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 چکیده
 برای جوان نسل پرورش و تربیت و تعلیم مقولة تاریخی، ادوار تمام در بشر هایدغدغه ترینمهم از یکی

 از تواننمی جامعه، با تربیت و تعلیم مختلف مناسبات مطالعة در است.بوده آنان پذیریجامعه و اجتماع به ورود
 از است که هاییانسان های پیدا و پنهان خود در پی تربیتتعلیم و تربیت در الیه ماند. غافل جنسیت مسألة
 رعایت حقوق در سعی فکرانه،روشن نگاهی با و از جمله یابنددست آن عالی مرتبة به انسانیت ادنای مرحلة

 و مستقیم طور درسی به هایکتاب پرورش، و آموزش نظام اجزای میان باشند. ازداشته جامعه افراد جنسیتی
رغم این که علی دارند. نقش مردان و زنان جنسیتیها و تصاویر القای درست یا نادرست نقش در غیرمستقیم

، در تحقیقات پیشین مربوط به آموزش زبان العاده دارداهمّیّت فوق های درسیانعکاس جنسیت در کتاب نحوۀ
-جهت منظر از آموزشی ابزار این تا شده سعی پژوهش این است. در، این موضوع بررسی نشدهعربی در ایران

-99سال تحصیلی  ةطل متوسّاوّ ۀهای عربی دورکلیه کتاب ،راستادر این گیرد.  ارزیابی قرار گیری جنسیتی مورد
الیتتصاویر، فعّ ر،کاربرد ضمایر مؤنث و مذکّ ،ه و مردانهزنان های جنسیتی، کاربرد اسامیواژهةفمؤلّ 6در  1398
دو رویکرد  ها،دادهتجزیه و تحلیل گردآوری و به منظور ند. مورد مطالعه قرار گرفت ،ورزشی و مشاغل های

آنتروپی شانون برای تعیین  دهیوزن ،عالوه بر این روش .شدگرفتهبه کار  تحلیل محتواو ها واژه بررسی فراوانی
چند  گیریتصمیم های درسی عربی تحت مطالعه و روشهای مورد بررسی در کتابفهت مؤلّیّضریب اهمّ

تحت مطالعه از منظر نابرابری جنسیتی مورد استفاده های درسی عربی بندی کتاببرای اولویت تاپسیسمعیارۀ 
های جنسیتی و تصاویر واژه»های فهشده، در مؤلّها نشان داد که در کتب بازنگرینتایج بررسی قرار گرفتند.

ها به چشم ا همچنان نابرابری جنسیتی در برخی زمینهامّ ،استتری بین دو جنس ایجاد شدهتعادل بیش« کتاب
های قهرمانی در عرصه دانش برای هر دو جنس، تقویت روحیةهایی چون کسب علم و قویت ارزشخورد. تمی

 های این دوره است.ورزشی برای زنان و ترسیم جایگاه واالی مادر از نکات مثبت کتاب
 

دهی آنتروپی شانون، روش ،  روش وزنهای درسی عربی، تحلیل محتواجنسیت، کتاب ها:واژه کلید
 تاپسیس. گیری چندمعیارۀتصمیم

                                                                                                                                        
 maryamjalaei@gmail.com    مسئولنویسنده  *
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 مهمقدّ -1

شود. محسوب می هر کشورهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در آموزشی یکی از نظام نظام

الت جامعه که با تغییرات و تحوّ ارتباط مستقیم و تنگاتنگیامروزه آموزش و پرورش به دلیل 

ل و تحوّ های مهمّ، به عنوان یکی از اهرمی، سیاسی، اقتصادی، ... داشتههای فرهنگدر شاخه

لذا  است؛شده کشور شناخته دهنده رفاه و پیشرفت و توسعةک اجتماعی و عامل گسترشتحرّ

کند آن با زندگی افراد اقتضا می جانبةوسیع و همه ت و ارزش آموزش و پرورش و ارتباطیّاهمّ

ه مورد توجّ ،اثرگذارهای پنهان این نهاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی تا بررسی ابعاد و الیه

 قرار گیرد. 

 و آگاهانه صورت به را تربیت و تعلیم روند که آموزشی مؤسسة یک عنوان به مدرسه

 کردنصمشخّ ی درغایت مهمّ به سهم کند،می دنبال شدهصمشخّ هایبرنامه و اهداف با مطابق

 عهده اجتماعی برهای پذیرش نقش برای ایشان کردنآماده و افراد شخصیت اصلی خطوط

 ساختار توسعة در اساسی جایگاهی پذیرد،های درس صورت میآموزشی که در کالس. دارد

 در رایج اجتماعی هایگرایش و هاارزش آوردن دست به در و کارکرد بسزایی فراگیران فکری

 برنامة بیان شکل بارزترین عنوان به درسی هایدارد. کتاب هاآن تثبیت جهت در عمل و جامعه

-دانش ها بهاین کتاب (.213: 2014نقل از عبداهلل،  2: 2012)األغا، اند شده شناخته نهاد این در درسی

این  کمک به معلم ،دیگر سوی از بیاموزد؛ باید را چیزهایی چه بداند تا ددهمی امکان آموز

 یادگیری و آموزش روند درسی کتاب نتیجه در شناسد؛می ،دهد آموزش باید را چهآن ها،کتاب

 . (313: 2009 )عطیه،سازد می آسان دو هر برای را
ها آخرین حیوانات اجتماعی هستیم که در جامعه شکل قین، ما انسانبه تعبیر برخی محقّ

 فقط« انسانیت»ایم و کیفیتی به نام بخشیده به جامعه شکل و ساختاری ،خود ایم و به نوبةگرفته
: 1381زاده، )قلیآید های جنسیتی به دست میاز طریق زندگی اجتماعی و پذیرش صحیح نقش

هایی در رفتار با مردان و زنان به شاهد نابرابری ،. گاهی در مناسبات اجتماعی میان افراد(11
برابری میان مردان و  ، خداوند در قرآن به مسألةصورت آشکار و نهان هستیم. در این رابطه

 جا که در سورۀ مبارکةآن داند؛آدمیان را یکی می کند و منشأ پیدایش همةن اشاره میزنا

 فصل اول

 کلیات طرح پژوهش
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ن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لَِتَعاَرُفوا ِإنَّ َأكْ  فرماید:حجرات می َرَمُكْم ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ
 به تساوی ذاتی همگان داللت دارد. ،﴾2ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌ  ِعنَد اللَِّه أَتْ َقاُكمْ 

 ،ناگزیر ،و این دو نیمه است زن و مرد ل از دو نیمةانسانی متشکّ ةجامعجایی که از آن
تساوی جنسیتی در این معادله چنان  تیّاهمّ ، نیازمند یکدیگرند،برای دوام و بقای زندگی

مسلم و مورد قبول است که امروزه اکثریت کشورهای جهان، اصالحات آموزشی خود را در 
 اند. راستای این هدف آغاز کرده

 شکل نوجوانی و کودکی دوران در و مدرسه سنین در عمدتاً جنسیتی هاینقش پذیرش
 بررسی زنان مطالعات حوزۀ در اساسی موضوعات از یکی ه به این کهبا توجّ و گیردمی

عربی  زبان درسی هایکتاب بررسی به حاضر پژوهش است، جنسیت و زبان بین مناسبات
ها از منظر کتاب این پنهان هایالیه از پرده ،ترتیب بدین تا استل پرداختهاوّ طةمتوسّ دورۀ

زبان و » ،( در کتاب مشهور خود1975)  3طور که الکوف بردارد. همان جنسیتیشان گیریجهت
است که یک همبستگی مستقیم بین نابرابری در زبان و به این نکته اشاره کرده ،«4جایگاه زنان

 کنندۀمزبان دربردارنده و مجسّ ،نابرابری در منزلت اجتماعی وجود دارد؛ زیرا از نظر او
ای ن، بررسی و ارزیابی دورهعالوه بر آ(. Dennison, 2005: 1)نابرابری جنسیتی است 

العات اطّ گیرند و ارائةرد استفاده قرار میهای درسی که در سطح وسیعی در کشور موکتاب
گیری، و بازنگری ه کارتواند در تهیه و تدوین، بق پژوهشی مبتنی بر تحلیل محتوای آنها میموثّ

     گشا باشد.این متون راه

 

 پژوهش سؤال و فرضیة -2
این پژوهش با بررسی  ،عربیزبان از جمله خارجی  هایهای آموزش زبانت کتابیّاهمّبه نظر 

 سؤال کلیدی زیر است: گویی بهصدد پاسخ در ،طهل متوسّاوّ دورۀ های عربیمجموعه کتاب
 های درسی عربی موجود براساس رویکرد جنسیتی چگونه است؟وضعیت کتابـ 

 در  شدیدی ییرات صورت گرفته، نابرابری جنسیتیه به تغفرض برآن است که با توجّ     

متناسب با وضعیت هر دو  ،نونگاشتهای و کتاببه چشم نخورد های درسی عربی کتاب

 . باشند در صدد آموزش مفاهیم ارزشمندی برای زندگی ،جنس در اجتماع

 پژوهش ةپیشین -3

                                                                                                                                        
 13، سوره حجرات آیه قرآن مجید - 2

3  - Lakoff 

4  -  Language and Womens Place 
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موضوع  با پژوهشی کنون تا که شد صمشخّ ،العاتیاطّ منابع در شده انجام هایبررسی از پس

های های عربی نونگاشت به صورت ویژه و بر اساس تکنیکمشابه تحقیق حاضر بر روی کتاب

 ،ها از این منظربندی کتابهای جنسیتی و اولویتفهت مؤلّیّدقیق آماری به منظور تعیین میزان اهمّ

ای های پراکندهسی پژوهشجنسیت در سایر کتب در در زمینة بازنمایی مسألة است.نشده انجام

های نونگاشت به صورت ضمنی و مختصر در جنسیت در کتاب مقولةاست. همچنین صورت گرفته

 به بارزترین آنها اشاره خواهد شد. است که در ادامهتحقیقات مورد مطالعه قرار گرفته برخی

جرباوی توان به نتایج پژوهش گرفته به زبان عربی میهای صورتاز جمله پژوهش

ابتدایی کشور فلسطین به روش تحلیل  های عربی، علوم و حساب دورۀ( بر روی کتاب1993)

های مورد بررسی به نشان داد زنان در کتاب این پژوهش نتایج ی و کیفی اشاره کرد.محتوای کمّ

ع و دوراندیش و عنوان افرادی دارای شخصیت ضعیف و وابسته و مردان دارای شخصیت شجا

 حل سنّی و طبقة( به بررسی نمود جنسیت، مرا2019بودند. زارع و همکاران)توصیف شدهمتعادل 

-های اخیر تألیف شدهکه در سال ای پرداختندطهل متوسّاوّ جتماعی در سه کتاب درسی عربی دورۀا

است. هدف از شده ( به کار گرفته1995« )کانینگ ورث»شناختی جامعه ، سیاهةدر این پژوهش اند.

-ر تحقیقات، بررسی و ارزیابی انتقادی و فرهنگی محتوای کتابلیست در بیشتکارگیری این چکبه

 ،ها را از لحاظ محتواییت و ضعف این کتاببا استفاده از این ابزار، نقاط قوّ انهبنابراین آ ؛ها است

-کانینگد. بررسی کردند تا مخاطبان را از میزان متناسب بودن بافت یادگیری و آموزش مطلع سازن

لیست ارائه کرد که مواردی های درسی را در یک چکورث معیارهای کلی برای ارزیابی کتاب

م را شناسی و کتاب معلّاحی، سازمان، محتوای زبان، موضوع، روشچون اهداف و رویکردها، طرّ

اجتماعی  بیانگر آن بود که کیفیت سن و طبقةها یافته .(AbdelWahab,2013: 57) گرفتدر برمی

و پراکندگی جنسیت در موارد  آموزان متناسبی دانشها با فرهنگ ایرانی و مراحل سنّدر این کتاب

 ، مسألةبنابراین در این تحقیق ؛استگرفتهدیداری و نوشتاری سه کتاب به شکل همگن صورت

-از پژوهشاست. شدهجنسیت به صورتی گذرا و به عنوان جزئی از معیارهای بررسی در نظر گرفته

( به روش تحلیل 1385پژوهش حجازی ) توان به مواردی از قبیلشده به زبان فارسی میهای انجام

نتایج این پژوهش  اشاره کرد.های جنسیتی های دوره ابتدایی بر اساس شاخصمحتوا در کتاب

( در یک 1389فروتن )ندارد.  ها بر هویت مستقل زنان تأکیدیمحتوای این کتابگویای آن بود که 

ابتدایی مورد  ۀی دورهای درسپذیری جنسیتی را در محتوای کتابچارچوب تئوریک فرآیند جامعه



 فاطمه ایراندوست، دکتر مریم جالئی، دکتر عباس زارعی تجره های عربی دورۀ اوّل متوسّطهکتابتحلیل محتوای 
 

93 

د وجود سوگیری جنسیتی در مواد درسی های این تحقیق به خوبی مؤیّیافته .بررسی قرار داد

دیگری مبتنی بر روش تحلیل محتوا با بررسی چگونگی  ( در مطالعة1390. فروتن )مدارس بود

ق مدارس ایران های فارسی، عربی و انگلیسی سابهای درسی زبانبازنمایی هویت جنسیتی در کتاب

هایی نیز با ها وجود دارد. پژوهشم مرد به اشکال مختلف در این کتابتقدّ نشان داد که پدیدۀ

 10( بر روی 1995) 5های ساکیتابررسیاست. وضوع به زبان انگلیسی صورت گرفتهمحوریت این م

که شامل عدم  دادنابرابری جنسیتی شدیدی را نشان  ،درسی ژاپنی آموزش زبان انگلیسی کتاب

ساکیتا همچنین دریافت تمایل زیادی وجود داشته که زنان را بیکار یا با مشاغل  حضور زنان است.

( کتاب 2002) 7و ژائو 6گوو Lee)., 2016: 4) دده نشان ،دنای که به کمک مردان نیاز دارکلیشه

ود در های تاریخی موجزبان ابتدایی را بررسی کردند و دریافتند که فقط یک پنجم شخصیت

دهند ث را پوچ و مرده نشان میهای جنسیتی جنس مؤنّکلیشه ،آن دو ةتصاویر زنان بودند. به گفت

(360-359:2014 ,.(Lee ( با موضوع جنسیت در 2017و همکاران ) 8امیلیا در تحقیقی که

های ها نقشها بیانگر آن بود که در این کتاب، یافتهانجام دادندکشور اندونزی    EFLکالس

جنسیت  ه به مسألةت توجّیّاگر چه تحقیقات موجود اهمّاند. جنسیتی به روشی نامتقارن ارائه شده

دهد که مسألة جنسیت در کتب نها نشان نمیسازند، هیچ یک از آهای درسی را روشن میدر کتاب

جنسیتی در انتخاب محتوا،  ب خاصّو آیا تعصّ منعکس شدهپژوهش حاضر چگونه  مورد مطالعة

 است یا خیر.   ها، تمارین و .... بکار رفتهتصاویر، نقش

 

 پژوهش مبانی نظری -4
 ،یپرورش و یآموزش یهابرنامه یمرکز ةهست و یاصل عنصر عنوان به ی کتب درسیمحتوا     

 ،یدرس یزیررنامهدر ب(. 38: 1371)میرلوحی،  استبوده یآموزش پردازانهینظر هتوجّ مورد همواره
)از جمله محتوای  یریادگی عناصر و عوامل ةهم به کهی وجود دارد ضوابط و قواعد مجموعه
: 1394پور، )محسن بخشندیم نظام یریادگی یهاتیّالفعّ به و دهندیم سازمان و منطقکتب( 

 یهاامیپ، ستین مدرسه یرسم عوامل هتوجّ مورد عمدتاًدرسی پنهان که  برنامة ولی در ،(12-7
 قدرت نژاد، طبقه، ت،یجنس خصوص در عمده یهایمشغولدل وجود ی عبارت است از:اصل

                                                                                                                                        
5- Sakita 

6  - Guo 

7  - Zhao 

8  - Emilia 
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پژوهش است با جنس  موضوع اینکه  تیجنس (.33: 1394، )یارمحمدیان مدرسه درو... 
 گرددبرمی صیهای مشخّشناختی است که به کروموزمجنس یک اصطالح زیست تفاوت دارد.
: 1383)بار، شود و جنسیت یک معنای اجتماعی از جنس است های بدن حمل میکه در سلول

تفاوت از یاریبس رایز ؛است یاساس یزیتما تیجنس و جنس انیم زیتما 9دنزیگ ةگفت به .(21
تبعیض (. 16: 1385)ربانی و انصاری،  ستندین یشناختستیز أمنش یدارا زنان و مردان انیم یها

، عمل درممکن است در کتب درسی بروز کند.  افراد تیجنس ةیپا بر ناعادالنه رفتار جنسیتی یا
 یبعض در ،این وجود با. استشده گرفته زنان هیعل ضیتبع یمعن به یتیجنس ضیتبع گاهی
. اندشده واقع ضیتبع مورد تشانیجنس خاطر به مردان ،آن در که ددار وجود ییهاحوزه موارد

عالوه بر (. 23: 1383)بار،  اندبوده محروم کودکان ینگهدار از مردان یخیتار لحاظ به مثال یبرا
 ینامرئ مرد/پدر اصطالح یتیجنسی هانقش و تیجنس موضوع رامونیپ یبررس دراین، 

(Anderson and Hamilton, 2005:150)، شده کمرنگ مرد نقش که رودیم کار به یموارد در 
 به پنهان/ ینامرئ زن مفهوم یریکارگ به ،گرید طرف از. است محدود مردان حضور یعبارت به و

 نیا در و شده گرفتار محدودکننده و ریپاگ و دست یالگوها در زنان که دارد اشاره یتیوضع
  .اندداده اختصاص خود به را یاهیحاش یهاشنق زنان و یاصل یهانقش مردان ،حالت

-کتاب یمحتوا با ارتباط در ییکارکردگرا و یسمینیفم ۀعمد دگاهید دو انیب بخش نیا در    

 گفته یاجتماع هایتیالفعّ و حرکات از ایمجموعه به سمینیفم. است هتوجّ انیشا یدرس های
 خود ةلیوس به غالباً -آنان از قییتض و ضیتبع رفع و زنان حقوق احقاق هدف با که شودیم

 و 11رویژ یهنر ،10اپل کلیما چون یافراد (.12: 1385 گران،ید و یاسحاق) «ردگییم انجام – زنان
 یدرس ةبرنام که معتقدند گروه نیا .کنندیم لیتحل را یدرس ةبرنام ،این نظر از ،12ناریپا امیلیو
 به ،قیطر نیا از و دهدیم زنان و مردان به یخاصّ یتیجنس هاینقش آگاهانه صورت به

 کنندیم آغاز فرض نیا با ان،یکارکردگرا .(472: 1394 ،یمنصور و یمرزوق) پردازدیم  زنان استثمار
 کلّ بر یمثبت یاثرها هاتفاوت نیا رایز کنند؛یم قیتشو را یتیجنس هایتفاوت جوامع ةهم» که

 نظام قیطر از که است آن بر گروه نیا فرض( 22: 1394 گران،ید و نژادیمحمدتق) «دارد جامعه
 آموزاندانش به هنجارها و یتیجنس هاینقش مدارس، یدرس ةبرنام خصوص به و یآموزش
 انیب در (.473: 1394 ،یمنصور و یمرزوق) ردیگیم صورت یرپذیجامعه ندیفرآ و ابدییم انتقال

 یهاوهیش فرد آن موجب به که است یندیفرآ یریپذجامعه :گفت توانیم یریپذجامعه فیتعر

                                                                                                                                        
9  - Giddens  
10- Apple 
11- Giroux  
12- Pinar 
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 جزء را آنها و آموزدیم را جامعه خاصّ یفرهنگ یالگوها و هاارزش باورها، ،یرفتار
 یگروه یزندگ یبرا را فرد که است یروند آن و (63-64: 1389)ستوده،  کندیم خود تیشخص
 .دارد فرد رفتار یریگشکل در یاساس نقش و کندیم آماده
 یتئور نظران صاحب دگاهید ازو  بوده یرپذیجامعه یهارمجموعهیز از یتیجنس یرپذیجامعه    

 جهان تنها نه هاانسان ،آن قیطر از که است یاساس عنصر کی تیجنس ،یتیجنس یرپذیجامعه
 و افکار و احساسات یریگشکل دربلکه  کنند،یم درک جهان آن در را خود گاهیجا و یاجتماع
 هاانسان. کندیم فایا را یدیکل نقش ،هم مرگ تا دتولّ زمان از گریکدی با شانیرفتارها و هاکنش

 و هاهدختربچّ از یمتفاوت یاستانداردها و انتظارات جامعه که رندگییم ادی یکودک همان از
« یتیجنس یکدها» را متفاوت یاستانداردها و انتظارات نیا( 2003) 13لوریتا. دارد هاهپسربچّ

 یکدها نیهم قیطر از جامعه یتیجنس یدئولوژیا ،واقع در که است باور نیا بر و دهینام
 (.198-199: 1389 فروتن،) شودیم یدرون( هانشانه و عالئم از ممنظّ یامجموعه یعنی)یتیجنس

پذیری جنسیتی، آموزش و پرورش است و از آن جایی یکی از کارگزاران اصلی فرآیند جامعه     
های درسی مان حول محور کتابآموزان و معلّهای دانشالیتهی از فعّبخش قابل توجّ ،در این نهاد

های درسی از جمله موضوع جنسیت، کتاب ست با بررسی ابعاد پنهان و پوشیدۀالزم ا زند،دور می
 د.ی و انتخاب محتوای مناسب یاری کرریزان آموزشی را در ارزیابگذاران و برنامهسیاست

 

 روش تحقیق -5

های درسی براساس رویکرد جنسیتی هدف این پژوهش  جا که شناسایی وضعیت کتاباز آن
روش  رمجموعةهای تحقیق علمی و زیاست، از روش تحلیل محتوا که به عنوان یکی از روش

 (.396: 2015)دحالن، رود، استفاده شد تحقیق توصیفی به شمار می

در  نهم( ،هشتم، )هفتمطه ل متوسّاوّ ۀجلد کتاب عربی دور 3مجموع  تحقیق: پیکره زبانی 5-1

تصاویر،  ر،ث و مذکّضمایر مؤنّ ،ه و مردانهزنان های جنسیتی، اسامیواژهشامل همه  1398-99سال تحصیلی 

 .استرا تشکیل دادهزبانی مورد مطالعه  ، پیکرۀکار رفته در این کتبه های جنسیتی بنقشو  هاالیتفعّ

شود که میها و اجزائی از محتوا گفته به بخش واحد محتواواحد محتوای تحقیق:  5-2
-ه پژوهشگران است. محتوا به دو نوع واحد ثبت و زمینه تقسیم میدر تحلیل محتوا مورد توجّ

گردد. با توجه به این که واحد ثبت شخص یا چیزی است که در تحلیل محتوا مورد مطالعه 
عناصر داخل یک متن شامل  ،، در این پژوهش(111: 1390سولی و امیرآتشانی، )ر گیردقرار می

                                                                                                                                        
13- Taylor 
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بندی واحد به عنوان واحد ثبت در نظر گرفته شد. هولستی طبقه« کلمات و جمالت و تصاویر»
داند. واحد غیر ممکن می ،شودای که آن واحد در آن ظاهر میثبت را بدون اشاره به زمینه

های درسی کتاب»بنابراین در بررسی حاضر  (،116)همان: ثبت است تر از واحد زمینه بزرگ
 روند.واحد زمینه به شمار می« لاوّ طةعربی متوسّ

های های کتاببخش ، همةدر این ارزیابی های تحقیق:گردآوری داده ۀابزار و شیو 5-3
تحلیل شد. پس از متن درس، واژگان، تمرین، مکالمه و قواعد( طه )ل متوسّاوّ دورۀ« عربی»درسی 

های جنسیتی، کاربرد اسامی زنانه و مردانه، کاربرد های انتخابی )واژهفهلیه، ابتدا مؤلّانجام مطالعات اوّ
-های حاصل از بررسیهای ورزشی و مشاغل( و سپس دادهالیتر، تصاویر، فعّث و مذکّضمایر مؤنّ

زبان عربی و انگلیسی قرار گرفت و  آموزش صان و کارشناسان حوزۀها، در اختیار دو تن از متخصّ
، هاد. به منظور سنجش پایایی دادهها و صالحیت تحلیل آنها تأیید شت دادهها و دقّفهجامعیت مؤلّ

سپس با  بندی و کدگذاری و، طبقهبررسی کردند دو تن از نویسندگان که یمحتوای %20حدود 
 یی آن تأیید شد.همبستگی حاصل و پایا % 83استفاده از آزمون پی اسکوت 

های مورد فهتر و معتبرتر، عالوه بر درصدگیری از فراوانی مؤلّیابی به نتایج قویبه منظور دست
های مورد فهت مؤلّیّبرای تعیین ضریب اهمّ 14آنتروپی شانون دهیجدید وزن بررسی، از روش
برای  15تاپسیس معیارهچند  گیریهای درسی عربی تحت مطالعه و از روش تصمیمبررسی در کتاب

 است.نظر نابرابری جنسیتی استفاده شدههای درسی عربی تحت مطالعه از مبندی کتاباولویت
 

 تحقیق ییافته ها -6
 های جنسیتی واژه 6-1

بزرگ مادر ،و پدر ، مادرخانم و آقا مثل ،هستندهایی که مرتبط با جنس زن و مرد نعکاس واژها
در یک واحد مورد بررسی، تا حدود زیادی تساوی و یا تبعیض  دختر و پسر و... دربزرگ،پو 

ل اوّ طةهای عربی متوسّکتاب های جنسیتی درسازند. واژهجنسیتی را در آن واحد نمایان می
 است.ثبت گردیده 2و  1های شمارهو نتایج آن در جدولبررسی شدند 

 
 لاوّ طةمتوسّ درسی عربیهای تحصیلی در کتاب ةبه تفکیک پای رمذکّ و ثؤنّهای جنس م: توزیع فراوانی واژه1جدول

                                                                                                                                        
55 -Shannon Entropy 
55- The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

 پایه تحصیلی             

 هاواژه
 درصد جمع فراوانی نهم هشتم هفتم
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 لاوّ طةهای عربی متوسّتحصیلی در کتابای جنس مؤنث و مذکر به تفکیک پایة ه: توزیع کلی فراوانی واژه 2جدول

 

 پایه

  هایواژه

 زنانه جنسیتی

  هایواژه

 مردانه جنسیتی

 های واژه

 گر بر دو جنسداللت

 مجموع 

 سه نوع واژه
 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 46 200 5/3 7 5/49 99 47 94 هفتم

 30 130 1/6 8 8/40 53 1/53 69 هشتم

 24 104 9/1 2 7/58 61 4/39 41 نهم

 100 434 4 17 49 213 47 204 پایهمجموع سه
 

شده برای های به کارگرفتهی، تعداد واژهآمده در یک نگاه کلّدست  مطابق نتایج به

-اژهسه پایه متفاوت است؛ به طوری که پراکندگی و ا این نتایج درامّ ،تر بودهر بیشجنس مذکّ

ه به این که اختالف درصد هشتم به نفع زنان است. با توجّ های جنسیتی در کتاب عربی پایة

توان نتیجه گرفت که تقریباً می درصد است، 2و زنانه تنها حدود های جنسیتی مردانه میان واژه

 

 

 

های واژه

 جنس مؤنث

 %4/31 64 12 30 22 األم/الوالدۀ(مادر)

 %3/9 19 1 7 11 المرأۀ() زن

 %8/5 12 3 7 2 السیدۀ(خانم )

 %6/18 38 8 10 20 البنت() دختر

 %8/10 22 1 3 18 الجدۀ(مادربزرگ)

 %8/10 22 6 7 9 األخت() خواهر

 %5/4 9 5 2 2 الزوجة() همسر

 %8/8 18 5 3 10 سایر

 %100 204 41 69 94 کل

 

 

 

 %3/19 41 9 14 18 األب/الوالد() پدر

 %5/14 31 7 6 18 الرجل() مرد

 %6/5 12 0 7 5 السید() آقا

های واژه

 جنس مذکر

 %9/24 53 14 14 25 /الولد(بناال) پسر

 %1/6 13 0 3 10 الجدّ() پدربزرگ

 %4/17 37 20 4 13 األخ() برادر

 %0 0 0 0 0 الزوج() همسر

 %2/12 26 11 5 10 سایر

 %100 213 61 53 99 کل
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های جنسیتی به شود. در شمارش واژهفه در کتب عربی مشاهده میتساوی جنسیتی در این مؤلّ

 است. ه شدهو سیاق متن توجّ بافت

 64با فراوانی  )األم/ الوالدة(های جنسیتی زنانه، لفظ مادرشایان ذکر است که در گروه واژه

با فراوانی  )اإلبن/الولد(های جنسیتی مردانه، لفظ پسر درصد( و از میان واژ 4/31مرتبه )معادل 

 اند.دادهدرصد( بیشترین فراوانی را به خود اختصاص 9/24)معادل 53

که تقریباً در دو  اندکرده ای طرّاحیرا به گونه چیدمان دروس کتاب هفتمگروه مؤلّفان 

و در کتاب هشتم هم فقط در درس آخر درصد  جنسیتی به کار گرفته نشده ژهوا ،درس پایانی

ود اختصاص تری را به خدرصد بیش ،بسیار ناچیزی واژه جنسیتی وجود دارد و سایر دروس

 ها تقریباً یکسان است.، پراکندگی واژهنهم اند. در کتاب پایةداده

 

 جنسیت و اسامی افراد  6-2

های درسی از جمله مواردی است میزان استفاده از هر کدام از اسامی زنانه و مردانه در کتاب

کند. اسحاق، هاشم، جواد های درسی بازنمایی میابعاد جنسیتی را در کتاب ،که به روشنی

و سمیه، نرجس،  هادر این کتاب از جمله اسامی مردانه به کاررفته( 24: 1398)عربی پایه نهم، و...

های این تحقیق در افتهی چند نمونه از اسامی زنانه است. (67: 1398)عربی پایه هفتم، شیما و ... 

ل، از این منظر یک اوّ طةهای درسی عربی متوسّدهد که کتابنشان می 3 جدول شمارۀ

تقریباً  کهطورینمایند؛ بهدرصد( را منعکس می 60وگیری جنسیتی )اختالف درصدی حدود س

آن به زنان  یماندهدرصد باق4/19ها به مردان و تنها حدود درصد اسامی افراد در این کتاب 6/80

 است.اختصاص یافته

 

 

 
 تحصیلی تفکیک پایةل به اوّ طة: توزیع نسبی اسامی بر حسب جنسیت در کتب عربی متوسّ 3جدول

 توزیع نسبی                 

 پایه تحصیلی

 کل 

 اسامی

 اسامی 

 زنانه

 اسامی 

 مردانه

 هفتم
 56 17 73 فراوانی

 % 7/76 % 3/23 100 درصد
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 هشتم
 49 21 70 فراوانی

 %70 % 30 100 درصد

 نهم
 111 14 125 فراوانی

 % 8/88 % 2/11 100 درصد

 مجموع سه پایه
 216 52 268 فراوانی

 % 6/80 % 4/19 100 درصد

 ةث در کتاب عربی پایر و مؤنّاختالف درصد میان اسامی مذکّ ،های این تحقیقمطابق یافته    

درصد  6/77نهم  درصد  و در کتاب پایة 40درصد و در کتاب عربی پایة هشتم  4/53م هفت

ای در کتب عربی این مقطع در مالحظهاست که حاکی از آن است که تبعیض جنسیتی قابل

آموزان جا که کتب درسی عربی به منظور آشنایی دانش. از آنفة اسامی جنسیتی وجود داردمؤلّ

 های آشنایی با این زبان در این دوره سپری اند و آغازین سالبا زبانی خارجی تدوین شده

تأمل به نظر  تر شایستةنتایج بیشد آموزش، این به دلیل نقش و جایگاه آن در فرآین ،گرددمی

هفتم در دو درس  ص شد که در کتاب پایةمشخّ ،همچنین با دقت در چیدمان دروس  رسد.می

 ای به چشم است و هیچ اسم مردانه و زنانهای به اسامی از لحاظ جنسیت نشدهآخر هیچ اشاره

دروس  ردانه و زنانه در همةندگی اسامی مپراک ،های هشتم و نهمهای پایهدر کتاب خورد.نمی

 قابل رؤیت است.

 رث و مذکّمؤنّ جنسیت و ضمایر .6-3

ر بودن داللت دارند. ث یا مذکّیعنی مؤنّ ص به جنسیت یک اسم،ضمایر جنسیتی به طور مشخّ

هایی مانند عربی، انگلیسی و فرانسه بیانگر ر در زبانث و مذکّوجود ضمایر جداگانه برای مؤنّ

ضمایر غایب و مخاطب، در زبان  ،ساختار زبان از جنسیت است. در زبان عربیاثرپذیری 

از این  و در زبان فرانسه ضمایر سوم شخص مفرد و جمع انگلیسی ضمایر سوم شخص مفرد

ه به این توضیحات، در این پژوهش به عنوان نمونه، ضمایر سوم ویژگی برخوردارند. با توجّ

های عربی نام برده دارای ویژگی جنسیتی هستند، در کتابهای شخص مفرد که در تمامی زبان

 العات جدول زیر تعداد ضمایر به کار رفته برای هراطّل مورد ارزیابی قرار گرفتند. اوّ طةمتوسّ

 دهد.تحصیلی نشان می یافته به هر یک را در هر پایةجنس و میزان درصد اختصاص

 
 تحصیلی طة اول به تفکیک پایةکتب عربی متوسّ : توزیع نسبی ضمایر بر حسب جنسیت در 4جدول 

 ضمایر مردانه زنانه ضمایر ضمایر کل توزیع نسبی            
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       پایه تحصیلی

 هفتم
 72 34 106 فراوانی

 % 68 % 32 %100 درصد

 هشتم
 30 13 43 فراوانی

 % 8/69 % 2/30 %100 درصد

 نهم
 119 35 154 فراوانی

 % 3/77 % 7/22 %100 درصد

 مجموع سه پایه
 221 82 303 فراوانی

 %73 % 27 %100 درصد

 گردد.اند که مرجع ضمیر به انسان برمی*ضمایر تنها در مواردی محاسبه و شمارش شده

 ثر و )هی،ها( برای مؤنّ**ضمایر مورد بررسی: )هو،ه( برای مذکّ

 

 ها، تعداد ضمایر جنسیتی به کاردر این کتاب ،شودمشاهده می 4طور که در جدول  همان    

ث به طور قابل تحصیلی نسبت به جنس مؤنّ ر در هر سه پایةشده برای جنس مذکّگرفته

 تر است. هی بیشتوجّ
 

 های درسیجنسیت و تصاویر کتاب 6-4
-تر متون باشد، ولی یک تصویر میه تصاویر کتاب فقط برای توضیح بیششاید به نظر برسد ک

در بیاید؛ مانند  "منش"مختلفی را بازگو کند و در ناخودآگاه افراد به صورت یک تواند معانی 

تصاویر  (.19: 1394نژاد و دیگران، )محمدتقیهای جنسیتی، مفهوم شهروندی، حجاب و... نقش

-های درسی نقشی اساسی در بازتولید و حفظ مناسبات جنسیتی و نهادینه کردن ارزشکتاب

 آموزان دارند.نه در شخصیت دانشهای عادالنه و ناعادال

های تصویر در کتاب 375دهد که از مجموع نتایج این تحقیق نیز نشان می ،در مجموع

 163درصد( به مردان و  49تصویر )معادل  184های هفتم و هشتم و نهم، تعداد عربی پایه

یبی مردانه ترک درصد( به تصاویر 5/7تصویر )معادل  28درصد( به زنان و  5/43تصویر )معادل 

این آمار به وجود تبعیض جنسیتی بسیار اندک )اختالف درصدی  است.و زنانه اختصاص یافته

نظر این توان از نقطهبنابراین می د( در کتب درسی عربی اشاره دارند؛درص 5,5تنها حدود 

 است.نشان داده شده 5ن نتایج در جدول فه به وجود تساوی جنسیتی حکم کرد. ایمؤلّ
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 لاوّ طةهای درسی عربی متوسّتحصیلی در کتاب ویر بر حسب جنسیت و به تفکیک پایة: توزیع نسبی تصا 5جدول

  توزیع نسبی          

 پایه تحصیلی

 زن و مردتصاویر ترکیبی  تصاویر افراد

 کل
فقط عکس 

 زن

فقط 

 مردعکس 
 کل ترکیبی

و زن تعداد 

 یکسان مرد

زن تعداد 

 تربیش

مرد تعداد 

 تربیش

 

 

 

 هفتم
 2 1 5 8 8 69 65 142 فراوانی

 %25 %5/12 %5/62 %100 %6/5 %6/48 %8/45 %100 درصد

 

 

 

 هشتم
 4 2 7 13 13 68 64 145 فراوانی

 %8/30 %4/15 %8/53 %100 %9 %9/46 %1/44 %100 درصد

 

 

 

 نهم
 1 0 6 7 7 47 34 88 فراوانی

 %3/14 %0 %7/85 %100 %8 %4/53 %6/38 %100 درصد

 

 

 

مجموع 

 سه پایه

 7 3 18 28 28 184 163 375 فراوانی

 %25 %7/10 %3/64 %100 5/7 % 49% 5/43 % %100 درصد

 
         

 
 

 
 

 55: 1398کتاب عربی پایه هشتم،                                  54: 1398کتاب عربی پایه هفتم،                 

 لاوّ ةطمتوسّ یعرب یدرس یهاکتاب ریتصاو در تیجنس: 1شکل

، های ترکیبی مردانه و زنانهدر خصوص عکس 5 شده در جدول شمارۀطبق نتایج درج

و  استدرصد شامل تصاویری با تعداد زن و مرد یکسان  3/64است که  نکتة قابل مالحظه این

درصد را  25تر و شدرصد تصاویر ترکیبی با تعداد زن بی7/10تنها  ،ماندهدرصد باقی 7/35از 

گر وجود تبعیض جنسیتی دهند و این خود بیانتر تشکیل میتصاویر ترکیبی با تعداد مرد بیش

وایتزمن  ،در توصیف این وضعیت درصد( در این بخش است. 14,5ی حدود )اختالف درصد
  (.204: 1389)نقل از فروتن، اند ( اصطالح زن نامرئی را به کار برده1972و همکاران )
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 های ورزشیالیتجنسیت و فعّ 6-5

های درسی را های جنسیتی در کتابتوان چگونگی بازنمایی نقشهایی که مییکی از عرصه
یت و کیفیت حضور دختران و پسران های فیزیکی و کمّالیتتجزیه و تحلیل کرد، ورزش و فعّ

ی، دختران و پسران بدنصان علوم ورزشی و تربیتدر این عرصه است. در واقع، از نظر متخصّ

-خویشتن اقیت، توسعةهای ورزشی به خودابرازی، خلّهای بدنی و حرکتالیتاز طریق فعّ

(. 208)همان:  شوندعد جسمانی خویش نایل میدوستی مثبت، کسب و درک بهتر از بُ

زیادی به تفسیر نگاه  های ورزشی هر دو جنس تا حدّالیتشده از نوع و میزان فعّارائه الگوهای

 پردازند.ایگاه زنان و مردان در اجتماع میریزان کتب درسی در به تصویر کشیدن جبرنامه
 

 

                       

 
 

 34: 1398کتاب عربی پایه نهم،                                        33: 1398کتاب عربی پایه هفتم، 

 لاوّ طةهای درسی عربی متوسّورزشی در کتابهای الیت: جنسیت و فع2ّشکل

 

 را میان  %15، اختالف درصدی حدود 6 فه در جدول شمارۀنتایج بررسی این مؤلّ

نفع  دهد که گویای وجود نابرابری جنسیتی بههای ورزشی زنان و مردان نشان میالیتفعّ

جنس دختران و پسران،  دوهای ورزشی هریک از الیتتر موارد، فعّمردان است. تقریباً در  بیش

 . ا و بدون حضور جنس مخالف استمجزّ

 
 لاوّ طةهای عربی متوسّتحصیلی  در کتاب های ورزشی به تفکیک جنس و پایةیتال: توزیع نسبی تصاویر فع6ّجدول 

 توزیع نسبی اسامی           

 

 های تحصیلیپایه

 تصاویر افراد

تعداد کل تصاویر فعالیت 

 ورزشی

ورزشی دختران  فعالیت

 و زنان

فعالیت ورزشی پسران 

 و مردان

 11   7 18 فراوانی هفتم 

 %1/61 %9/38 %100 درصد

 6 4 10 فراوانی هشتم 

 %60 %40 %100 درصد
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 2 3 5 فراوانی نهم 

 %40 %60 100% درصد

 19 14 33 فراوانی مجموع سه پایه 

 %5/57 %5/42 %100 درصد

 

های ورزشی الیتشود که پراکندگی مطرح شدن فعّتحقیق چنین دریافت میاز نتایج این 

ای که در تصاویر به گونه ؛استهای درسی عربی سیر نزولی داشتهببرای زنان و مردان در کتا

درس به نمایش  2نهم فقط  درس و پایة 6درس، پایة هشتم  8یة هفتم های عربی پاکتاب

های ورزشی الیتطیف بسیار وسیعی از فعّ ،است. از طرف دیگرهای ورزشی پرداخته شدهالیتفعّ

، شطرنج، تنیس، کوهنوردی چون فوتبال،ه پسران و مردان اختصاص یافته که شامل مواردی همب

برای های ورزشی الیتع فعّتنوّ کی با فراوانی بیشتر رشتة فوتبال است.والیبال، دو و میدانی و اس

 .لیبال، کوهنوردی و کاراته استهایی چون تنیس، وامل رشتهتنها شا دختران و زنان اندک و

 بازتاب حضور دختران و زنان در  ،های این تحقیقدیگر در یافته نکتة قابل مالحظة

یر ورزشی کتاب درسی است و این مسأله به های دریافت جایزه )مدال و جام( در تصاوعرصه

 د.کنهای ورزشی کمک شایانی میپیروزی و قهرمانی در صحنه زنان در تقویت روحیة

 

 . جنسیت و مشاغل6-6

 جوامع، نیروی انسانی یکی از ذخایر مهم و با ارزش محسوب  ه به این که در همةبا توجّ

یت اگر  این جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار، از توان الزم و مدیر ،شودمی
های اقتصادی و قیتنیروهای کارآمد برخوردار نباشند، به موفّ گیری از همةبا کفایت در بهره

اشتغال در عصر جدید، بررسی این مقوله در  ت مسألةیّیابند. نظر به اهمّاجتماعی دست نمی
دهند یآموزان را تحت تأثیر قرار مهای درسی به عنوان ابزاری که زندگی اجتماعی دانشکتاب

غلی بر حسب جنسیت و به تفکیک زیع نسبی عناوین شتو 7 یابد. جدول شمارۀضرورت می
 دهد.ل نمایش میاوّ طةهای درسی عربی متوسّتحصیلی در کتاب پایة
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    18: 1398کتاب عربی پایه هفتم،  -فروشکتاب                            35: 1398کتاب عربی پایه هشتم،  -کشاورز 

 لاوّ طةدرسی عربی متوسّهای : جنسیت و مشاغل در کتاب3شکل 

 
 لاوّ طةهای درسی عربی متوسّتحصیلی در کتاب غلی بر حسب جنسیت و به تفکیک پایة: توزیع نسبی عناوین ش7جدول 

 توزیع نسبی                   

 عناوین                     

 های تحصیلیپایه

 عناوین شغلی

 تعداد کل 
 های شغلیعنوان

 عناوین شغلی مردانه زنانهعناوین شغلی 

 هفتم
 18 12 30 فراوانی

 %60 %40 %100 درصد

 هشتم
 25 11 36 فراوانی

 %5/69 %5/30 %100 درصد

 نهم
 30 6 36 فراوانی

 %3/83 %7/16 %100 درصد

 مجموع سه پایه
 73 29 102 فراوانی

 %6/71 %4/28 %100 درصد

مشاغل به وجود تبعیض جنسیتی فاحش بین مردان های عربی در محور نتایج تحلیل کتاب

در هر سه پایه به طور  7های جدول درصد( اشاره دارد. مطابق داده 43و زنان )اختالف درصدی 

درصد( به  4/28عنوان شغلی ) 29درصد( به مردان و تنها  6/71عنوان شغلی )معادل  73کلی 

از  ،زنان در موقعیت کار و اجتماع رنگحضور کم ،است. به این ترتیبزنان اختصاص یافته

 ه در این تحقیق است.نکات قابل توجّ

های عربی، مشاغل زنانه و مردانه از لحاظ شده در عناوین شغلی کتابهای انجامطبق بررسی

تقسیم نیازمندی به تحصیالت و آگاهی از نظریات علمی و نیازمندی به تجربه و مهارت به دو دسته 

ز نیازمند آگاهی ا طبيبة، مدّرسة، کاتبة و...درصد مشاغل مانند  7/66هفتم  ربی پایةاند. در کتاب عشده
ند. هستسائقة، فّّلحة و...درصد نیازمند تجربه و مهارت مانند  3/33و  نظریات علمی و تحصیالت

 3/83هم و در پایه ن 2/27درصد و  8/72هشتم برای زنان به ترتیب  این نتایج در کتاب عربی پایة

نتایج به ترتیب در بررسی این دو شاخص برای مردان،  ،. از سوی دیگردرصد است 7/16صد و در

درصد مشاغل محتاج به  4/44درصد مشاغل نیازمند تحصیالت و  6/55هفتم  در کتاب عربی پایة
هشتم به همین  عربی پایة . این نتایج برای کتاباست جنّار، سائق و ...کسب تجربه و مهارت مثل 

 است. 3/43و  7/56نهم  درصد و برای کتاب پایة 40درصد و  60ب ترتی
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های جنسیتی از نظر میزان تأثیرگذاری بر نابرابری جنسیتی در فهبندی مؤلّاولویت 6-7
 ل اوّ طةهای درسی عربی متوسّکتاب

دهد. می جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل محتوا بر اساس روش آنتروپی شانون را نشان
های درسی عربی تأثیرگذار بر نابرابری جنسیتی در کتاب فةترین مؤلّبا این جدول، مهممطابق 

ترین تیّاهمّ(( و کم1736/0ت )یّ)با باالترین ضریب اهمّ« تصاویر جنسیتی»فه اول مؤلّ طةمتوسّ
-واژه»های هف(( است. مؤل1582/0ّت )یّترین ضریب اهمّ)با پایین« ضمایر جنسیتی» فه نیزمؤلّ

به ترتیب دارای « های جنسیتیالیتفعّ»و « اسامی افراد»و « عناوین شغلی»، «های جنسیتی

 های دوم، سوم، چهارم و پنجم هستند.اولویت
 

 طةهای درسی عربی  متوسّهای مورد بررسی نابرابری جنسیتی  در کتاب: میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفه 8جدول 

 ل اوّ

 ضریب اهمیت بار اطالعاتیمیزان  هامؤلفه

 0,1677 0,458 های جنسیتیواژه

 0,1667 0,455 اسامی افراد

 0,1582 0,432 ضمایر مذکر و مؤنث

 0,1736 0,474 تصاویر جنسیتی

 0,1661 0,454 های ورزشیفعالیت

 0,1676 0,458 عناوین شغلی

 نابرابری جنسیتیل از منظر اوّ طةهای درسی عربی متوسّبندی کتاباولویت 6-8
 تاپسیس ارائه  گیری چند معیارۀارگیری روش تصمیمکه نتایج حاصل از ب ،در این بخش

ها که فهت( هریک از مؤلّیّپس از به دست آوردن وزن )ضریب اهمّ ،شود. در این روشمی

 منظور،آل مثبت و منفی تعیین شوند. به همین ایده هایحل، باید راهاال ارائه شدنتایج آن در ب

های بندی کتاببعدی برای رتبه د. مرحلةمحاسبات موردنیاز آماری در این زمینه انجام ش

-حل ایدهآل منفی و راهحل ایدهاقلیدسی به ازای راه ، محاسبة اندازۀ فاصلةدرسی تحت مطالعه

 است. نشان داده شده 9 آل مثبت است که نتایج محاسبات در جدول شماره

 
 آل مثبت و منفیهای ایدهحلهای درسی عربی تحت مطالعه( با راهها )کتابزینه: فاصله گ9جدول 

 آل مثبتاندازه فاصله با ایده آل منفیاندازه فاصله با ایده های تحصیلیپایه
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 0,093 0,184 هفتم

 0,060 0,178 هشتم

 0,134 0,114 نهم

ها است. با استفاده از ینهبرای هریک از گزCLi  آخر در تکنیک تاپسیس محاسبه مرحلة

آل منفی مقدار این شاخص آل مثبت و ایدههای ایدهحلاقلیدسی به ازای راه اندازۀ فاصلة

های مختلف تحصیلی متوسطه اول از های درسی عربی در پایهمحاسبه شد و براساس آن کتاب

 هریک از این  و رتبهCLi  مقدار 10بندی شد. در جدول شماره نظر نابرابری جنسیتی رتبه

تر باشد، آن کتاب از نظر نابرابری است. هرچه امتیاز کتاب بیشص شدههای درسی مشخّکتاب

شود، اهده میتری قرار دارد. همانطور که در جدول مشجنسیتی در وضعیت بهتر و مطلوب

ری ترین میزان نابرابل )کماوّ دارای رتبة 747/0شاخص هشتم با  کتاب درسی عربی پایة

ترین میزان دارای رتبة سوم )بیش 459/0جنسیتی( و کتاب درسی عربی پایة نهم با شاخص 

 نابرابری جنسیتی( است.
 

 CLi  های درسی عربی تحت مطالعه براساس مقداربندی کتاب: رتبه10جدول 

 رتبه CLi های تحصیلیپایه

 2 0,665 هفتم

 1 0,747 هشتم

 3 0,459 نهم

 گیرینتیجه -7
 داد نشان گانهشش محورهای در طهل متوسّاوّ دورۀ درسی هایکتاب تحلیل از حاصل هاییافته

ضمایر » ،«زنانه و مردانه اسامی» فةمؤلّ در چهار طهمتوسّ لاوّ دورۀ عربی هایکتاب ی،کمّ نظر از

-فهمؤلّ در اامّ ،هستند جنسیتی تبعیض دارای «مشاغل» و «ورزشی هایالیتفعّ» ،«رث و مذکّمؤنّ

 ،محورها این بین ناچیز اختالف درصد به توجه با ،«کتاب تصاویر و جنسیتی هایواژه» های

تصاویر با این  فةدر مؤلّ( 2019) همکاران و زارع پژوهشدارد. نتایج  وجود جنسیتی تساوی

 و انزن یبیترک ریتصاو ،ه پژوهشگران در بررسی حاضرپژوهش همسو و هماهنگ است؛ البتّ

 بر ترشیب مرد با ریتصاو تعدادان را نیز مورد ارزیابی قرار دادند و نتایج روشن کرد که  مرد

 .دارد غلبه ترشیب زن با ریتصاو تعداد
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 هاکتاب ظاهر و شکل در که تغییراتی وجود با ،تحقیق این هایبررسی بنابر ،از لحاظ کیفی

 تبعیض اندتوانسته یحدّ ه تاالبتّ ؛اندنبوده موفق جنسیت مقولة فان درمؤلّ است،گرفته صورت

 هاینقش در هم باز زنان که گفت توانمی ،وجود این با کنند. حذف موارد بعضی در را جنسیتی

است؛ بنابراین ها به طور کامل برقرار نشدهاند و تساوی جنسیتی در این کتابقرار گرفته ایحاشیه

(، فروتن 1389(، فروتن )1385(، حجازی )1993نتایج این پژوهش با مطالعات جرباوی)

نتایج پژوهش ( همسو است. 2017(، امیلیا وهمکاران )2002(، گو و ژائو )1995(، ساکیتا )1390)

عی نو(« 1995کانینگ ورث  )»انتخابی  زبینة( که در حقیقت بر اساس با2019زارع و همکاران )

راستا ها با این پژوهش در یک فهها است در برخی مؤلّبررسی و ارزیابی انتقادی و فرهنگی کتاب

-ترین و دقیقجنسیت را به صورت ویژه و با به کارگیری رایج نبود؛ زیرا پژوهش حاضر مسألة

ی های داخل و خارج از کشور مورد ارزیابی قرار داده و تاثیر تداخلهای پژوهشفهترین مؤلّ

 فة( در مؤل2019ّنتایج پژوهش زارع و همکاران ) ،است. برای نمونهها را به حداقل رساندهفهمؤلّ

های له بدان جهت است که ایشان در بررسیاین پژوهش مطابقت نداشت و این مسأمشاغل با 

 ،در حالی که بررسی حاضر ؛اندمشاغل را در تصاویر کتاب مورد تحلیل قرار داده فةمؤلّ ،خود

ها کاهش فهثیر تداخلی مؤلّا مورد ارزیابی قرار داده تا تأمشاغل و تصاویر را به صورت مجزّ فةمؤلّ

 است.های آماری تشریح شدهها با آزمونفهیابد؛ همچنین بار معنایی مؤلّ

 مشارکت کاهش سبب مردان نفع به جنسیتی تبعیض وجود مشاغل، فةبررسی مؤلّ در

 شغلی عناوین تخصیص ،رو این از .دشومی جامعه توسعه روند در تأخیر و زنان اجتماعی

 امروز جامعة هایواقعیت با نابرابری این الزم و امری عربی درسی هایکتاب در زنان به بیشتر

 سیاسی هایالیتفعّ عرصة در ،خانواده در تنها نه امروزی زنان که چرا است؛ تضاد در یحدّ تا

ث و مؤنّ جنس دو بین تعادل ایجاد با درسی هایاند. کتابدرخشیده خوش اقتصادی و... و

بررسی  در کنند. استفاده کشور آبادانی و پیشرفت راه در زنان بالقوۀ نیروی از توانندمی رمذکّ

 ندۀآی به یابیدست منظور به جنس دو هر برای دانش و علم کسب ارزش به هتوجّ ،فهاین مؤلّ

  درسی نونگاشت است. هایکتاب در مثبت نقطة ،بهتر شغلی

 در هرچند ورزشی، مسابقات عرصة در زنان مشاهدۀ ،طهمتوسّ لاوّ دورۀ هایکتاب در

 و جام دریافت و بانوان قهرمانی هایصحنه کشیدن تصویر به ،استبوده ناچیز مردان با مقایسه

د. نهاد آموزش و شومی در آنها نفس تعزّ روحیة تقویت سبب تصاویر کتاب در مدال
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اجتماع، با کمک برنامه درسی خود تأثیر شگرفی بر  پرورش، به عنوان یکی از کارگزاران مهمّ

 گذارد. آموزان میهای ورزشی دانشالیتفعّ

های جنسیتی عالوه بر نتایج به دست آمده در بررسی واژه ،شودطور که مالحظه می همان

اسالمی  -در فرهنگ ایرانی« مادر»فه، به تبیین جایگاه واالی وجود تساوی جنسیتی در این مؤلّ

میان  از داد، نشان آنتروپی شانون روش اساس بر محتوا تحلیل از حاصل است. نتایجپرداخته

فة ها، مؤلّاین کتاب در جنسیتی نابرابری بر تأثیرگذار فةمؤلّ ترینمهم ،های مورد بررسیفهمؤلّ

 است. « ضمایر جنسیتی» نیز فهمؤلّ ترینتیّاهمّکم و «تصاویر جنسیتی »

 معیارۀچند گیریتصمیم روش از استفاده با ،گرفتهصورت هایبررسی از پس یکلّ طور به

 و جنسیتی نابرابری میزان کمترین «هشتم» پایة عربی درسی کتاب که ص شدمشخّ ،تاپسیس

 است.داشته را جنسیتی نابرابری میزان ترینبیش «نهم» پایة عربی درسی کتاب

 هایکتاب موقعیت زنان در اجتماعی، بر شناسزبان و فمینیست ،16اسپندر که طور همان

 زنان ت حضور نامحسوسعلّ به ،(86: 1383)بار،  کندمی اشاره نامرئی موجوداتی عنوان به درسی

 نامرئی نقش بر هافهمؤلّ تمامی در تقریباً نیز تحقیق این هاییافته عربی، درسی هایکتاب در

 تلویحی صورت به مردان، به بیشتر شغلی عناوین تخصیص مانند مواردی دارد. در اشاره زنان

نامرئی  پدر پدیده این و شودمی کمرنگ فرزندان از مراقبت مانند هایینقش در مردان حضور

(Anderson and Hamilton, 2005:150) کندمی تأیید را.  

 پیشنهادها
ه به موضوع این پژوهش های درسی با توجّتبعیض جنسیتی در کتاب پدیدۀدر راستای رفع 

 شود:پیشنهاد می

 هاپژوهش قبیل این نتایج به بیشتری هتوجّ آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان 

 بپردازند. زن جنس به نسبت آمیزتبعیض نگاه اصالح به بیشتری تدقّ با فانمؤلّ تا کند

 با محوریت جنسیت در سایر دروس و مقاطع تحصیلی های مشابه اجرای پژهش

 رسد.مطلوب به نظر می

  های درسی مورد ارزیابی جنسیت را در کتاب دارند مسألة به پژوهشگرانی که قصد

های درسی، همزمان با بررسی کتاب ،شود در صورت امکانپیشنهاد می ،قرار دهند

                                                                                                                                        
16 -Spender 
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دهند تا  ضمن آگاهی از وضعیت آموزان دختر و پسر را نیز تحت مطالعه قرار دانش

 آید.تری به دستتر و دقیقنتایج جامع ،فراگیران
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 منابع و مآخذ -8

 منابع عربی
   کريمقرآن. 
 ( ،1993جرباوي، تفيدة ،)2، العددمجلة شؤون المرأة، «اجلنسوية يف بعض کتب األطفال املدرسية»م ،

 .52-74صص 
 ( ،2015دحّلن، عمر علي ،)کتب اللغة العربية للمرحلة األساسية األولی يف فلسطنی  صورة املرأة يف»م» ،

 .389-405، صص 16، العددمجلة البحث العلمي فی التربیة
 والعمر والطبقة جتماعی االجتليات النوع »م(، 2019اصغر کارگر، )زارع، ساجد، حسنی کيانی وعلی

مجلة الجمعیة ، «(جتماعيا)تقييم  إيران يف کتب العربية املدرسية باملرحلة الثانوية األولی يفجتماعية اال
 .21-40، صص 50، فصلية علمية حمکمة، العدداإليرانیة للغة العربیة وآدابها

 دفرت تأليف کتابعربی پايه هفتم دورە اول متوسطهش(. 1398) ،سازمان پژوهش وبرنامه ريزی آموزشی .
  ن.سّلمی ايراهای درسی عمومی ومتوسطه نظری. وزارت آموزش و پرورش مجهوری ا

                                                             ، (1398 .)های درسی عمومی . دفرت تأليف کتابعربی پايه هشتم دورە اول متوسطهه.ش
 .ومتوسطه نظری. وزارت آموزش و پرورش مجهوری اسّلمی ايران

                                                             ، (1398 .)های درسی عمومی دفرت تأليف کتاب عربی پايه نهم دورە اول متوسطه.ه.ش
 .وزارت آموزش و پرورش مجهوری اسّلمی ايران ،ومتوسطه نظری

 مجلة «مکانة املرأة يف کتب املدرسية )کتب اللغة الکوردية أمنوذجاً(» م(،2014) ،عبدالّله، بشکوس جعفر ،
 .212-227، صص 1، العددB))2اجمللد  ،جامعة زاخو

 ( ،2009عطية، حمسن علي ،)املناهج للنشر والتوزيع، عمان،  ، دارالمناهج الحديثة وطرائق التدريسم
 األردن.

 
 منابع فارسی

 ،تهران ،یعراق نجم ژهیمن: ترجمه ،زنان شناسیجامعه ،(ش1381) واالس، کلر و پامال آبوت :

 .ین نشر
 ( ،1380آذر، عادل ،)ها در تحلیل توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش دادهبسط و »ش

، 37و 38، شماره 11، سال)س(، دانشگاه الزهرافصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی، « امحتو

 .1-18صص
 نشر صدف.قم ،فمینیسم ،(ش1385)، اسحاقی، سید حسین و دیگران : 

 ( ،1380اعزازی، شهال ،)تحلیل جنسیتی در ایرانتحلیل ساختاری جنسیت، نگرش بر ش ،

 .36-83تهران: دانشگاه شهید بهشتی، صص
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 اصفهان: ریزی در اقتصاد و مدیریتهای برنامهکاربرد مدلش(، 1389اله، )اکبری، نعمت ،

 جهاد دانشگاهی)دانشگاه اصفهان(.
 حبیب احمدی و بیتا شایق :ترجمه ،شناسی اجتماعیجنسیت و روان ،(ش1383) ،بار، ویون، 

 نوید شیراز.: شیراز

 های دوره ابتدایی: راهی به سوی اصالح سیمای زن در کتاب» ،(ش1385) ،حجازی، الهه

 (، صص87)پیاپی 3شماره  ،22دوره ، نامه تعلیم و تربیتلفص، «های برابردستیابی به فرصت

145-121. 

 ( ،1385ربانی، رسول و ابراهیم انصاری ،)ماعیهای اجتشناسی قشرها و نابرابریجامعهش ،

 اصفهان: دانشگاه اصفهان.
 ( ،1390رسولی، مهستی و زهرا امیرآتشانی ،)تهران: تحلیل محتوا با رویکرد کتاب درسیش ،

 قدیانی.
 ( ،1389ستوده، هدایت اهلل ،)تهران: آوای نور.شناسی اجتماعیروان ، 
 های درسی مدارس ایرانپذیری جنسیتی در کتابجامعه» ،(ش1389) ،فروتن، یعقوب» ، 

 .195-216 ، صص3، شماره 8 ، دورهزن در توسعه و سیاست )پژوهش زنان(فصلنامه 

 ( ،1390فروتن، یعقوب ،)های زبان زنان و زبان: بازنمایی هویت جنسیتی در کتاب»ش

، شناختی زنانروان -فصلنامه مطالعات اجتماعی، «فارسی، عربی و انگلیسی مدارس ایران

 .161-181، صص2، شماره9سال

 قم: محتشم.شناسی آموزش و پرورشجامعهش(، 1381زاده، آذر، )قلی ، 
 تهران: سمت.ریزی آموزشیمبانی برنامهش(، 1394پور، بهرام، )محسن ، 
 تحلیل محتوای مقایسه» ،(ش1394) نوروزی،و رضاعلی  قاسمی ، وحیدنژاد، رعنامحمدتقی-

فصلنامه ، «های جنسیتینابرابری نقشکید بر أهای درسی ایران و سوریه با تای تصاویر کتاب

 .17-38 صص (،57، )پیاپی1، شماره26، سال شناسی کاربردیجامعه

 های درسی تحلیل محتوای کیفی کتاب، (ش1394) ،منصوری سیروس اله ومرزوقی، رحمت

، 4، شماره13دوره  ،، زن در توسعه و سیاستگیری جنسیتیدوره ابتدایی از منظر جهت

 .469-485ص ص

 ( ،ش1371میرلوحی، سیدحسین ،)«ای در جستجوی معیارهایی برای انتخاب محتوا )زمینه

، 30، شماره فصلنامه تعلیم و تربیت، «برای بحث پیرامون مسئله محتوای آموزشی(

 .36-68صص
 ( ،1394یارمحمدیان، محمدحسین ،)تهران: یادواره.مبانی و اصول برنامه ریزی درسیش ، 
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 من منظور االنحیاز الجنسانيللمرحلة اإلعدادية  "العربیة"كتب تحلیل محتوی  
 "تابسیس"و" شانون "آنتروبی على تقنیتي ء  بنا

  أصیلةنوع المقالة: 
 3، عباس زارعي تجره2، مريم جالئي*1فاطمه ايراندوست

   طالبة دکتوراه يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة کاشان1
   أستاذ مساعد يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة کاشان2

 يف تعليم اللغة اإلجنليزية جبامعة کاشان ك  أستاذ مشار 3
 

 صالملخ  
هتمامات البشرية يف اال أهمّ  ندما  فيه منللدخول يف اجملتمع واال إعدادهمتعليم جيل الشباب و  کانت والتزال قضية     

عبارة ب النوع االجتماعي يف دراسة العّلقات التعليمية املختلفة مع اجملتمع. قضيةجتاهل نا الميكن. التارخيية عصورالخمتلف 
 نظام هذا هو ما يبحث عنه، لتحقيق املساواة بنی اجلنسنی حملاولةاالناس للوصول إىل أعلى مستوى اإلنسانية و  ربيةت ؛أخری
 حصةلكتب املدرسية بشكل مباشر وغي مباشر لمن بنی مكونات النظام التعليمي،  .طبقاته املخفية التعليم يفو  الرتبية

 عليه .هذه الدراسة إىل تقييم هذه األداة التعليمية من وجهة نظر النوع االجتماعي تهدف. إلزالة التمييز بنی اجلنسنیاألسد 
املفردات  يهأال و  يف ستة عناصر 1398- 99 ت دراسة مجيع الكتب العربية للمرحلة اإلعدادية من العام الدراسيتّ قد ف

والذكر، وتوظيف الضمائر لإلناث والذكور، والصور، واستخدام أمساء األنثی األنوثة والذكورة( اخلاصة بالنوع االجتماعي )
. إضافة علی ذلك تكرار املفردات وحتليل احملتویعدد جلمع البيانات وحتليلها استخدمنا  .والنشاطات الرياضية، واملهن

ّفنا منهج منهج تقييم آنرتوبی شانون هادفنی حتديد مدی أمهية العناصر املدروسة يف الكتب عينة البحث كما وظ استخدمنا
ها أمهّ  ءا أثری نتائج البحث فجامّ  ؛تابسيس ألخذ قرار متعدد املعايي لتصنيف الكتب من حيث عدم املساواة اجلنسانية

املفردات يف عنصري  كتب املدروسةال يفأكثر من السابق املساواة بنی اجلنسنی )األنثی والذکر(  تّلحظاآليت:  على الشكل
تقوية بعض  ز لصاحل الرجال يف بعض اجملاالت. إنّ زال نواجه التمييز والتحيّ الن، ولكن والصور اخلاصة بالنوع االجتماعي

القيم حنو التعّلم للجنسنی، وإشعال روح البطولة يف النشاطات الرياضية للنساء، وجتسيد املكانة اجللية لألم تعّد من النقاط 
 .كتب العربية اجلديدة التأليف هلذه املرحلةلاإلجيابية ل

 
، منهج تابسيس منهج تقييم آنرتوبی شانونالعربية املدرسية، حتليل احملتوی،  اللغةاجلنسانية، كتب  :الرئیسةالكلمات 

 ألخذ القرار متعدد املعايي.
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Abstract 
One of the most important concerns of mankind in all historical periods has been 
the issue of educating the young generation to enter their community and 
socialize. In the study of the different relations of education with society, one 
cannot ignore the issue of gender. In other words, to educate people who have 
reached the highest level of humanity and to strive for equality between men and 
women in an enlightened perspective, it is desirable that education in its hidden 
layers be followed. Among the components of the education system, textbooks 
are directly and indirectly involved in the elimination of gender discrimination 
between men and women. This study aimed to evaluate this educational tool 
from the perspective of gender orientation. In this regard, all Arabic books of the 
first semester of the academic year 1398-99 were studied in six components: 
gender words, female and male names, female and male pronouns, pictures, 
sports activities, and occupations. In order to collect and analyze the data, two 
approaches to word frequency and content analysis were used. In addition, the 
Shannon entropy weighting method was used to determine the coefficient of 
importance of the components studied in the Arabic textbooks under study and 
the TOPSIS Multi-criteria decision making method was used to prioritize the 
Arabic textbooks under study from the perspective of gender inequality. The 
results showed that in the reviewed books, some components of gender equality 
such as gender words and pictures were more balanced, but gender inequality 
remained in some areas. Strengthening values such as the acquisition of science 
and knowledge for both sexes, reinforcing the spirit of heroism in sports for 
women, and highlighting the high status of motherhood are some of the 
highlights of this year's books. 
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