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 ملخص

راسة  صورة المرأة في كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية في ى لإلتعرف إلى اهدفت الد ِّ

راسة من كتب اللغة العربية للمرحلة  ،األردن من خالل تحليل محتواها حيث تكونت عي نة الد ِّ

راسة قام ،واستخدمت )الفكرة( وحدةً للتحليل،الثانوية ة مكونة بإعداد أدا الباحثانولتحقيق أهداف الد ِّ

 دواراألالجتماعية واألسرية، وا دوارتوزعت على ستة محاور هي: األ،( فقرة65من )

شخصية ،والحقوق والقضايا الخاصة بالمرأة،ووالتاريخية والدينيةالسياسية  دواراأل،والمهنية

راسة إلى أنَّ األ ،المشاكل التي تعاني منها المرأة،والمرأة وصفاتها التي ظهرت  دواروتوصلت الد ِّ

راسة مرتبة ترتيباً تنازلياً على النحو التالي: األ ، االجتماعية واألسرية دواربها المرأة في كتب الد ِّ

الحقوق ، فالمهنية دواراأل، فشخصية المرأة وصفاتها، فوالتاريخية والدينيةالسياسية دواراألف

راسة بعدة أمور منها ، وقلمرأةالمشاكل التي تعاني منها ا، فوالقضايا الخاصة بالمرأة د أوصت الد ِّ

ضرورة أْن تتضمن كتب اللغة و ،تعزيز الصورة اإليجابية للمرأة ومكانتها في األسرة والمجتمع

، العربية لنصوص أدبية تعكس دور المرأة في الحياة االجتماعية بإبراز صورتها اإليجابية

 .واسعة من النساءتضمينها نصوصاً تعالج أهم المشاكل التي تعاني منها شريحة و

 .تحليل منهج، ةأالمر أدوارالمناهج، :  الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

The study aimed at identifying the image of woman in the Arabic 

textbooks ofthe secondary stage in Jordan, through analysis its content, 

The study sample consisted of the Arabic textbooks of the Secondary 

stage, The idea used as the unit of analysis, To answer the questions of the 
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study the researchers prepared a tool, made up of (65) Items were 

distributed at six dimensions as follow: social and domestic roles, 

occupational roles, political, historical and religious roles, woman's rights 

and her issues, woman's personality and her characteristics, problems 

suffered by woman. The study showed the following results. the roles of 

the women that appeared in the textbooks came in the following order: the 

social and domestic roles, political, historical and religious roles ,women 

personality and its characteristics, occupational roles, women's rights and 

her issues and the problems suffered by women came in the final standings 

.The study recommended many things , one of  them is promote the 

positive  image of the woman and her place in the family and socity, the 

Arabic textbooks  should include literary texts reflects the role of women 

in social life by showcasing her positive image and included texts that 

solve the most important problems that suffered by a large segment of 

women  .  

Keywords: Roles of Women, Content Analysis, School Curriculum. 

 

 مقدمة

ركائز بناء المجتمع إلى جانب الرجل، إذ عد المرأة في عصرنا الحالي ركيزة أساسية من ت  

تقوم بأعمال ومهن عديدة مهمة في المجتمع ال يمكن االستغناء عنها، وبالنظر إلى هذه األهمية في 

ً هذا ينعكس  فإنَّ  ؛المجتمع على صورتها في كافة مجاالت الحياة، وبالتالي تبدأ أهميتها تظهر  إيجابا

صل الحديثة، والتعليم كغيره من عناصر المجتمع يتأثر بهذه في اإلعالم أو الكتب أو وسائل التوا

راسيةاألهمية ومن خالل الكتب  ً  رة التي رسمها المجتمع للمرأةالصو لنا جلية تظهر الد ِّ أو  إيجابا

 ً ً الن  و يمث ل تعليم المرأةو .سلبا   طاقاتها وقدراتها الهائلةتحرير   ذهنها وتنوير  و هوض بها معرفيا

تي فتحت أمامها الباب لتعي حقوقها و مكانتها المركزي ة في المجتمع ى الاألولاألساسي ة  الخطوة  

ً  فيه فاعالً  تكون عضواً  ضرورة أنْ و جل ناهضا  (.2006 )عبدالغني، لتحقيق أهدافه، مثلها مثل الر 

للمرأة ومساهمتها  االجتماعيت يقاس بدرجة التطور الثقافي وتطور ورقي أي مجتمع با إنَّ 

حترام المرأة والتعامل معها افالمجتمع الذي يصاااااال إلى  للمجتمع،الة في البناء الحضاااااااري الفع  

وآمن بدورها المؤثر في بناء وتطور المجتمع يكون  ،كإنسااااان متكامل له كامل الحقوق اإلنسااااانية

التي تتحمل الصاااحيحة أساااس التربية اإلنساااانية وفهم ،مجتمعاً قد بلغ مرحلة من الوعي اإلنسااااني

ويكون قد تخلص من التقاليد واألعراف البالية التي ساااااادت المجتمع والتي  ،المرأة وزرها األكبر

 (.2013 ،قل من مكانتها الحقيقية )العكامكرامة المرأة وتضعها في مكانة أ قللت
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 هتماااماإل، باادأ 1996عااام  حتى مؤتمر بكين 1985عااام ومنااذ باادايااة العقااد العااالمي للمرأة 

تخاذ فعالية مثل الرجل، والمشاااركة في إها بأدواروتمكينها من أداء  ،العالمي بقضااية تنمية المرأة

والثقافية، وقد واكب هذا  االجتماعيةو االقتصااااااديةوالساااااياساااااية القرار في مختلف مناحي الحياة 

ية واإلقليمياالعالمي هتماماإل لدول لدول والهيئات والمنظمات ا ة، وذلك من خالل هتمام كثير من ا

شات وورش العمل والمؤتمرات، ومنها منتدى قمة المرأة العربية  سلة من الندوات والمناق سل عقد 

"، ومؤتمر 2000، للمرأة العربية "القاهرة األول، مروراً بمؤتمر القمة 2000بالمنامة في أبريل 

عدة  منتديات حول المرأة  "، فضالً عن2001، ستثنائية للمرأة العربية بالمغرب "نوفمبرالقمة اال

قتصاااد، والمرأة ، والمرأة واإلعالم، والمرأة واال، والمرأة والتعليم ، والمرأة والمجتمعالسااياسااةو

تركيبة وفي ضااااوء تلك التغيرات المهمة في ال في بالد المهجر، التي عقدت في عدة  دول عربية.

والعناية وأصاابحت وسااائل اإلعالم  مهتمااإلية حظي موضااوا المرأة بكثير من والثقاف االجتماعية

والمؤسااسااات التعليمية تسااعى إلى تقديم صااورة إيجابية عن المرأة وتساالى الضااوء على نشاااطاتها 

 (.Recife, 2000) ها في المجتمعأدواروبرامجها و

لمتعلمين، وفي إكسابهم القيم نى الفكرية ليلعب التعليم المدرسي دوراً أساسياً في تطوير الب  و

المجتمعية الساااائدة في المجتمع والعمل على تثبيتها في شاااخصاااياتهم، والتأثير بالتالي  االتجاهاتو

على توجيه ساااااالوكهم في كافة جوانب الحياة، ويأتي هذا الدور للتعليم المدرسااااااي عبر ما تنقله 

المناهج التعليمية بمعناها الشااااااامل، حيث تضاااااامنت هذه المناهج األهداف والمحتويات والكتب 

لبة بحيث تنمي ير تفكير الطيمدرساااااية وطرق التدريس، وقد سااااااهمت هذه المناهج في قلب وتغال

في ايصاااااااال وتعاد المنااهج من األدوات الفااعلاة  (.2006 )حمود، االتجااهااتلاديهم المواقف و

( ويعد المنهاج التربوي نظاماً يتضااامن عناصااار 2007 )الخوالدة، أشاااار فقد ،األهداف المنشاااودة

متكونة من األهداف والمحتوى واألساليب الخاصة بالتدريس والتقويم، من أجل أْن تشكل أساسي ة 

وحدة متماسااااااكة، وبين هذه العناصاااااار عالقة متبادلة متوافقة من أجل الوصااااااول إلى األهداف 

 المطلوبة في المنهاج.

والفلساافة  ويؤدي المنهج المدرسااي دوراً كبيراً في إعداد األجيال الناشاائة والمتعلمة بما يتفق

التي يعتنقهااا المجتمع والمبااادل والقيم التي يرتضاااااايهااا، فهو من األدوات الفعااالااة التي تعااالج 

ة، فالاالجتماعيةالمشاااكالت   ، ولكي يؤدي المنهج الدراساااي دوره بنجاي ويحقق األهداف المرجو 

 يذه، وبما أنَّ بد من مراعاته لألسس الفلسفية والنفسية عند الشروا في عملية بنائه وتصميمه وتنف

هو أقوى أسااااس  االجتماعياألساااااس  نَّ لكل مجتمع خصااااوصاااايته وتقاليده وعاداته وطموحه، فإ

 (. 1991 ،إبراهيمسعادة و) ثيراً لدى واضعي ومخططي المناهجالمنهج تأ

راسااااااية هي وساااااايلة التعليم لتحقيق أهدافه وخططه والترجمة الفعلية والعملية  والمناهج الد ِّ

والمنهج بمفهومه الحديث والشااامل والتدريس كعنصاار من  ،وخططها واتجاهاتهاألهداف التربية 

عناصر المنهج وكنظام يتكون من مدخالت وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة يسعى إلى إعداد 

األفراد النافعين ألنفسااااهم وألمتهم العربية واإلسااااالمية والقادرين علي تحمل المسااااؤولية وتحقيق 

 (.2006 لمجتمع )عبدالسالم،التنمية الشاملة في ا



ـ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34  "......ـ صورة المرأة في كتب اللغة العربية للــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 1)32جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  مجلة

( بأنَّ منهاج اللغة العربية من مناهج 1990وقد ذكرت وزارة التربية والتعليم في األردن )

التعليم التي تسااتند ألسااس عديدة منها، أسااس فلساافية منبثقة من فلساافة التربية والتعليم في المملكة، 

ع عن طبيعة اللغة نفساااها وتساااتند ألساااس نفساااية تراعي خصاااائص الطلبة، وألساااس معرفية تنب

 وخصائصها، وألسس اجتماعية من أجل العيش المستقر في المجتمع األردني.

ومناهج اللغة العربية هي من أهم المناهج التي ترتبى إرتباطاً وثيقاً بالمجتمع، كونها تتميز 

على عملية بالمرونة والشاااااافافية، فيجب أْن تالقي هذه المناهج االهتمام الكافي من قبل القائمين 

تنفيذه وإخراجه بصاااااورته النهائية، فالمناهج تساااااتخدمها الدول كوسااااايلة لتحقيق أهدافها التربوية 

المرسااااومة، والدول التي ترى هناف إخفاقاً وضااااعفاً في مناهجها تبادر إلى مراجعتها وتطويرها، 

ة وإبراز دوره من ألنَّ المناهج تعكس طبيعة المجتمعات نفسااااها، فيجب االهتمام بالبيئة االجتماعي

 (.2011 )حمادنة والمغيض، أجل وضع الخطوط المناسبة للمناهج

 ملموسااااااةً  نجازات  إ 1987نعقاد هذا المؤتمر عام ا وقد حقق النظام التربوي في األردن منذ

التربوية وتحديث البنية التعليمية مما ساااعد  السااياسااةعلى الصااعيد الكمي والنوعي تمثلت بتطوير 

حاق ال بة والعلى الت حل كثير من الطل يةمعلمين في جميع المرا راساااااا لد ِّ يد عا تأك لك تم ال كذ لى ، 

 ً ، كما تنوعت برامج التعليم المهني وتنوعت تخصااااصاااااته مما ساااااعد إلزامية التعليم وجعله مجانا

سااااااتكمال التطوير الشااااااامل في جميع اوق العمل برفده لأليدي العاملة وحتياجات ساااااااتلبية على 

يةالمناهج  راساااااا لد ِّ ية بنمنها تطوير األ يدةفي مجاالت عد كثيرة   نجازات  إتحقيق  ، فضااااااالً عنا

دارية والفنية المدرسااااااية والمرافق التربوية وتقنيات التعليم الحديثة وتطوير األطر التعليمية واإل

 ً  (.2012، المومني) تأهيالً وتدريبا

المناهج والكتب المدرسااااااية تأتي على قائمة الخطى التعليمية لكثير من الدول،  ومن هنا فإنَّ 

فالتعليم والمعلم  يحصااال عليه الطالب، فال بد لها من تقديم الصاااورة المتكاملة عن كل ما يجب أنْ 

تقدم  يرساااخان عند الطفل صاااورته التي سااايكون عليها عندما يكبر، لذا البد للكتب المدرساااية أنْ 

التي تمارسها، مثلما تقدم الصورة األكثر توازناً عن  دوارنة عن المرأة من حيث األصورة متواز

شاااؤون منزلها هي ذاتها  ، والطريقة التي يوصاااف كل منهما بواساااطتها، فالمرأة التي تديررجلال

راساااةاألساااتاذة الجامعية، ومن هنا جاءت مشاااكلة الطبيبة والمهندساااة و للتعرف على صاااورة  الد ِّ

ف على الصااورة المتشااكلة التعر   في األردن ومن ث مَّ اللغة العربية للمرحلة الثانوية تب المرأة في ك

 للمرأة في أذهان الطلبة من خالل دراسة هذه الكتب.

راسةمشكلة   الد ِّ

ً لمقاالت ودراسات  اب والنقاد والمفكرين العرب من الكت  كثيرالتزال قضية المرأة عنوانا

بنية المجتمع وتطوره، فهي األم واألخت والزوجة واالبنة، وال يشك والغرب مبرزين مكانتها في 

فرت لها الظروف المالئمة بما تمتلك من مواصفات وخبرات، فهي اأحدٌ بمكانتها في المجتمع إذا تو

صبورة وهادئة بطبعها، قوية اإلرادة،وبإمكانها العمل في أي مجال يناسبها مع مراعاة طبيعة 

أصبح االهتمام بموضوا المرأة بوصفه قضية أساسية من هنا و ،منهالمجتمع الذي هي من ض

وحاسمة في المعالجات االجتماعية واإلنسانية من الثوابت األساسية، وقد أخذت إهتماماً كبيراً من 
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ختالف مدارسهم ومناهلهم اقبل المنظمات وقادة التعليم والمجتمعات والمختصين والمصلحين على 

المرأة ما زالت  لقلق ينتاب الكثير بسبب الوضع السائد بين طبقات المجتمع بأنَّ التعليمية، حيث بدأ ا

أسيرة بسبب األفكار واآلراء التي تصادر دورها فضالً عن األنظمة الجائرة لكثير من المجتمعات 

وجعلها قضية مثيرة للجدل في عالمنا العربي؛ مما انعكس وبشكل ،وهذا ما يزيد األمور تعقيداً 

 ى النظرة إلى دورها في المجتمع.سلبي عل

راسااااااة بأنَّ  كتب اللغة العربية تركز على اختيار نصااااااوص نثرية  وتكمن مشااااااكلة هذه الد ِّ

؛ حيث الحظ ا تعكس صورة المرأة في هذه العصوروشعرية تعود على عصور قديمة؛ مما يجعله

عكس صورة المرأة في تالتي محدودية احتواء هذه الكتب على النصوص األدبية الحديثة  الباحثان

تناولت صاورة المرأة في الكتب الدراساية  قدنالباحثيبحساب علم قلة الد راسااتوأنَّ ، العصار الحالي

واقتصار معظمها على توضيح جوانب محددة من صور المرأة مثل الجوانب االجتماعية وغيرها 

سة ، من هنا جاءت م(2012 ؛ المومني،2008وهذا ما جاءت به دراساة )الصامادي،  را شاكلة الد ِّ

ثانوية في األردن، والتي يمكن للتعر   لة ال ية للمرح غة العرب تب الل ف على صااااااورة المرأة في ك

 ـا من خالل اإلجابة عن أسئلتها.إبرازه

راسة سؤاال  الد ِّ

: ما الصااااااور التي ظهرت عليها المرأة في كتب اللغة العربية في المرحلة األو السؤؤؤؤؤؤؤا  

 الثانوية في األردن ؟

 : هل تختلف صورة المرأة في كتب اللغة العربية تبعاً للصف الدراسي ؟السؤا  الثاني

 هدف الدراسة

ن منهاجها هو من أهم حيث إتعود أهمية الدراساااااااة إلى أهمية كتب اللغة العربية نفسااااااها 

ها تسااااااااعد الطالب على تحقيق غاياتهم وهذا يتضااااااح من خالل وإنَّ المناهج التربوية التعليمية، 

تنعكس إيجاباً على اكتسااااااااب المعارف  ة العربية ومهاراتها ومن ث مَّ ساااااايطرتهم على ألفاظ اللغ

األخرى المتنوعة، وهذا دليل واضااااح على الفاعلية الكبيرة لمنهاج اللغة العربية في بناء وصااااقل 

باآلخرين أو االطالا على  قافتهم من خالل اتصاااااااالهم  لك تزداد ث بة وتنويرها، وكذ كار الطل أف

 أضافة إلى عدد حصصها بأعتبارها أكثر المواد الدراسية عدداً. ،صادر التعلم ومصادر المعرفةم

راسةأهمية   الد ِّ

راسةتنبع أهمية هذه   من النقاط التالية: الد ِّ

  أهمية كتب اللغة العربية بوصفها أداة التخاطب بين أفرادها وسرد قضايا المجتمع للناشئة

 األفراد فيه. أدواروتوضيح 

  يةالثانو ةالمرحل حسبتحديد مدى وضوي صورة المرأة في كتب اللغة العربية. 

 ها في كتب اللغة العربية.أدوارتقديم صورة واضحة ودقيقة لصورة المرأة و 
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 فهو  ،كبرمن أجل اختيار كتبها وتحليل محتواهاتياز كتب اللغة العربية جعلها تكون دافعاً أام

 يشمل نصوصاً متنوعة تمثل انواا المعارف.ي واجتماعي قمحتوى متكامل ثقا

  راسااةقد تشااكل نتائج لتعزيز نقاط القوة  ومنفذيها المناهج ماماً كبيراً لتساااعد مخططيهتإ الد ِّ

 ، ووضع آليات لمعالجة نقاط الضعف فيه أينما وجدت في المناهج المختلفة.فيه

راسةحدود   داتهاومحد   الد ِّ

 سةاقتصرت  :الحدود المكانية را للصفين األول  على كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية الد ِّ

 في األردن. والثاني الثانوي

 راسةتم إجراء  :الحدود الزمانية  .2014/2015في الفصل الدراسي الثاني  الد ِّ

 راسااةاقتصاارت  :الحدود الموضؤؤوةية المرأة في كتب اللغة  ومشاااكل أدوارو على صااور الد ِّ

 العربية للمرحلة الثانوية في األردن.

راسةنتائج تعميم حدد يو  .وسالمة اإلجراءات بصدق األداة وثباتها الد ِّ

 التعريفات اإلجرائية

كل أنثى يتم ذكرها في محتوى كتب اللغة  الصااااااورة التي تظهر بها هي: صؤؤؤؤؤؤورة المرأة

ية للمرح ثانوية بمختلف مراحل العرب هالة ال نت منطوقةحيات كا ية  ، سااااااواء أ مات أو مرئ كالكل

 التي تقوم بها. دوارحتوت على شكل المرأة بغض النظر عن األاكالصور التي 

بية المتمثلة بكتب )قضااااايا أدبية، النحو والصاااارف، هي كتب اللغة العر: كتب اللغة العربية

( التي أقرتها وزارة التربية للمسااتويات األربع -، مهارات االتصااال البالغة العربية والنقد األدبي

 .2014/2015في العام الدراسي والتعليم في األردن لتدريسها للمرحلة الثانوية 

راسااايةالمرحلة  قد شاااملتو: المرحلة الثانوية ، في األردنوالثاني الثانوي األولللصاااف   الد ِّ

 ، تتكون من سنتين فقى. مرحلة تعليم متخصصوهي 

راسات  الس ابقة الد ٍّ

معرفة تقديرات المعلمين لدور المناهج في ( دراسااااااة هدفت إلى 2008الصاااااامادي ) أجرى

سة عي نة، وتكونت جتمع األردنيتحسين صورة المرأة لدى الم را ( معلم ومعلمة من 200من ) الد ِّ

الوصفي، وذلك  المنهج حثالبا خدمستا، حيث ة العليا في محافظة عجلونمعلمي المرحلة األساسي  

راسااة عي نةل االجتماعيبالقيام بالمسااح  ( فقرة توزعت على 61سااتبانه مكونة من )الذلك  ، وأعد  الد ِّ

ة العليا في إبراز الجانب دور مناهج المرحلة األساسي  وسبعة محاور وهي: مجاالت عمل المرأة، 

المرأة على ممارساااااة العمل الساااااياساااااي، دور المناهج في تشاااااجيع والحقوقي والوظيفي للمرأة، 

قد مجاالت صااااااورة المرأة، ووفي عرض صااااااورة المرأة،  االتجاهاتوالمساااااااواة، بيئة المرأة، 

راساااةأظهرت نتائج  الح اإلناث من المعلمات تقديرات المعلمين جاءت دون الوساااى ولصااا بأنَّ  الد ِّ
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غير المؤهل متة التدريسااااااية أو توجد فروق في تقديرات المعلمين تعزى إلى متغير الخبربينما ال

 .العلمي

معرفة صورة المرأة المتضمنة في الكتب المدرسية  بهدف( 2009وجاءت دراسة البنعلي )

راسااااااة عي نة"التربية للمواطنة" بمملكة البحرين، حيث تكونت  تب التربية ك -من تلك الكتب  الد ِّ

راسةة في هذه الباحثت خدمستا، وقد في البحرين -للمواطنة المنهج الوصف التحليلي، وتكونت  الد ِّ

راسةأداة  راسة، حيث أظهرت النتائج لهذه من عدة مجاالت الد ِّ ظهور العديد من صور  وأهمها الد ِّ

راساااةعي نة-المرأة التي تضااامنتها الكتب المدرساااية حيث جاءت صاااور المرأة متفاوتة في هذه  -الد ِّ

، في حين جاءت متدنية أو شاااااابه غائبة والثقافي االجتماعيتب، فقد جاءت مرتفعة في مجالي الك

وني والساااااياساااااي، كذلك في المجال للمساااااتوى المطلوب في مجالي القان تماما بصاااااورة لم ترتق  

 قتصادي. اإل

( بدراسااااة هدفت إلى اسااااتكشاااااف صااااورة المرأة في الكتب 2011وقام الناجي والرفاعي )

راسااية ، وذلك من خالل في المملكة العربية السااعوديةوسااى في مرحلتي التعليم االبتدائي والمت الد ِّ

لها في  االجتماعيةعند الحديث عن المرأة والحالة المرأة والمجاالت التي تم التعرض لها  أدوار

ية والمواد  غة العرب نة، وشااااااملت االجتماعيةكتب الل راساااااااة عي  لد ِّ ية والمواد  ا غة العرب كتب الل

راساايةللصاافوف  االجتماعية ، اسااي في المملكة العربية السااعوديةحتى التاسااع األساا األولمن  الد ِّ

راسةمنهج تحليل المحتوى، وقاما بإعداد أداة  الباحثان خدمستاحيث  ، وهي استبانة مقسمة إلى الد ِّ

راساااااااة(، وتوصاااااالت االجتماعيةالحالة والمجاالت، و، دوارثالثة محاور )األ المرأة  إلى أنَّ  الد ِّ

ة، األخت، المرأة، البنت، الطالبالنحو التالي: األم، الفتاة،  ودورها قد جاء بشااااااكل تنازلي على

المعلمة، المساالمة، الطبيبة، الزوجة، الجدة، الممرضااة، وبالنساابة للمجاالت فقد جاءت على النحو 

، أماااا التاااالي:الاااديني والتااااريخي، التربوي والتعليمي، التقليااادي، المهني، األسااااااري، األخالقي

 للمرأة فكانت بالترتيب التالي: الزوجة، المطلقة، األرملة. االجتماعيةبخصوص الحالة 

( دراساااااااة هدفت إلى معرفة صااااااورة المرأة في كتب اللغة العربية 2012وأجرت األغا )

راسااااة عي نة، وتكونت ة العليا في فلسااااطينللمرحلة األساااااسااااي   من كتب اللغة العربية للمرحلة  الد ِّ

ة أداة الباحث، وأعدت المنهج الوصفي التحليلي الباحثة تخدمة العليا في فلسطين، فقد استاألساسي  

راسااة فقرة توزعت ( 62وهي قائمة خاصااة بمكونات صااورة المرأة حيث تكونت أداتها من ) ،الد ِّ

السااااياسااااية دواراألوالدينية والتاريخية،  دواراألوواألساااارية،  االجتماعيةعلى سااااتة محاور هي: 

توصاالت قد وقضااايا المرأة، والصاافات الشااخصااية للمرأة، وحقوق والمهنية،  دواراألووالوطنية، 

سة را شكل عام و أدوارإلى عدم تضمين محتوى كتب اللغة العربية للعديد من  الد ِّ  االهتمامالمرأة ب

وعدم التركيز على  والوطنية والمهنية للمرأة الفلسطينية المعاصرة، ،السياسيةدواربدرجة أقل باأل

 حقوق المرأة وقضاياها.

( دراساااااة هدفت إلى معرفة صاااااورة المرأة في كتب اللغة العربية 2012وأجرى المومني )

راساااة عي نةة في األردن، حيث تكونت للمرحلة األسااااساااي   من جميع كتب اللغة العربية للمرحلة  الد ِّ

منهج تحليل المحتوى حيث قام بتحليل جميع كتب اللغة  الباحث خدمساااتافي األردن، وة األسااااساااي  



ـ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38  "......ـ صورة المرأة في كتب اللغة العربية للــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 1)32جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  مجلة

الدور والدور التربوي، وسااري، عده منها: الدور األ أدوارة وذلك وفق للمرحلة األساااسااي   العربية

لها واالتجاه  االجتماعيةالدور المهني، والحالة واسااااي، الدور الساااايو، الدور األدبيو، االجتماعي

راساااةنحو المرأة، وتوصااالت  التي ظهرت بها المرأة في كتب اللغة  دواراأل إلى نتائج منها: أنَّ  الد ِّ

 ً ً  العربية مرتبة ترتيبا تعلمي(  –وي )تعليمي بالشاااااكل التالي: الدور األساااااري والدور الترب تنازليا

لدور ف ماعيا ف االجت لدور األدبي  فا لدور المهني  لة فا حا ياسااااااي، في حين جاءت ال لدور الساااااا ا

بالشااااااكل التالي: ع االجتماعية ياً  قة. في حين مطل  فأرملة، ف متزوجة،فزباء، مرتبة ترتيباً تنازل

 سلبية.فمحايدة، فيجابية، انحو صورة المرأة مرتبة ترتيباً تنازلياً بالشكل التالي:  االتجاهاتجاءت 

( بدراسااااة هدفت إلى معرفة صااااورة المرأة في كتب التربية الوطنية 2015وقامت القالب )

راسااااة عي نةة العليا في األردن، وتكونت والمدنية للمرحلة األساااااسااااي   من كتب التربية الوطنية  الد ِّ

ة المنهج الوصاافي الباحث تخدمسااتاوالمدنية للصاافوف الثامن والتاسااع والعاشاار في األردن، وقد 

( فقرة توزعت على سااااااتة محاور هي: 43قائمة مكونة من ) بتصااااااميم ةالباحثوقامت ، التحليلي

ماعيةدواراأل تاريخية، واأل دوارواألساااااارية، واأل االجت ية وال لدين ية دوارا ياساااااا ية الساااااا والوطن

أظهرت قد المهنية، وحقوق وقضاايا المرأة، والصافات الشاخصاية للمرأة، و دوارالمعاصارة، واأل

األخرى حسب  دوارواألسرية، ثم األ االجتماعيةدوارالنتائج على ظهور المرأة بنسبة عالية في األ

والوطنية المعاصرة، ثم صفاتها وشخصيتها، السياسية دوارالمهنية، ثم األ دوارالترتيب اآلتي: األ

المرأة بصااااااورة عامة،  أدواركما توصاااااالت النتائج إلى عدم تضاااااامين محتوى الكتب للعديد من 

والوطنية المعاصرة، في حين لم تركز  السياسيةدوارالدينية والتاريخية، واأل دواروبدرجة أقل لأل

 فات المرأة وشخصيتها.هذه الكتب على ص

راسات األجنبية  الد ٍّ

ف والكشاااف عن صاااورة دراساااة هدفت إلى التعر   (NakaMura, 2002)أجرت ناكامورا 

راسااااااة عي نةالمرأة في كتب اللغة االنكليزية في المدارس الثانوية في اليابان، حيث تكونت  من  الد ِّ

المنهج  ةالباحثت خدمالقصااص التي وردت في كتب اللغة االنكليزية للمدارس الثانوية، حيث اساات

الوصاااااافي التحليلي، وقد عمدت إلى التحليل الكمي والكيفي لمحتوى الكتب من منظور الحركة 

راساااة مدى تمثيل ووضاااوي قوة الرجل قائمة خاصاااة لد  ة الباحثالنساااوية المعاصااارة، فقد أعدت 

راساااةومقارنتها بصاااورة المرأة في القصاااص الواردة في محتوى الكتب، وأظهرت نتائج هذه   الد ِّ

بالتركيز على القصااص الواردة في المحتوى على صااورة الرجل بشااكل بارز، حيث ظهر الرجل 

لمرأة خائفة ذليلة، غير في تلك القصااص يتساام بالقوة والمغامرة والطموي واالنجاز بينما ظهرت ا

ع المساواة بين الجنسين تشج   جديرة بالثقة، حمقاء، ماكرة، وبالنسبة للقصص التي من الممكن أنْ 

( قصاااااص فقى حيث ظهرت المرأة وهي تتحدى الصاااااعاب 5فقد ظهرت في تلك القصاااااص ب )

 غير تقليدية. أدواروتقوم ب

لى مدى التحيز دراسة هدفت إ ( Amini, 2012&Birandiji )وأجرى أميني و بيرانديج 

في كتب اللغة االنكليزية في المدارس الثانوية في إيران، حيث  االجتماعيعلى أسااااااااس النوا 

راسة عي نةتكونت   الباحثانعتمد امن كتب اللغة االنكليزية للصفين الثاني والثالث الثانوي، فقد  الد ِّ
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ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018(، 1)32ــــــــــ

قائمة مكونة من خمسااااااة محاور  الباحثان المنهج الوصاااااافي التحليلي لتحليل المحتوى، وقد أعد  

ترتيب تقديم الذكور واإلناث في الجمل، وشملت: ظهور الذكور واإلناث في النصوص والرسوم، 

المهن التي يمارساها كال الجنساين، وساتعمال الصايغ المذكرة للحديث عن الذكور واإلناث معاً، وا

التحيز  يحية، وأظهرت النتائج بأنَّ وكذلك األنشااطة الواردة في النصااوص أو عبر الرسااوم التوضاا

ال يزال ظاهراً بوضاااااوي في تلك الكتب، ويتضاااااح هذا في النسااااابة المتدنية لظهور النسااااااء في 

النصااوص والرسااوم، وتقديم كتابة أسااماء أو ضاامائر الذكور على اإلناث في الجمل، كذلك يظهر 

 التحيز الواضح في المهن والوظائف المسندة للذكور دون اإلناث.

راساتعقيب ةلى ت  الس ابقة الد ٍّ

راساااااتلقد أشااااارت معظم  ابقة الد   إلى غلبة الصااااورة النمطية المتعارف عليها للمرأة  الساااا 

كأم وربة منزل دون مراعاة ما توصااااالت إليه المرأة وما  أنَّهاووضاااااعها في إطارها التقليدي ومك

راسااات، وقد تنوعت عينات نجازات في كافة المجاالتتحققه من إ ابقة الد   )العربية( لصااورة  الساا 

راسيةالمرأة فمنهم من تناولها حسب المرحلة  راسيةأو حسب المقررات  الد ِّ أو تنوا البيئة التي  الد ِّ

راسااااتأجريت فيها  ابقة الد   راساااات، حيث تناولت السااا  ابقة الد   ة من حيث المرحلة األسااااساااي   السااا 

؛ 2012؛ األغا، 2012؛ المومني، 2011والرفاعي،  ة العليا كما في دراسااااة )الناجيواألساااااسااااي  

ناكومار2015القالب، ية كماا في دراساااااااة ) ما المرحلاة الثاانو نديج، 2002ا، (، أ ؛ أميني وبيرا

راسااية( تناولت جميع المراحل 2009 أما دراسااة )البنعلي، (،2012 ، أما دراسااة )الصاامادي، الد ِّ

. أما من اهج في تحسااااين صااااورة المرأةر المن( فقد كانت عبارة عن تقديرات المعلمين لدو2008

راساااايةناحية المقررات  فبعضااااها تناول مقررات دراسااااة كتب اللغة العربية كما في دراسااااة  الد ِّ

ات وكتب التربية المدنية كما في االجتماعي. بينما تناولت كتب (2012؛ األغا، 2012المومني، )

سة )البنعلي، سة )الناجي والرفاعي، لت د. بينما تناو(2015القالب،  ؛2009 درا كتب ( 2011را

راساااااااات. أما االجتماعيةاللغة العربية وكتب المواد  األجنبية فقد تناولت مقررات كتب اللغة  الد  

. أما من ناحية البيئة (2012؛ أميني وبيرانديج، 2002االنكليزية كما في دراساااااااة )ناكومارا، 

؛ 2008ت األردن كما في دراساااة )الصااامادي، المكانية فقد تنوعت أماكن تلك العينات حيث شااامل

 ، والسعودية كما في(2012)األغا، (، وفلسطين كما في دراسة 2015القالب، ؛2012المومني، 

سة سة ، وفي البحرين كما في(2011)الناجي والرفاعي،  درا (، وإيران كما 2009 )البنعلي، درا

 ( .2002فكانت دراسة )ناكومارا، ، أما في اليابان (2012)أميني وبيرانديج،  دراسة في

راسةما يميز هذه  راساتةن  الد ِّ  الس ابقة الد ٍّ

راسااةاتفقت  راساااتالحالية مع  الد ِّ ابقة الد   في هدفها العام وهو البحث عن صااورة المرأة  الساا 

راسيةفي محتوى الكتب  في  الباحثانوقد أفاد ، تباعها أسلوب تحليل المحتوىها با، وفي منهجيتالد ِّ

سته سلوب  ،توضيح الرؤية النظرية حول درا سةوفي أ را مما كتب فيها  استفادوقد ا ،وأدواتها الد ِّ

راسااااةازت متاكما  ،من أدبيات تربوية راسااااالحالية عن  الد ِّ ات األخرى لتناولها كافة المجاالت الد ِّ

خي والديني التي تناولت قضااايا المرأة مثل مجال االجتماعي واألسااري ومجال السااياسااي والتاري

ت ختلفوقد ا ،(2015 ،؛ القالب2012 ،)األغا وغيرههما من المجاالت األخرى كما في دراسااااااة
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راساااةهذه  التي أقرتها وزارة للمرحلة الثانوية عن ساااابقاتها باعتمادها على كتب اللغة العربية  الد ِّ

(، والتي راعت فيها مجاالت 2014/2015) التربية والتعليم في األردن لتدريسااها للعام الدراسااي

راسيةالتكامل والترابى بين المواد   .األخرى الد ِّ

 الطريقة واإلجراءات

راسةمنهج   الد ِّ

المنهج الوصاااااافي، ويقوم المنهج  أساااااااليبأساااااالوب تحليل المحتوى وهو أحد  الباحثاناتبع 

على دراسة الظاهرة ووصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها  (175:2009 ،)الهاشمي وعطية الوصفي

ي فيصاااف ، أما التعبير الكم  لكيفي يصاااف الظاهرة ويوضاااح خصاااائصاااهافالتعبير ااً، اً أو كمي  كيفي  

ً الظاهرة رقمي    رتباطها مع الظواهر األخرى.ويوضح مقدارها أو حجمها ودرجات إ ا

ت: وحدة التحليل وحدة تحليل الموضااااااوا )الفكرة(، كونها األكثر مالءمة مع طبيعة  اختير 

راسة  الحالية. الد ِّ

راسةمجتمع  راسةتكون مجتمع : وةينتها الد ِّ من كتب اللغة العربية  -وهو نفسه عينتها -الد ِّ

للمرحلة الثانوية،  2014/2015المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم في األردن للعام الدراسي 

 بلغ عددها ثمانية كتب، هي: وقد

 المستويات الصف اسم الكتاب ت

 والثاني األول الثانوي األول قضـايا أدبية 1

 والثاني األول الثانوي األول النحو والصرف 2

 والثاني األول الثانوي األول البـالغة العربيـة والنقد األدبي 3

 والثاني األول الثانوي األول مهارات االتصال 4

 الثالث والرابع الثاني الثانوي قضـايا أدبيـة 5

 الثالث والرابع الثاني الثانوي النحو والصرف 6

 الثالث والرابع الثاني الثانوي البـالغة العربيـة والنقد األدبي 7

 والرابع الثالث الثانوي الثاني مهارات االتصال 8

راسةأداة   الد ِّ

راسااةبإعداد أداة  الباحثانقام  ، حيث المرأة في كتب اللغة العربيةلتحليل محتوى صااورة  الد ِّ

والمجال السااياسااي  ،( فقرة11هي المجال األجتماعي واألسااري بواقع )تكونت من سااتة مجاالت 

( 10ومجال الحقوق والقضااااااايا الخاصااااااة بالمرأة بواقع ) ،( فقرة13والتاريخي والديني بواقع )

( 12المهنية بواقع ) دوارومجال األ ،( فقرة14)ومجال شااخصااية المرأة وصاافاتها بواقع  ،فقرات

 ( فقرات .5في حين بلغ مجال المشاكل التي تعاني منها المرأة ) ،فقرة
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ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018(، 1)32ــــــــــ

 صدق األداة

 للتحقق من صدق األداة جرى اتباا اإلجراءات اآلتية:

ا  نموذج التحليل بإعداد الباحثانقام  على لجنة من المحكمين، والتي تكونت من أساتذة  ، ووز ِّ

باإلضااافة الى  ،في الجامعات األردنية ومتخصااصااين في تدريس اللغة العربية وطرائق تدريسااها

بآراء  اه للمحكمين وأخذاساااااترجاا النموذج الذي قدماب الباحثان، وقام ختصااااااصاااااات األخرىاإل

ذي تم سااتثناء مجال الصااورة الاقتراحاتهم باق بإجراء التعديل المناسااب لألداة وف االمحكمين وقام

وإضاااافة بعض الفقرات  ،االجتماعيمع المجال األساااري و االجتماعيةحذفه، ودمج مجال الحالة 

ستبدال البعض، وفي ضوء آراء المحكمين ومقترحاتهم تم إجراء التعديالت الالزمة والمطلوبة او

ل والصااااياغة اللغوية، وقد أجمع المحكمون على عدد الفقرات ومجاالتها من حيث الحذف والتعدي

راسةعلى مناسبتها ألغراض   (، حتى أصبحت بالصورة النهائية.%80بنسبة ) الد ِّ

 ثبات التحليل

بات  للتحقق باحثان اسااااااتخدمداة األمن ث فاق المحللين( ا ال يل من قبل لا هايتم في لذي)ات تحل

 ،الباحثانوالذين استعان بهما  ،العربيةتصاص يعمالن مدرسين للغة محللين آخرين في نفس االخ

 خدام، وبعد التحليل تم اسااااااتالباحثانمدادهما بكل ما يلزم للقيام بعملية التحليل التي اتبعها وتم ا

 ( الستخراج ثبات التحليل كما في المعادلة التالية.,Holsti 1969) معادلة هولستي

 مجموا فئات التحليل في المرتين./نالباحثينسبة االتفاق = عدد فئات االتفاق بين المحللين و

 =130/150    =0.86  

راسةإجراءات   الد ِّ

راسةلتحقيق أهداف   اتبعت الخطوات واإلجراءات التالية: الد ِّ

راسةتحديد مشكلة  .1  وصياغة أسئلتها. الد ِّ

سات  .2 ابقةاإلطالا على اإلطار النظري للدرا س  سةوإعداد أداة  ال را بصورتها النهائية بعد  الد ِّ

 التحقق من مؤشرات صدقها وثباتها.

راسااةتحديد مجتمع  .3 ، إجراء تحليل المحتوى لصااورة المرأة في كتب اللغة العربية والعينة الد ِّ

راسة)مجتمع   (، وتدقيقها لغايات التحليل اإلحصائي.الد ِّ

راسة )استمارة التحليل(.إعداد أداة  .4  الد ِّ

 (.4-)ملحق المرأة في كتب اللغة العربيةنموذج تحليل محتوى لصورة  .5

المعالجات اإلحصااائية على برنامج اإلساااليب وإدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسااوب وإجراء  .6

أسااائلة عن جابة اإل(؛ الساااتخالص النتائج، وSPSS) االجتماعيةالحزمة اإلحصاااائية للعلوم 

راسة  .الد ِّ
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 اإلحصائية ساليباأل

راسة سؤاليلإلجابة عن  التكرارات والنسب المئوية لألسئلة ذات الصلة  الباحثاناستخدم  الد ِّ

 ية.اللغة العربية للمرحلة الثانو بصورة المرأة في كتب

 ةرض النتائج

ً يتضاامن هذا الفصاال عرضاا راسااةنتائج ل ا ف على صااورة المرأة في ر  التي تهدف إلى التع الد ِّ

راساااةردن، وسااايتم عرض نتائج في األ الثانويةالعربية للمرحلة  كتب اللغة وفقاً لما تناولته من  الد ِّ

 أسئلة.

: ما الصور التي ظهرت ةليها المرأة في كتب اللغة العربية األو النتائج المتعلقة بالسؤا   أوالً:

 في المرحلة الثانوية في األردن ؟ 

 كتبالمرأة في  دوارخراج التكرارات والنساااااب المئوية أللإلجابة عن هذا الساااااؤال تم اسااااات

 ( يوضح ذلك.1) جدول، في المرحلة الثانوية اللغةالعربية

المرأة في كتب اللغة العربية في المرحلة الثانوية  دوارالتكرارات والنسب المئوية أل: (1) جدو 

ً مرت ً  بة ترتيبا  .تنازليا

 النسبة المئوية التكرار دواراأل الرتبة

 60.8 305 واألسرية االجتماعيةدواراأل 1

 13.1 66 والتاريخية والدينية السياسية  دواراأل 2

 11.8 59 شخصية المرأة وصفاتها 3

 10.2 51 المهنية دواراأل 4

 4.2 22 الحقوق والقضايا الخاصة بالمرأة 5

 0 0 المشاكل التي تعاني منها المرأة 6

 100% 503 المجموع

ها التي المرأة أدوارتكرارات  ( أنَّ 1) جدوليظهر من  غة كتب تعرضاااااا ية حول  الل العرب

واألسااارية  االجتماعيةدوار، حيث كان أعالها لألتكراراً  (305-22صاااورة المرأة تراوحت بين )

والتاريخية والدينية" بنسبة  السياسيةدوار(، وفي المرتبة الثانية جاءت "األ%60.8بنسبة مئوية )

مرأة وصاااااافاتها" بنساااااابة مئوية (، وجاءت في المرتبة الثالثة "شااااااخصااااااية ال%13.1مئوية )

(، واحتلاات المرتبااة %10.2بنساااااابااة مئويااة ) المهنيااة دواراألتبااة الرابعااة %(، وفي المر11.8)

في حين لم تحظ المشاااكل ،(4.2%" بنساابة مئوية )الحقوق والقضااايا الخاصااة بالمرأةالخامسااة "

 التي تعاني منها المرأة على أي تكرار.

  



 43ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي هزايمة، ومحمد فياض

ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018(، 1)32ــــــــــ

النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤؤؤؤا  الثاني: هل تختلف صؤؤؤؤؤؤورة المرأة في كتب اللغة العربية تبعاً  ثانياً:

 ؟ الدراسي صفلل

ً المرأة  دوارخراج التكرارات والنسب المئوية أللإلجابة عن هذا السؤال تم است ، لصف لتبعا

 توضح ذلك.( 7-2)الجداول التالية 

 ثانوي األو الصف تحليل كتب أوالً: نتائج 

 اللغة كتب تعرضها التي واألسرية االجتماعيةدوارالتكرارات والنسب المئوية لأل: (2) جدو 

 .ثانوي األولفي الصف  العربية

 

 واألسرية في الكتاب. االجتماعيةدوار*النسبة المئوية من مجموا تكرارات األ

 (.151**النسبة المئوية من المجموا الكلي )

 اللغة كتب تعرضاااااها واألسااااارية التي االجتماعيةدوارتكرارات األ ( أنَّ 2) جدوليظهر من 

 االجتماعي، حيث كان أعالها للدور تكراراً  (57-4العربية حول صااااااورة المرأة تراوحت بين )

بة مئوية ) لدور %37.7)األم( بنساااااا ها ل نا كان أد ما  ماعي(، بين بة مئوي االجت ة )األخت( بنساااااا

 ،الجاادة ،الخااالااة /العمااة) أدوارومنهااا  ،تكرارأي على دواربعض األ حظفي حين لم ت ،%(2.6)

 رملة(.واأل ،المطلقة

  



ـ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44  "......ـ صورة المرأة في كتب اللغة العربية للــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 1)32جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  مجلة

 كتب تعرضها التيوالتاريخية والدينية السياسية  دوارالتكرارات والنسب المئوية لأل: (3) جدو 

 .ثانوي األولفي الصف  العربية اللغة

 

 الكتاب.والتاريخية والدينية في السياسية دوار*النسبة المئوية من مجموا تكرارات األ

 (.28**النسبة المئوية من المجموا الكلي )

 كتب تعرضااها والتاريخية والدينية التيالسااياسااية دوارتكرارات األ ( أنَّ 3) جدوليظهر من 

حيث كان أعالها للدور السياسي  ،تكراراً  (10-1العربية حول صورة المرأة تراوحت بين ) اللغة

(، بينما كان أدناها للدور %35.7لالرض أو الوطن" بنساااااابة مئوية ) "المرأة بوصاااااافها رمزاً 

تكرار ي إحظبفي حين لم ت ،(%3.6"أمراة متمسااكة بأرضااها ووطنها" بنساابة مئوية ) السااياسااي

 ،راوية للحديث / فقيهة/داعية ،نسااااء أعالم في التاريخ المعاصااار ،مثل )نسااااء صاااحابيات يذكر

 .امرأة مشاركة في العمل السياسي( ،أواألسيرة الشهيدة

  



 45ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي هزايمة، ومحمد فياض

ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018(، 1)32ــــــــــ

 اللغة كتب تعرضها التكرارات والنسب المئوية للحقوق والقضايا الخاصة بالمرأة التي: (4) جدو 

 .ثانوي األولفي الصف  العربية

 

 لقضايا الخاصة بالمرأة في الكتاب*النسبة المئوية من مجموا تكرارات الحقوق وا

 (.9الكلي )**النسبة المئوية من المجموا 

 كتب تعرضااااها تكرارات الحقوق والقضااااايا الخاصااااة بالمرأة التي ( أنَّ 4) جدوليظهر من 

المساواة ، حيث كان أعالها لحق "تكرارات (3-1العربية حول صورة المرأة تراوحت بين ) اللغة

، حقوق األم(، بينما كان أدناها لكل من حق "%33.3" بنسااااابة مئوية )بين الجنساااااين في التكليف

 ً " بنساااااابااة مئويااة حريااة التعبير والرأي، حق التعليم، بااالمرأة التقاااليااد الجااائرة التي تلحق ظلمااا

)حق العمل أسااوة  تكرار يذكربعض الفقرات الخاصااة بالحقوق بأي  حظفي حين لم ت ،%(11.1)

الحق  ،السااياساايةالحق والمشاااركة في ميدان  ،دعوات واتفاقيات خاصااة بإنصاااف المرأة ،بالرجل

 (.اختيار الزوج المناسبفي 

  



ـ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46  "......ـ صورة المرأة في كتب اللغة العربية للــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 1)32جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  مجلة

 العربية اللغة كتب تعرضها التكرارات والنسب المئوية شخصية المرأة وصفاتها التي: (5) جدو 

 .في الصف األول الثانوي

 

 *النسبة المئوية من مجموا تكرارات شخصية المرأة وصفاتها في الكتاب.

 (.23**النسبة المئوية من المجموا الكلي )

 اللغة كتب تعرضاااااها تكرارات شاااااخصاااااية المرأة وصااااافاتها التي ( أنَّ 5) جدوليظهر من 

، حيث كان أعالها لصااافة "الشاااجاعة تكرارات (8-1العربية حول صاااورة المرأة تراوحت بين )

، الصاااااابر ها لكل من صاااااافات "محدودة التفكير(، بينما كان أدنا%34.8والقوة" بنساااااابة مئوية )

 لم تحظبينما  ،(%4.3الشاااكوى والتذمر" بنسااابة مئوية )والصااامود أمام تحديات المجتمع، دائمة 

 ،الذكاء والفطنة ،تحمل المسااااؤولية ،الفصاااااحة والبالغة) منها بأي تكرار يذكر الصاااافات بعض

 الحكمة والخبرة(.  ،المشاركة في صنع القرار

  



 47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي هزايمة، ومحمد فياض

ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018(، 1)32ــــــــــ

في الصف  العربية اللغة كتب تعرضها المهنية التي دوارالتكرارات والنسب المئوية األ: (6) جدو 

 .ثانوي األول

 

 المهنية التي تعرضها في الكتاب. دوار*النسبة المئوية من مجموا تكرارات األ

 (.31**النسبة المئوية من المجموا الكلي )

العربية حول  اللغة كتب تعرضااااااها المهنية التي دوارتكرارات األ ( أنَّ 6) جدوليظهر من 

الشاااعرة  /المفكرةحيث كان أعالها للدور المهني "، تكراراً  (25-1صااورة المرأة تراوحت بين )

بة مئوية )األ/ بة" بنساااااا لدور المهني "%80.6دي ها ل نا كان أد ما  بة(، بين طال بة مئوية ال " بنساااااا

األساااتاذة  ،المهندساااة ،العالمة ،الطبيبة) بأي تكرار يذكرمنها بينما لم تحظ بعض المهن ،(3.2%)

 الفالحة(.  ،العاملة ،ربة المنز  ،الخياطة ،الجامعية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 1)32جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  مجلة

 تعرضااها التي في مجال المشاااكل التي تعاني منها المرأةالتكرارات والنسااب المئوية : (7) جدو 

 .ثانوي األولفي الصف  العربية اللغة كتب

 

 في الكتاب. المشاكل التي تعاني منها المرأة*النسبة المئوية من مجموا تكرارات 

 (.0**النسبة المئوية من المجموا الكلي )

عدم وجود تكرارات في أي مشكلة من المشكالت الت تعاني منها ( 7) جدوليظهر من 

 المرأة.

 الصف الثاني ثانويتحليل كتب  ثانياً: نتائج

 اللغة كتب تعرضها التي واألسرية االجتماعيةدوارالتكرارات والنسب المئوية لأل: (8) جدو 

 .في الصف الثاني ثانوي العربية

 

 واألسرية في الكتاب. االجتماعيةدوارمن مجموا تكرارات األ*النسبة المئوية 

 (.154**النسبة المئوية من المجموا الكلي )
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ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018(، 1)32ــــــــــ

 اللغة كتب تعرضااااها واألساااارية التي االجتماعية دوارتكرارات األ ( أنَّ 8) جدوليظهر من 

 االجتماعي، حيث كان أعالها للدور تكراراً  (64-4العربية حول صااااااورة المرأة تراوحت بين )

بة مئوية ) لدور %41.6)األم( بنساااااا ها ل نا كان أد ما  ماعي(، بين بة مئوي االجت ة )األخت( بنساااااا

 ،الجاادة ،الخااالااة /العمااة)أدوارومنهااا  ،على أي تكرار دوارفي حين لم تحظ بعض األ ،%(2.6)

 واألرملة(. ،المطلقة

 كتب تعرضااها والدينية التيوالتاريخية السااياسااية دوارألالتكرارات والنسااب المئوية ل: (9) جدو 

 .في الصف الثاني ثانوي العربية اللغة

 

 والتاريخية والدينية في الكتاب. السياسية  دوار*النسبة المئوية من مجموا تكرارات األ

 (.38**النسبة المئوية من المجموا الكلي )

 كتب تعرضااها والتاريخية والدينية التيالسااياسااية دوارتكرارات األ ( أنَّ 9) جدوليظهر من 

، حيث كان أعالها للدور السياسي تكراراً  (17-1العربية حول صورة المرأة تراوحت بين ) اللغة

(، بينما كان أدناها لكل من %44.7لالرض أو الوطن" بنساااااابة مئوية ) "المرأة بوصاااااافها رمزاً 

راوية للحديث /  ،نساء تولين الحكم / مهام قيادية، ام أو زوجة الشهيد أو األسير"السياسية دواراأل

نساء بإي تكرار يذكر مثل ) دوارفي حين لم تحظ بعض األ ،(%2.6" بنسبة مئوية )فقيهة / داعية

 .امرأة مشاركة في العمل السياسي( ،أواألسيرة الشهيدة ،أعالم في التاريخ المعاصر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 1)32جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  مجلة

 كتب تعرضها التكرارات والنسب المئوية للحقوق والقضايا الخاصة بالمرأة التي: (10) جدو 

 .في الصف الثاني ثانوي العربية اللغة

 *النسبة المئوية من مجموا تكرارات الحقوق والقضايا الخاصة بالمرأة في الكتاب.

 (.13**النسبة المئوية من المجموا الكلي )

 كتب تعرضااها تكرارات الحقوق والقضااايا الخاصااة بالمرأة التي ( أنَّ 10) جدوليظهر من 

المساواة ، حيث كان أعالها لحق "تكرارات (8-1حول صورة المرأة تراوحت بين )العربية  اللغة

حق العمل (، بينما كان أدناها لكل من حق "%23.1" بنساااااابة مئوية )بين الجنسااااااين في التكليف

في حين لم تحظ بعض الفقرات ،(%11.1" بنسااااابة مئوية )حرية التعبير والرأي، أساااااوة بالرجل

يد الجائرة التي تلحق ظلماً  ،حق التعليم ،)حقوق األم ر يذكرالخاصاااااااة بالحقوق بأي تكرا قال الت

الحق  ،السااياساايةالحق والمشاااركة في ميدان  ،دعوات واتفاقيات خاصااة بإنصاااف المرأة ،بالمرأة

 (.في اختيار الزوج المناسب
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ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018(، 1)32ــــــــــ

 العربية اللغة كتب تعرضها التكرارات والنسب المئوية شخصية المرأة وصفاتها التي: (11) جدو 

 .في الصف الثاني ثانوي

 

 *النسبة المئوية من مجموا تكرارات شخصية المرأة وصفاتها في الكتاب.

 (.36**النسبة المئوية من المجموا الكلي )

 اللغة كتب تعرضااااها تكرارات شااااخصااااية المرأة وصاااافاتها التي ( أنَّ 11) جدوليظهر من 

، حيث كان أعالها لصااافة "الشاااجاعة تكرارات (7-1العربية حول صاااورة المرأة تراوحت بين )

تحمل ، دائمة الشكوى والتذمر(، بينما كان أدناها لكل من صفات "%19.4والقوة" بنسبة مئوية )

 (.%2.8" بنسبة مئوية )الذكاء والفطنة، المسؤولية، المشاركة في صنع القرار
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 1)32جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  مجلة

في  العربية اللغة كتب تعرضها المهنية التي دوارالتكرارات والنسب المئوية األ: (12) جدو 

 .الصف الثاني ثانوي

 

 تعرضها في الكتاب.  المهنية التي دوار*النسبة المئوية من مجموا تكرارات األ

 (.21**النسبة المئوية من المجموا الكلي )

العربية حول  اللغة كتبالمهنية التي تعرضااااااها دواراأل تكرارات ( أنَّ 12) جدوليظهر من 

" بنساااابة المفكرة، حيث كان أعالها للدور المهني "تكرارات (8-1تراوحت بين )صااااورة المرأة 

بينما لم تحظ  ،(%5.0" بنسااااابة مئوية )العاملة(، بينما كان أدناها للدور المهني "%40.0مئوية )

ربة  ،الخياطة ،األستاذة الجامعية ،المهندسة ،العالمة ،الطبيبة) منها بأي تكرار يذكر بعض المهن

 الفالحة(. ،المنزل

 تعرضها التي في مجال المشاكل التي تعاني منها المرأةالتكرارات والنسب المئوية : (13) جدو 

 .العربية في الصف الثاني ثانوي اللغة كتب

المشاكل التي 
تعاني منها 

 المرأة

مهارات 
 االتصا 

النحو 
 والصرف

البالغة العربية 
 والنقد األدبي

 المجموع قضايا أدبية

 %* ت %* ت %* ت %* ت %* ت

 - - - - - - - - - - أسرية

 - - - - - - - - - - نفسية

 - - - - - - - - - - اجتماعية

 - - - - - - - - - - إقتصادية

 - - - - - - - - - - تعليمية

 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 المجموع

 في الكتاب. المشاكل التي تعاني منها المرأة*النسبة المئوية من مجموا تكرارات 

 (.0**النسبة المئوية من المجموا الكلي ) 



 53ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سامي هزايمة، ومحمد فياض

ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018(، 1)32ــــــــــ

( عدم وجود تكرارات في أي مشكلة من المشكالت الت تعاني منها 13) جدوليظهر من 

 المرأة.

 مناقشة النتائج

راسااةيتضاامن هذا الفصاال مناقشااة  نتائج  ف على صااورة المرأة في التي هدفت إلى التعر   الد ِّ

 ردن، فيما يلي عرض لمناقشة هذه النتائج في األ الثانويةكتب اللغة العربية للمرحلة 

: ما الصور التي ظهرت ةليها المرأة في كتب اللغة األو مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا   أوالً:

 العربية في المرحلة الثانوية في األردن ؟ 

 اللغة كتب تعرضها التي المرأة أدوارتكرارات  نَّ أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أ

واألسرية بنسبة  االجتماعيةدوار، حيث كان أعالها لألتكراراً  (305-21العربية تراوحت بين )

فرزتها كتب اللغة أالصورة النمطية التي  هذه النتيجة إلى أنَّ  الباحثانويعزو  (.%60.8مئوية )

فرزتها ذاكرة أالنمطية التي كانت نتيجة طبيعية للصور  ،بية للمرحلة الثانوية حول المرأةالعر

كتب اللغة  نَّ المرأة ومواقعها المجتمعية؛ إذ إ أدواررتباط تلك الصور بإختالف االمجتمع حولها، و

على إبراز طبيعة العالقة بين المرأة ككائن وكجنس بشري مع لعربية في المرحلة الثانوية ركزت ا

ً أدوارالوقوف على مختلف  المتنوعة التي تلعبها المرأة في  ةاالجتماعيدوار األها وخصوصا

ً هذه النتيجة إلى اهتمام أ الباحثانكما يعزو  ،العربي على مر العصور التاريخية المجتمع يضا

راسية القائمين على إعداد كتب اللغة العربية نحو أهمية ربى بالثقافة المجتمعية  محتوى الكتب الد ِّ

بنسبة مئوية  والتاريخية والدينية" السياسية دواراألجاءت "وفي المرتبة الثانية  السائدة في المجتمع.

هذه النتيجة إلى تضمين كتب المرحلة الثانوية لمجموعة من األمثال  الباحثانيعزو %(، و13.1)

ً تلقائي اً األبيات الشعرية والتي ت ع د إفرازاإلضافة إلى مجموعة من القصائد ووالمأثورات ب  اً وعفوي ا

ة من مواقف يعكس بكل وضوي ما ترشح به نفوس األفراد وشخصية المجتمع العربي األساسي  

محتوى كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية يتنوا في  تجاه المرأة عبر العصور المختلفة حيث أنَّ 

 ً  كتب "البالغة العربية والنقد األدبي" والتي النصوص بين العصور العربية المختلفة، وخصوصا

تتناول موضوعات حول المناهج النقدية المختلفة والمذاهب األدبية والحركة النقدية في األردن، 

تتضمن موضوعات مختلفة مما يجعل النصوص المختارة في هذه الكتب تعكس الصورة  أنَّهاكما 

وهذا ، همتفاوتالحقب العصور وعلى الرغم منال هةتكاد تكون متشابالنمطية للمرأة من وجهات نظر 

 ً الذي يطري مجموعة من القضايا األدبية في العصور على كتب "قضايا أدبية"  األمر ينعكس أيضا

الحديث؛ العربية المختلفة حيث يتضمن هذه الكتب قضايا أدبية من العصر الجاهلي إلى العصر 

ات تعكس صورة المرأة في كل رعلى أبيات شعرية ومقوالت ومأثو مما يجعل هذه الكتب تحتوي

وجاءت في المرتبة الثالثة "شخصية المرأة وصفاتها" بنسبة مئوية  عصر من هذه العصور.

 هذه النتيجة إلى وجود مجموعة من النصوص األدبية في كتب المرحلة الباحثانيعزو و%(، 11.8)

 ً سرة كالوحدة ركزت بشكل أساسي على األالتي تصال" كتب "مهارات اال الثانوية وخصوصا

في األسرة،  االجتماعيةالتركيز على المرأة ومكانتها  ، من هنا جاءتاالجتماعيةاألساسية للحياة 

 المهنية دواراألتبة الرابعة وفي المر ة ذات عالقة باألسرة.اجتماعي اً أدوارمما يجعل المرأة تتضمن 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 1)32جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  مجلة

ظرة كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية تنسجم مع ن أنَّ  إلى الباحثانيعزو(، و%10.2بنسبة مئوية )

نظرة تقليدية؛ مما يجعل الصور  أنَّهاالتي تتصف في غالب األحيان بالمجتمع األردني إلى المرأة 

 .النمطية للمرأة األكثر تكراراً في هذه الكتب

ويعزو  ،(4.2%) " بنسبة مئويةالحقوق والقضايا الخاصة بالمرأة" المرتبة الخامسة جاءتو

إلى محدودية الموضوعات  هاالخاصة ب وقضاياهاالحقوق المرأة المتعلقة ب أدوارقلة تكرار  الباحثان

القائمين على  يعود السبب في ذلك على أنَّ  كتب اللغة العربية يمكن أنْ في التي تتناول حقوق المرأة 

هو كتب  دوارإلى مكان األنسب لطري هذه األ إعداد كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية يرون  

أدبية أو  قضاياتعالج  كتب يجب أنْ  أنَّهارون إلى كتب اللغة العربية على الثقافة العامة فهم ينظ

راسة  قت نتيجةتفاو لغوية، ً هذه الد ِّ  ي والرفاعي( ودراسة الناج2009) مع دراسة البنعليجزئيا

، واختلفت مع دراسة القالب (2012) المومني( ودراسة 2012) ودراسة األغا (2011)

ويعود  ،المرتبة األخيرة "المشاكل التي تعاني منها المرأة" بدون أي نسبة تذكر جاءتو (.2015)

لهذه النتيجة إلى طبيعة المجتمعات العربية بصورة عامة من عدم طري مشاكل المرأة سبب ذلك 

هم أغفلوا مجاال  نَّ أ من قبل القائمين على المناهج أليعد خط اوهذ ،بشكل علني بسسب التقاليد المتبعة

 مهماً يعالج قضايا ومشاكل المرأة في المجتمع.

هل تختلف صاااورة المرأة في كتب اللغة العربية مناقشؤؤؤة النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤا  الثاني:  ثانياً:

 ؟ الد راسي صفللتبعاً 

 تعرضها واألسرية التي االجتماعيةدوارتكرارات األ ذا السؤال أنَّ أظهرت النتائج المتعلقة به

، حيث تكراراً  (57-4)ثانوي حول صاااورة المرأة تراوحت بين  األولالعربية للصاااف  اللغة كتب

 االجتماعير (، بينما كان أدناها للدو%37.7)األم( بنسااااابة مئوية ) االجتماعيكان أعالها للدور 

 تعرضااااها واألساااارية التي االجتماعيةدوارتكرارات األ (، كما أنَّ %2.6)األخت( بنساااابة مئوية )

، حيث تكراراً  (64-4ين )العربية للصف الثاني الثانوي حول صورة المرأة تراوحت ب اللغة كتب

 االجتماعي(، بينما كان أدناها للدور %41.6)األم( بنسااااابة مئوية ) االجتماعيكان أعالها للدور 

 . (%2.6)األخت( بنسبة مئوية )

باحثانويعزو  ها األم في الموضااااااوعات هذه النتيجة إلى  ال عدد الصااااااور التي ظهرت ب ت

سااااااواء حيث ظهرت  والثاني الثانوي على حد   األولالمطروحة في كتب اللغة العربية للصاااااافين 

ً أبوصاااافها وضااااع مالمرأة في أكثر من  ا أنَّهااءها وتسااااهر على راحتهم كما بنأتربي  ما  ظهرت أ مًّ

، أما فيما يتعلق اتعوذكر األم كرمز في كثير من الموضااا الباحثانلشاااهيد أو ألساااير، كما الحظ 

 الباحثانفيرى  ،ثانوي األولبتكرار األم في كتب الصااف الثاني ثانوي أكثر منه في كتب الصااف 

 وتوصااااااف ارة في هذه الكتب كانت تتساااااامالموضااااااوعات المخت هذه النتيجة طبيعية حيث أنَّ  أنَّ 

 ثانوي. األولأكثر منها في كتب الصف  االجتماعيةب

 كتب تعرضاااها والتاريخية والدينية التي الساااياسااايةدوارتكرارات األ كما أظهرت النتائج أنَّ 

يث كان ، حتكراراً  (10-1الثانوي حول صااورة المرأة تراوحت بين ) األولالعربية للصااف  اللغة

سي "ال سيا سبة مئوية )مرأة بوصفها رمزا أعالها للدور ال نما (، بي%35.7لالرض أو الوطن" بن
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ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018(، 1)32ــــــــــ

و فقيهه او أة متمساااكة بأرضاااها ووطنها" وكذلك "امرأة راوية كان أدناها للدور الساااياساااي "امرأ

 والتاريخية والدينية التيالسااااااياسااااااية  دوارتكرارات األ (، كما أنَّ %3.6داعية" بنساااااابة مئوية )

 (17-1وي حول صاااااورة المرأة تراوحت بين )العربية للصاااااف الثاني الثان اللغة كتب تعرضاااااها

، حيث كان أعالها للدور السياسي "المرأة بوصفها رمزا لالرض أو الوطن" بنسبة مئوية تكراراً 

كذلك  ،م أو زوجة الشاااهيد أو األساااير"أ" الساااياسااايةدوار%(، بينما كان أدناها لكل من األ44.7)

و داعية" بنساااااابة مئوية أهة يو فقأ، وكذلك "راوية للحديث "ديةاو مهام قيأ"نساااااااء تولين الحكم 

باحثان%(. ويعزو 2.6) بالمرأة  ال باط الوطن أو األرض  جة إلى ارت بارها رمزاً هذه النتي  بإعت

 رضاً خصبة.أها وطناً ونوكثير من الشعراء واألدباء يصورفبات  ،ستقرارلحنان واألمان واإلل

هذه النتيجة إلى وجود مجموعات كبيرة من األبيات الشااااعرية والعبارات  الباحثانكما يعزو 

 الباحثانمرحلة الثانوية، ويعزو والرمزية في داخل كتب اللغة العربية لل يهالتي تعتمد على التشاااااب

ا في كتب الصاااااف الثاني ثانوي عنه األولختالف بين تكرار صاااااور المرأة في كتب الصاااااف اإل

"قضااااااايا ر التي تناولها كتب "البالغة العربية والنقد األدبي" وكتب ختالف العصااااااوثانوي إلى إ

ختالفات في طبيعة النصااااوص والعبارات المختارة في كل كتاب أدبية" مع هذا اإلختالف تظهر إ

ختالف يرجع إلى ر الذي ينتمي إليه العصر وهذا اإلوالتي تعكس في المجمل طبيعة وأفكار العص

ختالف العصااااور؛ فمثال في العصااااور اإلسااااالمية إلى المرأة مع إة المجتمع الشاااارقي تطور نظر

 ،مقتـااصرة على الرجال فهم الخلفاء السياسيةالنشاطات  النصوص األدبية تذكر أنَّ  ى نجد أنَّ األول

والقادة، بينما ظهرت المرأة كعنصر فاعل في المجتمع السياسي في العصر  ،والوزراء ،واألمراء

، اس حقيقي لما هو قائم في المجتمعصاااورة المرأة في األدب هي انعك الحديث، وهذا يعود إلى أنَّ 

بالتالي هناف تباين من حيث طبيعة طري صاااورة المرأة مع أختالف النظرة الساااائدة في العصااار 

 الذي ينتمى إليه النص.

 اللغة كتب تعرضاااها تكرارات الحقوق والقضاااايا الخاصاااة بالمرأة التي وأظهرت النتائج أنَّ 

، حيث كان تكرارات (3-1ثانوي حول صاااااورة المرأة تراوحت بين ) األولفي الصاااااف  العربية

(، بينما كان أدناها لكل %33.3" بنسااابة مئوية )المسااااواة بين الجنساااين في التكليفأعالها "حق 

" حرية التعبير والرأي، حق التعليم، التقاليد الجائرة التي تلحق ظلما بالمرأة، حقوق األممن حق "

 كتب تعرضاااها تكرارات الحقوق والقضاااايا الخاصاااة بالمرأة التي (، وأنَّ %11.1مئوية )بنسااابة 

، حيث كان تكرارات (8-1العربية للصاااف الثاني ثانوي حول صاااورة المرأة تراوحت بين ) اللغة

(، بينما كان أدناها لكل من حق %61.5بنسااابة مئوية ) أعالها "حق المشااااركة في بناء المجتمع"

هذه  الباحثان(، ويعزو %7.7" بنسااااابة مئوية )حرية التعبير والرأي، ة بالرجلحق العمل أساااااو"

وص كتب اللغة العربية تقدم صاااورة نمطية للمرأة من خالل تضااامين بعض النصااا النتيجة إلى أنَّ 

وتقديمها  االجتماعيللمرأة عما هي عليه في الواقع تقدم صورة مغايرة  التي ال تستطيع أنْ األدبية 

تقدمية ترصاااد صاااورة المرأة التي تحتل  مأكانت نمطية  اً ساااواء ،من خالل النصاااوص اإلبداعية

   (.2009) البنعليمواقع مختلفة، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة 

العربية  اللغة كتب تعرضها تكرارات شخصية المرأة وصفاتها التي كما أظهرت النتائج أنَّ 

، حيث كان تكرارات (8-1ثانوي حول صااااااورة المرأة تراوحت بين ) األولفي كتب الصااااااف 
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(، بينما كان أدناها لكل من صااااافات %34.8أعالها لصااااافة "الشاااااجاعة والقوة" بنسااااابة مئوية )

دائمة الشااكوى والتذمر" بنساابة مئوية ر والصاامود أمام تحديات المجتمع، "محدودة التفكير، الصااب

العربية للصف  اللغة كتب تعرضها لمرأة وصفاتها التي%(، بينما كانت تكرارات شخصية ا4.3)

ثانوي حول صااااااورة المرأة تراوحت بين ) ثاني  فة تكرارات (7-1ال كان أعالها لصاااااا ، حيث 

دائمة الشااااكوى (، بينما كان أدناها لكل من صاااافات "%19.4"الشااااجاعة والقوة" بنساااابة مئوية )

(، %2.8" بنسااابة مئوية )كاء والفطنةالذ، تحمل المساااؤولية،المشااااركة في صااانع القرار، والتذمر

 يالموضوعات المختارة في كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية تحتو ويتضح بهذه النتيجة إلى أنَّ 

هذه النتيجة إلى وجود نصوص وعبارات  الباحثانعلى نصوص تصف المرأة بالشجاعة، ويعزو 

ى أو األولبيات شاااعرية في كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية تنتمي إلى العصاااور اإلساااالمية أو

، مما فرض على النساااء في هذه حروباً كثيرةمة العربية شااهدت فيه األ ذيالإلى العصاار الجاهلي 

نفسهن مما جعل هذه الصورة تنعكس في كتابات المؤلفين أتتصف بالشجاعة لحماية  العصور أنْ 

 الشعراء في هذه العصور.و

العربية للصااااف  اللغة كتب المهنية التي تعرضااااها دواراألتكرارات  كما أظهرت النتائج أنَّ 

، حيث كان أعالها للدور المهني تكراراً  (25-1ثانوي حول صااااااورة المرأة تراوحت بين ) األول

" الطالبة(، بينما كان أدناها للدور المهني "%80.6واألديبة والشااااعرة" بنسااابة مئوية ) المفكرة"

العربية للصاااف  اللغة المهنية التي تعرضاااها كتب دوارتكرارات األ أنَّ (، و%3.2بنسااابة مئوية )

، حيث كان أعالها للدور المهني تكرارات (8-1الثاني ثانوي حول صااااورة المرأة تراوحت بين )

" العاملة(، بينما كان أدناها للدور المهني "%40.0واألديبة والشاااااعرة" بنساااابة مئوية ) ةالمفكر"

القائمين على إعداد مناهج اللغة العربية  هذه النتيجة إلى أنَّ  الباحثان(، يعزو %5.0بنساابة مئوية )

مفكر في كتب اللغة العربية المرأة كعنصر فاعل تصور  ن على أنَّ يللمرحلة الثانوية كانوا حريص

بعض النصوص وذلك من خالل التركيز على شخصيات تاريخية في الكثير من النصوص منها 

ً هذه الكتب قد تتضاامن نصااوصاا نَّ إشااخصااية الخنساااء؛ لذا ف تقدمية  مكانت نمطية أأإبداعية سااواءً  ا

تكرارات مجال المشااااكل التي تعاني منها  نَّ ظهرت النتائج أأكما  ترصاااد صاااورة المرأة المفكرة.

نوي لم تظهر بأي نسبة مئوية الثانوي والثاني الثا األولالمرأة في كتب اللغة العربية لكال الصفين 

غفلوا مجاالً مهماً قد أ همن   من قبل القائمين على المناهج ألهذا يعد قصااوراً  أنَّ الباحثانويرى  ،تذكر

وربما يعود ذلك لتغليب  ،يعالج قضاااايا ومشااااكل تخص شاااريحة واساااعة من النسااااء في المجتمع

 المجاالت األخرى على هذا المجال مما أدى إلى عدم ظهوره وبشكل مناسب.

 لتوصياتا

راسةعلى ما سبق من نتائج توصى  بناءً   بما يلي: الد ِّ

والمجتمع، ودورهااا في التنميااة  للمرأة ومكااانتهااا في األساااااارة اإليجااابيااةتعزيز الصااااااورة  .1

 بإبراز صورة المرأة العاملة المنتجة في كتب اللغة العربية. االجتماعية

أدبية تعكس دور المرأة في الحياة  انصااااااوصاااااامن كتب اللغة العربية ضاااااارورة أن تتضاااااا .2

 .اإليجابيةبإبراز صورتها  االجتماعية
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هم المشاااكل التي عانت أضاارورة تضاامين الكتب المدرسااية )اللغة العربية( نصااوصاااً تعالج  .3

 واسعة من النساء.منها شريحة 

ضاااارورة تضاااامين الكتب المدرسااااية )اللغة العربية( نصااااوصاااااً لنساااااء تمارس مهن عديدة  .4

والتقتصاار على بعض المهن التي تخص  ،كالمهندسااة واألسااتاذة الجامعية والطبيبة وغيرها

 النساء.
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