


 ن�شر عام 2015 عن جمعية موزاييك، جميع احلقوق حمفوظة.
ال ميكن اعادة ن�شر اأو ترجمة اأو ا�شتعمال اأي جزء من هذا الدليل دون اذن مكتوب من النا�شر.
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اإعداد : مهدي �شرف الدين

الياء:  كر�شي  "على 
اأو  مك�شورة  كانت  اإذا  ؛  الكلمة  و�شط  يف  الياء  كر�شي  على  الهمزة  تكتب 
قبلها حرف مك�شور اأو حرف مفتوح اأو م�شموم اأو �شاكن... الخ. قواعد كثرية 
لكتابة الهمزة على كر�شي الياء كما هي احلال يف التدريبات فهناك الكثري 
اأي ور�شة عمل  اأن يتبعها لنجاح  التي يجب على املدرب/ة  القواعد  من 

وحتى التفا�شيل ال�شغرية ك�شكل الطاوالت والكرا�شي. "
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 مقدمة

تفاوتت املواقف االجتماعية جتاه العالقات املثلية على مّر الزمان واملكان، 
ففي بالد ال تزال املثلية جمرّمة يف القانون والتي ت�شل عقوبتها حتى املوت 
وغريها  وال�شودان  وايران  ال�شعودية  العربية  كاململكة  البلدان  بع�س  يف 
اأ�شبح املثليون يتمتعون بجميع احلقوق التي يتمتع بها املغايرون يف 

بلدان اأخرى.

ال تزال املثلية اأو الفعل اجلن�شي بحد ذاته جمرّمًا يف جميع البلدان الناطقة 
باللغة العربية وان تفاوتت العقوبات لتبداأ ب�شنة �شجن يف بع�س البلدان 
وت�شل اأق�شاها اىل االعدام. اأما على ال�شعيد االجتماعي فال تزال غري مقبولة 
وحتى الكالم عنها حمرمًا يف اأغلب املجتمعات كما انها تدّر�س يف اجلامعات 
معاجلته  يجب  نف�شي  وا�شطراب  مر�س  اأنها  على  النف�س  علم  كليات  يف 
القرن  خالل  والعقلية   النف�شية  اال�شطرابات  قائمة  من  ازالتها  من  بالرغم 
املا�شي والتي يجب على جميع االأطباء النف�شيني اعتمادها لت�شخي�س اأي 

مر�س نف�شي اأو عقلي.

"عالج" املثلية ال بد من ذكر ما ح�شل مع  تاريخ حماوالت  عندما نتكلم عن 
النازيني خالل احلرب العاملية الثانية، عند ظهور اأدولف هتلر واحلزب اال�شرتاكي 
جمموعة  ا�شتهداف  بداأ  اأملانيا،  يف  النازي(  )احلزب  العمايل  االأملاين  الوطني 
م�شتهدفة  عديدة  جمموعات  من  املثليات   اأقل  حد  واإىل  الرجال،  املثليني 
مت  املحرقة.  �شحايا  بني  باتوا  املطاف  نهاية  يف  والذين  النازيني  قبل  من 
اثبتت  الف   50 منهم  باملثلية  اتهموا  �شاب  الف   100 حوايل  على  القب�س 
حيث  االعتقال  مع�شكرات  يف  منهم  الف   15 حوايل  وو�شع  عليهم،  التهمة 
راء املحاواالت القا�شية لتغيري ميولهم املثلّية. تويف العديد  اأغلبهم ماتوا ج
راء ال�شرب، وبع�شهم من قبل �شجناء اآخرين. اأما االأطباء النازيني فكانوا  من ج
حماولة  يف  العلمية  للتجارب  املثلي  االأحيان  من  كثري  يف  ي�شتخدمون 
يكونوا  ان  ميكن  الأطفال  عالج  اليجاد  املثلية"  "اجلينات  موقع  لتحديد 
"للعالج"  كمحاولة  املكثفة  الكهربائية  ال�شدمات  ا�شتخدمت  كما  مثليني. 

ولكن كلها اأبت بالف�شل ولكن %65 من املثليني يف املع�شكرات مل ينجوا.
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اعتقدوا  الأنهم  "عالج" للمثلية  ايجاد  حاولوا  النف�شيني  املعاجلني  من  الكثري 
انها خلل اأو ا�شطراب يف امليول الب�شرية فمنهم من ا�شتخدم الهرمونات اما 
لهذه  خ�شعوا  الذين  من  العديد  انتحار  اىل  اأدت  والتي  االأنثوية  اأو  الذكورية 

العالجات.
حتدث الكثريون من علماء النف�س عن اأ�شباب املثلية  وخا�شة فرويد الذي 
خ�ش�س كتابًا عنها: ثالث مقاالت عن اجلن�شانية"، فالبع�س راأى ان االأ�شباب 
الرتبية،  يف  خلل  اأو  ال�شغر  عند  التحر�س  او  الوالدين  اأحد  فقدان  اىل  تعود 
اأما الدرا�شات احلديثة فنق�شت جميع تلك النظريات التي كانت تبحث عن 

اأ�شباب املثلية كي تفت�س عن عالجات لها.

اأما اليوم، تعترب املثلية يف علم النف�س الب�شري والطب النف�س الب�شري ميواًل 
من  البلدان  من  الكثري  يف  رما  ج "عالجه" ويعترب  اأو  تغيريه  ميكن  ال  طبيعيًا 

يحاول "عالج املثلية ؟

من  جمموعة  التقت  لالنتهاكات،  موثقة  الأمناط  وا�شتجابة   ،2006 عام  يف 
اخلرباء الدوليني يف جمال حقوق االإن�شان يف يوجياكارتا، اإندوني�شيا وو�شعت 
اخلطوط العري�شة ملجموعة من املبادئ الدولية املتعلقة بامليول اجلن�شي 
حلقوق  عاملي  دليل  يوجياكارتا:  مبادئ  النتيجة  وكانت  اجلندرية.  والهوية 

االإن�شان التي توؤكد �شرورة التزام جميع الدول باملعايري القانونية الدولية. 



متهيد

التجارب  من  وا�شعة  جمموعة  فهي  معقد  مفهوم  اجلن�شانية  مفهوم  ان 
اجلن�شي،  وال�شلوك  املواعدة،  االأ�شرية،  العالقات  ذلك  يف  مبا  االإن�شانية 
من  واأكرث  اجل�شم  و�شورة  واجلن�س،  واالجناب،   ، واالحا�شي�س  البدين،  والنمو 
ذلك. اجلن�شانية هي  جزء اأ�شا�شي وطبيعي يف االإن�شان ويف جميع االأعمار. 
بو�شف  اال�شتعانة   ميكننا  ولكن  ب�شيطة  بكلمات  اجلن�شانية  �شرح  ي�شعب 
املغزى  ذات  االألفة  يف  رغبة  عن  تعبري  هي  اجلن�شانية  ان   ": �شكالت  اميي 

واالت�شال مع االآخرين".

اجلن�شانية،  الدوائر  منوذج  اجلن�شانية  عن  التف�شري  يف  املدربون  ي�شتخدم 
احلياة  من  وا�شعة  جماالت  خم�شة  وهي  مرتابطة  دوائر  خم�س  متثل  حيث 
واالجناب،  اجلن�شية  ال�شحة  اجلن�شية،  الهوية  االألفة،  الرغبة،   : اجلن�شانية 

واجلن�شنة.
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يف هذا النموذج تتمثل اجلن�شانية باأكرث بكثري من امل�شاعر اجلن�شية اأو اجلماع. 
وهي ت�شمل جميع امل�شاعر، واالأفكار وال�شلوكيات املرتبطة كون ال�شخ�س 
،ميار�س  معينة   فئة  اىل  عاطفيًا  ينجذب  معني،  اجتماعي  لنوع  ينتمي 

را. عالقات جن�شية مع فئة معينة وهلم ج

)هوية  اجلندرية  الهوية  عن  نتكلم  اأن  بد  ال  اجلن�شانية  عن  نتكلم  عندما 
النوع االجتماعي( حيث اأنهما يتقاطعان يف كثري من االأحيان وخا�شة يف 
الن�شال احلقوقي. ان الهوية اجلندرية هي ال�شعور باالنتماء اىل فئة معينة 
وهذا  اأنف�شهم  االأ�شخا�س  عنه  يعرب  اآخر  �شيء  اأو  امراأة  اأو  رجل  النا�س:  من 

يعتمد على ثقافة البالد مبا يتعلق بالنوع االجتماعي.

تكون  ما  منها  العمل  ور�شات  خالل  االأ�شاليب  من  الكثري  املدربون  يعتمد 
الذي  التدريب  هو  االأف�شل  التدريب  اأن  اأثبت  ولكن  عملية،  ومنها  نظرية 
يف  وامل�شاركات  امل�شاركني  اهتمام  من  تثري  خمتلفة  اأ�شاليب  فيه  ي�شتخدم 

الدورات.
اىل  الو�شول  يف  امل�شاركني/ات  دمج  اأ�شلوب  على  الكتيب  هذا  يعتمد 
التمارين  تكون  ال  قد  املتنوعة،  التمارين  خالل  من  وا�شتنتاجها  املعلومات 
خالل  املتبعة  التمارين  اأف�شل  من  هي  التجارب  وبعد  ولكنها  الوحيدة 

التدريب على اجلن�شانّية والهوية اجلندرية.

العمل،  ور�شات  وتي�شري  حت�شري  خالل  املدربني/ات  عمل  الدليل  هذا  ي�شهل 
م�شارهم،  تقدميهم،  طريقة  التمارين،  اأهداف  عن  بالتفا�شيل  ي�شرح  فهو 

املواد الالزمة، املدة الزمنية واملخرجات.

يجب على املدربني واملدربات قرءاة جميع املرفقات على القر�س املدمج من 
اأجل التمكن من املواد ومن فهم جميع املوا�شيع املطروحة وخا�شة لالجابة 

عن اأ�شئلة امل�شاركني/ات.



ن�شائح للمدرب/ة

1-  معرفة الفرق بني "اال�شتماع" و "التعلم".
اأن  يعني  وهذا  التعلم.  يف  نفعًا  االأقل  وهو  وتلّقي.  �شلبي  هو  اال�شتماع 
فقط  اال�شتماع  للتعلم.  �شعيف  و�شكل  فعالية،  االأقل  هي  املحا�شرات 

يتطلب جهدًا �شئياًل من الدماغ كذلك القراءة وم�شاهدة التلفزيون..الخ

وماذا  اإليه،  االلتفات  يجب  ما  حول  القرارات  الدماغ  ياأخذ  كيف  معرفة    -  2
يتذكر.

انهم  للذاكرة.  والبيانات  املعطيات  العواطف  توفر  امل�شاعر.  اإىل  يعود  وهنا 
العالمات التي حتدد مدى اأهمية هذه الذاكرة، �شواء كانـت ت�شتحق االدخار 
او ال. يتذكر النا�س ما ي�شعرون به اأكرث بكثري من ما ي�شمعون اأو يرون دون 

اأن يلم�س م�شاعرهم.

التدريب يف  تعددهم  واأهمية  التعلم  كيفية  واأمناط  اأ�شكال  معرفة    -  3
خطوة  تكون  التي  التعليمات  خالل  ومن  االأمثلة.  خالل  من  يتعلم  اجلميع 
ال  هذا  ذلك.  على  واالأمثلة  والتف�شريات،  ال�شور،  من  يتعلم  اجلميع  بخطوة، 
كيف  �شعيد  على  معينة  تف�شيالت  لديهم  لي�س  النا�س  بع�س  اأن  يعني 
يعمل دماغهم، ولكن تعدد اأمناط التعليم والتدريب هي من اأف�شل و�شائل 

تخزين املعلومات.

واأدمغتهم  حما�شة  اأكرث  امل�شاركني  يجعل  املجموعات  وعمل  االألعاب     -  4
اأكرث ا�شتيعابًا وعماًل

املحا�شرات  القاء  من  ا�شتطعت  ما  قدر  قلل     -  5

اجلديدة  املفاهيم  بع�س  على  امل�شاركون  ويركز  يتعلم  اأن  االأف�شل    -  6
بدل من عر�س الكثري منها دون اال�شتفادة
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النقا�شات  يف  وخا�شة  راأيه  يبدي  اأن  املدرب  من  ال�شروري  من  لي�س    -  7
وعليه فقط تي�شيري النقا�س وتوجيهه اىل الهدف.

القاء  عند  وخا�شة  دقائق   10 اأو   5 من  اأكرث  التحدث  عدم  من  تاأكد    -  8
وعن  عليهم  اأ�شئلة  طرح  عرب  امل�شاركني  ا�شراك  حاول  بل  املحا�شرات 

راأيهم مبا تقول

9 -  ال تفرت�س باأنك جمرد اأدليت مبعلومة يعني ان اجلميع فهمها اأو �شمعها 
جيدًا اأو حفظها، فهذه العملية تتطلب الكثري من االعادة.

امل�شاركني من  ايجابية  فعل  ردة  اأي  تتوقع  ال  متحم�شًا  تكن  مل  اذا    -  10

اأو  ق�شرية  ال�شرتاحة  املجال  افتح  قلياًل  ملوا  امل�شاركني  اأن  �شعرت  اذا    -  11
للعبة تن�شيط

التدريب برنامج  تق�شم  كيف  انتبه    -  12
اأن  ميكنك  هنا  جمهود  دون  االأوىل  ال�شباح  �شاعات  يف  جيدًا  يعمل  الدماغ 
الغداء  بعد  وخا�شة  الظهر  بعد  اأما  �شروري  هذا  كان  اذا  حما�شرات  تلقي 

فيجب اأن تكون التمارين من�شطة للدماغ وال حتتوي على حما�شرات

تاأتي  مبعلوماتك  فثقتك  التدريب،  مو�شوع  عن  جيدًا  اقراأ  واأخريًا    -  13
معلوماتك  كانت  فاذا  املعلومات،  على  واالتطالع  واملطالعة  اخلربة  خالل  من 
حمدودة ف�شتكون ثقتك بنف�شك قليلة مما يوؤدي اىل ف�شل عملية التعليم 

خالل التدريب.



مترين رقم 1: بناء النوع االجتماعي

هدف التمرين:
تعريف امل�شاركني/ات على اأول خطوات بناء النوع االجتماعي

مدة التمرين: 1 �شاعة

م�شار التمرين:

 يوزع املدرب/ة اأوراقًا بي�شاء على امل�شاركني/ات مع اأقالم تلوين.
 يق�شم املدرب/ة املجموعة اىل فريقني بطريقة العد: 1 - 2 

 على جميع امل�شاركني/ات يف الفريق رقم 1 اأن ير�شم على ورقته/ها 
      غرفة نوم ملولود ذكر مبا حتتوي على األعاب، واألوان ومعدات و�شرير...الخ

      اأما الفرق الثاين ف�شري�شم كل منهم/ن غرفة نوم ملولودة اأنثى.
 يعطي املدرب/ة 15 دقيقة للتمرين.

 يطلب املدرب/ة من البع�س �شرح ر�شمتهم/ن
احلائط  اأو  اللوح  على  ر�شمتهم/ن  اجلميع  يل�شق  اأن  املدرب/ة  يطلب   

بحيث تكون غرف الذكور معًا وغرف االناث معاً.

االألوان  حيث  من  االناث  غرف  ت�شبه  ال  الذكور  غرف  ان  املدرب/ة  �شيالحظ 
واالألعاب...الخ

املواد الالزمة

لوح �شريط ال�شق مزدوجاأقالم تلوين اأوراق بي�شاء
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يفتح النقا�س، نقاط النقا�س:  
الغرفتني بني  الفرق  ا�شتناج   o

االختيارات هذه  متت  ملاذا   o
وملاذا؟ لل�شبي  هو  وما  للبنت  هو  ما  يحدد  من   o

ما  وبالعك�س؟  واالأنثى  غرفة  يف  الذكر  وو�شعنا  االأدوار  قلبنا  لو  ماذا   o
هي النتائج براأي امل�شاركني/ات؟  

ماذا لو لو كانت الغرف ال حتتوي على كل هذا وكانت األوانها حيادية:   o
اخ�شر، اأ�شفر، برتقايل..واالألعاب خمتلفة ... ماذا يتغري يف تكوين   

املولود؟  

خمرجات
نر�شمه  ما  كل  اأن  اىل  التو�شل  يجب 
ما  حدد  من  ونحن  اجتماعي،  هو  الأوالدنا 
اأن  يجب  التي  والتفا�شيل  االألوان  هي 
تولد  ال  فاالأنثى  الذكر،  اأو  لالأنثى  تكون 
حتب االألوان الزهرية والذكر ال يولد يحب 
من  م�شقطات  هي  بل  وال�شيارات  الطابة 
من  نحن  اننا  كما  االأطفال  على  االأهل 
بح�شب  اجتماعيًا  دورًا  املولود  من  نتوقع 

هويته البيولوجية.



مترين رقم 2: خ�شائ�س بناء النوع االجتماعي

هدف التمرين:
تعريف امل�شاركني/ات على خ�شائ�س بناء النوع االجتماعي

مدة التمرين: ن�شف �شاعة

م�شار التمرين:

     يوزع املدرب/ة االأوراق الال�شقة على امل�شاركني/ات مع االأقالم 
     يطلب املدرب/ة من اجلميع كتابة ثالث �شفات عند الذكر على ورقة 

       وثالث �شفات عند االأنثى على ورقة ثانية يف خالل 5 دقائق
     يطلب املدرب/ة من اجلميع ل�شق االأوراق على اللوح املنق�شم اىل ق�شمني 

      ) �شفات الذكر و�شفات االأنثى(
     نقا�س:

للجميع م�شموع  ب�شوت  ال�شفات  بقراءة  املدرب/ة  يبداأ   o
ذلك؟ ا�شتنتاج  مت  كيف  االأ�شئلة:  بطرح  يبداأ   o

معنا؟ تولد  ال�شفات  هذه  هل   o
ال�شفات؟ تلك  يحدد  من   o

بالقوة  مت�شلة  اأكرث  تكون  الذكر  عند  ال�شفات  باأن  املدربة/ة  �شيالحظ 
والثبات وعند املراأة باحلنان ..الخ

املواد الالزمة

لوح اأوراق �شغرية ال�شقة اأقالم حرب
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ياأخذ املدرب بع�س ال�شفات عند االأنثى وي�شاأل:
هل ميكن اأن تكون موجودة عند الرجل؟ ويفعل بالعك�س.

وي�شاأل ماذا لو لو كان الرجل اأكرث حنية؟
هل من العيب اأن تظهر املراأة قوتها؟ ملاذا؟

ملاذا من املعيب اأن يبكي الرجل؟
ويطرح بع�س االأ�شئلة امل�شتنتجة من ال�شفات.

خمرجات
هي  ال�شفات  هذه  اأن  اىل  التو�شل  يجب 
يتمتعون  والن�شاء  فالرجال  بديهية،  غري 
ب�شفات مماثلة وتختلف بني �شخ�س واآخر 
اأما املجتمع فهو الذي يفر�س قيودًا معينة 

و�شفات لكل من اجلن�شني.



ي مترين رقم 3: النوع االجتماعي مقابل اجلن�س البيولوج

هدف التمرين:
ي والدور االجتماعي املكت�شب التعرف على الفرق بني الدور البيولوج

مدة التمرين: 1 �شاعة

م�شار التمرين:

الغرفة،  و�شط  يف  متال�شقة  دائرة  ت�شكيل  املجموعة  من  املي�شر/ة  يطلب 
خطوة  اأخذ  يجب  معنا  مولود  الت�شريح  كان  اذا  ت�شريحات.  بطرح  ويبداأ 
نحو  خطوة  التقدم  يجب  مكت�شب  الت�شريح  كان  اذا  اأما  الدائرة  عن  بعيدًا 

داخل الدائرة. ) بغ�س النظر اذا كانوا يوافقون ام ال على الت�شريحات(

فال ال�شباب  اما  لطيفات  البنات   -  1
الطلب عند  الزوجة  واجبات  من  هي  اجلن�س  ممار�شة    -  2

ال والرجال  حتمل  الن�شاء    -  3
املنطقي التحليل  يف  جيدون  الرجال   -  4

ذلك يظهرون  ال  اأو  يبكون،  ال  احلقيقيون  الرجال   -  5
فال الرجال  اما  الطبيعية  الر�شاعة  للمراأة  ميكن   -  6

وفني عاطفي  ح�س  لديهن  الن�شاء   -  7
االأمومة غريزة  لها  املراأة   -  8

الفتيات عند  ولي�س  البلوغ  عند  الفتى  �شوت  يخ�شن   -  9

املواد الالزمة

ال �شيء
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الن�شاء من  اأكرث  جن�شي  دافع  لديهم  الرجال   -  10
املاكياج وارتداء  اللبا�س  حتب  املراأة    -  11

العائلة على  لل�شرف  االأجور  اأ�شحاب  هم  الرجال    -  12
زوجته من  �شنا  اأكرب  الرجل  يكون  اأن  ينبغي  الزواج،  يف   -  13

وذلك  الدائرة  عن  ابتعدوا  اجلميع  باأن  املي�شر/ة  �شيالحظ  الت�شريحات  بعد 
بالدور  ولي�س  االجتماعي  بالدور  تتعلق  الت�شريحات  معظم  اأن  ب�شبب 

ي. البيولوج
يبقى اجلميع يف مكانه ويطرح املي�شر/ة بع�س االأ�شئلة:

ملاذا؟ للجدل؟  املثرية  الت�شريحات  هي  ما   -  1
اجلندر  من  التوقعات  من  االأمثلة  من  املزيد  تعطي  ان  ميكنك  هل   -  2

)امراأة ورجل(؟
االختالفات  على  االأمثلة  من  املزيد  تعطي  ان  ميكنك  هل   -  3

البيولوجية؟
اأن هذا الفرق وا�شح للمجتمع العام الذي تعي�س فيه؟ هل تعتقد   -  4
االأدوار  ف�شل  على  حتتم  البيولوجية  الوظائف  اأن  تعتقد  هل   -  5

االجتماعية؟

خمرجات
الوظيفة  عن  االجتماعي  الدور  يختلف 
الكثري  هناك  واالأنثى.  للذكر  البيلوجية 
من امل�شقطات على كل من املراأة والرجل، 
منهما  كل  دور  يحدد  الذي  هو  واملجتمع 
حتى لو اأن االثنني ميكنهما القيام بجميع 
يفر�س  الذي  هو  املجتمع  ولكن  االأدوار 
الوظائف مع اأن الوظيفة البيلوجية لي�س 

لديها اأي عالقة بالدور االجتماعي.



مترين رقم 4: االأدوار االجتماعية

هدف التمرين:
التعرف على االأدوار االجتماعية  وخلفيتها

مدة التمرين: 1 �شاعة ون�شف ال�شاعة

م�شار التمرين:

دقيقة   15 ويعطي  فرق.   4 على  فريقني.  اىل  املجموعة  املي�شر/ة  يق�شم 
النهاء املهمات

مهمة الفريق االأول:
الكتابة على الورقة االأعمال التي هي للرجال فقط

مهمة الفريق الثاين:
الكتابة على الورقة االأعمال التي هي للن�شاء فقط

مهمة الفريق الثالث:
الكتابة على الورقة جميع املهام الزوجية/املنزلية للرجل

مهمة الفريق الرابع:
الكتابة على الورقة جميع املهام الزوجية/املنزلية للمراأة

املواد الالزمة

اأقالم تخطيط اأوراق ر�شم بياين
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يعود كل فريق ليقدم اأمام اجلميع ويعر�س ما عملوا عليه.
يختار املي�شر/ة ثالث مهام اأو اأعمال من كل فريق ويطلب منهم العودة اىل 
املجموعات وكتابة املهارات الالزمة لكل عمل وكيفية ك�شب تلك املهارات. 

)15 دقيقية(
يعود كل فريق ويعر�س اأمام اجلميع ما تو�شلوا اليه.

يختار املي�شر/ة بع�س االأمثلة ويبداأ بطرح بع�س االأ�شئلة للنقا�س:
مولودة؟ اأم  مكت�شبة  املهارات  تلك  هل   -  1

ما  املوجود(  من  اأمثلة  )اعط  املراأة؟  اأعمال  يعمل  الرجل  راأينا  لو  ماذا   -  2
الذي مينع  

اأن  اىل  ليتو�شلوا  امل�شاركني،  واآراء  املعلومات  ا�شتخراج  املدرب  على  يجب 
واجتماعية  مكت�شبة  هي  اإجتماعي  نوع  لكل  املوكلة  واملهام  االأعمال 

ي. ولي�شت ب�شبب اجلن�س البيولوج

خمرجات
من  لكل  املن�شوبة  االجتماعية  االأدوار 
هي  والتي  مهارات،  اىل  حتتاج  اجلن�شني 
حتتاج اىل تدريب معني وال تولد معنا، فاذا 
عرب  مهارة  اأي  تطوير  ي�شتطيع  االن�شان 
فتلك  اأنثى  اأم  ذكرًا  كان  �شواء  التدريب 
بالوظيفة  عالقة  اأي  لديها  لي�س  املهارات 

البيلوجية.



مترين رقم 5: الهوية اجلندرية مقابل امليول اجلن�شية

هدف التمرين:
التعرف على الفرق بني الهوية اجلندرية وامليول اجلن�شية

مدة التمرين: 1 �شاعة

م�شار التمرين:

يق�شم املدرب/ة املجموعة اىل جمموعتني ويوزع عليهم/ن الت�شاريح اأدناه 
ويطلب منهم/ن تق�شيمهم اىل ق�شمني: 

الق�شم االأول: اأنا وحدي  -
الق�شم الثاين: اأنا واالآخر  -

تدل الت�شاريح على اأفعال واأعمال وم�شاعر واأح�شاي�س تتعلق اما فقط بنا 
كاأ�شخا�س اأو بنا ومت�شلة ب�شخ�س اأو اأ�شخا�س اآخرين.

اأحب اأن األب�س تنورة  -
اأحب اأن يكون لدي �شريك عاطفي رجل  -

اأحب اأن اأ�شع املكياج  -
اأحب اأن اأرتدي بدلة مع قمي�س وربطة عنق  -

اأحب ممار�شة اجلن�س مع فتيات  -
احب اأن يكون لدي ثديني كبريين  -

ال اأحب اأن اأمار�س اجلن�س مع اأحد  -

املواد الالزمة

اأقالم تخطيط اأوراق ر�شم بياين
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اأحب اأن يكون لدي �شريك عاطفي ال يهم امراأة اأو رجل  -
ال اأحب اأن اأقوم باالأعمال املوكلة للرجال اجتماعيًا  -

ال اأ�شعر باأين امراأة  -
اأنا ل�شت رجاًل وال امراأة  -

عندما تعود املجموعتان من التمرين قارن االجابات بني الفريقني، فاذا كان 
هناك اختالف ناق�شه واذا كان هناك اأي خطاأ يف التق�شيم ناق�شه اأي�شًا مع 

املجموعتني واطرح كيف تو�شلوا لهذه النتيجة.

ابداأ بالعر�س: الهوية اجلندرية مقابل امليول اجلن�شية.

خمرجات
بطريقة  خارجيًا  عنه  والتعبري  اجلندر  اإن 
اأو  اجلن�شية  امليول  عن  يختلف  معينة 
فاجلندر  جن�شياً،  و/اأو  عاطفيًا  نرغب  مبن 
ملن  ولي�س  اأنف�شنا  اىل  النظر  كيفية  هو 

نرغب.



مترين رقم 6: تعاريف

هدف التمرين:
تعريف امليول اجلن�شية يف اجلن�شانّية وفئاته وتغيري النوع االجتماعي

مدة التمرين: 1 �شاعة ون�شف ال�شاعة

م�شار التمرين:

يق�شم  املدرب/ة املجموعة اىل 3 جمموعات �شغرية ويطلب من كل جمموعة 
كتابة تعريف لثالث اأو اأربع من املفرادات التالية:

)heterosexual  ( اجلن�شي  امليول  مغاير   -  1
اجلن�شية  امليول  مغايرة   -  2

)homosexual  ( اجلن�شية  امليول  مثلي   -  3
اجلن�شية  امليول  مثلية   -  4

)bisexual  ( اجلن�شية  امليول  ثنائي   -  5
اجلن�شية  امليول  ثنايئة    -  6

)Transgender  ( االجتماعي  النوع  متغري   -  7
االجتماعي  النوع  متغرية   -  8

)Transexual  ( اجلن�س  اجلن�س/متغرية  متغري   -  9

املواد الالزمة

اأقالم تخطيط اأوراق ر�شم بياين
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التعريفات  عر�س  منهم  واطلب  التمرين  الإنهاء  دقيقة   15 املجموعات  اعط 
اأمام اجلميع، افتح املجال للنقا�س اذا كان اأحد يريد اأن  التي تو�شلوا اليها 
يبدي راأيه، من املهم اأن تقول انك �شتعطي التعريفات التقنية والعلمية 

يف النهاية.

ابداأ بالعر�س: امليول اجلن�شية وفئاتها والنوع االجتماعي.
ودائمًا افتح جمااًل لالأ�شئلة



مترين رقم 7: االأفكار النمطية

هدف التمرين:
ت�شليح االأفكار اخلاطئة وامل�شبقة عن امليول اجلن�شية والنوع االجتماعي

مدة التمرين: 1 �شاعة

م�شار التمرين:

ق�شم اللوح اىل 4 فئات

اجلن�شية امليول  مثلي   -  1
اجلن�شية امليول  مثلية   -  2

االجتماعي النوع  متغري   -  3
االجتماعي النوع  متغرية   -  4

وزًع على كل م�شارك/ة اأربعة اأوراق �شغرية ال�شقة، واطلب من اجلميع كتابة 
واطلب  اللوح  على  املكتوبة  الفئات  من  لكل  ورقة  كل  على  واحدة  �شفة 

منهم ل�شقها حتت اخلانة.

املواد الالزمة

لوح اأوراق �شغرية ال�شقة
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عندما ينتهي اجلميع من ل�شق اأوراقهم/ن ابداأ بقراءة جميع االأوراق بح�شب 
ابداأ  بعدها  من  �شيء  اأي  ي�شيف  اأن  يريد  اأحد  اأي  كان  اذا  وا�شاأل  الفئات 

بالتحدث عن كل فئة.

اقراأ ورقة وابداأ النقا�س عنها وخا�شة اذا كانت �شورة منطية خاطئة. 

يجب على املدرب اأن يتو�شل بالتوافق مع امل�شاركني/ات على اأن ال�شورة 
النمطية خاطئة باالجمال.

خمرجات
عن  معممة  �شورة  هي  النمطية  االأفكار 
فئة معينة من النا�س وعادة تكون خاطئة 
اجتاه  وال�شلبية  الو�شم  من  الكثري  وحتمل 
على  ونعممها  حالة  ناأخذ  الفئات،  تلك 

اجلميع.



مترين رقم 8: خرافات وحقائق

هدف التمرين:
التعرف على احلقائق واخلرافات املتعلقة بامليول اجلن�شية والنوع االجتماعي

مدة التمرين: 1 �شاعة ون�شف ال�شاعة

م�شار التمرين:

من  خم�س  مناق�شة  منهم  واطلب  جمموعات  ثالث  اىل  املجموعة  ق�ّشم 
الت�شريح  كان  اذا  القول  اىل  والتو�شل  بينهم  فيما  التالية  الت�شريحات 

حقيقة اأو خرافة مع تربير االجابة

الت�شريحات:
خيار اجلن�شية  امليول   -  1

الب�شرية اجلن�شية  امليول  عن  انحراف  هي  املثلية   -  2
”م�شرتجالت“ املثليات  ”خمنثون“ والن�شاء  الرجال  املثليون   -  3

اجلن�شية العالقات  يف  مفرطون  املثليون    -  4
االآخر اجلن�س  مع  اجلن�س  ممار�شة  يف  الرغبة  اأ�شا�شه  اجلن�شي  التغري   -  5

للبيدوفيليا مرادف  املثلية   -  6
عقلي مر�س  هي  املثلية   -  7

مثليون جميعهم  االإجتماعي  النوع  متغريو   -  8

املواد الالزمة

اأقالم تخطيط اأوراق ر�شم بياين
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�شببها  ال�شيدا(  )فريو�س  املكت�شب  الب�شري  املناعة  نق�س  فريو�س   -  9
املثليون  

اجلن�شية امليول  عن  للك�شف  طبية  فحو�شات  توجد  ال   -  10
اجلن�شية امليول  يف  �شياع  هي  امليول  ثنائية   -  11

معدية لي�شت  املثلية   -  12
اجلن�شية ميوله  تغيري  ال�شخ�س  ي�شتطيع   -  13

االأ�شياء نف�س  يرغبون  بال�شرورة  لي�شوا  واملثليات  املثليون    -  14
اجلن�شني  مع  عالقات  يف  يكونوا  اأن  يرغبون  اجلن�شية  امليول  ثنائيو   -  15

يف اآن معًا

وقت  اىل  املجموعات  احتاجت  واذا  التمرين  لهذا  دقيقة   20 املدرب  يعطي 
اأطول ميكن ان يزيد. بعد ذلك تعود املجموعات كي تعر�س ما تو�شلوا اليه. 
كي  منها  اخلرافات  وخا�شة  النقاط  جميع  حول  النقا�س  فتح  املدرب  على 

يتو�شل اجلميع اىل اأن اخلرافات نابعة من عدم الوعي حول هذه املوا�شيع.



مترين رقم 9: ثنائية امليول اجلن�شية

هدف التمرين:
التعرف على االأكاذيب عن ثنائيي امليول اجلن�شية 

مدة التمرين: ن�شف �شاعة اىل 1 �شاعة

م�شار التمرين:

ابداأ بعر�س لثنائية امليول اجلن�شية ولكن بطريقة طرح اأ�شئلة عن كل �شوؤال 
موجود يف العر�س وافتح باب النقا�س.

األو�شمة والتمييز
ميكن للمدرب/ة اختيار احدى التمرينني التاليني

املواد الالزمة

اأداة ت�شليط ال�شورة
LCD projector

�شا�شة
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مترين رقم 10: الو�شمة والتمييز

هدف التمرين:
التعرف على اآثار الو�شمة والتمييز عند الفئات املهم�شة اجتماعيًا

مدة التمرين: 1 �شاعة ون�شف ال�شاعة

م�شار التمرين:

اطلب 9 متطوعني.
ال�شق اوراق ال�شخ�شيات على ظهر خم�شة منهم دون اأن يعرفوا ماذا كتب 
على ظهورهم واطلب من اأ�شحاب املهن اأن يجل�شوا وراء اوراق املهن على 

الطاولة ويتقم�شوا �شخ�شية مقدم اخلدمة.
اطلب من  باقي امل�شاركني كتابة مراقبة امل�شرحية.

على الذين و�شعت اأوراق على ظهورهم الذهاب اىل مقدم اخلدمات واحد تلو 
االآخر ويطلب منه خدمة معينة بح�شب العمل: مثاًل اذا كان ال�شخ�س ذاهبًا 

اىل النادي الريا�شي فيجب عليه طلب ت�شجيل يف النادي..الخ
ميثل  يرونه  ما  بح�شب  للطلبات  ي�شتجيبوا  اأن  املهن  اأ�شحاب  على 

املجتمع يف هذه احلاالت.
�شخ�شياتهم  حذروا  كانوا  اذا  ا�شاأل  ال�شغرية  امل�شرحية  هذه  انتهاء  بعد 
�شعروا  هل  ذلك؟  يف  �شعداء  كانوا  هل  �شمعوا،  مبا  �شعورهم  عن  وا�شاألهم 

باالحباط؟...الخ
بعد ذلك ابداأ بالعر�س: الو�شمة والتمييز

املواد الالزمة

اأداة ت�شليط ال�شورة
LCD projector

�شا�شة

- اأوراق مطبوع عليها الكلمات التالية ) �شخ�شيات: مثلي، متغريةجن�شياً، ابن وزير، ملكة جمال، 
عاملة جن�س ، اأ�شحاب مهن: جامعة، مكتب توظيف، نادي ريا�شي، مقدم خدمات �شحية(



مترين رقم 11: الو�شمة والتمييز

هدف التمرين:
التعرف على اآثار الو�شمة والتمييز عند الفئات املهم�شة اجتماعيًا

مدة التمرين: 1 �شاعة ون�شف ال�شاعة

املواد الالزمة

�شريط ال�شق

- اأوراق مطبوعة:
عال مدخول  ولدي  الثمن  باهظة  �شيارة  لدي  ثرية  عائلة  من  خا�شة  جامعة  يف  اأدر�س  �شاب  • اأنا 

متو�شط مدخول  ولدينا  عائلة  لدي  اأعمل،  ال  متزوجة،  امراأة  • اأنا 
خا�شة �شركة  ميلك  اأبي  و  خا�شة  جامعة  يف  اأدر�س  ثرية،  فتاة  • اأنا 

حكومية جامعة  يف  اأدر�س  فقري  �شاب  • اأنا 
احلال متو�شطة  عائلة  من  مقعدة  فتاة  • اأنا 

غنية عائلة  من  الجئ  • اأنا 
وزير ابن  • اأنا 

احلال متو�شطة  عائلة  من  مقعد  �شاب  • اأنا 
ثرية عائلة  من  اجلن�س  مثلي  �شاب  • اأنا 
ثرية عائلة  من  اجلن�س  مثلية  فتاة  • اأنا 

فقرية عائلة  من  اجلن�س  مثلي  �شاب  • اأنا 
فقرية عائلة  من  اجلن�س  مثلي  الجئ  • اأنا 

مبفردي اأعي�س  اجلن�س  متحولة  • اأنا  
اأوالد خم�شة  ولدي  ن�شاء  ثالث  من  متزوج  رجل  • اأنا 

فقرية اأنا  و  اأوالد   5 ولدي  ي،  زوج تويف  الجئة،  • اأنا 
مبفردي واأعي�س  عال  مدخول  ولدي  �شخمة  �شركة  يف  اأعمل  �شاب  • اأنا 

طبيب • اأنا 
جن�س عاملة  • اأنا 

الب�شري املاعة  النق�س  لفريو�س  حامل  • اأنا 
مدر�شة يف  ا�شتاذة  • اأنا 

اأداة ت�شليط ال�شورة
LCD projector

�شا�شة
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م�شار التمرين:

وزع االأوراق املطبوعة على اجلميع بحيث كل �شخ�س لديه �شخ�شية، اطلب 
منهم تقم�س هذه ال�شخ�شية فكريًا ثم اطلب من اجلميع الوقوف يف خط اأفقي 
م�شتقيم يف اآخر الغرفة وقف اأنت يف اأولها. ابدًا بطرح اأ�شئلة وت�شريحات. 
على كل من اجابته نعم على ال�شوؤال اأو الت�شريح التقدم بخطوة واحدة اىل 

االأمام،

اأ�شئلة:
لياًل مبفردي  اأخرج  اأن  اأ�شتطيع  اأنا   -  1

الطبية اخلدمات  جميع  على  احل�شول  اأ�شتطيع  اأنا   -  2
ب�شهولة وظيفة  على  احل�شول  اأ�شتطيع  اأنا   -  3

عائلتي يف  مقبول/ة  اأنا   -  4
جمتمعي يف  فخور/ة  اأنا   -  5

االإجتماعية الن�شاطات  يف  امل�شاركة  اأ�شتطيع  اأنا    -  6
وهادئة م�شتقرة  النف�شية  حالتي   -  7

بب�شاطة حالتي  عن  اأعرب  اأن  اأ�شتطيع  اأنا   -  8
لل�شكن اآمن  منزل  اأقتناء  اأ�شتطيع  اأنا   -  9

املعلومات جميع  على  واحل�شول  الو�شول  اأ�شتطيع  اأنا   -  10
عملي يف  التقدم  اأ�شتطيع  اأنا   -  11

علي اعتداء  حالة  اأي  عن  التبليغ  اأ�شتطيع  اأنا   -  12
مقربني اأ�شدفاء  لدي   -  13

االأمد طويلة  عالقة  يف  اأكون  اأن  اأ�شتطيع  اأنا   -  14
درا�شتي متابعة  اأ�شتطيع  اأنا   -  15

ب�شهولة اجلن�شية  ميويل  عن  التحدث  ا�شتطيع  اأنا   -  16

�شعورهم،  عن  االأمام  يف  الذين  االأ�شخا�س  ب�شوؤال  ابداأ  االأ�شئلة  انتهاء  بعد 
اخللف  يف  بقيوا  اأنهم  �شلبية  م�شاعر  كانت  هل  اأي�شًا  اخللف  يف  والذين 

واالآخرون تقدموا عنهم؟  ثم ابداأ بعر�س الو�شمة والتمييز.



مترين رقم 12: متغريي النوع االجتماعي

هدف التمرين:
فهم تغري النوع االجتماعي

مدة التمرين: 1 �شاعة

م�شار التمرين:

ابداأ بعر�س :تغيري النوع االجتماعي، وناق�س االأفكار مع املجموعة

مترين رقم 13: العائلة

هدف التمرين:
تعريف امل�شاركني على اآثار رف�س العائلة الأبنائهم وبناتهم

مدة التمرين: 1 �شاعة ون�شف ال�شاعة

املواد الالزمة

املواد الالزمة

ال �شيء

اأداة ت�شليط ال�شورة
LCD projector

�شا�شة
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م�شار التمرين:

اطلب 4 متطوعني/ات من امل�شاركني/ات  واطلب منهم/ن متثيل م�شهد:

اكت�شفت فتاة ان اأخيها مثلي اجلن�س، فذهبت واخربت الوالدة والتي بدورها 
اأخربت زوجها، جتتمع العائلة مع ال�شاب كي يناق�شوا املو�شوع ولكي يعربوا 

عن غ�شبهم وا�شتيائهم من ذلك.

اللحظات  من  حلظة  اأي  يف  اأرادوا   اذا  امل�شاركة  االآخرين  امل�شاركني  من  اطلب 
ال�شخ�شيات  احدى  حمل  يحلوا  اأن  ويطلبون  �شتوب(   ( يقولون  بحيث 

لتغيري م�شار احلوار اذا ارادوا.
 كما ميكنهم طلب اعادة التمثيل من جديد. 

�شّجع امل�شاركني/ات على اأن يتدخلوا.
ينتهي امل�شهد عند انتهاء امل�شاركات من املجموعة.

ابداأ النقا�س مع املجموعة واطرح بع�س االأ�شئلة:

كيف �شت�شعرون اذا طردتوا من منزلكم ؟
كيف �شت�شعرون اذا اأقرب النا�س اليكم ا�شبحوا اأعداءكم؟

ما هي احللول براأيكم؟
كيف يجب على العائلة اأن ت�شتجيب لهكذا خرب؟

ما هي اخلطوات التي يجب اتباعها؟








