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 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
 .2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
 .3دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کاشان
تاریخ پذیرش1399/04/25 :

تاریخ دریافت1398/09/13 :

چکیده
یکی از مهمترین دغدغههای بشر در تمام ادوار تاریخی ،مقولة تعلیم و تربیت و پرورش نسل جوان برای
ورود به اجتماع و جامعهپذیری آنان بودهاست .در مطالعة مناسبات مختلف تعلیم و تربیت با جامعه ،نمیتوان از
مسألة جنسیت غافل ماند .تعلیم و تربیت در الیههای پیدا و پنهان خود در پی تربیت انسانهایی است که از
مرحلة ادنای انسانیت به مرتبة عالی آن دستیابند و از جمله با نگاهی روشنفکرانه ،سعی در رعایت حقوق
جنسیتی افراد جامعه داشتهباشند .از میان اجزای نظام آموزش و پرورش ،کتابهای درسی به طور مستقیم و
غیرمستقیم در القای درست یا نادرست نقشها و تصاویر جنسیتی زنان و مردان نقش دارند .علیرغم این که
نحوۀ انعکاس جنسیت در کتابهای درسی اهمّیّت فوقالعاده دارد ،در تحقیقات پیشین مربوط به آموزش زبان
عربی در ایران ،این موضوع بررسی نشدهاست .در این پژوهش سعی شده تا این ابزار آموزشی از منظر جهت-
گیری جنسیتی مورد ارزیابی قرار گیرد .در این راستا ،کلیه کتابهای عربی دورۀ اوّل متوسّطة سال تحصیلی -99
 1398در  6مؤلّفةواژههای جنسیتی ،کاربرد اسامی زنانه و مردانه ،کاربرد ضمایر مؤنث و مذکّر ،تصاویر ،فعّالیت
های ورزشی و مشاغل ،مورد مطالعه قرار گرفتند .به منظور گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهها ،دو رویکرد
بررسی فراوانی واژهها و تحلیل محتوا به کار گرفتهشد .عالوه بر این روش ،وزندهی آنتروپی شانون برای تعیین
ضریب اهمّیّت مؤلّفههای مورد بررسی در کتابهای درسی عربی تحت مطالعه و روش تصمیمگیری چند
معیارۀ تاپسیس برای اولویتبندی کتابهای درسی عربی تحت مطالعه از منظر نابرابری جنسیتی مورد استفاده
قرار گرفتند .نتایج بررسیها نشان داد که در کتب بازنگریشده ،در مؤلّفههای «واژههای جنسیتی و تصاویر
کتاب» تعادل بیشتری بین دو جنس ایجاد شدهاست ،امّا همچنان نابرابری جنسیتی در برخی زمینهها به چشم
میخورد .تقویت ارزشهایی چون کسب علم و دانش برای هر دو جنس ،تقویت روحیة قهرمانی در عرصههای
ورزشی برای زنان و ترسیم جایگاه واالی مادر از نکات مثبت کتابهای این دوره است.
کلید واژهها :جنسیت ،کتابهای درسی عربی ،تحلیل محتوا ،روش وزندهی آنتروپی شانون ،روش
تصمیمگیری چندمعیارۀ تاپسیس.

* نویسنده مسئول

maryamjalaei@gmail.com
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 -1مقدّمه
نظام آموزشی یکی از نظامهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشور محسوب میشود.
امروزه آموزش و پرورش به دلیل ارتباط مستقیم و تنگاتنگی که با تغییرات و تحوّالت جامعه
در شاخههای فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ... ،داشته ،به عنوان یکی از اهرمهای مهمّ تحوّل و
تحرّک اجتماعی و عامل گسترشدهنده رفاه و پیشرفت و توسعة کشور شناخته شدهاست؛ لذا
اهمّیّت و ارزش آموزش و پرورش و ارتباط وسیع و همهجانبة آن با زندگی افراد اقتضا میکند
تا بررسی ابعاد و الیههای پنهان این نهاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی اثرگذار ،مورد توجّه
قرار گیرد.
مدرسه به عنوان یک مؤسسة آموزشی که روند تعلیم و تربیت را به صورت آگاهانه و
مطابق با اهداف و برنامههای مشخّصشده دنبال میکند ،سهم به غایت مهمّی در مشخّصکردن
خطوط اصلی شخصیت افراد و آمادهکردن ایشان برای پذیرش نقشهای اجتماعی بر عهده
دارد .آموزشی که در کالسهای درس صورت میپذیرد ،جایگاهی اساسی در توسعة ساختار
فکری فراگیران و کارکرد بسزایی در به دست آوردن ارزشها و گرایشهای اجتماعی رایج در
جامعه و عمل در جهت تثبیت آنها دارد .کتابهای درسی به عنوان بارزترین شکل بیان برنامة
درسی در این نهاد شناخته شدهاند (األغا 2 :2012 ،نقل از عبداهلل .)213 :2014 ،این کتابها به دانش-
آموز امکان میدهد تا بداند چه چیزهایی را باید بیاموزد؛ از سوی دیگر ،معلم به کمک این
کتابها ،آنچه را باید آموزش دهد ،میشناسد؛ در نتیجه کتاب درسی روند آموزش و یادگیری
را برای هر دو آسان میسازد (عطیه.)313 :2009 ،
به تعبیر برخی محقّقین ،ما انسانها آخرین حیوانات اجتماعی هستیم که در جامعه شکل
گرفتهایم و به نوبة خود ،شکل و ساختاری به جامعه بخشیدهایم و کیفیتی به نام «انسانیت» فقط
از طریق زندگی اجتماعی و پذیرش صحیح نقشهای جنسیتی به دست میآید
 .)11گاهی در مناسبات اجتماعی میان افراد ،شاهد نابرابریهایی در رفتار با مردان و زنان به
(قلیزاده:1381 ،

صورت آشکار و نهان هستیم .در این رابطه ،خداوند در قرآن به مسألة برابری میان مردان و
زنان اشاره میکند و منشأ پیدایش همة آدمیان را یکی میداند؛ آنجا که در سورۀ مبارکة
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َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُش ُعوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم
حجرات میفرماید﴿ :يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ
ِع َ ِ
ِ
يم َخبِيٌ ،﴾2به تساوی ذاتی همگان داللت دارد.
ند اللَّه أَتْ َقا ُك ْم إ َّن اللَّهَ َعل ٌ
از آنجایی که جامعة انسانی متشکّل از دو نیمة زن و مرد است و این دو نیمه ،ناگزیر،
برای دوام و بقای زندگی ،نیازمند یکدیگرند ،اهمّیّت تساوی جنسیتی در این معادله چنان
مسلم و مورد قبول است که امروزه اکثریت کشورهای جهان ،اصالحات آموزشی خود را در
راستای این هدف آغاز کردهاند.
پذیرش نقشهای جنسیتی عمدتاً در سنین مدرسه و در دوران کودکی و نوجوانی شکل
میگیرد و با توجّه به این که یکی از موضوعات اساسی در حوزۀ مطالعات زنان بررسی
مناسبات بین زبان و جنسیت است ،پژوهش حاضر به بررسی کتابهای درسی زبان عربی
دورۀ متوسّطة اوّل پرداختهاست تا بدین ترتیب ،پرده از الیههای پنهان این کتابها از منظر
جهتگیری جنسیتیشان بردارد .همان طور که الکوف )1975 ( 3در کتاب مشهور خود« ،زبان و
جایگاه زنان ،»4به این نکته اشاره کردهاست که یک همبستگی مستقیم بین نابرابری در زبان و
نابرابری در منزلت اجتماعی وجود دارد؛ زیرا از نظر او ،زبان دربردارنده و مجسّمکنندۀ
نابرابری جنسیتی است ( .)Dennison, 2005 :1عالوه بر آن ،بررسی و ارزیابی دورهای
کتابهای درسی که در سطح وسیعی در کشور مورد استفاده قرار میگیرند و ارائة اطّالعات
موثّق پژوهشی مبتنی بر تحلیل محتوای آنها میتواند در تهیه و تدوین ،به کارگیری ،و بازنگری
این متون راهگشا باشد.

 -2سؤال و فرضیة پژوهش
نظر به اهمّیّت کتابهای آموزش زبانهای خارجی از جمله زبان عربی ،این پژوهش با بررسی
مجموعه کتابهای عربی دورۀ اوّل متوسّطه ،در صدد پاسخگویی به سؤال کلیدی زیر است:
ـ وضعیت کتابهای درسی عربی موجود براساس رویکرد جنسیتی چگونه است؟
فرض برآن است که با توجّه به تغییرات صورت گرفته ،نابرابری جنسیتی شدیدی در
کتابهای درسی عربی به چشم نخورد و کتابهای نونگاشت ،متناسب با وضعیت هر دو
جنس در اجتماع ،در صدد آموزش مفاهیم ارزشمندی برای زندگی باشند.

 -3پیشینة پژوهش
 -2قرآن مجید ،سوره حجرات آیه 13
3- Lakoff
4- Language and Womens Place
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پس از بررسیهای انجام شده در منابع اطّالعاتی ،مشخّص شد که تا کنون پژوهشی با موضوع
مشابه تحقیق حاضر بر روی کتابهای عربی نونگاشت به صورت ویژه و بر اساس تکنیکهای
دقیق آماری به منظور تعیین میزان اهمّیّت مؤلّفههای جنسیتی و اولویتبندی کتابها از این منظر،
انجام نشدهاست .در زمینة بازنمایی مسألة جنسیت در سایر کتب درسی پژوهشهای پراکندهای
صورت گرفتهاست .همچنین مقولة جنسیت در کتابهای نونگاشت به صورت ضمنی و مختصر در
برخی تحقیقات مورد مطالعه قرار گرفتهاست که در ادامه به بارزترین آنها اشاره خواهد شد.
از جمله پژوهشهای صورتگرفته به زبان عربی میتوان به نتایج پژوهش جرباوی
( )1993بر روی کتابهای عربی ،علوم و حساب دورۀ ابتدایی کشور فلسطین به روش تحلیل
محتوای کمّی و کیفی اشاره کرد .نتایج این پژوهش نشان داد زنان در کتابهای مورد بررسی به
عنوان افرادی دارای شخصیت ضعیف و وابسته و مردان دارای شخصیت شجاع و دوراندیش و
متعادل توصیف شدهبودند .زارع و همکاران( )2019به بررسی نمود جنسیت ،مراحل سنّی و طبقة
اجتماعی در سه کتاب درسی عربی دورۀ اوّل متوسّطهای پرداختند که در سالهای اخیر تألیف شده-
اند .در این پژوهش ،سیاهة جامعهشناختی «کانینگ ورث» ( )1995به کار گرفته شدهاست .هدف از
بهکارگیری این چکلیست در بیشتر تحقیقات ،بررسی و ارزیابی انتقادی و فرهنگی محتوای کتاب-
ها است؛ بنابراین آنها با استفاده از این ابزار ،نقاط قوّت و ضعف این کتابها را از لحاظ محتوایی،
بررسی کردند تا مخاطبان را از میزان متناسب بودن بافت یادگیری و آموزش مطلع سازند .کانینگ-
ورث معیارهای کلی برای ارزیابی کتابهای درسی را در یک چکلیست ارائه کرد که مواردی
چون اهداف و رویکردها ،طرّاحی ،سازمان ،محتوای زبان ،موضوع ،روششناسی و کتاب معلّم را
در برمیگرفت ( .)AbdelWahab,2013: 57یافتهها بیانگر آن بود که کیفیت سن و طبقة اجتماعی
در این کتابها با فرهنگ ایرانی و مراحل سنّی دانشآموزان متناسب و پراکندگی جنسیت در موارد
دیداری و نوشتاری سه کتاب به شکل همگن صورتگرفتهاست؛ بنابراین در این تحقیق ،مسألة
جنسیت به صورتی گذرا و به عنوان جزئی از معیارهای بررسی در نظر گرفتهشدهاست .از پژوهش-
های انجامشده به زبان فارسی میتوان به مواردی از قبیل پژوهش حجازی ( )1385به روش تحلیل
محتوا در کتابهای دوره ابتدایی بر اساس شاخصهای جنسیتی اشاره کرد .نتایج این پژوهش
گویای آن بود که محتوای این کتابها بر هویت مستقل زنان تأکیدی ندارد .فروتن ( )1389در یک
چارچوب تئوریک فرآیند جامعهپذیری جنسیتی را در محتوای کتابهای درسی دورۀ ابتدایی مورد
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بررسی قرار داد .یافتههای این تحقیق به خوبی مؤیّد وجود سوگیری جنسیتی در مواد درسی
مدارس بود .فروتن ( )1390در مطالعة دیگری مبتنی بر روش تحلیل محتوا با بررسی چگونگی
بازنمایی هویت جنسیتی در کتابهای درسی زبانهای فارسی ،عربی و انگلیسی سابق مدارس ایران
نشان داد که پدیدۀ تقدّم مرد به اشکال مختلف در این کتابها وجود دارد .پژوهشهایی نیز با
محوریت این موضوع به زبان انگلیسی صورت گرفتهاست .بررسیهای ساکیتا )1995( 5بر روی 10
کتاب درسی ژاپنی آموزش زبان انگلیسی ،نابرابری جنسیتی شدیدی را نشان داد که شامل عدم
حضور زنان است .ساکیتا همچنین دریافت تمایل زیادی وجود داشته که زنان را بیکار یا با مشاغل
کلیشهای که به کمک مردان نیاز دارند ،نشان دهد ( .(Lee, 2016: 4گوو 6و ژائو )2002( 7کتاب
زبان ابتدایی را بررسی کردند و دریافتند که فقط یک پنجم شخصیتهای تاریخی موجود در
تصاویر زنان بودند .به گفتة آن دو ،کلیشههای جنسیتی جنس مؤنّث را پوچ و مرده نشان میدهند
( .(Lee, 2014:359-360در تحقیقی که امیلیا 8و همکاران ( )2017با موضوع جنسیت در
کالس  EFLکشور اندونزی انجام دادند ،یافتهها بیانگر آن بود که در این کتابها نقشهای
جنسیتی به روشی نامتقارن ارائه شدهاند .اگر چه تحقیقات موجود اهمّیّت توجّه به مسألة جنسیت
در کتابهای درسی را روشن میسازند ،هیچ یک از آنها نشان نمیدهد که مسألة جنسیت در کتب
مورد مطالعة پژوهش حاضر چگونه منعکس شده و آیا تعصّب خاصّ جنسیتی در انتخاب محتوا،
تصاویر ،نقشها ،تمارین و  ....بکار رفتهاست یا خیر.

 -4مبانی نظری پژوهش
محتوای کتب درسی به عنوان عنصر اصلی و هستة مرکزی برنامههای آموزشی و پرورشی،
همواره مورد توجّه نظریهپردازان آموزشی بودهاست (میرلوحی .)38 :1371 ،در برنامهریزی درسی،
مجموعه قواعد و ضوابطی وجود دارد که به همة عوامل و عناصر یادگیری (از جمله محتوای
کتب) منطق و سازمان میدهند و به فعّالیّتهای یادگیری نظام میبخشند (محسنپور:1394 ،
 ،)7-12ولی در برنامة درسی پنهان که عمدتاً مورد توجّه عوامل رسمی مدرسه نیست ،پیامهای
اصلی عبارت است از :وجود دلمشغولیهای عمده در خصوص جنسیت ،طبقه ،نژاد ،قدرت
5- Sakita
6- Guo
7- Zhao
8- Emilia
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و ...در مدرسه (یارمحمدیان .)33 :1394 ،جنسیت که موضوع این پژوهش است با جنس
تفاوت دارد .جنس یک اصطالح زیستشناختی است که به کروموزمهای مشخّصی برمیگردد
که در سلولهای بدن حمل میشود و جنسیت یک معنای اجتماعی از جنس است

(بار:1383 ،

 .)21به گفتة گیدنز 9تمایز میان جنس و جنسیت تمایزی اساسی است؛ زیرا بسیاری از تفاوت
های میان مردان و زنان دارای منشأ زیستشناختی نیستند (ربانی و انصاری .)16 :1385 ،تبعیض
جنسیتی یا رفتار ناعادالنه بر پایة جنسیت افراد ممکن است در کتب درسی بروز کند .در عمل،
گاهی تبعیض جنسیتی به معنی تبعیض علیه زنان گرفته شدهاست .با وجود این ،در بعضی
موارد حوزههایی وجود دارد که در آن ،مردان به خاطر جنسیتشان مورد تبعیض واقع شدهاند.
برای مثال به لحاظ تاریخی مردان از نگهداری کودکان محروم بودهاند (بار .)23 :1383 ،عالوه بر
این ،در بررسی پیرامون موضوع جنسیت و نقشهای جنسیتی اصطالح پدر/مرد نامرئی
) ،(Anderson and Hamilton, 2005:150در مواردی به کار میرود که نقش مرد کمرنگ شده
و به عبارتی حضور مردان محدود است .از طرف دیگر ،به کارگیری مفهوم زن نامرئی /پنهان به
وضعیتی اشاره دارد که زنان در الگوهای دست و پاگیر و محدودکننده گرفتار شده و در این
حالت ،مردان نقشهای اصلی و زنان نقشهای حاشیهای را به خود اختصاص دادهاند.
در این بخش بیان دو دیدگاه عمدۀ فمینیسمی و کارکردگرایی در ارتباط با محتوای کتاب-
های درسی شایان توجّه است .فمینیسم به مجموعهای از حرکات و فعّالیتهای اجتماعی گفته
میشود که با هدف احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض و تضییق از آنان -غالباً به وسیلة خود
زنان – انجام میگیرد» (اسحاقی و دیگران .)12 :1385 ،افرادی چون مایکل اپل ،10هنری ژیرو 11و

ویلیام پاینار ،12از این نظر ،برنامة درسی را تحلیل میکنند .این گروه معتقدند که برنامة درسی
به صورت آگاهانه نقشهای جنسیتی خاصّی به مردان و زنان میدهد و از این طریق ،به
استثمار زنان میپردازد (مرزوقی و منصوری .)472 :1394 ،کارکردگرایان ،با این فرض آغاز میکنند
که «همة جوامع تفاوتهای جنسیتی را تشویق میکنند؛ زیرا این تفاوتها اثرهای مثبتی بر کلّ
جامعه دارد» (محمدتقینژاد و دیگران )22 :1394 ،فرض این گروه بر آن است که از طریق نظام
آموزشی و به خصوص برنامة درسی مدارس ،نقشهای جنسیتی و هنجارها به دانشآموزان
انتقال مییابد و فرآیند جامعهپذیری صورت میگیرد (مرزوقی و منصوری .)473 :1394 ،در بیان
تعریف جامعهپذیری میتوان گفت :جامعهپذیری فرآیندی است که به موجب آن فرد شیوههای
9- Giddens
10- Apple
11- Giroux
12- Pinar

94

تحلیل محتوای کتابهای عربی دورۀ اوّل متوسّطه

فاطمه ایراندوست ،دکتر مریم جالئی ،دکتر عباس زارعی تجره

رفتاری ،باورها ،ارزشها و الگوهای فرهنگی خاصّ جامعه را میآموزد و آنها را جزء
شخصیت خود میکند (ستوده )63-64 :1389 ،و آن روندی است که فرد را برای زندگی گروهی
آماده میکند و نقش اساسی در شکلگیری رفتار فرد دارد.
جامعهپذیری جنسیتی از زیرمجموعههای جامعهپذیری بوده و از دیدگاه صاحب نظران تئوری
جامعهپذیری جنسیتی ،جنسیت یک عنصر اساسی است که از طریق آن ،انسانها نه تنها جهان
اجتماعی و جایگاه خود را در آن جهان درک میکنند ،بلکه در شکلگیری احساسات و افکار و
کنشها و رفتارهایشان با یکدیگر از زمان تولّد تا مرگ هم ،نقش کلیدی را ایفا میکند .انسانها
از همان کودکی یاد میگیرند که جامعه انتظارات و استانداردهای متفاوتی از دختربچّهها و
پسربچّهها دارد .تایلور )2003( 13این انتظارات و استانداردهای متفاوت را «کدهای جنسیتی»
نامیده و بر این باور است که در واقع ،ایدئولوژی جنسیتی جامعه از طریق همین کدهای
جنسیتی(یعنی مجموعهای منظّم از عالئم و نشانهها) درونی میشود (فروتن.)198-199 :1389 ،

از آن جایی یکی از کارگزاران اصلی فرآیند جامعهپذیری جنسیتی ،آموزش و پرورش است و
در این نهاد ،بخش قابل توجّهی از فعّالیتهای دانشآموزان و معلّمان حول محور کتابهای درسی
دور میزند ،الزم است با بررسی ابعاد پنهان و پوشیدۀ کتابهای درسی از جمله موضوع جنسیت،
سیاستگذاران و برنامهریزان آموزشی را در ارزیابی و انتخاب محتوای مناسب یاری کرد.

 -5روش تحقیق
از آنجا که شناسایی وضعیت کتاب های درسی براساس رویکرد جنسیتی هدف این پژوهش
است ،از روش تحلیل محتوا که به عنوان یکی از روشهای تحقیق علمی و زیرمجموعة روش
تحقیق توصیفی به شمار میرود ،استفاده شد

(دحالن.)396 :2015 ،

 1-5پیکره زبانی تحقیق :مجموع  3جلد کتاب عربی دورۀ اوّل متوسّطه (هفتم ،هشتم ،نهم) در
سال تحصیلی  1398-99شامل همه واژههای جنسیتی ،اسامی زنانه و مردانه ،ضمایر مؤنّث و مذکّر ،تصاویر،

فعّالیتها و نقشهای جنسیتی به کار رفته در این کتب ،پیکرۀ زبانی مورد مطالعه را تشکیل دادهاست.
 2-5واحد محتوای تحقیق :واحد محتوا به بخشها و اجزائی از محتوا گفته میشود که

در تحلیل محتوا مورد توجّه پژوهشگران است .محتوا به دو نوع واحد ثبت و زمینه تقسیم می-
گردد .با توجه به این که واحد ثبت شخص یا چیزی است که در تحلیل محتوا مورد مطالعه
قرار میگیرد (رسولی و امیرآتشانی ،)111 :1390 ،در این پژوهش ،عناصر داخل یک متن شامل
13- Taylor
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«کلمات و جمالت و تصاویر» به عنوان واحد ثبت در نظر گرفته شد .هولستی طبقهبندی واحد
ثبت را بدون اشاره به زمینهای که آن واحد در آن ظاهر میشود ،غیر ممکن میداند .واحد
زمینه بزرگتر از واحد ثبت است (همان ،)116 :بنابراین در بررسی حاضر «کتابهای درسی
عربی متوسّطة اوّل» واحد زمینه به شمار میروند.
 3-5ابزار و شیوۀ گردآوری دادههای تحقیق :در این ارزیابی ،همة بخشهای کتابهای
درسی «عربی» دورۀ اوّل متوسّطه (متن درس ،واژگان ،تمرین ،مکالمه و قواعد) تحلیل شد .پس از
انجام مطالعات اوّلیه ،ابتدا مؤلّفههای انتخابی (واژههای جنسیتی ،کاربرد اسامی زنانه و مردانه ،کاربرد

ضمایر مؤنّث و مذکّر ،تصاویر ،فعّالیتهای ورزشی و مشاغل) و سپس دادههای حاصل از بررسی-
ها ،در اختیار دو تن از متخصّصان و کارشناسان حوزۀ آموزش زبان عربی و انگلیسی قرار گرفت و
جامعیت مؤلّفهها و دقّت دادهها و صالحیت تحلیل آنها تأیید شد .به منظور سنجش پایایی دادهها،
حدود  %20محتوایی که دو تن از نویسندگان بررسی کردند ،طبقهبندی و کدگذاری و سپس با
استفاده از آزمون پی اسکوت  % 83همبستگی حاصل و پایایی آن تأیید شد.
به منظور دستیابی به نتایج قویتر و معتبرتر ،عالوه بر درصدگیری از فراوانی مؤلّفههای مورد
بررسی ،از روش جدید وزندهی آنتروپی شانون 14برای تعیین ضریب اهمّیّت مؤلّفههای مورد
بررسی در کتابهای درسی عربی تحت مطالعه و از روش تصمیمگیری چند معیاره تاپسیس 15برای
اولویتبندی کتابهای درسی عربی تحت مطالعه از منظر نابرابری جنسیتی استفاده شدهاست.

 -6یافته های تحقیق
 1-6واژههای جنسیتی
انعکاس واژههایی که مرتبط با جنس زن و مرد هستند ،مثل خانم و آقا ،مادر و پدر ،مادربزرگ
و پدربزرگ ،دختر و پسر و ...در یک واحد مورد بررسی ،تا حدود زیادی تساوی و یا تبعیض
جنسیتی را در آن واحد نمایان میسازند .واژههای جنسیتی در کتابهای عربی متوسّطة اوّل
بررسی شدند و نتایج آن در جدولهای شماره 1و  2ثبت گردیدهاست.
جدول :1توزیع فراوانی واژههای جنس مؤنّث و مذکّر به تفکیک پایة تحصیلی در کتابهای درسی عربی متوسّطة اوّل
پایه تحصیلی
واژهها

هفتم

هشتم

نهم

جمع فراوانی

درصد

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

22

30

12

64

%31/4

زن (المرأۀ)

11

7

1

19

%9/3

خانم (السیدۀ)

2

7

3

12

%5/8

دختر (البنت)

20

10

8

38

%18/6

مادربزرگ(الجدۀ)

18

3

1

22

%10/8

خواهر (األخت)

9

7

6

22

%10/8

همسر (الزوجة)

2

2

5

9

%4/5

سایر

10

3

5

18

%8/8

کل

94

69

41

204

%100

پدر (األب/الوالد)

18

14

9

41

%19/3

مرد (الرجل)

18

6

7

31

%14/5

آقا (السید)

5

7

0

12

%5/6

واژههای

پسر (االبن/الولد)

25

14

14

53

%24/9

جنس مذکر

پدربزرگ (الجدّ)

10

3

0

13

%6/1

برادر (األخ)

13

4

20

37

%17/4

همسر (الزوج)

0

0

0

0

%0

سایر

10

5

11

26

%12/2

کل

99

53

61

213

%100

واژههای
جنس مؤنث

جدول : 2توزیع کلی فراوانی واژههای جنس مؤنث و مذکر به تفکیک پایة تحصیلی در کتابهای عربی متوسّطة اوّل

پایه

واژههای

واژههای

واژههای

مجموع

جنسیتی زنانه

جنسیتی مردانه

داللتگر بر دو جنس

سه نوع واژه

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

49/5

7

3/5

200

46

40/8

8

6/1

130

30

هفتم

94

47

99

هشتم

69

53/1

53

2

1/9

104

24

نهم

41

39/4

61

58/7

17

4

434

100

مجموع سهپایه

204

47

213

49

مطابق نتایج به دست آمده در یک نگاه کلّی ،تعداد واژههای به کارگرفتهشده برای
جنس مذکّر بیشتر بوده ،امّا این نتایج در سه پایه متفاوت است؛ به طوری که پراکندگی واژه-
های جنسیتی در کتاب عربی پایة هشتم به نفع زنان است .با توجّه به این که اختالف درصد
میان واژههای جنسیتی مردانه و زنانه تنها حدود  2درصد است ،میتوان نتیجه گرفت که تقریباً
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تساوی جنسیتی در این مؤلّفه در کتب عربی مشاهده میشود .در شمارش واژههای جنسیتی به
بافت و سیاق متن توجّه شدهاست.
شایان ذکر است که در گروه واژههای جنسیتی زنانه ،لفظ مادر(األم /الوالدة) با فراوانی 64
مرتبه (معادل  31/4درصد) و از میان واژهای جنسیتی مردانه ،لفظ پسر (اإلبن/الولد) با فراوانی
(53معادل 24/9درصد) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند.
گروه مؤلّفان چیدمان دروس کتاب هفتم را به گونهای طرّاحی کردهاند که تقریباً در دو
درس پایانی ،واژه جنسیتی به کار گرفته نشده و در کتاب هشتم هم فقط در درس آخر درصد
بسیار ناچیزی واژه جنسیتی وجود دارد و سایر دروس ،درصد بیشتری را به خود اختصاص
دادهاند .در کتاب پایة نهم ،پراکندگی واژهها تقریباً یکسان است.

 2-6جنسیت و اسامی افراد
میزان استفاده از هر کدام از اسامی زنانه و مردانه در کتابهای درسی از جمله مواردی است
که به روشنی ،ابعاد جنسیتی را در کتابهای درسی بازنمایی میکند .اسحاق ،هاشم ،جواد
و(...عربی پایه نهم )24 :1398 ،از جمله اسامی مردانه به کاررفته در این کتابها و سمیه ،نرجس،
شیما و ( ...عربی پایه هفتم )67 :1398 ،چند نمونه از اسامی زنانه است .یافتههای این تحقیق در
جدول شمارۀ  3نشان میدهد که کتابهای درسی عربی متوسّطة اوّل ،از این منظر یک
سوگیری جنسیتی (اختالف درصدی حدود  60درصد) را منعکس مینمایند؛ بهطوریکه تقریباً
 80/6درصد اسامی افراد در این کتابها به مردان و تنها حدود 19/4درصد باقیمانده آن به زنان
اختصاص یافتهاست.

جدول : 3توزیع نسبی اسامی بر حسب جنسیت در کتب عربی متوسّطة اوّل به تفکیک پایة تحصیلی
کل

اسامی

اسامی

توزیع نسبی

اسامی

زنانه

مردانه

فراوانی

73

17

56

درصد

100

% 23/3

% 76/7

پایه تحصیلی
هفتم
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نهم

مجموع سه پایه
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فراوانی

70

21

49

درصد

100

% 30

%70

فراوانی

125

14

111

درصد

100

% 11/2

% 88/8

فراوانی

268

52

216

درصد

100

% 19/4

% 80/6

مطابق یافتههای این تحقیق ،اختالف درصد میان اسامی مذکّر و مؤنّث در کتاب عربی پایة
هفتم  53/4درصد و در کتاب عربی پایة هشتم  40درصد و در کتاب پایة نهم  77/6درصد
است که حاکی از آن است که تبعیض جنسیتی قابلمالحظهای در کتب عربی این مقطع در
مؤلّفة اسامی جنسیتی وجود دارد .از آنجا که کتب درسی عربی به منظور آشنایی دانشآموزان
با زبانی خارجی تدوین شدهاند و آغازین سالهای آشنایی با این زبان در این دوره سپری
میگردد ،به دلیل نقش و جایگاه آن در فرآیند آموزش ،این نتایج بیشتر شایستة تأمل به نظر
میرسد .همچنین با دقت در چیدمان دروس ،مشخّص شد که در کتاب پایة هفتم در دو درس
آخر هیچ اشارهای به اسامی از لحاظ جنسیت نشدهاست و هیچ اسم مردانه و زنانهای به چشم
نمیخورد .در کتابهای پایههای هشتم و نهم ،پراکندگی اسامی مردانه و زنانه در همة دروس
قابل رؤیت است.

 .3-6جنسیت و ضمایر مؤنّث و مذکّر
ضمایر جنسیتی به طور مشخّص به جنسیت یک اسم ،یعنی مؤنّث یا مذکّر بودن داللت دارند.
وجود ضمایر جداگانه برای مؤنّث و مذکّر در زبانهایی مانند عربی ،انگلیسی و فرانسه بیانگر
اثرپذیری ساختار زبان از جنسیت است .در زبان عربی ،ضمایر غایب و مخاطب ،در زبان
انگلیسی ضمایر سوم شخص مفرد و در زبان فرانسه ضمایر سوم شخص مفرد و جمع از این
ویژگی برخوردارند .با توجّه به این توضیحات ،در این پژوهش به عنوان نمونه ،ضمایر سوم
شخص مفرد که در تمامی زبانهای نام برده دارای ویژگی جنسیتی هستند ،در کتابهای عربی
متوسّطة اوّل مورد ارزیابی قرار گرفتند .اطّالعات جدول زیر تعداد ضمایر به کار رفته برای هر
جنس و میزان درصد اختصاصیافته به هر یک را در هر پایة تحصیلی نشان میدهد.
جدول  : 4توزیع نسبی ضمایر بر حسب جنسیت در کتب عربی متوسّطة اول به تفکیک پایة تحصیلی
توزیع نسبی

ضمایر زنانه

کل ضمایر
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پایه تحصیلی
هفتم
هشتم
نهم

مجموع سه پایه

فراوانی

106

34

72

درصد

%100

% 32

% 68

فراوانی

43

13

30

درصد

%100

% 30/2

% 69/8

فراوانی

154

35

119

درصد

%100

% 22/7

% 77/3

فراوانی

303

82

221

درصد

%100

% 27

%73

*ضمایر تنها در مواردی محاسبه و شمارش شدهاند که مرجع ضمیر به انسان برمیگردد.
**ضمایر مورد بررسی( :هو،ه) برای مذکّر و (هی،ها) برای مؤنّث

همان طور که در جدول  4مشاهده میشود ،در این کتابها ،تعداد ضمایر جنسیتی به کار
گرفتهشده برای جنس مذکّر در هر سه پایة تحصیلی نسبت به جنس مؤنّث به طور قابل
توجّهی بیشتر است.

 4-6جنسیت و تصاویر کتابهای درسی
شاید به نظر برسد که تصاویر کتاب فقط برای توضیح بیشتر متون باشد ،ولی یک تصویر می-
تواند معانی مختلفی را بازگو کند و در ناخودآگاه افراد به صورت یک "منش" در بیاید؛ مانند
نقشهای جنسیتی ،مفهوم شهروندی ،حجاب و( ...محمدتقینژاد و دیگران .)19 :1394 ،تصاویر
کتابهای درسی نقشی اساسی در بازتولید و حفظ مناسبات جنسیتی و نهادینه کردن ارزش-
های عادالنه و ناعادالنه در شخصیت دانشآموزان دارند.
در مجموع ،نتایج این تحقیق نیز نشان میدهد که از مجموع  375تصویر در کتابهای
عربی پایههای هفتم و هشتم و نهم ،تعداد  184تصویر (معادل  49درصد) به مردان و 163
تصویر (معادل  43/5درصد) به زنان و  28تصویر (معادل  7/5درصد) به تصاویر ترکیبی مردانه
و زنانه اختصاص یافتهاست .این آمار به وجود تبعیض جنسیتی بسیار اندک (اختالف درصدی
تنها حدود  5,5درصد) در کتب درسی عربی اشاره دارند؛ بنابراین میتوان از نقطهنظر این
مؤلّفه به وجود تساوی جنسیتی حکم کرد .این نتایج در جدول  5نشان داده شدهاست.
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تحلیل محتوای کتابهای عربی دورۀ اوّل متوسّطه

جدول : 5توزیع نسبی تصاویر بر حسب جنسیت و به تفکیک پایة تحصیلی در کتابهای درسی عربی متوسّطة اوّل
تصاویر افراد

توزیع نسبی
پایه تحصیلی

هفتم

هشتم

نهم

مجموع
سه پایه

کل

تصاویر ترکیبی زن و مرد

فقط عکس

فقط

زن

عکس مرد

تعداد زن و

تعداد زن

تعداد مرد

مرد یکسان

بیشتر

بیشتر

1

2
%25

ترکیبی

کل

فراوانی

142

65

69

8

8

5

درصد

%100

%45/8

%48/6

%5/6

%100

%62/5

%12/5

فراوانی

145

64

68

13

13

7

2

4

درصد

%100

%44/1

%46/9

%9

%100

%53/8

%15/4

%30/8

فراوانی

88

34

47

7

7

6

0

1

درصد

%100

%38/6

%53/4

%8

%100

%85/7

%0

%14/3

فراوانی

375

163

184

28

28

18

3

7

درصد

%100

43/5 %

49%

7/5 %

%100

%64/3

%10/7

%25

کتاب عربی پایه هشتم55 :1398 ،

کتاب عربی پایه هفتم54 :1398،

شکل :1جنسیت در تصاویر کتابهای درسی عربی متوسّطة اوّل

طبق نتایج درجشده در جدول شمارۀ  5در خصوص عکسهای ترکیبی مردانه و زنانه،
نکتة قابل مالحظه این است که  64/3درصد شامل تصاویری با تعداد زن و مرد یکسان است و
از  35/7درصد باقیمانده ،تنها 10/7درصد تصاویر ترکیبی با تعداد زن بیشتر و  25درصد را
تصاویر ترکیبی با تعداد مرد بیشتر تشکیل میدهند و این خود بیانگر وجود تبعیض جنسیتی
(اختالف درصدی حدود  14,5درصد) در این بخش است .در توصیف این وضعیت ،وایتزمن
و همکاران ( )1972اصطالح زن نامرئی را به کار بردهاند
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 5-6جنسیت و فعّالیتهای ورزشی
یکی از عرصههایی که میتوان چگونگی بازنمایی نقشهای جنسیتی در کتابهای درسی را
تجزیه و تحلیل کرد ،ورزش و فعّالیتهای فیزیکی و کمّیت و کیفیت حضور دختران و پسران
در این عرصه است .در واقع ،از نظر متخصّصان علوم ورزشی و تربیتبدنی ،دختران و پسران
از طریق فعّالیتهای بدنی و حرکتهای ورزشی به خودابرازی ،خلّاقیت ،توسعة خویشتن-
دوستی مثبت ،کسب و درک بهتر از بُعد جسمانی خویش نایل میشوند (همان.)208 :
الگوهای ارائهشده از نوع و میزان فعّالیتهای ورزشی هر دو جنس تا حدّ زیادی به تفسیر نگاه
برنامهریزان کتب درسی در به تصویر کشیدن جایگاه زنان و مردان در اجتماع میپردازند.

کتاب عربی پایه نهم34 :1398 ،

کتاب عربی پایه هفتم33 :1398 ،

شکل :2جنسیت و فعّالیتهای ورزشی در کتابهای درسی عربی متوسّطة اوّل

نتایج بررسی این مؤلّفه در جدول شمارۀ  ،6اختالف درصدی حدود  %15را میان
فعّالیتهای ورزشی زنان و مردان نشان میدهد که گویای وجود نابرابری جنسیتی به نفع
مردان است .تقریباً در بیشتر موارد ،فعّالیتهای ورزشی هریک از دو جنس دختران و پسران،
مجزّا و بدون حضور جنس مخالف است.
جدول  :6توزیع نسبی تصاویر فعّالیتهای ورزشی به تفکیک جنس و پایة تحصیلی در کتابهای عربی متوسّطة اوّل
توزیع نسبی اسامی
تعداد کل تصاویر فعالیت

فعالیت ورزشی دختران

فعالیت ورزشی پسران

ورزشی

و زنان

و مردان

فراوانی

18

7

درصد

%100

%38/9

%61/1

فراوانی

10

4

6

درصد

%100

%40

%60

پایههای تحصیلی
هفتم

هشتم

تصاویر افراد
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تحلیل محتوای کتابهای عربی دورۀ اوّل متوسّطه
نهم
مجموع سه پایه

فراوانی
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5

3

2

درصد

100%

%60

%40

فراوانی

33

14

19

درصد

%100

%42/5

%57/5

از نتایج این تحقیق چنین دریافت میشود که پراکندگی مطرح شدن فعّالیتهای ورزشی
برای زنان و مردان در کتابهای درسی عربی سیر نزولی داشتهاست؛ به گونهای که در تصاویر
کتابهای عربی پایة هفتم  8درس ،پایة هشتم  6درس و پایة نهم فقط  2درس به نمایش
فعّالیتهای ورزشی پرداخته شدهاست .از طرف دیگر ،طیف بسیار وسیعی از فعّالیتهای ورزشی
به پسران و مردان اختصاص یافته که شامل مواردی همچون فوتبال ،کوهنوردی ،شطرنج ،تنیس،
والیبال ،دو و میدانی و اسکی با فراوانی بیشتر رشتة فوتبال است .تنوّع فعّالیتهای ورزشی برای
دختران و زنان اندک و تنها شامل رشتههایی چون تنیس ،والیبال ،کوهنوردی و کاراته است.
نکتة قابل مالحظة دیگر در یافتههای این تحقیق ،بازتاب حضور دختران و زنان در
عرصههای دریافت جایزه (مدال و جام) در تصاویر ورزشی کتاب درسی است و این مسأله به
زنان در تقویت روحیة پیروزی و قهرمانی در صحنههای ورزشی کمک شایانی میکند.

 .6-6جنسیت و مشاغل
با توجّه به این که در همة جوامع ،نیروی انسانی یکی از ذخایر مهم و با ارزش محسوب
میشود ،اگر این جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار ،از توان الزم و مدیریت
با کفایت در بهرهگیری از همة نیروهای کارآمد برخوردار نباشند ،به موفّقیتهای اقتصادی و
اجتماعی دست نمییابند .نظر به اهمّیّت مسألة اشتغال در عصر جدید ،بررسی این مقوله در
کتابهای درسی به عنوان ابزاری که زندگی اجتماعی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهند
ضرورت مییابد .جدول شمارۀ  7توزیع نسبی عناوین شغلی بر حسب جنسیت و به تفکیک
پایة تحصیلی در کتابهای درسی عربی متوسّطة اوّل نمایش میدهد.
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کشاورز -کتاب عربی پایه هشتم35 :1398 ،

شماره  ،57زمستان 1399
کتابفروش -کتاب عربی پایه هفتم18 :1398 ،

شکل  :3جنسیت و مشاغل در کتابهای درسی عربی متوسّطة اوّل
جدول  :7توزیع نسبی عناوین شغلی بر حسب جنسیت و به تفکیک پایة تحصیلی در کتابهای درسی عربی متوسّطة اوّل
توزیع نسبی
عناوین

هشتم

نهم

مجموع سه پایه

تعداد کل

عناوین شغلی زنانه

عناوین شغلی مردانه

فراوانی

30

12

18

درصد

%100

%40

%60

فراوانی

36

11

25

درصد

%100

%30/5

%69/5

فراوانی

36

6

30

درصد

%100

%16/7

%83/3

فراوانی

102

29

73

درصد

%100

%28/4

%71/6

عنوانهای شغلی

پایههای تحصیلی
هفتم

عناوین شغلی

نتایج تحلیل کتابهای عربی در محور مشاغل به وجود تبعیض جنسیتی فاحش بین مردان
و زنان (اختالف درصدی  43درصد) اشاره دارد .مطابق دادههای جدول  7در هر سه پایه به طور
کلی  73عنوان شغلی (معادل  71/6درصد) به مردان و تنها  29عنوان شغلی ( 28/4درصد) به
زنان اختصاص یافتهاست .به این ترتیب ،حضور کمرنگ زنان در موقعیت کار و اجتماع ،از
نکات قابل توجّه در این تحقیق است.
طبق بررسیهای انجامشده در عناوین شغلی کتابهای عربی ،مشاغل زنانه و مردانه از لحاظ
نیازمندی به تحصیالت و آگاهی از نظریات علمی و نیازمندی به تجربه و مهارت به دو دسته تقسیم

مدرسة ،کاتبة و ...نیازمند آگاهی از
شدهاند .در کتاب عربی پایة هفتم  66/7درصد مشاغل مانند طبيبةّ ،
نظریات علمی و تحصیالت و  33/3درصد نیازمند تجربه و مهارت مانند سائقةّ ،فّلحة و...هستند.

این نتایج در کتاب عربی پایة هشتم برای زنان به ترتیب  72/8درصد و  27/2و در پایه نهم 83/3
درصد و  16/7درصد است .از سوی دیگر ،در بررسی این دو شاخص برای مردان ،نتایج به ترتیب
در کتاب عربی پایة هفتم  55/6درصد مشاغل نیازمند تحصیالت و  44/4درصد مشاغل محتاج به

کسب تجربه و مهارت مثل جنّار ،سائق و  ...است .این نتایج برای کتاب عربی پایة هشتم به همین
ترتیب  60درصد و  40درصد و برای کتاب پایة نهم  56/7و  43/3است.
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تحلیل محتوای کتابهای عربی دورۀ اوّل متوسّطه

 7-6اولویتبندی مؤلّفههای جنسیتی از نظر میزان تأثیرگذاری بر نابرابری جنسیتی در
کتابهای درسی عربی متوسّطة اوّل
جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل محتوا بر اساس روش آنتروپی شانون را نشان میدهد.
مطابق با این جدول ،مهمترین مؤلّفة تأثیرگذار بر نابرابری جنسیتی در کتابهای درسی عربی
متوسّطة اول مؤلّفه «تصاویر جنسیتی» (با باالترین ضریب اهمّیّت ( ))0/1736و کماهمّیّتترین
مؤلّفه نیز «ضمایر جنسیتی» (با پایینترین ضریب اهمّیّت ( ))0/1582است .مؤلّفههای «واژه-
های جنسیتی»« ،عناوین شغلی» و «اسامی افراد» و «فعّالیتهای جنسیتی» به ترتیب دارای
اولویتهای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم هستند.
جدول  : 8میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفههای مورد بررسی نابرابری جنسیتی در کتابهای درسی عربی متوسّطة
اوّل
مؤلفهها

میزان بار اطالعاتی

ضریب اهمیت

واژههای جنسیتی

0,458

0,1677

اسامی افراد

0,455

0,1667

ضمایر مذکر و مؤنث

0,432

0,1582

تصاویر جنسیتی

0,474

0,1736

فعالیتهای ورزشی

0,454

0,1661

عناوین شغلی

0,458

0,1676

 8-6اولویتبندی کتابهای درسی عربی متوسّطة اوّل از منظر نابرابری جنسیتی
در این بخش ،نتایج حاصل از به کارگیری روش تصمیمگیری چند معیارۀ تاپسیس ارائه
میشود .در این روش ،پس از به دست آوردن وزن (ضریب اهمّیّت) هریک از مؤلّفهها که
نتایج آن در باال ارائه شد ،باید راهحلهای ایدهآل مثبت و منفی تعیین شوند .به همین منظور،
محاسبات موردنیاز آماری در این زمینه انجام شد .مرحلة بعدی برای رتبهبندی کتابهای
درسی تحت مطالعه ،محاسبة اندازۀ فاصلة اقلیدسی به ازای راهحل ایدهآل منفی و راهحل ایده-
آل مثبت است که نتایج محاسبات در جدول شماره  9نشان داده شدهاست.
جدول  :9فاصله گزینهها (کتابهای درسی عربی تحت مطالعه) با راهحلهای ایدهآل مثبت و منفی
پایههای تحصیلی

اندازه فاصله با ایدهآل منفی
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هفتم

0,184

0,093

هشتم

0,178

0,060

نهم

0,114

0,134

مرحلة آخر در تکنیک تاپسیس محاسبه  CLiبرای هریک از گزینهها است .با استفاده از
اندازۀ فاصلة اقلیدسی به ازای راهحلهای ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی مقدار این شاخص
محاسبه شد و براساس آن کتابهای درسی عربی در پایههای مختلف تحصیلی متوسطه اول از
نظر نابرابری جنسیتی رتبهبندی شد .در جدول شماره  10مقدار  CLiو رتبه هریک از این
کتابهای درسی مشخّص شدهاست .هرچه امتیاز کتاب بیشتر باشد ،آن کتاب از نظر نابرابری
جنسیتی در وضعیت بهتر و مطلوبتری قرار دارد .همانطور که در جدول مشاهده میشود،
کتاب درسی عربی پایة هشتم با شاخص  0/747دارای رتبة اوّل (کمترین میزان نابرابری
جنسیتی) و کتاب درسی عربی پایة نهم با شاخص  0/459دارای رتبة سوم (بیشترین میزان
نابرابری جنسیتی) است.
جدول  :10رتبهبندی کتابهای درسی عربی تحت مطالعه براساس مقدار CLi
پایههای تحصیلی

CLi

رتبه

هفتم

0,665

2

هشتم

0,747

1

نهم

0,459

3

 -7نتیجهگیری
یافتههای حاصل از تحلیل کتابهای درسی دورۀ اوّل متوسّطه در محورهای ششگانه نشان داد
از نظر کمّی ،کتابهای عربی دورۀ اوّل متوسّطه در چهار مؤلّفة «اسامی زنانه و مردانه»« ،ضمایر
مؤنّث و مذکّر»« ،فعّالیتهای ورزشی» و «مشاغل» دارای تبعیض جنسیتی هستند ،امّا در مؤلّفه-
های «واژههای جنسیتی و تصاویر کتاب» ،با توجه به درصد اختالف ناچیز بین این محورها،
تساوی جنسیتی وجود دارد .نتایج پژوهش زارع و همکاران ( )2019در مؤلّفة تصاویر با این
پژوهش همسو و هماهنگ است؛ البتّه پژوهشگران در بررسی حاضر ،تصاویر ترکیبی زنان و
مردان را نیز مورد ارزیابی قرار دادند و نتایج روشن کرد که تعداد تصاویر با مرد بیشتر بر
تعداد تصاویر با زن بیشتر غلبه دارد.
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از لحاظ کیفی ،بنابر بررسیهای این تحقیق ،با وجود تغییراتی که در شکل و ظاهر کتابها
صورت گرفتهاست ،مؤلّفان در مقولة جنسیت موفق نبودهاند؛ البتّه تا حدّی توانستهاند تبعیض
جنسیتی را در بعضی موارد حذف کنند .با وجود این ،میتوان گفت که زنان باز هم در نقشهای
حاشیهای قرار گرفتهاند و تساوی جنسیتی در این کتابها به طور کامل برقرار نشدهاست؛ بنابراین
نتایج این پژوهش با مطالعات جرباوی( ،)1993حجازی ( ،)1385فروتن ( ،)1389فروتن
( ،)1390ساکیتا ( ،)1995گو و ژائو ( ،)2002امیلیا وهمکاران ( )2017همسو است .نتایج پژوهش
زارع و همکاران ( )2019که در حقیقت بر اساس بازبینة انتخابی «کانینگ ورث ( »)1995نوعی
بررسی و ارزیابی انتقادی و فرهنگی کتابها است در برخی مؤلّفهها با این پژوهش در یک راستا
نبود؛ زیرا پژوهش حاضر مسألة جنسیت را به صورت ویژه و با به کارگیری رایجترین و دقیق-
ترین مؤلّفههای پژوهشهای داخل و خارج از کشور مورد ارزیابی قرار داده و تاثیر تداخلی
مؤلّفهها را به حداقل رساندهاست .برای نمونه ،نتایج پژوهش زارع و همکاران ( )2019در مؤلّفة
مشاغل با این پژوهش مطابقت نداشت و این مسأله بدان جهت است که ایشان در بررسیهای
خود ،مؤلّفة مشاغل را در تصاویر کتاب مورد تحلیل قرار دادهاند؛ در حالی که بررسی حاضر،
مؤلّفة مشاغل و تصاویر را به صورت مجزّا مورد ارزیابی قرار داده تا تأثیر تداخلی مؤلّفهها کاهش
یابد؛ همچنین بار معنایی مؤلّفهها با آزمونهای آماری تشریح شدهاست.
در بررسی مؤلّفة مشاغل ،وجود تبعیض جنسیتی به نفع مردان سبب کاهش مشارکت
اجتماعی زنان و تأخیر در روند توسعه جامعه میشود .از این رو ،تخصیص عناوین شغلی
بیشتر به زنان در کتابهای درسی عربی امری الزم و این نابرابری با واقعیتهای جامعة امروز
تا حدّی در تضاد است؛ چرا که زنان امروزی نه تنها در خانواده ،در عرصة فعّالیتهای سیاسی
و اقتصادی و ...خوش درخشیدهاند .کتابهای درسی با ایجاد تعادل بین دو جنس مؤنّث و
مذکّر میتوانند از نیروی بالقوۀ زنان در راه پیشرفت و آبادانی کشور استفاده کنند .در بررسی
این مؤلّفه ،توجّه به ارزش کسب علم و دانش برای هر دو جنس به منظور دستیابی به آیندۀ
شغلی بهتر ،نقطة مثبت در کتابهای درسی نونگاشت است.
در کتابهای دورۀ اوّل متوسّطه ،مشاهدۀ زنان در عرصة مسابقات ورزشی ،هرچند در
مقایسه با مردان ناچیز بودهاست ،به تصویر کشیدن صحنههای قهرمانی بانوان و دریافت جام و
مدال در تصاویر کتاب سبب تقویت روحیة عزّت نفس در آنها میشود .نهاد آموزش و
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پرورش ،به عنوان یکی از کارگزاران مهمّ اجتماع ،با کمک برنامه درسی خود تأثیر شگرفی بر
فعّالیتهای ورزشی دانشآموزان میگذارد.
همان طور که مالحظه میشود ،نتایج به دست آمده در بررسی واژههای جنسیتی عالوه بر
وجود تساوی جنسیتی در این مؤلّفه ،به تبیین جایگاه واالی «مادر» در فرهنگ ایرانی -اسالمی
پرداختهاست .نتایج حاصل از تحلیل محتوا بر اساس روش آنتروپی شانون نشان داد ،از میان
مؤلّفههای مورد بررسی ،مهمترین مؤلّفة تأثیرگذار بر نابرابری جنسیتی در این کتابها ،مؤلّفة
«تصاویر جنسیتی » و کماهمّیّتترین مؤلّفه نیز «ضمایر جنسیتی» است.
به طور کلّی پس از بررسیهای صورتگرفته ،با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیارۀ
تاپسیس ،مشخّص شد که کتاب درسی عربی پایة «هشتم» کمترین میزان نابرابری جنسیتی و
کتاب درسی عربی پایة «نهم» بیشترین میزان نابرابری جنسیتی را داشتهاست.
همان طور که اسپندر ،16فمینیست و زبانشناس اجتماعی ،بر موقعیت زنان در کتابهای
درسی به عنوان موجوداتی نامرئی اشاره میکند (بار ،)86 :1383 ،به علّت حضور نامحسوس زنان
در کتابهای درسی عربی ،یافتههای این تحقیق نیز تقریباً در تمامی مؤلّفهها بر نقش نامرئی
زنان اشاره دارد .در مواردی مانند تخصیص عناوین شغلی بیشتر به مردان ،به صورت تلویحی
حضور مردان در نقشهایی مانند مراقبت از فرزندان کمرنگ میشود و این پدیده پدر نامرئی
) (Anderson and Hamilton, 2005:150را تأیید میکند.

پیشنهادها
در راستای رفع پدیدۀ تبعیض جنسیتی در کتابهای درسی با توجّه به موضوع این پژوهش
پیشنهاد میشود:
 سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی توجّه بیشتری به نتایج این قبیل پژوهشها
کند تا مؤلّفان با دقّت بیشتری به اصالح نگاه تبعیضآمیز نسبت به جنس زن بپردازند.
 اجرای پژهشهای مشابه با محوریت جنسیت در سایر دروس و مقاطع تحصیلی
مطلوب به نظر میرسد.
 به پژوهشگرانی که قصد دارند مسألة جنسیت را در کتابهای درسی مورد ارزیابی
قرار دهند ،پیشنهاد میشود در صورت امکان ،همزمان با بررسی کتابهای درسی،
Spender-16
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دانشآموزان دختر و پسر را نیز تحت مطالعه قرار دهند تا ضمن آگاهی از وضعیت
فراگیران ،نتایج جامعتر و دقیقتری به دستآید.
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تحلیل محتوای کتابهای عربی دورۀ اوّل متوسّطه

فاطمه ایراندوست ،دکتر مریم جالئی ،دکتر عباس زارعی تجره

تحلیل محتوی كتب "العربیة" للمرحلة اإلعدادية من منظور االنحیاز الجنساني
بناء على تقنیتي "آنتروبی شانون" و"تابسیس"
نوع المقالة :أصیلة

فاطمه ايراندوست ،1مريم جالئي* ،2عباس زارعي

تجره3

 1طالبة دکتوراه يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة کاشان
 2أستاذ مساعد يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة کاشان
 3أستاذ مشارك يف تعليم اللغة اإلجنليزية جبامعة کاشان

الملخص

أهم االهتمامات البشرية يف
کانت والتزال قضية تعليم جيل الشباب وإعدادهم للدخول يف اجملتمع واالندما فيه من ّ
خمتلف العصور التارخيية .الميكننا جتاهل قضية النوع االجتماعي يف دراسة العّلقات التعليمية املختلفة مع اجملتمع .بعبارة
أخری؛ تربية الناس للوصول إىل أعلى مستوى اإلنسانية واحملاولة لتحقيق املساواة بنی اجلنسنی ،هذا هو ما يبحث عنه نظام
الرتبية والتعليم يف طبقاته املخفية .من بنی مكونات النظام التعليمي ،للكتب املدرسية بشكل مباشر وغي مباشر حصة
األسد إلزالة التمييز بنی اجلنسنی .هدفت هذه الدراسة إىل تقييم هذه األداة التعليمية من وجهة نظر النوع االجتماعي .عليه
فقد تّت دراسة مجيع الكتب العربية للمرحلة اإلعدادية من العام الدراسي  1398- 99يف ستة عناصر أال وهي املفردات
اخلاصة بالنوع االجتماعي (األنوثة والذكورة) واستخدام أمساء األنثی والذكر ،وتوظيف الضمائر لإلناث والذكور ،والصور،
والنشاطات الرياضية ،واملهن .جلمع البيانات وحتليلها استخدمنا عدد تكرار املفردات وحتليل احملتوی .إضافة علی ذلك
استخدمنا منهج تقييم آنرتوبی شانون هادفنی حتديد مدی أمهية العناصر املدروسة يف الكتب عينة البحث كما وظ ّفنا منهج
تابسيس ألخذ قرار متعدد املعايي لتصنيف الكتب من حيث عدم املساواة اجلنسانية؛ مّا أثری نتائج البحث فجاء أمهّها
على الشكل اآليت :تّلحظ املساواة بنی اجلنسنی (األنثی والذکر) أكثر من السابق يف الكتب املدروسة يف عنصري املفردات
اخلاصة بالنوع االجتماعي والصور ،ولكن النزال نواجه التمييز والتحيّز لصاحل الرجال يف بعض اجملاالت .إ ّن تقوية بعض
القيم حنو التعلّم للجنسنی ،وإشعال روح البطولة يف النشاطات الرياضية للنساء ،وجتسيد املكانة اجللية لألم تع ّد من النقاط
اإلجيابية للكتب العربية اجلديدة التأليف هلذه املرحلة.
الكلمات الرئیسة :اجلنسانية ،كتب اللغة العربية املدرسية ،حتليل احملتوی ،منهج تقييم آنرتوبی شانون ،منهج تابسيس

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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