
1

نحو تطوير املناهج الفل�سطينية من اجل امل�ساواة 

احتاد املؤسسات األهلية للتنمية
بالشراكة مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ
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إتحاد املؤسسات األهلية للتنمية »تنمية«

تأسس اتحاد املؤسسات االهلية للتنمية تنمية عام 2008، وجاء تشكيل االتحاد كخطوة تطويرية للجنة التنمية 

التي ضمت يف عضويتها مجموعة من املنظامت الجامهريية العاملة يف مجاالت قطاعات املرأة، العامل والشباب. 

إضافة ملجموعة من املؤسسات العاملة يف مجاالت الصحة، التعليم، العامل، حقوق االنسان واألعالم.

بهدف   ألقطاعات  ملختلف  ومتكاملة  إىل جهود مشرتكة  يستند  التنموي  العمل  بأن  إميانه  من  االتحاد  ينطلق 

ضامن فعالية ونجاح التغيري يف املجتمع.

يضم االتحاد يف عضويته 10 مؤسسات تؤمن باقرتان برامجها ومحاور عملها مبجموعة من القيم واملبادئ ترتكز 

عىل تحفيز املشاركة املجتمعية الواسعة وحشد طاقاتها يف خدمة عملية التغيري والتنمية الشاملة يف املجتمع.

أهداف اإلتحاد:
	.العمل عىل تعزيز دور املنظامت االهلية يف عملية التنمية الشاملة يف املجتمع الفلسطيني

	.االرتقاء مبستويات التنسيق والتشبيك بني جميع الرشكاء يف التنمية الشاملة

	.بناء القدرات ومتكني املؤسسات العضوة يف االتحاد لزيادة فعاليتها وتأثريها وتحقيق أهدافها التنموية

اتحاد املؤسسات األهلية للتنمية “تنمية”

رام الله البرية ـــــــ البالوع ـــــ خلف سلطة النقد عامرة املرجان الطابق الثالث

هاتف: 022415657

فاكس: 022415658

dngos@yahoo.com :Email
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قضايا املرأة ورؤية االتحاد منها

تحتل املرأة الفلسطينية مكانة خاصة يف مجرى النضال الوطني واالجتامعي الفلسطيني وذلك نظراً   

والكفاءة  القدرة  متتلك  وهي  لشعبنا.  الكفاحية  املسرية  يف  به  تضطلع  زالت  وال  اضطلعت  الذي  الهام  للدور 
الستمرار قيامها بهذا الدور عىل نحو مؤثر، بل وحاسم يف عملية البناء والتقدم للمجتمع الفلسطيني. ان تعزيز 
الدميقراطية السياسية واالجتامعية كانت وال زالت رضورة موضوعية وحاجة ملحة للتقدم بثبات نحو أهداف 
عام، ويف  الوطني واالجتامعي بشكل  املسارين  بني  الرتابط  أن  املنشود. وال شك  والدميقراطي  الوطني  النضال 
اثراء واغناء لهذه الحركة وال يتناقض مع وحدة قطاعات وفئات  الفلسطينية بشكل خاص، ميثّل عامل  حالتنا 
الشعب الرضورية يف مجرى العملية التحررية وعملية البناء بل أنه يزيدها صالبة وقوة. ان تعزيز الدميقراطية 
وفئاته  املجتمع  كافة رشائح  بني  االجتامعية  العدالة  تحقيق  نحو  بالتقدم  مبارش  بشكل  يرتبط  اذ  االجتامعية 
املهمشة، فإن حقوق املرأة ومساواتها بالرجل يف كافة املجاالت تشكل أحد األوجه والتجليات الرئيسية لهذه 
العدالة املنشودة، سواء عىل صعيد تكافؤ الفرص مع الرجل يف الحقوق االجتامعية والسياسية واالقتصادية او 
فيام يتعلق بالترشيعات املنصوص عليها يف التعليم والعمل واألحوال الشخصية او يف السلوك االجتامعي املامرس 

يف البيت والعمل، وكذلك يف صفوف التنظيامت واالحزاب أيضاً.
السياسية  الصعد  كافة  عىل  الرجل  مع  الكاملة  باملساواة  حقها  ملامرسة  الفلسطينية  املرأة  متكني  ان   
واالجتامعية واالقتصادية ويف تكريس مكانتها القانونية يف الحياة العامة باملشاركة السياسية الحقيقية وتعزيز 
ثقايف  زالت منحكمة ملوروث  ما  التي  العائلة  الخاصة ضمن  الحياة  القرار وكذلك يف  مراكز صنع  حضورها يف 
ابوي، يحتل أولوية رئيسية لدى كل التقدميني يف مجتمعنا الفلسطيني وبالذات لدى أحزاب اليسار واملؤسسات 
والتشكيالت االجتامعية املرتبطة بها. كام انه يشكل هدفاً موحداً لخطة نضالية مستمرة تشارك فيها مع العديد 
من مؤسسات املجتمع األهيل والقوى التقدمية واملؤسسات واألطر النسوية. ونحن بهذا، ننطلق من ذات الرؤية 
املشرتكة ألهمية تكريس املساواة قوالً وعمالً وعىل كافة الصعد املذكورة ضمن برنامج طويل األمد بالرشاكة مع 
مؤسسة روزا لكسمبورغ والذي يقوم عىل تشخيص املعيقات القانونية واالجتامعية والسياسية والثقافية التي 
القامئة وصوالً  الفجوة  آليات وبرنامج نضايل مناسب لجرس  للعمل وفق  املساواة ويسعى  تحول دون تحقيق 

لتحقيق الهدف املنشود بتكريس املساواة يف وعي وسلوك أفراد املجتمع الفلسطيني.
وألن أحزاب اليسار الفلسطيني متتلك رؤية وبرنامجاً نظرياً ينصف املرأة وينادي مبساواتها بالرجل يف   
كافة امليادين، فقد ارتأينا أن يبدأ هذا الربنامج بدراسة واقع املرأة ودورها يف أحزاب اليسار الفلسطيني بني ما 
يطرح نظرياً واملامرسة العملية. فكان املرشوع األول بعنوان »حقوق املرأة بني الشعار والتطبيق« أحزاب اليسار 
الفلسطيني منوذجاً. وقد جاءت النتائج لتثبت الفرضية القائلة بأن املرأة الفلسطينية ال زالت تعاين من متييز 
واضطهاد حتى يف وعي وسلوك أعضاء منظامت اليسار الفلسطيني ولنشري بوضوح أّن هناك فجوة نافرة بني 
الشعار والتطبيق فيام يتعلق بحقوق املرأة، حيث يشرتك فيها اليسار مع غريه من القوى االجتامعية والسياسية 
أحزاب  لربامج  النظرية  النصوص  وال  االستقالل  وثيقة  وال  القانونية  الترشيعات  تشفع  مل  والليربالية.  التقليدية 
اليسار يف الحد من التمييز، وذلك ألسباب تتعلق من جهة مبوروث ثقايف أبوي ثقيل ومهيمن عىل وعي وسلوك 
السواد األعظم من أبناء املجتمع، وذلك لعدم املتابعة الجادة ملا تنطوي عليه برامج األحزاب واملؤسسات املؤمنة 
بحقوق املرأة يف السعي لتغيري هذا الواقع وفق آليات عمل مدققة وتراكمية طويلة النفس. هذا باالضافة لغياب 
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الرتجمة الخالقة للترشيعات والقوانني الرسمية التي تنصف املرأة، مبا يف ذلك عدم استناد واضعي منهاج التعليم 
املدريس األسايس عىل سبيل املثال لنصوص هذه الترشيعات او لفلسفة النظام السيايس الفلسطيني املنبثقة عنه 
املناهج  التقدمي والدميقراطي. كام يجعل من  النصوص والترشيعات من مضمونها  وهو ما يؤدي الفراغ تلك 
والكتب املدرسية مرتهنة لرؤية وثقافة مؤلفيها وبالتايل يتم تحييد مؤسسة تربوية هامة كاملدرسة عن االسهام يف 
التغيري الدميقراطي املنشود، بل ويسهم يف تشويه وعي وسلوك األجيال القادمة، وتحديداً فيام يتعلق بحساسيتها 
ملوضوع النوع االجتامعي، وذلك من خالل تكريسها للمفاهيم التقليدية التي ترسم أدوار املرأة استناداً للموروث 

الثقايف السلبي وليس ملفاهيم عرصية حداثية تنصف املرأة وتسعى لتكريس مساواتها بالرجل.
هناك  بل  وحده،  الدرايس  املنهاج  عىل  يتوقف  ال  األمر  بأّن  للتنمية  األهلية  املؤسسات  اتحاد  يدرك   
جملة من العوامل واملعيقات القامئة و املكرّسة بإطار القوانني والثقافة السائدة املوروثة.. كام يدرك أيضاً بأّن 
الثقافية  أو  الرتبوية منها  القانونية أو  امليادين، سواء  االسهام يف معالجتها يتطلب رؤية منهجة وشاملة لكافة 
واالجتامعية املختلفة.. ويف هذا السياق، فقد أكد االتحاد رؤيته لعنوان النضال الرئييس يف سبيل حقوق املرأة 
واملتمثل باملساواة، وذلك بهدف تكريس مكانتها القانونية والواقعية عىل صعيد املشاركة السياسية ولرضورات 
تعزيز دورها ومكانتها يف مراكز صنع القرار. هذا، اضافة النهاء كافة مظاهر التمييز السلبي املبارشة وغري املبارشة 

وملكافحة أشكال العنف املختلفة ضد النساء بغض النظر عن أية تربيرات أو تالوين قد تتذرع أو تستظل بها.
ومن جهة ثانية، وانطالقاً من مبدأ املساواة بني الجنسني باملضمون االجتامعي، يؤمن االتحاد برضورة   
تكريس قاعدة التمييز االيجايب بشأن متثيل املرأة يف مختلف املؤسسات والهيئات السياسية والوطنية واملحلية، 
خالل  من  تشكيلها  كان  سواء  املختلفة  الهيئات  يف  ومتدرجة  ومنصفة  ملزمة  كوتا  اعتامد  خالل  من  وذلك 
االنتخابات او بالتعيني. كام ويرى بأن هناك رضورة فعلية لتكريس االلتزام العميل باالتفاقات الدولية املعتمدة 
كإطار لحقوق املرأة بأفق املساواة، وذلك من خالل املواءمة املحلية للقوانني ولوائح العمل الرسمية واألهلية مع 

تلك االتفاقات واملواثيق.
ومن جهة ثالثة، ينطلق االتحاد من تأكيد حقيقة الرتابط العضوي ما بني املهامت السياسية واالجتامعية،   
وبالتايل الرتابط مع قضايا التنمية البرشية واالنسانية ومع متطلبات التطوير املجتمعي ويف املقدمة منها قضية 
الفعلية  املشاركة  تكريس  عىل  يقوم  وقانونياً  مؤسساتياً  تطويراً  يتطلب  الفلسطيني  مجتمعنا  فتطوير  املرأة. 
التي من  القوانني  دمقرطة وتوحيد  أيضاً  التي تشكل نصف املجتمع. كام ويتطلب  للمرأة  املتوازنة واملنتظمة 
االستقالل،  اعالن  ما نص عليه  والرجل وفق  املرأة  باملساواة بني  االقرار  من  انطالقاً  املراة  شأنها ضامن حقوق 

وانسجاماً مع رضورات املوامئة مع القوانني واملواثيق الدولية التي تكفل حقوق االنسان وخاصة النساء..
الثقافة  تعزيز  وعىل  لها  املشار  للمنطلقات  العملية  الرتجمة  عىل  يساعد  ما  فإن  رابعة،  جهة  ومن   
املجتمعية وفق هذا املنحى يتطلبان عمالً حثيثاً الشاعة ثقافة الدميقراطية واملساواة وتعميقها عىل أوسع نطاق 
يف إطار مجتمعنا الفلسطيني. ومبا يشمل املناهج الدراسية والرتبوية عىل مختلف املستويات. وهذا يستدعي 
جملة من االجراءات القانونية واالدارية واالعالمية والرتبوية من قبل املؤسسات املعنية وسائر القوى السياسية 

واالجتامعية الحريصة فعالً عىل املسار الدميقراطي وعىل تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.
بالرشاكة مع  تنفيذه  تم  الذي  والتطبيق”  الشعار  املرأة بني  الرؤية، كان مرشوع “حقوق  وفق هذه   
مؤسسة روزا لوكسمبورغ والذي تّوج باملؤمتر الذي انعقد يف كانون أول/ 2011. وقد أسفر ذلك املؤمتر عن جملة 
من التوصيات الهامة، مع التأكيد عىل أهمية ورضورة متابعتها بحيوية وثبات كرشط ال غنى عنه لالسهام يف ردم 
الفجوة ما بني الشعار والتطبيق تجاه واقع املرأة الفلسطينية وحقوقها. فقد اسفرت نتائج ذلك  املرشوع وأعامل 
املؤمتر املذكورعن جملة من التوصيات الهامة وجرى التأكيد عىل رضورة متابعتها بحيوية وثبات كرشط ال غنى 
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عنه لالسهام يف ردم الفجوة ما بني الشعار والتطبيق تجاه واقع املرأة الفلسطينية وحقوقها.
وأطره  وأحزابه  اليسار  اضطالع  رضورة  عىل  املؤمتر  لذلك  البارزة  التوصيات  من  واحدة  أكدت  وقد   
النسائية بدور مؤثر عىل برامج ومناهج الرتبية والتعليم، سواء لدى اعداد هذه الربامج واقرارها، او من خالل 
نقدها وكشف الجوانب واملضامني الرجعية يف حال وجودها. كام أشارت توصية أخرى عىل رضورة الرتكيز عىل 
الرتبية والتنشئة ملراحل العمر املبكرة... بحيث تعزز الربامج والنشاطات والتفكري العلمي واملنطقي ومبادىء 

حقوق االنسان واملساواة.
آخذين بعني االعتبار تلك التوصيات، وذلك يف سياق املنحى العام املستهدف، فقد عملنا خالل عام   
2013 عىل دراسة منظومة النوع االجتامعي يف كتب املناهج الفلسطينية للصفوف األساسية ما بني األول والرابع. 
وبالرغم من تقديرنا املسبق بأن مضامني املنهاج الدرايس املعتمد ومحتوياته ككل تنطوي عىل تكريس مبارش 
للتمييز ضد املراة، ولكن البحث العلمي املدقق “تحليل منظومة النوع االجتامعي يف محتوى كتب املناهج”أوضح 
بان وترية ذلك التمييز هي أعىل من التوقعات والتقديرات املسبقة. واذا كان ذلك موجوداً يف املناهج الدراسية 

عموماً، فإن الرتكيز عىل الصفوف األساسية األوىل يكتسب خاصتني هامتني:
األوىل تتمثل بجسامة تأثري ذلك عىل بناء وتنشئة األطفال وفق مفاهيم غري موضوعية، كام وتسهم   

فعلياً يف تكريس الثقافة واملفاهيم السائدة بشأن التمييز ورفض املساواة.
أما الثانية، فهي تتصل بالدراسة التي شملت مجموعة من املواد الدراسية للمنهاج للصفوف األربعة   
يوفر  ال  واحدة  لسنة  املنهاج  كل  أو عىل  األوىل  األربعة  للسنوات  واحد  منهاج  الرتكيز عىل  ألن  وذلك  األوىل، 
املعلومات واالستخالصات العلمية املدققة والتي ميكن البناء عليها اعالمياً او بإطار فعاليات املنارصة الجامهريية 
والضغط الهادف إىل تصويب ذلك الخلل والتوعية املجتمعية بخطورته. أن تكريس هكذا مفاهيم فيام بتعلق 
بتنشئة األجيال وبناء املجتمع يسهم يف ترسيخ التمييز ويوجد مزيداً من العوائق أمام املساواة التي نرى فيها 
رشطاً ورضورة موضوعية ال غنى عنها لتكريس النهج الدميقراطي ولتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع. وبطبيعة 
الحال، فإن هذه املهمة الكربى ليست منوطة بالحركة النسوية وأطرها فقط، بل انها مهمة جوهرية لكافة القوى 

السياسية واالجتامعية التي تؤمن حقاً بالدميقراطية والتي تستهدف التنمية الفعلية والشاملة ملجتمعاتها.
ويشكرهم جميعاً  البحث  فريق  جهود  عالياً  يقدر  اذ  “تنمية”  للتنمية  األهلية  املؤسسات  اتحاد  ان   
عىل اعداد هذه الدراسة القيمة ،وإذ يقدر عالياً جهود ودعم الرشكاء يف مؤسسة روزا لكسمبورغ، وكذلك كافة 
املشاركني يف املؤمتر الختامي للمرشوع والذين قدموا توصيات غنية ومفيدة ، نأمل أن تشكل مرشداً لنا  مبا يسهم 
يف رسم معامل املحطة الالحقة يف اطار الربنامج األصل املتعلق بحق املرأة يف املساواة، ويف تنظيم ومتابعة حمالت 
املنهاج  عليها  ينطوي  التي  النافرة  والخلل  التمييز  مظاهر  تصويب  إىل  الهادفة  الجامهريية  واملنارصة  الضغط 

الدرايس. 

 مجلس ادارة 

اتحاد املؤسسات األهلية للتنمية

   »تنمية«
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نحو تطوير املناهج الفلسطينية من اجل املساواة

اعداد

د. علياء العسايل

د. عبد الكريم ايوب

مبساعدة فريق العمل

ا. محمد طه

ا. نضال ابو رجب

ا. محمد حعايصة

ا. هبة فريد
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تحليل منظومة النوع االجتامعي يف محتوى كتب املناهج الفلسطينية للصفوف
 من األول وحتى الرابع األساسية

مقدمة:
أّن دمج منظور النوع االجتامعي يف السياسة الرتبوية هو عملية تساعد عىل تحقيق املساواة بني النوعني. وهو ليس هدفاً 
بحد ذاته بقدر ما هو نهج يتبع . وتحمل جهود الدمج معالجة القضايا البنيوية املتعلقة بتوزيع املوارد وتوفري الفرص 
عائداتها.  من  واالستفادة  واالقتصادية  االجتامعية  االنشطة  يف  للمشاركة  والنساء  بالرجال  خاصة  االجتامعية  املتكافئة 
باإلضافة اىل هذا فإن دمج منظور النوع االجتامعي وإحداث أطر عمل وعمليات للتخطيط يعني ضمناًً وجود نظام 
تخطيط مؤسيس يعمل باتجاه املساواة بني الوعني وبني الفئات االجتامعية. ويتم الوصول اىل ذلك باالعرتاف باالحتياجات 

واملصالح الخاصة ومراعاتها والتخطيط لها.
إن واضعي الخطط والسياسات مييلون اىل وضع االفرتاضات والتعميامت بالنسبة لألفراد واحتياجات األرس، هذا باإلضافة 

إىل أنه يف كثري من الحاالت يتم استثناء النساء لقطاع كامل من عملية التنمية. 
الوطني يزيد من احتامل تنمية  التخطيط  النوع االجتامعي يف كيفية  التخطيط من خالل دمج منظور  إّن استمرارية 

منتظمة ومستدامة بالنسبة لنساء املجتمع ورجاله. 
إن املناهج و الكتب المدرسیة ال تزال تعزز األدوار التقليدية السائدة يف املجتمع للرجال و النساء ومل تنطلق األهداف يف 
تلك املناهج من مبدأ مناهضة التمييز بین الجنسین فجاء تطبيقه يف التأليف والتدريس واللغة واملضامني ال يخرج عن 

المنط التقليدي يف التمييز بین النوعني.
كام أن املناهج مل تتحرر من املنظور االجتامعي التقليدي الذي ميیز بین الذكور واإلناث يف الرتبیة األرسية لذا يجب إعادة 

تقييم املناهج للتأكيد عىل النظرة املتوازنة ألفراد العائلة الذكور واإلناث يف املناهج و الكتب المدرسیة .
وال يخفى عىل احد األهمية الكبرية للكتب المدرسیة عىل الفرد و تأثرها يف تكوينه الثقايف و كیف تؤثر يف صقل تصورات 
اإلناث والذكور لألدوار يف املجتمع.حیث يصبح لكال النوعني أدوار متاميزة وخاصة وتصبح يف املستقبل دليالً لطموحات 

و أداء ھؤالء األفراد و تؤثر عىل مواقعهم ومكانتهم .
إن إدماج النوع االجتامعي يف مناهج التعليم من شأنه أن يعود بالفائدة عىل املجتمع من خالل عملیة تعلیم و تثقيف 
الجيل الجديد وعكس التوعية بصورة ايجابية يف البيئة املجتمعية املحيطة بنا حتى يخرج جیل يضمن حق مشاركة املرأة 

بالحياة االجتامعية والسياسية والثقافية واالقتصادية ويساعد املرأة عىل اعتالء مناصب قيادية.
ومن جهة أخرى أحقیة إكامل تعلیمها أسوة بأخيها الرجل من خالل مساعدتها عىل تحقيق طموحاتها و عىل أخذها 
لكافة حقوقها التي كفلها الدستور والقانون و غرس هذه القيم يف النشئ منذ الصغر وھذا سيجعل الرجل نصرياً قويا 

للمرأة.
إن دمج منظور النوع االجتامعي يف السياسة التربوية ھو عملیه تساعد عىل تحقیق املساواة بین النوعني وھو ليس 
هدفا بقدر ما ھو نهج يتبع، و تساهم جهود الدمج معالجة القضايا املتعلقة بتوزيع املوارد وتوفري الفرص املتكافئة 

للرجال والنساء للمشاركة يف االنشطة االجتامعية واالقتصادية واالستفادة من عائداتها.
ظهرت فكرة املساواة بني النوعني يف العرص الحديث  مع  نهاية القرن التاسع عرش، و كانت املرأة تعامل باعتبارها 
السياسة والتعليم باإلضافة إىل بعض املهن.   العامة مبا يف ذلك  الحياة  الجنس األقل شأنا، واستبعدت من املشاركة يف 
وبالتايل فإن تاريخ الحركة من أجل املساواة بني النوعني هو التاريخ الفكري والسيايس واالجتامعي واالقتصادي للعالقة 

.(wiki gender, 2013) املتغرية بني الرجال والنساء، وليس تاريخ الحركات املوالية للمرأة
متيز الجزء الثاين من القرن العرشين بظهور الحركات املنادية باملساواة بني النوعني و تحقيق التكافؤ بينهام. و قد كانت 
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الصورة أكرث قتامه يف كثري من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، حيث كان التعليم الرسمي يف البداية متاحا فقط للذكور 
األوالد، و ال تزال األنظمة القامئة هناك تواجه مشكالت يف تنفيذ التساوي بني النوعني االجتامعيني يف التعليم.

وخالل فرتة االستعامر لدول أمريكا الالتينية، مل يكن هناك أي تعليم رسمي للنساء، عىل الرغم من أن بعض األرس لجأت 
لتعليم بناتهن يف البيوت لتمكينهم من أداء املهام املنزلية ومساعدتهم عىل تربية أوالدهن.

ويف النصف الثاين من القرن العرشين، لعبت حركات اإلصالح التي قادتها الطبقة الوسطى دورا مهام يف إصالح هياكل 
التعليم ودعم احتياجات املجتمع لكل من أدوار الرجل و املرأة من خالل دعم املساواة بني النوعني و تساوى فرص 

الوصول إىل التعليم.
ويشري تقرير لليونسكو املنشور عام 2003، إن 100 دولة من أصل  167 دولة حول العامل  قد حققت التساوي يف فرص 
النوعني االجتامعيني يف االلتحاق بالتعليم االبتدايئ و47 دولة من أصل 159 دولة، قد حققت التساوي يف فرص النوعني 

االجتامعيني يف االلتحاق بالتعليم الثانوي.
الجدول )1(

الوضع الحايل لدول العامل فيام يتعلق مبدى قربهم من تحقيق هدف تساوى فرص النوعني االجتامعيني يف االلتحاق 
بالتعليم االبتدايئ و الثانوي

حقق الهدف
 GPI

between
0.97 and 1

قريب من الهدف
GPI between
0.95 and 0.96

وضع متوسط
 GPI

between
 0.80 and

0.94

بعيد عن حتقيق 
الهدف

GPI < 0.80

عدد الدول 
املشمول 
في العينة

التعليم االبتدائي

الدول العربية 8 3 7 2 20

شرق ووسط أوروبا 16 1 1 18

وسط أسيا 4 2 1 7

شرق آسيا و الباسيفيكي 15 4 5 24

أمريكا الالتينية و البحر الكاريبي 22 4 3 29

شمال أمريكا و غرب أوروبا 23 23

جنوب و غرب أسيا 2 1 2 1 6

أفريقيا الصحراء 10 5 12 13 40

مجموع أولى   100 20 31 16 167

التعليم الثانوي

الدول العربية 3 1 12 2 18

شرق ووسط أوروبا 15 1 1 1 18

وسط أسيا 4 3 7

شرق آسيا و الباسيفيكي 5 3 12 4 24

أمريكا الالتينية و البحر الكاريبي 5 7 13 2 27

شمال أمريكا و غرب أوروبا 12 4 6 1 23

جنوب و غرب أسيا - 1 2 3 6

أفريقيا الصحراء 3 1 15 17 36

مجموع أولى   47 18 64 30 159

Source: UNESCO, 2003, p: 108.
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و يشري التقرير إىل أن املناهج الحساسة للنوع االجتامعي هو احد أهم أركان أحداث التغري الحقيقي يف طريق التساوي 

بني النوعني حيث ميكن من خاللها كرس جميع عنارص القولبة  Stereotyping للنوع االجتامعي.  و يشري التقرير إن 

املامرسات الصفية التقليدية، تعزز يف كثري من األحيان التقليدية االختالفات بني النوعني، حيث نادرا ما يرتكز برنامج  

تدريب املعلمني عىل التوعية بالنوع االجتامعي. 

كام تشكل املناهج يف حد ذاتها يف كثري من دول العامل عقبة نحو تحقيق املساواة بني النوعني، حيث تعاىن غالبية املناهج 

من منطية تصوير املرأة و حرصها فقط يف األدوار التقليدية.

و قد قامت منظمة اليونسكو يف تقرير لها “ تشجيع املساواة بني الجنسني من خالل الكتب الدراسية”  بتحليل مناهج 

الرياضيات يف بعض  الدول اإلفريقية الناطقة بالفرنسية، مثل: الكامريون، ساحل العاج، توجو و تونس لتحديد مدى 

حساسيتها للنوع االجتامعي (UNESCO, 2009) ، وقد خلصت إىل ما  ييل:

بغض النظر عن الدولة، أو الصف الدرايس ، كانت غالبية الشخصيات ذكورية.  -1

غالبا ما يتم تعريف الشخصيات الذكورية من خالل مكانتهم االجتامعية أو من خالل مراكزهم الوظيفية   -2

، بينام يتم تعريف الشخصيات النسائية من خالل عالقاتهم األرسية. و قد شغل الرجل غالبية املهن بينام 

اقترصت وظائف املرأة عىل األدوار التقليدية.

غالبية مدريس الرياضيات هم من الذكور، مام ينعكس عىل الصورة الذهنية املنعكسة لدى التالميذ.  -3

كلام تقدم الفصل الدرايس قلت نسبة الشخصيات النسائية يف املنهج الدرايس مام يعمق الشعور لدى   -5

الطالبات بالدونية و بعدم  التساوي للقدرات العقلية للنوعني االجتامعيني.

من هنا تأيت الحاجة اىل رضورة التعرف اىل مدى املساواة بني النوعني من خالل الكتب املدرسية يف فلسطني بشكل 

عميق ودقيق مام يحدد ماهية مشكلة الدراسة الحالية.

مشكلة الدراسة

تتمحور مشكلة الدراسة يف السعي إىل تشخيص مدى مراعاة محتوى كتب املرحلة األساسية األوىل من 1-4 ملنظومة 

النوع االجتامعي يف املناهج الفلسطينية للعام الدرايس 2013-2012.

اإلطار النظري:

انطالقاً من مشكلة الدراسة وأهدافها، كان من الرضوري اإلشارة اىل موقف فلسطني من منظور النوع االجتامعي وذلك 

من خالل استعراض مواقفها من االتفاقيات الدولية سواء باملوافقة والتوقيع، او من خالل التزامها باملشاركة يف العديد 

من املؤمترات ذات الصلة باملفهوم، وفيام ييل ابرز هذه املواقف:

االتفاقيات الدولية التى وقعت عليها دولة فلسطني ىف مجال النوع االجتامعي:

انضمت فلسطني إىل جميع مؤسسات املجتمع الدويل منذ فرتة طويلة من خالل منظمة التحرير الفلسطينية فقد 

اكتسبت صفة عضو مراقب يف غالبية مؤسسات املجتمع املدين وصوال إىل صفة عضو كامل العضوية يف األمم املتحدة 

يف نوفمرب 2012، كام شاركت فلسطني يف غالبية املؤمترات الدولية و اإلقليمية. و قد ألزمت دولة فلسطني نفسها بهذه 

املوائيق و املعاهدات و التوصيات حال توقيعها عليها و هو األمر الذي مل يتجسد يف بعض األحيان عىل أرض الواقع 

نظرا للعديد من املعوقات.

املجال الدويل: األمم املتحدة و الهيئات التابعة لها- 1

تعترب فلسطني ( م. ت. ف.) عضو يف األمم املتحدة منذ عام 1974 بناء عىل قرار الجمعة العمومية رقم 3237 - 
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بتاريخ 11/22/ 1974. و قد رفع متثيل فلسطني اىل عضو مراقب يف العام 1988 القرار 250/52. و بناء عليه، فان 

فلسطني تعترب عضو بالتبعية يف غالبية املؤسسات و الهيئات التابعة لالم املتحدة مثل: اليونيسيف ، اليونسكو، 

اليونيدو، منظمة العمل الدولية و مجموعة البنك الدويل. 

انضمت فلسطني إىل عضوية جامعة الدول العربية يف 9 سبتمرب عام 1976.- 

 وقعت فلسطني عىل اإلعالن العاملي لحقوق الطفل الصادر يف عام 1948 ، و اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال - 

التميز ضد املرأة  و الصادر يف 1979 ( قام الرئيس أبو مازن بالتوقيع الرمزي عام 2009). و قد ورد يف الوثيقة 

رضورة القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة والقضاء عىل أي مفهوم منطي عن دور املرأة و الرجل يف جميع 

مراحل التعليم بجميع أشكال.

كام صادقت فلسطني عىل العهد الدوليني املتعلق بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل املتعلق بالحقوق - 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية الصادرين عام 1966. و تشكل الثالث موائيق معا، ما يسمى بـ “الئحة الحقوق 

الدولية”. 

صادقت فلسطني عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال - 

واإلجراءات الفورية للقضاء عليها.

صادقت فلسطني عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف 14نيسان/أبريل 2008.- 

املؤمترات الدولية و اإلقليمية الخاصة باملرأة والتي شاركت فيها فلسطني:- 2

مؤمتر كوبنهاجن / الدمنرك 1980 الذي عقد تحت شعار: “عقد األمم املتحدة للمرأة العاملية: املساواة والتنمية - 

والسالم”..

 مؤمتر نريويب/ كينيا 1985 الذي عقد الستعراض التقدم املحرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية بعد مرور عرش - 

سنوات عىل وضعها قيد التنفيذ ولدراسة العقبات واملعوقات التي حالت دون تنفيذها كاملًة يف جميع بلدان 

العامل.  

  مؤمتر السكان والتنمية الذي عقد يف القاهرة عام 1994 والذي أثار جدال واسعا حول توصياته. - 

مؤمتر بكني عام 1995، ودعا إىل مضاعفة الجهود واإلجراءات الرامية إىل تحقيق أهداف اسرتاتيجيات نريويب . - 

مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتامعية يف ( كوبنهاجن – الدمنارك) عام 1995، والذي تم فيه اإلقرار بأشكال - 

األرسة املختلفة والدعوة إىل املساواة بني املرأة والرجل. 

ص لدراسة تطبيق -  مؤمتر األمم املتحدة للمرأة ( ببجني +5)  الذي عقد يف نيويورك يف عام 2000 والذي خصِّ

التوصيات الصادرة عن مؤمتر بيجني حول املرأة 1995 . 

مؤمتر األمم املتحدة للمرأة ( بيجني +10) عام 2005 ، تم فيه التأكيد عىل وثيقة مؤمتر بكني الرابع السابقة - 

وإدخال بعض التعديالت عليها .

املؤمتر اإلقليمي العريب / عرش سنوات بعد بكني” الذي عقد يف بيت األمم املتحدة يف بريوت يف أغسطس 2004،  - 

مببادرة من لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا (أسكوا). 

مؤمتر األمم املتحدة للمرأة  بكني +15 و الذي عقد يف الفلبني  عام 2009 .- 

مؤمتر األمم املتحدة للمرأة يف سان فرانسيسكو عام 2012.- 

إعالن جومنت 1990 الصادر من املؤمتر العاملي للتعليم للجميع يف جومنت بتايالند و الذي ركز عىل املساواة يف - 

التعليم بني االوعني.

أطار داكار 2000 الصادر عن منتدى التعليم العاملي و املنعقد يف داكار بالسنغال و الذي شدد عىل رضورة - 
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تطبيق املساواة بني النوعني يف التعليم و تحقيق النوع االجتامعي بحلول عام 2015.

منتدى املساواة يف التعليم و الذي عقد يف فرنسا يف أكتوبر 2011.- 

الربامج و ورش العمل :- 3

توصيات ورشة العمل التي نظمها مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق تحت رعاية اليونسكو ، وذلك يف مقر - 

املعهد الوطني يف مايو .2012 و قد أوىص املشرتكون عىل رضورة مراجعة املنهجية العلمية للنوع االجتامعي يف 

املناهج  والوصول به لخطوات منهجية متقدمة نحو األمام.  

برنامج تعزيز املساواة بني املرأة و الرجل يف منطقة االورومتوسطى (2006- 2011) و املمول من االتحاد األورويب - 

إلصالح القوانني و الترشيعات  و تقوية دور املرأة يف الحياة العامة. 

برنامج “ النوع االجتامعي : السالم و األمن” و الذي قامت بتنفيذه مؤسسة مفتاح خالل الفرتة بني 2007- 2009     - 

وبتمويل من صندوق األمم املتحدة للسكان UNFPA , حيث تم عقد العديد من ورشات العمل حول أهمية 

مراعاة النوع االجتامعي.

التوصيات الصادرة عن املؤمتر العريب حول الرتبية بشأن حقوق اإلنسان و الدميقراطية و املنعقد يف تونس عام - 

.1993

التوصيات الصادرة عن املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان املنعقد يف فيينا يف 1993 والتوصية رقم “2” الصادرة عن - 

مؤمتر الرتبية عىل حقوق اإلنسان و املنعقد يف بريوت 1997 (وكالة الغوث). 

التوصية رقم “7” ملؤمتر” الرتبية و التعليم يف تعزيز حقوق اإلنسان”، و الذي أقامة املعهد العريب لحقوق اإلنسان - 

يف تونس يف 2001.

التوصيات الصادرة عن مؤمتر “املرأة والتعليم” املنعقد يف رام الله و الذي نظمه االئتالف الرتبوي الفلسطيني - 

ضمن الحملة العاملية للتعليم.

توصية رقم 3(ب)  لورشة العمل “ إدماج النوع االجتامعي يف السياسات و الخطط و الربامج” املنعقد يف بريوت - 

2003  برعاية اللجنة االقتصادية و االجتامعية لغرب آسيا التابعة لألمم املتحدة. 

مؤمتر “الـمنهاج الفلسطيني: إشكاالت الهوية والـمواطنة”، املنعقد  برام الله، مببادرة من الـمؤسسة الفلسطينية - 

لدراسة الدميقراطية “مواطن”.

أوىص مشاركون يف “املؤمتر العلمي األول ‘املرأة الفلسطينية واقع وتحديات” و الذي نظمته جامعة القدس - 

املفتوحة  برام الله، برضورة وضع خطط وإسرتاتيجيات تربوية تُبني حقوق املرأة السياسية ضمن املناهج 

التعليمية.

ورشة عمل بعنوان: “الرتبية كأداة لتحرير العقل واإلنسان” بالجامعة اإلسالمية بغزة ضمن فعاليات املنتدى - 

الرتبوي العاملي يف فلسطني. وأوصت الورشة مبراجعة صورة املرأة يف املنهاج الفلسطيني وتحديداً يف منهاج اللغة 

العربية واللغة اإلنجليزية؛ وذلك لتمثيل حقيقة الدور الذي تقوم به املرأة الفلسطينية وما تتطلع إليه لتشارك 

بفعالية يف التنمية املجتمعية، بفعالية، واالهتامم بقضايا املرأة العاملية واملحلية وتفعيلها يف العملية التعليمية يف 

فلسطني مبا يتالءم مع ثقافة املجتمع الفلسطيني. 

ويعترب مؤمتر صنعاء (مارس 2013) من أبرز املؤمترات التي تناولت إدماج النوع االجتامعي يف املناهج ، ومن أبرز 

توصياته:

 1. إعادة تشكيل اللجنة العليا للمناهج الدراسية مبا يحقق التوازن حسب النوع االجتامعي والتخصص والخربات.
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 2. إنشاء هيئة خاصة بإلزامية التعليم ودمج النوع االجتامعي للمتابعة يف تنفيذ القرارات.

3. إرشاك النساء يف وضع السياسات وصياغة القرارات الرتبوية عىل مختلف مستوياته وفقاً للكفاءة والخربة والتخصص 

 والنوع االجتامعي.

 4. إدماج النوع االجتامعي يف املناهج التعليمية من خالل تعديل صياغتها مبا يتالءم مع مبدأ العدالة واملساواة.

5. االستفادة من نتائج الدراسات التي أجريت يف الدول العربية و اإلسالمية لتكوين مناهج التعليم العام حسب النوع 

 االجتامعي و األخذ بتوصياتها.

6. تضمني املناهج املدرسية بنامذج نسائية مينية و إقليمية يف كل املجاالت (السياسية واالجتامعية والثقافية 

 واالقتصادية).

7. وضع برامج توعيه وثقافية تتضمن تغيري الصورة النمطية التقليدية للمرأة وبلورتها عرب وسائل اإلعالم والتواصل 

 االجتامعي املختلفة .

8. مساهمة اإلعالم بكافة وسائله مبا يحقق رفع وعي املجتمع و إقناعه بأهمية دمج النوع االجتامعي يف التعليم مع 

 االهتامم بتفعيل برامج اإلعالم الرتبوي يف الوزارة.

 9. تنمية وعي القامئني عىل التعليم مبفاهيم النوع االجتامعي مبا يحقق تنفيذ املناهج القامئة عليه.

 10. إعطاء األولوية لتوظيف الفتاة يف املدارس وخاصة يف الريف مبا يحقق النوع االجتامعي 

 11. تفعيل مجالس اآلباء و األمهات ومراعاة تشكيلها عىل أساس النوع االجتامعي.

وحيث ان مفهوم النوع االجتامعي يعتقد الكثريون بانه مرادف ملفهوم الجنس ، كان لزاما علينا يف هذا البحث 

توضيح الفرق بينهام السيام :

الفرق بني مفهومي الجنس و النوع االجتامعي

الجنس: هو الفرق البيولوجي بني الذكور و اإلناث.

النوع االجتامعي: يشري إىل كل من السامت و الفرص االقتصادية و االجتامعية و الثقافية املتاحة إمام كل من الذكور و 

اإلناث ، خاصة يف الرتتيبات االجتامعية يف لحظة زمنية معينة.

 

الفرق بني املساواة والتساوي ما بني النوعني: 

التساوي بني النوعني: هو املعاملة املتساوية لكل من الرجل و املرأة يف القوانني و الترشيعات، و يف الوصول إىل املوارد و 

الخدمات داخل األرسة و املجتمع املحىل و من ثم املجتمع ككل.

املساواة بني النوعني : تشري إىل العدل و اإلنصاف يف توزيع الحقوق و الواجبات بني الرجال و النساء. وهى غالبا ما 

تتطلب برامج نسويه معينة و سياسات للحد من التميز ضد املرأة.

التمييز ضد املرأة: تشري إىل اى شكل من أشكال التفرقة أو االستبعاد القائم عىل أساس ادوار و قواعد اجتامعية محددة 

مسبقا متنع شخصا ما من التمتع بكامل حقوق اإلنسان
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الجدول )2(
مجاالت املساواة بني النوعني

املساواة ىف الوصول اىل التعليم
Equality of Access

يتم قبول األوالد و البنات يف التعليم االبتدايئ بصورة متساوية وبطريقة ال تنم عىل التحيز للنوع 
االجتامعي. و يف بعض الدول تم اعتامد مؤرش الحضور للمدرسة عىل انه معيار أفضل للمساواة 

بني النوعني االجتامعيني و ليس مجرد القبول.

املساواة ىف الفرص
Equality of Opportunity

يف املدرسة ، يتم معاملة كل من األوالد و البنات بصورة متساوية و يحصل الجميع عىل االنتباه 
الذي يحتاجون إلية. كام يتم تدريس نفس املنهاج ولكن ميكن أن يتم  التدريس بطرق مختلفة 

الستيعاب أمناط التعلم املختلفة.
يتم استخدام أساليب ومواد تدريسية تكون خالية من القوالب النمطية والتحيز بني االنوعن. 
لألوالد و البنات الحرية الكاملة للتعلم، واستكشاف وتطوير املهارات يف جميع التخصصات و 

املوضوعات األكادميية واألنشطة الالصفية، يف بيئة آمنة ومأمونة. 

املساواة ىف الناتج

Equality of Outcome

 .
األوالد و البنات لديهم فرص متساوية لالنجاز، و تقاس  نتائجهم التعليمية  عىل أساس 

مجهودهم الفردي و مهاراتهم. 
يجب أن يكون أساليب التقييم و االختبارات غري متحيزة للنوع االجتامعي، كام ال يجب أن تحول 

الرسائل املرسلة ، خالل عملية التقييم،  دون استمرارهم يف أحد التخصصات أو العلوم بسبب 
النوع االجتامعي.   

 Source: Adapted from EQUATE Project/Management Systems International (May 2008). Education from a Gender
Equality Perspective. Washington DC: USAID

تجربة فلسطني يف قضايا النوع االجتامعي.

اهتمت الدولة الوليدة بقضايا التنمية املادية و البرشية و بتطوير الطاقات واإلمكانيات لسد الثغرة املوجودة يف املجتمع.  

املرأة و  النوعني االجتامعيني:  الفجوة بني  الحادث يف املجتمع و تقريب  الصدع  للدولة توجهات نحو رأب  و قد كان 

الرجل. و عىل الرغم من الجهود املبذولة لرأب هذا الصدع و املحاوالت املستمرة لتحسني وضع املرأة يف املجتمع و 

تطوير استغالل هذا العنرص البرشى الفعال إال إن املراقب يستطيع تحديد وجود فجوات يف بعض املناطق اإلسرتاتيجية 

مثل التعليم.

هذا و قد أكدت منظمة التحرير الفلسطينية و تلتها السلطة الوطنية الفلسطينية و دولة فلسطني عىل االلتزام باالتفاقيات 

و املعاهدات التي وقعت عليها. وقد ركزت وثيقة االستقالل لعام 1988 عىل االلتزام باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 

و باالتفاقية الخاصة بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة و اتبعها باملادة (10) من الفصل الثاين من املسودة 

الرابعة و نصها« إن املرأة و الرجل سواء يف الحقوق و الحريات األساسية و ال يجوز التميز بينهام يف ذلك«.                    

(wafainfo,2013)

وقد تم تنفيذ برنامج القانون و النوع االجتامعي يف كل من الضفة الغربية و قطاع غزة يف الفرتة من بداية كانون األول 

2010 وحتى نهاية ترشين الثاين 2012، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ (باعتباره أحد الفعاليات الرئيسية من 

الربنامج التشاريك »املساواة يف النوع االجتامعي ومتكني املرأة اجتامعيا وسياسيا واقتصاديا يف األرايض الفلسطينية املحتلة« 

الذي يقوم بتنفيذه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالرشاكة مع خمس هيئات تابعة 

عىل  باألساس  الربنامج  وارتكز  املرأة،  شؤون  وزارة  وبقيادة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ومؤسسات   ( املتحدة  لألمم 

تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة واملحامني وقطاع الحكم املحيل يف قضايا النوع االجتامعي. وقد تم تنفيذه 

بالرشاكة مع املؤسسات الوطنية الرسمية واملجتمعية حيث تعكف سّت هيئاٍت تابعٍة لألمم املتحدة، هي برنامج األمم 
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املتحدة اإلمنايئ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني النوعني ومتكني املرأة، ومنظمة 

العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق األمم املتحدة للسكان ووكالة األمم 

املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا)، عىل تنفيذ برنامٍج مشرتٍك ممول من الحكومة االسبانية إلنجاز 

ثالث نتائج رئيسيٍة، هي: الحّد من العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، 

ورفع مستوى متثيل النساء وقضاياهّن يف دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص املتساوية التي متّكن النساء من املشاركة يف 

النشاطات االقتصادية. وقد سعى الربنامج إىل املساهمة بإنجاز النتائج املذكورة أعاله عرب تطوير املناهج واملواد التدريبية 

صة وتدريب القضاة والنيابة العامة واملحامني يف قضايا النوع االجتامعي وتقديم املساعدة لضحايا العنف والعنف  املتخصِّ

القائم عىل أساس النوع االجتامعي، ورفع مستوى وعي العاملني يف هيئات الحكم املحيل يف خمس عرشة محافظًة بغية 

العامة.  الخدمات  اإلقليمّي وتقديم  التخطيط والتطوير  النوع االجتامعي يف أعامل  إدماج  االرتقاء بقدراتهم يف مجال 

استهدف الربنامج يف نشاطاته وفعالياته املتعددة واملتنوعة مكونات رئيسة يف املجتمع الفلسطيني، شملت بشكل رئيس 

ما ييل:

قطاع العدالة:

تم استهداف املكونات الرئيسة لقطاع العدالة الفلسطيني وشمل ذلك: القضاء النظامي والقضاء الرشعي، وأعضاء النيابة 

العامة، واملحامني. وقد تم الرتكيز عىل القضاء والنيابة يف الضفة بينام تم استهداف املحامني يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة. ويف هذا السياق كان هناك تعاون مع الجهات التالية: مجلس القضاء األعىل، نقابة املحامني، املجلس األعىل للقضاء 

الرشعي، املعهد القضايئ، ومكتب النائب العام الفلسطيني.

قطاع الحكم املحيل:

تم استهداف املكونات الرئيسية لقطاع الحكم املحيل الفلسطيني وشمل ذلك : وزارة الحكم املحيل وموظفيها، ومديريات 

الحكم املحيل يف املحافظات وموظفيها، والهيئات املحلية والبلديات وموظفيها. وقد شمل ذلك كل من الضفة الغربية 

النوع االجتامعي  الوزير ووحدة  السياق كان هناك تعاون وزارة الحكم املحيل خصوصا مكتب  وقطاع غزة. ويف هذا 

واإلدارات العامة للشؤون القانونية واملوازنات والتخطيط والرقابة الداخلية، والهيئات املحلية، ومديريات الحكم املحيل.

وزارة شؤون املرأة واملؤسسات الرسمية األخرى:

تم استهداف العديد من املؤسسات الرسمية األخرى وشمل ذلك وزارة شؤون املرأة، والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

ودوائر حامية األرسة يف الرشطة، ووزارة العدل، واإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية. وباعتبار وزارة شؤون املرأة هي من 

يتوىل قيادة الربنامج عىل املستوى الحكومي فقد تم التواصل والتنسيق معها بشكل مستمر يف العديد من النشاطات 

والفعاليات الرئيسية للمرشوع مبا يف ذلك التعاون املبارش مع وزيرة املرأة وطاقم الوزارة، إضافة إىل إرشاك مدربني منهم 

يف النشاطات التدريبية للمرشوع.، أما بقية املؤسسات الرسمية املذكورة فقد تم إرشاكها يف بعض أنشطة املرشوع حسب 

طبيعة النشاط وصلتهم به بغرض تحقيق أهداف وغايات املرشوع.

مؤسسات املجتمع املدين:

تم استهداف مؤسسات املجتمع املدين من خالل إرشاكها وانخراطها يف نشاطات املرشوع بغرض االستفادة من الخربات 

وتبادلها ولتحقيق التكاملية يف العمل، ويف هذا االتجاه تم العمل مع نشطاء ونشيطات يف قضايا حقوق اإلنسان واملرأة 

والنوع االجتامعي والقانون، كام تم العمل مع عدة مؤسسات نسويه من أهمها مركز الدراسات السنوية وطاقم شؤون 

املرأة ومركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي بإرشاك مدربني ومدربات من هذه املؤسسات يف العملية التدريبية .كام 

الجامعات يف  بإرشاك مدربني من هذه  الغربية وقطاع غزة سواء  الضفة  الفلسطينية يف  الجامعات  استهدف املرشوع 

نشاطات املرشوع أو تدريب طلبة القانون فيها عىل قضايا النوع االجتامعي، إضافة لعقد بعض محارضات التوعية للطلبة 
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يف موضوعات تتناول األرسة واملرأة.  

لقد أشتمل الربنامج عىل فعاليات ونشاطات عديدة تدريبية وبحثية ركزت يف قطاع العدالة عىل موضوعات مفهوم النوع 

االجتامعي من خالل ربطه بتحليل ومراجعة القوانني من منظور النوع االجتامعي أبرزها القوانني التي تنطوي عىل متييز 

أو عدم مراعاة الحتياجات النوع ومنها قوانني العقوبات واألحوال الشخصية والعمل، إضافة للبعد النفيس يف التعامل 

مع النوع االجتامعي والعنف القائم عىل أساس النوع ودور الطب الرشعي يف التعامل مع هذا النوع من العنف، فيام 

ركزت يف قطاع الحكم املحيل عىل مفهوم النوع االجتامعي ارتباطا بقطاع الحكم املحيل، والتنظيم القانوين لقطاع الحكم 

املحيل وتحليل للترشيعات من منظور النوع االجتامعي، والتخطيط وتطوير السياسات واتخاذ القرارات مبراعاة النوع 

االجتامعي، وتطوير موازنات الهيئات املحلية من منظور النوع االجتامعي، ومفهوم التنمية املحلية وتقديم الخدمات 

للمواطنني وفق حاجات النوع االجتامعي.

تجارب بعض الدول يف النوع االجتامعي:

هنالك العديد من التجارب العاملية واإلقليمية التي تناولت موضوع النوع االجتامعي يف مجاالت حياتية مختلفة 

وابرزها مجال التعليم، وسيتم فيام ييل استعرض عدد من هذه التجارب وليس جميعها، وقد كان االختيار لهذه 

التجارب اختياراً يربز التفاوت ما بينها يف مدى جودة تناولها لهذا املفهوم:

تجربة جمهورية مايل  -1

بدأت جمهورية مايل يف عام 2001 و بتمويل من العديد من املؤسسات الدولية مبراجعة و تحسني وضع النوع االجتامعي 

النوع  وضع  بتقييم  بدأت  األوىل  املرحلة  مراحل:  ثالث  من  الربنامج  تكون  قد  و  األوىل.  األساسية  املرحلة  مناهج  يف 

االجتامعي يف مناهج املرحلة األساسية األوىل و برامج أعداد املعلمني. و يف املرحلة الثانية تم تنفيذ برنامج تدريب لتزويد 

العاملني ىف وزارة الرتبية و التعليم و يف مجال الرتبية و التعليم باملهارات الالزمة لجعل مناهج التعليم األسايس حساساً 

.(Marphatia, 2002) للنوع االجتامعي

برامج  و  سياسات  االجتامعي يف  النوع  دمج موضوعات  املحىل برضورة  املجتمع  زيادة وعى  الربنامج عىل  وقد عمل 

الوزارات املختلفة و باألخص وزارة الرتبية و التعليم ( املستوى الكىل) لضامن تحقيق حساسة املناهج (عىل املستوى 

الجزيئ). و قد اهتم النموذج املستخدم بتطوير مفهوم النوع االجتامعي يف:

سياسات و برامج الوزارات املختلفة و باألخص وزارة الرتبية و التعليم.  -1

برامج أعداد املعلمني.  -2

مستوى املدرسة و املنهاج.  -3

مهام املدرسة، أهداف املدرسة، املكونات الرتبوية، أهداف التعلم، محتويات املنهاج، املهام التكاملية، أنشطة   -4

التعلم، أساليب التدريس، أساليب التقييم واملصادر التعليمية.

تجربة نيوزيالند  -2

صدر قانون التعليم األسايس يف عام 1877 ، و قد سمح القانون بتساوي فرص األوالد و البنات لاللتحاق بالتعليم األسايس، 

و أن كان كل منهام يتلقى منهجا يناسب طبيعة األدوار املنوطة بها. فأهتم املنهاج بتعليم األوالد الرياضيات و العلوم 

واهتم بتعليم الفتيات أساليب أدارة املنزل و الخياطة.

نوع  كل  يناسب  منهج  تقديم  1900عىل رضورة  عام  الصادر  والفنية  اليدوية  األعامل  عىل  التدريب  قانون  نص  فقد 

اجتامعي ملعاونته عىل أداء مهامه املنوطة به فكانت املناهج الدراسية للفتيات تقترص عىل اللغة اإلنجليزية، الخياطة، 

الطبخ، كام أن الفتيات ال يجب أن تلتحق بالجامعات الن ذلك يؤثر عىل صحتها و قوة إبصارها، ويضع ضغوطا ال داعي 

.(Bradstreet, 2009) لها عىل أمهات الجيل القادم
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وحتى عام 1970 كان ال يزال هناك استقطاب واضح يف اختيار موضوع عىل مستوى رفيع.. ثم جاءت الحركة السنوية 

ومعها سلسلة من التغيريات الترشيعية (1972 قانون املساواة يف األجور، 1976 قانون امللكية الزوجية). ويف عام 1977 

تم إقرار تقرير جونسون بوجود متييز ضد املرأة. وعىل الرغم من ذلك اإلقرار، إال انه مل تتخذ يف تلك املرحلة أية إجراءات 

تتعلق بإزالة هذا التمييز.

و قد ساعدت الحرب العاملية األوىل، و بعد تغيب الرجال يف الحرب، عىل متكني املرأة “مؤقتا “  للعمل يف وظائف

( ذكورية)، و قد انتهى ذلك االتجاه مبجرد انتهاء الحرب.

أال أن التوسع يف بناء املدارس الثانوية املختلطة، يف عام 1938، خلق انطباعاً غري حقيقٍي يف االتجاه نحو مساواة النوعني 

االجتامعيني. وقد بدأ التغيري عام 1939 مع وعد بيرت فريزر، رئيس الحكومة،  بأن الحكومة سوف توفر التعليم بكافة 

النمطية إىل  الفقراء.  إال أن تقرير توماس لعام 1944 أعاد  مستوياته لكافة املواطنني يف الريف و الحرض، األغنياء و 

التعليم مرة أخرى من خالل العمل عىل توفر منهجني مختلفني.

ومع بداية عام 1980، كان النوعان االجتامعيان يدرسان منهاجني مختلفني يف املدارس الثانوية. و قد بدأت أول عملية 

ملرجعة املناهج الدراسية يف عام 1987، وحيث أوصت لجنة املراجعة بإزالة كافة أشكال التمييز بني النوعني االجتامعيني 

و عىل التأسيس ملنهج قائم عىل التساوي  واملساواة يف املعاملة بني النوعني االجتامعيني.  كام توصل تقرير بيكو لعام 

من  العديد  نرش  تم  وقد  االجتامعيني.  النوعني  بني  املساواة  يعرفا  مل  التقريرين  كال  أن  إال  االستنتاجات  نفس   1988

الدراسات واألبحاث بعد ذلك حول نفس املوضوع  لدرجة أن بعض التقارير أوضحت أن املعلمني يولون اهتامما اكرب 

بالطالب الذكور عن الطاليات اإلناث.

الرتبية  وزارة  1989أصدرت  عام  ويف  الفردية.  والتنمية  بالعدالة  التزامهم  تشارتر  مدرسة  ميثاق  حدد   ،1989 عام  يف 

والتعليم وثيقة إزالة التمييز بناء عىل النوع االجتامعي  والتعهد بتعديل املامرسات القامئة عىل التحيز حسب النوع يف 

املدارس. وىف عام 1989 تم أنشاء مكتب مراجعة  التعليم ملراقبة املدارس  والتأكد من الوصول إىل نتائج مرضية فيام 

يتعلق بتحقق التساوي.

وقد بدأت الحركات النسوية يف التساؤل حول مدى مالمئة هياكل املدارس الحالية لتحقيق وتيسري عملية التساوي.

التعليم مام اعترب مؤرشا اللتزام الحكومة بالقضاء عىل  ، تم إلغاء قسم املرأة يف وزارة الرتبية و  ويف عام 1992 فقط 

الفوارق التعليمية بني الرجال والنساء.

و قد جسد كل من قانون رشعة الحقوق (1990) وقانون حقوق اإلنسان (1993) املبادئ الهامة لحقوق اإلنسان التي 

تشمل التحرر من التمييز. وقد دعم هذا االتجاه التوقيع عىل اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل (1993) و النص عىل 

حق  الطالب يف الحصول عىل فرص تعليمية متساوية. 

يف عام 1992، تم نرش مناهج الرياضيات املطورة  حيث ذكر يف مقدمة الكتب إن هذا املنهاج هو  “للجميع برصف النظر 

عن النوع االجتامعي”.  

املرأة و غري  املناهج غري متحيزة ضد  تكون جميع  أن  الذي نص عىل  الوطني  املنهاج  إطار  تم إطالق  يف عام 1993، 

عنرصية و ال متيزية، حيث توفر لجميع الطالب فرصاً متساوية.  كام نص اإلطار عىل أن املنهاج يجب أن يستجيب إىل 

احتياجات الطالب و خرباتهم و اهتامماتهم و قيمهم، ذكورا و إناثا. كام نص عىل رضورة تحليل العوائق التي تحول دون 

التعلم واإلنجاز، وعىل تطوير وتنفيذ االسرتاتيجيات التي تعالج احتياجات التعلم التي تم تحديدها من أجل التغلب عىل 

العوائق التي تحول دون تعلم الطالب.

يف عام 1994، تم نرش منهاج العلوم، الذي كان يدعو إىل املساواة للجميع.  وقد أظهر املنهاج درجة عالية من الحساسية 

للنوع االجتامعي ، جيث للجنسني يقر ويشمل االحتياجات والخربات التعليمية للفتيات عىل قدم املساواة مع األوالد، 

سواء يف مضمونه، ويف اللغة واألساليب والنهج، أو مامرسات التدريس.
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و تتابع ظهور املناهج الحساسة للنوع االجتامعي، حيث ظهر منهج تكنولوجيا عام 1995، ودراسات املناهج االجتامعية 

عام 1997، و منهج الرتبية الصحية و البدنية عام 1999.

تجربة سلوفينيا  -3

سلوفينيا هي أحد دول أوروبا الرشقية، التي كانت تتبع املذهب االشرتايك و كانت تتبع االتحاد السوفيتي حتى سقوط 

سور برلني. و يضمن الدستور السلوفيني التعليم املجاين للمواطن السلوفيني، و التعليم األسايس إلزامي يتم متويله من 

ميزانية الدولة.  

و منذ عام 1990، بات النظام التعليمي يف سلوفينيا يخضع إىل أعادة الهيكلة و التطوير وفقا ملتطلبات االنضامم إىل 

السوق األوروبية املشرتكة و لضامن أن يراعى النظام التعليمي حقوق اإلنسان واملواطنة.

و قد تشكلت لجان لدراسة محتوى املناهج و رسم اآلليات املناسبة لتحقيق إصالح النظام التعليمي و خلق مناهج 

: (Wlisoncenter, 2013) حساسة للنوع االجتامعي. وقد اتخذت عملية اإلصالح ثالثة مراحل

املرحلة األوىل من 1990 – 1995  -

للنظام  جديدة  أهداف  تحديد  وعىل  التمويل،  ذلك  يف  مبا  بأكمله،  التنظيمي  الهيكل  إصالح  عىل  فيها  الرتكيز  كان  و 

التعليمي ككل ولكل من مستوياته عىل وجه الخصوص. وقد اختتمت هذه املرحلة يف عام 1995، مع صدور الكتاب 

األبيض بشأن التعليم يف جمهورية سلوفينيا وإدخال أربعة مشاريع قوانني تنظيم مستويات الفرد من التعليم (رياض 

األطفال، االبتدائية، الثانوية، وتعليم الكبار). وقد صدرت هذه القوانني عام 1996، يف حني اعتمد بالفعل قانون التعليم 

العايل بحلول عام 1993.

املرحلة الثانية من 1995 و حتى 2000  -

حيث تم  إنشاء املجلس الوطني للمناهج عام 1995  من أجل تقييم املناهج املوجودة وقتها ووضع الخطط لتغيريها 

فيام يتالءم من متطلبات بناء املناهج الحديثة ومراعاتها ملبادئ حقوق اإلنسان واملواطنة و املساواة بني الجنسني. ومتت 

مناقشة املقرتحات للمناهج عىل نطاق واسع بني املعلمني و املجلس الوطني للمناهج قبل اعتامدها يف عام 1998.. تم 

اعتامد املناهج الجديدة لجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي يف عام 1998، وبدأ تنفيذها  عىل مستوى املدارس عام 

.2000/1999

املرحلة الثالثة من 1998 إىل 2003  -

بدأت املرحلة الثالثة لإلصالح يف ديسمرب كانون األول عام 1998، مع إنشاء لجنة وطنية للتقييم. وقد كانت مهمة اللجنة 

متابعة تطبيق املناهج الجديدة و تقيمها يف ذات الوقت، باإلضافة إىل أجراء التعديالت املطلوبة عىل املناهج الجديدة  

والهياكل التنظيمية للمدارس وآثارها عىل معرفة الطالب.  

:)Gender Equality( املعايري الواجب توافرها يف سياسات التعليم الحساسة للنوع االجتامعي

توعية الطالب و الطالبات و تأهيلهم ملامرسة أدوارهم يف الحياة داخل و خارج املنزل مبسئولية و عىل نجو - 1

أفضل..

توفري مناهج، و التي من حيث املحتوى يف اللغة املستخدمة و املنهجية ، تلبى االحتياجات التعليمية يف - 2

املجتمع و تؤسس للحقوق املتساوية بني الذكور واإلناث.

احرتام القيم االجتامعية االيجابية السائدة و االعرتاف بالفروق الفردية.- 3
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يجب أن تتحدى املناهج الدراسية املامرسات الثقافية ( العادات و التقاليد)  الجائرة ( و التي ال تتامىش - 4

مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية و ال األعراف و املعاهدات الدولية) و التي تعرتف مبساهمة كل من الرجل 

واملرأة بكامل قدراتهام يف املجتمع .

تشجيع تطوير املواقف والسلوكيات اإليجابية لدى الطالب الذكور واإلناث التي تعزز املسؤولية - 5

االجتامعية، والتعاطف، و تحفز عىل تطوير عالقات متساوية قامئة عىل االحرتام املتبادل ونبذ العنف. 

توفري بيئة تعليمية داعمة اجتامعيا و ثقافيا ومريحة جسديا لكل من الطالب الذكور واإلناث عىل حد - 6

سواء.

إعداد كل من الطالب الذكور واإلناث عىل حد سواء ملامرسته حقوقهم املدنية من خالل االحرتام املتبادل - 7

لحقوق األخر مع توفري البيئة اآلمنة و الخالية من كل أشكال التحرش أو العنف.

ولتأهيل الطالب من الذكور و اإلناث ليك يكونوا ناجحني يف حياتهم املستقبلية فأن املنهج املراعي للنوع االجتامعي  

يفرتض إن يعمل عىل:

تطوير مصادر و مواد تعليمية تحتوى عىل أفكار حساسة للنوع االجتامعي يف املحتوى واللغة ومنهجية - 1

أساليب التدريس والتقويم.

تشجيع الوعي بقضايا النوع االجتامعي داخل املدارس من خالل الكتب الدراسية و الوسائل التعليمية - 2

املساندة مثل مواد سمعية و برصية، مواد تعليمية مساندة، أنشطة، وإجراءات التقويم.

دعم املناهج التعليمية بصيغة مقبولة اجتامعيا و ثقافيا وجسديا و مساندة ملفاهيم املساواة بني النوعني.- 3

تصميم مناهج دراسية تنارص املواقف و السلوكيات التي تعزز املسئولية االجتامعية و تشجع عىل املساواة - 4

بني النوعني ونبذ العنف.

عقد دورات تدريبية للمعلمني قبل الخدمة و أثناء الخدمة باإلضافة إىل املسئولني اإلداريني و مديري - 5

املدارس وطاقم هيئة تصميم املناهج لضامن مواكبتهم للتطورات الجارية يف املناهج وتعزيزها.

ضامن وجود األهداف السابقة يف إسرتاتيجية الوزارة و سياساتها ويف اللوائح التنظيمية ويف مركز املناهج - 6

ومراكز التقييم واملتابعة.

يربز مام سبق من تجارب مدى أهمية املنهج يف بناء شخصية األجيال وتشكيل االتجاهات االيجابية لديهم يف قضايا 

النوع االجتامعي وتوزيع األدوار يف ضوئه، مام يوصلنا إىل سؤال البحث الرئيس والوارد فيام ييل:

ما مدى مراعاة محتوى كتب املناهج الفلسطينية من االول وحتى الرابع األساسية ملنظومة النوع االجتامعي؟

وينبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

األول . 1 من  للصفوف  والعلوم)  الوطنية  والرتبية  املدنية،  والرتبية  العربية،  (اللغة  منهاج  محتوى  عكس  هل 

الوطنية،  الفرق  الكتاب ويف املشاركة يف  الرابع األساسية من حيث (نسبة املشاركة يف تأليف وانجاز  وحتى 

طبيعة عناوين الوحدات، طبيعة عناوين الدروس، طبيعة مواضيع الدروس، طبيعة األنشطة واملهارات امللحقة 

واألدوار  املهن  طبيعة  البرصية،  املؤثرات  طبيعة  التدريبات)،   ) نفسك  أخترب  موضوعات  طبيعة  بالدروس، 

للّنساء والرجال، طبيعة اللغة والكلامت املستخدمة يف الّنص) املساواة بني كال طريف النوع االجتامعي؟

األول . 2 من  للصفوف  والعلوم)  الوطنية  والرتبية  املدنية،  والرتبية  العربية،  اللغة  محتويات  بنية  هل عكست 

وحتى الرابع األساسية رؤية محددة، واضحة وشاملة تتعلق باملساواة بني كال طريف النوع االجتامعي؟
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إىل تحقيق األهداف التالية :

التعرف إىل مدى مراعاة محتوى كتب املرحلة األساسية األوىل من 1-4 ملباحث اللغة العربية والعلوم والرتبية . 1

املدنية والرتبية الوطنية يف املناهج الفلسطينية للعام الدرايس 2012-2013 ملنظومة النوع االجتامعي.

التعرف إىل مدى توافق السياسات العامة للمناهج الفلسطينية مع املرجعيات الفلسطينية (وثيقة االستقاللل . 2

والنظام األسايس) واملعاهدات ومواثيق حقوق اإلنسان التي وقعت عليها فلسطني.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة يف كونها:

ميكن ان تسهم الدراسة كأحد الوثائق املرجعية املنهجية لتي ميكن ملتخذي القرار يف الجهات املعنية بوزارة . 1

الرتبية والتعليم الرجوع إليها عند تنقيح وتحسني محتوى الكتب املدرسية.

قد تسهم هذه الدراسة يف لفت نظر الرتبويني واملهتمني والقامئني عىل املناهج وتطويرها إىل أهمية إجراء . 2

الشخصية  وتكوين  بناء  يف  تأسيسية  مرحلة  باعتبارها  املرصودة  املرحلة  يف  املدرسية  الكتب  يف  التعديالت 

وخاصة بشأن املفاهيم واالتجاهات االيجابية املرتبطة مبفهوم النوع االجتامعي وإزالة املفاهيم واألفكار التي 

تكرس دونية املرأة يف املجتمع.

املحددات:
اقترصت هذه الدراسة عىل محتوى كتب املرحلة األساسية للصفوف من 1-4 التالية: العلوم واللغة العربية - 1

والرتبية املدنية والرتبية الوطنية.

املواضيع - 2 السياقات بني كتب  الكتب عىل أساسها كانت و بسبب اختالف  التي تم تحليل  القوالب  اختالف 

املختلفة تحمل طابعا متبايناً عن بعضها البعض.

اعتمدت الدراسة عىل تحليل محتوى كتب الطالب للصفوف واملباحث املذكورة.- 3

الطريقة واإلجراءات:
انتهجت هذه الدراسة النوعية دراسة الحالة املتعددة.

املشاركون:
بدأت هذه الدراسة بدراسة استطالعية يف شهر مارس من عام 2013،  استهدفت  اختيار أفراد من قطاعات مختلفة  

لها  القدرة عىل القيام بعملية تحليل املحتوى عىل أساس النوع االجتامعي. لذلك تم اختيار مرشف تربوي متخصص 

يف أساليب تدريس العلوم ويحمل درجة املاجستري ومتمرس يف عملية تحليل املناهج وكتابة البحوث النوعية، وكذلك 

الجامعات  املاجستري ومحارض غري متفرغ يف  العربية ويحمل درجة  اللغة  مدير مدرسة متخصص يف أساليب تدريس 

الفلسطينية وصاحب خربة أيضا يف تحليل املناهج، ومدرس متخصص يف طالب املرحلة األساسية وحاصل عىل جائزة الهام 

فيام يتعلق بتطوير املناهج، ومن خارج قطاع الرتبية والتعليم تم اختيار باحثة وناشطة تربوية. 
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دور الباحث:

قام الباحثان بدور املالحظ أحيانا واملالحظ املشارك أحيانا أخرى، وذلك الن فهم أي ظاهرة وتعميمها يتطلبان إعطاء 

 (Lincolon, بيانات ومعلومات عن هذه الظاهرة أثناء املامرسة ملعرفة مدى استبصارات املشاركني عن خرباتهم  عن العامل

انتقاء املشاركني منها وكذلك اختيار املشاركني  التي سوف يتم  القطاعات  الباحث بتحديد   (P120,1985، ومتثل دور 

التي وقعت  الوثائق واملعاهدات  الباحثان مبراجعة تجارب إقليمية وعاملية سابقة، وكذلك تم مراجعة  أنفسهم، وقام 

توحيد  استهدفت  لقاءات  بسلسلة  الباحثان  وقام  االجتامعي.  النوع  مبوضوع  يتعلق  فيام  الفلسطينية  السلطة  عليها 

املفاهيم املركزية يف البحث مثل الحساسية او عدم الحساسية للنوع االجتامعي عن طريق التدريب، وأيضا تحديد عنارص 

التحليل مبشاركة املحللني واعتامد جداول تفريغ أولية تم تطويرها أثناء العمل واملامرسة وجمع البيانات، رشع الباحثان 

بتحليل البيانات لحظة الحصول عليها مام ساهم يف تطوير األدوات مع التقدم يف جمع البيانات مام حدا إىل وجود تباين 

يف الجداول وعرض البيانات بني مواضيع املناهج املختلفة.

العينات:
تم اختيار عينة مناهج اللغة العربية والعلوم والرتبية املدنية والرتبية الوطنية من الصف األول األسايس حتى الصف الرابع 

األسايس ، واعتربت هذه العينة شاملة حسب موضوع البحث رغم استثناء مناهج الرتبية اإلسالمية واملسيحية لحساسية 

املوضوع وكذلك مناهج الرياضيات لحياديتها ملوضوع البحث حسب االستطالع األوىل للبحث، أما عينة املشاركني فقد 

اختريت بأقىص درجة تنوع Maximum Variation Sampling وذلك إلبراز الخصائص املختلفة للمشكلة البحثية.

جمع البيانات:

تم التأكد من أن املشاركني يف التحليل مدركون ملشكلة البحث ومقتنعون بأهميتها والرتكيز عىل مشاركتهم يف جميع 

عمليات تحديد املفاهيم وبناء األدوات وعرضها وكذلك بتحديد عينة الكتب التي تم تحليلها، البدء يف جمع البيانات 

بشكل أوىل ورسم مخطط لتصور الباحثني واملشاركني للبنود التي يجب الرتكيز عليها يف عملية التحليل، تم االتفاق عىل 

إطار أوىل للتحليل, حيث تم تحديد وحدة تحليل متفق عليها مع املحللني وتم مناقشة ذلك مع املحللني للتأكد من 

توحيد الطريقة لدى املحللني، ومع تقدم عملية التحليل من قبل املشاركني وتزامنها مع تحليل البيانات من قبل الباحثني 

تم تغيري القوالب عدة مرات مام أدى إىل عرض قوالب خاصة بكل كتاب مدريس.

أداة الدراسة: 
بعد مراجعة عدد من التجارب العاملية لعدة دول لكيفية مراعاتها ملنظومة النوع االجتامعي يف بناء او تطوير مناهجها 

املدرسية، قام الباحثان ببناء استبانه كأداة تحليل ملحتوى كتب املناهج املدرسية الفلسطينية للصفوف من 1-4 األساسية، 

وقد تضمنت هذه االستبانة عىل عدة محاور مستهدفة يف التحليل وهي:

1. نسبة اإلناث املشاركات يف انجاز الكتاب اىل نسبة الذكور.

2. طبيعة األساليب والطرق امللحقة بالدرس.

3. طبيعة األهداف امللحقة بالدرس.

4. طبيعة عناوين الوحدات.

5. طبيعة عناوين الدروس.

6. طبيعة موضوعات الدروس.

7. طبيعة املفاهيم الواردة يف الدروس.

8. طبيعة األنشطة واملهارات امللحقة بالدرس.
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9. طبيعة موضوعات اخترب نفيس (التدريبات).

10. تكرارات املؤثرات البرصية.

11. تكرارات املهن واألدوار للمرأة والرجل.

12. طبيعة اللغة والكلامت املستخدمة يف النص.

وقد وضع كل محور يف جدول خاص كانت مستويات تحليله موزعة عىل »حساس للنوع االجتامعي، غري حساس للنوع 

االجتامعي، ومحايد للنوع االجتامعي«.

صدق األداة وموضوعيتها:
للتأكد من صدق االستبانة املطورة وموضوعيتها، قام الباحثان بعرضها عىل مجموعة من السادة املحكمني ذوي 

االختصاص، الذين ابدوا مالحظاتهم واقرتاحاتهم عليها، وقد قام الباحثان يف ضوء هذه املالحظات بإخراج االستبانة 

بشكلها النهايئ كام هو موضح بامللحق (1)، حيث تظهر االستبانات للمباحث األربعة مبحاورها ، مع وجود بعض 

االختالفات يف هذه املحاور ما بني مبحث العلوم وباقي املباحث وذلك لخصوصية طبيعة مجاله ذي الطابع العلمي 

باملقارنة مع طابع العلوم اإلنسانية لباقي املباحث املستهدفة يف التحليل.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة الرئيسة:

ورد يف الدراسة مجموعة من املفاهيم األساسية التي ارتأى الباحثان رضورة تعريفها إجرائيا وهي:

النوع االجتامعي: يقصد به التمثيل العادل ما بني الذكور واإلناث والقائم عىل مفهوم التساوي ما بني . 1

النوعني. 

الحساس للنوع االجتامعي: قصد به إجرائيا يف هذه الدراسة الحالة التي يرتقي بها املحور اىل حالة التساوي . 2

ما بني الذكور واإلناث، او يكون اكرث فيها لصالح اإلناث.

غري الحساس للنوع االجتامعي: يقصد به الحالة التي ال يرتقي بها املحور إىل حالة التساوي ما بني الذكور . 3

واإلناث أو انه يستخدم فيها حالة لغة املتكلم بحيث انها ال تشري للمرأة وال للرجل.

املحايد للنوع االجتامعي: يقصد به الحالة التي يعرض فيها املحور ألي عنرص غري ذي طابع برشي كالحيوان . 4

والجامد.

املؤثرات البرصية: بقصد بها إجرائيا الصور والرسوم والرسوم البيانية والخرائط التوضيحية الواردة يف . 5

كتب الطالب ملباحث اللغة العربية والعلوم والرتبية الوطنية والرتبية املدنية للصفوف من 1-4 يف املنهاج 

الفلسطيني للعام الدرايس 2013-2012.

نتائج التحليل:
أوالً: مبحث اللغة العربية

متت عملية التحليل  ملحتوى كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية يف ضوء السؤالني التاليني:

السؤال األول:

 هل عكس محتوى منهاج اللغة العربية للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية من حيث )نسبة املشاركة يف  1

تأليف وانجاز الكتاب ويف املشاركة يف الفرق الوطنية، طبيعة عناوين الوحدات، طبيعة عناوين الدروس، طبيعة 

مواضيع الدروس، طبيعة األنشطة واملهارات امللحقة بالدروس، طبيعة موضوعات أخترب نفسك ) التدريبات(، 

طبيعة املؤثرات البرصية، طبيعة املهن واألدوار للّنساء والرجال، طبيعة اللغة والكلامت املستخدمة يف الّنص) 
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املساواة بني كال طريف النوع االجتامعي؟

الرابع  األول وحتى  للصفوف من  بأجزائه  العربية  اللغة  تحليل محتوى كتب  تم  األول  السؤال  لإلجابة عن 

األساسية يف ضوء املحاور املستهدفة لفحص مدى حساسيتها للنوع االجتامعي، والجدول (3) والشكل (1) يوضحان هذه 

املحاور وتكرارات حساسيتها وعدم حساسيتها وحياديتها للنوع االجتامعي.

الجدول )3(
تكرارات محاور تحليل محتوى كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية ومدى حساسيتها للنوع 

االجتامعي

العنرص
محايد

املجموع
حساس

املجموع
غري حساس

املجموع
الرابعالثالثالثايناألولالرابعالثالثالثايناألولالرابعالثالثالثايناألول

8800160000000000طبيعة عناوين الوحدات

191817217511013557219طبيعة عناوين الدروس

4671027139533089121140طبيعة موضوع الدرس

طبيعة األنشطة و 

املهارات امللحقة بالدرس
2524242497000000000

0

   طبيعة موضوعات 

أخترب نفسك ) 

التدريبات(

2524242497000000000

0

تكرارات املؤثرات 

البرصية
4107121691869428477235383181110

909

تكرارات املهن و األدوار 

للّنساء والرجال
10512154210543221015138

46

 طبيعة اللغة و الكلامت 

املستخدمة يف النص
436112415873336131110

40

998990112390208209110385652644252241411054املجموع
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والنقاط التالية توضح نتائج التحليل للمحاور املستهدفة يف محتوى الكتب للصفوف األربعة:

طبيعة عناوين الوحدات:. 1

يتضح من التحليل بان طبيعة عناوين الوحدات كانت يف معظمها محايدة للنوع االجتامعي. حيث ظهر ان 

عناوين وحدات الكتاب يف الصف األول محايدة، فقد بلغ عدد تكرار العناوين املحايدة مثانية تكرارات (8)، 

وكذلك الحال بالنسبة لطبيعة عناوين الوحدات يف الصف الثاين، فقد بلغ عدد تكرار العناوين املحايدة مثانية 

تكرارات (8)، بينام مل يتضمن كتابا الصف الثالث والرابع عىل وحدات، بل تضمنت دروس.

طبيعة عناوين الدروس:. 2

تكرار  بلغ  فقد  االجتامعي  للنوع  محايدة  مجملها-  –يف  كانت  الدروس  عناوين  طبيعة  بان  التحليل  من  يتضح 

عناوين الدروس املحايدة يف الكتب األربعة (الصف األول، والثاين، والثالث، والرابع) خمسة وسبعني تكراًرا (75)، 

وأما العناوين غري الحساسة للنوع االجتامعي فقد كانت أكرث من العناوين الحساسة له، ، فقد بلغ تكرار عناوين 

الدروس الحساسة  للنوع االجتامعي ثالثة تكرارات (3)، أّما عناوين الدروس غري الحساسة للنوع االجتامعي فقد 

بلغ عدد تكراراتها تسع عرشة (19) تكراًرا.  أي أّن  التحيز لنوع الرجال أكرث منه للنساء. (نسبة 3:19) أي 86%  لنوع 

الرجال مقابل 14% لنوع النساء.

 طبيعة مواضيع الدروس:. 3

يتضح من التحليل بان طبيعة عناوين الدروس كانت -يف مجملها- غري حساسة للنوع االجتامعي، فقد بلغ عدد تكراراتها 

أربعني تكراًرا (40)، فيام بلغ تكرار طبيعة مواضيع الدروس الحساسة للنوع االجتامعي ثالثني تكراًرا (30). أي أّن  التحيز 

لنوع الرجال أكرث منه للنساء. (نسبة 30:40) أي 57% لنوع الرجال، 43% لنوع النساء. يف حني ان تكرار طبيعة مواضيع 

الدروس املحايدة يف الكتب األربعة (الصف األول، والثاين، والثالث، والرابع) بلغ سبعة وعرشين تكراًرا (27).

4. طبيعة األنشطة واملهارات امللحقة بالدروس:

 يتضح من التحليل بان طبيعة األنشطة واملهارات امللحقة بالدروس يف جميع كتب صفوف األول، والثاين، والثالث، 

والرابع كانت محايدة؛ والسبب يف ذلك يعود إىل استخدام ضمري املتكلم (نحن) الذي يصلح استخدامه لنوع الرجال 

والنساء عىل حّد سواء، فقد بلغ عدد التكرارات املحايدة يف الكتب األربعة سبعة وتسعني تكراًرا (97).

5.طبيعة موضوعات أخترب نفسك ) التدريبات(:

 يتضح من التحليل بان طبيعة موضوعات أخترب نفسك ) التدريبات( يف جميع كتب صفوف األول، والثاين، والثالث، 

والرابع كانت محايدة؛ والسبب يف ذلك يعود إىل استخدام ضمري املتكلم (نحن) الذي يصلح استخدامه لنوع الرجال 

والنساء عىل حّد سواء. فقد بلغ عدد التكرارات املحايدة يف الكتب األربعة سبعة وتسعني تكراًرا (97).  

طبيعة املؤثرات البرصية:. 6

 يتضح من التحليل بان طبيعة املؤثرات البرصية – يف مجملها- كانت غري حساسة للنوع االجتامعي، فقد بلغ عدد 
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تكراراتها تسعامئة وتسعة (909) تكرارات، فيام بلغ تكرار املؤثرات البرصية الحساسة للنوع االجتامعي أربعامئة 

لنوع   %65.5 أي  (نسبة 477:909)  للنساء.  منه  أكرث  الرجال  لنوع  التحيز  أّن   أي   .(477) تكرارا  وسبعة وسبعني 

الرجال، 34.5% لنوع النساء. اما عدد تكرارات املؤثّرات البرصية املحايدة يف الكتب األربعة (الصف األول، والثاين، 

والثالث، والرابع) فقد بلغ اثنتي عرش تكراًرا (12).

طبيعة املهن واألدوار للّنساء والرجال:. 7

يتضح من التحليل ان طبيعة املهن واألدوار للنساء والرجال– يف مجملها- كانت غري حساسة للنوع االجتامعي، 

فقد بلغ عدد تكراراتها ست وأربعني (46) تكراًرا، فيام بلغ تكرار املهن واألدوار للّنساء والرجال الحساسة للنوع 

االجتامعي اثنتا وعرشين تكرارا (22). أي أّن  التحيز لنوع الرجال أكرث منه للنساء. (نسبة 22:46) أي 67.5% لنوع 

الرجال، 32.5% لنوع النساء. أما عدد تكرارات املهن واألدوار للّنساء والرجال املحايدة يف الكتب األربعة (الصف 

األول، والثاين، والثالث، والرابع) فقد بلغ  اثنتا وأربعني تكراًرا (42).

طبيعة اللغة والكلامت املستخدمة يف الّنص:. 8

للنوع  حساسة  غري  كانت  مجملها-  يف   - الّنص  يف  املستخدمة  والكلامت  اللغة  طبيعة  ان  التحليل  من  يتضح 

االجتامعي، فقد بلغ عدد تكراراتها أربعني (40) تكراًرا، فيام بلغ عدد تكرار اللغة والكلامت املستخدمة يف الّنص 

والتي تعّد حساسة للنوع االجتامعي ثالثة وثالثني تكرارا (33). أي أّن  التحيز لنوع الرجال أكرث منه للنساء. (نسبة 

33:40) أي   55% تقريبًا لنوع الرجال، 45% لنوع النساء، أما عدد تكرارات اللغة والكلامت املستخدمة يف الّنص 

املحايدة يف الكتب األربعة (الصف األول، والثاين، والثالث، والرابع) فقد بلغ أربعة وعرشين تكراًرا (24).

اما قيام يتعلق بتوزيع نسب مشاريك النوعني يف تأليف وإعداد الكتب، فقد اتضح بالتحليل ما ييل: 

نسبة مشاركة الرّجال يف الفرق الوطنية:. 1

 كانت نسبة مشاركة الرّجال يف الفرق الوطنية أعىل من نسبة مشاركة الّنساء، حيث بلغت نسبة مشاركة الرّجال 

فيها أعىل من نسبة مشاركة الّنساء، فقد بلغت للرّجال 82% ، بينام بلغت للّنساء 18% يف الفصلني األول والثاين 

ملحتوى كتب الصفوف األربعة.

نسبة مشاركة الرّجال يف تأليف الكتاب:. 2

كانت نسبة مشاركة الرّجال يف تأليف كتب اللغة العربية للصفوف األربعة أعىل من نسبة مشاركة الّنساء فيها، 

وذلك كالتايل:

الصف األول: بلغت للرّجال 80% ، بينام بلغت للّنساء 20% يف الفصلني األول والثاين.

الصف الثاين: بلغت للرّجال 75% ، بينام بلغت للّنساء 25% يف الفصلني األول والثاين.

الصف الثالث: بلغت للرّجال 100% ، بينام بلغت للّنساء 0% يف الفصلني األول والثاين.

الصف الرابع: بلغت للرّجال 83% ، بينام بلغت للّنساء 17% يف الفصلني األول والثاين.
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نسبة مشاركة الرّجال يف انجاز الكتاب كانت أعىل من نسبة مشاركة الّنساء:. 3

كانت نسبة مشاركة الرّجال يف انجاز كتب اللغة العربية للصفوف األربعة أعىل من نسبة مشاركة الّنساء فيها، 

وذلك كالتايل:

الصف األول: بلغت للرّجال 63% ، بينام بلغت للّنساء 37% يف الفصلني األول والثاين.

الصف الثاين: بلغت للرّجال 62% ، بينام بلغت للّنساء 38% يف الفصلني األول والثاين.

الصف الثالث: بلغت للرّجال 68% ، بينام بلغت للّنساء 32% يف الفصلني األول والثاين.

الصف الرابع: بلغت للرّجال 72% ، بينام بلغت للّنساء 28% يف الفصلني األول والثاين.

السؤال الثاين:

هل عكست بنية محتوى اللغة العربية  للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية رؤية محددة، واضحة 

وشاملة تتعلق باملساواة بني كال طريف النوع االجتامعي؟

يتضح من التحليل لجميع املحاور ان بنية محتوى اللغة العربية للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية مل 

تعكس رؤية محددة وشاملة تتعلق باملساواة بني كال طريف النوع االجتامعي ، فالتحيز لنوع الرجال واضح يف كل 

منها.

ثانياً: مبحث الرتبية املدنية

متت عملية التحليل  ملحتوى كتب الرتبية املدنية للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية يف ضوء السؤالني التاليني:

السؤال األول:

 هل عكس محتوى منهاج الرتبية املدنية للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية من حيث )نسبة . 9

املشاركة يف تأليف وانجاز الكتاب ويف املشاركة يف الفرق الوطنية، طبيعة عناوين الوحدات، طبيعة عناوين 

الدروس، طبيعة مواضيع الدروس، طبيعة األنشطة واملهارات امللحقة بالدروس، طبيعة موضوعات 

أخترب نفسك ) التدريبات(، طبيعة املؤثرات البرصية، طبيعة املهن واألدوار للّنساء والرجال، طبيعة اللغة 

والكلامت املستخدمة يف الّنص) املساواة بني كال طريف النوع االجتامعي؟

الرابع  املدنية بأجزائه للصفوف من األول وحتى  الرتبية  السؤال األول تم تحليل محتوى كتب  لإلجابة عن 

النوع  توزيع  يوضح   (4) والجدول  االجتامعي،  للنوع  حساسيتها  مدى  لفحص  املستهدفة  املحاور  ضوء  يف  األساسية 

االجتامعي لفرق إعداد وتأليف كتب الرتبية املدنية للصفوف من األول وحتى الرابع للفصلني الدراسيني :



28

الجدول )4(

 مجموع و تشكيل فرق أعداد و تأليف كتب الرتبية املدنية للصفوف من األول و حتى الرابع للفصلني الدراسيني

ذكور أناث

مجموع الرابع الثالث الثاىن االول
مجموع الرابع الثالث الثاىن االول

96 8 8 8 72 84 10 10 10 54 فرق وطنية

33 10 10 8 5 10 2 2 2 4 فريق التأليف

239 60 89 69 21 109 25 34 46 4 أنجاز الكتاب

368 78 107 85 98 203 37 46 58 62 املجموع

 نسبة مشاركة الرّجال يف الفرق الوطنية:. 1
 يتضح من التحليل بان نسبة مشاركة الرّجال يف الفرق الوطنية كانت أعىل من نسبة مشاركة الّنساء، حيث 

بلغت نسبة مشاركة الرّجال فيها أعىل من نسبة مشاركة الّنساء، فقد بلغت للرّجال 82% ، بينام بلغت للّنساء 
18% يف الفصلني األول والثاين ملحتوى كتب الصفوف األربعة.

2. نسبة مشاركة الرّجال يف تأليف الكتاب :
يتضح من التحليل بان نسبة مشاركة الرّجال يف تأليف كتب الرتبية املدنية للصفوف األربعة كانت أعىل من 

نسبة مشاركة الّنساء فيها، وهذا كالتايل:
الصف األول: بلغت للرّجال 80% ، بينام بلغت للّنساء 20% يف الفصلني األول والثاين.
الصف الثاين: بلغت للرّجال 75% ، بينام بلغت للّنساء 25% يف الفصلني األول والثاين.

الصف الثالث: بلغت للرّجال 100% ، بينام بلغت للّنساء 0% يف الفصلني األول والثاين.
الصف الرابع: بلغت للرّجال 83% ، بينام بلغت للّنساء 17% يف الفصلني األول والثاين.

نسبة مشاركة الرّجال يف انجاز الكتاب كانت أعىل من نسبة مشاركة الّنساء:. 3
يتضح من التحليل بان نسبة مشاركة الرّجال يف انجاز كتب الرتبية املدنية للصفوف األربعة كانت أعىل من نسبة 

مشاركة الّنساء فيها، وهذا كالتايل:
الصف األول: بلغت للرّجال 63% ، بينام بلغت للّنساء 37% يف الفصلني األول والثاين.
الصف الثاين: بلغت للرّجال 62% ، بينام بلغت للّنساء 38% يف الفصلني األول والثاين.

الصف الثالث: بلغت للرّجال 68% ، بينام بلغت للّنساء 32% يف الفصلني األول والثاين.
الصف الرابع: بلغت للرّجال 72% ، بينام بلغت للّنساء 28% يف الفصلني األول والثاين.



29

       وأما الجدول (5) فيوضح تكرارات محاور تحليل محتوى كتب الرتبية املدنية للصفوف من األول وحتى الرابع 
األساسية ومدى حساسيتها للنوع االجتامعي:

الجدول )5(
تكرارات محاور تحليل محتوى كتب الرتبية املدنيةللصفوف من األول وحتى الرابع األساسية ومدى حساسيتها للنوع 

االجتامعي

العنرص
محايد

املجموع
حساس

املجموع
غري حساس

املجموع
الرابعالثالثالثايناألولالرابعالثالثالثايناألولالرابعالثالثالثايناألول

طبيعة عناوين 

الوحدات
00000000007664

23

طبيعة عناوين 

الدروس
000001000025171416

72

طبيعة موضوع 

الدرس
031042251322241183

46

طبيعة األنشطة و 

املهارات امللحقة 

بالدرس

0220414141427693616165

73

   طبيعة موضوعات 

أخترب نفسك ) 

التدريبات(

00000001215270021

3

تكرارات املؤثرات 

البرصية
151522701221009810653357251177114113

655

تكرارات املهن 

و األدوار للّنساء 

والرجال

222353210359317026325411696132

598

 طبيعة اللغة و 

الكلامت املستخدمة 

يف النص

01102261371470163

10

174329751642461861751797855973442622771480املجموع

والنقاط التالية توضح نتائج التحليل للمحاور املستهدفة يف محتوى الكتب للصفوف األربعة:
طبيعة عناوين الكتب والوحدات:. 4

يتضح من التحليل بان طبيعة عناوين الكتب والوحدات كانت يف معظمها محايدة للنوع االجتامعي. حيث 
ظهران عناوين وحدات الكتاب يف الصف األول محايدة، فقد بلغ عدد تكرار العناوين املحايدة مثانية تكرارات 
(8)، وكذلك الحال بالنسبة لطبيعة عناوين الوحدات يف الصف الثاين، فقد بلغ عدد تكرار العناوين املحايدة 

مثانية تكرارات (8)، بينام مل يتضمن كتابا الصف الثالث والرابع عىل وحدات، بل تضمنت دروس.

طبيعة عناوين الدروس:. 5
تكرار  بلغ  فقد  االجتامعي  للنوع  محايدة  مجملها-  –يف  كانت  الدروس  عناوين  طبيعة  بان  التحليل  من  يتضح 
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عناوين الدروس املحايدة يف الكتب األربعة (الصف األول، والثاين، والثالث، والرابع) خمسة وسبعني تكراًرا (75)، 
وأما العناوين غري الحساسة للنوع االجتامعي فقد كانت أكرث من العناوين الحساسة له، ، فقد بلغ تكرار عناوين 
الدروس الحساسة  للنوع االجتامعي ثالثة تكرارات (3)، أّما عناوين الدروس غري الحساسة للنوع االجتامعي فقد 
بلغ عدد تكراراتها تسع عرشة (19) تكراًرا.  أي أّن  التحيز لنوع الرجال أكرث منه للنساء. (نسبة 3:19) أي 86%  لنوع 

الرجال مقابل 14% لنوع النساء.

طبيعة مواضيع الدروس:. 6
يتضح من التحليل بان طبيعة عناوين الدروس كانت -يف مجملها- غري حساسة للنوع االجتامعي، فقد بلغ عدد تكراراتها 
أربعني تكراًرا (40)، فيام بلغ تكرار طبيعة مواضيع الدروس الحساسة للنوع االجتامعي ثالثني تكراًرا (30). أي أّن  التحيز 
لنوع الرجال أكرث منه للنساء. (نسبة 30:40) أي 57% لنوع الرجال، 43% لنوع النساء. يف حني ان تكرار طبيعة مواضيع 

الدروس املحايدة يف الكتب األربعة (الصف األول، والثاين، والثالث، والرابع) بلغ سبعة وعرشين تكراًرا (27).

4. طبيعة األنشطة واملهارات امللحقة بالدروس:
 يتضح من التحليل بان طبيعة األنشطة واملهارات امللحقة بالدروس يف جميع كتب صفوف األول، والثاين، والثالث، 
والرابع كانت محايدة؛ والسبب يف ذلك يعود إىل استخدام ضمري املتكلم (نحن) الذي يصلح استخدامه لنوع الرجال 

والنساء عىل حّد سواء، فقد بلغ عدد التكرارات املحايدة يف الكتب األربعة سبعة وتسعني تكراًرا (97).

5.طبيعة موضوعات أخترب نفسك ) التدريبات(:
 يتضح من التحليل بان طبيعة موضوعات أخترب نفسك ) التدريبات( يف جميع كتب صفوف األول، والثاين، والثالث، 
والرابع كانت محايدة؛ والسبب يف ذلك يعود إىل استخدام ضمري املتكلم (نحن) الذي يصلح استخدامه لنوع الرجال 

والنساء عىل حّد سواء. فقد بلغ عدد التكرارات املحايدة يف الكتب األربعة سبعة وتسعني تكراًرا (97).  

طبيعة املؤثرات البرصية:. 10
 يتضح من التحليل بان طبيعة املؤثرات البرصية – يف مجملها- كانت غري حساسة للنوع االجتامعي، فقد بلغ عدد 
تكراراتها تسعامئة وتسع (909) تكرارات، فيام بلغ تكرار املؤثرات البرصية الحساسة للنوع االجتامعي أربعامئة 
لنوع   %65.5 أي  (نسبة 477:909)  للنساء.  منه  أكرث  الرجال  لنوع  التحيز  أّن   أي   .(477) تكرارا  وسبعة وسبعني 
الرجال، 34.5% لنوع النساء. اما عدد تكرارات املؤثّرات البرصية املحايدة يف الكتب األربعة (الصف األول، والثاين، 

والثالث، والرابع) فقد بلغ اثني عرش تكراًرا (12).

طبيعة املهن واألدوار للّنساء والرجال:. 11
يتضح من التحليل ان طبيعة املهن واألدوار للنساء والرجال– يف مجملها- كانت غري حساسة للنوع االجتامعي، 
فقد بلغ عدد تكراراتها ستاً وأربعني (46) تكراًرا، فيام بلغ تكرار املهن واألدوار للّنساء والرجال الحساسة للنوع 
االجتامعي اثنتا وعرشين تكرارا (22). أي أّن  التحيز لنوع الرجال أكرث منه للنساء. (نسبة 22:46) أي 67.5% لنوع 
الرجال، 32.5% لنوع النساء. أما عدد تكرارات املهن واألدوار للّنساء والرجال املحايدة يف الكتب األربعة (الصف 

األول، والثاين، والثالث، والرابع) فقد بلغ  اثنتا وأربعني تكراًرا (42).
 

طبيعة اللغة والكلامت املستخدمة يف الّنص:. 12
للنوع  حساسة  غري  كانت  مجملها-  يف   - الّنص  يف  املستخدمة  والكلامت  اللغة  طبيعة  ان  التحليل  من  يتضح 



31

االجتامعي، فقد بلغ عدد تكراراتها أربعني (40) تكراًرا، فيام بلغ عدد تكرار اللغة والكلامت املستخدمة يف الّنص 
والتي تعّد حساسة للنوع االجتامعي ثالثة وثالثني تكرارا (33). أي أّن  التحيز لنوع الرجال أكرث منه للنساء. (نسبة 
33:40) أي   55% تقريبًا لنوع الرجال، 45% لنوع النساء، أما عدد تكرارات اللغة والكلامت املستخدمة يف الّنص 

املحايدة يف الكتب األربعة (الصف األول، والثاين، والثالث، والرابع) فقد بلغ أربعة وعرشين تكراًرا (24).

السؤال الثاين:
هل عكست بنية محتوى الرتبية املدنية للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية رؤية محددة، واضحة 

وشاملة تتعلق باملساواة بني كال طريف النوع االجتامعي؟
 

يتضح من التحليل لجميع املحاور ان بنية محتوى الرتبية املدنية للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية مل 
تعكس رؤية محددة وشاملة تتعلق باملساواة بني كال طريف النوع االجتامعي، فالتحيز لنوع الرجال واضح يف كل 

عنرص من عنارص املحتوى املستهدفة يف التحليل.

ثالثاً: مبحث العلوم العامة

متت عملية التحليل  ملحتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية يف ضوء السؤالني التاليني:
السؤال األول:

التقوميية،  البنود  )األنشطة،  حيث  من  األسايس  األول  للصف  العامة  العلوم  منهاج  محتوى  عكس  هل   
املؤثرات البرصية، األدوار والفرص والوظيفية، وطبيعة اللغة املستخدمة( املساواة بني كال طريف النوع االجتامعي؟

تكون مقرر العلوم للصف األول األسايس من (7) وحدات دراسية، (3) وحدات منها لتدرس يف الفصل الدرايس 
األول و(4) منها لتدرس يف الفصل الدرايس الثاين، ويبني الجدول (6) أسامء الوحدات الدراسية وتوزيعها عىل الفصلني 

الدراسيني األول والثاين، وأعداد دروس كل وحدة وأوزانها النسبية.

الجدول )6(
أسامء الوحدات الدراسية لعلوم الصف األول واألثقال النسبية للوحدات وعدد دروس كل وحدة

عدد الدروسالثقل النسبيالوحدة الدراسيةرقم الوحدةالفصل الدرايس

األول
5%20أتعرف إىل جسمياألوىل
7%14أدوات نستخدمهاالثانية
8%16حيوانات اعرفهاالثالثة

الثاين

6%15نباتات اعرفهاالرابعة
4%13الفصول األربعةالخامسة
4%12األرض التي نعيش عليهاالسادسة

5%10ماذا  أرى يف السامءالسابعة

39%100-8املجموع

 
ولإلجابة عىل سؤال الدراسة األول تم تحليل محتوى كتاب العلوم العامة للصف األول األسايس تحليالً نوعيا استنادا إىل 

املجاالت واملكونات التالية من حيث حساسيتها للنوع االجتامعي:
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طبيعة األنشطة و املهارات املتضمنة يف الدرس.( 1
طبيعة موضوعات أخترب نفسك.( 2
تكرارات املؤثرات البرصية.( 3
تكرارات املهن و األدوار للمرأة و الرجل.( 4

5)  طبيعة اللغة و الكلامت املستخدمة يف النص.
يبني الجدول (7) خالصة نتائج تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية املبني 

عىل النوع االجتامعي ملجاالت األنشطة والبنود االختيارية واملؤثرات البرصية.

الجدول )7(
التوزيع التكراري لنتائج تحليل محتوى مقررات العلوم  للصفوف من األول وحتى
الرابع األساسني يف العلوم املبني عىل النوع االجتامعي ملجاالت األنشطة والبنود

االختيارية واملؤثرات البرصية

الصف
املؤثرات البرصيةالبنود االختياريةاألنشطة

تكرار محايدتكرار للرجلتكرار للمرأةمحايدغري حساسحساسمحايدغري حساسحساس

األول
71241043105106376484

65%25%10%75%17%8%11%39%50%

الثاين
601615373150476274

72%26%2%84%11%5%18%55%27%

الثالث
64951171019157258308

82%12%6%80%7%13%22%36%43%

الرابع
7111012471357242381

87%13%0%86%5%9%8%36%56%

%44%41%14%10%8%82%5%18%77املجموع 

يتبني من الجدول (7) أن (77%) من أنشطة العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية حساسة للنوع   
االجتامعي، كونها استخدمت تعبريات صيغة املتكلم يف مخاطبة الطلبة، وعدد محدود جدا منها كان متعلقا بشخصيات 
أنثوية، وأن (18%) من األنشطة غري حساسة للنوع االجتامعي، كونها استخدمت تعبريات صيغة املذكر والبعض اآلخر 

كان متعلقا بالنوع االجتامعي الذكوري، أما األنشطة املحايدة فقد مثلت بـ (5%) فقط.

ويتبني من الجدول (7) أيضاً أن األنشطة يف كتايب العلوم للصفني األول والثاين األساسيني كانت أقل حساسية   
نحو النوع االجتامعي من كتايب العلوم للصفني الثالث والرابع األساسيني، حيث كانت النسبة املئوية لحساسية األنشطة 
يف الصفني األول والثاين األساسيني هي (65%، 72%) عىل التوايل، بينام كانت النسبة املئوية لحساسية األنشطة يف الصفني 
الثالث والرابع األساسيني هي (82%، 87%)، وبذا يكون كتاب العلوم للصف الثالث األسايس هو األكرث حساسية للنوع 
بني  مقارنة  يوضح  التايل   (2) والشكل  االجتامعي,  النوع  نحو  حساسية  األقل  هو  األسايس  األول  والصف  االجتامعي، 

الصفوف األربعة من حيث حساسية األنشطة للنوع االجتامعي.
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الشكل )2(
مقارنة بني كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع األساسيني من حيث حساسية األنشطة املتضمنة للنوع 

االجتامعي
ويتبني من الجدول (7) أيضا أن (82%) من البنود االختبارية املتضمنة يف كتب العلوم للصفوف من األول 
وحتى الرابع األساسيني كانت حساسة للنوع االجتامعي، كونها استخدمت تعبريات صيغة املتكلم يف مخاطبة الطلبة، 
وعدد محدود جدا منها كان متعلقا بشخصيات أنثوية، وأن (8%) من األنشطة غري حساسة للنوع االجتامعي، كونها 
استخدمت تعبريات صيغة املذكر والبعض اآلخر كان متعلقا بالنوع االجتامعي الذكوري، أما البنود االختبارية املحايدة 

فمثلت بنسبة (%9).
العلوم للصف األول األسايس كانت األقل حساسية  البنود االختبارية يف كتاب  الجدول (7) كذلك أن  ويبني 
نحو النوع االجتامعي مقارنة بالبنود االختبارية لباقي الصفوف، حيث بينت عمليات التحليل أن (75%) فقط من تلك 
البنود حساسة للنوع االجتامعي، ويتبني أيضاً من الجدول (7) أن كتاب العلوم العامة للصف الرابع األسايس هو األكرث 
حساسية من حيث األنشطة والبنود االختبارية مقارنة بكتب العلوم للصفوف األول والثاين والثالث األسايس، والشكل 
(3) التايل يبني مقارنة بني كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع األسايس من حيث حساسية البنود االختبارية 

املتضمنة للنوع االجتامعي.
الشكل )3(

مقارنة بني كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع األساسيني من حيث حساسية البنود االختبارية املتضمنة للنوع االجتامعي
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التوايل،  (14%، 41%) عىل  والرجل هي  املرأة  تكرارات  املئوية ملجموع  النسبة  أن  أيضاً   (7) الجدول  ويظهر 
ويتبني من الجدول أيضاً أن النسبة املئوية ملجموع تكرارات املؤثرات البرصية للمرأة كانت األقل يف كتاب العلوم للصف 
الرابع األسايس، علامً بأن الكتاب املذكور تضمن أعىل نسبة لتكرار األنشطة والبنود االختبارية الحساسة للنوع االجتامعي، 
كذلك يظهر من الجدول (7) أن النسبة املئوية ملجموع تكرارات املؤثرات البرصية املتضمنة يف كتاب العلوم للصف األول 
األسايس هي (11%)، مام يجعل كتاب العلوم للصف األول األسايس هو األقل حساسية للنوع االجتامعي كونه يتضمن 

أقل نسبة مئوية ملجموع تكرارات األنشطة والبنود االختبارية الحساسة للنوع االجتامعي.
لتكرارات  املئوية  النسبة  األساسيني من حيث  الرابع  األول وحتى  من  الصفوف  بني  مقارنة  يوضح  التايل   (4) والشكل 

املؤثرات البرصية الواردة يف كتب العلوم للصفوف املذكورة.

الشكل )4(
مقارنة بني كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع األساسيني من حيث النسب املئوية ملجموع تكرارات 

املؤثرات البرصية املتضمنة

وفيام ييل خالصة لنتائج التحليل املتعلقة مبعيار املهن واألدوار لكال النوعني االجتامعيني كام ظهرت يف كتب العلوم 
للصفوف من األول وحتى الرابع األسايس:

يف الصف األول األسايس ظهر الرجل كطبيب يف (7) مواقع املرأة يف واحد فقط، ومهندس، ورائد فضاء، ومعلم، وغطاس 
وموسيقي ونجار وصياد وعامل وريايض واملرأة كسيدة تنفذ أعامال منزلية يف (11) موقعا بالرغم من ظهورها كطبيبة يف 

وراقصة وممرضة ورسامة يف موقع واحد.
ويف الصف الثاين األسايس كان الوضع مامثالً حيث احتل الرجل مهن وادوار تفوق تلك التي شغلتها املرأة حي 
ظهر كطبيب يف (3) مواقع من الكتاب، بينام ظهرت املرأة كطبيبة يف موقع واحد، وظهر الرجل كمعلم يف (3) مواقع 
واملرأة يف موقع واحد فقط، وظهر الرجل كذلك كرشطي وخياط وسائق وعامل ومزارع وبائع وطباخ بينام ظهرت املرأة 

كأم وسيدة بيت يف (13) موضعاً من الكتاب.
ومل يختلف الحال يف كتاب العلوم للصف الثالث األسايس، حيث ظهر الرجل كمعلم يف (4) مواقع، ومدير رشكة 
ومسئول مؤسسة وجندي ومذيع وعامل ومزارع وأدوار ومهام أخرى مثل عداء وساعي بريد ...الخ، يف حني مل تظهر املرأة 

إال كسكرترية، وسيدة تقوم أعامل منزلية يف أكرث من (15) موقعا من الكتاب.
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ويف الصف الرابع األسايس بينام ظهرت املرأة فقط كمعلمة ومصورة أشعة ومذيعة أرصاد جوية،  يف (3) مواقع 
من الكتاب، ظهر الرجل كطبيب يف (4) مواقع ومعلم يف موضعني من الكتاب، وكعامل يرصد الفضاء وكمذيع ومعلق 

ريايض ومطرب وسائق وبائع ومزارع وحالق وطباخ وصياد وميكانييك سيارات.
العلوم  النوعني االجتامعيني كام ظهرت يف كتب  مام سبق نستنتج أن هناك هوة كبرية بني أدوار كل من 
للصفوف من األول وحتى الرابع األسايس، وكان الفرق من الناحيتني الكمية والنوعية لصالح النوع االجتامعي الذكوري.

خالصة النتائج املتعلقة بطبيعة اللغة املستخدمة يف كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع األسايس:
عىل الرغم من أن اللغة التي استخدمت يف كتب العلوم للصفوف من األول وحتى الرابع األساسيني كانت 
العديد من  الطلبة، فقد ورد  املتكلم يف مخاطبة  للنوع االجتامعي، كونها وظفت تعبريات صيغة  يف مجملها حساسة 
التعبريات اللغوية باستخدام صيغة املذكر،  أضف إىل ذلك فقد تضمنت الوحدات الدراسية يف كتب العلوم املذكورة 

(262) هدفاً تعلمياً جاءت جميعها باستخدام صيغة املذكر. 

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين:
هل عكست بنية مقرر العلوم للصف األول األسايس رؤية محددة، واضحة وشاملة تتعلق باملساواة بني كال 

طريف النوع االجتامعي؟
إن تضمني مقرر العلوم العامة للصف األول األسايس لرؤية محددة، واضحة وشاملة ملسألة املساواة بني طريف النوع 
االجتامعي يجب أن تنعكس يف صورة انسجام بني محتويات املقرر من حيت تحقيقها لهذه الرؤية، لذا ولإلجابة عىل 
سؤال الدراسة الثاين سوف يقوم الباحث باختبار مدى تحقق االتساق واالنسجام  بني مكونات مقرر العلوم (األنشطة، 
البنود التقوميية، املؤثرات البرصية، األدوار والفرص والوظيفية، وطبيعة اللغة املستخدمة) من خالل الربط واملقارنة بني 

هذه املكونات كام عرضت يف كتاب العلوم للصف األول األسايس.
 لقد استخدم توظيف الكتاب تعبريات صيغة املتكلم يف تصنيف (األنشطة والبنود التقوميية وطبيعة اللغة املستخدمة 
يف مخاطبة املتعلمني) إىل حساسة وغري حساسة ومحايدة اتجاه النوع االجتامعي، وبغض النظر يف هذه املرحلة من 
أم إلغراض  االجتامعي  النوع  مراعاة  لغرض  كانت  سواًء  املتكلم  تعبريات صيغة  استخدام  دوافع  أو  دافع  عن  البحث 
تكريس متطلبات التعلم النشط ومتحور التعلم حول املتعلم أو االبتعاد عن استخدام تعبريات صيغة األمر، فإن الكتاب 
املكونات  املتعلقة يف  النتائج  لدى عرض  املذكر، وبدا ذلك جلياً  املحررة بصيغة  اللغوية  التعبريات  العديد من  تضمن 

املذكورة يف الصفحات السابقة.
وألن الكتاب ميثل وحدة واحدة من مكونات  (األنشطة، البنود التقوميية، املؤثرات البرصية، األدوار والفرص والوظيفية، 
وطبيعة اللغة املستخدمة) فيجب أن تظهر املساواة يف كل هذه املكونات لتشكل وحدة واحدة تعكس رؤية واضحة 

نحو تحقيق املساواة بني طريف النوع االجتامعي.
لقد رافق العديد من األنشطة والبنود التقوميية والعبارات يف منت الدروس عدد كبري من املؤثرات البرصية (966) مؤثراً 
برصياً، عكست بدورها ادوار ومهن للرجل واملرأة. فكثري من األنشطة ورغم استخدامها لتعبريات صيغة املتكلم وهو 
املعيار املستخدم يف تقرير حساسية النشاط من عدمه للنوع االجتامعي، كثرياً منها كان مصحوباً بصور لطلبة ذكور، 
ومن أمثلة ذلك ص7 ولد يستخدم عدسة لتفحص أرجل النمل، علام أن لغة النشاط استخدمت تعبريات صيغة املتكلم، 
ويتكرر ذلك أيضاً ص8 يف الجزء األول من الكتاب حيث يظهر مجموعة من الطلبة الذكور يستخدمون آالت برصية، 
ص35 طفل يتفحص مجموعة أشياء، ص72 ج2ولد يستخدم عدسة لفحص الرتبة، أنظر كذلك ص40،41 صورة لـ (6) 
أوالد ذكور يقومون برحلة ترفيهية، ص79 ج2 ولد ينفذ تجربة علمية، ص100 ولد يرقب السامء من خالل تليسكوب 
كبري، ص101 ج2 ولد يتأمل السامء نهارا، ص102 ج2 ولد يتأمل السامء ليال، ص46 ص104 صورة ولد يرسم مكملة 
أنها  املتكلم وصنفت األنشطة عىل  السابقة استخدمت تعبريات صيغة  إلطاري نشاطي 104/1،2 ويف جميع األنشطة 
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حساسة للنوع االجتامعي.
كذلك انظر يف ص75، ص98، ص111 من كتاب الجزء الثاين صور لطلبة ذكور فقط يف حني تم تصنيف األنشطة والبنود 

التقوميية واللغة كحساسة للنوع االجتامعي.
انظر كذلك ص61، 62 حيث اعتربت اللغة حساسة للنوع االجتامعي وكان سياقها يتعلق مبثريات برصية تكرس ادوار 

منطية للمرأة، حيث يظهر الرجل كطبيب واملرأة كسيدة حامل تحتاج الذهاب إىل تخصصات مختلفة من األطباء.
فيظهر من خالل ما سبق أن متثيل املؤثرات البرصية كان األكرب يف عنارص املحتوى ، وقد كان مشتمال لصور 
انعكاس  يعترب  وتربويا  االجتامعيني،  النوعني  بني  ما  والتساوي  العدالة  مفهوم  يف  سلبا  يؤثر  مام  الغالب  يف  ذكورية 
املؤثرات البرصية الحسية عىل تشكيل شخصية املتعلم واتجاهاته يف هذه املرحلة العمرية  كبريا جدا ، وذلك مقارنه 

مع انعكاس اثر باقي العنارص. 
كام ان ضعف االتساق بني نسب الحساس للنوع االجتامعي يف األنشطة والبنود االختبارية، وتناقضها مع 
نتائج املؤثرات البرصية يّدل عىل ضعف يف تخطيط املناهج القائم عىل سياسات واضحة مبنية باألساس عىل النوع 

االجتامعي.
انطالقا من كل ما سبق يتضح أن كتاب العلوم للصف األول األسايس يفتقد لوجود رؤية واضحة نحو النوع 
االجتامعي، تتكامل من خاللها جميع املكونات من أنشطة وبنود تقوميية ومؤثرات برصية وادوار اجتامعية ومهنية 

وطبيعة لغة مستخدمة يف مراعاتها وحساسيتها للنوع االجتامعي.

رابعاً: مبحث الرتبية الوطنية
متت عملية التحليل  ملحتوى كتب الرتبية الوطنية  للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية يف ضوء السؤالني 

التاليني:
السؤال األول:

 هل عكس محتوى منهاج الرتبية الوطنية للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية من حيث )نسبة املشاركة  1
يف تأليف وانجاز الكتاب ويف املشاركة يف الفرق الوطنية، طبيعة عناوين الوحدات، طبيعة عناوين الدروس، 

طبيعة مواضيع الدروس، طبيعة األنشطة واملهارات امللحقة بالدروس، طبيعة موضوعات أخترب نفسك ) 
التدريبات(، طبيعة املؤثرات البرصية، طبيعة املهن واألدوار للّنساء والرجال، طبيعة اللغة والكلامت املستخدمة 

يف الّنص) املساواة بني كال طريف النوع االجتامعي؟

لإلجابة عن السؤال األول تم تحليل محتوى كتب الرتبية الوطنية بأجزائه للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية يف 
ضوء املحاور املستهدفة لفحص مدى حساسيتها للنوع االجتامعي، والجدول (8) يوضح نسبة متثيل النساء للرجال يف 

منهاج الرتبية الوطنية للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية.
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الجدول (8)
متثيل النساء للرجال يف منهاج الرتبية الوطنية للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية

نسبة النساء إىل الرجالعدد الرجالعدد النساءالعنرص

%106416نسبة النساء يف الفرق الوطنية إىل الرجال

%123238نسبة النساء املشاركات يف تأليف الكتاب إىل الرجال

%16433349نسبة النساء املشاركات يف إنجاز الكتاب إىل الرجال

18642943املجموع

-نسبة النساء يف الفرق الوطنية إىل الرجال:-
فيام يتعلق بنسبة النساء يف الفرق الوطنية أظهر الجدول ) 8( مدى التباين يف النسب بني النساء والرجال، حيث أن 

الكفة  متيل لصالح الرجال عىل النساء، فيتضح أن نسبة النساء للرجال مل تصل حتى إىل نسبة 50 %.يف كل الصفوف.
 2- نسبة النساء املشاركات يف تأليف الكتاب إىل الرجال:-

فيام يتعلق بنسبة النساء املشاركات يف تأليف الكتاب أظهر الجدول )8( مدى التباين يف النسب بني النساء والرجال، 
حيث أن الكفة  متيل لصالح الرجال عىل النساء يف معظم الصفوف  باستثناء الصف  األول حيث تساوت النسبة بني 
الرجال والنساء. ومن املالحظ أن نسبة النساء اللوايت شاركن يف  تأليف كتاب الصف الثاين كانت تساوي صفر،  ومن 

املالحظ أيضاً أن نسبة النساء للرجال مل تصل حتى إىل نسبة 50 %.يف معظم الصفوف.

3- نسبة النساء املشاركات يف إنجاز الكتاب إىل الرجال:-
فيام يتعلق بنسبة النساء املشاركات يف إنجاز الكتاب أظهر الجدول )8( مدى التباين يف النسب بني النساء 
والرجال، حيث أن الكفة متيل لصالح الرجال عىل النساء يف جميع الصفوف دون استثناء، حيث أن نسبة النساء للرجال 

مل تصل حتى إىل نسبة 50 %.يف كل الصفوف.
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للنوع  وحياديتها  حساسيتها  وعدم  حساسيتها  ومدى  تكراراتها  يوضح   (9) فالجدول  املحاور  باقي  وأما   
االجتامعي.

الجدول )9(
تكرارات الحساس وغري الحساس  واملحايد للصفوف من األول  إىل الرابع األساسيني

محايدغري حساسحساس
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000000005445طبيعة عناوين الوحدات

00008200945293طبيعة عناوين الدروس

61001071831252925طبيعة موضوع الدرس

372918300141130000طبيعة األنشطة واملهارات

193521240117100000طبيعة موضوعات اخترب نفسك

3015316194521242730157109227205تكرارات املؤثرات البرصية

32336661481929715143تكرارات املهن وأدوار املرأة والرجل

102345574137698603000طبيعة اللغة والكلامت املستخدمة

49719411615453428274166209228303241املجموع

يتضح من الجدول )9( ما ييل:
1.   طبيعة عناوين الوحدات:-

فيام يتعلق بطبيعة عناوين الوحدات أظهر الجدول)9( مدى التباين يف النسب بني الحساس وغري الحساس واملحايد، 
ويف ضوء ما سبق من تعداد كمي لبند طبيعة عناوين الوحدات  للفصل األول والثاين عىل حد سواء من كتاب الرتبية 
الوطنية  للصفوف من األول األسايس إىل الرابع األسايس، نرى بوضوح أن تعداد التكرارات الحساسة بلغت صفر يف كل 
الصفوف. أن منهاج الرتبية الوطنية للصفوف من األول األسايس إىل الرابع األسايس قد أغفل أو أنه  مل يهتم  مبنظومة 
النوع االجتامعي، حيث أن هذا القدر من التكرارات يعترب مؤرشاً واضحاً عىل عدم  حساسية الفصل األول والثاين من 
التي  التكرارات املنخفضة  لطبيعة املوضوعات  القدر من  النوع االجتامعي . وميكن أن نعزي هذا  الكتاب ملنظومة 
لباقي  السائدة  الصفة  الحيادية هي  الحيادية. وصفة  والتي غلب عليها طابع  والثاين  األول  الكتاب بفصليه  تضمنها 

وحدات الفصل األول والثاين من كتاب الرتبية الوطنية للصفوف من األول األسايس إىل الرابع األسايس .
1. طبيعة عناوين الدروس:-

فيام يتعلق بطبيعة عناوين الدروس أظهر الجدول)9( مدى التباين يف النسب بني الحساس وغري الحساس واملحايد، 
ويف ضوء ما سبق من تعداد كمي لبند طبيعة عناوين الدروس  للفصل األول والثاين عىل حد سواء من كتاب الرتبية 
الوطنية  للصفوف من األول األسايس إىل الرابع األسايس، نرى بوضوح أن تعداد التكرارات الحساسة بلغت صفر يف 
كل الصفوف. وهذا يدل عىل أن منهاج الرتبية الوطنية للصفوف من األول األسايس إىل الرابع األسايس مل يغفل أو أنه  

مل يهتم  مبنظومة النوع االجتامعي  فقط بل كان هناك تكرارات غري حساسة مام يعني تحيز هذه املناهج للرجال. 
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3.  طبيعة موضوعات الدروس:-
فيام يتعلق بطبيعة موضوعات الدروس أظهر الجدول )9( مدى التباين يف النسب بني الحساس وغري الحساس واملحايد، 
ويف ضوء ما سبق من تعداد كمي لبند طبيعة موضوعات الدروس  للفصل األول والثاين عىل حد سواء من كتاب الرتبية 
الوطنية  للصفوف من األول األسايس إىل الرابع األسايس، نرى بوضوح أن تعداد التكرارات الحساسة كانت متواضعة  
يف معظم الصفوف، وهذا يدل عىل أن منهاج الرتبية الوطنية للصفوف من األول األسايس إىل الرابع األسايس قد أغفل 
أو أنه  مل يهتم  مبنظومة النوع االجتامعي . أن هذا القدر من التكرارات يعترب مؤرشاً واضحاً عىل عدم  حساسية الفصل 
األول والثاين من الكتاب ملنظومة النوع االجتامعي ، ومن املالحظ أن نسبة التكرارات الحساسة قد ارتفعت يف الصفوف 

األول والرابع ولكن بنسبة خجولة حيث أنها مل تصل إىل  50% مقارنة بالتكرارات املحايدة.
3.  طبيعة األنشطة واملهارات و طبيعة موضوعات ( اخترب نفسك ):-:-

فيام يتعلق بطبيعة األنشطة واملهارات ، وبطبيعة موضوعات )اخترب نفسك( أظهر الجدول2 مدى التباين يف النسب 
بني الحساس وغري الحساس واملحايد، ويف ضوء ما سبق من تعداد كمي لبند طبيعة األنشطة واملهارات للفصل األول 
والثاين عىل حد سواء من كتاب الرتبية الوطنية  للصفوف من األول األسايس إىل الرابع األسايس، نرى بوضوح أن تعداد 
التكرارات الحساسة كانت مرتفعة مقارنة بالتكرارات غري الحساسة واملحايدة يف معظم الصفوف.حيث استخدم الكتاب 
يف بند األنشطة واملهارات واخترب نفسك صيغة ) ضمري املتكلم ـ أنا ، نحن( بصيغة الجمع وبصيغة املفرد، ومن األمثلة 
عىل ذلك استخدامه لكلامت مثل ) أعني ، أفرس ، أعلل ( حيث استخدمت صيغة ضمري املتكلم املفرد يف ذلك ) أنا (، 
وهذا مؤرش عىل اهتامم  الفصل األول والثاين لكتاب الرتبية الوطنية للصفوف من األول األسايس إىل الرابع األسايس 
مبنظومة النوع االجتامعي. أن هذا القدر من التكرارات املرتفعة للتكرارات الحساسة مقارنة بالتكرارات غري الحساسة 
يعترب دليالً كافيا  للحكم عىل  حساسية الفصل األول والثاين من الكتاب ملنظومة النوع االجتامعي فيام يتعلق ببند 
األنشطة واملهارات ولكن من املالحظ أيضا أن  استخدام صيغة ضمري املتكلم  مل تكن ملراعاه النوع  االجتامعي عىل وجه 
الخصوص  بقدر ما كانت لتعكس سياسة الوزارة حول جعل املتعلم هو محور العملية التعليمية .حيث أن هذا البند 
وهو البند  الخاص بتكرارات  األنشطة واملهارات، ال ميكن أن نعزله عن بقية البنود األخرى كبند )املؤثرات البرصية ( 

مثالً والتي من املمكن أن تتباين معه من حيث الحساسية أو عدمها .
4.    طبيعة املؤثرات البرصية و تكرارات األدوار واملهن للمرأة والرجل:-

فيام يتعلق بطبيعة املؤثرات البرصية و طبيعة األدوار واملهن للمرأة والرجل أظهر الجدول)9( مدى التباين يف النسب 
بني الحساس وغري الحساس واملحايد، ويف ضوء ما سبق من تعداد كمي لبند طبيعة املؤثرات البرصية  و طبيعة األدوار 
واملهن للمرأة والرجل للفصل األول والثاين عىل حد سواء من كتاب الرتبية الوطنية  للصفوف من األول األسايس إىل 
الرابع األسايس، نرى بوضوح أن تعداد التكرارات غري الحساسة كانت مرتفعة مقارنة بالتكرارات الحساسة واملحايدة 
التكرارات  كانت  املحايدة)حيث  التكرارات  األول لصالح  الصف  اختلفت يف  النسبة  الصفوف. ولكن هذه  يف معظم 
املحايدة يف الصف األول أكرث من الجميع (وهذا مؤرش عىل عدم اهتامم  الفصل األول والثاين لكتاب الرتبية الوطنية 
للصفوف من األول األسايس إىل الرابع األسايس مبنظومة النوع االجتامعي. حيث أن هذا القدر من التكرارات املرتفعة 
للتكرارات غري الحساسة واملحايدة مقارنة بالتكرارات الحساسة يعترب دليالً كافيا  للحكم عل عدم  حساسية الفصل 

األول والثاين من الكتب ملنظومة النوع االجتامعي فيام يتعلق ببند املؤثرات البرصية وتحيزها للرجال.
5.  طبيعة اللغة والكلامت املستخدمة يف النص :-

فيام يتعلق بطبيعة اللغة والكلامت املستخدمة يف النص أظهر الجدول2 مدى التباين يف النسب بني الحساس وغري 
الحساس واملحايد ويف ضوء ما سبق من تعداد كمي لبند طبيعة اللغة والكلامت املستخدمة يف النص للفصل األول 
والثاين عىل حد سواء من كتب الرتبية الوطنية  للصفوف من األول األسايس إىل الرابع األسايس، نرى بوضوح أن تعداد 
الثاين والرابع، أما الصف  التكرارات غري الحساسة كانت مرتفعة مقارنة بالتكرارات الحساسة واملحايدة يف الصفوف 
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األول والثالث فكانت نسبة التكرارات الحساسة أكرب من غري الحساس واملحايد، واملحصلة النهائية لجميع الكتب تكون 
لصالح الحساس،حيث استخدم الكتاب يف بند طبيعة اللغة والكلامت صيغة ) ضمري املتكلم ـ أنا ، نحن( بصيغة الجمع 
وبصيغة املفرد ومن األمثلة عىل ذلك استخدامه لكلامت مثل ) أعني ، أفرس ، أعلل ( للصفوف من األول األسايس إىل 
الرابع األسايس ولكن طبيعة اللغة الذكورية التي استخدمت يف الصفني الثاين والرابع كائت هي السائدة وهذا مؤرش 
عىل عدم اهتامم  الفصل األول والثاين لكتاب الرتبية الوطنية للصفوف من األول األسايس إىل الرابع األسايس مبنظومة 
النوع االجتامعي. حيث  من املالحظ أيضا أن  استخدام صيغة ضمري املتكلم  مل تكن ملراعاه النوع  االجتامعي عىل 
وجه الخصوص  بقدر ما كانت لتعكس سياسة الوزارة حول جعل املتعلم هو محور العملية التعليمية .حيث أن هذا 
البند وهو البند  املتعلق بطبيعة اللغة والكلامت املستخدمة يف النص، ال ميكن أن نعزله عن بقية البنود األخرى كبند 

)املؤثرات البرصية ( مثالً والتي من املمكن أن تتباين معه من حيث الحساسية أو عدمها .

السؤال الثاين:
هل عكست بنية محتوى الرتبية الوطنية للصفوف من األول وحتى الرابع األساسية رؤية محددة، واضحة 

وشاملة تتعلق باملساواة بني كال طريف النوع االجتامعي؟
فبعض  ايجابيا،  االجتامعي  النوع  موضوع  تعكس  إسرتاتيجية  او  واضحة  سياسة  توجد  ال  أنه  الواضح  من   
املحاور مثل طبيعة عناوين الوحدات والدروس وموضوعاتها مل تأخذ بعني االعتبار النوع االجتامعي بل كان جزء من 
املحاور متحيزاً للذكور مثل املؤثرات البرصية واملهن وأدوار املرأة والرجل، وهذا يعكس قضية يف غاية الخطورة حيث ان 
الصورة تؤثر أكرث بكثري من تأثري املفاهيم والنصوص. ورغم أن هناك تكرارات تؤكد االهتامم مبوضوع النوع االجتامعي 
مثل طبيعة األنشطة واخترب نفيس إال أن هذه املحاور جاءت بضامئر املخاطب ترجمة لفلسفة محورية املتعلم لعملية 

التعلم، ومام يدل عىل ذلك تناقض نتائج املحاور التي راعت النوع االجتامعي مع محاور أخرى مرتبطة بها.  

السؤال الرئيس للدراسة:
ما مدى مراعاة محتوى كتب املناهج الفلسطينية للمرحلة األساسية األوىل ملنظومة النوع االجتامعي؟

يتضح من التحليل ملحتويات كتب املناهج األربعة افتقارها لفلسفة ومعايري املنهج املبني وفق فلسفة النوع 
االجتامعي والتي تعكس املساواة ما بني النوعني وهذا يتجىل من خالل املالحظات التالية:

ان نسبة مشاركة . 4 اتضح  الكتب،  تأليف وإعداد كافة  النوعني يف  املشاركني من  بتوزيع نسب  يتعلق  فيام 
الرجال كانت أعىل من اإلناث وذلك يف الفرق الوطنية ويف فرق تأليف الكتب وانجازها، مام يعكس فكراً 
متحيزاً لصالح النوع الذكوري، هذا ما قد يكون له إسهام وتأثري يف كون باقي عنارص التحليل يف املباحث 

األربعة املستهدفة قد ظهر فيها وبوضوح التحيز لصالح الصور واللغة الذكورية باملقارنة بتمثيل اإلناث، .
استخدمت لغة الكتب صيغة املتكلم يف أنشطتها ونصوص »أخترب نفيس« مام ترك انطباعا لدى الباحثني . 5

ترجمة   األساس  يف  هي  املحتوى  يف  املتكلم  صيغة  توظيف  ان  مع  االجتامعي،  للنوع  املحتوى  بحساسية 
لفلسفة الرتبية التي تجعل من املتعلم محورا للموقف التعلمي التعليمي، فاملنطلق تربوي أكرث من كونه 

جندري.
يهدد . 6 مام  األربعة،  للمباحث  الكتب  محتوى  يف  البرصية  املؤثرات  مضامني  يف  الذكوري  الطابع  يغلب 

بانعكاسات سلبية كبرية عىل نتاجات التعلم والخربات املرجوة منه، حيث ان املؤثرات البرصية كونها حسية 
اقرب اىل املتعلم واكرث تأثريا من باقي عنارص املنهج، ومن هنا تكمن الخطورة يف كون املتعلم مير مبرحلة 
هامة من عمره والتي تتشكل فيها الصور واألمناط االجتامعية ضمن قوالب يتلقاها من وكالء هذه املرحلة 
وأبرزهم الكتاب املدريس، وهو يف حالتنا هذه سيغدو طالبنا رجاالً ونساء  ال يرون النساء اال يف األدوار واملهن 
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التقليدية التي قولبها لها املنهاج، والتي ال تنصف النساء يف واقع الحال.
تضمنت محتويات الكتب أحيانا صورا ايجابية كانت مبعرثة هنا وهناك للنساء سواء يف املهن أو األدوار، اال . 7

ان العشوائية وضعف املنهجية يف بناء أو تطوير املحتوى وفق فلسفة واضحة للنوع االجتامعي لن تحقق 
لدى املتعلم سوى نفس الضبابية وضعف التوازن يف ادوار الرجال والنساء يف املجتمع. 

ان التوزيع غري املتوازن ما بني النوعني يف محتويات الكتب املستهدفة يف التحليل وضعف فلسفة منظومة . 8
النوع االجتامعي فيها، تتناقض مع كون فلسطني قد انضمت وصادقت عليه من مواثيق دولية أو إقليمية 
وما تضمنته هذه املواثيق من مبادئ حقوق إنسان كالعدالة واملساواة وحريات ال تتجزأ أو تتفاوت يف كمها 
أو نوعها  تبعا ملتغري النوع االجتامعي، ومن أبرز هذه املواثيق اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والعهدين 

الدوليني، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

التوصيات واملقرتحات:
يف ضوء نتائج البحث واستخالصاته ميكن الخروج بالتوصيات واملقرتحات التالية:

للمرحلة . 1 املدرسية  املناهج  تطوير  أو  لبناء  واضحة وممنهجة   تربوية  رؤية  تطوير  العمل عىل 
األساسية األوىل تراعي منظومة النوع االجتامعي.

االجتامعي . 2 النوع  منظومة  يخدم  مبا  املختلفة  بعنارصها  الحالية  املناهج  تطوير  عىل  الحرص 
وبشكل واضح وممنهج.

عام . 3 بشكل  املدرسية  املناهج  كتب  تطوير  او  إعداد  فرق  النساء يف  زيادة مشاركة  العمل عىل 
واملرحلة األساسية األوىل بشكل خاص.

إعادة النظر يف طبيعة ونوعية املؤثرات البرصية املستخدمة يف الكتب املدرسية مبا يضمن تجنب . 4
العشوائية وضعف املنهجية يف توظيفها بتمثيل غري متوازن للنوعني االجتامعيني.

الحرص املستمر عىل تأهيل املعلمني يف قضايا ومبادئ النوع االجتامعي واسرتاتيجيات تدريسها . 5
سواء يف مبحث الرتبية املدنية او العمل عىل تضمينها يف دروس املباحث األخرى. 
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استخالصات املؤمتر وتوصياته

لكافة  تأكيد للمساواة ورفض  الفلسطيني« من  انطوى عليه »اعالن االستقالل  بالرغم من اهمية ما   
مظاهر التمييز  ومن اهمية اقرار بعض الوثائق والقرارات الدولية ذات الصلة بحقوق املرأة اال ان ذلك كله ال 
يجد انعكاساته املفرتضة عىل ارض الواقع. فال زالت الثقافة السائدة والتقاليد املوروثة ترتك تأثرياتها وبصامتها يف 

كافة مناحي املجتمع، مكرسة مظاهر التمييز املختلفة.
تكريس هذا  الدرايس، يسهم يف  املنهاج  فيه  مبا  عام،  التعليمي بشكل  النظام  فان  السياق،  ويف هذا   
التمييز من خالل صيغ واشكال متعددة. وال شك بان ذلك كله يصب يف مجرى اعاقة املسار الدميقراطي املنشود، 
كام انه يحول دون اي مسار جاد للتنمية الشاملة للمجتمع. فال دميقراطية حقيقية بدون نيل املرأة لحقوقها، 
وال تنمية شاملة باستثناء نصف املجتمع من املساهمة بذلك. آخذين ذلك بعني االعتبار، فان الدراسة العلمية 
للمنهاج الدرايس، ال سيام للصفوف االساسية االوىل، تكتسب اهمية خاصة يف تظهري حجم ذلك التمييز ومداه، 
ان  الالحقة.  املحطات  الراسخة يف  بصامته  يرتك  الذي  االمر  االوىل،  مراحلها  والتنشئة يف  الطفولة  ترافق  والتي 
هذه الحقيقة متيل رضورات التصدي لذلك من قبل القوى واملؤسسات السياسية واالجتامعية التي تؤمن حقا 
بالدميقراطية ومبتطلبات التنمية الفعلية والشاملة للمجتمع. كام انها تتطلب تركيزا خاصا من قبل كافة االطر 
والفعاليات النسائية الناشطة من اجل حق املرأة يف املساواة وسائر التوجهات واالجراءات التي تصب يف هذا 

املجرى النضايل الدميقراطي املحق والعادل.
املقدمة  االوراق  وسائر  االوىل  االساسية  للصفوف  الدرايس  املنهاج  االجتامعي ضد  »النوع  دراسة  ان   
التوجهات  من  بلورة جملة  يف  اسهمت  قد  باثرائها  اسهمت  التي  واالراء  املالحظات  مجموع  وكذلك  للمؤمتر، 
والتوصيات التي ستكون موضع اهتامم اتحاد املؤسسات االهلية للتنمية، ومبا يسهم يف ردم الهوة بني ما هو قائم 

وما هو مستهدف عرب املناهج الدراسية. وقد متثلت التوصيات االبرز التي اسفر عنها املؤمتر فيام ييل:
رضورة القيام بحملة جامهريية تربز مظاهر التمييز التي ينطوي عليها املنهاج الدرايس، وذلك بهدف ) 1

يحقق  ومبا  التمييز،  مظاهر  الزالة  الرضورية  التعديالت  اجراء  اجل  من  القرار  مراكز  عىل  الضغط 
تكون  وليك  الصلة.  ذات  الدولية  والقرارات  الوثائق  وسائر  االستقالل  اعالن  مضامني  مع  االنسجام 
الحملة الجامهريية املنشودة فاعلة اكرث، فان آليات املشاركة مع مؤسسات اخرى ومن خالل قطاعات 
اجتامعية متعددة تكتسب اهمية استثنائية ورشطا رضوريا لنجاحها وشمولها ما امكن ذلك. كام ان 
ذلك يتطلب ايضا اعتامد كافة االشكال الدعاوية واالعالمية املمكنة، مبا يف ذلك املطبوعات  والدراما 

واللقاءات الجامهريية القطاعية والجغرافية.
مركزية ) 2 قضية  باعتبارها  وذلك  املساواة،  يف  ولحقها  املرأة  لقضايا  الدميقراطي  الطابع  عىل  الرتكيز 

للمجتمع ككل وواحدة من املهامت الرئيسية لكافة القوى السياسية واالجتامعية الحريصة عىل املسار 
الدميقراطي وعىل متطلبات التنمية الشاملة للمجتمع، وليست قضية خاصة باملرأة وحدها. وبهذا، فان 
الضغط الهادف اىل اجراء التعديالت الرضورية املرتتبة عىل املنهاج الدرايس يفرتض ان ترتبط عضويا مع 
املطالب الداعية والساعية اىل اقرار القوانني واالجراءات التي من شأنها االسهام يف تعزيز مكانة املرأة 
واالرتقاء بدورها القيادي يف مؤسسات املجتمع املختلفة. ومن الطبيعي ان يأخذ مثل هذا الخط العام 
املستهدف ما انجز من قبل وزارة الرتبية عىل صعيد املنهاج الدرايس، االمر الذي ال زال يستدعي املزيد 

من التطوير واالصالح الرضورين.
السعي املتواصل لتفعيل مراكز البحث والدراسات املعنية، ومبا يسهم يف اغناء املنحى العام املستهدف، ) 3

اضافة لكافة الندوات وورشات العمل ذات الطبيعة التوعوية والتثقيفية عىل هذا الصعيد.. وعىل هذا 
االجتامعية يف  وللعدالة  االنسان  لحقوق  داعمة  فلسفية  وتبني رؤية  الصعيد، هناك رضورة العتامد 



44

املجتمع.
مناقشتها ) 4 عىل  والعمل  للمؤمتر  املقدمة  االوراق  وسائر  الدراسة  اظهرتها  التي  االستخالصات  تعميم 

واالستناد اليها يف الفعاليات الجامهريية املنشودة.
كام اثريت جملة من املالحظات واملسائل الهامة املتصلة بالنظام التعليمي، سواء ما اتصل منها باملعلم ) 5

او باملنهاج الدرايس ككل او بعض مواده، او ما يتعلق منها برضورات تطوير مواقع املرأة ومشاركتها يف 
الهيئات املختلفة، مبا فيها هيئات االرشاف واملتابعة لقضايا املنهاج الدرايس او عىل صعيد مراكز البحث 

والدراسات ذات الصلة.
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