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مقررات اللغة العربيّة للعرب الفلسطينيين في الداخل
صورة المرأة في ّ
The Image of the Woman in the Arabic School Text Books for
Palestinian Arabs Inside the Green Line
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بريد الكترونيfaida1831969@gmail.com :
تاريخ التسليم ،)2018/2/10( :تاريخ القبول)2018/4/27( :
ملخص
هدفت هذه الدراسةةة إلى التعرف إلى صةةورا المرأا في المقرراا الدراسةةية للمرحلة الثانوية
للعرب الفلسطينيين في الداخل في مادّا اللغة العربيّة ،ولتحقيق هذا الهدف ت ّم استخدام منهج تحليل
المحتوى ،وذلك لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس :كيف تجلّت صورا المرأا في مقرراا اللغة
العربيّة للمرحلة الثانوية للعرب الفلسةةةةةةطينيين في الداخل؟ وقد أظهرا نتائج الدراسةةةةةةة ّ
أن دور
المرأا األ ّم هو الةةدور الرئيس حية بلغةةت نسةةةةةةبتة ( )%19.4في مقرراا اللغةةة العربيةةة ،وأ ّن
المقرراا حي ظهرا
الصةةةفاا السةةةلوكية والنفسةةةية السةةةلبية للمرأا هي األكثر عةةةيوعا في هذه
ّ
بنسةةةةةةبة ( .)%64.67كما أظهرا النتائج ّ
بأن مهنة الخادمة هي المهنة األكثر عةةةةةةيوعا في هذه
ّ
المقرراا حي ظهرا بأعلى نسةةةةةةبة ( .)%30.38وال عةةةةةةكّ في أن هذه الصةةةةةةورا النمطيّة في
ّ
ي في الداخل ،ولها
ةةطين
ة
الفلس
ي
العرب
المجتمع
واقع
في
المرأا
مكانة
تعكس
ال
ةةية
ة
الدراس
المقرراا
ّ
ّ
خاص ألنّها تسةةةةةاعد في تقليل فرص
تأثيراا على عةةةةةخصةةةةةية الفتاا العربيّة الفلسةةةةةطينيّة بشةةةةةكل
ّ
مشةةاركتها في ك ّل األدوار بسةةب حصةةر خياراتها المهنيّة في مجاالا محدّدا .وتوصةةي الدراسةةة
بضةةةرورا إدرال المرأا ةةةمن أعضةةةام لجنة المناهج ،با ةةةافة إلى االهتمام بتضةةةمين وحداا
تعليميّة في الكت المدرسية لتوعية الطالباا بأدوارهن الكبيرا في المجتمع الفلسطيني.
الكلمات المفتاحيّة :صةةةورا المرأا ،المقرراا الدراسةةةية ،العرب الفلسةةةطينيون في الداخل،
المرحلة الثانويّة.
Abstract
This study aims at recognizing the image of the woman in the high
school Arabic text books. The contents of these books were analyzed in
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order to in order to answer the main question of the study: How was the
image of women in the Arabic text books of the secondary school of the
Palestinian Arabs in Israel? The study concluded that the role of a woman
as a mother got 19.4% in Arabic texts and negative psychological aspects
of the personality of a woman got 64.67%. The results showed that the
profession of the maid is the most common profession in these books,
where the highest percentage (30.38%). There is no doubt that this
stereotype in the curricula does not reflect the status of women in the
reality of the Arab Palestinian society in Israel, and it affects the
personality of the Palestinian Arab girl in particular, because it helps to
reduce the chances of participation in all roles due to limited professional
options in specific areas. The study recommends that there should be a
woman among the member of the curricula committee as well as to add
units to the school books in order to make female students aware of their
big roles in the Palestinian society.
Keywords: Women's Image, Text Books, Palestinian Arabs in Israel,
High School.
مقدّمة الدراسة وخلفيّتها النظر ّية
تعدّ األسرا أه ّم المؤسساا االجتماعية التي عرفها ا نسان ،وليست األسرا أساس وجود
المجتمع فحس ؛ بل هي مصدر األخالق والدعامة األولى لتربية النشم والمحافظة على قيم
المجتمع ومبادئ الثابتة ،واألسرا المسلمة تستمد حياتها من قيم الشريعة ا سالمية وأحكامها
الراسخة ولذلك بقيت حجر األساس في كل تطور اجتماعي يشهده المسلمون ومصدر القوا لهم
والوحدا بينهم ،والظاهرا التي تميّزهم عن بقية ععوب األرض المختلفة.
والمرأا هي عماد البنام لألسةةةةةةرا وللدولة ،لذا كثرا التشةةةةةةريعاا التي تتناول أمور المرأا
المختلفة ،وما كان ذلك إال لعظم الدور الذي تلعب في تأسةةةةيس األسةةةةرا والمجتمع .ومن أبرز هذه
ي الذي بيّن دور المرأا في المجتمع منذ بعثة النبي مح ّمد  ،فقد
التشةةةةريعاا التشةةةةريع ا سةةةةالم ّ
كان أول قل ٍ ينبض بالتوحيد بعد النبي محمد  هو قل المرأا العظيمة السيدا خديجة ر ي هللا
عنها ،وكذلك كان ّأول َمن استُشهد في ا سالم امرأا ،وهى السيّدا سميّة ر ي هللا عنها ،وما كان
لتلك األحداث أبدا أن تتم هكذا اعتباطا ،بل هو أمر هللا ّ
عز وج ّل الذي يعلم مكانة المرأا في بنام
ةةرفها بأنّها أول من يسةةةلم بعد رسةةةول هللا  ،وجعلها تسةةةبق الرجال في ميدانهم
ذلك المجتمع ،فشة ّ
فتُقتل قبلهم في سةةةبيل هللا ،م ّما يفسةةةل المجال للمرأا اليوم ويشةةةعرها بكيانها العريق الذي تشةةةرف
باالنتسةةةاب إلي  ،وكذلك م ّما يلقى عليها ع م الجهاد والعمل ،قال تعالى{ :والمؤمنون والمؤمناا
بعضهم أوليام بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر( }...التوبة.)71 :
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ي في الداخل تحدّياا أعدام العرب بهجمتهم دّهم ،وتسليط
ي الفلسطين ّ
يعيش المجتمع العرب ّ
معاولهم وسهامهم نحو بنام األسرا ،ألنّهم علموا أنّ بانهدامها ينهدم المجتمع وتتفكك أواصره،
ويدبّ الضعف والخور بين أفراده ،وقد استطاعوا أن ينالوا مآربهم من خالل حمالا التشوي ،
وزرع الشبهاا المضللة ،والهيمنة على المجتمع بتغيير الحقائق ،وهدم الثوابت.
ي في الداخل كانت فلسفة وقيم
وفي مقدّمة هذه الحمالا بالنسبة للمجتمع العربي الفلسطين ّ
وسياسة دولة إسرائيل تجاه الفلسطينيين بشكل عام ،وتجاه عرب الداخل بشكل خاص ،فرغم ّ
أن
الفلسطينيّين في إسرائيل هم سكان البالد األصليين ،ورغم اختالفهم عن اليهود في القوميّة واللّغة
والدين والطموحاا السياسيّة ،ورغم المواثيق الدوليّة التي تُعنى بحقوق األقلّياا؛ إال ّ
أن إسرائيل
لم تعترف بالمواطنين الفلسطينيّين كأقليّة ذاا حقوق جماعيّة بل قسّمتهم إلى طوائف وأقليّاا ،كما
طبّقت الحكوماا ا سرائيليّة المتعاقبة على العرب سياسة السيطرا والتحكم وا قصام والتمييز
ي في إسرائيل هو في الواقع أداا
في كل المجاالا ،وخا ّ
صة في مجال التّعليم ،فجهاز التعليم العرب ّ
للسيطرا على األقلّية العربيّة الفلسطينيّة والتح ّكم بها ،ويظهر ذلك بشكل وا ل في المبنى
ي ل حي يتّسم بالمركزيّة ويخضع بشكل مطلق للحكومة ،يديره ويشرف علي المواطنون
التنظيم ّ
صنع القراراا وفي رسم السياسة
في
ي
فعل
بشكل
يشاركون
فال
العرب
المواطنون
ا
م
أ
ُ
اليهودّ ،
ّ
التربويّة (ميعاري.)2014 ،
وبما ّ
أن مناهج التعليم تعدّ أداا ها ّمة ومركزيّة في بنام األفراد الذين ينهض بهم المجتمع ،لذا
أدرك أصحاب القرار في وزارا التربية والتعليم أنّ يمكن استخدامها من خالل ا مالماا السياسيّة
والعوامل البيداغوجيّة التي تتح ّكم فيها بشكل عا ّم لكي ال تجي عن المرجعيّاا التاريخيّة
واأليديولوجيّة والقوميّة العربيّة ،والتي لها أثر على صقل وتشكيل الهويّة الثقافيّة للطالب العرب
الفلسطينيين في الداخل (قسوم.)2014 ،
وقد جاما المقرراا الدراسية المدرسية بجميع مراحلها وفقا لهذه المناهج ،انطالقا من انّها
ال تقتصر أه ّميّتها على صحة محتوياتها فحس ؛ بل تتعدى ذلك إلى ما تمنح هذه المقرراا للطال
من اتجاهاا وتو ّجهاا إنسانيّة وقيم أخالقيّة واجتماعيّة وسلوكيّة ،بما في ذلك تقديم صورا متوازنة
وصحيحة حول األدوار االجتماعية والسياسيّة والتربويّة التي تقوم بها المرأا في المجتمع (اآلغا،
.)2012
وتعرف الصورا النمطيّةُ " :معتقداا
المقرراا الدراسيّة عن صورا نمطيّة للمرأا،
كشفت
ّ
ّ
ّ
ّ
صبيّة وتعميمها
ثابتة ومتصلبة وسيّئة ،عادا غير صحيح وغير عادلة ،تعبّر عن نزعة الفرد التع ُّ
عرفت السّرابي ( :2010ص )467 .الصورا
واالستجابة لها" (الجبّوري :2011 ،ص .)150 .و ّ
ّ
النمطيّة للمرأا بأنّها" :النمط الذي تظهر في المرأا ،والمتمثلة باألدوار التالية" :األعمال المنزليّة،
األعمال خارل المنزل".
اتفق الباحثون على ّ
أن الصورا النمطيّة التي تعكسها الكت الدراسيّة ال ُمعتمدا في المدارس
لها أثر بعيد المدى على سلوكيّاا البناا واألوالد االجتماعيّة ،كما ّ
أن لتجاهل مر ّكباا دور المرأا
صحيل ،والذي ال يق ّل أهميّة عن
في الكت الدراسيّة أبعادا سلبيّة حول صورا المرأا ودورها ال ّ
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دور الرجل في ال ُمجتمع ،لذا ال بدّ من القضام على المفاهيم النمطيّة لدور المرأا في جميع مراحل
التعليم ،والعمل على تحسين صورتها في المناهج والكت المدرسيّة (األغا2012 ،؛ الناجي،
والرفاعي2011 ،؛ السرابي2010 ،؛ فاروق2012 ،؛ " قريسني.)2004 ،
عملت "لجنة العمل على مكانة المرأا الفلسطينية في إسرائيل" ( )2005على إصدار تقرير-
مكانة النسام الفلسطينياا المواطناا في إسرائيل -وهو تقرير للمنظماا غير الحكوميّة مقدّم للجنة
المعنية بالقضام على التمييز د المرأا في األمم المتحدا ،وقد ذكر البند العاعر من قضية التعليم،
استنادا على نتائج ا حصائياا التي قامت بها اللجنة والتي بينت ّ
ي ال
أن الجهاز التعليمي العرب ّ
ّ
يتطرق إلى قضية تعليم الفتياا والنسام الفلسطينياا من عرب الداخل بشكل كافٍ  ،ولذا فإن وفق
المعلوماا المستقاا من وزارا التربية والتعليم فإن  %60من كت التعليم المتوفرا للمدارس العربية
تتضمن استخداما واسعا ألنماط جندريّة.
وبنام على توصياا من ّ
ي التابع لها في قرار رقم 325
ظمة األمم المتّحدا ومجلس األمن الدول ّ
من عام  2000على أهميّة مراعاا الجندريّة في جميع الفعاليّاا وا جراماا السياسيّة واالقتصاديّة
والثقافيّة في الدول المختلفة؛ فقد ت ّم تشكيل لجان لمتابعة هذه التوصياا ،ولمتابعة أو اع المرأا
في المجاالا العلميّة واالقتصاديّة والثقافيّة ودعم البرامج التي ُو عت بهدف تعزيز وتنمية مكانة
المرأا في جميع المجاالا ،ومن منها تحسين الصورا النمطيّة للمرأا في مناهج التعليم وكت
التدريس ).(United Nations Human Rights Commissioner, 2014
استجابت الفتاا العربيّة الفلسطينيّة في الداخل لمثل هذه المضامين فاختلّت مكانتها ،وطمست
والمقرراا
وتشوهت معالم صورتها ،فبرزا الحاجة لالطالع على ما تتض ّمن المناهج
هويّتها،
ّ
ّ
صة بالعرب الفلسطينيين
الدراسيّة ،ولذا تأتي هذه الدراسة لتتناول بعض المقرراا الدراسية الخا ّ
في الداخل ،من أجل الكشف عن صورا المرأا التي تعر ها هذه المقرراا ،والتي تلع دورا
كبيرا في إبراز قيم واتجاهاا ومواقف ونماذل يتمثّلها الطالب العرب ،وتسهم في بنام عخصيّاتهم.
أهميّة الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة في أنها الدراسة األولى التي تسلط الضوم على صورا المرأا في
المقرراا الدراسية ا سرائيلية للمرحلة الثانوية لعرب الداخل وصفا وتحليال ،كما يكتس هذا
المو وع أهمية خاصة في ظل مجتمع أقلية  -في وطن  -يعاني من الكثير من المشكالا
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وهو السياق الذي يسهل في دائما تهميش قضايا وحقوق المرأا،
واعتبار الحدي عنها حديثا ثانويا قابال للتأجيلّ ،
إن ا صرار على أهمية صورا المرأا وبيان
ي من حقوق ا نسان هو األصل في رفعة المجتمع العربي الفلسطيني في
حقوقها كجزم أساس ّ
الداخل وتجاوز أزمات .
لقد قامت المرأا العربيّة الفلسطينيّة في الداخل بدور رئيس ومحوري في دفع عملية التنمية
االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،إال ّ
إن هذا الدور ما زال يتعرض لتحدياا كثيرا في محاولة
عاقة مسيرتها وتعطيل تقدمها ،مما يبرز الحاجة لمواجهة التحدياا بإعادا التفكير في صياغة
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مضامين تربوية للخطاب التعليمي الموج للطالب من أجل دعم المرأا في المستقبل ،وتنشيط
دورها ليمهد الطريق أمامها للمشاركة الفعالة في جميع المجاالا في المجتمع ،ومن هنا ّ
فإن هذه
الدراسة تكتس أهميتها من أهمية دور المرأا في العملية التربوية ،وتبرز أهمية هذه الدراسة في
أنّها :تبيّن صورا المرأا كما تقدّمها المقرراا الدراسية ا سرائيلية للعرب الفلسطينيين في الداخل،
كما وتبيّن آثار تلك الصورا وانعكاساتها على عخصية الفتاا العربيّة الفلسطينيّة .ولذا يمكن لهذه
تزود المؤسساا التعليمية والتربوية العربية في الداخل بالنتائج والمقترحاا التي تساعد
الدراسة أن ّ
على تعزيز صورا المرأا في المقرراا الدراسيّة.
مشكلة الدراسة
ّ
ي في المجتمع العربي الفلسطيني في
ي واألخالق ّ
إن ازدواجية مصادر التوجي االجتماع ّ
الداخل يحيل الهوية للمرأا العربيّة الفلسطينيّة إلى حالة تلبيس معتمة ،وهذا يوج النّظرا الشمولية
في ا صالح وتوحيد المرجعية ،وإقصام كل القوانين والتشريعاا المضلّلة عن المجتمع العربي
ي الصادق للحقوق والكرامة ا نسانية ،وإتاحة
ي في الداخل ،وإعطائ األنموذل التطبيق ّ
الفلسطين ّ
الفرصة للمرأا للتمتع بحقوقها ،وتكريمها ،وإزالة كل ّ
تجن على تراثها وقيمها ،سوام في مقاعد
الدراسة ،أو عند الرغبة في تكوين أسرا عفيفة ،أو عند اكتساب الرزق إذا احتاجت إلى ذلك.
المقرراا الدراسةةةةةةيّة عامال من عوامل النهضةةةةةةة في فضةةةةةةام العمليّة التربويّة ،وأداا
تعتبر
ّ
لتحقيق أهدافها ،من حي قدرتها على تعزيز التصةةةةةةوراا الفكر يّة والثقاف يّة واالجتماع يّة لدى
الطال  ،والمسةةةاهمة في بنام القيم المجتمعية الصةةةحيحة وترسةةةيخها فيهم (اآلغا .)2012 ،ولكنّنا
نرى ّ
أن المقرراا الدراسةةةةةيّة ا سةةةةةرائيلية للمرحلة الثانوية بمحتوياتها للعرب الفلسةةةةةطينيين في
ّ
ي ،لذا فإن االعتماد عليها
ي واألخالق ّ
الداخل هي إحدى مصةةةةادر االزدواجية في التوجي االجتماع ّ
دون األخذ بعين االعتبار الصةةةورا التي تعكسةةةها هذه المقرراا عن المرأا ،ل أثره على الطالبة
العربيّة الفلسةةةةطينيّة حا ةةةةرا ومسةةةةتقبال ،كما ويحول دون تحقيق العديد من األهداف التي ينبغي
ال تأكيد عليها في تعليمها وتربيتها ،ومن هنا كان ال بد من تحليل محتوياا المقرراا الدراسةةةةةةية
ا سرائيلية للوقوف على صورا المرأا فيها.
هدف الدراسة
المقرراا الدراسيّة ا سرائيلية
سعت هذه الدراسة إلى الت ّعرف على معالم صورا المرأا في
ّ
المتعلقة باللغة العربية للمرحلة الثانوية ،وكشف مدى تأثير هذه المعالم على عخصية الفتاا العربيّة
الفلسطينيّة في الداخل ،ال سيّما ّ
وأن فلسفة التعليم ا سرائيلي لها سلطتها وتأثيرها الوا ل على
و ع المناهج والمقرراا الدراسيّة الخاص بالعرب الفلسطينيين في الداخل.
أسئلة الدراسة
هدفت الدراسة ا جابة عن السؤال الرئيس:
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كيف تجلّت صورا المرأا في مقرراا اللغة العربيّة للمرحلة الثانوية للعرب الفلسطينيين في
الداخل؟
من خالل ا جابة عن األسئلة الفرعيّة اآلتية:
-

ما األدوار االجتماعية للمرأا في مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانويّة؟

-

ما الصفاا السلوكية والنفسية للمرأا في مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانويّة؟

-

ما الصفاا الخارجية للمرأا في مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانويّة؟

-

ما هي مجاالا العمل والمهن للمرأا في مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانويّة؟

التعريفات اإلجرائيّة
المرأة :يقصد بها األنثى ،داخل األسرا بنتا أو أختا أو زوجة أو أما ، ...أو خارل نطاق األسرا
في أدوارها المختلفة.
صورة المرأة :األدوار االجتماعيّة التي تقوم بها المرأا ،صفاتها السلوكيّة والنفسيّة ،صفاتها
الخارجيّة ومجاالا عملها والمهن التي تمارسها.
مقررات اللغة العربيّة :كت اللغة العربية التي أقرتها وزارا المعارف والثقافة ا سرائيلية
ّ
للتدريس في المدارس الثانوية العربية منذ العام .1989
المرحلة الثانوية :هي ثال مراحل التعليم الرسمي ا سرائيلي ،وتتحدّد من ّ
سن ( )18-15
سنة.
تحليل المحتوى :تجزئة مقرراا اللغة العربية لعرب الداخل في المرحلة الثانوية وفق أداا
المقرراا والتي قامت الباحثة بتطويرها بنام على أهداف الدراسة.
التحليل الخاصة لهذه
ّ
العرب الفلسططططينيو في الداخل :هم العرب الفلسةةةطينيون الذين يعيشةةةون داخل حدود الخط
األخضر  -أي خط الهدنة  -1948ويملكون الجنسية ا سرائيلية ،وفي وسائل ا عالم ا سرائيلية
يشةةار إليهم بمصةةطلحي "عرب إسةةرائيل" أو "الوسةةط العربي" وهؤالم هم من العرب أو أنسةةال
العرب الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد حرب  1948وإنشةةةةةام دولة "إسةةةةةرائيل" ،أو عادوا إلى
بيوتهم قبل إغالق الحدود.
حدود الدراسة
 .1تقتصر هذه الدراسة على المقرراا الدراسية "ا سرائيلية" للمرحلة الثانويّة في مادّا اللغة
العربيّة لعرب الداخل.
 .2تقتصر عملية التحليل على ثالثة كت في اللغة العربيّة :من الصف العاعر -الثاني عشر.
 .3تقتصر هذه الدراسة على صورا المرأا في هذه الكت المختارا.
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الدراسات السابقة
تم ّكنت الباحثة من االطالع على عدد من الدراساا المتعلقة بصورا المرأا في المناهج
والمقرراا الدراسية ووسائل ا عالم ا سرائيلية ،با افة إلى الدراساا المتعلقة بمكانة المرأا
الفلسطينية من عرب الداخل في إسرائيل ،كما تم ّكنت من االطالع على عدد من الدراساا المتعلقة
بصورا المرأا في المناهج والمقرراا الدراسية في فلسطين واألردن وبعض الدول األخرى ،وقد
رتبت الدراساا العربيّة ترتيبا زمنيًّا فجاما على النحو اآلتي:
أجرا اآلغا ( )2012دراسةةةةةةةة بعنوان (صةةةةةةورا المرأا في كت اللغة العرب يّة بالمرحلة
األساسيّة العليا في فلسطين) بهدف التوصل إلى اكتشاف صورا المرأا كما تنعكس في كت اللّغة
العربيّة للمرحلة األساسيّة العليا (الصفوف الثّامن والتّاسع والعاعر) في قطاع ّ
غزا .اتّبعت الباحثة
ي ،وأظهرا النتائج ّ
أن هنالك تركيزا في الكت على األدوار االجتماعيّة،
ي التحليل ّ
المنهج الوصةةف ّ
ّ
ثم محور صفاا المرأا وعخصيّتها ،والتقليل من التركيز على األدوار السياسيّة وقضايا المرأا.
والرفاعي ( )2012فقد أجريا دراسة بعنوان (صورا المرأا في كت اللغة العربية
ا ّما النّاجي ّ
والمواد االجتماعية في مرحلتي التعليم االبتدائي والمتوسط في المملكة العربية السعودية) لكشف
ي والمتوسّط في السعوديّة
ي االبتدائ ّ
صورا المرأا في الكت المدرسيّة في مرحلتي التعليم األساس ّ
من خالل استخدام منهج تحليل المحتوى ،وأعارا نتائج الدراسة إلى ّ
أن الكت تعرض صورا
غير صحيحة عن أدوار المرأا في المجتمع ،وقد أوصى الباحثان بضرورا التوازن في عرض
األدوار النمطيّة للمرأا ،وتضمين الكت أدوارا تالئم الدور الصحيل للمرأا في المجتمع.
أجرا السّرابي ( )2010دراسة بعنوان (صورا المرأا في الكت المدرسية األردنية) لكشف
صورا المرأا في الكت المدرسيّة األردنيّة ،من خالل استخدام منهج تحليل المحتوى ،وأظهرا
النتائج ّ
أن صورا المرأا في الكت جاما "تابعة" في األساس ،بينما أظهرا صورا الرجل
"مستقلّة" ،كما أبرزا األدوار التقليديّة للمرأا في الكت  ،وتجاهلت األعمال األدبيّة والعلميّة
والفلسفيّة والبطوليّة لها .وأوصت الباحثة بتعزيز صورا المرأا ومكانتها في الكت المدرسيّة
األردنيّة بما يناس األدوار الها ّمة التي تقوم بها المرأا في المجتمع.
أجرا ظاهر( )2006بحثا بعنوان (صورا المرأا في الخطاب ا عالمي الفلسطيني المكتوب
في إسرائيل) ،وهدف البح فحص وتحليل صورا المرأا في الخطاب ا عالمي الفلسطيني
المكتوب في الداخل من منظور النوع االجتماعي (الجندرا) .اعتمدا الدراسة على تحليل مضمون
عينة من الصحف والتركيز على األخبار والتقارير الصحافية ،إ افة إلى تحليل مضمون عينة
من المجالا النسائية بواسطة مسل عامل لصفحاتها وإعالناتها وصورها ،وقد أظهرا نتائج
التحليل أن غالبية المواد ا عالمية التي وردا في البح أعارا إلى األدوار "التقليدية" للمرأا:
زوجة ،أم وربة بيت في الحيز الخاص ،والتركيز على الدور ا نجابي ،واالهتمام بأنوثة المرأا
وجمالها وأناقتها .وأبرزا صور المرأا التالية :الضحية ،المتآمرا على زوجها ،الشكاكة الغيورا،
المريضة ،المحر ة البنتها على زوجها ،الموجودا في ائقة من جرام مشاكل نفسية أو
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مجتمعية .كما عملت هذه المواد على إعغال النسام عن موا يع ا طار السياسي واالقتصادي
واالجتماعي.
وأجرا أبو عياش ( )2006دراسة بعنوان (صورا المرأا في المناهج الفلسطينية) هدفت إلى
التعرف إلى صورا المرأا الفلسطينية وأدوارها ومفاهيم النوع (ذكر أو أنثى) كما تعر ها مناهج
اللغة العربية لصفوف المرحلة األساسية الدنيا ،من خالل التحليل الكمي والنوعي للصور في هذا
المنهال ومحتواه ،كما هدفت إلى التعرف على أثر الصورا والمحتوى في نوع المشاركة
االقتصادية للمرأا ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةّ :
أن المرأا ال تكاد تظهر في نصوص
المنهال أو صوره كقوا منتجة ،أو عاملة في مجال العمل ا نتاجي الذي يحتال إلى قدراا عقلية
أو فكرية عالية ،إنما يرتبط عمل المرأا بالمهن ا نسانية كالتمريض والتدريس ،أو بالمهن التي ال
تتطل قدراا عالية مثل الزراعة ،أو بالمهن التي ترتبط بوظيفتها كربة بيت ،وبهذا فإن عمل
المرأا يتعلق بكل ما هو عاطفي وبسيط ،بينما عمل الرجل يتعلق بكل ما هو فكري أو عقلي أو
حتى بطولي .وبالنظر إلى محتوى المقرراا الحظت غيابا عب كامل للمرأا في المو وعاا
والدروس التي تصور إنجازاا تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو سياسية ،وندرا المو وعاا
التي تكون عخصيتها المركزية امرأا أو الدور األساسي يكون فيها المرأا ،فالشخصية المركزية
في معظم المو وعاا هي الرجل ،أو الولد ،أو الجنسان بصورا مشتركة .وقد تبيّن خلو المقرراا
الدراسية إالّ نادرا من مو وعاا تصور المرأا كشخصية مبادرا تخطط لنشاطاا ،أو تبح عن
مغامرا ،أو عندها ح استطالع فكري أو عقلي ،وح اكتشاف وتجري فيما يخص العالم
الخارجي أو الداخلي.
وأجرا محمد ( ) 2004دراسة بعنوان (صورا ا سالم والمسلمين في المناهج الدراسية
ا سرائيلية للمرحلة االبتدائية) ،وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى صورا ا سالم والمسلمين
في المناهج ا سرائيلية للمدارس اليهودية من حي طبيعتها هل هي إيجابية؟ أم مو وعية؟ أم
سلبية؟ من خالل تحليل لعينة من الكت الدراسية المقررا لصفوف الثال والرابع والخامس
والسادس من المرحلة االبتدائية للمدارس الحكومية ا سرائيلية ،في موا يع الدين والقراما
والتاريخ والجغرافيا والتي بلغت  12كتابا ،كما هدفت إلى التعرف إلى انعكاس هذه الصورا في
تشكيل عخص ية الطال اليهودي ،وقد استخدمت منهج تحليل المضمون ،معتمدا على الفكرا
الواردا في النص كوحدا للتحليل ،وأعارا النتائج إلى ما يلي :تصوير العرب صورا قديمة تعتمد
على الزراعة ،متخلفة ،مشوهة ،مركزا على الجوان السلبية ،مغفلة للجوان ا يجابية .كما عملت
هذه المناهج على ب فكرا النزاع بين الطوائف ا سالمية ،وتغيي الحضارا العربية ا سالمية،
مقابل تثبيت الوعي بالحق الديني والتاريخي لليهود في أرض فلسطين ،معتمدا على تزييف الحقائق
التاريخية.
وأجرى السةةةةواحري وسةةةةمعان ( )2004دراسةةةةة بعنوان (التوجهاا العنصةةةةرية في مناهج
التعليم ا سةةرائيلية) هدفت إلى إبراز جوان التربية العنصةةرية في مناهج التعليم الصةةهيونية ،من
خالل تحليل عيناا ونماذل مختارا من الكت الدراسةةةةةةية اليهودية في المواد األسةةةةةةاسةةةةةةية وهي:
التربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية واألدبياا المتداولة في المدارس ا سةةةرائيلية
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2019 )5(33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من قصةةةةةةص ورواياا .وتوصةةةةةةلت الدراسةةةةةةة إلى وصةةةةةةف مكانة المرأا العربية في المقرراا
ا سةةةرائيلية بأنها متدنية ،فالمرأا ال تنعم بأي نسةةةمة من نسةةةائم الحرية منذ والدتها ،فال تفرح بها
العائلة ،حقوقها مهضةةةةومة ،وتتزول وهي صةةةةغيرا رغم إرادتها ،وترتبط بعد زواجها بأسةةةةرتها
لتكون وصية عليها ،وغالبا ما تحرم المرأا من ميراث أبيها ،وهي تعمل في البيت رغما عنها من
الصباح حتى المسام ،ويتزول العربي أربع نسام با افة إلى الجواري ،وهذا عائع في الطبقاا
الغنية ويقل في الطبقاا الفقيرا.
ي في إسرائيل إلى وجود تنميط
وبالمقابل فقد أعارا بعض األبحاث المتع ّلقة بالوسط اليهود ّ
ي عام فيما يتعلّق بشةةخصةةيّاا الذكور وا ناث في الكت المدرسةةيّة وفي برامج التعليم في
جنسةةو ّ
إسرائيل (جلعاد2003 ،؛ جلعاد ومالا.)2010 ،
وقامت بتريس ( )2000بدراسة عنوانها (المرأا الفلسطينية في إسرائيل واقع وتحدياا)،
وهي عبارا عن دراسة ميدانية تناولت فيها موا يع تتعلق بالمرأا الفلسطينية من عرب الداخل
(عام 1948م) آرام ومواقف المجتمع تجاهها وتجاه عملياا التغيير االجتماعي الذي طرأ عليها.
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ّ
أن للتعليم تأثيرا كبيرا على مفاهيم الحياا لدى المرأا
الفلسطينية ،وأجماع المستجوبون حول تعليم الفتاا على أن تواصل دراستها إلى ما فوق المرحلة
الثانوية من جان كل من ا ناث ،وجيل الشباب ،والذين لم يحددوا ديانتهم ،واألكاديميين ،أ ّما جيل
المراهقة والبدو فيفضلون أن تتعلم الفتاا حتى المرحلة الثانوية .وقد أوصت بتريس بإعطام الفرصة
لكل امرأا في استمرارية التعليم والعمل ،ألن يحدث قفزا كبيرا في بنام العالقاا بين المرأا وأفراد
عائلتها ،فبالتعليم تستعيد حريتها واستقاللها ونشاطها ،وتفرض على محيطها وبيئتها االنغماس في
مفاهيم تربوية صحيحة ،خاصة بما يتعلق بالتمييز بينها وبين الرجل.
ومن الدراساا التي فحصت صورا المرأا في مقرراا دراسيّة أخرى غير اللغة العربيّة
دراسة أميني وبيرانديج ( )Amini, & Birandiji, 2012بعنوان (التحيز د المرأا في الكت
المدرسية في المدارس الثانوية ا يرانية) والتي هدفت إلى فحص صورا المرأا في عيّنة من كت
اللغة ا نجليزيّة للصفين الثاني والثال الثانوي في إيران ،أظهرا نتائجها أن التحيّز ال يزال
ظاهرا بو وح في تلك الكت  ،كما أعارا إلى التحيّز البارز في المهن والوظائف المسندا للمرأا
في الكت المدروسة.
وقام بايتنر ( )Paynter, 2011بدراسة بعنوان (الصور النمطية للجنسين وتمثيل الشخصياا
المصورا) لفحص الصورا النمطيّة للنوع االجتماعي وتمثيل الشخصيّاا
النسائية في كت األطفال
ّ
النسائيّة في قصص األطفال األكثر مبيعا في أمريكا ،فأعارا النتائج إلى وجود تحسن وا ل في
الجان المتعلق بالصورا النمطيّة والتمثيل المتدنّي للمرأا في قصص األطفال.
أ ّما يانغ ( )Yang, 2011فقد أجرى دراسة بعنوان (القوال النمطية الجنسويّة والخطاب
ي في سلسلة الكت المدرسية ا نجليزية الرئيسية في هونغ كونغ) وأعارا نتائج بحث الذي
الجندر ّ
أن ًّ
ي ولغة الخطاب إلى ّ
كال من الذكور وا ناث ممثلين بشكل متسا ٍو في
الجنسو
التنميط
فحص
ّ
المحتوى ،وكذلك األمر عند الحدي عن المشاركة في األنشطة.
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وأجرى جاكي وكولينز ( )Jackie, & Collins, 2010دراسة بعنوان (بنام الجندر :مقارنة
المقرراا
بين كت اللغة ا نجليزية في أستراليا وهونغ كونغ) للمقارنة بين صور الجندر في
ّ
ومقرراا كت اللغة ا نجليزية في هونغ كونغ ،أظهرا نتائجها فروقا بين مجموعتي
األستراليّة
ّ
الكت الصادرا في هونج كونج واستراليا فيما يتعلق بارتباط المرأا باألدوار النمطيّة التقليديّة،
وبظهورها متّسمة بصفاا الضّعف والشخصيّة األكثر سلبيّة مقارنة بالرجل.
تعقيب على الدراسات السابقة
 بعض الدراساا السابقة كانت وحدا الهدف طابعا مشتركا بينها ،حي هدفت في مجملها إلى
وتنوع القسم اآلخر منها فمنها ما تناول صور الجندر
البح عن صورا المرأا بشكل عامّ ،
المقرراا الدراسية وقصص األطفال ،ومنها ما تناول صورا المسلمين
ي في
ّ
والتنميط الجنسو ّ
بشكل عام ،دون تمييز بين المرأا والرجل ،واألخرى كان الهدف منها بيان مكانة المرأا في
المجاالا المختلفة ،ومن منها مكانة المرأا في حقل التعليم.
 تنوعت عيّناا الدراساا السابقة فتناول بعضها للمقرراا الدراسيّة بموا يع متنوعّة ،وتناول
البعض اآلخر المقرراا الدراسية للغة العربية ،وفحصت دراساا أخرى مقرراا اللغة
ا نجليزيّة ،بينما اقتصر بعضها على فحص المناهج الدراسية لموا يع التاريخ والجغرافيا
والدين والقراما ،وبعضها تحليل قصص األطفال ،واألخرى على الخطاب ا عالمي من
صحف ومجالا وأعمال أدبية مختلفة.
 تنوعت البيئاا التي أجريت فيها الدراساا السابقة حي عملت :فلسطين واألردن والسعودية
وإيران وأمريكا وهونغ كونغ.
 تنوعت األدواا المستخدمة في الدراساا السابقة مثل تحليل المحتوى واالستبياناا إ افة
إلى المقابالا.
 تنوعت المراحل الدراسية التي تناولتها بعض الدراساا السابقة ،فتناول بعضها المرحلة
االبتدائية ،وبعضها تناول المرحلة الثانوية واألخرى تناول جميع المراحل.
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
بعد استعراض الدراساا السابقة ذاا العالقة بالدراسة الحالية يمكن تحديد موقع هذه الدراسة،
وبيان تميزها عن الدراساا السابقة ،فهي امتداد الهتماماا تلك الدراساا بصورا المرأا في
المناهج المقرراا الدراسية ،وفي وسائل ا عالم في الدول العربية وغيرها ،وباألخص في
فلسطين .وم ّما يميز هذه الدراسة عن الدراساا السابقة تناولها لمجموعة الهدف المتمثلة في صورا
المرأا في المقرراا الدراسية "ا سرائيلية" في مو وع اللغة العربيّة للعرب الفلسطينيين في
الداخل ،للمرحلة الثانوية والتي لم تتناولها الدراساا السابقة.
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منهج الدراسة
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،حي ت ّم تحليل المحتوى وفق أدواا ت ّم تطويرها من
ي والمن ّ
ظم للمضمون ،وللوقوف على صورا المرأا
قبل الباحثة بهدف الوصف المو وع ّ
المتض َّمنة في هذا المحتوى.
مجتمع الدراسة
تكو ن مجتمع الدراسة من كت اللغة العربية المقررا على طلبة المرحلة الثانوية للعرب
ّ
الفلسطينيين في الداخل من قبل وزارا المعارف والثقافة ا سرائيلية.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من الكت اآلتية:
 .1المختار من األدب العربي – األدب القديم (العاعر – الثاني عشر) ،كتاب واحد.
 .2المختار من األدب العربي الحدي  -ععر ومقالة (العاعر – الثاني عشر) ،كتاب واحد.
 .3المختار من األدب العربي الحدي  -قصة قصيرا ومسرحية (العاعر – الثاني عشر) كتاب
واحد.
أدوات الدراسة
تنفيذ هذه الدراسة تطل إعداد أداا الستخدامها لتحليل محتوى المقرراا الدراسية ،وقد
استطاعت الباحثة تصميم نموذل ألداا خاصة بتحليل مقرراا اللغة العربية في صورتها األولية،
والتي تكونت من فقراا فرعية تنتمي إلى المجاالا الرئيسية اآلتية:
 األدوار االجتماعية للمرأا في مقرراا اللغة العربية.
 الصفاا السلوكية والنفسية للمرأا في مقرراا اللغة العربية.
 الصفاا الخارجية للمرأا في مقرراا اللغة العربية.
 العمل والمهنة للمرأا في مقرراا اللغة العربية.
صدق األداة
قامت الباحثة بعرض فقراا األداا على مجموعة من المحكمين من أعضام هيئة التدريس
ومشرفين تربويين بدام آرائهم فيها ،والحكم على مدى انتمام الفقرا للمجال الذي تندرل تحت ،
ومدى الو وح والصياغة اللغوية ،وإ افة أو حذف ما يرون مناسبا ،أو تعديل ما هو موجود،
وقد تم تعديل وإعادا صياغة عدد من الفقراا التي أعار المحكمون إلى رورا تعديلها ،وبهذا
تكونت األداا في صورتها النهائية.
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ثبات األداة
من أجل التأكد من ثباا أداا التحليل قامت الباحثة بإجرام ثباا التحليل من خالل القيام باختيار
عينة من مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانوية عشوائيا ،ثم تحليلها من قبل الباحثة ومحللين
آخرين ممن يدرسون مقرراا اللغة العربية في المدرسة الثانوية بعد تدريبهما على طريقة التحليل،
ثم قامت الباحثة بالتأكد من ثباا األداا وحساب نسبة االتفاق بين المحللين وفق معادلة هولستي:
األول (،)0.93
(معامل الثباا=2ا  /ن + 1ن )2حي تبين أن نسبة االتفاق بين الباحثة والمحلّل ّ
وبين الباحثة والمحلّل الثاني ( ،)0.92وبين الباحثة والمحلّل الثال ( ،)0.93وهي نس عالية
ومناسبة ،ويمكن اعتبار جميع القيم كافية ألغراض هذه الدراسة.
إجراءات الدراسة
قامت الباحثة با جراماا اآلتية:
 .1استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المحتوى والذي يعد أسلوبا فعاال التخاذ القرار بشأن تعديل
الكت أو تطويرها من خالل الوصف الكمي لمحتواها بطريقة مو وعية.
 .2اختارا الباحثة الكلمة ،الجملة ،الفقرا ،والفكرا الرئيسة كوحدا للتحليل ،حي تعتبر الفكرا
أهم وحداا التحليل وأكبرها وأكثرها عموال ،كما أنها من أكثر الوحداا التي تتناس مع
الدراسة الحالية.
 .3قامت الباحثة بتطوير أدواا تحليل لمحتوى مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانويّة ،ث ّم قامت
بفحص درجة الصدق والثباا لهذه األدواا.
 .4ت ّم تحليل محتوى كت اللغة العربية في وم المجاالا التي تم تحديدها في أداا التحليل،
للتعرف على صورا المرأا في هذه الكت  ،ومن ث ّم رصدا الباحثة تكراراا ظهور فئاا
التحليل في المقرراا الدراسية في اللغة العربية للمرحلة الثانوية وحساب نسبها المئوية.
 .5قامت الباحثة بالمعالجة ا حصائية التي ت ّم فيها استخدام التكراراا والنس المئوية الستخرال
النتائج.
 .6بعد التوصل إلى نتائج الدراسة ت ّمت مناقشة جميع أسئلة الدراسة ومن ث ّم التوصل لعدد من
التوصياا والمقترحاا.
نتائج الدراسة ومناقشتها
لإلجابة عن السؤال الرئيس" :كيف تجلّت صورا المرأا في مقرراا اللغة العربيّة للمرحلة
الثانوية للعرب الفلسطينيين في الداخل"؟
قامت الباحثة بحساب التكراراا والنس المئوية في المجاالا المتعلقة بالمكانة االجتماعية
للمرأا ،والصفاا السلوكية والنفسية ،والمهن التي عغلتها ،والصفاا الخارجية في مقرراا اللغة
العربية للمرحلة الثانوية ،حصام الصورا في كل مجال ،والجداول ( )4،3،2،1تو ّ ل ذلك.
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جدول ( :)1األدوار االجتماعية للمرأا في مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانوية.

يتضل من الجدول رقم (ّ )1
أن األدوار االجتماعية للمرأا حظيت بأكثر اهتمام في كتاب
ي (قصة قصيرا ومسرحيّة) ،حي بلغ مجموع تكراراتها ( )328وبنسبة
المختار من األدب العرب ّ
ّ
( ،)%65.6كما يتّضل أن الدور االجتماعي للمرأا الذي حظي بأكثر اهتمام في مقرراا اللغة
العربية للمرحلة الثانوية كان دور المرأا األم حي بلغ مجموع تكرارات ( )97تكرارا وبنسبة
( .)%19.4أما المرأا بدور المطلقة فقد حظيت بأقل اهتمام حي بلغ مجموع تكرارات ()3
تكراراا وبنسبة ( ،)%0.6يشار إلى أنها لم تحظ بأي اهتمام في كتابي األدب القديم والحدي .
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جدول ( :)2الصفاا السلوكية والنفسية للمرأا في مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانوية.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2019 )5(33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol33/iss5/5

Abu-Moch: The Image of the Woman in the Arabic School Text Books for Palest

فائدة أبو مخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 863

يبين الجدول رقم (ّ )2
أن الصفاا السلوكية والنفسية للمرأا حظيت بأكثر اهتمام في كتاب
القصة القصيرا والمسرحية ،حي بلغ مجموع تكراراتها ( )600وبنسبة ( .)%74.9ويظهر في
الجدول ّ
أن الصفة السلوكيّة والنفسيّة للمرأا التي حظيت بأكثر اهتمام في مقرراا اللغة العربية
كانت المرأا الباكية حي بلغ مجموع تكراراتها ( )74وبنسبة ( )%9.24كان أكثرها في كتاب
القصة القصيرا والمسرحيّة؛ حي بلغت تكراراتها ( )59وبنسبة ( .)%9.83أما المرأا الكسولة
فقد ظهرا بأقل مجموع تكراراا حي لم تظهر ّإال مرا واحدا وبنسبة ( )%0.12في كتاب األدب
العربي القديم.
جدول ( :)3الصفاا الخارجية للمرأا في مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانوية.

يبين الجدول رقم (ّ )3
أن الصفاا الخارجية للمرأا حظيت بأكثر اهتمام في كتاب القصة
القصيرا والمسرحية ،حي بلغ مجموع تكراراتها ( )56وبنسبة ( ،)%67.45ويظهر في الجدول
ّ
أن الصفة الخارجية للمرأا التي حظيت بأكثر اهتمام في مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانوية
كانت المرأا الجميلة حي بلغ مجموع تكراراتها ( )36وبنسبة ()%43.37؛ كان أكثرها في كتاب
القصة القصيرا والمسرحية ،أما المرأا المحتشمة فقد ظهرا بأقل مجموع تكراراا حي
تكررا( )6تكراراا وبنسبة ( ،)%7.23ولم تظهر إال في كتاب القصة القصيرا والمسرحية
بنسبة (.)%10.7
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جدول ( :)4عمل المرأا ومهنتها في مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانوية.

يبين الجدول رقم (ّ )4
أن المهن للمرأا حظيت بأكثر اهتمام في كتاب القصة القصيرا
والمسرحية ،حي بلغ مجموع تكراراتها ( )67وبنسبة ( ،)%84.81كما يبيّن الجدول ّ
أن مهنة
المرأا التي حظيت بأكثر اهتمام في مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانوية كانت مهنة المرأا
الخادمة؛ حي بلغ مجموع تكراراتها ( )24وبنسبة ( )%30.38كان غالبها في مقرر القصة
القصيرا والمسرحية ،حي بلغت تكراراتها ( )23وبنسبة ( ،)%34.33أ ّما المرأا الخياطة
والفالحة فقد ظهرا بأقل مجموع تكراراا حي تكررا مرا واحدا وبنسبة (.)%1.26
مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشططططة النتائج المتعلقة بالسططططاال الرئي  :كيف تجلّت صططططورة المرأة في مقررات اللغة
العربيّة للمرحلة الثانوية للعرب الفلسطينيين في الداخل؟
من خالل الوقوف على نتائج تحليل المقرراا الدرا سية للغة العربيّة للمرحلة الثانوية ،يتبيّن
ما يلي:
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األدوار االجتماعية للمرأة في مقررات اللغة العربية للمرحلة الثانوية
حرص المضمون التربوي لمقرراا اللغة العربية على إظهار دور األ ّم وهو دور أساسي
للمرأا ،ولكن أبرزه بشكل نمطي ،حي تكررا صورا األ ّم فقط وهي تطبخ أو تحضر الطعام ،أو
تسهر على أوالدها والعناية بهم ،فهي في األولوياا الخاصة بواجباتها ،تشاركها أحيانا األخت
والع ّم ة ،فهي المضحية ،ومنبع العطف والحنان ،وتجاهل كونها مربية ومعلمة ألوالدها ،فقد جام
في مقرر القصة القصيرا والمسرحية في قصة (العودا" :)26 ،وأ ّم زيان العجانة تقوم بحراسة
المنزل وتنظيف " ،وفي قصة (كل عيم على ما يرام" :)146 ،رأيت أ ّمي تقشر الذرا كانت كأنّها
تجهز ميتا ال تجهز طعاما" ،وفي قصة (الساعة وا نسان" :)124 ،فقفزا أ ّمي وعمتي وأختي
واحدا لتسخن لي مام الحالقة والثانية لتعد لي مائدا ،أ ّما أختي فشغلت بحذائي تلمع " ،وفي قصة
(الهذيان" :)16 ،بلغ صوت مسمعي أ ّمها في الحجرا القريبة ،فقامت من فراعها مضطربة،
وهرعت إلى الحجرا ..وأ ّمها ال تر ى بمفارقتها" ،وفي قصة (الفجر عند النافذا الغربية:)196 ،
"تح خطاها نحو غرفة أوالدها ..تقترب منهم برع هستيري محموم وتنحني عليهم واحدا واحدا
لتنتشي بعبير أنفاسهم" ،كما ظهر في دور األ ّم في مقرر األدب العربي الحدي بعدا قصائد ودروس
منها قصيدا (األرملة المر عة" :)25 ،ما تصنع األ ّم في تربي طفلتها إن مسها الضر قد جف
ثدياها ،ما بالها طول الليل باكية واألم ساهرا تبكي لمبكاها" ،وفي مقالة (مساواا المرأا بالرجل،
" :)203كل هذه القوا تقول ببقام المرأا للبيت زوجة وأ ّما تدير عؤون المنزل بينما زوجها يكس
بالعمل في المصانع أو المتاجر أو في مكتب الحر" ،وفي درس (الفولكلور اللبناني:)209 ،
"وعندما تجلس األ ّم إلى ابنتها تعلمها الغزل والحياكة والرفأ والطبخ والغسل كما تعلمتها هي من
أ ّمها وكما تعلمتها أ ّمها من أ ّمها إلى أجيال ال يعرف عدها غير هللا" ،وهذا مما يعاب على الخطاب
التعليمي حي أنّ أعار إلى التخصص وتقسيم العمل داخل األسرا ،بحي يكرس األعمال المنزلية
لأل ّم والبنت ،وترفّع عن إسنادها للرجل داخل أسرت  ،وهذا المفهوم يتعارض مع التوجي النبوي
الشريف ،فقد سئلت عائشة ر ي هللا عنها ما كان النبي  يصنع في أهل ؟ قالت( :كان في مهنة
ي ،كتاب األدب  ،78باب كيف يكون
أهل فإذا حضرا الصالا قام إلى الصالا) (صحيل البخار ّ
الرجل في أهل  ،حدي رقم  ،) 6039فقد كان رسول هللا  يعمل في بيت فيخصف النعل ،ويخيط
الثوب.
ويعاب علي أيضةةةةا مقارنت بين األ ّم العربية واأل ّم األمريكية وطريقة توجي ك ّل منهما البنها
في القضايا المختلفة ،جام في مقرر األدب الحدي ( ص" :)234فؤاد ل من العمر ست سنواا
كان يلع في الشةةةةارع أمام منزل  ،وإذا ب يدق باب بيت مولوال وقائال أل ّم ّ
أن ولدا آخر ةةةةرب
وأخذ من كرت  ،فكيف كان تصةةةرف األ ّم أمام هذا الو ةةةع؟ أظهرا غضةةةبها على الولد السةةةارق
وعةةةفقتها على ابنها الباكي الذي احتضةةةنت وأخذا تواسةةةي وتطمئن وتقول ل " :انتظر حتى يجي
أبوك وعوف عو رح يعمل بهذا الولد الشيطان رح يضربلك اياه ورح يرجعلك الطابة ما تخاف"،
هذه الحادثة عبيهة بحادثة أخرى جرا في بوسطن وهي ّ
أن جوني وعمره سبع سنواا رجع إلى
البيت بعد عةةةةةجار مع صةةةةةبي يكبره بأربع سةةةةةنواا وقد أخذ من كرا البيسةةةةةبول التي كان أبوه قد
اعةةتراها ل  ،ولما أخبر أ ّم عما جرى ماذا قالت ل ؟ أنصةةحك أن تعود إلى الملع وتسةةترد الكرا
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من وإال غضةةةة أبوك كثيراّ ،
إن تصةةةةرف األ ّم العربية وا ةةةةل في مرماه فهي تقول البنها :إنني
أريدك عاجزا عن مجابهة مشةةةكالتك وحدك ،إنني أريدك أن تعتمد علي وعلى والدك وعلى عمك
أن البيت ملجؤك األول واألخير ّ
وعلى أهلك وأريدك أن تبقى ابني الصغير وأن تشعر ّ
وأن والدك
سةةندك وحاميك مدى الحياا (إخضةةاع الفرد ،وكسةةر عةةوكت ) ،أ ّما تصةةرف األ ّم األمريكية فوا ةةل
أيضةةةا :إنّها بتصةةةرفها تقول البنها :عليك يا بني االعتماد على نفسةةةك ال أسةةةتطيع أنا وال يسةةةتطيع
والدك أن نحل لك مشةةةكالتك ،إذا أردا أن تنجل في هذه الحياا عليك أن تكون قويا وأن تقاتل من
يقف في طريقك وإال داسةةةةك الناس بأرجلهم" ،فهذه المقارنة لم تأا إال لهدف وا ةةةةل وهو إبراز
صةةةةةورا المرأا العربية الفا ةةةةةلة الضةةةةةعيفة والتي تربي أوالدها على الضةةةةةعف مقارنة مع األم
األمريكية القوية ،وهذا مما تسةةعى إلي السةةياسةةة ا سةةرائيلية في مناهجها نحو خلق جيل ةةعيف
ومسةةةةةالم من الطالب العرب في الداخل .ويالحظ الفرق أيضةةةةةا بين لغة كل من األ ّم العربية -لغة
عامية -ولغة األ ّم األمريكية -لغة فصةةةحى -وال عةةةكّ ّ
أن هناك رسةةةالة أخرى مخفية من خالل هذه
قوتهم فهي لغة القرآن الكريم،
المفارقة تتجلّى في إبعاد الطالب عن لغتهم الفصحى التي هي سب ّ
فالسياسة ا سرائيلية تسعى إلى طمس اللغة العربية الفصحى ألنها تدرك أهميتها في تقدم العرب
صة.
عا ّمة والمسلمين خا ّ
والرفاعي ( )2012ودراسة السّرابي ( )2010في إظهار
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة النّاجي ّ
الدور التقليدي للمرأا ،كما تتفق مع دراسة ظاهر ( ،)2006في إظهار دور األ ّم األساسي كربّة
بيت ،ولكنها تختلف مع دراسة ودراسة يانغ ( )Yang, 2011التي كشفت عن المساواا في عرض
صورا كل من الرجل والمرأا.
أما المرأا بدور المطلقة فقد حظيت بأقل اهتمام في مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانوية،
وتعزو الباحثة هذا األمر إلى ّ
أن المؤلفين لهذه الكت لم يقوموا إال بجمع أعمال وكتاباا غيرهم،
وترتيبها في هذا المقرر ،ومن ث ّم ت ّمت المصادقة علي من قبل وزارا المعارف والثقافة ما دام لم
يتعارض مع فلسفتها ّ
ألن المعيار الذي تحدده الوزارا لقبول المقرراا الدراسية يقتصر على عدم
مخالفت لمبادئها كدولة يهودية من جهة ،ويحقق أغرا ها من جهة أخرى.
مقررات اللغة العربيّة للمرحلة الثانويّة
الصفات السلوكيّة والنفسيّة للمرأة في ّ
كان مجموع الصفاا السلوكية والنفسية السلبية للمرأا هو األكثر في مقرراا اللغة العربية
للمرحلة الثانوية ،فظهرا من منها صورا المرأا الباكية ،الحزينة ،الساذجة ،الضعيفة ،الهزيلة،
الشقية ،المغرية ،المضطربة ،المذعورا ،المظلومة ،الشريرا ،الخائنة ،العاصية.
وقد أ ّكد المضمون على صورا المرأا الباكية ،جام في قصة (العودا" :)32-26 ،أخذا تبكي
وتشهق وهي ال تعرف أتبكي فرحا لمستقبل الغالي أم حزنا على فراق  ....،أقفلت بابها عليها،
وتاهت في أحالم عتى ودموعها تفيض على وجهها ....،عادا إلى وكرها حبست نفسها أسبوعا
كامال خرجت بعده بوج عاح  ....،وجدها محتضنة جلبابا صغيرا من جالبي حفيدها الطفل
وعودا جافا من الذرا -حصان القديم -وهي تقبلهما وتبكي" ،وفي قصة (أخي رفيق" :)63،أختي
الكبرى تمسك منديلها وتمسل ب دموعها ...،كلما اقتربت مني زاد بكاؤها ...،بكيت ألن أمي
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2019 )5(33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol33/iss5/5

Abu-Moch: The Image of the Woman in the Arabic School Text Books for Palest

فائدة أبو مخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 867

تبكي ...،نظرا إلى أبي الصامت وأمي الباكية ...،فتعالى صوا أمي بالبكام ،وفي قصة
(باسمة ":)100،وظلت تبكي نحو عهر في صراع بين الحزن وطبيعتها المرحة الضاحكة" ،وفي
قصة( نوبية تعبر النهر":)101 ،فاندفعت إلى سيدتها باكية مستحلفة ...،فانزوا نوبية في ركن
من أركان الدار باكية يائسة ...،وتعبت المرأا في صراخها فجلست في قاع القارب تبكي بكام
مرا ....،وعادا إلى عويلها العالي الحزين" ،وفي قصة( بنت العمدا ":)105 ،فولت مذعورا
تبكي...،أكبت عليها أمها تعوي ملجمة اللسان قد أخرستها الصدمة....،يمزق عوام الخرسام....،من
عوام المفجوعة الخرسام" ،وفي قصة (القيد والتابوا " :)193 ،وتركض باكية مجنونة إلى
سيارتها وتندفع بها في الشوارع" ،وفي قصة الفجر عند النافذا الغربية ": )200،وتبكي فجأا...
تبكي بصمت كما لم تبك في حياتها ...،للمرا األولى ال تريد أن يلمل زوجها دموعها ...،للمرا
األولى تحس بنقام الدمع وصفائ " .وجام في مقرر األدب العربي الحدي في قصيدا (األرملة
المر عة " :) 25 ،والدمع تذرف في الخد عيناها...،بكت من الفقر....،ما بالها طول الليل باكية
واألم ساهرا تبكي لمبكاها...،يكاد ينقد قلبي حين أنظرها تبكي وتفتل لي من جوعها فاها ,,,،تبكي
وتشكو من دام أل ّم بها ,,,،وأجه شت ثم قالت وهي باكية" ،وفي مقالة (صديقي األول" :)174 ،
وبقيت الجدا على حصيرتها الخشنة تبكي االبن وتندب الكنة وتحنو بأ العها الهشة على الحفيد...،
علمت جدت أن الموا فضجت بالصراخ ورنت بالعويل وسمع الجيران جزعها فشاركوها من
بعيد".
ّ
إن تأكيد المضامين التربوية على صورا المرأا الباكية في المقرراا الدراسية للمرحلة
الثانوية يهدف إلى بيان صورا المرأا التي تغل عليها عواطفها ،وفي الغال اقترنت هذه الصورا
مع صورا المرأا الحزينة ،والضعيفة التي ال تملك غير البكام عيئا ،فهو وسيلتها خرال ما في
داخلها من ألم وحزن وعقام ،فهو يعكس صورا المرأا بطابع تقليدي ،فهي بحاجة دائمة إلى العيش
في ظل رجل معيل ،إن غاب عنها بكت حالة الفقر والضياع ،وهذه الصورا تتناس مع ما يدّعي
البعض من ّ
أن المرأا مخلوق عيف ،ولكنها تتباين مع ما عهده التاريخ ا سالمي من نسام
فا الا قوياا حملن أعبام الدعوا وصبرن على المصائ غير عاكياا.
أما المرأا الكسولة فهي التي حظيت بأقل اهتمام ،حي لم تظهر إال مرا واحدا في مقرر
األدب الحدي (القصة القصيرا والمسرحية) ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنّ ليس من صفاا
المرأا الكسل ،فهي التي تعمل ليل نهار في بيتها ،وتربية أوالدها فال يتناس هذا الدور مع صفة
الكسل.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة جاكي وكولينز ()Jackie, & Collins, 2010
ودراسة ظاهر( ،)2006ودراسة السواحري وسمعان ( ،)2004في كون جميعها تظهر تأكيد
العيناا التي ت ّم تحليلها على الصورا السلبية للمرأا.
ويعاب على ه ذا الخطاب التعليمي أن يعكس صورا المرأا التي تقبل على الخرافاا
واألساطير والخزعبالا التي تعشش في أذهان األمياا الجاهالا من النسام ففي قصة
(النبع" :)69،ولم تتل لي نظراا الحاجة زهرا وهي تطلي أطراف القبر بالحنام ،زيارا القبر يوم
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ّ
الخميسّ ...،
بجرارهن المزركشة المملوما بالمام على قبر سالم" ،وفي قصة (هللا أعطى
كن يملن
وهللا أخذ" :)217 ،الولد الزمل رقوا من سبع فاطماا! قالت الحماا بلهجة متزمتة ال مجال
للمساومة فيها ...،أيوه هذا األصول كل يوم رقوا من واحدا...،تعالي معي إلى قبر الولي ،صار
كالم هللا بحاجة لواسطة أف أيام سودا أعوذ باهلل من آخر الوقت ...،بدأا تهيل التراب والعفن على
الطفل حتى وصل عنق  ،على بركة هللا وبركة هذا الولي قالت العجوز منهية العمل،ن فلنبتعد اآلن
عن الطفل حتى نفسل المجال لروح هذا القديس أن تقوم بعملها ...،وعجبت الحماا كيف خي الولي
ظنها ب ولكنها لم تستسلم ،نيال على هالموتة في قبر الولي هللا يميتننا على طريق هنئي نفسك يا
ودية".
هذا في الوقت وفي المكان الذي ينبغي في التأكيد على ّ
أن المرأا عهد لها التاريخ بقوتها
ّ
وحكمتها وقدرتها المالية التي فاقت أحيانا قدرا زوجها ،كما أنها آمنت واعتقدا أن الركون إلى
أهل البدع والخرافاا واألساطير والكهانة والسحر من الكبائر ،فأقبلت على العلم وابتعدا كل البعد
عن مثل هذه األمور.
ومما هو جدير بالثنام ما أورده الخطاب التعليمي من مضامين تظهر صورا المرأا الفا لة
القوية المؤمنة ،فاستعان بعباراا وجمل صريحة تؤكد ذلك ،منها ما جام في قصة (القهوا
الخالية" :)19،كنت خير رفيق ،يا طيبة ،يا إنسانة" ،وفي قصة (العودا " :)26 ،نشيطة في الخدمة،
ال يهدأ لها قرار ،رائحة غادية في صحن الدار ،وهي في مشيتها تسير منتصبة القامة مرفوعة
الرأس ،الطمأنينة المستقرا في قلبها ،ال يذكر إنسان أن مر عليها ولم يشاهد تلك االبتسامة الخالدا
مرتسمة على فمها تغطيها بذيل خمارها ....،أجابت بصوتها الهادئ الوقور :ألف حمد وألف عكر
هلل ،كل عيم طي في الدنيا" ،وفي قصة (إحسان هلل" :)37 ،تضع في يده على استحيام وصمت
قطعة من النقود لها قيمتها....،ملحة أن يسأل هللا لها عفام ابنتها" ،وفي قصة (اليتيم" :)74،ما كنت
أرى خصلة من خصال الخير في فتاا من أدب أو ذكام أو حلم أو رحمة أو عفة أو عرف أو وفام
إال وجدتها فيها ....،كانت امرأا من النسام الصالحاا المخلصاا" ،وفي قصة (الحاجة صفية،
 " :)88ما عرفت امرأا قط كالحاجة صفية ،أحبها كما أح أمي وجدتي العجوز الطيبة ،تصوب
نحوي نظرا كلها رقة وعذوبة فتقول :عشت يا ولدي وحفظك هللا ...،ونقابها األبيض الناصع على
رأسها ينطق بنقام قلبها وصفام سريرتها....،تبسط كفيها ارعة إلى هللا أن يحرسني ويقيني
السوم ،وكانت قد هرمت وظلت مع ذلك محتفظة بو امتها وحالوا حديثها ورقة قلبها...،كانت
تسعى في إصالح ذاا البين ،وتسدي النصل ،وتقول الكلمة الطيبة ،تروح وتتمتم :الحمد هلل الحمد
هلل على كل حال" ،وفي قصة (باسمة " :)99 ،كانت ترجع من كل خيبة أمل وكأنها أول الظافرين
وآخرهم ،ثم ال يلب فشلها أن يستحيل سريعا إلى أمل أجمل وعزم وطيد ،كل المصائ التي توالت
عليها لم تغير نوع ابتسامتها ،تحاول بكل ما أوتيت من إرادا وعزم أن تتغل على مصابها" ،وفي
قصة (أفراح وليال مالح " :)121 ،وكانت حول كوخ حمدان جاراا طيباا ،يعطي إحداهن
بعض النقود فتشتري ل قمحا ،ويعطي جارا أخرى طيبة ...،أسرعت جارا طيبة وأكرمتها...،
تصح زوجها في ذهاب إلى المسجد وفي عودت من " .فتشير هذه العباراا إلى الدور ا يجابي
للمرأا ،فهي قوية وعجاعة ،حكيمة وذكية في بعض األحيان.
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ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى غياب األهداف المتعلقة بصورا المرأا في المنهال الدراسي،
مما أدى إلى ظهور العشوائية في تصوير المرأا في النصوص التي اختارها المؤلفون للمقرراا
الدراسية للغة العربية ،حي ال يوجد هدف واحد في المنهال الدراسي يشير إلى مكانة المرأا
وتمكينها في المجتمع ،كما يالحظ أنّ ال دور للمرأا بتاتا في إعداد مثل هذه المقرراا ،فهي حكر
على الرجال دون النسام ،وساعد على هذا أيضا تركيبة جهاز التعليم لعرب الداخل من قبل السلطة
ا سرائيلية.
الصفات الخارجية للمرأة في مقررات اللغة العربية للمرحلة الثانوية
أ ّكد المضةةمون التربوي في المقرراا الدراسةةية للغة العربية على صةةفة الجمال عند المرأا،
يقول (امرؤ القيس" :)13،وبيضة خدر ال يرام خباؤها **** تمتعت من لهو بها غير معجل
مهفهفة بيضام غير مفا ة **** ترائبها مصقولة كالسجنجل
وجيد كجيد الرثم ليس بفاحش**** إذا هي نصةةةت وال بمعطل" (انظر مقرر األدب العربي
القديم معلقة امرئ القيس ،وغيرها.)11
وفي قصةةيدا (ودع هريرا لألعشةةى" :)24،غرام فرعام مصةةقول عوار ةةها**** تمشةةي
الهوينا كما يمشي الوجى الوحل" ،وفي قصيدا(صلواا في هيكل الح :)82،
"يا لها من وداعة وجمال وعباب منعم أملود...،
ما أنت؟ أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود..،
آه يا زهرتي الجميلة لو تدرين ما جد في فؤادي الوحيد؟"
وفي المقابل أهملت المضةةامين التربوية صةةورا المرأا المحتشةةمة فجاما بأقل نسةةبة في هذه
المقرراا ،وفي رأي ال باح ثة ّ
أن ال تأك يد على مظهر المرأا وج مال ها ال خارجي أكثر من ال تأك يد
ليتفرغ من كل
على اهتمامها بتربية روحها وصقل عواطفها وحشمتها ووقارها هو تكريس لعقلها
ّ
إبداع وتشةةةوي لصةةةورتها الحقيقية ،وفي وصةةةف جزيئاا وتفاصةةةيل وج المرأا وجسةةةدها إثارا
لرغباا الرجل البيولوجية أكثر من إثارا عواطف الروحية السةةةةةةامية ،وهذه الصةةةةةةورا ا عالمية
للمرأا تسةةهم في تردي الذوق وانحراف بشةةكل وا ةةل ،وتؤدي إلى غياب صةةورا المرأا كشةةريك
حياا مسةةةا ٍو للرجل ،وإلى الخلل في تفكير الطالب وأفعالهم السةةةلوكية الواعية وغير المشةةةروعة،
وإلى تكوين معيةار جد يد عنةد المرأا يُبنى على تقةدير الجمةال ويغية عن ذهنهةا العمةل بمبةادئ
المجتمع و عادا ت وت قال يده وأعرا ف  ،و هذا يت ناقض مع ميزان التقييم ا لذي يُبنى على النظر في
القلوب واألعمال ،وليس على الصور والمظاهر.
وتؤ ّكد الباحثة ّ
أن ورام إهمال الصورا المحتشمة للمرأا من جهة وإبراز لمفاتن جسدها من
جهة أخرى في المقرراا الدراسية للمرحلة الثانوية منظومة متكونة من المصالل ،أبرزها مصلحة
األعدام في تشوي صورا المرأا العربيّة الفلسطينيّة ،ودعوتها إلى السفور ،وتخليها عن االحتشام.
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وتعزو الباحثة هذا األمر إلى غياب دور العرب الفلسةةةةطينيين في و ةةةةع المناهج الدراسةةةةية
لعرب الداخل ،وتوكيل أمر إعداد المقرراا الدراسةةية في اللغة العربية ألناس غير متخصةةصةةين
في الثقافة العربيّة الفلسةةةةةةطينيّة مما جعل المضةةةةةةامين التربوية لهذه المقرراا بعيدا كل البعد عن
ي أن يشةةترك متخصةةصةةو اللغة
ي ،فكان من الحر ّ
الصةةورا التي رسةةمها المجتمع العربي الفلسةةطين ّ
العربية مع متخصةةةةةصةةةةةي التاريخ والثقافة العربيّة الفلسةةةةةطينيّة في اختيار النصةةةةةوص للمقرراا
الدراسية حتى ال تظهر هذه الفجوا بين الثقافة واللغة.
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ظاهر( )2006التي أعارا إلى االهتمام بأنوثة المرأا وجمالها
وأناقتها بهدف ترويج القيم االستهالكية.
عمل المرأة ومهنتها في مقررات اللغة العربية للمرحلة الثانوية
جاما مهنة الخادمة بأعلى نسبة في مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانوية ،فقد جام في
قصة (نظرا" :)13 ،فقد استطاعت الخادمة الطفلة ،"..وفي قصة (القهوا الخالية" :)19 ،حتى
رحمت الخادم العجوز...،وقد عزت الخادم....،فغادرا الخادم الحجرا... ،ستجيم خادمتك مباركة
لخدمتك...،ودعا خادمت فحملت إلى الخارل" ،وفي قصة (نوبية تعبر النهر" :)101 ،كانت تعمل
مع أمها في بيت ثري خادما تقضي الحاجاا ...،فأخذا ترجو سيداتها الصغيراا أن يقنعن أمهن
بأخذها" ،ويتبين من المضامين ّ
أن الخدمة مهنة لم تقتصر على جيل معين من النسام ،بل كانت
مجاال لعمل الطفلة والبنت واألم والعجوز.
ومما تجدر ا عارا إلي ّ
أن مقرر األدب القديم للمرحلة الثانوية تجاهل جميع المهن والوظائف
بالنسبة للمرأا باستثنام اعتماد قصيدا بعنوان :رثام صخر للشاعرا الخنسام ،ووصية أمامة بنت
الحارث البنتها عند الزفاف ،حي ظهرا فيهما األسمام فقط دون التطرق لحياا كل منهما ،كما
ّ
أن مقرر األدب الحدي تجاهل في الغال عمل ومهنة المرأا ،فلم تظهر إال مرا واحدا خياطة،
ومرا بائعة ،ومرا قابلة ،ومرا خادمة ،با افة إلى كونها مغنية في ثالثة موا ع في هذا المقرر،
وربّما يعود السب إلى االعتقاد ّ
بأن هذا يتنافى مع دور المرأا األساسي والطبيعي كأ ّم وزوجة
والذي لقي اهتماما خاصا في المقرراا الدراسية ،ومحاولة لتأكيد ّ
أن خرول المرأا للعمل قد يؤدي
همالها لدورها األساسي ،ويشار إلى ّ
أن التعاليم والثقافة العربيّة الفلسطينيّة تح المرأا على
االهتمام ببيتها وأسرتها لكن ال يفرض عليها أن تكون حبيسة البيت ،فال تقف في وج عمل المرأا
مع و ع بعض الضوابط والمعايير.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جاكي وكولينز ( )Jackie, & Collins, 2010في غياب دور
المرأا العاملة في المجاالا المختلفة ،وبعدها عن األدوار القيادية.
ّ
إن تركيز المضامين على مهنة الخدمة وتجاهلها لمجاالا عمل المرأا والمهن األخرى التي
ّ
فمنهن
يمكن أن تشغلها المرأا ال يتوافق مع ما وصلت إلي بعض النسام العربياا في فلسطين،
الطبيبة والمحامية والمديرا والمعلمة وحاملة عهادا الدكتوراا والبروفيسورا في مجاالا متعددا،
ووصلت في اآلونة األخيرا إلى القضام و"الكنيست" عضوا فيها ،فالمضامين ال تعكس الصورا
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الحقيقية للمرأا العربيّة في فلسطين ،ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى قلة االهتمام في تطوير المناهج
والمقرراا الدراسية للطالب العرب.
بعد استعراض ومناقشة النتائج المتعلقة بتحليل مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانوية ترى
الباحثة ّ
أن هذه المقرراا التي تناولتها الدراسة ال تمثل واقع الحال للمرأا العربيّة في المجتمع
الفلسطيني في الداخل ،وهذا يعمق الهوا ما بين الجانبين الرسمي وغير الرسمي للتربية ،مما يعزل
المدرسة عن دورها الرئيسي ،وهو إعداد المرأا للحياا ،ففي ألوان وأطياف من األدوار التي تقوم
بها المرأا ،ومن خالل هذه األدوار تتجلى حقوقها وواجباتها ،ولكن المقرراا الدراسية لم تبرز
هذه األدوار ،ولم تتع ّمق في تقرير حقوق وواجباا المرأا ،بل عر تها بشكل عشوائي لم يرتكز
على أهداف محددا مسبقا ،ففي مقرراا اللغة العربية للمرحلة الثانوية نرى تأكيد المضامين على
واجباا المرأا كأ ّم في رعاية أبنائها ،وكزوجة في خدمة زوجها ،وهذا في ثنام على دور المرأا
تجاه األسرا ،وفي المقابل أغفلت هذه المقرراا التعرض الصريل لحقوق المرأا إال فيما ندر،
فأهملت إظهار حقها في التعليم ،وفي الجهاد ،وفي عرض المواقف السياسية المشرفة للمرأا ،وفي
ا عارا إلى النسام النابغاا والقياداا النسائية الناجحة في التاريخ ،وفي تأكيد حق العمل وعروط
بالنسبة للمرأا ودور المجتمع حيالها ،وأغفلت مشاركتها في صنع القرار داخل األسرا والتأكيد
على عدم مشاركتها في الحوار والمناقشة وإبدام الرأي كزوجة مع زوجها ،وابنة مع أسرتها.
وال عةةةك بأن المقرراا الدراسةةةية تعتبر من أنجع الوسةةةائل للحد من التمييز ةةةد المرأا أو
غيرها ،كونها مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنشةةةئة األجيال ،وتشةةةكل قاسةةةما مشةةةتركا لك ّم كبير من طلبة
المدارس ،إ افة إلى ال سهولة الن سبية في اتباع معايير ومنهجية موحدا لتر سيخ وتعزيز المفاهيم
المتعلقة بالعدل بين الرجل والمرأا في محتوى المقرر ،ف ضال عن ا ستمرارية تأثيرها على الطلبة
في فترا عمرية مهمة ومتصلة وطويلة.
وتنطلق األهمية القصةةةةةةوى الهتمام المقرر بالمرأا وقضةةةةةةاياها؛ باعتبار مكانة المرأا تمثل
محورا يتقاطع مع المنظومة الثقافية والمجتمعية التي يفترض أن تمثل األساس الثقافي الذي ينبثق
عن أحد المحاور األساسية للمنهال الدراسي ،لتعزز الجان الجيد من الثقافة والمناس للعصر،
إ افة إلى تمكين الطالبة من اكتساب قيم ومعايير تعزز من مكانة المرأا وتساعدها على التخلص
من العاداا والخرافاا التي تكرس التمييز ةةةةةةدها .لقد جاما المضةةةةةةامين التربوية للمقرراا
الدراسةةية على أسةةاس من التمييز ةةد المرأا ،وما زالت موجودا ،وهذا يدل على أنها في و ةةع
سةةيم من حي تصةةوير المرأا بصةةورا سةةلبية ةةعيفة ،تعرض المرأا غالبا ةةمن إطار األدوار
التقليديّة المحضةةةة ،فالمقرراا نادرا ما تصةةةور المرأا كشةةةخصةةةية مبادرا تخطط لنشةةةاطاا ،أو
ي ،ولكنها تؤكد فقط دور المرأا األ ّم،
تبح عن مغامرا ،أو عندها ح اسةةةةةةتطالع فكر ّ
ي وعقل ّ
والزوجة ،فهي ربة البيت ،تقدم الخدماا المنزلية ،وتدعم وتسةةةةاند الذكور في األسةةةةرا ،وتتجاهل
التراث األدبي والبطولي والثقافي والعلمي والفلسفي للمرأا.
بأن "مكان المرأا هو البيت"؛ ّ
إن االعتقاد السةةةةةةةائد لدى الطالباا في المرحلة الثانو يّة ّ
ّ
ألن
"المرأا العاملة خارل البيت ال يمكنها أن تكون أ ًّما صةةةةةةالحة تقوم بواجباتها كاأل ّم التي ال تعمل"،
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"فاألعمال المنزلية من وظائف المرأا ال يج على الزول مشةةةةةةةاركتها في وإ ّن ما ل الخيار في
ذلك" ،مما يجعل المرأا العاملة تضحي أكثر من الرجل من أجل الحياا الزوجية وهي غير مجبرا
على ذلك .كما ّ
أن "الزول واألوالد يج أن يحتلوا المرتبة األولى في حياا المرأا" ،وهذا يجعل
الفتاا مرتبطة بالرجل ،ال تسةةةةتطيع تحقيق ذاتها إال من خالل " ،فأدوار السةةةةلطة ،الهيبة واالبتكار
هي للرجال"ّ ،
ألن "المرأا أ عف من الرجل عقليا وج سمانيا" ،فال ت ستطيع أن ت شغل المنا ص
التي يشةةةةغلها الرجل ،وهي "محاطة بالعاداا والتقاليد التي تؤثر على تصةةةةرفاتها ،فتهتم بما يفكر
الناس عنها" ،وهذا يجرد الفتاا من استقالليتها ويمنعها من التقدم وا بداع واالبتكار.
وال عك أن المضامين التربوية للمقرراا الدراسية ساعدا في ترسيخ هذه االعتقاداا ،فقد
صة للجنة العمل على مكانة المرأا الفلسطينية في إسرائيل( ،)2005في الجان
أعارا دراسة خا ّ
المتعلّق بكون المقرراا الدراسةةةية المتوفرا للمدارس العربية تتضةةةمن اسةةةتخداما واسةةةعا ألنماط
جندرية ،كما أعةةارا المعطياا األوليّة للمسةةل االجتماعي االقتص ةادي الثاني  2007الذي أجرت
جمعيّة الجليل -الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدماا الصةةةةةةحية -إلى ّ
أن نسةةةةةةبة الطالباا
اللواتي تركن التعليم بسب الزوال والحمل وغيره تصل إلى .%35
ّ
إن سةةجن المرأا في إطار تقليدي يؤدي إلى خسةةارا المجتمع لرأسةةمال إنسةةاني قيم ،والنماذل
أقرتهةةا المضةةةةةةةامين التربويةةة تمنع في الواقع المرأا من تطوير قةةدراتهةةا العقليةةة
التي
ةة
ة
ةةةةةوي
النسة
ّ
واالنفعالية االختيارية ،ألنها ال تعترف بها كفرد بذاتها ،وتمنعها من المسةةةةةةاهمة الفعالة في تطور
المجتمع الذي تعيش في  ،وتحرمها من عالقة متجانسةةة مع الرجال ،ولهذا تتوقع الباحثة اسةةتمرار
انعكاس هذه الصةةةةورا سةةةةلبا على الفتياا العربيّاا الفلسةةةةطينيّاا في الداخل ،وحصةةةةر خياراتهن
المهنيّة ،وتحديد وقولبة مشةةاركتهن في بنام المجتمع ،فالصةةور والنماذل للمرأا في هذه المقرراا
لها قوا عجيبة لجعل الفتاا تحدد من طموحها و قدراتها وأ هدافها المهنية ،فتبدأ بتقدير الجمال
والنعومة ،وتذويت نفسةةةةةةها للدور األسةةةةةةاسةةةةةةي الملقى عليها كأ ّم وربة بيت ،وتتقول داخل مهن
محدودا جدا في المجتمع.
تؤمن الباحثة ّ
أن المرأا تشةةةةةكل نصةةةةةف المجتمع ولكن تأثيرها ينعكس على المجتمع بكامل .
ولكي تسةةةةةاهم في بنام المجتمع فال بدّ من إعدادها إعدادا جيدا .ومسةةةةةؤولية إعداد الفتاا من عرب
الداخل متعددا األطراف وأولها األسرا ألنها المح ضن األول لألبنام والمسئولة عن توجهاتهم .ثم
يأتي دور ا عالم في المسؤوليةّ ،
فإن لإلعالم دورا كبيرا في زمننا المعاصر ،ول من األهمية ما
يجعل في المرتبة الثانية بعد األسرا في تنشئة األجيال وتربيتها .ثم يأتي دور المناهج والمقرراا
الدراسةةةةةةية التي ما زالت تحت إعةةةةةةراف وزارا المعارف والثقافة ا سةةةةةةرائيلية ،حي ال بد من
اسةةتبدالها بمناهج مسةةتترا ،حتى تتضةةافر الجهود من قبَل الجميع :األسةةرا ثم المؤسةةسةةاا الدعويّة
وا عالميّة والتربويّة كالمدارس والكلياا والجامعاا من أجل تغيير هذا الو ةةةع للمرأا ،والعمل
على تعليمها وتثقيفها ،فلها من جداتها العالماا خير قدوا في أن تحذو حذوهن في طل العلم ثم
ن شره بين الن سام ،وبذلك تتخلص من سلبيتها وتقهقرها وتراجعها .فالمرأا هي التي تنهض باأل ّمة
عندما تكون على مسةةةةتوى مسةةةةؤوليتها وعيا وفهما وسةةةةلوكا ،وعندما تنظر إلى الحياا من خالل
ثقافتها فإنها تعرف مكانتها ،ومن ث ّم تبني جيال رائدا يسير على هدي الثقافة والتاريخ والعقيدا.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2019 )5(33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol33/iss5/5

Abu-Moch: The Image of the Woman in the Arabic School Text Books for Palest

فائدة أبو مخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 873

وتؤكد الباحثة في خالصةةة بحثها على ّ
أن الصةةورا المشة ّةوهة للمرأا أحيانا؛ والمه ّمشةةة أحيانا
أخرى ،التي يدعمها المنهال "ا سةةرائيلي" والمؤسةةسةةة "ا سةةرائيلية" وذلك من خالل سةةياسةةاتها
التربوية والثقافية تجاه العرب لعدمهم قوميا وحضةةةةةةاريا ،اسةةةةةةتطاعت أن تتحكم بالتربية والثقافة
الرسةةةميتين حتى تحصةةةل على هوية دونيّة خنوعة ،ومن آثارها نجد ّ
أن الفتاا العربيّة الفلسةةةطينيّة
قللت من ثقتها بنفسةةةةةةها ولم تسةةةةةةتطع اكتشةةةةةةاف كل قدراتها الممكنة ،مما جعلها تؤثر على نوع
مدعوا إلى
المشةةاركة االجتماعية واالقتصةةادية المسةةتقبلية لها في الوقت وفي المكان الذي هي في
ّ
مواكبة العصر ألنها نصف المجتمع ،والمسئول المباعر عن تربية األبنام بحكم اتصالها المباعر
بهم ،فالحدي عن المقرراا الدراسةةةةية ا سةةةةرائيلية لعرب الداخل وتأثيره على عةةةةخصةةةةية الفتاا
طويل ،ويتطل تكثيف التدري للكوادر المشةةةةاركة في التأليف ومتابعة المدققين لضةةةةمان نجاعة
المقرراا قيد ا عداد ،إ ةةافة إلى ةةرورا إعادا النظر في المقرراا الدراسةةية الحالية لتعديلها،
وهذا ما أ ّكده هرماتي (لدى بيادسة )36 ،1994 ،أمام لجنة المعارف والثقافة التابعة للكنيست في
سةةةةةياق يوم دراسةةةةةي عقدت هذه اللجنة لدراسةةةةةة مدى مالئمة المناهج والكت الدراسةةةةةية للطالب
مستهلكي هذه المناهج والكت  ،وأثبتت هذه الدراسة التي عملت مناهج المدارس بما فيها المدارس
العربية أن نحو  %95من هذه المناهج ال تالئم الطالب الذين أعدا من أجلهم ،كما وأ ّكده محمد
حبي ة هللا ( )70 ،1993بقول ة  " :لةةدى تحليلنةةا ألهةةداف التعليم كمةةا وردا في منةةاهج األدب
والتاريخ والدين واللغة والتي تتصةةةةةل بصةةةةةقل الذاا ،وتنمية الهوية ،وتقوية روح االنتمام ،وبنام
الشةةةخصةةةية ،واكتسةةةاب القيم ،نرى تركيزا وا ةةةحا على إكسةةةاب قيم حضةةةارية تتصةةةل بتكوين
عةةةةةةخصةةةةةةية المتعلم والتأكيد على ذاتيتها وانتمائها في المناهج المعدا للطالب اليهود ،بينما نجد
تركيزا أ قل بكثير إلى در جة عدم وجود أي أ هداف مدر جة في الم ناهج الم عدا للطالب العرب
والتي تتصل بنفس المجاالا أعاله( الهوية واالنتمام.")...
يسعى المجتمع العربي الفلسطيني اليوم إلى اللحاق بعجلة التطور التي تتراكض أمام وفي
ظل العولمة التي أصةةبحت فيها دول كاملة غير منتجة بل مسةةتهلكة للبضةةائع واألفكار التي تنتجها
دول أخرى من جهة ،كما يسةةةةعى إلى المحافظة على الهويّة العربيّة الفلسةةةةطينيّة من جهة أخرى،
وفي ظل هذا الصةةةةراع ينبغي االسةةةةتفادا من كل القدراا البشةةةةرية المتوفرا في المجتمع ،وإزالة
العوائق التي تقع أمام تطوير هذه القدراا البشةةةةةةرية لدى الرجال والنسةةةةةةةام ،والمجتمع العربي
الفلسطيني في هذه البالد أمام خياراا :فإما تطوير قدرات البشرية رجاال ونسام من خالل التربية
لمواجهة العولمة ،أو االسةةةةةةتمرار باسةةةةةةتهالك السةةةةةةلبي الذي يحدده ل غيره .وال بد من اختيار
اسةةتراتيجية معينة للتغيير وال عةةكّ أنها المنهجية العربيّة الفلسةةطينيّة المتكاملة التي نحاكم ونواج
بها العولمة.
التوصيات
في وم نتائج الدراسة ومناقشتها توصي الباحثة باآلتي:
 .1تغيير صةةةةةةورا المرأا النمطية التي عززتها المقرراا الدراسةةةةةةية الحالية ،وتطوير مناهج
ومقرراا دراسةةةية تعكس صةةةورا إيجابية للمرأا ،فلو اسةةةتعر ةةةنا األسةةةس العامة والمبادئ
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.9
.10

التربوية التي تبنتها وزارا المعارف والثقافة في خطتها للمنهال للمدارس العربية لوجدنا
افتقارها ا لكلي لمو ةةةةوع المرأا بشةةةةكل مسةةةةتقل ،فلم ترد في أية بنود في األسةةةةس الفكرية
والوطنية واالجتماعية والمعرفية ،أو حتى األساس النفسي.
تضمين المقرراا مو وعاا تبرز صورا الرجل القائم بمسؤوليات  ،المربّي المعاون ألهل
بيت أبا وزوجا وأخا وابنا وع ضوا فاعال في المجتمع ،وتبين ح سن معاملة الرجل ألهل بيت
واحترام للمرأا لتصحيل طريقة التعامل مع المرأا بأدوارها المختلفة.
تخصةةةةةيص جزم أو وحدا دراسةةةةةية في مقرراا اللغة العربية وغيرها في المرحلة الثانوية
لنشةةر الوعي بمسةةؤولية المرأا تجاه ربها ودينها وأسةةرتها وبلدها ومجتمعها ،وجعل تو ةةيل
هذه المسؤولية هدفا من أهداف المناهج والمقرراا.
تأكيد المضةةةةةةةامين التعليمية على الرسةةةةةةةا لة الثالثية للمرأا كزوجة وأم وامرأا عام لة في
المجتمع؛ ألن التوازن بين عملها ومساهمتها في األنشطة االجتماعية واالقتصادية والتربوية
من جان وإدارتها ألسةةةةةةرتها من جان آخر هو المعادلة الحقيقية لنجاح المرأا من عرب
الداخل الذي سةةةةةنظل نتطلع إلي  ،والتي ال بد من الوصةةةةةول إليها من أجل حياا أفضةةةةةل لهذا
المجتمع.
إدرال معلوماا عن النسةةةةةةام اللواتي يمكن أن ّ
يكن نماذل تحتذى في أدوارهن حتى ينشةةةةةةأ
مرجع يستشهد ب في السياق العربي الفلسطيني في الداخل .وينبغي توجي اهتمام خاص إلى
دور المرأا الفلسةةطينية في "إسةةرائيل" في التاريخ والمجتمع المعاصةةر بشةةكل خاص ،ودور
المرأا في التاريخ العربي بشكل عام.
إعراك المرأا في اللجان المراقبة للمضامين التعليمية ،وانضمامها للجنة المؤلفين للمقرراا
الدراسية للتنسيق معهم حول تبني استراتيجية وا حة حول صورا المرأا في هذه المقرراا.
إ عداد البرامج المحك مة المتق نة التي تحقق الع نا ية والر عا ية المت كام لة للمرأا في مراحل ها
المختلفة ،بعيدا عن األنشةةةةطة المشةةةةبوهة للجمعياا التي تعمل على هدم كيان المرأا وقيمها
تحت ستار العناية بها والدفاع عن حقوقها.
تبنّي مؤتمراا دوريّة للمرأا العربيّة الفلسةةةةطينيّة في الداخل بشةةةةكل خاص ،بما يحافظ على
مكوناا عةةخصةةيتها ويراعي خصةةوصةةياتها ويؤهلها لمواكبة المسةةتجداا التي تهمها ،وذلك
من خالل تو يل معالم عخصيّة المرأا وتمي ٌُّزها ،وأن تسعى لتحقيق تلك الشخصية بالبنام
وتتعهدها بالرعاية.
أهمية العناية برصةةد وجمع وتصةةنيف نتائج وتوصةةياا البحوث والمؤتمراا والندواا التي
تُعقد بشأن المرأا ،بجانبيها ا يجابي والسّ لبي ،لالستفادا من ا يجابي منها ومحاولة تطبيق ،
والسّلبي باالنتباه لمكايد العدو وتجنُّ الوقوع في حبائل .
إجرام البحوث العلمية ال شةةةةةةاملة لتقييم جميع المقرراا الدراسةةةةةةية لعرب الداخل بمراحلها
الثالثة وتحليل مضامينها بهدف التعرف على صورا المرأا في هذه المقرراا.
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