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امللّخص
ــالل  ــن خ ــن م ــن اجلنَس ــاواة ب ــدم املس ــك ع ــا يف ذل ــة، ب ــم الثقافي ــود للقي ــري املقص ــرس غ ــة الغ ــد إمكاني تع
ــة  ــی قضي ــوء عل ــليط الض ــة. فتس ــواد التعليمي ــي يف امل ــج اخلف ــة للمنه ــاد املهم ــد األبع ــية، أح ــب املدرس الكت
التمييــز اجلنــي يعــد الغــرض مــن هــذه الدراســة، ومــن ثــّم، تســعی الدراســة احلاليــة ملعاجلــة جتليــات 
التمييــز اجلنــي يف كتــب تعليــم العربيــة للمرحلــة املتوســطة الثانيــة يف املــدارس اإليرانيــة يف الســنة الدراســية 
)1398ـ1397ش/2018-2019م(، واخرتنــا منهــا ثــالث كتــب بـــعنوان »اللغــة العربيــة، لغــة القــرآن« من 
املرحلــة العــارشة واحلاديــة عــرش والثانيــة عــرش للتخصــص األديب كعينــة البحــث. مــن املالحــظ أن التحديــث 
ــل  ــب يف نق ــذه الكت ــي هل ــر اجل ــرية واألث ــنوات األخ ــية يف الس ــب املدرس ــا الكت ــت هل ــذي تعرض ــر ال والتطوي
األنــاط الثقافيــة واالجتاعيــة إلــی نفــوس الطلبــة والتحيــز املحتمــل لبعــض الكتــب املدرســية جتــاه العصبيــات 
الثقافيــة وبــا فيهــا مــن التمييــز اجلنــي حتديــدًا جعلــت إنجــاز هــذه الدراســة رضوريــًا. اســتخدمت الدراســة 
منهــج حتليــل املحتــوی ملقارنــة التمييــز اجلنــي يف الكتــب، وكانــت عينــة البحــث مــن ضمــن مخســة العنــارص 
التــي تــم مجعهــا مــن البحــوث الســابقة؛ وهــي املفــردات املختصــة بالنــوع االجتاعــي )األنوثــة والذكــورة(، 
واســتخدام األســاء األنثويــة والذكريــة، والصــور، والنشــاطات الرياضيــة، واملهــن. وجلمــع البيانــات وحتليلهــا 
اســتخدمنا عــدد تكــرار املفــردات وحتليــل املحتــوی. فتوصلنــا إلــی أنــه ال توجــد مســاواة بــن اجلنســن )الذكــر 
واألنثــی( كــا مل نجــد فيهــا للنــوع األنثــوي هويــة مهنيــة مســتقلة وإنــا قــد اختصــت معظــم العناويــن املهنيــة 
للرجــال. وأمــا النشــاطات الرياضيــة يف الكتــب فوجودهــا كان باهتــا يف كال اجلنســن وحتديــدًا للنــوع األنثــوي. 
واجلديــر بالذكــر أن كلمــة »األم« كان هلــا حضورقــوي فيهــا ممــا يــدل علــی أمهيــة مكانــة األم يف الثقافــة 

ــة.  اإلســالمية ـ اإليراني
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التمهيد

الخيفــی علــی أحــٍد دور الرتبيــة والتعليــم يف رســم آفــاق مســتقبل طــالب املــدارس؛ حيــث متــّر 
هبــم جتــارب يف املدرســة ال يواجهوهنــا يف مــكان آخــر. وُتعــد املدرســة بعــد نظــام األرسة مــن 
أكثــر العوامــل تأثــريًا يف توجيــه القيــم االجتاعيــة عنــد التالميــذ، وبنــاء شــخصيتهم وتنشــئتهم 
ــًا  االجتاعيــة التــي تقــوم بتقديــم االســرتتيجيات الرئيســة والشــاملة والتــي قــد تكــون أحيان
ــی  ــي، حتظ ــام التعليم ــاءة للنظ ــل البن ــن العوام ــن ب ــام األرسة. وم ــن نظ ــم م ــريًا فيه ــّد تأث أش
ــي،  ــي إبراهيم ــيف الله ــي )س ــى املتلق ــا ع ــالل تأثريه ــة خ ــق األمهي ــية بفائ ــب املدرس الكت
1387: 52(. وقــد يكــون أثــر هــذه الكتــب علــی التالميــذ أكثــر وأعمــق مــن الكلــات التــي 
 )Porreca( ــوركا ــول ب ــد ق ــی ح ــم. فعل ــم أو معلميه ــم وأمهاهت ــان آبائه ــن لس ــمعوهنا م يس
ــا  ــّكون في ــك اليش ــريا ؛الّن أولئ ــًا كب ــار انطباق ــذ الصغ ــی التالمي ــق عل ــر ينطب ــذا األم إن ه
 Baghdadi and يقرؤونــه معرتفــن باجلمــل املطبوعــة أكثــر مــن املراهقــن )نقــاًل عــن
ــات  ــی اجتاه ــري عل ــٍد كب ــی ح ــر إل ــية يؤث ــب املدرس ــوى الكت Rezaei, 2015: 17(. إن حمت
التالميــذ وميوهلــم بالنســبة ألنفســهم، واآلخريــن واملجتمــع )Ndura, 2004: 143( ســواء 
يف املحتــوی املخطــط للتدريــس أو املعــارف واحلقائــق التــي يتعلمهــا الطلبــة مــن غــري ختطيــط، 
فقــد أطلــق عليهــا فليــب جاكســون )Philip Jakson( ألول مــرة مصطلــح املنهــج اخلفــي 
ــدور  ــك، وبالنظرلل ــانية.( لذل ــاألدوار اجلنس ــق ب ــا يتعل ــا م )Hidden Curriculum( ومنه
اجلوهــري الــذي متثلــه الكتــب املدرســية يف تثبيــت القيــم يف نفــوس الطــالب ونقــل األنــاط 
ــوس  ــرس يف نف ــية تغ ــب املدرس ــض الكت ــول إن بع ــن الق ــم، يمك ــة إليه ــة واالجتاعي الثقافي

الطــالب التمييــز بــن اجلنســن بصــورة مبــارشة أوغــري مبــارش.
ــر)كار، ۱۳۷۸:  ــس اآلخ ــالل اجلن ــدف إج ــس هب ــإذالل جن ــوم ب ــاه يق ــي اجت ــز اجلن التميي
125( إن القوالــب النمطيــة والتحيــزات اجلنســانية املوجــودة يف الكتــب الدراســية تؤثرعلــی 
توقعــات البنــات والصبيــان وخياراهتــم يف احليــاة )خــرسوي وآخــرون، 1382: 240(. وتنبع 
أمهيــة دراســة قضيــة اجلنســانية يف الكتــب املدرســية مــن أّن اإلنســان قلــا يســأل أو يفكــر عــادة 
حــول القضايــا التــي تشــكل أهــّم جوانــب حياتــه؛ ويف احلقيقــة أمهيــة قضيــة اجلنســانية كاهلــواء 
لالنســان لكنهــا غــري مرئيــة هلــال )بــار Burr ، 1383: 7(. ويبــدو أّن وعــی املعلمــن هبيــكل 
ــاء مواقــف ســلبية  ــة بن ــى مــن إمكاني ــل إىل احلــد األدن ــب املدرســية، ســاعدهم يف التقلي الكت
عنــد الطــالب حــول دور الرجــل واملــرأة يف احليــاة. لذلــك؛ فــإن اهلــدف الرئيــس هلــذا البحــث 
ــة  ــية للمرحل ــب املدرس ــي يف الكت ــز اجلن ــي للتميي ــوع االجتاع ــن الن ــة م ــة القضي ــو دراس ه
ــدات  ــات واملعتق ــكيل االجتاه ــة تش ــية يف عملي ــب املدرس ــة الكت ــی أمهي ــرًا إل ــة. ونظ الثانوي
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ــؤال  ــن الس ــب ع ــاول أن جیي ــث حي ــذا البح ــإن ه ــذ ف ــة للتالمي ــئة االجتاعي ــانية والتنش اجلنس

الرئيــس التــايل يف دراســته للكتــب العربيــة اخلاصــة باملرحلــة الثانويــة:
كيف يتجي النوع االجتاعي يف الكتب العربية املدرسية يف املرحلة املتوسطة الثانية؟

الدراسات السابقة
بعــد الفحــص والتدقيــق يف املصــادر والدراســات املختلفــة، الحظنــا عــدم وجــود دراســات 
ــدارس  ــة يف امل ــطة الثاني ــة املتوس ــة للمرحل ــم العربي ــب تعلي ــانية يف كت ــوع اجلنس ــول موض ح
اإليرانيــة، وقــد وجدنــا بعــض الدراســات املرتبطــة بنــوع مــا فــی هــذا املجــال وهــی كــا يلــی:
ــب  ــوع يف كت ــذا املوض ــی ه ــه إل ــوا في ــالءه )1397ش2018-م( تطرق ــة زارع وزم دراس
اإلعداديــة وهــو علــی قيــد النــرش يف جملــة اجلمعيــة اإليرانيــة للغــة العربيــة. ُتبــّن نتائــج 
ــب  ــدی النس ــن م ــبي ب ــوازن نس ــة ت ــه ثم ــة أن ــات اإلحصائي ــن البيان ــة ع ــة املتمخض الدراس
ــة واملكتوبــة  املئويــة للنــوع االجتاعــي الذكــوري واألنثــوي التــي توزعــت علــی املــواد املرئّي
املتضمنــة يف الكتــب الثالثــة هلــذه املرحلــة الدراســية ممــا يــدّل علــی أنــه أعطيــت للذكــور قيمــة 
مســاوية لإلنــاث يف مواضيــع خمتلفــة منهــا املهــن والطبقــة االجتاعيــة؛ كــا وبالنســبة إلــی متّثــل 
ــار  ــتوی أع ــة ومس ــة اإليراني ــع الثقاف ــجام م ــق وانس ــاك تواف ــة هن ــة االجتاعي ــر والطبق العم

ــن.  ــالب الدارس الط
 أمــا يف جمــال دراســة جتليــات التمييــز اجلنــي يف الكتــب املدرســية اإليرانيــة علــی أســاس 
طريقــة حتليــل املحتــوی للمراحــل الدراســية املختلفــة فهنــاك بحــوث منشــورة؛ نذكــر أبرزهــا:
االبتدائيــة وفقــًا  املــدارس  تناولــت كتــب  2006 م(  دراســة حجــازي )1385 ش/ 
للمــؤرشات اجلنســانية بمنهــج حتليــل املحتــوى ووصــل إلــی أن فحــوى هــذه الكتــب الهتتــم 
باهلويــة املســتقلة للمــرأة وباملشــاركة االجتاعيــة هلــا يف الســاحات املختلفــة وأن احلضــور 

ــال.  ــن الرج ــل م ــب أق ــوی يف الكت النس
دراســة أفشــاين وزمالئــه )1388 ش/ 2009 م( تبــن أّن الصــور املتعلقــة بجنــس الذكــور 
يف الكتــب الفارســية للمرحلــة االبتدائيــة كانــت أكثــر مــن الصــور ذات الصلــة بجنــس 
اإلنــاث، حيــث تؤكــد النتائــج علــی عــدم وجــود تــوازن يف حمتــوی املــواد لصالــح الذكــور. 
ــن اجلنســن  ــة ب ــة التنشــئة االجتاعي ــه عملي ــن )1389ش/ 2010 م( يف بحث ــج فروت عال
ــود  ــوة وج ــث بق ــات البح ــت معطي ــة ودعم ــة االبتدائي ــية للمرحل ــب املدرس ــوى الكت يف حمت

ــية.  ــن يف املوادالدراس ــن اجلنس ــز ب التحي
باســتخدام طريقــة حتليــل  2011 م(  وتنــاول فروتــن يف دراســة أخــری)1390 ش/ 
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املحتــوى وبدراســة كيفيــة جتــي اهلويــة اجلنســانية يف الكتــب املدرســية للغــات الفارســية، 
والعربيــة، واإلنجليزيــة يف املــدارس اإليرانيــة وصــل إلــی أن هنــاك أســبقية للذكوربأشــكاله 
ــوز  ــاط والرم ــل األن ــة يف نق ــة والثقافي ــة االجتاعي ــّي للبيئ ــدور اجل ــی ال ــريا ً إل ــة، مش املختلف

ــة.  ــات األجنبي ــية للغ ــب املدرس ــانية يف الكت اجلنس
ــز  ــوع التميي ــة موض ــتها بدراس ــا يف دراس ــاوي )۱۳۹۱ ش/ 2012 م( قام ــوي وغرب موس
اجلنســاين يف الكتــب املدرســية اإليرانيــة لتعليــم اللغــة اإلنجليزيــة يف املرحلــة الثانويــة؛ وصلت 
الدراســة أنــه ثمــة متايــز بــن تــرّددات الذكــور واإلنــاث لصالــح النــوع االجتاعــي الذكــوري.
 حــارضي وأمحدبورخرمــی )۱۳۹۱ ش/ 2012 م( قامــا يف بحثهــا بدراســة انعــكاس النوع 
االجتاعــي يف الكتــب الفارســية للمراحــل املتوســطة والثانويــة بطريقــة حتليــل املحتــوى كــًا 
ونوعــًا فأظهــرت النتائــج أنــه حيظــی الذكــور بعنايــة أكثــر مــن اإلناث يف قســم التحليــل الكمي 
ــلطة  ــی الس ــا، معان ــی طياهت ــة ف ــل األدوار الذكوري ــث حتم ــي حي ــل النوع ــم التحلي ويف قس
والقــرار، والتخطيــط واإلدارة والشــجاعة ولكــن غالبيــة األدوار التــي تعطــی لإلنــاث، رغــم 
حضورهــن القليــل يف الكتــب، تنســجم مــع النظــرة التقليديــة جتاههــّن، ويف بعــض احلــاالت 

تؤكــد علــی وجودهــن ككائنــات ضعيفــة، عاطفيــة، يف حاجــة إىل مســاعدة الرجــال. 
عابدينــي بلــرتك وزمــالءه )1393 ش/ 2013 م( يف بحثهــم قامــوا بدراســة األدوار 
اجلنســانية يف الكتــب املدرســية اإليرانيــة يف الصــف الســادس باســتخدام طريقــة حتليــل 
املحتــوى. وكانــت النتائــج مــن حتليــل البيانــات إىل أن املهــن يف هــذه الكتــب ختتــص بالرجــال، 

ــة. ــت باهت ــا كان ــرأة فيه ــة للم ــور واألدوار الوظيفي الص
ــج  ــاس املنه ــی أس ــا عل ــوری )1394ش/ 2014 م( يف بحثه ــی ومنص ــام مرزوق ــا ق  ك
ــور  ــن منظ ــة م ــة االبتدائي ــية يف املرحل ــب املدرس ــی للكت ــوی النوع ــل املحت ــي بتحلي الوصف
ــة  ــة، عاطفي ــخصية مرن ــون ش ــا تك ــادة م ــا ع ــرأة فيه ــی أّن للم ــال إل ــاين، فوص ــز اجلنس التحي

ــة. ــة حكيم ــخصية قيادي ــل ذا ش ــر الرج ــة وظه ومرؤوس
ــة  ــول دراس ــبيًا ح ــتفيضة نس ــات مس ــاك دراس ــابقة أن هن ــوث الس ــن البح ــظ م ــا يالح ك
التمييــز اجلنســاين يف الكتــب املدرســية، لكــن رغــم ذلــك نظــرًا لتغــري حمتــوى هــذه الكتــب بــا 
يف ذلــك كتــب اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة فيبــدو أّن احلاجــة إلــی هذا البحــث رضوري.

مراجعة األدب النظري
اجلنس واجلنسانية

اجلنــس هــو مصطلــح بيولوجــي يشــري إلــی الكروموســومات املعينــة التــي يتــم محلهــا يف خاليا 
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اجلســم و مصطلــح اجلنســانية هــو معنــی اجتاعــي للجنــس )بــار، 1383: 21(. تعتقــد كيــت 
ــايل  ــية وبالت ــرة نفس ــانية ظاه ــة واجلنس ــرة بيولوجي ــس ظاه ــأن اجلن ــت )Kate Millett( »ب ميل
ــل  ــو فع ــي ه ــز اجلن ــالءه، 1393: 20(. إن »التميي ــرتك و زم ــي بل ــة« )عابدين ــرة ثقافي ظاه
ــازدراء األفــراد، ونبذهــم، واحتقارهــم و معاملتهــم حســب جنســانيتهم«  أو ممارســة يقــوم ب

.)125-124  :1378 )كار، 

املنهج الدرايس اخلفي
ال خيتلــف الرتبويــن عــن تأثــري املنهــج الــدرايس اخلفــي يف شــخصية الطالــب. وقــد ظهــر هــذا 

املصطلــح يف العقــود األخــرية، ولعــب دورًا جليــًا يف تصميــم املناهــج واملــواد الدراســية. 
ولقــد ُعــرف املنهــج اخلفــي مــن قبــل بعــض الرتبويــن علــی أنــه خمرجــات املدرســة غــري 
ــق  ــذا الفري ــار ه ــن أنص ــط وم ــري ختطي ــن غ ــة م ــه الطلب ــا يتعلم ــرى م ــارة أخ ــمية او بعب الرس
الرتبــوي)ivanillich 1971 م( الــذي عــرف املنهــج اخلفــي بأنــه »املنهــج املتكــون مــن 
الســلوك والقيــم واملعــاين التــي تــدرس للطلبــة بواســطة املــدرس أو املدرســة مــن غــري ختطيــط، 
ــه أيضــًا عــرف املنهــج بصــورة أخــرى حيــث قــال: إن املنهــج هــو خمرجــات املدرســة  كــا أن
ــأن املنهــج اخلفــي هــو خمرجــات املدرســة  ــة ويــرى املؤيــدون هلــذا التعريــف ب غــري اآلكاديمي
غــري اآلكاديميــة ويــرى املؤيــدون هلــذا التعريــف أن املنهــج اخلفــي هــو مــا يــدرس يف املدرســة 
خارجــًا عــن إرادهتــا )العــزاوي، 2006: 53(، وفالتــه )1418 هـ)حــاول اجلمــع بــن هــذه 
ــة  ــة للعملي ــربات املصاحب ــك اخل ــو تل ــج ه ــه: »املنه ــي بقول ــج اخلف ــرف املنه ــف وع التعاري
الرتبويــة التــي غالبــًا مــا تكــون غــري مقصــودة ولكنهــا هامــة جــدًا مــن الناحيــة الرتبويــة«، ومــن 
أمثلــة ذلــك اكتســاب القيــم الدينيــة واألخالقيــة واالجتاهــات الفكريــة والســلوكية املرغــوب 
فيهــا ويؤكــد فالتــه أن هــذا املنهــج مثلــه مثــل املنهــج املعلــن حيــث أنــه يتضمــن جمموعــة مــن 

ــدر نفســه: 54( ــطة والتقويم)املص ــوى واألنش ــداف واملحت ــل يف األه ــارص تتمث العن
يقــال إّن الكتــب املدرســية عــادة تعــدُّ املصــدر املوثــوق بــه عنــد الطــالب ومضامــن 
هــذه الكتــب مقبولــة مــن جانبهــم مــن دون شــك. تعــّد مــاوراء نصــوص الكتــاب وصــوره 
مــن املنهــج اخلفــي. يــؤدي عــرض النصــوص والصــور بشــكل مســتمر أمــام الطــالب إلــی 
غــرس تصــورات املؤلــف اجلنســانية يف نفوســهم ســواء بوعــي أو بــدون وعــی. ويمكــن ألي 
حتيــز جنســاين يف الكتــب املدرســية أن يفــي إىل تأثــريات فادحــة مســتمرة يف الطــالب. هــذه 
اآلثــار ســتظهر يف مذاكرهتــم وفهمهــم للمقــررات الدراســية، واختيارهــم التختصــص واملهنــة 
 Lee,( ــذات ــة، وترصفاهتــم و احرتامهــم لل ــم االجتاعي املناســبة، وفهمهــم للمســاواة والقي
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ويف ســياق قضيــة النــوع االجتاعــي قدمــت املصــادر املختلفــة آراء ووجهــات نظــر 
متعــددة؛ بــادر كل منهــا بتعريــف املصطلــح ومــا يتعلــق بــه مــن رؤيتــه اخلاصــة؛ لكــن هنــاك 
اجتاهــان ســائدان ومهااالجتــاه النســوي )الفيمينيــة( واالجتــاه التوظيفــی فيــا يتعلــق بمحتــوى 

ــا بعــد. الكتــب املدرســية، وســوف نتطــرق إليهــا في
 واملقصــود بالفيمينيــة: »الفيمينيــة تطلــق علــی جمموعــة مــن احلــركات والنشــاطات 
االجتاعيــة التــي تســتهدف حتقــق املســاواة احلقوقيــة بــن الرجــال والنســاء وعــدم التفرقــة بــن 
اجلنســن ويف أكثــر األحيــان تقــوم النســاء بأنفســهن هبــذه النشاطات«)اســحاقى واآلخــرون، 
1385: 12( وهدفهــا النهائــي هــو القضــاء عــى أشــكال القهــر املتصل بالنــوع االجتاعــي . 
لقــد تــم انقســام الفيمينيــة إلــی فروع خمتلفــة؛ منهــا الفيميمنيــة الليرباليــة والفيمينيــة الراديكالية 
 .)100  :1381 وواالس،  اجلنوب)آبــوت  وفيمينيــة  واالشــرتاكية  املاركســية  والفيمينيــة 
ولــكل قســم مــن هــذه االقســام اجتاهاتــه ومعتقداتــه اخلاصــة بقضايــا املــرأة وتعليمهــا وهــي 
عــادًة مــا تقــوم بتحليــل الدراســات اجلنســانية املرتبطــة بقضايــا العــرق والصنــوف االجتاعيــة 
ــل  ــكل اب ــم ماي ــن منه ــض الباحث ــام بع ــدد، ق ــذا الص ــطتها. ويف ه ــن أنش ــاس م ــاط أس كنش
)Apple(، هنــري جــريو )Giroux(، ويليــام باينــر )Pinar(بدراســة الربامــج املدرســية مــن 
هــذه الرؤيــة، وهــم يعتقــدون بــأّن الربامــج املدرســية تعطــي أدواَر جنســانية خاصــة للرجــال 
ــوري،  ــي ومنص ــاء )مرزوق ــتغالل النس ــوم ياس ــة تق ــذه الطريق ــة وهب ــورة عمدي ــاء بص والنس

.)472  :1394
وللعلــاء الوظيفيــن افــرتاض مــؤّداه »أّن مجيــع املجتمعــات تشــّجع الفــوارق اجلنســانية؛ 
ألّن هــذه الفــوارق هلــا آثــار إجیابيــة علــی املجتمــع بأرسه«)حممدتقي نجــاد و زمــالءه، 1394: 
22( تــری هــذه املجموعــة أّن األدوار اجلنســانية والقواعــد االجتاعيــة يتــم نقلهــا إىل الطــالب 
ــة )مرزوقــي  ــة التنشــئة االجتاعي ــم عندهــم عملي ــم تت مــن خــالل النظــام التعليمــي ومــن ث

ومنصــوري، 1394: 473(.
ــى  ــية ع ــب املدرس ــوى الكت ــن حمت ــم ع ــي الناج ــوع االجتاع ــر دور الن ــع، يؤث ويف الواق
مســتقبل الطــالب إىل حــد كبري؛بحيــث قــام جــان جــري )John Gray( يف متهيــد كتابــه 
ــيئًا  ــل ش ــة تفع ــاًل: »إن اخلريط ــية قائ ــب املدرس ــة والكت ــن اخلريط ــام ب ــرية لالهت ــة مث بمقارن
ــى  ــق ع ــذا ينطب ــري وه ــع التفس ــا م ــكل تزامن ــاء اهلي ــوم ببن ــي تق ــيط: فه ــري البس ــوق التفس يف
ــط  ــب كاخلرائ ــذه الكت ــی األرض؛ فه ــم عل ــا كالتصمي ــون فعله ــی تك ــية الت ــب املدرس الكت
األخــری تتكــون نتيجــة اخليــارات التــي تلعــب فيهــا رغبــات رســام اخلرائــط وعقائــده وقيمــه 
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)Babaii and Sheikhi, 2017: 2( »دورًا بــارزًا فيــه

الطریقة
ــز اجلنــي يف كتــب اللغــة  ــم انعــكاس التميي اختــذت الدراســة املنهــج الوصفــي منهجــًا لتقيي
بالنــوع  املعنّيــة  والصــور  الكلــات  اســتخراج  عــرب  الثانيــة  املتوســطة  للمرحلــة  العربيــة 
االجتاعــي؛ ثــم اختــذت الدراســة أســلوب حتليــل املحتــوی وفقــًا للبيانــات اإلحصائيــة 

املرصــودة.

جمتمع وعينة الدراسة
ــة  ــية للمرحل ــة املدرس ــم العربي ــب تعلي ــع كت ــن مجي ــث م ــي للبح ــع اإلحصائ ــون املجتم  تك
ــالث  ــا ث ــية)1398ـ1397ش/2018-2019م(، واخرتن ــنة الدراس ــة يف الس ــطة الثاني املتوس
ــوف  ــن الصف ــرآن م ــة الق ــة، لغ ــاللغة العربي ــة بـ ــة املعنون ــدارس اإليراني ــة يف امل ــب تعليمي كت
العــارشة واحلاديــة عــرش والثانيــة عــرش لالختصــاص األديب كعينــة البحــث. والغــرض 

ــة. ــة يف الثانوي ــة الكامل ــب العربي ــن الكت ــا م ــو أهن ــب ه ــذه الكت ــار ه ــی الختي الرئيس
ــی  ــام إل ــن الع ــث م ــذا البح ــل يف ه ــدات التحلي ــم وح ــا: أه ــم حتليله ــي ت ــدات الت الوح
اجلــزء هــي: وحــدة العنــوان )كتــب العربيــة املدرســية لثــالث مراحــل مــن الثانويــة الثانيــة يف 
الســنة الدراســية 98_1397(، وحــدة الدراســة )وحــدة العنــوان وفقــًا أليــة مرحلــة دراســية 
ــة مــن االختصــاص األديب(، وحــدة النــص )أي  ــب العربي ــی أســاس النــص ألي كت ــم عل ث
ــمك« يف  ــر الس ــال درس »مط ــبيل املث ــی س ــل؛ عل ــة للتحلي ــدة القابل ــروح يف الوح درس مط
كتــاب العربيــة للصــف العــارش(، وحــدة التســجيل )عنــارص داخــل النــص التــي حتتــوي علــی 
الكلــات واجلمــل والصــور(، وحــدة اإلحصاء)عــدد األســاء والصــور يف وحــدة النــص(، 
وحــدة التحليــل )اجلنســانية / اجِلنــدر، بــا يف ذلــك أســاء وشــخصيات الذكــور واإلنــاث(

أداة الدراسة
 نظــرًا لطبيعــة منهــج حتليــل املحتــوى جلمــع البيانــات الالزمــة يف هذه الدراســة، لقــد أجرينا يف 
البدايــة دراســًة معمقــة عــن النــوع االجتاعــي تــّم مــن خالهلــا حتديــد أهــم مكوناتــه )مفــردات 
النــوع االجتاعــي، توظيــف أســاء الذكــور واإلنــاث، الصــور، األنشــطة الرياضيــة، واملهــن( 
تركيــزًا عــى أهــداف البحــث. ثــم قمنــا بجمــع البيانــات الالزمــة يف إطــار هــذه املكونــات، علًا 
هبــذه احلقيقــة أّن قيمــة البحــث يف إطــار حتليــل املحتــوى هــي اســتخدام كل مــن األســاليب 
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ــج  ــة احلصــول عــى نتائ ــة بطريقــة متاســكة، فنالحــظ يف البحــث احلــايل بغي ــة والنوعي الكمي
أكثــر وثوقيــة ملــدی تكــرار املكونــات وتوزيعهــا، وقــد قــام اثنــان مــن كاتبــي املقالــة باســتخراج 
ــاس  ــی أس ــل عل ــن ذي قب ــا م ــم إعداده ــة ت ــة مراجع ــا يف قائم ــانية ووضعه ــات اجلنس املكون
اإلطــار النظــري املســتخَدم بصــورة مســتقلة. نظــرًا للتناســق التــام )مئــة باملئــة( بــن الباحَثــن 

يف حتديــد املكونــات وتصنيفهــا علــی أســاس قائمــة املراجعــة متـّـت معاجلــة البيانــات كلهــا.

حتليل البيانات
املفردات اجلنسانية يف كتب العربية

ــد  ــيدة، األب واألم، اجل ــيد والس ــاث كالس ــور واإلن ــس الذك ــق بجن ــي تتعل ــردات الت إن املف
ــن  ــاواة ب ــري املس ــد كب ــی ح ــر إل ــدة، ُتظه ــة واح ــدة مدروس ــن يف وح ــت واإلب ــدة، البن واجل
اجلنســن. وقــد تــم تســليط الضــوء علــی املفــردات اجلنســانية وســجلنا نتائجهــا يف جدولــن 

1و2.
جدول 1: املفردات الدالة علی اإلناث والذكور يف كتب تعليم العربية للمرحلة املتوسطة 2

الصف الصفوف الدراسية
العارش

الصف
احلادی 

عرش

الصف
الثانی عرش

جمموع 
عدد تكرار 

املفردات

املجموع
بالنسبة املئوية

املفردات

املفردات 
املعنية 

باإلناث

100%15112450املجموع
34%82717األم/ الوالدة

14%5117املرأة
6%1203السيدة
30%031215البنت
2%0011اجلدة

14%1337األخت
0%0000الزوجة

املفردات 
األخری

0000%0
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املفردات 
املعنية 

بالذكور

100%384273153املجموع

17%951226األب/ الوالد
%1115204630.06الرجل/ 

%31042.61السيد
%510294428.76اإلبن/الولد

%00221.3اجلّد
%474159.81األخ

%00000الزوج
املفردات 

األخری كـ آية 
اهلل، حرضة

6461610.46%

جدول 2: توزیع تكرار املفردات اجلنسانية الدالة علی الذكور واإلناث يف كتب تعليم العربية للمرحلة 
املتوسطة 2

الصف الدراسی
عدد مرات 

التكرار
املفردات اجلنسانية 
الدالة علی اإلناث

املفردات 
اجلنسانية الدالة 

علی الذكور

املفردات الدالة علی 
اجلنَسن 

5815385العارش
5411421احلادي عرش

10124734الثاين عرش
2135015310املجموع

%4.7%71.83%23.47%100النسبة املئوية
يف الثقافــة اإليرانيــة واإلســالمية والتــزال األم هــي الرمــز العاطفــي يف مــدی التاريــخ وكلــا 
ظهــرت يف نــص كلمــة »األم« تعطيــه رائحــة عاطفيــة وبريئــة؛ وقــد انعكــس هــذا األمــر 

ــة.  ــية العربي ــب املدرس ــٍة يف الكت ــورٍة جلي بص

اجلنسانية يف أسامء االشخاص يف الكتب املدروسة
إن نســبة توظيــف أســاء الذكــور واإلنــاث يف الكتــب املدرســية مــن العوامــل التــي تســتعرض 
اجلوانــب اجلنســانية يف الكتــب املدرســية اســتعراضا ًواضحــًا. مــن الواضــح أن كلــات مثــل 
ــات.  ــاء بن ــی أس ــة و... ه ــة ومعصوم ــن وفاطم ــل أم بن ــاء مث ــن و... أس ــن وعبدالرمح حس
تشــري نتائــج هــذا البحــث يف جــدول3 إىل أّن ضمــن هــذا املــؤرش ينعكــس فيهــا التحيــز 
اجلنســاين يف الكتــب العربيــة املدرســية. بــا أن نســبة 86/4 مــن أســاء األشــخاص املذكوريــن 
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ــاث فقــط  ــة لإلن ــة ختتــص بالذكــور ونســبة 13/6 باملئ ــة الثانوي يف الكتــب املدرســية للمرحل

هــذا األمــر يــدّل علــی فــارق بنســبة 73 باملئــة يف توظيــف أســاء اجلنَســن.

جدول 3: توزیع األسامء علی أساس النوع االجتامعي يف كتب تعليم العربية للمرحلة املتوسطة 2
الصف 

الدراسی
أساء أساء اإلناثجمموع األساءالتوزيع النسبي

الذكور
1062185مرات التكرارالعارش

%80.2%19.8%100النسبة املئوية
12514111مرات التكراراحلادی عرش

%88.8%11.2%100النسبة املئوية
11612104مرات التكرارالثانی عرش

%89.7%10.3%100النسبة املئوية
34747300مرات التكراراملجموع

%86.4%13.6%100النسبة املئوية

ــاث  ــور واإلن ــاء الذك ــن أس ــبة ب ــرق النس ــإّن ف ــودة، ف ــة املرص ــات اإلحصائي ــا للبيان وفًق
يف كتــب اللغــة العربيــة يف الصــف العــارش واحلــادي عــرش والثــاين عــرش هــو %60.4 و 
ــز اجلنــي اجلــي يف مــؤرش أســاء  ــوايل؛ ممــا يشــري إىل وجــود التميي %77.6 و %79.4 عــى الت
الذكــور واإلنــاث يف كتــب اللغــة العربيــة هلــذه املرحلــة. واجلــدول أعــاله يؤكــد عــى وجــود 
ــالف  ــذا االخت ــدة ه ــول إن ش ــن الق ــرى، يمك ــة أخ ــن ناحي ــة؛ وم ــن ناحي ــي م ــز اجلن التميي
ــط  ــذ إىل خ ــز آخ ــذا التميي ــإن ه ــا. ف ــواء تقريًب ــد ّس ــى ح ــة ع ــب العربي ــن يف الكت ــن اجلنس ب
ــتُّت  ــاك ّتش ــّن أن هن ــٍل. وتب ــالف قلي ــود اخت ــع وج ــتوى درايس م ــى يف كل مس ــاه األع االجّت
ــاين عــرش.  ــة للصــف العــارش واحلــادي عــرش والث ــاث يف كتــب العربي ألســاء الذكــور واإلن
ــري؛ حيــث أن الكتــب  ــل أو كث ــدروس مــع الّتشــّتت قلي ــع ال كــا يالحــظ هــذا املــؤرش يف مجي
ــة ليتعــرف الطــالب عــى لغــة أجنبيــة، وتعتربهــذه الفــرتة مــن  املدرســية للغــة العربيــة مصممَّ
ــارشة  ــري مب ــورة غ ــع بص ــب إىل املجتم ــال الطال ــة إلدخ ــة( كمقدم ــة)املرحلة الثانوي الدراس
وتوفــر أرضيــة لتشــكيل اجتاهاتــه حــول منزلــة الرجــال والنســاء يف املجتمــع، فيبــدو أن هــذه 

ــب. ــر يف الكت ــادة النظ ــل إلع ــرة بالتأم ــج جدي النتائ



101جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثالثة، العدد السادس، ربيع وصيف 1441/1398

اجلنسانية يف صورالكتب املدرسية
يبــدو أن صــور الكتــاب إ هتــدف إلــی الــرشح املزيــد مــن النصــوص، لكــن الصــورة يمكــن 
ــب  ــن جوان ــًا« م ــح »جانب ــث تصب ــب حي ــي الطال ــة يف الالوع ــاين خمتلف ــن مع ــف ع أن تكش
ــي ســيواجهها  ــة، واحلجــاب و... الت ــم املواطن ــة، ومفاهي شــخصيته؛ نحــو األدوار االجتاعي
يف مســتقبله)حممد تقــي نجــاد وآخــرون، 1394: 19(. تلعــب الصــور املعروضــة يف الكتــب 
ــرس  ــا وغ ــة عليه ــن واملحافظ ــن اجلنس ــات ب ــاء العالق ــادة بن ــًيا يف إع ــية دوًرا أساس املدرس

ــالب. ــخصية الط ــم يف ش القي
أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أنــه مــن بــن 115 صــورة يف الكتــب العربيــة للصــف العارش 
واحلــادي عــرش والثــاين عــرش، اختّصــت72 صــورة )أي مــا يعــادل 62.6 %( بالرجــال و 14 
ــت  ــادل 25.22 %( كان ــا يع ــورة )أي م ــاء و 29 ص ــادل 12.18 %( بالنس ــا يع ــورة )أي م ص
مزجیــة مــن الذكــور واإلنــاث وتشــري هــذه األرقــام إىل اختــالف %50.42 نســبّيا بــن الصــور 
ــن  ــة، إذن م ــة العربي ــية للغ ــب املدرس ــور يف الكت ــس الذك ــح جن ــة لصال ــة واألنثوي الذكوري

وجهــة نظــر هــذا املــؤرش، مــن املمكــن احلكــم علــی وجــود التمييــز اجلنــي.
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وفًقــا للنتائــج الــواردة يف جــدول 4، بالنســبة للصــور املركبــة مــن الذكــور واإلنــاث، جتــدر 
ــن 58.6%  ــرأة. وم ــل وامل ــدد للرج ــاوية الع ــور متس ــى ص ــتمل ع ــارة إىل أن %41.4 تش اإلش
الصــور الباقيــة 13.8 % منهــا عــدد صــور النســاء أكثــر ويف44.8 % مــن الصــور يتبــن فيهــا أن 
عــدد صــور الرجــال أكثــر وهــذه األرقــام تشــري أيًضــا إىل وجــود التمييــز اجلنــي )فــرق النّســبة 
حــوايل %31( يف هــذا املــؤرش؛ وقــد اســتخدم وايتســان )Weitzman( وزمــالؤه )1972 م( 
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مصطلــح »املــرأة غــري مرئيــة« يف مثــل هــذه املواقف)فروتــن، 1389: 204(.

اجلنسانية يف األنشطة الریاضية
تعــد االنشــطة الرياضيــة اجلســدية إحــدى املجــاالت التــى يمكــن أن نحلــل مــن خالهلــا كيفيــة 
جتــى األدوار االجتاعيــة يف الكتــب املدرســية وكميــة وجــود الفتيــات والفتيــان يف هــذا املجــال 
ونوعيتــه. يف الواقــع، وفًقــا آلراء خــرباء العلــوم الرياضيــة، فــإن الفتيــات والفتيــان مــن خــالل 
األنشــطة البدنيــة واحلــركات الرياضيةيكتســبون التعبــري عــن الــذات، واإلبــداع، وتنميــة 
حــب الــذات اإلجیــايب والفهــم األفضــل جلانبهاجلســمي )املصــدر نفســه، 208(. تعــد قضيــة 
النــوع االجتاعــي يف األنشــطة الرياضيــة جانًبــا مهــًا ومؤثــًرا يف دراســة جتــّي اهلويــة اجلنســية 
ق النــاذج املقرتحــة عــن كميــة األنشــطة الرياضيــة ونوعيتهــا لــكال  يف الكتــب املدرســية. تتطــرُّ
ــية يف  ــب امَلدرس ــي الكت ــر مصمم ــات نظ ــس وجه ــه أن يعك ــري وبإمكان ــد كب ــن إىل ح اجلنس

جتســيد منزلــة النســاء والرجــال يف املجتمــع.
وفًقــا لنتائــج هــذه الدراســة، يف اجلــدول 5، من جمموع الصــور امُلرتبطة باألنشــطة الرياضية 
يف الكتــب املدرســية العربيــة، نســبة الصــّور %22.3 للفتيــات والنســاء يف املجــاالت الرياضية، 
و77.7 % الباقيــة ُتظهــر األنشــطة الرياضيــة للفتيــان والرجــال ممــا يــدّل هــذا االختــالف )فــرق 
ــطة  ــون األنش ــع احلاالت،تك ــؤرش. يف مجي ــذا امل ــي يف ه ــز اجلن ــود التميي ــی وج 55.4 %( عل

الرياضيــة لــكال اجلنســن مــن الفتيــات والفتيــان.
جدول 5:التُّوزیع النّسبي لصور األنشطة الریاضية علی أساس اجلنس يف الكتب العربية للمرحلة املتوسطة 2

صور األشخاص

املستويات 
الدراسية

التُّوزيع النّسبي 
لأساء

عددُكّل صور 
األنشطة 
الرياضية

األنشطة 
الرياضية 

للفتيات والنساء

األنشطة الرياضية
 للفتيان والرجال

العارش
000عدد التكرار
%0%0%0النسبة املئوية

احلادي عرش
826عدد التكرار
%75%25%100النسبة املئوية

الثاين عرش
101عدد التكرار
%100%1000%النسبة املئوية

جمموع
 املستويات 

الثالثة

927عدد التكرار

7/%377/%22%100النسبة املئوية
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تبــّن البيانــات املتمثلــة أعــاله أن كتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش، مل يــول أي اهتــام 
ــرب  ــن أك ــذي تضم ــرش ال ــادي ع ــف احل ــة للص ــة العربي ــاب اللغ ــة. ويف كت ــطة الرياضي لأنش
ــة  ــطة الرياضي ــع األنش ــة، فجمي ــة املدروس ــب الثالث ــن الكت ــة ب ــور الرياضي ــن الص ــدد م ع
للفتيــات والنســاء كانــت خمصصــة لرياضــة امُلعاقــن. واألنشــطة الرياضيــة للمعوقــن جتذهبــم 
ــة  ــتقالل وروح الثق ــى االس ــول ع ــاعدهم يف احلص ــم وتس ــى هويته ــرف ع ــع للتع إىل املجتم

بالنفــس.

 ریاضة املعاقنی- الكتاب العربی للصف احلادی عرش، 1397: 97

ــات  ــاركة للفتي ــود أي مش ــظ وج ــرش ال ُيالح ــاين ع ــف الث ــة للص ــة العربي ــاب اللغ يف كت
والنســاء يف األنشــطة الرياضيــة ممــا يــدّل عــى وجــود التمييــز اجلنــي املتحيــز للنــوع الذكــوري 
يف هــذه الكتــب. نظــرًا ألن مشــاركة األفــراد يف األنشــطة الرياضيــة تــؤدي إىل مراجعــة القواعد 
ــذه  ــريف ه ــادة النّظ ــة، فإع ــول األدوار االجتاعي ــهم لقب ــارة محاس ــتها وإث ــة وممارس االجتاعي

القضيــة رضوري مــن قبــل مؤلفــي الكتــب املدرســية.

اجلنسانية يف املهن
ــم  ــة يف قس ــة الثاني ــة الثانوي ــة للمرحل ــب العربي ــة لكت ــن الوظيفي ــة العناوي ــج دراس ــري نتائ تش
املهــن إىل وجــود التمييــز اجلنــي البــارز بــن الرجــال والنســاء )نســبة الفــرق: 79.71 %(.كــا 
يتضــح مــن جــدول 6أنــه قــد اختــّص يف مجيــع الكتــب الثالثــة املدروســة،71 مهنــة )89.88%( 
ــد  ــل علــی صعي ــرأة قلي ــرب تواجــد امل للرجــال و 8 مهــن فقــط )%10.12( للنســاء. هلــذا، يعت

العمــل واملجتمــع وهــذه إحــدی النقــاط املهمــة يف هــذه الدراســة.
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جدول 6: التُّوزیع النّسبي للعناوین املهنية حسب اجلنس يف الكتب العربية للمرحلة املتوسطة2

 
العناوین املهنية

املستويات الّدراسية

التُّوزيع 
النّسبي 
للعناوين

عدد كل 
العناوين 

املهنية

العناوين املهنية 
األنثوية

العناوين 
املهنية 
الذكرية

34430عدد التكرارالعارش
23/%7788/%11%100النسبة املئوية

27126عدد التكراراحلادي عرش
3/%796/%3%100النسبة املئوية

18315عدد التكرارالثاين عرش
3/%783/%16%100النسبة املئوية

79871عدد التكراراملجموع
88/%1289/%10%100النسبة املئوية

كــا ُيالحــظ يف اجلــدول أعــاله أّن مــن جممــوع 34 عنــوان مهنــي يف كتــاب الصــف العــارش 
اختــص4 عناويــن منهــا )أي مــا يعــادل 11.77 %( للنســاء و30 عنوانــًا )أي مــا يعــادل 88.23 
%( للرجــال. ويف كتــاب الصــف احلــادي عــرش اختــص عنــوان واحــد مــن جممــوع 27 عنــوان 
ــًا )أي مــا يعــادل 3/%96( بالرجــال ويف  ــي بالنســاء )أي مــا يعــادل 7/%3( و26 عنوان مهن
كتــاب الصــف الثــاين عــرش اختــّص مــن جممــوع 18 عنــوان مهنــي،3 عناويــن )أي مــا يعــادل 

7/%16( بالنســاء و15 عنوانــًا )3/%83( بالرجــال.
املهندس- الكتاب العربی للصف الثانی عرش، 1397:24 اخلباز- الكتاب العربی للصف احلادی عرش، 

23 :1397
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وفًقــا للدراســة التــي ُأجريــت علــی العناويــن املهنيــة لكتــب اللغــة العربيــة، فــإن التنــوع يف 
العناويــن املهنيــة خــاص للرجــال دون النســاء. ويالحــظ هــذا التخصيــص يف خمتلــف املهــن 
نحــو: الطبيــب، والطيــار، واملعلــم، واخلبريالزراعــي، وبائــع الكتــب، والتــار وإلــخ. ولكــن 
ال متلــك النســاء هويــة مهنيــة كثــرية وإنــا لعبــن أدوارهــن االجتاعيــة يف التدريــس والتمريــض 

فحســب.
يمكــن أن نســتنتج أن مؤلفــي هــذه الكتــب لدهيــم مواقــف أكثــر إجیابيــة للرجــال، وهــذا 
واضــح يف األرقــام املذكــورة يف جــدول 6. ويشــري تنــوع املهــن الذكوريــة يف هــذا املقــال 
غريمبــارش إىل رجحــان الرجــال وقدرهتــم علــی النســاء يف تســّلم املهن. يف الدراســات الســابقة 
حــول النــوع االجتاعــي يف الكتــب املدرســية للغــات، غالبــًا مــا نجــد النســاء يف املنــزل فقــط؛ 
ــم تصويرهــا يف جمموعــة واســعة مــن املهــن، وهــذه  ــة يت بالنظــر إىل أن الشــخصيات الذكوري

)Saarikivi, 2012: 31( الوظائــف أقــوى مــن تلــك املخصصــة للنســاء

عرض النتائج ومناقشتها
أظهــرت نتائــج حتليــل كتــب العربيــة املدرســية للمرحلــة الثانويــة الثانيــة يف املحــاور اخلمســة 
ــة،  ــطة الرياضي ــور، واألنش ــاث، والص ــور واإلن ــاء الذك ــي، أس ــوع االجتاع ــث الن ــن حي م
ــؤرشات  ــع امل ــة يف مجي ــة الكمي ــن الناحي ــال م ــح الرج ــي لصال ــز جن ــاك متيي ــه هن ــن، أن وامله

ــورة. املذك
ــكل  ــت يف ش ــد حدث ــي ق ــريات الت ــن التغي ــم م ــى الرغ ــث، ع ــذا البح ــات ه ــًرا ملعطي نظ
ــوى يف  ــث املحت ــن حي ــوا م ــن مل ينجح ــدو أن املؤلف ــن يب ــي، ولك ــا اخلارج ــب وغالفه الكت
موضــوع اجلنــس، وتــم وضــع النســاء لــأدوار اهلامشــية يف مجيــع املــؤرشات اجلنســانية. 
ــة  ــية للغ ــب املدرس ــته الكت ــن)1390( يف دراس ــا فروت ــل إليه ــا وص ــج م ــذه النتائ ــق ه وتواف

العربيــة والفارســية واإلنجليزيــة القديمــة.
يف دراســة املهــن، يقلــل وجــود التمييزاجلنــي لصالــح الرجــال مــن املشــاركة االجتاعيــة 
للنســاء. وبالتــايل، جیــب أن ختتــّص عناويــن مهنيــة أكثــر بالنســاء يف كتــب العربيــة املدرســية. 
ومــن ناحيــة أخــرى يتناقــض عــدم املســاواة هــذه مــع حقائــق املجتمــع اليــوم؛ ألّن نســاء اليــوم 
ــام  ــن االهت ــد م ــالء املزي ــة فإي ــية، واالقتصادي ــطة السياس ــة يف األنش ــن أدوار جليل ــح هل أصب
املنــزل واألرسة خيّفــف مــن وجودهــن يف الســاحات االجتاعيــة؛ فينبغــي  لوجودهــا يف 
اســتخدام الّتــوازن بــن اجلنســن الذكــر واألنثــى يف الكتــب املدرســية هادفــًا تقــّدم البلــد مــن 
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خــالل حتقيــق التــوازن بــن اجلنســن. 

ــا يف  ــاض عنه ــن اإلغ ــة اليمك ــطة الرياضي ــاركتهن يف األنش ــاء ومش ــور النس ــدم حض ع
ــا األنشــطة  ــاب الصــف احلــادي عــرش، وجدن ــاين عــرش. ويف كت ــاب الصــف العــارش والث كت
الرياضيــة النســائية خاصــة للمعاقــن فقــط؛ إن االنتبــاه برياضــة املعاقــن يــؤدي إىل قبوهلــم مــن 
قبــل املجتمــع ويســهم يف احلصــول عــى هويتهــم االجتاعيــة حلــد كبــري. عــدم كفايــة االهتــام 
باألنشــطة الرياضيــة لــكال اجلنســن يف هــذه الكتــب، وخاصــة كتــاب العــارش الــذي ال حيتــوي 
عــى أي نشــاط ريــايض، يتطلــب تغيــريًا يف نظــر خمططــي الــدروس. كــا تشــري النتائــج إلــی 
التمييــز كان لصالــح الرجــال يف هــذه الكتــب. لكــن بــَن األلفــاظ اجلنســانية لإلنــاث، أولــت 

»األم« امهيــًة خاصــًا وهــذا يفــرس املنزلــة العاليــة لــأم يف الثقافــة اإليرانيــة واإلســالمية.
كــا تشــري الفيمينيــة واللغويــة االجتاعيــة اســبندر )Spender( إىل وضــع النســاء يف الكتــب 
املدرســية ككائنــات بصــورة غــري مرئيــة )بــار، 1383: 86( فنحــن ال نجــد تواجــدًا ملموســًا 
ــج هــذا البحــث أيًضــا  ــي اســتعرضتها هــذه الدراســة؛ فتؤكــد نتائ ــات الكتــب الت هلــن يف طي
علــی الــدور غــري املرئــي للنســاء يف مجيــع املــؤرشات تقريًبــا. عــى الرغــم مــن التغيــريات التــى 
أدخلــت عــى الكتــب اجلديــدة فــإن البحــث يــرى رضورة أن يســعى مؤلفــي الكتــب املدرســية 

إىل الدقــة يف املســاواة بــن اجلنســن.

التوصيات
ــوث  ــذه البح ــل ه ــج مث ــن نتائ ــوي م ــط الرتب ــة والتخطي ــة الدراس ــتفيد منظم ــرتح أن تس يق
يف تطويــر الكتــب املدرســية حيــث تــؤّدي إلــی تبيــن منزلــة وقيمــة كال اجلنســن بشــكل 
ــی  ــرف عل ــات للتع ــراء دراس ــن إج ــالب والباحث ــی الط ــي عل ــا ينبغ ــالب. ك ــول للط معق
النظــام التعليمــي يف البلــدان التــي أخــذت ثقافــة املســاواة بــن اجلنســن يف كتبهــا املدرســية يف 
اعتبارهــا، ومقارنــة نتائجهــا بالكتــب املدرســية اإليرانيــة حيــث يــؤدي إىل املزيــد مــن التّقــدم 
للطــالب ونظــام الرتبيــة والتعليــم، كــا جیعــل املؤلفــن خيططــون ويربجمــون بأكثــر دقــة لتعديــل 

ــزي جتــاه اجلنــس األنثــوي. االجتــاه التميي
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چكیده
القــای ناخواســتۀ ارزش هــای فرهنگــی ازجملــه نابرابرهــای جنســیتی از طریــق کتــاب  هــای درســی، 
ــارۀ آن هــدف پژوهــش  یكــی از ابعــاد مهــم الیه هــای پنهــان مــواد درســی اســت کــه کنــدوکاو درب
حاضــر اســت. در راســتای بررســی ایــن مســأله، ایــن جســتار بــا هــدف بازنمایــی جنســیت در کتــاب 
 هــای درســی عربــی دورۀ   دوم متوســطۀ ایــران در ســال تحصیلــی 98-1397 انجــام شــد. ســه کتــاب   
عربــی رشــتۀ ادبیــات و علــوم انســانی )دهــم، یازدهــم و دوازدهــم( تحــت عنــوان »اللغــۀ العربیــۀ، لغــۀ 
القــرآن« به عنــوان نمونــه انتخــاب گردیــد. بامالحظــۀ بازنگــری  هــای صــورت گرفتــه در کتــاب  هــای 
درســی عربــی دبیرســتان در ســال  هــای اخیــر و نیــز بــا توجــه بــه نقــش مانــدگار کتــاب  هــای درســی 
در نهادینــه کــردن ارزش  هــا و انتقــال الگوهــای فرهنگــی و اجتماعــی و بــا احتمــال ســوگیری کتــاب 
ــت.  ــژه داش ــرورت وی ــش ض ــن پژوه ــام ای ــیتی، انج ــم جنس ــه مفاهی ــوۀ ارائ ــر در نح ــای موردنظ  ه
ــی(،  ــب عرب ــق کت ــی مفهــوم جنســیت از طری ــه هــدف پژوهــش )بررســی نحــوۀ معرف ــل ب ــرای نی ب
ــای ورزشــی  ــر، فعالیت ه ــه، تصاوی ــه و زنان ــرد اســامی مردان ــای جنســیتی، کارب ــۀ   واژه  ه ــج مؤلف پن
ــی، دو  ــای غن ــل داده  ه ــردآوری و تجزیه وتحلی ــور گ ــد. به منظ ــرار گرفتن ــه ق ــاغل، موردمطالع و مش
رویكــرد بررســی فراوانــی  هــای واژه  هــا و تحلیــل محتــوا بــه کار گرفتــه شــد. نتایــج بررســی  ها نشــان 
ــان  ــدارد؛ زن ــا وجــود ن ــه  ه ــک از مؤلف ــس در هیچ ی ــن دو جن ــادل بی ــب بازنگــری، تع ــه در کت داد ک
هویــت شــغلی ندارنــد و بیشــتر عناویــن شــغلی بــه مــردان اختصاص یافتــه اســت. در ایــن کتاب هــا 
کــم  توجهــی بــه فعالیــت  هــای ورزشــی بــرای هــر دو جنــس مشــهود اســت و در ایــن عرصــه حضــور 
زنــان محدودتــر اســت. در مؤلفــۀ واژه  هــای جنســیتی، باوجــود نابرابــری معنــادار بــه نفــع مــردان، از 
بیــن واژه  هــای زنانــه، بــه واژۀ مــادر توجــه بیشــتری شــده اســت کــه داللــت بــر جایــگاه مــادر در 

فرهنــگ اســالمی ایرانــي داردد.

ــی،  ــاب  هــای درســی عرب ــواد درســی پنهــان، تبعیــض جنســیتی، کت ــدی:   الیه هــای م واژگان كلی
ــطه. دورۀ دوم متوس
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Abstract

The unwanted misrepresentation of cultural values like gender discrimination 
through textbooks is a serious problem in material development. The present 
study was performed to explore the representation of gender in Arabic 
textbooks for junior high schools in Iran. Considering recent revisions in 
these textbooks and their significant role in transferring cultural and social 
values, possible misrepresentation of socio-cultural norms through gender 
discrimination in Arabic language textbooks used for learners at the senior 
high school level make the present investigation significant. To explore gender 
representation in this study, all the Arabic textbooks for senior high schools in 
Iran, the second three-year period, were examined in five components: gender 
words, application of female and male names, pictures, sport activities, and 
jobs. For triangulation, content analysis and frequency counts were used for 
data elicitation and data analysis. The result of the analysis showed that in all 
the components, materials were not equally used for both sexes, indicating 
gender imbalance. Most job titles were male, leaving females with a no 
occupational identity. Sport activities received very little attention in general 
and their frequency for females was much less than that for males. Gender-
related words were more frequent for males, with the only exception of the 
word mother, indicating the high status if mothers in the Islamic Iranian 
culture. 
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