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امللّخص
تتنــاول هــذه الدراســة مســألة تصويــر اجلنســن يف كتــب تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا. تــم اختيــار جمموعتــي 
ــوی  ــل املحت ــج حتلي ــة منه ــت الدراس ــل. انتهج ــوريا للتحلي ــعودية وس ــن الس ــا م ــري أبناءه ــة لغ ــامل والعربي ــة للع العربي
واعتمــدت علــی النموذجــن الكّمــي والكيفــي جلمــع البيانــات وحتليلهــا حيــث تــم اســتخدام النمــوذج الكّمــي لتحليــل 
البيانــات الكّميــة الرحيــة مثــل إحصــاء األســامء والضامئــر ونســبة األدوار املهنيــة يف املفــردات واجلمــل والصــور وتــم 
اســتخدام النمــوذج الكيفــي لتحليــل البيانــات الكيفيــة مثــل القيــم املرتبطــة بــكل مــن اجلنســن. اســتخدمت الدراســة أداة 
ــة علــی ســؤال رئيــي مفــاده نســبة  ــة. حاولــت الدراســة اإلجاب ــات الكّمي ــة جلمــع البيان جكــي فــرك يل )2014( املعّدل
تواجــد الرجــل واملــرأة يف هــذه الكتــب والقيــم املرتبطــة بــكل منهــام. توّصلــت الدراســة إلــی أّن ثّمــة فجــوة كبــرية بــن 
نســبة تواجــد الرجــل واملــرأة يف هــذه املجموعــات كــام أّننــا نشــاهد متييــزا جنســيا بــن اجلنســن يف القيــم املرتبطــة هبــام فيتــم 
تصويــر الرجــال يف وظائــف اجتامعيــة متنوعــة ويف نشــاطات حركيــة وجســدية ويف أمكنــة خمتلفــة مثــل الســوق والنــادي 
واحلديقــة العامــة وحديقــة احليوانــات ويف الســفر والنزهــة يف حــن أننــا نالحــظ صــورة نمطيــة للنســاء فيتــم تصويرهــن 
يف وظائــف اجتامعيــة حمــددة مثــل التمريــض والســكرتاريا ومســاحات ضّيقــة مثــل البيــت والســوق وحــاالت ثابتــة وغــري 

حيويــة حيــث هــن جالســات واليامرســن الرياضــة أو يتجّولــن يف الســوق فحســب.
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التمهيد

النــوع االجتامعــي (Gender) هــو الــدور االجتامعــي واملكانــة االجتامعيــة والقيمــة املعنويــة 
التــي حيملهــا كلٌّ مــن الذكــر واألنثــی يف جمتمــع مــا )جمموعــة املؤلفــن،2010: 22 نقــال عــن 
Lorber, 1994 ( بعبــارة أخــری »يقصــد بــه املواصفــات احلضاريــة والثقافيــة واالجتامعيــة 
التــي يتصــف هبــا أي مــن نوَعــي اجلنــس البــرشي« )أمحــد طايــع،2016: 4( أو كــام يصفــه 
العقبــاين )2018( فهــو »خمتلــف األدوار واحلقــوق والواجبــات لــكل مــن الرجــال والنســاء 
يف املجتمــع والعالقــات بينهــم والطــرق التــي حتــدد هبــا خصائصهــم وســلوكياهتم وهوياهتــم 
ــذه  ــري ه ــة وتأث ــة خمتلف ــية وبيئي ــة وسياس ــة وثقافي ــة واجتامعي ــل اقتصادي ــا عوام ــي حتكمه الت
 )sex( العالقــة عــى مكانــة املــرأة والرجــل يف املجتمــع«، وهنــاك فــارق أســايس بــن اجلنــس
واجلنــدر أو النــوع االجتامعــي وهــو »أن اجلنــس حالــة نولــد هبــا وهــي ثابتــة، يف حــن اجلنــدر 
هــي حالــة نكتســبها وبالتــايل فهــي متغرية...ويرتبــط )اجلنــس( باملميــزات البيولوجيــة املحددة 
التــي متيــز الرجــل عــن املــرأة وهــي مميــزات ثابتــة ال تتغــري حتــى إن تغــريت الثقافــات أو تغــري 

الزمــان واملــكان )املصــدر نفســه(.

ــری  ــة و ي ــم وخاصــة الكتــب التعليمي ــة والتعلي ــون هبــذا املفهــوم يف الرتبي ــم الباحث  وقــد اهت
معظــم الباحثــن يف دراســات النــوع االجتامعــي بــأّن اللغــة املوجــودة يف غالبيــة هــذه الكتــب 
Dominguez, 2003 Ashley stock� )تنحــاز للذكــر وهــو اجلنــس املســيطر فيهــا 
عبــادي  فروتــن،1390،   ،Nagatomo,2011  ،dale, 2006, Piengpen, 2008
1394، علــی الناجــي،2011، الرشــدي، 2012( فبنــاء علــی هــذا، فــإن اللغــة تعــد واحــدة 
مــن املجــاالت املهمــة ملواجهــة التفرقــة بــن اجلنســن. اســتنادا إلــی مــا توّصلــت إليهــا دراســة 
مطهــري وســعادت )1392( فاللغــة مــن األركان األساســية لفهــم التفكــري االجتامعــي 
ــدور واحلضــور االجتامعــي لــكل مــن اجلنســن  ــة و ال للمجتمعــات ويمكــن مشــاهدة املكان
ــن )1390(  ــري فروت ــام يش ــاص )ص134(، ك ــع خ ــة يف جمتم ــي للغ ــل العلم ــالل التحلي خ
ــة  ــات املكان ــي نتمكــن مــن خالهلــا مــن إثب ــی أّن اللغــة واحــدة مــن أدوات التواصــل والت إل
االجتامعيــة واهلويــة اجلنســية لألفــراد )ص 163( فاللغــة وخاصــة كتــب تعليــم اللغــة تلعــب 
دورا موثــرا يف النقــل و التلقــن الثقــايف واالجتامعــي والســيايس للمجتمــع )عبــادي،1391: 
23 ( وهلــذا الســبب أولــی املحققــون أمهيــة كبــرية ملســألة اللغــة واجلنــس ويعتقــد النســوييون 
ــة  ــزات اللغوي ــة اجلنســية تتمحــور حــول الرجــل وهــذه التميي ــأن »كل اللغــات مــن الناحي ب
هــي ســبب القمــع الــذي تتعــرض لــه املــرأة« )هبمنــي مطلــق،1392: 8(. فنظــرا لكــون اللغــة 
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ظرفــا لألفــكار فــإذا انحــازت اللغــة إلــی أحــد اجلنســن بشــكل غــري منصــف فــإن هــذا األمــر 
ــة  ــأّن اللغ ــدي )2014( ب ــريی األس ــن )Bahman,2010(. ف ــكار املتعلم ــی أف ــر عل يؤث
تظهــر التعصــب لصالــح أحــد اجلنســن عــادة حيــث أّن هــذه اللغــة تقلــل دور أحــد اجلنســن 
أو حتذفــه بــام حتملــه مــن الكلــامت والعبــارات املنحــازة )ص210(، ويؤكــد بينغبــن )2008( 
علــی أّن اللغــة اجلنســية تــؤّدي إلــی مواقــف وترفــات معينــة يف املجتمــع وتلعــب دورا هامــا 
ــة  ــة معين ــاء بطريق ــور النس ــذي يص ــلوب ال ــن فاألس ــن اجلنس ــكل م ــخصية ل ــن الش يف تكوي

ــر علــی تفكريهــن )ص26(. يؤث

فــإذا قــّدم الكتــاب املــدريس صــورة نمطيــة ) The stereotypical image( للمــرأة وفقــا 
للتصــورات الذكوريــة كتصويــر املــرأة يف أدوار إجتامعيــة حمــددة كالطبــخ و إدارة املنــزل فقــط 
وتصويــر الرجــل يف أدوار كاملهنــدس والطبيــب والرئيــس واملســؤول، تتحــّول هــذه الصــورة 
النمطيــة جتــاه املــرأة إلــی اعتقــاد خاطــئ بن اجلنســن وضعــف الثقــة بالنفــس لــدی التلميذات 
والطالبــات ماجیعلهــن اليقــدرن علــی االضطــالع بــاألدوار االجتامعيــة يف املجتمــع، فالتحيــز 
ــد  ــري قص ــن غ ــد أو ع ــن قص ــب ع ــده الكات ــذي يري ــق ال ــی الطري ــن إل ــود اجلنس ــي يق اجلن
ويقــوم الكاتــب بقيــادة املجتمــع إلــی اعتقــادات جنســية معينــة مــن خــالل متييــز طــرف علــی 
طــرف آخــر وإظهــاره برونــق أكــرب وبمرتبــة أعلــی ودفــع الطــرف الثــاين إلــی النمطيــة. فبنــاء 
علــی هــذا، إذا تــم مراعــاة املســاواة بــن اجلنســن يف تصويــر األدوار االجتامعيــة اليؤثــر هــذا 
ــل  ــب ب ــتقبل فحس ــة يف املس ــؤوليات االجتامعي ــألدوار واملس ــن ل ــداد اجلنس ــی إع ــر عل األم
ــكل  ــاه بش ــب االنتب ــك جی ــم. ولذل ــم للتعل ــن دوافعه ــد م ــس وتزي ــة بالنف ــم الثق ــع عنده ترف
كبــري إلــی اختيــار الكلــامت والصــور والوظائــف واألدوار االجتامعيــة وحتــی األلــوان التــي 

ختتــّص بــكل مــن اجلنســن. 

فنظــرا ملــا ســبق ذكــره مــن تأثــري جتليــات النــوع االجتامعــي يف الكتــب الدراســية وقيــام الكثــري 
مــن الباحثــن يف البلــدان املختلفــة بدراســة هــذا املوضــوع يف التعليــم وخاصــة يف كتــب تعليــم 
ــة لغــري ناطقــن  ــم اللغــة العربي ــة الدراســات املوجــودة يف كتــب تعلي ــة، وقل اللغــات األجنبي
هبــا، اختــار الباحثــون هــذا املوضــوع إللقــاء الضــوء علــی جتليــات النــوع االجتامعــي يف 
كتــب تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ملعرفــة مــا إذا كان حتّيــز جنســاين يف هــذه الكتــب 
وطريقــة تصويــر اجلنســن فيهــا مــن حيــث األدوار االجتامعيــة والقيــم واألوصــاف الثقافيــة 
ــة للمــرأة يف هــذه الكتــب مثلــام نراهــا يف معظــم  ــاك ثمــة صــورة نمطي ــة وهــل هن واألخالقي
الكتــب التعليميــة. فانطالقــا مــن هــذه الــرورة وهــذه األهــداف اختــار الباحثــون األســئلة 
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التاليــة ملعاجلــة هــذا املوضــوع:

كم نسبة تواجد اجلنسن يف هذه املجموعات؟ 
ماهي القيم والصفات املرتبطة بكل من اجلنسن؟

الدراسات السابقة
أجريــت دراســات عديــدة عــن التمثيــل اجلنســاين يف الكتــب الدراســية يف اللغــة اإلنجليزيــة 

والعربيــة والفارســية، منهــا:
الدراسات اإلنجليزیة

ــرم  ــورا )2016( وك ــون )2015( وأه ــدادي )2015( وفاي ــادي )2015( وبغ ــت عب كتب
فــرك يل2016( وباطنيــة )2017( وأجمــد ســليامين )2017(  اللهــي )1395( وجكــي 
وفيلــرتا )2017( وداوار )2017( وســيتي محيــده )2017( ويت رسن )2018( وموســوي 
اســالم )2018( عــن التمثيــل اجلنســاين يف كتــب تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة يف إيــران وخارجها 
ــادي  ــة عب ــل دراس ــب مث ــذه الكت ــض ه ــبية يف بع ــانية النس ــة اجلنس ــم العدال ــوا أن رغ وتوّصل
)2015( عــن كتــاب top Nothch حيــث توّصــل أّن هنــاك تــوازن بــن اجلنســن من حيث 
عــرض املهــن والوظائــف ودراســة جكــي فــرك يل )2016( عــن الكتــب املدرســية يف هونــغ 
كونــغ والتــي اســتنتج مــن خالهلــا بــأّن هنــاك التكافــئ اجلنــي بــن النســاء والرجــال يف هــذه 
الكتــب ودراســة باطنيــة )2017( عــن بعــض الكتــب اإلنجليزيــة يف جامعــة صحــار العامنيــة 
ــاك  ــة للرجــال والنســاء لكــن هن ــامذج متوازن التــي أثبتــت النتائــج أن الكتــب حتتــوي علــی ن
دراســات أخــری عــن الكتــب اإلنجليزيــة مثــل دراســات فايــون )2015( وأهــورا )2016( 
وكــرم اللهــي )1395( وأجمد ســليامين )2017( وفيلرتا ) 2017( وداوار )2017( وســيتي 
محيــده )2017( ويت رسن )2018( وموســوي اســالم )2018( وتوّصلــوا إلــی أّن الكتــب 

حتتــوي علــی قوالــب نمطيــة لعــرض النســاء وأن العدالــة اجلنســية مل تــراع يف هــذه الكتــب.
ــية  ــة والفارس ــة واإلنجليزي ــية العربي ــب املدرس ــن الكت ــدة ع ــة واح ــة إنجليزي ــاك دراس وهن
ــث  ــن حي ــب م ــذه الكت ــة ه ــت بمقارن ــي قام ــدادي )2015( الت ــة بغ ــي دراس ــة وه القديم
التــوازن اجلنــي وتوّصلــت إلــی أّن الرجــال حيظــون بتواجــد فّعــال أكــرب مــن النســاء يف الكــّم 

ــف.  والكي
الدراسات الفارسية والعربية

خالفــا للدراســات اإلنجليزيــة التــي توّصلــت بعضهــا إلــی وجــود التــوازن اجلني النســبي يف 
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بعــض الكتــب لكــن مجيــع الدراســات الفارســية والعربيــة التــي تــم دراســتها يف هــذا البحــث 
خلصــت إلــی وجــود متييــز جنــي شــديد ضــد النســاء يف الكتــب املدرســية واجلامعيــة مثــل 
ــب  ــن كت ــادي )2015( ع ــية وعب ــية الفارس ــب املدرس ــن الكت ــادي )1394( ع ــة عب دراس
تعليــم اللغــة الفارســية للناطقــن بغريهــا ومهــران )1395( والتي درســت التأثريات اجلنســية 
النمطيــة يف كتــب األدب الفــاريس يف الســنة الثانويــة وإيراندوســت والزمــالء )1398( عــن 
ــة  ــات العربي ــة والدراس ــدارس اإليراني ــة يف امل ــة العربي ــم اللغ ــب تعلي ــي يف كت ــز اجلن التميي
ــة وعــي الناجــي  مثــل دراســة احلــاج عــي الــرسايب )2010( عــن الكتــب الدراســية األردني
ــة  ــة و املــواد الدراســية االجتامعي ــاول صــورة املــرأة يف كتــب اللغــة العربي )2011( الــذي تن
يف مرحلتــي التعليــم االبتدائــي و املتوســط يف اململكــة العربيــة الســعودية والرشــدي )2012( 
التــي بحثــت تصويــر املــرأة يف حمتويــات كتــب اللغــة العربيــة يف فلســطن وطايــع أنيــس 

)2016( الــذي بحــث التمثيــل اجلنســاين يف كتــب التعليــم االبتدائــي يف مجهوريــة اليمــن.

مراجعة األدب النظري
اجلنس والنوع االجتامعي 

اجلنــس أو اجلنــي يف قامــوس املعــن يعــّرف بمعنــى حالــة وكيفيــة اجلنــس ويتــم إطالقــه عــى 
ــى أم  ــرد أنث ــون الف ــن ك ــار آب روش ــام أش ــن،۱۳۸6، ۳6۷(. ك ــراد )مع ــة األف ــة وأنوث رجول
ذكــر هــو أمــر يرافقــه منــذ الــوالدة. ولكــن الرجولــة واألنوثــة هــي عبــارة عــن مفهــوم وغالبــًا 
مايتشــكل هــذا املفهــوم يف املجتمــع. وذلــك عــى أن اجلنــس أو النــوع االجتامعــي هــو عبــارة 
ــاس  ــكل اللب ــعر أو ش ــكل الَش ــالف يف ش ــل االخت ــة مث ــات االجتامعي ــى الصف ــة ع ــن دالل ع

وأنــواع األعــامل التــي يامرســها كل مــن اجلنســن وباقــي الصفــات األخــرى )۱۳۹۱، ۲۰(.
ــی  ــرًا أو أنث ــد ذك ــخص يول ــث »أن الش ــا حي ــي متام ــوع االجتامع ــن الن ــف ع ــية ختتل فاجلنس
وأن جنســنا يمكــن أن يتحــدد ببســاطة بالنظــر إلــی األعضــاء التناســلية، ولكــن لــكل ثقافــة 
قيمهــا اخلاصــة، ومــن ثــم حتــدد تلــك القيــُم لــكل منهــام أدوارًا واســتجابات ومزايــا خمتلفــة« 
)ابوبكــر،۲۰۱6،۱5(. ووفقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة يشــري اجلنــس إىل األدوار واملهــام 
ــراده  ــبة ألف ــع مناس ــا كل جمتم ــي يراه ــة الت ــص االجتامعي ــات واخلصائ ــات والفعالي والترف
ــا كل  ــي يعّينه ــاء والت ــال والنس ــا الرج ــع هب ــي يتمت ــص الت ــف للخصائ ــو توصي ــس ه واجلن
جمتمــع للرجــل واملــرأة حســب الثقافــة التــي حتكمــه. إذن جیــب علينــا أن نفــّرق بــن اجلنــس 
ــل  ــة الرج ــية لطبيع ــة والنفس ــات البيولوجي ــن االختالف ــرّب ع ــس تع ــة اجلن ــّية، فكلم واجلنس
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واملــرأة )فــای ون،۲۰۱5، ۹(. كــام أشــار عــي اكــرب تــاج مزينــاين )۱۳۹۲( نقــال عــن غــارث 
)۱۳۸5، ۱۲( فتــدل كلمــة اجلنــس عــى االختــالف البيولوجــي بــن الرجــل واملــرأة يف حــال 
تــدل اهلويــة عــى الصفــات واخلصائــص الشــخصية والنفســية والفكريــة التــي يقــوم املجتمــع 
ــة والنســوية )ص۸4(.  ــارة أخــری الرجولي بتحديدهــا والتــي ترافــق الرجــل أو املــرأة أو بعب
التحليــل  تــری دورويت ســميث )2005م( كلمــة تعيينيــة ومهمــة جــدًا يف  فاهلويــة كــام 
االجتامعــي وتســاهم بشــكل كبــري يف بنــاء النفــس واملؤسســات والثقافــة وسياســات املجتمــع 
)۱۳۹۲، ۸4، ۸5(. فاجلنــس هــو العمليــة التــي يتــم مــن خالهلــا ختصيــص ترفــات وأقــوال 
ونشــاطات وأعــامل خاصــة بجنــس دون اآلخــر؛ مثــاًل املــرأة ختتــص باللــون الزهــري وأيضــًا 

ــن )يت رسن،۲۰۱۸، ۹(. ــق باآلخري ــديدة التعل ــة وش ــا عاطفي ــكاء وبكوهن بالب

التمييز اجلنيس
ــي  ــز اجلنــي هــو أســلوب يف التعصــب واألفــكار الت ــی أّن التميي أشــار يت رسن )1987( إل
تصــور لصاحبهــا أن هنالــك جنســا ذا قيمــة أكــرب مــن اجلنــس اآلخــر الــذي هــو أقــل أمهيــة 
وقيمــة. التعصــب هــو إيــامن واعتقــاد، يشء متعلــق بنمــط ثابــت أو عــام وال توجــد ميــزات 
ــرتك  ــي يش ــور الذهن ــذا التص ــايل وه ــي مث ــور ذهن ــب تص ــع التعص ــه. يف الواق ــة ل ــزة فردي ممي
فيــه جمموعــة مــن األشــخاص. اســتنادا إلــی ميشــيل نقــاًل عــن يت رسن فــإن الصــور النمطيــة 
ــبان  ــال الش ــع الرج ــابات وتض ــاء والش ــة النس ــكار قيم ــوم بإن ــاء تق ــال والنس ــية للرج اجلنس
ــرف أو  ــو الت ــي ه ــز اجلن ــن )1391( أّن التميي ــری آب روش ــا )۲۳(. وي ــورًا الهتاممه حم
العمــل الــذي يصــدر عــى أســاس جنــس الفــرد كاالزدراء والطــرد والتحقــري ووضــع الفــرد 
ضمــن قالــب نمطــي. وبمفهــوم أوســع التمييــز اجلنــي هــو اجتــاه هيــدف إىل تكريــم وتعظيــم 
جنــس عــى حســاب اجلنــس الثــاين. يعنــي أنــه يعتــرب أن أفــكار وإيديولوجيــات املــرأة هــي أقــل 

ــات الرجــل وأن الرجــال يتحكمــون بالنســاء )21(. قيمــًة وشــأنًا مــن إيديولوجي

 Gender Roles أدوار النوع االجتامعي
 األدوار اجلندريــة أو أدوار النــوع االجتامعــي هــو مصطلــح اســتخدمه جــون مــوين ألول مــرة 
عــام ۱۹55م ويعنــي جمموعــة مــن قواعــد املجتمــع التــي حتــدد املظهــر والســلوكيات والقيــم 
ــهم  ــی جنس ــاء عل ــاء بن ــال والنس ــب للرج ــح واألنس ــا األص ــی أهن ــع عل ــا املجتم ــي يراه الت
ــون أم  ــن يرفض ــراد والذي ــددة لألف ــامت حم ــة وتقيي ــات معين ــا توقع ــی عليه ــي وُتبن البيولوج
يمتثلــون هلــذه القوالــب وقواعــد املجتمــع. تعــد هــذه األدوار اجلندريــة إحــدی مظاهــر النظــام 
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ــن  ــا م ــف غالب ــي ختتل ــورة، الت ــة والذك ــم األنوث ــی مفاهي ــري عل ــكل كب ــز بش ــوي وترتك األب
جمتمــع إلــی آخــر. وبالتــايل فهــذه األدوار ختتلــف باختــالف الثقافــة ومــع ذلــك توجــد أدوار 

ــدر،۱۳۹۷(.  ــن املجتمعــات املختلفــة )ويكــی اجلن مشــرتكة ب
النــوع  أدوار  لبنــان،  الســكان يف  املتحــدة حــول  تقريــر صنــدوق األمــم  وعلــی أســاس 
ــة  ــة خاص ــن أو جمموع ــع مع ــا يف جمتم ــم تعلمه ــلوكيات يت ــن س ــارة ع ــي عب ــي ه االجتامع
ــوع  ــر أدوار الن ــاث وتتأث ــور أو اإلن ــة بالذك ــؤوليات اخلاص ــام واملس ــّدد امله ــي حت ــری والت أخ
االجتامعــي بالســن والِعــرق والطبقــة والديــن و البيئــة واجلغرافيــا واالقتصــاد والطبيعــة 
والسياســة )جنــان األســطة،۲۰۱۲،۲۱(. هــذه األدوار االجتامعيــة خمتلفــة لــكل مــن الرجــال 
ــح  ــات وتصب ــذه االختالف ــع ه ــائدة يف جمتم ــة الس ــد الثقاف ــان تزي ــض األحي ــاء ويف بع والنس
هــذه االختالفــات نوعــًا مــن القيــم والقواعــد االجتامعيــة أو القانــون ويف احلقيقــة تنشــأ  هــذه 
االختالفــات حينــام تتحــدد أدوار اجلنســن حســب نــوع جنســه )الذكــر واألنثــی( وليــس مــن 
حيــث موهبتــه و قدراتــه. وهــذا األمــر يــؤدي أحيانــا إلــی تشــكيل الصــور النمطيــة للجنســن. 

الصورة النمطية
 الصــورة النمطيــة هــي عبــارة عــن نظــرة مســبقة عــن الــدور أو األدوار واخلصائــص لشــخص 
 cook and cousak ,2010 ــن ــال ع ــای ون، 2015 نق ــخاص )ف ــن األش ــة م أو جمموع
9,(. فالصــور النمطيــة اجلنســية هــي عبــارة عــن أدوار جنســية واجتامعيــة وجمموعــة ترفــات 
ــی  ــة وهــو يشــري إل ــة تقليدي ــة ويمكنهــا أن تكــون نمطي ــة واألنوث ــط مــع مفهــوم الرجول ترتب
أن بعــض املحققــن يعتقــد أن الصــور النمطيــة اجلنســية متتلــك جوانــب خمتلفــة مثــل الشــكل 
الظاهــري واخلــواص الشــخصية واألفــكار واملنافــع االجتامعيــة والروابــط واألعــامل، وهــذه 
ــى  ــا، فع ــرأة أن متتلكه ــن للم ــي يمك ــزات الت ــص واملي ــح اخلصائ ــا أن توض ــب يمكنه اجلوان
ــت  ــداء يف الوق ــوة واالعت ــلط والق ــع التس ــق م ــال ترتاف ــة بالرج ــال األدوار املتعلق ــبيل املث س
أن  والرتبية.كــام  واالنســداد  واالرتبــاط  التعلــق  إىل  عــادًة  األنثويــة  األدوار  متيــل  الــذي 
ــان والرمحــة واملهــن والنشــاطات مثــل التمريــض  اخلصائــص النفســية مثــل احلساســية واحلن

والتســّوق والرقــص للنســاء )املصــدر نفســه(.
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الطریقة

تنتهــج الدراســة طريقــة حتليــل املحتــوی جلمــع البيانــات. تســتخدم النمــوذج الكّمــي جلمــع 
البيانــات الكّميــة والنمــوذج الكيفــي جلمــع البيانــات غــري املبــارشة يف النصــوص واملفــردات 

والصــور.

جمتمع وعينة الدراسة
ــة  ــة للعــامل واملجلــد األول مــن جمموعــة العربي ــد األول مــن جمموعــة العربي ــار املجّل ــم اختي ت
ــت  ــدات. قام ــذه املجّل ــات ه ــع حمتوي ــل مجي ــم حتلي ــم ت ــة ث ــع الدراس ــا كمجتم ــري أبناءه لغ
الباحثــة بجمــع البيانــات الكّميــة أوال مــن خــالل إحصــاء نســبة حضــور اجلنســن يف الكلــامت 
واجلمــل والصــور بشــكل مبــارش مــن خــالل أســامء العلــم والضامئــر وأســامء اإلشــارة الدالــة 
ــوص  ــل النص ــت بتحلي ــم قام ــة ث ــة واألرسي ــات واألدوار االجتامعي ــان والصف ــی اإلنس عل
والصــور والســياق املوجــود الســتنباط القيــم والصفــات املرتبطــة باجلنســن والتــي مل تعــرض 
ــل  ــج spss لتحلي ــتخدام برنام ــم اس ــي. وت ــكل ضمن ــا بش ــف عنه ــن الكش ــل يمك ــارشة ب مب

البيانــات الكّميــة مــن خــالل النســبة املئويــة واملعــّدل.

أداة الدراسة وصدقها وثباهتا
ــه  ــك يل )2014( يف مقالت ــك فري ــار ج ــب إط ــة حس ــات الكّمي ــع البيان ــة جلم ــاء قائم ــم بن  ت
 Gender representation in HongKong primary school ELTاملعنونــة بـــ
text books comparative study. )التمثيــل اجلنــي يف كتــب ال ELT التعليميــة يف 
املــدارس االبتدائيــة يف هونــغ كونــغ( تــم اســتخدام إطــار جكــي فــرك يل)2014( للتحليــل 

الكّمــي ويتضّمــن هــذا اإلطــار املعايــري التاليــة كــام جــاء يف اجلــدول)1(.
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اجلدول )1( : معایري مجع البيانات الكّمية ألداة الدراسة حسب إطار جكي فرك يل املعّدل )2014( 
الرموزاملعایريالفئات

شخصيات من 
 الذكور واإلناث 

)اسم العلم املؤنث 
واملذكر( 

 أحرف الذكورة واألنوثة التي متت كتابتها يف النصوص والتامرين 
 باستثناء كائن الذكور واإلناث املذكورة

 املثال:اسم اجلنس بعد املمتلكات )امللكية هنا مصنّفة( 
 أخت مري: يتم حساب الشخصية األنثوية

 أخ مري: يتم حساب شخصية الرجل
قبعة مري: يتم حتييده ألّن الكائن هو كلمة من األشياء

الرجوع إىل النساء 
 والرجال

)اسم أنثى والذكر 
احلقيقي( 

 تواتر وجود كل من الشخصيات من الذكور واإلناث
 املثال: 

إمرأة عجوز متّر يف الشارع. السيد يل اليستطيع رؤية املرأة العجوزة 
)مرتن تشري إىل جنس املؤنث، املرأة العجوز(، )اشارة ملرة واحدة إىل 

جنس املذكر، السيد يل( 

ضامئر النساء 
والرجال

 وفرة وجود ضامئر األنثى وضامئر املذكر
الضامئر الفاعلية )هو، هي و...( ضامئر املفعولية )هلا، له و...( 

التمثيل يف الصور

 عدد النساء والرجال الذين تظهرهم كل صورة.
 1( الصورة للمرأة فقط

 2( الصورة للرجال فقط
 3( املزيد من الصور النسائية

 4( املزيد من الصور الذكورية
5( حصة متساوية من الذكور واإلناث 

 مهندسة، املوظفحّدد أدوار االجتامعية لكل شخصية مكتوبة يف النصاألدوار االجتامعية
الطالب،األستاذة

املرأة األوىل الرجل هذا يعني، يف النص ذكر شخصية املرأة األوىل أو األحرف الذكوريةأفضلية
األول

للتأكــد مــن صــدق األداة تــم عــرض النســخة األولية علــی ثالثة أســاتذة، أســتاذين أخصائين 
يف تعليــم اللغــة العربيــة وأســتاذ أخصائــي يف تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة أمــا للتأكــد مــن ثبــات 
األداة فقــد قــام شــخص ثــاين غــري الباحثــة بتحليــل 20 باملئــة مــن املحتويــات وكانــت 0/91 
ــرة  ــات للم ــع البيان ــت بجم ــها قام ــة نفس ــام أّن الباحث ــرتكة ك ــن مش ــن املحلل ــج ب ــن النتائ م
ــت  ــذا يثب ــرتكة وه ــبة 0/98 مش ــن بنس ــج للمرحلت ــت النتائ ــد وكان ــهر واح ــد ش ــة بع الثاني

التأكــد املطلــوب لــألداة.
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عرض النتائج

اإلجابة عىل السؤال األول:كم نسبة تواجد اجلنسني يف هذه املجموعات؟
القصــد مــن هــذا الســؤال التواجــد الكّمــي فقــط أي مــدی تواجــد اجلنســن يف كّل مــن 
األســامء احلقيقيــة وأســامء العلــم والضامئــر واألدوار االجتامعيــة بغــض النظــر عــن نوعيــة هــذا 

ــبة. ــذه النس ــرض ه ــدول )2( يع ــور. اجل احلض
اجلدول )2(: نسبة تواجد اجلنسن 

الرتدد املكونات
 

النسبة املئویة
 

 
أسامء العلم

 

الذكراألنثیالذكراألنثی
9029323.4976.5العربية لغري أبنائها

13426733.4166.56العربية للعامل
 

األسامء احلقيقية
 

5616525.3374.66العربية لغري أبنائها

10321732.1867.81العربية للعامل

الضامئر 
15149523.3776.62العربية لغري أبنائها 

20165623.4576.54العربية للعامل
 

األدوار 
االجتامعية 

 

268423.6376.36العربية لغري أبنائها

369627.2772.72العربية للعامل

ــر  ــة والضامئ كــام نالحــظ يف اجلــدول نســبة تواجــد األنثــی يف أســامء العلــم واألســامء احلقيقي
واألدوار االجتامعيــة أقــل مــن الرجــال. بخصــوص نســبة حضــور النســاء يتبــن لنــا أّن نســبة 
ــال  ــل الرج ــاء مقاب ــردد النس ــبة ت ــن. فنس ــا يف املجموعت ــاوية تقريب ــة متس ــم املؤنث ــامء العل أس
مــؤرش مهــم للتــوازن اجلنــي خاصــة يف األدوار االجتامعيــة. فكــام يتبــن مــن اجلــدول 
وكذلــك مــن الرســم البيــاين التــايل نســبة تواجــد الرجــال والنســاء يف األدوار االجتامعيــة يف 

ــدا. ــة ج ــري متوازن هــذه املجموعــات غ
اإلجابة علی السؤال الثاين: ماهي القيم املرتبطة بكل من اجلنسني؟

لإلجابــة علــی هــذا الســؤال تــم مجــع وحتليــل البيانــات الكيفيــة والضمنيــة املرتبطــة بــكل مــن 
اجلنســن يف هــذه الكتــب.

القيم املرتبة باجلنسني يف كتاب »العربية لغري أبناءها:
تــم عــرض أنشــطة متنوعــة للرجــال مثــل كــرة املــرب والســباحة والتزحلــق والصيــد 
ــزل أو يف  ــب يف املن ــوا يف الغال ــا عــن الرجــال وكان وغريهــا لكــن كان اســتجامم النســاء خمتلف
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ــس. ــرشاء املالب ــوق ل الس
معظــم الوظائــف االجتامعيــة مثــل الطبيــب واملهنــدس والطيــار والفــالح ورجــل اإلطفــاء إلخ 
للرجــال، حتــی ملــا يصــّور الرجــل يف الطبــخ فيتــم تصويــره يف مهنــة الطبــاخ خــارج املنــزل بينــام 
النســاء يعرضــن يف عمــل الطبــخ داخــل املنــزل فقــط. يتــم تصويــر النســاء يف مســاحة أضيــق يف 
املنــزل أو الســوق لكــن الرجــال يف مســاحات أوســع مثــل املنــزل والســوق واحلديقــة وحديقــة 

ــوان والبحر. احلي
ــاز  ــم واخلب ــل املعل ــن مث ــن امله ــد م ــال يف العدي ــرض الرج ــظ يف الصــورة )1(، ع ــام نالح فك
واملهنــدس ورجــل اإلطفــاء وغريهــم مــن بــن أكثــر مــن ثالثــن مهنــة للرجــل لكــن تــم تقديــم 

صــورة واحــدة للنســاء وهــي مهنــة الســكرترية. 

الصورة )1( : وظائف الرجال والنساء يف كتاب »العربية لغري أبناءها«

القيم املرتبطة باجلنسني يف كتاب »العربية للعامل«
ــاث. إذا  ــاث واإلن ــور أو اإلن ــور والذك ــن الذك ــاب ب ــذا الكت ــات يف ه ــع املحادث ــت مجي كان
ــة مــع شــخص آخــر، فكانــت امــرأة أو أخوهــا أو زوجهــا أو  كانــت املــرأة قــد أجــرت حمادث
أطفاهلــا أو والدهــا. تــم تصويــر الرجــال يف الوظائــف االجتامعيــة أعلــی بكثــري مــن النســاء. تم 
عــرض النســاء يف حــاالت ثابتــة دون أي نشــاط أو حركــة فعلــی ســبيل املثــال خلــف اهلاتــف 
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ــي.  ــاط حرك ــة وذات نش ــاالت متنوع ــال يف ح ــر الرج ــم تصوي ــام ت ــوس بين ــة اجلل أو يف حال
النشــاطات الرياضيــة للرجــال وهــم أكثــر حيويــة مــن النســاء. علــی ســبيل املثــال يف صــورة 
)2( هنــاك حمادثــة بــن أخ و أخــت حــول ممارســة الرياضــة. فــاألخ نحيــف ويــامرس الرياضــة 
ــام أن  ــوزن ك ــادة ال ــاين زي ــة وتع ــارس الرياض ــت المت ــن األخ ــح لك ــي صحي ــام غذائ ــه نظ ول
الصــورة املوجــودة يف الــدرس تعــرض الرجــل يف صــورة كاملــة وحالــة ممارســة الرياضــة ولــه 

لياقــة بدنيــة مناســبة بينــام املــرأة بدينــة وصورهتــا ناقصــة.

 الصورة )2( : صورة للرجل واملرأة من كتاب »العربية للعامل«

االستنتاج واملناقشة
ــة علــی الســؤال األول خلصــت  ــي تــم مجعهــا وحتليلهــا لإلجاب ــة الت ــات الكّمي حســب البيان
النتائــج إلــی أن نســبة تواجــد الرجــال يف األســامء احلقيقيــة وأســامء العلــم والضامئــر يف هــذه 
الكتــب أعلــی بكثــري مــن النســاء. كــام أن متغــري تواجــد اجلنســن يف األدوار االجتامعيــة كان 

غــري متوازنــا لصالــح الرجــال حيــث اختصــت معظــم الوظائــف االجتامعيــة بالرجــال. 
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أمــا البيانــات الكيفيــة التــي تــم حتليلهــا الســتخراج القيــم واملفاهيــم املرتبطــة بــكال اجلنســن 
ــر الرجــال يف  ــم تصوي ــث ت ــب حي ــن الرجــال والنســاء يف هــذه الكت ــوازن ب فتظهــر عــدم الت
ــتجام  ــة واالس ــة والرياض ــة واحليوي ــاط واحلرك ــاالت النش ــة ويف ح ــف وأدوار اجتامعي وظائ
ــم  ــا النســاء فت ــادي والطبيعــة أم ــل الســوق والن ــة متنوعــة مث ــة ويف مســاحات وأمكن والرحل
تصويرهــن يف وظائــف منزليــة أو يف وظائــف اجتامعيــة حمــدودة مثــل التمريــض والســكرتاريا 
أكثــر مــن الوظائــف األخــری كــام أهنــن يظهــرن دون حيويــة ونشــاط فهــن جالســات يف املنــزل 
وخلــف اهلاتــف أو متجــّوالت يف مــكان واحــد وهــو الســوق وعــادة الجُیــری حــوار بينهــن 
ــور الرجــال  ــم. هــذا وأن ص ــاء عائالهت ــع أبناءهــم وأزواجهــم وأعض وبــن الرجــال إال م
ــن  ــم م ــا تصويره ــا م ــم غالب ــاء يت ــن أن النس ــم يف ح ــة وجوهه ــن رؤي ــادة يمك ــة وع واضح
ــع  ــق م ــب تتف ــذه الكت ــرأة يف ه ــن امل ــة ع ــورة النمطي ــذه الص ــص. وه ــكل ناق ــف أو بش اخلل
الصــورة النمطيــة املوجــودة يف الكتــب األخــری يف إيــران والــدول العربيــة مثلــام اســتنتجت 
ــادي )2015( ومهــران )1395(  ــادي )1394( وعب الدراســات األخــری مثــل دراســة عب
واحلــاج عــي الــرسايب)2010( وعــي الناجــي )2011( والرشــدي )2012( وإيراندوســت 
والزمــالء )1398( والتــي توّصلــت إلــی تواجــد قوالــب نمطيــة مشــاهبة للنســاء وهــذا يثبــت 

ــا أن هنــاك قوالــب ذهنيــة ذكوريــة مشــرتكة للكتــاب يف إيــران والــدول العربيــة. لن
ــر  ــات تصوي ــذه املجموع ــرأة يف ه ــر للم ــذا التصوي ــل ه ــا ه ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال الس
عــادل ومنصــف؟ فــريی البعــض بأننــا جیــب أال نتوقــع مراعــاة التــوازن بــن املــرأة والرجــل 
ــات  ــة والثقاف ــول الديني ــع األص ــارض م ــا تتع ــالمية ألهّن ــدان اإلس ــة يف البل ــب املؤلف يف الكت
ــد هــذا األمــر؟  ــع املجتمعــات اإلســالمية يف الســنوات األخــرية يؤي ــة لكــن هــل واق الوطني
ــل املستشــفيات  ــة مث  فــال شــك أن تواجــد املــرأة يف العقــود األخــرية يف الوظائــف االجتامعي
ــة  ــوم والزراع ــة والعل ــة كاهلندس ــروع املختلف ــن الف ــات م ــّرج آالف الطالب ــات وخت واجلامع
احلركيــة  والنشــاطات  الرياضيــة  الســاحات  يف  وتواجدهــن  اإلنســانية  العلــوم  بجانــب 
ومســاحات مثــل الرحلــة والســوق والســينامء واحلديقــة ومــا إليهــا مــن الســاحات املشــرتكة 
ــول  ــاهده ح ــاّم نش ــا ع ــا خمتلف ــا واقع ــدم لن ــالمية، تق ــدان اإلس ــال يف البل ــن الرج ــن وب بينه

ــب. ــرأة يف الكت ــر امل تصوي

التوصيات
ــة يف  ــواع االجتامعي ــل األن ــة مــن كتبهــم لباحــث يف جمــال حتلي ــم نســخة أولي للمؤلفــن: تقدي

ــر اجلنســن. ــوازن بــن تصوي ــم التعديــالت الالزمــة للت الكتــب لتقدي
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چكيده

ــی و  ــی ل ــوب كم ــه چارچ ــه ب ــا توج ــيت ب ــی جنس ــی بازنماي ــه بررس ــش ب ــن پژوه اي
ــا«، از  ــر ابنائه ــه لغي ــم« و »العربي ــة للعال ــة »العربي ــركاف در دو مجموع ــی ف ــوب كيف چارچ
ــه  ــب ازجمل ــردازد. تمامــی مطال ــان، ميپ ــر عربی زبان ــه غي ــی ب ــان عرب كتاب هــای آمــوزش زب
متن هــا، تمرينــات، مكالمه هــا و تصاويــر، بــه طــور دقيــق، توســط پژوهشــگر بررســی شــد و 
نمايندگی هــای جنســيت در ايــن مجموعه هــا يادداشــت شــد. ســپس، نتايــج آن بــه صــورت 
ــا اســتفاده از فراوانــی و درصــد مشــخص شــد. از الگــوی جكــی فــرک لــی)2014(  كمــی ب
بــرای تحليــل نتابــج كمــی اســتفاده شــد. همچنيــن نتايــج كيفــی نيــز ضمــن بررســی تمــام 
دروس، در هــر ســه مجموعــه، بــه صــورت كيفــی ارائــه گرديــد. ســؤال اصلــی ايــن پژوهــش 
ايــن اســت كــه ميــزان حضــور زنــان و مــردان در ايــن كتابهــا و ارزشــهای مرتبــط بــا آنهــا بــه 
ــردان  ــان و م ــی زن ــزان بازنماي ــه مي ــج پژوهــش نشــان می دهــد ك چــه صــورت اســت؟ نتاي
ــز  ــر ني ــردان در تصاوي ــان و م ــور زن ــت. حض ــوازن اس ــورت نامت ــه ص ــاب ب ــن دو كت در اي
ــای  ــر و در محيط ه ــای فعال ت ــردان در نقش ه ــود و م ــده ب ــه ش ــوازن ارائ ــورت نامت ــه ص ب
بازتــري نســبت بــه زنــان بازنمايــی شــده بودنــد. در هــر دو مجموعــه، نقش هــای خانوادگــی 
ــان به عنــوان مــادر و  ــر نقــش زن ــود كــه ب ــرای هــر دو جنــس در نظــر گرفتــه شــده ب ــز ب ني
همســر تأكيــد شــده بــود. بــه نظــر ميرســد، به طــور كلــی، هــر دو مجموعــه نــگاه كليشــهای 
ــورت  ــيتی را به ص ــادل جنس ــراری تع ــوع برق ــته اند موض ــد و نتوانس ــث دارن ــس مؤن ــه جن ب

اســتاندارد منتقــل كننــد.

واژگان کليــدی: آمــوزش زبــان عربــی، بازنمايــی جنســيت، تصويــر كليشــه ای، العربيــة لغيــر 
أبناءهــا، العربيــة للعالــم.
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Abstract

The present study examines the representation of gender in two series of 
Arabic language teaching textbooks, namely, ” العربیة للعالم ” and ” العربیة 
ابنائهــا  quantitatively using Lee’s framework and qualitatively “ لغیــر 
using Fairclough’s framework. To this aim, all contents including 
texts, exercises, conversations and images were closely examined and 
gender representations were recorded by the researchers. Then, the data 
were quantitatively analyzed using frequencies and percentages. They 
were also qualitatively investigated. Findings indicated that gender is 
represented unevenly in these two series. Moreover, the presence of 
women and men in images was uneven too and men were represented 
in more active roles and more open environments compared to their 
female counterparts. In both series, family roles were also considered 
for both genders although the role of women as mothers and spouses 
was emphasized. In general, both series seem to have a stereotypical 
view towards the female gender and have failed to convey gender 
balance in a standard manner.

Keywords: Arabic language teaching, gender representation, 
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