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 أداة تحليل املساواة ب� الجنس�٤

۱- المعلومات األساســیة 
تاریــخ النــوع االجتماعــي والتعلیم في األردن

خَطــت المملكــة األردنیــة الھاشــمیة خطــوات كبیــرة فــي ضمــان حصــول الفتیــات علــى التعلیــم علــى قــدم المســاواة، حیــث أصبحــت أول دولــة فــي الشــرق األوســط 
ــا  ــاق علی ــدالت التح ــا بمع ــت محتفًظ ــك الوق ــي ذل ــد ف ــم الُمجھ ــام التعلی ــتمر نظ ــام ۱۱۹۸۰. واس ــي ع ــي ف ــم االبتدائ ــي التعلی ــین ف ــن الجنس ــاواة بی ــق المس تحق
ــزال االلتحــاق  ــن نتیجــة أزمــة عــام ۲۰۱۱. مــا ی ــات الســوریین الالجئی ــق الطــالب والطالب ــا بالتزامــن مــع تدف ــة جمیعھــا تقریًب ــي المســتویات التعلیمی ــات ف للفتی
بالمــدارس األساســیة متســاوًیا تقریًبــا بیــن الفتیــان والفتیــات في األردن (بنســبة ۹٦.۹ فــي المائة و ۹۷.۳ في المائة علــى التوالي)، ویتجاوز التحــاق الفتیات بالمدارس 

إلى حٍد كبیر في مستوى المرحلة الثانویة مقارنة بنظرائھن من الذكور (بنسبة ٦۹.۳ في المائة للفتیان و ۸۰.۷ في المائة) للفتیات.  

 الجدول ۱:م
معــدل االلتحــاق اإلجمالــي حســب الجنس والجنســیة لعام ۲۰۱۹ - ۲۲۰۲۰

الطلبة الســوریین الطلبــة كافة الطلبــة األردنیین

نســبة االلتحــاق االجمالي للعام الدراســي ۲۰۲۰-۲۰۱۹ 

لمجموعذكور ا لمجموعذكوراناث ا لمجموعذكوراناث ا اناث
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تصبــح ھــذه الفجــوة فــي النــوع االجتماعــي أكثــر وضوًحــا بالنظــر إلــى التفــاوت فــي التحصیــل التعلیمــي، حیــث تفوقــت الفتیــات كثیــًرا علــى الفتیــان فــي االختبــارات 
ــوة  ــھ – أن الفج ــم كل ــاء العال ــي أنح ــم ف ــة التعلی ــموًال ألنظم ــر ش ــم األكث ــام ۲۰۱٥ – التقیی ــة لع ــم الطلب ــي لتقیی ــج الدول ــر البرنام ــد أظھ ــة. فق ــة والدولی الوطنی
ــة، وكان األردن  ــغ عددھــا ۷۲ دول ــدول المشــاركة جمیعھــا، البال ــن ال ــات، كانــت األوســع بی العكســیة فــي النــوع االجتماعــي فــي األردن فــي القــراءة والریاضی
فــي المرتبــة الثانیــة  مــن حیــث اتســاع الھــّوة فــي النــوع االجتماعــي في الریاضیــات۳. وأظھر االختبــار كذلك أنھ في المتوســط، كانت الفتیــات متقدمات بســنتین تقریًبا 

في القراءة مقارنة بأقرانھن من الذكور في العمر نفسھ.

بالرغــم مــن أن ھــذه األرقــام تظھــر بوضــوح أن الفتیــات یحصلــن علــى التعلیــم ویســتفدن منــھ علــى قــدم المســاواة – إن لــم یكــن أكثــر – مقارنــة بنظرائھــن مــن 
الذكــور، إال أن التعلیــم الرســمي یمكــن أن ینشــر عــدم المســاواة بیــن الجنســین ال ســیما عبــر التحیــزات المبنیــة علــى النــوع االجتماعــي فــي المناھــج الدراســیة. 
االجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي  التحیــز  "أن  األردنیــة،  الوطنیــة  الدراســیة  المناھــج  لكتــب   ۲۰۱٤ عــام  بروكینغــز  معھــد  أجــراه  تحلیــل  وأظھــَر 
في الكتب المدرسیة یوجھ الفتیات والفتیان نحو مستقبل عمل مثأثر بالنوع االجتماعي." ٤  وعند مراجعة مواد التدریس والتعلم عرضًیّا، یتضح أن األدوار الموجودة 
تختلــف اختالًفــا طفیًفــا عــن تلــك األدوار التقلیدیــة المبنیــة علــى النــوع االجتماعــي، التــي غالًبــا مــا تحصــر النســاء والفتیــات فــي المجــال المنزلــي. ویشــیر تحلیــل 
بروكینغــز – أیًضــا - إلــى االفتقــار إلــى نمــوذج إیجابــي قائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي وزارة التربیــة التعلیــم؛ حیــث ال یــزال الرجــال یشــغلون معظــم المناصــب 
القیادیــة. فھــذا الالتــوازن مؤشــر آخــر علــى كیفیــة اســتمرار األعــراف المبنیــة علــى النــوع االجتماعــي الراســخة داخــل الــوزارة، وإًذا، یمكــن أن تؤثــر فــي النظــام 

كلھ، وھو مكونھ الرئیس، وینحاز إلیھ ولو كان ذلك غیر مقصود.

 ھــذا الشــكل المحــدد مــن التحیــز المؤسســي المبنــي علــى النــوع االجتماعــي بالرغــم مــن أنــھ أقــل قابلیــة للقیــاس، إال أنــھ إحــدى الفرضیــات العدیــدة للتناقــض األكبــر
 فــي نظــام التعلیــم فــي األردن، حتــى مــع تفــوق الفتیــات علــى أقرانھــن مــن الذكــور تفوًقــا كبیــًرا، لمــاذا ینخــرط القلیــل مــن النســاء فــي ســوق العمــل؟ تعــّد مشــاركة
فقــط.٥ فضــًال عــن ذلــك، المائــة  فــي  العامــالت ٤.۱۳  النســاء  تبلــغ نســبة  العالــم؛ حیــث  فــي  المشــاركات  أدنــى  العمــل األردنــي  فــي ســوق   المــرأة 
 فــإن ســوق العمــل الرســمي مقســمة حســب النــوع االجتماعــي مــع الفــرص المتاحــة للمــرأة فــي المقــام األول فــي قطــاع الخدمــة المدنیــة، ال ســیما الصحــة والتعلیــم.
 باإلضافــة إلــى ذلــك، تتمتــع المــرأة بتمثیــل أعلــى بصــورة غیــر متناســبة فــي ســوق العمــل غیــر الرســمي. ونتیجــة لذلــك، غالًبــا مــا یعملــن بــال ضمــان وظیفــي

وحمایة اجتماعیة وبأجور أقل من نظرائھن من الرجال.٦



٥  أداة تحليل املساواة ب� الجنس�

تاریــخ جھــود إصالح المناھج الدراســیة في األردن

 أجــرت الحكومــة األردنیــة - إدراًكا منھــا عــدم توافــق نظــام التعلیــم مــع احتیاجــات االقتصــاد الحدیــث - سلســلة مــن اإلصالحــات التعلیمیــة، ركــز كثیــر منھــا علــى
ــن ــم م ــج إصــالح التعلی ــة برنام ــة األردنی ــت الحكوم ــا أطلق ــام ۲۰۰۳عندم ــاق ع ــعة النط ــط اإلصــالح واس ــدث خط ــِورت أح ــة، وُط ــیة الوطنی ــج الدراس  المناھ

أجل اقتصاد المعرفة مدة ۱۰سنوات، حیث ُنِفَذ على مرحلتین بدعم من البنك الدولي.ك

 مــع اســتمرار عــدم تلبیــة نظــام التعلیــم احتیاجــات اقتصــاد المعرفــة أو ســوق العمــل المتغیــرة، أنشــأ جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي فــي عــام ۲۰۱٥ اللجنــة الوطنیــة
 لتنمیة الموارد البشــریة.۷  وقد وضعت اللجنة واعتمدت "اإلســتراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشــریة ۲۰۱٦-۲۰۲٥– التعلیم من أجل االزدھار: تحقیق النتائج"؛
 بھــدف تحســین نظــام التعلیــم وتحدیثــھ لتلبیــة احتیاجــات القــرن الحــادي والعشــرین. وكلــف جاللــة الملــك اللجنــة مھمــة التحقیــق فــي أســباب فشــل نظــام التعلیــم فــي

تحقیق النتائج، خصوًصا في ما یتعلق برأس المال البشري من أصحاب المھارات.؛

 اســتجابت وزارة التربیــة والتعلیــم مــع تطویــر الخطــة اإلســتراتیجیة للتعلیــم لألعــوام (۲۰۱۸-۲۰۲۲)، التي ترتكز على رؤیة تنمیة الموارد البشــریة وتتماشــى معھا،
 وتھــدف الخطــة إلــى نقــل نظــام التعلیــم بعیــًدا عــن التعلــم إلــى مھــارات التفكیــر العلیــا وأفضــل الممارســات الدولیــة. وترتكــز الخطــة االســتراتیجیة للتعلیــم علــى قیــم
ــادة ــن، والشــفافیة، والمســاءلة، وری ــرأي ورأي اآلخری ــرام ال ــدال، واحت ــة الصالحــة، واالنتمــاء، واالعت ــة، والمســاواة، والمواطن ــة، والعدال ــل: "الحری ــة، مث  مثالی
ــة وإصالحھــا أحــد المجــاالت الرئیســة لتحقیــق ھــذه ــم المناھــج الدراســیة الوطنی ــة". یعــدُّ تقیی ــى "العالمی ــة"؛ بھــدف الوصــول إل ــاء شــراكات فاعل  األعمــال، وبن
أھــداف تحقیقھــا  عــدم  علــى  أُجِمــَع  أنــھ  إال   ،۲۰۱۳ عــام  فــي  مؤخــًرا  التقییــم  وأطــر  المناھــج  مراجعــة  مــن  وبالرغــم   األھــداف، 

تنمیة الموارد البشریة.م

 ُنِقلت مسؤولیة تطویر المناھج الجدیدة في عام ۲۰۱۷من إدارة المناھج في وزارة التربیة والتعلیم إلى المركز الوطني لتطویر المناھج الذي أنشئ حدیًثا، وقد بدأ
 المجلس الوطني لتطویر المناھج الدراسیة في تقییم المناھج الوطنیة األردنیة ومراجعتھا، بما في ذلك تطویر إطار عمل إرشادي جدید. وال تزال مراجعات

 وتطویر المناھج الجدیدة في المراحل األولیة وذلك مطلع عام ۲۰۲۰، حیث أنھى المركز الوطني لتطویر المناھج منھاجي الریاضیات والعلوم للصفین األول
والرابع فقط، ویتوقع االنتھاء من المناھج جمیعھا في السنوات الثالث المقبلة.ك

إدمــاج النــوع االجتماعي في إطــار المناھج الدراســیة الجدیدة

 طــورت وزارة التربیــة والتعلیــم عــام ۲۰۱۹خطــة عمــل المســاواة بیــن الجنســین (انظــر القســم ۲.۳)، جــزًءا مــن الخطــة اإلســتراتیجیة للتعلیــم، التي تضمنــت الھدف
 الــذي یضمــن خلــو محتــوى التدریــس والتعلــم مــن التحیــز المبنــي علــى النــوع االجتماعــي والصــور النمطیــة للنــوع االجتماعــي، وقــد كان المركــز الوطنــي لتطویــر

المناھج شریًكا رئیًسا في تحقیق ھذا الھدف المشترك بفضل وجود تفویض لتطویر المناھج الدراسیة الجدیدة في األردن.

 مــع وجــود الھــدف المشــترك المتمثــل فــي ضمــان المســاواة بیــن الجنســین فــي المناھــج الدراســیة الجدیــدة، عقــدت وزارة التربیــة والتعلیــم والمركــز الوطنــي لتطویــر
ــة ــق فعالی ــر الطرائ ــد أكث ــام ۲۰۲۰لتحدی ــل ع ــى أوائ ــام ۲۰۱۹إل ــر ع ــن أواخ ــاوریة م ــل التش ــن ورش العم ــلة م ــرأة سلس ــدة للم ــم المتح ــة األم ــج وھیئ  المناھ
 للمضــي قدًمــا، وأســفرت ھــذه المشــاورات عــن قــرار بتشــكیل فریــق عمــل خــاص بالنــوع االجتماعــي والمناھــج، یتألــف مــن موظفــي وموظفــات وزارة التربیــة
ــي المناھــج الدراســیة، ــوع االجتماعــي ف ــاج الن ــة إلدم ــود المبذول ــي الجھ ــة استشــاریة ف ــق ھیئ ــذا الفری ــّد ھ ــر المناھــج، إذ ُیع ــي لتطوی ــز الوطن ــم والمرك  والتعلی
ج ذلــك بموافقــة وزیــر التربیــة والتعلیــم فــي كانــون  وطــورت المجموعــة خطــة عمــل التنفیــذ للســنة األولــى، باإلضافــة إلــى الشــروط المرجعیــة لفریــق العمــل، وتــوِّ

الثاني من عام ۲۰۲۰على فریق العمل، ومصادقتھ على شروطھ المرجعیة وخطة عملھ.
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۲- الھــدف من المذكــرة التوجیھیة

الغایة
ــن  ــاواة بی ــیة للمس ــم األساس ــل المفاھی ــة لتفعی ــیة واألدوات الالزم ــات األساس ــتخدماتھا بالمعلوم ــتخدمیھا ومس ــد مس ــى تزوی ــة إل ــرة التوجیھی ــدف المذك تھ

الجنسین في المناھج الوطنیة األردنیة كلھا.

المعلومات األساسیة
رْت المذكــرة التوجیھیــة باالشــتراك مــع فریــق عمــل المناھــج والنــوع االجتماعــي، الــذي یأتلــف مــن موظفــي وموظفــات فــي وزارة التربیــة والتعلیــم  لقــد ُطــوِّ
األردنیــة والمركــز الوطنــي لتطویــر المناھــج، باإلضافــة إلــى الخبــرة الفنیــة المقدمــة مــن ھیئــة األمــم المتحــدة للمــرأة والیونســكو؛ حیث اجتمــع فریق العمــل بھدف 
ضمــان إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي إطــار المناھــج الجدیــدة، وتمثــل ھــذه الوثیقــة أداة فریــق العمــل لتحقیــق ھــذا الھــدف، حیــث تســعى أداة تحلیــل المســاواة بیــن 
الجنســین إلــى قیــاس مــا ال یمكــن قیاســھ، مــا یمنــح مستشــار ومستشــارة المناھــج الدراســیة وســیلة ملموســة لقیاس النــوع االجتماعــي وتمثیالتــھ الدینامیكیــة. تأتلف 
جزئیــة "األداة" فــي ھــذه الوثیقــة مــن أربعــة جــداول لحســاب النــوع االجتماعــي وتمثیالتــھ الدینامیكیــة. كمــا أن بقیــة المالحظــات التوجیھیــة تمنــح ســیاًقا یوضــح 
مــت المذكــرة التوجیھیــة، بمــا فــي ذلــك فئــات تمثیــل النــوع االجتماعــي المســتخدمة فــي الجــداول، خصیًصــا للســیاق  كیفیــة تطبیــق األداة وســبب الحاجــة لھــا. ُصمِّ

األردني، علًما أن األداة تتكیف مع سیاقات أخرى.

المنھج
ــي  ــة الت ــة أوًال اإلســتراتیجیات والخطــط الحالی ــذ. ســتحدد الوثیق ــة للتنفی ــى خطــوات قابل ــن الجنســین" إل ــد اســتخدامھا ترجمــة "المســاواة بی ــح األداة عن تتی
طورتھــا وزارة التربیــة والتعلیــم والمركــز الوطنــي لتطویــر المناھــج؛ لفھــم المفاھیــم األساســیة التــي تثبــت األطــر الحالیــة. وَســُتَحدد المفاھیــم والتعریفــات 
د مســتخدموھا بــاألداة التــي تتكــون مــن  واألمثلــة الرئیســة لضمــان فھــم النــوع االجتماعــي، كمــا ســتوصف أفضــل الممارســات ذات الصلــة. أخیــًرا، ســُیزوَّ

أربعة جداول تقیس التحیز المبني على النوع االجتماعي.

الجمھور المستھدف
موظفــو وموظفــات ومصممــو ومصممــات المناھــج مــن وزارة التربیــة والتعلیــم والمركــز الوطنــي لتطویــر المناھــج، ممــن یعملــون ویعملــن علــى تطویــر 

المناھج الجدیدة، لكل مادة وكل مستوى صف.



۳- النــوع االجتماعــي في األطــر الرئیســة التوجیھیة إلصالح 
    المناھــج الدراســیة
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 رافق تطویر الخطة اإلســتراتیجیة للتعلیم عام ۲۰۱۸جھود إصالح المناھج طوال عام ۲۰۱۹ وأوائل عام ۲۰۲۰، التي ُنفِّذت باالشــتراك بین وزارة التربیة والتعلیم
ــدأً إرشــادًیّا ألي إصالحــات، لكــن تفعیــل إدمــاج النــوع االجتماعــي، ال ســیما فــي المناھــج الدراســیة  والشــركاء. وتؤكــد كل مؤسســة المســاواة بیــن الجنســین مب

الوطنیة، سیتطلب خبرة فنیة إضافیة.ك

الخطة اإلستراتیجیة للتعلیم ۸۲۰۲۲-۲۰۱۸ 
طــورت وزارة التربیــة والتعلیــم الخطــة اإلســتراتیجیة  للتعلیــم  بدعــم  فنــي 
مــن الیونســكو في عــام ۲۰۱۸. وھدفت وزارة التربیــة والتعلیم إلى مواءمة 
الخطة مع أھداف  إستراتیجیة  تنمیة  الموارد  البشریة ۲۰۱٦-۲۰۲٥،    ورؤیة  
ــك  خطــة  ــي  ذل ــا  ف ــة  بم ــام ۲۰۲٥، فضــًال عــن األطــر الدولی األردن لع
التنمیــة المســتدامة لعــام ۲۰۳۰، وتحدیــًدا فــي إطــار الھدف الرابــع "ضمان 
ــدى  ــم م ــرص التعل ــز ف ــع وتعزی ــامل للجمی ــد المنصــف والش ــم الجی التعلی

الحیاة للجمیع.م

وتتضمــن الخطــة ملحًقــا بإســتراتیجیة إدمــاج المســاواة بیــن الجنســین فــي 
التعلیــم، الــذي "یھــدف إلــى توجیــھ جھــود وزارة التربیــة والتعلیــم ودعمھــا 
ــذ  ــم، وتنفی ــي التعلی ــن الجنســین ف ــد أوجــھ عــدم المســاواة بی لضمــان تحدی
التدخــالت المناســبة لمعالجتھــا" (ُینظــر الخطــة اإلســتراتیجیة للتعلیــم، 

ص۷۷)

خطة عمل المساواة بین الجنسین۹
ــن  ــي م ــام ۲۰۱۹، بدعــم فن ــل ع ــي أوائ ــم ف ــة والتعلی ــادت وزارة التربی ق
ــدف  ــین بھ ــن الجنس ــاواة بی ــل المس ــة عم ــر خط ــود تطوی ــكو، جھ الیونس
تفعیــل إســتراتیجیة إدمــاج المســاواة بیــن الجنســین فــي التعلیــم عبــر 

المجاالت الستة للخطة اإلستراتیجیة للتعلیم، وھي كما یأتي:ك

۱- التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة 
 ۲- حق الوصول إلى التعلیم واإلنصاف في تلقیھ 
۳- جودة التعلیم 
 

٤- الموارد البشریة
٥- تعزیز النظام التعلیمي 

٦- التعلیم المھني 
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القضایــا والمفاھیــم المشــتركة إلطــار المناھج الدراســیة الجدیدة

 بــدأ المركــز الوطنــي لتطویــر المناھــج فــي عــام ۲۰۱۸ بتطویــر إطــار منھــاج دراســي جدیــد، بھــدف تحدیــث مجــاالت المــواد جمیعھــا ومســتویات الصفــوف جمیعھا
 فــي غضــون الســنوات الثــالث القادمــة. وحــددت المؤسســة تســعة مجــاالت موضوعیــة ســُتدَمج فــي المنھــاج الدراســي الجدیــد، ولــكل منھــا مجــاالت مــن المفاھیــم
 الفرعیــة. ویعــّد النــوع االجتماعــي وحقــوق المــرأة (الموضحــة أدنــاه) مــن بیــن مجــاالت المفاھیــم الفرعیــة. فمثــًال، أشــار المركــز الوطنــي لتطویــر المناھــج أنــھ
ــا طریقــة عملیــة لتنفیــذ معنــى "المســاواة" أو  ســیصور الرجــال والنســاء تصویــًرا متســاوًیا فــي موضــوع العلــوم االجتماعیــة، إال أنــھ ال توجــد حالًیّ

قیاسھا.؛

 وقــد وضــع قســم النــوع االجتماعــي فــي وزارة التربیــة والتعلیــم خطــة عمــل المســاواة بیــن الجنســین، عبــر التشــاور مــع الجھــات المانحــة وشــركاء التنمیــة فــي
ــا إســتراتیجًیّا عبــر المجــاالت الســتة، لــكل منھــا تركیــز  المجــال اإلنســاني والمجتمــع المدنــي، وتضمنــت خطــة عمــل المســاواة بیــن الجنســین خمســة عشــر ھدًف

واضح على النوع االجتماعي. تحت مجال جودة التعلیم، یتعلق الھدف الثامن بالمساواة بین الجنسین في المناھج الوطنیة األردن:

 
 

الھدف اإلســتراتیجي الثامن:
 ضمــان خلــو محتــوى التعلیــم والتعلــم مــن التحیــز المبنــي علــى النوع االجتماعي والصــور النمطیــة المبنیة على النــوع االجتماعي

۱.۱.۸

 مراجعــة الكتــب والمناھــج الدراســیة مــن منظــور النــوع االجتماعــي لضمان خلوھــا من التحیــز المبني على النــوع االجتماعي، 
والصــور النمطیــة المبنیــة علــى النــوع االجتماعي، وتعزیز حقوق اإلنســان والمســاواة بین الجنســین

۱.۸

 تعزیــز تبــادل المعلومــات والتنســیق بیــن المركــز الوطنــي لتطویــر المناھــج ووزارة التربیــة والتعلیم المتعلق بإدماج المســاواة
بیــن الجنســین في تطویر المناھج الدراســیة

 توضیــح األدوار والمســؤولیات بیــن  المركــز الوطنــي لتطویــر المناھــج ووزارة التربیــة والتعلیــم المتعلقة بتطویــر المناھج
والكتــب المدرســیة ومــواد المعلمیــن والمعلمــات وغیر ذلك، وإدماج المســاواة بین الجنســین

۲.۱.۸

 تطویــر قــدرات مؤلفــي ومؤلفــات المناھــج والكتــب المدرســیة، وكذلك مطوري ومطــورات محتویــات التقییم على تطویــر محتویات
مســتجیبة للنــوع االجتماعي

 ۲.۸

 تطویــر قــدرات الزمــالء والزمیــالت فــي تطویر المناھج في المركز الوطني لتطویر المناھــج ووزارة التربیة والتعلیم في إدماج
 المســاواة بین الجنســین عبر التدریبات المســتھدفة، ولضمان تصویر النوع االجتماعي بما یتماشــى مع القیم األردنیة الموضحة في

إســتراتیجیة تنمیة الموارد البشریة
۱.۲.۸

 إشــراك الخبــرات فــي المســاواة بیــن الجنســین والخبــرات التعلیمیة الالزمة لضمان إدماج المســاواة بین الجنســین خالل
المراجعــات المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي فــي المناھــج قبــل تطویر المناھج الدراســیة وفــي أثنائھا وبعدھا

۲.۲.۸
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 الجــدول ۲:م  
 القضایــا المشــتركة ومفاھیمھــا الشــاملة للمناھــج الدراســیة ومجــاالت اختصاصاتھا۱۰

ــا البیئیة۲- التفكیــر۱- المھــارات الحیاتیة ۳- القضای

٦- القضایــا المتعلقــة بالعمــل ٥- بناء الشــخصیة٤- القضایــا الوطنیة والسیاســیة واإلنســانیة

التواصل
الحوار

القرار اتخاذ 
االبتكار

 أســالیب التعامل
التوعیــة المروریة
التوعیــة الصحیة

طــرق التعامل مــع البروتوكوالت

لتحلیل ا
التفكیر والتســاؤل

واإلثبات الدلیل 
لنقد ا

لتنبؤ ا
اإلبداع

المجال الفلســفي
واالختبار الشك 

إنتــاج المعرفة
لتخطیط ا

الــذكاء العاطفي

التنمیة المســتدامة
التــوازن البیئي

اإلدارة الوطنیــة للكوارث
 المحافظــة والحمایة

المســؤولیة البیئیة
الســالمة البیئیة

لتلوث ا
العالقة مــع البیئة

الوعي الوطنــي والعالمي
ھویة

الوحــدة الوطنیة
حقوق الشــعب الفلســطیني

الدولــة المدنیة
النــوع االجتماعي

لتنوع ا
المواطنة

الذاتیة اإلدارة 
المشاركة

المرونــة والتكیف
إدارة اإلجھاد
الوقت إدارة 

والطموح الرضا 
التعلم المســتمر

المبادرة

التدبیــر المنزلي
لتطوع ا

ــر وتطویر العمل تغیی
المشروع إدارة 

واألمان السالمة 
االحترافیة
قیمــة العمل

اإلنتاجیة

۹- قضایا حقوق اإلنســان۸- القضایــا المتعلقــة بالوقــت ۷-  القضایــا األخالقیــة واألدبیة

االحترام
الكرامة
العدالة

لمسؤولیة ا
تنفیــذ المھام

الجمال
لحق ا

الحریة
لحب ا

لحقیقة ا
االعتذار
لتسامح ا

والرسالة الرؤیة 
لتغییر ا

تغییــر القیادة واإلدارة
التخطیــط للمســتقبل

التخطیط االستشــرافي

االتفاقیــات العالمیة
الحقوق احترام 
التمــاس الحقوق
حقــوق المرأة 
األطفال حقوق 
القانون سیادة 



٤- فھــم المنھــج المراعي للنــوع االجتماعي 

لماذا ما زالت المساواة بین الجنسین مھمًة؟

ألنھ شــرط أساســي لالزدھار والسالم
لقــد اعُتــرف منــذ مــدة طویلــة بتحقیــق المســاواة بیــن الجنســین أداة الزدھــار المجتمعــات وســلمھا، التــي تــؤدي دورھــا بصــورة جیــدة، وقــد أســمت خطــة التنمیــة 
المســتدامة لعــام ۲۰۳۰، التــي ُوضعــت فــي عــام ۲۰۱٥، المســاواة بیــن الجنســین  كأحــد أھــداف التنمیــة المســتدامة، وتبنــت ۱۹۳دولــة منھــا األردن جــدول األعمال، 

بما في ذلك التعھد بالوصول إلى المساواة بین الجنسین.؛

ألنــھ ال توجــد دولــة واحدة وصلت إلى المســاواة بین الجنســین 
وفــق مؤشــر النــوع االجتماعــي ألھــداف التنمیــة المســتدامة، لــم تصــل دولــة واحــدة من بیــن ۱۲۹دولة، جــرى العمل على تتبعھــا، إلى المســاواة بین الجنســین۱۱.   أما 
علــى الصعیــد العالمــي، فــال یــزال التكافــؤ القائــم علــى النــوع االجتماعــي بعیــد المنــال بــكل المقاییــس – ســواء مــن حیــث مشــاركة القــوى العاملــة أو التمثیــل فــي 

الحكومة أو معدالت العنف القائم على النوع االجتماعي أو الوصول إلى التعلیم.

ألن النســاء والفتیــات مــا زلــن متأخــرات عــن أقرانھن بــكل المقاییس تقریًبا، ال ســیما فــي التعلیم
 كانــت المســاواة بیــن الجنســین فــي التعلیــم فــي دائــرة الضــوء العالمیــة فــي الســنوات األخیــرة، مــع قیــام العدیــد مــن الحكومــات ومجموعــات تقدیــم المعونــة والجھــات
 المانحــة الدولیــة باالســتثمار فــي تعلیــم الفتیــات، وإدراكھــا أن تعلیــم الفتیــات أمــر بالــغ األھمیــة لتحقیــق مجتمعــات دیمقراطیــة ومزدھــرة، فضــالَ عــن كونــھ مفتاحــا
 للســالم العالمــي الدائــم. وعلــى الرغــم مــن ھــذا االعتــراف شــبھ العالمــي، ال تــزال الفتیــات، علــى الصعیــد العالمــي، متأخــرات عــن أقرانھــن مــن الذكــور بــكل
الدراســة تســلط  بینمــا  والكتابــة.۱۲  القــراءة  معرفــة  أو  تحصیلــھ  أو  بــھ  االلتحــاق  أو  للتعلیــم  الوصــول  كان  ســواء  تقریًبــا،  التعلیــم   مقاییــس 

تلو الدراسة الضوء على التكلفة االقتصادیة والبشریة لعدم المساواة بین الجنسین في التعلیم.۱۳

 أداة تحليل املساواة ب� الجنس�١٠

ســیر التقدم نحو المســاواة بین الجنســین في األردن
 ُیصــدر المنتــدى االقتصــادي العالمــي فــي كل عــام التقریــر العالمــي حــول النــوع االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك مؤشــر الفجــوة بیــن الجنســین العالمــي، الــذي عمــل
 علــى تتبــع التقــدم المحــرز فــي الفجــوات النســبیة بیــن الجنســین فــي مجــاالت الصحــة والتعلیــم واالقتصــاد والسیاســة فــي معظــم بلــدان العالــم. وال یعــد مؤشــر
 الفجــوة بیــن الجنســین العالمــي المقیــاس الوحیــد للمســاواة بیــن الجنســین فــي جمیــع أنحــاء العالــم، ولكنــھ یعــد األكثــر شــموًال؛ حیــث یســتخدم منھجیــة تســمح بإجــراء

مقارنة عالمیة مع مراعاة ما ھو "ذو صلة بكل سیاق اقتصادي وسیاسي وثقافي محدد.۱٤

 وفــق أحــدث مؤشــر الفجــوة بیــن الجنســین العالمــي عــام ۲۰۲۰، فــإن تقــدم األردن نحو المســاواة بین الجنســین متفــاوت؛ حیث حقق نتائج مشــرقة في بعــض المقاییس
 وإن كان متأخــًرا كثیــًرا فــي تحقیــق البعــض اآلخــر. عموًمــا، یحتــل األردن المرتبــة ۱۳۸مــن أصــل ۱٥۳دولــة في المســاواة بین الجنســین على مســتوى العالم ۱۰من
 ۱۹ فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفریقیــا، ویحتــل األردن المرتبــة األولــى فــي كل مــن التحصیــل التعلیمــي الثانــوي والجامعــي، ولكنــھ مــن بیــن الخمســة
ــرة، ــذه المذك ــن ھ ــیة م ــات األساس ــم المعلوم ــي قس ــا ف ــذي ُوصــف أیًض ــارز ال ــن الب ــذا التبای ــم ۱٤۹). ھ ــة (رق ــوى العامل ــي الق ــرأة ف ــاركة الم ــي مش ــى ف  األدن

یسلط الضوء بدقة على السؤال الذي تحاول ھذه المذكرة معالجتھ:ن

لماذا ال ُتترجم اإلنجازات التعلیمیة للفتیات إلى فرص اقتصادیة متزایدة؟ 
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النوع االجتماعي في المنھاج الدراسي

 لقــد ُســلَِط الضــوء علــى التحیــز المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي المناھــج الدراســیة
ــَص أحــدث ــم. وَخلُ ــر التعلی ــز المســاواة عب ــي تعزی ــات الرئیســیة ف ــاره أحــد التحدی  باعتب
 تقریــر للیونســكو عــن رصــد التعلیــم العالمــي إلــى أنــھ فــي حیــن أُحــِرز تقــدم للحــد مــن
 التحیــز المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي الكتــب المدرســیة علــى المســتوى العالمــي،
ــًال ناقًصــا، أو عندمــا ــة تمثی ــدان ممثل ــد مــن البل ــي العدی ــك، تظــل المــرأة ف  "لكــن مــع ذل
 یجــري العمــل علــى تمثیلھــا، تنحصــر فــي األدوار التقلیدیــة مثــل األعمــال المنزلیــة

ورعایة األطفال.۱٥
 

 غالًبــا مــا یكــون إصــالح المناھــج الدراســیة – خصوًصــا فــي مــا یتعلــق بالقضایــا
ــا مثــل النــوع االجتماعــي – أمــًرا مثیــًرا للجــدل. فُتَحــَدد ماھیــة المحتــوى  الحساســة ثقافًیّ
ُس ألجیــال مــن الشــباب والشــابات أداًة لخلــق الھویــات الوطنیــة، فضــًال عــن ــدرَّ  الــذي ُی
ــج ــون المناھ ــا تك ــادًرا م ــخة. ون ــة الراس ــر الثقافی ــل المعایی ــر وتحوی ــى التأثی ــھ عل  قدرت
ــاج ــم نت ــات ھ ــن والمؤلف ــث إن المؤلفی ــز، حی ــن التحی ــة م ــة أو خالی ــیة موضوعی  الدراس
ــي ــى مصمم ــب عل ــك یج ــم؛ لذل ــرھا مجتمعاتھ ــي تنش ــة الت ــم االجتماعی ــراف والقی  األع
 ومصممــات المناھــج، مــن أجــل تطویــر المــواد التعلیمیــة التــي تعــزز جــودة تمثیــل النــوع

االجتماعي، القیام بما یأتي:ك
۱- تحدید التحیزات الشخصیة والمجتمعیة المتعلقة بالنوع االجتماعي وفھمھا.ك 

۲- استخدم أدوات لقیاس ھذه التحیزات وتخفیفھا.م

التمثیل مھم

ــوع االجتماعــي، ــة بالن ــة معنی  إن ھــذه المذكــرة التوجیھی
ــة. ــل أھمی ــات المھمشــة األخــرى ال یق ــل الفئ  ولكــن تمثی
 بالرغــم مــن أن األداة تقیــس علــى وجــھ التحدیــد تمثیــالت
 النــوع االجتماعــي، إال أنــھ یمكــن إجــراء تمریــن أداة
 مماثــل عنــد التفكیــر فــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو

المجموعات األخرى التي ال ُتمثَّل غالًبا

نصیحة للعصف الذھني

 للتفكیــر فــي التمثیــل بصــورة أكثــر واقعیــة، فلنعــّد قائمــة
 لألشــخاص الذیــن یعیشــون فــي بلدتنــا. بعــد االنتھــاء مــن
 ھــذه القائمــة، ســنالحظ الھویــات المختلفــة جمیعھــا لھــذه
 المجموعــة، ســواء كانــت علــى أســاس الدیــن أو العــرق
 أو اإلعاقــة أو العمــر وغیــر ذلــك. یجــب أن تعكــس
 المــواد التعلیمیــة واقــع المتعلمیــن والمتعلمــات، بمــا فــي

ذلك التنوع الغني لألشخاص

التحیزات الواعیة مقابل التحیزات الالواعیة

ــا تجــاه العــرق والوضــع االجتماعــي واالقتصــادي ــوع االجتماعــي وحــده، وإنم ــق بالن ــس المتعل ــز، لی ــر بالتحی ــا یتأث ــدرك أن كل شــخص تقریًب ــم أن ن ــن المھ  م
 ومســتوى اإلعاقــة، وھــي فئــات مــن بیــن مجموعــة مــن الدینامیــات المجتمعیــة األخــرى، ویعــد تحدیــد الطریقــة وتصنیفھــا التــي تؤثــر بھــا الصــور النمطیــة واألحــكام
ــوع ــم والن ــى فــي مجــال التعلی ــة األول ــول الباحث ــي المجتمــع. تق ــرد ف ــن كل ف ــة للمســاواة بی ــز المنتجــات النھائی ــر أمــًرا أساســًیّا لضمــان تعزی ــي التفكی  المســبقة ف

االجتماعي، فیونا لیتش:م
 إن [المناھــج الدراســیة] مــا ھــي إال نتــاج االختیــارات والقــرارات التــي تتخذھــا الجھــات صانعــة القرارعنــد اختیــار المعرفــة والمعلومــات والمھــارات التــي یجــب“ 

نقلھا إلى المتعلمین والمتعلمات“.۱٦

ــزات ــة ضــد التحی ــر محصن ــر المناھــج غی ــرق تطوی ــث أن ف ــة عمــل المجتمعــات، حی ــوع االجتماعــي أساســیة لكیفی ــة للن ــات والتسلســالت الھرمی  تعــد الدینامیكی
 الواعیــة والالواعیــة المبنیــة علــى النــوع االجتماعــي للمجتمــع، وبالتالــي، غالًبــا مــا تصبــح ھــذه الالمســاواة والصــور النمطیــة جــزًءا ال یتجــزأ مــن المناھــج المنتجــة.
 فیمكــن للمعلومــات والقصــص ووجھــات النظــر التــي یســتبعدھا مؤلفــو ومؤلفــات المناھــج الدراســیة، ســواء أقصــًدا كان أم عــن غیــر قصــد، أن تؤثــر أیًضــا فــي
 طریقــة تمثیــل النــوع االجتماعــي. وغالًبــا مــا تســمى ھــذه النتیجــة "المنھــج الخفــي"، وتشــیر إلــى الطریقــة التــي تؤثــر بھــا ھــذه التحیــزات الشــخصیة فــي تعلــم الطلبــة

والتنشئة االجتماعیة.ك

 تھــدف ھــذه المذكــرة التوجیھیــة إلــى تزویــد المســتخدم والمســتخدمة بــاألدوات المفاھیمیــة الالزمــة لفھــم كیفیــة ظھــور التحیــزات الشــخصیة والمجتمعیــة، باإلضافــة
  إلــى األســاس المنطقــي للســبب الــذي یكمــن وراء أھمیــة القضــاء علــى التحیــز. وبمــا أن المناھــج الدراســیة ال توضــع بطریقــة عبثیــة، وبصفتنــا نعمــل علــى تطویــر
 المناھــج الدراســیة بھــدف تشــكیل أجیــال مــن الشــباب والشــابات، فــإن علــى مؤلفــي ومؤلفــات ھــذه المناھــج أن یكونــوا علــى درایــة، وفھــم كیــف یمكــن للتحیــزات

الخفیة وغیر الخفیة أن تؤثر على العمل، وبالتالي، أن تضر بالفتیان والفتیات على حد سواء.م

.

.

“
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تأثیر معاییر النوع االجتماعي على الفتیان والرجال

 یمكــن مالحظــة آثــار التحیــز المبنــي علــى النــوع االجتماعــي علــى النســاء والفتیــات بصــورة كبیــرة – بمــا فــي ذلــك أجــزاء ھــذه المذكــرة جمیعھــا – وغالًبــا مــا
 ُینظــر إلیھــا علــى أنھــا تســیطر علــى المحادثــة حــول "النــوع االجتماعــي"، وال تتعلــق المســاواة بیــن الجنســین بالنســاء والفتیــات فقــط؛ ألن المعاییــر المتعلقــة بالنــوع
عــام المراھقیــن  علــى  أجریــت  التــي  العالمیــة  الدراســة  وجــدت  فقــد  أیًضــا.  والرجــال  الفتیــان  علــى  آثــار ضــارة  لھــا  یكــون  أن  یمكــن   االجتماعــي 
ا إلــى االقتصــادات المتقدمــة للغایــة، أن الصــور النمطیــة المبنیــة علــى النــوع االجتماعــي كانــت شــبیھة بیــن  2017، فــي 15 دولــة تتــراوح بیــن البلــدان األقــل نمــًوّ
 كل ھــذه البلــدان، وكانــت ھــذه المعاییــر بحلــول ســن العاشــرة مترســخة بعمــق، وأدت فــي مرحلــة المراھقــة المبكــرة نتائــج ســلبیة لــكل مــن الفتیــان والفتیــات، وتشــمل

العواقب الرئیسة لمعاییر النوع االجتماعي على رفاھیة الفتیان المراھقین التي استشھدت بھا الدراسة ما یأتي:؛
 

 كــون التأثیــرات االجتماعیــة والعاطفیــة لمعاییــر النــوع االجتماعــي علــى الفتیــان والرجــال موثقــة جیــًدا، فــإن الدراســة المذكــورة أعــاله تشــیر إلــى أنــھ فــي الغالــب،
ــة فــي ــم الثقافی ــق بحــث أجــرَي حــول القی ــوع االجتماعــي متســقة. ووف ــة بالن ــرات المتعلق ــة والتعبی ــن، تكــون الصــور النمطی ــن الســیاقات شــدیدة التبای ــى بی  وحت
 ٥۰ دولــة مختلفــة۱۸: غالًبــا مــا توصــف الذكــورة التقلیدیــة بأنھــا "حازمــة، وقاســیة، ومركــزة علــى النجــاح المــادي". وبالمثــل، تضــع عدیــد مــن المجتمعــات قیــوًدا
 علــى تعبیــرات الذكــورة، وتشــجع الفتیــان والرجــال علــى كبــت مشــاعر األذى، أو الحــزن، أو اإلظھــار الصریــح للســعادة، والســماح فقــط بالعــرض القــوي لعاطفــة

  قویة واحدة – أال وھي الغضب.۱۹

 یمكــن أن تــؤدي  المعاییــر التــي تتطلــب مــن الفتیــان والرجــال كبــت المعالجــة العاطفیــة أو التعبیــر طــوال حیاتھــم إلــى عواقــب نفســیة وخیمــة، وغالًبــا مــا یربــط
 المدیــر الســابق لمركــز ھارفــارد لدراســة العنــف "جیمــس جیلیجــان" التأثیــر النفســي ألدوار النــوع االجتماعــي بعنــف الذكــور، رافًضــا فكــرة أن العنــف غریــزي
ــا فــي المجتمعــات األبویــة۲۰. وعلــى الصعیــد العالمــي ھنــاك عــدد كبیــر مــن األبحــاث  أو وراثــي، بــل نتیجــة ألدوار النــوع االجتماعــي المحــددة اجتماعًیّ

التي تربط كبت المشاعر بزیادة الغضب والعنف والعدوانیة، وھو ما یتضح أیًضا في اإلحصاءات العالمیة اآلتیة:؛

 االنتحار: یزید احتمال وفاة الرجال بسبب االنتحار بمقدار ۱.۸ مرة. وفي الدول الغربیة، یزید احتمال وفاة الرجال بنسبة ۳ كل  ٤ 
مرات

إدمان الكحول: یزید احتمال معاناة الرجال من اضطرابات تعاطي الكحول بمعدل ٥ أضعاف مقارنة بالنساء

 القتــل: احتمالیــة أن یكــون ضحایــا جرائــم القتــل ومرتكبوھــا مــن الرجــال أكبــر، بالرغــم مــن أن النســاء معرضــات داخــل المنــزل
وفي العالقات األسریة لخطر أكبر بكثیر

 إن ھــذه اإلحصائیــات مــا ھــي إال تذكیــر صــارخ بــأن تأثیــر التنشــئة االجتماعیــة الضــارة والمبنیــة علــى النــوع االجتماعــي لیســت "قضیــة خاصــة بالنســاء". ومــن
 المھــم أیًضــا مالحظــة أنــھ ال یتأثــر الرجــال فقــط بالمعاییــر الذكوریــة الضــارة؛ ألن العواقــب تؤثــر أیًضــا فــي النســاء والفتیــات. فالنســاء والفتیــات یتعرضــن فــي

أنحاء العالم كلھ لخطر أكبر بكثیر من أشكال العنف، بما في ذلك العنف األسري والجنسي والعاطفي.ك

زیادة خطر اإلصابة أو المرض بسبب العنف. 

أكثر عرضة لالنخراط في سلوكات ضارة بالصحة، مثل: التدخین، والكحول، والعقاقیر غیر المشروعة  

انخفاض التحصیل التعلیمي مقارنة بنظرائھم من اإلناث. ۱۷ 

.

.

.
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النتائج المفجعة لمعاییر النوع االجتماعي:م
   دراسة حالتین دولیتین 

 انخفاض عدد الرجال في روسیا۲۲

 تعیــش النســاء فــي روســیا، فــي المتوســط، ۱۱.٤ ســنة أطــول مــن الرجــال - الدولــة األخــرى الوحیــدة التــي لدیھــا فجــوة أكبر في
 النــوع االجتماعــي ھــي ســوریا. تبلــغ نســبة توزیــع الســكان حســب الجنــس فــي روســیا ۸٦.۸ رجــًال لــكل ۱۰۰امــرأة مقارنــة
 بالمعــدل العالمــي البالــغ ۱۰۱.۸ رجــل لــكل ۱۰۰امــرأة. وقدم الباحثــون والباحثات العدید من التفســیرات لھــذه الظاھرة، ویرتبط
 معظمھــا بارتفــاع معــدالت تعاطــي الكحــول بیــن الرجــال الــروس. وبینــت منظمــة الصحــة العالمیــة بــأن الســبب الجــذري للوفــاة
ــي اســتھالك الكحــول والمخاطــرة مــن ــراط ف ــث یعــّد اإلف ــي روســیا، حی ــة للذكــورة ف ــم الثقافی ــا بالمفاھی  المبكــرة كان مرتبًط
 الســمات "الرجولیــة". وترتبــط الذكــورة فــي روســیا بقــوة أیًضــا بقــدرة الفــرد علــى إعالــة األســرة، األمــر الــذي أصبــح أكثــر
ــل ــار والقت ــدرات واالنتح ــة لتعاطــي المخ ــدالت المرتفع ــت المع ــبب ُرِبَط ــذا الس ــوفیتي؛ لھ ــاد الس ــار االتح ــع انھی ــة م  صعوب

  بالبطالة.

انخفاض عدد النساء في شرق آسیا۲۱

 ســلط عمــل االقتصــادي "أمارتیــا  ســین"  الحائــز علــى جائــزة نوبــل الضــوء علــى التبایــن فــي نســبة النــوع االجتماعــي فــي
ــذا ــین" أن ھ ــرض "س ــاث. افت ــة باإلن ــور مقارن ــن الذك ــي م ــر طبیع ــر غی ــدد كبی ــدان ع ــي البل ــد ف ــث یوج ــیا؛ حی ــرق آس  ش
 االختــالف ال یمكــن تفســیره إال بالحرمــان الصحــي والتغــذوي المتعمــد ضــد اإلنــاث، ویبیــن أن التحیــزات االجتماعیــة والثقافیــة
ــة ــة للرعای ــن، وإعطــاء األولوی ــس الجنی ــات بســبب جن ــي للفتی ــاع معــدالت اإلجھــاض االنتقائ ــى ارتف  تجــاه الذكــور، أدت إل
 الطبیــة واألطعمــة الغذائیــة عالیــة الجــودة للذكــور فــي األســرة؛ نتیجــة لذلــك، أكــد بحــث "ســین" أن ھنــاك انخفــاض فــي عــدد
الوفــاة بســبب  وإمــا  مطلًقــا  یولــدن  لــم  إمــا  آســیا،  فــي  امــرأة  ملیــون   ۱۰۰ بنســبة   النســاء 
 المبكــرة. ھــذه نظــرة ثاقبــة مھمــة حــول كیــف یمكــن أن یكــون للتحیــز فــي النــوع االجتماعــي آثــار ھائلــة علــى كل مــن األفــراد

.والمجتمعات



 أداة تحليل املساواة ب� الجنس�١٤

المصطلحات األساسیة حسب تعریفھا في الخطة اإلستراتیجیة للتعلیم لوزارة التربیة والتعلیم ۲۰۲۲-۲۰۱۸

الجنس: ھو االختالفات البیولوجیة بین النساء والرجال.

النوع االجتماعي: ھـو أدوار ومسـؤولیات أو غیرھـا مـن الصفـات المنسـوبة إلـى النسـاء أو الرجـال فـي سـیاق معیـن. ویشـمل توقعـات بشـأن خصائـص 
ومواقـف وسـلوكات كل مـن النسـاء والرجـال (األنوثـة والذكـورة)، وكذلـك العالقـات بیـن النسـاء والرجـال والفتیـات والفتیــان. یبنــى النــوع االجتماعــي 

علــى أســاس اجتماعــي وتحــدده األعــراف االجتماعیــة، والثقافــة، والقیــم، والتقالیــد، والمعتقــدات والممارسـات، ویتـم تعلمـھ عبر عملیـة التنشـئة 
االجتماعیـة ویمكـن أن یتغیـر مـن سـیاق إلـى آخـر.

التكافؤ بین الجنسین: التدابیر المتخذة لتثبیت العیوب التاریخیة التي تمنع المتعلمین من اإلناث والذكور من المساواة. ویشار إلیھ أیًضا باسم "التمییز اإلیجابي" 
أو "العمل اإلیجابي"، وال یعّد التكافؤ بالضرورة "عادًال" بحد ذاتھ، ولكنھ ُیَنفذ لضمان العدل والمساواة في النتائج.

المساواة بین الجنسین: ھي أن یكون لدى المتعلمین من اإلناث والذكور فرص متساویة في الحصول على الفرص، وأن یعاملوا ویسھموا ویستفیدوا من 
التنمیة االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة بصورة متساویة على حد سواء، حیث ال یمكن تحقیق المساواة بین الجنسین إال عندما یجري القضاء على 

أنواع التمییز جمیعھا، وتوفر الفرص، والمعاملة، والظروف المتساویة لكل من الرجال والنساء والفتیات والفتیان.

معاییر النوع االجتماعي: ھـي المعتقـدات أو المواقـف حـول الخصائـص أو السـلوكات، أو األدوار أو غیرھـا مـن السـمات المناسـبة أو غیـر المناسـبة للنسـاء 
والرجـال، ُتنتج ویعاد إنتاجھـا فـي عملیـات التنشـئة االجتماعیـة والتعلـم، بمـا فـي ذلـك القوانیـن والثقافـة والتقالیـد وتقسـیم العمـل والمؤسسـات االجتماعیـة، 

والعائـالت والمـدارس (علـى سـبیل المثـال عبر بیئـة التعلـم، والكتـب المدرسـیة، وممارسـات التدریـس).

إدماج النوع االجتماعي (تعمیـم قضایـا التمایـز بیـن الجنسـین): ھـي إدمـاج منظـور المسـاواة بیـن الجنسـین فـي مجـال تصمیـم التدخـالت وتنفیـذھا 
ومتابعـتھا وتقییـمھا، على أن یكون لھـا فوائـد متسـاویة للرجال والنساء، وضـرورة تعزیـز المسـاواة بیـن الجنسـین.

عدم مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي (عـدم الوعـي بالتمایـز بیـن الجنسـین): ھـي عـدم القـدرة علـى التحدیـد واالعتـراف بالتمییـز أو الفـوارق بیـن 
الجنسـین وعـدم المسـاواة القائـم علـى النوع االجتماعي، التـي قـد تسـبب أو تـؤدي إلـى التمییـز القائـم علـى النوع االجتماعي واإلسـھام فـي تكریـس عـدم 

المسـاواة بیـن الجنسین.

مراعاة النوع االجتماعي (مراعــاة اعتبــارات الجنســین): ھــي تحدیــد الفــروق وعــدم المســاواة القائمــة بیــن النســاء والرجــال واالعتــراف بھــا، 
ولكــن ذلــك ال یســتلزم بالضــرورة بــذل الجھــود للتصــدي لھــا (الحدیــث عنھــا).

االستجابة للنوع االجتماعي: ھـي تعـرف االختالفـات والتفاوتـات القائمـة بیـن النسـاء والرجـال واالعتـراف بھـا ومعالجتھـا، ویســتلزم اســتخدام تحلیــل 
النــوع االجتماعــي المســتند إلــى األدلــة لتحدیــد أوجــھ عــدم المســاواة بیــن الجنســین، بمــا فــي ذلــك عــدم المسـاواة فـي المشـاركة والعملیـة 

واالسـتفادة مـن المزایـا.

التحول في قضایا النوع االجتماعي (النھـج التحولـي للتمایـز بیـن الجنسـین): ھـو اتخـاذ إجـراءات تتحـدى السیاسـات والممارسـات التمییزیـة، وإدخـال 
تغییـرات لتحسـین نوعیــة الحیــاة للجمیــع. وھــذا یســتلزم معالجــة األســباب األساســیة لعــدم المســاواة بیــن الجنســین ویســتخدم تحلیــل النــوع 

االجتماعــي المسـتند إلـى األدلـة لتحدیـد الفـروق بیـن الجنسـین وعـدم المسـاواة، فضًال عـن األسـباب والعوامل األساسـیة إلنتاجھـا. تعالـج اإلجراءات 
االحتیاجـات والتطلعـات والقـدرات واإلسـھامات المختلفـة للنسـاء والرجـال والفتیـات والفتیـان، وتحـدي السیاسـات والممارسـات القائمـة والتمییزیـة وتؤثـر 

فـي التغییـر فـي السـیاقات االجتماعیـة واالقتصادیـة والسیاسـیة.

مصطلحات ومفاھیم النوع االجتماعي
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المفاھیم الرئیسة للنوع االجتماعي
الجنس مقابل النوع االجتماعي

لجنس النــوع االجتماعيا

ابیولوجي موجــھ اجتماعًیّ

ال یولد مع اإلنســانیولد مع اإلنســان

یختلــف مــن مجتمــع إلــى مجتمع وعلى مــدار فترات زمنیةعالمــي مــن مجتمــع إلــى مجتمع أو من وقت آلخر

 مثــال: النســاء ھنَّ الوحیــدات اللواتــي یمكنھن القیام
بالرضاعــة الطبیعیة

مثــال: علــى الرجل أن یكون المعیل في األســرة

باختصــار: إن الفــرق الوحیــد بیــن الفتیــان والفتیــات، عنــد الوالدة، ھو جنســھم. وحینمــا یكبرون، یمنحھــم المجتمع أدواًرا 
وخصائــص وفرًصــا وامتیــازات وحقوًقــا مختلفــة، تــؤدي فــي النھایة إلى خلق فــروق اجتماعیة بین النســاء والرجال۲۳.

الجنس مقابل النوع االجتماعى

األنثى یحدد الجنسالذكر
بیولوجیاً

الكروموسومات

 یحدد النوع
االجتماعى ثقافیاً

 األعضاء اإلنجابية

والتناسلية 

الهرمونات

األدوار و المسؤولیات      
الرعایة

الوظائف الخدمیة

الصفات
 ضعیفة             

عاطیفیة

االستحقاقات
رعایة صحیة اقل من الرجال

تبعیة مالیة

المسؤولیات
البناء
الدفاع

الصفات
المخاطرة
العدوانیة

االستحقاقات
قدرة أعلى على العمل
المشاركة
 االستقالل المالى

 یحدد النوع
االجتماعى ثقافیاً
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المساواة بین الجنسین مقابل التكافؤ بین الجنسین

التكافــؤ بین الجنســینالمســاواة بین الجنســین

العــدل واإلنصــاف في المنافــع واالحتیاجاتعــدم التمییز بیــن الرجل والمرأة

التمتــع والرجــل  للمــرأة  یتیــح  الــذي  الظــرف  أو   الحالــة 
القیمــة ذات  والحاجیــات  اإلنســان،  بحقــوق   المتســاوي 
الجنســین لــكال  یتیــح  مــا  والمــوارد،  والفــرص   االجتماعیــة، 
 الفــرص واإلمكانــات نفســھا لإلســھام فــي مجــاالت المجتمــع
والسیاســیة، االقتصادیــة،  منھــا:  واالســتفادة   جمیعھــا 

ــة، والثقافیة. واالجتماعی

 العدالــة واإلنصــاف فــي معاملــة النســاء والرجــال مــن أجــل
 تحقیــق المســاواة بیــن الجنســین فــي نھایــة المطــاف، وغالًبــا مــا
تدابیــر (أو  والرجــال  النســاء  بیــن  تفاضلیــة  معاملــة   یتطلــب 
التاریخیــة المعیقــات  عــن  التعویــض  أجــل  مــن   محــددة) 
المشــاركة مــن  والرجــال  النســاء  تمنــع  التــي   واالجتماعیــة 

بصــورة متكافئة.ك

ــم ــى الدع ــاواة ویحصــل عل ــدم المس ــى ق ــل كل شــخص عل  یعام
ــي الصــورة ــي المجتمــع. ف ــون أو ف  نفســھ، ســواء بموجــب القان
أطــوال ذوي  أشــخاص  ثالثــة  بوســاطة  ذلــك  ــل  ُیمثَّ  أعــاله، 
ــا، إال ــوف علیھ ــم للوق ــاویة الحج ــق متس ــوا صنادی ــة ُمنح  مختلف
ــة ــة مــا بعــد الســیاج رؤی ــة رؤی ــھ ال یمكــن لألشــخاص الثالث  أن

متساویة.ك

م الدعــم لــكل شــخص حســب حاجتــھ مــن أجــل ضمــان  ُیقــدَّ
ــون  ــة، ســواء بموجــب القان ــؤ الفــرص والوصــول والمعامل تكاف
ــاطة  ــك بوس ــل ذل ــاله، ُیمثَّ ــورة أع ــي الص ــع، فف ــي المجتم أو ف
منــح ثالثــة أشــخاص صنادیــق مختلفــة الحجــم حســب أطوالھــم، 
مــا یــؤدي إلــى قــدرة كل شــخص علــى رؤیــة مــا بعــد الســیاج، 

فتتحقــق المســاواة على إثر ذلك.

مــاذا تمثــل الصورة المجاورة؟

أو اإلنصــاف  یتجــاوز  ھدًفــا  المجــاورة  الصــورة   تمثــل 
 المســاواة. ففــي ھــذه الصــورة، ال یحتــاج أي مــن األشــخاص
ــز ــل الحاج ــد أزی ــیاج؛ فق ــد الس ــا بع ــة م ــا لرؤی ــة دعًم  الثالث

نفسھ.

 فالعدالــة أن ُیــزال الحاجــز المنھجــي ویعالــج ســبب عــدم
التكافؤ.
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ــى، ــد العال ــى الصعی  تشــكل النســاء، عل
أصحــاب مــن  فقــط  فالمائــة   ۱۳ 

الزراعیة.خ األراضى 

أنماط عدم المساواة بین الجنسین

نوع عدم المســاواة

الســلطة السیاسیة
والتمثیل السیاســي 

ــا ــًال ناقًص ــاء تمثی ــل النس ــا ُتمثَّ ــا م  غالًب
الرســمیة، القــرار   فــي ھیــاكل صنــع 
ــس ــات، والمجال ــك الحكوم ــي ذل ــا ف  بم

المجتمعیة، ومؤسسات صنع السیاسات.

الوصف
 ســیر التقــدم نحو أھــداف التنمیة المســتدامة۲٤

المشــاركة والفرص
االقتصادیة

 ُتــَوَزع النســاء والرجــال، فــي معظــم
عبــر مختلفــة  بصــورة   البلــدان، 
علــى النســاء  وتحصــل   القطاعــات، 
 أجــور أقــل مقابــل عمــل مماثــل، ومــن
وظائــف فــي  یعملــن  أنھــن   المرجــح 
غیــر وعمــل  األجــر   منخفضــة 
مؤقــت، جزئــي،  (بــدوام   مضمــون 
 العمــل مــن المنــزل)، ومــن المرجــح
مــن أقــل  فــرص  لدیھــن  تكــون   أن 
ــول ــى األص ــول إل ــي الوص ــال ف  الرج
ــم، والمھــارات، ــل: التعلی ــة، مث  اإلنتاجی

والممتلــكات، واالئتمان.

ــل التعلیمي التحصی

بالقــراءة اإللمــام  معــدل   یكــون 
معظــم فــي  النســاء  لــدى   والكتابــة 
 البلــدان  أقــل، ومعــدل التحــاق الفتیــات
 بالتعلیــم االبتدائــي والثانــوي والعالــي

أقل.

العنف الجنســي واألسري

تكــون األحیــان،  مــن  كثیــر   فــي 
األســري العنــف  ضحایــا   احتمالیــة 
ــس ــارة الجن ــي وتج ــتغالل الجنس  واالس
فــي خصوًصــا  كبیــرة،  النســاء   مــن 
العــدو جیــش  یشــنھا  التــي   الحــروب 
ــي" ــر العرق ــھ "التطھی ــراد من ــالًحا ی  س

ذلك. وغیر 

الوضــع القانوني
واالســتحقاقات 

 ھنــاك عدیــد الحــاالت التــي ُتحــَرم فیھــا
فــي المتســاویة  الحقــوق  مــن   المــرأة 
واألمــن، الشــخصیة،   األحــوال 
ــل ــرص العم ــراث، وف  واألرض، والمی

  بموجــب القانون أو الممارســة۲٥.ك

مــن فقــط   ٪۲۳,۷ النســاء   تشــغل 
 المقاعــد البرلمانیــة، بزیادة قدرھا ۱۰
 نقــاط مئویــة مقارنــة بعــام ۲۰۰۰-
لكنھــا ال تــزال أقل بكثیر مــن التكافؤ.م

النــوع فــي  األجــور  فجــوة   تبلــغ 
 اإلجتماعــى فــى العالم ۲۳ فى المائة و
فــي المــرأة  مشــاركة  نســبة   تبلــغ 
 القوى العاملة ٦۳ فى المائة بینما تبلغ

نســبة الرجــال ۹٤ فى المائة.م

 لــن تحصــل ۱٥ ملیــون فتــاة فــى ســن
فرصــة علــى  اإلبتدائیــة   المدرســة 
 اتعلــم القــرأءة أوالكتابــة مقارنة ب۱۰

مالییــن فتى.ن

النســاء مــن  المائــة  فــى   ٥۲  فقــط 
یتخــذن المرتبطــات  أو   المتزوجــات 
العالقــات بشــأن  بحریــة   قراراتھــن 
منــع اســتخدام وســائل  او   الجنســیة 

الحمــل والرعایــة الصحیة.م
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٥- اســتخدام جداول تحلیل المســاواة بین الجنســین 

نظرة عامة

ــواد ــي الم ــن الجنســین ف ــل المســاواة بی ــة لتحلی ــر المناھــج الدراســیة وســیلة عملی ــرق تطوی ــي ھــذا القســم لف ــوع االجتماعــي الموضحــة ف ــل الن ــر أداة تحلی  توف
ــي ــي ف ــوع االجتماع ــل الن ــي؛ لتمثی ــاج الدراس ــي المنھ ــن ف ــر معی ــع عنص ــتخدامھا لتتب ــن اس ــرق م ــن الف ــداول تمك ــة ج ــن أربع ــون األداة م ــة، وتتك  التعلیمی

عملھا.ك

أداة تحلیــل النــوع االجتماعي 

 
 

الجــدول ۱ : توزیع الشــخصیات

اإلجماليالدرسالوحدة

امرأة

رجل

فتاة

فتى

محایــد/ غیر واضح

جمھــور الذكور

اإلناث جمھور 

جمھــور محاید

اإلجمالي

نثى عةذكرأ  مجمو
(ذكور)

 

عة  مجمو
(إناث) 

عة مجمو
اإلجمالي(مختلطــة) 

إنجابي

نتاجي إ

مجتمعي

سي سیا

اإلجمالي

الجــدول ۲ : أدوار الشــخصیات
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نثى عةذكرأ  مجمو
(ذكور)

عة  مجمو
(إناث) 

عة مجمو
اإلجمالي(مختلطــة) 

إیجابي

ید محا

سلبي

اإلجمالي

الجــدول ۳ : تصویر الشــخصیات

نثى عةذكرأ  مجمو
(ذكور)

عة  مجمو
(إناث) 

عة مجمو
اإلجمالي(مختلطــة) 

جسدي

جنسي

اقتصادي

عاطفي/ نفســي

اإلجمالي

الجــدول الفرعــي ۳.۱: التصویــر العنیف أو الضار

*** فقــط للشــخصیات الممیــزة بعالمــة "ســلبیة" أو عنیفة***

ــا. وھكذا تركــز األداة علــى كل من توزیع  ُیعّبــر عــن المحتــوى بالنصــوص والرســوم التوضیحیــة، وكالھمــا یقــدم شــخصیات یمكــن تقییمھــا نوعًیّا وكمًیّ
ھذه الشخصیات وصفاتھا؛ لقیاس المساواة عملًیّا عند تطویر الكتب المدرسیة.ك

استخدام األداة في الكتب المدرسیة
ــوع االجتماعــي ــى الن ــي عل ــز المبن ــر عــن التحی  یمكــن أن یعبَّ
 فــي الكتــب المدرســیة بطرائــق عدیــدة، بصــورة مباشــرة وغیــر
ــَر علــى عنصریــن رئیســین لتعزیــز  مباشــرة. فــي األردن، ُعِث
 التحیز  المبني على النوع االجتماعي:  المحتوى واللغة. ویتعلق
 المحتــوى بالمعلومــات التــي تقــرر فــرق تصمیــم المناھــج
ــاب المدرســي، لكــْن، باإلمــكان أیًضــا الرجــوع  تضمینھــا الكت
اختیارعــدم عنــد  المعلومــات  ومصممــات  مصممــي   إلــى 
تقیــس أعــاله).  القســم  فــي  موضــح  ھــو  (كمــا   تضمینھــا 
بینمــا ســیحدد قســم الحــق إرشــادات المحتــوى،   الجــداول 
النــوع عــن  الحدیــث  عنــد  اللغــة  محایــدة   لضمــان 

االجتماعي.

ــي أي عنصــر ــة ف ــن اســتخدام ھــذه الجــداول األربع  یمك
ــا مصممــة بصــورة  تعلمــي أو تعلیمــي، بالرغــم مــن أنھ
األداة تكییــف  ویمكــن  المطبوعــة،  للعناصــر   خاصــة 
 لبرامــج تعلیمیــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك األغانــي أو

البرامج التلفزیونیة أو اإلذاعیة.

 سیركز ھذا القسم على تطبیق األداة على الكتب المدرسیة،
ــا.  وإًذا، سُیســتخَدُم مصطلــح ‘‘الكتــب المدرســیة’’ افتراضًیّ
ــى ــق األداة عل ــف لتطبی ــن التكیی ــًرا م ــب كثی ــن یتطل  ول

مواد تعلمیة أو تعلیمیة أخرى.
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من الَمعني بذلك؟
 ُصِمَمــت األداة لالســتخدام العملــي مــن قبــل فریــق تألیــف المناھــج الدراســیة، فضــًال عــن أنھــا أداة لإلشــراف والتوجیــھ إلــى
 أي موظــف وموظفــة مــن وزارة التربیــة والتعلیــم أو المركــز الوطنــي لتطویــر المناھــج یشــرف علــى تطویــر المناھــج.
 ویمكــن - أیًضــا - للمعلمیــن أو المیســرات والمعلمــات والمیســرات اســتخدام األداة عنــد تطویــر مــواد تعلیمیــة أو إرشــادیة

تكمیلیة خاصة بالعمل.

متى نستخدم األداة؟
 یجــب اســتخدام األداة طــوال عملیــة تطویــر أي مــادة تعلیمیــة. عندمــا تطــور فــرق تصمیــم المناھــج المــواد التعلیمیــة، فیمكــن
ــا قبــل  اســتخدام الجــداول لقیــاس كیفیــة تمثیــل النــوع االجتماعــي فــي العمــل. ویجــب – أیًضــا - اســتخدامھا اختبــاًرا نھائًیّ
 إرســال عناصــر المنھــاج للنشــر. ویمكــن اســتخدام األداة بصــورة ثانویــة، لتحلیــل تمثیــالت النــوع االجتماعــي فــي المــواد

التي ُنشرت في الماضي.

ما غرض استخدام األداة؟
 یمكــن للمعلــم والمعلمــة أو المیســر والمیســرة اســتخدام األداة فــي أي مــادة تدریســیة فــي عملیــة التعلــم. وتشــیر األداة أساًســا
 إلــى الكتــب المدرســیة، ولكــن، یمكــن اســتخدامھا عنــد تصمیــم أي مــادة تھــدف إلــى المســاعدة فــي العملیــة التعلیمیــة أو
 اإلرشــادیة وتكملتھــا، بمــا فــي ذلــك الكتــب التطبیقیــة، والملصقــات، والعــروض التقدیمیــة، واألغانــي، والقصــص،

وغیرھا.

لماذا نستخدم األداة؟
 یمكــن أن یكــون التحیــز المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي المناھــج الدراســیة متعمــًدا، وغالًبــا مــا یكــون نتیجــة للتحیــزات
 المجتمعیــة والشــخصیة لمطــوري المناھــج. وإًذا، تھــدف ھــذه األداة إلــى عــدم تغلغــل ھــذه التحیــزات فــي المــواد التعلیمیــة

المستخدمة في الفصول الدراسیة.
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إرشــادات عامــة لتطبیــق الجــداول التحلیلیة الخاصــة بالنوع االجتماعــي عملیا

* یرجــى قــراءة التعلیمــات جمیعھــا بعنایــة قبل البدء *

*إن وظیفة الجداول قیاس تمثیل األوالد والبنات، والرجال والنساء، في المناھج التعلیمیة والكتب المدرسیة.

*إن الغرض من الجداول ضمان التمثیل المتكافئ للفتیان والفتیات، والرجال والنساء، من حیث: الوجود الواضح والصفات (وتقاس عبر توضیح دور كل 
شخصیة وتصویرھا، وتحدید عالقات القوة بینھا). وتوفر األداة للمستخدم والمستخدمة المعلومات المطلوبة لضمان تمثیل متساٍو في النوع االجتماعي، فضالً 

عن فرصة التصحیح الذاتي أو المراجعة عندما تظھر األداة عدم توازن.
 

*الجانب الشخصي مقابل الجانب الموضوعي

تعریف الجانب الشخصي : ُیبنى على المشاعر الشخصیة أو األذواق أو اآلراء أو یتأثر بھا

تعریف الجانب الموضوعي ألي شخص: ھو الجانب المعنّي بإطالق أحكام مجردة دون التأثر بالمشاعر أو اآلراء الشخصیة في أثناء النظر إلى الحقائق وتمثیلھا

تھدف األداة – قدر اإلمكان – إلى تقلیل الرأي الشخصي وضمان الموضوعیة.ك

وتوضع تعریفات للمصطلحات في كل جدول، باإلضافة إلى إرشادات حول كیفیة توحید المنھجیة. قد یكون تصنیف كثیر من الشخصیات مھمة صعبة؛ وغیر 

واضحة المعالم؛ لذلك یجب قراءة التعریفات والتعلیمات عن كثب، واستخدام أفضل حكم عند الشخص المعنّي.م

*مراجعة األقسام األخرى من المذكرة التوجیھیة بانتظام 
إن الغرض من المذكرة التوجیھیة ھو استخدامھا بشمولیة مع الجداول الواردة في ھذا القسم. ومن األھمیة بمكان أن یقرأھا المستخدمون والمستخدمات لفھم 

وجھة النظر األكثر شموًال حول سبب أھمیة تحلیل النوع االجتماعي – في األردن عامة.
ُیعدُّ القسم ٤ مفیًدا خصوًصا عند قیاس نتائج الجداول وتحلیلھا.

ویوصي ھذا القسم بما یأتي:

 ۱- تحدید التحیزات الشخصیة المبنیة على النوع االجتماعي ومواجھتھا وتقلیلھا
 ۲- تحدید الصور المعیاریة في النوع االجتماعي أو عدم المساواة في األعمال الخاصة بالشخص أو أعمال اآلخرین واألخریات

 ۳- مراجعة الصور المعیاریة أو غیر المتكافئة لصالح المساواة في النوع االجتماعي واالستجابة لھ والتحول إلیھ.

*ضرورة وجود محلل واحد أو محللة واحدة/ فریق لكل كتاب مدرسي. من األھمیة بمكان أن یكمل الشخص نفسھ أو الفریق التحلیل الكامل لكل كتاب 
مدرسي. ویمكن أن یؤدي تطبیق وجھة نظر االستخدام العالمیة عبر التحلیل إلى تقنین الجانب الشخصي والتحكم فیھ. إذ من المرجح أن یصنف الشخص نفسھ/ 

الفریق العناصر الشخصیة باستمرار، وینحاز إلیھا.
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نصائح: النصوص مقابل الرسوم التوضیحیة  

 ینبغــي تنفیــذ القیــاس فــي وقــت واحــد. وُینصــح بتحلیــل كل
 مــن الرســوم التوضیحیــة والنــص فــي وقــت واحــد، ســواء
 كان ذلــك باســتعراض المحتــوى صفحــة تلــو األخــرى أم

.درًسا تلو اآلخر

ــا ــا تماًم ــوص مختلًف ــي النص ــخصیات ف ــور الش ــد ظھ  یع
ــث إذا كان ــة؛ بحی ــي الرســوم التوضیحی ــا ف  عــن ظھورھ
 النــص یتحــدث عــن أحمــد بــركات وكان ھنــاك رســم
 توضیحــي لــھ، فیمكــن عــده مــرة فــي الرســم، ومــرة فــي

 النص.

*یجب قیاس الشخصیات في الرسوم التوضیحیة بشكل منفصل عن تمثیلھا 
في النص

یمكن استخدام ھذه الجداول األربعة لقیاس تمثیل الشخصیات، سواء في 
النص أم الرسوم التوضیحیة. واألسھل تحلیل النص والرسوم 

التوضیحیة مفصلة؛ ما ینتج ثمانیة جداول ممیزة

 ۱- الجدول ۱ : توزیع الشخصیات في الرسوم التوضیحیة
 ۲- الجدول ۲: أدوار الشخصیات في الرسوم التوضیحیة

 ۳- الجدول ۳: تصویر الشخصیات في الرسوم التوضیحیة
 ٤- الجدول۱.۳: عالقات القوة بین الشخصیات في الرسوم التوضیحیة

٥- الجدول ۱أ: توزیع الشخصیات في النص
 ٦- الجدول ۲أ: أدوار الشخصیات في النص

 ۷- الجدول ۳أ: تصویر الشخصیات في النص  
 ۸- الجدول ۱.۳ أ: عالقات القوة بین الشخصیات في النص

لنتذكر
ْ

 أّن الھدف النھائي من ھذا التمرین لیس ملء كل جدول بطریقة مثالیة، أو تحدید
ماھیة كل شخصیة بدقة.

 إنمــا الھــدف النھائــي ضمــان التــوازن فــي تمثیــل النــوع االجتماعــي. وفــي الوقــت
ــا  الــذي ال تكــون متأكــًدا فیــھ مــن كیفیــة تصنیــف شــخصیة أو ســمة مــا، فلنفكــْر ملًیّ
  فــي ھــذا التصنیــف مــع عــدم نســیان الھــدف النھائــي، وجعلــھ فــي الحســبان دائًمــا

وعدم التركیز كثیًرا على تحدید التصنیف المثالي.
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الجــدول ۱ : توزیع الشــخصیات

اإلجماليالدرسالوحدة

امرأة

رجل

فتاة

فتى

محایــد/ غیر واضح

جمھــور الذكور

اإلناث جمھور 

جمھــور محاید

اإلجمالي

معظمھــم من اإلناث
 جمھــور أو مجموعــة مــن النــاس یصعــب تمییــز النــوع االجتماعــي فیھــا، ویغلــب فــي المجموعــة عــدد

كبیر من اإلناث.

جمھور ال یبدو فیھ الذكور أكثر من اإلناث أو العكس.ك

إرشــادات لتطبیــق الجداول األربعــة على الرســوم التوضیحیة

 الجدول ۱:م
توزیع الشــخصیات

التعلیمات:ك 
 إن الغــرض مــن ھــذا الجــدول قیــاس توزیــع الفتیــات/ الفتیــان، والنســاء/ الرجــال فــي الرســوم التوضیحیــة والنصــوص التــي یمكــن تحلیلھــا بعــد ذلــك لضمــان التمثیل

المتكافئ ووجودھا الواضح. ویمكن تصویر الشخصیات فردًیّا وفي مجموعات صغیرة وفي مجموعات كبیرة.
الوحدة/ الدرس

 یمكــن ضبــط كیفیــة تنظیــم أقســام الكتــاب،

 ســواء أكانــت دروًســا أم تماریــن أم وحــدات أم

األقســام تغییــر  ویمكــن  صفحــات،   أرقــام 

 لتناســب الكتــاب الــذي ســُیحلَّل، مــع المحافظــة

على ثبات ذلك في الكتاب كلھ

اإلجمالي
ــي الشــخصیات مجمــوع  یجــب أن یمثــل إجمال

شخصیات كل فئة في أقسام الكتاب جمیعھا

 تعریفــات الجدول ۱

امرأة

رجل

فتاة

فتى

 اإلنــاث مــن عمــر ۱۸ فمــا فــوق، الالئــي یظھــرن مشــاركة أو یشــاركن فــي األنشــطة المتعلقــة بالبالغیــن، مثل:
العمل، والتعلیم، والشراء، والرعایة، والتواصل االجتماعي مع البالغین اآلخرین، وغیر ذلك

 الذكــور مــن عمــر ۱۸ فمــا فــوق، الذیــن یظھــرون مشــاركة أو یشــاركون فــي األنشــطة المتعلقــة بالبالغیــن،
مثل: العمل، والشراء، والرعایة، والتواصل االجتماعي مع البالغین اآلخرین

 األنثــى التــي لــم تبلــغ ۱۸عاًمــا، ویشــیر مصطلــح الفتــاة إلــى الطفلــة التــي یبــدو أنھــا تنفــذ أو تــؤدي أنشــطة
مرتبطة غالًبا بالطفولة

 الذكــر الــذي لــم یبلــغ ۱۸عاًمــا، ویشــیر مصطلــح الفتــى إلــى الطفــل الــذي یبــدو أنــھ ینفــذ أنشــطة مرتبطــة
غالًبا بالطفولة

 النــوع االجتماعي محاید
أو غیــر واضح

عندما یكون النوع االجتماعي للشخصیة غیر محدد تماًما، إما ألن الطفل رضیع، وإما لعدم وجود 
إشارات اجتماعیة كافیة لتحدید النوع االجتماعي وتوضیحھ بدقة.

معظمھــم من الذكور
 جمھــور أو مجموعــة مــن النــاس یصعــب تمییــز النــوع االجتماعــي فیھــا، ویغلــب فــي المجموعــة عــدد

كبیر من الذكور.ك

جمھــور محاید
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نصائح لتطبیق التعریفات بالممارسة
ــا قــدر اإلمــكان. بالرغــم مــن أن التعریفــات تبــدو بســیطة، إال أن الذاتیــة مطلوبــة بقــدر معیــن  ســیضمن فھــم ھــذه التعریفــات أن یكــون العمــل متســًقا وموضوعًیّ

والزمة إلصدار األحكام وتصنیف الشخصیات.ك

نصیحة: البالغ والبالغة مقابل الطفل والطفلة

بالنسبة لبعض الشخصیات، من الصعب تحدید العمر الدقیق للشخص، وبالتالي فإن إجراء التصنیف بین البالغ أو البالغة 
والطفل أو الطفلة یمثل تحدًیا.  یمكن التحدید بناًء على ما ترتدیھ الشخصیة أو ما تحملھ أوتفعلھ، وكیف تتفاعل مع الشخصیات 

األخرى.

نصائح: جمھور من األشخاص مقابل المجموعات واألفراد

 تشــیر المجموعــات أو األفــراد إلــى الصــور التــي یظھــر فیھــا كل شــخص بوضــوح، وال بــد مــن تمییــز كل شــخص بســھولة،
وتحدید التعریف المناسب بمعقولیة.

في ھذه الحالة: ُیصنَّف كل شخص على حدة

ــدد األشــخاص ــر كل شــخص أو ع ــث ال یظھ ــض الصــور، حی ــي بع ــر ف ــور كبی ــرة أو جمھ ــة كبی ــاك مجموع ــون ھن ــا تك  أحیاًن
بوضوح. بالنسبة إلى ھذه الصور ُیراد تحدید ما إذا كان الجمھور یتكون غالًبا من ذكور أو إناث أو من كلیھما ببساطة.

ا د أّي من األشخاص فردًیّ في ھذه الحالة: توضع عالمة على الصورة كلھا، مثل جمھور من األشخاص، وال ُیحدَّ
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الجدول ۱: أمثلة على الرسوم التوضیحیة

أفراد في مجموعة صغیرة
 فــي ھــذه الصــورة، یوجــد رجــل وامــرأة (یفتــرض أنھمــا الوالــدان)، وفتاتــان وصبــي واحــد (ُیفتــرض أنھمــا األطفــال). بالرغــم مــن تمثیــل
 الصــورة الفتیــات تمثیــًال أكثــر وضوًحــا مــن حیــث الشــعر الطویــل والمالبــس األنثویــة، إال أنــھ یمكــن – أیًضــا - افتــراض أن الصبــي

ذكر؛ بناءاً على لون قمیصھ، وشعره القصیر المرتبط تقلیدًیّا بالذكور.ك

 
 

الجــدول ۱ : توزیع الشــخصیات

اإلجماليالدرسالوحدة

امرأة

رجل

فتاة

فتى

محایــد/ غیر واضح

جمھــور الذكور

اإلناث جمھور 

جمھــور محاید

اإلجمالي

۱
۱

۱
۱

٤

أفراد في مجموعة كبیرة
 یوجــد فــي ھــذه الصــورة ۸ أشــخاص، لكــن، یمكــن تمییــز خصائــص كل شــخص بســھولة، بمــا في ذلك النــوع االجتماعــي، والعمر النســبي،
 والنشــاط؛ لذلــك مــا یــزال یتعیــن علیــك تصنیــف كل شــخص وحــده. قــد ال تتضــح كیفیــة تصنیــف بعــض الشــخصیات التــي تبــدو أنھــا فــي

عمر المراھقة سواء أكانوا بالغین أو بالغات أم أطفاًال أو طفالت، وإًذا، ُتستخَدم األدلة لتخمین أفضل ما لدینا.ك

 
 

الجــدول ۱ : توزیع الشــخصیات

اإلجماليالدرسالوحدة

امرأة

رجل

فتاة

فتى

محایــد/ غیر واضح

جمھــور الذكور

اإلناث جمھور 

جمھــور محاید

اإلجمالي

۱

۲
۲

۳

۸
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 جمھور محاید
ــا أن  حشــد أو مجموعــة مــن األشــخاص یصعــب تمییــز األفــراد فیھــا ، وتبــدو المجموعــة مزیًجــا مــن الذكــور واإلنــاث، ولیــس ضرورًیّ

تكون أعدادھم متساویة تماًما.ك

معظمھم من جمھور الذكور
جمھور أو مجموعة من الناس یصعب تمییز األفراد فیھا، ویبدو أن المجموعة ذكوریة غالًبا.ك
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اإلجماليالدرسالوحدة

امرأة

رجل

فتاة

فتى

محایــد/ غیر واضح

جمھــور الذكور

اإلناث جمھور 

جمھــور محاید

اإلجمالي

۱

معظمھم من جمھور اإلناث
جمھور أو مجموعة من الناس یصعب تمییز األفراد فیھا، وتبدو المجموعة من اإلناث غالًبا، سواء أكّن فتیات أم نساء.ك
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اإلجماليالدرسالوحدة

امرأة

رجل

فتاة

فتى

محایــد/ غیر واضح

جمھــور الذكور

اإلناث جمھور 

جمھــور محاید

اإلجمالي

۱
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اإلجماليالدرسالوحدة

امرأة

رجل

فتاة

فتى

محایــد/ غیر واضح

جمھــور الذكور

اإلناث جمھور 

جمھــور محاید

اإلجمالي
۱
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تطبیق الجدول ۱ على النص
 میــزة معرفــة الشــخصیات المتضمنــة فــي النصــوص التاریخیــة أو غیــر الروائیــة فــي كثیــر مــن األحیــان یســاعد علــى تحدیــد الشــخصیة. 
ــا ــي أنھ ــذا یعن ــرأة’’، فھ ــن الم ــا لمناقشــة تمكی ــابقون جمیًع ــاء األردن ووزراؤه الس ــع رؤس ــي: ‘‘اجتم ــا اآلت ــص م ــي ن ــاء ف ــًال، إذا ج  فمث
 مجموعــة مــن الرجــال غالًبــا. ویمكــن اســتخدام ھــذه المعرفــة األساســیة لتســاعدنا علــى التصنیــف، فقــد تكــون مشــابھة لكیفیــة إدراك الطلبــة

والمدرسین والمدرسات الشخصیات أو المجموعات نفسھا؛ لزیادة وعیھم بالنوع االجتماعي.ك

الحرب العالمیة الثانیة
درس تاریخي موجز

ــور:  ــن دول المح ــة بی ــة الثانی ــرب العالمی دارت الح

ــاء:  ــوى الحلف ــن ق ــان) وبی ــا، والیاب ــا، وإیطالی (ألمانی

واالتحــاد  المتحــدة،  والوالیــات  (بریطانیــا، 

الســوفیتي، وفرنســا). أعلــن فرانكلیــن دي روزفلــت 

أن الوالیــات المتحــدة سترســل جنــوًدا لالنضمــام إلــى 

الحرب بعد قصف بیرل ھاربور

كانــت الحــرب األكثــر دمویــة فــي تاریــخ البشــریة؛ 

حیث قُِتل حوالي ۷۰ ملیوًنا من الرجال الشجعان. ویؤكد 

مــؤرخ الحــرب العالمیــة الثانیــة، أنــدرو روبرتــس، 

ــا فــي جھــود  أن النســاء فــي كل بلــد لعبــن دوًرا حیوًیّ

الحرب والحفاظ على الروح المعنویة

بــدأت الحــرب العالمیــة الثانیــة عــام ۱۹۳۹، عندمــا 

غــزت ألمانیــا بولنــدا. ورّدت بریطانیــا العظمــى 

ــا.  ــى ألمانی ــك بإعــالن الحــرب عل ــى ذل وفرنســا عل

وانتھــت الحــرب فــي أوروبــا باستســالم ألمانیــا فــي 

ــادئ  ــط الھ ــرح المحی ــتمر مس ــار ۱۹٤٥. واس ۷ أی

ألشھر بعد ذلك، وانتھى أخیًرا في أیلول ۱۹٤٥.

یشــیر مصطلــح "دول المحــور" ھنــا إلــى ســكان البلــدان المدرجــة، 
وبالتالــي فإنــھ مــن اآلمــن افتــراض أن ھــؤالء الســكان متوازنــون أو 
متســاوون نوًعــا مــا مــن حیــث النــوع االجتماعــي، ویمكــن تعریفھــم علــى 

أنھم جمھور محاید.

ــى اســمھ المذكــر،  ــاًء عل ــت) رجــل، بن ــن دي روزفل ــرُض أن (فرانكلی ُیفت
وقــد تســاعد الفطــرة والمعرفــة األساســیة لــدى الشــخص علــى تمییــزه بــال 

شك على أنھ رجل.

ُیعــدُّ (الجنــود) فــي ھــذا الســیاق محایدیــن مــن حیــث النــوع االجتماعــي، 
خصوًصــا فــي ظــل الظــروف الحدیثــة، فقــد تعمــل النســاء فــي الجیــش فــي 
عدیــد مــن البلــدان. عموًمــا، ســیكون الجنــود بالتالــي "جمھــوًرا محایــًدا"، 
ــاء  ــود النس ــن وج ــّد م ــذي ح ــي ال ــیاق التاریخ ــة بالس ــى درای ــا عل وإذا كن
ذلــك  تصنیــف  فیمكننــا  الثانیــة،  العالمیــة  الحــرب  خــالل  مجنــدات 

بأنھم جمھور من الذكور.

ا فــي ھــذا الســیاق ویجــب  إن مصطلــح  "الرجــال الشــجعان" واضــح جــًدّ

تمییزھم على أنھم جمھور من الذكور.

یمكــن التعــرف إلــى (أنــدرو روبــرت) عبــر اســمھ األول المذكــر، بالتالــي، 

ینبغي لنا تصنیفھ على أنھ رجل.

یشــیر مصطلــح "النســاء" ھنــا إلــى النســاء جمیعھــن مــن الــدول المشــاركة 
فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة. ھــذا التمثیــل واضــح تماًمــا ویشــیر إلــى أنــھ 

جمھور نسائي في الغالب.

تشــیر ھــذه الفقــرة فقــط إلــى البلــدان ولیــس ســكانھا، بالتالــي، ال ینبغــي لنــا 
تصنیفھا ضمن أیة فئة من فئات الشخصیات.

 
 

الجــدول ۱: توزیع الشــخصیات

اإلجماليالدرسالوحدة

امرأة

رجل

فتاة

فتى

محایــد/ غیر واضح

جمھــور الذكور

اإلناث جمھور 

جمھــور محاید

اإلجمالي

۲

۱
۱
۲



الجدول ۲:ك
دور الشــخصیات 

التعلیمات 
 إن الغــرض مــن ھــذا الجــدول تقدیــم نظــرة حــول أنــواع األدوار التــي ینفذھــا الذكــور واإلنــاث فــي المنــزل والمجتمــع المحلــي – ســواء أكانــت إنجابیــة، أم إنتاجیــة،

أم مجتمعیة، أم سیاسیة – بمنظوره األوسع واألشمل، والھدف النھائي منھ أیًضا ضمان التمثیل المتساوي للنوع االجتماعي عبر مختلف أنواع األدوار.ج

ُیعّرف قاموس كامبریدج الدور بأنھ: المنصب أو الغرض لشخص أو شيء ما في موقف أو منظمة أو مجتمع أو عالقة.

ا؟ لماذا یعُد قیاس "األدوار" مھًمّ
في معظم المجتمعات، تكون األدوار حسب النوع االجتماعي شدیدة التباین واالختالف، ما یؤدي إلى تمثیالت شدیدة التحیز تجاه أحد األنواع 

ا، خاصة عندما تكون مسئولیة تلك المھمة موكلة للشباب والشابات؛  االجتماعیة. ویعد ضمان وجود تمثیل متوازن للقیام بأدوار مختلفة أمًرا مھًمّ
والتي ما زالت المعاییر المبنیة على النوع االجتماعي تؤثر في تنشئتھم.

لوا في أنواع األدوار جمیعھا. إذا جرى العمل على تصویر األدوار "السیاسیة" غالًبا على أنھا  للرجال،   التمثیل مھم! ال بد للفتیان والفتیات أن ُیمثَّ
فإن الفتیات الصغیرات سیواجھن صعوبة أكبر في تخیل أنفسھن في تلك األدوار. وإذا جرى العمل على  إظھار النساء فقط على أنھن مقدمات 
رعایة، فسیرى الفتیان ھذا النوع من العمل على أنھ دور المرأة. وتعود النمذجة اإلیجابیة والمتوازنة في األدوار المبنیة على النوع االجتماعي 

بالفائدة على الفتیان والفتیات.

 أداة تحليل املساواة ب� الجنس�٢٨

 ســنرى فــي تعریفــات كل فئــة أن "األدوار" غالًبــا مــا یؤدیھــا البالغــون والبالغــات، إذ تتطلــب غالًبــا مســتًوى معیًنــا مــن المســؤولیة. لكــن ھــذا لیــس دائًمــا؛ لــذا فــإن
 فئــات ھــذا الجــدول تشــمل الذكــور واإلنــاث فقــط، دون التمییــز بنــاء علــى العمــر. كمــا ھــو الحــال مــع الجــداول األخــرى، ال ینبغــي لنــا النظــر إلــى األنــواع المختلفــة

من األدوار نظرة سلبیة أو إیجابیة، وإنما ال بد من النظر إلى النوع االجتماعي وأثره في تمثیل كل نوع من األدوار.ك



٢٩  أداة تحليل املساواة ب� الجنس�

نثى عةذكرأ  مجمو
(ذكور)

عة  مجمو
(إناث) 

عة مجمو
اإلجمالي(مختلطــة) 

إنجابي

نتاجي إ

مجتمعي

سي سیا

اإلجمالي

الجدول ۲: أدوار الشــخصیات

 تعریفــات الجدول ۲

إنجابي
(أسري، رعایة، عائلي)

مجتمعي
(التطوع، التنشئة االجتماعیة

المشاركة المجتمعیة) 

سیاسي
(الحكومة، َسن القانون

 والسیاسات، المناصب السیاسیة 
القیادات التقلیدیة)ك

ــالت ــال والطف ــل األطف ــك حم ــي ذل ــا ف ــا، بم ــا وأفرادھ ــاظ علیھ ــرة والحف ــة األس ــمل رعای  یش
 ورعایتھــم، وإعــداد الطعــام، وتوفیــر المیــاه والوقــود، والتســوق، والتدبیــر المنزلــي، والرعایــة
ــا لبقــاء اإلنســان، إال أنــھ غالًبــا مــا ُیعــدُّ "عمــًال  الصحیــة لألســرة. ویعــد ھــذا المجــال أمــًرا مھًمّ
ــا كبیــًرا مــن ــا". وتتطلــب معظــم األدوار فــي ھــذا المجــال فــي المجتمعــات الفقیــرة جھــًدا بدنًیّ  حقیقًیّ

حیث العمل، ویستغرق وقًتا طویًال.

ُیَصَور ھذا الدور دائًما على أنھ مسؤولیة النساء والفتیات.

ــا، وأنشــطة ــاالت كلھ ــل: االحتف ــة، مث ــم الجماعــي لألحــداث والخدمــات االجتماعی  یشــمل التنظی
 تحســین المجتمــع، والمشــاركة فــي المجموعــات والمنظمــات. ونــادرا مــا ُیحســب ھــذا النــوع مــن
ــا كبیــًرا وھــي مھمــة  العمــل فــي التحلیــالت االقتصادیــة للمجتمعــات. إال أنھــا تتطلــب وقًتــا تطوعًیّ

للتطور الروحي والثقافي للمجتمعات، ووسیلة لتنظیم المجتمع وتقریر المصیر.

 یشــارك كل مــن النســاء والرجــال فــي األنشــطة المجتمعیــة، بالرغــم مــن ســیادة التقســیم المبنــي
على النوع االجتماعي للعمل ھنا أیًضا.

 یتلخــص ھــذا الــدور فــي ســلطة اتخــاذ القــرار، حیــث تبــدأ عملیــة اتخــاذ القــرار داخــل االســرة،
وتمتد لتصل النقابة والمجلس البلدي والمجالس التشریعیة.

ــھ دور خــاص بالرجــال بالرغــم مــن مشــاركة ــى أن ــدور عل  فــي األغلــب مــا ینظــر إلــى ھــذا ال
 النســاء ھــذا الفضــاء، وھــذا الــدور فــي األغلــب األعــّم مدفــوع األجــر إمــا مباشــرة وإمــا بطریقــة

غیر مباشرة (معنویة)؛ الرتباطھ ارتباًطا وثیًقا بالمركز والسلطة.

إنتاجي
(اقتصادي، العمل، منتج) 

 یشــمل إنتــاج الســلع، وخدمــات االســتھالك، والتجــارة، والزراعــة، والتوظیــف، والعمــل الحــر.
ــا مــا تكــون اإلجابــة مرتبطــة بالعمــل المنتــج، ال ســیما  عندمــا ُیســأل النــاس عمــا یعملــون، غالًب

العمل مدفوع األجر المدر للدخل.ك

ــب ــي األغل ــف ف ــة، وتختل ــطة اإلنتاجی ــي األنش ــال ف ــاء والرج ــن النس ــارك كل م ــن أن یش  یمك
 وظائفھــم ومســؤولیاتھم وفــق تقســیم العمــل المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ویكــون فــي األغلــب

عمل المرأة المنتج أقل وضوًحا، وأقل قیمة من عمل الرجل.



 أداة تحليل املساواة ب� الجنس�.٣

الجدول ۲: أمثلة على الرسوم التوضیحیة

الرســم التوضیحي ۲الرســم التوضیحي ۱

الرســم التوضیحي ٤الرســم التوضیحي ۳

التصنیــف المقتــرح للشــخصیات فــي الصور أعاله
 * لُّونت األرقام لتناسب الصور األربع التي أُِخذت منھا 

 

نثى عةذكرأ  مجمو
(ذكور)

عة  مجمو
(إناث) 

عة مجمو
اإلجمالي(مختلطــة) 

إنجابي

نتاجي إ

مجتمعي

سي سیا

اإلجمالي

الجدول ۲: أدوار الشــخصیات

۲۱

۱

۳۱

۲ ۲

۳

۱

٤

٤

۱۲ ٤ ۸

فلنجرْبھا 
ســنصنف الشــخصیات في كل صورة من الصور األربع اآلتیة باســتخدام األمثلة أدناه، وســنمأل الجدول 2 بالشــخصیات جمیعھا التي تحددھا وأدوارھا، ثم نقارن 

إجاباتنا.



٣١  أداة تحليل املساواة ب� الجنس�

الجدول ۳:م
تصویر الشــخصیات 

التعلیمات 
إن الغرض من ھذا الجدول والجدول الفرعي: قیاس مدى توزیع الصور اإلیجابیة والسلبیة والحیادیة للشخصیات، والتأكد من توازن النوع االجتماعي

ُیعّرف قاموس كامبریدج التصویر بأنھ
"الطریقة التي یتم بھا وصف شخص أو شيء ما أو تمثیلھ في لوحة أو فیلم أو كتاب أو عمل فني آخر"

 یمكــن أن یشــیر التصویــر إلــى الطریقــة التــي تنــوي بھــا فــرق تصمیــم المنھــاج فــي ھــذه الحالــة أن یتــم النظــر بھــا إلــى العمــل، وكذلــك المســتلم
 والمســتلمة (أو المشــاھد والمشــاھدة أو القــارئ والقارئــة). ویكــون التصویــر غالًبــا واضًحــا ومبســًطا؛ نظــًرا ألنــھ ُیقصــد مــن المحتــوى فــي الكتــب

المدرسیة أن یكون إرشادًیّا، ویفھمھ القارئ والقارئة بسھولة، ما یسھل تحدید كیفیة رؤیة كل شخصیة.

نثى عةذكرأ  مجمو
(ذكور)

عة  مجمو
(إناث) 

عة مجمو
اإلجمالي(مختلطــة) 

إیجابي

ید محا

سلبي

اإلجمالي

نثى عةذكرأ  مجمو
(ذكور)

عة  مجمو
(إناث) 

عة مجمو
اإلجمالي(مختلطــة) 

جسدي

جنسي

اقتصادي

عاطفي/ نفســي

اإلجمالي

الجــدول الفرعــي ۳.۱: التصویــر العنیف أو الضار

*** فقــط للشــخصیات الممیــزة بعالمــة ســلبیة أو عنیفة***

 ُیستخدم الجدول الفرعي۱.۳ فقط للشخصیات التي ُحِدَدت على أنھا "سلبیة" في الجدول ۳، ویوضح شكل
العنف أو األذى، سواء كان جسدًیّا أم جنسًیّا أم اقتصادًیّا أم عاطفًیّا / نفسًیّا.ك

الجــدول ۳: تصویرالشــخصیات



 أداة تحليل املساواة ب� الجنس�٣٢

تعریفــات الجــدول ۳ والجــدول الفرعي ۱.۳

إیجابي

ُیَصَور على أنھ: حزین، غاضب، یبكي، متالعب، جشع، غیر صحي، عنیف.كسلبي

ید ــا أو ســلبًیّا فــيمحا  ُیَصــَور علــى أنــھ: تعابیــر وجھــھ غیــر واضحــة، وال یؤثــر تأثیــًرا إیجابًیّ
الشخصیات األخرى.

نــوع التصویر

العنف نوع 

جنسي

اقتصادي

 أي فعــل یتســبب فــي أًذى جســدي نتیجــة اســتخدام القــوة البدنیــة غیــر المشــروعة. وللعنــف الجســديجسدي
أشكال متعددة، منھا: االعتداء الجسیم والقلیل، والحرمان من الحریة، والقتل غیر العمد.

 أي فعــل جنســي یمــارس علــى أي فــرد دون موافقتــھ. وللعنــف الجنســي أشــكال، منھــا: االغتصــاب، أو
االعتداء الجنسي.ك

ــف ــل: تل ــف االقتصــادي أشــكال، مث ــرد. وللعن ــي ضــرر اقتصــادي للف ــلوك یتســبب ف ــل أو س  أي فع
ــال ــدم االمتث ــل، أو ع ــوق العم ــم أو س ــة أو التعلی ــوارد المالی ــى الم ــد الوصــول إل ــكات، أو تقیی  الممتل

للمسؤولیات االقتصادیة، مثل النفقة.

 أي فعــل یتســبب فــي ضــرر نفســي للفــرد. وللعنــف النفســي أشــكال، مثــل: اإلكــراه، أو التشــھیر، أو عاطفي/ نفســي
اإلھانة اللفظیة، أو المضایقة.ك

م*** غالًبــا مــا یجب تجنــب تصویر العنف
ا بھذا الدرس ومقصوده النھي عنھ ورفضھ. إذا  یجب استخدام الشخصیات التي ُتعرض أو تتصف بالعنف، أو ترتكب أعمال عنف، فقط إذا كان منع العنف خاًصّ

كان ھذا ھو الحال، یجب أن یكون تصویر العنف توضیًحا للضرر الناجم عن أعمال العنف، وال ینبغي ألحد أبًدا تمجید العنف أو تمجید مرتكبیھ أو جعلھ مثالًیّا.ك

ُیَصَور على أنھ: سعید، مبتسم، مفید، مھتم، صحي.



تطبیق الجداول على النصوص

 ھنــاك فــرق بســیط بیــن تطبیــق الجــداول األربعــة على النص، وبین تطبیقھا على الرســوم التوضیحیة. فالجدول 1 المتعلق بتصنیف األشــخاص حســب العمر والجنس،
 یحتــوي بعــض الفــروق الدقیقــة التــي یمكــن تصویرھــا بصــورة مختلفــة بیــن النــص والرســوم التوضیحیــة. بالنســبة إلــى فئــات النســاء والرجــال والفتیــات والفتیــان،
ر فئــات "الجماھیــر" – الذكــور واإلنــاث والحیادیــة – بطرائــق مختلفــة  فیمكــن اســتخدام التعریفــات نفســھا المســتخدمة فــي الرســوم التوضیحیــة بالضبــط. وقــد ُتصــوَّ
 فــي النــص مقارنــة بالرســوم التوضیحیــة؛ لذلــك مــن المھــم أن نملــك درایــة بھــذا، خاصــة عنــد تحلیــل النــص. إن الرســوم التوضیحیــة تحــد مــن عــدد الشــخصیات
 التــي یمكــن عرضھــا؛ لذلــك تكــون مجموعــات األشــخاص فــي األغلــب أكثــر تحدیــًدا. ویمكــن أن تكــون "الجماھیــر" أو مجموعــات األشــخاص فــي النــص أكبــر

عدًدا وأكثر عمومیة.ك
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نصائح لتصنیف الشخصیات داخل النص

 تشــیر جماھیــر الشــخصیات فــي النــص إلــى أي ِذكــر لمجموعــة مــن األشــخاص ال یمكــن تمییــز الخصائــص الفردیــة فیھا بســھولة، وتحدد الرســوم
 التوضیحیــة عــدد األشــخاص الذیــن یمكــن تمثیلھــم. ویمكــن أن ینطــوي مصطلــح الجماھیــر أو المجموعــات أیًضــا فــي النــص علــى مجموعــات
ا مــن األشــخاص. ومــا تــزال ھــذه المجموعــات مھمــة لتصنیفھــا؛ ألننــا نریــد التأكــد مــن أن ھــذه المجموعــات ال تشــارك فقــط فــي  عامــة جــًدّ

األنشطة المتحیزة حسب النوع االجتماعي.

 یمكــن أن تكــون المجموعــة فــي النــص محــددة أو عامــة. ویجــب احتســاب كلیھمــا فــي فئــة "الجمھــور"، مــع عــدم وضــع افتراضــات بشــأن تكوین
النوع االجتماعي للمجموعة؛ على أساس الصور النمطیة.

أمثلة محددة
۱- كل األطفال في احتفال المدرسة 

۲- ھؤالء طالب من مدرسة أرابیال االبتدائیة 
۳- فریق كرة السلة من الصف الثامن 

٤- ھؤالء ممرضات یعملن في المناوبة اللیلیة في مستشفى األردن 
٥- نصف صفي في الصف الثامن فتیات 
 ٦- استعد أصدقائي قبل النشاط المدرسي 

۷- أجداد أصدقائي حكیمون للغایة 
۸- ھؤالء رھبان كنیسة القدیس ماثیوز 

۹- قررت عائلتي الممتدة أن نؤدي فریضة الحج مًعا 
۱۰- كانت مجموعتي السیاحیة عندما زرت البتراء لطیفة للغایة 

أمثلة عامة
۱- یحب األطفال االحتفاالت 

۲- الطالب یدرسون أقل ھذه األیام 
۳- العبو كرة السلة موھوبون للغایة 

٤- ینام طالب كلیة الطب جمیعھم أقل من غیرھم 
٥- كثیًرا ما تتفوق الفتیات على الفتیان في المدرسة 

٦- المرضى المسنون ھم األسھل رعایة
۷- یذھب المسیحیون إلى الكنیسة أیام األحد 
۸- یصلي المسلمون خمس مرات في الیوم 

۹- یمكن أن یكون السیاح مزعجین للسكان المحلیین 

محددة للغایة:
 لقد كانت األمھات اللواتي یحضرن دروس الرسم في مدرسة

أرابیال مع أطفالھم غیر راضیات عن النتائج

ا: مجموعة واسعة جًدّ
وفًقا ألبرز العلماء، فإن اآلباء األمریكیین

األكثر قلًقا عموًما 
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نصائح: استخدام النص والرسوم التوضیحیة مًعا

 قــارن الرســوم التوضیحیــة والنــص لتوضیــح الشــخصیة. إذا كان یصعــب تمییــز النــوع االجتماعــي لمجموعــة أو فرد من النص، ســنراجع إذا كانت
الرسوم التوضیحیة للشخصیة نفسھا (الشخصیات)- توضح ذلك النوع االجتماعي.

 تذكــر/ي أنــھ بالرغــم مــن ذلــك، ولــو كانــت الشــخصیة نفســھا مصــورة فــي كل مــن النــص والرســم التوضیحــي، فیجــب حســاب الشــخصیة منفصلة،
مرة في الجدول ۱ الخاص بالرسوم التوضیحیة، ومرة في الجدول ۱ الخاص بالنص.

امرأة

رجل

فتاة

ذھبت فاطمة إلى المتجر مع ابنتھا.

ف كلمــة فاطمــة علــى أنھــا "امــرأة"؛ ألن اســمھا مؤنــث، وتبلــغ مــن العمــر مــا یكفــي إلنجــاب ابنــة. ویمكــن  ســتعرَّ
تصنیف "االبنة" على أنھا "امرأة" أو "فتاة"؛ اعتماًدا على أدلة السیاق األخرى.

أخذ والدي كلبنا إلى الطبیب البیطري؛ ألنھ أصیب بكسر في الساق.

ــب البیطــري" رجــًال، ــاء بالغــون. ویمكــن أن یكــون "الطبی ــھ "رجــل"؛ ألن اآلب ــى أن ــي" عل ــة "أب ف كلم  ســتعرَّ
ــوع ــي الن ــدة ف ــا محای ــى أنھ ــخصیة عل ــذه الش ــى ھ ــارة إل ــك اإلش ــرى، ویمكن ــیاق أخ ــة س ــن دون أدل ــن، م  ولك

االجتماعي أو غیر واضحة.

كانت زمیلتي ریم  في الصف، أول طالبة في مدرستنا  تركض ٥ كیلومترات في أقل من ۲۰ دقیقة.

ــل مــن ــا أق ــا یوحــي أنھ ــى المدرســة، م ــث، وتذھــب إل ــاة"؛ ألن اســمھا مؤن ــا "فت ــى أنھ ــم عل ف كلمــة ری  ســتعرَّ
 ۱۸عاًمــا. وتشــیر كل مــن العبارتیــن: "زمیلــة فــي الصــف"، و"أول طالبــة" إلــى ریــم؛ لذلــك لــن ُتحــدد الشــخصیتان

بصورة منفصلة.

یبقى طفل الروضة اللطیف كل یوم بعد انتھاء دوام  المدرسة لمساعدة معلمتھ على تنظیف الفصل.فتى

تشیر عبارة "طفل الروضة" إلى الطفل، فیصنف على انھ فتى.

النــوع االجتماعي
محایــد أو غیــر واضح 

لعب الطلبة في ســاحة المدرسة.
ــا، وال توجــد أدلــة علــى  غالًبــا مــا ُینظــر إلــى الطلبــة علــى أنھــم فتیــان، لكــن كلمــة "طلبــة" وتعنــي الذكــور واإلنــاث لغوًیّ
 الســیاق تحــدد طبیعــة الشــخصیة حســب النــوع االجتماعــي. وقــد تكــون كلمــة "طلبــة" ھنــا محایــدة/ غیــر واضحــة مــن

حیث النوع االجتماعي.

معظــم الجمھور
مــن الذكور 

۱- فاز فریق كرة القدم للفتیان في الصف السابع في األسبوع الماضي. 
۲- أضرب سائقو الشاحنات جمیعھم في العقبة بسبب تدني األجور. 
۳- من المعروف أن الرجال البریطانیین طھاة جیدون. 

معظــم الجمھور
من اإلناث 

 ۱- وصل فریق التمریض إلى المستشفى في وقت متأخر، وقد أرسل رئیس األطباء مؤخًرا رسالة برید 
إلكتروني موضًحا تداعیات الوصول المتأخر.

 ۲- تتفھــم األمھــات - بغــض النظــر عــن عمرھــن، ودینھــن، ومســتوى ثروتھــن - الحــزَن الناتــج مــن 
جراء متالزمة العش الفارغ.

ــو  ــق" ھ ــح "فری ــاث؛ ألن مصطل ــن اإلن ــم م ــى أنھ ــدل عل ــض" ت ــق التمری ــارة "فری ــرض أن عب  ۱- ال ُیفت
 مصطلــح محایــد مــن حیــث النــوع االجتماعــي، ومــن َثــّم یجــب وصفــھ بأنــھ "محایــد/ غیــر واضــح مــن حیــث النــوع

االجتماعي.

 ۲- یشــیر مصطلــح "األمھــات" إلــى مجموعــة مــن النســاء مباشــرة، وإًذا، یمكــن تعریــف "األمھــات" فــي ھــذا 
التعمیم الواسع على أنھن "جمھور نسائي في الغالب.

۱- مــن الواضــح أن الفریــق مكون من فتیان، ما یجعلھ "غالًبا جمھوًرا من الذكور". 
۲- ُتبِرز عبارة "ســائقو الشــاحنات جمیعھم" صورة مجموعة من الرجال أقویاء البنیة. 
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الجدول ۳:ك
 أمثلة على الرسوم التوضیحیة

ُوِصَف الغرض من ھذا التمرین، في جزٍء سابق من ھذا القسم، على النحو اآلتي:

 جمھــور محاید من
النــوع االجتماعي

اصطف طالب الصف الثامن في حفل تخرجھم.

 ال توجــد أدلــة فــي ھــذه الجملــة علــى صنــف مجموعــة طــالب الصــف الثامــن، ومــن َثــّم یجــب وصفھــا بـــ جمھــور
محاید من حیث النوع االجتماعي.

نثى عةذكرأ  مجمو
(ذكور)

عة  مجمو
(إناث) 

عة مجمو
اإلجمالي(مختلطــة) 

إیجابي

ید محا

سلبي

اإلجمالي

الجــدول ۳ : تصویر الشــخصیات

نثى عةذكرأ  مجمو
(ذكور)

عة  مجمو
(إناث) 

عة مجمو
اإلجمالي(مختلطــة) 

جسدي

جنسي

اقتصادي

عاطفي/ نفســي

اإلجمالي

الجــدول الفرعــي ۳.۱: التصویــر العنیف أو الضار

*** فقــط للشــخصیات الممیــزة بعالمــة "ســلبیة" أو عنیفة***

كان یمكن التقدم في ھذه المعاییر بتمثیل رؤیة عالمیة أكثر توازًنا للنوع االجتماعي في الكتب المدرســیة.

التصویر النمطي للفتیات
ر الفتیــات علــى أن مھمتھــن تقدیــم الرعایــة لألطفــال والطفــالت األصغــر ســًنّا، أو یلعبــن بالدمــى، أو یدرســن، أو یســاعدن فــي المســؤولیات المنزلیــة،  غالًبــا مــا ُتصــوَّ

وغیر ذلك. فمن المھم مالحظة عدم اعتبار ھذه الخصائص سلبیة، ویجب أن یكون لدى الفتیات تمثیل أوسع.

”لضمان التمثیل المتكافئ للفتیان والفتیات والرجال والنســاء، من 
حیث الوجود الواضح والسمات (حیث تقاس عبر دور كل شخصیة 
وتصویرھــا وعالقــات القــوة بینھــا). وتوفــر األداة المعلومــات 
المطلوبــة لضمــان تمثیــل متســاٍو في النــوع االجتماعــي، فضًال عن 
فرصــة التصحیــح الذاتــي، أو المراجعــة عندمــا تظھــر األداة عــدم 

توازن.“

یمكــن قیــاس معــدل توزیــع الشــخصیات المختلفــة عنــد مــلء 
الجــدول 1، ســواء كانــوا أطفــاًال وطفــالت أم بالغیــن وبالغــات أم في 
مجموعــات، ومــا القیــاس إال الخطــوة األولــى، حیــث تتضمــن 

الخطوة الثانیة تصحیح أیة اختالالت حدثت في أثناء العمل.م

ولتصحیــح االختــالالت فــي النــوع االجتماعــي، یجــب أوًال مراعــاة 
الصــور النمطیــة المبنیــة علــى النــوع االجتماعــي التــي تســتند إلیھــا 

آراء المجتمــع حــول أدوار ھــذا النــوع االجتماعي،وقیاس إذا

التصویر النمطي للفتیات التصویر غیر النمطي للفتیات
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التصویر النمطي للفتیان

ــا، أو یتشــاجرون مــع األطفــال اآلخریــن، أو یتنمــرون، أو یشــاركون فــي األنشــطة التــي  غالًبــا مــا یصــور الفتیــان وھــم یمارســون الریاضــة، أو یتواصلــون اجتماعًیّ
 ترفــع مســتوى األدرینالیــن، أو یلعبــون فــي الخــارج، وغیــر ذلــك. یجــب تجنــب الصــور التــي تظھــر ضــرًرا علــى النفــس أو لآلخریــن، ویجــب تمثیــل األنشــطة

اإلیجابیة، مثل: اللعب، وأوقات الفراغ، والتنشئة االجتماعیة على قدم المساواة مع الفتیات.ك

تحدي الصور النمطیة

یمكن أن تضر الصور النمطیة كًالّ من الفتیات والفتیان
ویجب تنفیذ ما یأتي لمواجھة ھذه الصور النمطیة والضرر الذي یمكن أن تسببھ:

 ۱- تصویر الفتیات وھن یمارسن أنشطة غیر نمطیة، مثل: الریاضة، واللعب في الخارج، وممارسة العلوم، وغیر ذلك.
 ۲- تصویر الفتیان وھم یمارسون أنشطة نسویة نمطیة، مثل: الرعایة، والقیام باألعمال المنزلیة، وغیر ذلك.

*** مالحظة حول األعراف االجتماعیة ***
قــد یكــون تغییــر طریقــة تصویــر الفتیــات والفتیــان أمــًرا حساًســا ومثیــًرا للجــدل، و فــي بعــض البلــدان، یمكــن َعــّد صــورة ولــد 

یلعب بدمیة محاولة للعبث في األعراف ومعاییر الذكورة.

ــرم  ــرم، أو ال یحت ــر ُمحت ــا أمــر غی ــى أنھ ــَرض عل ــن ال ُتع ــي ُتضمَّ ــد مــن أن الصــور الت ــر، ونحــاول التأك ــر ھــذه المعایی لنتذك
وجھات النظر السائدة في األردن.
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لشمولیة ا

شموًال شموًال أقل   أكثر 

 وھكــذا، فإننــا منفتحــون علــى جمیع الصیــغ الممكنة إلجراء
المشاورات

 حضــر كلٌّ مــن الدكتــورة ســمیرة أمین والدكتــور نبیل كریمحضــر الدكتــور نبیل كریم وســمیرة االجتماع
االجتماع

إن اســتخدام لغــة مســتجیبة للنــوع االجتماعــي یعنــي التحــدث والكتابــة بطریقــة ال تنطــوي علــى تمییــز ضــد جنــس أو نــوع اجتماعــي معیــن، وال تؤســس القوالــب 
النمطیــة لــألدوار المجتمعیــة للنســاء والرجــال. ونظــًرا إلــى الــدور الرئیــس الــذي تؤدیــھ اللغــة فــي تشــكیل المواقــف الثقافیــة واالجتماعیــة، فإنــھ یعــّد اســتخدام صیــغ 

لغویة حساسة للنوع االجتماعي وسیلة قویة لتعزیز المساواة بین الجنسین، ومناھضة التحیز المبني على النوع االجتماعي.ك

إن اللغــة ال تعكــس طریقــة تفكیــر كاتبھــا أو كاتبتھــا وحســب، بــل تســھم فــي تشــكیل طریقــة تفكیــر القــارئ والقارئــة، وعندمــا تكــون ھنــاك لغــة ونظریــات تقلیدیــة 
متحیــزة إلــى جنــس مــا، فــإن مالحظــة الواقــع ســتكون قابلــة كذلــك للتحیــز إلــى جنــس دون آخــر، وقــد ُوجــد أن التحیــز المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي الكتــب 

المدرسیة األردنیة یتمثل في اللغة والمحتوى.ك

ــام  ــم طــوال الع ــا تالزمھ ــات، ال ســیما أنھ ــي أذھــان الطــالب والطالب ــا ف ــًرا عمیًق ــرة وتأثی ــة كبی ــب المدرســیة أھمی ــي نصــوص الكت ــة ف ــة الموظف  تكتســب الكلم
الدراســي، وعلیــھ یبــرز دور اللغــة فــي مــا یتعلــق بإزالــة التمییــز بیــن الجنســین فــي المناھــج عبــر الخطــاب المســتخدم الــذي یمكــن أن یعكــس أفــكاًرا وتصــورات 
غیــر واعیــة ونمطیــة  ألدوار النــوع االجتماعــي، وقــد ال تســتخدم لغــة حساســة للنــوع االجتماعــي أو محایــدة ومنھجیــة، ویتضــح ذلــك فــي صیــغ الخطــاب الموجھــة 
ھــذا  فــي  الجنســین  خطــاب  بــھ  اتصــف  مــا  أبــرز  مــن  "االزدواجیــة"  ھــذه  أن  ونجــد  والتمرینــات،  النصــوص  فــي  الجنســین  إلــى 

السیاق.ك

مبادئ استخدام لغة مستجیبة للنوع االجتماعي و أمثلة عملیة على توظیفھا 
أوًال: استخدام عبارات غیر تمییزیة ویمكن تحقیق ذلك على النحو اآلتي:م

۱- أشكال المخاطبة
ا یشمل اإلناث والذكور. وإذا كان المصطلح       ۰ استخدام الضمیر (ھو) للمذكر و(ھي) للمؤنث. وتجنب استخدام ضمیر المذكر (ھو) ضمیًرا عاًمّ

      مذكًرا وال یؤنث، فیضاف إلیھ ھو وھي أو ھي وھو 

مثال۲٦ 
   ۰ استمع إلى النص الذي یقرأه علیك معلمك من كتیب نصوص االستماع، ثم أجب على األسئلة اآلتیة.
   ككنستمع للنص الذي َسُیقَرأ من المعلم والمعلمة من كتیب نصوص االستماع، ثم نجیب األسئلة اآلتیة.ك

   ۰ یھدف األشخاص عند كتابة المقالة إلى إیصال فكرة معینة إلى المتلقین:
ك  /یھدف الكاتب والكاتبة عند كتابة المقالة إلى إیصال فكرة معینة إلى القارئات والقارئین.ك

    وصف المرأة بشخصھا ولیس عبر عالقتھا بشخص آخر. محاولة تجنب أشكال الخطاب التي تصور المرأة على أنھا مجرد ملحق بزوجھا، ما 
    یقلل من شأن المرأة أو یجعلھا غیر مرئیة أو غیر بارزة.

اللغة   -٦

 وھكــذا، فإننــا نتقبل الصیــغ الممكنــة جمیعھا إلجراء
المشاورات
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۲- تجنب العبارات التي تنطوي على تمییز مبني على النوع االجتماعي 
 ۰ عــدم اســتخدام العبــارات التمییزیــة التــي مــن شــأنھا التقلیــل مــن مكانــة المــرأة أو تعزیــز القوالــب النمطیــة ألدوار النــوع االجتماعــي، مثــل: إنھــا تتحلــى 

بشجاعة الرجال أو امرأة بألف رجل

مثال۲۷
 ۰ ابحث في الشبكة العالمیة للمعلومات (اإلنترنت) عن أسماء أشھر كتاب القصة العرب واألردنیین

۰ لنبحث في الشبكة العالمیة للمعلومات (اإلنترنت) عن أسماء أشھر كاتبي القصة وكاتباتھا من األردن والعالم العربي
ــل: التعــاون،  ــة، مث ــذ كال الجنســین األدوار اإلیجابی ــي تنفی ــي تعن ــة والت ــم الحیادی ــز القی ــة ضــد المــرأة، وتعزی ــات التمییزی ــم والصف  ۰عــدم تشــجیع القی

والبطولة، والشجاعة، والكرم، وغیرھا ۲۸

 مثال۲۹
اقتصار صفة الشجاعة ومھارة الفروسیة على الذكور كما في نموذج التلخیص اآلتي

 مثال۳۰
نعت الذكور بالجبن كما في النص أدناه

استخدام لغة حساسة للنوع االجتماعي۳۱  كما في الجملة اآلتیة:
النساء شاركن الرجال في التعداد السكاني

نموذج تلخیص فقرة

ا ا الى المیدان، معتًدّ  ت”امتطى الفارس المقدام الشجاع حصانھ العربى األصیل ، و خرج بھ مزھًوّ
 بنفسھ، وھو یلوح بكلتا یدیھ  للجماھیر المحتشدة التى صفقت لھ طویًال تشجیًعا لھ لحفزه على

االنتصار، ثم دخل السباق وسط الھتاف المتواصل الذى منحھ مزیًدا من الدعم
والقوة؛ لیكون فى مقدمة الفائزین“م 

نزل األصدقاء عن األشجار، وسألوا صدیقھم: رأینا الدب یضع فمھ
قرب أذنك، ماذا قال لك؟ 

 أجاب: قال لي: الصدیق وقت الضیق، فال تصاحب ھؤالء الجبناء.م
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ثانًیا: اإلفصاح عن نوع الجنس أو عدمھ حسب الضرورة.
۱- الجمع بین المذكر والمؤنث  

 ۰ نظًرا لغیاب صیغ محایدة، فال یفضل استخدام لغة الجمع بلسان المذكر لیشمل اإلناث والذكور، ویعدُّ تقدیم المؤنث حًالّ مراعًیا النوع االجتماعي  
ون بالطریقة نفسھا.     وفق نوع النص وتیسیًرا للقراءة والفھم. عند اإلشارة إلى الرجال والنساء، فیقُدمَّ

 أمثلة:
 ۰ شارك أفراد األسرة اإلناث والذكور في ترتیب المنزل.

 ۰ حضر الطالب االحتفال. ُیستبدل بھا: حضر الطلبة االحتفال، أو حضر الطالب والطالبات االحتفال.

۲- تأنیث األلقاب والمناصب  
ال یجوز في ألقاب المناصب واألعمال أن یوصف المؤنث بالتذكیر، فمثًال

۰  النائب
۰ القاضي
۰ الرئیس
۰ العضو

۰ المتحدث     المتحدثة

مثال على استخدام لغة حساسة للنوع االجتماعي
۰ مدیرة المدرسة مخلصة۳۳   

۰ المشرفات على النوادي الثقافیة أسھمن بنشر التوعیة ۳٤   
۰ اقترحت الدلیلة السیاحیة على السائحین زیارة منطقتي: زي ودبین  

النائبة
القاضیة
الرئیسة
العضوة

 بدأ العام الدراسى الجدید. عرضت المعلمة على الطلبة االشتراك فى لجان األنشطة المدرسیة،
و كتبت أسماء اللجان على السبورة.م

قال عمر: سأنضم الى لجنة النظافة؛ لمتابعة نظافة الصف و المدرسة.م

قالت فرح: أحب لجنة البیئة، التى تزین الصفوف، و تعتنى بالحدیقة.ك

  رد أحمد متحمساً: أما أنا فأفضل لجنة النظام“ للمشاركة فى تنظیم اصطفاف الطلبة.م

قالت المعلمة: و ماذا عنك یا سارة؟

 قالت سارة: أرغب فى توعیة الطلبة باالھتمام بغذائھم و أجسامھم

 مثال۳۲
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۳- استخدام أسماء محایدة  للنوع االجتماعي  
۰ التحیید ھو استخدام أسماء ال تعبر عن نوع الجنس بدًال عن األشخاص، إذا لم یخّل ذلك بالمعنى. أي عدم استخدام المصطلح الذي یحدد الجنس،  

   وُیستبدل بالكلمات الخاصة بالجنس كلمة محایدة بین الجنسین؛ لتجنب ربط الرجال والنساء بمھنة معینة. یفضل استخدام أسماء جامعة، أو مجردة،  
   أو مصدریة تدل على الوظیفة، أو المنصب، أو المفھوم، مثل: استخدام مصطلح (قیادات) عوًضا عن (قادة)، و(دار رعایة الشیخوخة) عوًضا عن 

   (دار المسنین)، و(الطلبة) بدًال من الطالب).

أمثلة على استخدام مصطلح غیر محاید:
۰ ما أعظم العلماء! ۳٥   

أمثلة على استخدام مصطلح محاید
۰ في الماء الذي یشربھ البشر ۳٦   

۰ مر كثیر من الناس من جانب الصخرة ۳۷   

جدول قیاس التحیز المبني على النوع االجتماعي في اللغة النصوص والتمرینات

جدول ٤:
اللغــة المســتجیبة للنــوع االجتماعي

 
اللغة غیر حساسة للنوع االجتماعي: ال تراعي النوع االجتماعي وقد تحیل القارئ والقارئة إلى التمییز ضد المرأة

مثال: العلماء، المفكرون، الكّتاب

اللغة محایدة: ال تحتوي تمییًزا مبنًیّا على النوع االجتماعي
مثال: القیادات، الطلبة، اإلنسان.

اللغة حساسة للنوع االجتماعي: تساوي بین الجنسین
مثال: الكاتب والكاتبة، القاضیة والقاضي

جــدول ٤.۱- اللغــة المســتجیبة للنــوع االجتماعي- النصوص

جــدول ٤.۲- اللغــة المســتجیبة للنــوع االجتماعــي- التمرینات

غیر حساســة

محایدة

سة حسا

غیر حساســة

محایدة

سة حسا

الوحدة

الوحدة

الدرس

الدرس

اإلجمالي

اإلجمالي
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