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 البحث اجلامعى
 حتيز اجلنس  بناء علىكتاب العربية للحياة  حتليل

 
    (S-1)مقدم لوفاء بعض شروط االختبار للحصول على الدرجة سرجانا 

 كلية علوم التربية و التعليم  يف قسم تعليم اللغة العربية
 إعداد: 

 زينة املعز
 ١٦١٥٠٠٩٣: قيد رقم ال

 
 املشرف: 

 الدكتور سالمت دارين املاجستري
١٩٧٣٠٣٠٥٢٠٠٠٠٣٠٠١رقم التوظيف:   

 
 

 
 
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
٢٠٢٠ 
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 خطة البحث  

 حتيز اجلنس    بناء على   كتاب العربية للحياة  حتليل 
 
 

 إعداد: 
 زينة املعز 

 ١٦١٥٠٠٩٣:  قيد  رقم ال 
 

 املشرف: 
 الدكتور سالمت دارين املاجستري 
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 استهالل 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 
 

 " ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًراقلى " 
(٦) القرآن الكرمي، سورة اإلنشرة :   
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 إهداء 
إىل:  أهدي خالصا هذا البحث اجلامعي  

 
إمام جزوىل وسعدةأمي احملبوبة : أيب احملبوب و  

عسى اهلل أن يرمحها يف الدنيا واآلخرة ويعطيها طوال العمر والصحة دائما، الىت  
شياء الكثرية مند صغريي.قدربتين ودّبري ونصحتين وعلمتين كل العلوم واأل  

 
أملي فؤادة و حممد فتحل علمإخوان احملبوب :   

الصحة دائما، الىت و يعطيهم طوال العمر و يف الدنيا واآلخرةعسى اهلل أن يرمحهم 
 قدربتين ودّبري ونصحتين وعلمتين كل العلوم واألشياء الكثرية مند صغريي.

 
 
 
 

 "اللهم اغفريل ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا"
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 كلمة الشكر والتقدير 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الصاحلات وجميبالدعوات ورفيع الدرجات، القائل ىف احلمد اهلل الذي بنعمته تتم  
كتابه الكرمي وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها، أمحده سبحانه وأشكره على نعمه الىت ال 
تعّده وال حتصى، وأشهد أن ال إله أالاهلل وحده ال شريك له و أشهد أن حممدا عبده  

 رسوله، أمابعد. 
انتهات  قد  والفرصة حىت  القوة والصحة  نعمة  أشكر اهلل عّز و جّل شكرا  على 
الباحثة من البحث اجلامعى باملوضوع " تطوير وسيلة "كوميك" لتعليم مهارة القراءة يف  

ماالنج. وقد انتهات الباحثة كتابة    2الفصل السابع مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  
كن امتامة بدون مساعدة اآلخر،ولذالك تقدم الباحث الشكر هذا البحث اجلامعي وال مي

 اىل: 

فضيلة الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميدة الكلية كلية علوم التربية   .2
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. و التعليم جبامعة 

فضيلة الدكتور احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة يف قسم تعليم اللغة العربية   .3
 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

البحث.و   .4 كتابة هذا  املشرف على  املاجستري،  دارين  الدكتور سالمت  فضيلة 
اهلل خري اجلزاء على كل إشراف و إرشاده مند بداية فكرة الباحثة   أقول جزاكم 

 ىف إعداد هذا البحث اجلامعى حىت إنتهاء منه.
مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم   .5

 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 والديين احملبوبان اللذان يشجعاين دائما.  .٦
 كبرية ومجع أعضاء أسريت. أخيت  .7



4 
 

العربية مرحلة السنة   .8 اللغة  تعليم  جبامعة موالنا     ٢٠١٦مجيع أصحايب يف قسم 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

عسى اهلل أن مين رمحته الحد هلا وأن يثيبنا حبسن الثواب وأخري،  أدرك  
الضعف بالتأكيد  وهناك  اجلامعي  البحث  هذا  كتابة  أن  القصور،    الباحث  أو 

تتوقع التقرير انتفادات واقتراحات بناء من أي طرف ملزيد من التحسني، و هذا  
قد يكون الباحث اجلامعي مفيدة يل ولنا مجيعا. أمني يا رب العامني. جزاكم  

 اهلل خرياجلزاء.
 
 

 ٢٠٢٠مايو  ١٠ماالنج، 

 
 زينة املعز

 ١٦١٥٠٠٩٣رقم القيد 
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 اللغة العربية قسم تعليم 

 كلية علوم التربية و التعليم 

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  
 ماالنج. 

 

 

   

 

 تقرير املشرف 

 الباحثة:  تهتقدم إىل حضرتكم هذا الببحث اجلامعي الذي قدم

   زينة املعزاالسم            : 
 ١٦١٥٠٠٩٣رقم القيد        : 
 حتيز اجلنس  بناء علىالكتاب العربية للحياة  حتليلموضع البحث   : 

إصالحات الالزمة ليكون على  ظر، وأدخانا فيه بعض التعديالت وقد نظرنا فيه حق النو
املطلوب الستفاء الدراسة و  شكل  املناقشة إلمتام  احلصول على درجة سرجانا شروط 

(S1يف قسم تعليم ا )  التعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم علوم التبية وللغة العربية كلية
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.  
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 إقرار الطالبة 

 أنا املواقع أدناه 
 زينة املعز االسم            : 
 ١٦١٥٠٠٩٣رقم القيد        : 

 العنوان           : ماالنج، جاوى الشرقية اندونيسي 
أقر أن هذا البحث اجلامعي الذي حضرررتلتوفري شررروط النجاي لنيل درجة 
بكولوريا يف قسررم تعليم اللغرة العربيرة كليرة علوم التربيرة و التعليم جامعرة موالنا مالك 

الكتاب العربية للحياة مع   حتليلابراهيم  اإلسرالمية احلكومية ماالنج حتت املوضروع  
 حتيز اجلنس

بنفسري وما زورته منببداع غريي أو تأليف اآلخر وإذا أدعى اسرتقباال  حضررته و كتبته  
 أنه
من تأليفه وتبني أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس حبيث فأنا حتمل املسرؤلية على ذلك،  

ولكن تكون املسرؤولية على املشررف  أو على مسرؤولية قسرم تعليم اللغة العربية كلية  
 والنا مالك ابراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج.علوم التربية و التعليم جامعة م

 حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيريب أحد على ذالك.
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 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية علوم التربية و التعليم 

 احلكومية ماالنج. جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  
 

  

   

  

 تقرير جلنة املناقشة 
 ه:تلقد اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدم

 زينة املعز االسم            : 
 ١٦١٥٠٠٩٣رقم القيد        : 
 حتيز اجلنس  بناء علىالكتاب العربية للحياة  حتليلموضع البحث   : 

لغة العربية كلية  ( قسم تعليم الS1درجة سرجانا )  اواستحقاقه  اقررت اللجنة بنجاحه
و التربية  ابراهيمالعلوم  مالك  موالنا  جامعة  للعام    تعليم  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية 

 م. ٢٠٢٠-٢٠١٩

 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 
 الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري

 ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠ رقم التوضيف :
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 تعليم اللغة العربية قسم  

 كلية علوم التربية و التعليم 

 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 

 
    

  

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 
 ه:تلقد اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدم

 زينة املعز االسم            : 
 ١٦١٥٠٠٩٣رقم القيد        : 
 حتيز اجلنس  بناء علىالكتاب العربية للحياة  حتليلموضع البحث   : 

 

(  يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم التربية  S1على درجة سرجانا )  االمتام دراسته
 م.   ٢٠٢٠-٢٠١٩و التعليم جامعة موالنا مالك ابراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام  

 

 ٢٠٢٠مايو  ١٠تقرير مباالنج 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 
 الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري

 ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠ رقم التوضيف :
 
 
 
 



9 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية علوم التربية و التعليم 

 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 

 
    

  

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 
 ه:تلقد اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدم

 زينة املعز االسم            : 
 ١٦١٥٠٠٩٣رقم القيد        : 
 حتيز اجلنس  بناء علىالكتاب العربية للحياة  حتليلموضع البحث   : 

 

(  يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم التربية  S1على درجة سرجانا )  االمتام دراسته
 م.   ٢٠٢٠-٢٠١٩و التعليم جامعة موالنا مالك ابراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام  

 

 
 

 



10 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية علوم التربية و التعليم 

 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 

 
   

 

 تقرير جلنة املناقشة 
 ه:تلقد اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدم

 زينة املعز االسم            : 
 ١٦١٥٠٠٩٣رقم القيد        : 
 حتيز اجلنس  بناء علىالكتاب العربية للحياة  حتليلموضع البحث   : 

 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 
 املاجستريالدكتورة مملوءة احلسنة 

 ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠ رقم التوضيف :
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 مستخلص البحث 

البحث اجلامعي.  .حتيز اجلنس ة بناء علىالكتاب العربية للحي حتليل .٢٠٢٠ .زينة، املعز
قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم التربية و التعليم، جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 . اإلسالمية احلكومية  ماالنج

 املشرف: الدكتور سالمت دارين املاجستري 

 اين.حتيز اجلنس ، العربية للحياة الكتاب الكلمات األسسية : 
  جلامعة ا  لطلبة  لعربيةا  للغةا  تعليم  يف   سلسلة  ةللحيا  لعربيةاالدراسي    الكتاب 

  ة حدوا  هيو  .جلامعةا  لطلبة  خاصة  ضيعاملوا   يشملو  للتعلم  ب لطالا  يستخدمه  ب هوكتا
  تسهل   أن  ميكن  ليتا  ةحلياا  ألنشطةوا  لتعليما  عمليه  يف  ملستخدمةا  دات ألا  همأ  من

بناء على    أما أهدافو  .لتعليميةا  افألهدا ( ١هذا البحث تصوير توضيح اجلنس فيه 
كتاب  حتليل دور اجلنس يف  (  ٢  و  العربية للحياةكتاب دراسى  يف    اجلنس  ظهورحتليل

 العربية للحياة. دراسى 

البيانات من اسم ملكتيب.  ا  لبحثا  عنو   من  لكيفيا  ملدخلا  هو  مملستخدا  ملنهجا
كتاب   اإلنسان وعالمة اخلصة للجنس وكلمات اليت فيها عناصر عن دور اجلنس يف

  ل بقو (  content analysis)احملتوى    حتليل   لباحثةا  متستخدالبيانات    لتحليلالعربية للحياة.  
 .نبريلسو

  األول   الكتاب يف كتاب التعليم العربية للحياة  اجلنس    ظهور ومن نتائج البحث،
ودور اجلنس يف   . شخصية اخلاص للجنس  2٦ أمساء عالمة للجنس وستا وعسرين  87

 . نزىلأدوار امل 5أدوار العامة و 4األول يوجد فيه   الكتاب كتاب التعليم العربية للحياة 
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ABSTRACT 

Muiz, Zayinatul. 2020. Al-‘Arabiyyah Li Al Hayat textbook analysis based on 

gender pespective. Thesis Arabic Education Department. Faculty of 

Tarbiyah and Teacher Training. Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University (UIN) Malang. 

Supervisor: Dr. Slamet Daroini M.Pd 

Keywords: Book Al-‘Arabiyyah Ii al-Hayat, Gender. 

Al-'Arabiyah Li Al Hayat book is used by PKPBA student at UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang as textbook to study. Textbooks are one of the most 

important tools used in learning and life processes that can help achieving 

educational goal.  

The purpose of the study is describing gender representation in Al-'Arabiyah 

Li Al-Hayat textbook based on, 1) analyzing gender visibility in Al-'Arabiyah Li 

Al-Hayat textbook, 2) Analizyng gender role in Al-'Arabiyah Li Al-Hayat textbook. 

This study was conducted using a Qualitative to Library Reasearch.  

Moreover this study analyzes the data by using a text analysis approach.  Based on 

the Purpose of the study, analyzing gender bias in the textbook so the data used  in 

this study are name of the person, gender dentity, and phrases that contain elements 

of gender roles. .For data analysis, the researcher uses content analysis in Berelson's 

statement. 

The result of the study shows that gender representation of Al-Arabiyyah Li 

Al-Hayat textbook is Gender visibility in Al-'Arabiyah Li Al-Hayat textbook found 

as 87 names of people as gender markers and 26 gender specific identities. Gender 

role in Al-'Arabiyah Li Al-Hayat textbook found as 4 public gender roles and 5 

domestic gender roles. 
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ABSTRAK 

Muiz, Zayinatul. 2020. Analisis Buku Ajar Al-‘Arabiyyah Li Al Hayat Berdasarkan 

Prespektif Gender. Skripsi. Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.   

Pembimbing : Dr. Slamet Daroini M.Pd 

 

Kata Kunci : Buku Ajar, Al-‘Arabiyyah Ii al-Hayat, Gender. 

Buku Ajar Al-‘Arabiyah li Al-Hayat merupakan buku ajar yang digunakan 

untuk tingkat mahasiswa di PKPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Buku 

ajar adalah salah satu alat paling penting yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dan aktivitas pembelajran yang dapat memfasilitasi tujuan 

pendidikan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi gender dalam 

Buku Ajar Al-‘Arabiyah li Al-Hayat berdasarkan 1) menganalisa visibilitas gender/ 

porsi kemunculan gender dalam buku ajar Al-Arabiyyah li al -Hayat, dan 2) 

menganalisa peran gender dalam buku ajar Al-Arabiyyah li al-Hayat . 

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif atau penelitian kepustakaaann 

(Library Research). Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

nama orang, identitas khas gender, dan kalimat yang mengandung unsur peran 

gender dalam Buku Ajar Al-‘Arabiyah li Al-Hayat. Untuk memaparkan data, 

peneliti menggunakan Analisis Isi (content analysis) mennurut Berelson. 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa representasi gender dalam 

buku ajar Al-Arabiyyah li al-Hayat Jilid satu disimpulkan bahwa Kemunculan gender 

dalam buku ajar Al-‘Arabiyah li Al-Hayat Jilid satu ditemukan sebanyak 87 nama orang 

sebagai penanda gender dan 26 identitas khas gender. Sedangkan Peran gender dalam 

buku ajar Al-‘Arabiyah li Al-Hayat Jilid satu ditemukan sejumlah 4 peran publik gender 

dan 5 peran domestik gender. 
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 حمتويات البحث 

املوضوع   الصفحة 
  

 أ ......................................................................  استهال 

 ب إهداء.......................................................................

 ج شكر وتقدير................................................................

 ه ة املشرف...............................................................موافق

 و ..........................................................ة.ناقش ة جلنة املموافق

 . زة العربية................................................اللغ مة رئيسة قس موافق

 ي إقرار البحث.................................................................

 ط ..........................................اعد اإلشراق.....................مم

 ي  البحث............................................................ مستخلص

 . مالبحث............................................................. حمتميات 

 الفصل األول 

 ولدراسات السابقة   اإلطار العام
 ١ ................................................................... املقدمة.أ

 ٣ ............................................................. أسئلة البحث .ب 
 ٣ ............................................................ أهدف البحث .ج
 ٣ ............................................................. فوائد البحث.د
 4 ............................................................ حدود البحث.ه
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 4 ........................................................ حتديد املصطلحات .و
 ٥ ......................................................... الدراسات السابقة .ز

 الفصل الثاين 
 اإلطار النظاري 

 ١٣................. ........... . .................... .......   حتليل املبحث األول:  
 ١٣ ............................................................ مفهوم حتليل .أ

 ١٤ .................................................. وظيفة وأهداف التحليل .ب 

١٤................................ .. .....................   الثاين : اجلنس بحث  امل   

 ١٤ ........................................................... مفهوم اجلنس .أ
 ١٥ ............................................... اجلنس يف الكتاب املدرسية.ب 
 ١٧ .................................................... اجلنس يف اللغة العربية .ج
 ١۸ .............................................. أشكال عدم املساواة اجلنس.د
 ٢٠ ........................................... ني التعليمأشكال املساواة اجلنس .ه

٢١........................ . ....................  بحث الثاين : الكتاب املدرسية امل   
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 الفصل األول 

 ولدراسات السابقة   اإلطار العام
 املقدمة  . أ 

اخلطاب اجلنساين هو موضوع النقاش الذي يكون املوضوع الرئيسي يف حتليل  
مفهوم اجلنس هو االختالفات بني الرجال والنساء لدورمها    1. االجتماعي وتغيريه واإلقامة

بالدور، والطبيعة، واملنزلة، واملوقف يف  الثقافة احمللية املتعلقة  يتم بناؤها بواسطة  الذي 
اجملتمع. واالختالف بني اجلنسني الناجم من العناصر البيولوجية، وأما االختالفات النامجة 

 تالفات بني اجلنسني.من البناء االجتماعي تسمى باالخ

هذا االختالف بني اجلنسني مفيد لإلعادة النظر يف تقسيم األدوار اليت مالزمة  
بالتعرف على االختالفات بني اجلنسني كشيء متغري ميكن  لإلنسان )الرجال والنساء(.

للفصل  وبعبارة األخرى أن االحتياج  والنساء.  للرجال  املثايل  التصوير  بناء  أن يسهل 
اجلنس البيولوجيا احتياجا تاما ألّن الصفة من مفهوم اجلنس البيولوجي مثبت   اختالفات 

حبيث أن ال ميكن استخدامه ألداة التحليل يف فهم موقع احلياة والتغريات يف العالقات  
بينما فهم منظور اجلنس هو املنظور الذي يرى تأثري مسة اجلنس    2بني الرجل والنساء.

 .ار االجتماعية وتفاعله مع غريهالفرد يف نشأة الفرصة وأدو

مفهوم فكرة اجلنس هو مسألة األساسية لشري العالقة بني الرجل والنساء يف 
نشأ اختالف األدوار 3املشكلة فجوة اإلنسانية.  قد  والوظائف   بشكل عام أن اجلنس 

  واألحراك حىت علق اجملتمع هبذا النظر. املثال من جهة املهن هناك اختالفات الكثرية يف

 
1 Ridwan. Kekerasan Berbasis Gender. (Jogjakarta: Fajar Pustaka, 2006) hal.15 
2 Hermansyah, Dedi, Raja. “Bias Gender dalam Buku Pelajaran Agama Islam Sekolah 

Menengah Atas (SMA)”, Jurnal Prosesor, Vol. 2, edisi 4 Desember. (http:// amik-intelcom.ac.id, 

2011, diakses 11 November 2018). 
3 Maftuhah, Farichatul. “Analisis Gender pada Buku Ajar Pendidikan Agama Islam 

Tingkat Sekolah Dasar”, Penelitian Indifidual. (Purwokerto: P3M Purwokerto, 2001) hal.2    
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طابق الرجال بأعمال احلديث واإلجراء   4الدور النساء. )stereotype( حتيز اجلنس كوسم   
 العايل بنسبة النساء اليت طابق بأعمال املنزلية واحمللية واإلجراء السفلي. 

 انتشرت االختالفات بني اجلنسني انتشارا واسعا يف اجملتمع بسبب الثقافة األبوية
(patriarki)   يث أن اليت ترّسخت يف ذهنه. نشر كذلك هذه الثقافة يف جودة التربية ح

  5مالزمة للتربية لرفع كلمة مساواة اجلنس. 

تفكري   حّرّية  عراقيل  من  احدي  هي  التعليم  يف  املطروحة  املشكلة  الواقع,  بل 
يف    ٦األطفال. حتدث  اليت  اجلنس  وسم  عن  البحث  بعض  من  مأحوذة  الكتاب   مثاال 
كثري    التعليمي  الكتاب  لإلبتدائية حىت العالية يوضح أن الرسوم التوضيحية يف    التعليمي

النساء يف دوره وذكر   الرجال وصفا متنوعا وإبداًعا من  النساء. صور  بنسبة  الرجال 
  7.الكتاب التعليميالرجال أكثر من النساء يف 

كاملواد التعليمية  املعينة املكتوبة  للتوجية.   الكتاب  التعليميخالل الوقت فسر 
له دور عظيم يف ارسال رسالة الثقافية واحلضارة   الكتاب  التعليميمناسب بأهدافه أن  
لطالب. لذلك، ترتيب اخلطاب من تركيب اجلمل والصور مهم  لوتكوين ايديلوجية  

البد علينا أن ندرك   8النص.لرفد معرفة الطالب باألخبار والفكرة من مساوة اجلنس يف  
أن الرسوم التوضيخة هي وسيلة لغرس الذكرة القوية للطالب. كّلما عمق فهم نصوص  
التعلم والرسوم التوضيحية فكّلما عمق فهم وذكر املعلومات املستفادة. لذلك، حتليل 

 النص والوسوم التوضيحية يف الكتب مهم جًدا.  
ني، كمايف بعض األمثلة حتيز اجلنس ات يف  يف الكتاب املدرسي هناك بعض  الثغر

من  الكتاب ليت ذكرها، فبنه يدل على أن تفاوت اجلنسني هو يف جمال التعليم. وباتايل،  
الذي حيتوي على كواضع عامة، لكن كيف تضع اجلنس يف   الكتاب   الكتاب  مثال 

 
4 Op.cit. hal.161 
5 Arendt. Implementasi Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, (dalam Tim Pokja 

Depdiknas, 1961) 
6 Umi Sumbulah. Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi, 

(Malang, UIN-Malang Press, 2008) hal.169-170  
7 UNICEF, 2007. 
8 FENOMENA, Volume 8, No 1, 2016  Hal.2 
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اللغة   التعليميالكتاب   كيف نظر كل اجلنس يف   الدينية؟ خاصة باللغة العربية؟    التعليمي
 العربية؟

اللغة العربية، اجلنس له منزلة اخلاص ألن يف تركيب الكلمات واجلمل أن  التعليم  يف 
النساء هلا موقف اخلاص حىت وجد االسم والصفة والفعل للمؤنث. تركيب يف التعليم  

للنساء. للرجال ومؤنث  بتحييز اجلنس هو مذكر  املقرر  العربية  عالقة على هذا    اللغة 
   قامت الباحثة هبذا البحث عن ،منظور اجلنس يف الكتاب العربية للحياة  باحث عن  امل
 ". حتيز اجلنسبناء على الكتاب العربية للحياة  حتليل "

 
 ب.   أسئلة البحث 

الدراسة كانت   الرئيسية يف  فبن املشكلة  املذكورة،  وبناء على خلفية املشكلة 
وضعت الباحثة    ".حتيز اجلنسبناء على  الكتاب العربية للحياة    حتليل  "  :باملوضوع

 سؤال حبثها كااليت : 

 العربية للحياة ؟ الكتاب اجلنس يف  ظهور شكلأكيف  .1
 العربية للحياة ؟ الكتاب اجلنس يف  رودشكل أكيف  .2

 ج.  أهداف البحث 

 :حيدف هذا البحث هوأسئلة البحث, ب انطالقا
 العربية للحياة الكتاب اجلنس يف  ظهور شكلأملعرفة  .1
 العربية للحياة الكتاب اجلنس يف  رودشكل أملعرفة  .2

 د. فوائد البحث 

إن هذا البحث له الفوائد الكثرية. فهذ الفؤائد تتكون على النوعني،  
 والفائدة للجامعة :  لباحثةوهي االئدة ل

 للباحثة . أ 
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الزيادة املعرفة عن هذه البحث وكذلك يساعد الباحثة ألداء الوظيفة  
 النهائية للحصول على درجة الباكالريوس.  

 للجامعة   . ب 
 يوفر الثورات واملراجع لدراسة مكتبة اجلامعة.

 ه. حدود البحث 

 )كتاب األول(  اجلنسعلى  حتليل الكتاب العربية للحياة  :  احلاد املوضوعي   .1
ماالنجبامعة   احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  على   .جموالنا  باحتديد 

 تقسيم اجلمال اليت حتتوي املذكر واملؤنث.
 . 2020  مارس -فرباير: احلاد الزماين  .2

  و. حتديد املصطلحات 

تستخدم الباحثة بعض املصطلحات املهمة اليت ستصدر مرارا وتكرارا يف 
املصطلحات مع شرحها تسهيال وتفهيما. هذا البحث، ستذكر الباحثة تلك 

 وهي:

التحقيق يف حدث ما )الكتابة ، التصرف ، وما إىل ذلك( ملعرفة  هو  حتليل   .1
 9.الوضع احلقيقي )األسباب ، واجللوس يف القضية ، وما إىل ذلك(

هو مفهوم يستخدم لتحديد االختالفات بني الرجل واملرأة من حيث  اجلنس .2
 10.الثقافة االجتماعية

منهجي   الكتاب  .3 بشكل  ترتيبها  يتم  اليت  املواد  من  جمموعة  هي  املدرسية 
 11. مكتوبة وغري مكتوبة

 
9 https://kbbi.web.id/analisis diakses 07 Januari 2020  6:07 wib 
10 Muhammad Jafar Shodiq, (Jurnal)  Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Buku Bahasa 

Arab Siswa  Mts Pendekatan Saintifik 2013, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FENOMENA, 

Volume 8, No 1, 2016) hal.03 
11 Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan 

Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.128 

https://kbbi.web.id/analisis%20diakses%2007%20Januari%202020
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يف جامعة  الكتب املستخدمة يف فصول تطوير اللغة العربية  العربية للحياة هو   .4
  موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكمية ماالنج.

 .  الدراسات السبقةز

تعليم الذي يبحث به ظالباحث هوتطويراكتشاف البحث السابق،    رتيبم
ب الباحثاالستقراء  مثل  التسوةية،  االكتشاف.  لتجنب  اجلنس املتعلقة  يف  تحيز  اين 

 الكتب املدرسية :

 املاجسرتري املعلم يف تعليم اللغة العربية الدوكتور ايرلينا  االول، البحث من
املنظور اجلنس    ردين إنتان ملبونج مبوضروع  من اجلامعة الدولة اإلسرالمية احلكومية

املقصرود من هذه املقالة هو تصرور مرتبة اجلنساين يف الكتاب "العربية بني يديك".
)العالقة بني الذكور واإلناث( يف الكتب املشرهورة لتعّلم اللغة العربية، العربية بني  

يع الكتاب.  يديك. سرواء فيما يتعلق مبحتوى الكتاب أو اسرتخدام النحوي يف مج
حتيز  نتيجة هذا البحث كما من بعض الفصرول اليت يعرضرها الكاتب هل يكون 

ي يف شرخصرية القصرة )جوانب املوضروع( أو يف اسرتخدام الضرمائر ، األمساء اجلنسر
 12، الصفات ، احلرف )اجلوانب الغة(.

من اجلرامعرة الردولرة  دراسررات عليرا  نور فضررلني يف  الثراين، البحرث من 
حتيز اجلنس يف كتب  مبوضروع   ،سرتان موالنا هسرنودين بنتنياإلسرالمية احلكومية  

 تربية اإلسرالمية الصرف الثاين عشرر(.التربية اإلسرالمية )حتليل احملتوى يف كتب ال
(  2 ما املقصرود بنوع اجلنس والتحيز اجلنس يف التعليم؟(  1وأسرئلة البحث هو 

يف أي قسرم توجد أشركال وأمثلة عن (  3  اإلسرالمية؟  تربيةالماذا عن كتاب 
أما بالنسبة للنهج املستخدم هنج نظري   التحيز اجلنسي يف كتب التربية اإلسالمية؟

كمرا أن اجلنس ليس دائًما (  1هو  اسررتنتج البراحرث  .  يقوم على حتليرل احملتوى
 

12 Dr. Erlina, M.Ag, (Jurnal) Perspektif Gender dalam Buku Teks Bahasa Arab “Al-

Arabiyah Baina Yadaika”, (IAIN Raden Intan Lampung) 
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احليراة  وليسررت طبيعرة اهلل. بينمرا مييرل التحيز ضررد املرأة إىل جنس واحرد يف  
أن الكتب املدرسرية هي ( 2  االجتماعية أو السرياسرة العامة. وباملثل يف التعليم.

يف حني ، مصردر واحد ملواد التعلم والتعليم املسرتخدمة على نطاق واسع يف التعلم
أن كتب التربية اإلسرالمية هي كتب يسرتخدمها الطالب يف مسرتويات معينة  

تربية اإلسرالمية للصرف الثاين عشرر، ال  يف كتب ال( 3.  كوسريلة للتعلم )تعليمي(
ومع ذلرك ، فربنره ال يزال يف مسررتوى  .تزال التحيزات بني اجلنسررني موجودة

املعقوليرة حبيرث أنره وفقلرا للمؤلفني ، يظرل كال الكترابني منراسرربني ومنراسرربني  
 13.الستخدام الطالب ككتيبات 

معرة واليرة  الثرالرث ، عن بياله نورليلي زملي وبياله نورليلي زوملي من جرا
  2013اجلنس يف الكتراب التالميرذى التيمراتيكي باملنهج سررورابايا. مبوضرروع  

)دراسرة سريميائية لعدم املسراواة بني اجلنسرني يف التعليم(. و أهداف هذا البحث 
اين الذي يف الكتب التماتيكى التالميذى  حتيز اجلنسرلتكشريف وةةتبيني صرورة 

اسرتخدم هذه الدراسرة طريقة  بتدائية.لقسرم االول يف املدرسرة اإل  2013باملنهج  
صورة عدم املساواة بني  ملعرفة املعىن وراء العالمات.  C.S Pierce semoticالتحليل 

اين يف دور العمل ، وله دورين خمتلفان  حتيز اجلنسر(  1اجلنسراين يف اربعة أقسرام )
االختالف  اين يف قيم الصرفات، وأشركال من  حتيز اجلنسر( 2مها العامة واحمللية،)

ي يف الوضررع  حتيز اجلنسرر( 3املذكر واملؤنث واملتعلقة بطبيعة وطريقة اللبس، )
ي يف اهلةواية ، وهو  حتيز اجلنسر(  4االجتماعي، وهو تتعلق باألمارة والتربية، و )

 14ثالثة أقسام الرياضة واأللعب وملك الشى.

 
13 Nurfadhlina, (Tesis)  Bias Gender Dalam Buku-Buku Teks Pendidikan Agama Islam 

(Analisis Konten Pada Buku-Buku Teks Pendidikan Agama Islam Kelas XII), (IAIN “Sultan 

Maulana Hasanuddin” Banten, TESIS MAGISTER, 2016) 
14 Billah Nurlaili Zulmi  &  Refti Handini Lisytani, (Jurnal)  Bias Gender Dalam Buku 

Tematik Siswa Kurikulum 2013 (Studi Semiotika Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan), 

(Universitas Negeri Surabaya, Paradigma Volume 05 Nomor 3 Tahun 2017) 



24 
 

عة  الرابع، البحث عن رحم ميدنر لتوفوندو  وغاتوت سوسنتو من اجلام 
اجلنساين ثبيني  مبوضوع  ماالنج.  الكتاب    احلكومية   BIPA Sahabatkuيف 

Indonesia والبيانات املستوى املاهر. هذه الدراسة باستحدام الطريقة حتليل كيفي
باجلنس،   اخلاصة  واهلوايات  األشخاص،  أمساء  هي  البحث  هذا  يف  املستخدمة 

املستوى    BIPA Sahabatku Indonesiaواجلمل اليت فيها أدوار اجلنساين يف الكتاب 
(.  األداة املستخدمة جلمع البيانات نكون جدول حتليل البيانات. ٢و ج  ١املاهر )ج

قليل البيانات وتقدمي البيانات وتلخيص أو النتيجة  حتليل البيانات يف هذا البحث ت
الكتاب   يف  اجلنسي  التمثيل  ذلك  أن  نتج،  وهلذ  املذكورة.  البيانات   BIPAمن 

Sahabatku Indonesia 15غري توازن.املستوى املاهر 

اخلامسة، البحث عن نور هسنة من اجلامعة اإلسالمية احلكومية بةكيت  
 الكتاب العربية للناشئني. وهذا البحث من املكتبة تنكي. مبوضوع حتيز اجلنساين يف

وحتليل البيانات باستخدام طريقة حتليل احملتوى. حبث املؤلف بفحص بنظر  حبثية.
اين من حيث اختيار الكلمات ىتلوةن  حتيز اجلنس وماصله أن  نص الكتاب وغريه.

 1٦يف املخاطب والصور ويف اختيار هيكل اجلملة.

مماتقدم يقع يف الغرض  وفيلشكل وحتليل البيانات، واالختالف يف البحث  
وهو كتاب الذى لتبه وشرحة مدرس  للحياة  وغرض الباحث هو كتاب العربية  

طريقة التحليل اليت يستخدمها الباحثون  اجلامعة موالنا مالك  ابراهم مالنج نفسه.
 حتليل وصف احملتوى. 

 

 
15 Rachma Meidinar Latupono, Gatut Susanto, (Jurnal) REPRESENTASI GENDER 

DALAM BUKU AJAR BIPA SAHABATKU INDONESIA TINGKAT MAHIR, (Universitas Negeri 

Malang, BASINDO : Volume 3 Nomor 1, 2019) 
16 Nur Hasnah, (Jurnal) BIAS GENDER DALAM BUKU AJAR AL-ARABIYAH 

LINNAASYIIN, (IAIN Bukittinggi, HUMANISMA:Journal ofGenderStudies : Vol. 1, No. 

1,Januari-Juni 2017) 
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األول اجلدول   

 الدراسات السابقات

 الرقم  االسم  املوضوع  األسئلة  األهداف  املنهجية  النتائج 
كتراب .  1 أن  نسررتنتج 

النص العربيرة "العربيرة بينرا 
يراديرك"حيتوي على حتييز 
اجلنس ، كران هنراك تبعيرة  
الثقرافرة  من خالل  املرأة 

 .األبوية

. هنراك حتييز اجلنس يف 2
لرلرمررأة   الرفررصررة  تروفرري 

ممارسرة للمشراركة يف 
 القراءة.

 . البحث الكيفي1
:  . حتليرل البيرانرات 2

 حبث املكتبة الوصفية. 

. ملعرفرة حتييز اجلنس  1
يف كتراب النص العربيرة 

 بينا ياديك 
مسررتروى 2 ملعررفرة   .

 التحيز بني اجلنسني
 

حتييز  1 . هرل حيردث 
اجلنس يف كتراب النص 

 العربية بينا ياديك؟
. أي مسرتوى حيدث 2

 التحييز بني اجلنسني؟

يف  اجلرنرس  املرنرظرور 
كتاب النص العربية 
 "العربية بينا ياديك"

Dr. Erlina, 

M.Ag 
1. 
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حتييز اجلنس سربب على 3
عدم املسراواة يف اكتسراب  
لرلرطرالب  الرعرربريرة  الرلرغرة 
الرذين يسررتخردمون هرذا 
كتراب النص بتجراهرل بنيرة  
تركيرب اإلنراث يف كرل 
من االتصراالت الشرفوية 

 واملكتوبة.
. حتييز اجلنس يف كرل 4

املفردات وشركل اجلمل  
 واخلطاب.

كما أن اجلرنس (  1هو  
وليسرت  دائًمرا  ليس 
طبيعة اهلل. بينمرا مييرل 

املقصررود  ملعرفرة    (1 . البحث الكيفي1
والرترحريرز   اجلرنرس  برنروع 

 اجلنس يف التعليم؟

ما املقصررود بنوع  ( 1
والترحريرز   اجلنرس  اجلنرس 

 يف التعليم؟

يف  اجلرنرس  حتريرز 
ترربريرة  الركرترب  

اإلسررالمية )حتليل  

Nurfadhlina 2. 
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التحيز ضرد املررأة إىل 
احليراة  يف  واحد  جنس 
االجتماعية أو السياسرة 
العامررة. وباملثررل يف 

كتررب ( 2 التعلرريم.
التربية اإلسرالمية هري 
كتررب يسررتخدمها 
مسرتويات  يف  الطالب 
معينة كوسريلة للرتعلم 

يف ( 3. )تعليمرررري(
التربية اإلسرالمية  كتب 
الثاين عشرر، ال  للصف 
برني  التحيرزات  تزال 

ومرع .اجلنسني موجودة

 البيرانرات:    . حتليرل2
هنج نظري يقوم على  

 .حتليل احملتوى

كرتراب ملرعررفرة    (  2 
 تربية اإلسالمية؟ال
قسرم توجد  ملعرفة  (3 

وأمثلرة عن  أشرركرال 
يف  اجلرنسرري  الرترحريرز 
 كتب التربية اإلسالمية؟ 

  

كرتراب (  2 عرن  مراذا 
 تربية اإلسالمية؟ال
يف أي قسرم توجد  ( 3

وأمثلرة عن  أشرركرال 
يف  اجلرنسرري  الرترحريرز 
 كتب التربية اإلسالمية؟ 

كرترب   يف  احملرتروى 
تربيرة اإلسررالميرة  ال

 الصف الثاين عشر(
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ذلك ، فبنه ال يرزال يف 
مستوى املعقولية حبيرث 
 ، للمرؤلفني  وفقلرا  أنه 
يظررل كررال الكتررابني 
مناسرربني ومناسرربني 

 . الستخدام الطالب 
هذا   أن  إىل   نتائج  تشري 
الدراسي  املنهج  كتاب 

للعام      2013التيماتيكي 
مل يزال حتييز اجلنس. ولو  
كتبت هذا الكتاب بقالم  
على   يقدر  مل  الكاتبتني 
تأليف املساواة بني اجلنس  

. 

 . البحث الكمي1
. حتليرل البيرانرات:  2

   nurtureبراسررتخردام  
طرريرقرة   واملرنرظرور 

 semiotikaالترحرليرل  

C.S Pierce. 

لكشف ووصف وجود  
برني   الرترحريرز  إدراج 
خرالل   مرن  اجلرنسررني 
املردرسرريرة   الكترب 
الرطربرعرة  يف  لرلرطرالب 

مرن   201٦املرنرقرحرة  
املرنراهرج   2013

 املدرسية.

هل هنراك إدراج للتحيز 
بني اجلنسرني من خالل  
املردرسرريرة   الكترب 
الرطربرعرة  يف  لرلرطرالب 

مرن   201٦املرنرقرحرة  
املرنراهرج   2013

 املدرسية.

كرتراب  يف  اجلرنرس 
الردراسرري   املنهج 
للعرام  التريمراتيكي 

)دراسررة   2013
سرريميرائيرة لعردم  
برني   املسرراواة 
 اجلنسني يف التعليم( 

 

Billah Nurlaili 

Zulmi    &  Refti 

Handini 

Lisytani 

3. 
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بناًء على النتائج املوضرحة 
ذلرك  ترلرخريرص  ميركرن   ،
التمثيل اجلنسرراين فيه يف 

 BIPAالكتراب  التعليمي  

Sahabatku Indonesia 

املرترقردم غرري  املسررتروى 
 متوازن.

 . البحث الكيفي1
  البيرانرات:   حتليرل  .2

  مع حتليرل البحرث
 الوصف.

 

ملعرفرة وصررف متثيرل  
اجلنسررني يف الكتراب  

 BIPAالرترعرلريرمري  

Sahabatku Indonesia 

 1)ج  املسرتوى املتقدم
ج عرلرى  2و  برنراًء   )

( الررؤيرة 1جروانرب   )
( األدوار 2اجلنسرانية )

 اجلنسانية.

كيفيرة وصررف متثيرل 
اجلنسررني يف الكتراب  

 BIPAالرترعرلريرمري  

Sahabatku Indonesia 

 1)ج  املسرتوى املتقدم
ج برنرا2و  عرلرى  (  ًء 

( الررؤيرة 1جروانرب   )
( األدوار 2اجلنسرانية )

 اجلنسانية؟

يف  متثيل اجلنسررني
التعليمي  الكتراب  
BIPA Sahabatku 

Indonesia  املسرتوى
 املتقدم.

Rachma 

Meidinar 

Latupono dan 

Gatut Susanto 

4. 

من حتليرل البيرانرات أعاله، 
الركرتراب   يف  خرلرص 
العرربيرة  بعرنروان  الترعرلريرمري 

حتيز  لناشرئني حيتوي على  
 ني.اجلنس 

الكريرفي  1 البرحرث   .
 )مكتبة البحوث.(

  البيرانرات:   حتليرل  .2
 حتليل احملتوى.

 

ملعرفة أشرركال اجلنس  
الرعرربريرة   الركرتراب  يف 

 لناشئني.

كيفية أشرركال اجلنس  
الرعرربريرة   الركرتراب  يف 

 لناشئني؟

حتيز اجلنس يف 
الكتاب  التعليمي 

 العربية لناشئني 
 

Nur Hasnah 5. 
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 الفصل الثاين 

 اإلطار النظري 

 حتليل  املبحث األول :  

 حتليل   مفهوم   . أ 
التحليل الكبري،  اإلندونيسي  للقاموس  ما  هو  وفقا  حدث  يف  التحقيق 

ذلك( ملعرفة الوضع الفعلي )األسباب، واجللوس يف القضية    غري)الكتابة، التصرف، و
 ۱.ذلك( غريو

القدمية اليونانية  الكلمة  من  يأيت  يتكون  خيلع،  مبعين    ”analusis“  التحليل 
مبعىن مقطعني  من  و   ”ana“  التحليل  العودة  فكرة .  يعين خلع”luein“يعين  حبيث 

عن طريق وصف املكونة أو ترتيب  على شيء    التحليل هي حماولة ملراقبة بالتفصيل
 املكونات ملزيد من الدراسة. 

صف شروط التحليل     قاموس اإلندونيسي املعاصر لبيتر سامل وييين سامل  يف
 ۲ : على النحو التايل

ذلك( للحصول على  غري عبارة عن حتقيق يف حدث )فعل، مقالة و هو التحليل (1
 ذلك(.غري السبب احلقيقي وواحلقائق الصحيحة )األصل  السبب 

والعالقة بني األجزاء    مراجعة هلذه األقساموالتحليل هو حتليل ملوضوع األجزاء    (2
 للحصول على الفهم الصحيح مع الفهم الشامل. 

 
1 KBBI, (Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hal.60 
2 Aji Reno. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22091/4/Chapter%20II.pdf. 

Pengertian Analisis. Diunggah pada Februari 2011. Diakses 24 Desember 2019 
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 التحليل هو وضع )توسيع( شيء ما ، وما إىل ذلك بعد مراجعة دقيقة.  (3
)التخمني  التحلي (4 بفرضية  تبدأ  ذلك(   وغريل عبارة عن عملية حلل املشكالت 

 ذلك(.  وغريحىت يتم إثبات صحتها من خالل اليقني )املالحظات والتجارب 
التحليل هو عملية حل مشكلة )من خالل العقل( إىل أجزائها استناًدا إىل طريقة   (5

 متسقة للوصول إىل فهم ملبادئها األساسية.
 حليل وظيفة وأهداف الت  . ب 

وظيفة التحليل هي القدرة على مجع البيانات املوجودة يف بيئة معينة. تطبيق  
التحليل يف أنواع خمتلفة من البيئة وكذلك الظروف. سيتم استخدام التحليل على  

ألن    النحو األمثل يف املواقف احلرجة وكذلك احلاالت اليت تتطلب استراتيجية.
 حلايل للبيئة.التحليل أن يعرف بالتفصيل عن الوضع ا

مجع البيانات اليت يف النهاية  استخدام البيانات ألغراض    ي أهداف التحليل ه
عادةل استخدامه يف حل األزمات أو النزاعات ، أو ميكن استخدامه خمتلفة من احمللل.
يف جمال التعليم، يستخدم هذا التحليل إلجراء البحوث يف خمتلف فقط كأرشيف.

 املوضوعات العلمية.

 اجلنس بحث الثاين :   امل 

 اجلنس   تعريف  . أ 
أوالل، كلمرة "جنس" اليت ترأيت من اإليليزيرة .  هنراك ارانيرة تعراريف للجنس

ثانًيا ، ُيعرِِّف قاموس العامل   17.كلمة "اجلنس" هنا تعين نفس اجلنس  تعين "اجلنس".

 
17 John M. Echols and Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1983), 

hal.265 
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تفسرري اجلنس بأنه "الفرق   " Webster's New World Dictionary"اجلديد وبسرتر 
يف موسوعة الدراسات   ا،ثالث الواضرح بني الرجل واملرأة من حيث القيم والسلوك".

مفهوم ثقايف أوضرحت أن اجلنس هو  " Women’s Studies Encyclopedia" النسرائية
والسرلوك والعقلية واخلصرائص  من حيث الدور،  (distiction)يسرعى إىل التمييز

يف   Hilany M. Lips، وفقا  االرابع الرجل واملرأة اليت تتطور يف اجملتمع.العاطفية بني  
هو   Sex and Gender: an Introductionي  كتراهب االجتمراعي  النوع  برأن  القول 

 ۳(.cultural expectations for men and woman)التوقعات الثقافية للرجال والنساء  
أسراس لتحديد االختالفات يف مسرامهة يعّرف اجلنس بأنه  HT.Wilson اخلامس،

   ۴الرجال والنساء يف الثقافة واحلياة اجلماعية كنتيجة لذلك يصبحون رجاللا ونساء.
بني اجلنسني أكثر من جمرد الفرق    Elaine Showalter   سادسًا، تعرف إيلني شوالتر

حتليلي  وأكد أنه مفهوم  بني الرجال والنساء من حيث البناء االجتماعي والثقايف.
يستخدم اجلنس إلظهار تقسيم العمل الذي يعترب    ميكن استخدامه لشري شيء ما.

۵.مناسًبا للرجال والنساء
والتحول   االجتماعي  النوع  "حتليل  كتابه  يف  فقيه  منصور  يذكر   ، ثامنًا 

يتم بناؤها اجتماعًيا وثقافًيا.االجتماعي" أن اجلنس هو مسة مالزمة للرجال أو النساء

الفتراض بأن املرأة ذات طبيعتها األنثوية معروفة بأهنا مجيلة ، لطيفة، عاطفية ، مثل ا
وعقالنيني  وأمومية. أقوياء  يعتربون  الذكورية  السمات  الرجال ذوي  أن  يف حني 

 
3 Nazarudin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Paramadina, 

2001), hal.33–5. 
۴ H. T. Wilson, Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization (Leiden, New York, 

Kabenhavn, Koln: E. j. Brill, 1989), hal.2. 
۵ Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Pengantar Teknik Analisis Gender, Buku 

III, )1992(,  hal.3 
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بناًء على    ۶.خصائص تلك الصفات هي الصفات اليت ميكن تبادهلاوذكور وقويرين.
لتحديد   يستخدم  مفهوم  هو  اجلنس  أن  االستنتاج  ميكن  التعريفات،  هذه  بعض 

 االختالفات بني الذكور واإلناث من حيث الثقافة االجتماعية. 
غالًبا ما يستخدم مصطلح "النوع االجتماعي" نفسه يف العديد من البلدان   

غالًبا ما يتم استخدام  .،  1990على املستوى الدويل، مبا يف ذلك إندونيسيا ، منذ  
"العنف  و  للجنسني"  الشامل  "التعليم  مثل  التنمية  يف  مصطلحات  بعدة  املصطلح 

 ۷.القائم على النوع االجتماعي" وغريها
مفهوم النوع االجتماعي هو بناء اجتماعي ينظم عالقات الرجال والنساء   

عملية خالل  من  تشكيلها  يتم  االجتاالجتماعية.اليت  البناء  أدوار خيصص  ماعي 
اإلياب. وظيفة  يف  والنساء  الرجال  ومسؤوليات  تشري وحقوق   ، أخرى  بعبارة 

املصطلحات اجلنسانية إىل السمات املتأصلة للنساء والرجال نتيجة للبناء االجتماعي 
 ۸والثقايف احمللي.

يف حني أن فهم املنظور اجلنسرراين هو منظور يبحث يف تأثري مسات جنس 
 قيرام هرذا الشررخص ببنراء الفرص واألدوار االجتمراعيرة،  الشررخص على إمكرانيرة

هذا خيتلف عن االختالفات بني اجلنسرني، وهي االختالفات النامجة عن وتفاعالتا.
العناصرر البيولوجية البشررية، يف حني أن االختالفات النامجة عن البناء االجتماعي 

 ۹.تسمى االختالفات بني اجلنسني
 

۶ Mansour Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1997), hal.8. 
7 Relawati Rahayu, Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender, (2011, Mutiara Indah, Bandung) 
8 Umi Sumbulah. Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi, (Malang, 

UIN-Malang Press, 2008) hal.163-154 
9 De Beauvoir, S. (1989). Second sex, fakta dan mitos (terjemahan oleh Febriantono, T. B., 

2003). Surabaya: Pustaka Promethea. 
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أوال ، تفسررر على أهنرا ،  مث اجلنس لره معنيراناله،من اآلراء املعرب عنهرا أع
هذا الفهم الثاين هو  ثقافية أو نفسرية.كما   ثانيًا ، يفسرر على أنه اجلنس10.اجلنس

لرذا اجلنس هو مسرة مترأصررلرة بني الرجرال والنسرراء على أسرراس البنراء  اجلنس.
لى ميكن أن نسرتنتج أن اجلنس نفسره هو مصرطلح ُيعطى ع االجتماعي والثقايف.

وجه التحديد للفصرل والتمييز بني الرجل واملرأة ، من حيث الطبيعة واالحتياجات 
هذا خيتلف عن االختالفات بني اجلنسرني، وهي االختالفات النامجة عن   واألدوار.

العناصرر البيولوجية البشررية، يف حني أن االختالفات النامجة عن البناء االجتماعي 
 تسمى االختالفات بني اجلنسني.

 الكتاب  التعليمي اجلنس يف    . ب 
جلنس هو منظور ينظر إىل ترأثري السررمرات اجلنسرريرة للفرد بنراء الفرص، 

وتفراعالترا االجتمراعيرة،  اآلخر.واألدوار  اجلنس  عن   مع مسرات  خيتلف  هرذا 
 الفرق الناجم عن وجود عناصرر بيولوجية بشررية، يكين،   االختالفات بني اجلنسرني

  ۱۱.البناء االجتماعي تسمى االختالفات بني اجلنسنيبينما االختالفات الناجتة عن 
انتشر عدم املساواة اجلنسني على نطاق واسع يف اجملتمع بسبب تأثري الثقافة 

يتم نشرر الثقافة بوعي أو بغري وعي أيضًرا يف عامل  األبوية اليت ترسرخت يف اجملتمع.
 ۱۲.التعليم الذي جيب أن يدعم املساواة بني اجلنسني

 
10 Bashin Kamla, Menggugat Patriarkhi Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum 

Perempuan. (Cet. I;  Jogjakarta: Kalyanamitra, 1996), hal.20   
11 Ismail R. Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, Atlas Budaya Islam, penerjemah Ilyas Hasan   

(Bandung: Mizan, 2003) hal.59 
12 Santi Dewiki & Dewi Mutiara, (Jurnal) Perspektif Gender dalam Bahan Ajar Cetak pada 

Pendidikan Jarak Jauh, (Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, Volume 9, Nomor 1, Maret 2008) 

hal.42 
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مثاال، العديد من الكتب املدرسرية يف املرحلة االبتدائية إىل الثانوية تتالعب 
رغم أنه  . املرأة ُتصروَِّر دائًما يف املنزل، وعملها هو جمرد ربة البيت  يف صرورة املرأة.

يف الواقع مل يعرد هنراك فرق بني املهنردسررني اإلنراث واملهنردسررني الرذكور أو بني 
 كتاب تعليم اللغة اإلندونيسرية على سربيل املثال، األطباء والطبيبات الذكور، يف

 ۱۳رجول.توصف هذه املهنة دائًما بأهنا شخصية 
لمرئة )الطالبات  ة لني( كشريء طبيعيحتيز اجلنسرتطبيق إىل املوقف اخلاطئ )

أخرًيا، يسرتمر عدم املسراواة  اجلنسرني يف اجلامعة( والذكور )طالب اجلامعة(.
 املدارس اليوم.
إذا كانت  يثري األسرئلة، الظرف هو بالتأكيد مصردر قلق وقلق ملعلمنيهذه 

خاصرة الكتب   هذه احلالة موجودة أيضًرا يف الكتب املسرتخدمة يف اجلامعات أم ال.
هلذا السبب، هناك   .يف اجلامعة العربية اليت تلعب دوًرا مهًما يف عملية تعلم الطالب 

ب مدرسرية عربية من منظور النوع حاجة إىل دراسرة املواد املطبوعة يف شركل كت
يف هذه الدراسرة، يتم اسرتخدام منظور النوع اجلنسراين ملعرفة  املؤلفو اجلنسرية.

من خالل أنواع    نسراءمن  صرورة للالكتب املدرسرية قد تطبيق املسراواة اجلنسرني
 األدوار وشدة وجودها يف كتاب مدرسي.

 اجلنس يف اللغة العربيةج. 

من الناحية اهليكلية مسراحة خاصرة لنوع اجلنس )مسرتوى   العربية  توفر اللغة
 الكلمة( حىت نتمكن من العثور على أنواع من األمساء للنسراء والسرمات واألفعال.

 
13 Muthali‟in, Bias gender dalam pendidikan. Surakarta: UMS, 2001. 
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يبدو من وجهة نظر هذا اهليكل، اللغة العربية، كما لو كانت اللغة اليت تضررع العدالة 
 .أكثر النوعني اجلنسني من الرجال والنساء

لنظر إليها من خالل اسرتخدام اللغة العربية يف التواصرل، سرواء املكتوبة عند ا
مثرال ، األحكرام يف قواعرد اللغرة   والشررفويرة، حتردث التحيزات يف كثري من األحيران.

تشركيلها ببسراطة  هي اإلسرم املؤّنث )للنسراء(   العربية اليت حتتوي على حتيزات جنسرانية
أسررتذة  املوجود للرجال ، كما قاليف االسررم  )ة(    عن طريق إضررافة حرف واحد

هذه القواعد )معلمة( يف الكلمة من أسرتذ )معلم(، سرلمة من مسرلم وغري ذلك.  
الطريقرة اليت ينظر هبرا اجملتمع العريب إىل وجود املرأة كجزء )صررغري جرًدا؟( من وجود 

 الرجال.

لذا، فبن وجود النسرراء، سررواء كان عددهن باأللف أو املليون أو املليرار أو 
 أكثر، سريسرتخدم الضرمري مجع مذكر )رجال( جملرد وجود رجل واحد يف حبر النسراء.

وهرذا يعكس وجهرة نظر اجملتمع العريب برأن وجود الرذكور أهم من وجود العرديرد من 
 ۱۴النساء، أيا كان العدد.

  األدة هرذه اتصررال.  أدة جيرب اعتبرار اللغرة العربيرة كمرا اللغرة األخر يف الغرالرب،
ومع ذلرك ، فربن أمهيرة األدوات لن تتجراوز أمهيرة لكن،    قرل الرسررائرل.مهمرة جردا يف ن

له  روفيه يعتقد أن اللغة العربية هي رمز  األهداف يف التواصرل ، أي وصرول الرسرالة.
ومع ذلك ، فبن أمهية الرموز لكن،  دور مهم يف نقل الرسائل اإلهلية من خالل القرآن.

 
1۴ Nur Rofiah, “Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Islam,” Makalah 

disampaikan dalam Annual Conference Kajian Islam di Grand Hotel Lembang, Minggu-Kamis, 26-30 

November 2006. 
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لرذلرك، من املهم تعلم اللغرة العربيرة يف فهم  .لن تتجراوز أمهيرة األشرريراء اليت يرمز إليهرا
ولكن جيب أن تظرل اللغرة العربيرة على دراية بطرابعهرا املتحيز للغراية حىت   التعراليم الدينيرة،

  1۵ال يتم استخدام التعاليم الدينية يف الواقع كأدوات للتمييز ضد املرأة باسم الدين.

 أشكال عدم املساواة اجلنسني د. 

املساواة  اجلنسني كلها أشكال من التمييز ضد املرأة والرجل تقوم على  عدم  
غالًبا حتدث أشكال الظلم اجلنسني يف البيئة احمليطة بنا. ومع ذلك،  1۶.املعتقدات اجلنسانية

مثال، وصف النساء  17ال يعترب هذا الظلم مشكلة بسبب قلة الوعي واحلساسية جتاهه.
ع غالًبا  وضعهن  يتم  يكون  الالئي  ال  حىت  عقلًيا  وضعيفات  بدنًيا  ضعيفات  أهنن  لى 

 مبقدورهن أن يصبحن قياديات أو حمدودية احلركة، إخل. 

القيام  والزوجة  للزوج  يتسىن  حىت  األشياء  من  النوع  هذا  إصالي  جيب 
 18:  أشكال الظلم اجلنسني حيتوي.منزيل وعاماباألعمال

 (Stereotype)الصورة النمطية  (1
  النمطية، هي العالمات أو العالمات جملموعة معينة تكون غالًبا سلبيةالصور  

وغري   العالمات املتأصلة يف النساء مثل ضعيفة، اجلبان، البكاء، الظلم. ادةويؤدي ع
  يوصف الفرق مع الرجل بأنه قوي وشجاع وممر.ذلك، مث

 
1۵ Nur Rofiah,Bahasa Arab  Sebagai Akar Bias Gender Dalam Wacana Islam tersedia dalam 

www.Scribd home.com, diunduh 12 November 2019   
1۶ Tri Marhaeni Pudji Astuti, Konstruksi Gender Dalam Realitas Sosial (Semarang: UNNES 

PRESS, 2008), hal.77 
17 Muhammad Jafar Shodiq, (Jurnal)  Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Buku Bahasa Arab 

Siswa  Mts Pendekatan Saintifik 2013, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FENOMENA, Volume 8, No 

1, 2016) hal.4 
18  Harum Natasha, (Jurnal) Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, 

Dampak, Dan Solusi, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, marwah Vol. XII No. 1 Juni 

Th. 2013)  hal.56 



38 
 

   (Marginalisasi)  التهميش (2
الغالب يف اجملال االقتصادي    التهميش هو تميش النساء، والذي حيدث يف

حيث ال تعترب النساء العمود الفقري لألسرة حىت حتصل على دخل أقل، والقيام  
 بالعمل الذي هو فقط التقنية والروتينية. 

 ( Subordinasi) موقف تابع (3
تابع الفتيات يف مجيع اجملاالت،    موقف  ثانية يف سلوك  أولوية  هي وجود 

 دىن.حبيث يتم وضع املرأة يف منصب أ
  (Violence)  عنف  (4

 19هو العنف الذي حيدث للنساء جسديا ونفسيا.   (Violence)العنف 

 (Double Burden) محولة مزدوجة (5
العبء املزدوج من النساء املهنيات الالئي ال يديرن العمل املنزيل فحسب، 

 بل يلعنب أيًضا دوًرا مزدوًجا يف التفكري يف عملهن املهين.

املذكورة أعاله هي ظلم مفروض على النساء حىت تصبح النساء مهمشات األشياء   
املؤكد أن هذا يضر بالنساء ومينع النساء من الوقوف   وهناك عدم مساواة بني اجلنسني. 

الرجال. مثل  واجللوس  مضطرات   عاليًا  النساء  تعترب   ، بشكل خاص  التعليم  جمال  يف 
 ى أعلى. لالستسالم عند مواجهة خيار التقدم إىل مستو

 

 
19 Djamila Lasaiba, Gender Relation  Dalam Buku Ajar Bahasa Inggris  Sekolah Dasar, (al- 

iltizam, Vol.1, No.2, Desember 2016) hal.6 
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 املساواة بني اجلنسني يف التعليم   أشكال و.  

 من تتعلق بعالقاتاملساواة بني اجلنسني يف التعليم هو :  أشكالهنك ثالثة  

 تعييز اجلنس  (1

تعييز اجلنس هو التعليم أن يعطي األولوية جلنس معني نتيجة للمعايري ةالثقافة 
املشاكل  احمللية وطهور  األخر  األطراف  ويضّر  تستخدم  ،  النظرية  هذه  اجلنسانية. 

 لتحليل تعييز اجنس يف الكتاب العربية للحياة.

 حمايد اجلنس  (2

الذي اليأخذ بعني االعتبار احتياجات املشاكل املختلفة     حمايد هو التعليم
األخرى بني ارجال والنساء. هذه الساسات أن ختلق عدم املساوة االجتماعية أو  

هذه النظرية تستخدم لتحديد تعييز اجنس يف  . األنشطة اليت التقف مع أي شخص
 الكتاب العربية للحياة. 

 حساسية اجلنس (3

قدرة وحساسية الشخص يف ر{ية وتقييم نتائج التنمية واجلونب اآلخري 
لبناء حساسية   للحياة من منظيور جنساين )بني الرجال والنساء(. اجلهود املبذولة 

 20النوع االجتماعي يعين :

 ن والراحة دون عنف قائم على اجلنس.يشكل شعور ناألم (1

 
20 Ema Marhumah, dkk, Modul Manajemen Berbasis MadrasahBerkesetaraan,(Jakarta: 

LAPIS, 2010), Hal.114-115 
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 منع اجلوائز واالحريام وفقا ملوقعة.  (2
 جتنيب التمييز ضد الرجال والنساء. (3
 القضاء على الصور النمطية جتاه الرجال والنساء.  (4
 ال تستحدم الرموز اللفظة وغري اللفظية اليت تضايق كل من الرجال والنساء.  (5

 التعليمي الكتاب   :     لث املبحث الثا 

 مفهوم الكتاب  التعليمي  . أ 
جمموعة من املواد اليت يتم ترتيبها بشكل منهجي مكتوبة  الكتاب  التعليمي  

  ة على ماد الكتاب  التعليمي  حتتوي    وذلك خللق بيئة للطالب بالتعلم.،  وغري مكتوبة
تعليمية تتكون بشكل واسع من املعرفة واملهارات واملواقف اليت جيب على الطالب  

بالتفصيل، تتكون أنواع املواد تعلمها من أجل حتقيق معايري الكفاءة احملددة مسبقلا.
مفاهيم   )حقائق،  املعرفة  من  أو ومبادئ  والتعليمية  مواقف  مهارات،  إجراءات( 

 22. التعليمية مواد مع  للمتعلم  التعلم خدمة  من ةاالستفاد  تعظيم حيدث مث،  21.قيم
التعليمية.   التعليمي هو أحد من املواد   التعليمي  الكتاب   ويشكلوالكتاب 

  مرحلة  أي يف اْلساسية وكائزة إحدى فجو املنهجج، مكونات  من أساسيا عنهصرا
 من  اهحتقيق  نريد  اليت  اْلهداف  تتحقق  والثقايف  اللغوى  حمتواه  خالل  فمن  تعليمية، 
  وطرق   أنشطة  من  للمنهجج  اْلخرى   املكونات   إىل   باإلضافة  التعليمية،   العملية

 23س. تدري
 

21 Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan 

Ajar dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.128 
 39ص :  ( 201)الرياض،  اهب الناطقني لغري  العربية  اللغة ملعلمي  إضاءات الفوزان. إبراهيم  بن الرمحن عبد  22
              8- 7. ص: بالعربية هبا طقني النها  لغري  التعليمية الكتب إعداد  س .أس.  سنهة دون . الغايل اهللعبد ناصر 23
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قادرة على   هي عنصر تعليمي مهم للغاية يف عملية التعلم.الكتاب  التعليمي  
مبا  تضمني قيمة املساواة الكافية بني اجلنسني، مبعىن أن    نقل الرسائل والقيم اجليدة،

كمصدر للرسائل ومصادر التعلم جيب أن تؤدي إىل تآكل عدم الكتاب  التعليمي  
 املساواة بني اجلنسني اليت ترسخت منذ وقت طويل يف بناء ثقافتنا.

ذا  ، ميكن القول أيًضا أن هيمتعليبسبب الوظيفة االستراتيجية هلذا الكتاب ال
يؤثر بشكل كبري على طبيعة وحالة التعليم والتعلم يف الفصل. الكتاب  التعليمي  

ال تستطيع أن تفعل أي شيء   تعلميةولكن بغض النظر عن مدى جودة الكتب ال
. وظيفة  الكتاب  التعليميلذلك يلعب املعلم دوًرا مهًما يف اختيار    دون دور املعلم.

عالية اجلودة وجتنب احملتوى غري الدقيق يف  ليمي  الكتاب  التعاملعل "تصفية" لتحديد  
 اليت حتتوي على حتيز جنساين.الكتاب  التعليمي كتاب تعليمي، مبا يف ذلك جتنب 

 أمهية الكتاب التعليمي    . ب 
 التعليم وأهدافه  لعملية  واملسراعدة اجملمة الروافدأحد التعليمي  الكتاب  يعترب

عقلية   تشركيل يف أقوى الوسرائل منفجو   حيوية أمهيةوللكتاب املدرسري العامة 
وتكوين    وحتقيق املفاهم الصرحيحة أذهو وسريلة مثلى يف مسراعدة لطالب  التلميذ
وإكسابه  السلوكوحسن    بالوعي  وتزويده  بل  معارفهوزيادة    مواهبهوتنهمية  قدراته  

 البنهاءة.السلوكية االّتاهات  وتنهميةاملختلفة واجملارات  املعارف  
 وبرالترأين  متزايردة  عنرايرة  ذلرك  يويل  املرء  ّتعرل  التعليمي  للكتراب   اْلهميرة  وهرذه

 جممة أداة نهأل  وحمتوى  وموضروعا شركال الصراح  الكتاب  اختيار  يف كثريا والتدقيق
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 درجة على  فاحصرني  من وتربوية  عملية  بطريقة  تقوميه فينهبغي  التعليمية العملية يف
 24.امليدانية واخلربة والتخصص والقدرة  الكفاءة من عالية

 الدرا سية   ج. وظيفة الكتاب 

 Greene   و Petty الكتاب  ، وصررياغة العديد من األدوار واسررتخدامات
 على النحو التايل:التعليمي 

تعكس وجهرة نظر قويرة وحرديثرة يف التردريس وإظهرار التطبيق يف املواد التعليميرة   (1
 املقدمة.

يقدم مصردًرا رئيسرًيا للمشراكل أو املوضروعات الغنية وسرهلة القراءة واملتنوعة   (2
اهتمامات واحتياجات الطالب، كأسراس لربامج األنشرطة اليت  اليت تناسرب  

 .تساعد يف كل مكان
 توفري موارد مرتب بدقة وتدرجييا املهارات التعبريية. (3
 يقدم )مع الدليل املصاحب( طرق وأدوات تعليمية لتحفيز الطالب. (4
يقردم التثبيرت األويل الرذي جيرب أن يكون يف نفس الوقرت كردعم للممرارسررة  (5

 لعملية.والواجبات ا
منظور واضرح ، خاصة فيما يتعلق باملبادئ املستخدمة،  للكتاب  التعليمي  جيب 

تقدم الكتب  والنهج املعتمد، واألساليب املستخدمة وأساليب التدريس املستخدمة.
مية كمواد حشرو مصردرا جيدا للمكونات. الترتيب منظم ومنهجي ومتنوع  تعليال

ب أن يكون له جاذبية قوية ألنه على اهتمام باإلضرافة إىل أنه جي وغين باملعلومات.
 

 5(، ص: 2009)اآلردان جدرا للكتاب العايل :    العربية اللغةتدري يف   حديثةالديليمي. جتاهات  حسني  علي طه   24
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الطالب برالكتراب. لرذلرك، جيرب أن يتحردى الكتراب التعليمي األنشررطرة الطالبيرة  
جيب أن تعمل    الدرا سريةواإلبداع ويشرجعها ويدعمها. ال تقل أمهية ، أن الكتب 

 25ئها.كجاذبية ملصاح ودوافع الطالب والقرا

 د.  فوائد الكتاب التعليم 

 2٦: التعليمي  الكتاب  فوائد عن كتابه يف كاظم حممد خري أمحد وزاد 

 .املختلفة مبتطلباتا احلياة يواجه كيف اإلنسان منهجا يتعلم ممينهة درة(أ
 .العلمية والحتياجات  لألحاث  ومصدر العلم منهع الطالب يستقى منهجل (ب 

 املعلومايت  الرصريدميثل يواجه أن  الطالب هبا يسرتطيع الذي احليايت واملنهججج( 
 باملتعلم  إال تعترفال احلياة  أن إذ الوقت هذا يف  نعيشررجا اليت  احلياة صررعوبة

 معارفه  منهه  يسرتمد  نهأل أبدا عنهه  الطالب يسرتغّن ال  للطالب  صرديق املثقف
 بذاتا. مضيئة شعلة وميثل

 نسرتقي  الذي النهبع فجو  بثمن  تقدر  ال قيمته أن حيث املعرفة  كنهوز من  كنهزد( 
 .مشرق مستقبل بناء أجل من الطريق لنا ميجد الذي وهو علومنا منهه 

   بطريقة  املعلومات   إىل للوصرول الطرق أقصرر  وهو للمعلومات  اْلول املصردره( 
 مفصال. شرحاوحة ومشر ومنهظمة  سجلة

 سي.  الدرا العام طوال وصديقه الطالب درب  رفيقو( 

 
25 Tim Penilai, Pedoman Penilaian Buku Ajar, (Jakarta : Departemen Agama Direktorat 

PAIS) 
 ة  28٦(، ص: 1997)القاهرة : دار النهطة العربية :  واملنهجج التعليمية الوسائل  كاظم، حممد خريي  أمحد 2٦
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  املواقف   خالل  يسررتخردم  كونره  فقط  سلي  طرالرب  عنرد كرل  كبرية  قيمرة  ميثرل
 للطالب. الثقافية الثروة من يرفع هو وإمنا التعليمي

 العربية للحياة   ه. 

. هذا الكتاب  2018يونيو ،    22مت إصدار كتاب "العربية للحياة" ، اجلمعة  
اليت تضم   هو عمل فريق برنامج احملاضرة العربية اخلاص املكون من أربعة جملدات.

حماضرين يف جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج ، من بينهم: حممد عبد احلميد ، 
فى ، دانيال حلمي ، زكية عريفة ، نور قمري ، أبو  سوتامان ، سيف اهلل مصط

 املعايل ، ماخي أوليل كريوم ، الطيب مغفور ، نور عال إفوايت. 

اخترب مجيع الكتب األربعة يف    برنامج احملاضرة العربية اخلاص املكونمن قبل  
بناًء على تقييمات من احملاضرين والطالب ، متت مراجعة الكتاب مرة    عدة فصول.

ليصبح منتًجا هنائًيا ، وسيتم استخدام قناة العربية للحياة رمسًيا باعتبارها املادة  أخرى  
املكون. اخلاص  العربية  احملاضرة  لرربنامج  اجلديد    الرئيسية  الدراسي  العام  يف 

( ، ميكن للطالب اجلدد الذين يأخذون برنامج احملاضرة العربية 2019- 2018)
كدلي استخدامه  بالفعل  املكون  على اخلاص  بناء  بالطبع  العربية.  اللغة  لتعلم  ل 

 .مستويات كل منها
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 الفصل الثالث 

 منهجية البحث 

 مدخل البحث ومنهجه  . أ 
  البحث  وهذ .  لتحليليا  لوصفيا  لكيفياملدخلا  هو   لبحثا  اهذ  مدخل إن  

هذه البحث يهدف    ألن(  Qualitative Research Method)  الكيفي  مبدخل   يسمس
ملوضوع   احلوادث  فهم  له شكل    ۱البحث.إىل  البحث  الوصفي ألن هذا  وذكر 

 ۲. يصوذ/يبني تضية خاصة يف كلمات ولغات 
 نات اليت البيا  تكون  (Descriptive Research Method)  الوصفي  املنهج  وأما

  ۳.كيفي  البحث  طابع  أن  بسبب  األعداد  من   تكون  وال  والصور  الكلمات   من  تتكون
هذه املعلومات بل ال بد من أن يتعدى وال ينتهي البحث الوصفي باحلصول على  

 ۴ذلك للوصول إىل تفسريات واستنتاجات وتعميمات.
  البحث  مدخل  وأما,  الوصفي  النوع  البحث  على  البحث  الباحثة  استخدمت

 .املكتبية الطريقة فهو الباحثة استخدمتها الذي
تصنيف  و  . (library researchهبذه الطريقة من نوع البحث املكتيب )  املراد 

النص النوعي مع منوذج حتليل  البحث   analysis)  املضموين  حتليلوأ  البحث يف 

 
1 Asep Saeful Muhtadi, Agus Ahmad Safe, Metode Penelitian Dakwah (Bandung, Pustaka 

Setia, 2003), hal.43 
2 Supranto, Metode Riset (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), hal.57 
3 Lexy J, Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 

2002). Hal. 11 
)عمان : دار الفكر للطباعة  البحث العلمي، مفهومة، أدواته، أسليبه ذوقان عيدات، عبد الرمحن عدس، كاتد عبداحلق،  ۴

 (.1982والنشر والتوزيع، 
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content)  ." العربية  اللغة  تعليميف    حتيز اجلنستريد الباحثة أن تصيف حتليل الدراسي  
(". 1كتاب األول ) - اجلامعة لطلبة

   البيانات   مصادر    . ب 

 إن مصادرالبيانات فيهذا البحث كمايلى :

 األساسية   البيانات  (1
البيانات الىت جيمعها الباحث بنفسه من عينات البحث، و البيانات  
حتليل   من  مباشرة  البيانات  على  احلصول  هو  البحث  هذا  من  الرئبسية 

 البيانات هو يف الكتاب العربية للحياة. امللخصات كعينات من الدراسة.
 الثانوية  البيانات  (2

سررتؤخذ مصررادر البيانات الثانوية يف هذه الدراسررة من خمتلف 
ب املتعلقرة  ا ىراألدبيرات املتعلقرة مبواد كترابرة األطروحرة مبرا يف ذلرك الكتر

 باجلنس وإعداد الكتب املدرسية أو املواد التعليمية.
 طريقة مجع البيانات  . ج 

 على  يؤثر  وخطائها  هباصوا.  االحباث   يف   جدا  هاما  دورا  تقوم   ت ناالبيا
 مجع   مت  وقد.  ت ناالبيا  مجع  أسلوب   على  يعتمد  وعدمها  فوجودها  البحث  نتائج
 . ئقمجع الوثا أسلوب هو الدراسة هذه يف الالزمة نات البيا

يف   ت ناالبيا  عن  للبحث  طريقة  أو  أسلوب   هو   (Dokumentasi)  ئقالوثا
األعمال،  واجلدوال  ،جملالت وا  والنقوش،  املذكرات،  بشكل  املتغريات   أو  األشياء
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  التوثيق  طريقة  ۵.ذلك   وغري  االجتماع،  وحمضر  والكتب،  والصحف  واحملاضر،
 اين حتيز اجلنس   ظاهرة  حول  بيانات   على  احلصول  هي  البحث  هذا  يف  املستخدمة

 .للحياة املدرسية العربية الكتاب  يف واردة مادة كل يف حتدث  اليت

 حتليل البيانات  . ه 
 analysis) املضرموين حتليلهو البحث هذا  يف البيانات  حتليل أسرلوب  وأما

content.)  .أسراليب  من أسرلوب  كما يعرف بريلسرون حتليل املضرموين يقوله أنه 
   للمحتوى  والكيفي املنهظم املوضروعي الوصرف  يسرتجدف الذي  العلمي البحث
    ۶.االتصال  ملادة  الظاهر

وفقلا .  هنرا حتليرل البيرانرات من حتليرل اجلنس يف الكتراب العربيرة للحيراة
ألنواع البيرانرات على هرذه املتغريات، اسررتخردم البراحثون تقنيرات حتليرل البيرانرات 

 على النحو التايل :
 الذي حيدث نياجلنس   رودو  ظهورل  اشكبألإلجابة على املشكلة حول  

لتحليل البيانات اليت مت احلصول عليها، سيستخدم  ة.االعربية للحيالكتاب يف 
احملتوى. حتليل  طريقة  حتليل    الكاتب  باسم  أيًضا  الطريقة  هذه  إىل  يشار 

 ۷.املستندات، وهي دراسة منهجية للسجالت أو املستندات كمصادر للبيانات 
يف هذه الدراسة، يتم استخدام حتليل احملتوى لتحديد النصوص واجلمل والصور  

 
۵ UIN Maulana Malik Ibrahim ,Pendoman Penulisan Sikripsi Program Sastra Satu Fakultas 

Tarbiyah (Malang: UIN Press, 2017). Hal. 9 
37. دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية. مكة : ص.198أمحد طعبمة.  رشدي  ۶

7 Faisal, Sanapiah. Metodologi Penelitian. (Surabaya: Usaha Nasional, 1982). hal.142 



48 
 

سيتم إجراء هذا البحث  ذات النوع االجتماعي يف الكتب املدرسية العربية.
 ۸: من خالل اخلطوات التالية

 املدرسية العربية للحياة(   حدد النص املراد فحصه )يف هذه احلالة كتاب (أ
حول احملتوى الذي سيتم التحقيق فيه كأدوات  قم بترتيب عناصر حمددة   (ب 

يف هذه املرحلة، يقوم الكاتب بترتيب اجلملة والصورة   جلمع البيانات.
 اللغة العربية. الكتاب  التعليميالقائمة على النوع اجليسية يف 

حتليل التحيز بني اجلنسني. يف هذه املرحلة، سيجري املؤلف حتليللا لتحديد ج(  
 الجتماعي يف النصوصية واجلملة والصورة. شكل حتيز النوع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Soejono dan Abdurahman, Metode Penelitian :Suatu Pemikiran dan Penerapan. (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1999). hal.16 
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 رابع الفصل ال 

 حتليل البيانات ومناقشتها 

 

 األول   ب لكتا ا -   ة للحيا   لعربية ا كتاب الدراسي    سلسلة    :   املبحث األول 

 كما   هوو  عنه  حملة  متقد  هنا،  للحيا  لعربيةا  ب لكتاا  ىحمتو  عن  لباحثةا  متقدأن    قبلو
 :يلي

  لتعلم ا  عملية  ىل إ  تنظر  حيث  ، هادعدإ  يف   لبنائيةا  لتعلما  نظرية  على   ب لكتاا  يعتمد
  تركز و  ،لبيئةا  مع  لفعاو  نشط  ىحنو  على  ايتفاعلوأن    لطلبةا  تدفعو  ءة،بنا  نشطة  كعملية

  لتعلم ا  ءلبنا  ساسيأ  طشر  للمنعلم  لقبليةا  ملعرفةأن ا  تنظرو  ،ملعىنذي ا  لتعلما  ءبنا  على
 .لطلبةا ملعرفة  ألساسيا رحملوا  هي ةفاخلرب ،ملعىنذي ا

  لك وذ  ،نيسياوند بب  ألهليةوا حلكوميةا  إلسالمية ا  جلامعةا  طلبة  يستحدمة  ب لكتاإن ا
 هيم ابرإ  مالك   موال  جلامعة  لطويلةا  ةخلربوا  ت الحتياجاا  حتليل  على  هادعدإ  يف  يبىن  ألنه

  عشرين  من  كثرأ  لطلبتها  ملكثفا  لعربيةا  للغةا  تعليم  تطوير  يف  ماالنج  حلكوميةا  إلسالميةا
 . جلامعةا مرحلة طلبة تشبه  خصائصهم ليتا لدينيةا ملعاهدا طلبة يناسب يضاوأ .سنة

 حمليطةا  لبيئةاا  يف  قعيالوا  لالتصاا  على  رةلقدا  لطلبةا  ب كسا إ  ىلإ   لسلسلةا  فدته
 بغريها  لناطقنيا  معأو    لعربيةا  للغة  لناطقنيا  مع  لتفاعلا  من  لطلبةا  يتمكن  حبيث  ،هبم

 . إلسالميةا ملعلوا سةد را على رةلقدا لطلبةا ب كساإ ىلوإ  ،حتريرو شفهيا

 خاصة   نيسياوندإ  يف  جلامعيةا  ملرحلة ا  يف  لعربيةا  بغري  لناطقنيا  للطلبة  لسلسلةا  توجه
 انلقرا  اءةقر  اتقنوأ  لذينا  للطلبة  لسلسلةا  خصصت .وعامة  سياا  قشر  ب جنوودول  

 . لكرميا
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اهي  ،تعليمية  كتب  بعةأر  ىلإ   لسلسلةا  قسمت   ، لثاينا  ب لكتاوا  ول،ألا  ب لكتا : 
 .بعالر ا ب لكتا وا ،لثالثا ب لكتاوا

حصة لكل    80حصة تقريبا،    320  لسلسلةا  كتب  مجيع  يسرلتد  ملخصصا  لزمنا
 .ملكثفا مجنالربا يف حدوا معا يف لسلسلةا يسرتد  يتم. وبعةرألا لكتبا من ب كتا

  على   ًدرا قا  رس ملدا  جيعل  حتليله  ن فب  الذ  ،ملنهجت ا نامكو  هم أ  سيرالدا  ىحملتوا  يعد
 نأل  ،هلا  ملخططا  افألهدا   حتقيق  على  يساعده  بشكل  رات ملهاوا  رفملعاا  عجممو  تنظيم 

  يف   يفيدهو  رس ملدا  عمل  يوجه   لتحليلوا  منظمة  ات خطو  فق و  تسري   يسيةر لتدا  لعمليةا
 لتحصيليةا  رات الختباا  ءبنا  يف  نايساعدو  ى،حملتوا  عناصر  تناسب  خمتلفة  نشطةأ  حتضري

 .رالختباا يف لتضمينها دةملاا نباجو جلميع  ممثلة عينة رختياا رس للمد ييسر يلذا ألمرا

 . ةللحيا لعربيةا ب لكتا إلمجايلا لتحليلا يلي فيماو

  ةحدو  لكلو  ات،حدو  ااين  على  يتضمن  لسلسلةا  من   ةللحيا  لعربيةا  ب لكتاا  يتألف
 . فيهادروس  سبعة

 :  تيةأ ر موأ ةحدو  كل تشملو

 احلوارات  -1
 املفردات -2
 التركبيب  -3
 االستماع  -4
 الكالم -5
 القراءة  -٦
 الكتابة -7
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 اجلدول الثاين 

 األول   ب لكتا ا - الوحدة يف الكتاب العربية للحياة  

 املوضوع  الوحدة 
 التعارف .1
 األسروة .2
 الّسكن  .3
 األنشطة اليومية  .4
 الدراسة .5
 اهلوةايات  .٦
 العمل .7
 الرحلة  .8

 

التربية.    نكا  يف  يستعمل  الذى  التعليم  كتاب  يف  حتيزا  اجلنس  حممول 
(Litosseliti النساء قليل التصويرى بل ( لطوسيلى مثال نتج من خمتلف البحث أن 

و سواءكانوصفة    ظهوربالسلبية يف  أوصورة.  وعمل  نصل  النساء   ۱يف  وملتبس 
   ۲واملذكر يف دور احمللى والقامة يف كتاب التعليم منحرف اىل غري متعادل.

حتيز    ظواهري  على  ويفهم  ليعلم  التحقيق،  هذا  الباحث  بتألف  وكذالك 
اجلنس. الىت يقع يف كل مادة وأسئلة التمرين ىف كتاب عربية للحياة الذي يستعملة  

 بية درسا كتاب التعليم عربية للحياة جزء االول.بعض املكتب كان تربية اللغة العر

 
1 Litosseliti, L. (2014). Gender and Language Theory and Practice. New York: Routledge. Hal.87 
2 Mursidah. (2013). Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender. Muwazah, 5(2), Hal.168- 

175. 
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 األول   ب لكتا ا -   ة للحيا  لعربية ا   لتعليم ا   ب لكتا ا   يف   ظهور و    :   املبحث الثاين

جنس املذكر والنساء يف الكتاب التعليم. موافقا لستوكطلى   ظهوروهو يظهرحصة و
(Stockdaleو أن  قال  نصى   ظهور(  واإلناث يف  الذكور  بسب مجلة  اىل  أحال  اجلنس 

اجلنس ممكن    ظهوروهلذا فو  ۳وميكن ذلك أسهل اجلهة من متعادل اجلنس على  تدقيق.
 أول النطري نظرا سيطرة اجلنس يف كتاب التعليم.

 االسم الشخص   :   األول (أ

نظر و التعليم ميكن اسم من أن يصري    ظهوراىل  اجلنس يف كتاب 
أواألنثى. الذكر  جنس  اىل  يرجع  املولود  وتسمية  اجلنس،  لنوع    ۴عالمة 

 تقليديا ولكن ميكن األمساء  املستخدم  حمتمل بني اجلنسني. 

وأمساء من يرتب اىل جنس خمصوص ألن ذلك مع أحادى لغة مسة  
وضمري   مقصودة  وكلمة  للجنسني،  اخلاص  وسخصيت  كلمة  اجلنس  أو 

األمساء  كانت  ذلك  سوى  اجلنس.  تفّرق  الىت  الكالم  إلبتداء  تستعمل 
الشخص  تسمية  أيضا، ألن  اجملتمع  باستعمال  باجلنس  املذكورة خمصوصا 

   ۵مع املعني.متعلق بقرينة حضارة اجملت

يف  اإلناث  أو  الذكور  اىل  الشخص  إسم  ستبني  الىت  وهذجداول 
 كتاب العربية للحياة جزء األول.

 االول كمايلى:  جزءيف كتاب العربية للحياة  ذكورهنا أمساء ال

 
3 Stockdale, D.A. (2006). Gender Representation in an EFL Textbook, (Online). Diakses dari 

https://www.birmingham.ac.uk/Documents/collegeartslaw/cels/essays/sociolinguistics/DAStockdale-

Sociolinguistics.pdf 
۴ Barry III, H. dan Harper, A. S. 2005. “The Majority of Female First Names Ended  in A or E 

Throughout the Twentieth Century”, dalam Janice W. Lee (Ed),  Gender Roles (hlm. 117-144). New 

York : Nova Biomedical Books. Hal.136 
۵ Balter, L. (2000). Parenthood in America: A-M. Santa Barbara: ABC-CLIO. Hal.389 
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 اجلدول الثالث 

 الكتاب االول  – أمساء اجلنسني من الرجال يف الكتاب العربية للحياة  

 الرقم  أمساء  الوحدة  الدرس  الصفحة 
.1 حممد  1 3 ۸  
.2 على  2 1 22  
.3 أمحد 2 1 22  
.4 منري  2 1 23  

.5 أمني 2 1 23    
.٦ سعيد  3 1 41  
.7 مصطفي  3 1 41  
.8 ناصر 3 1 42  
.9 مجال 3 1 42  
. 10 سيف الدين 4 1 ٦3  
. 11 عبد الرمحن 4 1 ٦5  
. 12 سلطان  4 1 ٦5  
. 13 لقمان املراجعة - ۸۸  
. 14 رجال املراجعة - ۸۸  
. 15 هدى  املراجعة - ۸۸  
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. 1٦ كرمي املراجعة - ۸۸  
. 17 شاكر املراجعة - ۸۸  
. 18 عثمان املراجعة - 91  
. 19 عمر املراجعة - 92  
. 20 حسان  املراجعة - 93  
. 21 عبد  اهلل 5 1 97  
. 22 عبد الرحيم 5 1 97  
. 23 عثمان 5 1 99  
. 24 موسى ٦ 1 117  
. 25 حيىي ٦ 1 117  
. 2٦ جميد  ٦ 1 118  
. 27 محدان ٦ 1 118  
. 28 فيصل  ٦ ٦ 122  
. 29 زكى ٦ ٦ 122  
. 30 فؤاد ٦ ٦ 124  
. 31 حليم 7 1 143  
. 32 سامل 7 1 143  
. 33 صاح 7 4 149  
. 34 رضى 7 4 150  
. 35 داين  8 1 159  
. 3٦ زين الدين  8 1 1٦1  
. 37 رضوان 8 1 1٦1  
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. 38 قاسم  املراجعة - 191  
. 39 غسان  املراجعة - 191  
. 40 راشد املراجعة - 195  
. 41 إلياس املراجعة - 195  
. 42 يوسف املراجعة - 195  
. 43 حممود  املراجعة - 195  
. 44 سليم املراجعة - 195  
. 45 ألفان املراجعة - 19٦  
. 4٦ زين  املراجعة - 19٦  
. 47 كامل املراجعة - 19٦  
. 48 إندرا املراجعة - 19٦  
. 49 خليل املراجعة - 19٦  
. 50 أمري  املراجعة - 19٦  

 

ويف ذلك اجلدول يدل على أن جنس الذكور تظهر من االمساء  املذكورة  
ىف ماد البحث أو يف سؤال التمرينة يف كتاب العربية للحياة جزء  األول. واسم 

واسم الذكر يظهر    مواد احلوار والقراءة.الشخص الدال على جنس الذكور كثري يف  
 املتكلما أو استهداقا املتكلما اليه.

 االول كمايلى:  جزْء يف كتاب العربية للحياة    اإلناث اهنا أمساء و
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 اجلدول الرابع 

 الكتاب االول   – أمساء اجلنسني من النساء يف الكتاب العربية للحياة  

 الرقم  أمساء  الوحدة  الدرس  الصفحة 
.1 زهرة  1 3 8  
.2 زينب  2 1 21  
.3 مرمي 2 1 21  
.4 فاطمة  3 1 43  
.5 عائشة  3 1 43  
.٦ كرمية 4 1 ٦4  
.7 سيتا 4 1 ٦4  
.8 سّيدة 4 1 ٦5  
.9 زهراء  املراجعة - 88  
. 10 هند 5 1 98  
. 11 نبيلة  5 1 98  
. 12 ثريا 5 1 98  
. 13 خلدة 5 1 100  
. 14 ريين 5 4 10٦  
. 15 يانيت 5 4 10٦  
. 1٦ إيدا 5 4 10٦  
. 17 ميمونة  5 ٦ 110  
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. 18 حليمة 5 ٦ 111  
. 19 سفرية ٦ 1 119  
. 20 ندى ٦ 1 119  
. 21 سفرية ٦ 1 119  
. 22 شريفة ٦ ٦ 122  
. 23 زكية  ٦ ٦ 122  
. 24 رينا 8 1 1٦0  
. 25 ملياء 8 1 1٦0  
. 2٦ زهراء  8 1 1٦0  
. 27 ليندا  8 ٦ 173  
. 28 مجيلة 8 ٦ 173  
. 29 ميسرة 8 ٦ 173  
. 30 ليلى املراجعة - 173  
. 31 ريتا املراجعة - 195  
. 32 راين املراجعة - 195  
. 33 كرمية املراجعة - 195  
. 34 دينا املراجعة - 195  
. 35 سيتا املراجعة - 19٦  
. 3٦ حممودة  املراجعة - 19٦  
. 37 فائزة  املراجعة - 19٦  
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يدل  ذلك اجلدول على أن جنس اإلناث يظهر من أمساء اإلناث 
كما مذكر وكاد يف كل مواد البحث وسؤال التمرينة يف كل باب، اال يف  

السابعة  ال يظهر جنس األناث قط سواء يف حمتوى  املادة أومثل سؤالة،  باب  
 كثرياما يظهر اسم األنثى يف مادة احلوار و القراءة متكلما أومتكلما اليه.

 شخصية اجلنس    :   ثاينال (ب 

وسوى  االسم شخصية اخلاص اجلنس أو كلمة مفصودة اىل كل  
الكلمات بناء على اجلنس ميكن أن تصري عالمة للجنس. وهذا يظهر من  

الكالم. إلبتداء  وكلمة  والضمري  القرابة،  سوف    ۶صلة  الناس  من  وكثري 
واجلد   والزوجة  والزوج  واألم  كاألب  باجلنس  متعلقة  شخصية  يستعمل 
األخرى  الظاهرة  للجنس  اخلاص  وشخصية  واألخت.  واألخ  واجلدة 

 استعمال كلمة أنت أو أنِت ىف املخاطبة.

صية اخلاص للجنس  أو كلمة مقصودة وهذجداول الىت ستبني شخ
 اىل الذكور أو اإلناث يف كتاب العربية للحياة جزء األول.

هنا شخصية  اخلاص للجنس للمذكر يف كتاب العربية للحياة جزء  
 كمايلى: األول 

 اجلدول اخلامس 

 الكتاب االول   – هوية اجلنس من الرجال يف الكتاب العربية للحياة  

 الرقم  املفردات  الوحدة  الدرس  الصفحة 
1-5 .1 طالب  1 1   

.2 أخ 1 1 ٦  
 

۶ Zandern, J. W. V. (1984). Social Psychology: Third Edition. New York: Random House. 
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.3 هو 1 3 8  
.4 أنتَ  1 3 9  
.5 أىب 1 ٦ 15  
.٦ أخي 1 ٦ 15  
.7 جد 2 2 24  
.8 زوج 2 2 24  
.9 عم 2 2 24  
. 10 ابن 2 2 24  
. 11 طالب  3 1 42  
. 12 أستاذ  ٦ 1 141  
. 13 الوالد ٦ 1 142  
. 14 الولد ٦ 1 142  
. 15 مدرس  ٦ 1 145  

 

ويف ذلك اجلدول دال على أن شخصية اخلاص للجنس أو كلمة مفصودة 
( إن كلمة إلبتداء  الكالم Yangللذكر كاد يف كل مادة أوسؤال التمرينة، قال ياع )

تستعمل لداللة االعالم عن شخصية املخاطب وجنسها.وهذا من الكلمات بناء على 
ء الكالمم. وكانت شخصية اجلنس يف كتاب والضمري أوكلمة إلبتدا  ۷عالقة التربية.

 عربية للحياة جزء األول متكلم أومتكلم اليه.

 
7 Yang, C. (2010). Translation of English and Chinese Adressing Term form the Cultural Aspect. 

Journal of Language Teaching and Research, 1(5), hal. 738-742. 
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االول    جزءيف كتاب عربية للحياة    لألنثى  شخصية اخلاص للجنس  كمايأتى
 كمايلى:

 اجلدول السادس 

 الكتاب االول   – هوية اجلنس من النساء يف الكتاب العربية للحياة  

 الرقم  املفردات  الوحدة  الدرس  الصفحة 
.1 طالبة 1 1 1  
.2 أخت 1 3 ٦  
.3 هي 1 3 8  
.4 أنتِ  1 3 8  
.5 أمى 1 ٦ 15  
.٦ أخيت 1 ٦ 15  
.7 جدة 2 2 24  
.8 زوجة  2 2 24  
.9 عمة 2 2 24  
. 10 ابنة 2 2 24  
. 11 مدرسة 5 1 100  

 

البحث  وذلك يدل على األمساء اليت تبني جلنس النساء كانت يف كل مواد  
أوسؤال مترينته. وهذا يظهر من الكلمات بناء على عالقة القرائة والضمري أوكلمة  
إلبتداء الكالم وصورة شخصية  اخلاص للجنس الىت كانت يف كتاب عربية للحياة 

 متكلم أومتكلم اليه. 
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 حاصل التحليل    الثالث :  ( ج 

هاية. بشكل عام، لتمييز الكلمات اليت تظهر لرجال و نساء يف احلروف الن
عادة ما تنتهي الكلمات اليت تشري إىل مصطلحات النساء بعالمة ة وال ميلك الرجال 
عالمة خاصة. مع هذا الترتيب، ال يظهر أيضا أن املفردات اليت تظهر النساء يتم إهنا  
ءها بلكامل تقريبة ة، ولكن هناك بعض الكلمات اليت تشري إىل النساء دون أي  

 عالمة كما هو موضح. 

األول.    كتاب الالعربية للحياة  اصل التحليل علم أن يف كتاب التعليم  على ح
ظهور  اسم الذكر أكثر من اسم األنثى. واسم الشخص ينقسم على الذكر واألنثى 

و وجود  غري  وبينها.  بينه  احملتمل  على شخصية   ظهورواالسم  بناء  الذكر  جنس 
اخلاص للجنس اكثر من جنس األنثى وذلك يرتب على جنس معني ألن بناءه على 

جل اجلنس  لداللة  مقصودة  وكلمة  الضمري  تعيز   ظهور  الكالم  ألبتداء  كلمة  أو  يا 
اجلنس.  وسوى ذلك كانت فيه كلمة مقصودة للجنس املعني تصور له مع خاصية  

 اجلنس املعني.  ظهوراجلنس فيقوى و

و كتاب    ظهوروكان  يف  للجنس    87اجلنس  عالمة  شخصية    2٦أمساء 
 50اخلاص للجنس. واسم الشخص على عالمة اجلنس ينقسم على ثالثة اجلنساىن 

( لأل نثى وصفرا  للجنس ليعلم. وشخصية اخلاص ٪43)   37( اسم للذكر و57٪)
اجلنس     ظهور( لألنثى. وو٪42)  11( للذكر، و  ٪58)  15للجنس على جنساىن  

 سواء كان اسم شخصني عالمة للجنس أوشخصية له أكثره الذكر. 
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 األول   ب لكتا ا -   ة للحيا  لعربية ا   لتعليم ا   ب لكتا ا   دور اجلنس يف    املبحث الثالث : 

دور أحد البحوث املهمة يف دراسة اجلنساىن ألن يتعلق بالنشاطية وأخالق الذكر  
واألنثى يف احمللى أو العامة. ويف االجتماعية دور احمللى مبثال بالنساء ودور العامة بالرجال  
األخرى سواء   االجتماعية  يعد رجال يف  وقد  االجتماعية  نساء يف  يعد  قد  العمل  بل 

دور احمللى العامة للجسني ومع ذلك الن الظن يف االجتماعية تصوير األنثى    يستعمالن
الناشطة يف حمل تقليدى والذكر يف حمل عصرى قد بقى وصوحة يف كل يوم. وأحد 
الفن الذى يوصح فرق الدور املساوى هو التربية. ومادة التدريس الدائرة يف املدارس  

 ۸عامة. والنساء يف حيز احمللى.يدل على أن الرجل كثري النشاط يف حيز ال

التعليم العربية للحياة     األول غالبة الرجل.    الكتابودور العامة يف كتاب 
وقد تكون األنثى يف دور العامة ولو ردون الرجل. وما يلى مثل جنس الذكر واألنثى دائرين 

 (. 15  صحيفة 1يف العامة يف كتاب التعليم العربية للحياة جزء األول ) باب 

 
 صورة األول 

األنثى خمربة     معلم مواظب وأخيت جبنس  الذكر  يدل  على أن أخي جبنس  زذلك 
علية. ومها مساويان يف قطاع العامة وجنس الرجل والنساء يبينات يف منزل دور العامة يف 

 الدوور املعاير.

 
8 Purnomo, A. (2012). Teori Peran Laki-laki dan Perempuan, (Online),   

 (http://download.portalgaruda.org/article.php?article=115317&val=5284),  diakses pada 3 Februari 

2019. 
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يف ولكن يف قطاع العامة النساء التعطى الفرصة كثريا ملنزل دور العامة وإمنا تظهر   
دور رأحد كما ذكر. والرجل يف املادة اآلتى اليزال نيل النوبة ملنزل دور العامة. حيث يعد 

والتى مثال الذى دور عن الرجل لدائى   دورة أفضل من دور احمللى الذى أكثره األنثى.
 (. 153صحيفة   7العامة يف كتاب التعليم العربية للحياة جزء األول ) باب 

 
 لثاين صورة ا 

ومثال املذكور يدل على أن ساملا جبنس الذكر عامل يكتب يف املدينة. وسامل هو  
ووضع النساء يف  كجنس الذكر ينزل دور العامة مكتسب عامال وحيانه حديثة يف املدينة.

 دور احمللى أكثر يف كتاب التعليم العربية للحياة ومثاله قول زكية كنسبة غرفة النوم. 

برز وضع املرأة يف األدوار املنزلية بشكل مهيمن وهو مثال مجلة يف الكتاب 
 (.٦4صفحة  4 باب ) االول كتاب العربية للحياة 
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 صورة الثالث 

وأما الكنس والغسل والتشميس وكواء املالبس احد االعمال يف احمللى. والرجل  
 .كان فيه أيضا ولو دورر النساء

يف مادة احلوار   (٦5صحيفة    4) باب    األولجلد    كما يف كتاب العربية للحياة 
 . كان مخس أعيان أربع الذكور وأحد االنثى
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 رابع صورة ال  

وأما عبد الرمحان وعبداهلل والسلطان واحلبيب ذكورا إجراء الدور يعملون وجيبتهم  
نظافة ككنس البيت وغسل الصحن. وإمنا    نتالميذا، ونسيدة جنساىن أنىت إجراء مجيع دو

 سلطان ينظر بعون عمل سيدة ولوغسل لبسها. ومهاينزالن دور حملى.
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ونقسيم الدور كما تقدم يأكد نظرة االجتماعية أن جدعمل النساء يف حملى  ولو  
 ۹كان الرجل ميكن فعل ذلك يف عمل خمصوص فقط.

أدوار العامة   4األول يوجد فيه    كتاب ودور اجلنس يف كتاب التعليم العربية للحياة 
أدوار احمللى ودور العامة يفصل باجلنسان ومها نشاط الدور العامة الذى يعمل جبنس    5و

فعالية.  (٪25) 1الية، ونشاط الدور العامة الذعايعمل با اآلنثى يفعف (٪75) 3الذكر يف 
 ةفعالي(  ٪40)   2لته  ودور احمللى بكتاب لطيف قسمان نشاط الدور احمللى يف الرجل ومج

ويف هذا الكتاب اليزال ميكن القول .  ةفعالي(  ٪٦0)  3ونشاط الدور احمللى يف النساء ومجلتة  
معادله  اليبعد  الذى  مظهورا  حتيزا  دوره  تقسيم  يف  ألن  جنسه  تقسيم  يف  لطيف  بكتاب 

 والنساء اكثر تبيني بعامل دور احمللى والرجل بالعامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Rachma Meidinar Latupono, Gatut Susanto, (Jurnal) REPRESENTASI GENDER DALAM BUKU 

AJAR BIPA SAHABATKU INDONESIA TINGKAT MAHIR, (Universitas Negeri Malang, BASINDO : 

Volume 3 Nomor 1, 2019) 
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 امس الفصل اخل 

 اخلامتة 

 

 مالخص البحث  . أ 

 ت السابقة تقدم الباحثة النتائج التالية : ناإنطالقا من العرض ومناقشة البيا

أمساء   87  األول  الكتاب   -العربية للحياة  كتاب دراسى  اجلنس يف    ظهور  وكان .1
شخصية اخلاص للجنس. واسم الشخص على عالمة اجلنس    2٦عالمة للجنس  

اجلنساىن   ثالثة  على  و٪57)  50ينقسم  للذكر  اسم  نثى    (43٪)  37(  لأل 
( ٪58)  15وصفرا  للجنس ليعلم. وشخصية اخلاص للجنس على جنساىن  

و   وو  (٪42)  11للذكر،  اسم شخصني    ظهورلألنثى.  كان  سواء  اجلنس  
 الذكر. عالمة للجنس أوشخصية له أكثره 

للحياة  كتاب دراسى  ودور اجلنس يف   .2 فيه    كتاب ال  -العربية  يوجد    4األول 
أدوار احمللى ودور العامة يفصل باجلنسان ومها نشاط الدور   5أدوار العامة و

يف   الذكر  جبنس  يعمل  الذى  العامة  عف  (٪75)  3العامة  الدور  ونشاط  الية، 
اآلنثى يف با  قسمان  بكتاب لطيف  فعالية. ودور احمللى    (٪25)  1الذعايعمل 

يف    ونشاط الدور احمللى  ةيفعال(  ٪40)  2نشاط الدور احمللى يف الرجل ومجلته  
. ويف هذا الكتاب اليزال ميكن القول يف تقسيم ةفعالي(  ٪٦0)  3النساء ومجلتة  

جنسه ألن يف تقسيم دوره حتيزا مظهورا الذى اليبعد معادله والنساء اكثر تبيني  
 بعامل دور احمللى والرجل بالعامة. 

 



68 
 

 

 

 اإلفتراحات  . ب 
التعليم  بناء على حاصل البحث كانت مداخل االقتراي االول شاري كتاب  

العربية للحياة يف املستقبل يستطيع تنظيمه باحتساب حصة حضور جنسان بالعدل.  
ملستفيد   والثاين  أيضا.  بالعدل  مها  ينبغى حضور  والعامة  احمللى  دور  ذلك  وسوى 

سواء يف التعليم   هكتاب التعليم العربية للحياة يرجع مبوة انصاف اجلنس إذايستخدم
واء اجلنس يف تدريس الكتاب العربية للحياة. والثالث  وعمله. حيت ظهر إست  مو التعل

القراءة  يف هذا البحث. مادة للدراسة عن اجلنس يف   راجعرجاء زيادة فكرة وم
اجلنس مع دوره يف هذا البحث    ظهوركتاب التعليم. أما إجراء البحث وتصوير و 

 يستخدم مبادة مقابلة الدراسة سواء. 
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