
 
 

 
 

 التنشئة والدور االجتماعي
 الدليل اإلرشادي لرياض األطفال 

 
 

 مقدم من 
 جمعية البحرين النسائية للتنمية اإلنسانية

 
 رياض األطفال :إلى

 نسخة مجانية
 
 
 

 م2132 – هـ3311
 
 



 

                    
 2 

 

                               يل اإلرشادي لرياض األطفالالدل

  

 : المقدمة

أوجده الخالق في الطبيعة وفي الكائنات وبين األجناس، االختالف أس من أسس الحياة     
ه في ئوعطا هأجل التنوع واإلبداع والتالحم، وبإيمان كل منا باآلخر المختلف وبأهمية وجود من

نسانية حيادية وبأن . هذه الحياة أدوارنا مكملة لبعضها وفق معايير ومقاييس علمية وفكرية وا 
 . أو أي معيار من معايير التمييز غير العادل أو شكال اال تحابي جنس

بتلك المعايير والعمل بها، وعرض كل ما دونها عليها إلسقاط ألخذ توجب علينا ا لذا    
. بين البنت والولد ، ومن معايير التمييز غير العادلة هو التمييز على أساس الجنسحجته

حين النظر إلى مجتمعاتنا عامة ومجتمعنا في البحرين خاصة، نلحظ تأثره بمفاهيم ومعتقدات ف
عم االرتياح ي إن كان ولًدا، عرفة جنس الجنين، فمنذ من األسرةالذي يبدأ تنفيذه م هذا المعيار

على الزوجين، األب بإثبات رجولته وضمان امتداد اسمه وعائلته، واألم بسد ذريعة الزواج من 
ن كانت بنتً . ثانية بحجة طلب الولد ولكن االستقرار النفسي غير  ،فالفرحة بها موجودة اوا 

 . مكتمل لنفس األسباب المذكورة

أخذ الولد إلى مدرسة خاصة ك"في التنشئة وصوال لسن التعليم حلقات التمييز بعدها تتوالى و 
ُتحددها أسباب وعوامل شتى، كدرجة  متفاوتةيتم ذلك بدرجات !" والبنت إلى مدرسة حكومية

تعليم وثقافة ووعي األسرة، والمستوى المادي، ودرجة االنفتاح على التنوع الفكري الموجود في 
وما بعده تتلقف تلك المعايير التمييزية وعند التخرج . للمرأةالد، ومقدار الصالحيات الممنوح الب

والمراكز  ،المنح الدراسيةونوع توزيع التخصصات العلمية، القوانين في المؤسسات، كنسبة 
ول تمتد لتطول الحياة االجتماعية لتتححتى . والدرجات والترقيات والحوافزاإلدارية والقيادية، 

شرط توقيع الزوج إلجراء عملية جراحية ك"لمرأة ويضعف كرامتها إلى أسلوب يحد من حرية ا
     ". !للزوجة، دون األخذ حتى برأي الزوجة بالنسبة لعملية زوجها

ن كانت المجتمعات اليوم تدفع باتجاه آخذ مظاهر التمييز بين الولد والبنت، من تقليل الفي  ةوا 
والتي قلت مظاهرها . ووحدة الحريات قدرة والكفاءة ودرجة التعليمالوالتأكيد على معيار 

الخارجية بالفعل كتعليم الولد دون البنت، ولكن بقيت جذورها في العقل، فتجد األب أكثر ثقة 
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ابنه محله في البيت أو العمل عند غيابه، عوضا عن البنت ناظرًا إلى معيار  تنصيبفي 
في ثقافاتنا الدينية والمجتمعية، وهو  االتمييز ما زال راسخن أبمما يثبت . الجنس أي ألنه ولد

لمفاهيم ومعتقدات وممارسات مجتمعية وتفاسير وقوانين فتحت الباب لسيادة ثقافة  الذي أسس  
، عوضًا عن ثقافة اإلنسان، مع أن أصل األديان دعواتها ومفاهيمها (الذكر) الجنس الواحد

 !! أساس النوع أو الجنس على وقوانينها إنسانية، لم تُبن  

أظهر البحث النوعي الذي تقدمت به جمعية البحرين النسائية إلى المسئولين عن  وقد    
المناهج في وزارة التربية والتعليم، وجود تمييز بين البنت والولد في كتب اللغة العربية الخاصة 

صل الخامس من الدليل والذي تجدون نتائجه في الف ،للمدارس الحكومية (3)بالحلقة األولى
تأثر المجتمع من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وواضعي المناهج بثقافة يثبت مما اإلرشادي، 

 . في الالوعي المجتمعي المتجذرةالتمييز 

، التراث االجتماعيمفاهيم التنشئة المستقاة من أول م ن يقدم للطفل األسرة هي وبما أن     
لتكون الجناح الثاني في تربية الطفل؛ ( األسرة)قف بجانب ومن ثم  تأتي رياض األطفال لت

وصقل مواهبه؛ وتنمية شخصيته؛ وتصحيح السلوك غير المرغوب فيه؛ وتعليمه المفاهيم 
 .    العلمية واالجتماعية واألخالقية والقيمية الصحيحة

كجمعية ونظرًا للدور الكبير والمهم الملقى على عاتق رياض األطفال، تقدمنا نحن      
بمساندة ودعم دور الرياض من خالل ورشة عمل ( برنامج انطالقة امرأة)البحرين النسائية 
والتي تجدون نتائجها في القسم مشاركة، ( 43)من الرياض، بواقع ( 33)شارك فيها عدد 
ونتيجة ما تلقيناه من تقبل وتشجيع من المشاركات، ولرغبتنا في تعميم . الرابع من الدليل

 . ، جاءت فكرة عمل دليل إرشاديالفائدة

يسلط الضوء على مواقع " دليل إرشادي لرياض األطفال -التنشئة والدور االجتماعي"    
والمختلطة بسلوكنا اليومي بين البنت والولد غير الصحيحة، القائمة على األعراف، التمييز 

شخصية صحية للطفل تُبعد بمفاهيم اإلنسان واإلنسانية الرحبة التي تساهم في بناء لنستبدلها 

                                                            
(1)

 (.األول، الثاني، الثالث)الصفوف الثالثة األولى في المرحلة االبتدائية أو األساسية  
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البنت عن مواقع الضعف وتُبعد الولد عن الهيمنة، وتهيئهما الختيار الدور المجتمعي الذي 
  .وليس ألي اعتبار آخر اومواهبهم اوكفاءاتهم ايتناسب مع قدراتهم

 اإلطار العام للدليل: القسم األول

 

  لماذا هذا الدليل؟
، وبعض في بعض رياض األطفالت والولد رصد بعض مظاهر التمييز بين البنبسبب  -

امتدادًا لبعض مفاهيم التنشئة االجتماعية غير السليمة، مما يظهر الكتب الدراسية 
 .في معتقداتنا ومفاهيم التنشئة االجتماعية لديناالتمييز مدى تغلغل ثقافة 

، المساهمة في تخليص مفاهيم التنشئة الحالية من سمات التمييز بين البنت والولد -
إليقاف عجلة التمييز القائمة على قاعدة الجنس الضعيف واألقل شأنًا في الحياة أي 

إلنقاذ البنت من مشاعر الضعف (. الولد)، والجنس القوي أساس الحياة (البنت)التابع 
 .والدونية، والولد من نظرة االستعالء والتمي ز واألفضلية

ربوية قائمة على أسس تربوية المساهمة في رفد التنشئة االجتماعية بمفاهيم ت -
 .   مت اإلنسانالتي كر   اإلنسانيةالمعايير و إنسانية عادلة، محكومة بالمفاهيم 

 

 لماذا هذا العمر؟ 
يشير العلماء إلى أن مرحلة الخمس سنوات األولى من حيـاة الطفـل هـي أهـم مرحلـة، حيـث     

ا أنها من أكثـر المراحـل خطـورة تتشكل شخصية الطفل فيها وتكون مالزمة معه طيلة حياته، كم
عاداتــه وســلوكه االجتمــاعي واتجاهاتـه ومواقفــه مــن كــل مــا ، حيــث يكتسـب وتـأثيرًا فــي مســتقبله

يحيط به من أفراد وبيئة، وفي هذه المرحلة يكون الطفل أكثر استجابة وطواعية لتعـديل السـلوك 
 .ة ذكائه وشخصيتهفي اتجاه النمو السليم واآلمن لمختلف جوانب حياته وبخاصة تنمي

 

 لماذا رياض األطفال؟
 .لدورها الرئيسي في غرس مفاهيم التنشئة الصحيحة وتأصيلها في ذهنية الطفل .3

، حرص الرياض على تقديم أفضل ما لديها من أجل تنشئة سليمة ألطفال المستقبل .2
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 . لكونها ُتمثل األسرة الثانية للطفل
 

 :ما نحاول تحقيقه من هذا الدليل
 . م التنشئة االجتماعية والدور االجتماعييهامفالتعريف ب .3
  .اإلسالم لإلنسان من القرآنتكريم تعامل و التذكير بمواطن  .2
 . من خالل المالحظات االسترشاديةومعالجتها مواقع التمييز بين البنت والولد  مستل   .1
بيان مدى تغلغل ثقافة التمييز في الالوعي المجتمعي من خالل دراسة تناولت صورة   .3

  . المرأة في كتب اللغة العربية
 

  : البناء الهيكلي للدليل
يضم الدافع من وراء عمل الدليل، وأسباب اختيار : "اإلطار العام للدليل" القسم األول .3

هذه الفئة العمرية، وهذه المؤسسة التعليمية، وما يعمل على تحقيقه من أهداف، ومن 
  . ثم الهيكل البنائي العام للدليل

قسم تثقيفي داعم للطاقم اإلداري والتعليمي : "التنشئة والدور االجتماعي" ثانيالقسم ال .2
يحتوي على مفاهيم التنشئة االجتماعية السليمة المبنية على أسس . وأولياء األمور
والرجل على السواء المرأة  -اإلسالم لإلنسانتكريم ومواطن تعامل و ديننا الحنيف، 

ز المعتمدة على الجنس وتثبيت المعايير اإلنسانية  الستبعاد معايير التمييتمهيدًا 
  . السليمة

ُيعد القسم الرئيسي في الدليل، وهو : "البرنامج اليومي لرياض األطفال" القسم الثالث .1
بسلوك األطفال في فقرات برنامجهم اليومي، وكيفية تعامل مربية قسم عملي خاص 

بين البنت والولد، تحت مظلة  الرياض مع هذا السلوك، من جانب بعيد عن التمييز
والتي جاءت في القسم . مفاهيم التنشئة السليمة التي تناولها القسم الثاني من الدليل

  . االسترشاديةالثالث تحت المالحظات 

يحتوي على : "تجربة رياض األطفال مع ورش التنشئة والدور االجتماعي" القسم الرابع .3
التنشئة االجتماعية واألدوار "طفال مع ورش نتائج تقييم وقياس أثر تجربة رياض األ

 (. برنامج انطالقة امرأة)التي أقامتها جمعية البحرين النسائية  "المجتمعية
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ُأدرج : "نتائج البحث النوعي حول صورة المرأة في كتب اللغة العربية" القسم الخامس .5
ارس الحكومية صورة المرأة في كتب اللغة العربية للمد"فيه نتائج بحث الجمعية حول 

 ". للحلقة األولى
 

 

 التنشئة والدور االجتماعي: القسم الثاني  
 

 : تمهيد
ي األســــرة والمؤسســــات ســــاهمت المعتقــــدات الموروثــــة ومفــــاهيم التنشــــئة االجتماعيــــة فــــ    

. التمييـز بـين تربيـة البنـت والولـد علـى أسـاس الجـنس في تكريس ودعم نظرةسابقًا المجتمعية 
االقتصـادي المهنـي و النشاط في المشاركات و  ر الفوارق بين النساء والرجالظهو تسبب في مما 

 . والسياسي وفي عملية صنع القرار

ر كســائر معظــم المجتمعــات العربيــة قــد تغي ــورغــم أن دور المــرأة فــي المجتمــع البحرينــي     
رص الـتعلم األخرى، حيث لم يعد دورها قاصرا على األدوار النمطية، وذلك بعـد أن أتيحـت لهـا فـ

ـــاألمس محظـــورة عليهـــا، فأخـــذت دورًا  ـــوالعمـــل فـــي مجـــاالت عـــدة كانـــت ب ـــاة ريادي ًا فـــي الحي
االجتماعية والمهنية، إال أن هذا التغييـر فـي الـدور لـم يصـاحبه تغيـرًا ممـاثاًل وبـنفس المسـتوى 

 . في األفكار والمفاهيم التي تسود عقلية كل من المرأة عن نفسها، والمجتمع عن المرأة

الكفـاءة معـايير مبنيـة علـى  ؤسـسفمفاهيم اإلسالم الذي جاء ليطيح بالمعـايير الجاهليـة وي    
حيـث . الزالت لم ُيعمـل بالعديـد منهـا وبالتحديـد مـا يخـص المـرأة. احترام وتقدير كرامة اإلنسانو 

نــرى الكثيــر مــن النــاس وفــي معظــم المحافــل ُيشــيدون بــدور اإلســالم فــي رفعــه مــن شــأن المــرأة 
ع زالت بقايا التنشئة السابقة موجودة ويتعامل بها بطريقة واقعًا ال  ،ولكن!! ه لكافة حقوقهائطاوا 

ــرى  ــث ال زلنــا ن ــأخرى، حي ــفــي مجتمعأو ب ــى توزيــع أن هنــاك مــا ا ن لعمــل واألنشــطة ليشــير إل
فـإلى أيـن . على أسـاس الجـنس، ولـيس علـى أسـاس القـدرة والكفـاءة ودرجـة التعلـيموالمكافآت 
 بشأن المرأة؟؟  ( ص)م الرسول أخذت تعالي
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ل األمــة ولتكــون فــي هــذا مــا أردنــا إحيــاءه وتجديــده ليطــابق واقــع المــرأة كمــا أراد لهــا رســو    
في الحياة، ولتكون قادرة على أداء أدوارها في الداخل ألسـرتها الصـغيرة، وفـي  موقعها الصحيح

 . الخارج ألسرتها المجتمعية الكبرى

 

 :  المصطلحات: أوالً  

 عملية تعليم وتعلم وتربيـة، يـتم خاللهـا تشـكيل وعـي الفـرد : مفهوم التنشئة االجتماعية
ومشـــاعره ومهاراتـــه ودوافعـــه واتجاهاتـــه وســـلوكه لكـــي تتوافـــق مـــع تلـــك التـــي يعتبرهـــا 
المجتمــع مرغوبــة ومستحســنه لــدوره الــراهن أو المســتقبل فــي المجتمــع، بحيــث يصــبح 

 .منتجًا في المجتمععضوًا فاعاًل ومتفاعاًل ومنسجمًا و 

 جتمع ما، في م( المرأة والرجل)الوظيفة أو المهنة التي يؤديها الفرد : الدور االجتماعي
مـن مجتمـع إلـى آخـر ومـن زمـن إلـى وهي أدوار تتسع وتضيق تقـل أو تزيـد وزمن ما، 

  (3).آخر وفقًا للمتغيرات السياسية واالقتصادية والثقافية لذلك فهي متغيرة بطبيعتها

 ( األسـرة والمؤسسـات)الطريقة أو اإلطار الذي يضـع فيـه المجتمـع : نميط االجتماعيالت
ــال القادمــة،  مختلــف المهــارات والخصــائص والصــفات واألدوار التــي يربــى عليهــا األجي

السـائدة والدينيـة ليشكل مستقبل المرأة والرجل في نمط معين، بحسب المعايير الثقافيـة 
   (2).اأو مخالفته انهيقبل الخروج ع في المجتمع، ال

 وواجبات، وهي  اتتضمن حقوقبالدولة والتي  (ذكر أو أنثى)هي عالقة الفرد : المواطنة
الخ، تلك ..وسياسية سياسية وقانونية واجتماعية وثقافية اتعطي للمواطن حقوق

الحقوق تمكنه من المشاركة الواعية والفاعلة في بناء اإلطار االجتماعي والسياسي 
  .ي والثقافي للدولةواالقتصاد

 
                                                            

(1)
والكنه في الثمانينات والتسعينات أصبح . يكن مقبول في مجتمعاتنا الخليجية، في األربعينات والخمسيناتعمل المرأة كمهندسة، لم  

 . في حين أن المرأة في الغرب وبالد الشام كانت قد امتهنت هذه الوظيفة وكانت مقبولة، قبل ذلك بكثير. متقبل، نتيجة لتغير الثقافة

(2)
محدد قاصر على الكّتاب فقط، أما الذهاب للمدرسة فكان ُيعد عار، وحين تعلمت المرأة تنمط  ُوِضَع تعليم المرأة سابقاً في نمط 

 . دورها وصار قاصراً على التدريس أو الطبابة، وأي عمل في مجال آخر صار ًيعاب عليها فيه
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 : المرأة والرجل.. مواطن تعامل وتكريم اإلسالم لإلنسان: ثانياً 

 قرر اإلسالم بشكل قاطع وحدة أصل النوع البشري وذلـك فـي : المساواة في أصل النشأة
ق ب اِئـل  ِلت ع ـار ُفوا ي ا أ  :عدة آيات ْلن ـاُكْم ُشـُعوًبا و  ع  ج  ل ْقن اُكْم ِمْن ذ ك ٍر و أُنثـ ى و  يُّه ا النَّاُس ِإنَّا خ 

ِبيرٌ  ِليٌم خ  ُكْم ِعْند  اللَِّه أ ْتق اُكْم ِإنَّ اللَّه  ع   [. 31:الحجرات]... ِإنَّ أ ْكر م 
 فــي ( زوج/أخ/أب)لمــرأة فــي الحيــاة بعــدما كــان الرجــل حــق ااإلســالم  كفــل: حــق الحيــاة

إنما النسـاء شـقائق الرجـال، " :(ص)قال رسول اهلل ، ي حقهاف ويتحكميؤذيها الجاهلية 
  (3)".وما أهانهن إال لئيم ما أكرمهن إال كريم،

 ــة الخطــاب الشــ ــي أهلي ــاس : رعيالمســاواة ف ــى الن ــى البشــر ورســالته إل خطــاب اهلل إل
: متجهة إلى المرأة والرجل على حد سواء، وشخصية المـرأة تجـاه الرجـل مسـتقلة تمامـا

فهـــي مطالبـــة باإليمـــان بـــاهلل ورســـله وكتبـــه واليـــوم اآلخـــر ومخاطبـــة بكافـــة التكـــاليف 
. كـل ذلـك وهـي تتحمـل المسـؤولية الكاملـة فـي، الشرعية دون وسـاطة أحـد أو وصـايته

ـــاِنِتين  و اْلق اِنت ـــاِت : قـــال تعـــالى ـــاِت و اْلق  ـــْؤِمِنين  و اْلُمْؤِمن  اْلُم ِإنَّ اْلُمْســـِلِمين  و اْلُمْســـِلم اِت و 
ـــاِبِرين  و   ـــاِدق اِت و الصَّ ـــاِدِقين  و الصَّ ـــد ِقين  و الصَّ ـــع اِت و اْلُمت ص  اِش ـــِعين  و اْلخ  اِش ـــاِبر اِت و اْلخ  الصَّ

اِفظ اِت و الذَّاِكِرين  اللَّه  ك ِثيـ ُهْم و اْلح  اِفِظين  ُفُروج  اِئم اِت و اْلح  اِئِمين  و الصَّ د ق اِت و الصَّ ًرا و اْلُمت ص 
ِظيًماو الذَّاِكر اِت أ ع دَّ اللَُّه ل ُهم مَّْغِفر ًة و أ ْجًرا    [. 15:حزاباأل]ع 

 بُُّهْم أ ن ي ال  ُأِضيُع : األجر والمكافأة اب  ل ُهْم ر  اِمٍل م نُكم م ن ذ ك ٍر أ ْو أُنث ى ف اْست ج  ع م ل  ع 
 [. 395:آل عمران].... ب ْعُضُكم م ن ب ْعضٍ 

 ز اء ِبم ا ك س ب ا ن ك ااًل م ن  الل ِه و الل ُه ع ِزيٌز : العقاب و السَّاِرُق و السَّاِرق ُة ف اْقط ُعوْا أ ْيِدي ُهم ا ج 
ِكيمٌ   [.14:المائدة]ح 

 ُقل رَّب  ِزْدِني ِعْلًما... : التعليم  . خطاب للجميع[. 333:طه]و 
 ل ى أ ن الَّ ُيْشِرْكن  : المشاركات السياسية اءك  اْلُمْؤِمن اُت ُيب اِيْعن ك  ع  ي ا أ يُّه ا النَِّبيُّ ِإذ ا ج 

د ُهنَّ و ال  ي ْأِتين  ِبُبْهت اٍن ي فْ  ت ِرين ُه ب ْين  أ ْيِديِهنَّ ِباللَِّه ش ْيًئا و ال  ي ْسِرْقن  و ال  ي ْزِنين  و ال  ي ْقُتْلن  أ ْوال 

                                                            
 .2222، ص صحيح الجامع: المصدر (1)
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ُفوٌر رَِّحيمٌ  ْعُروٍف ف ب اِيْعُهنَّ و اْست ْغِفْر ل ُهنَّ اللَّه  ِإنَّ اللَّه  غ  و أ ْرُجِلِهنَّ و ال  ي ْعِصين ك  ِفي م 
  [.32:الممتحنة]
 اءُكُم اْلُمْؤِمن اُت ُمه اِجر اٍت ف اْمت ِحُنوُهنَّ اللَُّه : وء السياسياللج ُنوا ِإذ ا ج  ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آم 

ِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمن اٍت  اِنِهنَّ ف ِإْن ع  ف ال  ت ْرِجُعوُهنَّ ِإل ى اْلُكفَّاِر ال  ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم و ال  ُهْم أ ْعل ُم ِبِإيم 
  [.31:الممتحنة]ي ِحلُّون  ل ُهنَّ 

 

  : مرأةعلى األدوار المجتمعية لل أثر التنشئة المبنية على التمييز: ثالثاً 

، ثقافة الذكر وثقافة األنثى ؛ثقافتينالنظرة والمعاملة بين المرأة والرجل أنتج التمييز في إن 
 : تتمركز محاورها في

 .حقوق أكثر مما للبنتولد لل .3
 .حاكي والدهحاكي األم في أدوارها بوصفها نموذجًا مرجعيًا، واالبن يُ تُ بنت إن ال .2
 .و الذكر، بينما الولد فهو وصي نفسهن البنت البد من وجود وصي عليها وهإ .1

 . والولد مغفور له امن الطرفين البنت تعاقب أو تحاسب عليه ةالصادر بعض األخطاء  .3

  (3).ومواقف من الرجل وال يتقبلها من المرأة ايتقبل المجتمع أدوار  .5

لذلك هو دائما  في الحياة هو الرجل، أما المرأة فهي لخدمته وأُنسه، األساسن إ .6
 . عليهافضل صاحب ال

   
تنعكس هذه الثقافة على أدوار ، حيث وهذا يصدق على مؤسسات التنشئة االجتماعية    

تصلح  أن المرأة الالقائمة على نظرة الوتستمر . االجتماعيا ما ومركزهمووظائفهوالرجل المرأة 
ستبعادها عن لألدوار القيادية بمعنى األدوار التي يتم فيها اتخاذ قرار ألنها عاطفية، فيتم ا

ن وجدت فإن التوجس من  المناصب الحساسة، واألدوار السياسية واالقتصادية والقضائية، وا 
 . قدراتها رهين بها

 :ما نوصي به: اً رابع

                                                            
الزوج إذا كان يؤذي زوجته :، آخرطأ، بينما الرجل من حقهعيب وخ..طلب المرأة الطالق ألن زوجها ال ينجب: مثال (1)

 .يقال لها أصبري، بينما الزوجة إذا ضايقت زوجها قيل له تزوج عليها
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، وبين (الذكر و األنثى)البيولوجية الخاصة بالجنس  اتبين االختالفعدم الخلط  .3
 . األدوار االجتماعية الخاصة بكل من المرأة والرجل

 .    ثقافة اإلنسانادة ثقافة عادلة بعيدة عن التمييز كما أرادها ديننا الحنيف وهي سي .2

 . حق المواطنة.. للطرفين حقوق عادلةتمتع المرأة والرجل ب .1

 . ومن دون تمييزللمرأة والرجل ن المنزل والعمل مواقع مشتركة إ .3
ل ق ْد ك رَّْمن ا ب ِني آد م  ن امكر  ن الحياة خلقت للمرأة والرجل وكليهما مُ إ .5    [. 01:اإلسراء]و 

 . لعمارة األرضالتعاون المشترك للمرأة والرجل هو الدور  .6

 البرنامج اليومي لرياض األطفال: سم الثالثالق
 

 :يقسم البرنامج اليومي لطفل الروضة إلى خمس فترات تعليمية وهي كالتالي
 .الصباحية فترة الحلقة .3
 .خارجاللعب الحر في الفترة  .2
 .الغذائية الوجبةفترة  .1
 .الحر في األركان العملفترة  .3
 .فترة اللقاء األخير .5

 

ربية، األطفال مع المفيها يلتقي ، فترة من فترات البرنامج اليومي :ةالصباحي فترة الحلقة: أوالً 
، تهدف إليصال مفهوم ما ليمارسوا كمجموعة واحدة أنشطة منظمة ،شكل حلقة علىفيجلسون 

 . تكون قد خططت لها مسبقاً  عادة بعد أن المربيةتقودها بطريقة سلسلة ومشوقة لألطفال، و 
 

 : المالحظات االسترشادية
بأن تجعل البنات مكان جلوس الطفل في الحلقة، رغب بعض المربيات في تحديد قد ت .3

 . في ناحية واألوالد في ناحية أخرى
حرية اختيار المكان الذي يرغب كل واحد منهم الجلوس فيه طفال األمنح : المطلوب

 وسرعة ،ُيكسب الطفل الثقةمما مع المراقبة والتوجيه من قبل المربية، . بداخل الحلقة
   .ندماج في المجموعةاال التكيف و 
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ضم الرجلين،  :مثلتتلقى الطفلة عادة تعليمات آداب الجلوس أكثر من الطفل،  .2
 . وخالفه أو المتمدد الجلوس المائلوالتخلي عن 

ألنها الجلسة الصحية كما آداب الجلوس ُتعطى للطفل والطفلة على السواء،  :المطلوب
 . مة للجميع، وعاآداب ديننا الحنيفأنها من 

 

الحشمة، مطالبة البنت دائمًا باالحتشام وُتعطى تعليمات عليها كأن تسدل المريول أو  .1
 .التنورة إلى األسفل حين ترتفع، وغيرها

الدين واألعراف، وتشمل اللبس والسلوك، لذا فهي الحشمة ضمن تعاليم  :المطلوب
!! لرياض، البنت تنورةالرسمي لبعض االلبس بأن للبنت والولد على السواء، ونلحظ 

فأيهما أكثر حشمة؟؟ فإذا كانت البنت مطالبة أكثر باالحتشام، يتم تغيير !! والولد بنطال
الرسمي فيكون للبنت البنطال والولد الشورت في الصيف، وفي الشتاء البنطال اللبس 

ه ، وعلي(الحشمة)والقيمة ( التنورة) اللبسلكليهما، مما ُيلغي التناقض الحاصل بين 
 . ستقل المالحظات الموجهة للطفلة، وتكون هي أكثر ارتياحًا أثناء اللعب والدراسة

 

طلب  في الحلقة في بعض الرياض، وعند توزيع األدوار وتبادلها على األطفال يتم .3
من أنا : بلسان حال يقول!! يعترضقد يبرز طفل ، دير الحلقةتأن  ةالمربية لطفل

 (يؤدي دور األببمنظوره أنه ). وليست هيسُيدير 
وتحريره من معيار تصحيح هذا المفهوم عدم التغاضي عن هذا السلوك، و  :المطلوب
فقط ألنه ولد أو  وأفضليته على البنت،الذي يبرز نظرته بأحقيته ( أنا ولد)الجنس 

بالتساوي ع األنشطة يتوز كذلك  .متقمص دور األب، وبيان له أن اإلدارة حق للجميع
 . الصحيحة فرصة للتطبيق اييريمنح المع، للحلقةيار قائد وقائدة اخت، و الجنسينلكال 

 

ما يشوق األطفال  وأكثر، بين الجميعوالراحة األلفة من  انوعالحلقة يوفر جو  .5
 المربية األطفال عما قاموا به من أعمالتسأل  حينفاستعراض بطوالتهم وانجازاتهم، 

على أخواتهم في ( أنا الولد)ورية ، هناك أطفال يتحدثون عن سيادتهم الذكفي المنزل
، أو إدارة اللعبة، أو منعه ألخواته من الجلوس على ، كتحكمه في أوقات اللعبالمنزل

 . الخ... الكرسي الخاص باألب على طاولة الطعام
توجيه الطفل بأن اإلخوة واألخوات جميعهم سواء، فليس هناك من سيادة  :المطلوب
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  (3).ارألحد على اآلخر تحت هذا المعي
 

لبعضهم بعض أثناء الحديث، ورغبة كل واحد منهم التحدث قبل  األطفاليكثر مقاطعة  .6
إذا صدر من الطفل تحت مسمى أما اآلخر، وللمربية الدور في تعديل هذا السلوك، 

 ". أنا من يجب أن يتحدث ألني ولد"ذكرها بلغة جسده أو بلسانه أي ( أنا ولد)
  أخطالقائمة على ا السلوك من جانب التنشئة السليمة معالجة المربية لهذ :المطلوب
ولسيادة  .الخاطئ من ذهنية هذا الطفل( أنا ولد)لتصحيح معيار الجنس  ،المقاطعة

  . بحسب األسبقيةكل فرد دوره النظام المبني على أن ل
 

س يمار ، برامج رياض األطفاللفترة أساسية وضرورية  :الخارجفترة اللعب الحر في : ثانياً 
 .وحاجاته واختيار رفاقه في اللعب حرية اختيار األلعاب الحركية التي تناسب قدراتهها الطفل في

 : المالحظات االسترشادية 
األلعاب  بتصنيفتقوم من األطفال لعب أن تظهر فئة التجد أثناء نزول األطفال إلى  .3

. البناتخاصة ب اخاصة لألوالد، وتلك ألعاب ابحسب الجنس، بمعنى أن هذه ألعاب
ن بأنهن ليصفوه منهنوتراهم يمنعون البنات من اللعب في ألعابهم، أو يسخرون 

 .أو العكسيلعبن بألعاب األوالد ويسلكن سلوكهن، 
 ، دون آخر اتخص جنستوجيه األطفال بأن األلعاب مشاعة للجميع، وال  :المطلوب

 .  ك الحقوال يجوز االعتداء على ذل ،وأن اختيار اللعبة حق لكل طفل منهم
 

البرنامج  خالل ةومتوازن ةيتناول األطفال وجبة غذائية متكامل :الغذائية فترة الوجبة: ثالثاً 
استفادة الهدف منها  ،الوجبة عملية تربوية كأي نشاط تربويفترة عد تُ و ، اليومي في الروضة

   .المشاركة الجماعية األطفال الصحية والغذائية ومتعة

 : المالحظات االسترشادية
زرق أاختيار الطفلة لطبق  ن مثلولم يعتد عليها اآلخر  ااألطفال أطباقيختار بعض  .3

 . واختيار الولد لطبق وردي، مما يجعلهم في موقع سخرية من زمالئهم األطفال
                                                            

ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَكْ } (1) َها النَّاُس إِنَّ َ َعلِيٌم َخِبيرٌ  َرَمُكمْ َيا أَيُّ ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ َّللاَّ : الحجرات){ِعْنَد َّللاَّ
 . "وما أهانهن إال لئيم إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إال كريم،(: "ص)قال الرسول . (.12
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بأن االختيار حرية شخصية وال عالقة له بالتشبه بالقول  توجيه األطفالإما  :المطلوب
   .و بممارسة األنشطة التي تكسر هذا المعتقدأ ،بالبنات أو التشبه بالذكور

 

بحكم طبيعة البنت ومحاكاتها لدور األم في المنزل، تجدها في الروضة بعفوية تبادر  .2
وحين يشهد الطفل ذلك حتى لو كان ها، قبل الوجبة، والتنظيف بعد تجهيز الطاولةب

 . د عن أداء الدوردورة في التجهيز والتنظيف تراه يتباطأ ويحاول بأي طريقة االبتعا
على هذا ( بنات وأوالد)انتباه المربية لمثل هذا السلوك، وتدريب األطفال  :المطلوب

الدور، ليتعلموا مفهوم المشاركة وتحمل المسؤولية وأن المنزل مكان مشترك للجميع، 
  (3).فيهوالتعاون عليهم واجب العمل 

م دوره عند استالم الوجبة، وقد ال تعمل المربية على تنظيم األطفال ليأخذ كل واحد منه .1
ويجب أن يتقدم على البنت في الدور، ( أنه ولد)يروق ذلك للبعض منهم، من منظور 

 . ويجب أن أكون قبل الولد في الدور( أنا بنت)أو العكس 
تؤدي المربية الدور التربوي في تصحيح مثل هذا السلوك أو المفهوم،  :المطلوب

معيار خاطئ ال يعطي أي طرف منهم ( ذكر وأنثى)ر الجنس وُيضاف إليه بيان أن معيا
 .  تالي عدم احترام الذي سبقه في الدورالاألحقية في أخذ مكان الطرف اآلخر وب

 

ومحددة بين األطفال، وهو ما قد الُيرضي بعض  توزع المربية الطعام بكمية متساوية .3
 . ألنه يعتقد بأنه الولد، الذي يجب أن يأخذ الكمية األكبر واألفضل من البنت!! األوالد

توجيه الطفل وفق المعايير التربوية والدينية من حب مشاركة اآلخر في  :المطلوب
عليه الطفل  استند اآخر  اهناك معيار الطعام، وعدم تناول األكل لحد االمتالء، ولكن 

 .  وعلى المربية االلتفات إليه وتفنيده( أنا ولد)وهو معيار الجنس 
  

الخبرات فيها األطفال أطول فترات البرنامج اليومي يكتسب هي  :في األركان العملفترة : رابعاً 
يميل إليه  يختار كل طفل الركن أو النشاط الذي، عن طريق األشياء الملموسة والمحسوسة

إشباع حاجات الطفل  إلى همما يؤدي بدور  ،ويتفق مع استعداداته وقدراته العقلية والجسمية
الجوانب العقلية والجسمية يه ويرضي ميوله بحسب الفروق الفردية بين األطفال وينمي لد

                                                            
(1)

ال يتأخر أبدا ( ص)الكريم ، كان رسولنا "خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي(: "ص)قال : أسوة حسنة( ص)ولنا في رسول َّللا  
 . فقد روي عن السيدة عائشة في أكثر من رواية أنه كان في خدمة أهل بيته] عن مساعدة زوجاته،
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ويتم إعداد األركان بحسب الوحدات المطبقة في المنهج التعليمي  .واالنفعالية واالجتماعية
 خصوصية كل روضة ورؤيتها وأهدافهاقد تزيد أو تقل أو تتغير حسب والتي طفال، لرياض األ

 : والتي اخترنا منها
 

 لدى القراءة تنمية حب ، بهدف القصصالكتب و فيه مجموعة من  تتوفر :ركن المطالعة
على  موتعويدهيهم، التعبير لدمهارة ومساعدتهم على اختيار الكتاب لتحسين األطفال 
 .زمالئهممع ر فكاتبادل األ

 : المالحظات االسترشادية
هناك قصص قديمة تقليدية في طرحها تؤطر دور البنت في البيت ومساعدة والـدتها أو  .3

 .ولعب الكرة هئوالولد مع أصدقااللعب مع عروستها وصديقاتها، 
ـــى  هـــاؤ القصـــص واحتواتنـــوع  :المطلـــوب ـــة عل ـــة أنشـــطة وأدوار مجتمعي ـــدة وبطولي جدي

نسانية لكل من     .البنت والولدوا 
 زميلهـا فـي نفـس الكتـاب ة أثناء القراءة، أو مشاركطفلة الجلوس بين األوالد ُتفضل قد   .2

    . بعضالستحسنه يوهو ما ال . ، أو العكسأو القصة
ن منظــور ع بعضــهم مــاحتــرام اختيــار الطفــل أو الطفلــة، فهــم يتعــاملون مــ :المطلــوب
   . مالحظة سلوكهموعلى المربية األخوة، 

، وحينهـا يتعــرض لسـخرية مــن فتيــاتصــة أبطالهـا قـد يقـع اختيــار أحـد األطفــال علـى ق  .1
حيث يعتبرونهـا منقصـة لرجـولتهم )زمالئه بأن تلك القصة ليست لألوالد بل للبنات فقط 

 . (اختيار البنت لقصة أبطالها أوالد) ، والعكس(أو لكونهم أوالد
خيـار اآلخـر، وأنـه لـيس هنـاك قصـة العمل علـى توجيـه األطفـال علـى احتـرام  :المطلوب
   . وأن الغرض هو االستفادة من القصة ،وأخرى للولدبنت خاصة بال

  عتقـد بـأنفت قـد يثيـر شـكوك المربيـة. تكرار أخذ الطفـل لقصـة أبطالهـا بنـات أو العكـس  .3
  . (والديه)أو الطفلة لها ميول ذكورية ، (بناتي)نثوية ميول أالطفل له 
 . عليه إصدار حكم نهائيقبل ( ذكر أو أنثى)فل محاورة الط :المطلوب

يخشـى ، ولكـن فـي المنـزل فـي قراءتهـا يرغـبتردده مـن أخـذ قصـة أحيانًا ُيظهر الطفل   .5
 . بالبنات، أو العكسقصة خاصة لكونها يعترض عليها األب أو األم  من أن
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ينـا أن بـأن تلـك القصـص عامـة لألطفـال جميعـًا، وأن علتوجيه أولياء األمور  :المطلوب
 . نترك لهم حرية اختيار ما يودون قراءته

 . أو عند إهداء قصص لألطفال، شراء الكتب والقصصلأخذ األطفال إلى المكتبة عند  .6
والبعــد عــن قــول هــذه القصــة التــي يرغــب فيهــا،  اختيــارلألطفــال حريــة تــرك ي: المطلــوب

 . قصة لألوالد وتلك للبنات
 يقوم فيه الطفل بمحاكاة أدوار مختلفة والمجتمع ركن يمثل البيت  :ركن التعايش األسري

يكتسب و . أحد أفراد األسرة، وأدوار مجتمعية مختلفةمن الواقع كدور األم أو األب أو 
اإلنساني مع  والتعامل ،بعض القيم والمفاهيم مثل تعلم األخذ والعطاءالطفل فيه 

   . اآلخرين

 :المالحظات االسترشادية
منـه إكسـاب األطفـال مفـاهيم وقـيم ، وُيراد ار األسرية والمجتمعيةيحاكي هذا الركن األدو   .3

 .التنشئة الصحيحة
عـن األدوار  تساهم في تصحيح مفاهيم الطفـلتعليق صور على جدران الركن  :المطلوب

، األخ ُيدرس أخته، الجميـع يـؤدون أعمـال األب يطعم الوليد: مثال األسرية والمجتمعية،
 . الخ...ومهندس ومهندسةلمحامي ومحامية،  روصو المنزل  وترتيبالتنظيف 

 

نتيجــة المــوروث "قــد يعــزف بعــض األوالد عــن هــذا الــركن باعتبــاره ركنــا خاصــا بالبنــات   .2
 ."الثقافي

، وأن المنــزل مكــان التعــايش توجيــه األطفــال نحــو ضــرورة التعــاون والتكافــل :المطلــوب
 . ؤولية والمحافظة على منزلناالمشترك لجميع أفراد األسرة، فعلينا التعاون وتحمل المس

 

علــى  ويصــرخ االوالــدين، فقــد تــرى الطفــل متمــدد ُيحــاكي الطفــل فــي هــذا الــركن ســلوك  .1
جلـب لـه كـأس مـاء أو إعـداد الطاولـة للغـذاء أو زميلته بأن تسرع في ترتيب المكـان أو 

 .الخ.. لعبة ما أو تنظر من الطارق
أنـا )ه من نظرة االستعالء والتفضـيل والعمل على تخليصتوجيه سلوك الطفل،  :المطلوب

احترام اآلخـر، وبـأن المنـزل مكـان مشـترك لكليهمـا وأنـه واجـب ، بمفاهيم المساواة و (ولد
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ن أعمـال المطـبخ ال تقتصـر أبـ، و على الجميع تحمل المسؤولية والعمل المشترك بداخلـه
نمـا هـي شـراكه أسـريه يتحمـل كـل فـرد مسـؤوليت بحيـث ، هعلى البنت، وال تعيـب الولـد وا 

  (3).تسهم في غرس قيم المسؤولية والمشاركة والشعور باآلخر
 

، أو قــد للــبعضتوجــه بعــض األطفــال إلــى اللعــب بالدميــة، وقــد اليــروق ذلــك المشــهد   .3
أو هـذا الولـد  هـل أنـت بنـت؟: ، بقـوليتعرض إلى السخرية مـن بعـض زمالئـه وزميالتـه

 . خال... هذا الدور ليس دوركأو !! يقلد أمه أو أخته
ظهــار  :المطلــوب تقبــل هــذا المنظــر بــل وتشــجيع بقيــة األطفــال، لمــا فيــه مــن تقــارب وا 

قـد ف. لمشاعر األخوة أو األبوة ممـا يقلـل مـن حـدة معاملـة الولـد للبنـت، وقسـوته عليهـا
 عنهــا بهــذا االختيــار عبــريُ  و، وهــمشــاعر ايجابيــة تجــاه أمــه أو أختــهى الطفــل تكــون لــد

 . وبهذه الطريقة
 

الطفـــل أحـــد أدوار األم فـــي هـــذا الـــركن، ألطفـــال أدوار الوالـــدين، وحـــين يأخـــذ ايحـــاكي   .5
يحاكيها فـي اللـبس أيضـًا حيـث يقـوم قد نجد أنه كالطبخ أو التنظيف أو تغذية الصغار، 

تلك األدوار اليمكن أن يقوم بها أحد غير في ذهنه أن بوضع الحجاب على رأسه، وكأن 
اكي دور األب نجــدها قــد وضــعت ربطــة العنــق أو وكــذلك بالنســبة للطفلــة حــين تحــ. األم

 . العمل الخارجي هو لألب فقطفي ذهنها أن كبيرة، وكأن حقيبة لبست قبعة أو مسكت ب
لألطفال بأن األدوار التي تؤديها األم ممكن أن يقوم بها األب، و  أن نبين :المطلوب
  . اللبستغيير لذا بإمكانهم أن يحاكوا الدور من دون ، العكس

 

ــل   .6 ــت)يحــاكي الطف ــا، ويكــون ( ولــد أو بن فــي هــذا الــركن األدوار المجتمعيــة التــي ألفه
إن لـم يكـن فـي العائلـة بنـت مهندسـة، ولـم : مثـال. اختياره للـدور بحسـب مـا نشـأ عليـه

ن ســأل امهندســة بــل مهندســيشــاهد الطفــل فــي مجتمعــه أو فــي أي وســيلة إعالميــة  ، وا 
أن البنت ستبقى تحاكي األدوار التقليديـة الموجـودة النتيجة ب. قيل له بأنها مهنة الرجال

هـذه المهنـة خاصـة  بـأن( ولـد أو بنـت)وسـيعتقد الطفـل (. مدرسة وطبيبة)في مجتمعها 
ن كبــر فســيكون لديــه اعتقــاد راســخ بــأن مهنــة الهندســة التليــق . بــاألوالد فقــط وحتــى وا 

                                                            
(1)

وفي حادثة أخرى [..](رواه البخاري( )أي خدمة أهله)يكون في مهنة أهله : يصنع في بيته؟ قالت( ص)سئلت عائشة ما كان النبي  

ويقمُّ البيت ( ُيصلح ما فسد منه) كان يخيط ثوبه ويخصف نعله: يعمل في بيته؟ قالت( ص)َّللا  أن عائشة سئلت عما كان رسول

 .   وما كان ذلك ُيقلل من مكانته أو احترامهم له.[ ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم( يكنسه)
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ور، ويسـتنكر علـى بالبنت بل بالولد، وتراه يقف في وجـه أختـه حـين ترغـب فـي هـذا الـد
 . رث اعتقاده ذلك ألبنائهالمرأة دورها هذا، وسيو  

 :المجتمعية عن طريق تجاه األدوارمساعدة الطفل على توسعة خياراته  :المطلوب
  

  لقدراته، بعرض صـور  ةالمناسبالدور أو المهنة اختيار حرية لى الطفل عتشجيع
مـديرة ومـدير، محاميـة ومحـامي،  موظفة وموظـف،: ألدوار متعددة للمرأة والرجل، مثل

  . مع فتح باب الحوار. الخ..مهندسة ومهندس، طيارة وطيار، طباخة وطباخ
  متنوعة لكل من المـرأة  مجتمعية اتحوي أدوار  اوقصص االمطالعة كتبأن يضم ركن

 . والرجل
 التنبيه على أن األساس في األدوار هو االلتزام بالجانب القيمي واألخالقي. 
 رصـــة للطفـــل لمحاكـــاة الـــدور المجتمعـــي عـــن طريـــق تـــوفير المالبـــس إتاحـــة الف

 .عدد من األدوارلالخاصة 
  وأدوارها المجتمعيةمن الجنسين، شخصيات تاريخية لرواية قصص . 
  مهنــة  ، مثــلاليــوم مقبــوالتوضــيح أن مــا كنــا نســتنكره مــن أدوار بــاألمس أصــبح

    . والمحاماة، والهندسة، والطيرانتدريب السياقة، 
 

الذي تجتمع فيه النهائي في البرنامج اليومي للرياض، و هو اللقاء  :فترة اللقاء األخير: خامساً 
ما و اليوم  األطفال في نهاية الدوام، للوقوف على مدى اإلنجازات المحققة في ذلكربية مع الم

 .رهم بأعمال اليوم التالييمن أفكار وأنشطة، وتذكاحتوى عليه 

  :المالحظات االسترشادية
في مواقف وأماكن ( أنا ولد)أثناء البرنامج اليومي لألطفال قد تلحظ المربية تكرار كلمة  .3

هذا لي ألني الولد، أنا من سيتحدث أواًل ألني ولد، أنا من سيوزع ألني )متعددة 
 ( الخ..ولد

تصحيح المفهوم لألطفال بأن للجميع حق التحدث والعمل واإلدارة تحت  :المطلوب
 . س بعيدة عن معيار الجنس أي معيار الذكورة واألنوثةمعايير ومقايي
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، وطلب الزعل السريعو  ،سرعة البكاءو  ،يظهر عليه الترددغالبًا ما لبنت لالسلوك العام  .2
 .  بالضرب أو نثر التراب أو أخذ القلمالولد  اخاصة حين ما يعتدي عليه الدفاع عنها،

ها للسلوك السوي المقبول،  لليها إيصاللطفلة فهي ُتدرك أن عالمربية  توجيه :المطلوب
سلوكها  نعدم التغاضي عوب برفض مبدأ التسلط وعدم السماح لألخر بضربها،

وكأن من البديهي والطبيعي أن تكون كذلك، فكلها ( ألنها بنت)تحت مفهوم الضعيف، 
بطريقة صحية، فتكبر عند البنت ويتقبلها  تهاجوانب ال تساعد على نمو شخصي

 . الكثير من الفرص في الحياةتضيع عليها  ةولكنها حقيق( ألنها بنت)المجتمع 
 تجربة رياض األطفال مع ورش التنشئة والدور االجتماعي: القسم الرابع

 

  :تمهيد
يماننا بأهمية الدور المؤدى من ِقبل رياض األطفال  التعاون مع األسرة في بنظرًا لمعرفتنا وا 

للطاقم اإلداري والتعليمي  نيبإعداد ورشتلذا قمنا  ،هوقدرات تهتنمية شخصية الطفل و تربي
 . لرياض األطفال

أثر التنشئة االجتماعية على األدوار : "م، تحت عنوان2131الورشة األولي كانت في يناير 
بيان أثر المعتقدات والعادات والتقاليد على التنشئة والتي كانت تهدف إلى ". المجتمعية
االطالع على العالقة ، و ور رياض األطفال في التنشئة االجتماعيةالتعرف على د، و االجتماعية

بيان الدور االجتماعي في رياض ، و ما بين التنشئة االجتماعية وتوزيع األدوار المجتمعية
 .تسليط الضوء على األدوار المجتمعية التي منحها اإلسالم للمرأة، و األطفال ومناهجها

 

 –الــدور االجتمــاعي التنمــوي للمــرأة : "م، تحــت عنــوان2131كانــت فــي مــايو : الورشــة الثانيــة
والتــي هــدفت إلــى ربــط الــدور المجتمعــي لمدرســات ريــاض األطفــال ". ريــاض األطفــال أنموذجــاً 

 .بالتنمية
 

روضة من رياض ( 33)من الطاقم اإلداري والتعليمي، من  (43)شاركت رياض األطفال بواقع 
روضة القلم، سدرة العصافير، الجنان : هياألطفال في البحرين من مختلف المناطق، و 

النموذجية، الخير، الرائد، األصدقاء، الراية الحديثة، الحنان، الحكيم، اإلمام محمد بن سعود، 
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 .  النجاح، األوائل، البنفسج، النوراء

استبانة؛ تم الورشة األولى من خالل مدى تقبل واستيعاب المشاركات لمفاهيم تقييم تم 
   .والمقارنة بين اإلجابات ،الورشةبعد و توزيعها قبل 

كما تم قياس أثر مفاهيم الورشة على المشاركات وذلك من خالل مقابلة جماعية جرت معهن 
 . بعد مضي ما يقارب أربعة أشهر من الورشة األولى

 حققت الورشةكما  غالبية المشاركات بنظرة ايجابية حيال مهارات المرأة والثقة بقدراتها، تتمتع
في حين احتفظت بعض المشاركات ببعض المفاهيم في غالبية المفاهيم المطروحة،  ادمتق

  . مما يبرز عمق تأثير التنشئة والمعتقدات على الالوعي اإلنساني. الموروثة
 : أثر مفاهيم الورشةقياس تقييم و نتائج 

 (: االستبانة.. )مفاهيم الورشة على المشاركاتمدى تقبل واستيعاب تقييم : أوالً 
 

 : بعد الورشة افيها تقدمحققت المشاركات :  أسئلة القسم األول

   (. اجتماعي، اقتصادي، سياسي، ثقافي، الكل) أة؟للمر مناسبا  هماهو الدور الذي ترين: 3س
 اإلطار النمطي الموروث ألدوارها من تم اجتياز األدوار المجتمعية للمرأة، و  توسعت

  . ادي والسياسياالجتماعي والثقافي ليشمل االقتص

 حــين تــم مقارنــة أدوار المــرأة البحرينيــة فــي خيــارات الــدور االجتمــاعي للمــرأة توســعت ،
وبيان أثر التنشئة والمفاهيم المجتمعية في تحديـد أو توسـعة . الماضي بأدوارها الحالية

 .أدوار المرأة

 لو كان لديك بنات هل تصرين على أن يكون لديك ولد؟   : 2س

 كقناعة )ولد، حال ُرزقن بالبنات فقط لدى المشاركات لى أن يكون عدم اإلصرار ع
المرأة ات حين تم التركيز على قدر ، (شخصية بعيدة عن رأي الزوج ومعتقدات المجتمع

 . بالخالفةوالمكانة التي وضعها اإلسالم فيها، والتكليف اإللهي المشترك 

 المنزل؟أن يساعد الزوج، األخ، االبن في أعمال  نتقبليهل : 1س

  شريك للمرأة في األعمال ( زوج، ابن، أخ)الرجل تقبلت معظم المشاركات فكرة أن
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تم تسليط الضوء على دور القدوة ، حين أو متفضال امساعد االمنزلية وليس طرف
 . (3)في المنزل" الرسول ص"الحسنة 

 أن يساعد الزوج أو االبن في رعاية األطفال؟  نهل تقبلي: 3س

 الفرق بين مفهوم اإلنجاب والرعاية، لمشاركات، خاصة عند بيان معظم ا استجابت
وأثره في ..( األخوي أو األبوي أو)الحس العاطفي وربط دور الرجل في الرعاية بالنمو 

     (2).مستقبالً العنف ضد المرأة استخدام تقليل 

 التي تؤديها بالمنزل؟  على األعمال اهل من حق المرأة أن تتقاضى أجر : 5س

 وذلك  تقاضى أجر على األعمال التي تؤديها بالمنزل،في حق المرأة ت المشاركات أيد
    (1).بعد بيان موقف الدين من عمل المرأة بالمنزل

  هل لصاحب العمل الحق في إعطاء الذكور األولوية في التوظيف؟ : 6س
  األخذ بمعيار الجنسلصاحب العمل الحق في ليس أكدت غالبية المشاركات على أن 

أهمية معيار الكفاءة، وتحمل المرأة بعد طرح المفاهيم التي ُتظهر وذلك ، في التوظيف
 . تكاليف اإلنفاق على أسرتها، وتقدير دورها اإلنجابي

 

 :  أسئلة القسم الثاني

 : طلب رأي المشاركات بخصوص اآلراء التالية
 .ل في القدرات و المواهبال تقل عن الرج المرأة. 3
 .في المملكةفي جميع المجاالت  تهاجدار  رأةالم أثبتت. 2
 .ن تشارك في اتخاذ القرارات و تنفيذهاعلى أ قادرة ةنيريالبح المرأة. 1
 .مناصب قياديةتولي  ىعلللمرأة البحرينية القدرة . 3

 . السياسية المشاركةمن حرمانها  زيجو  ، النصف المجتمع المرأة. 5

    . حق العمل خارج المنزلفلها  مثل الرجلتعلمت  المرأة. 6

 .  بمجتمعاتناتقدم الوعي على دليل ل السياسةفي  المرأة اشتراك. 0

 . سليمة تتمتاز المرأة بتكوينها العاطفي الذي ال يمكنها من إصدار أحكام و قرارا. 4

  .القيادية تزاحم الرجل في األدوارأن ال  المرأةعلى  يجب. 9

                                                            
(1)

 .11و ص 12ص.المصدر السابق 
(2)

 .، الجسدي(البخل)لمادي اللفظي، العاطفي أو النفسي، ا: العنف بجميع أنواعه 
(1)

الغرض معرفة الرجل بأن األعمال المنزلية ليست ُملزمة للمرأة، وأن عليه تقدير جهدها المبذول في المنزل، وأن ال ينظر إليه بأنه  

  . واجب عليها ومن ثم ُتحاسب وُتعاقب عليه
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 . كل التشريعات الظالمة اسة يساعدها على إلغاءالسيفي  المرأة مشاركة. 31

 .عمل مكان يأو أ أو وزارة منشأه في لرجل رئيسة المرأةأن تكون  زال يجو . 33

 .النساء دون الرجال تخص السياسة. 32

 

  : بعد الورشة افيها تقدمالجوانب التي حققت المشاركات 

 . القيادية واتخاذ القرار اإليمان بقدرة المرأة البحرينية على تولي المناصب .3
  .اإليمان بحق المرأة في المشاركة السياسية .2
 .  قرارات واألحكام السليمةالعلى إصدار تها قدر تأثير سلبي على  المرأة ليس لهعاطفة ا .1

 

  : بعد الورشةبالموروث االجتماعي لمشاركات افيها احتفظت الجوانب التي 

 . بعد أن نالت تعليمها خارج المنزللعمل في اأحقية المرأة عدم  .1
 .جواز تولي المرأة منصب الرئاسة أو اإلدارة على الرجلعدم  .2
 .اسياسي اتتقلد منصب، عندما إلغاء التشريعات الظالمةلمرأة على عدم قدرة ا .1

 
جرى حوار مفتوح بين مقدمة الورشة والمشاركات حول مدى االستفادة من  المقابلة؛: انياً ث

في كل من الروضة في التربية على األطفال لورشة وتطبيقها المفاهيم التي طرحت في ا
 : حيث ذكرت بعض المشاركات مواقع التغيير في مواقفهن وآرائهن .والمنزل

وهو يأمر زميلته باإلسراع في  التعايش األسريإلى سلوك الطفل في ركن نظرتي  -
ة صرت أطلب من ب عليه، ولكن بعد الورشأكن ألعق  تحضير السفرة أمرا اعتياديًا، ولم 

 . األسريالطفل أن يساعد زميلته في إعداد السفرة، تحت مفهوم التعاون 

أشعر بعدم االرتياح حين يحمل الطفل الدمية ويلعب بها في ركن التعايش األسري،  -
أو حتى ابني في البيت، ويصيبني توجس من ذلك السلوك  خوفا من أن يميل سلوكه 

أنظر إلى جولته في المستقبل، ولكن بعد الورشة صرت باتجاه البنات مما قد يقلل من ر 
العاطفة األب في التعبير عن  لدور اهذا السلوك على أنه مؤقت، وقد يكون تقليد
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   .األبوية

عندما يرغب ابني في شراء الطبق الخاص به للروضة، بلون وردي كنت شديدة  -
، وأن هذا اللون ن األطفال سوف يسخرون منكإشراء له وأقول له الوأصر على عدم 

ليس للولد ولم أكن ألتنازل، وبعدها لم أجد من داعي لكل ذلك التشدد أو التعصب 
 . وخصوصا أنه صغير، ولم أعد أذكر له رأي اآلخرين

، "أنت رجل المنزل في غيابي: "عندما يسافر زوجي عادة ما كان يوصي ابني بقول -
وحمل المسؤولية، رغم أنه دائما ما وكنت أفرح بتلك الوصية ألنها تشعرني بأنه قد كبر 

: يريد أن يفرض رأيه عليهن بقولألنه من يكبرونه سنًا،  نكان يتشاجر مع أخواته وفيه
أما بعد الورشة، . ، وكنت أعتبر ذلك مجرد شجار اعتيادي بين األخوة"أنا مكان البابا"

 .   أخواتهبة ابني بعدم توصيه ابنه بتلك الوصية التي أضرت بعالق نبهت زوجيفقد 

 اللغة العربيةمقرر حول صورة المرأة في : القسم الخامس

 

 : تمهيد
إيمانا منا بضرورة تجديد المناهج التعليمية بما يتالءم مع الواقع الحقيقي والدور اإلنساني     

والرجال المرأة لكل من المرأة والرجل في الحياة، وتمهيدًا لتأسيس واقع جديد يؤمن بأهمية دور 
 . بناء المجتمعفي 

للتنمية اإلنسانية بالتعاون مع مجموعة األبحاث  -ةجمعية البحرين النسائي   تتقدم    
صورة المرأة في مقرر اللغة العربية بالكتب "بحث نوعي حول والتدريب للعمل التنموي، بعمل 

اهنة التي الر  ةإسهامًا منا في كشف الصور  ،"البحرين الدراسية الخاصة بالحلقة األولى بمملكة
 . األولى في مملكة البحرينالدراسية تعكسها مناهج اللغة العربية للحلقة 

أظهر البحث تأثر المنهج بصورة واضحة بمفاهيم التنشئة التي تميز بين البنت والولد في    
نما ُيظهر قوة وترسخ تلك المفاهيم والموروثات في  االتربية، وهو ما ُيعد تمييزً  غير مقصود، وا 
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 . تنا المجتمعيةثقاف

ولقي استحسانًا وقبواًل،  صن اع القرار في وزارة التربية والتعليم، وقد تم عرض البحث على    
والوعد بأخذ ما جاء فيه من نتائج بعين االعتبار في المناهج الجديدة التي تعمل وزارة التربية 

 . والتعليم على تحديثها
 

 :  ية للحلقة الدراسية األولىأهم نتائج تحليل كتب اللغة العرب: أوالً 
، التباين الكبير بين تمثيل المرأة والرجل في كتب اللغة العربية للحلقة الدراسية األولى .3

 .  مما يعكس سلطة الثقافة الذكورية. من حيث عدد الصور والدروس

مكانة راسخة في كتب اللغة العربية القت للمرأة ( طبخ ورعاية)األدوار التقليدية  .2
 .الدراسية األولىللحلقة 

 .بداية إدراج الرجل كطرف مساعد في التربية واألعمال المنزلية وليس كشريك .1

ظهر فاقدا للتنوع الحيوي الذي يمزج بين التعليم والطموح دور الفتاة في المدرسة  .3
في حين  .والمشاركة المتنوعة التي تبرز مهاراتها وقدراتها كشخصية إيجابية حيوية

الرياضة، والرسم، والكتابة، ي المدرسة بالخصوبة والتنوع بين امتاز دور الفتى ف
والتواصل االجتماعي، واالنتماء الوطني، وااللتزام بالنظافة والنظام  والرحالت،

   .المدرسي، وغرس القيم، والتعبير عن الذات والطموح، والتفكير في مشاريع

ن ظهر الرجل في أدوار المجتمعية للمرأة في التعليم فقط، في حياختزال األدوار  .5
 . الحرةالمؤسساتية الحكومية و ظائف ، والمهن الشعبية، والو متنوعة منها التعليم

كتب اللغة العربية للحلقة الدراسية األولى عن واقع المرأة بشكل ملحوظ، مما  تتعداب .6
ال يساهم في نضج نظرة الرجل تجاه المرأة، ونظرة المرأة تجاه نفسها، ونظرة المجتمع 

 . يهاإل

اللغة المكتوبة في كتب اللغة العربية للحلقة الدراسية األولى ترسخ تبعية المرأة للرجل  .7
 . وتظهرها على أنَّها الطرف الثاني في الحياة
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النتائج المترتبة عليها صورة المرأة التقليدية في كتب عينة البحث، بحسب رأي : ثانياً 
 : المدرسات المشاركات

 . ته وثقافته تجاه المرأة غير ناضجةيكبر الفتى وتبقى نظر  .3
 . يختار بعض الرجال الزواج من المرأة القريبة في مواصفاتها من أمهاتهم .2

وتبعي تها على المرأة تحت م رقابة الرجل  ،تحويل صفة الحنان في المرأة إلى صفة سلبية .1
 . له

تجاه وازل المرأة هي العنصر الُمالم من قبل المجتمع على أي تقصير أو خطأ في المن .3
 . تربية األبناء

صورة المرأة بهذه الكيفية في المناهج تؤث ر على خيارات الفتيات المهني ة في  .5
 . المستقبل

 

 

 صور رقمية لنتائج تحليل كتب اللغة العربية للحلقة الدراسية األولى

 :تمثيل المرأة والرجل في كتب عينة البحث: أوالً 

 

 
 

 :والرجل في األسرة في كتب عينة البحث أدوار المرأة: ثانياً 

 (35)الدروس 

 (31) صورال 

 

 (53)الدروس 

 (309) صورال

 (31)والصور ( 26)الدروس المشتركة 

 (1) درس

 (11) الصور (2) الصور

 (8) دروس
 األعمال 
 المنزلية 
 والرعاية
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 (9)دروس

 (8) الصور

 (1) المهنة

 (18)دروس

 (43)الصور

 (22)مهنة 

 

 
 

 :األدوار المهنية لكل من المرأة والرجل في كتب عينة البحث: ثالثاً 

   

 

 

 :دور الفتى والفتاة في المدرسة في كتب عينة البحث: رابعاً 

 

 : الخاتمة

 

عوضًا عن معايير التمييز على الصحيحة ألسلوب التعامل بالمعايير  ام هذا الدليل نموذجقد  
 اجديد اواقعأفضل و  مستقبالوتبني . م االعوجاجقاعدة إنسانية تقو  أساس الجنس، لتأسيس 

تخطو عليه تلك األقدام الصغيرة إلى حين أن تكبر وتسير في ردهات مؤسسات العمل وقنوات 
مظاهر التمييز العديد من ، فتبعث األمل بإزاحة سن القوانين والتشريعاتمواقع و  اتخاذ القرار

القائمة على احترام القيمة اإلنسانية للمرأة والرجل على  الراهنة ولسيادة النظرة اإلنسانية
   . السواء

لى رياض األطفال نقول   ثمر فيعدم استصغار عملكن هذا فهو بذرة اليوم تنمو وتُ  رجاءً .. وا 
المغلوطة المعتمدة على معايير قد تحررت عقولهم من موروث المفاهيم  ورجاال الغد نساءً 

  . ليدخلوا في بناء ثقافة اإلنسان، التمييز المستندة على الجنس

 (3) دروس

 (2) الصور

 (8) درس

 (11) الصور

 األباالبنة مع 

 و

 مع االبن األب

 صورة( 11) -دروس( 9)

 الرسم القراءة

 صورة( 43) درس( 13)

 رياضة
 احتفاالت

 رحالت الرسم
 التواصل

 مشاريع
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