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لبُة في أغلب المدارس الحكومّية في األردن بحسب النوع االجتماعي بعد الصف الثالث.]1[ ُيْفَصُل الطَّ

ـُف العديـد مـن  ـُف ٪68 مـن المـدارس الحكوميـة مختلطـة، و ٪9 مـدارس إنـاث، و ٪23 مـدارس ذكـور. كمـا ُتَصنَّ ُتَصنَّ
المـدارس المختلطـة علـى هـذا النحـو؛ لوجـود غـرف صّفيـة مختلطـة لطلبة السـنوات األولـى، ولكـّن تلك الُغـرف تصبح 

لإلنـاث بعـد الصـف الثالـث.]2[

ُتفَصـُل القـوى العاملـة فـي المـدارس الحكومّيـة َوفقًا لتصنيـف النـوع االجتماعـي )أي أّن القوى العاملـة في مدارس 
البنيـن مـن الذكـور، والقـوى العاملة فـي المـدارس المختلطة ومـدارس البنات مـن اإلناث(. 

ي مخرجـات تعليم اإلنـاث والذكور فـي األردن، فإّن الفجـوَة الكبيرَة  بالرغـم ِمـن أّن مؤّسسـة الملكـة رانيـا ال تهمـل تدنِّ
لصالـح اإلنـاث دفعـت المؤّسسـة إلـى التركيز على استكشـاف الجهـود الرامية إلى تحسـين نتائـج التعّلم لـدى الذكور.

النوع االجتماعي والحصول على التعليم

 •

•

•

حقـق األردن فـي عـام 1980 تكافـؤًا بيـن الجنسـين فـي االلتحـاق بمراحـل التعليـم االبتدائـي،]3[  كمـا كانـت معـدالت 
التحـاق اإلنـاث بالتعليَمْيـن الثانـوي والعالـي أعلـى منهـا لـدى الذكـور.]4[

بلغت نسبة إلمام اإلناث في األردن بالقراءة والكتابة ٪97 في عام 2012.]5[

أشـارت دراسـة أجرتهـا اليونيسـف فـي عـام 2014 إلـى أّنـه عندمـا تتـزّوج إنـاٌث بعمر أقّل مـن 18 عامـًا ويصبْحـَن حوامل، 
فمـن غيـر المرجـح أن يعـدن إلـى مقاعـد الدراسـة، كمـا أن انخفـاض األداء المدرسـي الـذي يتبعه التسـّرب من الدراسـة 
ـر.]6[  وفـي هذا السـياق، بّيَن تقرير مجلس السـكان األعلـى لعـام 2017 أن ٪13 من اإلناث  ُيَعـدُّ أحـد عوامـل الـزواج الُمبكِّ
فـي األردن تزّوْجـَن فـي عـام 2015 قبـل بلوغ سـن 18 عامـًا،]7[ وقد كانت النسـبة بين السـوريين فـي األردن ٪35 في عام 
ر شـائٌع في سـوريا، فـإّن األزمة أّدت إلى  2015 )كانـت هـذه النسـبة ٪11 فـي عـام 2011(.]8[ وبالرغـم ِمْن أنَّ الزواَج الُمبكِّ

تفاقمه.]9[



الفجوات في جودة التعليم وخبرات الطلبة 

فجوة مخرجات التعليم بين الجنسين

 •

•

•

فـي اسـتطالع البرنامـج الدولـّي لتقييـم الطلبـة )PISA( للعـام 2015، وافـق ٪27 مـن الذكـور الذيـن بلغـوا 15 عامًا على 
عبـارة أّنهـم يشـعرون بالتهميـش )أو أّنهـم اسـُتثنوا من المشـاركة في عـدة جوانب( في المدرسـة بالمقارنـة مع 18٪ 

من اإلنـاث.]10[

مـات فـي التعبيـر عـن شـغفهم فـي التعليـم كسـبب رئيـٍس لالنضمـام إلـى هـذه  كان المعّلمـون أقـّل َمْيـاًل ِمـن المعلِّ
المهنـة، وأكثـر َمْيـاًل إلـى التعبيـر عـن أّنهـم يرغبـون فـي تغييـر وظائفهـم التدريسـّية.]11[

إن التـزام مجلـس اآلبـاء والمعلميـن )PTA( فـي واجباتـه ومشـاركته علـى نحـٍو فاعـل ُتعـدُّ ضعيفـًة فـي مـدارس الذكور 
مقارنـًة بمـدارس اإلنـاث وفقـًا للتقاريـر الرئيسـة في دراسـة عـام 2016.  ]12[

 •

•

•

•

•

•

فـي عـام 1999، لوِحـظ فـي اختبار التوجهـات الدولية في دراسـة الرياضيات والعلـوم )TIMSS( وجوُد فجوة عكسـّية في 
اإلنجـازات بيـن الجنسـين فـي صفـوف الطلبـة األردنييـن لصالـح اإلنـاث، وقـد أصبحـت تلك الفجـوة واضحـًة فيما بعـُد عبر 

التقييمـات الوطنيـة والدوليـة الموّحدة لمهـارات القراءة والرياضيـات والعلوم.

كان الفـارق العكسـي بيـن الجنسـين فـي القراءة في األردن هـو األكبر بين جميع الدول المشـاركة، واألوسـع بين جميع 
المـواد فـي اختبـار )PISA( للعـام 2015، بحيـُث حصلـت  اإلناث في القـراءة على نقاٍط أعلـى من الذكور بفـارق 72 نقطًة، 

وهـي فجوة تسـاوي مـا يعادل أكثر من سـنَتْين مـن التعّلم.]13[

بّيـَن اختبـار )PISA( للعـام 2015،  أّن فـي األردّن أكبـَر فجـوٍة عكسـّية بيـن الجنسـين فـي مـادة العلـوم لصالح اإلنـاث )أي ما 
يعـادل أكثـر مـن سـنة تعليمّيـة(، وأّن فيه أيضًا ثاني أكبر فجوة عكسـّية لصالح اإلناث فـي مادة الرياضيـات )14 نقطة(. ]14[

ُتَعـدُّ الفجـوة العكسـية بيـن الجنسـين فـي األردن مـن االتجاهـات التـي تتشـارك فيهـا المملكـة مـع دول عربيـة أخـرى. 
فبالنسـبة إلـى مـادة العلـوم، علـى سـبيل المثـال، كان مـن بيـن الـدول العربيـة السـت المشـاركة فـي برنامـج التقييـم 
الدولـي للطلبـة للعـام 2015، ثـالث دول جـاء ترتيبهـا ضمـن المراتـب الخمـس الُعلَيـا على مسـتوى العالم فـي الفجوات 
العكسـية بيـن الجنسـين، وهـي: األردن في المرتبـة األولى، واإلمـارات العربّية المّتحـدة في المرتبة الثانيـة، وقطر في 

المرتبـة الرابعة. ]15[ 

ُلوِحـَظ أيضـًا وجـود فجـوات تعـادل نصـف مسـتوى المرحلـة الدراسـية فـي تقييـم الدراسـة الدوليـة للرياضيـات والعلوم 
للعـام 2015 فـي ماّدتـي العلـوم والرياضيـات لطلبـة الصـّف الثامـن.]16[

فـي عـام 2015، كان الطلبـة الذكـور ِمّمـن بلغـوا ُعْمـَر 15 عامـًا أكثـُر عرضـًة لتكـرار الصـف فـي المرحلـة االبتدائيـة من 
اإلناث بمعـّدل الّضعـف.]17[

اعتمـَدْت وزارة التربيـة والتعليـم نتائـج دراسـة حـول الفجـوة في مخرجـات التعليم حسـب النوع االجتماعي فـي  األردن 
عـام 2014؛ لتحديـد العوامـل التـي ُتسـِهم في توسـيع الفجـوة في تلـك المخرجات بين الجنسـين.



النتائج التعليمّية مقارنًة بالنتائج االقتصادّية

الشـكل 1: مؤّشـرات اختبـار )TIMSS( واختبـار )PISA( فـي األردن، مرّتبـٌة حسـب 
الموضـوع والنـوع االجتماعـي، 2015:

 PISA( 2015( واختبار TIMSS( 2015( المصدر: مجموعات اختبار
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لـم ُيَترَجـم التحصيـل التعليمـي إلـى المشـاركة االقتصادية للمـرأة في سـوق العمل األردنـي. وكما تدّل دراسـة أجرتها • 
دائـرة اإلحصـاءات العامـة فـي عـام 2014، فقـد شـارك ٪13 فقـط مـن السـيدات فـي ِسـنِّ العمـل فـي القـوى العاملة، 

مقارنـًة بـ ٪60 مـن الذكور.]18[



المراجع
]1[ وزارة التربية والتعليم. )2014(.

التقرير اإلحصائي للعام الدراسي 2014-2015.
http://moe.gov.jo/Files/)2-2-2017()8-43-24%20AM(.pdf

]2[ وزارة التربية والتعليم. )2014(.
التقرير اإلحصائي للعام الدراسي 2014-2015.

]3[ مركز اإلحصاءات في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو(. )2017(.
مؤشر االلتحاق بالمدارس، المؤشر األساسي )اإلجمالي(، ومؤشر المساواة بين الجنسين. بيانات البنك الدولي.

http://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.PRIM.FM.ZS?locations=JO

]4[ المنتدى االقتصادي العالمي. )2016(.
تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2016. 

http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf

]5[ المنتدى االقتصادي العالمي. )2016(.

]6[ اليونيسيف. )2014(.
دراسة عن الزواج المبّكر في األردن 2014 .

https://www.unicef.org/mena/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014)1(.pdf

]7[ المجلس األعلى للسكان. )2017(.
دراسة عن زواج األطفال في األردن.

http://www.hpc.org.jo/hpc/LinkClick.aspx?fileticket=Da-mL2NCmD0%3d&amp;tabid=566

]8[ المجلس األعلى للسكان. )2017(.

]9[ اليونيسيف. )2014(.

]10[ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. )2015(.
مجموعة بيانات استطالع المدارس والطلبة في برنامج التقييم الدولي للطلبة.

http://www.oecd.org/pisa/data

]11[ القاروط وبيلفينن ودحدح وبالمر )2015(.
الّدراسة الوطنية للمعّلم. مؤسسة الملكة رانيا.

http://qrf.org/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB

]12[ منظمة طوارئ اليابان. )2016(.
التقييم الوطني في األردن للتخطيط االستراتيجي في المدارس الحكومية 2015-2016.

http://www.alnap.org/resource/22759

]13[ مؤشرات التعليم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. )2016(. 

]14[ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. )2015(.

]15[ مؤشر التعليم لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. )2015(.

http://moe.gov.jo/Files/(2-2-2017)(8-43-24%20AM).pdf
http://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.PRIM.FM.ZS?locations=JO
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf
https://www.unicef.org/mena/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014(1).pdf
http://www.hpc.org.jo/hpc/LinkClick.aspx?fileticket=Da-mL2NCmD0%3d&amp;tabid=566
http://www.oecd.org/pisa/data
http://qrf.org/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB
http://www.alnap.org/resource/22759


]16[ الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي. )2015(.
قاعدة البيانات الدولية للدراسة الدولية للرياضيات والعلوم 2015. مركز الدراسات الدولية للدراسة الدولية للرياضيات 

والعلوم والدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم.
https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-database

]17[ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. )2015(.
بّيَنْت الدراسة أن ٪3.42 من البنات ُيِعْدَن الصف مرة واحدة مقارنًة بـ ٪6.30 من الذكور.

]18[ البنك الدولي. )2017(.
معدل المشاركة في القوى العاملة، اإلناث والذكور )نسبة السكان اإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم من 15 سنة فأكثر( 

)التقدير الوطني( - 2014.
  http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.NE.ZS?locations=JO
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.NE.ZS?locations=JO

https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-database
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.NE.ZS?locations=JO
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.NE.ZS?locations=JO

