلفزيون، تنهمك في نسيج التريكو -- البنها. 
في الليل، وهي نائمة، حتلم، بأن الصباحات القادمة سيستيقظ زوجها في نفس الوقت الذي تستيقظ فيه هي وجميع العائلة 
يساعدها في جتهيز األطفال للذهاب إلى املدرسة، وفي إمتام األعمال املنزلية. الزوج وزوجته وإبنه وإبنته، يشاركون معا 
في حتمل مسؤولية العائلة. والزوج واإلبن يؤدون املهام املخّصصة تقليدياً لإلناث. والزوج يتعلم حتى أن ينسج سترة. وهذا 

حلم مستحيل. أو... هل هو حقا كذلك؟

أسئــلة للنقــاش:
|   ما هي املسؤوليات امللقاة على عاتق املرأة في البيت؟

|   ما هي تلك املسؤوليات امللقاة على عاتق للرجل؟
|   ِصف/ أوصفي يوم املرأة وكذلك دور الرجل. ثم قم/ قومي بتقييمه.

|   ملاذا تعتقد/ تعتقدي أن املرأة رأت حلماً؟
|   من الذي يقوم بأكثر العمل؟ -- من الذي يساعد من، وملاذا؟ ماذا الذي حلمت فيه؟

|   هل تعتقد/ تعتقدي أن هذا احللم ممكن أن يتحقق؟ اشرح/ اشرحي جوابك.
|   كيف يتعلم األطفال أن يتصرفوا في األسرة؟

|   قارن/ قارني كيف يقضي أفراد األسرة أوقات فراغهم؟
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اجللسة األولى: »األدوار...«

نشاط رقم )4(: »القيمة... ولكن«

< تعميق املعرفة للقيمة املادية للمهام التي تقوم بها النساء والرجال.الهــــدف

< تعميق املعرفة للقيمة املعنوية املعطاة للنساء على املهام التي تقوم بها.

< 60 دقيقةاملدة الزمنية

<  لوح قالب، أوراق ملونة، أقالم ملونة فلوماستر، مادة الصقة )بلو تاج(، ورقة عمل بعنوان »زوجتي املواد املطلوبة

ال تعمل« أو التسجيل الصوتي لها على قرص مدمج.

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يوزع املدرب/ ة بطاقات ملونة على كل مشارك واقالم فلوماستر 

< خطوة رقم )2(: يسال املدرب/ ة املشاركني كيف ينظرون الى املهام التي يقوم بها النساء والرجال 

وماذا تعني لهم هذه املهام. 
< خطوة رقم )3(: يطلب من املشاركني تدوين إجاباتهم/ ن على البطاقات املوزعة عليهم.

< خطوة رقم )4(: بعد اإلنتهاء يطلب من املشاركني/ ات بالصاق إجاباتهم/ ن على اللوح القالب ومن 

ثم يتم مناقشتها. 

إرشادات 
للمدرب/ ة

< يعمل املدرب/ ة على توجيه النقاش للقيمة املادية واملعنوية املمنوحة للمهام امللقاة على عاتق 

كل من الرجل واملراة، من خالل اإلشارة إلى أن يوم عمل املرأة أطول من يوم عمل الرجل من 
15 إلى 19 ساعة يومياً، كما أن املرأة تقوم برعاية األطفال وطبخ وجبات الطعام إلى جانب القيام 
مبهام طويلة ومتعبة من الزراعة وجلب احلصاد على األقل في املاطق الريفية دون أية تقدير 
لقيمة العمل الذي تقوم به ال مادياً وال حتى معنويا. ومن املمكن أيضا إثارة رأي املشاركني/ ات 
بإفتراضات وإعطاء أمثلة عن األمهات اللواتي يعزفن عن القيام باملهام املتوقعة منهن مثل عناية 

ورعاية األطفال، أو منوذج األم التي تسعى الى حتقيق ذاتها. 
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ورقة عمل رقم )1(
نشاط رقم )4(: »زوجتي ال تعمل«

»زوجتي ال تعمل«
 سأل الطبيب: ما هي مهنتك؟
أجاب السيد زهران: أنا مزارع.

رد الطبيب: ألديك أطفال؟
أجاب السيد زهران: لم يتبق لي من خمسة عشر ولداً أجنبتهم سوى تسعة فقط.

وهل تعمل زوجتك؟
ال، فهي ربة منزل.

فهمت فكيف تقضي نهارها؟
حسنا، تستيقظ في الرابعة فجراً، حتضر املاء واحلطب، وتشعل النار، وتعد طعام الفطور، وتنظف البيت وما حوله. ثم 
تذهب إلى قاع الواد لتغسل الثياب؟ كما تذهب مرة في األسبوع إلى الطاحون مشياً على قدميها. بعد ذلك تذهب إلى 
احلسبة مع اثنني من صغارها لبيع البندورة، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بحياكة الطواقي. ثم تشتري ما يلزمها من 

املتاجر. وتعود لتطبخ وجبة الغداء.
أنت ترجع إلى املنزل في منتصف النهار؟

ال هي من حتضر غدائي إلى حيث أعمل على بعد حوالي ثالثة كيلومترات.
وبعد ذلك؟

تبقى في احلقل إلقتالع احلشائش الضارة، ثم تذهب إلى بستان اخلضراوات لسقياتها.
وما الذي تفعله أنت؟

على الذهاب ملناقشة أمور العمل وشرب القهوة مع األصدقاء في القرية.
وبعد ذلك؟

أرجع للبيت لتناول العشاء الذي قد تكون قد حضرته. 
وهل تذهب زوجتك للنوم بعد العشاء؟

ال أنا من يخلد إلى النوم، أما هي فلديها بعض األعمال تؤديها حتى الساعة العاشرة أو أكثر.
لكني أعتقد أنك قلت بأن زوجتك ال تعمل.

طبعا ال تعمل. قلت لك إنها ربة بيت.

أسئلة للنقاش:
ما هي املسؤوليات امللقاة على عاتق املرأة الفالحة في املنزل؟

ما هي املسؤوليات امللقاة على عاتقها في احلقل؟
ِصف/ أوصفي يومها مقارنة مع يوم املرأة في »احللم املستحيل«.

هل لديها أي وقت فراغ؟ ملاذا؟
ما رأيك في حياة هذه املرأة الفالحة؟

تخيل ماذا يعمل أفراد أسرتها اآلخرين؟ ملاذا؟
ما رأيك في املسؤولية املزدوجة للمرأة؟

ما الذي ميكن عمله ملساعدة كل عضو من أعضاء املجتمع لإلعتراف مبساهمات جميع أفراد املجتمع اآلخرين مبن فيهم 
النساء؟



72

اجللسة األولى: »األدوار...«
نشاط رقم )5(: »أدوارنا«

<   التعرف على مفهوم الدورالهــــدف
<   التعرف على تقسيم األدوار من منظور النوع اإلجتماعي.

<    60 دقيقةاملدة الزمنية

<   لوح قالب، أوراق للوح القالب، أقالم ملونة فلوماستر، مادة الصقة )بلو تاج(، 4 كراتني A4 ملونة املواد املطلوبة

بالوان مختلفة  لكل مشارك/ ة

خطوات التمرين

<  خطوة رقم )1(: يطلب املدرب من املشاركني/ ات حتديد معنى الدور، حيث يوجه لهم االسئلة 

التالية ما هي إنطباعاتكم عند سماع كلمة الدور، املهام، دور املرأة والرجل.
<   خطوة رقم )2(: يطلب املدرب/ ة تسجيل اإلجابات اخلاصة من أحد املشاركني/ ات على اللوح 

ويتم مناقشة اإلجابات بشكل سريع مع التركيز على معنى الدور
<   خطوة رقم )3(: وأثناء ذلك يتم توزيع 4 كراتني لكل مشارك/ ة مكتوب على كل لون دور من 

األدوار وتوزع أيضا اقالم فلوماستير.
<   خطوة رقم )4(:يطلب من كل مشارك/ ة تقسيم املهام التي يقوم بها كل من الرجال والنساء 

بناء على مفهوم الدور الذي مت حتديده املشاركني واملشاركات 
<   خطوة رقم )5(: يطلب من كل مشارك/ ة إنتهت من التعريف الصاق التعريفات على احلائط 

على ان يتم الصاق تعريف كل دور كمجموعة واحدة.
<  خطوة رقم )5(: بعد االنتهاء يطلب من أحد املشاركني يتطوع لتعريف وتوضيح مهام الدور 

اإلجنابي وبعد االنتهاء من مناقشته وحتديد معناها واإلتفاق على البطاقات امللصقة يتم اإلنتقال 
الدور  وبعدها  املجتمعي  الدور  ثم  ومن  اإلنتاجي  الدور  مناقشة  الى  آخر  اختيار متطوع  بعد 

السياسي.
<   خطوة رقم )6(: يتم تلخيص النقاش بناء على النشرة رقم )1(.                
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النشرة رقم )1(
نشاط رقم )5( ادوارنا

مفهوم تقسيم العمل

التقسيم جزءا من  إسناد مهام محددة ألشخاص محددين، ويصبح هذا  اإلجتماعي هو  النوع  أساس  العمل على  تقسيم 
الهيكلية اإلجتماعية، فالتقسيم املسبق للعمل يتخذ صفة القاعدة اإلجتماعية في املجتمع، ومثال على ذلك، أن تعتني 

النساء باألطفال يصبح طبيعياً وتصبح إحدى سمات النساء اإلعتناء باألطفال.

ما هو املقصود بالدور؟
مركزها  مركزه/  الدور  ويحدد  حياته.  في  يقوم  واحد  دور  من  أكثر  إنسانة  إنسان/  ولكل  فرد  لسلوك  هو منوذج 

اإلجتماعي والدور متغير وفقا للتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والدينية والسياسية التي يتأثر فيها الفرد. 
وتنحصر هذه األدوار في أربع أشكال وهي:

1.  األدوار اإلجنابية:
تتألف من األدوار واألعمال املرتبطة بالدور اإلجنابي والتي ينتج عنها عدداً من املسؤوليات واملهام املنزلية والعائلية والتي 
تقوم بها املرأة غالبا. وفي بعض املجتمعات يقوم الرجال ببعض املهام املرتبطة بهذا الدور. ميثل هذا الدور مسؤوليات إعادة 

إنتاج القوى العاملة وصيانتها وتشمل على: 
1.  مسؤوليات حمل الطفل ووالدته.

2.  رعاية األطفال وتربيتهم.      
3.  مسؤولية رعاية القوى العاملة )الكبار(.

4.  العمل املنزلي.
وبالرغم من أهمية الدور إال انه عادة ما ينظر له على انه عمل غير حقيقي، وإمنا جزء من الطبيعة والفطرة البشرية 

اخلاصة بالنساء. 

2. األدوار اإلنتاجية:
األدوار التي يقوم بها كل من الرجال والنساء مقابل أجر أو مقايضة. وتشمل على اإلنتاج في السوق أو في املنزل وتدر 
الدخل ومبا لهذا الدور من قيمة تبادلية فهو يكتسب أهمية مجتمعية خاصة. يقوم كل من الرجال والنساء بهذا الدور 
عادة، ولكن يعرف مجتمعيا على أنه دور للرجال. وما زال هناك تقسيم واضح لهذا الدور ما بني النساء والرجال حيث 
تعرف بعض األدوار على أنها أدوار أنثوية في حني تعرف أخرى على أنها أدوار ذكورية، علما بأن هذه التقسيمات متغيرة 

وتتأثر بعوامل عديدة. 

3. األدوار اإلجتماعية:
يعتبر هذا الدور إمتداداً للدور اإلجنابي، حيث أن محوره يركز على احملافظة على املجتمع البشري، ولكن ميتد اإلهتمام 
من اهتمام أسري إلى إهتمام مجتمعي. يؤدي هذا الدور بشكل تطوعي ويعني بتوفير املوارد النادرة، وتنظيم إستخدامها 
من قبل املجتمع باإلضافة إلى تقدمي اخلدمات التي تساعد املجتمع البشري على البقاء والتطور. يقوم بهذا الدور الرجال 
والنساء، ويعتمد توزيعه ما بني اجلنسني على املفاهيم املجتمعية والثقافية املجتمعية السائدة في املجتمع ولكن في الغالب 
ما تقوم املرأة به. ومن األمثلة عليه العمل في شكل مجموعات غير منظمة ملصلحة احلي واحلصول على خدمات أفضل أو 

إحضار املياه في املناطق الريفية. 

4. األدوار السياسية:
األدوار السياسية في كافة املؤسسات اإلقتصادية السياسية واإلجتماعية، ويتلخص هذا الدور بسلطة اتخاذ القرار سواء في 
األسرة أو خارجها، وما زال املجتمع ينظر لهذا الدور على أنه دور خاص بالرجال بالرغم من محاولة النساء إقتحام هذا املجال 
وعادة ما يكون هذا الدور مدفوع األجر إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة )معنوية( إلرتباطه إرتباطاً وثيقاً باملركز 
والسلطة. واجلدير بالذكر انه ال يكفي حتليل األدوار والعمل الذي يقوم به كل من الرجال واملرأة بل يتطلب أيضاً حتليل 

طبيعة العمل، الوقت الذي يستغرقه، أهميته وقيمته املالية أو املعنوية.
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اجللسة الثانية: »احلاجات...«
نشاط رقم )1(: »أحتاج إلى...«

< التعرف على احلاجات  اإلنسانية.الهــــدف

< التعرف على أهمية احلاجات اإلنسانية.

< 60 دقيقةاملدة الزمنية

< لوح قالب، أقالم ملونة فلوماستر، مادة الصقة )بلو تاج(، رسمة هرم ماسلو مبستوياتها اخلمسة املواد املطلوبة

على كرتونة كبيرة، بطاقات ملونة بلون واحد، سلة قش.

خطوات التمرين

وأقالم  ة  مشارك/  على كل  واحد  بلون  ملونة  بطاقات  توزيع خمس  يتم   :)1( رقم  خطوة   >

فلوماستر.
< خطوة رقم )2(: يطلب املدرب/ ة من كل مشارك وبشكل فردي اإلجابة على عبارة أن أحتاج 

إلى على أن يكتب كل إحتياج يتمنى أن يحصل عليه في بطاقة من البطاقات اخلمسة التي 
مت توزيعها مسبقا.

وضع  ات  املشاركني/  من  الطلب  يتم  السؤال  على  اإلجابة  من  االنتهاء  بعد   :)3( رقم  خطوة   >

بطاقاتهم بسلة القش.
< خطوة رقم )4(: يتم الطلب من كل مشارك/ ة واحد تلو األخر بوضع البطاقة على هرم ماسلو 

في املستوى املناسب له بعد إتفاق املجموعة على التصنيف.
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اجللسة الثانية: »احلاجات...«

نشاط رقم )1(: »عملي إستراتيجي«

< التعرف على احلاجات العملية واإلستراتيجية.الهــــدف

< حتديد الفرق ما بني احلاجات العملية واإلستراتيجية.

< 60 دقيقةاملدة الزمنية

< بطاقات ملونة بلونني على أن يتم توفير بطاقات من كل لون بعدد املشاركني/ ات، اقالم املواد املطلوبة

فلوماستر، لوح قالب، مادة الصقة )بلو تاج(.

خطوات 
التمرين

< خطوة رقم )1(: توزع على كل مشارك/ ة بطاقتني واحدة حمراء والثانية صفراء

< خطوة رقم )2(: يطلب من كل مشارك/ ة بتعريف اإلحتياجات العملية على البطاقة احلمراء 

واإلحتياجات اإلستراتيجية على البطاقة الصفراء.
< خطوة رقم )3(: في هذه األثناء يقوم املدرب/ ة لبقسيم اللوح القالب إلى قسمني يكتب في أعلى 

القسم األول احلاجات العملية أما في القسم الثاني يكتفي حاجات إستراتيجية 
احلاجات  عنوان  الصفراء حتت  البطاقة  بوضع  ة  مشارك/  من كل  يطلب   :)4( رقم  خطوة   >

اإلستراتيجية واحلمراء حتت عنوان احلاجات العملية.  
< خطوة رقم )5(: يقوم املدرب/ ة مع املشاركني/ ات بتقييم مدى مالئمة كل بطاقة للتعريف 

الذي وضعت فيه على أن يرتكز املدرب/ ة بنقاشه على محتوى رقم )تعريف احلاجات والتفريق 
بينهما(.
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النشرة رقم )1(
حاجات النوع اإلجتماعي )العملية واإلستراتيجية(

حاجات النوع اإلجتماعي: هي اإلحتياجات الناجتة عن األدوار و العالقات اإلجتماعية احملددة إجتماعيا بني املرأة و الرجل.
تنقسم إلى: 

احلاجات العملية       -
احلاجات اإلستراتيجية   -

احلاجات العملية: هي التي تساعد كل منهما على القيام بدورها/ بدوره احملدد لهما بشكل أفضل ومن األمثلة على ذلك   -
مشروع الستبدال الغسيل األوتوماتيكي. 

احلاجات اإلستراتيجية: هي التي تسعى إلى تغيير الوضع اإلجتماعي والسياسي واإلقتصادي لكل من الرجل واملرأة من   -
خالل تغيير الصورة النمطية لكل منهما.

حاجــــــات النــــوع اإلجتماعي

احلاجات اإلستراتيجيةاحلاجات العملية

طويلة األمدقصيرة األمد

مشتركة لكل النساءمشتركة لكل النساء

حتث على املشاركة الفاعلة  للمرأة من أجل التغييرتشمل النساء كمستفيدات  وليس كمشاركات

تتعلق بوضع املرأة السلبي في املجتمع وقلة املوارد املتوفرة لها تتعلق باألمور اليومية الغذاء، الدخل، الصحة..الخ
وتعليمها وشدة حساسيتها للفقر والعنف

صعبة التحديدسهلة التحديد

ممكن أن تعالج من خالل توفير مواد وموارد تعالج 
تغيير العالقات اإلجتماعية ومكانة املرأة هو الهدف املرجومن دون تغيير األدوار والعالقات اإلجتماعية

ممكن معاجلتها من خالل زيادة التوعية حول النوع اإلجتماعي 
وزيادة ثقة املرأة بذاتها، وتعليمها وتدريبيها ومتكينها.
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اجللسة الثالثة: »املصادر...«
نشاط رقم )1(: »املصادر«

< التعرف على املصادر وحتديد ما هو متاح منها على مستوى األفراد والوحدة املنزلية واملجتمع الهــــدف

احمللي.

< 60 دقيقةاملدة الزمنية

< ثالث كرتونات كبيرة بألوان مختلفة )أخضر، أزرق، أبيض(، أقالم فلوماستر، بطاقات ملونة املواد املطلوبة

باللون األصفر بعدد يضاعف عدد املشاركني/ ات ثالث مرات.

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: توزع ثالث بطاقات ذات لون واحد على كل مشارك وأقالم فلوماستر.

القوة واملكانه في  التفكير بثالث مصادر متنحهم  < خطوة رقم )2(: يطلب من املشاركني/ ات 

املجتمع. 
< خطوة رقم )3(: في هذه األثناء يقوم املدرب/ ة بالصاق ثالث كراتني بالوان مختلف، يكتب على 

األخضر في أعلى الكرتونه عنوان املصادر البشرية األزرق املصادر املادية األبيض مصادر مؤسسات 
)أخرى(.

< خطوة رقم )4(: يطلب من كل مشارك/ ة في حال إنتهائه من الصاق البطاقات على حائط بشكل 

مقلوب )بحيث ال تظهر الكتابة(. 
< خطوة رقم )5(: يطلب من كل مشارك/ ة تلو اآلخر من إختيار بطاقة من البطاقات امللصقة 

على احلائط واملقلوبة ووضعها في املكان املناسبة من وجهة نظره على أحد الكراتني الثالثة التي 
مت تصنيف املصادر عليها. 

املصادر  الثالثة يتم مناقشة  الكراتني  البطاقات على  إلصاق  اإلنتهاء من  )6(: بعد  خطوة رقم   >

لتحديد الفروق بينها وحتديد أهمية املصادر بالنسبة للنساء والرجال.
< خطوة رقم )7(: بعد اإلنتهاء من النقاش يطلب املدرب/ ة من املشاركني/ ات إعادة النظر من 

البطاقات التي مت الصاقها للتأكد من صحة مواقع البطاقات في التصنيفات احملددة لها.
< خطوة رقم )8(: على املدرب/ ة تلخيص املصادر إلى املصادر املادية والبشرية واآلخرى وأهميتها 

كما مت ذكرها في النشرة رقم )1(.
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النشرة رقم )1(
نشاط رقم )1( »املصادر«

الوصول الى املصادر واملوارد والتحكم بها

تتضمن املوارد واملصادر:

موارد ومصادر مادية وتشمل:   .1
مثل أموال، توفير، قرض، ذهب وصيغة، أرض، بيت، شقة، عيادة، ورشة، سيارة.. الخ.

مصادر بشرية وتشمل:  .2
أفراد أسرة أو عائلة يعملون بال أجر في مصلحة ميلكها رب األسرة أو العائلة، مثاًل الزوجة التي تعمل في مزرعة أو حقل 

الزوج أو العائلة. 
مصادر أخرى وتشمل:   .3

الدولة،  أساسية، نظام قانوني وقضائي، نظام تأمني صحي مدعوم من  إقراض، خدمات     معلومات، معرفة، مؤسسات 
احتالل مراكز صنع القرار، مجموعات ضاغطة، مؤسسات أهلية وحكومية.... الخ. 

كثيراً ما تتأثر أدوارنا ومكانتنا ومدى مشاركتنا في املجتمع مبا نحصل عليه من موارد ومصادر ومبدى سيطرتنا على 
التصرف بها وعلى توزيعها.

ميكن لألفراد أو اجلماعات الوصول إلى موارد ومصادر متنوعة ومتعددة األشكال مثل التي وردت أعاله، ميكن لهذه املوارد 
واملصادر أن تتوفر ولكن يكون احلصول عليها صعباً أو غير ممكناً، وميكن لألفراد احلصول على هذه املصادر واملوارد ولكن 

األهم من ذلك كله هو سيطرتهم عليها وتصرفهم بها.
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اجللسة الثالثة: »املصادر...«
نشاط رقم )1(: »املصادر وحدها ال تكفي«

< حتديد فجوة النوع اإلجتماعي فيما يتعلق بالتحكم على املوارد املتاحة على املستوى اخلاص.الهــــدف

< حتديد فجوة النوع اإلجتماعي فيما يتعلق بالتحكم على املوارد املتاحة على املستوى العام.

< 60 دقيقةاملدة الزمنية

< لوح قالب، أوراق لوح قالب، أقالم فلوماستر، ورقة عمل رقم )1(.املواد املطلوبة

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يقوم املدرب/ ة بتوزيع املجموعة الكبيرة إلى ثالث مجموعات صغيرة، املجموعة 

االولى تضم الرجال فقط الثانية تضم نساء فقط والثالثة مجموعة مختلطة من اجلنسني.
< خطوة رقم )2(: توزع ورقة العمل رقم )أ( على املجموعة التي تضم النساء، وورقة العمل رقم )ب( 

على املجموعة التي تضم الرجال وورقة العمل رقم )4( على املجموعة املختلطة.
< خطوة رقم )3(: يطلب من كل مجموعة اإلجابة على احملاور الواردة في ورقة العمل اخلاصة 

لكل مجموعة.
< خطوة رقم )4(: بعد اإلنتهاء تنضم املجموعة الصغيرة إلى املجموعة الكبيرة وتبدأ كل مجموعة 

بعرض عملها.
<  خطوة رقم )5(: بعد اإلنتهاء يقوم املدرب/ ة بتوجيه سؤال ما الذي إستفاده املشاركني/ ات من 

التمرين والتأكيد في النقاش على أن وجود املصادر واملوارد على إختالفها وحده ال يكفي، وإمنا 
التحكم في هذه املصادر هو الذي ال بد سينعكس على حتقيق الذات وإستقاللية القرار والتأثير 

في املجتمع. 
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ورقة عمل رقم )1(
نشاط: »املصادر وحدها ال تكفي«

احملاور )أ( التي تتعلق مبجموعة النساء:
بإستطاعتنا كنساء التحكم بشكل مطلق في القرارات التالية: التعليم، العمل، إختيار شريك احلياة، السفر، القرارات املالية 

داخل العائلة.
ملاذا.....؟

نحن كنساء ال نستطيع التحكم بشكل مطلق في القرارات التالية: التعليم، العمل، إختيار شريك احلياة، السفر، القرارات 
املالية داخل العائلة.

ملاذا.....؟

احملاور )ب( التي تتعلق مبجموعة الرجال:
بإستطاعتنا كرجال التحكم بشكل مطلق في القرارات التالية: التعليم، العمل، إختيار شريك احلياة، السفر، القرارات املالية 

داخل العائلة.
ملاذا.....؟

نحن كرجال ال نستطيع التحكم بشكل مطلق في القرارات التالية: التعليم، العمل، إختيار شريك احلياة، السفر، القرارات 
املالية داخل العائلة.

ملاذا.....؟

احملاور )ج( التي تتعلق باملجموعة املختلطة:
بإستطاعتنا كنساء ورجال التحكم بشكل مطلق في القرارات التالية: التعليم، العمل، إختيار شريك احلياة، السفر، القرارات 

املالية داخل العائلة.
ملاذا.....؟

نحن كنساء ورجال ال نستطيع التحكم بشكل مطلق في القرارات التالية: التعليم، العمل، إختيار شريك احلياة، السفر، 
القرارات املالية داخل العائلة.
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العنوان الرابع
األبوية والعنف املبني على النوع اإلجتماعي

رقـم 
أهـداف اجللسـةعنـوان اجللسـةاجللسـة

اجللسة 
األبوية رؤية وممارساتاألولى

على  ات  املشاركني/  أفكار  من  ممكن  عدد  أكبر  رصد   >

مفاهيم تتعلق بالنظام األبوي أو األبوية. تقييم مستوى فهم 
املشاركني/ ات مباهية املفاهيم التي تتعلق بالنظام األبوي أو 

األبوية.

اجللسة 
الثانية

العنف املبني على  النوع 
اإلجتماعي

< تعريف العنف ضد النساء  التعمق مبفهوم العنف املبني على 

النوع اإلجتماعي. التعرف على ماهية أشكال العنف املبني على 
املبني  العنف  أشكال  التعرف على  تعميق  اإلجتماعي.  النوع 

على اإلجتماعي في دورة حياة النساء والرجال.
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اجللسة األولى: األبوية رؤية وممارسات

نشاط رقم )1(: »األبوية«

الهــــدف
< رصد أكبر عدد ممكن من أفكار املشاركني/ ات على مفاهيم تتعلق بالنظام األبوي أو األبوية.

< تقييم مستوى فهم املشاركني/ ات مبأية املفاهيم التي تتعلق بالنظام األبوي أو األبوية.

< 30 دقيقةاملدة الزمنية

< لوح قالب، أوراق لوح قالب، وأقالم ملونة فلوماستر للكتابة على اللوح القالب.املواد املطلوبة

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يطلب املدرب/ ة من املشاركني/ ات رصد أكبر عدد من اإلمتيازات والتي ترتبط 

إرتباطاً وثيقاً بالنظام األبوي. 

    خطوة رقم )2(: يكتب املدرب/ ة كل التعليقات دون إبداء أية تعليقات أو تدخل  سواء من قبله 
أو من قبل املشاركني/ات على ما يتوارد من أفكار من قبل املشاركني/ ات حتى ينتهي اجلميع 

من كتابة التعليقات على اللوح.

إرشادات 
للمدرب/ ة

< القائمة الواردة على لسان املشاركني/ ات سيتم إستخدامها الحقاً كقاعدة ملزيد من التفسيرات 

واإلضافات على مفهوم النظام األبوي. على إعتبار أن العصف الذهني للمشاركني/ ات يعتبر 
مبثلبة أداة قياس تقيس مدى فهم املشاركني/ ات لهذه اجللسة وتعديل أي لبس ميكن أن يقع 

فيه املشاركني/ ات حول تفسير مفهوم النظام األبوي.
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النشرة رقم )1(
نشاط رقم )1(: »األبوية«

السلطة األبوية

وتعني ظهور هيمنة الذكور ضد النساء واألطفال في األسر وإضفاء الطابع املؤسسي على هذه الهيمنة، وإتساع لهيمنة 
الذكور ضد املرأة في املجتمع.

هذا يعني أن الرجال لديهم السلطة في جميع املؤسسات املجتمعية ذات الصلة، وأن املرأة لديها القليل من إمكانية الوصول 
إلى تلك السلطة.

ال يعني أن املرأة ال متتلك سلطة على اإلطالق، أو أن املرأة محرومة متاماً من حقوقها، ومن النفوذ، ومن املوارد.
تلتزم املرأة بشكل دائم أو تشارك في النضال ضد نظام هيمنة الذكور والسلطة األبوية.

يستند نظام هيمنة الذكور والسلطة األبوية على السيطرة على قدرات املرأة اإلنتاجية واإلجنابية.
كما يؤكد على السيطرة على املرأة من جملة من الطقوس واملمارسات:

هنالك العديد من املمارسات املرتبطة بالعادات اإلجتماعية والثقافية القدمية، حيث تعمل على هضم حقوق 
املرأة كإنسان له دور في املجتمع. من ضمن هذه املمارسات:

الزجر واإلضطهاد )يشمل الضرب واالساءة(.
احلرمان من التعليم والعمل واألنشطة اإلجتماعية والسياسية.  -

عدم اإلهتمام من جانب األسرة لتحقيق ذات املرأة وإستقالليتها، بل على العكس من ذلك جند أن العادات تشجع املرأة   -
على أن تعتمد على أخيها الرجل ماديا ومعنويا وثقافيا.

نظرة الرجل للمرأة وفقا لإلعتقاد السائد بأن املرأة ليست لها القدرات الذهبية والفكرية التي متكنها من اتخاذ القرار   -
السليم، والقيام بالعمل كما هو املطلوب.

دور  ترشيد  في  املتمثلة  والولد  البنت  بني  املساواة  عدم  على  مبنية  الطفولة،  فترة  منذ  والتربية  األبوية  السيطرة   -
وواجبات كل منهما االخر.

العادات الضارة مثل انخفاض سن الزواج.  -
التقاليد واملعتقدات اخلاطئة مثل عدم إستخدام وسائل تنظيم األسرة.  -
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اجللسة الثانية: العنف املبني على النوع اإلجتماعي

نشاط رقم )2(: »تعريفات عدة... والعنف واحد«

< تعريف العنف ضد النساء الهــــدف

< التعمق مبفهوم العنف املبني على النوع اإلجتماعي

< 60 دقيقةاملدة الزمنية

< لوح قالب، أوراق للوح القالب، بطاقات ملونة، وأقالم ملونة فلوماستر. تعريفات العنف ضد النساء املواد املطلوبة

والعنف املبني على النوع اإلجتماعي، أشكال العنف

خطوات 
التمرين

< خطوة رقم )1(: اسأل املشاركني/ ات عن مفهومهم للعنف ضد النساء.

< خطوة رقم )2(: لكل مشارك/ ة الفرصة لتعبير عن مفهومه اخلاص عن العنف. 

< خطوة رقم )3(: اطلبي من أحد املتطوعني/ ات أن يقوم بكتابة املفاهيم املشاركني/ ات على اللوح. 

< خطوة رقم )4(: وزع/ ي ورقة العمل رقم )1( إلى املشاركني/ات وناقش/ ي معهم/ ن املفاتيح 

األساسية املوجودة بالنشرة )تعريفات العنف(.
< خطوة رقم )5(: يتم مناقشة النشرة وعلى املدرب/ ة أن يوجه النقاش للنركيز على العنف 

املبني الى النوع اإلجتماعي، ويسأل عن املستويات )اخلاص والعام( التي حتدثت عنها التعريفات، 
الفروقات التي تظهرها التعريفات في النشرة، ما الفرق بني العنف ضد النساء والعنف املبني 

على النوع اإلجتماعي وأيهما أكثر شمولية.

إرشادات 
للمدرب/ ة

< التوجيه أثناء النقاش على مستويات العنف مع ضرورة التفريق بني املستوى العام واملستوى 

اخلاص والتطرق بشكل سريع على تأثير العنف الذي يحدث في العام واخلاص.
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ورقة عمل رقم )1(
نشاط رقم )1(:«تعريفات عدة... والعنف واحد«

تعريف منظمة الصحة العاملية للعنف )2002( 
»أية محاولة مقصودة الستعمال القوة اجلسدية أو التهديد باستعمالها ضد الذات أو شخص آخر أو مجموعة أشخاص أو 

مجتمع محلي، ينتج عنها أو يكون هناك إحتمال كبير أن ينتج عنها جروح أو قتل أو إعاقة أو أذى نفسي أو حرمان«. 
العنف ضد املرأة: »هو أي عمل مقصود أو غير مقصود يرتكب بأية وسيلة بحق املرأة لكونها امرأة ويلحق األذى أو اإلهانة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ويخلق لديها معاناة نفسية أو جسدية أو جنسية، من خالل اخلداع أو التهديد أو اإلستغالل 
أو التحرش أو العقاب أو أية وسيلة أخرى، وإنكار وإهانة كرامتها اإلنسانية أو سالمتها األخالقية أو التقليل من أمن شخصها 
ومن احترامها لذاتها أو شخصيتها أو اإلنتقاص من إمكانياتها الذهنية واجلسمية، ويتراوح العنف بالعادة ما بني اإلهانة 

والقتل وميكن أن ميارس من قبل أفراد أو جماعات أو مؤسسات بشكل منظم أو غير منظم وهي ظاهرة عاملية«. 

تعريف املؤمتر العاملي الرابع للمرأة بكني )1995(
العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع اجلنس، يؤدي على األرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي او نفسي أو معاناة 
للمرأة، مبا في ذلك التهديد مبثل تلك األفعال واحلرمان من احلرية قسراً أو تعسفاً. سواء حدث ذلك في مكان عام أو في 

احلياة اخلاصة«.
إعالن األمم املتحدة حول القضاء على العنف ضد النساء:

في عام 1993، تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد النساء. الذي يقدم تعريفاً للعنف 
ضد النساء، على نطاق واسع، على النحو التالي:

املادة )1(: »يقصد مبصطلح العنف ضد النساء أي فعل عنيف قائم على أساس اجلنس يترتب عليه، أو من احملتمل أن 
يترتب عليه، أذى بدني أو جنسي أو  نفسي أو معاناة للنساء، مبا في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، أو اإلكراه 

أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك في احلياة العامة أو اخلاصة«.
والنفسي  واجلنسي   البدني  العنف  أعمال  )أ(  املثال ال احلصر  يلي: على سبيل  ما  النساء  العنف ضد  »يشمل   :)2( املادة 
واغتصاب  املعيشية،  األسرة  في  اإلناث  األطفال  على  اجلنسي  واإلعتداء  الضرب،  ذلك  في  مبا  األسرة،  في  حتدث  التي 
الزوجات وختان اإلناث، وغير ذلك من املمارسات الضارة بالنساء، وأعمال العنف بني غير املتزوجني، وأعمال العنف املتعلقة 
باإلستغالل، )ب( أعمال العنف البدني واجلنسي والنفسي، التي حتدث دخل املجتمع بوجه عام، مبا في ذلك اإلغتصاب 
واإلستغالل اجلنسي والتحرش اجلنسي والتخويف في مكان العمل، وفي املؤسسات التعليمية وفي أماكن أخرى، واإلجتار 
بالنساء واإلكراه على البغاء، )ج( أعمال العنف البدني واجلنسي والنفسي التي تقترفها أو تتغاضى عنها الدولة، أينما حتدث 

»وبكلمات أخرى الدولة مسؤولة عن أعمال العنف سواء الناجم عن الدولة ذاتها أو نتيجة لفشلها في مواجهته«. 
صندوق األمم املتحدة للسكان العنف على أساس النوع اإلجتماعي )1998(: 

»العنف الذي يكون فيه الرجل واملرأة معنيان والذي ينتج عن عدم التوازن في عالقات السلطة بني املرأة والرجل. يكون 
العنف موجهاً مباشرة ضد الفئات الضعيفة ألنهم األضعف أو ميس هذه الفئات بصفة متفاوتة، ويتضمن فيما يتضمن 
املمارسات النفسية واجلسمية واجلنسية )التهديد، التعذيب، اإلغتصاب، احلرمان من احلرية داخل األسرة وخارجها(، وقد 

يتضمن أيضاً املمارسات التي تقودها الدولة أو اجلماعات السياسية«.

العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي:
هو العنف الذي يوجه ضد شخص على أساس النوع اإلجتماعي أو اجلنس. وهو يشمل األفعال التي تتسبب بأذى أو عذاب 
جسدي، أو عقلي، أو جنسي، وتهديدات بالقيام بهكذا أفعال، وإجبار وأشكال أخرى من احلرمان من احلرية... ميكن للنساء، 
والرجال، والفتيان أن يكونوا ضحايا/ ناجني وناجيات من العنف املبني على النوع اإلجتماعي، إال أن النساء والفتيات يعتبرن 
الضحايا/ الناجيات األساسيات. كل شكل من أشكال العنف يستعمل ليؤدي إلى، أو يفرض، أو يدمي انعدام مساواة النوع 
آلية لفرض النظام يستعملها الرجال أساسا إلبقاء  العادة عبارة عن  اإلجتماعي، ويرسخ النظم النوع إجتماعية. إنه في 
النساء أو أنواع أخرى من الرجال في »مكانهن« أو »مكانهم«، وذلك كي يثبتوا أنهم يسيطرون على العالقة، أو يفرضوا 

مفهوما معينا عمن ميسك بزمام األمور«.
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اجللسة الثانية: العنف املبني على النوع اإلجتماعي
نشاط رقم )3(: »عجلة العنف«

< التعرف على ماهية أشكال العنف املبني على النوع اإلجتماعي.الهــــدف

< تعميق التعرف على أشكال العنف املبني على اإلجتماعي في دورة حياة النساء والرجال.

< 60 دقيقةاملدة الزمنية

< 2 كرتون كبير بلونني مختلفني، بطاقات ملونه A5 وأقالم ملونة فلوماستر، مادة الصقة )بلو تاج(.املواد املطلوبة

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يطلب املدرب/ ة من املشاركني/ ات إستنباط أنواع العنف، بسؤالهم ماهي أشكال 

العنف التي مت التطرق اليها من خالل التعريفات، ماهي أشكال العنف التي تعرفونها؟. 
< خطوة رقم )2(: يطلب املدرب/ ة من املشاركات ذكر أشكال العنف.

< خطوة رقم )3(: يلخص املدرب/ ة النقاش ويكتب العنف على اللوح القالب.

< خطوة رقم )4(: يتم تقسيم املجموعة الكبيرة إلى خمس مجموعات صغيرة بحيث تعطى كل 

مجموعة 8 بطاقات ملونة تختلف بألوانها عن بطاقات املجموعات األخرى بحيت تتولى كل 
مجموعة مرحلة من املراحل العمرية للنساء والرجال.

< خطوة رقم )5(: أثناء عمل املجموعات يقوم املدرب/ ة برسم اجلدولني الواردين بالنشرة رقم )1(

على كرتونتني منفصلتني والصاقهما على احلائط.
< خطوة رقم )6(: بعد اإلنتهاء من عمل املجموعات يطلب من كل مجموعة التوجه الى احلائط 

إللصاق البطاقات اخلاصة بها في املكان احملدد وعرضها.
< خطوة رقم )7(: بعد اإلنتهاء من عمل املجموعات يطلب املدرب/ ة من مجموعات العمل على 

تصنيف األشكال التي وردت الى عام وخاص وفي ذات الوقت، يطلب من أحد املشاركني/ ات 
تدوين التصنيفات على الكرتون امللصق على احلائط.  

< خطوة رقم )8(: يلخص املدرب/ ة عرض املجموعات استناداً إلى النشرة رقم )1(.
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ورقة عمل رقم )1(
نشاط: »عجلة العنف«

العجلة )أ( التي تتعلق بفئة النساء:

احملاور )أ( التي تتعلق بفئة النساء:

مستويات العنفأشكال العنفاملراحل في دورة حياة النساء
خاصعام

ما قبل الوالدة
الطفولة
املراهقة

سن اإلجناب
الشيخوخة

احملاور )ب( التي تتعلق بفئة الرجال:

مستويات العنفأشكال العنفاملراحل في دورة حياة الرجال
خاصعام

ما قبل الوالدة
الطفولة
املراهقة

سن اإلجناب
الشيخوخة
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النشرة رقم )1(
نشاط رقم )1(: »عجلة العنف«

تعاني النساء والرجال من العنف املبني على النوع اإلجتماعي، إال أن النساء والبنات أكثر عرضة لألشكال املختلفة للعنف 
خالل دورة حياتهن. فالطفلة ميكن أن تتعرض لسوء التغذية أو حتى للقتل. والفتاة ميكن أن تعاني من اإليذاء اجلنسي. 
ففي كثير من املجتمعات يتم إجبار الفتاة على الزواج واإلجناب قبل نضوجها جسديا مبا يستتبعه ذلك من تبعات بدنية 
جسمية. كما تعاني النساء والفتيات من التحرش اجلنسي أو اإلغتصاب أو العنف في املنزل. ويعتبر العنف أثناء احلمل 

سبباً أساسياً لالجهاض أو إجناب أطفال أقل من الوزن الطبيعي. 

وتتباين معاناة النساء من العنف أيضا وفقا النتمائهن الطبقي، أو العنصري، أو الديني، أو غير ذلك من أوضاع، وعلى سبيل 
املثال، تعاني النساء من املمارسات للبغاء من العنف يومياً، نظراً لوضعهن املتدني في املجتمع كما تعتبر النساء املهاجرات 
أكثر عرضة للعنف سواء من خالل شريكها أو صاحب العمل وتعاني النساء الفقيرات ونساء الشعوب األصلية من العنف 
على أيدي رجال الشرطة، أو موظفي احلكومة، أو من جانب الرجال الذين ينتمون إلى املجتمعات املهيمنة. وجند أيضا أن 

النساء املعاقات، أو املسنات يعتبرن أهدافا خاصة للعنف.

يجري  الصحة،  في  النساء  النساء. فحق  العنف ضد  من  نوعا  تشكل  أن  التقليدية ميكن  املمارسات  أن  بالذكر،  وجدير 
أن  باملهر، حيث ميكن  املرتبط  املعاملة  البلدان سواء  بعض  في  يشيع  اخلتان. كما  مثل  املمارسات  بعض  انتهاكه عبر 

تتعرض املرأة للضرر أو حتى القتل ان لم تستطع أسرتها تلبية طلبات زوجها من النقود والسلع.

والتغذية  الصحية  الرعاية  مبا في ذلك نقص   – الفقر  أن ظروف  الهيكيلي، مبعنى  العنف  أشكال  الفقر شكال من  ويعد 
املالئمة- تؤيد نظام القهر واإلضطهاد. ونظراً ألن النساء واألطفال أكثر عرضة للفقر، فإنهم بالتالي ضحايا ملثل هذا العنف 

الهيكيلي.

تتعرض النساء للعنف بغض النظر عن املكان الذي تعيشن فيه أو وضعهن داخله. وعلى سبيل املثال تعاني النساء بصرف 
النظر عن انتمائتهن، من العنف داخل املنزل من جانب أقاربهن الذكور، وفي حاالت النزاع تتعرض النساء عادة لإلغتصاب، 
للعنف في  أيضا ضحية  النساء  أن تصبح  الرجال. وميكن  العنف اجلنسي من جانب  أشكال  أو غير ذلك من  الضرب،  أو 
التعذيب  او  الضرب،  او  أو اإلغتصاب،  التحرش،  املسيطر بعمليات  او احلزب  املسيطرة  التي تقوم فيها احلكومة  األماكن 
ألفراد املعارضة أو جماعات االقلية. كما تواجه النساء في السجن أو االحتجاز، او املؤسسات األخرى مثل املستشفيات، أشكااًل 

محددة من سوء املعاملة، بسبب كونهن نساء.

وكما جاء في منهج عمل بكني فإن »العنف ضد النساء ينتهك وينال على حد سواء من متتع النساء بحقوق اإلنسان 
واحلريات االساسية أو يبطلها«. أن كافة أشكال العنف ضد النساء تضع عقبات أمام مشاركة النساء الكاملة في املجتمع، 
األنشطة  في  مشاركتهن  أمام  عقبات  تضع  للدخل كما  املدرة  أنشطة  من  ذلك  غير  أو  الوظائف  على  احلصول  وفي 
األسرة  بتنظيم  اإلستفادة  أمام  أيضا  أمام ممارستهن حلقوق كمواطنات وتضع عقبات  ثم  ومن  واإلنتخابية  السياسية 

وممارسة حقوقهن اإلجنابية، فضاًل عما تضعه من عقبات أمام التمتع بالتعليم وتطوير مواهبهن وشخصياتهن.
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اجللسة الثانية: العنف املبني على النوع اإلجتماعي
نشاط رقم )4(: »آثار ال ميكن حصرها«

الهــــدف
< تذويت املجموعة بأشكال العنف املمارس ضد النساء والفتيات.

< تذويت املجموعة بأن العنف على اختالف أشكاله، يبقى عنفا وله تأثيرات عميقة على 

ضحأيا العنف.
< 90 دقيقةاملدة الزمنية

< مجموعة أفالم تلخص أشكال العنف املمارس ضد النساء، وجهازي )Laptop( و)LCD(.املواد املطلوبة

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يقوم/ املدرب/ ة بالطلب من املجموعة اإلصغاء إلى مجموعة أفالم 

تتعلق بأشكال العنف التي متارس ضد الفتيات وضد النساء. 
املجموعة اجللوس في حلقة  الطلب من  خطوة رقم )2(: بعد مشاهدة األفالم يتم   >

دائرية ملناقشة الصور املختلفة للعنف، على أن يتضمن النقاش مع املجموعة الكبيرة، 
احملاور التالية:

< ما هي مشاعركم، آراؤكم، وأكثر املقاطع التي أثرت لكم؟ وملاذا؟ )حبذا لو يتم رصد 

مشاعر كل واحد داخل املجموعة على إعتبار أن األفالم تثير العواطف واملشاعر جتاه 
الصور التي رصدتها ذات األفالم للعنف املمارس بحق النساء والفتيات(.

< ما هو الشكل من أشكال العنف الذي أثار مشاعر الغضب في دواخلكم؟

< ما مدى واقعية الصور التي تعبر في جوهرها عن أشكال مختلفة للعنف في السياق 

الفلسطيني؟
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اجللسة الثانية: العنف املبني على النوع اإلجتماعي
نشاط رقم )5(: »شجرة العنف«

الهــــدف
< حتليل أشكال العنف املبني على النوع اإلجتماعي.

< التعرف على أسباب وآثار العنف املبني على النوع اإلجتماعي على حياة النساء والرجال.

< حتديد األسباب اجلذرية للعنف املبني على النوع اإلجتماعي.

< 90 دقيقةاملدة الزمنية

املواد املطلوبة

< أوراق لوح قالب، أقالم ملونة فلوماستر، مادة الصقة )بلو تاج(، مقص عدد 9، كرتون 

بني غامق مقصوص على شكل مستطيل، 4 كرتون بني فاحت، 4 كرتون أخضر 
غامق مقصوصة على شكل ورق شجر كبير مكتوب على كل ورقة نوع من أنواع 
العنف، 4 كرتون أخضر فاحت مقصوص على شكل ورق شجر بحجم متوسط، رسم 
مجسم شجرة كبيرة على ورق اللوح القالب أو على كرتون كبير وإلصاقها على 
احلائط كما في ورقة العمل )1(، كرتون باأللوان املّقرة في حال إحتاجت املجموعة 

إلى عدد أكبر ما عدا اللون األخضر الغامق. 

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يتم توضيح فكرة النشاط من املدرب حيث يوضح لهم بأن املجموعة 

ستشارك جميعها برسم شجرة العنف لتعمق مبعرفته واألسباب التي تكمن وراءه 
وذلك بتحديد أنواعه وأشكاله وآثاره.

< خطوة رقم )2(: يتم تقسيم املجموعة الكبيرة إلى ثالث مجموعات، بالطريقة التي 

يرتئيها املدرب/ ة مناسبة، يعطى ملجموعة الكراتني املقصوصة بشكل مستطيل ولونها 
بني غامق لتحدد عليها أسباب العنف، مجموعة ثانية تأخذ اللون البني الفاحت لتكتب 
عليها أنواع وأشكال العنف، املجموعة الثالثة تأخذ ورقة شجر كبيرة مكتوب عليها 
العنف  آثار  الصغيرة لتحدد عليها  الشجر  أوراق  العنف اجلسدي ومجموعة من  آثار 
اإلجتماعي  العنف  آثار  اجلسدي، كما وسيأخذ ورق شجر كبيرة مكتوب عليها 
ومجموعة من أوراق الشجر الصغيرة بحيث يكتب على كل ورقة أثر من أثار العنف 
< خطوة رقم )3(: بعد انتهاء عمل املجموعات يطلب من كل مجموعة إلصاق عملها 

باملكان احملدد )البني الغامق جذور الشجرة، البني الساق األخضر الغامق ورق يعلو 
كل جذع رئيسي و االخضر الفاحت يتفرع عن كل جذع(.

< خطوة رقم )4(: بعد عودة املجموعة الكبيرة يطلب من كل مجموعة عرض عملها 

ويتم توجيه النقاش إستناداً النشرة رقم )1( وكذلك احملاور التالية:
|  ما أبرز أسباب العنف التي أظهرتها الشجرة؟

| ما أبز املشاعر التي ميكن أن يتركها العنف  على النساء اللواتي يتعرضن له؟

| ما اآلثار التي ميكن أن يتركها العنف على املرة واألسرة واملجتمع؟

| من الذي يواجه العنف أكثر، النساء أم الرجال؟

< املهم أثناء النقاش التلخيصي أن يربط بني العنف وأسبابه مع السلطة األبوية التي تذوت إرشادات للمدرب/ ة

النساء بأنهن خاضعات آلبائهن وأزواجهن وإخوانهن.
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النشرة رقم )1(
نشاط رقم )5(: »شجرة العنف«

أنواع وأشكال العنف املمارس ضد الفتيات والنساء وآثار ال ميكن حصرها
والقتل.  بسالح  أو  بأداة  التهديد  الركل،  اخلنق،  احلرق،  الطعن،  القمع،  الذراع،  لّي  الضرب،  اجلسدي: كالصفع،  العنف 
ويتضمن أيضاً ممارسات تقليدية مؤذية للمرأة مثل تشويه أعضاء األنثى التناسلية ووراثة الزوجة )عادة توريث األرملة 

وممتلكاتها إلى أخ الزوج املتوفى(.

العنف النفسي: ويشمل سلوكيات بقصد التخويف والترهيب تأخذ شكَل التهديد بالهجر أو اإلساءة، احلجز في املنزل، 
املراقبة، نزع حضانة األوالد، تخريب األشياء، العزل، العدوان اللفظي، اإلذالل املستمر.

العنف اإلقتصادي: ويشمل أفعااًل كاحلرمان من املال، رفض املساهمة باألمور املالية، إهمال اإلحتياجات الغذائية واألساسية 
األخرى، والتحكم بفرص الرعاية الصحية والوظيفة، الخ.

العنف اجلنسي: مثل اإلكراه على ممارسة اجلنس من خالل التهديد والتخويف أو القوة اجلسدية، واإلجبار على ممارسة 
أفعال جنسية غير مرغوبة، أو اإلكراه على ممارسة اجلنس مع اآلخرين.

اإلغتصاب/ محاولة اإلغتصاب:
ممارسة اجلنس دون رضا أحد الطرفني )التعدي على أي جزء من جسم الضحية أو املرتكب بعضو جنسي، أو على الفتحة 
الفرجية أو الشرجية للضحية باستخدام أي أداة أو أي جزء من اجلسد بالقوة أو اإلكراه(، أي بذل جهد إلغتصاب شخص 
دون حصول إختراق يعتبر محاولة إغتصاب. موافقة قاصر يجب تقييمها حسب املعايير الدولية، حيث إن أي شخص لم 
يبلغ الثامنَة عشرة يعتبر قانونياً غير قادر على تقدمي موافقة مبنية على املعرفة. وميكن أن يضم اإلغتصاب/ محاولة 

اإلغتصاب:
إغتصاب قاصر )ذكر أو أنثى( مبا في ذلك اإلعتداءات اجلنسية داخل العائلة.  >

إغتصاب قاصر )ذكر أو أنثى( هناك أكثر من مهاجم.  >
اإلغتصاب الزوجي بني الزوج والزوجة.  >

إغتصاب الذكور ويعرف أحياناً باللواط.  >

اإلساءة اجلنسية:
التصرفات اجلنسية األخرى دون رضا أحد الطرفني، بإستثناء اإلغتصاب أو محاولة اإلغتصاب. وتضم اإلساءُة اجلنسية 
القاصرين. وكما ورد أعاله، ورغم إعطاء الطفل موافقته فأن النشاط اجلنسي مع الطفل قد يدل  أعمااًل ترتكب ضد 
على إساءة جنسية ألن الطفل يعتبر/ تعتبر غير قادر/ ة على إعطاء موافقة مبنية على املعرفة. ومن األمثلة على االساءة 

اجلنسية.
إزالة املالبس باإلكراه.  >

إكراه شخص على املشاركة في نشاطات جنسية مثل التقبيل باإلكراه أو اللمس باإلكراه.  >
إجبار شخص على مراقبة تصرفات جنسية.  >

اإلستغالل اجلنسي:
للقيام بنشاطات  السلطة  والتالعب من قبل شخص في مركز سلطة يستخدم تلك  يضم اإلستغالل اجلنسي اإلكراَه 
جنسية مع شخص ال ميلك تلك السلطة. وقد يحتوي اإلستغالل على توفير مساعدة لقاء نشاط جنسي. في هذه احلاالت 
قد يعتقد الناجي أنه لم يكن لديه أو لديها أي خيار آخر غير االنصياع )قد يكون ذلك حلماية أسرته/ أسرتها أو احلصول 
على سلع وخدمات... الخ( بحيث انه حتى لو متت املوافقة فإن ذلك قد حصل حتت ظروف اإلكراه والتالعب. من األمثلة 

على ذلك:
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عامل إنساني يطالب باجلنس مقابل معونة مادية أو إمتيازات أو محاباة.  >
إستاذ يطالب باجلنس مقابل إعطاء عالمة ناجحة أو قبول تلميذ في الصف.  >

زعيم من زعماء الالجئني يطالب باجلنس مقابل إمتيازات أو محاباة.  >
جندي أو رجل أمن يطالب باجلنس مقابل مرور آمن.  >

ممارسات اإلهمال: وهي مشمولة أيضاً في هذا التلخيص كشكل من أشكال العنف املوجه ضد النساء والفتيات. إن التحيز 
النوعي الذي مييز بني اجلنسني فيما يتعلق بالتغذية، التعليم، وفرص الرعاية الصحية يرقى ملنزلة اإلنتهاك حلقوق املرأة. 
كما يجب مالحظة أنه على الرغم من أن الفئات أعاله قد أُدرجت بشكل منفصل اال أنها ليست حصريًة أو تبادلية تقتصر 

على ذاتها، بل هي في الواقع غالباً ما تتداخل فيما بينها بصورة أكثر تالحماً.

اخلتان األنثوي:
التناسلية، عادة كجزء من إحتفال تقليدي  أنسجة صحيحة وصحية من األعضاء  ينتج عن اخلتان األنثوي إستئصاُل 
ميثل طقساً انتقالياً للضحية. وقد توافق النساء البالغاُت والفتيات على عملية اخلتان نتيجًة لضغوط ثقافية وإجتماعية، 
أو قد يجري إكراههن على ذلك فعلياً. وكثيراً ما يتم إكراه القاصرين جسدياً وبإستخدام القوة، وحتى لو لم يتم ذلك 
فتعتبر القاصرات غير قادرات على املوافقة بشكل مبني على املعرفة نظراً لصغر سنهن. ويشار إلى العملية باخلتان األنثوي 

وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

الزواج املبكر باإلكراه:
ويحصل ذلك عندما يقوم الوالدان أو غيرهما بترتيب زواج قاصر من شخص آخر وفرض ذلك باإلكراه. وقد يتم اإلكراه 
بالضغط أو إصدار األمر للقاصر بالزواج، وقد يكون ذلك لقاء مهر أو ألسباب أخرى. ويعتبر الزواج باإلكراه شكاًل من أشكال 
العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي ألن القاصر ال يسمح لها، أو أنها أصغر من أن تعطي موافقة مبنية على املعرفة.

آثار العنف:
التأثيرات اجلسدية

1. آثار غير مميتة: 
إصابات جسمية: جروح وكسور وكدمات ونزيف وإصابات داخلية.  -

حمل غير مرغوب به، إسقاط وما ينجم عنه من مضاعفات وآثار.  -
أمراض جنسية، التهابات الرحم، أوجاع مزمنة في الرحم.  -

أعراض أخرى: تبول ال إرادي، صداع، إعاقات دائمة.  -

آثار مميتة:
قتل   -

إنتحار   -
إصابة باإليدز.  -

التأثيرات النفسية
إكتئاب، خوف، قلق، توتر دائم، الشعور بالذنب، اإلحباط.   -

التفكير باإلنتحار، عدم الثقة بالنفس، إهمال الذات، عدوانية.   -
مشاكل باألكل: فقدان الشهية، شهية مفرطة.   -
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إضطرابات نفسية. 
عدم القدرة على األداء اجلنسي.   -

التأثيرات العقلية  -
مشاكل في النمو.  -
مشاكل في اللغة.  -

مشاكل مرضية.
عدم التركيز.  -
تأخر دراسي.   -

أسباب العنف
عدم املساواة بني اجلنسني، عالقات القوة غير املتكافئة بني األزواج والزوجات.  -

هيمنة الرجال على النساء، وإستخدام القوة للحفاظ على سيطرتهم عليها.  -
املرأة ال حتترم وال تقدر من قبل املجتمع، بل توصم املرأة بوصمة عار.  -

إعتقاد الرجال بأن التعبير عن غضبهم من خالل العنف اجلسدي والعاطفي أمر مقبول اجتماعياً.  -
النساء تعتبر في منزلة أدنى من الرجال/ تابعات للرجال، وهذا يجعلهن عرضة لسوء املعاملة.  -

تتعلم النساء أن يكن خاضعات آلبائهن، وألزواجهن وألبنائهن.  -
عدم قدرة النساء على صنع القرار وافتقارهن للسلطة املالية والسيطرة على املمتلكات.  -

الفقر يقلل من إحساس الرجال باألمان، ويصبحوا أكثر عرضة إلستخدام العنف.  -
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املرئـي واملسمـوع

العنوان اخلامس
املرئـي واملسموع

رقـم 
أهـداف اجللسـةعنـوان اجللسـةاجللسـة

اجللسة 
األولى

أهمية اإلعالم في تشكيل 
< أهمية الرسوم املتحركة في تشكيل القيم املجتمعية.القيم املجتمعية

اجللسة 
الثانية

حتليل متثيل اجلندر في 
اإلعالم

< تطوير املهارات التحليلية والناقدة. 

< تطوير أدوات التحليل اإلعالمية )حتليل نشرات أخبار وتقارير(.

< إستخدام أدوات التحليل الكمي والنوعي.

اجللسة
< تعلم حتليل الصورة السيميائي.حتليل الصورة السيميائي الثالثة

< عملية التواصل بحد ذاتها هي الرسالة
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اجللسة األولى: أهمية اإلعالم في تشكيل القيم املجتمعية

نشاط رقم )1(: »أفالم الرسوم املتحركة«

< أهمية الرسوم املتحركة في تشكيل القيم املجتمعية. الهــــدف

< 45 دقيقةاملدة الزمنية

< شاشة للعرض، أقالم ملونة فلوماستر، بطاقات ملونة، مادة فلمية »مقاطع من فيلم املواد املطلوبة

»عالء الدين«.

خطوات التمرين

اثنني ثم توزع  املشاركني ملجموعات تتكون من  املدرب/ ة  خطوة رقم )1(: يقسم   >

بطاقة واحدة لكل مجموعة.  
< خطوة رقم )2(: يطلب املدرب/ ة من كل مجموعة مناقشة السؤال التالي:

< ما هو فيلمك الكرتوني املفضل؟ من هي الشخصية املفضلة؟ هل تستطيع ان تتذكرها؟ 

< اكتب اإلجابة التي تخطر في ذهنك على البطاقة.

< خطوة رقم )3(: بعد انتهاء املجموعة من عملها يطلب املدرب/ ة من كل مجموعة أن 

تشرح اجابتها.
< خطوة رقم )4(: بعد االنتهاء من عمل كل املجموعات، جتمع البطاقات وتوزع بشكل 

عشوائي ويطلب تقدمي مالحظات نقدية حول الشخصية املكتوية في البطاقة. 
< خطوة رقم )5(: تعرض مقاطع فلمية كرتونية من فيلم عالء الدين، ثم يتم فتح 

باب النقاش انطالقا من العبارات التي قام املشاركون/ ات بكتابتها استنادا إلى ما ورد 
في النشرة رقم )1(. 
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بقلم: رمي عبد احلميد
نشرة رقم )1(

الهيمنة اإلجتماعية »لوالت ديزني« دراسة لفيلم عالء الدين

واملشاريع  الرأسمالية  الدعاية  عوملة  تغذي  التي  اإلجتماعية  للهيمنة  منطية  صورا  ديزني  لوالت  الكرتون  أفالم  تعكس 
للرسوم  لغوية متعددة  والتي تسهل هيمنتها عبر طبيعة  األفالم  املزعومة في هذه  املثالية  الرغم من  السياسية، وعلى 
املتحركة. أركز هنا على فيلم عالء الدين لوالت ديزني وأزعم أن تشريح الطريقة التي يستخدم فيها الفيلم اإلستعارات 
البصرية والتجسيم للرموز الثقافية التي  تعمل على إدامة القوالب النمطية غير املقنعة وتستنسخ تصورات عرقية مشوهة 
الدميقراطي  التضامن  الدين« ال يشوه سمعة  املؤذية«. »عالء  املتحركة »غير  للرسوم  األيديولوجية  البراءة  وراء حجاب 
فقط، بل يدعم املصالح اإلجتماعية واالقتصادية للسلطة املهيمنة، مستغال إحتضان العالم وبكل إخالص للمثل والقيم 
التي تولدت والتي تصدرها مجموعة شركات الوسائط املتعددة اجلنسيات كوالت دزني، بحيث يخضع املتفرج ال شعوريا 

إلى العنصرية العلنية. )Appadurai ص35(.

إن الهجمة العاملية لشركة ديزني املتعددة اجلنسيات، والتي تغرس »وجهات نظر معينة بشأن الهيمنة الرأسمالية والتفوق 
العنصري من النخبة البروتستانتية« )Appadurai ص35( وعالوة على ذلك، »تبعد اجلمهور عن اخلبرة املباشرة... 
واألرجح في هذه احلالة تقوم على بناء عوالم متخيلة وغير واضحة اخلطوط بني املناظر الطبيعية الواقعية واخليالية.«  
تبني ديزني التسلسل الهرمي اإلجتماعي املتجذر في التفوق العنصري، من خالل الصور، حيث أن املتفرج يأتي ال شعوريا 
املعقدة،  اإللتواءات  العديد من  املستخدمة تنطوي على  »الصور  لفهم موقعه في ما يتعلق »بدولة اخرى”. وبالتالي، فإن 

ومصلحة أولئك الذين ميلكون السيطرة )Appadurai ص35(.

بأيديولوجيات سياسية  البصرية وتتصل  التمثيالت  Ideoscapes، يساعد في فهم  إعالمي جديد  هناك مصطلح 
األصولية  إستنسخت  مثال،  فلسطني  في  السائدة.  واإلقتصادية  السياسية  السلطة  ملصلحة  تعمل  املسيطرة، كما  الدولة 
اإلسالمية )حماس( من ميكي ماوس الشهير، شخصية أخرى حترض وحتث على حمل السالح في الصراع الداخلي ضد 
إن   لها.  املخصصة  التلفزيون  على شاشة  بعد  فيما  وبثه  العمل  إنتاج  إعادة  على  وعملت  )فتح(،  أخرى  أحزاب سياسية 
محسوسة تكييف الرأي العام املقنعة بحكم طبيعتها غير الضارة، عبر هذا النوع من وسائل اإلعالم تغرس وجهات النظر 
املهيمنة كما تدعم اإلستهالكية والرأسمالية والتفوق العنصري. إن اإلخفاق في معاجلة أهمية املسؤولية اإلجتماعية 

واملساواة والعدالة اإلجتماعية في األفالم الروائية لديزني يتعارض مع النظرية الدميقراطية.   

إن فيلم  »عالء الدين« هو واحد من األفالم األمريكية القليلة الذي يناقش بطل الرواية العربية. حتت سطح هذه الرسوم 
املتحركة التي تبدو ساحرة تكنولوجيا وفنيا تظهر أيدولوجيا غير دميوقراطية. ففي بداية الفيلم، يصور عالء الدين 
كفقير ومحتاج ولكن مع كل ذلك يتوازى شباك غرفته مع مستوى شباك قصر السلطان. هذا التفصيل غير املنطقي 
النخبة. عند الكشف عن املصباح السحري واجلني في  الدين اإلجتماعية مع  يبني استعارة بصرية تقترح مساواة عالء 
داخله، ال يتردد عالء الدين في إستخدام ثالثة رغبات ملصلحته الذاتية بدال من إطعام األطفال الذين ميوتون جوعا في 
الشوارع أو مساعدة الفقراء واحملتضرين، بدال من ذلك يختار عالء الدين املالبس باهظة الثمن والسلع املادية لتعجب به 
نهمة  واألنانية: عقلية تدل على شهية  املادية واجلشع  أساسا على  باعتماده  الدين  ياسمني. وهكذا، يصور عالء  األميرة 

لإلستهالك والتي أطلقها إقتصاد السوق العاملي.
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إن إستخدام القوالب النمطية العرقية بإعتبارها أمراً حيويا ألغراض احلرب واإلمبريالية )تشاو ص59(  والنفوذ الواسع 
النطاق لهذه القوالب النمطية املنصوص عليها إقتصادياً وسياسياً ال يثبت أنها مجرد »كليشيهات، وأشكال تتغير ولكن 
أيضا واألهم من ذلك بكثير، أن هذه الصور النمطية قادرة على توليد حقائق لم تكن موجودة أصال« )تشاو ص59( ولذلك، 
عند النظر في طبيعة وأصل هذه الصور النمطية العرقية، ال بد من السؤال: »من يسيطر عليها ويحددها؟ »)داير في تشاو 

ص60( ومن الذين لهم مصالح في استمرارها.

الغربي الشرق بوساطة وسائل اإلعالم املتعددة  التي يتصور بها املجتمع  الكيفية  إن احلديث عن اإلستشراق يكشف عن 
اجلنسيات وجلب »الدميقراطية« في الشرق األوسط الذي يخدم مصلحة انتاج شركة ديزني. الرئيس التنفيذي لشركة 
ديزني مايكل آيزنر يعترف بإمكانيات مربحة في الشرق االوسط، بحيث تسعى الشركة بحسب قوله »لتعزيز املثل العليا 
للحرية واملساواة احلكم الذاتي الغربية مع الشرق اإلستبدادي«  في الواقع، كان من املقرر في البداية »اإلصدار األصلي من 
عالء الدين« أن يكون في مدينة »وهمية« في بغداد )جيرو ص29( ولكن مت تغيير االسم إلى Aghrabah، الذي يترجم 
في العربية »غريب« وعلى الرغم من هذا التنقيح، فإن الدافع السياسي يتأجج مستترا في إنتاج هذا الفيلم وتصوير الرسوم 

املتحركة في العالم العربي ليخدم الدعاية القومية لتبرير حرب تشن بال داع من قبل الواليات املتحدة على العراق.
)باومان ص23(.
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اجللسة الثانية: حتليل متثيل اجلندر في اإلعالم 

نشاط رقم )1(: »إعداد بوستر كوالج«

< تطوير املهارات التحليلية والناقدة.الهــــدف

< 90 دقيقةاملدة الزمنية

< مجالت متنوعة، كرتون، أوراق ملونة، أقالم، الصق، مقص.املواد املطلوبة

خطوات التمرين

املجالت  ة مسبقا بتحضير مجموعة من   املدرب/  تقوم  أو  يقوم   :)1( رقم  خطورة   >

املتنوعة يقوم املدرب بتقسيم املشاركني إلى مجموعات بحسب العدد. 
< خطوة رقم )2(: يوزع املدرب/ ة ثالثة مجالت لكل مجموعة ويطلب من املجموعة 

اختيار من 15-20 صورة مختلفة وإلصاقها )كوالج( على الكرتونة امللونة.
< خطوة رقم )3(: يطلب املدرب من كل مجموعة احلديث عن البوستر الذي مت انتاجه 

من قبل املجموعة.
< أسئلة موجهة في النقاش 

< كم عدد اإلعالنات التي متثل بها املرأة الدور الرئيسي؟ 
< كم عدد اإلعالنات التي ميثل بها الرجل الدور الرئيسي؟

< كيف مت تصوير النساء؟
< كيف مت تصوير الرجال؟

< ما لون النساء في اإلعالنات؟ وكيف تشعر جتاهه؟
< ما أبرز القضايا التي ميكن إستخالصها من هذا التمرين؟

< الرجاء اإلطالع على ما ورد من عبارات في النشرة رقم )2(، ألنها تتضمن إرشادات إرشادات للمدرب/ ة

تسهل عملية التواصل مع املشاركني/ ات.
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النشرة رقم )1(
نشاط رقم )1(: »إعداد بوستر كوالج«

حتليل متثيل النوع اإلجتماعي في اإلعالم

تعرض وسائل اإلعالم نصوص ورسائل تساعد في تشكيل وحتديد الفهم في قضايا العدالة واملساواة اإلجتماعية أو التمييز 
اإلجتماعي في السياقات الثقافية املعاصرة. 

إن النصوص الثقافية والشعبية التي يعرضها التلفزيون هي مصادر هامة للتعلم، إن لم تكن األكثر أهمية من النصوص 
املطبوعة )متييز النوع اإلجتماعي(

وسائل اإلعالم ال تعكس مجرد حقائق، بل تعيد بناء رؤية العالم بالنحو املرغوب فيه والقابل للبيع. كل املواد اإلعالمية 
منتقاة وليست عشوائية وليست محايدة.

الكندي  اإلعالمي  بحسب  الصحفيني  لدى  اإلعالمية  والرسائل  للمواد  واإلنتقائية  والناقدة  التحليلية  املهارات  تطوير  إن 
ماكلوهان سيعمل على إنتاج نصوص سمعية وبصرية حساسة للنوع اإلجتماعي. وتهدف املهارات التحليلية الواردة في 
هذا الكتيب إلى منع قبول اإلعالميني الرسائل بدون تفكير ووضع استراتيجات جديدة للتفكير في املعاني التي تعرضها 

وتنقلها وسائل اإلعالم.
األسئلة التحليلية التي ميكن طرحها حول أي مادة إعالمية والتي تسعى  لتطوير طريقة فهم كيفة نقد وحتليل موقف 
املشاهدين/ ات املستمعني/ ات من النصوص: كيف يتم تصوير املجتمع، والثقافة، واألشخاص؟ ما هي املواقف والقيم التي 
تعززها هذه الصور؟ ما هي امليزات واملالمح التقنية، والرموز واإلشارات التي يتم إستخدامها لتوليد املعاني؟ كيف يؤثر ما 
نرى ونقرأ على ما لدينا من آراء عن اآلخرين، وعلى النظرة العاملية لدينا، وعلى عالقاتنا اإلجتماعية وسلوكياتنا؟ كيف 
ميكن لآلخرين، الذين يأتون من مختلف املواقف واخللفيات اإلجتماعية والثقافية، قراءة ورؤية نص معني وماذا ميكن أن 

يعني هذا النص بالنسبة لهم؟
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اجللسة الثانية: حتليل متثيل النوع اإلجتماعي

نشاط رقم )2(: حتليل نشرة أخبار وتقارير
< تطوير أدوات التحليل اإلعالميةالهــــدف

< 60 دقيقةاملدة الزمنية

< اختيار مادةّ إعالمية إخبارية تلفزيونية من املفضل أن تكون حديثة وال تتجاوز 15 دقائق.املواد املطلوبة

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يقوم أو تقوم املدرب/ ة بتحضير نشرة إخبارية محلية ويتم متابعتها 

مع املشاركني.
< خطوة رقم )2(: توزع اجلداول املدرجة )جدول 1( في نشرة رقم )3( للمشاركني/ ات 

ويتم كتابة املالحظات بناء عليها. 
< خطوة رقم )3(: يفتح باب النقاش انطالقا من مالحظات املشاركني/ ات.

< أسئلة مقترحة: 

| ما عدد القصص اإلخبارية التي كانت املرأة محورا بها؟
| ما نوع هذه القصص؟

| من هي الفئة اخلبيرة التي تقدم املعلومات؟ وملاذا برأيك؟

< يعتبر هذا النشاط من النشاطات البالغة األهمية لتطوير أدوات التحليل الكمي والكيفي إرشادات للمدرب/ ة

الرجاء اإلطالع على نشرة رقم 3 ملزيد من التفاصيل.
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نشرة رقم )1(
نشاط رقم )2(: »حتليل نشرة أخبار أو تقرير«

النص،  دراسة  جوانب:  أربع  على  عادة  الدراسات  هذه  وتنطوي  األخيرة  اآلونة  في  باإلعالم  املختصة  الدراسات  تطورت 
اجلمهور، الصناعات اإلعالمية وعملية إنتاج النص. نركز هنا على دراسة النص املرئي واملسموع وباألخص كيفية حتليل 

هذه النصوص.
منهجيتني  حتت  بالغالب  تندرج  والتي  اإلعالمي  النص  حتليل  بدراسة  املختصة  العلمية  املنهجيات  من  مجموعة  هناك 

رئيستني أو األكثر انتشارا:

التحليل الكمي: أو احلسابات البسيطة للتكرار، ميكن تطبيق التحليل الكّمي للنص على كل أنواع احملتوى اإلعالمي: مثل 
عدد اإلعالنات املعروضة خالل برنامج،  تقريباً على أي جانب من جوانب احملتوى عبر األنواع: من متثيل نشرات أخبار 
اإلناث/ الذكور والصوت املبالغ فيه، إلى عدد اإلعالنات املعروضة في برنامج ما )من حيث أي اإلعالنات التي ترعى أي أنواع 
من البرامج(، واالستخدام العددي لإلعالنات، وإستخدامات الصيغ اللغوية املبنية على النوع اإلجتماعي )مبني للمجهول/ 

مبني للمعلوم(  وغيرها الكثير. 

الواضحة واكتشاف  املختلفة  اإلعالمية  للرسائل  الفعلي  املضمون  لفهم ووصف  النوعي )املضمون(: يستخدم  التحليل 
اخلفية منها. وميكن استخدام هذه املنهجية لتحليل الرسائل في اإلعالنات، التلفزيون، الراديو، األفالم، املجالت، املسلسالت 

التلفزيونية واألغاني املوسيقية. عن طريق بحث اخلصائص التالية:     
العمر، العرق، احلالة اإلجتماعية واالقتصادية، الشكل واملظهر اخلارجي، املكان الذي متثله الفئة: قرية، مدينة، مخيم.

نقاط أساسية يجب تذكرها
األخبار منتقاة، يتم اختيار حدث واحد ليكون أكثر أهمية من حدث آخر.

وسائل اإلعالم ال تقدم مجرد معلومات بل تقدم رسائل تعيد تشكيل مفاهيم مجتمعية.  من خالل حتديد أنواع القصص 
اإلخبارية  املستخدمة، واختيار الكلمات واللغة املستخدمة، واختيار األشخاص املختصني إلعطاء وجهات نظرهم، واختيار 

الصور، وما إلى ذلك.
يبرز التحيز لفئة مجتمعية معينة في اإلعالم من خالل »اخليارات« التي تتخذ من قبل الصحفيني، رؤساء التحرير 

واملعلنني. 
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اجللسة الثانية: حتليل متثيل النوع اإلجتماعي

نشاط رقم )3(: حتليل نشرة أخبار إذاعية
< تطوير أدوات التحليل اإلعالميةالهــــدف

< 60 دقيقةاملدة الزمنية

< اختيار مادةّ  إعالمية إخبارية إذاعية مفصلة، من املفضل أن تكون حديثة وال تتجاوز املواد املطلوبة

15 دقيقة.

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يقوم أو تقوم املدرب/ ة بتحضير نشرة إخبارية محلية ويتم متابعتها 

مع املشاركني.
< خطوة رقم )2(: توزع اجلداول املدرجة )جدول 1( في نشرة رقم )3( للمشاركني ويتم 

كتابة املالحظات بناء عليها. 
< خطوة رقم )3(: يفتح باب النقاش انطالقا من مالحظات املشاركني.

< أسئلة مقترحة: 
< ما عدد القصص اإلخبارية التي كانت املرأة محورا بها؟

< ما نوع هذه القصص؟
< من هي الفئة اخلبيرة التي تقدم املعلومات؟ وملاذا برأيك؟

< يعتبر هذا النشاط من النشاطات البالغة األهمية لتطوير أدوات التحليل الكمي والكيفي إرشادات للمدرب/ ة

الرجاء اإلطالع على نشرة رقم 3 ملزيد من التفاصيل.
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ورقة عمل رقم )1(
نشاط رقم )3(: »حتليل نشرة أخبار«

جدول لقياس احلساسية القائمة على أساس النوع اإلجتماعي في املواد اإلعالمية املرئية واملسموعة »كماً«:

مدة املادة 
اإلعالمية

نسبة صور 
النساء

نسبة صور 
الرجال

صور أخرى 
لفئات مجتمعية 

مختلفة

األدوار التي 
مثلتها صور 

النساء

األدوار التي 
مثلها الرجال

األدوار التي 
مثلتها الصور 

األخرى

جدول)1( الرصد الكمي

جدول لقياس احلساسية القائمة على أساس النوع اإلجتماعي في املواد اإلعالمية املرئية واملسموعة »نوعاً«:

الفئة املجتمعية 
املمثلة

احلالة العرقالعمر
اإلجتماعية 
واالقتصادية

الشكل واملظهر 
اخلارجي

املكان الذي 
متثله الفئة

املدة الزمنية

جدول )2( رصد املضمون
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اجللسة الثانية: حتليل متثيل النوع اإلجتماعي

نشاط رقم )4( )حتليل مقاطع فلمية(: »فيلم أسامة«
< تطوير واستخدام أدوات التحليل الكمي والنوعي. الهــــدف

< 90 دقيقةاملدة الزمنية

< اختيار مادة إعالمية إخبارية إذاعية مفصلة، من املفضل أن تكون حديثة وال تتجاوز املواد املطلوبة

15 دقيقة.

خطوات التمرين

< شاشة للعرض،  مقاطع فلمية من فيلم أسامة، نسخ من جداول قياس احلساسية في 

النوع اإلجتماعي.
< خطوة رقم )1(: يقدم املدرب/ ة ملخص عن الفيلم الرجاء النظر إلى النشرة رقم )4(. 

 .CD خطوة رقم )2(: يقوم املدرب/ ة بعرض املادة الفلمية احملددة واملوجودة في >

< خطوة رقم )3(: يوزع املدرب/ ة اجلداول على املشاركني/ ات ويفتح باب النقاش بناء 

على األسئلة التالية:
< باإلعتماد على جدول رقم )1( ما هي نسبة الصور املعروضة للنساء والرجال والفئات 

األخرى؟
< باإلعتماد على جدول رقم )2( أوصف وحلل مضمون املادة الفلمية.

< هل كان هناك مساواة بني اجلنسني في عرض هذه املادة؟ وملاذا؟

< إستخدم األسئلة التالية للقيام بتحليل مضمون أعمق.

 1. من هي الفئة املجتمعية املهمشة في املادة اإلعالمية؟ هل تستطيع وصف صورها؟ 
2. ما األدوار التي تقوم بها هذه الفئة في الصور؟ 

3. من هي الفئة التي مثلت محور املادة؟
4. كيف يتم تصوير املجتمع، والثقافة، واألشخاص؟

5. ما هي املواقف والقيم التي تعززها هذه الصور؟
اإلجتماعية  واخللفيات  املواقف  مختلف  من  يأتون  الذين  لآلخرين،  ميكن  كيف   .6

والثقافية، قراءة ورؤية هذا النص وماذا ميكن أن يعني هذا النص بالنسبة لهم؟ 
7. ما هي امليزات واملالمح التقنية، والرموز واإلشارات التي يتم إستخدامها لتوليد املعاني؟ 

)أنظر للجلسة الثالثة- حتليل الصورة السيميائي(

< من الضروري مشاهدة املقاطع الفلمية أكثر من مرة.إرشادات للمدرب/ ة
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نشرة رقم )1(
نشاط رقم )4(: »حتليل مقاطع فلمية، فيلم أسامة )2003(«.

إخراج صديق بارماك

كان »أسامة« أول فيلم يصور في كابول أفغانستان بعد سقوط نظام طالبان. أسامة فتاة تبلغ اثني عشر 
عاما تعيش مع والدتها وجدتها بفقر شديد متنع والدتها »املمرضة« من العمل من قبل نظام طالبان. قتل 
والدها وشقيقها بالرصاص أثناء غزو اإلحتاد السوفياتي إلفغانستان. جتبر الفتاة من قبل والدتها وجدتها 
على التنكر بلباس صبي من أجل احلصول على وظيفة. الفيلم يصور »أسامة« ممزقة بني مسؤولية دعم 

أسرتها، واخلوف من الوقوع بني أيدي نظام طالبان. 

جمع الفيلم 13 جائزة من مهرجانات سينمائية  مختلفة، مبا في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثل شاب.
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اجللسة الثانية: حتليل متثيل النوع اإلجتماعي
.”water“  نشاط رقم )5(: حتليل مقاطع فلمية(: فيلم املاء

< تطوير وإستخدام أدوات التحليل الكمي والنوعي. الهــــدف

< 90 دقيقةاملدة الزمنية

< شاشة للعرض، مقاطع فلمية من فيلم أسامة، نسخ من جداول قياس احلساسية في املواد املطلوبة

النوع اإلجتماعي«.

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يقدم املدرب/ ة ملخص عن الفيلم الرجاء النظر إلى النشرة رقم )4(. 

 .CD خطوة رقم )2(: يقوم املدرب/ ة بعرض املادة الفلمية احملددة واملوجودة في >

< خطوة رقم )3(: يوزع املدرب/ ة اجلداول على املشاركني ويفتح باب النقاش بناء على 

األسئلة التالية:
< ما هي بعض الرسائل الرئيسية التي نقلت عن الشخصية الرئيسية في املادة الفلمية؟

< من هي الفئة املهمشة املعروضة في املادة؟ باإلعتماد على جدول رقم )1( ما هي نسبة 

الصور املعروضة للنساء والرجال والفئات األخرى؟
< باإلعتماد على جدول رقم )2( أوصف وحلل مضمون املادة الفلمية.

< هل كان هناك مساواة بني اجلنسني في عرض هذه املادة؟ وملاذا؟

< إستخدم األسئلة التالية للقيام بتحليل مضمون أعمق.

1. من هي الفئة املجتمعية املهمشة في املادة اإلعالمية؟ هل تستطيع وصف صورها؟ 
2.  ما األدوار التي تقوم بها هذه الفئة في الصور؟ 

3.  من هي الفئة التي مثلت محور املادة؟
4.  كيف يتم تصوير املجتمع، والثقافة، واألشخاص؟

5.  ما هي املواقف والقيم التي تعززها هذه الصور؟
اإلجتماعية  واخللفيات  املواقف  مختلف  من  يأتون  الذين  لآلخرين،  ميكن  كيف   .6

والثقافية، قراءة ورؤية هذا النص وماذا ميكن أن يعني هذا النص بالنسبة لهم؟ 
7.  ما هي امليزات واملالمح التقنية، والرموز واإلشارات التي يتم إستخدامها لتوليد املعاني؟ 

)أنظر/ ي للجلسة الثالثة- حتليل الصورة السيميائي(

< من الضروري مشاهدة املقاطع الفلمية أكثر من مرة.إرشادات للمدرب/ ة
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   نشــرة رقـــم )1(
نشاط رقم )5(: »حتليل مقاطع فلمية، فيلم املاء )2005(.

إخراج ديبا ميهتا

خالل عملية إنهاء اإلستعمار في الهند بقيادة غاندي في 1938، تشويا فتاة في السابعة من عمرها، تفقد 
زوجها ويتم إرسالها إلى منزل األرامل الهندوسي. يحلق شعرها الطويل وترتدي زي األرامل األبيض لتنضم 

اليهم بإنتظار املوت. 
تعطي الديانة الهندوسية ثالثة خيارات لألرملة: أن تقتل نفسها أو أن تعزل في بيوت األرامل مبتعدة عن 
كل ممارسات احلياة إلى أن متوت أما عن اخليار الثالث فالزواج من أخ الزوج األصغر إن قبلت العائلة. تدفع 
تشويا  بأسئلتها البريئة األرامل إلى الثورة ضد طريقة حياة  عفا عنها الزمن وممارسة احلياة. فاز هذا 

الفيلم بخمسة جوائز مهمة.
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اجللسة الثالثة »حتليل الصورة السيميائي«

نشاط رقم )1(: »التحليل السيميائي«

< تعلم طريقة النظر إلى الصور بعني ناقدة.  الهــــدف

< خلق الوعي بأهمية وأبعاد السياق الذي تطرحه الصورة على فهم الرسالة.

< 60 دقيقةاملدة الزمنية

< شاشة للعرض، إختيار 5 صور فوتوغرافية.املواد املطلوبة

خطوات التمرين
< اخلطوة رقم )1(: يطلب املدرب/ ة من املشاركني/ ات التركيز في الصور ومالحظة 

اإلشارات املختلفة بناء على النشرة رقم )6(.  
< اخلطوة رقم )2(: بعد اإلستماع إلى مالحظاتهم/ ن يتم توزيع نشرة رقم )6( قراءتها 

وإبداء املالحظات إستناداً لها. 

< ميكن إعادة هذا النشاط مرات أخرى بعد قراءة نشرة رقم )3( )4( من خالل صور إرشادات للمدرب/ ة

مختلفة أو نفسها. 
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اجللسة الثالثة : »حتليل الصورة السيميائي«
نشاط رقم )1(

نشرة رقم )1( »التفكير مستحيل من دون صور« أرسطو

ال ميكن تصور احلياة املعاصرة من دون الصور، فالصور موجودة في كل مكان إنها ال تكف عن التدفق واحلصور في كل 
حلظة من حياتنا. إننا بالفعل نعيش في »حضارة الصورة« كما قال الناقد الفرنسي روالن بارت.

والسينما  التلفزيون  اإلنسان. خاصة  بكل جوانب حياة  مثيل  له  لم يسبق  نحو  اآلن على  الصور مرتبطة  أصبحت  لقد 
واإلنترنت وفنون اإلعالن بشكل عام دورا رئيسيا في تشكيل وعي اإلنسان املعاصر.

يرتبط التفكير بالصورة مبا يسمى التفكير البصري كما يعرفه أرنهامي: محاولة لفهم العالم من خالل لغة الشكل والصورة 
ويرتبط هذا التفكير باخليال واإلبداع. ما زالت مباحث الصورة في العالم العربي »تعاني الضعف والوهن« كما يشير فريد 
اللغوي على البصري في حقل الثقافة العربية وللتعقد املنهجي الذي تفرضه مقاربات الصورة  الزاهي نظرا إلى هيمنة 

مبختلف أنواعها وأمناطها«.

لن نهتم هنا بالصور في معناها اخلارجي فقط املرتبط باإلدراك والرؤية: أي ما يحدث أمامنا في أرض الواقع أو على شاشات 
التلفزيون والسينما التي تتجسد وتتوالد وتضغط وتؤثر وتهيمن على املشاهد. بل إضافة لذلك وجودها الداخلي. فالصور 
اخلارجية صور الفيديو والسينما والفوتوغرافيا والتلفزيون ليست صورا موجودة ما لم يدركها اإلنسان ويتفاعل معها 
ويتأثر بها سلبا أو إيجابا. وما نقصده هنا بلفظة الوجود من حيث التأثير. فاإلنسان هو األصل واألساس ومن دون تفاعله 

مع هذه الوسائط لن يكون لها وجودها املنشود. 

هناك فروقات بني الصور اإلدراكية والصور العقلية كما يقول العلماء واملفكرون: صور اخلارج وصور الداخل على الرغم 
فيما بينهم من تفاعل مستمر ولعل أبرز هذه الفروقات هو أن التفكير بالصور يتجاوز حد الواقع املدرك اللحظي املباشر، 
فهو ميكن املرء من استدعاء املاضي ومعايشته كما لو كان يحدث مرة أخرى. من خالل استعراض الصور واألفالم التي 
ترتبط بهكما ميكن للمشاهد أن يفكر في املستقبل ويتصوره. هكذا يتحرك املرء من خالل الصور عبر إطار زمني ممتد 
ومنفتح كما ميكنه أن يتحرر من القيود املكانية وأن يفكر ويتفاعل مع أشخاص يوجدون في أماكن بعيدة كما لو 
بالذاكرة واخليال واإلبداع  الصورة مرتبطة  إن  املوجودة.  الطبيعية  العوائق  أو يتجاوز  إنه يتجاهل  أمام عينيه.  كانوا 
واإلستمتاع أيضا، لكن عالم الصورة له جوانب سلبية قد ترتبط به: وهي حتويل اإلنسان إلى كائن سلبي مستقبل ملا 
يقدم له أيا ما كان عليه من دقة أو تزييف لتحول إلى كائن مستهلك للصور وما ترتبط به هذه الصور من عوالم خاصة 

بالدعاية واإلعالن والترويج للسلع. 

املصدر: شاكر عبد احلميد )2004(. مقدمة كتاب عصر الصورة: اإليجابيات والسلبيات. عالم املعرفة. مطابع السياسة: الكويت.



111

نشرة  رقم )2(
نشاط رقم )1(: »مقدمة عن نظرة ستورت هول وعملية التمثيل الصوري”

التمثيل

الصورة املعنى

السهم األول  يعرض املعنى احلقيقي للصورة كما تعرض شيء إلى شخص ما. ولكن السهم الثاني يعرض الصور املعروضة 
في وسائل اإلعالم: حيث أن “املعنى احلقيقي” للصورة محرف، ويعرض به جانب واحد فقط، مما يؤدي إلى ما يدعوه 
ستوارت هول ب”فجوة التمثيل”.  يالحظ وجود هذا النوع من التمثيل في وسائل اإلعالم،  ويشير هول إلى أن األحداث  
التشويه  قياس  أساسه  على  يصعب  صحيح  أو  ثابت  معنى  على  أساسي  بشكل  “تعمل  االعالم  وسائل  في  تظهر  التي 

والتحريف”، مما يؤدي إلى وجود فجوة في التمثيل بني صورة ومعناها.

أن املسيطر على وسيلة  التي متثل بها، مبعنى  الكيفية  القول إن معاني األحداث يتوقف على  عالوة على ذلك، ميكننا 
التمثيل يتحكم بتحديد املعنى: وإلى أن ميثل هذا احلدث أو الشيء  لن يكون هناك “معنى”. لذلك التمثيل هو أهم عملية 

“تؤسس” للحدث، وال وجود للواقع خارج عملية التمثيل.

اإلعالم

عملية اإلتصال

الصورة
املغزى غياب املعنى

التفسير أو الـتأويل املعاني غير املمثلة

املعنى إعادة التفسير أو التأويل
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تقوم وسائل اإلعالم من خالل عملية اإلتصال على إقتراح صورة معينة في سياق معني أو خطاب محدد، مما يؤدي إلى 
حتديد املغزى وتفسيره من قبل املشاهد/ ة، وينتج معاني لهذه اإلقتراحات. يوضح  هول أن إظهار صورة معينة يعمل على 
تغييب وإستبعاد عناصر معينة لصالح أخرى وهو ما يسميه باملعنى “اخلفي” وهنا يشير أن املعاني اخلفية ستعمل في 

نهاية املطاف إلى إعادة عملية التفسير.

إن عملية التوصل إلى املغزى وتفسيره من قبل املشاهد/ ة يدعو الكثير من العوامل الشخصية والتي تؤثر على حتديد املعنى 
مثل: الهوية والتاريخ والثقافة والفكر.

يشدد ستيوارت هول على دور وسائل اإلعالم كقوة تعمل على إقتراح صورة ضمن سياق خاص يحمل املعنى الرئيسي 
الذي تود إيصاله. وهذه احملاوالت في حتديد املعاني تعكس في واقع األمر مظهر من مظاهر السلطة وأيديولوجية التحكم 

من خالل الصور املطروحة.

الصور  املثال:  البشر على سبيل  معينة من  صورة خاصة مبجموعة  “إصالح”  يتم  وينطبق هذا بصفة خاصة عندما 
املطروحة لذوي البشرة السوداء من الرجال حتدد  كيف يرى ويتعامل املجتمع مع هؤالء في »العالم احلقيقي”. ولكن إذا 
مت إعادة تفسير وفحص وحتليل الصور نفسها آخذة باإلعتبار السياقات املختلفة ستتغير الصور النمطية وستفتح آفاق 

جديدة ملفهوم الهوية والقوة من خالل توليد معاني وصور جديدة. 

يوضح هول أنه من املهم جدا إستجواب عملية التمثيل لتحديد ما يلي: من أين تأتي هذه الصور؟ من الذي ينتج الصور؟ 
من هو املستبعد في عملية التمثيل؟ ومن مت إستبعاد رأيه في إنتاج هذه الصور؟
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نشرة رقم )3(
نشاط رقم )1(:  »علم السيميائية )Semiotics( والتلفزيون«

الرسالة تتأثر  أن  الكندي ماكلوهان هي  للباحث اإلعالمي  الفكرة األساسية  الرسالة،  التواصل بحد ذاتها هي  إن عملية 
بشكل كبير عن طريق عملية التواصل.  إن الوسائل اإلعالمية تطمس احملتوى، ال توجد أهمية لبحث »كيف« تقدم لنا 
هذه الوسائل اإلعالمية عند دراسة وحتليل مضمون النص اإلعالمي. »نحن نشكل أدوات التمثيل ولكنها أصبحت تشكلنا«: 

علم السيميائية )Semioticsٍ(: دراسة اإلشارات وكيف يخلق املعنى.
اإلشارة: شيء ميثل شيء آخر. كل شيء هو عبارة عن إشارة.

الصورة: مجموعة من اإلشارات. 

ويقول أمبرتو إيكو )Umberto Eco( أنه ميكن تعلم كل اإلشارات إلى حّد ما، ولكن معانيها تعتمد على السياق 
الثقافي. الناس يقولون »إن الكاميرا ال تكذب أبداً«. وميكننا أن نقول »الكاميرا تكذب دائماً«. نحن دائماً نستخلص إستنتاجات 

عن ما نراه: 
1. عرض الصور/ الصوت التي مت تعريف معانيها من خالل نظم معتقداتنا، واخلبرة، والثقافة والتاريخ بداًل من »الطبيعة«.

2. يجعلنا نتوهم أنها معلومات واقعية بحتة.

فيما يلي جند كيف ينظر األشخاص إلى اإلشارات:

:)Semioticsٍ( استعراض

املغزى الدال
)املادة / التحفيز / املرجع( 

شجرة النخل 
على جزيرة مهجورة 

علم السيميائية 
اإلشارة مكونة من جزئني الدال 

واملغزى

ال شيء يجري خارج نظام اإلشارة، مما يعني أن كل شيء هو إشارة. ويعتقد بيرس بأنه يوجد هناك 3 أنواع من اإلشارات:

املؤشرة Iconic الرمزية
وجودي اإلرتباط بني الدال واملغزى، 
ويعتمد بدرجة أقل على الرمزية 

ولكن في بعض احلاالت ميكن وجود 
رمزية. أمثلة: الدخان يعني النار، 

بصمات املخلب تعني احليوان.

تشبه ما متثله، ولكن هل حقاً؟ 
هذه اإلشارات تبدو رمزية لكنها 

جتعلنا نفكر بحالة أكبر من اإلشارة 
الظاهرة

مثال: صورة لقبة الصخرة

من املمكن تسميتها بالتقليدية 
والتعسفية وهي إشارات نستعملها 

ثقافيا، أي أنها خاصة بثقافة معينة 
دون غيرها مثال

احلطة الفلسطينية. 
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نشرة رقم )4(
»قراءة النوع اإلجتماعي باستخدام لغة اإلشارات واإليحاء«

الثاني  واملفهوم  عكسه،  على  مبني  معنى  كل  األول  رئيسيني  مفهومني  على   )semiotics( السيميائية  علم  يستند 
اإلشارة دائماً تدل على شيء آخر. لدى الطالب بالفعل فهم جيد ملفهوم املعارضة )املعنى العكسي(: عادة ما يحرض األخيار 
ضد األشرار؛ تبدأ القصص مبشكلة إجتماعية أو فردية وتنتهي بحل املشكلة. صورة قطرات من الرطوبة تتساقط ببطء 
ومتجمدة في أحد اإلعالنات ملشروب يروي العطش، تظهر إلى جانب صور جلفاف، وصور للهيب احلرارة املتوقدة؛ صور 
الغسيل املشرق والنظيف إلى جانب املرأة املستهلكة السعيدة تظهر دائماً في املعارضة مع صور امرأة قلقة بجوار كومة من 
املالبس القذرة والتي مظهرها ممل. كل إشارة أو صورة تعني شيئاً آخر، ودائما ما تعتمد على الثقافة والنوع. وميكن 
للصوت أو للصور البصرية لعاصفة رعدية أن يكون داللة على خطر أو فترة فاصلة رومانسية. ميكن أن يرتبط اللون 
األسود باألناقة وبسمو املنزلة اإلجتماعية )في إعالنات املالبس( وبالشر )في أفالم الدراما واإلثارة( أو باحلزن وباحلداد )في 
الثقافة الغربية(. ميكن أن يعني اللون األحمر اخلطر، والرومانسية، أو اإلغراء اجلنسي، ومع ذلك باالشتراك مع األخضر 
الثقافية.  الذوق اإليطالي، واألصالة  إيطاليا،  البلد  اللون األحمر للداللة على  املعكرونة، تغيرت داللة  واألبيض في إعالن 
املالمح التقنية ميكن أن تستخدم أيضاً للداللة على املعنى: استخدام زوايا الكاميرا ميكن أن تظهر املنتجات بحجم أكبر أو 
النساء بحجم أصغر وأكثر ضآلة؛ املؤثرات اخلاصة ميكن أن تظهر اللعب أكثر إثارة وذات منحى مثير لإلهتمام، وإستخدام 

اللون ميكن أن يصور ويصف املزاج، والهوية الوطنية )األخضر والذهبي(، أو النوع اإلجتماعي )انظر اجلدول 1(.

هذه اإلختالفات في التمثيل السيميائي )Semiotic( ميكن متييزها على أساس النوع اإلجتماعي، سواء في بناء املعنى 
داخل الوحدات النصّية، وكذلك في األنواع. أوبرا الصابون، على سبيل املثال، تستخدم على نطاق واسع اللقطات املقربة 
في األماكن املغلقة، والسرعة البطيئة، واملوسيقى الناعمة، والشخصيات املتعددة، واحلبكات، للداللة على ما يسميه أصحاب 
املثال، إعالنات Clearasil أو  النظريات في وسائل اإلعالم النصوص األنثوية. اإلعالنات املوجهة للفتيات )على سبيل 
إعالنات الدمى( واإلعالنات املوجهة إلى النساء )على سبيل املثال، منتجات العناية بالبشرة أو مساحيق التنظيف املنزلية( 
تتشابه في بنيتها من ناحية املالمح التقنية. إن النصوص الذكرية )على سبيل املثال، أفالم الدراما واإلثارة أو اإلعالنات 
الطلق،  الهواء  املفتوحة في  الواسعة في األماكن  اللقطات  إلى استخدام  الذكور(، من جهة أخرى، متيل  التي تستهدف 
السريعة، واملوسيقى املعدنية الصاخبة، شخصية واحدة )البطل(، وتكون أكثر تركيزاً على تطور احلبكة بشكل خطي. 
هذه الهيكلية املبنية على معنى النوع اإلجتماعي من خالل املالمح التقنية هي بالضبط ما نقصده في الهيكلية اإلجتماعية 
للنوع اإلجتماعي. البناء املتعمد للتمثيل واملعنى في التمييز النمطي على أساس النوع اإلجتماعي، ليس لديه صلة قوية 

جداً مع أي من اخلصائص البشرية )الطبيعية(. 

ومع ذلك، فإن انتشار القوالب النمطية على أساس النوع اإلجتماعي من اجلدار إلى اجلدار عبر جميع وسائل اإلعالم على 
مستوى البنية السردية ومعاني النصوص، يجعل من السهل أن تظهر وسائل اإلعالم مبظهر املنطقية، والعاملية، والطبيعية 
األيديولوجيات  هذه  مثل  إتباع  إلى  عامة، مييلون  بصفة  واجلمهور  األمور  وأولياء  واملعلمني  الطالب  معظم  واحلقيقية. 
اجلوهرية املبنية على النوع اإلجتماعي. ولذلك، فمن املهم تربوياً أن التطبيقات ملفهوم املعنى العكسي في حتليل متثيل 
النوع  الفرق  تبني  الثقافية  والنصوص  اإلعالم  وسائل  نصوص  بأن  الواضح  الشرح  من  دائماً  اإلجتماعي، متضي  النوع 
الفتيات  بني  األسطورية،  البيولوجية  اإلختالفات  بعض  تعكس  أنها  يعني  ال  وهذا   – عكسية  كمعارضة  اإلجتماعي 

والفتيان، والنساء والرجال.
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املثال األول:
بعض السلع مثل منتجات )Estée Lauder(  تبني من خالل البحث العلمي رسومات بيانية لكي تظهر أن هذه املنتجات 
أفضل من الطبيعة وسوف حتسن مظهرك، مستحضرات جتميل أخرى حتاول أن تسّوق نفسها من خالل إضافة مكّونات 
من الطبيعة مثل )االفوكادو(. من باب احترام العلم حتاول شركات اإلعالن أن جتعل املكونات العلمّية في مستحضراتها 
تظهر أفضل من الطبيعة. في إعالن مستحضرات التجميل )Oil of Olay( يظهرون تفاحة جافة )ذابلة( حتى يبينوا 
ماذا تفعل الطبيعة لبشرتك مقارنة مع تفاحة طازجة نضرة بعد استخدام مستحضر التجميل. جتعل مستحضرات التجميل 
املأساة )الدراما( هي بعدم كفاءة هذه اإلعالنات ألنها توحي للمستهلك/ ة أن لديه/ ها  املرأة تشعر بكفاءتها، ولكن  هذه 
املشكلة من جذورها فتشعر  التجميل تستأصل  مشكلة )جلد متجعد(، وأن تخسر نضارة بشرتها وباستخدام مستحضر 
بأنها أصبحت تسيطر على األمور/ كفؤة. هذه الكفاءة تعادل الهوية الذاتية واحترام الذات والكفاءة اإلجتماعية وتطمئن 

النفس. عادًة ما تنجذب املرأة لهذه اإلعالنات املأساة ولكن اآلن أصبح الرجل ُيستغل أيضاً.

املثال الثاني:
يبينون لنا في دعاية وإعالن )Complete care( انه عندما نضيف املادة إلى ورقة شجر جافة وذابلة تصبح ورقة 
خضراء ناعمة ونضرة، نستطيع أن نرى كيف أن العلم )املرطب كمادة تعيد احليوية والنضارة( يستخدم على الطبيعة 
الكلمات  استخدام  التحول مثل  اللغوية هذا  التقنيات  يانعة( حتقق  القدمية تصبح خضراء  اجلافة  الشجر  )مفهوم ورقة 
النوع اإلجتماعي  )منعش( و )يعيد النضارة( و)يعيد احليوية( و )يجعل يديك تظهر أكثر شباباً ونضارة(. تركيبة 
تتحقق من خالل زوايا الكاميرا في لقطات مقربة تركز على األيدي الناعمة أو على نظرة السرور على وجه العارضة التي 
تظهر سعادتها من استخدام املستحضر. تكون سرعة تسلسل اإلعالن بطيئة ومسترخية وهادئة – شديدة األنوثة. تكون 
األلوان ناعمة، وردي وأخضر باهت تبعث على االسترخاء وفيها أنوثة. الرمزية هي عبارة عن ورقة الشجر التي متثل 
القدمي واجلاف واملتشقق والهش )الطبيعة( وتصبح خضراء ونضرة وناعمة بعد إستخدام املستحضر. جميع هذه التقنيات 

تدعم إيديولوجية اإلستهالك والنوع اإلجتماعي.

ميكن ان يبدأ حتليل النص عن قرب من خالل نص مطبوع ساكن )استاتيكي( مثل اإلعالنات في املجالت والصحف، 
سلسلة اإلعالنات األخيرة املطبوعة لسيارات )Toyota Paseo( »تويوتا باسيو« هي عبارة عن مثال جّيد ملا ورد، العديد 
من اإلعالنات التي تستهدف القراء الذكور والتي تنشر في مجالت األخبار تستخدم بشكل بارز املصطلحات الذكرية، 
األلوان والشكل الذي يلقي الضوء على ميزات السيارة من قوة ومالمح ميكانيكية، مقارنة باإلعالنات املوّجهة للنساء )التي 
تنشر في مجالت Dolly ،Cleo الخ...( والتي تستخدم املصطلحات التي تروق حلساسية النساء للبيئة، والتي تسلط الضوء 
اإلعالنات  أن تعلم مقارنات شبيهة وذلك مثاًلً بعرض  األلوان، ميكن  اختيار  األمان،  املريح، ميزات  السيارة  على ركوب 
التلفزيونية ملنتج احلبوب )Kellogg’s Special k( وملنتج حبوب آخر هو )Nutri-Grain( جنباً إلى جنب، الفروق 
القائمة على النوع اإلجتماعي بني اإلعالنيني/ ات الذين يروجان لنفس منتج احلبوب تلفت النظر، يجد الطالب سهولة في 

التعرف على التركيبة السيميوتيك للنوع اإلجتماعي في اإلعالنيني/ ات.

معظم إعالنات منتج احلبوب )special k( تستهدف النساء وتظهرهن بأشكال متنوعة من النقاش حول أوزانهن، في 
اللياقة البدنية، أو مالئمة لباس جديد ضيق ألجسامهن، في هذا اإلعالنات  هذه اإلعالنات تظهر بشكل واضح متارين 
تظهر النساء دائماً في داخل البيت منشغالت باحلديث، وهن محط إعجاب بناتهن وأزواجهن ملظهرهن اجلميل وفي إطار 
من خالل عدسات بؤرة ناعمة )soft - focus( وعادًة ما تكون املوسيقى واأللوان والتسلسل ناعمة وبطيئة، وعلى العكس 
من ذلك فإن إعالنات منتج احلبوب )Nutri-Grain( تظهر الرجال في نشاطات رياضة الشاطئ )الرجل احلديدي( وهم 
في خضم  البعض  بعضهم  مع  يتحدثون  وال  اخلارج  في  الرجال  اإلعالنات متثل  هذه  بسرعة،  ويتدافعون  يتحركون 
املنافسة، املعادن الرئيسية املوجودة في منتج احلبوب تعرض على الشاشة بشكل واضح وبدهانات حديدية لونها أحمر 

ساخن وتصاحبها موسيقى صاخبة عالية تتناسب مع تناغم التزلج على األمواج ومع الرجال.

في  واملعاني  اإلشارات  استخدام  مفاهيم  لتقدمي  اإلجتماعي  للنوع  متناقضني  نّصني  استخدام  ميكن  للمقدمة،  كمادة 
النصوص )semeiotic concepts( كذلك لبدء املناقشة حول كيفّية تصوير الهوّية اجلندرية وخصائص النوع 
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اإلجتماعي في وسائل اإلعالم. مواد أخرى مسجلة )ليس على األثير مباشرة( ميكن أن تشمل نشرة أخبار لتعريف توزيع 
النوع اإلجتماعي ومتثيله: من الذي يغطي أي نوع من القصص املختلفة؟ من هم األشخاص الناطقون بإسم أي نوع من 
القضايا؟ كم عدد املواد اإلخبارية في نشرة أخبار معينة تهم النساء/ الرجال أو االثنني معا؟ ميكن إستخدام مقاطع من 
البرنامج الشهير في وقتنا احلاضر )Beverly Hills 90210( من أجل حتليل متثيل النوع اإلجتماعي ومن أجل مناقشة 
قضايا امتياز الطبقات واإلقصاء على خلفية عنصرية، وكيفية التعامل مع القضايا اإلجتماعية الهاّمة للمراهقني مثل 
)القيادة بعد شرب اخلمر، املخدرات، اخلروج للقاء اجلنس اآلخر، الطالق، منع احلمل، ممارسة اجلنس بشكل آمن، الخ...( 
في هذا البرنامج. مدى واقعية تصوير النوع اإلجتماعي؟؟ هل تهتم الفتيات الصغيرات بالشباب الذكور واألزياء ومواد 
التجميل أكثر من اهتمامهن بخيارات فرص العمل والقضايا الفكرية، كيف يتم تصوير الدراسة في املدرسة  واألساتذة 
واملعلمني واآلباء واألمهات؟؟ ميكن ربط املعاجلة التجارية للقضايا اإلجتماعية في مثل هذه البرامج بشكل أكبر مع برامج 
أخرى مثل )ABC’s Attitude(. ميكن مناقشة اإلختالفات في نوع البرامج )على شكل أفالم وثائقية سلوكية، أو على 

شكل مجلة أخبار( أو في كيفية مخاطبة اجلمهور أو في متثيل النوع اإلجتماعي.

مثل الروايات املطبوعة تستخدم نصوص التلفزيون جميعها أساليب ملخاطبة اجلمهور وإستراتيجيات نيل إعجاب اجلمهور. 
نحن نعلم األطفال أن يكتبوا القصص واضعني في ذهنهم ألي جمهور ستوجه هذه القصص، وإن يستخدموا إستراتيجيات 
االعتبار  بعني  يأخذوا  أن  الطالب  من  يطلب  أن  ميكن  نفسه.  الشيء  التلفاز  يعمل  بالكلمات.  الصورة  لرسم  النص  في 
الصور اجلندرية ومخاطبة اجلمهور بإختبار إستراتيجيات نيل إعجاب اجلمهور. ما هي خصائص )لغة االشارة وااليحاء( 
)Semiotic( التي تستخدم لتسويق املنتجات للفتيات/ للنساء وللفتيان/ للرجال؟؟ على سبيل املثال إعالنات مستحضر 
الفتيات من ناحية ثقتهن مبظهرهن ومن ناحية حاجتهن اإلجتماعية ألن يكون لديهن شعبية  )clearasil( تعجب 
لدى الشباب الذكور، تظهر الفتيات في هذه اإلعالنات وبشرتهن مليئة باحلبوب والبثور وال يضعن مساحيق جتميل، 
ومظهرهن مزري وال يبتسمن وعادة ما يلبسن مناشف احلمام باللون الزهري. إعالنات السيارات تعجب الرجال وحبهم 
وتعجب   )Outback Pajero( سيارات  إعالنات  مثل   )cowboy( البقر  لرعاة  الذكوري  اخليال  وتغذي  للمغامرة 
 Mitsubishi and Nissan( شعورهم باملسؤولية عن حماية األسرة وأمنها مثل اإلعالنات احلديثة  للسيارات من نوع
Bluebird( في هذه اإلعالنات تصور املرأة راكبة بالسيارة إلى جانب السائق وتطرح األسئلة، والرجل هو الذي يقود 
السيارة ولديه جميع اإلجابات التقنية. اإلعالنات املوّجهة للنساء تعجب شعور املرأة باملسؤولية جتاه صحة عائلتها والنظافة 
والتغذية )معظم إعالنات املنظفات املنزلية وإعالنات األغذية( وتتوّجه هذه اإلعالنات أيضاً إلى عدم إحساس املرأة بالثقة 
من ناحية شكل أجسامهن ورشاقتهن مثل )إعالنات التغذية، واحلمية الغذائية، وإعالنات مستحضرات التجميل(. يتم بناء 
النصوص التلفزيونية وهم يضعون في ذهنهم نوعية معينة من املشاهدين ويستخدمون اإلعجاب النفسي في إطار من 

رموز لغة اإلشارات واإليحاء التي تتالعب من خالل الصور النمطية اجلندرية الثقافية.

املصادر

Luke، Carmen. ”READING GENDER AND CULTURE IN MEDIA DISCOURSES AND TEXTS.“ In The literacy lexicon. 
New York/Sydney: Prentice-Hall، 1996. )1-26(.
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العناصر السيميائية
Semiotic Elements

الذكريــــةاألنثويــــة

زوايا آلة التصوير )الكاميرا(
لقطات مقّربة: مساحة خاصة 

بؤرة لينة ناعمة؛
لقطات من أعلى إلى أسفل: صغيرة

لقطات طويلة واسعة: مساحة عامة
بؤرة عادية؛

لقطات من أسفل إلى أعلى: واسعة

أولي أساسي، لون غامق ومعدنيثانوي، لون فاحت ناعماللون

سريعةبطيئةالسرعة

مشرقة مشعة، صارخة، عامةناعمة، منكسرة، حميمةاإلضاءة

األصوات قوية صاخبة، واملوسيقى األصوات ناعمة، واملوسيقى بطيئةالصوت
سريعة

عناصر السرد الروائية

نهاية مفتوحة وحبكات متعددةاحلبكة
حل املشاكل

احلبكات مغلقة وأحادية
حل املشاكل

شخصيات متعددة؛ ذات صلة بعضها الشخصيات
ببعض، والشبكة اإلجتماعية

شخصية واحدة؛ 
بطل إثارة موّجه نحو هدف معني 

احلوار، واحملادثة، داعمة استجواب، اللغة
صوت هادئ

املونولوج واألوامر؛ حازم & سلطوي
صوت جهوري

في اخلارجفي الداخلإعدادات املكان

جدول رقم )1(: التمثيل السيميائي للنوع اإلجتماعي



118

متييز النوع اإلجتماعي و الثقافة
في اخلطابات والنصوص في وسائل اإلعالم

مادة إثرائية للمدرب/ ة.

التلفزيون في يومنا احلاضر هو املربي جلماهير حاشدة و تأثيره قوي جداً على احلياة اإلجتماعية، ونظرة الناس للعالم، 
وسلوك املستهلك وتشكيل الرأي العام. شبكة السلع األساسية ونظم اإلشارات البصرية الرمزية التي نعيش في ظلها، تنتشر 
بالفعل بشكل كثيف للغاية إلى درجة أننا فشلنا في أن نالحظ الكثير منها. في استراليا، 99٪ من مجموع األسر متتلك 
جهاز تلفزيون و 60٪ من األسر متتلك جهازين أو أكثر، و 72٪ من مجموع األسر متتلك أجهزة فيديو. ومن الواضح أن 
كل شخص معّرض ملشاهدة منظور التلفزيون للواقع اإلجتماعي. مشاهدة التلفزيون تستغرق من األطفال أكثر وقت من 
أي نشاط آخر باستثناء النوم، وأطفال املدارس ميضون في مشاهدة التلفزيون في املتوسط بني 18 - 30 ساعة في األسبوع. 
العديد من األطفال يشاهدون أكثر من ذلك بكثير، والعديد من األطفال يشاهدون أقل من ذلك بكثير. قبل بلوغه سن 
18 عاماً، يكون املشاهد العادي قد شاهد ما يقارب 14000 ساعة من برامج التلفزيون، ولكن خالل تلك الفترة ذاتها يكون قد 
أمضى فقط 12000 ساعة في غرف الصف أمام املدرسني والنصوص )لوقا، 1990(. هذه األرقام ال تشمل الوقت الذي تستغرقه 
قراءة الكتب املصورة واملجالت، ولعب ألعاب الفيديو، أو اللعب بالدمى التي تعرضها وترّوج لها وسائل اإلعالم. حسب تقديري، 
فإن النصوص الثقافية والشعبية التي يعرضها التلفزيون والتي يراها الطالب يومياً، هي على األقل، مصادر هامة للتعلم، 
إن لم تكن أكثر أهمية من النصوص املطبوعة التي يعتبرها املربون كنصوص ذات الصلة بتعلم الثقافة. إن انتشار 
التلفزيون وكمية الوقت الكبيرة التي يقضيها األطفال أمام شاشات التلفزيون، تشير إلى أن التعلم من خالل وسائل اإلعالم 
لم يعد قادراً على أن يكون إضافة للمناهج الدراسية، ولكن يجب أن يعامل على أنه وسيلة تستحق دراسة جادة: كنص 

إجتماعي، وكرمز ثقافي، وكممارسة إجتماعية.

في أوسع معانيها، طريقة التعلم من خالل وسائل اإلعالم تهدف إلى جعل الطالب مشاهدين ناقدين وانتقائيني، وقادرين 
على التفكير الناقد بشكل حاسم على الرسائل اإلعالمية، واستخدام هذه املهارات التحليلية كناقدين في إنتاج املطبوعات 
والنصوص السمعية - البصرية اخلاصة بهم. وتهدف املهارات التحليلية إلى منع قبول الطالب للمواد التربوية الشعبية من 
خالل وسائل اإلعالم بدون تفكير، وإلى وضع استراتيجيات جديدة للتفكير في املعاني التي تعرضها وتنقلها وسائل اإلعالم، 
واملعاني التي يبنيها املشاهدين ألنفسهم. األسئلة التحليلية األساسية في أي برامج للدراسات تقوم فيها وسائل اإلعالم عادًة 
التي تعززها هذه الصور؟  التالية: كيف يتم تصوير املجتمع، والثقافة، واألشخاص؟ ما هي املواقف والقيم  هي األسئلة 
ما هي امليزات واملالمح التقنية، والرموز واإلشارات التي يتم استخدامها لتوليد املعاني؟ كيف يؤثر ما نرى ونقرأ على ما 
لدينا من آراء عن اآلخرين، وعلى النظرة العاملية لدينا، وعلى عالقاتنا اإلجتماعية وسلوكياتنا؟ كيف ميكن لآلخرين، 
الذين يأتون  من مختلف املواقف واخللفيات اإلجتماعية والثقافية، قراءة ورؤية نص معني وماذا ميكن أن يعني هذا النص 
بالنسبة لهم؟ تطوير طريقة فهم كيف تنتقد وحتلل موقف القراء/ املشاهدين/ ات من النصوص يجب أن تتوسع طريقة 
الفهم هذه دائماً ملساعدة الطالب على فهم السياق اإلجتماعي والثقافي لدى املشاهدين والنصوص: وهذا يعني، كيف 
ميكن أن يكون رد فعل اآلخرين، بناء و/أو مقاومة معاني تركيبة النصوص. تقوم دراسات وسائل اإلعالم حول اللغة 

والتعلم بقدر ما هي حول الدراسات اإلجتماعية والثقافية )باكنغهام، 1993(.

العدالة اإلجتماعية، التي هي أساس املناهج وطرق التدريس، تعترف بالفروق والتباين في هوية الطالب، ومواقع سكنهم، 
ومواقفهم مما يقرأون، واملوارد الثقافية التي جلبوها معهم. وأسلوب الدراسات الثقافية للتعلم من خالل وسائل اإلعالم، 
الذي يرتكز على مبادئ العدالة اإلجتماعية، يدرك بأن النصوص اإلعالمية يطلع عليها الطالب من طبقات إجتماعية 
مختلفة، ومن نوع إجتماعي مختلف، وخلفيات ثقافية مختلفة. من منطلق العدالة اإلجتماعية ، ميكن أن تظهر حتليالت 
وسائل اإلعالم كيفية هيكلة التضمينات واالستثناءات في اخلطاب العام: التهميش، عدم األهمية )trivialisation(، أو 
إثارة العاطفة واخليال )romanticisation( عند االستراليني األصليني وغيرهم من األقليات الثقافية، واألشخاص مثلي 
التي تعرضها  اإلعالمية  النصوص  الخ...  املعوقني  واألشخاص  والنساء،  والفتيات  الريفية،  اجلنس وقضاياهم، واجلماعات 
وسائل اإلعالم على الطالب يومياً، سنة بعد سنة، هي النصوص ذاتها التي تساعد على حتديد شكل فهمهم في املساواة 
اإلجتماعية أو/ التمييز اإلجتماعي، وهي بالتالي نصوص مناسبة بشكل بارز للتعليم من أجل قضايا العدالة اإلجتماعية 

وحول قضايا العدالة اإلجتماعية في السياقات الثقافية املعاصرة.
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التلفزيون، والطفولة وثقافة الشباب:
قبل وقت طويل من دخول األطفال املدارس، يكون قد مت بالفعل تشكيل معظمهم إجتماعياً من خالل اللعب، والقيم 
اإلجتماعية والسلوكيات واملواقف، ويكون قد أصبح لديهم ذخيرة لغوية تشكلت من ألعاب الفيديو، والبرامج التلفزيونية 
عالم  عن  عبارة  هي  الطفولة  ثقافة  الطفولة.  خبرة  لهم  بالنسبة  تشكل  والتي  اإلعالم  وسائل  لها  تروج  التي  واأللعاب 
الفيديو، واأللعاب، والقمصان، واألحذية، واأللعاب،  التلفزيونية باألفالم، وألعاب  البرامج  املتداخل الذي يربط  النسيج  من 
والطباشير امللونة، وكتب التلوين، وأغطية األسّرة، واملناشف، وعلب أقالم الرصاص اخلشبية، واحلقائب التي يضعوا فيها 
طعام الغداء، وحتى ورق اجلدران )اجنلهارد، 1986؛ Seiter، 1991(. وإلى جانب حتوالت البضائع إلى شخصيات في فيلم 
أو برنامج تلفزيوني، متتد رموز وسائل اإلعالم لتصل إلى سلسلة مطاعم الوجبات السريعة أو إلى املسابقات املوجودة على 
غالف علب احلبوب وصفقات التصفية اخلاصة، والتسوق للمواد الترفيهية في مركز جتاري كبير يضم لعبة متثل 
)Batmobile(، أو دينو اجلوراسي من منتزه الديناصورات، أو هومر سيمبسون، واملسابقات )على سبيل املثال، اجلائزة 
رحلة ملركز الدراسات العاملية ملقابلة الشخصية(. في هذه الشبكة من النسيج املتداخل بني وسائل اإلعالم والسلع التي 
تتالعب بالطفولة والطفل، والتي في الواقع تبني مرحلة الطفولة والشباب بشكل عام. وهذا العالم من النسيج املتداخل 
بني اخلطابات الثقافية والسلع الذي يشارك فيه على حد سواء األطفال واآلباء بنشاط. يشكل التلفزيون الطفل في وقت 
مبكر من الطفولة في عالم من القصص واخليال وعالم املواد اإلستهالكية، نسبة إلى كون التلفزيون يقع في وسط احلياة 
العائلية )غير أن األسر قد يتم تشكيلها(، وعبر الرجوع إلى أشكال السرد الروائية األخرى مثل األفالم والقصص والكتب 
األطفال  ألعاب  تشكل  والتي  للفيلم(،  التصويرية  املوسيقى  )غالباً  واملوسيقى  الفيديو  وأشرطة  الفيديو،  وألعاب  املصورة، 
واملراهقني، والتي هي امتداد ال يتجزأ للثقافة الشعبية. وفي هذا الصدد يعتبر التلفزيون مبثابة نوع من تبادل املعلومات 
عن النصوص وعن املصنوعات اليدوية االستهالكية على حد سواء. وبالنسبة لألطفال، اإلنتقال من السرد الروائي إلى 
السلع  اإلستهالكية - على سبيل املثال، من محول الرسوم املتحركة إلى محول األلعاب؛ من رسوم الدمى املتحركة إلى 
توزيع ماكدونالدز دمى صغيرة لألطفال، أو التحول من أفالم سبيلبرغ إلى عرض الرسوم املتحركة، أو مسابقات سلسلة 
مطاعم الوجبات الغذائية السريعة – هو شيء طبيعي ويصبح اعتيادي ألنه نسيج اخللفية الثقافية الذي من خالله تأتي 

خبرة مرحلة الطفولة.

الشراء من خالل النظام ، سواء كان ألعاب »نينتندو«، أو »سيجا«، أو »سالحف النينجا«، أو »كعكة الفراولة احللوة«، أو 
الروايات  الشراء من خالل  يعني على حد سواء  بارك«، وهذا  نظام »جوراسيك  أو  »باربي«،  أو دمية  امللفوف«،  »ملصقات 
للواقع  اإلجتماعي  البناء  أو من خالل  القوة(،  اجلنسني، وعالقات  واألدوار بني  األسرة،  بنية  )من  اخلاصة  األيديولوجية 
تأخذ  اآلباء   .)1991  ،Kinder( النضوج  ومرحلة  الطفولة  ملرحلة  املعيشية  اخلبرات  ويشكل  ومادي،  حقيقي،  هو  الذي 
السوبر ماركت،  اآلباء يحتفظون بإيصاالت  إلى »ماكدونالدز« وتشتري لهم أحدث األلعاب على شكل متاثيل.  أطفالها 
الصغيرات  الفتيات   .)mac(الكمبيوتر ماك أجهزة  املدرسة من شراء  لكي تتمكن  أطفالهم  إلى مدرسة  بحيث يقدمونها 
أنفسهن على داللة صورة  أو لبناء  ›املظهر‹  الثقافية لألنوثة، وتقوم بتجويع نفسها للحصول على  تستجيب لهذه الصور 
 )cereal( اآلباء يشترون لألطفال السلع املعلن عنها في التلفزيون من احلبوب .)1993 ،Schwichtenberg( مادونا
أو زبده الفول السوداني )peanut butter( التي يصر على شرائها األطفال وذلك لتجنب الصراعات املربكة واحملرجة 

في السوبر ماركت.

هذه املمارسات اإلستهالكية واإلجتماعية اليومية تشكل العالقات اإلجتماعية واملادية بني اآلباء واألبناء. وبشكل أوضح، 
فإن انغماس األطفال في النصوص اإللكترونية لوسائل اإلعالم والسلع من الثقافة الشعبية، يشكل جزءاً هاماً من جتاربهم 
اليومية. عدم املشاهدة لهذه األشكال الثقافية والنصوص، وعدم تعليم األطفال كيفية بناء وسائل إعالمنا والتفاهمات 
اإلعالمية وكيف أن هذه التجربة في بنية النصوص واملعرفة والعالقات اإلجتماعية، تعتبر تربوياً وسياسياً شيئاً يدل 
على عدم مسؤولية. هي شيء يدل على عدم املسؤولية في عصر ترث فيه األجيال احلالية عاملاً تسوده تكنولوجيا ورمزية 

وسائل اإلعالم سواء في العمل أوفي أوقات الفراغ، والتي تختلف إختالفا كبيراً عن الطريقة التي نشأ عليها معظمنا.
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تسويق النوع اإلجتماعي: 

وعلى الرغم من بعض التغييرات خالل العقد األخير من الزمن في تصوير النساء والرجال في وسائل اإلعالم، إال أن متثيل 
النوع اإلجتماعي ال يزال محدوداً بالصور النمطية. ال يزال عدد الرجال يفوق عدد النساء في جميع أنواع البرنامج بنسبة 
Luke( 1:3، 1990(. يهيمن الرجال على »األصوات املبالغ فيها« بغض النظر عن املادة اإلعالمية املنتجة. يكبر سن الرجال 
وهم مستمرون في الظهور على الشاشة في حني أن النساء تختفي تقريباً في حوالي سن 30 لتظهر بعد ذلك فقط في 
أدوار اجلدة. تعتبر خطوط الوجه واللياقة البدنية في قامة اجلسم والشعر الذي ميلؤه الشيب في الرجال الذكور عالمات 
مميزة تدل على الوقار والنضج، في حني أن نفس هذه السمات في النساء تعتبر غير الئقة وتدل على كبر السن، وال 
تصلح لالستهالك العام ولعرضها على شاشات التلفزيون. يحل الرجال معظم املشاكل السياسية واإلجتماعية في حني أن 
النساء عموماً ينتظرن أن يأتي أحد إلنقاذهن، وأن يقال لهن كيف يعملن الشيء الصحيح، أو أن يتم مغازلتها ومالحقتها 
عاطفياً. في نصوص اإلعالنات، ال تزال املرأة تظهر وهي تضع رأسها في األفران، وفي مالبس الغسيل القذرة، وفي املراحيض 
أو في أحواض االستحمام وهي تبحث عن القاذورات واجلراثيم اخلفية، وتبذل اجلهد املضني الختيار املنتج األفضل. حتصل 
املرأة على هويتها وتكسب إعجاب ومحبة أفراد األسرة من خالل اإلجنازات املنزلية التي تنجزها وذلك يتوقف دائماً على 
جتسيدها في اختيار املنتج الصحيح. الدروس التي تعطى بالنسبة للفتيات هي أن النساء هن عموماً طائشات وناقصات 
عقل وضعيفات ال حول لهن وال قوة، سواء النساء الكادحات في املنزل، أو األمهات اخلارقات )supermums( القديسات، 
بالنسبة  تعطى  التي  الدروس  الشلل.  دماغهن  اصاب  اللواتي  الغبيات  النساء  أو  اجلنسية،  النواحي  من  اإلنذار  أو صفارات 
لألوالد هي أن الرجال من املفترض أن يكونوا قادرين على املنافسة في العمل وفي اللعب، وأن يكونوا رياضيني متحمسني 
القرار، وأن تكون لديهم معرفة في كل شيء تقريباً، وأن يكونوا قادرين على حل جميع املشاكل  ونشيطني وصناع 
الصغيرة والكبيرة. وبينما في الواقع يوجد هنالك استثناءات ملحوظة في تصوير الصور النمطية للجنسني من ناحية 

النوع اإلجتماعي، ولكن تلك االستثناءات ليست هي القاعدة.

تسويق العرق والثقافة
ميكن وصف متثيل وسائل اإلعالم 'العرق' والثقافة، في أحسن األحوال، بأنه التهميش والرومانسية، وفي أسوأ األحوال، 
من خالل إغفال صارخ. تصوير األشخاص امللونني على شاشة التلفزيون األسترالية هم في الغالبية من األميركيني من 
أصل أفريقي: من البرامج الكوميدية املستوردة، والبرامج احلوارية النهارية، ومن أشرطة الفيديو املوسيقية وحتى ملجموعة 
الثقافات االسترالية، للسكان األصليني، وللمهاجرين ليست جزءاً  املقابل،  الرياضية األميركية. في  البرامج اإلذاعية  من 
من املشهد اليومي في التلفزيون املرئي )televisual( بأي شكل. بداًل من ذلك، تظهر هذه الثقافات رومانسية ومهمشة 
كقصص 'ذات أهمية خاصة' تعرض في نهاية نشرة األخبار التلفزيونية أو ميكن في اجلزء اخللفي إلحدى الصحف. وإذا 
استحقت عنواناً رئيسياً في الصفحة األولى أو املكان األول في نشرة األخبار، يكون ذلك دائماً تقريباً في سياقات سلبية. 
وخاصة في الصحف، 'األسود' عادة ما يرتبط بدالالت سلبية: »العنف األسود«، »واإلستيالء على األرض أسود«، »والناشطني 
السود«، »والشجارات السوداء«، »والسكر األسود«. ومثل هذا التمثيل االستطرادي مدمر في النهاية على حد سواء لثقافات 
قراءة  وضع  في  أصبحوا  الذين  أسترالي   - أجنلو  أصل  من  واملشاهدين  القراء  وإلى  احمللية،  واملجتمعات  األصليني  السكان 

ومشاهدة اإلختالف الثقافي مع اإلحساس باخلوف والقلق على أساس معلومات خاطئة.

الطبيعة أحادية الصبغة للتلفزيون األسترالي لم تفعل سوى القليل لتقدمي مناذج قدوة إيجابية ألطفال السكان األصليني 
واملهاجرين، أو لتقدمي صورة متوازنة لثقافات السكان األصليني واملهاجرين إلى جميع االستراليني. لذلك يجب على أي منهج 
تعليمي مركزي في مادة اإلعالم، أن يحتوي على أسلوب تربية مناهضة للعنصرية والتي تعطي الطالب املهارات التحليلية، 

واملفردات السياسية التي يستطيعوا بواسطتها حتدي العنصرية على مستويني: 
أن تساهم في تهميش وتنميط جماعات  اإلعالم  الروائية واأليديولوجيات في وسائل  1( حتليل كيف ميكن لألشكال 

السكان األصليني واملهاجرين.
2( حتليل كيف ميكن للرسائل اإلعالمية املساعدة في تشكيل مشاعر اجلمهور ومفاهيم الطالب أنفسهم ومواقفهم جتاه 

االختالفات العرقية واإلثنية والثقافية.
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في والية كوينزالند الشمالية، تعتبر السياحة الثقافية هي الدوار املتصاعد للمال؛ لذلك فإن السكان األصليني وثقافة 
السكان األصليني كثيرا ما تظهر في وسائل اإلعالم احمللية واإلعالنات املطبوعة للترويج ملختلف أشكال السياحة. ومع 
ذلك، فإن غالبية هذا الصور، متيل إلى إظهار السكان األصليني املتميزين في األداء واألعمال الفنية الثقافية - وعادة ما 
يرتدون زياً تقليدياً ويؤدون الرقصات القبلية للسياح املفتونني )ومعظمهم من البيض(. يرتبط متثيل نسل سكان البلد 
األصليني وأيضاً الفضول األنثروبولوجي وارتباطات 'القبلية' و 'البلدي األصلي' والتي بدورها تعارض املفهوم لكل ما هو 
الصحف  عناوين  في  تبرز  التي  الكثيرة  الدالالت  من  واملُعارض  والتقليدي،  السلبي،  وشامل.  ومتحضر،  وغربي،  تقدمي، 
الوطنية واحمللية مثل: »تراث السكان األصليني يسرق األضواء«، »والصخرة من العصور املاضية« في إشارة إلى يوتهو يندي 

)Yindi Yothu(، و »قضية سوداء، زبد أبيض«.

في كثير من األحيان، متثيل وسائل اإلعالم للشعوب األصلية تظهرهم كأنهم غير متحضرين، وعلى الفطرة، وقبليني، 
وغير مثقفني، وجامحني ومتوحشني. وعالوة على ذلك، فإن اجلهود املبذولة من قبل السكان األصليني السترداد ثقافتهم 
البائدة من املستعمر، وللتأكيد على حرية تقرير املصير، أو فقط لكتابة قواعد اللعبة ألنفسهم - سواء من خالل السياحة 
الثقافية أو من خالل 'بيع' األعمال الفنية الثقافية – تعيدهم بقوة إلى موضعهم أو 'إعادة القبلية' لهم في نقاشاتهم حول 

الهوية الثقافية التي تقرأ من قبل الثقافة السائدة ك 'بدائية' أو 'قبلية.

البلد األصليني مع أن  وبالتأكيد، فإن وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكترونية تعزز وتقوي هذا اجلانب من أصالة سكان 
التصوير اآلخر األكثر شيوعاً هو: أصالة سكان البلد األصليني هي مشكلة إجتماعية.

التغطية اإلعالمية لقضايا السكان األصليني، بأن جماعات أو أشخاص مييلون إلى تصويرهم على أنهم محرضني، ومتأثرين 
بالسياسة، وسكارى ممولني من قبل الرعاية اإلجتماعية، أو هم السبب في كثرة االضطرابات اإلجتماعية في املجتمعات 
بسرعة  ويلقب  األصليني،  السكان  من  املتكلم  املتعلم  الشخص  يصور  اإلعالمي،  اخلطاب  في  'املستقرة'.  احمللية  البيضاء 
باحملرض السياسي، وبالناشط املتطرف، أو باملتعاطف مع السود. إن طاقم األخبار سريعاً ما يقوم بتغطية شجارات املجتمع 
 )landright( احمللي، أو املشاجرات في مسيرات أو جتمعات السكان األصليني لالحتجاج واملطالبة بحقوقهم في األرض
خارج قاعات احملاكم. وكلما يكون  من املمكن القبض على السكان األصليني )أو جماعات عرقية أخرى( وحيثما يكون 
من املمكن القبض عليهم في الفيلم كمثيري الشغب، ومثيري االضطرابات، و )بشكل أفضل( العنف، تكون وسائل اإلعالم 
موجودة. ومع ذلك، عدة آالف من األشخاص من السكان األصليني في وظائف عادية، ويقومون بتربية األطفال العاديني 
في املنازل العادية وفي الضواحي، يتم التغاضي متاماً عنهم من قبل وسائل اإلعالم: فهم ال يظهرون في برامج الترفيه، 
أو برامج األخبار، أو برامج الشؤون اجلارية في أوقات الذروة للمشاهدة. مت جتاهل مبادرات السكان األصليني على سبيل 
املثال في مجال الفنون، أو األعمال التجارية، أو الرعاية املجتمعية، أو الصحة أو التعليم. في جميع أنحاء البالد، مت إنشاء 
التجارية واإلعالمية. في  املبادرات  إنشاء  البديلة للسكان األصليني ولسكان جزر املضيق، ومت  العيادات الصحية واملدارس 
السنوات األخيرة، تخرج بأعداد قياسية الطالب من السكان األصليني ومن سكان جزر املضيق من مؤّسسات التعليم العالي. 
ولكن تغطية وسائل اإلعالم ملجتمعات السكان األصليني  'العادية'  في املدن والضواحي وإجنازاتهم تكون مستبعدة بشكل 
منهجي من اخلطاب اجلماهيري العام. يوجد هنالك منهاج الدراسات اإلعالمية الهامة ملعاجلة القضايا مثل السياسة الثقافية 

وسياسة سوء التمثيل والتحيز واالستبعاد.

كما هو احلال في حتليل النوع اإلجتماعي، يتم إتباع نهج الدراسات الثقافية لتفكيك التمثيل الثقافي باستخدام التحليل 
السيميائي )Semiotic(، في الوقت املناسب وأيضاً حسب األهمية السياسية. بالرغم من أن احلضارة األحادية هي بقايا 
متحجرة من املاضي، ولكن حتى اآلن ال تزال العنصرية تنتشر وتبرز في الشوارع، وفي املدرسة، وفي وسائل اإلعالم. إن ما 
يعنيه أن يكون اإلنسان مواطناً في األلفية اجلديدة، ال ميكن أن يكون مبني على أساس اإلثنية األبوية، أو على االستبعاد 
وذلك  العنصرية،  مناهضة  أجل  من  معاكس  تربوي  مبنهج  البدء  الثقافية. ميكن  النخبة  على  أو  املنهجي،  العنصري 
بتفكيك )فهم( نظم التمثيل مثل متثيل القمع، وإعادة بناء )تكوين( الصور والنصوص اإليجابية والبناءة. وفيما يلي بعض 

اخلطوط العريضة لدرس بصيغ موجزة وذلك لدراسة العرق، والثقافة في الصور التي تعرضها وسائل اإلعالم.
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علم السيميائية )Semiotics(: قراءة العرق والثقافة
الوحدة التالية التي أعدها معلم اللغة اإلجنليزية للكبار لطالب وطالبات الصف 11، كانت تعتمد بشكل بسيط على السنة 
العاملية للسكان األصليني في العالم )لوقا وبيشوب Luke & Bishop««، حتت الطبع(. وكانت مهمة الطالب تتمثل 
بتجميع سجل اآلراء استناداً على مجموعة متنوعة من املدخالت. في مرحلة التوجيه، نظمت جلسة عصف ذهني تقوم 
على استخدام إستراتيجية 'البطاطا الساخنة' لتنشيط الوعي املعرفي املوجود لدى الطالب. وشملت األسئلة: ما معنى السكان 
األصليني؟ هل تعرف أحد من السكان األصليني املشهورين؟ ما هي خبرتك الدراسية مع السكان األصليني؟ ما هي جوانب 
السكان األصليني وثقافاتهم في وسائل اإلعالم؟ مت وضع ردود  السكان األصليني؟ كيف يصور  التي تعرفها من ثقافة 

الطلبة على اجلدران ومتت مناقشتها.

الطالب في هذه  من  نسبة كبيرة  املقررة. وجاءت  واملشاهدة  القراءات  ملخص ألنشطة  تقدمي  التالية، مت  اخلطوة  في 
 Thathilgaw« ولذلك، فقد أمضوا اجللسة التالية في قراءة مقتطفات من ،)Torres( املدرسة من جزر مضيق توريس
Emerit Lu«، وهو تاريخ مختصر للثقافة ولألعمال الفنية في مضيق توريس. وقد أظهر الطالب معارضة ال تذكر 
لهذا الدرس، ويرجع ذلك جزئيا إلى مالئمة املواد ملفاهيمهم املسبقة حول كيف كان يبدو سكان اجلزر 'حقاً'. وشاهد 
النمطية  للقوالب  الساخر  السكان األصليني  »Barbikuera«، وهو عبارة عن تفسير  الفيديو  الصف بعد ذلك شريط 
للسكان البيض في األساطير األسترالية. بل هو نوعا ما من انعكاس األدوار: نظرة على Australiana أبيض، وعلى 
العالقات بني السود/ والبيض، من وجهة نظر السكان األصليني. ويبدأ الفيلم مع مجموعة من السكان األصليني يهبطون 
في منطقة خليج سيدني، ويقاطعون عائلة استعمارية بيضاء تقوم بالشواء، وبعد االستفسار عن اسم املكان، نقوم مجموعة 
السكان األصليني بأخذ حيازة األرض، ويعلنون أن اسمها »Barbikuera« )أي، املنطقة املخصصة للشواء(. وأصبح الطالب 
غير مستريحني متاماً عندما كشف الفيلم، رفضهم قبول العديد من النقاط التي أثيرت. وفي سياق آخر، كذلك طالب 
السنة اجلامعية األولى من السكان األصليني الذين شاهدوا هذا الفيلم مع الطالب البيض رفضوا هذا الفيلم. وزعموا أن 
الفيلم حاول تبسيط القضايا التاريخية املعقدة من خالل الفكاهة، ورفضوا أيضاً انعكاس األدوار على أساس أنه يضع متاثل 
بني اإلختالفات الثقافية والتاريخية العميقة )أي، لم يكن السكان األصليني مستعمرين ولن يحملوا اخلصائص اإلجتماعية 
للسكان البيض(. كانت هذه الردود مؤشر على مدى التنوع في املواقف عند قراءة ثقافة معينة ملجموعة ميكن أن توجد 

في أي فصل من الفصول الدراسية.
 Exile( »أصبحت مشاعر عدم الراحة عند الطالب والطالبات أكثر وضوحا عند مشاهدتهم عرض فيلم »املنفى واململكة
and the Kingdom(، وهو فيلم وثائقي تاريخي، انتاج »اي بي سي« )ABC(، عن مجموعة من السكان األصليني 
في أستراليا الغربية في منطقة )Kimberleys(. ورفض العديد من الطالب أن يصدقوا املعاملة القاسية والغير إنسانية 
أن معظم  دراسة حديثة  املتحدة، وجدت  الواليات  في  باملناسبة،  األوروبيني.  قبل  احملليني من  السكان  فيها  ُيعامل  التي 
املراهقني يرفضون القبول بأن محرقة احلرب العاملية الثانية قد حدثت في أي وقت مضى. هذا احملو للذاكرة التاريخية هو 
جزء مما يحاول علم التربية ملناهضة للعنصرية التصدي له. وقدمت بعد ذلك مجموعة متنوعة من القراءات إلى طالب 
الصف )على سبيل املثال، شعر Yindi Yothu؛ مقتطفات من كتاب ديفيد سوزوكي »حكمة كبار السن«(، التي تزود 
الطالب باملفردات املناسبة لتمكينهم من التحدث والكتابة على نحو فعال في أي نوع من املواضيع من اختيارهم. باإلضافة 
إلى سجل اآلراء، بلغت الوحدة ذروتها في عمل خطاب عام جماهيري حول موضوع »املصاحلة سوف تكون جيدة جلميع 
االستراليني«. وأظهر الفريق الفائز إستيعاب للمفاهيم تثير اإلعجاب، وقدرة على نسج مفردات السكان األصليني واملجاز في 
الورقة التي قدموها في الصف. مكنت هذه الوحدة الطالب من تفكيك النص الثقافي واالفتراضات اخلاصة فيهم، ومكنتهم 

من إعادة بناء مجموعة من املعاني تدل على معرفة نقدية أكبر، وعادلة اجتماعياً، حول تصنيفات العرق والثقافة.

إستراتيجية أخرى لتحليل بناء العرق والثقافة، هي دراسة الصور املعروضة عن ما يسمى الدول النامية، والتي صيغت في 
املقام األول في خطاباتهم عن الفقر، واملجاعة، واإلنحطاط اإلجتماعي )Jackson  جاكسون، 1992(. إعالنات وكالة 
 .)Semiotic analysis( الغوث، التي توجد في معظم املجالت، هي نصوص مفيدة لكي نبدأ فيها التحليل السيميائي
في اجلهود املبذولة جلمع األموال، وكاالت الغوث ووكاالت اإلعالنان تتواطأ لبناء صور من البؤس الوطني والفردي وصور 
املجاعة. مالمح النصوص املكتوبة تتضمن استخدام اللقطات 'من أعلى إلى أسفل' التي تظهر موقف الشخص )األشخاص( 
الذي في حاجة إلى املعونة )عادة األم أو الطفل( ينظر إلى القارئ من أسفل إلى أعلى بعيون تتوسل. اللقطات من أعلى إلى 
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أسفل جتعل األشياء )األشخاص( تبدو صغيرة، وال حيلة لها، وسلبية، غير مهمة إلى جانب )أو بعكس( األشياء )األشخاص( 
الكبيرة والغربية ، 'املنقذة البيضاء' - املتحدث املشهور باسم وكالة الغوث - الذي هو تشمله عادة مثل هذه اإلعالنات. 
استخدام الضمائر )»تستطيع أنت أن تساعد«، »أموالك أنت ميكن أن تنقذ«، »األمر متروك لكم«، وغيرها(، واملزاج املرئي 
دائماً  التي هي  الثالث'  'للعالم  رؤية سلبية  تبني  واألبيض(،  باألسود  )الصور   )thematisation( باملوضوع  وعالقته 
تقريبا بحسب النوع اإلجتماعي: نحن نرى األوالد واألمهات واألطفال الرضع – وال نرى الرجال - بأيد ممدودة واجلوع 
ظاهر في عيونهم. عالقة املوضوع بالعلم السيميائي )Semiotic thematisation( تتضمن ما يلي: التوسالت هي 
'أسود/ أبيض'  التصوير باألسود واألبيض يستخدم عادة لتسليط الضوء على اخلطاب  شخصيات، وتركز عليك »أنت«؛ 
من  بيض  إناث  تظهر  ما  عادة  والرعاية  التأييد  الفقر؛  الثالث(  )والعالم  والثراء  األموال  )الغرب(  بني  الصارخ  والتعارض 
الشهيرات في وسائل اإلعالم اللواتي يرتدين في كثير من األحيان اللباس التقليدي 'العرقي' )اخلرز، واألقراط، واألقمشة 
املنسوجة، الخ...(. إن استخدام الشخصيات املعروفة في وسائل اإلعالم يضفي املصداقية على برامج املعونة، واستخدام النساء 
يناسب املعادلة األيديولوجية للمرأة وهي أنها من مقدمات الرعاية. هذه النصوص تضع القارئ )الشخص الغربي األبيض( 
في موقف املستعمر املذنب، الذي مثله مثل األنثى املشهورة البيضاء و/ أو األم التي تتبنى الولد في الصورة، والتي لديها 
التلفزيونية  الثالث، فضاًل عن اإلعالنات  للعام  املساعدات  ديون تاريخية أخالقية يجب عليها أن تدفعها. حملة إعالنات 
التي تستخدم شعوب ومناطق العالم الثالث وتثير العاطفة جتاههم )romanticize( )على سبيل املثال، إعالن نسكافيه 
جولد »دراما وثائقية«، من جامعي النب البرازيلي أو الكيني؛ إعالن الروم البكاردي »Baccardi Rum« الكاريبي؛ أو 
اجلينز ليفي في مواقع جنوب الواليات املتحدة(، ميكن فيها استخدام الطرق في التحليالت والدراسات اإلجتماعية للواقع 

اإلقتصادي للبلدان النامية، وسياسات اإلستعمار، واإلعتماد على املعونة في العالم الثالث.

كما لوحظ في وقت سابق، إن التحليل الكمي ميكن أن يشمل الدراسات اإلستقصائية واإلستطالعات من املجالت أو من 
الصور  اإلعالنات. وهناك عدد من  أو من  احلالية  الشؤون  برامج  أو  أخبار  أو  برنامج تسلية  الهواء ألي  التسجيالت حتت 
التي متثل السكان األصليني، على سبيل املثال، تكشف عن عدم وجودهم تقريباً في جميع أنواع وأشكال وسائل اإلعالم، 
وتكشف عن االستخدام املتكرر للمعارضة اللغوية والبصرية خلطاب البيض والقيم اخلاصة فيهم. إن إعالنات السياحة في 
التلفزيون أو في امللصقات )البوسترات(، هي أيضاً نصوص مفيدة إلظهار إثارة العواطف )romanticisation( و القبلية 
)tribalisation( في ثقافات السكان األصليني وسكان جزر. نص مفيد بشكل خاص كمادة ترويجية للسياحية في 
والية كوينزالند هو الفيديو الذي سجلته وكاالت السياحة والسفر بعنوان ال تنسى )Unforgettable(، وحول هذا 
الفيديو مت بناء وحدة لتحليل وسائل اإلعالم، مكونة من مدرسي اللغة اإلجنليزية للصفوف الثانوية، مبا في ذلك توزيع 
أوراق عمل على الطالب حول التحليل السيميائي ٍ)Semiotic Analysis(. الفيديو يتكون من ثالثة إعالنات عن 
السياحة في كوينزالند، كل إعالن يستهدف جمهوراً مختلفاً. دراسة الكيفية التي بنيت فيها أصالة السكان األصليني 
والسياح  وأميركا،  آسيا،  لسياح جنوب شرق   – املختلفة  للجماهير  لقراءات مختلفة/ ومشاهدات مختلفة  بشكل مختلف 
واألسواق  للمشاهدين،  املختلفة  األذواق  لتناسب  وتصورها  الثقافة كسلعة،  تكون  أن  تبني كيف ميكن   - االستراليني 
السيميائي  التحليل  فيها  نبدأ  أن  والتي ميكن  الطالب  التي عملها  العمل  أوراق  أمثلة من  املختلفة. وتظهر  االستهالكية 

)Semiotic Analysis( )ويفضل أن تكون مكونة من مجموعات صغيرة( لثالثة نصوص مختلفة في اجلدول 2.

ولكن بسبب  وإنتشارها،  العميق  تأثيرها  ليس فقط بسبب  مهم  األخرى هو شيء  اإلعالم  التلفزيون ووسائل  دراسة  إن 
واملعلومات بشكل  التصوير  اليومية، وطريقة  فيها كجزء من حياتنا  التي تدخل  الطرق  فيها': في  'اخلاصة  الطبيعية 
انتقائي فيها، متثل بشكل خاطئ العالم من حولنا. في رأيي، إن كيفية بناء وتوصيل وسائل اإلعالم للمعلومات والصور 
يشكل وجهات نظرنا عن العالم وممارساتنا اإلجتماعية والتي يجب أن تكون جزءاً من املخزون العادي للمعرفة عند كل 
شخص. وينبغي أن تكون وسائل اإلعالم والتعليم، بالتالي جزءاً أساسياً من التربية من أجل املواطنة املسئولة في عصر 
تتوفر فيه وعلى نحو متزايد جميع اإلتصاالت البصرية، والرمزية، واملتعددة الثقافات )polycultural(، واألهم من ذلك

سياسية
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املقطع رقم 3 املقطع رقم 2 املقطع رقم 1 خصائص النصوص

نصوص الكتابة اخلطية
وضع النص

أسلوب الطباعة
املفردات

القواعد النحوية
النصوص الكالمية

احلوار
اخلطاب

الصوت العالي
النصوص الشعرية

الصوت
منط املوسيقى

التيمبو )اإليقاع(
اآلالت املوسيقية

املفاتيح )الكبرى/ الصغرى(
املؤثرات الصوتية

فترات الصمت
الشخصيات

اجلنس
السن 
العرق

املالبس
تصفيف الشعر

مستحضرات التجميل
الوقوف / املشي

احلركات 
تعبيرات الوجه

اإلعدادات 
املكان: املدينة/ الريف

)الطبيعة/ الثقافة(
الوقت: املاضي واحلاضر واملستقبل

أي ساعة من اليوم
اإلضاءة 

جدول رقم )2(
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اخلالصـــة:

علينا دائما أن نتذكر ونركز على النقاط التالية:
األخبار منتقاة، يتم اختيار حدث واحد ليكون أكثر أهمية من حدث آخر.

وسائل اإلعالم ال تقدم مجرد معلومات بل تقدم رسائل تعيد تشكيل مفاهيم مجتمعية.  من خالل حتديد أنواع القصص 
اإلخبارية  املستخدمة، واختيار الكلمات واللغة املستخدمة، واختيار األشخاص املختصني إلعطاء وجهات نظرهم، واختيار 

الصور، وما إلى ذلك.
التحرير  رؤساء  الصحفيني،  قبل  من  تتخذ  التي  »اخليارات«  خالل  من  اإلعالم  في  معينة  مجتمعية  لفئة  التحيز  يبرز 

واملعلنني. 
من املمكن تعلم كل اإلشارات إلى حّد ما، ولكن املعاني تعتمد دائما على السياق الثقافي.وهذا يدحض القول »إن الكاميرا 
ال تكذب أبداً«. وميكننا أن نقول »الكاميرا تكذب دائماً«. نحن دائماً نستخلص إستنتاجات عن ما نراه: - عرض الصور/ 
الصوت الذي يتم تعريف معانيه من خالل نظم معتقداتنا، واخلبرة، والثقافة والتاريخ بداًل من »الطبيعة«. وبذلك يجعلنا 

نتوهم أنها معلومات واقعية بحتة.

ال شيء يجري خارج نظام اإلشارة، مما يعني أن كل شيء هو إشارة.

مهم جدا استجواب عملية التمثيل لتحديد ما يلي: من أين تأتي هذه الصور؟من الذي ينتج الصور؟ من هو املستبعد في 
عملية التمثيل؟ ومن مت إستبعاد رأيه في إنتاج هذه الصور؟

عند استخدام التحليل النوعي )املضمون(: يستخدم  لفهم  ووصف املضمون الفعلي للرسائل اإلعالمية املختلفة الواضحة 
واكتشاف اخلفية منها. وميكن استخدام هذه املنهجية لتحليل الرسائل في اإلعالنات، التلفزيون، الراديو، األفالم، املجالت، 

املسلسالت التلفزيونية واألغاني املوسيقية. ويجب بحث اخلصائص التالية:     
العمر، العرق، احلالة اإلجتماعية واالقتصادية، الشكل واملظهر اخلارجي، املكان الذي متثله الفئة: قرية، مدينة، مخيم.
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العنوان السادس
النوع اإلجتماعي واإلعالم املكتوب

رقـم 
أهـداف اجللسـةعنـوان اجللسـةاجللسـة

اجللسة 
< التعرف على واقع املرأة مقارنة مع الرجل في اإلعالم.النوع اإلجتماعي واإلعالماألولى

< التعرف على مواطن اخللل في تقدمي املرأة عبر وسائل اإلعالم.

اجللسة 
الثانية

من  اإلعالمية  التغطية 
منظور النوع اإلجتماعي

< حتديد ماهية وطبيعة األخبار والتقارير والتقارير التي عادة ما 

يقومون بتغطيتها عن النساء مقارنة مع الرجال.
< تطوير أدوات التحليل اإلعالمية من منظور النوع اإلجتماعي، 

لألخبار والتقارير والتحقيقات والقصص الصحفية. 

اجللسة
 الثالثة

حتليل النوع اإلجتماعي في 
اإلعالم املكتوب

< حتديد الفجوات في التغطية اإلعالمية لقضايا النوع اإلجتماعي 

على مستوى املادة اإلعالمية املكتوبة.
النوع  منظور  من  اإلعالمية  التغطية  ماهية  في  التعمق   >

اإلجتماعي على مستوى املادة اإلعالمية املكتوبة على اختالف 
أشكالها في الوسيلة اإلعالمية املكتوبة.

الغير حساسة  اإلعالمية  املادة  التي تتضمنها  الرسائل  حتليل   >

للنوع اإلجتماعي، ومدى جتسيدها للصورة النمطية لكل فئة 
من فئات النوع اإلجتماعي.
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اجللسة األولى: »النوع اإلجتماعي واإلعالم« 

نشاط رقم )1(: »هذا هو الواقع«

< التعرف على واقع املرأة مقارنة مع الرجل في اإلعالم.الهــــدف

< التعرف على مواطن اخللل في تقدمي صورة املرأة عبر وسائل اإلعالم.

< 60 دقيقةاملدة الزمنية

< لوح القالب، أوراق اللوح القالب، أقالم ملونة فلوماستر، مجموعة من الصحف اليومية املواد املطلوبة

الفلسطينية: جريدة األيام؛ الفدس؛ احلياة اجلديدة.

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يقوم املدرب بإجراء عصف ذهني للمجموعة من خالل طرح السؤال 

املفتوح للنقاش على النحو التالي: ما هي أبرز املالمح التي ميكن التقاطها، عن واقع 
املرأة في اإلعالم مقارنة مع الرجل، ويقوم أحد املتطوعني/ ات بتدوين اإلجابات على 

اللوح القالب.
< خطوة رقم )2(: يتم استثمار اإلجابات من أجل التعرف على واقع املرأة مقارنة مع 

الرجل في اإلعالم، ومن ثم تلخيص النقاش، متهيدا لالنتقال إلى اخلطوة التي تليها، 
بدون الدخول في تفاصيل هذا الواقع.

< خطوة رقم )3(: يقوم املدرب/ ة بتقسيم املجموعة الكبيرة إلى ثالث مجموعات عمل، 

بحيث تعطى كل مجموعة نسخة واحدة من إحدى الصحف احمللية بغية حتليلها.
< خطوة رقم )4(: يطلب من كل مجموعة حصر عدد النساء والفتيات وكذلك الرجال 

واألوالد في الصور التي يرونها في تلك الصحف مبا في ذلك اإلعالنات في الصحيفة، 
ومن ثم يتم احتساب النسبة املئوية للصور التي تظهر فيها النساء والفتيات مقارنة 
مع النسبة املئوية للصور التي يظهر فيها الرجال واألوالد، مع إبراز األدوار التي يلعبها 
كل من اجلنسني في كل الصور التي مت حصرها، ومن ثم يتم تدوين اإلجابات 
على ورقة من أوراق اللوح القالب بعد رسم املخطط الوارد في ورقة العمل رقم )1( 

على اللوح القالب.
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ورقة عمل رقم )1(
نشاط رقم )1(: »هذا هو الواقع«

أدوارهنالنسبة املئوية لصور النساءأدوارهمالنسبة املئوية لصور الرجال واألوالدالصحيفة اليومية

األيام

القدس

احلياة اجلديدة
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النشرة رقم )1(
نشاط رقم )1(: »هذا هو الواقع«

يكرس اإلعالم في العالم العربي، وكذلك في فلسطني، الصورة النمطية للعالقة بني الرجل واملرأة، وفي حاالت قليلة، 
لعب اإلعالم دوراً ايجابياً كمحرك أو عامل من عوامل إنصاف املرأة، وقد ترك الوضع السياسي في فلسطني آثاراً سلبية 
شديدة على اإلعالم الفلسطيني، ومدى ما أواله من اهتمام باألوضاع اإلجتماعية واالقتصادية، فنادراً ما كانت الظروف 
اإلجتماعية موضع نقاش وتغطية من جانب اإلعالم مبعزل عن الوضع السياسي، مبا فيه التغطية اإلعالمية لوضع املرأة، 
كما يواجه اإلعالميون الفلسطينيون قيوداً إجتماعية تدفعهم إلى جتنب القضايا املثيرة للجدل، والتي يعتبرها املسؤولون 
في الوسائل اإلعالمية املختلفة محظورة، زد على ذلك عدم قدرة املؤسسات األهلية النسائية على إيصال أهدافها وأنشطتها 

إلى اإلعالم بالشكل املناسب. ومن األشكال النمطية لصورة املرأة في اإلعالم.

معظم مضامني وسائل اإلعالم العربية تعكس االهتمامات واألدوار التقليدية للمرأة، فهي األنثى املهتمة بالطبخ، واألزياء، 
والتجميل، واإلجناب، والعالقات األسرية السطحية، وهي املشغولة باملظاهر والشكليات.

تصور هذه املضامني املرأة على أنها عاطفية شديدة احلساسية غير قادرة على التفكير السليم أو اتخاذ القرارات، وأخذ 
الذات عندها سلبية تتمثل باالستسالم لصورة الرجل. وتفتقر هذه املضامني إلى معاجلة  املبادرة، كما أن صورة  زمام 
حقيقة ألوضاع املرأة العربية وقضاياها وهمومها اجلوهرية في املجتمع، فالتركيز يكون عادة على القضايا ذات الطابق 
العاطفي والعالقات مع الرجل )احلبيب أو الزوج( ومع األوالد والوالدين، وحتى هذه القضايا تتم معاجلتها عادة بسطحية 
دون التركيز على أسبابها اإلجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية، وتتجاهل وسائل اإلعالم النساء اللواتي يعشن في 

أوضاع صعبة وذوات االحتياجات اخلاصة.

معظم وسائل اإلعالم العربية ال تعكس أي دور للمرأة العربية أو تطلعاتها في عملية التنمية وتعجز عن مواكبة تطور 
املرأة العربية، أو سوء حالها في احلياة املعاصرة، وتظهر املرأة في اإلعالم العربي بعيدة عن القضايا العامة في مجتمعها، كما 
ال تظهر املرأة العربية في مضامني اإلعالم العربي أية اهتمامات للمشاركة السياسية أو النقابية أو النضالية أو اإلجتماعية 

أو الثقافية.
تعزز وسائل اإلعالم املوجهة لألطفال صورة األنثى على أنها مخلوق ناقص تابع للرجل، وعليه فإنها تعرض األطفال إلى 
املرأة  العربية  اإلعالم  وسائل  مضامني  تستغل  ما  املرأة. وكثيراً  وتبعية  الرجل  وسيطرة  اجلنسني،  بني  التفرقة  فكرة 
باعتبارها موضوعاً للجنس، وأداة للجذب اجلنسي، ووسيلة لتشجيع وزيادة االستهالك، وبخاصة في مجال اإلعالنات. هذه 
األشكال النمطية لصورة املرأة في اإلعالم هي عنف موجه ضد املرأة، ألنه يؤذي املرأة واملجتمع بصورة كبيرة، فهو ال 

يقوم بدوره املنشود كأداة للتغيير وتصحيح األفكار املشوهة واألمناط اخلاطئة، وإمنا يكرسها وينقلها لألجيال املتعاقبة.
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اجللسة الثانية: »التغطية اإلعالمية من منظور النوع اإلجتماعي » 

نشاط رقم )2(: »أخبار من... وجهات نظر من«

< حتديد الفجوات في التغطية اإلعالمية لقضايا النوع اإلجتماعي على مستوى املادة الهــــدف

اإلعالمية املكتوبة.
< 90 دقيقةاملدة الزمنية

< لوح القالب، أوراق اللوح القالب، أقالم ملونة فلوماستر، كرتون ملون بلونني )أحمر املواد املطلوبة

وأصفر(، بطاقات ملونة، مادة الصقة )بلو تاك(.

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يقوم املدرب/ ة بتوزيع بطاقات ملونة بلونني مختلفني )أخضر وأزرق مثال( على 
املشاركني/ات، ومن ثم يطلب منهم/ ن حتديد ماهية وطبيعة األخبار والتقارير التي عادة ما 

يقومون بتغطيتها عن النساء )البطاقات اخلضراء( وكذلك الرجال )البطاقات الزرقاء(.
< خطوة رقم )2(: في هذه األثناء يقوم املدرب/ ة بتعليق الكرتون األحمر والكرتون األصفر، بحيث 
أعلى  »الرجال« في  »النساء«، في حني يكتب كلمة  الكرتون األصفر كلمة  أعلى  يكتب في 

الكرتون األحمر.
< خطوة رقم )3(: يقوم كل مشارك/ ة بقراءة إجابته املكتوبة على البطاقتني، ويتم تعليق البطاقة 

اخلضراء على الكرتون األحمر، أما البطاقة الزرقاء فيعلقها على الكرتون األصفر.
< خطوة رقم )4(: يقوم املدرب/ ة مبناقشة اإلجابات املدونة في البطاقات الزرقاء على الكرتون األحمر 
واملتعلقة بإجابتهم/ ن على ماهية وطبيعة التغطية اإلعالمية للرجال، وكذلك اإلجابات املدونة 
في البطاقات اخلضراء على الكرتون األصفر واملتعلقة بإجابتهم/ ن على ماهية وطبيعة التغطية 

اإلعالمية للنساء، بدون الدخول في التفاصيل والتي سيتم التعمق
< فيها في اخلطوة رقم )5(.

< خطوة رقم )5(: يقوم املدرب/ ة بتقسيم املجموعة الكبيرة إلى ثالث مجموعات عمل، بحيث تعطى 
كل مجموعة نسخة من ورقة العمل رقم )1(، باإلضافة إلى نسخة واحدة من إحدى الصحف 
احمللية بغية حتليلها، وذلك من خالل رصد مختلف األخبار والتقارير والتحقيقات واملقاالت التي 

تضمنتها الصحيفة احمللية، مع التركيز على احملاور التالية:
< النسبة املئوية لألخبار والتقارير والتحقيقات التي تتعامل مع النساء كمصادر لها.

< األدوار التي مثلتها النساء في األخبار والتقارير والتحقيقات.
< النسبة املئوية لألخبار والتقارير والتحقيقات التي تتعامل مع الرجال كمصادر لها.

< األدوار التي مثلها الرجال في األخبار والتقارير والتحقيقات.
< خطوة رقم )6(: بعد االنتهاء من عمل املجموعات، تقوم كل مجموعة باستعراض عملها أمام 
)1( على  العمل رقم  الواردة في ورقة  الشكل  ة مسبقا برسم  املدرب/  تقوم  أن  بعد  املجموعة، 
ورقة من أوراق اللوح القالب أو على ورقتني حتى نضمن وجود مساحة كبيرة لتحليل األخبار 

والتقارير والتحقيقات واملقاالت، والتي مت توزيعها على املشاركني/ ات.
< خطوة رقم )7(: يتم تلخيص النقاش بناء على ورد في النشرة رقم )1(. 

إرشادات للمدرب/ ة

< من املمكن جمع هذا النشاط مع النشاط الذي يسبقه إذا لم يكن هناك وقت كافي في البرنامج 
التدريبي على أن يتم  تقسيم املجموعة إلى أربع مجموعات، تتناول املجموعة األولى عدد النساء 
والفتيات في الصور التي يرونها في تلك الصحف مبا في ذلك اإلعالنات في الصحيفة، ومن ثم يتم 
احتساب النسبة املئوية للصور التي تظهر فيها النساء والفتيات مع إبراز األدوار التي تلعبها النساء 
في كل الصور التي مت حصرها، بينما تناول املجموعة الثانية عدد الرجال والفتيان في الصور 
التي يرونها في تلك الصحف مبا في ذلك اإلعالنات في الصحيفة، ومن ثم يتم احتساب النسبة 
املئوية للصور التي يظهر فيها الرجال والفتيان مع إبراز األدوار التي يلعبها الرجال في كل الصور 
التي مت حصرها، في حني تتناول املجموعة الثالثة النسبة املئوية لألخبار والتقارير والتحقيقات 
التي تتعامل مع النساء كمصادر لها، األدوار التي مثلتها النساء في األخبار والتقارير والتحقيقات، 
وأخيرا تتناول املجموعة الرابعة النسبة املئوية لألخبار والتقارير والتحقيقات التي تتعامل مع 

الرجال كمصادر لها، األدوار التي مثلها الرجال في األخبار والتقارير والتحقيقات.
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ورقة عمل رقم )1(
نشاط رقم )2(: »أخبار من... وجهات نظر من«

الصحيفة اليومية
النسبة املئوية لألخبار 
والتقارير والتحقيقات 
التي تتعامل مع النساء 

كمصادر لها

األدوار التي مثلتها النساء 
في األخبار والتقارير 

والتحقيقات 

النسبة املئوية لألخبار 
والتقارير والتحقيقات 

التي تتعامل مع الرجال 
كمصادر لها

األدوار التي مثلتها الرجال 
في األخبار والتقارير 

والتحقيقات 

األيام
القدس

احلياة اجلديدة
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النشرة رقم ) 1(
نشاط رقم )2(: »أخبار من... وجهات نظر من«

هامشية املرأة الفلسطينية... هامشية الصحافة
بقلم: دنيا األمل إسماعيل 
إنكار دوره في  بداية الميكن إنكار أهمية تأثير اإلعالم عامة على املجتمعات احلديثة، بحيث أصبح من املستحيل أيضاً 

حتديد اخليارات الشعبية العامة، وإعادة ترتيب سلم األولويات اإلجتماعية واالقتصادية.
كما مما الشك فيه أّن هذا التأثير العميق لإلعالم ميتد إلى التربية اإلجتماعية ذات العالقة الوثيقة بالثقافة الوطنية. 
الصعب  من  قرية صغيرة.  بالفعل  العالم  أصبح  اخلارج حتى  الالمحدود على  واالنفتاح  العوملة،  نظام  ففي ظل سيطرة 
القوى  أو  املركز  دول  مصالح  مع  تتعارض  الشخصية  هذه  كانت  إذا  خاصة  خالصة،  وطنية  شخصية  عن  احلديث 
االستعمارية اجلديدة في العالم. بحيث لم يعد باستطاعة الشخصية الوطنية التعبير عن قيمها الثقافية، بل رمبا ما يحدث 
هو العكس متاماً. ومن ثم، من البديهي القول أّنه على مدى السنوات القادمة، ستتخلق أمناط جديدة من التربية، تسهم بل 

تشّكل شخصية مشّوشة، تتسم بالتبعية، فاقدة لالبتكار، مستسلمة لإلقتداء.

إّن هناك حقيقة علينا إدراكها بسرعة، وقبل فوات اآلوان-هذا إن لم يفت بعد- وهي أّن اإلعالم في حد ذاته، يشّكل منهجاً 
تربوياً متكاماًل. علينا أخذه من هذه الزاوية بعني االهتمام واجلّدية. حتى ال نحّمل األخطاء التاريخية التي ستحدث لآلخر. 
وعلينا أّن نقر هنا أّن الغزو اإلعالمي الذي تعاني منه دول العالم الثالث، يهدف أول ما يهدف إلى خلق مجتمعات استهالكية 
غير منتجة، يجعلها خاضعة البتزاز وسيطرة الدول املتقدمة. مما يعني ضرورة العمل على خلق وتنمية مناعة وطنية 
ضد سياسة االستهالك، وضد التبعية الثقافية والسياسية. تنطلق من تأسيس استراتيجية وطنية لإلعالم، وليس استيراده 
من اخلارج كما هو بفلسفته وأهدافه. وفي هذا السياق يجب التأكيد على أّنّ اإلعالم اجليد هو ذلك الذي ينطلق من 
تفهم االحتياجات املختلفة للجماهير، التي يجب إشراكها في وضع السياسات اإلعالمية املّوجهة لها، وعدم التعامل معها 

باعتبارها فقط مجرد متلقي سلبي. 

وأسباب  معنى  في  سيبحث  الذي  املقال  هذا  عنوان  صميم  في  يدخل  بل  لها،  ضرورة  ال  نافلة  ليس  التقدمي  هذا  إّن 
وإن كان  اإلعالم،  أساسيا ومهما من وسائل  باعتبارها جزء  املكتوبة،  الرسمية  الصحافة  الفلسطينية في  املرأة  هامشية 
ذلك على عجالة ال تنفي أهمية البحث اجلدي في هذه األسباب، وما ميكن أن تفرزه من نتائج وتداعيات. فمما الشك 
فيه أّن التحّديات التي تواجه اإلعالم الفلسطيني كبيرة وخطيرة أيضاً، خاصة، بعد توقيع اتفاقات التسوية مع اجلانب 
اإلسرائيلي، الذي فرض من القيود، لضمان وداعتها، ما ال يعد وال يحصى. وإذا كان هذا الوضع قد ترك أثره السلبي على 
واقع الصحافة املكتوبة بشكل عام، فإّن أثره يتضاعف فيما يخص العالقة مع املرأة الفلسطينية. سواء باعتبارها جزًءا من 

العملية اإلعالمية، أو بوصفها متّلقية.
وقبل أن نتطرق إلى أسباب هامشية املرأة الفلسطينية في اإلعالم الرسمي املكتوب. علينا أن نبني أواًل: أّن كلمة الهامشية 

ال تشتمل فقط على معنى اإلقصاء، أو التجاهل، أو إعطاء اهتمام أقل فقط، بل تشتمل أيضاً على التناول املغلوط للمرأة،
بوصفها كائناً مشاركاً ومنتجاً في املجتمع. ووضعها في قالب يتنافى مع أو ينتقص من إنسانيتها، كأن يتم التعامل 
معها باعتبارها مجرد مادة إعالنية مّدرة للمال، أو مادة لإلثارة، أو مخاطبتها عبر جسدها من خالل التركيز على األزياء 
وآخر وصفات املوضة، أو من خالل املطبخ الذي يصّور دائماً على أنه املكان األكثر ارتباطاً بالنساء. ورغم اإلقرار بوجود 
مثل هذه األشياء في شخصية املرأة، لكنها ليست األساس، وال ميكن أن تشكل أولوية بالنسبة لها. ولو استشيرت النساء 
الكتشفنا أّن هناك موضوعات أخرى أكثر أهمية، وذات أولوية لهن. كتلك التي تتعلق بالصحة والفقر والتعليم وتربية 

األطفال، وغيرها من املوضوعات األخرى.

وإذا طبقنا هذا الوضع على الصحافة الفلسطينية الرسمية، لوجدنا شيئاً فاقع املرارة. ففي ظل إشكاليات الوضع السياسي 
وما يطرحه من حتديات على املستويات كافة على أرض الواقع، جند خطاباً آخر موجهاً إّما لنساء ال يشكلن غالبية النساء 
الفلسطينيات. بل على العكس من ذلك توحي املادة الصحافية املّوجهة للنساء –على قلتها- بنساء أخريات ال تنطبق عليهّن 
املستويات االقتصادية  آثار على  السياسي، وما يعكسه من  الوضع  أنّهّن خاليات من إشكاليات  الوطنية. مبعنى  املواصفات 
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واإلجتماعية والثقافية. أو أّن هناك خطاباً مّوجهاً لنساء محددات، هّن نساء النخبة، وأقصد بهّن العامالت، أو املتعاطيات 
املؤسسات.  تلك  نشاطات  عن  ناجت  إعالمي  وهو خطاب  احلكومية.  غير  املؤسسات  من  غيرها  أو  النسوية،  املؤسسات  مع 
كالورشات والندوات واللقاءات التي يحضرها عدد قليل عادة، ويتكرر في كل نشاط. وكأن هناك تعاقد ضمني لتبادل 
املنفعة التي حتفظ البقاء في ظل اإلحجام اجلماهيري عامة، والنسائي خاصة، واملّوجهة لهّن أصاًل مثل هذه النشاطات. 
ولألسف الشديد اضطرت الصحافة الفلسطينية إلى االنشداد ملثل هذه األفعال اآلنّية، إماّ لكونها أحد أطراف العقد النفعي 
الضمني – وأحياناً يكون غير ذلك-، وإّما الفتقاد هامش من احلرية يسمح بتناول جريء وبّناء ملوضوعات حقيقية متس 
منهّن الجئات  العظمى  الغالبية  أّن  إذا علمنا  الفلسطينيات، خاصة  النساء  من  األوسع  القطاع  واحتياجات  بالفعل هموم 
يفتقرّن إلى احلد األدنى من مستوى املعيشة، بحيث ال يستطعّن تطوير أوضاعهّن، أو على األقل منع استمرار انحدارها 
نحو السوء. وقد ساعدت مثل هذه اخلطابات على شيوع أمناط نسائية تفتقر إلى مقومات الشخصية الوطنية، املنطلقة 
من ثقافتها، وخصوصية وضعها. وعّمقت من الفجوة بني ما تطرحه هذه األمناط، وبني االحتياجات احلقيقية للنساء 
األخريات، وهّن كثر. ورمبا هذا ما يفسر سبب إخفاق عدد غير قليل من املؤسسات النسوية الفلسطينية في حتقيق 

تواصل مثمر وبّناء مع القاعدة النسائية العريضة. ومن ثم ضياع الكثير من اجلهد والوقت دون حتقيق نتائج ملموسة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإّن عدم وجود استراتيجية وطنية لإلعالم، حتتمي بالثقافة الوطنية، بكل خصائصها، 
ساعد على انتشار التخبط، وعدم وجود ووضوح رؤية حقيقية ملا ميكن أن تكون عليه صورة اإلعالم الفلسطيني، سمح 
للمستفيدين/ ات والدخالء أن يفرضوا جتارة السوق على الصحافة، بحيث أصبح اإلعالن أهم من اإلعالم، والفرق بينهما 
كبير، غير أّن سيطرة سياسة االستهالك، قللت من مساحة هذا الفرق، ومن قيمته أيضاً. حتى أّنه لم يعد هناك مانع من 
تطابقهما، أو إحالل أكثرهما إدراراً للمال محل اآلخر. وهذا استدعى التفكير بالنساء كبطالت دائمات لإلعالنات. ورويداً 
رويداً أصبح هذا منطاً ثقافياً سائداً. يعمل اإلعالم على خدمته، مباشرة أو خفية. حتى أصبح من الصعب معاجلة اخلطأ 
دون الرجوع إلى جذوره، وهو أمر لن يهتم به أحد، ما دام غير مجد مادياً. ومادام يتعارض مع مصالح املستفيدين دواًل 
وأفراداً. واآلن أصبحت هذه الصورة على شدة سوئها، أخف وطأة وأملاً مما حملته االتفاقات املّوقعة مع العدو اإلسرائيلي، الذي 
سيسعى جاهداً –كعادته دائماً، وكما هو اآلن- إلى إقصاء أي ملمح وطني من شأنه أن يعزز الهوية الوطنية. ويتضاعف 
السوء إذا كان الكادر الصحافي ال يعي هذا التّوجه اإلسرائيلي، أو أنه يعيه لكنه في الوقت نفسه ال يرغب في كسب 
غضب السلطة الوطنية الفلسطينية، التي ستلتزم بالطبع مبا جاء في االتفاقات. وهي اتفاقات ستكون بالطبع ضد استعادة 

النساء لعالقتهن اإليجابية مع ذواتهّن، ومن ثم مع اخلطابات املنتجة، واملتداولة بهّن أو إليهّن.

إّن الصورة ال تتضمن ذلك فقط، بل تشتمل أيضاً على الدور املنوط بالنساء العامالت في مجال الصحافة، واللواتي، غالباً، ما 
يفتقدن للوعي الكافي الذي يقيهّن الوقوع في شبكة الترويج للنمط االستهالكي، والتعبير عن أولويات نساء أخريات ليس 
بالضرورة أن ينتمني للمجتمع الفلسطيني، أو إقصاء اإلمكانات احملتملة خللق وجود نسائي متميز في الصحف الفلسطينية 
من  مهمة  إقصاء جوانب  أّن  نعي  أن  علينا  إّن  أطيافها.  وإن حضرت  لغيابها  وليس  املتوقع،  الرسمية، يؤسس حلضورها 
هموم وقضايا النساء، والتركيز على الهامشي منها، أو التناول املغرض لبعض احتياجاتها، أو تسيسه خلدمة أهداف أخرى 
تتناقض مع رؤية نسوية واعية، تتركز على املقومات الوطنية، من شأنه أن يترك على املدى البعيد آثاراً خطيرة على 

املجتمع الفلسطيني بأسره.

وإذا كان اإلعالم اجليد هو ذلك اإلعالم الذي يرى فيه كل فرد من أفراد املجتمع، أّنه مهم لرفاهيته ورخائه. فإّن النساء 
الفلسطينيات هّن أولى فئات املجتمع احتياجاً لهذا الفهم، وإدخاله حيز التنفيذ عبر تبني سياسات استراتيجية، تشترك 
لتحديد  الذي يؤهلها  الكافي  بالوعي  النساء مسلحة  احتياجاتها، وتدريب كوادر إعالمية من  النساء في صياغتها وفق 

احتياجات مجتمعها مبن فيه النساء.
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اجللسة الثالثة: »حتليل النوع اإلجتماعي في اإلعالم املكتوب« 

نشاط رقم )3(: »فجوات التغطية اإلعالمية بعيون نوع إجتماعية«

الهــــدف

املادة  اإلجتماعي على مستوى  النوع  لقضايا  اإلعالمية  التغطية  في  الفجوات  حتديد   >

اإلعالمية املكتوبة.
< التعمق في ماهية التغطية اإلعالمية من منظور النوع اإلجتماعي على مستوى املادة 

اإلعالمية املكتوبة على اختالف أشكالها في الوسيلة اإلعالمية املكتوبة.
< حتليل الرسائل التي تتضمنها املادة اإلعالمية الغير حساسة للنوع اإلجتماعي، ومدى 

جتسيدها للصورة النمطية لكل فئة من فئات النوع اإلجتماعي.

< 90 دقيقةاملدة الزمنية

< لوح القالب، أوراق اللوح القالب، أقالم ملونة فلوماستر، أقالم، أوراق A4، النشرة رقم ) (.املواد املطلوبة

خطوات التمرين

< خطوة رقم )1(: يقوم املدرب/ ة بتقسيم املجموعة الكبيرة الى 4 مجموعات صغيرة، 

ومن ثم يتم توزيع بعض التقارير والتحقيقات والقصص الصحفية واملقاالت على كل 
مجموعة بواقع منوذج لكل مجموعة كما في اوراق العمل رقم )4،3،2،1( والتي تتضمن 
بدورها مجموعة من األسئلة التي ستقوم كل مجموعة بتحليل املادة املكتوبة بناء 
عليها، أو ميكن حتضير مناذج لتقارير وحتقيقات ومقاالت وقصص صحفية متنوعة 

تتناول قضايا مجتمعية وسياسية واقتصادية، قبل البدء في التدريب.
< خطوة رقم )2(: تعود املجموعة الصغيرة الى املجموعة الكبيرة لعرض نتائج عملها، وبعد 

االنتهاء من عرض النتائج يتم النقاش ما بني املدرب/ ة واملجموعة الكبيرة استنادا إلى 
احملاور التالية: 

< كيف يتم تصوير املجتمع، والثقافة، واألشخاص؟
< ما هي الرسائل التي يتم إرسالها عبر هذه التقارير، التحقيقات والقصص، عن كل من 

النساء والرجال؟ 
< ما هي املواقف والقيم التي تعززها هذه املواد املكتوبة؟
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ورقة عمل رقم ) 1(
نشاط رقم )3(: فجوات التغطية اإلعالمية... بعيون نوع إجتماعية«

املجموعة رقم )1(:
رام الله 15-2-2011 وفا- بالل غيث

ثالوث الفقر والبطالة وارتفاع األسعار
دعا خبراء اقتصاديون احلكومة املنوي تشكيلها خالل األسابيع املقبلة التنبه إلى ما اعتبروه ثالوث الفقر والبطالة وارتفاع 

األسعار، التي تشكل حاجات املواطن في املرحلة املقبلة، وسر جناح أي برنامج حكومي متوقع.
واالهتمام  واالقتصادي  اإلجتماعي  التوازن  مراعاة  املقبلة  احلكومة  على  أيضا  يتوجب  أنه  »وفا«،  لوكالة  هؤالء  وأكد 

بالفئات املهمشة مع مواصلة االهتمام بالقطاع اخلاص باعتبار االقتصاد الفلسطيني قائما على اقتصاد السوق احلرة.
املطلوب من  أن  الله،  االقتصادية د. سمير عبد  للسياسات  السابق ومدير معهد ماس  العمل  السياق، أكد وزير  في هذا 
احلكومة املقبلة مزيد من االهتمام بالفئات املهمشة والفقيرة، رغم أن احلكومة السابقة أخذت بعني االعتبار هذه الفئات 

وعملت على التخفيف من معاناتها.

وأضاف عبد الله في تصريح لــ »وفا«، أنه ال ميكن أيضا إغفال دور احلكومة السابقة في االهتمام بالقطاع اخلاص وأن 
االهتمام بالفئات املهمشة ومحاولة وضع حد للفقر والبطالة يجب أن يتزامن مع  مواصلة االهتمام بالقطاع اخلاص أيضا.

وقال عبد الله، إن هناك ملفات مهمة على احلكومة التعامل معها أيضا أهمها التذبذب الذي تشهده العمالت النقدية العاملية 
في فلسطني، خصوصا أن كثير من املواطنني يتقاضون رواتبهم بعمالت مختلفة، كذلك على احلكومة االهتمام بدعم 

بعض السلع األساسية خصوصا تلك املتعلقة بالوقود والغذاء وهي األهم بالنسبة للمواطنني.
أن  السلطة  فعلى  السوق«،  »فشل  أسماه  ما  ظل  في  تنشيط  إعادة  إلى  بحاجة  الفلسطينية  السوق  أن  الله،  عبد  ورأى 
تتدخل وتقوم بتنشيط األسواق من أجل تنشيط الدورة االقتصادية في ظل تآكل الرواتب واألجور الذي تشهده األرض 

الفلسطينية في املرحلة احلالية.

وأضاف عبد الله »يكمن جناح احلكومة السابقة في إعادة االعتبار إلى الدور االقتصادي في الصراع السياسي اجلاري حاليا 
مع االحتالل، عبر دعم صمود الفئات املهمشة والوصول إليها في مختلف أماكن تواجدها وهو ما يعني جناحا اقتصاديا 

الفتا، يجب مواصلته واملراكمة عليه«.
القطاعات  وحترك  البطالة  من  التخفيف  في  دورا  تلعب  التي  التشغيلية  املشاريع  من  املزيد  تنفيذ  إلى  الله  عبد  ودعا 

االقتصادية املختلفة، كذلك القيام بتعديل السياسات االقتصادية بشكل يسهم في تطوير أداء السوق الفلسطينية.

أداء اقتصادي جيد  في العام املاضي
واستنادا إلى اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني سجل الناجت احمللي اإلجمالي زيادة بحوالي 9٪ خالل األرباع الثالثة األولى 
من عام 2010 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، حيث سجل نشاط اإلنشاءات أعلى نسبة منو خالل تلك الفترة بحوالي 

.٪36
وارتفع نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 5٪ وذلك خالل الربع الثالث من عام 2010 مقارنة مع الربع ذاته من 
عام 2009، كما ارتفع إجمالي عدد العاملني خالل األرباع الثالث األولى من عام 2010 بنسبة 3٪ مقارنة مع نفس الفترة 

من عام 2009، 
وبلغت نسبة البطالة خالل األرباع الثالثة األولى من عام 2010 حوالي 24٪ بعد أن كانت 25٪ خالل نفس الفترة من عام 

2009، حيث انخفضت في الضفة الغربية من 17.7٪ إلى 17.3٪، كذلك انخفضت في قطاع غزة من 38.4٪ إلى ٪37.9.



154

إعادة النظر في السياسة االقتصادية

ويرى اخلبير االقتصادي واحملاضر في جامعة بيرزيت د. نصر عبد الكرمي أنه إذا أرادت احلكومة املقبلة النجاح في عملها 
عليها االلتفات إلى حجم البطالة املرتفع املنتشر حاليا في األرض الفلسطينية والذي جتاوز الـ10٪، كذلك عليها االهتمام 

بالتقليل من األسعار املرتفعة التي أثقلت كاهل األسر‹.

ولم تتوقف مطالبات عبد الكرمي عند هذا احلد بل دعا إلى إعادة النظر في السياسة االقتصادية املتبعة حاليا في الوطن 
االستثمار في فلسطني، باعتبار ذلك يسهم في  بالقطاع اخلاص من أجل تفعيله وتشجيعه على  االهتمام  والقائمة على 
تركيز اإلمكانيات االقتصادية لدى فئة معينة، مطالبا مبزيد من االهتمام بالطبقات األقل دخال وموظفي القطاع احلكومي.

وحتدث عبد الكرمي عن ضرورة إعادة النظر في اإلدارة االقتصادية للمؤسسات العاملة في الوطن، بشكل يسهم في زيادة 
رشاقتها ومساعدتها على العمل بالشكل األمثل، وكذلك إلغاء أي تضارب أو تعرض أو تداخل في عملها، وهو ما سيسهم 

في تطوير األداء االقتصادي بشكل كبير.

وضع حد ملعاناة املواطن
إلى ذلك اعتبر عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة النجاح د. نافز أبو بكر، في حديث لـ »وفاً«، أنه يتوجب 
وضع حد لإلشكاليات االقتصادية التي واجهت احلكومة السابقة، في البرنامج احلكومي اجلديد للحكومة التي سترى النور قريبا.

القضايا تثقل كاهل  املالي وجميع هذه  والبطالة والتضخم  الفقر  السياسة اجلديدة على محاربة  أن تقوم  ›يجب  وقال 
املواطنني بشكل متواصل.

ودعا أبو بكر إلى استحداث خطة ترمي لوضع حد الرتباط االقتصاد الوطني بنظيره اإلسرائيلي، ألن ذلك يعني مزيدا من 
املعاناة على املواطنني/ ات، خصوصا في ظل تفاوت الدخل السنوي للفلسطينيني واإلسرائيليني إذ إن الدخل السنوي ألبناء 

شعبنا ال يتجاوز األلفي دوالر في حني يصل الدخل السنوي للفرد في إسرائيل 24 ألف دوالر.
وطالب أبو بكر مبزيد من العدالة اإلجتماعية في الوطن ومبزيد من العدالة في توزيع الدخل بني فئات املجتمع املختلفة 

بشكل يلغي الفوارق بني هذه الفئات ويوفر حياة كرمية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد أهمية تخفيف الضرائب ودعم السلع األساسية خصوصا الغذائية التي يستخدمها املواطنون بشكل يوفر لهم حياة 

كرمية.

وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن النمو االقتصادي في الضفة الغربية وغزة سيبقى عند مستوى عام 
2009 وهو نحو 7٪، وسيرتفع إلى 10٪ في عامي 2012 و2013، في سيناريو إيجابي يتوقع تخفيف القيود اإلسرائيلية واستمرار 

تقدمي املانحني للمساعدات.
لكن التقرير توقع هبوطا في النمو إلى نسبة 5٪ في 2010 من 6.8٪ في 2009 إذا استمر احلال على ما هو عليه دون حل 

منتظر في عملية السالم وتخفيف بسيط في القيود بالضفة الغربية وفي احلصار على غزة.
وقال التقرير إن العجز الذي تعاني منه موازنة السلطة الوطنية سينخفض إلى 1.24 مليار دوالر في 2010 من 1.59 مليار 

دوالر في 2009. 

محاور للنقاش:
كيف يتم تصوير املجتمع، والثقافة، واألشخاص؟  -

ما هي الرسائل التي يتم إرسالها عبر هذه التقارير، التحقيقات والقصص، على كل من النساء والرجال؟   -
ما هي املواقف والقيم التي تعززها هذه املواد املكتوبة؟  -



155

ورقة عمل رقم )3(
نشاط رقم )2(: فجوات التغطية اإلعالمية بعيون نوع إجتماعية«

املجموعة رقم )2(:
هل نظرة املرأة للرجل تختلف في عصر األزمات املالية ..؟؟

نساء حفروا أسماءهم على جدران القلوب وأخريات استبدلوا أزواجهم بالدادة
غزة-)خاص-جريدة نورت( إياد عبدالكرمي العبادلة

املرأة نصف املجتمع، هي األم احلاضنة املربية العاملة املناضلة، ولها حقوق وواجبات قد ال تختلف كثيرا عن الرجل إال في 
بعض الشكليات في سائر احلياة العامة، فهي مسئولة متاما مثل الرجل عن تربية األبناء، وتقاسم الرجل في إدارة شؤون 
البيت، واليوم تطور األمر كثيرا وأصبحت تنافسه في مجال العمل فمن النساء من أصبحت وزيرة ورئيسة وزراء حتى 
رئيسة دولة، ودول عظمى إدارتها نساء مثل اإلمبراطورية البريطانية، وأملانيا وغيرهم ….(. الشك أن األزمة املالية التي مير 
بها العالم حالًيا؛ وإْن كان لها تأثير مباشر على اجلميع، إال أن النساء هم األكثر تأثًرا بها، فعندما حتدث أزمات مالية؛ 
ا بذلك،  ا تغيير مادي على دخل األسرة بدًءا من الزوج الذي يقل دخله، وانتهاًء باألبناء الذين يتأثرون تلقائًيّ يحدث تلقائًيّ
مما ينعكس في النهاية على احلالة الوجدانية للرجل وتكون النتيجة إصابته بكثير من األمراض نتيجة األعباء املتزايدة 
عليه، خاصة إذا كانت زوجته من النوع الذي ال يقدر املسؤولية، وأن كل ما يهمها احلصول على األموال بأي وسيلة، هذا 
متعارف عليه عربيا ولكن فلسطينيا يختلف األمر متاما، وعلى هامش دورة حقوقية، بني عدد من زمالئي في الدورة، 
طرحت قضية املرأة وأدوارها في املجتمع على جميع املستويات ولكن إدارة املرأة لبيتها في األزمات كان أكثر تركيزا 
في نقاشنا، وهنا بدأت اطرح اإلشكالية، سواء عن تقاسم املسؤولية في تربية األبناء، مصروف البيت، احلرب آثارها على 

دور املرأة في املجتمع.

إدارة البيت بناءا على رغبة الزوجة
لو أنت أم وصادفت زوجك يدخل البيت بدون قائمة الطلبات املدرجة على ورقة يحملها مغناطيس لطيف على شكل 
حبات الفواكه يلصقها بجدار الثالجة، مكتوب عليها االحتياجات اليومية، حتى أن كثيرا من الرجال أصبح يفضل أن 
تناوله زوجته ما يحتاج من الثالجة خوفا من أن يتصادم بتلك الورقة، وبعضهم وصفها بأنها “تسد نفسه عن األكل 
والشرب” وآخرين قالوا لي مبجرد أن تتعطل الثالجة نتركها لفترة أطول في ورشة التصليح كي ال نرى تلك الورقة، 

ولكن عماد فوجيء أثناء دخوله البيت أن زوجته وضعت صبورة على جدار املطبخ املقابل لباب الدخول.

إذا طرقت بابه يرتبك خوفا، ويتلعثم باحلديث وهو يرحب باستقبالك كأنه ال يريدك فعال أن تدخل بيته وما أن 
اصرينا على الدخول حتى سمعنا صوت امرأة تناديه من داخل الغرف املجاورة علي.. علي ارتبك للمرة األخرى ودخل 
مسرعا، وحلظات حتى اجبرنا على اخلروج من البيت وجلسنا على كراسي بجانب بيت جاره التي يبعده بأمتار وأخذ 
ميطرنا بعبارات األسف، وحتجج بأن زوجته على موعد مع جاراتها، لم تستكِف بذلك بل خرجت علينا مطلة من باب 

بيتها بثوب الصالة قائلة: »مرة ثانية قل ألصحابك يأخذوا موعد قبل يومني عشان نرتب حالنا«.

لم أتركه حينها وحتدثت معه طويال حتى اكتشفت أنه ال يعمل منذ فترة طويلة، وزوجته موظفة وهي من تتحمل 
أعباء املسؤولية كاملة، أما هو فتنحصر مسؤوليته في رعاية األبناء أثناء فترة عملها، ال تتخيلون مدى قسوتها عليه، 
وال اخفي عليكم سرا انه وأثناء حديثي معه أجهش بالبكاء وتلعثم قائال: تصور أنني ال أستطيع التدخني في البيت، ألن 
هي من تدفع اإليجار، وكما رأيت ال أستطيع أن أستقبل أحدا من أصدقائي أو أقدم لهم الشاي، أما القهوة فهو فنجان في 
الصباح وفنجان في اليوم الذي تريدني فيه وقبل ذلك بساعتني، لقد مللت احلياة فعال، وأمتنى أن تأتي اللحظة التي أعود 

فيها على رأس عملي ألحترر من قيودها، بل سأتزوج عليها.

لم أمِض كثيرا حتى أخبروني عن آخر ال تختلف قصته كثيرا عن األول فمجرد أن هاتفه صديقه الذي رافقني أثناء 
جتوالي في منطقة شمال القطاع الستكمال تقريري عن دور املراة في إدارة األزمات وموقف الزوجة املوظفة من زوجها 
العاطل عن العمل حتى ردت زوجته على التلفون وأخبرتنا أنه ليس في البيت، ضحك صديقه وقال “ملعوبة” فذهبنا إلى 
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محل لبيع العصير وأثناء جلوسنا هاتفنا خائفا، وضحك صديقه بصوت يثير االستفزاز و التفت وقال: »هو أساسا مش قادر 
يعزمنا على فنجان قهوة، أي والله لو صار عاملها أم حازم راح تطرده من البيت«، مللمت نفسي وذهبت الستكمل حواراتي 
مع باقي األشخاص وأنا في غاية الذهول مما حدث معنا في تلك اليوم، فقد كنت ال أتخيل أن أرى رجاال تخضع للنساء 
ملجرد أنها من متتلك املال إلدارة البيت، ومع أنني من مناصري التفاهم الواضح والكامل بني الزوجني إال انه ال يصل لهذا 

احلد بطريقة تعكس املعاملة بحيث تصبح املرأة هي الرجل، وبالتالي الرجل يلعب أدوار الزوجة في البيت،.
الزوجة التي تراعي الظروف وتقف بجوار زوجها في الشدة وأصعب األزمات من وجهة نظر األخصائي اإلجتماعي األستاذ 
نادر العبادلة هي التي تكون نشأتها اإلجتماعية صاحلة، ويقال عنها زوجة أصيلة؛ تستطيع أن تْعبر مع زوجها األزمات، 
حتى وإن طالت مدتها، تكون هي العون واملدد له الجتيازها، ألنها تضع مستقبل أسرتها وأبنائها وزوجها هدفها الذي حتارب 
من أجله وحتافظ على بقائه، وتلك الزوجة يحصل زوجها منها على الدعم النفسي، بل وأحياًنا املادي عندما تفكر في 
أي وسيلة لتعوضه ماديا عن خسارته، أو فقدانه لعمله خاصة إن كان لديها مصدر رزق خاص بها، فتتجاوز األزمة معه 

بسرعة، وإن استمرت األزمة طوياًل تعمل جاهدة على أال يشعر األبناء بها وكل احمليطني أيًضا.

فلسطينيات حفروا في الصخر من أجل احلياة
على النحو اآلخر هناك نساء سطروا التاريخ ببطوالتهم ونضالهم املستميت من أجل الوطن واألسرة، وقد شهد العالم أجمع 
على دور املرأة الفلسطينية في صمودها وحتملها مهانة لقمة العيش في ظل األوضاع التي عصفت باملجتمع الفلسطيني 
من ثورات وحروب وانتفاضات، وتركوا بصمات واضحة في حتملهم مشقة العيش، واحلرمان والصبر على ما أصابهم من 

آالم وأحزان جعلت منهم أسطورة يتحاكى بها مؤ رخوا التاريخ.
احلاجة أم عليان )52 عاما( من عزبة عبدربه شمال قطاع غزة فقدت اثنني من أبنائها شهداء في احلرب األخيرة على 
غزة، باإلضافة إلى بيتها املكون من ثالث طوابق تتمتع بروح نضالية عالية وتعيش في خيمة الصمود إلى جانب مئات 
اخليام التي يقطنها عائالت تدمرت بيوتها، تعيش على أبسط حال برغم البيت الكبير والفرش الثمني التي دمرته آلة 
احلرب اإلسرائيلية، التقتها “جريدة نورت” وجلسنا أمام خيمتها على دكة خشب استبدلتها بطقم الكنب الفاخر، وبكل 
شموخ وصبر، في البداية حاولت مواساتها ولكنها أصرت على مواساتي، وحمدت الله كثيرا على ذلك وأشارت لنا على 
مكان بيتها قائلة: “لقد كنت هناك واآلن أنا هنا وال يختلف ذلك عن هذا املهم أنني لم أغادر وطني وزوجي ومستعدة 

على أن أتقاسم معه التراب ولن أتركه”.

وتوافقها في الرأي أم سعيد التي تعمل محاسبة في وزارة املالية والتي حتملت أعباء املسؤولية الكاملة في بيتها بعد إصابة 
زوجها مبرض عضال حال دون عمله، فهي تعمل في الصباح وتعود إلى البيت وتواصل عملها كأي ربة أسرة باإلضافة 
إلى رعاية أبنائها الذي يصغرهم وسام الطالب في الرابع االبتدائي، أم سعيد لم تشكو أبدا ولكنها سعيدة بنضالها من اجل 

األسرة السعيدة التي حتاول دائما إدخال البسمة والسرور على شفاههم.
لم تختلف عنهم أم يزيد التي استشهد زوجها تاركا خلفه أربعة أطفال أكبرهم ال يتجاوز اخلمسة عشر ربيعا، وبيت لم 
يكتمل بناؤه سوى غرفة وحمام ومطبخ صغير، فاستفادت من منحة أهلي الشهداء التعليمية وأكملت تعليمها اجلامعي 
وعملت مدرسة، وعن السنني األولى التي مضت عليها بعد استشهاد زوجها تقول أم يزيد: لقد عشت أصعب أيام حياتي 
بعد املرحوم وبصراحة مر علينا أكثر من سنة ولم نعرف طعم اللحمة وال السمك، سوى ما قسمه لنا الله من مساعدات 
أهل اخلير، وبعد أن استلمت مبلغ االستحقاق لزوجي الشهيد، حرمته على نفسي وأنفقته على أوالدي باإلضافة إلى دخولي 
اجلامعة من أجل اإلنفاق عليهم وتعليمهم واآلن كما ترى أمورنا واحلمد لله على ما يرام، يزيد الذي تركه والده وهو 

في العاشرة من عمره أصبح اآلن سنة أولى جامعة.

املرأة الفلسطينية تختلف عن سائر نساء العرب فقد كرمها الله بعزة نفس بنت حصنا منيعا في وجه االحتالل اإلسرائيلي 
باإلضافة إلى سنوات النضال ومشاركتها في احلياة السياسية والعمل العسكري الفلسطيني املتواصل، ضد االحتالل ،على 
مر العقود السابقة، جعل منها إنسانة يعتريها اخلوف والطمع واجلشع وترضى مبا يقسمه الله من رزق توزعه بني أوالدها 
وقد حترم نفسها منه أحيانا، لتجدد بناء أجيال الثورة، وعماد الدولة الفلسطينية املستقبلية، لم مندحها كثير ومهما 
فعلت لن نكافئها، ولكن نحاول أن نستخدم عبارات تليق مبكانتها وإن عجز اللسان في كثير من األحيان ملنحها حقها 

الطبيعي في التعبير.
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في املجتمع الشرقي الرجل هو املسؤول األول واألخير عن مصاريف البيت والزوجة في مفهومه القدمي أنها ال تتجاوز حدود 
ربة البيت، ولكن بعد االنفتاح الكبير التي طرأ على املجتمعات العربية وتأثرهم باألفكار التحررية التي دعا لها عدد من 

املفكرين الراديكاليني، نظرا لتأثرهم بالثورة الصناعية واالنفتاح الذي عم أوروبا آنذاك.
جعل من الرجل أكثر تفهما القتحام املرأة مجال العمل، وعند البعض اآلخر أصبح خروج املرأة للعمل حاجة ضرورية 
وملحة لبناء اجتماعي سليم أساسه التكامل اإلجتماعي االقتصادي لتوفير املناخ السليم لتربية األوالد ومراعاة متطلباتهم 

واحتياجاتهم املتزايدة.

محاور للنقاش:
كيف يتم تصوير املجتمع، والثقافة، واألشخاص؟

ما هي الرسائل التي يتم إرسالها عبر هذه التقارير، التحقيقات والقصص، على النساء والرجال؟ 
ما هي املواقف والقيم التي تعززها هذه املواد املكتوبة؟
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ورقة عمل رقم )3(
نشاط رقم )2(: فجوات التغطية اإلعالمية... بعيون نوع اجتماعة«

املجموعة رقم )3(:
بنات مصر...هاربات من نار العنوسة إلى املاجستير..!!

رشا لطفي 
في زمن العلم للجميع بدا التعليم وكأنه فرس الرهان األخير وحجة جاهزة التحضير في يد البنات للهروب من غياهب 
سجن العنوسة اللعني. وبعد أن كانت العنوسة كابوس كآبة تطبق بأحرفها اخلمسة القاسية على األنثى في وسط 
إجتماعي ال يرحم يجلدها في كل حلظة لم تعد العنوسة قدراً إجبارياً وإمنا خيار حر حتى ولو كان يسير على مبدأ 
عصفور في اليد في انتظار عريس لم يأت بعد بفضل إلتحاق خريجات اجلامعة الالتي لم يحالفهن احلظ بالزواج بركب 
الدراسات العليا، واألهم أنهؤالء ال يتوانني عن التهافت على العودة إلى مقاعد الدراسة بعد التخرج واللهاث وراء حتصيل 

الدرجات العلمية ليعلّنها وبكل ثقة: ها نحن ذا ال ينقصنا شيء في احلياة حتى لو كان العريس..!!
بني نار العنوسة وجنة الدراسات العليا املوعودة تتأرجح آراء ومواقف الفتيات الالتي اتخذن قرار خوض غمار املزيد من 
احلياة العلمية بني جدران اجلامعة بعضها ينم عن اقتناع كامل بأهمية هذه املرحلة والبعض اآلخر ينظر إليها من خرم 

إبرة حيث املالذ اآلمن وطوق النجاة الوحيد لإلفالت من شبح العنوسة الرهيب..؟!!
رانيا محسن كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية_جامعة القاهرة واحدة من أولئك الالتي انخرطن في سلك الدراسات العليا 
بعد التخرج بثالثة أعوام لظروف تأخر الزواج وامتازت اختبارات السنة التمهيدية للماجستير لكنها توقفت فجأة وبررت 
ذلك بقولها: مبجرد أن متت خطبتي وحصلت على وظيفة في إحدى الشركات اإلستثمارية قررت التوقف عن الدراسة 
وهو ما أكد لي أنني بالفعل لم أكن أنوي استكمال املشوار واحلصول على درجة املاجيستير مستقباًل بل كانت محض 

محطة مؤقتة إللتقاط األنفاس وإعادة ترتيب األوراق وانتظار الفرصة املناسبة سواء في العمل أو الزواج..!!
وتسرد مروة أحمد طالبة بتمهيدي املاجستير كلية اآلداب _ جامعة القاهرة من واقع جتربتها اخلاصة أسرار وخبايا 
إقبال بنات اليوم على اإللتحاق بالدراسات العليا قائلة: بصراحة شديدة .. لقد تقدمت للحصول على درجة املاجستير ألنني 
لم أجد فرصة عمل مناسبة عقب التخرج أو يدق ابن احلالل الباب، فلم يكن أمامي من خيار سوى استكمال دراستي أو 
اجللوس في البيت ومن ثم اعتبرت اإللتحاق بالدراسات العليا مبثابة العمل الذي مينحني شعوراً وإحساساً معنوياً ونفسياً 
باإلنتساب إلى جهة ما ولكني ال أتوقع استكمال املشوار إذ تنتابني نية ترك اجلامعة على الفور مبجرد احلصول على فرصة 

عمل أو الزواج..!!
املاجستير  العلم وحتضير  إكتساب  أجل  من  العليا  الدراسات  استكمال  إلى  يلجأن  ال  الفتيات  معظم  إن  مروة:  وتضيف 
الفترة  خالل  الظاهرة  هذه  استفحال  وراء  تقف  أخرى  أسباباً  هناك  ولكن  فحسب  بحتة  علمية  ألغراض  والدكتوراة 
املادية الصعبة مما يجعل اجتاههن للدراسة في تلك  األخيرة أهمها قلة فرص العمل وارتفاع سن الزواج جراء الظروف 
احلالة مبثابة إهدار للوقت فيما ال يفيد وليس من باب حتصيل العلم مثلما يتوهم البعض بدليل أن نسبة كبيرة جداً 
من هؤالء الفتيات ال يستمر بهن احلال في التسجيل لنيل درجات املاجيستير والدكتوراة ومبجرد احلصول على فرصة 

عمل أو الزواج ينتهي األمر..!!
وفي الطرح ذاته ترى فرح سمير أن املجتمع يظلم الفتاة التي تتجاوز الثالثني دون زواج حينما يطلق عليها لقب عانس 
مما قد يدفع بها إلى اإلنشغال أو اإلنخراط في صفوف الدراسات العليا أماًل منها في جتاوز هذه األزمة النفسية واملجتمعية، 
وتقول مدافعة: ليس بالضرورة أن تكون الفتاة التي انخرطت في حتقيق طموحاتها العلمية وتخطاها العمر دون زواج 
الفتيات هي فقط من قبيل إفساد حياتهن  التي يحلو للبعض أن يطلقوها على  إذ أن لفظ عانس  أو مشكلة  فيها عيب 
وتذكيرهن بأن فيهن عيباً كمايدل على محدودية في التفكير لكن بكل أسف يبدو لي أننا إذا أردنا مسح لقب عنوسة 

من قاموسنا فإننا سنكون كمن يحفر في الصخر..
وال تشعر فرح التي تخطت سن اخلامسة والعشرين وتعكف حالياً على املذاكرة لنيل درجة املاجستير من كلية اإلعالم 
أبداً بالقلق على وضعها بخالف أفراد أسرتها الذين اليؤيدونها في موقفها ويفضلون أن تتفرغ لرعاية شئون األسرة واملنزل 

لكنها تصر على آرائها طاملا أن القسمة والنصيب لم يطرقا بابها بعد..
في املقابل تفخر رشا علي _ كلية األلسن بعزوفها عن الزواج في سبيل العلم قائلة: أنتمي إلى أسرة متنورة متفهمة، 
ال تؤمن بزواج الفتيات دون تسليحهن بالعلم واملعرفة أواًل ألن ذلك من وجهة نظرهم هو ما يجعل البنت ناضجة وواعية
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مبا فيه الكفاية لتكوين أسرة صاحلة..
وعلى هذا األساس تؤكد رشا أن أسرتها غير منزعجة لوضعها احلالي بل تشجعها على السعي إلى إثبات ذاتها أكثر وأكثر 
إلى أن يأتيها القسمة والنصيب مضيفة أستطيع القول أن لقب عانس لم يعد يؤثر حالياً في الفتيات خالفاً ملا كان عليه 
الوضع في السابق إذ أصبحت عبارة غير متزوجة ال تسبب لهن اإلحراج أو اخلجل نتيجة وجود بدائل كثيرة متأل عليهن 

حياتهن أهمها التحصيل األكادميي واخلروج إلى العمل..
اليوم مضيفة لقد انقرض  الفتاة  العلم والعمل هما سالحا  القاهرة في أن  وتتفق سمراء أحمد كلية التجارة_جامعة 
لقب عانس في زمن تعلم املرأة وخروجها للمشاركة مع الرجل كتفاً بكتف. وحني سألنا سمراء ما إذا كانت اهتماماتها 
السنة  في  جنحت  ولقد  الدراسة،  على  اهتمامي  كل  ركزت  صغري  فمنذ  رمبا،  أجابتنا:  زواجها  تأحر  وراء  العلمية 

التمهيدية للماجستير بتقدير جيد جداً وأعكف حالياً على مناقشة موضوع الرسالة قريباً.
 وتشير سمراء إلى أن الفتاة في السابق كانت عبئاً على أهلها بجلوسها في البيت عاطلة أو مبعنى أدق ال شغلة وال مشغلة 
مما يجعل الشغل الشاغل ألهلها هو التخلص من هذا العبء بتزويجها وحتميل مسئولياتها إلى رجل آخر ميكن أن يوفر لها 
العيش واألمان بيد أن هذه النظرة قد تبدلت وتغيرت كثيراً خالل السنوات األخيرة حيث أصبحت طاقات العلم مفتوحة 
على مصراعيها أمام أي فتاة ترغب في احلصول على شهادة عليا وما فوق وأصبحت البنات أكثر وعياً بضرورة حتقيق 

إجنازات خاصة في حياتهن الشخصية قبل الدخول في دوامة الزواج والعيال.

لست عانساً .. هكذا تصر نارميان سمير حاصلة على درجة املاجستير بكلية اإلعالم أنها ال تلقي بااًل لنظرات أهلها التي 
حتولت من قلق إلى حسرة وذلك لبلوغها التاسعة والعشرين دون زواج حيث تقول: إن العانس هي من جتلس في البيت، 
ويكون هدفها األول واألخير البحث عن عريس، وفيما يتعلق بي فأنا مازلت في التاسعة والعشرين من العمر وال أهتم 
كثيراً للسؤال الذي يحاصرني لياًل ونهاراً: ملاذا لم تتزوجي حتى اآلن؟ لذا فهي ال تشعر بأدنى حرج كونها لم تتزوج 
بعد حيث تقول: ما ذنبي إذا لم يتقدم لي شاب مناسب، فأنا لست رافضة الزواج ولكن مازلت أبحث عمن ألتوافق معه 
عاطفياًواجتماعياً وحتي يحني ذلك أركز كل إهتماماتي على حتصيل درجة الدكتوراة التي بدأت اإلعداد لها منذ 

عامني.
وتفضل سارة حسني أن تظل في مرحلة التحضير لنيل املاجستير والدكتوراة دون زواج على أن تتورط في زيجة ال تلبي 
طموحاتها في زوج مناسب يوفر لها حياة كرمية، ورغم صمودها على موقفها ودفاعها عن رأيها إال أن سارة تعترف بأن 
إحلاح والدتها املستمر عليها في الزواج بأحد الذين يتقدمون خلطبيتها من األسباب التي ميكن أن تضعفها وجتعلها تتنازل 

قلياًل عن مواصفات فارس األحالم.

ومع أن العنوسة لم تطرق باب يسرا أحمد ذات األربعة والعشرين ربيعاً إال أنها تساند معظم اآلراء السابقة موضحة أن الفتاة 
اليوم مطالبة باحلصول على قسط وافر من التعليم كي تتسع مداركها وتصنع لنفسها شخصية قوية ومستقلة وواثقة 

بنفسها، ومن ثم تستطيع أن تختار من تراه مناسباً لها فكرياً واجتماعياً.
وفي هذا الصدد تضيف: لألسف هذه النظرة الظاملة واملجحفة تظهر الفتاة التي ترفض الزواج من أجل العلم مبظهر املغرورة 

مما يعرضها لهجوم قاس من قبل الناس الذين يفجرون في وجهها لقب عانس.
وتؤكد سارة طه دراسات عليا _ كلية اآلثار أخيراً أنها حتلم شأنها شأن أي فتاة بالزواج واإلستقرار مع رجل تختاره 
لكن الزواج في الوقت الراهن ال يشكل هاجساً ملحاً بالنسبة لي، أعلم أنني يوماً ما سأفعلها لكن الوقت والرجل املناسبني في 

علم الغيب وإن كان والبد فليكن التحصيل العلمي هو الشغل الشاغل اآلن.

وفي تعقيب موجز على الظاهرة يشرح الدكتور سامي الشريف أستاذ اإلعالم _ جامعة القاهرة األسباب والدوافع قائاًل: 
عندما تبدأ الكليات في فتح باب القبول لإللتحاق بالدراسات العليا تكون أعداد املتقدمني باملئات ولكن في أثناء املقابالت 
الشخصية التي يجريها األساتذة مع الطلبة والطالبات جند أن نسبة كبيرة منهم ال تكون لديهم فكرة كافية عن طبيعة 
الدراسات العليا، واألدهى من ذلك أن غالبيتهم ال يوجد لديهم أي هدف من وراء تسجيل أسمائهم لإلنضمام إلى مقاعد 
دراسات ما بعد البكالوريوس أو الليسانس وهو ما يظهر جلياً بعد بدء العام الدراسي حيث يبدأ الكثير منهم بالغياب عن 
احملاضرات وعدم اإلهتمام باحلضور واملتابعة وكذلك إهمال األبحاث والتطبيقات العملية وبالتالي ال ينجح منهم سوى 
عدد قليل جداً وهو ما يتضح معه أن معظم هؤالء ال يفكرون في الدراسات العليا في حد ذاتها بل هي مجرد وسيلة لشغل 
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أوقات الفراغ عقب التخرج ومن ثم يصبح كل شيء في خبر كان عند العمل أو الزواج..!!

وعلى نفس النهج يعلق الدكتور محمد املغربي وكيل كلية اآلداب لشئون الدراسات العليا قائاًل: تشكل الطالبات الالتي 
يتقدمن لإللتحاق مبقاعد السنوات التمهيدية للماجستير النسبة األعلى مقارنة بالشباب الذين يدخرون مجهوداتهم في 
سبيل البحث عن فرصة عمل مناسبة، فعلى سبيل املثال وصل عدد الفتيات املدونات في كشوف السنة التمهيدية لبعض 
أقسام الكلية العام املاضي ما بني 45 إلى 50 طالبة من اجمالي 70 طالبة في أغلب األحوال، لم ينجح منهن سوى نسبة 9 إلى 

15 طالبة فقط، والغريب أن الذين تقدموا لتسجيل رسالة املاجستير لم يتعدوا 3 طالبات فقط في معظم األقسام.

ويواصل املغربي: املؤسف حقاً في هذه الظاهرة أن نسبة ضئيلة جداً من الطلبة هم الذين يجتازون اختبارات نهاية العام 
الوجاهة  إليها من قبيل  الطلبة لم يكن لديهم إقتناع أصاًل بالهدف من وراء استكمال دراساتهم وجلأوا  ألن كثيراً من 
أن أحد  اإلجتماعية أو اإلستفادة من الوقت الناجم عن قلة فرص العمل أو ارتفاع سن الزواج بالنسبة للفتيات موضحاً 
أهم أسباب اإلقبال على التقدمي للدراسات العليا هو انخفاض التكاليف املادية لها رغم أنها تكلف الدولة أموااًل طائلة وهو ما 
ينتج عنه الزحام والتكدس الشديد في اجلامعات وعدم تكافؤ الفرص بني الطلبة املتفوقني بالفعل أثناء دراستهم اجلامعية 
وغيرهم من الزمالء الذين يحصلون على تقديرات عادية الذين يقومون بالتحضير للماجستير معهم لكن عموماً العبرة 
في النتيجة النهائية وال يحصل على درجة املاجستير أو الدكتوراة إال من سعى غليها عن اقتناع تام وليس هرباً من 

املشكالت واألزمات التي تواجهه بعد التخرج.
ومن وجهة نظر إجتماعية يحاول د. سعيد الفقي أستاذ علم اإلجتماع الوقوف على التحليل النفسي لشيوع ظاهرة إنتساب 
لكن  واألمومية  الغريزية  إشباع حاجاتها  إلى  تسعى  بنت  لكل  الزواج حلم  بقوله:  اجلامعي  فوق  ما  التعليم  إلى  الفتيات 
نستطيع أن نفسر إعالن بعض الالتي تأخرن في الزواج بأنهن مشغوالت باملستقبل العلمي بأنه نوع من النظم الدفاعية 
النفسية التي يستخدمها اإلنسان بشكل ال شعوري لتجنب اإلحساس باأللم نتيجة فقد شيء ما أو كنوع من التعويض عن 

عدم حصولهن على فرصة زواج مناسبة في نظرهن أو مرضية لطموحاتهن.

محاور للنقاش:
كيف يتم تصوير املجتمع، والثقافة، واألشخاص؟  -

ما هي الرسائل التي يتم إرسالها عبر هذه التقارير، التحقيقات والقصص، عن كل من النساء والرجال؟   -
ما هي املواقف والقيم التي تعززها هذه املواد املكتوبة؟  -
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ورقة عمل رقم )4(
نشاط رقم )2(: فجوات التغطية اإلعالمية... بعيون نوع إجتماعية«

املجموعة رقم )4(:
اختتام دورة تدريبية للقيادة النسوّية في األكادميية األمنية

أريحا - معا - اختتمت في األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية مساء اليوم الثالثاء الدورة التدريبية للقيادة النسوّية 
والتي استمرت ملدة ثالثة أيام بالتعاون مع جمعية املستقبل.

أمناء  مجلس  ورئيس  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  عضو  الطيراوي  توفيق  اللواء  بالدورة  املشاركات  بتخريج  وقام 
اإلدارية، ود. صبحي عيسى رئيس  للشؤون  نائب رئيس األكادميية  األكادميية، بحضور كل من د. كمال سالمة 
والتنمية،  التدريب  دائرة  مديرة  سويدان  رجاء  ود.  للجمعية،  التنفيذي  املدير  الدبعي  والسيد عصام  املستقبل،  جمعية 

والقائم بأعمال دائرة شؤون الطلبة السيدة ماجدة عنبتاوي.

وأكد اللواء الطيراوي على أن للعلم والتعلم والثقافة واكتساب املهارات أهمية كبيرة في تنمية القدرات والشخصية 
للشباب الفلسطيني، فالنضال ال يكون بالبندقية والقتال فقط وإمنا بالعلم والتعلم وثقافة والفن أو غيرها من املجاالت التي 

تدعمنا في مساعينا للرقي بشعبنا وصواًل إلى التحرر من االحتالل.
ولطاقم  الطيراوي  توفيق  للواء  اخلالصني  وتقديرنا  شكرنا  نقدم  اجلمعية  في  أننا  عيسى  صبحي  د.  قال  جانبه  من 
األكادميية اإلداري واألكادميي على ما بذلوه إلجناح الدورة، وهذه الدورة تنقل اخلريجات من الواقع النظري إلى الواقع 

التطبيقي ليكن نساء رائدات في مجتمعهن.

ويذكر أن الدورة أقيمت بواقع 24 ساعة تدريبية تلقت فيها املشاركات محاضرات في مهارات القيادة واالتصال، وأهمية 
اإلدارة في املؤسسات النسوّية واملشكالت التي تواجهها، ودورها في النظام السياسي الفلسطيني، وقد شارك في تقدمي املواد 

أساتذة ومدربني من طاقم األكادميية.

محاور للنقاش:
كيف يتم تصوير املجتمع، والثقافة، واألشخاص؟  -

ما هي الرسائل التي يتم إرسالها عبر هذه التقارير، التحقيقات والقصص، عن كل من النساء والرجال؟   -
ما هي املواقف والقيم التي تعززها هذه املواد املكتوبة؟  -
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