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تمهيد

شملت الجهود الدولية المبذولة في مجال التعليم على مدى السنوات األخيرة اهتماًما حقيقًيا بالتركيز 
على توفير التعليم للفتيات وكذا على تحصيلهن الدراسي.  وميثل االرتباط اإليجايب بني مستوى الفتاة 

التعليمي ومدى الرفاه االقتصادي الذي تتمتع به هي وأرستها مع مرور الوقت أحد النتائج الثابتة يف مختلف 

السياقات عىل مستوى العامل.  ففي املجتمعات األكرث ثراًء - وبالرغم من العقبات التي تواجهها الفتيات والنساء 

بشكل مستمر يف معظم مناحي الحياة - متكنت النساء عامة من تجاوز الرجال فيام يتعلق بالتحصيل العلمي، 

مبا يف ذلك التعليم الجامعي. وقد ارتبط مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم »وايز« ارتباطًا وثيًقا بالعمل عىل 

دعم الفتيات يف مجال التعليم عىل الصعيد الدويل. وتشتهر كل من الدكتورة سكينة يعقويب والسيدة آن كوتون، 

الحاصلتني عىل جائزة »وايز« للتعليم، بعملهن يف دولة أفغانستان وقارة أفريقيا - عىل الرتتيب، ما يدل عىل ما 

ميكن أن يحققه تحسني املستوى التعليمي للفتيات من تأثي ُمغيَّ للحياة، فضالً عن حامس املجتمعات املحلية يف 

دعم مثل هذه املبادرات.

وقد متخض الرتكيز املكثف عىل قضية تعليم الفتيات عن بحث قضايا الجنسني العامة عىل نطاق أوسع، واستتبع 

الوصول إىل تفاهامت أكرث عمًقا حول هذه القضايا. فربز عىل الساحة تفسيات أكرث دقة تعالج التفاوت بني 

الجنسني يف درجات التحصيل والنجاح األكادميي. وارتفعت نربة التقليل من أهمية اآلراء أو إعادة تدقيق البيانات 

التي تؤكد تأثي »الثقافة« السلبي يف بلدان العامل النامي. ويضطلع املُعلمون وأساليب التدريس واملناهج واألوضاع 

االجتامعية واالقتصادية والجغرافيا ومزيج هذه العوامل وغيها بدوٍر يُسهم يف رسم صورة واضحة للتحديات التي 

يواجهها الشباب يف جميع أنحاء العامل.

وينقل التقرير املشرتك الصادر عن مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي وقمة »وايز« قضايا الجنسني إىل 

مستوى جديد من الفهم، األمر الذي زاد من دقة الصور الخاصة بأنظمة التعليم املتنوعة. ومن خالل عرض 

دراسات حالة تم جمعها من دولة قطر ودولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة ودولة ترينداد وتوباجو 

وجمهورية الدومنيكان والواليات املتحدة األمريكية، فضالً عن احتوائه عىل عدد من املقابالت الشخصية، 

يدفعنا التقرير إىل النظر عن قرب يف التحديات الفريدة التي يواجهها البنني يف العديد من املؤسسات التعليمية.  

وتكشف دراسات الحالة جوانب عن تلك التحديات واألنظمة التعليمية ذاتها التي تتشابك مًعا يف مسارات 

التنمية الفريدة التي تتبعها تلك املجتمعات. وبذلك فإن هذه الدراسات تقدم الكثي من املعلومات املستنية 

للمعلمني واملجتمعات املحلية وصانعي السياسات.  ويستكمل التقرير األبحاث األخرى الحالیة والسابقة التي 

أجریت من قبل »وايز« لبحث موضوعات وقضايا الترسب من التعليم واملهارات ذات الصلة بالوظائف املستقبلية 

وريادة األعامل.

وبينام نتساءل عن أهمية التعليم التقليدي يف هذه األوقات التي تتسم باالضطرابات وعدم اليقني، فإننا نخترب 

باستمرار االفرتاضات وننتهج مقاربات جديدة تتعلق بقضايا الجنسني بحيث تلبي مختلف االحتياجات. وقد 

تطرق التقرير إىل بعٍض من هذه القضايا ومنها: إرشاك أولياء األمور -  وال سيام اآلباء منهم - يف القراءة ألطفالهم 

وإنشاء نظم إدارة بيانات وبرامج التدخل التكميلية لتحديد الفتيان املُعرضني للخطر. ويف هذه التوصيات وغيها 

من التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة، يقطع التقرير شوطًا طويالً يف زيادة تركيزنا عىل قضية الجنسني يف 

إطار جدول األعامل األوسع للتغيي يف مجال التعليم، ويرسم أيًضا مسار املستقبل أمام إجراء املزيد من األبحاث 

واملناقشات املثمرة.

 ستافروس يانوكا

 الرئيس التنفيذي

 مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم »وايز«
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الملخص التنفيذي

على مدى العقّدين الماضّيين، ركَّز صانعو السياسات والمنظمات الدولية إلى جانب العلماء والباحثين، 
من المهتمين بشؤون المساواة بين الجنسين والتعليم، ُجّل جهودهم إزاء القضايا المتعلقة 

باإلناث )البنك الدولي، 2013؛ كينج ووينثروب، 2015(. غي أن نتائج التقييامت الدولية، مصحوبة 
مبجموعة من البيانات عن معدالت االلتحاق بالتعليم العايل، قد أثارت بواعث قلق متجددة بشأن مستوى 

األداء التعليمي لدى الذكور واستبقائهم يف املدارس، ال سيّام الذين ينتمون منهم إىل بيئات اجتامعية واقتصادية 

متواضعة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ]2015 أ(؛ فراير وليفيت، 2010(. وقد أحرزت البنات معّدالت أعىل 

يف األداء مقارنًة بالبنني عىل مدار العديد من السنوات عىل مستوى الرشق األوسط ومنطقة البحر الكاريبي، لكن 

مل تلَق هذه الظاهرة سوى قدٍر قليل من االهتامم عىل الصعيد العاملي )ريدج، 2014؛ مبادرة األمم املتحدة لتعليم 

البنات، 2011(. ومع ذلك، فإنه عىل الرغم من أن الدول يف أوروبا وبعض املناطق األخرى يف العامل قد بدأت تشهد 

كذلك تدنيًا يف مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور واستبقائهم يف املدارس، كان هناك اهتامم متزايد بالنتائج 

األكادميية التي يحققها البنني عىل املستوينّي املحيل والعاملي.

ومن املرجح يف الوقت الراهن أن الذكور يف العديد من الدول، وخاصًة الذين ينتمون منهم إىل بيئات اجتامعية 

واقتصادية متواضعة، يحصلون عىل تعليٍم أقل من اإلناث. ويف عام 2000، حصل عدد أكرب من الذكور عىل مؤهالت 

التعليم العايل مقارنًة باإلناث يف البُلدان التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. لكن تغي هذا الوضع بحلول 

عام 2012، إذ حصلت نسبة %34 من اإلناث عىل شهادات التعليم العايل مقارنًة بنسبة %30 فقط من الذكور 

)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ( وفيام يتعلق مبعدالت اإلنجاز والتحصيل الدرايس، انخفضت 

مستويات الذكور كثياً عن اإلناث يف مجموعة من التقييامت املحلية والدولية )موليس ومارتني وفوي وهووبر، 

2016؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ(. وأشارت نتائج برنامج التقييم الدويل للطالب يف العامل 

)املعروف اختصاراً باسم »بيزا«( يف دورته لعام 2015 إىل حصول البنني عىل معدالت تقل 27 درجة يف املتوسط عن 

البنات يف القراءة، فيام شهدت دولة األردن الفجوة األكرب بني الجنّسني مبعدل 72 نقطة )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2016 أ(. كام أظهر اختبار الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل )بيلز( منطًا مشابًها يف عام 

2011، إذ تفوقت فيه اإلناث مبعدل 16 نقطة، يف املتوسط، مقارنًة بالذكور عىل الصعيد العاملي )موليس ومايكل 

وفوي ودراكر، 2011(. 

وليك نتمكن من فهم أبعاد هذا االتجاه املتزايد، يستعني التقرير الحايل باألدبيات املنشورة وبيانات التقييم الدويل 

املتاحة، إىل جانب إجراء املقابالت ودراسات الحالة عىل املستوى العاملي بهدف دراسة حالة االستمرار النسبية 

ومستويات األداء لدى الذكور يف عملية التعليم. كام يبحث التقرير العوامل املختلفة التي ينتج عنها تّدين معّدالت 

تحصيل الذكور، ويعمد إىل تحليل اآلثار السلبية لهذا التّدين عىل سوق العمل واملجتمع بوجه عام. ومن ثّم، 

يستعرض التقرير هذه القضية بتعمٍق أكرب يف ستة دول، وهي: دولة قطر، واإلمارات العربية املتحدة، وترينيداد 

وتوباغو، وجمهورية الدومينيكان، والواليات املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة، وذلك بهدف فهم بعض 

التحديات الفريدة التي تواجه الذكور يف مختلف املناطق، فضالً عن إلقاء الضوء عىل عدٍد من املبادرات الواعدة 

لدعم تعليم البنني مستقبالً. ويكشف لنا التقرير أنه يف جميع األحوال واملناطق، يقرتن الفقر مع قضايا املساواة 

بني الجنسني، ليؤدي دوًرا كبيًا يف التنبؤ مبستويات اإلنجاز والتحصيل التعليمي، عالوًة عىل وجوب النظر إىل أهمية 

العرق والتقسيامت الجغرافية عند محاولة تفسي معّدالت التحصيل لدى الذكور. 
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وبهدف تناول هذه القضية بصورة أفضل، يؤكد التقرير عىل الحاجة إىل إجراء طائفة من البحوث يف املستقبل، 

التي تراعي ما ييل:

1- تحديد التكاليف املرتتبة عىل تّدين معّدالت التحصيل لدى الذكور والفوائد العائدة من حصولهم عىل 

التعليم الهادف. 

2- تحديد فئات البنني الذين هم يف دائرة الخطر أكرث من غيهم، فهذا من شأنه متكني الجهات التعليمية 

من إعداد وتطبيق الربامج التي تلبي مختلف احتياجاتهم بدالً من تبني منهجية عمل عامة التطبيق 

بدون مراعاة االحتياجات الفعلية، ثم يأيت دور صانعي السياسات يف ضامن حصول الفئات الصحيحة 

من هؤالء الذكور عىل إجراءات التدخل املالمئة لهم. 

وباإلضافة إىل الحّث عىل إجراء املزيد من البحوث جيدة املحتوى التي تركِّز عىل دراسة ضعف مستويات التحصيل 

لدى الطالب الذكور يف مجال التعليم، يخلُص التقرير إىل عرض مجموعة من توصيات السياسات لدعم هؤالء 

الطالب. وينصب تركيز هذه التوصيات عىل أربعة مستويات، وهي: املنزل، واملدرسة أو املنطقة، واملستوى الوطني، 

واملستوى العاملي. وفيام ييل عدًدا من هذه التوصيات: 

المنزل

1- إعداد الربامج املالمئة ألولياء األمور من أجل توفي الوعي الالزم، واالسرتاتيجيات ذات الصلة، للتعامل 

مع اآلثار السلبية الناجمة عن إفراط أبنائهم يف مامرسة األلعاب اإللكرتونية عرب اإلنرتنت.

2- إعداد برامج القراءة بني اآلباء وأبنائهم

المدرسة/المنطقة

1- إطالق برامج إدارة البيانات الفّعالة

2- تقديم مجموعة من برامج التدخل التكميلية التي تستهدف فئات البنني املعرضني ملخاطر تدين 

مستويات التحصيل

3- تدريب املعلمني عىل طُرق وأساليب التدريس التي تراعي االحتياجات التعليمية لهؤالء الذكور

المستوى الوطني

1- متويل البحوث التي تستهدف دراسة القضايا املعنية بحرمان الذكور يف مجال التعليم

2- إطالق الربامج الوطنية التي تشّجع مشاركة اآلباء يف عملية التعليم

3- إطالق املبادرات التي تهدف إىل زيادة أعداد الذكور الذين ينضمون إىل برامج تدريب املعلمني 

وينجحون يف إمتامها
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المستوى الدولي 

1- إنشاء مسار يُركِّز عىل فئات البنني املعرضني للخطورة يف منظمة الرشاكة العاملية من أجل التعليم

2- إنشاء بّوابة إلكرتونية متثّل مركزًا محوريًا لتوفي كافة املصادر املتعلقة بتعليم البنني والرجال

3- منح الجوائز العاملية للربامج املبتكرة التي تدعم فئات البنني املعرضني للمخاطر وأرسهم.

ويف الختام، يلقي هذا التقرير الضوء عىل رضورة إجراء عدٍد أكرب من البحوث عن تّدين مستويات تحصيل الذكور، 

عالوًة عىل رضورة وضع مزيٍد من الربامج التي تركِّز عىل دعم البنني تحديًدا، ال سيّام الذين ينتمون منهم إىل بيئات 

اجتامعية واقتصادية متواضعة. ويف هذا السياق، نؤكد عىل رضورة انخراط البنني يف التعليم، باملساواة مع البنات، 

وليس هذا من أجل تأمني مستقبلهم فحسب، بل مراعاة ملصلحة أرسهم واملجتمع بوجه عام.
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 »ال ُتنى املرأة بالخسارة دامئًا وال يظفر الرجل 

بالفوز دامئًا يف مضامر املساواة بي الجنسّي«. 

 — بانون وكورييا 

)xix 2006، ص(

في تقرير أصدرته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عام 2015 بعنوان »أبجديات المساواة بين 
الجنسين في التعليم، ذكر المؤلفون فيه إنه على مدار القرن الماضي، »أحرزت بلدان المنظمة 

تقدًما كبيًرا في تضييق أو سّد الفجوات القائمة بين الجنسين منذ فترة طويلة في العديد من 
مجاالت التعليم والعمل، بما في ذلك معّدالت التحصيل التعليمي واألجور والمشاركة في سوق 

العمل« )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ، ص 20(. ومل يكن سّد الفجوة القامئة بني الجنسني 
يف مجال التعليم أولوية رئيسية بالنسبة للبلدان األعضاء يف املنظمة وغي األعضاء فحسب، بل كانت تلك أيًضا 

أولوية للمنظامت اإلمنائية الدولية والحكومات التي كرّست قدًرا كبيًا من مواردها بغية ضامن حصول املرأة عىل 

فرص التعليم والعمل عىل نحٍو متساٍو مع الرجل )أونرتهلرت ونورث، 2011(. غي أن هذا التقدم الهائل املُحرز يف 

سد الفجوة بني الجنسني قد طغى عىل ظهور ظاهرة جديدة، أال وهي: حصول الذكور، وخاصًة الذين ينتمون منهم 

إىل بيئات اجتامعية واقتصادية متواضعة، عىل مستويات أقل من التحصيل التعليمي مقارنًة باإلناث؛ ما يدفعهم 

إىل ترك املدارس يف وقت مبكر، وبالتايل يعرضهم ملخاطر البطالة املرتفعة )أوتور وواسيمان، 2013؛ ديربيت 

وبكمن، 2013 ب؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ(. 

وقد شغلت قضية التفاوت بني الجنسني يف التحصيل التعليمي عدًدا من األكادمييني وصانعي السياسات عىل مدار 

الخمسني عاًما املاضية عىل أقل تقدير. وجاءت املخاوف يف بادئ األمر نتيجة الزدهار الحركات النسائية واالعتقاد 

الجازم بأن التعليم ميثّل أحد الحقوق اإلنسانية غي القابلة للترصف لكٍل من الذكور واإلناث )أكر، 1987؛ الجمعية 

العامة لألمم املتحدة، 1948(. ومع هذا، فقد أدىل خرباء االقتصاد بدلوهم بعد ذلك يف املناقشات الدائرة من خالل 

طرح الحجج املتعلقة مبسألة الرأسامل البرشي التي تتمحور فكرتها حول قدرة كٍل من اإلناث والذكور عىل اإلسهام 

يف دفع عجلة النمو االقتصادي للدول )هينامن، 2003؛ شولتز، 1993(. من هنا ظهرت الحاجة إىل رضورة التعامل 

مع كافة املواقف التي يُحرم فيها البنات أو البنني من الحصول عىل التعليم األسايس الذي يساعدهم يف أن يصبحوا 

أعضاًء فاعلني يف سوق العمل. وأعقب هذا البحث إجراء عدٍد من الدراسات التي ركّزت عىل التكاليف اإلضافية 

التي يتكبدها املجتمع، مثل التكاليف التي تعاين منها األجيال بسبب ضعف املستوى التعليمي للمرأة وتأثي ذلك 

عىل تربية األطفال )دانكمي، 1996( أو انخفاض معّدالت العمر املتوقع نظرًا لقلة املعرفة بشأن الرعاية الصحية 

والتغذية األساسية النابعة من تّدين مستوى التعليم )ميا وريتشاردز وكوتلر، 2008(. ومن هذا املنطلق، يظل هناك 

أساًسا رشعيًا تدعمه النتائج البحثية بشأن املخاوف املتعلقة بالتفاوت بني الجنسني يف مجال التعليم، التي ال ميتد 

أثرها لتشمل الفرد فحسب، بل تطال املجتمع كذلك عىل نطاق أوسع.

وعىل الرغم من أنها مل تلق سوى قدٍر يسي من االهتامم، فإن ظاهرة حرمان الذكور يف مجال التعليم ليست أمرًا 

وليد اللحظة. فعىل مدار العقّدين املاضيني، كانت هناك بعض املحاوالت التي قام بها مجموعة من الباحثني لجذب 

االنتباه إىل هذا األمر الذي تحول إىل قضية ذات أبعاد عاملية. وقد نرش البنك الدويل يف عام 2001 تقريرًا له بعنوان 

�Engendering Development: Through Gender Equality in Rights, Resources and Voice” )مراعاة 

املنظور الجنساين يف التنمية من خالل املساواة بني الجنسني يف الحقوق واملوارد والتصويت(، ركَّز فيه تركيزًا كبيًا 

عىل القضايا املتعلقة باملرأة، إال أنه مل يغفل يف الوقت ذاته اإلقرار بأهمية إرشاك الرجل يف عملية التنمية، كام دعا 

إىل »اتخاذ التدخالت الالزمة يف مجال التعليم أو غيها من السياسات االجتامعية التي تستهدف الذكور بدالً من 

اإلناث« )تقرير البنك الدويل، 2001، ص 265(. باإلضافة إىل ذلك، فقد صدر مجلد أسايس يف عام 2006 بعنوان »

�The Other Half of Gender, Men’s Issues in Development” )النصف اآلخر من الجنسني: القضايا املتعلقة 

بالرجل يف عملية التنمية(، أثار فيه بانون وكورييا عدًدا من املخاوف بشأن تآكل الرأسامل البرشي الذكوري نتيجة 
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لتدين مستواهم التعليمي وعدم استمرارهم يف مراحل التعليم. وعىل الصعيد الحكومي، نرُشت مجموعة من 

التقارير يف أسرتاليا واململكة املتحدة ومنطقة البحر الكاريبي يف منتصف وأواخر العقد األول من القرن الحادي 

والعرشين، حيث دعت إىل إيالء اهتامم أكرب بتعليم البنني )التعليم والتدريب 2003؛ مجلس العموم الربيطاين، 

2014؛ وزارة العلوم والتعليم والتدريب 2003؛ اللجنة الدامئة املعنية بالتعليم والتدريب، 2002؛ البنك الدويل 

وأمانة الكومنولث، 2009(، ما نتج عنها إطالق العديد من املبادرات التجريبية ذات الصلة. ومع اقرتاب العقد من 

نهايته، تم إجراء العديد من البحوث املتعلقة بالبنني والرجال، ال سيّام ما يختص مبجال التعليم.

ويف مواجهة ما يُعد مبثابة تراجع عاملي يف مسار الفجوة القامئة بني الجنسني يف مجال التعليم من اإلناث إىل 

الذكور، عادت قضية حرمان الذكور، من الخدمات التعليمية وفرص العمل بصورة أكرب، مرًة أخرى إىل دائرة 

اهتامم صانعي السياسات واألوساط األكادميية. وقد خلصت البحوث الحديثة إىل أن الذكور الذين مل يحصلون 

عىل تعليٍم كاٍف يشّكلون عدًدا كبيًا بني نزالء السجون )هارلو، 2003(، كام أنهم أقل حظًا يف الحصول عىل الرعاية 

الطبية، وأكرث عرضة للوفاة من األمراض التي ميكن الوقاية منها )روس وماسرتز وهومر، 2012(، ناهيك عن تزايد 

احتامالت غيابهم عن أبنائهم ما يُفىض إىل انخفاض النتائج التعليمية التي يحرزها أبناءهم وبناتهم )ماكالناهان 

وتاك وشنيدر، 2014(. وال يؤثر تدين مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور عىل األفراد وأرسهم ومجتمعاتهم 

فحسب، بل يُعتقد كذلك أنه يطال املشهد السيايس بالكامل. وبعد خروج بريطانيا من االتحاد األورويب وانتخاب 

دونالد ترامب رئيًسا للواليات املتحدة األمريكية، باتت قضية الذكور املحرومني من حقوقهم، وخاصًة الطبقة 

العاملة من الرجال البيض، تحظى باهتامم متزايد يف الوقت الراهن عىل الصعيّدين الوطني والعاملي )كون، 

2016؛ ماكينزي، 2016(. وتؤدي املخاوف املتزايدة بشأن التساؤل عن كيفية قيام الذكور املجردين من حقوقهم 

)ومجتمعاتهم كذلك( بالتصويت يف االنتخابات األوروبية املقبلة إىل إثارة زوبعة عىل صفحات وسائل اإلعالم، لكن 

مل يتضح كيف سيترصف صانعو السياسات وماذا عليهم القيام به حيال هذا األمر. 

وبناًء عىل ما سبق، يهدف هذا التقرير إىل سّد الفجوة يف البحوث املكتوبة من خالل تقديم دراسة شاملة عن 

وضع الذكور يف مجال التعليم يف الوقت الراهن، إضافًة إىل التأثيات املحتملة لهذه الظاهرة عىل الذكور واملجتمع 

بوجه عام. وتسرتشد الدراسة بأربعة أسئلة بحثية واسعة النطاق، وهي:

1( ما مدى حرمان الذكور يف مجال التعليم وما الفئات األكرث ترضًرا؟

2( ما اآلثار املرتتبة عىل تدين مستويات األداء التعليمي لدى الذكور؟

3( ما اإلجراءات التي يتم اتخاذها )وما الذي ال يتم القيام به( من أجل التغلب عىل هذه املشكلة يف 

الدول الستة املشار إليها يف الدراسة؟

4( ما هي بعض الحلول التي يستطيع صانعو السياسات تطبيقها للتغلب عىل هذه املشكلة بدون املساس 

بحقوق املساواة الخاصة باإلناث؟ 
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وليك نتمكن من اإلجابة عن هذه األسئلة، استّعنا بالبحوث الحالية والبيانات املستمدة من التقييامت الدولية 

والوطنية، إىل جانب إجراء املقابالت مع مجموعة من األخصائيني والخرباء وصانعي السياسات. 

يقدم الفصل األول ملحة عامة عىل طبيعة الفجوات القامئة بني الجنسني يف مجال التعليم والعوامل املحتملة التي 

تتسبب يف وجودها، وذلك من خالل دراسة املنشورات والبحوث السابقة والبيانات املتعددة املستقاة من مجموعة 

متنوعة من املنظامت الدولية. ويستعرض الفصل الثاين أثر تدين مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور عىل 

سوق العمل واملجتمع بوجه عام، أما الفصل الثالث فيقدم منهجية العمل التي يستند إليها التقرير، فيام تبحث 

الفصول من الرابع إىل السابع هذه القضية مبزيٍد من التعمق من خالل دراسات الحالة لستة من الدول التي 

تعطينا أمثلة عن وجود معدالت كبية من حرمان الذكور يف مجال التعليم، وهذه الدول هي: اإلمارات العربية 

املتحدة، ودولة قطر، واململكة املتحدة، وترينيداد وتوباغو، وجمهورية الدومينيكان، والواليات املتحدة األمريكية. 

كام تستعرض دراسات الحالة كذلك الخصائص والسامت املشرتكة ملجموعة محددة من الذكور يف دائرة الخطر، 

والذين غالبًا ما يتم إغفالهم يف معرض نقاشات السياسات التعليمية عىل مستوى العامل. ويف الختام، يلخص 

الفصالن الثامن والتاسع ما جاء يف الدراسة من خالل عرض التوجهات وتقديم التوصيات إىل صانعي السياسات 

واملنظامت الدولية واألوساط األكادميية.
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كان التعليم عن طريق التعلُم من الكتب أو المخطوطات مجاالً يهيمن عليه الذكور وحدهم فيما مضى 
- وبعبارٍة أكثر دقة، كان ميدانًا يقتصر على الذكور األوفر حظًا وأصحاب المكانة المتميزة )ماثيوز، 

1976(. وكان من عادة الرجال يف روما واليونان قدميًا أن يجتمعون مًعا ملناقشة النظريات الفلسفية املختلفة 
مع مرشديهم ومعلميهم، بينام تعتني النساء غالبًا بشؤون املنزل واحتياجاته )بونر، 1977(. وقد متثّل دور الرجل 

داخل األرسة عىل مر التاريخ يف توفي االحتياجات الالزمة لها )بينارد، 1981(، ولهذا كان الغرض األسايس من تعليم 

الذكور هو ضامن قدرتهم عىل توفي تلك االحتياجات )نولتيمي وآخرون، 2012(. أما الذكور الذين ينحدرون من 

أصول اجتامعية واقتصادية متدنية فكانون يحصلون يف العادة عىل قدٍر معني من التدريب املهني عىل أيدي آبائهم 

أو أحد أفراد األرسة اآلخرين يف مجال التجارة أو الزراعة، فيام تظل اإلناث يف بيوتهن لالعتناء باألطفال وتربيتهم 

)نولتيمي وموجيك وماكلوغلن، 2012(. 

ن به واتّجهن للعمل خارج املنزل )أكر،  ومع قدوم الثورة الصناعية، بدأت اإلناث يف ترك النطاق املنزيل الذي ُحرصِّ

1987(. وأعقب هذا انتشار التعليم العام املجاين يف أوائل القرن العرشين عىل مستوى العديد من دول العامل، 

الذي مكَّن كالً من البنني والبنات من جميع الطبقات من الوصول إىل املعارف واملهارات التي أتاحت لهم - ألول 

مرة يف التاريخ - إمكانية الرتقي االجتامعي، عالوًة عىل فتح املجال لظهور بعض األدوار الجديدة بني الجنسني 

)سكوت، 2008(. كام أسفرت الجهود العاملية املبذولة للنهوض بتعليم البنات عن تحسينات رسيعة يف مستويات 

التحصيل التعليمي للبنات واإلنجاز الذي يحرزنه، ووصل ذلك إىل درجة تفوقهن عىل البنني يف جوانب عّدة من 

مستويات التحصيل التعليمي )اليونيسيف، 2011(. ويف سياق الدول الغربية تحديًدا، نجد أن البنات يتفّوقن حاليًا 

عىل البنني عىل مستوى العديد من املؤرشات التعليمية، مبا يف ذلك سنوات الدراسة )بكمن وديبييت ومكدانيال، 

2008؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ(، ومعدالت إمتام التعليم العايل )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2015 أ(، ومستويات األداء يف التقييامت الوطنية والدولية )داكوورث وسيليجمن، 2006؛ فيجسن 

وهوروود، 1997؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(. ويتم إلقاء الضوء عىل هذه املؤرشات يف األقسام 

التالية من هذا التقرير.

سنوات الدراسة

من الناحية التاريخية، حصل الذكور يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عىل قدٍر أكرب من سنوات 

الدراسة مقارنًة باإلناث، كام يوضح الشكل 1-1 أدناه. وقد زاد عدد السنوات الدراسية بالنسبة للذكور واإلناث 

مبرور الوقت، إال أن الفجوة بني الجنسني ظلت كام هي ومل تُغلق بشكل كامل حتى مجيء القرن الحادي 

والعرشين. وبعد ذلك بدأت السنوات الدراسية لإلناث تفوق الذكور ألول مرة يف التاريخ. 
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الذكور

اإلناث

الشكل 1-1: االتجاهات الخاصة مبتوسط سنوات الدراسة يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من عام 1870 وحتى 2010. 

املصدر: بارو ويل، 2013

وميكن مالحظة ظاهرة مامثلة خارج بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حيث يقل كذلك عدد سنوات 

الدراسة املتوقعة بالنسبة للذكور يف العديد من الدول، وهذا العدد ميثل السنوات املرتقبة لبقاء الطالب يف 

الدراسة. ويوضح الشكل 1-1 أن اإلناث يف كثي من دول العامل1 يقضون يف العادة سنوات أطول يف الدراسة مقارنًة 

بالذكور )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. فعىل سبيل املثال، يبلغ متوسط سنوات الدراسة املتوقعة يف الواليات 

املتحدة األمريكية 17.4 سنة بالنسبة لإلناث، مقابل 15.8 سنة بالنسبة للذكور )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. 

ويف بعض الدول األخرى، تتسع الفجوة أكرث فأكرث، كام هو الحال يف دولة باربادوس حيث مُييض الذكور 13.9 سنة 

يف التعليم مقارنًة باإلناث الاليت يقضني 16.7 سنة يف املتوسط، بفارق ثالث سنوات تقريبًا عن الذكور. ويشي هذا 

 األمر إىل ارتفاع معّدالت استبقاء البنات يف املدارس، وكذلك زيادة احتامالت مشاركتهن يف التعليم العايل.

عدد سنوات الدراسة املتوقعة )بالسنوات(السنةالدولة/املنطقة

الذكوراإلناث

201412.112.2العامل )دول معهد اليونسكو لإلحصاء(

200412.512.1ترينيداد وتوباغو

201413.712.7جمهورية الدومينيكان

201116.713.9باربادوس

201013.312.2دولة قطر

غي متاحغي متاحغي متاحاإلمارات العربية املتحدة

201418.417.5اململكة املتحدة

201417.415.8الواليات املتحدة األمريكية

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016

الجدول 1-1: مقارنة عىل مستوى الدول لسنوات الدراسة املتوقعة بدًءا من املرحلة االبتدائية وحتى مستويات التعليم العايل

1 تم االستعانة باإلحصاءات من هذه الدول نظرًا لدراستها بتفصيل أكرب كدراسات حالة يف الفصول من الرابع وحتى السابع، باستثناء دولة باربادوس.



الفصل   األوللتغُي   مسار   الفجوة   القامئة   بني الجنسني   يف   مجال   التعليم

7

معّدالت إتمام التعليم العالي

إذا نظرنا إىل معّدالت إمتام التعليم العايل، كام هي موضحة يف الشكل 1-2، ميكننا أن نرى حصول عدٍد قليٍل جًدا 

من الذكور أو اإلناث عىل شهادات التعليم العايل يف فرتة السبعينيات من القرن التاسع عرش. ويبني الشكل كذلك 

أن الذكور كانوا أكرث احتامالً للحصول عىل هذه الشهادات مقارنًة باإلناث يف الفرتة من أوائل القرن العرشين وحتى 

تسعينيات القرن ذاته. إال أنه بعد هذه الفرتة حدث تراجع وانعكاس يف ذلك املسار املعهود، إذ رشع عدد أكرب 

من اإلناث يف إمتام تعليمهن العايل مقارنًة بالذكور. وتكتمل هذه البيانات بالتقرير الذي صّدر عن منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية عام 2015، والذي خلصت نتائجه إىل أنه عىل الرغم من حصول عدد أكرب من الذكور عىل 

مؤهالت التعليم العايل مقارنًة باإلناث يف بلدان املنظمة عام 2000، فقد تغي هذا املسار يف عام 2012 بحصول 

نسبة %34 من اإلناث عىل شهادات التعليم العايل مقارنًة بنسبة %30 من الذكور )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2015 أ(. وكام تشي البيانات الواردة يف هذا الشكل، فإن الفجوة القامئة بني الجنسني عىل مستوى التعليم 

العايل ال تزال آخذة يف االزدياد. 
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الشكل 1-2: االتجاهات موضحة بالنسبة املئوية لألشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 إىل 64 عاًما مّمن أكملوا مرحلة التعليم العايل يف 

 بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أثناء الفرتة من 1870 وحتى 2010.

املصدر: بارو ويل، 2013

مستويات األداء في التقييمات الدولية

ال يتخلف الذكور عن اإلناث من حيث سنوات الدراسة فحسب، بل تقل مستويات أدائهم بصورة سيئة يف العديد 

من التقييامت الدولية عىل مستوى مجموعة متنوعة من املقررات الدراسية. ويف دورة برنامج التقييم الدويل 

للطالب )بيزا( لعام 2015، خلصت إحدى الدراسات التي أعدتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عىل مستوى 

عدة بلدان إىل أن البنني قد أحرزوا درجات أقل يف املتوسط مقارنًة بالبنات يف مهارة القراءة يف جميع الدول 

املشاركة بال استثناء )انظر املربع 1-1 لالطالع عىل مزيٍد من املعلومات عن التقييامت الدولية(. ويف مادة العلوم، 

جاء الفارق لصالح البنات يف الدول السبعة التي بها أكرب الفجوات بني الجنسني. وحتى يف مادة الرياضيات، وهي 

من املقررات الدراسية التي عهدنا فيها تفوق البنني عىل البنات، كانت هناك زيادة مطرّدة يف أعداد الدول التي 

تفوقت فيها البنات عىل البنني )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(.
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المربع 1-1: التقييمات الدولية

يف مجال سياسات التعليم الدولية، باتت التقييامت الدولية مصدًرا معتمًدا الستقاء املعلومات من جانب صانعي 

السياسات واألكادمييني عىل حٍد سواء. وقد أتاح تطوير هذه التقييامت الدولية املتنوعة إمكانية إجراء املقارنات 

الطولية يف فرتات زمنية مختلفة وعىل مستوى دول عّدة لإلنجاز األكادميي يف جميع أنحاء العامل. وباإلضافة إىل 

توفري البيانات الالزمة حول مستويات األداء يف مواد الرياضيات والعلوم واإلملام مبهارات القراءة، فإن التقييامت 

الدولية تشتمل أيًضا عىل النتائج التكميلية الستطالعات اآلراء واالستقصاءات التي تقّدم بدورها مجموعة من 

األفكار والرؤى املعّمقة للمعلمني وأولياء األمور وكذلك تحسني أساليب التعلُم لدى الطالب. وقد أسهم هذا 

الّكم الهائل من بيانات املقارنة الدولية املستمدة من هذه التقييامت يف تزايد اإلقبال عليها لدى أوساط الدوائر 

الحكومية وصانعي السياسات منذ إطالقها. ومن أشهر الدراسات املعروفة يف هذا السياق برنامج التقييم الدويل 

للطالب )بيزا( من إعداد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واختبارّي االتجاهات الدولية يف دراسة الرياضيات 

والعلوم )تيمس( والدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة يف العامل )بريلز( من إعداد الرابطة الدولية لتقييم 

التحصيل التعليمي. 

برنامج التقييم الدولي للطالب )بيزا(

برنامج التقييم الدويل للطالب )املعروف اختصاًرا باسم »بيزا«( هو إحدى الدراسات العاملية التي تُعدها منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية كل ثالث سنوات، ويهدف إىل قياس مستويات اإلنجاز والتحصيل لدى الطالب بعمر 

15 عاًما يف ثالثة تخصصات دراسية رئيسية، وهي: الرياضيات، والقراءة، والعلوم. وقد شهد عام 2000 إطالق 

الدورة األوىل من الربنامج يف 28 دولة من بلدان املنظمة و15 دولة رشيكة، ومنذ ذلك الوقت توسع نطاق تطبيق 

الربنامج ليشمل 34 دولة من بلدان املنظمة و31 دولة رشيكة يف آخر دوراته )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

2016 ب(. وُيعد الربنامج يف الوقت الحايل واحًدا من أبرز التقييامت الدولية وأكرثها شموالً عىل مستوى العامل. 

ومام هو جديٌر بالذكر أن نتائج برنامج بيزا املجّمعة عىل مدى العقّدين املاضيني قد أظهرت تفوق البنات بوترية 

مستمرة عىل البنني يف مهارات القراءة عىل مستوى جميع الدول املشاركة بال استثناء، فيام يتفوق البنني بدورهم 

عىل البنات يف مادة الرياضيات يف حوايل %63 من الدول املشاركة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(. 

اختبار االتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم )تيمس( واختبار الدراسة 
الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم )بيرلز(

ُيعد اختباّري االتجاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم )تيمس( والدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة 

يف العامل )بريلز( من التقييامت الدولية التي يديرها مركز الدراسات الدولية يف كلية بوسطن، أحد الجهات التي 

تتبع الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التعليمي. ويقيس اختبار »تيمس« مستويات املعرفة واملهارات يف مادّت 

الرياضيات والعلوم لدى طالب الصف الرابع )ممن تبلغ أعامرهم 10 سنوات عادًة( وطالب الصف الثامن )14 

عاًما(، بينام يقيس اختبار »بريلز« مهارات اإلملام بالقراءة لدى طالب الصف الرابع. وقد أُجري اختبار »تيمس« 

للمرة األوىل عام 1995، ويتم تطبيقه كل أربع سنوات منذ ذلك الحني. أما اختبار »بريلز« فقد ظهر يف وقت الحق 
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عام 2001، ويتم إجراؤه كل خمس سنوات لطالب الصف الرابع. وتُعد االتجاهات الواردة يف اختباّري »تيمس« 

و«بريلز« مشابهة لربنامج »بيزا«، من حيث تفوق البنات يف مهارات القراءة بوجه عام، فيام يتفوق البنني عليهن يف 

مادة الرياضيات )موليس ومارتن وفوي وهوبر، 2016؛ موليس ومارتن وفوي ودراكر، 2011(. 

وعىل الرغم من إقبال الحكومات وصانعي السياسات عىل تطبيق مثل هذه التقييامت الدولية، هناك أيًضا 

مجموعة متزايدة من البحوث التي تنصح بتوخي الحذر بشأن ما ميكن أن تحققه هذه التقييامت من عدمه. فعىل 

سبيل املثال، قد نجد بعض الفائدة يف مقارنة النتائج عىل مستوى العديد من الدول، ولكن من غري املمكن جلب 

اإلصالحات برمتها، ثم نتوقع تحقيق النتائج ذاتها )ستيرن-خاميس ووالدو، 2012(. كام تنطوي هذه التقييامت عىل 

قدٍر من البساطة فيام يتعلق بإصالح التعليم، دون مراعاة الجوانب التاريخية والثقافية واالجتامعية. وعليه ميكن 

القول إنه إذا كان مثة فائدة مرجوة من التقييامت الدولية كمؤرشات دالة عىل مستويات التحصيل الكلّية لدى 

الطالب، تظل الحاجة قامئة لتوفري البيانات ذات الصلة عىل املستوى الوطني واملحيل واملدريس بهدف جمع األفكار 

والرؤى الدقيقة بشأن أنظمة التعليم املحلية. 

وقد ساعد ظهور التقييامت الدولية واتساع نطاق تطبيقها، مثل برنامج بيزا، يف إجراء مقارنات األنظمة التعليمية 

بني العديد من الدول مع مراعاة بعّدي املكان والزمان يف الوقت ذاته. ومن خالل استخدام بيانات برنامج بيزا 

لعام 2015، استطعنا تحديد األمناط العاملية ملستويات التحصيل التعليمي بني الجنسني يف القراءة والرياضيات عىل 

التوايل. وبالنظر إىل الشكل 1-3، الذي يوضح مستويات التحصيل يف القراءة وفًقا لبيانات برنامج بيزا لعام 2015، 

نرى تفوق البنات عىل البنني يف جميع الدول املشاركة. كام يبني الشكل 1-4، الذي يستعرض مستويات التحصيل يف 

مادة الرياضيات، منطًا مختلطًا يظهر فيه تفوق البنات يف 24 دولة فقط من أصل 72 دولة مشاركة، مع عدم وجود 
فارق يف ثالث دول أخرى.2

ارتفاع متوســط الدرجات للبنات
ارتفاع متوســط الدرجات للبن�
تعادل متوســط الدرجات ب� البن� و البنات
دول غ� مشاركة

 الشكل 1-3: خريطة تحديد التفاوت بني الجنسني يف درجات مادة القراءة وفًقا لبيانات برنامج »بيزا.«3

املصدر: ُصممت الخريطة باستخدام موقع mapchart.net بواسطة ميناس، 2017، مع اقتباس البيانات من منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2016أ.

2 عىل الرغم من أن برنامج »بيزا« يشمل مقررات القراءة والرياضيات والعلوم، يركِّز هذا التقرير بشكل أسايس عىل النتائج املحققة يف ماديّت القراءة 

والرياضيات. أما نتائج مادة العلوم فهي مذكورة يف بعض املناطق املحددة.

3 مالحظات: شاركت أربع مقاطعات صينية )وهي، بكني وشنغهاي وجيانغسو وغوانغدونغ( يف برنامج »بيزا«. منطقة سيوداد أوتوناما التابعة للعاصمة 

بوينس آيرس مشمولة يف التظليل الخاص بدولة األرجنتني. حققت البنات متوسط درجات أعىل من البنني يف منطقة ماكاو )يف دولة الصني( وتايبيه الصينية.
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ارتفاع متوســط الدرجات للبنات (24) 
نتائــج الرياضيات وفق برنامج بيزا 2016

ارتفاع متوســط الدرجات للبن� (46) 
تعادل متوســط الدرجات ب� البن� و البنات
دول غ� مشاركة

 الشكل 1-4: خريطة تحدد التفاوت بني الجنسني يف درجات مادة الرياضيات وفًقا لبيانات برنامج »بيزا.«4

املصدر: ُصممت الخريطة باستخدام موقع mapchart.net بواسطة ميناس، 2017، مع اقتباس البيانات من منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2016أ. 

وبهدف االستيعاب الكامل لهذا التفاوت يف التحصيل، قمنا مبراجعة البيانات عىل مستوى 20 دولة من الدول التي 

لديها أكرب الفجوات بني الجنسني يف القراءة وفًقا لبيانات برنامج »بيزا« لعام 2015، باإلضافة إىل مراجعة مستويات 

األداء يف مادة الرياضيات كام يظهر يف الشكل 1-5 أدناه.
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الشكل 1-5: الدول العرشون التي لديها أكرب الفجوات بني الجنسني يف درجات القراءة وفًقا لنتائج برنامج »بيزا« لعام 2015 )باإلضافة إىل 

التفاوت يف مادة الرياضيات(. املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ.

4 مالحظات: شاركت أربع مقاطعات صينية )وهي، بكني وشنغهاي وجيانغسو وغوانغدونغ( يف برنامج »بيزا«. منطقة سيوداد أوتوناما التابعة للعاصمة 

بوينس آيرس مشمولة يف التظليل الخاص بدولة األرجنتني. حققت البنات متوسط درجات أعىل من البنني يف منطقة ماكاو )بدولة الصني(. حققت البنات 

متوسط درجات أعىل من البنني يف تايبيه الصينية.
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ويبني الشكل 1-5 الفجوة األكرب بني الجنسني يف مادة القراءة يف دولة األردن بفارق 72 نقطة )منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، 2015 أ(. كام متيل الدول التي لديها أكرب الفجوات بني الجنسني يف القراءة إىل إظهار تفاوت 

أكرب لصالح البنات يف مادة الرياضيات كذلك، باستثناء دولتّي سلوفينيا واليونان، حيث كان هناك تفاوٌت بفارق 

أربع نقاط لصالح البنني يف سلوفينيا ومل يظهر أي فارق بني البنني والبنات يف اليونان. وقد جاءت ترينيداد وتوباغو 

يف منطقة البحر الكاريبي يف املرتبة السابعة للدول التي لديها أكرب الفجوات بني الجنسني يف مادة القراءة، بينام 

كانت األوىل بني جميع الدول من حيث التفاوت بني الجنسني يف مادة الرياضيات وفًقا لبيانات برنامج »بيزا« 

لعام 2015.

وتتضح مسألة ارتفاع معّدالت تّدين التحصيل التعليمي لدى البنني بصورة جلية عند مراجعة الدرجات التي حصل 

عليها كال الجنسني يف تقييم برنامج »بيزا« استناًدا إىل الكفاءات األساسية، وهي الحد األدىن من مستويات الكفاءة 

املطلوب تحقيقها من جانب الطالب من أجل املشاركة الفّعالة واملنتجة داخل املدرسة واملجتمع )منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، 2016 أ( ففي مادة القراءة عىل سبيل املثال، مل يُخفق عدٌد أكرب من البنني يف الوصول إىل 

مستوى الكفاءة األسايس مقارنًة بالبنات فحسب، بل استطاع عدٌد أكرب من البنات الوصول إىل أعىل مستوى من 

الكفاءة مقارنًة بالبنني يف غالبية الدول التي جرى تقييمها من خالل برنامج »بيزا« )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2016 أ(. وكان الوضع مامثالً يف مادة العلوم، إذ أخفقت نسبة %22 من البنني يف الوصول إىل مستوى 

الكفاءة األساسية، مقارنًة بنسبة %21 من البنات. وباإلضافة إىل ذلك، أشارت نتائج الربنامج إىل تصنيف طائفة أكرب 

من البنني ضمن مجموعة األداء املتّدين يف مادة العلوم عىل مستوى 28 دولة، فيام ُصنف عدد أكرب من البنات يف 

املجموعة ذاتها ولكن عىل مستوى 5 دول فقط )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(.

وتأيت يف الختام مادة الرياضيات، وهي املقرر الدرايس التي عهدنا فيها تفوق البنني عىل البنات، إذ أحرزت مجموعة 

البنني األدىن أداًء درجات أقل من مجموعة البنات األدىن أداًء )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(. وعند 

دراسة نتائج املواد الثالثة مًعا، نجد إخفاق نسبة أكرب من البنني يف الوصول إىل مستوى الكفاءة األسايس مقارنًة 

بالبنات يف كٍل من تقييامت برنامج »بيزا« لعاّمي 2012 و2015 )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2014 

و2015 أ(. وبوجه عام، شّكل عدد البنني 6 طالب من أصل 10 طالب مل يحققوا مستوى الكفاءة األسايس يف أي من 

املواد الدراسية الثالث )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(. وعالوًة عىل ذلك، أظهر البنني تفاوتًا أكرب 

يف مستويات أدائهم مقارنًة بالبنات، ما يشي إىل وجود فجوة أكرب بكثي بني مجموعة البنني األعىل أداًء ومجموعة 

البنني األدىن أداًء مقارنًة مبجموعتّي البنات األعىل واألدىن أداًء عىل الرتتيب. 

وهذا االتجاه الكامن املتعلق باألداء املتدين ملجموعات الذكور هو ما ينبغي أن يحظى باالهتامم الخاص من 

جانب صانعي السياسات، فقد يؤدي تدين مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور إىل إحباطهم وانعزالهم عن 

املجتمع املدريس. وعندما يتعّذر عىل البنني األداء الجيد داخل املدرسة، فإنهم يصبحون أكرث عرضة لضعف نسب 

الحضور )جوتفرايد، 2010(، ما قد يفيض بدوره إىل ترسبهم من الدراسة وانقطاعهم عنها يف نهاية األمر )ماين 

وكالب، 2007؛ رايس، 1999(.5 كام أن البنني الذين يترسبون من دراستهم أكرث عرضة ملخاطر عدم التوفيق يف 

الحصول عىل فرص العمل أو التدريب املالئم )انظر املربع 1-2(، ناهيك عن أن انعزال الذكور عن املجتمع املدريس 

وانفكاك الروابط التي تصل بينهام يؤدي إىل طائفة من السلوكيات املّدمرة داخل املدرسة وخارجها، مبا يف ذلك 

ارتفاع معّدالت تعاطي املخدرات )كروم وهلزر وأنتوين، 1993(، وانتشار العنف )لوشرن، 2003(، والتعرض للسجن 

)التحالف من أجل تعليم متميز، 2013؛ هاربر وماكالناهان، 2004(، باإلضافة إىل ارتفاع معّدالت االنتحار )أبيل 

وكروجر، 2005(. فالتعليم هنا مبثابة آلية وقائية تحمي ضد مجموعة مفرطة من أمناط الحياة الّضارة التي ال تلقي 

بظاللها عىل الفرد فحسب، بل تطال من حوله كذلك. ولذا، فال بد من مراجعة قضية تدين مستويات التحصيل 

التعليمي لدى الذكور مبزيٍد من االهتامم. 

5 عىل سبيل املثال، بلغ معّدل الترسب من الدراسة يف الواليات املتحدة عام 2014 )النسبة املئوية ملن ترتاوح أعامرهم بني 16 إىل 24 عاًما من غي 

امللتحقني بالدراسة أو الحاصلني عىل شهادة التعليم الثانوي( %7.1 بالنسبة للذكور و%5.9 بالنسبة لإلناث )املركز الوطني إلحصاءات التعليم، 2016(.
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المربع 1-2: الشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب

6 زادت أعداد الطالب امللتحقني بالتعليم العايل، بني عاّمي 1970 و2014، إىل ستة أضعاف )اليونسكو، 2016(.

مثة قلق متزايد بشأن الشباب »غري املنخرطني يف التعليم أو العمل أو التدريب«. وقد ظهر هذا التعريف يف 

السنوات األخرية لإلشارة إىل فئة من الشباب الذين يتعّذر تصنيفهم باستخدام الفئات املتعارف عليها للمشاركة يف 

سوق العمل. ففي املايض، كان يتم تصنيف الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 16 إىل 25 عاًما ضمن فئّتي الدراسة 

أو العمل )أو التدريب(. 

ونظًرا الرتفاع معّدالت الترسب املبكر من الدراسة وزيادة نسب البطالة بني الشباب، فإن تزايد أعداد الشباب غري 

املنخرطني يف التعليم أو العمل أو التدريب يشّكل مصدر قلق بالغ عىل مستوى العامل يف الوقت الراهن. وعىل 

الرغم من وجود العديد من العوامل التي أدت إىل نشوء هذه الظاهرة، فإنها تُعزى تحديًدا إىل حالة عدم اليقني 

التي تعصف بأداء السوق االقتصادي فضالً عن تباطؤ مرحلة االنتقال من الدراسة إىل سوق العمل )منظمة العمل 

الدولية، 2015(. ويف عام 2015، وصل العدد اإلجاميل لهؤالء الشباب إىل 38.4 مليون شاب يف دول منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية )كارسيلو وفرنانديز وكونيجز ومينيا، 2015(. ومن أجل التغلب عىل هذه املشكلة، تعهدت 

األمم املتحدة بتقليل نسبة الشباب غري املنخرطني يف التعليم أو العمل أو التدريب بصورة كبرية بحلول عام 2020، 

وذلك يف إطار الهدف الثامن من أهداف التنمية املستدامة لعام 2030، الذي يؤكد عىل »تعزيز النمو االقتصادي 

املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعاملة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع )الجمعية العامة لألمم 

املتحدة، 2015، ص 14(. 

ويؤثر عبء زيادة أعداد الشباب غري املنخرطني يف التعليم أو العمل أو التدريب يف مستويات عّدة: فعىل املستوى 

االجتامعي، من املرجح حرمان هؤالء الشباب من حقوقهم يف املجتمع والوقوع يف براثن الفقر بسبب ذلك. وعىل 

املستوى االقتصادي، فإنهم يشّكلون تكلفة باهظة يتكبدها املجتمع نظًرا ألنهم ال يزالون مستفيدين من الرعاية 

االجتامعية املقدمة لهم دون اإلسهام فعلًيا يف اإلنتاج )املكتب اإلحصايئ للجامعات األوروبية، 2016(. وقد يؤدي 

البقاء لفرتة طويلة من دون تعليم أو عمل أو تدريب إىل آثار سلبية طويلة املدى عىل قدرة هؤالء الشباب عىل 

العمل يف املستقبل أو توفري املورد املايل للعيش، إذ يتعّذر عليهم حينها تزويد أنفسهم باملهارات أو املؤهالت أو 

الخربات التي تسهم يف ترَّقيهم يف سوق العمل )منظمة العمل الدولية، 2015( ويرتبط وضع الشباب غري املنخرطني 

يف التعليم أو العمل أو التدريب ارتباطًا وثيًقا بتّدين مستويات التحصيل التعليمي، نظًرا لعدم حصول %85 من 

هذه الفئة بالكامل عىل مؤهالت التعليم العايل، ناهيك عن حصول %36 منهم عىل شهادات تعليمية ال تتعدى 

املرحلة اإلعدادية )كارسيلو وآخرون، 2015(. ولهذا، ُيرجح تصنيف الشباب ذوي املستويات التعليمية املنخفضة 

الذين ميتلكون خربات عمل قليلة أو معدومة ضمن فئة الشباب غري املنخرطني يف التعليم أو العمل أو التدريب، 

عالوًة عىل وجود خطر أكرب يتمثل يف بقائهم عاطلني عن العمل لفرتة طويلة.

التعليم العالي

عىل الرغم من أن تطبيق التعليم املدريس اإللزامي قد مهد الطريق أمام إتاحة التعليم للجميع، فقد ظل التعليم 

العايل مقترًصا عىل رشيحة املتعلمني الذين مبقدورهم تحمل تكاليف الدراسة بعد إمتام سنوات التعليم اإللزامية 

املمّولة من جانب الحكومة. ومع ذلك، أسهمت املبادرات الحكومية املتنوعة، التي جرى إطالقها عىل مدار 

الخمسني عاًما املاضية بهدف زيادة فرص الحصول عىل التعليم، إىل تّوسع كبي يف قطاع التعليم العايل، فضالً عن 

زيادة هائلة يف أعداد الطالب، وخاصًة اإلناث، امللتحقني بالتعليم العايل يف شتّى أنحاء العامل. 6 ويف عام 1970، بلغ 
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املعّدل الكيل اللتحاق الذكور يف قطاع التعليم العايل عىل مستوى العامل %11.7، مقارنًة بنسبة 8.5 لإلناث )معهد 

اليونسكو لإلحصاء، 2016(. وبحلول عام 2014، بلغت نسبة الذكور امللتحقني بقطاع التعليم العايل %32.8 عىل 

مستوى العامل، ولكن األهم من ذلك أن نسبة اإلناث امللتحقة بهذا القطاع شهدت زيادة قدرها %36.2 )معهد 

اليونسكو لإلحصاء، 2016(، وباتت نسبة اإلناث يف الوقت الراهن تتجاوز نسبة الذكور ألول مرة يف التاريخ. 

ويبني الجدول رقم 1-2 إجاميل معّدالت االلتحاق املتزايدة يف قطاع التعليم العايل عىل مستوى املناطق التي 

حددها معهد اليونسكو لإلحصاء يف الفرتة من عام 2000 وحتى عام 2014. وتُظهر منطقة رشق آسيا واملحيط 

الهادئ زيادة كبية بالنسبة لإلناث عىل وجه التحديد، بزيادة قدرها %30 تقريبًا يف نسبة مشاركة اإلناث )من 

%14.1 إىل %41.1( مقارنًة بنسبة %20.2 فقط بالنسبة للذكور )من %16.8 إىل %37.0( )معهد اليونسكو 

لإلحصاء(. وبحلول عام 2014، زادت أعداد اإلناث امللتحقات بقطاع التعليم العايل مقارنًة بالذكور يف جميع 

املناطق، كام هو موضح يف الجدول 1-2 أدناه، باستثناء جنوب وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكربى )معهد 

اليونسكو لإلحصاء، 2016(. كام ترتفع معّدالت التحاق اإلناث بقطاع التعليم العايل يف أمريكا الشاملية وأوروبا 

الغربية بنسبة مذهلة تبلغ %86.1 مقارنًة بنسبة %67.1 للذكور )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. 

2000200520102014

19.123.828.332.8الذكورالعامل

19.024.830.436.2اإلناث

20.022.624.828.3الذكورالدول العربية

17.121.826.029.6اإلناث

39.452.061.569.4الذكورأوروبا الوسطى والرشقية

46.765.577.079.75اإلناث

22.526.124.125.0الذكورآسيا الوسطى

22.028.025.826.5اإلناث

16.824.427.337.0الذكورمنطقة رشق آسيا واملحيط الهادئ

14.122.128.241.4اإلناث

أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي

20.927.935.439.0الذكور

24.533.645.850.4اإلناث

53.760.667.267.1الذكورأمريكا الشاملية وأوروبا الغربية

66.879.888.386.1اإلناث

10.511.819.623.6الذكورجنوب وغرب آسيا

7.08.714.921.8اإلناث

5.27.09.09.7الذكورإفريقيا جنوب الصحراء الكربى

3.44.76.16.8اإلناث

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016.

الجدول 1-2: الزيادة يف معّدالت االلتحاق الكلّية يف قطاع التعليم العايل حسب تصنيف الجنسني واملنطقة )2000 - 2014(.

ومع زيادة أعداد اإلناث امللتحقات بالتعليم العايل، فمن املرجح أنهن يُكملن تعليمهن للحصول عىل شهادات 

الدراسات العليا مقارنًة بالذكور )باي وتشوي وغيديس وسابل وسنيدر، 2000؛ ديبييت وباكمن، 2013(. فيام يشي 

تشارلز ولوه )2003( إىل أن أعداًدا أقل من الذكور قد يلتحقون بالتعليم العايل بسبب تزايد الشك وعدم اليقني 

بشأن الفائدة االقتصادية التي سيحصلون عليها من هذا التعليم. ومع ذلك، تشي البحوث إىل أن املردود االقتصادي 

لتعليم الذكور يشهد ارتفاًعا مستمرًا )براند وتيس، 2010؛ جيبسن وتورسيك وكوومز، 2009؛ ليميو، 2006(. وعىل 

الرغم من وجود هذه العائدات القوية، ال تزال معّدالت التحاق الذكور بقطاع التعليم العايل منخفضة عىل 
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مستوى العديد من الدول. وبسبب انقطاع الذكور عن مواصلة تعليمهم، فإنهم يحّدون من الفرص املتاحة أمامهم 

لالنضامم إىل سوق العمل، وخاصًة يف ظل التغُي الكبي الذي تشهده متطلبات سوق العمل. ويبحث القسم التايل 

من هذا التقرير بعًضا من العوامل التي قد تؤدي إىل تراجع الذكور عن مواكبة مستويات اإلناث يف مجال التعليم.

7 هناك مجموعة من املناقشات الدائرة حول العوامل الكامنة وراء »تأنيث« مهنة التعليم )بويل، بدون تاريخ(. ومنذ منتصف القرن التاسع عرش يف 

الواليات املتحدة األمريكية، كان غالبية املعلمني من النساء، فيام تذكر بعض البحوث إن املرأة قد بدأت يف امتهان هذا العمل عندما ترك الرجل مهنة 

التدريس سعيًا وراء الوظائف ذات األجور املرتفعة التي انترشت يف أعقاب اندالع الثورة الصناعية )بويل، بدون تاريخ(. وعىل ّمِر التاريخ، أتاحت مهنة 

التدريس للمرأة، يف الواليات املتحدة وغيها من الدول، مصدًرا لتحقيق التمكني املايل يف وقٍت ُمنعت فيه من االلتحاق مبهٍن ووظائف أخرى )بويل، بدون 

تاريخ؛ كيليهر، 2013(.

العوامل المؤثرة على التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم 

تنقسم العوامل التي يؤمل منها تفسي أسباب تّدين مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور إىل فئتني يف العادة، 

وهام: العوامل املدرسية )وتشمل املعلمني، واملناهج الدراسية، وطرق التدريس( و/أو العوامل الدميوغرافية 

)وتشمل الِعرق، والوضع االجتامعي واالقتصادي، واملوقع الجغرايف(. ويرد وصف هذه العوامل بتفصيٍل أكرب يف 

األقسام التالية من هذا التقرير. 

العوامل المدرسية 

المعلمون
تشي البحوث إىل أن املعلم الداعم ميكن أن يكون له أثٌر إيجايب كبي عىل ارتفاع معّدالت التحصيل لدى الطالب 

والحيلولة دون ترسبهم من املدارس )كروننغر ويل، 2001؛ هانوشيك، 2005(. ويقول كارينغتون وماكفي )2008( 

إن بإمكان البنني أن يستفيدوا أمّيا استفادة من وجود معلمني ذكور يحتذون بهم، فاملعلمون الذكور أكرث قدرة عىل 

فهم املشكالت املتعلقة بالبنني والتفاعل معها، ومن ثّم فهم أكرث استعداًدا لتلبية احتياجاتهم التعليمية. ويعزي 

بعض الباحثني هذا التّدين يف التحصيل التعليمي واملشاركة لدى الذكور إىل عدم وجود املعلمني الذكور يف املدارس، 

أو بعبارة أخرى ميكن أن نطلق عليها »تأنيث« مهنة التعليم )مولهوالند وهانسن، 2003؛ بوالك، 1998(.7 وال تزال 

املناقشات قامئة بشأن األثر املحتمل تحقيقه من جانب املعلمني الذكور يف تعلُم الطالب ورفع معّدالت التحصيل 

لديهم، وسوف يظل هذا األمر مجاالً مهاًم إلجراء البحوث املستقبلية )بوساي وباندورا، 1999؛ كارينغتون وتيمز 

ومييل، 2008؛ كروننغر ويل، 2001؛ دويك وديفيدسون ونيلسون وإينا، 1978؛ هوملوند وساوند، 2008؛ مولهولند 

وهانسن، 2003(. 

وقد ال يحصل البنني أيًضا عىل قسٍط واٍف من التعليم بسبب انحياز املعلمني إىل الجنس اآلخر، سواٌء أكان ذلك 

عن وعٍي منهم أم ال. ويف هذا السياق، وجد هارلن )2004( أن معلمّي الطالب الذين ترتاوح أعامرهم من 4 إىل 

18 سنة مييلون إىل إصدار األحكام حول قدرات البنني الدراسية بناًء عىل سوء سلوكهم، ما يؤدي إىل تزايد احتاملية 

حصول هؤالء البنني عىل درجات أقل. إال أنه مل يكن واضًحا ما إذا كان هذا األمر مقترًصا عىل املعلمني أو املعلامت. 

ومن املهم كذلك أن نضع يف اعتبارنا أن الدرجات املمنوحة تشّكل مقياًسا شامالً يراعي العديد من العوامل 

املتنوعة، مبا يف ذلك سلوكيات الطالب داخل الصفوف وأدائهم الدرايس )ديبييت وجيننغز، 2012(.
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المناهج الدراسية
وفيام يتعلق باملناهج الدراسية، يشي أحد املناحي البحثية إىل أن املناهج أصبحت تستهدف اإلناث أكرث من 

الذكور، ما مينحهن قدًرا أكرب من األفضلية وامليزات. فعىل سبيل املثال، يذكر بليتش إن البنني يؤدون يف االختبارات 

بشكٍل أفضل، فيام تؤدي البنات بصورة أفضل يف املساقات التدريسية التي تحتاج إىل التقييم مبرور الوقت. ومثة 

منحى بحثي آخر ينظر يف الطريقة التي تُدرس بها املواد التعليمية، وكيف تسهم فرتات الجلوس املمتدة، مصحوبًة 

بتدوين املالحظات إىل جانب القراءة والكتابة، يف منح اإلناث هذه األفضلية )كورنويل وماسرتد وفان باريس، 

2013؛ جوريان وستيفنز، 2006(. وعىل الرغم مام سبق، مل تتمكن البحوث بعد من كشف الرابط الحاسم الذي 

يفرس وجود هذه االختالفات الكبية بني الجنسني.

ويف إطار وثيق الصلة باملناهج الدراسية، ميكن أن يؤثر الوقت املستغرق يف أداء الواجبات املنزلية يف نجاح الطالب 

دراسيًا. حيث يقيض البنني يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أربع ساعات ونصف يف املتوسط خالل 

األسبوع ألداء الواجبات املنزلية، مقارنًة بالبنات الاليت يقضني خمس ساعات ونصف يف املتوسط أسبوعيًا )منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ(. وأشارت دراسة أخرى يتعلق موضوعها بطالب الثانوية العامة يف الواليات 

املتحدة إىل أن البنني يقضون ساعة أقل يف املتوسط أسبوعيًا ألداء الواجبات املنزلية مقارنًة بالبنات )جيشينسون 

وهولت، 2015(. كام مييل البنني إىل قضاء وقٍت أطول يف استخدام التكنولوجيا من البنات )انظر املربع 3-1 

أدناه حول تأثي األلعاب اإللكرتونية عىل الذكور(. وتقدم البحوث الحالية دليالً قويًا عىل أن الوقت املستغرق يف 

أداء الواجبات املنزلية يرتبط ارتباطًا إيجابيًا مبستويات التحصيل األكادميي )ماو ولني، 2000؛ ولربج، 1991(، ال 

سيّام فيام يتعلق مبادة الرياضيات )تشيام ورشيدان، 2015(، بينام تقل استفادة البنني مقارنًة بالبنات من التأثي 

اإليجايب املكتسب من قضاء الوقت يف أداء الواجبات املنزلية. باإلضافة إىل ذلك، وبالنظر إىل أن كل ساعة من 

الوقت املستغرق أسبوعيًا يف أداء تلك الواجبات ترُتجم إىل درجات تعادل أربع نقاط فأكرث يف املتوسط وفًقا لتقييم 

برنامج »بيزا« )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ(، فإن التفاوت بني الجنسني عىل مستوى أداء الواجبات 

املنزلية إمنّا يعكس انفصال البنني عن مدارسهم، ما قد يفرس لنا - بصورة جزئية عىل األقل - أسباب تّدين أدائهم يف 

التقييامت الدولية.

طرائق التدريس
أما أخر العوامل املدرسية التي تؤثر عىل التحصيل التعليمي لدى الذكور فهو ما يختص بطُرق وأساليب التدريس. 

فقد أشار عدد من الباحثني مّمن درسوا هذه املسألة إىل أن البنني والبنات يستجيبون بصورة أفضل للمامرسات 

الرتبوية املختلفة )جيبس، 2003؛ كينواي وبالكمور ويليس وريني، 1996؛ كروس، 1992؛ ميد، 2006(. ويف حني 

يقول بعض الباحثني بوجود اختالفات طفيفة بني الطرق واألساليب التي يتعلم بها البنني والبنات )ريفرز وبارنت، 

2013(، يرى البعض اآلخر أن هناك اختالفات جوهرية بني الطرق التي يستخدمها كل منهام يف معالجة املعلومات 

)جوريان وباليو، 2003(. وإذا سلّمنا بوجود مثل هذه االختالفات الفطرية بني الجنسني، فمن الطبيعي أن تكون 

هناك بعض املناهج واملقاربات التعليمية التي تؤيت جدواها مع البنني أكرث من البنات. 

وبوجه خاص، يستدعي االتجاه العاملي لرتاجع مستويات البنني عن البنات يف القراءة االهتامم برضورة تحسني 

األساليب املستخدمة إلرشاك البنني يف أنشطة القراءة من أجل املتعة. وتشي البحوث إىل أن تنمية عادة القراءة 

من أجل املتعة ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بارتفاع معّدالت التحصيل الدرايس )كالرك، 2011؛ كالرك ودوجالس، 2011(، 

كام اتضح أن تأثيها عىل نجاح الطالب يف عملية التعليم أقوى من الوضع االجتامعي واالقتصادي ألرسهم )منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2002(. ومع ذلك، تشي بيانات برنامج »بيزا« إىل أن البنات ميِلن إىل االستمتاع 

بالقراءة من أجل املتعة أكرث من البنني )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(. ومبا أن التعلُم يرتكز عىل 

اإلملام مبهارات القراءة السليمة، فإن التمّكن من إجادة القراءة له أثر إيجايب عىل االرتقاء بأداء الطالب يف سائر 

املواد األخرى كذلك. 
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المربع 1-3: تأثير األلعاب اإللكترونية على التعليم

إىل جانب العوامل الدراسية السابقة، يتأثر التحصيل التعليمي أيًضا بالطريقة التي يقيض بها الطالب أوقاتهم خارج 

املدرسة. فقد وجد الباحثون الذين يدرسون بيانات برنامج »بيزا« إىل وجود مجموعة من الفوارق الناشئة بني 

الجنسني التي تُسهم يف عدم حصول البنني عىل قسٍط واٍف من التعليم مقارنًة بالبنات )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2015 أ(. كام اهتم الباحثون تحديًدا بدراسة تأثري األلعاب اإللكرتونية والقراءة وأداء الواجبات املنزلية 

عىل نتائج اختبارات برنامج »بيزا«.

 وبوجه عام، يقيض البنني قدًرا كبريًا من وقت فراغهم يف استخدام أجهزة الحاسوب واإلنرتنت مقارنًة بالبنات 

)شاشاين، 1997(، وخاًصة يف مامرسة األلعاب اإللكرتونية )كويل وكومرب، 2003(. وأشار تقرير ملنظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية عام 2015 إىل أن البنني ال مييلون بشكل كبري إىل قضاء أوقاتهم يف لعب هذه األلعاب فحسب، 

بل من املرجح أنهم ميارسون ذلك يومًيا )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ(. ويوضح الجدول 1-3 أوجه 

االختالف بني الذكور واإلناث يف تفضيل ألعاب الفيديو اإللكرتونية عىل أجهزة الحاسوب، كام يبني أن البنني لديهم 

ميل أكرب ملامرسة هذه األلعاب اإللكرتونية التعاونية مقارنًة بالبنات.

األلعاب اإللكرتونية بني مجموعة العبني )%(األلعاب التي ميارسها العب واحد )%(التكرار )عدد مرات اللعب(

اإلناثالذكوراإلناثالذكور

25.456.129.470.8عدم اللعب مطلًقا أو نادًرا

مامرسة اللعب 

بشكل غي يومي

61.241.35127.0

13.42.619.62.2مامرسة اللعب يومًيا

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2012.

كام يؤثر نوع األلعاب اإللكرتونية التي ميارسها الطالب عىل مستوى تحصيلهم التعليمي؛ ففي املتوسط، أحرز 

الطالب الذين ميارسون ألعاب الفيديو اإللكرتونية مبفردهم من حني آلخر درجات أفضل يف جميع املواد الدراسية 

التي جرى اختبارها يف برنامج »بيزا« مقارنًة بالطالب الذين ميارسون هذه األلعاب مبفردهم أيًضا ولكن بصورة 

يومية، بل وتفوقوا كذلك عىل الطالب الذين مل ميارسوا هذه األلعاب مطلًقا أو نادًرا ما قاموا بذلك )منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ(. ومن ناحية أخرى، حصل الطالب الذين تعودوا مامرسة هذه األلعاب بشكل 

جامعي ومستمر عىل درجات سيئة يف جميع املواد الدراسية التي جرى اختبارها يف برنامج »بيزا« )منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، 2015 أ(.

وال تزال البحوث األوسع نطاقًا حول تأثري األلعاب اإللكرتونية عىل مستويات التحصيل التعليمي لدى الطالب غري 

حاسمة عىل نحو يقيني. فقد وجد الباحثون أن هناك تأثريات إيجابية )بوير وبريالند، 2013؛ برزيبيلسيك وميشكني، 

2016( وتأثريات سلبية )جنتيل ولينش وروه ليندر وولش، 2004؛ سوينج وجينتيل وأندرسون ووولش، 2010( 

لهذه األلعاب عىل التحصيل التعليمي. وعىل الرغم من ذلك، فإن قضاء فرتات طويلة من وقت الفراغ يف مامرسة 

األلعاب اإللكرتونية يعني أن الطالب لن يكون لديهم سوى وقت قليل لالستذكار وأداء واجباتهم املنزلية )كامنغز 

وفاندروتر، 2007(، مبا يسفر عن نتائج سلبية مبارشة بصورة أكرب عىل مستويات التحصيل الدرايس لدى الطالب. 
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العوامل الديموغرافية

8 يشي مصطلح »األمريكيني األصليني« الوارد يف ثنايا هذا التقرير إىل كالً من الهنود األمريكيني وسكان أالسكا األصليني.

يُعد الِعرق/اإلثنية والوضع االجتامعي واملنطقة الجغرافية والنوع الجنيس من العوامل الدميوغرافية األساسية 

املرتبطة بالنجاح الدرايس )أوتور وآخرون، 2015(، وتتضمن األقسام التالية توضيحها مبزيٍد من التفصيل. 

الِعرق / اإلثنية 
تبني لنا البحوث أن الطالب الذين ينتمون إىل مجموعات عرقية/إثنية معينة ليسوا أكرث حرمانًا من حقوقهم 

التعليمية من سائر الطالب اآلخرين يف جميع أنحاء العامل فحسب )دارلنغ-هاموند، 1998(، بل هناك أيًضا فوارق 

بني الجنسني داخل هذه املجموعات ذاتها. وعىل الرغم من أن السكان يف الواليات املتحدة من أصول إفريقية 

والتينية، إىل جانب األمريكيني األصليني8، مييلون إىل تدين مستويات أدائهم مقارنًة بنظرائهم من البيض واآلسيويني، 

فال يزال هناك عدد من الفجوات املؤثرة بني الجنسني يف هذه املجموعات السكانية )أود وفوكس وكيوال راماين، 

2010؛ جينكس وفيليبس، 1998؛ كينج، 2005؛ التقييم الوطني للتقدم يف التعليم، 2016؛ املركز الوطني إلحصاءات 

التعليم، 2016(. ويوضح الشكل 1-6 مستويات األداء املتدين لدى البنني يف القراءة بحسب النوع الجنيس والِعرق 

عىل مستوى الواليات املتحدة يف التقييم الوطني للتقدم يف التعليم، إذ يظهر يف كل مجموعة من املجموعات 

العرقية/اإلثنية تّدين مستويات أداء البنني مقارنًة بالبنات )التقييم الوطني للتقدم يف التعليم، 2016(. وكانت 

الفجوة األصغر بني الجنسني من نصيب األطفال يف مجموعتنّي عرقيتنّي أو أكرث )من أصول عرقية مختلطة(، 

حيث انخفض مستوى البنني عن البنات بخمس نقاط يف املتوسط، بينام شهدت مجموعات السكان األمريكيني 

األصليني الفجوة األكرب، إذ انخفض مستوى البنني عن البنات بفارق 22 نقطة يف املتوسط )التقييم الوطني للتقدم 

يف التعليم، 2016(. وأما داخل املجموعات وفيام بينها، فقد كان أداء البنني أسوأ من البنات، ناهيك عن تّدين 

مستويات أداء أصحاب البرشة امللونة يف املتوسط مقارنًة بالسكان البيض أو اآلسيويني )التقييم الوطني للتقدم يف 

التعليم، 2016(. 
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الشكل 1-6: متوسط درجات مقياس القراءة يف التقييم الوطني للتقدم يف التعليم عىل مستوى الواليات املتحدة بحسب املجموعة العرقية/

اإلثنية والنوع الجنيس )2013(.
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وال تعني مناقشة القضايا املتعلقة بالِعرق أن القضايا املتصلة بالوضع االجتامعي واالقتصادي أقل أهمية منها، 

ذلك أن الطالب الذين ينتمون إىل مجموعات عرقية معينة هم األكرث حرمانًا يف مجال التعليم عندما يرتبط العرق 

والطبقة االجتامعية بنوع الجنس. فيام تشي البحوث إىل أن البنني املنحدرين من أقليات محرومة يتخلفون بصورة 

غي متناسبة يف مجال التعليم )هوفارت، 2003(. 

الوضع االجتماعي واالقتصادي
عىل الرغم من تحديد الوضع االجتامعي واالقتصادي كأحد األسباب الرئيسية املساهمة يف تّدين مستويات األداء 

لدى البنني، فقد أولت البحوث اهتامًما أقل باالتجاهات يف فجوات التحصيل التعليمي الناشئة عن الوضع 

االجتامعي واالقتصادي مقارنًة باالهتامم الذي أولته بفجوات التحصيل املرتبطة باملجموعات العرقية )أوتور 

وفيجليو وكاربونيك وروث وواسيمان، 2015؛ ريردون، 2011؛ مؤسسة ويستات ورابطة دراسات السياسات، 

2001(.9 وتشي البيانات الحالية يف الواليات املتحدة إىل أن »فجوة التحصيل بسبب مستويات الدخل ]يف مجال 

التعليم[... قد زادت اآلن أكرث من ضعف حجم فجوة التحصيل التعليمي املرتبطة مبجموعات السكان البيض 

وأصحاب البرشة امللونة« )ريردون، 2011، ص 5(، واألهم من ذلك أنها تؤثر تأثيًا غي متناسب عىل البنني )أوتور 

وآخرون، 2015(. ويف ظل التغُي الرسيع يف األوضاع واملتطلبات التي يفرضها سوق العمل، يتعرض البنني - وخاصًة 

الفئات املحرومة منهم عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي - إىل زيادة املخاطر يف نظام التعليم. 

كام قام أوتور وآخرون )2015( بدراسة املقارنات بني اإلخوة واألخوات داخل األرسة ووجدوا أن »البيئات الفقية 

التي ينشأ فيها األطفال - سواٌء أكان ذلك عىل مستوى املنزل أو املدرسة أو املجتمع املحيل - تلحق رضًرا كبيًا 

بالبنني عىل وجه التحديد« )ص. 7(. فالذكور الذين ينشئون يف عائالت محرومة هم أكرث عرضة للوقوع يف 

املشكالت الخاصة باالنضباط، وانخفاض الدرجات التي يحصلون عليها يف االختبارات، ناهيك عن انخراطهم يف 

األنشطة اإلجرامية. وفيام يتعلق بالِعرق، وجد املؤلفون أن الفجوة القامئة بني الجنسني تتسع بالنسبة للذكور من 

أصول إفريقية بصفة خاصة، بسبب أنهم أكرث عرضة للتنشئة يف أرس محرومة )أوتور وآخرون، 2015(.

الموقع الجغرافي
أما العامل الدميوغرايف األخي املرتبط بالتفاوت يف مستويات التعليم بني الجنسني فهو املوقع الجغرايف، سواء داخل 

الدول أو فيام بينها. وكام ذُكر آنًفا، أتاح انتشار التقييامت الدولية إجراء املقارنات بني الجنسني يف أنظمة التعليم 

عىل مستوى العديد من الدول. وبالرجوع إىل الشكل 1-4، الوارد أعاله يف هذا الفصل، الذي يبني خريطة مستويات 

التحصيل يف مادة الرياضيات وفًقا لنتائج برنامج »بيزا« لعام 2015 بحسب نوع الجنس يف الدول املشاركة، 

حيث ظهرت بعض األمناط واالختالفات الجغرافية فيام يتعلق بتّدين مستويات التحصيل لدى الطالب. كام توضح 

الخريطة، عىل سبيل املثال، األداء الضعيف نسبيًا للذكور يف مادة الرياضيات عىل مستوى الرشق األوسط ومنطقة 

البحر الكاريبي ودول البلقان وبلدان الشامل األورويب مقارنًة بدول أوروبا الغربية، حيث أحرز الذكور مستويات 

أفضل من األداء. 

كام يظهر دور املوقع الجغرايف داخل الدول كذلك؛ فعىل سبيل املثال، نجد أن الواليات املتحدة األمريكية قد 

شاركت يف برنامج »بيزا« لعام 2015 كدولة وأيًضا عىل مستوى الواليات واألقاليم )والية ماساتشوستس وكارولينا 

الشاملية وبورتو ريكو10(. ومل ينتج عن ذلك اختالف متوسط الدرجات فحسب، بل تغيت كذلك الفجوة القامئة 

بني الجنسني. ويوضح الجدول 1-4 أدناه متوسط درجات برنامج »بيزا« حسب نوع الجنس يف الواليات املتحدة 

9 أسهم تقرير »كوملان« الصادر يف عام 1966 يف جذب االنتباه إىل الدور األسايس الذي يؤديه الوضع االجتامعي واالقتصادي يف تشكيل مالمح التحصيل 

األكادميي لدى الطالب. وقد اهتم التقرير بدراسة التحصيل األكادميي عىل أساس الِعرق واللون والدين واألصول الوطنية، وخلص إىل أن وجود مزيج من 

الطالب الذين ينتمون إىل بيئات اجتامعية واقتصادية متنوعة داخل املدرسة له أهمية تفوق املزيج العرقي يف سياق التحصيل التعليمي لدى الطالب 

)كوملان وآخرون، 1966؛ كاهلينربج، 2016(.

10 مل تشارك سوى املدارس الحكومية يف واليتّي ماساتشوستس وكارولينا الشاملية، فيام شاركت كاًل من املدارس الحكومية والخاصة يف بورتو ريكو 

)املركز الوطني إلحصاءات التعليم التابع ملعهد العلوم الرتبوية، 2017(.
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إىل جانب الواليات/األقاليم الثالثة املشاركة. ففي بورتو ريكو، تفوقت البنات من حيث عدد الدرجات عىل البنني 

يف مواد التقييم الثالث، بينام مل يكن الحال كذلك يف الواليات املتحدة بوجه عام، أو حتى عىل مستوى الواليتني 

اآلخرتني اللتان شاركتا يف الربنامج ومثة فرق آخر ملحوظ يف والية كارولينا الشاملية، حيث تفوق البنني عىل البنات 

بفارق نقطة واحدة فقط يف املتوسط، بينام اتسع هذا الفارق إىل 10 نقاط يف والية ماساتشوستس. وتعكس هذه 

النتائج أهمية دراسة الفوارق الداخلية داخل الدول ذاتها، ورضورة توخي الحذر عند مقارنة البيانات الخاصة 

بدولة معينة. 

بورتو ريكوكارولينا الشامليةماساتشوستسالواليات املتحدة األمريكية 

البناتالبننيالبناتالبننيالبناتالبننيالبناتالبنني

487507518536487513395425القراءة

474465505496474468375382الرياضيات

500493534524503502398407العلوم 

املصدر: املركز الوطني إلحصاءات التعليم مبعهد العلوم الرتبوية، 2017.

الجدول 1-4: متوسط الدرجات حسب نوع الجنس يف برنامج »بيزا« لعام 2015 عىل مستوى الواليات املتحدة األمريكية وماساتشوستس 

وكارولينا الشاملية وبورتو ريكو. مالحظة: تعكس األرقام املكتوبة بخط عريض أصحاب النقاط األعىل من البنني أو البنات.

وبوجه عام، تخلص البحوث إىل وجود مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر عىل مستويات التحصيل لدى 

الذكور، كام تشي إىل أن الذكور الذين ينتمون إىل بيئات معينة هم األكرث عرضة للمخاطر. ومثة املزيد من األدلة 

القاطعة املتعلقة بالوضع االجتامعي واالقتصادي التي تشي إىل أن التفاوتات الكبية عىل مستوى األرسة واملجتمع 

تؤدي بدورها إىل زيادة التفاوتات الصغية عىل مستوى املدارس. بيد أن الحقيقة الواضحة هنا هي تزايد نسبة 

الذكور يف ذيل التقييامت الدولية، وتلَّقيهم لعدد أقل من السنوات الدراسية، ناهيك عن أن احتاملية حصولهم عىل 

شهادات التعليم العايل تقل كثيًا عن اإلناث. ومع وضع هذا األمر يف االعتبار، ننتقل اآلن إىل دراسة اآلثار السلبية 

لتّدين مستويات التحصيل لدى الذكور وانفصالهم عن سوق العمل واملجتمع بوجه عام.
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تناول الفصل السابق مراحل انعكاس مسار الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال التعليم على مدى 
العقود الثالثة الماضية، التي شهدت تراجًعا في عدد سنوات الدراسة المتوقعة بالنسبة للذكور، 
وتّدني مستويات أدائهم في التقييمات الدولية )وخاصًة في القراءة(، فضالً عن تعرضهم لخطر 

التسرب من المدارس واستبعادهم منها بسبب سوء السلوك. ويبحث هذا الفصل كيف أن مشكلة تّدين 
مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور لها آثار بعيدة املدى عىل مستوى قطاع التعليم العايل وسوق العمل 

واملجتمع بوجه عام. كام يركِّز الفصل عىل تراجع نسب الذكور يف قطاع التعليم العايل والطرق التي تؤثر بها 

املتطلبات املتغية لسوق العمل الحديث عىل هؤالء الذكور وأرسهم واملجتمع كذلك، من خالل فرض التحديات 

الجديدة وإبراز جوانب الضعف الكامنة.

11 مثة ارتباط وثيق الصلة بني التعليم وسوق العمل، إذ تسهم املدارس يف تزويد املتعلمني باملهارات املطلوبة للعاملة املنتجة يف سوق العمل. وتوضح 

البحوث أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل مثل سنوات الدراسة )جولدبرج وسميث، 2009(، واملستوى التعليمي )باسكاريال وترينزيني، 2005(، 

واملؤهالت الخاصة )إدجرتون وروبرتس وفون بيلو، 2012( تؤثر عىل مدى نجاح الفرد يف سوق العمل.

الذكور وسوق العمل

شهد قطاع كبي من االقتصاد العاملي عىل مدى العقود العديدة املاضية تحوالً رسيًعا من اعتامده بصورة أساسية 

عىل القطاعات كثيفة العاملة واملوارد، مثل التصنيع التحوييل والزراعة والصناعة، إىل ارتكازه بشكل أكرب عىل 

املعرفة )بويل وسنيلامن، 2004(. وعىل الرغم من أن االقتصاد القديم كان مييل إىل توظيف عدد كبي من العاملة 

غي املاهرة، وغالبيتهم من الذكور، يف قطاعات التصنيع التحوييل والصناعة )أبراسارت، 2015(، فقد أدى تراجع 

التصنيع العاملي وتوقفه يف سوق العمل إىل أن الوظائف الجديدة يف جميع القطاعات االقتصادية تقريبًا، مبا يف 

ذلك قطاعات التصنيع التحوييل والصناعة، باتت تتطلب امتالك مجموعة من املهارات الشخصية الجيدة لدى 

املتقدم لشغل الوظيفة، مثل حل املشكالت والعمل الجامعي والتواصل )دميينج، 2015(، إضافًة إىل اإلملام املتقدم 

مبهارات التكنولوجيا واملؤهالت الفنية )أوتور وواسيمان، 2013(. 

وقد زادت نسبة الوظائف التي تتطلب الحصول عىل مؤهالت التعليم العايل، ومن املتوقع أن تستمر هذه الزيادة 

يف املستقبل )كارنيفيل وسميث وسرتوهل، 2013(. ويعود ذلك إىل زيادة الطلب عىل توظيف القوة العاملة ذات 

التعليم العايل التي متتلك قدًرا أكرب من املهارات والقدرات اإلدراكية األكرث تعقيًدا )جانغل، 2000؛ مورنان وليفي، 

1996؛ شافيت ومولي، 1998(.11 ويرتتب عىل رضورة حصول القوة العاملة عىل مؤهالت التعليم العايل تداعيات 

خاصة عىل الذكور، الذين يقل احتامل حصولهم عىل هذه املؤهالت مقارنًة باإلناث، كام تشي البيانات الواردة يف 

القسم السابق. ونتيجة لذلك، يواجه العاّمل الذكور قلييل املهارات الذين ال ميتلكون املؤهالت التعليمية الالزمة 

صعوبات جّمة يف التنافس عىل نيل الوظائف يف سوق العمل الحديث )أبراسارت، 2015؛ جيستهويزن وسولجا 

وكونسرت، 2011(.

ومع تغُي طبيعة العمل، شهد سوق العمل العاملي تغيًا جذريًا بدوره يف توزيع أعداد الجنسنّي به عىل مدار 

القرن املايض بسبب ارتفاع مستويات تعليم اإلناث، فضالً عن زيادة التوجهات املحايدة بني الجنسني إزاء فرص 

العمل املتوفرة )منظمة العمل الدولية، 2016(. وقد شّقت اإلناث طريقها يف املهن التي يهيمن عليها الذكور 

منذ مثانينيات القرن املايض عىل األقل )أوتور وواسيمان، 2013؛ ميسون ولو، 1988؛ ماكربوم، 1986(. كام تتجه 

اإلناث يف العديد من الدول إىل التوسع يف القطاعات االقتصادية، يف الوقت الذي مييل فيه الذكور إىل البقاء داخل 

القطاعات األكرث استقراًرا أو التي تعاين من التدهور )بورمبوال وكابسوس وباستيلز، 2013؛ مكتب اإلحصاء الوطني 

الربيطاين، 2013(. وأسفرت زيادة أعداد اإلناث يف سوق العمل عن تقلص الفجوة القامئة بني الجنسني فيام يتعلق 

مبعّدالت املشاركة يف القوة العاملة بشكل كبي )البنك الدويل، 2012( وأصبحت هذه النسبة يف طريقها حاليًا 

ملواكبة أعداد الذكور، أو رمبا تجاوزها يف املستقبل القريب.
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ويف الواليات املتحدة األمريكية، توصلت إحدى الدراسات عن أمناط املشاركة يف سوق العمل إىل حدوث تراجع 

بالنسبة للذكور من حيث الدخل واألجور الفعلية املكتسبة وأعداد العاملني عىل مدى العقود الثالثة املاضية 

)أوتور وواسيمان، 2013(. ويشي أوتور وواسيمان )2013( إىل أنه يف حني استطاعت اإلناث من كافة املستويات 

التعليمية تحقيق منو متناسب يف مستويات الدخل الفعلية خالل هذه الفرتة، مل تتمكن سوى مجموعة قليلة من 

الذكور الحاصلني عىل شهادات جامعية من تحقيق منو مامثل لإلناث يف مستويات دخلهم، بينام عاىن الذكور األقل 

تعلياًم فعليًا من انخفاض مستويات الدخل واألجور التي حصلوا عليها. وقد لوحظت بعض االتجاهات املامثلة 

يف إحصاءات العاملة، إذ شهدت أعداد الذكور الذين مل يحصلوا عىل التعليم بعد الثانوي انخفاًضا كبيًا من حيث 

نسبة العاملة إىل عدد السكان، كام واجه الذكور الذين ميتلكون مؤهالت تعليمية بعد املرحلة الثانوية انخفاًضا 

متوسطًا كذلك )أوتور وواسيمان، 2013(. ويف حني أن العاملة ليست من القضايا ذات املحصلة الصفرية، فقد 

تراجعت أعداد الذكور يف الواليات املتحدة مقارنًة باإلناث من حيث زيادة األجور وأعداد العاملني عىل مدى 

الثالثني سنة املاضية. 

ونتيجًة للجمع بني العوامل املذكورة أعاله، طرأ تغي ملحوظ يف املستويات التعليمية لدى القوة العاملة يف الواليات 

املتحدة األمريكية. ويف عام 1975، كام يتضح من الشكل 2-1 أدناه، بلغت نسبة اإلناث الحاصالت عىل شهادات 

جامعية يف سوق العمل %14.1 مقارنًة بنسبة %20.2 من الذكور الحاصلني عىل شهادات جامعية يف العام ذاته 

)مكتب شؤون املرأة يف وزارة العمل األمريكية، بدون تاريخ(.12 ولكن مع حلول عام 2015، زادت نسبة الذكور 

الحاصلني عىل مؤهالت جامعية إىل %36.4، إال أن نسبة اإلناث قد زادت بصورة أكرب لتصل يف الوقت الراهن إىل 

%40.7 من اإلناث الحاصالت عىل شهادات جامعية يف سوق العمل )وزارة العمل األمريكية، 2016(. 
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 الشكل 2-1: نسبة األفراد يف القوة العاملة األمريكية الذين تبلغ أعامرهم 25 سنة فأكرث من الحاصلني عىل شهادات جامعية )1975 و2015(.

املصدر: وزارة العمل األمريكية، 2016.

وال تقترص هذه الظاهرة عىل السياق األمرييك فحسب؛ إذ تشي بيانات املشاركة يف سوق العمل إىل وجود انخفاض 

يف نسب مشاركة الذكور عىل الصعيد العاملي. ويبني الشكل 2-2 االتجاه العاملي ملشاركة الذكور يف سوق العمل 

خالل الفرتة من عام 1990 إىل عام 2014. كام يظهر وجود اتجاه تنازيل كبي عىل وجه التحديد يف أمريكا الشاملية 

وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )البنك الدويل، 2017(. ويوضح املتوسط العاملي الكيّل قلة 

12 مالحظة: يف عام 1890، بلغت نسبة اإلناث املتزوجات العامالت أقل من %5، ولكن زاد هذا العدد ليصل إىل أكرث من %60 يف عام 1990 )جولدين، 

1991(. وعىل الرغم من أن الحرب العاملية الثانية كان يُعزى إليها يف الغالب تغيي الطريقة التي ينظر بها املجتمع إىل اإلناث كعامالت، فقد أظهرت 

البحوث أن العوامل بعيدة املدى، مثل زيادة مستويات التعليم وامتهان املزيد من الوظائف املكتبية، قد أسهمت بشكل كبي يف التحوالت االقتصادية 

لإلناث )جولدين، 1991(.
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نسب املشاركة اآلخذة يف التناقص للذكور يف سوق العمل )البنك الدويل، 2017(. وباملقارنة، يبني الشكل 2-3 اتجاه 

مشاركة اإلناث يف سوق العمل. وعىل الرغم من أن بيانات اإلناث تظهر تنوًعا أكرب عىل املستوى اإلقليمي مع وجود 

العديد من االتجاهات، فقد كانت هناك زيادات ملحوظة يف نسب املشاركة يف بعض املناطق، وهو ما يتناقض 

بشكل صارخ مع االتجاهات التنازلية يف نسب مشاركة الذكور عىل مستوى العامل )البنك الدويل، 2017(. وعند 

تصفية البيانات بحيث تقترص عىل الفرتة من عام 1980 وحتى 2009، نجد أن النسبة العاملية ملشاركة اإلناث يف 

سوق العمل قد زادت مبعّدل %1.6، بينام تراجعت نسبة مشاركة الذكور مبقدار %4.3 )البنك الدويل، 2017(.
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 الشكل 2-2: االتجاهات العاملية لنسب مشاركة الذكور )15 سنة فأكرث( يف سوق العمل خالل الفرتة من 1990 وحتى 2014.

املصدر: البنك الدويل، 2017.
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 الشكل 2-3: االتجاهات العاملية لنسب مشاركة اإلناث )15 سنة فأكرث( يف سوق العمل خالل الفرتة من 1990 وحتى 2014.

املصدر: البنك الدويل، 2017.

كام أدى نقص التعليم وما تاله من تراجع نسب مشاركة الذكور يف سوق العمل إىل ظهور عدد من املشكالت 

االجتامعية األخرى التي أثرّت بصورة غي متكافئة عىل الذكور، وبالتبعية عىل أرسهم واملجتمعات التي يعيشون 

فيها. وتتعلق هذه املشكالت إىل حٍد كبي بالصحة والرتابط األرسي وارتكاب الجرائم.

اآلثار االجتماعية 

الصحة
يؤدي تراجع مستويات تعليم الذكور عن اإلناث وعدم قدرتهم عىل إيجاد الوظائف املستقرة واآلمنة إىل ظهور 

املشكالت األخرى التي تلقي بظاللها ليس عىل هؤالء الذكور فحسب، بل عىل املجتمع بأرسه. ويُشار إىل التحصيل 

التعليمي بوصفه مؤرًشا قويًا عىل تحقيق النتائج الصحية للذكور، ال سيّام عندما يتعلق األمر مبامرسة الرياضة 

والحد من أمناط السمنة )ديفو وسايس وترشش وسيشيني وبورجونويف، 2011؛ ليه وديي، 1997(. وفيام يتعلق 

بالصحة الوقائية، متّكن ليه وديي )1997(، باستخدام الدراسة الجامعية لديناميات الدخل، من إيجاد عالقة قوية 

وإيجابية بني سنوات الدراسة ومامرسة الرياضة بالنسبة للذكور، بخالف اإلناث. وقد وجدت البحوث األخرى أن 

نقص مستويات التعليم قد يرتبط بارتفاع معّدالت البدانة )ديفو وآخرون، 2011(. ومن بني األمثلة عىل ذلك يف 

دولة قطر، حيث يتخلف البنني عن مواكبة البنات يف مستويات اإلنجاز والتحصيل التعليمي )انظر الفصل الرابع(، 

كام يؤثر ارتفاع معّدالت البدانة والسمنة عىل البنني أكرث من البنات. ويف دولة قطر، تعاين نسبة %21 من اإلناث 
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دون سن العرشين من زيادة الوزن أو السمنة، مقارنًة بأكرث من %35 من الذكور )ووكر، 2014(. وتؤدي زيادة 

الوزن أو السمنة إىل تعريض هؤالء الذكور الرتفاع مخاطر اإلصابة باألمراض املتعلقة بأمناط الحياة، مثل السكري 

وارتفاع ضغط الدم، مع تقدمهم يف العمر )بيلامن وإيلرتمان، 2014(.

كام يتعرض الذكور أيًضا الرتفاع مخاطر اإلصابة باملشكالت الصحية والعقلية غي املشّخصة، فيام تقل يف الوقت 

ذاته احتامالت حصولهم عىل املساعدة الطبية )كليي وميكانيك وجرينيل، 1982(. ويف استطالع للرأي تم إجراؤه 

يف الفرتة ما بني 2011 إىل 2013 يف الواليات املتحدة األمريكية، ُوِجد أن أقل من نصف الذكور الذين يعانون من 

االكتئاب أو القلق يسعون إىل الحصول عىل العالج الالزم له، عالوًة عىل ظهور نتائج مامثلة لذلك عىل الصعيد 

العاملي )عفيفي، 2007؛ موزس، 2015(. ونتيجًة لهذا األمر، تزداد معّدالت االنتحار بني الذكور، وهذا هو السبب 

العارش من األسباب الرئيسية املؤدية لحدوث الوفاة يف الواليات املتحدة )املؤسسة األمريكية للوقاية من االنتحار، 

2007؛ منظمة الصحة العاملية، 2016(. ويف املتوسط، يُقِدم 121 شخًصا يف الواليات املتحدة عىل االنتحار يوميًا، 

ويشّكل الذكور نحو 94 شخًصا من هذه الوفيات )املؤسسة األمريكية للوقاية من االنتحار، 2017(. كام ميثل 

انتحار الذكور مصدر قلق يف عدٍد من الدول األخرى، مثل بلدان منطقة البحر الكاريبي. وتزداد معّدالت انتحار 

الذكور بحسب الفئة العمرية عن اإلناث مبقدار أربعة أضعاف تقريبًا يف ترينيداد وتوباغو وجمهورية الدومينيكان 

)منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العاملية، 2014(. 

باإلضافة إىل ذلك، يُعد الذكور أكرث عرضة ملشكالت تعاطي املخدرات من اإلناث )بيكر وهو، 2008(. ويف اململكة 

املتحدة يُرجح إدمان الذكور للكحول مبقدار الضعفنّي، كام يُرجح اإلبالغ عن تكرار تعاطيهم للمخدرات مبقدار ثالثة 

أضعاف مقارنًة باإلناث )مركز معلومات الرعاية الصحية واالجتامعية، 2015(. وقد ُصنّفت نسبة %8.7 من الذكور 

يف اململكة املتحدة ضمن فئة مدمني املرشوبات الكحولية، مقارنًة بنسبة %3.3 فقط من اإلناث )مركز معلومات 

الرعاية الصحية واالجتامعية، 2015(. وفيام يتعلق بتعاطي املخدرات، جرى اإلبالغ عن تكرار تعاطي املخدرات 

لنسبة %4.2 من الذكور، مقارنًة بنسبة %1.4 فقط من اإلناث )مركز معلومات الرعاية الصحية واالجتامعية، 

2013(. وعىل الرغم من أنه مل يتضح بعد ما إذا كان نقص التعليم هو السبب الجذري وراء املشكالت التي يتعرض 

لها الذكور أم ال، فمن املؤكد أنه يزيد من تعقيد تلك املشكالت ويُشي ضمًنا إىل أن الذكور ذوي مستويات التعليم 

املتّدنية هم األكرث عرضة للموت املبكر جرّاء طائفة متنوعة من املضاعفات الصحية )روس وماسرتز وهامر، 2012(، 

ناهيك عن تعرضهم للخطر األكرب املتّمثل يف اضطرارهم للعيش مبفردهم )كاندلر وميسينجر وبومر ولويل، 2007(.

الترابط األسري
يف ظل التوقعات رسيعة التغُي التي يشهدها سوق العمل، يتعّذر عىل الذكور ذوي املستويات التعليمية املتّدنية يف 

الغالب تأمني الحصول عىل راتب كبي أو مستقٍر مبا فيه الكفاية لدعم أرسهم، وقد يثبطهم هذا األمر عن التفكي 

يف الزواج )أوتور وواسيمان، 2013(. وهذا التحدي، مصحوبًا بزيادة أعداد اإلناث يف سوق العمل عىل مستوى 

معظم البلدان الصناعية والقدرة عىل املشاركة التي اكتسبتها اإلناث مؤخرًا، أو ما يُفرتض بأنه جزء من تحمل 

مسؤوليات إعالة األرسة مع الذكور )تشا وثيبود، 2009(، قد أثر بدوره عىل الحياة األرسية واألدوار املنوطة بكٍل من 

الرجل واملرأة داخل األرسة. 

وعىل الرغم من ارتباط هذه العمليات والتغييات فيام بينها عىل نحو معّقد، تتمثّل إحدى النتائج املتصلة بهذه 

التغييات يف زيادة أعداد األرس ذات العائل الوحيد، التي تعولها النساء يف الغالب. ويف عام 1970 يف الواليات 

املتحدة، بلغت نسبة األطفال الذين نشأوا يف أرٍس يعولُها كال الوالّدين %83، فيام تراجعت هذه النسبة إىل 63% 

بحلول عام 2010 )أوتور وواسيمان، 2013(. وشهدت هذه النسبة انخفاًضا أكرب يف بعض املجموعات العرقية 

واإلثنية، مثل األمريكيني من أصل إفريقي، الذين ترىب %29 منهم فقط ألرٍس يعولها كال الوالّدين يف عام 2009 
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)أندرسون، 2014(. وعىل مستوى األرس ذات العائل الوحيد يف الواليات املتحدة عام 2009، بلغت نسبة األرس 

التي تعولها اإلناث %83، بينام بلغت نسبة األرس التي يعولها الذكور %17 )جريل، 2009(. وقد شهدت اململكة 

املتحدة كذلك زيادات حادة يف أعداد األطفال الذين نشأوا يف األرس ذات العائل الوحيد. فمن عام 1996 إىل عام 

2016، كانت هناك زيادة قدرها %18.6 يف أعداد األرس وحيدة األب أو األم يف اململكة املتحدة، فيام زاد عدد األرس 

املتزوجة مبقدار %0.3 فقط )مكتب اإلحصاء الوطني الربيطاين، 2017( ويف عام 2016 يف اململكة املتحدة، كان 

هناك 2.9 مليون أرسة وحيدة األب أو األم، من بينها %86 من األرس التي تعولها اإلناث مبفردها )مكتب اإلحصاء 

الوطني الربيطاين، 2017(. 

ومع استمرار تزايد أعداد األطفال الذين ينشئون يف ظل الحرمان من والّديهم، فقد عكفت البحوث الحديثة عىل 

دراسة اآلثار السلبية التي يخلّفها هذا األمر عىل األرس ذات العائل الوحيد، وخاصًة التي يغيب عنها األب. وقد 

خلص كٌل من ماندارا وموري )2006( وسيغل-رشتون وماكالناهان )2004( إىل أن اآلثار السلبية املرتتبة عىل العيش 

يف األرس وحيدة األب أو األم أشد وطأة عىل البنني من البنات. كام يصف ديربيت وبكمن )2013 ب( كيف أن 

التحصيل التعليمي لدى البنني يبدو مرتبطًا أميّا ارتباط باملوارد األرسية أكرث مام هو عليه لدى البنات، وكيف أن 

وجود األب داخل األرسة من شأنه التأثي إيجابًا عىل البنني من خالل تحسني مهاراتهم السلوكية. ويف هذا السياق، 

يقول أوتور وواسيمان )2013(:

تقل احتامالت زواج الذكور األقل تعلياًم بقدٍر كبري عن الذكور األعىل تعلياًم، لكنهم ليسوا أقل 

منهم يف احتامالت إنجاب األبناء، إذ يتساوى الطرفان يف هذا األمر. ونظًرا النخفاض معّدالت 

زواجهم وتّدين األجور التي يتحصلون عليها، يواجه أبناء هؤالء الذكور األقل تعلياًم احتامالت 

قليلة نسبًيا للعيش يف كنف أرس آمنة عىل املستوى االقتصادي مع وجود كال األبوين... 

ومام يدعو للمفارقة أن الذكور املولودين داخل األرس منخفضة الدخل التي يعولها أحد 

الوالدين فقط - وغالًبا ما تكون املرأة هي العائل يف الغالبية العظمى من الحاالت - يحرزون 

مستويات أداء منخفضة عىل وجه التحديد يف العديد من النتائج التعليمية )ص 7 - 8(.

وبعبارة أخرى، ميكن القول إنه مع زيادة أعداد األرس ذات العائل الوحيد، قد يتأثر البنني أكرث من غيهم بسبب 

هذه الهياكل األرسية الجديدة، ما يزيد من معاناتهم مستقبالً سواٌء يف مجال التعليم وعندما يصيون أباًء يف 

املستقبل. وبصفٍة أساسية، تؤدي الزيادة يف أعداد تلك األرس إىل إفساح املجال أمام حدوث سلسلة متوالية من 

األرضار، إذ مييل البنني الذين نشأوا يف كنف األرس وحيدة األب أو األم إىل الحصول عىل قدٍر ضئيل من التعليم 

إىل جانب قلة الفرص االقتصادية املتاحة أمامهم، وقد يتكرر هذا األمر بدوره مع أبنائهم يف املستقبل )أوتور 

وواسيمان، 2013(. 

وهكذا، نجد أن الذكور األقل تعلياًم والعاطلني عن العمل يتعّذر عليهم يف الغالب تكوين عالقات أرسية مرتابطة، 

ما قد يتسبب بدوره يف حدوث منط متكرر يتعرض فيه أبناؤهم الذكور ملثل ما تعرضوا له )وبطرٍق مختلفة عن 

البنات(. ويؤدي غياب األباء عن أرسهم إىل جانب الحرمان التعليمي إىل جعل هؤالء البنني أكرث ُعرضة لالنخراط يف 

األنشطة اإلجرامية التي تفيض بهم إىل السجن.
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ارتكاب الجرائم 
ترتفع احتامالت ارتكاب الذكور للجرائم أكرث من اإلناث عىل الصعيد العاملي )برويدي وأجنيو، 1997؛ هوفامن، 

2014؛ البنك الدويل وأمانة الكومنولث، 2007(. ويف عام 2014 يف الواليات املتحدة، بلغت نسبة الذكور الذين 

اعتقلتهم السلطات %73 )برنامج إعداد التقارير املوّحدة عن الجرائم التابع ملكتب التحقيقات الفيدرايل األمرييك(. 

كام يشّكل الذكور أيًضا غالبية نزالء السجون عىل مستوى الدولة، ويتعرضون للسجن مبعّدل أعىل 14 مرة من 

اإلناث )وكالة خدمات املحاكم واإلرشاف عىل الجناة، 2014(. ويوضح الشكل 2-4 أن الذكور يشّكلون عدًدا ضخاًم 

من األحداث الجانحني يف مرافق اإلقامة املخصصة لهم يف الواليات املتحدة، فيام ترتفع معّدالت الذكور املسجونني 

من أصول إفريقية ومن األمريكيني األصليني بصورة استثنائية )املركز الوطني إلحصاءات التعليم، 2015(. 
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الشكل 2-4: النسبة يف الواليات املتحدة لكل 100,000 نزيل من األحداث الجانحني يف مرافق إقامتهم، حسب املجموعة العرقية والنوع 

الجنيس )2011(. املصدر: املركز الوطني إلحصاءات التعليم، 2015.

وقد تبني من خالل دراسة مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور يف السجون أن التعليم هو أحد العوامل 

املهمة التي تحمي من الوقوع يف الجرمية والتعرض للسجن. فعىل سبيل املثال، أفادت تقارير مكتب الواليات 

املتحدة إلحصاءات العدالة أن %67 من املحتجزين يف سجون الواليات املتحدة، و%56 من املحتجزين يف السجون 

الفيدرالية، و%69 يف السجون املحلية، مل يكملوا تعليمهم الثانوي. )هارلو، 2003(. وتشي الدراسات أيًضا إىل أن 

التعليم يقلل من احتامالت انخراط الذكور يف األنشطة اإلجرامية ويحد من تعرضهم للسجن )لوكرن وموريتي، 

2003(. وعالوًة عىل ذلك، يُسهم تعليم السجناء أثناء قضائهم لفرتات العقوبة يف تقليل فرص عودتهم إىل ارتكاب 

الجرائم مرة أخرى )فان فيزين، 2017(
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ويف خارج الواليات املتحدة األمريكية، يشّكل الذكور أيًضا غالبية السجناء املحتجزين. ففي ترينيداد وتوباغو 

وجمهورية الدومينيكان، كانت نسبة الذكور %97 من نزالء السجون يف عام 2016 )موجز السجون يف العامل 

ومعهد بحوث السياسات الجنائية، 2016 أ، 2016 ب(. ويف اململكة املتحدة، تزيد احتامالت تعرض الذكور للزج يف 

السجون عن اإلناث بشكل كبي، وقد شّكلت نسبتهم %95 من نزالء السجون يف عام 2016 )ألني ودميبيس، 2016(. 

وباملثل، كانت نسبة الذكور %89 من نزالء السجون يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )مكتب األمم املتحدة املعني 

باملخدرات والجرمية، 2006(. ونعود للقول مرة أخرى بأن نقص التعليم ميثّل سمة شائعة بني نزالء السجون، إذ 

يوجد أكرث من %40 من السجناء يف اململكة املتحدة ميتلكون مهارات يف القراءة والكتابة تعادل املهارات التي 

يكتسبها صبي يف الحادية عرشة من عمره )كريس، 2015(. 

كام أن الذكور أكرث عرضًة الرتكاب جرائم العنف من اإلناث؛ ففي الواليات املتحدة، شّكل الذكور %80 من 

األشخاص املعتقلني بسبب جرائم عنف يف عام 2014 )انظر املربع 2-1 أدناه ملعرفة املزيد عن حوادث إطالق النار 

يف املدارس األمريكية( )برنامج إعداد التقارير املوّحدة عن الجرائم التابع ملكتب التحقيقات الفيدرايل األمرييك، 

2014(. ويف اململكة املتحدة، ارتكب الذكور نسبة %81 من جرائم العنف عىل مستوى الدولة يف الفرتة ما بني 

عاّمي 2012 و2013 )مكتب اإلحصاء الوطني الربيطاين، 2014 أ(. ومن بني هذه الجرائم، كان قرابة نصف الضحايا 

يعتقدون أن الجاين واقع تحت تأثي الكحول، فيام اعتُِقد أن ما يقرب من ربع هؤالء الجناة كانوا تحت تأثي أنواع 

أخرى من املخدرات )مكتب اإلحصاءات الوطني الربيطاين، 2014 أ(. ويؤدي ارتفاع معّدالت جرائم العنف التي 

يرتكبها الذكور إىل تفيش ظاهرة العنف األرسي وسوء املعاملة املنزلية، إذ يشّكل الذكور %93 من مرتكبي هذه 

الظاهرة يف اململكة املتحدة خالل الفرتة ما بني 2013 إىل 2014 )دائرة اإلدعاء امللكية، 2014(. 

 المربع 2-1: حوادث إطالق النار بالمدارس من جانب الذكور ذوي البشرة 
البيضاء في الواليات المتحدة األمريكية

تشتهر الواليات املتحدة بسمعة سيئة فيام يتعلق بحوادث إطالق النار يف املدارس عىل أيدي الطالب الحاليني أو 

السابقني. وقد وقع ما ال يقل عن 160 حادثًا إلطالق النار باملدارس عىل مستوى الواليات املتحدة يف الفرتة ما بني 

2013 وحتى 2015، ما أسفر عن 59 حالة وفاة و124 إصابة )إيفريتاون، 2015(. وتشري البحوث إىل أن نحو 97% 

من مطلقي النار باملدارس كانوا من الذكور، بنسبة %79 من أصحاب البرشة البيضاء )كوهن، 2015(. وكان هؤالء 

الذكور البيض وراء ارتكاب أبشع حوادث إطالق النار باملدارس يف الواليات املتحدة، مثل حادثة إطالق النار من 

برج جامعة تكساس عام 1966 )حيث أقدم طالب جامعي، بعمر 25 سنة، عىل فتح النار من أعىل الربج ليقتل 16 

شخًصا ويصيب 30 آخرين(، ومذبحة مدرسة كولومباين الثانوية عام 1999 )حيث قتل طالبان، يبلغان من العمر 

17 و18 سنة، 13 شخًصا وأصابا 20 آخرين(، ومذبحة مدرسة ساندي هوك عام 2012 )التي راح ضحيتها 28 شخًصا 

- منهم 20 طالًبا - باإلضافة إىل اإلصابات األخرى، عىل يد شخص يبلغ من العمر 20 عاًما( )هيستوري، 2017؛ 

سبونر، 2016؛ فوجل، 2012(. 

وعىل الرغم من إثارة العديد من املناقشات بشأن مراقبة استعامل األسلحة النارية والحد من انتشارها يف أعقاب 

حوادث إطالق النار الجامعي بالواليات املتحدة )عىل سبيل املثال، كريستوف، 2016؛ الييس، 2000(، فال يتم 

إيالء االهتامم دامئًا إىل حقيقة أن مطلقي النار من الذكور يف الغالب، بل ومن أصحاب البرشة البيضاء يف كثري من 
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األحيان )مادفيس، 2014(. وقد أجرى مادفيس )2014( دراسة، مل ُيركز فيها عىل املدارس حينها، بشأن العوامل 

التي يؤمل منها تفسري أسباب إقدام الذكور البيض عىل ارتكاب جرائم القتل الجامعية أكرث من غريهم، ووجد أنه 

»يف حالة العديد من مرتكبي جرائم القتل الجامعية، تتعرض امتيازات الذكورة البيضاء املغايرة لالنهيار يف نهاية 

األمر تحت وطأة إخفاقات التّدين االجتامعي وصفة الذكورة التي تتعرض لإلخضاع...وهنا ال تنقذهم هويتهم 

العرقية البيضاء املتميزة بالرضورة من الوضع االجتامعي واالقتصادي الذي يشهد حراكًا متدنًيا نحو األسفل... )ص 

80(. ومع استمرار التفاوت يف األجور والدخل املكتسب يف الواليات املتحدة )مركز ستانفورد ملكافحة الفقر وعدم 

املساواة، 2011(، فإن التحديات التي يواجهها الذكور املهمشون يف مجال التعليم تتطلب مزيًدا من االهتامم من 

جانب األوساط األكادميية وصانعي السياسات.

وبوجه عام، نجد أن الذكور الذين يعانون من تّدين مستويات التحصيل التعليمي أقل احتامالً لالستمرار يف مرحلة 

التعليم العايل، وأقل قدرة عىل تأمني فرصة عمل مستقرة، وأكرث عرضة ملواجهة مجموعة من املشكالت الجسدية 

والعقلية والصحية، ومن غي املرجح أن تكون لهم عالقات مستقرة، ناهيك عن أنهم أكرث عرضة لدخول السجون. 

وقد استطعنا تحديد املجاالت األساسية التي تنطوي عىل الثغرات الكربى بني الجنسني، والتي تؤدي إىل حرمان 

البنني يف مجال التعليم، وذلك من خالل االستعانة مبجموعة محددة من معايي االختيار. وسوف نقدم يف القسم 

التايل من هذا التقرير منهجية العمل وراء اختيار دراسات الحالة للدول الستة التي أرشنا إليها آنفا. وتستخدم 

دراسات الحالة مجموعة من البيانات ملساعدتنا يف اكتساب فهم أفضل بشأن كيفية حدوث الفجوات القامئة بني 

الجنسني عىل املستوى الوطني و/أو الدويل.
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لكي يتسنى لنا دراسة قضية تّدني مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور بمزيٍد من التفصيل، قررنا 
استخدام أسلوب دراسة الحاالت المتعددة. وتكمن فائدة دراسة الحاالت يف القضايا واملوضوعات التي 

تحتاج إىل تحليل متعمق )كريسويل، 2003( وهي تستخدم عىل نطاق واسع يف إجراء البحوث التعليمية. ويُعرف 

ين )1984( املنهج البحثي الخاص بدراسة الحاالت عىل أنه »استقصاء تجريبي يبحث ظاهرة معارصة يف إطار 

سياقها الفعيل، عندما ال تكون هناك حدوٌد واضحة املعامل بني الظاهرة والسياق، ويجري فيها االستعانة مبصادر 

متعددة من األدلة« )ص 23(. ومن خالل استخدام منهجية دراسة الحاالت، استطعنا دمج البيانات اإلحصائية 

والبحوث الحالية إىل جانب البيانات النوعية املستمدة من املقابالت التي تم إجراؤها، وذلك من أجل اكتساب 

فهم أفضل ألربعة من السياقات املحددة التي يعاين فيها الذكور من تدين مستويات التحصيل التعليمي. وعالوًة 

عىل ذلك، متكَّنا أيًضا من خالل االستعانة بدراسة الحاالت املتعددة عىل مستوى أربعة مناطق مختلفة من مالحظة 

أمناط التشابه أو االختالف املوجودة، وذلك بهدف تقديم صورة أكرث دقة عن تّدين مستويات التحصيل لدى الذكور 

بخالف الدراسات األخرى التي تجري يف إطار نوعي أو كّمي بحت. وعقب دراسة كل حالة من الحاالت، نقوم 

بجمع البيانات مًعا بهدف الوقوف عىل القضايا املشرتكة ومحاولة إيجاد الُسبل املمكنة للميض قدًما يف ثنايا الفصل 

األخي من هذا التقرير.

13 يشي مصطلح الجنوب العاملي إىل الدول النامية التي تقع بصورة رئيسية يف نصف الكرة الجنويب، بينام يشي مصطلح الشامل العاملي إىل الدول 

املتقدمة التي تقع يف نصف الكرة الشاميل.

اختيار الحاالت

من أجل تحديد الحاالت التي سوف نستعني بها، اخرتنا استخدام »إطار املقارنة« من إعداد العاملان براي وتوماس 

)1995( لتحديد ثالثة من معايي االختيار التي ميكن استخدامها إىل جانب البيانات املجّمعة حول مستويات 

تحصيل الذكور. وكان معيار االختيار األول هو املوقع الجغرايف ليك نضمن متثيل دول الشامل والجنوب العامليني13. 

أما معيار االختيار الثاين فقد متثّل يف الوضع االقتصادي واالجتامعي ليك يتضمن التحليل الذي نجريه الدول ذات 

الدخل املرتفع واملنخفض. واملعيار الثالث هو مقدار االهتامم عىل مستوى البحوث والسياسات بقضية الذكور 

عىل الصعيد الوطني، ويشتمل هذا املعيار عىل الدول من كال الطرفني. ومن خالل االستعانة بهذه املعايي الثالثة 

باإلضافة إىل بيانات التقييم الوطنية والدولية، وقع اختيارنا عىل الدول الستة التالية كدراسات للحالة، وهي: 

اإلمارات العربية املتحدة، ودولة قطر، واململكة املتحدة، وترينيداد وتوباغو، وجمهورية الدومينيكان، والواليات 

املتحدة األمريكية. 

وقد قمنا بدراسة تحليلة لإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر وترينيداد وتوباغو وجمهورية الدومينيكان مًعا، 

نظرًا ألن هذه الدول تُعد من الدول صغية الحجم )كرووردز، 2002(. ولهذا، تكون البيانات قابلة للتعميم بصورة 

أكرب عند دراسة دولتنّي بدالً من دولة واحدة يف هذه املناطق. ويف املقابل، نجد أن اململكة املتحدة والواليات 

املتحدة األمريكية، اللتان تعتربان من الدول الكربى، متثالن املناطق التابعة لهام بدرجة أكرب. ويوضح الشكل 1-3 

أدناه معايي االختيار والدول التي جرى دراستها وفًقا لهذه املعايي.
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أوروبا وأمريكا الشمالية: المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية•
الشرق األوسط ومنطقة البحر الكاريبي: اإلمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وترينيداد وتوباغو، وجمهورية الدومينيكان •

المنطقة الجغرافية

مرتفع: المملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، واإلمارات العربية المتحدة، ودولة قطر•
منخفض: ترينيداد وتوباغو، وجمهورية الدومينيكان •

الوضع االجتماعي واالقتصادي

مرتفع: المملكة المتحدة، وترينيداد وتوباغو، وجمهورية الدومينيكان•
منخفض: اإلمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والواليات المتحدة األمريكية •

االهتمام على مستوى السياسات

الشكل 3-1: معايي االختيار ودراسات الحاالت.

إعداد دراسة الحاالت الفردية

ليك نتمكن من دراسة كل حالة من هذه الحاالت دراسًة شاملة، فقد استّعنا بالبيانات التالية: التقارير واملنشورات 

املتوفرة من املصادر األكادميية والحكومية واإلعالمية؛ والبيانات الدولية من برنامج التقييم الدويل للطالب »بيزا«، 

واختبار االتجاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم »تيمس«، واختبار الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم 

القراءة يف العامل »بيلز« )حسب الحاجة(، والبيانات الوطنية حول مجموعة من نتائج الطالب؛ إىل جانب إجراء 

املقابالت مع مجموعة من األخصائيني املشتغلني بالتعليم واألكادمييني وصانعي السياسات. 
لة

حا
 ال

سة
درا

التقارير والمنشــورات الحالية

المقابــالت مــع األخصائيين وصانعي السياســات واألكاديميين

البيانات المســتمدة من التقييمات الوطنية والدولية

الشكل 3-2: املعلومات املستخدمة يف دراسات الحاالت.
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األدوات واختيار األفراد الذين ُأجريت معهم المقابالت

يف إطار استقاء مجموعة كبية من الرؤى ووجهات النظر املتنوعة عن املوضوع محل الدراسة، وقع اختيارنا عىل 

األفراد الذين أجرينا معهم املقابالت بناًء عىل من ينطبق عليهم وصٌف )أو أكرث( من التوصيفات التالية، وهي 

أن يكونوا من األخصائيني املشتغلني بالتعليم أو صانعي السياسات أو األكادمييني. كام راعينا رضورة أن يكون من 

جرت مقابلته قاطًنا يف الدولة ذاتها محل الدراسة و/أو أن يكون خبيًا داخل هذه الدولة )اتضح ذلك من خالل 

خربات العمل أو املنشورات السابقة(. وقد جرى تحديد األفراد املحتمل إجراء املقابالت معهم من خالل بيانات 

االتصال املتاحة والبحث عرب اإلنرتنت إىل جانب التوصيات املقدمة بشأنهم من جانب الخرباء اآلخرين يف نفس 

املجال. ونظرًا للمتطلبات التي متليها طبيعة هذا البحث، فقد استخدمنا طريقة مالمئة الختيار األفراد مقسمة إىل 

فئات بدالً من اللجوء إىل االختيار العشوايئ، واشتملت هذه الفئات عىل البلد األصيل ملن قمنا مبقابلته وما لديه 

من خربات. ثم بدأنا يف التواصل مع حوايل 54 شخًصا من املرشحني إلجراء املقابالت معهم عن طريق بريدهم 

اإللكرتوين، وقد وافانا 30 شخًصا منهم بالرد، ليتم يف النهاية إجراء املقابالت مع 23 شخًصا )انظر الجدول 3-1 أدناه 

ملعرفة تقسيم األشخاص الذين أجرينا املقابالت معهم بحسب الدولة(.

اإلمارات العربية  

املتحدة ودولة قطر

ترينيداد وتوباغو اململكة املتحدة

وجمهورية الدومينيكان

الواليات 

املتحدة األمريكية

اإلجاميل

764623العدد

الجدول 3-1: األفراد الذين أجريت معهم املقابالت بحسب الدولة.

كام تحدثنا إىل مثانية مسؤولني من صانعي السياسات، من بني 23 شخًصا جرى مقابلتهم، مبا يف ذلك ممثلني 

عن وزارات الرتبية والتعليم وكبار املديرين لدى الهيئات التنظيمية الحكومية واملسؤولني عن مبادرات التعليم 

الحكومية وكبار األعضاء يف مؤسسات الفكر والرأي. وعالوًة عىل ذلك، أجرينا عدًدا من املقابالت مع عرشة 

أكادمييني من مختلف الجامعات يف الدول املشار إليها، وكٌل منهم ميتلك خربات ذات صلة وثيقة بقضايا الذكور 

يف مجال التعليم و/أو قام بإجراء بحوثه الخاصة عن هؤالء الذكور. ويف النهاية، أجرينا مقابالت مع خمسة أفراد 

من األخصائيني التعليميني الذين عملوا مع البنني، وذلك بهدف التعرف بشكل أكرب عىل النجاحات التي أحرزوها 

والتحديات التي واجهتهم يف التغلب عىل تّدين مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور، إىل جانب تسجيل 

اقرتاحاتهم بشأن املبادرات املستقبلية الالزمة لدعم هؤالء الذكور يف مجال التعليم.

وبهدف الحرص عىل ضامن االتساق يف جميع املقابالت التي أجريناها، فقد استّعنا بنموذج استبيان شبه مّوحد مع 

جميع املشاركني. واشتمل هذا النموذج عىل 17 سؤاالً ميكن االطالع عليها يف امللحق )1( من هذا التقرير. وتجدر 

اإلشارة إىل أن الباحثني الذين عكفوا عىل إجراء هذه الدراسة حاصلني عىل االعتامد من مبادرة التدريب املؤسيس 

التعاوين)CITI( ، وقد قاموا باستخدام املعايي التي أقرتها املبادرة إلجراء البحوث التي تشمل البرش. 
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جمع البيانات 

بدأت عملية البحث بجمع األدبيات واملنشورات املتعلقة بالنتائج التعليمية التي أحرزها الذكور يف الدول محل 

الدراسة عىل مدى العقود القليلة املاضية، باإلضافة إىل آثار هذه النتائج يف سوق العمل واملجتمع. وشملت هذه 

العملية تحليل املقاالت الصحفية واملنشورات التي أصدرتها املؤسسات الدولية ووثائق السياسات الحكومية 

الرسمية وتقارير مؤسسات الفكر والرأي واملقاالت اإلعالمية وغيها. وقد عكفنا عقب االنتهاء من تجميع هذه 

األدبيات عىل دراسة مجموعات البيانات ذات الصلة من البحوث الحالية إضافًة إىل البيانات املتعلقة بالجنسني 

ومجال التعليم املستمدة من قواعد البيانات املحلية والدولية، مبا يف ذلك معهد اليونسكو لإلحصاء، وقاعدة 

البيانات املفتوحة التابعة للبنك الدويل، ومكتب اإلحصاء الوطني يف اململكة املتحدة ومركز البيانات الدولية 

املخصص الختبار االتجاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم )تيمس( واختبار الدراسة الدولية لقياس مدى 

تقدم القراءة يف العامل )بيلز(. 

وإىل جانب األدبيات ومجموعات البيانات ذات الصلة، قمنا كذلك بجمع بيانات املقابالت التي أجريناها. وقد ُمنح 

جميع األشخاص الذين أجرينا معهم املقابالت حرية االختيار بني إجراء املقابلة شخصيًا أو عرب الهاتف أو برنامج 

سكايب أو من خالل إرسال األسئلة املكتوبة وموافاتنا بالرد عليها. كام تسلّم جميع هؤالء األشخاص األسئلة مقدًما، 

وجرى إبالغهم بحقوق املشاركة املمنوحة لهم، وخاصًة ما يتعلق بالرسية وعدم اإلفصاح عن هوية املشاركني. وفور 

قبول الشخص الذي ستجرى معه املقابلة املشاركة يف الدراسة، يتوىل باحٌث، أو اثنان حسبام تقتيض الحاجة، إجراء 

املقابلة معه. كذلك قمنا بتسجيل املقابالت الشخصية أو عرب برنامج سكايب يف شكل مالحظات، وجرى كتابة 

املالحظات يف غضون 24 ساعة من إجراء املقابلة لضامن دقة البيانات املسّجلة. كام احتفظنا بسجل لتيسي تتبع 

التواريخ و األسامء و أوقات االتصال و التواريخ املحددة إلجراء املقابالت أو املوعد النهايئ إلرسال الردود املكتوبة 

عن األسئلة التي قمنا بإرسالها إىل املشاركني. 

تحليل البيانات

لقد جمعنا األدبيات واملنشورات املتاحة ثم رتبناها بحسب الدولة لتكون مبثابة األساس الذي تعتمد عليه دراسة 

الحالة لكل دولة من الدول املشار إليها. وفيام يتعلق بإجراء التحليل الّكمي، قمنا باستخدام مجموعة متنوعة 

من مناهج العمل وفًقا للدولة والبيانات األولية املتوفرة لدينا. ففي املرحلة األوىل، جرى تحليل النتائج املستقاة 

من التقييامت الدولية بناًء عىل املتوسط املحقق عىل مستوى الدولة، وذلك باستخدام الجنسني كقاعدة ملستوى 

التحليل. ويف املرحلة الثانية، استخدمنا مجموعة متنوعة من البيانات الدولية، التي حصلنا عليها من معهد 

اليونسكو لإلحصاء والبنك الدويل وغيهام من املصادر الدولية، ليك يتسنى لنا عقد املقارنات بني الجنسني. أما 

املرحلة الثالثة فقد خصصناها لتحليل البيانات الوطنية حول مستويات التحصيل واإلنجاز التعليمي لدى الطالب 

من أجل تحديد أوجه التفاوت واالختالف بني الجنسني وكذلك عىل مستوى الوضع االجتامعي واالقتصادي 

واملستوى اإلقليمي. وقد استخدمنا برنامج )SPSS( يف تحليل البيانات املذكورة. 
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كام قمنا بتصنيف بيانات املقابالت بحسب الدولة/املنطقة، وترميزها وفق املوضوع أو املحور الذي جرت مناقشته 

من أجل تحديد القضايا املشرتكة. هذا باإلضافة إىل ذكر االقتباسات األساسية إللقاء الضوء عىل كيفية ظهور هذه 

املوضوعات املشرتكة يف سياق كل دراسة من دراسات الحالة عىل حدة. ومتثلت املوضوعات األربعة األساسية التي 

ذكرها املشاركون فيام ييل:

1- العائق الذي يشّكله الوضع االجتامعي واالقتصادي أمام تحسني مستويات اإلنجاز والتحصيل التعليمي 

لدى البنني

2- ظهور النظام التعليمي الذي يحايب البنات عىل حساب البنني )من حيث التدريس والتقييم واملناهج 

التعليمية(

3- عدم متكُّن البنني من رؤية فوائد التعليم املدريس يف سوق العمل 

4- قلة جهود الربامج املقدمة لدعم البنني

وتشتمل كل دراسة من دراسة الحاالت عىل قسم يلقي الضوء عىل مبادرة أو اثنتني من املبادرات التي أطلقتها 

الدول محل الدراسة. وقد وقع االختيار عىل هذه املبادرات سواٌء من خالل البحث عرب اإلنرتنت أو أثناء املقابالت 

التي أجريت مع املشاركني. ويف حالة قيام الباحثني باختيار املبادرات من خالل البحوث السابقة، فإنهم يطرحون 

عدًدا من األسئلة اإلضافية يف إطار سياقات املبادرات ذات الصلة. إال أن العديد ممن أجرينا املقابالت معهم قد 

أعربوا عن مخاوفهم إزاء قلة املبادرات املطروحة، التي ال زالت تشّكل قيوًدا رئيسية يف هذه الدراسة. ويناقش 

القسم التايل هذه القيود مبزيٍد من التفصيل. 

وفور تحليل البيانات كل عىل حدة، فإنها تجمع بعد ذلك وتضاف إىل دراسة الحالة، عالوًة عىل االستعانة ببيانات 

املقابالت يف جميع أجزاء الدراسة. وقد نظّم الباحثون دراسات الحاالت بحيث تشتمل جميعها عىل العناوين 

الفرعية التالية:

نظرة عامة عىل التعليم لدى الجنسني 	 

معّدالت االلتحاق بالتعليم بني الجنسني	 

التحصيل التعليمي بني الجنسني عىل مستوى املدارس	 

التعليم العايل لدى الجنسني	 

التحدي الفريد	 

املبادرات الواعدة	 

الخالصة	 
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قيود الدراسة

واجهت هذه الدراسة، كغيها من الدراسات، عدًدا من القيود التي حاول املؤلفون التغلب عليها قدر اإلمكان. 

ويتمثل أول هذه القيود يف أن معظم األدبيات واملنشورات املكتوبة حول الجنسني، مبا يف ذلك قضايا الجنسني يف 

مجال التعليم، تتمحور حول القضايا املتعلقة بالبنات. ومعنى ذلك أنه كان يتم التغايض عن أو إغفال التحديات 

التي يواجهها البنني يف الغالب، بل وكان من األصعب العثور عىل بحوث جيدة تتناول هذه القضية بالتحليل 

الشامل. وباملثل، فإن عدًدا قليالً ممن أجرينا معهم املقابالت مل يشعروا باالرتياح إزاء التحدث عن القضايا 

واملشكالت التي تواجه الذكور وبدا كأنهم يجاهدون الختيار اللغة املناسبة يف الحديث، وذلك عىل الرغم من 

إقرارهم بتّدين مستويات أداء الذكور يف املدارس مقارنًة باإلناث. ويعكس هذان األمران السياق املهيمن يف الحديث 

حول قضايا الجنسني، الذي من شأنه قرص املناقشات املتعلقة بقضايا الجنسني عىل اإلناث فحسب. 

أما القيد الثاين لهذا البحث فهو أنه مل يشمل جميع املناطق والدول التي تعاين من تدين مستويات التحصيل 

التعليمي لدى الذكور. ونظرًا لنسق دراسات الحاالت الواردة يف التقرير، مل يجري مناقشة األمثلة من إفريقيا أو 

آسيا أو روسيا أو منطقة القوقاز، ما جعل من الصعب تعميم هذه الدراسة عىل نطاق عاملي أوسع. ويف حني أن 

الوضع املثايل هنا كان سيتمثل يف تغطية عدد أكرب من املناطق الجغرافية التي تنخفض فيها مستويات التحصيل 

لدى الذكور، فإن إجراء التحليل العاملي لهذه القضية يتجاوز نطاق هذا البحث، الذي يهدف يف املقام األول إىل 

الرتكيز عىل مناطق محددة تناسب معايي االختيار التي حددناها من أجل تقديم التحليالت املعمقة بشأنها. ومع 

ما سبق، فقد حرصنا يف هذا البحث عىل ضامن أن تتسم دراسات الحاالت املختارة بالتنوع إىل حٍد كبي مع إيراد 

العديد من التجارب املختلفة التي تبني حرمان الذكور من الحصول عىل حقوقهم التعليمية.

ويتمثل القيد الثالث لهذا البحث إىل اقتصار دراسات الحاالت عىل دولتني فقط يف منطقة الرشق األوسط ودولتني 

أخريني يف منطقة البحر الكاريبي. وبالطبع فإن اإلمارات العربية املتحدة، ودولة قطر، وترينيداد وتوباغو، 

وجمهورية الدومينيكان، من الدول املتميزة، إال أنه ال ميكن تعميم النتائج الخاصة بهذه الدول برمتها عىل مستوى 

سائر دول مجلس التعاون الخليجي أو دول منطقة البحر الكاريبي. ومع ذلك، فقد تكون بعض الرؤى واألفكار 

املعّمقة بشأن االتجاهات اإلقليمية الناشئة ذات أهمية لصانعي السياسات الذين يسعون إىل اكتساب فهم أفضل 

والتعامل مع املشكالت التي يواجهها البنني يف مجال التعليم عىل مستوى هاتني املنطقتني. 

وكان القيد األخي هو قلة املبادرات املطروحة عموًما لدعم الذكور الذين يعانون من تدين مستويات التحصيل 

التعليمي يف الدول واملناطق املختارة. ونظرًا التخاذ مجموعة قليلة نسبيًا من اإلجراءات للتعامل مع هذه القضية 

عىل الصعيد العاملي، فقد كان من الصعب تحديد املوضوعات الناشئة عن كيفية تعامل مختلف الدول واملنظامت 

الدولية مع هذه القضية بهدف التخفيف من آثارها. وعالوًة عىل ذلك، فقد كان من الصعب تقييم أفضل 

املامرسات املتبعة وإلقاء الضوء عليها يف ظل تطبيق عدد قليل من الربامج والسياسات القامئة بشكل مسبق.
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 نظرة عامة على التعليم لدى الجنسين في 
دولّتي اإلمارات العربية المتحدة وقطر14

14 تستند الكثي من املعلومات عن دراسة الحالة الخاصة بدولتّي اإلمارات العربية املتحدة وقطر إىل البحث السابق الذي أجراه املؤلف الرئييس 

)ريدج، 2014(. وقد جرى تحديث البيانات واملعلومات كلام أمكن ذلك.

15 ال تزال املدارس العامة يف كٍل من اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر تتبع نظام التعليم غي املختلط.

16 تم إدراج اكتشاف النفط يف كل من اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر يف عامي 1958 و1939، عىل التوايل، ضمن الجدول الزمني لألحداث يف 

كال البلدين نظرًا ألن اكتشافه أسهم يف تحقيق االزدهار االقتصادي الذي أدى بدوره إىل إرساء أساس قوي لتطوير نظام التعليم الرسمي يف كال البلدين 

)الدورسي، 2007؛ ريدج، 2014(.

17 صدرت فتوى أو بيان ديني يف ذلك الوقت من أحد الشيوخ املشهورين تبني أن تعليم البنات يتوافق مع التعاليم اإلسالمية املنصوص عليها يف القرآن 

الكريم، ما يجعل افتتاح هذه املدارس مقبول اجتامعيًا )بريور وآخرون، 2007؛ وكالة األنباء القطرية، بدون تاريخ؛ ريدج، 2014(.

18 وزارة املعارف كانت متهيًدا لتأسيس وزارة الرتبية والتعليم.

19 بعد تقرير إلزامية التعليم األسايس يف اإلمارات العربية املتحدة يف عام 1972، تم توسيع نطاق إلزامية التعليم فيام بعد ليشمل الصف التاسع 

)ريدج، 2014(. ومؤخرًا يف عام 2012، أصبح التعليم إلزاميًا ومجانيًا حتى إمتام الصف الثاين عرش، أو وصول الطالب إىل سن 18 سنة، أيهام يأيت أوالً 

)حكومة أبوظبي اإللكرتونية، 2016(.

بالنظر إلى الناحية التاريخية، نجد أن البنين قد تلقوا تعليمهم على النسق الغربي قبل البنات في كل 
من دولّتي اإلمارات العربية المتحدة وقطر. ففي اإلمارات العربية املتحدة، افتُتحت أول مدرسة للبنني 

يف عام 1912، يف حني مل تفتتح أول مدرسة للبنات حتى عام 1955. ويف الوقت ذاته، افتتحت أول مدرسة رسمية 

للبنني يف دولة قطر عام 1952، بينام أنشئت بها أول مدرسة حكومية للبنات بعد ذلك بأربع سنوات فقط يف عام 

15.1956 ومع ذلك، فقد واكب اكتشاف النفط أن تّكَفل حكام البلدين بإنشاء املدارس العامة املجانية لكٍل من 

البنني والبنات. ومبرور الوقت، وعىل الرغم من بدء عملية التعليم يف وقٍت متأخر نسبيًا، فإن البنات يحققن اليوم 

يف كال البلدين درجات أفضل ويواصلن تعليمهن إىل مستويات متقدمة مقارنًة بالبنني. ويوضح الشكل 4-1 أدناه 

أهم املراحل الرئيسية يف مسية عملية التعليم بني الجنسني يف اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر عىل مدى 
القرن املايض.16

1912 )اإلمارات العربية املتحدة( – تأسيس أول مدارس تعليمية عىل النسق الغريب للبنني يف إماريّت ديب والشارقة.

1939 )دولة قطر( - اكتشاف النفط يف قطر.

1952 )دولة قطر( – افتتاح أول مدرسة لتعليم البنني.

1955 )اإلمارات العربية املتحدة( - افتتاح أول مدرسة لتعليم البنات يف الشارقة.
1956 )دولة قطر( – افتتاح أول مدرسة عامة لتعليم البنات.17

1957 )دولة قطر( - إنشاء وزارة املعارف18 لتعمل كهيئة تنظيمية وإدارية للتعليم يف دولة قطر )بريور وآخرون، 2007؛ وكالة األنباء 

القطرية، بدون تاريخ؛ ريدج، 2014(.

1958 )اإلمارات العربية املتحدة( - اكتشاف النفط يف الواليات املتصالحة )التي سميت الحًقا بدولة اإلمارات العربية املتحدة(. 

1965 )دولة قطر( - تطبيق أول منهاج تعليمي قطري، ويف غضون خمس سنوات فقط، حقق كالً من البنات والبنني نفس معدالت 

الحضور تقريبًا عىل مستوى املدارس )بريور وآخرون، 2007؛ ريدج، 2014(. 

1971 )دولة قطر( - أعلنت دولة قطر استقاللها.

1971 )اإلمارات العربية املتحدة( – تأسست دولة اإلمارات العربية املتحدة رسميًا )بريور وآخرون، 2007؛ ريدج، 2014(.

1972 )اإلمارات العربية املتحدة( – إنشاء وزارة الرتبية والتعليم، وإصدار القانون االتحادي رقم 11 بشأن إلزامية التعليم األسايس 

ومجانيته19 )الهيئة الوطنية للمؤهالت ]2013[؛ املكتب الدويل للتعليم التابع ملنظمة اليونسكو، 2011 ب(.

2001 )اإلمارات العربية املتحدة / دولة قطر(  - اإلعالن عن إلزامية التعليم ومجانيته من املرحلة االبتدائية حتى املرحلة الثانوية، أو 

حتى يبلغ الطالب 18 سنة، أيهام يأيت أوالً )املكتب الدويل للتعليم التابع ملنظمة اليونسكو، 2011 أ(.

2002 )دولة قطر(  - إنشاء املجلس األعىل للتعليم.

الشكل 4-1: الجدول الزمني للفعاليات املهمة يف مسية عملية التعليم بني الجنسني يف اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر.
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وكام يوضح الشكل 4-1 )انظر دولة قطر، 1965(، فقد بدأ البنني والبنات يف االلتحاق باملدارس مبعّدالت مامثلة 

يف دولة قطر عام 1970، أي قبل دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول الخليج األخرى بوقت كبي، رغم أن أنظمة 

التعليم يف املنطقة اتبعت أمناطًا مشابهة للغاية )بريور وآخرون، 2007؛ ريدج، 2014(. ومنذ ذلك الحني، شهدت 

أنظمة التعليم يف اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر انعكاس مسار الفجوات القامئة بني الجنسني يف مجال 

التعليم، مام استدعى دراستها مبزيٍد من التفصيل. 

20 تعود هذه األرقام إىل إحصاء عام 2010.

معّدالت االلتحاق بالتعليم بين الجنسين

كان حصول كال الجنسني عىل حقهم يف التعليم وال يزال أولوية وطنية يف كل من اإلمارات العربية املتحدة ودولة 

قطر. ويف الوقت الراهن، يوجد لدى البلدين نسب مامثلة من البنني والبنات امللتحقني مبرحلتي التعليم االبتدايئ 

والثانوي. ومع ذلك، يبني الجدول 4-1 تزايد نسبة الطالبات بشكٍل كبي يف مراحل التعليم العايل يف كال البلدين، مع 

انخفاض هذه النسبة بصورة متزامنة لدى الطالب الذكور )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. ويف اإلمارات العربية 

املتحدة، شّكلت نسبة البنات %48.9 من طالب املرحلة االبتدائية و%54.5 من طالب التعليم العايل، فيام بلغت 

نسبة البنات يف دولة قطر %49.0 من طالب املرحلة االبتدائية و%64.3 من طالب التعليم العايل )معهد اليونسكو 

لإلحصاء، 2016(.

املؤرش

دولة قطراإلمارات العربية املتحدة

النسبة املئوية لإلناثالعدد اإلجاميلالنسبة املئوية لإلناثالعدد اإلجاميل

 49.0 117,454 48.9 409,776الطالب امللتحقون بالتعليم االبتدايئ

 48.1 88,466 48.6 411,040الطالب امللتحقون بالتعليم الثانوي

 64.3 25,255 54.5 143,060الطالب امللتحقون بالتعليم العايل

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016.

الجدول 4-1: معّدالت االلتحاق بالتعليم حسب تصنيف الجنسني يف اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر )2014(

أما بالنسبة لسنوات الدراسة املتوقعة يف اإلمارات العربية املتحدة، فتبلغ 13.9 سنة لإلناث، بينام تقل مبقدار عام 

كامل لدى الذكور، إذ تبلغ 12.9 سنة )تقرير التنمية البرشية، 2014(. ويف دولة قطر، يبلغ متوسط سنوات الدراسة 

لإلناث 13.3 سنة بينام يبلغ املتوسط لدى الذكور 12.2 سنة فقط.20 )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. 

التحصيل التعليمي بين الجنسين على مستوى المدارس

التقييمات الوطنية
وفًقا لنتائج التقييامت الوطنية، تُعد مستويات األداء لدى البنني يف كل من اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر 

أقل مقارنًة بالبنات. ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة، أحرزت البنات مستويات أداء أعىل من البنني يف مواد 

الرياضيات والعلوم واللغتنّي اإلنجليزية والعربية وفق نتائج برنامج التقييم الوطني اإلمارايت )إيغربت، 2012؛ ريدج، 

2014(. وميكن رؤية أمناط مامثلة يف نتائج االمتحان العام لقياس الكفاءة الرتبوية )سيبا( خالل العام الدرايس 

2012-2013، إذ وصلت نسبة %11 من البنات اإلماراتيات بالصف الثاين عرش يف إمارة أبوظبي إىل مستوى الفئة 
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األوىل )الفئة 1(21، يف حني وصل %9 فقط من البنني اإلماراتيني إىل هذا املستوى )مجلس أبوظبي للتعليم، 2013(. 

ويف امتحان »سيبا« لعام 2014، تفوقت البنات عىل البنني بفارق خمس نقاط يف املتوسط، إال أن الفجوة كانت 

أكرب بكثي يف بعض املناطق، حيث تفوقت البنات عىل البنني بفارق 25 نقطة يف املتوسط عىل مستوى املنطقة 

الغربية )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 2015(. ويف السياق ذاته، تشهد دولة قطر عدًدا من الفجوات 

كذلك يف مستوى التحصيل التعليمي عىل املستوى الوطني ملصلحة البنات. فخالل العام الدرايس 2011-2010، 

تفوقت البنات عىل البنني بفارق 20 نقطة يف املتوسط يف اختبارات الشهادة الثانوية العامة القطرية )األمانة العامة 

للتخطيط التنموي، 2012؛ ريدج، 2014(.22 

التقييمات الدولية 
تشي التقييامت الدولية كذلك إىل وجود فجوة واضحة يف مستويات األداء التعليمي بني الجنسني يف كل من 

اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر، وتصب هذه الفجوة ملصلحة البنات. فوفًقا لنتائج برنامج »بيزا« لعامي 

2012 و2015، أحرز البنني يف اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر مستويات أداء أقل من البنات يف جميع املواد 

الدراسية الثالثة )املوضحة يف الجدول 4-2( )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2014 و2016 أ(. ويف عام 2012، 

متثلت الفجوة األكرب يف مستويات التحصيل يف القراءة، إذ تفوقت البنات عىل البنني بفارق 56 نقطة يف املتوسط 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، و70 نقطة يف دولة قطر )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2014(. وكذلك 

يف عام 2015، كانت الفجوة األكرب مرة أخرى يف مادة القراءة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(. ومع 

ذلك، فقد سعت الدولتان إىل تقليص هذه الفجوة قليالً، إذ انخفض الفارق بني البنات والبنني إىل 50 نقطة حاليًا 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، و53 نقطة ملصلحة البنات يف دولة قطر )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

2016 أ(، لكن ال يزال حجم الفجوة بني الجنسني يف كال البلدين كبيًا للغاية.

العلومالرياضياتالقراءة

201220152012201520122015

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

424354429376385369408397402367429406دولة قطر

اإلمارات 

العربية املتحدة

469413458408436432431424462434449424

الجدول 4-2: متوسط درجات الجنسني يف القراءة والرياضيات والعلوم وفق نتائج برنامج »بيزا« )2012 و2015(. املصدر: منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية 2014 و2016 أ.

21 تشمل الفئة 1 الطالب الذين يحققون أكرث من 180 نقطة، وتشمل الفئة 2 الطالب الذين يحققون ما بني 165 و179 نقطة، وتشمل الفئة 3 الطالب 

الذين يحققون ما بني 150 و164 نقطة، بينام تشمل الفئة 4 الطالب الذين يحققون أقل من 150 نقطة. وعادًة ما يتعني عىل الطالب الذي يحققون نقاط 

الفئة 4 الحصول عىل برامج تعليمية تأسيسية قبل التحاقهم مبرحلة التعليم العايل )مجلس أبوظبي للتعليم، 2013(.

22 ال يتوفر للعامة الحصول عىل أحدث املعلومات عن التقييامت الوطنية يف دولة قطر.

التعليم العالي لدى الجنسين 

ومع استمرار انخفاض مستويات التحصيل التعليمي ومعدالت االستبقاء لدى الذكور يف املرحلة الثانوية، فليس 

مستغرباً أن تقل نسبة الطلبة الذكور يف كل من اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر يف مرحلة التعليم العايل. 

ففي دولة اإلمارات العربية املتحدة، شكلت اإلناث نسبة %62 من جميع خريجي التعليم العايل يف العام الدرايس 

2011-2012، وشكلت نسبة أعىل )تصل إىل %71( يف الجامعات الحكومية )وحدة معلومات اإليكونيميست، 

2014(. ويف بعض الجامعات مثل جامعة اإلمارات العربية املتحدة، شكلت اإلناث ما يقرب من %80 من مجموع 

الطالب الجامعيني )جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 2015(. كام أن معدل تناقص الطالب أقل لدى اإلناث 
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اإلماراتيات مقارنًة بالطلبة الذكور اإلماراتيني )جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 2015(. وقد أشار أحد املستشارين 

يف كلية البنني يف عام 2010 إىل أن أكرث من %50 من الطلبة الذكور قد تركوا التعليم العايل خالل السنة التأسيسية 

)وهي السنة التمهيدية التي يدرس فيها الطالب اإلماراتيون مقررات تساعدهم عىل تحسني لغتهم اإلنجليزية قبل 

بدء تعليمهم للحصول عىل الشهادة الجامعية )أحمد، 2010(. 

ويف دولة قطر، يواجه الطلبة الذكور املواطنني تحديات مامثلة يف مرحلة التعليم العايل، ففي جامعة قطر، تخرجت 

989 طالبة )بنسبة %78( يف عام 2014، مقارنًة بتخرج 280 طالبًا فقط )بنسبة %22( )كامل ولينش، 2015(. 

ورغم أن هذه املعدالت كانت يف فرتة زمنية معينة، فإنها تتطابق بشكٍل وثيق مع تعليق أحد صانعي السياسة 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة ومفاده أنه إذا قمنا بوصف التعليم عىل أنه »سباق بني 10 بنني و10 بنات، 

فسوف يفوز مثانية من البنات واثنان من البنني« )املقابلة السادسة يف دول مجلس التعاون الخليجي، 2017(. 

ومبا أن اإلناث يشكلن غالبية الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل يف كل من اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر، 

فإنهن يشكلن غالبية الطلبة كذلك يف معظم مجاالت الدراسة. وتُظهر أحدث البيانات الواردة من معهد اليونسكو 

لإلحصاء )انظر الجدول 4-3( قلة نسبة الطلبة الذكور يف جميع مجاالت الدراسة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

باستثناء مجاالت الهندسة والتصنيع والبناء )%64 من الذكور( واألعامل واإلدارة والقانون )%53 من الذكور( 

)معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. ويف دولة قطر، يشكل الذكور أيًضا أقلية من الطلبة يف جميع مجاالت الدراسة 

باستثناء مجاالت الهندسة، والتصنيع والبناء )%64 من الذكور( والخدمات )%84 من الذكور( )معهد اليونسكو 

لإلحصاء، 2016(. وعىل الرغم من أن الذكور يشّكلون غالبية الطالب الذين يدرسون يف مجاالت الهندسة والتصنيع 

والبناء، فال تزال هناك بعض املخاوف بشأن النسبة املالمئة للذكور يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات. وقد أفاد أحد الشخصيات التي أجرينا مقابلة معه قائالً: »لقد سعت دولة قطر، عىل مدى السنوات 

األخية، إىل تشجيع الطلبة الذكور القطريني عىل االلتحاق مبجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، رغم 

صعوبة ذلك... نظرًا النخفاض مستوى تحصيل الطلبة الذكور يف مواد الرياضيات والعلوم يف املرحلتني اإلعدادية 

والثانوية« )املقابلة الثامنة يف دول مجلس التعاون الخليجي، 2017(. وباإلضافة إىل ذلك، يُعد تخصص التعليم أيًضا 

من املجاالت الدراسية غي املفضلة لدى الطلبة الذكور يف كل من اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر، ويشّكل 

الطلبة الذكور املواطنني نسبة %11 و%7 فقط عىل التوايل من الطلبة الدارسني لهذا املجال )معهد اليونسكو 

لإلحصاء، 2016( كام يشكلون نسبة أقل من املعلمني العاملني يف كال البلدين. 



الفصل الرابعلاإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر

43

النسبة املئوية للذكور 23النسبة املئوية لإلناثمجال الدراسة

دولة قطراإلمارات دولة قطراإلمارات 

8993117 التعليم 

6179a3921aالفنون والعلوم اإلنسانية

6179a3921aالعلوم االجتامعية والصحافة واإلعالم

6273a3827aالعلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء 

4765a5335a األعامل واإلدارة والقانون 

36366464 الهندسة والتصنيع والبناء 

822018 80 الصحة والرعاية

الزراعة والغابات ومصائد األسامك 

والطب البيطري 

 84N/A16 N/A

164184 59 الخدمات 

504450 56تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016. مالحظة: أ بيانات 2012.

الجدول 4-3 النسبة املئوية لاللتحاق بالتعليم العايل وفق مجال الدراسة وتصنيف الجنسني يف اإلمارات العربية املتحدة ودولة 

قطر )2015(.23 

ويف كال البلدين، يزيد عدد املعلامت اإلناث بشكل كبي عن املعلمني الذكور، ال سيّام يف املرحلة االبتدائية. ويف 

عام 2014، كان %91 من معلمي املدارس االبتدائية يف اإلمارات من اإلناث، بينام كان %86 من معلمي املدارس 

االبتدائية يف دولة قطر من اإلناث )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. وقد ُحددت هذه املشكلة املتعلقة بانخفاض 

متثيل الذكور يف مجال التعليم باعتبارها مسألة أثارت القلق لدى العديد من الذين أجرينا معهم املقابالت يف 

إطار موضوع تفوق البنات عىل البنني يف أنظمة التعليم وكذلك لدى أولئك الذين يشعرون بأهمية وجود عدٍد 

أكرب من املعلمني الذكور والفائدة التي ستعود من وراء ذلك عىل الطلبة البنني يف املدارس. وقال أحد العاملني يف 

وضع سياسة التعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة: »إن معظم الطلبة الذكور ]املواطنني[ ال يتخصصون يف مجال 

ابة إذ يرى الكثيون أن هناك فرًصا أخرى أكرث جاذبية أو ربحاً منها«  التعليم. وتعترب مهنة التدريس نفسها غي جذَّ

)املقابلة الثالثة يف دول مجلس التعاون الخليجي، 2017(. وأوضح شخص آخر أنه أثناء عمله يف الهيئات التعليمية 

بإمارة أخرى، »كنا نحاول دامئاً الحصول عىل مزيد من املعلمني الذكور، وقد اقرتحت زيادة الرواتب... ومراعاة أن 

الذكور يهتمون أكرث بأنفسهم ويريدون تحقيق النجاح... وبالتايل يجب إطالق حملة إعالنية توعوية تخربهم بأن 

مهنة التدريس رسالة عظيمة متاثل رسالة األب يف بيته، وأنهم يربون أجيال األمة للمستقبل ... عليك إقناع الناس 

أن التدريس مهنة مرموقة« )املقابلة السادسة يف دول مجلس التعاون الخليجي، 2017(. ويف حني ال ميثل زيادة 

املعلمني الذكور حالً نهائيًا ملسألة ضعف األداء املدريس لدى الطلبة البنني، فإن نقص املعلمني الذكور املواطنني 

واالعتامد عىل املعلمني الذكور الوافدين ميكن أن يكون عامالً بالغ الخطورة يُسهم يف فك ارتباط الطلبة الذكور 

املواطنني وانفصالهم عن التعليم يف أنظمة التعليم القطرية واإلماراتية )ريدج، شامي، كيبلز، دراسة مقبلة(. 

23 مل يرسد معهد اليونسكو لإلحصاء نسبة الطلبة الذكور امللتحقني. ولذلك، تم حساب هذه األرقام مبارشًة من نسبة اإلناث.
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التحدي الفريد: عدم المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل

من التحديات الفريدة يف دولتّي اإلمارات العربية املتحدة وقطر أن الطالب، وخاصًة الذكور منهم، يتمكنون من 

الحصول عىل وظائف عالية األجر نسبياً يف قطاعات الجيش والرشطة التي ال تتطلب مستويات تعليم مامثلة. وقد 

كانت مشكلة ترك الطلبة الذكور للمدارس بغرض االنتقال إىل سوق العمل مسألة شائعة ظهرت جليًة يف املقابالت 

التي أجريت مع شخصيات من اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر، حيث أشار أحد صانعي السياسات إىل أن 

»الطلبة الذكور يتعرضون أكرث لخطر الترسب من التعليم ... إذ إنهم يريدون الحصول عىل وظيفة ثم الزواج. كام 

يرغبون يف جني املال فوًرا« )املقابلة الخامسة يف دول مجلس التعاون الخليجي، 2017(. وأشار شخص آخر يف 

إحدى الجامعات القطرية إىل أن »الذكور لديهم خيارات أخرى يف قطر، مثل االلتحاق بأكادميية الرشطة )التي 

تعترب جهة مرموقة( و/أو الجيش« )املقابلة األوىل يف دول مجلس التعاون الخليجي، 2017(. وباملثل، قال أحد 

صانعي السياسات يف اإلمارات: »إن الذكور يفضلون االلتحاق بالجيش ]عن البقاء يف املدرسة[« )املقابلة الرابعة يف 

دول مجلس التعاون الخليجي، 2017(. 

وقد تناول البحث مشكلة الطلبة الذكور الذين يرتكون املدرسة يف كل من اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر 

بسبب ما يُتاح لهم من وظائف يف القطاع العام ذا األجور املرتفعة والتي ال تتطلب منهم مستويات أداء تعليمي 

عالية( )األمانة العامة للتخطيط التنموي، 2012؛ يل، 2016؛ ريدج، فرح، شامي، 2013؛ يونغ، 2013(. وقد خلص 

تقرير التنمية البرشية لدولة قطر إىل أن الطلبة فيها يفتقرون إىل الحافز الذي يدفعهم للتعلم بسبب االستقطاب 

القوي من سوق العمل )األمانة العامة للتخطيط التنموي، 2012(. بيد أن هناك تقارير أخرى توصلت إىل أن 

الطلبة الذكور يفتقرون إىل الحافز للتعلم نتيجًة للتجارب املدرسية املخيبة لآلمال )ريدج، 2014؛ ريدج وآخرون، 

2013(. كام توصل الباحث يل )2016( إىل أن الطلبة الذكور القطريني يقّدرون قيمة التعليم بصورة أقل من البنات 

القطريات )وكذلك أقل من الطلبة الوافدين من كال الجنسني(. وبدا جليًا أن التوظيف الحكومي يف دولة قطر 

يحظى بشعبية كبية واضحة، إذ جرى توظيف %81 من الذكور عىل مستوى الدولة يف عام 2013 داخل القطاع 

الحكومي )وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية، 2014(. وكشفت دراسة أجريت عىل أكرث من 

730 طالبًا إماراتيًا يف إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف عام 2016، أن أكرث من نصف الطلبة 

)%55( يعمل آباؤهم يف الجيش أو الرشطة )جيون، تشونغ، ريدج، دراسة مقبلة(. ويف كال البلدين، قد يؤدي عدم 

توفر فرص العمل يف القطاع الحكومي للبنني إىل تثبيط العديد منهم عن مواصلة مسيتهم التعليمية، مبا يؤدي 

إىل مشكالت عىل املستوى االجتامعي وبناء الدولة عىل حٍد سواء. وال يؤدي مستوى التعليم املتدين إىل انخفاض 

معدالت العمر املتوقع فحسب، إال أنه يعيق كال الدولتني كذلك عن التحول إىل االقتصاد القائم عىل املعرفة 

)اسرتاتيجية التنمية الوطنية، 2011؛ ريدج، 2014؛ حكومة اإلمارات العربية املتحدة، 2017(. 

 وخالفًا للمعتقدات السائدة حول الدول الريعية )التي تعتمد عىل تحقيق إيراداتها من مواردها الطبيعية( يف 

منطقة الخليج، توصلت البحوث إىل أن هناك عائدات اقتصادية محددة ملواصلة التعليم، وهي أكرب بالنسبة 

للذكور منها بالنسبة لإلناث )املري وهالل، 2011؛ ريدج، 2014(. ووفًقا لدراسة أجريت عىل إمارة ديب، ُوجد أن 

الذكور اإلماراتيون يحققون عوائد مادية من التعليم أعىل من اإلناث اإلماراتيات، حيث تتضاعف الرواتب السنوية 

التي يحصل عليها املوظفون الذكور الذين أكملوا تعليمهم السنوي مقارنًة بأولئك الذين مل يحصلوا عىل الشهادة 

الثانوية )املري وهالل، 2011(. 
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المبادرات الواعدة

24 ينتسب املؤلفون مبارشًة إىل برنامج التعلم املهني. وقد جرى الحصول عىل معظم هذه املعلومات من مصدرين، وهام )تقرير مؤسسة الشيخ سعود 

بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة لعام 2014؛ وتقرير مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة لعام 2016(.

برنامج التعلم المهني24
کام ذکرنا آنًفا، فقد توصلت البحوث إلی أن الذكور يف كل من اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر ينفصلون عن 

املجتمع املدريس ويسجلون مستويات أداء متدنية خالل دراستهم )يل، 2016؛ ريدج، فرح، شامي، 2013(. وقد تم 

ربط انفصال الطلبة الذكور عن املدرسة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بتجاربهم السلبية يف املدارس، وبالتايل، 

هناك حاجة ماسة إىل إطالق مبادرات واعدة إلعادة اندماج الطلبة البنني يف أنشطة املدرسة لضامن تحقيق نتائج 

تعليمية أفضل )ريدج، فرح، شامي، 2013(. وحتى يف املقابالت التي أجريت، التي ترتبط مبوضوع التعليم الذي 

يحتاج إىل مراعاة االحتياجات التعليمية للطلبة الذكور، قال أحد صانعي السياسة بدولة اإلمارات العربية املتحدة: 

»نحن بحاجة إىل تحسني دوافع الطلبة البنني وحوافزهم. إن هذا الجيل ]يف سن املدرسة[ يفتقر إىل الحافز. 

فالتعليم متوفر وسهل بالنسبة لهم، كام تتوفر لديهم الكثي من املعارف املتاحة عىل هواتفهم ومن خالل وسائل 

أخرى عديدة، إال أننا بحاجة إىل تغيي مواقفهم ونظرتهم إىل التعليم« )املقابلة الرابعة يف دول مجلس التعاون 

الخليجي، 2017(. ويف إطار االستجابة لهذه املشكلة والعمل عىل حلها، أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر 

القاسمي لبحوث السياسة العامة برنامج التعلم املهني بدولة اإلمارات ويستهدف الطلبة اإلماراتيني الذكور بدايًة 

من سبتمرب 2014.

ويُعد برنامج التعلم املهني، الذي جرى إطالقه بدايًة يف أسرتاليا، مبادرًة تستهدف الطلبة الذكور املعرضني لخطر 

الترسب أو ترك املدرسة يف املرحلة الثانوية. ويهدف برنامج التعلم املهني بدولة اإلمارات إىل زيادة مشاركة 

الطلبة، والحفاظ عىل الطلبة املهددين مبخاطر ترك املدرسة، وتحسني مستوى توقعاتهم واسترشافهم للمستقبل 

حتى يتمكنوا من تحقيق نتائج أفضل يف املدرسة ويف العمل مستقبالً. وعىل الرغم من أن املرشوعات التي 

يجرى تنفيذها يف الربنامج ذات طبيعة مهنية، فقد متثَّل الهدف من هذا الربنامج يف الرتكيز ليس عىل التعليم 

املهني فحسب، بل أيًضا عىل مساعدة الطلبة الذكور عىل إعادة االندماج واملشاركة يف أنشطة املدرسة من أجل 

مساعدتهم عىل تحقيق أهدافهم وغاياتهم. ويتم تحقيق ذلك من خالل:

زيادة معدالت الحضور	 

بناء العالقات	 

تطوير املهارات الشخصية	 

منع حاالت التنمر	 

تحسني تقدير الذات	 

تعزيز مهارات التواصل 	 

إحراز النجاح يف املدرسة	 

ويف إطار برنامج التعلم املهني بدولة اإلمارات، تعمل مجموعات صغية مكوَّنة من حوايل 10 طالب مع معلم 

»ِحريِف« واحد، وهو شخص حريف متخصص، للمشاركة يف املرشوعات التي تساعد يف خدمة املدارس واملجتمعات 

املحلية عىل حٍد سواء. ويتمكن الطلبة من خالل هذه املرشوعات من تكوين عالقات قوية وطويلة األجل مع 

بعضهم البعض ومع املعلمني الحرفيني، وتعلم املهارات الالزمة للمرشوع، وبناء الثقة بالنفس وتقدير الذات، 
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وتحسني مهاراتهم يف اللغة اإلنجليزية، وإعادة تحفيزهم عىل االندماج يف الحياة املدرسية. ويتطلب تنفيذ برنامج 

التعلم املهني إخراج الطلبة من بيئة الصفوف الدراسية العادية ملدة يوم واحد يف األسبوع. وغالبًا ما يكون الطلبة 

الذكور املنضمني للربنامج من ضمن فئات الطالب الذين ال يتعلمون كثياً داخل الفصول الدراسية. وبناًء عىل ذلك، 

ومن خالل إرشاك هؤالء الطلبة يف أعامل إنتاجية ذاتية التوجيه خالل برنامج التعلم املهني، يتم منح هؤالء الطلبة 

فرصة لتعزيز إميانهم بقدرتهم عىل تحقيق مستويات تحصيل عالية وإحراز النجاح املنشود يف نهاية املطاف. 

وقد أفاد الطلبة املنضمني إىل برنامج التعلم املهني بدولة اإلمارات أنهم قد استفادوا من الربنامج، وقد متثلت 

هذه االستفادة عىل وجه الخصوص يف تعلم املهارات العملية، وعيش أجواء املرح واملتعة من خالل تعلم األشياء 

الجديدة، وتحسني لغتهم اإلنجليزية، وتطور مستوى ثقتهم يف أنفسهم واستقالليتهم، إضافًة إىل تعلم أهمية العمل 

الجامعي والتعاون فيام بينهم. وقد علق أحد الطلبة قائالً: »لقد تحسنت مهارايت يف اللغة اإلنجليزية، وقد اعتدت 

فيام مىض عىل الجلوس يف الجزء الخلفي من الصف يف املدرسة، أما اآلن فإنني أجلس يف املقدمة وأركز كل حوايس 

مع معلمي أثناء الدرس. كام انتهيت من أداء الواجبات واملرشوعات املطلوبة. باإلضافة إىل أننا نتعلم مهارات 

جيدة من خالل العمل عىل مرشوعات مهنية، وقد تعلمت تنمية مهارة االعتامد عىل الذات والثقة بالنفس« 

)مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، 2016، ص 11(. ويف الوقت الذي حقق فيه 

الربنامج التجريبي نجاًحا كبيًا من حيث إعادة إرشاك الطلبة وإدماجهم يف الحياة املدرسية، فقد تم تحديد بعض 

التحديات طويلة األجل، خاصًة فيام يتعلق بتعيني املوظفني املؤهلني والتمويل وإقناع أولياء األمور واملعلمني بقيمة 

الطلبة الذكور الذين يشاركون ليوم واحد كل أسبوع خالل فرتة تنفيذ هذا الربنامج. 

مدرسة رويال جرامر جلفورد – فرع  قطر

تحرص الحكومة القطرية، منذ عام 2007، من خالل برنامج املدارس املتميزة، عىل تشجيع املدارس املتميزة من 

جميع أنحاء العامل عىل فتح فروع لها يف دولة قطر لتوفي فرص تعليمية للطلبة القطريني والوافدين )وزارة التعليم 

والتعليم العايل يف دولة قطر، 2017(. ومن بني أحدث املدارس التي سيتم إضافتها كجزء من برنامج املدارس 

املتميزة يف دولة قطر، مدرسة رويال جرامر جلفورد، التي تم منحها مبنًى مجدًدا يف الدوحة لفتح فرع ملدرستها 

املتخصصة غي املختلطة يف شهر سبتمرب 2016 )سكوت، 2016(.

وقد افتتحت مدرسة رويال جرامر جلفورد يف دولة قطر يف عام 2016 كمدرسة ابتدائية مختلطة يف العاصمة 

الدوحة، وتتضمن خططها إطالق مدرستني ثانويتني للتعليم غي املختلط بحلول عام 2018 - واحدٌة للبنني وأخرى 

للبنات. ورصح الرئيس التنفيذي ملدرسة رويال جرامر جلفورد بشأن هاتني املدرستني املقرر إنشاؤهام قريبًا يف دولة 

قطر قائالً: »سنقوم بإنشاء مدرستني منفصلتني يف مبنيني قريبني من بعضهام البعض، وسوف توفر املدرستان أنشطة 

ال صفية وخارج نطاق املنهاج التعليمي بالتعاون معاً عالوة عىل أنهام سوف تتشاركان املرافق املخصصة بكل 

منهام. إننا منتلك خربة واسعة يف مجال الرتبية والتعليم غي املختلط يف اململكة املتحدة، ونسعى ملنح األشخاص 

الذين يعيشون يف الدوحة فرصة لالستفادة من ذلك« )سكوت، 2016، ص 1(. وقد تم تصميم مدرسة رويال 

جرامر جلفورد يف دولة قطر عىل غرار مدرسة البنني يف اململكة املتحدة، والتي أنشئت يف عام 1509، ما يجعلها 

واحدة من أقدم املدارس يف اململكة املتحدة. وتصف املدرسة منهجها بأنه »تعليم مصمم خصيصا للبنني« )مدرسة 

رويال جرامر جلفورد، بدون تاريخ(. كام تُصنف مدرسة رويال جرامر جلفورد دامئًا بأنها واحدة من أفضل املدارس 

املخصصة للبنني يف اململكة املتحدة، إذ يحقق %97 تقريبًا من طالبها نتائج الشهادة العامة للتعليم الثانوي التي 

ترتاوح ما بني A* / A )مدرسة رويال جرامر جلفورد، بدون تاريخ(. وتؤكد مدرسة رويال جرامر جلفورد يف دولة 
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قطر عىل أن التعليم الذي تقدمه عبارة عن تعليم متخصص، مع العلم أن هذه املدارس ال تهتم بدعم وتعزيز 

الصفات الحسية والحركية والجسدية للطلبة فحسب، بل تعمل أيًضا عىل وضع قواعد واضحة، وتوقعات عالية، 

وعالقات قوية، واحرتام متبادل من أجل تعزيز بيئة تعلم قوية ورائدة )مدرسة رويال جرامر جلفورد، 2017أ(. 

ويتوافق ذلك مع تجارب أحد األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت مع األوالد الذين ذكروا أنه »إذا كنت تنشد 

إحداث فارٍق جوهري يف تعلم األوالد، ]يجب أن متتلك املدرسة[ نظام تقييم جيد للتعلم، وعملية تدريس متميزة، 

وتقييامت واضحة تبني للطلبة الجوانب التي يجب عليهم االهتامم بها لتحقيق النجاح املنشود ... ويتمثل الفارق 

األكرب لدى البنني يف ما إذا كانت ]املدرسة[ تضم معلمني حريصني عىل إقامة عالقات قوية مع الطلبة أم ال« 

)املقابلة الثانية يف دول مجلس التعاون الخليجي، 2017(. 

الخالصة

نظرًا لكونهام دولتني صغيتني من دول مجلس التعاون الخليجي تأسستا قبل أقل من نصف قرن من الزمان، فقد 

حققت كل من اإلمارات ودولة قطر تقدًما ملحوظًا يف مجال توفي التعليم للذكور واإلناث. ومع ذلك، يتخلف 

البنني عن البنات عىل مستوى مجموعة من املقاييس التعليمية، مبا يف ذلك التقييم الوطني والدويل وكذلك 

معدالت التخرج يف التعليم العايل. وال يجري وضع السياسات وإطالق املبادرات الكافية يف كال البلدين ملعالجة 

القضايا املتعلقة بالجنسني، رغم أن تحقيق البنني ملستويات تحصيل تعليمي ودرايس يف اإلمارات ودولة قطر بنفس 

القدر الذي تحققه البنات سيكون له عىل األرجح فوائد طويلة األجل عىل املجتمع عرب مجموعة من املجاالت، 

من بينها سوق العمل. ومن الرضوري أيًضا وجود مؤسسة تعليمية قوية للبنني ليك يحقق البلدان طموحاتهام يف 

أن يصبحا من الدول التي يقوم اقتصادها عىل دعائم املعرفة )اسرتاتيجية التنمية الوطنية، 2011؛ ريدج، 2014؛ 

حكومة اإلمارات العربية املتحدة، 2017(.
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الفصل الخامس

المملكة المتحدة
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نظرة عامة على التعليم لدى الجنسين في المملكة المتحدة 

25 يف إطار هذا القانون، جرى استبدال املستويات العادية املستندة إىل االمتحانات يف الغالب بالشهادة العامة يف التعليم الثانوي، وهي طريقة للتقييم 

تتميز بوجود مكونات أكرب من ذي قبل فيام يتعلق بالدورات الدراسية. ويرى البعض أنه يف أعقاب هذا التحول أصبحت الفجوة يف التحصيل التعليمي بني 

الذكور واإلناث أكرث وضوًحا )ماكني وماكنايل، 2006(. وقد ردد أحد من أجريت معهم مقابالت، قائالً: »يرجع تفاقم املشكالت املتعلقة بالبنني يف التعليم إىل 

التغييات يف أمناط التقييم« )املقابلة األوىل يف اململكة املتحدة، 2017(.

تزايدت فرص الحصول على التعليم أمام كل من الذكور واإلناث على نحو مطرد خالل القرن الماضي في 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية )المملكة المتحدة(. ويف أعقاب صدور قانون 

التعليم لعام 1944، أصبح التعليم إلزاميًا بالنسبة للبنني والبنات حتى عمر 15 سنة. ويبني الشكل 5-1، جدوالً 

زمنياً لبعض املعامل الرئيسية األخرى يف مجال التعليم والسياسات املتعلقة بالجنسني والقوانني التي صدرت يف 

 اململكة املتحدة منذ عام 1876. 

1876 – صدور قانون التعليم األسايس ومطالبة اآلباء بضامن تلقي أطفالهم حتى عمر 14 سنة دروًسا يف القراءة والكتابة والحساب 

)بولتون، 2012(.

1918 – حصول املرأة عىل حق التصويت. 

1944 –صدور قانون التعليم لعام 1944 وجعل التعليم إلزاميًا لكل من البنني والبنات حتى عمر 15 سنة.

1970 – انعقاد املؤمتر االفتتاحي لحركة التحرير الوطنية للمرأة، وكان أحد املطالب الرئيسية املتفق عليها هو تكافؤ الفرص التعليمية 

لإلناث )املكتبة الربيطانية، بدون تاريخ(.

1970 – صدور قانون املساواة يف األجور.

1975 – صدور قانون التمييز عىل أساس الجنس، ليجرم أفعال التمييز ضد اإلناث يف العمل والتعليم مبوجب القانون. 

1988 –صدور قانون إصالح التعليم لعام 25.1988 

2010 – صدور قانون املساواة لعام 2010، الذي ينص عىل: »يجب عىل املدارس ضامن تحقيق املساواة بني الطالب من أحد الجنسني 

يف املعاملة وعدم املفاضلة يف املعاملة بينهم وبني الطالب من الجنس اآلخر« )إدارة التعليم، 2014 أ، ص 20(.

الشكل 5-1: الجدول الزمني لألحداث املهمة يف مسية عملية التعليم بني الجنسني يف اململكة املتحدة

أقرت اململكة املتحدة، يف السنوات األخية، بانتشار القضايا التي تتعلق بضعف التحصيل التعليمي لدى الذكور 

)هوب، 2013؛ مجلس العموم، 2014؛ ويل وآدمز، 2016(. وقد أقر أيًضا العديد من األفراد ممن أجريت معهم 

مقابالت يف اململكة املتحدة بأن الحكومة الربيطانية تتخذ حاليًا خطوات نحو تحسني هذه القضية. ورًدا عىل سؤال 

حول ما إذا كان قد تم إيالء اهتامم كاٍف لقضية ضعف التحصيل التعليمي لدى الذكور، أجاب أحد املشاركني 

»تتوفر لدينا بيانات ممتازة ونعرف ما هي املشكالت التي تواجهنا ويف أي الجوانب بالضبط« )املقابلة الثانية 

يف اململكة املتحدة، 2017(. وعىل الرغم من هذا، ال يزال الذكور يف اململكة املتحدة - وخاصة ممن ينتمون إىل 

الطبقة العاملة من ذوي البرشة البيضاء – مستمرين يف مقاومة التغيي. ويبني الجدول 5-1، معدل االلتحاق 

بالتعليم يف اململكة املتحدة بني الجنسني، وأن نسبة اإلناث يف التعليم العايل تشكل %56.0 من إجاميل مجموع 

الطالب امللتحقني. 
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معّدالت االلتحاق بالتعليم بين الجنسين

 G أعىل درجة بينام * A 26 يف الشهادة العامة للتعليم الثانوي، يُشار إىل النجاح يف موضوع معني من خالل درجة تكون عبارة عن حرف، وميثل الحرف

أدىن درجة. ويحصل الطالب الذين يحققون درجة أقل من الحد األدىن عىل نتيجة »غي مصنف« )ويك، 2014(.

النسبة املئوية لإلناثالعدد اإلجاميلاملؤرش

4,281,72048.8

3,180,17549.8الطالب امللتحقون بالتعليم االبتدايئ 

2,266,08056.0الطالب امللتحقون بالتعليم الثانوي

املصدر: إدارة التعليم يف اململكة املتحدة، 2016؛ معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016

الجدول 5-1: معّدالت االلتحاق بالتعليم حسب تصنيف الجنسني يف اململكة املتحدة )2014(

عىل الرغم من زيادة متوسط سنوات الدراسة املتوقعة لكل من الطالب الذكور واإلناث يف اململكة املتحدة مقارنة 

باملتوسط العاملي الذي يبلغ 12.2 عاًما، إال أن هذا املتوسط يقل يف العادة بالنسبة للذكور )معهد اليونسكو 

لإلحصاء، 2016(. يف عام 2014، كانت سنوات الدراسة املتوقعة داخل املدرسة 18.4 عاًما لإلناث بينام كانت 17.5 

عاًما فقط للذكور )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. 

التحصيل التعليمي بين الجنسين على مستوى المدارس

التقييمات الوطنية 
ميكن مالحظة أكرب الفوارق بني الذكور واإلناث يف اململكة املتحدة بالنظر إىل األداء يف التقييامت الوطنية، حيث 

يتدىن أداء البنني مقارنة بالبنات. ويبني الجدول 5-2، النتائج املجمعة عىل الصعيد الوطني من الشهادة العامة 

للتعليم الثانوي من عام 2008 إىل عام 2013. وميكننا هنا معرفة أن الفجوة بني الجنسني تصب يف مصلحة البنات، 

إذ اتسعت من %8.1 يف عام 2008 لتصل إىل %10.7 يف عام 2013، األمر الذي يشي إىل الزيادة الرسيعة والكبية 

يف الفجوة بني الجنسني، باستثناء السنة الدراسية 2010-2011 )وزارة التعليم، 2014 ب(.

2008–092009–102010–112011–122012–13

49.852.958.559.058.9جميع الطالب

45.948.954.854.353.7البنني

54.057.162.463.964.4البنات

8.18.27.69.610.7الفجوة بني الجنسني

املصدر: إدارة التعليم، 2014 ب، ص 8

الجدول 5-2: نسبة الطالب يف إنجلرتا ومقاطعة ويلز وإيرلندا الشاملية ممن يدرسون 5 صفوف أو أكرث يف الشهادة العامة للتعليم الثانوي 

بتقديرات 26A*-C، تشمل مادة اللغة اإلنجليزية والرياضيات )2008-2009 إىل 2013-2012( )٪(.

منذ عام 1988، كان احتامل استمرار البنني يف الدراسة لخمسة صفوف أو أكرث يف الشهادة العامة للتعليم الثانوي 

بتقدير A*-C أقل بكثي من احتامل حصول البنات عىل ذلك )بروك وهامد، 2008(. واستمراًرا يف هذا االتجاه، 
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فقد تفوقت البنات عىل البنني فيام يتعلق مبستوى األداء، يف الشهادات العامة للتعليم الثانوي يف الفصل الدرايس 

2013-2014، حيث بلغت نسبة البنات حوايل 71 % مقارنًة بأقل من 60 % من البنني يف الحصول عىل خمسة 

صفوف أو أكرث بتقدير A*-C من الشهادة العامة للتعليم الثانوي )مؤسسة السوق االجتامعي، 2016(.

التقييمات الدولية

ومع ذلك، عند النظر إىل التقييامت الدولية، وهي مقياس مختلف عن الدرجات، مثل برنامج التقييم الدويل 

للطالب )املعروف اختصاًرا باسم »بيزا«( من إعداد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، توضح لنا البيانات 

معلومات مختلفة قليالً. ففي برنامج التقييم الدويل للطالب )بيزا( 2015، تفوق البنني يف اململكة املتحدة عىل 

البنات يف الرياضيات بفارق 11 نقطة، وكذلك يف مادة العلوم، ولكن بفارق نقطة واحدة )انظر الشكل 2-5( 

)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(. ومع ذلك، ففي تقييم القراءة، نرى حصول البنني عىل متوسط 22 

نقطة أقل من البنات، أي ضعف معدل تفوق الذكور يف الرياضيات )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ( 

وما يعادل تسعة أشهر من الدراسة )جييم وشور، 2016(.
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الشكل 5-2: متوسط الدرجات بني الجنسني يف القراءة والرياضيات والعلوم وفق نتائج برنامج »بيزا« يف اململكة املتحدة )2012 و2015(. 

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ.

التعليم العالي لدى الجنسين 

تقل احتاملية االلتحاق بقطاع التعليم العايل واالستمرار فيه بالنسبة للذكور يف اململكة املتحدة. ووفًقا لتقرير صادر 

عن خدمات القبول يف الجامعات والكليات، فإن اإلناث أكرث احتاملية لاللتحاق بالتعليم العايل بنسبة ٪35 أكرث من 

الذكور )خدمات القبول يف الجامعات والكليات، 2015(. وحتى عند استمرار الذكور يف التعليم العايل، فهم أكرث 

عرضة لخطر الترسب يف العام األول )مجلس متويل التعليم العايل يف إنجلرتا، كام ذكر يف تشان، 2014( 

ومن بني املوضوعات الرئيسية الناتجة عن املقابالت، يوجد موضوعان يتمثالن يف أن الوضع االجتامعي واالقتصادي 

يشكل عائًقا أمام التحصيل التعليمي للبنني، وأن البنني يفضلون العمل عىل الدراسة. وقد اقرتح أحد األفراد الذين 
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أجريت معهم املقابالت بأن الوضع االجتامعي واالقتصادي للذكور وعدم فهم فوائد التعليم قد يكونان عاملني 

مساهمني يف انخفاض معدل التحاق الذكور بالتعليم العايل. وقد وصف أحد هؤالء األفراد من إحدى مراكز 

البحوث يف اململكة املتحدة كيف أن رسوم االلتحاق بالجامعة يف عام 1997 جعلت من الصعب عىل البنني، ممن 

ينتمون إىل وضع اجتامعي واقتصادي متواضع، السعي نحو إمتام التعليم العايل )املقابلة الثالثة يف اململكة املتحدة، 

2017(. وأكد فرد آخر يعمل يف مجال السياسات التعليمية عىل العائق املتمثل يف تكلفة التعليم العايل، وهو 

يرى ما ييل:

ال يجري توعية العديد من الذكور الشباب بشكل سليم بالفارق الذي ميكن أن يحققه 

التعليم العايل يف حياتهم بشكل عام، ويف ظل ثقافة »اإلشباع الفوري للرغبات«، من الصعب 

افرتاض أن خمس سنوات أو أكرث من االستثامر يف التعليم واملستقبل ستوفر نتائج أكرث من 

تلك السنوات الخمس التي يتم فيها الحصول عىل األرباح والخربة يف العمل والرتقي )املقابلة 

الخامسة يف اململكة املتحدة، 2017(. 

ومع ذلك، كام هو الحال يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول العامل، فإن املردود املادي من التعليم العايل يف 

اململكة املتحدة يعترب قويًا بالنسبة للذكور. فالذكور الحاصلني عىل صفنّي أو أكرث باملستوى A كأعىل مؤهل تعليمي 

لديهم يف اململكة املتحدة27 يكون دخلهم يف الساعة أعىل بنسبة %46 من الرجال من ذوي املؤهالت األدىن )أوليي 

وسلوان، 2005(. وبالنسبة للذكور الذين لديهم درجة جامعية، فإن دخولهم تكون أكرب بنسبة %20 من الذين ال 

يحصلون إال عىل صفنّي أو أكرث باملستوى A، وبالنسبة للذكور الحاصلني عىل درجة املاجستي، تزيد دخولهم لتصل 

إىل %29 أكرث من غيهم )أوليي وسلوان، 2005(. 

وبالنسبة للذكور الذين يختارون االلتحاق بالتعليم العايل، توجد مجاالت معينة من املحتمل أن يدرسوها. ويبني 

الجدول 5-3، نسبة االلتحاق حسب نوع الجنس ومجال الدراسة يف التعليم العايل يف اململكة املتحدة. وعىل غرار 

دولتّي اإلمارات العربية املتحدة ودولة قطر، شّكل الذكور يف اململكة املتحدة يف عام 2014 أقل من %50 من 

الطالب يف جميع مجاالت الدراسة باستثناء الهندسة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )بنسبة 

%80 من الذكور( )معهد اليونسكو لإلحصاء، 206(. بينام تزيد نسبة اإلناث خاصة يف مجاالت الصحة والرعاية 

االجتامعية، وكذلك يف مجال التعليم حيث تشكل أكرث من ثالثة أرباع العدد الكيل للطالب )%76 يف كل مجال( 

)معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. 

النسبة املئوية للذكور 28 النسبة املئوية لإلناثمجال الدراسة

7624 التعليم 

5644اآلداب والعلوم اإلنسانية 

5644 العلوم االجتامعية والصحافة واملعلومات

5248العلوم الطبيعية، والرياضيات، واإلحصاء 

5149 التجارة وإدارة األعامل والقانون

2080 الهندسة والتصنيع والبناء

7624 الصحة والرعاية

الزراعة وعلم الغابات ومصائد األسامك 

والطب البيطري

 6436

6139 الخدمات 

1783 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016.

الجدول 5-3: النسبة املئوية ملعّدالت االلتحاق وفًقا لتصنيف الجنسني وحسب مجال الدراسة يف قطاع التعليم العايل باململكة 

املتحدة )2014(. 

27 املستويات A هي مؤهالت التخرج من املدارس الثانوية الخاصة مبجال معني وتكون يف مستوى أعىل من درجات الشهادة العامة للتعليم الثانوي.

28 مل يرسد معهد اليونسكو لإلحصاء النسبة املئوية للطالب امللتحقني من الذكور. ولذلك، جرى حساب هذه األرقام مبارشًة من النسبة املئوية لإلناث.
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يثي ارتفاع عدد اإلناث الاليت يدرسن مجال التعليم بواعث قلق خاصة، نظرًا للحاجة إىل مناذج يحتذي بها الطالب 

من املعلمني الذكور يف مجال التعليم. وحتى عام 1993، كان الذكور يشّكلون أغلبية نسبة املعلمني يف املرحلة 

الثانوية، ولكن بحلول عام 2014، كانت نسبة %61.4 من معلمي املرحلة الثانوية و%87 من معلمي املرحلة 

االبتدائية من اإلناث )هيلامن وروبيسون، 2016؛ معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. ويتمثل أحد املوضوعات 

الشائعة التي نتجت عن املقابالت يف نقص النامذج التي يُحتذى بها من املعلمني الذكور بالنسبة للبنني يف مدارس 

اململكة املتحدة. وقد أفاد مسؤول يف أحد مراكز البحوث قائالً: »تهيمن املعلامت من اإلناث يف مجال التعليم يف 

السنوات الدراسية األوىل يف اململكة املتحدة، أو يف مدارس املرحلة االبتدائية. ويوجد عدد قليل جًدا من املعلمني 

الذكور، لذلك ال يوجد قدوة يُحتذى بها من املعلمني ]الذكور[ بالنسبة ]للبنني[ »)املقابلة الثالثة يف اململكة 

املتحدة، 2017(.

ويتمثل أحد املوضوعات الرئيسية األخرى التي نتجت عن املقابالت يف القلق إزاء نقص املبادرات التي تستهدف 

معالجة الفجوة القامئة بني الجنسني يف التعليم العايل. ورًدا عىل سؤال حول برامج دعم املساواة بني الجنسني يف 

التعليم، أفاد أحد األكادمييني يف اململكة املتحدة أن اإلناث، عىل الرغم من أدائهن القوي، ما زلن يتلقني دعاًم أكرب 

من الذكور: 

يف جامعات اململكة املتحدة، الربامج الوحيدة التي رأيت أنها تيز بي الجنسي هي الربامج 

التي تهدف إىل تعزيز الفرص املتاحة للمرأة يف التعليم العايل. فعىل سبيل املثال، تم مؤخًرا 

يف مؤسستي تقديم برنامج تدريبي يهدف إىل توجيه وإرشاد اإلناث األكادمييات بغرض 

مساعدتهن يف الوصول إىل املناصب العليا )أي املناصب التنفيذية( وال يسعني إال أن أفرتض، 

استناًدا إىل تجربتي، أن الربامج السابقة التي وُضعت لزيادة تثيل املرأة يف املناصب اإلدارية 

والبحثية كانت ناجحة، بدليل أن غالبية هذه املناصب يف هيئة التدريس تشغلها نساء 

يف الوقت الحايل. ومل يكن الحال هكذا قبل 30 عاًما أو أكرث )املقابلة الخامسة يف اململكة 

املتحدة، 2017(.

وأضاف الشخص ذاته الذي أجريت معه املقابلة أنه يوجد نقص عام يف عدد الذكور، ليس فقط يف مجموع 

الطالب، بل أيًضا يف شغل أدوار اإلدارة والبحث يف مجال التعليم العايل. وقال: »بعد سنوات طويلة من التمييز ضد 

املرأة، من املحظور تقريبًا اقرتاح أن هناك متييز ميارس ضد الذكور أيًضا، وكأن كلمة التمييز ال تُذكر إال ويُفهم منها 

أنها تكون ضد اإلناث فحسب... » )املقابلة الخامسة يف اململكة املتحدة، 2017(. 

التحدي الفريد: البنين المحرومين من ذوي البشرة البيضاء

يف اململكة املتحدة، كان هناك حوار متزايد حول ضعف التحصيل التعليمي لدى البنني البيض ممن ينتمون 

إىل وضع اجتامعي واقتصادي متواضع، وقال أحد صانعي السياسات: »استناًدا إىل البحوث والخربات، إذا أردت 

التأكد من فشل الطالب يف املدرسة متاًما، فاحرص عىل أن يكون هذا الطالب فقيًا، بل وتأكد أن يكون من جنس 

الذكور، واجتهد يف عدم تقديم القدوة الحسنة التي يحتذي بها من املعلمني الذكور« )املقابلة األوىل يف اململكة 

املتحدة، 2017(. وضمن هذه الرشيحة من البنني، فإن الفجوة القامئة بني الطالب من ذوي الخلفيات االجتامعية 

املرتفعة واملنخفضة تكون أكرب بالنسبة للطالب البيض أكرث من أي مجموعة عرقية أخرى )مجلس العموم، 2014؛ 

مكتب معايي التعليم، 2015(. يف عام 2012، كان البنني ذوي البرشة البيضاء من الطبقة العاملة هم أقل الفئات 
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يف الحصول عىل الدرجات يف الشهادة العامة للتعليم الثانوي، حيث مل يحصل سوى %26 من البنني البيض ممن 

يتلقون وجبات مدرسية مجانية عىل خمس صفوف بتقدير A*-C مبا يف ذلك اللغة اإلنجليزية والرياضيات يف 

الشهادة العامة للتعليم الثانوي )هوب، 2013(. ويف املقابل، فإن نسبة %40 من البنني من ذوي البرشة السوداء 

و%63 من إجاميل الطالب اآلخرين ممن يتلقون وجبات مدرسية مجانية يحققون نفس النتائج )هوب، 2013(. 

وفيام يتعلق بالوضع االجتامعي واالقتصادي باعتباره من العوائق التي تحول دون ارتفاع مستويات التحصيل 

التعليمي لدى البنني، فقد ظهرت أوجه حرمان البنني من ذوي البرشة البيضاء ممن ينتمون للطبقة العاملة من 

حقوقهم التعليمية من خالل املقابالت التي أجریت يف اململكة املتحدة، مع تعبي عدد من األفراد من مختلف 

البيئات عن قلقھم إزاء البنني البیض من الطبقة العاملة فيام يتعلق بالتعلیم. ورصح أحد صانعي السياسات: »إن 

أسوأ الطالب أداًء هم األطفال الفقراء من الطبقة العاملة من ذوي البرشة البيضاء... كام أن الفجوة القامئة بني 

الجنسني فيام يتعلق باإلنجازات أكرب ]لصالح الفتيات[ يف هذه الفئة » )املقابلة األوىل يف اململكة املتحدة، 2017(. 

وأشار أحد املشتغلني مبجال التعليم يف اململكة املتحدة إىل وجود قلق خاص إزاء املسار التعليمي للبنني من الطبقة 

العاملة البيضاء، حيث »يتم تحديد القبول بالجامعة ]للطالب[ وفًقا لنتائج الدراسة الثانوية، وهنا تقل أعداد البنني 

من الطبقة العاملة من ذوي البرشة البيضاء وال يحصلون عىل الدرجات املطلوبة لتحقيق طموحاتهم« )املقابلة 

الثانية يف اململكة املتحدة، 2017(. 

ويف عام 2014، أصدر مجلس العموم تقرير استقصاء قضية ضعف التحصيل التعليمي لدى األطفال ممن ينتمون 

إىل الطبقة العاملة البيضاء يف مجال التعليم )مجلس العموم، 2014(، وقد خلص التقرير إىل أن األطفال البيض 

ممن ينتمون إىل وضع اجتامعي واقتصادي متواضع تقل مستويات أدائهم تدريجيًا كلام تقدموا يف العمر. ويف ثنايا 

التقرير، ذكر السيد مايكل ويلشو، كبي مفتيش التعليم لدى جاللة ملكة بريطانيا، ما ييل:

يعاين التالميذ البيض الربيطانيي من ذوي الدخل املنخفض من ضعف مستويات األداء، 

ال سيام ألنهم يشكلون غالبية )ثلثي( هؤالء الطالب. لذلك فإن املجموعة األقل أداًء من 

األطفال الفقراء هي أيًضا املجموعة األكرب عدًدا. ويف حالة عدم القضاء عىل مشكلة ضعف 

التحصيل التعليمي لدى البني والبنات البيض الربيطانيي من الطبقات الفقرية، فلن تُحل 

املشكلة بشكل عام )مجلس العموم، 2014، ص 5(. 

نالحظ أيًضا أن الطالب الذكور البيض الربيطانيني ممن ينتمون إىل وضع اجتامعي واقتصادي متواضع يحققون أدىن 

معدالت االلتحاق بالجامعات. ويف حني أن ما يقرب من %40 من الشباب يف اململكة املتحدة يلتحقون بالتعليم 

العايل، يوجد %10 فقط من البنني البيض من البيئات املحرومة ميكنهم االلتحاق بهذا القطاع، وهو معدل أقل 

من نسبة الذكور املحرومني من جميع املجموعات العرقية/اإلثنية األخرى )هيلامن وروبنسون، 2016؛ جونسون، 

2016(. وقد أدى هذا النقص يف العدد إىل قيام مؤسسة واحد عىل األقل من مؤسسات التعليم العايل بتضمني 

الذكور البيض يف اسرتاتيجيتها الرامية إىل جذب املجموعات ذات األعداد القليلة يف مجال التعليم )هرني، 2012(. 

وقد شّكلت أهمية الوضع االجتامعي واالقتصادي يف ضعف التحصيل التعليمي لدي البنني موضوًعا مشرتكًا يف 

املقابالت التي تجرى يف هذا املجال يف اململكة املتحدة. وقال أحد من أجريت معهم مقابلة: »إن الثوابت هي 

الخلفيات االجتامعية واالقتصادية - يف جميع املجموعات العرقية- فالفقر هو أكرث العوامل التي تتسب يف تدين 

مستويات التحصيل التعليمي. ويتمثل العامل األكرب التايل يف نوع الجنس« )املقابلة األوىل يف اململكة املتحدة، 

2017(. وملا كان الوضع االجتامعي واالقتصادي واملجموعات العرقية/اإلثنية يؤديان دوًرا يف الفوارق القامئة بني 

الجنسني، فقد أفاد أحد األكادمييني أنه »عندما يتوفر قدر أكرب من املساواة بني الطبقات واملجموعات العرقية يف 

التعليم، سنكون يف وضع يسمح لنا مبعالجة أي حاالت متبقية فيام يتعلق بعدم املساواة بني الجنسني« )املقابلة 

الخامسة يف اململكة املتحدة، 2017(. 
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المبادرات الواعدة

29 َمَنحت مبادرة العمل مع الرجال اإلذن لإلشارة إىل أنه تم إجراء املقابلة بغرض هذه الدراسة. وقد أجريت مقابالت مع اثنني من املسؤولني 

يف املبادرة.

مبادرة العمل مع الرجال
يُعد العثور عىل مبادرات محددة لدعم تعليم البنني يف اململكة املتحدة أقل صعوبة مقارنة بدراسات الحاالت 

األخرى. ويرجع السبب يف ذلك إىل أن ضعف أداء البنني أصبح جزًءا من تغطية وسائل اإلعالم الرئيسية واملناقشات 

الوطنية يف اململكة املتحدة، وحتى مع إيالء االهتامم بهذه القضية، فقد أكدت إحدى املقابالت يف اململكة املتحدة 

أنه »من الصعب معرفة ما يجب فعله بشأن ]ضعف أداء البنني[« )املقابلة الثالثة يف اململكة املتحدة، 2017(. ومع 

ذلك فإن مبادرة »العمل مع الرجال« هي أحد الربنامجني الواعدين املوجهني نحو دعم الذكور. 

وتُعد مبادرة برنامج »العمل مع الرجال« مؤسسة خيية مسجلة غي ربحية تعمل عىل دعم »النشاط اإليجايب 

للذكور وتفاعلهم واندماجهم يف املجتمع« )العمل مع الرجال، 2015، ص 1(. وتركز مبادرة العمل مع الرجال عىل 

»الفرتات االنتقالية يف الحياة، مثل بدء الدراسة أو الحصول عىل وظيفة أو إنجاب األوالد... عندما يواجه الرجال 

والبنني التحديات عىل األرجح، ما يستدعي بالتايل تفاعلهم أو سعيهم نحو الحصول عىل مساعدة« )العمل مع 

الرجال، 2015، ص 1(. وبوجود طاقم عمل مكون من 30 موظًفا فقط، تدير املبادرة مجموعة فرعية من الربامج 

واملبادرات األخرى، التي تركز عىل مجموعة متنوعة من القضايا املتعلقة بالذكور، مبا يف ذلك قضية دعم اآلباء 

املحتملني، وقضية مساعدة الطالب عىل االنتقال من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة الثانوية )املقابلة السادسة يف 

اململكة املتحدة، 2017(.

ويف إطار برنامج تطوير اآلباء، تعمل مبادرة العمل مع الرجال عىل التأثي عىل السياسة والسامح لآلباء بتقديم 

الرعاية الرئيسية عند الحاجة لذلك )املقابلة السادسة يف اململكة املتحدة، 2017(. ومنذ عام 2014، كانت املبادرة 

مبثابة األمانة العامة ملجموعة األحزاب الربملانية املعنية بقضايا األبوة، وهي مجموعة تروج لألطر القانونية 

والسياسية لدعم العالقات بني الذكور عىل مستوى األرسة )املقابلة الرابعة يف اململكة املتحدة، 2017(.29 وباإلضافة 

إىل تعزيز التغييات عىل املستوى الكيل، تدعم املبادرة أيًضا وبشكل مبارش اآلباء الشباب املحرومني الذين ال 

يلتحقون يف أغلب األحيان بربامج التعليم/التدريب أو الذين ال تسعفهم الظروف يف الحصول عىل فرصة عمل. كام 

تعمل عىل تعزيز مشاركة اآلباء مع أطفالهم. ويف إطار هذا الدعم، تدير املبادرة ما يُعرف بالربنامج املحتمل لألباء 

وذلك بالرشاكة مع مستشفيات اململكة املتحدة. 

كام تدعم مبادرة العمل مع الرجال أيًضا الشباب الصغار وتصل خدماتها إىل من 800 إىل 900 شاب عىل األقل 

سنويًا )املقابلة الرابعة يف اململكة املتحدة، 2017(. ويف سياق مرشوع االنتقال من املرحلة االبتدائية لطالب الصف 

السادس، تعمل املبادرة بشكل وثيق مع نوادي الشباب التي تعمل بعد فرتة الدراسة لتحديد البنني املعرضني لخطر 

االنضامم إىل العصابات أو االستبعاد من التعليم العام. ومبجرد اختيارهم، توكل مبادرة »العمل مع الرجال« البنني 

إىل معلم يتابع التطورات معهم ومع أولياء أمورهم ومدارسهم والجهات املعنية األخرى )العمل مع الرجال، 2017 

ب(. وقال عضو يف فريق قيادة »العمل مع الرجال« معلًقا عىل عمله مع البنني: 

يعرب الشباب خالل أيام الدراسة عن نوعي من املشاعر، وخاصة الشباب ممن يتلقون 

وجبات مدرسية مجانية، فهم يضحكون من السعادة أو هم غاضبون فحسب. وخالل أيام 

الدراسة، ال يعربون عن مشاعرهم الكاملة. إنهم مييلون إىل توجيه كل مشاعرهم من خالل 

هذين النوعي من املشاعر، األمر الذي قد يرض بهم ومبن حولهم. وقد جرى إعداد برامجنا 
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ملحو األمية العاطفية لديهم – ومساعدتهم يف معرفة الوقت الذي يجب فيه الهدوء، وكيفية 

االعتناء بأنفسهم، وأين ميكنهم الحصول عىل أقىص استفادة من التعليم )املقابلة الرابعة يف 

اململكة املتحدة، 2017(.

وعىل الرغم من تقدميها ألعامل قيّمة، تواجه املبادرة بعض التحديات باعتبارها واحدة من املبادرات القليلة التي 

تدعم الذكور عىل وجه التحديد. وقد أوضح أحد أعضاء املبادرة قائالً: »من األهمية مبكان أن نجد طرقًا لدعم 

مجموعة البنني لدينا يك ال يصبحوا أكرث تهميًشا جراء الخروج من التعليم العام. ويوجد عدد قليل منا يف اململكة 

املتحدة يقدم خدمات ذات أهداف قامئة عىل النوع االجتامعي، ونحن جميًعا نعتمد عىل صناديق التربعات 

الخيية يف املقام األول« )املقابلة السادسة يف اململكة املتحدة، 2017(. ويوضح مسؤولو مبادرة العمل مع الرجال 

أنهم يعملون عىل استدامة املبادرة من خالل تلقيها لبعض مبالغ التمويل املناسبة من املدارس، لكن تكمن املشكلة 

يف أن تلك املدارس غالبًا ما تكون عاجزة عن متويل نفسها )املقابلة السادسة يف اململكة املتحدة، 2017(. ومبادرة 

العمل مع الرجال ليست الربنامج الوحيد الذي يستهدف البنني يف اململكة املتحدة، فهناك مبادرة أخرى واعدة 

تتمثل يف الربنامج الصيفي يف جامعة أكسفورد. 

 جامعة أكسفورد ومؤسسة سوتون ترست: البرنامج 
الصيفي الستهداف دعم البنين المحرومين 

يف عام 2017، أعلنت مؤسسة سوتون ترست وجامعة أوكسفورد عن إقامة رشاكة بينهام تسعى عىل وجه التحديد 

إىل إعادة تنشيط تفاعل البنني الربيطانيني البيض الذين ينتمون إىل وضع اجتامعي واقتصادي متواضع )بيلز، 

2017(.30 ورًدا عىل سؤال حول رشح الغرض من الربنامج الصيفي، ذكر موظف الجامعة »تسعى جامعة أكسفورد 

بالرشاكة مع مؤسسة سوتون ترست إىل البحث عن طريقة لتسهيل تفاعل الطالب الذكور، وتوفي مصادر اإللهام 

لهم، كام تسعى إىل تطلعهم إىل االلتحاق بجامعة أكسفورد« )املقابلة السابعة يف اململكة املتحدة، 2017(. ويقبل 

الربنامج طلبات االلتحاق من طالب الصف الثاين عرش من الحاصلني عىل خمسة صفوف عىل األقل بتقدير A أو 

A* يف الشهادة العامة للتعليم الثانوي، ويهدف إىل إطالع املشاركني عىل املوضوعات التي قد تكون جديدة بالنسبة 

لهم، مثل التاريخ القديم، والقانون، والعلوم الطبية )بيلز، 2017(. 

ويف حني أن الهدف األسايس للربنامج هو الوصول إىل البنني من ذوي البرشة البيضاء الذين ينتمون إىل وضع 

اجتامعي واقتصادي متواضع، فإن الربنامج ملزم قانونيًا بقبول الطالب من جميع الخلفيات ومن الجنسني وذلك 

مبوجب لوائح اململكة املتحدة )املقابلة السابعة يف اململكة املتحدة، 2017(. وعىل هذا النحو، فالربنامج مفتوح 

أمام جميع الطالب، ولكن اسرتاتيجيته التسويقية تستهدف جذب البنني الذين ينتمون إىل وضع اجتامعي 

واقتصادي متواضع. وعىل عكس برامج جامعة أكسفورد الصيفية األخرى التي تتلقى 70 طلب التحاق من البنات 

مقابل 30 طلبًا من البنني، فقد تلقى املخيم الصيفي التجريبي الجديد 45 طلبًا من البنات مقابل 55 طلبًا من 

البنني )املقابلة السابعة يف اململكة املتحدة، 2017(. ومع ذلك، كانت هناك بعض الشكوك حول الربنامج، مع 

وجود مقالة واحدة يف صحيفة التلغراف تقول »ال ميكن لجامعة أكسفورد أن تفعل الكثي، ألن األطفال البيض 

من الطبقة العاملة لن يتطلعوا إىل االنضامم إىل أفضل الجامعات يف الوقت الذي يتعرثون فيه يف املدارس«)ريان، 

2017، ص 1(. 

ويف حني أن مسألة التحصيل التعليمي األكادميي للذكور تبدأ يف وقت مبكر ولها جذور عميقة، فإن مبادرات مثل 

برنامج »العمل مع الرجال« وبرامج »جامعة أكسفورد/سوتون ترست« الصيفية لها القدرة عىل صنع فارق إيجايب 

بالنسبة للكثي من البنني الذين يعانون من الصعوبات، فضالً عن دعم التغيي عىل نطاق املنظومة. ويعمل الربنامج 

الصيفي املشرتك يف جامعة أكسفورد أيًضا عىل معالجة مسألة النقص يف جهود توفي برامج دعم البنني، األمر الذي 

يعد من املوضوعات الرئيسية التي جرى طرحها أثناء املقابالت. 

30 تعاونت مؤسسة سوتون ترست مع 12 جامعة يف اململكة املتحدة لبدء برامج دعم الطالب ممن ينتمون إىل الخلفيات االجتامعية واالقتصادية 

املنخفضة واملتوسطة )بيلز، 2017(.
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وعند الحديث عن الربنامج، أفاد أحد املشاركني قائالً: »لدينا أجيال من البنني البيض الذين ينتمون إىل الطبقة 

العاملة... مل يلتحق أحد منهم بأي جامعة. فهم ال يضعون الجامعة يف اعتبارهم، وبالتايل، نحن نعمل عىل تغيي 

العقليات، وتحدي طرق التفكي هذه« )املقابلة السابعة يف اململكة املتحدة، 2017(. ومن خالل توفي الفرص 

املتاحة أمام البنني للتعامل مع املواد األكادميية يف إطار جامعي، فإن برامج مثل برنامج جامعة أوكسفورد/

سوتون ترست الصيفي سيمنح البنني فرصة التفكي يف التعليم العايل عىل أنه سهل الحصول عليه وميكنهم تحقيق 

االستفادة منه يف حياتهم من حيث كرس حلقة الفقر والحرمان والعمل عىل تحسني األوضاع. 

الخالصة 

شهدت اململكة املتحدة إجراء عدٍد كبي من البحوث التي ركزت عىل ضعف التحصيل لدى البنني يف املدرسة، 

وبالتايل، فإن مسألة انعكاس مسار الفجوة بني الجنسني يف التعليم قد حظيت باهتامم وطني عىل مدى العقدين 

املاضيني )مكتب معايي التعليم، 2003(. ومع هذا االهتامم املتزايد، أصبحت مسألة دعم البنني محوًرا للنقاشات 

والربامج واملبادرات الوطنية مثل »العمل مع الرجال«، وقد جرى وضع برامج هادفة للتوعية الجامعية لدعم هؤالء 

البنني )بيلز، 2017(. وقد يساعد استمرار الرتكيز عىل املساواة يف التعليم وزيادة الدعم املقدم للذكور يف مجال 

التعليم من جانب الحكومة واملنظامت األخرى يف تحسني النتائج التعليمية للبنني يف دائرة الخطر ومساعدتهم يف 

أن يصبحوا أفراًدا مساهمني بشكل كامل يف مجتمعاتهم. وتستعرض دراسة الحالة التالية اثنني من بلدان منطقة 

البحر الكاريبي، وعىل الرغم من أن اململكة املتحدة تختلف اختالفًا كبيًا عن دول منطقة البحر الكاريبي، فقد 

أولت هذه الدول جميعهاً اهتامًما بالسياسات املتعلقة بضعف أداء الذكور يف مجال التعليم. 
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نظرة عامة على التعليم في ترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية

31 كانت الخطة العرشية مبثابة مخطط إلصالح نظام التعليم، ومتثل الهدف منها، إىل جانب مجموعة من األهداف األخرى، يف زيادة فرص الحصول عىل 

التعليم الجيد لجميع األطفال )جاجاردو، 2007(.

32 قامت ترينيداد وتوباغو كذلك بّسِن قانون تكافؤ الفرص )رقم 69( لعام 2000، الذي يحظر جميع أشكال التمييز يف التوظيف، والذي مل يُنفذ قبل 

ذلك عىل الرغم من التصديق عىل مبادئه التوجيهية عاّمي 1970 و1997 )سوكرام وسرتوبل، 2008(.

على مدى العقود األربعة الماضية، شهدت األنماط المتعلقة بالجنسّين في دول منطقة البحر الكاريبي 
تغيًرا مستمًرا في مجال التعليم. )مبادرة األمم املتحدة لتعليم البنات، 2011(. ففي حني كانت النظرة 

املعهودة للبنني عىل أنهم األوفر حظًا يف املنطقة، فإنَّ البنات يتفوقن عىل البنني اليوم عىل مستوى مجموعة كاملة 

من مؤرشات التعليم )فيغويروا، 2000 و2004؛ جورج وكوامينا-آيجينا وكني ومحمد، 2009(. ويوضح الشكل 1-6 

جدوالً زمنيًا للفعاليات املهمة فيام يخص الجنسني يف مجال التعليم يف ترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية 

منذ خمسينيات القرن املايض وإىل يومنا هذا.

الخمسينيات )ترينيداد وتوباغو( – إنشاء التعليم االبتدايئ الشامل )وزارة الرتبية والتعليم بجمهورية ترينيداد وتوباغو، 2008(.

1953 )الجمهورية الدومينيكية( – إصدار قانون التعليم العام )غاجاردو، 2007(، وإنشاء التعليم اإللزامي للبنني والبنات الذين ترتاوح 

أعامرهم بني 6 إىل 12 سنة. )جالف وعرفات، 2013(.

1966 )ترينيداد وتوباغو( – أوضح قانون التعليم لعام 1966 خطة التعليم الحكومية، بالرغم من أنه مل يذكر التمييز بني الجنسني 

)سوكرام وسرتوبل، 2008(.

1970 )ترينيداد وتوباغو( – التصديق عىل ميثاق منظمة العمل الدولية بشأن التمييز يف مجايل التوظيف واملهن )رقم 111(، والذي 

يدعو إىل املساواة يف األجور بني النساء والرجال مقابل نفس العمل )سوكرام وسرتوبل، 2008(.

1988 )الجمهورية الدومينيكية( – أصدر كبار رجال األعامل ومنظامت الخدمة املدنية خطة التعليم )إديوكاتيفو( لدعم التغيي يف 

النظام التعليمي. ثم تبعها إصدار الوصايا العرش التعليمية )ديكاالجو إديوكاتيفو( التي حددت 10 أهداف تعليمية يتعني إنجازها يف 

العقد التايل )غاجاردو، 2007(.

1990 )الجمهورية الدومينيكية( – دعم اإلجراءات التي طرحت يف املؤمتر العاملي حول التعليم يف جومتني. )غاجاردوا، 2007(.

1993 )الجمهورية الدومينيكية( – تقديم الخطة العرشية31 )غاجاردوا، 2017(.

1993 )ترينيداد وتوباغو( – أعطت رسالة السياسات التعليمية )1993 - 2003( توجيًها بالسعي وراء املساواة بني الجنسني يف التعليم، 

مبا يف ذلك تطوير »منهج درايس محايد بني الجنسني« )سوكرام وسرتوبل، 2008، ص 2(.

1997 )الجمهورية الدومينيكية( – تطبيق الخطة العرشية. ومبوجب قانون التعليم العام لعام 1997 صار التعليم إلزاميًا لألطفال 

الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 إىل 14 سنة. )جالف وعرفات، 2013(.

1997 )ترينيداد وتوباغو( – التصديق عىل ميثاق منظمة العمل الدولية )رقم 100( الذي يدعو إىل املساواة يف األجور بني النساء 

والرجال مقابل العمل نفسه. )سوكرام وسرتوبل، 2008(.

1999 )الجمهورية الدومينيكية( – إنشاء وزارة شؤون املرأة، ما أدى إىل ترشيع يغطي العنف املبني عىل الجنس، وحقوق التوظيف 

والتملك )المربت، 2009(.

2000 )ترينيداد وتوباغو( – التوقيع عىل إطار عمل داكار )سوكرام وسرتوبل، 2008(، وإنشاء التعليم الثانوي العام )وزارة التعليم 

بجمهورية ترينيداد وتوباغو، 2008(.32 

الشكل 6-1: الجدول الزمني للفعاليات املهمة بني الجنسني يف مجال التعليم يف ترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية. 

وكام هو موضح يف الشكل 6-1، فإنَّ لدى كل من جمهورية ترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية التزامات 

محددة تجاه قضايا الجنسني والتعليم عىل املستويني الوطني والدويل. فقد أصدرت كلتا الدولتني عدًدا من قوانني 

التعليم الداخلية )مثل فرض الجمهورية الدومينيكية - عام -1953 التعليم اإللزامي للبنني والبنات الذين ترتاوح 
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أعامرهم بني 6 إىل 12 سنة( كام صّدقت الدولتان عىل مبادرات دولية متصلة بالشأن ذاته )مثل توقيع ترينيداد 

وتوباغو عىل إطار عمل داكار عام 2000(. )جاغاردو، 2007، جالف وعرفات، 2013، وزارة التعليم بجمهورية 

ترينيداد وتوباغو، 2008(.

معّدالت االلتحاق بالتعليم بين الجنسين

يف سنوات التعليم االبتدايئ، كان عدد البنني امللتحقني بالدراسة أكرب من عدد البنات يف كل من ترينيداد وتوباغو 

والجمهورية الدومينيكية )كام هو موضح يف الجدول 6-1( )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. ومع ذلك، تتغي 

هذه األرقام يف املرحلة الثانوية؛ حيث يكون عدد البنات أكرب من عدد البنني. )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. 

وباإلضافة إىل االلتحاق بالدارسة، يُظهر معدل سنوات الدراسة املتوقعة أيًضا فجوة واضحة بني الجنسني لصالح 

البنات يف كلتا الدولتني. ففي ترينيداد وتوباغو عام 2004، بلغ هذا املعدل بالنسبة للطالبات يف املستويات 

االبتدائية إىل ما بعد الثانوية 12.5 عاًما مقارنة بعدد 12.1 عاًما للبنني )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. ويف عام 

2014، بلغ معدل املدة املتوقعة للدراسة يف الجمهورية الدومينيكية للفرتة ذاتها 13.7 عاًما للبنات و12.7 عاًما 

للبنني. )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(.

الجمهورية الدومينيكية بترينيداد وتوباغو أاملؤرش

النسبة املئوية للبنات دالعدد اإلجاميل جالنسبة املئوية للبنات دالعدد اإلجاميل ج

الطالب امللتحقون 

بالتعليم االبتدايئ

491,267,93047 هـ1373135 هـ

الطالب امللتحقون 

بالتعليم الثانوي

51931,06852 هـ105381 هـ

الطالب امللتحقون 

بالتعليم العايل

16,75155455,82261

املصدر: )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(

 الجدول 6-1: معّدالت االلتحاق بالتعليم بني الجنسني يف ترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية.

ملحوظة: أ 2004؛ ب 2014؛ هـ التقييامت الوطنية ج التصنيف الدويل املعياري للتعليم، 2011؛ د معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016.

ويبني الجدول 6-2 أن عدد البنني املترسبني من التعليم يفوق عدد البنات كلام انتقل الطالب إىل مرحلة أعىل يف 

النظام التعليمي يف ترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. وعند فحص 

هذه البيانات عن كثب، نجد أنَّ ٪2.4 فقط من البنات قد ترسبن من الصف األول من التعليم اإلعدادي العام 

مقارنة بنسبة ٪7.7 من البنني يف جمهورية ترينيداد وتوباغو عام 2009 )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. وباملثل، 

نجد يف الجمهورية الدومينيكية أنَّ ٪10.2 من البنات ترسبن من الصف األول للتعليم اإلعدادي العام، بينام ترسب 

٪14 من البنني )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. كام تعكس معدالت إمتام التعليم اإلعدادي هذه البيانات. 

فبينام تُنهي نسب متشابهة من البنني والبنات التعليم اإلعدادي يف ترينيداد وتوباغو، إال أن الفروقات تكون 

أكرب يف الجمهورية الدومينيكية؛ حيث ينهي ٪72 من البنني و٪81.8 من البنات هذه املرحلة. )معهد اليونسكو 

لإلحصاء، 2016(.
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الجمهورية الدومينيكية بترينيداد وتوباغو أاملؤرش

اإلناثالذكوراإلناثالذكور

 3.8 5.74.33.2املترسبون من الصف األول من التعليم االبتدايئ

 4.4 1.26.5 ل املترسبون من الصف الرابع من التعليم االبتدايئ

املترسبون من الصف األول من التعليم اإلعدادي 

العام معدل إمتام التعليم اإلعدادي )النسبة املئوية 

للفئة العمرية ذات الصلة( 

7.72.414.0 10.2 

92.395.972.081.8 

املصدر: )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(

 الجدول 6-2: النسبة املئوية لالستمرار يف التعليم يف ترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية.

أ 2009 ب 2013

التحصيل التعليمي بين الجنسين على مستوى المدارس

التقييمات الوطنية
تقدم لنا التقييامت الوطنية رؤية قيّمة حول عدم املساواة يف التعليم التي تؤثر عىل البنني يف كل من ترينيداد 

وتوباغو والجمهورية الدومينيكية. ففي ترينيداد وتوباغو، يخضع الطالب الذين يُتمون املستوى االبتدايئ لتقييم 

القبول باملدارس الثانوية )جورج وآخرون، 2009(. وميثل هذا االختبار أحد عوامل قبول الطالب يف املدارس 

الثانوية، حيث يكون الختيارات املدرسة وتفضيالت الطالب دوًرا هي األخرى. )دو ليسل، سميث، كيلي، 

وجولز، 2006(.

وقد خضع تقييم القبول باملدارس الثانوية للكثي من التحليل، خاصًة فيام يتعلق بفروقات األداء بني الجنسني. 

حيث وجدت إحدى الدراسات التي فحصت نتائج هذا التقييم من عام 2004 إىل 2008 أنَّ متوسط نتائج البنني 

يف كل من االختبارات الفرعية لتقييم القبول باملدارس الثانوية كان أقل من متوسط النتائج التي أحرزتها البنات، 

وأظهرت الفروقات بني كال املتوسطني نتائًجا ذات داللة إحصائية مع زيادة املتغيات فيام يتعلق بالبنني )جورج 

وآخرون، 2009(، فقد ُوجد أنَّ البنني يف بعض املدارس الريفية، ومدارس املدن الداخلية يؤدون بشكل أسوأ يف مواد 

تقييم القبول باملدارس الثانوية )جورج وآخرون، 2009(. وسلطت دراسة أخرى أجراها دو ليسل وآخرون )2006( 

الضوء عىل فروقات إضافية بني الجنسني يف تقييم القبول باملدارس الثانوية قامئة عىل مكان سكن الطالب، ووجدت 

أنَّ مستوى البنني أقل يف الكتابة اإلبداعية، والفنون اللغوية، والنتائج اإلجاملية يف بعض املناطق. كام أن الرتكيز عىل 

مهارة القراءة - وهو أحد جوانب التصميم الجديد لالختبار، قد زاد من تقليل مستواهم بشكل إضايف. )دو ليسل 

وآخرون، 2006(.

وكانت درجة النجاح التي تُقدر بنسبة %30 يف التقييم عقبة أخرى أمام البنني )دوليسل وآخرون، 2006. وزارة 

التعليم بجمهورية ترينيداد وتوباغو، 2008(. وكام يوضح الجدول 6-3، كان عدد البنني الذين حققوا هذه النسبة 

أو أقل يف هذا االختبار - بني عامي 2003 و2007 – أكرب مقارنًة بالبنات )وزارة التعليم بجمهورية ترينيداد 

وتوباغو، 2008(. وعىل الجانب اآلخر من معدالت التحصيل، بلغت نسبة البنات الاليت حصلن عىل نسبة ٪90 فام 

فوق )٪61( وهو معدل أعىل من نسبة البنني الذين حققوا النتيجة ذاتها والتي بلغت )٪39(، وذلك لعام 2007 

)وزارة الرتبية والتعليم بجمهورية ترينيداد وتوباغو، 2008(. 
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النسبة املئوية لإلناثالنسبة املئوية للذكورالعام

200374.425.6

200471.428.6

200570.529.5

200671.928.1

200768.631.4

املصدر: مأخوذ من وزارة التعليم بجمهورية ترينيداد وتوباغو، 2008، ص 25.

الجدول 6-3: النسبة املئوية للطالب - بحسب الجنسني – الذين حصلوا عىل نسبة ٪30 أو أقل يف تقييم القبول باملدارس الثانوية 

.)2007–2003(

وتعد الجمهورية الدومينيكية إحدى الدول القليلة يف دول منطقة البحر الكاريبي التي يستمر فيها التعليم 

االبتدايئ ملدة 8 سنوات )دي جروبيللو، 2003(. ومن ثم، يُجرى اختبار إنهاء الدراسة االبتدائية سنويًا يف الصف 

الثامن مع االختبارات الوطنية. ثم يخضع الطالب لتقييم مدريس أخي مع إنهاء الصف الثاين عرش )نوهيمي، 

2015(. ويف عام 2014، اجتاز ٪86 من البنات يف الصف الثامن االختبارات الوطنية، بينام اجتاز ٪77 فقط من 

البنني االختبارات ذاتها. )نوهيمي، 2015. ج 31(. وكانت نسبة الدرجات يف كل مواد االختبار - مبا يف ذلك اللغة 

اإلسبانية، والدراسات االجتامعية والعلوم والرياضيات - أعىل عند البنات من البنني )ميرند، »املؤرشات الحولية« 

املقتبسة يف نوهيمي 2015، ص 31(.

وبالرغم من أنَّ الجمهورية الدومينيكية ال تشرتك يف االختبارات التي يقيمها املجلس الكاريبي لالختبارات، تشرتك 

ترينيداد وتوباغو يف هذه االختبارات )املجلس الكاريبي لالختبارات، 2010؛ دي جروبللو، 2003(. وتشمل مجموعة 

االختبارات الخاصة باملجلس الكاريبي لالختبارات شهادة التعليم الثانوي يف منطقة البحر الكاريبي، والتي تعترب 

»أكرث شهادة يسعى الطالب للحصول عليها قبل تركهم الدراسة« وتستخدم يف التوظيف والقبول يف التعليم العايل 

)باييل، 2004، ص 61(.

 وتركز اختبارات شهادة التعليم الثانوي يف منطقة البحر الكاريبي عىل الكفاءة يف مجاالت تُصنف عىل أنها تقنية 

أو أكادميية )فيجويرو، 2002(. وقد أظهر تحليل نتائج شهادة التعليم الثانوي يف منطقة البحر الكاريبي لعام 2005 

حصول اإلناث عىل درجات أعىل من الذكور يف كل املجاالت باستثناء الرياضيات عىل مستوى الصف األول )جورج 

وآخرون، 2009(.

التقييمات الدولية
تصب الفروقات املتعلقة بالجنسني يف مصلحة البنات بصورة كبية عىل املستوى الدويل. وقد شاركت ترينيداد 

وتوباغو يف برنامج »بيزا« للمرة األوىل عام 2009 )ألكساندر ومايدا، 2015( بينام انضمت الجمهورية الدومينيكية 

عام 2015 )املركز الوطني إلحصاءات التعليم، بدون تاريخ أ(. ويعرض الجدول 6-4 متوسط نتائج الدولتني يف 

اختبارات برنامج »بيزا« يف القراءة والرياضيات. وحصلت ترينيداد وتوباغو عام 2015، عىل املركز السابع ألكرب 

فرق بني معدل نتائج البنني والبنات يف اختبارات معرفة القراءة )حيث تفوقت البنات بفارق 51 نقطة( )منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(. وتفوقت البنات عىل البنني يف األداء أيًضا عام 2015 يف الجمهورية 

الدومينيكية، عىل الرغم من أنَّ الفارق بينهام كان أقل )31 نقطة( )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 

أ(. وفيام يتعلق باختبارات معرفة الرياضيات عام 2015، بلغ الفارق بني متوسط نتائج البنني والبنات 18 نقطة يف 

ترينيداد وتوباغو، وكان لصالح البنات أيًضا )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(. وميثل هذا أكرب فارق 
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بني نتائج البنني والبنات لهذا املجال الدرايس من بني كل األنظمة التعليمية املشاركة )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2016 أ(. وكانت نتائج الجمهورية الدومينيكية أعىل بشكل طفيف فقط لصالح البنات )حيث بلغت 4 

نقاط(. )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(.

العلومالرياضياتالقراءة

201220152012201520122015

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

445387452401418410426408419401435414ترينيداد وتوباغو

331332--330326--373342--الجمهورية الدومينيكية 33 

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2014 و2016 أ.

الجدول 6-4: متوسط نتائج الطالب يف برنامج »بيزا« يف ترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية يف مواد القراءة والرياضيات والعلوم 

)2012 و2015(.

33 اشرتكت الجمهورية الدومينيكية يف برنامج »بيزا« ألول مرة عام 2015.

التعليم العالي لدى الجنسين

تقدم لنا الدراسات التي أجريت عىل الذكور يف دول منطقة البحر الكاريبي أدلة توحي بأنَّ الذكور عىل وجه 

التحديد ليست لديهم دوافع للرتكيز عىل التعليم حيث إنهم يتلقون فوائد قليلة من هذه الجهود، عىل الرغم 

من كشف الدراسات عن وجود عوائد ومردودات اقتصادية من التعليم مؤكدة بالنسبة لهم )فيجويرو، 2004؛ 

بساشاروبولوس وباترينوس، 2004(. وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت أشاروا إىل أنَّ 

الحالة االجتامعية واالقتصادية تشّكل عائًقا أساسيًا أمام استمرار البنني وتركيزهم عىل الدراسة. وعالوة عىل ذلك 

قال أحد األكادمييني: »إن ]حالة التعليم العايل بالنسبة للذكور يف منطقة البحر الكاريبي[ تدعو للكآبة ... فبالنسبة 

للكثي من الناس، ال يتم النظر إىل الذهاب إىل الجامعة عىل أنه من بني الخيارات املطروحة. وإمنا ]يُنظر إليه فقط[ 

عىل أنه خيار متاح لألغنياء« )املقابلة الثانية يف دول منطقة البحر الكاريبي، 2017(.

وتقل نسبة الذكور يف ترينيداد وتوباغو بصورة كبية عن اإلناث يف كل مجاالت الدراسة يف مرحلة التعليم العايل، 

وهذا وفًقا ملا يوضحه الجدول 6-5 مرة أخرى باستثناء الهندسة والتصنيع والبناء )عىل غرار كل الدول األخرى 

املذكورة يف هذه الدراسة( )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. وهذا أمر مشابه للوضع يف الجمهورية الدومينيكية 

باستثناء أنَّ الذكور ميثلون األغلبية أيًضا يف مجاالت الزراعة وعلم الغابات ومصائد األسامك والطب البيطري )معهد 

اليونسكو لإلحصاء، 2016(. وكام هو الحال يف الدول األخرى يف هذه الدراسة، فإنَّ نسبة الذكور يف التوظيف يف 

قطاع التصنيع تتناقص يف ترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية )أبدواليف وإستيفاو، 2013؛ جافيد، 2016(. 

وباإلضافة إىل ذلك، ميثل الذكور يف كلتا الدولتني أقلية بالنسبة للطالب الذين يدرسون يف مجال التعليم؛ حيث 

يدرس هذه املادة ٪31 فقط من الطالب يف كلتا الدولتني.
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النسبة املئوية للذكورالنسبة املئوية لإلناثمجال الدراسة

الجمهورية الدومينيكيةبترينيداد وتوباغوأالجمهورية الدومينيكيةبترينيداد وتوباغوأ

69693131التعليم

78652235اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم االجتامعية والصحافة 

واملعلومات

غي متاح29غي متاح71

غي متاح32غي متاح68التجارة وإدارة األعامل والقانون

28327268الهندسة والتصنيع والبناء

غي متاح36غي متاح64العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء

64793621الصحة والرعاية االجتامعية

الزراعة وعلم الغابات ومصائد 

األسامك والطب البيطري

55244576

79632137الخدمات 

غي متاح49غي متاح51تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء 2016

 الجدول 6-5: النسبة املئوية لاللتحاق بالتعليم العايل وفًقا للجنس ومجال الدراسة.34 

أ تعود جميع البيانات لعام 2001، باستثناء التعليم واآلداب والعلوم اإلنسانية والصحة والرعاية االجتامعية، والزراعة، وعلم الغابات ومصائد 

 األسامك، والطب البيطري؛ حيث تعود لعام 2004.

ب 2014

34 ال يرسد معهد اليونسكو لإلحصاء النسبة املئوية للطلبة الذكور امللتحقني. ولذلك، تم حساب هذه األرقام مبارشًة من النسبة املئوية لإلناث.

التحدي الفريد: عمل األطفال

يعد عمل األطفال من األمور شائعة الحدوث يف دول منطقة البحر الكاريبي )منظمة العمل الدولية، بدون تاريخ(. 

وكام يتضح من الجدول 6-6، فمن الراجح بالنسبة للبنني يف ترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية أن يعملوا 

يف أثناء الدراسة أو بدالً منها بخالف البنات، حيث تقل هذه االحتاملية بالنسبة لهن )وزارة العمل بالواليات 

املتحدة، 2015؛ البنك الدويل، 2014(. وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ هؤالء البنني الذين يظلون يف التعليم يجدون 

صعوبة يف املوازنة بني املدرسة والعمل، ومن ثم تكون لديهم معاناة يف التعليم عادة )هوبنهاين وآخرون،2009(. 

وقد كانت قضية ترك البنني للمدرسة مبكرًا من أجل العمل بدالً من مواصلة تعليمهم إحدى املوضوعات األساسية 

التي طرحت يف أثناء املقابالت التي أجريت مع سكان دول منطقة البحر الكاريبي. حيث ذكر أحد الذين أجريت 

معهم املقابالت: »إنَّ الفرص املتاحة أمام الطالب الذكور محدودة ]يف دول منطقة البحر الكاريبي[، ففي بعض 

األحيان يكون من األفضل بالنسبة لهم - يف أثناء متابعة تحصيلهم األكادميي وبعد العودة من املدرسة - العمل 

بدالً من الذهاب للمدرسة. )املقابلة الثانية يف دول منطقة البحر الكاريبي، 2017(. وأكد فرد آخر ممن أجريت 

معهم املقابالت عىل هذه النقطة، إذ قال: »يف املناطق الفقية يكون الحصول عىل عمل »لتحمل املعيشة« أهم من 

التعليم« )املقابلة الثالثة يف دول منطقة البحر الكاريبي، 2017(.
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الجمهورية الدومينيكيةبترينيداد وتوباغوأاملؤرش

اإلناثالذكوراإلناثالذكور

متوسط ساعات العمل لألطفال، العاملني 

فقط، ممن ترتاوح أعامرهم بني 7 إىل 14 عاًما 

)عدد الساعات يف األسبوع(

25.710.0 ل 8.0

األطفال العاملون، العمل فقط )النسبة املئوية 

لألطفال العاملني، ممن ترتاوح أعامرهم بني 7 
إىل 14 عاًما(ج

4.20.014.31.7

األطفال العاملون )النسبة املئوية لألطفال 
الذين ترتاوح أعامرهم بني 7 إىل 14 عاًما( د

4.12.13.91.4

املصدر: البنك الدويل، 2014

 الجدول 6-6: عمل األطفال يف ترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية. أ 2006، ب 2012

ج يعرّف األطفال العاملون بأنهم أطفال يشاركون يف النشاط االقتصادي ملدة ساعة واحدة عىل األقل خالل األسبوع الذي أجريت فيه الدراسة. 

 أما العمل فقط فيعني أنَّ األطفال يشاركون يف النشاط االقتصادي وال يذهبون إىل املدرسة.

د يعرف األطفال العاملون بأنهم أطفال يشاركون يف النشاط االقتصادي ملدة ساعة واحدة عىل األقل خالل األسبوع الذي أجريت فيه الدراسة. 

ويشمل هذا النشاط االقتصادي األعامل املنزلية.

يؤدي عمل األطفال يف دول منطقة البحر الكاريبي إىل التعرض املبكر وغي املنضبط للعامل الخارجي )مونتانو 

وميلوسافجليفيتش، 2009(. وهذا األمر يجعل البنني العاملني عرضة للتأثيات واملواقف االجتامعية الضارة )مونتانو 

وميلوسافجليفيتش، 2009(. وتشمل بعض الوظائف التي يعمل بها البنني يف دول منطقة البحر الكاريبي الزراعة 

وجمع القاممة والعمل املنزيل والبغاء )بيغوس، 2005(.

ويؤدي الفقر والتغيات املفاجئة يف الظروف االقتصادية لألرس إىل سحب البنني من املدرسة حتى يستطيعوا 

مساعدة األرسة ماليًا )منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ]اليونسكو[، 2012(. باإلضافة إىل ذلك، فإنَّ 

اآلباء يف هذه املنطقة أكرث احتامالً من غيهم أن يركزوا عىل العمل أكرث من تركيزهم عىل حصول البنني عىل 

التعليم، ألنَّ البنني عادة ما مييلون إىل جني وظائف أكرث ربحية من البنات )جاليجو، وسيبولفيدا، 2011؛ يونسكو، 

2012(. واستناًدا إىل اإلمكانيات الدراسية ونوعيتها، فقد يقرر اآلباء أنَّ من غي املنطقي االستمرار بالتعليم، نظرًا 

لتوافر الوظائف محليًا. 

المبادرات الواعدة: المبادرة اإلقليمية لدول منطقة البحر الكاريبي لعام 2009 
إلبعاد البنين عن دائرة الخطر في أمريكا الالتينية ودول منطقة البحر الكاريبي

نتيجة لرتك البنني للمدرسة وميلهم لالنخراط يف سلوكيات خطرة يف دول منطقة البحر الكاريبي، فقد أُطلقت 

العديد من املبادرات والربامج ملعالجة هذه العوامل التي تفيض بالبنني إىل االنخراط يف هذا النوع من األنشطة 

واالرتباط به )املقابلة األوىل يف دول منطقة البحر الكاريبي، 2017. البنك الدويل وأمانة الكومنولث، 2009(. وكانت 

إحدى الطرق التي اتحدت بها املنطقة ملعالجة مشكالت الذكور تتمثل يف املبادرة اإلقليمية لدول منطقة البحر 

الكاريبي إلبعاد البنني عن دائرة الخطر لعام 2009، والتي نظمها البنك الدويل وأمانة الكومنولث. )البنك الدويل 

وأمانة الكومنولث، 2009(. وخالل املقابالت، قال أحد صانعي السياسات: »خالل السنوات القليلة املاضية، دارت 
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الكثي من املناقشات حول هذا األمر ]قلة إنجاز البنني[. كام تحّسن الخطاب العام. وطاملا تعلق األمر باملستويات 

االبتدائية والثانوية فإنَّ ]وزارة الرتبية والتعليم يف بلدي[ تقوم بالكثي، بل أكرث من املعتاد بكثي، فنحن نعرف 

بوجود املشكلة ونحاول عالجها«. )املقابلة األوىل يف دول منطقة البحر الكاريبي، 2017(.

وتركز املبادرة اإلقليمية يف دول منطقة البحر الكاريبي إلبعاد البنني عن دائرة الخطر عىل مجاالت عدة، تشمل 

التنافس للفوز بأفضل مبادرة تعليمية تستهدف البنني، ومؤمترًا حول الوفاء باحتياجات البنني الذين تقل نسبة 

التحصيل لديهم، وخطة للتعرف عىل أفضل املامرسات الستخدامها يف كل املنطقة، وإنشاء خطة عمل للدول 

اإلقليمية وإنشاء مكتبة للمواد واملصادر ذات الصلة )البنك الدويل وأمانة الكومنولث، 2009؛ ريدج، 2004(. 

وقد انعقد مؤمتر إبعاد البنني عن دائرة الخطر إلنشاء خطة عمل مشرتكة تشمل تنفيذ أنشطة مثل تطوير برامج 

للتدخل املبكر، وتوفي العالج للطالب املعرضني للخطر، وخلق نهج أكرث شموالً لتقديم التعليم التقني الفني 

وبرامج التدريب للذكور )البنك الدويل وأمانة الكومنولث، 2009؛ ريدج، 2014(. وقد أعقب املبادرَة اإلقليمية يف 

دول منطقة البحر الكاريبي إلبعاد البنني عن دائرة الخطر تقديم مواد تعليمية الحقة، وأبحاث وبرامج عمل دعاًم 

للذكور والتي ميكن ربطها بهذه الفّعالية.

كام أشاد أحد صناع السياسات التعليمية يف دول منطقة البحر الكاريبي مبؤمتر إبعاد البنني عن دائرة الخطر وقال 

إنَّ الوفود املشاركة قد وفرت، بعد انتهاء املؤمتر، مورًدا للمعلمني بهدف إرشاك البنني يف القراءة )املقابلة األوىل 

يف دول منطقة البحر الكاريبي، 2017(. وأفاد قائالً إنَّ حضور املؤمتر قد أضاف إىل بحوثه التي ركزت عىل تعليم 

الذكور، وأنه يوجد حاليًا وزارة تربية وتعليم واحدة عىل األقل يف دول منطقة البحر الكاريبي تدرس و«تستكشف 

استجابة البنني يف املرحلة االبتدائية إىل املواد املصممة ]خصيًصا[ لهم« )املقابلة األوىل يف دول منطقة البحر 

الكاريبي، 2017(. وفيام يتعلق بربامج العمل الخاصة، فإنَّ مبادرة وصلت لنهائيات مسابقة مبادرة »إبعاد البنني 

عن دائرة الخطر« يف دول منطقة البحر الكاريبي، تُنفذ حاليًا يف الجمهورية الدومينيكية. وتدير هيئة السالم 

ومنظمة بالن الدولية هذا الربنامج املسمى »ابن أحالمك: مسابقة خطة العمل للشباب« والذي نجح يف مساعدة 

الشباب الذين ترتاوح أعامرهم من 16 إىل 29 عاًما عىل تطوير الوسائل الالزمة للحصول عىل الدخول الخاصة بهم 

وتعلم عملية تطوير التجارة واألعامل بدالً من مشاركتهم يف أنشطة أخرى خطرة أو غي رشعية )بيكر، 2013؛ البنك 

الدويل وأمانة الكومنولث، 2009(.

الخالصة

شاركت كل من ترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية يف املبادرة اإلقليمية يف دول منطقة البحر الكاريبي 

لعام 2009 إلبعاد البنني عن دائرة الخطر، مبا يعكس االلتزام بتعليم البنني يف هذين البلدين. )البنك الدويل وأمانة 

الكومنولث، 2009(. وعىل الرغم من هذا الدعم املبكر لهذه املبادرة اإلقليمية واالتفاق العام حول قلة تّدين 

مستويات األداء والتحصيل لدى البنني، فهناك الكثي مام ينبغي فعله الستبقاء البنني يف التعليم واالرتقاء مبستويات 

تحصيلهم يف كلتا الدولتني. وبالنظر إىل قلة أعداد البنني يف أغلبية مجاالت التعليم العايل، فقد يكون لهذا األمر 

تداعيات بعيدة املدى عىل مشاركتهم يف تحويل دفة سوق العمل العاملي.

وتُلقي دراسة الحالة األخية نظرة عىل الوضع يف الواليات املتحدة، حيث ال يزال النقاش حول الجنسني يف التعليم 

يطغى عليه مناقشة قضايا اإلناث بشكل كبي، عىل الرغم من وجود العديد من املجاالت التعليمية التي ترتاجع 

مستويات البنني فيها عن البنات. 
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نظرة عامة على التعليم في الواليات المتحدة األمريكية

35 يف ذلك الحني، جرى كذلك إحراز بعض التقدم يف وسائل منع الحمل النسائية، مثل حبوب منع الحمل، ما سّهل عىل املرأة االستمرار يف التعليم 

)ديبييت وبكمن، 2013 أ؛ جولدن وكاتز، 2002(.

36 أقر الباب التاسع من تعديالت التعليم بعدم مرشوعية التمييز ضد أي فرد عىل أساس نوع الجنس يف التعليم املمول فيدراليًا عىل مستوى الواليات 

املتحدة )وزارة الرتبية والتعليم األمريكية، 2017(.

37 بحلول فرتة التسعينيات، زاد عدد البنات الاليت أجرين اختبارات القبول املتقدمة عن البنني بشكل كبي، ويستمر هذا االتجاه التصاعدي إىل وقتنا 

الحايل )سومرز، 2013(.

شهد التحصيل التعليمي تحوالً جذريًا في الواليات المتحدة لدى الذكور واإلناث خالل القرن الماضي. 
حيث بدأت اإلناث يف التفوق عىل الذكور فيام يتعلق مبعدالت التخرج من التعليم العايل يف الثامنينيات بالرغم 

من أنهن كن يُحّصلن درجات أعىل من الذكور لقرابة 100 عام )ديبييت وبكمن، 2013 أ(. ويوضح الشكل 1-7 

جدوالً زمنيًا لبعض التواريخ املهمة فيام يتعلق بالتعليم والجنسني يف الواليات املتحدة. ويشي هذا الجدول الزمني 

أنه كان هناك تغيًا واسًعا يف فرتات الستينيات والسبعينيات فيام يتعلق بتعليم الذكور واإلناث يف أعقاب التغيات 

التي طالبت بها حركات الحقوق املدنية والحركات النسائية. 

1852 – كانت والية ماساتشوستس أول والية تطبق قانون التعليم العام اإللزامي املعارص )جرويك، 2004(.

1900–1920 – كانت احتاملية تزوج اإلناث األمريكيات الاليت تخرجن من الجامعة أقل مبقدار أربعة أضعاف من أقرانهن الاليت مل 

يحصلن عىل شهادة جامعية )ديبييت وبكمن، 2013 أ؛ غولدين، 1991(.

1920 – النساء يحصلن عىل حق التصويت.

الخمسينيات – كانت معدالت الترسب بني اإلناث أعىل ألنهن عادة ما كن يغادرن املدرسة عند خطبتهن أو زواجهن. )ديبييت 

وبكمن، 2013 أ(.

الستينيات حتى السبعينيات – حدث تحول واسع النطاق يف التعليم األمرييك عندما شنت حركات الحقوق املدنية والحركات 

النسائية حمالت للمساواة يف الحقوق يف كل من التعليم والتوظيف.35 

1965 – مترير قانون التعليم االبتدايئ والثانوي الذي يخصص األموال الفدرالية إىل األحياء ذات املدارس األفقر والذي يتطلب الخضوع 

الختبار )إديوكيشن بوست، 2016(.

1972 – إصدار الباب التاسع من تعديالت التعليم لعام 36.1972 

1967 – بدأ الجيش األمرييك وأكادمييات التعليم العايل قبول اإلناث )هيستوري آند كوليكشنز، 2017(.

1985 – خوض البنني والبنات الختبارات القبول املتقدمة بنفس املعدالت تقريبًا.37 

1994 – إصدار قانون اإلفصاح عن املساواة يف ألعاب القوى، الذي يوجب عىل مؤسسات التعليم العايل اإلفصاح عن األعداد الخاصة 

بالجنسني يف ألعاب الرجال والنساء )مؤسسة روتشسرت للتكنولوجيا، 2017(.

2006 – تعديل الباب التاسع الخاص باللوائح للسامح بالصفوف الدراسية واألنشطة غي املختلطة )وزارة الرتبية والتعليم 

األمريكية، 2015(.

الشكل 7-1: الجدول الزمني للفعاليات املهمة بني الجنسني يف مجال التعليم يف الواليات املتحدة.

مل تعد الكثي من العقبات - التي كانت تواجه اإلناث يف التعليم منذ عقود مضت - قامئة يف الوقت الراهن، 

ومع ذلك، ال يزال هناك ميل للرتكيز عىل اإلناث عىل حساب الذكور، بالرغم من أنَّ النساء كن أكرث احتاملية 

ألن يذهنب إىل الجامعة. وذهب بعض الباحثني إىل إنَّه كانت هناك تحوالت اجتامعية ثقافية قللت من التمييز 

ضد البنات والنساء وسمحت لهن برفع مستوى تحصيلهن األكادميي طويل األمد إىل معدالت أعىل من الحضور 

الجامعي وإنهاء الدراسة )ديبييت وبكمن، 2013 ب(. ومع ذلك، فإنَّ هذه التحوالت قد أغفلت البنني يف الكثي 
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من النواحي، وبحسب أحد األكادمييني األمريكيني فإنَّه »يف الواليات املتحدة، كانت أجندتنا السياسية ُمركزة بشكل 

حرصي تقريبًا عىل تعليم البنات يف الـ٥٠ سنة األخية عىل األقل. وحققت البنات تقدًما مذهالً، بينام تم تجاهل 

الشباب«. )املقابلة الرابعة بالواليات املتحدة، 2017(.

معّدالت االلتحاق بالتعليم بين الجنسين

تعكس الواليات املتحدة دراسات الحاالت األخرى يف هذا الفصل فيام يتعلق بتناقص النسبة املئوية للذكور يف 

التعليم كلام ارتفعت مرحلة التعليم )مثل املرحلة االبتدائية مقارنة باملرحلة الجامعية(. ويبني الجدول 7-1 أنَّ 

الطالبات يف مرحلة التعليم االبتدايئ عام 2015 كن ميثلن 48.9 ٪ من إجاميل الطالب )معهد اليونسكو لإلحصاء، 

2016(. ومع ذلك، فإنَّ نسبة الذكور يف املرحلة الجامعية شّكلت أقل من نصف الطالب حيث شكلت اإلناث ما 

نسبته 56.2 ٪ من الطالب )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(.

النسبة املئوية لإلناث العدد الكيلاملؤرش

24,785,69748.9الطالب امللتحقون بالتعليم االبتدايئ

24,229,77749.1الطالب امللتحقون بالتعليم الثانويأ

19,531,72756.2الطالب امللتحقون بالتعليم العايل

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016.

الجدول 7-1: معدالت االلتحاق بحسب الجنسني )2015(. مالحظات: أ بيانات 2014.

ويف املقابل، يقل متوسط سنوات الدراسة املتوقعة بالنسبة للذكور عن اإلناث يف الواليات املتحدة )معهد اليونسكو 

لإلحصاء، 2016(. ففي عام 2014، كانت املدة املتوقعة للدراسة بالنسبة للذكور تبلغ 15.8 عاًما فقط، بينام كانت 

تلك املدة بالنسبة لإلناث أطول من ذلك بعامني تقريبًا )17.4 عاًما(. )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(.

ويف الواليات املتحدة، عادًة ما تطغى نقاشات املجموعات العرقية أو اإلثنية عىل خطاب التعليم وعدم املساواة، 

ورغم أن لهذه املناقشات وجاهتها، فإن بإمكانها أن تحول دون مناقشة قضايا الجنسني باستثناء املناقشة املتمحورة 

حول تعليم البنني السود واألقليات. ومن ثم، فاملجموعات األخرى، مثل البنني البيض ال يتلقون االهتامم املالئم 

يف العادة عىل الرغم من وجود أكرث من مليويّن فرد من البنني البيض يعيشون يف حالة من الفقر يف جميع 

أنحاء الدولة )هندرسون، 2014؛ باتن وكروجستاد، 2015؛ مؤسسة آين إي كييس، 2016(. ومن املمكن أن تتضح 

التحديات التعليمية التي تواجه األقليات، ال سيام البنني، عرب عدد كبي من املؤرشات التعليمية، مبا يف ذلك معدالت 

التخرج من املدرسة الثانوية. وتحظى البنات يف الواليات املتحدة مبعدالت تخرج من الثانوية العامة أعىل من 

البنني يف كل املجموعات العرقية/ اإلثنية الكربى. ومع ذلك، فالشباب السود واملنحدرون من أصول إسبانية لديهم 

أكرب الفجوات القامئة بني الجنسني بشكل عام من بني املجموعات العرقية/اإلثنية )مورنني، 2013(. ففي والية 

ماساتشوستس عىل سبيل املثال، تخرجت %80 من البنات عام 2009 يف املدارس العامة خالل أربع سنوات مقارنة 

بـ%73 فقط من البنني )مورنني، 2013(. ومع ذلك، كانت هذه الفجوة أعىل بالنسبة للشباب السود واملنحدرين 

من أصول إسبانية؛ إذ تخرجت %69 من البنات السود خالل أربع سنوات مقارنة بـ%56 فقط من البنني السود، 

وتخرجت %59 من البنات املنحدرات من أصول إسبانية مقارنة بـ%49 فقط من البنني املنحدرين من أصول 

إسبانية )مورنني، 2013(.
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التحصيل التعليمي بين الجنسين على مستوى المدارس

التقييمات الوطنية
عندما يتعلق األمر بالتحصيل األكادميي العام، يحقق البنني مستويات تحصيل أقل مقارنة بالبنات. ويظهر الشكل 

7-2 ما جمعه ديبييت وبكمن )2013 ب( من متوسط الدرجات العام للذكور واإلناث خالل أربعة عقود لطالب 

السنة األخية يف املدرسة الثانوية. وعىل الرغم من وجود زيادة يف متوسط الدرجات العام مبرور الوقت، فقد وجد 

ديبييت وبكمن )2013 ب( أيًضا فروقًا ذات داللة إحصائية تصب يف مصلحة البنات كل عام، وقد ظلت هذه 

الفروق ثابتة نسبيًا، حيث ترتاوح من 0.24 إىل 0.30 عىل مقياس 4.
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الشكل 7-2: متوسط درجات طالب السنة األخية يف املدرسة الثانوية )1972، 1982، 1992 ،  2004(. املصدر: ديبييت وبكمن 2013. ص 87

كام شهدت املقابالت التي أجريناها مناقشة بعض األسباب املحتملة وراء قلة نسبة األداء األكادميي للبنني عىل 

مستوى املدارس. وذكر أحد الذين أجريت معهم املقابالت قائالً: »تحصل البنات عىل متوسط درجات أعىل 

ويقمن بالكثي مام يكافأ عليه يف الصف الدرايس، مثل االنتباه يف أثناء تقديم الدروس. وهذا األمر قد يؤدي إىل 

مستويات أعىل من التحصيل الدرايس.« )املقابلة الثالثة بالواليات املتحدة، 2017(. ويؤيد البحث هذه املقولة، 

حيث وجد كورنويل وآخرون )2013( أنَّ »البنني الذين يحصلون عىل نفس مستوى أداء البنات يف اختبارات القراءة 

والرياضيات والعلوم يصحح املدرسون أوراقهم مبحاباة أقل...« )ص 1(. ويتعلق أحد األسباب األخرى املمكنة لقلة 

نسبة التحصيل األكادميي للبنني يف البحث بتدين الدرجات التي يحصل عليها البنني يف القراءة، حيث تُعد مهارات 

القراءة رشطًا أساسيًا للنجاح يف جميع املواد الدراسية )فيلينيوس توهيام، وأنوال ونورمي، 2008(. 

وفيام يتعلق بتقييامت كل مادة عىل حدة يف الواليات املتحدة، نجد أنه بينام مييل البنني للتفوق عىل البنات يف 

األداء يف مواد بعينها، مثل الرياضيات والعلوم، إال أن هذه الفجوة تتناقص يف العلوم. ففي التقييم الوطني للتقدم 

يف التعليم يف مادة العلوم لعام 2015، سجلت البنات يف املتوسط نفس ما سجله البنني يف الصف الرابع، بينام 
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سجلت البنات أقل من البنني بثالث درجات فقط يف الصف الثامن، كام سجلت البنات يف الصف الـ12 أقل بـ5 

نقاط من البنني )بطاقة تقرير األمة، 2015؛ رييل، 2016(. وكشفت نتائج التقييم الوطني للتقدم يف التعليم يف 

مادة العلوم عن رأب الفجوة بني الجنسني حيث تستمر البنات يف تحقيق درجات أكرب من البنني )رييل، 2016(.

ومن ناحية أخرى، يستمر البنني يف األداء أسوأ من البنات يف القراءة يف التقييامت الوطنية. فقد تقدمت البنات 

عىل البنني منذ أول تقييم قومي للتقدم يف التعليم عام 1971 )الفليس، 2015(. وبحسب الجدول 7-2، يتضح 

أن الفجوة بني الجنسني يف القراءة ذات أهمية إحصائية يف كل التقييامت الوطنية للتقدم يف التعليم )الفليس، 

2015(. وتكون هذه الفجوة بالنسبة للطالب يف املدارس االبتدائية أصغر من طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية 

)الفليس، 2015(. 

االنحراف املعياريالفجوةإناثذكورالعمر/ الصفاالختبار

االتجاه بعيد املدى 

يف إطار التقييم 

الوطني للتقدم يف 

التعليم )2012(

538*9218223 سنوات

837*13259267 عاًما

842*17283291 عاًما

التقييم الوطني 

األسايس للتقدم يف 

التعليم )2013(

637*219225الصف الرابع

1034*263273الصف الثامن

938*284293الصف الثاين عرش

املصدر: الفليس، 2015. * الفجوة أقل من 0.05

الجدول 7-2: الفجوة بني الجنسني يف التعليم طبًقا الختبارات التقييم الوطني للتقدم يف التعليم

التقييميات الدولية
فيام يتعلق بالتقييامت الدولية، تكشف نتائج برنامج »بيزا« أنه بينام مييل البنني إىل التفوق يف األداء عىل البنات 

تفوقًا هامشيًا يف مادة العلوم وتفوقًا أكرب يف مادة الرياضيات، فإنهم يحرزون درجات أقل من البنات يف القراءة 

بصورة مستمرة. ويوضح الشكل 7-3 أنه يف تقييامت برنامج »بيزا« لعام 2012، تفوقت البنات يف األداء بالفعل 

عىل البنني يف اختبار العلوم بفارق نقطة واحدة، لكن يف عام 2015 تفوق البنني عىل البنات بفارق 7 نقاط 

)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2014؛ 2016 أ(. ويف قسم الرياضيات يف تقييم برنامج »بيزا« لعامي 2012 

و2015، سجل البنني أعىل من البنات مبتوسط 5 إىل 9 نقاط عىل التوايل. )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

2014؛ 2016 أ( ومع ذلك، فقد تفوقت البنات عىل البنني يف اختباري القراءة يف برنامج »بيزا« لعامي 2012 و2015 

لتأيت هذه النتائج متسقة مع التقييامت الوطنية يف القراءة، فتأخر البنني بفارق ضخم هو 31 نقطة عن البنات 

يف 2012 وتأخروا عنهن مبقدار 20 نقطة يف 2015، وهو ما ميثل ضعف الفرق بني البنات والبنني يف الرياضيات. 

)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2014؛  2016 أ(.
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 الشكل 7-3: متوسط نتائج برنامج »بيزا« يف الواليات املتحدة يف القراءة والرياضيات والعلوم )2012 و2015(. 

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2014، 2016 أ

التعليم العالي لدى الجنسين

يف حال استطاع الذكور الوصول إىل مرحلة التعليم العايل، فإنهم ال يزالون مييلون إىل إحراز درجات أقل ويكونون 

أقل احتامالً إلكامل تعليمهم مقارنة باإلناث. وقد وجدت إحدى الدراسات التي شملت أربعة مؤسسات تعليمية 

تبلغ فرتة الدراسة يف كل منها 4 سنوات يف واليتي فلوريدا وتكساس أنَّ الطالب الذكور ليسوا أكرث احتامالً للحصول 

عىل درجات أقل من البنات فحسب، بل تقل كذلك احتامالت تخرجهم يف الجامعة )كونجر ولونج، 2010(. 

ووجدت دراسة أخرى أنَّ احتاملية تحصيل درجة البكالوريوس للذكور كانت أقل من البنات بنسبة ٪32، مع 

وضع بعض املتغيات األخرى يف االعتبار )روس وكينا وراتبون وكيوالراماين وزانج وكريستابوفيتش ومانينج، 2012(. 

ولذلك، ومبا أنه تقل احتاملية التحاق الذكور بقطاع التعليم العايل، فمن غي املستغرب أنهم يحرزون درجات 

متدنية يف بعض املواد الدراسية.

وفيام يتعلق مبجاالت الدراسة، يوضح الجدول 7-3 النسبة املئوية لاللتحاق حسب الجنسني وكل فرع من فروع 

الدراسة يف التعليم العايل. ففي عام 2015، مثّل الذكور نسبة أقل من %50 من إجاميل الطالب يف كل فرع من 

فروع الدراسة املدرجة يف الجدول، باستثناء الهندسة، والبناء، والتشييد )85% من الذكور( وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )%79 من الذكور(، والزراعة وعلم الغابات ومصائد األسامك والطب البيطري )54% من الذكور( 

وهو ما يتسق مع كل الحاالت املدروسة )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(. وعىل غرار دراسة الحالة يف اململكة 

املتحدة، فإنَّ هذا األمر ال يبرش بالخي لفرص التوظيف املستقبلية للذكور حيث إن حصة التوظيف اإلجاملية 

املنسوبة إىل التصنيع يف اتجاه التناقص بالواليات املتحدة )اييل وبوسورث، 2014(. وبينام ينقسم الذكور واإلناث يف 

اململكة املتحدة الذين يدرسون التجارة وإدارة األعامل والقانون بالتساوي، فإنَّ البنات يشّكلن أكرث من ثالثة أرباع 

الطالب يف القطاعات األخرى املستقرة مثل الصحة والرعاية االجتامعية )%79( والتعليم )78%(. )معهد اليونسكو 

لإلحصاء، 2016(. 
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النسبة املئوية للذكور38  النسبة املئوية لإلناثمجال الدراسة

7822 التعليم 

6040اآلداب والعلوم اإلنسانية 

6040 العلوم االجتامعية والصحافة واملعلومات

5050 إدارة األعامل والقانون

1585 الهندسة والتصنيع والبناء

7921 الصحة والرعاية

4654 الزراعة وعلم الغابات ومصائد األسامك والطب البيطري

5149 الخدمات 

2179 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016

الجدول 7-3: النسبة املئوية ملعّدالت االلتحاق حسب مجال الدراسة يف قطاع التعليم العايل بالواليات املتحدة وفًقا للجنس )2015(.

كام هو وارد يف كل من دراسات الحالة األخرى، اتضحت ظاهرة تأنيث مهنة التعليم يف الدولة يف املقابالت التي 

تم إجراؤها. بينام دارت مناقشات حول تأثي جنس املعلم عىل الطالب )دريسن، جي 2007؛ كارينغتون وماكفي 

2008؛ كارينغتون وتيمز ومييل، 2008(، حيث الحظ أحد الذين أجريت معهم املقابالت أن »هناك عدد قليل 

من املدارس التي لديها الكثي من املعلمني الذكور، وخاصة يف الصفوف الدراسية االبتدائية. فمدارسنا تعمل بدرجة 

غي متناسبة بالنسبة لإلناث« )املقابلة الرابعة يف الواليات املتحدة، 2017(. ويف الواليات املتحدة، كانت املعلامت 

ميثلن %87 يف املدارس االبتدائية عام 2014، أما يف عام 2013 فكن ميثلن %62 يف املرحلة الثانوية )معهد اليونسكو 

لإلحصاء، 2016(. 

وبوجه عام، حدثت تغيات جذرية يف الحصول عىل درجة البكالوريوس يف الواليات املتحدة عىل مدار نصف 

القرن املايض. وذكر أحد األساتذة الجامعيني ممن أُجريت معهم مقابلة بخصوص هذه الدراسة قائالً: »مل يرتاجع 

عدد الطالب الذكور الذين يواصلون تعليمهم حتى املرحلة الجامعية... بل يرتفع بشكل عام، رغم أن هذا االرتفاع 

مل يكن بنفس الوتية التي حققتها اإلناث خالل العقدين املاضيني، وقد تسبب هذا األمر يف حدوث فجوة بني 

الجنسني يف ]الواليات املتحدة[ ويف الكثي من الدول« )املقابلة الخامسة يف الواليات املتحدة، 2017(. وعىل مستوى 

الواليات املتحدة، وجد مورتنسون )2015( أنه يف عام 1960، يف مقابل كل 100 درجة بكالوريوس حصلت عليها 

النساء، حصل الرجال عىل 184 درجة بكالوريوس. ورغم ذلك، بحلول عام 2013، يف مقابل كل 100 امرأة حصلت 

عىل درجة بكالوريوس، حصل 75 رجالً عليها فقط )مورتنسون 2015(. وتفّضل أستاذ أكادميي آخر ممن أُجريت 

معهم مقابلة بإلقاء الضوء عىل إحدى املشكالت املرتبطة بهذا التغيي، حيث أوضح قائالً: »نقوم حاليًا يف الواليات 

املتحدة بتخريج عدد من النساء يفوق عدد الرجال بحوايل 260 ألف امرأة حاصلة عىل درجة البكالوريوس. وهؤالء 

السيدات -إذا ]رغنب[ يف الزواج - فلن يجدن رجاالً مكافئني لهن من الناحية التعليمية يك يتزوجونهن« )املقابلة 

الرابعة يف الواليات املتحدة، 2017(. 

38 مل يرسد معهد اليونسكو لإلحصاء النسبة املئوية للطالب امللتحقني من الذكور. ولذلك، جرى حساب هذه األرقام مبارشًة من النسبة املئوية لإلناث.

التحدي الفريد: الفقر والفجوة القائمة بين الجنسين

يف الواليات املتحدة، يوجد تحٍد فريد يتمثل يف معدل الفقر الذي يتعلق بالفجوة القامئة بني الجنسني، وهذا 

التحدي يصل إىل ما هو أبعد من املجموعات العرقية واإلثنية. حيث أوضحت البحوث التي أُجريت يف الواليات 

املتحدة أن مستويات الحالة االجتامعية واالقتصادية املنخفضة تؤثر بشكل غي متكافئ عىل البنني )أوتور وآخرون، 

2015(، كام أثبتت البحوث أن البنني الذين يرتعرعون يف مناطق ذات وضع اجتامعي واقتصادي منخفض بالواليات 

املتحدة يتعرضون عىل وجه الخصوص الرتفاع مخاطر تّدين مستويات التحصيل التعليمي. وألغراض إعداد هذا 
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التقرير، أجرى مؤلفو هذا التقرير تحليالً جديًدا ملستويات التحصيل التعليمي لدى كالً من الذكور واإلناث يف 

أفقر 20 مقاطعة بالواليات املتحدة )انظر امللحق 2(. أما فيام يتعلق بالدراسات السكانية، فقد أثبت التحليل أن 

%35 من أفقر 20 مقاطعة كان أغلبهم من أصحاب البرشة السوداء، و%30 كان أغلبهم من األمريكيني األصليني، 

و%25 كان أغلبهم من البيض، و%10 كان أغلبهم من أصول إسبانية )انظر املربع 7-1 أدناه لالطالع عىل مزيٍد من 

املعلومات عن األمريكيني األصليني(. 

39 يتضمن هذا العدد اإلجاميل األمريكيني األصليني فقط )بنسبة %48( باإلضافة إىل األمريكيني األصليني املختلطني بعرق أو أكرث من األعراق األخرى 

)بنسبة %52(. كام يعاين األمريكيون األصليون من ارتفاع معّدالت الفقر مقارنًة بأي مجموعة أصلية/عرقية أخرى )مكتب تعداد الواليات املتحدة، 2015(.

 المربع 7-1: التغاضي عن ذكر األمريكيين األصليين في المناقشات 
حول قضايا التعليم والمساواة بين الجنسين

يشّكل األمريكيون األصليون نسبة %2 39 من عدد السكان يف الواليات املتحدة. ومع ذلك، غالًبا ما يتم التغايض عن 

ذكرهم يف املناقشات الرئيسية التي تدور حول التفاوت بني الجنسني أو املجموعات العرقية )فريكلوث وتيبكوميك، 

2010؛ مؤسسة أرسة كايزر، 2017؛ فارما وجاليندو-سانشيز، 2006(. ورغم ندرة إعداد البحوث املتعلقة بالجنسني 

بشكل عام والتي تدور حول سياقات تعليم األمريكيني األصليني، اكتشف عدد قليل من الباحثني هذه املشكلة فيام 

يتعلق مبعدالت التحصيل والتخرج. ويف إحدى الدراسات عن والية مني، تبنّي أن البنات من األمريكيني األصليني 

يتفوقن عىل البنني من األمريكيني األصليني يف تقييامت القراءة والرياضيات )إدارة التعليم بوالية مني، 2007(. 

كام وجدت دراسة أخرى أن معدالت التخرج يف املدارس الثانوية للطالب من األمريكيني األصليني يقل بوترية 

مستمرة عن املعدل الوطني، وأن البنني من األمريكيني األصليني أقل احتامالً للتخرج يف املدارس الثانوية مقارنة 

بالبنات من األمريكيني األصليني )فريكلوث وتيبكوميك، 2010(. فعىل سبيل املثال، يف عامي 2004 و2005 بوالية 

داكوتا الجنوبية، بلغ إجاميل معدل تخرج اإلناث يف املدارس الثانوية %77، يف حني بلغ معدل التخرج لإلناث من 

األمريكيني األصليني %31 فقط. ويف الوالية ذاتها، بلغ إجاميل معدل تخرج الذكور %71، أما بالنسبة للذكور من 

األمريكيني األصليني فكان معدل تخرجهم %28 فقط )فريكلوث وتيبكوميك، 2010(.

وتوضح البحوث األخرى أيًضا معاناة الذكور من األمريكيني األصليني يف سياقات التعليم العايل. فكام هو الحال 

يف املجموعات العرقية األخرى، تتخرج اإلناث من األمريكيني األصليني من معاهد التعليم العايل مبعدل أعىل من 

الذكور من األمريكيني األصليني. ويف عام 2010، حصلت اإلناث عىل %60 من جميع درجات البكالوريوس املمنوحة 

لألمريكيني األصلني )ديبرييت وبكمن، 2013 ب؛ سيندر وديلو، 2012(. ويف عام 2010، حصل %14 من اإلناث من 

األمريكيني األصليني املولودات يف مطلع مثانينيات القرن العرشين عىل درجة جامعية، مقارنة بنسبة %11 فقط من 

الذكور من األمريكيني األصليني ممن هم يف نفس العمر وفًقا للتوزيع الدميوغرايف )ديبرييت وبكمن، 2013 ب(. 

ومن املهم أيًضا الوضع يف االعتبار أن معدل الحاصلني عىل شهادة التعليم العايل لألمريكيني األصليني أقل بكثري من 

املعدل الوطني. ففي عام 2015، حصل %15 فقط من األمريكيني األصليني أحاديي العرق )ممن ترتاوح أعامرهم 

بني 25 و29 سنة( عىل درجة البكالوريوس أو شهادة أعىل منها، وكانت هذه النسبة أقل من أي مجموعة عرقية 

أخرى، مبا فيها السكان املنحدرين من أصول آسيوية أو سكان جزر املحيط الهادئ )حيث بلغت نسبتهم 63%( 

والبيض )43%( والسود )%21( واملنتمون إىل أصول التينية )16%( )املركز الوطني إلحصاءات التعليم، 2017 د(. 
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وفيام يتعلق بالجنس والتحصيل يف كل مقاطعة من أفقر 20 مقاطعة بالواليات املتحدة، مل تُكمل نسبة كبية من 

الذكور تعليمها باملدارس الثانوية مقارنة باملتوسط الوطني بالواليات املتحدة. فعىل سبيل املثال، مل يكمل %14 من 

جميع الذكور عىل املستوى الوطني املرحلة الثانوية. ومع ذلك، مل يُكمل %54 و%44 من الذكور مرحلة التعليم 

الثانوي يف بعض املقاطعات مثل مقاطعة ستار بوالية تكساس ومقاطعة إيساكوينا بوالية مسيسيبي عىل التوايل. 

إضافة إىل ذلك، تُعد الفجوة القامئة بني الجنسني، التي تصب يف مصلحة اإلناث يف أكرث من %60 من املقاطعات 

األكرث فقرًا، أعىل أيًضا من املتوسط الوطني. وكانت الفجوة الكربى بني الجنسني بالنسبة ملن حصلوا عىل درجة أقل 

من التعليم الثانوي من نصيب مقاطعة يونيون، بوالية فلوريدا، حيث مل يكمل %31 من الذكور املرحلة الثانوية 

مقارنًة بنسبة %14 فقط من اإلناث - بفارق 17%.

ويظهر االتجاه ذاته مع الطالب الذين حصلوا عىل درجة بكالوريوس أو شهادة أعىل. ففي الواليات املتحدة، حصل 

%30 من الذكور، يف املتوسط، عىل درجة البكالوريوس أو شهادة أعىل يف عام 2015. ورغم ذلك، حصل %3 فقط 

من الذكور عىل هذه الدرجة يف املقاطعة األكرث فقرًا عىل مستوى الواليات املتحدة، وهي مقاطعة ويلر يف والية 

جورجيا. وكانت هناك أيًضا فجوات كبية قامئة بني الجنسني بصورة استثنائية داخل املقاطعات. فعىل سبيل املثال، 

يف مقاطعة تيلفي، بوالية جورجيا، حصل %15 من اإلناث عىل درجة البكالوريوس أو شهادة أعىل مقارنة بنسبة 

%5 فقط من الذكور، بينام حصل %21 من اإلناث عىل درجة البكالوريوس أو شهادة أعىل، مقارنة بنسبة 12% 

فقط من الذكور يف مقاطعة جيفرسون بوالية مسيسيبي.

وعىل مستوى هذه املقاطعات املختلفة عرقيًا، يعد الفقر هو التهديد األكرث شيوًعا فيام بينها. ومع ذلك، فإن 

أكرث نتيجة جديرة بالذكر تتمثل يف أن الرسوم التي يدفعها الذكور تكون ضئيلة بشكل خاص يف مجال التعليم 

داخل املناطق املحرومة اقتصاديًا )أوتور وآخرون، 2015؛ أوتور وواسيمان، 2013: تشيتي، وهندرين، ولني، 

وماجيوفيتس، وسكوديري، 2016(. ويف تقييامت القراءة التي أجريت يف برنامج »بيزا« لعام 2015، حقق البنني 

الذين يعيشون يف الخمس األقل من حيث الحالة االجتامعية واالقتصادية متوسط 438 نقطة، بينام حققت البنات 

الاليت تعشن يف الخمس األقل متوسط 478 نقطة - بفارق يبلغ 40 نقطة. وقد أجري هذا التقييم مقارنة بالبنني 

الذين يعيشون يف الخمس األعىل من حيث الحالة االجتامعية واالقتصادية، حيث حققوا 499 نقطة يف املتوسط، 

مقارنة بالبنات الاليت حققن 528 نقطة - وهو فارق أصغر يبلغ 29 نقطة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

2016 أ(. لهذا، تحتاج مشكلة تداخل الفقر مع الجنس يف الواليات املتحدة ويف الدول األخرى إىل اهتامم أكرب من 

الباحثني وصانعي السياسات.

مبادرات واعدة

)My Brother’s Keeper( »مبادرة »ماي براذرز كيبر
يف حني أنه توجد هناك الكثي من املبادرات التعليمية التي تستهدف دعم البنات يف الواليات املتحدة )مثل مبادرة 

تأثي الفتيات )Girl Effect(، 2011؛ وفتيات من أجل التغيي )Girls For A Change(؛ 2017؛ ومؤسسة البنات 

)Girls Inc.(، 2017؛ والفتيات تكتب اآلن )Girls Write Now(، 2017؛ وانهيض )Step Up(، 2017(، إال إنه 

يصعب إيجاد مبادرات أو سياسات معدة خصيًصا ملساعدة البنني ودعمهم. حيث ذكر أحد الذين أُجريت معهم 

مقابله أنه »طوال سنوات العمل األربع يف خدمة الوالية ]حكومة إحدى واليات وسط غرب الواليات املتحدة[، 

ال أستطيع ذكر ما إذا كانت هناك أي محادثة أجريتها عن الجنسني...لهذا يجب إجراء مزيد من املحادثات 
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بشأن هذه القضية« )املقابلة األوىل يف الواليات املتحدة، 2017(. يف الواليات املتحدة، ركزت الربامج املعدة 

لدعم الذكور ذوي مستويات التحصيل املتدنية بشكل كبي عىل الذكور ذوي البرشة السوداء )رانسو وماجورز، 

2016(.40 متثل مبادرة »ماي براذرز كيرب« برنامًجا قوميًا جديرًا باملالحظة جرى إطالقه عام 2014 لدعم البنني ذوي 

البرشة السوداء. 

ويف عام 1014، أعلن الرئيس األمرييك باراك أوباما عن رابطة »ماي براذرز كيرب«، وهي رشاكة بني القطاع العام 

والخاص مع الحكومة الفيدرالية األمريكية بهدف زيادة الفرص املتاحة أمام البنني ذوي البرشة السوداء )مبادرة 

ماي براذرز كيرب، 2017(. ومنذ ذلك الحني، اشرتكت فيها 250 رابطة عىل مستوى 50 والية بالكامل، باإلضافة إىل 

زيادة قدرها 600 مليون دوالر يف دعم القطاع الخاص املستقل لتقديم املنح واملوارد العينية )مبادرة »ماي براذرز 

كيرب«، 2017؛ البيت األبيض، 2016(. أّسَس فريق عمل مبادرة »ماي براذرز كيرب« ستة معامل مرتبطة بنتائج إيجابية 

تُجنى مثارها الحًقا: 

1- دخول املدرسة واالستعداد للتعلم 

2- تعلم القراءة يف الصف الدرايس عند الوصول للصف الثالث

3- التخرج يف املدرسة الثانوية واالستعداد لدخول الجامعة أو االنضامم إىل املسار املهني

4- إكامل التعليم أو التدريب بعد الثانوي

5- النجاح يف االنضامم إىل صفوف القوة العاملة

6- تقليل العنف وتوفي فرص جديدة الندماج الشباب ذوي السجل اإلجرامي. 

)البيت األبيض، 2016، ص 4(        

ويف إطار مبادرة »ماي براذرز كيرب«، يجري تنفيذ مجموعة من املبادرات املتعلقة بالسياسات االتحادية الجديدة، 

وبرامج املنح، واإلرشادات التي تضمن توفي مسار واضح للنجاح بدًءا من الطفولة املبكرة وصوالً إىل الجامعة 

والحياة املهنية أمام كل طفل« )البيت األبيض، 2016، ص 4(. ووفًقا ملا ذكره أحد األفراد الذين قمنا بإجراء 

املقابالت معهم، فقد:

أطلق الرئيس أوباما مبادرة »ماي براذرز كيرب« ملعالجة الثغرات املتكررة يف الفرص، التي يواجهها البنني والشباب 

السود...وتتضافر جهود الحكومة األمريكية مع املدن والبلدات والرشكات واملؤسسات التي تتخذ خطوات مهمة 

لتسهيل التواصل مع هؤالء الشباب من خالل التوجيه وتوفي شبكات الدعم وتنمية املهارات التي يحتاجونها 

للحصول عىل فرصة عمل جيدة أو االلتحاق بالجامعة ومواصلة مسيتهم نحو االنضامم إىل مجتمع الطبقة 

الوسطى )املقابلة الثانية يف الواليات املتحدة، 2017(. 

وتسعى املبادرة إىل حشد املوارد ومستويات الدعم الالزمة للمبادرات الرامية إىل مساعدة الشباب من الذكور 

من ذوي البرشة السوداء. عىل سبيل املثال، يف إطار مبادرة »ماي براذرز كيرب«، ساعد أحد من أجريت معهم 

املقابالت يف إنشاء برنامج إرشادي يخدم يف الوقت الحايل مثاين مدارس من املدارس املتوسطة والثانوية، لتصل 

خدماته إىل أكرث من 100 طالب من الذكور من ذوي البرشة السوداء يف تكساس مع العزم عىل التوسع يف ذلك 

40 يشهد متويل البنني ذوي البرشة السوداء، عىل وجه الخصوص، ارتفاًعا مستمرًا يف الواليات املتحدة. ففي عام 2012، قدمت 98 مؤسسة منًحا 

قيمتها 65 مليون دوالر تقريبًا لهذه املجموعة، والتي كانت بزيادة 40 مليون دوالر عن العام السابق )مركز املؤسسة وحملة إنجازات الذكور ذوي البرشة 

السوداء، 2015(. فجميع املوارد املالية املمنوحة للذكور ذوي البرشة السوداء من عام 2003 إىل 2012 تم منح أكرث من نصفها خالل السنوات الثالث 

السابقة )مركز املؤسسة وحملة إنجازات الذكور ذوي البرشة السوداء، 2015(.
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)املقابلة الثانية يف الواليات املتحدة، 2017(. وعند سؤال أحد من أُجريت معهم املقابالت وهو يعمل يف إدارة 

التعليم عىل مستوى الدولة حول مبادرة »ماي براذرز كيرب«، قال إنها: »مبادرة ضخمة يف الوالية وما زالت تتطور، 

وأعتقد أنه يجب الرتكيز بشكل أكرب لتحقيق النجاح لجميع األفراد الذين يرغبون يف بناء قدراتهم... فلنعمل إًذا 

عىل تحقيق االستفادة من هذه املبادرة وتطويرها حتى نتمكن من مساعدة الجميع« )املقابلة األوىل يف الواليات 

املتحدة، 2017(. 

وعىل الرغم من أن مبادرة »ماي براذرز كيرب« قد حظيت بقبول عام من قبل الجمھور، مع تصدي أقل من املتوقع 

من ِقبل املحافظین نظرًا لتمويلها من جانب القطاع الخاص، فقد واجهت بعض االنتقادات )الريت، 2016(. وقد 

تعرضت لالنتقاد الستخدام سلطتها يف دعم حركات توصف بأنها ذات طبيعة انتقائية ألفراد دون غيهم، وقال 

هوسوك )2014( إن الحكومة والعمل الخيي يجب أن يستقال عن بعضهام البعض. وأظهر النساء استياءهن 

كذلك من هذه املبادرة، لدرجة أنهن سعني بعد إطالقها إىل توجيه رسالة موقعة من 1000 امرأة إىل الرئيس أوباما 

يطالبنه فيها بتضمني النساء والبنات يف هذه املبادرة )الريت، 2016(. وكتب هاريس )2015( أيًضا تقريرًا يبني كيف 

أن خطاب مبادرة »ماي براذرز كيرب« قد رصف االنتباه بعيًدا عن القضايا الهيكلية العميقة التي ال يزال يعاين منها 

كل من الشباب يف الطبقات الفقية والعاملة عند تنقلهم بني املدارس غي الناجحة، ونظام العدالة الجنائية الصارم، 

واملجتمع الذي ميثل فيه الرتقي يف الوضع االجتامعي تحديًا أمام الجميع إال األغنياء« )ص 7(. ونظرًا لتغي رئاسة 

الواليات املتحدة يف عام 2017، مل يعد مستقبل هذه املبادرة مؤكًدا. 

مبادرة »الشباب يقرأون« 
عىل الرغم من أن مبادرة »الشباب يقرأون«، وهي مبادرة واعدة يف الواليات املتحدة، أصغر من مبادرة »ماي 

براذرز كيرب«، فقد استمرت لفرتة أطول منها، ويف عام 2001، أطلق املدرس السابق ومؤلف العديد من كتب 

األطفال، جون سيزيكا، مبادرة الشباب يقرأون كبوابة إلكرتونية تتمثل رسالتها يف »مساعدة البنني يف تطوير 

محفزاتهم الذاتية وحثهم عىل القراءة مدى الحياة« )الشباب يقرأون، 2017 أ، ص 1(. ويسعى هذا املوقع 

اإللكرتوين إىل »مساعدة الشباب عىل القراءة من خالل مساعدتهم يف العثور عىل النصوص التي يرغبون يف 

قراءتها«، وإىل جانب أمور أخرى، يسهم املوقع يف لفت االنتباه إىل قضايا محو األمية لدى الذكور، وتوسيع تعريف 

مواد القراءة لتكون أكرث مالءمة للطفل، وتوفي املزيد من خيارات القراءة أمام البنني، وتشجيع النامذج الناجحة 

يف مجال تحسني مهارات القراءة )الشباب يقرأون، 2017 ب(. ويشتمل موقع »الشباب يقرأون« عىل مجموعة 

متنوعة من املوارد، مثل قامئة كبية من توصيات الكتب للذكور، وأفضل كتاب يف الشهر، واالتجاهات املتعلقة 

بكيفية إنشاء مكاتب ميدانية ملبادرة »الشباب يقرأون« )الشباب يقرأون، 2017 أ؛ 2017 ب(.

وقال سيزيكا يف مقابلة أجريت معه عام 2005: »إن أحد األسباب التي دفعتني إىل اتخاذ الخطوات الفعلية نحو 

إطالق مبادرة »الشباب يقرأون«، باإلضافة إىل عدم توفر مواد القراءة التي ميكن للبنني االستمتاع بها، هو رؤية 

البنني يعانون من القراءة كثيًا، وعندما بدأت أبحث يف ذلك األمر، كانت اإلحصاءات كبية للغاية حول مدى 

سوء أداء البنني عىل مدار الثالثني عاًما املاضية. وما صدمني يف الواقع هو أننا مل نبادر إىل فعل أي يشء حيال 

ذلك« )مكالبني، 2005، ص 5(. وقد أدى عمل سيزيكا عىل تشجيع القراءة لدى الذكور إىل كتابة »شباب يكتب 

لشباب يقرأ«، وهي مجموعة من املقاالت، والرسوم الهزلية، واملشورة املقدمة حول مرحلة الصبا من ِقبل املؤلفني 

والرسامني املشهورين من الذكور مثل ستيفن كينغ، ومات غرونينغ، وغاري بولسن )اإلذاعة الوطنية العامة، 

2005، سيزيكا، 2005(. ومنذ إطالق هذه املبادرة، تم فتح مكاتب ميدانية ملبادرة »الشباب يقرأون« يف »املكتبات 
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والفصول الدراسية وغرف املعيشة« يف جميع أنحاء العامل، ويف أكرث من 180 موقًعا يف بلدان مثل الواليات املتحدة 

والبحرين والربازيل وكوريا الجنوبية واإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة )خرائط جوجل، 2017؛ »الشباب 

يقرأون«، 2017 أ، ص 1(.

الخالصة

بحثت دراسة الحالة املعنية بالواليات املتحدة األمريكية، بوجه عام، عدًدا من املجاالت التي يتخلف فيها البنني 

عن مواكبة البنات يف مجال التعليم. ويحقق البنني عىل مستوى الدولة متوسط درجات تراكمي أقل من البنات، 

باإلضافة إىل انخفاض درجاتهم عن البنات يف القراءة عىل مستوى كالً من التقييامت الوطنية والدولية، ناهيك 

عن قلة أعدادهم يف مرحلة التعليم العايل. وعىل الرغم من إطالق مبادرة التعليم املدعومة فيدراليًا عىل مستوى 

الدولة، تحت مسمى »ماي براذرز كيرب«، لدعم البنني، فإنها ال تستهدف سوى فئة محددة من الذكور. وكام 

هو موضح يف إطار قسم التحدي الفريد الوارد يف دراسة الحالة أعاله، فمن الواضح أن البنني، الذين ينتمون إىل 

بيئات اجتامعية واقتصادية متواضعة، برصف النظر عن مجموعاتهم العرقية، يحتاجون إىل تقديم دعم أكرب يف 

مجال التعليم. ويقدم القسم األخي من هذا التقرير عرًضا شامالً للقضايا واملشكالت التي تواجه البنني، ويبحث 

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها مستقبالً ملصلحة البنني، ومن ثّم يقرتح التوصيات املمكن تنفيذها يف إطار دعم 

هؤالء البنني للميض قدًما يف املستقبل.
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يوجز هذا الفصل نتائج الفصول السابقة ويجمع أطراف املوضوعات الرئيسية من أجل النظر يف اآلثار املرتتبة 

بعد ذلك. ويبدأ الفصل مبراجعة املدى والنطاق الخاص بتّدين مستويات التحصيل لدى الذكور يف مجال التعليم، 

ومن ثّم يبحث يف كيفية تفاعل الجنسني وتأثرهام باألوضاع االجتامعية واالقتصادية واملوقع الجغرايف واملجموعة 

العرقية، ويعقب ذلك مناقشة تأثري تّدين مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور يف املجتمع، ثم يتطرق الفصل 

يف الختام إىل العوائق التي تعوق إجراء التغيري املنشود. 

مدى ونطاق تّدني مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور 

شهدت األنماط المتعلقة بالجنسين ومجال التعليم تغييًرا جوهريًا على مدى الخمسين عاًما الماضية. 
وقد أّدت بعض العوامل، مبا يف ذلك التوسع الّكمي يف فرص الحصول عىل التعليم لكٍل من البنني والبنات والتغيي 

الكبي يف مطالب سوق العمل )أكر، 1987؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2011؛ باول وسنيلامن، 2004(، إىل 

تعرُض العديد من الذكور للمعاناة عىل مستوى انخفاض مستويات التحصيل التعليمي وقلة فرص العمل املتاحة 

أمامهم. وأصبح البنني يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية إىل جانب العديد من الدول األخرى أكرث 

عرضًة يف الوقت الراهن للترسب من املدارس، وكذلك وقفهم عن الدراسة أو فصلهم من املدارس متاًما، كام تقل 

احتامالت التحاقهم بالتعليم العايل مقارنًة بالبنات )بروش وشني ورشيستا وتيتجني، 2011؛ فني وسيفوس، 2014، 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ(. ومع ذلك، فإن هؤالء البنني ليسوا محرومني من حيث كّم التعليم 

الذي يتلقونه فحسب، بل يتخلفون كذلك عن مواكبة الركب فيام يتعلق بالنتائج التعليمية، بدايًة من مهارات 

القراءة والكتابة وحتى العلوم، كام ترتاجع مستوياتهم أيًضا حتى يف مادة الرياضيات التي عهدنا تفّوق الذكور فيها 

عىل مر السنوات.

وفيام يتعلق مبهارات القراءة والكتابة، وهي مبثابة املقّوم الرئييس إلحراز النجاح يف أماكن العمل واملجتمع يف 

وقتنا الحايل )وزارة التعليم واملهارات األيرلندية، 2007(، يحقق الذكور يف جميع أنحاء العامل درجات أقل بكثي 

من البنات عىل مستوى مجموعة من التقييامت الوطنية والدولية )موليس ومايكل وفوي ودروكر، 2011؛ منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ(. ويف دورة برنامج »بيزا« لعام 2015، أحرز الذكور درجات تقل بنحو 27 

درجة يف املتوسط عن اإلناث، فيام شهدت دولة األردن الفجوة األكرب بني الجنّسني حيث انخفضت درجات البنني 

عن البنات بفارق 72 نقطة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(. ويف اختبار »بيلز« لعام 2011، تفوقت 

البنات عىل البنني مبعّدل 16 نقطة يف املتوسط وكان هناك انخفاض طفيف يف الفجوة بني الجنسني خالل الدورتني 

لت أكرب الفجوات بني البنني والبنات يف اختبار »بيلز«  األخيتني من هذا التقييم )موليس وآخرون، 2012(. كام ُسجِّ

لعام 2011 يف اململكة العربية السعودية، حيث انخفضت درجات البنني عن البنات بفارق 54 نقطة يف املتوسط 

)موليس وآخرون، 2012(.

أما يف مادة العلوم، فقد تحقق التكافؤ األسايس بني الجنسني وفًقا ملعايي التقييامت الدولية مثل اختبار »تيمس«. 

فعند إجراء املقارنة عىل مستوى الدول الستة عرش التي شاركت يف اختبار »تيمس« يف عاّمي 1995 و2015، 

تراجع عدد طالب الصف الثامن من البنني الذين تفوقوا عىل طالبات الصف الثامن يف 15 دولة )بفارق 21 نقطة 

يف املتوسط( يف عام 1995، إىل 3 دول فقط )بفارق نقطتني يف املتوسط( يف عام 2015 )موليس ومارتن والفليس، 

2016 ب(. ويف مادة الرياضيات، التي عهدنا تفوق البنني فيها، تقلص فارق الدرجات كذلك بني الجنسني. ففي 

تقييم الرياضيات لطلبة الصف الثامن باستخدام اختبار »تيمس« لعام 2015، أحرز البنني درجات أفضل من البنات 

يف ست دول، فيام أحرزت البنات درجات أفضل من البنني يف سبع دول، بينام مل تُظهر الدول الباقية وعددها 26 

دولة أي فروق إحصائية كبية بني الجنسني )موليس وآخرون، 2016 ب(. ويف تقييم برنامج »بيزا« لعام 2015، 

تفوقت البنات عىل البنني يف مادة الرياضيات يف 24 دولة من أصل 72 دولة، إذ ارتفع هذا العدد من 13 دولة 
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فقط من أصل 65 دولة يف عام 2012 )موليس وآخرون، 2016 أ(. وحتى عىل مستوى الدول التي ال يزال الفارق 

بني الجنسني فيها يصب يف مصلحة الذكور يف مادة الرياضيات وفق تقييم برنامج »بيزا«، فال تزال الفجوة بني 

الذكور واإلناث يف مادة القراءة مرتفعة مبقدار النصف ملصلحة البنات )موليس وآخرون، 2016 أ(.

 نقاط التالقي بين الجنسين والحالة االجتماعية 
واالقتصادية والموقع الجغرافي والِعرق

ليك يتسنى لنا الوقوف عىل أسباب نشوء هذه الفجوة الجديدة بني الجنسني، قمنا بدراسة طائفة من العوامل التي 

تتضمن الحالة االجتامعية واالقتصادية واملوقع الجغرايف والِعرق، والتي يرد إيجازها فيام ييل.

الحالة االجتماعية واالقتصادية

بالنظر عن كثب إىل البيانات املتاحة، نجد أنه ال يقع جميع الذكور )أو اإلناث يف هذا السياق أيًضا( يف دائرة 

الخطر، بل يطال الخطر مجموعات معينة من الذكور أكرث من غيهم. وتخلُص األدبيات واملنشورات بوجه عام 

إىل أن الحالة االجتامعية واالقتصادية متثّل مؤرًشا موثوقًا يُستدل به عىل تّدين مستويات التحصيل التعليمي لدى 

الذكور واإلناث عىل حٍد سواء )أيكنس وبارباريان، 2008؛ سيين 2005(. ولكن عندما يتعلق األمر بالجنسني، فإن 

البيانات النوعية والّكمية تشي إىل أن الحالة االجتامعية واالقتصادية لها تأثي أكرب عىل التحصيل الدرايس لدى 

الذكور أكرث من التحصيل الدرايس لإلناث. كام تحّدث األشخاص الذين أجرينا معهم املقابالت املشار إليها عن أن 

الحالة االجتامعية واالقتصادية تشّكل عائًقا أمام تحصيل البنني. وأفاد أحد هؤالء األشخاص، وهو أستاذ جامعي 

بالواليات املتحدة، قائالً: »إن مشكلة ]عدم املساواة بني الجنسني يف مجال التعليم[ تتفاقم كلام انتقلنا أكرث إىل 

مسألة توزيع الدخول املكتسبة. وكلام تّدنت الحالة االجتامعية واالقتصادية، ازدادت فجوة التحصيل التعليمي 

أكرث فأكرث«. )املقابلة الثالثة يف الواليات املتحدة، 2017(. ويوضح الجدول 8-1 أدناه كيف تؤثر الحالة االجتامعية 

واالقتصادية يف تحصيل الطالب األمريكيني وفًقا لبيانات برنامج »بيزا« لعام 2015. وتُعد الفجوة بني الطالب الذين 

ينتمون إىل أدىن ُخمس )%20( من السكان من حيث الرثوة )الُخمس األفقر( والطالب الذين ينتمون إىل أعىل 

ُخمس من حيث الرثوة )الُخمس األغنى( كبية عىل مستوى جميع املقاييس. وقد جرى تسجيل فارق، فيام بني 

الفئة األفقر والفئة األغنى من البنني، قدره 63 نقطة يف مادة الرياضيات، و65 نقطة يف مادة العلوم، و61 نقطة 

يف مادة القراءة. فيام تراجعت مستويات البنني من الفئة األفقر بوجه عام مقارنًة باإلناث يف الرشيحة االجتامعية 

واالقتصادية ذاتها، إذ تراجعت درجات البنني الذين ينتمون إىل بيئات اجتامعية واقتصادية متواضعة عن البنات 

الذين ينتمون إىل البيئات نفسها بفارق 7 نقاط يف مادة العلوم و40 نقطة يف مادة القراءة، دون وجود فارق كبي 

بني الجنسني يف مادة الرياضيات. أما الفجوة بني البنات من الفئة األغنى والبنني من الفئة األفقر فكانت صادمة إىل 

حٍد كبي، إذ تفوقت البنات عىل البنني بفارق 62 نقطة يف الرياضيات، و68 نقطة يف العلوم، و90 نقطة يف القراءة. 

ومع الوضع يف االعتبار أن البنني قد تفوقوا عىل البنات بفارق تسع نقاط يف مادة الرياضيات وسبع نقاط يف مادة 

العلوم عىل املستوى الوطني، فإن هذه النتائج تستدعي اهتامًما خاًصا، ذلك أن عنرص التفوق لدى الذكور يتالىش 

بالكامل تقريبًا يف جميع مجاالت الدراسة إذا ما تأثروا بالحالة االجتامعية واالقتصادية. 
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الُخمس األفقر )%20( من حيث الحالة الجنساملادة الدراسية

االجتامعية واالقتصادية 

الُخمس األغنى )20%( من حيث الحالة 

االجتامعية واالقتصادية

430493البننيالرياضيات

430492البنات

451516البننيالعلوم

458519البنات

438499البننيالقراءة

478528البنات

املصدر: أُعد الجدول باستخدام بيانات برنامج »بيزا« لعام 2015

الجدول 8-1: نتائج برنامج »بيزا« لعام 2015 يف الواليات املتحدة وفق الجنسني والحالة االجتامعية واالقتصادية )يف الُخمس األغنى(.41 

كام تشهد دولة اإلمارات تفاوتًا يف مستويات التحصيل التعليمي بناًء عىل تباين األوضاع االجتامعية واالقتصادية 

للطالب اإلماراتيني. ففي دولة اإلمارات عادة ما يختار أولياء األمور اإلماراتيون إرسال أبنائهم إىل املدارس الخاصة 

إذا كانوا يستطيعون تحمل تكاليفها، وخاصة يف إمارة ديب التي تبلغ نسبة ارتياد اإلماراتيني للمدارس الخاصة بها 

60 باملائة )هيئة املعرفة والتنمية البرشية، 2012(. وتصبح الفروق بني انخفاض الحالة االجتامعية واالقتصادية 

وارتفاعها أكرث وضوًحا يف هذا املوقف. وبوجه عام، يبني تقييم مهارات القراءة يف دولة اإلمارات حسب بيانات 

برنامج »بيزا« لعام 2015 أن البنني يف الُخمس األدىن من الحالة االجتامعية واالقتصادية قد سجلوا معدل 316 

درجة، يف حني سجل البنني يف الُخمس األعىل من الحالة االجتامعية واالقتصادية معدل 370 درجة، أي بفارق 

مقداره 54 درجة. غي أنه بالنظر يف نوع املناهج الدراسية ميكننا أن نكتسب نظرة أفضل عىل أوجه التفاوت 

بني اإلماراتيني بشكل خاص. ويوضح الجدول 8-2 مقارنًة بني الدرجات املحققة يف برنامج »بيزا« لعام 2015 بني 

الطالب اإلماراتيني يف املدارس العامة )املجانية للمواطنني( والطالب اإلماراتيني يف املدارس الخاصة التي تتبع املناهج 

الربيطانية )وهي من بني أغىل املدارس من حيث املرصوفات يف دولة اإلمارات(. وكام يتضح من الجدول فإن البنني 

من املواطنني اإلماراتيني يف املدارس العامة قد سجلوا درجات أقل بكثي من نظرائهم يف املدارس الخاصة، وخاصًة 

عند مقارنتهم بالطالب يف املدارس التي تتبع املنهج الربيطاين، وحتى أقل من املتوسط الوطني الذي يحققه البنني 

يف الدولة.

املدارس الربيطانية الخاصة - مدارس البنني العامة – اإلماراتيون الذكوركل البننياملادة الدراسية

اإلماراتيون الذكور

424364429الرياضيات

410 424363العلوم

408344406القراءة

املصدر: أُعد الجدول باستخدام بيانات برنامج »بيزا« لعام 2015

الجدول 8-2: مقارنة نتائج برنامج »بيزا« لعام 2015 بني اإلماراتيني الذكور يف املدارس العامة ومدارس املنهج الربيطاين.

ويتضح من بيانات التقييامت الدولية أنه حتى يف الدول الرثية جًدا –مثل دولة اإلمارات العربية املتحدة- فإن 

الحالة االجتامعية واالقتصادية لها تأثي كبي عىل التحصيل التعليمي، ويبدو أنها تفاقم الفروق بني الجنسني. كام 

ميكننا أن نرى أثر اختالف املوقع الجغرايف يف مستويات التحصيل لدى الذكور باإلضافة إىل الحالة االجتامعية 

واالقتصادية من جهة أخرى.

41 جرى إعداد بيانات الُخمس األغنى باستخدام متغي الرثوة يف برنامج »بيزا«، الذي يستخدم قامئة السلع املنزلية العامة والخاصة بكل بلد عىل حدة.
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االختالفات الجغرافية في مستويات التحصيل لدى الذكور

يتبني لنا من بيانات التقييامت الوطنية والدولية أن البنني يف الوطن العريب ودول منطقة البحر الكاريبي أكرث 

عرضة ملخاطر تدين مستويات التحصيل التعليمي عىل وجه الخصوص، وكذلك عدد متزايد من البنني املقيمني يف 

دول البلقان ورشق أوروبا والدول اإلسكندنافية )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015ب، 2016أ(. أما فنلندا، 

وهي واحدة من أعىل الدول أداًء يف التقييامت الدولية، فيظهر فيها أكرب الفجوات بني الجنسني، ليس فقط عىل 

مستوى الدول اإلسكندنافية ولكن أيضاً عىل مستوى دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املشاركة يف برنامج 

»بيزا« لعام 2015 )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ(. وقد تفوقت البنات عىل البنني يف فنلندا بفارق 

19 درجة يف مادة العلوم، و8 درجات يف مادة الرياضيات، و47 درجة يف مادة القراءة )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2016 أ(. ويوضح املربع 8-1 فيام ييل هذه الظاهرة مبزيٍد من التفصيل.

المربع 8-1: إغفال البنين في الدول اإلسكندنافية

يف حني أن الدول اإلسكندنافية التي تضم الدمنارك وفنلندا وأيسلندا والرنويج والسويد غالًبا ما تحظى بالثناء عىل 

املساواة بني الجنسني لديها، إال إن نتائجها يف تقييامت التعليم الدولية تشري إىل تفوق البنات عىل البنني )منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ؛ زاهيدي، 2013(. ومنذ بداية التقييامت الدولية كانت الدول اإلسكندنافية 

تتصدر نتائج األداء، وجاء ترتيب فنلندا األوىل يف برنامج »بيزا« لعام 2000 )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

2000(. ويف حني تواصل الدول اإلسكندنافية أداءها القوي نسبًيا يف الربنامج الدويل لتقييم الطلبة بوجه عام، إال إن 

التفاوت بني الجنسني لصالح اإلناث قد أصبح السمة املميزة لنظامهم التعليمي، باستثناء الدمنارك. ففي عام 2015 

سجلت البنات يف كل دولة من الدول اإلسكندنافية درجات أفضل من البنني يف جميع املواد الثالثة التي يعتمدها 

برنامج »بيزا« )باستثناء الدمنارك( )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2016 أ(. كام لوحظت أمناط مامثلة يف 

االتجاهات الدولية يف اختبار »تيمس« لعام 2015، حيث تفوقت البنات يف الصف الرابع يف كل من فنلندا والرنويج 

والسويد عىل البنني يف مادّت الرياضيات والعلوم )مارتن وآخرون، 2016؛ موليس وآخرون، 2016 أ(.

وتُعد حالة فنلندا أكرث أهمية عىل وجه التحديد من بني الدول اإلسكندنافية من منظور املساواة بني الجنسني، 

ففي فنلندا تفوقت البنات عىل البنني تفوقًا ملحوظًا يف جميع مواد برنامج »بيزا« لعاّمي 2012 و2015، إذ تفوقت 

البنات بفارق 50 درجة أو أكرث عىل البنني يف القراءة. ويجعل هذا من فنلندا الدولة صاحبة الفجوة األكرب يف 

القراءة بني الجنسني عىل مستوى دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. عالوة عىل أن الفجوة بني الجنسني 

يف مادة العلوم يف فنلندا هي األكرب أيًضا بني جميع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. وعىل الرغم من أن 

فنلندا ال تزال تحتفظ مبركزها املتقدم نسبًيا يف معدل درجات الجنسني بها، فإنها شهدت انخفاًضا يف جميع املواد 

الثالثة عام 2015، األمر الذي عزاه البعض إىل انخفاض مستوى أداء البنني الفنلنديني )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2016 أ(. وذهب الفليس )2015( إىل القول بأن املركز املتقدم لفنلندا يف درجات برنامج »بيزا« إمنا 

»يعتمد كلياً عىل البنات الفنلنديات« وأن درجات البنني الفنلنديني تتساوى فقط مع املتوسط املسجل يف دول 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )ص 12(. وتقدم لنا الدول اإلسكندنافية مثاالً حاسامً عىل أن تدين أداء البنني ال 

ميثل مشكلة يف الدول منخفضة الدخل فحسب، وإمنا هو مشكلة قامئة يف كل الدول عىل اختالف مستويات الحالة 

االجتامعية واالقتصادية بها.
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ومثّة فروق جغرافية بعينها داخل البالد، ففي الواليات املتحدة، التي يعاين فيها الفقراء، حظى أمر الريفيون الذكور 

باالهتامم مع انتخاب دونالد ترامب )ماكجيليس وبروببليكا، 2016؛ ويليامز، 2016(. ولكن كان الكثي من الحوار 

سلبيًا وإقصائيًا لتلك املناطق وينظر للناس هناك عىل أنهم »قرويني سذج« )فانس، 2016(، أو »متخلّفون« )توبار، 

2016( أو حتى »بؤساء« )تشوزيك، 2016( وبصورة ما يُحّملهم الجميع املسؤولية عاّم صارو إليه ومن ثم فهم 

املسؤولون وحدهم عن الخروج من وضعهم هذا )كون، 2016؛ تانكرسيل، 2016(. ونتيجة لذلك، فهناك رضورة 

الستكشاف املشكالت الّكمية والنوعية يف التعليم الخاص بهذه الفئة من الناس بصورة أعمق. وأخياً، أشار العديد 

من العلامء إىل أثر املجموعات العرقية يف مفاقمة الفوارق بني الجنسني، وهنا أيًضا نكتشف أن هناك أعراق معينة 

معرضة للخطر بصورة أكرب يف سياقات محددة.

42 تعتمد النتائج عىل درجات القراءة والرياضيات يف الصف الثامن من اختبارات التقييم الوطني للتقدم التعليمي 2015.

الِعرق والنوع الجنسي والتحصيل التعليمي

عندما يتعلق األمر بتداخل النوع الجنيس واملجموعة العرقية مًعا، نجد أن للدول املختلفة فئات مختلفة 

من الذكور معرضون للخطر. ففي الواليات املتحدة يسجل الذكور أصحاب البرشة السوداء من البيئة 

االجتامعية واالقتصادية املتدنية أسوأ النتائج يف التقييامت الوطنية، ولكن أسوأ بنسبة ضئيلة فقط من الذكور 

األمريكيني األصليني من البيئة االجتامعية واالقتصادية املتدنية، الذين يأيت أداؤهم العام أدىن من أي فئة أخرى 

)بوهرينستيدت، كيتميتو، أوجوت، شيمان وتشان، 2015(. غي أنه يتبني لنا أيًضا أن الذكور البيض أصحاب الحالة 

االجتامعية واالقتصادية املتدنية من املناطق املحرومة اقتصاديًا يف الواليات املتحدة مثل غرب فيجينيا وأالباما 

يكون أداؤهم بنفس تدين أداء الفئات الِعرقية املحرومة األخرى مثل األمريكيني األصليني واملجموعات من األصول 

اإلسبانية42 )املركز الوطني إلحصاءات التعليم، 2015(. أما يف اململكة املتحدة، يأيت أداء الذكور البيض أصحاب 

الحالة االجتامعية واالقتصادية املتدنية أسوأ من الذكور يف جميع املجموعات الِعرقية األخرى، وكذلك أسوأ من 

جميع اإلناث )مجلس العموم، 2014؛ أوفستيد، 2015(. ويف دول الكاريبي يسجل الطالب الذكور أصحاب البرشة 

السوداء ذوي الوضع االقتصادي واالجتامعي املتدين أسوأ النتائج، مثلهم مثل أقرانهم يف الواليات املتحدة )بييل 

وتشارلز، 2010(. ويف الرشق األوسط، يحقق الذكور من السكان األصليني يف اإلمارات وقطر درجات أقل من الذكور 

من غي السكان األصليني يف هاتني الدولتني )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ؛ ريدج، 2014(.

ومع ذلك، فإن أهمية الفروق داخل الجامعات الِعرقية ال تقل تقريبًا عن أهمية الفروق بني الجامعات العرقية. 

وقد كان هناك ميل يف السياقات الغربية إىل اللجوء إىل القوالب النمطية التي تصنف الذكور البيض عىل أنهم 

ميتلكون امتيازات عاملية )كامهي، 2015( نتيجة األداء العايل للذكور البيض أصحاب الحالة االجتامعية واالقتصادية 

املرتفعة الذين يقودون معدل درجات الذكور البيض نحو االرتفاع، األمر الذي يسهم يف إعاقة القضايا املتعلقة 

بالذكور البيض أصحاب الحالة االجتامعية واالقتصادية املتدنية الذين تأيت نتائجهم التعليمية مساوية كثيًا لفئات 

األقلية ذات الحالة االجتامعية واالقتصادية املتدنية. وكانت نتيجة ذلك يف املقام األول حرمان البنني البيض أصحاب 

الحالة االجتامعية واالقتصادية املتدنية، مثل سكان منطقة األبالش يف الواليات املتحدة، من تلقي املساعدة يف 

التعليم الذين هم يف أّمس الحاجة إليها )أيزنربج، 2015(. والكثي من أولئك البنني ال يعيشون يف فقر مدقع 

فحسب، ولكنهم أيًضا، نتيجة املعتقد السائد بتفوق الرجل األبيض عاملياً، محرومون من نفس برامج الدعم التي 

قد تتلقاها اإلناث أو أقرانهم من األقلية الِعرقية )مركز التأسيس وحملة رفع مستويات التحصيل التعليمي للذكور 

السود، 2015؛ البنك الدويل، 2017(. ومن ثم فمن املهم أن نتدارس التداخالت بني الحالة االجتامعية واالقتصادية 

والِعرق والنوع الجنيس عند التفكي يف حلول السياسات مستقبالً، حيث يؤدي كل عامل من هذه العوامل دوًرا 

مهاًم قامئًا بذاته.
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تأثير تدني مستوى التحصيل التعليمي لدى الذكور في المجتمع

تكشف هذه الدراسة عن منط أرسي متكرر لتدين مستويات التحصيل التعليمي لدى البنني، إذ ينشأ عدد كبي من 

البنني يف الغرب يف كنف أرٍس يغيب عنها األب ألسباب مختلفة )هورن وسيلفسرت، 2002؛ ماكالناهان، تاك وشنايدر، 

2013(. وتكشف البحوث من اململكة املتحدة أن املراهق العادي اآلن يحتمل أن ميتلك هاتًفا ذكيًا أكرث من احتامل 

عيشه مع أبيه تحت سقف واحد )جاي وبورغارت، 2014(. كام أن مسألة األرس التي تفتقد وجود األب بها كانت 

موضوًعا رئيسيًا يف املقابالت الشخصية أيًضا، حيث قال أحد صانعي السياسة الربيطانيني »تتوىل املرأة تنشئة األوالد 

وحدها، وأصبح األوالد ميلكون أمر أنفسهم بشكل متزايد، وال تستطيع املدرسة ]وال اآلخرون[ السيطرة عليهم يف 

الغالب« )املقابلة األوىل يف اململكة املتحدة، 2017(. كام ذكر أحد األساتذة األمريكيني أن »هناك ما يدل عىل أن 

الطلبة الذكور يترضرون بشكل خاص من غياب األب عن املنزل« )املقابلة الخامسة يف الواليات املتحدة، 2017(. 

وتدعم البحوث الحديثة هذا الرأي مبينة أن البنني الذين يفتقدون وجود األب يف املنزل يكون أداؤهم يف املدارس 

أضعف من البنات، بل وحتى من شقيقاتهم )أوتور وآخرون، 2015؛ كرين وبيلي، 1988؛ سانرتوك، 1972؛ سيغل 

راشتون وماكالناهان، 2004(. وعندما يتدىن مستوى البنني يف املدارس أو يترسبون من التعليم، فإنهم يكافحون 

إليجاد العمل الذي يوفر لهم األمان واالستقرار، وهذا يجعلهم أقل جاذبية يف سوق الزواج ومن املرجح أن يصبحوا 

هم أنفسهم من اآلباء الغائبني عن أرسهم الحًقا، ومن ثّم تتواصل هذه الدورة )أوتور وآخرون، 2015(. كام أننا 

نجد املشكالت املتعلقة باآلباء والتحصيل األكادميي يف الرشق األوسط، حيث تكشف إحدى الدراسات الحديثة 

عن إرشاك األب يف 10 دول باملنطقة أن عدم إرشاك اآلباء يف التعليم واملدارس يؤثر سلبًا عىل مستوى التحصيل 

التعليمي لدى أبنائهم. وتشي التحليالت األولية للنامذج الكويتية واألردنية إىل أن املشاركني من تلك الدول الذين 

يرون أن آبائهم ال يشاركون مشاركة فّعالة يف حياتهم املدرسية تقل مستويات التحصيل التعليمي لديهم )ريدج 

وجيون، دراسة مقبلة(.

وبالنسبة للذكور فقد أدى تدين مستوى التحصيل باملدرسة وقلة سنوات التعليم إىل كرثة املشكالت االجتامعية 

التي تؤثر عىل الذكور واإلناث عىل حد سواء. فإن الذكور أصحاب التعليم املتدين يزيد احتامل ارتكابهم لجرائم 

عنف )غالبًا ما تكون ضد اإلناث( )مايك وإمييمان، 2004(، ويزيد احتامل تورطهم يف السلوكيات الخطية وتعاطي 

املخدرات )برونت-تينكو، مور، كابس وزاف، 2006؛ مندارا وموراي، 2006(، ومن املرجح بشكل كبي أن ينتهي 

بهم الحال يف السجن )هاربر وماكالناهان، 2004(. كام شهد بذلك أحد من أُجريت معهم املقابالت الشخصية 

ممن يعملون مع الشباب الذين يعانون من مشكالت يف اململكة املتحدة، قائالً »ترسب ]الذكور[ من املدارس يعود 

غالبًا إىل أنهم يرون تحقيق مكاسب مجزية –رغم كونها قصية األجل - من الجرمية« )املقابلة السادسة يف اململكة 

املتحدة، 2017(. وإذا مل ينته بهم الحال يف السجن، فيمكن أن يكونوا أكرث عرضة لالنتحار بسبب شعورهم بنقص 

االهتامم أو تشخيص إصابتهم باضطراب فرط النشاط )برنت، بيبر، موريتز وليوتوس، 1995(، أو إصابتهم بالبدانة 

املفرطة )سرتواس ونايت، 1999( أو ببعض األمراض الناتجة من اتباع أمناط الحياة الضارة، مثل مرض السكري 

)هورن وسيلفسرت، 2002(.

وأخيًا، فهناك تأثي واسع النطاق عىل النتائج السياسية، وخاصًة يف بلدان مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة. 

حيث لفتت األحداث مثل انتخاب دونالد ترامب يف الواليات املتحدة واالستفتاء الربيطاين عىل خروج بريطانيا 

من االتحاد األورويب االنتباه إىل الذكور البيض أصحاب الحالة االجتامعية واالقتصادية املتدنية الذين تم إلقاء 

اللوم عليهم بعد ذلك من جانب املصوتني لصالح البقاء يف االتحاد األورويب )أونيل، 2016(. ويف استفتاء خروج 

بريطانيا من االتحاد األورويب قال أحد املسؤولني يف مركز للفكر والرأي يف اململكة املتحدة »هناك الكثي من 

السكان الناقمني، خاصة يف املدن الصناعية التي بدأ الناس يف العودة إليها. الناس يقولون إنهم ال يحبون نوعية 
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الحياة املفروضة عليهم... وال يشعر الكثي منهم بالسعادة، وينتقل هذا الشعور إىل الجيل التايل ]من خالل اآلباء[. 

ولذلك، فإن هناك مشكلة قومية أكرب ]وهي تؤدي بدورها إىل تفاقم مشكلة تدين مستويات التحصيل العلمي 

لدى البنني[« )املقابلة الثالثة يف اململكة املتحدة(. ويف أماكن أخرى يف أوروبا –خاصًة يف دول البلقان ودول 

الكتلة الرشقية من االتحاد السوفييتي السابق - نالحظ تكرار تفوق اإلناث عىل الذكور )غورتازار، 2014؛ منظمة 

اليونسكو، 2015(- ونجد أيًضا زيادة مؤكدة يف دعم مبادئ التحفظ واليمني املتطرف من جانب الذكور البيض 

أصحاب املستوى التعليمي املتدين والحالة االجتامعية واالقتصادية املتدنية )إنغلهارت ونوريس، 2016(.

العوائق التي تحول دون إجراء التغيير المنشود

رمبا يكون الجانب األكرث إثارة للدهشة يف قضية تدين مستويات التحصيل لدى الذكور يف التعليم ليس يف زيادة 

حرمان الذكور يف مجال التعليم فحسب، ولكن أيًضا يف وجود نقص كبي عىل مستوى البحوث والسياسات املوجهة 

نحو القضايا املتعلقة بالذكور املحرومني، خاصًة يف قطاع التعليم. فقد تحّدث املشاركون يف املقابالت الشخصية من 

جميع الدول املشاركة يف هذا التقرير عن تلك القضية وأعربوا عن استيائهم من نقص الربامج التي تدعم البنني 

الذين يواجهون مشاكل يف املدرسة. فقد أفاد أحد مسؤويل مراكز البحوث يف اململكة املتحدة قائالً: »جميعنا يعلم 

أن املشكلة تتمثل يف تدين مستوى أداء الطالب البنني، جميعنا يعلم ذلك، ولكن ال يبدو أننا نفعل شيئًا تجاه تلك 

املشكلة« )املقابلة الثالثة يف اململكة املتحدة، 2017(. وأضاف أحد املشاركني من دولة قطر قائالً: »هناك إهامل 

شديد فيام يتعلق بطرح ]الربامج الخاصة بالذكور[، وتفسيي الشخيص أن قطر تنظر للخارج بصورة أكرب فيام 

يتعلق بصناعة السياسات الخاصة بها - فكلها تركز عىل املرأة والبنات واألمم املتحدة... آمل أن تكون هناك برامج 

للبنني يف املستقبل« )املقابلة السابعة يف دول مجلس التعاون الخليجي، 2017(.

أما يف اإلمارات، الدولة التي متلك واحدة من أكرب الفجوات العكسية بني الجنسني يف العامل، فال يوجد –عىل حد 

علمنا- سوى برنامجني فقط يف الدولة بأكملها مخصصني ملساعدة البنني املعرضني للخطر يف النجاح يف املدرسة، 

وأحد الربنامجني مقصور عىل 10 طالب فقط تقريبًا كل عام. أما يف الدول األكرب، مثل الواليات املتحدة، حيث تكرث 

املؤسسات الخيية وغي الهادفة للربح، فلن نجد سوى مبادرة وطنية واحدة وهي مبادرة »ماي براذرز كيرب« التي 

تستهدف تحديًدا معالجة تدين مستويات التحصيل لدى الذكور، إىل جانب بعض املبادرات األصغر مثل »الشباب 

يقرأون« )Guys Read( ومرشوع )Project MALE( لالتينيني )البيت األبيض، 2016(. غي أن العروض الربنامجية 

يف مبادرة »ماي براذرز كيرب« ومرشوع )Project MALE( مقترصة عىل البنني ذوي البرشة امللونة، وبالتايل ترتك 

هذه املبادرات البنني البيض من أصحاب الحالة االجتامعية واالقتصادية املتدنية دون إرشاكهم بها، بالرغم من أن 

بعضهم يعيشون يف نفس مستوى حرمان أقرانهم من األقليات. أما يف اململكة املتحدة، وبالرغم من تعدد التقارير 

الوطنية التي تربز التحديات التي تواجه الطالب البنني، فال يوجد حاليًا سوى بعض املبادرات التي تستهدف البنني 

يف دائرة الخطر وتقدم العون الالزم لهم، فيام تغيب املبادرات الوطنية التي لها أثر ملموس بشكل كبي.

وعىل الصعيد الدويل، فإن غياب الربامج التي تستهدف الطالب البنني املعرضني للخطر يبلغ درجة أكرث حدة. ويف 

أوساط كربى الوكاالت الدولية املانحة، مل يحدث إال يف السنوات الخمس األخية أن أصبح هناك اعرتاف بحقيقة 

أن العديد من البلدان التي كانت بها تفرقة بني الجنسني لصالح الذكور أصبحت لديها اآلن تفرقة لصالح اإلناث 

)ريدج، 2014(. ومع األسف أن حرمان الذكور يف التعليم ال يُنظر إليه عىل أنه مشكلة بحاجة إىل االهتامم يف 

الغالب، بينام ميثل تعليم البنات قضية ُملحة ينبغي الدفاع عنها من جانب املنظامت الدولية واملشاهي كذلك 

)أوتور وواسيمان، 2013(. كام يُسهم الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة يف تعزيز الرتكيز 
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الشديد عىل تعليم البنات، إذ يهدف إىل »تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات« )الجمعية 

العامة لألمم املتحدة، 2015، ص18، متت اإلضافة بغرض التأكيد(، يف حني ال يوجد من بني أهداف التنمية 

املستدامة ما يتعلق بتحقيق األهداف الخاصة بالبنني أو الرجال. وفضالً عن ذلك، فإن الهدف الرابع من أهداف 

التنمية املستدامة، الذي يهدف إىل »ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى 

الحياة« )الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2015، ص17( يتغاىض كذلك عن إقرار بعض القضايا املتعلقة بالبنني. ويف 

حني أن االهتامم بتعليم البنات يُعد رضورة ال بد منها، إال أن عدم اإلتيان عىل ذكر البنني يف الهدف الخامس من 

أهداف التنمية املستدامة ميثل إشكالية كربى تعادل نفس اإلشكالية املتمثلة يف استبعاد البنني كذلك من األهداف 

اإلمنائية لأللفية، إذ إنه يُقرِص املحافظة عىل النوع الجنيس عىل اإلناث فحسب )ريدج، 2014(. وبهذه الطريقة 

تستمر املنظامت الدولية يف كونها بعيدة كل البُعد عن الواقع املتغي النعكاس مسار الفجوة القامئة بني الجنسني 

يف التعليم.

ومع ذلك فإن أكرب عائق أمام تحقيق التغيي املنشود هو االفتقار إىل البحوث الدقيقة ذات الجودة العالية التي من 

شأنها مساعدة املدارس والدول والحكومات واملنظامت املتعددة األطراف بصورة كبية يف الرتكيز عىل قضية تدين 

مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور.
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عىل الرغم من بذل العديد من الجهود من أجل التغلب عىل مختلف التحديات التي تواجه البنني والرجال يف 

مجال التعليم وغريه، ال يزال هناك الكثري الذي ينبغي القيام به ملساعدة الذكور املترضرين ليس فقط عىل تحقيق 

قدراتهم يف مجال التعليم بل أيضاً يف أن يصبحوا أفراًدا مساهمني بكامل إمكاناتهم لخدمة املجتمع الذي ينتمون 

إليه. فيجب أوالً إجراء بحوث أفضل جودًة، وثانًيا، هناك حاجة إىل تدخالت سياسية أكرث فّعالية. وسوف تجري 

مناقشة كل نقطة منهام فيام ييل أدناه مبزيٍد من التفصيل. 

43 تم حساب هذا الرقم باستخدام متوسط التكلفة السنوية للسجني الواحد مرضوبًا يف عدد السجناء البالغ 5236. ويف عام 2010، أنفقت الواليات 

املتحدة أكرث من 80 مليار دوالر عىل نفقات اإلجراءات التصحيحية )كيين هاريس وجاكومي وباركر، 2014(.

البحوث المستقبلة 

بصفٍة عامة، ثمة حاجة ماسة إلى إجراء بحوث أكثر دقة بشأن القضايا المتعلقة بتدني مستويات 
التحصيل لدى الذكور. ويؤدي البحث األويل يف قامئة كتب نظرية التعليم عىل موقع أمازون عرب اإلنرتنت إىل 

الحصول عىل 1030 عنواناً عند البحث عن كتب »تعليم البنات« و740 عنوانًا فقط عند البحث عن كتب »تعليم 

البنني«. وباإلضافة إىل ذلك، فإن العديد من الكتب التي تم العثور عليها يف مجال تعليم البنني مل تكن قامئة عىل 

البحوث، بل كُِتبت ألولياء األمور أو املعلمني عىل أساس األدلة القولية املتوفرة يف هذا السياق. وإذا مل يتم توفي 

بحوث تجريبية عالية الجودة تسعى لفهم وحل القضايا املتعلقة بتدين مستوى تحصيل البنني، فليس هناك أمل 

كبي يف حدوث تغيي جوهري يف السياسة مستقبال. 

أوالً، ينبغي قياس تكاليف وفوائد تدين مستوى التحصيل لدى الذكور عىل نحٍو كاف لتقييم األثر املحتمل نتيجة 

األداء الدرايس الضعيف للذكور. وباملثل، فقد أصبح حرمان البنات من التعليم له كلفة اقتصادية عىل العائالت 

واملجتمعات والبلدان )شعبان وكونينغهام، 2011؛ مبادرة تأثي الفتيات، 2011(، وصارت هناك حاجة أيًضا إىل 

تقدير التكلفة التي ترتتب عىل حرمان البنني من التعليم أو حصولهم عىل تعليم متدين و/أو تحديد املزايا التي 

تنتج عن تلقي البنني لتعليم جيد. ويشي الواقع إىل أن هناك 14.5 رجالً يف السجن مقابل كل امرأة يف السجن يف 

جميع أنحاء العامل )التواصل مع السجناء، بدون تاريخ(، وأن نسبة %68 من هؤالء الذكور املسجونني ينترشون 

يف أماكن مثل الواليات املتحدة هم من املترسبني من املدارس الثانوية، ويدل هذا عىل تكبد تكلفة اجتامعية 

واقتصادية حقيقية من جراء الحرمان من التعليم )هارلو، 2003(. ويف مقابل كل رجل، من املصنفني ضمن قامئة 

مجلة »فورتشن« ألفضل 500 مدير تنفيذي، هناك ما يقرب من 5236 نزيل يف سجون الواليات املتحدة، يكلفون 

دافعي الرضائب حوايل 150 مليون دوالر سنويًا طوال فرتة احتجازهم يف السجون43 )هرنيكسون وديالين، 2012؛ 

كيين وهاريس وجاكومي وباركر 2014(. 

ثانيًا، هناك حاجة إىل إجراء املزيد من البحوث لتحديد فئات البنني املعرضني ملخاطر تدين مستويات التحصيل. 

فهذا من شأنه متكني الجهات التعليمية من إعداد وتطبيق الربامج التي تلبي مختلف احتياجات هذه الفئات بدالً 

من تنبي منهجية عامة دون مراعاة احتياجاتهم الفعلية، ويف حني يعتقد العديد من صانعي السياسات أن تلبية 

حاجة واحدة أو مجموعة واحدة سيكون له تأثي ضئيل عىل االحتياجات األخرى لنطاق السكان األكرب، فإن هناك 

أدلة قليلة تشي إىل أن هذا يحدث فعالً. ثم يأيت دور صانعي السياسات يف ضامن حصول الفئات الصحيحة من 

هؤالء البنني عىل إجراءات التدخل املالمئة لهم. ويبدأ كل ذلك بفهم مدى املشكلة قيد البحث وحجمها. ويأيت 

العديد من البنني ذوي األداء املتدين من خلفيات محرومة اجتامعيًا واقتصاديًا، وغالبًا ما يكونون من الفئات التي 

ال متتلك رأس املال االجتامعي واملايل الالزم للدعوة إىل التغيي عىل مستوى أوسع. وعندما تقرتن هذه الحقائق 

بحقيقة أن الوكاالت الدولية، التي يفرتض أنها تكفل الحق يف التعليم الجيد للجميع، تركز تقريبًا عىل تلبية 

احتياجات البنات، فإن مشكالت البنني ال تستحوذ عىل ذلك الزخم املطلوب للدفع نحو إيجاد حلول لها. 
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توصيات السياسات

بعد مراجعة البحوث املكتوبة والبيانات الكمية والنوعية واملبادرات الربنامجية من جميع أنحاء العامل، فقد 

حددنا العديد من توصيات السياسات التي نعتقد أنها قد تساعد يف تحسني مستوى التحصيل لدى البنني وتعزيز 

مشاركتهم يف األنشطة املدرسية. وتنقسم هذه التوصيات إىل أربعة مستويات مختلفة وهي: املنزل، واملدرسة/

املنطقة، واملستوى الوطني، واملستوى الدويل.

المنزل 
بينام ركز هذا البحث إىل حٍد كبي عىل دور املؤسسات التعليمية وسوق العمل يف مساعدة البنني أو إعاقتهم عن 

تحقيق أهدافهم، فام زال عىل صانعي السياسات دور جوهري للقيام به يف مساعدة األرس التي تضم بني أفرادها 

بنني. وميكن أن يساعد املنزل يف تحسني مستوى التحصيل لدى الذكور وتعزيز مشاركتهم يف األنشطة املدرسية من 

خالل جانبني عىل وجه التحديد، الجانب األول هو وضع برامج ألولياء األمور ملساعدتهم عىل فهم التأثي السلبي 

إلفراط البنني يف مامرسة األلعاب اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، بينام الجانب الثاين هو وضع الخطط إلرشاك أولياء األمور 

يف برامج القراءة ألطفالهم. 

1- إعداد الربامج املالمئة ألولياء األمور من أجل توفي الوعي الالزم، واالسرتاتيجيات ذات الصلة، للتعامل 

مع اآلثار السلبية الناجمة عن إفراط أبنائهم يف مامرسة األلعاب اإللكرتونية عرب اإلنرتنت.

توصلت بحوث جديدة إىل أن البنني يقضون وقتًا أطول يف استخدام أجهزة الحاسوب يف املنزل أكرث مام تفعله 

البنات، وخاصًة يف مامرسة األلعاب اإللكرتونية )زميباردو وكولومب، 2014(. وقد أشارت هذه البحوث إىل أن 

البنني يقضون يف املتوسط 13 ساعة أسبوعيًا يف حني تقيض البنات 5 ساعات فقط يف استخدام الحاسوب )زميباردو 

وكولومب، 2015(. وأشارت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إىل أن البنني ال يفرطون يف مامرسة األلعاب 

اإللكرتونية فحسب، بل يقضون فرتات أطول يف لعبها يوميًا )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ(. 

وباإلضافة إىل الحرمان من النوم، فقد أصبح البنني أيًضا يشعرون بالعزلة عىل نحٍو متزايد وعدم القدرة عىل تطوير 

املهارات االجتامعية املهمة بسبب قضائهم وقتًا كبيًا يف استخدام اإلنرتنت )زميباردو وكولومب، 2015(. ويُسهم 

هذا يف زيادة الصعوبات التي تواجه البنني عند بحثهم عن فرص عمل عالوة عىل إعاقة قدرتهم عىل التطور 

يف أعاملهم. 

ومع ذلك، ال يدرك العديد من أولياء األمور مدى التأثي السلبي الكبي لإلفراط يف مامرسة األلعاب اإللكرتونية، 

وخاصًة األلعاب التي تُلعب بصورة تعاونية )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015 أ(. ويف هذا اإلطار، يجب 

وضع برامج ألولياء األمور يف جميع املدارس، أو حتى داخل العيادات الصحية املحلية بشأن التوعية مبخاطر اإلفراط 

يف مامرسة األلعاب اإللكرتونية و/أو االستخدام غي املحدد لإلنرتنت وذلك لتقديم اإلرشاد ألولياء األمور الُجدد 

حول هذا األمر. وميكن أن تشجع مثل هذه الربامج أيًضا عىل مامرسة املزيد من األنشطة الخارجية يف الهواء الطلق 

أو أنشطة الحياة الفعلية. ومن خالل مساعدة أولياء األمور عىل إدراك املخاطر الكثية التي يتعرض لها أطفالهم 

وأوالدهم، وخاصًة خالل استخدامهم مواقع اإلنرتنت، فسوف يتمكن البنني من تعزيز تواصلهم االجتامعي مع الغي 

بصورٍة أفضل وشحذ قدرتهم عىل تطوير بعض املهارات الشخصية الرضورية لتحقيق النجاح يف العامل الحديث. 
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2- تنفيذ برامج القراءة بني اآلباء وأبنائهم

لقد اتضح أن مشاركة اآلباء يف برامج القراءة ألبنائهم له أثر كبي عىل لغة األطفال ومهاراتهم املعرفية التي 

يكتسبونها طوال حياتهم )بانكسوفار وفينون-فيغانز وباحثو مرشوع الحياة األرسية، 2010(. ويف حني تعترب قراءة 

أي من الوالدين ألطفالهم يشء جيد يف حد ذاته، إال أن قراءة األمهات ألطفالهن عىل وجه الخصوص يعزز من فكرة 

أن القراءة نشاط أنثوي )كالرك ورومبولد، 2006؛ بانكسوفار، 2010(. وعندما يقرأ اآلباء ألطفالهم، يتجىل للبنني 

والبنات فكرة أن القراءة ليست نشاطًا يختص بأحد الجنسني فقط. وبالنسبة للبنني، فإنها تعزز من محبتهم للكتب 

والقراءة دون أن يُنظر إليهم عىل أنهم »يترصفون مثل اإلناث«. وميكن للمدارس واملستشفيات ومراكز الصحة 

املجتمعية تطبيق برامج لآلباء الُجدد ترشدهم خاللها إىل طرق مختلفة للقراءة ألطفالهم بداية من عمر الرضاعة. 

ومن هذه املبادرات يأيت دور مؤسسة »ريتش أوت آند ريد«، وهي منظمة غي ربحية تقوم بتزويد األرس بالكتب 

ضمن برنامج رعاية األطفال وتشجعهم عىل القراءة مًعا )ريتش أوت آند ريد، 2017(. ويتمثل نهجهم الرئييس يف 

التواصل األول مع أولياء األمور يف املستشفى قبل رجوع الطفل الرضيع إىل منزله. فمن خالل توزيع الكتب عىل 

جميع أولياء األمور الُجدد، مع الرتكيز عىل اآلباء والتحدث معهم حول فوائد القراءة، فإننا نُزيد من احتامل قراءة 

اآلباء ألطفالهم طوال حياتهم )دورسام، 2014(. 

المدرسة/الحي 
عىل مستوى املدارس واألحياء، هناك العديد من االسرتاتيجيات التي ميكن لصانعي السياسات توظيفها من أجل 

تعزيز مستوى التحصيل واملشاركة لدى الذكور. وقد تم تحديد ثالثة من هذه املنهجيات هنا. وتتمثل التوصية 

األوىل يف وضع أنظمة قوية إلدارة البيانات تتيح التعرف عىل فئات البنني املعرضني ملخاطر تدين مستويات 

التحصيل. وتتمثل التوصية الثانية يف وضع مجموعة من الربامج التكميلية التي تستهدف فئات البنني وأرسهم، 

مبا يف ذلك برامج القراءة وبرامج املهارات الحياتية. وأخيًا، سيكون هناك حاجة إىل وضع برنامج لضامن تدريب 

املعلمني عىل كيفية جعل القراءة والكتابة أكرث جاذبية للبنني.

1- إطالق برامج إدارة البيانات الفّعالة

تفتقر معظم املدارس يف جميع أنحاء العامل يف الوقت الراهن إىل نظام إدارة بيانات مناسب، وهو النظام الذي 

يُستخدم لتحديد فئات البنني األكرث عرضة ملخاطر تدين مستوى التحصيل أو التوقف عن التعليم. ويتمثل أحد 

االنتقادات الرئيسية حول الربامج التي تستهدف فئات البنني يف أن جميع فئات البنني ليسوا معرضني ملخاطر تدين 

مستويات التحصيل، وأنه يجب تنفيذ املنهجيات الخاصة بكل مجموعة لتحقيق نتائج أكرث تركيزًا )وارنر، 2013(، 

بيد أنه مل يُبذل أي جهد منهجي لتحديد هذه الفئات من البنني. وال يكفي فقط العمل عىل جمع البيانات حول 

مستويات التحصيل أو بيان الظروف األرسية واالجتامعية واالقتصادية الفردية، بل سيكون عىل املدارس بذل جهود 

أفضل لتحديد فئات البنني )وأرسهم( ممن سوف يستفيدون أكرث من برامج التدخل املقرتحة. 

2- تقديم مجموعة من برامج التدخل التكميلية التي تستهدف فئات البنني املعرضني ملخاطر تدين 

مستويات التحصيل

ميكن أن تقدم املدارس مجموعة من الربامج التكميلية، سواًء بعد أو يف أثناء الدراسة ملساعدة فئات البنني 

املعرضني ملخاطر تدين مستويات التحصيل وأرسهم. وهناك حاجة، عىل وجه الخصوص، إىل تقديم برامج تركز عىل 

تحسني مهارة القراءة والكتابة بوجه عام. ومن خالل إرشاك البنني يف نوادي ما بعد املدرسة التي تقدم موضوعات 

وكتبًا جديدة تتناول مختلف جوانب الحياة العملية، فسوف تتمكن املدارس من تشجيع البنني عىل االنخراط 
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بشكٍل أفضل يف عملية التعلم، مع إقامة عالقات أكرث جدوى معهم. وتُعد مبادرة »العمل مع الرجال« يف اململكة 

املتحدة مثاالً يُحتذى به عىل الدور الذي تقوم به إحدى املؤسسات يف دعم فئات البنني الشباب املعرضني ملخاطر 

تدين مستويات التحصيل من خالل االستعانة بربامج املدارس التكميلية.

3- تدريب املعلمني عىل طُرق وأساليب التدريس التي تراعي االحتياجات التعليمية لهؤالء الذكور

لقد توصلت البحوث الحالية حول االختالفات البيولوجية بني الذكور واإلناث إىل أن البنني بحاجة إىل حركة أكرب 

بكثي داخل الصفوف الدراسية وإىل املزيد من التدريب العميل أو مامرسة األنشطة الحركية من أجل الحفاظ 

عىل مستوى مشاركتهم وانخراطهم يف عملية التعلم )جانتز، 2014؛ ماكجريجور إي وسوايب وبولن، 2015؛ 

سارايب-أسيابار وجفاري وسادغيفار وتوفيغي وزابويل وآخرون، 2014(. ومع ذلك، فإن العديد من املعلمني ليسوا 

عىل دراية بهذه البحوث ويواصلون التدريس بطرق أكرث مالءمة للمتعلمني الذين بإمكانهم االستمرار لفرتات 

زمنية طويلة يف التعلم والذين يستوعبون املعلومات من خالل مناذج تعليمية لفظية أو مكتوبة. وباإلضافة 

إىل االختالفات البيولوجية، فإن البنني أكرث عرضة لإلصابة باالضطرابات السلوكية )أوينز، 2016(، ما يجعل من 

الرضوري تزويد املعلمني مبجموعة من االسرتاتيجيات الرتبوية التي تساعدهم عىل إرشاك البنني الذين يعانون من 

هذه املشكالت ودمجهم يف عملية التعلم. وعندما يكتسب املعلمون األدوات الالزمة لتلبية االحتياجات املختلفة 

لفئات البنني من خالل التدريب، فمن املحتمل أن تتحسن عالقاتهم مع طالبهم بصورٍة أكرب ما يؤدي بدوره إىل 

تجربة تدريس وتعلم أكرث إيجابية. وعالوة عىل ذلك، فإن اسرتاتيجيات التدريس هذه سوف تفيد يف النهاية 

جميع الطالب مبا يف ذلك البنات، ألنها تخلق فصوالً دراسية أكرث دينامية ونشاطًا عرب مجموعة من أساليب التعلم 

املختلفة. 

المستوى الوطني 
عىل الصعيد الوطني، يحتاج صانعو السياسات إىل اعتامد نهج أوسع نطاقًا وطويل األجل ملعالجة مسألة تدين 

مستويات التحصيل لدى الذكور. ولعل الشاغل األكرث أهمية عىل املستوى الوطني يتمثل يف متويل املزيد من 

البحوث بشأن املشكالت املتعلقة بالبنني والرجال، مع الرتكيز عىل التعليم كجانب أسايس يف هذه الجهود. ويأيت يف 

املرتبة الثانية رضورة وضع مجموعة من الربامج املمولة وطنيًا لآلباء لإلبقاء عىل مشاركتهم يف كل ما يخص حياة 

أطفالهم، بغض النظر عن حالتهم الزوجية االجتامعية. وينبغي أخيًا بذل مزيد من الجهود لجذب الرجال إىل مهنة 

التدريس عىل جميع املستويات.

متويل البحوث التي تستهدف دراسة القضايا املعنية بحرمان الذكورمن التعليم  1-

سوف يُسهم توفي متويل البحوث التي تستهدف دراسة القضايا املعنية بحرمان الذكور من التعليم يف صياغة فهم 

أفضل للمشكالت التي تواجه الرجال والبنني يف هذا الصدد، األمر الذي سوف يتيح بدوره وضع سياسات أكرث 

تركيزًا عىل الهدف وبالتايل أكرث فّعالية. وال تجري يف الوقت الحايل مناقشات مفيدة حول هذه القضايا نظرًا لنقص 

البحوث املتعلقة بالقضايا املعنية بحرمان الذكور من التعليم يف سياقات وطنية محددة. وينبغي كذلك الرتكيز 

بشكٍل خاص عىل إجراء بحوث كّمية للتعرف عىل التكاليف والفوائد االقتصادية للذكور ذوي مستويات التحصيل 

املتدنية، حتى يتمكن صانعو السياسات من تقييم أهمية هذه املسألة يف السياق املجتمعي.
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2- إطالق الربامج الوطنية التي تشّجع مشاركة اآلباء يف عملية التعليم

توصلت مجموعة كبية من البحوث إىل أنه كلام شارك اآلباء بصورة أكرث نشاطًا وإيجابية يف حياة أطفالهم زاد 

تقدير الذات لدى األطفال )أماتو، 1994؛ بوالندا وماجومدار، 2009؛ ريدج وجيون »دراسة مقبلة«(، والذي يؤدي 

بدوره إىل نتائج أكرث إيجابية يف حياة البنني والبنات عىل حٍد سواء. كام ينبغي تضافر الجهود عىل الصعيد الوطني 

لتعزيز مشاركة اآلباء يف تعليم أبنائهم. ونود أن نشي مرة أخرى إىل أنه كثيًا ما يُنظر إىل هذه املسألة عىل أنها 

مسؤولية األم، وهو ما يبعث بإشارات سلبية بشأن قيمة التعليم وأهميته للبنني بوجٍه خاص. وميكن زيادة إثراء 

التجربة التعليمية للبنني والبنات من خالل تنفيذ الربامج الوطنية التي تجري بالتعاون مع املدارس واملؤسسات 

التعليمية األخرى إلرشاك اآلباء يف عملية تعليم أبنائهم.

3- إطالق املبادرات التي تهدف إىل زيادة أعداد الذكور الذين ينضمون إىل برامج تدريب املعلمني 

وينجحون يف إمتامها

عىل الرغم من تفاوت األدلة البحثية عىل العالقة بني جنس املعلم ومستويات التحصيل التعليمي لدى الطالب 

)كرونينجر ويل، 2001؛ دويك وآخرون 1978؛ هانوشيك، 2005؛ هوملوند وسوند، 2008؛ مولهوالند وهانسن، 

2003(، فإن أهمية وجود املزيد من املعلمني الذكور تتجاوز مجرد تحسني النتائج الدراسية للطالب فحسب، حيث 

إن وجود مناذج إيجابية ملعلمني ذكور يف السياقات التعليمية ميكن أن يكون له أثر إيجايب عىل البنني، خاصًة إذا 

ال داخل  مل توفر لهم األرسة ذلك، إذ ميكن أن تساعد هذه النامذج من املعلمني عىل غرس قيمة التعليم بشكٍل فعَّ

عقول هذه الفئة من الطالب. وتجدر اإلشارة إىل أن التعليم كان يف املايض مهنة يهيمن عليها الذكور، إال أنه ومبرور 

الوقت أصبحت الهيمنة يف هذه املهنة لإلناث. وقد أدى عدم التوازن بني الجنسني يف املدارس إىل نشوء عدد قليل 

من القضايا اإلشكالية، مثل حرمان الطلبة من وجود النامذج اإليجابية من املعلمني الذكور، واملساهمة يف التصور 

السلبي ملهنة التدريس عىل أنها وظيفة ذات وضع منخفض ومتدنية األجر )غارون، 2013؛ ستارتز، 2016(. ومن 

ثمَّ فإن زيادة عدد املعلمني الذكور يف مهنة التدريس لن يعود بالفائدة عىل الطلبة فقط، بل سيفيد املعلمني 

أنفسهم كذلك. 

المستوى الدولي
عىل املستوى الدويل، ميكن أن تُسهم الوكاالت واملبادرات متعددة األطراف يف إحداث فارق ملموس يف التعامل مع 

قضية تّدين مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور عىل الصعيد العاملي. ومثّة فرصة فريدة تتمثل يف فتح مسار 

يُركِّز عىل فئات البنني املعرضني للخطورة من خالل منظمة الرشاكة العاملية من أجل التعليم عىل وجه الخصوص. 

كام ميكن أن يبادر البنك الدويل أو منظمة اليونسكو إىل تطوير منصة، لتكون مبثابة مركز عاملي إلجراء البحوث 

واستقاء معلومات الربامج وتوفي فرص التمويل وغيها، بالنسبة للبنني والرجال. وأخيًا، من املمكن اإلعالن عن 

منح جائزة عاملية للربامج املبتكرة التي تدعم فئات البنني املعرضني للمخاطر وأرسهم. 

1- إنشاء مسار يُركِّز عىل فئات البنني املعرضني للخطورة  يف منظمة الرشاكة العاملية من أجل التعليم

يركز برنامج منظمة الرشاكة العاملية من أجل التعليم عىل 10 محاور يف الوقت الحايل، من بينها ما يهتم بقضايا 

اإلناث عىل وجه الخصوص. ولكن ال يتضمن برنامج املنظمة إىل اآلن أي قناة أو مسار يركز عىل البنني. ومن خالل 

استثناء البنني من محاور الرتكيز ومكافأة الجهود التي ينصب تركيزها عىل البنات فقط، فإن املنظامت الدولية مثل 

منظمة الرشاكة العاملية من أجل التعليم تُسهم يف تخفيض مقدار االهتامم بالبنني وتؤدي إىل تهميشهم يف مبادرات 
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السياسات التي يجرى إطالقها. وسوف يؤدي إنشاء مسار وقناة مخصصة لدعم البنني يف دائرة الخطر إىل متكني 

الدول التي تعاين من مشكلة تّدين مستويات التحصيل التعليمي لدى الذكور من الرتكيز عىل احتياجات هؤالء 

البنني دون إغفالها بحجة أنها ال تتفق مع أولوياتها الدولية.

2- إنشاء بّوابة إلكرتونية متثّل مركزًا محوريًا لتوفي جميع املصادر املتعلقة بتعليم البنني والرجال

من بني التحديات األساسية التي واجهناها يف إعداد هذا التقرير هو صعوبة العثور عىل املوارد واملبادرات 

الربنامجية التي ينصب تركيزها عىل البنني أو الرجال. وتستطيع املؤسسات الدولية مثل البنك الدويل و/أو اليونسكو 

إنشاء بّوابة إلكرتونية للمعرفة تتيح إمكانية جمع مثل هذه املعلومات يف مكان واحد، ما يساعد بدوره الباحثني 

وصانعي السياسات عىل حٍد سواء. وبهذه الطريقة، ميكن مشاركة أفضل املامرسات ونرش الدروس املستفادة 

بصورة أكرث سهولة ويرس.

3- منح الجوائز العاملية للربامج املبتكرة التي تدعم فئات البنني املعرضني للمخاطر وأرسهم

هناك طريقة مهمة تستخدم يف التعامل مع القضايا العاملية األخرى وجذب االهتامم إليها عىل نطاق واسع، تتمثل 

يف إطالق برنامج للجوائز يحتفي باإلنجازات التي جرى تحقيقها يف مجال معني )نيكرمان وكويني وفري، 2009؛ 

سرتاز، 2015(. وميكن أن يُسهم منح الجوائز العاملية للربامج املبتكرة التي تعالج قضية تّدين مستويات التحصيل 

التعليمي لدى الذكور يف عرض اإلنجازات املتحققة وزيادة االهتامم بهذه القضية. وعىل غرار مؤمتر القمة العاملي 

لالبتكار يف التعليم »وايز« الذي يحتفي باالبتكارات يف مجال التعليم ويُعد ملتقى الجتامع الخرباء واملتخصصني 

يف هذا املجال تحت سقف واحد، فإنه يؤمل أن تتحقق نتائج مشابهة لنتائج مؤمتر »وايز« من خالل منح هذه 

الجوائز التي تركز عىل تقديم الدعم الالزم لهؤالء الذكور. كام تفتح برامج الجوائز الباب أمام الدول من الشامل 

والجنوب العامليني ملشاركة األفكار والجهود يف منتدى واحد.

الخالصة 

شهد مجال التعليم إحراز تقدم نوعي عىل الصعيد العاملي، وقد نجحنا يف الوقت الحارض يف نرش التعليم االبتدايئ، 

وعىل وشك تعميم التعليم الثانوي ونرشه كذلك يف جميع أنحاء العامل. كام تحققت مكاسب كبية يف توفي التعليم 

لرشائح املجتمع التي ُحرمت من حقوقها التعليمية يف املايض، ومن بينها اإلناث ومجموعات األقليات. وحرٌي بنا 

أن نحتفل بكل هذه اإلنجازات املتحققة. ومع ذلك، من املهم أال ينعزل األكادمييون واملشتغلون مبجال التعليم 

وصانعو السياسات عن مواجهة التحديات الجديدة التي تطرأ يف مجال التعليم وتؤثر سلبًا عىل الذكور - ال سيّام 

الذين ينتمون منهم إىل بيئات اجتامعية واقتصادية متواضعة. ومع ازدياد عدد الوظائف املتوفرة تلقائيًا وكذلك 

اختفاء الوظائف التي كانت إىل حد كبي من اختصاص الذكور من الطبقة العاملة، فإنه من األهمية مبكان أن 

نسعى إىل إعادة اندماج البنني والرجال يف قطاع التعليم من أجل مساعدتهم يف تأمني الحصول عىل عمل مستقر 

وإضفاء قيمة لحياتهم. ومن خالل تحقيق هذا األمر، فإننا ال نساعد هؤالء البنني والرجال عىل استعادة حياتهم 

فحسب، بل إننا نسهم أيًضا يف بناء مجتمعات آمنة مستقرة مبا يعود باملنفعة عىل الجميع. ويحدونا األمل يف 

أن يكون هذا التقرير باعثًا عىل إثارة النقاش البّناء وأن يسهم يف إجراء التدخالت الربنامجية الهادفة عىل مدار 

األسابيع والشهور واألعوام املقبلة.
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المالحق

الملحق 1 – أسئلة المقابالت
1- هل ميكنك أن تصف لنا بإيجاز ما طبيعة عمل مؤسستك، مبا يف ذلك رسالتها وأنشطتها األساسية؟

2- هل ميكنك أن تخربنا عن دورك الوظيفي ونوع العمل الذي تؤديه، وخاصًة إذا كان فيه ما يتعلق بالذكور 

ومجال التعليم؟

3- كيف تصف وضع الذكور من حيث التعليم يف مجتمعك وبلدك؟

4- هل لك أن تخربنا عن بعض املشكالت والقضايا الرئيسية التي الحظتها فيام يتعلق بالجنسني والتعليم ببلدك؟ 

5- يف رأيك، ما هي فئات الذكور أو اإلناث األكرث عرضة ملخاطر تّدين مستويات التحصيل التعليمي أو الترسب من 

املدارس يف بلدك؟ وما هو برأيك حجم الدور الذي تؤديه الحالة االجتامعية واالقتصادية يف هذا األمر؟

6- ما الدور الذي ترى أن األرسة تضطلع به يف هذا األمر؟

7- ما دور املدرسة واملعلمني؟ وهل تعتقد أن مواقف املعلمني تجاه البنات والبنني لها دور يف الوضع القائم؟

8- ماذا عن املنهج الدرايس؟ فقد ذكر بعض األشخاص إن املنهج الدرايس الحايل ال يلقى قبول البنني أو اهتاممهم. 

فهل توافق عىل ذلك، وهال تفضلت بذكر السبب يف موافقتك أو عدم موافقتك؟

9- يف مواجهة قلة أعداد الذكور امللتحقني بالتعليم الجامعي، ملاذا ترى أن التعليم العايل مل يعد جذابًا بالنسبة 

للذكور كام كان يف السابق؟

10- هل ينبغي أن يكون هناك خيارات أكرث ملرحلة التعليم بعد الثانوي من أجل تلبية احتياجات الذكور واإلناث 

الذين يقل اهتاممهم بالتعليم األكادميي؟

11- ما السياسات أو الجهود الربنامجية التي بذلتها دولتك فيام يتعلق بالتعامل مع قضايا الجنسني يف 

مجال التعليم؟

12- ما مدى نجاح هذه السياسات أو الجهود يف رأيك، وملاذا؟

13- عىل الصعيد العاملي، يوجد اآلن اتجاه جديد لتّدين مستويات التحصيل لدى الذكور يف جميع املواد الدراسية، 

وليس يف مادة القراءة فحسب، ما السبب يف رأيك وراء حدوث هذا األمر؟

14- هل تعتقد أن هناك اهتامم كاٍف من جانب صانعي السياسات واإلعالم واألوساط األكادميية إزاء قضية تّدين 

مستويات التحصيل لدى الذكور يف مجتمعك؟

15- برأيك ما الذي ينبغي عىل الطالب واألرس واملدارس وصانعي السياسات فعله مستقبالً من أجل تحقيق 

املساواة بني الجنسني؟

16- لقد رأينا انخفاًضا يف أنواع الوظائف التي كان يهيمن عليها الذكور فيام مىض، مثل التصنيع، ما الذي قد يعنيه 

هذا يف رأيك عىل املدى البعيد يف سوق العمل؟ وهل تعتقد أننا قد نشهد انعكاًسا كامالً يف األدوار، حيث تعمل 

املرأة فيام يبقى الرجل يف املنزل، وهل تعتقد أن الرجال قد يرغبون يف يشٍء كهذا؟

17- هل لديك أي أفكار أو تعليقات أخرى حول هذا املوضوع؟
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الملحق 2 – العشرون مقاطعة األكثر فقًرا على مستوى الواليات المتحدة ومعدالت 
التحصيل التعليمي لدى الجنسين 

نصيب الفرد الواليةاملقاطعة 

من الدخل 

)بالدوالر األمرييك(

أكرب 

املجموعات العرقية

أكرب املجموعات 

العرقية )%(

شهادات التعليم األقل من 

املرحلة الثانوية )%(

الشهادات الجامعية 

فام فوق )%(

الفارقاإلناثالذكورالفارقاإلناثالذكور

61.6a14.112.71.429.7 29.9-0.2البيض28,930- املتوسط الوطني

7.7-71.415.411.63.810.117.8األمريكيون األصليون  12,877داكوتا الجنوبيةزيباتش

4.5-67.429.526.23.37.211.7البيض 12,810تينييسليك

0.1-0.47.77.8-59.220.120.5السود 12,790جورجياكالي 

1.5-77.527.026.01.010.311.8األمريكيون األصليون 12,614نيو مكسيكوماكنيل

9.6-84.826.620.46.211.521.1السود 12,601ميسيسيبيجيفرسون 

2.2-95.854.353.21.17.79.9األصول اإلسبانية 12,483تكساسستار 

7.7-64.043.929.014.94.912.6السود 12,423ميسيسيبيإيساكينا 

4.5-72.031.422.49.08.312.8السود 12,358جورجياهانكوك 

3.3-69.431.214.017.26.810.1البيض 12,291فلوريدايونيون 

6.2-84.628.116.811.312.218.4السود 12,229ميسيسيبيكليبورن 

9.9-49.233.116.117.05.415.3البيض 12,155جورجياتيلفي 

0.7-82.030.026.53.511.912.6السود 11,972ميسيسيبيهوملز 

1.6-86.124.921.23.713.615.2األمريكيون األصليون 11,616داكوتا الجنوبيةتود 

2.2-6.93.45.6-91.419.926.8األمريكيون األصليون 11,569أالسكامقاطعة كوسيلفاك

3.6-87.737.636.70.96.610.2األصول اإلسبانية 11,413تكساسوياليس 

0.6-79.018.118.00.19.29.8األمريكيون األصليون 11,372داكوتا الجنوبيةبافلو 

مقاطعة 

إيست كارول

4.5-67.437.223.613.66.811.3السود 11,313لويزيانا

4.6-89.329.125.73.44.99.5البيض 10,880كنتايكماكريري 

5.2-91.321.620.51.19.714.9األمريكيون األصليون 9,150داكوتا الجنوبيةأوجاالال الكوتا 

8.6-56.328.511.616.92.811.4البيض 8,292جورجياويلر 

املصدر: مكتب التعداد العام األمرييك

 الجدول )أ( – العرشون مقاطعة األكرث فقرًا عىل مستوى الواليات املتحدة ومعدالت التحصيل التعليمي لدى الجنسني )لعام 2015(. 

مالحظة: تبلغ أعامر املجتمع اإلحصايئ 25 سنة فأكرث، وفًقا للتقديرات الخمسية التي أجرتها الدراسة االستقصائية للمجتمعات األمريكية من 

 عام 2011 إىل 2015 

أ مكتب التعداد العام األمرييك، 2015
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نبذة عن المؤلفين

الدكتورة نتاشا ريدج

تشغل الدكتورة نتاشا ريدج يف الوقت الحايل منصب الرئيس التنفيذي 

 ملؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة. وقبل انضاممها 

 إىل املؤسسة، كانت تشغل منصب مدير البحوث باإلنابة يف كلية ديب لإلدارة الحكومية. 

 وقد صدر لها عدد من املنشورات والكتب، من بينها كتاب بعنوان 

 »Education and the Reverse Gender Divide in the Gulf States: 

 Embracing the Global, Ignoring the Local« 

 )التعليم واالنقسام العكيس بني الجنسني يف دول الخليج: التوجه نحو العاملية، وتجاهل السياق املحيل(. 

كام تشمل أعاملها املنشورة األخرى عدًدا من الفصول يف »World Education Yearbook« )الكتاب السنوي 

للتعليم العاملي(، وكذلك املنشورات يف مركز اإلمارات للدراسات االسرتاتيجية ومنظمة اليونسكو، باإلضافة إىل أوراق 

العمل املقدمة إىل كلية ديب لإلدارة الحكومية ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.

تحمل نتاشا درجة الدكتوراه الرتبوية يف سياسة التعليم الدولية من جامعة كولومبيا، ودرجة املاجستي يف التنمية 

الدولية واملجتمعية من جامعة ديكني يف أسرتاليا، وهي أيًضا أحد أعضاء مجلس اإلدارة املؤسسني والرئيس السابق 

للجمعية الخليجية للرتبية املقارنة. وتركِّز أحدث البحوث التي تجريها الدكتورة نتاشا ريدج عىل دور وتأثي مشاركة 

األب العريب، والعمل الخيي والتعليم، وحقوق الحصول عىل التعليم وتكافؤ الفرص يف قطاع التعليم بدول الخليج.

سوزان كيبلز

تشغل سوزان كيبلز منصب مدير البحوث باإلنابة لدى مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي 

لبحوث السياسة العامة. وقد أجرت يف السابق عدًدا من البحوث ملنظمة اليونيسيف، وانخرطت يف 

أنشطة املدافعة عن الحقوق يف إحدى املنظامت الدولية غي الحكومية يف أوغندا، باإلضافة إىل 

تويل إدارة إحدى الرشكات يف لبنان. وقد ركّزت البحوث التي أجرتها سوزان كيبلز ملنظمة 

اليونيسيف عىل اسرتاتيجيات التعليم غي الرسمية باإلضافة إىل التعلم املبكر يف سياقات الطوارئ. وتنصب 

اهتامماتها البحثية الحالية يف مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي عىل العمل الخيي والتعليم، والتعليم 

الخاص يف دول الخليج، واملعلمني الوافدين من العرب. تحمل سوزان كيبلز شهادة البكالوريوس ثنائية التخصص يف 

االقتصاد واللغة العربية من جامعة نوتردام، وكذلك درجة املاجستي يف سياسة التعليم الدولية من كلية هارفارد 

العليا للتعليم. 

برايان جيون تشونج

يعمل برايان تشونج منسًقا للمرشوعات البحثية يف مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي 

لبحوث السياسة العامة. وتشمل اهتامماته األكادميية والبحثية تحليل وتقييم السياسات العامة 

املتعلقة بالتنمية االجتامعية واملؤسسية، وخاصًة يف الرشق األوسط. حصل تشونج عىل شهادة 

البكالوريوس يف العلوم السياسية، يف تخصص التاريخ ودراسات الرشق األوسط من جامعة 

نيويورك أبوظبي. وقبل انضاممه إىل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، عمل تشونج 

لدى جمعية املساعدة القانونية يف نيويورك، حيث أجرى مجموعة من البحوث املعتمدة عىل البيانات عن 

مرشوعات حقوق املرشدين والعديد من الدعاوى املدنية. كام ساعد يف مبادرات البحث وبناء القدرات يف معهد 

دراسة حقوق اإلنسان بجامعة كولومبيا ومعهد »Of Many« بجامعة نيويورك.
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نبذة عن مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

تأسست مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة عام 2009 لتقديم يّد العون يف التنمية 

اإلجتامعية والثقافية واالقتصادية إلمارة رأس الخيمة واإلمارات الشاملية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وجاء 

تأسيسها من خالل مرسوم أميي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة. 

وهي مؤسسة غي ربحية وشبه حكومية، وتُعد مبادرة حكيمة تعرب عن رؤيا صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر 

القاسمي، عضو املجلس األعىل لالتحاد وحاكم إمارة رأس الخيمة. وألن صاحب السمو يثّمن أهمية قطاع التعليم 

والبحوث ويوليه تقديراً كبياً، فقد وّجه سموه بتأسيس مؤسسة القاسمي من أجل إنشاء هيئة عاملية للبحوث تركز 

عىل إمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية املتحدة عىل نطاق أوسع، عالوًة عىل تطوير القدرات املحلية يف 

القطاع العام ومشاركة أفراد املجتمع يف أعاملها.

ويسعى صاحب السمو الشيخ سعود إىل الّحِث عىل ابتكار قرارات سياسة فّعالة يف الهيئات البحثية ذات الصلة 

مبا يعكس طرح أفضل األفكار يف العامل فضالً عن السياقات املحلية يف إمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة. ويف سبيل تحقيق هذا املسعى النبيل، تعترب مؤسسة القاسمي مبثابة الجرس الذي يربط بني مجتمعات 

البحوث وصنع السياسات، بحيث تستقطب اهتامم العلامء إزاء القضايا واألسئلة امللّحة يف السياسة العامة التي 

تهم إمارة رأس الخيمة، ومن ثّم نرش نتائج البحوث من أجل تعزيز عنارص السياسة الفّعالة والنامذج املبتكرة 

التي من شأنها أن تؤثر إيجابياً عىل التغيي االجتامعي. تنجز مؤسسة القاسمي أعاملها يف إطار تعاوين، وتنشد 

إقامة عالقات قوية وبّناءة مع أوساط العلامء والباحثني املتميزين واملوهوبني، وكذا الجامعات العاملية املرموقة، 

ومراكز بحوث السياسة العامة املبتكرة، واملؤسسات الحكومية الرائدة، والرشكاء االسرتاتيجيني يف القطاعات الخاصة 

وغي الحكومية.

وبالرغم من أن التعليم كان محور الرتكيز األول والرئييس يف مبادرات مؤسسة القاسمي، فقد شهدت املؤسسة 

منواً وتوسعاً كبياً بحيث باتت تركز أيضاً عىل مجاالت أخرى يف السياسة العامة، مبا يف ذلك التخطيط والتنمية 

الحرضية، والصحة العامة، واالقتصاد، والبيئة. وجديٌر بالذكر أنه ومع هذا التوسع يف برامجها وأنشطتها، ال زالت 

املنح املقدمة إىل املعلمني وورش عمل التطوير املهني من بني املجاالت الرئيسية التي تركز عليها املؤسسة.
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نبذة عن وايز

تأسس مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم »وايز« عام 2009 من قبل مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية 

املجتمع، وبرعاية رئيس مجلس إدارتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت نارص. وميثل مؤمتر )وايز( مبادرة دولية 

متعددة القطاعات تتيح التفكي الخالق القائم عىل األدلة والنقاش والعمل الهادف من أجل بناء مستقبل التعليم. 

ويعترب مؤمتر »وايز« مرجًعا عامليًا ملنهجيات التعليم الحديثة من خالل قمته املنعقدة كل عامني، وسلسلة البحوث 

التعاونية، ومجموعة الربامج املستمرة التي ينظمها. 

وتتناول سلسلة األبحاث الخاصة بوايز - التي تم إجراؤها بالتعاون مع خرباء من جميع أنحاء العامل -  قضايا 

التعليم األساسية ذات الطابع العاملي، والتي تؤكد عىل أولويات اسرتاتيجية قطر الوطنية للبحوث. وعرب عرضها 

ألحدث املعارف، تقوم هذه التقارير الشاملة بفحص مجموعة من التحديات التعليمية يف سياقات متنوعة من 

جميع أنحاء العامل، وكذا تقدم توصيات عملية وتوجيهات خاصة بالسياسات لجميع أصحاب املصالح يف مجال 

التعليم. وقد تناولت تقارير بحوث وايز السابقة قضايا عدة تتعلق بالحصول عىل فرص التعليم  وجودته، 

والتمويل، وتدريب املعلمني، وقيادة النظم املدرسية، والتعليم يف مناطق الرصاع، وريادة األعامل، والتعليم يف 

مرحلة الطفولة املبكرة، ومهارات القرن الحادي والعرشين.
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ثناء وتقدير

يوّد املؤلفون توجيه الشكر لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت نارص، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، وإىل قيادات 

مؤسسة قطر، عىل التزامهم الثابت تجاه قضية التعليم عىل الصعيد العاملي. وهذا التقرير ما كان ليى النور لوال 

دعمها املستمر، ويشكل مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم »وايز« مثرة لرؤية صاحبة السمو وتوجيهاتها. كام 

نود أن نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا ألفراد فريق »وايز« عاّم قدموه لنا من مساعدات قيَّمة ودعم طيب يف 

جميع مراحل إعداد هذا التقرير، ونخص بالذكر منهم الدكتورة أسامء الفضالة، والدكتور أحمد بغدادي، ومالكومل 

كوليدج، وأسامء الحجاجي.

ويُعرب املؤلفون كذلك عن خالص امتنانهم الصادق لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة 

رأس الخيمة، الذي لوال دعمه الطيب للتعليم يف إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة 

الخليج، ما كنا لنتمكن كذلك من إعداد هذا التقرير. 

والشكر موصوٌل إىل الدكتورة سوهيون جيون والدكتورة إليزابيث باكرن عىل مجهودهام املحمود يف تحليل البيانات 

واملدخالت. كام نعرب عن تقديرنا إلليزابيث بروس التي تفضلت بإعداد الخريطتني اللتان تشتمالن عىل بيانات 

برنامج »بيزا« الواردة يف التقرير، ونشكرها كذلك عىل إسهامها الكبي يف إعداد دراسات الحاالت الخاصة برتينيداد 

وتوباغو والجمهورية الدومينيكية، والتعديالت التي قامت بها. وال ينىس املؤلفون تقديم الشكر إىل سيمون بيرب 

عىل ما قدمه من أبحاث مرجعية يف املراحل األوىل للمرشوع، وهويل كوك عىل ما قامت به من تنقيح للنسخة 

النهائية من التقرير. ونود أيًضا أن نعرب عن امتناننا للدكتورة كلوديا بكامن، أستاذ ورئيس كريس بجامعة والية 

أوهايو، والدكتورة جابرييال جونزاليس، كبي علامء االجتامع يف مؤسسة راند، عىل تفضلهام مبراجعة التقرير وإبداء 

املالحظات القيّمة بشأنه. ويف الختام، نتقدم بخالص الشكر لكل من ساعدنا يف ترتيب املقابالت وجميع األشخاص 

الكرام ممن أجرينا معهم املقابالت، والذين مل يبخلوا علينا بوقتهم الثمني يف تبادل الخربات واملعرفة حول ما يتعلق 

بالجنسني يف مجال التعليم. كام يود املؤلفون أن يشكروا سحر مرعي و لو السوبروك وبايت باين عىل إسهامهم 

القيم يف تصميم وتحرير هذا التقرير. كام يود املؤلفون أن يشكروا سحر مرعي و لو السوبروك وبايت باين عىل 

إسهامهم القيم يف تصميم وتحرير هذا التقرير.

إخالء املسؤولية

جميع وجهات النظر واآلراء املنشورة يف هذ التقرير متثل رأي أصحابها فقط. ويتحمل املؤلفون مسؤولية أّي خطأ 

أو سهو ورد يف التقرير. 
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