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  ملخص
وى  ل محت تھدف ھذه الورقة إلى مناقشة صورة المرأة في المنھاج الفلسطيني من خالل تحلي

ل كتب  الكتب المدرسية م تحلي وى، وت ل المحت للصف الثامن األساسي، حيث تم تطوير أداة لتحلي
ب االجتما يات، وكت وم والرياض ة والعل ة العربي اريخاللغ ب الت ي كت ة ف ات متمثل ة عي ، والتربي

دارس  15كما تم إجراء . الوطنية والتربية المدنية ة وم مقابلة مع معلمي ومعلمات مدارس حكومي
د من الحصص للتعرف خاصة في محافظات ن ين، وإجراء مشاھدات للعدي ابلس وطولكرم وجن

دارس  ا في الم اعي، ومدى تطبيقھ وع االجتم اھيم الن ين والمعلمات بمف ة المعلم ى مدى معرف عل
ذكور  اث وال المبحوثة، وتبين من نتائج ھذا البحث أنه ال يزال ھنالك تفاوت في نسبة مشاركة االن

، كما أن الصورة النمطية للمرأة ال تزال تصور من خالل الكتب في تأليف الكتب لصالح الذكور
ة ة العربي ل اللغ د أوصت . المدرسية مع وجود تقدم طفيف في ھذا المجال في بعض الكتب مث وق

 .الدراسة بضرورة تدريب المعلمين والمعلمات على مفاھيم النوع االجتماعي

  .المناھج الفلسطينية صورة المرأة، النوع االجتماعي،: الكلمات المفتاحية
  

                                                 
تكماال لمتطلبات مساق صورة المرأة في المنھاج الفلسطيني في جامعة ھذه الورقة مستله من بحث أوسع قدم اس  *

 .2013، النجاح الوطنية
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Abstract 
This study aims at discussing women images in grade eight 

textbooks in the Palestinian schools. The researchers used three main 
tools to collect the required data; content analysis tool was developed for 
the purpose of analyzing the targeted textbooks (Arabic, Science, Math, 
and social studies) from gender point of view. The pictures, language, 
roles and responsibilities of male and female in the textbooks were 
noticed and analyzed. 15 Semi structured interviews were conducted with 
teachers in a different schools and classes were observed. The study 
found that the participation of female authors in textbooks authors is less 
than the participation of males. The stereotyped image of women is still 
reflected in the textbooks with slight improvement in the Arabic 
textbooks. The study recommended that more training workshops for 
teachers in gender awareness should be conducted. 

Key words: Women image, Gender, Palestinian Curriculum. 
 

  المقدمة
رأة  ين أوضاع الم ود بتحس ذ عق الم من تم الع ية يھ االت االقتصادية والسياس ع المج ي جمي ف

واالجتماعية والثقافية، من أجل إدماجھا في التنمية المستدامة على قدم المساواة مع الرجل، وفي 
ى  بداية األلفية الثالثة التي شھدت العديد من التحوالت السياسية واإلقتصادية، نقلت المجتمعات ال

اھيم، ا ا المف د من التحديات للحضارات خاصة ثقافة جديدة، اختلطت فيھ ذي طرح العدي المر ال
  ).2006 عبد السالم،( الشرقية، في معالجة الكثير من القضايا االجتماعية مثل قضايا المرأة

م  اعي، وتعل فليس ھناك مجتمع متقدم بدون امرأة متعلمة، واعية، مثقفة تدرك دورھا االجتم
يم . تمكن من ممارسة ھذه الحقوقبحقوقھا الشرعية واالجتماعية والقانونية، وت ة التعل رز أھمي وتب

ذه  ر ھ ة األساسية حيث تعتب من خالل توجھه إلى عدد كبير من األفراد،  وخصوصا في المرحل
الفئة أقل تأثرا بالمؤسسات االجتماعية األخرى المحيطة به، ويبدأ الفرد في ھذه المرحلة باكتساب 

  ).2006 ،عبد الحميد(ر الى مراحل التعليم األخرى الكثير من القيم واالتجاھات والتي تستم

عملية التدقيق التشاركي ومساواة النوع تلعب دورا ضروريا ومھًما في تعزيز أداور  كما أن
ومشاركة المرأة االجتماعية والثقافية السياسية حتى على مستوى مشاركتھا االقتصادية في سوق 

ة  ة والتنمي ات العمل، وتعمل على تعزيز التنمي تثمار طاق ى اس وم بأساسھا عل تدامة والتي تق المس
ا ظھرت  ة عم الرجل والمرأة وھي تطرح في طياتھا أداورا مھنية مختلفة للنساء ومشاركة مختلف
ى  عليه النساء وتظھر بالمجتمع، وتعمل ھذه العملية على إنھاء الصور القديمة المكرسة للنساء إل



 867ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،رنده قادري

 2015، )5( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لھا مثل الرجال، كما تقوم ھذه العملية على تعزيز صور توضح دورھا كإنسان مشارك موجود مث
  .نھضة المرأة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني

رأة  لقد ركزت وزارة التربية والتعليم على ما ورد في وثيقة االستقالل فيما يتعلق بوضع الم
اھج  ا المن ي عززتھ ة الت رأة النمطي ورة الم ر ص ى تغيي اھج إل وير المن ا لتط ي خطتھ دفت ف وھ

لتعليمية السابقة، وعلى تطوير مناھج تعكس صورة إيجابية للمرأة، إال أننا لو استعرضنا األسس ا
اج الفلسطيني األول  ا للمنھ يم في خطتھ العامة والمبادئ التربوية التي تبنتھا وزارة التربية والتعل

ام  ة  1998لع ا أي رد عليھ م ت تقل فل كل مس رأة بش ي لموضوع الم ا الكل دنا افتقارھ ي لوج ود ف بن
ى األساس النفسي ي، أو حت اعي، أو األساس المعرف  األسس الفكرية والوطنية أو األساس االجتم

  ).1ص ،2006العسالي، (

ة أو  ا العام ا وخططھ الل قوانينھ ن خ طينية م الي الفلس يم الع ة والتعل عى وزارة التربي وتس
ا  اھيم الخاصة بالمناھج إلى تنفيذ سياسة الدولة المعلنة والمنصوص عليھ ق المف ا لتحقي في وثائقھ

ة قضايا  رأة لمتابع وزارة وحدة خاصة لشؤون الم ذا أوجدت ال ا، ل المرتبطة بالمساواة وتعزيزھ
كما أن خطة المنھاج الفلسطيني األول لعام . النوع االجتماعي في مختلف جوانب العملية التربوية

م تبنّت مجموعة مبادئ تقوم على أساس العدل االجتماعي، و 1998 وفير فرص تعل اواة، وت المس
متكافئة لجميع الفلسطينيين دون تمييز، عالوة على تعديل الوزارة عّدة قوانين كانت تعوق التحاق 

التعليم  رأة ب ة"الم ن الدراس ا م ة وحرمانھ ن المدرس ة م راج المتزوج دم إخ ل ع اف " (مث عس
  ).2011 وآخرون،

دقيق التش ة الت ه عملي ي أولويات ذا البحث ف يناقش ھ ة س اھج اللغ وع لمن ى الن ائم عل اركي الق
العربية والتربية االجتماعية المتمثلة  بمواد التربية الوطنية والمدنية وكتاب التاريخ وكتاب العلوم 
وى الكتب للصف  وعي لمضمون ومحت ل  كمي ون ى أساس تحلي يقوم عل والرياضيات حيث س

تخد ابي المس وع الخط كل الن ي ش ة ف ي، المتمثل امن األساس كل الث ب وش ذه الكت وى ھ ي محت م ف
ا ظھور  وارد بھ واد وعدد المرات ال ذه الم رأة ضمن ھ األدوار والمھن الواردة عليھا صورة الم
وع  ا لمضمون الن ه ومراعاتھ واردة ب ل بشكل الصور ال ا يبحث ويحل ا كم دد تكرارھ رأة وع الم

وصورة المرأة في كما نھدف من خالل ھذا البحث إلى الخروج بنتيجة حول وضعية . االجتماعي
  .المناھج الفلسطينية والعمل للخروج بھذه النتائج لرفع التوصيات الالزمة حول ذات الموضوع

  مشكلة الدراسة
ي  رأة ف ن صورة الم ر، لك ام كبي ع باھتم ن المجتم زءاً م ا ج رأة باعتبارھ تحظى قضايا الم

اھج الدراسية را، مع أن للمن ا كبي ار  المناھج الفلسطينية لم تلق اھتمام وين أفك اً في تك أثيراً بالغ ت
ن خالل  ور م ة تتمح ذه الدراس كلة ھ إن مش ه ف ين، وعلي ف للمتعلم ات ومواق لوكيات واتجاھ وس
ب  ة وكت ة العربي ب اللغ ي كت ا ف ة تناولھ رأة، وكيفي ى صورة الم ي التعرف عل احثين ف ة الب رغب

يات وت وم والرياض اريخ والعل ب الت ة وكت ة والمدني ات، الوطني ب االجتماعي وى الكت ل محت حلي
اني زء الث ي الج امن األساس ذكورة للصف الث ات ، الم ين ومعلم ع معلم ابالت م الل مق ن خ وم

رأة  ة بموضوع الم اور متعلق دة مح ن ع اول الموضوع م م تن د ت اھدات لحصص صفيه وق ومش
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ة والصفات والمھن والرسومات والصور ومدى  أليف واإلشراف واللغ ق بالت بالمنھاج فيما يتعل
  .لمعلمين والمعلمات بمفھوم النوع االجتماعي وتطبيقه بالتعليموعي ا

  أسئلة الدراسة
ة  .1 اريخ، المدني وم، الرياضيات، الت ة، العل ما مدى مشاركة المرأة في إعداد كتب اللغة العربي

 والوطنية للصف الثامن األساسي الجزء الثاني؟

 ما ھي اتجاھات المعلمين والمعلمات نحو النوع االجتماعي؟ .2

ة صورة ك .3 ة والوطني اريخ، المدني وم، الرياضيات، الت ة، العل ة العربي ب اللغ ف تعكس كت ي
  المرأة الفلسطينية؟

  أھداف الدراسة
يات،  .1 وم، الرياض ة، العل ة العربي ب اللغ داد كت ي إع رأة ف اركة الم دى مش ى م رف عل التع

 .التاريخ، الوطنية والمدنية للصف الثامن األساسي الجزء الثاني

ورة .2 ل ص ن،  تحلي تخدمة، المھ ة المس ث اللغ ن حي ية م ب المدرس ي الكت ل ف رأة والرج الم
 .الصور التوضيحية، الصفات، األدوار

 .التعرف على اتجاھات المعلمين والمعلمات نحو قضايا النوع االجتماعي .3

  أھمية الدراسة
ب  طينية لكت اھج الفلس ي المن رأة ف ورة الم ى ص رف عل ي التع ة ف ة الدراس رز أھمي تب

ات للصف الرياضي ة واالجتماعي ة والوطني ة المدني اريخ والتربي ة والت ة العربي وم واللغ ات والعل
الل األدوار  ن خ ي النصوص م رأة ف ور الم دى ظھ ى م وء عل ليط الض ي، وتس امن األساس الث
دى  ى م رف إل ة، والتع اھج التعليمي ذه المن ي ھ واردة ف لبية ال ة والس مات االيجابي ن والس والمھ

و نھج للن ية الم وع حساس ايا الن ات لقض ين والمعلم ي المعلم دى وع ص م اعي، وفح ع االجتم
ول  راح الحل كلة واقت خيص المش ي تش اھمة ف ل المس ن أج ا م ة أيض أتي الدراس اعي، وت االجتم
اط  ووضعھا بين أيدي صانعي القرار في وزارة التربية والتعليم العالي، لمساعدتھم في معالجة نق

  .مقبولة من الكفاءة الضعف حتى تنھض بمسؤولياتھا بدرجة

  مصطلحات الدراسة
ھو مجموع من الخبرات التربوية التي تھيؤھا المدرسة للتالميذ داخلھا وخارجھا، : المنھاج

بقصد مساعدتھم على النمو في جميع الجوانب الشخصية، بحيث يؤدي إلى تعديل سلوكھم، 
  ).2010، دعدع( وتحقيق األھداف التربوية المراد تحقيقه

ھو مجموعة المفاھيم والعمليات العقلية واألداء واالتجاھات والقيم التي  :لخفيالمنھج ا
المعلن أو الرسمي، طواعية ودون إشراف، ونتيجة تفاعل المتعلم  المنھجيكتسبھا المتعلم خارج 
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تفاعالت مختلفة مع زمالئه ومعلميه واإلداريين في المدرسة، وذلك من خالل األنشطة الغير 
  ).2010 عالم،( حظة والقدوةصفية، وبالمال

يشير إلى نموذج السلوك الذي تتطلبه المكانة االجتماعية، وھو سلوك متوقع من  :الدور
  ).2011 وأبو غوش، ،والفار ،عساف(الفرد في الجماعة 

ھي اللغة المستخدمة في المنھاج، من اجل التخاطب والتواصل مع المتلقي : لغة الخطاب
  ).2006 ،العسالي(إليصال المعلومة 

ھي تعبير يستعمل لوصف الطرق السلوكية النموذجية، واالستجابات التي تكّون  :الصفات
صفات الشخصية ھي نماذج دائمة، ولكن مرنة لإلدراك، وھي ترتبط . طبع أو شخصية الفرد

  ).2008إبراھيم، ( بالعالم الخارجي بأكمله وبالشخص نفسه

نفسك أو لطرف آخر، سواء كان ذلك بمقابل ھي أي عمل أو أي مھنة تقوم بھا ل :المھن
 ً   ).2013الھارون، ( مادي أو تطوعا

  ).2002عسقول، (أشكال منجزة لتقريب مفاھيم المادة أو جزء منھا  :الصور التوضيحية

ھو المعارف والمفاھيم والتعميمات والمبادئ والنظريات التي يتضمنھا المقرر : لمحتوىا
لى نحو معين بھدف إكساب التالميذ اتجاھات وقيم وميول معينة الدراسي، والتي يتم اختيارھا ع

  ).2011 مرتجى،(

  اإلطار النظري

طيني  ع الفلس ى المجتم دا ً عل يس جدي رأة ل ع الم ي واق ر ف الح والتغيي ب اإلص إن مطال
ول إن  ومؤسساته النسوية ومن خالل التتبع للسياق التاريخي لواقع الحركة النسوية،  فنستطيع الق

ات  النساء ا في أوق ا وھام بن دورا محوري د لع ات النسوية،  ق رادا وضمن المؤسسات والجمعي ف
 جمعية أول تأسيس تاريخ إن الصراع بدءا من فترة الحكم االنجليزي واألردني إلى وقتنا ھذا، إذ

ائية ود فلسطين في نس ى يع ام  إل ة 1903ع ة إغاث ة في األرثوذكسية المسكين وھي جمعي  مدين
  ).2007 عامر،(عظم ھذه الجمعيات اقتصر عملھا على االعمال اإلغاثية الخيرية عكا،اال ان م

ة  ه وزارة التربي ي قادت ي الت ي التعليم نھج السياس رة، ال اور المتغي من المح ن ض ان م وك
رأة وھدفت والتعليم الفلسطينية لما ركزت  على ما ورد في وثيقة االستقالل فيما يتعلق بوضع الم

ا لتطوير ال ي خطتھ ى ف اھج إل ة "من اھج التعليمي ا المن ي عززتھ ة الت رأة النمطي ر صورة الم تغيي
ة "السابقة، وعلى تطوير مناھج تعكس صورة إيجابية للمرأة ، إال أننا لو استعرضنا األسس العام

ام  اج الفلسطيني األول لع ا للمنھ يم في خطتھ ة والتعل ا وزارة التربي ي تبنتھ ة الت ادئ التربوي والمب
ود في األسس  لوجدنا 1998 ة بن ا أي رد عليھ م ت رأة بشكل مستقل فل افتقارھا الكلي لموضوع الم

ي اس النفس ى األس ي، أو حت اس المعرف اعي، أو األس اس االجتم ة أو األس ة والوطني  الفكري
  ). 2006العسالي، (
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رورياً  اً وض الً مھم اعي مفص وع االجتم اواة الن ى مس ة عل دقيق القائم ة الت ب عملي وتلع
خطط واستراتيجيات الھيئات والوزارات الحكومية العاملة في المجتمع ألھمية إدماج  إلدماجه في

ه النساء  ا تلعب ة لم ر الحكومي ة وغي النساء وأدوارھن ضمن رؤى وتوجھات المؤسسات الحكومي
دم ضمانه  دور منقوصا لع ذا ال ازال ھ من دور تنموي وريادي جنباً إلى جنب مع الرجل ولكن م

وا ز ضمن تشريعات وق تالء مراك اء الع اً للنس ة تشكل مصدراً قوي ا وملزم نين منصوص عليھ
ا  اجي باألسرة، كم ا اإلنت صنع القرار وتعبئة دورھن اإلنتاجي وتعزيزه جنباً إلى جنب مع دورھ
تدامة في المجتمعات  ة المس ة والتنمي إن عملية إدماج النساء تسھم بشكل أو بآخر في تحقيق التنمي

  .من تخطيط ورؤى ممنھجة ومدروسةعندما تمارس دورھا ض

ا  اعي ضمن خططھ النوع االجتم ج رؤى خاصة ب ى دم يم إل ة والتعل عت وزارة التربي وس
اواة في األدوار والمھن /وضمن رؤى تحقق انسجاماً في المناھج المدرسة للطالب ات تحقق مس

ى إنشاء وحدة شؤون المر .والصور المعروضة للنساء ضمن ھذه المناھج وع كما سعت إل أة كن
  .من تعزيز وإظھار الدور الريادي والقيادي للنساء وأھميته ضمن المسيرة التعليمية

  الدراسات السابقة
الي "بعنوان : )2011(دراسة عساف وآخرون  يم الع ة والتعل دراسة سياسات وزارة التربي

ين والمعلمات  المرتبطة بالنوع االجتماعي، وانعكاسھا في الكتب المدرسية، وبرامج إعداد المعلم
ا ة وأثنائھ ل الخدم يم " قب ة والتعل ن وزارة التربي ل م ات ك ى سياس رف عل ى التع دفت إل ي ھ الت

رأة والرجل في  وكليات التربية في مجال النوع االجتماعي، كما وھدفت للتعرف على صورة الم
ى وجھات نظر كل م يم، باإلضافة إل ن الكتب المدرسية من حيث السمات واألدوار والمھن والق

ا في  اعي من حيث تطبيقھ النوع االجتم ة المرتبطة ب المعلمين والمعلمات في السياسات التربوي
  . الميدان

ع  دة مراحل وھي الراب ر عن ع ة وتعب ة وھام ا لكتب صفوف انتقالي زت باختيارھ د تمي وق
اريخ ا  .والسادس والعاشر، واختارت كتب اللغة العربية والعلوم والتربية المدنية والوطنية والت مم

وب،  رَق للحد المطل م ت ا ل اعي، لكنھ وع االجتم ة تراعي الن تبين أنه بدأت الوزارة وكليات التربي
  .وأنه ال يزال ھناك فجوة بين النظريات والتطبيق

اش  و عي ة أب وان : )2006(دراس ي بعن طينية"وھ اھج الفلس ي المن رأة ف د  "صورة الم وق
رأ ى صورة الم رف عل ى التع ة إل ذه الدراس دفت ھ ا ھ وع كم اھيم الن ا ومف طينية وأدوارھ ة الفلس

ى الصف  ن الصف األول إل دنيا م ية ال ة األساس ة لصفوف المرحل ة العربي اھج اللغ تعرضھا من
ا ھدفت  الرابع األساسي،  من خالل التحليل الكمي والنوعي للصور في ھذا المنھاج ومحتواه، كم

  .االقتصادية للمرأة إلى التعرف على أثر الصورة والمحتوى في نوع المشاركة

  :ولقد خرجت دراسة أبو عياش بالنتائج اآلتية

ي  − د ف ين التجدي رأة وب ى الم ة إل رة التقليدي ين النظ عة ب وة واس اك فج ا زال ھن ه م ت أن بين
 .السياسات تجاھھا، وفي مقدمتھا السياسات التعليمية
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دي و تحدد أدوا − ا إن المناھج التعليمية التزال تكرس فكر المجتمع التقلي ى م اء عل رأة بن ر الم
ة  ذ األدوار القيادي ن أخ طينية ع رأة الفلس ف الم ر تخل ذا يفس ذكوري، وھ ع ال ه المجتم يملي

  .والمركزية والھامة، وتراجع اقتصاد المجتمع الفلسطيني

وان  ):2006(دراسة العسالي  ة للصف "وھي بعن ة المدني اج التربي رأة في منھ صورة الم
 ."ادس األساسياألول األساسي وحتى الصف الس

ة  اج التربي ا في منھ تمحورت مشكلة الدراسة حول التعرف إلى صورة المرأة وكيفية تناولھ
ذا الموضوع من وحتى الصف السادس األساسي المدنية للصف األول األساسي اول ھ ، وقد تم تن

ة خالل دراسة عدة محاور متعلقة بموضوع المرأة وھي األسرة، المساواة بين الجنسين في الت ربي
ك والتعليم، الحق في اختيار العمل في بلد الفرد، والمساواة ما بين الزوجين ، وقد أظھرت نتائج تل

نھج  ر مم ر واضح وغي ة ولكن بشكل غي ة المدني اھج التربي ة في من رأة ممثل ى أن الم الدراسة إل
اھج الوعشوائي، و ل المن فلسطينية خرجت الدراسة بعدة توصيات منھا زيادة الجھود لتقييم وتحلي

نھج  ي عناصر الم دت ف ا وج واطن الضعف أينم الج م ا وع وة فيھ اط الق ز نق ى تعزي ل عل للعم
ة  المختلفة، كما وأكدت على ة اإللزامي تعلم في المرحل اھيم الم اء شخصية ومف ام ببن ادة االھتم زي

ة للعمل الدنيا وتحديداً في قضايا النوع االجتماعي، وأوصت ة بضرورة رصد السياسات التربوي ي
التربوية للمرحلة اإللزامية وتحديد مدى التقائھا مع محتوى المناھج وتحديداً فيما يتعلق بموضوع 
ة  تعلم محوراً للعملي المرأة في المجتمع، كما ودعت إلى أنسنة المدرسة والصف ليتحقق كون الم

  .التربوية

رابي  ة الس وان : )2010(دراس ي بعن ية األ"وھ ب المدرس ي الكت رأة ف ةصورة الم " ردني
ة  ة والتربي ة العربي ة، وھي اللغ ھدفت إلى التعرف إلى صورة المرأة في الكتب المدرسية األردني
يين،  وم والرياضيات للصفين األول والسادس األساس الوطنية والمدنية والتربية االجتماعية والعل

رأة الوظائف التقليد ا وأظھرت نتائج الدراسة أن المرأة تابعة للرجل، واحتلت الم ة المحددة بينم ي
احتل الرجل الوظائف المتعددة، وتجاھلت األعمال العلمية واألدبية والفلسفية والبطولية للمرأة في 

  .حين ظھر الرجل واضحا في ھذه المجاالت، كما لم يتم تفعيل اللغة بصورة جندرية

ومكانتھا في أوصت الباحثة بتفعيل دور النظام التعليمي في تعزيز الصورة اإليجابية للمرأة 
األسرة والمجتمع، ودورھا في التنمية، وإزالة كل مظاھر التمييز بين الجنسين، وضمان مشاركة 

  .كليھما في القطاعين الخاص والعام

اعي اجي والرف وان : )2011( دراسة الن ة "وھي بعن ة العربي ب اللغ ي كت رأة ف صورة الم
  ."متوسط في المملكة العربية السعوديةوالمواد االجتماعية في مرحلتي التعليم االبتدائي وال

يم  ي التعل ي مرحلت ية ف ب الدراس ي الكت رأة ف ورة الم اف ص ى استكش ة إل دفت الدراس ھ
د  ا عن األساسي االبتدائي والمتوسط، وذلك من خالل أدوار المرأة والمجاالت التي تم التعرض لھ

  .بية والمواد االجتماعيةالحديث عن المرأة والحالة االجتماعية للمرأة في كتب اللغة العر
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ى النحو  اً عل ا ًتنازلي ة ترتيب رأة مرتب وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منھا ظھور أدوار الم
ة، الزوجة، الجدة، : التالي لمة، الطبيب ة، المس ت، المعلم رأة، البن األم، الفتاة، التلميذة، األخت، الم

  .ية في المرحلتين االبتدائية والمتوسطةالممرضة، في جميع كتب اللغة العربية والمواد االجتماع

 ً دي،  كما وجاءت المجاالت مرتبة ترتيبا ًتنازليا وي التقلي اريخي، التعليمي والترب الديني والت
رحلتين  ي الم ة ف واد االجتماعي ة والم ة العربي ب اللغ ع كت ي جمي ي ف ري، األخالق ي، األس المھن

ة م ة االجتماعي اءت الحال طة، وج ة والمتوس ً االبتدائي ا ا ًتنازلي ة ترتيب ة،  :رتب ة، والمطلق المتزوج
  .واألرملة

وأوصت الدراسة بضرورة االھتمام بتضمين المناھج الدراسية أدواراً جديدة للمرأة تتفق مع 
رأة السعودية للقضاء  ة للم ة وحيوي ة السعودية بشأن مشاركة فعال التوجه الجديد الذي تبنته الدول

ق  ى خل ؤدي إل ية، على أي مفھوم سلبي ي رأة السعودية في الكتب الدراس ة عن الم صورة نمطي
ة،  رأة عامل ة وام أم وزوج رأة ك الة الم رض لرس د التع وي عن مون الترب ي المض وازن ف والت

  . واالھتمام بتنمية الوازع الديني والوطني عند بناء المناھج

  :وقد كانت بعنوان )2010( دراسة حمدان
"English- language Textbooks Reflect Gender Bias A case study in 
Jordan" 
درس في  ي ت ة الت ة اإلنجليزي وقد ھدفت الدراسة إلى اختبار مدى التحيز ضد المرأة في كتب اللغ
المدارس الحكومية األردنية، من خالل اختبار واستكشاف أسلوب التعامل مع الوظائف والمھن 

للكتب المدرسية المستخدمة في الصفوف وتوزيعھا بين الذكر واألنثى، من خالل تحليل المحتوى 
  وقد بينت النتائج أن الكتب تعكس الثقافة المنتشرة والتي تميز ضد المرأة .من األول وحتى التاسع

 وھي بعنوان )Gudhlanga&Chirimuuta )2012دراسة 
"Towards a Gender Inclusive Curriculum in Zimbabwe's Education 
System: Opportunities and Challenges" 
ب  ا للكت الل تحليلھ ن خ ابوي، م ي زمب در ف اھج للجن ية المن د حساس ى نق دف إل ة تھ ذه الدراس ھ
ادة والنساء والرجال المشھورين  المدرسية في التاريخ واألدب، وتحاول تفحص مجموعة من الق

  .الذين سلطت عليھم األضواء

حكومة زمبابوي على اتفاقيات دولية  إنه بالرغم من توقيع: وقد توصلت الدراسة لنتائج منھا
تعمل على إزالة العنف ضد المرأة والطفل، وبالرغم من إقرارھا لقرارات تساوي بين الرجل في 
ين أن  ه تب رأة، إال أن ين الرجل والم يم ب اواة في التعل األجور، كذلك فقد أقرت قوانين تضمن المس

م تتجاوب مع الت ة واالقتصادية ل ات السياسات االجتماعي در، وأن الفتي ة نحو الجن رات العالمي غي
  .ھج التي تميز بين الذكور واإلناثالزالت مھمشة، وأن زمبابوي ورثت المنا

ة  املة وموضحة لرؤي ائج ش باإلشارة إلى مجمل النتائج الواردة من خالل الدراسة، أتت النت
ينكل من المعلمين وصناع قرار ودور صناع القرار بالسياسة المرسومة ومدى  ات /وعي المعلم
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ورة  ن ص ائج ع رت النت ا عب وزارة، كم ي ال رأة ف دة الم ة ودور وح ات المطبق ك السياس ى تل إل
ين  ين الرجل، وتب ا و ب ووصف شكل ودور المرأة من خالل المنھاج وتشكيلة توزيع األدوار بينھ

ة  انھا شاملة بالوصف، كما عبرت النتائج عن القيم السائدة بالمجتمع وانعكاساتھا على ر العين تفكي
المستجيبة للبحث، كما تعدت الدراسة الكليات التربوية العليا وھي شريحة تستھدف طالبا بمرحلة 

ذه  .عمرية أعلى وأكبر وب فحصھا إال أن مصداقية ھ احي المطل ع المن املة لجمي الي ش وھي بالت
رت ات عن ر/النتائج تعود إلى مدى التناقض الوارد في النتائج حيث عبر المعلمين ا عب ضاھم بم

ر  ى تغيي ى ضرورة العمل عل عنه المناھج بإيراد صورة المرأة و صفاتھا وطالبوا بالتوصيات إل
ى أن  اعي،  إضافة إل وع االجتم ر عن عدم وعي كامل لمنظور الن ذا يعب الصورة وتحسينھا وھ

ى ات طالبوا بتدريبات في قضايا النوع االجتماعي وبالتالي سيكون لھم /ھؤالء المعلمين القدرة عل
  .تحليل المنھاج من منظور النوع وإعطاء رأيھم بصراحة بالمنھج

اج  ة نحو منھ ذه السياسات مقدم ر ھ وزارة تعتب وفيما يتعلق بالسياسات الواردة في خطط ال
دا إدراجه  2007-2000حساس للنوع االجتماعي تبعا للحقب الزمنية واالحتياجات، ومنذ العام  ب

تراتيجية  ة االس ي الخط ة ف ذ السياس ى تنفي وم عل ذي متخصص يق اقم تنفي وفير ط وزارة،  وت لل
كما أن السياسة العامة للتوظيف تعكس منحى ايجابي . وتطوير المناھج وھذا الذي لم يكن حاصالً 

ى  ان تلعب البن في تعيين كال الجنسين وحتى على صعيد الخدمات المقدمة ولكن في بعض األحي
  .ات دورا اكبر من السياسات والقوانينالثقافية واالجتماعية والموروث

لوكيات  الل الس ن خ اھر م ي والظ اج الخف ور للمنھ اك ظھ د ھن اھرة يوج ائج الظ ن النت م
ين  ا تب التعليمية للمعلمين وانعكاس الثقافة السائدة مما عزز النتائج التي خلصت إليھا الدراسة، كم

ا زالت بعض الك ر للخطط الحساسة بالنتائج الفجوة بين النظرية والتطبيق فم ة تفتق ات التربوي لي
الب ون الط ط ك ذه الخط ل ھ ى مث ة إل ود حاج دم وج ى ع ا إل ع إيرادھ اعي م وع االجتم ات /للن

متساوون بالحريات داخل الجامعة إال أن التمييز يظھر بنسبة أعضاء الھيئة التدريسية من النساء 
نھا حيث يزيد عدد األعضاء من الذكور عنه لإلناث، وھذا أيضاً بح ة السياسيات وس اجة لمراجع

  .إضافة الى ان الفكر التقليدي قد يطغى حتى في السياسات الجامعية

ز  ى تعزي اً ضرورة إل اك أيض رأة إال أن ھن كل الم ى ش ر الحاصل عل ن التغيي الرغم م وب
ة  اج، وتوعي من المنھ نعكس ض ى أن ي ة إل ة، وبحاج ا المنزلي رأة أعباءھ ل للم اركة الرج مش

رأة والرجل في ات و/المعليين تعزيز ھذا السلوك والذي عبروا عنه أن ھنالك مساواة لصورة الم
رأة /وقد تبين من خالل النتائج ايضا عدم معرفة المعلمين. المنھج دائرة الم ات للوصف الوظيفي ل

طة  اعي ضمن األنش وع االجتم ايا الن ة بقض ة المتعلق ة المجتمعي د التوعي ب وضع بن ذا يتطل وھ
د ة للم تھدفة الطالبالالمنھجي ين/ارس مس ات . ات/ات والمعلم ع الدراس ين ايضا ان جمي د تب وق

ة من  اعتمدت منھج الوصفي وتحليل المضمون اضافة الى اعتمادھا على المقابالت للفئات المعني
 .ات،ومجموعات بؤرية من كليات التربية وبعض المعنيين من اصحاب القرار/معلمين
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  منھجية البحث
وم  تم استخدام المنھج نھج يق ه أغراض الدراسة، وھو م ي،  نظرا لمالءمت الوصفي التحليل

ك من  ديل، وذل ادة أو نقصان أو تع ا ھي دون زي على دراسة الواقع أو على عرض الظاھرة كم
ولم يتوقف عند عرض حقائق الواقع مجردة، إنما تم تناولھا . خالل تقديم وصف دقيق لذلك الواقع

ً ح. بالتحليل والتفسير والربط   .يث تم استخدام األساليب الكمية والنوعية معا

  مجتمع الدراسة
  :تكون مجتمع الدراسة من

الوريوس أو  − ة البك ن حمل امن م ة والخاصة، للصف الث دارس الحكومي ات الم معلمي ومعلم
ة والتر ة العربي وم والرياضيات واللغ واد العل يم م ي تعل دبلوم ف تير أو ال ة الماجس ة المدني بي

ا ة والت ة ريخ، والوطني ي محافظ اسف ة وطوب ين وقباطي ابلس وجن ولكرم ون غ ط ذي بل ، وال
 ).المركز االحصائي الفلسطيني( موزعين بين ذكور واناث 2012لعام  36,553عددھم 

ام الدراسي  − ررة للع ب المق ة  2012/2013الكت ة والتربي ة العربي وم والرياضيات واللغ العل
  .غة االنجليزية وصحة والبيئةالمدنية والوطنية والتاريخ والجغرافيا والل

  عينة الدراسة
  تم اختيار عينة قصدية وھي موزعة كالتالي

  ات التي تمت مقابلتھم/عدد المعلمين  عدد المدارس  المحافظة
  6  5  نابلس

  5  4  طولكرم
  1  1  طوباس
  3  2  جنين

  15  12  المجموع

 الكتب المدرسية
ة كتب العلوم، والري: تم تحليل كتب قيد الدراسة ھي ة الوطني ة والتربي ة العربي اضيات واللغ

 .والمدنية والتاريخ للصف الثامن األساسي الجزء الثاني

  أدوات الدراسة
  :تم استخدام مجموعة من األدوات لجمع البيانات لالجابة عن أسئلة الدراسة، وھي

ة وقد كانت موجھة لمعلمي ومعلمات الصف الثامن األساسي في المدارس الحكومي: المقابلة .1
والخاصة لمادة العلوم والرياضيات واللغة العربية والتربية الوطنية والمدنية والتاريخ في 

تمحورت حول صورة المرأة في  محافظة طولكرم ونابلس وجنين وطوباس وقباطية،



 875ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،رنده قادري

 2015، )5( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للصف الثامن . المناھج، وحول النوع االجتماعي، ومدى مشاركتھا في إعداد المناھج
  .مقابلة، من خالل ست معلمين وتسع معلمات 15: كورةاألساسي في المحافظات المذ

ھو تقنية منھجية تعمل على إعطاء وصف ): تحليل المضمون(أداة مطورة لتحليل الكتب  .2
تم اختيار المجاالت التالية ورصدھا و .كمي موضوعي منظم ومنسق للمضمون الظاھر

مجتمع والمھن والمؤلفين واألدوار داخل البيت أو في ال) اللغة(أسلوب الخطاب : وتحليلھا
الكتب، بحساب  حيث حللّت .والمشاركين في إعداد الكتب والصفات والصور التوضيحية

التكرارات والنسب المئوية كل بند، في كل مجال من المجاالت الستة أعاله، وحسبما وردت 
أو في النص والسياق في آن واحد، أي أن الكلمات صنفت إلى صفة أو دور أو مھنة أو لغة 
  . صوره توضيحية، ال بمعناھا اللغوي الحرفي وإنما حسب معناھا الوارد في سياق النص

الطالبات مع قضايا / ة، والطالب/حيث تم مالحظة ورصد كيفية تعاطي المعلم: المشاھدات .3
للصف الثامن . النوع االجتماعي، كما ھي في المنھاج، ومن خالل ما يسمى بالمنھاج الخفي

مشاھدة، موزعين على المدارس، حيث ان كل  14: افظات المذكورةاألساسي في المح
  .باحث قام باجراء مقابلة مع معلم او معلمة، واجرى مشاھدة لحصة او حصتين صفية

  إجراءات الدراسة

 .دراسة األدب النظري والدراسات السابقة −

 .بناء أدوات الدراسة من خالل بناء اداة تم تطويرھا من الباحثين −

 .ات من خالل تحليل الكتب والمقابلة والمشاھدةجمع البيان −

 .تحديد مجتمع وعينة الدراسة −

ديثھا من خالل اداة  م تح ى ان ت احثين ال ع الب ل جمي ل من قب م تطوير اداة تحلي ة ت في البداي
ى ثالث مجموعات كل  واحدة شملت جميع المحاور المطلوبة، احثين ال يم مجموعة الب م تقس ثم ت

ى المجموعات، حيث قامت مجموعة شملت اربع باح ا عل راد تحليلھ ثين، وقد تم تقسيم الكتب الم
المجموعة االولى بتحليل كتب اللغة العربية، والمجموعة الثانية بتحليل كتب الرياضيات والعلوم، 
اب  ة، وكت ة المدني ة، والتربي ة الوطني ة بالتربي ات متمثل والمجموعة الثالثة بتحليل كتب االجتماعي

  .التاريخ

ل بعد  ه المجموعة من تحلي ا قامت ب ل كل مجموعة تشمل م ذلك تم تصميم دراسة من قب
اھدات صفية من خالل  ه، واجراء مش دارس كل حسب منطقت ي الم ابالت ف ب، واجراء مق للكت

تھم ا دراس ي تناولتھ ثالث . حضور للحصص كل حسب الكتب الت ع الدراسات ال م تجمي م ت ومن ث
يم فصول ى  بدراسة واحدة من خالل تقس ا ال م الوصول بھ ى ان ت ى المجموعات، ال الدراسة عل

استخالص نتائج شملت جميع الكتب التي تم تحليلھا للوصول بالنھاية الى التوصيات التي خرجت 
 .بھا الدراسة
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  النتائج المتعلقة بتحليل الكتب

 : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول وھو: أوال

امن األساسي الجزء ما مدى مشاركة المرأة في إ عداد كتب العلوم والرياضيات للصف الث
  الثاني؟

ؤلفين والمشرفين في إعداد  :)1(يوضح الجدول التالي رقم  ة للم التكرارات والنسب المئوي
  .كتب العلوم

  المجموع  اإلناث  الذكور  المجموع/النسبة المئوية
  25  5  20  المجموع

  %100  %20  %80  النسبة المئوية

م  أما الجدول ؤلفين والمشرفين في إعداد  :)2(رق ة للم رارات والنسب المئوي فيوضح التك
  .كتب الرياضيات

  المجموع  اإلناث  الذكور  المجموع/النسبة المئوية
  20  6  14  المجموع

  %100  %30  %70  النسبة المئوية

  .يوضح التكرارات والنسب المئوية لكتاب اللغة العربية :)3(جدول 

  المجموع  اإلناث  الذكور  مجموعال / النسبة المئوية
  74  23  51  المجموع

  %100  %31,09  %68,91  النسبة المئوية

داد  ي إع اركين ف ي للمش دد الكل اب أن الع ام للكت ل الع د التحلي اله وبع دول أع ن الج ين م يتب
اب %100مشارك ومشاركة بما نسبته ) 74(الكتاب  ، ويالحظ أن عدد المشاركين في إعداد الكت

اب،  %)68.91(مشارك بما نسبته ) 51(بلغ من الذكور  ، وقد احتلوا مواقع ريادية في وضع الكت
غ  اث بل ن اإلن اب م داد الكت ي إع اركات ف دد المش بته ) 23(وأن ع ا نس اركة بم ، %)31.09(مش

  .ويالحظ أنھن في مواقع غير أساسية

اث في أعد ذكور واإلن اب أن نسبة كل من ال ة النتائج بعد التحليل العام للكت اد الكتب للتربي
اث: االجتماعية كالتالي ذكور% 26.3 :نسبة اإلن أي أن نسبة المشاركين في % 73.6: ونسبة ال

  .جميع المراحل المتعلقة بإعداد المناھج للتربية االجتماعية من الذكور أعلى من نسبة اإلناث
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  ما نوعية الخطاب اللغوي الموجه في كتب الصف الثامن االساسي ؟: ثانيا
  .يوضح التكرارات والنسب المئوية للغة في كتاب العلوم :)4(ول جد

النسبة 
  المجموع/المئوية

لغة / تكرار
  ذكورية

لغة /تكرار
  أنثوية

لغة / تكرار
  المجموع  محايدة

  530  40  0  490  المجموع
  %100  %7.55  %0  %92.45  النسبة المئوية

  .الرياضيات فيوضح التكرارات والنسب المئوية للغة في كتاب :)5(جدول 

النسبة 
  المجموع/المئوية

لغة / تكرار
  ذكورية

لغة /تكرار
  أنثوية

لغة / تكرار
  المجموع  محايدة

  430  271  0  159  المجموع
  %100  %63.02  %0  %36.98  النسبة المئوية

دول  ن الج ذ النصوص ) 4(يتضح م ث تتخ ة، حي ة الذكوري تخدام اللغ اك تكثيف باس أن ھن
، %92.45ير صالح اإلناث، فتصل النسبة المئوية للذكور في كتاب العلوم طابعاً لغوياً ذكورياً لغ

ل  ة، و% 0مقاب ة أنثوي ع % 7.55لغ رد والجم تخدام صيغة المف تم اس ه ي دة، ويتضح ان ة محاي لغ
ذا )جمع المذكر السالم( ع، وھ تكلم الجم رد أو صيغة الم ، ويتطرق بنسبة قليلة لصيغة المتكلم المف

  .ي لغة منھاج العلوم للصف الثامنيشير إلى وجود تحيز ف

م  دول رق ن الج ا يتضح م ال ) 5(وبينم تخدم األفع امن اس اب الرياضيات للصف الث أن كت
در، ولكن في بعض % 63.02الحيادية بنسبة  دل من الفعل األمر ق در ب ة اق ثال كلم فاستعمل م

ة بنس ت ذكوري د أو الحظ، فالصيغة كان ة أوج ذكر بكلم ان، يخاطب ال ائل ك  ،%36.98بة المس
ا . ، لغة أنثوية%0مقابل  ادة، كم ى الجنسين ع ة عل ورغم أن اللفظ المذكر يستخدم في اللغة للدالل

ى درجة  رأة إل يان وجود الم غ حد نس ذا ال يجوز أن يبل ا، إال أن ھ ي مصطلح اإلنسان وغيرھ ف
ة، وتخصص ذكر المر. تجاھلھا دة من جھ اھج استخدام المصطلحات المحاي ى المن أة في لذا عل

 ً   .الخطاب بجانب الرجل في حاالت أخرى، للتأكيد  على شمول الحديث للجنسين معا

  .يوضح التكرارات والنسب المئوية للغة في كتاب اللغة العربية :)6(جدول 

النسبة 
  المجموع/المئوية

لغة / تكرار
  ذكورية

لغة /تكرار
  أنثوية

لغة / تكرار
  المجموع  محايدة

  348  80  72  196  المجموع
  %100  %22,98  %20,69  %56,33  لنسبة المئويةا

ن  دھا م م تحدي ي ت دة الت ة والمحاي ة واألنثوي اظ الذكوري اله أن األلف دول أع ن الج ين م يتب
بته ) 196(، ونالحظ مجموع األلفاظ الذكورية قد بلغ )348(الدروس بلغت  ا نس ، %)56.33(بم
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غ %)20.69(بما نسبته ) 72(ومجموع األلفاظ واللغة األنثوية بلغ  ة بل اظ األنثوي ، ومجموع األلف
  %).22.98(بما نسبته ) 80(

  .يبين نتائج التكرارات والنسب لتحليل اللغة في كتاب التربية الوطنية :)7(جدول 

النسبة 
  لغة محايدة/ تكرار  لغة أنثوية/تكرار  لغة ذكورية/ تكرار  المجموع/المئوية

  237  8  175  المجموع
  %56,4  %1.9  %41,6  النسبة المئوية

ة كانت  أظھرت النتائج أن لغة وألفاظ الخطاب الموجه للطلبة من خالل كتاب التربية الوطني
بة ة بنس بة %. 56.4حيادي ة بنس رت ذكوري ن %. 41.6وظھ د م ن العدي ادة ع دثت الم ث تح ،حي

ا كانت موجه بشكل  ة ولكنھ األمور التي تخص الدولة الفلسطينية وأمور تاريخية وانجازات مھم
ادة تتحدث عن % 1.9وظھرت بنسبة . ح لفئة الذكورواض داً خاصة أن الم ة ج وھي نسبة متدني

  .حقبة حقق فيھا العديد من اإلنجازات التي تنسب للجنسين

  .يظھر نتائج التكرارات والنسب لتحليل كتاب التاريخ :)8(جدول 

النسبة 
  المجموع/المئوية

لغة / تكرار
  ذكورية

لغة /تكرار
  أنثوية

ة لغ/ تكرار
  المجموع  محايدة

  560  229  29  302  المجموع
  %100  40.9  %5.1  %53.9  النسبة المئوية

اين  ود تب تخدم وج اب المس ة، والخط ور اللغ ق مح اريخ وف اب الت ل كت ائج تحلي رت نت أظھ
امن، حيث طغى  ة الخطاب الموجه لطالب الصف الث ي لغ ل واضح ف ذكوري وأحت الخطاب ال

  .المرتبة األولى خالل أجراء التحليل، وتاله الخطاب الحيادي

ى نسبة  ى % 53.9وفي الوقت الذي حصل عليه الذكور عل اث عل ا % 5.1حصلت اإلن فيم
ائدة %40.9كان الخطاب الحيادي يتمثل في نسبة  ة الس ، وھذا مؤشر سلبي يعزز الصور النمطي

  .ع الفلسطيني مجتمع ذكورين المجتمفي المجتمع وھي أ

  .فتبين التكرارات والنسب لتحليل كتاب التربية المدنية :)9(رقم اما نتائج جدول 

النسبة 
  لغة محايدة/ تكرار  لغة أنثوية/تكرار  لغة ذكورية/ تكرار  المجموع/المئوية

  210  69  110  المجموع
  %54.1  %16.2  %29.6  النسبة المئوية



 879ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،رنده قادري

 2015، )5( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب ا ل كت ائج تحلي ود أظھرت نت تخدم وج ة، والخطاب المس ق محور اللغ ة وف ة المدني لتربي
ي  ة ف امن، حيث طغت الصفة الحيادي ة الخطاب الموجه لطالب الصف الث اين واضح في لغ تب
اله  ل، وت راء التحلي الل أج ى خ ة األول ل المرتب ذي أحت الب وال ة للط اب الموج تخدام الخط اس

  .ى أقل نسبةالخطاب الذكوري، وحصلت اإلناث في لغة الخطاب عل

ى % 29.6وفي الوقت الذي حصل عليه الذكور على نسبة  ا % 16.2حصلت اإلناث عل فيم
ذكور %54.1كان الخطاب الحيادي يتمثل في نسبة  ه الخطاب لكل من ال ى توجي دل عل ذا ي ، وھ

واإلناث بصيغة مشتركة، في مادة التربية المدنية التي تدرس أوضاع المجتمع عن كثب وتالمس 
رة احتياجا اق األس ل نط ا داخ ل منھم اركية لك ة التش دعم العالق ا ي اً م د نوع ر جي ذا مؤش ه وھ ت

  .والمجتمع

  ما ھي المھن التي انحصر فيھا عمل المرأة في كتب الصف الثامن األساسي؟: ثالثا
  .يوضح التكرارات والنسب المئوية للمھن في كتاب العلوم :)10(جدول 

النسبة 
  المجموع/المئوية

ن المھ/تكرار
  ذكورية

المھن /تكرار
  األنثوية

المھن / تكرار
  المجموع  المحايدة

  21  0  0  21  المجموع
  %100  %0  %0  %100  النسبة المئوية

  .يوضح التكرارات والنسب المئوية للمھن في كتاب الرياضيات :)11(جدول 

النسبة 
  المجموع/المئوية

المھن /تكرار
  ذكورية

المھن /تكرار
  األنثوية

المھن / تكرار
  المجموع  محايدةال

  -  -  -  -  المجموع
  -  -  -  -  النسبة المئوية

وال يوجد وجود لمھن تترأسھا %) 100(أن الرجل قد تمثل بنسبة ) 10(يتضح من الجدول 
ي . المرأة يم الت ة التعل ى مھن وھذا يشير إلى غياب المرأة في كتاب العلوم، فأين المرأة الباحثة، حت

ى الرجليتم تأنيثھا لم تظھر المرأة بھ م يظھر . ا، واقتصرت عل اب الرياضيات ل ا بالنسبة لكت أم
  .أي مھنة سواء للذكر أو لألنثى، وھذا يرجع إلى طبيعة المادة

  .يوضح التكرارات والنسب المئوية للمھن في كتاب اللغة العربية :)12(جدول 

النسبة 
المھن / تكرار المھن األنثوية/تكرار  المھن ذكورية/تكرار  المجموع/المئوية

  المحايدة
  1  7  33  المجموع

  %2,43  %17,07  %68,48  النسبة المئوية
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غ  واردة بل ن ال وع المھ اله أن مجم دول أع ن الج ح م ا ) 41(يتض ة، منھ ة ) 33(مھن مھن
بته  ا نس ذكور بم ة بال بته ) 7(، و%)80.48(مرتبط ا نس اث بم ة باإلن ن مرتبط ، %)17.7(مھ

  .%)2.43(ومھنة واحدة مشتركة بما نسبته 

  .تربية الوطنيةيبين للتكرارات والنسب المئوية  للمھن في كتاب ال :)13(جدول 

النسبة 
المھن / تكرار المھن األنثوية/تكرار  المھن ذكورية/تكرار  المجموع/المئوية

  المحايدة
  0  0  27  المجموع

  %0  %0  %100  النسبة المئوية

ور ا ق مح ة وف ة الوطني اب التربي ل لكت ائج التحلي رت نت دھا أظھ ن يتقل ع المھ ن أن جمي لمھ
ة  ة عالي م مكان ة وتحقق لھ ة وفكري درة جسدية وعقلي ويتوالھا الذكور وجميعھا تمتاز بصفات وق

ة % 100داخل المجتمع، أي تبين أن محور المھن حقق بما نسبته  رد ذكر أي مھن م ي ذكور، ول لل
رد ذكر ألي  ا الجنسين بصفة تتقلدھا األنثى حتى وان كانت بسيطة أو إنجابية أولم ي ة يتوالھ مھن

ى في %0مشتركة ووفقاً للتحليل كانت نسيته  لبية تلغي وجود أي نشاط لألنث ، وھذه الصور الس
  .المجتمع سواء داخل نطاق األسرة أو خارجھا

  .فيظھر نتائج التكرارات والنسب للمھن لتحليل منھاج التربية المدنية :)14(أما جدول رقم 

النسبة 
المھن / تكرار المھن األنثوية/تكرار  المھن ذكورية/تكرار  عالمجمو/المئوية

  المحايدة
  0  10  9  المجموع

  %0  %10  %90  النسبة المئوية

ي  امن وفق محور المھن الت ة لطالب الصف الث ة المدني اب التربي ل كت ائج تحلي أظھرت نت
ة المھن ا بت غالبي ع، حيث نُس ى داخل نطاق المجتم ي ذكرت في يمتھنھا كل من الذكر واألنث لت

ة  ة والمكان ددة تتصف باألھمي ى مھن متنوعة ومتع ذي أستحوذ عل ذكر وال ى ال دروس الكتاب إل
  %.90االجتماعية العالية وتتطلب قدرة جسدية وعقلية كبيرة،تمثل ذلك بما نسبته 

ارب  ا يق ة بم اث متمثل ة لإلن بة المھن الموكل رة % 10وظھرت نس ى لم حيث ظھرت األنث
د كشرطية بصو ل واح راء العم ابي نحو األفضل وإئ ر ايج ى تغيي دل عل ذا ي ادة وھ ر معت رة غي

  .األمني الذي طالما أعد حكراً على الذكور فقط

ارب  ا يق من % 0وجاءت نسبة المھن المشتركة التي نسبت وكلت لكل من الذكر واألنثى بم
  .مجمل األدوار التي تم تحليلھا،أي دون ذكر مھنة مشتركة بين الجنسين



 881ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،رنده قادري

 2015، )5( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب الصف ال :ارابع ي تعرضھا كت رأة الت ا ھي الصور التوضيحية للم زء م امن األساسي الج ث
  .الثاني
  .يوضح التكرارات والنسب المئوية للصور التوضيحية في كتاب العلوم :)15(جدول 

النسبة 
  المجموع/المئوية

صور /تكرار
  توضيحية ذكورية

صور /تكرار
  توضيحية أنثوية

صور /تكرار
  موعالمج توضيحه مشتركة

  5  0  2  3  المجموع
  %100  %0  %40  %60  النسبة المئوية

  .والذي يوضح تكرارات والنسب المئوية للصور التوضيحية في كتاب الرياضيات :)16(جدول 

النسبة 
  المجموع/المئوية

صور /تكرار
  توضيحية ذكورية

صور /تكرار
  توضيحية أنثوية

صور /تكرار
  المجموع توضيحه مشتركة

  -  -  -  -  المجموع
  -  -  -  -  النسبة المئوية

الصور التوضيحية في كتاب العلوم التي ظھرت بھا كل من المرأة ) 15(يتضح من الجدول 
ا يعكس % 60في حين تمثل الرجل بنسبة % 40والرجل، حيث ظھر أن المرأة تمثلت بنسبة  مم

ا ة مع الرجل، حيث ب ل مقارن ة بالتمثي رأة، وعدم عدال نھج للم لرغم من تمثل عشوائي وغير مم
ظھورھا بعدد قليل، وأن النوعية التي تظھر فيھا صورة المرأة ھي أھم من الكم، ولكن المنھاج ال 
ي  ري وعقل تطالع فك ب اس دھا ح ادرة وعن ية مب يحية كشخص ور التوض رأة بالص ر الم يظھ

ا الرجل يجرب . واكتشاف ة، بينم تيكية إلجراء التجرب فافية بالس ا تمسك ش ا أنھ ك بإظھارھ وذل
م يظھر أي صورة توضيحية سواء اكتش اب الرياضيات ل ا بالنسبة لكت ل ، أم اف الصوت بالحب

  .للذكر أو لألنثى، وربما ھذا قد يرجع إلى طبيعة المادة

  أما بالنسبة لمنھاج اللغة العربية 
ى صور  تمل عل ن دروس ال يش ه م ا في اب بم ل أن الكت الل التحلي ن خ ين يتضح م د تب فق

ً لذكور ورسومات خاصة با   .أو اإلناث أو االثنين معا

اب  :)17(بالنسبة لجدول رقم  ة للصور التوضيحية في كت فيبين التكرارات والنسب المئوي
  .التربية الوطنية

النسبة 
  المجموع/المئوية

صور /تكرار
  توضيحية ذكورية

صور /تكرار
  توضيحية أنثوية

صور /تكرار
  المجموع توضيحه مشتركة

  2  1  0  1  المجموع
  %100  50  %0  %50  ئويةالنسبة الم
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  .يظھر التكرارات والنسب المئوية للصور التوضيحية في كتاب التاريخ :)18(وجدول رقم 

النسبة 
  المجموع/المئوية

صور توضيحية /تكرار
  ذكورية

صور /تكرار
  توضيحية أنثوية

صور /تكرار
  توضيحه مشتركة

  0  0  4  المجموع
  %0  %0  %100  النسبة المئوية

امن وفق محور الصور والرسومات أظھرت نتائج تحلي ل كتاب التاريخ لطالب الصف الث
اب  دروس في الكت التي تجسد أشكال الذكور واإلناث وعددھم ضمن الصور التي أدخلت ضمن ال
بة  وري بنس ة الصور ذك بت غالبي ث نُس ار للطالب حي ي إيصال األفك ة ودور ف ا أھمي ي لھ والت

ا، تجسد القوة والسيطرة والحكمة، وتو100% ا . لي مناصب علي رد فيھ م ي اب ل اقي وحدات لكت ب
  .سوا صور تعبر عن المعالم األثرية واألدوات الحربية والعمالت النقدية

م  دول رق ا ج اب  :)19(ام ي كت ة للصور التوضيحية ف رارات والنسب المئوي فيوضح التك
  .التربية المدنية

النسبة 
  المجموع/المئوية

صور توضيحية /تكرار
  ذكورية

صور /تكرار
  توضيحية أنثوية

صور /تكرار
  توضيحه مشتركة

  0  7  12  المجموع
  %0  %36.8  %63.1  النسبة المئوية

ي  امن وفق محور الصفات الت أظھرت نتائج تحليل كتاب التربية المدنية لطالب الصف الث
ي دروس  ا ف ي ورد ذكرھ ة الصفات الت بت غالبي اث، حيث نُس ذكور واإلن ا كل من ال اتصف بھ

اب ال ة الكت زز الصورة النمطي ي تع ة الت ة العالي دية والعقلي درة الجس دت الق ي جس ذكر والت ى ال
لبية  ة وصفات س ة والنشاط والحيوي وة والسيطرة والحكم ة في الق السائدة لصفات الرجل المتمثل

بته  ا نس ي وصفت % 63.1تتمثل في العنف والغرور، وتمثل ذلك بم وظھرت نسبة الصفات الت
ة  اث متمثل ا اإلن ارب بھ ا يق ة % 36.8بم زز الصورة النمطي ي تع ة الت د التبعي ان وصفاً يجس وك

ولم يرد ذكر أي تشمل الجنسين بصفات المشتركة . للمرأة بوصفھا بالھادئة والصامتة والضعيفة
  .من مجمل الصفات التي تم تحليلھا% 0بما نسبته 

امن األساسي للجزء ما ھي األدوار التي تقلدتھا المرأة والتي تعرضھا كتب الص: خامسا ف الث
      الثاني؟

ر أي صفات م يظھ ه ل ل أن ن التحلي ذكر أو  يتضح م واء لل وم س ي كتب الرياضيات والعل ف
  .لألنثى، وربما ھذا قد يرجع إلى طبيعة المواد
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  .يوضح التكرارات والنسب لألدوار في كتاب اللغة العربية :)20(جدول 

النسبة 
  المجموع/المئوية

 األدوار /تكرار
  ذكورية

األدوار /تكرار
  األنثوية

األدوار / تكرار
  المحايدة

  9  22  69  المجموع
  %9  %22  %69  النسبة المئوية

ن دروس  م استخالصھا م ي ت ة الت وع األدوار الذكوري ابق أن مجم دول الس ن الج ر م يظھ
ا ) 100(كتاب اللغة العربية للصف الثامن بلغ  بته ) 69(دور، منھ ا نس  ،%)69(دور ذكوري بم

  %).9(أدوار مشتركة بما نسبته ) 9(، و%)22(دور أنثوي بما نسبته ) 22(و

  .فيوضح التكرارات والنسب لألدوار في كتاب التربية الوطنية :)21(أما جدول رقم 

النسبة 
  المجموع/المئوية

األدوار /تكرار
  ذكورية

األدوار /تكرار
  األنثوية

األدوار / تكرار
  المحايدة

  0  0  27  المجموع
  %0  %0  %27  ة المئويةالنسب

ا  وم بھ ع األدوار يق أظھرت نتائج التحليل لكتاب التربية الوطنية وفق محور األدوار أن جمي
ين  ع، أي تب ذكر داخل المجتم ة ال ع من مكان الذكور وجميعھا تمتاز بصفات ايجابية ومعزز وترف

بته  ا نس ق بم ور األدوار حق ر أي دور لألنث% 100أن مح رد ذك م ي ذكور، ول ى أو أي دور لل
يته  ا نس ل بم ا للتحلي ع الجنسين وفق د من األبحاث %0مشترك يجم دعوا إلجراء المزي ذه ي ، وھ

  .والدراسات للمعالجة

ا  دى الطالب مم ھذه اإلشكالية والتي تعتبر مؤشر سلبي يعزز من الصورة النمطية لألنثى ل
  .يشوه صورتھا الحقيقية والفاعلة

  .ارات والنسب لألدوار في كتاب التاريخفيبين التكر :)22(جدول رقم  أما

النسبة 
  المجموع/المئوية

األدوار /تكرار
  ذكورية

األدوار /تكرار
  األنثوية

األدوار / تكرار
  المحايدة

  1  2  154  المجموع
  %0.6  %1.2  %98.8  النسبة المئوية

ي أوكلت  امن وفق محور األدوار الت اريخ لطالب الصف الث أظھرت نتائج تحليل كتاب الت
ى الرجل ل اب إل ي ذكرت في دروس الكت ة األدوار الت بت غالبي فئات المجتمع المختلفة، حيث نُس

ل  ة، وتمث ة العالي ة االجتماعي ة والمكان والذي أستحوذ على ادوار متنوعة ومتعددة تتصف باألھمي
ارب %. 98.8ذلك بما نسبته  ا يق ة بم اث متمثل ة لإلن داً % 1.2وظھرت نسبة األدوار الموكل وبعي

رة، ع ة كبي ز بأھمي و دور يتمي ل فھ ي التحلي رت ف ي ذك ى الت ب لألنث ذي نُس دور ال ام لل ن األرق
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ارب  ا يق من مجمل األدوار % 0.6وجاءت نسبة األدوار المشتركة التي أوكلت للذكر واألنثى بم
  .التي تم تحليلھا

  .مدنيةفيوضح التكرارات والنسب لألدوار في كتاب التربية ال :)23(رقم بالنسبة لجدول 

النسبة 
  المجموع/المئوية

األدوار /تكرار
  ذكورية

األدوار /تكرار
  األنثوية

األدوار / تكرار
  المحايدة

  2  3  21  المجموع
  %7.6  %11.5  %46.1  النسبة المئوية

ي  امن وفق محور األدوار الت ة لطالب الصف الث ة المدني اب التربي أظھرت نتائج تحليل كت
ة، ى  حددتھا فئات المجتمع المختلف اب إل ي ذكرت في دروس الكت ة األدوار الت بت غالبي حيث نُس

ة  ة العالي ة االجتماعي ة والمكان ددة تتصف باألھمي الرجل والذي أستحوذ على ادوار متنوعة ومتع
بته  ا نس ك بم ل ذل م وتمث ا األھ ى أنھ رة عل ي األس زز دور األب ف بة %. 46.1وتع رت نس وظھ

رة واحد كشرطية بصورة % 11.5رب لإلناث متمثلة بما يقا األدوار الموكلة ى لم وظھرت األنث
ا أعد  ذي طالم ي ال راء العمل األمن ر ايجابي نحو األفضل، وإئ ى تغيي دل عل ذا ي غير معتادة وھ

ى ألدوار المشتركة التي نسبت وكلت وجاءت نسبة ا. حكراً على الذكور فقط ذكر واألنث لكل من ال
  .ليلھا، تحت مسمى األوالد التي تشمل الجنسينمن مجمل األدوار التي تم تح% 7.6بما يقارب 

  ما صفات المرأة التي تعرضھا كتب الصف الثامن األساسي للجزء الثاني؟: سادسا
ذكر أو  واء لل وم أي صفات س ي كتب الرياضيات والعل ر ف م يظھ ه ل ل أن ن التحلي يتضح م

  .لألنثى، وربما ھذا قد يرجع إلى طبيعة المواد

  .رات والنسب للصفات في كتاب اللغة العربيةيوضح التكرا :)24(جدول 

النسبة 
  المجموع/المئوية

الصفات /تكرار
  ذكورية

الصفات /تكرار
  األنثوية

الصفات / تكرار
  المحايدة

  2  39  82  المجموع
  %1.64  %31.7  %66,66  النسبة المئوية

غ  ا ) 123(يتضح من الجدول أعاله أن مجموع الصفات بل ة ) 82(صفة، منھ صفة ذكوري
بته ب ا نس بته ) 39(، و%)66.66(م ا نس ة بم فة أنثوي ا ) 2(، و%)31.07(ص تركة بم فة مش ص

  %).1.64(نسبته 

  أما بالنسبة لكتاب التربية الوطنية وتحليله وفقا لمحور الصفات

درة الجسدية  القوة والق از ب جميع النماذج واألمثلة التي طرحت صورت الرجل بصفات تمت
ً والفكرية العالية، ولم يرد ذ   . كر أي صفة تختص باألنثى بتاتا
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  .فيظھر نتائج التكرارات والنسب للصفات في كتاب التاريخ :)25(أما جدول رقم 

النسبة 
الصفات /تكرار الصفات ذكورية/تكرار  المجموع/المئوية

  األنثوية
الصفات / تكرار

  المحايدة
  1  2  74  المجموع

  %1.2  %2.5  %96.1  النسبة المئوية

ي اتصف أظھرت نتائج تحل يل كتاب التاريخ لطالب الصف الثامن وفق محور الصفات الت
ى  اب ال بھا كل من الذكور واإلناث، حيث نُسبت غالبية الصفات التي ورد ذكرھا في دروس الكت
ائدة لصفات  ة الس ي تعزز الصورة النمطي الذكر والتي جسدت القدرة الجسدية والعقلية العالية الت

ي %96.1والسيطرة، وتمثل ذلك بما نسبته الرجل المتمثلة في القوة  ، وظھرت نسبة الصفات الت
ارب  ا يق ة بم اث متمثل ا اإلن زز الصورة % 2.5وصفت بھ ي تع ة الت د التبيع فاً يجس ان وص وك

اء الجواري واإلم فھا ب رأة المضطھدة بوص ة للم ا . النمطي تركة بم بة الصفات المش اءت نس وج
  .يلھامن مجمل الصفات التي تم تحل% 1.2يقارب 

  .يوضح نتائج التكرارات والنسب للصفات في كتاب التربية المدنية :)26(وجدول رقم 

النسبة 
  المجموع/المئوية

الصفات /تكرار
  ذكورية

الصفات /تكرار
  األنثوية

الصفات / تكرار
  المحايدة

  114  17  11  المجموع
  %33.3  %40.4  %26.1  النسبة المئوية

ي أظھرت نتائج تحليل كتاب التربية ا امن وفق محور الصفات الت لمدنية لطالب الصف الث
ي دروس  ا ف ي ورد ذكرھ ة الصفات الت بت غالبي اث، حيث نُس ذكور واإلن ا كل من ال اتصف بھ
الكتاب إلى الذكر والتي جسدت اتخاذ القرار ومن جھة أخرى ظھر الذكر بصور سلبية تتمثل في 

ائدة لصفات الر ة الس ل العنف التي تعزز الصورة النمطي وة والسيطرة، وتمث ة في الق جل المتمثل
بته  ا نس ك بم ارب %26.1ذل ا يق ة بم اث متمثل ا اإلن ي وصفت بھ بة الصفات الت رت نس ، وظھ

رأة % 40.4 ة للم ورة النمطي زز الص ي تع ة الت ة والمحروم دھا بالمعنف فاً يجس ان وص وك
جابي، وجاءت نسبة المضطھدة، وھذه نسبة عالية جداً مقارنة بصفات الذكر التي وردت بشكل اي

ارب  ا يق تركة بم فات المش ة % 33.3الص ت متباين ا، وكان م تحليلھ ي ت فات الت ل الص ن مجم م
  .ومتنوعة

  نتائج المقابالت
دارس في محافظات /لقد تبين من خالل تحليل مقابالت المعلمين ات التي أجريت في عدة م

  :نابلس وطولكرم وجنين تم اختيارھا بشكل عشوائي ما يلي
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نھم  اغلبية .1 المعلمين والمعلمات ليس لديھم إلمام واضح بمفھوم النوع االجتماعي، ومن لديه م
دريب ومشاركات في ورشات عمل ودورات، من خالل  ى ت المفھوم الصحيح، حصل عل

 .مؤسسات المجتمع المحلي لديه

ع  .2 ية، ال تعكس واق رأة في إعداد الكتب المدرس ى أن حجم مشاركة الم اجمع المبحوثون عل
دة الم ك لع وا ذل د أرجع ع، ولق رأة في مجال التعليم وال مستوياتھا العلمية والمھنية في المجتم

 :أسباب

 .إحجام المرأة نفسھا عن المشاركة في ذلك، ألسباب شخصية أو أسرية أو اجتماعية  .أ 

 .أن ذلك يعكس رؤى وسياسات المسئولين في الوزارة، حول قضايا النوع االجتماعي  .ب 

ة فيما يتعلق بالصور  .3 ا عالق امن، والتي لھ والرسومات التي تعرضھا كتب منھاج الصف الث
اك  ،بقضايا النوع االجتماعي لقد كانت اإلجابة من قبل المعلمين والمعلمات المبحوثين أن ھن

ة  ن األكثري اب، ولك ي الكت ة ف ومات المطروح ذه الصور والرس ن خالل ھ رأة م ور للم ظھ
 .لصالح الذكر

ة المنھاج حاول كثيراً مرا .4 تكلم ولغ ة الم ق استخدام لغ عاة قضايا النوع االجتماعي، عن طري
اج، فيما يتعلق برأي المعلمين والمعلمات المبحوثين ة المستخدمة في المنھ روا أن  ،باللغ عب

ذكر ب ال ة المخاط ود لغ ع وج ع، م ة  ،الجم تخدام اللغ وثين أن اس ن المبح دد م د رأى ع فق
ة و ،الذكورية ال يعني مخاطبة الذكر فقط ل العام ه من قب اد علي م االعتم ذا األسلوب ت لكن ھ

ة الجنسين تم مخاطب ة الطالب  ،عندما ي اء مخاطب م أثن ون أنھ د المبحوث وفي نفس الوقت أك
ز  ،والطالبات يستخدمون اللغة المؤنثة مع اإلناث، والمذكرة مع الذكور ى التركي باإلضافة إل

ا ل المس وم المعلمات بتحوي ى على لغة الجمع، كما تق ذكر إل ة الم ئل واألنشطة المصاغة بلغ
 .لغة أنثوية، وكذلك ذكر أمثلة عن نساء عالمات وباحثات أثناء تمرير الدروس المختلفة

امن،  .5 اج الصف الث يرى المعلمون أن قضايا النوع االجتماعي ال تظھر بشكل واضح في منھ
ث، أما بالنسبة لإلناث خالل الدروس، تقوم تلقائيا بتغيير لغة المخاط ى المؤن ذكر إل بة من الم

 .عند قراءة الدرس أو حل التمارين واألنشطة

د دورات، وورشات عمل حول  .6 أجمع المعلمون والمعلمات المبحوثين أن ھناك ضرورة لعق
 :قضايا النوع االجتماعي، ولكن ذلك بشروط منھا

ى   .أ  ر عل ذلك أث ون ل ى يك دورات، حت ذه ال ل ھ اج لمث دات المنھ دو ومع ع مع أن يخض
 .نھاجالم

ار   .ب  أثرين بأفك ر مت اعي موضوعيين، وغي أن يكون المدربون حول قضايا النوع االجتم
 .وأجندات غربية



 887ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرون ،رنده قادري

 2015، )5( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اً   .ج  ر كم ات أكث ديھم معلوم ى تكون ل ا، حت ة الشھادات العلي دربون من حمل أن يكون الم
 ً  .ونوعا

ئة  .7 ود للتنش ك يع بيا وذل م نس كل دائ ة بش اظ الذكوري تخدام األلف ن باس ات يقم بعض المعلم
الجتماعية حسب قولھم والبعض يجيب انه أسھل من الناحية اللغوية في اإلعراب وذلك فيما ا

 .يخص مادة اللغة العربية

دود  .8 وم مح اعي مفھ النوع االجتم ة ب ن األدوار المتعلق امن ع ي الصف الث ة ف وم الطلب مفھ
 .وضيق يؤكد على الدور اإلنجابي للمرأة والدور اإلنتاجي للرجل

ى إحدى المدارس ال .9 اء عل ة ولكن بن مختلطة للطلبة كان استخدامھم لأللفاظ الذكورية واألنثوي
ا  ي أوردھ ة الت النص الموجود في المنھاج يكثر تمجيد الذكور خاصة في القصص التاريخي

  .النص

ى في األدوار  .10 ذكر واألنث عند سؤال المعلمين ھل باستطاعتكم إبراز المساواة والتكامل بين ال
ا فات أج ن والص ب وال والمھ ي الغال ب ف ودة بالكت وص الموج ون بالنص أنھم يلتزم بوا ب

 .يتجاوزون ذلك خوفاً من تجاوز الحدود

ة  .11 دورات التدريبي ن ال ز، لك ين دون تميي ال الجنس ا ك افس عليھ ة يتن دريب والترقي رص الت ف
دل  ذا ي اعي بشكل واضح، وھ وع االجتم المتعلقة بالمنھاج الجديد ال تركز على مواضيع الن

اھيم على ا وعي الكامل بمف ن المسئولين والقائمين على برامج التدريب ليس لديھم الخبرة وال
 .النوع االجتماعي وكيفية توزيع األدوار يبن الرجل والمرأة في األسرة والمجتمع

د  .12 م تع ا وأن مجاالت العمل ل ال وتنوعھ بالرغم من تغير الظروف والتطور في طبيعة األعم
لتاجر والوزير والشرطي، إال أن المناھج ما زالت تحصر تلك المھن مغلقة أمام المرأة مثل ا

 .بالذكور

  نتائج المشاھدات
وع  ية حسب ن ب المدرس فية دون تصنيف الكت اھدات الص اج المش ھل إدم ن الس ن م م يك ل

  :المادة، وذلك يعود إلى

 .اختالف طبيعة المواد الدراسية −

 .تلطةاختالف طبيعة المدرسة كونھا ذكور أو إناث أو مخ −

 .اختالف الھيئة المشرفة على المدرسة كونھا حكومية أو خاصة −

  .اختالف الثقافات نظرا الختالف المدن −

وقد تبين من خالل المشاھدات لبعض الحصص الصفية في المدارس العديد من المالحظات 
  نوجزھا بما يلي
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  مشاھدات مادتي العلوم والرياضيات: أوالً 
 .ا النوع االجتماعيلم يكن ھنالك ظھور واضح لقضاي .1

ا وإنصاف في التعامل مع  .2 اظھر المعلمون والمعلمات خاصة في المدارس المختلطة توازن
 .قضايا النوع االجتماعي سواء في استخدام لغة التخاطب أو العمل في مجموعات مختلطة

 .لم يكن ھناك فصل بين الذكور واإلناث داخل المجموعات .3

ا أي ردة  بالنسبة لتعامل الطالب والطالبات .4 م يظھر من كليھم اعي ل مع قضايا النوع االجتم
 .فعل تجاه ھذه القضية وقد يعود ذلك لطبيعة المادة

 .بشكل تلقائي كانت الطالبات تحول اللغة الذكورية إلى لغة أنثوية أثناء قراءتھن للدرس .5

  مشاھدات مواد االجتماعيات : ثانياً 
  :ة تبين ما يليمن خالل المشاھدات في إحدى المدارس المختلط

 .عدد الذكور يفوق عدد اإلناث .1

 .والمناقشة اقل من مشاركة الذكور استجابة اإلناث للمشاركة في الدرس والحوار .2

 .البنات اقل جرأة والذكور أكثر حماسا وتفاعال ونشاط للمناقشة .3

ع األدوار  .4 اتھم حول توزي آراء الطلبة الذكور متحيزة مع الرجل وضد المرأة من خالل إجاب
بته  ا نس ادل م اتھم تع ت إجاب ث كان ية حي رأة مناصب سياس ولي الم ة ت ضد % 76وإمكاني

 .إمكانية أن تكون المرأة في مواقع صنع القرار

 %.24بقية الطلبة الذكور أيدوا تولي المرأة بتولي مناصب قيادية وذلك بنسبة  .5

بة  .6 ك بنس دن ذل ات أي ه يتناسب% 66البن ابي لكون ا اإلنج دن دورھ اقي أي ا  والب ع طبيعتھ م
 .األنثوية

ا % 73,3 .7 ة ودورھ رأة النمطي ة عن صورة الم اراً نمطي ون أفك ون يحمل ات ال يزال من البن
 .التقليدي في المجتمع

طة  .8 ام باألنش ئلة والقي ي األس ذكور ف ى ال ر عل ز أكث ة ترك ين أن المعلم ي حصة أخرى تب ف
 .الصفية

 .الخطاب اللغوي المستخدم خطاب محايد .9

ة  طالبات والمعلماتبمدارس اإلناث ال .10 ادي، على وعي جيد بأھمي رأة المجتمعي القي دور الم
 .ويعملوا على تعزيز صورة الفتاة مع ربط الدرس بالواقع الحقيقي للفتاة
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ر عن  .11 ى التعبي درة عل ا للق اة لحاجز الخوف ودعمھ تركز المعلمات على ضرورة كسر الفت
  .آرائھا مثلھا مثل أخيھا

  بالنسبة لمادة اللغة العربيةنتائج المشاھدات : ثالثاً 
 .المعلمة تستخدم األلفاظ الذكورية وتعزي ذلك للتنشئة االجتماعية .1

 .المعلمة قامت بحذف بيت من قصيدة عنترة وددت تقبيل السيوف كونه إباحي .2

 .استخدمت خمسة أمثلة ذكورية في حصة العلوم اللغوية ومثال واحد أنثوي .3

ي إحدى ال .4 م ف اھدة لمعل ن خالل المش ا م درك تمام ر م م غي ين أن المعل ة تب دارس الذكوري م
رأة في العصر الجاھلي وكيف  لمفھوم صورة المرأة في المنھاج حيث تحدث عن وضع الم

 .كرم اإلسالم المرأة

 .في إحدى المدارس المختلطة استخدامھم لأللفاظ الذكورية واألنثوية بناءا على النص .5

ة تبين من خالل المشاھدة انه يتم تمجيد ال .6 ة النصوص التاريخي ود لطبيع ك يع ذكور أكثر وذل
  . الموجودة في المنھاج والتي تعتز بقوة وشجاعة الذكور

وم  ص العل دارس لحص ي الم ت ف ي أجري اھدات الت ع المش الل جمي ن خ ا م ين لن يتب
  :والرياضيات وحصص المواد االجتماعية واللغة العربية ما يأتي

الفة قضايا النوع االجتماعي غائبة من الحص .1 واد المتنوعة الس ص الصفية خالل إعطاء الم
 .الذكر

 .سيادة األلفاظ واللغة الذكورية على جو الحصص سواء كان المعلم ذكراً أم أنثى .2

وع  .3 ايا الن ة قض ات لمعالج ين والمعلم دى بعض المعلم نص ل ن ال دود ع روج مح ك خ ھنال
 .االجتماعي

يا النوع االجتماعي، وھنالك طلب تبين وجود جھل غريب لدى المعلمين والمعلمات في قضا .4
 .باإلجماع إلعطائھم دورات متخصصة في قضايا النوع االجتماعي

ون  .5 دارس المختلطة ك ي الم ع الجنسين ضمن الصف الواحد ف ي التعامل م وازن ف ك ت ھنال
 .الصفوف تجمع كال الجنسين

ي .6 اعي ف وع االجتم ايا الن ي قض ات ف دى الطالب والطالب ام ل ود اھتم دم وج ين ع بعض  تب
 .المدارس، ووجود وعي بقضايا النوع االجتماعي في مدارس أخرى

  مناقشة النتائج المتعلقة بالكتب

منھم ذكور تقريبا ومشاركة % 90مصممي المنھاج في جميع الكتب المقررة للصف الثامن  .1
 .المرأة في اإلشراف والتصميم مشاركة غير فعالة
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ع  الخطاب ذكوري التي تم تحليلھا ويفوق الخطاب .2 وي في النسب من في جمي اللغوي األنث
 .النصوص ويختلف المواد التي تم تحليلھا

ي  .3 اھيم الراسخة ف ى المف ود إل ك يع د أن ذل ة واعتق ا أنثوي ر منھ ة أكث المھن واألدوار ذكوري
 .المجتمع الفلسطيني تجاه تقلد المرأة لألدوار النمطية والمھن التقليدية

دت لصالح ضيات والعلوم نظرا لطبيعة المادةلرياالسمات والصفات لم تظھر في كتب ا .4 ، وب
د تفوقت  ة فق ة المدني ا بالنسبة للتربي ة، أم ة الوطني الذكور في اللغة العربية والتاريخ والتربي
ة  ى طبيع ك إل ود ذل ا يع دة وربم ة والسمات المحاي ى الذكوري ة عل السمات والصفات األنثوي

 .النصوص المرتبطة بمادة التربية المدنية

النسبة للصور والرسومات التوضيحية معظم الكتب لم تكن تحتوي على صور ورسومات ب .5
  .وان وجدت فقد كانت للذكور أكثر منھا لإلناث

 مناقشة النتائج المتعلقة بالمقابالت
 .ضعف مفاھيم النوع االجتماعي لدى المعلمين والمعلمات بشكل عام .1

لت إل .2 ا وص ي وم رأة الحقيق ع الم ي وض اقض ف ك تن ة ھنال ة التقليدي ورة النمطي ه، والص ي
 .الموجودة في الكتب المدرسية

ود للتنشئة  .3 معظم المعلمين والمعلمات على حد سواء يميلون إلى فكرة تفوق الذكور وذلك يع
 .االجتماعية

ات  .4 ين من خالل استطالع آراء للطالب ك تب اجي وذل ى اإلنت تفضيل دور المرأة اإلنجابي عل
 .ثويةوالذي عزونه لطبيعتھا األن

ر  .5 اھيم غي ين مف ين الجنس اواة ب اعي والمس وع االجتم رأة والن وق الم ة بحق اھيم المتعلق المف
  .واضحة في أذھان طالب وطالبات الصف الثامن األساسي

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالمشاھدات

وم  ص العل دارس لحص ي الم ت ف ي أجري اھدات الت ع المش الل جمي ن خ ا م ين لن يتب
  :لمواد االجتماعية واللغة العربية ما يأتيوالرياضيات وحصص ا

الفة  .1 واد المتنوعة الس قضايا النوع االجتماعي غائبة من الحصص الصفية خالل إعطاء الم
 .الذكر

 .سيادة األلفاظ واللغة الذكورية على جو الحصص سواء إن كان المعلم ذكراً أم أنثى .2

ات  .3 ين والمعلم دى بعض المعلم نص ل ن ال دود ع روج مح ك خ وع ھنال ايا الن ة قض لمعالج
 .االجتماعي
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االجتماعي، وھنالك طلب تبين وجود جھل غريب لدى المعلمين والمعلمات في قضايا النوع  .4
 .إلعطائھم دورات متخصصة في قضايا النوع االجتماعيباإلجماع 

ون  .5 دارس المختلطة ك ي الم ع الجنسين ضمن الصف الواحد ف ي التعامل م وازن ف ك ت ھنال
 .الجنسين الصفوف تجمع كال

ي بعض  .6 اعي ف وع االجتم ايا الن ي قض ات ف دى الطالب والطالب ام ل ود اھتم دم وج ين ع تب
  .المدارس، ووجود وعي بقضايا النوع االجتماعي في مدارس أخرى

  والتوصيات الخاتمة
ميمھا  ي تص رأة ف اركة الم عف مش دى ض رى م طينية ي اھج الفلس ي المن تفحص ف إن الم

ة، ومن واإلشراف عليھا مما يضعف أو  يلغي صورة المرأة الفعالة والمشاركة في العملية التنموي
ى  ة أو حت ة التقليدي رأة في الصورة النمطي ا ظھور الم ين لن خالل تحليل منھاج الصف الثامن يتب

 عدم ظھورھا في الكتب المقررة للصف الثامن األساسي

  وفيما يلي عرض لبعض التوصيات
اعي في  .1 وع االجتم ة، من تفعيل دور وحدة الن اھج التعليمي اه المن يم تج ة والتعل وزارة التربي

اد  اعي، من اجل إيج وع االجتم ق بقضايا الن ا يتعل اھج فيم ذه المن دقيق ھ ة وت خالل مراجع
ى  ان عل ا سواء ك دم من خاللھ ا يق ى، في كل م ذكر واألنث ين ال وازن ب شكل من أشكال الت

تخدم ة المس يحية، أو اللغ ور التوض ومات والص توى الرس فات مس ن، أو الص ة، أو المھ
 .واألدوار وغيرھا، وكل ما يعكس الواقع الحقيقي لكل من الذكر واألنثى في المجتمع

ا الفلسطينية، بمختلف تخصصاتھا،  وحدات ودروس تتحدث  .2 ضرورة أن تتضمن مناھجن
ع  ب م ى جن ا إل ة جنب اركتھا الفاعل رأة ومش رز دور الم اعي، وتب وع االجتم ن قضايا الن ع

ي ررات  الرجل ف د توجد في بعض المق ي ق اة، من اجل سد الثغرات الت كل مجاالت الحي
 .عيالدراسية والمناھج، أو تقصير بعض المعلمين في تعاطيھم مع قضايا النوع االجتما

اعي، من  .3 إعداد دورات وورشات متخصصة للمعلمين والمعلمات حول قضايا النوع االجتم
روفين بموضوعيتھم ومصداقي ل مختصين مع داف قب ق األھ ى تتحق ين، حت دى المعلم تھم ل

  . المرجوة من ھذه الدورات و الورش التدريبية

 .مشاركة المرأة مشاركة حقيقية وفعلية في تصميم المناھجتفعيل  .4

اج  .5 ى حساسية المنھ اعي ومعن وع االجتم تدريب القائمين على إعداد المناھج على مفاھيم الن
 .للنوع االجتماعي

تالءم مع تغيير الصورة التي ور .6 ا ي ع األدوار بم ادة توزي اھج وإع رأة في المن ا الم دت عليھ
 .احتياجات المجتمع وبناًء على الكفاءة
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