الدليل التدريبي للمدربين
والمدربات عىل التعريف والتوعية
بمفاهيم وقضايا النوع االجتماعي

2

مقدمة
إنَّ أدوارنا التي يسهم المجتمع في بنائها ،وطريقة إدراكنا وممارستنا لها؛ هي
بوابة فهمنا لحياتنا االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية عموماً ،ففيما نُخلق نسا ًء
ورجاال ً بفوارق بيولوجية ،نجد فروقات أخرى تظهر مجتمعيا ً وال عالقة لها بهذا
َّ
المتوقعة ،التي يرسمها المجتمع ألفراده ،وهذه
االختالف ،ولكنها ترتبط باألدوار
األدوار تختلف باختالف المجتمعات واألزمنة ،فهي غير مرتبطة بإنسانية الفرد،
وإنما بعوامل أخرى كثيرا ً ما تكون غير صحيحة ،وال تنتمي للقيم اإلنسانية،
وتُمسي عامال ً معرقال ً لتطور المجتمعات وتحقيق العدالة.

من هنا ،تبرز أهمية مناقشة مفهوم النوع االجتماعي (الجندر) ،والقضايا المتصلة

به من خالل هذا الدليل وما يتضمنه من عرض لمفاهيم ،وتسليط الضوء عىل

المسلم بها في المجتمع ،ومدى اتساقها مع القيم الحقوقية والعادلة لكل
األدوار ُ

األفراد.

بدأ معهد جوته بالقاهرة في تنظيم ودعم برنامج تدريب المدربين والمدربات

عىل مفاهيم النوع االجتماعي (الجندر) لألخصائيات االجتماعيات بصعيد مصر
(محافظة األقصر) منذ  ،٢٠١٥ثم قام معهد جوته بتطوير الفكرة واستكمالها

بإشراك الرجال في قضايا النوع االجتماعي في صعيد مصر وإنتاج هذا الدليل
في عام  ،٢٠١٧ومن ضمن األهداف األساسية التي ركز عليها المشروع:

١ .١رفع مستوى وعي األخصائيات االجتماعيات ،والمدربين والمدربات بأهمية
وضرورة التعرف عىل ماهية النوع االجتماعي (الجندر) ،وكيفية التعامل مع
قضاياه نظريا ً وتطبيقياً ،أثناء عملهم/ن بالمدارس والمؤسسات

٢.٢متابعة مجموعات العمل وتطوير أدائها من خالل تطوير البرامج

المقدمة لها ،وتنفيذ الخطة باتباع آليات مختلفة ومتطورة تسهم في

نجاح هذا المشروع

٣.٣إدماج الرجال العاملين في المجتمع المدني بصعيد مصر في قضايا النوع
االجتماعي (الجندر)

٤ .٤إعداد مجموعة من الكوادر المتميزة ،تكون قادرة عىل توجيه وتعليم اآلخرين
من خالل ما تعلمته من البرامج التدريبية التي حصلت عليها من خالل هذا

البرنامج التدريبي المتميز.

ويستعرض هذا الدليل التدريبي مجموعة من المفاهيم األساسية في مجال
النوع االجتماعي (الجندر) ،والقضايا التي تتشابك معه ،كما يقدم أيضا ً مجموعة

من األنشطة والتمارين التي تساعد عىل إيصال المفاهيم والقضايا التي يتناولها
الدليل.
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شكر
نود أن نتقدم بخالص الشكر إىل كل من ساهم في إنجاز هذا الدليل،
وخصوصا ً خريجي برنامج الجندر في صعيد مصر الذين ساعدوا في تحسين

وتطوير هذا الدليل .ونحن نأمل بأن يكون هذا الدليل أداة فعالة في المساهمة
في نشر الوعي الجندري والتشبيك بين حاملي هذه الرسالة في صعيد مصر.
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8

تقديم التدريب

أهداف الفصل
١ .١تمكين المتدربين والمتدربات من استخدام
الدليل التدريبي

٢.٢تمكين المتدربين والمتدربات من شرح الهدف
من التدريب

الفصل التمهيدي١
تقديم التدريب

٣.٣تمكين المتدربين والمتدربات من مشاركة
توقعاتهم عن التدريب.

يهدف هذا الفصل التمهيدي إىل التعرف عىل كيفية

الزمن

استخدام هذا الدليل التدريبي والتعريف بالتدريب.

 90دقيقة مقسمة عىل جلستين ،الجلسة األوىل 30
دقيقة ،والجلسة الثانية  60دقيقة.

الجلسة ( )1كيفية استخدام الدليل التدريبي
الجلسة ( )2التعريف بالبرنامج التدريبي

المنهجية
هذا الفصل يُعرض في تدريب المدربين ،وأيضا ً

يحتاج المدرب أو المدربة بعض المحتوى

لتطبيقه في تدريب أساسيات الجندر .يتكون

Pattern 3

هذا الفصل من جلستين ،في الجلسة ( )1يقوم

المدرب أو المدربة باستعراض كيفية استخدام

الدليل التدريبي واألهداف المرجوة منه ،ويمكن

تقديم الفصل بأسلوب المحاضرة ،لذا من المهم

إعداد عرض تقديمي وعرضه أمام المجموعة

المتدربة .وفي الجلسة ( )2يقوم المدرب أو المدربة

بالتعريف بالتدريب وأهدافه والتعرف عىل توقعات

المتدربين والمتدربات ،ثم يتم تطبيق تمرين

التعارف .وبالتالي يحتاج المدرب أو المدربة في هذا

الفصل إىل أقالم عريضة وأفرخ ورق كبيرة من ورق

قالب ،وبروجكتور ،وأقالم ،وورق استبيان.
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10

محتوى الجلسات

كيف يُستخدم هذا الدليل؟

الجلسة 1

١ .١إن الجمهور المستهدف من هذا الدليل ،هم من يسعون لتقديم التدريب

كيفية استخدام الدليل التدريبي
في هذه الجلسة يستعرض المدرب أو المدربة أهداف الدليل التدريبي،

وكيفية استخدامه ،وتُعرض هذه الجلسة في تدريب المدربين.

في مجال التعريف بمفهوم النوع االجتماعي (الجندر) ،مثل العاملين

والعامالت بالمجتمع المدني ،ومقدمي الخدمات االجتماعية بصعيد مصر،
مع التركيز عىل مهاراتهم أو مهاراتهن التدريبية

٢.٢ينقسم هذا الدليل إىل ستة فصول ،يسبقها فصل تمهيدي يركز عىل

في حالة عرض كيفية استخدام الدليل التدريبي في تدريب مدربين

الهدف من الدليل وكيفية استخدامه ،نهاية الدليل تحتوي عىل نموذج

١ .١يتم شرح أهداف الدليل التدريبي وكيفية استخدامه خالل  30دقيقة

مبنيا عىل الوقت المحدد للجلسات خالل الدليل ،ويمكن تغييره وفقا

يرجى مراعاة التالي:

٢.٢يتم عرض جدول المحتويات خالل الشرح
٣.٣يُرجى توزيع نسخ من الدليل التدريبي عىل المتدربين والمتدربات قبل
الجلسة

٤ .٤يتم أخذ جولة سريعة خالل الدليل التدريبي ،والتعرف عىل المحتوى
والفصول المختلفة ،وتصميم الدليل.

لبرنامج تدريبي من ثالث أيام لتطبيق تدريب أساسيات النوع االجتماعي،
الحتياجات المجموعة والتدريب

٣.٣يحتوي كل فصل عىل ثالثة أجزاء رئيسية:

» »تمهيد ،والذي يحتوي عىل نظرة عامة عىل الجلسات داخل الفصل،
األهداف ،المنهجية ،والتوقيت الزمني للجلسات

» »محتوى الجلسات ،والذي يشمل وصف مختصر لمحتوى الجلسات،

أي
يتبعه خطوات توضيحية إلرشاد القارئ خالل تطبيق المحتوىّ ،
وأي األنشطة والتمارين سوف تُستخدم ،والزمن المطلوب
أوراق العمل،
ّ
لهذه الخطوات خالل الجلسة

ُصمم الدليل التدريبي بحيث يحقق األهداف التالية:
١ .١شرح مفاهيم النوع االجتماعي (الجندر)
٢.٢توفير المعلومات والمعرفة حول النوع االجتماعي (الجندر)
٣.٣بناء مهارات المتدربين والمتدربات وتعزيزها في مجال إدماج النوع
االجتماعي (الجندر)

٤ .٤بناء قدرات المتدربين والمتدربات عىل تخطيط وتنفيذ وتقييم التدريب
٥.٥اكتساب قيم مدنية مثل التسامح والتعددية في إطار خصوصية الثقافة
المجتمعية في صعيد مصر

٦.٦اكتساب مهارات جديدة لتواصل ف َّعال ومؤثر داخل المجتمع.

» »األنشطة والتمارين التي تُستخدم خالل عملية التدريب.
٤ .٤خالل كل فصل هناك أسئلة للنقاش ومالحظات للمدربين والمدربات،
الم ّ
وضحة داخل الدليل والتي تساعد عىل
وبعض االقتباسات المهمة ُ

فتح نقاشات داخل قاعة التدريب إلقاء الضوء عىل نقاط مهمة ،إعطاء
معلومات اضافية عن الموضوع ،يوجد أيضا ً أوراق عمل تُلقي الضوء عىل

بعض المعلومات الخاصة بمواضيع الدليل ،حيث يقوم المدرب أو المدربة

بطباعتها وتوزيعها عىل المجموعة المتدربة ،ويتبعها مجموعات مناقشه ثم
مناقشة عامة

تقديم التدريب

12

٥.٥سيجد المدرب أو المدربة في الدليل مجموعة من األشكال البصرية ،التي
يمكن استخدامها في الشرح في الدورة التدريبية التي سينظمونها

٦.٦وفي نهاية هذا الدليل ،يجد القارئ أو القارئة جدوال ً تفصيليا ً يمكن أن

يرشده/ا عند تقديم م مضمون الدورة التدريبية ،حيث يضم أهداف التعلم

والوقت التقريبي لكل جلسة والمواد المطلوبة للتدريب.

13

تقديم التدريب

٥.٥الحرص عىل ترك مساحة لجميع المتدربين والمتدربات للتحدث بحرية
تامة ،وال يُغلق باب التعبير عند بعض اآلراء ألنها مخالفة ،فاألفراد ال

يتطورون إال بالنقد والرأي اآلخر

٦.٦الحرص عىل طلب بعض الواجبات المنزلية من المتدربين والمتدربات،
وتقديمها في اليوم التالي في المجموعة

٧.٧الحرص عىل االنصات لتعبير المتدربين والمتدربات عن أنفسهم وإظهار
التقدير الدائم لمشاركاتهم

٨.٨يحرص المدرب أو المدربة عىل تقييم أنفسهم ،هل قمت بالشرح بطريقة
مبسطة؟ وهل هناك وسائل أخرى إليصال المعلومة؟

٩.٩الدليل التدريبي هو مجرد نموذج تطبيقي للتدريب وقد يحتاج المدرب أو
المدربة لتعديله طبقا الحتياجات المجموعة التدريبية ،لذا يرجي االطالع

عىل بعض أساليب التدريب األخرى لتحقيق أقصى استفادة للمجموعة
هذه بعض النصائح العامة التي يجب مراعاتها لتحقيق١

أفضل نتائج من التدريب:

١ .١الحرص عىل إعطاء فرصة لجميع المتدربين والمتدربات للمشاركة والتعبير
عن مشاعرهم وأفكارهم ،وتشجيع هؤالء الذين ال يشاركون كثيرا

٢.٢ضرورة استخدام تعليقات وخبرات المتدربين والمتدربات في سياق
التدريب ،لتعزيز عملية التدريب

٣.٣استخدام الكثير من األمثلة والتوضيحات والتصاميم لتوضيح الفكرة

ومناقشة المتدربين والمتدربات ،ثم التأكد بعدها من فهمهم/ن للفكرة
بشكل صحيح ،وفي نهاية كل جلسة يعطي المدرب أو المدربة ملخصا ً
ألهم المفاهيم والعناصر التي تمت مناقشتها ،والحرص عىل أال يترك
أحد المتدربين أو المتدربات دون فهم أو إشراك

عما تلقوه
٤ .٤الحرص عىل الطلب من المتدربين والمتدربات التعبير ّ
بكلماتهم في نهاية الجلسة

التدريبية ،يمكنك االستعانة بهذه المقالة،

http://www.elsyasi.com/articles/print/436

١٠١٠يحرص المدرب أو المدربة عىل تعلم مهارات كيفية إعداد عرض تقديمي،
واختيار محتواه من الدليل التدريبي أو من المصادر المختلفة بما يناسب
احتياجات المجموعة المتدربة والتدريب ،وسوف نمدك بعرض تقديمي

اونالين يحتوي عىل جميع الرسومات التوضيحية الموجودة بالدليل

١١١١الحرص عىل إعطاء  5دقائق في الجلسة الختامية لتلخيص وإعادة النقاط
المهمة التي تم تعلمها أثناء اليوم ،وباقي الجلسة يؤخذ التقييم اليومي
بشكل مستمر

١٢١٢من المهم التعرف عىل الخلفية الثقافية للمتدربين والمتدربات ،وأعراف
وتقاليد المجتمع التي تشكل القوانين والقيم الخفية لديهم.
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أنشطة وتمارين

الجلسة 2

التعريف بالبرنامج التدريبي
في هذه الجلسة يستعرض المدرب أو المدربة أهداف التدريب ،ويتعرف عىل
توقعات المتدربين والمتدربات ومناقشتها.

يرجى اتباع اإلرشادات التالية التي عىل المدرب أو المدربة مراعاتها أثناء الجلسة:

١ .١تستغرق هذه الجلسة  60دقيقة بحيث يدعو المدرب أو المدربة المتدربين

والمتدربات إىل تقديم بعضهم البعض إىل المجموعة ،من خالل المشاركة،
وإحدى الطرق للقيام بذلك هي طريقة تشاركية ،بالقيام بتمرين التعارف

٢.٢يكتب المدرب أو المدربة التوقعات عىل الورق القالب ،ويشرح أهداف
ورشة العمل

أي التوقعات التي سيتعامل معها التدريب ،وأيها
٣.٣يوضح المدرب أو المدربة ّ
التي لن يتم االستجابة لها ،وأسباب ذلك

٤ .٤يقوم المدرب أو المدربة بتوجيه المجموعة إىل القواعد األساسية
للتدريب ،التي يمكن أن تضم:

» »الحضور في الوقت المحدد

تمرين تعارف سريع

نشاط التعارف يعتبر من األنشطة الرئيسية المتعارف عليها في أي ورشة

تدريبية ،يتم من خالله تقديم المتدربين والمتدربات والتعريف بينهم ومحاولة
كسر الجليد وتحقيق جو من األلفة والراحة النفسية لمساعدة المتدربين

والمتدربات في االندماج في جو البرنامج التدريبي.

الطريقة
يمكن أن يتم تنفيذ التمرين في شكل ثنائيات عىل النحو التالي:

١ .١يُطلب من المتدربين والمتدربات أن يقفوا في صفين متقابلين ويحملوا
أقالمهم

٢.٢يُوزع عليهم استبيان التعارف والذي يحتوي عىل ما يلي كمثال ،ويرجى

» »تقدير االختالف بين المجموعة ،واحترام اآلراء المختلفة.
٥.٥يستغرق تمرين التعارف  45دقيقة ،أما تجميع التوقعات وكتابة
القواعد تستغرق  15دقيقة.

دقيقة ،ويفضل أال يستعجل المدرب أو المدربة
في إنهاء النشاط ،ألن تطبيقه بالشكل السليم

سيساعد كثيرا في سير الجلسات الالحقة ويخلق

جسور حقيقية للتواصل الفعال بين المتدربين
والمتدربات.

والمتدربات
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أوراق استبيان مطبوعة

 ،A4أقالم

الهدف من التمرين
التعرف عىل أسماء

أفراد المجموعة

» »اسم المشارك/المشاركة______________________________ :

أفراد المجموعة

» »معلومة ال أحد يعرفها عنك____________________________ :

٣.٣يُطلب من كل اثنين من المتدربين أو المتدربات مليء البيانات الناقصة
في االستبيان ،بحيث يسأل بعضهم البعض عن المعلومات المطلوبة
أفراد المجموعة.

الوقت المثالي لتنفيذ نشاط التعارف يستغرق 45

عدد المتدربين

تعديله وإضافة معلومات مطلوبة تعزز من معرفة المتدربين والمتدربات
لبعضهم البعض طبقا ً لرؤية المدرب أو المدربة الحتياجات المجموعة:

٤ .٤يُطلب من كل متدرب أو متدربة تقديم أحدهم اآلخر أمام
مالحظة للمدرب أو المدربة

 45دقيقة

كسر الحواجز وخلق جو

» »توقعاتك من البرنامج_________________________________ :

» »خلق مساحة لعرض وجهات نظر مختلفة

المدة الزمنية

المواد المطلوبة

» »المهنة أو الدراسة____________________________________ :

» »المشاركة في النقاش

تقديم التدريب

من األلفة والمودة بين

توطيد العالقات بين
أفراد المجموعة.

1
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الفصل األول

أهداف الفصل
في نهاية العمل عىل هذا الفصل ،سيتمكن
المتدربون والمتدربات من:

١ .١التعرف وفهم المفاهيم المختلفة في مجال

مفاهيم وتعريفات

النوع االجتماعي (الجندر)

٢.٢استكشاف واقع النوع االجتماعي (الجندر)

في المجتمع في صعيد مصر من وجهة نظر

نتناول في هذا الفصل من الدليل التدريبي،

المتدربين والمتدربات

بعض المفاهيم التي تتم مناقشتها في مجال

٣.٣تحريك األفكار المتعلقة بالنوع االجتماعي
(الجندر) من خانة المسلّمات إىل خانة النقاش

النوع االجتماعي (الجندر) ،ومن أهمها مفهوم
النوع االجتماعي (الجندر) نفسه ،والمساواة النوعية

٤ .٤تحليل العنف الواقع عىل المرأة في الصعيد
ومدى تغلغله داخل المجتمع

(الجندرية) ،والعدالة النوعية (الجندرية) ،وغيرها من

٥.٥إدراك مدى أهمية إشراك الرجال في العمل

المفاهيم التي تلقي الضوء عىل مفاهيم مغلوطة

عىل قضايا النوع االجتماعي (الجندر)

متعلقة بالنوع االجتماعي.

٦.٦البحث في قيمة تمكين المرأة ومعوقاته وسبل
التوصل إليه داخل مجتمع صعيد مصر.

Pattern 2

الزمن
 5ساعات مقسمة عىل  3جلسات ،مدة الجلسة
األوىل  90دقيقة ،الجلسة الثانية  150دقيقة،
والجلسة الثالثة .60

الجلسة ( )1مفاهيم وتعريفات

الجلسة ( )2مفاهيم وتعريفات  -تابع

الجلسة ( )3القانون الدولي وحقوق المرأة  -اتفاقية
السيداو مثاال ً
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المنهجية

يُع ّد هذا الفصل مقدمة مهمة للتعرف عىل

المفاهيم التي يطرحها المجال الدراسي الخاص

كما أنه من المهم أن يوفر العرض الذي يقدمه
المدرب أو المدربة استعراضا ً لواحدة من أهم

بالنوع االجتماعي (الجندر) ،حيث يقدم قائمة من

االتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة وهي

الكثيرين والكثيرات عند العمل في هذا المجال،

النساء .ويمكن للمدرب أو المدربة استخدام أسئلة

المفاهيم والمصطلحات التي قد تلتبس عىل

وبالتالي يكون من المهم تفكيكها وتحليلها بهدف

فهمها.

وسيعتمد هذا الفصل عىل أسلوب العرض من

المدرب أو المدربة ،مع االستعانة بتمارين توضح

المفاهيم ،باإلضافة إىل األشكال البيانية والبصرية.
يمكن أن يكون المحتوى متنوعاً ،لكن الب ّد من أن
يضم المفاهيم التالية:

١ .١الجنس في مقابل النوع االجتماعي (الجندر)
٢.٢المساواة النوعية (الجندرية)
٣.٣التمييز ضد المرأة
٤ .٤تمكين المرأة
٥.٥مفهوم العنف القائم عىل النوع االجتماعي
(الجندري)

٦.٦حقوق المرأة
٧.٧إدماج الرجال في قضايا النوع الجتماعي
(الجندر).

اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال العنف ضد
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محتوى الجلسات
الجلسة 1

المفاهيم والتعريفات
تغطي هذه الجلسة ثالثة مفاهيم فقط من قائمة المفاهيم وهم :الجنس

البيولوجي والنوع االجتماعي (الجندر) ،ومفهوم األدوار االجتماعية .وفي الجلسة

النقاش الواردة في هذا الفصل لتحفيز المناقشات،

( )2يتم تغطية باقي المفاهيم.

قسم في هذا الفصل .وعىل المدرب أو المدربة

يرجى اتباع اإلرشادات التالية عند تنفيذ الجلسة:

أو تأطيرها حتى ال تتخطى الزمن المخصص لكل

متابعة المالحظات الموجهة إليهما في أماكن
مختلفة من الفصل للتعرف عىل التوقيتات

المناسبة الستخدام التمارين الموجودة في نهاية

الفصل أو ورقة العمل الخاصة بالفصل .سيحتاج

المدرب أو المدربة إىل إعداد عرض تقديمي يضم
األشكال الواردة في الفصل لعرضها بشكل مكبر

أمام المجموعة المتدربة في قاعة التدريب.

وسيحتاج المدرب أو المدربة في هذا الفصل إىل

مواد مهمة الستخدامها في العرض والتمارين مثل

ورق قالب ،بروجكتور ،أقالم عريضة ،وكروت ليقوم
المتدربون والمتدربات بالكتابة عليها .كما أنه من

المهم توفير سلة للقيام بأحد التمرينات الواردة في
الفصل كما سيتم التوضيح.

١ .١من المهم في هذه الجلسة أن يدرك المتدربون والمتدربات وجود فروق

بين مفهوم الجنس البيولوجي ومفهوم النوع االجتماعي (الجندر) ،وماهية

هذه الفروق خاصة في مجتمع صعيد مصر

٢.٢لمساعدة المتدربين والمتدربات عىل فهم الفروق بين الجنس البيولوجي
والنوع االجتماعي (الجندر) ،يمكن هنا القيام بتمرين الصفات الشخصية،

تمرين رقم ( )1.1الموجود في قائمة التمارين في نهاية هذا الفصل ،وعىل
المدرب أو المدربة الحرص عند القيام بالتمرين االلتزام بالوقت بقدر

اإلمكان ،بحيث يستغرق عرض المفهومين مع التمرين مدة  45دقيقة،

وأيضا تشجيع المتدربين عىل التعبير عن وجهات نظرهم بحرية وااللتزام

في المناقشة بمخاطبة العقل والمنطق ،حيث يتم شرح مفهوم األدوار

االجتماعية ومناقشتها مع المجموعة في  15دقيقة ،مع مراعاة اتاحة الفرصة

لجميع المتدربين في التعبير عن رؤيتهم الخاصة

٣.٣يمكن عرض مشهد من فيلم الحفيد ،وهو مشهد المذاكرة لألطفال التي
يقوم بها األب ،ومناقشة األدوار المختلفة لألب واألم في هذا المشهد،

وتغير دور األب اآلن في إطار األسرة مقارنة بالفترة الزمنية الحالية ،والتبدل

في دور األم التي أصبحت تعمل خارج المنزل ،وعىل المدرب أو المدربة

استخدام عرض المشهد لتلخيص الجلسة ومناقشته في  15دقيقة ،وربطه

بمفاهيم الجلسة وتلخيصها من خالله في  15دقيقة أخرى.

مفهوم الجنس البيولوجي

1

الصفات البيولوجية الخاصة بالنساء والرجال ،وهناك فروق بيولوجية متعلقة

عما هي عند
بالجهاز التناسلي لها وظائف فسيولوجية محددة ،تختلف عند الذكر ّ
األنثى.

الفصل األول
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مفهوم النوع االجتماعي (الجندر)
مصطلح النوع االجتماعي (الجندر) يطلق عىل العالقات واألدوار االجتماعية

والقيم التي يحددها المجتمع لكل من الجنسين (النساء والرجال) ،وهذه األدوار
والعالقات والقيم تتغير وفقا ً لتغير المكان والزمان ،وذلك لتداخلها وتشابكها مع
العالقات االجتماعية األخرى ،مثل الدين ،الطبقة االجتماعية ،العرق.

وتعرفه منظمة »الصحة العالمية« عىل أنه »المصطلح الذي يفيد استعماله

وصف الخصائص التي يحملها كل من الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية،
ال عالقة لها باالختالفات العضوية« .وأيضا ً قد عرفته وثيقة صادرة عن برنامج
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األدوار االجتماعية
إن إعادة تشكيل العالقة بين الجنسين بحسب المبادئ األساسية القائمة عىل
المساواة والديمقراطية وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية هي أمر ممكن

ألن أدوار الرجال والنساء هي من صنع المجتمع .فالدور هو نموذج سلوك

الفرد في المجتمع ،حيث يرتبط بتوقعات المجتمع من األفراد ،وهذه التوقعات

يبنيها عىل أساس الجنس ،فهناك أدوار خاصة بالذكور وأخرى باإلناث ،كما يق ّيم
المجتمع الرجال والنساء وفقا ً لنجاحهم/ن في تأدية األدوار التي يحددها لكل
منهما.

األمم المتحدة اإلنمائي بأن »مصطلح النوع االجتماعي (الجندر) يشير إىل

الخواص االجتماعية والمشاركة في النشاطات االجتماعية كفرد في جماعة

محددة .وألن هذه الخواص هي سلوك وتصرفات يتم تعلمها ،فهي قابلة للتغير
وتتغير بالفعل عبر الزمن وتختلف باختالف الثقافات.«2

والعالقات المرتبطة بالنوع االجتماعي (الجندر) ،هي عالقات قائمة بين الرجال
والنساء كجنسين مختلفين ،تنشأ مترتبة عىل األدوار والمسؤوليات المتبادلة

بينهما ،وتحدد القيم المتعلقة بها ،وقد تكون عالقات داعمة للتعاون والتواصل

والمساواة ،أو قد تكون عالقات تصادم وانفصال وتنافس واختالف وعدم
مساواة .فهي دائما ً ما تشير إىل كيفية تعامل النساء والرجال بعضهم مع بعض
في المجتمع ،ودائما ً ما تختلف باختالف الزمان والمكان والعالقات االجتماعية

األخرى ،مثل الطبقة والعرق وغيرها.

وهناك فرق بين النوع االجتماعي (الجندر) والنوع

البيولوجي .فالنوع البيولوجي (الجنسي) كما ذكرنا،

يصف االختالفات البيولوجية في جسم المرأة

وجسم الرجل .أما النوع االجتماعي (الجندر) فإنه
يصف األدوار االجتماعية لكل نوع – أي ما هو

متصور ومتوقع بخصوص طبيعة المرأة أو الرجل،

أو كيف يجب أن تكون  -مع مالحظة أن األدوار

النسائية والذكورية تتغير مع مرور الوقت ،كما أنها
تختلف كثيراً ،سواء داخل الثقافات أو فيما بينها.

عندما نقول إن نسبة النساء

األم ّيات أعىل من الرجال األميين،

فهذا ليس بسبب طبيعتهن

البيولوجية كإناث ،وإنما ألنهن لم

يُرسلن إىل التعليم ،بسبب األدوار
المجتمعية المترتبة عىل كونهن
إناثاً ،التي ال تضع تعليم الفتيات
كأولوية.

إن أدوار الرجال والنساء هي
من صنع المجتمع ،وبالتالي
فهي قابلة للتغيير

الفصل األول
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الفصل األول

ويمكن أن نستعرض في الجدول التالي هنا ،عددا ً من األدوار النوعية (الجندرية) في المجتمع

خصائص الدور

الدور اإلنجابي

يعبر هذا الدور عن مسؤوليات حمل الطفل ووالدته ،ورعايته ،والعمل
المنزلي ،وبالرغم من أهمية هذا الدور إال أنه عادة ما ينظر إليه عىل

أنه عمل غير حقيقي ،وإنما جزء من الطبيعة والفطرة البشرية الخاصة

بالنساء.
الدور المجتمعي

يعتبر هذا الدور امتدادا ً لدور التكاثر من حيث أن محوره يركز عىل

المحافظة عىل المجتمع البشري ،ولكن يمتد االهتمام من اهتمام

أسري إىل اهتمام مجتمعي ،ويؤدى هذا الدور بشكل طوعي ،حيث

الدور مرتبط بتوقعات
المجتمع من الفرد

يهتم بتوفير الموارد وتنظيم استخدامها من قبل المجتمع ،باإلضافة

إىل تقديم الخدمات التي تساعد المجتمع البشري عىل البقاء والتطور،

يقوم بهذا الدور الرجال والنساء ويعتمد توزيعه ما بين الجنسين عىل
المفاهيم المجتمعية والثقافة المجتمعية السائدة في مجتمع ما.
يحدد الدور واجبات
وحقوق معينة والمركز
االجتماعي للفرد

الدور السياسي

يتلخص هذا الدور في سلطة اتخاذ القرار ،حيث تبدأ عملية اتخاذ

القرار داخل األسرة ،وتمتد لتصل النقابة والمجلس المحلي ،وحتى

المجالس التشريعية ،عادة ما ينظر لهذا الدور عىل أنه دور خاص

بالرجال بالرغم من دخول النساء لهذا الفضاء ،وعادة ما يكون هذا

الدور متغير بتغير
الثقافة ،المجتمع،
الدين ،السياسة،
االقتصاد

الدور مدفوع األجر ،إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (معنوية)
الرتباطه ارتباطا ً وثيقا ً بالمركز والسلطة.
الدور اإلنتاجي

هو الدور الخاص بإنتاج سلع وخدمات قابلة لالستهالك والتجارة،

بمعنى أن هناك قيمة تبادلية لذلك الدور مما يُكسبه أهمية مجتمعية

خاصة .يقوم بهذا الدور عادة كل من الرجال والنساء ،ولكن يعرف –
عادة – مجتمعيا ً عىل أنه دور للرجال ،وما زال هناك تقسيم واضح

لهذا الدور ما بين النساء والرجال ،حيث تُعرف بعض األدوار عىل أنها
أدوار أنثوية في حين تعرف أخرى عىل أنها أدوار ذكورية ،علما ً بأن هذه
التقسيمات متغيرة وتتأثر بعوامل عدة.
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أسئلة للنقاش

١ .١هل تعتبر هذه األدوار ثابتة ال تتغير؟ أي من هذه األدوار طبيعي ال يتغير؟
٢.٢من وجهة نظرك ما هي النتائج المترتبة عىل الفروق البيولوجية بين الذكر
واألنثى؟ وما هي وجهة نظر مجتمعك في ذلك؟

٣.٣هل العمل المنزلي يعتبر عمال ً منتجاً؟
٤ .٤هل عمل المرأة هو عمل ضروري أم ثانوي؟
متساو للذكور واإلناث؟
٥.٥هل فرص العمل نفسها متاحة بشكل
ٍ
٦.٦هل توجد مهن خاصة بالنساء ومهن خاصة بالرجال؟
الجلسة 2

المفاهيم والتعريفات  -تابع
يتابع المدرب أو المدربة في هذه الجلسة عرض المفاهيم والتعريفات المتعلقة

بمجال النوع االجتماعي (الجندر) ،وتضم المفاهيم التي يتم عرضها هنا المساواة

النوعية (الجندرية) ،التمييز ضد المرأة ،تمكين المرأة ،حقوق المرأة ،العنف

القائم عىل النوع االجتماعي (الجندر) ،وإدماج الرجال في قضايا النوع االجتماعي

(الجندر).

يرجى اتباع اإلرشادات التالية عند تنفيذ الجلسة:

١ .١عند شرح ومناقشة مفهوم المساواة النوعية يمكن للمدرب أو المدربة

عرض الصورة التي تعرض الفرق بين العدالة والمساواة ،وكذلك تقديم

تمرين السلة تمرين رقم ( ،)1.2بعد مناقشة الجزء الخاص بالمساواة النوعية
(الجندرية) في مقابل العدالة النوعية (الجندرية) ،وكذلك يمكن استخدام
نتائج التمرين للمقارنة بين حالة المساواة وحالة العدالة وتحفيز تفكير

المجموعة المتدربة حول األمر في حوالي  30دقيقة.

٢.٢عند شرح ومناقشة مفهوم التمييز ضد المرأة يمكن عرض الفيديو التالي
عن أوضاع المرأة في مصر

https://www.youtube.com/watch?v=TMHkv6eBZw4

بحيث يستغرق مناقشة المفهوم والفيديو  15دقيقة
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٣.٣عند شرح ومناقشة مفهوم العنف القائم عىل النوع االجتماعي (الجندري)

يمكن مناقشة األرقام واإلحصائيات الواردة في ورقة العمل الخاصة بالعنف

ضد المرأة بحيث يستغرق مناقشة المفهوم وورقة العمل  30دقيقة

٤ .٤يتم إلقاء النظر حول مفهوم حقوق المرأة خالل  15دقيقة ،إلقاء الضوء عىل
تطور حقوق المرأة من خالل تمرين ( )1.3الخط الزمني خالل  30دقيقة

٥.٥عند شرح ومناقشة مفهوم إدماج الرجال في قضايا النوع االجتماعي يمكن
للمدرب أو المدربة تقسيم المجموعة األكبر إىل مجموعات عمل أصغر
لمناقشة األسئلة السابقة ،وعرض نتائج كل مجموعة للمناقشة بشكل

موسع بعد ذلك بحيث يستغرق مناقشة المفهوم  30دقيقة.

مفهوم المساواة النوعية (الجندرية)
»المساواة بين الجنسين ليست مسألة تخص النساء فحسب ،بل تعني الرجال

والنساء عىل حد سواء ،ويقصد بها تق ّبل وإدراك الفوارق بينهما ،واألدوار
المختلفة التي يؤديها كل منهما في المجتمع«.

3

ً
خاصة في مجتمع ال يُ ّمكن المرأة ،وال يؤهلها
والمساواة ال تحقق العدالة دائماً،

للوقوف عىل الدرجة نفسها مع الرجل ،ويضع الكثير من المعوقات االجتماعية
والثقافية في طريقها.

الفصل األول
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الفصل األول

وهذا يدفعنا إىل توضيح الفرق بين العدالة والمساواة النوعية (الجندرية)
المساواة النوعية (الجندرية)

العدالة النوعية (الجندرية)

عدم التمييز بين الرجل والمرأة

مفهوم العدالة قد يكون أشمل وأحق في بعض الحاالت من

بسبب الجنس في الحصول عىل

فرصة عمل أو االئتمان أو االنتفاع

من ثمار التنمية.

مفهوم العدالة قد يكون أشمل
وأحق في بعض الحاالت من
مفهوم المساواة ،فهو يهدف إىل
تحقيق توازن يحقق العدل

مفهوم المساواة ،فهو يهدف إىل تحقيق توازن يحقق العدل،
ويؤدي إىل حصول المرأة عىل وضع أفضل مما كانت عليه
من حيث:

١ .١عدالة توزيع الموارد
٢.٢عدالة توزيع المسؤوليات
٣.٣عدالة حصول المرأة عىل حقها من الخدمات وثمار التنمية.
وتتحقق العدالة من خالل:

١ .١التدخل الواعي في سياسات التنمية
٢.٢إدماج اعتبارات وقضايا واهتمامات النوع االجتماعي
(الجندر) في سياسات وبرامج ومشروعات التنمية.

ولتحقيق العدالة النوعية (الجندرية) ،قد نلجأ إىل تطبيق منهجية التمييز اإليجابي

تجاه المرأة ،لتعويض الفجوة التي يصنعها التمييز السلبي تجاهها ،ونقصد بذلك
4
إجرا ًء معينا ً يتم تجاه النساء بغرض العمل عىل إلحاقهن بالرجال ،مثل الكوتا
في مجلس الشعب لتشجيع تواجد المرأة سياسيا ً ولفرض وجودها عىل ساحة
صنع القرار.

العدالة

المساواة

الفرق بين العدالة والمساواة من حيث تحقيق العدل ،فكما نرى المساواة ال تعني تحقيق العدل دائماً.
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مفهوم التمييز ضد المرأة

مفهوم تمكين المرأة

»أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس الجنس ،من آثاره أو أغراضه

يمكن تعريف تمكين المرأة ،بأنه تلك العملية التي تصبح المرأة من خاللها
فرديا ً وجماعيا ً واعية بالطريقة التي تؤثر بها من خالل مصادر القوة في

النيل من االعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل ،في الحريات والحقوق

األساسية ،في مختلف الميادين االقتصادية ،والثقافية ،والسياسية ،والمدنية،

حياتها ،فتكسب الثقة بالنفس ،والقدرة عىل التصدي لعدم المساواة بينها

واالجتماعية .التمييز يتضمن أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم عىل أساس

والرجل 6 .فهو مفهوم يسعى للقضاء عىل كل مظاهر التمييز ضد المرأة،

األصل االجتماعي ،ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص ،أو

المرأة بتمكينـها من ظروفها وفرصها وممارسة حقها في االختيار ،وبمدى

العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل الوطني أو

المعاملة ،في االستخدام أو المهنة ،أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو

تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية ».

الفصل األول

من خالل اآلليات الـتي تعينها عىل االعتماد عىل الذات ،لذلك تتحقق قوة
توافر فرص اعتمادها عىل نفسها.

5

بما يعني أيضا ً أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل آخر يكون من أثره إبطال أو

إضعاف تطبيق المساواة في المعاملة في االستخدام أو المهنة ،فإذا لم يكن

االستبعاد عىل أساس مؤهالت تقتضيها وظيفة معينة ،فإنه يُع ّد من قبيل

هناك عدة أنواع توضح مفهوم تمكين المرأة في عدة مجاالت ،يُقاس من خاللها
وجود التمكين في المجتمع ،ويستطيع من خاللها المدرب أو المدربة توضيح
دالالت التمكين في المجتمع.

التمييز ،وعادة ما تبدأ عملية التمييز ضد اإلناث منذ الوالدة وحتى الوفاة.

أنواع التمييز
التمييز اإليجابي

التمييز السلبي

هو إجراء معين يتم تجاه فئة معينة بغرض

هو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل إلنسان عىل

نصت اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
ولقد ّ

أو الرأي السياسي أو األصل الوطني أو األصل

العمل عىل إلحاقها بالفئات األخرى.

التمييز ضد المرأة (السيداو) عىل أن التمييز

اإليجابي هو :إجراء مؤقت وأنه يرفع عن النساء

الظلم في بعض الحاالت وتم إلحاقه ببند توصية

بسبب تجاهل بعض الدول بنود االتفاقية.

آخر بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين
االجتماعي.

مالحظة للمدرب أو المدربة
يُسأل المتدربين والمتدربات عن أنواع التمكين
األكثر إلحاحا ً داخل مجتمعهم ويتم التركيز عليها
أثناء الشرح.
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التمكين االجتماعي

أنواع تمكين المرأة

7

يركز عىل زيادة نسبة مشاركة المرأة في القضايا المجتمعية ،التأكيد عىل دور

المرأة المهم في تكوين القيم اإليجابية عىل مستوى األسرة والمجتمع – رفع

مستوى الوعي للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد المرأة – والعمل عىل

توفير الخدمات التي تساعد المرأة عىل إحداث التوازن في مسؤوليتها ودورها
التنموي ،ويعد هذا التدريب تمكينا ً مجتمعيا ً للمرأة.

التمكين
االقتصادي

التمكين االقتصادي

التبعية االقتصادية للمرأة ،تؤدي إىل عرقلة قدرتها عىل رعاية نفسها ،لذلك

يهدف التمكين االقتصادي إىل زيادة في حجم مشاركة المرأة في سوق العمل،

التمكين
القانوني

التمكين
المؤسسي

ومدى استفادة المرأة من عائد المشاركة في التنمية ،وزيادة قدرات المرأة

واعتمادها عىل الذات من أجل إسهامها في الحياة االقتصادية.
التمكين السياسي

أنواع تمكين

يتمحور حول دعم المشاركة السياسية للمرأة من خالل زيادة نسبة تمثيلها

المرأة

في مواقع اتخاذ القرار ،زيادة نسبة عضويتها في األحزاب السياسية والنقابات

والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ،وزيادة تمثيلها في
المؤسسات.

التمكين
االجتماعي

التمكين
السياسي

التمكين القانوني

يسعى اإلطار القانوني إىل إيجاد ضمانات تحافظ عىل دور المرأة ،وتضمن

حقوقها ،من خالل العمل عىل تعديل التشريعات التي تحد من دور المرأة،

وتوعية المرأة بحقوقها القانونية ،وتطبيق جميع االتفاقيات الدولية التي تضمن
الحقوق المدنية للنساء.

التمكين المؤسسي

يهدف إىل تقوية البنية األساسية للمنظمات والهيئات ،التي تسعى إىل

أنواع تمكين المرأة في المجتمع متعددة ،وتختلف أولويتها باختالف المجتمع والثقافة السائدة.

النهوض في مجال المرأة ،وزيادة دور جميع المؤسسات التي تهتم بالمرأة،
وأيضا ً العمل عىل إيجاد شبكة اتصال بين صانعي السياسات الكفيلة بتحسين

وضعية المرأة في مختلف القطاعات.

الفصل األول

33

32

مفهوم العنف القائم عىل النوع االجتماعي (الجندري)

وتتعدد أشكال العنف ضد النساء مثل:

في سياق الحديث عن النوع االجتماعي (الجندر) ،عاد ًة ما تكون قضية العنف

والعنف الجنسي للطفالت ،العنف المتعلق بتحصيل المهور ،االغتصاب

المهم اإلشارة إىل أنه مع التطور في تطبيق المفهوم ،انتقل الحديث من

أو التحرش الجنسي ،والتخويف في بيئات العمل أو التعليم أو غيرها،

أوىل القضايا التي يتم إثارتها ،لما لها من آثار وتبعات سلبية كثيرة ،ومن

النقاش حول العنف ضد المرأة ،إىل التركيز عىل العنف القائم عىل النوع

االجتماعي (الجندري).

العنف الجسدي ،النفسي أو المعنوي داخل األسرة ،بما في ذلك التعذيب،

الزوجي ،ختان اإلناث ،والممارسات التقليدية األخرى الضارة بالنساء ،االعتداء
واالتجار بالنساء ،واإلجبار عىل الدعارة ،والعنف األسري .تشمل ممارسات
العنف ضد النساء أيضا ً التعقيم اإلجباري ،أو اإلجهاض اإلجباري ،استخدام

وسائل منع الحمل تحت التهديد أو اإلجبار ،قتل الطفالت ،واختيار نوع
الجنين بواسطة اآلباء.

يُع ّرف العنف ضد المرأة عىل أنه:
« كل األفعال العنيفة ضد المرأة ،التي
ينتج عنها أو من المرجّح أن ينتج عنها
أذى جسدي ،أو جنسي ،أو معنوي ،أو
اقتصادي أو أية معاناة للنساء أو التهديد
بها بواسطة اإلكراه ،أو المنع التعسفي
من الحريات ،سواء حدث ذلك بداخل
األسرة أو في الحياة العامة» 8

الفصل األول

العنف ضد المرأة
سلوك ُمتعلَّم

والعنف ضد المرأة سلوك يمكن أن يتعلمه الفرد ،أو يتم تلقينه بطرق مختلفة،

منها األوامر والسلوكيات من قبل المحيطين بالشخص ،أو بواسطة النموذج

كاالبن الذي يرى والده وهو يضرب أو يستغل والدته أو عن طريق األصدقاء،

المدرسة ،التلفزيون ،نموذج البطل ،وغيرها .ونتائج السلوك عندما تكون إيجابية

فإنها تعزز من حفاظ الشخص عىل ممارسة السلوك وتكراره  ،فعندما يحصل
الشخص الممارس للعنف عىل ما يريد من خالل السلوك العنيف ،مثل أن

للمعنِّف ،فمن المرجح أن يكرر ذلك السلوك ،والمجتمع بذلك
تخضع الضحية ُ

يعلم المرأة أن تكون سلبية وخاضعة ،من خالل ترسيخ رسائل معينة خاصة
بالعالقات والسلطة والسيطرة ،والرجل يتوقع منه أن يكون منافسا ً ومسيطرا ً

ومنتصرا ً دائماً ،والمجتمع يشجع تلك النزعة التنافسية ويتقبل استغالل اآلخر،

فالطريقة السائدة في التعبير عن الغضب المتوقعة من الرجل هي العنف ،سواء
أكان معنويا ً أم جسدياً ،ويشجع أيضا ً عىل استخدام ذلك العنف للمحافظة عىل
سيطرته عىل اآلخرين.

9

يمكن أن يحدث العنف ضد المرأة
من امرأة ،حيث تتحول الضحية إىل
جانية ،وتعيد إنتاج دورة العنف.

ورقة عمل  -العنف ضد المرأة

ورقة عمل  -العنف ضد المرأة

بعض احصائيات العنف ضد المرأة
يرجى قراءة المعلومات اإلحصائية الخاصة بالعنف القائم عىل أساس النوع
وبعض صوره وكذلك النتائج المترتبة عليه الواردة في ورقة العمل التالية

ومناقشتها في مجموعات صغيرة ،ثم طرح النتائج ومناقشتها مع باقي أفراد

المجموعة المتدربة.

 ٥.٥الممارسات التقليدية الضارة ،كاإلكراه عىل الزواج ،ختان اإلناث أو
الزواج المبكر.

علينا أن ندرك أن العنف الموجه لشخص ما ،ال يقع بمعزل عن باقي المجتمع،

فاآلثار المترتبة  10عىل العنف القائم عىل النوع االجتماعي (الجندر) هي آثار

جسيمة ومباشرة ،وطويلة األجل عىل المجتمع وعىل الصحة الجنسية والجسدية

والنفسية للشخص الناجي من آثار العنف ،ومنها:

 %40١ .١من الفتيات المصريات أقل من  18سنة متزوجات (الجهاز المركزي

١ .١اآلثار الصحية التي تتضمن وقوع حمل غير مرغوب فيه ،مضاعفات
عمليات اإلجهاض غير اآلمنة ،عدوى األمراض المنقولة جنسيا ً بما في

 %14.7٢.٢من الفتيات والنساء في الفئة العمرية بين  25-15غير متعلمات

٢.٢التأثير عىل الصحة العقلية والنفسية ،حيث يتسبب العنف في االكتئاب،

للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر ،تعداد )2017

(الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر ،تعداد )2017

٣.٣معدالت ختان البنات في مصر في الفئة العمرية  17-15سنة وصلت إىل
 %81في عام ( 2014اليونيسيف)

المعيالت  -تقديرات
 %30٤ .٤من األسر المصرية تعتمد ماديا ً عىل النساء ُ

حكومية (ما الذي يعنيه ذلك في ظل تحديات الحصول عىل عمل الئق
التي تواجهها النساء؟).

في حين أن العنف القائم عىل النوع االجتماعي (الجندري) يعني أي فعل مؤذ
يرتكب ضد إرادة الشخص ،وهو مبني عىل الفروق بين الذكور واإلناث التي

يعزى وجودها ألسباب اجتماعية .يمكن تصنيف العنف القائم عىل النوع

االجتماعي (الجندري) بشكل عام إىل خمس فئات :عنف جنسي ،عنف جسدي،
عنف عاطفي ،عنف اقتصادي ،والممارسات التقليدية الضارة.

تشمل كل فئة من هذه الفئات أنواعا ً مختلفة من العنف ،كالتالي:

١ .١العنف الجنسي مثل االغتصاب ،االعتداء الجنسي ،التحرش الجنسي
٢.٢العنف الجسدي ومن ذلك الصفع ،الضرب المتكرر أو باستعمال أداة
٣.٣العنف العاطفي مثل االستغالل النفسي
٤ .٤العنف االقتصادي كالحرمان من الميراث ،أو المنع من الحصول عىل
وظيفة أو مصدر دخل

ذلك فيروس اإليدز

القلق ،اضطرابات ما بعد الصدمة ،وقد يؤدي إىل انتحار الشخص الواقع

عليه العنف.

تمتد آثار العنف إىل المجتمع ،حيث يؤثر العنف أيضا ً عىل حياة األطفال
وتطورهم ومشاركتهم في مؤسسات التعليم كالمدرسة ،في حالة األسر
قد توصم مجتمعيا ً بسبب العنف القائم عىل النوع االجتماعي (الجندر)،

فعىل سبيل المثال عندما يولد طفل نتيجة لالغتصاب ،أو عندما يقرر أفراد
األسرة الوقوف إىل جانب أحد الناجين أو الناجيات من العنف ،فإن أفراد
المجتمع قد يتجنبون التواصل والتعامل معهم.

كما أن هناك آثارا ً اقتصادية تشمل تكاليف نظم الرعاية الصحية واالجتماعية،
قد تقلل من قدرة العديد من الناجين والناجيات عىل المشاركة في الحياة

االجتماعية واالقتصادية.
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الحقوق والحريات والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم بسبب الدين ،أو العقيدة،

يمكن اإلشارة إىل أنه في جميع أنحاء العالم تتأثر النساء بالعنف القائم

االجتماعي ،أو االنتماء السياسي أو الجغرافي ،أو ألي سبب آخر .التمييز والحض

عىل النوع االجتماعي (الجندري) بدرجة أكبر من الرجال .الجدير بالذكر أن
الرجال يتعرضون أيضا ً لمثل هذا العنف ،خاصة العنف الجنسي في
حاالت النزاعات المسلحة مثاالً ،في حين أن النظرة الشائعة للرجال هي

أنهم جناة ،إال أنه مع التطور الحادث في المجتمع يمكن العمل عىل إشراكهم

في مكافحة العنف ضد المرأة ،والدفاع عن حقوقها ،كما سيناقش في
الجزء الخاص بإشراك الرجال.

أو الجنس ،أو األصل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو اإلعاقة ،أو المستوى

عىل الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون ،تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة

للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ،وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا«.

المادة ( )93التي تنص عىل أن» :تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود والمواثيق

الدولية لحقوق اإلنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد
نشرها وفقا ً لألوضاع المقررة« .إال أننا قد نجد بعض القوانين التي مازالت تقف
حائال ً دون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ،مثل :قضايا األحوال الشخصية،

الشهادة في المحاكم ،كذلك القوانين العقابية التي الزالت تجيز تأديب الزوج

مفهوم حقوق المرأة

لزوجته بحجة استعمال الحق ،باإلضافة إىل استخدام مبدأ الرأفة مع الرجل في

كلمة الحق ً
لغة تعني الثبوت والوجوب ،األمر الثابت ،الحق ضد الباطل،

عليها تتم انتهاكات حقوق المرأة.

جرائم القتل التي يقوم مرتكبوها بتغطيتها تحت مسمى جرائم الشرف التي بناء

وتستعمل كلمة الحق بمعنى العدل والمساواة .وحين نتحدث عن حقوق المرأة
فإنها تؤكد دائما عىل كونها إنسانا ً كامل األهلية في المجتمع ،وحقها األصيل في

كذلك يحول المجتمع بعاداته وأعرافه دون تفعيل وتطبيق القوانين المنصفة

المواثيق واإلعالنات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان قضية مساواة المرأة

القاصرات ،وإن كان حال دونه القانون ولكن العرف في المجتمع يتحايل عليه

التمتع بكافة الحقوق والحريات اإلنسانية األساسية دون تمييز .ولقد خصت

للمرأة ،الغير محققة لمبدأ العادات والتقاليد ،ففي مجتمع الصعيد ينتشر زواج

وعدم جواز التمييز ضدها باالهتمام ،حيث أكد »ميثاق األمم المتحدة« ،إيمان

بالزواج العرفي ،أو بمجرد اإلعالن الشفوي العام (اإلشهار) عن الزواج ،مما يترتب

الكرامة والقيمة كبشر ،وبأنها ستسعى من خالل نشاطها لضمان تقدم المرأة

تصل إىل حق إثبات نسب الطفل ،بجانب األضرار النفسية والجسدية والمادية.

المنظمة والتزامها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ،بمعنى المساواة في
وضمان االعتراف العالمي بالمساواة القانونية بين الرجل والمرأة.

وقد أقر الدستور المصري حقوق المرأة  11في المادة ( ،)11التي تنص عىل أن

»تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا ً ألحكام الدستور«» .تعمل
الدولة عىل اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيال ً مناسبا ً في

المجالس النيابية عىل النحو الذي يحدده القانون ،كما تكفل للمرأة حقها في

تولي الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات

والهيئات القضائية دون تمييز ضدها .وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل

أشكال العنف ،وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات

المعيلة
العمل .كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة ُ
والمسنة والنساء األشد احتياجاً« ،وكذلك المادة ( ،)51التي تنص عىل أن الكرامة
ُ
حق لكل إنسان وال يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها .المادة

( )53التي تنص عىل »المواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون في

عليه في حاالت الطالق أو وفاة الزوج حرمان الزوجة واألطفال من كافة حقوقهم
وجدير بالذكر هنا أن أحوال حقوق المرأة المصرية قد تبدلت من عصر آلخر،

فالمرأة المصرية مثال ً في العصر الفرعوني قد تدرجت في كل المناصب مثل

القضاء والحكم ووصلت حد التقديس ،وقد حصلت عىل حق التعليم منذ سن
الرابعة وحق التخصص العلمي في أي فرع من فروع العلم.

الفصل األول
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إدماج الرجال في قضايا النوع االجتماعي (الجندر)
تحدد األعراف االجتماعية المتعلقة بالتنشئة االجتماعية لألوالد والرجال مفاهيم

ممارسة القوة والهيمنة الذكورية ،خاصة في صعيد مصر ،وتتطلب عملية إدراك
معنى النوع االجتماعي (الجندر) أكثر من تناول قضايا النساء فقط ،فالنوع

االجتماعي (الجندر) يخاطب الرجل ودوره االجتماعي ،وعدم تطبيق العدالة
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هذه األدوار غير العادلة للرجل وللمرأة عىل حد سواء ،تجعل من عملية إدماج
الرجال في قضايا النوع االجتماعي (الجندر) أمرا ً مهماً ،ألننا شركاء بالضرورة
في الحياة.

وهناك بعض المعوقات في إدماج الرجال في قضايا النوع االجتماعي (الجندر):
١ .١غالبا ً ما تميل األطر العملية إىل معاملة النساء والرجال وكأن من السهل

النوعية (الجندرية) لكل الفئات ،فنحن نهدف اىل اعتماد استراتيجيات تخاطب

تحديدهما في مجموعات ،عىل أساس االعتبار الجنسي فقط ،فهي تفترض

تعطي ثمارها للرجل والمرأة عىل حد سواء .فمن جهة يستطيع الرجال والنساء

الرجال

الفجوة والمساواة النوعية (الجندرية) بطريقة أكثر فاعلية وشمولية إنسانية،

أن يكونوا حلفاء في محاربة عملية إقصاء النساء وإبعادهن ،ومن جهة أخرى من

الممكن إقصاء بعض الرجال من المبادرات المفترض بها أن تفيدهم بشكل عام

أو تفيد الرجال عامة.

من خالل تعزيز مشاركة الرجل اإليجابية في القضايا النوعية (الجندرية) ،بمعنى

أن للنساء اهتمامات مختلفة ومتطلبات تختلف دائما عن متطلبات

٢.٢قد تحجب عملية التركيز عىل النساء كفئة أشكاال ً أخرى من اإلبعاد للرجال
٣.٣مخاطبة أبعاد النوع االجتماعي(الجندر) في القوى الموجودة أو المسلوبة،
يعني التأكد من عدم الخلط بين مفهوم النوع االجتماعي (الجندر) وفكرة

تكريس الموضوع لمساعدة النساء ،ولضمان معالجة الفرضية القائمة عىل

اعتبار المرأة ضحية والرجل المشكلة التي يجب تجنبها .وبالتالي يجب

أن يتحرر الرجل من الموروثات الظالمة له وللمرأة ،ويعيد التفكير والنظر في
قضايا النوع االجتماعي (الجندر) انطالقا ً من هوية إنسانية ونظرة عادلة ،فالرجل

تجنب أي فرضية تقوم عىل تماثل النساء واحتياجاتهن فقط مع قضايا

الصعيد أن يُقتل في حاالت الثأر ألنه الرجل ،وغير ذلك من جميع المسؤوليات

حلفاء في محاربة عملية إقصاء النساء وإبعادهن.

أيضا ً يعاني من الدور المجتمعي المخ ّول إليه من المجتمع ،يصل في مجتمع

المرهقة في تكاليف المعيشة والزواج ،ومسؤولية الوصاية عىل وحماية األنثى
في حياته دائماً ،من أم ،ابنة ،أخت ،زوجة ،تصل به أحيانا ً إىل الشعور بالعجز.
أثرت أيضا ً التنشئة والتربية المجتمعية في صعيد مصر ،عىل الرجل منذ

الطفولة ،فالطفل الذكر مثال ً ال يسمح له بالبكاء (متبكيش عشان أنت راجل)،

ويتحمل مسؤوليات كثيرة ال تتناسب مع طفولته ،ألنه الولد ،ويوجهه المجتمع
نحو العنف لكي يعترف برجولته ،وقد يجبر الرجل أيضا ً عىل الزواج من ابنة

عمه ألنه الذكر ،والبد أن يحافظ عىل مال العائلة ،أو قد يجبر عىل ترك تعليمه
واالعتناء بأرض العائلة ،وفي كثير من األحيان ال يتزوج إال بعد زواج أخواته

البنات ،وإن كان هو عائل األسرة فال بد أن يتحمل تكاليف زواجهن كما يرتضي

المجتمع.

الفصل الرابع

النوع االجتماعي (الجندر) ،ومن هنا يستطيع الرجال والنساء أن يكونوا
12

فالرجل أيضا ً يعاني من الدور
المجتمعي المخ ّول إليه من
المجتمع ،يصل في مجتمع الصعيد
أن يُقتل في حاالت الثأر ألنه الرجل
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إبراز نماذج رجال داعمين للعدالة الجندرية ،وإبراز

مشاكل الرجال وثمن الذكورية في المجتمع أمور

مهمة في توضيح مفهوم إدماج الرجال في قضايا
النوع االجتماعي.
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جلسة 3

القانون الدولي وحقوق المرأة ١-
اتفاقية السيداو مثاال ً
تستعرض هذه الجلسة واحدة من أهم االتفاقيات الدولية في مجال حقوق
المرأة ،هي اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال العنف ضد النساء المعروفة

بالسيداو ،وتكمن أهمية التعرف عىل أقسام االتفاقية في إدراك أن المفاهيم
التي تم استعراضها سابقا عادة ما تكون هي اللغة المستخدمة لتحقيق

أسئلة للنقاش

اإللزام وخلق المناخ المحفز عىل تحقيق العدالة النوعية (الجندرية) ،بمعنى أن

١ .١لماذا يعتبر إشراك الرجال في قضايا النوع االجتماعي (الجندر) مهماً؟

المنشودة ،وعمل مجموعات ومبادرات ومشروعات عاملة في المجال.

٢.٢هل هناك تبعات عىل الرجل المناصر للعدالة النوعية (الجندرية) في
المجتمع الصعيدي؟

٣.٣ما هي العقبات التي قد تحول دون إشراك الرجال؟ وكيف يمكن تخطيها؟

االتفاقيات الدولية ولغتها عادة ما تكون هي البداية للعمل عىل تحقيق العدالة

يرجى اتباع اإلرشادات التالية عند تنفيذ الجلسة:

١ .١تنقسم الجلسة إىل جزئين :في الجزء األول يقوم المدرب أو المدربة بعرض
عام عن االتفاقية ،وفي الجزء الثاني يمكن تنفيذ التمرين ( )1.3الخاص
بالتعرف عىل نصوص اتفاقية سيداو

يتمان في خالل60
٢.٢من المهم التأكد من أن عرض االتفاقية والتمرين ّ

دقيقة ،فالهدف هو التعرف بشكل عام وليس التمعن ودراسة تفصيلية

لمحتوى االتفاقية.

التعرف عىل السيداو
تُع ّد اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،المعروفة باختصارها

اإلنجليزي  ،CEDAWمن أشهر االتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة عىل المستوى

الدولي .تناولت اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد المرأة مسألة

األدوار النوعية (الجندرية) في المجتمع ،فأكدت ديباجتها أن التنمية التامة
والكاملة ألي بلد ورفاهية العالم ،وقضية السلم ،تتطلب جميعا ً مشاركة المرأة
عىل قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.

واعتبرت أن دور المرأة العظيم في رعاية األسرة ،وفي تنمية المجتمع ،الذي

لم يعترف به حتى اآلن عىل نحو كامل ،واألهمية االجتماعية لألمومة ولدور

الوالدين كليهما في األسرة ،وفي تنشئة األطفال ،وأن دور المرأة في اإلنجاب؛
ال يجوز أن تكون أساسا ً للتمييز ،بل إن تنشئة األطفال تتطلب بدال ً من ذلك
تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل .كما أكدت االتفاقية أن
تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ،يتطلب إحداث تغيير في الدور

الفصل األول
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التقليدي للرجل ،وكذلك في دور المرأة في المجتمع واألسرة ،وأكدت االتفاقية
في المادة ( )5أن عىل الدول اتخاذ جميع اإلجراءات لتغيير األنماط االجتماعية

والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ،بهدف تحقيق القضاء عىل التحيزات والعادات

العرفية ،وكل الممارسات األخرى القائمة عىل االعتقاد بكون أي من الجنسين
أدنى أو أعىل من اآلخر ،أو عىل أدوار نمطية للرجل والمرأة .أكدت أيضا ً عىل

كفالة تضمين التربية العائلية فهما ً سليما ً لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،

واالعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين ،عىل
أن يكون مفهوما ً أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي في جميع الحاالت.
وأضافت االتفاقية في المادة ( )16منها ،ضرورة قيام الدول بتعديل األنماط

االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ،بهدف تحقيق القضاء

عىل التحيزات والعادات العرفية ،وكل الممارسات األخرى القائمة عىل فكرة
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تمرين 1.1

الصفات الشخصية
يهدف هذا التمرين إىل التعبير عن ومناقشة الصفات الشخصية المرتبطة

بالنوع االجتماعي (الجندر) ،ومناقشة ما إذا كان التوقع المسبق لتمثيل هذه
الصفات بجنس معين دون غيره فكرة عادلة أو منطقية أم ال.

حتى تتمكن كل المجموعة المتدربة من التعرف بعمق عىل االتفاقية ،يمكن

معين من االتفاقية وعرضها عىل باقي األفراد في باقي المجموعات.

عدد المتدربين
والمتدربات
20

١ .١يتم تقسيم الحضور الي مجموعتين ،وتأخذ كل مجموعة ورقة أسئلة بها

كما هو موضح  -أقالم

صفات ،ويتم وضع عالمة عليها لإلشارة إىل الصفات التي ينظر إليها
اجتماعيا ً عىل أنها تميل «لألنوثة» أو «للذكورة» أو «حيادية» ،ثم يطلب وضع

عالمة عىل الصفات التي يصف بها المتدرب أو المتدربة نفسه/ها.

٢.٢عندما ينتهي جميع المتدربين والمتدربات ،يقوم المدرب أو المدربة

بالمقارنة بين التوزيعات االجتماعية ،ثم يقوم المتدربون والمتدربات
ً
بتعليق الصفات التي تم االتفاق عليها عىل أنها تابعة للنساء اجتماعيا أو
تابعة للرجال اجتماعياً ،وذلك بحسب تابعيتها من وجهة نظرهم

٣.٣في النهاية يتضح أن الصفات في حد ذاتها ال تتسم ال باألنوثة وال بالذكورة،

وأنها قد تكون في كليهما (بل ترتبط بالمهنة والمجال االجتماعي والموقف

للمدرب أو المدربة القيام بتمرين ( )1.3من قسم التمارين ،حيث يتمكن

المتدربون والمتدربات من العمل في مجموعات ،تقوم كل منها بقراءة قسم

 30دقيقة

الطريقة

جميع الحاالت.

التعرف عىل نصوص االتفاقية من خالل التمرين

المدة الزمنية

المواد المطلوبة

دونية أو تفوق أحد الجنسين ،أو عىل أدوار نمطية للرجل والمرأة ،بكفالة
أن تتضمن التربية األسرية تفهما ً سليما ً لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية

واالعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم
وتطورهم ،عىل أن يكون مفهوما ً أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي في

الفصل األول

الذي ينميها أو يطمسها بدرجات مختلفة)

٤ .٤ثم يفتح المدرب أو المدربة المناقشة حول توابع نسبة صفة لمجموعة من
األشخاص مع نفيها عن مجموعة أخرى

٥.٥

أوراق أسئلة مطبوعة

الهدف من التمرين
أن يدرك المتدربون

والمتدربات التفاوت

الموجود في المجتمع

وفيما بين األشخاص

في ظل فهمهم للنوع

االجتماعي (الجندر)

ما هوى سوى إدراك

نابع من تنميط وثقافة
المجتمع ،وأن التوقع
المسبق هو نتيجة

أفكار مسبقة ناشئة عن
آخرين ،وليست عن

تفكير عادل أو منطقي.

مالحظة للمدرب أو المدربة
يجب عىل المدرب أو المدربة أال يفترضوا النهاية

التي سيخلص إليها المتدربون والمتدربات ألن من
الممكن أن يخلصوا إىل صفات يرون من وجهة

نظرهم أنها تحمل صفة دون األخرى وبالتالي يجب

أن يكون المدرب أو المدربة جاهز(ة) للتعامل من
خالل طرح المزيد من األسئلة عىل المشاركين
لتحليل النتيجة أيا ً كانت.

استمارة الصفات الشخصية

استمارة الصفات الشخصية

ينظر إليها
ينظر إليها
ينظر إليها
أنا أنظر إليها عىل
اجتماعيا ً عىل أنها اجتماعيا ً عىل أنها اجتماعيا عىل أنها
أنها
صفة حيادية
صفة نسائية
صفة رجولية

ينظر إليها
ينظر إليها
ينظر إليها
أنا أنظر إليها عىل
اجتماعيا ً عىل أنها اجتماعيا ً عىل أنها اجتماعيا عىل أنها
أنها
صفة حيادية
صفة نسائية
صفة رجولية
المغامرة

التعاون

الشراسة

الشغف

التكيف

المنطق

التواضع

الفضول

الروقان

الواقعية

السيطرة

المخاطرة

الرعونة

الهدوء

الحس المرهف

حب الرياضة

الشجاعة

الموهبة التقنية

الحساسية

التفوق

المبادرة

الغالسة

حب الحرية

االنزواء

العنف

الطيبة

التحدي

الدم الخفيف

الجمال

العاطفية

النكد
كثرة الشجار
كثرة األحالم
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المدة الزمنية
 20دقيقة

عدد المتدربين

والمتدربات

تمرين 1.2

السلة

يهدف هذا التمرين إىل توضيح الفرق بين العدالة والمساواة من خالل
ثالث مراحل.

20

المواد المطلوبة

طاولة مستطيلة ،طاولة
دائرية ،كراسي ،كرة

وسلة

الهدف من التمرين
أن يدرك المتدربون

والمتدربات الفارق بين

مفهوم المساواة النوعية

(الجندرية) والعدالة

النوعية (الجندرية) في
المجتمع ،ويقومون

بالربط بين المفهومين

ومواقفهم الحياتية.

الطريقة
١ .١يقوم المدرب أو المدربة بوضع سلة صغيرة وسط طاولة مستطيلة
٢.٢يُطلب من المتدربين والمتدربات أن يجلسوا/ن حول الطاولة
٣.٣يُعطى كل متدرب ومتدربة كرة صغيرة ويطلب من كل منهما وضعها في
السلة دون أن يتحرك/تتحرك من مكانه/ها

٤ .٤يُطلب من المتدربين والمتدربات أن يجلسوا/ن حول طاولة مستديرة
٥.٥يُطلب من ثالثة متطوعين أو متطوعات أن تُغطى أعينهم وأن يحاولوا
إلقاء الكرة في السلة ويتم تقريبهم من السلة خطوة حتى يقوموا

بالتسديد الصحيح ،وقد يساعدهم أحد المتدربين أو المتدربات بتوجيه
الكرة نحو السلة

٦.٦يُسأل المتدربين والمتدربات المغطى أعينهم عن مشاعرهم أثناء
المحاوالت

٧.٧يُناقش المتدربين والمتدربات في مراحل اللعبة الثالث بحيث يكون واضحا ً

47

بعد المناقشة الهدف من كل مرحلة كالتالي:
» »المرحلة األوىل :حيث تعبر فرصة إلقاء الكرة للجميع عن المساواة في
الفرص وهي مساواة زائفة ال تحقق العدل أو مساواة حقيقية

» »المرحلة الثانية :حيث تعبر الدائرة عن مساواة في الفرص والمسافة
ولكنها قد ال تحقق العدالة في وجود احتياجات خاصة بين األفراد

» »المرحلة الثالثة :حيث تعبر عن العدالة باألخذ في االعتبار االحتياجات

الخاصة وتطبق التمييز اإليجابي حتى يستطيع الجميع الحصول عىل
نفس الفرص

٨.٨في النقاش يجب مراعاة أن يُسأل المتدربين والمتدربات عما أرادوا

التحرك من عىل الكرسي تجاه مكان أفضل إللقاء الكرة ،وعما إذا كانت

اللعبة تحاكي مواقف لهم من الواقع ،ويسأل الجميع عن مشاعرهم في

مراحل التمرين خاصة الثالثة متطوعين أو متطوعات أ ثناء محاوالتهم.

الفصل األول
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المدة الزمنية

 30دقيقة

عدد المتدربين

والمتدربات

تمرين 1.3

التاريخ الحدث

الخط الزمني
يهدف هذا التمرين إىل توضيح الخط الزمني لحقوق المرأة خالل

المائة عام الماضية.

20

الطريقة

المواد المطلوبة

١ .١توزع األقالم واألوراق عىل المتدربين والمتدربات

أوراق وأقالم

الهدف من التمرين

خلق حالة تواصل بين

المتدربين والمتدربات

وبين حقوق المرأة من
خالل ربط األحداث

1941
1952

حصول المرأة المصرية عىل حق االنتخاب والترشيح ،وهو ما تضمنه دستور .1956

٣.٣يمكن لكل متدرب أو متدربة لصق أي عدد من األوراق

1957

راوية عطية ،أول نائبة تدخل البرلمان المصري عن دائرة القاهرة.

٤ .٤تتم مناقشة الخط الزمني في المجموعة األكبر بعد االنتهاء منه

1962

تعيين أول وزيرة للشؤون االجتماعية في مصر وهي حكمت أبو زيد.

٥.٥يمكن االستعانة بالجدول التالي لبث روح التغيير اإليجابية بين

1979

تم تخصيص  30مقعدا ً برلمانيا ً للنساء كحد أدنى وبواقع مقعد عىل األقل لكل محافظة ولم

٢.٢يطلب من كل منهم كتابة حدث أو فعالية مهمة بالنسبة للنساء في
مصر ولصقها عىل الحائط في تسلسل زمني

مصر

والمتدربات

تعبير المتدربين

والمتدربات عن رؤيتهم
للتغيرات الحادثة في

حركة حصول النساء عىل حقوقهن في مصر ،في المائة سنة األخيرة،
13

٦.٦

1981
1996

والخاصة في مصر ،وتم
العامة
صدر قرار وزاري بحظر ختان اإلناث في المرافق الصحية
ّ
ّ

مالحظة للمدرب أو المدربة

والمتدربات كواجب منزلي قبل التمرين.

إدخال تعديل قانوني عام  2008يج ّرم إجراء الختان عىل أي فتاة ويحدد عقوبتها بالحبس من

ثالثة أشهر إىل سنتين أو بالغرامة.

يمكنك طلب تحضير حركة التغيير في حقوق

المرأة المصرية عبر العصور من المتدربين

يَسمح هذا القانون للرجال بالتنافس عىل هذه المقاعد.

مصر تصدق عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

1999

2000

حركة حقوق المرأة في

مصر

المساواة السياسية واالجتماعية للمرأة وكذلك الحق في التعليم الثانوي والجامعي.

د .سهير القلماوي أول امرأة مصرية تحصل عىل الماجستير والدكتوراه في األدب.

أي تقريبا منذ عام .1919

إيجابية تلهم المتدربين

1923

دعت هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر من أجل العمل عىل تحقيق

1927

التاريخية وبيان أصالة

إلقاء الضوء عىل نماذج

1919

سقوط أول شهيدة مصرية في مظاهرة دعت إليها هدى شعراوي ضد االحتالل اإلنجليزي.

عزيزة أمير تنتج أول فيلم سينمائي ناطق في السينما المصرية.

المتدربين والمتدربات حيث يستعرض هذا الجزء بعض التغيرات في

المفهوم في

جدول تمرين الخط الزمني

ألغى القانون الجنائي المصري المواد المتعلقة باإلعفاء من عقوبة جريمة االغتصاب إذا تزوج

المع َتدَى عليها.
الجاني ُ

تحديث البنية اإلجرائية لمنازعات األحوال الشخصية وتخفيض تكلفة التقاضي وتيسير

إجراءاته ،باإلضافة إىل إقرار حق الخلع والطالق من الزواج العرفي.

2004

تم تعديل قانون الجنسية بالقانون رقم ( )154لسنة  2004وتحقيق المساواة الدستورية بين األم

2009

صدر قانون ينص عىل زيادة نسبة مشاركة المرأة في االنتخابات واعتماد نظام الكوتا في

2016

تغليظ عقوبة ختان اإلناث إىل السجن مدة ال تقل عن  5سنوات وال تتجاوز  7سنوات.

المصرية واألب المصري في منح الجنسية المصرية ألبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.

انتخابات  2010بتعيين  64نائبة.
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المدة الزمنية

 30دقيقة

عدد المتدربين

والمتدربات

تمرين 1.4

التعرف عىل نصوص اتفاقية السيداو

يهدف هذا التمرين إىل التعرف عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال

التمييز ضد المرأة.

51

عند حدوث بعض الخالفات في المجموعة يمكن

التركيز عىل نقاط االتفاق والمشتركات أوالً ،وعند

مناقشة نقاط االختالف ،يجب إرساء قواعد احترام
وقبول اآلخر.

20

المواد المطلوبة

أوراق وأقالم ،نسخ من

اتفاقية السيداو

الهدف من التمرين

أن يتعرف المشاركون
عىل أهمية االتفاقات

يجب التحضير للمحتوى التدريبي جيداً ،وعند

الطريقة

مواجهة سؤال صعب يمكنك البحث مع المجموعة
عن إجابته من خالل عصف ذهني ،وال مشكلة أبدا ً

١ .١يقسم المتدربون والمتدربات إىل  4مجموعات ،كل مجموعة تحصل

من اإلعالن بعدم معرفة اإلجابة ،ويمكن البحث
الحقا ً وعرض اإلجابة للمجموعة.

عىل جزء من أجزاء االتفاقية

٢.٢توزع األوراق الملونة واألقالم الستخدامها في العرض
٣.٣تقوم كل مجموعة بقراءة الجزء المنوط بها ودراسته وتحليل مواده

يجب اشراك جميع المتدربين والمتدربات في

الدولية والوضع القانوني

الستخالص األفكار األساسية التي تناقشها االتفاقية ،وربطها بنوع
الحقوق التي ترتكز عليها من كونها حقوقا ً اجتماعية ،ثقافية  ..إلخ ،مع

التدريب بشكل متوازن يتبني تضمين كل أنواع

يدركوا ما هو ُمف ّعل

أجزاء ،وتلتزم كل مجموعة بالعمل عىل جزء من األجزاء

باإلقصاء.

لحقوق المرأة ،وأن
في تلك البنود في

مجتمعهم ،وما هو غير

ُمف ّعل ولماذا.

محاولة تطبيقها عىل أرض الواقع وربطها به .االتفاقية مقسمة إىل 4

الفصل األول

الشخصيات الخجولة واالنطوائية أو كل من يشعر

٤ .٤تبدأ المجموعات بالعرض والمناقشة بعد انتهاء المجموعات من
كتابة أفكارها عىل الورق الملون لعرضه.

ينبغي النظر للعمل التدريبي بأنه تيسير لمحتوى
معرفي تفاعلي يتشارك فيه المدرب أو المدربة

مع المجموعة التدريبية وليس هناك ثمة فوقية أو

أستاذية.

يمكن دائما ً تطويع المحتوى التدريبي والوقت

المستغرق الحتياجات وأداء المجموعة التدريبية،
ُ

فقد يكون هناك فقرات سريعة وفقرات تحتاج إىل

وقت أطول أو إعادة.

2

53

52

الفصل الثاني

أهداف الفصل
١ .١استكشاف عملية تكوين النوع االجتماعي
(الجندر)

٢.٢الهويات وكيف يتم المواظبة عليها

التكوين االجتماعي للنوع

٣.٣التعرف عىل تأثير التكوين االجتماعي عىل
المجتمع.

يتناول هذا الفصل كيفية تكوين مفهوم النوع

الزمن

االجتماعي (الجندر) ،والمؤسسات التي تؤثر في عملية
التكوين ،بداية من األسرة ،مرورا ً بالمدرسة ،فالعادات

 3ساعات مقسمة عىل جلستين ،مدة كل جلسة
 90دقيقة.

والتقاليد والثقافة السائدة.

الجلسة ( )1كيف يتم تكوين النوع
االجتماعي (الجندر)؟

الجلسة ( )2ما المؤسسات التي تسهم في
عملية التكوين؟

المنهجية
ينقسم النشاط في هذا الفصل إىل جلستين ،في

الجلسة ( )1تتكون مجموعات نقاش حول العوامل

Pattern 6

تؤثر في تشكيل النوع االجتماعي (الجندر) أما في
الجلسة ( )2فتعقد جلسة جدال بين المتدربين

والمتدربات حول ظاهرة مثل التي يتم إيرادها تاليا

في سياق توصيف هذه الجلسة.

يقوم المدرب أو المدربة من خالل عرض هذا

الفصل بتعريف مفاهيم مثل :الثقافة ،المجتمع،

األيديولوجية ،األبوية وغيرها .تعتمد الجلسة أيضا ً

عىل أسلوب الجدال بين المجموعات حول قضايا
معينة ،كما يمكن عرض فيلم ومناقشة قضيته.

54

سيحتاج المدرب أو المدربة إىل إعداد عرض

تقديمي يضم األشكال الواردة في الفصل لعرضها

بشكل مكبر أمام المجموعة المتدربة في قاعة
التدريب.

وبالتالي يحتاج المدرب أو المدربة في هذا الفصل

إىل بروجكتور ،ورق قالب ،أوراق عمل (ورقة واحدة

عن التكوين االجتماعي للنوع (الجندر((.
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محتوى الجلسات
الجلسة 1

كيف يتم تكوين النوع االجتماعي (الجندر)؟
تعتمد هذه الجلسة عىل قراءة المجموعة المتدربة للجزء األول من
ورقة العمل.

يرجى اتباع اإلرشادات التالية التي عىل المدرب أو المدربة مراعاتها أثناء الجلسة:
١ .١تنظيم المتدربين والمتدربات في مجموعات صغيرة

٢.٢تعيين مفهوم لكل مجموعة مثل الثقافة ،األسرة ،المجتمع ،العادات
والتقاليد ،األبوية

٣.٣تناقش المجموعات هذه المفاهيم لمدة  30دقيقة وتختار من بينها مقررا ً أو
مقررة لتقديم تقرير إىل الجلسة العامة

٤ .٤تشترك المجموعات في المناقشات في الجلسات العامة حيث تستغرق
المناقشات مع كل المجموعات  40دقيقة أخرى

٥.٥بُنا ًء عىل نتائج المناقشات تُصنف المجموعات العوامل المؤثرة عىل

تشكيل مفهوم النوع االجتماعي (الجندر) باستخدام الشكل الموضح لمدة 20
دقيقة أخيرة في الجلسة.

أسئلة للنقاش
1 .1بناء عىل المناقشة ،هل توقعات المجتمع من الرجال والنساء تختلف؟
2.2هل تختلف هذه التوقعات عبر الزمان في الدولة نفسها؟ المحافظة؟
القرية؟

3.3هل تختلف من مكان آلخر؟ ما بين الصعيد وسيناء مثالً؟
4 .4ما هي العوامل المتفاعلة والمشتركة في تشكيل النوع االجتماعي؟
5.5ما هي العوامل التي أثرت عليك بشكل أكبر؟

الفصل الثاني
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٢.٢يسجل المدرب أو المدربة عىل الورق القالب حجج كلتا المجموعتين،

وباستخدام نقاط النقاش ،ينبغي عىل المدرب أو المدربة بعد ذلك أن يطور

التعليم

المناقشة في اتجاه كيفية بناء األدوار النوعية (الجندرية) بشكل منهجي

وصيانتها وتبريرها ،بمساهمة الكثير من األبنية والكيانات االجتماعية ،مثل

األسرة ،المدرسة ،وغيرها

الدين

العرق

والمعتقد

االجتماعي للنوع ،عىل المتدربين والمتدربات قراءتها ومناقشتها في

ظل أسئلة النقاش

النوع
االجتماعي

٤ .٤يمكن للمدرب أو المدربة أيضا ً اختيار موضوع أكثر مالءمة للمجموعة،

كما أن المدرب أو المدربة لديهما خيار عرض الفيديو المناسب خالل هذا

الوضع

السن

٣.٣يطلب من الحضور قراءة الجزء الثاني من ورقة عمل البناء

الصحي

الفصل لتوضيح البناء االجتماعي للنوع ،وذلك إن سمح الوقت

٥.٥يمكن أن نقترح هنا فيلما ً قصيرا ً من إنتاج مجموعة »علي صوتك«
بعنوان »الحلم للجدعات«

https://www.youtube.com/watch?v=u2Y90-jLWrA

الوضع االقتصادي
واالجتماعي

٦.٦في الجزء الثاني من ورقة العمل من المهم أن يوضح المدرب أو المدربة

أن كيفية بناء النوع االجتماعي(الجندر) ،والخصائص ،هي ليست بأي حال

من األحوال ،شاملة ،ولكن ينبغي أن تساعد عىل تحفيزنا عىل التفكير حول

جذور جميع أشكال التفاوت بين الجنسين ،وفهم ذلك يساعدنا عىل تقدير
شكل يوضح بعض العوامل المتفاعلة والمشتركة في تكوين النوع االجتماعي (الجندر).

المقاومة ألي تغيير بحيث
تعقيد القضايا النوعية والمصادر المحتملة
ِ
يستغرق المناقشة العامة وورقة العمل والفيديو المقترح  60دقيقة

٧.٧في الجزء الخاص بالتراث الشعبي يمكن أن يطلب المدرب أو المدربة من

المتدربين والمتدربات ،كتابة قائمة من األمثال الشعبية التي ترسخ التمييز

الجلسة 2

ما المؤسسات التي تسهم في عملية التكوين؟
تعتمد هذه الجلسة عىل قراءة المجموعة المتدربة للجزء الثاني من ورقة العمل.
يرجى اتباع اإلرشادات التالية التي عىل المدرب أو المدربة أثناء الجلسة:

١ .١تعقد مناقشة حول ظاهرة متأثرة بأدوار وصفات النوع االجتماعي (الجندر)،
مثل «إذا كانت عندي الفرصة أن يكون لدي طفل واحد فقط ،أُفضل
أن يكون فتاة «.للتحضير للمناقشة ،يقسم المتدربين والمتدربات عىل

مجموعتين ،إحداهما تدعم األمر واألخرى تعارض االقتراح ،ويُفتتح النقاش

ضد المرأة ،من خالل تنفيذ تمرين ( )2.1في القسم الخاص باألنشطة

والتمارين بحيث يستغرق  30دقيقة.

الفصل الثاني
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مالحظة للمدرب أو المدربة
في المناقشة يرجى الحرص عىل أال ّ يتحول المدرب أو المدربة إىل طرف في

ورقة عمل  -البناء االجتماعي للنوع

١
للنوع
البناء االجتماعي
الجزء األول :كيف يتم تكوين النوع االجتماعي (الجندر)؟

النقاش لمنح الحضور الحرية التامة في التعبير عن رؤيتهم ،واالستفادة من

التنوع في الرأي الموجود لدى مجموعة التدريب.

يرجى قراءة المعلومات الخاصة بكيفية تكوين النوع االجتماعي الواردة في

عىل المدرب أو المدربة مراعاة أن الهدف في هذا الجزء ترك مساحة مناسبة

الجزء األول من ورقة العمل التالية ومناقشتها في مجموعات صغيرة ،مع

الوقت المتاح.

والتقاليد ،األبوية ،ثم طرح النتائج ومناقشتها مع باقي أفراد المجموعة

تعيين المفهوم الخاص لكل مجموعة مثل الثقافة ،األسرة ،المجتمع ،العادات

للمتدربين والمتدربات لعرض أفكارهم وآرائهم وتجاربهم الشخصية في إطار

أسئلة للنقاش
١ .١كيف يمكن التعامل مع عمليات ومؤسسات البناء االجتماعي للنوع؟
٢.٢كيف يمكن استخدام الثقافة إلحداث تغيير؟ هل يكون باالستيعاب أم
بالمواجهة؟ وهل هناك طرق أخرى مقترحة غير هاتين الطريقتين؟

٣.٣ما الوسائل الموجودة لدينا لتغيير األمور؟

المتدربة.

يرتبط البناء االجتماعي للنوع بالتنشئة االجتماعية ألفراد المجتمع ،فالتنشئة هي

التي اكتسب بها الفرد العناصر االجتماعية والثقافية في محيطه ومن ثم أدخلت

في بناء شخصيته .وذلك بتأثير من التجارب اإلنسانية والقوانين االجتماعية

المعلنة والغير معلنة تحدث من خالل عملية تفاعل بينه وبين البيئة المحيطة به

مما يتطابق مع توقعات المجتمع المنوطة به كفرد ومن ثم يعدل سلوكه وأفكاره
بما يضمن تضمينه داخل النسق االجتماعي ويعطيه إحساس االنتماء واألمان.
وهناك عوامل ومؤثرات مختلفة تفاعلت دائما مع التنشئة والبناء االجتماعي

للنوع مثل الثقافة ،والعادات والتقاليد ،والظروف االقتصادية والسياسية،

والعوامل التاريخية من المهم تحليلها وفهمها للتعرف عىل أثرها عىل بناء النوع
االجتماعي (الجندر) ،حتى يمكن تغييرها لتحقيق العدالة النوعية )الجندرية).

التعريفات الالحقة هي أدوات مساعدة ،حيث يمكن للمفاهيم السابقة أن تقبل
تعريفات أخرى يطرحها المتدربين والمتدربات.

الثقافة

يمكن تعريف الثقافة بأنها مجموع األفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد

واالتجاهات فـي مجتمع ما ،والتي توجه التنشئة االجتماعية للفرد ،فهي غالبا كل
شيء نستطيع اكتسابه من المحيط الخاص بنا.

المجتمع

مجموعة من الناس الذين يعيشون معا ً وتجمعهم تقاليد ،عادات ،ثقافة ،أصول،
ومنطقة جغرافية واحدة.

ورقة عمل  -البناء االجتماعي للنوع

ورقة عمل  -البناء االجتماعي للنوع

األيديولوجيات

األسرة

األفكار والمعتقدات والمفاهيم التي توضح وتحدد سلوكيات األفراد.

األسرة هي البنية االجتماعية ،التي تتحدد فيها طبيعة العالقة  -بشكل واضح

األبوية

 بين المرأة والرجل ،والفتيات واألوالد ،وتعكس أساليب التنشئة بها أساليبالسلطة الموظفة في المجتمع ومؤسساته ،أي أنها مرهونة بالطريقة التي تتبع

نظام سلطوي يتبنى مفهوم يحافظ عىل أسبقية وهيمنة الذكور عىل اإلناث.

في تربية األطفال ،وحين تكون طرق العقاب والتسلط والتخويف هي الطريقة
المتبعة فإن هوية األفراد الذين خضعوا لهذا النوع من الشدة والتعنيف

الجزء الثاني :ما المؤسسات التي تسهم في عملية١
تكوين النوع االجتماعي؟

في الصغر عادة ما تتم في أحضان السلطة األبوية للذكور عن طريق تزكية
االختالف بين الذكور واإلناث .ومن مظاهر تزكية الذكور:
1 .1تفضيل علني لألبناء الذكور عىل البنات

يرجى قراءة المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تسهم في عملية تكوين

2.2معاملة الفتيات كعمالة منزلية

النوع االجتماعي الواردة في الجزء الثاني من ورقة العمل التالية ومناقشتها

في مجموعات صغيرة ،ثم طرح النتائج ومناقشتها مع باقي أفراد المجموعة

3.3تعدد الزوجات

المتدربة.

4 .4حرمان األرملة من اإلرث
5.5تقسيم العمل المنزلي.

ينظر العنصر التالي من هذه الورقة للمؤسسات التي تسهم في استمرارية

القائم والمتوافر حول البناء االجتماعي للنوع ،وتشمل هذه ،عىل سبيل المثال ال

إن التعرض لهذه الظواهر له آثار عىل األطفال والتنشئة االجتماعية والتفاعل
مع العالم الخارجي منذ سن مبكرة جداً ،وغالبا ً ما تحدد رؤية الشخص

الحصر:

للعالقات ،وتحدد شكل تفاعله معها ،كما تؤثر عىل عملية صنع القرار داخل

١ .١األسرة  /المجتمع

األسرة.

٢.٢المدرسة
٣.٣مجموعات النظراء /األقران
٤ .٤التراث الشعبي
٥.٥األساطير
٦.٦وسائل اإلعالم والحكومة.
سوف نستعرض منها األسرة ،المدرسة ،والتراث الشعبي ،ويمكن مناقشة باقي
العناصر داخل مجموعات النقاش ،وأيضا إضافة عناصر جديدة وفقا ً لوجهات
نظر المجموعة.

المدرسة
تعمل المدرسة عىل نقل وتعزيز المهارات والمعارف والثقافة المجتمعية.
ويقضي األطفال الذين يذهبون إىل المدرسة وقتا ً طويال ً بعيدا ً عن المنزل مما

يتيح للمدرسة أن تلعب دورا ً مهما ً في التنشئة االجتماعية ألدوار الجنسين،
فيصبح المعلمون والمعلمات كنماذج يحتذى بها ،وكذلك يكونون مصادر

المعلومات والتعليمات المدرسية لألطفال .ويالحظ عادة هيمنة المرأة في

مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة االبتدائية ،تماشيا مع أفكار ورؤية المجتمع،

وعادة ما يكون الرجال هم مدرسو العلوم والرياضيات ،ومديرو المدارس أو

رؤساء المدارس ،مما يعزز البناء االجتماعي للنوع ،حيث يصبح من الصعب
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ورقة عمل  -البناء االجتماعي للنوع

عىل الفتاة التي نشأت في أسرة تضعها في مرتبة أدنى من الذكور ،وترى

المعلمات في مرتبة أدنى وأقل من الرجال ،أن تفكر في وضع أفضل وإمكانيات

أكبر للمرأة في األسرة والمجتمع.
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تمرين 2.1

أمثالنا بتشكلنا
يهدف هذا التمرين إىل النظر في األمثال الشعبية المتداولة عن

كما أن الصور والنماذج التصويرية والنصية المقدمة في الكتب المدرسية ،تعزز

الرجل والمرأة ،والتفكير فيها وتحليلها.

للذكور .هذا بخالف اللغة المستخدمة ،والصفات المرتبطة باإلناث ،واألفعال
التي يقمن بها ،وغيرها من التفاصيل التي ترسخ أفكارا ً وقيما ً معينة.

الطريقة
١ .١يُطلب من المتدربين والمتدربات أن يتوزعوا/يتوزعن عىل خمس

مجموعات ،في كل منها أربعة أفراد ،ويكتب أعضاء كل مجموعة قائمة

باألمثال التي يذكرونها عن المرأة والرجل والعالقة بينهما مثالً.

التراث الشعبي
عادة ما يساهم األدب الشفهي والتقاليد والعادات باإلضافة إىل األمثال

واألحاجي ،والسرد ،وما إىل ذلك في تحديد المواقف واآلراء بشأن تشكيل النوع

االجتماعي (الجندر) والعالقات النوعية (الجندرية).

٢.٢حيث يوجه المدرب أو المدربة النقاش نحو:
» »الداللة التي تدل عليها األمثلة

» »مدى مالءمتها للواقع الذي نعيشه

» »كيف يترجم المثل في المجتمع ،وهل يعكس واقع النساء؟ أيها نتفق
معه وأيها نرفضه؟ ولماذا؟

» »تقوم كل مجموعة بعرض نتائج عملها أمام المجموعة األكبر

» »نهاية التمرين نحاول استنتاج تأثير الثقافة والمفاهيم االجتماعية
الشائعة ،من أقوال وأمثال عىل نظرتنا ألنفسنا ،وخاصة المرأة،

وتحديد األدوار االجتماعية لكل جنس.

وقد تُستخدم هذه األفكار
لتبرير العنف القائم عىل
النوع االجتماعي (الجندر)

المدة الزمنية
 30دقيقة

عدد المتدربين
والمتدربات
20

بناء النوع االجتماعي (الجندر) ،فمن خالل مراقبة عدد المرات التي يظهر فيها

الذكور في مقابل اإلناث مثالً ،والمظهر ،والترتيب ،وغيرها نالحظ المفاضلة

الفصل الثاني

المواد المطلوبة

أقالم  -أوراق مقاس A4

الهدف من التمرين
أن يدرك المتدربون

كيف تسهم الثقافة
في تشكيل األفكار

والمواقف والمعتقدات

حول النوع االجتماعي،
ترسخ
(الجندر) وكيف ّ
قيما ً بعينها.

3
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الفصل الثالث

أهداف الفصل
١ .١فهم المقصود بعملية إدماج النوع االجتماعي
(الجندر)

٢.٢بناء وتعزيز مهارات المتدربين والمتدربات

عىل كيفية إدماج النوع االجتماعي (الجندر) في

إدماج النوع االجتماعي(١الجندر)
في البرامج والمشاريع

البرامج والمبادرات المختلفة.

الزمن

يتناول هذا الفصل مفهوم إدماج النوع االجتماعي

ساعتان يتم تقسيمهما عىل جلستين ،مدة كل

(الجندر) وكيف يتم ذلك في البرامج والمبادرات

جلسة  60دقيقة.

المختلفة.

الجلسة ( )1تعريف عملية إدماج النوع االجتماعي
(الجندر).

الجلسة ( )2كيف تتم عملية إدماج النوع االجتماعي
(الجندر) في المشاريع؟

المنهجية
يتكون هذا الفصل من جلستين ،في الجلسة

( )1يقوم المدرب أو المدربة باستعراض تعريف

Pattern 5

عملية إدماج النوع االجتماعي (الجندر) وأهمية هذه

العملية ،وفي الجلسة ( )2يتم عرض خطوات عملية
اإلدماج نفسها وكيف تتم خاصة في المشاريع.

يتم في الجلسة ( )1استخدام العرض التقديمي

وتنفيذ ورقة العمل الخاصة بعرض التطبيقات

العملية إلدماج النوع االجتماعي في المنظمات أو
المشاريع،
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أما في الجلسة ( )2فيكون التركيز عىل عرض

المدرب أو المدربة لعملية اإلدماج نفسها ،وتنفيذ

ورقة العمل الخاصة بالفارق بين الحاجات العملية

والحاجات االستراتيجية ،وتنفيذ تمرين.

وبالتالي يحتاج المدرب أو المدربة في هذا الفصل

إىل بروجكتور ،ورق قالب ،ورقة عمل ( )1بعض

التطبيقات العملية حول إدماج النوع االجتماعي،
ورقة عمل ( )2التعرف عىل الحاجات العملية

واالستراتيجية.
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الفصل الثالث

محتوى الجلسات
الجلسة 1

تعريف عملية إدماج النوع االجتماعي (الجندر)

في الجزء األول من الجلسة يقوم المدرب أو المدربة بعرض التعريفات المختلفة
إلدماج النوع االجتماعي ،ويليها قراءة المجموعة المتدربة ورقة عمل ( )1ثم

مناقشة الجزء الثاني من الجلسة الخاص بأهمية عملية اإلدماج.
يرجى اتباع اإلرشادات التالية عند تنفيذ الجلسة:

١ .١تنظيم المتدربين والمتدربات في مجموعات صغيرة
٢.٢يُطلب من المتدربين والمتدربات قراءة ورقة العمل ( )1ومناقشتها في
مجموعاتهم األصغر عىل أال تزيد المناقشة عن مدة  30دقيقة

٣.٣تقوم كل مجموعة بعرض أمام المجموعة األكبر في مدة  10دقائق
٤ .٤يمكن للمدرب أو المدربة االستعانة بأسئلة النقاش خاللها لتحفيز
المناقشات في المجموعات

٥.٥أما ال  20دقيقة المتبقية فيمكن عرض العرض التقديمي ومناقشة الجزء
الثاني من الجلسة الخاص بأهمية عملية اإلدماج.

تعريف إدماج النوع االجتماعي (الجندر)

هي عملية استراتيجية تهدف إىل مراعاة النوع االجتماعي في كل المجاالت

كالمشاريع والمؤسسات والسياسات والتشريعات ،بحيث تعزز هذه العملية
المساواة بين الجنسين.

مالحظة للمدرب أو المدربة

عىل المدرب أو المدربة أن يوضحا أن عملية إدماج
النوع االجتماعي هي استراتيجية عمل وليس
هدفا ً في حد ذاته ،فالهدف هو تحقيق المساواة

والعدالة بين الجنسين .من المهم توضيح أن
الرجال والنساء يجب عليهم جميعا ً أن يشاركوا

في مواجهة عدم التكافؤ بين الجنسين حتـى تـتم
التنميـة المستدامة.

ورقة عمل ( )1إدماج الجندر

ورقة عمل ( )1إدماج الجندر

Pattern 5

بعض التطبيقات العملية حول إدماج النوع االجتماعي١
داخل المنظمات أو المشاريع أو المبادرات
يرجى قراءة المعلومات الخاصة ببعض التطبيقات العملية حول إدماج النوع

االجتماعي داخل المنظمات أو المشاريع أو المبادرات الواردة في ورقة العمل

التالية ومناقشتها في مجموعات صغيرة ،ثم طرح النتائج ومناقشتها مع باقي
أفراد المجموعة المتدربة.

من أمثلة هذه التطبيقات:

١ .١االهتمام بتشجيع مشاركة المرأة والرجل معا ً في تصميم وتنفيذ وإدارة
األنشطة المختلفة للجمعية أو المشروع أو المبادرة ،ولتحقيق ذلك

يجب استطالع آراء المرأة  -خاصة في المجموعات المستهدفة  -في

تلك األنشطة منذ مرحلة تخطيط للبرامج بحيث تكون قائمة عىل فهم

االحتياجات من منظور النوع االجتماعي

٢.٢القيام بتطبيق سياسة توظيف متوازنة داخل المنظمة أو المشروع تراعي

النوع االجتماعي ،سواء في التعيين أو في التدريب الموجه للعاملين سواء

الفنيين أو اإلداريين أو المتطوعين ،كما يجب التركيز علي زيادة العضوية
من السيدات في الجمعيات العمومية

٣.٣العمل عىل إتاحة الفرصة لتبادل السلطة وتوزيع المسؤليات بين الرجال
والنساء ،وذلك حتى يتم ضمان مشاركة الجنسين في المواقع المحورية

وفي اللجان الفرعية المختلفة

٤ .٤التخطيط إلتاحة الفرص المتساوية لكل من الرجال والنساء للوصول
إىل الموارد المختلفة واالستفادة منها في تنمية المهارات عىل كافة

المستويات ،وذلك حتى تتمكن المرأة مثل الرجل من المشاركة في

عملية صنع القرار .ومن أمثلة ذلك االهتمام بوجود المؤسسات التعليمية

في أماكن قريبة من المناطق السكنية حتى تتاح الفرصة أمام الفتيات

لالستفادة من الخدمات التعليمية المتاحة

٥.٥توفير معلومات دقيقة وكافية ومصنفة طبقا ً للنوع االجتماعي ،حيث يجب
عىل الجمعية األهلية أو المشروع أو المبادرة القيام بعمل تصنيف إحصائي
عن جميع مستويات األداء ،وأن يراعي هذا التصنيف التقسيم بحسب

النوع ،وذلك حتى يمكن التعرف عىل مدي وصول األطراف المختلفة الي

الموارد والخدمات المتاحة

٦.٦المتابعة والتقييم وقياس األثر وتكون أيضا مصنفة طبقا ً للنوع ،حيث

تقوم المنظمة بقياس اآلثار المختلفة لمشروعاتها وبرامجها عىل قضايا
ً
وبخاصة فيما يتعلق بمدى التأثير الذي
النوع االجتماعي في المجتمع،

تتركه البرامج التنموية عىل المرأة عند قيامها بأدوارها المختلفة :اإلنجابية،

اإلنتاجية ،المجتمعية ،والسياسية

٧.٧تشجيع بناء وتكوين شبكات تخلق الروابط بين الجمعيات األهلية

والمنظمات المختلفة والمهتمة بالعمل عىل تعزيز حالة ودور المرأة في
المجتمع ،ويمكن لهذه الشبكات أن تعمل كمنتديات لتبادل الخبرات،

المدخالت المتنوعة ،وتقدير األساليب الجديدة
كما تساعد عىل تقييم ُ
المستخدمة في تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتمتع برؤية للنوع

االجتماعي.
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أسئلة للنقاش
1 .1ما هي فرص المرأة في المشاركة في التطبيقات الواردة في
ورقة العمل ()1؟

2.2ما التحديات أو الصعوبات التي قد تعوق مشاركة المرأة في هذه
التطبيقات؟

3.3ما االحتياجات الالزمة لمشاركة المرأة في هذه التطبيقات؟
4 .4هل هناك احتياجات خاصة يجب مراعاتها عند التحدث عن مشاركة
المرأة الفاعلة في صعيد مصر؟
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الجلسة 2

إدماج النوع االجتماعي (الجندر) في المشاريع
تعتمد هذه الجلسة عىل قراءة المجموعة المتدربة للجزء األول من ورقة العمل

( )2التي تعرف الحاجات العملية والحاجات االستراتيجية ،ثم يليها تمرين ()3.1
الذي يؤكد فهم المجموعة لموضوع الحاجات العملية الحاجات االستراتيجية،
قبل متابعة خطوات عملية اإلدماج.

يقوم المدرب أو المدربة بعرض الخطوات المختلفة إلدماج النوع االجتماعي

(الجندر) في المشاريع والمبادرات المختلفة ،وذلك من خالل مناقشة أن كل

مشروع أو مبادرة له مراحل مختلفة ،ومن المهم عكس قضايا النوع االجتماعي
(الجندر) في جميع مراحل دورة المشروع ،وتستخدم أدوات التحليل النوعي

(الجندري) لتحقيق ذلك ،ومن أهمها تحليل الحاجات العملية والحاجات
االستراتيجية.

لماذا نهتم بإدماج النوع االجتماعي (الجندر)؟
هناك أسباب مختلفة وراء هذا االهتمام ،منها:

١ .١تحقيق فهم أفضل الحتياجات المجموعات المختلفة في المجتمع،
خاصة المرأة .فهذا الفهم س ُيمكّن من عملية استجابة أفضل لهذه
االحتياجات ،خاصة أن فئة المرأة بها تنوعات كبيرة بناء عىل السن

ومكان المعيشة والتعليم ،والمستوى االقتصادي وغيرها والتعرف عىل

االحتياجات وتبايناتها مهم لتحقيق استجابة عالية

٢.٢التمكن من إدماج كافة الفئات والمجموعات في عمليات التغيير

المنشودة ،فكي يتم ذلك يجب أن تكون العملية مستجيبة لالحتياجات
وقادرة عىل توفير سبل للوصول للموارد

٣.٣سد فجوة االحتياجات بين الجنسين ،فعملية التغيير  -كما سيتم

التوضيح في األجزاء التالية  -تستلزم تدخالت ممنهجة وفي نفس الوقت

قياس مستمر ألثر هذه التدخالت عىل الجنسين إلدخال أي تعديالت.

يرجى اتباع اإلرشادات التالية عند تنفيذ الجلسة:

١ .١يقوم المدرب أو المدربة بتوزيع الورقة عىل المتدربين والمتدربات ويترك
لهم  10دقائق لقراءتها قبل فتح باب المناقشة لمدة  20دقيقة أخرى

٢.٢يقوم المدرب أو المدربة بعرض الجدول التلخيصي عن الحاجات العملية
والحاجات االستراتيجية

٣.٣يمكن بعد ذلك االنتقال لتنفيذ التمرين ( )3.1للتأكد من فهم المجموعة

لموضوع الحاجات العملية الحاجات االستراتيجية ،قبل متابعة خطوات

عملية اإلدماج ،وذلك لمدة  30دقيقة.

الفصل الثالث
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خطوات عملية اإلدماج

ورقة عمل ( )2حاجات الجندر

التعرف عىل الحاجات العملية واالستراتيجية

١ .١التعرف عىل المشروع وإعداده ،وذلك بإجراء تحليل الوضع ،وتحديد الجهات
الفاعلة ،والمصالح ،والمشاكل ،والفرص ،والعقبات ،وجمع المعلومات عن

يرجى قراءة المعلومات الخاصة بالتعرف عىل الحاجات العملية واالستراتيجية

الجغرافيا ،الديموغرافيا ،خصائص العمل ،االقتصادية والموارد ،والوكاالت

في ورقة العمل التالية ومناقشتها في مجموعات صغيرة ،ثم طرح النتائج

والسياسات المتعاونة ،وتحديد أولويات المشاكل واختيار الضروريات،

ومناقشتها مع باقي أفراد المجموعة المتدربة.

وتحديد األهداف والغايات .ولكي نتأكد من إدماج النوع االجتماعي (الجندر)

تشمل النساء والرجال
في هذه المرحلة ،البد من إجراء تحليل الوضع حيث
َ

والفتيان والفتيات كمصادر معلومات ،وتُ َّ
وضح المشاكل ذات األولوية لكل

نوع من الجنسين ،وتُصنَّف عىل أنها عملية أو استراتيجية ،ويتم تصنيف
جميع المعلومات حسب الجنس والعمر وأي عامل آخر ذي صلة

٢.٢هناك أنشطة ،وعادات وقيم سائدة قد تعوق عمل المشروع والتي يمكن
أن يكون لها تأثير غير مباشر عىل عمل المشروع ،مثل عدم وصول أفراد
المجتمع رجاال ونساءا ً إىل الموارد أو أال يكون لدي المسئول عنها سلطة

تحديد كيفية استخدامها مثال عىل ذلك :عدم حصول المرأة عىل نصيبها
في اإلرث بما يعني عدم قدرتها عىل الحصول عىل دخل يساهم في رفع

مستوى معيشتها وأسرتها

٣.٣تصميم المشروع ،والمعتاد أن يتم تحديد وصياغة استراتيجية المشروع،

وتمويله ،وطبيعة إدارته إن كانت مركزية أو المركزية وما إىل ذلك .وفي كل

ذلك يجب مراعاة إدماج النوع االجتماعي (الجندر) مثل االنتباه للتفاوت في

القدرات بين الرجال والنساء كمثال ،وفرص الترقي في العمل ،والكفاءات،

وغيرها

٤ .٤عملية إدماج النوع االجتماعي هي عملية مستمرة طوال فترة عمر المشروع
أو المبادرة ،حيث تحرص إدارة المشروع عىل النظر في كل خطة عمل

وتحديد أثرها عىل الجنسين وكيف يتم تعظيم االستفادة بها لتحقيق

المساواة.

إن األدوار النوعية (الجندرية) المختلفة ،تولد حاجات مختلفة عند الجنسين ،هي

الحاجـات التـي يعيشها كل من الجنسين ،فمثال ً الحاجات النوعية (الجندرية)
العملية عند المرأة ،عاد ًة ما تتركـز حـول الفضاء المنزلي ،والنشاطات الخاصة
بتوليد الدخل ،والسكن ،والخدمات األساسية .عاد ًة ما تكون الفرص المتمثلة
بتقديم خدمات رعاية األطفال (دور الحضانة) والعناية بصحة األم والطفل ،أو

تسويق المنتجات البيتية ،وإيجاد فرص التوظيف التقليدية للنساء ،هي الرد

علـى تلك الحاجات.
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وبينما تزيد هذه الفرص أو التدخالت المخططة من مشاركة النساء في
التنمية ،إال أنها نادرا ً ما تؤثر عىل تغيير نمط العالقات النوعية (الجندرية)

السائدة ،بل حتى إنها تعزز من عدم عدالـة تقسـيم العمل ما بين الجنسين،
حيث إنها تسهم ،أحياناً ،في زيادة العبء عىل النساء .بمعنى زيـادة انعدام
العدالة في توزيع األدوار.

أما الحاجات النوعية (الجندرية) االستراتيجية ،فترجع إىل االهتمام بالتقسيم غير

المتساوي لألجر ،وفرص التعليم ،والمشاركة في اتخاذ القرارات ،وغيرها .لذا فإن
االهتمام بتلك الحاجات يعني تحـديا ً لموازين القوى الحالية بين النساء والرجال،

وبالتالي فالتدخالت التـي تتجـاوب مـع تلـك الحاجات عاد ًة ما تتركز في إعادة
النظر في تقسيم األدوار النوعية (الجندرية).

ورقة عمل ( )2حاجات الجندر

ورقة عمل ( )2حاجات الجندر

1 .1إلغاء التقسيم النوعي (الجندري) للعمل

مواصفات الحاجات النوعية (الجندرية) العملية:
1 .1استجابة لضرورة آنية تمت مالحظتها

2.2التخفيف من العبء المرهق للعمل المنزلي ورعاية األطفال

2.2جرت صياغتها من الظروف واألوضاع المادية الحقيقية

3.3إزالة األشكال المؤسسية للتمييز ضد النساء ،مثل حقوق الملكية أو تملك

3.3استُخلصت من وضع النساء داخل بنية التقسيم النوعي (الجندري)

األرض

للعمل بين الرجال والنساء ،مثل أن عمل النساء في المنزل ال يعد عمال ً

4 .4إمكانية الحصول عىل القروض المالية وغيرها من الموارد

4 .4ال تهتم بتحدي ومعارضة الوضع الخاضع والثانوي للنساء ،وإن كانت

5.5التمتع بحرية االختيار بالنسبة إلنجاب األطفال

منبثقة عنه

6.6اإلجراءات التي يتوجب اتخاذها ضد عنف وهيمنة الرجال عىل النساء.

5.5تنبثق بصورة رئيسة من وضع النساء اإلنجابي واإلنتاجي ،وتعمل
عىل تعزيزه.

يمكن للحاجات النوعية (الجندرية) العملية أن تشمل ما يلي:

٦.٦الرعاية الصحية ألفراد األسرة

٧.٧الحصول عىل الدخل لتوفير متطلبات األسرة
٨.٨اإلسكان والخدمات األساسية وتزويد األسرة بالغذاء.
وهي حاجات يشترك فيها جميع أعضاء األسرة ،مع أنها محددة بوصفها حاجـات

نوعية (جندرية) عملية مخصصة للنساء ،وذلك نتيجة كون النساء هن اللواتي

ويمكن تلخيص ما سبق في الجدول التالي:
الحاجات العملية

الحاجات االستراتيجية

حاجات الرجال والنساء تنبع من أدوارهم النوعية

حاجات تطمح النساء والرجال لتحقيقها في

(الجندرية)الحالية

ملموسة وعملية ولها عالقة بالحياة اليومية

يحملن مسؤولية تلبيتها.

الحاجات النوعية (الجندرية) االستراتيجية:
حاجات تمت صياغتها اعتمادا ً عىل تحليل حالة التمييز ضد النساء في

المجتمع ،فحين يتم التصدي للتعامل معها ،ينبغي أن تؤدي إىل تحويل وتغيير
التقسيم النوعي (الجندري) للعمل مثالً .هذه الحاجات عادة ما تتحدى طبيعة

العالقات السائدة بين الرجال والنساء ،وتستهدف التخلص من حالة التمييز
التي تعيشها النساء.

هذه الحاجات عادة ما تتحدى طبيعة العالقات السائدة بين الرجال والنساء،

وتستهدف التخلص من حالة التمييز التي تعيشها النساء .ويمكن للحاجات
النوعية (الجندرية) االستراتيجية أن تشمل ما يلي:

المستقبل وفيها تح ٍد ألدوارهـم الحاليـة ومحاولة

تغييرها

غير ملموسة ،مجردة ولكن محسوسة مـن قبل

النساء

تختلف باختالف الزمان والمكان

تختلف باختالف الزمان والمكان

مقبولة ضمن إطار المجتمع.

تشكل تحديا ً للمفاهيم التقليدية حـول أدوار المرأة

والرجل.
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أسئلة للنقاش
١ .١ما مشاكل المرأة ذات األولوية للتصدي لها؟
٢.٢ما الذي نحتاجه لتلبية الحاجات االستراتيجية؟
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تمرين 3.1

تحديد الحاجات العملية واالستراتيجية
يهدف هذا التمرين إىل التعرف عىل الحاجات العملية واالستراتيجية التي

يمليها النوع االجتماعي (الجندر).

٣.٣هل الحاجات العملية تؤثر عىل نظرة المجتمع للحاجات االستراتيجية؟
وكيف يمكن التوفيق بينهما؟

٤ .٤ما هي األفكار اإلبداعية لتلبية الحاجات االستراتيجية من وجهة نظرك؟

المدة الزمنية
 30دقيقة

عدد المتدربين

والمتدربات
20

الطريقة
١ .١يُقسم المتدربون والمتدربات إىل مجموعات صغيرة ،حيث تناقش

٥.٥ما الذي يجعل الحاجات االستراتيجية غير ملموسة من قبل المجتمع؟

كل مجموعة المشاكل التي تعاني منها النساء في مجتمعها

٦.٦ما الذي يمكن أن يتغير إذا تمت تلبية الحاجات العملية واالستراتيجية

٢.٢تكتب كل مجموعة أهم المشاكل عىل ورقة كبيرة لتعرض أمام

للنساء بناء عىل العدالة الجندرية؟

الفصل الثالث

المجموعة األكبر

٣.٣بعد العرض ،يتم التعرف عىل المشاكل المشتركة التي أجمعت عليها
المجموعات

٤ .٤تعود المجموعات للعمل ثانية ،وتختار كل مجموعة مشكلة كأولوية
للعمل عليها

٥.٥تقوم كل مجموعة باقتراح الطرق والتدخالت التي تراها مالئمة لمواجهة
المشكلة وللحد منها في المجتمع

٦.٦تُعرض نتائج األعمال واقتراحات المجموعات أمام المجموعة األكبر
٧.٧بعد العرض ،نناقش مع المجموعة األكبر األسئلة التالية:
» »ما هي المشكالت التي ت َر َون أنها أولوية للتصدي لها؟

» »هل التدخالت المقترحة والحاجات التي يتم عرضـها تمثـل حاجـات
عمليـة أم استراتيجية؟

» »ما الفرق بين تلبية الحاجات العملية واالستراتيجية؟

المواد المطلوبة

ورق قالب  -أقالم

عريضة

الهدف من التمرين
من خالل التمرين

سيتمكن المتدربون

والمتدربات ،باستخدام
خبراتهم وتجاربهم في

مجتمعهم ،من التعرف

عىل الحاجات العملية
وأيضا ً االستراتيجية،
والفرق بينهما ،وأن
العمل دائما ً يكـون

(إن وجد) عىل تحقيق

الحاجات العملية

وإهمال االستراتيجية،

مع أن االثنين مهمان.

4
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الفصل الرابع

أهداف الفصل
١ .١تحليل العالقة بين الهوية والثقافة والتعددية
٢.٢تثمين وتقدير قيمة التعددية في المجتمع
٣.٣فهم كيفية استخدام التحليل النوعي (الجندري)
بربطه بمفهومي الهوية والتعددية.

مفاهيم تتقاطع مع مفاهيم النوع
االجتماعي (الجندر) :الهوية والتعددية

الزمن

يتناول هذا الفصل ،بعض القيم التي تتقاطع مع

 4ساعات ونصف مقسمة عىل ثالث جلسات ،مدة

مفهومي الهوية
قضايا النوع االجتماعي (الجندر) ،مثل
ّ

والجلسة الثالثة  60دقيقة.

الجلسة األوىل  120دقيقة ،الجلسة الثانية  90دقيقة،

والتعددية ،وذلك في إطار مناقشة عالقة الفرد باآلخر

الجلسة ( )1الهوية

الجلسة ( )2التعددية

المختلف ،وتأثير ذلك عىل هوية الفرد ،في محاولة

الجلسة ( )3مناقشة التقاطع بين مفاهيم الهوية،

إليجاد مساحة تسع الجميع دون صراع ،من أجل

التعددية والنوع االجتماعي (الجندر)

مناقشة السبل المختلفة لتحقيق العدالة النوعية

المنهجية

(الجندرية).

يعرض هذا الفصل بشكل ُمسهب مفهومين

يتقاطعان مع مفهوم النوع االجتماعي (الجندر)
وهما الهوية والتعددية ،حيت كثيرا ً ما تتكرر
Pattern 7

المفاهيم الثالث في نفس السياق ،لذا من المهم
التعرف عىل كل منهم بتعمق.

وينقسم هذا الفصل إىل ثالث جلسات ،الجلسة

( )1تغطي مفهوم الهوية ،والجلسة ( )2يتم عرض

مفهوم التعددية وفي الجلسة ( )3يتم مناقشة
التقاطع بين المفهومين أي الهوية والتعددية
ومفهوم النوع االجتماعي (الجندر).

في الجلسة ( )1والجلسة ( ،)2يقوم المدرب أو

المدربة بعرض المفهوم ومناقشته مع الحضور،
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حيث يستخدم في الجلسة ( )1ورقة عمل ( )1هرم

الثقافة ،وفي الجلسة ( )2توزع ورقة عمل ( )2دائرة

التعددية ويتم مناقشتهما ،وفي الجلسة ( )3يقوم

المدرب أو المدربة بتلخيص اليوم وربطه بالمعارف

التي تم اكتسابها في اليومين السابقين ،من خالل
استخدام أسئلة النقاش ،بتنظيم التمرين الموجود

في قسم األنشطة ،في هذا الفصل مع الحضور،
قبل االنتقال إىل القسم الثاني من هذا الدليل،
الذي يركز عىل مهارات المدربين والمدربات.

وبالتالي يحتاج المدرب أو المدربة في هذا الفصل
إىل بروجكتور ،ورق قالب ،ورقة عمل ( )1هرم
الثقافة ،ورقة عمل ( )2دائرة التعددية.
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الجلسة 1

اله ّوية

الجلسة تتناول مفهوم الهوية وعناصرها وكيفية تكوينها ،والتأثيرات المحيطة

بها ،وأيضا تتناول العالقة بين هويتي كفرد وهوية اآلخر حيث يقوم المدرب أو

المدربة بعرض مفهوم الهويّة ،ويليها قراءة المجموعة المتدربة ورقة عمل ()1
الخاصة بهرم الثقافة.

يرجى اتباع اإلرشادات التالية عند تنفيذ الجلسة:

١ .١شرح مفهوم الهوية ومناقشته في مدة تستغرق  20دقيقة
٢.٢يُطبق تمرين ( )4.1هرم القيم لمدة  30دقيقة
٣.٣تنظيم المتدربين والمتدربات في مجموعات صغيرة
٤ .٤يُطلب من المتدربين والمتدربات قراءة ورقة العمل ( )1ومناقشتها في
مجموعاتهم األصغر عىل أال تزيد المناقشة عن مدة  30دقيقة

٥.٥تقوم كل مجموعة بعرض أمام المجموعة األكبر
٦.٦يمكن للمدرب أو المدربة واالستعانة بأسئلة النقاش خاللها لتحفيز

المناقشات في المجموعات ،وأيضا تشجيع التعبير عن الهويات المختلفة
للمتدربين والمتدربات

٧.٧بعد قراءة ورقة العمل من الممكن أن يطلب من المتدربين والمتدربات
أن يقوموا/ن كل عىل حدة ،برسم هرم الثقافة ألنفسهم ومحاولة تحليل

مواقف من حياتهم سواء كانت مع أو ضد العدالة النوعية (الجندرية) ،مع
مراعاة أن يستغرق ذلك مع مناقشة ورقة العمل مدة  40دقيقة.

الفصل الرابع
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هل يدفعك المجتمع
الكتساب هوية مزيفة ال
تناسبك؟ كيف؟
كيف تُع ّرف
هويتك؟

الفصل الرابع

االرتباط بالمكان أو بالقيم
االنتماء :هو
ُ
واألشخاص الذي يعتم ُ
دور
د عىل
ِ
الهويّة في تعزيز مفهومه؛ مثل أن
ُ
يعيش فيها
ينتمي الفر ُد للدّولة التي

ٌ
عبارة عن
الهويّة
ً
وسيلة لل ّتعزيز ِ من
هذا االنتماء عند
األفراد ،والجماعات.

قد تختلف الهوية
التي نختارها
للتعبير عنا عن
الهوية التي يُع ّرفنا
اآلخرون من
خاللها.

الهوية

المجتمع :هو أولُ
المؤثّرة عىل
العوامل ُ
بنا ِء الهويّة.

مفهوم الهويّة
»تُ ُ
شتق من ّ
ٌّ
الضمير هو؛ وتعني صفات
صطلح ُم
عرف الهويّة في اللّغة بأنّها ُم
ٌ
اإلنسان وحقيقته ،وأيضا ً تُ
ستخدم لإلشار ِة إىل الخصائص التي تتم ّي ُز بها
ُ
ٌ
أما اصطالحا ً فت ُ
المم ّيزات
ُعرف الهويّ ُة بأنّها
مجموعة من ُ
الشخص ّية الفرديّةّ ،

ُساهم المجتمع
ي
ُ
في بناء هويّة األفراد
وتشكيلها بنا ًء عىل
المحيطة
طبيعةِ البيئة ُ
بهم.

التي يمتلكها األفراد ،وتُ
سهم في جعلهم يُح ّققون صفة التف ّرد عن غيرهم ،وقد
ُ

المم ّيزات ُمشتركة بين جماعةٍ من النّاس سواء ضمن المجتمع ،أو
تكون هذه ُ

لمصطلح الهويّة أنّها كلُ شي ٍء ُمشترك بين أفراد
الدّولة .ومن التّعريفات األُخرى
ِ

َمجموعةٍ ُمحدّدة ،أو شريحة اجتماع ّية تُ
ويتم
حيط عامٍ لدولةٍ ما،
سهم في بنا ِء ُم
ٍ
ُّ
ُ
15
الخاصة بهم«.
التّعاملُ مع أولئك األفراد وفقا ً للهويّة
ّ

تفاعالت اله ّوية تحدث طوال حياتنا من خالل أفكارنا ومعتقداتنا وقيمنا وانتماءاتنا وتفاعلنا مع المجتمع
المحيط بنا.

وعناصر الهوية هي شيء متحرك ،يمكن أن يبرز أحدها أو بعضها في مرحلة

معينة ،وبعضها اآلخر في مرحلة أخرى ،ويمثل المجتمع واالنتماءات العرقية

واألثنية ،وكذلك القبلية أهم العوامل المؤثرة عىل الهوية ،ويفصل الشكل

التالي هذه التأثيرات ،وبالرغم من أننا قد نعبر عن أنفسنا بهوية إنسانية عامة،

فالمجتمع مازال يصنفنا تحت قائمة هويات وانتماءات خاصة.

السابقة لهم سواء
يتأثّر األفراد بسلوك ّيات األجيال ّ
في العائلة ،أو المجتمع عموماً ،وتُسهم في بنا ِء
الخاصة بهم.
الهويّة الفرديّة
ّ

ورقة عمل ( )1هرم الثقافة

ورقة عمل ( )1هرم الثقافة

ونجد في الرسم الموضح عندما ننحصر أو نقف عند قمة الهرم في إدارة

هرم الثقافة

المواقف والتعامل مع اآلخرين ،فسوف ننحصر في مناطق تفكير تؤدي بنا إىل

يرجى قراءة المعلومات الخاصة بالهرم الثقافي وعالقتي بهويتي واآلخر

في ورقة العمل التالية ومناقشتها في مجموعات صغيرة ،ثم طرح النتائج
ومناقشتها مع باقي أفراد المجموعة المتدربة.

يُع ّبر مفهوم هرم الثقافة عن العالقة بين هويتي كفرد وهوية اآلخر ،ويُع ّبر كل

هرم عن فرد مختلف ،حيث قمة الهرم تمثل الهوية ،ومنتصفه يمثل الثقافة،

العادات ،التقاليد ،الهوايات واالهتمامات والقيم ،أما القاعدة فتمثل االحتياجات

األساسية.

جمدنا رؤيتنا عند منطقة الهوية الخاصة بنا ،وعندما نغوص
الصراعات ،ألننا ّ
أعمق بعيدا ً عن الهوية ،سوف نجد قواسم مشتركة بيننا وبين اآلخر ،من ثقافة
واهتمامات مشتركة وعادات وتقاليد وقيم ،وحين نغوص أعمق وأعمق ،فإننا

سنجد االحتياجات اإلنسانية األساسية نفسها كالمأكل والمشرب والملبس،
وهنا ينبغي أن ندرك أن األمن واالستقرار االقتصادي واالحترام احتياجات

أساسية ،وحين ننظر لألمر بهذه الطريقة عىل المستوى الوجودي ،سنجد أن
هويتنا المتصارع عليها تختفي تماماً ،وتبقى إنسانيتنا المشتركة دون تنازلنا

عن الهوية الخاصة بنا ،ولكن فقط باالنتقال في إدارة المواقف نحو مناطق أكثر
إنسانية وشمولية ،وبتحليل المواقف سنجد أننا جميعا ً نبحث عن االحتياجات

األساسية نفسها.

والثقافة المقصودة في الهرم الثقافي ،تعني العقل الجمعي الذي يميز أعضاء

مجموعة أو فئة من الناس عن اآلخرين ،وهذا يعني أنها متغيرة ومشتركة أيضاً،
فهي ببساطة القواعد غير المكتوبة في المجتمع ،وبتطبيق ذلك عىل مفهوم

النوع االجتماعي (الجندر) في مجتمعاتنا ،فسندرك االختالفات في األدوار
والقواعد المتفق عليها ،والمشتركات النوعية (الجندرية) أيضاً .فالرجال والنساء
يتشاركون الكثير من المعتقدات والعادات ،والهوايات الخ .وهم يحتاجون

الهوية

االحتياجات األساسية نفسها ،وإن كنا ال نتشارك الهوية النوعية (الجندرية)

نفسها ،فهذا ال يعني أننا ال نستطيع أن ندير حياتنا دون صراع ،وبوسعنا جميعا
أن نتشارك الكثير ،وأن نعترف باحتياجات اآلخر المختلف كقاعدة مشتركة لنا
جميعاً ،وليس كحق خاص بهوية أو فئة معينة فقط.
الحياة بين الرجل والمرأة هي حياة مشتركة ،والصراعات التي تنشأ قد يكون
أصلها عوامل مؤثرة من البيئة الخارجية التي قد تدعم وتعمق الخالفات،

الثقافة-االهتمامات
والقيم المشتركة
االحتياجات
األساسية

ورقة عمل ( )1هرم الثقافة

ورقة عمل ( )1هرم الثقافة

ومن أجل إدراك طبيعة الصراع وحقيقته ،ينبغي أن ندرك احتياجين رئيسيين

في االحتياجات اإلنسانية األساسية لكل البشر ،وهما أن نستطيع أن نعبر

عن أنفسنا بحرية كاملة ،وأن يتم التعرف علينا كما نحن ويتم تضميننا داخل

المجتمع.
الهوية
الثقافة-االهتمامات
والقيم المشتركة

أن نستطيع أن نعبر عن
أنفسنا بحرية كاملة
االحتياجات األساسية

أن يتم التعرف علينا كما نحن
ويتم تضميننا داخل المجتمع
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أسئلة للنقاش

مفهوم التعددية

١ .١كيف تصف الصراع النوعي (الجندري) في مجتمع صعيد مصر؟

تعرف التعددية بشكل عام ،عىل أنه مجموعة من القيم والمواقف والمعتقدات

٢.٢ما هي االحتياجات األساسية للمرأة والرجل في الصعيد؟
٣.٣ما هي المشتركات بينهم؟ وأين تكمن األزمة؟
٤ .٤هل يعني إشباع االحتياجات األساسية للمرأة حرمان الرجل منها؟
٥.٥كيف يؤثر المجتمع عىل إدارة الصراع بين المرأة والرجل؟
٦.٦كيف تصل من خالل مفهوم الهرم الثقافي إىل سد الفجوة النوعية
(الجندرية) في صعيد مصر؟

الجلسة 2

التعددية
الجلسة تتناول مفهوم التعددية في المجتمع وعالقته بهويتنا وباآلخرين ،وكذلك

عالقته بالنوع االجتماعي حيث يقوم المدرب أو المدربة بعرض مفهوم التعددية،
ويليها قراءة المجموعة المتدربة ورقة عمل ( )2الخاصة بدائرة التعددية.

يرجى اتباع اإلرشادات التالية عند تنفيذ الجلسة:

١ .١شرح مفهوم التعددية ومناقشته في مدة تستغرق  20دقيقة
٢.٢تنظيم المتدربين والمتدربات في مجموعات صغيرة
٣.٣يُطلب من المتدربين والمتدربات قراءة ورقة العمل ( )2ومناقشتها في

مجموعاتهم األصغر عىل أال تزيد المناقشة عن مدة  20دقيقة ،مع متابعة
فهم المحتوى من قبل المدرب أو المدربة لكل المجموعات

٤ .٤تقوم كل مجموعة بعرض أمام المجموعة األكبر
٥.٥بعد العرض يمكن للمدرب أو المدربة القيام بشرح توضيحي لفكرة دائرة
التعددية لمدة  20دقيقة ،ثم القيام بتمرين ( )4.2نسب التعددية في مدة
تستغرق  30دقيقة.

واالنتماءات والهويات والميول الجنسية والمهارات والمعرفة والخبرات

الحياتية ،التي يتمتع بها أفراد المجتمع ،والتنوع هو الصفات التي يختلف

فيها األفراد ،مثل :العرق والنوع (الجندر) ،والعمر والثقافة ،ومستوى التعليم
والوضع االقتصادي واالجتماعي ،والقدرة الجسدية والمستوى الوظيفي

والمعتقدات الدينية والسياسية ،وغيرها .وقد يتشارك األفراد في كل أو بعض

هذه الخصائص .كما أن مفهوم التنوع يعني معرفة أن كل شخص متفرد في

ذاته ،وإدراك اختالفاتنا الفردية ،ويمكن أن تكون لذلك أبعاد كبيرة في ما يتعلق

بالعرق أو النوع االجتماعي (الجندر) ،أو الوضع االجتماعي واالقتصادي ،أو العمر
أو القدرات النفسية أو المعتقدات الدينية أو المعتقدات السياسية أو غير ذلك

من األيديولوجيات.

وفيما يخص العالقة بين مفهوم التعددية ومفهوم النوع االجتماعي (الجندر)،

هناك موقفان ،األول يرى أن مفهوم النوع االجتماعي (الجندر) يقع ضمن
مظاهر التعددية ،في حين أن هناك موقفا ً آخر يرى أن مفهوم النوع االجتماعي

(الجندر) أشمل من مفهوم التعددية ،حيث يتعرض المفهوم كما رأينا في
الفصل األول من هذا الدليل ،ألشكال التمييز ضد المرأة تحديداً ،والتحيزات
المجتمعية للذكور ،فهو يحلل أشكال عدم المساواة الموجودة في المجتمع،
سواء بسبب الطبقة ،أو العرق ،أو الوضع االجتماعي واالقتصادي ،وهكذا.

الفصل الرابع

ورقة عمل ( )2دائرة التعددية

ورقة عمل ( )2دائرة التعددية

ففي الوقت نفسه الذي أدرك فيه هويتي وثقافتي واالختالف بيني وبين
اآلخرين ،يجب أن آخذ بعين االعتبار هوية اآلخر وثقافته ،وأدرك جيدا ً أن تفرد

تعبر دائرة التعددية عن أربعة مستويات
يرجى قراءة المعلومات الخاصة بدائرة التعددية في ورقة العمل التالية

ومناقشتها في مجموعات صغيرة ،ثم طرح النتائج ومناقشتها مع باقي أفراد

المجموعة المتدربة.
تفهم اآلخر (االختالف)

تفهم األنا

بمعنى أن أتفهم هوية اآلخر وأتفهم االختالف بيني
وأهدافه ،وأن أضع ذلك بعين االعتبار في تحليل

تحليل وفهم الموقف.

تفهم الكل (موازين القوى)

التغيير

وفهم الموقف.

ودوافعي وأهدافي ،وأن آخذها بعين االعتبار في

هياكل القوة المعلنة والخفية ،مثال للقوة النوعية

ذكوري ،مثال للقوة النوعية (الجندرية) غير المعلنة:

الدور النوعي (الجندري) في مجتمع الصعيد يسمح

التعددية واحترام الحقوق وتقبل اآلخر ،من خالل

(الجندري) في المجتمع ،وإىل وضع المرأة والرجل،

سنجد أن إدراك محاولة فهم العالقة بينهما تقتضي
نظرة أكثر انفتاحا ً نحو مفهوم التعددية.

للزوجة بأن تكون ضمن هياكل القوة المخفية في
األسرة ،وتؤثر في كثير من األحيان عىل قرارات

األسرة ،وتدخل كوسيط من أجل تيسير األمور في

صالح األبناء في حالة حدوث اختالف بين األب

واألبناء ،فالقرار والقوة المعلنة في يد األب ،ولكن
األم تلعب دورا ً كقوة غير معلنة في هذه الحالة.

واقتصار مزايا التعددية عىل الفئات المميزة في المجتمع ،وإهمال الفئات

األخرى ،لهذا نحتاج لفهم كلي لهذه العالقات النوعية (الجندرية) داخل المجتمع،

ومن جانب آخر ،فهذه الرؤية الشاملة تساعدنا عىل فهم المنطق وراء موازين

المستويات السابقة .وبنظرة إىل االختالف النوعي

مصر ألن غالبية المجتمع في صعيد مصر مجتمع

النوعية (الجندرية) ،فهذا البناء من شأنه تحديد موازين القوى داخل المجتمع،

ندرك أن التعددية تعتمد عىل فهم وإدراك هذه القوى المعلنة وغير المعلنة.

بمعنى أن أتفهم موازين القوى في المجتمع ،وأحدد

(الجندرية) المعلنة :الذكور في مجتمع صعيد

سويا ً ون ُ ّثمن ونُقدّر هذه التعددية ونجني ثمارها.

وإدراك أن المجتمع بقصد أو بدون قصد لديه هياكل وموازين قوى ،ويجب أن

ويقصد به إحداث تغيير للموقف ،في صالح

من خاللها عالقات القوة بيني وبين اآلخر ،وكذلك

في ظل انعدام األخالق .وهناك قيمتان مهمتان في ثقافة التعددية ،أننا نستطيع
أن نتشارك ونحترم فرادتنا وهويتنا في الوقت نفسه ،وأيضا ً نستطيع أن نحتفل

وعىل مستوى آخر ،ينبغي أيضا ً أن نأخذ بعين االعتبار البناء المجتمعي للفروق

بمعنى أن أفهم هويتي واحتياجاتي وثقافتي وقيمي

وبينه ،وكذلك ثقافته واحتياجاته وقيمه ودوافعه

الهوية يعتمد عىل ثقافة االختالف ،فلن أستطيع وصف نفسي بأني أخالقي إال

هياكل القوة
الموقف الكلي

االختالف
تفهم اآلخر

التغيير
التساؤل عن
الحدود

الهوية
والثقافة
تفهم األنا

القوى ،ومن ثم التساؤل حول إمكانية التغيير بطرق مبتكرة ومعتمدة عىل رؤية

واقعية ومنطقية وليس افتراضات.

نستطيع أن نتشارك
ونحترم فرادتنا وهويتنا
في الوقت نفسه
١
نحتفل
نستطيع أن
سويا ً ون ُ ّثمن ونُق ّ
در هذه
التعددية ونجني ثمارها
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الجلسة 3

مناقشة التقاطع بين مفاهيم الهوية ،التعددية
والنوع االجتماعي (الجندر)

93

تمرين 4.1

هرم القيم
يهدف هذا التمرين إىل التعرف عىل هويتنا من خالل التفكير في المبادئ

الجلسة تتناول نقاش حول التقاطع بين المفاهيم الثالث :الهوية ،التعددية

والعادات واألخالق ّيات التي نستخدمها في حياتنا باستمرار.

يرجى اتباع اإلرشادات التالية عند تنفيذ الجلسة:

الطريقة

والنوع االجتماعي.

١ .١يمكنك استخدام األسئلة التالية مع االهتمام بتسجيل مختصر لإلجابات

والمناقشات ،وتلخيصها بحيث تستغرق المناقشة  40دقيقة ،مع الحرص
عىل إشراك كل المتدربين والمتدربات في النقاش

» »في سياق الشرح السابق لمفهوم الهوية ،وفي ظل ما تم مناقشته سابقا ً
عن المؤسسات التي تساهم في تشكيل النوع االجتماعي ،ما الربط

الذي يمكن أن تتصوره/ينه عن العالقة بين هذه المؤسسات وتشكيل
الهوية أيضا؟ هل يطرأ عىل بالك مؤسسات أخرى؟

» »حين رسمت/ي هرم الثقافة ،كيف رأيت دور مفهوم النوع االجتماعي
في فهم الضغوط التي تقع عىل عاتق المرأة أو الرجل من المجتمع
لتشكيل نظرتهم؟

» »ما هي أوجه التعدد في مجتمع صعيد مصر؟

» »كيف نتحول من التنوع إىل التعددية داخل المجتمع في صعيد مصر؟
» »كيف نحقق التغيير من خالل مفهوم إدارة التعددية في قضايا النوع
االجتماعي (الجندر)؟ اذكر/ي مثاال ً لذلك!

» »هل مفهوم النوع االجتماعي (الجندر) هو شق من التعددية؟ أم أنه
يتناول قضايا أخرى؟

٢.٢يُطلب من كل متدرب أو متدربة ذكر ما تعلمه خالل األيام الثالث السابقة،

لمدة  20دقيقة واالحتفاظ بالورقة لمناقشتها في اليوم األخير من التدريب.

الفصل الرابع

المدة الزمنية

 30دقيقة

عدد المتدربين

والمتدربات
20

١ .١يُوزع نموذج القيم الحياتية عىل كل متدرب ومتدربة
٢.٢يُطلب من المتدربين والمتدربات اختيار أقرب  15قيمة إليهم ،ثم وضعهم
عىل شكل هرم بحيث يكون في قاعدة الهرم  5قيم ،وتكون القيمة عىل
رأس الهرم هي أعىل قيمة لدى الفرد خالل  20دقيقة

٣.٣يُطلب من كل فرد في المجموعة عرض بعض القيم التي وضعها لنفسه
وشرح مدى أهميتها لتكوين هويته.

المواد المطلوبة

أقالم  -أوراق مقاس A4

– نموذج القيم مطبوع

– مقص – الصق

الهدف من التمرين
أن يدرك المتدربون

والمتدربات القيم
المهمة لديهم

إعطاء وقت للتفكير في
أولوياتنا القيمية

إدراك أن ممارساتنا

الحياتية تشكل قيمنا
وهويتنا.

نموذج القيم الحياتية

نموذج القيم الحياتية

نموذج القيم الحياتية

Gerechtigkeit

العدل

Individuell sein

االعتماد عىل النفس

Liebe

الحب

Selbstvertrauen

Gesundheit

Hobbys

الصحة

الهوايات

Kritik annehmen

Kunst

قبول النقد

Heimat

الوطن

Geschlecht

الثقة بالنفس

الجنس\النوع

Spaß

Sport

الفن

selbstbestimmt
leben

Reisen

السفر

selbstständig sein

العطف

Natürlichkeit

حب الطبيعة

den anderen nicht
verletzen

عدم إيذاء اآلخر

Ordnung

النظام

Mut

Natur schützen

Offenheit

Ungerechtigkeit
bekämpfen

الشجاعة

االنفتاح

حماية البيئة

محاربة الظلم

Pflichtbewusstsein

تحمل المسئولية

احترام المواعيد

Pünktlichkeit

Religion

Respekt

sich für jemanden/
etwas einsetzen

Shopping

التسوق

Ruhe

الهدوء

Sauberkeit

Schönheit

Freundschaft

Stolz

Träume haben

Mitgefühl

Musik

Geben

Verpflichtung/
Einsatz

اتخاذ قرارات ذاتية

التضامن

الرياضة

الفخر

authentisch sein

Unabhängigkeit

Ziele haben

االستقاللية

األمل

Mitgefühl

١القدرة عىل تدبير
أموري بنفسي

المرح

أن أكون نفسي

Hoffnung

األهداف

األحالم

Rebellion

التمرد

النظافة

الديانة

الجمال

العطف

الموسيقى

العطاء

Kühnheit

Frieden

Geld

الشهامة

السالم

المال

االحترام

الصداقة

االلتزام

Gleichberechtigung

المساواة في الحقوق
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نموذج القيم الحياتية

تمرين 4.2

نسب التعددية

anders sein

an etwas glauben

Abenteuer

Positivität

mit Freunden
ausgehen

Bildung

auf jemanden
hören

Arbeit

Ehrlichkeit

Ehre

االختالف

االعتقاد

المغامرة

اإليجابية

يهدف هذا التمرين إىل ربط حياة المتدربين والمتدربات بدائرة التعددية،

وتحقيق إدراك أكبر لمفهوم التعددية في حياتنا كأفراد ،حيث يعبر كل متدرب
عن نسب مستويات التعددية في إدارته للمواقف واألزمات في حياته ،وتتيح

اللعبة مناقشة هذه النسب مع المتدربين اآلخرين ،مما يضع المتدرب أمام

وعي آخر يجعله يعيد التفكير في النسب المعبرة عنه.

الخروج مع األصدقاء

التعليم

االستماع لشخص

العمل

الطريقة
١ .١بعد شرح دائرة التعددية ،يطلب المدرب أو المدربة من المجموعة المتدربة

العزيمة

الحياتية للتعددية

الصدق

das Leben genießen

الشرف

التمتع بالحياة

Familie

erfolgreich sein

٢.٢يُطلب من كل فرد في المجموعة عرض النسب التي وضعها لنفسه
٣.٣يُناقش كل فرد في أكبر وأقل نسب وضعت وسبب ذلك
٤ .٤عىل سبيل المثال ،بعض الناس سيكون أكبر جزء لديهم هو تفهمهم

Freiheit

الحرية

fleißig sein

العمل الدؤوب

األسرة

المدة الزمنية
 30دقيقة

عدد المتدربين
والمتدربات
20

المواد المطلوبة

أقالم  -أوراق مقاس A4

عمل تقييم ذاتي ألنفسهم عن طريق رسم دائرة التعددية ،مكونة من أربعة
أقسام ،وتقسيم حجم ونسب األقسام تبعا ً لمدى تأثير كل قسم في رؤيتهم

einen starken
Willen haben

الفصل الرابع

النجاح

ألنفسهم واحتياجاتهم وإهمال احتياجات اآلخرين ،وبعضهم سوف يهمل
موازين القوى تماماً ،ومن هنا ستوجه أسئلة للمتدربين والمتدربات عن
التعددية في حياتهم العامة والخاصة

٥.٥يقوم المدرب أو المدربة بعد ذلك بتقسيم المجموعة المتدربة إىل

مجموعات أصغر ،تضم كل منها فردين ،بحيث تحتوي كل مجموعة عىل
متدربين اختارا نسبا ً مختلفة تعبر عنهما

يمكنك إضافة
قيمك الخاصة

٦.٦يطلب المدرب من كل مجموعة مناقشة رؤيتهم للتعددية في حياتهم
ومناقشة نسبهم التي اختاروها خالل التمرين.

الهدف من التمرين
أن يدرك المتدربون

والمتدربات التفاوت

الموجود في المجتمع،

وبين األشخاص فيما

يتعلق بمفهوم التعددية
وقيمها

أن يستكشف ويعبر

المتدربون والمتدربات
عن دائرة التعددية في

حياتهم العامة والخاصة.

5
مهارات التدريب
يتناول هذا الفصل بعض المهارات المهمة التي
يجب أن يتمتع بها المدرب أو المدربة أثناء تقديم
التدريب ،وأهمها تخطيط التدريب ،وخلق مناخ
تسامح داخل قاعة التدريب ،والتواصل الفعال ،فهذا
الفصل يلقي الضوء عىل بعض القيم والمهارات التي
يحتاجها المدرب من أجل تطبيق التدريب بشكل
إيجابي وفعال ،وكذلك يمكن االستعانة به في تدريب
إعداد مدربين في قضايا الجندر.
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الفصل الخامس

أهداف الفصل
١ .١اكتساب المتدربين مهارات تخطيط التدريب
٢.٢إدراك أهمية التسامح وأثره عىل إدارة التدريب
والعالقات بين المتدربين والمتدربات
٣.٣تحليل مواقف النزاع وردود األفعال تجاه هذه
المواقف
٤ .٤اكتساب مهارات التواصل الفعال وتقدير قيمته.

الزمن
 6ساعات مقسمة عىل ثالث جلسات ،مدة كل
جلسة  120دقيقة.

الجلسة ( )1تخطيط التدريب

الجلسة ( )2إرساء قيمة التسامح داخل قاعة

التدريب ،وأساليب حل النزاعات

الجلسة ( )3مهارة التواصل الفعال

المنهجية
هذا الفصل يُعرض في تدريب المدربين ،وأيضا ً

يحتاج المدرب أو المدربة بعض المحتوى لتطبيقه

في تدريب أساسيات الجندر.

يتكون الفصل من ثالث جلسات ،في الجلسة ()1

يقوم المدرب أو المدربة باستعراض كيفية القيام

بتخطيط التدريب ،واالستعانة ببعض تمارين
اإلحماء ودائرة الصباح.

وفي الجلسة ( )2يقوم المدرب أو المدربة بشرح

كيفية إرساء قيمة التسامح داخل قاعة التدريب،
وأساليب حل النزاعات.
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وفي الجلسة ( )3يقوم المدرب أو المدربة بشرح

مهارة التواصل ،واالستعانة بتمرين ( )5-2تمرين

التليفون المكسور ،وتمرين ( )5-3تأمل العبارة.
يعتمد هذا الفصل بدرجة كبيرة عىل إلقاء

المحاضر ،والمناقشات العامة ،وعرض األشكال

البصرية وبعض التمارين الموضحة لذا من المهم
إعداد عرض تقديمي وعرضه أمام المجموعة

المتدربة ،كما ينصح بدراسة المواضيع جيدا قبل
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عند التخطيط للتدريب يقترح اتباع الخطوات التالية من خالل اإلجابة عىل األسئلة أمام كل خطوة.
الخطوات

األسئلة المساعدة في التخطيط

الخطوة :1
تحليل السياق

١ .١ما هي األنشطة أو المشاريع األخرى التي ستمثل الدورة جزءا ً منها؟

الجلسة .وبالتالي يحتاج المدرب أو المدربة في هذا

الفصل إىل أقالم عريضة وأفرخ ورق كبيرة من ورق

قالب ،وبروجكتور ،وأقالم ،وورق استبيان مع أهمية

االطالع عىل إرشادات كيفية إعداد التمارين في

نهاية الفصل.

الخطوة :2
اإلطار العملي
للتدريب

تخطيط التدريب
تعد عملية تخطيط التدريب جزءا ً مهما ً من عملية إدارة التدريب ،التي تشمل:
التخطيط ،وتنفيذ التدريب ،والتقييم .وسيتم معالجة أسلوب تقييم التدريب

٢.٢من هم المستفيدون وما هي مصالحهم؟
١ .١متى يُجرى التدريب ،وكم يستغرق إلتمامه؟
٢.٢كم هو عدد المتدربين والمتدربات؟
٣.٣المكان والوسائل التعليمية؟

محتوى الجلسات
الجلسة 1
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الخطوة :3
التع ّرف عىل
خلفية المتدربين
والمتدربات في
التدريب

١ .١ما هو الجنس أو السن أو المستوى التعليمي أو الوظيفة ،أو القطاع،

أو الخبرة ،وما إىل ذلك مما هو متوافر أو يجب أن يتوافر لدى المتدربين

والمتدربات؟

٢.٢ما الخلفية ،المؤهالت والتجارب مما هو متوافر /يجب أن يتوافر لدى
المتدربين والمتدربات؟

في الفصل األخير من هذا الدليل ،لذا نستعرض في هذه الجلسة عملية

التخطيط والتنفيذ.

٣.٣ما هي معارف ومراكز االهتمام التي يمكنك البناء عليها؟

في حالة عرض عملية تخطيط التدريب في تدريب مدربين يرجى مراعاة التالي:

٥.٥تُوضح خطوات التخطيط للتدريب ومراحله بحيث تستغرق الجلسة 120
دقيقة متضمنة تمارين االحماء ،ودائرة الصباح

٦.٦إن دور المدرب أو المدربة هو توفير مساحة مستمرة لعملية التقييم

الخطوة :4
تحديد األهداف
التعليمية

ورد الفعل من المشاركين ،بشأن الموضوع الرئيسي ،وبشأن انطباعاتهم

الشخصية والجماعية عن عملية التدريب ككل ،ومستوى التفاعل داخل

التدريب سواء مع الموضوع أم مع بعضهم البعض ،ويمكن تطبيق ذلك من
خالل تمرين ( )5-1دائرة الصباح والذي يستغرق  15دقيقة

٧.٧يمكن أثناء التدريب االستعانة ببعض تدريبات تستخدم لإلحماء في بدايات
الصباح ).(warmup

الخطوة :5
اتّخاذ قرار بشأن
المحتوى والبنية
وأساسيات التدريب

١ .١ما هو الهدف العام للتدريب؟
٢.٢ما هي المكتسبات التي يجب أن يجنيها المتدربون والمتدربات من
التدريب؟

١ .١ما هي المواضيع والمفاهيم واألنشطة التي سيتم إدراجها في البرنامج؟
٢.٢ما هي النقاط الرئيسية التي يجب طرحها عىل المتدربين والمتدربات؟
٣.٣صمم/ي مخططا ً تقريبيا ً لبرنامج يكون توقيته واقعياً!
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الخطوة :6
التنسيق

١ .١ما هي مواصفات المكان التدريبي؟
٢.٢ما هي المواد واألدوات ،والتكاليف؟
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16

نعتمد في هذا التدريب عىل طريقة تركيز التفاعل ،حيث

يتناول مفهوم »تركيز التفاعل« في الدورات التدريبية ثالثة

الخطوة :7
اختيار طرق التعلم
وأنشطته

١ .١ما هي الطرق التفاعلية التي سوف يتم إدراجها في البرنامج؟

أبعاد رئيسة هي :الموضوع ،الفرد (المشارك) ،والمجموعة.

الموضوع

٢.٢ما هي الطرق التي ستعالج أهداف التعلم وخلفيات المتدربين
والمتدربات؟

اإلطار

٣.٣كيف يمكن إنشاء بيئة تعليمية آمنة وكيف السبيل إىل تمكينها التمكين

١ .١يجب األخذ بعين االعتبار خلفيات المتدربين والمتدربات المهنية،
والمهارات التربوية ،والتنوع

٢.٢يجب التأكد من ربط جسور الحوار وتقديم المعلومات للمتدربين

الجودة

التواصل الشخصي

الخطوة :8
تكوين فريقك

التعاون المشترك

األمثل؟

والمتدربات بشأن كل من أهداف وطرق التعلم.

الخطوة :9
إعداد المواد التربوية

الخطوة :10
إعداد التقييم

١ .١ما الذي يحتاجه المدرب أو المدربة؟

العالقات المتبادلة

٢.٢ما هي اإلمكانيات ،حيث يخطط المدرب أو المدربة لكيفية تفعيل المواد؟

١ .١ما هو هدفك من التقييم؟
٢.٢ما هي طريقة التقييم؟
٣.٣تحليل التقييم ومتابعته.

المجموعة

الموضوع
النوع االجتماعي (الجندر) هو الموضوع الرئيسي الذي يتم تناوله في ورش

العمل ،وفي الغالب يتم تناوله من خالل موضوعات أساسية مثل :المفاهيم
االجتماعية الخاصة بالنوع االجتماعي (الجندر) ،الفجوة النوعية (الجندرية)،

التعامل مع المشاكل في مجال النوع االجتماعي (الجندر) من خالل التعددية
وقيم التسامح والتواصل الفعال ،وغيرها من الموضوعات التي يتم تناولها

الكثير من القيم والمعايير الفردية غير ظاهرة وتواجه اآلمال والمخاوف

بشكل صريح في ورش العمل ،ويمكن أن يُطلق عليها الجزء المرئي من

التدريب ،وهذه الموضوعات يتم تناولها بمختلف الطرق التدريبية ،سواء

الشخصية ،وتمثل الجزء غير المرئي من التدريب الذي يجب احترامه وتقديره

التقليدية كمناهج المدارس أو الجامعات ،أو الطرق التفاعلية المبنية عىل محاكاة

بكثير من الموضوع الرئيسي نفسه.

تدريب ،ألن المهارات والحقائق التي يتم فهمها وتعلمها وتنفيذها تكون مبنية

كواقع متأصل في المشاركين والمجتمعات التي يتم العمل معها ،ألنها أقوى

الواقع وتقمص األدوار ،وذلك ألن هذه الموضوعات هي المحور األساسي ألي
بشكل رئيسي عىل تلك الموضوعات وليس طريقة عرضها.

الفرد (المشارك(
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الفرد (المشارك)
ويتناول هذا الجزء جانبا ً آخر أكثر شموالً ،وهو العوامل والقيم الخفية للمشاركين
التي تؤثر عىل عملية التعلم والتغيير التي يهدف إليها التدريب ،وبخاصة في
األماكن البعيدة عن مركز أو عاصمة الدولة ،كالمناطق الريفية والمجتمعات

المحلية .فهناك العديد من القيم والمعايير الفردية غير الظاهرة ،التي تواجه

اآلمال والمخاوف الشخصية ،وما هو حالل مباح وما هو حرام ممنوع ،وغيرها

من الموضوعات التي من الصعب الحديث عنها بشكل صريح ومباشر في

التدريبات .وذلك ما يمكن أن يطلق عليه الجزء غير المرئي من التدريب ،الذي
يتطلب من المدرب أو المدربة احترامه وتقديره كواقع متأصل في المشاركين

105

الفصل الخامس

للمجتمع ،ينبغي فيها التركيز عىل العالقات بين المجموعة ،وإظهارها ،بغض

النظر عن الموضوع الرسمي الذي تتناوله الورشة ،فعىل عكس المعرفة

والمهارات ،فإن العالقات الديناميكية بين األفراد ال يمكن التحكم فيها ،فعند
هذا المستوى تبدأ المجموعة في التصرف بشكل مستقل ،خاصة عند ظهور

الصراعات.

بعد التخطيط للتدريب ،وأثناء تنفيذه ،هناك مجموعة من القيم والمهارات التي

من الضروري تطبيقها أثناء عملية التدريب ،أهمها خلق مناخ من التسامح
والتواصل الفعال داخل قاعة التدريب ،ويتم مناقشتهم في األجزاء التالية.

والمجتمعات التي يتم العمل معها ،ألنها أقوى بكثير من الموضوع الرئيسي
نفسه ،وهو ما يمكن تبسيطه بفكرة جبل الجليد الذي ال يظهر منه سوى
جزء بسيط جداً ،وباقي الجبل مختبئ تحت سطح الماء .األمر الذي يتطلب

في بداية التدريب خلق جو من االنفتاح والتقدير والمشاركة ،كأداة مهمة
لالنفتاح عىل القيم والمعايير الشخصية ،وأيضا ً عىل التحيزات والمخاوف لدى
األفراد المشاركين .إن دور المدرب أو المدربة هو توفير األنشطة التي تساعد
المشاركين عىل االندماج شخصيا ً بخبراتهم ،والبناء عىل واقعهم االجتماعي

داخل مجتمعاتهم.

المجموعة
في المراحل النهائية من التدريب ،يساعد الدعم المتبادل بين المشاركين عىل
تحويل المشاركة الشخصية إىل عمل جماعي ،فالخط الواصل بين الموضوع

والمجموعة يجعل من الممكن إدراك التعاون المشترك ،الذي يجعل مجموعة

المشاركين تحدث التغيير دون فرضه عليهم من أعىل ،ويتم تطوير المشروعات

عن طريق المشاركين في المجموعة ،بالتعاون والتعامل مع االختالفات واألحكام

المسبقة ،والتجارب الشخصية ،وزيادة الوعي بالتمكين .ينحصر دور المدرب أو

المدربة في اإلرشاد المنهجي لتلك العملية دون توجيهها ،باإلضافة إىل قيامهما
بتوفير مجموعات عمل لتنمية التفاعل المشترك بين أعضاء المجموعة.

التفاعل يمتد بين الفرد والمجموعة ،فاألفراد المشاركون يتعايشون ويعملون
معا ً طوال فترة التدريب ،مما سينشئ العديد من العالقات ،وال ينبغي عىل
المدرب أو المدربة النظر إىل عملية التفاعل بين الفرد والمجموعة ،عىل أنه
تفاعل غير رسمي أو وقت ترفيهي ،ألن ورشة التدريب هي نموذج مص َّغر

يساعد الدعم المتبادل بين المشاركين عىل
تحويل المشاركة الشخصية إىل عمل جماعي،
وهنا ينحصر دور المدرب أو المدربة في اإلرشاد
المنهجي لتلك العملية دون توجيهها فالعالقات
الديناميكية بين األفراد ال يمكن التحكم فيها ،وال
ينبغي عىل المدرب أو المدربة النظر إىل عملية
التفاعل بين الفرد والمجموعة عىل أنه تفاعل
غير رسمي أو وقت ترفيهي ،ألن ورشة التدريب
َّ
مصغر للمجتمع.
هي نموذج
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الجلسة 2

إرساء قيمة التسامح داخل قاعة التدريب،
وأساليب حل النزاعات
خلق مناخ من التسامح داخل قاعة التدريب من أهم عوامل نجاح التدريب ،لذا
نستعرض في هذه الجلسة مفهوم ومراحل قيمة التسامح.

في حالة عرض مفهوم التسامح في تدريب مدربين ،يرجى مراعاة التالي:

١ .١يُناقش ويُشرح مفهوم التسامح باالستعانة باألمثلة الموضحة بحيث
تستغرق الجلسة  120دقيقة ،يمكنك استخدام شكل التسامح لعرض
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التسامح هنا ال يعني المغفرة ،بل يعني
التعامل مع مواقف الصراعات بتفهم
قيم اآلخر دون عنف ،ودون التعدي عىل
حقوقي أو حقوقه.

المفهوم ونتائج تطبيقه ،ومن المهم التأكيد عىل أن نموذج التسامح

الموضح بالشكل ،ال يستخدم إال لتحليل مواقف شخصية للمشاركين،

ال تحليل حالة عامة ،وذلك ألن عنصر الدوافع ال يمكن الحكم عليه لدى
اآلخرين ،وهو عنصر حاكم في تحديد ما إذا كان اإلنسان متسامحا ً أم غير
متسامح ،أم يبدو متسامحا ً

٢.٢عرض أمثلة من المجتمع المحيط بالمجموعة المتدربة ،ويمكن تقسيم

المتدربين والمتدربات إىل مجموعات أصغر ،لمناقشة المفاهيم التي تم
طرحها مثل :مفاهيم التسامح  -التسامح الظاهري  -عدم التسامح

٣.٣مهم جدا ً أن تعطى الفرصة للمتدربين والمتدربات ليعبروا عن مشاعرهم
وأفكارهم بحرية تامة ،ثم يقوم المدرب أو المدربة بطرح األفكار البديلة

المتماشية مع التسامح ،ويطلب منهم دقيقة للتفكير ،ثم تتم المناقشة

دون أحكام

٤ .٤ربط المفاهيم التي تم عرضها بمهارات إدارة التدريب وتنفيذه ،التي
يناقشها الفصل.

.
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مفهوم التسامح
التسامح يمثل البشر وحقهم األساسي في تطوير قدراتهم إىل أقصى حد

ممكن ،وهذا الحق األساسي هو جزء من حقوق اإلنسان ،والتسامح يضمن لكل

فرد الحد األقصى من الحرية واالختالف كما يضمن للمجتمعات الديمقراطية
التعددية الالزمة.

يجسد القدرة عىل تقدير التنوع وعىل العيش
فالتسامح فضيلة معنوية ألنّه
ّ

والسماح لآلخرين بالعيش والقدرة عىل التمسك بالقناعات الشخصية مع قبول

تمسك اآلخرين بقناعاتهم والقدرة عىل التمتع بالحقوق والحريات الشخصية

من دون التعدي عىل حقوق اآلخرين وحرياتهم .كما أنّ التسامح يشكل الدعامة

التعصب في المجتمعات
األساسية للديمقراطية وحقوق اإلنسان .وبالتالي ،فإن
ّ

المتعددة اإلثنيات أو الديانات أو الثقافات يؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان
ونشوب العنف أو الصراعات.

والتسامح ،حسب تعريفه كقاعدة ،يؤدى إىل البحث عن منظور شامل ،يسمح
ألطراف التنازع بأن تتسامح مع األمور اليقينية لدى بعضها البعض ،بصرف

النظر عما إذا كان يتضح أن تلك األمور غير مرغوبة لدى الطرف اآلخر من عدمه،

حيث تتمتع بالقدر نفسه من المشروعية والصحة ،وسوف يتيح هذا التسامح
في نهاية األمر سبال ً ووسائل لتلبية هذه االحتياجات المختلفة جنبا ً إىل جنب،
ومن ثم يمكن النظر إىل التسامح كأساس للتفاعل الديمقراطي.
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مثال :أنا أجلس في مكتبي والباب مغلق ،يفتح شخص الباب ويدخل ،ذلك هو

معايير التسامح
لكي تحدد بوضوح ما إذا كان يمكن اعتبار اتجاه بعينه يمثل حالة تسامح من

عدمه ،وتحديد متى يمكن أن يحدث ذلك ،توجد ثالثة متطلبات أساسية يجب
التحقق منها ،وهي :الشرط المسبق ،واإلجراء ،والدافع.

الشرط المسبق
ال تُثار مسألة التسامح سوى في مواقف التنازع ،والمرة الوحيدة التي تكون
فيها أنماط التفسير والقيم والمبادئ الخاصة بالفرد محل شك أو انتهاك،

هي عندما تواجهها قيم منحرفة ،أو تعارض في المصالح المتنافسة .وفي

حالة وجود دافع من الظروف المحيطة يؤدي إىل التأييد أو االهتمام أو عدم

االكتراث ،ال يحدث تنازع وال يكون من الضروري إثارة مسألة التسامح ،فالجهل
ليس تسامحا ً ما دام ال يواجهني تح ٍد في قيمي.

الدافع الذي أالحظه ،عدم االكتراث  -االهتمام  -التأييد.

يمكنني أن أتفاعل مع هذا الدافع بطرق مختلفة ،إذا كنت غير مكترث ،فلن

يصدر من جانبي أي تفاعل إيجابي أو سلبي ،كما يمكنني أن أتفاعل مع هذا
الدافع بطريقة إيجابية ما دمت مهتما ً به ،بحيث يمكنني لفت انتباهي إىل

التغير الذي الحظته ،وأن أستكشفه بمزيد من التعمق ،وأخيراً ،يمكنني أن أؤيد
هذا الدافع فعليا ً وأن أكون سعيدا ً به.
مثال :يمكن أن أكون غير مكترث بحقيقة دخول شخص إىل مكتبي ،وإذا كنت
مهتماً ،سأطلب من الشخص الذي دخل أن يقترب مني ،وسأرغب في معرفة

عما إذا كنت أستطيع مساعدته ،إذا أيدت هذا
مزيد من المعلومات عنه ،وأساله ّ
الدافع بالفعل ،فقد يكون ذلك هو الشخص الذي توقعت قدومه وأحبه كثيراً ،لذا
سأتفاعل بسعادة وأرحب به شخصياً.

اإلجراء

انتفاء التنازع

المعيار الثاني الذي يحدد التسامح ،هو غياب العنف في حالة التنازع ،وقد يظهر

ال يوجد تنازع في هذه الحاالت ،وبالتالي لن يواجه التسامح أي تحديات عىل

السلوك غير العنيف من طرف واحد فقط  -بمعنى أن يتحمل التنازع  -أو من

اإلطالق .يعتقد كثيرون أن التسامح هو »أن أعيش وأترك غيرى يعيش« ما دام

الطرفين في عالقتهما ببعضهما البعض.

ال يضايقني أحد ،لكن هذا هو عدم االكتراث ،فالتسامح يستلزم حدوث تنازع

الدافع

بين قيم متنافسة.

تستند إليه جميع األفكار واألعمال في التنازع ،وهو السمة الثالثة المميزة

مثال :حقيقة أن شخصا ً قد دخل الغرفة ال تضايقني ،وبالتالي فالسؤال عما
إذا كنت متسامحا ً تجاه هذا الشخص من عدمه ال وجود له من األصل.

واألكثر أهمية لتحديد التسامح .فقط في حالة ما إذا سلمت هذه األفكار

واألعمال بأن لكل شخص الحق نفسه في تطوير قدراته إىل أقصى حد
ممكن ،سيكون لدى األفراد القدرة إما عىل تقبل االنحراف بعيدا ً عن التبصر

في الضرورة ،أو البحث سويا ً عن حلول للتنازع .تستلزم معايير التسامح الوارد
تعريفها بهذه الطريقة أن يقوم األفراد بتقييم أعمالهم ،حيث ال يمكن للغير

التحقق من الدافع بطبيعة حاله .وبحسب هذا التعريف ال يمكننا أن نحكم عىل
اآلخرين ولكن يمكننا تحليل سلوكنا الخاص.

شرح التسامح
يبدأ شرح مفهوم التسامح بالدافع الذي أالحظه فعال ً في بيئتي ،قد يكون هذا
ً
رائحة أو شعوراً ،أو مذاقا ً  -شيئا ً أالحظه فعالً .يمكننا التفاعل مع
الدافع صوتاً ،أو
هذا الدافع ،بطرق مختلفة جداً.

الرفض
يمكنني أيضا ً أن أرفض الدافع الذي أتعرض له ،إذا كان ال يتفق مع توقعاتي
لدي ،وفى هذه الحالة يكون الدافع شيئا ً غريباً ،شيئا ً ال
وعقليتي أو نظام القيم
ّ
أريده.
مثال :قد أرفض الشخص الذي دخل ،ربما بسبب أنه لم يطرق الباب ،وربما
أيضا ً أن هذا الشخص سيصرف انتباهي عن عملي ،أو سيدخلني في مناقشات
صعبة.
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التنازع

تقييم المزايا  -التسامح الظاهري

في هذه الحالة يواجه التسامح تحديات ،حيث تتصادم مبادئي وقيم شخص
آخر ،وفى بعض األحيان يواجه شيء له قيمة عندي تحديا ً أو تهديداً ،أو توجد

في حالتي التحمل (االستمرار أو المعاناة) ،أقوم بتقييم المخاطر والمزايا .هل
أريد حقا ً معالجة التنازع اآلن؟ ربما يكون األسهل تحمله في الوقت الحالي ما

دمت قد أتعرض لمشكلة أكبر .إذا كنت أعمل بهذه الطريقة ،سأكون متسامحا ً

مصالح واحتياجات مختلفة ال يمكن الجمع بينها بسهولة.

من حيث الظاهر ،ولن يستطيع اآلخرون إدراك أنني في قرارة نفسي ال أحب

مثال :يوجد تنازع بيني وبين الشخص الذي يدخل مكتبي ،بحيث أكون ال أحبه
أو ال أحب سلوكه ،حيث تواجه مبادئ األدب واالحترام لدي تحديا ً أو قد أعتقد

ما يحدث أو أعاني منه ،وقد يعتقدون أنني متسامح ،في حين أنني أبدو هكذا

فحسب ،أو قد يعتقدون أنني غير مكترث ،وليس لدي تنازع عىل اإلطالق.

إلي هذا
أنه ليس من السهل الجمع بين ضرورة إنهاء عملي وضرورة أن يتحدث ّ

مثال :ال يعرف الشخص الذي يدخل مكتبي – سواء أكان الطالب أم رئيستي-

الشخص.

تحمل التنازع  -تسوية التنازع
يمكنني اآلن أن أتفاعل مع التنازع عبر خيارين :يمكنني أن أتحمل التنازع ،أو
أن أقوم بتسويته ،أيا ً يكن الخيار الذي أختاره فإنه لم يدلني حتى اآلن إذا ما

علي أوال ً أن أستوضح لماذا أريد تحمل التنازع أو
كنت متسامحا ً أم ال ،ويجب
ّ
كيف أريد تسويته.

تحمل التنازع
الخيار األول هو تحمل التنازع ،حيث أرفض تشويش القيم التي أؤمن بها،

يمكنني تحمل التنازع بطريقتين ،فقد أترك الدافع يستمر ما دمت أعرف أن

بإمكاني في أي لحظة أن أتفاعل ضده ،أو يلزم أن أتحمله فعال ً بمعنى أن أعاني

في تحمله ما دمت ال أملك طريقة تغييره.

مثال :قد يكون الشخص الذي دخل مكتبي هو طالب جديد ملتحق بالمكان،

وأنا ال أحب سلوكه ،لكني ال أريد مضايقته .ربما أتحدث إليه في وقت آخر .من

ناحية أخرى ،قد يكون الشخص الذي يدخل هي رئيستي في العمل ،وأنا ال أحب

سلوكها ،ولكن ما دمت أحتاج إليها فال أريد إغضابها ،وال أبدي غضبي ألني ال

أريد المخاطرة بوظيفتي ،فألجأ في هذه الحالة إىل الخيار الثاني وهو تقييم المزايا

 -التسامح الظاهري.

ما يدور بداخلي في هذه الحالة.

االستمرار عن فهم – االعتراف األساسي بالحق
المتعادل في التطور بحرية  -التسامح
هناك خيار ثالث لتحمل التنازع ،وهو أنني سأستمر في التنازع ،ليس بسبب
تقييم المزايا ولكن نتيجة فهم أن لكل شخص الحق في أن يعمل بالطريقة

التي يريدها ،فأنا أدرك أن هناك قيم ومبادئ مختلفة ،ويمكنني أن أتسامح مع

وجهات النظر األخرى ،وأقر بأن لكل شخص الحق في أن يعيش ويتطور بحرية،
وهذا يؤدي إىل التسامح .والتسامح في هذه الحالة ال يعني تسوية التنازع ،وإنما

تحمله في ظل وجود دافع يتسامح مع االختالف .من المهم فهم أن التسامح

يتعلق بتعادل الحقوق ،وهو ال يعني أنني أتخىل عن قيمي ومبادئي ومصالحي
واحتياجاتي ،وإنما أن أخلق توازنا ً بينها وبين قيم ومبادئ ومصالح واحتياجات
اآلخرين.

مثال :قد أكون عىل علم أن الشخص الذي دخل دون أن يطرق الباب غير

معتاد عىل طرق األبواب ،أو ربما يعتقد أن هذا سلوك تقليدي قديم بالنسبة

لكبار السن ،يمكنني أن أتسامح مع هذا الموقف بشكل كامل ،حتى إذا كنت
قد رفضت الدافع في بادئ األمر ،فأنا أعرف أن لدي قيما ً ومبادئ معينة ال

يحبها اآلخرون ،وسأتمسك بها ،ولكنني أدرك أيضا ً أن هذه هي الحال بالنسبة
للجانب اآلخر.
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التسوية دون عنف من الجانبين أو من جانب واحد
 االعتراف األساسي بالحق المتعادل في التطوربحرية  -التسامح
يوجد خيار آخر للتعامل مع التنازع ،إذا قررت عدم تحمل التنازع فأنا إذا ً أريد

تسويته ،وهنا تكون طريقة تسوية التنازع مهمة للغاية .وإذا قررت تسوية التنازع
باالشتراك مع الطرف اآلخر ،أو مصدر الدافع ،فسأدخل في اتصال غير عنيف

وأحاول إيجاد حل باالشتراك مع الطرف اآلخر ،أو قد أقرر تسوية التنازع بنفسي

واتخاذ اإلجراء الذي يمنع نشوء الدافع مرة أخرى.

مثال :يمكنني أن أتحدث إىل الطالب الذي دخل مكتبي ،وأوضح له أنني
أدرك أن طرق األبواب لم يعد أمرا ً معتاداً ،باإلضافة إىل ذلك ،سأوضح له أنني
منزعج من عمله فعالً ،ولذلك من الضروري أن يطرق الباب ،كما سأسأله عن
سبب عدم اعتياده عىل أن يطرق باب مكتبي ،للوقوف عىل ذلك السبب .إذا

أردت تسوية التنازع بنفسي ،فكل ما عىل هو أن أكتب الفتة تقول (برجاء طرق

الباب) ،وتعليقها خارج مكتبي ،بحيث يعلم الجميع بوضوح توقعاتي واحتياجاتي،
وقد كنت في الحالتين متسامحا ً حيال دافع دخول الشخص.

استخدام العنف  -فرض المصالح الخاصة
بالشخص في المقام األول  -عدم التسامح
يوجد خيار آخر لتسوية التنازع ،وهو استخدام العنف ،والعنف قد يكون
جسديا ً كما قد يكون لفظيا ً أو نفسياً ،أو قوة غير ملحوظة ،أو رفضا ً كامال ً لآلراء
والقيم األخرى ،والدافع في كل حالة هو التركيز عىل المصالح الشخصية للفرد

وفرضها عىل اآلخرين .وعدم التسامح يعني أنني ال أتسامح مع وجود وجهات
نظر مغايرة قد تكون صحيحة بالدرجة نفسها.

مثال :في هذه الحالة ال أهتم بمشاعر أو أفكار الشخص الذي يدخل مكتبي،

ويكون اهتمامي بعدم إزعاجي أثناء عملي هو حقيقة ثابتة ستفرض في الحال
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يُقدّم الجدول التالي مقارنة بين حاالت التسامح والتسامح الظاهري وعدم التسامح.
التسامح
» يمكن استخدام الطاقة
اإلنسانية سعيا ً للتوصل

إىل وسائل إبداعية لتغيير
الموقف

» الدراسة الكاملة الحتياجات
اآلخر تستغرق وقتاً ،وتحتاج
وتقمص عاطفي،
إىل طاقة
ُّ

ومع ذلك فهي تبتكر حلوال ً

طويلة األجل وحماية لجميع
المتضررين

» يمكن النظر إىل الطريقة
اإلبداعية والناجحة في

التعامل مع التنازع عىل أنها

تحد شخصي

» قد تؤدي هذه الطريقة إىل

تأييد الذات وبالتالي تؤدي

إىل توسع في نطاق الحرية
الخاصة بالفرد

التسامح الظاهري
» يتجنب تسوية التنازع دون
أي حلول طويلة األجل

» يتقبل انتهاك قيم وقواعد
الشخص وكذلك تقييد

حقوقه في الوقت نفسه
والتستر عليهما

عدم التسامح
» يمكنه تحقيق نجاح قصير
األجل والتوصل إىل تأييد
ذاتي ،ولكن هناك خطر

التعرض لتصعيد التنازع
الحقا ً مما يؤدي إىل التعرض
لإلقصاء من المجتمع.

» اإلثارة المحتملة للتنازع
تؤدي إىل التوتر

» قد يثور التنازع فجأة ويوجد
احتمالية وقوع ردود أفعال

غير متسامحة فورية

» تكون الطاقة ضرورية لكبح
الرفض

» يمكن استخدام الوقت

والطاقة الالزمين لتسوية

التنازع بطرق مختلفة.

» تحتاج التسوية البناءة إىل
وقت وطاقة ومهارة.

عىل الشخص اآلخر عن طريق استخدام القوة بالصراخ (اخرج من هنا) ،أو حتى

عن طريق استخدام العنف الجسدي ،بأن آخذ الشخص وألقيه خارج مكتبي.

في هذه الحالة أنا غير متسامح في سلوكي ،وال أكترث بوجهة نظر اآلخر.

الفصل الخامس

ال يمكن لمن يستخدم عدم التسامح والعنف

لفرض أجندته الشخصية عىل اآلخر أن يثق أن
العنف لن ينقلب عليه في النهاية.
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نتائج عدم التسامح

نتائج التسامح

تصبح مساوئ عدم التسامح واضحة ،خصوصا ً من المنظور طويل األجل،

تكمن الميزة الجوهرية للتسامح ،في نجاح فرصة تسوية التنازع وعدم تصعيده

وحتى إذا أدّى عمل عنيف إىل نجاح قصير األجل وإىل إعادة الطمأنينة ،فإن

عىل المدى الطويل ،ويضمن أقصى دمج الحتياجات اآلخرين ومشاركتهم،

البعيد والمتوسط ،وقد يأخذ رد الفعل حيال عدم التسامح شكل تصعيد

هذا النهج توظيف قدر معين من الوقت والطاقة لبدء العملية ،بيد أن مناقشة
اآلراء المتعارضة  -مصحوبة بالتوضيح لوجهة نظر الفرد  -قد تتيح فرصا ً إلعادة

فرض األفكار واآلراء الخاصة بشخص ،تكون له عواقب سلبية عىل األجلين

للتنازع والرفض الذي عانى منه أولئك الذين تعرضوا لعدم التسامح ،قد يؤدى

إىل انسحابهم.

يوجد مزيد من األمثلة النطالق دوامة العنف ،منها :اإلقصاء من الجماعة،

في الحاالت القصوى يكون اإلقصاء من المجتمع عبر األحكام بالسجن مثال ً أو

الدسيسة أو التمرد الواضح ،وال يمكن لمن يستخدم عدم التسامح لفرض أجندته

الشخصية أن يثق أن العنف لن ينقلب عليه في النهاية .يوجد موقف واحد

فقط هو استثناء من هذه القاعدة ،وهو الموقف الذي ينشأ في ما يتعلق بحماية
األقليات ،وهو إذا كانت األغلبية غير متسامحة تجاه األقلية ،وال توجد أمام

األغلبية فرصة للتغيير أو أمام األقلية فرصة للحصول عىل الحماية ،فلن تكون

للعواقب المحتملة في هذه الحالة عالقة باألغلبية ،ومع أخذ جميع الجوانب في

االعتبار ،فإن مثل ذلك الضمان سيفيد جميع أفراد المجتمع ،حيث إن التوقف
طويل األجل لالعتراف األساسي بالحقوق المتعادلة لألشخاص في تطوير

قدراتهم إىل أقصى حد ممكن ،يؤدي إىل تقييد الحرية واألمن بالنسبة لألقليات
والغالبيات أيضاً.

نتائج التسامح الظاهري
القرار بتبني سلوك متسامح من حيث الظاهر ،ربما يكون مناسبا ً جدا ً للفرد،

ألسباب تتعلق بالفعالية أو الحرص المناسب ،ففي مواقف معينة قد يتطلب

العمل المسؤول تجنب التعامل مع التنازع لفترة قصيرة ،وفي حاالت التسامح
الظاهري ،يجب عىل الفرد أن يضع في اعتباره أنه عىل الرغم من تظاهره

بالتسامح ،فإنه يتخىل عن أيّة تسوية دائمة للتنازع ،وقد يؤدي التراكم المحتمل
للتنازع المرتقب بعد ذلك ،إىل ظهور أعراض التوتر واالنفجار المفاجئ للتنازع،

مصحوبة بقوة غير متوقعة ،يصاحب هذا خطر وقوع أعمال مؤثرة ،أي ردود

أفعال غير مدروسة وغير متسامحة.

الفصل الخامس

واستمرار التسوية ،كما يؤدي إىل مزيد من األمن والرضا لدى الطرفين .يتطلب

الطمأنينة وتقوية هوية الفرد .عالوة عىل ذلك ،فإن دراسة المراكز األخرى ،تتيح

الفرصة لفهم وجهات نظر جديدة ودمجها في حياة الشخص نفسه ،وتنطوي

نسبية وجهة نظر الفرد التي تدعم هذا الرأي إىل القدرة واالستعداد للنقد الذاتي،

وتعزز من تطور شخصية الفرد التي تدعم هذا الرأي ،إىل القدرة واالستعداد

للنقد الذاتي ،وتعزز من تطور شخصية الفرد ،كما أنها تتيح تجريب التنوع كإثراء،

وتقضي عىل معضلة وجوب االختيار بين الصواب والخطأ.

كما يتمتع النهج المتسامح بميزة أخرى ،وهي أن
الطاقة التي كان يفترض أن تُنفق عىل تجنب التنازع

أو تسويته بوسائل عنيفة ،يمكن اآلن استغاللها

في البحث عن حل للتنازع ،يحظى بقبول الطرفين،

ويعني هذا زيادة درجة الحرية لجميع األطراف

المنخرطة في التنازع ،شريطة أال تؤدي التسوية

المشتركة إىل حل وسط يقيد حقوق األشخاص،

وإنما إىل تغيير مبتكر في الموقف يرضى الجميع،

وبالتالي ،تكمن ميزة التسامح فيما يفرضه من تح ٍد
لإلبداع ،عالوة عىل ذلك ،فإن التسامح يمكّن الفرد

من مواكبة مواقف التنازع بمفرده ،إذا اقتضى األمر.
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الجلسة 3

شكل عملية التسامح

مهارة التواصل

التعايش والتسامح – المعايير والنتائج

تُع ّد مهارة التواصل بالنسبة للمدرب المفتاح الحقيقي لتيسير التدريب ،لذا

حدث
شرط مسبق رفض

غير مهتم

داعم

مهتم

سوف نستعرض بعض الطرق والمفاهيم التي تعزز تلك المهارة لدى األفراد.
في حالة عرض عملية تخطيط التدريب في تدريب مدربين يرجى مراعاة التالي:

١ .١يُ َّ
وضح مفهوم التواصل وعناصره وأهميته بحيث تستغرق
الجلسة  120دقيقة

ً
عامة ،ورد الفعل خاصة
٢.٢يتم التركيز في الجلسة عىل عناصر التواصل
نزاع
االجراء

٣.٣يتم االستعانة بتمرين ( )5-2تمرين التليفون المكسور ،وتمرين ()5-3

ال نزاع

تسوية النزاع
استخدام العنف

تأمل العبارة.

تحمل النزاع

التسوية دون عنف للجانبين

االستمرار عن فهم

تحمل النزاع

مفهوم التواصل
يمكن تعريف التواصل أنه تبادل لمعلومات وأفكار وخواطر أو مشاعر ،من

شخص لشخص آخر ،أو لعدة أشخاص ،بطريقة تجعل اآلخر يستقبل ويفهم
بالطريقة نفسها التي يقصدها المرسل.

وأيضا ً يمكن النظر لتواصل عىل أنه مستمر بين طرفين ،تحكمها عوامل
الدافع

فرض المصالح
الخاصة بالشخص في
المقام األول
عدم التسامح

االعتراف األساسي بالحق
المتعادل في التطور بحرية
التسامح

تقييم المزايا
التسامح الظاهري

ومؤثرات كثيرة ،لذلك سنبدأ بالتعرف عىل العناصر المختلفة المكونة لدائرة

االتصال ،والعوامل التي تتوقف عليها فاعلية ونجاح كل عنصر.

عناصر ومكونات عملية التواصل
١ .١المرسل أو المصدر :يجب أن يكون قادرا ً عىل تقديم الموضوعات

أسئلة للنقاش
١ .١لماذا تعد قيمة التسامح مهمة للمدرب أو المدربة؟
٢.٢ما العوامل المساعدة عىل توفير مناخ التسامح داخل القاعة التدريبية؟
٣.٣ما الخطوات التي يمكن أن يعتمدها المدرب أو المدربة لترسيخ حالة
التسامح داخل قاعة التدريب؟

بصورة جيدة وجذابة ،تقنع المشاركين وتشجعهم عىل المشاركة  -اختيار
الموضوعات التي تهم المشاركين وتلمس مشكالتهم  -وأيضا ً تطويع طريقة

العرض بما يتناسب والثقافة والمستوى التعليمي للمشاركين والمشاركات
٢.٢الرسالة موضوع االتصال :ويجب أن تلمس احتياجات ومشكالت

المستقبل ،لذلك عىل المرسل تحضير موضوع الرسالة وطريقة عرضها
جيدا ً قبل البدء في التنفيذ ،حتى تنجح عملية االتصال

الفصل الخامس
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المستَق ِبل :ويجب أن يشعر باستفادة ،لذلك عىل المرسل أن يهتم باختيار
ُ ٣.٣

119

الفصل الخامس

أسئلة للنقاش

المستقبلين لكل موضوع ،كلٌ حسب اهتمامه ومجاله ،وأن يهتم بطريقة

1 .1لماذا يعد التواصل مهارة مهمة للمدرب أو المدربة؟

العرض والمشاركة

٤ .٤ردود األفعال :يجب أن يهتم المرسل بردود األفعال وأن يتعامل معها

2.2ما المعوقات أمام عملية التواصل وتبادل المعلومات داخل

٥.٥الهدف  -األثر :يجب أن تنتهي عملية االتصال الناجحة بتحقيق ذلك الهدف

3.3هل تجد عوامل مساعدة عىل جعل التواصل فعاالً؟

ويعدل من طريقة عرضه إذا اقتضى األمر ذلك

القاعة التدريبية؟

المرجو منها ،وإحداث أثر بالمستقبل ،حتى يستطيع المرسل في نهاية

االتصال أن يق ّيم عمله ويرى هل استطاع أن ينجح أم ال ،وما مدى نجاحه أو
فشله

تطوير االتصال مع اآلخرين :رجع الصدى١
(التغذية المرتدة)

٦.٦المناخ العام :ويشمل المكان والوقت المناسب لالجتماع ،وعرض الموضوع
عىل المجموعة.

من أهم العوامل التي تساعد عىل تطوير عملية التواصل واالتصال ،هو رجع
الصدى أو ما يعرف أحيانا بالتغذية المرتدة .تكمن ضرورة رجع الصدى أو

كل هذه العوامل تؤثر تأثيرا ً كبيرا ً باإليجاب أو السلب عىل نجاح عملية االتصال.

السلوك ،والقيام بالوظائف المختلفة ،ودفع األفراد
التغذية المرتدة ،في تطوير ّ
نحو التعلُّم والتواصل الفعال ،وتعديل أعمالهم بصورة ُمستم ّرةٍ ،فرجع الصدى

بالرغم من أهمية الكالم في عملية التواصل إال أن لغة الجسد ونبرة الصوت
جزئين مهمين أيضا في نجاح عملية التواصل.

من شأنه أن يساعد في إزالة المشكالت بين الناس ،إذا تم توضيح األمور.

قواعد أساسية
المستقبل

المرسل

» »يمكن للملتقي أن يعرض تقديم رجع الصدى كما يمكن أن يطلب المرسل
ذلك .في كلتا الحالتين ،يعطي رجع الصدى نتائج فقط إذا كان طوعا ً

» »إعطاء رجع الصدى يبدأ بالتعبير عن وجهة نظري الشخصية وليس
«لقد الحظ اآلخرون« ،»...الجميع الحظوا أنك»...

الرسالة

» »أشارك بأهم المعلومات أوالً .ومع ذلك ،أقرر ما أريد أن أشاركه وما أريد

أن أحتفظ به لنفسي (احترام للموضوعات الحساسة أو المحرمة اجتماعيا ً
وذات الطبيعة الحميمة)

ردود األفعال
الهدف

األثر
المناخ العام

» »عند استقبال رجع الصدى ،ال ينبغي أن أدافع عن نفسي .أنا أنصت فقط
» »أقرر إذا كنت سأتخذ خطوات تبعا ً لما سمعت ،وأقرر ما هي تلك
الخطوات/التبعات

» »رجع الصدى يجعلني أفهم تأثيري عىل اآلخرين .وبهذه الطريقة ،أصبح أكثر
وعيا ً بذاتي ،وأدرك طريقة داعمة ومتسامحة لالتصال في مواقف النزاع/
الخالف.
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المدة الزمنية

 15دقيقة

عدد المتدربين
والمتدربات

20

تمرين    5.1

دائرة الصباح
كطقس معتاد في ورش العمل ،يتشارك المتدربون والمتدربات جوانب من

التدريب ،تلك المهمة التي تعكس اتصالهم بالعملية التعليمية داخل التدريب،

لدائرة الصباح

الهدف من التمرين

توضيح أهمية التواصل الجيد
بين األفراد ،وأهمية توضيح

الرسالة للمستقبل

تقييم العوامل والقيم الخفية
للمشاركين التي تؤثر عىل

عملية التعلم والتغيير التي

يهدف إليها التدريب

التعامل مع المشاكل في
مجال النوع االجتماعي

(الجندر) من خالل التعددية
وقيم التسامح والتواصل
الفعال ،وغيرها من

الموضوعات التي يتم تناولها
بشكل صريح في ورش

العمل

تعزيز الدعم المتبادل بين
المشاركين عىل تحويل

المشاركة الشخصية إىل عمل
جماعي ،الخط الواصل بين

الموضوع والمجموعة يجعلنا

نصل إىل التعاون المشترك.

منطقة األمان

ويقوم المدرب أو المدربة باألخذ بعين االعتبار المواضيع التي يجب التعامل
معها قبل متابعة المفاهيم واألنشطة الجديدة.

المواد المطلوبة

المخطط التوضيحي
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الطريقة

منطقة التعلم

١ .١يقوم المدرب أو المدربة بشرح فكرة مفهوم التفاعل ورسم المخطط

التوضيحي له ،ووضعه أمام المتدربين والمتدربات كل صباح أثناء دائرة
الصباح

٢.٢يطلب من  5-3أفراد من المجموعة المتدربة أن يشرحوا كيف كان اليوم
السابق من الورشة داعما ً في إطار المواضيع ،أفراد المجموعة ،وتفاعلهم
كأفراد مع التدريبات

٣.٣يتم تشجيع األفراد عىل تقديم مقترحات
٤ .٤يعطى باقي أعضاء المجموعة الفرصة للمشاركة في جولة ثانية
٥.٥يختار المدرب أو المدربة موضوعا ً تم طرحه في دائرة الصباح ،ويقترح حلوال ً
لتطويره من أجل توازن أفضل داخل التدريب

٦.٦يقوم المدرب أو المدربة بتدوين كل المالحظات في دائرة الصباح ،مع

إظهار اهتمام حقيقي بمشاركات المتدربات والمتدربين ويعمل عىل توفير

المناخ األنسب للجميع.

منطقة الذعر

مالحظة للمدرب أو المدربة
عند إجراء هذا التمرين من الضروري مراعاة اآلتي

1 .1إن مسؤولية المدرب أو المدربة أنه في كل نشاط يمكن تحقيق توازن جيد
بين النهج »الفني الواقعي« (المرئي) و »النهج الشخصي« (غير المرئي)

2.2يتعين عىل المدرب أو المدربة إيجاد طريقة يترك بها المتدربون
والمتدربات منطقة »األمان« بين ما يتم معرفته وعمله يوميا ً وبين
التغيير بطريقة إيجابية – وهكذا يحدث التعلم ،إذا تمت مبالغة من

قبل المدرب أو المدربة في القيام بذلك ،قد يصل المتدربون والمتدربات
إىل »منطقة الذعر« وعندها سيتم التوقف عن المشاركة أو الشعور
بالرهبة أو بالتهديد شديد

3.3عىل المدرب أو المدربة التفكير أين يجدون منطقة األمان ومتى تكون

أمثلة مهمة لتعلم شيء جديد ،وما هي المسببات التي يمكن أن تدخلك
في حالة ذعر؟ هذا التفكير يمكن أن يكون أساسا ً جيدا ً لتعامل المشاركات
والمشاركين معك

4 .4وقت دائرة الصباح يعتمد عىل احتياجات المجموعة المتدربة فقد يزيد عن
 15دقيقة وفقا ً للمساحة المطلوبة إلحداث توازن في المشاركة والتعبير عن
الذات وبين وقت التدريب.
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المدة الزمنية

 25دقيقة

عدد المتدربين

والمتدربات
20

تمرين 5.2

التليفون المكسور
يعبر التمرين عن لعبة يقوم المشاركون والمشاركات بالتحدث عبر تليفون

يهدف هذا التدريب إىل إدراك قيمة اإلنصات لآلخر وإعطاء فرصة حقيقية

مكسور وتتبع وصول الرسالة لألفراد اآلخرين داخل المجموعة حيث يهدف

التمرين إىل توضيح أهمية التواصل الجيد بين األفراد ،وأهمية توضيح الرسالة

للمستقبل.

أقالم  -أوراق قالب

الطريقة

الهدف من التمرين

يطلب المدرب أو المدربة  4متطوعين أو متطوعات ،ويقوم أو تقوم بإخراجهم

والمتدربات أهمية التواصل
الفعال داخل قاعة التدريب

وبشكل عام

من غرفة التدريب

١ .١يشرح المدرب أو المدربة للحاضرين أنه كل متطوع أو متطوعة عىل حدة،

ويُطلب من أول متطوع أو متطوعة سماع جملة التليفون المكسور ويسأل
أي أسئلة ألنه سيطالب بنقلها إىل المتطوع أو المتطوعة رقم  ،2ثم يدعو

أن يلقى الضوء عىل مكونات

المدرب أو المدربة المتطوع أو المتطوعة رقم  2ويهمس له المتطوع أو

ممكن أن يحدث خالل عملية

بنقلها لرقم  3وهكذا

الرسالة ومدى التشوه الذي
التواصل.

تمرين 5.3

تأمل العبارة

المواد المطلوبة

أن يدرك المتدربون
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المتطوعة رقم  1السابق ما تم سماعه ثم يقوم المتطوع أو المتطوعة رقم 2
٢.٢يقف المتطوعون األربعة أمام الحاضرين ويطلب المدرب أو المدربة

من المتطوع أو المتطوعة رقم  4إخبار الحاضرين ما تم سماعه ،ثم يقوم

المتطوع أو المتطوعة رقم  3بإخبار المجموعة ما تم سماعه ،وهكذا حتى

يأتي الدور عىل المدرب أو المدربة لذكر الجملة األصلية

٣.٣يبدأ المدرب أو المدربة بمناقشة بعض األسئلة مع الحضور مثل:
» »ماذا حدث في هذا النشاط؟

» »كيف اختلفت الجملة من متطوع آلخر؟

» »ما هي األسباب التي أدت إىل عدم وضوح الرسالة؟
٤ .٤تدون اإلجابات عىل الورق القالب.

للتواصل معه من خالل محاولة السيطرة عىل الرغبة في الدفاع والرد وإبداء

الرأي.

الطريقة
١ .١تكتب العبارة التالية عىل ورق قالب :اإلنصات يختلف عن أنواع اإلصغاء
األخرى في كونه يتطلّب أن يتحرر اإلنسان من حواراته الداخلية ليستمع

الفصل الخامس

المدة الزمنية
 30دقيقة

عدد المتدربين
والمتدربات
20

المواد المطلوبة

أقالم  -أوراق مقاس ،A4
ورق قالب

تصم آذان
دون إجابات واعتراضات تنتظر دورها لتنفجر كلمات محبوسة
ّ

الهدف من التمرين

السلبية التي يتفوه بها الناس عن بعضهم وتعجبت أكثر أنني في العادة

والمتدربات الفارق بين

اإلنسان وتمنعه من أن ينصت ،تعجبت وأنا أنصت من عدد المالحظات
أترقب فرصتي ألجيب صاحب التعليق ألعترض عليه ألنه يعترض.

٢.٢يطلب من المجموعة المتدربة تأمل العبارة لمدة دقيقة ،وتدوين حواراتهم
الداخلية التي أوجدتها العبارة

٣.٣تقسم المجموعة التدريبية إىل مجموعات عمل مكونة من فردين ،يسمى
األول (أ) والثاني (ب)

٤ .٤يطلب من (أ) التحدث إىل (ب) لمدة  3دقائق دون توقف ،وبممارسة

اإلنصات الفعال وعدم مقاطعته ألي سبب ،ثم نبدل األدوار بحيث نطلب

من (ب) التحدث ومن (أ) اإلنصات

٥.٥يطلب من الجميع الجلوس في أماكنهم
٦.٦يفتح النقاش في المجموعة كيف كان استقبالهم لإلنصات دون رد لمدة 3
دقائق؟ بماذا شعروا؟ هل كان األمر صعباً؟

أن يدرك المتدربون

اإلنصات واالستماع
أن يتعلم المتدربون

والمتدربات مهارة

االنصات والـتأمل في
الكلمات

6
تقييم التدريب
يعرض هذا الفصل عملية تقييم التدريب ،سواء
كانت عملية مستمرة طوال التدريب أو تتم في
نهايته ،ويع ّد هذا الفصل مفيدا ً للمدرب أو المدربة
حيث يمكن من خالل تقديمه تقييم هذا التدريب
الذي قدم عىل مدى األيام السابقة.
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الفصل السادس

أهداف الفصل
١ .١التعريف بأساليب تقييم التدريب المختلفة
٢.٢تقييم فائدة هذا التدريب للمتدربين والمتدربات
٣.٣التعرف عىل إمكانية تطبيق أساليب التقييم في
تدريبات المجموعة المتدربة القادمة.

الزمن
جلسة واحدة  90دقيقة.
الجلسة ( )1التقييم

المنهجية
هذا الفصل يُعرض في تدريب المدربين ،وأيضا ً

يحتاج المدرب أو المدربة بعض المحتوى لتطبيقه

في تدريب أساسيات الجندر.

يتكون الفصل من جلسة واحدة حيث يقوم

المدرب أو المدربة باستعراض مفهوم التقييم

وأشكاله المختلفة بأسلوب المحاضرة ،والمناقشة
العامة ،واالستعانة بأنشطة التقييم المختلفة

الموجودة في نهاية هذا الفصل وتطبيقها عىل
التدريب الذي ُقدّم خالل األيام الماضية.
وبالتالي يحتاج المدرب أو المدربة في هذا الفصل
إىل بروجكتور وأفرخ ورق كبيرة من ورق قالب،
استمارة تقييم مطبوعة.
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محتوى الجلسات

مفهوم التقييم

الجلسة 1

يعبر التقييم عن فعالية وأثر التدريب عىل المتدربين والمتدربات ،ومدى

التقييم
الجلسة تتناول مفهوم التقييم وأشكاله المختلفة.
في حالة عرض عملية تقييم التدريب في تدريب مدربين يرجى مراعاة التالي:

١ .١في بداية الجلسة يتم عرض تعريفات التقييم المختلفة ،والهدف منها،
بأسلوب المحاضرة ،والمناقشة العامة ،عىل مدى  50دقيقة

٢.٢يمكن هنا تنفيذ تمرين ( )6.1من قسم األنشطة والتمارين في هذا الفصل

بحيث يستغرق  20دقيقة ،ومراعاة أن المتدربين والمتدربات قد استغلوا
فرصة هذا التمرين للتفكير في محتوى التدريب الذي ُقدّم ،وذلك من خالل
االقتراب من كل مجموعة واالستماع لما يناقشونه والتدخل إن احتاج األمر

٣.٣في التقييم النهائي يمكن تنفيذ تمرين ( )6.2نموذج استمارة تقييم ختامي
من قسم األنشطة والتمارين في هذا الفصل ،حيث يقوم المتدربون

والمتدربات من تنفيذ تقييم للتدريب الذي تم عىل مدار األيام الماضية

بحيث يستغرق  15دقيقة ،أو تنفيذ تمرين ( )6.3حقيبة التدريب تقييم
ختامي بحيث يستغرق  20دقيقة

٤ .٤يشرح المدرب أو المدربة للمجموعة أن التقييم النهائي ضروري بعد

كل دورة تدريبية حيث يتيح للمدرب أو المدربة معرفة ما تم تعلمه من

معلومات ومهارات وكذلك معرفة مدى تقبل المجموعة المتدربة لما تم

تقديمه.

اتصاله مع احتياجاتهم ،فهو عملية ممنهجة تحدد مدى مناسبة األهداف

واستدامة تأثيرها ومن ثم كيفية تطوير التدريب .والتقييم ال يعكس فقط

محتوى التدريب أو انطباع المجموعة عن المدرب ومهاراته التدريبية،

ولكنه يعكس أيضا التفاعل والتواصل بين أفراد المجموعة المتدربة بعضهم
البعض وبين المدرب والمدربة أيضاً.

لماذا نحتاج إىل تقييم؟
١ .١ترسيخ فكرة المساواة وانعدام الفوقية بين المدرب أو المدربة والمجموعة
التدريبية

٢.٢تعزيز مفهوم النقد البنّاء للنفس ولآلخر واالنطالق نحو التطوير من خالله
٣.٣قياس مدى تحقيق البرنامج التدريبي لألهداف المرجوة منه
٤ .٤قياس المدى الذي يستطيع فيه المتدربون والمتدربات تطبيق ما تعلموه
٥.٥قياس التوجهات السلوكية والمعرفية لمعرفة مدى تأثر المجموعة

بالمحتوى التدريبي خصوصا في التدريبات التي تركز المفاهيم والقيم ،لذا
من المهم معرفة رد الفعل من قبل المتدربين والمتدربات عىل الموضوع

وعىل التدريب والتقييم المستمر والنهائي يساعد عىل ذلك ،يرجى االطالع
عىل تمرين دائرة الصباح في الفصل الخامس

٦.٦قياس نواحي التدريب المختلفة ،مثل وضوح الموضوع ،أسلوب المدرب أو
المدربة في التعامل أو في شرح المحتوى ،توافر اإلرشادات الالزمة لتنفيذ

التدريب ،والتقييم المستمر يساعد عىل القاء الضوء المستمر عىل مواطن
القصور

٧.٧معرفة العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر عىل أفراد المجموعة بشكل
مباشر ،وعىل تطبيق ما تم تعلمه

٨.٨من خالل متابعة القياسات السابقة يمكن التعرف عىل التغييرات أو

التحسينات التي يمكن إدخالها عىل البرنامج التدريبي من تحسين مهارات

المدرب أو المدربة ،المتدربين والمتدربات ،إدارة وتنسيق التدريب ،والجو

العام للتدريب ،ويمكن أيضا اكتساب رؤية جديدة شخصية للمدرب أو
المدربة وألفراد المجموعة التدريبة عن ذواتهم.

الفصل السادس
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بعض أشكال التقييم

 .1التغذية المرتدة (رجع الصدى)

التقييم له أشكاال عديدة منها الكتابي عن طريقة تعبئة استمارة ،أو تفاعلي عن

مساحة مفتوحة تتم بين متدرب أو متدربة وبين المدرب والمدربة بشكل فردي،

التفاعلي في مثل هذه التدريبات التي تتناول تحدي القيم السائدة ،سوف نلقي

بحيث يعبر فيها األفراد عن أفكارهم وانطباعاتهم ومشاعرهم عن التدريب عامة،

طريق التقييم المستمر ،والمالحظة ،والنقد .وانطالقا من مدى أهمية التقييم
الضوء عىل بعض من أشكال التقييم التفاعلي.

الفصل السادس

أو تتم بين أفراد المجموعة المتدربة وبين المدرب أو المدربة بشكل جماعي،

أداء المدرب أو المدربة والمجموعة وعن نفسه ويتم استخدام هذه المناقشة

كأداة لتحسين وتطوير التدريب .التغذية المرتدة قد تكون إيجابية أو سلبية ولكن

ينبغي أن تكون دائما بنّاءة.

 .2مقابالت شخصية    
تعبر عن تغذية مرتدة يديرها المدرب أو المدربة من خالل طرح أسئلة معينة.

 .3تقييم تشاركي
جلسة تغذية مرتدة حيث يتم فيها تضمين كل صانعي القرار ،وتحديد أسئلة

التقييم من قبل الجميع ،وتتضمن أيضا تقييم ذاتي.

مالحظة للمدرب أو المدربة

التقييم المستمر مهم في التدريبات التي تتناول

قيم ومفاهيم جندرية ،فمن خالل عملية تقييم
يومية في آخر اليوم لمدة  15دقيقة تعبر فيها

المجموعة المتدربة عن انعكاساتها وانطباعاتها

الخاصة بكل نواحي التدريب نستطيع قياس

التغيير الذي يحدثه التدريب والتحديات الشخصية
لألفراد واستيعابها ،لذلك يطلب من المجموعة

تقديم اآلراء بكل صراحة ،وعىل المدرب أو

المدربة أن يستمع بانفتاح ،واستيضاح المطلوب

مالحظة للمدرب أو المدربة

األيام التالية عىل تفادي السلبيات التي ذكرت،

عن رؤيتهم بكل صدق وحرية للتوصل إىل الدروس

من المتحدث أو المتحدثة ،وتحليله والعمل في

واستيعاب جميع االختالفات وخلق بيئة أكثر أمانا

وانتاجا للجميع.

من المهم حث المتدربين والمتدربات عىل التعبير
المستفادة من أجل تحسين وتطوير حقيقي

التدريب.
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تمرين 6.1

قالوا ...

التغذية المرتدة (رجع الصدى)
يا ويل من أعطى س ّره لمراته

يا طول عذابه وشتاته

دلع بنتك بتعرك ودلع
ابنك بيع ّزك

التمرين يعبر عن طريقة من طرق التقييم اليومي للتدريب ،ويهدف إىل تحسين
العملية التدريبية والتواصل الدائم مع احتياجات المتدربين والمتدربات.

الفصل السادس

المدة الزمنية
 20دقيقة

عدد المتدربين
والمتدربات
20

الطريقة
تجلس المجموعة المتدربة والمدرب أو المدربة في شكل مستدير

١ .١يشجع المدرب أو المدربة أفراد المجموعة عىل اإلفصاح عن رؤيتهم

لما قالولي ولد اشتد ضهري واتسند

ولما قالولي بنية انهدت الحيطة عليه

وانطباعاتهم وأفكارهم ومشاعرهم فيما يخص التدريب عموما مثل :أداء
المدرب أو المدربة ،أداء أفراد المجموعة ،المحتوى التدريبي ،المكان،

التهوية ،الطعام والشراب ،والمناخ العام للتدريب
٢.٢يمكن االستعانة ببعض الجمل لفتح الحوار مثل:
ما أعجبني هو ..

ما لم يعجبني هو ..
عقربتين عالحيط وال
إن مات أخوك انكسر ظهرك وإن
ماتت أختك انستر عرضك

بنتين في البيت

االب بتخم

ورق قالب ،أقالم
عريضة.

الهدف من التمرين
أن يقدم المتدربون

والمتدربات نقدهم

لعملية التدريب بهدف
تحسينها وتعظيم

االستفادة ،وأن يتعلموا

استمروا في عمل ..

التعبير عن أنفسهم

أتمنى أن ..

الفعال خالل التدريب.

كفوا عن ..

٣.٣يسجل المدرب أو المدربة مالحظات المجموعة عىل الورق القالب ويتم
تحسين وتطوير العملية التدريبية من خاللها.

ريحة االم بتلم وريحة

المواد المطلوبة

بحرية ،وكذلك التواصل
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المدة الزمنية

 15دقيقة

عدد المتدربين

والمتدربات

تمرين 6.2

استمارة تقييم ختامي

التمرين يعبر عن طريقة من طرق التقييم النهائي للتدريب
بحيث يقيم ويحسن العملية التدريبية ككل.

20

المواد المطلوبة

استمارة تقييم مطبوعة،

أقالم

الهدف من التمرين

أن يقدم المتدربون

الطريقة
يتم إعطاء المتدربين والمتدربات نموذج استمارة التقييم

نموذج استمارة تقييم نهائي

نموذج استمارة تقييم نهائي
الرجاء القيام بتعبئة هذه االستمارة وتزويدنا بوجهة نظرك من أجل

مساعدتنا في عملية تقييم هذا البرنامج ،وتحسين البرامج الالحقة:

اسم الدورة التدريبة:
الجهة المنظمة للتدريب:
تاريخ تنفيذ التدريب:

لملئها ،ثم تسليمها.

بنود التقييم

نعم
()++

والمتدربات نقدهم

لعملية التدريب بهدف

بشكل عام ،التدريب أعجبني.

االستفادة ،ويساعد

مواضيع التدريب والمنهج الذي تلقيته

تحسينها وتعظيم

ذلك عىل رؤية جوانب
قد تكون غير واضحة
للمدرب أو المدربة،

ويعزز إحساس

المتدربين والمتدربات
بالمشاركة الفعالة في

التدريب.

غالبا ً نعم ال أستطيع
التحديد
()+
()0

غالبا ً ال
()-

ال
()- -

ذوي أهمية بالنسبة لحياتي الشخصية

/لطبيعة عملي/دراستي.

مستوى المحتوى التدريبي كان كافياً.
تم تلخيص المحتوى وإعطاء فرصة

للتقييم بشكل كافي في آخر كل يوم.
تقييم المدرب أو المدربة
مهارات وإلمام المدرب أو المدربة

بالموضوع كانت جيدة.

قدرة المدرب أو المدربة عىل االتصال

والتواصل مع المجموعة المتدربة

واحتياجاتها كانت كافية.

أجاب المدرب أو المدربة عىل األسئلة
المطروحة في الجلسات.

()++

()+

()0

()-

()- -
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نموذج استمارة تقييم نهائي

تنظيم وتنسيق التدريب

()++

()+

()0

()-

()- -

نموذج استمارة تقييم نهائي

ما االقتراحات لتحسين البرنامج؟

مكان التدريب كان مناسباً.

.1

أدوات التدريب كانت متوفرة دائماً.

.2
.3

مدة االستراحة كانت كافية.
مدة التدريب كانت كافية.

هل توجد لديك أي مالحظات أخرى؟ الرجاء ذكرها:

وقت التدريب كان مناسباً.
مهارات وأداء المنسق أو المنسقة

وتلبية احتياجات التدريب من قبله/ها
كانت جيدة.

بنود التقييم

()++

()+

()0

()-

()- -

تم تضمين كل المتدربين والمتدربات

في المجموعة أثناء التدريب.

كان هناك احترام وتقبل لآلخر أثناء

المناقشات.

كان هناك انصات وتقدير آلراء

اآلخرين.

كانت المجموعة ملتزمة بالوقت
والقواعد أثناء التدريب.
تقييم الذات
أنا سعيد/ة بمشاركاتي في التدريب.
اكتسبت معلومات جديدة ومهارات

شخصية.

يمكنني تطبيق التدريب في حياتي.
علي.
للتدريب تأثير إيجابي
ّ

()++

()+

()0

()-

()- -
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المدة الزمنية

 12دقيقة

عدد المتدربين

والمتدربات

تمرين 6.3

حقيبة التدريب تقييم ختامي

التمرين يعبر عن طريقة من طرق التقييم النهائي للتدريب بحيث يقيم
ويحسن العملية التدريبية ككل.

20

المواد المطلوبة

ورق قالب ،أقالم

عريضة

الهدف من التمرين

أن يقدم المتدربون

والمتدربات نقدهم

لعملية التدريب بهدف
تحسينها وتعظيم

االستفادة ،ويساعد

ذلك عىل رؤية جوانب
قد تكون غير واضحة

للمدرب أو المدربة،
ويعزز إحساس

المتدربين والمتدربات
بالمشاركة الفعالة في

التدريب.

الطريقة
التمرين يعبر عن طريقة من طرق التقييم النهائي للتدريب بحيث يقيم
ويحسن العملية التدريبية ككل.

١ .١يتم تقسيم المجموعة إىل مجموعات صغيرة مكونة من  4إىل 5

أشخاص ،ويناقش فيها السؤال التالي :أحزم حقائبي فماذا أضع فيها

مما تعلمته من الدورة؟

٢.٢سيكون في كل مجموعة فرخ كبير من الورق ،مرسوم عليه حقيبة ومعه
أقالم .كل أعضاء المجموعة عليهم تدوين أفكارهم بداخل الحقيبة

٣.٣بعد مرور  15دقيقة يتم تقديم حقيبة المجموعة في عرض عام أمام
المجموعة.

الزمن

الموضوع /النشاط
التعريف بالبرنامج
التدريبي

اليوم األول
محتويات
10:00 - 9:00

مفاهيم الجنس البيولوجي،

أثناء التدريب

التي تتفق عليها المجموعة

المجموعة ،ووضع القواعد

التعرف عىل توقعات

األيام التدريبية الثالثة،

تعارف ،عرض محتويات

11:30 - 10:00
الفصل األول
الجلسة ( )1المفاهيم
والتعريفات

النوع االجتماعي (الجندر)،

استراحة

األدوار االجتماعية

11:45 - 11:30
2:15 - 11:45

مفاهيم المساواة والعدالة

النوعية (الجندرية) ،التمييز

الهدف
» »كسر الحواجز بين أفراد المجموعة

» »تعريف المجموعة التدريبية بالمحتوى الذي سيقدَّم خالل األيام الثالثة
» »إشراك المجموعة التدريبية في وضع القواعد وتعزيز أهمية رؤيتهم

وتوقعاتهم بخصوص التدريب

» »كسر الحواجز بين أفراد المجموعة
» »التعرف عىل وفهم المفاهيم المختلفة في مجال النوع االجتماعي (الجندر)
» »أن يدرك المتدربون والمتدربات التفاوت الموجود في المجتمع وفيما

بين األشخاص في ظل فهمهم للنوع االجتماعي (الجندر) ما هوى سوى

إدراك نابع من تنميط وثقافة المجتمع ،وأن التوقع المسبق هو نتيجة أفكار
مسبقة ناشئة عن آخرين ،وليست عن تفكير عادل أو منطقي

» »أن يدرك المتدربون والمتدربات الفرق بين الجنس البيولوجي ،والنوع
االجتماعي

» »التعرف عىل وفهم المفاهيم المختلفة في مجال النوع االجتماعي (الجندر).
» »استكشاف واقع النوع االجتماعي (الجندر) في المجتمع في صعيد
ضد المرأة وتمكين المرأة،

الفصل األول:
الجلسة ()2
المفاهيم
والتعريفات  -تابع

مصر من وجهة نظر المتدربين والمتدربات
والعنف القائم عىل النوع

الرجال في قضايا النوع

االجتماعي (الجندر)

أشكال التمييز ضد المرأة

السيداو مثاال ً

خالصة اليوم التدريبي وتقييم

» »التعرف بشكل عام عىل نصوص االتفاقية ،وأن يدركوا ما هو ُمف ّعل

» »السؤال :ماذا تعلمنا؟ هل تحققت توقعاتنا؟

في تلك البنود في مجتمعهم ،وما هو غير ُمف ّعل ولماذا

صعيد مصر.

» »البحث في قيمة تمكين المرأة ومعوقاته وسبل التوصل إليه داخل مجتمع

إيجابية تلهم المتدربين والمتدربات

األحداث التاريخية وبيان أصالة المفهوم في مصر ،والقاء الضوء عىل نماذج

» »خلق حالة تواصل بين المشاركين وبين حقوق المرأة من خالل ربط

(الجندر)

» »إدراك مدى أهمية إشراك الرجال في العمل عىل قضايا النوع االجتماعي

» »تحليل العنف الواقع عىل المرأة في الصعيد ومدى تغلغله داخل المجتمع

» »تحريك األفكار المتعلقة النوع االجتماعي (الجندر) من خانة المسلّمات إىل
االجتماعي (الجندر) ،وإدماج

استراحة

خانة النقاش

2:45 - 2:15
 3:45 - 2:45اتفاقية القضاء عىل جميع

الفصل األول
الجلسة ( )3القانون
الدولي وحقوق
المرأة  -اتفاقية
السيداو مثاال ً
مراجعة اليوم وما تم 4:15 - 3:45
تعلمه ،تقييم اليوم
ما تم تعلمه

» »التأكد من استيعاب المتدربين والمتدربات للمفاهيم
» »تعزيز القدرات واإلمكانيات لدي أفراد المجموعة

» »تعزيز الثقة بالنفس لدى أفراد المجموعة وتعزيز روح التعبير عن
النفس

األسلوب التدريبي
تمرين تعارف ،مناقشة

عرض المحتوى ،تمرين
( ،)1.1فيديو ،مناقشة،

power point

تمرين ( ،)1.2تمرين

فيديو ( ،)1.3عصف

ذهني ،مجموعات عمل،
power point

عرض االتفاقية،
تمرين (،)1.4

power point

تلخيص اليوم ،تمرين
()6.1
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الزمن

الموضوع /النشاط
دائرة الصباح

اليوم الثاني
محتويات
9:45 - 9:00

تكوين النوع االجتماعي
(الجندر) ،المنهجية

تمرين احماء

معلومات اليوم السابق،

دائرة الصباح ،مراجعة

11:15 - 9:45
الفصل الثاني
الجلسة ( )1كيف
يتم تكوين النوع
االجتماعي (الجندر)؟

والعمليات التي يستخدمها
المجتمع ،وكذلك الصفات،

واألدوار والمسؤوليات

والتوقعات من الذكور

واإلناث ضمن السياق
استراحة

الثقافي
11:30 - 11:15
1:00 - 11:30

المؤسسات التي تسهم
في عملية تكوين النوع

الفصل الثاني
الجلسة ( )2ما
المؤسسات التي
تسهم في عملية
التكوين؟

استراحة
الفصل الثالث
االجلسة ( )1تعريف
عملية إدماج النوع
االجتماعي (الجندر)

استراحة

مفهوم إدماج النوع

الهدف
» »التأكيد عىل ما تم تعلمه

» »اتاحة فرصة لتعبير أفراد المجموعة عن انعكاسات وأثر التدريب عليهم

» »التعرف عىل العوامل والقيم الخفية للمجموعة التي تؤثر عىل عملية التعلم
والتغيير التي يهدف إليها التدريب

» »توطيد التعاون المشترك بين أفراد المجموعة
» »استكشاف عملية تكوين النوع االجتماعي (الجندر)،
وكذلك الهويات وكيف تتم المواظبة عليها

» »التعرف عىل تأثير التكوين االجتماعي عىل المجتمع وربطه
بالمؤسسات في مجتمع الصعيد

» »إدراك ماهية عملية إدماج النوع االجتماعي (الجندر) ،وتوضيح أن الرجال
والنساء يجب عليهم جميعا ً أن يشاركوا في مواجهة عدم

التكافؤ بين الجنسين حتـى تـتم التنميـة المستدامة

» »البحث في التحديات أو الصعوبات التي قد تعوق مشاركة المرأة

النوع االجتماعي( ،الجندر)،

» »بناء وتعزيز مهارات المجموعة المتدربة عىل كيفية إدماج النوع
االجتماعي (الجندر) في البرامج والمبادرات المختلفة

الخطوات المختلفة إلدماج
النوع االجتماعي (الجندر) في
المشاريع والمبادرات
خالصة اليوم التدريبي

» »السؤال :ماذا تعلمنا؟ هل تحققت توقعاتنا؟

» »تحليل الوضع الجندري الحالي ،وتحديد الجهات الفاعلة ،والمصالح،
والمشاكل ،والفرص ،والعقبات

والممارسات

والسياسات والعمليات

في جميع مراحل المشروع،

النوع االجتماعي(الجندر)

االجتماعي (الجندر) ،مراعاة

حول البناء االجتماعي للنوع

استمرارية القائم والمتوافر

االجتماعي ،والتي تسهم في

1:15 - 1:00
2:15 - 1:15

2:45 - 2:15
 3:45 - 2:45كيف تتم عملية إدماج

الفصل الثالث
الجلسة ( )2إدماج
النوع االجتماعي
(الجندر) في
المشاريع
مراجعة اليوم وما تم 4:15 - 3:45
تعلمه ،تقييم اليوم
وتقييم ما تم تعلمه

» »التأكد من استيعاب المتدربين والمتدربات للمفاهيم

» »تعزيز القدرات واإلمكانيات لدي أفراد المجموعة
» »تعزيز الثقة بالنفس لدى أفراد المجموعة وتعزيز روح التعبير عن النفس

األسلوب التدريبي
تمرين ( ،)5.1تمرين
احماء ،محاضرة

عصف ذهني مجموعات
عمل،

power point

عصف ذهني

مجموعات عمل،

فيديو ،تمرين (،)2.1
power point

مجموعات عمل،
power point

مجموعات عمل ،عصف
ذهني ،تمرين (،)3.1

power point

تلخيص اليوم ،تمرين
()6.1
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الزمن
9:45 - 9:00

الموضوع /النشاط
دائرة الصباح

اليوم الثالث
محتويات
دائرة الصباح ،مراجعة

معلومات اليوم السابق،
تمرين احماء

 11:45 - 9:45الهوية والثقافة ،عناصر

الفصل الرابع:
الجلسة ( )1مفهوم
الهوية

الهوية وكيفية تكوينها،

استراحة
الفصل الرابع:
الجلسة ( )2مفهوم
التعددية

استراحة
الفصل الرابع:
الجلسة ( )3التقاطع
بين مفاهيم الهوية،
التعددية والنوع
االجتماعي (الجندر)
التقييم النهائي
للدورة التدريبية

التنوع والتعددية ،والعالقة

مناقشة التقاطع بين
والنوع االجتماعي (الجندر)

مفاهيم الهوية ،التعددية

النوع االجتماعي (الجندر)

بين مفهوم التعددية ومفهوم

هويتي كفرد وهوية اآلخر

وأيضا تتناول العالقة بين

والتأثيرات المحيطة بها،

12:00 - 11:45
1:30 - 12:00

2:00 - 1:30
3:00 - 2:00

3:30 - 3:00
خالصة اليوم التدريبي وتقييم
ما تم تعلمه

الهدف
» »التأكيد عىل ما تم تعلمه

» »اتاحة فرصة لتعبير أفراد المجموعة عن انعكاسات وأثر التدريب عليهم
» »التعرف عىل العوامل والقيم الخفية للمجموعة التي تؤثر عىل عملية

التعلم والتغيير التي يهدف إليها التدريب

» »توطيد التعاون المشترك بين أفراد المجموعة
» »تحليل العالقة بين الهوية والثقافة والتعددية

» »التساؤل حول طبيعة تشكيل الهوية واالنتماءات في المجتمع

» »تثمين وتقدير قيمة التنوع والتعددية في المجتمع

» »تحليل مواقف النزاع وردود الفعل تجاه هذه المواقف

» »السؤال :ماذا تعلمنا؟ هل تحققت توقعاتنا؟

» »التأكد من استيعاب المتدربين والمتدربات للمفاهيم
» »تعزيز القدرات واإلمكانيات لدي أفراد المجموعة

» »تعزيز الثقة بالنفس لدى أفراد المجموعة وتعزيز روح
التعبير عن النفس

األسلوب التدريبي
تمرين ( ،)5.1تمرين
احماء ،محاضرة

محاضرة مناقشة،

عصف ذهني ،ورقة
عمل ،تمرين (،)4.1

power point

محاضرة ،عصف ذهني،
مناقشة ،ورقة عمل،

تمرين (،)4.2

power point

محاضرة ،عصف ذهني،
power point

تلخيص اليوم،
تمرين ()6.2
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145

144

مراجع
1

المفاهيم واألدوار الجندرية،

10

http://www.rdflwomen.org
2

3

المرأة بين «الجندرة» و «التمكين»،

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/ar
11

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=12109
2009

2014

المركز التربوي للبحوث واالنماء ،دليل تدريبي للمعلمات والمعلمين حول قضايا النوع االجتماعي

12

2012

2001
13

14

2014

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%
D8%A7%D8%B9%D9%8A.pdf

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

6

15

%88%D9%8A%D8%A9

https://genderation.xyz/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9

7

توصيات المؤتمــــــر االقليمــي للسكــــان والتنميـــة في الدول العربية عام  2013الخاصة
بالمرأة،

http://fappd.org/?page_id=22942
2013
8

عن العنف ضد المرأة نتحدث ..فى اليوم الدوىل للقضاء عليه ،منظمة الصحة العالمية،
التقديرات العالمية واإلقليمية للعنف ضد النساء،

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/ar/
2013
9

الباحثة ليىل الكاظم :بعض النساء يستعذبن األلم وعدم ردع الرجل ،يفاقم المشكلة،
،http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=283424#.WrNbKk0UlaQ
2005

تعريف الهوية،
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9

مكين النساء،
%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1

دليل تدريبي النوع االجتماعي ،مركز شئون المرأة،
http://site.wac.ps/ar/wp-content/uploads/2016/03/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-

سيداو،
1979

التطور التاريخي لدور المرأة عبر العصور،
http://www.sis.gov.eg/section/960/962?lang=ar

البحث عن التمثيل المفقود :النساء في البرلمان المقبل،
http://www.acrseg.org/5850

بريدج (الجندر-التنمية) ،آما بيل وباوال برامبيال،
http://www.bridge.ids.ac.uk/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-participation

https://www.crdp.org/files/201703230530175.pdf

5

الدستور المصري،
http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf

في التعليم،

4

منظمة الصحة العالمية ،التقديرات العالمية واإلقليمية للعنف ضد النساء،

16

دليل التدريب عىل التعليم المدني والتعايش ،مركز بحوث السياسات التطبيقية،
2014
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