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 ملخص الدراسة
 

 نػ ؿ ورار ػو ومػدا وػواور ظ ػورإىل الوظػائف الػت وقػـو اػا ادلػرأة يف ادلتعػرؼ الىل ىذه الدراسة إ هتدؼ
ة صػػػور ورسػػػػومات ووبػػػارات واردة يف زلتػػػػوا كتػػػب العلػػػػـو والرياضػػػيات يف ادلرحلػػػػة االبتدائيػػػة يف دولػػػػ يفادلػػػرأة 

ن أ ػ  ذلػك وم .وذلك مقارنة بصور الذكور -مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج وىي من إوداد  –الكويت 
ادلػػرأة يف امتمػػ   للمضػػامني الرتبويػػة ادلتعلقػػة بوظػػائف رصػػد وػػاـزلاولػػة العمػػ  ولػػ  إىل احلاليػػة الدراسػػة  سػػعت

دورىػػا العمػػيم يف ادلنػػ ؿ ورار ػػو وال بػػد للمنػػاىج . ويف ظػػ  ركػػائ  الرتبيػػة ا سػػ مية أػػ ف للمػػرأة لتنميتػػو ويدي ػػو
الػػذكر وظػػائف وأػػر رةيػػة وفاوليػػة ال وفاضػػلية بػػني  ميػػة امتمعيػػة حػػداث التن الدراسػػية أف وػػوازف بػػني ا مػػرين

 . وا ن  
وربيػػػة ادلػػػرأة لتمكين ػػػا يف ادل ػػػاركة ومليػػػة الباح ػػػاف بتلليػػػ  الصػػػور والكلمػػػات ووقػػػو  مػػػدلوالهتا يف  قػػػاـ

ح ػاف أيضػا البا وقػاـ. والتكامػ  ومبػا يسسػا التنػوع وال ػرا  بصػورة أوسػ  وأومػر يف امتم  ادلػديالفعالة للعم  
بغػػرض وكػػوين أكػػرة وامػػة وػػن أوػػداد ادل ػػاركني )الػػذكور وا نػػاث( يف وػػدليف وإوػػداد الكتػػب ادلػػذكورة  تتبػػ ب

 قػػػػاـولػػػػ  مػػػػن ج يليػػػػ  ا تػػػػوا . ووػػػػ وة مػػػػدا م ػػػػاركة ادلػػػػرأة يف وػػػػدليف الكتػػػػب والتػػػػد   يف ادليػػػػداف العملػػػػي
 لتتبػػػ السػػػت    ا مػػػر و  -مػػػن انينسػػػني  - وصػػػناع القػػػرار مػػػ  وػػػدد مػػػن ادلعلمػػػني ميدانيػػػةالباح ػػاف مبقػػػاب ت 

وسػب  ككػني ادلػرأة يف إ ػرا   مدا مواكبػة ادلنػاىج احلاليػة للتغػ ات اال تماويػة واالقتصػادية والسياسػية ادلعاصػرة
 .ادلناىج الدراسية احلالية

وػدد ادلػسلفني ومػا يقػار  مػن  مػن%  11 نسػبة ولػ يف كتػب العلػـو  وفالػذكور ػلتلػو د الباح اف أف 
 يفػػوؽ؛ وػػدد الػػذكور يف الصػػور  لػػذكور شلػػا يسكػػد سػػيطرة ذكوريػػةيم ػػر اػػا  ػػ وص مػػن ا% مػػن الصػػور 00

صػورة أي ػا ذكػور مقابػ   01ويف كتػا  مػن الكتػب وردت ال ل ني وىػي نسػبة كبػ ة وقلػ  مػن حضػور ا ن ػ . 
 صورة واحدة لطفلة واقفة ال وفع   يئا.

وعػػاي مػػن إبعػػاد العنصػػر النسػػائي يف ادل ػػاركة يف ذلك كػػالرياضػػيات   إىل أف كتػػب نتػػائج الدراسػػةو ػػ  و 
أػػ  وت ػػاوز  أقػػم مػػن  ػػاقم التػػدليف أمػػا صػػور ا ن ػػ %  12التػػدليف أػػادلرأة و ػػك  مػػا يقػػار  مػػن ومليػػة 
 من رلموع الصور. %  54 حضورىا

ن أف ادل ػال سػيما يف كتػب العلػـو ومن النتائج الت ودؿ بوضوح ول  و ود يي  واضػ  لصػاا الػذكور 
ضلػو وػدد كبػ   ػدا مػن الوظػائف بينمػا ونلصػر وظػائف ادلػرأة يف ميػادين أنمار ووقػوؿ النا ػئة وصورىا وو و 

وال وعكػػػػا الواقػػػػ  أػػػػادلرأة اليػػػػـو م ندسػػػػة يف احلاسػػػػب ا   وعػػػػد ولػػػػ  أصػػػػاب  اليػػػػد م نيػػػػة معروأػػػػة وزلصػػػػورة 
كتفػػي جتػػايف الواقػػ  وواحلاليػػة ة ... لكػػن الكتػػب ادلدرسػػيوأسػػتاذة  امعيػػة وم ندسػػة معماريػػة وم ندسػػة بػػرتوؿ 
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وإذا  وظػػػائف زلػػػددة أػػػا ـ وطػػػب  ووغسػػػ  وجتفػػػف ادل بػػػا وك ػػػم  ػػػعر البنػػػت ووتسػػػوؽ با  ػػػارة إىل بضػػػعة
. وملػػػت يف اخلػػػارج أفػػػي الغالػػػب يف وزاري وزارة الرتبيػػػة )معلمػػػة( أو يف وزارة الصػػػلة )شلرضػػػة أو  بيبػػػة( أقػػػم

الػذي يم ػر يف كتػب  رأة يف ونػوع م ػم كمػا ىػو احلػاؿ مػ  الر ػ وبارتصار  ديد مل وربز الكتب الدراسػية ادلػ
ومليػة يف  -بعػدد أكػرب –ضرورة ا رتاؾ ادلػرأة ومن ووصيات الدراسة الراىنة  .العلـو وىو ؽلارس و رات ادل ن

الذىنيػػػة النمطيػػػة ل ن ػػػ ،  والعمػػػ  ولػػػ  وغيػػػ  الصػػػورة ،وػػػدليف وارتيػػػار موضػػػووات الكتػػػب الدراسػػػيةإوػػػداد و 
حيػث بػدأت وتبػوأ وظػائف متنووػة يف  ػل احلقػوؿ ادلعرأيػة الرأيعػة  بصػورة أاولػة وظػائف ادلػرأة امتمعيػةووقد  

 .دوف ا ر ؿ مب ام ا ا سرية
 

 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 elementary schools in Kuwait that published by 

Arab Bureau of Education for the Gulf States. 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 two researchers of this study will analyze the pictures, words 

and themes that are portrayed in children textbooks and adjust the results 

in the upbringing of empowering women in their effective participation 

inside and beyond the range of the house. The analysis will also consider 

the number of female and male participants that wrote and edited these 

textbooks and how these experts impersonate the important roles of 

women in the house and in society. In addition, the two researchers will 

interview the educational policy makers and teachers to recognize the 

progression of the current curriculums with the social, economical and 

political changes that are occurring in Kuwait.    

The researchers found that 91% of the authors that wrote the 

science books are male and around 75% of the pictures in the books are 

occupied by male presentation confirming the male domination; the 

number of males in the pictures exceed the number of females by two 

thirds and this big percentage belittles the female presentation. Also, in 

one of the books there were in total 71 pictures of male presentation and 

only one picture representing a standing little girl.  
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 The study indicates that the mathematic books also discard 

the woman’s appearance and participation in writing the books where 

only 10% of the authors are female. Furthermore, forty five percent of 

the pictures in the mathematic books represent the female gender.  

 

 The results of the study signify the clear male favoritism 

especially in the science books where by the female image and 

profession are not fairly presented to the minds of youngsters. The 

female profession that is viewed in the books are minute and does not 

exemplify the woman today. In addition, the current school books ignore 

reality and subside with portraying women as mothers who clean the 

house, wash the dishes and take care of the children or women who work 

at either the Ministry of Education as teachers or at the Ministry of 

Health as nurses. Thus, the female profession in the school books are 

degraded compared to the male profession where there are multitude and 

varied careers for the male gender. One of the study’s suggestions is to 

signify the importance of woman’s participation in the procedure of 

writing, preparing, and choosing the topics that will be in the school 

books. 
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 املقدمة

االحتكػػػاؾ اليػػػومي بػػػدأراد أ ضػػػاأة إىل يف ادلرحلػػػة االبتدائيػػػة الفكريػػػة واال تماويػػػة الطالػػػب حيػػػاة  وتسػػػ 
سػتكوف ادلدرسػة مػن أىػم الوسػائم الػت و ػك  والوسػائ  ا و ميػة الػت يو ػو واحلي الذي يسكن أيػو  أسروو

امتم  الػذي ينتمػي بػو  ،يػ داد معرأػة بنفسػوكػي وو وده بػالعلـو وادلعػارؼ واخلػربات انيديػدة وادلنممػة    صيتو 
يبػدأ الطفػ  يف التمييػ  بػني الػدور اال تمػاوي أيضػا الو ن الذي يعيش أيو. ويف مرحلة الطفولة ادلبكػرة بو  ،إليو

ورغبتػػو يف يقيػػر ذاوػػو ادلسػػتقب ،  ووطلعػػو دل نػػةللػػذكر وا ن ػػ  كمػػا أف قابليتػػو للتقليػػد ، وحبػػو ل ستك ػػاؼ ، 
 .ول  أكم  و و من العوام  اذلامة يف صياغة   صيتو وونميت اتمعو واالندماج م  رل

ور   أعلية ادلرحلة االبتدائية بالدر ة ا وىل إىل أهنا "القاودة الت يروك  ولي ػا بنػا  التعلػيم يف ادلراحػ  و 
 ػا" )أبػي ، ادل تلفة والوسػيلة الفعالػة لتػدويم وحػدة ا مػة والك ػف وػن مواىػب أبنائ ػا وقػدراهتم وا أػادة من

الػػت من ػػا يصػػن   يف وضػػ  اللبنػػات التم يديػػةمنػػذ السػػم ا وىل مػػن حيػػاة الطفػػ  يبػػدأ  (.121ـ، ص 1111
ال الػػػػػث ابتػػػػػدائي  للصػػػػػف العلػػػػػـو. ورد يف مقدمػػػػػة كتػػػػػا  يةادلسػػػػػتقبلوظيفتػػػػػو  داأػػػػػو النتقػػػػػا أح مػػػػػو ويضػػػػػ  أى

كػػرب و وضلػػن يف ف وكػػوف ونػػدما وو والػػده مػػاذا يػػب أيف السػػنوات ا وىل مػػن حيػػاة الطفػػ  يسػػدل"ـ( 1112)
بلداف اخلليج العريب يف حا ػة إىل وو يػو أبنائنػا إىل ادل ػن الػت ػلتػاج إلي ػا امتمػ ، ويعتػرب وػدريا العلػـو رلػاال 

للصػػف  كتػػا  ادلعلػػم، انمػػر 05رحبػػا لتو يػػو الت ميػػذ منػػذ سػػم حيػػاهتم ا وىل وو ي ػػا م نيػػا دراسػػيا" )ص 
و ػػد انتبػػاه الصػػغار ادلػػذكورة يف الكتػػب ادلدرسػػية رسػػومات وا م لػػة والعبػػارات وذلػػذا أػػ ف ال (.05ال الػػث، ص 

متنووػػة وناسػػب ال ػػرػلة ادلسػػت دأة مػػن انينسػػني أػػ  يليػػر االوتنػػا   ػػنا ولػػ  وكػػوف ومػػن ا عليػػة مبكػػاف أف 
 حسا  ا رر.

التعليميػة ال ريػة يصػن  البيئػة يسػتطي  أف ىػو الػذي  -بصفة وامػة  -يف ادلدارس ادلن ج الرتبوي السليم و 
كػػ  اني ػػود ادل طػػم ذلػػا والػػت للطفػػ  دارػػ  ورػػارج الفصػػ  الدراسػػي وبػػذلك يتضػػمن ادلػػن ج ال ػػام   ا منػػة 
إف  (.P. 7 ،Mclean ,1995الوقػػت والنػػاس وادلسػػاحة وادلصػػادر لتلقيػػر ا ىػػداؼ ادلر ػػوة وربويػػا ) وسػػت مر

صر ول  الكتب الدراسػية ألسػب، بػ  ي ػم   يػ  ال يقتومبدلوالوو الواسعة ادلن ج الدراسي يف حقيقة ا مر 
الكتػػػػا   اخلػػػػربات وادل ػػػػارات وادلعلومػػػػات الػػػػت وعمػػػػ  ولػػػػ  ونميػػػػة   صػػػػية الطالػػػػب دارػػػػ  ورػػػػارج ادلدرسػػػػة.

مػػن أنػػو "مػػن أك ػػر أوويػػة ادلػػن ج أعليػػة ، ذلػػك أنػػو ػلتػػوا  تػػوادلدرسػػي  ػػ   أساسػػي يف زلتػػوا ادلػػن ج وونبػػ  أعلي
أو ادلصورة أض  ون كونػو احلليػف ا وؿ للتلميػذ ووػن  ريقػو يقػـو ادلعلػم مبلاولػة  ول  الو يقة الرمسية ادلكتوبة

يػذىب وػدد كبػ   (.140ـ، ص0220يقير احلد ا دىن ل ىػداؼ التعليميػة ادلعلنػة " )سػليماف والع مػاف، 
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 books areأدوات التغػ  اال تمػاوي )مػن ( إىل أف الكتا  ادلدرسي UNESCO, 2004, p. 62من ادلربني )

tools of social change.) 
أذىػػػػاف ادلػػػػػربني مػػػػػن التن ػػػػػئة ا سػػػػرية وادلدرسػػػػػية دائػػػػري ال سػػػػػيما يف و ػػػػغ  قضػػػػػية التليػػػػ  ضػػػػػد ادلػػػػرأة 

ادلت صصػػػني يف رلػػػاؿ الطفولػػػة إذ أف الفتيػػػات منػػػذ ادلراحػػػ  الدراسػػػية ا وىل يتعرضػػػن لتلػػػديات متنووػػػة أرػػػذ 
أف أػرص ا نػاث يف اللعػب ولػ  سػبي  ادل ػاؿ أقػ  مػن إىل د الباح وف يتعقبوهنا أت   الدراسات يف ىػذا الصػد

اسػػتمتاوا  أػػرص الػػذكور شلػػا يػػس ر سػػلبا ولػػ  نمػػرهتن  نفسػػ ن و دائ ػػن الرياضػػي وأػػوؽ ذلػػك كلػػو أػػ هنن أقػػ 
وػن  اوفاقيػة  (.Frost, Brown, Sutterby, & Thomton, 2004, p. 39بػالبنني ) مبمارسػة الرياضػة قياسػا

إوػػداد الطفػػ  حليػػاة وست ػػعر ادلسػػسولية يف رلتمػػ  حػػر، بػػروح مػػن التفػػاىم والسػػلم ة "حقػػوؽ الطفػػ  ولػػ  ضػػرور 
 (.11، ص 0226، الل نة الو نية للطفولػة، ـ 0222" ) امعة منيسووا، والتسام  وادلساواة بني انينسني

مػػ    نسػػانيةنينسػػني يف احلقػػوؽ احػػر ادلسػػاواة بػػني اونفيػػذ لضػػماف وكبػػ ة وذلػػذا أػػ ف الرتبػػويني ذلػػم م ػػاـ ك ػػ ة 
 .مراواة رصوصية انينسني

مػػن العػػادات ال ػػرقية الػػت ي ب ػػا وػػن  غػػ  قليػػ ادلػػرأة العربيػػة وعػػيش مػػ  كػػم يعتقػػد بعػػ  البػػاح ني أف 
يف البيػت ويػدرؾ  -ومومػا   –يف ونمية رلتمع ا. لقد مت ارتػ اؿ دور ادلػرأة وال املة ادلساعلة احلضارية الفاولة 

( أف وفعيػػ  351ص  ،ـ 0225واذلنيػدي  ،ماويػة مػن منمػور وربػوي )النقيػبادلت صصػوف يف القضػايا اال ت
دور ادلرأة وأػر زلكمػات ال ػريعة السػملة وبعيػداا وػن العػادات انيػائرة مػن مطالػب ا صػ ح يف الفكػر العػريب 

قيمػو  أف يفػرض -ب ك  ظاىر أو مسػترت– ـ( ال سيما أف ا ظلوذج الغريب ػلاوؿ 0223 ،ادلعاصر )احليدري
الر ػػ  وادلػػرأة ال يقػػ   ؛ج الغػػريب ادلتمركػػ  حػػوؿ ادلػػرأة وأكػػرة الصػػراع بػػني القطبػػنيذ وا ظلػػو  .ال ػػرؽ ػػعو   ولػػ 

(. ورغػم العقبػات ادلروبطػة بوضػ  111ـ، ص 0220)الكنػدري، والعادات الراكدة رطرا ون الوض  السائد 
وػدد الػذكور وىػو أمػر غلػب إغلػاد  النسا  وادليا إال أف وفػوق ن يف  ػل ادليػادين ودرػوذلن انيامعػات بػدأ يفػوؽ

 .(,p. 91 Brott ,2007التوازف ضلوه )
ومن وبا   اخل  اوساع دائرة حقوؽ ادلػرأة سياسػيا واقتصػاديا وا تماويػا إذ بػدأت ادلػرأة العربيػة وقػتلم  

 مػا -يف  وانػب وديػدة  -ميادين  ديدة  ادلػا ح بػت ون ػا ومنعػت من ػا وذلػذا أػ ف ومليػة التن ػئة القدؽلػة 
 .وادت صاحلة لتلبية متطلبات إوداد الفرد مستقبليا

مػػن ىنػػػا نعلػػػم أف ادلتغػػػ ات الك ػػ ة وػػػدوونا دائمػػػا إىل مرا عػػػة ووطػػوير ادلنػػػاىج الدراسػػػية ومن ػػػا الكتػػػب 
ادلدرسية كي وليب متطلبات ووطلعػات الفػرد وامتمػ  و ف التغيػ  سػنة احليػاة أػ ف الدراسػات الت صصػية دائمػا 

رصػػػد التغػػػ ات ووقػػػدـ ادلقاربػػػات الػػػت مػػػن  ػػػدهنا يسػػػني واقػػػ  الكتػػػب ادلدرسػػػية ال سػػػيما يف وفلػػػ  الواقػػػ  وو
   ادلرحلة االبتدائية الت وعد قاودة أساسية لبنا  ال  صية.

 
 



 0 

      تعريف املفاهيم واملصطلحات
ف الطػػػرؽ ادلن  يػػػة يف البلػػػث يف العلػػػـو ا نسػػػانية والػػػت وسػػػع  إىل وصػػػ  ريقػػػة مػػػنيليػػػ  ا تػػػوا   

مػػ  وقػػد  ا دلػػة والرباىػػني لػػدوم مصػػورة( مسػػمووة أو )مكتوبػػة أو كمػػا أو كيفػػا دلػػادة زلػػددة ا فػػوظ  ا تػػوا 
 موضوويا.منمما و التللي  ووو يو ادلفاىيم وو ي ا 

غراأيػة الػت وضػعت و ا  كاؿ والرسومات التوضػيلية والصػور الفووالكلمات والعبارات و الصورة   ي  
إف صػورة  .صػلة بػادلرأة اوذلػ وبغػرض الت ػوير أو التوضػي  أو ا  ػرا  ادلقرر دلقاصد وعليميػةيف الكتا  الدراسي 

مػػػن رػػػ ؿ مسػػػات   صػػػيت ا وػػػن ا ن ػػػ  لػػػدا ا  فػػػاؿ لػػػت وكونػػػت ( "اImageالصػػػور الذىنيػػػة ) ادلػػػرأة ىػػػي
[ وسػ م الػتوػسمن اػا  و  وا دوار الت وستطي  القياـ اا والوظائف الت و غل ا وادلكانة الت يتل ا والقيم الػت
صػػورة ا ن ػػػ  يف ـ،  0224يف و ػػكيل ا الكتػػػب الدراسػػية يف مرحلػػػة التعلػػيم ا ساسػػػي" )ادلعػػدوؿ و رػػػروف، 

 (.01ص ،  التعليم ا ساسي
م مػػػا  ، مت و ػػػة أـ غػػػ  مت و ػػػة ، ادلػػػرأة   ادلقصػػػود بػػػادلرأة يف ىػػػذه الدراسػػػة كػػػ  أن ػػػ  ؛  فلػػػة أـ كبػػػ ة 

 ارج ادلن ؿ.كانت وظيفت ا دار  أو ر
 ػراأ ا دارليػا أو ا ادلدرسػة دارػ  نطػاؽ ومل ػا ويػت إادلن ج  سلطم "لتنميم رربات وعليمية وقػـو اػ

ـ،  0226 دراسػػػات إسػػػ مية يف ال قاأػػػة والرتبيػػػة، رار يػػػا، مبػػػا ػلقػػػر ا ىػػػداؼ الرتبويػػػة ادلوضػػػووة" )قمػػػرب،
ة العمليػػػات التعليميػػػة والتعليميػػػة مػػػن "ادلػػػن ج  منمومػػػة متكاملػػػ(. 11ـ، ص 0223، وبػػػداذلادي، 020ص

الػػت وقػػدم ا ادلدرسػػة، وي ػػم   يػػ  ادلػػواد الدراسػػية وا ن ػػطة الصػػفية وال صػػفية. وونػػدما وػػذكر كلمػػة ادلػػن ج 
( أ نػػو ي ػػ  رػػارج الصػػف أيمػػا إىل كػػ  مػػا يتعلمػػو الطالػػب دارػػ  و  متبووػػة مبػػادة دراسػػية )م ػػ   مػػن ج العلػػـو

مػن ولػك اخلػربات ىػاـ والكتا  ادلدرسي  ػ    ـ(.0222للتعليم يف قطر،  يتعلر اذه ادلادة" )املا ا ول 
 خلػػربات ادلرسػػومة والػػت و ػػرؼ ولػػ  ونميم ػػاووليػػو أػػادلن ج التعليمػػي بدوسػػ  معانيػػو يتضػػمن  يػػ  ا ادلنممػػة.

 بوسائ  سلتلفة.ودرغليا ادلدرسة بغرض وطوير الفرد وونمية امتم  
ف التليػػػ  مبا ػػػرا لصػػػاا الػػػذكر دوف مػػػربر منطقػػػي وقػػػد يكػػػو سػػػترت ظػػػاىر أو مالتمييػػػ  ضػػػد ادلػػػرأة  ييػػػ  

 أو وفرقػػػػة "أي  ادلػػػػرأة ضػػػػد للتمييػػػػ  الػػػػدو  التعريػػػػفالعػػػػادات اال تماويػػػػة السػػػػلبية. واضػػػػلا أو مت فيػػػػا بسػػػػتار 
 حبقػػوؽ للمػػرأة االوػػرتاؼ إحبػاط أو وػػوىني أغراضػػو أو   ػػاره مػن ويكػػوف انيػػنا أسػػاس ولػ  يػػتم وقييػػد أو اسػتبعاد
 ميػػداف أي يف وأ وادلدنيػػة وال قاأيػػة واال تماويػػة واالقتصػػادية السياسػػية ادليػػادين يف ا ساسػػية واحلريػػات فا نسػػا
 أساسػا وولػ  ال و يػة حالت ػا وػن النمػر بصػرؼ ، ذلػا شلارسػت ا أو احلقػوؽ اػذه كتع ػا حباطإ أو ووىني أو  رر،
 إذ العػريب امتمػ  يف للمسػاواة سػلبية نمرة وىناؾ (.121 ص ـ، 0226 )العوضي، الر  " وبني بين ا ادلساواة

 وسيػػػد قناوػػات بسػػػبب وإمػػا وأىداأػػو بدالالوػػػو اني ػػ  بسػػػبب إمػػا ذلػػك وعػػػارض امتمػػ  مػػػن وريضػػة قطاوػػات أف
  (.421 ص ـ، 0222 )ونصر، بانينا مروبطة  بيعية ظواىر والتفاوت التميي  وضعية
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 السػػتة الصػػفوؼ أت ػػم  ا رػػرا اخللػػيج دوؿ يف أمػػا ا وىل اخلمسػػة الصػػفوؼ و ػػم  االبتدائيػػة  ادلرحلػػة
 ا وىل.

 
 أمهية الدراسة وإطارها الفكري املرجعي

لعػػػػدة  االت أصػػػوؿ الرتبيػػػة مػػػن أ ػػػ  التصػػػديمػػػن أىػػػم رلػػػا تماويػػػات الرتبيػػػة  رلػػػاؿ البلػػػث يفيعػػػد 
ة ومػن وفرقػة دل ك ت من ا التصدي لقضايا "التميي  التعليمي وما يرتوب ول  ىذا التميي  من ونصرية وعليمي

 (.105ـ، ص 0220بني البنني والبنات يف اماؿ" )ادل دي، 
ودرػػػذ م ػػػ  ىػػػذه الدراسػػػات أعليت ػػػا مػػػن كوهنػػػا وسػػػاود يف التوصػػػ  إىل نتػػػائج وفيػػػد ادل تمػػػني بادلنػػػاىج 

 اولػػة وػػ ج نقػػاط  تووقييم ػا ويليل ػػا ووسػػاود سلططػػي ومنفػػذي ادلن ػػاج لتع يػػ  نقػػاط القػػوة أيػػو ووضػػ   ليػػا
وادلدرسػػة مطالبػػة بت ػػ ي  ا ن ػػطة  ـ(.0224أينمػػا و ػػدت يف وناصػػر ادلػػن ج ادل تلفػػة )العسػػا ،  الضػػعف

،  164ـ، ص  0226مػػػ  جتنػػب مػػػا يعػػ ز الصػػػورة النمطيػػة )ىػػػ ، للنمػػو انينسػػػني  الػػت مػػن  ػػػدهنا أف يفػػ 
 ص ـ،0224العربيػػة )صليػػب، وإضػػاأة دلػػا سػػبر أػػ ف ىنػػاؾ دوػػوات مللػػة دلػػد يػػد التطػػوير للمنػػاىج  (.356
، سػػ ـووع يػػ  دور النسػػا  وػػرب غربلػػة ادلنػػاىج التعليميػػة )، (30ـ، ص  0225الكويتيػػة )العبػػدانيادر، و ( 50

لقػػػد انتقػػػد مسػػػو رئػػػيا رللػػػا الػػػوزرا  ال ػػػي  ناصػػػر ا مػػػد ادلنػػػاىج ادلدرسػػػية الكويتيػػػة  .(13ـ، ص  0220
  (.31، ص 1ـ، ص 0220احلالية و الب بتغي ىا )نايف، 

نامية من رلف ا انتقػادات زلليػة ودوليػة وطالػب ب زالػة  يػ  أ ػكاؿ التمييػ  يف ضػد ادلػرأة ىناؾ حركة مت
الكويتيػػة يف قػػوانني ا حػػواؿ ال  صػػية، والقػػانوف ادلػػدي، والتسػػ ي  العقػػاري ، وانيػػ ا  ، وانينسػػية و ػػػوازات 

، 26ـ، ص 0220، العنػػػ ي والػػػدويج، 50-31ـ،  0220السػػػفر ، والروايػػػة السػػػكنية )وزارة الت طػػػيم، 
د ادلػػػػرأة يف ادلنػػػػاىج والتمييػػػػ  ضػػػػ. ـ(0222، البغػػػػدادي، 03، ص  0222انياسػػػػر، ـ، 0224العوضػػػػي ، 
أكػػد " ال يقػػ  أعليػة وػػن ذلػػك ذلػذا أضػػلت مرا عػة ادلنػػاىج الدراسػػية ضػرورة مػػن الضػرورات الرتبويػػة. الدراسػية

لػػػػيم أػػػػ ف مسػػػػاعلت ا يف الن ػػػػاط نػػػػو ولػػػػ  الػػػػرغم مػػػػن وفػػػػوؽ ادلػػػػرأة يف التعأمػػػػة  اسػػػػم اخلػػػػرايف رئػػػػيا رللػػػػا ا 
يف صػن   دارة العامػة أػ ف م ػاركت او اؿ دوف ادلطلػو ، وولػ  الػرغم مػن اروفػاع م ػاركت ا يف ا  االقتصادي ال

 (.  1ـ، ص 0220" )ماؿ هللا، القرار ال و اؿ زلدودة

ميػػة( ذات القو  –احلقوقيػػة  –وذلػػذا أصػػبلت احلركػػات النسػػائية اخللي يػػة بكاأػػة مر عياهتػػا )ا سػػ مية 
 ـ(.0222احت ا ات ومطالب ومسسسات وحركة نامية )حاأظ، 

ومبػػػػا أف ادلػػػػرأة الكويتيػػػػة أرػػػػذت ولعػػػػب دورا رلتمعيػػػػا أكػػػػرب )سياسػػػػيا و قاأيػػػػا ووربويػػػػا...( أػػػػ ف الكتػػػػب 
ادلدرسػػػية ال بػػػد أف وواكػػػب التغػػػ ات الػػػت وطػػػرأ ولػػػ  السػػػاحة الكويتيػػػة والعادليػػػة ووعػػػد الفتيػػػات إوػػػدادا سػػػليما 
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  احليػػاة ادلعاصػػرة مػػ  ودصػػي  اذلويػػة العربيػػة ا سػػ مية وبعيػػدا وػػن التليػػ  الػػذكوري الػػذي يقلػػ  مػػن يتكيػػف مػػ
 مساحة مساعلات ا ن   يف  ي  ادليادين الت وستطي  ا بداع أي ا. 

حػػل غػػدت رلمووػػة مػػن االوفاقػػات الدوليػػة وا قليميػػة ادلعنيػػة بالطفولػػة ولػػ  لقػػد وقعػػت الػػدوؿ العربيػػة 
من ػػا ووضػػ  رطػػم ومػػ  زلػػددة ذات مبػػاد  أساسػػية وال بػػد مػػن ونفيػػذىا والتوويػػة اػػا أيػػة ىامػػة مر عيػػة  قا

"وضػػمني ادلنػػاىج الدراسػػية وبػػرامج وعلػػيم الفتيػػات دروسػػا يف التوويػػة بدعليػػة التعلػػيم وحقػػوؽ الفتيػػات يف التعلػػيم 
اىضػػػػة التقاليػػػػد والتو  ػػػػات وادلسػػػػاواة بػػػػني انينسػػػػني، والتعريػػػػف بالنمػػػػاذج النسػػػػائية النا لػػػػة والرائػػػػدة ... من

اال تماويػػػة ادل بطػػػة لتعلػػػيم البنػػػات ... القضػػػا  ولػػػ  أي ييػػػ  ضػػػد ا نػػػاث يف ادلنػػػاىج، والكتػػػب، وأسػػػاليب 
وغيػػ  اخلطػػا  ضػػرورة شلػػا يعػػم  ـ ، بارتصػػار(0220كاأػػة" )ادلع ػػد العػػريب  ظلػػا  ادلػػدف،   التعلػػيم يف ادلػػدارس

  .(332، 330ـ، ص 0226الذكوري )القا ر ي، 
العمػػود الفقػػري لقضػػايا ، و  مػػن قضػػية امتمػػ  العػػريب  ػػ   ال يت ػػ أىػػذا ووعتػػرب قضػػية التمييػػ  ضػػد ادلػػرأة 

، 13ـ، ص 0226ادلرأة كل ا  ف التميي  أيو الني  من إنسانيت ا أو وقييدىا أو ادلساس حبقوق ا )السػاواي، 
نسػػػا  مػػػن أ ػػػر ومػػػيم يف ون ػػػئة الفػػػرد وغػػػم وػػػن الػػػذكر مػػػا ذلػػػذه ادلعوقػػػات الناجتػػػة مػػػن التمييػػػ  ضػػػد ال (.311

أالتميي  انينسػوي يػس ر سػلبا يف وصػور ادلػرأة لػذاهتا "وإمكانيػة يقيػر الػذات ، كمػا  وو كي  وصوراوو ووصرأاوو
ـ، ص 0220نتػاج والتنميػة" )و مػاف،  ومليػة ا ونعكا يف ىدر للقوا الب رية الت كاف ؽلكن أف وسػ م يف

312.) 
يعػػيش يف ـ( أف امتمػػ  العػػريب رلتمػػ  وقليػػدي ذكػػوري 0222هللا السػػنب  )يسكػػد د. وبػػدالع ي  بػػن وبػػد

 صراع ا تماوي وىناؾ أربعة يديات ووا و ادلرأة العربية وىي كا ي 
 ا وراؼ والتقاليد ادلقيدة حلركة وحرية ادلرأة. .1
 يرر ادلرأة االقتصادي ووقدم ا ال قايف. .0
 حقوق ا وم اركت ا السياسية. .3
 .(54)ص  ة ومرك  ادلرأة يف ا سرةا حواؿ ال  صي .5

ػلتػػ  الػػذكر وظػػائف أك ػػر وأولػػ  مػػن الػػذكور يف حػػني وقبػػ  ادلػػرأة يف وظػػائف ذات صػػلة بػػادلن ؿ ووربيػػة 
 .Özdoğru, Aksoy, & Erdoğan, 2002, p. 5, Spring, 1994, pا بنػا  ووظػائف زلػددة يف ادلست ػف  )

الكتب الدراسػية والصػفات االغلابيػة ىػي مػن نصػيب  ( ليست ىناؾ سياسات لت  ي  ا ناث يف ودليف135
وذلػػػذا أوصػػػت الدراسػػػة السػػػابقة بضػػػرورة  (UNESCO, 2004, p. 16الػػػذكور بينمػػػا ا نػػػاث يتصػػػفن بػػػالع   )

 (.p. 17)االستعانة بادلت صصني بقضايا ادلرأة  غلاد التوازف انينسوي يف ادلناىج الدراسية 

"مراوػػاة وطبيػػر مبػػدأ الدؽلقرا يػػة، والتعػػاوف وػػداد ادلنػػاىج الدراسػػية احلدي ػػة يف إومػػن االجتاىػػات الرتبويػػة 
وادل ػػػاركة  كػػػرب وػػػدد شلكػػػن مػػػن ا أػػػراد واذليئػػػات يف ومليػػػة وطػػػوير ادلنػػػاىج التعليميػػػة دل تلػػػف ادلراحػػػ ، حػػػل 
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مػػػػػن وظػػػػػائف الرتبيػػػػػة (. 105ـ، ص  0223)وبػػػػػداذلادي،  إرادة  اويػػػػػة" ولػػػػػيا قػػػػػرارا أرديػػػػػا وكػػػػػوف نتػػػػػاج
 (. 002ـ، ص 0220جتديد العادات والتقاليد وبلورت وادات وظلاذج سلوكية متطورة )ال بيت، ا تماويا 

و ف الطاقات النسائية يف اماؿ الرتبوي ال وق  قدرا ون غ ىا أ  بد من اسػت مارىا يف إوػداد ادلنػاىج 
رطػم ذلػا الػذكور أقػم ألقػد قػد . وإذا كانػت ادلنػاىج القدؽلػة يف ومليت البقػا  والنمػا  أالنسا  والر اؿ  ركا 

إف ادلػرأة . ووساىم يف رسػم مسػ ة ادلسػتقب  ادلرأة  ريكة يف وملية التنميةا واف للمناىج احلالية أف ودر   ف 
 أقدر ول  ور م م اورىا ومطالب ا ووصر الوصاية ولي ا وارت اؿ دورىا بدأ يف االضلسار.

نسػني واضليػاز ادلػن ج الدراسػي للػذكور ووصػوير ادلػرأة بصػورة التفريػر بػني انيأف و   التقػارير الدوليػة إىل 
(. نػػػادرا مػػػا يركػػػ  156ـ، ص  0223ظلطيػػػة يقلػػػ  مػػػن دورىػػػا ادلػػػدي ، وي ػػػك  رطػػػرا مسكػػػدا )اليونسػػػكو، 

ولػ  التوويػة بادلسػاواة بػني انينسػني وبالتػا  وػ داد أػرص وع يػ  ظلطيػات التمييػ  بػني وادلعلمات ودريب ادلعلمني 
تدصلة سلفا يف معمم امتمعات. ىناؾ جتار  وربويػة نا لػة يف إصػ ح التعلػيم حيػث يتػدر  أيػو انينسني ادل

مسلفػػو الكتػػب وا داريػػوف وادلػػديروف وادلعلمػػوف  يعػػا ولػػ  الػػووي بقضػػية انينسػػني وادلمارسػػات اخلاصػػة اػػا مػػن 
، 154ـ، ص  0223رػػػػ ؿ التعامػػػػ  مػػػػ  ادلػػػػن ج انيديػػػػد وػػػػرب دورات ودريبيػػػػة أ نػػػػا  اخلدمػػػػة )اليونسػػػػكو، 

102 ،101.) 
 ,Sandersأوضػلت الدراسػات أعليػة إزالػة  يػ  العقبػات الػت وضػير مػن انط قػة ا ن ػ  ضلػو ادلعرأػة )

ال سيما يف ادلناىج الدراسية. وساود مادي العلـو والرياضػيات  د من يقير ادلساواة بني انينسني( وال ب2002
ظيفية بينو وبني بيئتػو ويف نفػا الللمػة وسػاوده ولػ  التعبػ  وػن ول  مساودة الطالب ول  إدراؾ الع قة الو 

(. 54ـ، ص  0220ا مور احلياوية بلغة ا رقػاـ والعلػم شلػا غلعلػو موا نػا متيقمػا يف أن ػطتو احلياويػة )أرػلػة، 
ووكػػوين ميولػػو ووو  اوػػو ومػػػن  وال  ػػك أف ادلػػواد الدراسػػية كل ػػا ذات أعليػػػة كػػربا يف صػػياغة   صػػية الفػػػرد

 حا ات العصر. وتواص  م  يب أولويات امتم  و مرا عة ووطوير ادلناىج بصفة منتممة كي ول ضروريال

الرتكيػػ  ولػػ  قضػػية الػػووي للمػػرأة قضػػية ىامػػة وأف احلا ػػة ا ف يعتقػػد ادلراقبػػوف يف حقػػ  ونميػػة ادلػػرأة أف 
 نػػدة واأػػدة وستنسػػ  القضػػايا وػػدوو إىل ا صػػ ح بنػػا  ولػػ  أ نػػدة دارليػػة، وتبػػا قضػػايا ادلػػرأة احلقيقيػػة ال أ

إف قضػػية ادلػػرأة مػػا زالػػت يف حا ػػة إىل م يػػد  .ـ(0220الغربيػػة اخلاصػػة لتطرح ػػا ولػػ  أهنػػا قضػػايانا ) ػػداف، 
مػػن الدراسػػة راصػػة وضلػػن مػػا زلنػػا يف حا ػػة إىل الفتػػاة ادلسػػلمة الواويػػة ادل قفػػة الػػت وػػدرؾ احليػػاة إدراكػػا سػػليما 

م ام ػػػػا امتمعيػػػػة يف إ ػػػػار ادلعاصػػػػرة بػػػػني ني رسػػػػالت ا ا سػػػػرية و ووػػػػوازف بػػػػ (015ـ، ص 0226)وبػػػػداحلي، 
 .   وبروح التفاو  احلضاري لةاوا ص
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العمػػ  ولػػ  إبػػراز صػػورة متوازنػػة ل سػػرة ب ػػك  وػػاـ، وللمػػرأة يػػة العربيػػة ضلػػو "و ووػػذىب االجتاىػػات الرتب
عاملػػة ادلنت ػػة، الػػت و ػػػارؾ والفتػػاة ب ػػك  رػػاص، يف ادلنػػاىج والكتػػب ادلدرسػػية، وذلػػػك بػػ براز صػػورة ادلػػرأة ال

م ػػػاركة أعالػػػة يف امػػػاالت التنمويػػػة ادلتعػػػددة دارػػػ  ادلنػػػ ؿ ورار ػػػو، ضػػػمن ا  ػػػار ال قػػػايف للم تمػػػ ، وذلػػػك 
با ضػػػاأة إىل صػػػورة ادلػػػرأة كػػػدـ وربػػػة بيػػػت" و"وع يػػػ  منمػػػور ادلسػػػاواة بػػػني انينسػػػني يف  يػػػ  امػػػاالت ووضػػػيير 

رأة كمػا ىػو منصػوص ولي ػا يف الت ػريعات وبػني مواقػف امتمػ  الفعليػة الف وة بني االورتاؼ الرمسي حبقوؽ ادلػ
 الل نة الو نية ا ردنية ل سوف ادلرأة(. من ادلرأة" )

يف  مناىضػة التليػ  ضػد النسػا  ال سػيماوداد ادلناىج الدراسية ل  فػاؿ أعليػة ادلت صصوف يف إيدرؾ و 
ف الف ػػ  يف يقيػػر التػػوازف يف ورسػػي  الصػػورة  وف إىل أنػػاىج احلاليػػة ويف ىػػذا السػػياؽ أػػ هنم ي ػػبنػػا  ادلومليػػة 

االغلابية للمرأة يف ادلناىج الدراسية يضعف ويضر ب قة الفتاة بنفس ا إذا مل ور إس امات ادلػرأة أيمػا وتعلمػو شلػا 
ضػػرورة وكػػريا ويرتوػػب ولػػ  ذلػػك  (p. 77، 1999،Winter  يقلػػ  أػػرص الن ػػاح والتميػػ  ونػػد الفتيػػات )

 .Scully, Barbour and Seefeldt، 2003, p إواحػة الفػرص واخلػربات ادلقدمػة نيميػ  ادلتعلمػني )يف  ادلساواة

وىو ما وطالب بو ادلسسسات الرتبوية دوليا يف سعي ا لتنقية ادلناىج الدراسية وإلغا  ما ي ػواا مػن إقصػا   (53
التػوازف بػني انينسػني يف لقػد أصػب  ىػدؼ يقيػر  .(UNECO, 2007, p. 67للمػرأة أو مػن وقلػي  لػدورىا )

( ولػػػيا بوصػػػف ن Agents Activesمنػػػاحي احليػػػاة مبنيػػػا ولػػػ  النمػػػر إىل النسػػػا  بوصػػػف ن أ راأػػػا نا ػػػطة )
 البلػػوث الرتبويػػة بال نػػا  ولقػػد قػػاـ ادلت صصػػوف يف(. 065ـ، ص 0220متلقيػػات سػػلبيات ) ػػرؼ الػػدين، 

( لدراسػة الو ػائر والنصػوص بصػورة qualitative researchوظفت البلث الكيفػي ) هنا احلركة النسوية  ول 
 p. 20 ،  1998،Biklenأاولة حل أف نتائج ولك الدراسات صارت ذات ود   واضػ  ولػ  الواقػ  ادليػداي )

and bogdan.) 

ىي السد ادلني  أمػاـ  وأػاف ا وػ ـ الػذي يبػث الغػث والسػمني مػن ا كمة البنا  إف ادلناىج الدراسية 
الفكػر الػذكوري مػازاؿ   الػربامج التلف يونيػة يف الع ػرين سػنة ادلاضػية بصػورة كبػ ة  ػدا إال أف رغم وغادلفاىيم أ

وسػػػػلطة الر ػػػػ  ىػػػػي ( patriarchyحيػػػػث أف النمػػػػاـ ا بػػػػوي )وضػػػػ  ادلػػػػادة ا و ميػػػػة ادلتليػػػػ ة مسػػػػيطرا ولػػػػ  
% إىل 04ميػػة أػػ ف ا سػػاس ووم ػػر   صػػية الر ػػ  أك ػػر مػػن ادلػػرأة وحػػل يف بػػرامج ا  فػػاؿ والػػربامج التعلي

قليلػػػة يف  وىريػػػة % ىػػػي نسػػػبة ظ ػػػور الػػػذكور شلػػػا يكػػػرس النمػػػرة النمطيػػػة ل نػػػاث وغلعل ػػػن ؽلارسػػػن أدورا 22
وبػػذلك ال وم ػػر الفتػػاة إال نػػادرا كمت صصػػة يف العلػػـو واذلندسػػة شلػػا ي ػػبم الفتػػاة ويقلػػ   قت ػػا بنفسػػ ا احليػػاة 

(Gray 2005.) 

ادلػػرأة يف ادلنػػاىج الدراسػػية  أػػة والعلػػـو للا لكسػػولل إىل وعػػدي  صػػورة"دوػػت ادلنممػػة العربيػػة للرتبيػػة وال قا
أصل هتػػػػا، ب ػػػػدف  ليػػػػات وع يػػػػ  صػػػػورة ادلػػػػرأة يف ادلنػػػػاىج  العربيػػػػة. وقالػػػػت ادلنممػػػػة إهنػػػػا رلصػػػػت يف إ ػػػػار دراسػػػػة
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 النسػر ، وتناسػب مػ  ادلناىج والكتب ادلدرسية العربية، وقدـ ب ك  واـ صورة للمػرأة الدراسية العربية، إىل أف
انينسػػػػني، ا نػػػػاث  التقليػػػػدي السػػػػائد يف امتمعػػػػات العربيػػػػة، وبػػػػدو رصوصػػػػا مػػػػن رػػػػ ؿ التمييػػػػ  بػػػػني دوري

كمػػػا انتقػػػدت ىػػػذه دراسػػػة الػػػت نفػػػذهتا ا لكسػػػو قلػػػة . والػػػذكور، وإوطػػػا  الػػػذكور مكانػػػة أك ػػػر أعليػػػة واغلابيػػػة
اسػػػة ووطويرىػػا. ووضػػمنت الدر  د ادلنػػاىجحضػػور ادلػػرأة يف الل ػػاف ادلكلفػػة دارػػ  وزارات الرتبيػػة والتعلػػيم ب وػػدا

بالسياسػػػية، والقاضػػػية بتعػػػدي  صػػػورة ادلػػػرأة يف ادلنػػػاىج  يف اختػػػاذ قػػػرارات وصػػػفت ا  لػػػة مػػػن التوصػػػيات، وتم ػػػ 
أف وكوف متبووػة  ملػة مػن ا  ػرا ات الرتبويػة ادلتعلقػة بقضػايا ادلػرأة ويسػني  التعليمية والكتب ادلدرسية  رط

 . ادلدرسػية التمييػ  ضػدىا، وور ػة ىػذه ا ىػداؼ إىل نصػوص وموضػووات يف الكتػبوإبراز أ كاؿ  صورهتا،

وسػػػلوك م إزا   وح ػػػت ا لكسػػػو يف دراسػػػت ا وع يػػػ  البلػػػث ادلعمػػػر حػػػوؿ اجتاىػػػات ادلعلمػػػني، وأ ػػػر التػػػدريا
 (.، بارتصار04ـ، ص  0220، الرايـ، 0220)أماف،  "الذكور وا ناث بقصد العم  ول  وعديلو

ولػػػ  التصػػػدي ادلبا ػػػر للمواقػػػف النمطيػػػة ب ػػػدف أدوار ومسػػػسوليات النسػػػا   ات الدوليػػػةادلنممػػػويػػػث 
والر اؿ، مبا يف ذلك ا ظلاط اخلفية الت وطي  أمد التميي  ادلبا ػر وغػ  ادلبا ػر ضػد النسػا  والفتيػات يف  يػ  

وػداب  وعليميػة ولػ   يػ  رلاالت حيػاهتن، مبػا أي ػا رلػاال التعلػيم والعمػ . وينبغػي أف ي ػم  ىػذا اني ػد اختػاذ 
 ، ػػػ ي  ادلسػػػاواة بػػػني ادلػػػرأة والر ػػػ الصػػػعد، انط قػػػا مػػػن سػػػن مبكػػػرة، وونقػػػي  الكتػػػب وادلنػػػاىج الدراسػػػية لت

 .  ( ، بتصرؼ يس ) امعة منيسووا   ت التووية ادلو  ة للمرأة والر   ول  السوا وك يف و 
دلدرسػػػية أف هتػػػتم با ن ػػػطة ادلصػػػاحبة إىل أف دور البيئػػػة ا( ,Peace Corps 2001)و ػػػ  الدراسػػػات 

للمػػػن ج الدراسػػػي لت ػػػ ي  الفتيػػػات ولػػػ  يمػػػ  ادلسػػػئوليات وأدا  م ػػػاـ متنووػػػة بطريقػػػة اغلابيػػػة كػػػي يصػػػبلن 
ومػػن انيػػدير بالػػذكر أف ادلعلػػم وليػػو أف يعطػػي التػػدريبات الكاأيػػة للفتيػػات كػػي ؽلارسػػن دور وا قػػات بقػػدراهتن 

 .(01، 11، )ص  دهنن  دف الفتياف القيادة 

) ربػاوي،  يف  وانػب متعػددةوالووي باروبا و الو ير بتلقير التقدـ  قرف العلم والتكنولو يا ىذا القرف
 السػنوات ا رػ ة اورتاأػا وادليػا يت ايػد يومػا بعػد يػـو بدعليػة وػوأ  ا مكانيػاتيف  كما ي  د العػامل .ـ(0224
مصػللة  رات الذاوية لك  أرد بامتم  دلػا يف ذلػك مػن   وطوير القدأمن  للذكور وا ناثادلتساوية التعليمية 

رأة مطلػب أساسػي يف العػامل و ف ككني ادلػ ـ(.0226، اسبانيو ) امتم  بدكملوو وعود بالفائدة ول  ا أراد 
( أػػ ف ونقػػي  ووطػػوير ـ0220، ا حػػد ، 016، ص 0224للعػػاـ  نية العربيػػةاوقريػػر التنميػػة ا نسػػ ) العػػريب

  .ـ(0225) تيوي، للن وض بوض  ادلرأة وموما ة حا ة مللة يادلناىج الدراس

ويف مقدمػػػة  دراسػػػة حػػػوؿ وفعيػػػ  ا دوار التنمويػػػة للمػػػرأة بػػػامتم  الكػػػويت يف ضػػػو  التطػػػورات العادليػػػة 
ـ(، إ ػػارة إىل أعليػػة العنايػػة اػػذا ا مػػر وذلػػك يف ضػػو  0220وا قليميػػة ادلػػس رة الصػػادرة مػػن وزارة الت طػػيم )

 ات التالية  االوتبار 
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   41و ػػك  ادلػػرأة الكويتيػػة أك ػػر مػػن نصػػف امتمػػ  الكػػويت حيػػث وصػػ  نسػػبة ا نػػاث إىل حػػوا %
 . من إ ا  السكاف الكويتيني

   حصػػوؿ ادلػػرأة الكويتيػػة ولػػ  حقوق ػػا السياسػػية كاملػػة وشلارسػػت ا يف الواقػػ  العلمػػي يفػػت  البػػا  لطػػرح
ككني ادلرأة الكويتيػة يف امتمػ  . وقػد  رحػت قضػايا ادلػرأة بقػوة من  دكاأة القضايا والتلديات الت وعوؽ وي

( مػػػن كاأػػػة ادلر ػػػلني وادلر ػػػلات وكاأػػػة التيػػػارات السياسػػػية ـ0222مػػػايو يف احلمػػػ ت االنت ابيػػػة ا رػػػ ة )
 دوف است نا  .

  دل تلفػػةواىتمػػاـ و ػػائر التنميػػة ا الكويػػت ولػػ  كاأػػة مسػػتوياهتا بقضػػايا ادلػػرأة الكويتيػػة ،دولػػة اىتمػػاـ ،
 راصة برامج العم  احلكومية وم رووات رطم التنمية بقضايا ادلرأة الكويتية .

  ونامي االىتماـ بقضػايا ككػني ويريػر و ايػة ادلػرأة مػن  انػب ا مػم ادلتلػدة ومنمماهتػا ا قليميػة الػت
تمػاوي بو ػو وػاـ ، وكذلك من  انب منممػات امتمػ  ادلػدي العػادلي النسػوي واال   م اا دولة الكويتون

. وىو االىتماـ الذي أمثر ون وبلور ن ا ات أاولة ول  ادلستوا العريب /اخللي ي مب اركات كويتيػة ملموسػة 
، 0220)وزارة الت طػػيم،  1110مػػات ا ىليػػة الػػت ودسسػػت وػػاـ راصػػة ن ػػا ات ال ػػبكة العربيػػة للمنم

 .(بارتصار يس  4،  5ص 
ليػػػة ختضػػػ  الصػػػورة للتلليػػػ   ف وقنيػػػة الصػػػورة اليػػػـو يمػػػ  يف سػػػبر أػػػ ف الدراسػػػية احلا ولػػػ  مػػػاوػػػ وة 

راصػػػة يف أذىػػػاف النا ػػػئة شلػػػا يسػػػتو ب دواـ ألصػػػ ا ووضػػػ  ادلعػػػاي  ادلوضػػػووية   ياهتػػػا معػػػاي  قاأيػػػة مػػػس رة
ـ، ص  0224)أ مػي،  لقد قاؿ أرسطو إف التفكػ  مسػتلي  مػن دوف صػور. الرتيارىا يف الكتب ادلدرسية

(. وكمػا يقػوؿ الروائػي إيفػاف وػور  ينيػف "إف الصػورة الواحػدة وقػوؿ مػا 16ـ، ص 0224، وبداحلميد، 31
وضلػػػن اليػػػـو نعػػػيش وصػػػر  قاأػػػة  (52ـ، ص 0222رلػػػف، )ال يسػػػتطي  أف يقولػػػو كتػػػا  يف مائػػػة صػػػفلة" 

ختػػذف وال و ػػب أف رلمووػػة مػػن ادلسلفػػات ا .(ـ 0224، وبداحلميػػد، 2ـ، ص 0220الصػورة )العسػػكري، 
و ادلػرأة يف صل وػمػا أم ػ  هتػيش دور ادلػرأة والتصػلي  يكػوف بػ براز مػن لتصلي  مفاىيم سػادت  رسومةالصورة ادل

 (.62ـ، ص 0222والصورة  اكاة العق  ) ادي،   ي  اماالت بالكلمة
كمبػػػدأ مػػػن مبػػػاد  ون ػػػئة باسػػػت داـ الصػػػورة   (1601-1410القػػػا  ػػػوف  مػػػوس كومنيػػػوس )قػػػاـ 
 ػػ  م ػػارات القػػرا  والكتابػػة ومػػن ادلنطػػر أف نقػػرت  منػػو وػػرب بوابػػة احلػػا أالطفػػ  يف بػػدايات وعلمػػو غلالصػػغار 

قليػة العليػا ومػن ضلػو احلػدس والت ريػد والعمليػات العبرأر مث نتدرج بو أو مست دـ وما ىو م اىد أو ملموس 
و ػو وونػد أصػلا  الفلسػفة الواقعيػة ولػ   ىنا أ ف دور الصػورة والرسػومات مػن ا عليػة مبكػاف يف وػامل الرتبيػة

  .  اخلصوص
ومثة يركات ح ي ػة وشلانعػة  ػديدة مػن  ػرػلة ىامػة مػن ال ػرويني )ولمػا  ال ػريعة( هتػدؼ إىل وقلػي  

أف ووليػة ادلػرأة -ب ػك  واسػ –مػن قػدرىا باسػم وعػاليم الػدين أتبػث غ  ادلبا ػر دور ادلرأة امتمعي واالنتقاص 
ـ ككني النسا  وا  فاؿ من التصػرؼ يف ا مػواؿ إال أي والية ىو انتكاس لفطرهتا ووعري  ذلا ... إف هللا حر 
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.وادلرأة مػدمورة بلػ ـو البيػت يت الوصاية والرواية من الر اؿ ... هللا أض  الر اؿ ول  النسا  ب يادة العق  ..
نكفػػػاؼ وػػػن اخلػػػروج مػػػن البيػػػت إال لضػػػرورة ... وإف رر ػػػت وغطػػػي و   ػػػا أو وك ػػػف وينػػػا واحػػػدة... واال

اىر والبػػػا ن يف الصػػػورة وادلعػػػا ... ضػػػعيفة وػػػا  ة وػػػن االنتصػػػار ونػػػد االنتصػػػار... قلمػػػا ا ن ػػػ  ناقصػػػة المػػػ
، 10، 14، 0ـ، ص 0220وكلمػػت امػػرأة وريػػد أف وػػتكلم حب ت ػػا إال وكلمػػت باحل ػػة ولي ػػا  )ال ػػ ري، 

 (. "ا يػػات القر نيػػة وػػدؿ ولػػػ  أف ا ن ػػ  ناقصػػة مبقتضػػػ  اخللقػػة والطبيعػػة، وأف الػػػذكر04، 06، 03، 00
أأض  وأكم  من ا . لذلك  الر اؿ والنسا  يفرحوف ويسعدوف بادلولود الذكر أك ر من ا ن ػ  ، وىػذا واضػ  
وم ػػػاىد ال ينكػػػر. ومػػػن كانػػػت ىػػػذه حاذلػػػا ال وقػػػدـ ولػػػ  الر ػػػاؿ يف ووليػػػة ا مػػػور العامػػػة، بػػػ  غلػػػب وقػػػد  

ضػػعف وقل ػػا ونفسػػ ا أ ػػي (. ونمػػرا لضػػعف ادلػػرأة ووركيب ػػا وبنيت ػػا و 32ـ، ص 0225الر ػػاؿ" )ادلسػػباح، 
وابعػػػة للر ػػػ  ورلقػػػت للر ػػػ  وأف للر ػػػ  ولي ػػػا السػػػيادة والقوامػػػة كمػػػا يقػػػوؿ ربيػػػ  بػػػن ىػػػادي ومػػػ  ادلػػػدرلي 

إف ادلرأة كانت وال و اؿ ناقصة وق  ودين وغ  مسىلة ل وتمػاد ولػ  ذاهتػا وال سػيما الذي  يسكد ـ( 0225)
ألػػو احتا ػػت لل ػػروج للسػػوؽ وضلػػوه أ ػػي . سػػفراا يف أىػػم  ػػئوهنا ويف أ ػػد احلا ػػة إىل الر ػػ  حضػػراا و 

حبا ة إىل  اية الر   مػن الػذئا  الب ػرية الػت إذا رأت ىػذا احلػامي انكسػرت وأػرت، وإف رأت 
. ويف رده ولػػ  أوزيػػة (44، 41)ص  ادلػػرأة وحيػػدة دأع ػػا الطمػػ  إىل االقػػرتا  وقػػد يفرتسػػ ا بعضػػ م

ا زالػػت يػػي  ويمػػ  ووػػنفا ووعػػيش مػػ  ا  فػػاؿ والنسػػا  أ ػػي ادلػػان  يقػػوؿ ادلػػدرلي "أػػادلرأة ىػػي ادلػػرأة ، أمػػ
 ػػذا أوىػػذا يػػس ر سػػلبا ولػػ  أر ق ػػا ووقل ػػا وأوصػػااا أػػ  سػػبي  ذلػػا للن ػػاح وإذا صللػػن  ناقصػػة وقػػ  وديػػن"

اللعػػػن  فوبسػػػبب نقػػػ  وقػػػوذلن يك ػػػر . (100 -101نػػػادر وا حكػػػاـ ال وبػػػا ولػػػ  ا حكػػػاـ النػػػادرة )ص 
( أ ػػي ضػػعيفة انيسػػم 00، 05وػػدؿ هللا يرأػػ  مػػا ي ػػا  وػلػػم مػػا ي ػػا  )ص  الع ػػ  ... ىػػذا مػػن فويكفػػر 

ويقػػػرر ادلػػػدرلي ومعػػػو  ائفػػػة مػػػن (. 25، 21، ،02)ص هتاأػػػت ح ت ػػػا وو  ىػػػا الػػػدلي  و والعقػػػ  والػػػنفا 
، ص 31)صوىػذا مسػتقر يف أومػاؽ النفػوس والر ػ  مل ؼللػر للمػرأة ال رويني ادلرأة وابعة للر ػ  ورلقػت لػو 

 "إيّػػػػاُؾ وَم ػػػػاُورُُة النسػػػػا  أػػػػ ف رأ يُ ػػػػّن إىل أُأ ػػػػنووليػػػػو  ػػػػا ت النصػػػػائ  قػػػػدؽلا وحػػػػدي ا "( 15، 20، 50،44
  (.111ص ، 1جـ، 1112)اخل اوي، 

غػ  متفػر وليػو ونػد ال ػرويني أنفسػ م وؼلػالف أساسػيات حقػوؽ ا نسػاف مػا وقػدـ بيانػو وال ريب أف 
. وونػدىا أصػ  اخلطػا  ا أهنػا كلػك ناصػية الصػوا و وم دائمػ مت ددةوالدساو  الدولية وىو ؽل   رةية دينية 

إف الػػرأي الػػذي يوسػػ  احلريػػػات ال ػلػػـر أحػػدا مػػن احلقػػػوؽ وال غلػػربا أحػػد بينمػػا الػػػرأي الػػديم ادل ػػدد يريػػػد أف 
ف ا يػػػات القر نيػػػة  ػػػا ت لتع يػػػ  احلريػػػات ال . إمسػػػيطرا ولػػػ  حركػػػاهتم وسػػػكناهتم يكػػػوف وصػػػيا ولػػػ  النػػػاس

صػػػب  سػػػلعة لطائفػػػة مػػػن ادلتػػػدينني إذ قػػػاموا بتوظيػػػف الػػػدين خلطػػػا  إيػػػديولو ي إ  اضػػػ ا. إرضػػػاع النسػػػا  أ
ولكػن أىػ  الفكػر ا صػ حي ادلنفػت  مػن م ػ  زلمػد وبػده،  -كما أ نا يف العبػارات السػابقة  -مت ب  بالغلو 
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 قػػػاموا بالتصػػػدي لػػػذلك الفكػػػر اال ت ػػػاديوزلمػػػد الغػػػ ا  ويوسػػػف بػػػن ويسػػػ  القنػػػاوي وزلمػػػد ر ػػػيد رضػػػا، 
 .ددادلت 

ف امتمعػػػات ادلتقدمػػػة كتػػػاز بفاوليػػػة إ –أحػػػد ادلت صصػػػني يف ال ػػػريعة  –يقػػػوؿ وبداحلميػػػد ا نصػػػاري 
وادلراك  حلماية ادلرأة. ادل كلة ا رطر ىي يف وف ػي العنػف  و ريعات  اية ادلرأة وو ود  الؼ من انيمعيات

ىػػا ولػػ  الػػ واج، حرماهنػػا مػػن منصػػب ومػػن صػػوره  النمػػرة الدونيػػة ل ن ػػ ، إ بار  ادلعنػػوي أو النفسػػي ونػػدنا،
ادلػرأة ىػو  حرماهنا من أرص وعليمية أو ودريبيػة... ولػ  أف أكػرب ونػف معنػوي كارسػو رلتمعاونػا ضػد وستلقو،

قػػدوم ا إىل احليػػاة حػػني يفضػػ  ا خ  التمييػػ . أػػالتميي  ونػػف ومػػيم وامتمػػ  العػػريب ؽلارسػػو ضػػد ادلػػرأة منػػذ يػػـو
ذكػػوري حػػػل يف ظلػػم وربيتػػػو، وػػريب الػػػذكر ليكػػوف سػػػيداا  اصػػػة. أػػامتم  العػػػريبالػػذكر ولي ػػا وؼلتصػػػو مبعاملػػة ر

مغفػورة أمػا أرتػو إذا أرطػدت أػدم ا  بينما ول  ا رت  اوتو، وا خ الذكر مفض  ونػد أمػو ورطايػاه واا مطا
يػػ  ولػػ  ا رػػت الكػػربا إذا أقػػد العائػػ . ولػػ  أف التمي ىػػو الػػ من. بػػ  إف رلتمعنػػا غلعػػ  ا خ الصػػغ  وصػػياا 

 ادلرأة العربية من نق   نسيت ا إىل أوالدىا وزو  ا إذا و و ت من غػ  موا ن ػا ا  ّد قسوة ومرارة ىو حرماف
امتمعػي، وىػػي  قاأػػة  وال زالػت  قاأػػات رلتمعيػة سػػائدة وػ دري ادلػػرأة وونػتق  مػػن وقليت ػا وهتمػػش دورىػا... 

" ال إنسانية( بقيػة مػوروث وعصػيب كييػ ي قػد ) ودّرس وذلا منابر ومسسسات ومدارس و امعات، ولك ال قاأة
 .)بارتصار(

رللػػػػدات يف قصػػػػ  الق ػػػػر والكبػػػػت والملػػػػم والعضػػػػ  وا ذالؿ الػػػػذي يسػػػػتطي  الباحػػػػث أف يصػػػػنف  
يػػػذىب بعػػ  االنكما ػػػيني ا ليػػػني ، إىل أف (. 03ـ، ص 0222يف رلتمعاونػػا )القػػػري، النسػػػا  وتعػػرض لػػػو 

بيػة أو الصػينية  ا احلا  وتمت  حباؿ وحبقوؽ م الية وفػوؽ مػا وتمتػ  بػو ادلػرأة الغر ادلرأة ال رقية أو ادلسلمة يف واقع
غػػ  دقيقػػة رةيػػة أو اليابانيػػة أ ػػذه رةيػػة غػػ  دقيقػػة. يػػروج الغػػر  صػػورة قاكػػة  ػػدا وػػن ادلػػرأة العربيػػة وىػػي أيضػػا 

 (. 11ـ، ص 0222الدومي، )وهتدؼ إىل إحكاـ السيطرة السياسية ول  ادلنطقة 

ئػػة مػػن الباح ػػات إىل أف ادلػػوروث السػػليب وػػن ادلػػرأة أ ػػر ولػػ  أذىػػاف الفق ػػا  وولمػػا  الػػدين ووػػذىب أ
ـ، 0220العلمػا  أضػ  وػن وامػة النػاس )ا ميػد،  ائفػة مػن أالعادات والتقاليػد ذلػا وػد  ات ولػ  وو  ػات 

  (.ـ0223، العلواي ، 112ص 

د سػػوا  وووسػػي  دائػػرة احلريػػات وإوػػ   إف دور الرتبيػػة ىػػو التصػػدي حلمػػ ت الت ػػدد والتفلػػت ولػػ  حػػ
 دف ادلرأة الت رلقت يف أحسن وقػو  كالر ػ  ولػ  حػد سػوا . وال  ػك أف ن ػر الػووي السػليم رػ  وسػيلة 
لتنقية العق  من موان  التنمية السليمة. لقد كػاف السػابقوف يعتقػدوف أف الر ػاؿ أك ػر ذكػا  مػن النسػا  وير ػ  

العػػامل . ولكػػن ا ف أصػػب  معروأػػا ولميػػا أف ىػػذه الفػػروؽ ال ور ػػ  إىل قلػػة ذلػػك لك ػػرة معػػارؼ الر ػػاؿ بػػدمور 
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ـ، ص 0224الػػػػػذكا  ونػػػػػد النسػػػػػا  ولكػػػػػن بسػػػػػبب إبعػػػػػاد النسػػػػػا  وػػػػػن العلػػػػػم ومعاي ػػػػػة الواقػػػػػ  )العيسػػػػػوي، 
ووليػو (. 64ـ، ص 0223(. "والذكا  ين   ول  أساس  بيعػي ، ولكنػو يػرا بػامتم " )موسػ ، 0226

، 12ـ، ص  0226والر ػػاؿ ال وػػربر التمييػػ  وغيػػا  ادلسػػاواة بػػني انينسػػني )كمػػاؿ ، أػػالفروؽ بػػني النسػػا  
 (.54ـ، ص 0226وانرتو ، 

ادلرأة ختتلف ون الر ػ  ولكػن ال وقػ  ونػو مكانػة وإنسػانية وبين مػا و قػة ايػاد أ ف وم ما يكن ا مر 
وىػػي العبػػادة مبعناىػػا الواسػػ   ال وضػػاد، وو قػػة وكامػػ  ال وفاضػػ  أ مػػا  ػػقائر وكػػ  من مػػا رلػػر لغايػػة واحػػدة

اع بطيبػات احليػاة والتعػاوف يف وصػلي  ادلسػار ا نسػاي. قػاؿ  ػ   ػدنو وػن تالذي ػلث ول  النمػا  واالسػتم
نػػُا إوال لويُػع بَػػَدوفو الركػػائ  السػػابقة  ػػَت اني وػػِن ُوا و نَػػوُف (. وقػػاؿ  ػػ   نػػاةه 46،  الػػذاريات) }ُوُمػػا ُرُلق  }ُوال َمس مو

نُػػػ وَػػػوُف ُوال َمس مو ُ ػػػو ُف ُوػػػنو ال َمنُكػػػرو ُويَقويَمػػػوُف الِصػػػ ُُة ُويَػس  لويُػػػا  بُػع ػػػُ  يُػػػد َمَروُف بوػػػال ُمع َروؼو ُويُػنػ  ال ُِكػػػاُة اَت بُػع َضػػػَ م  أُو 
ُ ُو ويػػ { ُحكوػػيم{   َّ َ إوِف ا َّ لُػػػئوُك ُسػػيُػر ُ ََ َم ا ُ ُوُرَسػػوُلَو أَو  َّ ػػُ   انو(. وقػػاؿ سػػبل01،  التوبػػة) ُويَطويعَػػوُف ا }ُمػػن  ُومو

ُسػػػنو  ػػػُرَىم بوُدح  ػػػ ويُػنِػَ م  ُأ   يويُػنِػػػَو ُحيُػػػاةا  ُيّوبُػػػةا ُولُُن   ػػػن ذُُكػػػُر أُو  أَن ُػػػ  ُوَىػػػُو َمػػػس مون{ أُػُلَنل  اا مّو  ُمػػػا ُكػػػانَوا  يُػع ُملَػػػوُف   ُصػػػاحلو
 (.10، النل )

ك ػ ة كنػ    ـ( وػن الت ػدد الػذي ينت ػر يف أوسػاط0222الباح ة ىبة رةوؼ ) تباستغرا   ديد كتب
مػن ؽللػك حػر البنات باسم الػدين مػن دراسػة ىندسػة الطػ اف والسػفر لل ػارج وإكػاـ الدراسػات العليػا أتقػوؿ "

وأد أحػػ ـ البنػػات، ومػػن قػػاؿ إف البنػػت لػػيا مػػن حق ػػا أف يلػػمو بػػ  مػػن حق ػػا.. وينبغػػي أف يتلػػرؾ امتمػػ  
أحػػػ ـ بناوػػػو ويقػػػاي  ا مومػػػة بػػػاحللم  لتسػػػ ي  يقيػػػر ولػػػك ا حػػػ ـ ادل ػػػرووة. مػػػاذا يكسػػػب رلتمػػػ  يكسػػػر

ال  صػػيو ويػػس ر لػػذلك بالتػػدين والتقػػواو مػػن قػػاؿ إف الرسػػوؿ حػػـر النسػػا  مػػن احللػػم أو العلػػم أو العمػػ و 
أا وىل بنػا اليػـو أف نػدأ  البنػات للللػم باحليػاة يف سػبي  هللا، وىػو سػبي  واسػ  يسػ  أحػ ـ ا مومػة والتفػوؽ 

وعقدت ا مور أالفتاة وادلرأة قادرة ول  يديد ا ولويات وارتيػار ود يػ  بعػ  والسفر والعم  والدراسة، أ ف 
ودور ادلنػػػاىج ىػػػذه رةيػػػة  اقبػػػة يتػػػاج إلي ػػػا الفتػػاة كػػػي وصػػػب   موحػػػة ووا قػػػة بقػػػدراهتا  ا حػػ ـ" )بارتصػػػار(.

 .الدراسية أف وغرس ىذا الف م الوسطي ل س ـ

 ررا  ػا مػن ا  ػكالية وضػرورة وربويػة أريضػة وصػرية ن   ا وقدرات إف احرتاـ حرية وإرادة ومواىب 
 وكرم ػػا هللا ر  العػػادلني أػػ ذا أعللػػت  رلقػػت ادلػػرأة يف أحسػػن وقػػو لقػػد الناجتػػة مػػن الوصػػاية الذكوريػػة. امتمعيػػة 
و بعػت أي ػا وزكػت نفسػ ا اروقػت وقومػت روح ػا ضػعفت وكلمػا سػعت ضلػو ادلعػا  ووقل ا وو ػداهنا نفس ا 

ومػن كانت نورا دار  بيت ا، وضيا  يف رحا  رلتمع ا ، وبػدرا يف مسػا  الرصػيد ا نسػاي. أملكات الفضائ  
سػػعيدة وال حيػػاة  ،أمانػػة، ورلتمع ػػا رسػػالة، وإنسػػانيت ا حضػػارة يصػػب  بيػػت ادلػػرأةالفسػػي  ىػػذا ا  ػػار الفكػػري 

و ػر أي ػا وػرا التعػاوف ووت ينتمػي إلي ػا ويعػ ز أواصػر صػداقت ا ل نساف بػ  أمانػة أو رسػالة أو حضػارةمطمئنة 
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ىػػي القػػادرة ولػػ  مكانت ػػا كرامػػة الوا قػػة بنفسػػ ا ادلدركػػة لال  صػػية ادلتفتلػػة  .والت ػػارؾ ال الت ػػاوف والتعػػارؾ
وىػػػػذه رسػػػػالة سػػػػامية يسػػػػتطي   ل ػػػػا  -يف أي موقػػػػ  كانػػػػت  -وردمػػػػة الب ػػػػرية وعمػػػػ  ا رض وبنػػػػا  امتمػػػػ  
ومػػػن مل ينفعػػو وملػػو أػػػ   ر وػػػن  نسػػو ولونػػو و نسػػيتوبغػػ  النمػػويمػػػ  ادل ػػاؽ ا نسػػاف إذا بػػذؿ ادلسػػاوي 

والت ػػري  يف بػػث ىػػذه الػػروح يف الرتبيػة والتعلػػيم أأضػػ  وقايػػة لبناونػػا مػن ريػػاح الت مػػيش والت ػػكيك  .واصػم لػػو
ومػن ىنػا أػ ف بنػا  ادلنػاىج الدراسػية  .وػارة أرػرا التقاليػدوارة أو ال وابػت و وقل ا و اقاهتا باسم الدين نفس ا و 
واضػػلة وألسػػفة رصػػينة وعلػػي مػػن  ػػدف أدا  ادلػػرأة يف وقػػر دارىػػا ويف  نبػػات رلتمع ػػا ىػػي الطريقػػة  وأػػر رةيػػة
الػػت ال يفػػ  مبناىضػػة التمييػػ  غ ىػػا للوقايػػة مػػن سػػلبيات ادلنػػاىج اخلفيػػة الػػت وب  ػػا التيػػارات الفكريػػة و السػػوية 
 بني انينسني.السليب 

ادلنممػػػة ا سػػػ مية للرتبيػػػػة  -و ػػػ  إيسيسػػػػكو ة للعػػػػامل ا سػػػ مي ومػػػن أ ػػػ  وضػػػػ  إسػػػرتاوي ية  قاأيػػػ
  ادلػػرأة ضػػلية بعػػ  ادلمارسػػات الػػت يرم ػػا أف ومػػـ( إىل أنػػو مل يعػػد مػػن ادلقبػػوؿ 0220) -والعلػػـو وال قاأػػة

ا نتػػاج وادل ػػاركة يف احليػػاة ادلدنيػػة وذلػػذا ال بػػد مػػن "وضػػ  سلططػػات لتوويػػة ادلػػرأة وإدرا  ػػا يف سلتلػػف رلػػاالت 
 (.121، 02التنمية ال املة للم تم " )ص  احلياة لتساىم يف

إبراز صورة ادلرأة الفاولة الت و ارؾ م اركة أسػرية ورلتمعيػة اغلابيػة يف امػاالت التنمويػة ادلتعػددة يف إف 
إ ػار حضػاري يتفػػر مػ  مقاصػد ا سػػ ـ وينسػ م مػ  احتيا ػػات ومتطلبػات ووطلعػات الفػػرد وامتمػ . ولقػػد 

 يلف  النفوس ول  السعي لل نسني معا من أ   حيػاة سػعيدة أقػاؿ  ػ   نػاةه " ا  الوحي ليلرر الووي ول
ػػػُرىَ  ػػػ ويُػنِػَ م  ُأ   يويُػنِػػػَو ُحيُػػػاةا  ُيّوبُػػػةا ُولُُن   ػػػن ذُُكػػػُر أُو  أَن ُػػػ  ُوَىػػػُو َمػػػس مون{ أُػُلَنل  اا مّو ػػػُ  ُصػػػاحلو ُسػػػنو ُمػػػا ُكػػػانَوا  }ُمػػن  ُومو م بوُدح 

 (.10  النل ) يُػع ُمَلوُف  

وذلػا رلػاالت  بلث ادلرأة ليست وابعة للر   وليست نػدا لػو بػ  ىػي  ػقيقة للر ػ   ػريكة لػويف ىذا ال
ومػػن مث ال منػػاص مػػػن  واسػػعة مل وػػدرل ا بعػػد مػػن أ ػػػ  ردمػػة احليػػاة ادلدنيػػة ، ويقيػػر ذاهتػػػا ، وأدا  رسػػالت ا
ويريػر  دلػرأة وحركػة امتمػ وقلي  بقايػا النمػرة القاصػرة لػدور ادلػرأة وزلوىػا ومعانيػة   ارىػا السػلبية ولػ  نفسػية ا

 .ضد ا ناث  مناىج الرتبية والتعليم من التلي 

 الدراسات السابقة

ـ( بعمػػ  دراسػػة وػػن صػػورة ادلػػرأة يف ادلنػػاىج الفلسػػطينية وووصػػلت إىل  0226قامػػت إسػػرا  أبوويػػاش )
 ف ىػػذه النصػػوص أنػػو ولػػ  الػػرغم مػػن قلػػة النصػػوص الػػت وم ػػر أي ػػا ادلػػرأة ك  صػػية مرك يػػة قياسػػا بالر ػػ  ، أػػ

أوػػدىا يف الغالػػب ر ػػاؿ. وىكػػذا وفتقػػر النصػػوص إىل إسػػ امات ادلػػرأة ودليفػػا وموضػػووا. وأ ػػارت الباح ػػة إىل 
(. ويف ر صػػػة 04أف ادلػػػرأة ال وم ػػػر يف أي نػػػ  أو صػػػورة مػػػن الصػػػور وىػػػي كػػػارس الرياضػػػة إال نػػػادرا )ص 
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كقػػوة منت ػػة ، أو واملػػة يف رلػػاؿ العمػػ    صػػوره رأة وم ػػر يف نصػػوص ادلن ػػاج أوالدراسػػة ورد ا ي "ال وكػػاد ادلػػ
ا نتا ي الذي ػلتاج إىل قدرات وقلية والية، إظلا يروبم وم  ادلرأة بادل ن ا نسػانية كػالتمري  والتػدريا. أو 
بادل ن الػت ال وتطلػب قػدرات واليػة م ػ  ال راوػة، أو بػادل ن الػت وػروبم بوظيفت ػا كربػة بيػت بكلمػة أرػرا  إف 

يتعلػػػر بكػػػ  مػػػا ىػػػو وػػػا في وبسػػػيم، بينمػػػا ومػػػ  الر ػػػ  يتعلػػػر بكػػػ  مػػػا ىػػػو أكػػػري أو بطػػػو "  ومػػػ  ادلػػػرأة
 (.04)بارتصار، ص 

ـ( لتلليػػػ  صػػػورة ادلػػػرأة يف من ػػػاج الرتبيػػػة ادلدنيػػػة للصػػػف ا وؿ 0224  )اسػػػعت دراسػػػة وليػػػا  العسػػػ
لػػػورت ك .يف ألسػػػطني ـ(0225 – 0223للسػػػنة الدراسػػػية ) صػػػف السػػػادس ا ساسػػػيوحػػػل الا ساسػػػي 

يف  م كلة الدراسة حوؿ التعرؼ إىل صورة ادلرأة وكيفية وناوذلا يف من اج الرتبية ادلدنية للصػف ا وؿ ا ساسػي
وىػي ا سػرة، ادلسػاواة بػني انينسػني يف ودة زلاور  ، وقد مت وناوؿ ىذا ادلوضوع من ر ؿ دراسةدولة ألسطني

وىػػدأت الدراسػػة إىل التلقػػر مػػن مقػػدار  مػػا بػػني الػػ و ني. ، وادلسػػاواةحلػػر يف ارتيػػار العمػػ الرتبيػػة والتعلػػيم، ا
وكػػذلك يديػػد مػػدا وضػػوح ، يقيػػر سلططػػي ادلن ػػاج لسياسػػة إنصػػاؼ ادلػػرأة ووغيػػ  صػػورهتا باالجتػػاه ا غلػػايب

صورة ادلرأة ويديد در ة ك ي  ادلرأة والتعرؼ ول  مقدار ادلساواة ما بني انينسني يف رلػا  الرتبيػة والتعلػيم كمػا 
إىل أف ادلػػرأة شل لػػة يف ووصػػلت الباح ػػة  د يف من ػػاج الرتبيػػة ادلدنيػػة للصػػف ا وؿ وحػػل السػػادس ا ساسػػيني.ور 

وقػػد اسػػتنت ت الباح ػػة أيضػػاا أف ادلػػرأة  من ػػاج الرتبيػػة ادلدنيػػة ولكػػن ب ػػك  غػػ  واضػػ  وغػػ  شلػػن ج وو ػػوائي.
  الر ػػ . "إف ادلػػرأة مل وػػرد يف صػػورة ظ ػػرت زلصػػورة يف م ػػن زلػػددة ومل وػػربز يف ونػػوع م ػػم كمػػا ىػػو احلػػاؿ مػػ

يا ايػػاد/ مػػدير صػػانعة قػػرار كمػػا ورد الر ػػ  مػػراراا مػػ  ا بصػػورة رئػػيا بلديػػة/ قاضػػي/زلامي/ رئػػيا  عيػػة / رئػػ
وغ ىا من الصور الت غيبت ون ػا ادلػرأة. ومل يعكػا ادلػن ج بد  ائػو الػت وناولت ػا الدراسػة واقػ  احلػاؿ مدرسة/ 

يعػ ؿ ادلدرسػة وػن  ادلرأة، وىذا يعمر اذلػوة مػا بػني انيػانبني الرمسػي وغػ  الرمسػي للرتبيػة شلػايف امتم  أيما ؼل  
، أواقعنا أيو ألواف وأ ياؼ من ا دوار الت وقـو اا النسا ، أقػد ركػ  ادلػن ج ولػ  إظ ارىػا كربػة دورىا الرئيسي

 ." )بارتصار(اهنا القياـ بوأسرة ، وىذا  بعاا دورىا ا ساسي ولكنو  بعاا ليا الوحيد الذي ب مك
وىػػدأت الدراسػػػة إىل  صػػورة ا ن ػػػ  يف قصػػ  ا  فػػػاؿ( بدراسػػػة ـ 0224)و رػػروف ادلعػػػدوؿ  قامػػت

ظ ار صورة ا ن   يف قصػ  ا  فػاؿ وػرب ا  يػاؿ ادل تلفػة مػن رػ ؿ وينػة الدراسػة وووصػلت الدراسػة إىل إ
، سػلبية، وا فيػة أػا ن   وقليديػة دارػ  البيػت ىي صورة وقليديػةأف الصورة العامة ل ن   يف قص  ا  فاؿ 

 (. 121-122ال وستطي  موا  ة م اكل ا بعق نية )ص    زلتا ة لعونوورار و وابعة للر 
يف  صػػورة ا ن ػػ  يف التعلػػيم ا ساسػػيـ( بدراسػػة أرػػرا وػػن  0224وأيضػػا قامػػت ادلعػػدوؿ و رػػروف )

معمم ػػػا  السػػػمات ال  صػػػية ل ن ػػػ  كانػػػت يف مصػػػر وووصػػػلت الدراسػػػة إىل وػػػدة نتػػػائج ىامػػػة من ػػػا إف أىػػػم
مسػػات إغلابيػػة وتسػػم اػػا ادلػػرأة العصػػرية مػػن حيػػث كوهنػػا متلضػػرة وذكيػػة وم قفػػة، وذات   صػػية قويػػة، معتػػ ة 

، متفوقػػة يف ومل ػػا. واضلصػػرت ا دوار الػػت لعبت ػػا يف موضػػووات الدراسػػة يف ا دوار بنفسػػ ا،  ػػ اوة متدينػػة
أو يف احليػػاة اال تماويػػة أو يف العمػػ  ، وكانػػت ىػػذه ا دوار يف أغلب ػػا أعالػػة ،  الطبيعيػػة ل ن ػػ  دارػػ  ا سػػرة
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ومل يم ػػػر ذلػػػا دور يف احليػػػاة السياسػػػية واال تماويػػػة وأغفلػػػت ادلوضػػػووات يف معمم ػػػا ادلػػػرأة كباح ػػػة ومربرلػػػة  
وػدليف وارتيػار  لفية وأنانة و ا  يف ووصيات الدراسة ضػرورة ا ػرتاؾ ادلػرأة يفصو كمبيوور وأستاذة  امعية ، 

وقػدؽل ا بصػورة لػ  وغيػ  الصػورة الذىنيػة ل ن ػ  و موضووات الكتب الدراسية يف كاأة مراح  التعلػيم للعمػ  و
 (.، بارتصار101-102واقعية )ص 

. وأ ػارت ادلرأة الفلسطينية يف العلـو   الواقػ  وا أػػاؽبدراسة يت ونواف  ـ( 0224)  رباويقامت 
ادلدرسػية لنمػاذج وصػور  ىج وراصػة العلػـو ولعػب درواا م مػاا مػػن رػػػ ؿ وضػمني الكتػػبادلنػاالدراسة إىل أف "

وػػػوحي بقػػػدرة الر ػػػ  ولػػػ  دراسػػػة ىػػػذا الفػػػرع الػػػذي ػلتػػػاج إىل "إبػػػداع وإأػػػراد لل  ػػػد للعمػػػ  يف ادل تػػػربات أو 
و  ني وادلر ػػػدين الوظػػائف ذات الع قػػػة "إف غيػػػا  ا ر ػػػاد ادلو ػػػو مػػػن قبػػ  وزارة الرتبيػػػة والتعلػػػيم العػػػا  وادلػػػ

الرتبػػػويني وادلعلمػػػني ومػػػدرا  ادلػػػدارس للتغلػػػب ولػػػ  ىػػػذه المػػػاىرة يضػػػيف سػػػبباا  رػػػراا لضػػػعف اىتمػػػاـ الفتيػػػات 
 ."بااللتلاؽ يف الفرع العلمي

صػورة ادلػرأة يف كتػب اللغػة العربيػة يف ادلرحلػة االبتدائيػة يف دولػة ـ( بدراسػة  0225ملػك و رػروف ) قاـ
ظ ور دور الر   انيوىري يف سلتلف منا م ونميػة امتمػ ، بينمػا يم ػر ائج الدراسة كاف من أبرز نتو  الكويت

دور ادلرأة  انوياا يف ك   من ادليادين. كما أظ رت الدراسة أف ادلناىج الدراسية احلاليػة ال و ػ   الفتيػات ولػ  
واذلندسػػة وظلػػت صػػورة  التعػػرؼ إىل الوظػػائف ادلتنووػػة ليصػػبلن وادلػػات يف الػػدين، والفلػػك، وا د  العػػريب،

ادلػػػرأة التقليديػػػة ا ػػػدودة يف البيػػػت كػػػدـ، ويف ادلدرسػػػة كمعلمػػػة، ويف ادلست ػػػف  كطبيبػػػة م يمنػػػة ولػػػ  الكتػػػب 
نسػػػبة الػػػذكور الػػػذين  ػػػاركوا يف وػػػدليف ووعػػػدي  وضػػػ  مػػػن يليػػػ  النتػػػائج ووفسػػػ ىا أف اوقػػػد موضػػػ  الدراسػػػة. 

% ، وقػػػػد اسػػػػتلوذ الػػػػذكور ولػػػػ  نسػػػػبة 31 % يف حػػػػني كانػػػػت نسػػػػبة ا نػػػػاث61الكتػػػػب وصػػػػ  إىل نسػػػػبة 
% يف إوػػداد الصػػور والرسػػومات، كمػػا إف  ل ػػي ادلضػػامني الرتبويػػة يف الصػػور والعبػػارات ختا ػػب الػػذكور 122

أف م ػاركة الػذكور يف صػور الغػ ؼ وصػ  إىل نسػبة كذلك أوضلت الدراسػة وورك  ولي م أك ر من ا ناث،  
 %.55% بينما وص  نسبة ا ناث إىل 46

اسػػت    الصػػورة الػػت ورمس ػػا منػػاىج التعلػػيم بادلملكػػة العربيػػة "إىل  ـ( 0225ت دراسػػة كػػردي )ىػػدأ
أوبعػػػت الباح ػػػة مػػػن ج يليػػػ  ادلضػػػموف حيػػػث وػػػتم دراسػػػة و  السػػػعودية للمػػػرأة ، ومناق ػػػة كفػػػا ة ولػػػك الصػػػورة.

وإيػػراد ظلػػاذج وأم لػػو وبػػني  ويليػػ  وينػػو شل لػػة مػػن ادلقػػررات الدراسػػية للبنػػني والبنػػات يف مراحػػ  وعليميػػة سلتلفػػة ،
وقػػد وبػػني للباح ػػة أف ادلنػػاىج الدراسػػية صػػيت ا كمػػا وعكسػػ ا ولػػك ادلقػػررات . م مػػ  صػػورة ادلػػرأة ومعػػامل   

وضمنت  رح حقوؽ ادلرأة ووا باهتا ، وما أكرم ا هللا بو مػن مكانػة رأيعػة ، أم ػرت يف صػورة البنػت ادلصػونة 
 ،اىػػدةا ـ ادلربيػػة ، وصػػورة ال و ػػة ادلعينػػة ، كمػػا ظ ػػرت يف صػػورة ام ، وا رػػت ا ا ػػة بالروايػػة ، ويف صػػورة

 .  وادلعلمة
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البنػػات الػػذي  بػػر يف بعػػ  ادلراحػػ  الدراسػػية قػػد و ووبػػني أيضػػا وػػرب الدراسػػة أف ووحيػػد منػػاىج البنػػني 
يف ا وىل  أغف   انبا م ما يتم   يف ارت ؼ الوظػائف بػني ادلػرأة والر ػ  ، أم مػة ادلػرأة ا ساسػية ووظيفت ػا

مل يػػظ مبػػا يفػػي مبتطلبػػات ىػػذه الوظيفػػة مػػن معػػارؼ وم ػػارات وسػػ م يف ودىيػػ  التلميػػذات وإوػػدادىن ادلنػػ ؿ 
للليػػاة الواقعيػػة ، وهتيئػػت ن للػػدور ادلن ػػود الػػذي وضػػطل  أيػػو ادلػػرأة بػػدور ومػػيم يف بنػػا  انييػػ  واالروقػػا  بواقػػ  

ة الفاوػػ  يف جتاىػػات ا غلابيػػة جتػػاه دور ادلػػرأنمػػي االامتمػػ  . كمػػا ك ػػفت الدراسػػة وػػن نػػدرة ا ن ػػطة الػػت و
 .  )بارتصار( "ردمة امتم  كالعم  يف اماؿ اخل ي ا نساي

موضػػووات ادلنػػاىج اخلاصػػة بالفتػػاة ال يقػػر ا ىػػداؼ "ولػػ  أف  ـ( 0225) العمػػراف ت دراسػػةكػػدوأ
وادلوا نػػة واالنتمػػا  والبلػػث العلمػػي .. حيػػث إف مػػن أىػػداأ ا   التطػػوير  ،الػػواردة بسياسػػة التعلػػيم يف ادلملكػػة

وي ػ  الباحػث إىل أف ىنػاؾ رلطػا بػني مف ػـو التطػوير  وادلناىج احلالية ال وسػتطي  أف يقػر ىػذه ا ىػداؼ .
نو مب رد التغي  يتم التطوير ، وىذا رطد من  ي .. ومبػا أف مػدارس اليػـو ال وقػـو أإذا يف م  ،ومف ـو التغي  

مػػػا ولػػػ  ر ػػػاؿ الفكػػػر والرتبيػػػة اكػػػاف ل    ،علومػػػات  ػػػل ال وػػػروؽ للػػػنش  وال و ػػػ  اىتمامػػػو إال حب ػػػو الػػػذاكرة مب
ولػػيا  ،وال يػػتم ذلػػك إال مبرا عػػة ادلنػػاىج احلاليػػة وإصػػ ح مػػا اػػا مػػن رلػػ   ،والتعلػػيم إصػػ ح ىػػذا الوضػػ  
تلػديات حبيػث يػتم ب  وعدي  ادلناىج لت ريج أتيات قادرات ول  ادلوا  ة ال ،ادلطلو  ىو إلغا  بع  ادلواد 
ضػرورة وغيػ  سياسػة   وتم ػ  أيمػا يلػي اذلامة لة من التوصياتقدـ الباحث  و  . "الرتكي  ول   سوف الفتيات

   ادلن ػاجيػ اركة ادلرأة يف وضػ  اخلطػم ووغكما  الب مب التعليم م  وغي  ادلناىج مبا يتناسب م  وطور العصر
حيػػث إف ادلوضػػووات ادلدر ػػة ال وتناسػػب مػػ  احتيا ػػات  ،ادلنػػ   إوػػادة النمػػر يف منػػاىج االقتصػػاد والتػػدب  و 

  الفتاة ادلعاصرة . 
ا دوار انيندريػػػػة يف الكتػػػػب ادلدرسػػػػية للمرحلػػػػة ا ساسػػػػية يف ( بدراسػػػػة بعنػػػػواف 0225قػػػػاـ  ػػػػتيوي )

والرتبيػػة بػػالرغم مػػن أف ا دوار انيندريػػة ب ػػك  وػػاـ ورتكػػ  يف منػػاىج اللغػػة العربيػػة ولقػػد ووصػػ  إىل أف " ا ردف
الو نيػػػػػػة والرتبيػػػػػػة ا سػػػػػػ مية مػػػػػػن حيػػػػػػث الػػػػػػوزف النسػػػػػػيب، إال أف نسػػػػػػبة ا دوار الذكوريػػػػػػة يف ادلنػػػػػػاىج العلميػػػػػػة  

 وانيغراأيا، شلا يدؿ ولػ  أف ىنػاؾ ظلػمناىج ا دبية باست نا  التاري  ا من ادل كالرياضيات والعلـو ىي أول  أي
. "ضػئيلة مػن مػن ج  رػر اتاىج الكتب ادلدرسية وبتفاووػيف وركي  ا دوار الذكورية يف ك  منمت ابو ينعكا 
 نػػاث، إذ كانػػتلرسػػـو والصػػور،  وذلػػك ولػػ  حسػػا  ا ىنػػاؾ ظ ػػوراا واضػػلاا للػػذكور يف ا وو ػػد الباحػػث أف

نسػػبة الصػػور والرسػػـو %(  أيمػػا كانػػت 6110النسػػبة العامػػة لصػػور الػػذكور مػػن رلمػػ  الصػػور العامػػة حػػوا  )
%(. أمػػا 1412كانػػت الصػػور ادل تلطػػة و ػػك  البػػاقي )و  ػػا  الصػػور العػػاـ، إ %( مػػن03نػػاث )ادلتعلقػػة با 

%( ولي ػػا 3110نػػاث أقػػد كانػػت أو ىػػا يف منػػاىج العلػػـو )إأيمػػا يتعلػػر بالصػػور والرسػػـو الػػت يتػػوي ولػػ  
ل نػاث، الرتبية الو نية واللغة االصللي ية بواقػ  ربػ  الصػور وقريبػاا، والرتبيػة ا سػ مية حيػث كانػت  ػا الصػور 

ىنػػاؾ ووا ػػد كبػػ  لػػ دوار  . وولػػ  ضػػو  نتػػائج الدراسػػةنػػاث أدىن نسػػبة يف منػػاىج اللغػػة العربيػػةبلػػص صػػور ا وو
ا ن وية ا سرية مقاب  و ود متدف ذلذه ا دوار يف احلياة العامة، وو ود نسبة  ضئيلة  لػ دوار ا ن ويػة مقارنػة 
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ا دوار العامػة ل ن ػ  يف وػدد قليػ  مػن  ارسػضلار متسػاو وقريبػاا، و ا بػا دوام  ا دوار الذكورية ، بينمػا و ودعلػ
ن ػ  يف وػدد قليػ  مػن ادل ػن ؽلكػن وصػفو  ا، وىػذا يعػم غيػا   لعمػ  التقليػديادل ن ؽلكن وصفو بدنو رلاؿ ا

لصػػػت رو بدنػػػو رلػػػاؿ العمػػػ  التقليػػػدي، وىػػػذا يعػػػم غيػػػا  أو حػػػذؼ  دوار كارسػػػ ا ادلػػػرأة يف واقػػػ  امتمػػػ . 
 تيف اخلتػاـ  البػ .ي اا  ندرياا واضلاا دلصللة الػذكور حيػث أف غالبيػة ا دوار ىػي ذكوريػةيىناؾ  سة أفالدرا

 ػػػ  وضػػػ  أندريػػػة ادلو ػػػودة حاليػػػاا مػػػن   ادلن  ػػػي يف ادلنػػػاىج ادلدرسػػػية لواقػػػ  الصػػػورة انييػػػضػػػرورة التغالدراسػػػة ب
 ماؿ وملية التلدث الرتبوي للمناىج. برنامج و م للقضا  ول  التلي  انينسي يف الكتب ادلدرسية الستك

ـ( دراسة أكادؽلية موسػعة حػوؿ صػورة ادلػرأة يف كتػب التعلػيم ا ساسػي  1111صلدة سليماف ) قدمت
يف مصػػػر، وأكػػػدت نتػػػائج ومقرتحػػػات الدراسػػػة ولػػػ  أنػػػو ينبغػػػي وغيػػػ  االجتاىػػػات السػػػلبية السػػػائدة ضلػػػو ادلػػػرأة 

لػػػذكور وا نػػػاث، وزلػػػو ا ميػػػة السياسػػػية والقانونيػػػة للمػػػرأة العربيػػػة، العربيػػػة، "وجتسػػػ  الف ػػػوة يف ادلعاملػػػة بػػػني ا
 (.142وونمية  قاأة يث ول  م اركت ا يف وملية التنمية والتلديث" )ص 

 تعليق على الدراسات السابقة
قػػدموا نقػػدا واسػػعا أػػ ف  ػػرػلة كبػػ ة مػػن البػػاح ني والباح ػػات وغ ىػػا واسػػتنادا إىل الدراسػػات السػػابقة 

. وقػػػوؿ إحػػػدا الكاوبػػػات ووناوذلػػػا ذلػػػذه ادلسػػػدلة احلساسػػػة ا تماويػػػاالعربيػػػة احلاليػػػة يف نمرهتػػػا للمػػػرأة للمنػػػاىج 
 ػغاؿ "أالكتا  ولسو  احلظ ػلم  صورة قدحية ون ادلرأة ويسكد ولػ  أحاديػة دورىػا الػذي ىػو زلصػور يف ا 

وبنػػػت رقيقػػػة أي يسكػػػد ولػػػ   يضػػػ  ادلػػػرأة كمدرسػػػة أو مػػػ   أـ وميمػػػة وأرػػػت حنونػػػةادلن ليػػػة وإذا جتػػػاوز ىػػػذا أ
 بالتػدريا ...ادلنػ ؿ أي ػتغلن غلػب النسػا  إدا جتػاوزف مرأة وحػل إذا نمرنػا يف الواقػ  صلػد أانيوانب العا فية لل

ف ال ػػديد ىػػو نػػو يكػػرس ظلػػم زلػػدد للمػػرأة العربيػػة ظلػػم ل سػػسػػف مػػا الحمتػػو يف الكتػػا  ادلدرسػػي ألكػػن ل 
   (.، بارتصار ووصرؼـ 0220الدوري، مر انوليا أبدا ظلطا وقدميا" ) ظلم وقليدي
ال و اؿ  اسػعة بػني  رغم اقتلاـ ادلرأة لكاأة ادليادين السياسية واال تماوية واالقتصادية إال أف ادلساأة"

يف إ ػار ا مومػة غالبػا صػورة ظلطيػة يصػرىا  ما وصػلت إليػو ادلػرأة العربيػة وبػني مػا وعكسػو ادلنػاىج الدراسػية مػن
وىػذه الصػورة الػت هتمػش ادلػرأة ذلػا سػندىا ل سػف يف الػرتاث  (.، بتصػرؼـ0225بو دة، " )أوالعم  ادلن  

، 14ـ، ص  0220العريب ال عيب الذي حرص  انب منػو ولػ  العػدا  السػاأر للمػرأة بو ػو وػاـ )وصػفور، 
، الصػاحلي وملػك ، 05ـ، ص 0220، احل ػر ، 122ـ، ص 0226، م نا، 034ص ـ، 0226قمرب، 
 ػػػ  ويػػػذىب بعػػػ  البػػػاح ني إىل أف  .(62ـ، ص 0221، ادلػػػي د، ـ0220رامػػػي، ، ق55ـ، ص 0220

مػػا يطػػرح ولػػ  أنػػو قػػيم وربيػػة إسػػ مية إظلػػا ؽل ػػ  قيمػػا اضليازيػػة إىل رلتمػػ  الر ػػاؿ وىػػي رطػػرة يف ومليػػة التن ػػئة 
وامتمػ  الكػويت كػدي رلتمػ   .(12، 10ـ، ص 0226وبذلك أ  مفر من نقد  انب من القيم )الفيفي، 

 انػب القػيم الذكوريػػة يف ومليػة التن ػئة اال تماويػة إذ ك ػػد ال قاأػة العربيػة قػػيم وووا ػد ريب يعػاي مػن بقػػا  وػ
الت وفض  الولد ووربطػو بػالقوة والعقػ  يف حػني كػن  الفتػاة صػفات الضػعف والعا فػة واخلضػوع. رغػم الذكورة 
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ورة وػس ر يف أسػاليب التن ػئة يف امتمػ  الكػويت التغ ات االقتصادية واال تماوية والسياسية ال زالػت قػيم الػذك
  .(22، 01ـ، ص 0222وغ ه )الطراح، 

وىػػػي رئيسػػػة ـ( إىل أف ادلسػػػئولية ا نسػػػانية ذلػػػا    ػػػة  وانػػػب 0226ووػػػذىب الباح ػػػة ردغلػػػة روزي )
 أقػػم بسػػبب الػػدور ا صلػػايب وا نتػػا ي والتنميمػػي )السياسػػي( ويف امتمػػ  العػػريب وقػػـو ادلػػرأة بػػدورىا ا صلػػايب

منمومة وربوية وقليدية و ػك   قاأػة التمييػ  بػني انينسػني أتعيػر التنميػة ووعيػر أيضػا وطػور   صػية ادلػرأة )ص 
، وػػريب ا  فػػاؿ ىنػػاؾ و ييػػف يف الػػووي العػػريب ألػػم ختػػرج الصػػورة ادلعطػػاة للمػػرأة وػػن كوهنػػا أمػػاا . (162، 145

ىو النور ومعرب ادلرأة وامتمػ  إىل الػت ل  مػن يد انيوالتعليم (. 02ـ، ص 1125وابعة للر   )وبدادلعطي، 
 (. 12ـ، ص  0226وداويات ادلاضي )ىيك ، 

العم  وب ك  سري  ولػ  يسػني ووعػدي  صػورة ادلػرأة يف ادلنػاىج الدراسػية والقضػا  " من ا علية مبكاف
لػػ  كاأػػة رلػػاالت ولػػ  ادلف ػػـو النمطػػي والػػذىم السػػائد وػػن دور ادلػػرأة كربػػة بيػػت أقػػم مػػ  وسػػليم الضػػو  و

 Genderلػ دوار اال تماويػة راصػة ا دوار انيندريػة ) .ـ(0226" )أبػووني، ا بػداع وال قاأػة والعلػم لػدي ا

Roles نػاث حيػث أهنػا وػس ر يف صػق   وصػورات ا للفرد ومس ة امتم  كك  ( أعلية كب ة يف التكوين ال قايف
أدوار متميػػػػ ة وراصػػػػة بكػػػػ  من مػػػػا، ووصػػػػب  دلػػػػي   والػػػػذكور ذلػػػػذه ا دوار حبيػػػػث يصػػػػب  لكػػػػ  مػػػػن انينسػػػػني

بػػػالرغم مػػػن زلػػػاوالت  .ـ(0225) ػػػتيوي،  ولػػػ  مػػػوقع م ومكػػػانت ملطموحػػػات وأدا  ا أػػػراد وبالتػػػا  وػػػس ر 
ادلػػػرأة )ادلعػػػدوؿ  وعػػػدي  صػػػورة ادلػػػرأة يف ادلنػػػاىج التعليميػػػة أػػػ ف ادلنػػػاىج مػػػا زالػػػت وكػػػرس ادلف ػػػـو القاصػػػر لػػػدور

ينادي الباح وف بدراسة كتب الرياضيات والعلـو يف ادلرحلػة االبتدائيػة إىل ذلك، إضاأة (. ـ0224و رروف ، 
ك ػػف التليػػػ  انينسػػي  هنػػا راضػػػعة أك ػػر لسػػػيطرة وإرضػػاع مناى  ػػػا لفلػػ  دقيػػر مػػػن أ ػػ    ال انويػػة إىل

(. وو ػ  Gooden & Gooden, 2002( كمػا و ػ  الدراسػات يف ىػذا احلقػ  )Male dominatedالػذكور )
ادليدانيػػة إىل أف ا  فػػاؿ يف ادلرحلػػة االبتدائيػػة قػػد ينمػػروف إىل العلمػػا  يف ادليػػادين العلميػػة ولػػ  أهنػػم  الدراسػػات

 من  نا الذكور ال ا ناث وذلذا ال بد من وغي  ىذا التصور القاصر .

يػػرا بعػػ  البػػاح ني أنػػو ونػػدما ظلػػدح الفتػػاة ولػػ   ػػاؿ أسػػتاهنا وظلػػدح الصػػيب ولػػ  ا ت ػػاده يف درسػػو 
كييػػ   ػػنا ولػػ  حسػػا   ػػنا  رػػر بصػػورة مسػػترتة. إف ىنػػاؾ قيمػػا راسػػ ة وفػػرض ولػػ  الفتػػاة إسػػعاد  أ ػػذا

غ ىػػا وا صلػػا  يف حػػني يعػػد الفػػل للن ػػاح يف امتمػػ  وا نتػػاج، وو ػػ   الفتيػػات ولػػ  الػػ واج وا مومػػة دوف 
لػوح السػعي لػدي م ورا  الػ واج أو ادليادين امتمعيػة أمػا الفتيػاف ألػدي م رلمووػة أدوار رلتمعيػة وأسػرية سلتلفػة وي

ا بػػػوة ضػػػئي  "ويت لػػػ  االضليػػػاز ادلسػػػترت ضػػػد الفتػػػاة يف مف ػػػـو واحػػػد ىػػػو )وػػػدب  ادلنػػػ ؿ( الػػػذي يعػػػدد الػػػدور 
النموذ ي الذي يلق  ول  كاىل ا، يف احلني الذي وتاح أيو للذكر رلاالت أوس ... إف احلريػة الكبػ ة ادلتاحػة 

الذكور بدهنم انينا ا أض ، وبدف الفتػاة انيػنا ا دىن" )أبػو ريػاش و رػروف  للذكور وبني     اوتقاد  نا
 ، بارتصار(. 330ـ، ص  0226،
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وم مػػا يكػػن ا مػػر أػػ ف وػػ ؿ ادلػػرأة ادلسػػلمة وػػن ال ػػدف العػػاـ غػػ  مقبػػوؿ م مػػا كانػػت التقاليػػد السػػائدة 
، ادلسػلم، 301، ص 1ـ، ج0226زلػار ، وذلذا أ ف وضػمني ادلنػاىج التعليميػة حبقػوؽ ادلػرأة بػات ضػروريا )

ك يػدا دل ػاركة النسػػا  يف صػناوة احليػاة العامػة بصػورة أوسػػ   (ـ1113ـ، أيػو ، 1110ـ، الفػري ، 1110
 .وأومر

إف الػػػدووة إىل العنايػػػة بالبنػػػات ال وعػػػم حبػػػاؿ مػػػن ا حػػػواؿ إسػػػداؿ السػػػتار ولػػػ  ونميػػػة ا بنػػػا  أادلوازنػػػة 
وقػػػػ  أيػػػػو الرتبويػػػػوف ىنػػػػاؾ حيػػػػث كانػػػػت أػػػػرتة أادحػػػػا لنػػػػا رلػػػػ  مطلوبػػػػة والتػػػػاري  الرتبػػػػوي يف الغػػػػر  يك ػػػػف 

البنػػات أانقلػػب الوضػػ  تنميػػة السػػبعينات مػػن القػػرف ادلاضػػي أػػرتة ازدىػػار للبنػػني مث مت وك يػػف اني ػػود للعنايػػة ب
بينمػا كػاف رأسا ول  وقب حيث حص  الذكور ول  نسب متدنية ووف ت بين م م ك ت التسر  والتع ر 

وإمعػاف النمػر يف الفكػر الرتبػوي ادلعاصػر وىذه دروس ودأعنا إىل ودـ ادلبالغة يف ا مػور  نصيب ا ناث التفوؽ
(2007, p. 91 Brott,)  م  ورغيب دائم للمػرأة حبسػن العنايػة برسػالت ا ا سػرية وادلػرأة الفاولػة يف أسػرهتا أاولػة

 .متمع ا

  أسئلة الدراسة 
تنادا حلسػػػػا  وكػػػػرار الصػػػػور صػػػػورة ادلػػػػرأة اسػػػػ إىل التوصػػػػ  إىل وقيػػػػيم حضػػػػور الػػػػراىن ي ػػػػدؼ البلػػػػث

ية بدولػػػة الكويػػػت أهنػػػا والعبػػػارات ادلعػػػربة وػػػن الوظػػػائف امتمعيػػػة الػػػت رأا واضػػػعو الكتػػػب الدراسػػػ والرسػػػومات
وونب ػر مػن ىػذه الرةيػة وػدة وسػاةالت  .مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليجولما بدنو مت إودادىا من  مناسبة ذلا

    ىي
 ور ادلرأة يف الصور والعبػارات والكلمػات الػواردة يف كتػب العلػـو والرياضػيات يف مدا وواور ظا م -1
 بالذكورو االبتدائية يف دولة الكويت قياساادلرحلة 

إىل أي مػػػػػػدا و ػػػػػػارؾ ادلػػػػػػرأة يف ومليػػػػػػة وػػػػػػدليف ووعػػػػػػدي  وإوػػػػػػداد الرسػػػػػػومات يف كتػػػػػػب العلػػػػػػـو  -0
 والرياضيات يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت و

 يف امتم و والكلمات ول  وم  ادلرأة ووظائف الة الصور ما دال -3
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 أهداف الدراسة 
إىل الوظػػائف الػػت وقػػـو اػػا ادلػػرأة يف ادلنػػ ؿ ورار ػػو ومػػدا وػػواور ظ ػػور تعػػّرؼ اذلػػدؼ العػػاـ للدراسػػة ال

ئيػػػة يف صػػورة ادلػػػرأة مػػػن صػػور ورسػػػومات ووبػػػارات واردة يف زلتػػوا كتػػػب العلػػػـو والرياضػػيات يف ادلرحلػػػة االبتدا
رصد واـ للمضػامني الرتبويػة ادلتعلقػة بعمػ  إىل الدراسة  هتدؼكما دولة الكويت وذلك مقارنة بصور الر اؿ،  

 مػػن ادلػػرأة يف امتمػػ  لتنميتػػو ويدي ػػو إذ أف ادلػػرأة ذلػػا دورىػػا العمػػيم يف ادلنػػ ؿ ورار ػػو وال بػػد للمنػػاىج الدراسػػية
     أف ووازف بني ا مرين. 
     هتدؼ إىل ما يديأ ف الدراسة الراىنة ومن ىذا ادلنطلر 

إىل مػػدا وػػواور ظ ػػور صػػورة ادلػػرأة مػػن صػػور ورسػػومات ووبػػارات واردة يف كتػػب العلػػـو تعػػّرؼ ال .1
 والرياضيات يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت مقارنة بصور الذكور.

 امتم .يديد ورصد واـ للمضامني الرتبوية ادلتعلقة بعم  ادلرأة يف ادلن ؿ و  .0
التعػػرؼ ولػػ  سياسػػات ومعػػاي  مػػسلفي كتػػب العلػػـو والرياضػػيات يف كيفيػػة إظ ػػار ووػػرض صػػورة  .3

 .الكتب زل  الدراسة ودليفوملية ومعرأة مدا م اركة ادلرأة يف  ادلرأة، سوا  يف ا توا أو يف الصور

ادلػرأة  ةصػور  والتلػديات الػت ووا ػ وض  بعػ  احللػوؿ وادلقرتحػات ادلناسػبة الػت وسػ م يف معانيػة .5
 يف كتب العلـو والرياضيات يف ادلرحلة االبتدائية.

 

      حدود الدراسة
ويػػػت مػػػ  كتػػػا  ولػػػ  كتػػػب العلػػػـو والرياضػػػيات يف ادلرحلػػػة االبتدائيػػػة يف دولػػػة الكالدراسػػػة  ستقتصػػػر 

اخللػػيج مكتػب الرتبيػػة العػريب لػػدوؿ وىػػي مػن إوػػداد  – ادلعلػم نيميػػ  ادلسػتويات مػػن الصػف ا وؿ إىل اخلػػاما
ومن ىنا أالدراسة معنية بادلادة الدراسية ادلقدمػة للمتعلمػني  .ـ(0222 – 0220وذلك للسنة الدراسية ) -

 Middleسػػػنة وقريبػػػا وىػػػذه ال ػػػرػلة العمريػػػة وسػػػم  بالطفولػػػة ادلتوسػػػطة ) 10إىل  6وادلتعلمػػػات مػػػن سػػػن 

childhood ، 111ـ، ص  0226( )ى.) 
 

 الدراسةوإجراءات منهج 
يف مػ  كتػا  ادلعلػم دراسة احلالية ول  يلي  زلتوا الكتب الدراسية دلادي العلػـو والرياضػيات وعتمد ال

ادلرحلػػة االبتدائيػػة بدولػػة الكويػػت مػػن نػػاحيت الكػػم والكيػػف حيػػث قػػاـ الباح ػػاف مبرا عػػة ا دبيػػات ا كادؽليػػة 
ونيمػػ  ادلعلومػػات  لكتػػب ادلدرسػػيةذات الصػػلة مث قامػػا بتصػػميم  ػػداوؿ وقريبيػػة لتتبػػ  مسػػاعلة ادلػػرأة يف إوػػداد ا

. لعبػارات ادلعػربة وػن الوظػائفادلطلوبة اخلاصة مبتابعة وظائف ادلرأة استنادا حلسػا  وكػرار الصػور واللوحػات وا
 حػذؼ مػ  والنسػوية الذكوريػة ال ػ وص )وػدد العػد وقنيػات ولػ  الرتكيػ   ريػر وػن الصػور بتللي  الباح اف قاـ

 الوظػائف أنػواع رصػد مػ  كبػ ة( أوػداد ولػ  يتػوي الصػورة كانػت إذا احل ػود ودد ووقدير الواضلة غ  الصور
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 )مدرسػات ال ػدف اػذا معنيػة   صػيات مقابلػة ولػ  الباح اف استند وكذلك غ ىا. أو ادلن لية ا وماؿ م   من
   .ادلرأة صورة حياؿ هتاووو  ا ادلعاصرة التعليمية للمناىج رةيت م الست  ص وباح ات(
دراسػػة الصػػورة الذىنيػػة إىل الدراسػػات الوصػػفية التلليليػػة الػػت وعتمػػد أساسػػا ولػػ  ادلػػن ج  وونتمػػي ىػػذا

ووعتػرب ىػذه الدراسػة مػن الدراسػات البينيػة لكوهنػا وقػ  بػني الدراسػات ادلسلي يف أ م ووصف ويلي  ا تػوا 
يػػػػر يسػػػػع  يليػػػػ  ادلضػػػػموف وػػػػن  ر  (.00، ص 11ـ، ص 0224الكيفيػػػػة والكميػػػػة )ادلعػػػػدوؿ و رػػػػروف ، 

ـ، ص 0222وصػنيف البيانػػات ووبويب ػػا إىل وصػػف ادلضػػموف بدسػػلو  مػػنمم وموضػػووي )الطيػػب و رػػروف، 
 (. 01،  عيمة، ص 153

( وىػي وعتمػد Textual analysis( ووسػم  أحيانػا )Content analysis)أو ادلضػموف ويليػ  ا تػوا 
إريػ  ر ة يف العلػـو اال تماويػة ويعرأ ػا برامج إذاوية...( وىي  ريقة دا -أأ ـ -ول  يلي  ا تويات )كتب

والرسػػومات  الع قػػات ا نسػػانية ادلدونػػة وا فوظػػة مػػن م ػػ  الكتػػب( بدهنػػا دراسػػة وعتػػم بEarl Babbieبػػايب )
 ريقػػة يليػػ  ـ( 0225) ادلوسػػووة العلميػػة للرتبيػػةوعػػرؼ و  (.,Wikipedia 2008ومواقػػ  االنرتنػػت والقػػوانني )

ا تػػػوا بدهنػػػػا "إحػػػدا  ػػػػرؽ البلػػػث الػػػػت وسػػػت دـ مػػػػن أ ػػػ  الوصػػػػوؿ إىل وصػػػف مػػػػنمم موضػػػووي وكمػػػػي 
دل تلػػػف وسػػػ ي ت التعبػػػ ات الرم يػػػة". واذلػػػدؼ مػػػن التلليػػػ  ىػػػو اختػػػاذ القػػػرارات ادلناسػػػبة ب ػػػدف ادلضػػػموف 

 (.126، 124و أو استبدالو )ص ادلفلوص م   البقا  وليو أو وعديل

أسػػػئلة  يلػػػي أيمػػػاو  ال  صػػػية للمقػػػاب ت وامػػػة أسػػػئلة ب وػػػداد الباح ػػػاف قػػػاـ ادليػػػداي الواقػػػ  والسػػػتنطاؽ
  ادلقابلة

 ما سب  وطوير ادلناىج الدراسيةو .1

 إىل أي مدا وعكا ادلناىج الدراسية التطورات السياسية واال تماوية واالقتصاديةو .0

  ودليف كتب العلـو والرياضياتوما أىم سياسات ومعاي  .3
 كتب العلـو والرياضيات للمرحلة االبتدائيةو  الذين يضعوفما أىم الصعا  الت ووا و  .5
 ى  لديكم معاي  معينة وند يديد أدوار ادلرأة )ادلن لية وامتمعية( يف ىذه الكتبو .4

كػػن ووظيػػف يقػػـو البػػاح وف بعمػػ  العديػػد مػػن الدراسػػات حػػوؿ ادلنػػاىج الدراسػػية أكيػػف ؽل .6
 ىذه الدراسات يف ردمة االروقا  بعملية وطوير ادلناىجو

 ى  ىناؾ وقو  سنوي للكتب الدراسية احلالية وما ادلعاي  ادلو ودة وادلقرتحة  صلاز ذلكو .0

 
 ينب ال ك  التا  من ج البلث

http://en.wikipedia.org/wiki/Earl_Babbie
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 منهج الثحث

 عينح الثحث أدواخ الثحث

كتببببببببببة ال  ببببببببببى  

والرياضببببببببببببببببياخ 

 ل مرح بببح ادتتيا يبببح

 مع كتاب الم  م

اسببببببتمايج  ح يبببببب  

مضبببببمىر ل بببببىي 

فببببب كتببببة  المببببرأج

اخ يالرياضبببببببببببببببببببب

 وال  ى 
 

اسببببببتمايج  ح يبببببب  

مضببمىر المحتببىي 

فببببببببببببببب كتببببببببببببببة 

اخ يالرياضبببببببببببببببببببب

 وال  ى 

مقببباتشخ ية بببيح 

مبببببببببببع م  مبببببببببببي  

مبببيل ب وم  مببباخ و

اخ يكتببببة الرياضبببب

وال  بببببى  و بببببنا  

القبببراي فبببب و ايج 

 وغيرهم الترتيح



 00 

 النتائج

ادلنػاىج الدراسػية  يف  ػل ادليػادين ومن ػا ميػدافاة بني انينسػني الكويت  اىدة ضلو ادلساو دولة وسع   
( ولكػػػن احلا ػػػة ماسػػػة لبػػػذؿ ادل يػػػد مػػػن اني ػػػود 124ص ـ، 0225)الل نػػػة الو نيػػػة الكويتيػػػة لليونسػػػكو ، 

ووصػػ  الباح ػػاف إىل أف م ػػاركة ادلػػرأة يف إوػػداد الكتػػب ادلت صصػػة وصػػوال لل ػػدؼ ادلرصػػود وا مػػ  ادلن ػػود. 
يف ىػػذا  -بػػ  ىنػػاؾ هتمػػيش واضػػ   ػػدا للعنصػػر النسػػائي واالسػػتفادة من ػػا  ادلطلػػو  الطمػػوح ادلدرسػػية دوف

يسػتلوذ الر ػاؿ ولػ  ال يتناسب م  ح م ادلػرأة يف ادليػداف وال يتواأػر مػ  ررباهتػا ال ريػة. قلي   دا  -انيانب
أك ػر نتػائج البلػث أف ومػن . يف وملية إوداد وودليف ومرا عة الكتب ادلدرسػية احلظ ا وأر والنصيب ا كرب

مضػػاوفة دلػػا يتويػػو  بدضػػعاؼكػػ ة يف مػػادة العلػػـو الػػت يتػػوي ولػػ  صػػور وأومػػاؿ وفػػوؽ الصػػور والوظػػائف متمر 
ستنصػػب البلػػث ىنػػا نتػػائج ووليػػو أػػ ف مناق ػػة  -ولػػ  ا رقػػاـ غالبػػا أالرياضػػيات وعتمػػد  – مػػادة الرياضػػيات

  مفػػػاىيم وميػػػوؿ واجتاىػػػات متعلقػػػة بصػػػورة مبا ػػػرة إ ػػػاال ولػػػ  مػػػادة العلػػػـو نمػػػرا  عليت ػػػا يف غػػػرس وورسػػػي
 . باىتمامات البلث الراىن

 ووض  انيداوؿ التالية حصيلة ادلعلومات الت ظفر اا الباح اف.

 1النسب ادلئوية للصور ادلتكررة دلادة الرياضيات( البيانات و 1) دوؿ 
 

 التدليف  الصف
 وا رراجوادلرا عة 

 الصور ادل روع رربا 

 إ ذ إ ذ إ ذ 
 13 33 1 11 2 2 1ج 1ص
 5 12 1 11 2 2 0ج 1ص
 . 3 1 13 2 0 ـ
 6 01 1 10 2 0 1ج0ص
 1 01 1 10 2 0 0ج0ص
 - - 1 11 2 0 ـ
 06 41 1 1 0 2 1ج3ص
 32 51 1 1 1 0 0ج3ص

                                                 
1
 م تاح الرمى  )ص( ال ف ، )ج( الجزء ، )ك( كراسح ال ف ، ) ( كتاب الم  م 1 
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 . 1 1 11 1 0 ـ
 33 11 1 1 0 2 1ج5ص
 00 30 1 1 1 0 0ج5ص
 - - 1 10 1 0 ـ
 4 41 0 10 1 12 1ج4ص
 3 5 0 10 1 1 0ج4ص
 . 04 0 15 1 1 ـ

 153 302 12 144 11 120 امموع
 %54 %44 %10 %22 %12 %12 النسبة %

 
 2النسب ادلئوية للصور ادلتكررة دلادة العلـوالبيانات و  (0)  دوؿ

 التدليف الصف   
 وادلرا عة وا رراج 

 الصور ادل روع ربا ر

 إ ذ إ ذ إ ذ 
 101 052 0 13 1 11 1ج 1ص
 41 124 0 13 0 12 0ج 1ص
 00 5 - - - - ؾ
 14 51 - - 1 11 ـ
 00 122 0 13 2 11 1ج0ص
 120 315 0 13 2 10 0ج0ص
 13 5 - - - - ؾ
 6 15 - - 2 2 ـ
 10 061 0 13 1 1 1ج3ص
 36 124 0 13 1 1 0ج3ص
 11 50 0 14 1 12 ـ

                                                 
2
 )ص( ال ف ، )ج( الجزء ، )ك( كراسح ال ف ، ) ( كتاب الم  م 1 م تاح الرمى  

 



 01 

 116 030 0 13 1 12 1ج5ص
 62 111 0 13 1 1 0ج5ص
 0 06 0 13 1 12 ـ
 1 01 0 11 0 0 1ج4ص
 02 42 0 11 0 0 0ج4ص

 021 0222 05 161 15 135 امموع
 % 02 % 00 % 10 % 22 % 1 %11 النسبة %

 الوظائف الواردة يف كتب العلـو( راص ب3 دوؿ )
 ذكور
 

 إناث

االوتنػػا  بالن يػػ   –سػػائر سػػيارة  –معلػػم 
 -وػػػػا ر اللسلػػػػس –وػػػػا ر  –راوػػػػي غػػػػنم  –

معلػػػػػم إ ػػػػػارات  –زراع  –ار صلػػػػػ –وامػػػػػ  
–فػػػػػػائي إ  –صػػػػػػان  سػػػػػػفن  –سػػػػػػيارات 
 – بيػػػب ويػػػوف  –ذف أ بيػػػب  – بيػػػب 

 – يػػػػػػػػار  –شلػػػػػػػػرض  – بيػػػػػػػػب مدرسػػػػػػػػي 
حبػػػػار يفػػػػت   –غػػػػواص  –مػػػػدر  دالأػػػػني 
م نػػدس  – بيػػب بيطػري  -صػدأت ا ػارة

مقػػػدـ  –سػػػاوي بريػػػد  –حػػػ ؽ –زراوػػػي 
صػػػػػان   –حبػػػػػار  –ن ػػػػػرة ا رصػػػػػاد انيويػػػػػة 
 –وػامل  –صيد   – باؾ صيد السمك 

وػػػػا ر  –ر ػػػػ  إسػػػػعاؼ  – ػػػػر ي مػػػػرور 
م نػدس معمػاري  –صػباغ  –بنا   –لسلس 
أػػػم سلتػػػرب يف  –ربػػػاف سػػػفينة  –ريػػػاط  –

بػار الػنفم  م نػدس حفػر  –معام  النفم 
م نػدس  ػرؽ  –وام  يف زلطة البن ين  –

 يػػار وسػػكري  – يػػار مػػدي  –و سػػور 
موظف يف بػرج ادلراقبػة يف  –رائد أضا   –

أنيػػػػة ياليػػػػ   –شلرضػػػػة  -مرضػػػػعة –ربػػػػة بيػػػػت 
 –معلمػػػة  –السػػػدو  صػػػانعة – بيبػػػة  – بيػػػة 
  اروة .م –حائكة 
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أػم وػ ؿ حػراري -أرصػائي ومػاـ -طارادل
أػػػم نمػػػػارات  –سػػػػاواي  – يولػػػو ي  –

أػػػػػم  الت   –م نػػػػػدس ك ربػػػػػائي  – بيػػػػػة 
 –أػػػػػػم كديػػػػػػدات ك ربائيػػػػػػة  -ربائيػػػػػػة  ك 

 –أػػػػػػػم أ  ػػػػػػػ ة صػػػػػػػلية  -منقػػػػػػػذ الغرقػػػػػػػ 
بػػػػػائ   –صػػػػػان  أحذيػػػػػة  – بيػػػػػب أسػػػػػناف 

 م با .

مػن إبعػاد العنصػر النسػائي  -بصػورة ال لػبا أي ػا  -أف مادة الرياضيات وعػاي إىل  ا وؿوؿ ي   انيد
وأقػػ  % ولكػػن يف رلػػاؿ الصػػور أػػا مر أرػػف ضػػررا  12أػػادلرأة و ػػك  مػػا يقػػار  مػػن  يف ادل ػػاركة يف التػػدليف

يف مػادة  ا نػاثحضػور وىػو ارػت ؼ غػ   اسػ  مقارنػة بنسػبة  % 54أف صور ادلرأة وقار  حيث ارت أا 
% يف وػدد ادلػسلفني ومػا يقػار  مػن  11العلـو الػت و ػ د كييػ ا واضػلا لصػاا الػذكور إذ ػلتػ  الػذكور ولػ  

ودد الذكور يف الصور يقار  ال ل ني وىػي نسػبة كبػ ة للذكور شلا يسكد سيطرة ذكورية؛  % من الصور ىي00
وىكػػذا وولػػ  ضػػو  احلقػػائر السػػابقة أػػ ف احلضػػور ادلللػػوظ للػػذكور ولػػ  حسػػا  ر ا ن ػػ . وقلػػ  مػػن حضػػو 

 ا ناث واض  يف ادلعا وادلبا )يف الصور وا تويات ويف ال ك  وادلضموف(.

أف مػػػادة الرياضػػػيات نمػػػرا لطبيعت ػػػا الت ريديػػػة ال  إىل الباح ػػػاف ولػػػ  ضػػػو  النتػػػائج السػػػابقة لقػػػد ووصػػػ 
رة الذكور يف ادل ن والصور نمػرا للطبيعػة الت ريديػة للمػادة العلميػة حيػث أهنػا وتملػور وم ر ب ك   لي سيط

مسػػػػاعلات النسػػػػا  يف ومليػػػػة وػػػػدليف الكتػػػػب ادلدرسػػػػية يف  . مػػػػن  انػػػػب  رػػػػر أػػػػ فا رقػػػػاـ وا  ػػػػكاؿحػػػػوؿ 
د يػػدؿ داللػػة قطعيػػة ولػػ  وػػدـ و ػػو شلػػا  و ػػود رلػػ   لػػي يف ىػػذا امػػاؿولػػ  الرياضػػيات وكػػذلك العلػػـو وسكػػد 

التػوازف بػني م ػاركة الػػذكور وبػني م ػاركة ا نػاث يف إوػػداد الكتػب والت طػيم ذلػا مػػن رػ ؿ نينػة اخلػربا  الػػت 
  .و رؼ ول  ادل روع

وعػاي الكتػػب ادلدرسػػية يف مػػادة الرياضػػيات مػػن وركيػ  ا م لػػة ولػػ  الػػذكور حيػػث أف ا نفػػاؽ والتصػػدؽ 
بالػذكور بينمػا ادلػرأة و ػرتي غالبػا القمػاش أمػا  ةمروبطػ أن ػطة يف العمػـوو ػ  الطوابػ  والبي  وال را  واالدرار 

ويف رلػػاؿ امػػ ت ا  فػػاؿ يػػرد اسػػم رلػػ ت للػػذكور م ػػ   الػػذكور أي ػػرتوف القمػػاش والكتػػب وأ ػػيا  متنووػػة.
( بينمػا وغيػب رلػ ت ا  فػاؿ 02، 3، الصػف ال ػاي، ص 0أسػامة )الرياضػيات، جو رللة ما د ورللة سػعد 

 باسم ا ناث.
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بنػػا ادلدرسػػية وىػػي بطريقػػة غػػ  مبا ػػرة وقلػػ  مػػن مكانػػة يف كت الزالػػت كلمػػة ا ػػرتا وػػا ر كلمػػة سػػائدةو 
 . مورو ات سالبة وسللت إىل وقوؿ نفر من الناسادلرأة االقتصادية ووع ز 

البػػوف ال اسػػ  بػػني وونػػدما نػػتفل  النتػػائج ونسػػتذكر أحػػواؿ أم ػػات ادلػػسمنني رضػػي هللا وػػن ن نػػدرؾ 
لقػد كانػت السػيدة ردغلػة وػا رة بنػا الدراسػية.   وبػني مػا وػروج لػو أحيانػا بعػ  كتديننػا الفسػي صورة ادلػرأة يف

وإذا   وريقة ، وكانت السيدة وائ ة وادلة مرموقػة ألػم وػربم مناى نػا بػني الر ػ  والت ػارة وبػني الر ػ  والعلػمو
ر نفػػػا اخلطػػػد ونػػػربم ادلػػػاؿ كانػػػت بعػػػ  ا  ػػػار الرتا يػػػة القدؽلػػػة وقلػػػ  مػػػن  ػػػدف إدارة ادلػػػرأة للمػػػاؿ ألػػػم نكػػػر 

َ ُلَكػػم  قوُيامػػاا قولػػو وعػػاىل )بالر ػػاؿو ورد يف وفسػػ  البغػػوي " َّ ػػُواُلَكَم الِػػتو ُ ُعػػُ  ا وَػػوا  الَسػػُفُ ا  أُم  )سػػورة ( ُوالُ وَػس 
ارتلفوا يف ىسال  السف ا  أقاؿ قـو ىم النسا  وقاؿ الضػلاؾ النسػا  مػن أسػفو السػف ا  وقػاؿ ( "4النسا   
ويف وفسػػ   "  الر ػػاؿ أف يسوػػوا النسػػا  أمػػواذلم وىػػن سػػف ا  سػػوا  كػػن أزوا ػػا أو بنػػات أو أم ػػاترلاىػػد هنػػ
أقػػاؿ وامػػة أىػػ  التدويػػ   ىػػم النسػػا  والصػػبياف  ػػرح السػػف ا  "  ػػام  البيػػاف وػػن ودويػػ   ي القػػر ف الطػػربي 

البػػن  لسػػاف العػػر ويف  ."لضػػعف  رائ ػػم، وقلػػة معػػرأت م مبواضػػ  ادلصػػاا وادلضػػار الػػت وصػػرؼ إلي ػػا ا مػػواؿ
ػػَن سياسػػة ماذلػػا ومسيػػت سػػفي ة لضػػعف وقل ػػا، وُ هنػػا المنمػػور " ادلػػرأة مػػن أسػػفو . وونػػد انيصػػاص أف "َي سو
 .  وإظلا مسوا سف ا  خلفة وقوذلم ونقصاف كي ىم ون القياـ حبفظ ادلاؿ...  السف ا 

ا مػن ادلػاؿ ... أم لػة ىامػة ومن ىنا أ ف ضر  أم لة من م   ا رتت سعاد كتابػا وادرػرت ردغلػة مبلغػ
ضلتا  ػػا لػػ رع ال قػػة يف نفػػوس الفتيػػاف والفتيػػات ولكػػن واقػػ  كتبنػػا ادلدرسػػة وعػػوؿ ولػػ  الػػذكر أك ػػر وهتضػػم يف  
ك ػػ  مػػن ا م لػػة والصػػور حػػر البنػػت االقتصػػادي وال و ػػب أف صلػػد قصصػػا ك ػػ ة مػػن الواقػػ  وتلػػدث وػػن 

مػػن حب ػػة ر ػػيتو ولي ػػا البنكيػػة بطاقت ػػا االئتمانيػػة  ظفػػةزو تػػو أو ابنتػػو ادلو ا   أو الػػ وج الػػذي يدرػػذ مػػن 
نعػػم للمػػرأة ادلسػػلمة ذمت ػػا ادلاليػػة  مػػن ماذلػػا وراوب ػػا إال بعػػد الر ػػا  و ػػوؿ العنػػا .اليسػػ  أػػ  يعطي ػػا ا سػػراؼ 

ولكػػػػن الواقػػػػ  الػػػػذي نعي ػػػػو لػػػػيا بالضػػػػرورة يعكػػػػا مساحػػػػة ا سػػػػ ـ يف ا سػػػػ ـ وىػػػػذا أمػػػػر ال  ػػػػداؿ أيػػػػو 
 قد وطغ  ول  ا أ اـ ووتلكم با أعاؿ. أا وراؼ ل سف

ومػػن النتػػائج الػػت وػػدؿ بوضػػوح ولػػ  و ػػود ييػػ  واضػػ  لصػػاا الػػذكور أف ادل ػػن وصػػورىا وو ػػو النا ػػئة 
من الذكور ضلو ودد كب   دا من الوظائف بينما ونلصر وظائف ادلرأة يف ميػادين م نيػة معروأػة وزلصػورة وال 

،  وأسػػتاذة  امعيػػةاريػػة وم ندسػػة بػػرتوؿ يف احلاسػػب ا   وم ندسػػة معم وعكػػا الواقػػ  أػػادلرأة اليػػـو م ندسػػة
أػػا ـ وطػػب  ووغسػػ   كتفػػي مب مووػػة وظػػائف زلػػددةادلدرسػػية جتػػايف الواقػػ  ووب ... لكػػن الكتػػومػػديرة مسسسػػة
 ؛ونادرا ما وتوا د يف العمػ  مػ  أهنػا وسػتطي  أف يػوز الفضػيلتني ووتسوؽ وك م  عر البنتوجتفف ادل با 

 . لة البيت والوظيفةأضي
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قوذلػػػا "كػػذلك ؽلكػػػن م حمػػة أنػػػو يسػػتعم  للتلميػػػذ يف ـ( 1110)يتفػػر الباح ػػػاف مػػ  بسػػػامة ادلسػػلم 
عػػػادي "ن ػػاط حػػػر" وىػػػو يػػ   نسػػػيا. بينمػػػا ؼلتػػار للن ػػػاط الوىػػػو ونػػػواف متلادلتميػػ  اسػػػم "الباحػػػث الصػػغ " 

غػ  منلػاز  نسػػويا م ػ  البلػث العلمػػي أو  يػػ   نسػويا. ألمػاذا مل ؼلػػرت للتلميػذ ادلتميػ  ونوانػػاونػواف غػ  متل
ووػػدي صػػورة الولػػد  (.166غػػ ه كػػي ال و ػػعر الفتػػاة أهنػػا مسػػت ناة مػػن ىػػذا الػػدور أو أنػػو دور ذكػػوري " )ص 

، 52 ،5 للصػػػػف ال ػػػػاي ، انيػػػػ   ال ػػػػاي، ص العلػػػػـو كتػػػػا الباحػػػػث وإىل  انبػػػػو وبػػػػارة "الباحػػػػث الصػػػػغ " )
 (.، بتصرؼ04  ا وؿ ص للصف ال اي، اني   كتا  العلـو، 120

كتػػب الرياضػػيات وبػػالص يف صػػيغة ادلػػذكر وال وراوػػي ونويػػ  صلػػد أف  مػػن ييػػ  بيانػػو ومػػن ا م لػػة دلػػا سػػبر 
صػػيغة اخلطػػا  أػػ  وضػػر  أم لػػة كاأيػػة مػػن واقػػ  البنػػات أن ػػد ا م لػػة الذكوريػػة ىػػي ادلسػػيطرة م ػػ    احلػػديث 

أنفػػر ى ػػاـ،  اسػػم أ ػػوؿ مػػن أ ػػد، يف  مػػ  ا والد،وػػن وػػدد الكتػػب يف مكتبػػة ا خ ، ووػػدد ا قػػ ـ الػػت 
ؽلتلػػػك  ػػػ   كتابػػػا، راوػػػب زلمػػػد ال ػػػ ري ىػػػو..، يػػدرس أ ػػػد  ػػػ ث سػػػاوات يوميػػػا،   654مكتبػػة رالػػػد 

وػػربع    ػػة أ ػػ اص ، يتقاضػػ  أػػاا ا ػػرتا صػػاا سػػيارة، التػػا ر رسػػر... بػػاع وػػا ر، م روػػة، ا ػػرتا وػػا ر، 
الػػواردة يف درىػػم ... مػػن ادل حػػظ أف ا م لػػة  0222يكسػػب وػػا ر  ...دينػػارا يػػوأر 604روبػػا  ػػ ريا قػػدره م

)الػػػدينار، الػػػدرىم، يػػػتم ونويػػػ  العمػػػ ت ادلاليػػػة أي ػػػا لتم يػػػ  الػػػدوؿ اخللي يػػػة بالتسػػػاوي الكتػػػب زلػػػ  الدراسػػػة 
بػ  حػل يف ارتيػار رػربا  ادل ػروع ل  ػراؼ ولػ  وػدليف الكتػا  ادلدرسػي يراوػ  ارتيػار ا وضػا  الرياؿ...( 

  دوؿ بالتساوي ولكن دوف اوتبار لت  ي  العنصر النسائي.من ال

وػلػػػاوؿ الكتػػػا  ادلدرسػػػي أف يسػػػاوا أحيانػػػا بػػػني انينسػػػني يف ادلضػػػموف وال ػػػك  يف مػػػوا ن زلػػػدودة 
والػػػػذكر ىػػػػو الػػػػذي ي ػػػػرتي أػػػػ ذا ا ػػػػرتت الفتػػػػاة أ هنػػػػا و ػػػػرتي  (.23، الصػػػػف ال ػػػػاي، ص 1، جالرياضػػػػيات)

نطاق ػػػا أوسػػػ  ا ن ػػػطة الػػػت ؽلارسػػػ ا الػػػذكور  (.11-12، ص 0جالصػػػف ال الػػػث، ، الرياضػػػياتالقمػػػاش )
وغلمػػ  النقػػود يف حصػػالتو، أ ػػد غلمػػ  الطوابػػ ، ووبػػدهللا ي ػػرتي ىديػػو لوالديػػو ، مقارنػػة بالبنػػت الػػت ولعػػب و 

، 116، 122، 120، ص 1، الصػػػػػف ال الػػػػػث، جالرياضػػػػػيات... ) ويقضػػػػػي وقتػػػػػو يف الك ػػػػػاأة، وادلكتبػػػػػة
103.)  

ص )يف صػػفلة واحػػػدة م دلػػادة العلػػػـو للصػػف اخلػػػاما سػػتة مػػػرات إىل كلمػػة ولمػػػا  كتػػا  ادلعلػػػي ػػ   
كلمػة اأة  وال يتم ونوي  اخلطا  وال ا  ارة إىل دور العادلات والباح ػات وكػاف ؽلكػن ولػو دلػرة واحػدة إضػ( 00
 ادلعلمػني وػددمكانة ادلػرأة يف ووػي ادلعلمػات راصػة وأف أوػداد ادلعلمػات يفػوؽ كنوع من إبراز   "نينسني"من ا

ال نكػاد صلػد صػفة "وادلػة" يف  ي ػوه الفكػر بػ اقرتاف العلم مب تمػ  الر ػاؿ منػو مب تمػ  النسػا   إف. يف ادليداف
وال نسػػػتغر  أف ا زىػػػر ال ػػػريف مل ػلتضػػػن ادلعلمػػػات  (26ـ، ص 0226ورا نػػػا العػػػريب إال نػػػادرا )الفيفػػػي، 
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ادلراكػػ  ا سػػ مية التعليميػػة الػػت معمػػم لتعلػػيم يف والعادلػػات يف رحابػػو إال مػػسررا وبعػػد   ػػد   يػػد وكػػذا قصػػة ا
 .أغلقت أبوااا يف و و النسا  لعدة قروف

بقػدر مػا ىػي قضػية صػرؼ االنتبػاه إىل أف ىنػاؾ أو باح ػات القضية ليست قضية إضػاأة كلمػة وادلػات 
طا  وونويعو حبيػث . وىذا ادلن ج يف وو يو اخلوا  ادة اا انينسني وستلر ا  ارة ذلا  قاأية وندمساعلات 

بػػ  ىػو أػػوؽ ودسػػاو  الػدوؿ لػيا رلػػرد مػن ج وصػػري منب ػر مػػن و ػائر حقػػوؽ ا نسػاف معػػا يتضػمن انينسػني 
وطػػا       ػػدف ادلػػرأة وربػػميف إوػػوراقيػػة الػػذي يقػػدـ لفتػػات واويػػة القػػر ف الكػػر  مسػػتقر يف مػػن ج كلػػو ذلػػك  

نُػاومن ػا  قر نيػة ك ػ ةول  قدـ ادلساواة يف  يػات وإبراز ذلك ادلرأة الر   بعطا   نَػوُف ُوال َمس مو َت بُػع َضػَ م  }ُوال َمس مو
لوُيا  بُػع  ُ  ُناتو ُ نِػاتُ (، 01  التوبة)  ...أُو  نونُي ُوال َمس مو َ ال َمس مو َّ ػلومونُي (، 00  التوبػة)  ...}ُوُوُد ا }إوِف ال َمس 

نُػػػػػػاتو ُوال ُقػػػػػػا نونُي ُوال َمس مو ػػػػػػلوُماتو ُوال َمػػػػػػس مو نوتونُي ُوال ُقانوتُػػػػػػاتو ُوالِصػػػػػػادوقونُي ُوالِصػػػػػػادوقُاتو ُوالِصػػػػػػابورويُن ُوالِصػػػػػػابورُاتو ُوال َمس 
ُػػػاأومونُي أَػػػػَرو  ػػػُعاتو ُوال َمُتُصػػػدّوقونُي ُوال َمُتُصػػػدّوقُاتو ُوالِصػػػائومونُي ُوالِصػػػائوُماتو ُواحل  ُا و ػػػعونُي ُواخل  ُا و ُاأومُػػػاتو ُواخل  ُ َ م  ُواحل 

 َُِ ػػراا ُومويمػػاا ُوالػػِذاكورويُن ا َ ذُلَػػم ِمغ فوػػرُةا ُوُأ   َِ }ُوُمػػا ُكػػاُف لوَمػػس موُن ُوال ، (34  ا حػػ ا )  ُك وػػ اا ُوالػػِذاكورُاتو أُُوػػِد ا
ُنةُ   . (36  ا ح ا )  ...َمس مو

اخلػػار ي ولػػد ويف الصػػف ال الػػث انيػػ   ا وؿ صلػػد الغػػ ؼ اخلػػار ي ا مػػامي لولػػد أقػػم بينمػػا الغػػ ؼ 
، وأيضػػا  121انيػػ   ال ػػاي مػػن نفػػا الكتػػا  الولػػد يرأػػ  العلػػم الػػو م والبنػػت ونمػػر للعلػػم )ص  ويف وبنػػت.
، 0الصػف ال الػث ، ج،  العلػـو؛ كتػا  نفػا الكتػا  يف و  (113، ص 0الصف ال الػث ، ج العلـوكتا  

 .صلد ول  غ أو صورة لولدين يقوماف بت ربة ولمية

جتربػػة ولميػػة بينمػػا  ػػا ولػػد وبنػػت ولكػػن الولػػد يقػػـو بػػددا  ويف مػػادة العلػػـو للصػػف اخلػػاما صلػػد صػػورة أي
، العلػـووونػدما وقػـو البنػت بالت ربػة أالولػد ي ػارك ا )(. 32، ص 0البنت رلرد م اىدة وتػاب  مػا ػلصػ  )ج

يف أف التمييػػػ   صلػػػدوىكػػػذا حػػػل إذا وسػػػاوا وػػػدد الػػػذكور مػػػ  وػػػدد ا نػػػاث (. 4، ص  0الصػػػف الرابػػػ ، ج
ادلوازنػػة بػػني ال ػػ وص وبػػني ا دا ، أي ال ػػك  وادلضػػموف. مراوػػاة كور شلػػا يسػػتدوي يكػػوف لصػػاا الػػذ ا تػػوا 

، ص 1عػب معػػا )جلللصػف الرابػ  أف الولػد يقػرأ كتابػا بينمػا وقػـو الفتاوػاف بال كتػا  العلػـوون حػظ أيضػا يف 
وػػػدـ وأي ػػا مػػن ا رطػػا  الدالػػة ولػػ   ويلػػة لسػػنوات يف مدارسػػنا (. ومػػن الغريػػب أف ىػػذه الكتػػب وػػدرس 0

يف  دا  الطعػػاـ ا كػػ  باليػػد اليمػػا ولكػػن يف الصػػورة يدكػػ  بالضػػرورة االوتنػػا  مبضػػموف الصػػور أمػػن ادلعلػػـو 
نػػا الكتػػا  يعلمأف ( مػػ    الصػػورة ال ال ػػة 12، 03باليػػد اليسػػرا كمػػا يف ادلر ػػ  السػػابر )ص  والطفلػػة الطفػػ 

ة دائمػة للكتػب كػم يػدؿ أيضػا ولػ  ل  ودـ و ود مرا عػ( شلا يدؿ بوضوح و26ضرورة ا ك  باليمني )ص 
وادلفػرتض أف ادلعلمػني وادلعلمػات قػد الحمػوا ا رطػا  وقػاموا بتصػويب ا  ضػموف الصػورضعف ادلتابعة الرتبوية دل

 ا وؿ للصػف العربيػة لغػت كتػا  يفوم ػ  ذلػك وقػ  . ووبليص ادلو  ة الفنية لت يف ا رطا  يف الطبعات التالية
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 وعػػػديل ا مػػػن بػػػد وال الدقػػػة مػػػن ادل يػػػد إىل رسػػوماهتا يتػػػاج ادلدرسػػػية أالكتػػػب (04 ص ال ػػػاي، )القسػػػم االبتػػدائي
  ـ(.0225 ، و رروف )ملك والكامنة الماىرة التناقضات لت نب بانتماـ ومرا عت ا

صلػػد يػػت بػػا  م نػػت السػػساؿ التػػا   مػػاذا يػػب أف للصػػف اخلػػاما يف انيػػ   ال ػػاي  العلػػـوكتػػا  ويف  
ويف صػفلة أرػرا يػرد نفػا (. 112و ي  اخليارات والصور ادلو ودة للػذكور أقػم )ص وعم  وندما وكربو 

ويف  (122السػػػساؿ وصلػػػد سػػػت صػػػور ذات صػػػلة بالوظػػػائف واحػػػدة أقػػػم دل نػػػة نسػػػائية والبقػػػة للػػػذكور )ص 
الصف ال الث اني   ا وؿ يرد نفا السساؿ ويقدـ الكتػا  و ػرة صػور صػورواف أقػم ل نػاث والبقيػة للػذكور 

يػػدؿ ولػػ  قػػد (، والع يػػب أف ادل نتػػني ل نػػاث ىػػي م نػػة واحػػدة )شلرضػػة( وىػػذا التكػػرار 124، 125)ص 
وىػػػذا ييػػػ  غػػػ  مستسػػػاغ بػػػادلرة أػػػ ف م ػػػ  ىػػػذه ضػػػير نطػػػاؽ ومػػػ  ادلػػػرأة يف ووػػػي مػػػن قػػػاـ بتػػػدليف الكتػػػا    

يػة وظػائف الر ػاؿ  هنػا وػدؿ ولػ  أعليف  ب  ا أكار يف ا ذىاف وورغيب النفػوس التمارين من ا علية مبكاف 
يف ادلرحلػػة االبتدائيػػة وت ػػػك   ووولغػػي بوضػػوح ادل ػػن الػػػت ؽلكػػن ل نػػاث االلتلػػاؽ اػػػا. ومػػن ادلعلػػـو وربويػػا أنػػػ

الطفولػػة  ولػػ  مسػػتقبل م ادل ػػم الحقػػا.سػػلبا أو إغلابػػا ادليػػوؿ واالجتاىػػات ونػػد ادلتعلمػػني وادلتعلمػػات شلػػا يػػس ر 
 تعػػرؼ أي ػػا ولػػ  اخليػػوط ا وىل الرتيػػار مسػػاره وميولػػو ضلػػو ادل ػػنمرحلػػة ومريػػة يبػػم أي ػػا الطفػػ   موحاوػػو وي

 .وذلذا أ ف زيارة ادلتاحف ومقابلة أصلا  ادل ن والتلاور مع م من الوسائ  الفاولة وا ن طة ادلدرسة ال رية

صػػورة للػػذكور  01صػػورة يف اممػػوع العػػاـ من ػػا  00ىنػػاؾ ( 1للصػػف اخلػػاما )ج كتػػا  العلػػـوويف 
ـ(  بػػػ   باوػػػة 0226 -ىػػػػ  1506( والكتػػػا  يف  بعتػػػو ال ال ػػػة )101لطفلػػػة واقفػػػة )ص ة واحػػػدة وصػػػور 

أػػػػاررة وػلمػػػػ   ػػػػعار دولػػػػة الكويػػػػت و ػػػػعار مكتػػػػب الرتبيػػػػة العػػػػريب لػػػػدوؿ اخللػػػػيج ومت إوػػػػداده مػػػػن طلبػػػػة مػػػػن 
ادلت صصني ومو ػو للبنػني والبنػات ولػ  حػد سػوا  ولكػن كفػة البنػني را لػة بصػفة مطلقػة شلػا ػلػـر الطالبػات 

إف م   ىذه النتائج وستدوي مرا عة  ػاملة دلوقػ  ادلػرأة  . عار ا ناث  قائر الذكورمن  قاأة متوازنة قوام ا 
 يف مناى نا اخللي ية والعربية.

 

البلث من نتائج وسكد أف ادلرأة الت ك   أك ر مػن نصػف امتمػ  الرتبػوي يف ىذا إف ما مت التوص  إليو 
ني( ال يػتم ك ػيل ن ب ػك  يناسػب ح م ػن يف التعلػيم ومبػا أف دسػتور الكويػػت )مػا بػني  لبػة ومعلمػني وإداريػ

 ػػراؾ  يػػ  الفئػػات بالتسػػاوي يف مضػػمار لدؽلقرا يػػة وإيلػػـ  امتمػػ  باحليػػاة الدؽلقرا يػػة أمػػن ادلنطقػػي وطبيػػر ا
 ينبغػػي أف ال يف زلتػػوا ادلػادة العلميػػة الػػتالعدالػة الرتبويػػة ضػػد التليػػ  بكاأػة صػػورىا و . إوػداد ووػػدليف الكتػػب 
وال حػػل ا نػػاث أادلوازنػػة حتميػػة حياويػػة ادلػػذمـو ىػػو التليػػ   ي  ػػرؼ أاخلسػػارة ىػػي أف  ورتكػػ  حػػوؿ الػػذكور

. إف وػػدد ادلعلمػػات الكويتيػػات ؽل ػػ   سػػة أضػػعاؼ وػػدد ىتمػػاـ ا نػػاث أو الػػذكور نصػػيب م مػػن االنػػب ا 
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البػات يفضػلن العمػ  بسػلك التػدريا بضػغم مػن ادلعلمني الكويتيني وو   الدالئ  إىل أف وددا كب ا مػن الط
(. أػ ذا  52ـ، ص 0222أسرىن أحيانػا حيػث يناسػب  بيعػة العػادات ا اأمػة السػائدة يف الػب د )القطػاف، 

مػرأة ألمػاذا وسػاند كتبنػا التعليميػة ىػذا كاف الواق  مت ػددا )أو مػا يسػم  زلاأمػا( حػوؿ حريػة ارتيػار ادل نػة لل
احػػػرتاـ ال ونطلػػػر مػػػن ة احلقيقيػػػة إذا كانػػػت كتبنػػػا ال ونب ػػػر مػػػن روح الدؽلقرا يػػػة و التضػػػيير وكيػػػف ضلقػػػر التنميػػػ

 رغبات الفرد وميولوو

أأضػػ  م نػػة للمػػرأة ىػػي ادل نػػة الػػت وتفػػر مػػػ  ميوذلػػا، ووتما ػػ  مػػ  ختصصػػ ا، وونفػػ  أسػػرهتا، وختػػػدـ "
لمػرأة الطموحػة أ نػا  ارتيػار رلتمع ا، وختتارىا ادلرأة بكام  حريت ا. ىذه ىي  سة  روط ال بػد مػن وواأرىػا ل

إف وظيفػػػػة ادلدرسػػػػػة والكتػػػػب الدراسػػػػػية غػػػػرس ادليػػػػػوؿ  .(131ـ، ص 0220" )الكنػػػػػدري، وظيفػػػػة ادلسػػػػتقب 
  واالجتاىػػات ضلػػو ادل ػػن ال ػػريفة الناأعػػة الػػت يقػػر التنميػػة العادلػػة ال ػػاملة لكػػ  مػػن الفػػرد وامتمػػ  وال ختضػػ

. الرتبية الرا دة ال جتػري مػ  ريػاح العػادات ولكن ػا ا ناث الرتبية دلمارسات ووادات وقل  من مساحة حركة
 . وو و امتم  حبكمة و  اوة وروية ضلو الفاولية والعدالة واحلرية

 ف دوؿ اخلليج العريب وعاي من رل  سكاي رط  ومن ومالة واأػدة مسػيطرة أػ ف ادلنػاىج الدراسػية و 
ادل ػػن  حػداث التػػوازف وو ػػ ي  العمالػة النسػػائية الو نيػػة  ضلػػولػػدا انينسػني مطالبػة بغػػرس ادليػوؿ واالجتاىػػات 

نسػبة ـ( إىل إف  0222و ػ  ا حصػا ات احلدي ػة )الػ ويب، مبػا ال يػس ر ولػ  مسػ ة ا سػرة. يف  ل ادليادين 
% ونسػػبة ادلػػوا نني الكػػويتيني مقارنػػة بنسػػبة 50% ويف البلػػرين  16% ويف قطػػر 12يف ا مػػارات  ادلػػوا نني

ويسػػػتدوي اسػػػت مار كاأػػػة اني ػػػود الب ػػػرية  شلػػػا ي ػػػدد مسػػػ ة التنميػػػة % 34 الو نيػػػة ال وت ػػػاوز العمالػػػة غػػػ 
 .اقتصاديالتقلي  نسبة العمالة الواأدة وإحداث التوازف ادلرغو  و نيا وا من 

 نتائج االستبانة

ت أػػػػ ف ادل حمػػػػػا مػػػػ  ادل تمػػػػػني بادلنػػػػاىج ادلدرسػػػػػية أوػػػػدت للمقػػػػػاب تسػػػػتبانة الػػػػػت وولػػػػ  صػػػػػعيد اال
والتعليقػػػات يف معمم ػػػا أكػػػدت ضػػػرورة ربػػػم الكتػػػب الدراسػػػية بالتكنولو يػػػا والتطػػػورات احلدي ػػػة مػػػ  ا رػػػذ 

وضػػ  معػػاي  بضػػرورة  و الػػب ك ػػ  شلػػن  ػػارؾ يف ادلقػػاب تبادل حمػػات الػػت وقػػدم ا الدراسػػات ا كادؽليػػة. 
ة بالصػور انيديػػدة انيذابػة وىػػي االسػتعانزلػددة لتػدليف الكتػػب ومرا عت ػا ووطويرىػا ميػػدانيا. و الػب الػػبع  ب

باىتػػة وغػػ  واضػػلة وال وليػػر يف الكتػػب ادلدرسػػية م حمػػة ىامػػة يسيػػدىا الباح ػػاف حيػػث أف ك ػػ  مػػن الصػػور 
أ ػار الػبع  إىل أف التو يػو الفػم يف  كتا  مدرسي لػدوؿ رللػا التعػاوف اخللي ػي.بكتا  وادي أض  ون  

ال يػػػػػارات  -التصػػػػػلي  -)االرتبػػػػػاراتبالقضػػػػػايا ا داريػػػػػة  ادلػػػػػدارس ؽلػػػػػارس دورا  يػػػػػدا ولكنػػػػػو ال يػػػػػ اؿ من ػػػػػك
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ادليػداف ووطػوير  ليػات العمػ  أىػ  أ  يس  ادلو و الفم وادلو  ة الفنية االستماع إىل م حمات الفصلية...( 
 .لكتب ادلدرسيةقنوات جتديدية يف وامل اوأت  

  أقالت د الكتب ادلدرسيةوداإ ووا و ومليةا تماوية إىل ووائر  أ ارت)مو  ة أنية(  قاب  البل اف
من واق  اخلربة العلمية يف رلاؿ ) ودليف الكتب ادلدرسية ( لوحظ بروز بع  ا أكار الضػبابية حػوؿ 
نمػرة امتمػػ  الكػػويت لصػورة الفتػػاة يف ادلنػػاىج الدراسػػية ألػدث أف وقعػػت إ ػػكالية بسػبب صػػورة لطفلػػة وىػػي 

ت ػاوز ومرىػا ف الطفلػة ال ي  د الصباح بدوف ح ػا  ولمػا بػدا وصاأ  مسو أم  الب د الراح  ال ي   ابر
ف أي مت وغػ  الصػورة بوضػ  غطػا  ولػي رأسػ ا ون لػت يف الكتػا  ادلدرسػي انيديػد دو  الست سنوات ... لقد

 مت ذلػك وضلػن يف وصػر )العودلػة واالنفتػاح(. وىػذا إف دؿ ولػي  ػي دي مناق ة موضػووية. اورتاض أو حل أ
ير النمرة اال تماوية للمرأة ب ك  وػاـ ونػد بعػ  الرتبػويني القيػاديني ا سػوبني ولػي التيػار أ ظلا يدؿ ولي ض

ا سػػػ مي يف امتمػػػ  الكػػػويت والػػػذي بالضػػػرورة سػػػينعكا ولػػػي أدا  كػػػ  وربػػػوي دارػػػ  ادلسسسػػػة الرتبويػػػة أو 
دلسػتقبلية ادلتوازنػة والػت يتػاج رار  ا شلػا يعرقػ  حركػة التطػوير واالنفتػاح ادلطلوبػة لت يئػة انييػ  انيديػد للليػاة ا

إ  إف يعم  الذكر إ   انب ا ن     ود واحدة دلصػللة الػو ن دوف وفضػي  أكػر ولػي أكػر أو ويػار ولػي 
 ويار وإظلا ادلضموف انييد ىو ا ك.

إال لػػدا أئػػة قليلػػة  ادلقػػاب تويف العمػػـو مل يللػػظ الباح ػػاف الػػووي التػػاـ بقضػػية التليػػ  انينسػػي أ نػػا  
مػا إ ػاال ولػ  الكتػب الدراسػية  كمآرػذالػت أ ػ  ذلػا   الناقػدة ت رةية نقدية متوازنة. ومن أىػم ادل حمػاتذا

 يدي 

 ورض صورة ادلرأة بدهنا ك   الدور ال انوي يف احلياة وليا الدور انيوىري م   )الر   (.  -
ة يف احليػػاة وال وعكػػا حصػػر صػػورهتا يف مسػػاحات أغلب ػػا وقليديػػة ال ك ػػ  ا بػػداوات ادلتميػػ ة للمػػرأ -

 التطورات العادلية ادلعاصرة .

 زلدودية ووا دىا يف رلاالت وظيفية معينة م   ادلدرسة وغ ىا . -

 صورهتا وعكا مساحة من مساحات التميي  ضد ادلرأة يف امتمعات العربية . -

فػػوؽ للر ػػ  ) السػػلبيات ووكرارىػػا ( أك ػػر مػػن االغلابيػػات ب ػػك  واضػػ  م ػػ  ) ادلطػػب / الطعػػاـ / الت -
 )الذكوري( /  نا واب  / الضعف والع   / ......... اخل ( 

 ضعف الروح الت اركية بني الر   وادلرأة يف صناوة احلياة وونميت ا . -

 دمج ا ن   يف وبا ة الذكر . -

 ضير رلاالت التعليم للمرأة . -

 ا ػلا  بصوا  صورة ادلرأة ودوم بآيات وأحاديث ورسـو . -
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   ادل م  االغلابية للمرأة ب ك    ئي وولي استليا .أحيانا يتم ورض بع -

إذا -ادلرأة ولعب دورا رلتمعيا أاو ا ال يقتصر ن حظ أف من ر ؿ نتائج البلث ومقاب ت ادل تمني 
وادلطلو  ووسي   (312ـ، ص 2002)الكندري وملك ،  ول  العطا  يف ميداف ادلن ؿ أقم -أرادت

منذ أف وعم  ول  و  ي  البنت متم لة يف مناى  ا ينبغي للمدارس . و نطاؽ ذلك لي م  ميادين أمش 
وأف ختطم دلستقبل ا. الرتبية ىي قوال وسلوكاا وم اورىا و موحاهتا ول  التعب  ون  رائ ا نعومة أظاأرىا 

 دراهتاقونمي و ر بنفس ا و ا ن   ل  بث روح التمي  الت جتع  مصدر ا ص ح وأص  التنمية وىي القادرة و
، لكي وتبوأ دورىا ا نتا ي اذلاـ يف  ي  ادليادين ادل نية الت وستووب   ودىا وا ت اداهتا وإنتا  اوكارس 
امت اال  مر هللا     ناةه يف ادلبادرة يف وعم  احلياة وادلساروة يف أع  اخل ات  ذكرك قيقة للالرأيعة  مكانت ا 

ُ ة{ َىُو َمُولّويُ ا أُاس   ُيػ رُاتو }ُولوَك ُّ وو    (.142  البقرة) ُتبوَقوا  اخل 
يتاج الكتب الدراسية إىل ربم الطالب مب تمعو أالسيارة يف الكتا  يقودىا غالبا الر   والطف  يرا 
يف احلياة اليومية والدوو وقود السيارة ووعم  يف م اـ قيادية وختصصية ال غلد صداىا يف الكتب الت يطل  

 ة مصطنعة ال كت للواق  بصلة وغلب ون يو الكتب ادلدرسية من االزدوا ية.ولي ا ويدرس من ا وىذه و ل
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 التوصيات
زيادة الووي بادلساواة بػني انينسػني ول  ضو  بيانات ومعطيات ومقاربات ىذه الدراسة أ  مناص من 

(gender equality awareness للمعلمني وأوليا  ا مور ) واحللقػات ورب ورش العمػوصناع القرار السياسي  
وػدريب ومػن أ ػ  ذلػك نقػرتح  .لف م التميي  انيائر بني انينسني ووقليصو يف ادلنػ ؿ وادلدرسػة وامتمػ  النقا ية
ظلطيػات التمييػ  بػني انينسػني ادلتدصػلة  لتقليػ  أػرص ظلػوول  التووية بادلساواة بني انينسني وادلعلمات ادلعلمني 

مسلفػػو الكتػػب وا داريػػوف وادلػػديروف وادلعلمػػوف  يعػػا  ف أف يتػػدر مػػن ا عليػػة مبكػػاسػلفا يف معمػػم امتمعػػات. 
ول  الووي بقضية انينسني وادلمارسػات اخلاصػة اػا مػن رػ ؿ التعامػ  مػ  ادلػن ج انيديػد وػرب دورات ودريبيػة 

   أ نا  اخلدمة.مت صصة 
  يما يلي  ائفة من التوصيات وأ

ليف الكتػػب ادلدرسػػية ووضػػ  معػػاي  واضػػلة الباح ػػات كػػي ي ػػاركن يف إوػػداد ووػػدادل يػػد مػػن و ػػ ي   -1
 العادلة كما وكيفا.الفاولة و الرتيار ادلسلفني مبا يضمن حر ا ناث يف ادل اركة 

الػت ونمػي مواىػب  استلداث مقررات يف كليات إوػداد ادلعلمػني وادلعلمػات مػن م ػ  )ادلػرأة والتعلػيم( -0
إىل وفعيػػػ  دورىػػػا ا سػػػري وامتمعػػػي بطريقػػػة متوازنػػػة  ادلػػػرأة يف نػػػواحي احليػػػاة ادل تلفػػػة ووعتػػػم بت قيف ػػػا وهتػػػدؼ

  ا. ذا انيانب وسب  وطبيقت واالوفاقات العادلية ادلتعلقة التبص  معلم ادلستقب  بالدراسا وذلك

وضػػػ   ليػػػات وضػػػمن حصػػػوؿ ادلعلمػػػني وادلعلمػػػات خل صػػػة الدراسػػػات ادلتعلقػػػة بػػػادلواد الػػػت يقومػػػوف  -3
 ال يستغم ون ولك ال بد. وكباحث أادلعلم كمفكر دلن  التلي  ضد ا ناث بتدريس ا

 وغي  ادلناىج الدراسية احلالية ول  ضو  نتائج الدراسات ووطبير ووصياهتا ادلمكنة. -5

وقػػد دورات راصػػة دلػػسلفي الكتػػب ادلدرسػػية و يػػ  ادلسػػاودين ذلػػم )مػػن العػػاملني يف ا رػػراج والرسػػم  -4
 التميي  الماىر أو ادلسترت ضد ا ناث. والتصوير( لتدريب م ول  الضوابم الكفيلة بت نب

الدراسػات ادليدانيػػة وػن وضػػ  ادلػرأة لرصػػد التلػديات الػػت ووا ػو ادلػػرأة. كلمػا كػػاف الرصػد دقيقػػا   إ ػرا  -6
 كاف ا ص ح سليما.

 وفعي  مواد حقوؽ ا نساف يف ادلناىج الدراسية. -0

 وم  برامج حوارية يف أ   ة ا و ـ ادل تلفة يف ىذا ال دف. -2
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 العربية أهم املراجع
 

لساف ـ(. 0222 -ىػ  1501)  اؿ الدين زلمد بن مكـر بن منمور ا أريقي ادلصريابن منمور، 
 http://www.muhaddith.orgموق  ا دث   .العر 

ا ردف  دار  ، 1. طا سػػػػػػا ة وانينػػػػػػدرـ(.  0226 -ىػػػػػػػ  1500حسػػػػػػني و رػػػػػػروف. ) ،أبػػػػػػو ريػػػػػػاش
 الفكر. 

-32)واري  الػدروؿ    موق  أماف. يف الرتبوية ادلرأة العربية يف ادلناىج(. ـ 0225أبو دة، سوسن )
 http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=632 ـ(  1-0222

، العػدد  رللػة الدراسػات الفلسػطينيةيف ادلنػاىج الفلسػطينية. ـ(. صورة ادلػرأة  0226أبووياش، إسرا  )
 studies.com/mdf/65/6718.pdf-http://www.palestineـ  0226،  تا  64

)رللة   رية  الرةية. ربية الع  اال تماوية والتن ئة ادلستوا التعليمي للمرأةـ(. 0226أبووني، م ا )
السنة ال ال ة   ،  32-01حب ية  السلطة الو نية الفلسطينية(، العدد  

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/29/page11.html 
 ، دم ر  دار الفكر.   0. طلدوليةالرتبية ادلقارنة واـ(. 1111 -ىػ  1511أبي ، ملكة )

موقػ  د. . التميي  ضد ا ن  .. مػن انيػنا إىل انينسػيةـ(. 0220 – 1502ا حد ، ليل  أ د )
 http://www.drlaila.com/www068.htmـ(  0220-0-2)واري  دروؿ ادلوق   ليل  أ د ا حد 
. ككني ادلرأة غ  مرأوض إس ميا.. ب  وا ب وشلكنـ(. 0220 – 1502ليل  أ د ) ا حد ،

ـ(  0220-0-2)واري  دروؿ ادلوق   موق  د. ليل  أ د ا حد 
http://www.drlaila.com/www067.htm  

موقػػ  إسػػ ـ أوف . يف ج التعلػػيم بػػني التقليػػد والتغريػػبادلػػرأة ومنػػاىـ(. 0224ا حػػد ، ليلػػ  أ ػػد )
 http://www.islamonline.net/arabic/adam/2005/05/Article03.shtml  الين

)رللة  قاأية  رللة  سور. يف ـ(. صورة ادلرأة يف أد  ا  فاؿ العريب0226إسبانيو ، ىالو )
 2007.  باط/أرباير -السنة ال ال ة  - (24) العدد - نسويات با  امعة(. 

http://www.josor.com/article_details.php?thesid=2598&catid=58 

موقػ  ادلػرأة يف ادلنػاىج الدراسػية.  ودوو إىل وعدي  صػورة للا لكسوللـ(.  0220 -ىػ  1502أماف )
-http://www.amanjordan.org/aـ   0220 – 5-4وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدروؿ  أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف )ا ردف(

news/wmview.php?ArtID=9351 
 اعموق  منرب احلوار وا بد. يف ... ونف وميم التميي  ضد ادلرأة ـ(.0220)وبد احلميد  ،ا نصاري

http://menber-(  0222-0-14)واري  دروؿ ادلوق  

alhewar.com/news.php?action=view&id=2015 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=632
http://www.palestine-studies.com/mdf/65/6718.pdf
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/29/page11.html
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/29/page11.html
http://www.drlaila.com/www068.htm
http://www.drlaila.com/www067.htm
http://www.drlaila.com/www067.htm
http://www.islamonline.net/arabic/adam/2005/05/Article03.shtml
http://www.josor.com/article_details.php?thesid=2598&catid=58
http://menber-alhewar.com/news.php?action=view&id=2015
http://menber-alhewar.com/news.php?action=view&id=2015
http://menber-alhewar.com/news.php?action=view&id=2015
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ا سػػرتاوي ية ال قاأيػػة ـ(. 0220 -ىػػػ 1502إيسيسػػكو  ادلنممػػة ا سػػ مية للرتبيػػة والعلػػـو وال قاأػػة )
 16-14امل ا سػػ مي يف صػػيغت ا ادلعدلػػة ادلعتمػػدة مػػن ادلػػسكر ا سػػ مي الرابػػ  لػػوزرا  ال قاأػػة ، اني ائػػر  للعػػ

 .، ادلملكة ادلغربية  إيسيسكو  ادلنممة ا س مية للرتبية والعلـو وال قاأة5. طـ0225ديسمرب 
ولػ  صػورة ادلػرأة يف كتػب ـ(. ادلدرسة والتلي  انينسي يف العامل العريب  وطبيػر  1113أيو ، أوزي )

. العػػدد التاسػػ  والع ػػروف، املػػد ال ػػامن  رريػػف املػػة العربيػػة للعلػػـو ا داريػػةالقػػرا ة العربيػػة يف الكويػػت. يف 
 الكويت   امعة الكويت. ،1113

ـ(. امتم  الذكوري. موق  ونوير  0222-1501البغدادي، أ د )
http://www.kwtanweer.com/articles/readarticle.php?articleID=280 

. موق  ا دث  وفس  البغويـ(. 0222 -ىػ  1501البغوي )
http://www.muhaddith.org 

ـ(. 0226) ـ "ضلػػػػو هنػػػػوض ادلػػػػرأة يف الػػػػو ن العػػػػريب" 0224وقريػػػػر التنميػػػػة ا نسػػػػانية العربيػػػػة للعػػػػاـ  
 برنامج ا مم ادلتلدة ا ظلائي.

، ا سػكندرية  1. طولم ا تماع الرتبيةـ(. 0220 -ىػ 1500ال بيت، وبدهللا بن واي  بن سامل )
 ادلكتب انيامعي احلديث.

 الكويػػت  النسػػا . حكومة...وسػػتاى  براأػػو كويتيػػة  رةا ـ(. 0222 - ىػػػ 1501) باسػػ  ، انياسػػر
 .11504 العدد ، 0222 يناير 05 ا نبا    ريدة

، الكويػػػت   1. طيف الػػػو ن العػػػريب قضػػػايا وم ػػػك ت التنميػػػةـ(. 0224) انيامعػػػة العربيػػػة ادلفتوحػػػة
 انيامعة العربية ادلفتوحة.
ادل حمػػات اخلتاميػػة لل نػػة القضػػا  ولػػ  التمييػػ  ضػػد ادلػػرأة ولػػ  التقريػػر ـ(. 0226 امعػػة منيسػػووا )

.  امعػػة منيسػػووا )مكتبػػة حقػػوؽ ا نسػػاف(. انيػػام  للتقػػارير الدوريػػة ا و  وال ػػاي وال الػػث للبوسػػنة واذلرسػػك
 ـ( 0220-5-4ادلوق  ) واري  دروؿ

-01)واري  دروؿ ادلوقػ   اوفاقية حقوؽ الطف ـ(. مكتبة حقوؽ ا نساف  0222 امعة منيسووا )
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html ـ(.1-0222

ورقة وم  مقدمة يف منتدا  ادلرأة الفلسطينية يف العلـو   الواقػ  وا أػاؽ (.0224) وفيدة ،  رباوي
-0- 2  )موق  أماف  واري  دروؿ ادلوق  0224يناير 12-2القاىر  -والتكنولو يا  رأة العربية والعلـوادل

 http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=986ـ( 0220

ـ(. احلقوؽ اال تماويػة للمػرأة بػني ال ػريعة والواقػ . يف  0226 -ىػ  1500)حار ، سعيد وبدهللا 
 ،   راف  وزارة ال قاأة وا ر اد ا س مي.1. جحقوؽ ادلرأة ومسئولياهتا يف النماـ ا س مي

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=986
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موق  ـ(. احلركة النسوية اخللي ية.. "ض يج ب   لن". 0222 -ىػ  1501حاأظ، أا مة )
 ـ( 0222إبري   4دروؿ ادلوق   )واري  إس ـ أوف الين

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758527355&pagen

ame=Zone-Arabic-AdamEve%2FAEALayout 

، لبنػػػػاف  الػػػػدار 1. طرلػػػػف أسػػػػوار احلرملػػػػكـ(. 0220 -ىػػػػػ  1502احل ػػػػر، وائ ػػػػة وبػػػػدالع ي  )
 .  العربية للعلـو

ـ  0222، ينػاير  ريػدة الفنػوفـ(. )صػور( وطػرح قضػايا ادلػرأة يف كتػا . يف 0222 ادي، و فا  )
 السنة ال امنة. الكويت  املا الو م لل قاأة والفنوف وا دا .

موق  إس ـ  .ادلرأة ادلسلمة بني العرؼ انيائر وغيا  الوويـ(.  022 -ىػ 1502 داف، أؽلن )
  أوف الين

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1188043996275&pagen

Shariah%2FSRALayout-Arabic-ame=Zone 
، بػػػػ وت  دار 1. طا بػػػػوي وإ ػػػػكالية انيػػػػنا ونػػػػد العػػػػر  النمػػػػاــ(.  0223احليػػػػدري، إبػػػػراىيم )

 الساقي.
الوصػػػػايا  نصػػػػوص مػػػػن القػػػػر ف الكػػػػر  ووصػػػػايا ـ(. 1112 -ىػػػػػ  1512اخل اوػػػػي، زلسػػػػن يعقػػػػو  )
 ،  الكويت.4. طالرسوؿ وأى  بيتو وما روي ون م
 0222ر ، ينػاي ريػدة الفنػوفـ(. الصورة ا ربارية دوم للمصداقية. يف 0222رلف، وبد الباسم )

 ـ السنة ال امنة. الكويت  املا الو م لل قاأة والفنوف وا دا .
رللػػػة ـ(. ونمػػػيم ادلػػػرأة ال ػػػرقية...ونميم الر ػػػ  ال ػػػرقي. يف 0222 -ىػػػػ  1501الػػػدومي ، زلمػػػد )

 .144. ادلملكة العربية السعودية  العدد ادلعرأة
موقػ  مػدونات مكتػو  )وػاري  درسػي. ادلرأة يف الكتػا  ادل صورةـ(. 0220الدوري، أا مة ال ىرا  )

 ـ(. 0222-1-32الدروؿ  
. موق  ا دث  أحكاـ القر فـ(. 0222 -ىػ  1501)  د بن ولي أبو بكر الرازيالرازي، أ

http://www.muhaddith.org 
ـ، 0220، الػػػرايـ(. للا لكسػػػولل لتعػػػدي  صػػػورة ادلػػػرأة يف ادلنػػػاىج الدراسػػػية.  ريػػػدة 0220) الػػػراي

 مارس. الكويت.  1انيمعة  12110العدد 
ىػ (. احلقوؽ والوا بات ول  الر اؿ والنسا  يف ا س ـ ويليو 1504)ربي  بن ىادي وم  ادلدرلي 

، اني ائر  رلالا اذلدا. ادلوق  1ط  اقات ادلرأة وقدراهتا العقلية والعلمية وت ل  يف   صية د.و ي ة ادلان .
ـ(  0222-0-5ري  الدروؿ  )وا ربي  بن ىادي وم  ادلدرلي الرمسي

http://www.rabee.net/show_des.aspx?pid=1&id=33&gid 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1188043996275&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1188043996275&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout


 50 

ـ(. العناصػػر ا ساسػػية يف  قاأػػة امتمػػ  بػػني ال بػػات والتغػػ . يف 0224 -ىػػػ  1506روزي، ردغلػػة )
 . دم ر  مرك  الراية للتنمية الفكرية. ادللتق  ال قايف ال اي )دور ادلرأة يف ال قاأة الو نية(

  ريػدة أواف الػرأيـ(. ضياع التنمية .. وونمية الضػياع  الكويػت   0222 -ىػ 1501ل ويب، ولي )ا
 .152ـ، العدد   0222إبري   14، ال   ا  

 . القاىرة  مكتبة ا سرة.ادلرأة وامتم  ادلعاصرـ(. 0226الساواي، سامية حسن )
، العػػدد  ريػػدة الػػرايأة. الكويػػت  ـ(. نػػدوة ا يػػاد النسػػائي وػػن "حقػػوؽ ادلػػر 0220سػػ ـ، وفػػت )

12104 (A0 ،)00  ـ.0220مارس 
صػػورة ادلػػرأة يف كتػػب التعلػػيم ا ساسػػي يف ضػػو  حقوق ػػا يف ـ(. 1111سػليماف،  صلػػدة إبػػراىيم ولػػي )

 . القاىرة  مكتبة الن ضة ادلصرية.ال ريعة ا س مية وادلوا ير الدولية
. 1. ط ادلنػػػػػاىج  النمريػػػػػة والتطبيػػػػػرـ(.  0220سػػػػػليماف، شلػػػػػدوح زلمػػػػػد، والع مػػػػػاف، نػػػػػواؿ زلمػػػػػد )

 الكويت  مسسسة الرياضي للطباوة والن ر.
. ا سػػكندرية  الرتبيػػة يف الػػو ن العػػريب  نمػػرة إىل ادلسػػتقب ـ(. 0222السػػنب ، وبػػدالع ي  بػػن وبػػدهللا )

 ادلكتب انيامعي احلديث.
رسية للمرحلة ا ساسية ا دوار انيندرية يف الكتب ادلدـ(.  0223 -ىػ  1503 تيوي، موس  )

 ب   ىذا الكتا  بدوم من صندوؽ ا مم ادلتلدة ا ظلائي . ادلرك  ا ردي للبلوث اال تماوية. يف ا ردف
  موق  أماف للمرأة )اليونيفيم / مكتب غر   سيا(.

http://www.amanjordan.org/downloads/index.php?action=file&id=61  
، 1. طادلػػرأة والواليػػات السػػياديةـ(.  0220 -ىػػػ  1502بػػن ولػػي ) ال ػػ ري، وبػػدالر ن بػػن سػػعد

 الرياض  دار ادلغم للن ر.
ادلوسػػػووة العربيػػػة للمعرأػػػة مػػػن أ ػػػ  ـ(. ككػػػني ادلػػػرأة. يف 022 -ىػػػػ  1502 ػػػرؼ الػػػدين، أ ميػػػة )

 .، ب وت  ا كادؽلية العربية للعلـو1. املد ال الث )البعد اال تماوي. طالتنمية ادلستدامة
مواصػػػفات ا زواج يف ويػػػوف ـ(.  0220 -ىػػػػ  1502الصػػػاحلي، زلسػػػن  ػػػود وملػػػك، بػػػدر زلمػػػد )

 ، الكويت  دار اقرأ.1. ط ال و ات
موق  ا دث  .  ام  البياف ون ودوي   ي القر ف الطربي  ـ(.0222 -ىػ  1501الطربي )

http://www.muhaddith.org 
، 02. رللػد  رللة العلػـو اال تماويػةوقيم الذكورة . يف ـ(. التن ئة اال تماوية 0222الطراح، ولي )

 ـ الكويت   امعة الكويت.0222، صيف 0العدد 
. القػاىرة  دار الفكػر يلي  ا توا يف العلـو ا نسانية  مف ومػو، أسسػو، اسػت داماوو عيمة، ر دي. 

 العريب. 



 53 

، 1. طالرتبويػػػة والنفسػػػيةمنػػػاىج البلػػػث يف العلػػػـو ـ(. 0222الطيػػػب ، زلمػػػد وبػػػدالماىر و رػػػروف )
 القاىرة  مكتبة ا صللو ادلصرية.

 ، ب وت  دار العلـو العربية.1ـ(. ا تماويات الرتبية. ط 0223 -ىػ  1505وباذلادي، زلمد )
ـ(. وطػػػوير ادلنػػػاىج الدراسػػػية يف الكويػػػت بػػػني الصػػػمت  0225 -ىػػػػ  1504العبػػػدانيادر، أيصػػػ  )

 .1325العدد . الكويت، رللة ادلعلموالت كيك . يف 
  السػػػػلبيات واالغلابيػػػػات. الكويػػػػت   وصػػػػر الصػػػػورةـ(.  0224 -ىػػػػػ  1504وبداحلميػػػػد،  ػػػػاكر )

 املا الو م لل قاأة والفنوف وا دا .
، ا سػػػكندرية  دار الوأػػػا  لػػػدنيا الطباوػػػة 1. طقاسػػػم أمػػػني والرتبيػػة(. 0226وبػػداحلي، رمػػػ ي أ ػػػد )

 والن ر.
ـ(. التعلػػػيم وو ييػػػف الػػػووي اال تمػػػاوي  دراسػػػة يف 1124 - ىػػػػ 1525وبػػػدادلعطي ، وبدالباسػػػم )

،  ػػػػتا  5، العػػػػدد 10. رللػػػػد  رللػػػػة العلػػػػـو اال تماويػػػػةا ػػػػتط ع مضػػػػموف بعػػػػ  ادلقػػػػررات الدراسػػػػية . يف 
 ـ الكويت   امعة الكويت.1125

، بػػ وت  دار العلػػـو للطباوػػة 1ـ(. ا تماويػػات الرتبيػػة. ط0223 -ىػػػ  1505وبػػداذلادي، زلمػػد )
 ن ر. وال

 ، ا ردف  دار ال روؽ للن ر والتوزي .5. طمقدمة يف ولم اال تماعـ(. 0220و ماف، إبراىيم )
ـ(. أح ـ النسا . موق  إس ـ أوف الين )واري  الدروؿ 0222 -ىػ  1501و ت، ىبة رةوؼ )

ـ(  6-0-0222
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1201957610509&pagen

ame=Zone-Arabic-AdamEve%2FAEALayout 
 الدروؿ  )واري  نت وربية موق  .صورة ادلرأة يف من اج الرتبية ادلدنيةـ(. 0224وليا  ػلي ) العسا ،

 ـ(.01-1-0222
rbya.net/SpSections/ArticleDetailes.aspx?ArtId=159&SecId=12http://www.ta 

. الكويػت  رللػة العػريبـ(. وصر  قاأة الصورة. يف 0220 -ىػ  1502العسكري، سليماف إبراىيم )
 ـ.0220أكتوبر  420وزارة ا و ـ، العدد 

 . القاىرة  مكتبة ا سرة.دأاوا ون ادلرأةـ(.  0220وصفور،  ابر )
أ ػػػػر العػػػػرؼ يف أ ػػػػم النصػػػػوص )قضػػػػايا ادلػػػػرأة ـ(.  0223 -ىػػػػػ  1505رقيػػػػة  ػػػػو  ػػػػابر ) العلػػػػواي،

 ، دم ر  دار الفكر ادلعاصر.1. طظلوذ ا(

http://www.tarbya.net/SpSections/ArticleDetailes.aspx?ArtId=159&SecId=12
http://www.tarbya.net/SpSections/ArticleDetailes.aspx?ArtId=159&SecId=12
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مرك  ادللك   السعودية ادلملكة العربية. ادلرأة يف مناىج التعليمـ(.  0225العمراف، مس  بن سليماف )
 الو م  الع ي  لللوار وبد

http://www.،acnd.org/meeting.asp?step=1&a=1&z=18&iddd=18&meet_id=3 
 السػػلم وقػػت يف ا نسػػاف حلقػػوؽ دراسػػة ـ(.0220) يوسػػف نػػدا ، الػػدويج و ،  يػػد ويسػػ  ، العنػػ ي

 ا سرتاوي ية. لدراساتوا للبلوث بدر مرك  الكويت  .ادلسللة والن اوات
ـ(. ا سػػرة يف الػػو ن العػػريب    أػػاؽ التلػػوؿ مػػن ا بويػػة ... إىل ال ػػراكة.  0222ونصػػر، العيا ػػي )

 ـ. الكويت   املا الو م لل قاأة والفنوف.0022يناير  36، رللد وامل الفكر
مرك  بكة  ـ(. قضايا ادلرأة يف الكتب ادلدرسية. موق   0223 -ىػ  1505العودات، حسني )

   http://hem.bredband.net/b153948/37.htm للدراسات النمرية واحلقوؽ ادلدنية دم ر
 للمػػػػػرأة وا نسػػػػػانية والقانونيػػػػة السياسػػػػػية احلقػػػػػوؽ ـ(. 0226 - ىػػػػػ 1500) وبػػػػػدهللا بدريػػػػػة العوضػػػػي،

  الكويت. ،1ط .الدولية واالوفاقيات العربية القوانني م  مقارنة دراسة الكويتية 
ـ(. ا ظلػػاط ال ػػائعة  دوار الر ػػ  وادلػػرأة يف الكتػػب 1115 -ىػػػ 1515الفػػري ، سػػ اـ وبػػدالوىا  )

. احلوليػة الرابعػة و ػر، الرسػالة ال انيػة والتسػعني، الكويػت  حوليػات كليػة ا دا ادلدرسػية وأد  ا  فػاؿ. يف 
  امعة الكويت.

 ،  ب وت   ركة ادلطبووات.1. طأعالية ادلدرسة يف الرتبية ادلوا نيةـ(.  0220ػلة. ظلر )أر 
ـ السػػنة  0222، ينػػاير  ريػػدة الفنػػوفـ(. وادليػػة الصػػورة     ػػار ووػػد  ات. يف 0222أ مػػي، داليػػا )

 ال امنة. الكويت  املا الو م لل قاأة والفنوف وا دا .
بػػػػ وت    ،1. طد القػػػػيم  مقاربػػػػات ختطيطيػػػػة دلن ػػػػاج ولمػػػػي  ديػػػػدنقػػػػـ(.  0226الفيفػػػي، وبػػػػدهللا )
 مسسسة االنت ار العريب.

، 1. طادلػػػرأة يف منمومػػػة ا مػػػم ادلتلػػػدة  رةيػػػة إسػػػ ميةـ(.  0226 -ىػػػػ  1506القػػػا ر ي، هنػػػ  )
 ب وت  رلد ادلسسسة انيامعية للدراسات والن ر والتوزي .

، بػ وت  دار 1  دراسػة  ندريػة. طالعربيػة ا سػ مية االرت ؼ يف ال قاأػةـ(. 0220قرامي،  ماؿ )
 ادلدار ا س مي.

 ريػػػػػدة ال ػػػػػرؽ ـ(. امػػػػػرأة ونػػػػػادي .. أ ػػػػػ  مػػػػػن رليػػػػػب و يف 0222 -ىػػػػػػ  1501القػػػػػري، وػػػػػاي  )
 ـ.0222 -0 – 06، ال   ا    12620. لندف  العدد ا وسم

 صػػورة ادلػػرأة يف كتػػا  ضلػػو من ػػاج وكػػاملي ألسػػطيمـ(.  0225 -ىػػػ  1504القػػ از ، ىػػدي  رزؽ )
 - العػػدد ال الػػث و ػػر، "رةا وربويػػةن ػػرة ". يف اللغػػة العربيػػة للصػػف التاسػػ  ا ساسػػي )النسػػ ة الت ريبيػػة(

 ـ. 0225كانوف ال اي 

http://www.kacnd.org/meeting.asp?step=1&a=1&z=18&iddd=18&meet_id=3
http://hem.bredband.net/b153948/37.htm
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ـ(. دراسػػػػػة وربويػػػػػة وك ػػػػػف ضػػػػػآلة أوػػػػػدادىم يف الت صصػػػػػات 0222 -ىػػػػػػ 1501القطػػػػػاف، مػػػػػا )
. الكويػػت   عيػػة ادلعلمػػني 1421، العػػدد 0222مػػارس  14. السػػبت  ادلعلػػمالتعليميػػة الرئيسػػية. يف رللػػة 

 الكويتية.
ادلػػػػرأة بػػػػني التصػػػػورات وادلمارسػػػػات يف الػػػػرتاث ا سػػػػ مي والػػػػدور الرتبػػػػوي ـ(.  0220قمػػػػرب، زلمػػػػود )

 ، أكتوبر. مصر.00. املد ال امن، العدد رللة مستقب  الرتبية العربية. يف ادلطلو 
، ا ردف    ػػػػػدارا للكتػػػػػا  1. طية يف ال قاأػػػػػة والرتبيػػػػػةدراسػػػػػات إسػػػػػ مـ(. 0226قمػػػػػرب، زلمػػػػػود )

 العادلي.
 ، ا ردف    دارا للكتا  العادلي.1. طدراسات يف التعليم العريب ووطورهـ(. 0226قمرب، زلمود )

 مرك  ادللك وبد  السعودية ادلملكة العربيةـ(. ادلرأة والتعليم.  0225بنت وبد اللطيف )كردي، أوز 
لو م ا لللوار الع ي   

 http://www.،acnd.org/meeting.asp?step=1&a=1&z=18&iddd=18&meet_id=3 
سلسػػػلة العلػػـو اال تماويػػة  النػػوع   الػػػذكر وا ن ػػ  بػػني التمييػػػ  ـ(. وقػػد . يف 0226كمػػاؿ، ىالػػة )

 . مقاالت سلتارة. ور ة  زلمد قدري ومارة. القاىرة  مكتبة ا سرة.ؼواالرت 
، الكويػت 1. طبنا  ىوية و نية للنا ػئة ضلو  (ـ 0220ىػ =  1500) لطيفة حسني ،الكندري

 ادلرك  ا قليمي الطفولة وا مومة.

 ،3ط .الرتبية أصوؿ وعليقة ـ(.0222 = ىػ1501 ) زلمد بدر وملك، حسني لطيفة الكندري،
 الف ح. مكتبة الكويت 

الل نػػة الو نيػػة ا ردنيػػة . يف موقػػ  االسػػرتاوي ية الو نيػػة للمػػرأة.  الل نػػة الو نيػػة ا ردنيػػة ل ػػسوف ادلػػرأة
  http://www.jncw.joـ(  0222-5-14. واري  دروؿ ادلوق  ) ل سوف ادلرأة

التقريػػػر الػػػو م حػػػوؿ وطػػػوير الرتبيػػػة بدولػػػة الكويػػػت ـ(. 0225الل نػػػة الو نيػػػة الكويتيػػػة لليونسػػػكو )
 . الكويت  وزارة الرتبية.ـ0225سلسلة واـ 

ية  وزارة . ادلملكػػػة العربيػػػة السػػػعودحقػػػوؽ الطفػػػ ـ(. 0226 -ىػػػػ  1500الل نػػػة الو نيػػػة للطفولػػػة )
 الرتبية والتعليم.

ـ(. م اركة ادلرأة يف صػن  القػرار ال وػ اؿ زلػدودة. الكويػت  يف 0220 -ىػ  1502ماؿ هللا، زينب )
 . 10100العدد  -36ـ، السنة  0220-5-00    ريدة القبا

موق  املا ا ول  ـ(. مصطللات وربوية. يف 0222 -ىػ 1501املا ا ول  للتعليم يف قطر )
ـ(  0222-3-0)واري  دروؿ ادلوق   عليم يف قطرللت

http://www.education.gov.qa/section/glossary 

http://www.kacnd.org/meeting.asp?step=1&a=1&z=18&iddd=18&meet_id=3
http://www.kacnd.org/meeting.asp?step=1&a=1&z=18&iddd=18&meet_id=3
http://www.jncw.jo/Arabic/docs_ar/11.doc
http://www.jncw.jo/
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 ، الكويت. 1. طموق  ادلرأة يف النماـ السياسي ا س ميـ(. 0220ا ميد، ردغلة وبداذلادي )
ات ردود ىامػػػة ولػػػ  دوػػػاة ووليػػػة ادلػػػرأة الواليػػػـ(.  0225 -ىػػػػ  1504ادلسػػػباح، نػػػاظم بػػػن سػػػلطاف )

 . مكتبة ا ماـ الذىيب.1، طالعامة
ـ(. انينسػػػوية يف كتػػػب ادلرحلػػػة االبتدائيػػػة يف دولػػػة الكويػػػت )دراسػػػة مقارنػػػة  1110ادلسػػػلم، بسػػػامة )

. املد ال الث، العدد التاس  والعا ر، يناير/ أبريػ  مستقب  الرتبية العربيةلفرتي ال مانينيات والتسعينيات(. يف 
 ـ. 1110

. مصػر  وزارة ال قاأػة، املػا صورة ا ن   يف التعليم ا ساسيـ(.  0224و رروف ) ادلعدوؿ، أا مة
 ا ول  لل قاأة )ادلرك  القومي ل قاأة الطف (.

. مصػر  وزارة ال قاأػة، املػا صػورة ا ن ػ  يف قصػ  ا  فػاؿـ(.  0224ادلعدوؿ، أا مة و رروف )
 ا ول  لل قاأة )ادلرك  القومي ل قاأة الطف (.

سلسػػػة إصػػػدارات مبػػػادرة  ايػػػة ا  فػػػاؿ يف ـ(.  0220 -ىػػػػ  1502ع ػػػد العػػػريب  ظلػػػا  ادلػػػدف )ادل
(  االوفاقيات الدولية وا قليمية ادلعنيػة بالطفولػة ودور ا دارات ا ليػة 2منطقة ال رؽ ا وسم ومشاؿ أأريقيا )

 . الرياض  ادلع د العريب  ظلا  ادلدف.يف ونفيذىا
ـ(.  0225 -ىػػػ  1504يعقػػو ، ولػػي زلمػػد ، والكنػػدري،  لطيفػػة حسػػني )ملػػك،  بػػدر زلمػػد  وال

مػسكر "حقػوؽ ا نسػاف   التلديػد صورة ادلرأة يف كتب اللغة العربية يف ادلرحلة االبتدائية يف دولة الكويت.  يف 
 .   امعة القاىرة  مع د الدراسات الرتبوية. .. والتبديد رةا وربوية"

. البلػػػث العلمػػػي الرتبػػػوي بػػػني دالالت اخلػػػربا  وشلارسػػػات البػػػاح نيـ(. 0220ادل ػػػدي، صػػػ ح  ػػػو )
 ا سكندرية   دار انيامعة انيديدة. 

 ، دم ر  دار الفكر.1. طإس ـ أـ ملك ؽلنيـ(. 0226 -ىػ 1500م نا، أرياؿ )
، رئػػيا التلريػػر أ.د ب ػػ  صػػاا الر ػػيدي. ىيئػػة التلريػػر  1ـ(. ط0225) ادلوسػػووة العلميػػة للرتبيػػة

زلمػود أبػوو ـ، أ.د زينػب ولػي انيػرب ، د. وبػدهللا  اسػم اذلػا ري. الكويػت  مسسسػة الكويػت للتقػدـ  ر ا 
 العلمي.

 . الكويت   ريدة القبا.ىسال  ولمويـ(. 0223موس ، س مة )
 ، ادلغر   ادلرك  ال قايف العريب.1. طجتديد التفك  الديم يف مسدلة ادلرأةـ(. 0221ادلي د، زكي )

صػػػػورة ادلػػػػػرأة يف من ػػػػا ي اللغتػػػػػني العربيػػػػة وا صللي يػػػػػة ـ(.  0225 -ىػػػػػػ  1504)ّي ومػػػػر مػػػػػ ،نػػػػايف
كػانوف ال ػاي  - العػدد ال الػث و ػر، "رةا وربويةن رة "يف  .للصفني الراب  والتاس  ا ساسيني )دراسة مقارنة(

 ـ. 0225
ناىج. يف  ريدة ـ(. ناصر ا مد لقيادات "الرتبية" غ وا ادل 0220 -ىػ  1502نايف، نواؼ )

 . الكويت.12011ـ، العدد 0220سبتمرب  5الراي ، 
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ـ(. وطوير منمومة الرتبية العربية من أ   ككني ال با .   ورية مصر  0224صليب، كماؿ )
  امعة الدوؿ العربية.

قػػػػػػػرا ات يف الرتبيػػػػػػػة ـ(.  0225 -ىػػػػػػػػ 1505النقيػػػػػػػب، وبػػػػػػػدالر ن ، و اذلنيػػػػػػػدي،  ػػػػػػػاؿ زلمػػػػػػػد )
 رياض  مكتبة الر د.. الا س مية

 ، ا ردف  ا ىلية للن ر والتوزي .1. طالعم  م  ا  فاؿ الصغارـ(. 0226ى ،  ودي )
 ، القاىرة  هنضة مصر.1. طيرير الر اؿـ(. 0226ىيك ، و ة أ د )
سلسػػػلة العلػػـو اال تماويػػػة  النػػػوع   ـ(. ادلػػ   مػػػ  الػػػذكر ومػػ  ا ن ػػػ . يف 0226وانػػرتو ، بػػػامي  )

 . مقاالت سلتارة. ور ة  زلمد قدري ومارة. القاىرة  مكتبة ا سرة. ن   بني التميي  واالرت ؼالذكر وا
دراسػػػػػة حػػػػػوؿ وفعيػػػػػ  ا دوار التنمويػػػػػة للمػػػػػرأة بػػػػػامتم  الكػػػػػويت يف ضػػػػػو  ـ( 0220وزارة الت طػػػػػيم )

 اؼ ادلستقب .. الكويت  قطاع الت طيم واست ر التطورات العادلية وا قليمية ادلس رة )مل   ونفيذي(

. منممػػػة التكػػػاأس وادلسػػػاواة بػػػني انينسػػػني والتعلػػيم لل ميػػػ   الو بػػػة للمسػػػاواةـ(.  0223اليونسػػكو، )
 ا مم ادلتلدة للرتبية والعلـو وال قاأة.
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 كتب الرياضيات
الرياضػػػػػػػػيات للصػػػػػػػػف ا وؿ ـ(.  0224 -ىػػػػػػػػػ  1504سػػػػػػػػلماف وبػػػػػػػػدالر ن و رػػػػػػػػروف ) ،السػػػػػػػػلماف

 الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. مكتب، 4ط ،. اني   ا وؿاالبتدائي
الرياضػػػػػػػػيات للصػػػػػػػػف ا وؿ ـ(.  0224 -ىػػػػػػػػػ  1504سػػػػػػػػلماف وبػػػػػػػػدالر ن و رػػػػػػػػروف ) ،السػػػػػػػػلماف

 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،4ط ،. اني   ال اياالبتدائي
الرياضػػػػػػػيات للصػػػػػػػف ال ػػػػػػػاي ـ(.  0220 -ىػػػػػػػػ  1500سػػػػػػػلماف وبػػػػػػػدالر ن و رػػػػػػػروف ) ،السػػػػػػػلماف

 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،5ط ، وؿ. اني   ااالبتدائي
الرياضػػػػػػػيات للصػػػػػػػف ال ػػػػػػػاي ـ(.  0224 -ىػػػػػػػػ  1504سػػػػػػػلماف وبػػػػػػػدالر ن و رػػػػػػػروف ) ،السػػػػػػػلماف

 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،5ط ،. اني   ال اياالبتدائي
الرياضػػػػػػػيات للصػػػػػػػف ال ػػػػػػػاي ـ(.  0224 -ىػػػػػػػػ  1504سػػػػػػػلماف وبػػػػػػػدالر ن و رػػػػػػػروف ) ،السػػػػػػػلماف

 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،5ط ،. اني   ال ايبتدائياال
انيػػػػػ   ا وؿ.    الرياضػػػػػيات للصػػػػػف ال الػػػػػث االبتػػػػػدائيـ(.  0226وبػػػػػدالفتاح و رػػػػػروف ) ،ال ػػػػػرقاوي

 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،5ط
انيػ    ئيالرياضػيات للصػف ال الػث االبتػداـ(.  0226 -ىػػ  1506وبدالفتاح و رروف ) ،ال رقاوي

 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،5ط  .ال اي
انيػػ    الرياضػػيات للصػػف الرابػػ  االبتػػدائيـ(.  0226 -ىػػػ  1506وبػػدالفتاح و رػػروف ) ،ال ػػرقاوي

 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،4ا وؿ.  ط
انيػػ    بتػػدائيالرياضػػيات للصػػف الرابػػ  االـ(.  0226 -ىػػػ  1506وبػػدالفتاح و رػػروف ) ،ال ػػرقاوي

 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،4ال اي.  ط
اني    الرياضيات للصف اخلاما االبتدائيـ(.  0226 -ىػ  1506وبدالفتاح و رروف ) ،ال رقاوي

 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،4ا وؿ.  ط
ما االبتدائي اني   الرياضيات للصف اخلاـ(.  0226 -ىػ  1506وبدالفتاح و رروف ) ،ال رقاوي

 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،5.  طال اي
كتػػا  ادلعلػػم  الرياضػػيات للصػػف ـ(.  1122 -ىػػػ  1522سػػلماف وبػػدالر ن و رػػروف ) ،السػػلماف
 الكويت  مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،1. طا وؿ االبتدائي
كتػػا  ادلعلػػم  الرياضػػيات للصػػف (. ـ 1115 -ىػػػ  1515سػػلماف وبػػدالر ن و رػػروف ) ،السػػلماف
 الكويت  مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،1. طال اي االبتدائي
كتػػا  ادلعلػػم  الرياضػػيات للصػػف ـ(.  1115 -ىػػػ  1515سػػلماف وبػػدالر ن و رػػروف ) ،السػػلماف
 الكويت  مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،1. طال الث االبتدائي



 41 

كتػػا  ادلعلػػم  الرياضػػيات للصػػف الرابػػ  ـ(.  1116 -ىػػػ  1516و رػػروف ) وبػػدالفتاح ،ال ػػرقاوي
 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،1. طاالبتدائي

كتػا  ادلعلػم  الرياضػيات للصػف اخلػاما ـ(.  0224 -ىػ  1504وبدالفتاح و رروف ) ،ال رقاوي
 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،1. طاالبتدائي
 

 كتب العلوم
انيػػ    العلػػـو للصػػف ا وؿ االبتػػدائيـ(.  0224  -ىػػػ  1504زلمػػد وبػػدادلنعم و رػػروف ) ،اىيمابػػر 

 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،3. ط ا وؿ
انيػػ    العلػػـو للصػػف ا وؿ االبتػػدائيـ(.  0224  -ىػػػ  1504زلمػػد وبػػدادلنعم و رػػروف ) ،ابػػراىيم
 يج.مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلل ،3ال اي. ط 

العلػـو للصػف ا وؿ االبتػدائي كراسػة ـ(.  0222  -ىػػ  1502مكتب الرتبية العريب لػدوؿ اخللػيج )
 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،3. ط الصور

. انيػػػ   العلػػػـو للصػػػف ال ػػػاي االبتػػػدائيـ(.  0220 -ىػػػػ 1500وبػػػدهللا وبػػػدالع ي  و رػػػروف ) ،زلمػػػد
 اخلليج. مكتب الرتبية العريب لدوؿ ،3ا وؿ ط

. انيػػػ   العلػػػـو للصػػػف ال ػػػاي االبتػػػدائيـ(.  0220 -ىػػػػ 1500وبػػػدهللا وبػػػدالع ي  و رػػػروف ) ،زلمػػػد
 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،0ال اي ط

كراسػة   العلػـو للصػف ا وؿ االبتػدائيـ(.  0220  -ىػػ  1500مكتب الرتبية العريب لػدوؿ اخللػيج )
  لدوؿ اخلليج.مكتب الرتبية العريب ،3الصور. ط 

انيػػ    العلػػـو للصػػف ال الػػث االبتػػدائيـ(.  0220  -ىػػػ  1500زلمػػد وبػػدادلنعم و رػػروف ) ،ابػػراىيم
 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،3ا وؿ. ط 

انيػػػ     االبتػػػدائي العلػػػـو للصػػػف ال الػػػثـ(.  0220 -ىػػػػ  1500لولػػػوة رليفػػػة و رػػػروف ) ،اخلليفػػػة
 العريب لدوؿ اخلليج. مكتب الرتبية ،3ط  ،ال اي

. انيػػػ   العلػػػـو للصػػػف الرابػػػ  االبتػػػدائيـ(.  0226 -ىػػػػ 1506وبػػػدهللا وبػػػدالع ي  و رػػػروف ) ،زلمػػػد
 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،0ا وؿ ط

. انيػػػ   العلػػػـو للصػػػف الرابػػػ  االبتػػػدائيـ(.  0226 -ىػػػػ 1506وبػػػدهللا وبػػػدالع ي  و رػػػروف ) ،زلمػػػد
 بية العريب لدوؿ اخلليج.مكتب الرت  ،0ال اي ط

. انيػػ   العلػـو للصػف اخلػػاما االبتػدائيـ(.  0226 -ىػػػ 1506وبػدهللا وبػػدالع ي  و رػروف ) ،زلمػد
 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،3ا وؿ ط



 40 

. انيػػ   العلػـو للصػف اخلػػاما االبتػدائيـ(.  0226 -ىػػػ 1506وبػدهللا وبػػدالع ي  و رػروف ) ،زلمػد
 لرتبية العريب لدوؿ اخلليج.مكتب ا ،3ال اي ط

كتػػػػا  ادلعلػػػػم  العلػػػػـو للصػػػػف ال ػػػػاي ـ(.  1111 -ىػػػػػ 1511وبػػػػدهللا وبػػػػدالع ي  و رػػػػروف ) ،زلمػػػػد
 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،0. طاالبتدائي

 كتػػا  ادلعلػػػم  العلػػػـو للصػػػف ال الػػػثـ(.  1112 -ىػػػػ  1512زلمػػػد وبػػػدادلنعم و رػػػروف ) ،ابػػراىيم
 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،1. ط االبتدائي

كتػػا  ادلعلػػم  العلػػـو للصػػف اخلػػػاما ـ(.  0224 -ىػػػ 1504وبػػدهللا وبػػدالع ي  و رػػروف ) ،زلمػػد
 مكتب الرتبية العريب لدوؿ اخلليج. ،3. طاالبتدائي
 
 
 
 
 


