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دور الجامعات الفلسطينية فـي تغييـر   إلى  تعرفالهدفت الدراسة  

الصــــورة النمطيــــة للمــــرأة فــــي الثقافــــة المجتمعيــــة، ولتحقيــــق أهــــداف 

الدراســة اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، وأظهــرت الدراســة أن 

مما يستدعي دور الجامعة تحديات كثيـرة منهـا: تحـدي المـوروث الثقـافي 

، كمـا أظهـرت أن  الصـورة واالجتماعي الذي يكرس هذه الصورة النمطية

النمطيــــة للمــــرأة الفلســــطينية فــــي الثقافــــة المجتمعيــــة هــــي الصــــورة 

ــام وتربيـــة  ــبخ إلعـــداد الطعـ ــزل والمطـ ــالمرأة مكانهـــا المنـ ــة؛ فـ التقليديـ

األوالد، وراحــة الــزوج، وهــي كــائن ســلبي وانفعــالي وضــعيف وأقــل كفــاءة 

امعات في تغيير جسدية وعقلية وتابع للرجل ال تملك القرار، وأن دور الج

الصــورة النمطيــة للمــرأة يتــرجم عبــر دور إدارتهــا ومناهجهــا ومقرراتهــا، 

ــق  ــك بتحقيـ ــة ، وذلـ ــطتها الطالبيـ ــا، وأنشـ ــدريس فيهـ ــة التـ ــاء هيئـ وأعضـ

تكـــــافؤ الفـــــرص بـــــين الجنســـــين فـــــي التخصصـــــات والمـــــنح والجـــــوائز 

واالبتعـــاث، وتمكـــين المـــرأة مـــن المناصـــب اإلداريـــة العليـــا، وتخصـــيص 

تقل كمتطلــــب جــــامعي يتنــــاول قضــــايا المــــرأة؛ كالمهــــارات مقــــرر مســــ

والمشــكالت والقــوانين والتشــريعات، ومراجعــة المقــررات، وتضــمينها 

أنشطة، وممارسات عمليـة؛ لتنميـة قـيم المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة، 

نسوية متميـزة، وأن يكـون  اذجمن خالل نم  وإبراز الصورة الجديدة للمرأة

فـــي تفهـــم وطـــرح قضـــايا المـــرأة، يعطيهـــا  عضـــو هيئـــة التـــدريس قـــدوة

المساحة لرسم صـورتها غيـر النمطيـة، ينـاقش الطلبـة ويوظـف مواقـف 

تربوية ليصحح ما شذ من رأي؛ إلبراز صورة المـرأة المنشـودة، وتوظيـف 

األنشـــــطة الطالبيـــــة للتبصـــــير بقضـــــايا المـــــرأة وممارســـــتها القيـــــادة 

 . الطالبية؛ لكسر الصورة النمطية

 :فتاحيةالكلمات الم

 الجامعات الفلسطينية. الصورة النمطية، المرأة، الثقافة.
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Abstract : 

The study aimed to identify the role of Palestinian universities in 

changing the stereotype of women in societal culture. To achieve the purpose 

of this investigation, Descriptive analytical approach has been employed. The 

study revealed that the challenge of changing the cultural and social heritage 

about woman requires effective role of universities. The study showed that 

the stereotype of Palestinian women in societal culture is a traditional image; 

as women's role is to stay at home or kitchen to prepare food, raise children, 

and to ensure the comfort of the husband. In this traditional image, women 

are seen to be a passive, emotional, and weak. They have less physical and 

mental abilities in comparison to men and must follow men without the power 

of decision making. The role of universities in substitute the stereotype of 

women stands out through its administration role, curricula and syllabi, and 

through its teaching staff and student activities. This can be done by 

introducing equal opportunities for male and female students in disciplines, 

grants, awards, scholarships and empower women to occupy top managerial 

positions, besides assigning an independent course for all students that 

addresses women's issues like skills, problems, laws, and legislation. The role of 

universities extends to the revision of courses to include activities and 

practices which help to develop values of equality between men and women. 

Also, it sheds light on the new/non-traditional image of women through 

introducing distinctive women examples. The teaching staff should be 
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example in understanding and raising women's issues, discussing them with 

students and employing educational situations to correct wrong concepts 

about woman, devoting student activities to highlight women’s issues, and 

giving opportunities to female students to practice student leadership. The 

study recommended the integration of educational, cultural, media, and 

religious systems to break the stereotype of women. 

key words: 

Palestinian universities, stereotype, women, culture. 

 : مقدمة

هي مؤسسات اجتماعية تربوية علمية ثقافية تعليمية تنمويــة،   إن الجامعات

ــه ــق أهدافـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــع مـ ــدها المجتمـ ــداد  ،أوجـ ــنظم إلعـ ــط مـ ــاد وسـ ــه إليجـ وغاياتـ

 ،الطاقــات والقــوى البشــرية المؤهلــة والعلميــة، وغــرس قــيم ومعتقــدات المجتمــع

ن اكتســاب األنمــاط الســلوكية وتمكــين أبنائــه مــ  وتكــوين اتجاهــات إيجابيــة تجاههــا،

 المرغوبة .

فــالتعليم الجــامعي مــن أخطــر المراحــل التعليميــة بعــدا وتــأثيرا وعمقــا فــي  

، وتجديد الخطاب التربوي في ألفراد والمجتمعات، وتجديد الفكراتجاهات وتوجهات ا

 أبنائها. 

وتحتل المؤسسات التربوية والتعليمية موقعا مهما فــي تقــديم المضــامين  

ــم  ــن ثــ ــا، ومــ ــاعلهم معهــ ــمن تفــ ــة تضــ ــة وتعليميــ ــئة، بقوالــــب تربويــ ــة للناشــ القيميــ

اكتسابها وتمثلها سلوكا والتزامــا، وتبــرز أهميــة تلــك المؤسســات مــن خــالل الفتــرة 

ن حياته في المؤسسة المنوطة بها في تعهدها لإلنسان، حيث يقضي فترة طويلة م

 .)33: 2018(جبارة،  التربوية

المؤسســــة األولــــى المســــئولة عــــن إكســــاب األفــــراد القــــيم  فالجامعــــة هــــي

وتأهيلــه  نســانوالموجهــات إلحــداث التغييــر، وهــي المحضــن األول إلعــادة صــياغة اإل

، فهــي مــن أهــم العناصــر التــي تــؤثر فــي المجتمــع وقيمــه ومتغيراتهــا الجديــدة للحيــاة

 ، وأفكاره.هاتهواتجا

وإذا لــــم تقــــم الجامعـــة بـــالوقوف علـــى مشـــاكل المجتمـــع، وعيوبـــه ونواقصـــه 

ومشــكالته، ولــم تقــم علــى حلهــا وعالجهــا فــال فائـــدة منهـــا، ألنــه كمــا تتــأثر الجامعــة 

ــه وتتحمـــل  ـــه وال تخــــضع لهيمنتـ ـــؤثر فيـ ــود وتـ ــا أن تقـ ــا أيضـ ــا ؛ يجـــب عليهـ بمجتمعهـ
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جاح الجامعة في أي مجتمع مرهون بمـدى تفاعلهـا  فن ،مسؤوليتها في عملية التغيير

 ).174: 2008 معه واالقتراب منه (شرقي،

ــر والتنميــة،  فالتحــديات اليــوم تســتلزم النظــر للجامعــات كمؤسســات للتغيي

إلى جانــب  ،والتركيز على ما يجب أن تقوم به ،تتجاوز أدوارها التقليدية إلى أدوار جديدة

وهــذه التحــديات تســلط الضــوء علــى أدوار  تعزيز البناء المعرفي والمهــاري والقيمــي،

ــات، ــدة للجامعـ ــة  جديـ ــع طبيعـ ــق مـ ــد تتوافـ ــوع جديـ ــن نـ ــة مـ ــا بعالقـ ــرتبط بمجتمعهـ تـ

  مشكالته وطموحاته.

فالجامعات مدعوة أكثر من أي وقت مضى لممارسة دورها الريادي والقيــادي 

وتفعيــل  وبآمالــه وتطلعاتــه، ،وربــط خططهــا بــه المجتمــع، فــي إدارة وتوجيــه قضــايا

وإحــداث تغييــر إيجــابي مــن خــالل بنــاء رؤيــة   ،دورها فــي حــل مشــكالته، وتوجيــه طاقاتــه

 ).19 :2016 فكرية دافعة للتغير (التميمي،

بأنهــا تقــوم إذ تتميــز عــن بــاقي المحاضــن التربويــة األخــرى؛  تختلــف الجامعــةف

وغربلة التــراث الثقــافي ممــا يعتريــه مــن شــوائب ثقافيــة، وشــطط على أساس تنقية  

 ، ومواقف مسبقة.فكري

تتوجه إليها األنظار، وتشرئب إليها األعناق فــي اإلعــداد،   وألنها بهذه المكانة

خاصة في خضــم ســطوة نظــرة ســلبية للمــرأة   ،والبناء، والتوجيه، واإلصالح، والتغيير

ومــا ركــز فــي التــراث الثقــافي  اهيم المغلوطــة،ومــن خــالل المفــ  تراكمــت عبــر األجيــال،

تتحــرك  ،مــن صــور نمطيــة حــول المــرأة، تحولــت إلــى مســلمات وقناعــات واالجتمــاعي

المــــرأة مــــن خاللهــــا وفــــي إطارهــــا ؛ بــــل وبــــوحي منهــــا، ممــــا يعــــوق إســــهام المــــرأة 

فضال عما تتركه من جروح وندوب  ومسيرتها، ويعطل طاقاتها في تنمية مجتمعها،

 .سري االجتماعيجتماعية لديها، توهن النسيج األنفسية، وا

ــنة لتنميـــة ــالحة والحاضـ ــة الصـ ــد البيئـ ــة يعـ ــع الجامعـ ــاه  فمجتمـ ــر واالتجـ الفكـ

ــحيح، ــة الصـ ــن ثقافـ ــة مـ ــوفره للطلبـ ــا يـ ــوعي، بمـ ــول  والـ ــحيحة، حـ ــوية وصـ ــحية وسـ صـ

المســاواة بــين المــرأة والرجــل، وتمكــين المــرأة، بمــا يؤكــده الخطــاب الــديني  مفــاهيم

ــا،  ــرأة وتنميتهــ ــاركة المــ ــز مشــ ــى تعزيــ ــة إلــ ــايا، والحاجــ ــذه القضــ ــول هــ ــتنير حــ المســ

ــا، ــرأة، ومســــاعدتها علــــى نيــــل حقوقهــ ــر ثقافــــة عمــــل المــ ــاوز  وتمكينهــــا، ونشــ وتجــ

الصورة النمطية للمــرأة   قدرة تغييرأنها من تملك  أي    كافة.المعوقات والصعوبات  

، وإعادتهـــا لمكانتهـــا التـــي تكبلهـــا وتقيـــد إســـهاماتها، وتضـــعها فـــي الصـــف الخلفـــي

 وصورتها المشرقة

فقــد أســهمت المــرأة علــى مــر العصــور بشــكل فعــال وناشــط فــي المجــاالت 

كما شاركت في بناء الحضارة، ،  االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية كافة
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فمــا تــزال النســاء والفتيــات  ،ال، وعلــى الــرغم مــن هــذه اإلســهام المهــموإعــداد االجيــ 

يعــانين اليــوم مــن اإلقصــاء والتهمــيش، ويــواجهن صــعوبات تحــول دون مشــاركتهن 

في المجال االجتماعي، وغير ذلك من المجــاالت، وتنبــع هــذه الصــعوبات مــن التقاليــد 

(منظمـــة  للـــدين والممارســـات غيـــر اإلســـالمية ومـــن ســـوء الفهـــم والتفســـير الخطـــأ

 ).3: 2016التعاون اإلسالمي، 

ــذلك ــه البحـــوث  لـ ــام بتوجيـ ــرورة االهتمـ ــة علـــى ضـ ــات الحديثـ ــت االتجاهـ أجمعـ

 واســتجابة لــذلك  فقــدألوضاع المرأة ومشكالتها، وكيفية مواجهة تلك المشــكالت، 

علــى ســبيل المثــال ال   أخذت صــورة المــرأة محــور اهتمــام كبيــر مــن الدراســات، فمنهــا

الحصر؛ ما تناول صورة المرأة في األمثــال الشــعبية الفلســطينية مثــل: دراســة نجــم 

: صــورة المـــرأة فــي كتــب )2006كدراســة العســالي (  المنــاهج،ومنها في    ،)2006وعلى (

التربيــة المدنيــة فــي المنهــاج الفلســطيني، وكــذلك فــي اإلعــالم كدراســة مركــز شــئون 

لــم تتوقــف و ،قطــاع غــزة"إلعالم الفلسطيني): صورة المرأة في وسائل ا2010(  المرأة

ــؤتمرات ــاح: المـ ــة النجـ ــؤتمر جامعـ ــا: مـ ــات الفلســـطينية ومنهـ ــدها الجامعـ ــي تعقـ  التـ

)، ومــــؤتمر جامعـــة النجــــاح الــــدولي: 2017( المـــرأة واإلعــــالم وتحــــديات ثـــورة االتصــــال

 االســتعمار ســياق  فــي النســاءالنســاء مــا بــين األبويــة والفكــر االســتعماري، تجــارب 

ــرأة الفلســــطينية "بنــــاء وأدوار فــــي ظــــل 2019( ــة اإلســــالمية "المــ )، ومــــؤتمر الجامعــ

مؤتمر جامعة اإلسراء الدولي: تعزيز حقوق المــرأة الفلســطينية و")،  2017(  التحديات"

ومــؤتمرات جامعــة القــدس المفتوحــة   ،(2019)  "في ضوء االتفاقيات والتجارب الدولية

 ة لمناهضة العنف واالتفاقيــات الدوليــةالفلسطينية بين السياسات الوطني  المرأة:

)، ومــؤتمر "المــرأة 2012(" )، و"المــرأة الفلســطينية واقــع وتحــديات ومســتقبل2017(

 ). 2009( "والقيادة في الدولة والمجتمع

 مشكلة الدراسة:

لعــل مــن المشــاهد والمســموع مــا يعانيــه المجتمــع الفلســطيني كغيــره مــن 

ــة  ــن أزمـ ــة مـ ــات العربيـ ــرأةالمجتمعـ ــايا المـ ــي قضـ ــة فـ ــف  ،وجدليـ ــاالت العنـ ــد حـ وتزايـ

واالضـــطهاد وانتهـــاك للكرامـــة اإلنســـانية ضـــد المـــرأة، ممـــا يتطلـــب اســـتنفار دور 

المحاضــن التربويــة؛ وخاصــة الجامعــات لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي التجديــد والتغييــر، 

م واســتبعاد القــي ،يجابيــة حــول المــرأةشخصــية األفــراد، وترســيخ القــيم اإل وتشــكيل

النســوية للقيــام بــدورها اإليجــابي فــي المجتمــع، وكــذلك  وتصــدير القيــادات ،الســلبية

الســلبية للمــرأة فــي التــراث الثقــافي، وإبــراز  فــي تغييــر الصــورة النمطيــة مســئوليتها

عانــت المــرأة الفلســطينية مــن اضــطهاد مــزدوج؛  خاصــة وقــد الصــورة اإليجابيــة لهــا.

ذلــك ، قــائم علــى التمييــز بــين الجنســين ســويوجن قومي بسبب االحــتالل اإلســرائيلي،

أن المجتمع ما زال يحاصــرها بصــورتها النمطيــة، التــي رســمها لهــا، ويــرفض التخلــي 
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وهــذا يعكــس قــوة المــوروث الثقــافي، وتــأثيره فــي  عنهــا، وال يريــدها أن تخــرج عنهــا،

 المجتمع.

ومــــع مــــا تبــــذل المؤسســــات التربويــــة والتنمويــــة مــــن جهــــود حثيثــــة؛ ســــواء 

لتغيير الصورة النمطية للمــرأة الفلســطينية فــي عــدة مجــاالت،  ،ومية أو األهليةالحك

إال أن التحديات ما زالت قائمة، والبد مــن دور نــوعي للتغييــر، ممــا يشــير إلــى الجامعــة 

البــد مــن تســليط و، صناعة المفاهيم، وتوجيــه الثقافــةكمؤسسة للتغيير والتطوير، و

ــي ــة فـ ــى دور الجامعـ ــوء علـ ــد  الضـ ــة نقـ ــي عمليـ ــرأة، وفـ ــة للمـ ــورة النمطيـ ــديل الصـ تعـ

وفــي إعــادة   ،الموروث الثقافي الفلسطيني، وتأصيل المفاهيم اإليجابية تجاه المــرأة

بنـــاء اإلنســـان الفلســـطيني، وتعزيـــز نســـيجه المجتمعـــي؛ ممـــا يـــنعكس علـــى إعـــداد 

ذاتــه،  المرأة وتأهيلها؛ تمكينا ودعمًا لقضاياها المختلفة، بوصــفها قضــايا المجتمــع

 ،حتــى تقــوم بــدورها مــع الرجــل لإلســهام الفاعــل فــي التنميــة المجتمعيــة واإلنســانية

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتركز على تحديد الدور الذي يمكن أن تؤديه الجامعة في 

 تغيير الصورة النمطية للمرأة، وتتمثل مشكلتها في السؤال الرئيس اآلتي:

غيير الصورة النمطية للمرأة في  ما دور الجامعات الفلسطينية في ت

 الثقافة المجتمعية؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: 

 ما الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية في الثقافة المجتمعية؟-

ما أهم التحديات التي تستدعي دور الجامعات الفلسطينية لتغيير الصورة النمطية -

 للمرأة ؟ 

ت المقترحة التي يجب أن تتخذها الجامعات الفلسطينية لتغيير ما أهم اإلجراءا-

 الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية في الثقافة المجتمعية؟ 

 أهداف الدراسة:

 الكشف عن الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية في الثقافة المجتمعية.-

مطية للمرأة  إبراز أهم التحديات التي تستدعي دور الجامعات لتغيير الصورة الن -

 الفلسطينية. 

تقديم تصور لإلجراءات المقترحة التي يجب أن تتخذها الجامعات الفلسطينية  -

 لتغيير الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية في الثقافة المجتمعية. 

 أهمية الدراسة:
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تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية تغيير الصورة النمطية للمرأة خدمة للمرأة  -

 والمجتمع نفسه.  

 ندرة الدراسات التي تبحث في دور الجامعة في تغيير صورة المرأة النمطية.-

 حاجة المكتبة لمثل هذه الدراسات. -

ل المرأة،  قد تسهم هذه الدراسة في تفتيت، وإعادة تركيب الثقافة المجتمعية حو -

 التي تضع المرأة في سياق من النمطية السلبية المعطلة.

  ،والطلبة ،والقيادات النسوية ،قد يستفيد من هذه الدراسة المسئولون-

 ومؤسسات المجتمع المدني. 

تقدم الدراسة مقترحًا لدور الجامعة في تغيير الصورة النمطية للمرأة، يمكن أن   -

 .والتربويينيحوز اهتمام الباحثين 

 : الدراسة حدود

 واإلعالم،  المناهج، في المبثوثةللمرأة  النمطية الصورة على  الدراسة ستقتصر 

 . الثقافة  مكونات من  سواها دون  الشعبية، واألمثال

 :  الدراسة منهج

 . المكتبي المسح ومنهج التحليلي الوصفي المنهج الباحث سيتبع

 مصطلحات الدراسة: 

 المصطلحات اآلتية:تستخدم الدراسة 

هو جملة األفعال والواجبات التي يتوقعها المجتمع مــن هيئاتــه وأفــراده ممــن  :الدور

 ).149: 1984يشغلون أوضاعًا اجتماعية في مواقف معينة (خاطر، 

، مجمــوع المهــام والبــرامج واألنشــطة الممنهجــة :ويقصــد بالــدور فــي هــذه الدراســة

ات ، وأعضــاء هيئــة مــن خــالل: اإلدارة ، والمقــرر  التــي تقــوم بهــا الجامعــة واإلجــراءات

 .للمرأة الفلسطينية لتغيير الصورة النمطية التدريس ، واألنشطة الطالبية

: عرفها لبمان بأنها: "الصورة المشتركة التي يحملهــا مجموعــة مــن الصورة النمطية

األفراد، التي تتكون غالبًا من رأي مبسط أو ناقص أو مشوه، وقــد تتمثــل فــي موقــف 

 ).51: 2014(الحمايدة،  ة أو حدث ماعاطفي تجاه شخص، أو قضي
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 ،والمعتقـــــدات، تعـــــرف بأنهـــــا "مجموعـــــة األفكـــــار، والقـــــيم و الثقافـــــة المجتمعيـــــة:

ــد ــادات ،والتقاليـ ــنظم ،واألخـــالق  ،والعـ ــارات ،والـ ــر ائـــقوطر  ،والمهـ ــلوب  ،التفكيـ وأسـ

 ،والروايــة ،واألدب ،والــرقص الشــعبي ،والتصــوير ،والنحــت ،والفــن ،والعــرف ،الحيــاة

ووســائل االتصــال واالنتقــال، وكــل مــا صــنعته يــد  ،والتــاريخ ،والفلســفة ،واألســاطير

أو متوارثــة مــن األجيــال الســابقة،  ،ومعنويــة ،وأنتجه عقله من أشياء ماديــة  ،اإلنسان

 ).19: 1994 (ناصر، نتيجة عيشه في مجتمع معين" ؛ أو أضافها إلى تراثه

 :  الدراسات السابقة

ندرة الدراسات التي بحثت في دور الجامعة في تغيير الصورة النمطية يالحظ  

ــلة  -حســـب علـــم الباحـــث -للمـــرأة فـــي الثقافـــة المجتمعيـــة  وهنـــاك دراســـات ذات صـ

 بصورة المرأة يعرضها الباحث كما يأتي:

) بعنــوان: صــورة المــرأة الكويتيــة فــي اإلعــالم الكــويتي 2014( دراســة الســليمي

اســـتهدفت الدراســـة تعـــرف مـــدى إســـهام  ،ات الكويتيـــات"مـــن وجهـــة نظـــر اإلعالميـــ 

وسائل اإلعالم الكويتي في تحســين أو تشــويه صــوة المــرأة الكويتيــة مــن وجهــة نظــر 

اإلعالميـــات الكويتيـــات، وتعـــرف مالمـــح الصـــورة النمطيـــة والصـــورة الذهنيـــة التـــي 

ط تقـــدمها وســـائل اإلعـــالم فـــي الكويـــت عـــن المـــرأة الكويتيـــة، وكـــذلك تعـــرف األنمـــا

الصحفية التي تستخدمها وسائل اإلعالم الكويتية للتحدث عــن المــرأة. واســتخدمت 

 ،الباحثــة المــنهج الوصــفي مــن خــالل المســح الميــداني عــن طريــق العينــة العشــوائية

) مــــن 99واالســــتبانة كــــأدوات لجمــــع بيانــــات الدراســــة، وشــــملت عينــــة الدراســــة (

ســة؛ أن إســهام وســائل اإلعــالم اإلعالميــات الكويتيــات. وكــان مــن نتــائج هــذه الدرا

الكويتيــة فــي تحســين وتشــويه صــورة المــرأة مهــم، ولــه دور كبيــر فــي تحســين صــورة 

المرأة، وفي الحد من صور التمييز نحوها، وقد بينت النتــائج أهميــة صــورة المــرأة فــي 

اإلعالم المرئي، فيما كان للصحافة المطبوعة دور ضعيف في تحسين صورة المرأة، 

ن اإلعالم الكويتي يبــرز قصــص نجــاح الرجــل بشــكل أكبــر مــن المــرأة، وذلــك أكما تبين  

 .يعكس تمييزا ضد المرأة

) اسالم  المرأةبعنوان  Aslam  )2013دراسة  تمكين  ومسارات    ؛ :  التعليم 

المرأة   صورة  تغيير  في  للتعليم  الفعال  الدور  تحديد  الدراسة  استهدفت  التغيير، 

ل   وتطويرها نحو األفضل، وذلك من خالل
ٍ
تحسين الواقع االجتماعي واالقتصادي لك

من الرجل والمرأة، وكانت العينة متنوعة من النساء (ربات بيوت، ونساء عامالت)، 

وبنغالديش،  الهند،  من  فئات  على  وزعت  كأداة  االستبانة  الدراسة  واستخدمت 

الدراسة  واستخدمت  المرأة،  حياة  تغيير  في  التعليم  دور  من  للتحقق  وباكستان 

المبحوثين،  الم من  كبيرة  وأعداد  واسعة،  مناطق  على  واشتملت  المسحي،  نهج 

التعليم وسيلة مهمة في   أن  نتائجها  اليونسكو، وأظهرت  برعاية  الدراسة  وأجريت 
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تتحقق سابقًا لصالح المرأة، وكان للتعليم  تغيير مواقف وقيم وعادات اجتماعية لم 

سا المجتمع  في  جديدة  مفاهيم  تشكيل  في  فعال  المرأة،  دور  تمكين  على  عدت 

االقتصادية،   األعمال  من  الكثير  في  المشاركة  المرأة  استطاعت  التعليم  وبفضل 

مهمشة، فيها  كانت  بلدان  في  القانوني  وضعها  تحسين  من  المرأة   وتمكنت 

من   لذاتها  تبني  وهي  المرأة،  تمكين  على  يعمل  التعليم  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 

 .هذا يدعم صورتها في المجتمعخالل التعليم صورة إيجابية، و

باينتر   االجتماعي "   بعنوان:  Paynter (2011)دراسة  للنوع  النمطية    الصورة 

النسو الشخصيات  دراسة   وية تمثيل  الدراسة  استهدفت  األطفال"،  قصـص  فـي 

في   مبيعًا  األكثر  األطفال  قصـص  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  التمييز 

المتحدة األمريكية، (  الواليات  الدراسة من  ) كتابا من كتب األطفال  51وتكونت عينة 

) منهـا  مبيعـًا،  () 48األكثر  عام  صادرا  صا2010كتابا  كتب  وثالثة   ،() عام  ، ) 2011درة 

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل محتوى القصص، ولهذا الغرض 

) من  مكونة  مطولة  قائمة  منها:  110أعدت  المحاور  من  عدد  تحت  صنفت  فقرات،   (

القصص  تلك  في  الرئيسة  والشخصيات  القصص،  تلك  في  الواردة  الرسـوم 

اردة والمهن المنسوبة إليها، وشخصية وأدوارهـا وصـفاتها، وبـاقي الشخصيات الو

الجانب   في  تحسنًا  الدراسة  نتائج  وأظهرت  القصص،  تلك  في  الواردة  واألم  األب 

النمطيـة، بالصـورة  للمرأة في قصص األطفال، ويرجع و  المتعلق  المتدني  التمثيـل 

التمثيل المتدني للمرأة في بعض القصص لكون مـؤلفي تلـك القصـص مـن الرجال،  

رت كذلك ارتباط الشخصيات المجسمة في تلك القصص (كالحيوانات الواردة وأظه

في تلك القصص) بشخصيات ذكورية، ولم تتسم شخصية المرأة في تلك القصص 

 . بالثقة الزائدة

) والرفاعي  الناجي  العربية    :بعنوان) 2011دراسة  اللغة  المرأة في كتب  صورة 

العربية  المملكة  في  والمتوسط  االبتدائي  التعلـيم  مرحلتـي  في  االجتماعية  والمواد 

فـي  الدراسـية  الكتب  في  المرأة  استكشاف صورة  الدراسة  استهدفت  السعودية، 

ي مرحلتـي التعليم االبتدائي والمتوسط، وذلك من خالل أدوار المرأة، والمجاالت الت

اللغة  كتب  في  لها  االجتماعية  والحالة  المرأة،  عن  الحديث  عنـد  لهـا  التعـرض  تم 

االجتماعية والمواد  والمواد   ،العربية  العربية  اللغة  كتب  الدراسة  عينة  وشملت 

المملكة  في  األساسي  التاسع  حتى  األول  من  الدراسية  للصفوف  االجتماعية 

السعودية أداة  واستخدم  .  العربية  بإعداد  وقاما  المحتوى،  تحليل  منهج  الباحثان 

الحالة  المجاالت،  محاور(األدوار،  ثالثة  إلى  مقسمة  استبانة  وهـي  الدراسة، 

أن الدراسة  نتائج  وأظهرت  المناهج،  بتحليل  الباحثان  قام  ثم  ومن    االجتماعية)، 

  ألم، الفتاة، التلميذة،األدوار الخاصة بالمرأة قد جاء ترتيبها تنازليًا على النحـو اآلتي: ا

المعلمة البنت،  المرأة،  وبالنسبة األخت،  الممرضـة،  الجـدة،  الزوجـة،  الطبيبة،   ،
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والتعليمي،   التربوي  والتاريخي،  الديني  اآلتي:  النحو  على  جاءت  فقد  للمجاالت 

االج الحالة  بخصوص  أما  األخالقي،  األسري،  المهني،  للمـرأة  التقليـدي،  تماعية 

 الزوجة، المطلقة، األرملة. :تيـبفكانـت بالتر 

) بعنوان: "صورة المرأة في وسائل اإلعالم  2010دراسة مركز شؤون المرأة (

حالة دراسة  غزة  -  الفلسطينية  صورة ".  قطاع  مالمح  تعرف  الدراسة  استهدفت 

المختلفة، اإلعالم  وسائل  في  الغزية  طو  المرأة  المرأة    رائقتحديد  صورة  تحسين 

اإلعالم في  الجهات    الغزية  وتحديد  المطلوبة،  والتدخالت  واإلجراءات  والسياسات 

وكان   فيها،  التأثير  وكيفية  اإلعالم،  سياسات  توجيه  وضع  في  والمؤثرة  المسؤولة 

من نتائج الدراسة أن الصورة الحالية للمرأة الغزية تقدم بصورة نمطية تتقدم فيها  

االنساني، على  والوطني  اإلنجاز،  على  من  تقدم  و  المعاناة  بدال  للرجل  كتابع  المرأة 

تابعة،  نمطية، سلبية،  اإلعالم صورة  في  المرأة  وأن صورة  المستقلة،  شخصيتها 

ولكن المرأة الفلسطينية تضيف صفة أخرى جديدة وهي امرأة منقسمة؛ بسبب ما  

انقسام من  الفلسطيني  الشعب  عليه  المرأة    ،أصبح  وصورة  ضعيفة،  صورة  وهي 

ت ال  وإغراء  كجسد  العربي  األنثى  اإلعالم  في  تظهر  التي  نفسها  بالدرجة  ظهر 

هي   الضعيفة  الباكية  المضطهدة  الممنوعة  المقهورة  المرأة  وصورة  والغربي، 

انتشارا، األكثر  الغالبة و   الصورة  اإلغاثية  الظروف  بسبب  النمطية  من  الكثير  فيها 

م البيوت صورة المرأة التي تعاني من هدو  على وضع المرأة الفلسطينية في العالم،

صورة فيها الضعف وقلة الحيلة، وعدم القدرة    ،والفقر والحرمان، ومن واقع صعب

صورة المرأة الجاهلة غير الواعية وغير المنظمة،  على التعايش مع الواقع، وكذلك 

ضرورة دمج قضايا المرأة والقضايا التنموية   وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها

 .أخذها بمعزل عن قضايا المجتمعواالجتماعية والثقافية، وعدم  

العسالي   ب2006(دراسة  المدنية :  عنوان)  التربية  كتب  في  المرأة  صورة   "

الفلسطيني"،  المنهاج  في  األساسي  والتاسـع  والثـامن  السـابع  للصـفوف 

المدنيـة  التربيـة  كتب  في  تناولها  وكيفية  المرأة  صورة  معرفة  الدراسة  استهدفت 

السابع الفلسطينيو  لصفوف  المنهاج  في  األساسي  والتاسع  وتكونت   ،الثامن 

عينة الدراسة من كتب التربية المدنية لصفوف السابع والثامن والتاسـع األساسـي 

الفلسطيني المنهاج  وقامت  ،فـي  المحتوى،  تحليل  منهج  الدراسة  واستخدمت 

العم واختيار  واألسرة،  المرأة  وهي:  محاور  عدة  تتضـمن  جداول  ل بتصميم 

التربية والتعليم، وحق   النـوعين، والمساواة في  بـين  الوظـائف  والمساواة في تقلد 

السياسـية المشاركة  في  ممثلة    .المرأة  كانت  المرأة  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 

ولكن بشكل عشوائي، وغير منهجي في منهاج التربية المدنية للصف السابع وحتى 

األساسي بضر  ، التاسع  الدراسة  المرأة  وأوصت  تمثيل  بنوعية  االهتمام  ورة 

النمطيـة حيز  من  توزيع   ،وإخراجها  بمراعاة  المناهج  على  القائمين  حرص  وضرورة 
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وزيادة   ما،  حد  إلى  المجتمع  وواقع  يتمشى  بما  والمرأة  الرجل  بين  بعدالة  المهن 

القوة فيها،   نقاط  تعزيز  على  للعمل  الفلسطينية  المناهج  وتحليل  لتقييم  الجهود 

 مواطن الضعف أينما وجدت.  وعالج

وعل نجم  الشعبية  2006(ي  دراسة  األمثال  في  المرأة  "صورة  بعنوان:   (

الكشف الدراسة  استهدفت  عن    الفلسطيني"،  المقدمة  الصورة  توافق  مدى  عن 

واستخدمت  اإلسالمي،  المنظور  مع  الفلسطينية  الشعبية  األمثال  في  المرأة 

مثل  )100(  الدراسة من  ، وتكونت عينةالمنهج الوصفي التحليلي وتحليل المضمون

األمثال  أن  الدراسة  نتائج  أهم  من  وكان  السن،  كبار  ألسنة  على  متداول  شعبي 

للمرأة متعددة  صورا  قدمت  وتربوية،    :الشعبية  واقتصادية  واجتماعية  ثقافية 

كما   في تشكيل جوانب الصورة العامة للمرأة في المجتمع الفلسطيني، وأسهمت 

مع   تتعارض  سلبية  وصور  للمرأة،  إيجابية  صور  على  الشعبية  األمثال  اشتملت 

معايير الكتاب والسنة، وأوصت الباحثتان بالعمل على تأصيل التراث الفلسطيني، 

وإقصاء كل ما يتعارض مع تعاليم اإلسالم، وتفعيل اإلعالم الفلسطيني في إحياء  

 .مشرقة للمرأةاألمثال الشعبية التي عبرت عن الصورة ال

والسعافين  الجرباوي  الكتب )  2004(  دراسة  في  االجتماعي  "النوع  بعنوان 

الفلسطينية النوع "  المدرسية  مفهوم  تعمق  مدى  بيان  الدراسة  استهدفت 

للصفوف  العربية  اللغة  كتب  العينة  وشملت  المدرسي،  المنهاج  في  االجتماعي 

ا وكتب  والثـامن،  والسابع  والثالث  والثاني  والرابع  األول  األول  للصفوف  لرياضيات 

وكتب  والسادس،  األول  للصفين  العلوم  وكتب  للصفوف   والسادس،  االجتماعيات 

السادس  للصفين  التكنولوجيا  وكتب  الخامس،  باستثناء  الثامن  حتى  الثاني  من 

واستخدم السادس،  للصف  والحرف  الفنون  وكتاب  منهج    الدراسة  توالثامن، 

ن إعداد  وتم  المحتوى،  نتائج  تحليل  وأظهرت  التحليل،  عملية  إلجـراء  خاص  موذج 

األنثويـة  التعابير  على  الذكورية  اللغوية  التعابير  سيادة  الدراسية  الكتب  تحليل 

المستخدمة في كتب العينة، وظهور المرأة في أدوار وأنشطة محدودة خـارج البيـت، 

وا االجتماعي،  بالنوع  المرتبطة  لألدوار  النمطية  الصورة  في  وتكـريس  لتخبط 

واألدبي  العلمي  التراث  وتجاهل  االجتماعي،  النـوع  على  الدالة  اللغة  استخدام 

تحقيق  تضمن  مئوية  نسبة  تحديد  بضرورة  الدراسة  وأوصت  للمرأة،  والسياسي 

المرأة   واقع  وتجسيد  المدرسية،  الكتب  في  االجتماعي  النوع  تمثيل  في  العدالة 

 .الصورالعلمي عبر النصوص والتاريخي والنضالي و 

بعنوان "صورة المرأة والطفل بين الموروثات الشعبية  )  2001(دراسة محمد  

اإلعدادية" بالمرحلة  العربية  اللغة  صورة    ، ومقررات  تعرف  الدراسة  استهدفت 

المرأة والطفل كما يمكن قراءتها في األمثال الشـعبية، وذلـك حتى يمكن تحديد ما  
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وتعرف مدى    ،ير ذلك من خالل المثل الشعبيزوجة، أو أما، أو غ  :ة المرأةيميز مكان

وشملت والطفل،  المرأة  بقضايا  اإلعدادية  المرحلة  في  القراءة  مقررات   اهتمام 

بالمرحلة   الثالثة  للصفوف  القراءة  كتب  في  المتضمنة  الدروس  الدراسة  عينة 

بطاقة   وأعدت  المحتوى،  تحليل  منهج  الباحثة  واستخدمت   ، مصر  في  اإلعدادية 

تتناول  و  للتحليـل، لم  اإلعدادية  بالمرحلة  القراءة  كتب  أن  التحليل  نتائج  أظهرت 

المجتمع،  في  ومنزلتها  يتناسب  التي  الكافي  بالقدر  أدوارها  تبرز  أو  المرأة  قضايا 

أوالدها،   على  والعطف  بالحنو  تتصف  التي  األم  علـى  القراءة  كتب  تناول  واقتصر 

محدودة المرأة  فأدوار  ا   ، وبذلك  تعكس  الجنسين،  والمناهج  بين  المبرر  غير  لتمييز 

أو بعض األعمال  ؛  واألدوار المحددة للمـرأة   المنزلية،  التي تجعلها أسيرة األعمال 

بيان أدوارها في المناهج، وإجراء  و  التقليدية، وأوصت الدراسة بتعزيز حضور المرأة،

المرحلتي في  العربية  اللغة  مقررات  في  والطفل  المرأة  صورة  تتناول  ن دراسـات 

 االبتدائية والثانوية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

يتضح من العرض السابق مدى اهتمام الدراسات السابقة بدراسة صورة المرأة،    -

 .وأظهرت الدراسات السابقة أن صورة المرأة صورة نمطية تقليدية

السابقة   - الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  التي   تتفق  المرأة  الكشف عن صورة  في 

)، وبعضها في  2010)، ومركز شئون المرأة (2014(  كان بعضها في اإلعالم السليمي

والقصة   ،)2011)، والناجي والرفاعي (2006(  والمناهج العسالي  ،Aslam  )2013التعليم (

Paynter (2011) محمد الشعبي:  التراث  في  وبعضها  وعلي 2001(  ،  ونجم   ،(  )2006  ،(

لمجاالت أوسع، فهي    وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها

أو   المناهج  أو  اإلعالم  يمثل  التي  ككل  المجتمع  ثقافة  في  المرأة  صورة  في  تبحث 

كما   المجتمعية،  الثقافة  وعناصر  تكوينات  فكلها  الثقافة،  مكونات  بعض  التراث، 

المنهج المسح المك الحالية  الدراسة  تبي فهي دراسة نظرية، وتعد امتدادا  اتبعت 

 للدراسات السابقة وتكامال معها.

دور   - في  تبحث  التي  الدراسات  أوليات  من  كونها  في  الحالية  الدراسة  وتميزت 

الجامعات في تغيير الصورة النمطية للمرأة عبر آليات وإجراءات، واستفاد الباحث 

 من الدراسات السابقة في إثراء الدراسة.

سؤال الفرعي االول الذي ينص على: ما الصورة النمطية للمرأة  إجابة ال

 الفلسطينية في الثقافة المجتمعية؟
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تتعدد القواسم المشتركة في نمطية صورة المرأة في كثير من المجتمعات  

وتزداد هذه القواسم في ظل العولمة، ومهما كانت القواسم المشتركة   وثقافاتها،

 المرأة ينعكس سلبًا على دورها في المجتمع.صورة  واالختالفات؛ فإن تنميط

 الصورة لغة:

بأنها "تصور عقلي شائع بين أفراد جماعة    Imageعرف معجم وبستر الصورة  

والكلمة  معين"،  شخص  أو  معين  شيء  إلى  الجماعة  هذه  اتجاه  إلى  يشير  معينة، 

و ال  بمعنى "شيء مكرر على نح Sterotype الثانية في القاموس الغربي للصورة هي

ثابت نمط  وله  النمط  ،)45،46:  2014  (الحمايدة،  "يتغير،  إلى  نسبة  وهو    ، والنمطية 

 ). 417: 7ج (ابن منظور، د.ت، جماعة من الناس أمرهم واحد، والنمط: الطريقة

 الصورة النمطية اصطالحا: 

شغل هذا المفهوم موقعا مهما في علم النفس االجتماعي، وهو مصطلح  

عالم   من  صنعه، مستعار  بعد  تغييره  يصعب  الذي  القالب  يعني  الذي  الطباعة، 

، )130:  2018وسواء كانت الصورة إيجابية أم سلبية فهي أحكام غير دقيقة (اللويزي،  

ويعرف إلبورت الصورة النمطية بأنها "اعتقاد مبالغ فيه، يرتبط بفئة، وظيفته تبرير 

الفئة" تلك  إزاء  الصور  ،السلوك  ليبمان  والتر  تمثيالت  ويعرف  بأنها  النمطية  ة 

(اللويزي،   نفسه وهي نتاج لفكر غير منطقي  الوقتوتصنيفات للواقع ثابتة وخطأ في  

2018 :130.( 

األفكار    ويسميها  ،stereotype  ) 154:  1985(بدوي،    ويعرف  أو  الجامد،  القالب 

موضوع   "مجموعة من التعليمات المتحـيزة والمبـالغ فيها في  وهيالنمطية الثابتة  

خطئها،   على  األدلة  توافرت  وإن  حتى  تعديلها،  يصعب  ثابتة  فكرة  ذلك  ويأخذ  ما، 

 ".ويستمد الفرد معتقـداته النمطية من الجماعة المرجعية التي ينتمي إليها 

ي أنها  في  النمطية،  عن  تختلف  الذهنية  الصورة  أن  (سـكوت)  أال  ويرى  مكن 

تتحــول إلى نمط إذا ما تمت اإلضافة إليها، وصححت المعلومات، ومن ثم فإن كون 

تركيبة  ذات  كونها  وهي  أساسـية؛  مسـألة  على  يعتمد  نمطية  أو  ذهنية  الصورة 

أو مغلقة أوسع و  ،مفتوحة  الذهنية  الصورة  فإن  أخرى  النمطيةأبعبارة   ، شمل من 

الجزء  بمنزلة  وهي   إزاء  النمطية إنها  ،  الكل  الصورة  تسبق  التي  المرحلة  أو  الحالة 

 ).166: 2010 مفتوح (الجبوري، أواعتمادا على ما إذا كانت ذات بناء مغلق 

ويالحظ أن الصورة النمطية تتصف بالثبات والتكرار وصعوبة التغيير، فهي 

فيها، مبالغ  أو  و  اعتقادات  دقيقة،  غير  معلومات  على  قائمة  وتقييمات  تعميمات 
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والعواطف تجارب   بالمشاعر  محملة  وهي  االجتماعية،  التنشئة  خالل  من  أو  ذاتية، 

 الشخصية. 

 خصائص الصورة النمطية: 

يرى علماء االجتماع أنه ليس شرطا ألن يقال أن صورة ما نمطية ؛ أن يكون 

دقيقة،  غير  الخاصية  تكون  أن  شرطا  وليس  نفسها،  السمة  لهم  أعضائها  جميع 

فيمكن أن تكون صحيحة، ويمكن أن تكون الخاصية إيجابية أو سلبية، وليس شرطا  

سلبية،   تكون  الالوأن  في  ضمنية  أو  واضحة  تكون  أن  النمطية يمكن  والصور  وعي، 

الضمنية،  النمطية  للصور  مصدرا  تكون  ما  غالبا  مجتمعيا،  أو  ثقافيا  تتكون  التي 

وعادة ما يكون   ،األحكام غير الواعية التي يطلقها على الناس  فيفالمجتمع له تأثير  

أكبر ممن   إدارية  أو  اجتماعية  النمطية في مراكز  الصورة  الذين يطلقون  األشخاص 

وال تكتفي الصورة النمطية بتلخيص اآلخرين وافتراض أنهم    ،الصورةتعمم عليهم  

مواقعهم في  باالستمرار  القوالب  هذه  لصانعي  وتسمح  تشرع  بل  شأنا،    أقل 

 ). 2020، (الباحثون السوريون 

نتيجة لما نحصل عليه من السياق االجتماعي،    النمطية  وتتشكل تلك الصور

باإل اإلعالم،  ووسائل  والمدرسة  يتم كاألسرة  حيث  الخاصة،  مالحظاتنا  إلى  ضافة 

فيميل   والتعميم،  بالتبسيط  تتسم  بطريقة  األمور اإلنسان  ذلك  تبسيط  إلى 

اإلنسان   أن  كما  محدودة،  غير  وتعقيداتها  الحياة  متغيرات  ألن  وتصنيفها؛ 

بعد مرور األحكام  تكون هذه    ه  يستسهل إطالق  ما  غالًبا  لذلك  التجارب،  بعدد من 

 الصور غير مكتملة أو مشوهة عن الواقع. 

 الثقافة المجتمعية:

إناء   الذي صنعه، ولكنه ليس قالبا مغلقا؛ بل هو  ثقافة المجتمع هي قالبه 

نعني  فنحن  مجتمع  أي  ثقافة  عن  نتحدث  حين  لذلك  مرونته،  وفق  للتشكيل  قابل 

وفكره تاريخه  عن  معايير    الحديث  وفق  للتحديث  قابلة  وكلها  التعبيرية،  ورموزه 

 ). 2020 (باشطح، يحددها المجتمع ذاته

والثقافة متغيــرة ومتطــورة وناميــة، تتــأثر وتــؤثر، يصــنعها اإلنســان وتصــنعه، 

ــه  ــلوكه وخريطتـ ــره وسـ ــه وفكـ ــه وروحـ ــه، وتعكـــس تراثـ ــع وعنوانـ ــة المجتمـ ــل هويـ تمثـ

 السلوكية والفكرية واالجتماعية.

مــن الســهل تغييــر ثقافــة مجتمــع؛ ولكــن يبــدأ التغييــر فــي عنصــر مــن ولــيس  

عناصــرها، ثــم يمتــد لعنصــر آخــر شــيئا فشــيئا، فاإلنســان يــرتبط بثقافتــه فــي البدايــة 
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ارتباطــــا عاطفيــــا، ثــــم عضــــويا، يتمثلهــــا ويمارســــها ويتمســــك بهــــا، ويــــدافع عــــن 

 .)24، 23: 1994 (ناصر، استمراريتها، ففي ذلك استمرار له ولمجتمعه

 على المرأة:  خطورة ثقافة التنميط

التنميط أبرز مظاهر ثقافة  المرأة في صور نمطية بعينها؛ بحيث   من  قولبة 

المنزل  لربة  النمطي  الدور  مثل  التمرد،  من  نوعا  الصورة  هذه  على  خروج  أي  يصبح 

كهربائيا،  التي يلزم في الثقافة العربية بأن تكون طباخة، ومرضعة، وممرضة، وأحيانا 

بعينها،   لصور  التكريس  في  اإلعالم  وسائل  أسهمت  فقد  خصوصيا،  ومعلما 

اإلعالن في  المرأة  وصورة   فصورة  المجرمة،  المرأة  كصورة  مشرفة  غير  والترويج 

زوجة األب القاسية، وصورة الزوجة اللعوب وغيرها من الصور التي تتكرر في وسائل  

التنميطية   المالمح  بعض  وتؤكد  حقيقي اإلعالم،  غير  ملمحا  تكرس  (بدران    التي 

 ).27: 2015 وآخرون،

التنميط كعملية  خطيرة  ليست  للمرأة  التصنيف  أو    ، فعملية  امرأة  فقولنا 

التنميط في  فتكمن  الخطورة  أما  تصنيفا،  إال  يحمل  ال  صورة   أنثى  يرسم  الذي 

للمرأة وتتحرك   ،مسبقة  فيها،  تعيش  قوالب  في  ويضعها  ألقابا،  عليها  يخلع  ثم 

 . داخلها، ومن خاللها، وال تملك الخروج منها أو مغادرتها

متجــذرة فــي الــوعي الجمعــي، تــزداد مشــروعيتها فــي للمــرأة والصــور النمطيــة 

تقـــاوم  وكأنهـــا حقـــائق ومســـلمات، فتصـــبح قوالـــب جامـــدة، ،المجتمعـــات العربيـــة

التغييــر، وعلــى الــرغم مــن أننــا نمتلــك بعــض الصــور النمطيــة اإليجابيــة، إال أن الصــور 

(عليهــا، مــن إشــكاالت تلــك الصــور  ممــا يعنــي المعانــاةالســلبية هــي األكثــر شــيوًعا، 

2017.( 

(العيسى) إلــى أن المــرأة تعــيش وســط ثقافــة تخــص الرجــال (بــالنعم)   وتشير

ثقافــة عــاجزة عــن  ساء (بالال) و(الرفض) و(التحــريم)،و(القبول) و(التحليل)، وتخص الن

ثقافــة ذكوريــة أبرزهــا تشــويه   البناء بعقول االثنــين وتكاملهمــا (النــوعي) قبــل الكمــي،

فــي حالــة وقــوع أبغــض الحــالل،  صــورة المــرأة واســتقاللها االقتصــادي، ولــوم المــرأة

ــا ضـــمن دائـــر ــرأة فـــي حالـــة االســـتجداء لمـــن يقبـــل الـــزواج منهـ ة الربـــاط وعـــيش المـ

 ،المقـــدس، وحشـــر المـــرأة دائمـــا فـــي موقـــع الســـكرتاريا والمعاونـــات والمســـاعدات

وتفضيل المجتمع لقيادة ذكورية على حساب قيادة نسوية كفــؤة، فهــي ثقافــة تقــوم 

واألهميــة ابتــداء مــن بهجــة االســتقبال حتــي   على تقديم الذكر علــى األنثــى فــي المكانــة

 .)44، 43: 2006(العيسى، التعليم والتخصص والمهنة 
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إن الصـــورة النمطيـــة الموجـــودة عبـــر كتـــب األدب والفنـــون هـــي جـــزء مـــن واقـــع 

التــي المرأة، إلى جانب الثقافة المتخفية، فهناك كم من األمثال الشــعبية المتداولــة  

لتــي تــؤثر فــي اتجاهــات ا رســم وتعزيــز العديــد مــن الصــور النمطيــة  تسهم في  زالت  ما

فــي رســم الصــور  اإلعــالم الــدور الــرئيس ؤديويــ  .ة فــي المجتمــعاألفــراد تجــاه المــرأ

األمثــال الشــعبية  ، كمــا تتــأثر التربيــة بالصــور النمطيــة والقوالــب  ترفــدهالنمطيــة، 

يكــرس المتشكلة في الوعي الجمعي، وتسهم أيًضا في بقائهــا وتوارثهــا فــي مجتمــع 

علــى التنمــيط الــذي   ومن خطورة الصورة النمطية للمرأة أن تعــيش المــرأة  الوصمة.

وتتصرف على أساسه وال تتخطاه، فهــي  ،واإلعالم حصلت عليه من األهل والمجتمع

القولبـــة أو التنمـــيط هـــي  وضـــعت فـــي قالـــب حـــاد تستســـلم لـــه وال تغيـــره، إذ تصـــبح

 أساس العالقات والتعامل مع المرأة.

الســـــلبية أو اإليجابيـــــة المتخـــــذة إزاء شـــــخص يصـــــعب  فالصـــــورة النمطيـــــة 

ــود والشـــحنات االنفعاليـــةتصـــحيحها  ــر  ،بســـبب الجمـ ــورة المـ ــبة لصـ ــد أة وبالنسـ فقـ

ــة،  أســـهمت المنـــاهج الدراســـية، ووســـائل اإلعـــالم المرئيـــة والمســـموعة، والمكتوبـ

ــز و والســــينما والفنــــون، االســــتخدام الســــيء لمواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي، ومراكــ

 .الدراسات والنشر في تكوين وتشويه الصورة الحقيقية

ورة العصــية علــى المســح، النّمطيــة للمــرأة  تراثــيٍّ  ،هــذه الصــّ
ٍ
المحاطــة بإطــار

 ،وهذه النّظرة أصــبحت جــزءًا مــن الثّقافــة تطبخ وتغسل وتكوي،و ثقافي، فهي ترضع

ــّزمن، فتفكيــر المجتمــع قــد يغــرس حتــى فــي ذهــن  وأخــذت شــيئًا مــن القداســة مــع ال

النّساء أنّهن مخلوقات ضعيفة، وال يحميها غير الرجل، وتتحّول الّصورة من الثقافــة 

وتـــدفع المـــرأَة نفســـَها إلـــى الوقـــوف ضـــد انعتاقهـــا، فتتعلـــق  َرس،إلـــى ســـلوك ُممـــا

تتبع الّرجل كظلّه، تلتــزم بالحــدود التــي ، بفنيات المطبخ وصالونات التّجميل، واألزياء

ــّزمن إلــى قناعــة فــال تتخطاهــا، ورة  يرســمها لهــا المجتمــع، وتتحــّول مــع ال تلــك الصــّ

 ك  ،التي يؤّطرها المجتمع  ،الّطاغية (التابوهات)
ٍ
 ما معلقة فــي جــدار

ٍ
إطار يحيط بصورة

 ).2019المجتمع، تدفع النساء إلى السكون والقبول (رسول، 

فقد رسخت في الذاكرة الشعبية صورة سلبية للمرأة؛ التــي تــربط بينهــا وبــين 

الخيانـــة والمكـــر، كمـــا هـــو مطبـــوع فـــي أذهـــان الـــذاكرة الشـــعبية، وأن المـــرأة جاهلـــة 

تحكم بأفعالهــا، وأنهــا كــائن ملحــق بالرجــل كابنــة وعاطفيــة وضــعيفة ال تســتطيع الــ 

أكثـــر تحمـــال و وزوجـــة وأم، وأنهـــا تســـتجيب للضـــغوطات، والرجـــل أكثـــر ثباتـــا وحكمـــة،

 ). 9: 2015 للمسئولية، وأكثر صالحية للمناصب الرفيعة (بدران وآخرون،
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كمــا أن صــورة المــرأة فــي اإلعــالم صــورة عالميــة، وليســت فلســطينية، يعمــل 

فصورة المرأة في كما ينمطها اإلعالم   ،تغييرها أو يعمل على تكريسها  اإلعالم علي

 العربي:

 المــــرأة الغاويــــة،  :المــــرأة الجســــد (اســــتعمال جســــد المــــرأة وأنوثتهــــا ضــــدها

الشيطان، العاهرة، الخائنة، المثيرة، التي تشعل الفتنــة، تتــاجر بمفاتنهــا، تظهــر 

والمالبس ومواد التجميل، رشــيقة، مفاتنها إلضعاف الرجل، مستهلكة للعطور 

المـــرأة المســـتهلكة (غيـــر المنتجـــة): مهووســـة بالشـــراء والتبضـــع، تنفـــق ، أنيقــة

 .وقتها في الثرثرة والتباهي

  ،المرأة أقل كفاءة جسديا وفكريا من الرجل: ضعيفة القدرة على تــدبير المجتمــع

ر (بكــل أصــنافه)، والمشاركة كما الرجل في الشأن العام، والوجود في دائــرة القــرا

 .ستراتيجيينإلوعدم القدرة على التفكير والتخطيط ا

  المــرأة التابعــة للرجــل: المــرأة الزوجــة، المــرأة وســيلة لإلنجــاب، المــرأة التابعــة

اقتصــاديا للرجــل، المــرأة التابعــة لقــرار الــزوج، ورعايــة الرجــل وحمايتــه وواليتــه، 

 .الترخيص لها في كل مناحي الحياةإعطاء و

  المــرأة كــائن ســلبي ومنفعــل: المــرأة ال تأخــذ المبــادرة، عكــس الرجــل الــذي يقــدم

 .كفاعل ونشيط وإيجابي داخل المجتمع

  ،المـــرأة المرتبطـــة بـــاألدوار التقليديـــة، ربـــة البيـــت، المهيـــأة للمطـــبخ، والغســـيل

 والتنظيف، وتربية األبناء، وإشباع رغبات الزوج وتوفير ظروف الراحة له.

   ة، هــا: متقلبــة األحــوال، مزاجيــة، أنانيــ بال يمكن ائتمانهــا ووضــع الثقــة  المرأة التي

 ).30 ،29: 2016 (دليل الصحفي المهني، خادعة، مستهترة، متهورة، جبان

ويالحظ أن تنميط اإلعالم للمرأة قد تجاوز أعمــال المنــزل، بــل وصــل التنمــيط 

إن هــذه الصــور  .إلــى الشخصــية والقــدرات العقليــة والمظهــر الخــارجي، واالهتمامــات

بنفســها، كمــا أنهــا تفــرض وتحــدد مســبقا نــوع  مــرأةالنمطيــة للنــوع تقلــل مــن ثقــة ال

، األمــر الــذي يحــد مــن للرجــل والمــرأةالسلوك، والدور والتخصص والمهنة المتوقعة  

 وهذا ينعكس على نوع المشاركة المستقبلية وكمها. ما،لقدراته همااكتشاف

فقــد تقاطعــت الصــورة النمطيــة للمــرأة الفلســطينية مــع الصــورة النمطيــة 

المفــاهيم والثقافــة الذكوريــة، و لســيادة العــادات والتقاليــد والقــيم ،للمــرأة العربيــة

 يســـعى للمشـــاركة، والمرجعيـــات التقليديـــة؛ التـــي تـــرفض أي دور للمـــرأة، واألبويـــة

فــالمرأة الفلســطينية جــزء مــن العــالم اإلســالمي والعربــي الــذي صــنعته  والمساواة،

وكونتـــه مفـــاهيم ومعتقـــدات موروثـــة، واألمثـــال الشـــعبية هـــي جـــزء مـــن المـــوروث 

ــعبي ــالمرأة ،الشـ ــة واألم،  فـ ــا الزوجـ ــدى كونهـ ــا، وال تتعـ ــن أمهـ ــخة مـ ــه نسـ ــرتبط فيـ تـ
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لشــكل النمطــي للمــرأة فــي بمــا هــو عليــه أمهــا، وهــذا بحــد ذاتــه يمثــل ا شخصــيتها 

 المجتمعات العربية.

ــى   ــر مــن األحيــان بشــكل يســيء إل فقــد اســتخدمت األمثــال الشـــعبية فــي كثي

ويحــط مــن قــدرها، وهــذا يشــمل جميــع فئــات المجتمــع العربــي علــى اخــتالف  المــرأة،

مســـتوياتهم الثقافيـــة، ولقـــد تـــرك مثـــل هـــذا االســـتخدام آثـــارا ســـيئة علـــى شخصـــية 

وال يــزال  ،غم مــن بلــوغ المــرأة العربيــة أقصــى درجــات العلــم والثقافــةالمرأة، علــى الــر

 الرجل بل والمجتمع ككل رهين بعض هذه األمثال التي ترفدها األحاديث المغلوطة،

فالمرأة عنده ال تزال ناقصة للعقل والدين، والتزال جاهلة بأمور الحياة وغيــر مؤهلــة 

ن تســتطيع االســتغناء عــن الرجــل، لتحمــل المســئولية، وأن المــرأة مهمــا ارتقــت فلــ 

وإنمــا مــن منطلــق الهيمنــة والســيطرة  ؛ التكامــل وهذا ليس من بــاب  ،ومساندته لها

 ).13 ،12: 2015 (بدران وآخرون،

الصورة النمطية نفسها، فهي المرأة التقليدية:    لمرأة الفلسطينيةلذلك فل

والزوجة تكنس تطبخ وتمسح البالط، تربي األطفال، تنظر للرجل ،  األم، وربة المنزل 

أخرى مالمح  وهناك  خنوع،  مستسلمة  رغباته،  وتلبية  لخدمته  وجدت  سيدها،    ، أنه 

صورة    أن )، فقد توصلت إلى  2004تشير إليها الدراسات مثل الجرباوي والسعافين (

المرأة في المناهج تعكس الصورة النمطية لألدوار المرتبطة بالنوع االجتماعي؛ (أم 

كانت الشعبية  صورتها في األمثال    ) أن2006(ي  وربة بيت)، وأظهرت دراسة نجم وعل

عاطفياً  مشاركتها  وعدم  بزوجها،  عالقتها  ناحيـة  من  في    ،سلبية  مشاركتها  وعدم 

ومخالفة رأيها، وتشير دراسة مركز شئون المرأة    ،شـأنها   صنع القرار، والتقليـل مـن

تابعة2010( سلبية،  نمطية،  صورة  عامة  اإلعالم  في  المرأة  صورة  أن  إلى  ولكن    ، ) 

المرأة الفلسطينية تضيف صفة أخرى جديدة، وهي امرأة منقسمة بسبب ما أصبح 

انقسام من  الفلسطيني  الشعب  المرأة    ،عليه  وصورة  ضعيفة،  صورة  األنثى  وهي 

اإل في  تظهر  التي  نفسها  بالدرجة  تظهر  ال  وإغراء  والغربي،  كجسد  العربي  عالم 

وصورتها هي صورة المرأة المقهورة الممنوعة المضطهدة الباكية الضعيفة، وهي  

انتشارا، األكثر  الغالبة و   الصورة  اإلغاثية  الظروف  بسبب  النمطية  من  الكثير  فيها 

اإل  في  الفلسطينية  المرأة  وضع  هدم  و  عالم،على  من  تعاني  التي  المرأة  صورة 

البيوت والفقر والحرمان ومن واقع صعب، هذه الصورة تعكس ضعفا وقلة حيلة، 

صورة المرأة الجاهلة غير الواعية  وعدم القدرة على التعايش مع الواقع، إلى جانب

الضحية،  للمرأة هي صورة  اإلعالم  التي يصورها  النمطية  والصورة  المنظمة،  وغير 

المجتمع، ومع ذلك فحتى  الطرف األضعف في  الحقوق، وهي  والمنتهكة  المقتولة 

التمييز  خانة  في  تبقى  فهي  حقوقها  ومنتهكة  ومقتولة  ضحية  المرأة  تكون  حين 

يقوم   وال  لذلك.  اإلعالم  وتداول  تناول  حيث  من    نموذجات   بعرض  اإلعالم  ضدها 

أو    ل:مث  وصور أخرى للمرأة أو اقتصادية  القيام بأدوار سياسية  الناجحة في  المرأة 
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كما يصورها اإلعالم بأنها إنسانة ساذجة، يائسة، ال ).12 ،11: 2015اجتماعية (دويكات، 

تملك الوعي والمعرفة للحديث والتحليل، واتخاذ موقف علمي وعملي تجاه القضية 

فيه مبالغ  بانفعال  وتتصرف  ويس  المطروحة،  فعل،  وجرها  وردة  استفزازها  هل 

الطريقة،  وبهذه  المأل،  على  تداولها  مألوف  غير  وشتائم  عبارات  أو  بكلمات   للتفوه 

الحماس بث  على  هو قدرتها  من رصيد  المرأة  تملكه هذه  ما  كل  والتشجيع   ، وكأن 

 ). 2018(دويكات،  لدى الرجال الذي يسمعونها، ويثير كالمها استحسانهم وضحكهم

  للمرأة   النمطية  للصورة  إضافة  تشكل  التي  النمطية  الصورة  هي  هذه

  أنها  إال  ؛ والعربية  الشرقية  صورتها  نمطية  في  اشتراكها  فمع  ،الفلسطينية

  االحتالل  واقع  من   له  تتعرض   لما   وحدتها  الصورة  بؤس  من   مزيدا   اكتسبت

  وأم   الثكلى   الشهيد وأم  ،  الضحية  صورة  النمطية  صورتها  إلى   أضاف  فقد  ووحشيته،

 .صورته ترفع التي األسير

الذي ينص على ما أهم التحديات التي   إجابة السؤال الفرعي الثاني:

 ؟ ية لتغيير الصورة النمطية للمرأةتستدعي دور الجامعات الفلسطين

عالقة   لها  تحديات  وهي  الجامعة،  تدخل  تستدعى  التي  التحديات  هي  كثيرة 

ا والسياق  المجتمعي،  والسياق  الثقافي،  للمرأة،  بالسياق  اآلخر  وبنظرة  لديني، 

مختلف  في  التحديات  مع  العالي  التعليم  مؤسسات  أدوار  تتقاطع  أن  ويجب 

والثقافية    السياقات؛  واالقتصادية  االجتماعية  أبعاده  له  العالي  فالتعليم 

مع   والتفاعل  السياسات  األفراد وصنع  أوضاع  تحسين  لتشمل  وتمتد  والنفسية، 

 ).44:  2016عالم متغير (التميمي، 

فــال تــزال الكثيــر مــن العــادات والتقاليــد تحــد مــن أنشــطة وممارســات المــرأة 

ــر الكثيــر مــن المعتقــدات، واألفكــار الخطــأ لــدى  ــد مــن تغيي ألدوار مفصــلية، لــذلك الب

)، أي أن 35:  2006  األسرة والمجتمع، وصوال لتغيير االتجاهات ثم السلوكات (حسين،

التغيير يبدأ من الجامعــات وســيعرض الباحــث التحــديات التــي تســتدعي دور الجامعــة 

 كما يأتي: 

 : واالجتماعيتحدي الموروث الثقافي 

تتعدد تحــديات المــوروث الثقــافي, والتحــديات الفكريــة هــي أصــعبها وأعمقهــا؛ 

الفكريــة لــدى أفــراد المجتمــع مــن حيث إن مواجهتها تحتــاج الــى تغييــر فــي المنظومــة  

ــرأة  ــام المـ ــوف أمـ ــي الوقـ ــة فـ ــد الموروثـ ــادات والتقاليـ ــهمت العـ ــد أسـ ــين، فقـ الجنسـ

 وأدت إلى تراجعها عما جاء اإلسالم بنبذه والتصدي له. ،لالنطالق 
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ــافي  ــوروث الثقــ ــلبية المــ ــة الســ ــورة النمطيــ ــريس الصــ ــي تكــ ــهم فــ ــا أســ وممــ

والحالــة السياســية التــي فشــلت فــي  واالجتمــاعي، الــذي يحمــل التمييــز ضــد المــرأة،

لمـــواطن يعـــرف حقوقـــه ويحتـــرم واجباتـــه، وكـــذلك العولمـــة إذ  ،إنتـــاج حالـــة مواطنيـــة

بــــل أصــــبح مروجــــا لهــــا وأليدولوجيــــة الســــوق  ؛ فشــــل اإلعــــالم فــــي التصــــدي لهــــا

االســـتهالكية، واســـتغالل المـــرآة كـــأداة للجـــذب الجنســـي، وكـــذلك بعـــض أشـــكال 

وكذلك عدم اتفــاق  ،ود تصحيح الصورة النمطية للمرأةالخطاب الديني التي تحيد جه

 ).57 ،56: 2006(أبوزيد،  الكثير على الصورة اإليجابية للمرأة التي يجب تصحيحها

وترتبط التحديات بمجموعة من االتجاهات االجتماعية والثقافية الســائدة فــي 

 تملـــك العـــادات والتقاليـــد التـــي تـــرى أن المـــرأة مخلـــوق ضـــعيف ال وهـــي: ،المجتمـــع

ــة  ،القـــدرة علـــى تحمـــل األعبـــاء، وأن عمـــل المـــرأة ال يتعـــدى األســـرة والبيـــت والثقافـ

الذكوريــة التــي تــرى الرجــل أقــدر علــى اتخــاذ القــرارات وأن مــن حقــه ممارســة مختلــف 

وســيادة نمــط مــن القــيم والتوجهــات التقليديــة التــي تــرى المــرأة و دورهــا  ،المجــاالت

المــوروث وإدارة الشــؤون المنزليــة، و األطفــال، ووظيفتهــا الطبيعيــة تتمثــل بتربيــة

الثقافي الذي علقــت بــه كثيــر مــن الشــوائب المتصــلة بصــورة المــرأة ودورهــا، ومــا زال 

تأثير في تكوين الرأي العام المحافظ، ومن المعروف أن هذه ذا  للموروث االجتماعي  

فــي المراكــز  المــرأة دعــم البنيــة االجتماعيــة التقليديــة تفضــل دعــم قيــادة الرجــل علــى

 الثقافية واالجتماعية والسياسية. 

ال الرجل إذا كان هناك تمييــز أو و ويبين (حافظ) أنه لن تكون هناك حرية للمرآة

تهميش أو استمرار الخضوع لهيمنة التقاليد والموروث االجتماعي الثقافي القديم، 

تعلمهــا وثقافتهــا والتفسير الضيق التي فرض التمييز ضد المرأة حتى وهي في قمة  

واســــتنارتها، وال يمكــــن أن يتحــــرر المجتمــــع أو يســــعى للديمقراطيــــة دون أن يقــــوم 

: 2005(أبو زيد،    عة التقدم والتطورنصفه المهمش بدوره الطبيعي والحيوي في صنا

25.( 

مــن المجتمــع الشــرقي ينظــر إلــى  اوال يــزال المجتمــع الفلســطيني؛ كونــه جــزء 

نوع من عدم الثقة بقدراتها وكفاءتهــا، فهــو ينظــر إليهــا   المرأة نظرة دونية، يشوبها

بعـــين التـــابع ولـــيس الشـــريك. "األم واألخـــت واالبنـــة والزوجـــة"، ممـــا يتطلـــب تعزيـــز 

 ).2010(صافي،  الجوانب اإليجابية في الموروث مقابل مواجهة الجوانب السلبية

 الوضـــع دحرجـــت النـــاس رب يضـــعها ولـــم ، النـــاس وضـــعها تقاليـــد هنـــاك" إن

 وأبــت األولــى، الجاهليــة  ظلمات  معاملتها  في  واستبقت  للمرأة،  واالجتماعي  الثقافي

 ومــال ، التربيــة مســتوى هــبط أن  النتــائج  فكانــت  الجديــدة  اإلســالمية  التعــاليم  إعمال

 الشــــــــديد واالنتقــــــــاص للمـــــــرأة المتعمــــــــد التجهيــــــــل مـــــــع كلهــــــــا األمــــــــة ميـــــــزان

 علــى قبضــته يشــدد الــذي والمجتمــع المــوروث هــو إذن).16: 2005 الغزالي،"(لحقوقهــا
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 وجعلهــا بها، المساس يمنع ووضعها، صنعها التي  بمعاييره  أفراده  وأفكار  سلوك

 .مقدسة غير بشروح وعززها مقدسة،

 االجتمــاعي المــوروث ألن  الصــعوبة  شــديد  االجتمــاعي  الموروث  تغييرتحدي    إن

 المجتمــع، داخــل األدوار مفهــوم يشــكل وهــو العقليــة، تشــكيل فــي يســهم الــذي هــو

ــإذا ــان فــ ــوروث كــ ــاعي المــ ــازا، االجتمــ ــه منحــ ــيجعل فإنــ ــيم ســ ــة األدوار تقســ  األماميــ

 نفــس فــي ذلــك رسخ  إذا  سوءا  األمر  ويزداد  للمرأة،  التابعة  واألدوار  للرجل،  والقيادية

 .الخارجي الواقع قبل المرأة نفس في الداخلي الواقع تغيير يستدعي مما المرأة،

   القوى التقليدية؛ سياسية واجتماعية ودينية على المرأة:تحامل 

هنــاك قــوى مجتمعيــة تعمــل علــى كــبح تقــدم المــرأة لنيــل حقوقهــا وتمكينهــا، 

 السيطرة البد من إزاحته من المشهد.  نع اباعتبار تمكينها يجعلها صوتا خارج

المثقفــين والمجتمــع، و ولكــي تــنجح مســيرة المــرأة البــد مــن جهــود الجامعــة

لعمل على تكريس حقوق المرأة؛ بالمساواة بين الجنسين، ورفض فكــرة شــيطنة وا

حقوق المرأة، فعلى المرآة أن تعرف ذاتها وتعرف ما تريد، وكيف تصل إليه، وما هــو 

لتحرر الكامــل، وتبنــي مفــاهيم وافــدة بخيرهــا وشــرها كــا ؛ خيــر لهــا، ومــا هــو شــر لهــا

(اتفاقية سيداو) عنوانها الحقوق والتقــدم والتحــرر، فالمشــكلة ليســت فــي الــدين بــل 

ــر  فـــي الفهـــم المـــتكلس للـــدين، فالـــدين لـــيس هـــو مـــن يكبـــل النســـاء بـــل الفهـــم غيـ

 ).282: 2014الصحيح لمن ينكرون استقاللية المرأة (قديح، 

 إعفــاء يجيــز ســالمإل"ا أنإلــى مــثال  رشــددين وســماحته يفــالفهم الصــحيح للــ 

 إرضــاع مــن  يعفيهــا  وكــذلك  والفــرش،  والطــبخ  الكــنس  مثل  المنزل  أعمال  من  المرأة

فالرجــل والمــرأة .)234: 1977 البــاقي، عبــد"(بذلك يلزمهــا المجتمــع كــان وإن أطفالهــا،

ي  شريكان في الحقوق والواجبات "
ِ
ْثُل الَّذ

ِ
 َولَُهنَّ م

ِ
اْلَمْعُروف

ِ
نَّ ب

ِ
 .)228"(البقرة:َعلَْيه

فقد تحولت التفسيرات واألسانيد المشــمولة فــي كتــب التــراث الــى تــابو يمنــع 

االقتــراب منــه، واكتســب أصــحابها نوعــا مــن القداســة بمجــرد القــول أجمــع العلمــاء 

وأجمع المسلمون، علما أن الكثير من األفكار تفتقد الى المنطق، وال تصمد أمام أي 

 .)25: 2015فكير نقدي عقالني (بدران وآخرون،ت

تلك العقول التي تتحصن بدليل سد الذرائع قبل الكتاب والســنة فيمــا يخــص 

يخــالف أطروحــات هــذا الخطــاب التعســفي  نفم ،المرأة، ظنا أنها خلقت للفتنة فقط

باجتهاد علماء ثقات؛ يضلل ويحكم عليه بالفجور، فلقد صنعت المؤثرات واقعــا غيــر 

ــة ــار المتوارثـ ــيم واألفكـ ــن القـ ــة مـ ــاج مجموعـ ــو نتـ ــا هـ ــدر مـ ــديني بقـ ــالتراث الـ ــرتبط بـ  مـ

 ).2019(رسول،
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 :والرجل للمرأة االجتماعي الوعي تحدي

 مــن بــد ال لــذلك اليهــا، الرجــل ونظــرة لنفســها المــرأة  نظرة  لتغيير  حاجة  هناك 

 مــع وتتعامــل بدونيــة لنفســها تنظــر ال التــي نفســها، مــن الواثقــة  للمرأة  نموذج  وجود

 الضــعيفة، المــرأة عــن النمطيــة الصــورة فتغييــر والعمــل، البيــت فــي كشــريك الرجــل

 كـــذلك. والجامعـــة عــالمواإل والمدرســـة البيــت مـــن تبــدأ القـــوي الرجــل صـــورة مقابــل

 بــذلك اإلنســاني ولحقهــا أجلهــا مــن لــيس المــرأة تحــرر بأهميــة الرجــل لتوعيــة الحاجــة

 .لحريتها مالزمة إال عليها يحصل لن حريته ألن أيضا بل فقط،

 :الشريكةمع أدوار مؤسسات التنشئة  عدم توازي وتكامل الدور اإلعالمي

الحكوميـــة، واألهليـــة، واإلعالميـــة، إن تكامـــل عمـــل المؤسســـات والمنظمـــات 

، وغير اإلعالمية، قضية الزمة للوقوف على العوائق الحقيقية التي تحد من دور المرأة

 .والعمل على تصويبها؛ وفقا للمستويات المعرفية والوجدانية والسلوكية

ويؤكــد (الحمايــدة) أن النســبة العظمــى مــن الصــور المتراكمــة التــي تتكــون عــن 

ــن حو ــالم مـ ــار واالســـتقطاب  لنـــاالعـ ــه علـــى االنتشـ ــالم لقدرتـ ــدرها وســـائل اإلعـ مصـ

"دويــتش" أن وســائل اإلعــالم الجماهيريــة تعــد مــن و ويــرى كــل مــن "ميريــت"،  واإلبهار

أكثــر المــؤثرات قــدرة علــى إحــداث تغييــر فــي الصــورة القائمــة، وذلــك بفضــل قــدرتها 

اعية، والتنمية، والثقافة، الفائقة في التأثير في الرأي العام وعمليات التنشئة االجتم

والتعليم، واالتجاهات والتراث، والعادات، والتقاليد، والفن، والسياسة، واالقتصاد؛ 

أي قدرتها في التأثير في كل شيء يتصل بالفرد والجماعــة والحيــاة ذاتهــا (الحمايــدة، 

2014 :71.( 

درســة فــي األســرة أو الم الوسائل اإلعالمية دورا ال يقل أهميــة عــن دورً  ؤديوت

السياســية، فالصــحف، واإلذاعــة، والتلفــاز وغيرهــا تــدعم و  عملية التنشئة االجتماعية

وفــي الوقــت ذاتــه تنقــل المعلومــات واألخبــار  ،االتجاهــات السياســية والقــيم التراثيــة

قــــد امتــــدت وســــائل اإلعــــالم لتنقــــل أخبــــار و مــــن المــــواطن إلــــى الدولــــة وبــــالعكس،

 ).1985ظاهر، (علومات عن مجتمعات العالم كله وم

مضـــمون وســـائل اإلعـــالم الموجهـــة للمـــرأة يـــدور فـــي أغلبـــه حـــول األدوار  إن

هشــة للنســـاء  نموذجــات وهــذا األخيـــر عــزز ظهــور  ،واالهتمامــات التقليديــة للمــرأة،

 اللواتي يعتنين بالمظهر دون الجوهر، لذلك ال بد مــن وجــود المــرأة القويــة والمثقفــة؛ 

لتكون نموذج المرأة التي ال تهاب المنافســة، والمســتقلة فكريــًا ونفســيًا عــن الرجــل 

 ).2018(الخضيري، 
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ذلك إلى جانب ضعف وسائل اإلعالم في إبراز صورة المرأة المبدعة والمنتجة 

تحصر وسائل اإلعالم عالقــة المــرأة بالرجــل  لحياة العامة والحياة السياسية، إذفي ا

على أساس اجتماعي فقط، وتقديم المرأة بصورة تقليدية تابعة للرجل، ومستهلكة 

 ).1358 :2016 ألدوات الزينة والكماليات (الرواشدة والعرب،

ويــة الهادفــة، وأشــارت (طهبــوب) إلــى نقــص البــرامج اإلعالميــة األســرية والترب

وأن االستضـــافة فـــي اإلعـــالم  ،التـــي تعـــزز دور المـــرأة وتعكـــس مشـــاكلها وهمومهـــا

تقتصر على الرجال غالبــا، ممــا يقلــل مــن شــأن المــرأة، وال يــتم إبرازهــا فــي اإلعــالم إال 

 ).2015، بالصورة السيئة ضمن اإلعالنات والبرامج األخرى (الكحلوت

ظــر إلمكانياتهــا الفكريــة الهائلــة؛ التــي فقد أصبحت المرأة مجرد جســد دون الن

قـــد تفـــوق إمكانيـــات الرجـــل فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت، وحصـــرت اهتماماتهـــا فـــي 

مســـاحيق تنظيـــف أو مستحضـــرات تجميـــل، أو مالبـــس لماركـــات عالميـــة، أو تـــروج 

ألغاني عبر مئات القنوات التلفزيونية العربية كـ(موديل) بمعايير خاصة، هذه أصبحت 

 ).2014، ظ(محفو نا العربي الحاليميزة إعالم

الموديــل"، وهــو مــا يجعلهــا وســيلة "فــاإلعالم يقــدم المــرأة مــن خــالل مفهــوم

ممــا يجعــل المــرأة ذاتهــا تنــدفع إلــى تبنــي  ،للجــذب الجنســي وأداة لزيــادة االســتهالك

 الصورة السلبية، والتماهي معها للظهور بمظهر المرأة "العصرية.

 اإلعالم الجديد:تحديات وسائل 

وكــذلك مــا يقدمــه اإلعــالم الجديــد المتمثــل بمواقــع التواصــل االجتمــاعي إذ أن 

ــي  ــة التـــ ــورة النمطيـــ ــوة الصـــ ــاقـــ ــبكات  أفرزتهـــ ــاعيو شـــ ــل االجتمـــ ــع التواصـــ : مواقـــ

ــويتر، والفيســـبوك،  ــا  ،الـــواتس أبوالتـ ــة والمـــدونات وغيرهـ ــرأة كانـــت نتيجـ حـــول المـ

اكــرة المجتمــع حولهــا، وارتبــاط تلــك الصــور طبيعيــة للصــور النمطيــة التــي أفرزتهــا ذ

بــاختالف أدوار المــرأة ومواقعهــا المجتمعيــة؛ إذ أن مواقــع التواصــل االجتمــاعي قــد 

تســاعد علــى إبــراز طبيعــة العالقــة بــين المــرأة ككــائن، وكجــنس بشــري، مــع الوقــوف 

ة علــى مختلــف أدوارهــا، وخصوصــا األدوار االجتماعيــة المتنوعــة؛ التــي تقــوم بهــا المــرأ

إذن إما أن يكون اإلعالم الجديد رديفا لدور الجامعــات، ).78:  2016في المجتمع (دخيل،  

 يشكل جانبا آخر من جوانب التحدي. ، فهي سالح ذو حدين، مما أو مناقضا لدورها 

 الدور المتوقع والمأمول المنقوص للجامعات (الدور االجتماعي في التغيير): 

من جامعات وكليات فــي عــدد الشــهادات   لقد زادت مؤسسات التعليم العالي

هـــذه المؤسســـات بـــدورها  فلـــم تقـــمدون أن يرافـــق هـــذا التغيـــر الكمـــي تغيـــر نـــوعي، 

في مؤسســات التعلــيم العــالي هــو تغيــر الذي حدث    إن التغير    ،االجتماعي في التغيير
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الحياة في الكم والشكل على حساب النوع والمضمون، إن الحياة داخل الجامعة غير 

فالتنشــئة االجتماعيــة تتعــارض مــع المدرســة، وهمــا يتعارضــان مــع وســائل   خارجها،

اإلعــالم والثقافــة، وهــذه الفجــوة بــين الواقــع والثقافــة أو هــذه االزدواجيــة حالــت بــين 

المؤسســات االجتماعيــة وبــين أداء دورهــا فــي الــوعي االجتمــاعي لــدى المــرأة، األمــر 

 ).2006مجتمع (أبو عياش، الذي عمق الهوة بين المرأة وال

ــدول  ــي الـ ــرأة فـ ــيم المـ ــتويات تعلـ ــي مسـ ــي فـ ــن الكمـ ــن التحسـ ــرغم مـ ــى الـ فعلـ

 ،العربيــة، وازديــاد معــدالت الخريجــات مــن المــدارس الثانويــة والكليــات المتوســطة

وكــــذلك الجامعــــات و مشــــاركة المــــرأة فــــي مجــــاالت العمــــل المختلفــــة، إال أن هــــذه 

قــف والمعــايير االجتماعيــة المتحيــزة ضــد المــرأة اإلنجازات لم تنجح فــي تعــديل الموا

 ).18: 2015 التي تعزز الدور اإلنجابي للمرأة (بدران وآخرون،

 :تحديات واقع المرأة الفلسطينية

مــا زالــت  المــرأة تعــيش بــين جــاهليتين تفترســانها، جاهليــة الغلــو والتشــدد 

ــا  والتقليـــــد األعمـــــى، وجاهليـــــة  اإلباحيـــــة والعـــــري والتقليـــــد األعمـــــى للغـــــرب، وكلتـــ

ــو شـــقة،  ــات علـــى اإلســـالم (أبـ ــروج وافتئـ ــاهليتين خـ ــع ).30: 1،ج2002الجـ ــا زال واقـ فمـ

صــة األهليــة تســتحق التأديــب، تــرى المــرأة ناق المــرأة مثخنــا بمفــاهيم قديمــة حديثــة

 ويتصف الواقع بما يأتي:

تشـــــير اإلحصـــــاءات  إذ:  العنـــــف ضـــــد المـــــرأةوســـــلوكات رســـــوخ مفـــــاهيم -

والدراســات العربيــة بــأّن العنــَف ضــد المــرأة مــا زال مســتمرًا، لــذا فــإن القضــاء علــى 

ــي  ــروع فـ ــه دون الشـ ــاء عليـ ــن القضـ ــع؛ وال يمكـ ــؤولية الجميـ ــرأة مسـ ــد المـ العنـــف ضـ

إصـــالحات اجتماعيـــة وقانونيـــة وتشـــريعية تراعـــي النـــوع االجتمـــاعي، وإزالـــة الحـــواجز 

االقتصـــادية؛ التـــي تعـــوق جهـــود تمكـــين المـــرأة، وتعزيـــز القانونيـــة، واالجتماعيـــة، و

قــد تصــل  ،المســاواة، فمــا زالــت قضــية حرمــان المــرأة مــن حقهــا فــي الميــراث قائمــة

قــد تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى و أحيانــا للتهديــد مــن قبــل األهــل لتتنــازل عــن حقهــا،

   القتل.

تا، مما يتطلــب ما زال دور المرأة االجتماعي باهضعف دور المرأة االجتماعي:  -

إن وضع المرأة فــي الواقــع المعــيش لــم يتســاو مــع   ،  تفعيل الدور االجتماعي للمرأة

وال من حيث الدور، فمــع كــل التقــدم والوســائل اإلعالميــة   ،الرجل، ال من حيث المكانة

العابرة للمجتمعات والقارات، واختصار العالم في قرية كونية، ال يرى المجتمع دورًا 

ة كشــريك أو مكــافئ للرجــل، ال مــن حيــث الوضــع القــانوني، وال مــن حيــث جديــدًا للمــرأ

ودون الحــديث عــن الــدور الشــريك فــي  القبول االجتماعي، وال من حيث الدور التنمــوي،

التنميــة فــي شــكليه القــانوني، واالجتمــاعي للمــرأة فــي المجتمعــات العربيــة، فــإن مــا 
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افـــة أو علـــى األقـــل حـــديث نتحـــدث عنـــه مـــن تنميـــة وتطـــور لمجتمعاتنـــا هـــو حـــديث خر 

 ).1997(الرميحي،  مراوحة

كة فمـــا زالـــت العـــادات والتقاليـــد والمعتقـــدات الســـائدة مـــن معوقـــات مشـــار

إلى جانب ثقافة العيب التي تحدد طبيعة العمل الذي   ،المرأة في بناء المجتمع بقوة

ما زالت المرأة تعمل في مجال األعمــال التقليديــة التــي هــي امتــداد وتمارسه المرأة،  

 .ال تعترف بالمرأة إال مضافة إلى غيرهاالتي  لطبيعتها األنثوية،

ا لكن حسب الدراسات التي أجراها علماء االجتماع فإّن المرأة بطريقة تفكيره

وتحليلها لألمور والمشــاكل، تُســاعد فــي تنميــة المجتمــع، حيــث تُظهــر المــرأة تعاونــًا 

في بيئة العمل أكثر من غيرها، كما تظهــر الحكمــة فــي اتخــاذ القــرارات اُألســرية فيمــا 

يَخـــص األبنـــاء، وأمـــاكن دراســـتهم وأمـــاكن التســـوق وقضـــاء األنشـــطة وغيرهـــا مـــن 

ــًا ونا (مجلــة  ضــجا يُســاعد فــي تنميــة المجتمــع وتطــويرهاألمــور؛ التــي تنــتج جــيًال واعي

 ).2020المرأة، 

 الضــفة فــي النســاء تواجــه كمــا: والتهمــيش االجتمــاعي التمييــز اســتمرارية -

 المــرأة تــزال وال المســاواة، عــدم ومــن االجتمــاعي،التمييــز  مــن  كبيرا  قدراً   غزة  وقطاع

 على ؛ ضعيفا دورها يزال  ال  كما  الرجل،  مع  الكاملة  المساواة  عنبعيدة    الفلسطينية

 وفـــي والثقافيـــة، واالجتماعيـــة والمدنيـــة السياســـية الحيـــاة فـــي المشـــاركة صـــعيد

 وجــود عــدم :منهــا عوامــل إلــى ذلــك فــي الســبب ويعــود األخــرى، التنمويــة المجــاالت

 إلــى إضــافة والمــرأة، الرجل بين الكاملة المساواة  تحقيق  تضمن  وتشريعاتقوانين  

 تقيــد التــي الفلســطيني المجتمــع فــي والمحافظــة التقليديــة الثقافــة ســيادة  وجــود

 ).337: 2003 صقلي،( البعيد المدى على الكاملة المساواة تحقيق

 : ادفي االقتصالفاعلة تحدي مشاركة المرأة -

 علــى يــنعكس ممــا  االقتصــادي،  والتضــييق  الحصــار  مــن  حالة  فلسطين  تعيش

 المــرأة وعمــل وتحســينه، االقتصــاد رفــع في المرأة عمل ويسهم  والمجتمع،  األسرة

 ممــا للعائلــة، حيــاة شــريان يعــد بــل فقــط لالقتصــاد تحســيناً  يعــد ال فلســطين فــي

 قــوة لتكون المرأة تناسب جديدة وآفاق  جديدة، برامج فتح في الجامعة دور  يستدعي

 ضــعفكمــا أن   .نوعيــة  ومشــروعات  وبــرامج  دورات  خــالل  مــن  المجتمع،  في  مساهمة

للرجــل ممــا يــؤثر   االقتصــادية  المــرأة  تبعيــة"  يكــرس  العمــل  سوق   في  المرأة  مشاركة

 على صورتها المنشودة.

 : تمكين المرأة تحدي-
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عــد تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة الــذى يصــدر عــن برنــامج األمــم المتحــدة 

النواقص األساسية التــي تعــوق التنميــة فــي الــوطن العربــي   )، أن ثانى2002(  اإلنمائي

 بعد غياب الشفافية، والمساءلة، وقبل نقــص التعلــيم؛ هــو غيــاب “تمكــين المــرأة”،

والنقص الشديد في دعم مشاركتها في مجال العمل والحيــاة السياســية والمهنيــة 

 ).2015(العفيفي، 

ــر  ــبح المـ ــي تصـ ــة التـ ــي العمليـ ــرأة هـ ــين المـ ــة تمكـ ــا فعمليـ ــا فرديـ ــن خاللهـ أة مـ

وجماعيا، واعية بالطريقــة التــي تــؤثر فــي عالقــات القــوة فــي حياتهــا، فتكتســبها الثقــة 

بالنفس، والقوة فــي التصــدي لعــدم المســاواة بينهــا وبــين الرجــل، فــإن المــرأة كانــت 

 ،فــي العديــد مــن المحطــات السياســية التــي شــهدها العــالم العربــي ،حاضــرة بقــوة

ــرز  ،قضــية الفلســطينيةســواء فــي الــدفاع عــن ال أو غيرهــا مــن القضــايا، ومــن هنــا تب

وبتغييــر  ،وفــي مقــدمتها حقوقهــا السياســية ،أهمية مطالبــة المــرأة بحقوقهــا كاملــة

المفــاهيم التقليديــة عــن المــرأة ودورهــا فــي المجتمــع، وإخضــاع تلــك المفــاهيم لنقــد 

اعلــة فــي الحيــاة موضــوعي بنــاء، ثــم إن هــذا الــدور لــن يكتمــل إال بمشــاركة المــرأة الف

ال يقــوى  وتخليها عن نظرتها لنفســها التــي تــري فيهــا "ذاتهــا" كيانــًا ضــعيفًا،  العامة،

 ).2015 على ولوج معترك السياسة واالهتمام بالشأن العام (السموني،

الجانـــب التعليمـــي، والجانـــب  ومؤشـــرات التمكـــين تتنـــاول أربعـــة جوانـــب هـــي:

(شــمالوي وســقف الحــيط،   والجانب السياســي تبينهــااالقتصادي، والجانب الصحي،  

 كما يأتي: )54، 53: 2019

التمكين االقتصادي: ويقصد بــه أن يتســاوى التوزيــع النســبي لكــل مــن الرجــل  •

 ظيميـــة والمهنيـــة، والـــدخل المكتســـب،والمــرأة فـــي الوظـــائف اإلداريـــة، والتن

 واألجور. 

فـــي  مـــرأةإلـــى تقويـــة التمكـــين المـــرأة  التمكـــين السياســـي: ويشـــير مصـــطلح •

المجتمع، ومنحها مصادر القوة لتكون عنصرًا فعــاًال ومــؤثرا فــي عمليــة صــنع 

القرار، لكن ما تزال فكرة تمكين المــرأة العربيــة والمســلمة، تلقــى المعارضــة 

ــة،  ــارات الدينيـ ــيما االعتبـ ــة، ال سـ ــة اجتماعيـ ــارات ثقافيـ ــى اعتبـ ــتند إلـ التـــي تسـ

ن السياســي للمــرأة بــين رفــض مطلــق، وتختلــف قــوى المعارضــة فــي التمكــي

 ورفض جزئي. 

التمكين التعليمي: يشكل التعليم أحد أهم المرتكزات األساســية فــي تمكــين  •

المرأة، وامتالكها القوة، والقابلية للتأثير، والشعور بالــذات، لتحقيــق التنميــة 

عــدم تحقــق التمكــين التعليمــي ســبب قــد يكــون  و ،االجتماعيــة واالقتصــادية

االقتصــادية، واالجتماعيــة، والسياســية،  كــين المــرأة فــي المجــاالتلعــدم تم
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فعــدم تعلــيم المــرأة يجعــل مشــاركتها فــي الجوانــب األخــرى صــعبة بــل ربمــا 

 .مستحيلة

في محاورهــا،  )،Jabeen, 2015( التمكين الصحي: أكدت وثيقة منهاج عمل بكين •

أن ســالمة الصــحة هــي أمــر أســاس فــي التمكــين، وهــو ضــروري لتمتــع المــرأة 

بحياة منتجــة، ومرضــية، فــالمرأة المريضــة ال تســتطيع الوصــول إلــى التمكــين 

 .في أي مجال

 وإعادة صياغتها:في المراحل الدراسية غربلة المناهج  تحدي -

ببنيتها التعليمية  المؤسسات  أسهمت  والمدارس،    -لقد  المناهج، 

واإلدارة   المرأة،    -والمدرسين،  تجاه  الذكورية  النظرة  كرست  اجتماعية  تنشئة  في 

المنهج المتبع دورا مركزيا في تكريس التمييز، عندما يقدم المرأة في الكتب   أدىو

المدرسية كأم وزوجة وأخت تابعة للذكر، وال يعترف بها ككيان مستقل، ويتم تجاهل 

األدب تقديم  التراث  خلل  من  للمرأة،  والعلمي  والثقافي  في    نموذجات  ي  ذكورية 

الرجل  تقديم  مقابل  ضعيفة  اجتماعية  بتصرفات  المرأة  وتقدم  األحوال،  معظم 

والرجل كمنتج ومالك،   المرأة كمستهلكة ال تملك شيئا،  القوي والشجاع. وتقديم 

 ).19: 2015وآخرون،وتعتمد الكتب اللغة الذكورية التي تتبنى صيغة المذكر(بدران  

 فــي عاملــة أو منتجــة، قوة صورة في المرأة المنهاج يظهر يكاد فال  ذلك  جانب  إلى

 مجــاالت فــي تظهــر إنمــا وفكريــة، عقليــة عاليــة قــدرات يتطلــب الــذي  العمــل  مجال

ــالتمريض ــدريس كـ ــة، أو والتـ ــل الزراعـ ــرأة فعمـ ــق المـ ــل يتعلـ ــا بكـ ــو مـ ــاطفي هـ  عـ

 .)2006 عياش، أبو(عقلي أو فكري هو ما بكل يتعلق الرجل وعمل وبسيط،

فــي   تعــديل المنــاهج  يتطلب دور الجامعة للمشاركة في  ؛ إن هذا يشكل تحديا آخر

 .المختلفةالدراسية المراحل 

: ما أهم اإلجراءات  سؤال الفرعي الثالث الذي ينص علىإجابة ال

المقترحة التي يجب أن تتخذها الجامعات الفلسطينية لتغيير الصورة 

 النمطية للمرأة الفلسطينية في الثقافة المجتمعية ؟  

تبــين ممــا ســبق كيــف تضــافرت عــدة عوامــل علــى تكــريس الصــورة النمطيــة 

ضــد المــرأة، السلبية التي منها؛ الموروث الثقافين واالجتماعي، الــذي يحمــل التمييــز 

لمــواطن يعــرف حقوقــه  ،والحالــة السياســية التــي فشــلت فــي إنتــاج حالــة مواطنيــة

ويحترم واجباته، وكذلك العولمة إذ فشل اإلعالم في التصــدي لهــا؛ بــل أصــبح مروجــا 

لهــا، وأليدولوجيــة الســوق االســتهالكية، واســتغالل المــرأة كــأداة للجــذب الجنســي، 

د جهــود تصــحيح الصــورة النمطيــة وكــذلك بعــض أشــكال الخطــاب الــديني ا لتــي تحيــّ
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 وكذلك عدم اتفاق الكثير على الصــورة اإليجابيــة للمــرأة التــي يجــب تصــحيحها  ،للمرأة

)، لــذلك فــإن تغييــر الصــورة النمطيــة للمــرأة يتطلــب خلــق بيئــة 57 ،56: 2006زيــد،  (أبــو

ثقافية واجتماعية وسياسية وتعليمية وإعالمية ودينية وفكريــة (أيدولوجيــة) مواتيــة، 

وتحديــد األهــداف التكتيكيــة الواجــب العمــل لتحقيقهــا، وتحديــد طبيعــة الصــورة التــي 

وتصور   ،ات الواجب اعتمادهاآلليايجب أن تعكسها الجامعة واإلعالم للمرأة، ورسم  

 ورؤية لعمل الجامعة كمؤسسة للتغيير، فالتغيير يبدأ من الجامعات.

إذ تقوم الجامعة من خالل خططها وفلسفتها بتغييـر العقليـات السـائدة فـي 

كما تقوم بتحصين عقول الشــباب، وإعطــائهم الجرعــات   ،جميـع مسـتويات المجتمـع

مــن التلــوث الثقــافي والفكــري، وســطوة وعنــت بعــض   الوقائية المنتظمة وقاية لهــم

عناصر الموروث الثقافي الذي حرم المـرأة مــن المســاواة بالرجــل؛ مــن حيــث الوضــع 

ـــة. وبمــا أن نســبة الشــباب فــي المجتمــع الفلســطيني تمثــل نســبة كبيــرة؛  والمعاملـ

ه المؤسســات غالبيتهم مــن طلبــة الجامعــات والمعاهــد والكليــات، لهــذا تتحمــل هــذ

 ،بمســؤولياتهم، وواجبــاتهم التعليميــة الــدور والعــبء األكبــر فــي تــوجيههم تــوعيتهم

الوصـــل بـــين الجامعـــة والمجتمـــع الصـــغير ينقلـــون أفكارهـــا وتأثيرهـــا،  فهـــم حلقـــة

 ويجسدون فلسفتها.

للســباحة عكــس التيــار  إن تصــحيح الصــورة النمطيــة الموجــودة للمــرأة يحتــاج

د صــعب، ويحتــاج لتكلفــة عاليــة، وجهــود مكثفــة منســقة، الطــاغي والجــارف، وهــو تحــ 

آثارها   يحتاج إلى دور منظم وممنهج، وركن رشيد؛ لمواجهة صورة مشوهة، تنعكس

وأبعادهــا علــى المشــروع الــوطني الفلســطيني الــذي تحملــه المــرأة الفلســطينية إلــى 

ذجــات للصــورة النمطيــة، مدعومــة بنمو ويحتــاج إلــى تقــديم صــورة بديلــةجانــب الرجــل، 

ويمكـــن تنـــاول دور الجامعـــات الفلســـطينية مـــن خـــالل دور اإلدارة ،  وإبرازهـــاحقيقيـــة 

الجامعيــة، ودور المقــررات، ودور عضــو هيئــة التــدريس، ودور األنشــطة الطالبيــة كمــا 

 يأتي:

 دور اإلدارة الجامعية:

تعـــــد اإلدارة الجامعيـــــة المحـــــرك األســـــاس المســـــئول عـــــن قيـــــادة التغييـــــر، 

األداء في الجامعة بكــل مكوناتهــا وعناصــرها الماديــة والبشــرية؛ لتمكينهــا وتحسين  

وهي ركيزة يتوقف على جودتها  ،من المنافسة والبقاء في ظل التطورات المتسارعة

نجاح الجامعة فيما تقوم به مــن جهــود وأنشــطة، فهــي المســئولة عــن ضــبط العمــل 

أي عمــل فــي خدمــة المجتمــع  وقيادتــه وتهيئــة المنــاخ ألداء جــامعي أفضــل، وال يــنجح

والبيئة مالم تكــن علــى رأســه إدارة واعيــة ومخلصــة؛ بدايــة مــن رئــيس الجامعــة مــرورا 

يدار التعليم لتحقيق أهدافه، بأسلوب خالق  فبها  ،بالنواب وانتهاء برؤساء األقسام

مـــن خـــالل العمـــل مـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس، والعـــاملين فـــي الجامعـــة، وتوزيـــع 
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)، ولتفعيــل دور إدارة 1110: 2019جيه البرامج وتقويم النتائج (سمير، المسئوليات، وتو

 عليها أن تقوم بما يأتي:في تغيير الصورة النمطية الجامعة 

من    انطالقا ؛ إستراتيجيةتبلورها خطة   ،قضايا المرأة  منتبنى فلسفة واضحة  •

 . دور الجامعة في خدمة المجتمع، وحل قضاياه

لمرأة على الوظائف، والترقيات في  امنافسة حق  بالحقوق وتطوير الوعي   •

 الجامعة. 

 لتعزيز وتمكين المرأة وتنميتها.  تتيح إدارة الجامعة المناخات المناسبة •

اختيار اإلداريين واألكاديميين وفق  في وتكافؤ الفرص  ،  تجسد مبادئ المساواة •

مفاهيم الذكورة   بعيدا عن ، ضوابط تراعي عدم الجندريةووفق   ،معايير الكفاءة

 . أن المرأة ال تصلح للمراكز القياديةووالتقاليد،  

اإلنجازات التي حققتها المرأة عبر  و  تحرص إدارة الجامعة على إبراز المكتسبات •

نضالها الطويل من أجل نيل الحقوق والمساواة، والفخر بذلك وإبرازه عبر  

 القنوات المختلفة. 

تعاونا وتكامال  ؛ الكليات ومؤسسات المجتمع المدنيتنسيق إدارة الجامعة بين  •

 في قضايا المرأة والمجتمع. 

مشكالت وحلوال   ؛ تشجع الجامعة أعضاءها على المشاركة في قضايا المرأة  •

 ومقترحات.

وإشراك الطلبة لمناقشة األحداث الجارية في المجتمع، وعلى   ؛ تنظيم لقاءات •

 رأسها قضايا المرأة.

بحضور النقاشات والمجالس العلمية لتحليل  تسمح لممثلي الطلبة  •

 المشكالت واقتراح الحلول خاصة بقضايا المرأة، وتغيير صورتها النمطية. 

 قضايا المرأة وحقوقها وإنجازاتها.بإعداد مطبوعات وأدلة إرشادية تنمي الوعي  •

تتقبل االختالف في الرأي والنقد البناء وتسمح للطالب بالتعبير في كل القضايا   •

 ها قضايا المرأة.ومن

رصد وتخصيص حوافز وجوائز ألفضل بحوث ودراسات حول صورة المرأة   •

 ونشرها. 

أن تنظم إدارة الجامعة دورات تدريبية وورش عمل حول قضايا المرأة والسماح   •

 للطلبة بإدارتها. 

م حمالت وندوات توعوية  يتنظ، ونشر ثقافة المساواة، وتمكين وتنمية المرأة  •

 وتنظيم مؤتمر سنوي وتشجيع المشاركة في فعالياته.،  المرأةقضايا ب

واستقدام المتخصصين  ،لسماح بعقد المزيد من الندوات الثقافيةا •

 لبةوالسماح للط  ،والمتخصصات في مختلـف التخصصات والمجاالت

 وأن يعلن عنها قبل وقت كاف.  ،الطلبة  مناسبتها ألوقاتمع مراعاة  ،بحضورها
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 لمنح الخارجية والداخلية واالبتعاث والجوائز.ل التقدمتشجع الطالبات على  •

 تعزيز توجه الطالبات نحو التخصصات العلمية والمهنية. •

 طرح المفاهيم الدينية حول المرأة، وتفنيد الفهم الناقص والخطأ للنصوص. •

حقهن  تشجيع مشاركة الطالبات في األحداث االجتماعية والسياسية، وتأكيد  •

 في المشاركة.

 تشجيع الطالبات على العمل االجتماعي والسياسي وصناعة القرار. •

تمكين المرأة من الترقي في مستويات اإلدارة المختلفة وشغل المناصب  •

، وتشجيعها للترشح للمناصب السياسية والسلطة التنفيذية الرفيعة

 والبرلمانية. 

للتنسيق والحضور  مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومي؛ التواصل  •

على االشتراك في منظمات  منسوبيها  وتشجيع   ،والمشاركة في الفعاليات

 المجتمع المدني.

تنفيــذ دورات وأنشــطة تدريبيــة ألوليــاء األمور، لتصحيــح المفاهيــم الســائدة   •

 والســلوكات لــديهم. 

لمهنــي، فــي المجاالت تشــجيع حصــول الطالبات علــى دورات للتدريــب التقنــي وا •

 المختلفة، وغيــر التقليديــة بخاصة.

تنظيم برامج تدريبية لرفع مستوى وعي الطالبات بأهمية االستقالل المادي   •

 ؛ لتكون قوة وحدها. تبعية الرجل  واالنفكاك من والفكري، 

 دور المقررات:

الجامعيــة؛ بوصــفها إحــدى تعد المقررات الدراسية جزءا ال يتجزأ مــن المنــاهج  

ــرا  ــا مباشـ ــرتبط ارتباطـ ــي تـ ــودة، وهـ ــداف المنشـ ــرجم األهـ ــي تتـ ــة التـ ــائل المهمـ الوسـ

بأساليب التدريس، واألنشطة، وأساليب التقويم، وتنعكس على الطلبة والمجتمع، 

لذلك يجب أال تنفصل المقررات عن الحياة الواقعية خارج أسوار الجامعة، فال تكــون 

مرآة عاكسة  لذلك فالمقررات )، 143 :2011(عيسى ومصالحة،في سياقات مصطنعة 

فــي  ،لنوع القيم والمفاهيم االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية للمجتمع

جميع المراحل الدراسية، وخالصة القول أنها تتسيد ساحة العمل التعليمــي، وتكــاد 

 هج إال المقررات.اتعتقل عقول الطلبة، فهم ال يرون المن

وللمقــررات الجامعيــة دور أســاس فــي تأصــيل الحاجــات الثقافيــة واإلنســانية 

لطلبتهــــا، ذلــــك بحكــــم التــــرابط والتخصــــص، والمســــاحة الزمنيــــة لتنفيــــذ المنــــاهج 

مــن فــي تغييــر الصــورة النمطيــة للمــرأة ثــل دور المقــررات المعتمــدة، ويمكــن أن يتم

 :خالل ما يأتي



32 
 

اوة، واإليمان بدور المرأة، وعدم  أن تعكس المقررات الروح الجماعية، والمس •

 تهميشها، والعمل على تمكينها. 

تضمين المقررات األنظمة والقوانين التي تكفل حقوق المرأة: الحقوق الشرعية  •

والتشريعية التي ال تتعارض مع اإلسالم، وتضمينها ثقافة المجتمع المدني  

 والحقوق السياسية للمرأة والرجل. 

من رموز المرأة الوطنية واالجتماعية التاريخية   نموذجات  تضمين المقررات  •

ودورها في حماية النسيج االجتماعي، واستقرار المجتمع   والمعاصرة،

 ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل.  وتماسكه،

أن تتضمن المقررات أطرا لمفهوم النظرة العالمية للقضايا المعاصرة،   •

والتعامل معها من   ،فهم دورهاكقضايا المرأة، بما يجعل األجيال قادرة على 

 خالل صورتها الجديدة.

  ،ضرورة تضمين المقررات موضوعات تهدف إلى تنمية القيم االجتماعية •

 حول المرأة وحقوقها. ، واالتجاهـات اإليجابية

لمفكرات ومبدعات يجسدن صورة المرأة المطلوبة   نموذجات تضمين المناهج   •

 مشكالته. فهي ترتبط بقضايا المجتمع و  ،وقضاياها

أن تكون متطلبات الجامعة أكثر التصاقا بقضايا الطلبة والمجتمع وخصوصا  •

 المرأة وصورتها.  

قد يرد من شروحات دينية غير صحيحة حول المرأة،   تنقية المناهج الدراسية مما •

 والفصل بين النصوص والشروح.  

وإمدادهم    ،تزويد الطلبة باألفكار والقدرات الالزمة لتجنب اآلراء واألحكام الخطأ •

بالمفاهيم الصحيحة حول تكريم اإلسالم للمرأة، واحترام شخصيتها، والمبادئ  

 صورة المرأة. الصحيحة الفكرية والثقافية التي تشكل  

تكوين الوعي اإليجابي لدى الطلبة بنظرة االسالم الصحيحة للمرأة، وغربلة   •

التراث للتخلص من كل ما هو دخيل عليه؛ من أجل بناء مجتمع صحي وآمن  

 للمرأة. 
ِ
 ومتقدم

تخصيص مقرر مستقل يتناول قضايا المرأة بموضوعية كمتطلب جامعي،   •

يتها وأدوارها، وما يتصل بها من  صورتها وهوو يتناول موضوعات المرأة

مهارات ومشكالت وقضايا وحلول وقوانين وتشريعات؛ لتعزيز صورة المرأة  

 المنشودة وتشكيلها. 

أو تضمينه  ، إيجاد مساق متخصص باإلعالم الجندري وتدريسه في الجامعات •

 . إحدى المساقات التدريسية، باعتبار أن تغيير الصورة يبدأ من الجامعات

المحتوى النظري، والتطبيق العملي لمفاهيم حقوق المرأة   الربط بين •

فالتمكين كممارسة يتعدى حدود الجامعات إلى المجتمع الخارجي،   وتمكينها؛ 

 ويكسر صورتها النمطية. 
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مراجعة المقررات وتضمينها أنشطة وممارسات عملية؛ لتنمية قيم المساواة   •

 بين الرجل والمرأة، وإبراز صورتها الجديدة.

المتعلقة بالصورة النمطية   ، وتغيير المفاهيم عكس المقررات عدم التميزأن ت •

 للمرأة، واستدماجها في الموضوعات المناسبة.

 دور عضو هيئة التدريس:

 يعد عضو هيئة التدريس من العناصر األساسية التي لها الدور الكبير والمؤثر

ويمثــل  ،والثقافيــة والفكريــةقفــه العلميــة وتنميــة موا ،شخصــية الطالــب نفــي تكــوي

 عضو هيئة التدريس قــدوة فــي أدائــه التربــوي والتعليمــي مــع طلبتــه، وفــي ممارســاته

داخــل وخــارج قاعــة المحاضــرة. وهــو مصــلح اجتمــاعي ومصــدر تعليمــي متجــدد وقائــد 

تربـــوي وديمقراطـــي، وفـــوق كـــل ذلـــك هـــو صـــاحب رســـالة، وموضـــع ثقـــة المجتمـــع 

وقــد تغيــرت النظــرة إلــى وظيفــة المــدرس الجــامعي وأدواره ومســؤولياته  .وتقــديره

بتغيــر متطلبـــات الحيـــاة ، وفــي ظــل المتغيــرات العالميــة المتســارعة ، فبينمـــا كانـــت 

 وظيفـة المدرس في الماضي نقل المعلومات وتوصيلها للمتعلمين، أصــبحت اليــوم

وممارسة اإلرشاد  جوانبها، من جميعتتطلب منه بناء الشخصية السوية المتكاملة 

).هــذه التحــديات تفــرض علــى 2: 2006(دياب،  بدوره في تربية األجيـال  ، ليقوموالتوجيه  

التغيير في أداوراهم، ويتمثل دور عضو هيئــة التــدريس لتغييــر   أعضاء هيئة التدريس

 الصورة النمطية للمرأة فيما يأتي:

وال يكون ممن يتحــاملون  ،عنها يتبنى عضو هيئة التدريس قضايا المرأة، ويدافع •

هــو و ،على المــرأة أو ممــن يعارضــون نيلهــا لحقوقهــا التــي كفلهــا الشــارع الحكــيم

ومنهــا قضــايا   ،تقدم حلــوال أو تصــورات لقضــايا مجتمعيــة  يكلف الطلبة بأنشطة

 ويوجه الطلبة لقراءة كتب متعلقة بالمرأة وقضاياها.  المرأة،

ــادف؛ إذ يحـــ  • ــوار الهـ ــة الحـ ــزز ثقافـ ــة يعـ ــة المتعلقـ ــايا الفكريـ ــي القضـ ــة فـ اور الطلبـ

بالمرأة والنظرة لها، وأن يكون موضوعيا في طرحه لقضايا المرأة، ومناقشتها، 

احتــرام اســتقاللية و مــع إعطــاء مســاحة للــرأي المخــالف ومناقشــته بموضــوعية،

فــي الحــوار، وأن  وتعزيــز روح المشــاركة الفاعلــة للطالبــات ،وتفكيــره رأي الطالــب

 ،ويحــاول تصــحيح الفكــر والمفــاهيم ،ســاس الطلبــة بمشــكالت المــرأةينمــي إح

حــول صــورة المــرأة،  والتصــورات الخطــأ لـــدى بعــض الطلبــة  ،والسقطات الفكرية

وعــدم التمييــز بــين الجنســين، ، ويشيع روح المساواة  وانعكاسها على المجتمع،

ــة بوصـــفه ــام الطلبـ ــين أمـ ــرأي معـ ــاد عـــن التعصـــب لـ ــع  واالبتعـ ــيح قـــدوة، مـ توضـ

القضايا المعاصرة للمرأة، كما يشجع على النقد البنــاء، ويوظــف مواقــف تربويــة 

 تدعم قضايا المرأة، وتغيير صورتها النمطية.
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بــل أيضــا   ،توعية الطلبة بأهمية تحرر المرأة ليس من أجلهــا ولحقهــا بــذلك فقــط •

تــتم إال   ألن حريته لن تتحقق إال بنيلها حريتها، كما أن حريــة المجتمــع ونهضــته ال

ولن يحدث ذلك إال بالتوعية مــن خــالل  ورئته المعطلة،  بالنهوض بنصفه المكبل،

 والندوات.  ،والمحاضرات ،الوسائل الممكنة: كجلسات الحوار

ــرأة أن  توعيـــة الطالبـــات بأهميـــة • ــرأة لصـــورتها النمطيـــة، فعلـــى المـ تصـــحيح المـ

غيــر صــلية فــإذا كانــت الصــورة األ فــي نفســها، تصــحح أصــل الصــورة عــن نفســها

 فلن تكون جميلة في نفس الرجل. جميلة

وتعبيــرا، ، تصــحيح المفــاهيم الذكوريــة حــول صــورة المــرأة؛ روحــا، وجســدا، ودورا •

 .وغرس وتنمية ثقافة اإليمان بالدور المفصلي والمحوري للمرأة

جــزء مــن هويــة الرجــل وصــورته؛ فالحفــاظ علــى  وهويتهــا التأكيــد أن صــورة المــرأة •

 لى هوية الرجل وليس طمسا لها.إبرازها حفاظ ع

أن يكون سلوك عضو هيئــة التــدريس مطابقــا لمــا يبثــه فــي طلبتــه خاصــة النظــرة  •

 لصورة المرأة.

تعزيــز مفــاهيم وأبعــاد حقــوق المــرأة ؛ بتــوفير مواقــف تربويــة إيجابيــة فــي صــورة  •

 سلوكات ممارسة.

تــي تعكــس أن يجعــل مــن مبــدأ االحتــرام موضــوع التقــاء لكــل التوجهــات واآلراء ال •

ــة والفكريــــة، ــات الثقافيــ ــلوك االجتمــــاعي  االختالفــ ــى تنميــــة الســ ــل علــ وأن يعمــ

واألخالقي، وأن يربط بين محتوى المقررات وقضايا المجتمع والمــرأة، وصــورتها 

 المنشودة.

نحـــو مشـــكالت المجتمـــع وقضـــاياه وتكييفهـــا توجيـــه األنشـــطة البحثيـــة للطلبـــة  •

وتكليــف الطــالب فــي كــل المقــررات الدراســية  المختلفــة، وخاصــة قضــايا المــرأة،

 بعمل بحوث لتنمية الوعى الثقافي لدى الطلبة بقضايا المرأة وصورتها.

اإلسهام في تغيير المفاهيم الثقافيــة المعاديــة للمــرأة، واســتبدالها بالمفــاهيم  •

مشــرقة لمــا وصــلت إليــه المــرأة مــن تقــدم فــي  نموذجــات اإليجابيــة؛ التــي تقــدم 

 المجاالت كافة.

وتربيــة  اإلسهام في تنقية الثقافة بالحوار من كل ما يدعو إلــي اإلقصــاء والعنــف، •

وأن تغــرس   ،عــدم المســاواةبــالنقص، والمرأة نفسها لكي تتخلص مــن الشــعور  

 مفهوم المساواة لدي أطفالها منذ التنشئة األولي.

 دور األنشطة الطالبية: 

البيــة يشــير إلــى جميــع ألــوان األنشــطة (أفنــدي) أن مفهــوم األنشــطة الط  يبين

الممارســــة بطريقــــة حــــرة للتـــــرويح،  ،االجتماعيــــة، والرياضــــية، والفنيــــة، والعلميــــة

ــة، ــة األكاديميـ ــاق الدراسـ ــارج نطـ ــارات خـ ــاب المهـ ــة  والكتسـ ــارج قاعـ ــرات خـ ــي خبـ فهـ

 ).579: 2014المحاضرات (مزيو، 
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جوانب الشخصية،  وتعمل األنشطة الطالبية على تنمية القيم التربوية، وبناء

وبناء الوعي الوطني، واالجتمــاعي، والسياســي، وتنميــة مهــارات القيــادة، والمهــارات 

 االجتماعية، وغرس القيم وتنميتها.

ــي: ــاط الفنــ ــاط؛ فمنهــــا النشــ ــه النشــ ــدد أوجــ ــرحيات واللوحــــات  وتتعــ كالمســ

يعمــل الــذي    والنشــاط الثقــافي  والتمثيليات والمعارض، ومنها النشــاط االجتمــاعي،

علـــى تكـــوين رأي بصـــدد القضـــايا الفكريـــة والثقافيـــة، وتعـــد المحاضـــرات، والنـــدوات، 

والمؤتمرات من أساليب التوجيه المؤثرة والناجحة في سلوك الشباب واتجاهــاتهم، 

وعــرض الحقــائق بمنهجيــة؛ ممــا يمكــنهم مــن االطــالع والتعمــق، وتنميــة المهــارات 

ويمكــــن أن يتمثــــل دور  اعيــــة والخلقيــــة،وصــــقلها، وتنميــــة العالقــــات والقــــيم االجتم

 تغيير الصورة النمطية للمرأة فيما يأتي:في األنشطة الطالبية 

أن تنمي األنشطة حرية التعبير حول صورة المرأة، وفق ضوابط الحوار الجاد   •

 البناء وليس الجدل. 

التبصير بقضايا المرأة وصورتها، وهناك فرق بين حكم التقاليد، وحكم الدين   •

 يمه الصحيحة.ومفاه

السياسية، واالجتماعية  و  أن تتضمن األنشطة فعاليات لتعزيز الهوية العلمية، •

 للمرأة.

تتضمن األنشطة فعاليات ومسابقات في قضايا المرأة لتعزيز وتنمية وتمكين  •

المرأة؛ مكانا ومكانة، وتنمية بذور المشاركة السياسية للمرأة من خالل تنمية  

 المسئولية االجتماعية. 

،  المتميزة للمرأة كجزء من األنشطة نموذجاتوظيف اللوحات اإلعالنية إلبراز الت •

وتنظيم زيارات ميدانية للطلبة لمؤسـسات المرأة، والمنتديات الفكرية، وعقد  

لقاءات ثقافية فكرية للطلبة حول تغيير الصورة النمطية على مستوى الكليات  

 أو الجامعات.

يتم فيه دعوة دور النشـر والطباعة   ،الجامعي إقامة معرض للكتاب داخل الحرمـ •

والتوزيع والمختصين في إصدار الكتب العربية واألجنبية والكتب األكاديمية  

 بداعات المرأة بخاصة. إ والثقافية والكتب النسوية و

  ،والمكتبات ألن تكون ساحة ،والمعارض ،والمسـارح ، تفعيل دور المالعب •

وتأكيدها   ،يا المرأة وصورتها المنشودةومساحة لشرح ومناقشة وتجسيد قضا 

 وممارسة أدوارها.

قيادية من الطالبات   نموذجات  توظيف األنشطة الطالبية لتكون مجاال لظهور  •

 في العمل الطالبي. 

حول المرأة مع   ويةنس  نوانات تنظيم المسابقات الثقافية المختلفة بأسماء وع •

 . رصد جوائز مادية ومعنوية
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األنشطة الطالبية استضافة شخصيات اجتماعية وسياسية وعلمية أن تشمل  •

وتنظيم لقاءات تناقش فيها قضايا المرأة من زوايا شرعية وسياسية    ،ويةنس

 واجتماعية وقانونية. 

  إقامة معارض طالبية تتناول إبداعات الطلبة وإنجازاتهم، مع توفير مساحة •

 لمشاركة الطالبات. واسعة

،  والشعر، وإنتاج األفالم الوثائقية ،بة السيناريوأن تشمل األنشطة كتا •

وتصميم اإلعالنات والعروض، التي تغير من الصورة النمطية للمرأة، وال  

تكرسها تحت رعاية وعناية المدرسين وإشرافهم، وفق تصورات واضحة  

 . ويةومدروسة، وإفساح المجال أمام اإلبداعات النس

 . اجها من دائرة الظل إلى دائرة الضوءأن تبرز األنشطة مواهب الطالبات وإخر  •

تركيز األنشطة الطالبية على مفاهيم المشـاركة الفعالـة للمرأة فـي الحيـاة   •

السياسـية واالقتصادية والثقافيـة واالجتماعية، لضمـان الســلم المجتمعي  

 وديمومته، وتغيير الصورة النمطية. 

تعبر عن حاجات الطلبة، وتعزز  التركيز على البرامج واألنشطة والفعاليات التي  •

 قيم عدم التمييز والمساوة بين الرجل والمرأة، وتظهر الصورة الجديدة للمرأة.

التركيز على األنشطة والفعاليات التي يغلب عليها صفة االستدامة   •

 واالستمرارية لكسر التابوهات وتغيير الصور النمطية عن المرأة.

 النتائج والتوصيات

 النتائج: أوال

 خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج يجملها الباحث كما يأتي: 

الصورة النمطية هي إطــار وصــورة مشــوهة، رســمها المجتمــع للمــرأة، فتتصــرف  •

بوحي منها وال يسمح لها بتجاوزها، قــد ضــمنها تراثــه وثقافتــه ومنــاهج تعليمــه، 

اإلســالمي، ودعمهــا بــبعض الشــروح الظاهريــة للنصــوص بعيــدا عــن روح الــنص 

والصورة النمطية تلخص أفكار وقيم ومعتقدات المجتمع، وخريطة تفكيره حول 

 تعكس نظرته للمرأة ودورها، ومكانتها والسلوك المتوقع منها. ،المرأة

ــرأة التـــي تشـــكل نصـــف خطـــرة وســـيئة والصـــورة النمطيـــة  • مســـيئة ومهينـــة للمـ

هــذه الصــورة وأفكارهــا أن تصــبح المــرأة ذاتهــا مرهونــة ب  واألمر األخطرالمجتمع،  

 وأدوارها.

األمثال  تدعمهافي رسم الصورة النمطية،  اإلعالم الدور الرئيس نموذجات  ؤديت •

ــا  ــة ومناهجهـ ــم التربيـ ــعبية، ثـ ــي الشـ ــت التـ ــة، وتثبـ ــورة النمطيـ ــح الصـ ــد مالمـ تؤكـ

قوالبها المتشكلة في الوعي الجمعي، وتسهم أيًضا في بقائها وتوارثها، وإعادة 

 تكريسها. 
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المجتمــع الفلســطيني ال يختلــف عــن غيــره مــن المجتمعــات العربيــة األخــرى؛ مــن  •

حيــث المــوروث الثقــافي والبنيــة االجتماعيــة واالقتصــادية، فــالموروث االجتمــاعي 

ــو ــة، هـ ــذي يشـــكل العقليـ ــع؛ األماميـــة الـ ــل المجتمـ ــكل مفهـــوم األدوار داخـ  ويشـ

القيادية للرجــل، واألدوار التابعــة للمــرأة، والصــورة النمطيــة الضــاربة فــي القــدم و

وال يهم أن تكون سعيدة، مــع هيمنــة الرجــل  هي أن المرأة خلقت لسعادة الرجل،

 على المرأة.

ديــة، األم وربــة المنــزل والزوجــة؛ التــي صــورة المــرأة النمطيــة هــي الصــورة التقلي •

تربــي األطفــال، تنظــر للرجــل أنــه الســيد صــاحب و تكــنس وتطــبخ وتنظــف البيــت،

 ،السعادة والقيادة والريادة والرفادة، وجدت لخدمته، وتلبية رغباتــه، مستســلمة

ال تملــك القــرار، وال تستشــار؛ فهــي  ،كــائن ســلبي وضــعيفوســطحية، و خنــوع،و

يمكــــن خــــداعها و ،عاطفتهــــا غالبــــة عليهــــاو يعتمــــد عليهــــا، وال ،تحتــــاج للحمايــــة

 ال تخرج عن تلك الصورة. حتى وإن تعلمت المرأةبمعسول الكالم، 

الصــــورة النمطيـــة للمـــرأة فــي اإلعــالن واإلعــالم، تلـــك المـــرأة الجميلـــة والمثيـــرة  •

تلــــــك وذات القـــــوام الرشــــيق والمنحـــــوت (الموديــــل)،  ،وســــيلة الجــــذب الجنســــي

ـــى  ـــرؤ علـ ـــف دون أن تجـ ـــكال العنـ ـــه أشـ ـــي تواجـ ـــة التـ ـــة والخاضعـ ـــرأة الضعيفـ المـ

ـــث ــراج،  ،الحديـــ ـــل، واألبــ ــات وموضــــوعات التجميــ ــة مشــــغولة بعمليــ ــرأة هشــ امــ

ـــور األســـ  ـــف، وأمــ ـــاقة والتنحيــ ـــات الرشــ ـــة، وتقنيــ ـــخ، والموضـ ـــل والطبـ رة والحمــ

  .(األدوار اإلنجابية)، والــزواج والطــالق  واإلنجاب

: تحــدي المــوروث هــي بينــت الدراســة أن التحــديات التــي تســتدعي دور الجامعــات •

، وتحــدي الــوعي االجتمــاعي للمــرأة والرجــل، وتحامــل القــوى  واالجتمــاعيالثقــافي 

ازي وتكامــل الــدور سياســية واجتماعيــة ودينيــة علــى المــرأة، وعــدم تــو :التقليديــة

، وتحــديات وســائل اإلعــالم مــع المؤسســات التربويــة الشــريكة األخــرى اإلعالمــي

الــــدور المتوقــــع والمــــأمول المنقــــوص و(مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي)،  الجديــــد

تحــدي رســوخ   :(الدور االجتماعي)، وتحــديات واقــع المــرأة الفلســطينية  للجامعات

وتحــدي تفعيــل الــدور  همــيش المــرأة، ، والتمييــز وتمفــاهيم العنــف ضــد المــرأة

ودعـــم تمكـــين المـــرأة، فـــي ، ومشـــاركة المـــرأة االقتصـــادية،  االجتمـــاعي للمـــرأة

 غربلــة المنــاهج، وتحــدي    الجوانب التعليمية، واالقتصادية والصحية والسياسية

 .، وإعادة صياغتهاالدراسية

بإعـــادة المـــرأة الـــى  يـــتلخص دور الجامعـــات فـــي تغييـــر الصـــورة النمطيـــة للمـــرأة •

وأنهــا شــريكة للرجــل وليســت منعزلــة عنــه، وذلــك يتطلــب خلــق  ،إطارهــا الصــحيح

ــة  ــة، وفكريــ ــة، ودينيــ ــة، وإعالميــ ــية، وتعليميــ ــة، وسياســ ــة، واجتماعيــ ــة ثقافيــ بيئــ

من خــالل مــا  لتغيير الصورة النمطية، وإحالل الصورة البديلة  (أيدولوجية) مواتية،

 يأتي:
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بإدارتهـــــا ومناهجهــــــا وبرامجهـــــا ومقرراتهــــــا ومدرســــــيها  تســـــتطيع الجامعــــــة •

ــأن تــوفر إدارة الجامعــة المناخــات  ــر الصــورة النمطيــة للمــرأة ب وأنشــطتها؛ تغيي

صـــــناعة الـــــوعي لـــــدى الطلبـــــة أن تقـــــوم بو ،لبـــــروز شخصـــــية المـــــرأة المناســـــبة

األدلـــــة و ،الحـــــوار الهـــــادفعـــــن طريـــــق بصـــــورة المـــــرأة المنشـــــودة  ؛ والمجتمـــــع

 والمقــــررات الخاصــــة المســــتقلة أو عبــــر المقــــررات، والنشــــرات والمطبوعــــات

ــراز  ،الدراســـية  ــرأة الوطنيـــة واالجتماعيـــة التاريخيـــة  نموذجـــات وإبـ مـــن رمـــوز المـ

المتميــزة، وذجــات  تبرز مقرراتها الصــورة اإليجابيــة للمــرأة والنم  وأن  ،والمعاصرة

ــة، مــن خــالل وتصــحيح المفــاهيم الســائ ،وتنقيــة الثقافــة المجتمعيــة دة الموروث

ــؤتمرات، وورش  ــر  ،عمـــلالالمحاضـــرات والنـــدوات والمـ ــية، ونشـ ــام الدراسـ واأليـ

العنف، والزواج المبكر، والشراكة الزوجية، وأن ،وقضايا المرأة: اإلقصاء  بالوعي  

وتقـــديرها لـــذاتها واســـتقالليتها وأدوارهـــا، بتمكينهـــا مـــن  تعـــزز مكانـــة المـــرأة،

باألنمــاط الثقافيــة الســلبية  الطلبةوأن تزيد وعي    ،ديميةكاة واأليالمناصب اإلدار 

ــا  فـــــي المجتمـــــع، ــا، وواجباتهـــ ــا، وبحقوقهـــ ــرأة بمواطنتهـــ ــزز وعـــــي المـــ ــا تعـــ كمـــ

والقانونية، وتؤهلها للمناصب األكاديميــة والسياســية   ،والسياسية  ،االجتماعية

لتغييـــر الصـــورة النمطيـــة  البحثيـــة والطالبيـــة والبرلمانيـــة، وتوظيـــف األنشـــطة

مــور بــدورات وأنشــــطة تدريبيــــة، والمشــاركة فــي واســتهداف أوليــاء األ ،للمــرأة

 ،رأةتنتقص من حق المالتي  نظرة  التنقية المناهج في كل المراحل الدراسية من  

إبراز ومساندتها و ،إفراد مساحة واسعة للمرأة لالنطالق نحو التميزو  ،وتمثيلها

مكتســـــباتها، وتفنيـــــد األفكـــــار الثقافيـــــة والدينيـــــة التـــــي تســـــتغل لـــــوأد المـــــرأة 

كــل ذلــك يمكــن أن يخــرج ، مع بيان صورة المــرأة الكريمــة فــي اإلســالم  وتنميطها،

 ديدة أكثر إيجابية وتميزا.المرأة من إطار الصورة النمطية إلى صورة ج

 ثانيا: التوصيات: 

تكامـــل المنظومـــات التربويـــة والتعليميـــة والثقافيـــة، و األنمـــاط االتصـــالية  •

وأن يكون هناك تقاسم وتكامل لألدوار الوجاهية المتمثلة بخطباء المساجد،  

والنظر لقضية تغيير الصورة النمطية للمرأة؛ أنهــا قضــية اجتماعيــة ولــيس ،  

  نسوية أحادية االتجاه.قضية 

تمكين أعضاء هيئة التدريس من القيام بأدوارهم فــي تعزيــز قــيم المســاواة لــدى  •

ــرأة، مــــن خــــالل المحاضــــرات والــــدورات  ــورة النمطيــــة للمــ ــر الصــ الطلبــــة، لتغييــ

 وتفهم أنشطتهم وأدوارهم. ،والندوات

لتفعيـــــل المشـــــاركة الحقيقيـــــة للمـــــرأة بـــــالمعني  تكثيـــــف الجهـــــود المجتمعيـــــة •

 .الجتماعي والسياسي واالقتصادي ا
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مراجعــة كــل خطــاب عنيــف موجــه ضــد المــرأة، والــتخلص مــن القيــود االجتماعيــة  •

ويحـــد مـــن حركتهـــا وطموحهـــا يجـــب  ،المعوقـــة. فكـــل قيـــد يطـــوق قـــدرات المـــرأة

 كسره وتجاوزه.

تبني سياسات وإجراءات وتشريعات مؤسسية، تعمل على القضاء على مظاهر  •

 التهميش للمرأة،

ــالمرأةوال ــة بـ ــوانين الخاصـ ــة القـ ــوير رزمـ ــريعية لتطـ ــلطات التشـ ــع السـ ــاون مـ  تعـ

 تشريع المزيد منها بما يتيح الفرصة أمامها لتعزيز قدراتها.و

تضافر الجهود لتذليل كل ما شأنه عرقلة سعي المرأة، وهــي و  التعاون والتكاتف •

 وتأدية رسالتها. ،تمضي قدما لتأكيد شخصيتها

ــاهجتتوجـــه  أن • ــر  المنـ ــى الرجـــل لتغييـ ــية بالخطـــاب إلـ ــع المراحـــل الدراسـ فـــي جميـ

 ثقافته نحو المرأة.

حقوق المرأة في كامل التعليمية أن تؤكد المناهج والمقررات في جميع المراحل  •

 المواطنية وواجباتها السياسية.

أن تشارك الجامعات في تصميم الكتب فــي المراحــل المختلفــة، علــى أن تتضــمن  •

رًا غير تقليدية للفتاة والمــرأة فــي أنشــطة تنمويــة متعــددة؛ كالصــناعة الكتب أدوا

 نموذجــات وذلك من خــالل    ،والزراعـة والهندسـة والطـب والتكنولوجيـا والتدريس

ــية وفـــي رســـومها وصـــورها، وأن تتضـــمن  تـــنعكس فـــي نصـــوص الكتـــب المدرسـ

والقياديـــة،  الكتـــب المدرســـية أدوارا تتصـــف بهـــا المـــرأة بقــــيم إيجابيـــة؛ كاإلبـــداع

والتأكد من حسن تمثيل  .واإلنتاجية، والعطاء العلمي والتضحية من أجل الوطن

بعدالــة بــين الرجــل  ومراعــاة توزيــع المهــن ،المــرأة وإخراجهــا مــن حيــز النمطيـــة

 .والمرأة في الكتب بما يتمشى وواقع المجتمع

ارًا مشــاركة الجامعــات فــي تغييــر منــاهج التعلــيم، وإلغــاء كــل مــا يحمــل أفكــ  •

تمييزيــة ضــد المــرأة، ووضــع منــاهج توضــح أهميــة دور المــرأة فــي المجتمــع، 

تعزيــز المنــاهج الدراســية بالنشــاطات والفعاليــات؛ بمــا و ،وشــراكتها للرجــل

  يحقق ويسهم في تعزيز قيم المساواة لدى الطلبة والطالبات.

ــذ أن • ــات تأخـ ــة المؤسسـ ــى الدينيـ ــا علـ ــان عاتقهـ ــحيح بيـ ــدين صـ ــي الـ ــايا فـ  قضـ

 واألفكـــار الموضـــوعة، واألحاديـــث المظلمـــة، الروايـــات عـــن والبعـــد  المـــرأة،

 دون  ،  الجــائرة  التقاليــد  مــن  ال  الــدين،  حقــائق  من  المرأة  صورة  ورسم   ،القاتمة

 ردة تكــون ال لكــي الــدين، علــى حيــف أو ، عليهــا حيــف أو  المــرأة  حــق  من  انتقاص

 تقاليـــد أحضـــان فـــي االرتمـــاء ؛  بـــالتحرر ومطالبتهـــا القيـــود علـــى المـــرأة فعـــل

 فــالكثير واإلغــراء،  اإلغــواء  في  هتقليد  في  والتورط  ،  القيم  من  المتحررة  الغرب

ــي النصــــوص يجهلــــون ــمن التــ ــير، تضــ ــاوم التيســ ــير، وتقــ ــبثون التعســ  ويتشــ

 عــــن عزلهــــا أو ، موضــــعها غيــــر فــــي وضــــعها أو ، فهــــم ســــوء عــــن بنصــــوص

 .وصورتها المرأة لصوت يسيء مما واعتسافا، بترا السياق،
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 الــــــدراما أن يقــــــوم اإلعــــــالم بــــــدوره فــــــي تغييــــــر الصــــــورة النمطيــــــة مــــــن خــــــالل •

، وكــذلك  ورقيــة واإللكترونيــةال والصــحافة واإلذاعيــة التلفزيونيــة والمسلســالت

 مواقع التواصل االجتماعي، دورا ال يصادم وال يناقض دور الجامعة.

 

خــط الــدفاع و ،الحقيقية المعبِّرة عن المجتمــعالمرأة هي الصورة وأخيرا نقول إن  

، سر كلمة األمان والــدفء والتربيــة  ومن كل األخطار،    جتمعاألول الذي يحمي الم

التعليم في المجتمع والتربية بدور يظل مرهونا  تغيير صورة المرأة النمطيةوإن  

وتطــــوير وعــــي المــــرأة بحقوقهــــا ثالثــــا، وتعــــديل  انيــــا،، ووســــائل اإلعــــالم ثأوال

فــي  النمطيــة صــورتهاالمــرأة  تصــحيحو رابعــا،االتجاهــات الســلبية نحــو قضــاياها 

 فإذا نفسها عن الصورة أصل تصحح أن المرأة فعلى ،نفسها وبنفسها خامسا

 والمجتمع. الرجل نفس في جميلة تكون فلن غير جميلة، األصلية الصورة كانت

المــرأة الفلســطينية تســتحق المســاعدة والمســـاندة، فهــي شــريك فــي كـــل إن 

فهــي موجــودة وحاضــرة  تقــف أمــام وخلــف وعــن يمــين وعــن شــمال الرجــل،، إبــداع

وإن غابت فبروحها، وهذه حقوق كفلها لها اإلسالم، وليســت منــة مــن   ،بجسدها

وإن   أحد، وإن حرمها المجتمع من هذه الحقوق، وظلمها فالدين بريء من ذللــك،

 كنا ننادي بذلك فنكون قد أنصفنا أنفسنا قبل أن ننصف المرأة.
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