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 .1أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة يزد
 .2أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة شرياز
 .3أستاذ مساعد يف قسم اللغة اإلجنلیزية وآداهبا جبامعة شرياز للفنون
اتريخ استالم البحث1397/04/88 :

ادلل ّخص

اتريخ قبول البحث1397/11/10 :

إ ّن ىذه الدراسة رباول الکشف عن يیفینة سبلّنظ مرناىر الننوت اعيتوناعا واارامنظ العورينة والتةانة اعيتواعینة يف
ابلصف السابع واللنام والتاسنع يف اارملنة اللاةوينة ا ولنی وىنو يتنا اللغنة العربیّنة
ااارر الدراسا ّ
اادة اللغة العربیة ّ
ّ
اللالثننة ال ن صّ مصننویويا و لیفيننا وننالل السنننوات ا وننرية للتننالب اإلي نراةید الدارسنند؛ وقنند سبنّنا دراسننة النننوت
اعيتواعا والعور والتةاة اعيتواعینة ااتللّینة يف ّیّنات ىنذه الکتنا اادرسنیة مینض يتع ّنرض ااعلّونون والت ّنالب
الصننور والرسننوم ال ن ننا ثننري يةننري عل نی مع نرمتيم وم نواقفيم ووييننات ةرننرىم ذبنناه العننام.
للعدينند م ن الکلوننات و ّ
نادة اللغ ننة العربی ننة ابس ننت دام اس ننتوارة التای ننیم
اةتالق ناً م ن ى ننذا ،لا نند استعر نننا يف الدراس ننة اةالی ننة ثالث ننة يت ننا ا ن ّ
اعيتونناعا ل ن«ينناةینلو ورث» (ٜٜ٘ٔم) بعنند اسننت راج الکلوننات والصننور ااعنیّننة دبو ننوت الة ننض .مُةن ّند ةتننا
الدراسننة ااتو ّ ننة ع ن الةینناةت اإلمصننا یة أةننو شبنّنة م نوازن بنند منندی النسننا اايويّننة للنننوت اعيتونناعا الننذيوري
ندل علنی أةنو أعتینا للنسناي قیونة
موزعا علی ااواد اار یّة وااکتوبة اات ّونة يف الکتنا اللّالثنة نا ي ّ
وا ةلوي ال ّ
مسنناوية للريننال يف موا ننیع متلفننة منيننا ااينننة والتةاننة اعيتواعیننة؛ وابلنسننةة إلنی سبلّننظ التةاننة اعيتواعینة والعوننر
ااتوستة وىنناك میينا موامنا واةسنلام
متللّی النتا أن النسةة العالیة م ّ
الصور والرسوم معرض التةاة اعيتواعیة ّ
التالب الدارسد ابارملة اللاةوية ا ولی.
مع اللّاامة اإليراةیة ومستوی أعوار ّ

الكلمات الرئيسة :الکتاب اادرسا؛ النوت اعيتواعا؛ العور؛ التةاة اعيتواعیة.

الكاما ااسؤول

zare.sajed@yazd.ac.ir
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 .1ادلق ّدمة

مُعت ن العولیّننة التعلیویننة والتعلّویننة للوىلننة ا ولننی عولیّنة مواصننلیّة مرمکننز علننی التفاعننظ ااتولّنظ بنند
الفعنال يف ىننذه العولیّنة يننؤثّر سننلةاً
أي عامننظ دينننع من التواصننظ ّ
ااننتعلّم وااعلّننم وم نواد التنندريو ،و« ّ
علی مدی التعلّم» ( Taylorوآورونٕٓٓٚ ،م.)ٕٛٔ :
ومعننال
ملعنا الکتننا اادرسننیة دوراً ننور ً يف رب ّاننا عولیّننة النتعلّم لنندی ااتل ّاند علننی ننو يیّنند ّ
میض يری ياةینلوورثٔ أهنا سبلّظ )1 :وسیلةً لعرض اانو ّاد اار یّنة وااکتوبنة؛  )2مصندراً لتوناري
وأةشننتة مواصننلیّة ديارسننيا ااتعلّوننون؛  )3مصنندراً لت فیننز ااتعلّونند وزبتننین ا ةشننتة الصن ّفیة؛ )4
ومنيلاً دراسیاً يعکو ا ىداف احمل ّددة سلفاً (ٜٜ٘ٔم.)ٛٔ :
ي ننذىا ريتش ننارزد وابمل ننون آو ننرون إل ننی أ ّن الکت ننا اادرس ننیة «مس نناعد عل ننی مومی نند من نناى
التدريو واةفنا علنی ادنودة ا يادديینة إذ مان ّدم الةننی واانناى للن ةم التعلیونا ومنومّر ووعنة
معالننة ننو يوهنننا ي ّذابننة بصننر ً»
متنوعننة م ن اا نوارد يوننا ديکنيننا مننومري ةنناذج ومعلومننات لغويننة ّ
ّ
(ٕٓٓ٘ ،Richardsم .)ٕ٘٘ :مانند يفینند ربلیننظ الکتننا اادرسننیة يف متننوير ااعلّونند والتنویننة ااينیّنة
لدييم يداً؛ إذ إ ّن ربلیظ الکتاب اادرسا وماییوو «يساعد أص اب التعلنیم يف ّازبناذ رؤی يیندة
نادة الدراسنیة» ( Razmjooوٕٕٓٔ ،Kazempourfardم .)ٕٔٚ :وينری النةع
وةمعة وماناً لننوت اا ّ
أ ّن مكننرة مایننیم الكتننا اادرسننیة مرمةتننة ارمةاّ ناً وثیا ناً ابوتیننار الكتننا اادرسننیة ويُنرننر إلننی مایننیم
الکتننا اادرسننیة أي ناً علننی أةننو ةننوت م ن اةکننم ال بننوي (ٕٓٔٗ ،Jamalzehiم .)17 :يُعت ن النننوت
ااتغريات ال ديک ربلیليا و ماییم
کوةت و ّ
أىم اا ّ
اعيتواعا والعور والتةاة اعيتواعیة م ّ
يظ م ااعلّود وااتعلّود ابلعديد
يتا معلیم اللغة اادرسیّة ،میض ىناك رأي يعتاد أبةو سیتأثّر ّ
الصور ااوينودة يف ّیّنات الکتنا من مینض ديکن التنأثري علنی أمکنارىم وويينات
م الکلوات و ّ
نتم هبنا مصنوير الش صنیّات ومندی التنوازن أو عنندم
ةرنرىم؛ مون ونالل ال يینز علنی الکیفینة الن ي ّ
الت نوازن بینيننا م ن ّن ىننذه اا نواد اار یّننة وکريىننا قنند مکننون ماعلننة يف ةاننظ وماويننة التفکننري النوتن ّنا يف
عالی ننات الت ننالب ومع ننابريىم؛ أ ننف إل ننی ذل ن أ ّن النت ننا مکش ننف أ ّن قس ننتاً م ن اعو ننتالعت
اعيتواعیننة ديکن رصنندىا میيننا من میننض الکن ّنم والنننوت علننی منند سنواي (يُنرننرٕٓٓ٘ ،Arikan :م:
1. Cunningsworth
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 .)ٕٜبنننايً علننی ذل ن  ،لانند اس ننتيدمنا يف ىننذا الة ننض دراس ننة مرنناىر الن ننوت اعيتونناعا والعو ننر
والتةاة اعيتواعیة ىادمد إلی اإليابة ع السؤالد التالید:
نادة ااکتوبنة واار یّنة يف يتنا
 يیف ذبلّی النوت اعيتواعا والعور والتةاة اعيتواعیة يف اا ّ
العربیّة للورملة اللاةوية ا ولی؟
يتم ماییم مراىر النوت اعيتواعا والعور والتةاة اعيتواعینة ااتولّلنة بکتنا العربیّنة
 يیف ّ
للورملة اللاةوية ا ولی يف وي الناد اعيتواعا؟
 .2الدراسات السابقة
ىننناك دراسننات معننا ق ننیة سبلّننظ النننوت اعيتونناعا والتةاننة اعيتواعیننة يف يتننا معلننیم اللغننات
ا ينةیننة إع أ ّن م ن وننالل التنندقیا میيننا وينندة أ ّن معرننم ىننذه الة ننوث قنند يننرت لتعلننیم اللغننة
اإلجنلیزيننة وننارج الننةالد ابإل ننامة إلننی عنندد من الة ننوث الن أيراىننا الدارسننون لتایننیم يتننا معلننیم
اإلجنلیزية يف إيران ،ومنيا ديک اإلشارة إلی:
 دراسنة  Sovicو2115( Husم) ربنا عننوان « Gender Stereotype Analysis of The
ٔ »Textbooks for Young Learnersااتةوعنة دبللّنة « Procedia-Social and Behavioral
»Sciences؛ لانند قننام الةاملننان بت لیننظ النننوت اعيتونناعا للصننور النوتیننة يف ثالثننة يتننا لتعلننیم
اللغنة اإلجنلیزينة للوتعلوند الصنغار ( Playway to English 1و Magic Adventure 2و Cookie
موصظ الة ض إلی أن ىذه الکتا ربتاج إلی معديالت وماناً لعولینة التتنور
 )and Friendsمیض
ّ
ااع ننريف واإلدراك الةص ننري ل نندی ا ّف ننال؛ إذ مش ننوظ يلن نرياً م ن الص ننور النوتی ننة مت یّننز إل نی الن ننوت
الذيوري.
 دراسننة  Samadikhaniوٕٓٔٗ( Shahrokhiم) ربننا عن نوان «Discourse a Critical
Representation: a Comparison of Summit and Analysis of ELT Materials in Gender

 ٕ»Top Notchااتةوعة دبللّة «»Teaching English Language؛ عادا ىذه الدراسة سلسلة
ٔ .ربلیظ النوت اعيتواعا للصور النوتیة يف الكتا اادرسیة للوتعلّود الصغار.
ٕ .ربلیظ اخلتاب النادي اواد مدريو اللغة اإلجنلیزية ( )ELTيف التولیظ ادنساين :موازةة بد ووع يتا
 Summitو .Top Notch
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يتا لتعلیم اللغة اإلجنلیزية ومها ووعتا « »Summitو« »Top Notchدبعاىد معلیم اللغنة اإليراةینة
نادة ااکتوبنة والةصنرية
م والل دراسة موازةة بینيوا م مینض يیفینة سبلّنظ الننوت اعيتوناعا يف اا ّ
متوصلا الدراسة إلی أ ّن سبلّظ النوت اعيتواعا الذيوري وا ةلوي دبلووعة يتا
اات ّونة میيوا؛ ّ
« »Top Notchأيلر موازةً يف معرم اةاعت م ووعة « »Summitالتعلیویة.
 دراس نة  Gharbaviوٕٕٓٔ( Mousaviم) ربننا عن نوان « A Content Analysis of
Textbooks: Investigating Gender Bias as a Social Prominence in Iranian High

ٔ »School English Textbooksال ن ّةعننا يف مصننلیة «»Englishlinguistics Research؛
می ننض استعر ننا الدراس ننة مو ننوت الت یّن نز ادنس نناين يف الکت ننا اادرس ننیة اإليراةی ننة لتعل ننیم اللغ ننة
ندل ةتننا الدراسننة م ن وننالل اسننت دام اعوتةننار اإلمصننا ا Chi-
اإلجنلیزيننة ابانندارس اللاةويننة؛ من ّ
نرددات الننذيور واإلةث يت یّنز إلننی النننوت اعيتونناعا الننذيوري؛
 squareأةننو شبنّة سبننايز عمننا بنند من ّ
وى ن ننا مؤيّن ن ند ةت ن ننا دراس ن ننة  Rahimiوٕٓٔٓ( Bahmanم) وٕٓٔٗ( Jamalzehiم) يف اعذب ن نناه
اات یّننز لنندور الننذيور يف الکتننا ااشننار إلیيننا؛ ومشننري الدراسننة ا وننرية أي ناً أ ّن النسننةة العالیننة من
الصننور والرسننوم ااتوللننة يف الکتننا اادرسننیة لتعلننیم اللغننة اإلجنلیزيننة ابانندارس اللاةويننة اإليراةیننة معننرض
التةاات اعيتواعیة الوستی ومرملة ااراىاة (بد ٖٔ ٜٔ-سنة) م میض مستوی الفية العوريّة.
 دراسة ٕٜٓٓ( Ghorbaniم) ربا عنوان « An Investigation of the Manifestation of
 ٕ»Sexism in EFL/ESL Textbooksية نض مان ّدم لنینظ شنيادة ااايسنتري يف اللغنة اإلجنلیزينة
جبامعننة ىرمزيننان؛ لانند قامننا الةاملننة بت لیننظ ةانندي لکیفیننة سبلّننظ أدوار الريننال والنسنناي يف ثالثننة
يتننا لتعلننیم اإلجنلیزيننة مُنندرس دبعاىنند معلننیم اللغننة اإلجنلیزيننة يف إي نران (American Headway
و Interchange 3rd Edو )Person to Personمیض بیّننا النتنا أ ّن تنوی الکتنا يرمکنز علنی
الصورة النوتیة اات یّزة للنوت اعيتواعا الذيوري دبا يف ذل م مفاىیم الت یّز ادنساين.
 دراسننة  Taylorوآوننرون (ٕٓٓٚم) عنواهنننا « Gender equity in communication
ٔ .ربلیننظ تننوى الكتننا اادرسننیة :دراسننة الت یّنز ادنسنناين ابعتةنناره ظنناىرة ايتواعیننة يف كتننا اللغننة اإلجنلیزيننة يف
اادارس اللاةوية.
ٕ .دراسننة ذبلّی ننات الت یّ نز ادنس ناين يف الكت ننا اادرس ننیة لتعل ننیم اإليلیزي ننة ابعتةارى ننا لغ ننة ةی ننة ) (ESLأو لغ ننة أينةی ننة
).(EFL
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 ٔ»skillالن ةُ ِشنرت يف «»Lawrence Erlbaum Associate Publishers؛ مناولنا ىنذه الدراسنة
دور ااساواة ادنسیة يف منویة مينارة التواصنظ عنند معلنیم اللغنة ا ينةینة بیند أةنّو يشنري الةناملون إلنی عندم
الت نوازن بنند النننوعد اعيتونناعید الننذيوري وا ةلننوي يف معرننم يتننا معلننیم اللغننة منننذ ٕٓ سنننة ما ننیة
اعذباه الذيوري اات یّز مع مادمي ووعة م التوصیات للوؤلفد.
مؤّيدي علی رورة معديظ ىذا ّ
مو والل اعّّالت علی الدراسات الساباة ال سبّا اإلشارة إلی عدد منيا يةدو لنا أةّو لاد
ياةننا ق ننیة النننوت اعيتونناعا أيلننر الا ننا عر نةً للة ننض والدراسننة إذ م مُعننا َ ق ننیة التةاننة
اعيتواعیننة والعوننر سننوی يف دراسننة وامنندة منيننا ،ومةن ّند م ن ييننة أوننری أ ّن الاسننن ا ومننر م ن
الة ننوث ااواثلننة ننذه الدراسننة منندور مننول معلننیم اللغننة اإلجنلیزيننة يف إي نران میننض أةّنو -علننی قنندر
اّّنالت الة ننض -م مُتةننع ةنند ارن دراسننة علویّنة معننا ق ننا النننوت اعيتونناعا أو ادنسنناين أو
العور والتةاة اعيتواع یة يف يتا معلیم اللغة العربیة ابدامعات أو اادارس اإليراةینة نا ذبعنظ من
التعونا يف ملنظ ىنذا ااو نوت
ىذه الدراسة وتوة بدا یّة متیح اجملال للدارسد للوزيد من الة نض و ّ
يوا يست ّاو.
 .3اإلطار النظري للبحث
نؤدي دوراً نور ً يف
إ ّن اللغة ةرام مواصلا ديک است داميا للتعةري ع الایم وااواقف اللاامینة ،وم ّ
مؤشرة وا ة للترا ا ال يتفناوض هبنا
إةشاي ومرسیخ العالقات اعيتواعیة يوا «ديک اعتةارىا ّ
نف ينذىا إلنی أ ّن
ا ش اص منع الانوی اعيتواعینة» ( Millsوٕٓٔٔ ،Mullanyم )ٔ :ىنناك موق ٌ
التن ّنالب ع يتعلّوننون اللغننة ن وا ينةیّنة واصننة ن من وننالل الکلوننات م سننا بننظ شبنّة ثننري ابلن
للوواد اار یة يف يیفیة رب ّاا عولیّة التعلیم (ٕٓٓ٘ ،Arikanم .)ٕٜ :ماد ديک الاول أب ّن «الکتنا
اادرسننیة م ن صبیننع يواةةيننا لنندييا الانندرة علننی مغیننري آراي التننالب ومعتانندا م مننول العدينند م ن
نتم
ا مور اعيتواعیة واللاامیة م ادننو واللاامنة الشنعةیة إلنی الن ّدي والتةانة اعيتواعینة مینض م ّ
عولیّة التدريو م ابسنت دام ىنذه الکتنا يف قاعنة الصنفوف؛ ويف سنیا متواصنظ ،ينرم الن ّاناد
اانرّرون أن يکون التعلیم عولیّنة ايندة معتاندي أ ّن ادينات ااعنینة ابلتعلنیم يلنرياً منا يعولنون بنیّنة
ٔ .ااساواة ادنسیة ودورىا يف ميارة التواصظ.
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إعادة إةتاج الایم ومريیح اللاامة السا دة» (ٜٜٔٔ ،Darderم .)ٗٚ :م ىذه العناصنر اعيتواعینة ن
اللاامیة ال متللّی مال يا يف ّیّات الکتا اادرسیّة وکريىا لتعلیم اللغات ا ينةیة ىا:
 .3-1النوع االجتماعي

1

مُعت ن اللغننة ياةة ناً م ن أىن ّنم يواةننا ادِننندر أو النننوت اعيتونناعا ال ن يفيننم هبننا ا م نراد أمکننارىم
ومش ن نناعرىم م ن ننول الع ن ن نام (ٕٓٓٛ ،Connellم )ٜ :وى ن ننا ملع ن ننا دوراً ن ننور ً يف منش ن ننية ا ّف ن ننال
اعيتواعیننة ( .)ٔٚ :ٕٓٓٛ ،Mineshimaيشننري النننوت اعيتونناعا أو ادنننو (ادننندر) إلننی ا ةوثننة
والذيورة میوا يتعلّنا اب ةشنتة اعيتواعینة واللاامینة وااینزات النفسنیة يونا ينومد إلنی أدوار النذيور
ااکوةة ايتواعیّاً وال ياوم مؤلفو الکتا اادرسنیة يف معلنیم اللغنات ا ينةینة من وال نا
واإلةث ّ
ٖ
ٕ
ابيتشنناف أدوار النننوت اعيتونناعا الننذيوري وا ةلننوي وما ناً اننا ىننو متوقّنع منننيم (،Jamalzehi
نتم من
ٕٗٔٓم .)5 :ماللغة ااست دمة يف الکتا اادرسیة ديک «أن مكنون أي ناً عنامالً أساسنیًا ي ّ
واللو الت یّز ادنسا بشكظ صريح أو وين» (ٜٜٕٔ ،McClureم.)ٖٜ :

 .3-2الطبقة االجتماعية

4

السلتة واللروة؛
يتم مصنیفيم يف مستو ت متااربة م میض ّ
وىا مشري إلی أىظ اجملتوع علی و ّ
مناسم التةانة اعيتواعینة إلنی ثنالث مينات :التةانة العلینا والتةانة ااتوسنتة والتةانة الندةیا .معنند
نتم و نع ا شن اص ا ثنر ي اا مند يف التةانة
ماییم العناصر ااتولّلة ابلصور والرسنوم التو نی یة ي ّ
العلیننا ويو ننع ا شن اص بنند التةاتنند العلیننا والنندةیا يف اجملووعننة ااتوسننتة والننذي ىننم بننال مننأوی
والعاّلد ع العوظ و الصور ياعون يف التةاة الدةیا (ٕٓٔٗ ،Jamalzehiم.)٘ :
يُعتن النننوت اعيتونناعا والتةاننة اعيتواعیننة من أبننرز العناصننر اعيتواعیننة ااتللّیننة يف الکتننا
اادرسیة لتعلیم اللغة .ماند قوننا بت لینظ ي ّنظ منيونا ابإل نامة إلنی إلاناي نوي علنی مسنتوی أعونار
الش صیّات اااثلة ابلصور والرسوم ااعرو ة يف الکتا؛ وصّ ذل ابست دام أداة الدراسة التالیة:
1. Gender
2. Male
3. Female
4. Social Class
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ٔ

ىننناك عوامننظ يف الکتننا اادرسننیة ديک ن أن مننؤثّر علننی اذبنناه عولیّنة معلّننم اللغننة وبنننايً علننی ذل ن ،
«جيننا علننی مصن ّنووا الکتننا اادرسننیة إمعننان النرننر يف صبیننع العناصننر اات ن ّنونة میيننا ملننظ العوننر
واد نننو (الن ننوت اعيتو نناعا) والتةا ننة اعيتواعی ننة واللاام ننة وال نندي » (ٕٓٔٗ ،Jamalzehiم)ٗ :؛
وابلنسةة لکیفیة سبلّظ النوت اعيتواعا والعور والتةاة اعيتواعیة يف الکتا اادرسیة لتعلیم اللغنة
ا ينةیة لاد رّيز يلري م الةاملد علی يواةا متلفة م ىذه ااواد وماناً لويينات ةرنر متعنددة
مُع ن ّد اسننتوارة مای نیم ينناةینلوورث (1995م) م ن أيلرىننا شننیوعاً واسننت داماً ،میننض قنند صّ هبننا
مادمي قا وة مريعیة اساعدة ااعلّود علی ماییم الکتا اادرسیة ىادماً إلی اوتیار أم نظ الکتنا
وأيلرىننا ماليمننة ةايننات التننالب .مفننا ىننذا الشننأن ،اق ُ مننا معننايري منتروننة ومسننتالّة للتای نیم
(ااصنندر ةفسننوّ .)ٗ :هنننا اسننتوارة شنناملة منتننوي علننی ووعننات متلفننة من أسننيلة مفتومننة ماصنند
ااتوواة م لیف الکتاب؛ منيا منا يتعلّنا اباةامنض اللغوينة
ماییم مدی رب ّاا ا ىداف التعلیویة ّ
يالاواعد الصرمیة والن وية الواردة يف الکتاب أو ما يتعلّا بکیفیة اافردات وااصتل ات ومرمینا
الدروس ااد ة میو ،ومنينا منا ينرمةن اباينارات اللغوينة ويیفینة مندريا اانتعلّم علنی الانراية واحملادثنة
والکتابننة الصن ی ة وکريىننا ،ومنيننا أي ناً ن ن والننذي مسننري ىننذه الدراسننة علیننو ن ن مننا يتننناول ماین َیم ووعننة من
الا ننا يتص ننوير الش ص ننیات وسبلی ننظ اا ن نرأة ومص ننوير أدوار الن ننوعد اعيتو نناعید ال ننذيوري وا ةل ننوي
والتةاات اعيتواعیة و کريىا م الا ا اعيتواعیة (يُنرر.)ٔٔٚ-ٙ :ٜٜٔ٘ ،Cunningsworth :
 .4منهج البحث وخطواته
اةتيلا الدراسة من ی وصفیّاً عن اسنت راج الکلونات والصنور ااعنیّنة ابلننوت اعيتوناعا والعونر
نادة اللغ ننة العربی ننة؛ ثّ صّ ربلی ننظ احملت ننوی ومان ناً للةی نناةت
والتةا ننة اعيتواعی ننة من ن الکت ننا اللالث ننة ا ن ّ
اإلمصننا یة اارصننودة ربلننیالً ايتواعی ناً ع ن اسننت دام اسننتوارة التایننیم ال ن أع ن ّدىا الةامننض اللغننوي
ينناةینلوورث (1995م) ن ن ابعتةارىننا أداة الدراسننة ن ن لتانندير ومایننیم العناصننر والاننیم اعيتواعیننة
واللاامیننة يف يتننا معلننیم اللغننة .يکنناد معرننم الةنناملد جيوعننون علننی صننالمیّةٕ ىننذه اعسننتوارة يف
1. Cunningsworth
2. Validity
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ماییم يتا معلیم اللغة میض يؤّيد علی ذل ما أشرة إلیو و ولفیة الدراسة م الة وث ال
قننام هبننا الدارسننون ابسننت داميا ،ىننذا ومن أيننظ التأ ّيند من ثةنناتٔ أداة الدراسننة يف بدايننة مشننروت
الة ننض م ن میننض اللّاننة الداولیننة ال ن متولّننظ يف مناسننا دريننة التاننديرات ق نام ثالثننة أسننامذة ذوي
اعوتصنناص يف معلننیم اللغننة العربیننة ابننداي آرا يننم يف ةوعیّننة سبلنّنظ النننوت اعيتونناعا والعوننر والتةاننة
اعيتواعیننة ااتللّیننة ابلکتننا ااشننار إلیيننا علننی ننو مسننتاظ؛ متةن ّند عننند ربلیننظ ارراي م ن وننالل
اسنت دام ااعامننظ ااعنروف ب ن« ووعنة مان ّنومد »Interrater Reliability/عن الن ةم  SPSSأهنننا
علننرت علننی قیوننة مسننتوی التناسننإ معننادل  ./ٜٛوىننا قیوننة ماةولننة کنراض الة ننض العلوننا ننا
اتم بد ماديرا م يتیح لنا اجملال للة ض ومااً لو.
ّ
يدل علی ويود مناسا ّ
 .5عرض البياانت وحتليلها
لاد قام الةاملون نو مارينر معتینات الة نض ابإليابنة عن أسنيلة الدراسنة وصّ ذلن من ونالل
نادة ااکتوبننة واار یننة للکتننا يویّ ناً وابلتنناه ربلیليننا ربلننیالً
استعرا ننيم للعناصننر اعيتواعیننة يف اان ّ
نادة اللغننة العربیننة ابارملننة اللاةويّنة ا ولننی يف إي نران
يیفیّناً؛ وىننذه الکتننا مشننوظ ااان ّنرر الدراسننا ان ّ
وىا :يتا العربیة للصف السابع والصف اللام والصف التاسع.
األول للدراسة
 .5-1اإلجابة عن السؤال ّ

أما السؤال ا ّول مينو :کيف جتلّـی النـوع االجتمـاعي والعمـر والطبقـة االجتماعيـة يف ادلـا ّدة ادلکتوبـة وادلرئيـة

يف کتب العربيّة للمرحلة الثانوية األولی؟

نتم عنرض
مرير النتا م والل التکرارات والنسنا اايوينّة لإليابنة عن ىنذا السنؤال مینض ي ّ
النوت اعيتواعا الذيوري وا ةلوي يف النصنوص والصنور والرسنوم التو نی یة اات ّنونة يف الکتنا
اللالثة ااشار إلیيا و ادداول يوا أييت:

1. Reliability
2. Correlation Coefficient
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اجلدول ( )1النوع االجتماعي الذکوري واألنثوي يف الصور والرسوم التوضيحية لکتب العربية للمرحلة
الکتب ادلدرسية

الثانوية األولی

الذکور

اجملموع

اإلانث

التكرارات النسب ادلئوية التكرارات النسب ادلئوية التكرارات
299
%59
:2
%63
:8
الصف السابع

الصف الثامه
الصف التاسع
المجمًع

النسب ادلئوية
%211

89

%62

88

%5:

266

%211

67

%71

49

%51

:5

%211

342

%64

317

%58

548

%211

ااتأمنظ يف ادنندول أعنناله أةننو ديلّننظ النننوت الننذيوري ٖ٘ %والنننوت ا ةلننوي  %ٗٚمن الصننور
يالمننا ّ

موزعنا علنی الننوعد علنی نو
والرسوم التو ی یة للکتا اللالثة ا ّ
يدل علنی أ ّن النسنا اايوينّة ّ
متلنناةو مارية ناً وما ناً لنتننا اوتةننار مربنّنع ينناي  Chi-squareال ن معننادل ٕٖٕ ٓ/وىننا مةن ّند أ ّن
مستوی الدعلة أيلر م ٘ٓ ٓ/دبعنی أةو ع يويد مر ذو دعلة أمصا یة بد ووت التکرارات؛
أمننا ابلنسننةة لنصننوص الکتننا ن ن وىننا مشننوظ يامننة النصننوص النواردة يف ّیّننات الکتننا دبننا میيننا من
ةصوص ال ّدروس أو التواري وکريىا ن میو ّح اددول التاه:
اجلدول ( ) 2النوع االجتماعي الذکوري واألنثوي يف نصوص کتب العربية للمرحلة الثانوية األولی

الکتب ادلدرسية

الصف السابع
الصف الثامه
الصف التاسع
المجمًع

الذکور
النسب
التكرارات ادلئوية
%64
23:
%62
325
%75
289
%66
632

اإلانث
النسب
التكرارات ادلئوية التكرارات
352
%58
223
52:
%5:
316
391
%47
213
:51
%56
52:

اجملموع

النسب ادلئوية
%211
%211
%211
%211

ااالمننا أ ّن النننوت الننذيوري يشننوظ مننا يعننادل ٘٘ %والنننوت ا ةلننوي ٘ٗ %م ن النسننا
میننض م ن
َ
ااتوزعننة مسننا التکنرارات ااسننت رية من إصبنناه النصننوص الن صّ إمصنناؤىا؛ ميننناك ربیّننز
اايويننة ّ
ةسيب إلی النوت اعيتواعا الذيوري علی أساس ةتا اوتةار مربّع ياي  Chi-squareال معادل
مةد أ ّن مستوی الدعلة أقنظ من ٘ٓ ٓ/دبعننی أةنو شبنّة منر ذو دعلنة أمصنا یة بند
ٔٓٓ ٓ/وىا ّ
ووت التکرارات.
يوا يو ّنح ادندول اريت أدوار الننوعد اعيتوناعید يف عنناوي دروس يتنا العربینة للورملنة
3:
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اللاةوية ا ولی میوا ةالما أ ّن النوت الذيوري ديلّظ ما ةسةتو ٕ٘ %والنوت ا ةلوي  %ٜٔم

ووت

العناوي ال متص ّدر ةصوص الدروس ا يتعلّا أبدوار النوعد ااذيوري :

اجلدول ( )3دور النوع الذکوري واألنثوي يف عناوين الدروس لکتب ادلرحلة الثانوية األولی

الکتب ادلدرسية

الصف السابع
الصف الثامه
الصف التاسع
المجمًع

الذکور

النسب
التكرارات ادلئوية

2
4
5
9

%9
%61
%41
%36

اإلانث

التكرارات

النسب
ادلئوية

4
4
1
7

%36
%61
%1
%2:

اجملموع

التكرارات

النسب ادلئوية

*231
*21
*21
43

%211
%211
%211
%211

ومتّ ح يف اددول أدةه عناوي الدروس اارمةتة أبدوار النوعد الذيوري وا ةلوي يف يتاب العربیة
للصف السابع:
اجلدول ( )4عناوين الدروس ذات الصلة ابلنوع االجتماعي يف کتاب اللغة العربية للصف السابع
العناوين
الدروس
الدرس الثالث
أي التالةات؟ يف اادرسة
2
يیف مال ِ ؟ أة خبري ويیف ِ
الدرس الرابع
أةا؟
الدرس الرابع
موار بد َولَدي
ِ
الدرس اخلامس
ذىةا إلی السو
أي ذىةا؟ ُ

میننض جننند أ ّن عن نواةً وامننداً م ن وننوت  4عننناوي ذات صننلة ابلنننوت اعيتونناعا يتعلّننا ابلننذيور
(الدرس الرابع) وثالثة عناوي أوری مرمةتة ابلنوت ا ةلوي.
وابلنسةة لعناوي دروس يتاب العربیة للصف اللام منالما يف اددول:
اجلدول ( ) 5عناوين الدروس ذات الصلة ابلنوع االجتماعي يف کتاب اللغة العربية للصف الثامن
العناوين
الدروس
ِ
الدرس األول
لو ىذا الةیا؟ للشاعرة اإليراةیة بروي اعتصاما
الدرس الثالث
أة ّةّاوة .أّةخ ّعاماً لذيذاً.
نادة العربیننة میننض للصننف
ٔ .ا رقنام ااتویننزة بعالمننة جل يف ادنندول من ّ
ندل علننی عنندد كننظ عنناوي النصننوص اات ننونة يف يتننا من ّ
السابع ما يعادل ٕٔ عنواةَ ولکظ م الصفد اللام والتاسع ما يعادل ٓٔ عناوي .
عام يرمةن ابإلّار الکلا للدرس ث يتلوه ةص ربا عنوان آور.
ٕ .يشوظ يظٌّ م الدروس عنواةد میض يةتدئ بعنوان ّ
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الدروس
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العناوين

الدرس الثالث
ِمينت يف ااستاةظ
اةود هلل؛ يیدة ويیف ِ
الدرس اخلامس
أةا؟
يیف مال ِ ؟ ُ
ّ
الدرس السادس
مرقد اإلمام اةسد (ت)
الدرس العاشر
ينز
م يعرف مديلاً مول قیوة العلم؟ (التالا) اللاين :العلم ٌ
نتص
میننض جينند الةنناملون أ ّن  6عننناوي متعلّ نا ابلننذيور واإلةث م ن وننوت العننناوي  3منيننا زبن ّ
ابل ّذيور و 3زبتص ابإلةث .ىذا وابلنسةة إلی يتاب العربیة للصف التاسع:
اجلدول ( )6عناوين الدروس ذات الصلة ابلنوع االجتماعي يف کتاب اللغة العربية للصف التاسع
العناوين
الدروس
الدرس الثالث
َو َوي
قصة ا َ
ّ
الدرس السابع
ُمت َ إديسون
الدرس الثامن
الزا ر وسا ا سیارة ا يرة
موار بد ّ
الدرس العاشر
عند الاا ا

يةن ّند ادنندول أ ّن  4عننناوي متعلّنا يليننا ابلنننوت الننذيوري .وبغیننة الکشننف عن الفيننات العوريّنة ويیفیننة سبلّليننا
الصور والرسوم التو ی یة يف الکتا اللالثة لاد صّ ماسیم اجملووعات إلی مخو مرامظ عورية :مرملة
و ّ
الشةاب (بند ٕٓ-
التفولة قةظ الةلوغ (بد ٔ ٕٔ-سنة) ،ومرملة ااراىاة (بد ٖٔ ٜٔ-سنة) ،ومرملة ّ
ٓٗ سنة) ومرملة الکيولة والشی ووة (بد ٓٗ ٙٓ-سنة ومنا منو ذلن )؛ من ذا أمعن الةامنض يف يیفینة
الصور والرسوم يف يتا العربیّة اللالثة جيد بد يديو اددول التاه:
ّ
موزت اارامظ العورية و ّ
اجلدول ( ) 7ادلراحل العمرية يف الصور والرسوم التوضيحية لکتب العربية للمرحلة الثانوية األولی
 68-48و <68
48-28
19-13
12-1
اجملموع
الکتب ادلدرسية

الصف السابع
الصف الثامه
الصف التاسع
المجمًع

النسب ادلئوية
(التکرارات)

النسب ادلئوية
(التکرارات)

النسب ادلئوية
(التکرارات)

النسب ادلئوية
(التکرارات)

النسب ادلئوية
(التکرارات)

%8
()23
%4
()5
%5
()4
%6
()2:

71%
():8
%69
()89
%78
()68
%72
()343

%39
()55
%44
()55
%31
()28
%38
()216

6%
()9
%7
():
%:
()9
%8
()36

%211
()272
%211
()246
%211
()96
%211
492
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يالم ا أ ّن ىناك مركیزاً يةرياً علی مرملة ااراىاة (بد ٖٔ ٜٔ-سنة) ما يعادل ٔ%ٙ
إذ َ

وابلتاه ربتظّ مرملة الشةاب اارمةة اللاةیة ابلنسةة إلی ابقنا الفينات العوريّنة مینض مشنوظ منا
ةسةتو  %ٕٚم إصباه الصور والرسوم التو ی یة ال عُ ِر ا میيا صور ا ش اص دبرامنظ
عورية متلفة.

 .5-1-1متثّل الطبقات االجتماعية يف الصور والرسوم التوضيحية للکتب
مناسم التةاة اعيتواعیة إلی ثالث ميات يف ىذه الدراسة:

 التةاة العلیا؛
 والتةاة ااتوستة؛
 والتةاة الدةیا.
نتم و نع ا شن اص ا ثنر ي اا مند -
ومسةوا سةا الاول میيا آةفاً و اإلّار النرنري ،ي ّ
الص نور والرسننوم ابلکتننا -يف ووعننة التةاننة العلیننا وا ش ن اص بنند التةاننة العلیننا
ااعرو نند يف ّ
وال نندةیا مل ننظ اا نندراي وأصن ن اب ا عو ننال الص ننغرية وااعلو نند وااور ننات والت ننالب والتالم ننذة يف
اجملووعة ااتوستة ،وياع الةؤساي أو الفاراي أو العاّلون ع العوظ يف التةاة الدةیا.
الص ن ور والرسننوم التو ننی یة لکتننا العربیننة اللالثننة ابارملننة
بننناي علننی ذل ن  ،سبننا دراسننة ّ
الصن ور
اللاةوية ا ولی ّ
ااتوسن تة إذ عُر نا معرنم ّ
ومةد أ ّن النسنةة العالینة منتونا إلنی التةانة ّ
علننی ىیيننة مشننوظ ا شن اص بنند التةاننة العلیننا والنندةیا ،میننض ع يوينند شن ص عاّننظ عن
العوظ أو بال مأوی أو م ا ثر ي وقو علی ىذا؛ ماد صّ عرض ا ش اص دبعرويم ّ
ّال ابً
ااتوسن تة؛ اللّيننم إع صننورة وامنندة يف
أو معلونند أو ّر نند وکننريىم من اانتونند إلننی التةاننة ّ
يتنناب الصننف التاسننع معننرض مننايم اادينننة ن ن وىننو من التةاننة العلیننا ن ن يننتکلّم مننع الاا ننا
نو مکايننة معلیویننة ربننا عننوان «ا ماةننة» (سنازمان ژننشوى وبرةمننو ريننزی آموزشنی ،عربننی هيننو هنننم،
ٖٜٔٙه .ش.)ٕٔٓ :
الصن ور والرسننوم التو ننی یة ااتللّیننة يف ّیّنات يتنناب العربیننة للصننف السننابع واللننام
أمننا ّ
ااتوس تة يلّيا.
متعرض التةاة ّ
الص ور يف الکتا و اددول اريت:
ىناك عرض ةاذج م بع ىذه ّ
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الطبقة الدنيا

ادلتوسطة
الطبقة ّ
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الطبقة العليا

______

______

______

الطبقة العليا

ادلتوسطة
الطبقة ّ

______

الطبقة العليا

______

 .5-2اإلجابة عن السوال الثاين للدراسة

نتم مایننیم مرنناىر النننوت اعيتونناعا والعوننر والتةاننة اعيتواعیننة ااتولّلننة
الســؤال الثــاين :يیننف ين ّ

بکتا العربیة للورملة اللاةوية ا ولی يف وي الناد اعيتواعا؟
است دمنا استوارة ماینیم يناةینلوورث (ٜٜ٘ٔم) للناند اعيتوناعا الن مرشندة إلنی إيابنة
الشنأن او ةىنا من
شاملة ع ىذا السؤال میةدو م ال ّ روري اإليابة ع  ٙأسيلة مرمةتنة هبنذا ّ
و اعستوارة:
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 .5-2-1هل أعطيت النساء أمهيّة مساوية للرجال يف جماالت خملتفة يف الکتب الثّالثة؟
الص نور والرس ننوم التو ننی یّة يف يت ننا العربیّ نة اللالث ننة ابارملننة اللاةوي ننة ا ول ننی
سبّنا دراس ننة يامننة النص ننوص و ّ

مةیّنننا النتننا وماناً لنتننا اوتةننار  Chi-squareأ ّن مسننتوی سبلّننظ النننوت الننذيوري يف ّیّنات النصننوص أيلننر
الصنور والرسنوم علنی نو متسنا ٍو ماريةناً.
م النوت ا ةلوي ولکنو ص سبلیظ النوعد اعيتواعید يف العناوي و ّ
نادة ااکتوبننة ننو السننتور
ديکن مفسننري ىننذه النتیلننة أب ّن ىننناك نناعً أوسننع لريننور النننوت الننذيوري يف اان ّ
نادة ااریّ نة م ن يواةننا متلفننة ومنيننا :أوعً :کلةننة ينننو الننذير علننی ا ةلننی يف اللغننة العربیننة يف
وأمینناةً اان ّ
العةننارات ال ن يتشنناريان میيننا ،ةی ناً :ربتن ّنظ الننذيور میّنزاً أي ن م ن ااي ن يف الکتننا علننی ک نرار مننا جننند يف
النلنار واخلةّناز ابلنسنةة لنإلةث وىنو منا منرك آ رىنا يف ثننا
ندي و ّ
العصر الراى ابجملتوعات الشرقیة ملظ ادن ّ
النصننوص (اةرُننر :سننازمان ژننشوى وبرةمننو ريننزی آموزشننی ،عربننی هيننو ىشننتمٖٜٔٙ ،ه .ش ،)ٖٕ :لل ناً :إ ّن الاسننن
ا ي ن ن م ن ن ا ةةین نناي (ص) وسن ننا ر الش صن ننیّات اان ننذيوري يف ااص ن ن ف العزين ننز م ن ن الن ننذيور و كن ننذل
الس نالم مو ن أمللننة مننا ذُيِ نرت يف الکتننا هبننذا الصنندد علننی سننةیظ
ش صننیات ا ّو نة ااعصننومد علننیيم ّ
ِ
ِ
ِ
اس ن ُلدوا ِر َد َم
االننال« :قننال و اوسننی وىننارون إ ْذ َىةننا إلننی م َ
رعننو َن﴾ (ّننو )ٖٙ :أو َوإ ْذ قُلنننا ل َلوال کننة ْ
لیو﴾ (الةارة( »)ٖٗ :سازمان ژشوى وبرةمو ريزی آموزشی ،عربی هيو هنمٖٜٔٙ ،ه .ش.)ٗ٘ :
مَ َس َل ُدوا ّإع إبْ َ
 .5-2-2ما ادليزات الظاهرية وادلهنية اليت أعطيت للنساء؟
الصنور والرسننوم علننی
مسنةوا ةالمرننو يف الکتننا اللالثنة لانند صّ سبلیننظ الننوت الننذيوري وا ةلننوي يف ّ
و متلاةوٍ ع خيتلف بع يوا ع ارور اوتالماً يُذير ،میض جند صنورة الرينال والنسناي علنی
التواه يف ىیية ا ب وا م يف اانزل ،أو التةیا والتةیةة وااور ة يف ااستشفی ،أو ااعلّم وااعلّوة
يف اادرسننة ،أو الکامننا والکامةننة ،أو الزا ننر والزا ننرة أثننناي السننفر ،أو اخلةّنناز يف اا ةننز والتةّاوننة يف
زبتص بوامد منيوا؛ وم أمللة ذل :
ااتةخ وکريمها م ااراىر وااي ال ع ّ
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 .5-2-3ماذا نتعلّم عن احلياة الداخلية للشخصيات ادلعروضة؟
يننری ينناةنیلوورث سبلیننظ ّةیعننة الش صننیات ااصن ّنورة يف الکتنناب اادرسننا م ن أىن ّنم اای نزات ال ن
جيا أن يتّسم هبا الکتاب میض ياول« :إ ّن اداةا العاّفا لألش اص وما النذي ةتعلّونو مننيم
وما حيةّوةو أو يکرىوةو يلّيا لّلنة سبلنیالً ةقصناً يف العديند من الکتنا اادرسنیة نا جيعلينم أق ّنظ من
أش اص ياملد» (ٜٜٔ٘ ،Cunningsworthم )ٜٔ :وىذه النایصة مل وظنة يف معرنم الکتنا إذ

ع متأثّر رؤی ومشاعر ااتعلّم دبا يت ّو احملتوی الدراسا م صور ورسوم ا ش اص.
وما جنند يف يتنا العربینة اللالثنة للورملنة اللاةوينة ا ولنی أ ّن شبنّة أشن اص يتناقشنون شنؤوهنم الیومینة وأمنورىم
ومشاعرىم بصور ا النوتیة أمیاةً حبیض ديکن للوتل ّانا التنةّنؤ هبنا (راينع :سنازمان ژنشوى وبرةمنو رينزی آموزشنی،
عربننی هيننو ىشننتمٖٜٔٙ ،ه .ش٘ٙ-ٖ٘ :؛ عربننی هيننو هنننم )ٖٛ-ٕٛ :يوننا جننند أش ن اص يع نّ ون ع ن ااشنناعر
والرکةات الذامیة علی و يلري اةتةاه ااتلاا ويلفتو إلی ق یة واصنة بعینينا (راينع :سنازمان ژنشوى وبرةمنو رينزی
آموزشی ،عربی هيو ىشتمٖٜٔٙ ،ه .شٖٖ-ٖٓ :؛ عربی هيو هنم.)ٖٙ-ٕٙ :
 .5-2-4هل متّ تصوير العالقات االجتماعية بشكل واقعي؟
الص ن نور والرسن ننوم ااتولّلن ننة يف ّیّن نات الکتن ننا اللالثن ننة معن ننرض يواةن ننا م ن ن واقن ننع اةین نناة
إ ّن معرن ننم ّ
اعيتواعیة الیومیّة ال يعیشيا ااتعلّوون يف العصر الراى ؛ وم أمللة ذل يف اددول أدةه:
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 .5-2-5هل يتم ّكن طالبك من التواصل مع السّياقات االجتماعية والثقافية ادلقدمة يف الكتب؟
السنیاقات اعيتواعینة واللاامینة ااسنت دمة يف الکتنا اللالثنة عنند التلةنة
ديک ميم وإدراك معرم ّ

اإلي نراةید ابارملننة اللاةويننة ا ولننی إذ ىننا سبلّننظ أمنندا ً م ن واقننع اةینناة اعيتواعیننة منننعکو میيننا
اللاامننة اإليراةیننة بکننظ يننالي منيننا يیفیننة معامننظ ا وعد مننع الوالنندي أو عالقننات التننالب بع ننيم
بةع يف قاعة الصف أو يیفیة الةینع والشنراي يف ا سنوا وکنري ذلن من ا منور الن منسنلم منع
الرروف اعيتواعیة السا دة يف اجملتوع اإليراين.
 .5-2-6هل الکتب منسجمة مع مستوی الفئة العمرية للطلبة؟
الصنور والرسنوم معنرض مرملنة ااراىانة (بند
بینّا ةتنا الت لینظ اإلمصنا ا أ ّن النسنةة العالینة من ّ
ٖٔ ٜٔ-سنة) وىا ع زبتلف ع مستوی الفية العورية للتلةة اعيراةید ابللاةوية ا ولی اوتالمناً
ااصورة يف احملتوی الدراسا للکتا اللالثة ومااً استوی الفية
يلرياً ا ّ
يدل علی إعداد ّ
ااادة اار یة ّ
العورية والتتور ااعريف واإلدرايا لدی ااتعلّود الناشيد.
 .6النتيجة
مناولننا الدراسننة اةا ننرة يیفیننة سبلّننظ النننوت اعيتونناعا واارامننظ العوريننة والتةاننة اعيتواعیننة يف
نادة اللغننة العربیننة للورملننة اللاةويننة ا ولننی يف
الص نور والرسننوم التو ن یة بلالثننة يتننا من ّ
النصننوص و ّ
موزعننا علننی
الص نور والرسننوم التو ننی یة ّ
إي نران؛ متةن ّند م ن وننالل ربلیننظ الةینناةت اإلمصننا یة أ ّن ّ
موزعن ناً متلاةسن ناً وىن نناك ربیّن نز قلی ننظ إل ننی الن ننوت ال ننذيوري يف ةص ننوص
الن ننوعد ال ننذيوري وا ةل ننوي ّ
الکت ننا .میة نندو أةنّ نو م نناول أع نناي دن ننة الت ننألیف اعىتو ننام با ننیة اد نننو دب ننا میي ننا م ن الن ننوعد
الننذيوري وا ةلننوي علننی ننو اينند ،وظيننور اعوننتالف الیسننري بنند سبلّننظ الننذير وا ةلننی يف ّیّنات
النصننوص قنند يکننون متننأثّراً بعوامننظ ثاامیننة ولغويننة أمینناةً وبعوامننظ رخيیننة ودينیننة مین ناً آوننر .ىننذا
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ااالمنا أ ّن ىننناك مركینزاً علننی عنرض التةاننة اعيتواعیننة ااتوسننتة أيلنر منننو علننی التةاتنند العلیننا
و َ
والندةیا ابلصنور والرسنوم وقند صّ مصنوير الش صنیات نو سنیاقات ايتواعینة منسنلم منع اللاامننة
الفارسیة وسب ّک الدارس اإليراين الناّا ابللغنة الفارسنیة من التواصنظ معينا ثاامیناً؛ ولکن منا يلفنا
اةتةنناه الةنناملد يف سننیا متواصننظ من اديننة اللغويّنة أةننو ع مو ن َنع يف ةصننوص الکتننا متللّننی بننو
اللاامننة العربیّنة وىننذه الا ننیة ديک ن اعتةارىننا م ن ااةوننذ ال نواردة علیيننا؛ ةنننا إذا اعت ن ة أ ّن اللاامننة
يتم معلیم اللغة يوا ينةغا لو ّإع م والل الوقوف أو اعّّالت -
واللغة وييان لعولة وامدة مال ّ
متتور إمدامها دون ا وری؛ وم يية أوری إةنا إذا
ميوا أمک  -علی اللاامة ال ربین هبا وع ّ
ةرننرة إلننی اللغننة علننی أهنننا وننري وسننیلة مسنناعد علننی موسننیع التعننارف ااعننريف واعيتونناعا ومرسننیخ
العالقات التلاقفیة دبسنت دما اللغنة ا ندف أو النناّاد هبنا من اإلونوة العنرب السنايند يف مندن
ينوب إيران إلی کريىم م س ّکان الةلدان العربیة اجملاورة ،موا دور اللاامة العربیة ال مُ فا علی
اللغة العربیة دعع ا ومعاةیيا عند مدريسيا ابادارس إذن؟ دبا أ ّن ىذه ق یة منسیّة می الکتا ع
يسننتوعا ااننتعلّم اإليراةننی اللاامننة العربیّنة ّن العربیننة اادروسننة بنند يديننو يف قاعننات الدراسننة م عننة
بصور ودععت منةلاة م اجملتوع اعيراةی م سا وإن ياةا ىناك عةارات عربینة شنکالً ولکنّينا
مارسیة م ووةً ودعلة؛ اةتالقاً م ىذه الت ّد ت ع حيری التالا دبادرة علی التفکري ابلعربیة
متتور ااينارات اللغوينة عننده (احملادثنة والکتابنة علنی وينو الت ديند).
وابلتاه ملیو م ااتوقّع أن ّ
ننص علننی ىنذه النتیلننة منا ذُيننر يف مادمنة ين ّنظ من الکتنا أب ّن موقنف أع نناي دننة التننألیف
وقند ي ّ
ىو« :منویة اايارات اللغويّة م أيظ ماوية ميم النصوص الارآةیة والدينیة ،ومساعدة التالب يف
معلّم اللغة الفارسنیة؛ ما ندف النر یو من لینف الکتناب يتولّنظ يف مينم النصنوص العريینة وعسنیّوا
الارآن الکرمي وابقا النصوص الدينیّة ملظ ا ماديض وا دعینة وةصنوص ا دب الفارسنا ااوزوينة
ابافردات العربیة» (سازمان ژشوى وبرةمو ريزي آموزشا :ٖٜٔٙ ،ألف).
اادة اللغة
ااارر الدراسا ّ
بنايً علی ىذا يةدو م التةیعا أن مُ ّ
صا اديود ااةذولة إلعداد ّ
العربیّ نة يف واةننة اللاامننة الفارسننیة ااوزويننة ابللاامننة اإلسننالمیّة م ن أيننظ سبکنند النندارس اإلي نراين
الننناّا ابلفارسننیة من التواصننظ معيوننا دون اعىتوننام ابللاامننة العربیّنة ومالمننح اةینناة ااتللّیننة يف
اجملتوع العريب.
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 .2استبدٗبر گزٍُ سثبى ٍ ادث٘بت عزثٖ داًطگبُ ٗشد
 .3داًط٘بر گزٍُ سثبى ٍ ادث٘بت عزثٖ داًطگبُ ض٘زاس
 .4استبدٗبر گزٍُ سثبى ٍ ادث٘بت اًگل٘سٖ داًطگبُ ٌّز ض٘زاس

چكيدٌ
پضٍّص حبضز ثِ ثزرسٖ چگًَگٖ ًوَد پذٗذُّبٕ جٌس٘ت ،هزاحل سٌٖ ٍ طجقِ اجتوبعٖ در
 4کتبة درسٖ سثبى عزثٖ پزداختِ کِ ٍسارت آهَسشٍپزٍرش اٗزاى ثزإ داًشصآهشَساى دٍرٓ
هتَسطِ اٍل در طَل چٌذ سبل اخ٘ز طزاحٖ ٍ تأل٘ف ًوَدُاست .ثزرسٖ جٌس٘ت ،سي ٍ طجقِ
اجتوبعٖ در اٗي کتبةّبٕ درسٖ ثذٗي دل٘ل صَرت گزفتشِ کشِ هعلوشبى ٍ داًشصآهشَساى در
هعزض ثس٘برٕ اس ٍاصگبى ،تصبٍٗز ٍ ضکلّشبٖٗ ّسشتٌذ کشِ تشأح٘ز ثسش٘برٕ رٍٕ ضشٌبخت ٍ
جْبىثٌٖ٘ اٗطبى دارد .اساٗيرٍ ،در اٗي جستبر ثب ثشِکشبرگ٘زٕ سش٘بّٔ جبهعشِضشٌبختٖ «کشبًٌ٘
ٍرث» (2::6م) پس اس استخزاج کلوبت ٍ تصبٍٗز هزتجط ثب هَضَع ،کتبةّبٕ هذکَر ثزرسٖ
ضذً .تبٗ پضٍّص ًطبى هٖدّذ ه٘شاى پزاکٌذگٖ جٌس٘ت هشذکز ٍ هنًشج در هشَاد دٗشذارٕ ٍ
ًَضتبرِٕ سِ کتبة ثِ ضکل ّوگي صَرت گزفتِ ٍ چٌ٘ي هًٖوبٗبًذ کِ ثِ سًبى در سهٌ٘شِّشبٕ
هختلفِ پزداختِضذُ در کتبة اسجولِ ضغل ٍ جبٗگبُ اجتوبعٖ ،ارسضٖ ّوچَى هزداى ثخط٘ذُ
ضذُاستّ .وچٌ٘ي ث٘طتز تصبٍٗز ًوبٗبًگز طجقٔ اجتوبعٖ هتَسط است ٍ ک٘ف٘ت ًوشَد سشي ٍ
طجقِ اجتوبعٖ ثب فزٌّگ اٗزاًٖ ٍ هزاحل سٌٖ داًصآهَساى هتٌبست ٍ ّشنسشَ اسشت؛ چزاکشِ
ث٘طتز تصبٍٗز ٍ ضکلّب هزحلِ ًَجَاًٖ را ًطبى هٖدّذ.
کليدياژٌَا :کتبة درسٖ؛ جٌس٘ت؛ سي؛ طجقِ اجتوبعٖ.
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