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وتعليمهل،العربيالعالمفيالبشريةالثروةلصفالمراةتمثل

وعلىاسرتهاوعلىعليهافوائدهتعود،الثروةلتلكاستثمار

.باسهالمجتمع

مساهمةدونواقتصاديااجتماعياالعربيالمجتمعتقدميتحققولن

الشاعرقالوكما،وخارجهالبيتداخلايجابيةمساهمةالمراة

عاما:سبعينمنذابراهيمحافظالمرحوم

الاخفاقذلكعلةالشرقفيفانهاالنساءبتربيةليمن

بدايةفيانطبقكمااليومالعربيالعالمعلىقولهوينطبق

والنساعالقتياتتعليمفيالتوسعمنفبالرغم.العشرينالقرن

معظمفيالمراةتعليممستوىزالفلا،الماضيينالعقدينخلالخاصة

والناميةمنهالمتقدمةالعالمبلدانجميعفيعنهمتخلعاالعربيةالبلاد

محدودةالعاملةالقوىفيالمراةمساهمةتزاللاكما،السواععلى

بعد.فيماسابينكماللغلية

المراةلتعليمالحاليالوضعبتحليلاولاساقومالبحثهذافي

،المجالهذافيبينهاالاختلافاتموضحةعامةالعربيةالبلداًنفي

العالميةالمنشوراتفيالاحصاءاًتاخرعلىهداتحليليفيوساعتمد

العربية.للحكوماتالرسميةوالنشرات

الاجتماعيةالعواملسأناقشالبحثهذامنالثانيالقسموفي

ابينثم،العربيةالبلدانفيالمراةتعليمعلىتؤثرالتيوالاقتصادية

باحتياجاتيفيحتى،محتواهوتغير،التعليمهدافيالتوسعاهمية

الاجتماعيةالتنميةتحقيقعلىويساعد،المتطورالعربيالمجتمع

العاملةالقوىفيالمراةمساهمةمدىسأناقشذلكبعد.والاقتصادية

المراةامامالمتنوعةالعملمجالاتفتحوضرورة،العربيةبالدول

منالعربيالعالماحتياجاتوبينتغليمهـابينالرابطةوتوثيق

تنميةفيالمراةتساهمحتىالمستوياتجميععلىالعاملةالقوى

ث(الانتاجوزيادة،المجتمع

العر!بامالعافيل!أةال!ن!ليميا!ضع

فيعثرةحجرتمثلاننيالاساسيةالمشكلةعنبرالحديتابدا

وخاصةالمتفاقمةالاميةمشكلةوهي،العربيالعالمتقدمسبيل

اتاريخقرونعبرالمرأةتعليماهمالعلىترتبفقد،النساءبين

جميعبينعنهاتزيداًلعربياتالنساعبينالاميةنسبةان

ولبنان،العربالرجالبينالاميةنسبةعلىتزيدكما،اًلعالمنساء

النساءبينالاميةنسبةفيهتتضاءلالذيالوحيدالعربيالبلدهو

والاردن.سوريالبنلنوتليفقطالمائةفي03الىتصلحتى

علىالنساعبينالاميةنسبةفتزيدالعربيةالبلادجميعفياما

منبألرغمالناحيةهذهفيللتحسنبوادرهنالكولي!تالمئةفي08

برامحفيالعربيةالدولجميعتبذلهاالتيالكبيرةالمجهودات

تنخفضفبينما،عامبعدعاماتتفاقمالمشكلةوهذد،الاميةمحو

عددنضاعفحيثالسواءعلىوالرجالالنساءبيئالاميةنسبة

و.691بينماالفترةفيوالكتابةالقراءةيعرفناًللاتيالنساء

وت!دلايضامستمرةزيادةوالامياتالاميينعدديزداد7191و

بنسبةاميةامراةمليون،2هنالككانعام.691فيانيعلىالاحصائيات

7،85الىالنسبةانخفضتوقد،النساءمجموعمنالمائةفي7،09

فوقامراةمليون!2الىالامياتعددزادبينما0791عامالمالةفي

فيماالعربيةالدولكلفيموجودةالظاهرةوهذه،سنةا5سن

جميعاستيعابعنالتعليميالتوسععجزالىذلكويرجع.لبنانعدا

،السكانفيالكبرةالزيادةمجابهةوعنالتعليمسنفيالطلبات

ونظرا.رجالالاميةمحوبرامجمنالمستفيدينمنالغالبيةولان

منهنالعظمىالغالبيةفان،اًلعربالنساعب!الاميةلانتشار

لديهن.اللازمةالهاراتتوفرلعدمالعمالةنطاقعنخارجاتيصبحن

والبنينالبناتبينالتعليميةالفرصرتفاوت

مكفولالجنسينبينالتعليميةالفرصتكافؤمبداانصحيح

علىالدولهذهقوانيننصتفقد،العربيةالدولجميعفينظريا

و!5بينتتراوحلمددللجنسينبالنسبةالزاميالابمتدائيالتعليمان

مكفولوالجامعيالثانويبالنتعليمالالتحاقحقانكما،سنوات

لاوبذلك.الموهلةالدرجاتعلىالحصولبشرطوالفتيانللفتيات

حقفيالمبداناحيةمنالقتياتصدتمييزالعربيالمجتمعفييوجد

هدا،التخصصاتمعظموفيالمستوياتجميععلىبالتعليمالالتحاق

نهايةخىالعربيةالبلادمعظمفيمجانيالتعليمانالىبالاضافة

المتقدمةالدولمنكثيرتحققهلمنعيءوهذا،الجامعيةالمرحلة

اقتصاديأ.
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لاحيثالعربيةالبلادجميعفيالطلبعنيقلالعرضولكن

ذلك6فييرغبمنلكلالتعليمفرصبتوفببرمعظمهااًمكانياتتمسمح

المراحل.جميعفيالاولادلتعليمالاولويةوتعطى

اعلنتهمامعيتمشىلاالعربيةالبلادفيالتعليمواقعفانولذلك

وبألرغم،التعليمفيالجنسينلحقبالنسبةعادلةمبادىءمنالبلادتلك

التعليم،مراحلبكلالملتحقاتالفتياتاعدادفيالكبيرةالزيادةمن

مراحلجميعفيالطلبةاعدادمنبكببراقلاعدادهنزالتفلا

المختلفة.وانواعهالتعليم

تعليمفيالكميالتقدمعنموجزةصورةارقمجدولويعطي

.7191و.691بينماالفترةفيالعربيالعالمفيالبنات

خلالالفتياتاعدادفيالكببرةالزيادةالجدولهذاويوضح

الثلاثاًلسنواتخلالالزيادةاستمرارمنيقينعلىوانا،الفترةهذه

تقدمتفوقبسرعةالمراحلكلفيالبناتتعليمتقدموقد.الماضية

الىالجنسينتعليمبينالفجوةتضييقالىادىمماالاولادتعليم

مرحلةكليالقتياتتعليمفيالتقدماناقشيليوفيما.ماحد

.حدةعلى

رقماالجدول

العالمفيالطلبةمجموعالىونسبتهنالطالباتعدد

06791!ا-اعاميالعربي

7191عام0691عامالتعليممرحلة

النسبةعددالنسبةعدد

المئويةالطالباتالمئويةالطالبات

3عا،775،232476المراحلجميع

97863،؟413،234الابتدالعبةالمرحلة

6،922133؟333الثانويةالمرحلة

91791142؟العاليةالمرحاة

الابتدائيةالمرحلةفي

منالعظمىالغالبيةانارقمبجدولالموضحةالارقامتدل

لانونظراالابتدائيالتعليمفييتواجدنالعربيالعالمفيالطالبات

التعليمتطورتفوفىبمأرعةتطورقدللبناتوالعاليالثانويالتعايم

مرحلة،لكلالسنويةالزيادةمعدلاتذلكعلىتدلكماالابتدائي

التعليمأمراحلعلىالفتياتتوزيعبينالتوازنبعضحدثفقد

استيعابلزيادةأنتيجةالاتجاههذايستمرانالمتوقعومن.المختلفة

.لافتياتوالعاليالثانويالتعليم

ا؟،000،32منالابتدائيالتعليمفيالطالباتعددزادوقد

...،!78،4الى،المسجلينمج!عمنبالمئة34بنسبةا069عام

المرحلةهذهفيالطالباتعدداناي،71!اعامبالمئن!36بنسبةاو

تغرانسبتهنتتغيرلمبينماسنةعشرةاحدىخلالتضاعفقد

ملحوظا.

يتبينكماالمبأ(لهذافيالعربيةالدولبينكبرتفاوتوهنالك

فيالطلبةمجموعالىالأفتمياتنسمبةيعطيالذي2رقمجدولمن

بينماالقترةفيحدهعلىبلدكلفيوالثانويةالابتدائيةالمرحلتين

7191.و.591

كلفيالمالةفيع؟الىالفتياتنسبةوصلت7!(اعامففي

منالعظمىالغالبيةانونجد،والبحردنوالاردنوالكويتلبنانمن

فيالطلبةمجموعالأدالفتياتنسبةفيهاتتراوجاًلعربمةالبلاد

مصرفىالحالهوكماالمائةفي93و34د!نالابتدائيالتعليم

نسبةوتصل.والسودانوالمغربوليبياوتونسوالجزائروسوريا

09

كيضئيلةنسبةوهيالعراقفيفقطالمائةفي92الىالفتيات

للجميع.الفرصتكافؤلتحقيقاللازمةالماديةالثرواتلديهادولة

اليمنجمهوريةفيالمئةفي.؟الىالنسبةوتنخفض

اليمن.فيالمئةفي01والديمقراطية

ظلتوالفتيانالفتياتتعليمبينالفجوةانالىهناةإالاشاوتجب

لماد،عاما!ثينعلىتزيدفترةخلالمصرفيعليههيماعلى

83نسبةوهي45!اعاممنذالابتدائيالتأطيمفيالفبباتنسبةتتغبر

اثائة.فيا؟وهي.،!اعامفيعليهكانتعماوتقلالمائةفي

رقم2جدول

المرحلتينفيالطلبةمجموعالىالفتياتنسبةفيالتطور

7197211و0595111عاموالثانويةالانجأرائية

الثانويةالمرحلةالابتداليةالمرحلة

0595111719721105951117191/72البلد

43%000%00045الكويت

%(....%00.45لبنان

%؟.%17%5(31الاردن

32%000%00045قطر

5؟%0.0%(؟...البحرين

92%.؟93%35مصأر

%!92152%28تونس

%2اأ932%.00ليبيا

%!432%3428الجزائر

%372427%28سوريا

%3192%4324المغرب

27%11%0124السودان

.2%32000%000السعوديةالعربية

%!912%!252العراق

02%2.6%000الجنوبيةاليمن

%6....ا%...اليمن

الابتدائيالتعليمفيالقتياتنسبةحسبتنازلياترتيبامرتبة

.71!اعامفي

7291و-72!االعامالاحصائياليونسكو-اًلدليلمنظمة:المصصر

.متوفرةغببراًلمعلومات...

نانجد2رقمجدولفيالموضحةالالتحاقمعدلاتفحصناوادا

زلنلاالابتدائيةالمرحلةسنفيالفتياتمنالنصفعلىيزيدما

المحروماتنسبةوترتفع،العربيةالبلادمعظمفيالتعليميالنظامخارج

،والمغربالعراقمنكلفيالمائةفي06الىالابتدائيةالدراسةمن

جمهوريةفيالمأئةفي83والسعوديةالعربيةالمملكةفيالمائةفي78و

.0791/71عاماحصاءاتحسبوذلك.الديموقراطيةاليمن

العالمفيالابتدائيالتعليممنالمحروماتالفتياتعددويقالر

التعليمتصميمنحوطويلاالطريقزالولا،ملايينبخمسةالعربي

0002عامقبليتحققلاوقدالعربيةالدولمعظمفيللبناتالانجندائي

كما،77!اعامفيللاولادالالزاميالتدأميتحققانالمتوقعبينما

الاميةاستمرارعلىالوضعهذاويساعد.مراكشمؤتمرذلكالىنبه

منالمتعاقبةالاجيالبينولكنالنساءبينفقطليسالفحشا!

آثارلهوتعليمهاالغداماليومففتاة،السواءعلىوالرجالالنساء

فيهنااطيلولن.الاقتصادعلماءذلكالىيشيركمامضاعفة

ذلكاقرتوقدذلكعلىخلافولا،المتملمةالاماهميةعليالتأجمبد



اديسفيوالتعليماًلتربيةوزراءمؤتمراتمنالصادرةالتوصيات

فيالنساءبتعليمالخاصةوالمؤتمرات،ومراكش،وطرابلسابأبأ

ومي،؟6!اعامبالجزائرتلمسانفيعقدتوالنيالعربيةالبلاد

مؤتمرعنالصادرةالدويةالعملوثيقةوكذلك،9691عامالكويت

العاممنيونيوفيالمكسيكفيالمراةعامبمناسبةالمتحدةالامم

اثاضي.

التعليممنالفتياتمنالملايينحرمانفان،ذلكعلىوعلاوة

وبدلكالتصنيعالىتتجهدولفيالعملفرصامامهزيغلقالابتدائي

تدفعهنوقد،كلهالمجتمعوعلىاسرهنعاىاقتصادياعبئايصبحن

المجتمعوتقاليدالدينمعيتمشىلافيماالوقوعالىالحاجة

منالمراةبحرمانعديدةقروناعليهاالحفاظحاولنأالتيالعربي

.القصوىالحاجةتحتالاالعملفيلهاحقلاانوبدعوىالتعليم

للبناتالثانويالتعليم

وخاصةلاصفوةتعليماالعربيةالبلادفيالثالويالتعليملازال

بألجدولالموضحةالالتحاقمعدلاتتدلكماالفتياتحالةفي

التعليمفرصيتيحالذيالوحيدالعربيالبلدهيوالكويت.)3(رقم

ايضاوهوالتعليمسنفياًلفتياتمنالئصفعلىيزيدلماالثانوي

فيللجنسينالنسبيةالمساواةيحققاناستطاعالذيالوحيدالبلد

دولةفيعظيمعملوهذا،المراحلجميععلىبالتعليمالالتحاق

البشريةثروتهاتنميةفيالماديةثرواتهاعائدتاستغلالاستطاع

الحقيقية.الثروةهيوتلك

رقم3الجدول

بعضفيوالجئسالمرحلةحسببالتعليمالالتحاقمعدلات

.0791171عامالعربيةا:للاد

،السنوياًلاحصائيالدليل،اليونسكومنظمة:المصدر

.65!أ،ا739عام

التعليمفيالالتياتعدداننجدت!-بيةالبلادجميغوفي

عام000،923،1الى0691161عامفيالفا333منزادقدالثانوي

الىالمائةفي26منالفترةهذهفينسبتهنرادتوفد7191172

الثانويا!تعلعمفياًلبئاتمنالالتحاقمعدلويصل.المالةفي33

51و6وسوريامصرمنكلفيالمائةفي21،لبنانفيالمأدةفي03الى

العربية.الدولبقيةفيالمائةفي01عنوتقل،العراقفيالمائةفي

عنهاالثانويةالمرحلةفيوالبنينالبناتتعليمبينالهوةوتتسع

الواردةالاحصاءاتتدلكماالعربيةالبلادكلفيالابتدائيةالمرحاةفي
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بينالطلبةمجموعالىالفتياتنسبةوتتراوح.2رقمالجدولكا

اليمن.فيالمائةفي7والكويتفيالمالةفي42

لاالاولادعنالفتياتنسبةانخفاضانالىهناالاشارةوتجب

علىبل،الدراسيالتحصيلعاىالفتياتقدرةفينقصالىيرجع

النجاجنسبانعلىعديدةدراساتدلتلقد،ذلكمنالعكس

زالتلاولكن.البنينبيئمنهااعلىالقتيهـاتبينالامتحاناتفي

.الاولادلتعليمالاولويةتعطيالحكومات

المخوتالفةالتمحصصاتعلىألف!ف!اتتورصع

الثانويباننعليم

الثانويةالمرحلةفيالبناتتعليميتميز،سبقماالىبالاضافة

بهذهالمختلفةالتخصصاتعلىالفتياتتوريعبينالتوازنبعدم

التعليمفيتركرالطالباتمنالعظمىالغالبيةانفنجد.المرحلة

وكذلكوالتقنيالمهنيبالتعليمالملتحقاتنسبةوتقل،العامالثانوي

المعامين.اعدادمعاهدفي

مجالاتفيلازالللبناتالثانويالتعليمانعلىيدلوذلك

تعليموان،العربيالمجتمعفيالتنميةباحتياجاتارتباهـلهالا

اعدادااوللوقتتقضيةيعتبرالثانويةالمرحلةطالباتمنالالاف

منالعربيةللبلادالتحولمرحلةوتقتضي.العاليبالتعليمللالتحاقي

ذلكيقتضيبالتصنيعتلتزمدولالىتقليديزراعياقتصادداتدول

باحتياجاتالتعليمهذاوربطوالتقنيالمهنيالتعليمعلىالظكيد

،والخدماتالحديثةوالزراعيةالصناعيةالمجالاتفيالعربيالمجتمع

العالي.التعليمعلىالشديدالاقبالمنللحدوذلك

الغالبيةيستوعبالذيالعامالثانوي؟لتعليميتعلقفيمااما

علىالفتياتتوزيععناحصائياتلديفليست،الثانويطالباتمن

والادبي.العلميالقسمين

عليالفتياتتوريععنموجزةصورة؟رقمالجدولويعطي

العربية.البلادمختلففيالثانويبالتعليمالمختلفةالتخصصات

لةدهايةيفو!الثانويالتعليمطالباتمنمصرنصيبانوبما

الناجحاتاعدادعناحصاءاتالرسميةتقاريرهاوتتضمناخرى

.71!ا-72وا-66967بينماللفترةالعامةالثانويةنسهادةفي

يلي:ماالاحصاءاتهذهمنويتبين

عنالعلميالقسمخريجاتعددزادالستةالاعوامفي-ا

.الاولادبيئعنهاالقتياتبين.الادبيالقسمخريجات

العلميالتعليمتطوريفوفىللبناتالنظريالتعليمتطور-2

القسمخريجاتعددكان67-6691عامففي.الفترةتلكخلال

7191عامفيولكن،الادبيالقسمخريجاتضعفيعادلالعلمي

في05بمقدارالادبيعلىالعلميالقسمخريجاتعددزاد72!ا-

التالية:الاعدادمندلكويتضح.فقطاثائة

بمصرالعامةالثانويةفيالناجحاتاعداد

بياد

669167-

67!ا!6

689196-

969107-

07!ا-71

-؟7ا719

تطورحدثوقد

خريجاتوزيادة

فيالسريعالنموبها

786،21.8!،6

6(6،؟21؟2،!

،516؟66!110

ع،711؟9،8116

81؟،15950،9

؟81،17؟2؟،12

.للاولادبالنسبةمماثل

يطيحقدطيبةظاهرةالادبيعنالعلميالقسم

الادبيالتعليمانحيثلابناتالثانويالتعليم

الالى
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'لا

يعدولا،للبناتالعاليالتعليمفرصىمنيحدولكنه،رخيصتعليم

البقاعخريجاتهمنالكيممصرويكون،معينعمللممارسةخريجاته

التخصصاتفيخريجاتالىكبيرةحاجةتوجدبينمابالبيت

المهني.التعليموفيالمعلماتاعدادمعاهدوفيالعلمية

للبناتالمهفياالتعليم

الدولمنكببرفيطغولتهفيللبناتالم!نيالتعليملازال

التعليمفيالفتياتاعدادوتتضاءل،بعضهافيمتوفراوليسالعربية

البلادكلفيالعامبالثانويالملتحقةالاعدادالىبالمقارنةالمهني

المهنيالتعليمفيالفتياتمنكبيرةاعدادهنالككانتوان،العربببة

الىالفتياتنسبةوتقل.والعراقوالجزائروتونسمصرمنكلفي

الثانويمنكلفيعنهااًلتعليممنالنوعهذافيالطلبةمجموع

قيالواردةالمعلوماتمنيتضحكماالمعلمبناعداثومعاهدالعام

.4رفمالجدول

رقم؟الجدول

الثانويالتعليمفيالمختلفةالتخصصاتعلىالفتياتتوزيع

.ي،-71912عام

68!اعام

فقط.الحكومبىاًلتعلبم-ا

موجودغر-

التعليمنوعيةوهيهامةظاهرةعنالمعلوماتهدهتكشفلاوقد

النسويالتعليمعلىالاحيانمنكيمفييقتصرحيثللبناتالمهني

ولكن،بيتكربةدورهاهيالاساسيةالمرأةمهنةانالىاستنادا

زودالذيالتعليمهوبهالمقصودالتقنياوالمهنيالتعليممفهوم

تدريباتتطلبوالتيالمأهرةالحرففيللعملاللازمةبالمهاراتالافراد

الفتياتبالتحائالخاصةالدراسةانسارتوقد،معينامهن!يا

اليونسكومنظمةاعدتهاالتي،العربيةالبلادفيالمهـنيبالتعليم

هذااًن0(9691عامالكويت)للبناتالمهنيبالتعليمالخاصللمؤتمر

التقني.اوالمهنيالتعليماسمعليهيطلقانيصحلاالثسويالتعل!يم

خريجيلتزويدالاخرىالثانويالتعليمبانواعالتعلييمهدادمجويجب

الاسريةالمسؤولياتلتحمليعدهمبماالمرحلةهذهوخريجات

الكبر.في

القتياتاماممفتوحةالمهنيالتعليمفيالتخصصاتكلوليست

معرففي،الميدانهذافيكبيراتقدمااحرزتالتيالدولفيحتى

الملتحقاتالفتياتعددوزادكيرانمواعامةالمهنيالتعليمنمامثلا

عامالف58و.691عامالف25حواليالى0591عام59؟منبه

.7191عامالف؟9و6891

التعليمدخولمنمحروماتالفتياتزالتفلاذلكمنوبألرغم

التجاريالتعليممعالنسائيالتعليمدمحتموفد،والزراعيالصناعي

الصناعيالتعليمقصرويبدو،كبيراتوسعادلكتوسعوقد

كلياتفيالطالباتمنآلاففيهادولةفيغريباالاولادعلىوالزراعي

والزراعة.الهندسة

التوسعفيالغربمنالمقتبسةالاجتماعيةالاتجاهاتاثرتوفد

علىالفتياتمنكبيرعدديدربحيثبمصرالتجاريالتعليمفي

عنالمقتدراتالفتياتعزوفعلىايضاويدل،السكرتاريةاعمال

فيالكبيرالتوسعمنوبالرغمالصناعيالثانويبالتعليمالالتحاق

65!اعامفي6،1؟6منالطلبةعددزادحيثبالعرافىالمهنيالتعليم

الملتحقاتالفتياتعددانخفضولكن،71!اعامفي3؟ه،9الى

حدثوقد.طالبة235،22الى797،3منالفترةنفسفيالتعليمبهدا

بالتعليمالمسجلاتالفتياتونسبةعددفيانخفاضايضاسوريافي

عامالمسجليننجميعءالمالةفي؟ابنسبةطالبة860،1منالمهني

عددهنارتفعثمفقطالمائةفي5نجسبة07!اعام482الى6591

عددهمزادالذينالطلبةجميعمنالمائةفي7بنسبةطالبة23!الى

.الفنرةهذهفيهاللةزيادة

وهده،العربيةالدولمنكثيرفيمماثلةتطوراتوحدلت

والتوسعالعربيةالبلادفيالتصنيعمرحلةانعلىتدلخطيرةظاهرة

ارتفاعصاحبه،المهرةبالعمالالصناعةلتزويدالمهنيالتعليمفي

علىيدلمماالطالباتاعدادفيوتضاؤلالطلبةاعدادفيير

مجالاتفيوخاصةالمرأةلاشتغالالمعاديةالا-لجاهاتاستمرار

التطوراتوهذه.عصريمتطورمجتمعفيالمهنمنونجرهاالصناعة

بالتعليمالفتياتبالتحاقالخاصاليونسكومؤتمرتوصياتتناقض

،96!اعامالكويتفيهناعقدالذيالعربيةالبلادفيالمهني

مبداتحقيقضرورةعلىاكدالذيمراكشمؤتمرتوصياتوكذلك

هدهوليست،المهـنيالتعليمفيوخاصةالفتياتامامالغرصتكافؤ

شيءكلوفوقايضاولكنهافقطانسانيةاومعنويةمسالة

واستخدامتسخيريقتضيوالذيالاقتصاديالكيانلسلامةضرورة

.يالاجتماءوالتقدمالانتاجزيادةلتحقيقالبشريةالقوىجميع

الصناعةفيالمراةمساهمةمنالمتوفرةالاحصاءاًتانوبما

معظمفيوالصناعاتالحرففيبهابأسلااعداداهنالكانعلىتدل

مهنيامدرباتغيرالعاملاتهؤلاءانالقولفيمكن،العربيةالدول

.اعمالمنبهيقصلما

قىالثانو!بالمرحلةالمعلماتاعداد

نسبةو!ريدالابتدائيةللمدارسمعلماتاعدادالتعليمهذامهمة

نسبتهنعنالتعليممنالنوعهذافيالمسجليىجميعالىالفتيات

تصلانالمتوقعمنوكان،المهنيوالثانويالعامالثانويالتعليمفي

مناكثراوالنصفالىالمعلميناعدادمعاهدفيالفتياتنسبة

التدريسهيعةتانيثالىتتجهالتيالبلادفيوخاصةالطلبةمجموع

منذمميرا3الوضعتحسنوقد،مثلامصرمثلالابتدائيةبالمرحلة

تزيدالفتياتنسبةكانت72س791اعامفيانونجد،ا659عام

والبحرين،(46%)مصروهيعربيةدولثمانيفيالمائةفي6،على

العربيةوالمملكة(48%!ولبنان(!؟%)والكويت(8،%)

الفنياتنسبةزالتولا،(96%)واليمن(9؟%1السعودية

وصلتحيثوالمفربتونسمنكلفيجدامنخفضةالتعليمهذافي

.المفربفيالمائةفي8؟وتونسفي15%المسجلينجميعالىنسبهن
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البلادكلفيالتعليممنالنوعهدافيسيعتطورحدثوفد

فيماحدوالىالسعوديةالعربيةوالمملكةالكويتوخاصةالعربية

معلماتالىالبلادهذهاحتياجاتلسدوذلكوقطرالبحرين

علىالاعتمادحدةوتخفيف،فيهاالمواطناتبينمنالابتدائيالتعليم

هذافيالطالباتنسبةارتفاعصاحبوقد.المغترباتالمعلمات

بالمرحلةالمعلمينجميعالىالمعلماتنسبةفيزيادةالتعليم

بعد.فيماسأبينكماالابتدائية

قدالمعلماتواعدادالمهنيالثانويالتعليمانهناالاشارةوتجدر

الفتياتمنلكتيرالاجتماعيالارتقاءلتحقيقالوساكلاهممن؟ضبح

القيمزالتولا،الاقتصاديالمستوىفيالمتوسطدوناسرمن

انهماحيثالتعليمجمنمنالنوءهذينمكانةمنتقللالاجتماعية

وخريجيخريجات))علىيطلقكما،الدنياللطبقاتتعليمايعتبران

وهذه"المتعلميناًنصاف)ءالثانويالتعليممنالنوعينهذين

علىالاقبالعنيعزفنخاصبوجهالبناتمنالكعيراتتجعلوصمة

بغضالعلياالمعاهداوبالجامعةالالتحافىالىوالطموجالتعليمهذا

الامكانياتاوالدراسةمواصلةعلىالقدرةعنالنظر

الاقتصادية.

بأستمرارالثانويالتعليممنالنوعينهذينطبقيةوستستمر

المختلفةالتخصصاتبينكاملافصلايفصلالذيالحاليالنظام

الثانويالتعليمبينالفصلنظامفياي،بدلكخاصةمدارسفي

هذهعلىللقضاءالوحيدةوالوسيلة.المعلمينواعدادوالمهنيالعام

التربوية،والموادالمهنيةبالتخصصاتالالتحاقوتشجيعالطبقية

المدرسةبمبداوالاخدالمتخصصةالثانويةالمدارسعلىالقضاءهو

نطافىداخلوالتخصصالاختيارفرصاتاحةمعالشاملةالثانوية

وتشجهع،الثانويةالمرحلةوطالبات!لأبلجميعموحدنظام

يزيدوذلكوالتربويةالمهنيةالموادودراسةاختيارعلىالطالبات

بينيجمعناللاتيالثانويالتعليمخريجاتمنالبلادهذهرصيدمن

اللارمةالاعدادتعبئةويمكنالمتخصصوالتعليمالعامالتعليممنقدر

للتدريسراللازمةالاعدادوكذلك،المأهرةالحرففيللاشتغال

الابتدائية.بالمدارس

اعدادمعاهدبالغاءالعربيبالعالمالتربيةعلماءبعضوينادي

ودلكالعاليالمستوىعلىالتربيةبكلياتواستبدالهاالمعلمات

الاعاىالتلهووهذاالابتدائيةالمرحلةمعلماتمستوىلرفع

ارىولكنني،البعيدالمستقبلفياًلعربيةالبلاداليهتصبوقدالذي

البلادفيوخاصةالقريبالمستقبلفيذلكتحقيقيمكنلاانه

قدرةولعدمالتعليميللتوسعاللازمةالموادفيعجزاتعاننالتي

الثانويةالمرحلةبعدفيماالتعليممواصلةعلىالفتياتبعض

واجتماعية.ماديةلاعتبارات

العاليالتعليم

عاليا.تاهيلاالمؤهلينالاشخاصاعدادهيالعاليالتعليممهمة

معدلاتانحيثللصفوةتعليمالعربيةالبلادفيالعاليوالتعليم

كمااًلعرببةالبلادجميعفيللغايةمحدودةالتعليمابهذالالتحاق

.7ص2رقمجدولفيالواردةالاحصاءاًتمنيبيئ

نمواخاصبوجهالبناتوتعليمعامةالجامعيالتعليمنماوقد

اعداديعطيالذي5رقمجدولمنينبينكما06!اعاممنذكبيرا

7191.و0691عاميالعاليالتعليمطلبةمجموعالىونسبتهنالفتيات

الجامعيبالتعل!يمالملتحقاتعددزادفقد)1(رقمجدولفيرأيناوكما

ا!!اعامالف911الى06!اعامالف!2منالعربيةالبلادكلفي

مجموعالىالفتياتنسبةوزادت،مراتاربعالعددفيزيادةاي

ص!!

انهاي،،؟%الىا%7منالفترةتلكخ!لالالطلبة

فيالزيادةفافتوالتيالطالباتاعدادفيالكيبىةالزيادةمنبالرغم

النعليمطلبةمجموعمنفقطالربعيمثلنالفتياتفان،الطلبةاعداد

الجنسين.منالعالي

مستوىفيالعربيةالبلادمختلفبينكبيرتفاوتوهنالك

ا!تعل!محدانةمنوبالرغم6العاليالتعليمفيالفتياتمساهمة

انجازاتتحقمقالدولةهذهاستطاعتفقدالكويتفيللبناتالجامعي

عسامفيانهحتىللبناتالعاليالتعليمفيسريعاوتطوراهائلة

.الاولادعددمناكبرالكويتجامعةفيالبناتعددكان74-73!ا

كانالعاملهذاالطالباتعددانعلىالرسميةالاحصائياتوتدل

كويتيينطالبا695،1مقابلكويتياتوفيكويتياتطالبة04؟،2

272،1وهوبالجامعةالكويتياتالطالباتعددويفوقكويتيينوغير

الزيادةهذهوترجعفقظ07عالبالغالكويتيينالطلبةعددطالبة

فيبالخارجيدرسونالكويتييئالطلبةمنكبيراعدداانالى

والعلمية.الهندسيةالتخصصات

رقمهحرنا

العربيةالبلادفيللنساءا!ه!العاالتعليمفيالتطور

7؟-7191و61-0691عامي

المعويةالنسبةالطالباتعددالبلد

122،18953،661772مصر

52*0.0،1118*668،3لبنان

58،012322ع767،2العرافى

ا!473،2174،917سوريا

32؟3.؟ه،ع403،2الجزائر

32.لإا105،2ا،1*17تونس

673797،21461المغرب

551؟،67؟2ا3السودان

000575،100094يتلكوا

372426،14222الاردن

000679000001السعوديةالعربية

ا؟187352ليبيا

00016600035البحرين

0002500072الشماليةاليش

.-659166عامم!

.الطالباتعددحسبتنازلياترتيبامرتبة-ا

يوجد.لا...

.7391و72!االسنويالاحصائيالدببلاليونسكو:المصدر

المافةفي7؟و2؟بينالطلبةمجموعالىالفتياتنسبةوتتراوح

والععراًقولبنانمصرفيالحالهوكماالعربيةالبلادمعظمؤب

فيالمايةفي11عنوتزيدالمائةفي02عنوتقل،وتونسوالجزائر

فيالفتياتنسبةوتصل،وليبياوالسودانوالمغربسوريامنكل

السعودية.العربيةالمملكةفيالمائةفي01الىالعاليالتعليم

منللصفوةتعليمهوالعاليالتعليمفانذلكالىبالاضسافة

بهذهالالتحاقمعدلاتوتتراوجالاقتصاديةاوالذهنيةالقدراتذوي

وتقل،البلادهدهفيالجنسينبينالمائةفي.اًو3بينالمرحلة

فيااىاوتصل،العربيةالبلادكلفيالفتياتبينالمأئةفي5عن

منها.بهبرفيفقطالمأئة



والكويتوالاردنوالعراقوسورياولبنانمصرمنكلاحرزتوقد

واخص،والكيفالكمحيثمنللبناتالعاليالتعليمفيكبيراتطورا

كماالمختلفةالعلميةالتخصصاتعلىالفتياتتوزيعبالذكر

يلي:فيماساوضح

المختلفةالتخصصاتعلىالفتياتتوز!ح

فهئالك،الجامعيفيالتعليمالفتياتنسبةانخفاضالىبالاضافة

معظمفيالمختلفةالتخصصاتعلىالفتياتتوريعفيتوارنروم

التخصصاتفىالفتياتتركيزفيذلكويتألالعربيةالبلاد

الاجتماعيةوالعلوممثلالانسانياتللمرأةمناسبةتعتبرالتيالتعليمية

موجودةولكنهاالعربيةالدولعلىفاصرةغيرالظاهرةوهده،والتربية

فيالطالباتمنكيمةاعدادوتوجد،ا!ر!ءةالسدولمنكثيرفي

الاجتماعيةمكانتهافقدتقدالمجالاتهذهلانوالتجارةالحقوفىكليات

المجالاتوتتميز،الغربيةالدولفيالحالعكسودلكوالاقتصادية

ضعيفةمجالاتبانهاكبيرةمساهمةالفتياتفيهاتساهمالتي

علىالمتدربةالعاملةالقوىمنالعربيالمجتمعباحتياجاتالصلة

دونفيهاالتوسعيمكنالعلممنانواعولكنها،العاليالمسشوى

تركيزويدل.العلميةالتخصصاتتتطلبهاكالتيباهظةنفقات

العربياتالفتياتمنكثيراانعلى-ايضاالمجالاتهذهفيالفتيات

علىالحصولاجلومنللوفتتقضيةالجامعيالتعليميعتبرن

للعملتؤهلهنلملوحتىاجتماعيةقيمةمنلهالماجامعيةشهادة

معينة.مهنةفي

التخصصاتفيهذهالطالباتمنكيراانالىهناالاشارةوتجدر

لدخولالمؤهلالمجموععلىحصولهنونعدمارادتهنضدبهاالتحقن

علمية.تخصصاتاوجمليات

مهنةفيتعملالتخصصاتهذهخريجاتغالبيةكانتواذا

طيبة،ظاهرةذلكلكانوالثانويةالاعداديةالمدارسفيالتدريس

حيثالحكومةمكاتبفيالعملعلىيتهافتنالخريجاتمنكببراولكن

ويعتبر.المقنعةالبطالةمشكلةتعقيدفيويساهمنلهنحاجةلا

تساعدلاباعماللقيامهنثمينةوبشريةماديةلثرواتصناعياتعليمهن

.الانتاجزيادةعلى

انتصاراتالعربيةالدولمنكثمبرحققتفقددلكمنوبالرعم

منا!لافالتحاقفيوخاصةللئساءالعاليالتعليممجالفيكبيرة

المتقدمةالعالمدولمنكتيمفيرجاليةتعتبرتخصصاتفيالطالبات

الطبيعيةوالعلوموالرياضياتوالطبالهندسةمجالاتبالذكرواخص

عنهاالعربيةالدولبعضفيالطلبةمجموعالىالفبباتتزيدحيث

فيالطالباتمنكبرةاعدادوتوجد،الغربيةالدولمنكببىفي

.ع،3)الطلبةجميعمنالمأئةفي01حواليالىالهندسةكليات

المائةفيامقابل(72-71!اعامطالب005،36مقابلطالبة

.العامدفسرفيانجلترافيالمائةفيودصف،امريكافيفقط

البلدسانمن3شفيالمجالهذافينسيياالفتياتنسبةوترتفع

تأثرالىذلكويرجعلبنانفيجداولكنهـامنخفضة،العربية

.للنساءالعالىالتعليمفيالغربيبالطابعلبنان

خاصةمصرفيالهندسةكبياتفيالفتياتنسبةوارتفاع

جانبمنمعينةلسياسةنتيجةتاتلمفهيالدراسةتستحقظاهرة

علىانفسهنفرضنقدالقتياتلانولكنالخصوصبهذاالحكومة

منكثيرواثبتت.اللازمةالدرجاتعلىبحصولهنالتخصصهذا

تخصصاتهابجميعالهندسيةالدراساتاتمامعلىقدرتهنالفتيات

المراةتحقيقطريقفيتقفانمعارضةايةتستطعولموتفوقبنجاج

علىقاصرةيعتبرهاالبعضكانمجالاتفيكيانهاواثباتلهدفها

.الرجال
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البلادمنكتببىفيالطبكلياتفيايضاالفتياتنسبةوترتفع

حيث،الطببمهنةالمتصلةالتخصصاتجمميعفيوكذلكالعربية

فيالمائةفي03و25بينالطلبةمجموعالىالفتياتنسبةتتراوج

والجزائر.ومصرلبنانمنكل

كالاتي:تقدمماتلخيصيمكن

تعليمفيالعربيةالدولاحرزتهالذيالكبيرالتقدممنبالرعم

متخلفاالمرأةتعليمزالفلا،المأضيتينالحقبتينخلالوخاصةالمرأة

الاميةمشكلةهيالاساسيةوالمشكلة،والفتيانالرجالتعليمعن

المستمرالانخفاضمنبالرغمعامبعدعاماحدتهاتزيدوالتيالمتفافمة

عدممشكلةالثانيةالمرتبةفيوقيتبم،الجنسينبينالاميةنسبةفي

المرحلةسنفيالفتياتنصفمنيقربلماالتعليميةالفرصتوفر

طويلاللبناتالانجندائيالتعليمنحوالطريقزالوماالابتدائية

السكنيالتعدادذاتالبلدانوخاصةالعربيةالدولمعظمفيوشاقا

التعليمفيالفتياتنسبةانخفاضمشكلةايضاوهنالك،المتضخم

علىالطالباتتوزيعفيمالتوازنعدومشكلة،والعاليالثانوي

التعليمفيالغالبيةتتركرحيثالمختلفةالتعليميةالتخصصات

والتقنيالمهنيالتعليمفيالفتياتمشاركةزالتولا،النظري

.البلدانبعضفيمتوفرةوغيرمحدودة

علىالمعلميناعدادتعليمفيالفتياتمساهمةمستوىانكما

باحتياجاتللوفاءالمطلوبمناقليزاللاوالجامعيالثانويالمستوى

التعليمعنالانقطاعنسبةفانواخيرا،الفتياتتعليمفيالتوسع

منبألرغمالبنينبيئعنهاالقتياتبينتزيدالدراسةعنوالتغيب

الاخت!باراتتعيشهكما-للفتياتالدراسيالتحصيلمستوىان

.الاولادتحصيليفوقبليناظر-المختلفة

والنساءالفتياتتعليمفيالمؤثرةالعواملتحليلالىالانوانتقل

العربي.الوطنفي

وعملهاإرأةاتعليمفيالمؤثرةالعوامل

ومساواتهالمراةتعليمفيالتوسعدونتحولكنيرةعقباتتوجد

الىهذهوتنقسم.عامةوالاسلاميةالعربيةالبلادفيالاولادبتعليم

الىمنهاكلتحليليحتاجواقتصاديةواجتماعيةتاريخيةعوامل

تي:7افيسمالخصهاولكنني،مستقلبحث

التاريخيالعامل

وهوالحديتبالمفهومالمراةتعليموهوالتاريحيبالعاملابدأ

كلفيالعتعرينالقرن!نالثانيوالنصفبلاعشر!ناالقرننتاج

المدارسانشئتوقد،واليمنالسعوديةالعربيةالمملكةمن

الاولالنصففيولبنانوسوريامصرفيللبناتالتبشيريةالاجنبية

المدارسلهذهكبيرةمعارضةهنالكوكانت،عشرالتاسعالقرنمن

الحكومةعلىيضغطونالاهاليوبدا،الدينيةلطبيعتهاالبدايةفي

القرنمنالاخيرالثلثفيذلكوتمللبناتالوطنيةالمدارسلانشاء

للبناتمصريةحكوميةمدرسةاًولانشاءتاريخويرجع،العشرين

نمووكان.القاهرةبمدينةالحاليةالسنيةمدرسةوهي74!اعام

الىالاستعماريؤدولمالبدايةفيجدابطيئانمواالبناتتعليم

النساءوخاصةالجنسينمنالشعبلافرادالتعليميالمستوىتحسيئ

باعدادالعنايةولعدم،عامةالتعليمعلىيصرفكانمالةلضطوذلك

البناتتعليمفيالتوسععدمفيالحاجةوكانت6والمعلماتالمعلمين

انهايزعمالتيدينهوتعاليمالعربيالمجتمعبتقاليدالمساسعدمهي

.المراةتعليمتعارض

طفرةحدثتالاجئبيالاستعمارمنالسياسيالاستقلالوبتحقيق

لتحسينالاولىالوسيلةالحكوماتاعتبرتهالذيالتعليمفيكبيرة



منالفتياتواستفادت،والاقتصاديالابخنماعيالشعبمستوى

بعهـدصدرتالتي؟لالزاميالننطيمقوانينومناننعليمفيالتوسع

بقدرتزوايدهآهوالمرأة1تعليممنالاسإسيالغرضوكان.الاسنقمالأق

بيتكربةمهمتها2لادااللازمةالمهإراتوبعضالاورنةالمعلوماتمن

للتوسعنتيجةتتبلوروالعمالةالنساء1ؤعليمكيئالمطةوبدأت

الية،الانجنداالمرحلةمملماتالىالماسةوالحاجةالتطي!مفيالبن

منالثالثلعقدافيالامعةاالفتاةوبدخول،ا!ازويةوادية9الاعداتم

فياولا،العرا!واوسورياولبنا!مصرمنكلفيالعنئوبنالقرن

لدىيتكونبدأ،الاخرىلعلميةاالمخصصاتفيثمالادابللىببات

ابخذابهيمكنالمختلفةالتعليممراحلخريجاتمنرصيدالبلادهذه

فرصتتيحلاالتياتلكوخاصة"ا!هائيةاء"لمجالاتفيللعمل

اولالبناتمدارسىفيلتدريسامهنةوكانتالجنسين/بينالاختلاط

وتبعتها،اننقئيديالزراعيلقطاعاخارجللمرأةالعملبابتفتحمهنة

المرآةمساهمةزالتولا،والطبالاجتماعيةولخدمةالتمريضمهن

البلادمعظمفي،التعليممنعالمستوىعلىتعتمدالتيالاعمال1في

تقاليدمعمتمشيةتعتبرالتيالمهنهذهفيوت!حصرمحدودةا!ربية

العربي.الاسلاميالمجتمع

الثقافيالعامعل

ناالسواءعذنلغربيةواالشرقيةالمؤلفاتمنالعديدفييرد

ناذلكعئىوالدليل،الاسلاميالدينءأليميخالفالمراةتعليم

العربيةوغيرالعربيةالاسلامميةانالبلدااج!بعفيمتخئفالمرأةتعليم

للدولالاقتصادي1النمومستوىنفسعلىا!تيالدولفيحتىعنه

الموضوعهذافيالنقاتن1ويحنندالاراءختلفو.الاسلاميةواالعربية

الرجالابينيميزلاالاسلاميالدينانالى؟لمرأةتعليممؤيدوويذ!ب

تحصيلانالشريفالحديثفيوردوكص!العلمطلبفيوالئساء

الملممفهومكانوان،امراةاوكانرجلامسلمكلعلىفرضالعئم

عنبحثهفيعثمانعليالدكتورويقوم،واضحغيرالحديثهذافي

العربية"البلادفيالمرأةتعليمنحوالحضاريةالاتمجإطتحولاراء"

الاسلامانفيهويؤكدالمراةتعليممنتحدالتيللاتجاهاتدقيقبتحليل

لتقاليدواالصاداتانوالوافع"المرأة"هـليميمإرضيكنلم

الازمنةحتىالمرأةتمليملونحالتالتيهيالسائدةالاجتماعية

مئآتعبرولألتقاليدالعاداتهذهاستمراريةوبسببالحديثة

عاثاتانهاعلىخطااليهااينظرونلناسامن"لكثيرونصإرالسنين

مخالفالمراةتعليمانهؤلاءلذهنيتاثركانوئذا،دينيةوتقياليد

."ليمهوتطللدين

لهذامعارضةتكنلمالمراةلتعليمالمعارضةانالاضافةوي!جب

مثل،المرأةتعليمعلىتترتبالتيللحرياتو!كن،داتهحدفيالتعليم

المجتمعففي،الارجيبالعالمالمباشروفيإشرالمهالانصالحرية

،كانالبيتجدرانداخلالمرأةابقاءطويلةقروناتعودالذيالاسلامي

فرضلذياللحصاركممرايومياالمدرسةاالىوخروجهاالمرأةتعهبمبم

الفتياتتمئيميؤديانمنايخوفذلكوتبع،طويلةعصوراالمرأةعلى

الاسلامي.الدينتعاليمعلىوالخروجيالخلةالانحراف!الى

وثيقاارتباطاالمرتبطينلسمعةوااكسفعلىالاصحرصوكان

الىيسيءفيماالوقوعمنالفتياتحمايةفيوالرعبةالفتاة1بسلولئ

،مبكرةسنفي"سترها"أوتزويجهاعلىوالحرص،ةالاسسمعة

للمرأةالتعليميةالفرصكافؤاحةاثونصالتالتيالعواملاهممن

المختلفة.الاقتصاديمةالاعهالفيمساهمتهامنلحد1الىوبى!تالي

وقد،النساءمنومحببرالرجالبينالاأءاهاتهذهعمتودو

انهعلىالحياةفيثورهاونحونحوهاالمجتمعاتحإهاتالمراأهلتلمحه

زالتولا،بحالهافرضيت،الئهارادةوانهبل،الطبيعيالوضع

خاصةنسائ!بةثقافةمنلديهنوماالسنكهارالنساءاتجاهات

الاجتماعية،المراةمكإنةتغييرسبيلفيكبرىعقحةتمثل،جامدة

الداتراهناكانحفا.ايدةالمزاوالعمللتعليمافرصمنواستفادتها

علىوتائيرهناقليةولكنهنعديدةواقتصاديةاجتماعميةمجالاتفي

.محدودالنساءمجموع

،بالاحرىاو،يعارضونممنالعظمىالغالبيةأنمنوبالرغم

الذينالاهاليمنالاميونهمالنساءلتعليمالكافيةلاهميةايعطونلا

دورهـالأديةوخاصةللمرأةبالنسبةالتص!يماهميمةيقددوىلا

فهساك،لاقتصاديةاالاعهالفيللمساهمةيكنلموان،بيتكربة

الذفي؟لدينرجالوبعضاننعليميةالس!هإسةواضعيمننالكثلإ

الفتياتاماموالعمللئدراسةالمتكافعةلفرصااتاحةيعارضون

"والقالونالفقهبينالمرأة"كتابفيفمثلا.ايديولوجيةلاعتبارات

ولهـنالتعليمافيالمراةأبحقالكا-لبيسلمالسباعيمصط!ىللاستاد

صفحةالمراةتعليملموضوعويخصص،فقطالاءومةبدورللقيام

رجالثناباتمنكمروفي.صفحة.25منالمكونكتابهمنونصفا

معارضةمع،لنساءابينالتعليمانتشارمنالخوفعنتعبيرالدين

خارجالمراةاشتغالمناساساوء"د-شف،المخنئطاللتعليمشديدة

والمجتمع.الاسرةلكياناتهديداذلكولأغبإر،البيت

نظرةلحيلأةافيوثورهاالمرأةالىينظرالعربيالمجتمعرالولا

للاستادمقالةمنالاتيالنع!فيوردكطالبيولوجبةبوظيفتهامحدودة

."الاسلاميالمجتمعفيالمرأةدور"بعنوانوهبهعليتوفيق

ويسروان!ثىذكرمنالانسانوزمالىسبحانهاطهخلقلقد"

والمجتمعالحياةفيعملهللرجل،الانسانوبطبيعة،لهخلقلماعلا

ليعولويكدحبعملانعليهالرجلؤثو-نفبحكم.عملهاوللمراة

عليوتقومو"ربيهمويرعاهم،الاولادؤمجبوالزوجة،وابناءهروجتة،

قدرمنيقللولامنهمالايغضهاضةدلكفيوليسالمنزلشؤن

الاسلام1كانوانمنزلهافيإلاساسيالمرأةفعمل،الحهاةفيدورهما

جا،بالىالحياةقوالكدحالمنزل1خارجوالعملالخروجمنيمنعهالا

وانفسهاتعوللكيذلكالىتدفعهاضرورةهماككانتاذالرجلا

وأاحوةمنتعولمنأوالكسبعنالعاجزيناولادهاعلىتنفق

."سواهايعولهملهـمنيكنلماذااقارب

للمجتمعتدجمرمصراعيهعلىللمرأةالعملبابفتحان"ويضميف

وكليوميجيءاناخساهمااخشىان"."نحدريلاحيثمن

والمباديءالقيممعهمفتضيعضياعفيا،بناءويبقى،تعملالنساء

بالرجلومساواتهاالمراةتحريربدعاوىيتشدقونالذينوان،والاخلا!

والمراةالرجلمن!لأخلقالذياللهلانخطرطريقالىيدعونانما

."لهخلقلمأمهماكللايسر،واحدةنفسمن

ضئيلةالعإملاتالنساءنسبةزالتفلا،الخوفلهذامبررولا

هذهاحتياجاتحسبيقدرمعقولحدالىزيادتهاوالمطلوب،جدا

.البهلاد

اللهفضلبماالنساءعلىفوامونالربرال"الكريمةا!يةوتدكر

العمل1فرصتقصرلاالايةهدهانمع((الرزقفيبعضعلى/مضهم

الرجلامامالعملفرصانايالتفضيلعنصرفيهافان،الرجالعلى

.المرأةعندمنهااكبرالسبعلىوقدرته

فهنالك،الايديو!جيالعاملمعلاقتصإديالعاملايختلطوبدلك

الرجلوايثار،الرجلعلىاقتصادياالمراةاعتمادتاكيدعلىحرص

عندهاكانولوحنىالانفاقمسؤببةمنالمراأهواعفإءالعملبحق

النصفاقعوامعالمنطقهذايتمشىولا.ممتل!("هاأوعملهامندخل

كلفيالمعيشة-كلاليفارتفاعضوءوفي،العشرينالقرنمنالثاني

.هـكان



الاقتصساديالعأهعل

تعليمنحوالاجتماعيةوالاتجاهاتاشربيةالتقاليدا!.ايبىفي

معظمفيالتعليمهداسبيلفيالاساسيةالعفبةهيفعدلمألمراة

ابنائهمتعليمفييرغبونالاهاليمناعظمىافالعالبية،العربيةالدول

عنبالتخليوالاقتصآديةالاجتهاعيةظروؤهـثمسممحتاذاوبصات!م

هواصبحالتعليملار.تعليمهمفيوللاستثمار،مسالفترةخدماتهم

الذيهوفالولد!ولادوخاصةالاجغه(عيفاءللارالاساسيةجملةالوله

روجةمناسرةفيكونالكبرفيوالديهوإ،اونةالاساسميسح!ل

البنتاما.وتربيتهمعليهمالانفا!عنالاولالمسئولهولكونواولاد

وزوجها6والدهابمركريتحددزاللاالاجتماعيمركرهاؤان

اعانةعنمسئولةعروهياضافةيصتبرعملهافانعملتواذا

بيتها.نففاتفيالمساهمةأووالديها

تكفيلاالمراةعملعلىالمتر-بةالتكاليفانالىالبعضويذه!

الاطفالحضانةمصاريفمثلالعملهذاعاىالمتر"بةالنففاتلتغطية

زيادةثطتساهمالعاملةالمراةانهؤلاءويغفل،ومواصلاتهاوملابسها

ناتحبلالانهااسرتهابمستوىوصرتفع،الكبرمجتمعهافيالانتاج

ايضاوهي،اؤتصادياعبئآتكوناناو،المسعوليةمنمعفاة.لكون

العمالةفيالمراةمساهمةؤانولذلك،النساءمنلغيرهااعمالاتخلق

تجميديمكنهالراكدفالمجتمع.المجتمععنجديدامفهومايتطلب

حسابعلىذلككانولوالحياةمجرىعنوعزلهنالنساءطاؤات

بالحركةالعصريةالمجتمعاتوتتميز،اًلعالمكولبينومكالى؟ته-فدمه

علىيعتمدافضلمجتمعاجلمنوالبناءالمستمروالتغييرالدائمة

.ونساءرجالاافرادهكلطاقات

سكانمنالعظىالغالبيةتتركرحيث،العربيةالبلادعدوفي

عامةالتعلميبمالتوسعسبيلفيالاساسيةالعفبة!ان،العربيالعالم

اللازمة،اتوالمعداالاموالفينفصلهيصاصبوجهلمرآةاوبعليم

الكويتاحرزتهاالتيالطفراتوان،والمعلهاتالمعلمينفيالعجزوا

قاطعلدليلالستيناتمندالتعليممجالفيعامةلعربياالخليجودول

الاجتماعيةالعفباتعلىالتغ!فيالاقتصاديالعاملأهميةءاى

التعليميلتوسعاانهضاالطكيدويجب،المراة"مليمسبيحلفي

،السولأاءعلىللجنسينالفرصتكافؤلاتاحةنا4ضهلبيسذاتهحدفي

في-سنهممنجميعبتعليمتسمحلاالامكانيات1انمتكااظوص،صة

جميعسلمتوقد،الاولادلتعليمالاولوية)خطىحيمئد،الدراسة

بينيتحققانمنبدلااميالالزاالتعليمتعى!بأنالعربيةولالد!

الخط!جميعتتضمنهماوهذا،البنلتبيينتحفصلمفهقبلالبنين

العربية.للبلادالتعليمية

منبألحدالحكوماتمستوىعلىالاقتصاديالطمليؤثروكما

الاقتصاديالعاملظثببرفان،البنآتلتعل!يمللازمةاالاءاكنتوفي

فالالمر،ايضاالاهميةمنكيبىمستوىعلىلهوالال!رةمستوىعلى

،البناتتعليمعلىالابناءتعليممضل،الاطقالوالمغددةالقفيرة

اعمالفيالدتهاوالمعاونةالبيتفيالصفاءالىالمنتو:ضطر

جميعيكنلمان،العظمىالغالبيةاننجدولذلك.البيت1

كمآ،ففيرةاسرمنالفتياتهنمراحلهبكلالتعليممنالمحرومات

لفتاتابينحدتهاتزيدظاهرةوالتغيبالدراسةعنالنوقفان

البلادداخلالتعليمؤرصتتوفربينما،الففيرةالطبفاتفيوحإصة

ضنوسطةاسرمنللفتياتخاصةأوحكوميةمدارسفي،خارجهاأو

الفتياتتشحبيعالعربيةالحكوماتبعضاعتاستطوقد،غنيةأو

التعليمية.والبعثاتوال!وائرالمنحطريقعنالتمليمفيالاسضمرارعلى

محانيةوليست،اقليةزلنلاالبرامجنلكمنالمشقمداتولكن

مباشرةعيرنففاتهنالكزالتفلا،لديمفراطيتهضطفاالحليم

موضعالعاملهداوضعوثجب،تحملهاعنكثيرةاسرمحجزللتعليم

نجدفقد.خاصةالبناتتعليمفيللتوسعالنخطيطعئدالاعتبار

للتوسعاللازمةالاموالفيعجزاتعانيالتيالعربيةالدولبعض

تفلحتىوالخاصةالاهليةالمدارساتاءتشجعانالتعليمي

متنمافياالاقتراحهدايبدووقد،الحكوميةالمدارسعلىالضغوط

لممنهالحداوالخاعىالتمعليمالةاءولكنالديمقراطيةمباديءمع

المجتمع.اوالتعليمفيالطبفيةيل!

المراةتعليمتفدمفيالخاصالتعليمبدورالاشادةمنهنابدولا

للبناتالخاصةالمدارسسبفتؤفد،عديدةحفبمندالعربية

السعوديةلعربيةاوالمملكةولبنانوسوريامصرفيالحكوميةالمدارس

بكئيرمنهااعلىالطلبةجميعالىالفتياتنشبةزالتولا.وىيرها

يوكدوذلك،الحكوميةالمدارسفيمنهاالخاصةالمدارسفي

الطبنشاتعلىالتغلبعلىلحكوماتواللاهالىالمأديةلقدرةااهمية

.المرأة-ملي!مسبيلفيهاعجبةالاب

،لقتياتاتعليمفرصيحددالذيهووحدهالانوثةعاملوليس

للبلدالتعليمىالمستوىبينهـامنكثيرةعوامليعتمدذلكواكن

واالكويتيةالفتاةامامالتعليمفرصؤان،الفتاةفيهتعيشالذي

السودانفيالاولاد"عليمفرصىمناحسناتهيةاللبناأوالمصجمرية

واليمن.لمغربوا

الريفيالعامل

بسببودلكالمدنفيعنهاالفرىفيالفتياتتعليمفرصتفل

افنعليميةالخدماتتخلفوكذلكعموماالفريةفيالحضاريالتخلف

لعربيةاللدولالرسميةالاحصائياتوتدل.المدنفيعنهاالفرىفي

من!ابكثيراقلبالفرىالمدارسفيالملتح!اتالفتياتنسبةانعلى

.المدنفي

نسبةانالى62-6191عاماًحصائياتتدل،مثلاسورياففي

83بينتتراوجكانتالابتدائيةبالمدارسالطلبةجميعالىالفتيات

13و،وحماهحمصمنكلفيالمعةفي92،دمشقفيالمعةفي

حيثالثانويالتعليميمشابهةفروقوجدو،الزورديرفيا"ا!في

كمشقفيالمالةفي32الطلبةمجموعالىالفتياتنسبةكانت

ودرمحا.ادلبمنكلفيالمالةفي91و

الفتياتعليمبينالهوةاتسماعانيت!ضعيرامشابهةارقؤواوتوجد

الدولمنوغيرهاوليبياائروالبزامهسمنكلفيو؟القرىالمدنفي

ولكنها،بيةالعر2انالبلدإعلىقاءسة،الظاهرةهذهوليست.العربية

الدراساتمنيتضحكماالناميةالدول1ج!بميعمنهاتعإنيمنممكف!

بالتعليمالفتياتالتحاقعناليونسكوكعنظمةاجرتهاالتيالدوببة

الفتياتاناعلىالدراساتهذهوتدل.ءامةالريفيةالمناطقفي

مىاجسمهنوبسباةامتهنمحلبببمزدوجةمعاقةتعانين

لخلىماتامنبالالستقدةيتعإقفيماالهانيةالمر-بةفييضعهن

افنعليمية.1

لتعليمالاولويةواعطاءالفرىفيالبناتمتعل!اههالاكىوقد

يذ!طحيثالمدنالىلقرىامنال!جرةمشكلة-عنيدالىالاولاد

فيوالعملالريفالىالعودةويرفضونعملعنبابخبنلالرجإ

الفنياتتعليمعلىالطكيديجبالظاهرةهذهولعكس،الزراعة

العربية.لل!إةالثقا!بالمستوىلرفع

البطالةومشكلةالمرأةتعايم

زادتكلماللمراةالتعليميالمستوىارتفعكلماانهالمعروفمن

هيئةاجرتهاالتيالدراساتاشارتوفد،اماعهاالعملفرص

المشتعلاتالئساءعددار62!اعامفيمصرفيال!(ملةالقوى

لتحسننتيجةودلك،مستمرةريادةفيالحكوميالفطاعفيوصاصة



تزيدالبيتخارجالعملفيالمرأةمساهمةنسبةوان،المرأة"مليمفرص

..التعليميالمستوىانخفاضمعوتقل،عاليات!ليماالمتعلماتبين

واستعمالها،دقتهامدىكععرفةيمكنولا،قديمةالاحصاءاتهذه

تقلآوتزيدقد.تقريبيةار!امولكنهاللحقيقيةتمثيلاليسهنا

.ابلاداهذهفيفعلاموجودهوعمامستوياتعلىمصريةامراةالف25بينلهيئةااجرتهبحثففي

كانتالعاملةالقوىمنالمساهمةنسبةانوجد،التعليممنمختلفة

بينالملأكةفي47مقابل،عالياتمليماالمتعلماتبينائة1افي؟7

أقلعلىالحاصلاتبينالمائةفي6،4و،الثانويالتعليمأتخريح

انئيالنتا،جكيبرحدالىالنتائجهذهونشبه.اررإنويال!ليممن

الامريكية.المتحدةالولاياتفيالابحاثاليها/وصلت

مشكلةمنتعالي،مثلاكمصر،اًلعربيةالبلادبعضانوحءت

الخريجينجميعاستيعابيصعبحيثاذتعلمينبينالبطالة

احيانااليهينظرالمرأةتعليمفان،وغببرهاالحكوم!الوظائففي

،والمتعلماتاذنعلمبنبينالبطالةمشكلةتعقيدمنيزيدقدانهعلى

ءنيقللمماالمحدودةالوظائفشغلعلىتراحماًصبحتالنساءوان

التوظفيعتبرالعرإبيالمجتمع1وفي،الرجالامامالعملفرص

اشس،روقد،للرجلفيهنزاعلاحقاالعاملةالقوىفيوالمساهمة

المجتمعان"اسيالدولاستهدرفيميردالجونارالاقتصادءالم

،الاقتصاديالعملفيالخريجينجميعاستيعابلمحيهيصعبالذي

القوىفيالمرأةمساهمةضدالتقليديةال!وائقازالةعلىيشجعلا

ترتفعحيثالعربيةالدولفيانالسخرياتلمنوانه."العاهلة

تظهرالمتعلماتبينالبطالةبوادربدأت،النساءبينالاميةنسبة

التخصصاتعلىالفتياتتوزيعسوءالىدلكويرجع،ونحتد

بينما،سابقااشرتكماالنظريةالكلياتفيو-ركيزهنالقليمية

العلمية،التخصصاتفيخريجاتالىجميعهاالعربيةالبلادنحتإج

فياأتوسعويخناج،الاجتماعيةوالخدمةوالتمريضالطبومجالات

.التخصصاتجميعفيالمعلماتمنا!لافالىالبنات"مليم

عامةوالمتعلمينالمتعلماتبيئالبطالةمشكلةاننرىولذلك

الخريجاتاستغلالوسوء،التعليميالنظامفيخللعنناتجة

البلادفيالوظيفيالهيكلفيانتغيرانالمتوفعومن.والخريجين

،البلادهذهتعمبدأتالتيلتعيمواالتصنيعلحركةنتيجةال!ربية

المستوياتجميعمنالخريجيناستيعابعلىالاقتصادقدرةمنسيزيد

،والمنعلماتالمنعلمينبينالبطالةحدةمنيخففمما،التعليمية

علىوالجامعيالثانويالتعليموطلبةطالباتتوريعاعيداذاوخاصة

والمهنية.العلميةالتخصصاتعلىلطكيدواالمختلفةالتخصصات

العاملةالقوىفيالمرأةهساهمة

المجالاتفيوالنساءالرجالمنكلمشاركةواهميةمستوىان

وقد.منهمأيتعل!مولموعيةبمستوىيتحددلاقتص،ديةواالاجتماعية

فيمجالات!كيزهوفي،العربيةالمرأةتعليممستوىاتخفاضعلىشآب

والاقتصادية،الاجتماعيةالئنميةاجلمنالبلادباحتياجاتترتبطلا

علىدورهاوتقصر،اًلمرأةاشتعالفارصاتجاهاتشيوعالىبالاضافة

العربيةالبلادفيالنسماءبينالاقتصاديالنتته(طنسبةان،البيت

مجهوعمنالمأئةفيواا،ائةفي01بينتتراوحوه!،جداًمنخفضة

معظم!المالةفي3قدرهبمتوسطالمخ!تلفةانا"فيالنهـساء

ا!عربية.البلاد

الصبيهالبلادفيعموماالاقصإديانشا!نسبةوتمخفض

المحدودةالمساهمةالىد!كويرجع.المائةفيبملا:ببىقدرحص

التكوينفيخللالىبالاضافة،الاقتصاديالعملفيل!مراة

02لسندونهمممنالافرادنسبةزتفعحهثالمسكانالديمقراطي

العالم.ولادمعظمفيض!ل!ال!م!كأ

منموجزةصورة6رفمالجدولفيالمنضمنةالاحصاءات،احطي

ا!فةالعولقطإعاتعلىوتورل!،ناقصصادياإتاأناشطالئساءأصكدإد

التيالعربيةالدوقبحضفي،اجروبدونبأجرالا!هالؤيهـابها

بعضأنالىهضاالاشارةوتجب،الاحصاءاتهدهلديهانوفر
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يلي:ماالجدولهذامنويتضح

هدهفيالعاملةالقوىفيالمرأةمسعاهمةضالةمنبالرعم

وأنالمختلفةالاقتصاديةالقطاعاتمناكديداعأىموزءاتفهنالبلاد

فيالمراةعمليركزحيثالتوزيعهدافيتوازنهنالكيكنلم

البلدانبينالكبيرالتفاوتمع،الاخرالبعضفيويقلالمجالاتبعض

فيالعربيةالمرأةمحملفأنوباختصار.الناحيةهذهفيالمختلفة

الكناببعضيزعمكمامحدودةمجالاتعلىيقننصرلاالافتصاديالمجال

عملمجالاتالعريبةالبلدانمنكتيىفيالمرأةقيتفقدالغرب!يين

التعليميالتوسعبفضل،وهذا،مضىفيماللمراةمفتوحةتكنلم

يلي:بماالعملفيالمرأةمسهاهمةوتتميز.البلادهذهفياتللبت

ممنةالماءفي.؟منيقربءاأواعظمىاالغالبيةزالتلا

وذلك6رقماجدولافيالمدكورةالعربيةالبلادفيالعاملاتالنساء

واباجرالتقليديالزراعةمجالفيبالعمليقمن،الكويتباستثناء

الئساءاستيعابعلىالزرااعةلقدرةيرجعوذلك،أجربدون

،اًلئساءلهؤلاءنوعيةيرامجتنظيماهميةيؤكدوهدا،الاميات

والارشسادالتوجيهفيللعملالنساءمنا*زمةالاعدادودريرب

القرية.فيوالخدماتالزراعيالانتاجمستوىلتحسين،الزراعي

مجالفي،امرأةالف261منيقربمااو،كبيىعددويوجد

لألمراةمساهمةيمكنايضاالمحالوهذا،الخفيفةلصناعاتواالحرف

فيالعاملاتمعظمانوالمتوقع.معيئحرفيأومهنياعداددونفيه

مساهماًكبرالمجللهداويمثل،حرفيامؤهلاتوفيامياتالمجالهدا

البحوثاجراءويجب.وونس!ببى!منكلفيالعملفيللنسإء

التعليموثور(لالمسهذافيللنساءافنعليميالمستوىلمعرفةاللازمة

وخاصة،عامةالصناعيةالاعم،لفيالمرأةمساهمةزيرادةفيالمهني

لاحتى،التصنيعنحوالعربيةالدولفيهتتجهالذيالوقتفي

ا!لازمةالمهاراتتوفرلعدمالنساءعنالاستعناءالىالتطورهدايؤدي

لديهن.

وخاصةالمراةلاشتغالالم!اديةالاتحاهاتالىسابقاالثرتوفد

هنوكم،وانوثتهاالمرأةبصحةيغرالعملهذاانبحجةالمصانعفي

منكثيربهيقومممابكثيراشقالمصاؤعخارجالمرأةبهاتقوماعمال

.الرجال

اشتغالالىيدعوحدقي!العربيةالدوللمعضفياتجاهوهناك

المعروفاىحهثالسكافيالنمومنللحدكوسيالةالصناعةفيالمراة

.العاملاتغبيالنساءبينمنهاقلالعاملةالمرأةلدىالاطفالعددان

فيالنسا،منكبيرةاعداداانواعهابكلالخدماتوتستوعب

الىتحتابمالتيالعلياالخدماتذلكوبشملا!عربيةالبلادمظم

والمجالاتوالصحيةالاجتماعيةاأفماتد!تلل!ببمالتصمنكبيرقرر

وهذاالبيوتفيالخدمةقنلالدنياالخدماتوكذلك،الرياضية

اقباليقلا!المتوقعومن،المغربفيالنساءبق!ضشرمح(ل

.الفتياتحليمفيللتوسعننيجةاعملامنا!نوع!ؤاعلىالنساء

اًلتجاريدلوالتبلتالمببطرأعهالافاء!نكبيرةاعدادونقوم

وترتفع.والجزافروجمهـىووا!حربوممرلبنانفيوخا!حةالؤدي

بألئسبةا!ددناحيةمنوالمتوسطةال!لياالمهـىفيالمراةهـاه!ة

الربعبينماالمرأةتمثلبرثاقطاعاطدافيال!(ملين!غالى

مساهمتهننسبةمناعاىنسبةوهي،ال!(ملينجميعمنواأتإت

النساءمنعددأكبرا!تدريسمهنةو-عمضوءب،عامبوجهامملاالط

عنهاتتوفرالتيالوحيدةالمهنةمىواك،العليهاالمهنفياأرواملات

النساءنسبةوترتفع،املينالكلجميعا)ىالنساءنسبةعنالاحماءات

اتدريسمهنةفيمنهابكثواققولكنهاالطبفىموت!ن!سبما

اًلعربية.البلادمعظمفيللنساءالطبيةالدراساتلحداثةوذلك
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النساءونسباعدادعنالاحصاءاتتجميعالىكبرىحاجةوهنالك

هذهفيالمرأةمساهمةحقيقةعلىلوقوفحدةعلىمهنةكلفي

.المجالات

مهنوخاصة،العربيةالدولفيالنساءالعلياالمصوتجتذب

تقاليدمعمتمشيةتعتبرلانهاالاجتماعيةوالخدمةوالطبالتدريس

مهمةوخاصةعاليةبمكالةتتمتعولانهاالاسلاميالمجتمع

الجامعية.بالمرحلةوالتدريسالطب

ممرعدافيمامحدودةمساهمةالادارةمجالاتفيالمرأةوتساهم

وغيرهاوالتفتيمشالنظاراتفيالنساءمنكيبرةاعدادتعملحيث

لخدمةوا،والتعليمالتربيةوزاراتفيوخاصةالاداريةالاعمالمن

منبهاباسلانسبةوتوجد،العاليوالتعليم،والاعلام،الاجتماعية

فرصحيثالعربيةالدولمنكثيىفيالاداريةالاعمالفيالنساء

منكثرفيمقنوحةعالياتأهيلااًلمؤهلاتالنساءامامالترقي

حتىالقياديةالمراكرفيالنساءمنالمزيدمنلابدومن،المجالات

مزاحمةدلكفيوليس،والئساءالفتاتبهلحتدينمودجايكن

المجتمع.وبناءالمسئولياتتحملفيمشاركةولكنللرجال

وقدرتهاالمرأةنحوالمجتمعاتجاهاتفيتعييرادلكويستدعي

القيادية.بالاعمالالقيامعلى

النساءاقباليقلالتيالمحالاتمنالسكرتاريةاعمالكانتوفد

ولبنان،بالرجالالاختلاطتستدعيلانهاالا!لأميالمجتمعفيعليها

اعمال!النساء.سبةفيهتصلالذيالوحيدالعربيالبلدهو

البلادبقيةفياما.تونسويليه،المائةفي25الىالسكرتارية

كانوان،محدودةالمجالهذافيالمراةمساهمةزالتفلاالعربية

التعليمفيالكب!للتوسعنتيجةالناحيةهذهفيكبيرتطورهنالك

السكرتارية.معاهدلانشاءونتيجة،مثلامصرفيللبفاتالتجاري

زيادةفيالمختلفةالاعمالفيالمرأةمساهمةاًنيتضحتقدممما

لتزاولا،العربيةانالبلدامنكنيىفيالمجالاتمعظمواتشملمستمرة

حيمثالسعوديةالعربيةمثلالبلادرعضفيمحدودةالمرأةمساهمة

الاجتماعية.لخدمةواوالطبوالتمريضالتدريسعلىالمرأةعمليقتصر

يزويىانالمتوقعفمنالعربيةالبلادكلفيالنساءتعليمفرصوبزيادة

جديدةعملمجالاتامامهنتفتحوان،كيبرةزيادةالعاملاتالنساءعدد

ا!املاتالنساءعددزادمثلاتونسففي.المندربةالعمالةفيوصاصة

!يدماالى6691عامالعاملينكلمنالمائةفي3بنسبة66..عرمن

الفترةنفسوخلال.71!اعامالمائةفي13بئسبةالف034على

الىالف88منمراتاربعسوريافيالعاملاتالنساءعددتضاعف

العاملاتالنساءعددانعلىالاحصاعاتتدلبينما.آلاف703

0691عاميبينمصرفيتتغيرلمالعاملينجميعالىونسبتهن

حيثالمختلفةالقطاعاتعلىالعاملاتتوزيعتفيربينط؟7!االى

وزادتالمتدربةفيوالحرفالزراعةمحالفيمساهمت!نانخفضت

والمتوسة.العلياالم!مجالاتفي

بينالعمالةنسبةانخفاضمنبالرغمانهالىهناالاشارةوتجب

بأمتياراتتتمتعالعاملةالعربيةالمرأةفا!،العربيالعالمفيالنساء

الاعسمالىفيالاجورتساويمثل،الغربيةالمراةءليها!-ءملام

وفرصط،العينيةوالامتيارات،الحكوميالقطاعفيوخاصةالمتساوية

الترقيةنظاماتبماععنناتجودلكارجللامعالمه،واةفدمعلىالترقي

،الخمسيناتفيالعراقفيوريرةمحعبالمرأةوشغلتالاجتمماعية

بلالمنجزاتهذهعاىالمحافظةويإب،الستينلت!مصوو!

د!ا.بز3

اتاحةتحتمالتيوالمساواةالعدالةمبادىءعنالنظرفبعض

اليوماعررياالمجتمعفان6والعملالتعليمفيالممرأةالمتكمافئةالهـنرص

الماضي،فييشهدهااموبناءتطوربفترةويمرالتحدياتاقسىيواجه

الجئسينمنالمتدرببنالافرادالىالحاجةاشدفيالفترةهذهفيوهو

ثروةالعربيةالمرأةانهساالقولويمكن.المستوياتجميععلى

ويمكن.الكافيبالقدربح!دتسشغلولمتستثمرلمبتنرية

فيالمتدربةالعاملةالقوىمنالبلادهذهحاجةلكفايةعليهاالاعتماد

يستمرانأتوقعفانا6العربيالمجتمعتقاليدمعتتعارضلامجالات

ملاءمةاًكثرتعتبراننيالاعمال.للكبينالتميوالعربيةالبلادفي

التيالاعمالكللحمرالبحوثاجراءويجب6للرجالواخرىللئساء

وقد.الانتاجوزيادةالكفاءةلنحسينفيهاالمراةمساهمةزيادةيمكن

والطبوانتمريضالتدريسعلىقاصرةالاعمالهذهانوهلةلاوليبدو

فيالعاملةللقوىالمخططونالبعضيزعمكماالاجتماعيةوالخدمة

العربية.البلادبعض

والصيدرلةالمحاسبةاعمالتوجدالمجالاتهذهالىفبلاضافة

لادارةاواعمال،الزراعبموالارشاد،اؤواعهابكلالبحوثواجراء

المرأةعملنطاقيتسعانويجب،والاقتصاديالتربويوالتخطيط

المساهمةالىالمصنعفياليدويالعملمنجمببعالمستوياتميشمل

المجالاتنلكفيوخاصة،والاقتصاديمةانتعليميةالسياسةوضعفي

.عامبوجهوالالرةالمرأةحياةعلىثيرطلهايكونالتي

الايديمنالمزيدالىمالسةحاجةهنالكانسبقممايتضح

لبلاداكلفيالحديثةالعملفطاعاتفيوخاصةالئسلئيةا!املة

النساءمنرصيدهاعلىتعتمداًنالبلادهذهوباشنطاعة،العربية

المجتمعتحويلدلكيصيولا،وكيفاكماالعاملةالقوىمستوىلرفع

الثسرقيا)طابععلىالمحافظةو،بمكن،غربيمجتمعالىالعربي

التيالمجالاتتلكفيالمرآةمساهمةرفععلىبالطكيدالاسلامي

مجسال-ركمع،المجتمعتقاليدمعمتمشيافيهلالعمليمتبر

والتي،فيهاالعملالنساءترغبالتيالمجالاتكلفيمفتوحاالعمل

الرجسلشعاريتسعوانادائهاعلىوالقدرةالاشتعدادلديهنيكون

ا!عهسلفيالكفءالمرأةليشمل"،المنا!بالعملفيالمناس!ب

."المناسب

اتيحتوادا،ادائهافيتفوقهاالمرأةأثبتتاعمالفهنللك

قدرتهالا!لبتتمتنوعةعديدةمجالاتفيالمراةاروامالمتكافئةالعملفرص

فيها.وكفاء-ها

فيالاولويةتعطىانيجبالتيالمجالاتبعضادكريليوفيما

ا!املة.القوىفيالمراةمساهمةريالمحةم!لم،لات

المعلماتالىألحاجة

المعلميهنىفيشديدنقصمنا!ربيةا!بلدانجميع.)قال!ي

ويمكن.المراحلكلفيالمجبميا!وررعا!اصاتلسروا!ات

مهنن!فيالنساءمساهمةزيادةطريقعنالمجالهذافيا!زسمد

المهنةهذهفيفمثلا!الجامعةحتىالحضاتةمرحلةمنالنندربس

تمثبلىزاللا،الاسلامبىالمجتمعنقاببدهعمتمشيةتعتبرالتي

المعلماتنسبةانعلىالاحصا،اتو"دل،المطلوبمناقلفيهاادأة

منهسااًلعربيمةالبلادفياقلالجنسينمنالمعلمينمجموعالى

مهنةالابتدائمة؟لمرحلةالتدريسيعتبرحيثالعالمدولمعظمفي

بألمرحلةالتدريسفيواوبرالالسماءمساهمةتتساوىوحهث.نمممائبية

المرحلةفيالمعلماتنسبةزالتفلاالعربيةالبلادفي؟ما،الثانوبة

والعراقمصرعدافيماالمعلمينمجموعمنالئضفمناقلالابتدائية

3للزيادنتيجةوذلكوالبحرينالكويتماحدوالى،وقطروالاردن

الماضية8القليلةاًلسنواتخلالالبلادهذهفي4كلماتأركأوواداكبيرةا



مجموعالىونسبتهنالمعلماتاعداد7رقمالجدولويعطي

الاحصاءاتهذهوتدل.حدةعلىبلدكلفيالمرحلةحسبالمعلمين

عناحيافاوتقل،التعليممنالعلياالمراحلفيتقلالئساءنسبةان

بالمعلميننةالاستطالىيؤديمماالطلبةمجموعاىإالطايىاتنسبة

فيبالتدريسالمعلماتتقومماوتادرا،اك،نويةالبناتمدارسفي

العربيةالمملكةلضتوقد،مثلاالعراقفيكماالبنينارسمدا

الىالعاياالمرحلةمعلميفيالنقصلسدحديثااسعوديةا

الىالالرنسبالاسالذةمحافساتننوصيليالتلفزلونالاشتعانة

الىالمراحلجميععلىالبنات.دعليمفيالتوسعويحتاج.الطالبلت

المقدرومن.الابتدائيةالمرحلة!لماتوخاصةالمعلماتمنالالاف

توصياتحسب8591عامفيالالزاميا!تعليم"ك!يمهدفلتح!يقانه

ويكور،الفا؟6!الىوالمعلماتالمعلمينعدديرلدانمراكشمؤتمر

لبلاداهذهلدىيتوفرانيجبان!اي.النساءمناكثراوالنصف

أقلالابتدائنمعلماتعددان3بيممامعلممليوننصفمنيقربما

بامكانياتثاالبلادهذهتستطيعهل.!7-71!اعامفيالفا124من

معاهدانوالواضح؟سنةاعمدةفيممعلمةالف035تدريبالحالية

منالبلادهدهاحتياجات"وفيوحدهاتستطيعلاتالمعلمااعداد

باهظةاموالاالمعلماتمعاهدانشاءفيالتوسعويحتاج،المعلمإت

ضشرورةارىفاننيولذلك،توفرهاعنالعربيةالبلادمعظمعجز

فيهاالتيالكلياتوجميعافثانويةالمدارسفيالتربويةالموادادخال

فيبالخريجاتالاستعانةيمكنحتىواكساءاًلفتياتمنكبببرةاعداد

الامراقتضىاداحتى،والثانويةالابتدائيةبالمرحلتينالتدريس

فترةولوخاصةالابتدائيةالمدارسفيبالتدريسالخريحاتتكليف

للعملالخريجاتلتشجيعاللازمةالحوافزتوفيرمنولابد،معينة

والمعلم.المعلمةمكانةورفع،بالتدريى

رقم7الجدول

حسبالمعلمينمجموعالىونسبتهنالمعلماتاعد؟د

27-7191عامالتعليميةالمرحلة

.68!اولم-*

الابتدائيةالمرص!ةفيالمعلماتعددحسبتنارليامرتبة)1(

6591عام-أ

.7391عامالسنويالاحصائيالدليل،اليونسكو:المصدر

المعلماتاعدادفيالز؟دةعنموجزةصورة8رقمجدولويعطي

المعلماتعددانويلاحظ.72-7191الى61س0691الفترةفي

وكانت،الفترةتلكخلالمراتاربعتف(عففدالمراحلجميعفي

المرحلتينمنكلفيمنهااقلالابتدائيةالمرحلةمعلماتفيالزيادة

الدولتمجهوداعلىتشهدهائلةزياداتوكلها،والعاليةالتذامنوية

البلادهذهواجهتهااكيالمسئوليةوعظم،المجالهذافيالعربية

الوسائلعلىالاعتمادانيوكدمما،ص(صةالتعليميا"كوسعفي

يكفيلنالكبارتعليمومجالالنظاميالتعليمفيالتوسعفيالنقليدية

لتوفيرقلتوالطلالجهودكلتعبئةمنولابد،المنشودالتقدمقلتحقثر

الىاللجوءالامراستدعىلوحتى،اللازمةوالامكافاتالعاملةالقوى

بحريجاتالاستصانةالىحديثامصرلضتوقدالاجباريةالخدمة

امكنوقد،الابتدائيومعلميمعلهاتفيالعجزلمواجهةالجامعةوخريجي

الجامعة،لخريجيسنةلمدةالعامةالخدمةقانونتنفيدطريقعنذلك

مكلف7ر006والتعليمالتربيةورارةطلبت76-75ال!امهذاوفي

الموضوعهذاعنالحديثفياطلتوفد.الغرضلهذاالجنسينمن

ورأهمية،للبناتوخاصةالالراميالتعليمتعميمبحرورةلايماني

فيالعملعلىيتهافتناللائيالجامعةخريجاتمنبالالالىالاستعانة

ولا.خدماتهنالىالحاجةأشدفيالمدارسبينماالحكومةمكاتب

مهمةلتسهيلالحدتتةالتعليميةبالتقئياتالاستعانةمنايضايد

.والمعلماتالمعلمين

المعلماتلتمكينالمعلماتمساعداتالىكبرىحاجةوهنالك

نايتوقعحيثنسبياكيبىةمدرسيةفصولفيالعملمنالمؤهلات

يزيدقدبلحالياعليههوماعلىللمعلمةبالنسبةالطالباتعدديبقى

فيالتلميذاتمنممكنقدراكبرلاشنيعاباًلكيبرالتوسععفترةقي

الدراسة.سن

رقم8ج!ول

العربيةبالبلادالمعلماتاعدادفيالزيادةمؤشرات

عامعامعامعامالمرحلة

ا71!.651791!0691

001002348041المراحلكل

226!.0011582ائيةالابتداالمرحلة

225؟001155.2بةاكانوالمرحلة

211!00115628ليةالطالمرحلة

يتحققلاقداًلذي-الابتدابريالالزاميالتعليم-عميموسيتبع

فعلتكصاالاعداديةالمرحلةليشملالالزامسنمد-8591عامفي

منطائلةاعدادالىدلكوسيحتاج.وليبياوالكويتالاردنمنكل

المرحلةفيكبيرتوسعالىسيؤديدلكانكه(،والمصلمنالمعلهات

اعدادفيريادةمنذالدسي!طلبهوماال!انويالت!لب!منالعليا

الجامعيةللمرحلةبالنسبةدلكويصح.المرحلةك!ك\،!لمإت

.أ.رفأ

بل،فقطالكميةالناحيةعلىالمعلماتالىالحاجة!نمرولا

والمعلمينالمعلماتلاستبدالودلك،الكيفيةالناحيةالى:،!دا!"

والاعدادالتعليممناللارمالمستوىعرليرهمالمؤهلش!ءر

.التر،وي

محوميدانفيللعملالكبارمعلماتاىاءاسةص(جةوهناالك

.ا!عرإبالعالمقيالافة،فكوثم!(رنجةألا!جة

المعلماتفيعحزمنتعانيالعربيةالبلادجميعاننرىوبئخصصار

وهده.والرياضياتلعالومواالاجنبيةاللة(تمطء،ت؟صاصحة

لغيىهاالمعلماتمناًاللافتعبرإلتيمصرفيحتىموجودةالظاهرة

عربيةثولافاناخرىناحيةومن.والافريقيةالعربيةالرولمن

تزويىاللائنالمغترباتالمعلماتعلىكبيراامحتماداتعتمدعديدة

،خاصبوجهوالكويتاسعوديةامنكلفيالمواطناتعنزممسبتهن
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بذلتوقد،واضحةالبلادهذهفيالمواطنأتمنالمعلمإتاىاؤ--اجةوأ

الكيبرالخوسعدلكعلىويشهد،المحالهذافيلبيرةجهـودافبلاد،ثئتى

المملكةفيوخاصةاضية1االقليلةالسنواتخلالالمعلماتاعداد.!ليمفي

اورعودية.اعربببةا

كلنا!ربيةالبلاداحتياجاتقودرتاذاانهيتضحهدأمن

.البلادهذهفيالعاملاتالنساءاعدادمصاعفةلامكنفقطاتالمعممم

مجالاتفيال!املاتلنساءاالىالبلادهدهباحخ!باصاتبرالنلؤما

دارةوالبحوثواالاداريةوالاعمسالالاجتماعيةوالخدمهالطب

الانشطةمنوبجرهاالاعلامومحالات،المختلفةاصناءاتواالمكتبات

ية.ادفتصلاا

الطبيةالخلماتمجالفيالعأملاتالىجةالط

تبذل،حالياالعربيال!المبهايواليالتحولفترةفي

الاطباءعددبزيإدةالصجيةالخدماتمستوىفنحسينكبيرةمج!دات

الصحبوالوحداتالمستشفياتواإتاءوالممرضاتالجئسينمق

الىذلكويحتاج،البلادهذهانحاءجميعفيوالوقائيةالعلاجية

الاطباءمنالطبيةالمجالاتفيالعاملةالقوىمنهائلةاعداد

الىسابقااشرتوفد،تالصبوالمساعداتوالممرضاتوالطبيبات

العربيةاملادا،عصفيالطباتبكلبالقنياتالر(قمستوىالى

ولكنها،طيبةظاهرةوهذه،اًل!المدولمنكثرفيعنهنسبيامرتفع

تودرالمجتمعهداتقاليدتحتماد،العر،ك!المجت!عباحتيماجاتتفيلا

نسبةعناحصالبتتوجدولا.والاطباءالطبيباتمنيرةمتساواعداد

صعيرةنسبةزالتلابأنهاالقولويمكن،الطبمهـنةفيالئساء

البلدانمنكثيرفيللنساءالطبيالتعليمحداتةالىيرجعودلكجدا

لتوفيالطبيباتمنحالياالموجودةالاعدادتكفيولا،ا!عربية

سكاننصفعلىيزيدمااوالوالاطفللنساءالطبيةالخدءات

العربي.لمالط

فيالصحياتوالمساعداتالممرضاتالىكبرىحاجةوةوجد

خمسمنيقربماالىالممرضاتعددريصلحيث،اًلعربيةالبلادجميع

عدديزيدوانالوضعهذا.لعكسانيجببينماالاطباءعدد

الدولتوسعتوقد،والطبيباتالاطباءعددعنكبيرةزدادة؟لممرضات

لرفعالجامعيالمستوىعلىالتمريعيمع(هد2انشافيحديىااعربيةا

الممرضاتمناللارمةلاعداداًولتوفير،النمريصمهنةومكانةمستوى

المستشفياتفياللازمةالصحيةالخدماتلتوكيرعالياتأهيلاوهلات4ا

لاوفد،واًلطبيبماتالاطباءمنالمحدودةالاعدادعلىالفمفطوتقلبل

الارمةالاعدادتوفيمنالقريربالمستقبلفيالعربي!االدول.لتمكن

هدفولكنه،والطبيبماتللاطباءبالنسبةمعدا،نوريادةالممرضاتمش

،البناتتعليمفيللتوسعالتخطيطعندالا!نبارفييوضعان،لجب

المساعداتالىحاجةايضاوهنالك.الصحيةالدماتو!تحسين

الكلياتاوالثانويالتعليمخريج،تمنالمتوسطالمستوىعلىالصحيات

الخدماورو!توفي،العاليالنعليمعلىالصعو!لتقليل،اتموسطة

المتوطنةالامراضومقاومة،الصحيةالتوعيةنثمرمثلالعامةالصحية

لرفعحدماتمندلكثإبهومااية(!تكأاال!محذفي،!وال!مى

العربرجما.ال!الم!طالص!حيالمستوى

العربياخليحاوثولالسعوديةالعربيةوالممهـكةالكوتو،ختمد

مجهوداتبداتو!را!مرباتوالممو!اتا!طب!باتعلىكيبرااعتمادا

الطببةالمرالاتفيال!املاتمنرءببدهالؤر،دةالدولهذهق!حدشة

لدراسةالطالباتوايفاد،التمربضمعاهدكلفمعهواطناتهأرينءط

حديرثاالسعوديةالعربيةالمملكةف!حت!ا،البلادتلكصارجالطب

السممودي!.المرةبجا!اتهاالطبيةالدراسات

المز!هـالىتحتاجاًلتيالاعهالكل!حصرههاالمرلليتسعولا

لىعوالتحليلللدراسةيتسعميدانوهذاالص،ملاتا!نسطءمن

دولةكلاحتياجاتعلىللتعرفاجمعالعربيالعالمأوالدولةمستوى

آلمرأةتعليمفيالتوسعوامكابساتئيةالنسلالعاملةالقوىمق

المخمتلفةالوزارات.ور(ونمنولابد.ا&املةالقوىفيومهاهمتها

\

والعمل،،العاليواننعليماذنرببيةوراواتمتلبلدكلداخل

لان،والخحطيط،العاملةواًلقوى،الاجتماعيةوالشئون،لصحةوا

يقعانيمكنلاالتئميةلاحتيابراتاللازمةالع(ملةالقوىوفي

ايضاالتعاونمنولابد.وحدهاوالتعليما!تربيةوزاراتعاتقمحلى

الماديةالنروةاستثماريمكنحتىكلهـ!العربيةالمنطقةقنطعلى

لمالتيالنسائيةالثروةتلكوخاءمةالبتذريةالثروةتنميةفي

ا!كافي.يالقدربعدتسحل

خاتمس!كأ

تتعلقال!يتالمشكلمنوكثيراراتانجلعدةالبحتهدااوضح

فلقد.العربيةالبلادفياوراملةاالقوىفيوهساهمتهاألمراةبتعليم

اعملافطاءاتفيومساههخهاالمراةعليمميدانالبلادحمذهدخلت

سيعةبخطىالسيرمنتمكنتفقددلكومع،متأخرةالعهرية

ناوعليها،التقدمبرممببعدتلحقلمولكنهـا،التخلفعنبعيدا

فرعىلزيادةتيجياتالاستراوترسم،الاو!ياتوتضع6الات!جاهتحدد

المجتمع.تطويرفيومساهمتهاالمرأةتعليم

الثقافي،مستواهارفعهيالاساسيةالمراةتعليممهمةوسننظل

فيمباشرةفيمسا!مةلتساهمبيتكربةمهمتهالاداءواعدأدها

العاداتبتطريقعنواقتصاديااجتملعياالمج!معتممية

نايجبولذلك.وباتهاابنالهافيالمتطورةالسليمةوالاتحاووإت

خاصةعنابةواعطاء،للبناتالالراميافنعليملتعميمالاولوية"مطى

ؤاتتهناللائي،سنة02و14سنبين،الشابات-مليملبرامج

ودلك،النساءكهاربينالاميةمحوولبرامح،النظاميالتعليمفرص

الدوليال!اميكونوقد،العربيللمجتمعالثقافيالمستوىلرفع

المتحدةالامماتفقيةبعدتوقعلما!تيالعربيةللدولح(فزاللمرأغ

الاتفاقية،هدهلتوقيع،التعليمفيالئسلءصدالتمييزعدمبشأن

وخارجه.البيتداخلثورهالاداءالراةعليمباهميةاعتراكا

علىالفتباتتوريسعاعإدةيجب،دلكالىبالاضافة

الفتياتوتشجيع،والجامعيالثانويالتعليمفيالمختلفةالتخصصات

ريادةبفرضوالتربويةلعمليةواالعلميةبالتخصصاتالالتحاقعاى

الحديثة.لعملافطاعاتفيوخاصةالنساءبينالافتصاديا!نشأط

وذلك،التعليممخصصاتفيباهظةزيادةدوندلكتحق!بقويمكن

وتقلل!،التعليميةالنظمكفاءةوزيادة،الحاليةالموارداستفلالرحسن

والمادية.البشرفيللمواردالضياع

الرجسلان))العربيةالدوللجامعةا!عملميثاقاكدوفد

الحياةصسعفيمعاالاسهاممنلهماولابد،ومصببرحياةشري!اوالمراة

."والمساواةالتعاونهناس!اسعلى

الامريكية:الاتتروبولوجيعالمةميدمارجرإتقالتوكما

المواهببالمتخدامافضلعالمبناءيمكنناا،4مبدأفبلنلاذا))

استخدامحرية،الحريةمننوعا!لدينامإن،جنسلكلالمخشلفة

الاخرعلىبسطكلبتفوقالتسل!بموحوية،جسىلكلالمعط!!المواثهب

."المواهبهذهتنميةعلىواأمول،ةصاءم!إللاتفي

دائماوقفتاذ،ا!رونعبركفاحهفيالرجلالمرأةسصاندتلقد

المر"ةتمركانالحديمةالحياةمتطلبلتوتقفبم،قويدهـوتساندهوراءه

الالسسةبناءفيمعه!تسهم،بجانبه-قف،ان،ارجلاخلفملأانها

.الحياةمسعوياتتحملوفي،والم!ممع

التروةتستمروان،الطبيعيةالثرواتمحدودالعربي4!مالعاا!

وجهتعييرمنلابدالعربيالمجتمعيننقدمولكي،الابداىاالنجزو!ية

جناتالىاءالصحراتحويلارادفادا.عليهارلمجينتىالنيالارض

علىالاغمادمنفلابد،المتزايدة!لملايينالغذاءتوفر،ءخاء

ونسائه.برصالهالمجتمعفيفردكلمر؟ودات

السئبارياترسينراةد.

الاوسطالشرقدراساتدائرة

ببركليءاليفورنيابجامعة
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