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إليزابيث باكنـر هي أستاذة مساعدة يف برنامج التعليم العايل مبعهد أونتاريو للدراسات الرتبوية ( )OISEيف جامعة تورنتو .يفحص بحثها
القضايا املتعلقة بالسياسة العامة يف التعليم ،مبا يف ذلك الخصخصة والتدويل .إليزابيث لديها خربة إقليمية كبرية يف منطقة الرشق
األوسط وأفريقيا.

امللخص التنفيذي
تبحث ورقة العمل هذه أداء الطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض يف املدارس الثانوية بدولة اإلمارات العربية املتحدة .من خالل
االعتامد عىل بيانات  2015 PISAلتقييم األداء األكادميي للطلبة اإلماراتيني يف الرياضيات والعلوم والقراءة ،تم تصنيف أداء الطلبة وفقاً
لخصائص رئيسية تتعلق باملدرسة والطالب ،مبا يف ذلك :الرثوة العائلية ،ونوع الجنس ،والقطاع املدريس ،واإلمارة .وقد وضّ حت النتائج بأن
اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض يحققون نتائج أﺳوأ بكثري ﻣن أﻗراﻧﮭم ذوي الدخل املتوسط والعايل ،وأن فجوة الرثوة بني نقاط التجزئة
الخمسة الرئيسية العليا والسفىل هي أكرب من فجوة األداء املوجودة بني اإلناث والذكور .وهذا يؤكد بأنه عىل الرغم من االهتامم الكبري
املبذول تجاه تقليص فجوة األداء املوجودة بني الذكور واإلناث ،فإن «الفجوة األخرى» – فجوة الرثوة ،او الحالة املادية  -تستحق االهتامم
أيضا .وتوضح نتائج الدراسة أيضا بأن هناك خصائص أخرى التي تؤثر عىل أداء الطلبة :فأداء الذكور ذوى الدخل املنخفض أسوأ من أداء اإلناث
ذوات الدخل املنخفض ،بينام تخدم املدارس الخاصة بشكل عام الطلبة ذوي الدخل املنخفض بشكل أفضل .ومع ذلك ،هناك اختالفات هامة
يف األداء يف جميع أنحاء اإلمارات ،حيث تقوم اإلمارات الشاملية بخدمة الطلبة ذوي الدخل املنخفض يف املدارس العامة بشكل أفضل
مقارنة بإمارة ديب ،ويبدو أن الطلبة ذوي الدخل املنخفض يستفيدون أكرث من وجودهم يف املدارس الخاصة بإمارة ديب .إن النصف الثاين
من ورقة العمل يقوم بفحص البيئات املنزلية واملدرسية للطالب ذوي الدخل املنخفض يف دولة اإلمارات ،وتم التوصل إىل أن الطالب
ما سلبيًا من املعلمني واألقران .وتوضح هذه الورقة بأن
ذوي الدخل املنخفض غالباً ما يكونون غري مرتاحني داخل املدرسة ،ويتلقون اهتام ً
الطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض ال يحصلون عىل خدمات جيدة من النظام املدريس الحايل ،ويجب تغيري ذلك حتى تتمكن السياسات

القامئة من تلبية االحتياجات املتميزة لهذه الرشيحة من الطلبة.
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نظرة عامة
يف جميع أنحاء العامل ،مييل الطلبة من العائالت ذوي الدخل املنخفض إىل تحقيق أداء أقل داخل املدارس مقارنة بالطلبة من فئة العائالت
املحظوظة اقتصاديًا ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة ليست إستثناء عن هذه الدول ( Luscheiو  2009 ، Chudgar؛ منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية  2015 ،أ) .ومع ذلك ،وبسبب األقاويل النمطية الشائعة عىل نطاق واسع بأن اإلماراتيني أثرياء ويستفيدون استفادة كاملة من
السياسات الحكومية واإلعانات املالية ،فإنه يتم التغايض عن الطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض يف وسائل اإلعالم والسياسة العامة.
لقد جادل الباحثون يف املنطقة بأن هناك حاجة لفهم عوامل الخطر التي تؤثر عىل الطلبة يف دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أفضل،
وأكّدوا بأن الفقر ونقص دعم أولياء األمور يجب اعتبارهام منبئات مهمة للنتائج التي سيحققها الطلبة ( Kellerو  .)2014 ،Al-Hendawiوتبحث
ورقة العمل هذه يف نتائج تعلّم الطلبة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل طرح السؤال :ما هو مستوى أداء الطلبة اإلماراتيني
ذوي الدخل املنخفض داخل املدارس الثانوية؟ وتقوم ببحث أداء الطلبة اإلماراتيني البالغني من العمر  15عاما يف برنامج تقييم الطلبة
مم لقياس مهارات الطلبة يف القراءة والرياضيات والعلوم .لرضورة الهدف من هذا التقييم،
الدويل ( ،)PISAوهو تقييم دويل موحد مص ّ

سأركز بشكل خاص عىل املواطنني اإلماراتيني ،وأقوم مبقارنة أداء الذكور واإلناث يف املدارس العامة والخاصة يف جميع اإلمارات السبع،
من أجل دراسة تجارب الطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض داخل املدرسة وإنجازهم األكادميي.
وتؤكد النتيجة الرئيسية التي تم التوصل إليها ،بأن هناك فجوة كبرية للغاية يف األداء بني اإلماراتيني ضمن نقاط التجزيء األفقر مادياً
(األفقر  )20%ونقاط التجزيء األغنى مادياً (األغنى  )20%يف حقل الرثوة .وتعد هذه الفجوة كبرية أو أكرب من فجوة األداء بني الجنسني يف
ماديت الرياضيات والعلوم ،وتشكل حوايل  80٪من فجوة األداء بني الجنسني يف مادة القراءة .وعالوة عىل ذلك ،تشري التقييامت اإلضافية
إىل أن الطلبة ذوي الدخل املنخفض غالباً ما يكونوا غري مرتاحني يف املدرسة ،ومن املرجح أن ال يحصلوا عىل اهتامم إيجايب كبري من
املعلمني واألقران .ومع ذلك ،ليس هناك الكثري من االهتامم بالسياسات املوجهة نحو الطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض أو مبادرات
حول كيفية مساعدتهم عىل تحقيق النجاحات املطلوبة داخل املدرسة .يف الوقت الحايل ،إن الرتكيز منصب كثريا ً عىل تقليص الفجوة
القامئة بني الذكور واإلناث يف التعليم ،وتجادل هذه الورقة بأن هناك فجوة أخرى  -فجوة الرثوة – التي تستحق االهتامم أيضا .وتؤكد
نتائج هذا البحث بأن املدارس املوجودة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ال تخدم بالوقت الحايل الطلبة ذوي الدخل املحدود .وبنا ًء عىل

ذلك ،يجب إيجاد حل جذري لهذه املشكلة بحيث تتمكن السياسات من مخاطبة االحتياجات املتميزة للطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض.

من هم اإلماراتيون ذوي الدخل املنخفض؟
يعيش ما يقارب من  9.2مليون شخص يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،لكن فقط  10٪منهم من فئة املواطنني اإلماراتيني (World
 .)2018 ،Population Reviewبشكل عام ،مييل املواطنون اإلماراتيون إىل الحصول عىل دخل أعىل مقارنة بغري املواطنني (انظر امللحق أ).
تظهر اإلحصائيات الوطنية من مسح لسوق العمل يف عام  2008بأن متوسط الدخل السنوي لإلماراتيني هو  216،000درهم مقارنة بالعديد
من غري املواطنني ،الذين يختلف متوسط دخلهم باختالف مستوى تعليمهم ،وبلدهم األم ،ومهنتهم ( .)Tong، 2010وقد أظهرت الدراسات
االستقصائية لسوق العمل الوطنية أن الغربيني يف املتوسط يحصلون عىل دخل أعىل من اإلماراتيني ،يف حني أن املغرتبني من مناطق
العامل األخرى ،مبا يف ذلك الرشق األوسط وأفريقيا وآسيا يحصلون عىل دخل أقل (.)2010 ،Tong
ومع ذلك ،ليس كل املواطنني أثرياء ،وترتاوح معدالت دخل االماراتيني داخل الدولة .ويف الواقع ،إن االفرتاض بأن جميع اإلماراتيني يتمتعون
بامتيازات اقتصادية كبرية بإمكانها أن تؤثر سلبياً عىل فئة املواطنني ذوي الدخل املنخفض ،ألنه يتم التغايض عنهم عند وضع السياسات
العامة .وقد يواجه الطلبة من ذوي الدخل املنخفض تحديات خاصة يف التعليم ،مبا يف ذلك الحاجة إىل دخول سوق العمل بوقت مبكر ،أو
تحديات سلبية أخرى مثل نقص املوارد التعليمية داخل املنزل .وقد يواجهون تحديات إضافية أخرى تتعلق بأسباب كونهم من ذوي الدخل
املنخفض ،مثل كونهم من منزل وحيد الوالدين .بشكل عام ،من املرجح أن تحتاج هذه الفئة من الطالب إىل دعم إضايف حتى يتمكنون من
تحقيق النجاحات األكادميية املطلوبة .لذلك ،من املهم جدا ً التوصل إىل فهم جيد حول أدائهم األكادميي وتجاربهم داخل املدرسة.

عن دخل أرسهم بشكل مبارش ،ولكن تم استخدام مؤرش املمتلكات املنزلية كدليل لرثوة العائلة .وبسبب طبيعة البيانات ،فإن تعريف الدخل
املنخفض املستخدم يف هذا التحليل هو نسبي .من أجل القيام بهذا التحليل ،أقوم بجمع جميع الطلبة الذين شملهم االستطالع يف دولة
اإلمارات  -مبا يف ذلك املواطنني وغري املواطنني – ضمن نقاط التجزيء االحصايئ لرشيحة الدخل .ويوضح الشكل رقم  ،1أنه من املرجح أن
يتم العثور عىل الطلبة اإلماراتيني يف نهاية الجزء العلوي من الجدول .وبينام نتوقع أن يكون  40٪من اإلماراتيني يف الحقلني العلويني
للتجزيء اإلحصايئ ،إال أن نسبة  59٪من اإلماراتيني تواجدوا يف النسبة األعىل  40٪عىل املستوى الوطني ،يف حني فقط  22٪من غري
اإلماراتيني تواجدوا يف الحقلني العلويني األوائل للتجزيء اإلحصايئ .وباملثل ،يف نهاية الجزء السفيل من الجدول ،إذا كانت التوزيعات
متساوية ،فإننا نتوقع أن يتواجد  ٪04من اإلماراتيني يف الحقلني السفليتني من التجزيء اإلحصايئ .لكن يف الواقع ،تبني أن فقط  ٪ 32من
املواطنني اإلماراتيني هم يف الحقلني السفليني ،مقارنة بغري املواطنني بنسبة  .٪ 65يوضح هذا الشكل توزيع الرثوة النسبي ،ويشري إىل
حقيقة أن جميع الطالب اإلماراتيني الذين يبلغون من العمر  15عاما يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،يتمتعون برثاء أكرب يف املتوسط.
ومع ذلك  ،فإن  ٪11من الطالب اإلماراتيني هم من الرشيحة االحصائية األدىن للتجزيء اإلحصايئ يف حقل الرثوة ( ٪20 -1عىل الصعيد
الوطني) ،و  ٪21تواجدوا يف التجزيء اإلحصايئ الثاين ( .)٪40 - 21وهكذا ،يشكل اإلماراتيون نسبة  ٪32من أفقر  ٪40من طلبة مرحلة

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

لقد قمت باستخدام بيانات مسح وتقييم  2015 PISAللطلبة لبحث العالقة بني الرثوة العائلية واإلنجاز األكادميي .االستطالع ال يسأل الطلبة
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الثانوية بدولة اإلمارات .وسأقوم يف هذه الورقة ،بتعريف املواطنني اإلماراتيني ذوي الدخل املحدود عىل أنهم الطلبة يف األرس التي
تقع يف رشيحة األسفل  ٪04من رشيحة الدخل القومي .من املحتمل أن يكون لدى اإلماراتيني يف هذين الحقلني السفليني للتجزيء
اإلحصايئ موارد عائلية أقل ،مام قد يعيق عملية تعليمهم ،ومن الجدير التحقيق يف مدى نجاحهم داخل املدارس مقارنة بنظرائهم
الطلبة األثرى منهم.
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الشكل رقم  :1توزيع الطالب اإلماراتيني واملغرتبني وفقا للتجزيء اإلحصايئ للرثوة ()WIQ
باإلضافة إىل ذلك ،عىل الرغم من االختالفات الكبرية بني اإلمارات السبعة ،مع وجود تصورات بأن إماريت أبو ظبي وديب أكرث ثرا ًء من اإلمارات
الشاملية ،توصلت إىل أن اإلماراتيني من ذوي الدخل املنخفض موجودون يف جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة .وبالرغم من أن
نسبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض هي أعىل قليالً يف عجامن والشارقة وأم القيوين ،إال أن هذه اإلمارات أصغر من حيث عدد السكان.
بالواقع ،ما يقرب من  40٪من جميع الطلبة اإلماراتيني من ذوي الدخل املنخفض يتواجدون يف أبوظبي و  15٪يف ديب ،مام يشري إىل
وجود طلبة إماراتيني من ذوي الدخل املنخفض يف جميع أنحاء الدولة (انظر الجدول .)1

توزيع اإلماراتيني من ذوي الدخل املنخفض حسب القطاع
باإلضافة إىل ما تقدم ،توصلت إىل أن اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض موجودين يف املدارس الحكومية والخاصة .يبني الجدول  2نسبة
املواطنني من ذوي الدخل املنخفض املسجلني يف القطاع الخاص .ووفقاً للبيانات ،فإن  73٪من جميع اإلماراتيني من ذوي الدخل املنخفض
مسجلني يف املدارس الحكومية ،مقارنة بـ  74٪من اإلماراتيني من ذوي الدخل املتوسط والعايل .وهذا يشري إىل أن كالً من املدارس
العامة والخاصة بحاجة إىل إسرتاتيجيات لتلبية االحتياجات التعليمية للطلبة االماراتيني من ذوي الدخل املحدود .من أحد اآلثار املرتتبة عن
الفجوة األخرى :بحث االنجاز االكادميي للطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض
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هذا التحليل هو أنه قد ال يكون من الواضح عىل الفور من هم اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض – عىل سبيل املثال ،ليس بالرضوري أن
يكونوا يف املدارس الحكومية أو الخاصة .ومع ذلك ،لقد قمت أيضاً ببحث توزيع الطلبة من ذوي الدخل املنخفض داخل القطاعات الخاصة
يف كل إمارة من اإلمارات.
ومع ذلك ،تجدر اإلشارة أيضا إىل أن تركيزات الطلبة اإلماراتيني يف املدارس الخاصة تختلف بشكل كبري بني اإلمارات السبع .بالنسبة إىل أبو
ظبي وديب والشارقة ،حيث تقوم املدارس الخاصة بتعليم نفس النسبة تقريبًا من الطلبة من ذوي الدخل املنخفض مقارنة بطلبة ذوي

الدخل املتوسط والعايل .بالنسبة إلمارة ديب ،من األرجح أن تخدم املدارس الخاصة العائالت املتوسطة والعالية الدخل .هذا هو االتجاه
ما عىل التعليم ،فإنها متيل أيضً ا إىل قبول الطلبة
املحيل السائد عرب جميع اإلمارات ،والذي يبني أنه نظ ًرا ألن املدارس الخاصة تفرض رسو ً
من العائالت املتمكنة اقتصاديًا القادرين عىل دفع رسوم أعىل ،وتعد هذه أحد العوامل املرتبطة بارتفاع مستويات التحصيل اإلجاميل يف
املدارس الخاصة ( Robertو 2008 ،Dronkers؛  Avramو  .)2010 ،Dronkersوباملقابل ،يف عجامن ورأس الخيمة والفجرية ،من املرجح أن
جلني يف املدارس الخاصة بشكل أكرب مقارنة باملدارس العامة .وهذا اتجاه مثري لالهتامم ،بالنظر
يكون الطلبة من ذوي الدخل املنخفض مس ّ

ما دراسية ،وتثري أسئلة مهمة تتعلق بالسياسات حول طبيعة ونوعية هذه املدارس
إىل حقيقة أن معظم املدارس الخاصة تتقاىض رسو ً
الخاصة :ما هي طبيعة هذه املدارس الخاصة؟ ما هي املناهج الدراسية التي تقوم بتدريسها للطلبة؟ ما هي مؤهالت معلميهم؟ من
يحرض هذه املدارس وألي سبب من األسباب؟ وما هي الرسوم الدراسية؟ يجب أن تحقق البحوث املستقبلية يف هذه األسئلة بالنسبة
لإلمارات الشاملية ،للمساعدة يف التأكد من أن املدارس الخاصة يف هذه املناطق تخدم الطلبة من ذوي الدخل املنخفض.

الجدول رقم  :1توزيع اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض
)جميع اإلماراتيني (%

النسبة االجاملية لجميع الطالب يف الدولة
)جميع اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض (%

أبوظبي

22%

40%

ديب

21%

15%

الشارقة

29%

20%

عجامن

29%

8%

أم القيوين

27%

2%

رأس الخيمة

21%

9%

الفجرية

22%

6%

االمارة

الجدول رقم  :2توزيع اإلماراتيني يف القطاعني العام والخاص
اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض يف %
املدارس الخاصة

اإلماراتيني ذوي الدخل املتوسط والعايل %
يف املدارس الخاصة

أبوظبي

28%

26%

ديب

44%

49%

الشارقة

30%

27%

عجامن

42%

17%

أم القيوين

3%

5%

رأس الخيمة

22%

8%

الفجرية

14%

5%

االمارة

كيف هو أداء اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض يف نهاية مرحلة الدراسة الثانوية؟
يستكشف هذا القسم أداء الطلبة اإلماراتيني ،من ذوي الدخل
املنخفض ،يف التقييامت الدولية املوحدة عند نهاية املرحلة

مالحظة تقنية عن PISA

لقد اعتمدت عىل بيانات من  2015 PISAملقارنة األداء األكادميي

 PISAهــو امتحــان موحــد دول ًيــا يختــر مهــارات ومعــارف

بشكل عام ،يكون أداء الطلبة يف دولة اإلمارات أقل قليالً من

بلــدًا واقتصاديــات يف ثالثــة مواضيــع دراســية ،هــي:

املتوسط الدويل ،ويكون متوسط درجات الطلبة من غري املواطنني

الرياضيــات والقــراءة والعلــوم .بالنســبة لدولــة اإلمــارات

أعىل من الطلبة اإلماراتيني .تم تحديد املتوسط الوطني للعبور

العربيــة املتحــدة ،شــارك مــا مجموعــه  13،431طﺎﻟب ﻲﻓ

بـ 500؛ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،املتوسطات الوطنية

االمتحــان 5980 ،كانــوا مــن املواطنــن االماراتيــن (،)45%

هي :الرياضيات ( )427؛ العلوم ( )437و القراءة ( ،)434يف حني أن

و  )55%( 7451مــن غــر املواطنــن .تــم تصميــم االمتحــان

املتوسطات الوطنية لإلماراتيني هي :الرياضيات ()387؛ العلوم

بحيــث يتــم متثيــل جميــع اإلمــارات الســبع ،مــا يعنــي أنــه

( )394والقراءة ( .)393ومع ذلك ،فيام بني الطلبة اإلماراتيني ،هناك

ميكــن تقســيم النتائــج عــى مســتوى اإلمــارة ،يف كل مــن

اختالفات مهمة يف تحصيل الطلبة ،ويعد أداء الطلبة اإلماراتيني من

القطاعــن العــام والخــاص .تــم توحيــد التقييــم مبتوســط

ذوي الدخل املنخفض أقل بكثري من املعدل الوطني مقارنة ببقية

وطنــي قــدره  500وانحــراف معيــاري مبعــدل  100نقطــة

الطلبة اإلماراتيني.

تقريبًــا.

للطلبة اإلماراتيني من ذوي الدخل املنخفض مع بقية أقرانهم.

مــا يف أكــر مــن 72
الطــاب الذيــن تبلــغ أعامرهــم  15عا ً

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

الثانوية يف ثالثة مواضيع أساسية :الرياضيات والقراءة والعلوم.
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يبني الجدول  3متوسط أداء الطلبة اإلماراتيني يف كل موضوع من مواضيع  ، PISAمص ّنفني حسب التجزيء اإلحصايئ لرثوة الدخل .وتشري
رشيحة التجزيء اإلحصايئ األوىل للرثوة ( )WIQ1إىل فئة الطالب الذين يقعون يف أفقر  20٪من املواطنني اإلماراتيني ،يف حني أن رشيحة
التجزيء اإلحصايئ األغنى ( )WIQ5متثل فئة األغنى  20٪من الطلبة اإلماراتيني .كام هو متوقع ،يوضح الجدول بأن متوسط األداء يف PISA
يرتفع مع زيادة الرثوة العائلية .متوسط درجة الرياضيات بني اإلماراتيني من ذوي الدخل املنخفض هو  ،356مقارنة مبتوسط  400لإلماراتيني
يف التجزيء اإلحصايئ لذوي الدخل العايل ،وهو فارق يبلغ نصف معدل لالنحراف املعياري تقريباً .الفجوات كبرية ايضاً يف كل من القراءة
والعلوم.
الجدول  :3متوسط نقاط  ، PISAبحسب التجزيء اإلحصايئ للرثوة ()WIQ
WIQ1

WIQ2

WIQ3

WIQ4

WIQ5

مستوى املوارد

الرياضيات

356

371

385

394

400

القراءة

350

374

390

403

408

العلوم

362

381

393

402

405

األهم من ذلك ،فجوة األداء يف  PISAيتأثر بتأثري الدرجات املنخفضة التي يحققها الطلبة يف التجزيء اإلحصايئ لرشيحة األفقر ماديا.
وقد ال يكون هذا هو واقع الحال؛ فعىل سبيل املثال ،من املحتمل أن تكون للمكاسب يف الرثوة العائلية عالقة مبارشة عىل أداء الطلبة؛
وإذا كان األمر كذلك ،فقد نتوقع أن تكون الفجوة بني التجزيء اإلحصايئ للطالب األفقر والتجزيء اإلحصايئ للطلبة من فئة الدخل املتوسط
متشابهة تقريبًا مع الفجوة بني التجزيء اإلحصايئ للطالب من فئة الدخل املتوسط والعايل .بالواقع ،تظهر البيانات بأن الفجوة أكرب بكثري

408

403
400

390
394

380

374

385

371

356
350

الفجوة األخرى :بحث االنجاز االكادميي للطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض
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WIQ5

WIQ4

WIQ3
القراءة

WIQ2

WIQ1

360

متوسط درجات PISA

400

420

340
320

الرياضيات

الشكل رقم  .2متوسط درجات  - PISAاإلماراتيني حسب التجزيء اإلحصايئ للدخل ()WIQ
يف الرشيحة السفىل من الجدول .عىل سبيل املثال ،يوضح الشكل  2متوسط درجات الطالب اإلماراتيني يف ماديت الرياضيات والقراءة وفقاً
للتجزيء اإلحصايئ للدخل ،ويظهر هذا الشكل بوضوح أن الطلبة يف التجزيء اإلحصايئ لرشيحة الدخل األدىن يحققون نتائج أسوء بكثري من
بقية زمالئهم اإلماراتيني.
وباإلضافة إىل ذلك ،يوضح الشكل بأن الفرق بني الرشيحتني الرابعة والخامسة للتجزيء اإلحصايئ ملادة القراءة ليست سوى خمس نقاط،
وهذا ال يكاد يؤثر .ولكن ،الفجوة بني التجزيء اإلحصايئ السفىل والثانية هي  42نقطة  -أي أعىل مبا يقارب خمسة أضعاف .تشري النتائج
إىل أن دخل األرسة اإلضايف ال يرتبط بأداء أفضل للطلبة اإلماراتيني األغنياء ،ولكن ،يف الجانب األدىن لحقل الرثوة ،فإن دخل األرسة له تأثري
أكرب بكثري عىل أداء الطلبة.

فجوة الرثوة يف املنظور النسبي
ما هو حجم فجوة الرثوة بني الطلبة اإلماراتيني من مختلف رشائح الرثوة مقارنة بأنواع التباينات األخرى يف التحصيل األكادميي؟ يوضح
الشكل رقم  3الفجوة القامئة عىل الرثوة بالنسبة ألداء الطلبة مقارنة بفجوة األداء بني الجنسني يف جميع املواضيع الثالثة .تم احتساب

80
70

70

42

الفوارق يف نتائج اختبار PISA

58

60
50

44

43

40
30

23

20
10
0
القراءة

العلوم
فجوة الجنس

الرياضيات

فجوة الرثوة

مالحظة :فجوة الرثوة تم تعريفها عىل أنها الفرق بني التجزيء اإلحصايئ األعىل والتجزيء اإلحصايئ األدىن للرثوة.

الشكل رقم  :3فجوات الرثوة ونوع الجنس عىل PISA
فجوة الرثوة عىل أنها الفرق بني الطلبة يف رشيحة الرثوة العليا والطلبة يف رشيحة الرثوة األدىن ،يف حني تم احتساب الفجوة بني
الجنسني عىل أنها الفرق بني درجات اإلناث والذكور .وتشري النتائج بأن األرقام إيجابية ،ألن الطالبات يتفوقن باستمرار عىل نظرائهم الذكور
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف جميع املواضيع الثالثة؛ وباملثل ،الطلبة اإلماراتيني من فئة األغنياء يحققون نتائج أفضل من زمالئهم
املواطنني من ذوي الدخل املنخفض .ويوضح الشكل بأن التفاوت القائم عىل الرثوة يكاد يكون أكرب مرتني يف الرياضيات من التفاوت بني
الجنسني ( 44نقطة إىل  32نقطة) .بالنسبة للقراءة ،فجوة الرثوة هي  58نقطة ،مقارنة بالفجوة القامئة عىل أساس نوع الجنس واملتمثلة
بـ  70نقطة ،ويف مادة العلوم الفجوة متشابهة جدا ( 43نقطة بالنسبة لفجوة الرثوة مقارنة بـ  42نقطة للفجوة بني الجنسني) .وبالرغم من
حقيقة أن هذه الفجوة كبرية ،حيث متثل انحراف مبعدل نصف تقريبًا يف األداء ،إال أن هناك القليل من االهتامم بالسياسة التي تركز عىل

ضعف أداء اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض أو احتياجاتهم املتميزة داخل نظام التعليم.

الجزء األول :أداء اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض حسب نوع الجنس والقطاع
واإلمارة
ميكن أن تؤثر العديد من العوامل عىل أداء الطلبة داخل املدرسة ،مبا يف ذلك طبيعة الهجرة ،واللغة املستخدمة داخل املنزل ،ونوع
الجنس ،والحالة االجتامعية واالقتصادية ،وغريها من العوامل .ويف حني أن الكثري من البحوث حول عوامل الخطر املرتبطة باإلنجاز األكادميي
املنخفض للطلبة تجرى يف أمريكا الشاملية وأوروبا ،فقد جادل الباحثون بأنها قابلة للتطبيق أيضاً يف سياق دول مجلس التعاون الخليجي
( Kellerو  .)2014 ،Al-Hendawiعىل وجه الخصوص ،يجادل  Kellerو  )2014( Al-Hendawiأنه يف سياق دول مجلس التعاون الخليجي ،ينبغي
اعتبار انخفاض مستويات تعليم الوالدين ،ونقص دعم أولياء األمور للتعليم ،والنوع االجتامعي (كون الطالب ذكرا ،عىل سبيل املثال) عوامل
محتملة لضعف اإلنجاز العلمي (ص  .)3أقوم يف هذا القسم بدراسة اإلنجاز العلمي للطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض يف مختلف
وقد توصلت إىل أن معدل إنجاز بعض الطالب اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض يسء بشكل خاص ،خصوصاً بالنسبة لفئة الذكور .وبالوقت
ذاته ،توضح بأن أداء الطلبة االماراتيني ذوي الدخل املحدود يف املدارس الخاصة هو أفضل من نظرائهم يف املدارس الحكومية.
الجدول رقم  :4معدالت اإلماراتيني يف اختبار  ، PISAوفقا للتجزيء اإلحصايئ للرثوة والنوع االجتامعي
WIQ1

WIQ3

WIQ2

WIQ5

WIQ4

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

الرياضيات

347

367

360

382

474

394

383

401

388

409

القراءة

319

386

338

409

356

419

363

432

370

437

العلوم

344

385

360

402

373

409

379

418

382

422
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االختالفات القامئة عىل نوع جنس الطالب
متكنت الفتيات يف دولة االمارات العربية املتحدة ،طيلة العقدين املاضيني تقريبا ،من تحقيق نتائج أفضل يف املتوسط مقارنة بزمالئهم
الذكور يف اختبار التقييم املوحد ( 2001 ،AlKhateeb؛  2012 ، Egbert؛ 2012 ، Ridge؛ .)2014 ، Ridgeكام أنهن يتخرجن من مرحلة الدراسة
الثانوية ويواصلون تعليمهن العايل مبعدالت أعىل ( Ridgeو  .)2011 ،Abdullaورمبا من غري املستغرب أن تظهر بيانات  2015 PISAبأن يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تتمكن الفتيات من تحقيق نتائج أعىل بكثري مقارنة بزمالئهم الذكور يف جميع املواضيع الثالثة التي يتم
اختبارهم فيها.
يبني الجدول  4بأن أداء الذكور أسوء بكثري من أداء اإلناث يف جميع املجاالت ،وهو ما يتامىش مع نتائج البحوث السابقة .كام يوضح الجدول
العالقة بني النوع االجتامعي والدخل :أداء الذكور اإلماراتيني من ذوي الدخل املتدين هو أسوء بكثري من اإلناث ،ويعود السبب وراء تدين
مستويات اإلنجاز إىل حقيقة كون الذكور مييلون إىل تحقيق نتائج أسوء من اإلناث وحقيقة أن الطلبة اإلماراتيني من ذوي الدخل املنخفض
يحققون نتائج أسوأ من زمالئهم الطلبة يف التجزيء اإلحصايئ الوسطى والعليا .وعىل وجه الخصوص ،نرى أن الذكور اإلماراتيني ذوي
الدخل املنخفض لديهم مهارات قراءة ضعيفة بشكل خاص ،مقارنة باإلماراتيني اآلخرين .وعىل الرغم من حقيقة أن أداء الذكور أسوأ من
اإلناث يف اختبار  ، PISAفإن حجم الفجوة بني الجنسني هو تقريباً مامثل يف جميع األجزاء اإلحصائية .ومتكنت الطالبات من تسجيل حوايل 20
الجدول رقم  :5معدالت الطالب اإلماراتيني ،وفقا للتجزيء اإلحصايئ للرثوة  WIQوالقطاع املدريس
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الرياضيات

346

380
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404

379

404

388

411

392

418

القراءة

339

375

363

409

386

406

401

411

403

420

العلوم

353

384

371

414

389

407

399
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414

نقطة أعىل من الطالب الذكور يف جميع األجزاء اإلحصائية للرثوة يف مادة الرياضيات ،وحوايل  70 - 60نقطة أعىل يف مادة القراءة عرب
جميع األجزاء اإلحصائية للدخل.

قطاع املدرسة
من األسئلة املهمة التي تطرح حول السياسة العامة هو كيف تتمكن املدارس العامة من خدمة الطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض،
خصوصاً كون العديد من هذه األرس غري قادرة عىل تحمل تكاليف املدارس الخاصة .بهدف التحقق من الصلة بني دخل األرسة ،وقطاع
املدرسة ،واألداء ،يبني الجدول  5أداء الطالب يف برنامج  PISAاستنادا ُ إىل دخل الرثوة وقطاع املدرسة.وتشري النتائج إىل اتجاه واضح ،لكن
مثري للقلق :الطلبة اإلماراتيون يف املدارس الخاصة يحققون أداء أفضل مقارنة ببقية الطلبة من بقية مستويات الدخل .ولكن األمر األكرث
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الفوارق يف املعدالت يف اختبار PISA

الفجوة األخرى :بحث االنجاز االكادميي للطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض

زيادة معدالت املدارس الخاصة وفق  WIQللقراءة
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الشكل رقم  :4متوسط زيادة يف معدالت  PISAلطالب املدارس الخاصة ،وفقا للتجزيء اإلحصايئ للرثوة

WIQ2

WIQ1

0

الفوارق يف املعدالت يف اختبار PISA

10

زيادة معدالت املدارس الخاصة وفق  WIQللرياضيات

مثري للقلق ،هو حقيقة أن الفائدة املكتسبة من التعليم الخاص أكرث وضوحاً بني اإلماراتيني من ذوي الدخل املنخفض مقارنة بالطلبة ذوي
جلني يف املدارس الخاصة
مستوى الدخل املتوسط والعايل .عىل سبيل املثال ،يوضح الشكل  4أن الطلبة يف أدىن رشيحتني دخل املس ّ

يسجلون ما بني  45-35نقطة إضافية يف املتوسط يف امتحان الرياضيات يف اختبار  ، PISAيف حني الطلبة من فئة الدخل األعىل 60٪

جلني يف املدارس الخاصة .إن الفوائد التي يحصل عليها الطلبة اإلماراتيون
لتوزيع الدخل ،أيضاً يستفيدون ،بحوايل  20نقطة ،كونهم مس ّ

من ذوي الدخل املحدود نتيجة التحاقهم باملدارس الخاصة كبرية أيضاً يف القراءة ،وهذا أمر جدير باملالحظة ألنه هناك ميزة ضئيلة كونهم
جلني يف مدرسة خاصة فيام يتعلق بتوزيع الدخل (الفارق هو ما بني  20 -10نقطة) .وعىل النقيض من ذلك ،فيام بني الطلبة االماراتيني
مس ّ

من ذوي الدخل املنخفض ،فإن االلتحاق مبدرسة خاصة يرتبط مبتوسط زيادة تقارب  45 - 35نقطة إضافية.

ال تلقي التحليالت الوصفية التي تم إجراؤها الضوء بالرضورة عىل السبب وراء كون اداء الطالب ذوي الدخل املنخفض أفضل يف املدارس
الخاصة مقارنة بزمالئهم يف املدارس العامة .وميكن أن يكون السبب وراء ذلك تأثريات االختيار  -الطالب واألرس األكرث تحفي ًزا هم من يكونون
مسجلني يف املدارس الخاصة ،لكنه قد يعكس أيضً ا وجود بعض املشاكل داخل املدرسة ،مثل جودة املعلم ،أو التدريب ،أو التنظيم .لقد
حققت مجموعة كبرية من البحوث الوطنية ،يف العديد من الدول ،أولها الواليات املتحدة ،وأوروبا ،يف االختالفات القامئة عىل القطاع
وتحصيل الطلبة ( ، Hoffer ، Colemanو 1982 Kilgore؛  ، Lee ، Brykو 1993 Holland؛  .)2004 Dronkersتوضح نتائج هذه الدراسات بأن الطلبة
يف املدارس الدينية الخاصة يف الواليات املتحدة ،واملدارس الخاصة التي متولها الحكومة يف أوروبا ،يحققون نتائج أفضل من الطلبة
يف املدارس العامة .ومع ذلك ،فإن فوائد التعليم الخاص ال تنطبق بالرضورة عىل املدارس الخاصة غري الدينية واملستقلة (عىل سبيل
املثال ،الغري ممولة من الحكومة) .وعالوة عىل ذلك ،فإن اآلليات التي تعم بالفائدة عىل الطلبة يف املدارس الخاصة ليست قاطعة،
وتعتمد عىل السياق .عند دراسة  22دولة يف أوروبا ،توصل  Dronkersو  )2008( Robertاىل أن املزايا األكادميية للمدارس الخاصة تعود
يف املقام األول إىل الخلفيات العائلية للطلبة ،لكن الوضع داخل املدرسة هو أيضاً عامل توضيحي هام مرتبط باألداء الجيد للطلبة يف
املدارس الخاصة .وتتوافق هذه النتائج مع الحجج القامئة منذ زمن طويل حول أهمية املشاركة املجتمعية والجو املدريس الداعم يف
املدارس الدينية الخاصة يف الواليات املتحدة ( Colemanو  .)1987 ،Hofferإن البحوث أكرث محدودية يف دولة االمارات العربية املتحدة،
ومع ذلك ،تشري نتائج البحوث التي أجريت يف ديب إىل أن جودة املدارس الخاصة تتوافق بشكل وثيق مع الرسوم الدراسية ونوع املناهج
الدراسية (.)2017 ، Azzam
من خالل االعتامد عىل البيانات من ديب  ،يجادل  )2017( Azzamبأنه «حقيقة ال ميكن إنكارها» أن املدارس الخاصة األعىل مرتبة يف ديب
الجدول رقم  :6الرسوم املدرسية واألداء للمدارس الخاصة يف إمارة ديب ()2014 – 2013

الواليات املتحدة األمريكية  -الفئة 1

58139
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بريطانيا  -الفئة 1

48149
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0

0

الواليات املتحدة االمريكية  -الفئة 2
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9

اإلمارات العربية املتحدة

8905

0
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مالحظة :مقتبس من «إطار رسوم املدارس الخاصة بديب :مناقشة حاسمة»  ،عزام  ، 2017 ،مجلة البحوث يف التعليم الدويل  ، )2( 16 ،ص.130-115 .

ما أعىل (ص  .)120باستخدام بيانات من  ، )2017( Azzamويقدم الجدول  6بيانات حول متوسط الرسوم املدرسية
هي تلك التي تفرض رسو ً
يف ديب حسب نوع املناهج املدرسية واألداء بالنسبة للعام الدرايس  .2014 - 2013يوضح الجدول أن املدارس الخاصة يف ديب التي تم
تصنيفها عىل أن أدائها «متميز» رسومها الدراسية أعىل بنسبة حوايل  50٪تقري ًبا من تلك التي تعترب «جيدة»  ،والتي بدورها تتقاىض
حوايل ضعفي ما يقارب تلك املصنفة «مقبول» (انظر ،2017 Azzam:الصفحة  .)121باإلضافة إىل ذلك ،يبدو أن جودة املدرسة تعتمد أيضً ا
عىل نوع املناهج الدراسية .من األرجح أن يتم تصنيف املدارس الخاصة التي تتبع املنهج األمرييك وتلك للمملكة املتحدة الربيطانية عىل
أنها «متميزة» أو «جيدة» مقارنة باملدارس الخاصة التي تتبع املنهج الوطني اإلمارايت ،حيث يتم تصنيف فقط  15٪منها عىل أنها «جيدة»،
يف حني وال واحدة منها ص ّنفت عىل أنها «متميزة» .ومع ذلك ،فمن غري الواضح ما يفرس هذه االختالفات ،ومن املحتمل تفسريها من خالل
االختالفات يف الرسوم الدراسية والعوامل ذات الصلة ،مثل جودة املعلمني ودقة املناهج الدراسية ،وكذلك االختالفات يف نوعية الطلبة.
من الواضح أنه يف بعض أنحاء اإلمارات العربية املتحدة ،تحديدا ً ديب  ،تتمكن األرس من تحمل نفقات املدارس العالية الجودة وتقوم

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

الرسوم
)درهم إمارايت(

ممتاز
)(%

جيد
)(%

مقبول
)(%

غري مقبول
)(%

11

بتسجيل أطفالها يف مدارس خاصة معينة .ومع ذلك ،فإن هذا البحث ،الذي أجري يف ديب ،ال ميثل بالرضورة جميع اإلمارات ،والسيام
اإلمارات الشاملية حيث من املرجح أن يلتحق اإلماراتيون من الطبقة املتوسطة والعليا باملدارس الحكومية .لذلك ،يف جدول  ،7أقوم
الجدول رقم  :7املعدالت يف اختبار  PISAللمواطنني ذوي الدخل املنخفض ( WIQ1و  )WIQ2يف املدارس الخاصة ،بسحب املنهج الدرايس

املدارس الحكومية

املدارس الخاصة

املنهج

الرياضيات

القراءة

منهج وزارة الرتبية والتعليم

354

352

منهج وزارة الرتبية والتعليم

381

379

املنهج األمرييك

380

373

املنهج الربيطاين

422

431

املنهج الهندي  /أخرى

408

410

بتقييم متوسط درجات الطلبة اإلماراتيني ،من ذوي الدخل املنخفض ،يف امتحان  PISAبناء عىل نوع املناهج الدراسية .من الجدير بالذكر أنه
ال يوجد فرق كبري بني املدارس الخاصة التي تستخدم املناهج األمريكية مقابل تلك التي تستخدم املناهج الدراسية اإلماراتية ،يف حني أن
اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض املسجلني يف املدارس الخاصة الذين يستخدمون املنهج الربيطاين يحققون  60 - 40نقطة أفضل يف
اختبار  ، PISAوهو أمر مهم .ومن الجدير باملالحظة أيضً ا أنه عند املقارنة باملدارس العامة ،فإن املدارس الخاصة التي تستخدم املنهج
اإلمارايت ،تحقق معدل أفضل بنحو  30نقطة يف املتوسط  -مام يشري إىل أنه بالنسبة للطالب ذوي الدخل املنخفض ،هناك فوائد كونهم
يف مدرسة خاصة ال عالقة لها برصامة املناهج الدراسية .يف القسم التايل ،أقوم أيضً ا بفحص إنجاز الطالب يف اإلمارات السبع لفهم
الجدول رقم  .8معدالت الطالب املواطنني ذوي الدخل املنخفض ( WIQ1و  )WIQ2يف اختبار  ، PISAبحسب اإلمارة
االمارة

الفجوة األخرى :بحث االنجاز االكادميي للطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض

12

الرياضيات

القراءة

أبوظبي

359

357

ديب

379

377

الشارقة

371

379

عجامن

343

349

أم القيوين

356

348

رأس الخيمة

373

352

الفجرية

348

342

االختالفات عىل مستوى اإلمارة وتحديد ما إذا كانت ميزة املدرسة الخاصة موجودة يف جميع أنحاء الدولة أو يتم تحريكها من قبل اإلمارات
األكرث خصخصة ،مثل ديب.

االختالفات عرب اإلمارات
كنظام إتحادي ،هناك اختالفات كبرية يف الحجم والبنية االقتصادية والرتكيبة السكانية يف جميع اإلمارات السبع .ولذلك ،فإنه من الجدير
التحقيق يف كيفية أداء اإلماراتيني من ذوي الدخل املنخفض عرب مختلف اإلمارات .أقوم يف هذا القسم مبقارنة أداء الطالب يف اختبار
 PISAيف اإلمارات السبع ،وفقا للتجزيء اإلحصايئ لرثوة الدخل .يبني الجدول  8متوسط درجات الطالب االماراتيني ذوي الدخل املنخفض
يف ماديت الرياضيات والقراءة .يوضح الجدول وجود بعض االختالفات بني اإلمارات ،حيث أن أداء الطالب من ذوي الدخل املنخفض يف ديب
والشارقة هو أفضل مقارنة بأداء الطالب يف عجامن والفجرية ،الذي يعترب سيئ للغاية.

قطاع املدارس واإلمارة
يظهر الجدول رقم  8أﻋﻼه االختالفات يف متوسط إنجاز الطالب يف اختبار  PISAﻲﻓ اإلمارات السبع .ويوضح ،عىل وجه الخصوص ،بأن إماريت

ديب والشارقة لديهام أعىل الدرجات يف املتوسط مقارنة باإلمارات األخرى .ومع ذلك ،وكام هو موضح أعاله (انظر الجدول  ، )2فإن هاتني
اإلماراتني لديهام أيضً ا أعىل معدالت اإللتحاق باملدارس الخاصة بالنسبة للطالب املواطنني من ذوي الدخل املتوسط والعايل ،عىل وجه
الخصوص .من املهم معرفة ما إذا كان التباين يف جميع أنحاء اإلمارات هو بسبب معدالت تفاضلية يف األداء داخل املدارس الخاصة،
وبالتايل ،كيف تخدم مدارس القطاع العام اإلماراتيني ذوي الدخل املحدود .يظهر الجدول رقم  9درجات اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض
يف ماديت الرياضيات والقراءة يف اختبار  ، PISAحسب اإلمارة وقطاع املدرسة.
الجدول رقم  :9معدالت الطالب املواطنني ذوي الدخل املنخفض ( )WIQ2 & WIQ1يف اختبار  ، PISAبحسب اإلمارة والقطاع
القراءة

الرياضيات
االمارة
عام

خاص

عام

خاص

أبوظبي

353

379

350

379

ديب

346

426

352

413

الشارقة

355

421

359
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عجامن

344

341

347

353

أم القيوين

356

356

347

360

رأس الخيمة

378

353

358

330

الفجرية

347

360

342

336

يشري الجدول رقم  9إىل أنه يف جميع اإلمارات  -باستثناء إمارة رأس الخيمة ،أن الطالب ذوي الدخل املنخفض يف املدارس الخاصة يحققون
أدا ًء أفضل من الطالب ذوي الدخل املنخفض يف املدارس العامة .ومتاشياً مع النتائج املذكورة أعاله  ،فإن السبب وراء ذلك غري واضح:

فاألرس ذات الدخل املنخفض تفضل إرسال أبنائها إىل املدارس الخاصة بالرغم من أن دخلهم املادي محدود .وميكن أن يشري ذلك إىل أن
البيئة املنزلية تدعم بشكل كبري تحقيق أبنائها للنجاح األكادميي .وعىل الصعيد اآلخر ،من املمكن أن يعزى السبب أيضاً إىل أن املدارس
الخاصة تخدم الطالب ذوي الدخل املنخفض بشكل أفضل ألسباب مختلفة ،كأن يكون السبب هو رصامة املناهج الدراسية ،وجودة املعلمني،
أو وجود العالقات اإليجابية داخل املدرسة .إن الفجوة بني املدارس الحكومية والخاصة يف ديب والشارقة كبرية للغاية  -ما يقارب من 80
نقطة بالنسبة إىل ديب .بالرغم من أن الدرجات يف املدارس الحكومية يف ديب أقل قليالً من تلك املوجودة يف اإلمارات األخرى ،يبدو
أن الفجوة الكبرية يف األداء يف القطاع مدفوعة بالدرجة األوىل بالنتائج العالية نسبياً بني الطالب اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض يف
القطاع الخاص يف ديب والشارقة .هذه النتيجة تتطلب تحليال إضافياً؛ من املهم أن نفهم ما إذا كانت هذه النتيجة مدفوعة بالتحيز يف
االختيار ،مبعنى أن الطالب ذوي الدخل املنخفض يف املدارس الخاصة يختلفون بطريقة ما عن الطالب املوجودين يف القطاع العام ،أو
إذا لعبت العوامل املدرسية أيضً ا دو ًرا .وعىل نحو مامثل ،من الجدير التحقيق يف سبب جودة أداء الطالب يف املدارس العامة يف إمارة
رأس الخيمة ،خاصة يف مادة الرياضيات .إن الطالب ذوي الدخل املنخفض يف املدارس الحكومية بإمارة رأس الخيمة يتمكنون أيضاً ،يف
قد تكون هناك مناذج سياسة مهمة ميكن االقتداء فيها من مدارس رأس الخيمة العامة.

مقارنة املدارس العامة والخاصة يف ديب ورأس الخيمة
ريا من السبب وراء اختالف أداء الطالب يف اختبار  PISAيف مختلف
تشري النتائج إىل أن االختالفات يف تركيبة املدارس سوف تفرس جز ًءا كب ً
اإلمارات والقطاعات ،وعىل وجه التحديد تفسري ملاذا يكون أداء الطالب اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض يف مدارس ديب العامة أسوأ
مقارنة بالطالب يف مدارس رأس الخيمة الحكومية ،وعىل وجه التحديد ملاذا يكون أداء الطالب يف املدارس الخاصة أفضل .تشري النتائج إىل
وجود درجة كبرية من االختيار الذايت يف مختلف القطاعات  -يف ديب ،واألرس األكرث تعليامً واألكرث ثرا ًء تختار تسجيل أبنائها يف املدارس

الخاصة ،يف حني أن هذا ليس هو الحال يف إمارة رأس الخيمة ،حيث يف الغالب يختار اإلماراتيون األكرث ثرا ًء وتعليامً تسجيل أبناؤهم يف
املدارس العامة .من اآلثار الهامة لهذه النتائج أنه عندما ينظر إىل املدارس العامة عىل أنها الخيار التعليمي األخري ،كام هو الحال يف

ديب ،فان الطالب ذوو الدخل املنخفض سيعانون كثريا ً بسبب وجهة النظر هذه .عىل سبيل املثال ،يف ديب ،الطالب الذين ال يستطيعون
تحمل نفقات التعليم الخاص أدائهم يف الواقع أسوأ من زمالئهم الطالب يف املدارس العامة يف اإلمارات األخرى ،مام يشري إىل نقص
االستثامر يف القطاع العام وقلة اإلميان بالقطاع العام الذي من املحتمل أن يكون بسبب ارتفاع معدل الخصخصة داخل اإلمارة.

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

املتوسط ،من تحقيق نتائج جيدة يف مادة الرياضيات باختبار  PISAمشابه لنتائج طالب املدارس الخاصة يف إمارة أبوظبي ،مام يوحي بأنه
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لفهم ما إذا كان القطاع العام يخدم الطالب ذوي الدخل املنخفض بشكل أفضل ،يف مناذج غري معروضة هنا ،قمت مبقارنة أداء الطالب
اإلماراتيني وغري اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض يف القطاع الخاص مع الطالب اإلماراتيني ذوي الدخل املتوسط واملرتفع يف القطاع
العام ،مع الرتكيز عىل أبو ظبي ،وديب ورأس الخيمة .تظهر نتائج الدراسة أنه يف جميع اإلمارات الثالث ،هناك عالقة بني الدخل املنخفض
وأداء الطالب ،فالطالب ذوي الدخل املنخفض يكون أدائهم أدىن – حوايل  25 - 20نقطة تقريبًا يف الرياضيات وأكرث من  30نقطة يف
القراءة .ومع ذلك ،هناك فرق واضح للغاية بني إماريت أبو ظبي وديب عند املقارنة مع إمارة رأس الخيمة  -وجود الطالب ذوي الدخل

املنخفض يف املدارس الخاصة بإماريت ديب وأبو ظبي هو أفضل لهم بكثري ،ولكن يبدو أن التأثري ضئيل عىل الطالب يف امارة رأس الخيمة.
تشري النتائج إىل وجود اختالفات يف الجودة بني القطاعني العام والخاص يف اإلمارات الثالثة :يف أبو ظبي وديب ،يبدو أن املدارس الخاصة
أفضل جودة من املدارس العامة ،وهذا غري صحيح يف إمارة رأس الخيمة .إن الطالب ذوي الدخل املنخفض يف رأس الخيمة يحققون أدا ًء

أفضل يف القطاع العام.

الجزء الثاين :البيئات املنزلية واملدرسية للطالب ذوي الدخل املنخفض
تشري النتائج املذكورة أعاله إىل الحاجة إىل التوصل اىل فهم أفضل حول البيئات املنزلية واملدرسية للطالب اإلماراتيني ذوي الدخل
املحدود ،وكيف ميكن أن تختلف هذه البيئات مقارنة بالبيئات املنزلية واملدرسية للطالب اإلماراتيني ذوي الدخل املرتفع واملتوسط .وهناك
نقاشات قدمية يف مجال التعليم تتعلق بتأثري البيئة داخل املدرسة عىل تباين األداء األكادميي بني للطالب ،وكيف تؤثر االختالفات املنزلية
والعائلية عىل مستوى أداء الطالب .يف هذا القسم ،أقوم بتحليل عوامل البيئة املنزلية واملستوى املدريس.
الجدول رقم  :10مستويات دعم اولياء األمور ( %يوافقون أو يوافقون متاما) ،بحسب الدخل املادي
الدخل املادي املنخفض

الدخل املادي املتوسط والعايل

أولياء أمري مهتمون بأنشطتي املدرسية

77%

84%

أولياء أمري يدعمون جهودي االكادميية وانجازايت

86%

94%

مشاركة أولياء األمور
يعرض الجدول  10تصورات الطالب اإلماراتيني حول دعم آبائهم ،مبا يف ذلك مستوى اهتاممهم باألنشطة املدرسية واإلنجاز األكادميي
واملواقف التي يواجهون فيها الصعوبات .يشري الجدول إىل أن الطالب اإلماراتيني بشكل عام يذكرون أن أولياء أمورهم يقدمون الدعم
لهم بشدة  -ما بني  80٪و  95٪من الطالب اإلماراتيني يؤكدون دعم والديهم .وبالوقت ذاته ،تظهر بيانات منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ( )2015أن نسبة الطالب يف اإلمارات العربية املتحدة الذين وافقوا أو وافقوا بشدة عىل أن أولياء أمورهم يهتمون بأنشطتهم
املدرسية كانت واحدة من أدىن املعدالت يف العامل ( 49من أصل  55دولة مشاركة) .عالوة عىل ذلك ،من املحتمل ان الطالب اإلماراتيون
ذوي الدخل املنخفض – حوايل  %01منهم  -يشعرون بان أولياء امورهم غري مهتمون بإنجازاتهم األكادميية أو ال يقدمون الدعم لهم.
وتشري نتائج البحوث السابقة أن االهتامم األبوي والدعم يؤثر إيجابيا عىل النجاح األكادميي الشامل لألبناء ،مام يوحي بأن االختالفات يف
مشاركة اآلباء يف عملية تعليم األبناء قد تكون أحد العوامل املرتبطة بتدين أداء الطالب ذوي الدخل املنخفض يف اختبار  Fan( PISAو
.)2001 ، Chen
الفجوة األخرى :بحث االنجاز االكادميي للطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض
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الجدول رقم  :11مستويات االرتياح داخل املدرسة ( %يوافقون أو يوافقون بشدة) ،بحسب التجزيء اإلحصايئ للرثوة ()WIQ
WIQ1

WIQ2

WIQ3

WIQ4

WIQ5

أشعر وكأنني منبوذ يف املدرسة

31%

22%

20%

18%

20%

بقية الطالب يحبوين

65%

75%

73%

75%

75%

اشعر بالوحدة داخل املدرسة

32%

19%

20%

14%

15%

التجارب داخل املدرسة
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ الخصائص املنزلية والعالئلية ،قد يواجه الطالب اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض تحديات تتعلق مبعلميهم وبيئتهم
املدرسية .أقوم ﻲﻓ ﻫذا القسم ،بدراسة اﻟﻔروق ﻲﻓ الرتكيبة املدرسية ومقارنة تصورات الطالب اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض مع
تصورات نظرائهم من ذوي الدخل املتوسط والعايل فيام يتعلق بالبيئة املدرسية وتصوراتهم للمعلمني.
يوضح الجدول  11النسبة املئوية للطالب اإلماراتيني الذين يوافقون أو يوافقون بشدة عىل سلسلة من األسئلة املتعلقة مبستوى رضاهم
وراحتهم داخل املدرسة .يظهر الجدول بوضوح بأن الطالب يف الرشيحة األدىن من الدخل ( )WIQ1هم أكرث عرضة لإلشارة إىل أنهم يشعرون
وكأنهم غرباء ،أو وضعهم مربك أو يشعرون بالوحدة داخل املدرسة .وباملثل ،هناك اختالف بنسبة  10٪تقريبًا يف مدى ما أفاد فيه أفقر

الطالب اإلماراتيني بأنهم يشعرون بأن بقية الطالب ال يحبونهم ،مقارنة مع الطالب اإلماراتيني يف الفئات القياسية األخرى لقياس الرثوة.
تثري جميع هذه األسئلة مخاوف حول وضع الطالب اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض داخل املدارس .من املمكن أن تكون املدارس أقل ترحيب
الجدول رقم  :12االهتامم السلبي من قبل املعلمني ( %الذين أفادوا أن هذا حصل خالل معظم أو جميع الحصص الدراسية) ،بحسب
التجزيء اإلحصايئ للرثوة
WIQ1

WIQ2

WIQ3

WIQ4

WIQ5

املعلمني أعطوين انطباع بأنني أقل ذكاء مام أنا عليه بالفعل

56%

48%

48%

47%

48%

قال املعلمون شيئاً مهيناً يل أمام اآلخرين

41%

42%

35%

37%

38%

تجاه الطالب اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض ،وهذا األمر يستحق املزيد من التحقيق.
يبني الجدول  12تصورات الطالب اإلماراتيني حول االهتامم السلبي داخل املدارس ،حسب مستوى دخلهم .يشري الجدول إىل أن نسبة عالية
من الطالب  -بني ما يقارب من  60 - 40٪من الطالب يدعون تلقي شكل من أشكال االهتامم السلبي من املعلمني ،إما معظم الوقت أو خالل
عا بأنهم أقل ذكا ًء مام هم
كل فصل درايس .عىل سبيل املثال ،أكد ما بني  56 - 48٪من الطالب اإلماراتيني بأن معلميهم قد أعطوهم انطبا ً

عليه بالفعل ،يف حني أفاد ما بني  39 - 32٪من الطالب بأن معلميهم قد سخروا منهم أمام زمالئهم اآلخرين .عالوة عىل ذلك ،نالحظ أن
الطالب ذوي الدخل املنخفض هم أكرث عرضة للتعرض لهذه األشكال السلبية من التعامل مقارنة بالطالب ذوي الدخل املتوسط واملرتفع.
الجدول رقم  .13االهتامم السلبي من قبل املعلمني ،بحسب النوع االجتامعي ( %الذين افادوا ان هذا حصل خالل معظم او جميع الحصص
الدراسية) ،وفقا للتجزيء اإلحصايئ للرثوة ()WIQ
WIQ3 - WIQ5

WIQ1 - WIQ2
ذكر

انثى

ذكر

انثى

املعلمني أعطوين انطباع بأنني أقل ذكاء مام أنا عليه

55%

48%

55%

42%

املعلمني عاقبوين بقسوة أكرب ،مقارنة ببقية الطالب

55%

36%

52%

35%

سخر مني املعلمون أمام اآلخرين

47%

28%

43%

29%

املعلمني قالوا يل يشء مهني أمام اآلخرين

48%

34%

42%

33%

ومع ذلك ،فإن االختالفات يف النسب املئوية ليست كبرية للغاية؛ فعىل سبيل املثال ،ذكر  48٪من الطالب من فئة األكرث ثرا ًء بأن معلميهم

عا بأنهم ليسوا أذكياء كام هم يف الواقع ،يف حني  ٪65من رشيحة األدىن دخالً يؤكدون ذلك ،أي الفارق هو  ، ٪7وبالرغم
يعطونهم انطبا ً
من أن الفارق كبري ،غري أنه ال يشري إىل أن املعلمني يعاملون جميع الطالب األكرث فقرا ً بشكل مختلف عن أقرانهم األكرث ثراء .ويبني الجدول 13
الفروق يف االهتامم من املعلمني املصنفة بحسب نوع الجنس ودخل األرسة .يظهر الجدول بوضوح أن االختالفات يف املعاملة أكرب بكثري
بني الجنسني  -فالطلبة الذكور أكرث احتاملية بكثري من اإلناث لإلشارة إىل أن أساتذتهم يسخرون منهم أمام الطالب اآلخرين ،ويعاقبونهم
بقسوة أكرب أو يهينونهم أمام اآلخرين مقارنة بالطلبة اإلناث .هناك اختالفات قليلة للغاية عرب رشائح الدخل؛ وبدالً من ذلك ،يبدو أن نوع
جنس الطالب هو املحدد األكرب فيام يتعلق باالهتامم السلبي من قبل املعلمني .ويف الوقت نفسه ،فإن هذه النتيجة لها آثار مهمة
بيئة أقل جاذبية لهم مقارنة بالفتيات .وعالوة عىل ذلك ،ميكن أن يؤثر ذلك عىل األوالد ذوي الدخل املنخفض بشكل أكرث سلبي ،حيث تقل
إحتاملية أن يذكروا أن آباءهم يهتمون يف نجاحهم األكادميي.

نقاش
تشري النتائج إىل أن الطالب اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض يؤدون أدا ًء أسوأ بكثري من اإلماراتيني من ذوي الدخل املتوسط والعايل يف

جميع مواد تقييم  PISAيف املتوسط .باإلضافة إىل ذلك ،الن أداء الذكور أيضً ا أسوأ بكثري من اإلناث بالنسبة لجميع فئات الدخل املادي ،فإن
أداء الذكور ذوي الدخل املنخفض سيئ بشكل خاص يف اختبار  ، PISAوهي نتيجة تتامىش مع نتائج البحوث السابقة التي تظهر بأن الطالب
الذكور يكافحون أكادميياً يف جميع أنحاء العامل ( ، Foy ،Martin ،Mullisو 2016 Hooper؛  ، Kippels ، Ridgeو .)2017 ، Chung
باإلضافة إىل ذلك  ،تشري النتائج أيضً ا إىل وجود اختالفات مهمة عىل مستوى القطاع يف تحصيل الطالب يف اختبار  .PISAمييل الطالب يف
املدارس الخاصة إىل تحقيق نتائج أفضل مقارنة بالطالب يف املدارس العامة يف معظم اإلمارات ،بالنسبة لجميع رشائح الدخل .الفرق كبري
وملفت للنظر يف مادة الرياضيات ( 38نقطة) ،لكنه ليس كبري يف مادة القراءة ( 18نقطة) .ومع ذلك ،فإن الفروق يف الجودة بني القطاعات
محددة يف كل إمارة  -فاالختالفات املرتكزة عىل القطاعات تتأثر جزئياً بشكل ملحوظ باألداء األفضل بني اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

عىل األسباب التي تجعل الطالب الذكور من جميع الفئات املادية يحققون نتائج سلبية للغاية يف اختبار PISA؛ ومن الواضح أن املدرسة هي

15

يف املدارس الخاصة يف ديب وعجامن .بالواقع ،فإن اإلماراتيني ذوي الدخل املحدود يف إمارة رأس الخيمة يحققون بالفعل أدا ًء أفضل
يف القطاع العام ،مام يشري إىل أهمية دراسة العوامل الخاصة باإلمارة :فاإلماراتيون ذوو الدخل املنخفض يف ديب أفضل حاالً يف القطاع

الخاص ،يف حني أن أداء الطالب اإلماراتيني يف القطاع العام بإمارة رأس الخيمة هو أفضل .هذه النقطة مهمة  -فهي تشري إىل أنه ليس
هناك سبب يجعل التعليم الخاص أفضل بطبيعته .وبدالً من ذلك ،ينبغي أن تستمر دولة اإلمارات مبواصلة االستثامر يف املدارس العامة
العالية الجودة لضامن عدم اعتبار املدارس العامة الخيار األخري للتعليم.
الجزء الثاين من الورقة وجد بأن هناك اختالفات مهمة بني اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض وبني ذوي الدخل املتوسط والعايل ،مام قد
يفرس جزئياً االختالفات يف التحصيل الدرايس .عىل وجه الخصوص ،عند مقارنة الطالب اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض مع الطالب اإلماراتيني
ذوي الدخل املتوسط واملرتفع ،فإن املواطنني ذوي الدخل املنخفض هم أقل عرضة لإلبالغ عن شعورهم بالراحة داخل املدرسة ،وأكرث
احتامالً لإلبالغ عن شعورهم بالوحدة وعدم االرتياح والشعور بأن هناك تفرقة باملعاملة ،وأنهم يشعرون بأن هناك الكثري من الضوضاء
واملشاكل داخل الصف ،مام يعيق عملية تعلمهم .ومع ذلك ،حالهم حال بقية الطالب ،ليس من املرجح أن يذكروا بأنهم تحديدا ً موضع
اهتامم سلبي ،عىل سبيل املثال يتعرضون لإلهانات من قبل املعلمني .حيث أن هذه الخصائص هي أكرث شيوعاً بني الطالب الذكور من جميع
الرشائح املالية.

التوصيات
تقدم النتائج املذكورة أعاله عددا ً من التوصيات ذات الصلة بالسياسات التي تهدف إىل تحسني التحصيل االكادميي للطالب اإلماراتيني ذوي
الدخل املنخفض ،تحديدا من خالل دعم املدارس العامة بشكل أفضل ،وضامن توفري بيئات تعليمية داعمة ،وتطوير الربامج التي تستهدف
الطالب الذكور ذوي الدخل املنخفض ،وأخريا ضامن أن املدارس هي بيئات ترحيب للطالب ذوي الدخل املنخفض.

دعم مدارس القطاع الحكومي
املدارس الحكومية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حتى بالنسبة لإلمارات التي لديها نسبة كبرية من الطالب يف القطاع الخاص  -مثل
ريا من اإلماراتيني .لذلك ،من املهم للغاية عدم النظر إىل نظام املدارس العامة عىل أنها املالذ
ديب وأبوظبي  -ال زالت تخدم عددًا كب ً

األخري للتعليم .تجدر اإلشارة إىل أن املدارس الخاصة ال تخدم اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض بشكل أفضل يف أبو ظبي أو رأس الخيمة،
ولكن ،الوضع يختلف يف ديب ،والهامش كبري للغاية .وتوحي هذه النتيجة بأن ديب ،عىل وجه الخصوص ،يجب أن تركز عىل تضييق الفجوة
املوجودة بني الطالب يف القطاعني العام والخاص  -وهذا ال ميكن أن يتم إال عن طريق تحسني األداء يف املدارس العامة.

إنشاء بيئات تعليمية داعمة
توضح نتائج هذا البحث أن البيئات داخل الفصول الدراسية مهمة للغاية يف دولة االمارات العربية املتحدة .فهناك عالقة إحصائية كبرية بني
ارتياح الطالب داخل املدرسة وإنجازه األكادميي عموماً .وتؤيد هذه النتيجة نتائج البحوث السابقة التي أجريت عرب جميع االمارات ،وتؤكد بأن
البيئة املدرسية تؤثر كثريا ً عىل مستوى إنجاز الطالب ( .)2014 ،OECDبناء عىل ذلك ،يتحتم عىل جميع القيادات املدرسية إضفاء التعديالت
والتحسينات عىل البيئات الصفية السلبية ،وينبغي أن تكون هذه من أولياتهم .لقد أظهرت نتائج البحوث السابقة التي أجريت عىل مختلف
السياقات الوطنية بأن الطالب ذوي الدخل املنخفض يذهبون إىل املدرسة ولديهم تحسس معني حول الطريقة التي يتعامل فيها معهم
املسؤولون .وغالباً ما يتعاطف املعلمون بشكل أكرب مع الطالب من فئة الدخل املتوسط (2014a ،Calarco؛ 2014b ،Calarco؛ .)2017 ،Jack
لسوء الحظ  ،تُظهر البيانات الصادرة من دولة اإلمارات العربية املتحدة وجود سبب لالعتقاد بأن بيئة الفصل الدرايس تتميز بوجود عدم
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ثقة أو عدم احرتام بني املعلمني والطالب .بالنسبة ملدارس الذكور ،قد يتفاقم هذا االفتقار إىل الثقة بسبب ارتفاع معدالت املعلمني
املغرتبني ( .)2014 ، Ridgeباختصار ،قد يساعد تحسني هذه الديناميكية الطالب ذوي الدخل املنخفض ،مام سيساعدهم بالتايل عىل الشعور
بالراحة ويحفزهم أكادميياً .يقول  ،2014 ،Greene - Hatherleyبأن تعزيز الوئام و «روح املحبة واالحرتام» يرتبطان بالنجاح األكادميي للطالب
اإلماراتيني.

الرتكيز عىل أداء الذكور ذوى الدخل املنخفض
بحكم كونهم من ذوي الدخل املنخفض ومن فئة الذكور ،فإنه يبدوا أن الذكور من فئة الدخل املنخفض يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
«يعانون بشكل مضاعف» حيث أن كلتا املجموعتني الفرعية تعاين من قصور يف كل مستويات التعليم .وقد وضحت نتائج البحوث السابقة التي
أجريت يف جميع االمارات بأن أداء الذكور ذوي الدخل املنخفض متدين يف مجموعة متنوعة من السياقات الوطنية ( Autorو Wasserman
 2013 ،؛  Kippels ، Ridge ، 2015b ، OECDو  .)2017 ، Chungيجب عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة أن تستكشف التدخالت الخاصة بالنوع
االجتامعي والتي ميكن أن تخدم الطالب الذكور بشكل أفضل ،وكام هو مذكور أعاله ،يجب أن تضمن بيئات دراسية داعمة للطالب ،وخصوصا
بالنسبة للذكور ،بغض النظر عن الخلفية العائلية .خالل استعراضهم لألداء الطاليب عرب جميع اإلمارات ،تم مالحظة أن الفجوة يف األداء
الحالية آخذة يف االتساع بالنسبة لفئة الذكور عىل الصعيد الدويل ،وعليه Ridge ،و  Kippelsو  )2017( Chungيقرتحون بأن هناك حاجة ماسة
لتدريب املعلمني عىل أساليب الرتبية الودية للذكور ،وحثهم عىل االستفادة من مجموعة متنوعة من برامج التدخل التكميلية املصممة
خصيصا لذوي الدخل املحدود ( ص .)8
ً

إنشاء بيئات تعليمية داعمة للطالب ذوي الدخل املنخفض
تظهر نتائج األبحاث التي أجريت عرب جميع االمارات أن البيئة املنزلية تؤثر كثريا عىل التحصيل العلمي للطالب ،وهناك الكثري مام ميكن للمدارس
القيام فيه لتحسني اآلثار السلبية الناجمة بسبب عدم املساواة داخل املجتمع .ومع ذلك ،يرى الباحثون أيضً ا أن املدارس تستطيع  -ويجب
عليها  -أن تفعل املزيد لضامن دعم املدارس لربامج املجتمع واملجتمعات املحلية ملعالجة آثار عدم املساواة ( Morsyو ، Rothstein
 .)2015قد يختلف هذا الحال يف أي سياق من السياقات .يف بعض البلدان ،هذا يعني توفري دروس تربية األبناء أو تخصيص مراكز صحية
تعليمية داخل املدارس .بالنسبة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،قد تكون املدارس قادرة عىل تعزيز الرفاهية اإليجابية أو املساعدة عىل
تعزيز هوية املدرسة اإليجابية من خالل املبادرات املربمجة املقدمة للوالدين ،مبا يف ذلك برامج القراءة املخصصة لآلباء واألبناء (ذكور
وإناث) ،وبرامج الصحة والرفاهية ،ومبادرات القراءة املجتمعية ،أو غريها من الربامج التوجيهية .استنادًا إىل دراسة استقصائية اجريت يف
ديب Alshareef ،وآخرين 2014 ،وجدوا أن الطالب الذكور وأولئك يف املدارس الحكومية هم أكرث عرضة للتعرض للعنف والتنمر يف املدارس،
مام قد يؤثر سل ًبا عىل وضع الطالب املدريس وإنجازاتهم األكادميية .وعليه ،يويص املؤلفان بتقديم برامج شاملة ملكافحة العنف يف

املدارس.

استنتاج
أدرجت دولة اإلمارات العربية املتحدة أداء  PISAضمن تعريفها للجودة التعليمية ،وحددت أهدافًا طموحة لتحسني أداء الطالب خالل العقد
القادم .عىل وجه التحديد ،حددت دولة اإلمارات العربية املتحدة هدفًا يتمثل يف ضامن تصنيف الطالب اإلماراتيني من بني األفضل يف
العامل يف اختبارات القراءة والرياضيات والعلوم مع هدف محدد هو ان تحقق الرتتيب من بني أفضل  20دولة يف ،2017a ،Morgan( PISA
 .)9 .pوبغض النظر عن املشاكل املتعلقة بالرؤية الضيقة للنجاح التعليمي ،تظهر ورقة العمل هذه دليالً عىل أن املعدالت عىل مستوى
البالد يف  PISAقد انخفضت بسبب األداء الضعيف لإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض واإلماراتيني من فئة الذكور .وتشري كلتا الدراستني إىل أن
تحقيق األهداف التعليمية الطموحة لألمة يتطلب استثامرات موجهة للطالب ذوي الدخل املنخفض والطالب الذكور.
الحجج املعيارية لتقديم خدمة أفضل للطالب ذوي الدخل املنخفض هي أقوى .وقد جادل الباحثون بأن النهج الحايل لدولة اإلمارات العربية
املتحدة يف تحديد جودة التعليم من حيث الدرجات التي يحققها الطالب يف التقييامت عرب االمارات هي محدودة .بدالً من ذلك ،يشجعون
عىل رؤية أكرث شموالً للجودة التعليمية ،تلك التي تشمل أبعاد العدالة االجتامعية واإلنصاف ( .)b7102 ،nagroMاإلصالحات التعليمية والخطط
االقتصادية التي نفذتها دولة اإلمارات خالل العقد املايض ،كجزء من اسرتاتيجياتها التنموية الرسمية ،تسعى جاهدة اىل إعادة هيكلة
االقتصاد من خالل االعتامد عىل تعزيز املعرفة .وهذا يعني أن هياكل الفرص املتاحة للشباب اإلماراتيني ستعتمد بشكل متزايد عىل نجاحهم
التعليمي ووثائق اعتامدهم .ومن املهم أيضا ان يتمكن اإلماراتيون ذوي الدخل املحدود من تطوير مهاراتهم الشخصية واملهنية من
اجل املشاركة يف تعزيز الوضع االقتصادي داخل الدولة.
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امللحق أ :توزيع اإلماراتيني وغري اإلماراتيني حسب الرثوة
يوضح الشكل أدناه الرسم البياين لكثافة توزيع املستجيبني ،مصنفني حسب الجنسية ،مع توزيعات تبني أن الطالب اإلماراتيني أغنى يف
املتوسط من فئة الطالب املغرتبني.

.4

.3
التوزيع

.2

.1

0
5

0

-10

-5
مؤرش الرثوة العائلية
اإلماراتيني

املغرتبني
الشكل رقم أ :1توزيع الطالب اإلماراتيني وغري اإلماراتيني وفقاً للرثوة

امللحق ب :جداول إضافية
الجدول ب :1متوسط الدرجات يف  ، PISAحسب الجنسية

الفجوة األخرى :بحث االنجاز االكادميي للطلبة اإلماراتيني ذوي الدخل املنخفض

20

االماراتيني

املغرتبني

املتوسط الوطني

الرياضيات

387

463

427

القراءة

393

471

434

العلوم

394

474

437
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الجدول ب :4متوسط نقاط  PISAاإلماراتية ،حسب التجزيء اإلحصايئ للرثوة ( )WIQوالنوع االجتامعي – املدارس الخاصة
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مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
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