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 الملخص
لى تحليل واكتشاف مدى تضمين مظاهر النوع االجتماعي وأدواره في كتاب الدراسات االجتماعية هدفت الدراسة إ

صور وموضوعاته والالكتاب للصف الخامس األساسي من المنهاج الفلسطيني الجديد، من خالل تحليل نصوص 
ز مساواة وعدم التحينصاف والفي تنمية شخصية الطالب، ومدى اإل بامساهمة هذا الكت والرسومات، لمعرفة مدى

 ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:جتماعي االرجل والمرأة  في الكتابلجانب معين من جوانب النوع اال
ارج المنزل حيث ذكرت العديد من المهن على النشاطات التي يمارسها الرجل خ بشكل كبير الكتابركز  .1

عمال التي تقوم بها المرأة فكانت أعمالها لليلة جدا،، والتصرت على واألعمال التي يقوم بها الرجل والتي تفوق األ
 .مهن محدودة

الرجل عدد المهن واألعمال التي تقوم بها المرأة، فمن خالل النصوص  فاق عدد المهن واألعمال التي يمارسها .2
 .المرأة أال وهي مهنة التعليممهنة واحدة تمارسها  تمت اإلشارة إلى 

الرجل  لصالحأعلى  فكانت كبير بشكل في نصوص الكتابالنساء يات من الرجال على ورود الشخصفاق   .3
 .%37بينما كانت للمرأة بنسبة  %63بنسبة 

 مجموعة من التوصيات من أهمها: وتوصلت الدراسة إلى
 التي يتضمنها الكتاب.والرسومات  لصورالمرأة في ا تمثيلتمام بھاال زيادة .1
انب ى جلت كونها عنصرا منتجا في المجتمع إخارج البيهن واألعمال التي تمارسهاالم دور المرأة من خالل إبراز .2

 دورها التقليدي داخل المنزل.الرجل وليس االلتصار فقط على 
ة بين مفارلة كبير إظهار عنصر المساواة بين الرجل والمرأة من خالل إعادة مراجعة بعض الحوارات التي تظهر  .3

 .ضايارأة في بعض القالرجل والم
 

الدراسات االجتماعية، النوع االجتماعي، المنهاج الفلسطيني الجديد، الصف الخامس األساسي، االكلمات الدالة:
 الدور البيولوجي واالجتماعي 

 
 المقدمة:

العالم،  يف تعتبر الدراسات االجتماعية بفروعها المختلفة أحد مكونات المناهج الدراسية في أي نظام تعليمي تربوي 
اعيا يته اجتمته وتربقيمتها ووزنها ودورها في بناء اإلنسان وتنشئحيث أنها تعتبر مواد وأدوات هامة وفاعلة ولها 
 ،افيةتجاهات اجتماعية تساعدهم في تكوين هويتهم الوطنية والثقوثقافيا وسياسيا، وتسهم في إكساب الطلبة قيم وا

م ها واكتساب مهاراتها ومعارفها ونقلها للسياق الحياتي في بيئتهم وبيوتهمن خالل تفاعلهم مع هذه المناهج ودراست
جتماعية اعناوين ونصوص وصور ورسومات وقيم وحياتهم العملية، من خالل ما تتضمنه هذه المناهج أو الكتب من 
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ها أثر كبير لما لمتلعقة بالنوع االجتماعي، ومن هنا برزت أهمية تحليل ودراسة وتقويم كتب الدراسات االجتماعية 
 ساسيا في الحصول على المعرفة ونقلها وممارستها وتعزيزهافيشخصية الطالب كونها تعتبر مصدرا أفي تنمية 

 .(apple,1995)  حياتهم اليومية
تحيز لموضوع معين أو طرف معين، بل يتصف  ن ال يكون فيهومن المعايير الجيدة في أي منهاج دراسي أ

هتم بقضية النوع االجتماعي خاصة أن المرأة أصبحت عنصرا منتجا نصاف كون المناهج تإلبالشمولية والعدالة وا
صبحت تحتل مراكز قيادية في مؤسسات المجتمع، وبالتالي ال بد للمناهج الدراسية في المجتمع إلى جانب الرجل، وأ

متعلقة بالنوع ال نتائج الدراسات عتباراواة في موضوع النوع اإلجتماعي وأن يؤخد بعين اإلأن تتصف بالعدالة والمس
 و تطوير على المناهج الدراسية.اإلجتماعي عند أي عملية تعديل أو تغيير أ

 
 مشكلة الدراسة:

اج منهمن كتب ال راسة استطالعية لكتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساسيجراء دلام الباحث بإ
، 2017/2018من العام الدراسي  ا، دريس في المدارس الفلسطينية بدءعداده واعتماده للتالفلسطيني الجديد الذي تم إ 

حيث شملت الدراسة االستطالعية مدى تضمين لضايا النوع االجتماعي المتعلق بالمرأة والرجل في الدروس 
 والنصوص التعليمية والحوارية المستخدمة، والصور والرسومات التي تم استخدامها كمادة تعليمية للطلبة.

على ما ذكر أعاله يمكن صياغة سؤال دراسة الرئيس التالي: ما مدى تضمين لضايا النوع االجتماعي للرجل  وبناء
طلق نوالمرأة في كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساسي من المنهاج الفلسطيني الجديد، ومن هذا الم

 ة: اعي وأبعاده من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتيلضايا النوع االجتمجاءت الدراسة الحالية للتحليل والتعرف على 
 ظاهر الدالة على النوع االجتماعي؟كيف يصور كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس الم .1
 بالنوع االجتماعي؟ ساسي المتعلقةتحليل محتوى كتاب الصف الخامس األما نتائج  .2
 وحدات الكتاب المختلفة؟ظاهر النوع االجتماعي بين في تضمين مفروق  هل توجد .3

 
 أهداف الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 اسي.سراسات االجتماعية للصف الخامس األالتعرف إلى مدى تضمين مظاهر النوع االجتماعي في كتاب الد .1
 لى مدى المساواة بين مظاهر النوع االجتماعي في جميع مظاهر الحياة المجتمعية.التعرف ع .2
 مدى التوازن بين وحدات الكتاب في تضمين مظاهر النوع االجتماعي. التعرف على .3
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 :أهمية الدراسة
في أنها تشكل عملية من عمليات  تحليل وتقويم كتب الدراسات االجتماعية من المنهاج  تبرز أهمية هذه الدراسة

، وذلك من خالل ةالمدارس الفلسطينية الحاليالفلسطيني خاصة أنه منهاج حديث تم تصميمه واعتماده للتدريس في 
تحليل وتقويم طريقة عرض الكتاب لمظاهر النوع االجتماعي من حيث المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع 

 ىع االجتماعي في الكتاب، كما وتوفر دراسة تحليلة وبيانات للقائمين علوكيفية تضمين مظاهر النو  الفلسطيني
 لمدرسية.للمناهج المدرسية، مما يساهم في تطوير الكتب اة عند عملية إجراء تقييم وتعديل وتطوير المناهج الفلسطيني

 
 حدود الدراسة:

يد دالج لمنهاج الفلسطينيا في التصرت الدراسة على تحليل كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساسي
الدراسة على  تلبل وزارة التربية والتعليم، كما التصر والمقرر للتدريس في المدارس الفلسطينية من  2018للعلم 

 ات الدروس والمحتوى والنصوص والصور والرسومات الموجودة في الكتاب.وعتحليل موض
 

 الدراسات السابقة
 التعليم مرحلتي في االجتماعية والمواد العربية اللغة كتب في المرأة صورة") 2011، والرفاعي الناجي) دراسة

 الدراسية الكتب في المرأة  صورة استكشاف إلى الدراسة هدفت" السعودية العربية المملكة في والمتوسط االبتدائي
 الحديث عند لها التعرض تم التي والمجاالت المرأة  أدوار خالل من وذلك والمتوسط، االبتدائي التعليم مرحلتي في
 اللغة كتب الدراسة عينة شملت، حيث االجتماعية والمواد العربية اللغة كتب في لها االجتماعية والحالة المرأة  عن

 .األساسي التاسع حتى األولالصف  من الدراسية للصفوف االجتماعية والمواد العربية
 عن المعبرة التكرارات حساب طريق عن المناهج بتحليلا لام ثم ومن المحتوى  تحليل منهج الباحثان استخدم ولد

 .للمرأة  االجتماعية والحالة والمجاالت المرأة، دوارأ
 الفتاة، األم، :التالي النحو على تنازليا،  ترتيبها جاء فقد بالمرأة  الخاصة لألدوار بالنسبة ومن أهم نتائج الدراسة

 فقد للمجاالت وبالنسبة الممرضة، الجدة، الزوجة، الطبيبة، المسلمة، المعلمة، البنت، المرأة، األخت، التلميذة،
 بخصوص أما األخاللي، األسري، المهني، التقليدي، والتعليمي، التربوي  والتاريخي، الديني :التالي النحو على جاءت
 .األرملة المطلقة، الزوجة،:التالي بالترتيب فكانت للمرأة  االجتماعية الحالة

 يؤدي سلبي مفهوم أي على للقضاء وذلك للمرأة، جديدة أدوارا،  الدراسية المناهج تضمين بضرورة الدراسة أوصت
 .المجتمع في المرأة  لرسالة التعرض عند التربوي  المضمون  عرض في والتوازن  المرأة، عن نمطية صورة خلق إلى
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 صورة على التعرف إلى الدراسة هدفت" األردنية المدرسية الكتب في المرأة صورة " (2010 ،السرابي) دراسة
 .بالرجل مقارنة المرأة  تحتله الذي الدور ومقارنة األردنية، المدرسية الكتب في المرأة 

 ،والتربية والمدنية الوطنية التربية العربية، اللغة : التالية األردنية المدرسية الكتب وتكونت عينة الدراسة من
 المحتوى، تحليل منهج الباحثة استخدمتو  األساسي والسادس األول للصفين والرياضيات والعلوم، االجتماعية،

 اإلحصائية للمقارنة جداول ذلبل وأعدت للتحليل، كوحدة الفكرة واستخدمت للمحتوى، والكمي النوعي بالتحليل ولامت
 .المدرسية الكتب تتضمنها التي والنصوص والصور العناوين في للذكور بالنسبة اإلناث شخصيات لعدد

 المرأة  واحتلت مستقلة، تبدو التي الرجل بصورة مقارنة األولى بالدرجة تابعة المرأة  صورة أنالدراسة  نتائج أظهرتو 
 والفلسفية والعلمية األدبية األعمال وتجاهلت المتعددة، ةالرئيس الوظائف الرجل احتل بينما المحددة التقليدية الوظائف
 محايدة جندرية بصورة اللغة تفعيل يتم ولم المجاالت، هذه في واضحا،  الرجل دور ظهر حين في للمرأة  والبطولية
 .ومنهجية

 والمجتمع، األسرة في مكانتها و للمرأة  اإليجابية الصورة تعزيز في التعليمي النظام دور بتفعيل الباحثة أوصتو 
 األولويات مراعاة مع الجنسين بين التمييز مظهر لتزيل المؤسسات جميع في وتمثيلها االجتماعية التنمية في ودورها

 .والعام الخاص القطاعين في الجنسين كال مشاركة وضمان
 

 في األساسي التعليم من 10-5 للصفوف اإلجتماعية الدراسات كتب في المرأة صورة("2009، المعمري ) دراسة
، االجتماعية الدراسات كتب محتوى  في المتضمنة المرأة  صورة مفردات عن للكشف الدراسة هدفت" عمان سلطنة

 الخامس من للصفوف االجتماعية الدراسات كتب بتحليل لامت حيث المحتوى، تحليل منهج الباحثة ستخدمتوا
 مفردة  ( 69 ) وشملت الكتب، محتوى  في توافرها ينبغي التي المرأة  صورة بمفردات لائمة وأعدت العاشر، حتى

 واإلعالمي، والثقافي، والسياسي، وااللتصادي، والصحي، والتعليمي، االجتماعي،:وهي محاور، (7) على موزعة
 .والسالمة واألمن
 هتماماال نصباو  الستة، الصفوف كتب في متوازنا،  توزيعا،  المرأة  صورة مفردات تتوزع لم: أهم نتائج الدراسةومن 

 األمن محور ينل لم بينما االلتصادي، السياسي، التعليمي، الصحي، االجتماعي، :التالية المحاور على األكبر
 لصورة المتوازن  العرض ضرورة من أهم التوصياتوكان ، االهتمام من المناسب القدر عالماإل ومحور والسالمة،

 .المجاالت من العديد في الصورة تلك بإبراز واالهتمام الدراسية، الكتب عبر المرأة 
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 في األساسي والتاسع والثامن السابع للصفوف المدنية التربية كتب في المرأة صورة" )2006)العسالي،  دراسة
 السابع صفوفلل المدنية التربية كتب في تناولها وكيفية المرأة  صورة معرفة إلى الدراسة هدفت "الفلسطيني المنهاج

 السابع لصفوف المدنية التربية كتب من الدراسة عينة، وتكونت الفلسطيني المنهاج في األساسي والتاسع الثامن و
 . الفلسطيني المنهاج في األساسي والتاسع والثامن

 واختيار واألسرة، المرأة  :وهي محاور عدة تتضمن جداول بتصميم ولامت المحتوى، تحليل منهج الباحثة ستخدمتا
 السياسية، المشاركة في المرأة  وحق والتعليم، التربية في والمساواة  النوعين، بين الوظائف تقلد في والمساواة  العمل

 وتوزيعها الكتب تلك في الواردة المهن يوضح وجدول محور، كل على الواردة للتكرارات تفصيال،  الجدول وتضمن
 والرسوم المفاهيم تحليل خالل من إليها اإلشارة ة والسابق المحاور خالل من المحتوى  تحليل وتم النوعين، بين

 .والتقويم والخبرات واألنشطة
 للصف المدنية التربية منهاج في منهجي وغير عشوائي بشكل ولكن ممثلة كانت المرأة  أن الدراسة نتائج ظهرتوأ

 وضرورة النمطية، حيز من وإخراجها المرأة  تمثيل بنوعية االهتمام بضرورة أوصت، و األساسي التاسع وحتى السابع
 ما، حد إلى المجتمع ووالع يتمشى بما والمرأة  الرجل بين بعدالة المهن توزيع بمراعاة المناهج على القائمين حرص
 أينما الضعف مواطن وعالج فيها، القوة نقاط تعزيز على للعمل الفلسطينية المناهج وتحليل لتقييم الجهود وزيادة
 .وجدت

 
 "اليمنية الجمهورية في األساسي التعليم كتب في المتصلة والقيم االجتماعي النوع أدوار( "2005، طايع) دراسة

 ومعرفة اليمنية، الجمهورية في األساسي التعليم كتب في المتضمنة االجتماعي النوع أدوار معرفة هدفت الدراسة
 للكتب اللغوي  الخطاب في والمؤنثة المذكرة اللفظية الصيغ تكرارات تكافؤ ومدى األدوار، بتلك المتصلة القيم

 الثالث للصفوف االجتماعية والعلوم والجغرافيا والتاريخ والعلوم العربية اللغة كتب من الدراسة عينة،وتكونت المدرسية
 .والتاسع والسادس

 لذلك وأعد للتحليل، كوحدة والرسم والصورة، والجملة، الكلمة، واستخدم المحتوى، تحليل منهج الباحث ستخدموا
 الصور تحملها التي األدوار لتحليل والثانية بها، المتصلة والقيم باألدوار خاصة األولي للتحليل، بطالات ثالث

 .المدرسية الكتب لغةخطاب لتحليل والثالثة اإليضاحية، والرسوم
 اإلنساني النشاط مجاالت جميع في الذكوري  االجتماعي النوع تحليل وحدات تكرار تفوق  وكان أهم النتائج

 المجال هو فقط واحد مجال في األنثوي  االجتماعي النوع أدوار تكرارات وارتفعت والتعليمي، والسياسي االجتماعيو 
 األدوار في واضح بشكل الرجل تفوق  ويظهر نفسه، المجال في الذكوري  الدور من ألل بنسبة كان نإو  األسري 
 .والقاضي ،والشاعر، الطبيب وبأدوار ،والعسكرية ،والتعليمية ،األدوارالسياسية مقدمتها وفي العامة
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 المعبر االجتماعي النوع أدوار كانت وكذلك التحليل، وحدات تكرارات من ضئيلة نسب على فحصلت المرأة  أما 
 .الذكوري  االجتماعي للنوع أدوارا،  األغلب في هي والرسوم الصور هذه في عنها

 متعددة تنموية أنشطة في لمرأة ل تقليدية غير أدوارا،  الكتب تضمين المدرسية الكتبفي   ىيراع أن التوصيات أهم 
 الكتب نصوص في تنعكس نماذج خالل من وذلك ، والتدريس والتكنولوجيا والطب والهندسة والزراعة كالصناعة

 تتحلى أدورا،  المدرسية الكتب تضمين على المؤلفون  يعمل بأن الباحث ىأوص كما وصورها، رسومها وفي المدرسية
 .ذلك وغير الوطن أجل من ،والتضحية،  العلمي والعطاء،  واإلنتاج ، ةدوالقيا ، كاإلبداع إيجابية بقيم المرأة  فيها
 

 إلى الدراسة هدفت" الفلسطينية المدرسية الكتب في االجتماعي النوع( " 2004، والسعافين الجرباوي ) دراسة
 للصفوف العربية اللغة كتب :الدراسة عينة شملت، و المدرسي المنهاج في االجتماعي النوع مفهوم تعمق مدى بيان

 للصفين العلوم وكتب والسادس، والرابع األول للصفوف الرياضيات والثامن،وكتب والسابع والثالث والثاني األول
 للصفين التكنولوجيا وكتب الخامس، باستثناء الثامن حتى الثاني من للصفوف وكتب االجتماعيات والسادس، األول

 .السادس للصف والحرف الفنون  وكتاب والثامن، السادس
 سما: هذا النموذج وتضمن التحليل عملية إلجراء خاص نموذج إعداد وتم المحتوى، تحليل منهج الباحثان استخدم
 األنثوي، االجتماعي النوع على الدالة تلك ، والذكوري  االجتماعي النوع على الدالة والكلمات ،والصف المقرر

 .المقررة الكتب تضمنتها التي والرسوم الصور لتحليل نموذج استخدام وتم المحايدة، والكلمات
 كتب في المستخدمة األنثوية التعابير على الذكورية اللغوية التعابير سيادة الدراسية الكتب تحليل نتائج أظهرتو 

 بالنوع المرتبطة لألدوار النمطية الصورة وتكريس البيت، خارج محدودة وأنشطة أدوار في المرأة  وظهور العينة،
 والسياسي واألدبي العلمي التراث وتجاهل االجتماعي، النوع على الدالة اللغة استخدام في والتخبط االجتماعي،

 .للمرأة 
 الكتب في االجتماعي النوع تمثيل في العدالة تحقيق تضمن مئوية نسبة تحديد ضرورة: أهم توصيات الدراسةومن 

 لها يتعرض أن يجدر التي والصور النصوص عبر والعلمي والنضالي التاريخي المرأة  والع وتجسيد المدرسية،
 المواطن شخصية بناء في المساهمة األخرى  الثقافية ةالمعرف عناصر مع متكامال،  جزءا،  تكون  كي الفلسطينيين الطلبة

 .الصالح
 

 الدراسة هدفت "األردن في الثانوية المرحلة في العربية اللغة كتب في المرأة صورة( "1997،النصيرات )دراسة
 تحليل منهج الباحثة استخدمتو  .األردن في الثانوية للمرحلة العربية اللغة كتب في المرأة  صورة إلى لتعرفل

 اإليجابية الصورة :التالية المجاالت من وتكونت التحليل أداة  الباحثة صممت الدراسة أهداف ولتحقيق المحتوى،
 فيها تركزت التي القضايا ونوع بها، تقوم التي والبيولوجية االجتماعية واألدوار،  المرأة  بها ظهرت التي والسلبية
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 المراحل إلى باإلضافة ، العربية اللغة كتب في للمرأة  طرحت التي والمهن واألعمال المشاكل ونوعية المرأة، مواضيع
 . الكتب هذه في المرأة  بها ظهرت التي العمرية

 زوجها بجانب وولوفها ألوالدها رعايتها في للمرأة  المقررة الكتب في اإليجابية الصورة غلبة النتائج أبرز من كان
 الكتب في أيضا مرتفعة كانت للمرأة  السلبية الصفات أن إال اإليجابية الصورة ارتفاع من الرغم وعلى الشدة ولت

 وخاضعة مستسلمة وأنها ،ومحدود ساذج تفكير ذات أنها المرأة  بوصف تتعلق التي الصفات في خصوصا المقررة
 القضايا في تتركز كانت فقد خاللها من المرأة  ذكر ورد التي القضايا أما .والحماية للدفاع الدائمة وحاجتها،  للزوج

ثم  العاطفية، القضايا بعد الثانية المرتبة فيللمرأة   الحسي جمالال ووصف ،الغزلية األمور خصوصا العاطفية
 من يحميها رجل إلى وحاجتها التقليدي بالطابع لمرأة ا ظهور فيها كان التي واالجتماعية األسرية القضايا جاءت

 لألعمال بالنسبة أما .محدودة موالع وفي مرتين سوى  ذكرها يرد فلم السياسية للقضايا بالنسبة أما والضياع، الفقر
 الدراسة أوصت، و األطفال تربية في التقليدي لدورها امتدادا للمرأة  أساسية كمهنة التعليم مهنة على ركزت فقد والمهن

 .القضايا كل في مشاركتهاو   المرأة  مكانة يعادل بما المناهج إثراء بضرورة
 

  الطريقة واالجراءات
 الدراسة: نة مجتمع وعي

والمعتمد في م  2018في العام  وإعدادهتألف مجتمع الدراسة من المنهاج الفسطيني الجديد الذي تم تصميمه 
جزأيه ب المدارس الفلسطينية، أما عينة الدراسة فتكونت من كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساسي

ا تقدمه لهم كتب بم العمرية فيها للطلبة أكثر تأثرا،  ن الفئةاألول والثاني، حيث تم اختيار هذه المرحلة الدراسية أل
 المنهاج من محتوى وافكار وقيم ومباديء وسلوكيات.

 منهجية الدراسة:
ت وقيم وصور وبيانا اعتمدت الدراسة منهج البحث االستكشافي التحليلي من خالل تحليل المحتوى من نصوص

واتجاهات، حيث وفرت بيانات كمية ونوعية، تم معالجة البيانات التي تم تحليلها احصائيا، أما البيانات النوعية التي 
 تم تحليها فقد خضعت للوصف والتصنيف.

 
 أداة الدراسة:

اتهم م استخدامها في دراسومن األدوات التي تالدراسات السابقة في نفس المجال،  استفاد الباحث من اطالعه على
دام أداة تحليل ة، حيث تم استخي  تحليل النوع االجتماعي في المناهج الدراس مع موضوع والتي تتشابهة في دراستها، 

 المحتوى حيث اتبع الباحث الخطوات التالية:
 شارة إلى مظاهر النوع االجتماعي االرجل والمرأة .واإل تحليل موضوعات الدروس -
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تي تمارسها عمال الواأل من حيث تضمينها: االشخصيات، األدوار التي تمارسها الشخصيات، المهن تحليل النصوص -
 الشخصيات، النشاطات التي تمارسها الشخصيات، الحوارات والشخصيات .

 الشخصيات الظاهرة في الصور والرسومات. تحليل  -
 حصائي:التحليل اإل

ساب عدد وذلك من خالل احت اإلحصائي للبيانات التي تم تحليلها،استخدام الباحث أداة تحليل المحتوى والتحليل 
 ها.دالتكرارات والنسب المؤية للمتغيرات التي تم تحدي

 إجراءات الدراسة:
 النوع االجتماعي بشكل عام.لسابقة التي تناولت تحليل االطالع على الدراسات ا -
 سي المعتمد في المدارس الفلسطينية.ج المدر تب الدراسات االجتماعية من المنهااالطالع على ك -
 تصميم جداول خاصة تتناسب وتحليل المحتوى للمتغيرات المراد دراستها وتحليلها.  -
 ليها سابقا.ب المستهدف وفقا للجداول المشار إتحليل محتوى الكتا  -
 جل تحليلها ومنالشتها والخروج بنتائج.خاصة من أتفريغ البيانات في جداول   -
 

 الدراسة ومناقشتهانتائج 
لى معرفة مدى تمثيل مظاهر النوع االجتماعي في كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس هدفت الدراسة إ

الكتاب وتحليل عناوين  متغير مؤلفو، وذلك من خالل تحليل   2018ااألساسي من المنهاج الفلسطيني الجديد للعام 
والصور والرسومات واألدوار التي تمثلها مظاهر النوع االجتماعي،  هاات الواردة فييالدروس وموضوعاتها والشخص

 وفيما يلي عرض لنتائج تحليل محتوى الكتاب ومنالشتها.
 (1الجدول رقم )

 كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساسي مؤلفو متغيرتحليل  
 الجزء المرأة الرجل المجموع

 التكرار النسبة التكرار النسبة
 األول 3 50% 3 50% 6
 الثاني 3 50% 3 50% 6
 المجموع 6 50% 6 50% 12

اسي سراسات االجتماعية للصف الخامس األيتضح من الجدول بأن هناك تساوي في نسبة وعدد مؤلفي كتاب الد
ن من   من ضمن فريق التأليف المكو 3  نساء وكذلك الرجال كان عددهم ا3حيث بلغ عدد مؤلفي الجزء األول ا

ول من الكتاب،   لكل من الرجل والمرأة في المشاركة في تأليف الجزء األ%50  أعضاء مما يشكل نسبة ا6ا
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على الجزء الثاني من الكتاب حيث تساوى كل من الرجل والمرأة في فريق التأليف بنفس العدد والنسبة وينطبق األمر 
يعتبر عنصر مساواة بين الرجل والمرأة في جانب  لكل منهما وهذا  %50ا  رجال أي بنسبة 3  نساء و ا3البالغ ا

 فريق التأليف. 
 (2جدول رقم )

 كتابال ورود الشخصيات في نصوصتحليل  
 الجزء الوحدة المرأة الرجل المجموع

 التكرار النسبة التكرار النسبة
 األول األولى 8 44.4% 10 45.6% 18
 الثانية 22 41.5% 31 58.5% 53
 الثاني الثالثة 14 31% 31 69% 45
 الرابعة 1 20% 4 80% 5

 المجموع 45 37% 76 63% 121
يظهر الجدول بأن نسبة ورود الشخصيات من الرجال في نصوص كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس  

بينما مثلت نسبة   %63 اد الرجالو د النساء في نفس النصوص، حيث بلغت نسبة ور و أعلى بكثير من نسبة ور 
د الشخصيات بين وحدات الكتاب و تضح من خالل الجدول بأن هناك تفاوت في ور يفقط، وس  %37 اد النساءو ور 

ة وهو ما شكل نسب ةشخصية المرأة فقط مرة واحد تلل نسبة في الوحدة الرابعة حيث ورداألربع، حيث كانت أ
  في ورود الشخصيات %80النسبة األعلى وهو ا   مرات مما شكل4شخصية الرجل ا ت  فقط بينما ورد%20ا

ق واضح في ورود الشخصيات في الوحدة الثالثة بين الرجل والمرأة حيث وردت شخصية ، كما أنه يتضح أن هناك فر 
  من %69ل نسبة ا  مرة مما شك31   بينما وردت شخصية الرجل ا%31  مرة مما شكل نسبة ا14المرأة ا

 .نصاف للرجال أكثر من النساءالح الرجل وفيه إالمجموع، وهو فرق واضح لص
 

 في نصوص كتب التربية المدنية: األدوار التي تمارسها الشخصيات
شمل تحليل محتوى نصوص كتاب الدراسة االجتماعية للصف الخامس األساسي األدوار البيولوجية واالجتماعية 

 الكتاب.التي تمارسها الشخصيات الواردة في النصوص المتضمنة في 
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 (3جدول رقم )
 األدوار البيولوجية واالجتماعية التي تمارسها الشخصيات الواردة في نصوص الكتاب تحليل

 الجزء الوحدة المرأة الرجل
 الدور التكرار الدور التكرار

  أم 1 أب 4
 األولى

 
 
 

 األول
 

 ةابن 2 ابن 1
 حفيدة 3 جد 2
 طالبة 5  
 مرأة ا 1  
 المجموع 5 12 3 7
  ابنة 4 طالب 4

 الثانية
 
 

 حفيدة 3 أب 8
 جدة 3 ابن 5
 طالبة 9  
  المجموع 4 19 3 17
  ابنة 3 اب 7

 الثالثة
 
 
 
 الثاني

 

 حفيدة 3 ابن 12
 أم 14 جد 3

 المجموع 3 20 3 22
  ابنة 1 طالب 2

   ابن 2 الرابعة
   أب 1
  المجموع 1 1 3 5
 المجموع الكلي 13 52 12 51

يظهر الجدول أعاله أن مجموع عدد األدوار البيولوجية واالجتماعية التي تمارسها المرأة في النصوص الواردة في 
كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساسي أعلى من عدد األدوار التي يمارسها الرجل في النصوص 
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  دور للرجل وهذا تقريبا فارق بسيط 12دور في النصوص التعليمية مقابل ا  13ذاتها ، حيث مارست المرأة ا
 وار البيولوجية واالجتماعية الواردة في النصوص.دلصالح المرأة على الرجل في األ

دور   مرة 12البالغ ا المرأة في الوحدة األولىورودها في وحدات الكتاب، حيث فاق دور  لكن هناك تفاوت في عدد
  مرة 17الرجل البالغ ا   مرة دور19لثانية البالغ االمرأة في الوحدة ا   مرات، كذلك فاق دور7كرر اتالرجل الذي 
نصاف للمرأة على الرجل في هذه األدوار وهذا التكرار، أما بالنسبة للوحدة الثالثة فقد تساوى عدد تكرارات ، وهذا فيه إ

هي فل أدوار وألل عدد تكرارات بين وحدات الكتاب، ومع ذلك ورد فيها أللكن الوحدة الرابعة دور الرجل والمرأة، 
رة قط مجتماعي حيث ورد دور المرأة فة في الدور البيولوجي واالتي تفوق فيها دور الرجل على المرأ الوحدة الوحيدة ال

   مرات.3واحدة، بينما ورد دور الرجل ا
ها المرأة فكانت اأم، ابنة، جدة، حفيدة ،  أما األدوار يتعلق بنوع وطبيعة األدوار البيولوجية التي تمارسفيما أما 

وار البيولويجية ديتعلق باألهي اطالبة، تلميذة، مرأة ، أما فيما فاالجتماعية التي تمارسها المرأة في نفس النصوص 
ها في سالتي يمارسها الرجل في النصوص فهي اأب، أخ، جد، ابن  وفيما يتعلق بأدوار الرجل االجتماعية التي مار 

 النصوص فهي اطالب  فقط.
التي وردت في النصوص أن أكثر نسبة دور بيولوجي تكرر كان دور اابنة   ةويالحظ من خالل األدوار البيولوجي

  52  مرات من مجموع التكرارات البالغ ا10  حيث تكرر ا14دوار البالغ امن مجموع األ   مرات4حيث تكرر ا
 مرة  12اموع التكرارات لدور الرجل البالغمن مج   مرات4البيولوجي فقد تكرر اب ، أما فيما يتعلق بدور األمرة

   مرة.51  مرة من مجموع التكرارات البالغ ا20حيث تكرر ا
 (4جدول رقم )

 تكرارات األدوار البيولوجية واالجتماعية التي تمارسها المرأة والرجل في نصوص الكتاب
 الجزء الوحدة المرأة الرجل
 األول الوحدة األولى 15 7
 الوحدة الثانية 19 17
 الثاني الوحدة الثالثة 20 22
 الوحدة الرابعة 1 3

دوار المرأة فاق عدد تكرارات أ ة التي تمارسها المرأة فهناكاألدوار البيولوجية واالجتماعي وإذا نظرنا إلى مجموع تكرار
في الجزء األول على أدوار الرجل البيولوجية واالجتماعية في الجزء الثاني من مجموع التكرارات، بينما فالت أدوار 

ل الرجل على يالرجل في الجزء الثاني عدد تكرارات أدوار المرأة في نصوص الكتاب، وتفسر هذه الفرولات تفض
 يولوجية واالجتماعية.المرأة في األدوار الب
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 :المهن واألعمال التي تمارسها الشخصيات
شمل تحليل محتوى نصوص كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساسي المهن واألعمال التي تمارسها 

 الشخصيات الوارد ذكرها في نصوص الكتاب.
 (5جدول رقم )

 تحليل المهن واألعمال التي تمارسها الشخصيات الوارد ذكرها في نصوص الكتاب 
 الجزء الوحدة المرأة الرجل المجموع

 المهنة التكرار المهنة التكرار
 األول األولى معلمة 2 --- --- 

 المجموع 1 2 --- --- 2
  معلمة 5 انسان لديم 4 

   مرشد سياحي 2  الثانية
   فرلة كشفيةلائد  4 
 المجموع 1 5 3 10 15
 الثاني الثالثة --- --- --- --- 
 المجموع --- --- --- --- 
 الرابعة --- --- --- --- 
 المجموع --- --- --- --- 
 المجموع الكلي  7  10 17

دراسات في نصوص كتاب ال يبين الجدول أعاله أن عدد المهن واألعمال التي يمارسها الرجل وتكراراتها التي وردت
االجتماعية للصف الخامس تفوق عدد المهن واألعمال التي تمارسها المرأة وتكراراتها التي وردت في نفس النصوص، 

  مهن ، بينما عدد المهن واألعمال التي 3حيث يظهر الجدول أن عدد المهن واألعمال التي يمارسها الرجل ا
دد ما فيما يتعلق بعق كبير لصالح الرجل على المرأة، أوهي معلمة ، وهذا فار    مهنة واحدة فقط1تمارسها المرأة ا

  مرات بينما بلغ تكرار المهن واألعمال 10تكرارات المهن واألعمال التي يمارسها الرجل فقد تكررت في النصوص ا
   مرات.7التي تمارسها المرأة في نفس النصوص ا

 هي امرشد سياحي، لائد فرلة كشفية، انسان لديم . وكان من أبرز المهن التي يمارسها الرجل
 أما المهن التي تمارسها المرأة فهي امعلمة .

تكرر و  ال دور للمرأة وهي معلمةولى من الكتاب لم ترد في نصوصه إولكن الملفت للنظر في الجدول بأن الوحدة األ
لمرأة الثانية فقد ورد في النصوص دور واحد ل ي مهن للرجل في هذه الوحدة، كذلك الوحدةمرتين فقط، بينما لم يرد أ
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: مرشد سياحي   مهن يمارسها وهي3  مرات، أما فيما يتعلق بالرجل فقد ورد في النصوص ا5وهو معلمة وتكرر ا
   مرات.10نسان لديم، وتكررت اولائد فرلة كشفية وإ

لتي يمارسها عمال افيها إطاللا المهن واألوالرابعة من الكتاب لم يرد لكن الملفت للنظر بأن نصوص الوحدة الثالثة 
يعتبر نقطة ضعف في نصوص الكتاب من حيث مظاهر النوع االجتماعي  حد ذاتهكل من الرجل والمرأة، وهذا ب

 المتعلق بالرجل والمرأة.
 

 الحوارات والشخصيات:
حديدا، لشخصيات تت االجتماعية للصف الخامس األساسي تحليل الحوارات وااشمل تحليل نصوص كتاب الدراس

 المحاورين والشخصية المبادرة بالحوار.
 (6جدول رقم )

 ابكتالتحليل الحوارات والشخصيات الواردة في نصوص 
 الجزء الصف المرأة فقط الرجل فقط المجموع

 التكرار النسبة التكرار النسبة
 األول األولى 1 33.3% 2 66.7% 3
 الثانية 5 55.5% 4 44.5% 9
 الثاني الثالثة 1 16.6% 5 83.4% 6
 الرابعة 0 0% 1 100% 1

 المجموع 7 36.8% 12 63.2% 19
 
 

من مجموع الحوارات المتضمنة في نصوص كتاب الدراسات االجتماعية للصف   %36.8 ايبين الجدول أعاله أن
هم في الرجال لوحد فقط، في حال بلغت نسبة الحوارات التي كان يديرهاكانت تديرها النساء  الخامس األساسي

دارة الحوارات في النصوص المستخدمة في الكتاب تفوق دور الرجل في إوهذا يعني   %63.2 االنصوص أيضا
أدار الرجال  ثفي الوحدة الثالثة، حي حيث كان الفارق الكبير في إدارة الحواراتوهذا يعتبر تحيز لجانب الرجل، 

ن المرأة لك فقط في الوحدة الرابعة ا، واحد ا، دار حوار ا، فقط، ومع أن الرجل أواحد ا، رأة حوار   حوارات بينما أدارت الم5ا
 في هذه الوحدة.لم يكن لها أي حوار أو دور 
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 (7جدول رقم )
 تحليل األدوار التي يؤديها كل من المرأة والرجل في الحوارات في نصوص الكتاب

 الجزء الصف المرأة فقط الرجل فقط المجموع
 التكرار النسبة التكرار النسبة

 األول األولى 11 42.3% 15 57.7% 26
 الثانية 24 48% 26 76% 50
 الثاني الثالثة 14 36.8% 24 63.2% 38
 الرابعة 1 20% 4 80% 5

 المجموع 50 42% 69 58% 119
ية الدراسات االجتماعيظهر الجدول أعاله أن نسبة األدوار التي تؤديها النساء في الحوارات في نصوص كتاب 

من مجموع الحوارات، بينما بلغت نسبة دور الرجال في الحوارات في   %42 اللصف الخامس األساسي بلغت
، ويتضح ذلك في جميع وحدات الكتاب خاصة في الوحدة الرابعة، حيث أن دور   %58 انصوص نفس الكتاب

وهذا فارق شاسع وكبير  %80دارة الحوارات الرجال في إوار، بينما كانت نسبة دارة الح  فقط في إ%20 االمرأة بلغ
بين المرأة والرجل، وتشير هذه النتائج الى التحيز لصالح الرجل أكثر من المرأة وغياب االنصاف في توزيع أدوار 
 المبادرين في الحوارات الواردة في النصوص، ونالحظ في الجدولين السابقين تفضيال للرجال على النساء كما يظهر

 في نتائج ونسب وارلام الجدولين.
أما فيما يتعلق بنصوص كتب التربية الوطنية فاألمر المستغرب بأنه لم تشتمل نصوص كتب الصفوف األربعة على 

 أي نوع من أنواع الحوارات على االطالق.
 (8جدول رقم )

 الشخصيات المبادرة في الحوارات المشتركة في نصوص الكتاب تحليل
 الوحدة الدرس المحاورون  رالمبادر بالحوا

مخاطر بشرية تواجع الحياة على  الجد، بيسان الجد
 االرض

 األولى

 الثانية مظاهر حياة االنسان لديما صبا، الوالد صبا
 ذ صفاء، المرشد السياحي صفاء
تحول االنسان الى ممارسة  األب،، وليد، سعاد األب

 الزراعة
 الثالثة

 الجد، ملك الجد
 القرى الزراعية هاني، االم هاني
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 المدن سعيد، األم سعيد
 الرابعة العاللات السياسية سعيد، األب، عبير سعيد

يبين الجدول أن هناك تفوق في مبادرة الرجال في ادارة الحوارات المشركة في نصوص الكتاب اكثر من مبادرة المرأة 
  حوارات مشتركة بين 8في ادارة نفس الحوارات، أن احتوى كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس على ا

ن   م%80دارة الحوار وهذا يشكل ما نسبته اإ  نصوص في 6هو المبادر في االرجل والمرأة ، لكن الرجل كان 
  من النسبة العامة %20شكل ا ركة الثماني مماتدارة حوارين فقط من الحوارات المشالنسبة العامة ، بينما المرأة إ

ارة الحوارات دكبر في إعطاءه الدور األركة، وهذا يبين أن هناك تحيز إلى جانب الرجل في إ دارة الحوارات المشتفي إ
 مشتركة. ال
 

 النشاطات التي تمارسها الشخصيات:
شمل تحليل نصوص كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس النشاطات التي تمارسها الشخصيات الواردة في 

 نصوص الكتاب داخل البيت وخارجه.
 (9جدول رقم )

 المرأة والرجل في نصوص الكتابتحليل النشاطات التي تمارسها  
 المرأة الرجل

 داخل البيت خارج البيت داخل البيت البيت خارج
شراء الرخام، مرشد طالب، 

سياحي، لائد، معلم، مزارع، 
باحث، صانع زجاج، راعي 
أغنام، صيد السمك، تاجر، 

 سائق حافلة، جمع الطوابع

، صيد معلمة  رب أسرة
السمك، طالبة، 
 باحثة، مزارعة

ربة أسرة ، حياكة 
 المالبس

14 1 5 2 

الجدول أعاله بأن عدد النشاطات التي تقوم بها المرأة في كتاب الدراسات االجتماعية داخل البيت تفوق تبين نتائج 
، حيث بلغ عدد نشاطات المرأة داخل البيت نشاطين فقط وهما ربة أسرة وحياكة رجلعدد النشاطات التي يقوم بها ال

 ط وهو رب أسرة.المالبس، بينما بلغ عدد أنشطة الرجل داخل البيت نشاط واحد فق

  13  أنشطة ، بينما بلغ عدد نشاطات الرجل خارج المنزل ا5وفيما يتعلق بنشاطات المرأة خارج المنزل فقد بلغت ا
 انشاط وهذا يعني تفوق الرجل على المرأة بفارق كبير جدا في عدد األنشطة التي يمارسها الرجل خارج المنزل وهذ
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، حيث تركزت نشاطات المرأة خارج المنزل في اربة أسرة وحياكة المالبس  نه تحيز للرجل أكثر من المرأة واضح أ
شراء الرخام، مرشد سياحي، لائد، معلم، مزارع، باحث، طالب، أما أبرز نشاطات الرجل خارج المنزل فتركزت في ا

شاطات أن النصانع زجاج، راعي أغنام، صيد السمك، تاجر، سائق حافلة، جمع الطوابع  ، وتدل هذه النتائج على 
ارج عمال والنشاطات التي يقوم بها الرجل خالمرأة خارج المنزل لليلة جدا وإنتاجيتها محدودة بينما األ التي تمارسها

 نتاج.ة وهو األساس في اإلالمنزل كثير 

 الشخصيات الظاهرة في الصور والرسومات:

ومات ظهور الشخصيات في الصور والرسربعة األولى مدى المدنية للصفوف األ شمل تحليل نصوص كتاب التربية
 المتعلقة بتلك النصوص، ويظهر الجدول التالي هذا التحليل:
 (10جدول رقم)

 تحليل الشخصيات الظاهرة في الصور والرسومات 
 الصف المرأة  الرجل  المجموع

 التكرار النسبة التكرار النسبة
 األول 13 30.2% 30 69.8% 43
 الثاني 24 31.1% 48 68.9% 72
 الثالث 7 23.3% 23 76.7% 30
 الرابع 20 32.7% 41 67.3% 61
 المجموع 64 31% 142 69% 206

يبين الجدول أعاله بأن نسبة ظهور الرجل في الصور والرسومات في كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس 
بينما   %69ااألساسي، كانت أعلى من نسبة ظهر المرأة، حيث بلغت نسبة ظهور الرجال في الصور في الكتب 

ة في صور الكتاب هو نصف ظهور وهذا يعني أن ظهور المرأ  %31 ابلغت نسبة ظهور المرأة في نفس الكتاب
  صور 7الرجال تقريبا، حيث ألل ظهور كان للمرأة في صور ورسومات الوحدة الثالثة، فقد ظهرت المرأة في ا

   وهذا تفوق كبير لصالح الرجل على المرأة.%76.7  صورة ورسمة بنسبة ا23ورسومات بينما ظهر الرجل في ا
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 االستنتاجات والتوصيات:
 :االستنتاجات

 في ضوء  نتائج الدراسة يستنتج الباحث ما يلي:
تساوى كل من المرأة والرجل في المشاركة بتأليف كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساسي وفي  .1

 الجزأين األول والثاني.
  %63 ابةبنسورود الشخصيات من الرجال على النساء في نصوص الكتاب وبفارق كبير لصالح الرجل فاق  .2

 لصالح المرأة.  %37 اللرجال مقابل
تساوى تقريبا عدد ونسبة األدوار البيولوجية واالجتماعية التي تمارسها المرأة والرجل في نصوص الكتاب من  .3

 وهذا يعتبر عدل ومساواة بين كال الجنسين.
ص حيث لم تذكر نصو فاق الرجل في عدد المهن واألعمال التي يمارسها التي وردت في نصوص الكتاب، ب .4

 الكتاب اال مهنة واحدة تمارسها وهي معلمة.
  12عدد الحوارات التي الخاصة بالرجل اكبر من عدد الحوارات الخاصة بالمرأة، حيث خصص للرجل ا .5

  حوارات خاصة بالمرأة  وهذا ليس فيه عدل بين الرجل والمرأة في 7حوار بينما خصصت نصوص الكتاب ا
 صة بالنوع االجتماعي.موضوع الحوارات الخا

زاد عدد األدوار التي يؤديها الرجل في حوارات نصوص الكتاب عن عدد األدوار التي تؤديها المرأة في هذه  .6
  دور وهذا تفوق واضح للرجل على المرأة في 50  دورا ، بينما أدت المرأت ا69الحوارات، حيث أدى الرجل ا

 هذا الجانب.
دارة الحوار اكثر من المرأة، حيث بادر الرجل في الحديث في الحوارات بدء بإي الدور األكبر للرجل في العطأ  .7

   حوارات بينما لم تبادر المرأة بالحوار إال في حوارين اثنين فقط.6في ا
ركزت الكتاب على النشاطات التي يمارسها الرجل خارج المنزل بشكل كبير حيث ذكرت العديد من المهن  .8

ا دكانت لليلة جعمال التي تمارسها المرأة خارج المنزل جل خارج المنزل بينما األرسها الر واالعمال التي يما
 والتصرت على مهن محدودة جدا،.

المرأة في الصور والرسومات الواردة في الكتاب وبشكل كبير جدا حيث  صورة من ة الرجل أكثربراز صور إ .9
   وهذا فارق كبير بين الجنسين.64ا  صورة ورسمة بينما لم تظهر المرأة إال في 142برز الرجل في ا
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 التوصيات:
 :ياآلتب حثالبا وصيي استنتاجات الدراسة ضوء في
والرسومات المتضمنة في كتاب الدراسات االجتماعية للصف  لصورالمرأة في ا تمثيلتمام بھاالزيادة  .1

 الخامس.
منتجا في المجتمع ، وليس االلتصار  إبراز المهن واألعمال التي تمارسها المرأة خارج البيت كونها عنصرا .2

 براز دورها التقليدي داخل المنزل.فقط على إ
عادة مراجعة بعض الحوارات التي فيها مفارلة كبيرة بين الرجل والمرأة في بعض القضايا ليكون فيها مساواة إ  .3

 وعدل بينهما في هذه الحوارات.
 األعمال داخل المنزل. ألن الرجل يمارس العديد من ل التي يمارسها الرجل داخل البيت؛براز المهن واألعماإ .4
إجراء مزيد من الدراسات حول كتب الدراسات االجتماعية تتناول عناصر ومواضيع أخرى من التحليل تتعلق  .5

 بالنوع االجتماعي.
 عقد ورش عمل عند تعديل وتطوير الدراسات االجتماعية تشارك فيه مؤسسات مجتمعية وتربوية. .6
 ف.طن الضعوعالج مواللعمل على تعزيز نقاط القوة فيها ؛لتقييم وتحليل المناهج الفلسطينية زيادة الجهود  .7
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ABSTRACT 

The study aimed at analyzing and discovering the extent to which the gender aspects 

and their roles are included in the book of social studies for the fifth grade of the new 

Palestinian curriculum by analyzing the text of the book, its subjects, pictures and 

drawings. (Men and women) in the book. The study reached the following 

conclusions: 

1. The book focused on the activities of men outside the home significantly, where 

many of the professions and businesses practiced by men outside the home, while the 

work carried out by women outside the house was few and limited to limited 

occupations very limited. 

2. The man exceeds the number of professions and works that he practices in the texts 

of the book, so that the texts of the book mentioned only one profession practiced by 

the teacher. 

3. The number of male characters exceeded women in the text of the book, with a big 

difference for men (63% for men and 37% for women). 

The study reached the following recommendations: 

1. Increase the interest in the representation of women in the images and drawings 

included in the book of social studies for the fifth grade. 

2. To highlight the professions and works practiced by women outside the home as a 

productive component in society alongside men and not only to highlight their 

traditional role within the home. 

3. Re-review some dialogues in which a great paradox between men and women in 

some issues to be equal and fair between them in these dialogues. 

 

Keywords: (social studies, gender, new Palestinian curriculum, fifth grade, biological 

and social role) 
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