
 ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

في  األساسي السابع، والثامن، والتاسع صفوفل المدنيةصورة المرأة في كتب التربية 

  المنھاج الفلسطيني
Woman's Image at Civic Education Textbooks in the Palestinian 

Curriculum from 7th to 9th
 Grade  

  
  العسالي علياء

  ة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، كلية العلوم التربوية، جامعاالبتدائيةقسم التربية 

 alia_71@najah.edu  :بريد إليكتروني

  )٢٤/٥/٢٠٠٦:  (، تاريخ القبول)١٥/٥/٢٠٠٥( : تاريخ التسليم

  ملخص

 فوفلص المدنية التربية كتب في ولھاتنا وكيفية المرأة صورة إلى التعرف الى الدراسة ھدفت
صور  من المحتوى تحليل تم حيث ،فلسطينيال المنھاج في األساسي التاسعو الثامنو السابع
 التربية وفي العمل، وفي األسرة، في المرأةة صور إلى للتعرف وتقويم وأنشطة ورسوم ومفاھيم
 الرجل، مع بالمقارنة تمثيلھا مدى لتبيان المھن توزيع وفي السياسية، المشاركة وفي والتعليم،

التربية  منھاج في وعشوائي ممنھج غير بشكل ولكن ممثلة كانت المرأة أن الدراسة نتائج وأظھرت
 بضرورة الدراسة أوصت النتائج، ضوء وعلى .األساسي التاسع وحتى السابع للصف المدنية

المناھج  على القائمين حرص و بضرورة النمطية، حيز من وإخراجھا المرأة تمثيل بنوعية االھتمام
  .بما يتمشى وواقع المجتمع إلى حد ماعلى مراعاة توزيع المھن بعدالة بين الرجل والمرأة 

 
Abstract 

This Academic study aimed at investigating woman’s image and how 
it was dealt with in civic education textbooks for 7th, 8th, and 9th grade in the 
Palestinian curriculum. the researcher analyzed the syllabus into pictures, 
concepts, drawings, activities and evaluation to investigate woman’s 
image in family, work, educational and learning process, political 
participation , and job images distribution, in order to investigate the 
range of her representation comparing to man. The research indicates that 
woman was represented but in a random and unmethodological way in 
civic education textbooks. Regarding the results the research 
recommends to pay more interest to the quality in which woman is 
represented taking her a way from traditional stereotype, and to pay more 
attention to the distribution of job images fairly between both male and 
female which will reflect to some extend a realistic and practical society. 
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  لمقدمةا

رأسھا األم، وبعد ذلك تأتي  يتلقى الطفل دروسه األولى في الحياة من األسرة وعلى
المدرسة، ووسائل اإلعالم، واألقران، وثقافة الشارع، وقد واجھت المؤسسة التربوية دوماً 
ً عليھا مواجھتھا بمضاعفة جھودھا للعمل على تطوير شخصية الطفل بما  التحديات، فكان لزاما

الجتماعية والسياسية في يتوافق مع التغيرات التي تحدث عليھا نتيجة المتغيرات الثقافية وا
  .المجتمع

وعلى نقيض ما كان منتظراً من المؤسسة التربوية، التي ظلت متمسكة بتوجھاتھا التقليدية، 
ووفية لجذورھا العثمانية، فقد ظل النظام التربوي متسمرا في القرن التاسع عشر، مما جعله 

شرين، فما زالت مثالً أركان عاجزاً عن التأثير على أطفال القرنين العشرين، والحادي والع
مع أن ، الكتاب المقرر، والمعلم، والصف، واالمتحانو، النظام التربوي كما ھي محددة بالمنھاج

عالم الطفل أصبح أوسع من ذلك بكثير، حيث تجاوزت معارفه الكتاب المقرر وتعدى مثله 
  .األعلى ومصدره للمعرفة المعلم فقط 

مجتمعات التقليدية، تمثل إحدى نظمھا االجتماعية التي في ال ً◌،وقد كانت المدرسة دوما
استخدمت المنھاج إلحداث التغيير، فقد كان لزاماً على المنھج أن يعكس الواقع، ويبرز ما فيه من 
سلبيات، وينمي شخصية المتعلم للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لھا، إال أن المدرسة تقوم بدور 

مجتمع من صور ومفاھيم وأدوار، دون العمل على إيجاد الحلول، أو المرأة التي تعكس ما في ال
ً يعكس الترتيب العمودي السلطوي، حيث يكون المعلم  إبراز العلل، فيظل معھا المجتمع سلطويا

والمدرسة ليست ھنا خارج ، متسلطاً على المتعلم، والرجل متسلطاً على المرأة، واألب على االبن
  .ية، بما تحويه من سلطوية، والحداثة وما تحويه من تقليديةحلبة الصراع بين التقليد

ورد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الجمعية العامة 
القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع ) "١٩٧٩(في ديسمبر 

ً من ك". مراحل التعليم بجميع أشكاله ون المنھاج بمفھومه الحديث يمثل مجموعة وانطالقا
الخبرات التربوية التي تھيؤھا المدرسة لتالميذھا لمساعدتھم على النمو الشامل والمتكامل في 
شتى جوانب الشخصية، فإن على المنھج أن يقوم بدوره كوسيلة تثقيفية تسھم في تعزيز إدراك 

  .(apple,1995)مكانة المرأة في المجتمع 

على االلتزام باإلعالن العالمي لحقوق ) ١٩٨٨(يضاً وثيقة االستقالل لعام وقد أكدت أ
) ١٠(اإلنسان، وباالتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأتبعتھا المادة 

المرأة والرجل سواء في الحقوق والحريات "من الفصل الثاني من المسودة الرابعة ونصھا أن 
  ".يجوز التمييز بينھما في ذلكاألساسية وال 

وقد ركزت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على ما ورد في وثيقة االستقالل فيما يتعلق 
وھدفت في خطتھا لتطوير المناھج إلى تغيير صورة المرأة النمطية التي عززتھا  ،بوضع المرأة

). ٢٠٠١سنيورة،(بية للمرأة المناھج التعليمية السابقة، وعلى تطوير مناھج تعكس صورة إيجا
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ومن خالل استعراض األسس العامة والمبادئ التربوية التي تبنتھا وزارة التربية والتعليم 
تم التوصل إلى افتقارھا الكلي ) ١٩٩٨(الفلسطينية في خطتھا للمنھاج الفلسطيني األول لعام 

رية والوطنية، أو األساس فلم ترد عليھا أية بنود في األسس الفك ،بشكل مستقل المرأة لموضوع
  .أو حتى األساس النفسي ضمن نص واضح وصريح، أو األساس المعرفي، االجتماعي

وتسعى اليوم الكثير من المؤسسات والمعاھد العربية، إلى إدماج مفاھيم حقوق اإلنسان في 
حقوق فمثالً يسعى برنامج المعھد العربي لحقوق اإلنسان إلدماج مفاھيم ، المناھج التعليمية

اإلنسان في المناھج التعليمية في نطاق عشرية األمم المتحدة للتربية على حقوق اإلنسان 
وقد تمثلت أھداف ھذا البرنامج في تحليل مناھج التعليم، ومحتوى الكتب  ،)٢٠٠٤ -١٩٩٥(

المدرسية العربية، لتقييم واقع التربية على حقوق اإلنسان والديمقراطية في البلدان العربية، 
كذلك العمل على تحديد العقبات التي تواجه أعمال إكمال مناھج تدريس حقوق اإلنسان في و

  .البلدان العربية

السابع  وفلصفالمرأة في كتب التربية المدنية  من ھنا جاءت ھذه الدراسة، لتحلل صورة
قضايا ، حيث إّن موضوع التربية المدنية يمس في المنھاج الفلسطيني األساسيوالثامن والتاسع 

  .ومفاھيم حساسة وأساسية في المجتمع، وأھمھا موضوع المرأة
  

  مشكلة الدراسة

تمحورت مشكلة الدراسة حول التعرف إلى صورة المرأة، وكيفية تناولھا في كتب التربية 
، وقد تم تناول ھذا في المنھاج الفلسطيني التاسع األساسيالثامن والسابع و وفالمدنية لصف

راسة عدة محاور متعلقة بموضوع المرأة وھي األسرة، والمساواة بين الموضوع من خالل د
النوعين في التربية والتعليم، والحق في اختيار العمل في بلد الفرد، والمساواة بين الزوجين، 

  .وتوزيع المھن حسب النوع، وحق المرأة في المشاركة السياسية
  

  أسئلة الدراسة

  :لة اآلتيةحاولت ھذه الدراسة اإلجابة عن األسئ

ة لصف .١ ة المدني رأة في األسرة في كتب التربي ا الم ابع  وفما الصورة التي تجسدت فيھ الس
 التاسع األساسي؟الثامن وو

ب الت .٢ ي كت ل ف ار العم ي اختي رأة ف دى وضوح حق الم ا م ة لصفم ة المدني ابع  وفربي الس
 التاسع األساسي؟الثامن وو

ة والتع .٣ وع  في التربي اواة في الن يم في كتب التما مدى المس ة لصفل ة المدني ابع  وفربي الس
 التاسع األساسي؟الثامن وو
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ابع و وفما مدى مشاركة المرأة في الحياة السياسية في كتب التربية المدنية لصف .٤ امن الس الث
 التاسع األساسي؟و

ة لصف .٥ ة المدني رأة في كتب التربي ا عمل الم ابع و وفما المھن التي انحصر فيھ امن  الس الث
 ألساسي؟التاسع او

رأة في كتب الت .٦ ة ما مدى وضوح صورة الم ة المدني ابع و لصفوفربي امن والس التاسع الث
 األساسي؟

  
  فرضيات الدراسة

  :افترضت ھذه الدراسة ثالث فرضيات، يقبل إحداھا وترفض االثنتان الباقيتان

ة: فرضية إيجابية .١ ة المدني  صورة المرأة ممثلة بشكل كاف وواضح وممنھج في كتب التربي
 .التاسع األساسيالثامن والسابع و وفلصف

ة : فرضية محايدة .٢ نھج وعشوائي، في كتب التربي ر مم صورة المرأة ممثلة ولكن بشكل غي
 .التاسع األساسيالثامن والسابع و وفالمدنية لصف

دي ونمطي في كتب : فرضية سلبية .٣ د وردت بشكل تقلي ة وھي ق ر ممثل رأة غي صورة الم
 .التاسع األساسيالثامن ولسابع وا وفالتربية المدنية لصف

  
  أھداف الدراسة

  :سعت ھذه الدراسة الى تحقيق األھداف اآلتية

اه  .١ ورتھا باالتج ر ص رأة وتغيي اف الم ة إنص اج لسياس ي المنھ ق مخطط دى تحقي د م تحدي
  .اإليجابي

ابع و وفتحديد مدى وضوح صورة المرأة في كتب التربية المدنية لصف .٢ امن والس التاسع الث
 .ياألساس

ة .٣ ة المدني ب التربي ي كت رأة ف ل الم ة تمثي د درج ف تحدي ابع و وفلص امن والس ع الث التاس
 .األساسي

ابع و وفلصف تحديد صورة المرأة في األسرة كما وردت في كتب التربية المدنية .٤ امن الس الث
 .التاسع األساسيو

ا و .٥ يم كم ة والتعل الي التربي ي مج وع ف ين الن ا ب اواة م دار المس ى مق ب التعرف إل ي كت رد ف
 .التاسع األساسيالثامن والسابع و وفلصف التربية المدنية
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ب  .٦ ي كت ده ف ذي تري ل ال ة العم ار طبيع ي اختي رأة ف ة للم ة المتاح دار الحري ى مق التعرف إل
 .التاسع األساسيالثامن والسابع و وفلصف التربية المدنية

 وفلصف التربية المدنية التعرف إلى المھن التي انحصر فيھا عمل المرأة، كما ورد في كتب .٧
 .التاسع األساسيالثامن والسابع و

ة  .٨ ه كتب التربي ا أشار إلي زوجين داخل األسرة، كم ين ال إلقاء الضوء على مقدار المساواة ب
 .التاسع األساسيالثامن والسابع و وفلصف المدنية

ة .٩ ي كتب التربي ية ف اة السياس ي الحي اركتھا ف رأة ومش ل الم دار تمثي ى مق ة التعرف إل  المدني
 . التاسع األساسيالثامن والسابع و وفلصف

ب  .١٠ ي كت رأة ف ن صورة الم ر ع ا، بمؤش رفين عليھ ية، والمش ب المدرس ؤلفي الكت د م تزوي
 .التاسع األساسيالثامن والسابع و وفلصف التربية المدنية

  
  أھمية الدراسة

  :تنحصر أھمية ھذه الدراسة فيما يلي

رأة .١ ى موضوع الم ا سلطت الضوء عل الي أنھ ة الح ة المدني ي كتب التربي ه ف ة تناول ، وكيفي
 .في المنھاج الفلسطيني التاسع األساسيالثامن والسابع و وفلصف) ٢٠٠٥-٢٠٠٤(

 .التوصل إلى نتائج تفيد المھتمين بالمناھج الفلسطينية وتقييمھا وتحليلھا .٢

اط ال .٣ ز نق ي تعزي اج ف ه المنھ اج ومنفذي اعد مخططي المنھ ائج تس ى نت ه، التوصل إل وة في ق
اج  ر المنھ ي عناص دت ف ا وج عف أينم اط الض الج نق ة ع ط لمحاول ات وخط ع آلي ووض

 .المختلفة
  

 حدود الدراسة

ة للسنة الدراسية  .١  وفلصف )٢٠٠٥-٢٠٠٤(اقتصرت ھذه الدراسة على كتب التربية المدني
 .بأجزائه كلھاو في المنھاج الفلسطيني التاسع األساسيالثامن والسابع و

كتب التربية المدنية المقررة، حيث حللت ھذه الدراسة محتوى ھذه الكتب من  تناولت أجزاء .٢
 .وتقويم وأيضا من صور ورسوم ،وأنشطة وخبرات، مفاھيم

  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

ا  تعرضت عدة دراسات وورش عمل لموضوعات عدة في المناھج الفلسطينية الجديدة ومنھ
اوي ما تطرق لقضايا جندرية أو قيم ية أو موضوع المرأة بشكل كلي أو جزئي، ففي دراسة لجرب

ز ضد  "المرأة في المناھج الفلسطينية"تحت عنوان ) ٢٠٠٣( اذج التميي ى نم ھدفت التعرف إل
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ادس  فين األول والس وم والرياضيات للص ة والعل ة المدني ة والتربي ة العربي ب اللغ ي كت رأة ف الم
ا األساسيين، توصلت فيه إلى أن الكتب ا لمدرسية تجاھلت القدرات الحقيقية للمرأة وقولبت أعمالھ

  .ومھامھا وأنشطتھا وتناولت قضية المرأة بشكل سطحي

ة من الصف تناولت ) ٢٠٠٤( وفي دراسة للعسالي ة المدني صورة المرأة في منھاج التربي
ة في المن األول وحتى السادس األساسي، رأة كانت ممثل ى أن الم ا، إل اج، وتوصلت من خاللھ ھ

نھج وعشوائي ر مم اج، ولكن بشكل غي ة عدة داخل المنھ رأة في صور تقليدي د ظھرت الم ، وق
ع صور  ة م داً بالمقارن ة ج بة قليل رأة، شكلت نس ا الم ي انحصرت فيھ ن، الت ى أن المھ إضافةً إل

  .المھن التي تمثل بھا الرجل داخل المنھاج مما يكّرس مفاھيم النمطية داخل المجتمع

ا ) ٢٠٠٣(صبري وفي دراسة ل دفت من خاللھ ة ھ ى والجزئي ة األول ة المرحل يم تجرب تقي
ادس  فين األول والس اج الص ة بمنھ طينية المتعلق ة الفلس اھج الدول وير من ة بتط الخاص

ى  األساسيين، د توصلت الدراسة إل د، وق اج الجدي وقد شملت عملية التقييم جوانب عدة من المنھ
اج الت ق بمنھ ا يتعل ان م ائج ك ار عدة نت د أث ة ق ة المدني دريس مبحث التربي ا أن ت ة فيھ ة المدني ربي

دارس ات الم دى معظم معلمي ومعلم بس ل ذا الموضوع ، الل ار أن ھ ى اعتب ع عل ر متوق و أم وھ
  .يعمل على تنمية روح المواطنة ويربطھا بمفاھيم إنسانية وعالمية، وھذا أمر ليس سھل التطبيق

رة  ي زھي ة ألب ي دراس اج موضوع تعرضت ل) ٢٠٠٤(وف ي المنھ اواة ف امح والمس التس
  .، أبرزت أن المنھاج يبين أن من واجبات الدولة أن توفر المساواة تجاه مواطنيھاالفلسطيني

وف  ة لع ي دراس ا وردت ف ا، كم ن تجاوزھ ي ال يمك اھج الت ر المن باب تغيي رز أس ن أب وم
طيني، إذ إن اال)٢٠٠٤( ع الفلس ي المجتم يم ف يخ الق ة لترس و الحاج ة ، ھ ات الوطني حتياج

يم  ن الق ة م يخ مجموع ى ترس ة إل ة بحاج ية الحالي ة والسياس ة والثقافي ادية واالجتماعي واالقتص
اج  ى منھ ة إل ذا بحاج دس، وھ طينية وعاصمتھا الق ة الفلس اء الدول ي بن اھم ف ي تس اھيم الت والمف

ي عملي اھمة ف رورية للمس ة الض ر المعرف ي نش ة ف ئوليته التربوي ل مس طيني تتمث اء فلس ة البن
ة ي . والتنمي اء ف ا ج طيني األول"وكم اج الفلس ة المنھ و  "خط دل النم اع مع ة ارتف إن مواكب ف

ى  السكاني يعد من أسباب تغيير المنھاج الفلسطيني، إذ إن توفير أعداٍد كافية من القوى القادرة عل
ل وزارة ال ة وتتحم رورة ملح بح ض ة أص ادية واالجتماعي ة االقتص ي التنمي اھمة ف ة المس تربي

دد  د ع ن تزاي ة ع كالت الناتج ة المش تقبل لمواجھ دادھا للمس ئولية إع طين مس ي فلس يم ف والتعل
من عدد السكان %)  ٣٠(تمثل ) ١٤-٥(السكان؛ حيث تشير المعطيات إلى أن الشريحة العمرية 

منھاج لذا فال. وھذا يحتاج إلى بناء منھاج فلسطيني متكامل العناصر لتوفير مثل ھذه القوى. تقريبا
ي  دل النمو السكاني ويلب اع مع وي يستوعب ارتف اد إطار تعليمي وترب الجيد ھو القادر على إيج

  . احتياجاته

م  داع المعل ز إب د مرك د عق ويين) ٢٠٠١(وق رفات ترب رفين  ومش ة لمش غ  دورة تدريبي بل
س من الصف الساد) ٢٠(، وتالميذ عددھم )٤٤( مشتركاً، معلمين ومعلمات عددھم) ٦٤(عددھم 

افظتي رام هللا  ة، بمح ة الغوث الدولي االبتدائي في مدارس تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ووكال
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ة ). ٢٠٠١(وغزة في العام  ارات وممارسات التربي ى مھ ذكورة عل ات الم دريب الفئ وقد ھدفت ت
  .المدنية ضمن إطارھا الفكري والفلسفي

ة المدوأوصى أبو عودة في مقالة له بعنوان  ة أساس مدرسة المستقبلالتربي ، )٢٠٠٤( ني
اء  ا، وعدم االكتف ة داخل المدرسة وخارجھ ة المدني ادئ التربي اھيم ومب إلى ضرورة ممارسة مف
بالتعليم النظري لھا، وذلك من أجل ربط موضوعات التربية المدنية بخطط التنمية الفلسطينية في 

  .شتى المناحي الحياتية

الي  ارت العس ة ) ٢٠٠٣(وأش ي دراس وان ف ا بعن ية لھ ى شخص ة عل ة التربوي ر العملي أث
ذي  المتعلم في المجتمع الفلسطيني ر ال إلى أن العملية التربوية، وبالرغم من التوسع الكمي الكبي

رة ود األخي ي العق ي ف ع العرب دى المجتم يم ل اع التعل ي قط ي ، حصل ف ا، فھ ي ذاتھ ت ھ ا زال م
ه، حيث مفروضة على المتعلم وال تتفق مع حاجاته ورغبات ه، وال مع روح العصر الذي نعيش في

ة . االعتماد الكلي على الكتاب المدرسي فقط  ة ضيقة وأحادي ة أنظم وألن أنظمتنا التعليمية الراھن
ديس  وم تك الجانب، فھي أنظمة يسيطر عليھا مفھوم القرون الوسطى في التعليم والتعلم، وھو مفھ

  . ال على دوافع المتعلمين وميولھم في اإلبداع المعلومات، وإحراز السيطرة على رموز التعلم
  
  عريف المفاھيم والمصطلحاتت

  من المفاھيم الواجب تحديدھا، وھيوردت في ھذه الدراسة مجموعة 

اج للتربية المدنية  الرئيسالطالب المقصود بالكتب ھنا كتاب : كتب التربية المدنية .١ في المنھ
 .نشطة، وأشكال، ورسوم، وصور، وقيم، وتقويما فيه من مفاھيم، وحقائق، وأالفلسطيني بم

رأة .٢ رأة : الم ة والم ة، والزوج ة، واالبن ة، والطالب ة الطفل ذه الدراس ي ھ المرأة ف المقصود ب
 .العاملة في المجتمع الفلسطيني

وى .٣ يس، : المحت اعر واألحاس دركات، والمش ات، والم ات، والبيان ائق، والمالحظ و الحق ھ
تم ي ي ول، الت اه  والتصميمات والحل ان وبن ل اإلنس ه عق ا فھم تنتاجھا مم استخالصھا أو اس

ى خطط،  ا إل وأعاد تنظيمه وترتيبه لنتاجات الخبرة الحياتية التي مر بھا وعمل على تحويلھ
 ).١٩٩٧سعادة، (وأفكار، وحلول، ومعارف، ومفاھيم، وتعميمات، ومبادئ، ونظريات

طة .٤ تعلم لتح: األنش ه الم وم ب مي يق ي أو جس ود عقل ا أي مجھ دف م ق ھ ان (قي علي
 ).١٩٩٩وھندي،

ا فھي : الخبرة .٥ ي يعيش فيھ ة الت ة في البيئ تشير إلى التفاعل بين المتعلم والظروف الخارجي
 ).٢٠٠١سعادة وابراھيم،(تعني ما يفعله التلميذ كي يتعلم وليس ما يفعله المعلم لتعليم التلميذ 

ي تتو:  التقويم .٦ ة المستمرة الت ا للتحقق العملية المتدرجة النامي املون فيھ لھا المدرسة والع س
داف  ق األھ ي تحقي رات ف طة والخب ق واألنش ة الطرائ وى وفعالي ة المحت دى مالءم ن م م

 ).١٩٨٢حمدان،(ومعرفة مدى تحقق تلك األھداف 
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ى : المفاھيم .٧ نمط من أنماط المعرفة، وھي عبارة عن كلمة أو تعبير تجريدي موجز يشير إل
ل من مجموعة من الحقائق أو األفك ى التقلي اھيم عل دريس المف ة ت ار المتقاربة وتساعد عملي

 ).٢٠٠١سعادة وإبراھيم،(إعادة التعلم 
  

  إجراءات الدراسة

  :إلتمام ھذه الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية

ة  .١ ة المدني ب التربي زاء كت ع أج ابع و وفلصفحصر جمي امن والس ع األساسي الث ي التاس ف
  ).٢٠٠٥-٢٠٠٤(ام الدراسي للعالمنھاج الفلسطيني 

ار  .٢ رأة واألسرة، واختي رأة، وھي الم تصميم جداول تتناول عدة محاور متعلقة بموضوع الم
وع يم، ينالعمل والمساواة في تقلد الوظائف بين الن ة والتعل وع في التربي ين الن اواة ب ، والمس

واردة على كل وحق المرأة في المشاركة السياسية، وتضمن كل جدول تفصيالً للتكرارات ال
 .محور، وتبين الصف، والجزء، والوحدة، وعنوان الدرس، والتعليق الوارد على كل تكرار

ابع و وفلصفتصميم جدول يوضح توزيع المھن الواردة في كتب التربية المدنية  .٣ امن الس الث
ع األساسي و وعالتاس ين الن وع ينب ين الن ة ب ل مھن رارات ك دول تك ي الج ر ف ث يظھ ، بحي

 .ا في المحتوىحسب ظھورھ

طة،  .٤ وم، واألنش كال، والرس اھيم، واألش ل المف الل تحلي ن خ زاء م وى األج ل محت تحلي
ذه  غ ھ ذكر وتفري ابقة ال اور الس ھا للمح الل تعرض ن خ ك م ويم، وذل رات، والتق والخب

  .التكرارات في الجداول السابقة الذكر
  

  نتائج الدراسة

ؤالتھا، توصلت الباحثة، كما ورد في بعد تحليل المحتوى، وفي ضوء أھداف الدراسة وتسا
  :الجداول التابعة ألسئلة الدراسة، إلى النتائج اآلتية

ما الصورة التي تجسدت فيھا المرأة في األسرة في كتب التربية المدنية   :السؤال األول
  التاسع األساسي؟و الثامنالسابع و وفلصف

  المرأة في األسرة : )١(جدول 

  الوحدة  التكرار
  وان الدرسعن  الدرس

  الوصف
  السابع األساسي  الصف

واجبات وحقوق   ١نشاط/٣  ٢  ١
  العامل

ول  ة حص ه أھمي وارد في نص ال اقش ال نن
ا الحق  ة ومنھ وق المختلف ى الحق رأة عل الم
روف  المة ظ حية وس ة الص ي الوقاي ف
  .العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب
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  )١(تابع جدول رقم ... 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  سالدر

  الوصف
  السابع األساسي  الصف

ا   اإلعالم والتواصل  ١  ٣  ٢ از وفيھ ابع التلف رة تت م أس ي الرس ر ف يظھ
  تجلس األم على األريكة

اإلعالم والرأي   ٢  ٣  ٣
  العام

العون  يھم األم يط ا ف رة بم راد أس م ألف رس
  .صحف كل حسب اھتماماته الشخصية 

التنشئة   ١  ٣  ٤
ل الديمقراطية داخ

  األسرة

تھم  رسمان األول ألفراد أسرة يصغون البن
ا،  ر م ي أم ا ف ة نظرھ ن وجھ ر ع ي تعب الت
ن  ل عضو م ا ك ترك فيھ ة يش اني لعائل والث

ا  اط م مين "أعضائھا بنش ي الرس ر ف ويظھ
  ".األم واألب متعاونين

ا تحتاجه   "  ١  ٤  ٥ ى م اط تشير إل درس نق ورد في ال
منھا  ن ض رة وم ل األس اركة داخ المش

زالمس رة دون تميي راد األس ين أف ي  اواة ب ف
ة زوج والزوج ين ال ات ب وق والواجب  الحق

  .والبنت والولد

رٍّ   "  ١  ٤  ٦ ف نف درس كي ي ال رة ورد ف ين أس ق ب
ة ر ديمقراطي ومن  ، ديمقراطية وأخرى غي

اط  ين النق زوج : ب ين ال م األدوار ب تقاس
  والزوجة 

ي ورد  "  ١  ٤  ٧ درس ف ف ال رٍّ  كي ين قنف رة ب  أس

ةديمقر رى اطي ر وأخ ة غي ن ، ديمقراطي  وم

ر عن : بين النقاط إتاحة المجال للمرأة للتعبي
  آرائھا فيما يخص واقع األسرة ومستقبلھا

رٍّ   "  ١  ٤  ٨ ف نف درس كي ي ال رة ورد ف ين أس ق ب
ة ر ديمقراطي رى غي ة وأخ ن ، ديمقراطي وم

اط ين النق ارج : ب ل خ رأة بالعم ماح للم الس
ا في مساعدة ا ألسرة من البيت ألخذ دورھ

تقاللھا  يد اس ادية وتجس ة االقتص الناحي
ي  ا ف يعزز دورھ ذي س ادي ال االقتص

  .المجتمع
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  )١(تابع جدول رقم ... 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  السابع األساسي  الصف

رٍّ   "  ١  ٤  ٩ ف نف درس كي ي ال رة ورد ف ين أس ق ب
ة ر ديمقراطي رى غي ة وأخ ن  ،ديمقراطي وم

ين النق ين األوالد : اط ب ة ب ي المعامل دل ف الع
 ،أو المشاركة ،والبنات سواء أكان في التعليم

  .أو العمل

رٍّ   "  ١  ٤  ١٠ ف نف درس كي ي ال رة ورد ف ين أس ق ب
ين  ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية ومن ب

اط  ة : النق ي رعاي اركة األب واألم ف مش
يمھم  ربيتھم وتعل ياً وت حياً ونفس اء ص األبن

ً وحسن العناي   .ة بھم اجتماعياً وثقافيا

اقش الحوار  قضية الفقر  ٢نشاط/٣  ٤  ١١ ه : نقرأ ونن د أم أنت "يسأل أحم
ل  د أن أكم وق وأري أني متف ا أمي ب رفين ي تع

ي ى  ،تعليم ة إل ي بحاج أن أب عر ب ي أش ولكن
ه اذا ال : فتجيب األم. مساعدتي بالعمل مع لم

دھا  تتكلم مع والدك بھذا الموضوع فتوجه بع
  .وأخبره بذلكإلى أبيه 

قضية حقوق   ٢  ٤  ١٢
  اإلنسان

و  ي ھ وان فرع درس ورد عن ص ال ي ن ف
ان" وق اإلنس طينيين لحق رة الفلس ث " نظ حي

ة االستقالل من  ه وثيق ا أكدت علي ورد فيه م
ع  ض جمي ا رف دة منھ وق ع ات وحق حري

ين الرجل أشكال التمييز ومن  ز ب ا التميي بينھ
  .والمرأة

    الثامن األساسي  الصف    

أسرتي صورة   ١  ١  ١٣
  عن مجتمعي

ؤدي  ا ي ة مم تعد األسرة الفلسطينية أسرة أبوي
اذ  إلى إضعاف مشاركة أفراد األسرة في اتخ

  .القرارات األسرية
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  )١(تابع جدول رقم ... 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  األساسي الثامن  الصف

ب   "  ١  ١  ١٤ ف جوان اب مختل ذي أص ور ال ع التط م
رأة الحي اة في المجتمع الفلسطيني، ودخول الم

ي  اھم ف ا س ت مم ارج البي ل خ ال العم مج
رارات  ي ق اء ف رأة واألبن اركة أفضل للم مش

  .األسرة

د   "  ١نشاط/١  ١  ١٥ ي أح يراً ف رحياً قص ھداً مس ب مش نكت
  :المواقف اآلتية

ي /١ ول ف ول التح اه ح ه وأب اقش أم ى ين فت
  .دراسته إلى مدرسة مھنية

اق/ ٢ اة تن ال فت رورة إكم ي ض ديھا ف ش وال
  .تعليمھا بدل الزواج في سن مبكرة

مسؤوليات   ٢  ١  ١٦
  أعضاء األسرة

دي  اختلف شكل األسرة الفلسطينية من التقلي
ى دور  اً عل ا انعكس تباع ديمقراطي مم إلى ال

  .جاباً داخل األسرةالمرأة إي

اش  "  ٢  ١  ١٧ ايا للنق اً : قض اك تعاون أن ھن عر ب ل تش ھ
  ي اتخاذ القرار؟داخل أسرتك ف

رة  "  ٢  ١  ١٨ ي األس رأة ف ات :دور الم ي المجتمع ف
ط اً فق رأة زوجة وأم د دور الم م يع ، الحديثة ل

ل أصبحت  ي ب ل المنزل ة العم ق رھين م تب ول
  .راً مساٍو للرجل في شتى المجاالتعنص

اً   "  ٢  ١  ١٩ تحمال أيض ع أن ي رة والمجتم ى األس عل
اصة مسؤوليات وظيفة األمومة ومتطلباتھا خ

رأة ة للم ة الصحية  ،الصحة اإلنجابي والرعاي
  .لألطفال التي تعد مسؤولية عظيمة
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  )١(تابع جدول رقم ... 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  األساسي لثامنا  الصف

دير   "  ٢  ١  ٢٠ و تق وم نح ة الي ات الحديث ه المجتمع تتج
أكبر لدور المرأة الرئيسي في الحياة كصانعة 

ى أ ب إل ى جن اً إل ال جنب ة أجي رة، ومربي س
عى  ة تس ة وموظف ع كعامل ي المجتم ا ف دورھ

  .لتطوير مجتمعھا

ق صحة   صحة األسرة  ٣  ١  ٢١ رأة من منطل لم يعد ينظر لصحة الم
ب رتھا فحس ا وأس ور ، طفلھ ن منظ ا م وإنم

ھا  رأة نفس ات الم ار احتياج ين االعتب ذ بع يأخ
ة ا كطفل ل حياتھ ل مراح ر ك ، وعب

 .وفي سن اإلنجاب وما بعد اإلنجابومراھقة،

ر  "  ٣  ١  ٢٢ زواج المبك ار ال ار :آث ن اآلث ر م اك الكثي ھن
ة  ا نتيج حة األم وأطفالھ ى ص ؤثر عل ي ت الت
ى  درتھا عل دم ق م األم وع ال جس دم اكتم لع

ل رات المصاحبة للحم أو بسبب ، تحمل التغي
رات  والدة لم ل وال ات الحم رارات لعملي التك

والٍ  دة وبشكل مت ا، ع ى  مم رأة إل يعرض الم
  .خطر يھدد صحتھا وصحة أطفالھا

اش  "  ٣  ١  ٢٣ ية للنق رأة : قض رم الم ر يح زواج المبك ال
اذ  ي اتخ اركة ف ى المش درة عل ن المق م

  .القرارات األسرية والمجتمعية

ي  "  ٣  ١  ٢٤ ر نفس اقش: اختب ار : أن رأة آث يم الم لتعل
  .إيجابية على صحة المرأة واألسرة

رة   نجاباألسرة واإل  ٤  ١  ٢٥ ى األس اب عل دل اإلنج اع مع ار ارتف آث
ع ال : والمجتم حة األم واألطف أثر ص ا ت منھ

ي  اھمتھا ف زل ومس ارج المن ل األم خ وعم
  .إعالة األسرة وتطوير المجتمع
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  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  الثامن األساسي  الصف

م   ال للعنف  ١  ٤  ٢٦ ي الرس ا األم ف ا فيھ وياً بم ون س رة يلھ أس
  .واألب

رأة   "  ١  ٤  ٢٧ د الم ف ض ف للعن درس تعري ي ال ورد ف
ة أو  اة الخاص ي الحي ا ف ع عليھ واء الواق س

  .العامة

ل العنف الجسدي: ضحايا العنف األسري  "  ١  ٤  ٢٨ ، مث
ر زواج المبك راث ، ال ن المي ان م والحرم

  .والتعليم

ي  "  ١  ٤  ٢٩ ر نفس د المما: أختب ل تع ة ھ ات اآلتي رس
  ممارسات عنيفة ولماذا؟

  .امرأة منعھا زوجھا من العمل خارج البيت -

فتاة أرغمت على ترك المدرسة والزواج في  -
  .سن السادسة عشرة

اة  - د وف راث بع ا من المي ا أخوتھ امرأة حرمھ
  .والديھا

أن   أبلغ احتجاجي  ٣  ٤  ٣٠ دولي ب ع ال رف المجتم د اعت ا اآلن فق أم
د المرأة من قضايا العنف األسري والعنف ض

  .حقوق اإلنسان التي تعد مسؤولية الدولة

ذين   "  ٣  ٤  ٣١ م األشخاص ال ما ھي المؤسسات، ومن ھ
ف  االت العن ي ح يھم ف وء إل ا اللج يمكنن

ريعي س التش ري؟ المجل لطة /األس الس
ة/التنفيذية وسائل / العديد من المؤسسات األھلي
الم اكل / اإلع ل المش ة لح يرة والعائل العش
  .يةاألسر

  "ال يوجد"  التاسع األساسي  الصف    
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  تكرارات الرجل والمرأة في األسرة : )٢(جدول 

  مجموع  امرأة/ تكرار  رجل/تكرار  

  ٢٣  ١٢  ١١  السابع

  ٣٠  ١٩  ١  الثامن

  صفر  صفر  صفر  التاسع

  ٤٣  ٣١  ١٢  المجموع

  %١٠٠  %٧٢  %٢٧,٩  النسبة

دول ن الج ي ا )٢و  ١( ينيتضح م ت ف رأة تمثل ب أن صورة الم ي كت د ف كل جي رة بش ألس
ة  ة المدني فالتربي ابع و وفلص امن والس يالث ع األساس رأة  ،التاس بة الصور للم كلت نس ث ش حي

وعين %)٢٨(في حين مثلت الصور المتعلقة في الرجل  ،%)٧٢( د ظھرت ، من الصور للن فق
ا داخل  ةً مع صور ألدوار أخرى لھ المجتمع المرأة داخل األسرة بتركيز عاٍل في الكتب، مقارن

راد  ين أف ا ب فقد ظھرت في كتاب التربية المدنية للصف السابع األساسي في عدة صور، كوجودھ
  .أو تطالع، أو تحاور أبناءھا الذكور واإلناث ، األسرة تشاھد التلفاز

رة،  ة داخل األس ابع األساسي قضية الديمقراطي ة للصف الس ة المدني اب التربي ي كت ورد ف
ّرض درس  ث تع ئ"حي رةالتنش ل األس ة داخ ية  "ة الديموقراطي ذه القض دعم ھ اور ل دة مح لع

ات كاإلشارة إلى  ز في الحقوق والواجب راد األسرة دون التميي ين أف ضرورة ضمان المساواة ب
زوج والزوجة، وإتاحة  ين ال بين الزوج والزوجة واالبن واالبنة، تقاسم األدوار داخل األسرة ب

رأة بالعمل المجال للمرأة للتعبير عن آرائھا ف ع األسرة ومستقبلھا، والسماح للم يما يخص واق
تقاللھا  يد اس ادية وتجس ة االقتص ن الناحي رة م اعدة األس ي مس ا ف ذ دورھ ت ألخ ارج البي خ
وعين وإتاحة  اء من الن ة األبن ة في معامل ع، والعدال االقتصادي الذي سيعزز دورھا في المجتم

  .ركة في العملفرص متساوية لھما سواء في التعليم أو المشا

ي درس ارة ف ابع األساسي تمت اإلش ة للصف الس ة المدني اب التربي ة كت ي نھاي قضية " ف
ين  إلى وثيقة االستقالل "حقوق اإلنسان ز ب ا التميي ز، ومن بينھ التي رفضت جميع أشكال التميي
  .الرجل والمرأة

ّرق درس  ي تط امن األساس ة للصف الث ة المدني اب التربي ي كت ورة"وف رتي ص ن  أس ع
راد األسرة  "مجتمعي ي تحد من مشاركة أف ة لألسرة الفلسطينية الت إلى الصورة األبوية التقليدي

اة  ع جوانب الحي ى التطور في جمي في اتخاذ القرارات األسرية، وفي الدرس نفسه تتم اإلشارة إل
ا  ا دعمھ ل مم وق العم ى س ت إل ث دخل رأة حي ع الم ى وض ره عل طيني وأث ع الفلس ي المجتم ف

  .ادياًَ◌، وكذلك تحّسنت مساھمة المرأة واألبناء في قرارات األسرةاقتص
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ذي حصل  ، "مسؤوليات أعضاء األسرة"وفي درس آخر بعنوان  ى االختالف ال تطرق إل
ل  رأة داخ ى دور الم ابي عل ه اإليج ديمقراطي وانعكاس ى ال دي إل كل التقلي ن الش رة م ل األس داخ

اون داخل األسرة في وقد طرحت في الدرس ذاته عدة قضاي، األسرة ا للنقاش منھا موضوع التع
  .اتخاذ القرار، ودور المرأة في األسرة ما بين المجتمعات التقليدية والحديثة

امن األساسي، وفي درس  رأة"تطرق كتاب التربية المدنية للصف الث لصحة  ،"صحة الم
ة درس لقضية مھم ا تطرق ال ا، كم داً وھي قضية  المرأة واحتياجاتھا عبر مراحل عمرھا كلھ ج

ذه القضايا ، مبيناً آثاره السلبية على المرأة واألطفال واألسرة بشكل عام الزواج المبكر ويطرح ھ
اش ي درس . للنق اب ف دالت اإلنج ور مع رض لمح ا يتع اب"كم رة واإلنج اس  "األس اً انعك مبين

رأة  ى صحة الم اب عل ة لإلنج دالت المرتفع زلوإالمع ارج المن اركتھا خ و . ضعاف مش ا ھ ومم
ه لموضوع العنف في درس  امن األساسي تناول ة للصف الث ة المدني اب التربي ال "إيجابي في كت

ف ة أو الخاصة "للعن اة العام ي الحي واء ف رأة س ف ضد الم كاالً  ،فتعّرض لقضية العن يّن أش وب
ددة  زواج الللعنف من خالل صور متع زواج، وال ى ال يم كاإلرغام عل ان من التعل ر، والحرم مبك
دي ف الجس راث والعن ي درس . والمي اجي"وف غ احتج ع  ، "ابل ى دور المجتم اب إل ار الكت أش

وق  المدني المحلي والدولي في الحد من ظاھرة العنف األسري ضد المرأة، وصنفه كحق من حق
وء إليھ ي يجب اللج ى المؤسسات الت ار إل ة، وأش ؤولية الدول د مس ي تع ان الت االت اإلنس ي ح ا ف

  .العنف المختلفة

  .أما كتاب التربية المدنية للصف التاسع األساسي، فلم يتطرق فيه المحتوى لھذا المحور

العمل في كتب التربية المدنية ما مدى وضوح حق المرأة في اختيار   :السؤال الثاني
  ؟لصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي

  .في تقلد الوظائف بين النوعين اختيار العمل والمساواة : )٣(جدول 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  السابع األساسي  الصف

  .رسمان أحدھما لطبيبة أسنان تزاول عملھا  حاجة المجتمع لتنوع المھن  ٢  ٢  ١

نشاط/٣  ٢  ٢
١  

ين الرجل   واجبات وحقوق العامل اواة ب اقش النص الخاص بالمس نن
والمأخوذ من اتفاقية  والمرأة في ميدان العمل

رأة  د الم ز ض كال التميي ة أش ة كاف مناھض
  .١٨/١٢/١٩٧٩الصادرة في 

نشاط/٣  ٢  ٣
٢  

اقش  " دى : نن ي إح ة ف ى لوظيف دمت ليل تق
ة،  تالشركات المحلي د أن عمل نة  وبع دة س لم

ونصف الحظ مدير الشركة أنھا حامل وألنه 
  .خدمتھا قرر إنھاء الموظفينيھتم بشكل 
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  )٣( رقم لجدوتابع ... 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  السابع األساسي  الصف

ل   قضية الفقر  ٣  ٤  ٤ ف نعم ر، وكي احبة للفق واھر المص الظ
واردة ومن البنود ،على الحد منھا إعطاء  ال

  .المرأة دورھا في العمل واإلنتاج

    الثامن األساسي  الصف    

أسرتي صورة عن   ١  ١  ٥
  مجتمعي

ع التط ب م ف جوان اب مختل ذي أص ور ال
ول  طيني ودخ ع الفلس ي المجتم اة ف الحي
د  م يع ت، ل ارج البي ل خ ال العم رأة مج الم
ا  اق، مم األب المصدر الوحيد للدخل واإلنف
ساھم في مشاركة أفضل للمرأة واألبناء في 

  .قرارات األسرة

مسؤوليات أعضاء   ٢  ١  ٦
  األسرة

يم....  الي التعل ى مج رأة إل ول الم ن دخ  لك
ة  ي مكان ر واضح ف ى تغي ل، أدى إل والعم
ا  ام زوجھ المرأة األسرية، وموقفھا العام أم

  .وأبنائھا

رة  "  ٢  ١  ٧ ي األس رأة ف رأة : دور الم ق الم م تب ل
ل أصبت عنصراً  ي ب ل المنزل ة العم رھين
اجي  مساٍو للرجل، تشاركه في العمل اإلنت
  .وفي مھمة تطوير المجتمع وإعالة األسرة

ن   سرةصحة األ  ٤  ١  ٨ ل م ى ك أثير عل ه ت اب ل رة اإلنج كث
الزوجين فعمل األم خارج المنزل يسھم في 

  .إعالة األسرة وتطوير المجتمع

نشاط/٤  ١  ٩
٢  

رأة   " يم الم ن تعل ل م ن ك راً ع ب تقري اكت
  .ومشاركتھا في العمل خارج المنزل

نشاط/٣  ٢  ١٠
١  

ى   الدستور ھو الحكم اة من الحصول عل قصة تحرم خاللھا فت
ا وظيف بب إعاقتھ ك بس ا وذل م كفاءتھ ة رغ

  .الجسدية
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  )٣( رقم جدولتابع ... 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  األساسيالثامن   الصف

ل : القوانين والعنف  أعرف حقي  ٢  ٤  ١١ ة مث ات الدولي من االتفاقي
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

تخاذ اإلجراءات المرأة التي تلزم األعضاء با
ارس  ذي يم ز ال ى التميي ة للقضاء عل الالزم

  .ضد النساء 
    التاسع األساسي  الصف    
احترام الكرامة   ١  ١  ١٢

  اإلنسانية
ر  ى تعزي دني إل تسعى مؤسسات المجتمع الم
ي  اركتھن ف م مش الل دع ن خ اء م دور النس

ة اة المختلف االت الحي ى ، مج ول عل والحص
ر اوية في األجور وف  ،ص العملحقوق متس

ة  ازات األموم ي إج وقھن ف ائھن حق وإعط
  .ورعاية األطفال

نشاط/١  ١  ١٣
٣  

اش  " رأة : قضية للنق دل إعطاء الم ھل من الع
  أجراً أقل من الرجل لنفس العمل؟

نشاط/٣  ٢  ١٤
١  

إنشاء ودعم المؤسسات 
  األھلية

ا المھندسة  عرض لمشكلة في العمل تواجھھ
ول دور النقاب اش ح ر ونق اھرة عبي ي الم ة ف

  .مساعدتھا
من ضمنھا بعض : من ينتھك حقوق اإلنسان  حقوقنا  ١  ٣  ١٥

ين  ز ب ذي يمي اص ال اع الخ ات القط ممارس
  .الرجال والنساء في األجور

حقوق المرأة حقوق   ٤  ٣  ١٦
  إنسان

ة  ا اتفاقي دت عليھ ي أك وق الت ض الحق بع
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

  :وھي
ة بسبب الحمل أو حظر الفصل من الخدم -

وحظر التمييز والفصل من  ،إجازة األمومة
  .العمل على أساس الحالة الزواجية

إدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر  -
  .وضمان العودة لنفس العمل السابق

 الحملتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة  -
  .أنھا مؤذية لھا األعمال التي يثبتفي 

  .المساواة في األجور -
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  )٣( رقم جدولتابع ... 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  األساسي التاسع  الصف

نشاط/٤  ٣  ١٧
٢  

ي   " ة ف رأة المختلف ى أدوار الم اش عل نق
  .المجتمع والمقبول والغير مقبول اجتماعيا

أعبر عن رأيي في المواضيع : أختبر نفسي  "  ٤  ٣  ١٨
سة مھن من حق النساء ممار"التالية ومنھا 

  ."غير تقليدية إذا رغبن بذلك

  .تكرارات الرجل والمرأة في اختيار العمل والمساواة في تقلد الوظائف  : )٤(جدول 

  مجموع  امرأة/ تكرار  رجل/تكرار  

  ٢٥  ٤  ٢١  السابع

  ١٦  ٧  ٩  الثامن

  ١٢  ٧  ٥  التاسع

  ٥٣  ١٨  ٣٥  المجموع

  %١٠٠  %٣٣,٩  %٦٦  النسبة

دول ن الج فأن ) ٤و  ٣( ينيتضح م ة لص ة المدني ب التربي ي كت رأة ف ل الم ابع  وفتمثي الس
امنو بةو الث ا بنس رأة ھن ث وردت الم ادل حي ر ع ع ضعيفاً وغي ل ، %)٣٤( التاس ين تمث ي ح ف

  %).٦٦(الرجل بنسبة 

وع عمل التاسع األساسي لموضو الثامنالسابع و وففقد تطّرقت كتب التربية المدنية لصف
ودرس  "حاجة المجتمع لتنوع المھن"األساسي في درس  في كتاب الصف السابعف ؛المرأة

تعرضت النصوص فيھما إلى اتفاقية مناھضة أشكال التمييز كافة  ،"واجبات وحقوق العامل"
ً  ١٨/١٢/١٩٧٩ضد المرأة الصادرة في    .وطرحت قضايا للنقاش حول ھذا المحور أيضا

ي سوق العمل وضرورة وردت أھمية مشاركة المرأة فوفي كتاب الصف الثامن األساسي 
وذلك من خالل تعرضه للتطور الذي أصاب جميع جوانب الحياة ، إتاحة المجال لھا ومساندتھا

مسؤوليات أعضاء " ودرس"أسرتي صورة عن مجتمعي"في المجتمع وذلك من خالل درس 
لالتفاقيات الدولية كاتفاقية  "أعرف حقي"كما أشار في درس  "صحة األسرة"ودرس  "األسرة

  .ضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالق
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وفي كتاب الصف التاسع األساسي كّرر الكتاب تعّرضه لنفس الموضوع مؤكداً أھمية دعم 
المرأة للدخول لسوق العمل وضرورة إسھام مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ھذا الدور مثل 

احترام الكرامة " خالل درس المطالبة بمساواة األجور والحقوق بين الرجل والمرأة وذلك من
  ".إنشاء ودعم المؤسسات األھلية"ودرس  "اإلنسانية

ً تجدر اإلشارة إلى تطرق كتاب الصف التاسع األساسي  ومن الجانب اإليجابي أيضا
ويطرح  ،"حقوق المرأة حقوق إنسان"ودرس ،"حقوقنا" لموضوع حقوق المرأة في درس

تيح للمتعلم التعامل مع المشكالت االجتماعية ويحثه قضايا عدة للنقاش حول ھذا الموضوع مما ي
على ضرورة إيجاد حلول لھا مما ينمي لديه مھارات التفكير التحليلي والناقد وأسلوب حل 

  .المشكالت

ما مدى المساواة ما بين النوعين في التربية المدنية والتعليم في كتب   :السؤال الثالث
  سع األساسي؟التاالثامن والسابع و وفالتربية لصف

  .في التربية والتعليم: المساواة بين النوعين:  )٥(جدول 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  السابع األساسي  الصف

احترام األعمال   ١  ٢  ١
  والمھن

ام  م أم ه المعل يظھر رسم لصف يقف في
  .التالميذ والتلميذات

ن أو  اإلعالم واالتصال  ١  ٣  ٢ ة م م عائل ي الرس ع ف ات م الد وبن
  .والديھما يشاھدون التلفاز

ا   اإلعالم والرأي العام  ٢  ٣  ٣ رد فيھ ل ف الع ك ة يط م عائل ي الرس ف
  .صحيفة حسب اھتماماته

التنشئة الديمقراطية   ١  ٤  ٤
  داخل األسرة

غون  رة يص راد أس مين األول ألف رس
ا في  ة نظرھ البنتھم التي تعبر عن وجھ

ة يشترك في اني لعائل ا، والث ا كل أمر م ھ
عضو من أعضائھا بعمل ما في المطبخ 

  .بما فيھم األب واألوالد

وم   "  ١  ٤  ٥ ود مفھ ن وج ر ع ل تعبي أفض
اركة  و مش رة ھ ل األس ة داخ الديمقراطي
رارات  ال وق ي أعم ا ف ع أفرادھ جمي

رة ل حسب ، األس ؤولياتھا ك ل مس وتحم
  .عمره ومقدرته
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  )٥(تابع جدول رقم ... 

  الوحدة  التكرار
  ن الدرسعنوا  الدرس

  الوصف
  السابع األساسي  الصف

  ما الذي تحتاجه المشاركة؟  "  ١  ٤  ٦

ز  - راد األسرة دون تميي ين أف اواة ب المس
زوج  ين ال ات ب وق والواجب ي الحق ف

  .والزوجة، وبين الولد والبنت

ه  - ل ل و فك ل عض ة ك رام فردي احت
  اھتماماته الخاصة

كيف نفرق بين أسرة ديمقراطية وأخرى   "  ١  ٤  ٧
  :ديمقراطية غير

ال في تحمل مسؤوليات . - إشراك األطف
ون  رة وتك ص األس ھم وتخ تخص
ة  دراتھم المعرفي ع ق جمة م منس

  .والجسدية

ل األسرة الديمقراطية نزاعاتھا عن تتح -
  .طريق الحوار

ات  - ين األوالد والبن العدل في المعاملة ب
تعلم أو المشاركة  ك في ال سواء كان ذل

  .أو العمل

اء مشاركة الجميع بما ف - يھم األب واألبن
  .في المساعدة في األعمال المنزلية

ة   "  ١  ٤  ٨ رة منتج ي أس ة ھ رة الديمقراطي األس
ا  ة، ألنھ ة والثقاف ة والحيوي ز بالفعالي تتمي
ارة  ديھم مھ ي ل ا وتنم غي ألفرادھ تص

  .التعبير عن النفس
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  )٥(تابع جدول رقم ... 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  األساسي لثامنا  الصف

أسرتي صورة عن   ١  ١  ٩
  مجتمعي

ذة : مشھد صفي ه التلمي لخصت من خالل
ذ عن مواقف أسرھن  بين إجابات التالمي
ديقاتھن  ارھن لص ة اختي ن ناحي م
ومالبسھن وأسباب ارتياد بعضھن مقاھي 
ر  ول األس اش ح ك نق ع ذل ت، وتب اإلنترن

  .الديمقراطية

نشاط/١  ١  ١٠
١  

"   ً رحيا ھداً مس ب مش د  نكت ي أح يراً ف قص
  :المواقف اآلتية

ه - ه وأبي اقش أم حول التحول في  فتى ين
  دراسته إلى دراسة مھنية

ال  - ي ضرورة أكم ديھا ف اقش وال اة تن فت
  تعليمھا بدل الزواج في سن مبكرة

ر نفسي  "  ١  ١  ١١ ذه : اختب ذي اتخ ار الموقف ال أخت
  :منھاوعدة حاالت  تجاه

ام ا - ل إتم ي قب زويج أخت د ت رة تري ألس
  .ليمھاتع

رة  "  ٢  ١  ١٢ ي األس اء ف رة : دور األبن ي األس تراع
ا  ال فيم ة لألطف وق العام طينية الحق الفلس
ن  اتھم الممك اتھم ورغب ق بحاج يتعل
ھا  رة نفس رس األس ث تك ا حي توفيرھ

  .ودخلھا لتحقيق أمانيھا

٢  ١  ١٣/ 
  ٢نشاط

وقي  " ب بحق اتي وأطال زم بواجب ب :ألت أكت
  :واجباتي مقابل حقوقي التالية

رب أ - ذاء والش ى الغ ل عل حص
ة،  والدواء،أحصل على الحماية والرعاي
ه عن نفسي، أشارك األسرة  أتعلم، أرف

  .في نشاطاتھا وقراراتھا
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  )٥(تابع جدول رقم ... 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  األساسي لثامنا  الصف

ي  "  ٢  ١  ١٤ ر نفس ادة : أختب ى زي ل عل ف نعم كي
  .سك داخل األسرةالتعاون والتما

ر: قضايا للنقاش  أعبر عن نفسي  ٢  ٣  ١٥ ، للطفل الحق في التعبي
ع  ب جمي ة طل ق حري ذا الح مل ھ ويش
ا  ار وتلقيھ ات واألفك واع المعلوم أن
واء  دود س ار للح ا دون أي اعتب وإذاعتھ
ن أو  ة أو الف ة أو الطباع القول أو الكتاب ب

  .بأية وسيلة أخرى يختارھا الطفل

اونون في رسم   "  ٢  ٣  ١٦ ألطفال من الجنسين يتع
  .تعليق مجلة حائط تعبر عن آرائھم

رسم ألسرة يلعبون معاً وفيھا األبناء من   ال للعنف  ١  ٤  ١٧
  .الجنسين مع األبوين

ر  "  ١  ٤  ١٨ رأ وأفك ن : أق أ اآلم رة الملج ّد األس تع
صياتھم ألبنائھا فيھا يكبرون وتتشكل شخ

  .ةوتتفتح قدراتھم اإلبداعي

ي  "  ١  ٤  ١٩ ر نفس اقش : أختب ي "ن رق ف أب يف
  ".المعاملة بين ابنه وابنته

ر  أعرف حقي  ٢  ٤  ٢٠ ول األخ: أفك ه يق م ألخ وأخت ا : "رس أن
ي : " وتجيبه األخت" أحسن منك ا مثل أن

  ."مثلك وعندي نفس حقوقك وواجباتك

ا   "  ٢  ٤  ٢١ ول ألمھ اة تق م لفت ي أن " رس ن حق م
  ."أتعلم

    التاسع األساسي  الصف    

حقوق الطفل حقوق   ٣  ٣  ٢٢
  إنسان

ل وق الطف ة حق ّرف اتفاقي ل " تع أي طف
ة  ن الثامن اوز س م يتج اة ل بي أو فت ص

   .عشرةً 
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  )٥(تابع جدول رقم ... 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  األساسي التاسع  الصف

  : حقوق اإلنسان األساسية لألطفال  "  ٣  ٣  ٢٣

ي ال - اء والحق ف ي البق ى الحق ف و إل نم
  .أقصى الحدود وبأفضل طريقة ممكنة

الحق في الحماية من المؤثرات واألذى  -
 .واالستغالل

اة األسرية  - الحق في المشاركة في الحي
 .والثقافية واالجتماعية مشاركة كاملة

  .الحق في التعليم -

طة  التضامن مع المسنين  ٣  ٤  ٢٤ ي : األنش ة ف ين طفل واراً ب ب ح نكت
وجدتھا المسنة  الثانية عشرة من عمرھا
  .حول احتياجات الجدة

دور المؤسسات في   ٤  ٤  ٢٥
  التضامن

ة ب وم الدول التعليم ، .....تق ماح ب والس
  ...لجميع أفراد المجتمع

  .تكرارات الذكور واإلناث في الحق في التربية والتعليم : )٦(جدول 

  مجموع  امرأة/ تكرار  رجل/تكرار  

  ١٨  ٨  ١٠  السابع

  ٣٠  ١٤  ١٦  الثامن

  ٩  ٤  ٥  لتاسعا

  ٥٧  ٢٦  ٣١  المجموع

  %١٠٠  %٤٥,٦  %٥٤,٤  النسبة

ة  أن) ٦(و )٥(جدول اليظھر  ة المدني يم في كتب التربي ة والتعل تمثيل حق اإلناث في التربي
ذكور، %)٤٥.٦(من الصف السابع وحتى التاسع كان بنسبة   %)٥٤.٤(في حين كانت نسبة ال

  .وھذا تمثيل ليس عادالً 
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ى التاسع ) ٥(ل فكما ورد في الجدو ابع وحت ة من الصف الس ة المدني يظھر في كتب التربي
األساسي صور عدة لطالب وطالبات داخل الصف، وألبناء ذكور وإناث داخل األسرة يشاھدون 

العون الصحف از، ويط ي درس  ،التلف اب  ف د الكت ا، وأك ع أبنائھ اقش م وصور أخرى ألسر تتن
رة" ل األس ة داخ ئة الديمقراطي ابع األساسي لل "التنش راد صف الس ع أف اركة لجمي ة المش أھمي

رارات وتحمل المسؤوليات األسرة اذ الق ال واتخ ين األسر ، في األعم ة ب ويطرح قضية المقارن
اب  "مسؤوليات أعضاء األسرة"الديمقراطية وغير الديمقراطية للنقاش، وكذلك في درس في كت

  .الصف الثامن

في الصف الثامن  "أعبر عن نفسي"س وتظھر قيمة حرية التعبير واضحة في در
األساسي، وكذلك في كتاب نفس الصف يظھر مفھوم المساواة من خالل طرح قضية للتفكير 

أنا مثلي "يظھر خاللھا األخ واألخت في حوار حول أدوارھما تجيب من خاللھا األخت بعبارة 
  "ن أتعلممن حقي أ"وفتاة أخرى تقول ألمھا ، "مثلك وعندي نفس حقوقك و واجباتك

وفي كتاب الصف التاسع األساسي، يتم التعرض لقضية حقوق الطفل في شتى المجاالت 
  ."حقوق الطفل حقوق إنسان"بشكل كاف وذلك في درس 

ياسية في كتب التربية المدنية ما مدى مشاركة المرأة في الحياة الس  :السؤال الرابع
  ؟لصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي

 .حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية : )٧(جدول 

  الوحدة  التكرار

  الوصف  عنوان الدرس  الدرس
  "ال يوجد"  السابع األساسي  الصف
    الثامن األساسي  الصف

نشاط/١  ١  ١
١  

مسؤوليات أعضاء 
  األسرة

  :نتحاور فيما يلي

االً  - اك أعم اس أن ھن ض الن رى بع ي
ومسؤوليات خاصة بالرجل ال تستطيع 

  .رأة القيام بھاالم

ة فلسطين : "نقرأ ونفكر  الدستور ھو الحكم  ٣  ٢  ٢ ، .........إن دول
وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم 
اس  ى أس ة عل وق العام ي الحق ز ف التميي
ين الرجل  ون أو ب دين أو الل رق أو ال الع

  ......"والمرأة 
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 )٧(تابع جدول رقم ... 

  الوحدة  التكرار
  رسعنوان الد  الدرس

  الوصف
  الثامن األساسي  الصف

نحن مواطنون نشكل   ٤  ٢  ٣
 ً   أحزابا

م ل ون رس يرة يرفع اركن بمس اء يش نس
  .الفتاتفيھا 

  : قضايا للنقاش  "  ٤  ٢  ٤

طيني " - ل فلس ق لك اب ح االنتخ
وفلسطينية توفرت فيه أو فيھا الشروط 
انون  ذا الق ي ھ ا ف وص عليھ المنص

وذلك بغض النظر ، لممارسة ھذا الحق
ن الدين أو االنتماء السياسي والمكانة ع

ة، إذا  ادية والعلمي ة واالقتص االجتماعي
  ".أتم الثامنة عشرة من عمره

ان أم " - راً ك طيني، ذك ل شخص فلس لك
ى ر ، أنث ره أو أكث ن عم ين م م الثالث أت

راح،  راء االقت دد إلج وم المح ي الي ف
اخبين  وكان اسمه مدرجاً في جدول الن

شروط الواجب النھائي، وتوفرت فيه ال
ا في الناخب، الحق في ترشيح  توفرھ

  ."نفسه لعضوية المجلس

    التاسع األساسي  الصف     

نشاط/٢  ١  ٥
٢  

التعددية في المجتمع 
  الفلسطيني

نثير نقاشاً بين مجموعتين حول مشاركة 
ل  ث تمث ية حي اة السياس ي الحي رأة ف الم
اركة  دھا لمش ى تأيي ة األول المجموع

اة الس ية، والمجموعة المرأة في الحي ياس
  .الثانية موقفھا المعارض لذلك

المشاركة في   ١  ٢  ٦
  االنتخاب والترشيح

ام  رأة أم ل وام م رج ي الرس ر ف يظھ
  .صندوق االقتراع لالنتخاب
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 )٧(تابع جدول رقم ... 

  الوحدة  التكرار
  عنوان الدرس  الدرس

  الوصف
  األساسي التاسع  الصف

يح  "  ١  ٢  ٧ اب والترش تطيع أي ويس: االنتخ
مواطن أو مواطنة يستوفي الشروط التي 
ات  ة انتخاب يتضمنھا القانون الترشيح ألي
ى  درة عل حين الق ي المرش رض ف ويفت

  ......خدمة مجتمعھم و

ع   "  ١  ٢  ٨ ي المرب ر ف ل " يظھ اب حق لك االنتخ
ا  ه أو فيھ وفرت في فلسطيني وفلسطينية ت
ذا  ي ھ ا ف وص عليھ روط المنص الش

  ....."ذا الحق القانون للممارسة ھ

من الحقوق التي يتمتع : الحملة االنتخابية  "  ١  ٢  ٩
ل  ام بحم حة القي ح أو المرش ا المرش فيھ
حة  ح والمرش ق للمرش ة ويح انتخابي

  .استعمال الطرق التي يبيحھا القانون

اط/١  ٢  ١٠ نش
١  

ة   " نجري مناظرة بين مجموعتين من طلب
الصف حول قضية إعطاء نسبة محددة 

د ل ن المقاع س م ي المجل اء ف لنس
  .التشريعي

الحق في : من الحقوق السياسية والمدنية  أنواع حقوق اإلنسان  ٢  ٣  ١١
ة وفي  المشاركة في إدارة الشؤون العام

  .التصويت والترشيح في االنتخابات

رأة   ٤  ٣  ١٢ وق الم ... حق
  حقوق إنسان

اني  ان تع وق اإلنس ات لحق اك انتھاك ھن
ل ال ال مث اء دون الرج ا النس ان منھ حرم

والمشاركة في  ،من المشاركة السياسية
وذلك بمنعھا من االنتخاب  ،صنع القرار
يح رم  ،والترش دول تح ض ال ي بع فف

النساء من الحصول على بطاقة شخصية 
  .أو قيادة السيارات
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 .تكرارات الرجل والمرأة في المشاركة في الحياة السياسية : )٨(جدول 

  مجموع  امرأة/ تكرار  رجل/تكرار  

  ٠  ٠  ٠  السابع

  ١٠  ٤  ٦  الثامن

  ١٣  ٨  ٥  التاسع

  ٢٣  ١٢  ١١  المجموع

  %١٠٠  %٥٢  %٤٧  النسبة

ة  )٨و  ٧( ينجدولاليشير  إلى أن حق النساء في المشاركة السياسية قد تكرر في كتب التربي
ل الرجل بنسبة ، )%٥٢(الثامن والتاسع األساسيين بنسبة وف السابع والمدنية لصف في حين تمث

اة السياسية  ،%)٤٧( مما يعكس عدالة في التوزيع فيما يتعلق بمشاركة الرجال والنساء في الحي
  .في المجتمع الفلسطيني

لھذا  لم يتعرض كتاب التربية المدنية للصف السابع األساسي فإن) ٧(فكما ورد في الجدول 
دستور ال"أما في كتاب الصف الثامن فقد تعّرض إلى نصوص من الدستور في درس ، المحور

، التي تلغى من خاللھا أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون "ھو الحكم
يظھر فيه رسم لنساء يرفعن الفتات خالل  ،"نحن مواطنون نشّكل أحزاباً "وفي درس 

حق االنتخاب والترشيح مشاركتھن في مسيرة، وفي نفس الدرس يتم التعرض لموضوعات مثل 
وفي درس ، المجتمع الفلسطيني مورداً النص القانوني لفتح باب النقاش بين الطلبةفي  للنوعين

حرمان المرأة من المشاركة في كذلك يتعّرض الكتاب إلى أشكال العنف، ومنھا  "ال للعنف"
  .الحياة العامة

مفھوم التعددية في المجتمع وأما كتاب الصف التاسع األساسي فقد أوضح أھمية 
ورجع مرةً أخرى  "التعددية في المجتمع الفلسطيني"ح ذلك للنقاش في درس وطر الفلسطيني،

لموضوع المشاركة السياسية للمرأة في  "المشاركة في االنتخاب والترشيح"وتطّرق في درس 
حق المرأة كإنسان الترشيح واالنتخاب، وكّرر أيضاً تعّرضه لقضية حقوق اإلنسان مركزاً على 

وفي التصويت والترشيح  ،في المشاركة في إدارة الشؤون العامةفي عدة جوانب منھا الحق 
حقوق .. حقوق المرأة "ودرس  "أنواع حقوق اإلنسان"وذلك في درس  في االنتخابات

  ."إنسان

ما المھن التي انحصر فيھا عمل المرأة في كتب التربية المدنية من   :السؤال الخامس
  الصف السابع وحتى التاسع األساسي؟
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  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .ننوعيتوزيع المھن على ال : )٩(جدول 

  تكرارات/الرجل  تكرارات/المرأة  المھنة  الرقم

  صفر  ة/معلم  ١
  

  تكرارات) ٥(
  سابع) ٤(
  ثامن) ١(

  تكرار) ١(  صفر  ة إطفاء/عامل  ٢
  سابع

  تكرار)١(  صفر  ة/سائق   ٣
  سابع

  تكرار) ١(  صفر  ة/طيار  ٤
  سابع

  تكرار) ١(   ة أسنان/طبيب  ٥
  سابع

  صفر

  تكرار)٢(  صفر  مدرسةة /مدير  ٦
  تاسع

  تكرار) ٢(  صفر  ة/حداد  ٧
  سابع

  تكرار) ١(  صفر  ة/دھان  ٨
  سابع

  تكرار) ١(  صفر  ة/صياد  ٩
  ثامن

  تكرار) ١(  صفر  ة في مصنع/مسؤول   ١٠
  سابع

  تكرار )١(  ة/مھندس  ١١
  تاسع

  تكرار)١(
  سابع

  تكرار )٢(  صفر  ة/شرطي  ١٢
  سابع) ١(
  ثامن) ١(

  تكرار )١(  صفر  ة/سباك  ١٣
  سابع
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 )٩(تابع جدول رقم .. .

  تكرارات/الرجل  تكرارات/المرأة  المھنة  الرقم
  تكرار )١(  صفر  ة/كھربائي  ١٤

  سابع
  تكرار) ٢(  صفر  ة/موظف  ١٥

  سابع )١(
  ثامن) ١(

  تكرار )١(  صفر  ة/بناء  ١٦
  سابع

 تكرار )٢(  صفر  ة/قاضي  ١٧
  سابع )١(
  ثامن) ١(

  تكرار )١(  صفر  ة أدوات صحية/عامل  ١٨
  سابع

  تكرار )١(  صفر  ة/كاتب  ١٩
  سابع

  تكرار )١(  صفر  ة/محرر  ٢٠
  سابع

  تكرار )١(  صفر  ة/محامي  ٢١
  ثامن

  تكرار )١(  صفر  ة عام/مدعي  ٢٢
  ثامن

  تكرار) ١(  ة تشريعي/عضو  ٢٣
  تاسع

  تكرار) ٢(
  ثامن) ١(
  تاسع) ١(

  تكرار )١(  صفر  ة شركة/صاحب  ٢٤
  تاسع

  تكرار )١(  صفر  ة شركة/مدير  ٢٥
  تاسع

  ٣٥  ٣   المجموع
  %٩٢,١  %٧,٩    النسبة
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من المھن الواردة في حين أن %) ٧.٩(الى أن المرأة قد تمثلت بنسبة ) ٩(الجدول يشير 
مرة واحدة حيث وردت المرأة في كتاب الصف السابع . منھا) %٩٢.١(الرجل قد تمثّل بنسبة 

في حين ورد الرجل في الصفوف ، كطبيبة أسنان ومرة أخرى كمھندسة في كتاب الصف التاسع
 .أخرى وبتكرارات مختلفةمھنة ) ٢٣( الثالثة ممثالً من خالل

ابع  وفلصف ما مدى وضوح صورة المرأة في منھاج التربية المدنية  :السؤال السادس الس
  التاسع األساسي؟الثامن وو

  .توزيع التكرارات للصور التي ظھر من خاللھا الرجل والمرأة : )١٠(جدول 

  مجموع امرأة رجل المجال

  ٤٣ ٣١ ٢٢ في األسرة

  ٥٣ ١٨ ٣٥ في العمل

  ٢٣ ١٢ ١١ المشاركة السياسية

  ٥٧ ٢٦ ٣١ التربية والتعليم

  ٣٨ ٣ ٣٥ توزيع المھن

  ٢١٤ ٩٠ ١٢٤ مجموع

  %١٠٠ %٤٢ %٥٧,٩ النسبة

رأة  )١٠(جدول اليوضح  حجم التكرارات للصور التي ظھر من خاللھا كل من الرجل والم
ة للصف ة المدني ابع و وففي كتب التربي امن والس د التاسع األساسي، الث رأة ق حيث يظھر أن الم

، مما يعكس تمثيالً غير ممنھج %)٥٧,٩( في حين تمثل الرجل بنسبة، %)٤٢.١( تمثلت بنسبة
  .وعدم عدالة في التمثيل بالمقارنة مع الرجل في كتب التربية المدنية ،وعشوائي للمرأة

د في حين أن ص، %)٥٩(لقد ظھرت المرأة بالدور التقليدي لھا داخل األسرة بنسبة  ورھا ق
ن خالل الجدول  ك م ر ذل ن، حيث ظھ الم المھ ي ع رارات ) ٤(تضاءلت ف بة تك ذي كانت نس ال

، فقط %)٣٣.٩(المرأة مقابل الرجل في موضوع المساواة في تقلد الوظائف بين النوعين بنسبة 
ى أن ) ٩(وفي الجدول  رارات إل وعين أشارت التك الذي تعرض لتوزيع المھن في الكتب على الن

ى نسبة  المرأة د حصلت عل واردة في الكتب%) ٧,٨(ق ل ضعيف ،من المھن ال ذا تمثي وال  وھ
  .يعكس الصورة الواقعية، فيما يتعلق بعمل النساء في واقعنا الفلسطيني
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أن المرأة والرجل ) ٨(وأما فيما يتعلق بالحق في المشاركة السياسية، فقد اتضح من الجدول 
ةحصال على تمثيل عادل فيما يتعلق بھذ ة المدني د في كتب التربي اواة ، ا البن راً نجد أن المس وأخي

ى أن ) ٦(في التربية والتعليم ما بين الذكور واإلناث والذي توصلت الباحثة ومن خالل الجدول  إل
  . وھو تمثيل عادل إلى حد ما %)٥٤,٤(فيما مثل الذكور %) ٤٥,٦(اإلناث قد مثلت بنسبة 

  
  االستنتاجات

نتائج توصلت الباحثة إلى قبول الفرضية المحايدة والتي تشير إلى أن من خالل استعراض ال
ولكن بشكل غير  ،األساسي لصفوف السابع والثامن والتاسعالمرأة ممثلة في كتب التربية المدنية 

  .ممنھج وعشوائي
  

  التوصيات

  :في ضوء النتائج السابقة توصي الباحثة بضرورة اآلتي

التي ترد فيھا المرأة داخل األسرة في كتب التربية المدنية  االھتمام بنوعية التمثيل للصور .١
  .للصف السابع وحتى التاسع األساسي، والخروج ما أمكن من حيز الصور النمطية

العمل على زيادة الصور التي تعطي المرأة حقھا في العمل، وفي تقلد الوظائف في المجتمع  .٢
 .التاسع األساسيو الثامنوالسابع  وفالفلسطيني في كتب التربية المدنية لصف

والثامن السابع  وفتوزيع المھن بشكل عادل بين النوعين في كتب التربية المدنية لصف .٣
 .التاسع األساسيو

زيادة الجھود لتقييم وتحليل المناھج الفلسطينية للعمل على تعزيز نقاط القوة فيھا، وعالج  .٤
  .مراحل المختلفةمواطن الضعف أينما وجدت في عناصر المنھج المختلفة ولل

رصد السياسات التربوية للعملية التربوية للمرحلة اإللزامية، وتحديد مدى التقائھا مع  .٥
 .محتوى المناھج وتحديداً فيما يتعلق بموضوع المرأة في المجتمع

  
  االقتراحات

 :في ضوء النتائج التي توصلت اليھا الدراسة تقترح الباحثة اآلتي

الصف، ليتحقق كون المتعلم محوراً للعملية التربوية والذي الدعوة إلى أنسنة المدرسة و .١
  .تبعد عنه الممارسات الحالية كل البعد

رق  .٢ ه بط ى تدريس ل عل ة، والعم ة المدني اج التربي ن منھ ات م اء االتجاھ ى بن ز عل التركي
ة  ارات الحياتي ات والمھ ي االتجاھ ل، وتبن ى التحلي درة عل تعلم الق دى الم ي ل اليب تنم وأس

  .ة، بدالً من تدريسھا كمادة معرفية بحتةاإليجابي
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 www.almualem.net 

د ". المرأة في المناھج الفلسطينية"، )٢٠٠٣.(جرباوي، تفيدة - -٢١. )١(مؤسسة مفتاح، مجل
٥٥ 

دة - م المتح ة لألم ة العام ز ضد ). "١٩٧٩. (الجمعي كال التميي ع أش ى جمي ة القضاء عل اتفاقي
 ٣٤/١٨٠قرار " . المرأة

ه، المنھج). ١٩٨٤.(حمدان، محمد زياد - اض، . دار الرياض.  أصوله وأنواعه ومكونات الري
 .المملكة العربية السعودية

ودت - عادة، ج د هللا .س راھيم، عب ادي ). ١٩٩٧. (وإب رن الح ي الق ي ف نھج المدرس الم
 .الكويت، الكويت. مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. ٣ط .والعشرين

ودت أحم - عادة، ج د .دس د هللا محم راھيم، عب ا ). ٢٠٠١( .و إب اھج وتخطيطھ ات المن تنظيم
  .عمان ،األردن. دار الشروق للنشر والتوزيع. ٢ط.  وتطويرھا

ى "، )٢٠٠١. (وآخرون .سنيورة، رندة - تناد إل رأة الفلسطينية باالس ر حول وضعية الم تقري
رأة د الم ز ض كال التميي ة أش ى كاف اء عل ة القض ر". اتفاقي ز الم انوني مرك اد الق أة لإلرش

 .القدس، فلسطين .واالجتماعي

اھج التعلي).  "٢٠٠٣. (خولة صبري، شخشير - يم المن ة في فلسطينتقي ة الحديث دى . "مي منت
 .رام هللا، فلسطين. أبحاث السياسات االجتماعية واالقتصادية في فلسطين

ى شخصي). "٢٠٠٣( .العسالي، علياء يحيى - ة عل ة التربوي ر العملي تعلم في المجتمع ة المأث
   ١٠٥ - ٩٩. ، مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان١ع، مجلة تسامح  ."الفلسطيني

صورة المرأة في منھاج التربية المدنية من الصف األول ). "٢٠٠٤. (العسالي،علياء يحيى -
ادس األساسي ى الس امح، ع ". األساسي وحت ة تس وق   .٥مجل ات حق ز رام هللا لدراس مرك

 ٥٦-٤٧. اإلنسان

 .www.amanjordan.org، "تحرير المناھج الفلسطينية"، )٢٠٠٤. (عوف، ميرفت -
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  ٢٠٠٦) ٣(٢٠، المجلد )ةالعلوم اإلنساني(ـــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م - داع المعل ز إب ام ). "٢٠٠١. (مرك ة للع ة المدني دريس التربي ى ت ة عل دورات تدريبي
)٢٠٠١"(  ، www.teachercc.org. 

اھج - وير المن ز تط ة المن). ١٩٩٨(  .مرك طيني األولخط اج الفلس ة . ١ط  .ھ وزارة التربي
 .رام هللا، فلسطين. والتعليم الفلسطينية

طينية - ر الفلس ة التحري تقالل). "١٩٨٨. (منظم ة االس طينية" . وثيق ر الفلس ة التحري . منظم
 .تونس

. دراسات في المناھج واألساليب العامة). ١٩٩٩.(ھشام عامر، عليانو .ھندي، صالح ذياب -
  .عمان، األردن. للطباعة والنشر والتوزيع دار الفكر. ط

ابع األساسي). ٢٠٠٢. (وزارة التربية والتعليم الفلسطينية - ة للصف الس ة المدني  ٢ط.  التربي
 .رام هللا، فلسطين. التجريبية 

امن األساسي). ٢٠٠٢. (وزارة التربية والتعليم الفلسطينية - ة للصف الث ة المدني  ٢ط.  التربي
 .، فلسطينرام هللا. التجريبية 

ة للصف التاسع األساسي). ٢٠٠٢. (وزارة التربية والتعليم الفلسطينية - ة المدني  ٢ط.  التربي
 .رام هللا، فلسطين. التجريبية 

- Apple, M.W. (1995). Ideology and Curriculum, Routledge, New 
York, USA. 


