
4/1/2018 النوع االجتماعي.. مصطلح وداللة | مساواة | مركز دراسات المرأة

http://musawasyr.org/?p=1893 1/4

...Search This Site

HomeHomeالنوع االجتماعي.. مصطلح وداللةالجندرالجندر

النوع االجتماعي.. مصطلح وداللة
النوع االجتماعي.. مصطلح وداللة

بقلم : باسمة العقباني

 

   نبذة تاریخیة: تعاظم االھتمام بقضایا نھوض المرأة وتمكینھا وإدماجھا في مجاالت التنمیة بشكل كبیر في الربع
األخیر من القرن الماضي ” العشرین”. وعقدت ھیئة األمم المتحدة أربع مؤتمرات لھذا الشأن كان أولھا مؤتمر

المكسیك في عام 1975 والذي كان عاما دولیا للمرأة وبدایة لما عرف ب ” عقد المرأة “، 
 طرح العمل تحت شعار (مساواة ـ تنمیة ـ سلم). أعقبھ مؤتمر كوبنھاغن في عام 1980 وكان محطة تقییمیة لما
طرح في مؤتمر المكسیك. ثم مؤتمر نیروبي عام 1985 والذي وضع االستراتیجیات التطلعیة للمرأة حتى عام

 .2000
وكان مؤتمر بكین 1995 والذي طرح المحاور األساسیة للعمل على قضایا النساء، ووضع النقاط على الحروف

وحدد آلیات وأسالیب للعمل، وطور مفاھیم بما یتناسب مع مستجدات العصر وطبیعتھ والمھام. 
من المفاھیم التي انبثقت عن مؤتمر بكین مفھوم ” النوع االجتماعي ـ الجندر” فما ھو؟ 

الجندر: كلمة اصطلح على إدخالھا كما ھي “جندر” في جمیع الترجمات، وكان قد دخل ھذا المفھوم إلى
المجتمعات العربیة واإلسالمیة مع وثیقة مؤتمر القاھرة للسكان عام 1994 (أي قبل مؤتمر بكین)، حیث ذكر في
ھذه الوثیقة في 51 موضعا… وفھم منھ لدى ترجمة الوثیقة ـــ الجندر (ذكر/ انثى) ــ (Gender) ھي كلمة
إنكلیزیة تنحدر من أصل التیني وتعني في القاموس اللغوي (الجنس) ـ تحدیدا من حیث الذكورة واألنوثة ـ وھي
تستخدم كمصطلح لغوي لتصنیف األسماء والضمائر والصفات، أو تستخدم كفعل مبني على خصائص متعلقة

بالجنس في بعض اللغات، وفي قوالب لغویة بحتة. 
تكرر مصطلح الجندر في وثیقة مؤتمر بكین 233 مرة وكان ال بد من الوقوف بشكل أوضح عند داللة ھذا
المصطلح والوقوف على معناه في لغتھ التي صك فیھا، والتعرف على ظروف نشأتھ، وتطوره الداللي… إذ رفض
التعریف انھ فقط ذكر/أنثى، وأصرت دول غربیة على وضع تعریف یشمل:” الحیاة غیر النمطیة كسلوك اجتماعي

ورفضت دول أخرى ذلك “… وظل المصطلح یتداول على أنھ ” جندر ” من دون تعریف نھائي لھ. 
في عام 1998 صدرت وثائق مؤتمر روما حول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ورد فیھا مادة تقول: إن كل
تفرقة أو عقاب على أساس الجندر یشمل جریمة ضد اإلنسانیة… وكان إدخال كلمة ” جندر” في تعریف الجرائم
باللغة اإلنكلیزیة أمرا غریبا في حد ذاتھ ما اقتضى تحري المقصود منھا، كما أن النصین العربي والفرنسي
استعمال كلمة ـ الجنس ـ ولم یستعمال كلمة ــ جندر ــ حیث عرف الجندر بأنھ یعني ” الذكر واألنثى في نطاق

المجتمع”، ما یصطلح علیھ في علم االجتماع بالعربیة: الفرد االجتماعي أو الكائن االجتماعي. 
یقابل مفھوم الجندر أو النوع مفھوم الجنس “sex” وھذا األخیر یرتبط بالممیزات البیولوجیة المحددة التي تمیز

الرجل عن المرأة وھي ممیزات ثابتة ال تتغیر حتى إن تغیرت الثقافات أو تغیر الزمان والمكان. 
وعرفتھ منظمة الصحة العالمیة ” انھ المصطلح الذي یفید استعمالھ وصف الخصائص التي یحملھا الرجل والمرأة
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كصفات مركبة اجتماعیة ال عالقة لھا باالختالفات العضویة. 
أما الموسوعة البریطانیة فعرفت ما یسمى بالھویة الجندریة بالقول: “إن الھویة الجندریة ھي شعور اإلنسان
بنفسھ كذكر أو أنثى، وفي األعم األغلب فإن الھویة الجندریة “الخصائص العضویة” تكون واحدة ولكن ھناك
حاالت ال یرتبط فیھا شعور اإلنسان بخصائصھ العضویة، وال یكون فیھا توافق بین العضویة والھویة الجندریة

ومن حیث النتیجة یمكن القول:  
تعریف مفھوم النوع االجتماعي:  

ھو مختلف األدوار والحقوق والواجبات لكل من الرجال والنساء في المجتمع والعالقات بینھم والطرق التي تحدد
بھا خصائصھم وسلوكیاتھم وھویاتھم التي تحكمھا عوامل اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة وبیئیة مختلفة

وتأثیر ھذه العالقة على مكانة المرأة والرجل في المجتمع. 
وإذا ما كان بعض العلماء والباحثون یؤكدون أن ھناك جوانب محددة في التكوین البیولوجي لإلنسان تتعلق
بالھرمونات والكروموزومات ومؤثرات جینیة وحجم الدماغ مسؤولة عن فروق فطریة في السلوك فإن عددا آخرا
یؤكد توجھات معاكسة ویرى انھ یجري الكثیر من المبالغة في تكریس ھذه الفروق البیولوجیة لتنسحب اجتماعیا

وتحدد سلوكیات وثقافة ونشاط وطرق متبعة نعتبرھا “كمجتمع” مالئمة لھذا الجنس أو ذاك. 
ورد في بحث للشیخ العالمة جودة سعید بعنوان الدین والقانون یقول: إن الكائنات الحیة تخرج سلوكھا من بطون
أمھاتھا ما عدا اإلنسان فإن اإلنسان یتعلم سلوكھ بعد أن یخرج من بطن أمھ. ویقول: “حتى إن مشكلة المرأة في
العالم ال تزال مرتبطة بعدم إدراك ھذا التطور البیولوجي العصبي”. كما ورد في تقریر التنمیة البشریة 2007 ان
عالم االجتماع إمیل دوكھایم عرف التنشئة االجتماعیة بأنھا عملیة ینتقل فیھا اإلنسان من كائن اجتماعي وفقا
للمعاییر والقیم واألدوار والعالقات السائدة في مؤسسات مجتمعھ، لذلك فإن شخصیة الفرد تتشكل نتیجة تراكمات
وخبرات تأصلت بھ وتفاعل ھذا الفرد مع بیئتھ، مما یشكل األساس في تحدید السلوك اإلنساني للفرد ـ بناء علیھ
ال یمكن فھم شخصیة الفرد بمعزل عن جذوره التاریخیة والثقافیة المتأصلة في تراثھ وماضیھ. كما ال یمكن فھم
سلوك الفرد دون تحلیل البیئة االجتماعیة التي عاش ویعیش فیھا ألن للسلوك اإلنساني وظیفة اجتماعیة تجمع
بین الذات والبیئة االجتماعیة في تفاعل مستمر، فإن كانت البیئة استبدادیة أو صلبة فإنھا ستخلق على األغلب

شخصیة سیئة التكیف ذات سلوك منحرف. 
ھنا یمكن تحدید الفارق األساسي بین الجنس والجندر بالقول: أن الجنس حالة نولد بھا وھي ثابتة، في حین

الجندر ھي حالة نكتسبھا وبالتالي فھي متغیرة 
إن تحدید األدوار والسلوكیات وفق ثقافة وأفكار مجتمع ما وما ینتجھ من تصنیفات تؤدي إلى تبریر ھیمنة فئة
على أخرى بدعوى أنھا تفوقھا في إعمال العقل وضبط النفس والتحكم بالمشاعر وھي بالتالي جدیرة باإلمساك

بمقالید األمور والسیطرة. 
نشاة وتطور الجندر: 

تنبھ الباحثون والمخططون إلى أھمیة دور المرأة وضرورة إشراكھا في عملیة التنمیة وأجمعوا على أن عدم
وجودھا في مجال التنمیة سیؤدي إلى فشل المشاریع التنمویة وبرزت منذ سبعینات القرن الماضي ثالث مناھج

أساسیة خاصة بذلك وھي: 
1ـ المراة في التنمیة: ینطلق ھذا المنھج من أن المرأة كانت غائبة تماما عن مجاالت التنمیة وغیر موجودة في
تفكیر المخططین مما أدى إلى فشل المشاریع التنمویة. لذا ال بد من تدارك ذلك في التخطیط التنموي من خالل

توفیر االحتیاجات الرئیسیة الیومیة من طعام ودواء وتعلیم…الخ 
2ـ المرأة والتنمیة: یعتمد ھذا المنھج أن المرأة ھي متواجدة أصال في المجتمع وفي المشاریع التنمویة ولكنھا

غیر متساویة مع الرجل لذلك یجب إعطائھا نفس الفرص بالتساوي. 
3ـ النوع االجتماعي والتنمیة: ھذا المنھج یعتمد إلى ان التركیز على النساء فقط یتجاھل المشكلة األساسیة التي
تخص مكانة المرأة المتدنیة بالنسبة للرجل… وھذا المنھج یعترف بالمرأة كعنصر فاعل ویسعى إلى القضاء على

كل مظاھر التمییز ضدھا من خالل مدخل التمكین. 
العوامل المؤثرة في النوع االجتماعي: 

*ـ یتغیر الجندر بتغیر الزمان والمكان: اختلفت األدوار المسندة لكال الجنسین مع مرور الزمن ولم تعد مھمة
المرأة تحددھا الوظیفة اإلنجابیة فقط ودخلت العدید من مجاالت العمل التي كانت حكرا على الرجال وتطور معھا
أسلوب حیاتھا ونمط تفكیرھا مع التطور العام في المجتمع “تقنیا وعلمیا وفكریا” ففي حین كان اإلرضاع وظیفة
بیولوجیة بحتة ال بدیل عنھا إال من مرضع اخرى “امرأة ” صار باإلمكان االستعاضة عن ذلك بتوفیر زجاجة
الحلیب المناسب. وفي بعض المجتمعات كانت النساء تعملن كمزارعات یمتلكن الثیران ویحرثن الحقول، بینما

مجتمعات أخرى تعتبر ذلك مخالفا لشرع هللا وقوانین الطبیعة. 
*ـ یتأثر الجندر بالتحول الثقافي للمجتمع: من خالل عملیة التھیئة االجتماعیة وثقافة المجتمع المعني والثقافات
السائدة، حیث یتلقى الصبیان التشجیع على التصرف بطریقة تبرز السمات الذكریة لھم… الخشونة. اللعب في
الشارع، األلعاب، حریة الحركة والجلوس…الخ بینما تتلقى البنات عكس ذلك، أي إبراز الصفات األنثویة

لدیھن… الرقة، اللعب داخل المنزل، مالزمة األم، األلعاب، ارتداء الثیاب، وضعیة الجلوس…الخ 
األدوار الجندریة:  

یمكن تقسیم أنماط العمل في أي مجتمع إلى ثالث فئات رئیسیة تدخل فیھا أدوار النساء جمیعھا وھو ما یشار إلیھ
بالدور الثالثي للنساء وھي:  

الدور اإلنجابي: حیث ال یقتصر على إنجاب األوالد فقط بل یشمل رعایة األسرة وتحضیر الطعام، وتنظیم المنزل،
وجلب المیاه، والتسوق وھو ذو قیمة وأھمیة بالغة وال یمكن االستغناء عنھ، مع ذلك ال یدخل في اعتباره عمال

یدر دخال مباشرا. 
الدور اإلنتاجي: یشمل إنتاج السلع والخدمات واالستھالك والتجارة والزراعة، وعندما یسأل اإلنسان ماذا تعمل
فإن اإلجابة في الغالب تتصل بالعمل اإلنتاجي “المأجور ” الذي یدر دخال، ویمارسھ الرجال والنساء على حد
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سواء، لكن النساء سوف تختلف أعمالھن ووظائفھن تبعا للتقسیم الجندري للعمل، وغالبا عمل النساء یكون أقل
وضوحا ویصنف أنھ أقل قیمة من عمل الرجال. 

الدور المجتمعي: یشمل التنظیم االجتماعي للخدمات والمناسبات (احتفاالت، شعائر، أنشطة سیاسیة….الخ) وھو
عمل طوعي وضروري لتنمیة المجتمع خاصة من الناحیتین الثقافیة والروحیة وینخرط فیھ جمیع الرجال
والنساء. وھنا أیضا قد یبرز دور الرجل أكثر. وتعتبر مشاركة النساء في كال الدورین اإلنتاجي والمجتمعي مھمة

إضافیة غالبا ما تكون عبئا على حساب العمل في المھام األخرى. 
أسس مفھوم النوع االجتماعي: 

إنھا: إعادة توزیع األدوار المشار إلیھا سابقا من منطلق المشاركة وإتاحة الفرص المتساویة للوصول إلى
الموارد والمواد، واكتشاف القدرات والمھارات للجمیع (نساء ورجاال) لتعود بالنفع على المجتمع كل المجتمع. 

ولتحقیق ما سبق البد من: 
ــ معرفة وتحلیل اختالف العالقات بین الرجال والنساء  

ــ ماھي األسباب واألدوار والمسؤولیات التي تعكس عالقات القوة ” الھیمنة والخضوع” بین الجنسین  
ــ العمل على إعادة بناء العالقات بین النساء والرجال على أساس المساواة الجندریة، بحیث یتساوى الجنسان

فیما یتعلق بالعالقة بینھما 
مقاربة النوع االجتماعي في التنمیة: 

من المسلم بھ أن الصوت المسموع أكثر ھو الصوت األكثر صخبا… ولما كانت الفجوة واسعة بین مساھمة
النساء االقتصادیة غیر المعترف بھا والسلطة السیاسیة واالجتماعیة التي یتمتعن بھا فمن الطبیعي أن
االستراتیجیات التنمویة المتبعة تذھب لصالح السلطة الذكوریة األبویة المھیمنة تقلیدیا دون األخذ بعین االعتبار

األدوار اإلنجابیة واإلنتاجیة واالجتماعیة التي تقوم بھا النساء في المجتمع. 
والشرط العملي لدمج التحلیل الجندري في التنمیة ھو استشارة النساء واالستماع إلیھن بحیث یمكن فھم أدوارھن
وحاجاتھن بشكل أفضل وكیف یمكن التصدي فعلیا لھا. فإحدى المقاربات تتمثل في تصمیم مشاریع وبرامج لجعل
حیاة النساء أكثر یسرا وسھولة سواء أكانت مشروع زراعي بحیث تؤخذ حاجات النساء لتنفیذ المشروع بشكل
أفضل، كتأمین المعدات األفضل، والبذار األفضل، وتقدیم المشورة والنصیحة. وإن كان المشروع منزلیا، دراسة
وتقدیم مشاریع تستھدف من التخفیف من ثقل أعباء العمل المرھق والعمل البدني المضني من خالل تأمین
المعدات المتطورة (المواقد، المطاحن، جر المیاه). كذلك زیادة إمكانیة حصول النساء على األراضي والقروض،
وقد یجري التصدي لھذه السیاسات فیما لو حصلت ـ بأنھا من المحرمات، وخروج عن المألوف ــ ولكنھا في
الحقیقة مواقف طبقیة سلطویة… وإن التنمیة إن حصلت تشمل جمیع أفراد المجتمع نساء ورجاال تبعا لحاجاتھم

الفردیة. 
 التحلیل الجندري: 

یتناول التحلیل الجندري األدوار واألنشطة والعالقات ـــ من یعمل؟ وماذا یعمل؟ ــ من یملك؟ من یقرر؟ من یحصل
على المكاسب والفوائد؟ ومن یتحكم بالموارد؟ وما ھي العوامل المؤثرة على العالقات في المجتمع (قوانین،

ملكیة، إرث…. الخ). 
كذلك یكشف التحلیل الجندري أن للنساء والرجال خبرات وتجارب وحاجات مختلفة نتیجة الختالف أدوارھم
ومسؤولیاتھم الجندریة وكالھما یلعب دورا في مجال العمل اإلنتاجي والمجتمعي. لكن مساھمة الساء أقل ظھورا
وانتظاما… ففي حین یثمر عمل الرجال في الزراعة دخال نقدیا فإن النساء ینتجن الغذاء الستھالك األسرة، وتبقى
القیمة النقدیة مستترة، ودور النساء التنظیمي في المجتمع قد یكون حاسما، ولكنھ أقل وضوحا.. ویبقى العمل
اإلنجابي البیولوجي واالجتماعي الذي ھو أساس بنیة المجتمع اإلنساني (رعایة األطفال، معیشة األسرة، طھي
الطعام وتصنیعھ، نظافة المنزل والبیئة، صحة األسرة… الخ) كلھا مھام تقع في الغالب على كاھل النساء ولكنھا

ال تقدر حق قدرھا وال ینظر إلیھا في التخطیط التنموي. 
البرامج التنمویة یجب أن تأخذ الحاجات العملیة واالستراتیجیة الجندریة لكي تنجح حقیقة وإال فإنھا ستفشل إن لم
تخفف من أعباء العمل الملقى على عاتق النساء ولم تتنبھ إلى أدوارھن في العمل اإلنجابي والعمل
المجتمعي.یكشف التحلیل الجندري أدوار وعالقات النساء والرجال في المجتمع ومظاھر عدم المسواة في تلك

العالقات وما تزال إحصائیات األمم المتحدة تبین أن: 
النساء یؤدین ثلثي حجم العمل في العالم  
النساء یكسبن 1/10 من الدخل العالمي  

النساء یشكلن ثلثي عدد األمیین في العالم  
النساء تملكن اقل من 1/100 من ممتلكات العالم  

الحاجات العملیة والحاجات االستراتیجیة في الجندر: 
الحاجات العملیة ھي حاجات آنیة وقصیرة المدى، تخص بعض النساء ولیس جمیعھن، ترتبط بأمور یومیة حیاتیة
“طعام، صحة، مدرسة..”، یمكن أن تتعرف علیھا كل النساء ومن الممكن معالجتھا، تستفید من معالجتھا النساء

المشاركات وتحسن شروطھن. 
ولكنھا ال تطال وال تغیر األدوار والعالقات التقلیدیة. 

أما الحاجات االستراتیجیة في الجندر: فھي حاجات طویلة المدى نسبیا، تشترك فیھا أغلب النساء، ترتبط بموقع
المرأة مجتمعیا (أعلى، أدنى خضوع، نقص موارد، ثقافة، عنف..)، غالبا ما تعجز النساء عن التعرف على أسس
المشاكل أو تتمكن من الحل، وتحتاج معالجتھا إلى مزید من الوعي والمعرفة والثقة بالنفس والتعلیم، وتعزیز
التجمعات النسائیة، بحیث تكون النساء ناشطات ومؤھالت لصنع قرار وتسلم مراكز، وبالتالي أن تكن قادرات

على تغییر العالقات واألدوار التقلیدیة. 
إن العمل على قضایا الجندر یساھم في إخراج النساء من الموروثات والخلفیات القاتمة ویضعھن في دائرة

الضوء. 
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 والخالصة:  
إن مفھوم النوع االجتماعي ھو أن التقسیمات االجتماعیة والطبقیة كلھا تعود إلى ما تعرضت لھ المرأة عبر
التاریخ من الال مساواة واالضطھاد.. وإن ھذه الال عدالة من صنع البشر والمجتمع، وھو صنیعة نظم بطریاركیة
أبویة قابلة للتغییر بحیث تأخذ المرأة دورھا خارج ما رسمھ لھا المجتمع التقلیدي وتستطیع أن تغیر فكرتھا عن

نفسھا في ذھنھا وفي ذھن الرجل. 
أخیرا: إن التوازن الطبیعي والمشاركة ذو أھمیة فائقة للجنسین وكل من الرجل والمرأة یملكان أدوارا یجب أن ال

یطغى أحدھما على اآلخر وال یتحكم بھ لكي یكون في انسجام وسالم مع اإلنسانیة ومع الحیاة والطبیعة.  
الجندر لیس سیطرة النساء، وال تدمیر األسرة، وال نفي للقیم اإلیجابیة وال المساواة المطلقة، والجندر ال یعني
تخلي المرأة عن رعایة أبنائھا وال التخلي عن أنوثتھا، الجندر یعني تكامل األدوار ولیس انتقاصھا، یعني إلغاء كل

أشكال التمییز ضد المرأة.
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