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ّ
ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تبي ِّن أثر التنشئة االجتماعية التباينية القائمة على التفرقة بين الجنسيْن على المردود الدراسي
للطالب والطالبات .وحاول الباحث معالجة هذه اإلشكالية السوسيولوجية باعتماد متغيّر النوع لتفسير الظاهرة المدروسة ،وذلك
من خالل طرح السؤال اآلتي :إلى أ ّ
ي مدى يكون متغيّ ُر النوع مفسِّرا لظاهرة التفاوت في التحصيل الدراسي بين الطالب والطالبات
في جامعة الملك فيصل؟
وت ّم االعتماد على منهج المسح الميداني االجتماعي بالعينة ،وذلك من خالل اختيار عيّنة ممثِّلة تشمل  383مفردة من الطالب
والطالبات المنتسبين لجامعة الملك فيصل من مختلف التخ ّ
صصات خالل العام الجامعي  ،1441/1441فضال عن إجراء بعض
المقابالت غير المقنّنة مع أعضاء هيئة التدريس ،وبعض األخصائيين االجتماعيين بالجامعة لمزيد اإلحاطة بالظاهرة المدروسة
ص ْ
في هذا البحث .وقد استفاد الباحث من هذه المقابالت أثناء تفسير نتائج البحث الميداني الك ّمي وتأويلها .وقد تو ّ
لت الدراسة إلى
حقيقة أ ّكدتها المع ّدالت التراكميّة ،وتصريحات المستجوبين من أعضاء هيئة التدريس ،وهي تفوّ ق الطالبات خاصّة في
التخصصات األدبية واإلنسانية ،مع وجود بعض الحاالت من الذكور التي لم تخضع لهذا الحكم .ويعود هذا التفوّ ق إلى جملة من
العوامل االجتماعيّة والثقافيّة لع ّل أبرزها اختالف طرق التنشئة وأساليب التعامل األسري مع الطالب من الجنسيْن ،ما يجعل األخذ
بأيدي الطالب الذكور أمرا متأ ّكدا من أجل مساعدتهم على التركيز أكثر في دراستهم وتحسين نتائجهم ،وهي مسؤولية ملقاة على
عاتق مختلف األطُر المتد ّخلة في عمليّات التنشئة االجتماعية.
الكلمات المفتاحية :التنشئة االجتماعية التباينية ،النوع االجتماعي ،المردود الدراسي ،التفاوت في المردود الدراسي.
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(A sociological study according to the gender approach at King Faisal University in Saudi
Arabia)
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Abstract:
This study aimed to try to find out the effect of differential social upbringing based on gender
discrimination on the academic performance of male and female students. The researcher tried to
address this sociological problem by adopting the gender variable to explain the studied
phenomenon, by asking the following question: To what extent does the gender variable explain
the phenomenon of disparity in academic achievement between male and female students at King
Faisal University؟
The researcher relied on the sample social field survey method. This was through selecting
a representative sample that includes 383 male and female students affiliated with King Faisal
University during the academic year 1441/1442 in various disciplines, as well as conducting some
unregulated interviews with faculty members and some social experts in the university for more
information about the phenomenon studied in this research. The researcher benefited from these
interviews while explaining and interpreting the results of the quantitative field research.
The study reached a fact confirmed by the cumulative averages and the statements of the
interviewees from the faculty members, which is the superiority of female students, especially in
the literary and humanities disciplines, with the presence of some cases of males that were not
subject to this verdict. This superiority is due to a number of social and cultural factors, most
notably the different methods of upbringing and family methods of dealing with students of both
sexes. This makes uplifting male students certain in order to help them focus more on their studies
and improve their results, a responsibility entrusted to the various frameworks involved in the
processes of socialization.

Keywords: Differential socialization, Gender, Academic performance, Disparity in academic
performance.
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مقدّمـة
يُ َع ّد مبحث التفاوت في التحصيل الدراسي بين الطالب من أه ّم المواضيع التي اهت ّم بها علم اجتماع التربية ،وقد اهت ّمت الدراسات
االجتماعية األولى بالتفاوت انطالقا من متغيّر االنتماء االجتماعي واتّفقت حول تأثير هذا االنتماء في التحصيل الدراسي للطالب،
غير ّ
أن الدراسات الالحقة وخاصّة في فترة التسعينات من القرن العشرين اهت ّمت بمظهر آخر من التفاوت بين المتعلّمين انطالقا
من متغيّر النوع  redneGمحاولة إيجاد تفسير سوسيولوجي لظاهرة التفاوت بين الطالب والطالبات في التحصيل الدراسي في
مختلف المراحل التعليمية.
انطلقت فكرة هذا البحث إذن من عمليّة رصد ميدان ّي  -بحكم صفة الباحث كعضو هيئة تدريس -امت ّدت لسنوات دراسيّة عديدة
لوحظ خاللها التفوّق الواضح للطالبات ،حيث ّ
كن يتح ّ
صلن في الغالب على درجات أعلى ،وبالتالي يس ّجلن مع ّدالت تراكميّة
أفضل ،وهو ما دفع إلى التساؤل عن العوامل الكامنة وراء هذا التفاوت في المردود الدراسي بين الطالب والطالبات بالجامعة
السعودية.
سيحاول هذا البحث ،إذن ،الكشف عن العوامـل التي تُنتِج التفـاوتَ بين الجنسيْن انطالقا من متغي ٍّر أساسي وهو التنشئـة االجتماعية
التي يخضع لهـا النشء في العائـلة والمدرسـة و المجتمع عموما من خالل تطبيق إشكالـية سوسيولوجية على ما نالحظه من
اختالف في التحصيل الدراسي بين الطالب والطالبات.

 -1إشكالية البحث:
ي إطار اجتماعي يندرج هذا الفعل؟ ذلك ّ
إذا اعتبرنا التحصيل الدراسي سلوكا أو فعال اجتماعيا يُم ِكننا التساؤل :في أ ّ
أن اعتماد
ّر يقتضي االنتباه إلى اإلطار الموضوعي الشامل الذي يُعيد إنتاج االختالفات بين الفاعلين االجتماعيين
متغيّر النوع كمت ّغيّر مفس ٍ
الذكور واإلناث .وتدمج المنهجية النظرية التي سيعتمدها البحث أيضا العناصر الذاتية مثل الدافعية والمصالح واألذواق والتي
يق ّدمها الفاعلون كأسباب لتصرفاتهم ،وهي نقطة ها ّمة تساعدنا على تحليل االستعمال المتباين أو المختلف للنسق التعليمي حسب
ق دراسي.
الجنس والذي يُتر َجم إلى
نجاح أو إخفا ٍ
ٍ
ّ
إن التساؤل الرئيس الذي يمكن طرحه في هذا اإلطار هو اآلتي :ما هي العوامل الكامنة وراء تميّز اإلناث أكثر من الذكور في
مستوى النتائج الدراسية؟
ّ
إن اإلجابة على هذه التساؤل ستكون ضمن إطار نظري يؤ ّكد في نفس الوقت على أه ّمية االنتماء االجتماعي للطالب بما يمثّله
من اختالف من حيث البيئة العائلية واالجتماعية والثقافية والوسائل الما ّدية ،وما يترتّب على ذلك من اختالف في أنماط التنشئة
وأساليب التعامل مع األبناء من الجنسيْن.
ويمكن أن تتولّد عن السؤال الرئيس أعاله األسئلةُ الفرعيةُ التالية:
-

ما هو أسلوب التنشئة الذي تعتمده العائلة السعودية تجاه الفتى؟ وما هو أسلوب التنشئة الذي تعتمده تجاه الفتاة؟

-

ما هي الحظوظ التي يتيحها ك ّل نمط من التنشئة العائلية للفتاة والفتى؟ وما أثرها على التحصيل الدراسي ؟

-

ما هو تأثير مجموعة األقران على عالقة الطالب والطالبات بالجامعة ومعارفها؟

-

إلى أ ّ
ي مدى يتساوى الطالب والطالبات في درجة المراهنة على التعليم؟

يحاول هذا البحث اإلجابة على هذه األسئلة مستفيدا من المقاربات السوسيولوجية التي تُولي أه ّمية للعامل االجتماعي بتنـزيل
فرضياتها في البيئة االجتماعية والثقافية المحلّية واختبارها في ضوء المعطيات الخاصة بجامعة الملك فيصل باألحساء.
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 -2مبررات اختيار البحث:
لقد كان االختيار لهذا الموضوع مدفوعا بجملة من المبررات الموضوعية منها:
أوال  :معايشة الباحث لواقع التعليم باعتباره عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات االجتماعية (كلية اآلداب -جامعة الملك فيصل)،وقد نتج عن هذه المعايشة مالحظات وتساؤالت عبّر عنها العديد من المسؤولين الجامعيين واألساتذة المدرّسين .وتتمثّل تلك
ّ
وميلهن النسبي إلى الج ّدية في العمل
المالحظة الميدانية التي وقفنا عندها بجامعة الملك فيصل في التفوّق الدراسي للطالبات
واالنضباط واالمتثال لمتطلّبات العمل الجامعي ،مقابل عدم االستقرار الدراسي للطالب وانتشار ظاهرة الرسوب في المقرّرات
بينهم وازدياد ميلهم إلى التغيّب والنفور من المحاضرات على الرغم من التشديدات اإلدارية التي تصل إلى ح ّد الحرمان من اجتياز
االختبارات لذوي الغيابات المتكرّرة.
وما يزيد من إلحاح طرح هذه التساؤالت هي تلك الحيرة التي يعبّر عنها بعض أولياء األمور أنفسهم واعترافهم بصعوبة اإلحاطة
بأبنائهم الذكور وفشلهم النسب ّي في إقناعهم باإلقبال على الدراسة بأكثر جهد وج ّدية.
راك يهدف
ثانيا :الدافع الثاني يتعلّق برغبة هذا البحث في المساهمة فيما تشهده الساحة التعليمية بالمملكة العربيّة السعودية من ِح ٍإلى تجويد العملية التعليميّة وتحسين ُمخرجاتها من خالل ذلك الجهد المستم ّر من ِقبَل مختلف المهت ّمين بالشأن التعليمي الساعين
إلى تحسين مردود التعليم العالي ك ّميا (أي تحسين نِسب النجاح) ونوعيا من خالل الرفع من مستوى التكوين األكاديمي.
وقد تَر َّك َز االهتمام على تحسين طرق التدريس وظروف العمل وتطوير البرامج وطرق التقويم واالمتحانات...ولكن رغم كل هذه
المجهودات ،مازالنا نالحظ ضعف المستوى العلمي للطالب الذكور خاصّة في اللغات ،وفتور في التجاوب مع المحاضرات
وضعف الشعور بأه ّمية المواد الدراسية.
ثالثا :مبرّر علمي يتمثل في االنخراط في إشكال سوسيولوجي ها ّم يشغل اهتمام الباحثين وهو المتّصل بمتغيّر النوع edneGr
ودوره في تفسير الممارسات والمواقف ،وتنزيل هذا المتغيّر في الحقل األكاديمي الذي تندر فيه مثل هذه الدراسات ،أي محاولة
ي مدى يكون متغيّ ُر النوع ذا قيمة عالية في تفسير ظاهرة سوسيولوجية ها ّمة وهي التفاوت في
اإلجابة عن هذا السؤال :إلى أ ّ
التحصيل الدراسي بين الطالب والطالبات في جامعة الملك فيصل؟
لإلجابة على هذه األسئلة ال ب ّد من إلقاء نظرة على بعض الدراسات النظرية والميدانية التي اشتغلت في الحقل التربوي االجتماعي
واهت ّمت بالمسائل التي يتناولها هذا البحث مثل التنشئة ،النوع ،التفاوت الدراسي ،العائلة والمدرسة ...

 -3فرضيات الدراسة
نفترض وجود عالقة سببيّة بين المردود الدراسي كمتغيّر تابع وع ّدة متغيّرات مستقلّة مثل:
 التنشئة االجتماعية األولية التي عاشها الطالب والطالبات في بيئاتهم العائلية ومحيطهم المدرسي واالجتماعي. طبيعة العالقات التي تربط الطالب من الجنسيْن بمحيطهم ألسري. طريقة تعامل الطالب والطالبات مع الوقت والمذاكرة. -هوايات الطالب والطالبات والمصادر المعتمدة في تنمية معارفهم وكفاءاتهم.
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 -4مفاهيم الدراسة
 المردود الدراسي Study performanceيمثّل المردود المدرسي مجموع ما اكتسبه المتعلّمون من خبرات ومهارات نظرية وعمليّة يحصلون عليها بعد م ّدة معيّنة من
الدراسة والتعلّم .ويعرّفه سعيد خيرهللا بأنّه "نتائج التلميذ التي تُقاس باالختبارات التحصيلية العالية في المدرسة في نهاية العام
الدراسي وهو ما يعبَّر عنه بمجموع أعداد التالميذ في جميع الموا ّد" 1ونعني به إجرائيا مجموع النتائج التي يكتسبها الطالب
ويعكسها مع ّدلُه التراكمي.
 التنشئة التباينية Differential socializationتُعتبَر التنشئة عمليّة يتلقّى الناشئ من خاللها إعدادات وتدريبات تساعده ليكون كائنا اجتماعيا قادرا على استيعاب مجتمعه .فهي
ونماذجه
التجارب ويستبطن ضوابطَ الحياة الجماعية وقي َم المجتمع وتصنيفاته ورؤاه
ئ
بهذا المعنى تهيئةٌ يكتسب معها الفر ُد الناش ُ
َ
َ
الثقافية .لكن يجب القول إ ّن اختالف أشكال التنشئة في المجتمع يعود إلى اعتماد األ َسر على فوارق نوعية (ذكر/أنثى) أثناء التعامل
مع األبناء ،وهو ما يس ّميه الباحثون المشتغلون في مجال العلوم االجتماعية بـ"التنشئة التفاضلية" بين الجنسيْن حيث يُخصَّص لكلٍّ
من الفتى والفتاة نمطان مختلفان من التنشئة المستند ِة إلى جملة من المعايير األخالقية واالجتماعية والنفسية في التربية ،فك ّل واح ٍد
منهما يهيَّأ ُ إلى مجموع ٍة م ن األدوار والمراكز االجتماعية المنتظرة ،وهو ما يجعل ردود الفعل وبناء الشخصية يختلف لدى
الجنسيْن.
 إعادة اإلنتاج Reproductionاستخدم عالم االجتماع الفرنسي بيار بورديو هذا المفهوم واتخذه عنوانا لكتاب له حول النسق التعليمي 2وهو يعني به اتجاه النظام
االجتماعي بما فيه من تفاوتات وهرميّة وحظوظ إلى تكرار نفسه والحفاظ على خصائصه ،وذلك عبر عمليات التنشئة االجتماعية
وأشكال اإلعداد والتدريب التي يتخذها الفاعلون االجتماعيون وتتّخذها هيئات التنشئة االجتماعية .فمن خالل التربية وبرامج
التعليم تت ّم عملية إعادة إنتاج العال قات والقيم والتوجهات وذلك عبر تثبيتها وغرسها في األذهان بما يتماشى مع استراتيجيات
الفئات االجتماعية المهي ِمنة التي تسعى إلى المحافظة على حظوظها المادية والرمزية والثقافية المتاحة وتنميتها .وتت ّم هذه العملية
عبر جملة من اإلجراءات التي تختلف حسب النوع االجتماعي (ذكر/أنثى) ،فقد تتعلّم البنت من أ ّمها الخصوصيات والعادات
والمهارات والتقاليد األنثوية ،في حين يكتسب الفتى الخبرة الذكورية من ِقبَل المحيط العائلي ،وهذا معناه ّ
أن الخصائص األنثوية
والذكورية هي من صنع الثقافة وفعل التنشئة يقع إكسابها ويُعاد إنتاجُها وتوريثُها من جيل إلى جيل.

 1سعيد خير هللا ،بحوث نفسية وتربوية ،دار النهضة ،بيروت ،1881 ،ص.67
 2بيار بورديو وجون كلود باسرون :إعادة اإلنتاج ،في سبيل نظرية عا ّمة لنسق التعليم ،)1861( ،ترجمة ماهر تريمش ،المنظمة العربية
للترجمة ،الطبعة األولى ،بيروت.1116 ،
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 -5دراسات سابقة في موضوع التفاوت بين الجنس ْين في المردود الدراسي:
أ -النظريات التي اهت ّمت بالتنشئة:
يعرّف عالم االجتماع الفرنسيييي "جون ميشيييال بارتيلو"  J.M. Barthélotظاهرة التنشيييئة االجتماعية بأنها "مجموع الطرائق
والممارسيييييات التي يتخذها مجتمع ما إلعداد أفراده ليكونوا كائنات اجتماعية" 3فهي إذن مسيييييا ٌر تعليمي طويل يتحوّل من خالله
الفرد إلى كائن اجتماعي.
 دوركايم  :التربية (التنشئة) ضرورة اجتماعية
تتمثل التربية حسيييب دوركايم في "العمل الذي تمارسيييه أجيال الكهول على الذين لم ينضيييجوا بعد للحياة االجتماعية ،وتهدف إلى
تنمية عدد من الحاالت الجسييييييمية والذهنية واألخالقية لدى الطفل الذي يكون في هذه العملية طرفا سييييييلبيا طيّعا يشيييييي ّكله المربّي
بيالكيفيية التي ترييدهيا المجموعية التي ينتمي إليهيا النياشييييييئ حتّى يصييييييبح كيائنيا اجتمياعييا يحميل أفكيارهيا ومعتقيداتهيا وتقياليدها
وممارساتها األخالقية.
و يرى دوركايم أن التنشيييئة االجتماعية تبرز جدوى العمل التّربوي ،وتضيييفي مشيييروعيّة على األعمال التي يقوم بها المربّي في
إطار المدرسية خاصية لتنشئة الطفل ،وإعداده لالندماج في المجتمع .هذا الطفل الذي يولد "صفحة بيضاء" ال يملك سوى طبيعته
كفرد .بناء على ذلك يكون المجتمع أمام مسيييييؤولية جسييييييمة وهي "بناء الثقافة من جديد ،أي بناء كائن اجتماعي قادر على أداء
حياة أخالقية اجتماعية"
ويُولي دوركايم أهمية كبرى للتربية المدرسية في عملية التنشئة فهو يرى أنّها "تربية أخالقية" تقوم على ثالثة عناصر:
يتمثّل العنصيران األول والثاني في االنضييباط والتعلّق بالمجموعة (المدرسيية) وهذا يعني فصييل عالم المدرسيية عن عالم المجتمع
حتّى تستطيع القيام بوظيفة التنشئة بحيث تبقي في منأى عن مشاكل العالم أي مجتمعا صغيرا مثاليا.
أ ّما العنصيير الثالث في التنشييئة األخالقية فهو تكوين "إرادة مسييتقلّة" لدى الطفل عن طريق االسييتبطان التدريجي للقيم الجماعية
الذي يؤ ّدي إلى تكوين القدرة على النقد والتقييم والحكم على األشياء والمواقف واألشخاص بصفة مستقلّة وإرادية.

4

لقد وُجِّ هت سيييها ُم النقد ألراء دوركهايم في التنشيييئة فهو :أوال يولى أهمية بالغة للتنشيييئة المدرسيييية ويق ّدمها على أشيييكال التنشيييئة
األخرى وخاصييية التنشيييئة العائلية ،وال يؤمن بالتفاعل بين التنشيييئتين ،وال يَفترض ّ
أن التنشيييئة العائلية األولية تؤثّر على التنشيييئة
المدرسية أو ّ
أن هناك مؤسّسات اجتماعية ال شكلية  No formalityمثل جماعة األقران ووسائل اإلعالم تؤثّر في الناشئ.
 التنشئة عند بورديو:
ترى نظرية التنشييييئة المدرسييييية عند بياربورديو  P. Bourdieuو"جون كلود باسييييرون" ّ J.C . Passeron
أن المدرسيييية إذا
كانت تلعب دورا حاسيما في قيام المجتمع بوظائفه فننّها ال تستطيع تحرير الفرد وتشكيل إرادته المستقلّة التي أ ّكد عليها دوركايم.
فنن الرؤيتيْن تتّفقان ّ
ورغم ذلكّ ،
أن التنشئة تقوم بوظيفة إدماج النماذج الثقافية لدى التلميذ،
Berthélot .J.M: «Exigence sociale et exigence comparatiste en sociologie de l’éducation», cahier du centre de

3

recherche sociologique, université de Toulouse, Le Mirail, 1984, p9.
DURKHEIM (Emile): (1922), Education et sociologie, PUF, Paris, Réédition de 1985.
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وأن الفرد يخضيع للبُنى االجتماعية الموضيوعيةّ .
ّ
لكن دوركايم يث ّمن التنشيئة ألنّها تضيمن انتشيار القيم اإلنسيانية الكونية وتماسك
المجتمع .أ ّما بورديو فهو ينتقدها ألنّها تنشييير نظاما اجتماعيا ال يحظى بنجماع ك ّل الفئات االجتماعية .فما هي إذن أبرز عناصييير
مقاربة "بورديو" و"باسرون" للتنشئة؟
يرى هذان الباحثان ّ
أن المدرسية تسياهم في إعادة إنتاج العالقات االجتماعية التراتبية وفي إضيفاء الشرعية عليها بواسطة الثقافة
المؤسييييسيييية .وهي تقوم بهذه الوظيفة بوسييييائلها الخاصييييةّ ،
ّ
وأن الطبقة المهيمنة اقتصيييياديا
التي تبثّها والعالقات التي تقيمها داخل
وسيياسييا وثقافيا هي التي تح ّدد  -بحكم موقعها -القيم والمعايير التي يجب على المدرسة أن تبثها وتغرسها في عقول الطالبّ من
مختلف الفئيات االجتمياعيية ،ليذا ّ
فينن أبنياء هيذه الطبقيات يكونون أقرب إلى هيذه القيم والمعيايير ومن ث ّمة أكثر قدرة على التفاعل
معها والنجاح في الدراسة ،5هؤالء س ّماهم بورديو "ال َو َرثة"  ،The heirsوهم يتصرّفون في رأسمال ثقافي ها ّم (كتب ،لوحات
فنية ،لغة راقية ،تجارب )...يمثّل مناخا مالئما للتعلّم كما يتح ّكمون في إرث ثقافي ها ّم اكتسييبوه من خالل التنشييئة العائلية يجعلهم
أكثر قدرةً على التالؤم مع المناخ المدرسييييي .وقد بيّن "بورديو" و"باسييييرون" في كتاب "إعادة اإلنتاج" The reproduction
كيف يمارس النسيق المدرسيي دور اإلقصيياء االجتماعي ألبناء الطبقات الشيعبية ألنّهم ال يمتلكون رأس المال الثقافي الضيروري
لفك رموز الثقافة المدرسية والتفاعل معها بنيجابية.
كميا ّ
أكيد بورديو ّ
أن عمليية التّواصييييييل التّربوي ال تقتصيييييير على النّقيل البسيييييييط للمعرفية بل هي عملية فرض ثقافة معيّنة أي -
بالضيييرورة  -فعل ترسييييت يتطابق مع النظام الثّقافي للطّبقة المسييييطرة ،وهذا الفعل الدؤوب المتكرّر للتّرسييييت سيييوف يؤ ّدي إلى
اسييييتبطان مبادت التعسييييف الثقافي تحت شييييكل "هابتوس" " "Habitusوهو الذي يعرّفه بكونه "نسييييقا من االسييييتعدادات الدائمة
والقابلة للنقل (التوريث) وهو مجموعة المبادت المولّدة والمنظّمة للممارسييييييات والتمثالت التي يمكن أن تتطابق مع أهدافها دون
أن تفترض وجود رؤية واعية مسبقا للغايات أو التح ّكم الوثيق في العمليات الضرورية لتحقيقها"....

6

ّ
إن ميا يه ّمنا في هذا التعريف هو كيف تنشييييييأ االسييييييتعدادات (قناعات ،ميوالت ،أذواق) وتكون حاسييييييمة في تحديد عالقة الفرد
(الطالب  /الطفل) بالمجتمع خالل مسيييار التنشيييئة تحت تأثير أشيييكال من التهئية واإلخضييياع والتلقين التي يتعرّض لها الفرد منذ
طفولته المب ّكرة ،وتتّسييم هذه االسييتعدادات باالنتظام واإلسييتمرارية ألنّها تنبني في الشييخصييية بفعل تكرار التجربة المخوضيية في
ظ ّل ظروف موضييوعية تتّسييم عادة باإلسييتقرار .وبما ّ
أن األفراد في المجتمع ال يخوض يون تجاربهم في ظ ّل ظروف موضييوعية
متشابهة فننّه باإلمكان الحديث عن استعدادات طبقية مختلفة.
هذه االسيييييتعدادات تتوفّر على قابلية النقل ،حيث ينقلها الكبار إلى الصيييييغار عبر عمليات التنشيييييئة وتورّثها الطّبقات االجتماعية
ألفرادها ،وتلعب العائلة والمدرسة دورا حاسما في نقل هذه االستعدادات والطباع و طرق التفكير العادات من جيل إلى جيل.

 5بيار بورديو وجون كلود باسرون :إعادة اإلنتاج ،في سبيل نظرية عا ّمة لنسق التعليم ،مرجع مذكور.
 6الهابتوس :فضّلنا استعمال الكلمة كما وردت في أصلها الالّتيني لغياب تعريب دقيق لها ،وإن كانت تُترجم في ميدان الطبّ ڊــ "المظهر الخارجي"
ّ
فنن البعض اقترح تعريبها في العلوم اإلنسانية بــ " التطبّع" " ،ملكة االستعدادات "....
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 التنشئة باعتبارها عملية تفاعل
تنهض مقاربة التفاعلية التي تعود أ ُسسُها إلى جورج هـربرت ميد على موقف معاكس للطرح السابق (طرح دوركايم وبورديو)،
فالتنشئة بالنسبة إلى "ميد" تهدف إلى تنمية شخصية المتعلّم الناشئ أكثر من االهتمام بتكييفه وإعداده.7
وقد قسّم جورج هـربرت ميد التنشئة إلي صنفيْن :تنشئة ظاهرة  Explicitوتنشئة خفية أو ضمنية . Implicit
فيالتنشييييييئية الظياهرة تعتمد على التعليم المنظّم والممنهج لجملة من الخبرات والكفاءات والمهارات التي يمكننا مالحظتها خارجيا
وقياس مدى تحقّقها ،ويشييييرف عليها معلّمون ومربّون كالمعارف التي نعلّمها للطفل في رياض األطفال وللطالب في المدرسيييية.
وتخضع هذه التنشئة إلي مراحل شبه ثابتة كتكرار بعض األنشطة واألعمال واتباعها التقويم الجزائي.
أما التّنشييئة الخفية فتقع دون مراقبة المعلّم أو المربّي ودون وعي مسييبق من المتعلّم ،وهي تنشييئة تلقائية ولكنّها عميقة وتقع خالل
التجربة التي يخوضها الفرد /الناشئ بمفرده ،ويكتسب منها مهارات وخبرات كثيرة دون توجيه مسبق ويت ّم ذلك من خالل أشكال
التّفاعل التي يقيمها النّاشيييئ مع اآلخرين ومع األشيييياء في محيطه المباشييير ،ومن خالل هذا النوع من التنشيييئة يكون الطفل فاعال
نشيطا ويتعلّم بذاته.


التنشئة من خالل التجربة المدرسية

يرى كل من "فراسيوا ديباي" F.Dubetومارتيشالي ّ )1887( Marticcelli
أن الفرد يشارك مشاركةً نشيطة في عمليّة التنشئة
وال يكتفي بياسييييييتبطيان آلي للقيم والمعيايير الجمياليية ،8ذليك ّ
أن الفرد ال يمتثيل للمنطق اإلجتمياعي امتثاال تا ّما .فالطالب في إطار
ّ
خاص ية مع الثقافة المدرسييية ،ومن هذا المنطلق تصييبح التنشييئة المدرسييية بنا ًء
المدرسيية يسييتطيع أن يحقّق ذاتهُ حيث يقيم عالقة
لتجربة فردية .فالطالب يبني عملية تنشيئة بنفسيه ،وال يكون خاللها متقبّال سلبياْ .
لكن تجدُر اإلشارة هنا ّ
أن األفراد يبنون تجربتهم
انطالقا من معطيات ثقافية واجتماعية ليسييت ملكا لهم ،بل هي ملك للمجتمع والمؤسييسيية المدرسييية .فاألصييل االجتماعي للتلميذ
واإلطار المؤسيسياتي الذي يتح ّرك داخله يح ّدد دائما -ولكن بصيفة غير مباشيرة -تصيرفات الطالب ومحتوى تنشئتهمّ .
إن نظرية
"ديباي" في التنشئة تؤ ّكد بصفة خاصة على أهمية دَوْ ِر ذاتيّة الطالب في بناء تجربته المدرسية.
ويمكن القول إجماال ّ
إن المقاربات الجديدة لمسيييييألة التنشيييييئة االجتماعية تحاول تجاوز نقائص المقاربات الكالسييييييكية وخاصييييية
النظرية الدوركايمية التي ال ترى في الناشيئ إال شيخصا سلبيا خاضعا إلرادة أُطُ ٍر تنشئ ٍة تتح ّكم في مصيره وتش ّكل شخصيته كما
تش ّكل يَدَا الخزاف قطعةً من الطين.
هذه المقاربات تندرج ضيمن السيياق العا ّم لتطوّر الفكر السيوسيولوجي الذي أصبح يهت ّم أكثر فأكثر بالفاعل  The actorصاحب
اإلرادة والمرتبط في نفس الوقت بأنسييياق اقتصيييادية واجتماعية وثقافية يتحرك في إطارها ويمارس فعال إسيييتراتجيّا يتراوح بين

7

George Herbert Mead," Mind, Self, and Society". Ed. by Charles W. Morris. University of Chicago Press,1934.
Dubet (François) et Martucelli (danilo), À L’école, sociologie de L'expérience scolaire, Paris, Seuil, 1996,

8

p26.
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اإلرادة الحرّة وااللتزامات المؤسيسياتية وضغط البني االجتماعية مثل العائلة والمدرسة وجماعة األقران .9وتلك هي الرؤية التي
تقود مقاربتنا للحقل الجامعي ولمسألة التنشئة اإلجتماعية وعالقة الطالب بعائلته وجامعته وجماعة األقران ووسائل اإلعالم.
 مبحث النوع ومفهوم التنشئة التباينية
يبدو اعتماد مقاربة النوع االجتماعي مالئما لهذا البحث الذي يروم التّساؤل عن أسباب التّفاوت في المردود ال ّدراسي بين ّ
الذكور
واإلناث بجامعة الملك فيصييل ،وهذا يعني ّ
أن محاولة تفسييير الظاهرة المدروسيية سيييكون فيها متغيّر النّوع متغيّرا مسييتقالّ ّ
يفس ير
السّلوك ال ّدراسي.
فماذا نقصيد بمقاربة النّوع؟ وكيف يتكوّن النّوع االجتماعي؟ وما الفرق بينه وبين الجنس؟ وإلى أي مدى يمكننا االسيتفادة من هذه
المقاربة لتفسير ظاهرة التّفاوت في المردود ال ّدراسي بين الطالب والطالبات بجامعة الملك فيصل؟
 مفهوم النّوع االجتماعي
برزت التّفرقة بين مصييطل َح ْي "الجنس" و"النّوع" في أواخر السييتّينات من القرن العشييرين مع تنامي الحركة النّسييويّة "األن لو-
ّ
الخاصييييّة البيولوجيّة ،في حين تُحيل كلمة "جندر"  Genderعلى
سيييكسيييونية" ،ففي اللغة االنجليزيّة تعني كلمة "جنس" Sex
البعد االجتماعي ،وقد بدأت هذه التّفرقة بين الكلمتيْن تتسرّب إلى باقي اللّغات والثّقافات.
ويتأسّس مفهوم النوع االجتماعي (الجندرة) على عمليّة تحدي ٍد اجتماعي للمه ّمات واألدوار التي يضطلع بها كلٌّ من الذكر واألنثى،
حيث تُرسّت هذه األدوار من خالل التنشئة االجتماعية المعت ِمدة على منظومة من العادات والتقاليد.
ويستعمل المختصّون في العلوم االجتماعيّة وقضايا التّنمية مصطلحيْن ُمتَغايريْن للتّمييز بين الرّجال والنّساء ،فنذا كان األم ُر يتعلّق
مبني على أساس اجتماع ّي يستعملون مصطلح "النوع".
بتمييز بيولوجي يستعملون مصطلح "الجنس" ،وإذا تعلّق األمر بتمييز
ٍّ
وحتّى ْ
وإن ارتبط هذان المصطلحان بمسألة التّفرقة بين الرّجال والنّساء فننّهما يحمالن دالالت ومعاني متمايزة.
ّ
إن مصطلح الجنس يشير إلى خصائص بيولوجيّة ثابتة ودائمة يحملها الرّجال والنّساء ،وهذه الخصائص مشتركة بين جميع النّساء
وبين جميع الرّجال في ك ّل المجتمعات والثّقافات.
أ ّما إذا تح ّدثنا عن "النّوع" ّ
فان مرجعيّة المصطلح تعود إلى الخصائص التّي تش ّكلت عبر تاريت طويل من العالقات االجتماعيّة.

10

وتكشف الحياة اليوميّة عن كثير من التّمظهرات المتض ّمنة للتّفرقة القائمة على النّوع من مثل تقسيم العمل القائم على ثنائيّة ال ّداخل
والخارج (المرأة تمارس العمل المنزلي والرّجل يعمل بالخارج) ،وتوزيع المسؤوليّات األسريّة وكذلك مستوى التّمدرس وإتاحة
الفرص لالرتقاء المهني واالندماج في أنساق السّلطة والتّفاوض وأخذ القرار.

11

 9مصطفى الطريقي ،النجاح المدرسي وحاالت التفاوت بين الجنسيْن ،مثال :المرحلتان اإلعدادية والثانوية (والية صفاقس نموذجا) ،رسالة
ماجستير في علم االجتماع ،جامعة تونس ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،1116-1117 ،ص .11-14
 10الدرويش (الحبيب) ،دراسات في قضايا التنشئة والتمكين واالندماج بتونس ،جامعة صفاقس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،تونس  ،1111ص
.111-111
 11الدرويش (الحبيب) ،المرجع أعاله ،ص .111
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 التّفاوت بين ّ
نتاج تنشئة اجتماعية
الذكور واإلناث ُ
تَ َع ّد مقاربةُ النّوع ّ
أن عمليّات التّكييف الّتي يخضيييييع لها األطفال تسييييياهم في تكوين التفاوت بين الجنسيييييين وإبرازه ،فمنذ الطّفولة
المبكرّة تُغرس داخل الفرد قي ٌم لها خصييوصيييات جنسييّة واضييحة ج ّدا ومؤثّرة ،وتكون المفاهيم األنثويّة ّ
والذكوريّة معروفة لدينا،
وتش ّكل جزءا ها ّما من رؤيتنا للعالم.
وقد أكدت األنثروبولوجية االمريكيّة "مارجريت ميد"  M.Meadفي دراسييييييتها المقارنة لعملية تربية الطفل ضييييييمن مجتمعات
مختلف ٍة الطاب َع االعتباطي لتقسييم األدوار بين المرأة والرجل في المجتمع ،وهو تقسييم يخضع لمحددات ثقافية وليست أبدا طبيعية
وأن سيييييمات الذكورة أو األنوثة مح ّددة ثقافيا ال طبيعيا .وقد كشيييييفت عدة دراسيييييات في هذا المجال كيف ّ
ّ .12
أن األطفال يحملون
تصيينيفا تقليديّا لدور المرأة وال ّرجل متأثرين بمحيطهم العائلي ،فاألطفال المسييتجوبون في هذه الدراسييات يُسيينِدون للرّجل وظيفة
العمل خارج المنـزل ،في حين يُو ِكلون للمرأة شؤون المنزل ،كنعداد الطّعام وغسل الثّياب.
أن اللُّ َعب الّتي تُق َّدم لألطفال في األعياد تعكس هي األخرى هذا الفصييييل بين عالَ َم ْي ّ
كما ّ
الذكور واإلناث ،فألعاب األوالد تتّصيييييل
بالحرب والفروسييّة والفضاء وسباق السّيارات والمغامرات والرّياضات العنيفة ومن خاللها يتعلّم الطّفل ال ّشدة والهيمنة والسّلطة
وكيفيّة اسييييتعمال التكنولوجيا لفرض إرادته بالقوّة .أ ّما لعب الفتيات ّ
الصييييغيرات فننّها تتّصييييل بعالم ال ّزواج والجمال والمشيييياعر
النّبيلية والعواطف الرّقيقية ...والحياة المنزليّة وتربية األبناء وإطعامهم وتنظيفهم ولع ّل ال ّدمية الجميلة الّتي تهدى للفتاة تختزل هذا
العالم األنثوي.
أ ّما في المؤسييييييسيييييية التعليميّةّ ،
ت من َّمطة ،ولذلك فهم يميلون إلى توقّع
فنن المدرّسييييييين يتعاملون مع الطالب انطالقا من انتظارا ٍ
ّ
يخص يص المدرّسييون والمدرّسييات وقتا أكبر في ما ّدة الرّياضيييات
نجاحات متفاوتة لدى التالميذ ،حيث أنّه منذ المرحلة االبتدائيّة
حص ية اللّغة .وهذا يعني إذن ّ
ّ
ّ
أن في المدرسيية (اإلطار الثّاني للتنشييئة)
مخص يصييا للفتيات في
لألوالد في حين يكون الوقت األكبر
تنمو االختالفات االجتماعيّة بين الجنسين.
 حدود مقاربة النوع
برز مقيياربيية النّوع كيف يتحوّل االختالف الطّبيعي بين الي ّيذكور واإلنيياث إلى اختالف نوع ّي اجتميياعي يبرّر عالقيية الهيمنيية الّتي
تُ ِ
والس يياس ييّة .غير ّ
ّ
أن هذا االختالف وهذه
يقيمها الرّجال مع النّسيياء ،والّتي تتحوّل إلى تفاوت في الحظوظ الدراسييية واالقتصيياديّة
بالضيييييرورة تفوّقا لفئة ّ
الهيمنة ّ
الذكور على اإلناث في مجال التعليم ،إذ ّ
ّ
أن لهذه الهيمنة تأثيرا غير متوقّع يتمثّل
الذكوريّة ال تعني
حميايتهن من هيمنية ّ
ّ
في إقبيال الفتييات بجي ّديية على التعلّم ّ
اليذكور مقابل عزوف
ألن الميدرسيييييية قيادرة بحكم هيكلتهيا وقيمهيا على
األوالد عن المعارف المدرسيييييييّة والجامعيّة متوجّهين نحو الحياة االقتصيييييياديّة واالجتماعيّة التي تتالءم مع نوعية التنشييييييئة التي
خضعوا إليها.

Mead, Margaret. Male and Female: The Classic Study of the Sexes (1949), Quill (HarperCollins) 1998 edition.
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 نظرية ج هاريس  Harrisفي التنشئة عن طريق جماعة األقران:
تساهم جماعة األقران أو (الرفاق أو الزمرة) في بروز الهوية النوعية للطالب ،إذ تشير نظرية "هاريس"  13Harrisفي التنشئة
عن طريق جماعة الزمرة ّ
أن المجموعة تصنّف نفسها ذاتيا حسب المجموعة المقابلة لها ،وهكذا يصنّف الفتيان أنفسهم ذكورا
عندما يكونون في مواجهة الفتيات داخل قاعات الدراسة أو في ساحة المدرسة.
والتنشئة التي تحصل في جماعة األقران هي تنشئة ال شكليّة  No formalityألنّها غير مراقبة وغير مؤطّرة ،وتخضع للمنطق
الخاص لجماعة ال ّزمرة ،فكلّما كبر الطف ُل ق َّل تأثّره بالكبار الذي يمارسيون عليه السلطة ،وزاد والؤه وانتماؤه إلى جماعة الرفاق
التي تمثّل عالما ينشئه الطفل اجتماعيا خارج عالم الكبار أين يتعلّم معايير سلوكية وحياة عمليّة ،لذلك تُعتبَر جماعة الزمرة بمثابة
مدرسة خاصّة يتفاعل فيها مع أفراد متساوين معه .ويصل تأثير الصحبة أو الجماعة العمريّة إلى ح ّد التح ّكم في اختيارات الطفل
أو الشيابّ مثل مالبسه وألوانها وتسريحة شعره ،وتدفعه إلى اإلتيان بممارسات أو تبنّي مواقف واعتناق أفكار أو هواية معيّنة أو
لعبية ريياضييييييييّ ة ...وقيد يؤ ّدي هيذا التأثير أحيانا إلى إمكانية إخراج الطفل من إطاره االجتماعي وجعله في صييييييراع مع محيطه
العائلي ،وهذا الوضييييع من شييييأنه أن يؤثّر على دراسييييته وعلى مردوده الدراسييييي .وعلى خالف الفتى ّ
فنن الفتاة وبحكم التنشييييئة
االجتماعية ،نادرا ما تقع تحت هذه التأثيرات ،فهي تالزم البيت م ّما يجعلها تحت مراقبة أ ّمها وبالتالي تكون في وضييييييع أنسييييييب
للمذاكرة والتركيز في الدراسة.

ب /الدراسات التي أهت ّمت بالتفاوت في المردود الدراسي
سينحاول في هذا العنصير من البحث اسيتعراض بعض ال ّدراسيات التي اهت ّمت بمسيألة التّفاوت في المردود ال ّدراسي بين الطالب
من الجنسيْن ،هذه الدراسات الّتي استفادت من الرّصيد النّظري الّذي راكمته مختلف المدارس النّظريّة وانطلقت منه لدراسة هذه
الظّاهرة االجتماعيّة التربويّة.
وقد حرصيينا أن تكون هذه ال ّدراسييات من أطُر حضيياريّة وجغرافيّة مختلفة حتى تكون الرّؤية أشييمل ولنتم ّكن أيضييا من الوقوف
على خصوصّية ك ّل تجربة مقارنة ببقيّة التجارب.
ُ
جر ْ
يت سييييينة  1884أ ّكد الباحث "جورج فيلوزي" (
في دراسييييية باللغة الفرنسيييييية بعنوان (المدرسييييية من خالل الحياة اليوميّة) أ ِ
أن تصيييييوّر التلميذ للمدرسييييية تختلف حسيييييب انتمائهم االجتماعيّ ،
ّ 14)G.felouzis
لكن هذا االختالف يتقلّص عندما نأخذ بعين
االعتبار متغيّر النّوع ،فالفتيات من ك ّل الطّبقات االجتماعيّة يظهرن تعلّقا أكبر بالقيم المدرسييّة ويترجم ذلك إلى مشيروع دراسي ّي
ّ
لديهن اسييتعدادات ايجابيّة تكون عامال مسيياعدا على النّجاح.
طموح وانتظارات كبيرة وبعالقة حسيينة مع المدرسييين ،وهذا يخلق
فالبنات يتح ّكمن أفضل في قواعد التّفاعل الّتي تنظّم الفضاء المدرسي.

15

وقد ق ّدم "جورج فيلوزي" تصيينيفا يقوم على أسيياس التقاطع بين متغيّري النّوع واالنتماء االجتماعي وعلى ضييوئه رتّب التّالميذ
ّ
والسييييلوك الجيّد
إلى أربعة أصييييناف :ففي أعلى الهرم نجد ابنة اإلطار ،إنّها نموذج للتفوّق ال ّدراسييييي إذ تجمع بين الكفاءة العلميّة
داخل القسيييم وأثناء ال ّدرس – وفي الطّرف المقابل أي في أسيييفل الهرم نجد ابن العامل الكسيييول والغير المنضيييبط أ ّما ابن اإلطار
Harris, (Judith Rich), Pourquoi nos enfants deviennent ce qu’ils sont ? Paris, Robert Laffont, 1999, 490 p.
Felouzis (Georges), Le collège au quotidien, Paris, PUF, 1994.
 15مصطفى الطريقي ،النجاح المدرسي وحاالت التفاوت بين الجنسيْن.......مرجع مذكور ،ص.11
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فهو مجتهد في ال ّدراسييية ولكنّه في نفس الوقت غير منضيييبط داخل القسيييم في حين تبدي ابنة العامل اسيييتعداد لل ّدراسييية والتّعاون
والتركيز وتبذل جهدا للنّجاح.

أ ّما فيما يتعلّق باإلسييييتراتيجيات العائلية فقد أ ّكدت دراسيييية بللغة الفرنسييييية بعنوان ّ " :
المذ ّكر والمؤ ّنث في النماذج التعليمية
لآلباء واألمهات"ّ 16
أن العائالت تعتمد إستراتيجيات متن ّوعة تجاه المشروع الدراسي لألبناء حسب الجنس .فأولـيييياء األمور في
الطـييييبقات الشعبـييييية يف ّ
ضلون تكوينا تقنيّا أو علمـيييييا ألبنائهم الذكور ،أ ّما لإلناث فاالولياء يحبّذون دراسـييييةً أطو َل .كما الحـييييظ
أن التالميذ الذين ينتمون إلى عائالت ذات مسيتوى تعليمي محدود يكونون عرضة للفشل بصفة عا ّمة .غير ّ
الباحثـييييييان ّ
أن نسبة
الفشل بين الذكور تـيييكون أكـيييبر مقـيييارنة باإلناث .وهذا يعني ّ
أن الفتيات أكثر قـيييدرة من األوالد على تخطّي العوائق المادية
والثقافية لتحقيق النجاح الدراسي.
وألنماط التنشيييئة التباينية في إطار العائلة تأثير على المردود الدراسيييي حيث أ ّكدت ع ّدة دراسيييات ّ
أن العائالت الشيييعبية تلجأ إلى
المراقبة والعقوبة الجسدية ألبنائها في حين تستعمل الطبقات الوسطى العقوبات النفسيّة مثل عزل الطفل وإظهار الغضب أو عدم
الرضا عنه ،كما تستعمل أسلوب الحوار واإلقناع إلرجاع الطفل إلى الجادة.17
أ ّما في كندا فقد ر ّكزت الدراسيات التي أنجزت في موضيوع التفـيييييياوت في المردود الدراسيي بين األوالد و البنات على أسباب
فشل الذكور في الدراسة من جهة وعلى عوامل نجاح الفتيات من جهة ثانية.

و في هيذا اإلطيار أنجزت وزارة التربيية بمقياطعية الكيبياك سيييييينية  1114دراسيييييية بعنوان( :نجاح األوالد :مالحظات لألخذ في
االعتبار) ،وقد هدفت هذه الدراسييية إلى توضييييح بعض مظاهر الفشيييل والنجاح في صيييفوف الطالب من الجنسيييين في المدارس
المتوسييطة و الثانوية انطالقا من معطيات إحصييائية ،ث ّم تحديد العوامل المسيياهمة في هذه النتائج إلى جانب الكشييف عن الوضييع
الحالي للبحوث في كندا والعالم.
من الناحية اإلحصائية ،قدمت الدراسة مؤشرات عديدة تبرز تف ّوق الفتيات على األوالد في المردود الدراسي إذ ّ
أن  % 82.8من
الفتيات مقابل  % 75.9من األوالد ينهون المرحلة االبتدائية دون رسييوب ،كما بيّنت اإلحصييائيات ّ
أن هذه الفوارق بين الجنسييين
تكبر في المناطق الشعبية ،في حين تتقلّص في المناطق المحظوظة.
تكتف هذه الدراسية بكشيف الظاهرة إحصائيا ،بل حاولت من خالل عمل تأليفي اإللمام بمختلف العوامل التي تساهم في إنتاج
ولم
ِ
ظاهرة التفاوت في المردود المدرسي ،فالفشل أو النجـيييييياح الدراسي هو عملية تراكمية تندرج ضمن تفاعل الطالب مع المدرسة
ومحيطها في إطار معطيات شييخصييية متباينة حسييب االنتماء االجتمـييييييياعي أو الجنـيييييييس .وتعتبر الدراسيية أن المحيط اإلجماعي
والعائلي من أكثر العـوامل تـأثيرا في تحديد المصير الدراسي للتلميذ.
وهنا تسيتوقفنا مالحظة هامة وهي أن النتائج التي توصيلت إليها الدراسات الكندية واألمريكية تتقارب بشكل كبير مع النتائج التي
توصييلت إليها الدراسيييات الفرنسيييية .وهو أمر متوقّع نظرا للتشيييابه الثقافي واالجتماعي واالقتصيييادي بين البلدين .فكيف سيييتكون
نتائج البحوث لو انتقلنا إلى القارة اإلفريقية؟
Duru-bellat. M, Jarousse J.P, «le masculin et le féminin dans les modèles éducatifs des parents» , Revue

16

« Economie et statistique ». No 293,1996, pp 77-93
Lautry (Jean), Classe sociale, milieu familiale, intelligence, Paris, Plon, 1963.
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 في افريقيا
تو ّ
صلت البحوث المنجزة في افريقيا والبالد العربية في موضوع التفاوت في المردود الدراسي بين الجنسين إلى نتائج مغايرة
مقارنة بالدول الغربية ،وال غرابة في ذلك فاألوضاع المادية واالجتماعية والثقافية تختلف م ّما يجعل تجربة الطلبة العرب واألفارقة
تختلف عن تجربة الطلبة الفرنسيين أو الكنديين .وقد اخترنا في هذا اإلطار الدراسات التالية:

 الدراسة األولى باللغة الفرنسية ،وهي تتّصل بالمجتمع السنيغالي تحمل العنوان التالي( :نحو تكوي ٍن للمدرسين يدرج بُع َد النوعفي تعليم الفتيات العلومَ والتكنولوجيا).

18

وقد حاولت هذه الدراسة في إطار المعطـيات الخاصة بالمجتمع السنيـغالي الكشف عن

العوائق التي تح ّد من نسبة حضور الفتيات في الشعب العلـمية وتساهم في تخفيض مردودهـن في العلـوم والرياضـيات والتقنية.
ْ
استنتجت ّ
أن هناك عوائق نفسية تتمثّل في األحكام المسبقة المتّصلة بالنوع حيث ترسّت في وعـي الفتاة أنـّها غير قادرة على
وقد
النجاح في الشعب العلمية والتقنية وأنـ ّها عاجزة عن استيعاب الرياضيات كما تضعف لدى الفتيات الدافعية لتح ّدي الصعوبات
الدراسية.
أ ّما العوائق االجتماعية الثقافية فتتمثل في عدم توفّر الوقت الضروري للمراجعة بسبب انشغال الفتيات باألعمال المنزلية ونقص
ثقة األولياء بالمدرسة والذي يؤدي في كثير من الحاالت إلى حرمان الفتيات من دروس الدعم ومنعهن من مراجعة الدروس مع
صديقاتهن ،إضافة إلى الزواج المب ّكر الذي يحرمهن من مواصلة التعلّم.
النوع الثالث من العوائق ذو طابع اقتصادي ويتمثّل في ارتفاع تكلفة التعلّم مقابل محدودية دخل األولياء يضحّون بدراسة الفتيات،
ّ
بقائهن في المنزل واالكتفاء بتعليم األوالد الذكور ،وذلك بسبب عجزهم عن تـوفير لوازم الدراسة لك ّل األبناء.
ويفضلون

 الدراسة الثانية باللغة الفرنسية ،وقد اهتمت بالتجربة التعليميـة في بوركينافاسـو وتحمل العنوان التالي" :تحسين مردود الفتياتفي التخصّصات العلمية بالمؤسسات الثانوية والجامعية في بوركينا فاسو".19
حاولت هذه الدراسة معرفة األسباب األساسية لنقص عدد الف تيات في الشعب العلمية وضعف نتائجهن في المواد العلمية .وقد
ر ّكزت على العوامل االجتماعية ،الثقافية ،النفسية والبيداغوجية لفهم هذه الظاهرة .وتو ّ
صلت إلى االستنتاجات التالية:
 نقص حضور الفتيات في الشعب العلمية (نسبة الحضور في حدود  %14.1للفتيات مقابل  %61.1لألوالد) ،أ ّما في الشعباألدبية فاألمر على النقيض ْإذ تض ّم هذه الشعب  % 68من الفتيات و %11من ذكور.
 فيما يخص تفسير عوامل النجاح والفشل الدراسي يرى الذكور أن الكسل هو السبب األساسي للفشل أ ّما الفتيات فننهن يؤ ّكدنعلى نقص الدافعية والتشجيع من قبل األساتذة.

KANE Saliou, « Vers une formation des enseignants intégrant la dimension genre pour l’éducation des

18

filles en science et technologie», Département de sciences physique, Ecole Normale Supérieure Université
Cheikh Anta Diop de Dakar- Avril 2001-Senegal.in. http://www.ens.ucad.sn/
SANOU Guidiouma Oumaredution, «Amélioration de performances des filles dans les disciplines

19

scientifiques dans les établissements secondaires et universitaires du Burkina Faso», FESCFA- PRESCITEF,
Ouagadougou, septembre, 2000 .in http://www.ens.ucad.sn./
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 أ ّما عن العالقة بالمواد ونوعية االختبارات فقد اعترفت  % 47من الفتيات -مقابل  %31من األوالد-أنّهن يحبّذن أسئلة الحفظفي حين عبّرت  % 13من الفتيات فقط أنـّهن يحبّذن ح ّل المسائل.
 فيما يخصّ المشاركة في الدرس ،صرّحت الفتيات أنّهن أق ّل استعدادا من األوالد لإلجابة على أسئلة األساتذة أثناء الدرس.وخلُصت الدراسة إلى النتائج النظرية التالية:
 الفتيات أقل ثقة في النفس من األوالد وخاصة في الرياضيات والعلوم وأنهن أقل فضوال أو رغبة في االكتشاف العلمي.ّ
ولهن في المقابل مقدرة أكبر على الحفظ والتذ ّكر.
 الفتيات أق ّل إرادة ومثابرة ومنافسة من األوالد،ّ
استعداداتهن النفسية
 تواجه الفتيات بعض العوائق مقارنة باألوالد ليس فقط بسبب عوامل اجتماعية – مادية بل أيضا بسببللخضوع لهيمنة الذكور وقبول تفوقهم دراسيا واجتماعيا.
 في البالد العربية:

 دراسة محمد آل عمرو سنة  1114بعنوان "العوامل المؤثرة في مواظبة الطالب من وجهة نظر الطالب المنتظمين وغيرالمنتظمين وأثر ذلك على تحصيلهم الدراسي" وكان من نتائج الدراسة مجموعة من العوامل التي أثرت على التحصيل
الدراسي ومنها :اعتماد الطالب غير المنتظمين على الغياب والثقة المفرطة بأنفسهم واتخاذ ظروف البيئة التعليمية ذريعة
للغياب عن المحاضرات.20

 دراسة فالح الزعبي سنة  1111بعنوان ":عالقة أنماط التنشئة األسرية بدافعية اإلنجاز لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولةالكويت" ،وهدفت إلى معرفة عالقة أنماط التنشئة األسرية سواء أكانت (تسلطية ،ديمقراطية ،تسيبية) بدافعية اإلنجاز لدى
طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت .تك ّونت عيّنة الدراسة من ( )361طالبا ً وطالبة موزعين على ّ
ست مدارس .وقد
استخدم الزعبي في الدراسة أداتيْن هما :مقياس أنماط التنشئة األسرية كما يدركها األبناء ،واختبار دافع اإلنجاز .وأظهرت
نتائج الدراسة أن ال نمط الديمقراطي هو النمط السائد لدى األسر الكويتية ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين األنماط الثالثة بالنسبة إلى طالب المرحلة الثانوية من الذكور وفق أنماط التنشئة األسرية المستخدمة من
اآلباء ،وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا ً بين مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة المرحلة الثانوية من الذكور وفق أنماط التنشئة
األسرية المستخدمة من قبل األم.21

 دراسة عبدهللا بن مستور السفياني سنة  1117بعنوان":أساليب المعاملة الوالدية والتفاعل السلوكي لدى تالميذ دُور التوجيهاالجتماعي وتالميذ المرحلة المتوسطة العاديين بالمملكة العربية السعودية" ،وهدفت إلى مقارنة أساليب المعاملة الوالدية
والتفاعل السلوكي لدى تالميذ دور التوجيه االجتماعي ،وتالميذ المرحلة العمرية المتوسّطة العاديين ،والتعرّف على الفروق
بين تالميذ دُور التوجيه االجتماعي والتالميذ العاديين في التفاعل السلوكي،
 20آل عمرو ،محمد ( ،)1114العوامل المؤثرة في مواظبة الطالب من وجهة نظر الطالب المنتظمين وغير المنتظمين وأثر ذلك على تحصيلهم
الدراسي ،مجلة التعاون ،العدد ( ،)18ص ص .161-141
 21الزعبي ،فالح ،عالقة أنماط التنشئة األسرية بدافعية اإلنجاز لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا،
رسالة ماجستير غير منشورة ،عمان ،األردن.1111،
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كما هدفت إلى التعرّف إلى بعض أساليب المعاملة الوالدية األكثر إسهاما ً في التفاعل السلوكي لدى تالميذ دُور التوجيه
ُور التوجيه االجتماعي ،ولتحقيق أهداف
االجتماعي ،وتكوّنت عيّنة الدراسة من ( )171تلميذاً عادياً ،و 111تلميذ من د ِ
الدراسة ت ّم استخدام مقياس التفاعل السلوكي ومقياس أساليب المعاملة الوالدية ،وتشير النتائج إلى ّ
أن بعض أساليب المعاملة
الوالدية أكثر إسهاما ً في التفاعل السلوكي لدى التالميذ ،وقد كان أسلوب اإلرشاد والتوجيه هو األكثر إسهاما ً في تباين التفاعل
السلوكي.22
-

دراسة ماهر عبيدات سنة  ،1118وهدفت إلى الكشف عن العالقة بين أنماط التنشئة األسرية وفاعلية الذات لدى عيّنة من
طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن في ضوء متغيريْ الجنس والمستوى الدراسي .وتكوّنت عينة الدراسة من 181
طالبا ً وطالبة ،ولتحقيق أهداف الدراسة ت ّم استخدام مقياس أنماط التنشئة األسرية .وكشفت النتائج ّ
أن أكثر األنماط شيوعا ً لدى
أسر أفراد عينة الدراسة هو النمط الديمقراطي ،يليه نمط الحماية الزائدة ،يليه نمط اإلهمال ،وجاء النمط التسلّطي في المرتبة
األخيرة .كما أظهر أفراد الدراسة مستوى مرتفعا من فاعلية الذات ،وأخيراً كشفت النتائج عن وجود فروق إحصائية في
فاعلية الذات تعزى إلى متغير نمط التنشئة األسرية ولصالح النمط الديمقراطي.23

 دراسة عائض المالكي سنة  1117بعنوان "أثر بعض العوامل االجتماعية على التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلةاالبتدائية بمدينة الدمام" 24،وهدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على بعض العوامل االجتماعية المؤثرة على مستوى التحصيل
الدراسي للطالب في المراحل االبتدائية بمدينة الدمام ،وإلى الكشف عن عالقتها بالعملية التربوية والتعليمية على التحصيل
الدراسي ،وقد تو ّ
صلت الدراسة إلى ع ّدة نتائج متّصلة بالعوامل االجتماعية التي تمثّل عوائق للتحصيل الدراسي بالنسبة إلى
الجنسيْن.

 -6الدراسة الميدانية
أ /منهج البحث
ت ّم االعتماد على منهج المسح الميداني االجتماعي بالعينة ،وذلك من خالل اختيار عيّنة ممثِّلة تشمل  383مفردة من الطالب
والطالبات المنتسبين لجامعة الملك فيصل من مختلف التخصّصات خالل العام الجامعي  .1441/1441وإلى جانب األسلوب
الك ّمي اعتمد الباحث أسلوبا كيفيّا يتمثّل في أداة المقابلة غير المقنّنة من خالل إجراء مقابالت شخصية مع ّمقة مع أعضاء هيئة

 22السفياني ،عبدهللا بن مستور ،أساليب المعاملة الوالدية والتفاعل السلوكي لدى تالميذ دور التوجه االجتماعي وتالميذ المرحلة المتوسطة العاديين
بالمملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،م ّكة.1117 ،
 23عبيدات ،ماهر ،العالقة بين أنماط التنشئة األسرية وفاعلية الذات لدى عينة من طلبة المرحلة األساسية العليا في ضوء بعض المتغيرات ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،األردن.1118 ،
 24المالكي( ،عائض)" ،أثر بعض العوامل االجتماعية على التحصييل الدراسيي لدى طالب المرحلة االبتدائية بمدينة الدمام" ،رسالة ماجستير في
علم االجتماع ،جامعة الملك فيصل ،األحساء ،المملكة العربية السعودية.1117 ،
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التدريس ،وبعض األخصائيين االجتماعيين بالجامعة لمزيد اإلحاطة بالظاهرة المدروسة في هذا البحث .وقد استفاد الباحث من
هذه المقابالت أثناء تفسير نتائج البحث الميداني الك ّمي وتأويلها.

ب /إجراءات البحث
اعتمد الباحث في اختبار فرضيات البحث على أداة االستبيان .وت ّم بناء االستمارة انطالقا من ستّة محاور وهي :البيانات الشخصية،
ُ
الوقت ال ُمقضّى في المذاكرة ،ارتياد المكتبة ،والهوايات)،
التنشئة والعالقات االجتماعية داخل األسرة ،كيفيّة قضاء وقت الفراغ،
وتفرّعت عن هذه المحاور أسئلة مغلَقة ت ّم توجيهها إلى المبحوثين إلى جانب بعض األسئلة المفتوحة التي ت ّم اعتمادها أحيانا لمزي ٍد
من العمق والتوسّع .وقد ت ّمت االستفادة في تصميم االستمارة وصياغة األسئلة من بحث أ ّولي تع ّمد الباحث أن تكون األسئلةُ فيه
ْ
ساعدت في صياغة األسئلة المغلقة وتحديد اإلجابات الممكن ِة لها.
مفتوحةً للحصول على ك ٍّم من األجوبة التي
كانت العيّنة المختارة من نوع العينة العشوائية الطبقيّة ،وقد بلغ حجمها  383طالبا وطالبة ( 126طالبا و 252طالبة) ،وهو حج ٌم
فرضته المتغيّرات الرئيسية للبحث ،كما ّ
أن توزيع العيّنة حسب متغيّر الجنس فرضته نسبة تمثيل كال الجنسيْن في المجتمع األصل،
أيْ جامعة الملك فيصل ،وكذلك الشأن بالنسبة إلى بقيّة المتغيّرات حيث رو ِع ْ
يت نسبة تمثيلها الموجودة في مجتمع األصل في
تحديد نسبة تمثيلها في العينة .بمعنى ّ
أن توزيع مفردات العينة حصل بطريقة الحصص كما تبيّنه الجداول اإلحصائية أدناه.
وبعد جمع البيانات ،ت ّم إجراء عمليات التحليل اإلحصائي الالزمة باعتماد برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPSS
إلدخال بيانات الدراسة الك ّمية وتحليلها واستخراج نتائجها (النسب المائوية ،الوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،تحليل التباين
األحادي ،اختبارات .)... ،وقد ت ْ
َلت عملية التحليل اإلحصائي مرحلة التفسير واستخالص النتائج النظريّة المستقاة من البحث.

ج /التحليل اإلحصائي للدراسة
جدول رقم ( :)1يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً للعمر:
العمر

ك

أقل من 18

1

1.3

من  18إلى أقل من 11

7

1.7

من  11إلى أقل من 11

36

8.7

من  11إلى أقل من 138 14

71.1

أكثر من 14

111

17.4

مجـــــــــموع

383

% 100

ن=383

النسبة المئوية المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

4.13

1.77

يتضح من الجدول السابق أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا ً للعمر يقع في الفئة (من  11إلى أقل من  )14بواقع نسبة مئوية
 ،% 71.1تليها الفئة (أكثر من  )14بواقع نسبة مئوية  ،% 17.4تليها الفئة (من  11إلى أقل من  )11بواقع نسبة مئوية ،% 8.7
تليها الفئة (من 18إلى أقل من  )11بواقع نسبة مئوية  ،% 1.7وأخيراً الفئة (أقل من  )18بواقع نسبة مئوية  ،% 1.3بمتوسط
حسابيي قيمته ( ،)4.13وانحراف معياري قيمته ()1.77
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جدول رقم ( )2يو ّ
ضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً للتخصص الجامعي.
التخصص الجامعي

كليات علمية

كليات أدبية

ن= 383
النسبة المئوية

ك
طالب

طالبات

طالب

طالبات

صيدلة

7

8

1.16

1.18

حاسب آلي

11

14

1.71

3.77

علوم (إحياء)

11

34

1.64

8.88

طب

11

14

1.86

3.77

هندسة

11

...

1.71

...

مجـــــــــموع

55

20

15.4

18.28

إدارة أعمال

16

11

4.44

14.37

تربية

33

41

8.71

11.86

آداب

16

81

4.44

13.1

مجـــــــــموع

62

182

12.45

48.83

المتوسط الحسابي

1.62

االنحراف المعياري

0.42

يشير الجدول السابق ّ
أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا ً للتخ ّ
صص الجامعي يقع في فئة (طالبات الكليات األدبية) بواقع نسبة
مئوية  ،%48.83تليها فئة (طالبات الكليات العلمية) بواقع نسبة مئوية  ،% 18.18تليها فئة (طالب الكليات األدبية) بواقع نسبة
مئوية  ،% 16.48وأخيراً فئة (طالب الكليات العلمية) بواقع نسبة مئوية  ،% 11.4بمتوسط حسابيي قيمته ( ،)1.76وانحراف
معياري قيمته (.)1.46
جدول رقم ( :)3يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً للحالة االجتماعية

ن= 383

الحالة االجتماعية

ك

النسبة المئوية

أعزب

168

61.7

متزوج

114

16.1

مطلق

1

1.3

مجـــــــــموع

383

% 100

يشير الجدول السابق أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا ً للحالة االجتماعية يقع في فئة (أعزب) بواقع نسبة مئوية ،% 61.7
تليها فئة (متزوج) بواقع نسبة مئوية  ،% 16.1وأخيراً فئة (مطلق) بواقع نسبة مئوية .%1.3
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جدول رقم ( :)4يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً للمعدل التراكمي.
ك

المعدل التراكمي

ن= 383

النسبة المئوية المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

أقل من 1.1

13

7

من  1.1إلى أقل من 3

31

8.1

من  3إلى أقل من 3.1

88

13

من  3.1إلى أقل من 4

88

13

من  4إلى أقل من 4.1

73

17.4

من  4.1فأكثر

11

1.1

غير مبيَّن

71

16

مجـــــــــموع

383

% 100

4.18

1.64

يشير الجدول السابق أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا ً للمعدل التراكمي يقع في الفئتين ({من  3إلى أقل من  }3.1و {من
 3.1إلى أقل من  )}4بواقع نسبة مئوية  ،% 13تليها الفئة (غير مبيَّن) بواقع نسبة مئوية  ،% 16تليها الفئة (من  4إلى أقل من
 )4.1بواقع نسبة مئوية  ... % 17.4وهكذا ،وأخيراً فئة (من  4.1فأكثر) بواقع نسبة مئوية  ،% 1.1بمتوسط حسابيي قيمته
( ،)4.18وانحراف معياري قيمته (.)1.64
جدول رقم ( :)5يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً للدخل الشهري.
الدخل الشهري

ك

ن= 383

النسبة المئوية المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

أقل من 1111

133

34.6

من  1111إلى أقل 11111

87

11.1

من  11111إلى أقل 11111

76

16.1

من  11111إلى أقل 11111

38

8.8

أكثر من 11111

48

11.8

مجـــــــــموع

383

% 100

1.41

1.38

يشير الجدول السابق أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا ً للدخل الشهري يقع في الفئة (أقل من  )1111بواقع نسبة مئوية 34.6
 ،%تليها الفئة (من  1111إلى أقل  )11111بواقع نسبة مئوية  ،% 11.1تليها الفئة (من  11111إلى أقل  )11111بواقع نسبة
مئوية  ،% 16.1تليها الفئة (أكثر من  )11111بواقع نسبة مئوية  ،% 11.8وأخيراً فئة (من  11111إلى أقل  )11111بواقع
نسبة مئوية  ،% 8.8بمتوسط حسابيي قيمته ( ،)1.41وانحراف معياري قيمته ()1.38
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جدول رقم ( :)6يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً للمستوى التعليمي لألب.
المستوى التعليمي لألب ك

ن= 383

النسبة المئوية المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

غير متعلم

17

7.8

ابتدائي

71

11.8

متوسط

77

16.1

ثانوي

88

11.8

بكالوريوس

111

18.6

دراسات عليا

11

1.1

مجـــــــــموع

383

% 100

3.6

1.37

يشير الجدول السابق أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا ً للمستوى التعليمي لألب يقع في فئة(بكالوريوس) بواقع نسبة مئوية
 ،% 18.6تليها فئة (ثانوي) بواقع نسبة مئوية  ،% 11.8تليها فئة (متوسط) بواقع نسبة مئوية  ،% 16.1تليها الفئة (ابتدائي)
بواقع نسبة مئوية  ،%11.8تليها الفئة (غير متعلم) بواقع نسبة مئوية  ،% 7.8وأخيراً فئة (دراسات عليا) بواقع نسبة مئوية 1.1
 ،%بمتوسط حسابيي قيمته ( ،)3.6وانحراف معياري قيمته (.)1.37
جدول رقم ( :)2يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً للمستوى التعليمي لألم.
المستوى التعليمي لألم

ك

غير متعلمة

61

18.3

ابتدائي

61

18.7

متوسط

74

17.6

ثانوي

71

17.1

بكالوريوس

113

17.8

دراسات عليا

8

1.3

مجـــــــــموع

383

% 100

ن= 383

النسبة المئوية المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

3.11

1.13

يشير الجدول السابق أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا ً للمستوى التعليمي لألم يقع في فئة(بكالوريوس) بواقع نسبة مئوية
 ،% 17.8تليها فئة (ابتدائي) بواقع نسبة مئوية  ،% 18.7تليها فئة (غير متعلمة) بواقع نسبة مئوية  ،% 18.3تليها الفئة (متوسط)
بواقع نسبة مئوية  ،% 17.6تليها الفئة (ثانوي) بواقع نسبة مئوية  ،% 17.1وأخيراً فئة (دراسات عليا) بواقع نسبة مئوية 1.3
 ،%بمتوسط حسابيي قيمته ( ،)3.11وانحراف معياري قيمته ()1.13
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جدول رقم ( :)8يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً لعدد األخوة.
عدد األخوة

ن= 383

ك

النسبة المئوية

أقل من 3

14

3.6

1-3

78

16.8

6- 7

117

16.6

8- 8

88

11.7

أكثر من 8

86

11.3

مجـــــــــموع

383

% 100

يشير الجدول السابق أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا ً لعدد األخوة يقع في فئة( )6-7بواقع نسبة مئوية  ،% 16.6تليها فئة
( )8-8بواقع نسبة مئوية  ،% 11.7تليها فئة (أكثر من  )8بواقع نسبة مئوية  ،% 11.3تليها الفئة ( )1-3بواقع نسبة مئوية 16.8
 ،%وأخيراً فئة (أقل من )3بواقع نسبة مئوية .% 3.6
جدول رقم ( :)5يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً لنوع سكن األسرة.
ك

نوع سكن األسرة

ن= 383

النسبة المئوية

فيال

131

71.7

شقة

71

11.8

بيت شعبي

78

18.18

نوع آخر يذكر

11

1.1

مجـــــــــموع

383

% 100

يشير الجدول السابق أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا ً لنوع سكن األسرة يقع في فئة (فيال) بواقع نسبة مئوية ،%71.7
تليها فئة (بيت شعبي) بواقع نسبة مئوية  ،% 18.18تليها فئة (شقة) بواقع نسبة مئوية  ،% 11.8وأخيراً فئة (نوع آخر يذكر)
بواقع نسبة مئوية .% 1.1
جدول رقم ( :)10يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً للمنشأ األصلي لألسرة.
ك

النسبة المئوية

المنشأ األصلي لألسرة
بادية

11

1.1

قرية

114

18.8

مدينة

148

71

مجـــــــــموع

383

% 100

ن= 383

يشير الجدول السابق أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا ً للمنشأ األصلي لألسرة يقع في فئة (مدينة) بواقع نسبة مئوية 71
 ،%تليها فئة (قرية) بواقع نسبة مئوية  ،% 18.8وأخيراً فئة (بادية) بواقع نسبة مئوية .% 1.1
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د /نتائج خاصة بتساؤالت الدراسة:
جدول رقم ( :)11يوضح اختبارات (ف) تحليل التباين بين عوامل التفاوت في التحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة
الملك فيصل والتخصص الجامعي.
المتغير

مصادر التباين

مجموع

df

المربعات
بين
التنشئة والعالقات االجتماعية

المجموعات

داخل األسرة

مع

5.201

متوسط

الداللة

F

المربعات
1

5.201

اإلحصائية
1.160

ال توجد داللة

4.484
1708.476

.282

381

المجموعات

كيفية قضاء وقت الفراغ

اإلجمالي

1713.671

382

بين

.153

1

المجموعات
مع

.153

.045

ال توجد داللة

3.414
1300.683

.833

381

المجموعات

ضى في المذاكرة
الوقت المق َّ

اإلجمالي

1300.836

382

بين

8.726

1

المجموعات
مع

8.726

6.065

توجد داللة

1.439
548.141

.014

381

المجموعات

ارتياد المكتبة

اإلجمالي

556.867

382

بين

2.255

1

المجموعات
مع

2.255

.402

ال توجد داللة

5.611
274.921

.529

49

المجموعات

الهوايات

اإلجمالي

274.921

50

بين

2.786

1

المجموعات
مع

2.786
1.475

561.950

1.889

.170
ال توجد داللة

381

المجموعات
اإلجمالي

564.736

382

قيمة (ف) الجدولية =  3.8415وبالنسبة لقيمة (ف) الرتياد المكتبة = 4.0842
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باستقراء الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية بين عامل الوقت المقضي في المذاكرة كأحد عوامل التفاوت
في التحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة الملك فيصل والتخصص الجامعي ،كما ال توجد فروق ذات داللة احصائية
بين عوامل التفاوت في التحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة الملك فيصل وهي {التنشئة والعالقات االجتماعية داخل
األسرة ،كيفية قضاء وقت الفراغ ،ارتياد المكتبة ،الهوايات} والتخصص الجامعي.
جدول رقم ( :)12يوضح اختبارات (ف) تحليل التباين بين عوامل التفاوت في التحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة
الملك فيصل والمعدل التراكمي:
المتغير

مصادر التباين

مجموع

df

المربعات
بين
التنشئة والعالقات االجتماعية

المجموعات

داخل األسرة

مع

67.425

متوسط

الداللة

F

المربعات
6

11.238

اإلحصائية
2.567

توجد داللة

4.378
1646.246

.019

376

المجموعات

كيفية قضاء وقت الفراغ

اإلجمالي

1713.671

382

بين

18.746

6

المجموعات
مع

3.124

.916

ال توجد داللة

3.410
1282.090

.483

376

المجموعات

ضى في المذاكرة
الوقت المق َّ

اإلجمالي

1300.836

382

بين

10.303

6

المجموعات
مع

1.717

1.181

ال توجد داللة

1.454
546.564

.315

376

المجموعات

ارتياد المكتبة

اإلجمالي

556.867

382

بين

54.048

6

المجموعات
مع

9.008

1.776

ال توجد داللة

5.071
223.129

.126

44

المجموعات
الهوايات

اإلجمالي

277.176

50

بين

25.397

6

المجموعات

59

4.233
1.434

2.951

.008
توجد داللة
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مع

539.339

376

المجموعات
اإلجمالي

564.736

382

قيمة (ف) الجدولية =  ،2.0586وبالنسبة لقيمة (ف) الرتياد المكتبة = .2.3355
باستقراء الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية بين عاملي {التنشئة والعالقات االجتماعية داخل األسرة،
الهوايات} من عوامل التفاوت في التحصيل الد راسي لدى طالب وطالبات جامعة الملك فيصل والمعدل التراكمي ،كما ال توجد
فروق ذات داللة احصائية بين عوامل التفاوت في التحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة الملك فيصل المتمثلة في {كيفية
قضاء وقت الفراغ ،الوقت المق َّ
ضى في المذاكرة ،ارتياد المكتبة} والمعدل التراكمي.
جدول رقم ( :)13يوضح اختبارات (ف) تحليل التباين بين عوامل التفاوت في التحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة
الملك فيصل ومستوى تعليم األم.
المتغير

مصادر التباين

مجموع

df

المربعات
بين
التنشئة والعالقات االجتماعية

المجموعات

داخل األسرة

مع

50.123

متوسط

الداللة

F

المربعات
5

10.025

اإلحصائية
2.272

توجد داللة

4.413
1663.548

.019

377

المجموعات

كيفية قضاء وقت الفراغ

اإلجمالي

1713.671

382

بين

22.632

5

المجموعات
مع

4.526

1.335

ال توجد داللة

3.390
1278.204

.483

377

المجموعات

ضى في المذاكرة
الوقت المق َّ

اإلجمالي

1300.836

382

بين

29.331

5

المجموعات
مع

5.866

4.192

توجد داللة

1.399
527.536

.001

377

المجموعات
ارتياد المكتبة

اإلجمالي

556.867

382

بين

43.687

5

المجموعات

60

8.737
5.189

1.684

.126
ال توجد داللة
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مع

233.489

377

المجموعات
اإلجمالي

277.176

382

بين

12.916

5

2.583

المجموعات

الهوايات

مع

1.765

ال توجد داللة

1.464
551.820

.008

377

المجموعات
اإلجمالي

564.736

382

قيمة (ف) الجدولية = 2.2141
باستقراء الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية بين عاملي {التنشئة والعالقات االجتماعية داخل األسرة ،الوقت
المقضي في المذاكرة} من عوامل التفاوت في التحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة الملك فيصل ومستوى تعليم األم،
كما ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين عوامل التفاوت في التحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة الملك فيصل
المتمثلة في {كيفية قضاء وقت الفراغ ،ارتياد المكتبة ،الهوايات} ومستوى تعليم األم.
جدول رقم ( :)14يوضّح شدة العالقة بين عوامل التفاوت في التحصيل الدراسي واتجاهها لدى طالب وطالبات جامعة الملك
فيصل والمتغيرات الشخصية قيد الدراسة
المتغيرات الشخصية

المعدل

التخصص الحالة

التراكمي الجامعي

المستوى المستوى

االجتماعية التعليمي
لألب

عوامل التفاوت

التعليمي

عدد

نوع

المنشأ

األخوة

سكن

األصلي

األسرة

لألسرة

لألم

في التحصيل الدراسي
التنشئة

قيمة ر

والعالقات

الداللة

االجتماعية

درجات

داخل األسرة

الحرية df

1.111

0

1.111

0

1.111

0

1.111

0

1.111

0

1.111

0

1.111

0

1.111

0

كيفية قضاء

قيمة ر

1.188

1.181

1.118

1.118

1.188

1.146

1.118

1.114

وقت الفراغ

الداللة

.496

.510

.431

.456

.539

.308

.452

.472

درجات

48

48

48

48

48

48

48

48

الحرية df
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قيمة ر

1.181

1.168

1.166

1.111

1.111

1.188

1.168

1.174

الداللة

.185

.216

.218

.121

.077

.190

.213

.256
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الوقت

درجات

ضى في
المق َّ

الحرية df

48

48

48

48

48

48

48

48

المذاكرة
1.166

1.178

1.161

1.161

1.118

1.118

1.187

1.118

الداللة

.595

.632

.622

.630

.688

.689

.551

.451

درجات

48

48

48

48

48

48

48

48

ارتياد المكتبة قيمة ر

الحرية df
الهوايات

قيمة ر

1.111-

1.111-

1.111

1.113-

1.111-

1.111

-

1.113

1.111
الداللة

.944

.947

.915

.928

.864

.997

.893

.982

درجات

48

48

48

48

48

48

48

48

الحرية df
يشير الجدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية طردية تا ّمة بين عامل (التنشئة والعالقات االجتماعية داخل األسرة) وجميع
المتغيرات الشخصية للدراسة الحالية وهي (المعدل التراكمي ،التخصص الجامعي ،الحالة االجتماعية ،المستوى التعليمي لألب،
المستوى التعليمي لألم ،عدد األخوة ،نوع سكن األسرة ،المنشأ األصلي لألسرة) ،كما توجد عالقة ارتباطية طردية ضعيفة بين
بعض عوامل التفاوت في التحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة الملك فيصل مثل (كيفية قضاء وقت الفراغ ،الوقت
المقضي في المذاكرة ،ارتياد المكتبة) وبين جميع المتغيرات الشخصية قيد الدراسة ،كما توجد عالقة ارتباطية طردية ضعيفة بين
عامل (الهوايات) وبين متغيرات الشخصية مثل { الحالة االجتماعية ،عدد األخوة ،المنشأ األصلي لألسرة} ،هذا ويوجد ارتباط
عكسي ضعيف بين عامل (الهوايات) وبين متغيرات الشخصية مثل { المعدل التراكمي ،التخصص الجامعي ،المستوى التعليمي
لألب ،المستوى التعليمي لألم ،نوع سكن األسرة}.

 -2تفسير النتائج
لقد تمكنّا انطالقا من المعطيات التي أتاحها البحث الميداني بجامعة الملك فيصل من الحصول على استنتاجات أساسية متّصلة
وجز أه ّمها فيما يلي:
بظاهرة التفاوت في المردود الدراسي بين الجنسيْن نُ ِ
السجالَت الرسمية لنتائج الطالب والطالبات ،ومن خالل نتائج البحث الميداني ّ
أن التفاوت في المردود الدراسي
تأ ّكد من خالل ِ
حقيقةٌ واقعةٌ ال مجال إلنكارها ،حيث تبدو الكفّة راجحةً لصالح الطالبات .وإذا عَزا الباحث هذه الحقيقة إلى اعتبارات أنثروبولوجيّة
ثقافيّة ،فذاك يعني استبعاد التفسيرات الحتمويّة  dereminist explanationsالتي تُعطي للمجتمع (إميل دوركايم) وللبنى
واألنساق (كارل ماركس وكلود لفي ستروس) سلطة مطلقةً على الفرد ،بحيث تجعل من الطالب أو الطالبة مجرّد طرف سلب ّي في
العمليّة التعليميّة ،كما سعى الباحث أيضا إلى استبعاد نظريّة التف ّوق الطبيعي التي تفسّر مظاهر التفاوت بين الذكور واإلناث إلى
تفاوت طبيعي في مستوى القُدُرات العقلية واالستعدادات النفسية والفيزيولوجيّة.
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وتعني المقاربة األنثروبولوجية التي تبنّاها الباحث في هذه الدراسة محاولةَ قراء ِة الظاهرة انطالقا من مح ّدداتها الثقافيّة ،بمعنى
أ ّن قراءة ظاهرة التفاوت في المردود الدراسي بين الجنسيْن تمرّ من خالل النظر في النماذج الثقافية السائدة في المجتمع ،وتحدي ِد
التصوّرات التي توجّه األفراد وتؤثّر في سلوكهم وأفعالهم وردود أفعالهم .لكن يجب التنويه إلى ّ
أن التأكيد على تأثير ثقافة المجتمع
على األفراد ال يعني تجاهل فعاليّة الفرد تجاه تلك الثقافة ،فاالعتبارات الشخصيّة تتمازج مع االعتبارات الموضوعيّة إلى درجة
يصعب فيها التمييز بينهما.
تبدو عمليّة التنشئة االجتماعية متأثّرة بالمحيط األسري والقرابي والبيئة الثقافية السائدة سواء فيما يتّصل بالطموحات التي يعلّقها
الوالدان على دراسة أبنائهم ،أو كذلك فيما يتعلّق بالطريقة التي تعامل بها األسرة أبناءها واختالفها من الذكور إلى اإلناث .إ ْذ يوجد
تباين في مستوى تنشئة األبناء من الجنسيْن من حيث المضامين واألسلوب .ويمكن القول ّ
ٌ
إن التنشئة الفارقيّة (أو التباينية)
 Differential Socializationالقائمة على أساس النوع قد لعبت دورا وظيفيا في تدعيم النتائج الدراسية للطالبات ،لكنّها لم
ق إلى ذلك بالنسبة إلى الطالب .والمقصود هنا بالتنشئة التباينيّة هو ذلك االختالف في تعامل األسرة مع ك ٍّل من الفتى والفتاة،
تَرْ َ
ْإذ تتّصف المعاملة تجاه البنت بالصرامة والتش ّدد والمراقبة في حالة وجودها خارج المنزل ،فمجتمع الدراسة هو مجتمع محافظ
تعني له مقوالت "العرض" و"الشرف" و"الكرامة الذكورية" الشيء الكثير وهو ما يجعل البنت أكثر طواعيّة وامتثاليّة ومكوثا
في البيت ،وهو ما يجعلها تر ّكز في الدراسة والمذاكرة وتحرص على تحصيل نتائج أفضل .أ ّما الشابّ فهو منشغل بنثبات ذاته
مع األصدقاء ،وهو أكثر اندفاعا نحو األنشطة الترفيهيّة خارج اإلطار المنزلي ،هذا فضال عن ّ
أن الثقافة واألساليب التنشيئيّة التي
تسلكها األسرة مع أبنائها الذكور ال تخلو من المرونة والتسامح ،والمراقبة غير الصارمة ،وهو ما سيقلّل من الزمن المقضّى في
البيت بالنسبة إلى الشابّ  ،وهذا من شأنه أن يُضعف الحرص الدراسي لديه الذي سيؤثّر بدوره في نتائجه الدراسية.
تمارس العائلة سلطتها على اإلناث بطريقة أسهل م ّما هو األمر مع الذكور ،فاآلباء يجدون بعض الصعوبة في التواصل مع أبنائهم
ّ
سلوك معيّن ،في حين ّ
ان الفتيات يستجبْن بكثير من المرونة
تتعطل عمليّة تقديم النصح لهم وتوجيههم نحو
الذكور ،وبالتالي
ٍ
يجعلهن ْ
ّ
يعملن على تحقيق اإلرادة العائلية المطالبة بالتفوّق الدراسي.
للتوجيهات واألوامر العائلية ،وهو ما
وتوجد في مجتمع الدراسة ع ّدة مؤشرات على اتّباع هذه التنشئة التباينية القائمة على التفرقة بين الجنسيْن سواء فيما يتعلّق بكيفيّة
تمضية أوقات الفراغ ،وارتياد المكتبة ،وممارسة الهوايات ،والوقت المقضّى في البيت وفي المذاكرة .فالعائلة في المجتمع العربي
اإلسالمي تم ّكن األبناء الذكور من هامش أوسع من الحرّية في تمضية وقت الفراغ (الزمن الحرّ) الموازي للزمن الدراسي ،وهو
ما يمكنهم من االنخراط في أنشطة وممارسات رياضية وترفيهية متع ّددة ومتنوّعة تستغرق قسطا كبيرا من الوقت الذي كان من
الممكن توظيفه للمذاكرة ،بخالف غالبيّة الطالبات اإلناث اللواتي ال يشاركن في مثل هذه األنشطة إالّ بشكل محدود ،وبالتالي يجدن
متّسعا من الوقت للمذاكرة والتركيز في الواجبات الدراسية .وال تُ َع ّد هذه الطرق التنشيئية حدثا عارضا ،بل هي تتكرّرعلى امتداد
ع ّدة أجيال ما يجعلها أسلوبا راسخا يعكس البنية الذهنية والثقافية للمجتمع ،ذلك ّ
أن أُطُر التنشئة االجتماعيّة -ومن أبرزها االسرة-
تُعيد إنتاج ثقافة المجتمع ومعاييره و ِقي ِمه ،وتظ ّل ترسّخها في أساليب تعاملها مع النشء.
ّ
لكن تجدر اإلشارة إلى ّ
السن وفي المستويات التعليميّة يتقلّص التفاوت
أن المعاينة الميدانيّة كشفت أنّه كلّما تق ّدم الطالب الذكور في
بينهم وبين الطالبات ،وذلك يعود إلى ّ
أن الشابّ يتزايد لديه الشعور بروح المسؤولية ،فيسعى إلى االجتهاد والتعامل مع الوقت
ومع الدراسة بأكثر "عقالنية".
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كما يجدر التنويه أيضا إلى ّ
أن تركيزنا على متغيّر النوع االجتماعي كعامل مف ّس ٍر أساسي للتفاوت في المردود الدراسي ال يعني
غياب تأثير متغيّرات أخرى اختبرتها الدراسةُ وأُشير إليها في الجداول أعاله ،مثل الوضع الما ّدي لألسرة والمستوى التعليمي
للوالديْن ونوع السكن ومنشأ األسرة ،لكنّها ال تبدو ذات تأثير قو ّ
ي إذا ما قارنّاها بمتغيّر التنشئة االجتماعيّة المستلهم من الثقافة
السائدة القائمة على التربية الفارقيّة والتقسيم الجنسي لالدوار والوظائف في المجتمع .أ ّما تلك المتغيّرات المتّصلة بكيفيّة قضاء
الوقت ،وأوقات المذاكرة ،وارتياد المكتبات ،وممارسة الهوايات ،فيمكن القول إنّها تمثّل بدورها متغيّرات تابعة لمتغيّر رئيس،
وهو التنشئة الفارقيّة كما بينّا ذلك أعاله.

خاتمـة
تناولت الدراسةُ ظاهرة التفاوت في المردود الدراسي بين الطالب من الجنسيْن ،وحاولت االنطالق من فرضيّة مؤ ّداها ّ
أن القيم
والمثل والتصوّرات والنماذج الثقافية التي يت ّم تمريرها إلى األبناء  -سواء بشكل عفوي أو مقصود ،وسواء ت ّم بطريقة ظاهرة أو
خفيّة -لها تأثير مباشر على مظاهر حياتهم اليومية ،ونتائجهم الدراسية .بمعنى آخر ،افترضت الدراسة ّ
أن للمتغيّرات الثقافية
المتّصلة بأسلوب التنشئة االجتماعية القائمة على التفرقة بين الجنسيْن تأثيرا واضحا أفضى إلى التميّز النسبي للطالبات على
حساب الطالب.
لقد حاولت هذه الدراسة أن تبيّن أثر التربية األسرية والتنشئة االجتماعية التباينية المؤسَّسة على التفرقة بين الجنسيْن على المردود
الدراسي للطالب والطالبات بجامعة الملك فيصل ،وهي حقيقة أ ّكدتها الدراسة الميدانيّة ،حيث بدا تف ّوق الطالبات واضحا من خالل
لكن ذلك ال ينفي وجود بعض الحاالت من الذكور التي لم تخضع لهذا الحكم وأفلت ْ
ما كشفت عنه المع ّدالت التراكميّةّ ،
َت من العوامل
السالبة التي يمكن أن تؤثّر على مردوده الدراسي.
وقد اختار الباحث في تفسير ظاهرة التفاوت في المردود الدراسي بين الجنسيْن اعتماد منهجيّة تقوم على أساس اإلقرار بتع ّدد
المتغيّرات ،وإذا كان التركيز قد انصبّ على متغيّر النوع االجتماعي وما يتولّد عنه من متغيّرات أخرى تؤثّر بدورها في المردود
الدراسيّ ،
فنن ذلك ال يعني استبعاد عوامل أخرى .وهذا يعني أيضا عدم استبعاد النظريات األخرى التي تُقِ ّر بوجود ع ّدة فوارق
وتمايزات في مستوى التركيبة النفسية والذهنيّة لإلناث والذكور.
لقد حاولت هذه الدراسة ،ومن خالل ما تو ّ
صلت إليه من نتائج أن تفسّر ظاهرة التفاوت في المردود الدراسي بين اإلناث والذكور
بمؤسسة جامعية في مجتمع عربي إسالم ّي وهي جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية باعتماد مقاربة النوع االجتماعي،
أن تنبّه إلى بعض الصعوبات التي يواجهها الطالب الذكور في مستوى التحصيل الدراسي بسبب أساليب التنشئة ،وهذا من شأنه
أطراف العمليّة التعليميّة على التد ّخل اإليجابي لالخذ بأيديهم ،كي يكون تركيزهم في الدراسة أكبر ،وذلك من
أن يساعد مختلفَ
ِ
أجل تحقيق النتائج التي تخدمهم ،وتخدم مجتمعهم ووطنهم.

المراجع:
أوالً :المراجع باللغة العربية

 آل عمرو( ،محمييد) ،)1114( ،العوامييل المؤثرة في مواظبيية الطالب من وجهيية نظر الطالب المنتظمين وغير المنتظمينوأثر ذلك على تحصيلهم الدراسي ،مجلة التعاون ،العدد ( ،)18ص ص .161-141
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 بريغز (آسيييا) و بورك (بيتر) ،)1111( ،التاريت االجتماعي للوسيييائط من غتمبورغ إلى االنترنت ،ترجمة مصيييطفى محمدقاسم ،عالم المعرفة ،عدد.31
 بورديو( ،بيار) و كلود باسيييرون (جون) :)1116( ،إعادة اإلنتاج ،في سيييبيل نظرية عا ّمة لنسيييق التعليم ،)1861( ،ترجمةماهر تريمش ،المنظمة العربية للترجمة ،الطبعة األولى ،بيروت.
 خيرهللا( ،سعيد) ( ،)1881بحوث نفسية وتربوية ،دار النهضة ،بيروت.، الدرويش (الحبيب) : )1111( ،دراسيييييات في قضيييييايا التنشيييييئة والتمكين واالندماج بتونس ،جامعة صيييييفاقس ،كلية اآلدابوالعلوم اإلنسانية ،مطبعة التّسفير الفنّي ،تونس.
 الزعبي( ،فالح) ،)1111( ،عالقية أنمياط التنشييييييئة األسييييييرية بدافعية اإلنجاز لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،عمان ،األردن.

 السييفياني( ،عبدهللا بن مسييتور) ،)1117( ،أسيياليب المعاملة الوالدية والتفاعل السيييلوكي لدى تالميذ دور التوجه االجتماعيوتالميذ المرحلة المتوسطة العاديين بالمملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،م ّكة.
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