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الــــــروؤيـــــة

اأن نكـــون �ضـــركاء يف تطويـــر نظام تعليـــم عايل اجلـــودة يف مملكة البحريـــن يناف�س 

امل�ضتويات العاملية.

الــر�ســــالــة

كهيئة م�ضتقلة، ن�ضمن جودة التعليم والتدريب يف مملكة البحرين من خالل:

 ● اإجراء مراجعات لأداء املدار�س، وموؤ�ض�ضات التدريب املهني، وموؤ�ض�ضات التعليم العايل؛ 

العامة واخلا�ضة، وذلك لأغرا�س حتديد امل�ضوؤولية، وحت�ضني جودة ما يتم تقدميه 

بناء وتنفيذ نظام المتحانات الوطنية للمدار�س ● 

ن�ضر التقارير عن نتائج املراجعات والمتحانات الوطنية  ● 

 ● توطيـــد �ضـــمعة البحريـــن باعتبارهـــا مرجعية ريادية يف �ضـــمان جـــودة التعليم على 

ال�ضعيدين الإقليمي والدويل.

الـــقــيــــم 

تتمثل القيم التي نتخذها نربا�ضًا لإجناز اأعمالنا فيما يلي: 

املهنية  ● 

العدالة  ● 

ال�ضفافية  ● 

الثبات  ● 

النزاهة  ● 

امل�ضداقية ● 

اللتزام بتطبيق اأف�ضل املمار�ضات الدولية.  ● 
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كـلمـة �سـاحـب ال�سـمو املـلكـي 

الأميـر �سـلمان بن حمد اآل خليفة

ولـي العـهـد رئـيـ�س مـجـلـ�س الـتـنـميـة القـتـ�سـاديـة

ب�ضـم اهلل الرحمن الرحيم

يحق لنا اليوم اأن نقف بعد عام من اجلهد املتوا�ضل الذي ُبذل من اأجل 

تاأ�ضي�س هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب، ملتفتني �ضريعًا اإىل الوراء، 

لرنى ما الذي اأجنزناه يف هذا املجال، وما الذي حّد من طموحاتنا ومل 

تلّم�س  على  يعيننا  اأن  ما ميكن  املا�ضي  من  لن�ضتلهم  اإجنازه،  من  نتمكن 

وهي  لها،  حدود  ل  الغد  بحرين  اأجل  من  فطموحاتنا  امل�ضتقبل،  طريق 

القمة، وكما قال الأديب الكبري �ضومر�ضت موم  طموحات كبرية، مكانها 

»اإذا رف�ضَت كل ما هو دون القمة، فاإنك �ضت�ضل اإليها حتمًا«، اأو كما قال 

املتنبي »وت�ضغر يف عني العظيم العظائم«.

فمنذ اللحظة الأوىل لتد�ضني ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك الوالد، حفظه 

اهلل ورعاه، الروؤية القت�ضادية للبحرين 2030، اأدرك اجلميع اأن التعليم 

هو اأ�ضا�س امل�ضتقبل، هو حجر الزاوية ومفتاح اأبواب العبور اإىل ال�ضنوات 

املتنوعة،  املهارات  واكت�ضاب  العالية،  التناف�ضية  على  املرتكزة  املقبلة 

ليحظى  املحدودة،  غري  الع�ضر  متغريات  مع  للتعاطي  الكافية  واملرونة 

يكونوا  اأن  اأجل  من  والتدريبية،  التعليمية  امل�ضتويات  باأعلى  البحرينيون 

عالية،  مبهنية  وطنهم  وم�ضتقبل  م�ضتقبلهم  اإدارة  على  وقدرة  ثقة  اأكرث 

ويكونوا – كما هم دائمًا واأبدًا – حمط الأنظار، وم�ضرب املثل احل�ضن، 

يف كل ما هو متقدم ومتطور وعملي و�ضابق ع�ضره.

لقد اأثبتت املبادرات اخلا�ضة بتطوير التعليم �ضحة نهجها، وقوة طرحها، 

ومل  احللول،  باأن�ضاف  تر�س  ومل  اأف�ضل،  هو  ما  اإىل  دائما  ت�ضعى  لأنها 

مراجعة  فاإننا يف  وبالتايل  للمحبطات،  ت�ضت�ضلم  ومل  العوائق،  اإىل  تلتفت 

و�ضعية  �ضالمة  على  لنطمئن  املبادرات،  هذه  يخ�س  ما  لكل  دائمة 

عجالتها على ال�ضكك املوؤدية اإىل النجاح والتميز باإذن اهلل.

وتاأتي هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب، على قمة هذه املبادرات، لأنها 

الهيئـــة التـــي تراقب اجلودة وت�ضـــمن ا�ضـــتمراريتها يف جميع املوؤ�ض�ضـــات 

التعليميـــة والتدريبيـــة يف البـــالد، بهـــدف اإ�ضـــالح املوؤ�ض�ضـــات املتعـــرثة، 

وتع�ضـــيد ودعم القوي منها، وما جملة التقارير التي اأ�ضـــدرتها الهيئة، يف 

الفـــرة الأخرية مـــن هذا العام، اإل دليل وا�ضـــح علـــى حرفيتها، وقدرتها 

علـــى اتخاذ القرار ال�ضـــحيح امل�ضـــتقل والبعيد عن اأية موؤثـــرات، وجهتها 

وا�ضـــحة، وبو�ضـــلتها �ضـــليمة، وكلهـــا ت�ضـــري اإىل اجتـــاه واحـــد: م�ضـــتقبل 

البحرين، وبحرين امل�ضتقبل.

جودة  �ضمان  هيئة  تاأ�ضي�س  ف�ضلت  التي  هي  بالفعل  ق�ضرية  مدة  اإنها 

وكافية  حافلة،  مكتنزة،  كانت  ولكنها  اليوم،  هذا  عن  والتدريب  التعليم 

واجلهد  اأوًل،  القوي  التاأ�ضي�س  خالل  من  الهيئة،  باأعمال  تعّرف  لكي 

الدءوب ثانيًا، الرامي اإىل الرتقاء بالتعليم، وو�ضعه يف مكانه ال�ضحيح، 

الق�ضور  مواطن  على  التعرف  يف  جهته  من  م�ضئول  كل  يبادر  ولكي 

معًا  موؤ�ض�ضني  لتطبيقها،  والتو�ضيات  املالحظات  يف  والتمعن  والنق�س، 

مبخرجات  للنهو�س  وطموحًا،  �ضقفًا  واأعلى  جودة،  اأكرث  تعليميًا  ف�ضاًء 

�ضليمة من اأي نق�س، وقادرة على اأن تتجاوب مع متطلبات الع�ضر.

اإنها حلظة اإيفاء كل ذي حق حقه، ففي هذا املقام ل ي�ضعني اإل اأن اأتقدم 

بال�ضكر اجلزيل والتقدير اإىل مقام ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك الوالد 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة، حفظه اهلل ورعاه، على دعمه املو�ضول لأعمال 

الهيئة، وداأبه على الطمئنان على �ضري اأعمالها. 

كما اأتقدم بال�ضكر اإىل �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري العم خليفة بن �ضلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، على ما يدعم به �ضموه جميع 

اأعمال الهيئة، والتوجيه الدائم للحكومة الر�ضيدة للتعاون معها. 

ال�ضيخ حممد بن مبارك  اإىل �ضمو  الـعـايل  بـالـتـقـديـر  اأتـوجـه  اأنـنـي  كـمـا 

الوطني  امل�ضروع  جلنة  رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة،  اآل 

لتطوير التعليم والتدريب، حل�ضافته، وو�ضع جوهر خربته العالية لإن�ضاء 

هذه الهيئة.

ويف ال�ضياق ذاته، ال�ضكر موجه اأي�ضًا اإىل رئي�س جمل�س اإدارة هيئة �ضمان 

اأع�ضاء  واإىل  خليفة  اآل  اهلل  عبد  بن  خالد  ال�ضيخ  والتدريب  التعليم  جودة 

املجل�س كافة، الذين كان جلهودهم املميزة اأطيب الأثر، واأهم النتائج فيما 

و�ضلت اإليه الهيئة من تقدم، واإىل الهيئة نف�ضها ممثلة يف جميع منت�ضبيها.

اإنني واثق من اأن تقرير العام املقبل �ضيحمل – باإذن اهلل – حزمة اأخرى 

هذا  يف  من  فجميع  البحريني،  املواطن  اإليها  يتطلع  التي  املنجزات  من 

امل�ضروع جزء من حلمنا بامل�ضتقبل الزاهر لهذا الوطن العزيز.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�ضلمان بن حمد اآل خليفة
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كــلمــة �سـمـو الـ�سـيـخ مـحـمــد بـن مـبــارك اآل خـلـيـفـة

نـائــــب رئــيـ�ـــس مــجـلــ�ـــس الــــوزراء رئـيـ�ـــس لـجـنــــة الـمـ�سـروع 

الـوطـنـي لـتـطــويـر التعليم والتدريب

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

�ضـــهدت ال�ضـــهور املا�ضـــية منذ بدء العمل الفعلي للهيئة الوطنية ل�ضـــمان 

جـــودة التعليـــم والتدريـــب الكثري مـــن الإجنـــازات، التي اأتـــت بالأهداف 

املتوخـــاة اإىل حّيـــز الواقـــع، وقّربت الكثري مـــن الآمال اإىل حيث م�ضـــاحة 

التحقيـــق، وذلـــك بالنظر الفعلـــي اإىل ما عليه التعليـــم والتدريب اليوم يف 

مملكـــة البحرين، واعتماد املقايي�س العلمية املاأخوذة من جمموعة معايري 

الهيئـــات الدوليـــة املعتـــربة التي �ضـــبقتنا يف خربتهـــا ودرايتها، و�ضـــوغها 

جميعـــًا يف روؤيـــة بحرينيـــة خال�ضـــة، اأثمرت هيئة �ضـــمان جـــودة التعليم 

والتدريب، حتقيقًا لروؤية مملكة البحرين القت�ضـــادية 2030، التي ت�ضـــع 

التعليم والتدريب على راأ�س اأولوياتها للنهو�س بهذه الروؤية وحتقيقها. 

اإن بع�ضـــًا من ثمار هيئة �ضـــمان جودة التعليم والتدريـــب واإجنازاتها قد 

ُن�ضرت على نطاق وا�ضع يف كل و�ضائل الإعالم، باعتبارها ح�ضيلة اإخ�ضاع 

الكثري من اجلامعات، الوطنية واخلا�ضة، واملوؤ�ض�ضات التدريبية، واملدار�س 

احلكومية، والأهلية ملقايي�س اختبار الأداء يف كل النواحي، ومن ح�ضـــيلة 

هذا العمل و�ضـــع اللبنة الأوىل من بناء �ضـــامخ �ضي�ضـــتمر ويكرب بقدر ما 

يكرب الأمـــل املن�ضـــود، وذلـــك بالعمل اجلـــاد والر�ضـــني من اأجل ال�ضـــمو 

بالتعليم والتدريب والرتقاء بهما، مب�ضاعدة العاملني يف هذا القطاع على 

حت�ضني اأدائهم، ومنحهم الدعم وامل�ضـــاندة لتخطي النواق�س والعقبات، 

وحت�ضني بيئات املدار�س واملعاهد واجلامعات لتغدو كتلك التي نتطلع اإليها 

يف الدول املتقدمة.

لقد اأثبت �ضعب البحرين عرب الأزمنة اأنه �ضعٌب طموٌح، ل يهاب اجلديد، 

بل يرحب به، مقدم على العلم، مليء بالثقة، وقادر على الإجناز والعطاء. 

اأن ينال العلم يف اأجلِّ معانيه، واأف�ضل �ضوره،  – ي�ضتحق  – بالتايل  فهو 

يف  عليه  ل  يعوَّ الذي  الأ�ضا�س  العن�ضر  هو  ال�ضعب  فهذا  معايريه،  واأرقى 

تنفيذ روؤية البحرين القت�ضادية 2030، من اأجل اأن يعم اخلري والرخاء 

مملكتنا احلبيبة.

وتبعيتها  ملكي،  مبر�ضوم  والتدريب  التعليم  جودة  �ضمان  هيئة  اإن�ضاء  اإن 

التي  الأهداف  لتحقيق  دورها  اأهمية  على  لتاأكيد  املوقر  الوزراء  ملجل�س 

اأن�ضئت من اأجلها. 

ون�ضـــتطيع اليوم اأن نعلن اأن النجاحات التي حتققت للهيئة يف �ضنة واحدة 

قد طابقت التوقعات ولّبت الطموحات، وما ذلك اإل بف�ضـــل من اهلل تعاىل 

وتوفيقه، وتنفيذًا للتوجيهات ال�ضامية وال�ضديدة من لدن قيادتنا الر�ضيدة 

متمثلة يف ح�ضـــرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، عاهل 

البالد املفدى، و�ضـــاحب ال�ضـــمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة، 

رئي�س الوزراء املوقر، و�ضــــاحـب الـ�ضــــمـو الـملكي الأمـري �ضلـمان بن حمـد 

اآل خليفـــة، ويل العهد نائب القائد الأعلـــى، حفظهم اهلل جميعًا ورعاهم، 

علـــى ما يولونـــه من عنايـــة فائقـــة، ومتابعة حثيثـــة ودءوبة لدقائـــق اأمور 

الهيئـــة، ودعمهـــم لـــكل ما من �ضـــاأنه اأن ي�ضـــهل عمـــل هيئة �ضـــمان جودة 

التعليم والتدريب، وميهد الطريق لنجاحها، اإدراكًا من القيادة الر�ضـــيدة 

للـــدور املحوري املهم الذي تقـــوم به من اأجل النهو�س مب�ضـــتقبل مملكتنا 

الغاليـــة، وما امل�ضـــتقبل اإل يف التعليم، وح�ضـــرًا: التعليم الع�ضـــري الذي 

مينح متلقيه عنا�ضـــر الإبداع، والقدرة علـــى التكيف مع التطورات العلمية 

الهائلة، تاأكيدًا لل�ضـــعار الـــذي رفعناه ونعمل يف اإطاره وهـــو: التعلـيم اأوًل، 

والـتعلـيـم ثانـيـًا، والـتعلـيم ثالثًا.

وقبل اأن اأختم، فاإنه لي�ضـــرين اأن اأعرب عن خال�س ال�ضكر والتقدير ملعايل 

ال�ضيخ خالد بن عبد اهلل اآل خليفة وزير ديوان �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س 

الوزراء، رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة، واأع�ضائها، على ما حتقق من اإجناز، 

وال�ضـــكر مو�ضـــول للدكتورة جواهر �ضـــاهني امل�ضـــحكي الرئي�س التنفيذي 

للهيئـــة، ولفريق العمل علـــى كل ما بذلوه من جهد، موؤكـــدًا باأن الطريق ل 

يـــزال يف بدايتـــه، واإننا بعـــون اهلل تعاىل، وثقـــة ودعم قيادتنا الر�ضـــيدة، 

قادرون على بلوغ الأهداف ال�ضامية.

حممد بن مبارك اآل خليفة
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كلمة معالـي ال�سـيخ خالد بن عبد اهلل اآل خليـفة

وزير ديوان �ساحب ال�سـمو امللكـي رئيـ�س الـوزراء

رئيـ�س جملـ�س اإدارة هيـئة �سمان جـودة التعليم والتدريب

ب�ضم اهلل الرحمن الرحـيم

الزمن،  فـيه  ت�ضابق  وم�ضارًا  طريقًا  التعليم  البحرين  مملكة  اختارت 

وتتخطى به العقبات، �ضاخ�ضة نحو امل�ضتقبل على اأ�ضـ�س را�ضخة، ت�ضمن 

ا�ضـتمـرارًا مل�ضريتها، لتحافظ على موقع الريادة الذي بداأت منه خطاها 

ده روؤية البحرين  نحو هدف يتحقق يف نهاية املطاف لالأجيال، وهو ما توؤكِّ

القت�ضادية 2030، والتي و�ضعت التعليم يف مكانه الالئق من حتقيق هذه 

الروؤية التي تقودنا اإىل خري الوطن ورفاهيته. 

الطموحة مل يقف عند حد جتويد  الوطنية  الروؤية  اأفق هذه  ات�ضاع  ولكن 

احلر  وتعاطيها  اجلودة،  هذه  ا�ضتمرارية  �ضمان  اإىل  تعداه  بل  التعليم، 

واملنفتح مع جميع التطورات الربوية والتعليمية والتدريبية على امل�ضتوى 

نة حني  العاملي، حتى تتمكن موؤ�ض�ضاتنا من تخريج الأفواج الواثقة واملتمكِّ

ابة اأو مرددة. تطرق اأبواب امل�ضتقبل، غري هيَّ

اأن عرفت  ت املوؤ�ض�ضات التعليمـية والتدريبية على مر العقـود منذ  اأدَّ لقد 

للوطن  وقدمت  موؤثرة،  اأدوارًا   1919 عام  يف  النظامي  التعلـيم  البحرين 

خربات نعتز بها، ولكن العامل �ضهد يف العقود الأخرية تطورات معرفية مل 

ن�ضهد لها مثياًل على مر الع�ضور، و�ضار لزامًا على املوؤ�ض�ضات التعليمية 

العلمية لكي  التطورات  بها  ت�ضري  التي  والكفاءة ذاتها  ال�ضرعة  تواكب  اأن 

قياديًا يف ف�ضله،  املعلم  لي�ضبح  لغة احلا�ضر،  اإىل  ينتمون  اأجياًل  ج  تخرِّ

ويتمتع الطالب بكل املقومات الع�ضرية من معلومات وقدرات ومهارات.

ومن اأجل ذلك، فاإن جملـ�س اإدارة هيـئة �ضـــمان جودة التعليم والتدريب - 

الذي اأت�ضرف برئا�ضته – مطالٌب ببذل جهوٍد فائـقة، مطلعًا على التجارب 

العامليـــة املتقدمـــة، اآخـــذًا باأف�ضـــلها، واأكرثهـــا ا�ضـــتجابة مـــع املتطلبـــات 

الع�ضـــرية، وا�ضـــعني يف العتبـــار اخل�ضو�ضـــية البحرينيـــة، مبـــا يجعـــل 

جتربتنا يف هيئة �ضـــمان جـــودة التعليم والتدريب، جتربة فريـدة، لي�ضـــت 

م�ضـــتفيدة من اأف�ضل املمار�ضات وال�ضـــروط العاملية يف جمالها وح�ضب، بل 

وم�ضـــيفة اإليهـــا، وجمـــددة فيها، و�ضـــاهرة كل هـــذه املعطيـــات يف بوتقة 

بحرينية خال�ضـــة، للخروج ب�ضـــروط ترفع م�ضـــتويات املوؤ�ض�ضات التعليمية 

والتدريبية، لالرتقاء بها، وحت�ضـــني خمرجاتها، وو�ضعها يف املكان الالئق 

علـــى اخلريطـــة العاملية يف ميـــدان العلم والتعلـــم والتعليم، وهـــذا ميدان 

�ضـــديد التناف�ضـــية، والفخـــر – كل الفخـــر – ملـــن يتقـــدم علـــى غريه يف 

الدرجـــات والت�ضـــنيف العاملـــي، وهـــذا ما نرجـــو اأن يحـــدث ملوؤ�ض�ضـــاتنا 

التعليمية والتدريبية، لت�ضـــبح مملكـــة البحرين موئـــاًل للتعليم والتدريب 

على امل�ضتوى العاملي.

الكثري  حملت  اليوم،  اأيديكم  بني  الذي  التقرير،  يغطيها  التي  الفرة  اإن 

واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  قبل  من  الكبري  بالدعم  وحظيت  الإجنازات،  من 

الر�ضمية والأهلية، وقد لقيت التقارير التي اأ�ضدرتها الهيئة ب�ضاأن اأو�ضاع 

عدد من املوؤ�ض�ضات، وعلى جميع امل�ضتويات، التفاعل املطلوب، والرغبة يف 

والتدريب  التعليم  الأف�ضل. فهيئة �ضمان جودة  والتطوير وتقدمي  التغيري 

وال�ضراكة احلقيقية حتتم  نطاقها،  الواقعة يف  املوؤ�ض�ضات  �ضـريك جلميع 

علينا املكا�ضفة من اأجل اأداء اأف�ضل، وتفاعل اأكرب.

لقد علمتنا اخلربة املراكمة يف العمل الوطني اأن الروؤية الثاقبة والدعم 

املحكـم،  التخطيط  اإىل  يقودان  الر�ضيدة،  قياداتنا  لدن  من  القوي 

اإىل  تقود  جمتمعة  وهي  الوطن،  اأبناء  من  املخل�ضة  بالإرادة  ويتعززان 

مر  على  البحرين  مملكة  بها  تفخر  التي  املنجزات  من  الكثري  حتقيق 

الزمان، فما كان لهيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب لتنجز ما اأجنزته 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  ِقبل  من  وامل�ضاندة  الدعم  لول 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�ضى 

امللكي  ال�ضمو  املوقر، و�ضاحب  الوزراء  اآل خليفة رئي�س  خليفة بن �ضلمان 

رئي�س  الأعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة، ويل  بن حمد  �ضلمان  الأمري 

راأي  بثاقب  وكذلك  ورعاهم.  اهلل  حفظهم  القت�ضادية،  التنمية  جمل�س 

�ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 

املتابعة  له  كانت  الذي  والتدريب  التعليم  لتطوير  الوطني  امل�ضروع  جلنة 

احلثيثة، اإ�ضافة اإىل اجلهود التي يلم�ضها جميع العاملني يف الهيئة.

واأت�ضـــرف اليوم، اأن اأرفع اإىل املقام ال�ضـــامي لقياداتنا الر�ضـــيدة التقرير 

ل حجر الزاوية  الأول لهيئة �ضـــمان جـــودة التعليـــم والتدريب، الذي ي�ضـــكِّ

لنه�ضة التعليم يف مملكة البحرين، واأ�ضا�ضًا نبني عليه تقدمنا وانطالقتنا 

اإىل امل�ضتقبل الزاهر باإذن اهلل تعاىل.

خالد بن عبد اهلل اآل خليفة
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كلمة الدكتورة جواهر �ساهني امل�سحكي

الرئي�س التنفيذي لهيئة �سمان جودة التعليم والتدريب

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

بعـــد مرور عام على بدء مراجعات هيئة �ضـــمان جـــودة التعليم والتدريب، 

ـــق للهيئة من مكانة خا�ضـــة يف الو�ضـــط  يحـــق لنـــا اليـــوم اأن نعتز مبا حتقَّ

التعليمي والتدريبي يف مملكة البحرين، فقد حظيت تقارير الهيئة املقِيّمة 

ملجمـــل الن�ضـــاطات الواقعـــة حتت مظلـــة اخت�ضا�ضـــاتها، باحـــرام وثقة 

، فاعاًل  منبعهمـــا اأن هـــذه الهيئـــة ما ُوجـــدت اإل لتكـــون �ضـــريكًا حقيقيـــًاَ

وم�ضـــاندًا وم�ضاهمًا يف حت�ضـــني جودة خمرجات التعليم والتدريب يف هذا 

الوطن العزيز، ذهابًا اإىل حتقيق روؤية البحرين القت�ضـــادية 2030، التي 

فتحـــت الطريق للم�ضـــي يف درب امل�ضـــتقبل، ول م�ضـــتقبل اآمـــن اإل بتعليم 

وتدريـــب قويني ومتطوريـــن ومتناميني، يحظيان بالثقـــة املحلية والدولية، 

وينتجان معًا طاقات �ضبابية قادرة على العطاء والتعاطي مع كل ما يحيط 

بها من متغريات علمية هائلة.

لقد عملت الوحدات الأربع الأ�ضا�ضية املكونة لهيئة �ضمان اجلودة )وحدة 

العايل،  التعليم  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  وحدة  املدار�س،  اأداء  مراجعة 

المتحانات  ووحدة  الـمهـنـي،  الـتـدريـب  موؤ�ض�ضـات  اأداء  مراجعة  وحدة 

الوطنية( على خـطـوط مـتـوازيـة يف اإنـجـاز مـا اأُوكل اإليها من اأعمال تتعلق 

المتحانات  فعقدت  اأجلها.  من  اأن�ضئت  التي  الهيئة  اأهداف  بتحقيق 

بذلك  وهي  الهيئة،  اأجرتها  التي  املراجعة  تقارير  واأ�ضدرت  الوطنية 

والتدريب،  التعليم  موؤ�ض�ضات  اأداء  لتح�ضني  حروفها  على  النقاط  و�ضعت 

لـقـيا�س جـودة  اأر�ضـت املوؤ�ضـرات والآليات والـمبادئ التـوجـيـهيـة  اأن  بـعـد 

الأداء يف مـوؤ�ض�ضـات الـتـعلـيـم والـتدريب ومراجعتها.

اإىل  املا�ضية  ال�ضنة  خالل  والتدريب  التعليم  جودة  �ضمان  هيئة  فعمدت 

مع  احلال  وكذلك  املراحل،  خمتلف  يف  املدار�س  من  جملة  اأداء  مراجعة 

اإىل  الدخول  املدار�س  التدريب، فراعينا يف مراجعة  اجلامعات، ومعاهد 

الفردية،  والفروق  الأ�ضا�ضية،  املهارات  اليومي من حيث:  تفا�ضيل عملها 

اأولياء  والتوا�ضل مع  الذاتي،  والتقييم  وال�ضلوك  العليا،  التفكري  ومهارات 

الأمور، واحل�ضور، والفعالية، والكثري من النقاط التي جرى التعر�س لها، 

واأن  عليها،  البناء  ميكن  قوية  اأ�ض�ضًا  هناك  اأن  النقاط  هذه  كل  واأثبتت 

الإ�ضالحات يف هذه املدار�س ممكنة ومتي�ضرة بالإرادة وامل�ضاندة وتوافر 

الدعم املنا�ضب لها، حتى تتمكن من جتاوز بع�س الهنات والعرثات.

ويف وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضـــات التدريب املهنـــي، ووحدة مراجعة اأداء 

موؤ�ض�ضـــات التعليـــم العـــايل، عملنـــا على مراجعـــة ترتيبات �ضـــمان جودة 

موؤ�ض�ضـــات التدريب املهني وموؤ�ض�ضـــات التعليم العايل والتي تراوح ما بني 

نظم احلوكمـــة والإدارة، وعمليتي التعليم والتعلـــم والبنية التحتية، وتوفر 

خمرجـــات هذه املراجعات - ح�ضـــب مـــا ورد يف تقارير املراجعة - اأ�ض�ضـــًا 

مرجعيـــة للمعاهـــد واجلامعـــات تنبثـــق منها عمليـــة التح�ضـــني، كما توفر 

للمملكة الأ�ضـــا�س الذي ميكن من خالله قيا�س عمليات التطوير امل�ضتقبلية 

يف هذه القطاعات. 

هذه  يف  اأجريت  التي  الوطنية  المتحانات  ك�ضفت  ذاته؛  ال�ضعيد  وعلى 

الثالث  ال�ضفني  املدار�س يف  فيها جميع طلبة وطالبات  وانخرط  الفرة، 

وال�ضاد�س، ولعدد من املواد؛ ك�ضفت عن موؤ�ضرات مهمة لو�ضعية التح�ضيل 

العلمي يف املدار�س.

�ضيكون التقرير الأول الذي بني اأيديكم من�ضة النطالق يف �ضبيل تكامل 

عمل الهيئة، وحتقيق اأهدافها، و�ضيكون على الهيئة اأي�ضًا موا�ضلة حتديث 

على  ي�ضتجد  ما  بح�ضب  معايريها،  وتعديل  املراجعة،  اآليات  وتطوير 

متطلبات  مع  يتواءم  ومبا  اجلانب،  هذا  يف  املتخ�ض�ضة  الدولية  ال�ضاحة 

حد،  عند  يقف  ل  والتجويد  التح�ضني  ميدان  لأن  ذلك  البحرين،  مملكة 

جميع  من  الفعال  والتعاون  والدءوب  اجلاد  العمل  باأن  ثقة  على  ونحن 

العامة منها واخلا�ضة، مع هيئة �ضمان  والتدريبية،  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 

جودة التعليم والتدريب �ضيكون له الثمار اليانعة التي �ضت�ضنع الفرق بني 

مرحلة �ضبقت ومراحل �ضتاأتي باإذن اهلل.

اإن هيئة �ضـــمان جودة التعليم والتدريـــب اإذ متكنت من اأن حتقق املهمات 

التي و�ضـــعت لها يف ال�ضنة الأوىل من عملها، فاإنها مل تكن لت�ضل اإىل هذه 

اخلال�ضات البالغة الأهمية بقطع هذا ال�ضوط بنجاح وثقة؛ لول ا�ضتلهامها 

للروؤى النرّية من لدن ح�ضـــرة �ضـــاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضـــى اآل 

خليفـــة، عاهـــل البـــالد املفـــدى، واملـــوؤازرة - وتذليل ال�ضـــعوبات من قبل 

�ضـــاحب ال�ضـــمو امللكي الأمري خليفة بن �ضـــلمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء 

املوقـــر، والطموحـــات الكبرية التي ات�ضـــمت بها خطوات �ضـــاحب ال�ضـــمو 

امللكي الأمري �ضـــلمان بن حمـــد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س التنمية 

القت�ضـــادية، حفظهم اهلل ورعاهم. كما كان للتوجيهات الكرمية من لدن 

�ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 

جلنة امل�ضـــروع الوطنـــي لتطوير التعليـــم والتدريب، واملتابعـــة احلثيثة من 

معـــايل ال�ضـــيخ خالد بـــن عبـــد اهلل اآل خليفة، رئي�ـــس ديوان �ضـــمو رئي�س 

الوزراء رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة، اأبلغ الأثر واأعمقه يف تب�ضـــرنا الطريق 

الذي م�ضـــينا فيه بثقة وعزمية وحر�س اأع�ضـــاء جمل�س الإدارة. ول اأن�ضى 

ف�ضـــل جميـــع الزميالت والزمـــالء يف الهيئة، الذين اأعطـــوا الكثري خالل 

�ضنة التاأ�ضـــي�س هذه، فكانت لهم الإ�ضـــهامات الالمعة يف ترجمة توجهات 

القيادة الر�ضيدة، وجعلها ي�ضرية الأداء وممكنة التنفيذ.

جواهر �ضاهني امل�ضحكي





ب
ضــمان جــودة التعـلــيـم والــتدريـ

هــيئة 
الـتــدشــين
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اأع�ساء جمل�س الإدارة 

هــيــئــة �ضــمـان جــــودة الـتــعـلــيم والـــتــدريــب | الـتـقـريـر الـ�سـنـوي 2009 

اأع�ساء جمل�س الإدارة )من اليمني اإىل الي�ضار(

�سعادة الدكتور ها�سم ح�سن البا�س

�ضفري بوزارة اخلارجية

�سعادة الدكتور ظافر اأحمد العمران

مدير اإدارة العالقات الثنائية بوزارة اخلارجية

معايل ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة

وزير ديوان �ضمو رئي�س الوزراء 

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة �ضمان جودة التعليم 

والتدريب )و�ضط(

�سعادة ال�سيد اأحمد عبد اللطيف البحر 

ع�ضو جمل�س ال�ضورى

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�سعادة الدكتور حممد علي ح�سن

مدير عام بلدية املحافظة الو�ضطى



 اأع�ساء جمل�س الإدارة
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�سعادة الدكتورة بهية جواد اجل�سي

ع�ضو جمل�س ال�ضورى

�سعادة الدكتورة عائ�سة �سامل مبارك

ع�ضو جمل�س ال�ضورى

�سعادة ال�سيد كمال اأحمد حممد

املدير التنفيذي للعمليات مبجل�س التنمية القت�ضادية

�سعادة الدكتور �ساكر عبد احل�سني خمدن

رئي�س ق�ضم الر�ضد البيئي بالهيئة العامة حلماية 

الرثوة البحرية والبيئية واحلياة الفطرية
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اأع�ساء الإدارة التنفيذية 

هــيــئــة �ضــمـان جــــودة الـتــعـلــيم والـــتــدريــب | الـتـقـريـر الـ�سـنـوي 2009 

الإدارة التنفيذية )من اليمني اإىل الي�ضار(

د. جو جوليفي

د. ليزيل توم

نبال الدويري

د. جواهر امل�سحكي – الرئي�س التنفيذي

خالد املناعي

 اأ.د.دولينا داولينغ

زيلكا �سايرن



 اأع�ساء الإدارة التنفيذية
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل )من اليمني اإىل الي�ضار(

د. ب�سمة البحارنة

 د. وفاء املن�سوري

التنفيذي اأ.د. دولينا داولينغ – املدير 

د. طارق ال�سندي

 د. في�سل ال�سويخ

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني )من اليمني اإىل الي�ضار(

كرمية عبا�س

اإبراهيم العايل

ميثم العريبي

د. ليزيل توم – الـمـديـر التـنفيـذي

جمال دهنيم

ع�سمت جعفر

وحدة المتحانات الوطنية )من اليمني اإىل الي�ضار(

وفاء اليعقوبي

زيلكا �سايرن – املدير التنفيذي

�ستيفن �ستوكر

عبدالر�سا العرادي

وحدة مراجعة اأداء املدار�س )من اليمني اإىل الي�ضار(

رجاء اآل حممود 

عادل ح�سن

هالة اجلودر

عبداحلكيم ال�ساعر

د. جو جوليفي – املدير التنفيذي

فائزة املناعي

 اأ�سماء املهزع





ب
ضمان جودة التعليم والتدري

مهام هيئة 
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 مهام هيئة �سمان جودة التعليم والتدريبمهام هيئة �سمان جودة التعليم والتدريب 

مـهـام هـيـئـة �سـمـان جـودة الـتـعـلـيـم والــتـدريــب 

�ضمن اإطار امل�ضروع الوطني لإ�ضالح التعليم والتدريب ال�ضامل الذي اأطلقه 

القرار اخلا�س  اتخاذ  الأمني، مت  العهد  امللكي ويل  ال�ضمو  ح�ضرة �ضاحب 

ب�ضمان جودة التعليم على امل�ضتويات كافة يف مملكة البحرين، وبناًء على 

رقـــم  امللكـي  باملر�ضـوم  واملعـدل   ،2008 ل�ضـنة   )32( رقـم  امللكي  املر�ضوم 

)6( ل�ضنة 2009؛ مت اإن�ضاء هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب التي اأُوكلت 

اإليها بح�ضب املادة )4( من املر�ضوم مهمة »مراجعة جودة اأداء املوؤ�ض�ضات 

التعليمية والتدريبية يف �ضوء املوؤ�ضرات ال�ضر�ضادية التي ت�ضعها الهيئة«، 

التعليمي  النظام  عن  �ضنوي  تقرير  ورفع  املراجعة  تقارير  بن�ضر  تقوم  كما 

التي متت  والتح�ضينات  النتائج  اململكة، مت�ضمنًا  ب�ضكل عام يف  والتدريبي 

يف النظام التعليمي والتدريبي نتيجة لأعمال الهيئة. 

وحتـــى يت�ضـــنى للهيئة تنفيذ املهـــام املوكلة اإليها؛ مت تاأ�ضـــي�س اأربع وحدات 

متخ�ض�ضـــة هـــي: وحـــدة مراجعـــة اأداء املدار�ـــس، ووحدة مراجعـــة اأداء 

موؤ�ض�ضـــات التدريب املهني، ووحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل، 

ووحدة المتحانات الوطنية. 

 

يكمـــن الغر�ـــس من تاأ�ضـــي�س وحـــدات املراجعة الثـــالث يف حتقيق هدفني 

رئي�ضني هما: تعزيز عمليتي امل�ضـــاءلة والتطوير. ت�ضدر بناًء على عمليات 

املراجعـــة التـــي ُتن�ضـــر يف التقاريـــر اأحكاٌم حـــول اإجراءات �ضـــمان جودة 

موؤ�ض�ضـــات التعليم والتدريب لأغرا�س امل�ضـــاءلة العامـــة، حيث تهدف اإىل 

توفري �ضـــورة وا�ضـــحة عـــن اأو�ضـــاع املوؤ�ض�ضـــات التعليميـــة والتدريبية يف 

البحريـــن ملتخـــذي القرار يف احلكومة واجلهات املعنيـــة، كما اأن احلكومة 

تريد اأن ت�ضـــمن اأن ا�ضـــتثمار الدولـــة يف املدار�س احلكوميـــة يوؤّمن نظامًا 

تعليميـــًا راقيًا يكفـــل تطوير وتنمية قـــدرات الطلبة، ليت�ضـــلحوا باخلربات 

الكافية ويحملوا قيم مملكة البحرين. 

وعلى النهج نف�ضـــه، حتتاج كل من وزارة العمل واأرباب الأعمال اإىل معرفة 

مـــا اإذا كانت برامـــج التدريب، التي تقدمهـــا موؤ�ض�ضـــات التدريب املهني، 

تلبي احتياجات البالد من املهارات، لكي ت�ضـــبح البحرين مركزًا تناف�ضيًا 

مرموقًا يف القت�ضاد العاملي. 

وفيمـــا يتعلـــق بالتعليم العايل، فاإن الدولة تهتم ب�ضـــمان جودة موؤ�ض�ضـــات 

التعليم العايل على امل�ضـــتوى املوؤ�ض�ضي، وم�ضتوى الربامج التي تقدمها هذه 

املوؤ�ض�ضـــات، وذلك من ناحية توافر الرتيبات املنا�ضبة ل�ضمان اجلودة يف 

موؤ�ض�ضـــات التعليم العايل يف البالد. ومـــا اإذا كان الطلبة يتلقون تعليمًا ذا 

جـــودة عالية، يف ظل بيئـــة متّكنهم من حتقيق طموحاتهم، واأن ي�ضـــاهموا 

ب�ضـــكل اإيجابي يف النهو�س باقت�ضـــاد البالد. اإ�ضـــافة اإىل ذلك، ين�ضد كل 

مـــن الطلبة، واأولياء الأمور، واأربـــاب الأعمال التيقن من اأن الطلبة يتلقون 

التعليم الذي ُيك�ضـــبهم مهارات التفكري النقدي، واملعرفة يف املجالت التي 

يحتاجونهـــا، للمناف�ضـــة بنجـــاح يف �ضـــوق العمـــل، وفـــق روؤيـــة البحريـــن 

القت�ضـــادية 2030، ويلبـــي ن�ضـــر تقاريـــر املراجعـــة للوحـــدات الثـــالث 

الحتياجات اخلا�ضة مبعيار امل�ضاءلة. 

وعلـــى ال�ضـــعيد ذاته، يوفر اإعـــداد وتنفيذ نظام المتحانـــات الوطنية يف 

الهيئـــة لـــوزارة الربيـــة والتعليـــم واأوليـــاء الأمـــور؛ موؤ�ضـــرًا لأداء النظام 

التعليمي يف البحرين، ف�ضاًل عن الأداء الفردي للطلبة. 

وتقـــدم وحدة المتحانات الوطنية، وهـــي الوحدة الرابعة يف الهيئة، نتائج 

وتقاريـــر تف�ضـــيلية اإىل وزارة الربيـــة والتعليم، وتت�ضـــمن هـــذه التقارير 

النتائج املق�ضـــمة بح�ضـــب الطالب، وال�ضـــف، واملدر�ضـــة وكذلك بح�ضـــب 

ال�ضـــنة الدرا�ضية، كما توفر هذه التقارير توزيع النتائج ح�ضب املو�ضوعات 

واملهارات التي تت�ضـــمنها مناهج املواد املقررة من وزارة الربية والتعليم، 

وفيما تتوىل وزارة الربية والتعليم م�ضوؤولية العمل مع املدار�س على اإعداد 

وتنفيـــذ اإ�ضـــراتيجيات التطويـــر القائمـــة علـــى اأ�ضـــا�س تقاريـــر نتائـــج 

المتحانـــات؛ كمـــا توفـــر وحدة المتحانـــات الوطنيـــة الدعم والإر�ضـــاد، 

ل�ضيما حتليل البيانات والبحوث. 

قويًا  عن�ضرًا  الثالث  الهيئة  وحدات  تنفذها  التي  املراجعات  وتت�ضمن 

املهني  التدريب  وموؤ�ض�ضات  للمدار�س  توفر  حيث  التطوير،  اأو  للتح�ضني 

وموؤ�ض�ضات التعليم العايل الفر�ضة للتطوير على اأ�ضا�س ما توفره عمليات 

تعترب  والتي  ناحية،  الذاتي من  التقييم  املوؤ�ض�ضات من ممار�ضة  مراجعة 

يف حد ذاتها فر�ضة للتح�ّضن ومن ثم التطوير، ومن ناحية اأخرى، ميكن 

تت�ضمنها  التي  النتائج  من  ال�ضتفادة  والتدريبية  التعليمية  للموؤ�ض�ضات 

لتلك  التحتية  والبنية  والإدارة  احلوكمة  نظم  تعزيز  يف  املراجعة  تقارير 

املوؤ�ض�ضات، ف�ضاًل عن حت�ضني اأن�ضطة التعليم والتعلم لديها.

من  للتاأكد  الثالث  املراجعة  وحدات  من  وحدة  لكل  خمتلفة  اآليات  تتوافر 

البحرين  يف  والتدريب  التعليم  تطوير  على  تعمل  التي  النتائج  تطبيق 

جودة  �ضمان  هيئة  اأعمال  ت�ضاهم  اأن  ميكن  فقط،  وعندها  وتعزيزهما، 

التعليم والتدريب يف حتقيق اأهداف روؤية البحرين القت�ضادية 2030 التي 

التعليم  من  ممكن  م�ضتوى  اأعلى  على  البحرينيني  »ح�ضول  على  تن�سُّ 

لتحقيق  املطلوبة  املهارات  على  احل�ضول  موا�ضلة  خالله  من  ي�ضتطيعون 

طموحاتهم«. 

ت�ضرط وحدة مراجعة اأداء املدار�س على كل مدر�ضة اإعداد خطة عمل ما 

ويجب  الوزارة،  تعتمدها  التي  الت�ضغيلية(  )اخلطة  املراجعة  عملية  بعد 

م�ضوّدة  املدر�ضة  ت�ضلم  من  اأ�ضابيع  �ضتة  غ�ضون  يف  العمل  خطة  ت�ضليم 

بدعم  الوزارة  تقوم  العمل  خطة  اعتماد  اأعقاب  ويف  املراجعة،  تقرير 

خطط حت�ضني املدر�ضة ومراقبتها. 

�ضـــتقوم وحدة مراجعة اأداء املدار�س بزيارة متابعة للمدار�س التي ح�ضلت 

علـــى تقدير »غري مالئم« )الدرجة 4(، وذلك بعد فرة زمنية تراوح بني 

�ضتة اإىل 12 �ضـــهرًا من اإجراء عملية املراجعة، وغر�س زيارة املتابعة هذه 

يكمن يف فح�س م�ضـــتوى التقدم الذي اأحرزته املدر�ضـــة منذ اإجراء عملية 

املراجعـــة، وتركز الزيارة على الق�ضـــايا الواردة يف تقرير املراجعة فقط ، 

و ي�ضـــدر بعدها تقرير املتابعة لكل من املدر�ضة والوزارة اأي�ضا. ويف الوقت 

الراهن، جترى املناق�ضـــات مع الوزارة لتحديد الإجراء املعتزم اتخاذه يف 

حالـــة ا�ضـــتمرار املدر�ضـــة يف اإحراز م�ضـــتوى تقـــدم غـــري كاٍف، ويذكر اأن 

زيارات املتابعة قد بداأت يف نهاية �ضهر نوفمرب 2009.

يف الوقـــت احلايل، تقـــوم وحدة مراجعـــة اأداء موؤ�ض�ضـــات التدريب املهني 

باإنهـــاء �ضـــياغة اإ�ضـــراتيجية حت�ضـــني موؤ�ض�ضـــات التدريب، والتي �ضـــيتم 

و�ضـــعها يف مذكرة تفاهم تربم بني هيئة �ضـــمان جودة التعليم والتدريب، 

وكل من: وزارة العمل، واملجل�س العايل للتدريب املهني، ومتكني )�ضـــندوق 

العمل(، و�ضـــوف تت�ضمن الإ�ضـــراتيجية تقدمي الدعم ملوؤ�ض�ضات التدريب 

التـــي حتتـــاج اإىل الدعم والإر�ضـــاد، وكذلـــك تقدمي احلوافز للموؤ�ض�ضـــات 

احلائـــزة على تقدير »جيد« يف عمليات املراجعة، و�ضـــوف ت�ضـــتخدم نتائج 
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املراجعـــة مـــن قبل اجلهـــات املانحـــة لعقـــود التدريـــب ملعرفة مـــا حازته 

املوؤ�ض�ضات من تقدير من قبل الهيئة لتتخذ القرار املالئم يف هذا ال�ضاأن. 

اأو   )4( درجتي  على  احلا�ضلة  التدريب  موؤ�ض�ضات  تخ�ضع  اأن  املقرر  من 

ملراجعة  التح�ّضن«،  على  »القدرة  اأو  عام«  بوجه  »الفعالية  )5( يف جمال 

الأ�ضلية،  املراجعة  من  �ضهرًا   18  -12 غ�ضون  يف  �ضتجرى  لحقة 

و�ضتت�ضمن جمموعة من زيارات التدقيق، وزيارة نهائية ذات مدة اأطول، 

وبغ�س النظر عن نتائج املراجعة؛ ُي�ضرط على موؤ�ض�ضات التدريب اإعداد 

الواردة يف تقرير املراجعة، كما يتعني عليها  بالتو�ضيات  خطة عمل تفي 

كل  يف  املتدربني  اأداء  بيانات  و�ضجل  الذاتي،  تقييمها  ا�ضتمارة  حتديث 

�ضنة، وتقدميهما اإىل وحدة مراجعة موؤ�ض�ضات التدريب املهني. 

ُي�ضرط على  العايل؛  التعليم  اأداء موؤ�ض�ضات  وفيما يتعلق بوحدة مراجعة 

ت�ضتويف  التي  التح�ضني،  الوحدة خطط  اإىل  اأن تقدم  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 

من  اأ�ضهر  ثالثة  بعد  املراجعة،  تقارير  يف  اإليها  التو�ضل  مت  التي  النتائج 

ترتيبات  تخ�س  املراجعة  كانت  اإذا  عما  النظر  ب�ضرف  التقارير،  ن�ضر 

يتم  اإذ  براجمها،  من  معينًا  برناجمًا  اأو  عمومًا،  املوؤ�ض�ضة  جودة  �ضمان 

تقييم هذه اخلطط من حيث اجلدوى وال�ضتدامة. ويف اأعقاب مرور عام 

اأن  التعليمية  املوؤ�ض�ضة  على  ُي�ضرط  املوؤ�ض�ضي؛  املراجعة  تقرير  ن�ضر  على 

تقدم اإىل الوحدة تقريرًا، مدعمًا بالأدلة الثبوتية، يو�ضح طريقة وكيفية 

التقرير من خالل  هذا  الوحدة  وتقّيم  املراجعة،  فريق  لتو�ضيات  تلبيتها 

التعليمية.  للموؤ�ض�ضة  ق�ضرية  زيارة  واإجراء  املقدمة،  امل�ضتندات  حتليل 

عندها، ت�ضدر الوحدة تقريرًا نهائيًا عن املوؤ�ض�ضة التعليمية. 

العايل،  التعليم  التعليم والتدريب، وجمل�س  اأن هيئة �ضمان جودة  وُيذكر 

ب�ضدد اإبرام مذكرة تفاهم حتى يت�ضنى تعزيز التعاون بني اأعمال وحدة 

مما  العايل،  التعليم  وجمل�س  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة 

�ضينعك�س ب�ضكل اإيجابي على عملية تطوير موؤ�ض�ضات التعليم العايل. 
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ملخ�س تنفيذي للأعمال التي نفذتها هيئة �سمان جودة 

التعليم والتدريب خلل ال�سنة الأكاديمية في الفترة من 

�سهر �سبتمبر 2008 اإلى �سهر اأغ�سط�س 2009

خالل ال�ضنة الأوىل من عمل الهيئة، عملت الوحدات الأربع، كل يف جمالها 

وتفان  جهد  بكل  الإدارة،  جمل�س  قبل  من  لها  املر�ضومة  اخلطة  بح�ضب 

ومبهنية و�ضفافية عالية، وقد مل�ضت الهيئة تعاون جميع اجلهات واملوؤ�ض�ضات 

املعنية واهتمامها بالتوا�ضل لتح�ضني وتطوير الأداء يف موؤ�ض�ضاتهم. 

ومتا�ضيًا مع مبادئ ال�ضفافية وامل�ضاءلة؛ يتم اعتماد تقارير املراجعة التي 

الهيئة، متهيدًا لإقرارها من  اإدارة  الوحدات من قبل جمل�س  ت�ضدر عن 

قبل جمل�س الوزراء قبل ن�ضرها على املوقع الإلكروين للهيئة، وتوفر هذه 

العمل  ووزارتي  والطلبة،  الأمور،  اأولياء  من:  لكل  املعلومات  التقارير 

عن  والتعليم،  الربية  بوزارة  العايل  التعليم  وجمل�س  والتعليم،  والربية 

م�ضتوى اجلودة يف كل موؤ�ض�ضة من موؤ�ض�ضات التعليم والتدريب يف اململكة.

�ضوف نورد اأدناه ملخ�ضا مبنجزات الوحدات التنفيذية ب�ضكل عام، يعر�س 

اعتمادها  مت  التي  التقارير  عرب  اإليها  التو�ضل  مت  التي  النتائج  اأهم 

تعليم  وموؤ�ض�ضات  مهني،  تدريب  وموؤ�ض�ضات  مدار�س،  من:  للموؤ�ض�ضات 

لل�ضفني  الأول  الوطني  المتحان  تقارير  نتائج  اإىل  اإ�ضافة  هذا  عاٍل، 

الثالث وال�ضاد�س البتدائيني.

ت�ضتند النتائج العامة التي تـم التـو�ضل اإليـها فـي ال�ضـنة الأوىل مـن دورة 

 72 يف  الأداء  حتليل  على  املدار�س؛  اأداء  مراجعة  لوحدة  املراجعة 

ما  اأي  الثلث  على  يربو  ما  204 مدار�س حكومية )وهو  اأ�ضل  مدر�ضة من 

ن�ضبته 35%(. ومن اأ�ضل 72 مدر�ضة متت مراجعتها؛ جتاوز عدد املدار�س 

ن�ضبة  الثانوية  املدار�س  �ضكلت  بينما   .)%53( بقليل،  الن�ضف  البتدائية 

15% منها، ويعترب هذا الفرق متوافقًا مع عدد املدار�س البتدائية الأكرب 

ن�ضبة  الإعدادية  املدار�س  وبلغت  الثانوية،  املرحلة  مدار�س  بعدد  مقارنة 

املدار�س  �ضكلت  بينما  مراجعتها،  متت  التي  املدار�س  جملة  من   %21

اأكرث من  املراجعة ح�ضول  واأفرزت   .%11 ن�ضبته  ما  البتدائية-الإعدادية 

ن�ضف عدد املدار�س )53%( على تقدير »مر�ٍس«، وحازت مدر�ضتان )%3( 

على تقدير »ممتاز«، وفيما ح�ضل اأقل من ثلث عدد املدار�س )30%( على 

تقدير »جيد«؛ ح�ضلت ن�ضبة 14% من املدار�س على تقدير »غري مالئم« يف 

جودة ما يتم تقدميه بوجه عام. وكان اأداء املدار�س البتدائية اأف�ضل من 

من  وكلتاهما   - مدر�ضتان  حازت  حيث  عمومًا  الثانوية  املدار�س  اأداء 

والأخرى  للبنني  اإحداهما  »ممتاز«.  تقدير  على   - البتدائية  املدار�س 

للبنات، يف الوقت الذي ح�ضل فيه اأقل من ن�ضف عدد املدار�س الثانوية 

البنات  اأداء مدار�س  وبوجه عام، كان  »غري مالئم«.  تقدير  على   )%45(

اأف�ضل من اأداء مدار�س البنني، اإذ ح�ضلت ن�ضبة اأعلى من مدار�س البنات 

من  اأعلى  ن�ضبة  حازت  فيما  البنني،  مبدار�س  مقارنة  »جيد«،  تقدير  على 

« اأو »غري مالئم« مقارنة مبدار�س البنات،  مدار�س البنني على تقدير »مر�ٍسٍ

ومن اأ�ضل 15 مدر�ضة اإعدادية متت مراجعتها؛ كانت جميع املدار�س التي 

حازت على تقدير »جيد« من مدار�س البنات، وجميع املدار�س التي ح�ضلت 

على تقدير »غري مالئم« من مدار�س البنني، مما ي�ضكل حتديًا كبريًا اأمام 

املدار�س الإعدادية للبنني. 

ومقارنة باأحكام املراجعة الفعلية؛ فدائمًا ما تبالغ املدار�س يف منح نف�ضها 

اأكرث من  وفيما حازت  املراجعة،  ت�ضتحق مقابل معايري  اأكرث مما  درجات 

ن�ضف املدار�س على تقدير »جيد« اأو اأف�ضل يف مقيا�س القدرة على التح�ّضن؛ 

مل تتمتع ن�ضبة 13% منها بالقدرة على التح�ّضن دون احل�ضول على دعم قوي 

من وزارة الربية والتعليم. وكان م�ضتوى الإجناز يف التح�ضيل الأكادميي 

مر�ضيًا اأو اأف�ضل يف الغالبية العظمى للمدار�س، وجيدًا يف ثلثها، ولكن الأدلة 

امل�ضتقاة من املراجعات ت�ضري اإىل وجود فروق بني م�ضتوى الطلبة الفعلي يف 

الدرو�س وم�ضتوى حت�ضيلهم يف امتحانات الوزارة. ومن خالل احل�ض�س، 

ويرتبط  قدراتهم،  مع  تتنا�ضب  التي  الإجناز  م�ضتويات  الطلبة  يحقق  مل 

يف  الطلبة  وب�ضلوك  والتعلم،  التعليم  عمليتي  بنوعية  مبا�ضرة  الأمر  هذا 

بع�س الأحيان. فعلى وجه اخل�ضو�س؛ نادرًا ما ت�ضتخدم عملية التقومي يف 

احتياجات  تلبي  ل  التعليم  عملية  فاإن  وعليه،  التعلم،  لعملية  التخطيط 

الطلبة املختلفة التي تتنا�ضب مع نطاق قدراتهم الكاملة. 

 

ونتيجة ل�ضعف مالءمة املنهج املقرر، وعدم كفايته يف ت�ضويق الطلبة اإىل 

جذب  يف  اأخفق  قد  فاإنه  والدرو�س،  املدار�س  اأف�ضل  عدا  فيما  امل�ضاركة 

حالة  اإحداث  يف  الأحيان  بع�س  يف  و�ضاهم  التعلم،  اإىل  الطلبة  اهتمام 

ال�ضلوكيات غري املرغوب فيها. ومن الأهمية  طفيفة من الفو�ضى وبع�س 

يف  للطلبة  املقدمة  والإر�ضاد  امل�ضاندة  برامج  جودة  اأن  نذكر  اأن  مبكان 

الطلبة  باإك�ضاب  يتعلق  فيما  خ�ضو�ضًا  عام،  بوجه  عالية  تعترب  املدار�س 

مهارة التمييز بني ال�ضواب واخلطاأ. وتختلف فعالية اأداء القيادة والإدارة 

على  حازت  اأنها  من  الرغم  على  املدار�س،  يف  كبريًا  اختالفًا  وجودتها 

املدار�س  معظم  اأن  ويذكر  املدار�س.  من   %82 ن�ضبة  يف  »مر�ٍس«  تقدير 

تاأثريه، ل�ضيما الركيز على  اإىل التخطيط الإ�ضراتيجي ومراقبة  تفتقر 

املعايري وم�ضتويات الإجناز، كما يتم نقل مديري بع�س املدار�س وعدد من 

اأع�ضاء الهيئتني التعليمية والإدارية ب�ضكل متكرر من مدر�ضة اإىل اأخرى، 

مما يوؤثر �ضلبًا على ا�ضتقرار املدار�س، ويعّوق عملية التح�ّضن امل�ضتمرة. 

خالل ال�ضنة الأوىل لعمل وحدة االمتحانات الوطنية؛ قامت الوحدة 

باإجراء المتحانات الوطنية الأوىل لل�ضفني الثالث وال�ضاد�س البتدائيني 

يف جميع املدار�س البتدائية واملدار�س البتدائية-الإعدادية احلكومية يف 

الوطنية  المتحانات  اأدوا  الذين  الطلبة  جمموع  بلغ   .2009 مايو  �ضهر 

يف  المتحانات  الثالث  ال�ضف  طلبة  اأدى  حيث  تقريبًا،  طالٍب   21.000

ال�ضاد�س  ال�ضف  طلبة  اأدى  بينما  والريا�ضيات.  العربية  اللغة  مادتي 

المتحانات يف مواد اللغة العربية والريا�ضيات والعلوم واللغة الإجنليزية، 

وقد غطت المتحانات املنهج الوطني يف جميع املواد، ومت ت�ضحيح جميع 

المتحانات يف البحرين من قبل معلمني يعملون يف املدار�س احلكومية يف 

البحرين، ووزعت النتائج على املدار�س والطلبة بتاريخ 30 يونيو 2009. 

ال�ضفوف  املواد ويف  تنوعـت يف جمـيع  قـد  المتـحـانـات  نتـائـج  اأن  يـذكـر 

وكانت  للطلبة،  حتديًا  الوطنية  المتحانات  �ضكلت  عام،  وبوجه  كافة. 

حقق  وفيما  الدرجات،  جمموع  مع  بالتنا�ضب  منخف�ضة  اخلام  الدرجات 

العربية  اللغة  مادتي  يف  النتائج  اأف�ضل  ال�ضاد�س  ال�ضـف  يف  الطـلبة 

واللغة  الريا�ضيات  مادتي  يف  النتائج  اأ�ضواأ  حققوا  قد  جندهم  والعلوم؛ 

�ضعيف  ب�ضكل  ال�ضاد�س  ال�ضف  طلبة  اأداء  م�ضتوى  وظهر  الإجنليزية، 

مع  املقارنة  عند   - اخل�ضو�س  وجه  على   - الريا�ضيات  مادة  يف  للغاية 

م�ضتوى اأداء الطلبة يف مادة الريا�ضيات يف ال�ضف الثالث، فم�ضتوى اأداء 

طلبة ال�ضف ال�ضاد�س متدٍن اإىل درجة كبرية للغاية عن م�ضتوى اأداء طلبة 

حيث  العربية  اللغة  مادة  على  الو�ضع  هذا  ينطبق  ول  الثالث،  ال�ضف 

الثالث  ال�ضف  بني  الأداء  م�ضتوى  يف  طفيفة  زيادة  الواقع  يف  ظهرت 

اأف�ضل  الطلبة  حقق  اللغات،  امتحانات  جميع  ويف  ال�ضاد�س،  وال�ضف 

يف  لهم  اأداء  اأ�ضواأ  كان  فيما  ال�ضتماع،  مهارات  يف  الأداء  م�ضـتـويات 

مهارات الكتابة، وقـد تفوقـت البـنات علـى البنـني يف المتحـانات الوطـنية 
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بهـامـ�س كـبري يف كـال ال�ضفـني ويف كـل املواد، وظهـر اأوج هـذا الفـرق يف 

مادة اللغة العربية. 

تظهـــر نتائج مراجعات املدار�ـــس تفوق اأداء مدار�س البنـــات على مدار�س 

البنـــني، وهذا ما توؤكده بيانات المتحانات الوطنية يف جميع املواد التي مت 

اإجراء المتحانات فيها يف ال�ضـــف الثالث )الريا�ضـــيات واللغة العربية( 

وال�ضـــف ال�ضـــاد�س )الريا�ضـــيات، واللغـــة العربيـــة، واللغـــة الإجنليزيـــة 

والعلـــوم(. وتبلغ هذه الفجوة ذروتها بـــني مدار�س البنني والبنات يف مادة 

اللغة العربية يف ال�ضـــف ال�ضاد�س، وات�ضعت هذه الفجوة يف ال�ضف الأخري 

عنهـــا يف ال�ضـــف الثالث: يف اللغة العربية بلغ الفرق يف متو�ضـــط م�ضـــتوى 

اأداء طلبة ال�ضـــف الثالث معدًل ن�ضـــبته 1.22% ل�ضالح البنات و زاد هذا 

الفـــرق يف ال�ضـــف ال�ضـــاد�س لي�ضـــبح 1.77%. وعلى الوتـــرية ذاتها؛ بلغ 

الفرق يف متو�ضط م�ضتوى الأداء يف مادة الريا�ضيات لل�ضف الثالث معدًل 

ن�ضبته 0.83% ل�ضالح البنات، وزاد اإىل 1.44% يف ال�ضف ال�ضاد�س. 

وتظهـــر الأدلـــة امل�ضـــتقاة مـــن نتائـــج مراجعـــات املدار�ـــس، والمتحانات 

الوطنيـــة، معـــًا، اأن اأدنى م�ضـــتوى اأداء لطلبة املدار�ـــس البتدائية يف اللغة 

العربيـــة واللغـــة الإجنليزية يكمن يف مهـــارات الكتابة، وم�ضـــتويات الأداء 

الأف�ضـــل يف مهارات ال�ضتماع والقراءة. وقد اأظهرت مراجعات املدار�س - 

كموؤ�ضـــر عام - اأن الطلبة حققوا م�ضـــتويات اإجناز اأكادميي اأعلى يف ال�ضف 

الثالث مقارنة بال�ضـــف ال�ضاد�س. وينعك�س هذا الأمر على النتائج اخلا�ضة 

يف مادة الريا�ضيات يف المتحانات الوطنية، حيث اأبرزت النتائج انخفا�س 

م�ضـــتوى الأداء العام لل�ضف ال�ضـــاد�س عن الثالث، اإل اأن هذا ل ينطبق على 

نتائـــج مادة اللغـــة العربية. من ناحية اأخـــرى، اأبرزت مراجعـــات املدار�س 

مو�ضـــوع الركيـــز ال�ضـــديد علـــى املحتـــوى يف عمليتـــي التعليـــم والتعلـــم، 

والفتقـــار اإىل توفـــري الفر�س الكافية لتطوير مهـــارات التفكري العليا لدى 

الطلبـــة، كما اأ�ضـــارت نتائج تق�ضـــيم المتحانات ح�ضـــب املـــادة وجمالت 

املهـــارات من واقع املناهج يف المتحانات الوطنية اإىل اأن م�ضـــتوى الطلبة 

يف مهـــارات ا�ضـــتدعاء املعلومات والتذكر يعترب اأف�ضـــل من م�ضـــتواهم يف 

مهـــارات التفكـــري العليـــا، ومع ذلـــك ل توجد اأدلـــة يف نتائـــج المتحانات 

الوطنية يف مادة العلوم لل�ضف ال�ضاد�س تتوافق مع ما ذكر اآنفا. 

يف ال�ضنة الأوىل لعمل وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني؛ 

ومرخ�ضة  خا�ضة،  ملكية  ذات  كلها  تدريبية،  موؤ�ض�ضة   20 مراجعة  متت 

و2009   2008 العامني  ما بني  الفرة  العمل، ويف  وزارة  قبل  جميعها من 

قدمت هذه املوؤ�ض�ضات التدريب يف جمموعة من جمالت التدريب املهني 

ملا يقارب 8.000 متدرب. وفيما حازت ت�ضع موؤ�ض�ضات تدريبية منها على 

تقدير »مر�ٍس«، واثنتان على تقدير »جيد«؛ ح�ضلت املوؤ�ض�ضات التدريبية 

الت�ضع الأخرى على تقدير »دون املر�ضي« مما نتج عنه معدل عدم مالءمة 

كافية  بقدرة  تتمتع  تدريبية  موؤ�ض�ضة   13 اأن  اعترب  وبينما   ،%45 بلغ  عاٍل 

تقدير  على  الأخرى  ال�ضبع  التدريبية  املوؤ�ض�ضات  ح�ضلت  التح�ّضن؛  على 

»دون املر�ضي« يف هذا املجال.

يتمتـــع معظم املدربـــني بخلفيـــة مهنية جيـــدة، وي�ضـــتخدمونها بكفاءة يف 

الدرو�ـــس، ويقدمون الأمثلة ذات العالقـــة بالعمل للمتدربني، كما يتم دعم 

املتدربني ب�ضـــكل مالئم، وقد اأعرب كل مـــن املتدربني واأرباب الأعمال عن 

ر�ضـــاهم عما تقدمه املوؤ�ض�ضات التدريبية من برامج بوجه عام، ومع هذا، 

كانـــت الكثري من الـــدورات املقدمة معتَمدة داخليًا فقـــط، اأو غري معتَمدة 

على الإطالق، وكذلك مل تقدم ن�ضبة 80% من موؤ�ض�ضات التدريب البيانات 

املوثوق بها بخ�ضـــو�س م�ضتويات تقدم املتدربني واإجنازهم، فيما اأ�ضدرت 

هـــذه املوؤ�ض�ضـــات الأحكام - يف الكثري من احلالت - على م�ضـــتويات اإجناز 

املتدربني على اأ�ضـــا�س احل�ضـــور، ولي�س على اأ�ضا�س املهارات التي اكت�ضبوها 

من الـــدورات، وقلة فقط من املدربني قامت بتقييم الحتياجات واخلربة اأو 

الدراية امل�ضـــبقة للمتدربني قبل بدء دوراتهم، فيمـــا مل يقم معظم املدربني 

بالتخطيط حل�ض�س التدريب ل�ضـــمان تلبية الحتياجات الفردية اخلا�ضة 

باملتدربني. كان �ضـــمان اجلودة اأحد عنا�ضـــر ال�ضـــعف الرئي�ضة، اإذ اأهملت 

غالبية موؤ�ض�ضـــات التدريب مراقبة م�ضـــتويات اأداء املدربـــني لديها، اأو جمع 

التغذية الراجعة من اجلهات ذات العالقة وا�ضتخدامها. وات�ضمت ا�ضتمارات 

التقييـــم الذاتي امل�ضـــتوفاة من قبل موؤ�ض�ضـــات التدريـــب - ويف كل احلالت 

تقريبـــًا - بعدم الدقة، واملبالغة يف منـــح الدرجات فيما يتعلق بجودة ما يتم 

تقدميـــه يف املعاهد، ف�ضـــاًل عن الإخفاق يف حتديد اجلوانب الرئي�ضـــة التي 

حتتاج اإىل تطوير. 

قامـــت وحدة مراجعة اأداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل باإجراء �ضـــبع 

مراجعـــات موؤ�ض�ضـــية، و�ضـــّت مراجعـــات للربامـــج الأكادمييـــة يف جمـــال 

البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل.

ول ت�ضدر املراجعات املوؤ�ض�ضية اأحكامًا نهائية على اجراءات �ضمان جودة 

اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل، ولكنها تقدم للموؤ�ض�ضات تقريرًا تف�ضيليًا عن 

اجليدة  املمار�ضات  تزكيات  مع  املراجعة،  جلنة  اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج 

التي حددتها اللجنة، والتاأكيدات يف حالة حتديد املوؤ�ض�ضة ذاتها للمجالت 

التي حتتاج اإىل تطوير، والتو�ضيات يف حالة اكت�ضاف جلنة املراجعة فجوات 

يف اجراءات �ضمان اجلودة التي يتعني على املوؤ�ض�ضة �ضّدها. 

ومن اأ�ضـــل تقارير مراجعة اجلودة املوؤ�ض�ضـــية ال�ضـــتة املن�ضـــورة؛ مل تتمكن 

موؤ�ض�ضـــتان من احل�ضـــول على اأية تزكية، فيما حازت املوؤ�ض�ضات التعليمية 

الأربـــع الأخرى على 18 تزكية موزعة فيما بينها، ومتحورت التزكيات حول 

م�ضـــاندة الطلبـــة، وهيئـــة التدري�ـــس املوؤهلة جيـــدًا وامللتزمة جتـــاه كل من 

املوؤ�ض�ضـــة والطلبة. وقـــد حازت موؤ�ض�ضـــتان على تزكيات ب�ضـــاأن دعم هيئة 

التدري�س، وموؤ�ض�ضتان على تزكيات ب�ضاأن هياكل احلوكمة والإدارة اجليدة. 

وميكن توزيع املو�ضـــوعات التي ُوجدت بحاجة اإىل تطوير اإىل خم�ضة جوانب 

اأ�ضا�ضـــية حتديدًا وهـــي: )1( الر�ضـــالة والتخطيط واحلوكمـــة؛ )2( اإدارة 

الـجـودة والـمـعـايـيــــر الأكـاديـمـيـة؛ )3( التـعلـيــــم والــتـعـلـم؛ )4( الـبحث؛ 

)5( امل�ضـــاركة يف املجتمع. بالن�ضـــبة للكثـــري من موؤ�ض�ضـــات التعليم العايل 

اخلا�ضة، تعترب البنية التحتية للحرم اجلامعي غري كافية، ب�ضكل جدي، من 

حيث املباين وامل�ضـــاحة، وحتى يتم اإعداد حـــرم جامعي يفي بالغر�س الذي 

تاأ�ض�ضت لأجله؛ فاإن جودة بيئة التعليم والتعلم �ضتكون حمل جدال دائم.

وفيمـــا يتعلـــق مبراجعـــات الربامـــج يف بكالوريو�ـــس اإدارة الأعمـــال؛ فقد 

اأ�ضـــدرت جلان املراجعة اخلارجية اأحكامها ب�ضـــاأن ا�ضتيفاء هذه الربامج 

للمعايري الدنيا يف املوؤ�ضـــرات الأربعة، والتي تتما�ضى مع اأف�ضل املمار�ضات 

الدولية، ومن اأ�ضـــل التقارير ال�ضتة املن�ضـــورة حازت موؤ�ض�ضتان على حكم 

»الربنامج يبعث على الثقة«، وح�ضـــلت موؤ�ض�ضتان على حكم »قدر حمدود 

من الثقة بالربنامج«، فيما ح�ضـــلت املوؤ�ض�ضـــتان الأخريـــان على حكم باأن 

»الربنامج لي�س جديرًا بالثقة«. 
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اأجرتها هيئة �ضمان  الوثيقة تغطي املراجعات التي  اأن هذه  اإىل  وبالنظر 

جودة التعليم والتدريب خالل ال�ضنة الأوىل؛ فاإنه من ال�ضابق لأوانه تقييم 

التاأثري على املوؤ�ض�ضات التعليمية مبختلف اأنواعها ب�ضاأن التح�ضني.

وقـــد افتقـــرت وثائـــق التقييم الذاتـــي - التـــي كان يتعني على املوؤ�ض�ضـــات 

اللتـــزام با�ضـــتيفاء بياناتهـــا وفقًا للمنهجيـــات املختلفة للوحـــدات - اإىل 

اجلودة عمومًا، وات�ضمت بالو�ضف ل التحليل. وبعبارة اأخرى؛ فقد اأخفقت 

املوؤ�ض�ضـــات يف حتديد املجالت التي حتتاج اإىل تطوير، ومع هذا، يجب اأن 

ن�ضـــع يف العتبار اأن اأعمال الهيئة قد جنـــم عنها اإحداث نقلة نوعية فيما 

يتعلـــق بالطريقة التـــي يجب من خاللها على موؤ�ض�ضـــات التعليم والتدريب 

تنفيـــذ مهامها الرئي�ضـــة، واإن الهيئة لعلـــى ثقة تامة باأنه �ضـــيتم مالحظة 

حت�ضينات جوهرية من حيث ال�ضكل وامل�ضمون على كل من تقارير التقييم 

الذاتي والأدلة املدعمة لها يف دورة املراجعة الثانية. 

التح�ضينات  تلّم�س  فاإن  املماثلة؛  الدولية  الهيئات  اأعمال  مع  ومتا�ضيًا 

اجلوهرية يف اأداء املهام الرئي�ضة للموؤ�ض�ضات ي�ضتغرق عادة ما بني خم�س 

والمتحانات  اجلودة  مراجعات  اإجراء  �ضكل  وقد  �ضنوات،  ع�ضر  اإىل 

يتعلق  فيما  خا�ضة  العالقة،  ذات  اجلهات  اأمام  هامة  حتديات  الوطنية 

�ضوابط  حتكمها  ل  والتي  ال�ضائدة  العمل  ثقافة  من  املطلوب  بالتحول 

خارجي  تقييم  اإىل  ي�ضتند  عمل  اإطار  �ضمن  تعمل  واحدة  اإىل  حمددة 

– ب�ضكل  املوؤ�ض�ضات  اأن لدى  الوحدات قد ذكرت  اأن جميع  للجودة، على 

من  لال�ضتفادة  ا�ضتعدادها  عن  اأعربت  واأنها  التعاون،  يف  الرغبة  عام 

لتح�ضني  فر�ضة  باعتبارها  المتحانات،  ونتائج  والتقارير،  املراجعات، 

م�ضتوى ما تقدمه هذه املوؤ�ض�ضات من تعليم وتدريب، وامل�ضاهمة بالتايل يف 

نه�ضة البحرين يف امل�ضتقبل.
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نــتـائــج الــمـراجــعـة

يتم حتليل الأداء وفق اأحكام املراجعة الواردة يف »الإطار العام للمراجعة« 

الإطار،  يف  الواردة  ال�ضتة  اجلوانب  يف  املراجعة  جمالت  تتلخ�س  حيث 

وهي على النحو التايل: 

اإجناز الطلبة يف حت�ضيلهم الأكادميي ● 

تقدم الطلبة يف تطورهم ال�ضخ�ضي ● 

فعالية عمليتي التعليم والتعلم ● 

تعزيز املنهج وطريقة تقدميه ● 

م�ضاندة الطلبة واإر�ضادهم ● 

 ● فعالية القيادة والإدارة

القدرة  وعلى  عام،  بوجه  املدر�ضة  فعالية  على  للحكم  التو�ضل  ويتم 

ال�ضتيعابية للمدر�ضة على التح�ّضن بعد الأخذ يف العتبار الأحكام املتعلقة 

بجميع جمالت املراجعة، اإ�ضافة اإىل اأوزان الأدلة املتوافرة.

الفـعـاليـة بـوجـه عـام

يتم  اإذ  املراجعة،  اأحكام  اأهم  من  عام«  بوجه  املدر�ضة  »فعالية  تعترب 

اأحكام  التو�ضل لهذا احلكم بعد الأخذ يف العتبار - وعلى نحو دقيق - 

جميع  عن  ف�ضاًل  للمراجعة،  العام  الإطار  يف  الواردة  الأخرى  املراجعة 

الأدلة املتوافرة، وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن الأحكام النهائية ملجالت املراجعة 

لي�ضت مت�ضاوية، بل لها اأوزان خمتلفة، ولذلك ل يتم التو�ضل اإىل احلكم 

على الفعالية العامة باحل�ضاب املجرد ملتو�ضط درجات املعايري. 

ومن اأ�ضل 72 مدر�ضة حكومية متت مراجعتها؛ حاز اأكرث من ن�ضف عدد 

على   )%3( مدر�ضتان  وحازت  »مر�ٍس«،  تقدير  على   )%53( املدار�س 

على   )%30( املدار�س  عدد  ثلث  من  اأقل  ح�ضل  فيما  »ممتاز«،  تقدير 

تقدير »جيد«، وح�ضلت ن�ضبة 14% من املدار�س على تقدير »غري مالئم« 

يف جودة ما يتم تقدميه بوجه عام.

بوجه عام، ظهر اأداء املدار�س البتدائية اأف�ضل من اأداء املدار�س الثانوية 

ال�سكل )2(:

الفعالية بوجه عام

%30

22

38

2
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 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم

%3

%14

%53

املدار�س  من  وكلتاهما   - مدر�ضتان  حازت  حيث   ،)3 ال�ضكل  )انظر 

للبنني  ابتدائية  مدر�ضة  اإحداهما  »ممتاز«،  تقدير  على   - البتدائية 

والأخرى مدر�ضة ابتدائية للبنات تتوىل اإدارتهما ن�ضاء، بينما ح�ضل اأقل 

من   %45 ن�ضبة  ت�ضكل  مدار�س  الثانوية )خم�س  املدار�س  عدد  ن�ضف  من 

املدار�س الثانوية( على تقدير »غري مالئم«.

وحـدة مـراجـعـة اأداء الـمـدار�س

مـقـدمــة

املدار�س  اأداء  بداأت وحدة مراجعة  اإجراء خم�ضني مراجعة جتريبية،  بعد 

املدار�س  2008 جلميع  �ضبتمرب  الر�ضمية يف  املراجعات  من  الأوىل  الدورة 

املراجعات  من  الكاملة  الدورة  تغطي  و�ضوف  البحرين،  احلكومية مبملكة 

204 مدار�س حكومية، وت�ضتمر ملدة �ضنتني. وخالل ال�ضنة الأوىل من دورة 

ا�ضتندت  وقد  مدر�ضة،  و�ضبعني  اثنتني  الأداء يف  مراجعة  املراجعة، متت 

اإليها، يف ال�ضنة الأوىل من دورة مراجعة  النتائج العامة التي مت التو�ضل 

املذكورة  مدر�ضة  وال�ضبعني  الثنتني  يف  الأداء  حتليل  على  املدار�س،  اأداء 

)وهو ما يربو على الثلث اأي ما ن�ضبته 35%(. وبالتايل، فاإن تلك النتائج 

مبملكة  احلكومية  للمدار�س  العام  الأداء  عن  كاملة  �ضورة  تعطي  ل 

البحرين، و�ضيكون الأداء العام اأكرث و�ضوحًا بعد ا�ضتكمال عملية مراجعة 

جميع املدار�س البالغ عددها 204مدار�س. 

1(؛  رقم  ال�ضكل  )انظر  مراجعتها  متت  حكومية  مدر�ضة   72 اأ�ضل  ومن 

�ضكلت  بينما   .)%53( بقليل  الن�ضف  البتدائية  املدار�س  عدد  جتاوز 

زيادة  مع  متوافقًا  الفرق  هذا  ويعترب  منها،   %15 ن�ضبة  الثانوية  املدار�س 

عدد املدار�س البتدائية مقارنة بعدد املدار�س يف املرحلة الثانوية، وبلغت 

مراجعتها،  متت  التي  املدار�س  جملة  من   %21 ن�ضبة  الإعدادية  املدار�س 

بينما �ضكلت املدار�س البتدائية-الإعدادية ما ن�ضبته %11. 

ال�سكل )1(:

املدار�س التي متت مراجعتها يف ال�ضنة الأوىل

%53

38

8

11

15

 ال بتدائية      البتدائية الإعدادية      الإعدادية     الثانوية

%15

%21

%11

جُترى املراجعة من قبل فريق من املراجعني الذين يتم تدريبهم بعناية، 

ويتم اإبالغ املدر�ضة بتاريخ املراجعة قبل اأ�ضبوع واحد على الأقل من بدء 

ثالثة  مدة  الغالب  يف  امليدانية  املراجعة  عملية  وت�ضتمر  املراجعة،  عملية 

ومالحظتها،  احل�ض�س  بح�ضور  خاللها  املراجعون  يقوم  اأكرث،  اأو  اأيام 

الطلبة  اأعمال  وتفقد  الأمور  واأولياء  والطلبة  املوظفني  اإىل  والتحدث 

املكتوبة وغريها من امل�ضتندات الأخرى.

متنح الدرجات وفقًا ملقيا�س مكون من اأربع درجات:

1 ................................................................. ممتاز

2 ................................................................... جيد

3 ................................................................. مر�ٍس

4 ............................................................ غري مالئم
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%10 %45

%88%12

%27 %53 %20

%5 %42 %48 %5

الإعدادية 

البتدائية الإعدادية

ال بتدائية 

 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم

%0 %20 %40 %60 %80 %100

ال�سكل )3(:

الدرجات العامة ح�ضب املرحلة الدرا�ضية

الثانوية%45

51 5

384

61

2163 18

البنني  مدار�س  اأداء  من  اأف�ضل  البنات  مدار�س  اأداء  كان  عامة،  ب�ضفة 

)انظر ال�ضكل 4-اأ(، اإذ حازت ن�ضبة اأعلى من مدار�س البنات على تقدير 

د« مقارنة مبدار�س البنني، بينما حازت ن�ضبة اأعلى من مدار�س البنني  »جيِّ

على تقدير »مر�ٍس« اأو »غري مالئم« مقارنة مبدار�س البنات.

3

ال�سكل )4-اأ(:

الدرجات العامة ح�ضب جن�س الطلبة

%19

%9

 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم

مــدار�س الــبــنــات 

مــدار�س الــبــنــيــن

%3 %44 %44

%3 %17 %61

%0 %20 %40 %60 %80 %100

16161

72261

التي  املدار�س  اإعدادية متت مراجعتها؛ كانت جميع  اأ�ضل 15 مدر�ضة  ومن 

د« من مدار�س البنات، بينما جميع املدار�س التي ح�ضلت  حازت على تقدير »جيِّ

على تقدير »غري مالئم« من مدار�س البنني )انظر ال�ضكل 4-ب(، مما ي�ضكل 

حتديًا كبريًا اأمام املدار�س الإعدادية للبنني على امل�ضتوى الوطني.

4

ال�سكل )4-ب(: 

الأحكام العامة للمدار�س الإعدادية بح�ضب جن�س الطلبة

 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم

الإعدادية بنات

الإعدادية بنني

%50 %50

%0 %20 %40 %60 %80 %100

%57 %43

4

4 3

فيما اأظهرت النتائج العامة ل�ضتطالع اآراء اأولياء الأمور والطلبة ر�ضاهم 

عن مدار�س اأبنائهم، اإل اأن ذلك ل يعك�س - يف الغالب - م�ضتوى الأداء 

الفعلي لها )انظر ال�ضكل 5(.

%54%10

ال�سكل )5(: 

ر�ضا اأولياء الأمور والطلبة

 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم

ر�سا الطلبة

ر�سا اأولياء 

الأمور

%55 %35

%0 %20 %40 %60 %80 %100

%10

%36

القيادة  قوة  الـممتازة:  الـمدار�س  بـها  تـمـيـزت  الـتي  الـجـوانـب  اأبـرز  ومـن 

ومدى �ضعيها لتعزيز م�ضتويات عالية من الأداء يف جميع اأعمال املدر�ضة، 

مبختلف   - الطلبة  وحقق  فعالة،  ب�ضورة  والتعلم  التعليم  عمليتا  وظهرت 

قدراتهم مبا يف ذلك الطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�ضة - م�ضتوى جيدًا 

مهاراتهم  لتطوير  الطلبة  م�ضاندة  جودة  وظهرت  الأقل،  على  التقدم  من 

الأ�ضا�ضية ب�ضكٍل قوي، مبا يف ذلك تقدمي امل�ضاندة للطلبة الذين لغتهم الأم 

غري اللغة العربية، وقد ُحلت امل�ضكالت التي تواجه املدر�ضة بت�ضميم وجناح 

مع وجود التزام كامل لدى منت�ضبي املدر�ضة نحو حتقيق التح�ّضن.

وقبل املراجعة، ُطلب من املدار�س اإجراء تقييم ذاتي لأدائها، وفقًا ملقيا�س 

مكون من اأربع درجات، وهو املقيا�س ذاته امل�ضتخدم يف دليل مراجعة اأداء 

املدار�س، وُو�ضع و�ضٌف دقيٌق يحدد املعايري ملنح الدرجات مل�ضاعدة املدار�س 

على اأن تقيم، قدر الإمكان، اأداءها بدقة، ومت تدريب املدار�س على كيفية 

ا�ضتخدام ا�ضتمارة التقييم الذاتي من قبل وحدة مراجعة اأداء املدار�س، 

اأو وزارة الربية والتعليم، ومع ذلك؛ فقد بالغت املدار�س - ب�ضكٍل ثابت - 

التي  الدرجات  اأعلى من  نف�ضها درجات  الذاتي، وذلك مبنح  تقييمها  يف 

على  موؤ�ضرًا  ذلك  ويعد   .)6 ال�ضكل  )انظر  املراجعة  يف  عليها  ح�ضلت 

الفتقار اإىل الدقة يف التقييم الذاتي على م�ضتوى املدار�س. وما مل حتدد 

املدار�س جوانب القوة ومكامن ال�ضعف لديها؛ فلن تكون قادرة على و�ضع  

خطة اإ�ضراتيجية تركز فيها اجلهود لتحقيق التح�ّضن. 

13

%64

%3

ال�سكل )6(:

املقارنة بني اأحكام املراجعة واأحكام ا�ضتمارة التقييم الذاتي

 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم

التقييم الذاتي

اأحكام املراجعة
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القدرة ال�ستيعابية على التح�ّسن:

الأحكام  من  التح�ّضن  على  ال�ضتيعابية  املدر�ضة  قدرة  على  احلكم  يعترب 

املهمة جدًا، وي�ضتند هذا احلكم اإىل موؤ�ضرات التح�ّضن امل�ضتقبلية، واأمثلة 

ذلك: التخطيط الإ�ضراتيجي، ونظم مراقبة جودة ما يتم تقدميه، وحتقيق 

اأهداف الأداء، والقيادة الوا�ضحة، وقد حاز اأكرث من ن�ضف عدد املدار�س 

التي متت مراجعتها على تقدير »جّيد« اأو اأف�ضل يف معيار القدرة ال�ضتيعابية 

على التح�ّضن، بينما مل تكن لدى ما ن�ضبته 12% منها قدرة ا�ضتيعابية على 

التح�ّضن دون احل�ضول على دعم ملحوظ من الوزارة )انظر ال�ضكل 7(. ويف 

حالة املدار�س التي مل تظهر قدرة على التح�ّضن؛ فاإن الأ�ضباب يف ذلك - 

اأو  الإ�ضراتيجي  التخطيط  اإىل  الفتقار   )1( اإىل:  ترجع   - عام  بوجه 

الإخفاق يف مراقبة نتائج التخطيط. )2( �ضعف عمليتي التعليم والتعلم. 

)3( �ضلوك الطلبة ل ي�ضاهم يف توفري بيئة تعليمية اآمنة ومنتجة للتعلم.

ال�سكل )7(:

القدرة على التح�ّضن

 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم

%49 %12%31%8

اإجناز الطلبة يف حت�سيلهم الأكادميي

تعـتبـر درجــة الإنـجــاز مـن الأحكــام املـهمـة جـدًا، ويتعلق هذا احلكم مبا 

بقدراتهم.  مقارنة  الوقت  مرور  مع  التعلم  م�ضتويات  من  الطلبة  يحققه 

للمراجعات،  والإجناز ميثل حتديًا  الأداء  لقد ظل احلكم على م�ضتويات 

فبالإ�ضافة اإىل حتليل نتائج امتحانات وزارة الربية والتعليم؛ يتم تدقيق 

املراجعة،  اإطار  ملعايري  وفقًا  الدرو�س  يف  اأدائهم  وقيا�س  الطلبة  اأعمال 

وت�ضتند الدرجة النهائية على الأدلة التي مت التو�ضل اإليها خالل املراجعة، 

فهناك  ذلك،  ومع  اخلارجية،  المتحانات  نتائج  العتبار  يف  الأخذ  مع 

اعتماد مهم على الأدلة خالل املراجعة، وعليه، فاإن لقيا�س درجة الإجناز 

�ضياقًا اأو�ضع من اأن ُيح�ضر وفقًا لنتيجة امتحان ما.

لقد ح�ضل م�ضتوى الإجناز على تقدير »مر�ٍس« اأو اأف�ضل يف غالبية املدار�س 

اأو ما ن�ضبته 87% )انظر ال�ضكل 8( وتقدير »جّيد« يف ثلث املدار�س )%32(. 

وت�ضري الأدلة امل�ضتقاة من املراجعات، اإىل وجود فروق بني م�ضتوى الطلبة 

اأن  ومبا  الوزارة.  امتحانات  يف  حت�ضيلهم  وم�ضتوى  الدرو�س  يف  الفعلي 

امتحانات الوزارة غري قيا�ضية، فاإنها ل تعترب موؤ�ضرًا ُيعتمد عليه يف حتديد 

امل�ضتويات، ومع ذلك، فاإن تلك النتائج املرتفعة - والتي ت�ضارك املدار�س يف 

و�ضع ن�ضبة من درجاتها الكلية - تقود املدار�س اإىل العتقاد باأن م�ضتويات 

الأداء مرتفعة، حتى واإن مل تعك�س ال�ضورة الكاملة.

ال�سكل )8(: 

م�ضتوى اإجناز الطلبة

 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم

%32 %13%54%1

مع  تتنا�ضب  التي  الإجناز  م�ضتويات  الطلبة  يحقق  مل  الدرو�س،  وخالل 

قدراتهم. ويتعلق هذا الأمر بجودة عمليتي التعليم والتعلم ب�ضكٍل مبا�ضر، 

وب�ضلوك الطلبة يف اأحياٍن اأخرى. وعلى الرغم من حتقيق معظم الطلبة 

ب�ضبب  الغالب  يف  حمدودة  ظلت  اأنها  اإل  التقدم؛  من  مر�ضية  مل�ضتويات 

تتنا�ضب مع نطاق قدراتهم  التي ل  والتعلم  التعليم  اإ�ضراتيجيات  تطبيق 

الكاملة. وقد اأثر ذلك ب�ضكٍل خا�س على م�ضتوى اإجناز جمموعات الطلبة 

الأقل قدرة والطلبة من ذوي القدرات الأعلى، اإذ مل تتم تلبية احتياجات 

التعلم لهاتني الفئتني ب�ضكل متكرر، ومن ثم، مل يحقق عدد كبري جدًا من 

امل�ضتويات  على  اأثر  مما  قدراتهم،  كامل  مع  تتنا�ضب  م�ضتويات  الطلبة 

العامة للنظام التعليمي. 

تركزت املراجعات ب�ضـــكٍل رئي�س على املواد الأ�ضا�ضـــية واملهارات الرئي�ضة 

يف: القـــراءة، والكتابـــة، واحل�ضـــاب، وتقنية املعلومات والت�ضـــالت، وقد 

تفاوتت م�ضـــتويات الأداء والإجناز بني املواد املختلفة. اإذ تو�ضف م�ضتويات 

الأداء يف مهـــارة الكتابة يف اللغتني العربيـــة والإجنليزية يف التقارير باأنها 

متدنيـــة جـــدًا يف الغالب، خ�ضو�ضـــًا يف املرحلـــة الإعداديـــة ويف املدار�س 

الثانويـــة. ومـــع ذلـــك، توجـــد ا�ضـــتثناءات حيث توجـــد ممار�ضـــات فعالة 

وخ�ضو�ضًا يف املدار�س املمتازة.

اإىل حت�ضني يف  التي حتتاج  والكتابة من اجلوانب  القراءة  وتعترب مهارات 

املقررات  بع�س  ويف  البنات،  مدار�س  حتتاجه  مما  اأكرث  البنني  مدار�س 

باللغة  تدري�ضه  ُيفر�س  الذي  املنهج  العربية  باللغة  �س  يدرَّ التجارية، 

الجنليزية ب�ضبب النق�س يف الكادر القادر على التدري�س باللغة الإجنليزية.

تقدم الطلبة يف تطورهم ال�سخ�سي

�ضباب  اإىل  الطلبة  تطور  درجة  اأي  ال�ضخ�ضي،  بالتطور  يخت�س  فيما 

نا�ضجني يتحملون امل�ضوؤولية عن تعلمهم واأعمالهم وت�ضرفهم ب�ضكٍل جّيد؛ 

عام؛  وبوجه  »مر�ٍس«.  م�ضتوى   )%89( املدار�س  غالبية  يف  الطلبة  اأظهر 

نًا  مكوِّ ُيعد  مما  للطلبة،  ال�ضخ�ضي  للتطور  عالية  اأولوية  املدار�س  متنح 

مهمًا يف دعم جناح عملية التعلم. 

ويف عدد قليل من املدار�س، ظهر التطور ال�ضخ�ضي للطلبة مب�ضتوى غري 

مالئم، وقد تبع ذلك ظهور موؤ�ضرات ل�ضعف ال�ضلوك بني الطلبة مما اأثر 

على م�ضتويات تعلمهم واإجنازهم، ويف حالت قليلة - ولكنها تثري القلق - 

اإىل  بل عدوانية  �ضلوكيات غري مقبولة،  �ضنا  الأكرب  الطالب  �ضدرت عن 

حد ما، يف حني مل تاأت ا�ضتجابة املدر�ضة يف التعامل مع مثل تلك احلالت 

فعالة بالقدر املطلوب.

الغالبية  يف  اأف�ضل  اأو  الأقل،  على  »مر�ٍس«  مب�ضتوى  الطلبة  �ضلوك  ظهر 

ال�سكل )9(:

التطور ال�ضخ�ضي

 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم
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العظمى من املدار�س )92%(. ومع ذلك - وعلى الرغم من هذه ال�ضورة 

وب�ضكٍل  املدار�س،  بع�س  يف  بال�ضلوك  تتعلق  خماوف  اأثريت   - الإيجابية 
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رئي�س يف مدار�س البنني، وبوجه عام، هناك فرق ملحوظ يف الجتاهات 

املرحلتني  يف  خ�ضو�ضًا  البنات،  ومدار�س  البنني  مدار�س  بني  ال�ضلوكية 

غري  مب�ضتوى  ال�ضلوك  فيها  ظهر  التي  املدار�س  ويف  والثانوية.  الإعدادية 

ونظم  الوا�ضحة  التوقعات  اإىل  بالفتقار  الغالب  يف  ذلك  ارتبط  مالئم؛ 

اإدارة ال�ضلوك. وعلى الرغم من ندرة احلالت اخلطرة؛ اإل اأن التعامل مع 

اأدى  وقد  الكافية،  الفعالية  اإىل  يفتقر  املدار�س  يف  ال�ضوّي  غري  ال�ضلوك 

ذلك اإىل عدم �ضعور طالب اآخرين بالأمان، وتوؤكد التقارير الواردة من 

�ضلوكيات  وجود  والثانوية،  والإعدادية  البتدائية  البنني،  مدار�س  بع�س 

الطلبة  بع�س  وقيام  والرهيب،  ال�ضتائم،  توجيه  يف:  ظهرت  مرفو�ضة 

ال�ضيئة يف املمرات، ومن الظواهر  بالت�ضوي�س على الدرو�س، وال�ضلوكيات 

مثل:  الدرو�س  يف  الفو�ضى  من  نوع  اإ�ضاعة  اأي�ضًا،  للقلق  املثرية  الأخرى 

اإىل   - الغالب  يف   - ذلك  وُيعزى  الركيز،  وانعدام  اجلانبية،  الأحاديث 

اإخفاق طريقة التدري�س يف حتفيز الطلبة واإ�ضراكهم، اأو تلبية احتياجات 

التعلم املختلفة يف ال�ضفوف التي تتفاوت فيها قدرات الطلبة.

تندرج ن�ضـــبة احل�ضور يف الغالبية العظمى من املدار�س )99%( حتت تقدير 

« علـــى الأقل، ويذكـــر اأن املدار�س تطبق اأنظمة لت�ضـــجيل احل�ضـــور  »مر�ـــسٍ

واملواظبـــة، وحـــالت �ضـــوء ال�ضـــلوك، ومع ذلك، متثـــل املواظبة يف ح�ضـــور 

احل�ض�س - خ�ضو�ضًا بعد الف�ضحة - حتديًا يف بع�س املدار�س. ويف املدار�س 

التـــي تكون فيها املواظبة �ضـــعيفة؛ يظهـــر تاأثري تراكمي كبري ل�ضـــياع وقت 

التعلـــم، ويعك�ـــس التاأخري املتكرر عن الدرو�س �ضـــعف اجتاهات الطلبة نحو 

التعلم، و�ضعف مراقبة املدر�ضة لن�ضباط الطلبة بني احل�ض�س. 

ويف 43% من املدار�س التي حاز التطور ال�ضخ�ضـــي فيها على تقدير »جيد«؛ 

ي�ضـــاهم الطلبـــة - ب�ضـــكٍل اإيجابـــي - يف اأعمـــال املدر�ضـــة، اإذ اأظهر الطلبة 

انتظامًا يف احل�ضور، وان�ضباطًا يف الدرو�س، وقد �ضادت العالقات الإيجابية 

فيما بني الطالب من جهة، وبينهم وبني املعلمني من جهة اأخرى. 

الطلبة،  لدى  الناقد  والتفكري  التحليلي،  التفكري  مهارات  تطور  وظهر 

وقدرتهم على التعلم والعمل با�ضتقاللية ب�ضورة مر�ضية، اأو غري مالئمة، 

يف الغالبية العظمى من املدار�س، وفيما يقارب ن�ضف املدار�س مل تتطور 

تلك املهارات مما اأثر بدوره على م�ضتويات الأداء والإجناز. 

�س  يكرِّ الدرو�س؛  معظم  على  املعلم  فيه  يهيمن  الذي  التعليم  اأ�ضلوب  اإن 

الذاتي،  التعلم  مهارات  يخلق فجوة يف  املعلم، مما  الطالب على  اعتماد 

التطور  ح�ضول  ويعك�س  والتوظيف،  العايل  التعليم  ملرحلة  املتطلبة  وهي 

ال�ضخ�ضي على تقدير »جيد« وجود جمال للتح�ّضن فيما يتعلق مبدى قدرة 

املعلمني على تعزيز ال�ضتقاللية وامل�ضوؤولية لدى الطلبة، وعلى الرغم من 

ي�ضعرون  ما  غالبًا  »جيد«  تقدير  على  حازت  التي  املدار�س  يف  الطلبة  اأن 

 - كافية  فر�ضًا  مُينحون  ل  اأنهم  اإل  الذاتي؛  التعبري  على  والقدرة  بالثقة 

وب�ضفة منتظمة يف الدرو�س - للعمل ب�ضكٍل م�ضتقل اأو العمل معًا.

فعالية عمليتي التعليم والتعلم

عمليتا التعليم والتعلم مر�ضيتان، اأو اأف�ضل، بوجه عام يف معظم املدار�س، 

وبن�ضـــبة 84% )انظر ال�ضـــكل 10(، فقد حازت قلة من الدرو�س التي متت 

مالحظتها )16%( على تقدير »غري مالئم«، ومعظمها يركز يف املدار�س 

الثانوية. يف الغالب؛ يلم املعلمون اإملامًا �ضـــاماًل باملـــادة العلمية واملقررات 

الدرا�ضـــية، اإل اأن توظيف تلك اخلربات مبا يالئم اإ�ضـــراتيجيات التعليم 

مـــع احتياجـــات التعلـــم كان – يف الغالـــب - بطريقة اأقل مهـــارة وفعالية، 

وب�ضفة خا�ضة؛ يثري هذا الأمر الهتمام، حيث يغلب يف مدار�س البحرين 

وجـــود طلبة بقـــدرات خمتلفة يف ال�ضـــف الواحد، ولذلـــك تعترب مهارات 

املعلمـــني ق�ضـــية مهمة وجوهريـــة عندما يكـــون الهدف هو تلبيـــة النطاق 

الكامل من احتياجات الطلبة.

»ذوي  من  الطلبة  اإىل  تعليمهم  يف  املعلمون  يتوجه  الأحيان،  غالب  يف 

ال�سكل )10(:

التعليم والتعلم
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القدرات املتو�ضطة«، ونتيجة لهذه الطريقة التي تفتقر اإىل الهتمام بتلبية 

احتياجات القدرات املختلفة ؛ ي�ضبح العمل �ضعبًا جدًا على الطلبة الأقل 

قدرة، ول ي�ضكل حتديًا كافيًا للطلبة الأكرث قدرة. 

ومـــن ناحية عملية؛ فاإن فكرة تعليم القدرات املتنوعة تتجاوز منح الأولوية 

لتلبيـــة التنوع الكبري يف احتياجات التعلم لدى الطلبة، وب�ضـــورة عامة؛ ل 

يتـــم توزيع الطلبة وفقـــًا لقدراتهم على الرغم مـــن الإخفاق يف التخطيط 

للدرو�س اأو يف ا�ضـــتخدام اإ�ضـــراتيجيات تالئم جميع القدرات، وفيما عدا 

تلـــك املدار�ـــس التـــي تدار بقيـــادة اأقوى فـــاإن اأكـــرث املديرين ي�ضت�ضـــعرون 

ح�ضا�ضـــية كبرية اإن مت توزيـــع الطالب، وفقا لقدراتهـــم، وخوفا من ردود 

اأفعال اأولياء الأمور واملعلمني ُيْهَمل هذا الإجراء. 

« اأو اأقل من  ويف مـــا يتعلـــق بعملية التقـــومي؛ فقد ظهرت مب�ضـــتوى »مر�ـــسٍ

ذلـــك يف غالبية املدار�ـــس )82%(. ويف ظل عدم فهـــم املعلمني الدقيق ملا 

يعرفـــه الطلبـــة بالفعـــل، وما يحتاجـــون معرفتـــه؛ لن تفلـــح اخلطط التي 

يعدونها يف معاجلة الحتياجات الفردية، وهذا بدوره يكّر�س ال�ضـــعف من 

حيـــث الإخفـــاق يف توجيه طرائـــق التعليم لكـــي تلبي النطـــاق الكامل من 

احتياجـــات التعلم لـــدى الطلبة مبختلف قدراتهـــم. ويف املدار�س املمتازة؛ 

ين�ضـــجم التعليم ب�ضـــكٍل جّيد مع احتياجات التعلم لدى الطلبة، ويف اإحدى 

املدار�ـــس ا�ضـــتندت طريقـــة التعامل - مع تبايـــن الفـــروق الفردية - على 

التعلـــم التعـــاوين. ويف مدر�ضـــة اأخـــرى ا�ضـــتندت اإىل املراقبة ال�ضـــارمة 

لإ�ضراتيجيات التعليم لتن�ضجم مع احتياجات الطلبة.

لقد اأدى الفتقار اإىل البيانات املوثوق بها على امل�ضتوى الوطني، والفتقار 

اإىل طريقة مت�ضـــقة لأ�ضـــ�س المتحانات يف مدار�س كثرية، وتطبيق طريقة 

نظاميـــة ملراقبـــة وقيا�س تقـــدم الطلبة مع مـــرور الوقـــت؛ اأدى اإىل اإعاقة 

احلكم على م�ضـــتوى اأداء الطلبة وتقدمهـــم يف املدار�س، ومن املالحظ اأن 

اأف�ضـــل املدار�س ت�ضـــتخدم الختبارات الت�ضخي�ضـــية، وفيما عدا املدار�س 

املمتـــازة، وبع�ـــس املدار�س اجليدة فـــاإن نتائج الختبارات ل ت�ضـــتخدم يف 

التخطيـــط للتعليم والتعلم ويف و�ضـــع اأهداف للطلبة اإل نـــادرا. اإن تطبيق 

المتحانـــات الوطنيـــة �ضـــيوفر البيانات املطلوبـــة للمقارنـــة املرجعية بني 

امل�ضتويات ومراقبة التقدم الأكادميي مع مرور الوقت.

يوجد  ل  ذلك،  ومع  منتظمة،  ب�ضورة  الطلبة  اأعمال  ُت�ضحح  الغالب،  يف 

ات�ضاق يف الطريقة املتبعة يف عدد كبري جًدا من املدار�س، ويف كثري من 

من  الطلبة  اأعمال  على  عالمة  و�ضع  على  مقت�ضرًا  ذلك  يكون  الأحيان، 

التح�ضن.   حتقيق  على  مل�ضاعدتهم  املفيدة  الراجعة  التغذية  اإعطاء  دون 
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ويوؤدي الطلبة واجباتهم املنزلية، ولكن نادرًا ما ت�ضتخدم لإثراء اأو تو�ضيع 

نطاق تعلمهم، وتبقى جمرد ا�ضتكمال للدرو�س يف العادة، ونادرا ما تكون 

التكليفات بالواجبات املنزلية مراعية لتفاوت قدرات الطلبة، كما هو احلال 

يف الدرو�س، والنتيجة اأنها غالبا ما ل تتنا�ضب وم�ضتوى اأكرث الطلبة. وجتدر 

الإ�ضارة اإىل اأن اأف�ضل الدرو�س تخلو من الفو�ضى، ويبدو فيها حر�س الطلبة 

على العمل. ويف الدرو�س املمتازة، جنح املعلمون يف جذب اهتمام الطلبة، 

وحتدي قدراتهم، وتطوير مهاراتهم يف التحليل وحل امل�ضكالت، ويف مدار�س 

كثرية، ل يح�ضل الطلبة على فر�س كافية لتطوير مهارات التعلم الذاتي، 

جيدة  جوانب  توجد  حني  ويف  الإجناز،  م�ضتوى  من  يحدُّ  اأثرًا  يرك  مما 

اإىل  تفتقر  فاإنها  املدار�س،  من  كثري  يف  التعليم  جتارب  يف  وممتازة 

الإ�ضراتيجية الوا�ضحة التي ت�ضمن ا�ضتفادة جميع منت�ضبي املدر�ضة منها.

اإ�ضافيًا  حتديًا  ميثل  مما  الطلبة،  ثقافات  تتنوع  املدار�س؛  من  عدد  ويف 

لهذه املدار�س، فهناك فئة من الطلبة ممن لي�ضت العربية لغتهم الأم، اأو 

دائمًا  يتلقون  ل  ملحوظ،  ب�ضكل  بلهجات خمتلفة  ولكن  العربية  يتحدثون 

اإليه، ومع ذلك؛ ففي املدار�س الأف�ضل -  الدعم الفردي الذي يحتاجون 

مواجهة  يف  العمل  وفريق  القيادة  جنحت   - املمتازة  املدار�س  خ�ضو�ضًا 

هذا التحدي، فحققت نتائج ناجحة باإحراز الطلبة تقدمًا ممتازًا، ومما 

يذكر يف هذا ال�ضدد، اأن مدر�ضة ممتازة جنحت يف اإك�ضاب الطلبة ممن 

حتدثا  الف�ضحى،  العربية  ا�ضتخدام  مهارة  الأم  لغتهم  العربية  لي�ضت 

وكتابة. 

تعزيز املنهج وطريقة تقدميه

اأو  »جّيًدا«  م�ضتوى  تقدميه  املنهج وطريقة  تعزيز  نالت جودة  بوجه عام، 

اأف�ضل يف عدد جتاوز ثلث املدار�س بقليل )38%(، بينما جاءت مب�ضتوى 

»مر�ٍس« اأو اأقل من ذلك يف ن�ضبة تقارب ثلثي املدار�س، اأي ما ن�ضبته %62 

)انظر ال�ضكل 11(، اإن قوة املنهج تتجلى يف مدى تنمية ال�ضعور باحلقوق 

92% من املدار�س  والواجبات وامل�ضوؤوليات لدى الطلبة، وقد حازت ن�ضبة 

على تقدير »مر�ٍس« اأو اأف�ضل يف هذا اجلانب.

يف  يطبق  ولكنه  والتعليم،  الربية  وزارة  قبل  من  املنهج  اإعداد  مت  قد 

ال�سكل )11(:
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املدار�س كما هو بطريقة حرفية، وبذلك ت�ضيع الفر�ضة يف توظيف املنهج 

وربطه باحلياة، اإن العتماد الزائد من قبل الكثري جدًا من املعلمني على 

حما�ضتهم  واإثارة  الطلبة  اهتمام  جذب  يف  اأخفق  قد  الدرا�ضية  الكتب 

املنهج  توظيف  يف  بالإخفاق  اأي�ضًا  ذلك  ويرتبط  التعلم،  يف  للم�ضاركة 

بطريقة اأكرث ترابطًا، الأمر الذي يعوق تطوير مهارات الربط بني املواد، 

تطوير  يتم  ل  كذلك  واحل�ضاب،  والكتابة  القراءة  مهارات  ذلك  يف  مبا 

الأحيان،  بع�س  يف  كاٍف،  ب�ضكٍل  والت�ضالت  املعلومات  تقنية  مهارات 

ويرتبط ذلك بنق�س امل�ضادر، لكنه يعود يف الغالب اإىل اإخفاق املدار�س 

املدار�س  بكرثة. وحتتفظ معظم  املتوفرة  للم�ضادر  الأمثل  ال�ضتغالل  يف 

ب�ضجالت دقيقة مل�ضاركات الطلبة �ضواء يف الأندية اأو الرحالت والأن�ضطة، 

الأكرث  هم  قدرة  الأكرث  الطلبة  اأن  اإىل  ي�ضري  التقارير  من  عددًا  ولكن 

ذوي  من  للطلبة  كثرية  برامج  وهناك  الإثرائية،  الربامج  من  ا�ضتفادة 

الحتياجات التعليمية اخلا�ضة، غري اأن قيا�س الأثر الوا�ضح لهذه الأن�ضطة 

مل يتم اإل يف املدار�س الأف�ضل. 

م�ساندة الطلبة واإر�سادهم

جوانب  من  املدار�س؛  يف  م  يقدَّ الذي  والإر�ضاد  امل�ضاندة  م�ضتوى  ُيعترب 

القـوة بوجه عام، وقد حازت ن�ضبة 88% من املدار�س على تقدير »مر�ٍس« 

اأو اأف�ضل )انظر ال�ضكل 12(. و�ضدرت اأحكام على العنا�ضر العديدة التي 

اأعلى ن�ضبة من  امل�ضاندة والإر�ضاد، على  ب�ضاأن جودة  العام  ت�ضكل احلكم 

درجتي »جّيد« و »ممتاز«. ولكن، ي�ضتثنى من ذلك العن�ضر املتعلق مبدى 

»غري  مب�ضتوى  جاء  حيث  املدر�ضة،  يف  والآمنة  ال�ضحية  البيئة  توافر 

مالئم« يف ن�ضبة 11% من املدار�س، وهذا اجلانب يحتاج اإىل معاجلة من 

كبرية  م�ضوؤوليات  يتحملون  الذين  باملدار�س  املعنيني  ومن  الوزارة،  قبل 

جتاه �ضالمة الطلبة. تطبق اإجراءات حماية الطلبة يف معظم املدار�س.

بها  املعمول  الإجراءات  تعترب  املدار�س  من  قليلة  فئة  ففي  ذلك،  ومع 

ال�سكل )12(:

امل�ضاندة والإر�ضاد

 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم

%31 %12%56%1

حازم  ب�ضكل  اخلطرية  الق�ضايا  تعالج  ل  الأحيان  بع�س  ويف  �ضعيفة، 

بع�س  عن  مبا�ضرة  الوزارة  اإبالغ  مت  وقد  املنا�ضب،  الإجراء  ومب�ضتوى 

الق�ضايا التي تتعلق برعاية الطلبة وحمايتهم، لذا فمن الواجب معاجلة 

تلك الق�ضايا من اأجل املحافظة على ثقة الطلبة واأولياء اأمورهم.

تعترب برامج التهيئة املقدمة فعالة ب�ضكٍل عام. ويف الق�ضم الأكرب منها ي�ضتقر 

من  قليل  عدد  يف  ولكن  اإليها،  ين�ضمون  التي  املدار�س  يف  �ضريعًا  الطلبة 

م�ضتوى  اأن  جند  وبينما  كاملة.  ب�ضور  التهيئة  برامج  تطبق  مل  احلالت، 

امل�ضاندة ال�ضخ�ضية خارج ال�ضفوف قد نال تقدير »جّيد« ؛ فاإن امل�ضاندة 

التعليمية داخل ال�ضفوف الدرا�ضية �ضعيفة. وب�ضفة خا�ضة، يقدم الإ�ضراف 

العادة،  الربوي يف املدار�س م�ضاندة ح�ضا�ضة للطلبة، بل فعالة جدا. ويف 

الأكادميي  التقدم  م�ضتوى  عن  بتقارير  الأمور  اأولياء  املدار�س  تزود 

تقدمي  عدم  اأي�ضا  املعتاد  اأن  غري  درا�ضي،  ف�ضل  كل  نهاية  يف  لأبنائهم 

تقارير منتظمة عن تقدم الطلبة خالل العام الدرا�ضي ذاته.

فعالية القيادة والإدارة

والإدارة  القيادة  فعالية  نالت  املدار�س )%82(،  من  العظمى  الغالبية  يف 

تقريبًا )51%( على  املدار�س  اأو »جيد«. فقد حاز ن�ضف  تقدير »مر�س« 

تقدير »جيد« على الأقل فيما حازت 8% من تلك الن�ضبة )�ضت مدار�س( 

على تقدير »ممتاز« )اأنظر ال�ضكل 13(.
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ال�سكل )13(:

القيادة والإدارة

 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم

%43 %10%39%8

يوؤكد الإطار العام للمراجعة دفع عملية التح�ّضن امل�ضتمر من خالل فعالية 

التقييم الذاتي، وقد �ضكل ذلك حتديًا مهمًا اأمام كثري من املدار�س، حيث 

الإدارة  عمل  من  الأكرب  اجلانب  الإدارية  الواجبات  يف  الركيز  ياأخذ 

وب�ضكٍل   - الإدارية  الأعباء  من  مزيد  يو�ضع  يوم،  بعد  ويومًا  املدر�ضية. 

ملحوظ - على عاتق مديري املدار�س من جهات خمتلفة داخل الوزارة، 

جودة  حت�ضني  على  الركيز  عن  املدر�ضية  الإدارة  �ضرف  اإىل  يوؤدي  مما 

تطوير  لدعم  الوقت  ت�ضخري  من  وبدًل  الأداء،  م�ضتويات  ورفع  التعليم 

املدر�ضة؛ متنح اأولوية اأكرب لأ�ضكاٍل كثرية من البريوقراطية، وُي�ضاف اإىل 

ذلك، اأن املدراء يعملون وفق اأولويات ت�ضعها اأطراف اأخرى، ل يكون من 

�ضلب اأعمالها حت�ضني الأداء يف املدر�ضة، ونظرا لفتقار الإدارة املدر�ضية 

اإىل ال�ضتقاللية فاإنها ل ت�ضتطيع التحكم يف مدى التطوير.

يوؤثر الفتقار اإىل ال�ضتقاللية ب�ضكل تفا�ضلي على املدار�س. وعلى �ضبيل 

املثال ل احل�ضر، ل متلك الإدارة املدر�ضية �ضالحية التحكم يف توظيف 

ما  وغالبا  الوزارة،  تر�ضلهم  الذين  املعلمني  طاقم  على  وتعتمد  املعلمني، 

الزمنية  الفر�ضة  مينح  اأن  دون  اأخرى  مدر�ضة  اإىل  املدر�ضة  مدير  ينقل 

الالزمة لإحداث التغيري، واإدخال التح�ضينات امللمو�ضة.

واملعلمني  املدير  اأن  فعالية؛  الأكرث  للمدار�س  املميزة  اخل�ضائ�س  ومن 

الأوائل فيها ميتلكون روؤية وا�ضحة تركز على الإجناز، وتتم م�ضاركة هذه 

اإعداد اخلطط  الروؤية مع املجتمع املدر�ضي ككل، ويف هذه املدار�س، يتم 

الإ�ضراتيجية مع حتديد اأهداف وا�ضحة وقابلة للقيا�س، ويعمل املعلمون 

وغريهم من منت�ضبي املدر�ضة ب�ضكل جماعي كفريق واحد، وي�ضهمون يف 

دعم جهود املدير، ويف تنمية مناخ اإيجابي لعمليتي التعليم والتعلم.

يتم  مل  مالئم«(،  »غري  تقدير  على  حازت   %10( الأ�ضعف،  املدار�س  ويف 

اإعداد خطط التطوير الإ�ضراتيجي، ومل تكن عمليتا التعليم والتعلم فعالتني. 

وقد �ضاهم �ضعف ال�ضلوك عند قلة من الطلبة يف عرقلة م�ضتويات تقدمهم 

واإجنازهم، كما عمل هذا ال�ضعف – يف الوقت ذاته – على عرقلة تقدم 

عن  ف�ضاًل   - ال�ضلوكية  الق�ضايا  هذه  مع  التعامل  ويتم  الآخرين.  الطلبة 

م�ضتوى الت�ضرفات املزعجة الأقل م�ضتوى - ب�ضورة غري فعالة. 

وتقييم  ملراقبة  �ضارمًا  نظامًا  تطبق  املدار�س  من  قلة  اأن  املالحظ  ومن 

الأداء، وحيثما طبق ذلك فاإن املعلومات – ومنها ما يتعلق بجودة عمليتي 

عملية  لدفع  ت�ضتخدم  ل   - املثال  �ضبيل  على  باملدر�ضة  والتعلم  التعليم 

تطورًا  اأكرث  نظامًا  فعالية  الأكرث  املدار�س  ومتتلك  املدر�ضة،  يف  التح�ّضن 

للتقييم الذاتي، وت�ضتخدم املعلومات لدفع عملية التخطيط الإ�ضراتيجي 

تطوير.  اإىل  بحاجة  التي  اجلوانب  تلك  حت�ضني  على  الركيز  اأجل  من 

وب�ضفة خا�ضة، نادرًا ما ت�ضتخدم املدار�س بيانات اأداء الطلبة �ضواء بغر�س 

ا�ضتغالل امل�ضادر اأم لرفع الإجناز على امل�ضتوى الفردي، اأو على م�ضتوى 

الف�ضل، اأو على م�ضتوى املدر�ضة، ونتيجة لذلك، ل يوجد ت�ضخي�س دقيق 

احللول  لو�ضع  التخطيط  اأجل  من  الإجناز  ب�ضعف  املتعلقة  للق�ضايا 

مثالن  منها  املدار�س،  يف  التعلم  لعملية  ممتازة  اأمثلة  وهناك  املنا�ضبة. 

املدار�س  تقوم  ما  فنادرًا  ومع ذلك،  ملدر�ضتني ممتازتني يف هذا اجلانب، 

بالتخطيط ب�ضكل ر�ضمي وممنهج لن�ضر اأف�ضل املمار�ضات والت�ضارك بها مع 

املدار�س الأخرى، وبالتايل ل يتم ال�ضتفادة من اأف�ضل ما يتوفر يف النظام 

حمددة،  اأدواٌر  العليا  الإدارة  فرق  جميع  لدى  تكون  ما  وغالبًا  التعليمي. 

والإ�ضراف  الو�ضطى  الإدارة  تعمل  كما  بفعالية،  الإدارية  مهماتها  وتنفذ 

الإداري على تعزيز التطور ال�ضخ�ضي والأكادميي للطلبة. 

التحفيز  املدر�ضة  مدير  يقدم   ،)%64( املدار�س  ن�ضف  من  اأكرث  يف 

املدار�س  مدراء  الغالب، يحظى  ويف  املدر�ضة،  ملنت�ضبي  الفعالة  وامل�ضاندة 

بالحرام والتقدير الرفيع امل�ضتوى من منت�ضبي املدار�س، واأولياء الأمور، 

اأولياء  من  الراجعة  التغذية  نتائج  اأغلب  وت�ضري  �ضواء.  حد  على  والطلبة 

ذلك،  ومع  مدار�ضهم،  عن  بالر�ضا  ي�ضعرون  اأنهم  اإىل  والطلبة  الأمور 

اأعربت  قد  الطلبة،  10% من  ون�ضبة  الأمور،  اأولياء  10% من  ن�ضبة  هناك 

خطرية،  ق�ضايا  منهم  قلة  اأثارت  وقد  الر�ضا،  من  اأقل  م�ضتوى  عن 

الإجراءات  ات�ضمت  حيث  الأقل،  الفعالية  ذات  املدار�س  يف  خ�ضو�ضًا 

بال�ضعف جتاه معاجلة بع�س الق�ضايا مثل �ضلوك الطلبة.

ملخ�س

اأكملـــت وحـــدة مراجعـــة اأداء املدار�س مراجعـــات الأداء يف اثنتني و�ضـــبعني 

مدر�ضـــة، و�ضـــوف ُتكمل الوحدة الدورة الأوىل الكاملة مـــن املراجعات التي 

تغطي جميـــع املدار�س البالغ عددها 204 مدار�س يف نهاية دي�ضـــمرب2010. 

وقد اأجُِنزت مراجعات الأداء يف الثنتني وال�ضـــبعني مدر�ضـــة على مرحلتني، 

حيث غطت املرحلة الأوىل 20 مراجعة واملرحلة الثانية 52 مراجعة. كما مت 

ن�ضر تقارير املرحلة الثانية على دفعتني بواقع: 20 و 32 تقريًرا على التوايل.

وبينمـــا يبدو من املبكر احلديث عن تاأثري تلك املراجعات، ميكن مالحظة 

بع�ـــس اأوجـــه التح�ضـــن يف الأداء. وكما يو�ضـــح التوزيع يف ال�ضـــكل 14 فاإن 

نتائـــج الأداء يف املرحلتـــني الأوىل والثانيـــة والتـــي مت تق�ضـــيمها اإىل ثالث 

دفعات - ظهرت متباينة وب�ضكٍل ملحوظ:

 ● �ضجلت الدفعة الثالثة ح�ضول اأول مدر�ضتني على تقدير »ممتاز«

% من املدار�س على تقدير »جّيد«؛ وح�ضلت   يف الدفعة الأوىل، ح�ضلت 20 ●

من   %38 و  »جّيد«،  تقدير  على  الثانية  الدفعة  يف  املدار�س  من   %25

املدار�س يف الدفعة الثالثة على التقدير ذاته.

 ● بالنظر اإىل الثنتني وال�ضبعني مدر�ضًة التي متت مراجعتها حتى الآن، 

فاإن ن�ضبة 29% منها ح�ضلت على تقدير »جّيد«، انظر ال�ضكل 15.

% من املدار�س على تقدير »مالئم«؛ بينما   يف الدفعة الأوىل ح�ضلت 65 ●

 %47 55% من املدار�س يف الدفعة الثانية و  ح�ضلت على التقدير ذاته 

من املدار�س يف الدفعة الثالثة.

متت  التي  وال�ضبعني  الثنتني  املدار�س  جميع  العتبار  يف  اأخذنا   ● واإذا 

مراجعتها حتى الآن، فاإن 54% منها ح�ضلت على تقدير »مالئم«.

 ● اختلفت ن�ضبة املدار�س احلا�ضلة على درجة »غري مالئم« يف الدفعات 

الثالث اأي�ضًا، حيث تفاوتت على النحو التايل: 15% يف الدفعة الأوىل، 

20% يف الدفعة الثانية و 9% يف الدفعة الثالثة، وبن�ضبة عامة بلغت %14 

من اأ�ضل 72 مدر�ضة. 

وب�ضـــفة عامة، فاإن تلك النتائج قد تعطي موؤ�ضـــرًا باأن املدار�س يف املرحلة 

الثانيـــة تاأخـــذ املراجعـــات بجديـــة اأكرث، وتعـــد للتقييـــم الذاتي وت�ضـــتعد 

لزيارات املراجعة ب�ضورة اأكرث �ضمولية.
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ملخ�س نتائج اأداء املدار�س يف كل دفعة

 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم

الدفعة الأوىل الدفعة الثانية الدفعة الثالثة
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 ممتاز  جّيد  مر�ِس   غري ملئم
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الن�ضبة الراكمية لالأداء ح�ضب الدفعة
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التو�سيات

التو�ضيات  من  عدٍد  على  املدار�س  حت�ضل  مراجعة  كل  اإمتام  اأعقاب  يف 

لال�ضر�ضاد بها يف خططها للتح�ضني والتطوير، ونقدم فيما يلي ملخ�ضًا 

لأهم التو�ضيات التي ح�ضلت عليها املدار�س. 

اإجناز الطلبة ● 

متابعة  على  مل�ضاعدتها  الكافية  الأداء  بيانات  توافر  اإىل  املدار�س  تفتقر 

م�ضتويات الأداء وقيا�ضها، وحتديد الأهداف القابلة للقيا�س، كما ظهر اأن 

هناك حاجة ما�ضة اإىل ال�ضتعانة بنظام اإدارة الأداء املوحد القائم على 

اأداء املدار�س على ال�ضعيد  بيانات  اأ�ضا�س تقنية املعلومات، لتحليل كافة 

الوطني. وقد اأ�ضفرت املراجعات عن �ضعف م�ضتوى اإجناز البنني مقارنة 

بالبنات، ومن ثم يتعني اإجراء حتليل فيما يتعلق ببيانات الأداء يف جميع 

الطلبة  الأمر، وحتديد  لتمحي�س هذا  الطلبة؛  املدار�س يركز على جن�س 

واملدار�س املعنية، حتى ميكن بذل اجلهود، وتوفري امل�ضادر الالزمة لها، 

اهتمامات  مع  لتتنا�ضب  والتعلم  التعليم  اإ�ضراتيجيات  حت�ضني  يجب  كما 

الطلبة واحتياجاتهم للتعلم. 

التطور ال�سخ�سي للطلبة ● 

يجب على كل مدر�ضة اأن تو�ضح توقعاتها ب�ضاأن معايري ال�ضلوك، كما يتعني 

عليها حتديد الأ�ضلوب املتفق عليه واملالئم لإدارة ال�ضلوك، وكذلك ينبغي 

حتديد ال�ضلوك اخلا�س ب�ضيا�ضات التعلم يف املدار�س، ومراقبة الإجراءات، 

وعملية التح�ّضن بعناية. ترتكز عملية التعلم يف املدار�س على املعلمني ب�ضكل 

كبري، لذا، يجب بذل مزيد من اجلهود لت�ضجيع الطلبة على اكت�ضاب مهارات 

م�ضئولية  حتمل  لهم  يت�ضنى  لكي  احلياة؛  مدى  وتطويرها  امل�ضتقلة  التعلم 

اكت�ضاب مهارات التعلم اخلا�ضة بهم على نحو متزايد. 

عمليتا التعليم والتعلم  ● 

يف معظم املدار�س، يهيمن منط واحد من التدري�س جلميع فئات الطلبة 

احتياجات  تلبي  اأن  يجب  التعليم  عملية  اأن  حني  يف  قدراتهم،  باختالف 

يف  التقييم  بيانات  توظيف  خالل:  من  الطلبة  فئات  جميع  لدى  التعلم 

الطلبة يف  وتوزيع  الطلبة؛  تقدم  م�ضتوى  ومراقبة  التعلم،  تخطيط عملية 

جمموعات؛ لتتالءم عملية التعليم ب�ضكل اأف�ضل وبركيز اأكرب مع قدرات 

الطلبة، مع مراعاة احلاجة اإىل دعم املعلمني؛ لكت�ضاب مهارات تخطيط 

وتقدمي الدرو�س التي تنا�ضب الحتياجات املختلفة للطلبة يف الف�ضول. ول 

ينفي ذلك وجود العديد من املمار�ضات املمتازة يف بع�س املدار�س ملعاجلة 

هذه الفروق يف القدرات، اإل اأن مثل هذه املمار�ضات الفاعلة ل تعمم، على 

يحول  املدار�س.  عموم  على  وجادة  مت�ضقة  بطريقة  الوطني،  ال�ضعيد 

اأداء  تقييم  اأ�ض�س  باإر�ضاء  املدار�س  قيام  دون  املطبقة  الأنظمة  �ضعف 

التخطيط  يف  منتظمة  بطريقة  التقييم،  عملية  من  وال�ضتفادة  الطلبة، 

الراجعة  التغذية  وتوفري  الطلبة،  تقدم  م�ضتوى  ومراقبة  التعلم،  لعملية 

للطلبة مل�ضاعدتهم على فهم �ضبل التح�ّضن، وو�ضع الأهداف الرامية اإىل 

رفع م�ضتوى اإجنازهم. 

تعزيز املنهج  ● 

تقدمي  لرتكاز  نظرا  املرجوة  ثمرتها  املقررة  املناهج  جمموعة  حتقق  مل 

هذه املناهج على املعلمني دون الطالب، ومن ثم، يجب على الهيئة التعليمية 

ربط هذه املناهج بالواقع، لت�ضبح عملية التعلم اأكرث ات�ضاقًا وت�ضويقًا وجذبًا 

لهتمامات الطلبة، كما يجب التخطيط وتعزيز الفر�س لكت�ضاب املهارات 

اأف�ضل.  ب�ضكل  املعلومات(  وتقنية  واحل�ضاب  القراءة  )مهارات  الأ�ضا�ضية 

وهناك بع�س الأمثلة اجليدة على الأن�ضطة الإثرائية امل�ضوقة ذات العالقة 

باملناهج، يف الكثري من املدار�س؛ بيد اأنه يجب اإتاحة الفر�س للطلبة ذوي 

القدرات املختلفة لال�ضتفادة من هذه الأن�ضطة. 

م�ساندة الطلبة واإر�سادهم ● 

يجـــب تطبيـــق اإجـــراءات جـــادة علـــى ال�ضـــعيد الوطنـــي، وعلى م�ضـــتوى 

املدار�س؛ ل�ضـــمان اأمن كل طالب يف املدر�ضـــة، وت�ضـــتمل هـــذه الإجراءات 

على �ضـــمان ت�ضـــرف جميع املعلمـــني بطريقة مهنية ومقبولـــة، كما يجب 

تطبيق نظام �ضارم لالإبالغ عن اأية حوادث خطرية، ف�ضاًل عن ا�ضتحداث 

اإجراءات جديدة عند اللزوم. ومع الإ�ضادة بالكثري من املمار�ضات اجليدة 

التـــي ت�ضـــاند الطالب وتر�ضـــدهم خارج الف�ضـــول الدرا�ضـــية، فاإنه يجب 

التو�ضـــع يف تقدمي امل�ضـــاندة والإر�ضـــاد للطلبة داخل الف�ضول، مع الركيز 

على عملية التعلم وال�ضلوك بوجه خا�س.
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القيادة والإدارة  ● 

ل يكفي اأن تركز قيادة املدر�ضـــة على تطبيق الإجراءات الإدارية، بل يجب 

اأن تعمـــل على دفع عملية التح�ضـــن، ورفع م�ضـــتويات الإجناز، ويف �ضـــبيل 

حتقيـــق ذلـــك يجب علـــى قيـــادة املدر�ضـــة اكت�ضـــاب املهـــارات والقدرات 

الـتـغـيـيــــر،  واإدارة  الـفـعــــال،  الـذاتــــي  بـالـتقيـيـــم  الـمتـعلقــــة  اخلا�ضــــة 

والـتـفـكـري والتخطيط ال�ضراتيجي، اإ�ضافة اإىل عملية اتخاذ القرار. كما 

ينبغـــي اأن يتمتـــع قادة املدر�ضـــة بالقـــدرة على قيـــادة الهيئتـــني التعليمية 

والإداريـــة وتلبية الحتياجات املختلفة لهما، ف�ضـــاًل عن بناء القدرات من 

واقع جوانب القوة احلالية مع الدعم اخلارجي.

من ال�ضـــروري اأن تعمل وزارة الربية والتعليم على �ضـــمان ا�ضتقرار اأكرب 

لأع�ضاء القيادة والإدارة املدر�ضية، ومنح املدراء الوقت الكايف لال�ضتمرار 

يف قيادة املدار�س، اإ�ضـــافة لتقدمي الدعم الالزم، حتى يت�ضـــنى لهم تنفيذ 

اخلطط الإ�ضراتيجية والتاأثري ب�ضكل اإيجابي على رفع امل�ضتويات.





ت الوطنية
وحدة االمتحانا
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وحدة المتحانات الوطنية 

مـــقـــدمــــة

الأوىل  الوطنية  المتحانات  باإجراء  الوطنية  المتحانات  وحدة  قامت 

ال�ضفني  طلبة  جميع  اأدى  حيث   ،2009 مايو  �ضهر  يف  البحرين  مبملكة 

جمموعهم  والبالغ   - احلكومية  املدار�س  جميع  يف  وال�ضاد�س  الثالث 

العربية  اللغة  مواد  يف  المتحانات   - تقريبًا  وطالبة  طالٍب   21.000

والريا�ضيات لل�ضف الثالث؛ فيما اأدى طلبة ال�ضف ال�ضاد�س المتحانات 

يف مواد اللغة العربية، والريا�ضيات، واللغة الإجنليزية والعلوم. 

ومت  املا�ضي.  مايو  �ضهر  يف  البحرين  يف  المتحانات  اأوراق  ت�ضحيح  مت 

احت�ضاب درجات الطلبة وفق م�ضتوى املجموع النهائي لأوراق المتحانات، 

لعينة  المتحانات  اأ�ضئلة  فقرات  م�ضتوى  على  الدرجات  احت�ضاب  مت  كما 

اأداء  حتليل  على  التقرير  هذا  يف  النتائج  وت�ضتند  الطلبة،  من  ع�ضوائية 

عينة من الطلبة يف الأ�ضئلة الرئي�ضة يف المتحانات.

وتعترب دورة المتحانات الوطنية ل�ضهر مايو 2009 هي دورة المتحانات 

الأ�ضا�ضية  القاعدة  كانت مبثابة  وقد  باإدارتها،  الوحدة  تقوم  التي  الأوىل 

التي ميكن قيا�س م�ضتوى الأداء وفقها يف امل�ضتقبل. 

م�ستوى اأداء المتحانات الوطنية

يعترب »مقيا�س كرونباخ« األفا α مقيا�س ثبات المتحانات الأكرث �ضيوعًا يف 

الداخلي  الت�ضاق  م�ضتوى  يقي�س  مقيا�س  وهو  دوليًا؛  به  واملعرف  العامل، 

المتحانات  اأ�ضئلة  فقرات  درجات  ترابط  جودة  مدى  اأي  لالمتحانات؛ 

الفردية مع الدرجات عمومًا من حيث متو�ضط الدرجات. ووفقًا للمعيار 

الدويل الأكرث �ضيوعًا؛ يجب األ تقل قيمة األفا α عن 0.7%، اأما القيم فوق 

0.8% فتدل على الثبات الداخلي القوي.

اأ�ضئلة المتحانات وبالنحراف املعياري  α بعدد فقرات  األفا  ترتبط قيمة 

التي حتتوي على عدد  المتحانات  اأقل يف  تكون  اأن  اإىل  وتنزع  للدرجات، 

قليل من فقرات اأ�ضئلة المتحانات، وبركيز �ضيق على الدرجات، مقارنة 

بالمتحانات التي حتتوي على فقرات اأ�ضئلة كثرية وتوزيع اأو�ضع للدرجات. 

ح اجلدول رقم )1( اأدناه قيم األفا α لالمتحانات الرئي�ضة يف �ضهر  يو�ضّ

التي  للدرجات  املعياري  والنحراف  الدرجات  متو�ضط  وقيم   2009 مايو 

ًا عنها بالن�ضب املئوية للدرجات الق�ضوى التي  حققتها عينة الطلبة )معربَّ

ح�ضل عليها الطلبة(. 

 األفا
»
مقيا�س كرونباخ

«
اجلدول )1(: متو�ضط الدرجات والنحراف املعياري و

املادةال�سف
متو�سط 
الدرجات

كرونباخ األفا αالنحراف املعياري

الثالث

220.91%43%اللغة العربية

190.93%40%الريا�سيات

ال�ساد�س

200.93%46%اللغة العربية

140.93%20%الريا�سيات

160.84%33%اللغة الإجنليزية

170.90%47%العلوم

كانت جيدة،  ال�ضتة  المتحانات  ثبات جميع  اأن مقايي�س  البيانات  تو�ضح 

وميكن التعامل مع نتائج المتحانات بثقة.

م�ستوى اأداء الطلبة يف املواد 

يتم قيا�س م�ضتوى اأداء الطلبة يف املواد واإ�ضدار النتائج بطريقتني وهما: 

الن�ضبة املئوية للدرجات املعدلة وم�ضتوى الأداء يف املواد.

 

بني  للمقارنة  معياريًا  مرجعًا  املعدلة  للدرجات  املئوية  الن�ضبة  تعترب 

ذاتها؛  الدرا�ضية  ال�ضنة  يف  واملدار�س،  والف�ضول  الطلبة  اأداء  م�ضتويات 

د املتو�ضط الوطني مبعدل 70% كل �ضنة. وتعترب مقيا�ضًا ن�ضبيًا. ويحدَّ

درجة  اأ�ضا�س  على  يقوم  مطلقًا،  مقيا�ضًا  املواد  يف  الأداء  م�ضتوى  ويعترب 

القدرة املطلقة امل�ضتمدة من »مقيا�س را�س« يف نظرية ال�ضتجابة لفقرات 

الطالب  لقدرة  مطلقًا  مقيا�ضًا  الطريقة  هذه  وتعترب  المتحانات،  اأ�ضئلة 

مقابل املهارات واملو�ضوعات يف موا�ضفات المتحانات. ويف ال�ضنة الأوىل، 

درجات  مقيا�س  على   %4.0 مبعدل  الطلبة  لأداء  الوطني  املتو�ضط  ُحدد 

ممكن  معيار  اأدنى   0.0 الدرجة  تعترب  حيث  8.0؛  و   0.0 بني  يراوح 

ويعترب  لالأداء.  ممكن  معيار  اأعلى   8.0 الدرجة  تعترب  بينما  لالأداء، 

�ضيتم  التي  الأ�ضا�ضية  القاعدة  مبثابة  الأوىل  لل�ضنة  الوطني  املتو�ضط 

مقابلها قيا�س م�ضتوى الأداء يف ال�ضنوات الالحقة.

طريقتي  من  كل  يف  الطلبة  اأداء  م�ضتوى  و)3(   )2( اجلدولن  يو�ضح 

الن�ضبة املئوية للدرجات املعدلة، وم�ضتوى الأداء يف املادة، وتبنيِّ اخلاليا 

املظللة باللون الأ�ضفر درجات املتو�ضط الوطني.

اجلدول )2(:الن�ضب املئوية الراكمية التي حتقق الن�ضبة املئوية للدرجات املعدلة 

ال�سف ال�ساد�سال�سف الثالث

العلوماللغة الإجنليزيةالريا�سياتاللغة العربيةالريا�سياتاللغة العربية

1.4%0.4%15.9%1.3%1.5%2.3%ل توجد درجات كافية

98.6%99.6%84.1%98.7%98.5%97.7%50% اأو اأعلى

83.4%90.0%84.1%81.7%82.8%84.0%60% اأو اأعلى

51.8%39.8%45.8%55.5%49.9%51.0%70% اأو اأعلى

18.5%16.4%17.6%18.5%18.4%18.7%80% اأو اأعلى

1.3%6.0%4.5%1.0%2.2%2.4%90% اأو اأعلى

اجلدول )3(:الن�ضب املئوية الراكمية مل�ضتوى الأداء يف املادة 

ال�سف ال�ساد�سال�سف الثالث

العلوماللغة الإجنليزيةالريا�سياتاللغة العربيةالريا�سياتاللغة العربية

0.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0

1.0%94.2%95.5%93.9%90.2%99.6%99.4

2.0%86.8%87.2%86.9%81.0%98.2%96.0

3.0%71.6%74.7%74.5%68.0%82.3%81.8

4.0%51.0%49.9%55.5%45.8%39.8%51.8

5.0%30.4%25.4%29.9%22.4%16.4%20.5

6.0%14.1%10.2%9.3%8.2%6.0%2.9

7.0%4.8%2.2%1.8%2.1%2.0%0.2

8.0%1.0%0.5%0.1%0.3%0.7%0.0

يعترب متو�ضط درجات المتحانات منخف�ضًا كما هو مبني يف اجلدول )1(. 

المتحانات  اإن  حيث  املقبلة،  المتحانات  يف  الأرقام  هذه  حت�ّضن  وُيتوقع 

الوطنية تعترب ظاهرة جديدة وخمتلفة يف البحرين، ومل تتح الفر�ضة للهيئة 

اأف�ضل  على  اأو  الأ�ضئلة،  من  النمط  هذا  على  لتعتاد  الآن  حتى  التعليمية 

التعليمات  ومتثلت  المتحانات،  هذه  عقد  اأجل  من  الطلبة  لإعداد  الطرق 

وت�ضمل  الدولية،  املمار�ضات  اأف�ضل  بتبني  المتحانات  اإىل معدي  الأ�ضا�ضية 
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جمرد  ولي�س  التفكري،  على  القدرة  الطلبة  من  تتطلب  اأ�ضئلة  اأنواع  و�ضع 

الأنواع  هذه  باأن  الإقرار  مت  وقد  املعلومات،  وا�ضتيعاب  التذكر  على  القدرة 

من الأ�ضئلة قد تكون غري ماألوفة، وت�ضكل حتديًا لطلبة البحرين. ومع مرور 

ال�ضنني القليلة الأوىل على تطبيق المتحانات، �ضت�ضبح المتحانات الوطنية 

جزءًا من النظام التعليمي، وميكن عندها توقع ارتفاع م�ضتوى اأداء الطلبة. 

لل�ضف  الريا�ضيات  مادة  يف  و�ضوحًا  اأكرث  الأداء  م�ضتوى  تدين  كان  لقد 

20% فقط من  ن�ضبة  الطلبة  لعينة  الدرجات  بلغ متو�ضط  ال�ضاد�س، حيث 

املجموع الكلي، وهذا التدين يف امل�ضتوى ل ميكن اأن ُيعزى بب�ضاطة اإىل اأن 

بني  وا�ضح  توافق  عدم  على  يدل  بل  ماألوفة،  غري  المتحانات  طريقة 

املبداأ،  حيث  ومن  اأدوها،  الذين  الطلبة  وقدرات  المتحانات  متطلبات 

ميكن اأن ُتعزى اأ�ضباب هذا التدين يف امل�ضتوى اإىل:

 ● عــدم واقعـية متطـلبات املنهج الوطني وعدم قدرة النظام التعليمي على 

حتقيقها. 

عدم اللتزام بتدري�س املنهج الوطني. ● 

وبوجه عام، يعك�س م�ضتوى الأداء املنخف�س يف مادة الريا�ضيات لل�ضف 

 )TIMSS( تيمز  امتحانات  يف  البحرين  يف  الطلبة  اأداء  م�ضتوى  ال�ضاد�س 

تيمز  امتحانات  اأن  العتبار  يف  وبالأخذ   .2007 والعام   2003 للعام 

اختبار  وهو  الإعدادي(،  )الثاين  الثامن  ال�ضف  طلبة  تخترب   )TIMSS(
الت�ضابه تتمثل يف م�ضتوى الأداء املنخف�س  اأوجه  م�ضتقل عن املنهج؛ فاإن 

الوطنية يف  المتحانات  ك�ضفت  وقد  الريا�ضيات،  للطلبة يف مادة  عمومًا 

ب�ضكل  الريا�ضيات  مادة  يف  الطلبة  اأداء  م�ضتوى  تدنى  عن  البحرين 

م�ضتوى  ُيعترب  فيما  ال�ضاد�س،  ال�ضف  اإىل  الثالث  ال�ضف  من  ملحوظ، 

الأداء يف مادة العلوم لل�ضف ال�ضاد�س اأف�ضل بكثري من مادة الريا�ضيات، 

 )TIMSS( وُيعترب م�ضتوى اأداء البحرين يف مادة العلوم يف امتحانات تيمز

م�ضتوى  بني  الفجوة  وانخف�ضت  الدويل،  الأداء  متو�ضط  من  جدًا  قريبًا 

الأداء يف البحرين ومتو�ضط الأداء الدويل بني الأعوام 2003 و2007. ومع 

هذا، ففي امتحانات تيمز )TIMSS( يف الريا�ضيات كان التوجه على العك�س 

الأداء  متو�ضط  من  بكثري  اأقل  البحرين  اأداء  م�ضتوى  جاء  حيث  متامًا، 

الأداء  ومتو�ضط  البحرين  يف  الأداء  م�ضتوى  بني  الفجوة  وزادت  الدويل، 

الدويل من العام 2003 اإىل العام 2007. 

فــيـمـا  الـمـواد  فـي  الأداء  مـ�سـتـوى  على  عـامـة  مـلحـظـات 

يـتـعـلـق باملو�سوعات واملهارات

ال�ضفني  فيها يف  المتحان  التي مت  الدرا�ضية  املواد  البيانات من  ت�ضتمد 

الثالث وال�ضاد�س. وت�ضري - على وجه اخل�ضو�س - اإىل »املو�ضوعات« يف 

املواد )مثل ال�ضتماع، والقراءة والكتابة يف مواد اللغات(، واإىل »املهارات« 

والقواعد  و»البناء  ال�ضريح«،  املعنى  »فهم  )مثل  »املو�ضوعات«  يف 

النحوية«، و»حتديد النقاط الرئي�ضة يف املناق�ضة« يف مادة اللغة العربية(.

ونقدم م�ضتوى الأداء يف املواد، والذي مت احت�ضابه مبقيا�س درجات يراوح 

يف  املواد  من  مادة  كل  يف  و»مهارة«  »مو�ضوع«  لكل  و8.0،   0.0 بني  ما 

اجلداول اأدناه.

عينة  من  امل�ضتخل�ضة  البيانات  اإىل  اأدناه  العامة  املالحظات  ت�ضتند 

جل�ضوا  الذين  الطلبة  جمموع  من  فقط   %10 ن�ضبة  متثل  ع�ضوائية 

لالمتحانات الوطنية يف دورتها الأوىل، وا�ضتخل�ضت البيانات من ال�ضنة 

املالحظات  تعترب  ثم  ومن  الوطني،  املنهج  تقييم  لربنامج  فقط  الأوىل 

مبدئية، ومتثل مراجعة ا�ضتك�ضافية دقيقة للبيانات، وقد ت�ضتخدم كاأ�ضا�س 

لإجراء املزيد من البحث.

الــدورة  فــي  الـثــالـث  الــ�ســف  لــطــلــبــة  الأداء  مـ�ســتــوى 

الأولـى للمـتـحـانـات الـوطـنـيـة 

اللغة العربية 

والكتابة  )القراءة،  »املو�ضوعات«  جميع  يف  الأداء  م�ضتوى   ● يعترب 

وال�ضتماع( مت�ضابهًا ب�ضكل كبري.

 ● من الوا�ضح اأن القدرة على الكتابة ت�ضكل التحدي الأكرب اأمام الطلبة، 

اإذ حقق الطلبة اأدنى م�ضتويات الأداء يف هذا املجال.

الأفكار  حتديد  تت�ضمن:  اأقوى  اأداًء  الطلبة  فيها  حقق  التي   ● املهارات 

الرئي�ضة يف املحادثة، والتعرف على نغمة ال�ضوت، وتقييم لغة الكاتب، 

الكلمات،  معاين  معرفة  مهارات  اأن  اإل  الرئي�ضة،  الأفكار  وتلخي�س 

الطلبة.  تواجه  التي  ال�ضعوبات  اأهم  ت�ضكل  املحادثة  تفا�ضيل  وتقدمي 

راجع ال�ضكل )16-اأ( وال�ضكل )16-ب( اأدناه.

 

ال�سكل )16اأ(

نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف الثالث ح�ضب املو�ضوعات

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

4.0

3.8

3.9

4.2

املتو�سط الوطني

الكتابة 

القراءة 

ال�ستماع

ال�سكل )16ب(:

نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف الثالث ح�ضب املهارات 

املتو�سط الوطني

معرفة معاين الكلمات

تفا�سيل املحادثة

اقرتاح الأحداث اللحقة 

فهم املعنى ال�سريح

متابعة التفا�سيل اأو التعليمات 

الرتتيب ال�سحيح للُجمل 

و�سع علمات الرتقيم ال�سحيحة

فهم املعنى ال�سمني

ا�ستخدام جمموعة من املفردات 

هجاء جمموعة من الكلمات

تلخي�س النقاط الرئي�سة

تقييم لغة الكاتب

التعرف على نغمة ال�سوت

الأفكار الرئي�سة للمحادثة 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

4.0

1.2

1.3

2.5

3.0

3.2

3.4

3.5

3.7

3.7

3.9

4.3

4.4

4.7

5.5

الريا�ضيات 

 ● يعترب م�ضتوى الأداء يف »املو�ضوعات« )الإح�ضاء والحتمالت، الأعداد 

واجلرب، الهند�ضة والقيا�س( مت�ضابهًا للغاية. 

ا�ضتخدام  »املهارات«:  جمالت  يف  الأداء  م�ضتوى  يعترب  اأخرى،   ● مرة 

وتطبيق الريا�ضيات واملعرفة الريا�ضية، مت�ضابهًا للغاية كما هو مبني 

يف ال�ضكل )17-اأ( وال�ضكل )17-ب( اأدناه. 
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ال�سكل )17اأ(:

 نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف الثالث ح�ضب املو�ضوعات 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

املتو�سط الوطني 

الإح�ساء 

والحتمالت 

العدد واجلرب 

الهند�سة 

والقيا�س 

4.0

3.8

3.9

4.0

ال�سكل )17ب(:

نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف الثالث ح�ضب املهارات

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

املتو�سط الوطني

ا�ستخدام وتطبيق 

الريا�سيات

املعرفة الريا�سية 

4.0

3.9

4.0

م�ستوى الأداء لطلبة ال�سف ال�ساد�س يف الدورة الأوىل 

للمتحانات الوطنية:

اللغة العربية 

 ● يف جميع جمالت »املو�ضوعات« )مهارات القراءة، والكتابة وال�ضتماع(، 

وجه  على   - جيدًا  الطلبة  اأداء  كان  حيث  وا�ضحة  اختالفات  توجد 

اخل�ضو�س - يف مهارات ال�ضتماع، مقارنة مبهارات القراءة والكتابة 

)راجع ال�ضكل 18-اأ(.

 ● كما يف ال�ضف الثالث؛ ت�ضكل مهارات الكتابة حتديًا اأمام الطلبة.

عًا ب�ضكل مت�ضاٍو،   ● يعترب م�ضتوى الأداء على النطاق الوا�ضع للمهارات موزَّ

مع مالحظة بع�س ال�ضتثناءات. 

 ● تــتـ�ضمن اأقـوى املـهارات التـي اأظهـرها الطلـبـة: التـلخـيـ�س، وحتـديـد 

الفكرة العامة، والنقاط الرئي�ضة، وحتديد الت�ضل�ضل، وحتديد احلقائق، 

واإبداء الراأي. 

التـــي مت حتديدهـــا: حتديـــد  الأ�ضـــعف  املهـــارات   ● تت�ضـــمن جمـــالت 

اخل�ضـــائ�س، والتعليـــل، والتعليق علـــى األفاظ الكاتـــب، والتعرف على 

معاين الكلمات، كما وردت يف الن�س. )راجع ال�ضكل 18-ب اأدناه(. 

ال�سكل )18اأ(:

نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف ال�ضاد�س ح�ضب املو�ضوعات

املتو�سط الوطني

الكتابة 

القراءة 

ال�ستماع

0.0 2.0 4.0 6.0

4.0

3.7

3.9

4.9

8.0

ال�سكل )18ب(:

نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف ال�ضاد�س ح�ضب املهارات

املتو�سط الوطني

حتديد النقاط الرئي�سة يف املناق�سة 

حتديد اخل�سائ�س والتعليل 

علمات الرتقيم 

التعليق على األفاظ الكاتب  

معاين الكلمات كما وردت يف الن�س

غر�س وتوجهات الكاتب

ا�ستيعاب املعنى ال�سمني 

اإ�سدار احلكم على النقا�س

التعليق على القواعد النحوية 

الت�سل�سل املنطقي للنقا�س

البناء والقواعد النحوية 

الكتابة لقارئ حمدد

ا�ستخدام اللغة التعبريية 

العنا�سر الأ�سا�سية للق�سة

العر�س واخلط 

الهجاء

حتديد احلقائق واإبداء الراأي 

حتديد الت�سل�سل

حتديد النقاط الرئي�سة 

حتديد الفكرة العامة  

تلخي�س 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

4.0

1.6

2.8

3.1

3.1

3.1

3.2

3.2

3.4

3.6

3.6

3.8

3.8

3.9

3.9

4.0

4.0

4.7

5.3

5.6

5.9

6.2

الريا�ضيات

 ● هناك نطاق وا�ضع من م�ضتويات الأداء يف جميع »املو�ضوعات« )القيا�س، 

والأعداد، والإح�ضاء والهند�ضة ( ح�ضب ما هو مبني يف ال�ضكل )19-اأ(. 

 ● ظهر اأقوى اأداء للطلبة يف مو�ضوع الهند�ضة، فيما كان الأداء يف مو�ضوع 

القيا�س هو الأ�ضعف ب�ضكل ملحوظ. 

 ● يعترب م�ضتوى اأداء الطلبة مت�ضابهًا على نطاق وا�ضع يف جميع املهارات 

التي تتعامل مع ا�ضتخدام وتطبيق الريا�ضيات واملعرفة الريا�ضية، 

ح�ضب ما هو مو�ضح يف ال�ضكل )19-ب(. 

ال�سكل )19اأ(:

نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف ال�ضاد�س ح�ضب املو�ضوعات

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

4.0

2.3

3.4

3.8

4.1

املتو�سط الوطني

القيا�س 

الأعداد

الإح�ساء

الهند�سة 

ال�سكل )19ب(:

نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف ال�ضاد�س ح�ضب املهارات

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

 املتو�سط الوطني

ا�ستخدام وتطبيق 

الريا�سيات 

املعرفة الريا�سية 

4.0

3.4

3.7

اللغة الإجنليزية 

مهارات  �ضعيفًا جدًا يف  ال�ضاد�س  ال�ضف  الطلبة يف  اأداء  م�ضتوى   ● كان 

مهارات  يف  جيدًا  م�ضتوى  اأظهروا  الطلبة  اأن  من  الرغم  على  الكتابة، 

ال�ضتماع والقراءة كما هو مبني يف ال�ضكل 20-اأ. 
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بفهم  اخلا�ضة  املهارات  جمالت  يف  اأداء  م�ضتوى  اأقوى  الطلبة   ● اأظهر 

احلوارات الق�ضرية، وفهم التفا�ضيل وحتديد الفكرة العامة، والقراءة 

املالحظات  اأو  الإ�ضارات  وا�ضتيعاب  وفهم  الدقيقة،  والقراءة  ال�ضريعة 

وا�ضتخدام اللغة يف الن�س، ح�ضب املو�ضح يف ال�ضكل )20-ب(. 

 ● اأظهر الطلبة م�ضتوى �ضعيفًا - على وجه اخل�ضو�س - يف مهارات الكتابة 

املوجهة الق�ضرية، وكتابة الق�ضة بناًء على جمموعة من ال�ضور.

ال�سكل )20اأ(:

نتائج مادة اللغة الإجنليزية لل�ضف ال�ضاد�س ح�ضب املو�ضوعات

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

املتو�سط الوطني

الكتابة 

القراءة 

ال�ستماع

4.0

2.0

4.1

4.2

ال�سكل )20ب(:

نتائج مادة اللغة الإجنليزية لل�ضف ال�ضاد�س ح�ضب املهارات

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

 املتو�سط الوطني

الكتابة املوجهة الق�سرية 

كتابة الق�سة بناًء على جمموعة من ال�سور

ا�سرتجاع التفا�سيل )مونولوج( 

تو�سيل الن�سو�س الق�سرية املتعددة 

حتديد التفا�سيل )حوار( 

ا�ستخدام القواعد النحوية يف الن�س

ا�ستخدام اللغة يف الن�س

فهم التفا�سيل والفكرة الرئي�سة اأو العامة 

القراءة ال�سريعة والقراءة الدقيقة 

ا�ستيعاب الإ�سارات اأو امللحظات 

فهم احلوارات الق�سرية 

4.0

1.5

2.0

2.9

3.2

3.7

3.9

4.0

4.1

4.1

4.2

5.2

العلوم

الأر�س  علوم  مو�ضوعات  يف  مت�ضاٍو  ب�ضكل  جيدًا  م�ضتوًى  الطلبة   ● اأظهر 

والعلوم الطبيعية، كما هو مبني  والبيئة  الف�ضاء، وعلوم احلياة  وعلوم 

يف ال�ضكل )21-اأ(. 

 ● ُيعترب م�ضتوى الأداء يف جمالت مهارات التق�ضي والتحليل، وتطبيقات 

وت�ضمينات العلوم، وتذكر وا�ضتيعاب املعلومات؛ مت�ضابهًا للغاية ح�ضب 

املو�ضح يف ال�ضكل )21-ب(. 

ال�سكل )21اأ(

نتائج مادة العلوم لل�ضف ال�ضاد�س ح�ضب املو�ضوعات 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

4.0

3.9

3.9

4.1

املتو�سط الوطني

 علوم الأر�س 

وعلوم الف�ساء

علوم احلياة والبيئة 

العلوم الطبيعية

ال�سكل )21ب(:

نتائج مادة العلوم لل�ضف ال�ضاد�س ح�ضب املهارات

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

4.0

4.0

3.8

4.0

املتو�سط الوطني                   

 مهارات التق�سي 

والتحليل

 تطبيقات 

وت�سمينات العلوم

تذكر وا�ستيعاب املعلومات 

م�ستوى الأداء ح�سب جن�س الطلبة

المتحانات  يف  البنني  اأداء  من  كبري  بهام�س  اأف�ضل  البنات  اأداء  كان 

وميكن  املواد،  جميع  ويف  وال�ضاد�س،  الثالث  ال�ضفني  كال  يف  الوطنية 

اإىل )27(  الأ�ضكال )22(  بو�ضوح يف  الأداء  م�ضتوى  الفرق يف  مالحظة 

اأدناه، ففي الأ�ضكال ال�ضتة جميعها؛ يظهر بجالء التفوق الكبري يف م�ضتوى 

م�ضتوى  ال�ضورة  هذه  تعك�س  اأخرى،  ومرة  بالبنني،  مقارنة  البنات  اأداء 

و2007   2003 العامني  يف   )TIMSS( تيمز  امتحانات  يف  الوطني  الأداء 

حيث يعد فرق الأداء بني اجلن�ضني من اأكرب املعدلت امل�ضجلة بني الدول 

امل�ضاركة يف هذه المتحانات. 

ال�سكل )22(:

م�ضتوى الأداء ح�ضب جن�س الطلبة يف مادة اللغة العربية لل�ضف الثالث

ة 
ب
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ل
 ا

د
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ع

م�ضتوى الأداء يف املواد

140

120

100

80

60

40

20

0
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0.0 - 1.0 <1.0 - 2.0 <2.0 - 3.0 <3.0 - 4.0 <4.0 - 5.0 <5.0 - 6.0 <6.0 - 7.0 <7.0 - 8.0

ال�سكل )23(:

م�ضتوى الأداء ح�ضب جن�س الطلبة يف مادة الريا�ضيات لل�ضف الثالث 

ة 
ب
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ل
 ا

د
د

ع

م�ضتوى الأداء يف املواد
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 بنني       بنات

0.0 - 1.0 <1.0 - 2.0 <2.0 - 3.0 <3.0 - 4.0 <4.0 - 5.0 <5.0 - 6.0 <6.0 - 7.0 <7.0 - 8.0
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ال�سكل )24(:

م�ضتوى الأداء ح�ضب جن�س الطلبة يف مادة اللغة العربية لل�ضف ال�ضاد�س
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م�ضتوى الأداء ح�ضب جن�س الطلبة يف مادة الريا�ضيات لل�ضف ال�ضاد�س
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م�ضتوى الأداء ح�ضب جن�س الطلبة يف مادة اللغة الإجنليزية لل�ضف ال�ضاد�س
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م�ضتوى الأداء ح�ضب جن�س الطلبة يف مادة العلوم لل�ضف ال�ضاد�س
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يف  الأداء  م�ضتوى  درجات  متو�ضط  يف  الفرق   )4( رقم  اجلدول  يو�ضح 

هذه  وتظهر  الفروق،  لهذه  املعياري  واخلطاأ  والبنني  البنات  بني  املواد 

الأرقام اأن مقيا�س الفروق ح�ضب جن�س الطلبة اأكرب بكثري من عدماليقني 

)اخلطاأ املعياري( الذي ين�ضاأ عن حجم العينة، كما اأن هذه الأرقام ُتعدُّ 

موؤ�ضرًا ميكن مقابله مقارنة الفروق ح�ضب اجلن�س يف ال�ضنوات املقبلة. 

اجلدول )4(:

الفروق ح�ضب جن�س الطلبة يف متو�ضط درجات م�ضتوى الأداء يف املواد 

الـمــادةال�سف

م�ستوى الأداء يف املواد 

للبنات

م�ستوى الأداء يف املواد 

للبنني

الفرق بني م�ستويات 

البنني والبنات

اخلطاأ املتو�سط

املعياري

اخلطاأ املتو�سط

املعياري

الفرق يف 

املتو�سط

اخلطاأ 

املعياري

الثالث

4.560.083.330.081.220.11اللغة العربية

4.330.073.500.080.830.11الريا�سيات

ال�ساد�س

4.790.063.020.081.770.10اللغة العربية

4.310.062.870.091.440.11الريا�سيات

4.130.063.560.050.570.08اللغة الإجنليزية

4.300.043.560.060.740.07العلوم

كما متت مراجعة م�ضتوى اأداء البنني والبنات يف فقرات الأ�ضئلة الفردية 

من حيث م�ضتوى �ضهولة الأ�ضئلة للبنات مقارنة مب�ضتوى �ضعوبتها للبنني، 

فات�ضح اأن م�ضتوى اأداء البنات كان اأف�ضل يف جميع جمموعات الأ�ضئلة. 

الرئي�ضة.  الكفايات  جميع  يف  الأداء  يف  الفرق  يظهر  اللغات،  مواد  يف 

البنات،  على  �ضعبة  كانت  التي  الأ�ضئلة  نف�س  يف  �ضعوبة  البنون  وواجه 

ويظهر مقيا�س الفرق يف الأداء يف جميع الأ�ضئلة التي مت تقييمها. 

ومع ذلك، كانت هناك موؤ�ضرات قليلة ولكنها قابلة للتحديد يف امتحانات 

الريا�ضيات والعلوم، اإذ على الرغم من تفوق البنات على البنني يف جميع 

املجالت؛ فقد كانت الفروق اأقل و�ضوحا فيما يلي: 

اأ�ضئلة مادة الريا�ضيات لل�ضف الثالث التي تقّيم الهند�ضة والقيا�س.  ● 

اأ�ضئلة مادة الريا�ضيات لل�ضف ال�ضاد�س التي تقّيم القيا�س.  ● 

 ● اأ�ضئلة مادة العلوم لل�ضف ال�ضاد�س التي تقّيم مهارات تذكر وا�ضتيعاب 

املعلومات.

اأ�ضئلة الختيار من متعدد يف مادة العلوم لل�ضف ال�ضاد�س. ● 
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يف فقرات الأ�ضئلة البالغة 262 فقرة يف المتحانات ال�ضتة الرئي�ضة؛ كان 

13 درجة  )والتي متثل  فقرة فقط   12 البنات يف  اأف�ضل من  البنني  اأداء 

لل�ضف  العلوم  مادة  امتحانات  يف  فقرات  �ضبع  منها  درجة(،   428 من 

املعلومات،  وا�ضتيعاب  التذكر  مهارات  يف  منها  �ضت  تقييم  )مت  ال�ضاد�س 

و�ضت يف الأ�ضئلة املتعددة الختيارات(. وكان اأداء البنات اأف�ضل من اأداء 

ال�ضفني  كال  )يف  العربية  اللغة  اأ�ضئلة  فقرات  من  فقرة  كل  يف  البنني 

الثالث وال�ضاد�س( ويف اللغة الإجنليزية. 

اأ�ضئلة المتحانات؛  على الرغم من هذه الثنتي ع�ضرة فقرة من فقرات 

فاإنه ل توجد اأية اأ�ضئلة تنحاز ل�ضالح البنات عن البنني ب�ضكل عام. فاأداء 

الفروق يف  هذه  فاإن  اأخرى،  وبعبارة  اأف�ضل،  كان  املواد  البنات يف جميع 

النتائج مل تكن ب�ضبب كون الأ�ضئلة منحازة للبنات.

ول ميكن حتديد اأ�ضباب هذه الفروق اجلوهرية يف الأداء من واقع بيانات 

)مبا  املوارد  يف  الفروق  اإىل  ذلك  رد  املحتمل  فمن  وحدها،  المتحانات 

طرق  يف  والفروق  الكتب(،  مثل  واملواد  وامل�ضاحة  الف�ضول،  اأحجام  فيها 

املعلمني،  كفاءة  اأو  موؤهالت  ويف  ال�ضفي،  الن�ضباط  ويف  التدري�س، 

والفروق الثقافية بني البنني والبنات جتاه التعلم، اأو الفروق يف التحفيز 

خالل اإدارة المتحانات. 

ملخ�س الق�سايا امل�ستجدة

التي  الأوىل  المتحانات   2009 مايو  �ضهر  يف  الوطنية  المتحانات  تعد   

تقوم وحدة المتحانات الوطنية بالهيئة باإدارتها وتوفري موؤ�ضر ميكن من 

حتديد  ميكن  ذلك،  ومع  الأداء.  يف  امل�ضتقبلية  التوجهات  حتديد  خالله 

بع�س الق�ضايا كالآتي: 

 ● اأظهرت المتحانات م�ضتويات جيدة من الثبات يف كال ال�ضفني الثالث 

وال�ضاد�س ويف جميع املواد.

 ● �ضكلت المتحانات حتديًا اأمام الطلبة، وكانت درجاتهم اخلام منخف�ضة 

وجه  على   - هذا  ظهر  وقد  الكلي،  الدرجات  جمموع  مع  بالتنا�ضب 

اخل�ضو�س - يف مادة الريا�ضيات لل�ضف ال�ضاد�س، فقد بدا اأن املنهج 

يف  تدري�ضه  يتم  عما  خمتلفًا  اأو  الطلبة،  قدرات  مع  يتوافق  ل  الوطني 

املدار�س.

 ● يتجلى الفرق يف الأداء بني م�ضتوى اأداء البنني والبنات، فتفوق طالبات 

جميع  يف  البنني،  من  ال�ضفني  طالب  على  وال�ضاد�س  الثالث  ال�ضفني 

املواد ملحوظ، وبفارق كبري، واأظهر ما يكون يف مادة اللغة العربية. 

 ● ظهر الفرق يف م�ضتوى الأداء بني البنات والبنني يف جميع املهارات يف 

مواد اللغات. 

اأداء  م�ضتوى  بني  ال�ضاد�س  لل�ضف  العلوم  مادة  الفروق يف  اأقل   ● ظهرت 

البنني والبنات يف الأ�ضئلة املتعددة الختيارات التي تقيِّم مهارات تذكر 

وا�ضتيعاب املعلومات. 

 ● ظهرت اأقل الفروق يف مادة الريا�ضيات بني م�ضتوى اأداء البنني والبنات 

الثالث(  )ال�ضف  والقيا�س  الهند�ضة  مهارات  تقيِّم  التي  الأ�ضئلة  يف 

ومهارات القيا�س )ال�ضف ال�ضاد�س(. 

يتعلق  فيما  املواد  يف  الأداء  م�ضتوى  على  العامة  املالحظات   ● متثل 

وميكن  للبيانات،  دقيقة  ا�ضتك�ضافية  مراجعة  واملهارات؛  باملو�ضوعات 

ا�ضتخدامها كاأ�ضا�س لإجراء املزيد من البحث. 





ب المهني
ت التدري

وحدة مراجعة أداء مؤسسا
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب المهني

مــقــدمــة

من  الأوىل  الدورة  املهني  التدريب  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  وحدة  بداأت 

وحتى  املذكور  التاريخ  بني  وما   .2008 �ضبتمرب  يف  الر�ضمية  املراجعات 

جميعها  تدريبية،  موؤ�ض�ضة  ع�ضرين  مراجعة  الوحدة  اأكملت   ،2009 يونيو 

باإجراء  الوحدة  قامت  ذاتها  الفرة  ويف  العمل،  وزارة  من  مرخ�ضة 

الإلزامية  غري  اخلا�ضة  التعليم  معاهد  من  لأربعة  التجريبية  املراجعات 

تن�ضر  املراجعات مل  اأن هذه  والتعليم؛ غري  الربية  وزارة  واملرخ�ضة من 

نتائجها، كما اإنها لي�ضت مت�ضمنة يف هذا التقرير. 

وت�ضـــتند املراجعـــات اإىل »الإطـــار العام للمراجعـــة« الذي و�ضـــعته وحدة 

مراجعـــة اأداء موؤ�ض�ضـــات التدريـــب املهنـــي، وتتـــم املراجعـــات يف مقـــار 

موؤ�ض�ضـــات التدريـــب من قبل فريـــق من املراجعـــني الذيـــن مت اختيارهم 

وتدريبهم بعناية، كما اأن جميع موؤ�ض�ضـــات التدريب معنية بر�ضـــيح اأحد 

موظفي املوؤ�ض�ضـــة للم�ضـــاركة يف الإعـــداد والتخطيط للمراجعـــة، ومتثيل 

املوؤ�ض�ضـــة خالل اجتماعات فريق املراجعة، ويقوم فريق املراجعة بدرا�ضة 

جمموعة مـــن الأدلة وحتليلها قبل اإ�ضـــدار الأحكام ومنـــح الدرجات التي 

تتعلق بجودة ما يتم تقدميه يف املوؤ�ض�ضة. 

مت حتديد الدرجات وفقًا ملقيا�س مكّون من خم�س درجات:

1 .................................................................. ممتاز

2 .................................................................... جّيد

3 .................................................................. مر�سٍ

4 .......................................................... دون الـمر�ضي

5 ............................................................ �ضعيف جدًا

اأن جميع املعاهد املذكورة مملوكة ملكية خا�ضة، كما  اإىل  وجتدر الإ�ضارة 

اأنها تتفاوت ب�ضكٍل وا�ضح من حيث احلجم. فبينما يقل معدل الت�ضجيل يف 

بع�س تلك املعاهد عن خم�ضني متدربًا �ضنويًا؛ يتوىل بع�ضها الآخر تدريب 

حيث  اخلا�س،  بالقطاع  العاملني  من  املتدربني  ومعظم  املتدربني،  اآلف 

التوزيع   )28( ال�ضكل  ويو�ضح  تدريبهم،  بنفقات  الأعمال  اأرباب  يتكفل 

الن�ضبي ملوؤ�ض�ضات التدريب: ال�ضغرية، واملتو�ضطة، والكبرية احلجم. 

ال�سكل )28(:

توزيع املعاهد ح�ضب احلجم

 كبرية     متو�سطة  �سغرية
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التدريب، تغطي الدورات املقدمة جمموعة من  وعلى اختالف موؤ�ض�ضات 

املجالت املهنية، وت�ضمل: الإدارة، وتقنية املعلومات، وال�ضحة وال�ضالمة، 

يف  تركزت  املقدمة  الدورات  غالبية  اأن  اإل  واملالية،  والتاأمني  والتجزئة 

املجال،  بهذا  ال�ضلة  ذات  والدورات  احلياتية،  واملهارات  الإدارة  جمال 

ويت�ضمن  املجالت.  تلك  على  تركز  التدريب  موؤ�ض�ضات  ن�ضف  فاأكرث من 

ال�ضكل )29( مزيدًا من التف�ضيل.

ال�سكل )29(:
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املعتمدة  الدورات  من  مزيجًا  املذكورة  التدريب  موؤ�ض�ضات  معظم  تقدم 

التي متت مراجعتها بع�س  املوؤ�ض�ضات  اأرباع  وتقدم ثالثة  املعتمدة،  وغري 

ذات  للدورات  فالغلبة  قليلة،  اأنها  غري  اخلارج،  من  املعتمدة  الدورات 

الإجناز  معيار  هو  املتدرب  ح�ضور  ويعد  داخليا،  املمنوحة  ال�ضهادات 

الغالبية العظمى من الدورات املقدمة دورات ق�ضرية ل  الوحيد، وتعترب 

ت�ضتغرق اأكرث من ثالثة اأيام كحد اأق�ضى.

نتائج املراجعة 

الرئي�ضة  اخلم�ضة  الأ�ضئلة  مقابل  يف  الدرجات  مبنح  املراجعون  يقوم 

وقدرة  عام،  بوجه  املعهد  وفعالية  للمراجعة،  العام  الإطار  يف  املحددة 

الدرجات  توزيع   )30( ال�ضكل  ويو�ضح  التح�ّضن،  على  التدريب  موؤ�ض�ضة 

املمنوحة لكل �ضوؤال من الأ�ضئلة الرئي�ضة، وفعالية املعهد بوجه عام، وقدرة 

موؤ�ض�ضة التدريب على التح�ّضن.

ال�سكل )30(:

توزيع الدرجات ح�ضب الأ�ضئلة الرئي�ضة
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 ممتاز  جيد   مر�ٍس  

 دون املر�سي  �سعيف جداً  مل متنح درجة

ال�ضوؤال 

الرئي�س 1

ال�ضوؤال 

الرئي�س 2

ال�ضوؤال 

الرئي�س 3

ال�ضوؤال 

الرئي�س 4

ال�ضوؤال 

الرئي�س 5

الفعالية 

بوجه عام

القدرة على 

التح�ّضن
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مدى فعالية موؤ�س�سة التدريب بوجه عام:

عام.  بوجه  اأهمية  املراجعة  اأحكام  اأكرث  التدريب  موؤ�ض�ضة  فعالية  تعترب 

الرئي�ضة،  اخلم�ضة  الأ�ضئلة  درجات  على  بناًء  احلكم  لهذا  التو�ضل  ويتم 

التي حتتاج  واجلوانب  القوة  تاأثري جوانب  من  يتحدد  ما  اأهمية  وبح�ضب 

اإىل تطوير. وقد حازت اإحدى ع�ضرة موؤ�ض�ضة من بني املوؤ�ض�ضات الع�ضرين 

التدريب بوجه عام،  التي متت مراجعتها؛ على تقدير مالئم يف م�ضتوى 

ومن هذه املجموعة حازت ت�ضع على تقدير »مر�ٍس«، واملوؤ�ض�ضتان الأخريان 

الت�ضع  املوؤ�ض�ضات  يف  تقدميه  يتم  ما  اأن  ُوجد  وقد  »جيد«،  تقدير  على 

ن�ضبة  بذلك  لرتفع  عام،  بوجه  املر�ضي«  »دون  امل�ضتوى  يف  كان  املتبقية 

التقدير غري املالئم اإىل45%. وب�ضفة عامة، فقد جتلى �ضعف املوؤ�ض�ضات 

اإجناز  من  الرئي�ضة  اجلوانب  يف  مالئم  غري  م�ضتوًى  اأظهرت  التي 

ال�ضكل  ويو�ضح  والإدارة.  القيادة  جودة  اأو  التدريب  وفعالية  املتدربني، 

)31( اأدناه درجات الفعالية بوجه عام.

قدرة موؤ�س�سات التدريب على حت�سني جودة التدريب:

ال�سكل )31(

حتليل الدرجات املمنوحة لفعالية املعاهد بوجه عام

%10

%45

%45

 ممتاز  جيد   مر�ٍس  

 دون املر�سي   �سعيف جداً 

ُيعترب هذا احلكم من الأحكام املهمة جدًا، وذلك لأنه يحدد مدى امتالك 

اأدائها  م�ضتويات  رفع  من  متكنها  التي  والإمكانيات  للم�ضادر  املوؤ�ض�ضات 

ب�ضكٍل م�ضتمر، والنظر اإىل ما يتم تقدميه مبو�ضوعية، واإدخال التغيريات 

واملوؤ�ضرات  املعايري  بقية  املعتمد يف  غرار  وعلى  ال�ضرورية،  والتح�ضينات 

على  بقوة  يركز  احلكم  هذا  فاإن  للمراجعة،  العام  الإطار  يف  الواردة 

تلك  حت�ضني  على  التدريب  موؤ�ض�ضة  وقدرة  املتدربني،  واإجنازات  خربات 

املعايري، ول يدخل يف ذلك مدى ما حتققه املوؤ�ض�ضة من اأرباح، اأو حت�ضني 

مركزها من الناحية التجارية اخلال�ضة.

وكما يظهر من ال�ضكل )32(؛ فاإن ن�ضبة 20% من موؤ�ض�ضات التدريب التي 

متت مراجعتها لديها قدرة جّيدة على التح�ضن، ومتتلك 45% منها قدرة 

35% املتبقية قدرة غري  الـ  اأظهرت ن�ضبة  مر�ضية يف هذا اجلانب، بينما 

مالئمة على التح�ّضن – وهي بذلك متثل ن�ضبة كبرية، ومن املالحظ، اأن 

للتح�ّضن  منا�ضبة  مقومات  التميز  من  قدرًا  اأ�ضابت  التي  املوؤ�ض�ضات  لدى 

متتلك  جمهزة  اإدارية  فرق  تديرها  حيث  الب�ضرية؛  باملوارد  يتعلق  فيما 

تدابري تدفع نحو التح�ّضن، ولديها عدٌد كاٍف من املوظفني لتقدمي الربامج 

بفعالية، وقد عملت معظم تلك املوؤ�ض�ضات التدريبية اإما على تو�ضيع نطاق 

وقد  نحو مالئم.  الت�ضجيل على  زيادة معدلت  اأو على  املقدمة،  الربامج 

املتدربني،  اإجناز  الركيز على رفع معدلت  توجٌه نحو  اأف�ضلها  كان لدى 

وتطبيق مبادرات مدرو�ضة ب�ضورة جّيدة لتطوير ما يتم تقدميه. 

اأما يف جمالت التقييم التي اأحرزت فيها املوؤ�ض�ضات درجات متدنية، فاإن 

ذلك يرجع اإما لالفتقار، اأو الإخفاق يف ا�ضتخدام املعلومات، وتطبيق اأنظمة 

فعالة ل�ضمان اجلودة والتخطيط للتح�ّضن، على �ضبيل املثال: ا�ضتخدام بيانات 

اأو التغذية الراجعة من اجلهات ذات العالقة، وقد انعك�ضت جوانب  الأداء 

الق�ضور املذكورة يف ا�ضتمارات التقييم الذاتي التي جانبت املو�ضوعية يف 

التقييم، واأخفقت يف حتديد املجالت التي حتتاج اإىل حت�ضني.

ال�سكل )32(:

حتليل الدرجات اخلا�ضة بقدرة املوؤ�ض�ضات على التح�ّضن

%20

%35

%45

 ممتاز  جيد   مر�ٍس  

 دون املر�سي   �سعيف جداً 

ال�سوؤال الرئي�س )1(: مدى اإجناز املتدربني:

املهارات  تطوير  من  املتدربون  حققه  ما  مدى  على  ال�ضوؤال  هذا  يركز 

اأن  ظهر  وقد  اإليها،  يطمحون  التي  املوؤهالت  من  اكت�ضبوه  وما  املنا�ضبة، 

اأهداف  حققوا  اأو  املوؤهالت،  على  ح�ضلوا  الذين  املتدربني  عدد  ح�ضر 

التعلم، قد �ضكل حتديًا، بل كان م�ضتحياًل يف بع�س الأحيان، اإذ اأن القليل 

اأداء  م�ضتوى  لقيا�س  ب�ضجالت  حتتفظ  التدريبية  املوؤ�ض�ضات  من  جدًا 

املتدربني، اأما الأكرثية فال حتتفظ باأية بيانات اأ�ضال، اأو حتتفظ ببيانات 

هو  وكما   - ال�ضبب  ولهذا  الريبة،  تثري  درجة  اإىل  دقيقة  اأو غري  ناق�ضة، 

لأكرث من  الرئي�س )1(  ال�ضوؤال  ال�ضكل )33( - مل متنح درجة  مبني يف 

موؤ�ض�ضات  لبقية  وبالن�ضبة  مراجعتها،  متت  التي  التدريب  موؤ�ض�ضات  ثلث 

التدريب، فقد كان م�ضتوى الإجناز »جيدًا« يف ثالث منها و »دون املر�ضي« 

يف ثالث موؤ�ض�ضات اأخرى.

اأعاله؛  املذكور  ال�ضبب  اأهمها  ولكن  لذلك  حمتملة  اأ�ضباب  عدة  هناك 

ال�سكل )33(:

حتليل درجات اإجناز املتدربني 

%15

%35 %35

%15

 ممتاز  جيد   مر�ٍس  

 دون املر�سي   �سعيف جداً  مل متنح درجة 

املتدربني،  تقدم  مبراجعة  التدريب  موؤ�ض�ضات  بع�س  قيام  بعدم  ويتعلق 
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وعدم ت�ضجيل النتائج الفردية التي يحققونها، وقد ظهر ذلك بو�ضوح يف 

الدورات املعتمدة داخليًا والدورات غري املعتمدة، واللتني ت�ضكالن معظم 

ما يتم تقدميه من برامج يف اململكة حاليًا، ويف حالت كثرية جدًا، ُمنح 

تفيد  والتي  الدورات،  ح�ضور  �ضهادات  الق�ضرية  الدورات  يف  املتدربون 

للمهارات  حتقيقهم  من  التاأكد  دون  بنجاح  التدريب  اأكملوا  قد  باأنهم 

با�ضتمرار  املدربون  يراقب  مل  الطويلة،  الدورات  ويف  املطلوبة،  واملعارف 

تغطيته،  عليهم  يجب  وما  اأجنزوه  ما  توثيق  اأو  املتدربني،  تقدم  م�ضتوى 

ملعرفة  الأويل  التقييم  اإجراء  يف  التدريب  موؤ�ض�ضات  غالبية  واأخفقت 

ال�ضابقة،  معارفهم  وتقييم  التدريب،  بدء  عند  املتدربني  قدرات  م�ضتوى 

والتاأكد من اأنهم يلتحقون بالربامج املنا�ضبة مل�ضتوى قدراتهم. 

متت  التي  التدريب  موؤ�ض�ضات  غالبية  اأن  امل�ضجعة،  اجلوانب  بني  ومن 

مراجعتها )12 من 20 موؤ�ض�ضة( تقدم للمتدربني فر�ضًا مالئمة اأو اأف�ضل 

لتطوير مهارات منا�ضبة، وقد وجد املراجعون العديد من الأمثلة اجلّيدة 

ملتدربني متكنوا من تطوير قدراتهم املهنية، واكت�ضبوا الثقة بالنف�س، بل 

ح�ضلوا، يف بع�س الأحيان، على ترقيات بعد ح�ضور الدورات التدريبية. 

م�ضتوى  على  ُحكم  وقد  املتدربني،  ح�ضور  انتظام  لوحظ  عامة،  ب�ضفة 

20 موؤ�ض�ضة تدريبية، ومع  14 من  اأف�ضل يف  اأو  بتقدير »مر�ٍس«  احل�ضور 

من  ت�ضع  حوايل  يف  املتدربني  ان�ضباط  لعدم  جدية  اأمثلة  ظهرت  ذلك، 

من  كبري  عدد  يح�ضر  اإذ  مراجعتها،  متت  التي  التدريب  موؤ�ض�ضات 

متر  ذلك،  ومع  اأحيانا،  اأكرث،  اأو  دقيقة،  ثالثني  ملدة  متاأخرين  املتدربني 

حالت عدم الن�ضباط هذه ب�ضكٍل متكرر دون م�ضاءلة من قبل املدربني، 

ويف اأ�ضوئها توؤدي اإىل اإدارة �ضفية �ضعيفة، اإذ ُيبقي املدربون احلا�ضرين 

اإىل  يوؤدي  مما  املتقاع�ضني،  و�ضول  حلني  انتظار  حالة  يف  املتدربني  من 

ة لذلك اليوم.  الإخفاق يف تغطية مادة التدريب املعدَّ

ال�سوؤال الرئي�س )2(: مدى فعالية التعليم والتدريب:

املوؤ�ض�ضة  تقدمه  الذي  الفعلي  التدريب  بجودة  تتعلق  التي  تعترب اجلوانب 

التدريبية، وجودة تخطيطه وطريقة تقدميه، وكيفية تقييم التعلم؛ تعترب 

جميعها ق�ضايا حمورية لعملية تعلم املتدربني، وبينما ظهر ذلك مب�ضتوى 

»مر�ٍس« يف 70% من موؤ�ض�ضات التدريب التي متت مراجعتها، كما يو�ضح 

يف  املر�ضي«  »دون  تقدير  على  التدريب  حاز  فقد  )34(؛  ال�ضكل  ذلك 

جمموعة اأخرى بلغت ن�ضبتها 25% من موؤ�ض�ضات التدريب. ومن جملة 92 

تقدير  على  منها   %20 ن�ضبة  حازت  مالحظتها؛  متت  تدريبية  ح�ضة 

فقد  ذلك  ومع  »مر�س«.  تقدير  على  بقليل   %50 جتاوزت  ون�ضبة  »جّيد«، 

ظهر ثلث ح�ض�س التدريب تقريبًا يف م�ضتوى »دون املر�ضي«، وهي ن�ضبة 

ت�ضري اإىل وجود ثغرة وا�ضعة مهمة حتتاج اإىل تطوير.

من  قليلة  ن�ضبة  اأن  من  الرغم  فعلى  الإ�ضادة،  ت�ضتحق  جمالت  وهناك 

ال�سكل )34(:

 حتليل درجات فعالية التدري�س والتدريب

%5

%25 %70

 ممتاز  جيد   مر�ٍس  

 دون املر�سي   �سعيف جداً 

اأو التدريب، تبني  اأ�ضاليب التدري�س  املدربني ميلكون موؤهالت مالئمة يف 

اأن املدربني يف جميع احلالت تقريبًا يتمتعون بالكفاءة واخلربة املهنية يف 

مبجال  ترتبط  واقعية  اأمثلة  ي�ضتخدمون  واأنهم  تخ�ض�ضهم،  جمالت 

لدى  والتحفيز  الت�ضويق  وتعزيز  التدريب،  ح�ض�س  لتفعيل  العمل، 

التح�ضري  يتم  التي متت مراجعتها، مل  املعاهد  ت�ضعة من  املتدربني، ويف 

مبا  وا�ضحة  غري  اإما  التعلم  اأهداف  كانت  حيث  كاف،  ب�ضكل  للدرو�س 

موؤ�ض�ضات  ن�ضف  اأكرث من  ويف  املتدربني،  مع  م�ضاركتها  تتم  ل  اأو  يكفي، 

الن�ضاط  تلبية  �ضمان  يف  املدربون  اأخفق  مراجعتها؛  متت  التي  التدريب 

ال�ضفي املطروح لالحتياجات الفردية جلميع املتدربني، ويف حالت كثرية 

جدًا، كان ُيتوقع من املتدربني العمل بنف�س امل�ضتوى ومعدل ال�ضرعة، بغ�س 

متطلبات  اإغفال  يعني  مما  ال�ضابقة،  ومعارفهم  قدراتهم  عن  النظر 

قدرات  حتدي  يتم  ل  بينما  اأكرث،  دعم  اإىل  يحتاجون  الذين  املتدربني 

املتدربني من ذوي القدرات الأعلى ب�ضكل كاٍف.

ن�ضف  يف  مر�ٍس«  »غري  مب�ضتوى  املتدربني  تقييم  طرق  جودة  ظهرت 

عدم  اإىل   - عامة  ب�ضفة   - ذلك  يف  ال�ضبب  ويرجع  التدريب،  موؤ�ض�ضات 

الراجعة  التغذية  عنه  ينتج  مل  وكذلك  كاف،  ب�ضكل  التقييم  �ضمولية 

التف�ضيلية الالزمة مل�ضاعدة املتدربني على التح�ّضن، بل مل يطبق التقييم 

مطلقًا يف بع�س الدورات الق�ضرية، مما يعني اأن املتدربني قد تركوا دون 

توجيه ير�ضدهم اإىل طريقة متكنهم من معرفة م�ضتوى اأدائهم.

لحتياجات  الربامج  تلبية  مدى   :)3( الرئي�س  ال�سوؤال 

املتدربني واأرباب الأعمال:

مالءمة  بفح�س  املراجعة  فرق  تقوم  الرئي�س،  ال�ضوؤال  بهذا  يتعلق  وفيما 

متيزت  وقد  التدريب،  موؤ�ض�ضات  تقدمها  التي  التدريب  برامج  ونطاق 

املوؤ�ض�ضات التدريبية عمومًا يف هذا املجال، حيث ظهرت ن�ضبة 80% منها 

التي مت حتديدها على  القوة  اأف�ضل، وتغلبت جوانب  اأو  مب�ضتوى »مر�ٍس« 

اأرباع  ثالثة  ففي  ملحوظة،  ب�ضورة  تطوير  اإىل  حتتاج  التي  اجلوانب 

واملتدربون  الأعمال  اأرباب  التي متت مراجعتها؛ عرّب  التدريب  موؤ�ض�ضات 

عن م�ضتويات جّيدة من الر�ضا عن نطاق ومالءمة الربامج املتوفرة من 

الناحية املهنية، اإذ ظهرت بع�س الربامج املقدمة - وعلى وجه التحديد 

مركزة  والتاأمني؛  والتجزئة  الت�ضميم،  مثل:  واحل�ضرية،  املتخ�ض�ضة 

املوؤ�ض�ضات  معظم  من  املقدمة  الربامج  من  جدا  والقليل  جيد.  ب�ضكٍل 

التدريبية غري التخ�ض�ضية يقود اإىل موؤهالت معرف بها، ومعتمدة من 

القت�ضادية  الإ�ضراتيجية  لتحقيق  هام  جانب  هذا  اأن  مع  اخلارج، 

تقدم  املعتمدة،  غري  الق�ضرية،  الدورات  هذه  واأكرث  للبحرين،  الوطنية 
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العتمادية  واملهارات احلياتية، وميثل غياب  الإدارة،  برامج يف جمالت 

م�ضارات  تكون  حيث  التدريب،  موؤ�ض�ضات  من  العديد  به  اأقرت  ق�ضورًا 

التقدم يف هذه الربامج حمدودة يف حالت كثرية. 

واأعّدت  الأعمال.  اأرباب  مع  جيدة  عالقات  التدريبية  املوؤ�ض�ضات  اأقامت 

املتطلبات  مع  يتنا�ضب  ب�ضكٍل   - منها  الق�ضرية  خ�ضو�ضًا   - الدورات 

اخلا�ضة بهم، واأظهرت مرونة يف حتديد زمن الدورات، وعلى الرغم من 

ذلك؛ فقد اأجرت قلة من موؤ�ض�ضات التدريب حتلياًل منهجيًا لحتياجات 

الدورات  ب�ضاأن  �ضائبة  قرارات  اإىل  التو�ضل  اأجل  من  املحلي  العمل  �ضوق 

مربرات  تو�ضيح  املعاهد  من  اأقلية  ا�ضتطاعت  وقد  تقدميها،  يجب  التي 

تقدمي الربامج املطروحة. 

واأظهرت موؤ�ض�ضات التدريب التي جاءت يف م�ضتوى »دون املر�ضي« يف هذا 

ال�ضوؤال الرئي�س؛ حمدودية يف نطاق ما تقدمه من برامج، وغياب م�ضارات 

التقدم املنا�ضبة، اأو الفتقار اإىل الرابط فيما يتم تقدميه بوجه عام.

ال�سكل )35(:

حتليل درجات مدى تلبية الربامج لحتياجات املتدربني واأرباب الأعمال

%20%20

%60

 ممتاز  جيد   مر�ٍس  

 دون املر�سي   �سعيف جداً 

ال�سوؤال الرئي�س )4(: مدى دعم املتدربني واإر�سادهم:

مدى  بفح�س  املراجعة  فرق  قامت  فقد  الرئي�س،  ال�ضوؤال  لهذا  وبالن�ضبة 

واإجناز  التقدم  حتقيق  على  املتدربني  م�ضاعدة  يف  املتاح  الدعم  فعالية 

ظهرت  مراجعتها؛  متت  التي  الع�ضرين  املوؤ�ض�ضات  بني  ومن  اأهدافهم، 

حازت  حيث  »مر�ٍس«،  مب�ضتوى  منها  ال�ضاحقة  الأغلبية  يف  الدعم  جودة 

ثالثة اأرباع املوؤ�ض�ضات التي متت مراجعتها على الدرجة 3، وقدمت ثالث 

موؤ�ض�ضات م�ضتوًى جّيدًا من الدعم؛ ويف موؤ�ض�ضتني اأخريني، ظهر الدعم 

املقدم للمتدربني مب�ضتوى »دون املر�ضي«.

جهودًا  املدربون  وبذل  جّيد،  ب�ضكل  مركزًا  الدعم  كان  عامة،  وب�ضفة 

وبعد ح�ض�س  اأثناء  للمتدربني،  الدعم  تقدمي  اأجل  للتواجد من  ملمو�ضة 

الهاتف  طريق  عن  متاحًا  التوا�ضل  كان  وقد  �ضواء،  حد  على  التدريب 

ما  لإدراك  ونتيجة  اأي�ضًا،  ال�ضخ�ضية  واملقابالت  الإلكروين  والربيد 

و�ضعت  الوقت؛  تنظيم  حيث  من  املتدربني  احتياجات  تعار�س  يتطلبه 

معظم املوؤ�ض�ضات التدريبية ترتيبات جيدة للمتدربني متكنهم من متابعة 

ح�ض�س التدريب وتعوي�س ما فاتهم منها، وعلى الرغم من ندرة الإر�ضاد 

املهني املنتظم؛ فقد قدم املدربون امل�ضاعدة غري الر�ضمية اجليدة يف هذا 

اجلانب، وقد وظف بع�ضهم عالقاته املهنية بفعالية يف م�ضاعدة املتدربني 

يتعلق  فيما  املتوافرة  املعلومات  وظهرت  التوظيف،  فر�س  على  للح�ضول 

ومع  اإىل حد كبري،  »مر�ٍس«  التقدم مب�ضتوى  وم�ضارات  الدورات  باختيار 

�ضبكة  على  التدريب  ملوؤ�ض�ضات  الإلكرونية  املواقع  جودة  تفاوتت  ذلك، 

وا�ضحة  معلومات  بتقدمي  املواقع  هذه  اأف�ضل  متيزت  حيث  الإنرنت، 

بل  حتديث،  دون  اأخرى  مواقع  ظلت  بينما  ال�ضتخدام،  و�ضهلة  ومفيدة 

حوت معلومات غري دقيقة.

ال�سكل )36(:

حتليل درجات الدعم للمتدربني
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 ممتاز  جيد   مر�ٍس  

 دون املر�سي   �سعيف جداً 

كان جمال ال�ضحة وال�ضالمة باعثًا على خماوف جدية، ففي اأكرث من ن�ضف 

، ويف اأ�ضواأ احلالت، 
»
غري مالئم

«
موؤ�ض�ضات التدريب ا�ضتحق هذا املجال تقدير 

ظهرت اأدلة على ممار�ضات غري اآمنة، وتقييم غري مالئم للمخاطر، و�ضعف 

يف �ضيانة املعدات احليوية، مثل مطافئ احلريق، ويف بع�س موؤ�ض�ضات التدريب 

الأخرى - وعلى الرغم من تطبيقها اإجراءات ال�ضحة وال�ضالمة الأ�ضا�ضية - 

كانت �ضيا�ضاتها يف ال�ضحة وال�ضالمة اإما غري وا�ضحة ب�ضكل كاٍف، واإما اأن 

م�ضاركتها مع املوظفني اأو املتدربني غري فعالة. 

 ال�سوؤال الرئي�س )5(: مدى فعالية القيادة والإدارة يف رفع

اإجناز جميع املتدربني ودعمهم:

اإن وجود القيادة والإدارة الفعالة، التي تركز على اإجناز وخربات املتدربني 

اأمر مهم لنجاح التدريب. لذلك، فاإن ما يبعث على القلق اأن جوانب ال�ضعف 

لدى القيادة والإدارة تفوق ب�ضكٍل ملحوظ جوانب القوة يف 60% من موؤ�ض�ضات 

وينح�ضر   ،)37( ال�ضكل  ذلك  يو�ضح  كما  مراجعتها،  متت  التي  التدريب 

وبوجه  املوظفني.  وتوزيع  التوظيف  جمال  يف  متكرر  وب�ضكٍل  اجليد  الأداء 

التدريب عمليات �ضارمة لالختيار، حيث مت  موؤ�ض�ضات  ا�ضتخدمت  عام، 

يف معظم احلالت و�ضع �ضقف عال للمعايري فيما يتعلق مب�ضتوى املوؤهالت 

الأكرث  التدريب  موؤ�ض�ضات  اأجرت  املدربني.  لتوظيف  املطلوبة  الأكادميية 

جناحًا تقييمًا مبا�ضرًا و�ضاماًل ملهارات املر�ضحني املحتملني للوظائف وذلك 

مبالحظتهم حتت التجربة يف ح�ضة تدريبية، ومع هذا، مل تتم مراقبة اأداء 

املوظفني بعد تعيينهم ب�ضكل كاف ودقيق، ومل تقم بع�س موؤ�ض�ضات التدريب 

ببع�س  اأخرى  موؤ�ض�ضات  قامت  وبينما  اإطالقًا،  املدربني  مبالحظة 

املالحظات، اإل اأن ذلك مت ب�ضكٍل ع�ضوائي وب�ضورة غري منتظمة، واأخفقت 

بالتايل يف تقدمي التغذية الراجعة الوا�ضحة والتطويرية للمتدربني، اأو يف 

�ضمان معاجلة جوانب ال�ضعف التي كان قد مت حتديدها، هذا با�ضتثناء قلة 

قليلة من موؤ�ض�ضات التدريب التي نفذت املالحظات التي متت ب�ضكل منظم، 

فحققت حت�ضنا ملحوظا.
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ال�سكل )37(:

 حتليل درجات فعالية القيادة والإدارة يف رفع اإجناز جميع املتدربني ودعمهم

%60

%10

%30

 ممتاز  جيد   مر�ٍس  

 دون املر�سي   �سعيف جداً 

ومن اأجل اإدارة ما يتم تقدميه بفعالية، ورفع امل�ضتويات، وتعزيز التح�ّضن؛ 

يتحتم على موؤ�ض�ضات التدريب فهم م�ضتويات اأدائها والتحقق منها، وقد 

لوحظ اأن غالبية كبرية من املوؤ�ض�ضات التي متت مراجعتها تفتقر اإىل هذه 

البيانات  اإما لالإخفاق يف جمع  ال�ضبب يف ذلك  املعلومات املهمة، ويرجع 

يجمع  ما  با�ضتخدام  الكراث  لعدم  اأو  املتدربني،  باإجنازات  تتعلق  التي 

من بيانات يف مراقبة الأداء مع مرور الوقت، وينطبق هذا احلكم على ما 

جمع  يف  منتظم  غري  بني  ما  فهي  التدريب،  موؤ�ض�ضات  من   %60 ن�ضبته 

التغذية الراجعة من املتدربني واأرباب الأعمال، وبني خمفق يف ا�ضتخدام 

املعلومات التي جمعها ب�ضورة فعالة. 

وخطط  ال�ضراتيجي،  التخطيط  يفتقد  اأن  ي�ضتغرب  ل  عليه،  وبناء 

وبينما  التدريب،  60% من عينة موؤ�ض�ضات  ن�ضبته  الفعالية فيما  التح�ضني 

كانت الإدارة قادرة على و�ضف روؤيتها ور�ضالتها، فاإن ذلك - ويف حالت 

كثرية - مل يكن مركزًا على خربات واإجنازات املتدربني ب�ضكٍل كاٍف، ويف 

الأهداف  اإىل  وتفتقر  كاٍف،  ب�ضكٍل  مف�ضلة  اخلطط  تكن  مل  الغالب، 

والر�ضالة،  الروؤية  حتقيق  ل�ضمان  الالزمة  الزمنية  والأطر  الوا�ضحة 

وتعزيز التح�ضني امل�ضتمر.

التدريب تقييم جودة ما  ُيطلب من موؤ�ض�ضات  اإطار عملية املراجعة،  ويف 

تقدمه، باتباع ذات الإطار واملعايري امل�ضتخدمة يف الإطار العام للمراجعة، 

القوة،  جوانب  اإدراج  ثم  ومن  الذاتي،  التقييم  ا�ضتمارة  يف  ذلك  وتقدمي 

من  �ضوؤال  لكل  املمنوحة  والدرجات  تطوير،  اإىل  حتتاج  التي  واجلوانب 

الأ�ضئلة الرئي�ضة، والفعالية بوجه عام والقدرة على التح�ّضن. 

لالأدلة  الأهمية  غاية  يف  جانبًا  الذاتي  التقييم  ا�ضتمارة  دقة  وتعترب 

التقييم  عملية  ت�ضكل  لذا  والإدارة،  القيادة  على  احلكم  يف  امل�ضتخدمة 

املهني  التدريب  موؤ�ض�ضات  مراجعة  وحدة  عقدت  وقد  حتديًا،  الذاتي 

التقييم،  عملية  على  التدريب  موؤ�ض�ضات  لتدريب  العمل  ور�س  من  العديد 

الإعداد  فرة  خالل  انفراد  على  للموؤ�ض�ضات  الدعم  بتقدمي  قامت  كما 

التقييم  ا�ضتمارات  معظم  افتقرت  ذلك؛  من  الرغم  وعلى  للمراجعات، 

ومل  متكررة،  ب�ضورة  وا�ضحة  غري  اأحكامًا  وت�ضمنت  للتف�ضيل،  الذاتي 

كونه  من  اأكرث  »النوايا«  عن  يعرب  بيانًا  عك�ضت  اإذ  اأدلة،  اأية  اإىل  ت�ضتند 

عر�ضًا مو�ضوعيًا لالأداء. ويف كل عملية من عمليات املراجعة، حدد فريق 

ا�ضتمارة  اأغفلتها  التي  لتلك  تطوير  اإىل  حتتاج  التي  اجلوانب  املراجعة 

التقييم الذاتي.

الدقة يف  كبريًا من عدم  قدرًا  اأي�ضًا  الذاتي  التقييم  ا�ضتمارات  ت�ضمنت 

عمدت  حيث   ،)38( ال�ضكل  يف  ذلك  يظهر  كما  املقرحة،  الدرجات 

موؤ�ض�ضات التدريب اإىل املبالغة يف تقييم جودة ما تقدمه ب�ضكٍل ملحوظ، 

ويف اأ�ضواأ مثال على ذلك، منحت اإحدى موؤ�ض�ضات التدريب نف�ضها تقدير 

»ممتاز« يف جميع اجلوانب، بينما حكم عليها فريق املراجعة بتقدير »غري 

مالئم«، وعلى الرغم من اأن الجتاه العام اأقل حدة من ذلك، لكن لوحظ 

بني  ومن  كبري،  ب�ضكٍل  اجلوانب  جميع  يف  املو�ضوعية  اإىل  التقييم  افتقار 

 %8 ن�ضبة  التدريب، كانت  الفردية املقرحة من قبل موؤ�ض�ضات  الدرجات 

بدرجة  التقدير  يف  مبالغة  فيها  كانت  منها   %45 ويف  دقيقة،  فقط  منها 

موؤ�ض�ضات  منحت  احلالت  من   %10 ويف  بدرجتني،   %37 ويف  واحدة، 

اإىل  الفتقار  وهذا   – الفعلي  امل�ضتوى  من  اأكرث  درجات  ثالث  التدريب 

الدقة اأمر يدعو اإىل القلق.

ال�سكل )38(:

حتليل الدرجات املتوافرة للتقييم الذاتي مقارنة بالدرجات الفعلية املمنوحة

 مبالغة يف التقدير  التقدير نف�سه   دون م�ستوى التقدير 
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بوجه عام

القدرة على 

التح�ّضن

امللخ�س والتو�سيات:

ال�ضنة  خالل  جمعها  مت  التي  املهمة  الأدلة  قاعدة  اإليه  ت�ضري  ما  بح�ضب 

متتلك  التدريب  موؤ�ض�ضات  معظم  فاإن  املهنية؛  املراجعات  من  الأوىل 

تفّعل  منها  قلة  ولكن  املتدربني،  احتياجات  لتلبية  الالزمة  الإمكانات 

من  جمموعة  اإىل  مراجعة  كل  وتف�ضي  مثلى،  بطريقة  ا�ضتخدامها 

التدريب.  مبوؤ�ض�ضة  اخلا�ضة  الظروف  مع  لتتالءم  تو�ضع  التي  التو�ضيات 

وفيما يلي جمموعة من التو�ضيات تتوافق مع احتياجات غالبية موؤ�ض�ضات 

التدريب لإحداث  ا�ضتخدامها من قبل جميع موؤ�ض�ضات  التدريب، وميكن 

تاأثري جّيد. 

 ● تـجـد كـل مـوؤ�ضـ�ضـة مـن مـوؤ�ضـ�ضـات الـتـدريـب مـا تـحـتـفـي بـه مـن هـذه 

النجاح يف  لتحقيق  الزاوية  ذلـك حجر  يـكـون  اأن  ويـجـب  الـتو�ضـيـات، 

يتمتعون  مدربني  التدريب  موؤ�ض�ضات  معظم  متتلك  فمثاًل،  امل�ضتقبل، 

باخلربة ومن ذوي الكفاءة، ولكي يوؤدي املدربون دورهم بفعالية اأكرث، 

ب�ضورة  اأدائهم  مالحظة  خالل  من  الدعم  على  يح�ضلوا  اأن  يجب 

ب�ضكل جيد  تركز  التي  التطوير  التقييم، وخطط  منتظمة، ومن خالل 

على رفع كفاءة املوظفني.

 ● لن يكون يف و�ضع الإدارة تعزيز عملية التح�ضني ما مل تكن على دراية 

اأكرب  اجلانب  هذا  وميثل  الأول،  املقام  يف  احلايل  الأداء  جودة  مبدى 
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املعتمدة،  الدورات غري  التي تقدم  التدريب  اأمام موؤ�ض�ضات  التحديات 

ومع ذلك، فقد و�ضعت وحدة مراجعة موؤ�ض�ضات التدريب املهني نظامًا 

يتيح لتلك املوؤ�ض�ضات جمع بيانات الأداء لكل الدورات، بغ�س النظر عن 

اأولوياتها،  اأن ت�ضعه الإدارة يف  اأو طريقة العتماد، ومن املهم  طولها، 

الإجناز  م�ضتوى  على  للتعرف  املنتظمة،  املمار�ضة  من  جزءًا  وجتعله 

واجتاهاته، �ضواء كان ذلك لكل برنامج ب�ضكٍل منفرد، اأو يف جميع ما 

تقدمه املوؤ�ض�ضة. 

خمتلفة،  بيئات  من  املهني  التدريب  بربامج  امللتحقون  املتدربون   ● ياأتي 

وقدراتهم – اإىل حد كبري – متباينة لذلك ، فالواجب – دون اعتبار 

الفردية،  احتياجاتهم  وتقدير  حتديد   - بها  امللتحق  الدورة  لنوع 

على  امل�ضاركني  جميع  ح�ضول  ل�ضمان  التدريب  حل�ض�س  والتخطيط 

فر�س جناح مت�ضاوية. 

غايته  اإن  بل  املطاف؛  نهاية  ذاته  حد  يف  يعني  ل  املهني  التدريب   ● اإن 

النهائية هي �ضمان اأن يح�ضل اأرباب الأعمال، و�ضوق العمل على القوى 

البيئة  للمناف�ضة يف  اإليها  يحتاجون  التي  باملهارات  تتمتع  التي  العاملة 

القت�ضادية الن�ضطة، وقد يكون للدورات الق�ضرية يف جمالت الإدارة 

ق�ضرية  فوائد    - الدورات  اأكرث  حاليا  ومتثل   – احلياتية  واملهارات 

الأجل للمتدربني، واأرباب الأعمال، وموؤ�ض�ضات التدريب؛ ولكنها ل تلبي 

على  ويجب  الطويل،  املدى  على  املهارات  لتطوير  البحرين  احتياجات 

موؤ�ض�ضات التدريب اأن ت�ضع يف العتبار - بدقة - ما اإذا كانت الربامج 

واأكرثها  اخليارات  اأف�ضل  هي  امل�ضتقبلية  اخلطط  اأو  تقدمها،  التي 

لتو�ضعة  املوؤ�ض�ضات طرقا  تلك  اأن جتد  يجب  وب�ضفة خا�ضة،  مالءمة، 

على  املتدربني  من  اأكرب  ن�ضبة  حت�ضل  لكي  املعتمدة،  الربامج  نطاق 

املوؤهالت املطلوبة، اإ�ضافة اإىل تطوير ما لديهم من مهارات. 

 ● ينبغي اأن تتبع موؤ�ض�ضات التدريب طريقة اأكرث حر�ضًا يف تطبيق عملية 

وو�ضع  ومو�ضوعية،  منهجية  خطة  وفق  اأدائها  وتقييم  اجلودة،  �ضمان 

خطط مدرو�ضة ومف�ضلة للتح�ضني يتم حتديثها ب�ضكٍل منتظم، ويجب 

اأن ينعك�س ذلك احلر�س على عملية التقييم الذاتي بحيث تكون �ضاملة 

يتم  دقيقة  ذاتي  تقييم  ا�ضتمارات  ا�ضتكمال  عن  ت�ضفر  ومو�ضوعية، 

حتديثها ب�ضكٍل منتظم. 





ت التعليم العالي
وحدة مراجعة أداء مؤسسا
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العالي: 

مــقــدمــة:

هي  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  لوحدة  الرئي�ضة  املهمة  اإن 

باأداء  الوحدة  وتقوم  البحرين،  العايل يف  التعليم  موؤ�ض�ضات  تقييم جودة 

اجلودة  مراجعات  من  نوعني  اإجراء  خالل  من  بها،  املنوطة  املهمات 

الربامج  ومراجعة  العايل،  التعليم  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  وحتديدًا: 

الأكادميية، والتي ُتنفذ ب�ضفافية تامة ووفقًا لأف�ضل املمار�ضات الدولية. 

وفيما يتعلق باملراجعات املوؤ�ض�ضية؛ تقوم الوحدة باإجراء مراجعة اجلودة 

العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  جلميع  وذلك  بالكامل،  التعليمية  املوؤ�ض�ضة  يف 

التي تزاول اأن�ضطتها يف البحرين. وُت�ضكل جلنة املراجعني من اخلرباء يف 

ترتيبات �ضمان اجلودة  فعالية  بتقييم  تقوم  والتي  العايل،  التعليم  قطاع 

والتي  �ضلفًا،  املحددة  اجلودة  موؤ�ضرات  من  جمموعة  مقابل  املوؤ�ض�ضة  يف 

ميكن من خاللها حتديد جوانب القوة، واجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير 

يف املوؤ�ض�ضة. 

على  تركز  متخ�ض�ضة  ممار�ضة  الأكادميية  الربامج  مراجعة  تعترب 

ترتيبات �ضمان اجلودة يف الربامج الأكادميية احلالية، �ضواء يف تخ�ض�س 

الربامج  مراجعة  عملية  وُتنفذ  حمددة،  مو�ضوعات  جمال  يف  اأو  بعينه، 

حمددة  موؤ�ضرات  با�ضتخدام  املراجعني  من  جلنة  قبل  من  الأكادميية 

برنامج  يف  الدنيا  ال�ضروط  توافر  ت�ضمن  دولية  مقايي�س  اإىل  ت�ضتند 

يح�ضل  املعايري  هذه  الأكادميي  الربنامج  ا�ضتوفى  ومتى  معني،  اأكادميي 

على حكم باأنه »يبعث على الثقة«.

موؤ�س�سات التعليم العايل:

عاٍل  تعليم  موؤ�ض�ضة   16 هناك  كانت   ،2009-2008 الأكادميية  ال�ضنة  يف 

اأربع موؤ�ض�ضات تعليمية حكومية تزاول  اأن�ضطتها يف البحرين؛ منها  تزاول 

البحرين،  جامعة  وهي:  البحرين،  مملكة  حكومة  من  بدعم  اأن�ضطتها 

اأما  لل�ضرطة.  امللكية  العلوم ال�ضحية، والكلية  وبوليتكنك البحرين، وكلية 

قائمة  خا�ضة  تعليمية  موؤ�ض�ضات  فهي  الأخرى  ع�ضرة  الثنتا  املوؤ�ض�ضات 

بع�ضها  يعترب  فيما  بحرينيون،  ميلكها  تعليمية  موؤ�ض�ضات  ومنها  بذاتها، 

 2008 �ضبتمرب  �ضهر  ما بني  الفرة  اأجنبية. ويف  تعليمية  ملوؤ�ض�ضات  فروعًا 

و�ضهر دي�ضمرب 2010، �ضتقوم وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل 

باإجراء عملية مراجعة اجلودة املوؤ�ض�ضية جلميع موؤ�ض�ضات التعليم العايل 

ال�ضت ع�ضرة التي تزاول اأن�ضطتها يف البحرين. )راجع ال�ضكل 39(. 

2008 عندما  بداأت دورة مراجعة اجلودة املوؤ�ض�ضية الأوىل يف �ضهر مايو 

ال�ضنة  خالل  مراجعتها  املعتزم  ال�ضبع  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  ا�ضتلمت 

الأكادميية 2008-2009، اإخطارًا بجدول املراجعة )راجع ال�ضكل 40(.

ال�سكل )39(:

موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف البحرين

%75

%25

 12 موؤ�س�سة تعليمية خا�سة   4 موؤ�س�سات تعليمية بتمويل حكومي 

ال�سكل )40(:

الن�ضبة املئوية للموؤ�ض�ضات التعليمية املعتزم مراجعتها خالل ال�ضنوات الأكادميية 2011-2008

%44

%25

%31

 ال�سنة الأكادميية 2009/2008 ) 7 موؤ�س�سات تعليم عاٍل(

 ال�سنة الأكادميية 2010/2009 ) 5 موؤ�س�سات تعليم عاٍل(

 ال�سنة الأكادميية 2011/2010 )4 موؤ�س�سات تعليم عاٍل(

مت تنظيم جمموعة من ور�س العمل لبناء قدرات موؤ�ض�ضات التعليم العايل 

ال�ضبع من قبل اأحد اخلرباء الدوليني ومدير وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات 

توفري  هو  العمل  ور�س  تنظيم  من  الغر�س  وكان  امل�ضئول،  العايل  التعليم 

املعلومات مل�ضاعدة هذه املوؤ�ض�ضات يف اإعداد حمفظة املراجعة التي تتكون 

من تقرير التقييم الذاتي والأدلة الثبوتية، كما يوؤّمن مدير وحدة مراجعة 

اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل امل�ضئول قيام املوؤ�ض�ضة باإجراء ال�ضتعدادات 

الكافية للزيارة امليدانية من قبل جلنة املراجعة. 

وبالن�ضبـة لعمليات مراجعة اجلـودة املـوؤ�ض�ضـيـة ال�ضـبـع التـي نـفـذت خـالل 

الـ�ضـنـة الأكـاديـمـيـة 2008-2009، فـقـد تـم تـ�ضكـيـل لـجـان مـن الـخـبـراء 

ومت  املراجعات،  لإجراء  العايل  التعليم  جمال  يف  والدوليني  الإقليميني 

تقدمي تقرير التقييم الذاتي الأول بتاريخ 4 �ضبتمرب 2008، فيما مت اإجراء 

الزيارة امليدانية يف الفرة من 9-13 نوفمرب 2008. 

مراجعة موؤ�س�سات التعليم العايل:

حتى يت�ضنى �ضمــان الـم�ضــاءلة العــامــة عــن جــودة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم 

باإعداد  امليدانية  الزيارة  اإجراء  اأعقاب  يف  املراجعة  جلنة  تقوم  العايل؛ 

يتم  ما  تعزيز جودة  للموؤ�ض�ضة يف  امل�ضاعدة  يقدم  والذي  املراجعة  تقرير 

للتعليم والتعلم، والبحوث، وم�ضاركة  الرئي�ضة  اإطار املهام  تقدميه �ضمن 

املجتمع، وكذلك م�ضاعدة املوؤ�ض�ضة عمومًا يف موا�ضلة م�ضار التح�ضني.

حتتوي التقارير على اأحكام عن ترتيبات �ضمان اجلودة لكل موؤ�ض�ضة من 

ت�ضكل  التي  الت�ضعة  باملو�ضوعات  يتعلق  فيما  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات 
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هذه  وت�ضدر  اأدناه.   )41( ال�ضكل  يف  املو�ضح  ح�ضب  موؤ�ضرًا   25 جميعًا 

التي  )اجلوانب  وتاأكيدات  القوة(،  )جوانب  تزكيات  �ضكل  يف  الأحكام 

التقييم  املوؤ�ض�ضة من خالل عملية  اإليها  والتي تو�ضلت  اإيل تطوير  حتتاج 

الذاتي( وتو�ضيات )اجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير والتي تو�ضلت اإليها 

املوؤ�ض�ضة،  يف  القوة  جوانب  جميع  حتديد  يعني  مما  املراجعة(  جلنة 

واجلوانب التي حتتاج اىل حت�ضني.

ال�سكل )41(:
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حتليل نتائج عمليات مراجعة موؤ�س�سات التعليم العايل:

اإجراء  مت  التي  ال�ضبع  املوؤ�ض�ضية  اجلودة  مراجعة  عمليات  اأ�ضل  ومن 

الزيارات امليدانية لها، توجد جوانب مماثلة بحاجة ما�ضة اإىل التح�ضني، 

اأفراد.  مل�ضتثمرين  مملوكة  خا�ضة  موؤ�ض�ضات  هي  املوؤ�ض�ضات  هذه  وجميع 

ومن بني تقارير مراجعة اجلودة املوؤ�ض�ضية ال�ضتة املن�ضورة حتى الآن، مل 

حت�ضل موؤ�ض�ضتان منها على اأية تزكية )التزكية ت�ضري اإىل ممار�ضة جيدة 

وا�ضحة تتجاوز التوقعات املن�ضو�س عليها يف املوؤ�ضر، والتي متثل يف راأي 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل اأهمية خا�ضة(. 

 

من ناحية اأخرى، حازت املوؤ�ض�ضات التعليمية الأربع الأخرى على 18 تزكية 

موزعة فيما بينها، وتتمحور - عمومًا - حول م�ضاندة الطلبة. وهيئة التدري�س 

املوؤهلة جيدًا وامللتزمة جتاه كل من املوؤ�ض�ضة والطلبة. وقد حازت موؤ�ض�ضتان 

على تزكيات ب�ضاأن دعم هيئة التدري�س، بينما حازت موؤ�ض�ضتان على تزكيات 

ب�ضاأن هياكل احلوكمة والإدارة اجليدة.

ميكـــن توزيـــع املو�ضـــوعات التي ُوجـــدت بحاجة اإىل حت�ضـــني اإىل خم�ضـــة 

جوانب اأ�ضا�ضـــية حتديـــدًا وهي: )1( الر�ضـــالة والتخطيـــط واحلوكمة يف 

املوؤ�ض�ضـــة. )2( اإدارة اجلـــودة واملعايـــري الأكادميية. )3( جـــودة التعليم 

نتناولهـــا  امل�ضـــاركة يف املجتمـــع. و�ضـــوف  البحـــث. )5(  والتعلـــم. )4( 

بالتف�ضـــيل يف الأق�ضـــام التاليـــة، ولكـــن قبل هـــذا، ل بد مـــن مالحظة اأن 

الكثري من موؤ�ض�ضـــات التعليم العايل اخلا�ضـــة تفتقر - على نحو خطري - 

اإىل البنيـــة التحتيـــة للمقـــار، مـــن حيـــث املبـــاين، وامل�ضـــاحات املطلوبة، 

واملكتبـــات فيمـــا يتعلق بالكتب واملجـــالت واملوارد الإلكرونيـــة، كما تعترب 

تقنيـــة املعلومات اأحد جوانب ال�ضـــعف يف هذه املوؤ�ض�ضـــات، لذا يتعنّي على 

املوؤ�ض�ضـــات ال�ضـــري قدمًا يف خططهـــا الرامية اإىل بناء مقـــار جديدة لها، 

وحتـــى يتم ت�ضـــغيل مقار جديدة تفـــي بالغر�س الذي تاأ�ض�ضـــت لأجله هذه 

املوؤ�ض�ضات؛ فاإن جودة بيئة التعليم والتعلم �ضتكون حمل جدال.

الر�ضالة والتخطيط واحلوكمة يف املوؤ�ض�ضة

اأوًل: معظم اجلامعات لديها ن�ضو�س روؤية ور�ضالة، بيد اأنه ل يوجد اأي ربط 

- يف الغالب - بني طريقة ت�ضمني هذه الن�ضو�س يف هوية املوؤ�ض�ضة وثقافتها 

والتخطيــــط للمهــــام الرئي�ضــــة لها، عــــالوة على ذلــــك؛ فقد مت اإعــــداد هذه 

الن�ضــــو�س من قبل ُمالك اأو روؤ�ضــــاء اجلامعات، ولي�س نتيجة لعملية ت�ضــــاور 

مع اجلهات ذات العالقة، مما كان له تاأثري �ضــــلبي على اأخالقيات املوؤ�ض�ضة، 

بل - يف اأغلب الأحيان - على جودة بيئة التعليم والتعلم يف املوؤ�ض�ضة. 

ثانيًا: هناك اإبهام بني هياكل حوكمة اجلامعات واإدارتها، وتوجد يف بع�س 

موؤ�ض�ضـــات التعليـــم العـــايل، التـــي متـــت مراجعتهـــا، هيـــاكل حوكمة غري 

منا�ضـــبة، وفيما يتم ت�ضـــكيل جمل�س الأمناء من قبل اجلامعات، تكون هذه 

املجال�ـــس غـــري ن�ضـــطة يف اأغلـــب الأحيان، خالفـــا ملا يجب علـــى جمال�س 

الأمناء من عقد اجتماعات ب�ضـــفة منتظمة حتى يت�ضـــنى لهـــا اأداء الدور 

املنـــوط بهـــا فيما يتعلـــق بو�ضـــع الإ�ضـــراتيجيات، ومراقبة جـــودة ما يتم 

تقدميه يف املهام الثالث الرئي�ضـــة للموؤ�ض�ضـــة، ف�ضاًل عن ذلك، ويف بع�س 

احلـــالت التـــي تكـــون اجلامعة فيها ملـــكًا ملالـــك واحد؛ يكون �ضـــاحب اأو 

�ضـــاحبة هـــذه اجلامعة هو الرئي�س، ممـــا يعني الطم�ـــس الكامل للحوكمة 

املوؤ�ض�ضية اجليدة والإدارة اجليدة اأي�ضًا. 

 

ثالثًا: اأبدت جلان املراجعة خماوفها ب�ضاأن عدم بلورة املمار�ضات الإدارية 

يف �ضكل اإجراءات ر�ضمية تت�ضم بال�ضفافية وال�ضمولية، بل الأهم من ذلك؛ 

اكت�ضفت جلان املراجعة عدم التوا�ضل بني »الإدارة التنفيذية« والعمداء، 

، لن حت�ضل املوؤ�ض�ضات على ال�ضتفادة الكاملة من تعيني عمداء  ومن ثمَّ

الكليات ما مل ُت�ضكل هياكل اإدارية مالئمة يكون العمداء اأع�ضاء دائمني 

فيها، وكذلك متكينهم من ممار�ضة م�ضوؤولياتهم، والتي يجب اأن تت�ضمن 

�ضيطرتهم على امليزانية اخلا�ضة بالكليات التي يراأ�ضونها. 

رابعًا: اأبدت جلان املراجعة خماوفها ب�ضاأن عدم وجود تخطيط اإ�ضراتيجي 

لبيئة  الرئي�ضة  للمهام  والتخطيط  املوارد،  وتخ�ضي�س  امليزانية،  بني  يربط 

التعليم والتعلم، والبحوث وم�ضاركة املجتمع، ويف الكثري من حالت املوؤ�ض�ضات 

ذات امللكية الفردية، يتم اإعداد واإدارة امليزانية من قبل الرئي�س من دون اأية 

معطيات من الأع�ضاء اأو املوظفني الآخرين اأو جمل�س الأمناء )اإن وجد(. 

وبوجه عام، مل حت�ضل جلان املراجعة على دليل عن الآليات التي تربط بني 

التخطيط، واملوارد، وتنفيذ ومراقبة امل�ضروع الأكادميي ب�ضورة متجان�ضة. 

اأ�ضا�ٌضي  اأمٌر  املوارد  والتخطيط وتخ�ضي�س  الربط بني �ضمان اجلودة  اإن 

على  يجب  ثم،  ومن  والتعلم،  التعليم  جودة  عن  التنازل  عدم  ل�ضمان 

خالل  من  ينعك�س  املوارد  وتخ�ضي�س  للتخطيط  نظام  اإعداد  اجلامعات 

التزام املوؤ�ض�ضة جتاه حت�ضني جودة بيئة التعليم والتعلم يف براجمها املقدمة، 

واأن تويل - عند اللزوم - العناية اخلا�ضة بربامج الدرا�ضات العليا، اإ�ضافة 

اإىل بيئة التعليم والتعلم الأرحب، فاإن الإخفاق يف القيام بهذه الأمور ُيعدُّ 

خطرًا يع�ضف بالربامج واملعايري الأكادميية و�ضمعة املوؤ�ض�ضات. 

على  اأدلة  مراجعتها،  متت  التي  ال�ضبع  املوؤ�ض�ضات  من  قلة  قدمت  لقد 

املعايري  و�ضع  يف  ا�ضتخدامها  مت  التي  املنا�ضبة  اخلارجية  املقاي�ضة 

والتعلم،  التعليم  برامج  يف  املوؤ�ض�ضة  اأداء  م�ضتوى  لقيا�س  اأو  الأكادميية، 

ويجب على اأية جامعة حتديد املوؤ�ض�ضات املماثلة على ال�ضعيدين الإقليمي 

املقام  يف  لنف�ضها  الأكادميية  املقايي�س  و�ضع  لها  يت�ضنى  حتى  والدويل، 

حت�ضني  يف  املقايي�س  حتديد  اأن�ضطة  نتائج  ا�ضتخدام  �ضمان  ثم  الأول، 

جودة التعليم والتعلم، والبحوث وم�ضاركة املوؤ�ض�ضة يف املجتمع.
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نظم  تطبيق  دون  اأن�ضطتها  تزاول  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  فاإن  واأخريًا، 

معلومات الإدارة عمومًا، ومن ثم يتم اتخاذ القرارات الأكادميية على اأ�ضا�س 

الأف�ضلية الفردية اأو اجلماعية، ولي�س ا�ضتنادًا اإىل املعلومات املتوافرة من 

البيانات  الثقة يف  نطاق  على  بظالله  يلقي  به، مما  املعمول  الإدارة  نظام 

امل�ضتخدمة يف التخطيط املوؤ�ض�ضي لهذه املوؤ�ض�ضات، عالوة على ما تقدم، ل 

ا�ضتخدامها يف حتديد وتقدمي  للموؤ�ض�ضة  تتوفر معلومات ذات قيمة ميكن 

امل�ضاندة للطلبة ذوي امل�ضتوى الأقل، ومتابعة ن�ضب النجاح يف جميع برامج 

اأ�ضاليب  بع�س  توجد  وفيما  املوؤ�ض�ضات،  هذه  تقدمها  التي  والتعلم  التعليم 

التقييم با�ضتخدام البيانات؛ فاإن عدم توافر قاعدة البيانات املوثوق بها لغر�س 

العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  املنتظمة يف جميع  الأداء  اإجراء عمليات مراقبة 

ُيعترب اأحد اجلوانب التي تثري املخاوف اجلمة، وتتطلب العناية الفائقة بها.

اإدارة اجلودة واملعايري الأكادميية

رفع  البحرين  يف  اخلارجية  اجلودة  مراجعة  عمليات  بدء  عن  جنم  لقد 

لإدارة  اجليدة  املمار�ضات  تطبيق  اإىل  واحلاجة  اجلودة،  ب�ضمان  الوعي 

جلان  اجلامعات  معظم  �ضكلت  وقد  العايل،  التعليم  موؤ�ض�ضات  يف  اجلودة 

�ضمان اجلودة فيها، فيما قام بع�ضها بتاأ�ضي�س وحدات �ضمان اجلودة، ومع 

هذا، ما تزال ترتيبات �ضمان اجلودة يف مراحل التطوير الأوىل لها، ومن 

ثم، فاإن تاأثريها على هذه املوؤ�ض�ضات حمدود. 

وفيما تتبنى الإدارة - يف معظم املوؤ�ض�ضات - اللتزام جتاه جودة التعليم؛ 

الوا�ضح مل�ضطلح  امل�ضرك  الفهم  بيان  املوؤ�ض�ضات يف  اأخفقت غالبية  فقد 

»جودة التعليم«، وذلك بدءًا من م�ضوؤويل الإدارة، و�ضوًل اإىل الفئات الأخرى 

من املوظفني يف جميع اأق�ضام املوؤ�ض�ضة، ويبدو اأن املناق�ضات يف �ضاأن جودة 

ملجل�س  اخلارجية  ال�ضراطات  ا�ضتيفاء  حول  كبري  ب�ضكل  تتمحور  التعليم 

التعليم العايل، ووحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف الهيئة، ومن 

املوؤّمل اأن تتحول اجلامعات من �ضلوك اللتزام اإىل ثقافة حت�ضني اجلودة، 

ولأجل القيام بهذا الأمر، ميكن للموؤ�ض�ضات الأخذ بالعتبار النخراط يف 

للجامعة،  »اجلودة«  تعنيه  ما  ب�ضاأن  العالقة  ذات  اجلهات  مع  املناق�ضات 

وينبثق عن ذلك وجوب تطوير اإطار عمل ل�ضمان اجلودة، ت�ضتند اإليه عملية 

تنفيذ خطة اجلودة يف جميع املهام الرئي�ضة للجامعة.

التعليم والتعلم

والتعلم،  للتعليم  متكامل  عمل  اإطار  بتطوير  اجلامعات  من  اأي  تقم  مل 

م�ضفوعًا بخطة للتنفيذ، ومل حتدد الآليات الرئي�ضة لتح�ضني اجلودة مثل: 

على  �ضواء  بو�ضوح  النجاح،  وموؤ�ضرات  الزمني،  والإطار  الكافية،  املوارد 

م�ضتوى املوؤ�ض�ضة اأو الكلية، لذا يجب تطوير هذه الآليات وتنفيذها ل�ضمان 

الن�ضجام يف ممار�ضات التعليم والتعلم، ويف الأ�ضاليب امل�ضتخدمة ل�ضمان 

جودة هذه املمار�ضات يف جميع الكليات، وينبغي اأن يكون اإطار العمل هذا ذا 

اأهداف واإطار زمني وم�ضوؤوليات حمددة قابلة للقيا�س. 

واأنظمة  �ضيا�ضات  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  معظم  لدى  تتوافر  وفيما 

تطور  مراحل  يف  زالت  ما  فاإنها  الإدارية؛  والعمليات  الأكادميي  لل�ضلوك 

ال�ضيا�ضات  هذه  �ضياغة  اإنهاء  املوؤ�ض�ضات  على  يجب  ثم،  ومن  خمتلفة. 

املوظفني  جميع  قبل  من  وا�ضتيعابها  اإبالغها  من  والتاأكد  والإجراءات 

وات�ضاق  منتظمة،  ب�ضفة  تنفيذها  يتم  واأن  �ضواء،  حد  على  والطلبة 

وان�ضجام، يف جميع الأق�ضام والكليات واملوؤ�ض�ضة باأ�ضرها.

ب�ضاأن  املخاوف  بع�س  ت�ضوبها  التي  املالحظات  املراجعة  اأبدت جلان  لقد 

كرثة عدد برامج الدرا�ضات العليا التي تقدمها بع�س اجلامعات، ل�ضيما 

وعلى  العليا.  الدرا�ضات  مل�ضاندة طلبة  املالئمة  التحتية  البنية  افتقاد  مع 

واملجالت  الدوريات  على  حمدود  اطالع  للطلبة  يتوافر  املثال:  �ضبيل 

العلمية، ويتوافر للم�ضرفني وقت حمدود مل�ضاعدة طلبة الدرا�ضات العليا، 

اأنف�ضهم  هم  يكونون  ل  قد  اإنهم  بل  التدري�س،  اأعباء  كرثة  ب�ضبب  وذلك 

للطلبة �ضعيفة،  الكمبيوتر  اأجهزة  توفر  ن�ضبة  باحثني ن�ضطني، كما تعترب 

ويف الكثري من احلالت تتوفر خمتربات مبوارد غري كافية.

لتلبية  كافية  غري   - منها  القليل  با�ضتثناء   - املكتبات  تعترب  عام،  بوجه 

احتياجات الطلبة، حتى على م�ضتوى درجة البكالوريو�س، حيث تقل اأعداد 

الدولية  املعايري  -عن  الأكادميية  والربامج  الطلبة  بعدد  مقارنة  الكتب- 

يف  وا�ضعة  ا�ضتثمارات  توظيف  اجلامعات  على  ويتعنّي  كبري،  حد  اإىل 

املكتبات مبا فيها ال�ضراك يف جمموعة كبرية من امل�ضادر الإلكرونية، 

بغر�س  للمكتبة  امليزانية  من  كافية  خم�ض�ضات  توفري  هذا  ويت�ضمن 

م�ضاندة جودة الربامج الأكادميية املقدمة، اإن الإخفاق يف توفري امل�ضاندة 

وطلبة  عامة،  ب�ضفة  البكالوريو�س  لطلبة  الالزمة  والبنيوية  الأكادميية 

الدرا�ضات العليا ب�ضفة خا�ضة؛ ي�ضكل خطرًا يع�ضف بالربامج واملعايري 

الأكادميية و�ضمعة اجلامعات.

هذه  يف  التدري�س  هيئة  اأن  وجدت  املراجعة  جلان  اأن  بالذكر  واجلدير 

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  معظم  ويحمل  جيدة،  مبوؤهالت  تتمتع  اجلامعات 

اأنهم يتمتعون باخلربة والدراية واحلما�س يف العمل  درجة الدكتوراه، كما 

اأثار خماوف اللجان ما ذهب  واللتزام جتاه املوؤ�ض�ضة والطلبة، ومع هذا؛ 

اإجراء  اأثناء  م�ضتوياتهم  خمتلف  وعلى   - التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  اإليه 

املقابالت يف اجلامعات ال�ضت - من زيادة اأعباء التدري�س. وترى اللجان اأن 

اجلامعات ت�ضتفيد عمومًا من املرونة ال�ضمنية لأنظمة جمل�س التعليم العايل 

فيما يتعلق بالعبء التدري�ضي، حيث اأن عبء التدري�س الأق�ضى من الناحية 

القانونية هو تدري�س )5+2( مادة يف الف�ضل للع�ضو الأكادميي، وهو لي�س 

اأع�ضاء هيئة التدري�س، واإن اعتبار هذا  اأن يطبق على جميع  �ضرطًا يجب 

العبء �ضرطًا؛ يوؤثر �ضلبًا على جودة التعليم والتعلم.

با�ضتخدام  خا�ضة  �ضيا�ضات  اجلامعات  من  العديد  لدى  تتوفر  ل  كما 

جلان  وحتث  مهنيًا،  وتطويرهم  بهم  والحتفاظ  املوظفني،  وتوظيف 

اأن تويل العناية الفورية بتطوير واإعداد وتنفيذ  املراجعة اجلامعات على 

والتوظيف  ال�ضتخدام  ت�ضمل  التي  الب�ضرية  املوارد  و�ضيا�ضة  خطة 

اإن  العمل وتطوير املوظفني مهنيا.  اأعباء  باملوظفني، وحتديد  والحتفاظ 

الإخفاق يف القيام بذلك ياأتي على ح�ضاب خربة التعليم والتعلم للطلبة، 

اإ�ضافة اإىل معدل النمو وعملية التطوير امل�ضتدامة للموؤ�ض�ضة. 

تقدم بع�س من اجلامعات ال�ضت برامج التعلم خالل عطلة نهاية الأ�ضبوع، 

ويطلق على هذه العملية ا�ضم »التعلم املت�ضل«. لقد اأثارت خماوف اللجان 

يتجاوز  الأ�ضبوع، حيث  نهاية  برامج عطالت  الت�ضال يف  �ضاعات  كفاية 

ل�ضاعات  املقبول  املعيار  واجلمعة  اخلمي�س  اأيام  يف  التعليم  �ضاعات  عدد 

الدرا�ضة الق�ضوى التي يتمّكن فيها الطلبة من بلورة املفاهيم، والتفاعل، 

عالوة  منوذجي.  نحو  على  والتعلم  التعليم  عملية  يف  الن�ضطة  وامل�ضاركة 

على ذلك، ل تتوافر للطلبة الفر�س الكافية ل�ضتخدام املكتبات وم�ضادر 

التعليم  لتوفري  مهمة  املرنة  التعلم  اأمناط  تعترب  وفيما  الأخرى،  التعلم 

العايل للطلبة؛ يتعني على موؤ�ض�ضات التعليم العايل الأخذ يف احل�ضبان نوع 

اأ�ضلوب التعلم، و�ضمان توافر الآليات املبتكرة لدعم الطلبة. اإن الإخفاق 

ف�ضاًل  للموؤ�ض�ضة،  الأكادميية  ال�ضمعة  على  خطرًا  ي�ضكل  بذلك  القيام  يف 

�ضلبيًا على  تاأثريًا  توؤثر  اأمور  وهي  ؛  الطلبة  لدى  التعلم  عن �ضعف خربة 

جودة اخلريجني جـمـيـعـًا.
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البحث

خطط  توافر  عن  دليل  اأي  على  حت�ضل  مل  اللجان  اأن  من  الرغم  على 

البحوث واإ�ضراتيجيات تنفيذها؛ اإل اأنها ا�ضت�ضعرت الإدراك املتزايد من 

قبل الإدارات جتاه حاجة املوؤ�ض�ضات اإىل اإجراء البحوث، وهناك عدد من 

الباحثني الن�ضطني، تقدم اجلامعات الدعم لهم ولكن بطريقة ع�ضوائية. 

التي  العليا  الدرا�ضات  برامج  يف  للجامعات  مهمة  تعترب  ل  البحوث  اإن 

تقدمها فح�ضب؛ بل اإن التعليم اجليد يف مرحلة البكالوريو�س ي�ضتند اإىل 

البحوث والدرا�ضات الأكادميية، ومع اأن اللجان وجدت اأن اجلامعات قد 

�ضمنت امليزانية الن�س على خم�ض�ضات مالية لبحوث ال�ضنة الأكادميية 

اأنها مل جتد  – اإل  العايل  التعليم  اأنظمة جمل�س  مع  – متا�ضيًا  القادمة 

تنفيذ  تت�ضمن  والتي  ال�ضاملة  البحوث  اإدارة  خطط  توافر  على  دلياًل 

ومراجعة ومراقبة اآليات البحوث، لذا يجب على املوؤ�ض�ضات اإعداد وتنفيذ 

هذه اخلطط ملواكبة بيانات روؤيتها ور�ضالتها.

اأن ت�ضعى اجلامعات  وبح�ضب ما هو متعارف عليه فاأنه من غري الواقعي 

جامعات  ت�ضبح  اأن  اإىل  اأ�ضا�ضًا،  البكالوريو�س  طلبة  بتدري�س  تقوم  التي 

اأن  البحوث؛ غري  على  ترتكز  اأو جامعات  مكثف،  ب�ضكل  البحوث  لإجراء 

البحوث  جمالت  حتديد  يف  و�ضطا  اجلامعات  ت�ضبح  اأن  اإىل  حاجة  ثمة 

الرئي�ضة،  مهامها  يف  عليها  املن�ضو�س  امل�ضوؤولية  اإىل  اإ�ضافة  الإثرائية، 

اأي�ضًا الأخذ باحل�ضبان الإطار الزمني  اأنه يتعني على الإدارة  وهذا يعني 

للبحوث عند حتديد اأعباء العمل لهيئة التدري�س. 

امل�ضاركة يف املجتمع

 - املجتمع  م�ضاركة  لعملية  فهم  عن  ينم  ما  اللجان  جتد  مل  عام،  بوجه 

يدل  ما  اأو   - العايل  التعليم  ملوؤ�ض�ضات  الثالثة  الرئي�ضة  املهمة  باعتبارها 

على الفهم امل�ضرك لهذا امل�ضطلح داخل املوؤ�ض�ضة الواحدة، وبينما تعترب 

هذه املهمة رئي�ضة ومعرفًا بها دوليًا ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل؛ فاإنه يجب 

على اجلامعات اأن تويل هذه املهمة العناية الفائقة عن طريق اإعداد خطة 

تقوم املوؤ�ض�ضة من خاللها مبا يلي: 

)1( تعريـــف مفهوم م�ضـــاركة املجتمـــع اخلا�س بها. )2( على �ضـــوء هذا 

التعريـــف، تقـــوم بتحديد وتكامل اأن�ضـــطتها متا�ضـــيًا مع الفهم املوؤ�ض�ضـــي 

امل�ضـــرك ملفهـــوم امل�ضـــاركة املجتمعيـــة. )3( �ضـــمان تخ�ضـــي�س املوارد 

املنا�ضـــبة �ضـــمن اإطار زمني حتى تت�ضـــنى م�ضـــاركة هيئة التدري�س ب�ضكل 

ن�ضـــط يف هذه املهمة. )4( اإعداد وتنفيذ اآليات �ضـــمان اجلودة للم�ضاركة 

املجتمعيـــة للتخفيـــف مـــن تاأثريات املخاطـــر العديـــدة املتاأ�ضـــلة يف اأنواع 

الأن�ضطة املختلفة التي تنفذ �ضمن اإطار هذه املهمة الرئي�ضة للجامعات.

خطط التح�ضني 

ب�ضكل  بها  املنوطة  املهام  باأداء  املوؤ�ض�ضة  تقوم  اأن  العالقة  اأ�ضحاب  يتوقع 

اإيجابي، على �ضوء نتائج عملية مراجعة اجلودة املوؤ�ض�ضية ب�ضاأن اجلوانب 

ول�ضمان  والتاأكيدات.  التو�ضيات  ذلك  يف  مبا  تطوير،  اإىل  حتتاج  التي 

من  موؤ�ض�ضة  كل  تقوم  اأن  يجب  مالئمة؛  بطريقة  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتجابة 

املوؤ�ض�ضات التي متت مراجعتها باإعداد خطة حت�ضني تقدم للهيئة يف غ�ضون 

لغر�س  التقارير  و�ضيتم حتليل هذه  املراجعة،  ن�ضر تقرير  اأ�ضهر من  ثالثة 

درا�ضة اجلدوى وال�ضتدامة، وحينئذ �ضتتم مناق�ضتها مع املوؤ�ض�ضات.

عملية مراجعة الربامج الأكادميية

جتب مراجعة جودة برامج التعليم العايل احلالية ل�ضمان ا�ضتيفاء املعايري 

الدنيا، واإر�ضاء الأ�ض�س التي ميكن اأن ت�ضتند عليها موؤ�ض�ضات التعليم العايل 

يف حت�ضني خربات التعلم يف براجمها الأكادميية، ومن ثم، فقد ا�ضتخل�ضت 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل عملية مراجعة �ضمان اجلودة 

حول  تتمحور  والتي  الدولية،  اجلدارة  ذات  الأكادميية  للربامج  اخلارجية 

مقررات برامج ال�ضنة الأكادميية 2009-2008. 

وبح�ضب املو�ضح يف دليل مراجعة الربامج الأكادميية؛ �ضتجرى مراجعات 

برامج  من  عينات  اأخذ  اأ�ضا�س  على  الأول  املقام  يف  الأكادميية  الربامج 

الأكادميية  ال�ضنوات  يف  مراجعتها  �ضتتم  التي  واملاج�ضتري  البكالوريو�س 

هي:  عمومًا  بها  املعرف  الأكادميية  الفئات  اأو  واملجالت   .2014-2009

اإدارة الأعمال، والعلوم، والهند�ضة، وتقنية املعلومات، والقانون، والربية، 

والعلوم الإن�ضانية، والعلوم الجتماعية والعلوم ال�ضحية. 

يف ال�ضنة الأكادميية 2008-2009، متت مراجعة الربامج الأكادميية على 

الزيارات  اإجراء  مت  وقد  الأعمال.  اإدارة  جمال  يف  البكالوريو�س  م�ضتوى 

امليدانية الأوىل يف يناير 2009. 

موؤ�سرات عملية مراجعة الربامج الأكادميية

متا�ضـــيًا مع املنهجية املن�ضورة واملن�ضو�س عليها يف دليل مراجعة الربامج 

الأكادمييـــة للوحـــدة؛ تتـــم مراجعـــة كل برنامـــج اأكادميـــي علـــى اأ�ضـــا�س 

املوؤ�ضرات الأربعة التالية: 

(: املنهج الدرا�سي:         املوؤ�سر )1 ●

والتعليم  باملنهج  يتعلق  فيما  القائمة  بالتنظيمات  املعنّي  الربنامج   يلتزم 

وتقييم اإجنازات الطلبة، وينبغي اأن يكون املنهج مالئما للغر�س املن�ضود.

(: كفاءة الربنامج: املوؤ�سر )2 ●

 كفاءة الربنامج تعتمد على مدى توافر امل�ضادر واملواد الالزمة واملنا�ضبة 

التي ت�ضاعد الطلبة يف عملية التعلم، والطريقة املتبعة يف قبول الطلبة يف 

برنامج معني بحيث تتفق مع اأهداف الربنامج، ون�ضبة الطلبة املتخرجني 

منه قيا�ضًا بعدد املقبولني فيه.

يجني: (: املعايري الأكادميية للخرِّ املوؤ�سر )3 ●

بدرجة  الأكادميية  املعايري  م�ضتوفني  امَلعني  الربنامج  خريجو  يكون   اأن 

مقبولة باملقارنة مع الربامج املوازية لهذا الربنامج يف مملكة البحرين، 

ويف �ضائر دول العامل.

(: فاعلية اإدارة و�سمان اجلودة: املوؤ�سر )4 ●

ب�ضمان  املتعلقة  تلك  فيها  مبا  الربنامج،  اإدارة  يف  املُتخذة   الرتيبات 

اجلودة، تبعث على الثقة يف الربنامج.

حتليل نتائج عملية مراجعة الربامج الأكادميية

من  الفرة  يف  مراجعتها  متت  التي  ال�ضتة  الأكادميية  الربامج  اأ�ضل  من 

على  يبعث  »الربنامج  حكم  على  برناجمان  حاز   ،2009 مايو  اإىل  يناير 

على  برناجمان  وحاز  الدنيا؛  للمعايري  م�ضتوٍف  الربنامج  اأن  اأي  الثقة«؛ 

»لي�س  حكم  على  برناجمان  ح�ضل  فيما  الثقة«  من  حمدود  »قدر  حكم 

جديرًا بالثقة«. يو�ضح ال�ضكالن )42( و)43( نتائج الربامج الأكادميية 

التي متت مراجعتها. 



 وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل 

60

هــيــئــة �ضــمـان جــــودة الـتــعـلــيم والـــتــدريــب | الـتـقـريـر الـ�سـنـوي 2009 

ال�سكل )42(:

حتليل النتائج العامة للبكالوريو�س يف اإدارة الأعمال 

الربنامج لي�س 

جديرًا بالثقة، 2

الربنامج يبعث 

على الثقة، 2

هناك قَدر حمدود من 

الثقة بالربنامج، 2

اأهمية  الأكرث  النتائج  بع�س  على  ال�ضوء  �ضنلقي  التالية،  الفقرات  ويف 

6

5

4

3

2

1

0

ال�سكل )43(:

حتليل تكرار النتائج للبكالوريو�س يف اإدارة الأعمال 

املوؤ�ضر الأول املوؤ�ضر الثاين  املوؤ�ضر الثالث  املوؤ�ضر الرابع 

ج
م

را
ـــ
بــ

لــ
 ا

د
د

ـــ
ـــ
ع

 م�ضتوٍف  غري م�ضتوٍف

فيما يتعلق بالتح�ضينات مبوجب كل موؤ�ضر من موؤ�ضرات عملية مراجعة 

الأكادميية.  الربامج 

املوؤ�ضر )1(: املنهج الدرا�ضي:

الطلبة  لإك�ضاب  املطلوبة  التعلم  خمرجات  تطوير  الربامج  معظم  تتطلب 

املعرفة واملهارات اأثناء الدرا�ضة بالربنامج، كما يتطلب اإجراء المتحانات 

بطريقة �ضارمة، حتى تت�ضنى حماية نزاهة العملية؛ ويجب اأن ت�ضمل هذه 

العملية ال�ضتعانة مبمتحنني خارجيني، وكذلك يجب اإعداد وتدري�س وتقييم 

التفكري  مهارات  الطلبة  اإك�ضاب  يف  ت�ضاهم  بطريقة  الأكادميية  الربامج 

العمل يف  ل�ضوق  اأ�ضا�ضي  �ضرط  وهذا  با�ضتقاللية،  امل�ضكالت  وحل  الناقد، 

القرن احلادي والع�ضرين ونه�ضة البحرين. 

املوؤ�ضر )2(: كفاءة الربنامج الأكادميي 

الهيئة  على  مكثفة  تدري�س  اأعباء  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  جميع  تفر�س 

بل  للطلبة،  والتعلم  التعليم  �ضلبًا على جودة خربة  يوؤثر  الأكادميية، مما 

يف  املعرفة  ت�ضهد  واإذ  مهنيا،  اأنف�ضهم  الأكادميية  الهيئة  اأع�ضاء  تطور 

التي  املوؤ�ض�ضات  على  فاإن  طردي،  منوٍّ  معدلَّ  والع�ضرين،  احلادي  القرن 

فر�س  من  املزيد  ملوظفيها  توفر  اأن  مثالية  بطريقة  العمل  اإىل  تطمح 

التطوير املهني �ضواء يف البحوث، املنح الدرا�ضية اأو اأ�ضول التعليم.

وتعترب م�ضادر املكتبات �ضعيفة عمومًا، لذا يجب تعزيزها ل�ضمان تقدمي 

امل�ضاندة الفعالة لأهداف الربامج وخمرجات التعلم املطلوبة، عالوة على 

ذلك، يجب تطوير اآليات ملراقبة ومتابعة الطلبة من ذوي امل�ضتويات الأقل 

التقييم  عمليات  اإجراء  قبل  لهم  الأكادميي  الدعم  تقدمي  يت�ضنى  حتى 

غري  والت�ضالت  املعلومات  تقنية  تعترب  عام،  وبوجه  للمادة،  النهائي 

كافية مل�ضاندة الربامج الأكادميية التي تقدمها موؤ�ض�ضات التعليم العايل. 

املوؤ�ضر )3(: املعايري الأكادميية للخريجني

واأ�ض�ضا مرجعية وا�ضحة مع  مل ت�ضع معظم الربامج الأكادميية مقايي�س 

تكافوؤ  من  التحقق  يت�ضنى  حتى  الأخرى  للموؤ�ض�ضات  الأكادميية  الربامج 

اأ�ضحاب  خربات  من  املوؤ�ض�ضات  ت�ضتفد  مل  ذلك،  عن  ف�ضاًل  امل�ضتويات، 

العمل يف اإعداد براجمهم الأكادميية، اأو احل�ضول على التغذية الراجعة 

التوظيف  لأغرا�س  فيهم  توافرها  الواجب  اخلريجني  اإمكانيات  ب�ضاأن 

لديهم والتي قد ت�ضاهم يف حت�ضني الربنامج. 

املوؤ�ضر )4(: فاعلية اإدارة و�ضمان اجلودة

املوؤ�ض�ضية؛  بح�ضب ما متت مالحظته يف حتليل عمليات مراجعة اجلودة 

العايل على دراية ب�ضرورة تطوير عمليات  التعليم  موؤ�ض�ضات  فاإن معظم 

اإدارة اجلودة، و�ضمان تنفيذها يف جميع اأق�ضام اجلامعة، ومع ذلك، ما 

زالت هذه العمليات يف مراحل التطوير الأوىل لها، ومل ُينفذ �ضوى القليل 

منها على م�ضتوى مراجعة الربامج الأكادميية، لذا يجب على املوؤ�ض�ضات 

اإجراء املزيد من الدرا�ضات امل�ضحية، و�ضمان الت�ضرف وفقًا لنتائج هذه 

الدرا�ضات امل�ضحية، وكذلك، يتعني عليها ال�ضروع يف عملية ر�ضمية ميكن 

العمل،  واأ�ضحاب  اخلريجني،  اآراء  ا�ضتطالع  من  ال�ضتفادة  مبوجبها 

الربامج  ومراجعة  اإعداد  يف  العالقة،  ذات  الأخرى  اخلارجية  واجلهات 

فاإنه  مثايل؛  نحو  على  العمليات  هذه  توظيف  يت�ضنى  وحتى  الأكادميية، 

والطلبة؛  املوؤ�ض�ضة  منها  ت�ضتفيد  ولكي  ع�ضوائية،  بطريقة  ُتنفذ  األ  ينبغي 

فاإنه يتعني على موؤ�ض�ضات التعليم العايل ت�ضكيل جمال�س ا�ضت�ضارية ر�ضمية 

يتعلق  فيما  وا�ضحة  اخت�ضا�ضات  املجال�س  لهذه  تكون  واأن  لرباجمها 

باإجراءات املراقبة والتقييم. 

مالحظات ختامية

ووا�ضعة  ملحة  حتديات  العايل  التعليم  قطاع  تواجه  التي  التحديات  اإن 

اأداء  اإليه يف الق�ضم اخلا�س بوحدة مراجعة  النطاق، وكما متت الإ�ضارة 

التح�ضينات  تتطلب  �ضوف  التقرير،  هذا  من  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات 

هذا،  ومع  والب�ضرية.  املالية  املوارد  يف  جادا  ا�ضتثمارا  اإجراوؤها  الواجب 

وفيما ي�ضتمر تنفيذ املراجعات بنوعيها، فاإن من املرجح اأن تبداأ ثمار تلك 

على  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتفادة  تقت�ضر  لن  حيث  الظهور،  يف  التح�ضينات 

مراجعات  من  ت�ضتفيد  اأن  املتوقع  من  بل  فقط  اخلا�ضة  مراجعاتها 

وت�ضويبات بقية املوؤ�ض�ضات.
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الـــخــاتــمــة 

التح�ضني اجلوهري يف  اإىل  امللحة  املراجعة احلاجة  وحدات  مل�ضت  بينما 

كـافـة املـوؤ�ضـ�ضـات الـتـعـلـيـمـيـة، فـاإن قـدرة املـوؤ�ضـ�ضـات عـلـى تـنـفـيـذ تـلـك 

التحـ�ضـيـنـات تخـتـلف مـن موؤ�ضـ�ضـة اإىل اأخرى، وعلى �ضبيل املثال، وح�ضب 

اأداء  اإلـيه يف هـذا التقـرير، تو�ضـلـت وحـدة مـراجعـة  ما �ضـبقت الإ�ضـارة 

تـقـديـر »جـيد«  اأكـثـر مـن نـ�ضـف املـدار�س حـازت عـلـى  اأن  اإىل  املـدار�س 

 %12 اأفـ�ضـل يف مقـيـا�س القـدرة علـى التـحـ�ّضن؛ بيـنما مل تتمتع ن�ضبة  اأو 

وزارة  من  قـوي  دعـم  علـى  احلـ�ضـول  دون  التحـ�ّضن  علـى  بالقـدرة  منهـا 

الربية والتعليم، وقد مت حتديد العديد من الأ�ضباب ب�ضاأن هذه احلالة، 

ومن املتوقع اأن تقطع مراقبة التح�ضينات �ضوطًا طوياًل مل�ضاعدة املدار�س 

يف جهودها الرامية نحو حت�ضني جودة عملية التعلم التي تقدمها للطلبة 

يف البحرين. 

نتائج  عـلى  اإيجـابي  ب�ضكـل  املدار�س  اأداء  التحـ�ّضن يف  عملـية  �ضـتوؤثر  كما 

المتـحـانـات الـوطـنـيـة يف املـ�ضـتـقـبـل، حـيث ظـهـر اأن المـتـحـانات �ضكلت 

حتـديـًا اأمـام طـلـبة ال�ضـفـني الثالـث وال�ضـاد�س، وكـانـت درجـاتهـم اخلـام 

منخف�ضة مقارنة مبجموع الدرجات الكلي، ومع هذا، فاإن اكت�ضاب طرائق 

تعـلـم جديـدة مـن خـالل التطـويـر املهـني ملنـتـ�ضـبي املـدار�س، والتحـ�ضـني 

مـ�ضـوقـة،  بـيـئـة عـمـل  وتـوفـري  ال�ضـفـيـة،  للـمـ�ضادر  الأمـثـل  وال�ضـتـغـالل 

واأكـرث ا�ضـتـقرارًا للمعـلـمني، مقـرونة بدعـم وزارة الربيـة والتعليم، �ضوف 

ينـجـم عـنـه حتـقـيـق مـعــدلت اأداء اأفـ�ضـل للـطـلـبـة عـلـى مـدى الـ�ضـنـوات 

اخلـمـ�س املقـبـلـة. 

وفيما يتعلق بالتدريب املهني، وح�ضب ما متت الإ�ضارة اإليه �ضابقًا، توجد 

معدلت عدم مالءمة عالية بني املوؤ�ض�ضات التدريبية التي متت مراجعتها 

خالل ال�ضنة، وتعزى اأ�ضباب ذلك بدرجة اأكرب اإىل نظم احلوكمة والإدارة 

لهـذه املوؤ�ضـ�ضات وليـ�س اإىل كـفاءة املـدربـني، ويف الـواقـع، يتـمـتع املدربـون 

بـخـبـرة مهنيـة جيـدة عمـومًا. و�ضـوف ينجـم عن عملية تخطيط التطوير، 

والـتـي �ضـرعـت املـوؤ�ضـ�ضـات الـتدريبـية يف اإعدادها بالتـعـاون مـع اجلهـات 

الرئي�ضة ذات العالقة، عملية حت�ّضن م�ضتدامة.

وعلى نقي�س املراجعات يف وحدة مراجعـــة اأداء املدار�س ووحدة مراجعة 

اأداء موؤ�ض�ضـــات التدريب املهني، مل ت�ضـــدر املراجعات املوؤ�ض�ضـــية لوحدة 

مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف دورة املراجعات الأوىل لل�ضنوات 

من 2008 اإىل 2010، اأحكامًا نهائية على ترتيبات �ضمان جودة موؤ�ض�ضات 

التعليم العايل بيد اأن نتائج املراجعات قد وفرت الأ�ضـــا�س الرا�ضـــخ الذي 

تعّول عليـــه املوؤ�ض�ضـــات التعلـيـمـيـــة يف البحرين، كما حـــددت املراجعات 

املوؤ�ض�ضية اجلوانب الرئي�ضة التي حتتاج اإىل تطوير، وعلى غرار الوحدتني 

الأخريني، فقد اأ�ضدرت مراجعات الربامج الأكادميية اأحكامًا نهائية على 

جـــودة الربامـــج املقدمـــة، ويف كلتـــا احلالتني، �ضـــوف تقـــوم املوؤ�ض�ضـــات 

مبعاجلة مكامن ال�ضعف يف خطط التح�ضني التي �ضيتم تقييمها من حيث 

اجلدوى وال�ضـــتدامة، ومن املوؤمل اأن ت�ضـــكل هذه اخلطط اأ�ضـــا�س عملية 

التح�ضني امل�ضتمرة يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل، و�ضتوؤدي اإىل تطوير قطاع 

التعليم العايل على املدى الطويل. 

تـ�ضـمـنـت اجلـوانـب املـ�ضــــركـة التـي راأت وحـدات املـراجعـة الثـالث اأنهـا 

بحـاجـة اإلـى التطـويـر: افـتـقـار مـوؤ�ضـ�ضـات التعـليم والتدريب اإىل ممار�ضة  

نقـد اأدائهـا الـذاتـي بفـعـالـيـة، �ضـبابيـة احلـوكـمـة والأدوار الإدارية، عـدم 

حفظ �ضجالت كافية لت�ضـــهيل عملية اتخاذ القرار ب�ضكٍل �ضائب،الفتقار 

اإىل الإبـداع يف عـمـلـيـتـي الـتعـلـيـم والـتـعـلـم مـع اأهـمـيـتـهـما ال�ضـروريـة يف 

اإعــداد الـطـلـبـة واإك�ضابهم القدرة على التفكري امل�ضتقل وحل امل�ضكالت.

اإن الـتزام املوؤ�ض�ضات التعليمية جتاه التعامل مع التحديات املـذكورة اأعاله، 

ي�ضعها يف مو�ضع ميّكنها من امل�ضاهمة بدور اإيجابي يف نه�ضة مملكة البحرين.

خل�سة وخطط موجزة: �سبتمرب 2010 – اأغ�سط�س 2011

اإن هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب ما�ضية يف اإمتام اخلطة املعتمدة لها 

لل�ضنوات اخلم�س القادمة؛ والعتماد على الأ�ضا�س القوي الذي مت بناوؤه يف ال�ضنة 

الأوىل للهيئة مما �ضاهم يف اإمتام املرحلة الأوىل ملراجعاتها يف الوحدات الثالث 

املعنية بها، والبدء يف مراحل متعاقبة بخطوات مدرو�ضة وم�ضتعد لها.

وبناًء على ذلك، �ضتنتهي وحدة مراجعة اأداء املدار�س من مراجعة اأداء جميع 

املدار�س احلكومية بنهاية �ضنة 2010. ويف اأكتوبر 2011 �ضتكون هناك فرة 

جتريبية ملراجعة املدار�س اخلا�ضة وريا�س الأطفال لتتمكن من البدء يف 

الدورة الثانية يف مار�س 2011 مبراجعات لكل املدار�س احلكومية و اخلا�ضة 

وريا�س الأطفال. 

من ناحية اأخرى، �ضوف جتري وحدة المتحانات الوطنية امتحانات لل�ضف 

التا�ضع )الثالث الإعدادي( يف مواد:الريا�ضيات، العلوم، اللغة العربية واللغة 

الإجنليزية لأول مرة يف �ضنة 2010. كما �ضت�ضرع يف اإعداد موا�ضفات المتحانات 

المتحانات  واإجراء  – التوجيهي(  الثانوي  )الثالث  ع�ضر  الثاين  لل�ضف 

التجريبية لهذا ال�ضف يف العام 2011 متهيدًا لإجراء المتحانات الوطنية 

للحلقات الأربع كاملة يف 2012.

وكذلك، �ضوف توا�ضل وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم املهني اإجراء 

عمليات مراجعة جودة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني والتي �ضت�ضتكمل دورتها 

الأوىل يف دي�ضمرب 2011. 

تبداأ  ف�ضوف  العايل؛  التعليم  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  بوحدة  يتعلق  وفيما 

الوحدة يف اإجراءات مراجعة دفعة جديدة من عمليات مراجعة جودة الربامج 

الأكادميية يف �ضهر يناير 2010، وبحلول نهاية ال�ضنة �ضتكون الوحدة قد 

البكالوريو�س  م�ضتويات  على  تخ�ض�ضات  ثالثة  جودة  مراجعة  ا�ضتكملت 

واملاج�ضتري، و�ضوف ت�ضتكمل الـدورة الأوىل لعملية مراجعة اجلودة املوؤ�ض�ضية 

بحلول �ضهر دي�ضمرب 2010. 
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