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(2) 

  عريفت

اتجاه بتبنّي  ...العلوم االجتماعية تتمثّل المقاربة الجندرية في 

ات الوضعي لمفاعيل الجندر، وألثره على التيقّظ المنهجيمن أو حالة 

  قيد البحث.

وذلك، بتوّسل األطر المفاهيمية، وباعتماد األدوات االستقصائية 

ثقافات ا الاللذين تسبغهم لقيمةاولمعنى ا بإدراك  التي تسمحوالتحليلية  

  ،جنس الذكورإلى أو  ،نا جنس اإلإلى االجتماعية على االنتماء 

 . بحسب الحالة

قع أن ننظر إلى الوا :يعنيأن نتبنّى المقاربة الجندرية  

 ؛االجتماعي من منظور جندري

ً ألحكام الجندر أي،   isأن نتنبّه إلى كون العالم خاضعا

gendered  الدور المركزي الذي يلعبه الجندر نبرز ) مجندراً(، وأن

  . الحياة االجتماعية في مجمل مناحي

(3) 

يشتمل المنظور الجندري في تحليله للظواهر المجتمعية على 

، ال على الكامنة خلف ظاهرة معيّنة المعاني اإليديولوجيةإبراز 

 فحسب. المحيطة بتلك الظاهرة، الشروط المادية والهيكلية 

ً أ ،السائدة تتمثّل الوظيفة التي تلبّيها اإليديولوجيفا  تثبيتب ،ساسا

 وتعزيز أركان البنى القائمة سيطرة القوى المهيمنة فيها
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ت بالتناقضاو إلغاء الوعي باالستغاللوذلك عبر العمل على  

 الناجمة عن الظروف المادية المحيطة بالنساء والرجال. 

قات العال لتبدو ؛الجندرية عبر "تطبيع" الالمساواة ويتّم ذلك

 قاءلببل ضرورية  ،"طبيعية"وكأنها بين النساء والرجال  القائمة 

  ورفاهه.  الجنس البشري

ل دخ  ستهكذا تصبح المصالُح الفئوية للرجال مصالَح عاّمةً، وتَ 

النساء ) الفئة المستغلة( مصالح الرجال )الفئة المهيمنة( وتتبنّى 

 . "نسائيةتي ال تلبث أن تصبح "رغبات رغباتهم ال

(4)                                                                      

حال كل العلوم، غلب الطابع الذكري على  العلوم كما هي 

. لذا، فإن السعي الستعادة التوازن الجندري في في بداياتهاالجتماعية 

انشغاالته البحثية أحد  طغياناً مرحلياً للمواضيع واالنشغاالت 

 .النسائية

لم يؤدّ  إلى استبعاد المواضيع الذكرية؛  ) االنشغال(  لكن ذلك 

 ؛ض الحاالت، استدعاء لما خفي منهابل هو شّكل، في بع

مواضيع التي لعّل دراسة الرجولة والذكورة كانت أحد أهم ال 

 . هذه المقاربة تبنيّ  بعدما جرى  رستدُ 
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  ( 5)   

ها أن إنتاج المعرفة مفاد   من مسلّمةالمقاربة الجندرية تنطلق     

هو فعل ثقافي واجتماعي، ومتموضع في الزمان والمكان، وبأن 

 القائمين به  ذوو مكانات اجتماعية واقتصادية وذوو هويات سياسية؛ 

ومشروطة  ،بالضرورة، جزئيةوهو ما يجعل المعرفة، 

 الوضعية التي أنتجتها. القائمين بها وبب

بوصفه واحداً من أهّم المرّكبات  وهي محكومة، إذاً، بالجندر

 الناظمة للحياة االجتماعية في مختلف نواحيها. 

ن المعرفة الُمنتَجة في األنظمة المعرفية القائمة، وفق هذا ، إأي

المنظور، ليست ثابتة  وال كونية. إضافة إلى ذلك، فهي غير حيادية، 

 .  القائمة   -الجندرية–إنما تعمل على إعادة إنتاج عالقات القوى 

 

(6) 

من جهة ثانية، فإن لألشخاص أصحاب السلطة في المجتمع 

  ما األقّل في ى الفهم الشائع للواقع االجتماعي؛مصلحة في المحافظة عل

  الم:ين للعمدفوعون بضرورات البقاء، يتبنّون نظرتَ ال حظوة األقلّ 

مهّمشة عن  أي نظرة  – المتناسبة مع اختباراتهم المعاشة نظرتهم هم

ـ  لكنهم مضطرون  الستيعاب نظرة ذووي  -mainstreamما يسمى ب

ً لذلك،هم مرّشحون السلطة. فهم أصدق للواقع   كالمتال ، تبعا

 :االجتماعي
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 ع.لذلك الواق فالموقع الهامشي يوفّر لهم "منظراً" أكثر اكتماالً 

كن يمتل ،في المجال المعرفي النساء، وبوصفهن الفئة األقل حظوة

من  -أصدق للواقع االجتماعي من الرجالمنظراً أكمل وأوضح  و

 حيث المبدأ.

ال يستبعد أهمية الباحث المنظور الجندري، توّسل  ، فإن هكذا 

  ةسلطأي  منها بوصفها  حسبان علىويتحفظ  المنظورات األخرى، 

 . مطلقة معرفية 

منظورات  من المنظورات على  أيّ هيمنة األمر الذي  يستبعد  

 )تحسباً إلعادة إنتاج وضعية الهيمنة السابقة(.  . أخرى

  

(7) 

 الطريقة

نتساءل: هل إن المقاربة الجندرية تتضّمن اللجوء إلى طرائق 

للبحث في العلوم االجتماعية خاصة بها؟ أم إنه يمكن تبنّي الطرائق 

 السائدة في تلك العلوم؟

 إزاء هذه المسألة هناك رأيان:

طرائق المستخدمة في العلوم االجتماعية ال  يرى أن: األّول

البحث عن طرائق يسعها التقاط تمحورت حول الرجل، لذا ينبغي 

 بعد أن جرى)، تفاصيل حيوات النساء واالستماع إلى أصواتهن

    إسكاتُهن لمدة طويلة(.
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ها. نتكلّم رى أن نواحي من حيوات الرجال أيضاً تّم إسكاتُ أ)أنا 

االنفعالية والعاطفية والتفاعالت الرهيفة  مثالً. لذا فإن عن النواحي 

الطريقة الكفيلة بالتقاط نواح من حيوات النساء، يسعها كذلك التقاط 

 .(متجاهلة، هي أيضاً انواح من حيوات الرجال

يرى  أن طرائق البحث حيادية جندرياً، وأن ما يجعل  : الثاني

 ً التي  همعاييرمنطلقات الباحث و، هو البحث ونتائَجه متحيّزة جندريا

  .كما التأويالت والتطبيقات الناجمة عنهاتحكم معالجته للموضوع، 

 

(8) 

 عة ُمشبالمنتجة يجعل المعرفة موقف  من  األّولينطلق المنحى 

ف الناس، -المعرفة مواضيعب لة في حا ؛  أي،العلماء  -أكثر من العار 

 من الباحث إلى المبحو .  ركز السلطةمإزاحة  البحث:

التأويل الجيّد، وفق هذا المنحى، هو الذي ينطلق من المبحو  

 ال يُفرض عليه من "رأس" اويتريّث حتى تنبثق المعاني منه، ف

 . الباحث

التأويالت التي يعّول على صحتها تتأسس على المبحو ، أما 

ل من يالسيئة منها فهي تلك التي تحوي الكثير من "العارف" والقل

  "موضوع المعرفة"، 

المعرفة هنا ال "تُكتشف"، ) أي أنها ليست إلى ذلك، فإن 

ً و"تنتظر" من يتعّرف عليها(، إنما تُبنى  موجودة وقائمة موضوعيا
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بالتفاعل بين العارف وبين موضوع المعرفة، وتتشّكل من خالل 

العالقة التي تقوم بين الباحث وبين المبحو ، بين ذاتيتين 

subjectivities   ها معاً، في سياق معيّن. وينطوي متفاعلتين يُنشئان

 ذلك على إعادة االعتبار لـ"الذات"، ولمحوريتها في إنشاء المعرفة. 

(9) 

ن    حستُ  وينحاز المحبّذون لهذا المنحى إلى الطرق النوعية ألنها

ماعية ها في سياقاتها االجتب  غنى اختبارات النساء الحياتية وتشع  جالء 

 والثقافية؛ كما يسعها إبراز االنفعاالت والمعاني الرمزية التي ترافقها. 

صحيح أن الطرائق الكمية تفيد في رصد الشروط الهيكلية 

المحيطة بالنساء، لكنها غير قادرة على التعامل مع التعبيرات 

الجندرية المضمرة والملتبسة والمتناقضة في وضعيات بعينها، 

 .مثاالً  ،ةكالوضعية األسري

انسجاماً مع اتجاهاتهن المذكورة، مثالً، الباحثات،  طّورت وقد  

وفة قبالً في العلوم اإلنسانية موادَّ ومواضيع للدراسة لم تكن مأل

السير الذاتية والشهادات الشخصية  ، مثالً،نذكر منها ؛االجتماعيةو

 archivalوثائق والمذكرات والروايات والتاريخ المروي شفوياً، وال

ذات الصلة باختبارات النساء، كعقود الزواج والطالق، وثائق 

 cultural الثقافية المحاكم األسرية، والمدنية ، ومختلف النتاجات

artifacts. 
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(10) 

 : وفق هذا المنحى المفضلة، ومن الوسائل البحثية      

المقابالت الفردية غير المقيّدة، والمجموعات البؤرية غير المنبنية؛ 

ً متواضعاً، لكنوفيها ي ناشٌط في المشاركة مع  تخذ الباحث موقعا

 المبحو  في إنتاج المعاني؛

، يُعلن عن سلطة الباحث، لكن بهدف مثالً في وضعية المقابلة  

ها ) مع المبحو  أو تقاسم   ،إعادة توزيعها على المبحوثين) جماعياً(

 فردياً(. 

وتنعقد عالقة بين الباحث والمبحو  ال تلبث أن تصبح جزءاً 

   من السياق.

وبعكس "الفتوى" السائدة القائلة بوجوب التجّرد وتحقيق 

غير  ، فإن المقابلة العلوم االجتماعية الموضوعية في االستقصاء في

إطار  في  ،ققدة تسمح للمعاني وللفرضيات بالتشّكل والتحالمقيّ 

 يصبحهكذا،  والمعيش المشترك للطرفين.   ،اإلصغاء المتعاطف

ً في إنتاج المعرفة، ال مشاركاً المبحو     .لها موضوعا
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( 11) 

ثر تفضيالً هو الطريقة األك1ويرى البعض أن "تحليل الخطاب" 

 هذا المنحى )األول( الذي يتبنّ  لدى الباحث

 

 من الموارد  -كتابة شفاهة أم -المرسل  "الكالم"أيضاً،        

)الخطاب هو أوسع من في الدراسات الجندرية.  المهّمة والكشافة

الكالم، بالطبع، لكننا هنا نحصر الخطاب في معناه األبسط الكالم 

 :(او المرسل المتداول

يم س، لتوّسل مساعدتهم، لتقدفالكالم يُستخدم للتاثير على النا

لهم، لحماية الذات من تطلباتهم، لحفظ ماء الوجه، لتبرير  عونال

السلوك، إلقامة عالقات مع آخرين، لإلعالء من قيمة الذات وجاذبيتها 

 إلخ.

 ليشكّ ) اللغة(  الكالم الواقع الذي يجري إنشاؤه بواسطة إن 

فإن األبحا  التي تُنَفّذ في هذا اإلطار  قاعدة التنظيم االجتماعي. هكذا،

 تناول السؤال التالي: ، مثالً،يسعها

بواسطة ها صيانتُ  ف تجريوكي ،كيف يتم خلق الالمساواة 

 التخاطب الكالمي؟ 

 

 

                                                           
)هؤالء يبحثن في الخطابات السائدة، خاّصة، عن المحددات للشروط المادية واالختبارات الحياتية الذاتية  1

للنساء، ويقمن باستدعاء العوامل االجتماعية، والداخل نفسية، المؤثّرة من أجل تفسير قيام هذه الخطابات بإنتاج 

 "حقائق" في النفس وفي الواقع(.
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(12 ) 

 كل الطرائق

في طرائق البحث فيرى أن طريقة معيّنة  الثانيأما المنحى 

رى ن طريقة أخأللبحث  ال تُسب غ على المقاربة صفة الجندرية، كما 

 الجندرية عنها؛ال تَسلب المقاربة صفة 

 ي وصففـ"في أيٍد أمينة، يسع أية طريقة أن تكون أمينة" ف 

 .الواقع االجتماعي

اللواتي يعتمدن الطرائق اإلمبيريقة، مثالً، يصّرحن  باحثاتوال

بأن الطريقة ال تجعل الباحثة نسوية. إذ يسع الباحث الذي يعتمد 

 ً   .الطرائق النوعية أن يكون متعّصباً جنسيا

إطار هذا المنحى، توّسل الباحثون والباحثات الطرائق وفي 

 دون تحفّظ.  ،المختلفة السائدة في العلوم االجتماعية

حيال التبنّي الحصري لطرق دون  هؤالء يتحفّظونبل إن 

من يتوّسل  مومنه) يسمون من يفعل ذلك متعبدو الطريقة(  أخرى.

أكثر من طريقة في البحث نفسه. أو يعالج مسألة بالطرق الكمية 

  وأخرى بالطرق النوعية.

(13) 

هؤالء يعبّرون عن انحيازاتهم ) النسوية، مثالً(، وعن رفضهم 

) بدل اعتماد طريقة بعينها يعلنون مواقفهم  لحيادية العلم المزعومة. 

لقات في المنطسواء الجندرية ويتّم التعبير عن مقاربتهم الجندرية( 
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في التأويل واالستنتاج   -والمعايير والقيم واألخالقيات النسوية 

 . والتطبيق

 

ومن المهام التي يطرحها هؤالء على أنفسهم، ردم الفجوة 

 الجندرية في المعرفة؛ إما بجعل النساء مواضيع أبحاثهم في مجاالت 

سابقاً ) القيادة النسائية، مثالً(، أو بمعالجة مواضيع لصيقة  لم تشتملهن

ً ) العنف القائم على الجندر،  بحيوات النساء لم تلَق، سابقاً، اهتماما

 مثالً(. 

ومن األمثلة على ذلك )وذلك، بدءاً بتسمية مواضيع باسمها؛ 

 (،"اغتصاب الزوجة"

.  سّمىفمن ال يملك سلطة التسمية، ال يسعه البحث في الم 

ين، في هذا الصدد، أننا بحاجة إلعادة تسمية العالم و)  ،النسويات يَر 

 .(عبر َصْوغ مصطلحات وتعابير تصف معيش النساء

 السلوك الذي ال يحمل اسماً ال يمكن مالحظتُه. و 

على العكس من ذلك، فإن تسميتَه تسمح بمالحظته ووصفه 

ه ) وصوالً إلى ضبطإلخ. وتصنيفه ودراسته، وتعيين مدى انتشاره

 وتنظيم تبعاته(. 

(14) 

من أجل  ويدعو بعُضهم إلى اللجوء إلى وسائل وطرق متعددة 

 :(من أكثر من جانب)"محاصرة" المسألة المدروسة 
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 ينطويان على قناعة مفادها أن كل  فتعدد الوسائل، و"مزجها" معاً،  

 .واحدة من هذه الوسائل تضيف إلى رسم الصورة الكلية

ً  ،في الدراسات الجندرية هذا القول ويصح   رة ضرول ،الحديثة زمنيا

ف على تعقيدات  المتاحة.  لوسائلبكل  ا ،الجندر تجليات التعر 

التي يجري الدراسات المسحية الكمية من هذه  الدراسات، مثالً، 

 ياسات سال ر في صوغَعْوناً لصانعي القرانتائجها تنفيذُها كي تكون 

الصحية أو التعليمية أو )تحسين أوضاع المرأة  المفضية إلى

 للقواعد  االمتثال ها يتطلب وحيث أن تنفيذَ    . (القانونية إلخ

    السائدة. المقبولة في الممارسات العلمية 

ل جعخاص ة، حين تطالب النساء  ويصح  هذا القول في بالدنا

 ئيةالمعطيات الناجمة عن المسوحات اإلحصائية الشاملة أو الجز

لى إ، من أجل رصد الفجوة الجندرية، سبيالً سمصن فة بحسب الجن

 الجندرية في كل المجاالت.  تضييقها، ووصوالً إلى المساواة

    

(15) 

 

وفي بالدنا، مثالً، تتجه الباحثات اللواتي يتبنّين المقاربة 

ة ) هناك أسباب موضوعي، لتبنّي المنحى الثاني. وأنا منهن الجندرية، 

 لذلك التبنّي(. 

ال تكفي، لوحدها، إلطالق صفة الجندرية على الطريقة، برأيي، 

 المقاربة. 

  :مثالً على ما أقول ،أقدّم 
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احثة بدى الدراسات عندنا)الإحاالستنتاجات التي توصلت إليها  

م هالتحّرش الجنسي باألطفال من قبل أقربائ  درست  التي جنان أسطا( 

 النتيجة التالية:وفيها تبيّن . الذكور

أن أطفال األمهات العامالت أكثر عرضة للتحّرش الجنسي "

 . "ربات البيوت ،من أطفال األّمهات

فإن االستنتاج العملي لهذه النتيجة يتمثّل  األصوليمن المنظور 

بأنه على المرأة العودة إلى منزلها من أجل لعب دور الحامي 

 . يهم الذي يمارسه الزوج عل ألوالد"ها" من التحّرش

 يويتضّمن ذلك، كما ال يخفى، إلقاء اللوم على األم العاملة الت 

عرضة لالنتهاك ها""أوالدَ تركت مكانها "الطبيعي"، وجعلت 

 الجنسي. 

ويفترض هذا المنظور أيضاً، أن المرأة تعمل خارج المنزل 

 تحصيلها المالي.، ال ألن أسرتها محتاجة ل"عملا "تحب أن تألنه

ه، غير قادر على كبح عبدُ شهوات   كما تفترض أن الرجل هو

ن أنزواته ومتطلّبات فحولته الفائضة، ومحتاج لحارس دائم لكبحها؛ و

ك ذلواألوالد.  رفاهفي ذه شأن األم ذات المصلحة األكبر اسة" ه"الحر

 العالم  هكذا:  تقسم التيلمنظومة الجندرية البطريركية تبعاً ل

  عام : مجال نسائي/ مجال رجالي خاص/  

 طبيعة نسائية/ طبيعة رجالية 

 إلخ من منمطات جندرية استبعادية.
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عن عنف ) ألنها امرأة( مسؤولة  تُجعل المرأة في هذه الحال  

 . ) ألنه رجل( الرجل الممارس على أطفال األسرة

(16) 

 

المنظور الجندري، من جهته، يرفض إضفاء الصفة الجوهرية 

الرجل حماية األطفال مسؤولية المرأة/ على المنّمطات الجندرية، ) 

–) الخاص  القسمة بين "العام" و"الخاص"ب وال يقبل عبد شهواته(

 المرأة(. شأن  -األوالد

ل مسؤولية المعتدي / الرجَل يتحمّ  يرى أن المنظور الجندري

 ة، ويتعيّن على المجتمعأفعاله حين  يخرق إحدى أهم القواعد اإلنساني

  معاقبته.

 القانونية واألمنية، الدولة لمجتمع، ممثالً بمؤسساتا على وأن

ً من شؤونه، وجعل  المرأة جعل حماية على المجال األسري شأنا

    ،  من بعض مهامه. وانحرافه واألطفال من عنف الرجل

) القسمة بين العام والخاص كما إضفاء صفات جوهرانية على 

ً يشكال ،النساء والرجال  ين في القاعدة الحاملة ين أساسيَ ركنَ  ن معا

الحاملة بدورها  هيمنة الرجال على مقدرات النساء في المجالين،ل

 (الجندريلتمييز لمسّوغات ا
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(17) 

 المفاهيمية للباحث)ة(إن ُوجهة االستنتاجات، والخلفية ف هكذا، 

 فال  ؛على بحثه تُسهمان، إلى حدّ بعيد، في إضفاء  المنظور الجندري 

 المستخدمة محورية األهمية الطريقةتبدو 

 كانت امبيريقة(؛  البحث الذي أتكلم عنه حالة ) وهي في هذه  

واالتجاهات المتعلّقة بالجندر واالستنتاجات الناجمة المنطلقات 

نا نطلق صفة الجندرية على التي  تجعل ال الطريقة،  هي ، عنها

 المقاربة. 

 

 من التربية

 أعود إلى التعريف الذي بدأُت فيها مداخلتي:

في  ،الى المعنى والقيمة المسبغتينالمنهجي في  أن التيقّظ 

هو ما يميّز  ....على االنتماء لكل واحد من الجنَسين ،المكان والزمان

 المقاربة الجندرية في البحو  االجتماعية. 

 وأقدّم مثالً من  بعض أبحاثي، التربوية تحديداً: 

(18) 

  األّول:

بعد  -فيه تقارير مدّرسين من المرحلة االبتدائية قاموا تناولتُ 

يعانون من مشاكل تربوي  لتالميذ  -بإرشاد نفس  -تدريب وجيز

ع أنني لم أض أشير إلى. في المدارس الرسمية ة و /أو مدرسيةيسلوك
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ير الجداإلجابة عليها في تقاريرهم.  الء ؤالتي وجب على هاألسئلة 

فسحة حرة استفاض فيها هؤالء في هذه األسئلة تركت ذكره أن 

إلحالة، اوصفهم للعملية اإلرشادية بجوانبها كافة. ) أشخاصها، أسباب 

 ، نتائجه إلخ(. ومساره منطلقات اإلرشاد

 

أقصد النظر إلى  ، لم(قراءتي لهذه التقاريرهذه الدراسة )في 

ما فعلته لدى استخراجي بعدسة جندرية.  الوضعية المدروسة

 نصوص التقارير هو تصنيفها من data extractionللمعطيات 

ذا هبحسب الجنس: جنس المرشدين التربويين وجنس المسترشدين. 

ن أن . بعض الباحثين يفترضويجعل الدراسة متنبهة للفروق الجنسية

  هذا كافياً لنعت مقاربتهم بالجندرية. هذا ليس صائباً، بالطبع.

لتأويل   ،جزئيةمحاولة لهذه الدراسة، أيضاً، ويرصد القارئ 

ّرض طبيعة المشاكل التي يتع يأخذ بالحسبانمن منظور  بعض النتائج

ويمكن وصف التوصيات التي تقدمُت  .جنسهم بحسب  ،لها  التالمذة

مع  ،لكنني غفلتُ  .بعض الحساسية الجندريةبها في نهاية الدراسة ب

التي اعتمدها اإلرشادية المقاربة عن بعضها؛ لم أقرأ، مثالً،  ذلك،

و غير ذلك مما يفيد في أ ،المرشدون بمثيلتها لدى المرشدات

 )كان بوسعها أن تكون أشمل وأكثر دقة(. .ات والتوصياتاالستنتاج
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(19) 

ي ف القصد أن النظر بعدسة جندرية يفترض هذا المثل يبيّن 

 ؛اعتماد المنظور الجندري

ً أن   في صوغ اإلطار المرجعي  ةمشاركويفترض ايضا

ً  ، بدوره،ملييُ للدراسة الذي  ً مختلفا أو ربما طريقة  لها، تصميما

على  وآثاره مختلفة متعددة الوسائل ومعنية برصد الجندر وتمثالته

 ،كوني مواكبة للدراسة منذ بدئها.... أي أنه يفترض  العملية اإلرشادية

، its outputخرجاتهاال تناول مُ  ،كة في مختلف مراحلهامشار  

 فحسب. 

(20) 

  الثاني:

 10227المرسوم  ،فيها قرأتُ وفي دراسة أخرى،   بالمقابل،

، والذي يحدد مناهج 8/5/1997الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 

)  ليهإأنظر  أعلنُت جهاراً أننيالعام ما قبل الجامعية وأهدافها،  التعليم

 بعدسة جندرية.  المرسوم( 

الذي شاب هذه المناهج،  هكذا عددت مظاهر العمى الجندري 

 في ،اف التي وضعت المناهج من أجلها. وبيّنتُ بدءاً من إغفال األهد

لمفاعيل  ظهاسياق قراءتي كيف يسع العملية التربوية، وفي حال تيقّ 

سة للتمييز العوامل المؤّس   تحدّىت أن ،المنظومة الجندرية األبوية

، واإلسهام في تكوين هوية جندرية للفرد غير خاضعة الجندري
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ً مع األهداف ؛إلمالءاتها صاغها كا  –التربوية  وذلك انسجاما

 التطفل عليها.  ودون تثقيلها،  وال -المرسوم

 لم يقف عند حدود الوصف والنقد؛ بل ما فعلته في هذه الدراسة

 في المناهج كان تمريناً، قابالً للتطبيق، بما يدعى "إدماج الجندر

تيجة دون ن ،يذهابتنف تسعى وزارة التربية  التربوية"، وهذه مقاربة

   تذكر. 

في هذه الدراسة مقاربة لموضوع من منظور جندري على نحو  

 يوفّي ما تفترضه هذه المقاربة:

قناعة ـمعرفة  وافية بالوضعية  التي تجري مقاربتها، مقرونة ب 

) مشتمالً على المساواة  راسخة بوجوب سيادة مبدأ حقوق اإلنسان

نة  الجندرية( ن ومواط  على ما عداه، وبأهمية التربية في تكوين مواط 

  يتمتعان بحقوق وفرص وواجبات متساوية 

  

(21) 

 أنتهي إلى القول: 

ليست  المقاربة الجندرية للبحو  في العلوم االجتماعية

 رٌ ما تنتجه مثيألنها تتحدّى اإليديولوجيا الستئدة، فإن و ميسورة؛

  للجدل، في أقل تقدير:

تصطدم بيقينيات ذهنية وعاطفية لدى الفرد ولدى الجماعة.  فهي

 استيعاب القلق الذي ينجم  -الفرد والجماعة -ينويتعيّن على الطرفَ 
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تفترض هي، لذلك، مهمة عن وضع هذه اليقينيات موضع تساؤل. 

  مواجهة  تحدّيات ال تخفى...

 ي ف المقاربة الجندرية ما عاد جائز تفادي ومن جهة ثانية، ،لكن

 عندنا... االجتماعية العلوم

بـ"روح  ،المجتمعات األخرىكما  ،لأن نتظلّ في إذا رغبنا  هذا،

  العصر" السائدة.

(22) 

 شكراً إلصغائكم

 


