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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1398ربيع ، 50لالعدد ا، حمكمة ةيعلم

 21-40 م؛ صص 2019

 جتّليات النوع االجتماعي والعمر والطبقة االجتماعية
 يف إيران )تقييم اجتماعي( یيف کتب العربّية ادلدرسّية ابدلرحلة الثانويّة األول 

 3أصغر کارگر علي، 2حسني کياين، 1ساجد زارع
 يزد جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة قسم يفمساعد أستاذ . 1
 شرياز جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب أستاذ مشارك. 2
 شرياز للفنون جبامعةوآداهبا اإلجنلیزية يف قسم اللغة  أستاذ مساعد. 3

 10/11/1397: البحث قبول خياتر   88/04/1397: البحث استالم خياتر 

 صادللخّ 
الکشف عن  يیفینة سبلّنظ مرناىر الننوت اعيتوناعا واارامنظ العورينة والتةانة اعيتواعینة يف إّن ىذه الدراسة رباول 

وىنو يتنا اللغنة العربیّنة  یاااّرر الدراسا ااّدة اللغة العربیة ابلّصف السابع واللنام  والتاسنع يف اارملنة اللاةوينة ا ولن
وقنند سبّننا دراسننة النننوت ؛ تننالب اإليننراةید الدارسننداللالثننة النن  ّص مصننویويا و لیفيننا وننالل السنننوات ا وننرية لل

اعيتواعا والعور والتةاة اعيتواعینة ااتلّلینة يف ّیّنات ىنذه الکتنا اادرسنیة مینض يتعنّرض ااعّلونون والتناّلب 
. ةرنننرىم ذبننناه العنننام يننناتمعنننرمتيم ومنننواقفيم ووي یللعديننند مننن  الکلونننات والّصنننور والرسنننوم الننن   نننا  ثنننري يةنننري علننن

لاننند استعر ننننا يف الدراسنننة اةالینننة ثالثنننة يتنننا اننناّدة اللغنننة العربینننة ابسنننت دام اسنننتوارة التاینننیم ، قننناً مننن  ىنننذااةتال
مُةننّد ةتننا   . م( بعنند اسننت راج الکلوننات والصننور ااعنیّننة دبو ننوت الة ننضٜٜ٘ٔ« )ينناةینلو ورث»اعيتونناعا لننن

النسننا اايويّنننة للنننوت اعيتوننناعا النننذيوري  یمننند الدراسننة ااتوّ  نننة عنن  الةیننناةت اإلمصنننا یة أةننو شبّنننة مننوازن بننند
أةنو أعتینا للنسناي قیونة  یااواد اار ّیة وااکتوبة اات ّونة يف الکتنا الّلالثنة  نا يندّل علن یوا ةلوي ال  موّزعا عل

ة والعوننر سبلّننظ التةاننة اعيتواعینن یإلنن لنسننةةواب؛ مسنناوية للريننال يف موا ننیع متلفننة منيننا ااينننة والتةاننة اعيتواعیننة
النتا   أن النسةة العالیة م  الّصور والرسوم معرض التةاة اعيتواعیة ااتوّستة وىنناك میينا موامنا واةسنلام  یمتللّ 

 .یأعوار التاّلب الدارسد ابارملة اللاةوية ا ول یمع اللّاامة اإليراةیة ومستو 
 
 .التةاة اعيتواعیة؛ العور؛ اعيتواعاالنوت ؛ الکتاب اادرسا: الرئيسة الكلمات
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 مةادلقدّ . 1
ظ بننند ة مرمکننز علننی التفاعنننظ ااتولّننة مواصنننلیّ لوىلننة ا ولنننی عولیّننوالتعّلویننة ل التعلیوینننة العولیّننةعتنن  مُ 

ة يننؤثّر سننلةاً ال يف ىننذه العولیّننعامننظ دينننع منن  التواصننظ الفّعنن أيّ »و، م وااعلّننم ومننواد التنندريوااننتعلّ 
 .(ٕٔٛ: مٕٚٓٓ، وآورون Taylor)« علی مدی التعّلم

 يیّنند ومّعننال د علننی  ننوالنتعّلم لنندی ااتلّاننعولیّننة  ربّانناملعنا الکتننا اادرسننیة دوراً  ننور ً يف 
مصندراً لتوناري   (2؛ اار یّنة وااکتوبنة وسیلًة لعرض اانوادّ  (1: أهنا سبّلظ ٔورث میض يری ياةینلو

 (4؛ یةونند وزبتننین ا ةشننتة الصننفّ لت فیننز ااتعلّ مصنندراً  (3؛ وننونة ديارسننيا ااتعلّ وأةشننتة مواصننلیّ 
 .(ٔٛ: مٜٜ٘ٔ) دة سلفاً ومنيلاً دراسیاً يعکو ا ىداف احملدّ 

مسنننناعد علننننی مومینننند مننننناى  »الکتننننا اادرسننننیة  يننننذىا ريتشننننارزد وابملننننون آوننننرون إلننننی أنّ 
التدريو واةفنا  علنی ادنودة ا يادديینة إذ مانّدم الةننی واانناى  للن ةم  التعلیونا ومنوّمر  ووعنة 

 «ابنننة بصنننر ً النننة  نننو  يوهننننا يذّ عنننة مننن  اانننوارد يونننا ديکنينننا منننومري ةننناذج ومعلومنننات لغوينننة معّ متنوّ 
(Richards ،ٕٓٓ٘م :ٕ٘٘) .ة لیننظ الکتننا اادرسننیة يف متننوير ااعّلونند والتنویننة ااينیّننمانند يفینند رب

اذ رؤی يیندة يساعد أص اب التعلنیم يف ازّبن»ربلیظ الکتاب اادرسا وماییوو  إذ إنّ ؛ لدييم يداً 
وينری النةع  . (ٕٚٔ: مٕٕٔٓ، Kazempourfardو Razmjoo) «ة الدراسنیةاانادّ  ننوتوماناً لوةمعة 

مكننرة مایننیم الكتننا اادرسننیة مرمةتننة ارمةاّنناً وثیانناً ابوتیننار الكتننا اادرسننیة ويُنرننر إلننی مایننیم  أنّ 
عتنن  النننوت يُ . (17: مٕٗٔٓ، Jamalzehi)الکتننا اادرسننیة أي نناً علننی أةننو ةننوت منن  اةکننم ال بننوي 

یليا  و  ماییم  ات ال  ديک  ربلوااتغريّ  کّوةتاا اعيتواعا والعور والتةاة اعيتواعیة م  أىمّ 
ود ابلعديد ود وااتعلّ م  ااعلّ  ر يظّ رأي يعتاد أبةو سیتأثّ  ىناكمیض ، ةيتا معلیم اللغة اادرسیّ 

ات الکتنا من  مینض ديکن  التنأثري علنی أمکنارىم وويينات ور ااوينودة يف ّیّنم  الکلوات والصّ 
ات ومندی التنوازن أو عنندم هبنا مصنوير الش صنیّ  مون  ونالل ال يینز علنی الکیفینة الن  ينتمّ ؛ ةرنرىم

يف  ىنننذه اانننواد اار یّنننة وکريىنننا قننند مکنننون ماعلنننة يف ةانننظ وماوينننة التفکنننري النوتننناّ  التنننوازن بینينننا مننن نّ 
قسنننتاً مننن  اعونننتالعت  النتنننا   مکشنننف أنّ  أنّ  ذلننن أ نننف إلنننی ؛ عالینننات التنننالب ومعنننابريىم

: مٕ٘ٓٓ، Arikan: نرننر)يُ والنننوت علننی منند سننواي  اعيتواعیننة ديکنن  رصنندىا میيننا منن  میننض الکننمّ 

                                                                                                                                                       

1. Cunningsworth 



 أصغر کارگر ساجد زارع، حسني کياين، علي  جتّليات النوع االجتماعي والعمر والطبقة االجتماعية يف کتب العربّية ادلدرسّية

34 

لاننند اسنننتيدمنا يف ىنننذا الة نننض دراسنننة مرننناىر الننننوت اعيتوننناعا والعونننر ، بنننناًي علنننی ذلننن . (ٜٕ
 :دالتالی دلاؤ سوالتةاة اعيتواعیة ىادمد إلی اإليابة ع  ال

  ّة يف يتنا ة ااکتوبنة واار یّنيیف ذبّلی النوت اعيتواعا والعور والتةاة اعيتواعیة يف ااناد
 ة للورملة اللاةوية ا ولی؟العربیّ 
  ّة لنة بکتنا العربیّنيیف يتّم ماییم مراىر النوت اعيتواعا والعور والتةاة اعيتواعینة ااتول

 للورملة اللاةوية ا ولی يف  وي الناد اعيتواعا؟

 الدراسات السابقة. 2
 يتنننا معلنننیم اللغنننات  نننیة سبلّنننظ الننننوت اعيتوننناعا والتةانننة اعيتواعینننة يفدراسنننات معنننا  ق ىنننناك

قننند ينننرت لتعلنننیم اللغنننة  ة نننوثمعرنننم ىنننذه ال أنّ  ةمننن  ونننالل التننندقیا میينننا ويننند ا ينةینننة إع أنّ 
أيراىننا الدارسننون لتایننیم يتننا معلننیم  النن  اإلجنلیزيننة وننارج الننةالد ابإل ننامة إلننی عنندد منن  الة ننوث

 :ديک  اإلشارة إلی ومنيا، اإلجنلیزية يف إيران
 دراسنة Sovic وHus (2115)ربنا عننوان  م« Gender Stereotype Analysis of The 

Textbooks for Young Learners
 Procedia-Social and Behavioral »ااتةوعنة دبللّنة « ٔ

Sciences » لانند قننام الةاملننان بت لیننظ النننوت اعيتونناعا للصننور النوتیننة يف ثالثننة يتننا لتعلننیم ؛
 Cookieو Magic Adventure 2و Playway to English 1اللغنة اإلجنلیزينة للوتعلوند الصنغار )

and Friendsمعديالت وماناً لعولینة التتنور  یأن ىذه الکتا ربتاج إل ی( میض موصّظ الة ض إل
الننننوت  یا ّفنننال؛ إذ مشنننوظ يلنننرياً مننن  الصنننور النوتینننة مت یّنننز إلننن یواإلدراك الةصنننري لننند ااعنننريف

 الذيوري.
  اسننةدر Samadikhani وShahrokhi (ٕٓٔٗم)  ربننا عننننوان«a Critical Discourse 

Analysis of ELT Materials in Gender Representation: a Comparison of Summit and 

Top Notch»ٕ  ااتةوعة دبلّلة«English Language Teaching» عادا ىذه الدراسة سلسلة  ؛
                                                                                                                                                       

 .ود الصغارالكتا اادرسیة للوتعلّ  يفلصور النوتیة نوت اعيتواعا للاربلیظ  .ٔ
  ووع  يتا بد وازةةيف التولیظ ادنساين: م (ELT) ي اواد مدريو اللغة اإلجنلیزيةلنادربلیظ اخلتاب ا. ٕ

Summit و Top Notch. 
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دبعاىد معلیم اللغنة اإليراةینة  «Top Notch»و« Summit»یم اللغة اإلجنلیزية ومها  ووعتا يتا لتعل
ة ااکتوبنة والةصنرية ظ الننوت اعيتوناعا يف اانادّ م  والل دراسة موازةة بینيوا م  مینض يیفینة سبلّن

ظ النوت اعيتواعا الذيوري وا ةلوي دبلووعة يتا سبلّ  متوّصلا الدراسة إلی أنّ ؛ نة میيوااات وّ 
«Top Notch»  ًيف معرم اةاعت م   ووعة أيلر موازة «Summit» التعلیویة. 

 ةدراسننن Gharbavi وMousavi (ٕٕٓٔ)ربنننا عننننوان م «A Content Analysis of 

Textbooks: Investigating Gender Bias as a Social Prominence in Iranian High 

School English Textbooks
؛ «Englishlinguistics Research» النن  ّةعننا يف مصننلیة« ٔ

ز ادنسنننناين يف الکتننننا اادرسننننیة اإليراةیننننة لتعلننننیم اللغننننة میننننض استعر ننننا الدراسننننة مو ننننوت الت یّنننن
-Chiوننالل اسننت دام اعوتةننار اإلمصننا ا  منن  ةتننا   الدراسننة منندلّ ؛ اإلجنلیزيننة ابانندارس اللاةويننة

square ؛ ز إلننی النننوت اعيتونناعا الننذيوريت یّننة سبننايز عمننا بنند مننرّددات الننذيور واإلةث يأةننو شبّنن
م( يف اعذبنننننناه ٕٗٔٓ) Jamalzehiوم( ٕٓٔٓ) Bahmanو Rahimiد ةتننننننا   دراسننننننة وىننننننا مؤيّنننننن

ومشننري الدراسننة ا وننرية أي نناً أّن النسننةة العالیننة منن  ؛ اات یّننز لنندور الننذيور يف الکتننا ااشننار إلیيننا
اإليراةیننة معننرض  اللغننة اإلجنلیزيننة ابانندارس اللاةويننةيف الکتننا اادرسننیة لتعلننیم الصننور والرسننوم ااتوللننة 

 .م  میض مستوی الفية العوريّة سنة( ٜٔ-ٖٔ)بد التةاات اعيتواعیة الوستی ومرملة ااراىاة 
 دراسة Ghorbani (ٕٜٓٓ)ربا عنوان  م«An Investigation of the Manifestation of 

Sexism in EFL/ESL Textbooks»ٕ نینظ شنيادة ااايسنتري يف اللغنة اإلجنلیزينة ية نض مانّدم ل
الةاملننة بت لیننظ ةانندي لکیفیننة سبلّننظ أدوار الريننال والنسنناي يف ثالثننة   قامننالانند ؛ جبامعننة ىرمزيننان

 American Headway) دبعاىننند معلنننیم اللغنننة اإلجنلیزينننة يف إينننران مُننندر سيتنننا لتعلنننیم اإلجنلیزينننة 
 تنوی الکتنا يرمکنز علنی  میض بّیننا النتنا   أنّ ( Person to Personو Interchange 3rd Edو

 .ز ادنساينم  مفاىیم الت یّ  ذل  زة للنوت اعيتواعا الذيوري دبا يفالصورة النوتیة اات یّ 
  اسننةدر Taylor ( ٕٚٓٓوآونننرون)عنواهننننا م «Gender equity in communication 

                                                                                                                                                       

يف كتننا اللغننة اإلجنلیزيننة يف  ظنناىرة ايتواعیننةز ادنسنناين ابعتةنناره الت یّنن دراسننةربلیننظ  تننوى الكتننا اادرسننیة: . ٔ
 .اادارس اللاةوية

 أينةینننة أو لغنننة (ESL) لتعلنننیم اإليلیزينننة ابعتةارىنننا لغنننة  ةینننة ادرسنننیة يف الكتنننا ااينز ادنسنننالت یّننن دراسنننة ذبّلینننات. ٕ
(EFL). 
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skill»ٔ  الن  ُةِشنرت يف«Lawrence Erlbaum Associate Publishers» مناولنا ىنذه الدراسنة ؛
إلنی عندم  و يشنري الةناملوندور ااساواة ادنسیة يف منویة مينارة التواصنظ عنند معلنیم اللغنة ا ينةینة بیند أةّن

سنننة ما ننیة  ٕٓ الننذيوري وا ةلننوي يف معرننم يتننا معلننیم اللغننة منننذ دزن بنند النننوعد اعيتونناعیالتننوا
 .ز مع مادمي  ووعة م  التوصیات للوؤلفداه الذيوري اات یّ مؤّيدي  علی  رورة معديظ ىذا اعذبّ 

 ّّ و لاد  أةّ نا ا اإلشارة إلی عدد منيا يةدو لالت علی الدراسات الساباة ال  سبّ مو  والل اع
إذ م مُعنناَ  ق ننیة التةاننة  والدراسننة للة ننض عر ننةً  الا ننا  أيلننر ياةننا ق ننیة النننوت اعيتونناعا
الاسننن ا ومننر منن  ومةننّد منن  ييننة أوننری أّن ، دراسننة وامنندة منيننا اعيتواعیننة والعوننر سننوی يف

علننی قنندر -و میننض أةّننيف إيننران معلننیم اللغننة اإلجنلیزيننة مننول الة ننوث ااواثلننة  ننذه الدراسننة منندور 
ة معننا  ق ننا  النننوت اعيتونناعا أو ادنسنناين أو م ُمتةننع ةنند ارن دراسننة علویّنن -الت الة ننضاّّنن

یة يف يتا معلیم اللغة العربیة ابدامعات أو اادارس اإليراةینة  نا ذبعنظ من  العور والتةاة اعيتواع
ا يف ملنظ ىنذا ااو نوت  ة متیح اجملال للدارسد للوزيد من  الة نض والتعّونىذه الدراسة وتوة بدا یّ 

 .ويست اّ يوا 

 اإلطار النظري للبحث. 3
ي دوراً  نور ً يف ومنؤدّ ، اللغة ةرام مواصلا ديک  است داميا للتعةري ع  الایم وااواقف اللاامینة إنّ 

ديک  اعتةارىا مؤّشرة وا  ة للترا ا ال  يتفناوض هبنا »إةشاي ومرسیخ العالقات اعيتواعیة يوا 
 ىنناك موقنٌف ينذىا إلنی أنّ  (ٔ: مٕٔٔٓ، Mullanyو Mills) «منع الانوی اعيتواعینةا ش اص 

ة  ثننري ابلنن  منن  وننالل الکلوننات م سننا بننظ شبّنن ن ة واصننةوا ينةیّننن وننون اللغننة ع يتعلّ ب التنناّل 
الکتنا » ماد ديک  الاول أبنّ . (ٜٕ: مٕ٘ٓٓ، Arikan) ة التعلیمر یة يف يیفیة ربّاا عولیّ للوواد اا

اادرسننیة منن  صبیننع يواةةينننا لنندييا الانندرة علنننی مغیننري آراي التننالب ومعتاننندا م مننول العدينند مننن  
ا مور اعيتواعیة واللاامیة م  ادننو واللاامنة الشنعةیة إلنی النّدي  والتةانة اعيتواعینة مینض منتّم 

ينرم  النّاناد  ،ويف سنیا  متواصنظ؛ ة التدريو  م ابسنت دام ىنذه الکتنا يف قاعنة الصنفوفعولیّ 
ادينات ااعنینة ابلتعلنیم يلنرياً منا يعولنون بنیّنة  ة  ايندة معتاندي  أنّ التعلیم عولیّن أن يکوناانرّرون 

                                                                                                                                                       

 .التواصظ ةيف ميار ودورىا ااساواة ادنسیة . ٔ
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ن  م  ىذه العناصنر اعيتواعینة .(ٚٗ: مٜٜٔٔ، Darder) «إعادة إةتاج الایم ومريیح اللاامة السا دة
 :ة وکريىا لتعلیم اللغات ا ينةیة ىاات الکتا اادرسیّ ی مال يا يف ّیّ اللاامیة ال  متللّ 

 1النوع االجتماعي. 1-3
يواةنننا ادِنننندر أو الننننوت اعيتوننناعا الننن  يفينننم هبنننا ا منننراد أمکنننارىم  عتننن  اللغنننة ياةةننناً مننن  أىنننمّ مُ 

 ننننننور ً يف منشننننننية ا ّفننننننال  وىننننننا ملعننننننا دوراً  (ٜ: مٕٛٓٓ، Connell)ام ومشنننننناعرىم مننننننول العنننننن
يشننري النننوت اعيتونناعا أو ادنننو )ادننندر( إلننی ا ةوثننة . (ٚٔ: ٕٛٓٓ، Mineshima)اعيتواعیننة 

ةشنتة اعيتواعینة واللاامینة وااینزات النفسنیة يونا ينومد إلنی أدوار النذيور ا اب يتعلّنوالذيورة میوا 
ال  ياوم مؤلفو الکتا اادرسنیة يف معلنیم اللغنات ا ينةینة من  وال نا و واإلةث ااکّوةة ايتواعّیاً 

، Jamalzehi)ع مننننيم وماننناً انننا ىنننو متوقّننن ٖوا ةلنننوي ٕدوار الننننوت اعيتوننناعا النننذيوريابيتشننناف أ
من   أن مكنون أي ناً عناماًل أساسنًیا ينتمّ »ماللغة ااست دمة يف الکتا اادرسیة ديک  . (5: مٕٗٔٓ

 .(ٜٖ: مٕٜٜٔ، McClure)« واللو الت ّیز ادنسا بشكظ صريح أو  وين

 4الطبقة االجتماعية. 2-3
؛ لتة واللروةمشري إلی أىظ اجملتوع علی  و يتّم مصنیفيم يف مستو ت متااربة م  میض السّ وىا 

معنند . التةانة العلینا والتةانة ااتوسنتة والتةانة الندةیا: مناسم التةانة اعيتواعینة إلنی ثنالث مينات
يف التةانة اا مند لصور والرسنوم التو نی یة ينتّم و نع ا شن اص ا ثنر ي ابلة یم العناصر ااتولّ یما

العلیننا ويو ننع ا شنن اص بنند التةاتنند العلیننا والنندةیا يف اجملووعننة ااتوسننتة والننذي  ىننم بننال مننأوی 
 .(٘: مٕٗٔٓ، Jamalzehi) والعاّلد ع  العوظ  و  الصور ياعون يف التةاة الدةیا

لّلیننة يف الکتننا يُعتنن  النننوت اعيتونناعا والتةاننة اعيتواعیننة منن  أبننرز العناصننر اعيتواعیننة اات
ماند قوننا بت لینظ ينّظ منيونا ابإل نامة إلنی إلاناي  نوي علنی مسنتوی أعونار . اادرسیة لتعلیم اللغة

 :ست دام أداة الدراسة التالیةاب وّص ذل ؛ الش صّیات اااثلة ابلصور والرسوم ااعرو ة يف الکتا

                                                                                                                                                       

1. Gender 

2. Male 

3. Female 

4. Social Class 
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 ٔورث يم کانينجسياستمارة تق. 3-3
،  ة معلّننم اللغننة وبننناًي علننی ذلنننر علنننی اذبنناه عولیّننديکنن  أن مننؤثّ الکتننا اادرسننیة عوامننظ يف  ىننناك

نة میيننا ملننظ العوننر الکتننا اادرسننیة إمعننان النرننر يف صبیننع العناصننر اات ننوّ  واجيننا علننی مصننوّ »
؛ (ٗ: مٕٗٔٓ، Jamalzehi) «وادنننننو )النننننوت اعيتونننناعا( والتةاننننة اعيتواعیننننة واللاامننننة والنننندي 

اعيتواعا والعور والتةاة اعيتواعیة يف الکتا اادرسیة لتعلیم اللغنة وابلنسةة لکیفیة سبّلظ النوت 
ا ينةیة لاد رّيز يلري م  الةاملد علی يواةا متلفة م  ىذه ااواد وماناً لويينات ةرنر متعنددة 

هبنننا  صّ قننند مینننض ، مننن  أيلرىنننا شنننیوعاً واسنننت داماً م( 1995) ورث یم يننناةینلوینننعنننّد اسنننتوارة مامُ 
عیة اساعدة ااعّلود علی ماییم الکتا اادرسیة ىادماً إلی اوتیار أم نظ الکتنا مادمي قا وة مري

یم یننة للتااقُ مننا معننايري منتروننة ومسننتالّ ، مفننا ىننذا الشننأن. وأيلرىننا ماليمننة ةايننات التننالب
 هّنننا اسننتوارة شنناملة منتننوي علننی  ووعننات متلفننة منن  أسننيلة مفتومننة ماصنند . (ٗ: ااصنندر ةفسننو)

منيا منا يتعلّنا اباةامنض اللغوينة  ؛ ربّاا ا ىداف التعلیویة ااتوّواة م   لیف الکتابماییم مدی 
يالاواعد الصرمیة والن وية الواردة يف الکتاب أو ما يتعّلا بکیفیة اافردات وااصتل ات ومرمینا 

راية واحملادثنة ومنينا منا ينرمةن اباينارات اللغوينة ويیفینة مندريا اانتعّلم علنی الان، الدروس ااد ة میو
یَم  ووعننة منن  یننتننناول مامننا ي نننن والننذي مسننري ىننذه الدراسننة علیننو ننننومنيننا أي نناً ، والکتابننة الصنن ی ة وکريىننا

سبلیننننظ ااننننرأة ومصننننوير أدوار النننننوعد اعيتونننناعید الننننذيوري وا ةلننننوي و تصننننوير الش صننننیات يالا ننننا   
 .(ٚٔٔ-ٙ: ٜٜ٘ٔ، Cunningsworth: )يُنرر الا ا  اعيتواعیةکريىا م   و والتةاات اعيتواعیة

 منهج البحث وخطواته. 4
اً عن  اسنت راج الکلونات والصنور ااعنیّنة ابلننوت اعيتوناعا والعونر الدراسة من ی وصفیّ  اةتيلا

ربلینننظ احملتنننوی وماننناً للةینننناةت  صّ  ثّ ؛ ة اللغنننة العربینننةوالتةانننة اعيتواعینننة مننن  الکتنننا اللالثنننة اننننادّ 
الةامننض اللغننوي   ا أعننّدى النن التایننیمدام اسننتوارة اسننت  اإلمصننا یة اارصننودة ربلننیاًل ايتواعینناً عنن 

لتانندير وماینننیم العناصنننر والانننیم اعيتواعینننة  ننننن ابعتةارىنننا أداة الدراسنننةننننن  م(1995)ورث  ينناةینلو
ىننذه اعسننتوارة يف  ٕالةنناملد جيوعننون علننی صننالمّیةيکنناد معرننم . واللاامیننة يف يتننا معلننیم اللغننة

                                                                                                                                                       

1. Cunningsworth 

2. Validity 
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ما أشرة إلیو  و  ولفیة الدراسة م  الة وث ال   ماییم يتا معلیم اللغة میض يؤّيد علی ذل 
أداة الدراسننة يف بدايننة مشننروت  ٔد منن  ثةنناتأيننظ التأّيننمنن  و ىننذا ، قننام هبننا الدارسننون ابسننت داميا

ام ثالثننة أسننامذة ذوي قنن اتلّننظ يف مناسننا دريننة التانندير اننة الداولیننة النن  متوالة ننض منن  میننض اللّ 
يف ةوعیّننة سبلّننظ النننوت اعيتونناعا والعوننر والتةاننة  اعوتصنناص يف معلننیم اللغننة العربیننة ابننداي آرا يننم

منن  وننالل عننند ربلیننظ ارراي  متةننّد ؛ علننی  ننو مسننتاظاعيتواعیننة ااتلّلیننة ابلکتننا ااشننار إلیيننا 
أهنننا  SPSSالنن ةم   عن « Interrater Reliability/ ووعنة ماننّومد»بننناسنت دام ااعامننظ ااعنروف 

وىننا قیوننة ماةولننة  کننراض الة ننض العلوننا  ننا . /ٜٛمعننادل  ٕعلننرت علننی قیوننة مسننتوی التناسننا
 .ومااً لو يدّل علی ويود مناسا اتّم بد ماديرا م يتیح لنا اجملال للة ض

 عرض البياانت وحتليلها. 5
من  ونالل  ذلن  الةاملون  نو  مارينر معتینات الة نض ابإليابنة عن  أسنيلة الدراسنة وصّ لاد قام 

يویّننناً وابلتننناه ربلیلينننا ربلنننیاًل   ة ااکتوبنننة واار ینننة للکتنننالعناصنننر اعيتواعینننة يف اانننادّ استعرا نننيم ل
يف إينننران  لننیة ا و ابارملننة اللاةويّنننوىننذه الکتنننا مشننوظ اااننّرر الدراسنننا انناّدة اللغنننة العربیننة ؛ يیفیّنناً 
 .يتا العربیة للصف السابع والصف اللام  والصف التاسع: وىا

 ل للدراسةاإلجابة عن السؤال األوّ . 1-5
ة ادلکتوبـة وادلرئيـة کيف جتلّـی النـوع االجتمـاعي والعمـر والطبقـة االجتماعيـة يف ادلـادّ : ل مينوأما السؤال ا وّ 

 ة للمرحلة الثانوية األولی؟يف کتب العربيّ 
ىنذا السنؤال مینض ينتّم عنرض   ة لإليابنة عنالنتا   م  والل التکرارات والنسنا اايويّنمرير 

نة يف الکتنا النوت اعيتواعا الذيوري وا ةلوي يف النصنوص والصنور والرسنوم التو نی یة اات نوّ 
 :اللالثة ااشار إلیيا  و  ادداول يوا أييت

                                                                                                                                                       

1. Reliability 

2. Correlation Coefficient 



 أصغر کارگر ساجد زارع، حسني کياين، علي  جتّليات النوع االجتماعي والعمر والطبقة االجتماعية يف کتب العربّية ادلدرسّية

3: 

صور والرسوم التوضيحية لکتب العربية للمرحلة ( النوع االجتماعي الذکوري واألنثوي يف ال1دول )اجل
 الثانوية األولی

 الکتب ادلدرسية الذکور اإلانث اجملموع
  التكرارات النسب ادلئوية التكرارات النسب ادلئوية التكرارات النسب ادلئوية

211%  299 59%  :2 63%  الصف السابع 8: 
211%  266 5:%  88 62%  الصف الثامه 89 
211%  :5 51%  49 71%  الصف التاسع 67 
211%  548 58%  317 64%  المجمًع 342 

منن  الصننور  %ٚٗوالنننوت ا ةلننوي  %ٖ٘ديلّننظ النننوت الننذيوري ظ يف ادنندول أعنناله أةننو يالمننا ااتأّمنن
ة موّزعنا علنی الننوعد علنی  نو النسنا اايويّن والرسوم التو ی یة للکتا اللالثة  ا يدّل علنی أنّ 
 وىنننا مةنننّد أنّ  ٓ/ٕٖٕ الننن  معنننادل Chi-squareمتلنناةو ماريةننناً وماننناً لنتنننا   اوتةنننار مربّنننع يننناي 

؛ د مر  ذو دعلة أمصا یة بد  ووت التکراراتدبعنی أةو ع يوي ٓ/٘ٓمستوی الدعلة أيلر م  
دة يف ّیّننات الکتننا دبننا میيننا منن  الننوار  وىننا مشننوظ يامننة النصننوصنننن  أمننا ابلنسننةة لنصننوص الکتننا

 :میوّ ح اددول التاه نن ةصوص الّدروس أو التواري  وکريىا
 ( النوع االجتماعي الذکوري واألنثوي يف نصوص کتب العربية للمرحلة الثانوية األولی2دول )اجل

 الکتب ادلدرسية  الذکور اإلانث اجملموع
 التكرارات النسب ادلئوية

النسب 
 التكرارات ادلئوية

النسب 
  التكرارات ادلئوية

211%  352 58%  223 64%  الصف السابع  :23 
211%  52: 5:%  316 62%  الصف الثامه 325 
211%  391 47%  213 75%  الصف التاسع  289 
211%  :51 56%  52: 66%  المجمًع 632 

منن  النسننا  %٘ٗوالنننوت ا ةلننوي  %٘٘مننا يعننادل  يشننوظالنننوت الننذيوري  میننض منن  ااالَمننا أنّ 
ميننناك ربیّننز ؛ اايويننة ااتوّزعننة مسننا التکننرارات ااسننت رية منن  إصبنناه النصننوص النن  ّص إمصنناؤىا

 ال  معادل Chi-squareةسيب إلی النوت اعيتواعا الذيوري علی أساس ةتا   اوتةار مربّع ياي 
لنة أمصنا یة بند ة منر  ذو دعدبعننی أةنو شبّن ٓ/٘ٓمستوی الدعلة أقنظ من   وىا مةّد أنّ  ٓ/ٔٓٓ

 . ووت التکرارات
يوا يوّ نح ادندول اريت أدوار الننوعد اعيتوناعید يف عنناوي  دروس يتنا العربینة للورملنة 
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م   ووت  %ٜٔوالنوت ا ةلوي  %ٕ٘النوت الذيوري ديّلظ ما ةسةتو  ما أنّ اللاةوية ا ولی میوا ةال
 :وار النوعد ااذيوري ّدر ةصوص الدروس  ا يتعّلا أبدالعناوي  ال  متص

 ( دور النوع الذکوري واألنثوي يف عناوين الدروس لکتب ادلرحلة الثانوية األولی3دول )اجل
 الکتب ادلدرسية  الذکور اإلانث اجملموع

 التكرارات النسب ادلئوية
النسب 

 التكرارات ادلئوية
النسب 

  التكرارات ادلئوية
211%  *123  36%  4 9%  الصف السابع  2 
211%  *21  61%  4 61%  الصف الثامه 4 
211%  *21  1%  1 41%  الصف التاسع  5 
211%  43 2:%  7 36%  المجمًع 9 

 ح يف اددول أدةه عناوي  الدروس اارمةتة أبدوار النوعد الذيوري وا ةلوي يف يتاب العربیة متّ و 
 :للصف السابع

 يف کتاب اللغة العربية للصف السابع( عناوين الدروس ذات الصلة ابلنوع االجتماعي 4دول )اجل
 العناوين الدروس

 أي  التالةات؟ يف اادرسة الدرس الثالث
 ؟ أة خبري ويیف أةِا؟ ِ يیف مال 2الدرس الرابع
 موار بد َوَلدي  الدرس الرابع

 أي  ذىةِا؟ ذىةُا إلی السو  الدرس اخلامس
 نننوت اعيتونناعا يتعلّننا ابلننذيورصننلة ابل عننناوي  ذات 4 وننوت  منن  وامننداً  عنننواةً  میننض جننند أنّ 

 .ابلنوت ا ةلويمرمةتة ثالثة عناوي  أوری و  (الرابع الدرس)
 :وابلنسةة لعناوي  دروس يتاب العربیة للصف اللام  منالما يف اددول

 ( عناوين الدروس ذات الصلة ابلنوع االجتماعي يف کتاب اللغة العربية للصف الثامن5دول )اجل
 العناوين الدروس

 ِلو  ىذا الةیا؟ للشاعرة اإليراةیة بروي  اعتصاما الدرس األول
 . أّةخ ّعاماً لذيذاً . أة ّّةاوة الدرس الثالث

                                                                                                                                                       

ة العربیننة میننض للصننف ا رقنام ااتویننزة بعالمننة جل يف ادنندول منندّل علننی عنندد كننظ عنناوي  النصننوص اات ننونة يف يتننا مننادّ . ٔ
 عناوي . ٓٔيعادل  ما عنواةَ ولکظ م  الصفد اللام  والتاسع ٕٔيعادل  ما السابع

 يشوظ يظٌّ م  الدروس عنواةد میض يةتدئ بعنوان عاّم يرمةن ابإلّار الکلا للدرس ث يتلوه ةص ربا عنوان آور.. ٕ
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 العناوين الدروس
 يف ااستاةظ ينت مِ  الدرس الثالث
 يّیدة ويیف أةِا؟؛ ؟ اةوُد هللمال ِ يیف  الدرس اخلامس

 مرقد اإلمام اةسد )ت( الدرس السادس 
 العلم ينزٌ : م  يعرف مديلاً مول قیوة العلم؟ )التالا( اللاين الدرس العاشر
 منينننا زبنننتصّ  3ا ابلنننذيور واإلةث مننن   ونننوت العنننناوي  عنننناوي  متعلّننن 6 أنّ  ونمینننض جيننند الةنننامل

 :ىذا وابلنسةة إلی يتاب العربیة للصف التاسع. زبتص ابإلةث 3يور وابلذّ 
 االجتماعي يف کتاب اللغة العربية للصف التاسع( عناوين الدروس ذات الصلة ابلنوع 6دول )اجل

 العناوين الدروس
 ة اَ َوَوي قصّ  الدرس الثالث
 ُمتَ  إديسون الدرس السابع
 موار بد الزّا ر وسا ا سیارة ا يرة الدرس الثامن
 عند الاا ا الدرس العاشر

ة ويیفیننة سبلّليننا الکشننف عنن  الفيننات العوريّننوبغیننة . ا يليننا ابلنننوت الننذيوريعننناوي  متعلّنن 4يةننّد ادنندول أّن 
مرملة : وم التو ی یة يف الکتا اللالثة لاد صّ ماسیم اجملووعات إلی مخو مرامظ عوريةور والرس و  الصّ 

-ٕٓةاب )بند ومرملة الشّ ، سنة( ٜٔ-ٖٔومرملة ااراىاة )بد ، سنة( ٕٔ-ٔالتفولة قةظ الةلوغ )بد 
من ذا أمعن  الةامنض يف يیفینة ؛ سنة ومنا منو  ذلن ( ٓٙ-ٓٗ ووة )بد سنة( ومرملة الکيولة والشی ٓٗ

 :اددول التاه ة اللالثة جيد بد يديوور والرسوم يف يتا العربیّ موزّت اارامظ العورية  و  الصّ 
 ( ادلراحل العمرية يف الصور والرسوم التوضيحية لکتب العربية للمرحلة الثانوية األولی7دول )اجل

>68و  68-48 اجملموع  28-48  13-19  1-12  الکتب ادلدرسية  
 النسب ادلئوية
 )التکرارات(

 النسب ادلئوية
 )التکرارات(

 النسب ادلئوية
 )التکرارات(

 النسب ادلئوية
 )التکرارات(

 النسب ادلئوية
  )التکرارات(

211%  
(272)  

%6  
(9)  

39%  
(55)  

%71  
(:8)  

8%  
(23)  الصف السابع  

211%  
(246)  

7%  
(:)  

44%  
(55)  

69%  
(89)  

4%  
(5)  الصف الثامه 

211%  
(96)  

:%  
(9)  

31%  
(28)  

 78%  
(68)  

5%  
(4)  الصف التاسع  

211%  
492 

8%  
(36)  

38%  
(216)  

72%  
(343)  

6%  
(2:)  

 المجمًع
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 %ٔٙسنة( ما يعادل  ٜٔ-ٖٔىناك مركیزاً يةرياً علی مرملة ااراىاة )بد  يالَما أنّ  إذ
ن  وابلتاه ربتظّ  مشنوظ منا مینض ة مرملة الشةاب اارمةة اللاةیة ابلنسةة إلی ابقنا الفينات العورّي

م  إصباه الصور والرسوم التو ی یة ال  ُعِر ا میيا صور ا ش اص دبرامنظ  %ٕٚةسةتو 
 .عورية متلفة

 
 ل الطبقات االجتماعية يف الصور والرسوم التوضيحية للکتبمتثّ . 1-1-5

 :اعيتواعیة إلی ثالث ميات يف ىذه الدراسةمناسم التةاة 
 ؛التةاة العلیا 
 ؛والتةاة ااتوستة 
 والتةاة الدةیا. 

- اا مند ينتّم و نع ا شن اص ا ثنر ي، آةفاً  و  اإلّار النرنري سةا الاول میياومسةوا 
يف  ووعننة التةاننة العلیننا وا شنن اص بنند التةاننة العلیننا  -ور والرسننوم ابلکتنناااعرو نند يف الّصنن

والنننندةیا ملننننظ اانننندراي وأصنننن اب ا عوننننال الصننننغرية وااعلونننند وااور ننننات والتننننالب والتالمننننذة يف 
 .الةؤساي أو الفاراي أو العاّلون ع  العوظ يف التةاة الدةیاياع و ، اجملووعة ااتوستة

التو ننی یة لکتننا العربیننة اللالثننة ابارملننة  ور والرسننومسبننا دراسننة الّصنن ، بننناي علننی ذلنن 
ور تة إذ ُعر نا معرنم الّصن النسنةة العالینة منتونا إلنی التةانة ااتوّسن  اللاةوية ا ولی ومةّد أنّ 

میننض ع يوينند شنن ص عاّننظ عنن  ، علننی ىیيننة مشننوظ ا شنن اص بنند التةاننة العلیننا والنندةیا
عرض ا ش اص دبعرويم ّاّلابً  ماد صّ ؛ العوظ أو بال مأوی أو م  ا ثر ي وقو علی ىذا

إع صننورة وامنندة يف   يننماللّ ؛ تةأو معلونند أو  ّر نند وکننريىم منن  اانتونند إلننی التةاننة ااتوّسنن 
م مننع الاا ننا يننتکلّ  نننن  وىننو منن  التةاننة العلیننانننن  يتنناب الصننف التاسننع معننرض مننايم اادينننة 

، عربننی هيننو هنننم، وبرةمننو ريننزی آموزشنی)سنازمان ژننشوى   «ا ماةننة» نو  مکايننة معلیویننة ربننا عنننوان 
 .(ٕٓٔ: ش. هٜٖٙٔ

یننة يف ّیّننات يتنناب العربیننة للصننف السننابع واللننام  ور والرسننوم التو ننی یة ااتللّ أمننا الّصنن 
 .تة يّليامتعرض التةاة ااتوسّ 

 : ور يف الکتا  و  اددول اريتعرض ةاذج م  بع  ىذه الصّ  كىنا
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 الطبقة العليا طةالطبقة ادلتوسّ  الطبقة الدنيا

 

______ 
 
 

 

  

 
 

______ 
 
 

  
 

______ 
 
 

 

 الطبقة العليا الطبقة ادلتوّسطة الطبقة العليا

 

______ 
 

 
 

______ 
 

 اإلجابة عن السوال الثاين للدراسة. 2-5
لنننة يینننف ينننتّم ماینننیم مرننناىر الننننوت اعيتوننناعا والعونننر والتةانننة اعيتواعینننة ااتولّ : الســـؤال الثـــاين

 العربیة للورملة اللاةوية ا ولی يف  وي الناد اعيتواعا؟بکتا 

للناند اعيتوناعا الن  مرشندة إلنی إيابنة  م(ٜٜ٘ٔ)ورث  یم يناةینلویناست دمنا استوارة ما
أن او ةىنا من  أسيلة مرمةتنة هبنذا الّشن ٙروري اإليابة ع  ىذا السؤال میةدو م  ال ّ  ع شاملة 

 : و  اعستوارة
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 الثة؟ة مساوية للرجال يف جماالت خملتفة يف الکتب الثّ النساء  أمهيّ  عطيتهل أ  . 1-2-5
ة اللالثنننة ابارملنننة اللاةوينننة ا ولنننی ة يف يتنننا العربیّنننور والرسنننوم التو نننی یّ ا دراسنننة يامنننة النصنننوص والّصنننسبّننن

أيلننر  ات النصننوصمسننتوی سبلّننظ النننوت الننذيوري يف ّیّنن أنّ  Chi-square مةیّنننا النتننا   ومانناً لنتننا   اوتةننار
. ور والرسنوم علنی  نو متسناٍو ماريةناً الّصنو  العناوي  م  النوت ا ةلوي ولکنو ص سبلیظ النوعد اعيتواعید يف

ة ااکتوبننة  ننو  السننتور لريننور النننوت الننذيوري يف ااننادّ   أوسننع نناعً  ىننناك ديکنن  مفسننري ىننذه النتیلننة أبنّ 
کلةنننة يننننو النننذير علنننی ا ةلنننی يف اللغنننة العربینننة يف : أوعً : ة مننن  يواةنننا متلفنننة ومنيننناة اار یّننناانننادّ  أمیننناةً و 

ربتننّظ الننذيور میّننزاً أينن  منن  ااينن  يف الکتننا علننی کننرار مننا جننند يف :  ةینناً ، العةننارات النن  يتشنناريان میيننا
آ رىنا يف ثننا   منركوالنّلنار واخلةّناز ابلنسنةة لنإلةث وىنو منا  العصر الراى  ابجملتوعات الشرقیة ملظ ادننديّ 

الاسنننن  إنّ :  للننناً ، (ٕٖ: ش. هٜٖٙٔ، عربنننی هينننو ىشنننتم، سنننازمان ژنننشوى  وبرةمنننو رينننزی آموزشنننی: )اةرُنننر النصنننوص
 كنننننذل ات اانننننذيوري  يف ااصننننن ف العزينننننز مننننن  النننننذيور و  ا يننننن  مننننن  ا ةةیننننناي )ص( وسنننننا ر الش صنننننیّ 

الصننندد علنننی سنننةیظ رت يف الکتنننا هبنننذا أمللنننة منننا ذُيِنننالم موننن   علنننیيم الّسننندة ااعصنننوما  ّونننش صنننیات 
ُلدوا ِرَدَم قُلننننا لِلَوال کنننِة اْسننن إذْ  وَ أو  (ٖٙ: )ّنننو ﴾َىةنننا إلنننی ِمرَعنننونَ إذْ قنننال و اوسنننی وىنننارون  »: االنننال

 .(٘ٗ: ش. هٜٖٙٔ، عربی هيو هنم، )سازمان ژشوى  وبرةمو ريزی آموزشی« (ٖٗ: )الةارة ﴾لیوَ َمَسَلُدوا إّع إبْ 
 وادلهنية اليت أعطيت للنساء؟ما ادليزات الظاهرية  .2-2-5

ور والرسننوم علننی مسنةوا ةالمرننو يف الکتننا اللالثنة لانند ّص سبلیننظ الننوت الننذيوري وا ةلننوي يف الّصن
میض جند صنورة الرينال والنسناي علنی ،  و متلاةوٍ ع خيتلف بع يوا ع  ارور اوتالماً يُذير

أو ااعّلم وااعّلوة ، ةة وااور ة يف ااستشفیأو التةیا والتةی، التواه يف ىیية ا ب وا م يف اانزل
أو اخلةّنناز يف اا ةننز والتّةاوننة يف ، أو الزا ننر والزا ننرة أثننناي السننفر، أو الکامننا والکامةننة، يف اادرسننة

 : وم  أمللة ذل؛ بوامد منيوا ااتةخ وکريمها م  ااراىر وااي  ال  ع زبتصّ 
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 نتعّلم عن احلياة الداخلية للشخصيات ادلعروضة؟ماذا  .3-2-5
ورث سبلیننظ ّةیعننة الش صننیات ااصننّورة يف الکتنناب اادرسننا منن  أىننّم اایننزات النن   يننری ينناةنیلو

وما النذي ةتعّلونو مننيم  لألش اصاداةا العاّفا  إنّ »: جيا أن يّتسم هبا الکتاب میض ياول
وما حيّةوةو أو يکرىوةو يّليا  لّلنة سبلنیاًل ةقصناً يف العديند من  الکتنا اادرسنیة  نا جيعلينم أقنّظ من  

وىذه النایصة مل وظنة يف معرنم الکتنا إذ  (ٜٔ: مٜٜ٘ٔ، Cunningsworth) «أش اص ياملد
 .م  صور ورسوم ا ش اص  احملتوی الدراسا ر رؤی ومشاعر ااتعّلم دبا يت وّ ع متأثّ 

يتناقشنون شنؤوهنم الیومینة وأمنورىم  أشن اصة شبّن وما جنند يف يتنا العربینة اللالثنة للورملنة اللاةوينة ا ولنی أنّ 
، سنازمان ژنشوى  وبرةمنو رينزی آموزشنی: )راينعا التنةّنؤ هبنا بصور ا النوتیة أمیاةً حبیض ديکن  للوتلّانومشاعرىم 

يعنننّ ون عننن  ااشننناعر  أشننن اصيونننا جنننند  (ٖٛ-ٕٛ: عربنننی هينننو هننننم؛ ٙ٘-ٖ٘: ش. هٜٖٙٔ، عربنننی هينننو ىشنننتم
سنازمان ژنشوى  وبرةمنو رينزی : )راينع والرکةات الذامیة علی  و يلري اةتةاه ااتلاا ويلفتو إلی ق یة واصنة بعینينا

 .(ٖٙ-ٕٙ: عربی هيو هنم؛ ٖٖ-ٖٓ: ش. هٜٖٙٔ، عربی هيو ىشتم، آموزشی
 العالقات االجتماعية بشكل واقعي؟هل متّ تصوير  .4-2-5
ات الکتنننننا اللالثننننة معننننرض يواةنننننا منننن  واقننننع اةیننننناة لننننة يف ّیّننننور والرسنننننوم ااتولّ معرننننم الّصنننن إنّ 

 : يف اددول أدةه ذل وم  أمللة ؛ ة ال  يعیشيا ااتعّلوون يف العصر الراى اعيتواعیة الیومیّ 
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 ياقات االجتماعية والثقافية ادلقدمة يف الكتب؟من التواصل مع السّ  طالبكهل يتمّكن  .5-2-5
ة يف الکتنا اللالثنة عنند التلةنة یاقات اعيتواعینة واللاامینة ااسنت دممعرم الّسن دراكديک  ميم وإ

اإليننراةید ابارملنننة اللاةوينننة ا ولنننی إذ ىنننا سبلّنننظ أمننندا ً مننن  واقنننع اةیننناة اعيتواعینننة مننننعکو میينننا 
اللاامننة اإليراةیننة بکننظ يننالي منيننا يیفیننة معامننظ ا وعد مننع الوالنندي  أو عالقننات التننالب بع ننيم 

من  ا منور الن  منسنلم منع  ذلن سنوا  وکنري بةع  يف قاعة الصف أو يیفیة الةینع والشنراي يف ا 
 .الرروف اعيتواعیة السا دة يف اجملتوع اإليراين

 هل الکتب منسجمة مع مستوی الفئة العمرية للطلبة؟ .6-2-5
ور والرسنوم معنرض مرملنة ااراىانة )بند النسنةة العالینة من  الّصن بیّنا ةتنا   الت لینظ اإلمصنا ا أنّ 

فية العورية للتلةة اعيراةید ابللاةوية ا ولی اوتالمناً  ال  مستوی سنة( وىا ع زبتلف ع ٜٔ-ٖٔ
ة اار یة ااصّورة يف احملتوی الدراسا للکتا اللالثة ومااً استوی الفية إعداد ااادّ  يلرياً  ا يدّل علی

 .ود الناشيدالعورية والتتور ااعريف واإلدرايا لدی ااتعلّ 

 النتيجة. 6
اةا نننرة يیفینننة سبلّنننظ الننننوت اعيتوننناعا واارامنننظ العورينننة والتةانننة اعيتواعینننة يف مناولنننا الدراسنننة 
ة اللغننة العربیننة للورملننة اللاةويننة ا ولننی يف ور والرسننوم التو نن یة بلالثننة يتننا مننادّ النصننوص والّصنن

ور والرسنننوم التو نننی یة موّزعنننا علنننی الّصننن نّ متةنننّد مننن  ونننالل ربلینننظ الةیننناةت اإلمصنننا یة أ؛ إيننران
ز قلیننننظ إلننننی النننننوت الننننذيوري يف ةصننننوص ربیّنننن ىننننناكعنننناً متلاةسنننناً و عد الننننذيوري وا ةلننننوي موزّ النننننو 

و مننناول أع ننناي دننننة التنننألیف اعىتونننام با نننیة ادننننو دبنننا میينننا مننن  الننننوعد میةننندو أةّننن. الکتنننا
ات وظيننور اعوننتالف الیسننري بنند سبلّننظ الننذير وا ةلننی يف ّیّنن، الننذيوري وا ةلننوي علننی  ننو  اينند

ىننذا . راً بعوامننظ ثاامیننة ولغويننة أمینناةً وبعوامننظ  رخيیننة ودينیننة میننناً آوننرص قنند يکننون متننأثّ النصننو 
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زاً علننی عنرض التةاننة اعيتواعیننة ااتوسننتة أيلنر منننو علننی التةاتنند العلیننا مركینن ىننناك وااالَمنا أنّ 
امننة والندةیا ابلصنور والرسنوم وقند ّص مصنوير الش صنیات  نو  سنیاقات ايتواعینة منسنلم منع اللا

ولکن  منا يلفنا ؛ الفارسیة وسبّک  الدارس اإليراين الناّا ابللغنة الفارسنیة من  التواصنظ معينا ثاامیناً 
ة أةننو ع مو ننَع يف ةصننوص الکتننا متللّننی بننو منن  اديننة اللغويّنن يف سننیا  متواصننظ داةتةنناه الةننامل
اللاامننة  إذا اعتنن ة أنّ   ةنننا؛ ة وىننذه الا ننیة ديکنن  اعتةارىننا منن  ااةوننذ الننواردة علیيننااللاامننة العربیّنن

ّّ واللغة وييان لعولة وامدة مال يتّم معلیم اللغة يوا ينةغا لو إّع  -الت  م  والل الوقوف أو اع
وم  يية أوری إةنا إذا ؛ علی اللاامة ال  ربین هبا وع متتّور إمدامها دون ا وری -ميوا أمک 

ع التعننارف ااعننريف واعيتونناعا ومرسننیخ ةرننرة إلننی اللغننة علننی أهنننا وننري وسننیلة مسنناعد علننی موسننی
دن منالعالقات التلاقفیة دبسنت دما اللغنة ا ندف أو النناّاد هبنا من  اإلونوة العنرب السنايند يف 

اللاامة العربیة ال  ُم فا علی  وا دورم، ينوب إيران إلی کريىم م  سّکان الةلدان العربیة اجملاورة
ة می الکتا ع دريسيا ابادارس إذن؟ دبا أّن ىذه ق یة منسیّ اللغة العربیة دعع ا ومعاةیيا عند م

ة  ّن العربیننة اادروسننة بنند يديننو يف قاعننات الدراسننة م عننة م اإليراةننی اللاامننة العربیّننيسننتوعا ااننتعلّ 
عةارات عربینة شنکاًل ولکّنينا  ىناكبصور ودععت منةلاة م  اجملتوع اعيراةی م سا وإن ياةا 

 ت ع حيری التالا دبادرة علی التفکري ابلعربیة اةتالقاً م  ىذه الت دّ ؛ علةمارسیة م ووةً ود
. وابلتاه ملیو م  ااتوّقع أن متتّور ااينارات اللغوينة عننده )احملادثنة والکتابنة علنی وينو الت ديند(

 موقنف أع نناي دننة التننألیف أبنّ  امن  الکتنن منا ذُيننر يف مادمنة يننظّ ىنذه النتیلننة يننّص علننی وقند 
ومساعدة التالب يف ، ة م  أيظ ماوية ميم النصوص الارآةیة والدينیةمنویة اايارات اللغويّ »: ىو

وا ظ يف مينم النصنوص العريینة وعسنیّ ما ندف النر یو من   لینف الکتناب يتولّن؛ معّلم اللغة الفارسنیة
ااوزوينة ة ملظ ا ماديض وا دعینة وةصنوص ا دب الفارسنا الارآن الکرمي وابقا النصوص الدينیّ 

 .لف(أ: ٜٖٙٔ، )سازمان ژشوى  وبرةمو ريزي آموزشا« ابافردات العربیة
بناًي علی ىذا يةدو م  التةیعا أن ُمصّا اديود ااةذولة إلعداد اااّرر الدراسا ااّدة اللغة 

اإليننراين العربیّننة يف واةننة اللاامننة الفارسننیة ااوزويننة ابللاامننة اإلسننالمّیة منن  أيننظ سبکنند النندارس 
ااتلّلیننة يف  الننناّا ابلفارسننیة منن  التواصننظ معيوننا دون اعىتوننام ابللاامننة العربیّننة ومالمننح اةینناة

 .اجملتوع العريب
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 یعرب یدرس یَا در کتاب یاجتماع ةسه ي طبق، ومًد جىسيت

 (یشىاخت جامعٍ یدر ديرٌ متًسطٍ ايل در ايران )ارزياب 
3اصغر کارگر علی، 2کياوی حسيه، 1زارع ساجد

 

طگبُ  ٖعزث بت٘گزٍُ سثبى ٍ ادث استبدٗبر. 2  ٗشددًا

ط. 3  ض٘زاسداًطگبُ  ٖعزث بت٘گزٍُ سثبى ٍ ادث بر٘دًا

گل٘سٖ بت٘گزٍُ سثبى ٍ ادث استبدٗبر. 4 طگبُ  ًا  ٌّز ض٘زاسدًا

 دٌيكچ
در  ٍٖ طجقِ اجتوبع ٖهزاحل سٌ، جٌس٘ت ّٕب ًوَد پذٗذُ ٖچگًَگ ٖپضٍّص حبضز ثِ ثزرس

 ٓآهشَساى دٍر  ًشص دا ٕاٗزاى ثزا ٍپزٍرش آهَسشکِ ٍسارت پزداختِ  ٖسثبى عزث ٖکتبة درس 4

سي ٍ طجقِ ، جٌس٘ت ٖثزرس. است ٍ تأل٘ف ًوَدُ ٖهتَسطِ اٍل در طَل چٌذ سبل اخ٘ز طزاح

ِ صَرت گزفتشِ   دل٘ل  يٗثذ ٖدرس ّٕب تبةدر اٗي ک ٖاجتوبع آهشَساى در   هعلوشبى ٍ داًشص   کش

ِ   ّٖٗشب  تصبٍٗز ٍ ضکل ،اس ٍاصگبى ٕهعزض ثس٘بر ضشٌبخت ٍ   ٕرٍ ٕثسش٘بر  ز٘تشأح  ّسشتٌذ کش

ِ در اٗي جستبر ثب ، رٍ يٗاسا. اٗطبى دارد ٖثٌ٘ جْبى ّ  ٕز٘کشبرگ  ثش ِ  ٔسش٘ب کشبًٌ٘   » ٖضشٌبخت  جبهعش

 ٖثزرسهذکَر  ّٕب کتبة، ٍ تصبٍٗز هزتجط ثب هَضَع وبتم( پس اس استخزاج کل6::2« )ٍرث

ٍ  ٕجٌس٘ت هشذکز ٍ هنًشج در هشَاد دٗشذار     ٖه٘شاى پزاکٌذگ دّذٖ ًتبٗ  پضٍّص ًطبى ه. ضذ

ِ  ًوبٗبًذٖ ٍ چٌ٘ي ه کتبة ثِ ضکل ّوگي صَرت گزفتِ سِ ًَِٕضتبر  ٕبّش  کِ ثِ سًبى در سهٌ٘ش

ّوچَى هزداى ثخط٘ذُ  ٖارسض، ٖتوبعضغل ٍ جبٗگبُ اج اسجولِضذُ در کتبة  هختلفِ پزداختِ

هتَسط است ٍ ک٘ف٘ت ًوشَد سشي ٍ    ٖاجتوبع ّٔوچٌ٘ي ث٘طتز تصبٍٗز ًوبٗبًگز طجق. است ضذُ

ِ  ؛اسشت سشَ   آهَساى هتٌبست ٍ ّشن  داًص ٍٖ هزاحل سٌ ٖثب فزٌّگ اٗزاً ٖطجقِ اجتوبع  چزاکش

 .دّذٖ را ًطبى ه ّٖب هزحلِ ًَجَاً ٍ ضکل تصبٍٗزث٘طتز 
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