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ملخص الدراسة

هتدؼ ىذه الدراسة إىل التعرؼ إىل الوظائف اليت تقوـ هبا اؼبرأة يف اؼبنزؿ كخارجو

كمدل تواتر ظهور اؼبرأة يف صور كرسومات كعبارات كاردة يف ؿبتول كتب العلوـ كالرياضيات
 كمن أج للك تسع.يف اؼبرحلة اؼب توسطة يف دكلة الكويت كللك مقارنة بصور الذكور
الدراسة اغبالية إىل رصد عاـ للمضامني الرتبوية اؼبتعلقة بوظائف اؼبرأة يف اجملتمع لتنميتو
 كيف ظ ركائز الرتبية اإلسالمية فإف للمرأة دكرىا العظيم يف اؼبنزؿ كخارجو كال بد.كربديثو
للمناىج الدراسية أف توازف بني األمرين إلحداث التنمية اجملتمعية كفق رؤية تفاعلية ال تفاضلية
 توصلت الدراسة لعدة نتائج منها ىيمنة أظباء الذكور يف مطاكم. بني كظائف الذكر كاألنث
كتب الرياضيات حيث أف ما يقارب من ثلثي الكتب تضرب األمثلة التوضيحية باالستعانة
بأظباء األكالد أكثر من اإلناث كما يقارب الثلث أشارت ألظباء البنات فبا يدؿ جبالء عل
.كجود ربيز ظاىر لصاٌف الذكور
Abstract
This study aims to recognize women's work both at home and in society
through focusing on the successive representation of the women’s image from
pictures, drawings and phrases mentioned in math and science textbooks of
middle schools in Kuwait. The study will then compare the women’s
impression that is portrayed in the textbooks to that of the male image. The
study also concentrates on the educational meaning that relates women's work
in the realm of developing society and how women have a great role inside and
outside their houses. In order for society to comprehend these concepts, the
school’s curriculum should balance between women's work in the family and
in society. The results of the study concluded that male names mentioned in
mathematic books dominated over the female names in about two thirds of
the material. These results imply that apparent prejudice and inequality exists
in these curriculums favoring the male gender.
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المقدمة

سبر اؼبناىج الدراسية يف عصرنا الراىن بتغريات حاظبة تتطلبها تطلعات اجملتمع كبو ذبويد

ـبرجات العملية التعليمية كلع التغريات االجتماعية من أبرز اجملاالت اؼبهيمنة عل طبيعة اؼبناىج
الدراسية .كدبا أف منطقة اػبليج العريب تتجاكب مع ربديات العصر كتسع إىل مواكبة النهضة التعليمية
عاؼبيا فإهنا تقوـ دبراجعات دائمة للمسرية الرتبوية بغية تقدمي أفض اؼبناىج التعليمية الكفيلة بتحقيق
تنمية ؾبتمعية شاملة.
تطالػب الدراسػػات اغبديثػػة دبراجعػػة منػػاىج التعلػػيم إلعػػالء قػػيم اؼبسػػاكاة كعػػدـ التمييػػز ضػػد اؼب ػرأة
(س ػػعيد ٕٓٓٛـ ص  )ٕٕٙم ػػن جه ػػة كسبكينه ػػا م ػػن جه ػػة أخ ػػرل (اؼبنظم ػػة العربي ػػة للرتبي ػػة كالثقاف ػػة
كالعلػػوـ ٕٓٓٛـ ص ٖٗ) .يػػرل سػػعيد إظباعي ػ علػػي (ٕٜٓٓـ) إف تعػػويخت زبلػػف اؼب ػرأة لقػػركف عػػدة
يف عاؼبنا العريب يستلزـ بالضركرة أف يناؿ تعليم اؼبػرأة جهػدا أكػمم فبػا ينالػو تعلػيم الرجػ (ص ٕٓٗ) .كمػن
أج ػ ربقيػػق اؽب ػدؼ السػػابق فلقػػد كقعػػت الػػدكؿ العربيػػة عل ػ ؾبموعػػة مػػن االتفاقػػات الدكليػػة كاإلقليميػػة
اؼبعنيػػة بالطفولػػة حػػج يػػدت مرجعيػػة ثقافيػػة مهمػػة كال بػػد مػػن تنفيػػذىا كالتوعيػػة هبػػا ككضػػع خط ػ عم ػ
ؿبددة لات مبادئ أساسية منها "تضمني اؼبناىج الدراسية كبرامج تعليم الفتيات دركسػا يف التوعيػة بأمهيػة
التعلػػيم كحقػػوؽ الفتيػػات يف التعلػػيم كاؼبسػػاكاة بػػني اعبنسػػني كالتعريػػف بالنمػػالج النسػػائية الناجحػػة كالرائػػدة
 ...مناىضة التقاليد كالتوجهات االجتماعية اؼبثبطة لتعليم البنات  ...القضػاء علػ أم ربيػز ضػد اإلنػاث
يف اؼبن ػ ػػاىج كالكت ػ ػػب كأس ػ ػػاليب التعل ػ ػػيم يف اؼب ػ ػػدارس كاف ػ ػػة" (اؼبعه ػ ػػد الع ػ ػػريب إل ػ ػػاء اؼب ػ ػػدف ٕٓٓٚـ
باختصار).
ىناؾ توجو متزايد كبو دراسة صورة اؼبرأة عموما يف اؼبناىج الدراسػية (شػهدة كرخػركف ٕٕٓٓ
ص  )ٚألف منػػاىج التعلػػيم ركيػػزة أساسػػية يف تكػػوين اؼبػواطن .إف الػػدعوة إىل العنايػػة بالبنػػات ال تعػ حبػػاؿ
مػػن األح ػواؿ إسػػداؿ السػػتار عل ػ تنميػػة الػػذكور فاؼبوازنػػة مطلوبػػة كالتػػاريو الرتبػػوم يف الغػػرب يكشػػف لنػػا
خلال فادحا كقع فيو الرتبويوف ىنػاؾ حيػث كانػت فػرتة السػبعينات مػن القػرف اؼباضػي فػرتة ازدىػار للبنػني
مت تكثيػػف اعبهػػود للعنايػػة بتنميػػة البنػػات فانقلػػب الوضػػع رأسػػا عل ػ عقػػب .حص ػ الػػذكور عل ػ نسػػب
متدنيػػة كتفشػػت بيػػنهم مشػػكالت التسػػرب كالتعثػػر بينمػػا كػػاف نصػػيب اإلنػػاث التفػػوؽ كىػػذه دركس تػػدفعنا
إىل عدـ اؼببالغة يف األمور كإمعاف النظر يف الفكر الرتبوم اؼبعاصػر ( 2007, Lamanna & Riemann
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 )Brott, p.م ػػع تريي ػػب دائ ػػم للم ػرأة حبس ػػن العناي ػػة برس ػػالتها األس ػرية ألف اؼب ػرأة اؼبنتج ػػة يف أس ػرهتا

ستكوف منتجة أيضا يف ؾبتمعها.
كدبا أف اؼبرأة الكويتية أخذت تلعب دكرا ؾبتمعيا أكمم من لم قب يف صبيع اؼبيادين السياسية
كاالقتصادية كالقانونية فإف الكتب اؼبدرسية ال بد أف تواكب التغريات اليت تطرأ عل الساحة الكويتية
4

كالعاؼبية كتعد الفتيات إعدادا سليما يتكيف مع اغبياة اؼبعاصرة مع تأصي اؽبوية العربية اإلسالمية كبعيدا
عن التحيز الذكورم الذم يقلص من مساحة مسامهات األنث يف صبيع اؼبيادين اليت تستطيع اإلبداع
فيها (ملك كالكندرم ٕٓٓٛـ) .تلك التحوالت االجتماعية االجيابية ىي نتاج جهد إصالحي كبري
بذؿ لضماف تربية اؼبرأة عل كبو الئق.
لقد حققت اؼبرأة الكويتية –كاؼبرأة اػبليجية كالعربية عموما -اقبازات كثرية يف سعيها كبو ضماف
حقوقها كفبارسة كاجباهتا كاعبهود مستمرة يف سبكينها عمم عملية توسيع مكاسبها من خالؿ اؼبطالبة بسن
قوانني تضمن اغبقوؽ اؼبدنية كاالجتماعية للمرأة (سالـ ٕٓٔٓـ ص ٕٔ) .كعليو فإف اؼبناىج
الدراسية مطالبة دبواكبة الواقع كي ربقق تطلعات مؤسسات التنشئة االجتماعية.
مشكلة الدراسة
زبضع مناىجنا احمللية للتطوير كاؼبناىج تتأثر دبتغريات العصر كمستجداتو ككسائلو فهي متحركة
كمتغرية ب مفهوـ اؼبنهج الدراسي رخذ يف التطور كالتوسع .بناء عل ما سبق فإف مناىجنا بالتأكيد
حباجة ماسة للمراجعة كابراز حضور اؼبرأة يف الكتب الدراسية كاؼبطالبة بتفعي دكرىا اؼبرموؽ كالعناية
بتحسني صورة اؼبرأة يف اؼبناىج الدراسية لتالمس متطلبات اؼبستجدات االجيابية عل الساحة الكويتية.
كامتدادا ؼبا سبق فإف اؼبناىج الدراسية عموما ال تستغ حباؿ من األحواؿ عن التنقيح كالعناية عل ضوء
معطيات الواقع كالتقدـ اؼبستمر يف حق الرتبية كالعلوـ اإلنسانية كؾباؿ الثقافة.
يتميػ ػػز ىػ ػػذا العصػ ػػر بتطػ ػػورات كبػ ػػرية يف ؾبػ ػػاؿ تربيػ ػػة اؼب ػ ػرأة كم ػ ػػن اؼبعلػ ػػوـ أف ىػ ػػذه التغي ػ ػريات لات
انعكاسػػات عمليػػة مهمػػة علػ الطلبػػة يف مػػرحليت االبتدائيػػة كاؼبتوسػػطة .قػػد يقػػع الكثػػري مػػن اؼبػؤلفني للكتػػب
الدراسية كيريىا يف التحيز ضد اإلناث فينسب اؼبؤلفوف الصفات اإلجيابية للذكور مػثال كالصػفات السػلبية
لإلن ػػاث كؽب ػػذا ينك ػػر الب ػػاحثوف ى ػػذه الظ ػػاىرة ال ػػيت يطل ػػق عليه ػػا ال ػػبعخت :التحي ػػز يف اللغ ػػة ( Biased
 )Languageكيطالبوف بالتحرر من للك الػنم الشػائع مػن التحيػز كمػا يطػالبوف باؼبسػاكاة كالتخلػي عػن
التحيػػز يػػري اؼبوضػػوعي ألحػػد اعبنسػػني

(Language

 .)Gender-freeكيف ىػػذا اإلطػػار مػػن اؼبهػػم أف

يػػدرس الناشػػئة سػػرية العاؼبػػات كالرائػػدات كقػػدكات علميػػة نػػبغن كأبػػدعن يف ؾبػػاالت ـبتلفػػة (أكالد كبنػػات
ٕٔٔٓـ ص ٕٓ بدكم ٕٓٓٛـ ص .)ٜٗ
الزالت الصورة النمطية اليت تقل من شأف اؼبرأة أك تلصق هبا الصفات السلبية كتنعتها بالضعف
منتشرة عاؼبيا يف الكتب ككسائ اإلعالـ ريم اعبهود اؼببذكلة كبو التقلي منها (جالس ٕٜٓٓـ ص
ٗ٘) .إف دراسة اؼبضامني الفكرية اليت يتلقاىا الناشئة يف مناىج التعليم ال تممز قضية سبكني اؼبرأة إال
نادرا يف كتبها الدراسية (العجمي ٕٓٓٛـ ص  .)ٛٛمن أىم اؼبعوقات اليت ربوؿ بيننا كبني التغيري
كاالرتقاء دبجتمعاتنا اإلسالمية إىل مدارج الرقي اغبضارم كضعية اؼبرأة اؼبسلمة ابتداء من كضعيتها
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األسرية كاالجتماعية مركرا بالثقافية كالفكرية كانتهاء بالتوجيهية كالرتبوية (الناصر ٖٕٓٓـ ص ٔٗ).
قاؿ ؿبمد الغزايل (ٕٜٓٓـ) إف العجز الفكرل كالنفس عند لفيف من اؼبتدينني ال يفهموف اؼبرأة إال كسيلة
متعة خاصة كينكركف عليها إنضاج ملكاهتا الركحية كالعلمية كال يعوف أف ؽبا أل حصة ىف ميادين الرتبية
كرفاؽ اجملتم كخدمة الدين كالدكلة (ص  .)ٛٙكال تق األفكار الليمميالية خطورة عندما تفص بني مبدأ
اغبرية كمنطق اؼبسئولية.
الزالت الفكرة النمطية عن دكر اؼبرأة يشك العقلية اؼبعاصرة -بصورة أك بأخرل -فبا يؤدم يف
هناية اؼبطاؼ إىل تقلي انطالقتها كهتوين منزلتها .لكرت إدارة التنمية األسرية (ٕٓٔٓـ) كيفية التعام
مع الزكجة كفهم النفسيات بني الزكجني فأكدت عل أف الرج حيب أف يثبت نفسو .أما اؼبرأة فتثبت
نفسها باعتمادىا عليو...الرج مهيأ للتفكري غب اؼبشكالت بينما اؼبرأة مهيأة للقياـ باألعماؿ! ىذه
اللمحات السلبية تؤسس لفكر لكورم متحيز مهما كانت النيات ـبلصة كمهما كانت الدكافع سليمة.
كشبة كلمات شائعة كأمثلة شعبية تعطي الرج قيمة أكمم كتنه عن استشارة النساء .كىناؾ
مؤسسات دينية تستند إىل تلك النظرة اؼبشوىة فتكرر أف عل الرج أف يدرؾ ضعف عق اؼبرأة كسوء
حاؽبا فعليو أف يصمم عل اعوجاجها .إف الشأف يف النساء نقص عقوؽبن كضعف فكرىن (اعبريسي
ٕٓٓٛـ ص  .)ٜٔ٘ٓ ٜٔٗٛإف الرتكيز عل الضعف التكوي للمرأة حيصرىا يف جوانب ؿبددة
كحيرمها من أعماؿ كثرية كيرسو اغبيف عل اؼبرأة الذم ديارسو يف اجملتمعات اإلسالمية كيؤص العادات
القبلية اؼبستندة لغري الشرع (احملارب ٕٓٔٓ ص  .)ٜٔٛاإلنساف ضعيف إلا أمه تنمية لاتو كقد
أفلح من ىذهبا أما حصر الضعف باؼبرأة فق كيف ك حاؿ فلن خيدـ الرتبية ب يفسدىا.
يف ذبواؿ متواضع بني كاقع األسر كالعائالت يشتد حزنك لالحتقار الذم ديارسو كثري من
الرجاؿ يف نظرهتم الدكنية للمرأة كاػبالية سباما من االحرتاـ كالتقدير لرشدىا اآلباء كاالخواف كاألزكاج
كحج األكالد فصيلة الذكور يف ؾبتمعاتنا تسود بينها ثقافات فاسدة بعيدة عن ركح الشريعة كالدستور
كالقانوف (اعباسم ٕٜٓٓـ ص ٕٔ) كعند البعخت البعخت يف بالدنا "اؼبرأة ؾبرد عفش زائد"
(الشهاب ٕٓٔٓـ ص  ٘ٙرؿ قانع ٕٜٓٓـ ص ٕ٘ فراج ٕٜٓٓـ ص ٕٗ ضبيد
ٕٜٓٓـ ص  )ٖٜٗفما زالت النظرة الدكنية للفتاة ربكم التعام معها (القاضي ٕٜٓٓـ ص
ٗٔ فض اهلل ٕٜٓٓـ ص  .)ٜٔٔمن ضمن العبارات اليت ترتدد بكثرة يف ؾبتمعاتنا أف اؼبرأة ـبلوؽ
ضعيف ال حوؿ ؽبا كال قوة كالصحيح أف اؼبرأة قوة بعقلها كقراراهتا (الوىيب ٕٓٔٓـ ص ٕ٘) كإدياهنا
كدينها.
" التوقع اإلجيايب يؤدم إىل ربسني األداء كإىل مزيد من الثقة يف النفس .فإف توقعت من ابنك
النجاح فسوؼ ينجح كإف توقعت عدـ التحسن فلن يتحسن" (عبداؼبنعم ٕٓٓٚـ) كىكذا ديث
االعتقاد أكمم إطار للسلوؾ كعندما يكوف االعتقاد قويا ستكوف تصرفاتنا متماشية مع ىذا االعتقاد
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(الفقي ٕٜٓٓـ ص ٔٗ) .إف الكثري من الكتب تسربت إليها األفكار اليت تقل من شأف اؼبرأة
كتغلغلت يف فكرنا اإلسالمي كيف مكوناتنا الثقافية كالرتبوية (الغنوشي ٕ٘ٓٓـ ص ٖ٘) فبا كلد كأد
نفسي ككأد تربوم (منشي ٕٜٓٓـ ٕ٘٘) .كعل اؼبستول العريب عموما قبد النساء يشكلن أيلبية
العاملني يف الوظائف اؼبنخفضة الدخ كاؼبناصب الدنيا كالوظائف لات الدكاـ اعبزئي .إف األمية كالعنف
كالتمييز تقف بشراسة يف كجو تقدـ اؼبرأة العربية (العسكرم ٕٜٓٓـ ص ٓٔ.)ٔٔ-
كفيما يتص باؼبعوقػات الػيت تقلػ مػن فػرص اؼبسػاكاة فاػبطػاب الػدي كيػريه حيػي بالناشػئة كدكر
الرتبيػػة كمؤسسػػاهتا الػػتخلص مػػن سػػلبياتو كتصػػويب تلكػػم الرتاكمػػات التارخييػػة الػػيت التصػػقت بالػػدين قسػرا.
اؼبدرسة مكاف للتعلػيم يػتعلم فيهػا مهػارات اغبيػاة كمناىجهػا جيػب أف تفلػرت الواقػع كال ترسػو السػائد مػن
أع ػراؼ كتقاليػػد يػػري نابعػػة مػػن صػػميم الػػدين .علػ اؼبدرسػػة ربريػػر العق ػ مػػن أياللػػو كالعم ػ علػ صػػياية
جي ػ حيم ػ مناعػػة ضػػد أكبئػػة العصػػر كػػالقلق النفسػػي كالتحل ػ األخالقػػي كاعبفػػاء االجتمػػاعي (بكػػار
ٕٜٓٓـ ص ٕ٘).
كلع اإلعالـ اؼبفتوح كاستغالؿ جسد اؼبرأة لػرتكيج البضػائع اؼبسػتهلكة ىػي أشػد إسػاءة إلنسػانية
اؼب ػرأة .كبػػذلك تصػػبح اؼب ػرأة مهػػددة فعػػال مػػن عػػدة جهػػات فبػػا يعرق ػ مسػػريهتا الطبيعيػػة كىنػػا تػػأ اؼبنػػاىج
الدراسية لصيانة اؼبرأة كرعايتها حق الرعاية دكف إفراط أك تفري .
ى مناىجنا الدراسية عموما تتجنب يف كثري من األكقات لكر أظباء النساء ككظائفهن
كصورىن كيسيطر عليها الذىنية الذكورية؟ ى اؼبنهج اػبفي فعال يقوـ بدكره يف هتميش صورة اؼبرأة؟
أهمية الدراسة الحالية

تكمن أمهية الدراسة اغبالية فيما يأ :
ٔ -مراجعة الكتب كاؼبناىج الدراسية عملية مستمرة كشاملة كىادفة إلجياد التوازف يف احملتول
كربديث الكتب كمن فمن الضركرم اخضاعها لعمليات اؼبراجعة كالتقومي.
ٕ -تقوـ كتب األطفاؿ بدكر نفسي-اجتماعي ( )psycho-socialيف حياة الطف كتقدـ لو
السلوكيات اؼبريوبة كولد كبنت ).(Tsao, 2008
ٖ -تشري تقارير اليونسكو إىل أف الدكؿ العربية فيها أعل نسبة للتفاكت بني اعبنسني يف العامل
فبا يع أف اليافعني يتأثركف سلبا .ؽبذا جيب تكثيف اعبهود الجراء االدراسات التحليلية كالدراسات
النوعية ؼبعاعبة الواقع (اػبالدم ٕٓٔٓـ ص ٔ ٔٛيايي ٕٔٔٓـ ص.)ٙ
ٗ -تزكيد أصحاب القرار بوزارة الرتبية يف دكلة الكويت بسب الوقاية من التحيز اعبنسي يف
اؼبناىج الدراسية.
٘ -يطالب الرتبويوف بالكويت بتطوير اؼبناىج الدراسية قب تطبيق اعبودة يف اؼبدارس.
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 -ٙدعم اؼبسرية الثقافية كتربية الناشئة يف عملية سبكني اؼبرأة عل ىدم الرتبية اإلسالمية ككفق
معطيات الدستور الكوييت .استنادا لدستور البلد تسع دكلة الكويت جاىدة كبو اؼبساكاة بني اعبنسني
يف شج اؼبيادين كمنها ميداف اؼبناىج الدراسية كىذا يتطلب اؼبراجعة الواعية للمناىج الدراسية من حني
آلخر ال سيما أف التحوالت االجتماعية كالسياسية اؼبتالحقة تتطلب مواكبة اؼبناىج ؽبا حيث نالت اؼبرأة
اؼبزيد من اؼبكاسب السياسية كيريىا.
 -ٚإبراز صورة اؼبرأة اإلجيابية لبناء شخصية طف اؼبرحلة اؼبتوسطة بعيدان عن الركاسب السلبية

العميقة اليت خلفتها العادات كاؼبعتقدات السلبية الوافدة منها كالراكدة عل حد سواء.
 -ٛالتأكد من تضمني عمليات زبطي كتنفيذ اؼبناىج الدراسية كفق قيم اؼبساكاة بني اعبنسني
لتحقيق النمو السوم كربريرىم من عملية معاكدة انتاج النوع االجتماعي اؼبب عل اؼبفاىيم التقليدية
للتفوؽ الذكورم كاليت تكرسها القيم كاألعراؼ االجتماعية فصنعت التحيز ضد اؼبرأة (بدكم ٕٓٓٛـ
ص ٗٗ ٕ.)ٚ
 -ٜإف كسائ اإلعالـ الزالت تقدـ الصورة النمطية للمرأة كتقدـ األنث اؼبستسلمة اػبانعة
ككموضوع للسلوؾ اعبنسي الصريح أك اؼبسترت أك العنيف (شاىني ٕٜٓٓـ ص ٓ٘ ٕ .)ٚاؼبناىج
الدراسية قادرة عل توجيو الناشئة كبو جادة الصواب لتحرير الفرد من كسائ اإلعالـ اؼبنحرؼ كرسائلو
اػبفية.
ٓٔ -تسع االذباىات االجتماعية اغبديثة إىل اجياد ؾبتمعات أكثر عدالة كمساكاة كتفهما
عبوانب القوة لدل اؼبرأة عمم تقنيات سبكني اؼبرأة ؼبمارسة حياهتا دكف سبييز ظامل (

Wood, 2011, p.

.)49, Nolen-Hoeksema, 2010, p. 43, Ehrensaft, 2011, p. 180
أسئلة البحث
يهدؼ البحث إىل التوص إىل تقييم حضور صورة اؼبرأة استنادا غبساب تكرار الصور
كالرسومات كالعبارات اؼبعممة عن اؼبهن اجملتمعية اليت رأل كاضعو الكتب الدراسية بدكلة الكويت أهنا
مناسبة ؽبا .كتنبثق من ىذه الرؤية عدة تساؤالت ىي:
ٔ -إىل أم م ػػدل تش ػػارؾ اؼبػ ػرأة يف عملي ػػة ت ػػأليف كتع ػػدي كإع ػػداد الرس ػػومات يف كت ػػب العل ػػوـ
كالرياضيات يف اؼبرحلة اؼبتوسطة يف دكلة الكويت ؟
ٕ -ما مدل تواتر ظهور اؼبرأة يف الصػور الػواردة يف كتػب العلػوـ كالرياضػيات يف اؼبرحلػة اؼبتوسػطة
يف دكلة الكويت قياسا بالذكور؟
ٖ -ما مدل تواتر ظهور أظباء الذكور كاإلناث الواردة يف كتب العلوـ كالرياضيات؟
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ٗ -مػػا أىػػم كظػػائف (مهػػن) اؼبػرأة كأنشػػطتها يف اجملتمػػع كمػػا تأكيػ دالالت ىػػذه الصػػور كالرسػػوـ
يف ضوء السياؽ االجتماعي كالثقايف للمجتمع الكوييت؟
منهج وأداة البحث
مػػنهج الدراسػػة اغباليػػة ىػػو مػػنهج ربلي ػ ؿبتػػول الكتػػب الدراسػػية ؼبػػاد العلػػوـ كالرياضػػيات مػػع
كتػػاب اؼبعلػػم يف اؼبرحلػػة اؼبتوسػػطة بدكلػػة الكويػػت .تعتمػػد الدراسػػة اغباليػػة عل ػ ربلي ػ الكتػػب الدراسػػية
احملػػددة مػػن نػػاحييت الكػػم كالكيػػف عػػمم مراجعػػة األدبيػػات األكاددييػػة لات الصػػلة لتصػػميم جػػداكؿ تقريبيػػة
عبمع اؼبعلومات اؼبطلوبػة اػباصػة دبتابعػة أعمػاؿ اؼبػرأة اسػتنادا غبسػاب تكػرار الصػور كاللوحػات كالكلمػات
اؼبعممة عن اؼبهن .يف ىػذا السػياؽ سينصػب التحليػ علػ الصػور عػن طريػق الرتكيػز علػ تقنيػات العػد (عػدد
الشػػخوص الذكوريػػة كالنسػػوية) مػػع رصػػد أن ػواع الوظػػائف لكػػال اعبنسػػني مػػن مث ػ أعمػػاؿ منزليػػة سػػكرتارية
عسكرية.
تتضػمن عمليػة ربليػ احملتػول

(analysis

 )Contentربليػ ؿبتويػات متنوعػة مػن مثػ الكتػب

كاألفػػالـ كالػممامج اإللاعيػػة كىػػي طريقػػة دارجػػة يف العلػػوـ االجتماعيػػة (بػػدكم ٕٜٓٓـ ص ٖٕٔ) كيف
اإلعػػالـ كميػػداف الرتبيػػة  .تؤكػػد اؼبوس ػػوعة العلميػػة للرتبيػػة (ٕٗٓٓـ) عل ػ أف طريقػػة ربلي ػ احملت ػػول بأهن ػػا

"إح ػػدل ط ػػرؽ البح ػػث ال ػػيت تس ػػتخدـ م ػػن أجػ ػ الوص ػػوؿ إىل كص ػػف م ػػنظم موض ػػوعي ككم ػػي ؼبختل ػػف
تسػػجيالت التعب ػريات الرمزيػػة" .كاؽبػػدؼ مػػن التحلي ػ ىػػو كصػػف اؼبػػادة اػباضػػعة للدراسػػة بطريقػػة منظمػػة
بغ ػػر ازب ػػال اػبطػ ػوات التطويري ػػة اؼبناس ػػبة بش ػػأف اؼبض ػػموف اػباض ػػع للفح ػػص رب ػػت ؾبه ػػر الدراس ػػة كف ػػق
خطوات موضوعية .كعليو يتميز ربلي احملتول باؼبوضوعية كخيضع للمتطلبات اؼبنهجيػة (الطيػب كرخػركف
ٕٓٓٓـ ص ٖٗٔ) .يعتقػ ػػد اؼبتخصص ػ ػػوف يف البحػ ػػث العلم ػ ػػي يف اؼبي ػ ػػداف الرتبػ ػػوم أف أس ػ ػػلوب ربلي ػ ػ
احملت ػػول تقني ػػة تتض ػػمن خطػ ػوات ؿب ػػددة كمنظم ػػة لفح ػػص م ػػادة مكتوب ػػة ( & Cohen, Manion
2007, p. 474

 )Morrison,كىػػي مث ػ أم أداة حبثيػػة لات جوانػػب قػػوة كقصػػور كمػػن أبػػرز أكجػػو

القصور الذاتيػة كالتحيػز كييػاب االطػار اؼبنهجػي (طعيمػة ٕٓٓٛـ ص  ٙ٘ٓ-ٙٗٚمػارف ٕٜٓٓـ
ص .)ٚٛ
تستهدؼ عملية ربلي احملتول "ربديد كحصر اؼبفاىيم كاؼببادئ كاؼبهارات اؼبطلوب تدريسها يف
مقرر دراسي كما تستهدؼ تقرير مالئمة احملتول ؼبستول نضج اؼبتعلم كقدراتو إضافة إىل تقرير مناسبة
تسلس كتراب موضوعات كأنشطة احملتول اؼبراد تقدديو للطالب" (ؾبلة جسور تربوية ٕٓٔٓـ العدد
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ٕٔ) .كىكذا تتوخ طريقة ربلي احملتول الوصوؿ إىل كصف موضوعي منظم أك كمي ؼبضموف مادة
معينة (األخرس ٜٜٔٛـ جٔ ص ٖٗٛـ الكندرم كعبدالرحيم ٕٜٓٓـ ص ٖ٘ٔ).
فيما يتص بتقنية عد الصور كاألظباء يف ىذا البحث فهي تقريبية فالصور اليت تتضمن أعدادا
يفرية يري كاضحة تستبعد .مل يتم حساب صور صاحب السمو أمري البالد ككيل عهده يف بداية ك
كتاب .كيف حاؿ عد األظباء فاالسم الثنائي كالثالثي يعتمم اظبا كاحدا؛ سعاد ؿبمد يعتمم يف العد اسم
ألنث عمر اػبياـ يعتمم اسم كاحد فق  .كلضماف مصداقية ككاقعية خطوات البحث مت االستعانة
دبحكم خارجي لتحلي ؿبتول الصف السادس ؼبادة الرياضيات –كعينة -ككانت النتائج مقاربة لنتائج
البحث.
مصطلحات الدراسة
الص ػػورة :رس ػػومات توض ػػيحية أك ص ػػور فوتغرافي ػػة يف الكت ػػاب الدراس ػػي اؼبق ػػرر" .الص ػػورة ترصب ػػة
تعبرييػػة للمحتػػول زبػػدـ الػػنص كتسػػاعد القػػارئ علػ الفهػػم كالتػػذكر كاسػػتدعاء اؼبعػ " (ؿبمػػود ٕٜٓٓـ
ص ٕٗ)" .قد تكوف الصػورة رمػزا ذبسػيديا ذبريػديا للشػيء أك للشػخص أك للمكػاف" (كػولينز ٕٓٓٛـ
ص ٘ ٕٜالشذر ٕٓٔٓ ص ٕٔٗ).
اؼبنهج الدراسي" :ؾبمػوع اػبػممات اؽبادفػة كاؼبقصػودة كالػيت تنظمهػا اؼبدرسػة كتقػدمها للػنشء مػن
أج مساعدهتم عل النمو الشػام كاؼبتكامػ " (اؼبطػريم كرخػركف ٕٓٓٓـ ص ٕٔ سػليم ٕٓٓٙـ
ص ٗٔ) .كالكتاب الدراسي مكوف من مكونات اؼبنهج (الطيطي كرخركف ٕٔٔٓ ص ٕ٘٘).
اؼبػػنهج اػبفػػي:

(Curriculum

 )Hiddenكيسػػم اؼبسػػترت؛ دركس نتعلمهػػا يف اؼبػػدارس يػػري

مطركحة علنا يف اؼبناىج .فعل سبي اؼبثاؿ مناداة الذكور بشػك أكثػر مػن الفتيػات يف الفصػ يػدؿ علػ
األمهيػػة النس ػػبية للفتي ػػاف يف اجملتم ػػع (ك ػػولينز ٕٓٓٛـ ٓ .)ٕٛتع ػػر ص ػػور اؼب ػرأة يف كث ػػري م ػػن الكت ػػب
التعليميػػة العربيػػة كيريىػػا بصػػورة سػػلبية خانعػػة تعػػزز الفكػػرة التقليديػػة عنهػػا كهتم ػ صػػورهتا يف عػػامل العم ػ
كالتفوؽ (اليونسكو ٕٓٓٙـ ص ٕٕٔ).
التحي ػػز" :ام ػػتالؾ اؼب ػػرء جملموع ػػة م ػػن اؼبف ػػاىيم كالق ػػيم ال ػػيت تدفع ػػو إىل اص ػػدار األحك ػػاـ ككق ػػوؼ
اؼبواق ػػف اؼبنس ػػجمة معه ػػا بعي ػػدا ع ػػن النظ ػػر إىل الواق ػػع كبعي ػػدا عم ػػا تقض ػػي ب ػػو التجرب ػػة الن ػػاجزة" (بك ػػار
ٕٓٔٓـ ص ٕٓٔ).
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الدراسات السابقة
يتناكؿ حبث أيوب (ٖٜٜٔـ) صورة اؼبرأة كما تظهر يف كتب القراءة العربية كاألدب يف اؼبرحلتني
االبتدائية كاؼبتوسطة يف الكويت الغر

من الدراسة ربديد صورة من جهة كتبياف ما إلا كانت ىذه

الصورة تتالءـ مع كاقع اؼبرأة يف الكويت كمع ما يراد ؽبا من مستقب أفض من جهة أخرل  .كمن خالؿ
طريقة ربلي احملتول الذم يبني الظاىر كالكامن للنصوص كاللوحات أك الصور اؼبرفقة أمكن للدراسة
أف تممز تفاصي صورة الفتاة كالصيب كالزكجة كالزكج كاألـ كاألب كاؼبرأة العاملة كاعبدة … كىكذا مت
ربديد اغبيز الذم ربتلو اؼبرأة يف الكتب كنوع اؼبهاـ كاألعماؿ اؼبنوطة هبا كالعالقات اليت تدخ فيها .كما
مت ربديد شخصيتها مقارنان بنم شخصية الرج  .كقد خلص البحث بعد التحلي إىل كجود صورة
تبخيسية للمرأة يف الكتب الكويتية مع ربيز لصاٌف الذكور عل حساب اؼبرأة كميان كنوعيان كىو ما
يتناقخت مع أىداؼ منهج التعليم الكوييت الذم يستهدؼ تنمية شخصية اؼبتعلم بصورة متوازنة كمن دكف
ربيز سواء كاف صبيان أك بنتان .
تتناكؿ دراسة بدر السادة (ٖٜٜٔـ) عن صورة اؼبرأة يف كتب اؼبواد االجتماعية كالرتبية

األساسية دبراح التعليم العاـ بدكلة البحرين .كلقد قاـ الباحث بتحلي ؿبتول سبعة عشر كتابان من
كتب اؼبقررات الدراسية للمواد االجتماعية كالرتبية األسرية دبراح التعليم العاـ بدكلة البحرين .كلقد
أظهرت نتائج الدراسة أف الكتب الدراسية تتعر للمرأة كأدكارىا يف اغبياة االجتماعية كاالقتصادية
باجملتمع بصورة ىامشية كما أف الكتب اؼبدرسية تعم من خالؿ ؿبتواىا عل تصوير اؼبرأة يف صورهتا
التقليدية أك اؼبتعارؼ عليها  ..ككانت أبرز النتائج أف تلك الكتب ال تتضمن يف ؿبتواىا القدر اؼبالئم من
اؼبفاىيم كاؼبضامني اليت تعاًف موضوع اؼبرأة كقضاياىا كنشاطاهتا كمشاكلها االجتماعية  ...كما يرتتب
عل للك من تأكيد ؽبامشية دكر اؼبرأة يف اجملتمع كأمهلت الدكر اجملتمعي للمرأة كضيقت دكرىا
كحصرت عملها يف األعماؿ التقليدية السائدة اؼبتعارؼ عليها كىي عقبة تقيد اغبركة .كأشارت الدراسة
إىل أف "ىامشية دكر اؼبرأة الذم تعكسو اؼبناىج بني ؿبتواىا جيع امكاف حدكث التنمية االجتماعية
باجملتمع ال تسري إىل األماـ كىذا يؤدم إىل انتكاسات ػبط التنمية االجتماعية كللك بسبب بقاء
األكضاع االجتماعية الراىنة عل حاؽبا جيال بعد رخر" (ص .)ٕٗٛ – ٕٗٚ
تطرقت دراسة سهاـ الفريح (ٗ ٜٜٔـ) كتب اللغة العربية كأدب األطفاؿ بصورة موسعة
كأسفرت الدراسة عن ؾبموعة من النتائج منها أف نتائج ربلي العينة اؼبختارة ألدب األطفاؿ اتفقت مع
نتائج ربلي الكتب اؼبدرسية يف نواحي عديدة منها أف "معظم األدكار كالصفات اإلجيابية يف اجملتمع
تنسب للرج من دكف النساء يف حني تنسب للنساء األدكار النمطية .كأف نسبة اؼبشاركات يف إعداد
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اؼبوضوعات من النساء ال يتجاكز  % ٖٚ.ٛمن معدم ىذه اؼبوضوعات يف حني تبلغ نسبة الرجاؿ يف
ىذا اجملاؿ ٕ . % ٕٙ.كأف نسبة اؼبشاركات يف إعداد الرسوـ من النساء ٕٓ %يف حني نسبة الرجاؿ
ٓ( "%ٛص ٕٓٔ .)ٕٔٔ-تقوؿ الباحثة أف الكتب الدراسية "تنسب للرج معظم الصفات كاألدكار
اإلجيابية يف اجملتمع يف حني تنسب للمرأة الصفات كاألدكار اليت تظهر جانب الضعف" (ص ٘.)ٛ
ىدفت دراسة ملك كرخركف (ٕٗٓٓـ) إىل التع ّػرؼ إىل مػدل تػواتر ظهػور صػورة اؼبػرأة مػن صػور
كرسػػومات كعبػػارات كاردة يف كتػػب اللغػػة العربيػػة باؼبرحلػػة االبتدائيػػة يف دكلػػة الكويػػت كللػػك مقارنػػة بصػػور
الرجػػاؿ كم ػػا ى ػػدفت الدراس ػػة إىل رص ػػد ع ػػاـ للمضػػامني الرتبوي ػػة اؼبتعلق ػػة بعم ػ اؼب ػرأة يف اجملتم ػػع لتنميت ػػو
كربديثو .كقد اتضح من ربلي النتػائج كتفسػريىا أف نسػبة الػذكور الػذين شػاركوا يف تػأليف كتعػدي الكتػب
تصػ إىل نسػػبة ٔ %ٙيف حػػني كانػػت نسػػبة اإلنػػاث  %ٖٜكقػػد اسػػتحول الػػذكور علػ نسػػبة ٓٓٔ%
يف إعػػداد الصػػور كالرسػػومات كمػػا إف ثلثػػي اؼبضػػامني الرتبويػػة يف الصػػور كالعبػػارات زباطػػب الػػذكور كتركػػز
عليهم أكثر من اإلناث.
كيف دراس ػ ػػة (الكن ػ ػػدرم كمل ػ ػػك ٕٓٓٛـ) ق ػ ػػاـ الباحث ػ ػػاف بتحليػ ػ ػ الص ػ ػػور كالكلم ػ ػػات كتق ػ ػػومي
مػػدلوالهتا يف عمليػػة تربيػػة اؼبػرأة لتمكينهػػا يف اؼبشػػاركة الفعالػػة للعمػ يف اجملتمػػع اؼبػػدين بصػػورة أكسػػع كأعمػػق
كدبا يؤسس التنػوع كالثػراء كالتكامػ  .كجػد الباحثػاف أف الػذكور حيتلػوف يف كتػب العلػوـ علػ نسػبة ٔ% ٜ
مػػن عػػدد اؼب ػؤلفني كمػػا يقػػارب مػػن ٕ %ٚمػػن الصػػور يظهػػر هبػػا شػػخوص مػػن الػػذكور فبػػا يؤكػػد سػػيطرة
لكوريػػة؛ عػػدد الػػذكور يف الصػػور يفػػوؽ الثلثػػني كىػػي نسػػبة كبػػرية تقل ػ مػػن حضػػور األنث ػ  .كتشػػري نتػػائج
الدراسػػة إىل أف كتػػب الرياضػػيات كػػذلك تعػػاين مػػن إبعػػاد العنصػػر النسػػائي يف اؼبشػػاركة يف عمليػػة التػػأليف
فػاؼبرأة تشػػك مػػا يقػػارب مػػن ٓٔ  %فقػ مػػن طػاقم التػػأليف أمػػا صػػور األنثػ فػػال يتجػػاكز حضػػورىا ٘ٗ
 %من ؾبموع الصور.
هتدؼ دراسة اػبالػدم (ٕٓٔٓ ـ) إىل التعػرؼ إىل مػدل شػيوع عناصػر صػورة النػوع االجتمػاعي
لكػال اعبنسػني يف الكتػب اؼبدرسػية ؼبباحػث التػاريو كالرتبيػػة االجتماعيػة كالرتبيػة الوطنيػة كالرتبيػة اؼبدنيػة الػػيت
تدرس يف األردف .كقد أشارت النتائج اليت توصلت ؽبا الباحثػة إىل أف كتػب التػاريو (عينػة الدراسػة) تتسػم
بطغي ػػاف األدكار الذكوري ػػة كتع ػػددىا مقابػ ػ قل ػػة يف أدكار اإلن ػػاث كتش ػػتم ك ػػذلك علػ ػ ترس ػػيو لػ ػ دكار
النمطيػػة للنسػػاء فبػػا يعػ ربي ػزا للػػذكور كتركي ػزا عل ػ أدكارىػػم يف صػػنع التػػاريو ككػػذلك خلوىػػا مػػن تعريػػف
للطلبػػة مػػن كػػال اعبنسػػني حبقػػوقهم ككاجبػػاهتم كأف ىنػػاؾ طغيانػػا يف صػػور الػػذكور .يف حػػني أنػػو ال يوجػػد
تنمػػي جنػػدرم يف أج ػزاء احملتػػول للكتػػب اؼبدرسػػية يف مباحػػث الرتبيػػة االجتماعيػػة كالرتبيػػة الوطنيػػة كالرتبيػػة
اؼبدنية يف صفوؼ اؼبرحلة األساسية الدنيا كالعليا.
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الدراسات األجنبية

أكدت دراسة أيسنبريغ ( )Eisenberg, 2001عل أف الطفػ حيػتفب باؼبعلومػات الػيت يسػتقيها
من خارج الكتاب اؼبدرسي كأهنػا تكػوف أرسػو يف لىنػو مػن اؼبعلومػات الػيت يتلقاىػا مػن الكتػاب اؼبدرسػي.
كمػػا أكػػدت ىػػذه الدراسػػة النفسػػية االجتماعيػػة علػ كتػػب األطفػػاؿ عمومػػا كمنػػذ القػػدـ تعػػاين مػػن الصػػور
النمطية السلبية عن اؼبرأة ( )Gender stereotypingكلكن الوضع اغبايل يشهد تقدمان بطيئػان كبػو اؼبزيػد

م ػػن اؼبس ػػاكاة ( .)Egalitarianismتناكل ػػت الدراس ػػة ربليػ ػ الكت ػػب ال ػػيت يطل ػػع عليه ػػا األطف ػػاؿ كج ػػزء
مصػاحب مػػن أدبيػػات مػػنهج اؼبرحلػػة االبتدائيػة

(school curricula

 )Elementaryمػػع الرتكيػػز علػ

اعبنسوية كالتحيز الثقايف ( )Gender and cultural biasesكاليت قد تتضػمنها تلػك الكتػب .اختػارت
الدراسة طبسني كتابا من الكتب اليت يطلع عليها كثري من طالب الفص الرابع كاػبامس االبتػدائي كجػزء
مػػتمم مػن اؼبػػنهج الدراسػػي يف مدينػػة نيويػػورؾ حيػػث تقػػوـ اؼبنطقػػة التعليميػػة بتزكيػػد اؼبػػدارس بقائمػػة الكتػػب
الػػيت توصػػي هبػػا إلثػراء اؼبػػنهج لك ػ مرحلػػة .كمػػا اختػػارت الباحثػػة طبسػػني كتابػػا مػػن ثقافػػات أخػػرل لػػنفس
اؼبرحلة كقارنت بني الثقافتني .قامت الباحثػة بالتأكيػد علػ أمهيػة حسػن اختيػار كتػب األطفػاؿ ألهنػا تقػدـ
ؽبم النمالج اليت ديكن اإلقتداء هبا.
حصلت دراسة إنز دكنيتا ( )Donato, 2002عل درجة اؼباجستري يف الرتبية ( )MEdمن
جامعة يورؾ يف كندا كىي دراسة ربلي ؿبتول لكتب التاريو يف كندا كللك يف السنة الدراسية السابعة
يف اؼبرحلة اؼبتوسطة .تتبعت الدراسة صورة اؼبرأة يف ثالثة عقود من الستينات إىل التسعينات .كمل تنس
الدراسة مراجعة القوانني اإلدارية لات الصلة دبوضوع البحث ( )p. 7كتوصلت إىل أف ىناؾ بعخت التقدـ
لصاٌف قضايا اؼبرأة حيث ديكن رؤية إسهاماهتا كتبني مكانة اؼبرأة يف التاريو الكندم .ككجدت الدراسة
أف تصوير اؼبرأة بطريقة تقليدية ( )Traditional rolesزبتزؿ كظيفة اؼبرأة يف العم اؼبنزيل كطالبت
الدراسة بدراسات جديدة كـبتلفة لعر قضايا اؼبرأة يف الكتب الدراسية يف القرف اغبايل .أكد البحث
عل أف الرج منذ القركف الوسط إىل اآلف ىو بط القصص كقاـ اإلعالـ بتصوير الرج األبيخت عل
أنو القوة الوحيدة يف صنع األحداث كال بد من تغيري ىذه الفكرة اؼبتحيزة ألهنا تلغي اؼبرأة كتعطيها مكانة
ىامشية (.)p. 8 - 10
يثري ) (Woyshner, 2006تساؤالت حوؿ (اعبنسوية) ككيف امتد التحيز ضد اؼبرأة فشم
مساحات كاسعة يف بناء ثقافتنا اغبالية فانتشر التحيز يف الرسم كالتحف كالصور الفوتويرافية .يطالب
البحث بضركرة أف تكوف الدراسات االجتماعية اؼبقدمة للطلبة خالية من التمييز ضد أم طرؼ سواء يف
الصور أك النصوص اليت تتكوف منها اؼبناىج الدراسية .تناكؿ البحث السب اليت ديكن للمعلمني يف
الدراسات االجتماعية مساعدة طالهبم عل االطالع عن كثب عل صور للنساء كالفتيات كفق تفكري
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نقدم .تلك اؼبقرتحات العملية تستلزـ سبرين الطلبة عل تقنيات التعام مع الصور بغر ؿبو األمية
البصرية .ربث الدراسة عل العم مع الصور عمم تكوين رؤية سليمة لرفع مستول الوعي لدل الطالب
إزاء صورة النساء يف التاريو من خالؿ األنشطة اليت تركز عل نوع اعبنس كمدل تواتر صورهتا كفاعليتها.
اإلطار المرجعي

اإلطار اؼبرجعي دبثابة معيار نتحقق بو من مدل موثوقية ما توص إليو الباحث كؽبذا فػإف االطػار
اؼبرجعػػي مهػػم يف ربلي ػ احملتػػول ال سػػيما يف أحبػػاث فلسػػفة الرتبيػػة كاجتماعياهتػػا كالدراسػػات النفسػػية الػػيت
تظهر البعد الثقايف يف تفسري نتائجو .عمم االطار اؼبرجعي يتم تفسري نتائج البحث كيسػاعد اإلطػار اصبػاال
يف اج ػراء عملي ػػات التق ػػومي الالزم ػػة (طعيم ػػة ٕٓٓٛـ ص ٓ٘ .)ٙالدراس ػػات اؼبنهجي ػػة ال تس ػػتغ ع ػػن
إطار نظرم لفهم الواقع (اؼبسريم ٕٓٓٛـ ص .)ٖٜٙ
كمػػن منطلقػػات البحػػث الػراىن أف اؼبػرأة عنصػػر فاعػ كمتميػػز يف التنميػػة األسػرية كاجملتمعيػػة كعلػ
الرتبية رعاية للػك كمػا ميػز اهلل بػو اؼبػرأة يف أصػ اػبلقػة فهػو مػن سبػاـ إنسػانيتها ككمػاؿ خلقهػا فػال ينظػر
إىل أصػػلها نظػػرة نقػػص أك ضػػعف (عبنػػة مراجعػػة كصػػياية فلسػػفة الرتبيػػة لدكلػػة الكويػػت ٕٕٓٓـ ص
ٔٔ  .)ٔٙإف الرتبيػػة اإلسػػالمية ال تتعػػار مػػع حقػػوؽ اإلنسػػاف مػػن حيػػث اح ػرتاـ دكر ك ػ مػػن الرج ػ
كاؼبػرأة يف بنػاء اغبيػػاة اؼبتوزانػة كربقيػػق العدالػة .ككػػذلك ربػخت الرتبيػة اإلسػػالمية علػ تػػوفري الفػرص اؼبتسػػاكية
للجنسني لتنمية مهاراهتم دبا ينفعهم كينفع ؾبتمعهم.
"تنػادم اغبركػة النسػوية باؼبسػػاكاة ال سػيما يف اؼبيػداف السياسػػي كاالجتمػاعي كاالقتصػادم .كترمػػي
النظريػػة النسػػوية إىل كشػػف صػػور الالمسػػاكاة يف النػػوع االجتمػػاعي كسياسػػاهتا كعالقاهتػػا كتقػػدـ النظريػػة
النسػػوية نقػػدا للعالقػػات االجتماعيػػة بغػػر دعػػم اؼب ػرأة كقضػػاياىا كمنػػع التمييػػز كالصػػورة النمطيػػة كالقمػػع
(جلػ ػػيب ٕٜٓٓـ ص ٔٗٔ ٗ .)ٔٙاسػ ػػتطاعت اغبركػ ػػة النسػ ػػوية أف تفػ ػػر ربػ ػػوالت عميق ػ ػػة تتن ػ ػػاكؿ
كضعية اؼبرأة االجتماعية كأف تزيد يف التيارات الثقافية اعبديدة كأف تعزز الدراسات كاألحبػاث حػوؿ النسػاء
(ديلوداؿ ٕٜٓٓـ ص ٖ.)ٗٚ
يعتق ػػد بع ػػخت الب ػػاحثني أف دكني ػػة اؼب ػرأة كإىانته ػػا يف اغبي ػػاة العربي ػػة ديك ػػن مالحظته ػػا يف الع ػػادات
االجتماعية ب كاالستخدامات اؼبرتبطػة بعالقػة اؼبػرأة بالرجػ ؛ مػن مثػ "فالنػة ربػت فػالف" (أم زكجػة لػو)
كقػػوؽبم "ام ػرأة-أعػػزكم اهلل ...-يػػري أف أخطػػر مػػا يف الصػػور النمطيػػة السػػلبية للم ػرأة العربيػػة يف اجملتمػػع ىػػي
اغبالػػة الػػيت تقتنػػع اؼب ػرأة نفسػػها بأهنػػا كػػذلك إمػػا كليػػا أك جزئيػػا لتحص ػ عل ػ التوافػػق االجتمػػاعي كيف ك ػ
لل ػػك تتح ػػوؿ اؼبػ ػرأة إىل أداة لقم ػػع لاهت ػػا؛ إل تص ػػبح ض ػػد حق ػػوؽ اؼبػ ػرأة (العجم ػػي ٕٜٓٓـ ص ٖٗ).
لطاؼب ػػا اس ػػتخدـ ال ػػذكور اللغ ػػة العربي ػػة كاحتك ػػركا الق ػراءة كالكتاب ػػة كاػبطاب ػػة كق ػػاـ ال ػػذكور بص ػػياية كتفس ػػري
كتطبيػق مبػادئ الشػريعة كفػػق مفػاىيمهم .كصػورت الثقافػػة أف اؼبػرأة قاصػر فهػي ليسػػت حػرة كال ترشػد أبػػدا
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ف ػػذىنيتها قاص ػػرة كأق ػ ػ م ػػن الرج ػ ػ كتص ػػنف دائم ػػا م ػػع ص ػػغار الس ػػن كاؼبعت ػػوىني كناقص ػػي األىلي ػػة (رؿ
عبداغبي ٕٜٓٓـ ص .)ٕٔٔ-ٕٓٚ
"ال ديكػػن أف تتب ػوأ اؼب ػرأة اؼبكانػػة الػػيت أرادىػػا اهلل ؽبػػا كمنحتهػػا الش ػريعة اإلسػػالمية دكف االشػػتغاؿ
علػ تفكيػػك إرث الدكنيػػة يف عمػػق تراثنػػا كبنيتنػػا الثقافيػػة كالػػذم يلقػػي بظاللػػو كمضػػامينو كمقوالتػػو احملقػػرة
للمرأة عل خطابنا الثقايف كالدي كاالجتماعي كعل مناىج تعليمنا ليجعػ مػن أيػة ربػديثات زبػص اؼبػرأة
معضػلة اؼبعضػالت كقضػػية القضػايا" (زاىػد ٕٓٔٓـ) .ىنػػاؾ حاجػة ماسػة لرفػػع اؼبظػامل الواقعػة يف اجملتمػػع
العريب كانصافها حج تأخذ حقها كما فرضتو ؽبا الشريعة (البداح ٕٓٔٓـ ص .)ٕٙٙ
"إف معتقداتنا عن لكاتنا قابلة للتغيري تقتضي أف نعمػ كمػربني علػ إعػادة التػوازف لصػورة الػذات
لطلبتنا حبيث تستند تلك الصورة عل القػدرات اغبقيقيػة للوصػوؿ إىل التفاعػ اػبػالؽ كاالبػداع بعيػدا عػن
جػػنس الفػػرد كك ػ مػػا يتعلػػق بػػو مػػن صػػورة جامػػدة تنطبػػع يف كعػػي الكثػػريين كتػػنم إدراكػػاهتم كاذباىػػاهتم
كس ػػلوكهم" (اػبالػػدم ٕٓٔٓـ ص ٔ .)ٔٛدكر الرتبي ػػة تسػػلي الض ػػوء عل ػ التحي ػزات ال ػػيت تنتش ػػر يف
حياتنػػا التعليميػػة ) (Mougharbel & Bahous, 2010علمػػا بػػأف التحي ػزات قػػد تكػػوف ؽبػػا جػػذكرىا
الدينيػة ) (Lucas, 2009أك نابعػة مػن تفسػريات دينيػة

متشػددة ِ( Anderson and Taylor, 2009,

 .)p. 269كال زالت صبيع اجملتمعات تعاين مػن ييػاب الصػورة اإلجيابيػة للمػرأة يف الكتػب التعليميػة بدرجػة
مػػن الػػدرجات .ؽبػػذا تنػػادم بعػػخت الدراسػػات بتػػدريب الطلبػػة يف العلػػوـ االجتماعيػػة علػ اكتشػػاؼ التحيػػز
يف اغبياة التعليمية عمم سبارين عملية تسل الضوء عل ىذه اؼبمارسات اػباطئة ).(Taylor, 2009
المحور األول :مشاركة المرأة في تأليف الكتب المدرسية

السػ ػ ػؤاؿ األكؿ للدراس ػ ػػة ى ػ ػػو :إىل أم م ػ ػػدل تش ػ ػػارؾ اؼبػ ػ ػرأة يف عملي ػ ػػة ت ػ ػػأليف كتع ػ ػػدي كإع ػ ػػداد
الرسومات يف كتب العلوـ كالرياضيات يف اؼبرحلة اؼبتوسطة يف دكلة الكويت ؟
يبػػني جػػدكؿ رقػػم (ٔ) تكػرار اإلنػػاث كالػػذكور يف التػػأليف كاإلشػراؼ كاؼبتابعػػة كاإلخػراج كالتصػػميم
يف كتب الرياضيات للمرحلة اؼبتوسطة.
الصف

التأليف كاإلشراؼ كاؼبتابعة كاإلخراج كالتصميم
لكور

إناث

السادس

ٖٕ

٘ٔ

السابع

ٕٙ

ٗٔ

الثامن

ٕٗ

ٕٓ
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التاسع

ٕٗ

ٜٔ

اجملموع

ٖٖٔ

ٙٛ

النسبة اؼبئوية %ٙٙ

ٖٗ%

يشري اعبدكؿ السابق إىل مشاركة اؼبرأة يف اعداد كتب الرياضيات كلكن ىناؾ حاجة إىل زيادة
مشاركتها حيث أف ما يقارب من ثلثي اؼبشاركني يف التأليف من الرجاؿ ككاف األجدر اجياد نوع من
التقارب العددم يف اؼبشاركة بني اعبنسني .كفبا يزيد من أمهية األمر أف ىذه الكتب مصممة للبنني
كالبنات كما أف شرحية اؼبعلمات ىي األكمم يف كزارة الرتبية .إف اؼبشاركة العادلة بني اعبنسني أفض
طريقة لالرتقاء باحملتول حيث أف اؼبرأة أقدر عل ضرب األمثلة كتقريب األمثلة فيما يتص بالبنات
كالرج كذلك أقرب إىل عقلية األكالد .اؼبسألة ليست مسألة أعداد كأرقاـ ب ىي مسألة اتاحة فرص
عادلة للجميع يف عملية إعداد الكتب اؼبدرسية كتطويرىا دبوضوعية.
تتفق ىذه النتيجة مع دراسة سهاـ الفريح (ٗ ٜٜٔـ) حيث أف نسبة اؼبشاركات يف إعداد
اؼبوضوعات من النساء ال يتجاكز  %ٖٚ.ٛمن معدم ىذه اؼبوضوعات يف حني تبلغ نسبة الرجاؿ يف
ىذا اجملاؿ ٕ( %ٕٙ.ص ٕٓٔ .)ٕٔٔ-ككذلك تتفق نتائج الدراسة اغبالية مع دراسة ملك كرخركف
(ٕٗٓٓ ـ) حيث اتضح أف نسبة الذكور الذين شاركوا يف تأليف كتعدي الكتب تص إىل نسبة ٔ%ٙ
يف حني كانت نسبة اإلناث . %ٖٜ
يبني جدكؿ رقم (ٕ) تكرار اإلناث كالذكور يف التأليف كاإلشراؼ كاؼبتابعة كاإلخراج كالتصميم يف كتب
العلوـ للمرحلة اؼبتوسطة
الصف

التأليف كاإلشراؼ كاؼبتابعة كاإلخراج كالتصميم
لكور

إناث

السادس

ٛ

ٕٔ

السابع

ٙ

ٗٔ

الثامن

ٗ

ٙ

التاسع

ٔٛ

ٛ

اجملموع

ٖٙ

ٓٗ

النسبة اؼبئوية %ٗٚ

ٖ٘%
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كإلا انتقلنا إىل كتب العلوـ-يف الدراسة الراىنة -فسنجد الفارؽ بني اعبنسني ـبتلفا
حيث ترتفع حصة اإلناث كتق حصة الذكور قليال فالفرؽ بينهما ليس شاسعا .ال شك أف
ىذه النتيجة تدؿ عل إتاحة فرصة كافية للمرأة إلثبات لاهتا كتطوير طاقاهتا يف ؾباؿ إعداد
الكتب الدراسية كىو مؤشر جيد إلتاحة فرص متكافئة للجنسني يف عملية تأليف الكتب
اؼبدرسية .تتفق ىذه الدراسة مع رؤية أيسنبريغ ( )Eisenberg, 2001يف أف الوضع اغبايل يشهد
تقدمان بطيئان كبو اؼبزيد من اؼبساكاة ( )Egalitarianismيف كثري من الكتب.

الفرؽ بني نتائج كتب العلوـ الرياضيات يف مشاركة الذكور كاإلناث يف إعداد الكتب
يدؿ عل عدـ كجود ضواب ؿبددة كموحدة إلعداد أك مراجعة الكتب عل يد كوادر من
اعبنسني كعل كبو عادؿ كإال ؼبا كاف الفارؽ كبريا يف عدد اؼبشاركني يف تأليف الكتب.
المحور الثاني :تواتر ظهور المرأة في الصور

جييب ىذا احملور عل السؤاؿ التايل :ما مدل تواتر ظهور اؼبرأة يف الصور الواردة يف كتب العلوـ
كالرياضيات يف اؼبرحلة اؼبتوسطة يف دكلة الكويت قياسا بالذكور؟ يكشف اعبدكؿ التايل رقم (ٖ) مدل
تواتر ظهور اؼبرأة يف الصور الواردة يف كتب العلوـ:
الصف

لكور

إناث

السادس

ٕٛ

ٖٚ

السابع

ٕٖ

ٖٔ

الثامن

ٓ

ٔ

التاسع

ٜ

ٔ

اجملموع

ٖٕٔ

ٕ٘

النسبة اؼبئوية

ٓ%ٚ

ٖٓ%

يكشف اعبدكؿ السابق جبالء أف ثلثي الصور ىي للذكور فبا يعطي أمهية كاضحة للذكور يف
اجملتمع كدبا أف اؼبناىج الدراسية جيب أف تعكس صورة الواقع اجملتمعي يف حركتو الطبيعية فإف ىذه
النتيجة تكشف اػبل يف ثقافة انتقاء الصور كالرسومات .الصور تمممج العق كزباطبو كتعطيو احياءات
كثرية كمن ىنا كجب االلتفات ؽبذا األمر ألف بعخت اؼبعنيني بإخراج الصور يفتقدكف عنصر اؼبوازنة بني
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الذكور كاإلناث .إف ىذه الكتب مت تصميمها ل كالد كالبنات كمن حق اعبميع التوفيق بني األمثلة
كالصور كي تناسبهم كتعر طموحاهتم كتعطي ك لم حق حقو.
عر كتاب العلوـ للصف السادس اعبزء األكؿ صورة لعاؼبة بريطانية متخصصة يف علم الوراثة
(ص  )٘ٛكقدـ الكتاب عرضا موفقا حيفز الفتيات عل االقباز عمم ادياءة لطيفة يف أكثر من موطن.
ظهرت صورة لولد كىو ينظر يف جهاز مكمم (ؾبهر) كظهر أيضا كىو يزرع (ص  )ٗٛبينما قبد البنت
كاقفة ربم يافطة (ص ٓٔ) أك تأك اػبضار (ص  )ٖٙكمن الغريب أف فتاة ؿبجبة تشرب الدكاء
بيدىا اليسرل (ص  .)ٔ٘ٙىذا يتطلب اؼبزيد من العم النتقاء الصور اؼبعممة من حيث الكم كالكيف.
كقبد يف كتاب العلوـ للصف السابع –الفص الدراسي الثاين -صورتني تصوراف امرأة يف بيئة ال صلة ؽبا
بالبيئة العربية (ص ٖ )ٛككاف األفض ـباطبة الذىن العريب كاضفاء الطابع احمللي أك العريب عل صور
الكتاب فكلما ارتب اؼبنهج الدراسي خبممات الطالب كالطالبة كاف التعليم فبتعا كأكثر نفعا .تلعب
الصورة يف الكتب اؼبدرسية أمهية كبرية يف العملية التدريسية حيث "جيب أف يستغ اؼبعلم الصور
اؼبوجودة يف الكتاب اؼبدرسي .كأف يقوـ بلفت انتباه الطلبة ؽبا .كأف يدير اغبوار حوؽبا" (اؽبامشي
ٕٓٔٓـ ٕٗٗ) .كاؼبعلم اؼبتميز ىو الذم لديو القدرة عل توجيو األسئلة اعبيدة ( Educational
 )leadership, 2011, 91فيلفت انتباه الطلبة للمادة العلمية.
تتف ػػق الدراس ػػة اغبالي ػػة م ػػع دراس ػػة مل ػػك كرخ ػػركف (ٕٗٓٓـ) حي ػػث كج ػػدت الدراس ػػة أف ثلث ػػي
اؼبضامني الرتبوية يف الصور كالعبارات زباطب الػذكور كتركػز علػيهم أكثػر مػن اإلنػاث .ككػذلك تتفػق نتػائج
الدراسة الراىنة مع معطيات دراسة (الكندرم كملك ٕٓٓٛـ).
جدكؿ رقم (ٗ) مدل تواتر ظهور يف الصور الواردة يف كتب الرياضيات
الصف

لكور

إناث

السادس

ٖٔٚ

ٕٓ

السابع

ٗٓٔ

ٖٚ

الثامن

ٕٔ

ٓ

التاسع

ٕ٘

ٖ

اجملموع

ٖٗٔ

ٜٙ

النسبة اؼبئوية

%ٚٚ

ٖٕ%

كفيما يتص بكتب الرياضيات يف الدراسة الراىنة فإف كضعية اإلناث كما يدكؿ اعبدكؿ رقم
(ٗ) ال زبتلف كثريا إل أف النتائج تعكس أف النصيب األكمم للصور للذكور ( )%ٚٚبينما نالت اؼبرأة
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حصة (ٖٕ )%من الصور .كقبد صورة الفتياف ديارسوف الرياضة  -يف كتاب الصف السادس الفص
األكؿ -كال قبد الفتيات ديارسن الرياضة يف الكتاب لاتو .تتفق الدراسة اغبالية مع استنتاجات دراسة
اػبالدم (ٕٓٔٓ ـ) حيث توصلت الباحثة إىل أف ىناؾ طغيانا يف صور الذكور يف الكتب اؼبدرسية.
كبالنسبة إىل يالؼ الكتب فك كتب العلوـ كالرياضيات ال قبد فيها صورا ألشخاص إال كتاب
الرياضيات للفص األكؿ فنجد صورتني لثالثة أكالد عل يالؼ الكتاب .كشبة صورة أخرل ألمري البالد
كحولو صبوع من الناس كللك عل يالؼ كتاب الصف السابع الفص الدراسي األكؿ يف مادة
الرياضيات.
المحور الثالث :تواتر أسماء الذكور واإلناث

جدكؿ رقم (٘) مدل تواتر ظهور األظباء الواردة يف كتب العلوـ
الصف

لكور

إناث

السادس

ٖٛ

ٕ

السابع

ٜٗ

-

الثامن

ٔٙ

ٔ

التاسع

ٖٗ

-

اجملموع

ٔٗٙ

ٖ

النسبة اؼبئوية

%ٜٛ

ٕ%

يكشف اعبدكؿ السابق تدين نسبة اإلناث يف كتب العلوـ حيث اؼبادة العلمية كاألمثلة كالشرح
يف الكتب لات صلة بأظباء الذكور كنسبة ضئيلة جدا من أظباء اإلناث كردت يف الكتب اؼبذكورة كلكن
بفحص طبيعة األظباء تبني أهنا أظباء لعلماء قدموا خدمات علمية فبيزة كىذه حقائق تارخيية ال صلة ؽبا
بالتحيز يف كثري من اغباالت .كعليو فإف كتب العلوـ يف عمومها قد تتسم باغبياد يف ىذا الشأف.
استحولت أظباء الذكور عل ( )%ٜٛمن ؿبتول كتب العلوـ ككردت أظباء اإلناث ٕ %تقريبا يف
ثناياىا.
كفيما يلي نتائج كتب الرياضيات حيث يشري جدكؿ رقم ( )ٙإىل مدل تواتر ظهور األظباء الواردة يف
كتب الرياضيات
الصف

لكور

إناث

السادس

ٕٔٚ

ٕ٘
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السابع

ٖٖٓ

ٔٙٛ

الثامن

ٔٙ

ٜ

التاسع

ٔٔ

-

اجملموع

ٕٜ٘

ٕٕٓ

النسبة اؼبئوية

ٕ%ٚ

%ٕٛ

يعكس اعبدكؿ السابق ىيمنة أظباء الذكور يف مطاكم كتب الرياضيات حيث أف ما يقارب من
ثلثي الكتب تضرب األمثلة باالستعانة بأظباء األكالد كما يقارب الثلث أشارت ألظباء البنات .عل
سبي اؼبثاؿ قبد يف كتب الرياضيات –الصف السادس الفص األكؿ -اقرتاف أظباء الذكور باألنشطة
الثقافية :يف احصاء قاـ بو التلميذ أضبد (ص ٖٕ) اخرتع كليد رلة (ص ٗٗ) ؿبمد صاحب إحدل
اؼبكتبات (ص ٖ٘) زار كليد الطوابق الثالثة يف أحد اؼبتاحف (ٗ )ٙقرأ أضبد الالفتة (ص ٗ )ٚصنع
أضبد طائرة كرقية (ص ٓٓٔ) .كيف اؼبقاب قبد الفتاة (سارة) تذىب إىل السوؽ لشراء اػبضار (ص
 .)ٖٜٔىناؾ اشارات تربوية مضيئة لصاٌف اإلناث مث ذبرم حناف ذبربة علمية (الرياضيات الصف
السابع الفص الدراسي الثاين ص ٖ )ٚلكن نفس الكتاب اؼبذكور يشري إىل (فيص كنبي كجاسم
كخالد )...كيربطهم بالفكر فخالد يفكر ..كفيص يفكر كجبانب ك اسم صورة كبرية لو كتكرر للك ما
يقارب من  ٔٛمرة كمل حيدث للك ألظباء الفتيات .كيتكرر األمر نفسو يف الصف التاسع اعبزء األكؿ
حيث تأ صورة الولد مقركنة بكلمة (فكر) لعدة مرات .إف توجيو اػبطاب للفتاة أك إبرازىا يف أمثلة
تعليمية يزيد من دافعية اإلناث كال يضعها يف خانة التهميش .ىذا اػبل بطبيعة اغباؿ قد ال يكوف
مقصودا أبدا كلكنو قطعا جيع الكتاب يري متوازف فالكتاب اعبيد ىو الذم يعطي الشرحية اؼبستهدفة
حقها كيلوف اػبطاب حبيث خياطب اعبمهور كلو ال بعضو .إف ما ال يق عن نصف الطلبة من اإلناث
كال بد مراعاة للك عمم تنويع اػبطاب بني الذكور كاإلناث كربقيق التوازف.
ى مناىجنا الدراسية تتجنب لكر النساء؟ ىناؾ امهاؿ كاضح يف اؼبوازنة بني لكر أظباء األكالد
كالبنات كإلا كاف بعخت أفراد ؾبتمعنا إىل اآلف يتحاش لكر اسم اؼبرأة صراحة حج يف بطاقات الدعوة
لالحتفاؿ بعقد القراف فإف اؼبناىج الدراسية ينبغي أف تكشف خطأ ىذه العادات كتقدـ صورة الرج
الذم يفخر باؼبرأة كال خيج من لكر اظبها أك رؤية صورهتا .ؾبتمع بال نساء ىو ؾبتمع لكورم يضرب
األمثلة الذكورية كينساؽ خلف أمثلة تعليمية ثابتة :مرتبطة بزيد كعمرك كمعاركهما اليت ال تنتهي كزيد
قائم  ...كال تكاد ىند تظهر إال عل استحياء يف األمثلة التعليمية كيريىا كإلا ظهرت فهي يف كثري من
األكقات تأك أك تذىب للسوؽ لتشرتم اػبضار.
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تتفق معطيات ىذه الدراسة مع دراسات كثرية تؤكد عل أف التحيز ضد اؼبرأة كاضح كأف
معضلة اؼبساكاة مازالت قائمة كلكن بأشكاؿ متنوعة كما تشري دراسة أيسنبريغ ()Eisenberg, 2001
كدارسة إنز دكنيتا (.)Donato, 2002
المحور الرابع :تواتر ظهور المهن

مػا أىػم كظػػائف (مهػن) اؼبػرأة كأنشػػطتها يف اجملتمػع كمػا تأكيػ دالالت ىػذه الصػػور
كالرسوـ يف ضوء السياؽ االجتماعي كالثقايف للمجتمع الكوييت؟
جدكؿ رقم ( )ٚمدل تواتر ظهور اؼبهن الواردة يف كتب العلوـ
الصف

لكور

إناث

السادس

فلكي رائد فضاء عامل نبات.

مزارعة

السابع

طبيب خبري فيزيائي.

طبيبة

الثامن

األطباء طبيب فيزيائي عامل تشريح

ملكة

التاسع

العلماء مزارع

-

اجملموع

ٕٔ

ٖ

النسبة

ٓ%ٛ

ٕٓ%

يكشف اعبدكؿ السابق أف اإلشارة إىل مهن الرجاؿ أكثر من اإلشارة إىل مهن اإلناث.
كإلا انتقلنا إىل كتب الرياضيات فإننا قبد (ٔ )%ٜمن اؼبهن ىي من نصيب الرجاؿ ك ()%ٜ
من اؼبهن من نصيب اإلناث فبا يشري إىل ايفاؿ كاضح ؼبهن النساء.
يشري جدكؿ ( )ٛإىل مدل تواتر ظهور اؼبهن الواردة يف كتب الرياضيات
إناث

الصف

لكور

السادس

رباف سفينة مهندس ديكور ملك اؼبتجر مقدمة
مزارع بائع تاجر مقاكؿ مقاكؿ معمارم

السابع

برامج

يف

التلفاز-

أمري البالد يواص باحثوف يف اجملاؿ الطيب عاؼبة جيولوجيا عاملة
كزير قائد سفينة فضاء علماء اغبفريات يف ؿب

عطور مهنة

الباحثوف يف ؾباؿ التدريب موظفو البورصة العناية

باألطفاؿ
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صراؼ عام دىاف اعبدراف عامل حبار ؿباضرة.
مدير مدرسة عضو ؾبلس أمة ؿبامني مدير
ؿب مالبس عضو ؾبلس الشعب عام يف
حديقة اغبيوانات علماء األر

علماء

اغبيواف علماء النبات اعبيولوجيوف علماء
األرصاد علماء البحار عام يف مزرعة
مائية توصي طلبات حريف معلم علماء
الزالزؿ طيار مهندس مدين عام مصنع
علماء التغذية مهندس حبار

مساحو

األراضي كاضعوا برامج الكمبيوتر رئيس
اعبمهورية.
الثامن

يواص

-

التاسع

بستاين

-

اجملموع

ٜٗ

٘

النسبة اؼبئوية

ٔ%ٜ

%ٜ

قبحت اؼبرأة الكويتية يف دخوؿ معظم اؼبيادين كقدمت اسهامات كاضحت عمم اؼبهن اليت
عملت فيها ككاف األجدر باؼبناىج أف تممز تلك اإلسهامات اؼبرموقة .إف الدستور الكويت ينص عل
اؼبساكاة بني اعبنسني كىو األمر الذم ينبغي أف تعكسو مناىجنا الدراسية .يستغ بعخت اؼبتشددين يف
التضي يق عل حركة اؼبرأة كحصرىا يف مهن السكرتارية كالتدريس كالطب .إف دكر اؼبناىج التعليمية فتح
اآلفاؽ اآلخرل كعدـ السماح للمتشددين باغبد من حركة اؼبرأة .قاؿ سيد قطب "كإف خركج اؼبرأة
لتعم كارثة عل البيت قد تبيحها الضركرة .أما أف يتطوع هبا الناس كىم قادركف عل اجتناهبا فتلك
ىي اللعنة اليت تصيب األركاح كالضمائر كالعقوؿ يف عصور االنتكاس كالشركر كالضالؿ" (قطب
ٕٓٓٛـ ج٘ ص ٓ ٕٛٙيف شرح اآليةَ :كقَػ ْر َف ِىف بػُيُوتِ ُك َّن .سورة األحزاب ٖٖ) .ىذه التعبريات
العاصفة يعرضها اؼبؤلف كحق صارـ حاسم .ال زالت بعخت الكتب الرتبوية تضيق حركة اؼبرأة كتعتمم
خركجها للضركرة فق  .كإف كاف الدافع ؽبذا التضييق تربية األبناء كصوف اؼبرأة إال أف للك ديكن أف
يتحقق من يري للك التشدد .تقيد الفتاكل الدينية حركة اؼبرأة فخركجها من البيت لالضطرار فق كما
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يرل الشثرم (ٕٓٓٚـ) حيث يقوؿ أف اؼبرأة مأمورة بلزكـ البيت كاالنكفاؼ عن اػبركج من البيت إال
لضركرة (ص  .)ٚإف فكرة السجاف كاألكامر العسكرية كعقدة اػبركج لإلضطرار ذبع أكسع البيوت
كالقصور كأركعها أتعس األماكن كأضيقها.
ال ينكر عاق أف البيت مهم ب ال استقرار يف اغبياة يف ظ يياب اؼبرأة عنو كلكن البيت ليس
للحبس كاالجبار كليس اػبركج شر كلو ب زبرج اؼبرأة ػبدمة ؾبتمعها كاستثمار طاقاهتا كللرتفيو عن
نفسها كتغادر يف أر اهلل الواسعة سياحة كحبثا عن الرزؽ كالعلم كاؼبنفعة اؼبشركعة كاؼبهم أف ال تفرط
بواجباهتا األسرية كالدينية كىي سبارس حقوقها الشخصية كاؼبدنية .إف تنويع اؼبهن يف اؼبناىج الدراسية
كإبراز مهن اؼبرأة اؼبتنوعة حيقق للمجتمع اؼبدين يايتو كما أنو يقدـ خممات طموحة للناشئة كمث ىذه
اػبممات توجههم كبو مستقب أكثر إشراقا كتولد فيهم الدافعية كذبع اإلناث شقائق الرجاؿ حقا
كحقيقة .كمن جهة أخرل فإف استغالؿ جسد اؼبرأة باسم اغبرية كرب النساء باإليراء من أسوأ صور
االستغالؿ يف كسائ  .كؽبذا كاف دكر اؼبناىج التعليمية إعادة األمور إىل نصاهبا كتقدمي صورة ناصعة
للمرأة العاملة بابداع يف صبيع قطاعات اجملتمع مع احملافظة عل كياف األسرة كأركاف الشريعة.
ال زاؿ الفكػػر الػػدي التقليػػدم ينظػػر إىل صبيػػع مطالػػب اؼبػرأة نظػػرة تػػوجس كمػػا برحػػت منطلقاتػػو
الفكري ػػة ت ػػؤثر يف كػ ػ مرحل ػػة م ػػن التح ػػديث كالتط ػػوير يف بع ػػخت اجملتمع ػػات اػبليجي ػػة" .كلعػ ػ اؼبنطلق ػػات
الفكريػة األساسػػية الػيت يسػػتند إليهػػا ىػذا الفكػػر تػرل أف مكػػاف اؼبػرأة األصػلي ىػػو اؼبنػزؿ .كأف خركجهػػا ىػػو
اسػػتثناء للضػػركرة كمػػا أف خركجهػػا إىل اؼبدرسػػة أك العم ػ اعتبػػاره مػػن الضػػركرات فػػاؼبرأة أف تعػػيش كتػػريب
أبناءىػػا بػػدكف التعلػػيم أك العلػػم .كلقػػد أقػػرت "الثقافػػة الدينيػة" خػػركج اؼب ػرأة للتعلػػيم عل ػ مضػػخت لكنهػػا ال
تزاؿ تقاكـ يف ىذه اؼبسألة" (العيس ٕٓٔٓـ ص ٓ.)ٜ
كحػػج يف ؾبػػاؿ العم ػ يػػتم تقلػػيص مهػػن اؼب ػرأة (سب ػريخت-سػػكرتارية-تعلػػيم) كبػػذلك تقػػوـ بعػػخت
التيػػارات الدينيػػة بتوجيػػو اجملتمػػع كبػػو منطلقػػات ال تتفػػق مػػن أجبػػديات الدسػػتور الػػوط الػػذم يسػػاكم بػػني
الواجبػػات كاغبقػػوؽ للمػواطنني كاؼبواطنػػات .ؽبػػذا قبػػد تكدسػػا كبػريا يف مهنػػة اؼبعلمػػات كاكبسػػارا كاضػػحا يف
ؾبػػاالت تنمويػػة أخػػرل .إف تلػػك التيػػارات الدينيػػة اؼبتشػػددة كيريىػػا تقػػف أمػػاـ اصػػالح التعلػػيم كتعتػػمم مػػن
خيػػالف توجهاهتػػا االجتهاديػػة كمنطلقاهتػػا الضػػيقة إ ػػا ىػػو شػػخص مت ػ مر يعم ػ –بقصػػد أك بغػػري قصػػد-
ػبدمة قول خارجية .يقف كثري من علماء الدين أمػاـ تلػك التوجهػات الدينيػة اؼبتشػددة كللػك عػن طريػق
تقرير أف النساء شقائق الرجاؿ كىذا الفكر اؼبستنري رخذ يف االنتشار.
كىكػػذا شبػػة نظػػرة اجتماعيػػة كثقافيػػة تقليديػػة سػػائدة يف اجملتمعػػات العربيػػة بشػػأف اؼب ػرأة كأدكارىػػا يف
اجملتمع حيث تعلي مػن شػأف الرجػ كتوسػع مػن ؾبػاالت عملػو بينمػا تقلػص عمػ اؼبػرأة كتػرب شخصػيتها
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بالضػ ػػعف (عب ػ ػدالغفار ٕٜٓٓـ ص ٔٗ ٗٓٔ) .كمػ ػػن أسػ ػػباب النظػ ػػرة الدكنيػ ػػة للم ػ ػرأة انعػ ػػداـ النظػ ػػرة
السليمة كالفهم العلمي غبقيقة الفركؽ الفردية بني اعبنسني (اعبيار كرخركف ٖٜٜٔـ ص ٓٔٔ).
مثلهػػا مث ػ الرج ػ كجػػدت الفتػػاة الكويتيػػة عنتػػا كب ػريا يف مش ػوارىا التعليمػػي كلكنهػػا تغلبػػت عل ػ
الص ػػعاب كدخل ػت اؼب ػػدارس كالتحق ػػت هب ػػا بع ػػد سلس ػػة م ػػن الص ػراعات ب ػػني اغبرك ػػة التنويري ػػة كب ػػني الفك ػػر
اؼبتزمػػت .كعنػػدما بػػدأت الدراسػػة كانػػت مثػ األكالد تػػتعلم مػػا يتعلمػػوف مػػا عػػدا اللغػػة االقبليزيػػة ال تدرسػػها
كيك ػػوف مكاهن ػػا حص ػػص يف العل ػػوـ النس ػػوية (ت ػػدبري-خياط ػػة-تطري ػػز-سبػ ػريخت كرعاي ػػة) (رس ػػالة الكوي ػػت
ٕٓٓٛـ ص ٗ).
تتف ػػق معطي ػػات الدراس ػػة اغبالي ػػة م ػػع دراس ػػة كطف ػػة (ٕٔٔٓـ) حي ػػث أك ػػد أف اؼبن ػػاىج اػبليجي ػػة
كالعربيػػة عمومػػا سبي ػ يف مضػػامينها إىل سػػلب اؼب ػرأة انسػػانيا كتك ػريس الوضػػعية الدكنيػػة للم ػرأة كأهنػػا تابعػػة
للرجػ ػ كخاض ػػعة ل ػػو يف اآلف الواح ػػد (ص ٕ٘) التعل ػػيم بوض ػػعو اغب ػػايل ال حي ػػرر اؼبػ ػرأة لىني ػػا كعقلي ػػا (ص
 .)ٕٛتفػػيخت الكتػػب الدراسػػية بػػدالالت سبيػػز بػػني اعبنسػػني بػػال مػػممر فػػإلا كانػػت اؼب ػرأة ال تطػػبو تنسػػج
فالصػػور تقل ػ مػػن شػػأف اؼب ػرأة كمهنتهػػا يف اجملتمػػع كتقيػػدىا بوظػػائف تقليديػػة بينمػػا تعلػػي مػػن شػػأف مهػػن
الرج (ص ٖٓ).
تسع اؼبرأة اليوـ إىل العودة إىل دكرىا اجملتمعي كاؼبه عمم ربقيق مكاسب قانونية ربميها من
الغنب كعل ضوئها يتم تفكيك اؼبوركثات الثقافية اليت قلصت من حركتها اغبضارية .صبيع االعتبارات
السابقة تستحق أف يدركها صناع القرار لوضع مناىج دراسية ـبتلفة عن التحيز اإليديولوجي اغبايل من
أج سبكني اؼبرأة لتحقق شخصيتها اإلنسانية.
النتائج

ٔ .شاركت اؼبرأة يف اعداد كتب الرياضيات يف اؼبرحلة اؼبتوسطة كلكن ىناؾ حاجة إىل زيادة
مشاركتها حيث أف ما يقارب من ثلثي اؼبشاركني يف التأليف من الرجاؿ ككاف األجدر اجياد نوع
من التقارب العددم يف اؼبشاركة بني اعبنسني.
ٕ .ارتفعت حصة اإلناث يف كتب العلوـ فوصلت إىل (ٖ٘ )%كقلت حصة الذكور فوصلت إىل
( )%ٗٚكالفرؽ بينهما ليس شاسعا.
ٖ .الفرؽ بني كتب العلوـ كبني كتب الرياضيات يف مشاركة الذكور كاإلناث يف إعداد الكتب قد
يدؿ عل عدـ كجود ضواب ؿبددة كموحدة إلعداد الكتب عمم كوادر من اعبنسني عل كبو
عادؿ.
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ٗ .ث لثي الصور يف كتب العلوـ ىي للذكور فبا يعطي أمهية كاضحة للذكور يف اجملتمع كدبا أف
اؼبناىج الدراسية جيب أف تعكس مالمح الواقع اجملتمعي كحركتو اليومية فإف ىذه النتيجة
تكشف االضطراب يف انتقاء الصور .كالوضع نفسو كاػبل لاتو يف كتب الرياضيات.
٘ .ك كتب العلوـ كالرياضيات ال قبد فيها صورا ألشخاص عل يالؼ الكتاب إال كتاب
الرياضيات للفص األكؿ فنجد صورة لثالثة أكالد عل الغالؼ كشبة صورة أخرل ألمري البالد
كحولو صبوع من الناس كللك عل يالؼ الصف السابع -الفص الدراسي األكؿ.
 .ٙاستحولت أظباء الذكور عل ( )%ٜٛمن ؿبتول كتب العلوـ ككردت أظباء اإلناث ٕ%
تقريبا كلكن عمم فحص طبيعة األظباء تبني أهنا أظباء لعلماء قدموا خدمات علمية فبيزة كىذه
حقائق تارخيية ال صلة ؽبا بالتحيز يف كثري من اغباالت .كعليو فإف كتب العلوـ يف عمومها
تتسم بقدر كبري من اغبياد يف ىذا الشأف.
 .ٚىيمنة أظباء الذكور يف مطاكم كتب الرياضيات حيث أف ما يقارب من ثلثي الكتب تضرب
األمثلة باالستعانة بأظباء األكالد كما يقارب الثلث أشارت ألظباء البنات فبا يدؿ جبالء عل
كجود ربيز ظاىر لصاٌف الذكور.
 .ٛتقرف كتب الرياضيات يف حاالت كثرية بني كلمة فكر كبني صور كأظباء األكالد كأيضا بني
الرياضة كبني صورة الولد.
 .ٜاإلشارة إىل مهن الرجاؿ أكثر من اإلشارة إىل مهن اإلناث ال سيما يف كتب الرياضيات يف
الفص السابع اؼبتوس  .أشارت كتب الرياضيات إىل (ٔ )%ٜمن اؼبهن اؼبنسوبة إىل الرجاؿ
ك( )%ٜمن اؼبهن من نصيب اإلناث فبا يشري إىل ايفاؿ كاضح ؼبهن النساء .إف مث ىذا
االيفاؿ قد يؤدم إىل احياء خفي لعدـ أمهية عم اؼبرأة يف اؼبهن اؼبتنوعة فبا قد يعزز بعخت
األفكار اػباطئة دكف قصد.
تتجنب بعخت مناىجنا الدراسية -يف كثري من األكقات -لكر أظباء النساء ككظائفهن
ٓٔ.
كصورىن كيسيطر عل كثري من نصوصها كصورىا الذىنية الذكورية كىذا التحيز ضد اؼبرأة ليس
لو أم مممر دي أك دستورم كيبخس شأف اإلناث بصورة جلية ظاىرة أك خفية مسترتة.
التوصيات

ٔ .حث اؼبؤلفني عل توجيو اػبطاب االجتماعي اؼبتص بالفتاة كإبرازىا عل كبو اجيايب يف أمثلة
تعليمية الئقة ال هتم البيئة العربية .إف للك الصنيع يف تنويع اػبطاب كااللتفات للمرأة
باعتداؿ من شأنو أف يزيد من دافعية اإلناث فال يضعهن يف خانة التهميش كيبعدىن فعال عن
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دائرة النسياف .التهميش بطبيعة اغباؿ قد ال يكوف مقصودا أبدا كلكنو قطعا جيع الكتاب
اؼبدرسي يري متوازف .الكتاب اعبيد ىو الذم يعطي الشرحية اؼبستهدفة حقها كيلوف لغة التأليف
كالتوجيو حبيث خياطب اعبمهور اؼبستهدؼ عل كبو سليم.
ٕ .عم دكرات تدريبية للمعلمني كاؼبعلمات كأكلياء األمور عن معوقات تربية الفتيات كسب
مواجهتها كتنمية الوعي خبطورة اؼبنهج اػبفي كالتفكري النمطي يف تممير التحيز ضد اإلناث.
ٖ .تزكيد صناع القرار يف اغبق الرتبوم بطرائق سبكني اؼبرأة كسب تطوير اؼبرأة عل ضوء
اؼبستجدات اؼبعاصرة كمقاصد الشريعة كاؼبتفق عليو من اؼبواثيق الدكلية.
ٗ .حخت اؼبؤسسات اإلعالمية عل تشجيع اؼبرأة عل صبيع الوظائف كاؼبهن اليت زبدـ اجملتمع
كتتنايم مع ريبات اإلناث مع اغبرص عل اؼبوازنة بني دكر اؼبرأة عائليا كبني دكرىا ؾبتمعيا.
٘ .فحص اجملالت الدينية كالليممالية دبوضوعية كبعيدا عن الدعاية أك النكاية بأم طرؼ من
األطراؼ كقياس مدل رقي نظرهتا للمرأة كجوانب النقص.
 .ٙتوجيو التعليم العايل كبو الكشف عن ؿباكالت التحيز ضد اإلناث يف اؼبناىج الدراسية
كاإلعالـ كالتحذير اؼبنهجي من العادات السقيمة -الوافدة كالراكدة -يف اجملتمع كرفضها سباما
بكافة صورىا كصبيع درجاهتا ألهنا تقل من شأف اؼبرأة.
 .ٚتزكيد اؼبصورين كاؼبخرجني بضواب ؿبددة كمعايري متعددة تؤىلهم لعملية إخراج الكتب اؼبدرسية
كصبيع االصدار التعليمية عل بصرية كبعيدا عن اؼبنح الذكورم الذم –بغري قصد -يبخس
النساء حضورىن االجيايب كحيرمهن من دكرىن القيادم يف نصوص كصور االصدارات
التعليمية.
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أهم المراجع العربية
األخرس ؿبمد صفوح (ٜٜٔٛـ) .االجتماع (علم) .يف :اؼبوسوعة العربية .طٔ دمشق.
إدارة التنمية األسرية (ٕٓٔٓـ) .أبناؤنا معاريس .الكويت كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية.
اسحاؽ يعقوب ؿبمد (ٕٜٓٓـ) .ي كجهك يا حرمة .طٔ بريكت :بيساف.
رؿ عبداغبي عبداػبالق (ٕٜٓٓـ) .اللغة االيديولوجية كانتاج معاناة اؼبرأة .ؾبلة اػبطاب الثقايف .الريا :
جامعة اؼبلك سعود.
رؿ قانع سعيد (ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ-ـ) .نيو ليممايل؟ ذبربة حياة .طٔ .الدماـ :دار الفكر العريب.
أكالد كبنػػات (ٕٖٗٔىػ ػٕٓٔٔ-ـ) .حقػػائق عػػن اؼبشػػاىري :عاؼبػػات شػػهريات نػػبغن يف جػػاالت ـبتلفػػة .ملحػػق
يصدر عن ؾبلة أسر العدد ٔ٘ٗٓ :الكويت.
أيوب فوزم (ٖٜٜٔـ) .اؼبدرسة كالتحيز اعبنسي يف العامل العريب تطبيق عل صورة اؼبرأة يف كتب القراءة العربية
يف الكويت .جامعة الكويت :اجمللة الرتبوية (مج )ٕٜ( ٛخريف ٖ.) ٜٜٔ
البداح عبدالعزيز أضبد (ٕٓٔٓـ) .حركة التغريب يف السعودية..تغريب اؼبرأة أ ولجا :دراسة نقدية ربليلية.
القاىرة  :اؼبركز العريب للدراسات اإلنسانية.
بدكم أضبد موس (ٕٜٓٓـ) .األبعاد االجتماعية النتاج كاكتساب اؼبعرفة :حالة علم االجتماع يف اعبامعات
اؼبصرية .طٔ بريكت :مركز دراسات الوحدة العربية.
بػػدكم عبػػدالرؤؼ ؿبمػػد (ٕٓٓٛـ) .الرتبيػػة كمعػػاكدة انتػػاج النػػوع االجتمػػاعي .اجمللػػة الدكليػػة ل حبػػاث الرتبويػػة.
ؾبلة كلية الرتبية -جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة .السنة ٕٖ العدد ٕ٘.
بكار عبدالكرمي (ٖٓٗٔى ػٕٜٓٓ -ـ) .مسؤكليات اؼبعلم .الفرقاف العدد ٕ .٘ٙالكويت.
بكار عبدالكرمي (ٕٓٔٓـ) .تكوين اؼبفكر .طٕ الريا  :دار كجوه النشر.
اعباسم ىياـ (ٖٓٗٔى ػٕٜٓٓ -ـ) .كضاع رشد النساء بني الرجاؿ .الفرقاف العدد ٗ .٘ٙالكويت.
اعبريسي خالد بن عبدالرضبن (ٕٜٔٗىػٕٓٓٛ-ـ) .فتاكل علماء البلد اغبراـ .الريا  :مؤسسة اعبريسي.
جالس ليلياف (ٕٜٓٓـ) .ىو يقوؿ ىي تقوؿ :إيالؽ فجوة التواص بني اعبنسني .طٔ الريا  :مكتبة
جرير.
جليب علي – كرخركف (ٕٜٓٓـ) .القاموس العصرم يف العلم االجتماعي .االسكندرية :دار الثقافة العلمية.
اعبيار سيد – كرخركف (ٖٜٜٔـ) .مدخ إىل مبادئ الرتبية .طٔ الكويت.
اػبالدم نسيمة مصطف صادؽ (ٕٓٔٓـ) .دراسة حوؿ :صورة النوع االجتماعي (اعبندر) يف الكتب
اؼبدرسية ؼبباحث الرتبية االجتماعية يف األردف .يف :اإلصالح الرتبوم يف الشرؽ األكس  :الذات كاآلخر يف اؼبناىج
اؼبدرسية .إعداد :ظبرية علياف كرخركف .طٔ األردف :دار الشركؽ.
ديلوداؿ جريار (ٕٜٓٓـ) .الفلسفة األمريكية .طٔ بريكت :اؼبنظمة العربية للرتصبة.
رسالة الكويت (ٕٓٓٛـ) .مطالب التطوير يف التعليم النظامي بدأت مبكرة (ٜٜٔٗ-ٜٔٗٛـ .يف :رسالة
دكرية تصدر من مركز البحوث كالدراسات الكويتية .السنة -ٙالعدد ٕٔ-يناير.
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زاىد أم (ٖٔٗٔىػٕٓٔٓ-ـ) .اؼبرأة فاسدة مفسدة كما يقوؿ منهج الثقافة اإلسالمية .جريدة الوطن

السعودية :اعبمعو  ٕٜؿبرـ ٖٔٗٔ ػ ٘ٔ يناير ٕٓٔٓ العدد ٘ ٖٖٜػ السنة العاشرة.
سعيد سعاد (ٕٓٓٛـ) .القيم العاؼبية كأثرىا يف السلوؾ اإلنساين .طٔ األردف :علم الكتاب اغبديث.
سالـ عفت (ٖٔٗٔقٕٓٔٓ-ـ) .احملميد للرأم :اؼبرأة ستحاسب كبعنف ك من يعط قانوف اغبقوؽ اؼبدنية
كاالجتماعية .الكويت :جريدة الرام العدد ٖٖٔٔٔ الثالثاء ٕٕ يونيو.
سليم ؿبمد صابر (ٕٔٗٙىػٕٓٓٙ-ـ) .بناء اؼبناىج كزبطيطها .طٔ األردف :دار الفكر.
شاىني منصور (ٕٜٓٓـ) .الثورة يف عصر الصورة .اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.
الشثرم عبدالرضبن ( ٕٔٗٛىػ  ٕٓٓٚ -ـ) .اؼبرأة كالواليات السيادية .طٔ الريا  :دار اؼبغ للنشر.
الشػذر طيبػة صػاٌف (ٕٖٗٔى ػ .)ٕٓٔٓ-معجػم مصػطلحات الثقافػة بػني اعبػاحب كالتوحيػدم .طٔ القػاىرة:
دار الكتاب اؼبصرم.
الشهاب مليحة (ٖٔٗٔىػٕٓٔٓ-ـ) .اؼبرأة مررة الرج  .جريدة الرام :اػبميس  ٛيوليو العدد -ٖٕٜٔٔ
 .Aoالكويت.
شهدة السيد علي كمطاكع ضياء الدين ؿبمد (ٕٕٓٓـ) .ثقافة األمومة يف مناىج التعليم الثانوم للبنات يف
اؼبملكة العربية السعودية .يف ؾبلة الطفولة العربية اجمللد الرابع العدد :الثالث عشر .الكويت.
طعيمة رشدم (ٕٜٔٗقٕٓٓٛ-ـ) .ربلي احملتول يف العلوـ اإلنسانية .القاىرة :دار الفكر العريب.
الطيب ؿبمد (ٕٓٓٓـ) .مناىج البحث يف العلوـ الرتبوية كالنفسية .طٔ القاىرة :مكتبة االقبلو اؼبصرية.
الطيطي ؿبمد كرخركف (ٕٖٗٔىػ ٕٕٓٓ -ـ) .مدخ إىل الرتبية .طٖ األردف :دار اؼبسرية.
عبدالغفار عادؿ (ٕٜٓٓـ) .اإلعالـ كاؼبشاركة السياسية للمرأة .القاىرة :اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.
عبداؼبنعم (ٕٓٓٚـ) .من أج بناء إنساف سليم .تركيا :ؾبلة حراء العدد .ٚ
العجمي فاٌف بن شبيب (ٖٓٗٔقٕٜٓٓ-ـ) .الرتاث العريب يف مساءلة اؼبرأة .ؾبلة اػبطاب الثقايف .الريا .
العجمي فاٌف (ٕٓٓٛـ) .ربت القشرة :دراسات يف الثقافة كاؼبوركث .طٔ بريكت :دار االنتشار العريب.
العسكرم سليماف إبراىيم (ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ-ـ) .اؼبرأة يف العامل العريب .ؾبلة العريب ٘ٓ ٙإبري الكويت.
الغزايل ؿبمد (ٕٕٓٓ ـ) .خلق اؼبسلم .القاىرة :هنضة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
الغزايل ؿبمد (ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ-ـ) .الطريق  ...من ىنا .طٔ الكويت :كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية.
الغزايل ؿبمد (ٖٔٗٔقٕٓٔٓ-ـ) .مقاالت الشيو ؿبمد الغزايل يف ؾبلة الوعي اإلسالمي .الكويت.
الغنوشي راشد (ٕٗٓٓـ) .اؼبرأة بني القررف الكرمي ككاقع اؼبسلمني .طٔ مركز الراية للتنمية الفكرية .دمشق.
فراج عفيف (ٕٜٓٓـ) .اؼبرأة بني الفكر كاالبداع (دراسة) .طٔ بريكت :دار اآلداب.
الفريح سهاـ عبدالوىاب (ٗٔٗٔىػ ٜٜٔٗ -ـ) .األ اط الشائعة ألدكار الرج كاؼبرأة يف الكتب اؼبدرسية
كأدب األطفاؿ .يف حوليات كلية اآلداب .اغبولية الرابعة عشر الرسالة الثانية كالتسعني الكويت :جامعة الكويت.
فض اهلل ؿبمد حسني (ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ -ـ) .دنيا الشباب .بريكت :دار اؼبالؾ.
الفقي إبراىيم (ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ-ـ) .قوة التحكم يف الذات .اؼبنصورة :دار اليقني.
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القاضي أضبد (ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ -ـ) .مقدمة كتاب :دنيا الشباب .بريكت :دار اؼبالؾ.
قطب سيد (ٕٜٔٗىػ ٕٓٓٛ -ـ) .يف ظالؿ القررف .ط ٖٚبريكت :دار الشركؽ.
الكن ػػدرم لطيف ػػة مل ػػك ب ػػدر ( .)ٕٓٓٛكظ ػػائف اؼبػ ػرأة كص ػػورهتا يف كت ػػب العل ػػوـ كالرياض ػػيات يف اؼبرحل ػػة
االبتدائي ػػة بدكل ػػة الكوي ػػت  .ؾبل ػػة العل ػػوـ الرتبي ػػة (جامع ػػة الق ػػاىرة معه ػػد الدراس ػػات الرتبوي ػػة) .الع ػػدد الراب ػػع أكت ػػوبر
ٕٓٓٛـ.
الكندرم كليد مراد – عبداؽبادم عبدالرحيم (ٕٜٓٓـ) .منهجية البحث العلمي يف العلوـ الرتبوية .طٔ
الكويت :الدار األكادديية.
كولينز جوف ك أبراين نانسي باتريسيا (ٕٓٓٛـ) .قػاموس دار العلػم-يرينػوكد للمصػطلحات الرتبويػة .ترصبػة
حناف كسركاف .مراجعة الرتصبة ىالة سنو .طٔ بريكت :دار العلم للماليني.
عبنة مراجعة كصياية فلسفة الرتبية لدكلة الكويت (ٕٕٓٓـ) .رؤية مقرتحة لفلسفة الرتبية يف دكلة الكويت .يف
كبو تربية متميزة كتعليم أفض  .اؼبؤسبر الوط لتطوير التعليم العاـ يف دكلة الكويت :أكراؽ عم  .الكويت :كزارة الرتبية.
مػػارف مػػارم فانػػدر ( .)ٕٜٓٓاألحبػػاث النوعيػػة :مقػػاييس للنوعيػػة كفقػػا ألنػواع البحػػث .يف :التحليػ النػػوعي يف
الرتبية :من فبارسات البحث إىل مقاييس النوعية  .دمشق :اؼبركز العريب للتعريب كالرتصبة كالتأليف كالنشر.
ؾبلة جسور تربوية (ٕٓٔٓـ) .مصطلحات كترصبات .مكتب الرتبية العريب لدكؿ اػبليج  -العدد ٕٔ.
احملارب رقية بنت ؿبارب (ٖٔٗٔقٕٓٔٓ-ـ) .كبو دكر جديد للمرأة اؼبسلمة يف االسرتاتيجيات الدعوية.
األمة يف مواجهة مشاريع التفتيت .تقرير ارتيادم (اسرتاتيجي) يصدر عن ؾبلة البياف .االصدار السابع .الريا .
ؿبمود ظبري (ٕٜٓٓـ) .الممامج العلمية يف اإللاعة كالتلفزيوف .يف ؾبلة التقدـ العلمي العدد  ٙٚديسممم
الكويت.
اؼبسريم عبدالوىاب (ٕٓٓٛـ) .دراسات معرفية يف اغبداثة الغربية .طٕ القاىرة :مكتبة الشركؽ الدكلية.
اؼبطريم فايز كرخركف (ٕٓٓٓـ) .الدافعية لإلقباز كدكر بعخت اؼبتغريات يف تنميتها :دراسة استطالعية للمرحلة
اؼبتوسطة بدكلة الكويت .الكويت :قطاع البحوث الرتبوية كاؼبناىج (كزارة الرتبية).
اؼبعهد العريب إل اء اؼبدف ( ٕٔٗٛىػ  ٕٓٓٚ -ـ) .سلسة إصدارات مبادرة ضباية األطفاؿ يف منطقة الشرؽ
األكس كمشاؿ أفريقيا ( :)ٛاالتفاقيات الدكلية كاإلقليمية اؼبعنية بالطفولة كدكر اإلدارات احمللية يف تنفيذىا .الريا :
اؼبعهد العريب إل اء اؼبدف.
ملك بدر ؿبمد كرخركف (ٕ٘ٗٔ ىػ  ٕٓٓٗ -ـ) .صورة اؼبرأة يف كتب اللغة العربية يف اؼبرحلة االبتدائية يف
دكلة الكويت .يف مؤسبر "حقوؽ اإلنساف  :التحديد  ..كالتبديد رؤل تربوية" .جامعة القاىرة :معهد الدراسات الرتبوية.
منشي حفصة (ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ-ـ) .أصوؿ تربية اؼبرأة اؼبسلمة اؼبعاصرة .القاىرة :دار النشر للجامعات.
اؼبنظمة العربية للرتبية كالثقافة كالعلوـ (ٕٓٓٛـ) .الدلي التطبيقي للرتبية عل حقوؽ اإلنساف كفبارسة
الدديقراطية .تونس.
اؼبوسوعة العلمية للرتبية (ٕٗٓٓـ) .طٔ رئيس التحريػر أ.د بشػري صػاٌف الرشػيدم .ىيئػة التحريػر :رجػاء ؿبمػود
أبوعالـ أ.د زينب علي اعبمم د .عبداهلل جاسم اؽباجرم .الكويت :مؤسسة الكويت للتقدـ العلمي.
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ٕٖ  السػنةٜٚ  العػدد. كتػاب األمػة. قضػية اؼبػرأة رؤيػة تأصػيلية.)ٖٕٓٓـ-الناصر سعاد عبػداهلل (ٕٗٗٔى ػ
.قطر كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية
. طٖ مكة اؼبكرمة. اؼبرشد النفيس إىل أسلمة الرتبية كطرؽ التدريس.)اؽبامشي ؿبمد صاٌف (ٖٔٗٔىػ
 من صٚٚ  ؾبلة رراء العدد. االستالب الرمزم للمرأة يف دكؿ اػبليج العربية.)كطفة علي أسعد (ٕٔٔٓـ
.) ديب (االمارات العربية اؼبتحدة. مركز اػبليج ل حباث.ٖٓ ٕ٘ إىل ص
. الكويت.٘ٙٚ  الفرقاف العدد. ى اؼبرأة ربت مظلة الرج استقالال أـ انقيادا.)ٕٓٓـٜ( الوىيب م
 ؾبلة سفري. نػدكة فػي األكنيسػكو لتعديػ «صورة» اؼبرأة يف اؼبناىج الرتبوية.)ٕٔٔٓـ-يايي زينب (ٕٖٗٔىػ

http://www.assafir.com :ٔٔ موقع سفريٕٚٛ  يناير العددٙ

. القرائية من أج اغبياة: التقرير العاؼبي لرصد التعليم للجميع.)ٕٓٓـٙ( اليونسكو
المراجع األجنبية
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