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 ةلكل طالب وظیف
 القدس في العربیة للمدارس مشروع

 

 عن المشروع
ویھدف لتشجیع  ،فعال ونشیط يمجتمع طالب قاعدة" ھو برنامج یؤسس لتشكیل وظیفة - مشروع  " لكل طالب

 شاركة وااللتزام والمسؤولیة االجتماعیة.الم

شكال مختلفة في المدارس العربیة في القدس. والنماذج المقترحة تعتمد على قیم أھذا البرنامج یمكن تنفیذه ب
ومبادىء المساواة والمشاركة. وتھدف لمساعدة كل مدرسة لتصمیم واختیار وتنفیذ النموذج المالءم لھا 

 والحتیاجاتھا.

ول ھو المساواة بین كل طالب المدرسة فیما یتعلق بالمشاركة في ھذا المشروع والتأثیر األ أالمبد •
 على النشاط والمشاركة في التفكیر والتنفیذ في المواضیع المدرسیة المختلفة.

و في اتخاذ القرارات أالثاني ھو مشاركة كل طالب المدرسھ في المشروع ان كان في التفكیر  أالمبد •
 مختلفة التي ینتمون الیھا.ضمن الطواقم ال

على سبیل المثال : تصمیم البیئة المدرسیة  طویر مواضیع مدرسیة مختلفة،من خالل ھذا المشروع باالمكان ت
المساعدة في ، المساعدة في الوظائف البیتیةلنظافة وغیرھا). تعلیم االتراب (ا، االھتمام بالحدیقة، (تزیین

یوم  ،مسرحیة إخراجالمراسیم واالحتفاالت المدرسیة ( ،المتبادل) ءواإلثراقراءة القصص ، مواضیع محددة
 رحالت وغیره).، یوم تراث ثقافياألجیال، ریاضي لمختلف 

 فضلیات وسلبیات وھي قابلة للتطویر والتغییر.أمامكم ثالثة نماذج لھذا المشروع ولكل نموذج أنعرض 

 

 النماذج 
 مدرسیة وظیفیة  طواقم – الشامل النموذج

 یفیة تعمل في ساعة اسبوعیة ثابتة،ا النموذج یتطلب توزیع طالب المدرسة الى مجموعات وطواقم وظھذ
وھذه الساعة تكون في توقیت واحد لكل الطواقم والمجموعات وبھذا یمكن االشراف على تطور المشروع 

 وتنفیذه.

و یثیر اھتمامھم أالنخراط فیھا و الطاقم اللذین یودون اأفي ھذا النموذج یقوم الطالب باختیار المجموعة 
ضمن الحدود التي تحددھا المدرسة.  ،ات بتوجیھ وقیادة ھذه الطواقم/ورغباتھم. في حین یقوم طاقم المربین

كما یقوم الطاقم التربوي بتشخیص اولي للمواضیع التي سیتم معالجتھا من قبل الطواقم والمجموعات 
 ةیصبح الطالب شركاء في التفكیر في المواضیع المقترح لطواقمما یتم تشكیل المجموعات واوعند، الطالبیة

 و تغییرھا.أوباستطاعتھم تطویر ھذه المواضیع 

ولكنھا تالءم مرحلة  ،خرىأما عملیة اتخاذ القرارات فانھا تتم على ید الطاقم التربوي المھني وھناك امكانیة أ
باتخاذ القرارات بالتنسیق والتعاون مع الطاقم  كثر من المشروع وھي ان تقوم المجموعات الطالبیةأمتطورة 
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وبھذا تتم عملیة توسیع دائرة الشراكة والمشاركة الطالبیة من النقاش والحوار والتفكیر الى عملیة  ،التربوي
 اتخاذ القرارات.

 

 االیجابیات

 المساواة بین جمیع طالب المدرسة في المشاركة في المشروع.

 ثیر على المواضیع التي تناقش في المجموعات.المساواة بین الطالب في التأ •

 مشاركة كل طالب المدرسة في التفكیر او في اتخاذ القرارات المتعلقة في مواضیع النشاطات. •

 تحمل كل طالب المدرسة المسؤولیة العامة والعطاء المجتمعي. •

 االنشغال المتوازي في مواضیع مختلفة على مستوى المدرسة عامة. •

 ة للطاقم التربوي في قیادة النشاطات المدرسیة.المشاركة الكامل •

 وجود عملیة تفكیر جدیة وحوار مدرسي واتخاذ قرارات في كل المواضیع المقترحة. •

 

 صعوبات متوقعة

 اضافة وظائف جدیدة اخرى للطاقم التربوي زیادة لما ھو قائم.

 االنشغال المتوازي في عدد من المواضیع. •

وعلى أولیس على حساب الساعات المخصصة للتعلیم  ،فیةالمشروع یتطلب تخصیص ساعة اضا •
 حساب الوقت الشخصي لطاقم.

ة تخصیص وقت لحتلنة الطالب المشاركین في المجموعات المختلفة. /المشروع یتطلب من كل معلم •
 عدد المجموعات الكتیر یتطلب وقت اكثر.

 

 نموذج الطاقم القیادي المدرسي

ات اللذین یبدون استعدادا لتحمل مسؤولیة \ولكنھ محدد حسب عدد المعلمین ھذا النموذج یشبھ النموذج االول,
الطواقم یتم اختیار المواضیع ضمن /لمجموعات الطالبیة.وبعد تحدید عدد المجموعاتا/توجیھ وقیادة الطواقم

 تلك التي تم تشخیصھا مدرسیا.

. ھؤالء الممثلون یتم ةموعان وجود عدد قلیل من الطواقم یتطلب اختیار ممثلین من كل صف لكل مج
 و من خالل القرعة.أو تطوعا أاختیارھم اما انتخابا 

 

 االیجابیات 

 المساواة في الفرص لكل الطالب للمشاركة في النشاطات.

 المساواة في الفرص لكل الطالب للتأثیر على المواضیع التي سیتم مناقشتھا في المجموعات. •
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 .توسیع عدد الطالب الشركاء في المشروع •

 االنشغال المتوازي في عدد من المواضیع. •

 .كبر من الطالب المسؤولیة العامة والعطاء المجتمعيأتحمل عدد  •

 المبادرة والعطاء في قیادة النشاطات المدرسیة. أصحابات /مشاركة المعلمین •

وجود عملیة تفكیر وعصف ذھني جدیة اضافة الى الحوار واتخاذ القرارات في كل المواضیع  •
 ة.المقترح

 

  ةصعوبات متوقع

 عدم وجود مشاركة كاملة لكل طالب المدرسة في تحمل المسؤولیة والعطاء المجتمعي. •

 عدم القدرة على مناقشة كل المواضیع التي تقترح من قبل الطالب بسبب قلة الطواقم. •

 موعات).جاالنشغال المتوازي في مواضیع مختلفة. ( متعلق بعدد الم •

 ي في النشاطات بشكل متواصل.عدم دمج كل الطاقم التربو •

كلما  ة تخصیص وقت لحتلنة الطالب الممثلین في كل الطواقم حسب الحاجة./المشروع یلزم كل معلم •
 .لھمالزمن المخصص زاد طواقم ال زاد عدد 

 

 نموذج طاقم مھمات صفي

التشخیص  ھذا النموذج كل صف في المدرسة ھو بمثابة طاقم مھمات تعالج موضوع محدد من الئحةیعتبر 
 ات على مسؤولیتھم توجیھ وقیادة وتنفیذ ھذه المھمات./المدرسي. فیما یأخذ كل المربین

 

 االیجابیات 

 مساواة تامة في مشاركة كل الطالب في النشاطات االجتماعیة المدرسیة. •

و في اتخاذ القرارات تتعلق بالمواضیع المدرسیة بشكل متواصل أمشاركة كل الطالب في التفكیر  •
 طول.أل وقت وخال

 ات في قیادة النشاطات االجتماعیة المدرسیة ./مشاركة تامة للمربین •

 مالئمة المھمات لالجیال الصفیة المختلفة. •

واتخاذ القرارات في كل ني جدیة في المدرسة اضافة للحوار وجود عملیة تفكیر وعصف ذھ •
 .ةالمواضیع المقترح

 إجراءة /كل مربيیستطیع راسي والساعات. ال توجد حاجة الجراء تغییرات في البرنامج الد •
 الفعالیات في الساعات المریحة لھ.
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 صعوبات متوقعة

 الیوجد تمثیل لكل صف في كل طاقم ومجموعة عمل. •

 لیس كل الطالب مرتاحین من المواضیع التي اختارھا صفھم. •

 جل ھذا النشاط.أتخصیص ساعة في البرنامج لكل صف من  •

 خرى.أجل تخصیصھا الحتیاجات مدرسیة تعلیمیة أذه الساعة من ن یتم تجاوز ھأمن الممكن  •

 

 مالحظات توضیحیة 

مجموعة مھمة: ھي مجموعة طالب تعمل على تنفیذ نشاط اجتماعي في موضوع محدد بتوجیھ  •
 و مربیة.أوقیادة معلمة 

عات ات اللواتي یقدن مجمو/الطاقم التربوي یشمل لجنة توجیھ للمشروع المدرسي وطاقم المعلمین •
 المھمة.

جل دراسة أالمدرسة من  وإدارةات /دم" یشمل دورات للمعلمینآھذا االقتراح الذي تقدمھ كلیة " •
     ات بمرافقة طاقم كلیة/الموضوع وقیادتھ. تنفیذ النشاط في الواقع المدرسي یتم من خالل المعلمین

 ة.ھذه المرافقة تشمل المشروع على كل مراحلھ ومركباتھ المختلف آدم"." 
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 لسنة الدراسیةخالل االجدول الزمني المقترح للمشروع 
 

 الطالب الطاقم التربوي

 األولىالمرحلة 
خالل ھذه الفترة یمر الطاقم التربوي في ورشات عمل 

 في المواضیع التالیة: ،یام االستعدادأضمن  ،تحضیریة
 ما ھي المشاركة؟ -1
 مشاركة الطالب في المدرسة. -2
عملیة توسیع المشاركة  التوقعات والتخوفات من -3

 الطالبیة.
 انواع المشاركة. -4
 من التعلیم الى التوجیھ. –توجیھ المجموعة  -5
 والمواضیع. اآللیاتبناء  -6
وتوزیع الطاقم على مجموعات اآللیات  صالحیات -7

 العمل.
 .بناء سیرورة عمل للمجموعات -8

 الثانیةالمرحلة 
خالل ھذه الفترة یمر الطالب في ورشات عمل 

 یق المشروع في المواضیع التالیة:تحضیرا لتطب
 ما ھي المشاركة؟ -1
 مشاركة الطالب في الحیاة المدرسیة. -2
 تشخیص احتیاجات المدرسة. -3
 .اآللیاتتكوین االنطمة و -4
 المجموعات. ودمج تشكیل -5

 الثالثةالمرحلة 
 .اعداد قائمة المواضیع
 عات العمل.ات والطالب في مجمو/اقامة االجھزة وتشكیل انظمة العمل ودمج المعلمین
 .حفل افتتاح النشاط

 الرابعةالمرحلة 
الطاقم التربوي في توجیھ المجموعات مرة كل  أیبد

 اسبوعین.
تواجھ  يلقاءات الطاقم التربوي للبحث في المعضالت الت

 المجموعات خالل العمل.
 .ات/لقاءات مرافقة للمعلمین

 المرحلة الرابعة
تعلمون الطالب العمل من خالل المجموعات وی أیبد

كما تجري لقاءات  ،ماھي "المشاركة والمسؤولیة"
 للمجموعات. 

 الخامسةالمرحلة 
 .توثیق نشاطات المجموعات

 یوم خاص واحتفالي لعرض نشاطات المجموعات وانتاجاتھم.
 .تلخیص مع الطالب

 السادسةالمرحلة 
 .تلخیص مع الطواقم التربویة

 
 



 8 

 

 فعالیات تلخیص
 

سیستوضح المشاركون بطریقة تجریبیة،  ما ھي المساواة؟" –"تصمیم المساواة     1في الفعالیة رقم 
إبداعیة ونظریة معاني مفھوم المساواة المختلفة: سیحاولون تصمیم المساواة 
بالطریقة التي یفھمونھا وبعد ذلك سیتناولون توجھات مختلفة لتفسیر المفھوم 

 بالطریقة التي یراھا مفكرون من مجاالت مختلفة.

سیتعرف المشاركون على المفھومین المساواة في الفرص"  -"لعبة الشوكوالتة  2ي الفعالیة رقم ف
"المساواة في الفرص" و "المساواة في النتائج" وسیبلورون موقفًا من السؤال مع 
أي من ھذین المفھومین یتماثلون أكثر. یتیح التعمق في دراسة ھذین المفھومین 

 منھما.اختیار كل معاینة إیجابیات وسلبیات 

سیتناول المشاركون معنى منح قیمة متساویة  "القیمة المتساویة لجمیع الناس"  3في الفعالیة رقم 
لكل إنسان، بشكل عام، وفي مجموعات التیسیر بشكل خاص كما سیفحصون ھل 
یجب منح القیمة بشروط معینة أم یجب التعامل مع الجمیع بشكل متساو وبدون أیة 

 شروط.

 المشاركون معنى مفھوم ومصطلح المشاركة. سیستوضح ":؟"ما ھي المشاركة 4فعالیة رقم في ال

سیتعلم المشاركون عن الطرق المختلفة  "المشاركة المتساویة في المدرسة"   5الفعالیة رقم في 
لمشاركة أعضاء المجتمع الدیمقراطي المتساویة عن طریق تناول مسألة المشاركة 

ة. وسیستوضح المشاركون حسنات وسیئات كل طریقة من المتساویة في المدرس
طرق المشاركة، وسیعاینون الحجج التي تؤید وتعارض المشاركة المتساویة في 
الدیمقراطیة. وأخیًرا، سیُطلب من المشاركین الحسم في ما إذا ینبغي تعزیز 

 المشاركة المتساویة أم ال، وبأیة طریقة.

المشاركون بتلخیص موضوعي  سیقوم "ي المساواة والمشاركةتلخیص موضوع"  6 رقم الفعالیة في
 المشاركة والمساواة عن طرق قراءة نصوص نظریة ومناقشتھا.

 متى المشاركون سیفحص "االجتماعيالمبنى و األكثریة حسم – سنویة رحلة"  7 رقم الفعالیة في
 بغیة عةالمجمو مبنى تغییر إلى یمیلون ومتى األكثریة حسم احترام الناس یختار
 الحسم فیھا منھم یُطلب افتراضیة مسألة المشاركون وسیناقش. أكثریة إلى التحول

 الشرعي من وھل ومتى، األكثریة حسم قبول الشرعي من ھل وسیستوضحون
 . ومتى أكثریة إلى التحول أجل من المجموعة مبنى تغییر

 في واألقلیة األكثریة القةع المشاركون سیفحص ،"اإلقصاء -الرموز لعبة"  8 رقم الفعالیة في
 أكثریة األولى مجموعتین، إلى المشاركین تقسیم وسیتم. الثقافات متعدد مجتمعال

. بھا خاصة خارجیة أو سلوكیة رموزا مجموعة كل تقرر. أقلیة والثانیة
 المجتمع في واألقلیة األكثریة مع بھا التعامل یمكن التي الطرق وسیستوضحون

 . المجتمع ھذا في األكثریة حسم معنى نونوسیعای الثقافات متعدد
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مسألة تدخل ومفھوم الحریة سیتناول المشاركون  ،الحریة وتدخل المجتمع""  9الفعالیة رقم  في
متى یؤدي تدخل المجتمع إلى توسیع نطاق  واالمجتمع في حیاة المواطنین. وسیفحص

راد وفي أي حریة المجموعات المختلفة، متى یؤدي إلى توسیع نطاق حریة األف
 حاالت یؤدي إلى تقیید حریة المجموعات واألفراد.

العالقة بین  سیفحص المشاركون ،"الكرامة والمساواة االقتصادیة في المدارس حق"  10الفعالیة رقم  في
 .الحق في الكرامة والوضع االقتصادي للفرد

تناول المشاركون موضوع المساواة سیاإلقصاء أو المساواة " –"التغییر أو القبول    11في الفعالیة رقم 
بین الجنسین. وسیستوضح المشاركون العالقة بین المساواة، الھویة واالختالف، 
وسیفحصون ھل یفضلون، ومتى یفضلون تعامل مختلف عن اآلخرین، متى 

مشابھ، من الذي یجب أن یقرر في ھذه المسائل ومن الذي یقرر  یفضلون تعامال
 الختالف.سیفحصون مصدر اوبالفعل. 

، سیتناول المشاركون "عالقتھ بآلیات الھیمنةالمبنى االجتماعي و -ي"الخط العال 12في الفعالیة رقم 
العالقة بین المبنى االجتماعي وبین آلیات الھیمنة. وسیخوض المشاركون تجارب 
تفّضل فیھا قواعد اللعبة االجتماعیة والمبنى االجتماعي السیاسي مجموعة على 

ى في عملیات اتخاذ القرار، وكذلك سیعاینون معنى الھیمنة البنیویة مجموعة أخر
 االجتماعیة والھیمنة المبنیة الخفیة.

سیتناول المشاركون طریقة تساعدھم في تنفیذ العمل من "تخطیط المشروع"،   13 رقم في الفعالیة
 .خالل التخطیط وربط جمیع العوامل المساعدة في برنامج واحد وواضح

سیتناول المشاركون نموذج یشمل مجموعة من األسئلة  "تقییم المشروع"،  14 رقم لیةفي الفعا
 للمساعدة في تقییم المشروع والوعي لكیفیة التنفیذ وجدواھا.
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   :1فعالیة رقم 
  ما ھي المساواة؟ –تصمیم المساواة  

 

 الھدف

 استیضاح المعاني المختلفة لمفھوم المساواة  •

 
 المواد

ë  ول مقسم إلى أثمان، ألوان وأقالم حبر ملونة، مواد أشغال وإبداع متنوعة، غراء، مقص.ورق البریست 

ë .لوح وطباشیر أو ورق البریستول وأقالم الحبر الملونة 

ë  ) "14-12انظر صفحة:ورقة تعریف: "مفاھیم مختلفة للمساواة.( 

 

 الفعالیة سیر
 

 المرحلة أ

حدة من ثالثة مشاركین. یوزع المیسر مواد األشغال یتم تقسیم المشاركین إلى مجموعات تتكون كل وا

 واإلبداع ویطلب من المجموعات بناء وتصمیم عمل إبداعي یعبر عن مفھوم المساواة، كما یفھمونھ. 

 

 منقاش المجموعة األ

 یعرض ممثلو المجموعات أعمالھم اإلبداعیة ویفسر مفھوم المساواة كما عبرت عنھ مجموعاتھم. . 1

 
میسر على اللوح المعاني المختلفة التي أثارھا المشاركون لمفھوم المساواة (مساواة ریاضیة؛ یسجل ال . 2

 ).الخمساواة في الفرص؛ المساواة النابعة عن االختالف؛ مساواة قیمة اإلنسان ...

 
 یستوضح المیسر مع المشاركین: . 3

 یة؟ما ھو معنى المفھوم "مساواة" وفقًا لكل واحد من األعمال اإلبداع •

 ھل كان العمل المشترك قائم على المساواة أم ال؟ لماذا؟ وفق أي مفھوم من المساواة تم العمل؟ •

 ھل عمت المساواة بین األفراد في كل مجموعة؟ •

 ھل عمت المساواة بین المجموعات؟ •

 ھل تفضلون أن یتم العمل داخل المجموعات بطریقة تقوم على المساواة؟ •

 المالئمة لكل تعریف للمفھوم، حسب ما جاء في ورقة التعریفات؟ھل تفضلون أن تسود المساواة  •

 ما ھي الصعوبات التي تسببھا كل وجھة نظر، ُذكرت في النقاش، للمساواة؟ •
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 بالمرحلة 
 

یوزع المیسر على المشاركین ورقة تعریفات "مفاھیم مختلفة للمساواة". یُطلب من كل مشارك أن یقرأ 

تعریف یالئم إحدى وجھات نظر المساواة التي تم عرضھا أثناء العمل في  التعریفات لنفسھ والعثور على

 المجموعة. 

 

 منقاش في المجموعة األ

 مع المشاركین: المیسریستوضح 

ھل تشبھ التعریفات التي تظھر في الورقة وجھات النظر التي تم عرضھا أثناء العمل في المجموعات؟  •

 بماذا؟ ھل ھي مختلفة؟ بماذا؟

ورقة التعریفات وجھة نظر جدیدة عن مفھوم المساواة لم تظھر في نقاش المجموعة؟ ما  ھل تظھر من •

 ھي؟

 

 A  وبین الحاالت التي  مصلحةأن یمیز بین الحاالت التي تم فیھا تغییر تعریف المساواة ألسباب  المیسرعلى

 ُغیر فیھا التعریف ألسباب مبدئیة. 

 
 

 التلخیص 

یذكر وجھات النظر المختلفة عن المساواة، مثل المساواة الریاضیة؛ أقوال المشاركین و المیسریلخص 

 المساواة في الفرص؛ المساواة النابعة عن االختالف؛ مساواة قیمة اإلنسان إلخ.

للمشاركین سیرورة المجموعة ویوضح أن الناس یغیرون، أحیانًا، موقفھم من مفھوم المساواة  المیسریفسر 

 ل حمایة مصالحھم. ویمنحونھ معنى جدیدا من أج
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 ورقة تعریفات: مفاھیم مختلفة من المساواة
 

 ما ھي المساواة
[...] المساواة تعني إلغاء التمییز االجتماعي التاریخي ولیس إلغاء كل فرق لكونھ فرق. [...] إن التشدید، 

المساواة الموحد بالذات، على الفروق، تحقیقھا ورعایتھا من شأنھ أن یحقق مبدأ المساواة أكثر من مبدأ 
و"الریاضي". [...] نعتقد أن المساواة لیست سمة مشتركة للناس توحدھم مًعا وإنما مطلب لتفعیل وتحقیق 

 حریتھم. 

 

 المساواة كمبدأ –المساواة كقیمة 
المساواة كقیمة تعني إن للمساواة أھمیة بحد ذاتھا، ولیس كوسیلة لتحقیق غایات أخرى. المساواة كمبدأ، مقابل 

لك، تشكل قاعدة لخلق عقد اجتماعًي یكون مقبوالً على جمیع الشركاء في المجتمع. عندما یكون الناس ذ
معنیون في خلق عقد منصف ومقبول على الجمیع، یتعین علیھم قبول مبدأ المساواة كمبدأ مركزي. لن تجد أي 

باتھ وقیمھ لن تحصل على مكان إنسان مستعًدا لیكون جزًءا من عقد تكون نقطة انطالقھ بأن احتیاجاتھ، رغ
 متساو في التسویة االجتماعیة.

 

 مساواة قیمة اإلنسان
لإلنسان [...] من المھم المعرفة أو اإلیمان بأنھ كإنسان لیس أقل شأنًا، في جمیع النواحي، من اآلخرین، [...] 

 یرید الناس االعتقاد بأنھم، على األقل، ال یساوون أقل من غیرھم. 

 

 ي الفرص والمساواة في النتائجالمساواة ف
تعني المساواة في الفرص منح إمكانیة متساویة للجمیع للعمل من أجل الحصول على الموارد المتوفرة 

 للمجتمع. وتعني المساواة في النتائج العنایة بأن یوزع المواطنون، عملیًا، موارد المجتمع بینھم بشكل متساو.

حص أو أین یجب ضمان المساواة. ھل یجب أن تكون المساواة في منشأ ( [...] السؤال ھو أین یجب إجراء الف
نقطة انطالق) عملیة معینة أو في نتیجة نفس العملیة. أو بكلمات أخرى، ھل یدور الحدیث عن المساواة في 

 الفرص أو عن المساواة في النتائج. 

 

 ف)المساواة الریاضیة ( تقبل االختال –المساواة النابعة عن االختالف 
نقطة انطالق المساواة النابعة عن االختالف ھي بأنھ من أجل توفیر المساواة، یقتضي االختالف بین الناس 
تعامالً منفصالً لكل واحد منھم. وتفترض المساواة النابعة عن التماثل (المساواة الریاضیة) بأنھ من أجل توفیر 

  مساواة، یجب التعامل مع جمیع الناس بشكل مماثل وموحد.
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 المساواة في تلبیة جمیع االحتیاجات (لكل شخص بقدر احتیاجاتھ) –المساواة في الحقوق 
المساواة في الحقوق تعني تسویة لحمایة حقوق الفرد. وتحدد ھذه التسویة التزامات المجتمع لمستوى معین من 

ًما بتوزیع مجمل موارده بشكل تلبیة االحتیاجات الحیویة لإلنسان. وعلى الرغم من ذلك، ال یكون المجتمع ملتز
متساو بین أفراده؛ االلتزام ھو في نطاق المتفق علیھ، والشخص المعني بتوسیعھ علیھ أن یعمل من أجل ذلك 

 بقواه الذاتیة.

المساواة في تلبیة االحتیاجات تعني تأسیس التسویة االجتماعیة على المبدأ القائل بأن كل فرد تُلبى احتیاجاتھ 
وعة بشكل مختلف، وتكون مساھمتھ حسب قدرتھ. الفكرة ھي إتاحة المجال لكل المشاركین في من قبل المجم

المجتمع توفیر احتیاجاتھم وفق اإلمكانیات المتوفرة في المجتمع. كلما زادت إمكانیات المجتمع، كلما زاد 
 مستوى توفیر احتیاجات كل فرد.

لفة، محمیة ومضمونة للجمیع [...] وھي تُمنح إن حقوق اإلنسان والمواطن ھي "مصالح" من أنواع مخت
لإلنسان لكونھ إنسانًا (أو مواطنًا)، ولیس ألنھ إنسانًا معینًا، ذا مؤھالت معینة، أو ألنھ یشغل منصبًا معینًا، أو 

 أنھ ذا وظیفة معینة. وھذا یعني، إنھا حقوق عالمیة، تٌمنح لكل إنسان بشكل متساٍو. 

 

 المساواة أمام القانون
ضمن اإلعالنات عن حقوق اإلنسان، عادة، منظورین للحق في المساواة: المساواة أمام القانون وحظر تت

التمییز ألسباب معینة، مثل االنتماء إلى عرق، جنس، دیانة أو قومیة. ویعبر مطلب المساواة أمام القانون عن 
نونیة: یجب عدم تبجیل الفقیر في وجھة النظر التي تدعي أن ال فروق ذات صلة بین الناس في العملیة القا

 خصامھ وال ترجیح كفة القضاء للغني [...]

یعّرف التمییز على أنھ سلوك مختلف اتجاه اإلنسان من منطلقات ال تبرر االختالف في التصرف. السؤال 
التعامل الرئیس، الذي یثیره كل ادعاء بالتمییز، ھو ھذا بالتحدید: ھل، بالفعل، توجد أذواق في الحالة تبرر 

 المختلف؟ 

 

 المساواة والحریة
ھنالك من یطرح أن الحریة مفھوم مناقض للمساواة. وفي الوقت الذي تعتبر، فیھ، الحریة كإمكانیة لتحقیق 

ن مفھومي فاالتوجھ التربوي لكلیة آدم  وحسبمعظم الرغبات واالحتیاجات، فان المساواة تعتبر كأنھا تقیدھا. 
الحق المتساوي  –الواحد من اآلخر بسبب كونھما مبدأین دیمقراطیین أساسیین المساواة والحریة مشتقان 

 وحسب رأینا، الحریة بدون مساواة تعني حریة لجزء من الشركاء في المجتمع فقط.  لحریة كل إنسان.

آلخر لیس لكونھم جمیًعا أناس فحسب، وإنما لكونھم مختلفین الواحد عن ا[...] الناس متساوون الواحد مع 
اآلخر أیًضا. إن من حق الناس أن یمارسوا ھذا االختالف وأن یطوروه، ویأتي مفھوم المساواة لیقرر ذلك 

 وفقًا لمفھوم الحریة.
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  : 2فعالیة رقم 
 المساواة في الفرص –لعبة الشوكوالتة  

 

 األھداف

 "المساواة في الفرص"."المساواة في النتائج" ومعاینة المفھومین:  •

 شاركین أي من بین المفھومین مقبول علیھم أكثر.استیضاح مع الم •

 استیضاح ما ھي الحسنات والسیئات لنوعي المساواة المذكورین أعاله.  •

 استیضاح مدى منح المعلم فرص متساویة للطالب. •

 

 المواد

ë .رزمة (لوح) من الشوكوالتة 

ë رزم من البسكویت (اثنتان لالستخدام وواحدة لالحتیاط ). ثالث 

ë ب (واحد لالستخدام وآخر لالحتیاط).حجرا نرد للع 

ë 16  16إلى رقم  1بطاقة صغیرة مرقمة من رقم. 

ë  :رزمة من الطباشیر الملونة لكتابة األرقام على األرض وقطعة قماش لتنظیف األرض. أو بدالً من ذلك

 .25إلى  1ألواح بریستول (بحجم ثمن بریستول) مرقمة من 

 

 الفعالیة سیر

 25إلى  1بالطباشیر الملونة بالط الغرفة بمربعات یكتب علیھا أرقام تصاعدیة من یعلّم المیسر  التحضیر: .1

 ).19ة (یُنظر الرسم التوضیحي في صفحة:أو أنھ یضع ألواًحا مرقم

 رزمة الشوكوالتة.  25ویضع المیسر على المربع (أو على اللوحة المرقمة) الذي یحمل رقم 

 إشارة نجمة على ورزمة من البسكویت. 19قم و المربع ر 10یضع على كل من المربع رقم  

 
ویقدمھا للمشاركین بطریقة ال یستطیعون رؤیة الرقم  16إلى  1یخلط المیسر البطاقات المرقمة من  .2

 المسجل على البطاقة. ویُطلب من كل مشارك اختیار بطاقة واحدة.

ة إلى مجموعات صغیرة تتكون إذا كان عدد المشاركین في الفعالیة كبیر، ینبغي تقسیم المجموعة الكامل

كل واحدة منھا من ثالثة مشاركین. وفي مثل ھذه الحالة، تأخذ كل مجموعة بطاقة واحدة فقط لتشكل 

 "جندي اللعبة" بدل الثالثة.
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 یشرح المیسر ھدف اللعبة وقواعدھا: . 3

 الفوز برزمة الشوكوالتة. ھدف اللعبة: •

 البطاقة المرقمة تشكل "جندي اللعبة" •

ل العب بطاقتھ على المربع الذي یحمل نفس الرقم (إذا كانت بحوزتھ، على سبیل المثال، یضع ك •

 )، ویبدأ بالتقدم من ھذا المربع.3، یضعھا على المربع رقم 3البطاقة التي تحمل الرقم 

 یبدأ، في اللعب، صاحب البطاقة ذات الرقم األكبر.  •

 ذي یلقونھ.یتقدم الالعبون، إلى األمام، حسب نتائج النرد ال  •

 تنتھي اللعبة عندما یصل أحد الالعبین إلى المربع الذي وضعت علیھ رزمة الشوكوالتة. •

كل من یصل إلى المربع الذي یحتوي على إشارة نجمة یحصل على رزمة البسكویت الموضوعة  •

 علیھ، ولكن تنتظره مفاجأة أخرى یكشف عنھا المیسر عند وصول الالعب األول إلى ذلك المربع.

یر المیسر إلى بدء اللعبة. وعندما یصل أول الالعبین إلى "مربع المفاجأة"، یوضح المیسر بأنھ یش •

 یحق لھ سن قانون یلزم بقیة الالعبین. 

 
A  المیسر 

على المیسر أن یمتنع عن إبداء رأیھ في القوانین التي یسنھا الذین یصلون إلى مربع البسكویت، وعدم التدخل 

على القانون أو على المشّرع، حتى لو أن أحدھم امتنع عن االمتثال للقانون، وحتى لو في ردود فعل اآلخرین 

أن یمتنع عن التدخل، باستثناء حاالت متطرفة المیسر على أي حال، یجب على تم خطف رزمة الشوكوالتة. 

 من العنف و اإلذالل.

ال ال نھائیة من التصرفات، ال یمكن یجب األخذ بالحسبان أنھ خالل اللعبة یمكن أن تقع أحداث مختلفة وأشك

 توقعھا.

 أمثلة لحاالت ممكنة:

ï .قد یقرر "المشّرع" بأن یحصل ھو على الشوكوالتة وبذلك تنتھي اللعبة 

ï .قد یقرر "المشّرع" أن من یفوز بالبسكویت ھو وحده یحصل على الشوكوالتة 

ï ساویة.قد یسن" المشرع" قانونًا یفرض على الجمیع بدء اللعبة من نقطة مت 

ï .قد یسن" المشرع" قانونًا یضطر الفائز بالشوكوالتة أن یقسمھا بین الجمیع 

ï   قد تتصرف المجموعة ھي، أیًضا، بطرق مختلفة، مثال: قبول قوانین اللعبة بصمت؛ معارضة قوانین

 اللعبة بشكل عنیف؛ سن قوانین خاصة بھا، وھكذا دوالیك. 

 



 16 

 نقاش في المجموعة األم.  4

 المیسر من المشاركین كل بدوره أن یصف: ماذا فّكر، ماذا شعر وماذا فعل في اللعبة.  یطلب.    ا

 
 یستوضح المیسر مع المشاركین أحداث اللعبة مع التطرق إلى مسألة الفرصة المتساویة:.  ب

 ھل فوجئتم من تصرفكم في اللعبة؟ ھل الئم تصرفكم وجھات نظركم؟ •

ً ھل ُمنح الجمیع في اللعبة فرصة متسا •  ؟ویة، عملیًا و شعوریا

 ما ھي التصرفات الناتجة عن منح فرصة متساویة أو عن الحرمان من فرصة كھذه، أثناء اللعبة؟ •

 ماذا تقصدون عندما تستخدمون مفھوم "الفرصة المتساویة"؟ •

 غیاب فرصة كھذه في اللعبة ؟ أو ما ھي حسنات وسیئات منح فرصة متساویة •

 
 لمساواة في النتائج ویستوضح مع المشاركین:یتطرق المیسر إلى مسألة ا.  ج

 ؟ھل یجب المحافظة على المساواة في نتائج اللعبة؟ ماذا تقصدون عند استخدامكم ھذا المفھوم •

 أي تصرفات نتجت، في اللعبة، عند توفیر المساواة في النتائج أو عند عدم توفیرھا؟ •

 سیئات عدمھا؟ما ھي حسنات وسیئات المساواة في النتائج؟ ما ھي حسنات و •

 من یجب أن یوفر المساواة في النتائج؟ •

 ھل كانت قوانین اللعبة عادلة ومنصفة؟ •

 ما العالقة بین عدالة القوانین وإنصافھا وبین المساواة في الفرص والمساواة في النتائج؟ •

 أي قوانین كنتم تفضلون إضافتھا للعبة لو تقرر معاودة اللعب ثانیة؟ •

ي المبنى االجتماعي) على المساواة في الفرص وعلى المساواة في ھل أثرت قواعد اللعبة (أ •

 النتائج؟ كیف؟

 
 یوسع المیسر نطاق النقاش من أحداث اللعبة إلى الواقع ویسأل:.  د

 على المساواة في الفرص وعلى المساواة في النتائج؟ كیف؟ ھل یؤثر المبنى االجتماعي •

 في الفرص؟ما األھم: المساواة في النتائج أم المساواة  •

 من خدم كل نوع من المساواة في اللعبة؟ (الضعفاء؛ األقویاء...). •

 من یخدم كل نوع من المساواة في المجتمع و في الواقع؟  •

 
 موضوع المساواة في الفرص وفي النتائج في نطاق الصف والمدرسة إلىیتطرق المیسر .  ه

 ھل یوجد مساواة في الفرص في المدرسة؟ كیف تفسرون ذلك؟ •

 ا ھي الصعوبات التي تواجھكم في منح المساواة في الفرص لكل الطالبم •
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 تلخیصال

یلخص المیسر أقوال المشاركین ویوضح أنھ یجب على المجتمع أن یمنح كل إنسان فرصة متساویة الختیار 

ویر طریقھ للحصول على موارده. ویتیح توفیر الفرصة المتساویة للناس العنایة بأنفسھم، مما یساھم في تط

 مواھبھم وتطور المجتمع بأسره،أیًضا.

عطي أفضلیة للمساواة في النتائج، مما یؤید المساواة في الفرص وكذلك المساواة في النتائج، بینما ھناك من ی

أن المساواة في النتائج أكثر عدالة وتحول دون المس  آخرونیعني توزیًعا متساویًا للموارد االجتماعیة. ویعتقد 

 وھو أمر من شأنھ أن یحدث، برأیھم، في النظام الذي یھتم،أساسا، بمنح الفرص المتساویة. بالمستضعفین،

یشدد المیسر على أنھ توجد سلبیات في كل توجھ من التوجھات المذكورة: ففي المبنى االجتماعي القائم على 

ة في النتائج تسبب المساواة في الفرص تجري عملیة مس بالمستضعفین، بینما ھنالك تخوف، من أن المساوا

انخفاض في الحافز للعمل، ویزید في أعقاب ذلك اعتماد المستضعفین على األقویاء. كذلك، المجتمع القائم 

وإذا تجلت مثل ھذه السلوكیات في  على المساواة في النتائج، یستند أحیانًا على آلیات بیروقراطیة مضنیة.

 اللعبة، یقوم المیسر باإلشارة ألیھا. 
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 الشوكوالطة: لعبة

 طریقة تخطیط المربعات/طریقة وضع أوراق البریستول المرقمة
 

 18 17 16  

 15  * 19 جائزة صغیرة

 20 14 

21 13 

22 12 

23 11 

 جائزة صغیرة *10 24 

  9 % 25 نھایة اللعبة جائزة كبیرة,

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

   

 البدایة
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  :  3 فعالیة رقم
 القیمة المتساویة لجمیع الناس 

 

 األھداف

 بشكل خاص. معاینة معنى منح قیمة متساویة لكل إنسان، بشكل عام وفي المجموعة، •

أو غیر العائلي ، االنتماءمعاینة ما إذا یجب اشتراط منح القیمة (باألفعال؛ باإلنجازات؛ بالمواھب أو ب •

 ربما یجدر النظر إلى الجمیع بشكل متساٍو وبدون شروط.  ذلك) أو

 

 المواد

 )22ورقة مھمة: "كیف یقدرونني في المجتمع؟". ( انظر صفحة: .1

 ) 23ورقة مھمة: "كیف أقدر اآلخرین؟". ( انظر صفحة: .2

 )24قائمة معاییر شخصیة: "كیف أریدھم أن یقدروني؟". ( انظر صفحة:  .3

 

 الفعالیة سیر

ى المشاركین ورقتي المھام "كیف یقدرونني في المجتمع؟" و"كیف أقدر اآلخرین؟". یوزع المیسر عل .1

 ویُطلب من كل مشارك أن یمأل القائمتین لوحده.

 
تحدید كیف یریدون أن یتم  ویطلب منھمیوزع المیسر على المشاركین قائمة المعاییر الشخصیة  .2

 تقدیرھم.

 
كون كل منھا من خمسة مشاركین. ویطلب من تنقسم المجموعة الكاملة إلى مجموعات صغیرة تت .3

  موقفھم.المجموعات أن تضع المعاییر المناسبة لتقییم أعضاءھا وأن یبرروا 

 
 یطلب المیسر من المشاركین مناقشة السؤال التالي: متى ال یقبل اآلخرون طریقة مجموعتكم لتقدیرھم؟  .4

 
 نقاش في المجموعة األم .5

 المشاركین.مجموعاتھم حول مسألة معاییر تقدیر  یعرض ممثلو المجموعات موقف.    ا
 
یستوضح المیسر مع المشاركین ما ھي الطریقة المفضلة عندھم عندما یقدرون اآلخرین وعندما  . ب

 یقدرھم اآلخرون:

 ھل یجب أن یكون التقییم مشروطًا بأعمال اإلنسان وبإنجازاتھ؟ •
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ین احتمال التقییم المشروط وبین احتمال ھل یمكن الجمع بین االحتمالین؟ (أي ھل یمكن الجمع ب •

 التقییم غیر المشروط والقائم على المساواة بین البشر). 

 
 یستوضح المیسر الطرق المختلفة في تقدیر وتقییم الطالب في المدرسة..   ج

 كیف تتم عملیة تقدیر الطالب في الصف؟ في المدرسة؟ •

 یة معاییر یتم فیھا تقدیرھم؟أحسب  •

 ن تكون سائدة في المدرسة؟أیة معاییر یجب أئج النقاش السابق بناءا على نتا •

 

 تلخیصال

شدد على أھمیة الفرد، وكذلك على القیمة المتساویة ھناك من ییلخص المیسر أقوال المشاركین ویوضح أن 

(انتماء أنھ یجب احترام جمیع األفراد یشكل متساو، بدون عالقة بانتمائھم الجماعي  یعتقد وھكذا،لجمیع الناس. 

اجتماعي؛ مھني وغیر ذلك). وفقًا لھذا التوجھ، فان جمیع الناس متساوون لمجرد كونھم  ؛ دیني عائليقومي

بشر، لذلك یجب احترام كل فرد بشكل متساو وبدون أي عالقة بأعمالھ، بإنجازاتھ أو بمؤھالتھ (ھذا المبدأ، 

 الذي یعطي قیمة لإلنسان، یُسمى "الحق في الكرامة").

قیمة لإلنسان مشروطًا بأعمال ونشاطات المجتمع، وبناء علیھ،  بأن إعطاءھناك من یعتقد  لجدیر اإلشارة،من ا

لیس ھنالك معنى للكرامة اإلنسانیة في أوضاع المجاعة والعوز. أي أن إعطاء قیمة لإلنسان تقتضي نشاطًا 

 اجتماعیًا محدًدا، یتیح الحفاظ على ھذه القیمة في الواقع المعطى. 
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 ورقة مھمة: كیف یقدرونني في المجتمع؟
 

 انظروا إلى المعاییر أدناه، وسجلوا تلك التي یتم، بحسبھا، تقدیركم أو عدم تقدیركم.  

 

 
 ال یقدرونني وفق ھذا المعیار

  
 یقدرونني وفق ھذا المعیار

 

 
 المعیار  

 سنّي  

 جنسي  

 ثقافتي  

 تحصیلي العلمي   

 قتصادیةإنجازات والدّي اال  

 إنجازات والدّي المھنیة  

 العائليانتمائي   

 و البلدأللحارة  ،للحي انتمائي  

 انتمائي الدیني  

 مؤھالتي الشخصیة  

 مساھمتي في المجتمع  

 لمجرد كوني إنسان  
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 ورقة مھمة: كیف أقدر اآلخرین؟

 
 أو بعدم تقدیره. –بتقدیر اآلخر انظروا إلى المعاییر أدناه، وسجلوا تلك التي تقومون بحسبھا  

 
 
 قدر اآلخر وفق ھذا المعیارأال  

 
 قدر اآلخر وفق ھذا المعیارأ

 

  
 المعیار 

 سنھ/ھا   

 جنسھ/ھا   

 ثقافتھ/ھا   

 تحصیلھ/ھا العلمي   

 إنجازاتھ/ھا االقتصادیة  

 إنجازاتھ/ھا المھنیة  

 العائلي انتمائھ/ھا  

و  أ ارة، الحالحيانتمائھ/ھا   
 البلد

 انتمائھ/ھا الدیني  

 مؤھالتھ/ھا الشخصیة  

 مساھمتھ/ھا في المجتمع  

 مجرد كونھ/ھا إنسانًا   
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 قائمة المعاییر الشخصیة: كیف أریدھم أن یقدرونني؟
 

 اختاروا من بین المعاییر السابقة تلك التي تریدون أن یقدروكم بحسبھا!

 وسجلوھا أدناه !

 
 
 رونني بسبب:أود أن یقد 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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  : 4 فعالیة رقم

  ؟ما ھي المشاركة 

 
 ھدافاأل
 استیضاح ماھیة المشاركة في المجتمع •

 استیضاح انواع المشاركة االجتماعیة •

 استیضاح المشاركة المدرسیة •

 

 المواد 

ë لوح وطبشورة. 

 

 سیر الفعالیة 

ن یقولوا ماذا أ( شمس التداعیات) ویطلب من الطالب المشاركین سھم أیرسم المیسر دائرة تخرج منھا  .1

الخ). على ،مساواة ،خالف، خیر ،مشكلة ،ذھانھم عند سماع كلمة مشاركة. ( مثال : تعاونأیتبادر في 

 استفسار.و أالمیسر االكتفاء فقط بكتابة كلمات المشاركین دون تعلیق 

 
 نقاش في المجموعة األم .2

 لجمیع؟ھل كل ما كتب واضح ل •

 ھل ھناك من المصطلحات یجب استبعادھا؟ ولماذا؟ •

 بمصطلح المشاركة؟ وكیف یمكن تفسیر ھذه العالقة؟ خرىما عالقة المصطلحات األ •

 حاولوا من خالل النقاش اعطاء تعریف لمصطلح المشاركة؟ •

 مثلة عن المشاركة في المجتمعأھاتوا  •

 ھل ھناك مشاركة في المدرسة؟ •

 في تطبیق قیمة المشاركة في المدرسة؟ تواجھكمالتي  ما ھي الصعوبات •
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 تلخیصال

  ھي:ن المشاركة االجتماعیة أموضحا قوال المشاركین أیلخص المیسر 

عینیة، كما یمكن تحدیدھا أیضا بانھا مسئولیة  المجموعات  سواء مادیة أواإلسھامات و المبادرات لألفراد و

 . لةالمستغ اجتماعیة لتعبئة الموارد البشریة غیر

التنسیق بینھا من أجل تحقیق المجتمع و موارد كل أطرافوسیلة للفھم والتفاعل المتبادل لجھود و أیضاوھى 

 بھا :مجال التعلیم فیقصد  فيأما  ،المجتمع الصالح العام فى المجاالت المختلفة فى

التالحم و ،لتعاون فیما بینھما القائمون على إدارتھا, معلموھا وطالبھا  فىتبذلھا المدرسة و التيأنھا الجھود 

العالقات والثقافات والمفاھیم المشتركة والتبادلیة  مع قوى المجتمع والبیئة المحیطة بالمدرسة، لبناء جسور من

  .بالتعلیم كمؤسسة التى تھتم باإلرتقاء والنھوض

  جتماعیةوالمشاركة اال التعلیم وكعملیات مترابطة بغرض تفعیل دور المؤسسة التعلیمیة فى مجال

 :التالي فيوتتمثل 

 .مشاركة الطالب في مشاریع داخل المدرسة لتنمیة روح االنتماء للطالب لمدرستھ ومجتمعھ .1

و وظیفة لكل طالب في أدور  إعطاءساس أعلى المشاركة ان تشمل كافة الطالب دون استثناء على  .2

 المشاریع المقترحة.

ومواجھة الظواھر والمشاكل  ل دراسة احتیاجاتھمن خال ة المدرسة فى خدمة المجتمع المحليمشارك .3

 .اإلجتماعیة

األجازات وبعد انتھاء الدراسة من  تقدیم خدمات وأنشطة إجتماعیة خالل فيالمدرسة  مباني استخدام .4

 .)الفصول – الملعب -المسرح  -المكتبة  -خالل (معمل الكمبیوتر 

 .المحلي تمعمشاركة المجتمع فى تنفیذ مشروعات إجتماعیة تخدم المج .5

 .التبرعات المادیة والعینیة للمدارس من خالل يالدعم المال تقدم منظمات المجتمع المدني .6

 .التعلیمیة لخدمة العملیة وارد وإمكانیات المجتمع المدنياستخدام م .7
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  : 5فعالیة رقم
 في المدرسة  المشاركة المتساویة

 
 األھداف

 یة للمواطنین/األعضاء في المجتمع الدیمقراطي.التعلم عن طرق مختلفة للمشاركة المتساو •

 استیضاح إیجابیات وسلبیات كل واحدة من طرق المشاركة. •

معاینة الحجج المستخدمة ضد المشاركة المتساویة في الدیمقراطیة (الحاجة إلى خبرة؛ نجاعة وغیر  •

 ذلك).

 إذا كان نعم، بأیة طریقة.  بلورة موقف شخصي من مسألة المشاركة المتساویة: ھل یجب تعزیزھا أم ال، •

 

 المواد

ë ) "92-13انظر صفحة:بطاقات حاالت: "مشاركة متساویة لطالب المدرسة.( 

ë  23- انظر صفحة:المشاركة المتساویة في المدرسة" ( –نص: "مشاركة متساویة في اتخاذ القرارات

33.( 

 

 الفعالیة سیر

 المرحلة أ

ون كل واحدة منھا من أربعة أو خمسة مشاركین. وتحصل یتم تقسیم المجموعة الكاملة إلى مجموعات تتك .1

كل مجموعة على رزمة تحتوي على بطاقات الحاالت. ویطلب المیسر من أعضاء المجموعة قراءة 

 الحاالت الواردة في البطاقات، مناقشة األسئلة المطروحة وبلورة موقف بشأن كل حالة من الحاالت. 

 

 األمنقاش في المجموعة  .2

 المیسر أنواع المشاركة التي تظھر في كل واحدة من الحاالت (القرعة، التصویت...).یستعرض   .ا

 
 یعرض ممثلو المجموعات استنتاجات مجموعاتھم من النقاش، ویتناولون األسئلة التالیة: .2

 ماذا كانت الحجج الرئیسة في مجموعتكم المؤیدة أو المعارضة للمشاركة المتساویة؟ •

بدئي حول المشاركة المتساویة لجمیع الطالب: ھل تؤیدھا أم تعارضھا؟ ما ھو موقف مجموعتكم الم •

 لماذا؟

 ما ھي إیجابیات المشاركة وما ھي سلبیاتھا؟ •



 27 

 ما مدى مشاركة أعضاء المجموعة في النقاش وفي اتخاذ القرار في مجموعتكم؟ •

 شأن؟ھل یالئم مدى المشاركة في مجموعتكم، عملیًا، الموقف النظري للمجموعة في ھذا ال •

 ھل طریقة المشاركة التي اختارتھا مجموعتكم قابلة للتطبیق (عملیة) أو ال؟  •

 

 المرحلة ب

المشاركة المتساویة في المدرسة" على  -مقال "المشاركة المتساویة في اتخاذ القرارات المیسریوزع 

 المشاركین، ویخصص الوقت الكافي لقراءتھ. ویقوم بالتوضیح إذا استدعى األمر. 

 

 مفي المجموعة األ نقاش

 مع المشاركین: المیسریستوضح 

 ما العالقة بین المقال وبین المرحلة األولى من الفعالیة؟ •

ھل تبادرت إلى أذھانكم، في أعقاب قراءة المقال، حلوالً جدیدة للمشاكل التي واجھتكم في المرحلة  •

 السابقة من الفعالیة؟

 

 تلخیصال 

. وفقًا مركزیة رى فیھا قیمةیو شدد على قیمة المساواةی یارات الفكریةكثیر من التویذكر بأن  المیسریعود 

لوجھة النظر ھذه، تقتضي المساواة مشاركة متساویة لألفراد في المعلومات، التفكیر، العمل، وفي الموارد 

راطیة فان المشاركة المتساویة ھي بمثابة الرّد على نواقص الدیمق التیارات،ھذه ووفقًا الدعاء  والرقابة.

التمثیلیة، التي تقلص اإلمكانیات المتاحة للفرد للمشاركة في اتخاذ القرارات بطریقة مباشرة، وتمس بالضعفاء 

 وبتوزیع الموارد. 

 

 



 28 

 بطاقات حاالت: المشاركة المتساویة للطالب في المدرسة

 

 الحالة األولى

مام المعلمة بأنھ ال یتم انتخابھم أبًدا، وأنھ یتم انتخاب رلى دائًما إلى مجلس الطالب. واشتكى عدد من الطالب أ

یجدر التناوب بحیث یصل كل عدة أشھر طالب آخرون إلى المجلس. وھكذا، بحسب أقوالھم، یستطیع جمیع 

الطالب حتى طالب الصف السادس المشاركة في مجلس الطالب. كما اقترح الطالب توسیع لجنة الطالب 

 لس أن یفعل ذلك متطوعا. لیستطیع كل من یرید العمل ضمن المج

 

 ما رأیكم في ھاتین الفكرتین؟ ماذا یتعین على المعلمة أن تفعل؟

 

 
 

 الحالة الثانیة

تتكون لجنة الریاضة من الفتیان فقط، وھم یّدعون أنھ نظًرا لكون اللجنة لجنة "مھنیة"، ھنالك حاجة ألشخاص 

 ال یمكن إشراك الفتیات في اللجنة.یفھمون في الریاضة لیستطیعوا المشاركة في اللجنة، لذا 

الفتیات في الصف معنیات بالمشاركة في اللجنة ألنھن یردن تنظیم دورة في كرة القدم لھن، كما یطالبن 

 بنصف عدد أعضاء اللجنة من الفتیات.

 

 ما الذي یجب عملھ في ھذه الحالة؟ 
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 الحالة الثالثة

حفلة نھایة السنة، ألنھما یتمتعان بإلقاء خطابي جمیل جًدا. فقام اختارت المعلمة مرة أخرى رشا ولؤي لعرافة 

الطالب باإلزعاج أثناء البروفة. وعندما سألتھم المعلمة ماذا حدث، ولماذا یتصرفون على ھذا النحو، أجابوا 

بأنھم قد ملّوا من اختیار نفس الطالب للعرافة كل مرة. واقترحوا بأن یحصل كل طالب على دور صغیر في 

 العرافة، وھكذا یستطیع الجمیع المشاركة.

فرح خلیل كثیًرا لھذا االقتراح ألنھ یستصعب القراءة، ولم یحصل على أي دور في العرافة من قبل. وفي حال 

 الموافقة على ھذا االقتراح، فسیشارك في العرافة. 

 ردت المعلمة بأنھا ستفكر باألمر. 

 

 كم؟ماذا یجب على المعلمة أن تفعل، حسب رأی

 

 
 

 الحالة الرابعة

یوجد في المدرسة ملعب واحد مناسب للعبة كرة قدم. أجري نقاش، في مجلس الطالب، من أجل تقسیم وقت 

استخدام الملعب، وقُرر بأنھ نظًرا ألن طالب الصفین األول والثاني ال یتمتعون بقدرة للركض على امتداد 

فیھ، وھكذا یستطیع الطالب الكبار اللعب فیھ لفترات ملعب كبیر كھذا، فأنھم لن یحصلوا على وقت للعب 

في الصف الثالث،  -طالب الصفین األول والثاني -أطول خالل األسبوع. ووفقًا لھذا للقرار، عندما یصبح

 فإنھم یستطیعون االنتقال للعب في الملعب "الجید".

عدة مرات في األسبوع، دون بعد عدة أشھر بدأ طالب الصف الثاني في الدخول عنوة إلى أرض الملعب، 

تنسیق مع مجلس الطالب. غضبت الصفوف األخرى كثیًرا ألن الطالب الصغار أخلوا باالتفاق حول تقسیم 

 أوقات اللعب في الملعب، . وبناء علیھ، اجتمع مجلس الطالب لجلسة طارئة لمناقشة الموضوع. 

 

 ماذا یجب على مجلس الطالب أن یقرر،حسب رأیكم؟
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 الخامسةالحالة 

. قامت معلمات المدرسة باختیار الطالب أراد معظم طالب المدرسة أن یتم اختیارھم للجنة الصلح (التجسیر)

األفضل ألنھن اعتقدن بأنھم سیشكلون قدوة حسنة لبقیة الطالب. وادعت بقیة الطالب الذین أرادوا أن یتم 

اختیارھم أن ال عالقة بین "الطالب الجید" وبین " المصلح الجید"، واقترحوا إجراء قرعة بین جمیع الطالب 

 انتخاب أعضائھا بھذا الشكل.المعنیین بعضویة اللجنة، و

  

 ھل، حسب رأیكم، یجب قبول ھذا االقتراح؟

 

 
 

 الحالة السادسة

وادعت أن األمر  طلبت لبنى، طالبة الصف السادس، إجراء نقاش في الصف حول مناوبتھا في النظافة.

ى. المعلمة وطالب صعب جًدا علیھا ألنھا ال تتحلى بالمؤھالت المالئمة لذلك، واقترحت أن تتولى وظیفة أخر

 الصف یتخبطون في ھذه المسألة. 

 

 ماذا كنتم توصون لھا بالعمل؟
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 المشاركة المتساویة في المدرسة –المشاركة المتساویة في اتخاذ القرارات 

 

الطالب، المعلمون، طاقم الصیانة، اإلدارة، أھالي الطالب  –المدرسة ھي مجتمع یشارك فیھ كثیرون 

ضاء المجتمع مشاركة متساویة في المسؤولیة على ما یجري فیھ فسیساھم ھذا األمر وغیرھم. إذا شارك أع

باإلحساس الطیب لدیھم، بإثارة االھتمام في حیاة المدرسة وبفسح المجال أمام كل إنسان الستنفاذ إمكانیاتھ في 

 المجاالت المھمة لھ.

ة الناس بصورة متساویة في حیاة على مدى سنوات طویلة، حول أفضل طریقة لمشارك ویتخبط المفكرون،

 مجتمعھم سواء في النقاش، في اتخاذ القرارات أو في التنفیذ.

 وسائل المشاركة القائمة ھي: 

 

یجتمع جمیع المشاركین في المجتمع من وقت آلخر لمناقشة المواضیع الھامة بالنسبة لھم.  –اجتماع عام  .1

مشترك یحاول الشركاء إقناع الواحد اآلخر. وفي  وعندما تناقش مواضیع خالفیة ویجب البت فیھا بشكل

مع األخذ بالحسبان، بالحد األقصى،  –حال لم ینجحوا في ذلك، یجرون اقتراًعا، واألكثریة ھي التي تقرر 

برأي األقلیة وحقوقھا. إمكانیة أخرى ھي العثور على حل جدید یالئم الجمیع. ویتیح االجتماع العام 

یع یستطیع الحضور والتعبیر عن آرائھ , كما یستطیع التصویت والبحث عن مشاركة متساویة ألن الجم

 الحل المنشود.

 

عندما یتعذر جمع كل أعضاء المجتمع لمناقشة المواضیع المشتركة، یتم اختیار ممثلین ینقلون االنتخابات:  .2

اش بینھم، إلى المجتمع أقوال األعضاء، ویعبرون عن رغباتھم. ویدیر الممثلون (المندوبون) النق

ویصلون إلى قرارات. ویجب أن تقوم االنتخابات على المساواة؛ یتمتع جمیع أفراد المجتمع بحق متساو 

 في االنتخاب والترشیح. ویجب على كل ممثل أن یوصل أقوال المصوتین لھ للنقاش.

 

لكل شخص عندما یتعذر جمع كل أعضاء المجتمع لمناقشة المواضیع المشتركة، یتاح المجال  التطوع: .3

معني بالتطوع بأن یشارك في النقاش، القرار وإنجاز المھام المھمة للجمیع. یقوم التطوع على المساواة، 

 ألن كل عضو في المجتمع یستطیع المشاركة (حتى لو لم یتم انتخابھ).

 

ن عندما یتعذر جمع كل أعضاء المجتمع، یمكن إجراء قرعة، یتم بحسبھا اختیار الذین یمثلو القرعة: .4

المشاركین في النقاش، في القرارات وفي التنفیذ. تقوم القرعة على المساواة ألن لكل واحد احتمال متساو 

 في أن یتم اختیاره.
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یستطیع أعضاء المجتمع الحصول على وظیفة من قبل أصحاب  وظیفة (دور) لكل عضو في المجتمع.  .5

توزیع الوظائف. إذا كان صاحب  الصالحیة في المجتمع، أو بواسطة قرار مشترك بشأن طریقة

الصالحیة ھو الذي یوزع الوظائف، فیتم التعبیر عن المساواة بحصول كل فرد على وظیفة. أما إذا تم 

اتخاذ القرار بشكل مشترك، فیتم التعبیر عن المساواة بشكل مضاعف: یحصل الجمیع على وظائف، 

 وظائف.ویتمتع الجمیع بإمكانیة متساویة للتأثیر على توزیع ال

 

عندما یمیز ضد شخص أو ضد مجموعة لفترة طویلة، بدون تبریر، تقویم التمییز (التمییز اإلیجابي)  .6

فیمكن منحھم أفضلیة من أجل تعویضھم عن عدم المساواة في الماضي ومن أجل ضمان عدم استمرار 

 التمییز في المستقبل. 
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  : 6فعالیة رقم 
  المساواة والمشاركة تلخیص موضوعي

 
 ھدافاأل
 
 تلخیص موضوعي المساواة والمشاركة •

 فھم االسس النظریة للمساواة والمشاركة •

 استیضاح انواع المساواة •

 
 
  موادال
 
 -ثالثالنص ال،   37صفحة:  -النص الثاني، 35-36صفحة:  -النص األولانظر  نظریة (نصوص  •

 ) 38-39 صفحة:

 
 

 سیر الفعالیة 
 
 المیسر المجموعھ الى ثالث مجموعات صغیرة.یقسم  -أ  

 تستلم كل مجموعھ نصا تقراءه , تناقشھ وتلخصھ.

تتوزع المجموعھ الى مجموعات صغیرة جدیدة بحیث یكون في كل مجموعھ ممثلین عن   -ب 

 المجموعات السابقة

 األولىیقوم كل فرد بشرح النص الذي درسھ وناقشھ في مجموعتھ   -ج 

 
 عة األمنقاش في المجمو

 
قاش یستفسر المیسر عن الصعوبات التي واجھت المجموعات سواء في فھم المضمون او خالل عملیة الن

 والشرح في المجموعات الصغیرة. 

 
 
 تلخیصال
 

 یجمل المیسر النصوص الثالثة مع تعقیبات المشاركین حولھا.
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 األولالنص 

 
 مساواة التماثل والمساواة النابعة عن االختالف

 
المساواة أنھ یجب التعامل مع جمیع الناس بشكل مماثل ومتجانس. ونقطة انطالق  مساواة التماثلفترض ت 

(= الفرق) ھي أنھ من أجل خلق المساواة، فإن االختالف بین الناس یفرض التعامل مع  النابعة عن االختالف

 كل فرد بشكل مختلف.

 

التماثل" و "المساواة النابعة عن االختالف" عن طریق  سنوضح بإیراد مثل المفھومین "المساواة النابعة عن

. دعنا نتخیل مباراة في العدو المساواة في الفرص والمساواة في النتائج –المفھومین الذین تناولناھما سابقًا 

یحصل الفائزون بھا على علبة من الشوكوالطة اللذیذة. ومن أجل خلق مساواة في ھذه المباراة، یمكن التعامل 

 المتنافسین بشكل مختلف أو بشكل مماثل. األسئلة الرئیسة التي سنتطرق إلیھا في ھذا السیاق ھي:مع 

 

ھل یجب علینا أن نتعامل مع المتنافسین بشكل مختلف أو بشكل  –إذا كنا نؤید المساواة في الفرص   .1

 مماثل/مشابھ؟

ون النتائج مختلفة أم متساویة من ھل یجب علینا أن نعنى بأن تك –إذا كنا نؤید المساواة في النتائج   .2

 منافس آلخر؟

 ھل یمكن النظر إلى المساواة النابعة عن التماثل أو النابعة عن االختالف بسیاق غیر سیاق المنافسة؟  .3

 

المساواة في الفرص فیھا تعامالً مماثالً ما یلي أمثلة على أوضاع ممكنة تفرض  -لإلجابة على السؤال األول

 :تفرض المساواة في الفرص فیھا تعامالً مختلفًاأوضاع  –ذلك  بین الناس، ومقابل

 

یجب التعامل مع المتنافسین بشكل مماثل، أي، یبدأ جمیع المتنافسین من نقطة انطالق متساویة  •

 ھو الذي سیفوز. –ومشتركة للجمیع. العّداء األفضل 

إعطاء أفضلیة معینة  یجب التعامل بشكل مختلف مع المتنافسین الضعفاء واألقویاء. أي، یجب •

للعدائین الضعفاء بسبب وضعھم الخاص من أجل الوصول إلى خط االنطالق بوضع متساو لوضع 

 األقویاء. وتسمى ھذه األفضلیة "التمییز اإلیجابي" أو "التمییز المصحح" .

إذا كنا نرید إعطاء جمیع المتنافسین فرصة متساویة، یجب فصل المتنافسین الذین یختلفون عن  •

عضھم البعض وتشكیل مجموعات مختلفة، یتنافس في كل واحدة منھا أناس ذوو قدرات متشابھة. ب
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على سبیل المثال، تُقام مباریات عدو منفصلة للنساء، للرجال، للمعاقین ولألصحاء، وھكذا تتوفر 

 إمكانیة وصول عدد أكبر من الناس إلى المرتبة األولى.

 

وتؤید كعالقة مماثلة بین المجموعات المختلفة.  اة في الفرصوھكذا، تعرض اإلجابة األولى المساو

  التعامل بشكل مختلف مع الناس المختلفین، من أجل إعطائھم فرصة متساویة.اإلمكانیات األخرى 

 

یتخبط أنصار المساواة في النتائج، أیًضا، عما إذا تعني المساواة التقسیًم المتساوي بالنسبة للسؤال الثاني، 

وھكذا على سبیل المثال، إذا كنا نوافق أن لكل شخص حق متساٍو في أال ج أو التقسیم المختلًف. في النتائ

یكون جائًعا، ھل یعني ھذا أن یحصل الجمیع على نفس الغذاء؟ ھل القصد أن یحصل كل شخص على الغذاء 

الغذاء  الذي یستسیغھ؟ ھل القصد أن یضمن كل شخص كمیة متساویة من الغذاء، أو أن یضمن كمیة

 الضروریة لھ (وفقًا لطولھ، سنھ ووزنھ)؟ 

أما بالنسبة للسؤال الثالث، ھنالك أوضاع یوجد فیھا تخبط حول ما إذا یجب التعامل بشكل مماثل مع الشركاء، 

 بدون أي عالقة بإنجازاتھم وأعمالھم، أو التعامل معھم بشكل مختلف.

 

 أمثلة على ذلك:

یاجات أطفالھم المختلفة بدون عالقة بإنجازاتھم وبدون إجراء یلبي الوالدان، على األغلب، احت •

 مقارنة بینھم. ومع ذلك، فإنھم یتخبطون بالنسبة لعدم التلبیة المماثلة لقسم من االحتیاجات.
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 النص الثاني

 

 ھـ. المساواة بین األفراد والمساواة بین الجماعات
 
 

تحقیق المساواة بین األفراد. سنحاول في ھذا البند دراسة المسائل البنود األربعة السابقة تناولت كیفیة 

 التالیة:

 ھل یجب أن تطبق المساواة بین المجموعات االجتماعیة المختلفة؟ •

 ما ھو تأثیر المساواة بین المجموعات على المساواة بین األفراد؟ •

عات بالمساواة بین كیف یجب علینا التصرف في الحاالت التي تمس فیھا المساواة بین المجمو •

 األفراد؟

إذا عدنا إلى مجال المساواة بین الجنسین وجدنا أن دعاة المساواة بین األفراد یسعون إلى خلق المساواة بین 

كل امرأة وأخرى وبین كل امرأة ورجل. من وجھة نظرھم عندما یدور الحدیث حول المساواة في الفرص، أو 

د، ستحظى المرأة ذات القدرات على دعم یختلف عما تحصل علیھ حول تصحیح التمییز والغبن بین األفرا

امرأة أخرى محدودة القدرات، كما یحظى الرجل محدود القدرات على ذات الدعم الذي تحظى بھ المرأة 

محدودة القدرات. ھكذا ھو الحال بالنسبة لتوزیع الموارد االجتماعیة أیضا، إذا كان االتجاه ھو دفع فكرة 

النتائج. لكن عندما یدور الحدیث حول المساواة بین الجماعات، أي بین النساء والرجال، فإن كل المساواة في 

النساء سیحظین بالدعم بصرف النظر عن وضعھن كأفراد، بینما لن یحظى جمیع الرجال بالدعم الذي یتقرر 

 أن النساء تستحقھ.

 أمثلة:

الرجال في سن أخرى، بصرف النظر عن تُحال النساء إلى التقاعد في سن معینة، فیما یُحال   •

 قدراتھم الذاتیة على مواصلة العمل.

سواء أشرك  -یقسم الوقت المخصص للعب الكرة في مالعب المدارس بالتساوي بین البنات والبنین •

ء رغب أم لم یرغبن فیھ وسواالبنون جزءا من البنات في اللعب أم ال، وسواء رغبن في اللعب 

 م یرغبوا فیھ.البنون في اللعب أم ل
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 النص الثالث
 

 المبررات المؤیدة والمعارضة للمساواة بین األفراد والمساواة بین المجموعات
 

أن ھذا النوع من المساواة یؤدي إلى توزیع غیر منصف للموارد  معارضو المساواة بین المجموعاتیدعي 

، 67ل غیر القادر على العمل حتى سن الـ وال یقوم على القدرات. كما رأینا فقد ینشأ وضع یُضطر فیھ الرج

للعمل حتى بلوغ ھذه السن، أما المرأة المتمتعة بكامل قدرتھا على العمل فتُحال إلى التقاعد مضطرة لمجرد 

كونھا امرأة. وبحسب وجھة النظر ھذه ال تؤخذ بالحسبان الفوارق الشخصیة في المساواة بین الجماعات ألن 

 جماعي. المساواة تتقرر على أساس

 فھي أقل تعقیدا، وتعود باألساس لعدة األسباب:المبررات المؤیدة للمساواة على أساس جماعي أما  

 بالمثل.عادة ما یكون التمییز على أساس جماعي، ولذلك فإن معالجتھ ینبغي أن تكون  .1

 أمثلة:

ومة محددة وأدنى والحكالبرلمان اإلمكانیات واالحتماالت المتاحة أمام النساء لتسلم المناصب في  •

مقارنة مع تلك المتاحة للرجال، مع أن ھناك نساء ناجحات في ھذا المجال. وللوقوف على سبب 

 -عدم بلوغ النساء ھذه المناصب ینبغي فھم العالقات بین الجنسین على المستوى االجتماعي 

التي تمر بھا السیاسي، كما یجب أن نتعلم طرق تشخیص العالقة بین الجماعات. إن فھم العملیة 

 امرأة واحدة ال یكفي لحل المشكلة.

تتواجد في الدولة القومیة أقلیات مختلفة. بالرغم من أّن قدرة (أو انعدام قدرة) األفراد من  •

األقلیات على التقدم تعتمد على مدى مھاراتھم وقدراتھم، إال أنھا مرتبطة قبل كل شيء بالعالقات 

إن التركیبة االجتماعیة تخلق للمنتمین لألغلبیة ظروفا أفضل  السائدة بین األقلیة واألغلبیة، إذ

للتقدم. ولذلك یجب مواجھة المسألة بشكل جماعي. ھكذا مثال نجد أن امتحانات القبول للمؤسسات 

األكادیمیة تُصاغ بلغة األغلبیة وضمن ثقافتھا مما ال یتیح أمام أبناء األقلیة فرصا متساویة. وعلى 

ة ال تقتصر على ھذا الفرد أو ذاك بل تخص المجموعة نفسھا (فما من شك في العموم فإن المشكل

أننا قد نجد عدد قلیل من أبناء األقلیة یتقن لغة األغلبیة إتقانا جیدا). ومن ھنا فإن الحل یكمن في 

 البحث عن المساواة بین الجماعات ال بین األفراد.

 

فة إلى المجموعة ككل لتعزیز قدرتھم. وال یمكنھم، . یحتاج األفراد المنتمون إلى المجموعات الضعی2

كأفراد، مواجھة األقویاء، في حین أن المساواة بین المجموعات توفر لھم الحمایة. من جھة أخرى 

 فإن األفراد المنتمین إلى المجموعة القویة یحظون بالحمایة في كل األحوال.

في مواجھة التمییز االجتماعي الذي یعانین منھ. وحده ھكذا مثال نجد أن النساء یجدن صعوبة كبیرة، كأفراد، 

 نشاطھن المنظم یمكنھن من تحقیق اإلنجازات الھامة.
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. معالجة المشاكل بشكل جماعي یمنح أفراد المجموعة القوة على مواجھة مشاكلھم. إن عرض 3

مذنبون مشاكل األفراد االجتماعیة كمشاكل شخصیة یضعفھم ویولد لدیھم إحساسا وكأنھم ھم ال

والمسؤولون عن وضعھم. وعلى سبیل المثال تعتقد النساء في كثیر من األحوال أن مكانتھن 

االجتماعیة نابعة من مشاكلھن الشخصیة وھذا یولد لدیھن الشعور بالذنب حتى إن لم یكّن فیھا 

 مسئوالت عن وضعھن. كذلك ھي الحالة بالنسبة للعرب والیھود الشرقیین وغیرھم .

 

تأیید فكرة المساواة بین المجموعات ال ینبع بالضرورة من مفھوم كون  ستدالل مما تقدم أنیمكن اال

المجموعات أھم من األفراد، بل من االعتقاد بأن التعامل الجماعي مع األفراد یمكنھ وحده، في بعض 

اد بسبب االعتقاد (رغم ذلك قد تفضل المساواة بین الجماعات على المساواة بین األفرالحاالت، ضمان حقوقھم 

 بأن الجماعات أھم من األفراد).
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  : 7فعالیة رقم 
  االجتماعي والمبنى حسم األكثریة – سنویة رحلة 

 

 
 األھداف

فحص متى یختار الناس احترام حسم األكثریة ومتى یمیلون إلى تغییر مبنى المجموعة لیتحولوا إلى  •

 أكثریة.

قبول حسم األكثریة ومتى، ھل من الشرعي تغییر مبنى المجموعة من أجل  استیضاح ھل من الشرعي •

 التحول إلى أكثریة ومتى. 

 

 الفعالیة سیر

 :السنویة للقیام بالرحلة طریقتین المشاركین على المیسر یقترح .1

 .یافاالسفر إلى  )أ(

 .القدم كرة في ريالدو لكأس النھائیة المباراة إلى السفر  )ب(

نتائج التصویت على  المیسرإجراء نقاش في الموضوع ینتھي بالتصویت. یسجل . یُطلب من المشاركین 2

اللوح ویشیر إلى عدد المؤیدین الذین یشكلون مجموعة األكثریة وعدد المؤیدین الذین یشكلون مجموعة 

 األقلیة.

 ضم صف الریاضة للرحلة. و یُطلب من المشاركین مناقشة االقتراح لعدة دقائق. المیسر. یقترح 3

اقتراًحا إضافیًا: ضم الصف المجاور لھم وھو صف عادي. یواصل المشاركون في  المیسر. یقترح 4

 النقاش.  المیسرمناقشة االقتراح الجدید لعدة دقائق إضافیة حتى یوقف 

 

 األم  المجموعة في نقاش 
  :المشاركین مع المیسر یستوضح. 1

 حول النقاش خالل األول، النقاش خالل( السیرورة من مرحلة كل في تصرفتم وكیف شعرتم كیف •

 من مرحلة كل في رأیكم كان ماذا ؟)الثاني االقتراح حول النقاش خالل وفي األول االقتراح

 السیرورة؟

 متى أردتم احترام الحسم األول للمجموعة ومتى أردتم قبول االقتراحات لتغییر مبنى المجموعة؟ •

 ؟العدالةب مرتبطةأو  مرتبطة بالمصالح ھل كانت حججكم •

 ھل من الشرعي ضم مجموعات أخرى لعملیة اتخاذ القرارات، ومتى؟ •
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 ھل من الشرعي تغییر مبنى المجموعة خالل عملیة اتخاذ القرارات، ومتى؟ •

 ھل ترغبون في العیش في مجتمع یحترم حسم األكثریة؟ •

 ھل ترغبون في العیش في مجتمع یغیر المبنى االجتماعي؟  •

 

شاركین إعطاء أمثلة من الواقع عن حاالت مشابھة یختارون فیھا تغییر المبنى من الم المیسریطلب  . 2

 األقلیة. وبغیة تغییر عالقة األكثریة 

  :المیسریسأل  . 3

على ضوء األمثلة التي أوردتموھا، ھل یختار المعلمون والطالب الكبار مشاركة الطالب الصغار  •

 في المدرسة باتخاذ القرارات، ومتى؟ 

نًا الرغبة في إشراك الطالب الصغار من اإلیمان بالمساواة بین األوالد، وأحیانُا أخرى من تنبع أحیا

 التطلع إلى تغییر مبنى المجموعة بشكل یعزز مصالح قسم من أعضاءھا. 

 

حول  عام استفتاء في یصوت أن لھ، یحق من :المشاركین ویسأل راھنة مسألة مناقشة إلى المیسر ینتقل . 4

 النتخاب والترشیح؟لنیة السن القانو

 

 إلى مرة، كل في ننتمي، أننا حقیقة احترام من بدالً  لالحتیاجات، وفقًا المجموعة حدود تغییر إلى نمیل إننا

 .المجتمع من آخر قسم

 

  تلخیصال
 فقط، شكلیًا عمالً  القائمة األكثریة حسم في بعض المفكرین یرى أن ویوضح المشاركین أقوال المیسر یلخص

 ،ھمرأی حسب یجب، لذلك،. متنوعة آلیات بواسطة األكثریة على ،عملیًا ،تسیطر التي ھي الغنیة ألقلیةا ألن

فأنھم  كذلك .القرارات اتخاذ عن اإلقصاء وآللیات الحتیاجاتھا وعیھا زیادة طریق عن األكثریة تحریر

 . الحقیقیة خیاراتھم باختیار القیام لألكثریة تتیح اجتماعیة ظروف خلق بضرورة ونیؤمن
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  : 8فعالیة رقم 
  اإلقصاء – الرموزلعبة  

 

 
 

 األھداف

 .الثقافات متعدد المجتمع في األقلیة ومع األكثریة مع التعامل طرق استیضاح •

 .الثقافات متعدد المجتمع في األكثریة حسم مفھوم استیضاح •

 

 

əǚǄƺƵǚ 

 ).ذلك شابھ وما ألوان غراء، مقصات، ملونة، ملصقات ملونة، أوراق( متنوعة إبداعیة مواد •

 .أمان دبابیس أو الدبابیس من علبة •

 

 

 الفعالیة سیر 
 یستطیعون ال مكان في الجلوس منھم ویطلب الغرفة من معھم ویخرج متطوعین، ثالثة المیسر یطلب. 1

. لھم ممیزة رموز خمسة منھم ویطلب إبداع مواد المیسر علیھم یوزع. الغرفة في یحدث ما منھ السماع

 بكلمة" نعم" كلمة یستبدلوا أن أو السترة، طیة على زرقاء رموًزا یضعوا أن یمكن المثال، سبیل على

 علیھم یجب منھ، إشارة تلقیھم عند أنھ للمتطوعین المیسر ویوضح. لمخیلتھم ووفقًا ذلك، شابھ وما ،"ال"

   . ذلك عن التوقف نھمم یُطلب حتى ألنفسھم، حددوھا التي العالمات واستخدام الغرفة إلى العودة

 أنواع على مجموعة كل وتحصل مجموعات، ثالث إلى فیھا تبقى ما ویقسم الغرفة إلى المیسر یعود. 2

 أعضاء على یتعین التي المھمة المیسر ویشرح. ودبابیس مقصات وكذلك اإلبداع مواد من مختلفة

 :تنفیذھا المجموعة

 أعطاھا التي األمثلة تكرار یسرالم یستطیع( للمجموعة ممیزة رموز خمسة إعداد .أ

  ).للمتطوعین
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 أعضاء على ویجب. یختارونھ موضوع في األخرى المجموعات أعضاء مع مشترك نقاش إجراء .ب

 المیسر حتى بموجبھا، والعمل ألنفسھم حددوھا التي الرموز النقاش خالل یستخدموا أن المجموعات

 .اللعبة انتھاء عن

  

 المھمة بأن لھم ویقول الخارج، في الثالث المتطوعین إلى ویخرج تنظملل دقائق بضع المیسر یخصص  .3

 وكیف االندماج یعني ماذا التقریر علیھم یجب وأنھ المجموعة في االندماج ھي عاتقھم على الملقاة

 الباقون المشاركون( علیھا أجمعوا التي الرموز استخدام علیھم أن المتطوعین المیسر یذّكر .سیندمجون

 ). ذلك سر إلیھم المیسر یفشي وال المتطوعین مھمة ھي ما یعرفون ال ةغرفال في

 .الغرفة في الجماعي النقاش ذلك بموازاة ویجري. المھمة تنفیذ في ویبدءون الغرفة إلى المتطوعون . یعود4

 . اللعبة انتھاء عن دقیقة، 15 بعد ،المیسر یعلن. 5

  

 

 األم المجموعة في نقاش
 :المتطوعین مع المیسر یستوضح. 1

 شخصیا؟ منكم واحد كل تصرف كیف •

 إلیھا؟ انتمیتم التي المجموعة تصرفت كیف •

 مع المشاركین الذین بقوا في الغرفة؟ المیسریستوضح . 2

 كیف تصرفت مجموعتكم؟ •

 كیف شعرتم؟ ماذا فّكرتم؟ •

  :المشاركین جمیع مع المیسر یستوضح. 3

أفرادا أو مجموعات ذات میزات  –األخرى  ھل اعتبرتم أعضاء مجموعتكم وأعضاء المجموعات  •

 ثقافیة خاصة؟ أو مجموعة تتضمن بداخلھا مجموعات ثقافیة مختلفة، أو أكثریة وأقلیات؟

 
ما ھي العالقة التي سادت بین ثقافة مجموعة المتطوعین وبین ثقافة بقیة المجموعات التي بقیت في   •

 یات األمور ومن لم یقرر ذلك...). غرفة (من المسیطر ومن المسیطر علیھ؛ من قرر مجرال

 
 كیف تریدون إدارة حیاتكم المشتركة:  •

 أن تعیش كل مجموعة لوحدھا؟ .أ

 أن تعیشوا كمجموعة واحدة فیھا أكثریة وأقلیة؟ .ب

 أن تعیشوا كمجموعة واحدة تحدد المجاالت المشتركة والمجاالت المنفصلة لكل فرد وفرد؟  .ت
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 یدعم أن المیسر على یجب. بزمالئھم األعضاء تصرف فیھ یمس وضع الفعالیة، سیر في ینتج، أن یمكن •

 األحاسیس فھم في المجموعة یساعد أن علیھ یتعین .ھم واآلخرینیعظ أال علیھ یجب ولكن بھم، ُمس من

 .ومعاینتھا واألقلیة، األكثریة عالقات من النابعة

 أن المیسر على یجب. بھم مسال أعقاب في اإلحساس عن یعبروا أن المشاركین على أحیانًا الصعب من •

 السیرورة أعقاب في التعلم وأھمیة الفعالیة ھدف توضیح طریق عن الموضوع عن التحدث في یساعدھم

 .بھا مّروا التي

 عقالني نقاش إجراء وبین بھم المس تم للذین التعبیر حریة إتاحة بین الصحیح التوازن على العثور یجب •

 .جموعةالم في تحدث الذي األمور معنى حول

 األفراد اعتبار إن. والتفوق اإلحسان منطلق من األفراد مساعدة ھي األكثریة مجموعة لدى النزعة •

 جدیدة إمكانیة ھي – باإلحسان ولیس بالحق – المتساوي بالتعامل جدیرة كمجموعة األقلیة إلى المنتمین

 . إلیھا نظرھم لفت یجب للمشاركین؛

 

 تلخیصال

 على العثور یجب أقلیات من المكون الثقافات متعدد المجتمع في أنھ ویشرح كینالمشار أقوال المیسر یلخص

 یتم وال باإلجماع المجال ھذا على االتفاق یتم. المشترك القاسم أنھ على األقلیات جمیع علیھ تتفق معین مجال

 .اإیمانھ وفق العیش ثقافیة أقلیة كل تستطیع االتفاق، لھذا ووفقًا. األكثریة لحسم إخضاعھ

 االتفاق في جوھریا عنصرا أیًضا، وإنما، فحسب جماعیا حقا لیست الثقافات متعدد المجتمع في األقلیات ثقافة

 .المجتمع قیم أساس یشكل الذي االجتماعي

 مجموعة كل ملكت اذا شرعي أنھ أو اإلطالق، على شرعیا لیس ،الثقافات متعدد لمجتمعا في األكثریة حسم

 متساویًا عدًدا مجموعة كل تملك( األصوات بأغلبیة قراراتھ یتخذ الذي المجلس في مثلینالم من متساویًا عدًدا

 ). أعضاءھا بغض النظر عن عدد الممثلین من
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  : 9فعالیة رقم 

  الحریة وتدخل المجتمع
 

 

 األھداف

 أن تتدخل تدخل، ومتى. المجتمعجانب من حیاة المواطنین یجب على استیضاح في أي  •

إلى زیادة حریة مجموعات معینة وفي أي حاالت  حاالت یؤدي تدخل المجتمعفحص في أي  •

 یؤدي إلى زیادة حریة األفراد وفي أي حاالت یؤدي إلى تقیید حریة المجموعات أو األفراد.

 

 

 المواد

  ).47أنظر صفحة:بطاقة مھمة: "جدول مشاریع القوانین" (

 

 

 الفعالیة  سیر

سخة من جدول مشاریع القوانین. ویُطلب من المشاركین قراءة كل یوزع المیسر على كل مشارك ن . 1

 مشروع واإلشارة في الجدول الٮالمشاریع المقبولةعلیھم أو تلك غیر المقبولة علیھم.

تُقسم المجموعة الكاملة إلى مجموعات تتكون كل واحدة منھا من أربعة أو خمسة مشاركین. ویشرح   .2

 المجموعات:المیسر مھمة 

راءة كل واحد من مشاریع القوانین المذكورة في الجدول مرة أخرى وبلورة موقف مشترك حول ق   أ.

 السؤال :ھل ینبغي قبول المشروع أم ال؟

التدخل في حیاة مواطنیھا ومتى المجتمع محاولة بلورة موقف مبدئي من السؤال متى یتعین على   ب.

 یتعین علیھا عدم التدخل. 

 

 األم نقاش في المجموعة
 في حیاة المواطنین.المجتمع یعرض ممثلو المجموعات موقف مجموعاتھم من مسألة تدخل  .1

 یستوضح المیسر مع المشاركین:  .2

أن تدخل، ومتى؟ وفي أي جانب یجب منعھا المجتمع في أي جانب من حیاة المواطنین على   •

 من التدخل، ومتى؟ لماذا؟
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م عنھا (لصالح حریة األفراد أم لصالح حریة لصالح من كان التدخل في الحاالت التي قرأت  •

 المجموعات)؟ من مس التدخل بحریتھ (بحریة اإلفراد أو بحریة المجموعات)؟

ھل یھدف االمتناع عن التدخل في القوانین القائمة إلى حمایة الحریة أو تقییدھا؟ حریة من  •

 نقصد ھنا (حریة األفراد أو حریة المجموعات)؟

یتدخل المیسر أكثر في النقاش الذي جرى في المجموعات  ھل كان من المفروض أن •

 الصغیرة وفي المجموعة الكاملة؟

متى ساھم تدخل المیسر في حریة األفراد؟ متى ساھم تدخلھ في حریة المجموعات؟ متى  •

 مس تدخلھ بحریة األفراد ومتى مس بحریة المجموعات؟

تاجات مجموعاتكم المتعلقة بمسألة ھل یثیر النقاش حول تدخل المیسر أسئلة جدیدة حول استن •

 تدخل الدولة؟

 

 تلخیصال

یلخص المیسر أقوال المشاركین ویوضح بأنھ یوجد داخل المجتمع اختالف بین األفراد وبین المجموعات. 

ویؤدي ھذا االختالف إلى التمییز بین االحتیاجات (احتیاجات األفراد المختلفة واحتیاجات المجموعات 

ھو بمثابة عمل یزید من حریة أفراد معینین أو من المجتمع ل أو امتناع عن التدخل من قبل المختلفة). كل تدخ

ویحد من حریة آخرین. حاولنا في ھذه الفعالیة تحدید أي أنواع من المس المجتمع حریة مجموعات معینة في 

 باآلخرین ھي شرعیة وأي أنواع غیر شرعیة.

، ویوضح المجتمعمختلفة من تدخل لمختلفة واستعراض مواقفھا الا توجھاتیستطیع المیسر استعراض أنماط ال

في مجاالت واسعة من المجتمع  تدخلأحد النماذج الذي تدمج بین وجوب أنھ تم التشدید في ھذه الفعالیة على 

 تقیید ھذا التدخل، من ناحیة أخرى، من أجل المحافظة على حریتھم.  بینحیاة المواطنین من ناحیة، و
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 مھمة: مشاریع القوانینورقة 

 
عدًدا من القوانین الجدیدة وعدًدا من التغییرات البنیویة في  البرتقال برلمان دولة ، أقر1.5.2011في تاریخ 

 بأن كل من یخرق ھذه القوانین یعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات. برلمانال قررالدولة. 

كل واحد منھا ما إذا كنتم تعارضونھ أو  إلى، وأشیروا البرلمانعلیھا  مشاریع القوانین أدناه التي صادقإقرأوا 

 توافقون علیھ.

 

  مشروع القانون أوافق أعارض

یتم تفكیك الجیش، الشرطة وقوى األمن. ویكون كل مواطن   

 مسؤوالً عن الحفاظ على نفسھ وعلى عائلتھ.

1.  

تقیم الدولة "سلطة التغذیة الرسمیة". وتوفر ھذه السلطة وجبات   

المواطنین ولكل منزل (یُقام فیھا قسم للتطویر، قسم لجمیع 

 لألبحاث، أقسام مختلفة، شبكة توزیع وما شابھ ذلك).

2.  

 مسئولةتقیم الدولة "سلطة النظافة والغسیل". وتكون ھذه السلطة   

عن نظافة جمیع المنازل وعن غسل جمیع مالبس المواطنین في 

  الدولة.

3.  

ى المجاالت إقامة ریاض أطفال یتوجب على أماكن العمل في شت  
ألوالد العاملین فیھا على مقربة من أماكن العمل خالل ثالثة أشھر. 

وستعمل ھذه الریاض كل یوم منذ السابعة صباحا حتى الساعة 
 السادسة مساء، وتكون متوفرة للعمال ما داموا یریدون ذلك.

4.  

عالجة ھذه تمتنع الدولة عن التدخل في النزاعات العائلیة ویقوم بم  

 النزاعات أفراد العائلة أو الطائفة الدینیة التي ینتمون إلیھا 

5.  

عن شبكة الطرقات وعن المرور. یُحظر وجود  مسئولةالدولة    

 شوارع برسوم دفع.

6.  

تحظر الدولة نصب الفتات دعایة وذلك من أجل الحفاظ على بیئة   

  نظیفة.

7.  

  .8 یعمل فیھ المواطنون. ال تتدخل الدولة في اختیار المھنة التي  

  .9 ال تقرر وزارة التربیة والتعلیم ما ھي المواضیع التي یتعلمھا الطالب.   

ال تتدخل الدولة في موضوع صحة المواطنین، وتُلقى مسؤولیة   

 ذلك على عاتقھم.

10.  
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  : 10فعالیة رقم 
 الكرامة والمساواة االقتصادیة في المدارس حق

 

 
 ھداف الفعالیةأ

 .ار الدخلباخت نتیجة اإلنسان،الوعي للمس بكرامة خلق . 1

أو غیرھا من  ،الكرامة والمساواة االقتصادیة في حالة التناقض بین حق ،مواجھة مسألة كیفیة التصرف. 2

 .الحقوق

 .منھا صأم ینتق ،مشاعر الكرامة عززی ،فحص ھل فرض الواجب االجتماعي بمساعدة المحتاجین. 3

 

 المواد

 ).50انظر صفحة: ( ): رحلة تعلیمیة(اعمل ةورق. 1

 ).51انظر صفحة: ( المعاقون الطالب :ب)( ورقة عمل. 2 

 

  سیر الفعالیة

 األولىالمرحلة 

 ویطلب من المشاركین قرائتھا.  (ا)یوزع المیسر ورقة العمل

 .ركینامش مجموعات صغیرة. في كل مجموعة خمسة إلى المجموعة توزیع

  المذكورة في ورقة العمل. في الحالة ،كیف یجب التصرف ،بلورة موقف

 .األم المجموعةأمام  ،اقف المجموعات الصغیرةعرض مو

 .هأكثر من غیر ،المتساویة حق الكرامة یرسخ, أعالهیفحص المشاركون أي االقتراحات 

 .على أثر النقاش ،ھل یرغبون في تغییر قرارھم ،یسأل الموجھ المشاركین

 

 منقاش في المجموعة األ

 

 ال؟ أم ،یمس كرامتھم ،فرض واجب اجتماعي لمساعدة الضعفاءھل 
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الكرامة؟ ھل كانت ھناك ضرورة حتمیة، لالختیار بین  وتتناقض مع حق ،حقوق برزت في الحالة أعاله أیة

     الحقوق؟ حق الكرامة وتلك

 

 

 المرحلة الثانیة

 یوزع المیسر ورقة العمل(ب)، ویطلب من المشاركین قرائتھا.

 نفس المجموعات السابقة. إلى عةالمجمو یسر توزیعیعید الم

 لھم التعلیمات التالیة. یقرأ المشاركون ورقة العمل(ب) ویشرح المیسر

 

 تعلیمات للمجموعات

 إلىوالتوصل ، كیفیة التصرف في الحالة أعاله حول ،یعمل المشاركون على بلورة مواقفھم .1

 .قرار جماعي حول الموضوع

 .بشكل أفضل ،الكرامة المتساوي للجمیع أكثر أي القرارات یرسخ حق ،یفحص المشاركون. 2

 .على أثر النقاش ،تغییر مواقفھم ھل یرغبون في ،یسأل الموجھ المشاركین. 3

 .تقبل اقتراحاتھم مع الزمالء الذین لم ،كیف یمكن التعامل باحترام المشاركین مع الموجھ یفحص. 4

 

 المرحلة الثالثة

 ماأل نقاش في المجموعة

 

 ؟اإلمكانیاتبمساعدة من ال یملكون  ،الحالتین السابقتین في اإلمكانیات،المقتدرین وأصحاب  إلزامھل یجب 

نشتق منھ واجب مساعدة المحتاجین)، وبین  یجب التصرف، في حالة التناقض بین حق الكرامة (الذي كیف

 حریة األقویاء في المجموعة؟

 ؟ ملزما بمساعدتھم دما یكون المجتمعیشعر المحتاجون إلى المساعد، عن كیف

 المجتمع واجب مساعدتھم؟ المحتاجون إلى المساعدة، عندما ال یفرض على كیف

 

 التلخیص

االنتباه لمشاعر المحتاجین وحقھم في الكرامة عند تقدیم  ویؤكد على أھمیة یلخص المیسر أقوال المشاركین، 

والسؤال یجب أن  أحد. ي حق لھم ولیست منة أو إحسان منالواجب االجتماعي لھم. ألن مثل ھذه المساعدة ھ

 یكون علیھ أن ینفذ الواجب االجتماعي: المؤسسات الرسمیة أم المؤسسات الخیریة أم األفراد.
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 ورقة عمل ا

 "رحلة تعلیمیة"

 

ن طلب م ،من أجل تغطیة تكالیف الرحلةتعلیمیة. في رحلة  الذھاب ،مع معلمي الصف األولیاءقررت لجنة 

 .ال یستطیعون دفع ھذا المبلغ ،شاقل. بعض الطالب مائتيدفع مبلغ  ،كل طالب

 

 :التالیة في الحالة ،التصرف كیف على المدرسة ،علیكم اتخاذ قرار

 

 .ومن لم یستطع فلن یشارك ،أ. من استطاع دفع المبلغ یشارك في الرحلة

تقرر أي الطلبات مبرر  ،لجنة لفحص الطلباتمساعدة. یتم تعیین  یتقدم بطلب ،ب. من لم یستطع دفع المبلغ

 .اإلمكانیاتالذین ال تتوفر لھم ، یمول الطالب الرحلة للمحتاجین ،الحالة وأیھا ال. في ھذه

 .نسبة الدخل للعائلة بناء على ،ج. جبایة رسوم الرحلة من كل طالب

  .أخرى وا طریقةحد. اقتر
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 ورقة عمل ب

 "المعاقون الطالب"

 

 .جسماني في المدرسة بعض الطالب الذین یعانون من عجز

 

 :التالیة التصرف, في الحالة كیف على المدرسة ،علیكم اتخاذ قرار

 

 احتیاجات ھؤالء الطالب (ھذه الترتیبات باھظة لتناسب ،أ. یجب مالءمة بنایة المدرسة

 تم بمالءمةتوسیع المداخل وغیرھا...). من ال یھ ،تجھیز مصعد مناسب ،التكلفة

 .مالیة البنایة, یتعرض لغرامة

 نقل ،بمساعدة الطالب المعاقین جسمانیا(مثال ،ب. یجب الزام الطالب غیر المعاقین

 )...مكان النشاط الخ إلى ،متنقل الطالب الذي یجلس على كرسي

 .المعاقین ج. الطلب من الطالب مساعدة الطالب

 یمكن رفض طلباتھم.للجنة الخاصة التي تبحث ا إلى التوجھ ،على الطالب المعاقینیجب د. 

 . أو قبول الطلبات

  .أخرى وا طریقةحاقتر ه.
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  : 11فعالیة رقم 
 أو المساواة  اإلقصاء –"التغییر أو القبول" 

 
 

  األھداف

ن التمییز مع الجنسی لمختلفاالتماثل واالختالف (متى یعكس التعامل  استیضاح العالقة بین المساواة، •

مع الجنسین القمع والتمییز ومتى  المماثلومتى یعكس المساواة: متى یعكس التعامل  واإلقصاء والقمع

 یعكس المساواة).

استیضاح متى یفضل المشاركون تلقي معاملة مختلفة مما یتلقى اآلخرون، ومتى یفضلون تلقي معاملة  •

 مماثلة كاآلخرین.

؛ اختالف وإقصاء النساء ن (التمییز االجتماعي بین الجنسیناستیضاح مصدر االختالف بین الجنسی •

 طبیعي بین الجنسین أو مصدر آخر) وفحص صلة الموضوع وأھمیتھ للنقاش. 

  

 

 المواد

 ).54انظر صفحة:ورقة مھمة: "المساواة بین الجنسین" ( •

  

 

 الفعالیة سیر

سین"، ویطلب من كل واحد تعبئة بنود یوزع المیسر على المشاركین أوراق المھمة "المساواة بین الجن. 1

القائمة بشكل شخصي، مع التطرق للسؤال كیف یجب التعامل مع میزات األشخاص الواردة في القائمة 

ھل یجب العمل  –إذا كنا نسعى إلى تعزیز المساواة بین الجنسین و/أو المساواة االجتماعیة بشكل عام 

 ھي.على تغییر میزة اإلنسان أو یجب قبولھا كما 

 
. یتم تقسیم المجموعة الكاملة إلى مجموعات تتكون كل واحدة منھا من أربعة أو خمسة مشاركین. ویُطلب 2

من أعضاء المجموعة معاودة المھمة، ولكن ھذه المرة كمجموعة ولیس كأفراد واالتفاق على طریقة 

ة بین الجنسین و/أو المساواة للتعامل مع كل میزة من المیزات المذكورة إذا كنا نسعى إلى تعزیز المساوا

  االجتماعیة بشكل عام.
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 منقاش في المجموعة األ

 . یعرض ممثلو المجموعات قرار مجموعاتھم بشأن میزة من المیزات الواردة في القائمة.1

 
 . یستوضح المیسر مع المشاركین:2

 متى كانت مختلفة؟متى كانت إجاباتكم للتعامل مع المیزات مماثلة عند النساء وعند الرجال؟ و  •

 متى یعبر، حسب رأیكم، التعامل المماثل عن المساواة؟ ومتى یعبر التعامل المختلف عن المساواة؟ •

 متى یعبر التعامل المماثل عن القمع؟ ومتى یعبر التعامل المختلف عن القمع؟ •

 یكم؟ما ھو مصدر االختالف؟ھل ھو اختالف طبیعي أو نتاج اجتماعي؟ ھل تؤثر معرفة المصدر رأ •

مماثل لتعاملھم مع أبناء  –عضوات مجموعتھم  -في المجموعة مع الفتیات  الفتیانھل كان تعامل  •

مماثل لتعاملھن مع  -أعضاء مجموعتھن -الفتیان  في المجموعة مع الفتیاتجنسھم؟ ھل كان تعامل 

 أبناء جنسھن؟

اة) أو عن التعامل القامع (القائم ھل ینتج التماثل واالختالف عن التعامل المتساوي (القائم على المساو •

 )؟واالقصاء على القمع

 
. یوسع المیسر دائرة النقاش من إطار الفعالیة إلى موضوع المساواة بین المجموعات المختلفة في الواقع 3

 ویسأل المشاركین:

  

افات؛ (الفتیان؛ الفتیات؛الطوائف؛ الثق درسةفي المھل یوجد تعامل متساو بین المجموعات المختلفة  •

 )؟ كیف یتم التعبیر عن ذلك؟عائالت، األصل، مكان السسكن..ال

عالقات متساویة بین المجموعات المختلفة (الرجال؛ النساء؛ الطوائف؛  في المجتمعھل یوجد  •

 ؟واقصاء الثقافات؛ القومیات)؟ كیف یتم العبیر عن ذلك؟ ھل تسود المجتمع عالقات قمع

 

 تلخیصال

 

، النسویة تشدد على قیمة المساواة بین الجنسین التیاراتشاركین ویوضح بأن یلخص المیسر أقوال الم •

وتختلف في تفسیرھا. فثمة من یعتقدن بأن تعامل المجتمع المختلف مع النساء یعكس التمییز والقمع 

وثمة من یعتقدن بأن تعامل المجتمع المختلف مع النساء یعكس المساواة، ألنھ یتعامل مع  واإلقصاء.

 ن المختلفة.ھویتھ
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 ورقة مھمة: المساواة بین الجنسین
 

 ورجاال.نساء  -تحوي القائمة، أدناه، میزات ألشخاص 

كیف یجب التصرف إذا كنا نسعى إلى تعزیز المساواة بین فكّروا في كل میزة وأشیروا في العامود المالئم:  

  أو قبولھا كما ما ھي؟ ھل یجب تغییر المیزة –الجنسین و/أو المساواة االجتماعیة بشكل عام 

 
  

یجب تغییر 

 المیزة

  

یجب قبول 

 المیزة

  الشخصیة میزات 

 .1 طالبة تستصعب في موضوع الریاضیات   

 طالب یستصعب في موضوع الریاضیات  

 .2 طالبة تجید الطبخ  

 طالب یجید الطبخ  

 .3 طالبة تحب التنافس  

 طالب یحب التنافس  

 .4 امرأة فقیرة  

 رجل فقیر  

 .5 امرأة تعبر عن أحاسیسھا على المأل   

 رجل یعبر عن أحاسیسھ على المأل   

 .6 امرأة ذات وعي وطني عمیق  

 رجل ذو وعي وطني عمیق  

 .7 امرأة تقبل مبدأ القتل على خلفیة" تدنیس شرف العائلة"  

 رجل یقبل مبدأ القتل على خلفیة "تدنیس شرف العائلة"  

 .8 امرأة معنیة بالبقاء في المنزل والعمل كربة بیت   

 رجل معني في بالبقاء في المنزل والعمل كرب بیت   

 .9 امرأة معنیة بالخروج من العمل إلى عطلة والدة  

 رجل معني بالخروج من العمل إلى عطلة والدة  

 .10 امرأة لیست مستعدة للعمل "وردیة لیلیة" في المصنع  

 رجل لیس مستعًدا للعمل "وردیة لیلیة" في المصنع  
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  : 12 فعالیة رقم
 

  المبنى االجتماعي وعالقتھ بآلیات الھیمنة –الخط العالي 
 

 

 األھداف

معایشة حاالت تخلق فیھا قواعد اللعبة االجتماعیة والمبنى االجتماعي السیاسي أفضلیة لمجموعة معینة   •

 ذ القرارات.على مجموعة أخرى في عملیة اتخا

 معاینة معنى الھیمنة البنیویة االجتماعیة. •

 معاینة أحاسیس الشركاء في المجتمع بشأن الھیمنة البنیویة الخفیة وردود فعلھم علیھا.  •

 

  

 المواد

 من المفضل أن یكون ملونًا، مقص. –شریط ورقي الصق (ماسكینغتیب)  •

 ).58فحة:(انظر صقواعد اللعبة"  –بطاقة لعبة: ""الخط العالي"  •

 

 الفعالیة سیر

 یُلصق المیسر على الحائط ورقًا الصقًا على أعلى ارتفاع یمكنھ الوصول إلیھ. . 1

إلى مجموعتین بشكل عشوائي. ویقوم بعد ذلك فقط بتسلیم كل مجموعة بطاقة  األم المجموعة . یقسم المیسر2

 اللعبة، ویشرح ھدف اللعبة وقواعدھا:

عدد ممكن من المشاركین للخط العالي عن طریق تطبیق القاعدة أھداف اللعبة: أن یصل أكبر 

 التالیة:

 یحق لكل فرد من أعضاء المجموعة لمس الخط مرة واحدة فقط. •

 
 دقیقة. 15-10. یشیر المیسر إلى بدء اللعبة ویخصص لھا 3
  

 . یُطلب من المجموعة الفائزة إقرار قانون، صوغھ وبتسجیلھ على اللوح بخط واضح.4
 

 خصص المیسر نحو عشر دقائق لتطبیق القانون. . ی5
 

 

 منقاش في المجموعة األ
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 یفحص المیسر مع المشاركین السیرورة التي تمت خالل اللعبة: .1

 من فاز؟ من خسر؟ •

 لماذا حدث ذلك؟ (ھل بسبب المؤھالت، الجھد، مبنى اللعبة....). •

 خالل اللعبة وأثناء تطبیق القانون؟ الفائزونكیف تصرف  •

 خالل اللعبة وأثناء تطبیق القانون؟ الخاسرونتصرف كیف  •

 كیف شعرتم خالل اللعبة وأثناء تطبیق القانون؟ •

 
یوسع المیسر دائرة النقاش لیشمل موضوع المبنى االجتماعي في الواقع وعالقتھ مع آلیات الھیمنة ویسأل   .2

 المشاركین:

 ھذه الحاالت؟ ھل تذكركم أحداث اللعبة بحاالت مقابلة من حیاتكم؟ ما ھي •

 ھل توجد في الصف أو في المدرسة حاالت مشابھة؟ ما ھي ھذه الحاالت؟ •

 أمثلة على حاالت مقابلة من الواقع:

 اللغة التي تُجرى بھا امتحانات الدخول إلى الجامعات. •

جدول العمل المتعلق بمواضیع النقاش في مجلس الطالب (المواضیع التي تفتتح القائمة، ولذلك  •

ت لمناقشتھا مقابل المواضیع األخرى الواردة في نھایة القائمة ولذلك یتم تأجیل النقاش یتسع الوق

 فیھا؛ المواضیع التي ال ترد بتاتًا في القائمة ؛ من الذي یحدد جدول العمل وما شابھ ذلك).

إجراء انتخابات لمجلس الطالب أو المشاركة الطوعیة (على أساس تطوعي/إرادي) للطالب في  •

  (مشاركة طوعیة تتیح مشاركة الجمیع؛ االنتخابات تتیح مشاركة البعض).اللجان 

 ما ھي العالقة بین مبنى اللعبة وقواعدھا وبین الفرصة المتساویة للمشاركین؟ •

 ما ھي قواعد اللعبة البدیلة التي قد تساعد في حل المشاكل التي ظھرت في اللعبة األولى؟ •

 

 التلخیص 

ین ویوضح أن قواعد اللعبة خلقت وضًعا كانت فیھ لبعض المشاركین ظروفًا یلخص المیسر أقوال المشارك

 مواتیة أكثر للفوز (كان لطوال القامة وللریاضیین احتمال أكبر بالفوز ).

یعرض المیسر الوضع (الذي من الممكن أنھ تم التعبیر عنھ في اللعبة) الذي تغاضى فیھ المشاركون عن 

یة لمبنى اللعبة وعزوا خسارة زمالئھم النعدام الدافعیة للعب، أو لمعطیاتھم المعطیات األولیة غیر المتساو

 -الطبیعیة أو النتمائھم إلى مجموعة معینة تضررت من القاعدة األولى (أي قصار القامة وغیر الریاضیین 

 المجموعة الخاسرة).
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ل وضع سیاسي اجتماعي من المھم یعكس المیسر وقائع اللعبة كما یتم التعبیر عنھا في الواقع ویوضح أن في ك

فھم ما ھو المبنى األساسي الخاص للعملیة الجاریة ولمن یمنح ھذا المبنى أولویة للنجاح. ویمكن لھذا الفھم أن 

 یعزز المساواة بعدة طرق:

 عن طریق مطالبة تغییر المبنى بحیث ال یتم منح أولویة لمجموعة معینة. .أ

لدى الخاسرین إذا فھموا أن فشلھم ھو لیس نتیجة لمیزاتھم الشخصیة أو  تعزیز التقییم الذاتي والثقة بالنفس .ب

 الجماعیة بل نتیجة لسبب آخر.

إذا فرضنا أنھ ال یمكن تغییر المبنى االجتماعي، یستطیع المشاركون المتضررون منھ المطالبة بتمییز  .ت

 إیجابي أو طرق بدیلة لتحسین وضعھم.

 

، یجب التشدید، في أوضاع عدم المساواة، على الحاجة لتغییر ت الفكریةالتوجھبعض ایوضح المیسر أنھ وفقًا ل

المبنى االجتماعي واالنشغال أقل في سن قوانین تخلق تمییًزا إیجابیًا أو في علم النفس الخاص بالفرد ومساھمتھ 

 في وضعھ االجتماعي. 
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 قواعد اللعبة –بطاقة لعبة: "الخط العالي" 

 

ر عدد من المشاركین الذین یصلون إلى الخط العالي المعلّم بواسطة ورق المجموعة التي تضم أكب

 الصق تسن قانونًا للمجموعتین ویتحتم علیھما قبولھ. 

* 

 یُسمح لكل فرد من المجموعة لمس الخط مرة واحدة فقط.

* 

 دقائق ویتم تنفیذ ذلك بعد نھایة اللعبة. 10تطبیق القانون محدد لمدة 

* 

 ضمنھما الفعالیة.  يطیات الزمان والمكان الذین تجرالقانون مشروط بمع 
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  : 13فعالیة رقم 

 
  تخطیط المشروع

 
  فضلیاتاألسلم 

مساعدة ات جھ ،المھن أصحاب ،معلومات عن المشروعالعمل ( یة معلومات یحتاجھا الطالب لكي یبدأأ 
 وداعمة).

 
 نوعیة المصادر 

 في العمل، الزمالء ،تاالنترن( زمة عن المشروعالال ةسریعالمعلومات الصحیحة والالطالب ستقي ین یأمن  
 أنفسھم أو ذویھم، المصادر المھنیة). الطالب

 
 

 توزیع العمل 
 فضلیات وسلبیات توزیع العمل.أمن یعمل ماذا؟ یجب التفكیر جیدا في  
 
 زمني الجدول ال
 المشروع. راحل تنفیذلكل مرحلة من م ا لجمیع الطالبواضحالجدول الزمني ن یكون أمن المھم  
 
 
 

 توزیع العمل وجدول زمني ،نموذج تخطیط المراحل
 
 
 

 جدول زمني توزیع العمل موارد واحتیاجات لمن نتوجھ؟ ماذا نعمل؟ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
 
 



 59 

  : 14 فعالیة رقم
  نموذج - تقییم للمشروع

 
 

 احل العمل في المشروع؟ھل تم االنتھاء من كل مر -1
 
 
 
 
 

 ؟المشروع وماھیتھ واضحة لجمیع الطالب أھدافھل كانت  -2
 
 
 
 
 

 زمة لتنفیذ المشروع؟الھل تم الحصول على كل المساعدات ال -3
 
 
 
 
 

 الطالب في اتخاذ القرارات كما یجب؟ جمیع إشراكھل تم  -4
 
 
 
 
 
 

 الطالب ؟كافیا ومرضیا لكل  كامال وھل كان التخطیط لمراحلھ المختلفة المشروع تم تنفیذھل  -5
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