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الوطنية  التقويم على الطلبة الذكور في مؤشرات تحصيل دراسات لماذا تفوقت الطالبات اإلناث .1
 في فلسطين؟
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  ملخـص .2

إلى تعميق النقاش، على مستوى السياسات، حول هذه تهدف النتائج المقدمة في مذكرة السياسات 
باتت والتي لصالح الطالبات اإلناث،  واإلناثيل األكاديمي بين الذكور التحصمؤشرات الفرق في 

الفلسطينية، وهذه النتائج أكدتها دراسات  ةسر في المدمن قضايا النوع االجتماعي  قضيًة مهمة تشكل
 (. 2014، 2012 ،2010 ،2008)التقويم الوطني لألعوام 

اإلناث تفوقن على اقارنهن من الذكور في جميع المباحث التي  تالطالباأن بينت نتائج هذه المذكرة 
)اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وللصفين الذين شملتهما الدراسة شملتها دراسة التقويم الوطني 

، 2012، 2010، 2008)الصف الرابع والصف العاشر( وفي جوالت الدراسة األربعة الماضية )
(، وقد كان الفرق األكثر وضوحا في التحصيل في مبحث اللغة العربية في حين سجل التباين 2014

 .جولة واخرى ضيات والعلوم تذبذبا بين في التحصيل في مبحثي الريا

ومدارس اإلناث على مدارس الذكور وفق المتغيرات  ةوسجلت نتيجة التباين لصالح المدارس المختلط
 التي شملتها عينة الدراسة.

اجراء  المزيد من البحث والتحليل الكيفي وخرجت المذكرة بمجموعة من التوصيات لعل من أبرزها 
برامج ارشاد وتوجيه مهني تتوائم مع مراحل النمو المختلفة للذكور من جهة وتالئم للموضوع وتطوير 

احتياجاتهم وطموحاتهم من جهة اخرى والعمل على زيادة درجة مشاركتهم في الحياة المدرسية ، 
وتاهيل المعلمين واالدرات المدرسية حول كيفية التعامل مع الطلبة الذكور وخاصة في النصف الثاني 

 لتعليم االساسي وفي المرحلة الثانوية .من ا
 المقدمة والمنهجية  .3

والتتتتتتي تمثلتتتتتت فتتتتتي  2008تبنتتتتتت وزارة التربيتتتتتة والتعلتتتتتيم العتتتتتالي سياستتتتتة التقتتتتتويم التتتتتوطني منتتتتتذ العتتتتتام 
تطبيتتتتتق اختبتتتتتارات تحصتتتتتيلية مقننتتتتتة مرفقتتتتتة برزمتتتتتة متتتتتن االستتتتتتبيانات البحثيتتتتتة علتتتتتى عينتتتتتات طبقيتتتتتة 

ستتتتتتتنة( فتتتتتتتتي  16ستتتتتتتنوات( والصتتتتتتتف العاشتتتتتتتتر ) 10) عنقوديتتتتتتتة ممثلتتتتتتتة متتتتتتتتن طلبتتتتتتتة الصتتتتتتتف الرابتتتتتتتتع
مباحتتتتتتتث اللغتتتتتتتة العربيتتتتتتتة والرياضتتتتتتتيات والعلتتتتتتتوم، حيتتتتتتتث طبقتتتتتتتت الدراستتتتتتتة كتتتتتتتل ستتتتتتتنيتن عبتتتتتتتر دائتتتتتتترة 

 القياس والتقويم.

وقتتتتتد وفتتتتترت هتتتتتذه المشتتتتتاركة بيانتتتتتات تحصتتتتتيلية وأختتتتترى ستتتتتياقية عتتتتتن أداء طلبتتتتتة فلستتتتتطين فتتتتتي تلتتتتت  
مؤشتتتتترات التحصتتتتتيل، كمتتتتتا وفتتتتترت  الصتتتتتفوف، وبيانتتتتتات ستتتتتياقية مكنتتتتتت متتتتتن تفستتتتتير التباينتتتتتات فتتتتتي

 " بين حلقة وأخرى من حلقات الدراسة.TRENDS-بيانات "للتوجهات
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 ستقدم هذه المذكرة إجابة على السؤال الرئيس عبر توفير مؤشرات تمكن من:

لألعتتتتتوام الدراستتتتتة  التتتتتذكور واإلنتتتتتاث فتتتتتي دوراتتحصتتتتتيل الطلبتتتتتة بتتتتتين متوستتتتتطات درجتتتتتة التبتتتتتاين  .1
(2008، 2010، 2012 ،2014 .) 
لألعتتتتتتتتتوام درجتتتتتتتتتة التبتتتتتتتتتاين بتتتتتتتتتين متوستتتتتتتتتطات تحصتتتتتتتتتيل متتتتتتتتتدارس التتتتتتتتتذكور ومتتتتتتتتتدارس اإلنتتتتتتتتتاث   .2

(2008، 2010، 2012 ،2014.) 
والتتتتتتتتي يمكتتتتتتتن أن تفستتتتتتتر  خلفيتتتتتتتة المعلتتتتتتتم ومتغيتتتتتتترات المدرستتتتتتتةبالخاصتتتتتتتة  المؤشتتتتتتترات الستتتتتتتياقية .3

 مؤشرات التحصيل وفق جنس الطالب. يالتباين ف

  النــتائــج  .4

 النتائج وفق متغير جنس الطالب

بتتتتتتين أداء  جتتتتتتود فتتتتتترق فتتتتتتي التحصتتتتتتيلالتقتتتتتتويم التتتتتتوطني و أظهتتتتتترت الدراستتتتتتة التحليليتتتتتتة لنتتتتتتتائج دراستتتتتتة 
الطالتتتتتتتب، والجتتتتتتتداول التاليتتتتتتتة تبتتتتتتتين تفصتتتتتتتيال لهتتتتتتتذه النتتتتتتتتائج لمستتتتتتتتوى  جتتتتتتتنسالطلبتتتتتتتة تبعتتتتتتتًا لمتغيتتتتتتتر 

 الصف الرابع والصف العاشر:

 أوال: نتائج الصف الرابع

 متوسط التحصيل الجنس  المبحث
2008عام  2012عام    2010عام    2014عام     

 53 54 45 50 الذكور اللغة العربية
 64 66 55 62 اإلناث

 33 31 27 31 الذكور الرياضيات
 36 35 29 34 اإلناث

 41 43 47 35 الذكور العلوم
 41 48 50 43 اإلناث

  2014والتمثيل البياني التالي يسلط الضوء على نتائج الدراسة األحدث وهي دراسة عام 
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 الخروج بالمالحظات التالية: ، يمكناألربعفي الدورات الرابع  الوطني للصف مالتقوياستنادًا لنتائج دراسة 
 كان الفرق األكبر في متوسطات التحصيل بين الذكور واإلناث في مبحث اللغة العربية لصالح اإلناث  .1
 حافظ الفرق في اللغة العربية على ذات الوتيرة في حلقات الدراسة األربعة، وكان ذو داللة إحصائية .2
 يكن ذو داللة إحصائية  ، ولمتقلص الفرق في األداء بين الطلبة الذكور والطالبات اإلناث في الرياضيات .3
بعد ان كانت الفجوة ذات داللة في  2014تساوت مؤشرات التحصيل في العلوم بين الجنسين في دراسة  .4

 .  2008دراسة 

 العاشر: نتائج الصف ثانيا

المبحث     للصف العاشر متوسط التحصيل الجنس    
2008 2010 2012 2014 

 40 46 45 38 الذكور اللغة العربية
 50 55 55 49 اإلناث

 20 27 27 20 الذكور الرياضيات
 24 30 34 24 اإلناث

 35 31 30 34 الذكور العلوم
 41 37 37 40 اإلناث

 2014والتمثيل البياني التالي يسلط الضوء على نتائج الدراسة األحدث وهي دراسة عام 
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 الخروج بالمالحظات التالية: ، يمكناألربعفي الدورات العاشر  الوطني للصف مالتقوياستنادًا لنتائج دراسة 
 كان الفرق األكبر في متوسطات التحصيل بين الذكور واإلناث في مبحث اللغة العربية لصالح اإلناث  .1
 حافظ الفرق في اللغة العربية على ذات الوتيرة في حلقات الدراسة األربعة، وكان ذو داللة إحصائية  .2
ولم يكن ذو داللة ، بين الطلبة الذكور والطالبات اإلناث في الرياضيات والعلومتقلص الفرق في األداء  .3

 إحصائية 

 النتائج وفق متغير جنس المدرسة

بين أداء الطلبة تبعًا  جود فرق في التحصيلالتقويم الوطني و أظهرت الدراسة التحليلية لنتائج دراسة 
المدرسة، والجداول التالية تبين تفصيال لهذه النتائج لمستوى الصف الرابع والصف  جنسلمتغير 
 العاشر:

 أوال: نتائج الصف الرابع

للصف الرابع متوسط التحصيل جنس المدرسة المبحث  
2008  عام 2012عام    2010عام    2014عام     

ةاللغة العربي  52 53 42 48 مدارس الذكور 
 63 65 54 61 مدارس اإلناث

 65 61 55 59 المدارس المختلطة
 32 27 26 29 مدارس الذكور الرياضيات

 35 34 28 33 مدارس اإلناث
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 38 37 30 37 المدارس المختلطة
 39 41 44 33 مدارس الذكور العلوم

 42 48 51 42 مدارس اإلناث
 44 48 51 43 المدارس المختلطة

    

 2014والتمثيتتتتتل البيتتتتتاني التتتتتتالي يستتتتتلط الضتتتتتوء علتتتتتى نتتتتتتائج الدراستتتتتة األحتتتتتدث وهتتتتتي دراستتتتتة عتتتتتام 

 

 ( يظهر التالي:2014أحدث حلقة من حلقات الدراسة )في الرابع  الوطني للصف مالتقوياستنادًا لنتائج دراسة  
هو األفضل في المباحث الثالثة، يليه أداء طالبات مدارس االناث، ثم  ةكان أداء طلبة المدارس المختلط .1

 طلبة مدارس لذكور.
الفرق األكبر في متوسطات التحصيل وفق متغير جنس المدرسة في مبحث اللغة العربية لصالح المدارس  .2

 المختلطة. 

 ثانيا: نتائج الصف العاشر

للصف العاشر  متوسط التحصيل جنس المدرسة المبحث  
2008 2010 2012 2014 

 40 45 45 36 مدارس الذكور اللغة العربية
 50 55 55 48 مدارس اإلناث

 47 51 50 47 المدارس المختلطة
 20 26 27 19 مدارس الذكور الرياضيات
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 24 30 34 24 مدارس اإلناث
 23 32 31 24 المدارس المختلطة

 35 30 29 33 مدارس الذكور العلوم
اإلناثمدارس   40 37 37 41 

 42 33 35 38 المدارس المختلطة
  2014والتمثيل البياني التالي يسلط الضوء على نتائج الدراسة األحدث وهي دراسة عام 

 
 

 ( يظهر التالي:2014أحدث حلقة من حلقات الدراسة )في العاشر  الوطني للصف مالتقوياستنادًا لنتائج دراسة 
هو األفضل في مبحث العلوم، وتقارب متوسط التحصيل وفق جنس  ةالمختلطكان أداء طلبة المدارس  .1

المدرسة في الرياضيات في حين تفوقت مدارس االناث في اللغة العربية تالها تحصيل المدارس المختلطة ثم 
 مدارس الذكور.

 

 أبرز المتغيرات التي تفسر التباين في التحصيل وفق متغير الجنس

البؤرية والمقابالت مع مجموعات من طلبة وطالبات ومعلمي ومديري  أظهرت نتائج المجموعات
ومديرات المدارس والعاملين في مكاتب التربية والوزارة النتائج التالية حول أسباب تفوق الطالبات 

 االناث على الطلبة الذكور وتفوق مدارس االناث على المدارس الذكور:
 من وجهة نظر الطلبة )الذكور واإلناث(

يتعاملن وكان ، فهن قة ادارة وعمل المديرات والمعلمات االناث حيث لديهن التزام وانتماء اعلى مقارنة بالذكورطري .1
 المدرسة بيتهن الثاني وان الطالبات بناتهن.

39.52

20.2

34.5

50.08

23.65

40.53

47.23

23.21

42.23

0

10

20

30

40

50

60

اللغة العربية الرياضيات العلوم

2014متوسط التحصيل لعام 
ذكور

إناث

مختلطة



 9 من  8 صفحة
 

 قضي وتستثمر وقت وجهد في الدراسة أكثر من الولد.؛ فهي تلولدوليست كا الحركةالبنت في مجتمعنا محدودة  .2
 االمتحان،  في الغش على الذكور يعتمدون  .3
 على حساب وقت الدراسة،  االصدقاء مع للمقاهي الذكور يخرجون  .4
   الحصص، في مدارس الذكور عن المعلمين من كبير عدد غياب .5
 بديل ذكر لندرة المعلم الذكر في بعض التخصصات،  معلم توفير في التأخير .6
  مفرط، بشكل االجتماعي التواصل الذكور يستخدمون وسائل .7
عكس الطالبات  والمنافسة وعادة ما يثيرون المشاكل ويلجؤون للعنف اكل، الدراسة في رغبة لدى الذكور عدم .8

 االناث 
 من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

 الذكور من وانضباطا التزاما أكثر الطالبات .1

  واالنضباط االلتزام وبالتالي الذكور من أكثر واالصغاء الصبر علىالطالبات  قدرة .2
  الذكور مدارس مع التواصل عن االهل عزوف .3
  المرحلة، هذه تتفهم التي المعلمة من العكس على الذكر الطالب بها يمر التي العمرية للمرحلة المعلم فهم عدم .4
 او المعلم لدى متوفر غير هذا حين في ابناؤها مع االم بشعور الذكور الطالب مع تتحاور المديرة او المعلمة .5

 .الوقت بنفس وموجه ومرشد معلم فهو مزدوج بدور يقوم والمعلم الذكر، المدير

 من وجهة نظر العاملين في وزارة التربية والتعليم ومكاتب التربية

 معامل الممانعة واثبات الذات لدى االناث  اجتماعية:اسباب  .1
 والمفتوحة للذكور  لإلناثالعمل المحدودة  اقتصادية: فرصاسباب  .2
  المعلم والمعلمةاسباب تربوية: جنس  .3
 المدرسةبيئة  .4

  التوصيات 

  السياسات اآلتية: التوصياتالنتائج أعاله تم اقتراح  علىبناء 
 الذكور  الطلبة برامج ارشاد حول تقدير الذات لدىتطوير وتنفيذ  .1
 مع التركيز على حاجات الذكور واالناث  برامج تدريبية للمعلمين حول مراعاة مراحل نمو الطفلتطوير وتنفيذ  .2
فرض مع ، بما يكفل التحاق الطلبة الذكور حتى نهاية مرحلة التعليم العام، 12الزامية التعليم حتى صف اعتماد  .3

 وفق قانون وطني  عقوبات على العمالة المبكرة
 بما يجذب الطلبة الذكور لها  صديقة للطفلالجراءات صارمة للمدارس غير إ .4
 تقييم ومراجعة وتطوير مماسس لدور مجالس اولياء االمور ومجالس التعليم المجتمعية  .5
 عمل حمالت توعية وفعاليات تحفيزية على المستوى الوطني تجذب الطلبة وتحببهم في المدرسة والدراسة . .6
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لتدريستتتتية تقيتتتتيم سياستتتتة الحتتتتد متتتتن العنتتتتف المدرستتتتي ووضتتتتع اجتتتتراءات صتتتتارمة لكتتتتل متتتتن يمتتتتارس العنتتتتف متتتتن الهيئتتتتات ا .7
 معايير التوظيف ورخصة المهنة الخاصة بالمعلم او المعلمة .وربطها بقانون التعليم العام و 

العالقتتتتة بتتتتين الطالبتتتتات ومعلمتتتتاتهن أفضتتتتل متتتتن العالقتتتتة أن كشتتتتفت النتتتتتائج  :العالقةةةةة بةةةةين المعلمةةةةين والطلبةةةةة .8
يتطلتتتتتب العمتتتتتل علتتتتتى البحتتتتتث ممتتتتتا بتتتتتين الطتتتتتالب ومعلمتتتتتيهم، وهتتتتتذا انعكتتتتتس علتتتتتى تحصتتتتتيل الطالبتتتتتات ايجابيتتتتتًا، 

 عن األسباب التي يمكن أن تحسن العالقة بين الطالب والمعلم، من أجل تحسين تحصيل الطلبة.
أكثتتتتتر متتتتتن  االنتتتتتاث متتتتتدارس فتتتتتي أنشتتتتتطة المعلمتتتتتاتكشتتتتتفت النتتتتتتائج أن متابعتتتتتة  :متابعةةةةةة أنلةةةةةطة المعلمةةةةةين .9

التربتتتتويين فتتتتي الميتتتتدان لمتابعتتتتة  متابعتتتتة أنشتتتتطة المعلمتتتتين فتتتتي متتتتدارس التتتتذكور. لتتتتذا فتتتت ن تفعيتتتتل دور المشتتتترفين
أنشتتتتتتطة المعلمتتتتتتين فتتتتتتي متتتتتتدارس التتتتتتذكور والعمتتتتتتل علتتتتتتى رفتتتتتتع كفايتتتتتتاتهم وحتتتتتتثهم علتتتتتتى استتتتتتتخدام استتتتتتتراتيجيات 

 التدريس الحديثة المتمركزة حول الطالب سوف يعمل على تحسين تحصيل الطلبة.  
    

 

 

  


