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مهام هيئة ضمان جودة 
التعليم والتدريب



 الرؤية

الرسالة

MANDATE

القيم 

�ص���من اإطار امل�ص���روع الوطني الإ�ص���اح التعليم والتدريب ال�ص���امل الذي اأطلقه ح�صرة �صاحب ال�ص���مو امللكي ويل العهد االأمني، مت اتخاذ قرار خا�س 

ب�ص���مان جودة التعليم يف مملكة البحرين، على امل�ص���تويات كافة، وبناًء على املر�ص���وم امللكي رق�م )32( ل�ص����نة 2008، واملع�دل باملر�ص�وم امللك�ي رق���م 

)6( ل�صنة 2009؛ مت اإن�صاء هيئة �صمان جودة التعليم والتدريب التي اأُوكلت اإليها بح�صب املادة )4( من املر�صوم مهمة »مراجعة جودة اأداء املوؤ�ص�صات 

التعليمية والتدريبية يف �ص���وء املوؤ�ص���رات اال�صرت�ص���ادية التي ت�صعها الهيئة«، كما تقوم بن�ص���ر تقارير املراجعة ورفع تقرير �صنوي عن النظام التعليمي 

والتدريبي ب�صكل عام يف اململكة، مت�صمنًا النتائج والتح�صينات التي متت يف النظام التعليمي والتدريبي نتيجة الأعمال الهيئة.

اأن نكون �صركاء يف تطوير نظام تعليم عايل اجلودة يف مملكة البحرين، يناف�س امل�صتويات العاملية.

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

وذلك   واخلا�صة،  العامة،  العايل:  التعليم  وموؤ�ص�صات  املهني،  التدريب  وموؤ�ص�صات  املدار�س،  الأداء  مراجعات  اإجراء  	•
الأغرا�س حتديد امل�صوؤولية،  وحت�صني جودة ما يتم تقدميه.  

للمدار�س. الوطنية  االمتحانات  نظام  وتنفيذ  بناء  	•
الوطنية. واالمتحانات  املراجعات  نتائج  عن  التقارير  ن�صر  	•

والدويل. االإقليمي  ال�صعيدين  على  التعليم  جودة  �صمان  يف  ريادية  مرجعية  باعتبارها  البحرين  �صمعة  توطيد  	•

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

املهنية.                        	•
العدالة. 	•

ال�صفافية.  	•
الثبات.  	•

النزاهة.  	•
امل�صداقية. 	•

الدولية. املمار�صات  اأف�صل  بتطبيق  االلتزام  	•
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معايل ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة

كلمــة
رئيــس مجلس اإلدارة



كلمة معايل ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة �سمان 

جودة التعليم والتدريب 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

اإن مرور عام كامل على التقرير االأول الذي اأ�ص���درته هيئة �ص���مان جودة 

التعليم والتدريب، لهو منا�ص���بة هامة، اإن مل تكن تاريخية، ت�صتوجب منا 

جميع���ًا وقفة للمراجعة والتاأمل يف اإطار امل�ص���وؤولية الوطنية، وال�ص���فافية 

الت���ي تنتهجها اململك���ة، وهو ما يتطلب بال�ص���رورة اأن نقدم ما حتقق من 

اأهداف يف هذا العام، وما الذي ن�ص���عى اإليه يف العام املقبل، �صاخ�ص���ني 

اإىل امل�صتقبل م�صرت�صدين مبا تو�صلنا اإليه من نتائج باهرة وما ن�صعى اإىل 

حتقيقه من اإجنازات مب�صتويات تتفوق على نف�صها.

فاإذا كان العام 2009 عام التاأ�صي�س والبداية، فاإن العام 2010 عام احل�صاد 

وجن���ي الثم���ار االأوىل لتلك املرحل���ة الهامة التي ات�ص���مت بالعمل الدوؤوب 

الذي حتلى به جميع منت�ص���بي هيئة �ص���مان جودة التعليم والتدريب حتى 

نتمكن هذا العام – بف�صل من اهلل تعاىل، ودعم القيادة الر�صيدة، وتعاون 

جميع املوؤ�ص�ص���ات ال�صريكة – من اأن نخطو اإىل االأمام على طريق طويل، 

ملتزمني باملعايري الدولية يف التعليم والتدريب، فااللتزام بتطبيق اأف�صل 

املمار�ص���ات الدولية، واحد من قيم هيئة �صمان جودة التعليم والتدريب.

لقد �ص���هد العام املن�ص���رم الكثري من التطورات االإيجابية املتوقعة، وتلك 

الت���ي فاق���ت التوقعات يف بع����س تفا�ص���يلها، اإذ بداأت تتكام���ل - يف هذا 

العام- مامح واقع التعليم يف البحرين لدى الهيئة، وذلك بعد اأن انتهت 

عمليات املراجعة حلوايل 90% من مدار�س البحرين احلكومية، ومراجعة 

66% من معاهد التدريب املرخ�صة من قبل وزارة العمل و33% من املعاهد 

املرخ�صة من وزارة الرتبية والتعليم تقريبًا، واإجراء االمتحانات الوطنية 

لل�صفوف حتى ال�ص���ف التا�صع )الثالث االإعدادي(، وتواتر التقارير عن 

اجلامع���ات واملعاهد، وكلها معلومات يف غاية االأهمية، وعلى درجة عالية 

جدًا من الدقة واالحرتافية، مبا ي�ص���عنا جميعًا اأمام �ص���ورة مل تكن بهذه 

الدقة والو�ص���وح يف اأي وقت م�صى، لو�صعية التعليم والتدريب ب�صكل عام 

يف مملكة البحري���ن، وهذا يحدث الأول مرة منذ بداأ التعليم النظامي يف 

بادن���ا العزيزة، وهو يف حد ذاته تطور مه���م، يفتح االآفاق اأمام متخذي 

القرار، و�ص���انعي ال�صيا�ص���ات لاط���اع على حقيقة الو�ص���ع اليوم، حتى 

يت�صنى لهم ت�صكيل مامح امل�صتقبل الزاهر الأبناء البحرين باإذن اهلل.

وم���ن اأب���رز مامح العام 2010 اأي�ص���ًا، تنامي ثقافة اجل���ودة يف مدار�س 

اململك���ة بالت���وازي م���ع انبثاق م�ص���روع حت�ص���ني اأداء املدار����س، مما اأدى 

اإىل جت���اوب اجله���ات املعنية بفاعلية م���ع متطلبات اجل���ودة، وتطبيقها، 

و�ص���مان ا�ص���تمراريتها. وعل���ى �ص���عيد اجلامع���ات اخلا�ص���ة واملعاه���د، 

ف���اإن مكاتب اجلودة ب���داأت تفتح الواحد بعد االآخر، مم���ا يدل على وعي 

ه���ذه املوؤ�ص�ص���ات واإدراكه���ا اأهمي���ة التطوير وتلبي���ة متطلب���ات اجلودة. 

يف احلقيق���ة، اإن م���ا مل�ص���ناه م���ن جت���اوب، ورغب���ة حقيقي���ة يف التعاون، 

واال�ص���تثمار يف ب���ذل الطاق���ات من اأجل تر�ص���يخ قيم اجل���ودة، لهو حمل 

 ارتياح ملا و�صلنا اإليه، واعتزاز بالتجاوب الوطني ال�صامل ملا فيه م�صلحة

عليا تعم اجلميع.

اإننا يف 2011 اأمام التزامات جديدة، نكمل من خالها ما بداأناه من جهد، 

اإذ �ص���ننتقل باملراجعات اإىل املدار�س اخلا�ص���ة، بالتوازي مع و�ص���ع اإطار 

ع���ام موحد لعمل املراجعات للب���دء يف مار�س 2011، واإجراء االمتحانات 

الوطنية التجريبية لل�صف الثاين ع�صر والتي �صتعقد الأول مرة يف اأبريل من 

العام 2011، فيما جترى االمتحانات لل�صفوف الثالث وال�صاد�س والتا�صع 

يف ماي���و م���ن العام نف�ص���ه، كل هذا مع ا�ص���تمرار التوا�ص���ل خال جممل 

القنوات مع جميع اجلامعات واملعاهد واملدار�س وال�صركاء، بغية االرتقاء 

بهذا العمل الوطني اجلليل، باالإ�ص���افة اإىل التح�صري الإقامة ملتقى دويل 

كبري يناق�س م�ص���ائل اجلودة واآلياتها، وما الذي ينطوي عليه امل�ص���تقبل.

اإنني يف هذا املقام، اأرفع با�ص���مي، وبا�ص���م جميع املنت�صبني لهيئة �صمان 

جودة التعليم والتدريب، اأ�صمى اآيات ال�صكر والتقدير لقياداتنا الر�صيدة، 

وعلى راأ�صها ح�صرة �صاحب اجلالة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

الباد املفدى حفظه اهلل ورعاه، و�ص���احب ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن 

�صلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه رئي�س الوزراء املوقر، و�صاحب ال�صمو 

امللكي االأمري �ص���لمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س التنمية 

االقت�ص���ادية حفظه اهلل ورعاه، ملا يولون���ه للهيئة من رعاية ودعم بالغني 

نابعني من اإميانهم الرا�صخ بدورها وباإمكانيات كوادرها.

وكذلك ال�ص���كر والتقدير مزجي اإىل �ص���مو ال�ص���يخ حممد ب���ن مبارك اآل 

خليف���ة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جلن���ة تطوير التعليم والتدريب 

للمتابعة الدقيقة، واالهتمام الكبري، مما �صهل اأمامنا الكثري من االأعمال 

واملهمات، وال�صكر مو�صول الأع�صاء جمل�س االإدارة على جهدهم املتوا�صل 

يف دعم م�صرية الهيئة وتطويرها.

واإن كانت من كلمة �ص���كر فم�ص���تحقة البد منها لرئي�ص���ة الهيئة الدكتورة 

جواه���ر امل�ص���حكي، وفريقها املعطاء، على ما بذلوه يف �ص���بيل اأن ن�ص���ل 

اليوم اإىل ما و�صلنا اإليه.

واهلل من وراء الق�صد، وهو الهادي اإىل �صواء ال�صبيل.

خالد بن عبداهلل اآل خليفة
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كلمة
الرئيس التنفيذي

الدكتورة جواهر �ساهني امل�سحكي



كلم��ة الدكت��ورة جواه��ر �ساه��ني امل�سحك��ي، الرئي���س 

التنفيذي لهيئة �سمان جودة التعليم والتدريب.

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

َحَفَل العام 2010 - وهو العام الثاين من عمل هيئة �ص���مان جودة التعليم 

والتدريب – بالكثري مما ميكن اأن ُي�ص���رد يف ه���ذه الكلمة، ولكنني اآثرت 

اأن اأتعر����س لبع����س مامح ما مت اإجنازه هذا العام، تاركة التفا�ص���يل ملا 

يت�صمنه التقرير الذي بني اأيديكم.

لقد ا�ص���تمر عمل الهيئة يف العام املا�صي بالوترية املت�صاعدة ذاتها التي 

بداأت بها عملها منذ انطاقتها؛ وذلك حتى ت�صل اإىل االأهداف الزمنية 

التي مت و�ص���عها من ِقَبل جمل�س االإدارة املوق���ر، والتي تنحو اإىل االرتقاء 

بالتعلي���م والتدري���ب يف مملك���ة البحري���ن، واإىل خل���ق الك���وادر الوطنية 

القادرة على اإجراء كافة العمليات املتعلقة ب�صمان الو�صول اإىل اجلودة.

لق���د منحتنا االمتحان���ات الوطنية الت���ي اأجريناها للم���رة الثانية لطلبة 

ال�ص���فني الثالث وال�ص���اد�س ل���كل مدار����س مملكة البحري���ن احلكومية، 

خربة اأغزر، ومعرفة اأو�ص���ع، و�ص���ورة اأو�صح مل�ص���تويات الطلبة يف هاتني 

احللقت���ني من التعليم، كما اأن اإجراء االمتحانات الوطنية لطلبة ال�ص���ف 

ا  ا ُمهمًّ التا�ص���ع )الثالث االإع���دادي( للمرة االأوىل هذا العام، ق���د وفر كمًّ

من املعلومات عن م�صتويات طلبة فاق عددهم 32 األف طالب وطالبة من 

جمموع 169 مدر�ص���ة حكومية من خمتلف حمافظات اململكة، وهي حلقة 

�صتكتمل باإجراء االختبارات الوطنية لل�صف الثاين ع�صر )التوجيهي(.

وبعد مرور قرابة العام والن�صف على ن�صر التقارير االأوىل للمراجعات يف 

)يونيو 2009(، قامت الهيئة يف نوفمرب من عام 2010 بن�صر155 تقريًرا 

جديًدا ي�ص���م نتائج مراجعات اأداء 112 مدر�ص���ة حكومية، و32 موؤ�ص�ص���ة 

تدريب مهني، و12 موؤ�ص�صة للتعليم العايل، وهذا ما �صكل نقلة كمية ونوعية 

مهم���ة يف عملنا يف عام 2010؛ اإذ يعترب اجل���زء االأكرب من هذه التقارير 

تطويًرا ملا �صبق اإجنازه يف العام املا�صي، وهذا يعطينا قدرة على ماحظة 

نق���اط التط���ور والتق���دم يف املوؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة والتدريبي���ة املختلفة.

اإن اأهم ما الحظناه يف �ص���عينا هذا، هو اجلو االإيجابي، والروح املتفائلة، 

واالإرادة القوية لكل �صركائنا من موؤ�ص�صات تعليمية وتدريبية، وعلى كافة 

امل�صتويات واملراحل؛ اإذ اأخذت الغالبية العظمى منها مبتطلبات اجلودة، واإْن 

تفاوتت يف التطبيق والتنفيذ، اإال اأنها كانت على درجة عالية من امل�صوؤولية.

لقد ات�ص���حت معامُل كثرٍي من املوؤ�صرات االإيجابية يف م�صتويات الطلبة ما 

بني عامْي 2009 و2010، من خال االمتحانات الوطنية، يف الوقت الذي 

تتقدم فيه اجلامعات واملعاهد بخطى حثيثة نحو تاأ�صي�س وحدات ومكاتب 

اجلودة، وما االت�ص���االت املكثفة بيننا يف هذا ال�ص���اأن اإال دليل ير�صخ هذه 

املبادئ والقيم يف العمل التعليمي، اإ�صافة اإىل النقات النوعية يف العديد 

م���ن املدار�س على م�ص���توى اململكة، التي باتت ثقافة اجل���ودة واحدة من 

دعائم واأ�ص����س عملها اليومي، وهي يف �ص���عي متوا�صل من اأجل تثبيت ما 

تو�ص���لت اإليه، و�ص���د النواق�س يف عملها، وهذا م���ا يجعلنا يف تطلع دائم 

للمزي���د من العطاء يف هذا اجلانب احليوي والوطني، من اأجل م�ص���تقبل 

تعليم���ي تقدم���ه املوؤ�ص�ص���ات التعليمية يف مملك���ة البحرين، مب���ا ينعك�س 

اإيجاب���ًا على حتقيق طموحات القيادة الر�ص���يدة يف الو�ص���ول اإىل الروؤية 

االقت�ص���ادية 2030، بخطى واثقة، وك���وادر عاملية التاأهيل والتعليم. ومن 

جانبه���ا، ف���اإن الهيئة التزمت بتوف���ري كل الفر�س واالإمكانات ل�ص���ركائها 

م���ن املوؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة والتدريبي���ة حت���ى تتمك���ن من متثي���ل جوهر 

ثقاف���ة اجلودة، وت�ص���جيعها على انتهاج هذه الثقاف���ة باإعادة تعريف هذه 

املوؤ�ص�ص���ات باأدوارها وواجباتها، واإطاعها على التجارب املتقدمة عامليًّا 

عرب جلب الكثري من اخلرباء واملتخ�ص�ص���ني ال�ص���تعرا�س تلك التجارب 

التي �ص���بقتنا، وكيف اأثرت ثقافة اجلودة على نوعية عملها، واأ�ص���همت يف 

رقي املوؤ�ص�صة، وتقدمها على كل امل�صتويات.

واإن كان م���ا نفخ���ر ب���ه – باالإ�ص���افة اإىل ما نلم�ص���ه من تق���دم يف عملنا، 

وتعاون من ِقَبل املوؤ�ص�ص���ات التعليمية جميعًا – ف�ص���يكون تاأ�صي�صنا لكوادر 

بحريني���ة تتمتع بقدر عاٍل من اخلربة وامل�ص���وؤولية، تخو�س اليوم باقتدار 

جمي���ع املج���االت املتعلق���ة باملراجع���ة، واالمتحانات الوطني���ة، وذلك مبا 

اكت�ص���بوه من خال عملهم جنبًا اإىل جنب مع املوؤ�ص�صات الدولية العريقة 

ذات الب���اع الطويل يف جمال اجلودة، فا عجب اأن تغدو مملكة البحرين 

– مركًزا ي�ص���عُّ خربة، ويعج بالكفاءات ذات  – يف �ص���نوات قليلة مقبلة 
العاقة ب�صمان جودة التعليم والتدريب.

اإنن���ي اأنتهز فر�ص���ة رف���ع ه���ذا التقرير، الأعرب با�ص���مي - وبا�ص���م جميع 

منت�صبي الهيئة فيما تو�صلنا اإليه من تقدم – عن خال�س ال�صكر اجلزيل 

والعرف���ان غري املحدود، اإىل مقام ح�ص���رة �ص���احب اجلالة امللك حمد 

بن عي�ص���ى اآل خليف���ة، ملك الباد املفدى على م���ا منحنا اإياه من متكني 

وق���درة، واإىل مقام �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي االأمري خليفة بن �ص���لمان اآل 

خليفة، رئي�س الوزراء املوقر، لتوجيهات �صموه ال�صديدة جلميع املوؤ�ص�صات 

ا لن���ا يف هذا امل�ص���عى الوطني، واإىل  ذات العاق���ة لتك���ون �ص���ريًكا حقيقيًّ

مقام �ص���احب ال�ص���مو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد 

رئي�س جمل�س التنمية االقت�صادية، لطموحاته الكبرية لروؤية اأبناء مملكة 

البحرين ي�صارعون اأقرانهم يف الدول املتقدمة علًما ومعرفة ومهارة.

وكذلك فاإن ال�صكر مرفوع ل�صمو ال�صيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، نائب 

رئي�س جمل�س ال���وزراء رئي�س جلنة تطوير التعليم والتدريب الذي ما زال 

يزودنا بفي�س خربته العري�ص���ة، و�صديد راأيه يف م�صرية الهيئة. ويف هذا 

املق���ام، فاإن ال�ص���كر ُيرفُع كذلك اإىل معايل ال�ص���يخ خالد بن عبد اهلل اآل 

خليفة، نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س اإدارة هيئة �صمان جودة 

التعلي���م والتدريب، الذي ير�ص���م – واملجل�س املوق���ر – مامح طريق ما 

ن�صري عليه، كما اأود اأن اأتقدم بخال�س ال�صكر والتقدير اإىل جميع اأع�صاء 

جمل�س االإدارة لدعمهم املتوا�صل للهيئة على مدى العامني املا�صيني. 

ويف اخلت���ام، اأود اأن اأعرب عن عميق �ص���كري وامتناين جلميع زمائي يف 

الهيئة على تفانيهم واإخا�ص���هم وعملهم الدوؤوب؛ مما كان له اأبلغ االأثر 

يف ترجمة توجهات القيادة الر�صيدة، وحتقيق ما ن�صبو جميعًا اإليه. 

واهلل املوفق اإىل ما فيه اخلري وال�صداد.

جواهر �صاهني امل�صحكي

13



14

أعضــاء
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معايل ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة

نائب رئي�س الوزراء -  رئي�س جمل�س االإدارة

�سعادة ال�سيد اأحمد عبداللطيف البحر

نائب رئي�س جمل�س االإدارة

�سعادة الدكتور ظافر اأحمد العمران

مدير اإدارة العاقات الثنائية بوزارة اخلارجية

�سعادة الدكتور ها�سم ح�سن البا�س

�صفري بوزارة اخلارجية

�سعادة الدكتور حممد علي ح�سن

مدير عام بلدية املحافظة الو�صطى

�سعادة الدكتورة بهية جواد اجل�سي

ع�صو جمل�س ال�صورى

�سعادة الدكتورة عائ�سة �سامل مبارك

ع�صو جمل�س ال�صورى

�سعادة ال�سيد كمال اأحمد حممد

 املدير التنفيذي للعمليات- جمل�س التنمية االقت�صادية

�سعادة الدكتور �ساكر عبداحل�سني خمدن

رئي�س ق�صم الر�صد البيئي بالهيئة العامة حلماية 

الرثوة البحرية والبيئية واحلياة الفطرية



الإدارة التنفيذية

)من اليمني اإىل الي�صار(

نبال الدويري، زيلكا �صايرن، خالد املناعي، 

التنفيذي،  د. جواهر امل�ضحكي – الرئي�س 

كيفن كوريجان، اأ.د. دولينا داولينغ

أعضاء
اإلدارة التنفيذية
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وحدة مراجعة اأداء املدار�س

)من اليمني اإىل الي�صار(

اإبراهيم العايل، جمال دهنيم، كيفن كوريجان - املدير 

التنفيذي، ميثم العريبي، كرمية عبا�س، ع�صمت جعفر

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 

التدريب املهني

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 

التعليم العايل

)من اليمني اإىل الي�صار(

د. وفاء املن�صوري، اأ.د. دولينا داولينغ - املدير التنفيذي، 

د. طارق ال�صندي، د. ب�صمة البحارنة

)من اليمني اإىل الي�صار(

فايزة املناعي، د. فوزي البلو�صي، عبداحلكيم ال�صاعر،

رجاء اآل حممود، د. ح�صن احلمادي، نبال الدويري - 

القائم باأعمال املدير التنفيذي، عادل ح�صن، اأ�صماء املهزع، 

اأحمد البدري، هالة اجلودر 

)من اليمني اإىل الي�صار(

وفاء اليعقوبي، زيلكا �ضايرن - املدير التنفيذي، 

عبدالر�صا العرادي، �صتيفن �صتوكر

وحدة المتحانات الوطنية
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الملخــص التنفيــذي





خ��الل ال�سن��ة الثانية م��ن عمله��ا، وا�سلت هيئة �سم��ان جودة 

التعليم والتدري��ب برامج مراجع��ات اأداء املدار�س احلكومية، 

وموؤ�س�س��ات التدري��ب املهن��ي وموؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل، كما 

المتحان��ات  اإج��راء  الوطني��ة  المتحان��ات  وح��دة  وا�سل��ت 

الوطنية جلمي��ع طلبة ال�سفني الثالث، وال�ساد�س؛ اإ�سافة اإىل 

اإج��راء المتحان��ات الوطني��ة لل�س��ف التا�س��ع. ويعر���س هذا 

التقرير ال�سن��وي للعام الأكادمي��ي 2009-2010 اأهم النتائج 

الت��ي مت التو�س��ل اإليه��ا عرب تقاري��ر الوحدات الأرب��ع للهيئة 

وه��ي: وحدة مراجع��ة اأداء املدار���س، ووح��دة مراجعة اأداء 

موؤ�س�س��ات التدري��ب املهن��ي، ووح��دة مراجع��ة اأداء موؤ�س�س��ات 

التعليم العايل ووحدة المتحانات الوطنية.

قام���ت وح��دة مراجع��ة اأداء املدار���س با�ص���تكمال مراجعات جميع 

املدار����س احلكومية مبملك���ة البحرين تقريبًا، ومن ثم ف���اإن هذا التقرير 

يعر�س م�ص���تويات االأداء لعدد 112 مدر�ص���ة متت مراجعتها خال العام 

االأكادميي 2009-2010، وكذلك يورد هذا التقرير النتائج العامة جلميع 

املدار����س الت���ي مت���ت مراجعته���ا اإىل االآن والبالغ عددها 184 مدر�ص���ة. 

وبالنظر اإىل اأن عددًا كبريًا من املدار�س الثانوية التي ت�ص���كل حتديًا اأكرب 

بني املدار�س التي متت مراجعته���ا خال العام االأكادميي 2010-2009، 

فاإن هذا �صيوؤثر على نتائج االأداء العام للمدار�س.

اأما فيما يتعلق بالفاعلية بوجٍه عاٍم، فقد ح�صلت ن�صبة 79% من املدار�س 

« على االأقل، بينما حازت ن�ص���بة  احلكومي���ة باململك���ة على تقدير »مر����سٍ

33% عل���ى تقدي���ر »جّي���د« اأو »ممت���از«. وفيم���ا ح�ص���لت ن�ص���بة 25% من 

املدار����س الت���ي متت مراجعته���ا يف العام االأكادمي���ي 2009-2010، على 

تقدي���ر »غري مائم«، غالبيتها العظمى من مدار�س البنني، وبخا�ص���ة يف 

املرحلة الثانوية.

وباالأخ���ذ يف االعتب���ار نتائج املراجع���ات للعام االأكادمي���ي 2010-2009 

والنتائ���ج العامة خال العامني املا�ص���يني يف الفرتة 2008-2010، جند 

اأن ن�ص���بة 9% من املدار�س ح���ازت على تقدير »ممت���از« يف جودة القيادة 

واالإدارة، بينما ح�ص���ل اأكرث من ن�ص���ف عدد املدار�س على تقدير »جيد« 

عل���ى االأقل يف هذا اجلانب. ومع هذا، ح�ص���لت ن�ص���بة 16% من املدار�س 

عمومًا، ون�ص���بة 20% تقريب���ًا من املدار�س التي مت���ت مراجعتها يف العام 

االأكادمي���ي 2009-2010، عل���ى تقدير »غ���ري مائم« يف جان���ب القيادة 

واالإدارة. وتكمن امل�صكلة ب�صورة عامة يف عدم قدرة املدار�س على اإجراء 

عملية تقييم ذاتي دقيق لتوفري االأ�ص���ا�س اجلّيد للتخطيط االإ�ص���رتاتيجي 

الفعال على املدى الطويل. ويف العادة، تواجه املدار�س هذه امل�صكلة ب�صبب 

كرثة تدوير املوظفني وعدم ا�صتقرار مديري املدار�س يف منا�صبهم لفرتات 

ثابتة؛ حيث ال ت�صاعد التغيريات املتكررة كًا من مديري املدار�س وفريق 

القيادة العليا على اإحداث التح�صينات امل�صتمرة وامل�صتدامة يف املدار�س. 

وم���ن املاحظ اأن هناك عاقة وا�ص���حة بني فاعلية املدر�ص���ة بوجٍه عاٍم 

وب���ني ج���ودة اأداء القي���ادة واالإدارة للمدر�ص���ة، ه���ذا على الرغ���م من اأن 

فاعلي���ة القي���ادة واالإدارة يف العديد من املدار�س نال���ت تقديرًا اأعلى من 

فاعلية املدر�صة بوجٍه عاٍم، مما يعك�س ثقة فرق املراجعة يف قدرة القيادة 

املدر�صية اجليدة على اإحداث التح�صينات يف هذه املدار�س. 

ومبقارن���ة جمي���ع املدار�س التي متت مراجعتها يف العامني املا�ص���يني من 

عام 2008 اإىل عام 2010، جند اأن ثلث عدد املدار�س تقريبًا قد حاز على 

تقدي���ر »جّيد« اأو اأف�ص���ل يف فاعلية عمليتي التعلي���م والتعلم، فيما ظهرت 

فاعلي���ة التعلي���م والتعلم مب�ص���توى »غري مائم« يف اأكرث من مدر�ص���ة من 

كل خم����س مدار����س. ويف العام االأكادمي���ي 2009-2010، ظهرت فاعلية 

التعليم مب�ص���توى »غري مائم« يف ن�ص���بة اأعلى من املدار�س؛ مدر�ص���ة من 

كل اأربع مدار�س. وميكن اأن ُتعزى الزيادة يف ن�صبة املدار�س التي ح�صلت 

عل���ى تقدير »غ���ري مائم« يف فاعلي���ة عمليتي التعليم والتعل���م من العام 

االأول اإىل الع���ام الثاين من مراجعات املدار�س، اإىل مراجعة ن�ص���بة اأعلى 

من املدار�س االإعدادية والثانوية هذا العام. 

وخ���ال �ص���نة العمل الثاني���ة لوح��دة المتحانات الوطني��ة؛ قامت 

الوحدة باإجراء االمتحانات الوطنية الثانية لل�ص���فني الثالث وال�ص���اد�س 

االبتدائي���ني يف جميع املدار�س االبتدائي���ة واملدار�س االبتدائية االإعدادية 

احلكومية يف �صهر مايو 2010. باالإ�صافة اإىل ذلك، قامت الوحدة باإجراء 

االمتحانات الوطنية االأوىل لل�ص���ف التا�ص���ع يف جميع املدار�س االبتدائية 

االإعدادية، واملدار�س االإعدادية، واملدار�س االإعدادية الثانوية.

بلغ جمموع الطلبة الذين اأدوا االمتحانات الوطنية 32.000 طالب وطالبة 

تقريبًا، حيث اأدى طلبة ال�صف الثالث االمتحانات يف مادتي اللغة العربية 

والريا�ص���يات، بينما اأدى طلبة ال�ص���فني ال�ص���اد�س والتا�صع االمتحانات 

يف م���واد اللغ���ة العربي���ة والريا�ص���يات والعل���وم واللغ���ة االإجنليزية. وقد 

غط���ت االمتحانات املنهج بالكام���ل يف جميع املواد، ومت ت�ص���حيح جميع 

االمتحان���ات يف البحرين من قبل معلمني يعمل���ون يف املدار�س احلكومية 

يف اململكة، ووزعت النتائج على املدار�س والطلبة يف �ص���هر اأكتوبر 2010. 

يذكر اأن نتائج االمتحانات قد تفاوتت يف جميع املواد ويف ال�صفوف كافة. 

وبوجه عام، �ص���ّكلت االمتحانات الوطنية حتديًا للطلبة، وكانت الدرجات 

اخلام منخف�صة بالتنا�صب مع جمموع الدرجات الكلي، وظهر هذا ب�صكٍل 

ملح���وظ يف جميع املواد لل�ص���ف التا�ص���ع. اأما اأداء طلبة ال�ص���ف الثالث 

ف���كان اأف�ص���ل يف مادة الريا�ص���يات، مقارنة مبادة اللغ���ة العربية يف عام 

2010، حي���ث حقق���ت ن�ص���بة 60.4% من الطلبة ما اليق���ل عن 4.0 وهي 

القاعدة االأ�صا�ص���ية ملتو�ص���ط االأداء الوطني ، بينما حقق طلبة ال�ص���فني 

ال�ص���اد�س والتا�ص���ع اأف�صل م�ص���تويات االأداء يف مادة العلوم، حيث حققت 

ن�ص���بة 57.3% )لل�صف ال�صاد�س( ون�ص���بة 51.5% )لل�صف التا�صع( من 

الطلبة ما ال يقل عن 4.0. وفيما ظهرت اأعلى م�صتويات التح�ّصن من عام 

2009 اإىل عام 2010 يف مادة اللغة االإجنليزية لل�صف ال�صاد�س، اإذ ارتفع 

عدد الطلبة الذين حققوا معدل املتو�صط الوطني بن�صبة 12.9%، مقارنة 

بع���ام 2009، جندهم قد حققوا اأ�ص���عف النتائج يف ع���ام 2010 يف مادة 

الريا�ص���يات، حيث حققت ن�صبة 46.9% فقط من الطلبة متو�صط االأداء 

الوطني. اأما يف ال�صف التا�صع، فقد حقق الطلبة اأقل النتائج يف مادة اللغة 

االإجنليزية، اإذ حققت ن�ص���بة 40.2% منهم فقط متو�صط االأداء الوطني. 

امللخ�س التنفيذي
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كان هن���اك حت�ّص���ن طفي���ف يف م�ص���تويات اأداء طلب���ة ال�ص���فني الثال���ث 

وال�صاد�س يف معظم املواد من عام 2009 اإىل عام 2010، مثل مادة اللغة 

العربية لل�ص���ف الثالث، ومواد الريا�ص���يات، والعل���وم واللغة االإجنليزية 

لل�ص���ف ال�ص���اد�س. واأظهر طلبة ال�صف الثالث حت�ّص���نًا ملحوظًا يف مادة 

الريا�ص���يات، وهو اأكرب م�صتويات التح�ص���ن يف االأداء عند املقارنة باملواد 

االأخ���رى. وعلى نقي�س ذلك، كان م�ص���توى اأداء طلبة ال�ص���ف ال�ص���اد�س 

متدنيًا اإىل حٍد ما يف مادة اللغة العربية. 

وق���د تفوقت البنات على البنني يف االمتحان���ات الوطنية بهام�ٍس كبري يف 

جميع ال�ص���فوف ويف كل املواد. وفيما مل يتح�ّص���ن م�صتوى اأداء البنات يف 

مادة اللغة العربية بال�ص���فني الثالث وال�ص���اد�س من عام 2009 اإىل عام 

2010، ظهر حت�ّص���ن اأداء البنات يف الريا�ص���يات )لل�صفني( ويف العلوم 

واللغة االإجنليزية لل�ص���ف ال�صاد�س، بينما حت�ّصنت م�صتويات اأداء البنني 

يف جميع املواد يف ال�صفني الثالث وال�صاد�س. 

كان م�صتوى اأداء الطلبة الذي مت التو�صل اإليه من واقع نتائج االمتحانات 

الوطنية ومراجعات املدار�س مت�ص���ابهًا مع النتائج التي مت التو�ص���ل اإليها 

يف التقري���ر ال�ص���نوي لع���ام 2009؛ حيث كان م�ص���توى الطلبة يف مهارات 

اال�ص���تماع والقراءة اأف�ص���ل من مه���ارات الكتابة يف اللغ���ة العربية واللغة 

االإجنليزية باملدار�س االبتدائية؛ وتعزو مراجعات املدار�س هذا ال�ص���عف 

اإىل عدم ممار�صة الطلبة ملهارات الكتابة املوجهة ب�صكٍل كاٍف. وباالأخذ يف 

االعتبار م�ص���توى اأداء الطلبة ح�صب العمر فيما يتعلق مبادة الريا�صيات، 

فقد اأظهرت مراجعات املدار�س اأن اإجناز الطلبة كان اأف�صل يف ال�صنوات 

االأوىل م���ن املرحل���ة االبتدائي���ة، مقارن���ة باإجن���از الطلب���ة يف ال�ص���نوات 

الاحقة من املرحلة نف�ص���ها؛ وهذا م���ا توؤكده االمتحانات الوطنية، حيث 

كانت نتائج الطلبة يف مادة الريا�ص���يات لل�ص���ف الثالث اأف�صل من نتائج 

الطلبة يف ال�صف ال�صاد�س. اأما يف مادة اللغة العربية، فهناك توافق بني 

م�ص���توى االأداء املتوقع الذي الحظته فرق املراجع���ة بوحدة مراجعة اأداء 

املدار�س، وبني نتائج الطلبة يف ال�صفني الثالث وال�صاد�س. 

ويوؤكد حتليل نتائج االمتحانات ح�صب مو�صوعات املواد، النتائَج املتكررة 

الت���ي تو�ص���لت اإليها وح���دة مراجع���ة اأداء املدار�س، وبخا�ص���ة يف مادتي 

الريا�ص���يات والعلوم، ب�ص���اأن تدين مهارات التحليل وحل امل�ص���كات لدى 

الطلبة مقارنة بقدرتهم على تذكر وا�ص���رتجاع املعلومات واحلقائق. ومع 

هذا، فاإن قدرة طلبة ال�ص���ف ال�صاد�س، على تطبيق العلوم وتوظيف هذه 

القدرة يف حل امل�ص���كات، ظهرت مب�ص���توى مر�ٍس على االأقل، اإال اأن اأداء 

الطلبة هذا يف االمتحان ال ينعك�س ب�صورة دائمة يف النتائج امل�صتقاة من 

مراجعات املدار�س. يف عام 2010، تو�صلت وحدة مراجعة اأداء املدار�س، 

اإىل اأن اإجنازات الطلبة يف العديد من املدار�س االإعدادية ظهرت مب�صتوى 

»غري مائم«، ويوؤكد هذا م�ص���توى االأداء ال�صعيف عمومًا يف االمتحانات 

الوطنية لل�صف التا�صع. يجب التاأكيد هنا على اأنه يجب التعامل مع هذه 

النتائج بوعي، حيث اإن طلبة ال�ص���ف التا�صع يوؤدون االمتحانات الوطنية 

لعام 2010 للمرة االأوىل. 

خال ال�صنة الثانية من عملها، قامت وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 

التدري��ب املهن��ي، مبراجعة 21 موؤ�ص�ص���ة تدريبية مرخ�ص���ة من وزارة 

العمل اأو تخ�صع الإ�صرافها، اإ�صافة اإىل 12 موؤ�ص�صة تدريبية مرخ�صة من 

وزارة الرتبي���ة والتعليم. وعلى الرغم من زيادة عدد جماالت التعلم التي 

متت مراجعتها يف الدورات املقدمة من املوؤ�ص�صات من 10 اإىل 13 جمااًل، 

فق���د تركزت غالبيتها يف جمال االإدارة، وال�ص���حة وال�ص���امة، والتجارة 

والدورات ذات ال�صلة بهذه املجاالت. ويف جانب الفاعلية بوجه عام فقد 

حازت ثاث من موؤ�ص�صات التدريب املرخ�صة من وزارة العمل التي متت 

مراجعتها على تقدير »جيد«، واثنتا ع�ص���رة موؤ�ص�صة على تقدير »مر�ٍس«، 

فيم���ا ظه���رت املوؤ�ص�ص���ات ال�ص���ت املتبقية مب�ص���توى غري مائم )�ص���واء 

ح�ص���لت على تقدير »دون املر�صي« اأو »�صعيف جدًا«( يف جانب الفاعلية 

بوجٍه عام. وحازت 16 موؤ�ص�ص���ة على تقدير »مر�ٍس« اأو اأف�صل يف »القدرة 

على التح�ص���ن«، وبناًء عليه، من غري امل�ص���تغرب اأن مين���ح جانب القيادة 

واالإدارة، درجات مماثلة. كما حازت موؤ�ص�ص���ة واحدة من بني املوؤ�ص�صات 

االثنتي ع�ص���رة املرخ�صة من وزارة الرتبية والتعليم التي متت مراجعتها 

يف الع���ام االأكادميي 2009-2010؛ على تقدي���ر »جّيد« يف الفاعلية بوجٍه 

«، فيما ظهرت املوؤ�ص�ص���ات  ع���ام، وخم�س موؤ�ص�ص���ات على تقدير »مر����سٍ

ال�صت املتبقية مب�صتوى غري مائم.

يف الوق���ت احلايل، متتلك معظم موؤ�ص�ص���ات التدريب املهني القدرة على 

تق���دمي بع����س املعلومات املتعلقة مب�ص���تويات تقدم واإجن���ازات املتدربني، 

وبخا�ص���ة تل���ك املوؤ�ص�ص���ات الت���ي تق���دم ال���دورات املعتمدة م���ن اخلارج 

والت���ي تخ�ص���ع للتقيي���م والتدقيق اخلارج���ي. وتكون هذه املوؤ�ص�ص���ات يف 

معظ���م االأحي���ان ق���ادرة على تق���دمي اأمثلة عل���ى االإجن���ازات اجليدة يف 

ه���ذه ال���دورات، ال �ص���يما تلك ال���دورات التي ت���وؤدي اإىل احل�ص���ول على 

موؤهات ذات �ص���لة بالقطاعات اأو امل�ص���ممة خ�صي�صًا لتلبية احتياجات 

اأرب���اب االأعم���ال. غ���ري اأن تقيي���م م�ص���تويات اإجناز وتق���دم املتدربني يف 

الدورات املعتمدة داخليًا، حيث توا�ص���ل هذه املوؤ�ص�ص���ات منح ال�صهادات 

للمتدرب���ني عل���ى اأ�ص���ا�س ح�ص���ور ال���دورات، والذي يع���ّد معي���ار النجاح 

االأ�صا�ص���ي، ب���ل الوحي���د غالب���ًا يف هذه ال���دورات- يظل اإحدى الق�ص���ايا 

العالق���ة الت���ي حتت���اج اإىل تطوي���ر ل���دى معظ���م املوؤ�ص�ص���ات الت���ي تقدم 

ه���ذه الدورات. وب�ص���كل عام، ف���اإن املراجعني ق���د وج���دوا اأن املعلمني اأو 

املدرب���ني موؤهل���ون ب�ص���كل منا�ص���ب، واأنه���م يتمتعون باخل���ربة ويقدمون 

درو�ص���هم بطريقة خمططة ب�ص���كل مائم، على الرغم من افتقارها اإىل 

التخطيط التف�ص���يلي يف بع����س االأحيان، اأو عدم كفاية امل�ص���ادر وطرق 

التعليم لتلبية االحتياجات املختلفة للمتدربني. وتقدم معظم املوؤ�ص�ص���ات 

نوع���ًا من الدعم املنا�ص���ب للمتدرب���ني، على الرغم من اأن ه���ذا عادة ما 

يك���ون بطريق���ة فردية، ولي����س من خال برنام���ج منتظم له���ذا الدعم. 

ويت�ص���من التقري���ر العديد من التو�ص���يات االأ�صا�ص���ية جلميع موؤ�ص�ص���ات 

التدريب، ومن �ص���منها حتديد املوؤ�ص�صات جلوانب القوة لديها واجلوانب 

الت���ي بحاج���ة اإىل تطوير، من خ���ال تبني عملي���ة تقييم ذاتية �ص���ارمة 

ودقيق���ة، وهذا اأم���ر ال غنى عنه اإن كان ي���راد لقطاع التعلي���م والتدريب 

املهن���ي يف مملك���ة البحرين اأن ي�ص���هد اأي تط���ور. وتبقى ق�ص���ية التقييم 

االأويل للمتدربني واملتابعة التالية لتطورهم من اأهم اجلوانب التي حتتاج 
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للتطوير عند معظم موؤ�ص�ص���ات التدريب املهني، وخا�ص���ة لدى املوؤ�ص�صات 

ال�صغرية واملتو�صطة املرخ�ص���ة من قبل وزارة العمل واالأخرى املرخ�صة 

م���ن وزارة الرتبية والتعلي���م. وال متتلك موؤ�ص�ص���ات التدريب املهني عادة 

اإج���راءات دقيق���ة لعملي���ة املراقبة لتقييم ج���ودة التعليم واأث���ر ذلك على 

العملي���ة التعليمية، اأو باعتبار ذلك و�ص���يلة لدعم املعلمني واملدربني االأقل 

فاعلية. وجدير بالذكر اأن موؤ�ص�صات التدريب املهني االأكرث فاعلية تتعاون 

عن كثب مع اأرباب االأعمال ل�صمان تلبية احتياجاتهم، ولذلك فاإنها تعمد 

اإىل تقدمي الدورات املو�ص���ى بها اأو امل�صممة خ�صي�صًا لتلبية احتياجات 

اأرباب االأعمال، اإ�صافة اإىل الربامج واملوؤهات ذات ال�صلة بالقطاعات؛ 

وم���ع ذلك ميك���ن اإدخال التح�ص���ينات املهمة يف مه���ارات ومعارف القوى 

العامل���ة البحريني���ة م���ن خال تقدمي املزي���د من ال���دورات املعتمدة من 

اخلارج، مما �صيمكن موؤ�ص�صات التدريب املهني من اإجراء مقارنات على 

م�ص���توى دويل وا�ص���تخدام مقايي�س االأداء املنا�صبة للمتدربني، وذلك من 

اأجل التخطيط ب�ص���كل اأكرث فاعلية، لتقدمي و�ص���مان اإدخال التح�صينات 

ال�صرورية على اإجنازات املتدربني. 

قامت وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل باإجراء خم�س 

مراجعات موؤ�ص�ص���ية جديدة خال العام االأكادميي 2009 – 2010؛ مما 

يعن���ي االنتهاء من عمليات مراجعة اجلودة املوؤ�ص�ص���ية جلميع موؤ�ص�ص���ات 

التعليم العايل اخلا�ص���ة االثنتي ع�صرة التي تزاول اأن�صطتها يف البحرين، 

ون�صر تقارير املراجعة اخلا�صة بها.

 اإن ال���دورة االأوىل للمراجعات املوؤ�ص�ص���ية تطويرية، ال ت�ص���در تقاريرها 

اأحكام���ًا نهائي���ة كما هو احل���ال يف املراجعات الرباجمي���ة، ولكنها تقدم 

للموؤ�ص�ص���ات تقري���رًا تف�ص���يليًا ع���ن النتائ���ج الت���ي تو�ص���لت اإليها جلنة 

اخلرباء، والتي يتوقع من املوؤ�ص�صات العمل مبقت�صاها. ومن اأ�صل تقارير 

مراجعة اجلودة املوؤ�ص�ص���ية ال�ص���تة املن�ص���ورة يف العام االأكادميي 2009-

2010، توجد موؤ�ص�ص���ة واحدة مل حت�ص���ل على اأية تزكي���ات؛ اأي مل تتوفر 

لديها اأية ممار�ص���ة جيدة وا�ص���حة تتج���اوز التوقعات املن�ص���و�س عليها 

يف املوؤ�ص���ر، فيما حازت املوؤ�ص�ص���ات االأربع االأخرى عل���ى تزكية واحدة اأو 

اثنتني.وحازت موؤ�ص�صة واحدة على ت�صع تزكيات.

قدمت جلان املراجعة عددًا ال باأ�س به من التو�صيات االأ�صا�صية التي غطت 

جميع اجلوانب التي بحاجة اإىل حت�ص���ني رئي�ص���ي، وت�ص���مل املو�ص���وعات 

الت�ص���عة التي ت�صكل جميعًا 25 موؤ�صرًا، يتم قيا�س اأداء اجلامعات اإزاءها، 

اإ�ص���افة اإىل بيانات الروؤية والر�صالة لهذه املوؤ�ص�صات التعليمية. ومن ثم، 

فهناك بع�س الق�صايا اجلوهرية يف خم�س من املوؤ�ص�صات التعليمية وذلك 

فيما يتعلق بجوانب احلوكمة واالإدارة ف�صًا عن جودة التعليم املقدم.

اإذا مت توزيع التو�ص���يات التي حازت عليها جميع موؤ�ص�صات التعليم العايل 

اخلا�ص���ة االثنت���ي ع�ص���رة، جن���د اأن اجلوان���ب التي بحاجة اإىل حت�ص���ني 

متجان�ص���ة متام���ًا، وه���ي: احلوكم���ة واالإدارة، واالفتق���ار اإىل الربط بني 

التخطيط االإ�ص���رتاتيجي، واإعداد امليزانيات وتخ�ص���ي�س املوارد ل�صمان 

توفريامل�ص���ادرالكافية للربام���ج االأكادميي���ة؛ وكذلك ل�ص���مان ا�ص���تيفاء 

املعايرياالأكادميية: حتديد املقايي�س االأكادميية، واالمتحانات اخلارجية، 
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وعملي���ات مراجع���ة الربامج االأكادميي���ة والبحث لدعم عمليت���ي التعليم 

والتعلم وفر�س التطوير املهني. 

فيم���ا يتعلق مبراجعات الربامج االأكادميية، كان برنامج البكالوريو�س يف 

جم���ال اإدارة االأعم���ال، هو اأول الربامج االأكادميي���ة التي متت مراجعتها 

يف البحرين، ل�ص���مان ا�صتيفاء هذه الربامج للمعايري الدنيا يف املوؤ�صرات 

االأربعة. وقد مت ا�ص���تكمال املراجعات لهذه الربامج االثني ع�ص���ر جميعًا، 

حي���ث مت اإجراء مراجعة �ص���تة برامج يف الع���ام االأكادميي 2009-2008 

فيما اأجريت مراجعات الربامج ال�صتة االأخرى يف 2010-2009.

وم���ن اأ�ص���ل الربام���ج االأكادميية ال�ص���تة التي مت���ت مراجعته���ا يف العام 

االأكادميي 2009-2010، حاز برناجمان على حكم »الربنامج يبعث على 

الثق���ة«؛ وح���از برناجمان على حكم »قدر حمدود من الثقة« فيما ح�ص���ل 

برناجمان على حكم »لي�س جدي���رًا بالثقة«. بالنظر اإىل جميع مراجعات 

الربامج االأكادميية االثني ع�صر، جند اأن هناك توزيعا مت�صاويًا لاأحكام 

التي تو�ص���لت اإليها جلان املراجعة اخلارجية؛ حي���ث حازت اأربعة برامج 

اأكادميي���ة على حكم »الربنام���ج يبعث على الثقة«؛ وح���ازت اأربعة برامج 

اأكادميية اأخرى على حكم »قدر حمدود من الثقة« فيما ح�ص���لت الربامج 

االأكادميية االأربعة االأخرية على حكم »لي�س جديرًا بالثقة«.
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وحدة مراجعة أداء المدارس



م تطلَّع إلى األمام ... تقدَّ



مقدمة
 

ا�ص���تكملت وح���دة مراجع���ة اأداء املدار����س مراجع���ات جمي���ع املدار����س 

احلكومي���ة مبملك���ة البحري���ن، ما عدا 18 مدر�ص���ة فقط. وم���ن ثم، فاإن 

ه���ذا التقري���ر ال يوفر املعلومات حول اأداء املدار����س التي متت مراجعتها 

خ���ال الع���ام االأكادمي���ي 2009-2010 فق���ط، بل يعطي اأي�ص���ًا �ص���ورة 

كامل���ة ع���ن ج���ودة اأداء املدار����س احلكومية عل���ى م���دى اأول عامني من 

مراجع���ات املدار�س؛ حي���ث تتوفر االآن املزيد من االأدلة لتاأكيد الق�ص���ايا 

الت���ي ب���رزت يف التقري���ر ال�ص���نوي االأول لهيئ���ة �ص���مان ج���ودة التعلي���م 

والتدريب، بعد ا�ص���تكمال مراجع���ات جميع املدار����س احلكومية تقريبًا. 

خال العام االأكادميي 2009-2010، قامت وحدة مراجعة اأداء املدار�س 

باإجراء مراجعة 112 مدر�ص���ة، وفقًا لاإجراءات املتبعة يف ال�ص���نة االأوىل 

م���ن دورة مراجعة اأداء املدار�س. وجُترى املراجع���ة على مدى ثاثة اأيام 

من قبل فرق مراجعة تتكون من بني خم�ص���ة اإىل ثمانية مراجعني يقومون 

مباحظة وح�صور احل�ص�س، وحتليل بيانات اأداء الطلبة، والتحدث اإىل 

كبار امل�ص���وؤولني يف املدار�س، واأولياء االأمور والطلبة، وكذلك تفقد اأعمال 

لبة املكتوبة. ويتم تقييم االأداء وفق اأحكام املراجعة الواردة يف االإطار  الطَّ

العام للمراجعة، وهي على النحو التايل: 

الطلبة يف حت�صيلهم االأكادميي، وتقدم الطلبة يف اإجنازات  	•�
تطورهم ال�صخ�صي.  

ما يتّم تقدميه فيما يتعلق بجودة عمليتي التعليم والتعّلم. جودة  	•
املنهج. تعزيز  برامج  جودة  	•

واإر�صادهم. الطلبة  م�صاندة  جودة  	•
واالإدارة. القيادة  اأداء  وجودة  فاعلية  	•

مُتنح املدر�ص���ة حكمًا عام���ًا عن الفاعلي���ة بوجٍه عاٍم، واآخ���ر عن القدرة 

اال�ص���تيعابية للمدر�صة على التح�ّص���ن. متنح الدرجات وفقًا ملقيا�س مكون 

من اأربع درجات:

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

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

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

غري مائم ............................................................4

ُت�ص���جع املدار�س التي ح���ازت على تقدير »ممتاز« على م�ص���اركة اأف�ص���ل 

املمار�صات لديها مع املدار�س االأخرى، فيما تخ�صع املدار�س التي ظهرت 

مب�ص���توى »غري مائم« يف الفاعلية بوج���ٍه عاٍم الإجراءات املتابعة من قبل 

الوحدة؛ مبعنى اأن فريق املتابعة يقوم باإجراء زيارة متابعة لهذه املدار�س 

بعد فرتة زمنية ترتاوح بني �ص���تة اأ�ص���هر اإىل �صنة من تاريخ  اإجراء عملية 

املراجع���ة. ويكم���ن غر�س زي���ارة املتابعة ه���ذه يف تقييم م�ص���توى التقدم 

الذي اأحرزته املدر�ص���ة يف تنفيذ التو�ص���يات ال���واردة يف تقرير املراجعة 

منذ اإج���راء عملي���ة املراجعة، وعلى مدى ال�ص���نة املا�ص���ية، قامت وحدة 

مراجع���ة اأداء املدار����س باإجراء 23 زيارة متابعة للمدار�س التي ح�ص���لت 

عل���ى تقدير »غري مائم«؛ ظهر م�ص���توى التقدم يف ثاث منها مب�ص���توى 

مائ���م حيث مت اإدراجها مرة اأخرى �ص���من دورة مراجع���ة اأداء املدار�س 

املعت���ادة، فيم���ا �صتخ�ص���ع املدار����س الع�ص���رون املتبقية لزي���ارات متابعة  

منتظمة.  وين�صب الرتكيز االأ�صا�صي لتح�صني املدار�س التي ح�صلت على 

تقدير »غري مائم«، على ج���ودة عمليتي التعليم والتعّلم، وجودة التقييم 

الذاتي والتخطيط االإ�صرتاتيجي. 

الفاعلية بوجٍه عام

من اأ�صل 112 مدر�صة حكومية متت مراجعتها يف العام االأكادميي 2009-

2010؛ حاز ثلث عدد املدار�س تقريبًا على تقدير »جّيد« اأو »ممتاز«، فيما 

ح�ص���ل ربع ع���دد املدار�س على تقدي���ر »غري مائم« )انظر ال�ص���كل 1(. 

وبوج���ٍه ع���ام، كان اأداء مدار�س البنات اأف�ص���ل م���ن اأداء مدار�س البنني 

)انظ���ر ال�ص���كلني 2 و3(، فف���ي الع���ام االأكادمي���ي 2009-2010، حازت 

ح���وايل �ص���ت مدار�س من ع�ص���ر مدار�س من مدار�س البن���ات على تقدير 

»جّيد« اأو »ممتاز«، فيما ظهرت مدر�ص���تان فقط مب�ص���توى »غري مائم«؛ 

مقارنة بالفرتة نف�ص���ها مبدار�س البنني، اإذ ح�ص���لت ن�صبة تربو على %40 

م���ن مدار�س البنني عل���ى تقدير »غري مائم«، واأقل من ن�ص���بة 10% على 

تقدي���ر »جّي���د«. وعلى مدى العامني املا�ص���يني 2008-2010 من مراجعة 

اأداء املدار����س، حازت ن�ص���بة 13% فق���ط من مدار�س البن���ني على تقدير 

»جّيد« اأو اأف�ص���ل، بينما ظهرت ن�ص���بة 36% منها مب�ص���توى »غري مائم«، 

مقارن���ة مبدار�س البنات، اإذ حاز اأكرث من ن�ص���ف ع���دد مدار�س البنات 

 عل���ى تقدي���ر »جّيد« اأو اأف�ص���ل، فيما ظهرت ن�ص���بة  6%  تقريبًا مب�ص���توى

»غري مائم«.  

ت�ص���ري جميع جوانب اأدلة عملية املراجع���ة اإىل اأن اأداء املدار�س االبتدائية 

 كان اأف�صل من اأداء املدار�س االإعدادية والثانوية )انظر االأ�صكال 4، 5، 6(؛

وللتدلي���ل على ذلك، فاإنه عند درا�ص���ة النتائ���ج الرتاكمية للمراجعات يف 

الفرتة بني اأعوام 2008-2010، جند اأن املدار�س التي حازت على تقدير 

»ممتاز« هي املدار�س االبتدائية فقط، فيما ح�ص���ل ن�صف عدد املدار�س 

الثانوي���ة تقريبًا على تقدير »غري مائم«؛ والغالبية العظمى من املدار�س 

التي ظهرت مب�صتوى »غري مائم« هي من مدار�س البنني. 

«؛ بواقع 20  ظه���رت معظم املدار����س االبتدائية للبنني مب�ص���توى »مر����سٍ

مدر�ص���ة من 34 مدر�ص���ة متت مراجعته���ا، فيما ظهرت معظ���م املدار�س 

االبتدائي���ة للبن���ات مب�ص���توى »جّيد«؛ بواقع 20 مدر�ص���ة من 31 مدر�ص���ة 

مت���ت مراجعتها. وم���ن اأبرز اجلوانب التي متيزت به���ا املدار�س احلائزة 

عل���ى تقدي���ر »جّيد«، ه���ي القي���ادة واالإدارة اجلّيدة التي ت�ص���جع املواقف 

وال�ص���لوكيات االإيجابي���ة، اإ�ص���افة اإىل تطبيق اأرقى املعايري على امل�ص���توى 

التعليمي، فيما كان �ص���عف تركيز القيادة املقرون ب�صلوكيات الطلبة غري 

املرغوب فيها من اأهم العوامل التي �صاهمت يف انخفا�س م�صتوى االإجناز 

باملدار�س التي ظهرت مب�صتوى »غري مائم«. 

وحدة مراجعة أداء المدارس
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املدار�س الثانوية للبننياملدار�س الثانوية للبنات

اإجناز الطلبة يف حت�سيلهم الأكادميي

عند تقييم م�ص���تويات اإجناز الطلبة، تاأخذ فرق املراجعة جمموعة كبرية 

م���ن االأدلة باالعتبار، وت�ص���مل م�ص���توى اأداء الطلب���ة يف امتحانات وزارة 

الرتبية والتعليم واالمتحانات التي تنظمها املدر�ص���ة، وم�صتويات االإجناز 

والتقدم التي حققها الطلبة يف الدرو�س التي متت ماحظتها من قبل فرق 

املراجعة، وت�صري هذه االأدلة اإىل عدم وجود تنا�صب بني نتائج االمتحانات 

الوزارية واملدر�ص���ية وبني م�صتوى الطلبة الفعلي يف الدرو�س؛ ففي العديد 

م���ن احلاالت، تو�ص���لت فرق املراجعة اإىل اأدلة على اأن م�ص���تويات الطلبة 

يف الدرو����س ال تتوافق مع النتائج املرتفعة التي اأ�ص���فرت عنها نتائج هذه 

االمتحان���ات؛ فيما تظهر جمي���ع تقارير املراجعة وج���ود عاقة قوية بني 

فاعلية املدر�صة بوجٍه عام وبني م�صتويات اإجناز الطلبة. 

كما تظهر النتائج الرتاكمية للعامني املا�صيني اأن ن�صبة 71% من املدار�س 

االبتدائي���ة للبن���ات )انظر ال�ص���كل 8(، قد ح���ازت على تقدي���ر »جّيد« اأو 

»ممتاز« يف م�ص���تويات االإجناز، بينما ح�ص���لت ن�ص���بة 58% من املدار�س 

االبتدائي���ة للبن���ني على تقدي���ر »مر�ٍس«، ون�ص���بة 20% عل���ى تقدير »غري 

مائم« يف م�ص���تويات اإجناز الطلبة. كما توؤكد م�صتويات اإجناز الطلبة يف 

املدار�س الثانوية الفرق يف اأداء الطلبة بني اجلن�صني بح�صب ما هو مو�صح 

يف ال�ص���كل )9(؛ حيث اإن ن�ص���بة 73% من املدار�س الثانوية للبنات حازت 

على تقدير »مر�ٍس« اأو »جّيد«، ون�صبة 27% على تقدير »غري مائم«، بينما 

ح�ص���لت ن�صبة 67% من املدار�س الثانوية للبنني على تقدير »غري مائم« 

ون�ص���بة 33% فقط على تقدير »مر�ٍس« يف جانب م�صتويات اإجناز الطلبة.

ال�سكل)7(: 
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القدرة ال�ستيعابية على التح�سن

���ن اأمٌر  اإن اإ�ص���دار احلك���م على قدرة املدر�ص���ة اال�ص���تيعابّية على التَّح�صُّ

���ن يف امل�ص���تقبل،  مه���ٌم للغاي���ة؛ اإذ ي�ص���تند هذا احلك���م اإىل دالئل التَّح�صُّ

مثل: التخطيط االإ�ص���رتاتيجي، واأنظمة مراقبة جودة ما تقدمه املدر�صة، 

واإجن���از اأهداف االأداء واالإدارة اجلّيدة للمدر�ص���ة. وق���د حازت اأكرث من 

ن�ص���بة 51% م���ن املدار�س على تقدير »جّيد« اأو اأف�ص���ل يف قدرة املدر�ص���ة 

ن، وال متلك ما يقارب من ن�صبة 19% من املدار�س  اال�صتيعابّية على التَّح�صُّ

���ن دون احل�صول على الدعم القوي من وزارة الرتبية  القدرة على التَّح�صُّ

والتعلي���م )راج���ع ال�ص���كل 7(. اأما املدار����س ذات القدرة ال�ص���عيفة على 

���ن، فتفتق���ر اإىل تطوي���ر الهدف امل�ص���رتك، كذل���ك ال تتم معاجلة  التَّح�صُّ

مواطن ال�ص���عف االأ�صا�ص���ية يف جماالت التعليم والتعّلم و�صلوك الطاب 

بطريقة منظمة. 

يعترب احلكم على القدرة اال�ص���تيعابية للمدر�ص���ة، من اأهم واأبرز جوانب 

االختاف بني املدار�س وفرق املراجعة؛ فعلى الرغم من اأن جميع املدار�س 

تقريبًا اأ�صدرت احلكم على قدرة املدر�صة اال�صتيعابية على التح�ّصن باأنها 

»مر�ص���ية« اأو اأف�ص���ل، وجدت فرق املراجعة اأن اأكرث من مدر�صة من �صت 

مدار�س، لديها قدرة ا�صتيعابية »غري مر�صية« على التح�ّصن.

 

ومن املتوقع اأن يتح�ّصن هذا الو�صع مبرور الزمن بالنظر اإىل تعّلم املدار�س 

كيفية معايرة توقعاتها لتتما�صى مع معايري فرق املراجعة للوحدة.

وحدة مراجعة اأداء املدار�س
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تقدم الطلبة يف تطورهم ال�سخ�سي

ال يقت�صر هذا اجلانب من جوانب املراجعة على قيا�س معدالت احل�صور 

واملواظبة وال�ص���لوكيات للطلبة فح�ص���ب، بل ي�صمل اأي�ص���ًا قيا�س �صلوكيات 

الطلبة جتاه عملية التعّلم.

يق���وم املراجعون بتقيي���م قدرة الطلب���ة على العمل اجلماع���ي، ومهارات 

التفكري التحليلي، والثقة بالنف�س والعمل با�ص���تقالية؛ اإ�صافة اإىل تقييم 

مدى �صعور الطلبة باالأمن وال�صامة يف املدر�صة.

وم���ن جملة املدار����س التي متت مراجعته���ا يف الع���ام االأكادميي 2009-

2010، ح�صل 16% منها على تقدير »غري مائم«، فيما حاز ن�صف عدد 

املدار����س تقريبًا على تقدير »جّيد« اأو »ممتاز«. وتكمن اأهم جوانب القوة 

امل�ص���رتكة بني املدار�س احلائزة على درجات مرتفعة يف هذا اجلانب، يف 

ن�ص���ب احل�ص���ور واملواظبة املرتفعة، وقدرة الطلبة عل���ى العمل اجلماعي 

ب�صكٍل فعاٍل، و�صعورهم باالأمن وال�صامة يف املدر�صة؛ فيما يندرج افتقار 

الطلبة اإىل مهارات التفكري التحليلي �صمن جوانب ال�صعف االأكرث �صيوعًا 

يف املدار�س التي متت مراجعتها؛ حيث ح�صل اأكرث من ثلث عدد املدار�س 

على تقدير »غري مائم« يف هذا اجلانب، وحوايل ن�ص���بة 13% منها فقط 

على تقدير »جّيد« اأو »ممتاز«. 

ويف املدار�س االأقل فاعلية، تعترب ن�ص���ب احل�ص���ور ال�صعيفة، وقلة حتفيز 

الطلب���ة جتاه التعليم، من اأهم اجلوانب الواج���ب معاجلتها. ويظهر هذا 

الو�صع ب�ص���كٍل ملحوظ يف املدار�س االإعدادية والثانوية التي ح�صلت على 

تقدير »غري مائم« عمومًا؛ حيث توجد ن�ص���ب غياب مرتفعة مقرونة، يف 

بع�س احلاالت، مبحدودية دعم اأولياء االأمور،  مما يعني اأن على املدار�س 

اأن تكافح من اأجل خلق الظروف االأ�صا�ص���ية الت���ي ميكن اأن تتم مبوجبها 

عملي���ة التعلم. ففي عدد كبري من املدار�س التي اأخفقت يف توفري التعليم 

ذي اجل���ودة املائم���ة، فاإن �ص���امة واأم���ن الطلبة معر�ص���ان للخطر من 

خ���ال الرتهيب البدين والتهديد اللفظي؛ ويف ظل هذه الظروف تتزعزع 

ثقة الطلبة باأنف�ص���هم، وي�ص���بحون غري قادرين على حتمل اأية م�ص���وؤولية 

عن اإيجاد �ص���بل التعلم املنا�صبة لهم. كما يظهر الطلبة حالة من ال�صلوك 

غري ال�ص���ّوي جتاه البيئة املدر�ص���ية مثل رمي القمامة يف املدر�صة والعبث 

مبمتلكاتها. 

وباملقارن���ة فف���ي املدار�س التي ح���ازت على تقدير »جّي���د« و«ممتاز«، تعّد 

ن�ص���ب ح�ص���ور الطلبة جّيدة، وتلعب ثقة الطلبة باأنف�ص���هم دورًا رئي�صًا يف 

قدرتهم على العمل با�ص���تقالية عن معلميهم. كذلك، تتميز العاقة بني 

الطلب���ة واملعلمني باالحرتام املتبادل، وي�ص���ود جوٌّ م���ن االألفة بينهم، مما 

ميّك���ن الطلبة من العمل �ص���ويًا ب�ص���كٍل فعال، وبطريقة مثمرة ت�ص���ب يف 

م�ص���لحتهم ال�صخ�صية وم�صلحة املجموعة باأ�ص���رها؛ حيث يتوق الطلبة 

يف ه���ذه املدار�س اإىل حتمل امل�ص���وؤولية وامل�ص���اهمة الفعال���ة جتاه احلياة 

املدر�صية باعتبارها بيئة تعلم �صاملة. 

فاعلية عمليتي التعليم والتعّلم

يف ه���ذا اجلان���ب من عملي���ة املراجع���ة، يق���وم املراجعون بتقيي���م قدرة 

املعلمني على م�صاركة الطلبة من خال حتفيزهم، وت�صجيعهم وت�صويقهم 

اإىل التعلم، ومدى الربط بني الدرو�س لتلبية احتياجات التعلم للطلبة من 

ذوي الق���درات املختلفة، ومدى اإمل���ام املعلمني مبادتهم العلمية وحمتواها 

الدرا�ص���ي، وتوجيه طرق التعلم لكي تلبي احتياج���ات التعلم لدى الطلبة 

مبختلف قدراتهم، وكذلك قدرة املعلمني على التخطيط بفاعلية وتوظيف 

جمموعة متنوعة من م�صادر التعلم، واالأدلة املتعلقة بتعزيز عملية التعلم 

ل���دى بع�س الطلبة، م���ع اإتاحة الفر�س لاآخرين لكي يتعلم بع�ص���هم من 

بع����س. واأخريًا، يقوم املراجع���ون بتقييم املدى الذي ت�ص���تند اإليه اأعمال 

املعلم���ني م���ن خال التوظي���ف الفع���ال لعملية التق���ومي لتق���دمي التغذية 

الراجعة للطلبة ب�صاأن مواطن القوة وتلك التي بحاجة اإىل حت�صني.

وم���ن اجلوانب التي تتعل���ق بجودة ما تقدمه املدر�ص���ة، وتركز عليها فرق 

املراجع���ة، عمليتا التعلي���م والتعلم؛ اإذ يعتربان اأك���رث اجلوانب التي تثري 

القلق؛ ففي العام االأكادميي 2009-2010، ظهرت عمليتا التعليم والتعلم 

يف 28 مدر�ص���ة )25%( ب�ص���كٍل غري مائ���م، فيما حازت ث���اث مدار�س 

فقط على تقدير »ممتاز« يف هذا اجلانب )انظر ال�ص���كل 10(. ومبقارنة 

جميع املدار�س التي متت مراجعتها عمومًا يف العامني املا�صيني منذ عام 

2008، جند اأن ن�صبة �صئيلة فقط 2% منها قد حازت على تقدير »ممتاز« 

يف هذا اجلانب، فيما ظهرت عمليتا التعليم والتعلم يف ن�صبة وا�صحة من 

املدار�س 21% مب�صتوى »غري مائم«. 

وكم���ا ورد يف التقرير ال�ص���نوي ال�ص���ابق لوح���دة مراجع���ة اأداء املدار�س، 

تتمث���ل اأهم جوان���ب ال�ص���عف يف عدم تواف���ق خطط الدرو����س للمعلمني 

م���ع احتياج���ات الطلبة؛ فف���ي الكثري جدًا م���ن الدرو�س، يق���وم املعلمون 

بالتخطيط للدرو�س وفق���ًا الحتياجات جمموعة واحدة من الطلبة، حيث 

يتوج���ه املعلم���ون يف تعليمه���م اإىل الطلبة م���ن ذوي القدرات املتو�ص���طة؛ 

ونتيجة لهذه الطريقة التي تفتقر اإىل االهتمام بتلبية احتياجات القدرات 

املختلفة؛ ي�ص���بح العمل �ص���عبًا جدًا عل���ى الطلبة االأقل قدرة، وال ي�ص���كل 

حتديًا كافيًا للطلبة االأكرث قدرة. يف اأغلب االأحيان، يكون املعلم هو حمور 
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العملية التعليمية، ومن ثم ال يحرك الطلبة �ص���اكنًا �ص���وى االإن�ص���ات اإىل 

املعلم؛ ويف حالة حل االأن�ص���طة املطلوبة، فاإن هذه االأن�ص���طة تقت�ص���ر يف 

الع���ادة على حل متارين ق�ص���رية من الكتاب املدر�ص���ي؛ وم���ن ثم ال يتم 

تعزيز مهارات التعلم امل�ص���تقلة، وُيطلب اإىل الطلبة فجاأة حل امل�ص���كات 

الت���ي تتطلب منهم تطبيق ما اكت�ص���بوه من معارف، وبي���ان مدى فهمهم 

للدرو����س. وفيم���ا تت�ص���م التمارين يف الغال���ب، باإمكاني���ة اإجنازها بدون 

تفك���ري، وبالتكرار وبع���دم التحفيز، ال يتمكن املعلم���ون يف املدار�س ذات 

امل�ص���توى غري املائم من توظيف عملية التقييم لتقدمي التغذية الراجعة 

البناءة للطلبة ب�صاأن مواطن القوة وتلك التي بحاجة اإىل حت�صني. 

وفيم���ا يتعلق مباحظ���ة الدرو�س، يرك���ز املراجعون على مدى اكت�ص���اب 

الطلب���ة للمه���ارات االأ�صا�ص���ية يف امل���واد االأرب���ع وه���ي: اللغ���ة العربي���ة 

والريا�ص���يات واللغة االإجنليزية والعلوم للطلبة االأكرب �صنًا، فيما يقومون 

مباحظة ال�ص���ف بالكامل وطرق التدري�س عمومًا للطلبة االأ�ص���غر �صنًا. 

وبوج���ٍه عام، ظهرت اأف�ص���ل ط���رق التدري�س يف ال�ص���نوات الثاث االأوىل 

م���ن املدار�س االبتدائية. بينما انخف�ص���ت جودة وماءمة طرق التدري�س 

للطلبة من مرحلة اإىل اأخرى و�ص���واًل اإىل املرحل���ة الثانوية؛ حيث ظهرت 

اأق���ل ج���ودة لعمليت���ي التعليم والتعل���م يف ال�ص���نوات الثاث م���ن املرحلة 

الثانوية؛ اإذ ظهر م�ص���توى الدرو�س ب�ص���كٍل »غري مائم« يف ثلث املدار�س 

تقريب���ًا. ومن بني جميع املواد، تثري طرق تدري�س اللغة االإجنليزية القلق، 

حيث ح�صلت ن�صبة 41% من طرق التدري�س يف الدرو�س على تقدير »غري 

مائم«، بينما حازت ن�ص���بة 17% فقط على تقدير »جّيد«. وُتعزى اأ�صباب 

امل�صكلة الرئي�صة اإىل �صعف اإملام املعلمني باللغة االإجنليزية، ومن ثم عدم 

قدرتهم على تو�صيل اللغة ب�صكٍل �صحيٍح اإىل الطلبة الذين يدر�صون اللغة 

االإجنليزية كلغة ثانية. كذلك، ينطبق االأمر على االأعمال الكتابية ب�ص���كٍل 

مت�ص���اٍو، حيث ال يتوقع م���ن الطلبة كتابة قطع مطولة لتح�ص���ني املفردات 

اللغوي���ة وقدرتهم على التحدث بطاقة. كم���ا تظل جودة عمليتي التعليم 

والتعل���م يف املهارات االأ�صا�ص���ية للم���واد االأخرى باعثًا عل���ى القلق، حيث 

ظه���ر اأكرث من 20% من الدرو�س مب�ص���توى »غري مائم« يف اللغة العربية 

والريا�صيات والعلوم. 

تعزيز املنهج وطريقة تقدميه
 

���م املراجع���ون الطرق التي  يف ه���ذا اجلانب م���ن مراجع���ة املدار�س، ُيقيِّ

تق���دم به���ا املدار����س املناه���ج املعدة م���ن قب���ل وزارة الرتبي���ة والتعليم، 

حي���ث تقوم فرق املراجعة اأ�صا�ص���ًا، بفح�س طرق تعزي���ز املنهج، وكيفية 

توظي���ف املعارف املكت�ص���بة من م���ادة يف مادة اأخرى، على �ص���بيل املثال، 

وكيفي���ة تعزيز الرتابط بني املواد باأن�ص���طة اإثرائية مثل تنظيم الرحات 

التعليمية. اإ�ص���افة اإىل ذلك، تعّد تنمية فه���م الطلبة للحقوق والواجبات 

وامل�ص���وؤوليات ج���زءًا من تق���دمي املنهج الدرا�ص���ي. واأخريًا، ت�ص���در فرق 

املراجعة اأحكامها على مدى جودة وفاعلية اإعداد املنهج للطلبة الكت�صاب 

املهارات االأ�صا�صية ب�صورة مائمة، مبا يف ذلك مهارات القراءة والكتابة 

واحل�صاب، ومهارات تقنية املعلومات واالت�صاالت. 

ومن بني املدار�س التي متت مراجعتها يف العام االأكادميي 2010-2009، 

نالت ج���ودة تعزيز املنهج وطريقة تقدميه م�ص���توى »جّيد« اأو »ممتاز« يف 

47% م���ن املدار����س، كما يو�ص���ح ذلك ال�ص���كل )11(، حي���ث توظف هذه 

املدار����س اأ�ص���لوبًا بارعًا لتقدميه بطريقة �ص���ائقة، واأك���رث ارتباطًا بحياة 

الطلبة. ويف املدار�س االأكرث فاعلية، يتم تعزيز املنهج باالأن�صطة االإثرائية 

من اأجل تو�ص���يع خربات التعلم للطلبة؛ وبف�ص���ل تعزيز الربط بني املواد، 

ودرا�ص���ة منهٍج مرتابط، وربط ذلك كله بالبيئة اخلارجية، تنمي اأف�ص���ُل 

املدار�سِ فاعليًة ال�ص���عوَر باحلقوق والواجبات وامل�ص���ئوليات لدى الطلبة؛ 

وم���ن ثم اإع���داد الطلبة لي����س للمرحلة التالي���ة من التعليم فح�ص���ب، بل 

اإك�صابهم املهارات الازمة ل�صوق العمل اأي�صًا. 

ويف املدار�س التي يتم فيها اإثراء املنهج الدرا�ص���ي بطريقة جّيدة، تتجلى 

اأهم جوانب القوة يف توظيف البيئة املدر�ص���ية بطريقة حتفز الطلبة على 

التعلم، وكذلك يف اال�ص���تفادة من جمموعة جيدة من االأن�صطة االإثرائية، 

والربط بني املواد ب�صكٍل جيد؛ فمثًا، تتم اال�صتفادة من تقنية املعلومات 

واالت�ص���االت يف حت�ص���ني تعّل���م م���ادة الريا�ص���يات والعل���وم واللغات؛ يف 

املدار����س اجليدة، على �ص���بيل املثال، هناك اأدلة على وجود ربط وا�ص���ح 

يف توظيف املهارات بني الريا�صيات والعلوم وبني التقنية التي ت�صاهم يف 

تطبيق الطلبة املهارات االأ�صا�صية املكت�صبة يف الدرو�س. 

باالأخذ يف االعتبار جميع املدار�س التي متت زيارتها خال فرتة املراجعة 

م���ن 2008-2010 عمومًا، جند اأن املدار�س التي ظهرت مب�ص���توى »غري 

مائم« ت�ص���رتك يف مكامن �ص���عف واحدة فيما يتعلق بتقدمي املنهج؛ ومل 

تتمك���ن 15% من املدار�س من اإثراء املنه���ج، حيث مل تنجح هذه املدار�س 

يف الربط بني املواد، واإك�صاب الطلبة املهارات االأ�صا�صية ب�صورة مائمة، 

وتقل بالتايل تنمية مهارات الطلبة ب�صبب االفتقار اإىل التطبيق املن�صود.

 

م�ساندة الطلبة واإر�سادهم 

يخت�س ه���ذا بجانب جودة م�ص���اندة الطلبة واإر�ص���ادهم ال���ذي ُيقدم يف 

املدار�س، وي�ص���مل هذا اجلانب مدى جودة برامج التهيئة املقدمة للطلبة 

يف املدار����س، ومدى جودة تقييم املدر�ص���ة احتياجات الطلبة ال�صخ�ص���ية 
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والتعليمية، وكذلك االأخذ يف االعتبار جودة االإر�ص���اد الذي يح�ص���ل عليه 

الطلب���ة ب�ص���اأن تطورهم ال�صخ�ص���ي واالأكادمي���ي، وكيفية اإحاط���ة اأولياء 

االأمور مب�صتوى تقدم اأبنائهم. 

ول���دى املدار�س موظف واحد على االأقل يعمل مر�ص���دًا اجتماعيًا، وتتمثل 

م�ص���وؤوليته الرئي�ص���ة يف توفري التوا�ص���ل مع اأولياء اأم���ور الطلبة، وتقدمي 

امل�ص���اندة واالإر�صاد للطلبة يف كل ما يتعلق باأمورهم املدر�صية، وهو جانب 

يعّد من اأهم اجلوانب التي تركز عليها فرق املراجعة عند تقييم االإر�صاد 

االجتماعي.

يو�ص���ح ال�ص���كل )12( اأن 44% من املدار�س قد حازت على تقدير »جّيد« 

اأو »ممت���از« عموم���ًا يف ه���ذا اجلان���ب، فيم���ا ح�ص���لت ن�ص���بة 20% على 

تقدي���ر »غري مائ���م« يف الع���ام االأكادمي���ي 2009-2010. وتتمحور اأهم 

مكام���ن ال�ص���عف امل�ص���رتكة يف ع���دم قدرة املدر�ص���ة على تقيي���م وتوفري 

امل�ص���اندة املائم���ة واملنا�ص���بة للطلبة، اإ�ص���افة اإىل عدم ق���درة املدار�س 

 ذات امل�ص���توى االأ�ص���عف على تقدمي االإر�ص���اد املهن���ي واالأكادميي اجليد

اإىل الطلبة.

وم���ن بني نق���اط القوة امللحوظة بني جميع املدار����س التي متت مراجعتها 

تقريب���ًا خال الع���ام االأكادمي���ي 2009-2010، هي ق���درة املدار�س على 

تق���دمي برامج التهيئ���ة الفعالة مل�ص���اعدة الطلبة اجلدد على اال�ص���تقرار 

ب�ص���هولة وي�صر يف املدر�صة عند بداية ان�صمامهم لها؛ حيث حاز اأكرث من 

ثلثي عدد املدار�س على تقدير »جّيد« اأو ممتاز«، وفيما ظهرت الرتتيبات 

اخلا�ص���ة بربامج التهيئة مب�ص���توى »غري مائم« يف مدر�صتني فقط، فقد 

حازت 14 مدر�ص���ة على تقدير »ممتاز« فيما يتعلق بهذه الرتتيبات خال 

العام االأكادميي 2010-2009. 

وبينما جند اأن م�ص���توى امل�ص���اندة والوعي العام باحتياج���ات الطلبة من 

اأهم النتائج امل�ص���رتكة بني جميع املدار�س التي متت مراجعتها على مدى 

العامني املا�ص���يني، فاإن امل�ص���اندة التعليمية داخل ال�ص���فوف الدرا�ص���ية 

�ص���عيفة؛ حيث تفتقر املدار����س اإىل دمج ال�ص���جات املتعلقة باحتياجات 
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الطلبة ال�صخ�ص���ية واالجتماعية يف �ص���جات تقدمهم االأكادميي ب�ص���كٍل 

جّي���د، وكذل���ك يفتق���ر املعلم���ون اإىل الوعي ال���كايف باالأم���ور االجتماعية 

والتط���ورات ال�صخ�ص���ية االأو�ص���ع نطاق���ًا للطلب���ة، وم���دى تاأثريه���ا على 

�صلوكياتهم داخل ال�صفوف الدرا�صية. 

فاعلية القيادة والإدارة 

يركز هذا اجلانب على مدى فاعلية وجودة اأداء قيادة املدر�ص���ة يف اإلهام 

وحتفيز وم�ص���اندة منت�صبي املدر�صة، ومدى امتاكها روؤية وا�صحة وخطة 

حت�ص���ني مدر�ص���ية طويلة االأجل مبنية على خطط التطوير االإ�صرتاتيجي 

التف�صيلية. 

اإن فاعلي���ة القي���ادة واالإدارة يف قل���ة من املدار�س نالت تقدي���رًا اأعلى من 

فاعلي���ة املدر�ص���ة بوجٍه ع���اٍم، ويف العادة ُتعزى اأ�ص���باب ذل���ك اإىل تقييم 

فريق املراجعة جودة وفاعلية مدير املدر�صة وفريق القيادة اجلدد الذين 

ق�ص���وا يف منا�ص���بهم فرتة زمنية ق�صرية، ومل يظهر تاأثري �صخ�صياتهم، 

وخططهم و�صيا�ص���اتهم على احلياة املدر�صية يف وقت املراجعة؛ ففي%57 

من املدار�س التي متت مراجعتها خ���ال العام االأكادميي 2010-2009، 

نالت فاعلية القيادة واالإدارة تقدير »جّيد« اأو »ممتاز«، ون�صبة 23% تقريبًا 

على تقدير »مر�ٍس«، فيما ح�صلت ن�صبة 20% على تقدير »غري مائم«. 

وبالنظ���ر اإىل جميع املدار�س التي متت مراجعته���ا منذ بداية املراجعات 

الر�ص���مية يف عام 2008، وجدت الوحدة اأن م�صتوى اأكرث من مدر�صة من 

كل �ص���ت مدار�س ظهر ب�ص���كٍل »غري مائم« يف فاعلية القي���ادة واالإدارة، 

ويعترب نقل مديري املدار�س ب�ص���كٍل متكرٍر من مدر�ص���ة الأخرى، من اأكرب 

العوائ���ق الت���ي تواجه املدار����س من اأج���ل املحافظة على ج���ودة املدار�س 

وعملية التح�ّصن امل�صتمرة. 

وم���ن املبادئ املتفق عليها اأ�ص���واًل بني اخت�صا�ص���يي تطوير املدار�س على 

ال�ص���عيد ال���دويل، اأن تّلم����س التح�ص���ينات اجلوهري���ة يف اأداء املدار����س 

ال�ص���عيفة ي�ص���تغرق من فري���ق القيادة اجلدي���د عادة ما ب���ني ثاث اإىل 

خم�س �ص���نوات. ويف الغالبية العظمى م���ن املدار�س التي متت مراجعتها، 

وجدت فرق املراجعة اأن مديري املدار�س ق�صوا يف منا�صبهم فرتة زمنية 

ق�صرية ن�صبيًا. ومع هذا، ال تعتمد القيادة املدر�صية اجلّيدة على املهارات 
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القيادية ملدير املدر�ص���ة فح�ص���ب، بل على مدى فاعلية منت�ص���بي املدر�صة 

يف العمل ب�ص���كٍل جماعي كفريق واحد؛ ومن ثم، ففي املدار�س التي ي�صغل 

فيها املديرون منا�ص���بهم حديثًا، تقوم ف���رق املراجعة بتقييم جوانب قوة 

الفريق يف العمل كفريق واحد عند التو�ص���ل اإىل حكم القدرة اال�صتيعابية 

للمدر�صة على التح�ّصن. 

تكمن جوانب القوة الرئي�ص���ة لفرق القيادة املدر�ص���ية اجليدة يف قدرتها 

على اإلهام وحتفيز ودعم منت�ص���بي املدر�ص���ة بفاعلي���ة؛ ويف هذا اجلانب، 

ح���از اأقل من ثلثي عدد املدار�س على تقدي���ر »جّيد« اأو »ممتاز«. وكذلك، 

من اخل�ص���ائ�س املميزة للمدار�س وفرق القي���ادة االأكرث فاعلية، اأن هذه 

املدار����س متتلك روؤية وا�ص���حة مبنية عل���ى اأهداف حمددة، وت�ص���تجيب 

ب�ص���كٍل جيٍد الآراء ووجهات نظر االأطراف ذات العاقة؛ حيث نالت ن�صبة 

60% تقريب���ًا م���ن فرق القيادة االأك���رث فاعلية تقدير »جّي���د« اأو »ممتاز«. 

ويج���ب اأن يك���ون التقيي���م الذات���ي الفعال الذي ي�ص���تخدم بدقة ل�ص���مان 

اجلودة، هو اأ�ص���ا�س عمليات التخطيط االإ�ص���رتاتيجي البناء كافة، وذلك 

ل�ص���مان الرتكيز بق���وة على التح�ّص���ن والتطوير. وم���ن النتائج اجلديرة 

باملاحظة، اأنه على الرغم من اأن م�صتوى حوايل 55% من املدار�س ظهر 

ب�ص���كٍل »جّيد« اأو »ممت���از« يف كل من جوانب التقيي���م الذاتي والتخطيط 

للتطوي���ر، فاإن ن�ص���بة 20% من املدار�س تقريب���ًا نالت تقدير »غري مائم« 

يف هذه اجلوانب. وتت�ص���من ه���ذه املجموعة االأخ���رية الكثري من مديري 

املدار�س الذين ق�صوا يف منا�صبهم فرتة زمنية ق�صرية، وكذلك املدار�س 

التي تكون فيها عمليات التقييم الذاتي والتخطيط للتح�ص���ني يف املراحل 

االأوىل من التطوير. 

ما بعد عملية املراجعة

يج���ب على املدار�س، بع���د انتهاء املراجعة، ا�ص���تكمال خطة العمل املبنية 

عل���ى اأ�ص���ا�س اجلوانب الت���ي بحاجة اإىل تطوي���ر طبقًا مل���ا ورد يف تقرير 

املراجع���ة. وُتق���ّدم املدار�س خطة العم���ل اإىل وزارة الرتبية والتعليم، بعد 

�صتة اأ�صابيع من ا�ص���تامها مل�صودة تقرير املراجعة لتدقيقها. تقوم وزارة 

الرتبي���ة والتعلي���م بدورها باإر�ص���ال هذه اخلط���ط لوحدة مراجع���ة اأداء 

املدار�س للتعليق عليها، ثم تتم اإعادة خطة العمل اإىل املدار�س بعد موافقة 

الوزارة عليها وذلك لتنفيذها. اأما املدار�س التي حازت على تقدير »غري 

مائم« عمومًا، فتقوم وحدة مراجعة اأداء املدار�س باإجراء زيارة املتابعة 

لها ما بني �ص���تة اأ�ص���هر اإىل �ص���نة لتقييم مدى التقدم الذي اأحرزته هذه 

املدار�س - منذ اآخر زيارة - يف معاجلة اجلوانب التي بحاجة اإىل تطوير. 

التو�سيات 

تعترب عملية حت�صني اأداء املدر�صة من العمليات التي يجب اأن ي�صارك فيها 

جميع ال�ص���ركاء الرئي�ص���يني من ذوي العاقة؛ وفيما تعترب جودة وفاعلية 

القيادة ملدير املدر�ص���ة هي االأ�ص���ا�س الذي ترتكز عليه عملية التح�ص���ني، 

فاإن���ه ال ميك���ن اأن يح���رز النج���اح مبف���رده دون اال�ص���تعانة بفري���ق قوي؛ 

فكفاءة املدير والفريق القيادي هي التي تعمل على تفعيل خطة التح�صني 

امل�صتدامة يف املدر�صة. اإ�صافة اإىل ذلك، يقدم هذا التقرير جوانب اأخرى 

حمددة بحاجة اإىل حت�صني، وهي كما يلي: 

اأن تتبنى اأ�ص���لوبًا اأكرث واقعي���ة للتقييم الذاتي  يج���ب عل���ى املدار�س  	•
قائمًا على اأ�صا�س االأدلة الثابتة واالأفكار ال�صادقة؛ فمثًا، اإذا منحت 

املدر�ص���ة ذاتها درجة »جّيد« يف ا�ص���تمارة التقييم الذاتي، فيجب اأن 

تقدم االأدلة التي تدعم حقها يف احل�صول على هذه الدرجة. 

عل���ى املدار�س تقييم اإجناز الطلب���ة بطريقة اأكرث دقة؛ حيث وجدت  	•
فرق املراجعة، ب�ص���كٍل متكرٍر، اأن م�ص���تويات الطلبة داخل الف�ص���ول 

الدرا�ص���ية ال تتوافق مع م�ص���تويات التقييمات الواردة يف نتائج وزارة 

الرتبية والتعليم واالمتحانات التي تنظمها املدر�صة. لذلك، ينبغي اأن 

تدع���م درجة التقييم العام للمدر�ص���ة بالدليل الدقيق، ويف حينه، اأن 

م�صتوى اأداء الطلبة يتوافق مع نتائج االمتحانات الوزارية واملدر�صية. 

لتوفري م�صتويات مائمة من  والتعّلم  التعليم  عمليتي  حت�صني  ينبغي  	•
التحدي يف الدرو�س جلميع فئات وقدرات الطلبة. اإ�ص���افة اإىل ذلك، 

يجب على املعلمني توظيف عملية التقييم ب�صكٍل اأف�صل لتقدمي التغذية 

الراجعة للطلبة ب�ص���اأن مواطن القوة وتلك التي بحاجة اإىل حت�ص���ني.

توظف املدار�س االأكرث فاعلية اأ�صلوبًا بارعًا لتقدمي املنهج؛ حيث يتم  	•
تعزيز املنهج باالأن�صطة االإثرائية الإ�صفاء املزيد من الت�صويق، ودرا�صة 

منه���ٍج مرتاب���ط، وتعزيز الفر����س املتاحة للطلبة للرب���ط بني املواد. 

وم���ع ذلك، جند اأن املنهج يقدم بطريقة مبا�ص���رة كما ورد يف الكتب 

املدر�ص���ية، ومن ثم ال ت�ص���كل طريقة تقدميه حتديًا للطلبة يف الكثري 

من املدار�س التي متت مراجعتها؛ مما يتعني على املدار�س م�ص���اركة 

اأف�ص���ل املمار�ص���ات فيما بينها ب�ص���اأن تعزيز املنهج وطريقة تقدميه. 

لتخطيط التح�صني  اإ�صرتاتيجية مائمة  و�ص���ع  املدار�س  ينبغي على  	•
والتطوير ت�صمل موظفيها كافة، ويجب اأن تكون م�صوؤولية تنفيذ خطط 

التح�ص���ني م�ص���وؤولية م�ص���رتكة، واأن تت�ص���من الواجبات وامل�صئوليات 

املنوطة بكل االأ�ص���خا�س املذكورة اأ�ص���ماوؤهم فيه���ا، مقرونًة مبعايري 

النجاح القابلة لاإثبات واجلداول الزمنية الواقعية. 

وحدة مراجعة اأداء املدار�س
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وحدة مراجعة اأداء املدار�س



وحدة االمتحانات الوطنية



أظِهر األداء الحقيقي ...



مقدمة 

قامت وح���دة االمتحانات الوطني���ة باإجراء االمتحان���ات الوطنية االأوىل 

مبملكة البحرين يف �ص���هر مايو 2009 لطلبة ال�ص���فني الثالث وال�صاد�س، 

كم���ا قامت الوح���دة اأي�ص���ًا باإجراء االمتحان���ات الوطنية لطلبة ال�ص���ف 

التا�ص���ع يف عام 2010، حيث اأدى جميع طلبة ال�صفوف الثالث وال�صاد�س 

والتا�ص���ع االمتحان���ات يف جميع املدار����س احلكومية، وبل���غ عددهم نحو 

32.000 طال���ب وطالب���ة، وق���د امتحن طلبة ال�ص���ف الثال���ث يف مادتي 

اللغة العربية والريا�ص���يات؛ فيما اأدى طلبة ال�ص���فني ال�ص���اد�س والتا�صع 

االمتحان���ات يف مواد: اللغة العربية، والريا�ص���يات، واللغ���ة االإجنليزية، 

والعلوم.

مت ت�ص���حيح اأوراق االمتحانات يف �صهر يونيو املا�صي، واحت�صبت درجات 

اأغلبي���ة الطلبة وفق م�ص���توى املجم���وع النهائ���ي الأوراق االمتحانات، ومع 

ذلك، مت احت�صاب الدرجات لكل �صف، ولكل مادة من مواد االمتحانات، 

على م�ص���توى فقرات اأ�ص���ئلة االمتحانات لعينة ع�ص���وائية م�ص���رتكة متثل 

ن�صبة 10% فقط من جمموع الطلبة. 

يلخ����س هذا التقري���ر نتائج حتليل االمتحانات الوطني���ة التي اأجريت يف 

�ص���هر مايو 2010، وت�ص���تند بع�س النتائج يف هذا التقرير اإىل حتليل اأداء 

عينة من الطلبة يف االأ�صئلة الرئي�صة يف االمتحانات.

م�ستوى اأداء المتحانات الوطنية

يعت���رب »مقيا�س كرونب���اخ« األف���ا)α( مقيا�س ثب���ات االمتحان���ات االأكرث 

�ص���يوعًا يف العامل، واملعرتف به دوليًا؛ وهو مقيا�س يقي�س م�صتوى االت�صاق 

الداخل���ي لامتحان���ات؛ اأي م���دى جودة تراب���ط درجات فقرات اأ�ص���ئلة 

االمتحان���ات الفردي���ة مع الدرجات عمومًا من حيث متو�ص���ط الدرجات، 

ووفق���ًا للمعي���ار الدويل االأكرث �ص���يوعًا؛ يجب اأال تقل قيم���ة األفا )α( عن 

0.7%، اأما القيم فوق 0.8% فتدل على الثبات الداخلي القوي.

ترتب���ط قيم���ة األفا )α( بع���دد فقرات اأ�ص���ئلة االمتحان���ات وباالنحراف 

املعي���اري للدرجات، وتنزع اإىل اأن تكون اأق���ل يف االمتحانات التي حتتوي 

عل���ى عدد قلي���ل من فقرات اأ�ص���ئلة االمتحان���ات، وبرتكي���ٍز حمدود على 

الدرج���ات، مقارنة باالمتحان���ات التي حتتوي على فقرات اأ�ص���ئلة كثرية 

وتوزيٍع اأو�صع للدرجات. 

ح اجلدول )1( التايل قيم األفا )α( لامتحانات الرئي�صة يف عامي  يو�صّ

2009 و2010، وقي���م متو�ص���ط الدرجات واالنح���راف املعياري للدرجات 

ًا عنها بالن�صب املئوية للدرجات الق�صوى  التي حققها جميع الطلبة )معربَّ

التي ح�ص���ل عليه���ا الطلبة(. كما يحت���وي اجلدول اأي�ص���ًا على الدرجات 

الق�صوى وعدد االأ�صئلة يف كل امتحان. 

ح البيانات اأن مقايي�س ثبات جميع االمتحانات الع�صرة كانت جّيدة،  تو�صّ

وميكن التعامل مع نتائج االمتحانات بثقة. وفيما زاد متو�ص���ط الدرجات 

يف م���ادة الريا�ص���يات لل�ص���ف الثال���ث، اإال اأن���ه انخف�س يف م���ادة اللغة 

العربي���ة، وبينما ارتفع متو�ص���ط الدرجات يف مادتي الريا�ص���يات واللغة 

االإجنليزي���ة لل�ص���ف ال�ص���اد�س ارتفاع���ًا طفيفًا يف ع���ام 2010، انخف�س 

متو�ص���ط الدرجات يف مادت���ي اللغة العربية والعلوم، ويف املتو�ص���ط ظلت 

ن�ص���ب االنحراف املعياري ثابتة. يعترب متو�ص���ط الدرجات لل�صف التا�صع 

متدني���ًا، حيث مل يبلغ متو�ص���ط الدرج���ات يف اأية مادة ن�ص���بة 50% اأو ما 

يقاربها.  وكان تدين م�ص���توى االأداء اأكرث و�ص���وحًا يف مادة الريا�ص���يات 

لل�ص���فني ال�صاد�س والتا�صع، حيث بلغ متو�صط الدرجات ن�صبة 21% و%17 

على التوايل فقط، من املجموع الكلي، وهذا التدين يف امل�صتوى ال ميكن اأن 

ُيعزى بب�ص���اطة اإىل كون طريقة االمتحانات غري ماألوفة، بل قد يدل على 

عدم توافق وا�صح بني متطلبات االمتحانات وقدرات الطلبة الذين اأدوها. 

ومن حيث املبداأ، ميكن اأن ُتعزى اأ�صباب هذا التدين يف امل�صتوى اإىل: 

ع���دم واقعية متطلبات املنهج الوطني وعدم قدرة النظام التعليمي  	•
على حتقيقها.

اأو عدم تدري�صه ب�صكٍل جّيد. الوطني،  عدم االلتزام بتدري�س املنهج  	•
ع���دم حتفي���ز الطلب���ة على بذل اأف�ص���ل ما لديهم م���ن جهود، حيث  	•
ال يتم احت�ص���اب الدرجات التي يح�صل عليها الطلبة يف االمتحانات 

الوطني���ة �ص���من درجاته���م املدر�ص���ية النهائية، كما اأنه���ا ال تعد من 

متطلبات انتقالهم اإىل ال�صف التايل.

املادةال�ضف
عدد 

الأ�ضئلة

الدرجة 

الق�ضوى

متو�ضط 

الدرجات

النحراف 

املعياري

كرونباخ األفا 

)a(

200920102009201020092010

الثالث 

اللغة 

العربية 
2745 %43%38%22%220.910.91

220.930.94%19%51%40%5360الريا�صيات 

ال�صاد�س 

اللغة 

العربية 
3078%46%42%20%190.930.92

150.930.93%14%21%20%7090الريا�صيات 

اللغة 

االإجنليزية 
1165%33%34%16%160.840.83

120.900.88%17%41%47%7790العلوم 

التا�صع

اللغة 

العربية 
2776-%39-%19-0.90

0.90-13%-17%-5190الريا�صيات 

اللغة 

االإجنليزية 
1085-%25-%19-0.83

0.93-14%-33%-119135العلوم

اجلدول )1(:وحدة االمتحانات الوطنية

)α( متو�ضط الدرجات والنحراف املعياري و »مقيا�س كرونباخ« األفا

2010 - 2009
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م�ستوى اأداء الطلبة يف املواد

يتم قيا�س م�صتوى اأداء الطلبة يف املواد واإ�صدار النتائج بطريقتني، هما: 

الن�صبة املئوية للدرجات املعدلة، وم�صتوى االأداء يف املواد.

الن�سبة املئوية للدرجات املعدلة

تعت���رب الن�ص���بة املئوي���ة للدرج���ات املعدلة مرجع���ًا معياري���ًا للمقارنة بني 

م�ص���تويات اأداء الطلبة والف�صول واملدار�س، يف ال�ص���نة الدرا�صية ذاتها؛ 

د املتو�صط الوطني مبعدل 70% كل �صنة.  وتعترب مقيا�صًا ن�صبيًا، ويحدَّ

يو�صح اجلدوالن )2( و)3( م�صتوى اأداء الطلبة بالن�صب املئوية الرتاكمية 

التي حتقق الن�ص���بة املئوية للدرجات املعدل���ة لعامي 2009 و2010، وتبنيِّ 

اخلاي���ا املظلل���ة بالل���ون االأ�ص���فر درجات املتو�ص���ط الوطن���ي، وال تعترب 

���ح اأداًء ن�ص���بيًا يف  البيان���ات يف اجلدولني قابلة للمقارنة نظرًا الأنها تو�صّ

ال�ص���نة ذاتها، ولكن يتم تقدميها يف ه���ذا التقرير لبيان الفروق يف توزيع 

الدرجات يف عامي 2009 و2010.

ال�ضف التا�ضعال�ضف ال�ضاد�سال�ضف الثالث

0

اأو اأعلى
4.62.12.113.72.22.85.818.09.95.7

%50

اأو اأعلى
95.497.997.986.397.897.294.282.090.194.3

%60

اأو اأعلى
81.982.881.986.388.685.683.782.090.186.9

%70

اأو اأعلى
50.153.652.644.045.453.652.244.740.249.6

%80

اأو اأعلى
20.321.020.116.616.917.220.014.617.516.9

%90

اأو اأعلى
3.00.31.14.65.01.52.14.96.03.4
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اجلدول )3(:

الن�ضب املئوية الرتاكمية التي حتقق الن�ضبة املئوية للدرجات املعدلة 

لل�ضفوف 3، 6 و9 لعام 2010

م�ستوى الأداء يف املواد
 

تعترب طريقة م�ص���توى االأداء يف املواد مقيا�ص���ًا مطلقًا، يقوم على اأ�ص���ا�س 

درجة القدرة املطلقة امل�ص���تمدة من »مقيا�س را�س« يف نظرية اال�ص���تجابة 

لفقرات اأ�ص���ئلة االمتحانات، وتعترب هذه الطريقة مقيا�ص���ًا مطلقًا لقدرة 

الطال���ب مقابل املهارات واملو�ص���وعات يف موا�ص���فات االمتحانات. ُحدد 

املتو�ص���ط الوطن���ي الأداء الطلب���ة مبع���دل 4.0 يف ال�ص���نة االأوىل )2009 

لل�ص���فني الثالث وال�صاد�س وعام 2010 لل�صف التا�صع(، ويعترب املتو�صط 

الوطني لل�ص���نة االأوىل مبثابة القاعدة االأ�صا�صية التي �صيتم باإزائها قيا�س 

م�ص���توى االأداء يف ال�ص���نوات الاحقة. متّكن املوازنة بني االمتحانات من 

مقارنة م�ص���توى االأداء يف ال�ص���نوات الاحقة مب�ص���توى االأداء يف �ص���نوات 

القاعدة االأ�صا�صية. 

املوازنة بني المتحانات

توخيًا لل�صرية، تقوم هيئة �صمان جودة التعليم والتدريب باإعداد امتحان 

خمتلف كل عام، مع احلر�س على ت�صابه املحتوى واملوا�صفات االإح�صائية 

لامتحانات، يف كل االأعوام، وعلى الرغم من اجلهود التي تبذلها الهيئة 

ل�ص���مان الت�ص���ابه، فقد تختلف هذه االمتحانات من حيث �ص���عوبتها من 

�صنة الأخرى. 

والإي�صاح هذا االأمر، ت�صتخدم الهيئة عملية يطلق عليها ا�صم »املوازنة بني 

ي الفروق بني االمتحانات من حيث ال�صعوبة يف  االمتحانات«، والتي ت�َص���وِّ

1

ال�صنوات املتتالية )كولني وبرينان، 2004(.

ام. جي���ه. كول���ني و اآر. اإل. برين���ان )2004(. املوازن���ة والقيا�س والربط ب���ني االمتحانات: 
 1

الطرق واملمار�صات، الطبعة الثانية، نيويورك: �صربجنر - فريالج.

وحدة المتحانات الوطنية
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ال�ضف ال�ضاد�سال�ضف الثالث

اللغة 

العربية
الريا�ضيات

اللغة 

العربية
الريا�ضيات

اللغة 

الإجنليزية
العلوم

02.31.51.315.90.41.4 اأو اأعلى

5097.798.598.784.199.698.6% اأو اأعلى

6084.082.881.784.190.083.4% اأو اأعلى

7051.049.955.545.839.851.8% اأو اأعلى

8018.718.418.517.616.418.5% اأو اأعلى

902.42.21.04.56.01.3% اأو اأعلى

اجلدول )2(:

الن�ضب املئوية الرتاكمية التي حتقق الن�ضبة املئوية للدرجات املعدلة 

لل�ضفني 3 و 6 لعام 2009



ت�ص���من املوازنة ب���ني االمتحانات عدم منح الطلبة يف اأية �ص���نة درا�ص���ية 

ميزة غري عادلة مقارنة بالطلبة يف �ص���نة درا�صية اأخرى، واأما التغيريات 

ال���واردة يف التقاري���ر ب�ص���اأن م�ص���تويات االإجن���از فُتع���زى اإىل الفروق يف 

م�صتويات الطلبة، ولي�س اإىل الفروق يف �صعوبة االمتحانات. 

ت�ص���تخدم عملية املوازن���ة بني االمتحانات ل�ص���بط الفروق يف ال�ص���عوبة 

بني االمتحانات املت�ص���ابهة يف املحتوى واملوا�ص���فات االإح�ص���ائية )كولني 

وبرين���ان، 2004(. وتب���ني االأق�ص���ام االآتي���ة ت�ص���ميم عملي���ة املوازنة بني 

االمتحان���ات، واإج���راءات املعاي���رة امل�ص���تخدمة للموازن���ة ب���ني تقييمات 

ال�صفني الثالث وال�صاد�س ل�صنة 2010 وبني التقييمات ل�صنة 2009، ومن 

ثم ا�صتنتاج م�صتويات االأداء يف االمتحانات. 

ت�سميم املوازنة بني المتحانات 

ي�صتخدم ت�ص���ميم فقرات اأ�صئلة االمتحانات امل�ص���رتكة غري املتكافئة يف 

املوازن���ة ب���ني امتحانات الهيئ���ة على مر ال�ص���نني، وتعترب فقرات اأ�ص���ئلة 

االمتحانات امل�ص���رتكة ه���ي جمموعات متماثلة يف امتحانني، وت�ص���تخدم 

الإيجاد مقيا�س م�صرتك جلميع فقرات اأ�صئلة االمتحانات، وتوظف الهيئة 

عينة �ص���بكية متّك���ن من دمج فقرات اأ�ص���ئلة االمتحانات �ص���من عمليات 

التقيي���م احلي���ة، وال يتم احت�ص���اب فقرات اأ�ص���ئلة االمتحانات ال�ص���منية 

�ص���من درج���ات الطلبة، وال يتم ن�ص���رها للجمهور، بل تعد فقرات اأ�ص���ئلة 

معاي���رة لامتحان���ات وذات موؤ�ص���رات معروفة، وت�ص���بح بع����س فقرات 

اأ�ص���ئلة االمتحانات ال�ص���منية جزًءا من عمليات التقييم احلية يف ال�صنة 

الاحقة، وللتدليل على ذلك، اأ�ص���بحت بع�س فقرات اأ�ص���ئلة االمتحانات 

ال�ص���منية لعام 2009 جزءًا من عمليات التقييم احلية لعام 2010، وهي 

فقرات اأ�ص���ئلة االمتحانات امل�ص���رتكة يف �ص���نتني متتاليت���ني، وقد اأوجدت 

رابطًا هامًا يف املوازنة بني االمتحانات. 

وفيما يلي االإجراءات التي مت تنفيذها للموازنة بني امتحانات عام 2010 

وامتحانات عام 2009:

متت معايرة موؤ�صرات فقرات اأ�صئلة االمتحانات الر�صمية لعام 2009.  .1

ث���م متت معايرة فقرات اأ�ص���ئلة االمتحانات ال�ص���منية يف عام 2009   .2

مع فقرات اأ�ص���ئلة االمتحانات الر�صمية، ويف هذه املعايرة، مت تثبيت 

فقرات اأ�ص���ئلة االمتحانات احلية لعام 2009 عند املوؤ�ص���رات التي مت 

احل�صول عليها يف اخلطوة 1. 

اأ�ص���بحت بع����س فق���رات اأ�ص���ئلة االمتحان���ات التي مت ت�ص���مينها يف   .3

عملي���ات التقييم لع���ام 2009، جزءًا من فقرات اأ�ص���ئلة االمتحانات 

احلي���ة يف عمليات التقييم لعام 2010. )ومت ت�ص���مني فقرات اأ�ص���ئلة 

االمتحانات اجلديدة يف عمليات التقييم احلية لعام 2010(. 

يف عام 2010، متت معايرة فقرات اأ�صئلة االمتحانات احلية، وخال   .4

عملي���ة املعايرة، مت تثبيت فقرات اأ�ص���ئلة االمتحان���ات احلية التي مت 

ت�ص���مينها �ص���ابقًا يف عمليات التقيي���م لعام 2009، عند موؤ�ص���راتها 

املعروفة التي مت احل�ص���ول عليها يف اخلطوة 2، مما و�ص���ع عمليات 

التقييم لعام 2010 �صمن مقيا�س عمليات التقييم لعام 2009. 

20092010املادةال�ضف

الثالث

4.004.05اللغة العربية

4.004.35الريا�صيات

ال�صاد�س

4.003.90اللغة العربية

4.004.05الريا�صيات

4.004.05اللغة االإجنليزية

4.004.05العلوم

التا�صع

4.00-اللغة العربية

4.00-الريا�صيات 

4.00-اللغة االإجنليزية

4.00-العلوم

اجلدول )4(:

متو�ضط م�ضتوى الأداء يف املواد لل�ضفوف 3، 6 و9 لعامي 2009 و2010

اجلدول )5(: 

الن�ضب املئوية الرتاكمية مل�ضتوى الأداء يف املواد لل�ضف 3 لعامي 2009 و 2010

م�ضتوى الأداء 

الريا�ضياتاللغة العربية

2009201020092010

0.0100100100100

1.092.395.493.394.5

2.084.585.385.190.2

3.0 69.469.472.979.2

4.049.150.148.760.4

5.029.230.724.839.4

6.013.513.49.921.0

7.04.64.02.27.5

8.01.01.10.52.5

وحدة المتحانات الوطنية

ت�ص���تمد نتائج م�صتوى االأداء يف املواد لعام 2010 الواردة يف هذا التقرير 

 م���ن عملي���ة املوازنة ب���ني االمتحانات، ومن ث���م تعترب قابل���ة للمقارنة مع

���ح اجلدول )4( متو�ص���ط م�صتوى االأداء يف املواد،  نتائج عام 2009. يو�صّ

فيم���ا تعر����س اجل���داول )5 و 6 و 7( التالية، الن�ص���ب املئوي���ة الرتاكمية 

مل�صتوى االأداء يف املواد ، ويدل متو�صط م�صتوى االأداء يف املواد اأن م�صتوى 

اأداء طلبة ال�صفني الثالث وال�صاد�س من البنني، كان اأف�صل يف عام 2010 

مقارنة بعام 2009 عمومًا، واأن هناك حت�ّصنًا عامًا يف جميع االمتحانات، 

با�ص���تثناء مادة اللغة العربية لل�ص���ف ال�صاد�س. ويعترب متو�صط االأداء يف 

املواد لل�صف التا�صع املبني يف هذا التقرير مبثابة القاعدة االأ�صا�صية التي 

�صيتم باإزائها قيا�س م�صتوى االأداء يف ال�صنوات الاحقة.
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���ح النتائج اأن هناك حت�ّص���نًا طفيفًا يف م�ص���توى اأداء طلبة ال�ص���فني  تو�صّ

الثالث وال�ص���اد�س يف جميع االمتحانات، ما عدا مادة الريا�صيات لل�صف 

الثال���ث، التي تعك�س ارتفاعًا ملحوظًا يف الدرج���ات، ومادة اللغة العربية 

لل�ص���ف الثالث التي تظهر انخفا�ص���ًا طفيفًا يف الدرجات، وميكن اعتبار 

ه���ذه الزيادة العامة يف درجات االمتحانات، على الرغم من كونها زيادة 

طفيفة، موؤ�ص���رًا على بداية انت�ص���ار الوعي باأهمي���ة االمتحانات الوطنية، 

حيث بداأ املعلمون والطلبة التعود على ثقافة االمتحانات الوطنية، ومن ثم 

�صرع املعلمون امل�صاركون يف اإعداد وت�صحيح هذه االمتحانات يف توظيف 

بع�س املعارف التي اكت�ص���بوها من خال هذه امل�صاركة يف ف�صولهم، ومع 

ذلك، يجب اأخذ نتائج مادة اللغة العربية لل�ص���ف ال�صاد�س بعني االعتبار 

مع املعلومات االأخرى املتوفرة للم�ص���اهمة يف اتخاذ القرارات املبنية على 

االأدلة فيما يتعلق بالطلبة، واملدار�س، واملناطق، بل اململكة باأ�صرها، وعلى 

غرار ذلك، يجب اأخذ نتائج مادة الريا�ص���يات لل�صف الثالث باحل�صبان 

�صمن هذا ال�صياق، للتعرف على مدى اإمكانية ا�صتنتاج اأية معلومات تعد 

مفيدة للمواد االأخرى، ويعترب متو�ص���ط م�ص���توى االأداء يف املواد لل�ص���ف 

التا�صع املتو�صط الوطني وهو )4.0(. 

���ح اجلدوالن )5( و)6( الن�ص���ب املئوية الرتاكمية مل�صتوى االأداء يف  يو�صّ

املواد لل�ص���فني الثالث وال�ص���اد�س لعامي 2009 و2010، وتعترب توزيعات 

ه���ذه الدرج���ات قابلة للمقارنة، وتبني الن�ص���ب املئوية للطلبة يف م�ص���توى 

���ح الن�صب املئوية  االأداء لكل مادة يف كا العامني، اأما اجلدول )7( فيو�صّ

الرتاكمية مل�صتوى االأداء يف املواد لل�صف التا�صع. 

مالحظات عامة على م�ستوى الأداء يف املواد فيما 
يتعلق باملو�سوعات واملهارات

 ت�ص���تمد البيانات م���ن املواد التي مت االمتحان فيها يف ال�ص���فوف الثالث 

وال�ص���اد�س والتا�صع ، وت�صري – على وجه اخل�صو�س – اإىل »املو�صوعات« 

يف امل���واد )مث���ل اال�ص���تماع، والق���راءة والكتاب���ة يف مواد اللغ���ات(، واإىل 

»امله���ارات« يف »املو�ص���وعات« )مث���ل »فه���م املعن���ى ال�ص���ريح«، »البن���اء 

والقواعد النحوية«، و »حتديد النقاط الرئي�صة يف املناق�صة« يف مادة اللغة 

االإجنليزية(. 

ُيعر����س م�ص���توى االأداء يف امل���واد، وال���ذي مت احت�ص���ابه مبقيا�س درجات 

يرتاوح ما بني 0.0 و8.0 لكل »مو�ص���وع« و »مهارة« يف كل مادة من املواد 

، وُياحظ اأن م�ص���توى االأداء يف املتو�ص���ط الوطني 
2

يف اجل���داول التالي���ة 

للمادة يختلف عن متو�ص���ط االأداء يف املو�ص���وعات اأو املهارات؛ حيث يتم 

احت�ص���اب م�ص���توى االأداء يف املتو�ص���ط الوطني من واق���ع بيانات جمموع 

الطلبة مبا يف ذلك الطلب���ة الذين مل يقوموا باأداء االمتحانات، فيما يتم 

احت�صاب م�صتوى االأداء يف املو�صوعات واملهارات من عينة ع�صوائية متثل 

ن�صبة 10% فقط من جمموع الطلبة.

ت�ص���تند املاحظ���ات العام���ة التالي���ة اإىل البيانات امل�صتخل�ص���ة من عينة 

ع�صوائية متثل ن�صبة 10% فقط من جمموع الطلبة الذين اأدوا االمتحانات 

الوطني���ة يف هذه ال���دورة، ومتثل املاحظات مراجعة ا�صتك�ص���افية دقيقة 

للبيانات، وقد ت�صتخدم كاأ�صا�س الإجراء املزيد من البحث. 

اجلدول )6(: 

الن�ضب املئوية الرتاكمية مل�ضتوى الأداء يف املواد لل�ضف 6 لعامي 2009 و 2010

20092010200920102009201020092010

0.0100100100100100100100100

1.090.994.385.888.697.397.895.897.6

2.083.085.276.981.694.595.892.494.9

3.070.672.064.566.276.882.378.783.9

4.052.450.543.446.936.749.649.857.3

5.028.226.221.323.315.120.419.822.0

6.08.78.07.78.95.57.72.83.6

7.01.71.12.03.11.82.70.20.3

8.00.10.10.30.70.60.80.00.0
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اجلدول )7(:

الن�ضب املئوية الرتاكمية مل�ضتوى الأداء يف املواد لل�ضف 9 لعام 2010

م�ضتوى الأداء

اللغة

العربية
الريا�ضيات

اللغة 

الإجنليزية
العلوم

2010201020102010

0.0100100100100

1.093.085.793.194.2

2.087.079.384.592.1

3.072.669.366.580.5

4.049.944.740.251.5

5.027.222.622.720.1

6.09.87.79.74.6

7.02.12.33.40.3

8.00.40.50.90.0

يتم احت�ص���اب م�ص���توى قدرات الطلبة على االأداء يف املواد على اأ�ص���ا�س درجة القدرة املطلقة امل�صتمدة من »مقيا�س را�س« . ويف ال�صنة االأوىل، حدد املتو�صط الوطني الأداء الطلبة مبعدل 4.0، 
2

ومن املقرر تثبيت امتحانات ال�صنوات الاحقة باملقيا�س املحدد يف ال�صنة االأوىل لامتحانات. وبطبيعة احلال، �صوف يتغري املتو�صط الوطني الأداء الطلبة �صنة تلو االأخرى. فاإذا حت�صن م�صتوى 

اأداء الطلبة من �صنة الأخرى، �صوف يرتفع املتو�صط الوطني، ومن ثم نح�صل على مقيا�س اأداء مطلق على مر الزمن.

وحدة المتحانات الوطنية
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م�ستوى الأداء لطلبة ال�سف الثالث 

اللغة العربية

يعترب م�ص���توى االأداء يف امتحانات العامني مت�ص���ابهًا اإىل حد كبري يف  	•
جميع »املو�صوعات« )اال�صتماع، والقراءة، والكتابة(. 

اأن الق���درة على الكتابة ت�ص���كل التح���دي االأكرب اأمام  م���ن الوا�ص���ح  	•
الطلب���ة، اإذ حق���ق الطلب���ة اأدنى م�ص���تويات االأداء يف ه���ذا املجال يف 

امتحانات العامني. 

اأمثلة ذلك، مهارة  قليلة ج���دًا، ومن  املهارات درجات  متن���ح بع�س  	•
»تفا�صيل املحادثة«)التي متنح درجة واحدة(، ولهذا ال�صبب يتذبذب 

اأداء الطلبة من �صنة الأخرى. 

فيها الطلبة اأداًء اأف�صل تت�صمن: حتديد االأفكار  التي حقق  املهارات  	•
الرئي�صة يف املحادثة، وتلخي�س االأفكار الرئي�صة، وا�صتخدام جمموعة 

من املف���ردات وهجاء جمموعة من الكلم���ات، اإال اأن مهارات اقرتاح 

االأحداث الاحقة وفهم املعنى ال�ص���مني ت�صكل اأهم ال�صعوبات التي 

تواجه الطلبة يف عمليات التقييم لعام 2010. 

0123456

ال�سكل )15(:

 نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف الثالث لعامي 2009 و2010 ح�ضب املهارات

املتو�سط الوطني

معرفة معاين الكلمات

تفا�سيل املحادثة

اقرتاح الأحداث الالحقة

فهم املعنى ال�سريح

متابعة التفا�سيل اأو التعليمات

الرتتيب املتنا�سق للجمل

و�سع عالمات الرتقيم 

و الت�سكيل ال�سحيحة

فهم املعنى ال�سمني

ا�ستخدام جمموعة

 من املفردات

هجاء جمموعة من الكلمات

اختيار / ا�سرتجاع املعلومات

تقييم لغة الكاتب

التعرف على نغمة ال�سوت

الأفكار الرئي�سة للمحادثة

2010200920102009

4.1

3.1

3.2

1.6

3.7

3.3

3.8

2.8

2.6

3.9

3.9

4.7

3.8

3.7

4.9

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

وحدة المتحانات الوطنية

ال�سكل )14(:

 نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف الثالث لعامي 2009 و2010 ح�ضب املو�ضوعات

0.01.02.03.04.05.0

املتو�سط الوطني

الكتابة

القراءة

ال�ستماع

2010200920102009

4.1

4.0

3.9

3.8

4.0

3.9

4.2

4.2
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الريا�صيات

يعترب م�صتوى االأداء يف »املو�صوعات« )الهند�صة والقيا�س، االأعداد  	•
واجلرب، واالإح�صاء واالحتمال( مت�ص���ابهًا للغاية، ولكن من الوا�صح 

اأن هناك حت�ص���نًا يف م�صتوى االأداء يف هذه املو�صوعات يف امتحانات 

عام 2010 مقارنة بعام 2009.

اأخ���رى، يعترب م�ص���توى االأداء يف جماالت »امله���ارات«: املعرفة  م���رة  	•
الريا�ص���ية وا�ص���تخدام وتطبيق الريا�صيات، مت�ص���ابهًا للغاية، ولكن 

يت�ص���ح اأن هن���اك حت�ص���نًا يف م�ص���توى االأداء يف ه���ذه امله���ارات يف 

امتحانات عام 2010 مقارنة بعام 2009.

ال�سكل )16(: 

نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف الثالث لعامي 2009 و2010 ح�ضب املو�ضوعات

0.01.02.03.04.05.0

املتو�سط الوطني

الإح�ساء و الإحتمال

الأعداد و اجلرب

الهند�سة و القيا�س

4.4

4.0

4.7

3.8

4.5

3.9

4.5

4.0

2010200920102009

ال�سكل )17(:

 نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف الثالث لعامي 2009 و2010 ح�ضب املهارات

0.01.02.03.04.05.0

 املتو�سط الوطني

ا�ستخدام و تطبيق الريا�سيات

املعرفة الريا�سية

4.4

4.0

4.4

3.9

4.5

4.0

2010200920102009

ال�سكل )18(:

 نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف ال�ضاد�س لعامي 2009 و2010 ح�ضب املو�ضوعات

0.01.02.03.04.05.0

الكتابة

 املتو�سط الوطني

القراءة

ال�ستماع

3.9

3.9

3.9

4.3

4.0

3.7

3.9

4.9

2010200920102009

وحدة المتحانات الوطنية

م�ستوى الأداء لطلبة ال�سف ال�ساد�س

 اللغة العربية
يف جمي���ع »املو�ص���وعات« )الق���راءة والكتاب���ة واال�ص���تماع(، توج���د  	•
اختاف���ات ملحوظ���ة، حي���ث كان اأداء الطلب���ة جي���ًدا – عل���ى وج���ه 

اخل�ص���و�س – يف اال�ص���تماع، مقارنة بالق���راءة والكتابة. ومع ذلك، 

ظه���ر ت���دٍن يف اأداء الطلب���ة يف اال�ص���تماع يف امتحان���ات ع���ام 2010 

مقارنة بعام 2009.

وكما يف ال�صف الثالث؛ ت�صكل مهارات الكتابة حتديًا اأمام الطلبة يف  	•
كا العامني.

النطاق الوا�ص���ع  على  االأداء  م�ص���توى  وا�ص���حة يف  اختافات  توجد  	•
للمه���ارات يف امتحان���ات ع���ام 2010 مقارنة بعام 2009. وتت�ص���من 

جماالت املهارات االأكرث و�ص���وحًا: تلخي����س وحتديد الفكرة العامة، 

وحتديد النقاط الرئي�صة. 

تت�ص���من اأف�ص���ل املهارات التي اأظهرها الطلبة: حتديد الت�صل�ص���ل،  	•
وحتديد النقاط الرئي�صة، والعر�س واخلط.  

تت�ص���من جماالت املهارات االأ�ص���عف التي مت حتديدها: التعليق على  	•
األفاظ الكاتب وعامات الرتقيم والت�صكيل. 
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الريا�صيات

هن���اك تباي���ن ملح���وظ يف م�ص���تويات االأداء يف جميع »املو�ص���وعات«  	•
)القيا�س، واالأعداد، واالإح�صاء والهند�صة(، ففي حني انخف�س اأداء 

الطلبة يف مو�صوع »الهند�صة« يف امتحانات عام 2010، ظهرت زيادة 

ملحوظة يف مو�صوع »االإح�صاء« يف االمتحانات ذاتها. 

للطلب���ة يف امتحان���ات ع���ام 2010، يف مو�ص���وع  اأداء  اأف�ص���ل  ظه���ر  	•
 »االإح�ص���اء«، فيم���ا كان االأداء يف مو�ص���وع »القيا����س« هو االأ�ص���عف

ب�صكٍل ملحوظ. 

يعترب م�صتوى اأداء الطلبة مت�صابهًا على نطاق وا�صع يف جميع املهارات  	•
التي تتعامل مع ا�ص���تخدام وتطبيق الريا�ص���يات واملعرفة الريا�صية.

ال�سكل )20(: 

نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف ال�ضاد�س لعامي 2009 و2010 ح�ضب املو�ضوعات 

0.01.02.03.04.05.0

القيا�س

 املتو�سط الوطني

الأعداد

الهند�سة

الإح�ساء

4.1

2.7

3.3

4.3

3.9

4.0

2.3

3.4

3.8

4.1

2010200920102009

ال�سكل )21(: 

نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف ال�ضاد�س لعامي 2009 و2010 ح�ضب املهارات

0.01.02.03.04.05.0

 املتو�سط الوطني

ا�ستخدام و تطبيق الريا�سيات

املعرفة الريا�سية

4.1

4.0

3.4

3.4

3.9

3.7

2010200920102009

وحدة المتحانات الوطنية

ال�سكل )19(:

 نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف ال�ضاد�س لعامي 2009 و2010 ح�ضب املهارات

3.9

4.0

4.0

4.6

3.4

2.8

3.1

3.1

2.9

3.4

2.5

3.6

3.4

3.4

3.1

3.1

3.2

3.2

3.4

3.6

3.6

3.7

3.6

3.8

3.9

4.8

4.8

4.5

5.9

5.0

3.8

3.4

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0

3.6

3.8

3.8

3.9

3.9

4.0

4.0

4.7

5.3

5.6

5.9

6.2

 املتو�سط الوطني

حتديد النقاط الرئي�سة

 يف املناق�سة

حتديد اخل�سائ�س

عالمات الرتقيم و الت�سكيل 

التعليق على األفاظ الكاتب

معاين  الكلمات كما

 وردت يف الن�س

غر�س و وجهة نظر الكاتب

ا�ستيعاب املعنى ال�سمني

اإ�سدار احلكم على النقا�س

التعليق على القواعد النحوية

الت�سل�سل املنطقي للنقا�س

البناء و القواعد النحوية

الكتابة لقارئ حمدد

ا�ستخدام اللغة التعبريية

العنا�سر الأ�سا�سية للق�سة 

العر�س و اخلط

الهجاء

حتديد احلقائق و اإبداء الراأي

حتديد الت�سل�سل

حتديد النقاط الرئي�سة

حتديد الأفكار العامة

تلخي�س

2010200920102009
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العلوم

اأظهر الطلبة م�صتوى جيدًا ب�صكل مت�صاٍو يف مو�صوعات علم االأر�س  	•
وعلم الف�ص���اء، وعلم احلياة والبيئة والعل���وم الطبيعية. وكان هناك 

حت�صن يف م�صتوى اأدائهم يف جميع املجاالت تقريبًا يف امتحانات عام 

2010 مقارنة بعام 2009. 

االأداء يف جم���االت مه���ارات التق�ص���ي والتحلي���ل،  م�ص���توى  ُيعت���رب  	•
وتطبيق���ات وت�ص���مينات العلوم وتذكر وا�ص���تيعاب العلوم؛ مت�ص���ابهًا 

للغاي���ة يف كا العام���ني. وظه���رت زي���ادة يف م�ص���توى اأداء الطلبة يف 

جميع املجاالت يف امتحانات عام 2010 مقارنة بعام 2009.

ال�سكل )22(:

 نتائج مادة اللغة الإجنليزية لل�ضف ال�ضاد�س لعامي 2009 و2010 ح�ضب املو�ضوعات

0.01.02.03.04.05.0

الكتابة

 املتو�سط الوطني

القراءة

ال�ستماع

4.1

2.8

4.2

4.3

4.0

2.0

4.1

4.2

2010200920102009

 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 و الفكرة 

الرئي�سة اأو العامة

القراءة ال�سريعة

 و القراءة الدقيقة

ا�ستيعاب الإ�سارات

 اأو املالحظات

فهم  احلوارات 

الق�سرية

ال�سكل )23(: 

نتائج مادة اللغة الإجنليزية لل�ضف ال�ضاد�س لعامي 2009 و2010 ح�ضب 

املهارات

0.01.02.03.04.05.06.0

4.1

2.4

2.7

1.0

4.0

1.5

2.01

2.9

3.8

3.2

4.8

3.7

3.8

3.9

3.9

4.0

4.0

4.1

4.0

4.1

4.7

4.2

4.8

5.2

2010200920102009

وحدة المتحانات الوطنية

اللغة االإجنليزية 

يف كا العام���ني، كان م�ص���توى اأداء الطلبة �ص���عيفًا ج���دًا يف الكتابة،  	•
على الرغم من اأنهم اأظهروا م�صتوى جّيدًا يف اال�صتماع والقراءة. 

املهارات اخلا�ص���ة  اأداء يف جماالت  م�ص���توى  اأف�ص���ل  اأظهرالطلب���ة  	•
بتحدي���د التفا�ص���يل )ح���وار(، وفه���م احل���وارات الق�ص���رية، وفهم 

التفا�ص���يل، وحتدي���د الفكرة العام���ة، والقراءة ال�ص���ريعة، والقراءة 

 الدقيق���ة، وا�ص���تيعاب االإ�ص���ارات اأو املاحظ���ات، وا�ص���تخدام اللغة

يف الن�س.

يف كا العامني، اأظهر الطلبة م�ص���توى �ص���عيفًا، ال�ص���يما يف مهارات  	•
 الكتاب���ة املوجه���ة الق�ص���رية، وكتاب���ة الق�ص���ة بن���اًء عل���ى جمموعة

من ال�صور.

43



ال�سكل )26(:

 نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف التا�ضع لعام 2010 ح�ضب املو�ضوعات

0.01.02.03.04.05.0

 املتو�سط الوطني
4.0

3.8

3.8

4.8

الكتابة

القراءة

ال�ستماع

2010200920102009

ال�سكل )27(:

 نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف التا�ضع لعام 2010 ح�ضب املهارات

 املتو�سط الوطني

حتديد التفا�سيل 

و التعليق عليها

حتديد القواعد النحوية

ا�ستخال�س الأفكارالرئي�سة

اإعداد خطة ب�سيطة

 جيدة العر�س

حتديد مواقف اأو اآراء الكاتب

 و التعليق عليها

الكتابة ب�سورة �سحيحة يف 

الإمالء و القواعد النحوية

ا�ستعمال اأ�سلوب فيه

 ابتكار  و تنوع

حتديد كلمات  اأو  عبارات

 و �سرح اإيحاءاتها

التعبري عن الأفكار ذات العالقة

اإبداءالراأي مبو�سوعية

حتديد النقاط الرئي�سة

فهم حمتوى الن�س متامًا 

فهم معاين الكلمات كما 

وردت يف الن�س

0.01.02.03.04.05.07.0 6.0

4.0

2.7

3.2

3.5

3.6

3.6

3.7

3.7

3.7

3.7

3.9

4.0

4.3

6.3

وحدة المتحانات الوطنية

ال�سكل )24(: 

نتائج مادة العلوم لل�ضف ال�ضاد�س لعامي 2009 و2010 ح�ضب املو�ضوعات

0.01.02.03.04.05.0

 املتو�سط الوطني

علم الأر�س و علم الف�ساء

علم احلياة و البيئة

العلوم الطبيعية

4.1

4.1

4.1

4.1

4.0

3.9

3.9

4.1

2010200920102009

ال�سكل )25(:

 نتائج مادة العلوم لل�ضف ال�ضاد�س لعامي 2009 و2010 ح�ضب املهارات

 املتو�سط الوطني

مهارات التق�سي و التحليل

تطبيقات و ت�سمينات العلوم

تذكر و ا�ستيعاب العلوم

0.01.02.03.04.05.0

4.1

3.8

4.1

4.1

4.0

3.8

4.0

4.0

2010200920102009

م�ستوى اأداء طلبة ال�سف التا�سع 

اللغة العربية

يف جميع جماالت »املو�صوعات« )القراءة والكتابة واال�صتماع(، كان  	•
اأداء طلبة ال�صف التا�صع اأف�صل يف اال�صتماع، مقارنة بالقراءة والكتابة. 

االأداء على ات�صاع نطاق املهارات.  يف  وا�صحة  اختافات  توجد  	•
الطلبة: حتدي���د النقاط  اأظهره���ا  التي  امله���ارات  اأف�ص���ل  تت�ص���من  	•
الرئي�ص���ة، وفهم حمتوى الن�س، واإبداء الراأي مبو�ص���وعية، والتعبري 

عن االأفكار ذات العاقة. 

الت���ي مت حتديده���ا: حتديد  االأ�ص���عف  املهارات  تت�ص���من جم���االت  	•
 التفا�صيل والتعليق عليها، وا�صتخا�س االأفكار الرئي�صة، واإعداد خطة

ب�صيطة جيدة العر�س. 
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الريا�صيات

هن���اك نطاق وا�ص���ع من م�ص���تويات االأداء يف جميع »املو�ص���وعات«  	•
البيان���ات  وحتلي���ل  والهند�ص���ة  واجل���رب،  والعملي���ات،  )االأع���داد 

واالإح�صاء(، حيث ظهر اأقوى اأداء للطلبة يف مو�صوع حتليل البيانات 

واالإح�صاء، فيما كان اأداوؤهم يف مو�صوع اجلرب اأقل ب�صكٍل ملحوٍظ. 

اختل���ف اأداء الطلب���ة يف جميع امله���ارات التي تتعامل مع ا�ص���تخدام  	•
وتطبيق الريا�ص���يات واملعرفة الريا�صية، فيما كان اأداوؤهم اأف�صل يف 

مهارة املعرفة الريا�صية. 

اللغة االإجنليزية 

غرار منط االأداء يف ال�صف ال�صاد�س، كان م�صتوى اأداء الطلبة  على  	•
�ص���عيفًا جدًا يف الكتابة، على الرغم من اأنهم اأظهروا م�ص���توى جّيدًا 

يف اال�صتماع والقراءة. 

اأظه���ر الطلبة اأقوى م�ص���توى اأداء يف املهارات اخلا�ص���ة باال�ص���تماع  	•
اإىل التفا�ص���يل، وا�ص���تخدام املفردات، والقواعد النحوية يف الن�س، 

فيم���ا اأظهروا م�ص���توى اأقل يف مهارات اال�ص���تماع  وكتاب���ة املعلومات 

االأ�صا�صية، والكتابة ب�صكٍل متوا�صل. 

ال�سكل )28(:

 نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف التا�ضع لعام 2010 ح�ضب املو�ضوعات 

0.01.02.03.04.05.0

 املتو�سط الوطني

اجلرب

الأعداد و العمليات

حتليل البيانات و الإح�ساء

4.0

3.4

3.5

4.0

4.6

الهند�سة

ال�سكل )29(: 

نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف التا�ضع لعام 2010 ح�ضب املهارات

0.01.02.03.04.05.0

 املتو�سط الوطني
4.0

ا�ستخدام و تطبيق الريا�سيات

3.1

املعرفة الريا�سية

4.2

0.01.02.03.04.05.0

ال�سكل )30(:

 نتائج مادة اللغة الإجنليزية لل�ضف التا�ضع لعام 2010 ح�ضب املو�ضوعات

 املتو�سط الوطني
4.0

2.9

الكتابة

4.1

القراءة

4.3

ال�ستماع

وحدة المتحانات الوطنية

ال�سكل )31(:

 نتائج مادة اللغة الإجنليزية لل�ضف التا�ضع لعام 2010 ح�ضب املهارات

0.01.02.03.04.05.0

 املتو�سط الوطني
4.0

ال�ستماع للتفا�سيل و كتابة املعلومات الأ�سا�سية

2.6

الكتابة ب�سكل متوا�سل

2.6

نقل املعلومات الأ�سا�سية

2.7

كتابة خطاب/ ر�سالة بريد اإلكرتوين ا�ستطرادية

3.0

القراءة ال�سريعة والقراءة الدقيقة

4.1

فهم الن�سو�س الطويلة

4.3

ا�ستخدام املفردات و القواعد النحوية يف الن�س

4.3

الفهم العام

4.4

ال�ستماع اإىل التفا�سيل

5.0
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م�ستوى الأداء ح�سب جن�س الطلبة

ظه���ر اأداء البن���ات اأف�ص���ل م���ن اأداء البن���ني يف االمتحان���ات الوطنية يف 

جميع ال�ص���فوف، ويف كل املواد، وبهام�س كب���ري، وميكن ماحظة الفرق 

يف م�ص���توى االأداء لعام���ي 2009 و2010 بو�ص���وح يف اجل���دول )8( ويف 

االأ�صكال)34( اإىل )37( التالية، ففي كل من اجلدول واالأ�صكال جميعها؛ 

يظهر متو�صط م�صتوى اأداء البنات اأعلى من متو�صط م�صتوى اأداء البنني. 

وتظهر املاحظة املتاأنية على ال�صكل )34( انخفا�س الفجوة بني م�صتوى 

اأداء اجلن�صني يف عام 2010. وميكن اأن ُتعزى اأ�صباب هذا االنخفا�س اإىل 

زيادة ا�ص���تعداد البنني لامتحانات الوطني���ة، اأو حلر�س معلمي مدار�س 

البنني على اإعداد الطلبة لهذه االمتحانات، وتهيئتهم لها. 

ال�سكل )34(:

 الفرق بني م�ضتويات البنني والبنات يف العامني 2009 و 2010
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 الفرق بني م�ستويات البنني

 و البنات 2009

 الفرق بني م�ستويات البنني

 و البنات 2010

وحدة المتحانات الوطنية

العلوم

اأظهر الطلبة م�ص���توى جيدًا ب�صكٍل مت�صاٍو يف مو�صوعات علم االأر�س  	•
والف�صاء وعلم الفلك، وعلم احلياة والبيئة، والعلوم الطبيعية. 

التق�ص���ي والتحلي���ل، وتطبيقات  االأداء يف مهارات  م�ص���توى  ُيعت���رب  	•
وت�صمينات العلوم، وتذكر وا�صتيعاب العلوم مت�صابهًا للغاية.

ال�سكل )32(:

 نتائج مادة العلوم لل�ضف التا�ضع لعام 2010 ح�ضب املو�ضوعات 

0.01.02.03.04.05.0

 املتوسط الوطني

علم األرض و الفضاء و علم الفلك

العلوم الطبيعية

علم احلياة و البيئة

4.0

4.1

4.1

4.1

ال�سكل )33(:

 نتائج مادة العلوم لل�ضف التا�ضع لعام 2010 ح�ضب املهارات

0.01.02.03.04.05.0

 املتوسط الوطني

مهارات التقصي والتحليل

تطبيقات و تضمينات العلوم

تذكر و استيعاب العلوم

4.0

3.9

4.1

4.1

اجلدول )8(:

الفروق ح�ضب جن�س الطلبة يف متو�ضط درجات م�ضتوى الأداء 

يف املواد لعامي 2009 و2010

املادةال�ضف

الفرق بني م�ضتوى الأداء يف املواد

م�ضتويات 

البنني والبنات
للبننيللبنات

200920102009201020092010

3

4.564.453.333.571.230.88اللغة العربية

4.334.743.504.250.830.49الريا�صيات

6

4.794.683.023.161.771.52اللغة العربية

4.314.372.873.091.441.28الريا�صيات

4.134.443.563.670.570.77اللغة االإجنليزية 

4.304.413.563.810.740.60العلوم

9

1.20-3.41-4.61-اللغة العربية

0.82-3.51-4.33-الريا�صيات

0.34-3.83-4.17-اللغة االإجنليزية 

0.49-3.83-4.32-العلوم
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ال�سف الثالث

ال�سكل )35(: 

م�ضتوى الأداء ح�ضب جن�س الطلبة لل�ضف الثالث لعامي 2009 و 2010

ذكورإناث
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3

4

5

20092009 20102010

الريا�سياتاللغة العربية

ال�سف ال�ساد�س

ال�سكل )36(:

 م�ضتوى الأداء ح�ضب جن�س الطلبة لل�ضف ال�ضاد�س لعامي 2009 و 2010 

ذكورإناث

العلوماللغة الإجنليزيةالريا�سياتاللغة العربية

0

1

2

3

4

5

20092010200920102 0 0 9201020092010

ال�سف التا�سع

ال�سكل )37(:

 م�ضتوى الأداء ح�ضب جن�س الطلبة لل�ضف التا�ضع لعام 2010 

0

1

2

3

4

5

العلوماللغة الإجنليزيةالريا�سياتاللغة العربية

ذكورإناث

وحدة المتحانات الوطنية

ومبراجع���ة م�ص���توى اأداء البنني والبن���ات يف فقرات االأ�ص���ئلة الفردية يف 

امتحانات العام 2010 من حيث م�ص���توى �ص���هولة االأ�صئلة للبنات مقارنة 

مب�ص���تواها للبنني، ات�صح اأن متيز م�ص���توى اأداء البنات ال ميكن اأن ُيعزى 

اإىل جمموعات االأ�صئلة ذاتها. 

كان اأداء البنات اأف�ص���ل من اأداء البنني يف جميع االأ�ص���ئلة يف مادتي اللغة 

العربية والريا�صيات لل�صف الثالث، وعلى غرار ذلك، ظهر تفوق البنات 

على البنني يف مواد اللغة العربية، والريا�صيات، والعلوم واللغة االإجنليزية 

لل�ص���ف ال�صاد�س. وفيما كان اأداء البنات اأف�صل من اأداء البنني يف جميع 

اأ�صئلة اللغة العربية والريا�صيات لل�صف التا�صع، فاإن كا اجلن�صني اأظهر 

التفوق يف بع�س االأ�صئلة يف مادتي العلوم واللغة االإجنليزية، وكذلك واجه 

الطلبة من البنني والبنات نف�س ال�صعوبة يف بع�س االأ�صئلة.

كان اأداء البن���ات اأف�ص���ل م���ن اأداء البن���ني يف جمي���ع املواد ب�ص���كٍل عام، 

وبعبارة اأخرى، فاإن هذه الفروق يف النتائج مل تكن ب�صبب وجود جمموعة 

من االأ�ص���ئلة يف كل امتحان منحازة للبن���ات عن البنني. وال ميكن حتديد 

اأ�ص���باب هذه الف���روق اجلوهري���ة يف االأداء من واقع بيان���ات االمتحانات 

وحده���ا، حيث يتعني اإجراء املزيد من البحث والتق�ص���ي يف هذا املجال، 

فمن املحتمل رد ذلك اإىل الفروق يف املوارد )مبا فيها اأحجام الف�ص���ول، 

وامل�صاحة واملواد مثل الكتب(، والفروق يف طرق التدري�س، ويف االن�صباط 

ال�ص���في، ويف موؤهات اأو كف���اءة املعلمني، والف���روق الثقافية بني البنني 

والبنات جتاه التعلم، اأو الفروق يف الدافعية خال اإدارة االمتحانات. 

ملخ�س الق�سايا امل�ستجدة

مقارن���ة باالمتحان���ات الوطني���ة الت���ي اأجري���ت يف ع���ام 2009، اأظهرت 

االمتحانات الوطنية يف عام 2010 حت�ّصنًا يف م�صتوى اأداء ال�صفني الثالث 

وال�صاد�س با�صتثناء مادة اللغة العربية لل�صف ال�صاد�س، وقد وفر م�صتوى 

اأداء طلبة ال�ص���ف التا�ص���ع مقيا�ص���ًا ميكن من خاله حتدي���د التوجهات 

امل�صتقبلية يف االأداء، ويف �صوء ذلك، ميكن حتديد بع�س الق�صايا كما يلي: 

اأظه���رت االمتحان���ات م�ص���تويات جي���دة من مقايي����س الثبات يف كل  	•
ال�صفوف ويف جميع املواد.

�ص���كلت االمتحان���ات حتدي���ًا اأمام الطلب���ة، وكان���ت درجاتهم اخلام  	•
منخف�ص���ة بالتنا�ص���ب م���ع جمموع الدرج���ات الكلي، وق���د ظهر هذا 

- على وجه اخل�ص���و�س - يف مادة الريا�ص���يات لل�ص���فني ال�ص���اد�س 

والتا�ص���ع، ومادة اللغة االإجنليزية لل�صف التا�صع، فقد بدا اأن املنهج 

الوطني يف هذه املرحل���ة ال يتوافق مع قدرات الطلبة، اأو خمتلفًا عما 

يتم تدري�صه يف املدار�س، وهذا اأمٌر جديٌر بالبحث والتق�صي.

هناك فرق يف االأداء بني م�صتوى اأداء البنني والبنات، فتفوق البنات  	•
على البنني، يف جمي���ع املواد ملحوظ، وبفارق كبري، ومع ذلك، كانت 

الفجوة بني م�صتوى اأداء البنات والبنني يف ال�صفني الثالث وال�صاد�س 

يف االمتحان���ات الوطنية لعام 2010 اأقل من عام 2009. وفيما ارتفع 

اأداء طاب ال�ص���فني الثالث وال�ص���اد�س من البن���ني، يف جميع املواد، 

يف االمتحان���ات الوطنية لعام 2010 مقارنة بع���ام 2009، فقد ارتفع 

م�ص���توى اأداء طالبات ال�صفني يف جميع املواد تقريبًا، با�صتثناء مادة 

اللغة العربية حيث جاء منخف�ص���ًا يف كا ال�ص���فني، اأما يف ال�ص���ف 

التا�ص���ع، فقد كان م�صتوى اأداء البنات اأف�صل من م�صتوى اأداء البنني 

يف جميع املواد، وظهر اأوج هذا الفرق يف مادة اللغة العربية. 

متث���ل املاحظ���ات العامة على م�ص���توى االأداء يف امل���واد فيما يتعلق  	•
باملو�ص���وعات واملهارات؛ مراجعة ا�صتك�صافية دقيقة للبيانات، ميكن 

ا�صتخدامها كاأ�صا�س الإجراء املزيد من البحث.

47



وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني



شاِهد المهارات تزدهر ...



مقدمة

قامت وح���دة مراجعة اأداء موؤ�ص�ص���ات التدريب املهن���ي بتنفيذ املرحلتني 

الثالثة والرابعة من الدورة االأوىل من املراجعات يف الفرتة ما بني �صبتمرب 

2009 ويونيو 2010؛ حيث قامت الوحدة مبراجعة 33 موؤ�ص�ص���ة تدريبية، 

منها 21 موؤ�ص�ص���ة تدريبية مرخ�صة من وزارة العمل اأو تخ�صع الإ�صرافها، 

اإ�ص���افة اإىل 12 موؤ�ص�ص���ة تدريبية مرخ�ص���ة م���ن وزارة الرتبية والتعليم. 

واجلدي���ر بالذك���ر اأن الوح���دة قد قام���ت �ص���ابقًا مبراجعة 20 موؤ�ص�ص���ة 

تدريبية، جميعها مرخ�صة من وزارة العمل بدءًا من �صبتمرب 2008، ومت 

ن�ص���ر نتائج املراجع���ات االأوىل يف التقرير ال�ص���نوي االأول للهيئة؛ وبنهاية 

الع���ام االأكادمي���ي 2009-2010، اأكمل���ت الوح���دة مراجعة 53 موؤ�ص�ص���ة 

تدريبية، منها 41 موؤ�ص�ص���ة تدريبية مرخ�ص���ة من وزارة العمل اأو تخ�صع 

الإ�ص���رافها، و12 موؤ�ص�ص���ة تدريبية مرخ�ص���ة من وزارة الرتبية والتعليم. 

اإ�ص���افة اإىل ما �ص���بق ذكره، قام���ت الوحدة باإجراء مراجع���ات الأربع من 

مدار����س التعليم الفن���ي بالتعاون مع وحدة مراجع���ة اأداء املدار�س؛ حيث 

ح�ص���لت ثاث مدار�س منها على حكم »غري مائ���م« يف جانب الفاعلية 

بوجٍه عام، فيما حازت مدر�صة واحدة منها على تقدير »مر�ٍس«. وتو�صح 

التفا�ص���يل التالي���ة نتائج مراجعات موؤ�ص�ص���ات التدري���ب التي اأُجريت يف 

العام االأكادميي 2009-2010، اإ�ص���افة اإىل ملخ����س ملجموع املراجعات 

التي اأُجريت يف الدورة االأوىل احلالية اإىل االآن. 

وت�ص���تند املراجع���ات اإىل »االإطار الع���ام للمراجعة« الذي و�ص���عته وحدة 

مراجع���ة اأداء موؤ�ص�ص���ات التدري���ب املهن���ي، وتت���م املراجع���ات يف مق���ار 

موؤ�ص�ص���ات التدري���ب م���ن قبل فريق م���ن املراجعني الذي���ن مت اختيارهم 

وتدريبه���م بعناية، ويقوم فري���ق املراجعة بدرا�ص���ة وحتليل جمموعة من 

االأدل���ة قب���ل اإ�ص���دار االأحكام ومنح الدرج���ات التي تتعلق بج���ودة ما يتم 

تقدمي���ه يف املوؤ�ص�ص���ة، وي�ص���مل ذلك حتليل ا�ص���تمارات التقيي���م الذاتي، 

وامل�ص���تندات ذات العاق���ة بنظ���م معلوم���ات االإدارة، وحتلي���ل البيان���ات 

اخلا�ص���ة باإجنازات املتدربني، وماحظة ح�ص����س التدريب، واالجتماع 

م���ع املوظفني، واملتدربني، واأرباب االأعم���ال، واأولياء االأمور ممن يلحقون 

اأبناءهم باملوؤ�ص�صات التدريبية.

ي�ص���در فريق املراجعة اأحكامه حول فاعلية جماالت معينة من موؤ�ص�ص���ة 

التدري���ب، وحتديدًا يف اجلوانب اخلم�س التالي���ة: مدى اإجناز املتدربني، 

وم���دى فاعلي���ة التعلي���م والتدري���ب، وم���دى تلبي���ة الربام���ج الحتياجات 

املتدرب���ني واأرب���اب االأعم���ال، ومدى دع���م املتدربني واإر�ص���ادهم، ومدى 

فاعلي���ة القيادة واالإدارة باملوؤ�ص�ص���ة. كم���ا يقوم فريق املراجعة باإ�ص���دار 

ملخ�ص���ني للدرجات املمنوحة؛ اأحدهما يخ�س فاعلية موؤ�ص�ص���ة التدريب 

بوجه عام، واالآخر يتعلق بقدرة موؤ�ص�صة التدريب على التح�ّصن. 

مت حتديد نتائج االأ�ص���ئلة اخلم�صة الرئي�صة وملخ�صي الدرجات املمنوحة 

وفقًا ملقيا�س مكّون من خم�س درجات: 

ممتاز

جّيد             

مر�ٍس        

دون املر�صي  

�صعيف جدًا 

وجتدر االإ�ص���ارة اإىل اأن جميع موؤ�ص�ص���ات التدريب والتعليم املرخ�صة من 

قب���ل الوزارتني تختلف ب�ص���كٍل وا�ص���ح م���ن حيث احلجم، فبينما ت�ص���جل 

قل���ة من املتدربني يف بع�س تلك املوؤ�ص�ص���ات؛ يتوىل بع�ص���ها االآخر تدريب 

اآالف املتدربني �صنويًا، وغالبية املتدربني يف الدورات والربامج التدريبية 

املقدمة من موؤ�ص�ص���ات تدريبية مرخ�ص���ة م���ن وزارة العمل من العاملني 

بالقط���اع اخلا�س، حيث يتكفل اأرب���اب االأعمال بنفق���ات تدريبهم؛ فيما 

تقدم موؤ�ص�ص���ات التدريب املرخ�ص���ة من وزارة الرتبية والتعليم ح�ص�س 

التقوية، اأو ف�ص���ول املراجعة للطلبة، اأو ف�صول تعليم اللغات، وهي ترتكز 

يف العادة على تعليم اللغة االإجنليزية. 

يو�ص���ح ال�ص���كان )38 اأ( و)38 ب( التوزيع الن�ص���بي ملوؤ�ص�صات التدريب 

ال�ص���غرية، واملتو�ص���طة والكب���رية احلج���م ا�ص���تنادًا اإىل ع���دد املتدربني 

امل�صجلني �صنويًا: 

اأكرث من 1000 متدرب يف العادة   : موؤ�ص�صات التدريب الكبرية احلجم 

من 500 اإىل 1000 متدرب يف العادة   : موؤ�ص�صات التدريب املتو�صطة احلجم 

اأقل من500 متدرب يف العادة    : موؤ�ص�صات التدريب ال�صغرية احلجم 

يو�ص���ح ال�ص���كان )38 اأ( و)38 ب( اأن كًا م���ن موؤ�ص�ص���ات التدري���ب 

املرخ�صة من قبل الوزارتني تتفاوت من حيث احلجم، فمعظم موؤ�ص�صات 
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التدري���ب املهن���ي م���ن »املوؤ�ص�ص���ات ال�ص���غرية احلجم«، حي���ث يبلغ عدد 

املتدربني امل�صجلني يف هذه املوؤ�ص�صات اأقل من 500 متدرب �صنويًا. 

ح�ص���ب املو�ص���ح يف ال�ص���كل )39(، تغطي الدورات املقدمة من موؤ�ص�صات 

التدري���ب املرخ�ص���ة من وزارة العمل اأو تخ�ص���ع الإ�ص���رافها جمموعة من 

املجاالت املهنية، ترتكز غالبيتها يف جمال االإدارة، وال�ص���حة وال�صامة، 

واملجاالت املالية والدورات ذات ال�صلة بهذه املجاالت؛ فقد غطت ع�صرون 

موؤ�ص�ص���ة تدريبية من املوؤ�ص�صات التي متت مراجعتها يف العام االأكادميي 

2008-2009 ع�ص���رة جماالت من جوانب التعلم، بينما �صملت املوؤ�ص�صات 

التدريبية التي متت مراجعتها يف العام االأكادميي 2009-2010 جمموعة 

اأك���رب م���ن املجاالت املهني���ة، حيث غطت املوؤ�ص�ص���ات التدريبي���ة االإحدى 

والع�ص���رون املرخ�ص���ة م���ن وزارة العمل، ثاثة ع�ص���ر جانب���ًا من جوانب 

التعلم خال ذلك العام.

تقدم موؤ�ص�ص���ات التدريب املرخ�صة من وزارة العمل مزيجًا من الدورات 

املعتمدة وغري املعتمدة؛ فمن اأ�ص���ل 41 موؤ�ص�ص���ة تدريبية متت مراجعتها 

حتى االآن، تقدم ثاثة اأرباع هذه املوؤ�ص�ص���ات بع�س الدورات املعتمدة من 

اخلارج، ومن ثم تخ�ص���ع اإجن���ازات املتدربني يف هذه ال���دورات لنوع من 

التقييم اخلارجي امل�صتقل لها، اإ�صافة اإىل ذلك، يتم اعتماد هذه الدورات 

من قبل اجلهات املانحة التي تقع مقارها خارج البحرين، كما كانت نتائج 

مراجعات العام االأكادميي 2008-2009، قد بينت اأن الغالبية العظمى من 

الدورات املقدمة من قبل هذه املوؤ�ص�ص���ات دورات ق�صرية ال ت�صتغرق اأكرث 

من خم�صة اأيام كحد اأق�صى. بالنظر اإىل طبيعة ما يقدم، تعترب الدورات 

املقدمة من املوؤ�ص�ص���ات املرخ�صة من وزارة الرتبية والتعليم، دورات غري 

معتمدة، ويف الغالب يعّد ح�ص���ور املتدرب هو اأ�ص���ا�س منح ال�ص���هادات يف 

هذه الربامج، م���ع تطبيق القليل من اإجراءات التقييم الر�ص���مية لقيا�س 

م���دى تاأث���ري الدورات على م�ص���تويات اإجناز اأو تق���دم املتدربني، ويف كا 

النوع���ني من املوؤ�ص�ص���ات، تظل الغلبة للدورات ذات ال�ص���هادات املمنوحة 

داخلي���ًا، ويع���ّد ح�ص���ور املت���درب ه���و معي���ار االإجن���از الرئي����س واالأهم.

مدى فاعلية موؤ�س�سة التدريب بوجه عام 

تعت���رب فاعلية موؤ�ص�ص���ة التدريب اأكرث اأحكام املراجع���ة اأهمية بوجٍه عام؛ 

حيث تلخ�س جودة ما تقدمه املوؤ�ص�ص���ة، ويتم التو�ص���ل لهذا احلكم بناًء 

عل���ى درجات االأ�ص���ئلة اخلم�ص���ة الرئي�ص���ة، الت���ي تركز على م���دى تاأثري 

النتائج التي مت التو�صل اإليها لكل �صوؤال على االأ�صئلة االأخرى، وعلى وجه 

اخل�ص���و�س، مدى فاعلية القيادة واالإدارة يف اإعداد اخلطط املوؤ�ص�ص���ية، 

وتنظي���م وتقييم طرق التعلي���م والتدريب، والربامج املقدمة يف موؤ�ص�ص���ة 

التدريب ومدى دعم املتدربني واإر�صادهم لرفع اإجنازهم.

وق���د حاز ما يقارب ثلثي موؤ�ص�ص���ات التدريب املرخ�ص���ة من وزارة العمل 

الت���ي مت���ت مراجعتها ب���ني اأع���وام 2008-2010 على تقدي���ر »مر�ٍس« اأو 

اأف�ص���ل يف جان���ب الفاعلية بوجٍه ع���ام، فيما ظهرت املوؤ�ص�ص���ات املتبقية 

مب�ص���توى غري مائم )اأي ح�ص���لت على تقدير »دون املر�صي« اأو »�صعيف 

ج���دًا«( ح�ص���ب املبني يف ال�ص���كل )41(. وبينما مل حت�ص���ل اأية موؤ�ص�ص���ة 

تدري���ب على تقدير »ممتاز« حتى االآن يف فاعلية موؤ�ص�ص���ة التدريب بوجٍه 

عام، ح�صلت موؤ�ص�ص���تان، اإحداهما مرخ�صة من وزارة العمل، واالأخرى 

من وزارة الرتبية والتعليم، على تقدير »�ص���عيف جدًا«. ومع ذلك، يو�صح 

ال�صكل )40( اأن هناك حت�ّصنًا ملمو�صًا يف ملخ�س اأحكام العام االأكادميي 

2009-2010، مقارنة باالأحكام ال�ص���ادرة يف ال�صنة ال�صابقة؛ حيث ظهر 

اأكرث بقليل من ربع موؤ�ص�صات التدريب مب�صتوى غري مائم فقط، مقارنة 

باأقل من ن�ص���ف عدد موؤ�ص�ص���ات التدريب يف �ص���نة العمل االأوىل، اإ�صافة 

اإىل حدوث زيادة طفيفة، ولكنها اإيجابية، يف عدد املوؤ�ص�صات التي حازت 

عل���ى تقدير »جّيد«، والتي ارتفعت من موؤ�ص�ص���تني اإىل ثاث موؤ�ص�ص���ات، 

وميكن اأن ُيعّزى اأحد اأ�صباب هذا التح�ّصن اإىل زيادة الوعي بني موؤ�ص�صات 

ال�سكل )38 ب(:
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التدريب ب�ص���اأن عملية �ص���مان اجلودة واإجراءات املراجع���ة املعمول بها.

كما حازت موؤ�ص�ص���ة واحدة من املوؤ�ص�ص���ات االثنتي ع�ص���رة املرخ�صة من 

وزارة الرتبي���ة والتعليم التي متت مراجعته���ا يف العام االأكادميي 2009-

2010 عل���ى تقدير »جّيد« يف الفاعلية بوجٍه عام، وخم�س موؤ�ص�ص���ات على 

«، فيما ظهرت املوؤ�ص�ص���ات ال�ص���ت املتبقية مب�ص���توى غري  تقدي���ر »مر����سٍ

مائم ح�ص���ب املو�صح يف ال�صكل )42(، وقد ُوجد اأن عامة فريق االإدارة، 

يف موؤ�ص�ص���ات التدريب التي ح���ازت على تقدير »جّيد«، عل���ى دراية تامة 

بجوان���ب القوة واجلوانب التي حتتاج اإىل تطوي���ر؛ كما قام باإعداد بع�س 

االإج���راءات الرامي���ة اإىل تقييم جودة عملي���ة التعليم؛ اإ�ص���افة اإىل تلبية 

الربام���ج املقدمة الحتياجات اأرباب االأعمال، وتطبيق جمموعة فعالة من 

اآليات دعم املتدربني واإر�ص���ادهم، ف�صًا عن ذلك، تقدم هذه املوؤ�ص�صات 

مزيج���ًا من الدورات املعتمدة داخليًا، والدورات املعتمدة من اخلارج، مع 

تطبيق النظم اخلا�صة بت�صجيل وقيا�س اإجنازات املتدربني اأي�صًا. 

قدرة موؤ�س�سات التدريب على حت�سني جودة التدريب

ُيعت���رب ه���ذا احلكم ث���اين االأح���كام العامة التي ت�ص���در يف نهاي���ة عملية 

املراجع���ة، ويركز على مدى تاأثري عملية التخطيط االإ�ص���رتاتيجي وما مت 

من التح�صينات ال�صرورية على جودة ما يتم تقدميه، ومن قدرة مر�صية 

اأو اأف�ص���ل. وم���ن ثم، فاإن ه���ذا احلكم يركز بقوة على خ���ربات املتدربني 

واإجنازاته���م، ورفع معدالت ا�ص���تمراريتهم يف ال���دورات، ومدى امتاك 

املوؤ�ص�ص���ات للم�صادر والتخطيط املنا�صب، حتى تتمكن من رفع م�صتواها 

ب�صكٍل م�صتمر. 

وكما يظهر من ال�ص���كل )43(؛ فاإن نحو الن�ص���ف )ت�ص���ع موؤ�ص�صات( من 

املوؤ�ص�ص���ات املرخ�ص���ة م���ن وزارة العمل الت���ي متت مراجعته���ا يف العام 

االأكادميي 2009-2010 لديها قدرة »جّيدة« على التح�ّصن، بينما ظهرت 

اأربع موؤ�ص�ص���ات فقط مب�ص���توى »غري مائم« فيما يتعل���ق مبتطلبات هذا 

ال�ص���وؤال الرئي����س. ومن املاحظ يف ه���ذه الدورة عموم���ًا، اأن لدى ثاثة 

اأرباع هذه املوؤ�ص�صات قدرة ُمر�صية اأو اأف�صل على التح�ّصن )ال�صكل 44(، 

مقارنة بن�ص���بة 50% )�ص���ت موؤ�ص�ص���ات من 12 موؤ�ص�ص���ة( م���ن املجموعة 

االأوىل من املوؤ�ص�ص���ات املرخ�ص���ة من وزارة الرتبية والتعليم، والتي ظهر 

اأن لديها قدرة مر�صية اأو اأف�صل على التح�ّصن )ال�صكل 45(. 

ومن املاحظ، اأن املوؤ�ص�صات التي لديها قدرة جّيدة على التح�ّصن، تتمتع 

بدراية تام���ة بجوانب القوة واجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير، وقد قامت 

باإجراء التقييم الذات���ي املائم لتحديد اأهم املواطن التي يجب اأن تركز 

عليها جهودها وتخ�ص�س لها مواردها؛ حيث تتميز م�صتندات التخطيط 

االإ�ص���رتاتيجي بالو�صوح، وتركز ب�ص���كٍل منا�صٍب على اإجنازات املتدربني، 

وامل�ص���ئوليات،  ال�ص���لة،  االإجن���از ذات  موؤ�ص���رات  اإىل حتدي���د  اإ�ص���افة 

وتخ�صي�س املوارد. اأما املوؤ�ص�صات التي ظهر اأن لديها قدرة غري ُمر�صية 

على التح�ّصن، فقد كان القا�صم امل�صرتك بني هذه املوؤ�ص�صات هو افتقارها 

اإىل االإج���راءات ال�ص���املة، اأو الفاعل���ة والر�ص���ينة، لتحلي���ل اإجن���ازات 

املتدربني، اأو نتائج الدورات، للم�ص���اهمة يف اإدخال التح�ص���ينات املنا�صبة 

بناًء على نتائج هذا التحليل. 

ال�سكل )41(:

 حتليل الدرجات الرتاكمية املمنوحة لفاعلية املوؤ�ض�ضات بوجٍه عام - املوؤ�ض�ضات 

املرخ�ضة من وزارة العمل 2010-2008

%3

%34

%12

%51

ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني

ال�سكل )40(: 

حتليل الدرجات املمنوحة لفاعلية املوؤ�ض�ضات بوجٍه عام - املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة 

من وزارة العمل 2010-2009

%24

%5
%14

%57
ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا

ال�ضكل )42(: 

حتليل الدرجات املمنوحة لفاعلية املوؤ�ض�ضات بوجٍه عام - املوؤ�ض�ضات 

املرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم 2010-2009

%42

%8 %8

%42

ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا
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ال�سكل )43(: 

حتليل الدرجات املمنوحة لقدرة موؤ�ض�ضة التدريب على التح�ّضن - املوؤ�ض�ضات 

املرخ�ضة من وزارة العمل 2010-2009

%45

%35

%15

%5

ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا

ال�سكل )44(:

 حتليل الدرجات الرتاكمية املمنوحة لقدرة موؤ�ض�ضة التدريب على التح�ّضن - 

املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة العمل 2010-2008

%40

%32

%25

%3

ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا

ال�سكل )45(:

حتليل الدرجات املمنوحة لقدرة موؤ�ض�ضة التدريب على التح�ّضن - املوؤ�ض�ضات 

املرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم 2010-2009

%25
%17

%25

%33

ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني

ال�سوؤال الرئي�س )1(: مدى اإجناز املتدربني:

يرك���ز هذا ال�ص���وؤال على م���دى ما حقق���ه املتدربون من تطوي���ر املهارات 

املنا�ص���بة، وم���ا طوروه م���ن مهارات مهنية ذات �ص���لة، وما اكت�ص���بوه من 

املوؤه���ات الت���ي ين�ص���دونها، كما يت�ص���من ه���ذا احلكم تقيي���م املهارات 

ال�صخ�ص���ية للمتدربني و�ص���لوكياتهم يف الربامج امل�صجلني فيها، وطريقة 

ت�ص���رفهم اأثناء ح�ص����س التدريب مثل: هل يجد املتدربون الت�ص���ويق يف 

ه���ذه الربامج، ويفخرون مب���ا يقومون به من عمل؟  وه���ل لدى املتدربني 

���م املتدربون ما تعلموه  داف���ع ذاتي لا�ص���تمرار يف هذه الربامج؟ وهل ُيقيِّ

ب�صكٍل ناقٍد؟ وهل ميتلكون القدرة على العمل ب�صكٍل تعاوين مع زمائهم؟ 

يعترب انتظام ح�صور املتدربني ومدى ان�صباطهم من املوؤ�صرات الرئي�صية 

لنتائ���ج امله���ارات ال�صخ�ص���ية؛ ومع ذلك ا�ص���تمرت حاالت ع���دم التزام 

املتدرب���ني باحل�ص���ور وعدم االن�ص���باط يف جمي���ع املوؤ�ص�ص���ات التي متت 

مراجعتها تقريبًا. 

وفيما يتعلق بهذا ال�ص���وؤال الرئي�س اأي�ص���ًا، ي�ص���در فريق املراجعة احلكم 

ح���ول م���دى فاعلي���ة املوؤ�ص�ص���ة يف تقيي���م اإجن���ازات املتدرب���ني يف جميع 

الدورات، وم�صتوى التقدم الذي اأحرزوه منذ التحاقهم بالدورات، وحتى 

يت�ص���نى القيام بذلك، فاإنه يتوقع من موؤ�ص�ص���ات التدريب اإجراء التقييم 

االأويل للمتدرب���ني؛ وه���ي ممار�ص���ة تق���وم بها اأك���رث موؤ�ص�ص���ات التدريب 

فاعلية- وهي بالطبع- املوؤ�ص�ص���ات التي حازت على تقدير »جّيد« يف هذا 

ال�صوؤال الرئي�س، وتقدير »جّيد« يف الفاعلية بوجٍه عام. 

تو�صح االأ�صكال )46 و 47 و48( اأن عددًا كبريًا من موؤ�ص�صات التدريب مل 

مُينح درجة هذا ال�صوؤال الرئي�س؛ حيث مل جتد فرق املراجعة االأدلة الكافية 

ملنح الدرجة؛ بيد اأن هذا احلكم قد �ص���در ملوؤ�ص�صتني فقط من املوؤ�ص�صات 

املرخ�ص���ة من وزارة العمل يف العام االأكادميي 2009-2010. من ناحية 

اأخرى، كان �ص���عف تقييم م�ص���تويات اإجناز وتقدم املتدربني يف الدورات 

املعتم���دة داخليًا، ال�ص���يما الدورات الق�ص���رية، ال�ص���مة الغالبة يف معظم 

موؤ�ص�ص���ات التدريب، بل تنطبق هذه ال�ص���مة حتى على املوؤ�ص�ص���ات االأكرث 

فاعلية؛ حيث ي�صتمر منح ال�صهادات للمتدربني على اأ�صا�س ح�صور الدورات، 

ال���ذي يعّد معيار النجاح االأ�صا�ص���ي، بل الوحيد غالب���ًا يف هذه الدورات. 

ظهر م�ص���توى 16 موؤ�ص�ص���ة من بني املوؤ�ص�ص���ات الع�ص���رين املرخ�ص���ة من 

وزارة العمل ب�ص���كل »مر�ٍس« اأو اأف�صل يف جانب اإجناز املتدربني يف العام 

االأكادميي 2009-2010 ح�ص���ب املبني يف ال�صكل )46(. وال غرو اأن تبقى 

نتائج هذا ال�صوؤال الرئي�س ونتائج فاعلية التعليم والتدريب هما االأ�صعف 

م���ن حيث اأعلى الدرج���ات املمنوحة لهما؛ حيث حازت ثماين موؤ�ص�ص���ات 

فق���ط من جميع املوؤ�ص�ص���ات التي مت���ت مراجعته���ا اإىل االآن، على تقدير 

»جّيد«، منها �ص���بع موؤ�ص�ص���ات مرخ�ص���ة م���ن وزارة العم���ل )ومتثل %18 

ح�ص���ب املو�ص���ح يف ال�ص���كل 47(؛ وموؤ�ص�ص���ة واحدة مرخ�ص���ة من وزارة 

الرتبية والتعليم )بح�ص���ب ال�صكل 48(، بينما مل حت�صل اأية موؤ�ص�صة على 

تقدير »ممتاز«. 

ويف الواق���ع قد تكون ال�ص���ورة اأكرث اإيجابية يف ه���ذا اجلانب يف الدورات 

غ���ري املعتم���دة، اإال اأن عدم مب���ادرة املوؤ�ص�ص���ات اإىل جمع وبن���اء وحتليل 

البيانات ذات العاقة باملتدربني ب�ص���فة منتظمة ي���وؤدي اإىل اإخفاقها يف 

م�صتويات االإجناز اجليدة اأو االأف�صل يف هذه الدورات.
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فيم���ا يتعل���ق بالدورات املعتمدة م���ن اخلارج، فاإن هذه املوؤ�ص�ص���ات لديها 

الق���درة على تقيي���م اأداء املتدربني وفق���ًا للمعدالت الوطني���ة اأو الدولية، 

وكذلك و�ص���ع املوؤ�ص���رات املنا�ص���بة للموؤ�ص�صة؛ حيث يظهر م�ص���توى اأداء 

املتدرب���ني يف ال���دورات ذات ال�ص���لة مبتطلب���ات ال�ص���وق، واملعتم���دة من 

اخلارج، ب�ص���كٍل جّيٍد، بل اإن معدالت النجاح التي تربو على ن�صبة 80% يف 

بع�س املوؤ�ص�ص���ات التي تقدم الدورات املتعلقة بالقطاعات مثل: اخلدمات 

امل�ص���رفية، واملالية، واإدارة �ص���ئون املوظفني، تع���ادل اأو تتخطى املعدالت 

الدولي���ة ،اإ�ص���افة اإىل ذلك، يكت�ص���ب املتدربون يف هذه ال���دورات عمومًا 

امله���ارات املهني���ة املثم���رة، والتي ميكن له���م تنفيذها يف مق���ار عملهم. 

وتوج���د بع�س االأدلة على ا�ص���تفادة املتدربني من هذه الدورات من خال 

ح�ص���ولهم على ترقي���ات يف عملهم. اأما ما يخ�س قيا�س تاأثري ح�ص����س 

التقوية وف�ص���ول املراجعة التي تنظمها املوؤ�ص�ص���ات املرخ�ص���ة من وزارة 

الرتبي���ة والتعليم على الطلبة فيظل اأمرًا �ص���عبًا، الأنه من النادر اأن تقوم 

هذه املوؤ�ص�ص���ات بتحديد م�صاهمة »القيمة امل�ص���افة« الدقيقة التي ُتعزى 

اإليها، ولي�س اإىل درا�صة املتعلم ذاته اأو مدر�صته.  

ال�سوؤال الرئي�س )2(: مدى فاعلية التعليم والتدريب: 

يركز هذا ال�ص���وؤال الرئي�س على مدى اإعداد الدرو�س وح�ص�س التدريب 

وتقدميها ب�ص���كٍل جّيد، وكذلك مدى اكت�ص���اب املتدرب���ني املهارات املهنية 

واخل���ربة العملي���ة يف تخ�ص�ص���اتهم املهنية، وم���دى ارتباطه���ا باملعايري 

احلالية يف القطاع.

من اأجل التو�ص���ل اإىل ه���ذا احلكم، يقوم املراجع���ون مباحظة الدرو�س 

اأو ح�ص����س التدري���ب، واالجتم���اع مع املتدرب���ني، ومراجع���ة عينات من 

اأعم���ال املتدرب���ني. ويف العام االأكادمي���ي 2009-2010 ح���ازت 80% من 

املوؤ�ص�ص���ات املرخ�ص���ة من وزارة العمل على تقدير »مر�ٍس« على االأقل يف 

هذا ال�ص���وؤال، كما يو�صح ذلك ال�صكل )49(، وهي �صورة مماثلة ملا عليه 

جميع املوؤ�ص�ص���ات املرخ�ص���ة من وزارة العمل التي مت���ت مراجعتها حتى 

االآن، ح�صب املبني يف ال�صكل )50(. من ناحية اأخرى، كان توزيع درجات 

املوؤ�ص�ص���ات املرخ�ص���ة من وزارة الرتبية والتعليم اأ�ص���يق نطاقًا؛ حيث مل 

يظهر م�ص���توى ثلثي املوؤ�ص�ص���ات باأف�ص���ل من تقدير »مر�ٍس«، كما يو�صح 

ذلك ال�صكل )51(. 

يعتن���ي املراجع���ون عناي���ة فائقة بج���ودة التخطي���ط للدرو����س، وحتديد 

املدرب���ني اأو املعلم���ني اأه���داف درو����س وا�ص���حة تك���ون �ص���هلة التو�ص���يل 

والفهم من قبل املتدربني، اإ�ص���افة اإىل تخطيط جمموعة من االأن�ص���طة، 

وتخ�ص���ي�س املوارد، واإعداد االإ�ص���رتاتيجيات التي تتنا�صب مع القدرات 

املختلف���ة للمتدربني، ومع ذلك، فقد اأظه���ر املدربون واملعلمون يف غالبية 

الدرو����س التي مت���ت ماحظتها القليل من الوعي جت���اه اأهمية التخطيط 

للدرو�س وتنويع طرق تقدميها، ونادرًا ما يقومون بتقييم املعارف ال�صابقة 

للمتدربني ودجمها يف اأ�ص���اليب تقييم الدرو�س لقيا�س م�ص���توى تقدمهم؛ 

ف�ص���ًا ع���ن اإخف���اق املعلمني واملدرب���ني، يف الغال���ب، يف تق���دمي التغذية 

الراجع���ة املفي���دة والفعال���ة للمتدرب���ني، اأو تكيي���ف طرق التعلي���م لتلبية 

احتياجاته���م، كم���ا يق���وم املراجعون بتقيي���م معارف املعلم���ني واملدربني 

ال�سكل )47(:

 حتليل الدرجات الرتاكمية لإجناز املتدربني - املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من 

وزارة العمل 2010-2008

%18

%22

%47

%13

ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا

غري حمدد

ال�سكل )48(: 

حتليل درجات اإجناز املتدربني - املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة الرتبية 

والتعليم 2010-2009

ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا

غري حمدد

%33

%17

%42

%8

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني

ال�سكل )46(:

 حتليل درجات اإجناز املتدربني - املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة العمل 2010-2009

%20
%10

%60

%10

ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا

غري حمدد
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النظري���ة، وخرباته���م العملي���ة، ومدى اإملامه���م بتخ�ص�ص���اتهم املهنية، 

وقد تب���ني اأن معظم املعلمني واملدربني ميتلكون اخل���ربة والدراية املهنية 

املطلوبة لتقدمي هذه الدورات. 

يق���وم املعلم���ون اأو املدرب���ون االأْكَفاء بو�ص���ع وتو�ص���يل اأه���داف الدرو�س 

الوا�ص���حة، وتوظي���ف جمموعة متنوعة م���ن طرق التعليم ت�ص���مل: العمل 

اجلماع���ي، ولع���ب االأدوار، وتقدمي االأن�ص���طة والتماري���ن العملية، وطرح 

االأ�ص���ئلة املفتوحة واملبا�صرة لتقييم م�صتويات فهم املتدربني وتقدمهم يف 

ه���ذه الدرو�س بطريقة فاعلة؛ ثم اال�ص���تفادة من نتائ���ج عمليات التقييم 

يف اإثراء وتوجيه خطط الدرو�س، وتلبية االحتياجات املختلفة للمتدربني، 

مبا فيها توفري الدعم الفعال لذوي امل�ص���توى االأق���ل، واإثارة روح التحدي 

ل���دى املتفوقني منهم، ومع ذل���ك، يقدم بع�س املعلمني واملدربني درو�ص���ًا 

تفتق���ر للتخطيط اجليد، وال تثري اهتمامات املتدربني، ف�ص���ًا عن توفري 

القليل من الفر�س لهم للم�صاركة يف الدرو�س وامل�صاهمة يف عملية التعلم. 

ال�سكل )49(:

 حتليل درجات فاعلية التعليم والتدريب - املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة 

العمل 2010-2009

%50

%30

%20

ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا

ال�سكل )50(:

 حتليل الدرجات الرتاكمية لفاعلية التعليم والتدريب - املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة 

من وزارة العمل 2010-2008

%60

%18

%22

ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا

ال�سكل )51(: 

حتليل درجات فاعلية التعليم والتدريب - املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة 

الرتبية والتعليم 2010-2009

%67

%25

%8

ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا

غري حمدد

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني

ال�سوؤال الرئي�س )3(: مدى تلبية الربامج 

لحتياجات املتدربني واأرباب الأعمال: 

فيم���ا يتعلق به���ذا ال�ص���وؤال الرئي�س، تقوم ف���رق املراجع���ة بفح�س مدى 

تلبي���ة برام���ج التدريب الت���ي تقدمه���ا موؤ�ص�ص���ات التدري���ب الحتياجات 

املتدرب���ني واأرب���اب االأعمال؛ حيث يتوق���ع من موؤ�ص�ص���ات التدريب اإجراء 

حتلي���ل الحتياج���ات �ص���وق العم���ل لتحديد مواط���ن فجوة امله���ارات لدى 

الق���وى العامل���ة البحريني���ة، وكذل���ك اال�ص���تفادة من ه���ذه املعلومات يف 

ط���رح املوؤ�ص�ص���ات لل���دورات التي ت�ص���اهم يف �ص���د تل���ك الفج���وة. تقدم 

الغالبي���ة العظم���ى من املوؤ�ص�ص���ات املرخ�ص���ة م���ن وزارة العم���ل ووزارة 

الرتبي���ة والتعلي���م جمموعة »مر�ص���ية« اأو اأف�ص���ل من الربام���ج، كما هو 

مو�ص���ح يف االأ�ص���كال )52 و 53 و54(؛ وتق���وم املوؤ�ص�ص���ات االأك���رث كفاءة 

واملرخ�ص���ة م���ن وزارة العم���ل باإج���راء االأبحاث املنا�ص���بة عن ال�ص���وق، 

بغي���ة اإعداد الربام���ج التي تلبي االحتياجات اخلا�ص���ة باأرب���اب االأعمال 

وطرحه���ا ل�ص���د فجوة مهارات بعينها اأو حت�ص���ني اإنتاجي���ة املوظفني. ويف 

العام االأكادمي���ي 2009-2010، حازت اإحدى املوؤ�ص�ص���ات التابعة لوزارة 

العمل، كما هو مو�ص���ح يف ال�ص���كل )52(؛ على تقدي���ر »ممتاز« يف جانب 

جمموع���ة ال���دورات املعتم���دة داخليًا ومن اخل���ارج، حيث ظه���ر ارتباط 

ه���ذه الربامج باملج���ال املهني، واالعرتاف به���ا دولي���ًا باعتبارها برامج 

منا�ص���بة وذات �ص���لة بالقطاعات التي تغطيها هذه ال���دورات؛ مما يعزز 

التطوي���ر املهن���ي امل�ص���تمر للموظف���ني. وياأخ���ذ املراجعون يف احل�ص���بان 

مدى توفري موؤ�ص�ص���ات التدريب لفر�س امل�ص���اركة يف االأن�ص���طة االإثرائية 

واكت�ص���اب خ���ربات العمل خارج برنامج الدرا�ص���ة الرئي�ص���ي للمتدربني. 

وق���د ظه���ر اأي�ص���ًا - فيما يتعل���ق به���ذا ال�ص���وؤال الرئي�س-اأن املوؤ�ص�ص���ات 

احلائزة على تقدير »جّيد« توفر جمموعة �ص���املة من امل�صادر االإ�صافية 

واخلربات العملية للمتدربني، ت�ص���مل: تنظيم ور�س العمل امل�صاندة لدعم 

خربات املتدربني، واإمكانية االطاع على االأبحاث، والدخول اإىل ال�صبكة 

العنكبوتية )االإنرتنت(، ودعوة املتحدثني اخلارجيني الإلقاء املحا�صرات 
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للمتدربني، وكذلك تنظيم الزيارات اخلارجية. وفيما يتعلق باملوؤ�ص�ص���ات 

التي ح�ص���لت عل���ى تقدير »دون املر�ص���ي« اأو »�ص���عيف ج���دًا«، فاإن هذه 

املوؤ�ص�ص���ات تعتم���د فق���ط على مذك���رات ال���دورات التي تفتق���ر يف بع�س 

االأحي���ان اإىل جودة االإعداد واالإنتاج، اإ�ص���افة اإىل ط���رح الدورات التي ال 

تتاءم مع احتياجات اأرباب االأعمال واملتدربني )عادة ب�صبب عدم اإجراء 

االأبحاث الوافية عن ال�صوق(، وافتقار هذه الدورات اإىل م�صارات التقدم 

املنا�ص���بة. ومع ذلك، اأحرزت املوؤ�ص�ص���ات عمومًا درجات جّيدة ن�صبيًا يف 

هذا ال�ص���وؤال الرئي�س من بني جميع االأ�ص���ئلة اخلم�صة الرئي�صة كما يظهر 

يف االأ�صكال التالية. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني

ال�سكل )52(:

حتليل درجات مدى تلبية الربامج لحتياجات املتدربني واأرباب الأعمال 

- املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة العمل 2010-2009
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ال�سوؤال الرئي�س )4(:

مدى دعم املتدربني واإر�سادهم: 

ترك���ز االأحكام املتعلق���ة بهذا ال�ص���وؤال الرئي�س على م���دى فاعلية الدعم 

َمنْي مل�ص���اعدة املتدربني على اإح���راز التقدم يف دوراتهم،  واالإر�ص���اد املَُقدَّ

وحتقيق ما ي�صبون اإليه ب�صكٍل جّيد؛ حيث ت�صدر فرق املراجعة اأحكامها 

ب�ص���اأن جودة االإر�صاد والن�صح املقدمني للمتدربني حول برامج املوؤ�ص�صة، 

وكذلك ب�ص���اأن الفر�س املتاحة اأمام املتدربني ملوا�ص���لة م�صارات تقدمهم 

وتطوره���م املهني، عن���د اللزوم، وكلم���ا ظهر دعم املتدربني واإر�ص���ادهم 

ب�صكٍل جّيد، فاإن ذلك يعزى اإىل زيادة وعي املوؤ�ص�صات بتلبية احتياجاتهم 

الفردية، وتوفري امل�ص���ورة لكل متدرب على حدة؛ مما من �ص���اأنه اأن يعزز 

ثق���ة املتدرب���ني، ويف نهاية املطاف اإحراز النج���اح يف الربامج املقدمة يف 

تلك املوؤ�ص�صات. 

يو�ص���ح ال�ص���كان )55( و)56( اأن الغالبي���ة العظم���ى م���ن املوؤ�ص�ص���ات 

املرخ�ص���ة من وزارة العمل توا�صل بذل اجلهود الرامية اإىل توفري الدعم 

واالإر�ص���اد املر�صيني للمتدربني، فيما ظهر تنوع يف درجات دعم املتدربني 

واإر�ص���ادهم يف املوؤ�ص�ص���ات االثنتي ع�ص���رة املرخ�ص���ة م���ن وزارة الرتبية 

والتعليم، كما يو�ص���ح ذلك ال�ص���كل )57(؛ حيث ظهرت اأربع موؤ�ص�ص���ات 

من جملة املوؤ�ص�ص���ات االثنتي ع�ص���رة التي متت مراجعتها مب�ص���توى »دون 

املر�ص���ي« فيما يتعلق بهذا ال�ص���وؤال الرئي�س، نظرًا لتلقي املتدربني القليل 

من الدعم االإ�ص���ايف خارج ح�ص�س التدريب الرئي�صية يف العادة، اإ�صافة 

اإىل احل�ص���ول على القليل من االإر�ص���اد ب�ص���اأن اختيار الربامج اأو فر�س 

التعليم والتطوير املهني يف امل�ص���تقبل، وم���ع ذلك، الحظت فرق املراجعة 

اأن لدى جميع موؤ�ص�ص���ات التدريب بع�س املوظف���ني امللتزمني جتاه خدمة 

موؤ�ص�ص���اتهم، وه���م عل���ى ا�ص���تعداد لتقدمي كل اأ�ص���كال الدع���م املختلفة 

ل���كل مت���درب على حدة عند ال�ص���رورة، بل ت�ص���جيعه عند اللج���وء اإليهم 

وم�ص���اعدته. وتتمثل اأف�صل املمار�صات التي متت ماحظتها يف موؤ�ص�صات 

التدريب الكبرية احلجم، واملرخ�ص���ة م���ن وزارة العمل، يف بيئات التعلم 
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ال�سكل )53(:

حتليل الدرجات الرتاكمية ملدى تلبية الربامج لحتياجات املتدربني 

واأرباب الأعمال - املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة العمل 2010-2008
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ال�سكل )54(:

 حتليل درجات مدى تلبية الربامج لحتياجات املتدربني واأرباب الأعمال 

- املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم 2010-2009

%84

%8 %8

ممتاز

جيد

مر�ٍس

دون املر�سي

�سعيف جدًا



املائم���ة والوافية للغر����س، واملجهزة بامل���وارد املنا�ص���بة مثل خمتربات 

الكمبيوتر، وم�ص���ادر التعلم اجلّيدة، اإ�ص���افة اإىل التجهيزات اخلا�ص���ة 

بتنظيم ور�س حماكاة بيئة العمل. 

ومن اجلوانب املهمة التي تاأخذها فرق املراجعة بعني االعتبار فيما يتعلق 

بهذا ال�صوؤال الرئي�س هو مدى توفري بيئة �صحية واآمنة تكفل بها املوؤ�ص�صة 

�ص���امة املتدرب���ني؛ حيث ما زال ه���ذا اجلانب حمل اإ�ص���كال لدى غالبية 

املوؤ�ص�ص���ات؛ ومن ثم ا�صتحقت 10 موؤ�ص�ص���ات فقط من جملة 52 موؤ�ص�صة 

تدريبية متت مراجعتها تقدير »جّيد« يف هذا املجال، وذلك منذ انطاق 

عملي���ة املراجعة يف عام 2008. وت�ص���مل املو�ص���وعات الت���ي اأثارتها فرق 

املراجعة افتقار موؤ�ص�صات التدريب اإىل اإجراءات تقييم املخاطر، وكذلك 

اإىل خط���ط اإخ���اء املباين، اأو ممار�ص���ة عملي���ة االإخاء ذاتها، اإ�ص���افة 

اإىل �ص���عف الوعي باأمور ال�ص���حة وال�ص���امة بني املوظف���ني واملتدربني، 

والتخزين غري املائم لاأجهزة واملعدات وقلة فح�صها.

ال�سكل )57(:

 حتليل درجات مدى دعم املتدربني واإر�ضادهم - املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من 

وزارة الرتبية والتعليم 2010-2009
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني

ال�سوؤال الرئي�س )5(:

مدى فاعلية القيادة والإدارة يف رفع م�ستوى اإجناز 

جميع املتدربني ودعمهم: 

اإن ج���ودة القيادة واالإدارة الت���ي تركز على تخطي���ط، وتنظيم، وتقدمي، 

ومراجعة عملية التعليم، والربامج املقدمة، ودعم املتدربني واإر�ص���ادهم، 

تع���ّد من املقوم���ات الرئي�ص���ية التي توؤثر على م�ص���توى اإجن���از املتدربني، 

وتعت���رب حم���ور هذا ال�ص���وؤال الرئي�س. لذل���ك، تاأخذ ف���رق املراجعة بعني 

االعتبار مدى و�ص���وح بيانات روؤية ور�صالة املوؤ�ص�صة التدريبية، وترابطها، 

وداللتها على التزام املوؤ�ص�ص���ة الوا�ص���ح جتاه اإدخال التح�صينات الازمة 

عل���ى جمي���ع م���ا تقدمه، وم���دى تركيزه���ا على اإجن���از املتدربني ب�ص���كٍل 

مائ���م، لذا، يتوقع من موؤ�ص�ص���ات التدريب مراقب���ة اإجنازات املتدربني، 

وت�ص���جيلها، وحتليلها بطريقة منهجية و�ص���ارمة يف جميع الدورات. ومع 

قيام موؤ�ص�ص���ات التدري���ب االأكرث فاعلي���ة عمومًا بتنفيذ ه���ذه العمليات، 

يف ال���دورات املعتم���دة من اخلارج، حيث تطبق نظم تقييم �ص���ارمة ويتم 

توثي���ق نتائج املتدربني، فاإن هناك اأدلة قليلة على تنفيذ هذه العمليات يف 

الدورات املعتمدة داخليًا، والدورات االأخرى التي ال تخ�ص���ع ملعايري ثابتة 

وتدقيق داخلي.

يف العام االأكادميي 2009-2010، ظهر يف جانب االإدارة والقيادة م�صتوى 

ثلثي موؤ�ص�ص���ات التدريب املرخ�ص���ة من وزارة العمل ب�صكٍل »مر�ٍس« على 

االأقل، كما يو�ص���ح ذلك ال�صكل )58(، وبناًء عليه، ال ي�صتغرب اأن تنعك�س 

نف�س ال�ص���ورة على قدرة تلك املوؤ�ص�صات على التح�ّصن. ويف املقابل، ظهر 

ثلث عدد املوؤ�ص�صات )4 موؤ�ص�صات من 12 موؤ�ص�صة( التي متت مراجعتها، 

واملرخ�ص���ة من وزارة الرتبية والتعليم مب�ص���توى »مر�ٍس«، اأو اأف�ص���ل، يف 

هذا اجلانب ح�صب املبني يف ال�صكل )60(.  ومن نافلة القول اإن العن�صر 

الرئي�ص���ي لتح�صني فاعلية موؤ�ص�ص���ات التدريب عمومًا، ال �صيما امل�صاهمة 

الرئي�ص���ية ملا ي�ص���در من حكم عل���ى »االإجناز« على ه���ذا اجلانب، يكمن 

يف اإدخ���ال التح�ص���ينات عل���ى جودة ما تقدمه املوؤ�ص�ص���ة، وتاأث���ري القيادة 

واالإدارة عليها؛ ويت�ص���ح هذا االأمر بجاء يف التح�ص���ينات التي الحظتها 
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ال�سكل )55(: 

حتليل درجات مدى دعم املتدربني واإر�ضادهم - املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من 

وزارة العمل 2010-2009
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فرق املراجعة يف املوؤ�ص�ص���ات االأربع التي خ�ص���عت لعملية اإعادة املراجعة 

خال ال�صنة الثانية من عمل الوحدة )ح�صب املو�صح اأدناه(. 

اإن اأ�ص���ا�س اإدخ���ال التح�ص���ينات يف هذا احلك���م يرتكز عل���ى تطوير دقة 

وتراب���ط عملية التقيي���م الذاتي للموؤ�ص�ص���ة، ففي اإطار عملي���ة املراجعة، 

ُيطلب من موؤ�ص�ص���ات التدريب تقييم جودة ما تقدمه، باتباع نف�س االإطار 

واملعايري امل�صتخدمة يف االإطار العام للمراجعة، وتقدمي ذلك يف ا�صتمارة 

التقييم الذاتي، ومن ثم، اإدراج جوانب القوة، واجلوانب التي حتتاج اإىل 

تطوير، والدرجات املمنوحة لكل �ص���وؤال من االأ�ص���ئلة الرئي�صة، والفاعلية 

بوجٍه عام والقدرة على التح�ّص���ن. ومع ذلك، ات�ص���مت ا�صتمارات التقييم 

الذات���ي جلميع املوؤ�ص�ص���ات التدريبي���ة باملبالغة يف من���ح الدرجات؛ حيث 

منحت جميع املوؤ�ص�ص���ات التدريبية تقريبًا نف�صها درجة واحدة على االأقل 

اأعل���ى من درجة فرق املراجعة ويف حاالت قليلة منحت بع�س املوؤ�ص�ص���ات 

التدريبية نف�صها ثاث درجات اأعلى من الدرجة املمنوحة يف املراجعة.

م���ن ناحية اأخرى، اأوردت تقارير املراجعة اأمثلة على املمار�ص���ات اجليدة 

يف جانب القيادة واالإدارة؛ اإذ على الرغم من املاحظات ال�ص���ابقة ب�صاأن 

عملية التقييم الذاتي للموؤ�ص�ص���ات، فاإن موؤ�ص�صات التدريب االأكرث فاعلية 

لديه���ا خطط تدريب وا�ص���حة للموظفني، ُو�ص���عت على اأ�ص���ا�س التحليل 

الدقي���ق الحتياج���ات املوظف���ني، اإ�ص���افة اإىل التخطي���ط اجلّي���د ملراقبة 

اأداء املعلمني اأو املدربني، وما يت�ص���م به التخطيط االإ�ص���رتاتيجي من روح 

التعاون، وال�ص���مولية واالرتكاز على تقييم جوانب قوة املوؤ�ص�صة، ومواطن 

�صعفها، باالإ�صافة اإىل قيام هذه املوؤ�ص�صات بجمع وتقييم اآراء املتدربني، 

ووجه���ات نظر اأرباب االأعم���ال، واأولياء االأمور، وقطاع���ات املجتمع ذات 

ال�صلة، والعمل وفقًا ملقت�صاها. 

ما بعد عملية املراجعة 

يج���ب على جمي���ع موؤ�ص�ص���ات التعليم والتدريب ا�ص���تكمال خط���ة العمل، 

املبنية على اأ�ص���ا�س اجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير والتو�ص���يات الواردة 

يف تقري���ر املراجعة؛ حي���ث تقوم وحدة مراجعة اأداء موؤ�ص�ص���ات التدريب 

املهني مبراجعة خطط العمل وتقدمي التغذية الراجعة ذات ال�صلة ب�صاأن 

حمتويات، وهيكل، و�صمولية هذه اخلطط، التي اأثبتت جدواها باعتبارها 

اإح���دى الو�ص���ائل الفعال���ة للغاي���ة يف متابعة نتائ���ج املراجعة، وم�ص���اعدة 

موؤ�ص�ص���ات التدريب يف جهودها امل�ص���تمرة نحو حت�ص���ني جودة ما تقدمه. 

كما تخ�ص���ع موؤ�ص�صات التدريب التي ح�ص���لت على تقدير »دون املر�صي« 

اأو »�ص���عيف جدًا« يف عملي���ة املراجعة عمومًا لزيارت���ي متابعة على االأقل 

من قبل فرق الوحدة لتقييم مدى فاعلية املوؤ�ص�ص���ة يف تنفيذ خطة العمل 

املتف���ق عليها،  اإ�ص���افة اإىل ذلك، تخ�ص���ع هذه املوؤ�ص�ص���ات لزيارة اإعادة 

املراجعة التي تنفذ يف العادة ما بني اثني ع�ص���ر اإىل ثمانية ع�ص���ر �ص���هرًا 

بع���د اإجراء املراجعة االأوىل؛ واجلدير بالذك���ر اأنه مت اإجراء اأربع زيارات 

الإعادة املراجعة يف ال�صنة الثانية من هذه الدورة. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني
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ويذكر اأن موؤ�ص�ص���ات التدريب االأربع التي خ�صعت لزيارة اإعادة املراجعة 

قد حت�ّص���ن م�ص���تواها ب�ص���كٍل ملمو�ٍس، وحازت على حكم »مر�ٍس« ب�ص���اأن 

الفاعلي���ة بوج���ٍه عام، وكذلك مل يظهر اأي �ص���وؤال من االأ�ص���ئلة اخلم�ص���ة 

الرئي�صة مب�ص���توى »غري مائم«؛ حيث حازت ثاث موؤ�ص�صات تدريب من 

هذه املوؤ�ص�ص���ات االأربع على تقدير »جّيد« يف مدى القدرة على التح�ّص���ن، 

مع الرتكيز الوا�ص���ح على تنفيذ التو�ص���يات الواردة بالتف�ص���يل يف خطة 

العمل لها. وُتعزى اأ�صباب هذه التح�صينات اإىل ما يلي: 

اإدخ���ال التعديات اأو التح�ص���ينات على ج���ودة القيادة واالإدارة يف  	•
املوؤ�ص�صة، ال �صيما فيما يتعلق بجوانب مراقبة وتقييم عمليتي التعليم 

والتعّلم، وتقييم م�صتوى اإجناز املتدربني.

تركيز موؤ�ص�ص���ات التدريب الوا�صح واملنهجي املت�صل باجلوانب التي  	•
حتت���اج اإىل تطوي���ر الت���ي مت اإيرادها تف�ص���يليًا يف تقري���ر املراجعة، 

وت�صليط ال�صوء عليها يف خطة العمل.

فه���م موؤ�ص�ص���ات التدريب ملتطلبات عملية املراجع���ة واملعايري التي  	•
ت�صتند اإليها عملية تقييم املوؤ�ص�صات ب�صكٍل اأف�صل. 

وم���ن املعتزم اإج���راء املراجعة ملوؤ�ص�ص���ات التدريب املتبقي���ة التي ظهرت 

مب�ص���توى »غري مائم« بوجه عام خال الع���ام االأكادميي 2011-2010، 

واإ�صدار التقارير ب�صاأنها يف التقرير ال�صنوي التايل.

التو�سيات

وبا�ص���تمرار عمليات املراجعة، ومبراجعة املزيد من موؤ�ص�ص���ات التدريب، 

يتوا�ص���ل ات�ص���اع قاعدة االأدلة وبلورة �ص���ورة اأكرث و�ص���وحًا حول جوانب 

القوة واجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير يف قطاع التعليم والتدريب املهني 

مبملكة البحرين، وبينما تعترب معرفة موؤ�ص�صات التدريب بعملية املراجعة 

ومتطلبات االإطار العام للمراجعة، اأحد املكونات الرئي�ص���ية لنجاح عملية 

املراجع���ة، فاإنه يجب الرتكيز على اأنه مل ي���رد يف االإطار العام للمراجعة 

اإال ما ميثل اأو ين�س على اأف�صل املمار�صات من املنظور العملي اأو التعليمي 

والتدريب���ي. وللتدليل عل���ى ذلك، لدى املوؤ�ص�ص���ات االأك���رث فاعلية تركيز 

متوا�ص���ل على حت�ص���ني جودة م���ا يتم تقدميه، اإ�ص���افة اإىل ممار�ص���اتها 

القائم���ة عل���ى اأ�ص���ا�س نظم التقيي���م الدقيق���ة واملنهجية جلوان���ب القوة 

ومكام���ن ال�ص���عف؛ اإذ متتلك املوؤ�ص�ص���ات التي حازت عل���ى تقدير »جّيد« 

 عموم���ًا، بع����س اأمناط نظ���م التقييم التي ت�ص���بو لتحقيق ه���ذا الهدف، 

وال ب���د من تقدمي الثناء لها على جهودها ب�ص���اأن تطبيقها؛ اإال اأنه ال يزال 

هناك عدم توافق بني تقييم جميع موؤ�ص�ص���ات التدريب لاأ�ص���ئلة ال�صبعة 

التي ت�صكل اأ�صا�س عملية املراجعة، وبني تقييم فرق املراجعة، اإذ ات�صمت 

ا�صتمارات التقييم الذاتي جلميع املوؤ�ص�صات باملبالغة يف منح الدرجات.

وفيم���ا يل���ي قائم���ة باجلوان���ب الت���ي حتت���اج اإىل تطوي���ر، وجمموعة من 

التو�ص���يات القائم���ة عل���ى االأدل���ة التي مت التو�ص���ل اإليها خ���ال عمليات 

املراجع���ة التي اأجري���ت يف الع���ام االأكادمي���ي 2009-2010، وتبقى اأحد 

جماالت التح�صني التي مت حتديدها يف تقرير ال�صنة املا�صية اأي�صًا. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني

بح�ص���ب ما متت ماحظته يف التقرير املا�صي، جتد كل موؤ�ص�صة من  	•
موؤ�ص�ص���ات التدريب ما حتتفي به من هذه التو�ص���يات، وا�ص���تطاعت 

غالبية املوؤ�ص�صات حتديد جوانب القوة ن�صبيًا، وفق مفهومها؛ فمثًا، 

متتلك معظم موؤ�ص�ص���ات التدريب معلمني ومدربني يتمتعون باخلربة 

والكفاءة؛ بيد اأن جميع املوؤ�ص�صات تنزع اإىل املبالغة يف منح الدرجات 

ب�ص���اأن جودة م���ا تقدمه، واإجن���از املتدربني، وحتدي���د اجلوانب التي 

حتتاج اإىل تطوير من خال عملية التقييم الذاتي املو�صوعي وهو اأمٌر 

بالغ االأهمية ل�صمان اإدخال التح�صينات على جودة موؤ�ص�صات التدريب 

الفني واملهني، وعلى املوؤ�ص�ص���ات اإدراك اأن ا�صتيفاء ا�صتمارة التقييم 

الذاتي يعّد �صرطًا واجب االلتزام به ب�صفة �صنوية يف الوقت احلا�صر. 

م���ا زالت عملية التقيي���م االأويل للمتدربني، وعملية املراقبة الاحقة  	•
مل�ص���توى تقدمهم، وقيا����س اإجنازات املتدربني وحتليلها، ت�ص���كل اأحد 

اجلوان���ب املهمة الت���ي حتتاج اإىل تطوي���ر يف الغالبية ال�ص���احقة من 

موؤ�ص�صات التدريب، ال �صيما املوؤ�ص�صات ال�صغرية اأو املتو�صطة احلجم 

املرخ�ص���ة من وزارة العمل واملوؤ�ص�صات االأخرى املرخ�صة من وزارة 

الرتبية والتعليم اأي�ص���ًا؛ وقد تكون العملية اأ�صعب بالن�صبة للمتدربني 

يف الدورات الق�صرية، اأو الدورات غري املعتمدة، والدورات التي يتم 

تقييمه���ا داخلي���ًا. ومن ثم، يبق���ى هذا اجلانب اإحدى مه���ام االإدارة 

الرئي�ص���ة، مت���ى رغب���ت املوؤ�ص�ص���ات يف تقييم تاأثري جمي���ع ما تقدمه 

املوؤ�ص�ص���ة عل���ى اإجن���ازات املتدرب���ني، واال�ص���تكمال الناج���ح للنتائج 

واالأهداف املرجوة للدورات. 

تعت���رب ماحظة ج���ودة عملية التعلم والتدريب يف الف�ص���ول اأو ور�س  	•
العم���ل من اأهم املعايري عند اإ�ص���دار احلكم على م���دى تاأثري عملية 

التعليم اأو التدريب على املتدربني؛ وتفتقر موؤ�ص�صات التدريب عمومًا 

اإىل اأنظم���ة فعالة ومنهجية اأو مائمة ترك���ز بدرجة كافية على هذا 

اجلان���ب، ب���ل يف العديد من احل���االت، ال تتوفر لدى املوؤ�ص�ص���ات اأية 

اأنظم���ة للماحظ���ة على االإط���اق، ويعّد هذا اجلان���ب من اجلوانب 

املهمة – على وجه اخل�ص���و�س – نظرًا ال�ص���تعانة غالبية موؤ�ص�صات 

التدري���ب بخدم���ات مدربني اأو معلم���ني يعملون طبق���ًا لنظام الدوام 

اجلزئي اأو بنظام اأجر ال�صاعة، وال ينخرطون ب�صكٍل كاٍف يف عمليات 

التقييم الذاتي والتخطيط لتح�ص���ني جودة املوؤ�ص�ص���ة، باالإ�صافة اإىل 

ذل���ك، م���ا زال التخطي���ط لتلبية االحتياج���ات املختلف���ة للمتدربني، 

وذلك عند حتديدها من خال عملية التقييم االأويل املنا�ص���بة، اأحد 

اجلوانب املهمة لتح�صني جودة التعلم. 

بع�س اأمناط الدرا�ص���ات  باإجراء  التدريب  موؤ�ص�ص���ات  تق���وم معظم  	•
البحثية لتحليل ال�ص���وق، وذلك ل�ص���مان تلبية ال���دورات، واملوؤهات 

والربامج املقدمة الحتياجات �ص���وق العمل، وبخا�ص���ة الدورات التي 

ته���دف اإىل �ص���د فج���وة امله���ارات، والتي تعت���رب ج���زءًا ال يتجزاأ من 

مبادرات حت�ص���ني جودة القوى العاملة البحرينية، ومهاراتها، وتعمل 

املوؤ�ص�ص���ات االأك���رث فاعلية مع اأرباب االأعمال عن كثب ل�ص���مان تلبية 

احتياجاتهم، وتقدمي جمموعة من الدورات املو�ص���ى بها اأو امل�صممة 
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خ�صي�ص���ًا لتلبية تلك االحتياجات، اإ�ص���افة اإىل الربامج واملوؤهات 

ذات ال�ص���لة بالقطاع���ات؛ ومن ث���م، ينبغي اأن تكون هذه املمار�ص���ة 

اجليدة منوذجًا ُيحتذى به بني جميع موؤ�ص�صات التدريب. 

ال ت���ويل بع����س موؤ�ص�ص���ات التدري���ب العناي���ة الكافي���ة مبو�ص���وعات  	•
ال�صحة وال�صامة، ال �صيما االأمور املتعلقة باإجراء مراجعة منتظمة، 

ومنهجي���ة ومائمة لعمليات االإخاء يف حالة الطوارئ، اإ�ص���افة اإىل 

افتق���ار موؤ�ص�ص���ات التدريب اإىل اإج���راءات تقييم املخاطر ال�ص���املة 

لكاف���ة جوان���ب املوؤ�ص�ص���ة، حيث تخف���ق املوؤ�ص�ص���ات غالب���ًا يف اإباغ 

املتدربني باإجراءات ال�صامة املنا�صبة، مثًا ولو �صمن اإطار برنامج 

التهيئة الر�صمي عند االلتحاق بالدورات. 

ه���ذا وتنطبق معظ���م املاحظات ال���واردة يف التحليل ال�ص���ابق على  	•
املوؤ�ص�ص���ات املرخ�ص���ة م���ن وزارة الرتبي���ة والتعلي���م، والت���ي تق���دم 

ح�ص����س التقوية، وف�ص���ول املراجعة، اأو ف�صول تعليم اللغات ب�صفة 

اأ�صا�ص���ية، ومع ذل���ك، هناك بع�س االأمور اخلا�ص���ة التي تنطبق على 

هذه املوؤ�ص�صات، وت�صمل االفتقار اإىل عملية اأكرث منهجية ومو�صوعية 

لقيا����س م���دى تاأثري هذه احل�ص����س على م�ص���تويات تق���دم واإجناز 

الطلبة وذلك با�ص���تخدام جمموعة كبرية من امل���وارد وطرق التعليم 

يف الف�ص���ول، واال�ص���تفادة ب�ص���كٍل اأكرب م���ن تقنية املعلوم���ات لدعم 

املتدربني. 

االأحوال، �ص���وف تلعب ال���دورات املعتم���دة داخليًا، وتلك  ويف جمي���ع  	•
الت���ي يتم تقييمها يف الداخل اأي�ص���ًا، دورًا ملحوظ���ًا يف تطوير القوى 

العامل���ة البحريني���ة، وعلى وج���ه اخل�ص���و�س، يف جم���االت االإدارة 

واملهارات ال�صخ�ص���ية اأو »املهارات احلياتية«، وكذلك يف ا�ص���تخدام 

تقني���ة املعلوم���ات، ومع ذل���ك، ميكن اإدخ���ال التح�ص���ينات املهمة يف 

معارف القوى العامل���ة البحرينية ومهاراتها من خال تقدمي املزيد 

من الدورات املعتمدة من اخلارج، نظرًا الإمكان ا�ص���تخدام املقارنات 

الدولية ومقايي�س اأداء املتدربني املنا�صبة يف تقييمها. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني
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وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي



ر إمكانياتهم ... تصوَّ



مقدمة

يف الع���ام االأكادميي 2009-2010، قامت وحدة مراجعة اأداء موؤ�ص�ص���ات 

التعلي���م العايل مبوا�ص���لة ال���دورة االأوىل م���ن عمليات مراجع���ة اجلودة 

املوؤ�ص�ص���ية؛ وا�ص���تكمال مراجع���ة الربام���ج االأكادميي���ة يف جم���ال برامج 

البكالوريو�س يف اإدارة االأعمال، اإ�صافة اإىل بدء مراجعة برامج البكالوريو�س 

يف القان���ون مبوؤ�ص�ص���ات التعلي���م العايل يف مملك���ة البحرين؛ وموا�ص���لة 

براجمها الرامي���ة اإىل بناء القدرات املوؤ�ص�ص���ية يف قطاع التعليم العايل.

مراجعة موؤ�س�سات التعليم العايل

قامت وحدة مراجعة اأداء موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل باإجراء 5 مراجعات 

موؤ�ص�ص���ية جديدة خ���ال العام االأكادمي���ي 2009 – 2010، اإ�ص���افة اإىل 

عملي���ات مراجعة اجل���ودة املوؤ�ص�ص���ية ال�ص���بع التي مت تنفيذه���ا يف العام 

االأكادمي���ي 2008- 2009؛ مم���ا يعن���ي االنته���اء م���ن عملي���ات مراجعة 

اجلودة املوؤ�ص�صية جلميع موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة االثنتي ع�صرة 

التي تزاول اأن�ص���طتها يف البحرين. ومن اأ�ص���ل عملي���ات مراجعة اجلودة 

املوؤ�ص�ص���ية اخلم�س التي اأجريت خال العام االأكادميي 2009- 2010، مت 

ن�ص���ر خم�صة تقارير من تقارير مراجعة اجلودة املوؤ�ص�صية، فيما مت خال 

هذه الفرتة ن�ص���ر اأح���د تقارير مراجعة اجل���ودة املوؤ�ص�ص���ية التي اأجريت 

يف الع���ام االأكادمي���ي املا�ص���ي. ومن ثم، يك���ون جمموع تقاري���ر مراجعة 

اجل���ودة املوؤ�ص�ص���ية الت���ي مت ن�ص���رها اإىل االآن 12 تقري���رًا. وم���ن املعتزم 

االنته���اء من الدورة االأوىل من عمليات مراجعة اجلودة املوؤ�ص�ص���ية خال 

العام االأكادميي 2011، وذلك عند ا�ص���تكمال مراجعة اجلودة املوؤ�ص�صية 

للموؤ�ص�صات التعليمية احلكومية.

لأداء  املوؤ�س�سية  املراجعة  عمليات  نتائج  حتليل 

موؤ�س�سات  التعليم العايل  للعام الأكادميي 2010-2009

يت�ص���ح من تقارير مراجعة اجلودة املوؤ�ص�ص���ية ال�ص���تة املن�ص���ورة يف العام 

االأكادمي���ي 2009- 2010، اأن موؤ�ص�ص���ة واح���دة )جامع���ة اأم���ا الدولية-

البحري���ن( مل حت�ص���ل عل���ى اأية تزكي���ات )التزكية هي ممار�ص���ة جيدة 

وا�صحة تتجاوز التوقعات املن�صو�س عليها يف املوؤ�صر(. من ناحية اأخرى، 

حازت املوؤ�ص�ص���ات اخلم�س االأخرى على تزكية تتمحور – عمومًا – حول 

هيئة التدري�س املوؤهلة وامللتزمة جتاه كل من املوؤ�ص�ص���ة والطلبة )اجلامعة 

االأهلي���ة، جامع���ة العل���وم التطبيقية، كلي���ة البحرين اجلامعي���ة، جامعة 

اململك���ة، اجلامعة اخلليجية(، وبينما حازت اإحدى املوؤ�ص�ص���ات التعليمية 

)جامعة اململكة( على تزكية ثانية ب�صاأن تقدمي اخلدمات الفعالة مل�صاندة 

الطلبة، وحازت موؤ�ص�ص���ة تعليمية اأخ���رى )كلية البحرين اجلامعية( على 

تزكية ثانية حول امل�صاركة يف املجتمع، وذلك من خال تقدمي املنح املالية 

لبع�س الطلبة، مما يتيح لهم احل�ص���ول على فر�صة االلتحاق مبوؤ�ص�صات 

التعلي���م العايل، اإىل جان���ب توفري املنح الدرا�ص���ية للطلبة املتفوقني. كما 

حازت اجلامعة االأهلية على ت�ص���ع تزكيات تتمح���ور حول جوانب خمتلفة 

مثل التخطيط االإ�ص���رتاتيجي والتعليم والتقييم وخدمات عالية امل�ص���توى 

يف تقنية املعلومات.

يحت���وي تقري���ر املراجعة على التاأكيدات، وهي اجلوان���ب التي حتتاج اإىل 

تطوير وتو�ص���لت اإليها املوؤ�ص�ص���ة من خال عملية التقيي���م الذاتي، حيث 

قدمت املوؤ�ص�صة اإىل جلنة املراجعني من اخلرباء ما يثبت اأنها قد �صرعت 

يف تلبي���ة احتياج���ات التطوير يف هذا اجلانب. ويف هذا ال�ص���دد، حازت 

اإح���دى املوؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة على �ص���بعة تاأكيدات فيما يتعل���ق بجوانب: 

حتدي���د املقايي�س؛ والت�ص���اور مع اأرباب االأعم���ال، واخلريجني حول مدى 

تلبي���ة الربام���ج االأكادميية الحتياجات �ص���وق العم���ل؛ وتطوير خمرجات 

التعلُّ���م املطلوب���ة ؛ وتنفيذ نظام لتطوي���ر واإدارة اأداء املوظفني، وتو�ص���عة 

نظام املعلومات، كما حازت موؤ�ص�ص���ة تعليمي���ة اأخرى على اأربعة تاأكيدات 

متحورت حول التح�ص���ينات التي اأعقبت تطبيق املوؤ�ص�صة لنظام معلومات 

االإدارة الفع���ال؛ وا�ص���تخدام موظف���ني اأْكَفاء، وزيادة ع���دد موظفي دعم 

وم�ص���اندة الطلبة؛ وتنفيذ برامج التطوير املهني، وو�صع خطة و�صيا�صات 

واإجراءات نظم االت�صاالت وتقنية املعلومات.

وفيم���ا حازت اإح���دى املوؤ�ص�ص���ات التعليمية عل���ى تاأكيدي���ن، وحتديدًا يف 

جوان���ب زيادة ع���دد هيئة التدري����س احلا�ص���لني على درج���ة الدكتوراه، 

وجهود املوؤ�ص�ص���ة الرامي���ة اإىل اإقامة عاقات تعاون م���ع جامعات دولية، 

حازت موؤ�ص�ص���ة تعليمية اأخرى على ثاثة تاأكيدات، تركزت على اخلطط 

التي و�ص���عتها املوؤ�ص�ص���ة ومراحل التنفي���ذ االأوىل لعملية اإعادة ت�ص���ميم 

اختب���ار اللغ���ة االإجنليزية، ونظام معلومات االإدارة. اأم���ا التاأكيد الثالث، 

فكان يتعلق بدعم م�صاركة الباحثني يف املوؤمترات. 

هذا، ومل حت�ص���ل موؤ�ص�ص���ة تعليمية واحدة فقط على اأي���ة تاأكيدات، مما 

يعني اإخفاق املوؤ�ص�ص���ة، �ص���واء خال ممار�ص���اتها الأن�ص���طتها املعتادة، اأو 

خال عملي���ة التقييم الذاتي للموؤ�ص�ص���ة، يف حتليل ممار�ص���ات احلوكمة 

واالإدارة اأو براجمها االأكادميية ب�ص���كٍل نقدي فعال، اإ�ص���افة اإىل االإخفاق 

يف حتديد الفجوات اأو جوانب ال�صعف التي حتتاج اإىل تطوير. 

تعط���ى التو�ص���يات عندما يتم حتدي���د جوانب هامة حتت���اج اإىل تطوير، 

وال �ص���ك اأن ثمة تو�ص���يات قد �ص���درت يف حق موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل 

الت���ي متت مراجعتها، غ���ري اأنه ال ينبغي النظر اإىل عدد تلك التو�ص���يات 

التي ت�ص���منتها تقارير املراجعة على اأنها م�ص���األة تقييم كمي ب�صاأن جودة 

املوؤ�ص�ص���ة التعليمية، اإذ اإن بع�س التو�صيات قد ت�صري اإىل مو�صوعات اأكرث 

جدية من غريها من املو�ص���وعات التي ت�ص���ري اإليها التو�ص���يات االأخرى. 

ومع ذلك، فقد تراوح عدد التو�صيات ال�صادرة ب�صاأن املوؤ�ص�صات اخلم�س 

من املوؤ�ص�ص���ات ال�ص���ت املعنية هنا بني 34 تو�ص���ية اإىل 47 تو�ص���ية، وهي 

تقع �ص���من نط���اق احلد االأعلى للن�ص���بة املئوية يف ه���ذه املجموعة؛ بل اإن 

االأهم من ذلك هو وجود عدد ملحوظ من التو�ص���يات االأ�صا�ص���ية �ص���من 

هذه التو�صيات. 

64

وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي



وقد غطت هذه التو�صيات جميع املو�صوعات الت�صعة التي ت�صكل جميعًا 25 

موؤ�ص���رًا، يتم قيا�س اأداء املوؤ�ص�ص���ات اإزاءها، ومن ثم، فهناك مو�صوعات 

جوهري���ة يف جمي���ع املوؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة اخلم����س فيما يتعل���ق بجوانب 

احلوكمة واالإدارة ف�ص���ًا عن ج���ودة الربامج االأكادميية، لذا، يتعني على 

املوؤ�ص�ص���ات ال�ص���ري قدمًا يف تنفيذ املزيد من برام���ج التطوير اجلوهرية 

لارتقاء بجودة هذه املوؤ�ص�صات. 

وب�ص���كٍل اأكرث حتديدًا، وح�ص���ب نتائج املراجعات للموؤ�ص�ص���ات ال�صت التي 

مت���ت مراجعتها واملو�ص���حة يف اجلدول )9(، ح�ص���لت موؤ�ص�ص���ة تعليمية 

واح���دة على 47 تو�ص���ية ومل حت�ص���ل على اأي���ة تزكي���ات اأو تاأكيدات. من 

ناحية اأخرى، حازت موؤ�ص�ص���تان على تزكية واحدة لكل منهما، وح�ص���لت 

اإحداهم���ا على ثاثة تاأكيدات و36 تو�ص���ية، بينما ح�ص���لت االأخرى على 

اأربعة تاأكيدات و40 تو�صية. وح�صلت املوؤ�ص�صتان االأخريتان على تزكيتني 

ل���كل منهم���ا، بينما ح���ازت اإحداهما على �ص���بعة تاأكيدات و34 تو�ص���ية، 

واالأخرى على تاأكيدين و41 تو�صية. كما ح�صلت موؤ�ص�صة واحدة على ت�صع 

تزكيات و12 تاأكيدًا و24 تو�صية.

وعل���ى غرار نتائج عمليات مراجعة موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل يف التقرير 

ال�صنوي املا�صي، ميكن توزيع املو�صوعات التي ُوجدت بحاجة اإىل حت�صني 

اإىل خم�ص���ة جوانب اأ�صا�ص���ية هي: )1( الر�صالة والتخطيط واحلوكمة يف 

املوؤ�ص�ص���ة؛ )2( اإدارة اجل���ودة واملعايرياالأكادميي���ة؛ )3( ج���ودة التعليم 

والتعل���م؛ )4( البح���ث؛ )5( امل�ص���اركة يف املجتم���ع. ونظ���رًا الأن جمي���ع 

املوؤ�ص�ص���ات التعليمية االثنتي ع�ص���رة التي متت مراجعتها هي موؤ�ص�ص���ات 

تعليمية خا�ص���ة، واأنها تت�ص���ابه اإىل حٍد كبرٍي يف اجلوانب االأ�صا�ص���ية التي 

حتتاج اإىل حت�ص���ني، فمن املنا�ص���ب تناول التقارير االثني ع�ص���ر للعامني 

االأكادمييني 2008- 2010 باعتبارهما جمموعة واحدة.

النتائج الرتاكمية لعمليات مراجعة اجلودة 

املوؤ�س�سية للعامني الأكادمييني  2010-2008

اإذا مت جتميع التو�ص���يات التي ح���ازت عليها جميع املوؤ�ص�ص���ات التعليمية 

االثنتي ع�ص���رة، وفق الت�ص���نيفات املحددة ال�ص���ابقة، وح�ص���ب املبني يف 

ال�ص���كل )61( الت���ايل، يت�ص���ح اأن ه���ذه املوؤ�ص�ص���ات تواج���ه العدي���د من 

التحديات فيما يتعلق باإعداد بيان الر�صالة، والتخطيط وهياكل احلوكمة، 

اإ�ص���افة اإىل االأن�ص���طة التي تتما�ص���ى مع اأف�صل املمار�ص���ات الدولية. ويف 

هذا اجلانب، حازت املوؤ�ص�ص���ات على 82 تو�ص���ية، و�ص���بع تزكيات فقط. 

فمعظم املوؤ�ص�ص���ات التعليمية لديها بيانات روؤية ور�صالة، بيد اأنه ال يوجد 

اأي رب���ط – يف الغال���ب – ب���ني طريقة ت�ص���مني ه���ذه البيان���ات يف هوية 

املوؤ�ص�صة وثقافتها وبراجمها االأكادميية. وهناك اإبهام بني هياكل حوكمة 

املوؤ�ص�ص���ات التعليمية واإدارتها، وتوجد يف بع�س هذه املوؤ�ص�صات التعليمية 

جمال�س اأمناء غري ن�ص���طة يف اأغلب االأحي���ان، مما يعني الطم�س الكامل 

للحوكم���ة املوؤ�ص�ص���ية اجليدة. كما تن���زع االإدارة التنفيذية اإىل ا�ص���تبعاد 

عمداء الكليات عن عملية �ص���نع القرارات، مما يحول دون متكينهم من 

ممار�صة امل�صئوليات املنوطة بهم، والتي يجب اأن تت�صمن �صيطرتهم على 

امليزانية اخلا�ص���ة بالكليات التي يرتاأ�صونها، وتخ�صي�س املوارد الكافية 

لتح�صني جودة الربامج االأكادميية املقدمة يف هذه املوؤ�ص�صات، مما ي�صكل 

خطرًا يع�ص���ف بالربامج واملعايري االأكادميية، كما اأبدت جلان املراجعة 

خماوفها ب�صاأن عدم وجود تخطيط اإ�صرتاتيجي يف املوؤ�ص�صات التعليمية؛ 

وهو االأمر الذي يجب اأن تهتم به موؤ�ص�صات التعليم العايل اهتمامًا عاجًا. 

وعلى الرغم من اإعداد معظم املوؤ�ص�صات اخلطط الازمة لراأب ال�صدع 

يف ه���ذا اجلان���ب، ف���اإن ه���ذه اخلط���ط تفتق���ر اإىل ال�ص���مولية، وال توفر 

املعلومات ب�ص���اأن موؤ�ص���رات االأداء الرئي�صية؛ وتخ�ص���ي�س املوارد املادية 

والب�ص���رية، اإ�صافة اإىل عدم حتديد االأ�ص���خا�س الذين تقع على عاتقهم 

م�صوؤولية حتقيق هذه االأهداف، كما اأن االفتقار اإىل فهم معايري املقاي�صة 

اخلارجية املنا�ص���بة، يعد اأحد اجلوانب الهامة التي يجب على املوؤ�ص�صات 

اأن تعم���ل على حت�ص���ينها، الأنه بدون اال�ص���تعانة باملوؤ�ص�ص���ات املماثلة، لن 

يت�ص���نى للموؤ�ص�صة التعليمية و�ص���ع املقايي�س االأكادميية لنف�صها يف املقام 

االأول، ثم �ص���مان ا�ص���تخدام نتائج اأن�ص���طة حتديد املقايي�س يف حت�ص���ني 

املهام الرئي�ص���ية الثاث لها؛ وهذا من �ص���اأنه اأن يوؤثر تاأثريًا �ص���لبيًا على 

جودة الربامج االأكادميية للموؤ�ص�صة. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل

عددالتو�ضياتعددالتاأكيداتعددالتزكياتاملوؤ�ض�ضةالتعليمية

1440اجلامعة اخلليجية

2734جامعة العلوم التطبيقية

0047جامعة اأما الدولية

2241كلية البحرين اجلامعية

1336جامعة اململكة

91224اجلامعة االأهلية

1528222املجموع

اجلدول)9(:

عدد التزكيات، والتاأكيدات، والتو�ضيات الواردة يف تقرير مراجعة اجلودة 

املوؤ�ض�ضية للعام الأكادميي 2010-2009
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فيم���ا يتعلق مبو�ص���وع اإدارة اجل���ودة واملعايري االأكادميي���ة، قدمت جلان 

املراجع���ة 111 تو�ص���ية وثماين تزكيات فق���ط. ورغم اإدراك املوؤ�ص�ص���ات 

التعليمية حلاجتها اإىل تطبيق ممار�ص���ات �صمان اجلودة، وقيام معظمها 

بتاأ�ص���ي�س جلان �صمان اجلودة فيها، فاإن ترتيبات �صمان اجلودة ال تزال 

يف مراحل التطوير االأوىل لها، بل مل تقم بع�س املوؤ�ص�صات بتحديد جماالت 

االخت�ص���ا�س لهذه اللجان، وفيما تتبنى االإدارة – يف بع�س املوؤ�ص�صات – 

املب���ادرات الرامية اإىل رف���ع املعايري االأكادميية، يظ���ل هناك العديد من 

اجلوانب الت���ي تتطلب العناي���ة الفائقة بها، وهي: اإع���داد معايري القبول 

املنا�ص���بة، وتقدمي امل�صاندة للطلبة املعر�ص���ني  خلطر الف�صل االأكادميي، 

وحتديد املقايي�س االأكادميية، وتطبيق نظام االمتحانات اخلارجية. وبناًء 

على ما �صبق فاإن هذا يعني اأن ثقافة اجلودة ما زالت يف مراحل التاأ�صي�س 

االأوىل يف املوؤ�ص�صات التعليمية.

يتناول املو�ص���وع الرئي�صي الثالث جودة عمليتي التعليم والتعلُّم، ويت�صمن 

طرق التدري�س، وعمليات التقييم، وم�ص���اندة الطلب���ة، اإىل جانب املوارد 

الب�ص���رية، واملوارد االأخرى الازمة لتقدمي تدري�س عايل اجلودة، وتوفري 

بيئ���ة تعلم راقية للطلبة، ويف هذا املو�ص���وع، حازت املوؤ�ص�ص���ات التعليمية 

على 122 تو�ص���ية و17 تزكية، بينما مل حت�ص���ل موؤ�ص�ص���ة تعليمية واحدة 

على اأية  تزكيات. 

وح�ص���بما �ص���بقت االإ�ص���ارة اإليه، تتمحور هذه التزكيات - عمومًا – حول 

هيئ���ة التدري�س املوؤهل���ة وامللتزمة جتاه كل من املوؤ�ص�ص���ة والطلبة. وتتمثل 

اأبرز املو�ص���وعات التي لوحظ افتقار املوؤ�ص�ص���ات التعليمية اإليها يف: و�صع 

وتنفيذ اإ�صرتاتيجية التعليم والتعّلم التي تت�صمن ال�صيا�صات واالإجراءات 

املعتزم تنفيذها ومراقبتها بطريقة متوازنة يف جميع االأق�ص���ام والكليات؛ 

وتطوير اإ�صرتاتيجيات تعليم وطرق تقييم مبتكرة ت�صمن اكت�صاب الطلبة 

ملهارات التفكري الناقد ومهارات التحليل؛ وتطوير الُبنية التحتية، ال �صيما 

املكتب���ات، ونظم االت�ص���االت، وتقني���ة املعلومات، وت�ص���كل هذه اجلوانب 

جميعًا نقطة انطاق لتوفري خربة تعّلم عالية اجلودة للطلبة. 

فيم���ا يخ�س هيئ���ة التدري�س والتطوير املهن���ي، فقد اأثارت زي���ادة اأعباء 

التدري����س خماوف جلان املراجعة عموم���ًا، بل جتاوزها يف بع�س االأحيان 

احلد االأق�ص���ى املن�ص���و�س عليه يف اأنظمة جمل�س التعليم العايل، ونظرًا 

الأن طرق التعليم ذات اجلودة العالية ترتكز على املنح الدرا�صية والبحث 

العلم���ي، ف���اإن اأعب���اء التدري�س ت�ص���كل خطرًا كب���ريًا يع�ص���ف بالربامج 

واملعايري االأكادميية، اإ�ص���افة اإىل ذلك، فاإن املوؤ�ص�ص���ات التعليمية عمومًا 

تفتقر اإىل اإ�ص���رتاتيجية للموارد الب�ص���رية تت�ص���من اأ�ص���اليب ا�ص���تخدام 

وتوظيف املوظفني، واالحتفاظ بهم وبرامج التطوير املهني لهم. 

اأما ما يتعلق مبو�ص���وعات البحث وامل�ص���اركة يف املجتمع، فلم حت�صل اأية 

موؤ�ص�ص���ة تعليمية على اأية تزكية يف جمال البحوث، فيما حازت موؤ�ص�ص���ة 

تعليمية واحدة فقط على تزكية يف جمال امل�صاركة يف املجتمع، وحتديدًا، 

وكما �ص���بقت االإ�صارة اإليه، يف جمال تقدمي املنح الدرا�صية للطلبة الإتاحة 

الفر�ص���ة لهم لالتحاق مبوؤ�ص�ص���ات التعليم العايل؛ مم���ا ينم على تدين 

م�ص���تويات التطوير يف هذين املجالني، حيث اأ�ص���درت اللجان 27 تو�صية 

يف جم���ال البحوث، و14  تو�ص���ية يف جم���ال امل�ص���اركة يف املجتمع. وعلى 

الرغم من اأن جميع املوؤ�ص�ص���ات التي مت���ت مراجعتها اأقرت باأن البحوث 

اإح���دى مهامها الرئي�ص���ية التي حتت���اج اإىل تطوير، ف���اإن القليل منها قام 

باإع���داد اخلط���ط وال�صيا�ص���ات املتعلقة بالبح���وث، والتي ت�ص���من توفري 

الوق���ت املنا�ص���ب، وتقدمي الدع���م املائم، وتخ�ص���ي�س امل���وارد الكافية 

لهيئة التدري�س الإجراء البحوث؛ بيد اأنه مل حتدد اأي من هذه املوؤ�ص�ص���ات 

املج���االت البحثي���ة التي تتنا�ص���ب وطبيعة كل موؤ�ص�ص���ة، ما من �ص���اأنه اأن 

ي�صاهم يف بدء تاأ�صي�س الثقافة امل�صتدامة للبحوث. 

ونظ���رًا لتن���وع تعريف���ات م�ص���طلح امل�ص���اركة يف املجتم���ع، ف���اإن معظ���م 

املوؤ�ص�صات قد اأخفقت يف حتديد مفهوم م�صاركة املجتمع اخلا�س بها وفق 

بيان روؤيتها ور�صالتها، بل اأخفقت اأي�صًا يف تطوير اإطار عمل للم�صاركة يف 

املجتمع، وتوفري املوارد الب�ص���رية واملالية الكافية �صمن اإطار هذه املهمة، 

ومن ثم، فاإن تنفيذ اأية اأن�صطة تتعلق بهذه اجلوانب يتم بطريقة ع�صوائية. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل
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عدد التزكيات والتاأكيدات والتو�ضيات ح�ضب املو�ضوع 2010-2008
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تفتقر – على نحٍو خطري – ت�ص���ع موؤ�ص�صات من املوؤ�ص�صات االثنتي ع�صرة 

الت���ي مت���ت مراجعته���ا اإىل البني���ة التحتية للمق���ار واملرافق، مم���ا يوؤثر 

�ص���لبيًا على ج���ودة الربامج االأكادميية. وم���ع ذلك، فقد انتقل���ت موؤخرًا 

اإحدى موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل اإىل حرٍم جامعي جديد يتنا�صب مع هذا 

الغر�س، ويتمتع ببنية حتتية جّيدة، وبهذا تكون هذه املوؤ�ص�ص���ة قد و�صعت 

اللبنة االأوىل يف �ص���بيل تقدمي خ���ربات تعليم وتعلم عالية اجلودة للطلبة، 

م���ن ناحية اأخرى، اأفادت معظم املوؤ�ص�ص���ات بتوافر اخلطط الرامية اإىل 

بن���اء حرم جامعي جديد ل���كل منها، ولكن هذا االأم���رال يزال يف مراحل 

التطوير االأوىل ويف مراحل خمتلفة من االإجناز.

بناًء على ما تقدم، ميكن التو�ص���ل اإىل اال�ص���تنتاج التايل: فيما مل ت�صدر 

املراجع���ات املوؤ�ص�ص���ية اأحكام���ًا نهائية ر�ص���مية يف الدورة االأوىل ب�ص���بب 

الرتكي���ز على و�ص���ع القاع���دة االأ�صا�ص���ية للج���ودة يف جميع املوؤ�ص�ص���ات 

التعليمي���ة وتاأ�صي�ص���ها مقابل املو�ص���وعات الت�ص���عة، فاإنه ميكن التو�ص���ل 

اإىل بع����س املاحظ���ات املبدئية يف هذا ال�ص���دد، اإذ ميكن، عند درا�ص���ة 

النتائ���ج ال���واردة يف ال�ص���كل )61( ل���كل موؤ�ص�ص���ة على حدة، ت�ص���نيفها 

اإىل ثاث فئات على نطاق وا�ص���ع؛ االأوىل متثل املوؤ�ص�ص���ات ذات م�ص���توى 

االإجن���از املائم فيما يتعلق بجوانب احلوكمة، واالإدارة، وعمليتي التعليم 

والتعلُّم، وتقع ثاث موؤ�ص�ص���ات �صمن هذه الفئة: اجلامعة االأهلية، الكلية 

امللكي���ة للجراحني يف ايرلندا-جامعة البحرين الطبية، اجلامعة العربية 

املفتوحة-البحرين. 

وهن���اك ث���اث موؤ�ص�ص���ات ميكن ت�ص���نيفها يف اإط���ار الفئ���ة الثانية هي: 

اجلامع���ة امللكي���ة للبن���ات، ومعهد ب���ريال للتكنولوجي���ا، وجامع���ة العلوم 

التطبيقية؛ وهي املوؤ�ص�ص���ات التي ت�صري على الدرب ال�صحيح؛ فهي متلك 

بع����س الُبنى التحتي���ة اجليدة لدعم جودة الربام���ج االأكادميية، بيد اأنها 

بحاجة اإىل املزيد من الوقت لو�صع واإعداد ترتيبات �صمان اجلودة �صمن 

اأغلب مهامها الرئي�صية. 

واأخ���ريًا، يق���ع ع���دد كبري م���ن املوؤ�ص�ص���ات )6 موؤ�ص�ص���ات( �ص���من الفئة 

الثالث���ة هي: اجلامع���ة اخلليجية، وجامعة اأما الدولي���ة، وجامعة اململكة، 

وجامع���ة دملون، ومعهد نيويورك للتكنولوجي���ا، وكلية البحرين اجلامعية؛ 

وهي املوؤ�ص�ص���ات التي لديها جوانب �صعف جوهرية يف جميع املو�صوعات 

الت�صعة، والتي عند جتميعها معًا، ت�صع هذه املوؤ�ص�صات يف م�صتوى �صعيف 

جدًا فيما يتعلق بجودة ما تقدمه من برامج، وحتى يت�صنى اأن ت�صبح اأحد 

م���زودي خدم���ات التعليم العايل اجل���ودة، فاإنه يتعني عل���ى كل منها بذل 

املزيد من اجلهد لتبّني اإ�ص���رتاتيجية التغيري، اإ�ص���افة اإىل و�ص���ع وتنفيذ 

االإجراءات الت�صحيحية املنا�صبة التي ت�صمن جودة براجمها االأكادميية. 

خطط التح�سني املوؤ�س�سية 

ال ت�ص���تند عمليات مراجعة اجلودة املوؤ�ص�ص���ية اإىل �صمان امل�صاءلة العامة 

عن جودة اأداء موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل فح�ص���ب، ب���ل تعد عمليات ذات 

طبيع���ة تنموي���ة اأي�ص���ًا، ويتم ا�ص���تيفاء اجلان���ب االأول من خ���ال اإجراء 

عملي���ات املراجعة ون�ص���ر تقارير ه���ذه املراجعات، حتى يت�ص���نى لكل من 

احلكوم���ة، واأولي���اء االأم���ور، والطلب���ة واجله���ات ذات العاق���ة االأخرى، 

التعرف على م�ص���توى جودة الرتتيبات املوؤ�ص�ص���ية ل�صمان تقدمي الربامج 

االأكادميية العالية اجلودة.

اأم���ا ما يتعلق باجلانب التطوي���ري،  فمن اجلدير بالذكر اأن عملية اإعداد 

تقري���ر التقييم الذاتي النقدي ت�ص���كل جزءًا ال يتجزاأ م���ن عملية التطور 

الذاتي للموؤ�ص�ص���ة، اإ�صافة اإىل ذلك، وبح�ص���ب املو�صح يف دليل »مراجعة 

موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل«، ُي�ص���رتط على املوؤ�ص�ص���ات التعليمية اأن تقدم 

اإىل وحدة املراجعة خطط التح�ص���ني بعد ثاثة اأ�ص���هر من ن�ص���ر التقارير 

م�صتوفيًة النتائج التي مت التو�ص���ل اإليها يف تقاريراملراجعة، بغية حت�صني 

و�ص���مان جودة اأن�ص���طتها على امل�ص���توى املوؤ�ص�ص���ي، ويف املهام الرئي�ص���ة 

للموؤ�ص�ص���ة وهي: عمليتا التعليم والتعلم، والبحث وامل�ص���اركة يف املجتمع. 

ا�ص���تلمت وحدة مراجعة اأداء موؤ�ص�ص���ات التعليم الع���ايل اإىل االآن خطط 

التح�صني من ثماين موؤ�ص�صات، وقامت الوحدة بتحليلها وعقد اجتماعات 

املتابعة البناءة مع روؤ�صاء املوؤ�ص�صة واأع�صاء الهيئة االإدارية العليا ملناق�صة 

ج���دوى تطبيقه���ا، والرد عل���ى اأية ا�صتف�ص���ارات لدى املوؤ�ص�ص���ات ب�ص���اأن 

اجلوان���ب ال���واردة يف تقرير املراجع���ة واملتعلقة بخططها يف التح�ص���ني.

تقريراملتابعة ل�سنة واحدة 

يجب على املوؤ�ص�ص���ة بعد مرور �ص���نة على ن�ص���ر تقرير املراجعة، اأن تقوم 

بتقدمي تقرير اإىل وحدة مراجعة اأداء موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل، يو�ص���ح 

كيف قامت املوؤ�ص�ص���ة بتحقيق االأهداف التي و�صعتها يف خطة التح�صني، 

وكي���ف جنحت يف املحافظة على جوانب التزكيات التي اأثنى عليها تقرير 

املراجع���ة اأو تطويره���ا، وبيان االإج���راءات التي مت اتخاذه���ا للتعامل مع 

الق�صايا التي مت التطرق اإليها يف تقرير املراجعة، والتي حتتاج اإىل تعزيز 

يف جان���ب التاأكي���دات، اأو اإىل حت�ص���ني يف جانب التو�ص���يات، وبعد ذلك، 

�ص���تقوم الوحدة بتحليل تقريراملوؤ�ص�ص���ة وتنفيذ زيارة ميدانية اإليها يقوم 

به���ا اأحد مدي���ري الوحدة، وذلك للتحقق مم���ا ورد يف التقرير، ومن ثم، 

�ص���يتم اإعداد التقرير النهائي للموؤ�ص�ص���ة وفقًا الإج���راءات اجلودة املتبعة 

لدى هيئة �ص���مان جودة التعليم والتدريب قبل عر�ص���ه على جمل�س اإدارة 

الهيئة العتماده ون�ص���ره )دليل مراجعة موؤ�ص�صات التعليم العايل، 4-1(. 

ومن اجلدير بالذكر اأن الوحدة قد ا�صتلمت تقريرين عن م�صتوى التقدم 

من موؤ�ص�صات التعليم العايل يف نهاية �صهر �صبتمرب 2010. 

عملية مراجعة الربامج الأكادميية 

كان برنامج البكالوريو�س يف جمال اإدارة االأعمال اأول الربامج االأكادميية التي 

متت مراجعتها يف البحرين، ل�صمان ا�صتيفاء هذه الربامج للمعايري الدنيا يف 

 وقد مت ت�صكيل جلان مراجعني من اخلرباء ملراجعة هذه 
3

املوؤ�ص����رات االأربعة.

الربامج، ومت ا�ص����تكمال املراجعات لهذه الربامج االثني ع�ص����ر جميعًا، حيث 

مت اإجراء مراجعة �صتة برامج يف العام االأكادميي 2008-2009 فيما اأجريت 

مراجعات الربامج ال�صتة االأخرى يف العام االأكادميي 2010-2009. 

 

 راج���ع دليل عملي���ات مراجعة الربامج االأكادميية، الق�ص���م 1-8، والذي يو�ص���ح مبزيد من 
3

التف�صيل متطلبات كل موؤ�صر من هذه املوؤ�صرات.

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل
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واجلدير بالذكر اأن الربنامج يجب اأن يكون م�ص���توفيًا جلميع املوؤ�ص���رات 

االأربعة لكي يح�ص���ل على حكم »الربنامج يبعث على الثقة«. اأما يف حالة 

ا�صتيفاء الربنامج ملوؤ�ص���رْين اأو ثاثة موؤ�صرات، فيح�صل على حكم »قدر 

حم���دود من الثقة«، فيما يح�ص���ل على حكم »لي�س جدي���رًا بالثقة« اإذا مل 

يكن م�ص���توفيًا الأي من املوؤ�ص���رات االأربعة اأو م�ص���توفيًا ملوؤ�صر واحد فقط. 

واملوؤ�صرات االأربعة هي كما يلي:

املوؤ�سر )1(: املنهج الدرا�سي: 	•
يلت���زم الربنام���ج املعن���ّي بالتنظيم���ات القائم���ة فيما يتعل���ق باملنهج   

والتعلي���م وتقييم اإجن���ازات الطلبة، وينبغي اأن يك���ون املنهج مائمًا 

للغر�س املن�صود.

املوؤ�سر )2(: كفاءة الربنامج: 	•
كف���اءة الربنام���ج تعتم���د على مدى توافر امل�ص���ادر وامل���واد الازمة   

واملنا�ص���بة التي ت�ص���اعد الطلب���ة يف عملية التعل���م، والطريقة املتبعة 

يف قب���ول الطلبة يف برنامج معني بحيث تتف���ق مع اأهداف الربنامج، 

ون�صبة الطلبة املتخرجني منه قيا�صًا بعدد املقبولني فيه.

يجني: املوؤ�سر )3(: املعايري الأكادميية للخرِّ 	•
اأن يكون خريجو الربنامج امَلعني م�صتوفني املعايري االأكادميية بدرجة   

مقبول���ة باملقارن���ة م���ع الربام���ج املوازية له���ذا الربنام���ج يف مملكة 

البحرين، ويف �صائر دول العامل.

املوؤ�سر )4(: فاعلية اإدارة و�سمان اجلودة: 	•
الرتتيبات املُتخذة يف اإدارة الربنامج، مبا فيها تلك املتعلقة ب�ص���مان   

اجلودة، تبعث على الثقة يف الربنامج. 

جمال  يف  الأكادميية  الربامج  مراجعة  نتائج  حتليل 

بكالوريو�س اإدارة الأعمال للعام الأكادميي 2009 – 2010

م���ن اأ�ص���ل الربام���ج االأكادميي���ة ال�ص���تة التي مت���ت مراجعته���ا يف العام 

االأكادميي 2009-2010، وح�ص���ب املو�صح يف ال�ص���كل )62( التايل، حاز 

برناجم���ان على حكم »الربنامج يبعث عل���ى الثقة«؛ وحاز برناجمان على 

حك���م »قدر حم���دود من الثقة« فيما ح�ص���ل برناجمان عل���ى حكم »لي�س 

جديرًا بالثقة«. 

 اأن اأح���د الربناجم���نْي احلائزي���ن عل���ى حكم »ق���در حمدود م���ن الثقة«،

كان م�ص���توفيًا لثاثة موؤ�ص���رات من املوؤ�ص���رات االأربعة؛ حيث ح�صل على 

تقدير »غري م�ص���توٍف« يف املوؤ�ص���ر )3( )املعايري االأكادميية للخريجني(؛ 

فيما كان الربنامج الثاين م�ص���توفيًا ملوؤ�ص���رين؛ حيث ح�ص���ل على تقدير 

»غ���ري م�ص���توٍف« يف املوؤ�ص���رين )1( )املنه���ج الدرا�ص���ي( واملوؤ�ص���ر )4( 

)فاعلية اإدارة و�ص���مان اجلودة(. اأما الربناجم���ان احلائزان على حكم 

»لي�س جديرًا بالثقة«، فلم ي�ص���توِف اأيٌّ منهما �ص���وى املوؤ�ص���ر )2( )كفاءة 

الربنامج االأكادميي(. 

ع�سر  الثني  الأكادميية  للربامج  الرتاكمية  النتائج 

التي متت مراجعتها يف جمال بكالوريو�س اإدارة الأعمال

من الربامج االأكادميية االثني ع�ص���ر التي متت مراجعتها، يوجد برنامج 

واحد تقدمه اإحدى املوؤ�ص�ص���ات التعليمية التي تزاول اأن�ص���طتها بدعم من 

حكومة مملكة البحرين، فيما قدمت موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل اخلا�ص���ة 

االأح���د ع�ص���ر برناجم���ًا الباقي���ة؛ وه���ي موؤ�ص�ص���ات متث���ل جمموعة غري 

متجان�ص���ة، ح�صب املو�صح يف ال�ص���كل )64( التايل، فبع�ص���ها موؤ�ص�صات 

ال ته���دف اإىل حتقيق الربح، واملوؤ�ص�ص���ات االأخرى هي موؤ�ص�ص���ات ربحية،  

بينم���ا يعت���رب بع�ص���ها فروع���ًا ملوؤ�ص�ص���ات تعليمي���ة اأجنبي���ة؛ مبعن���ى اأنها 

متثل مق���ارًا للجامع���ات االأم يف الدول االأخرى، وبع�ص���ها مزيج من هذه 

املوؤ�ص�ص���ات، اإ�ص���افة اإىل ذل���ك، توجد بع����س الرتتيب���ات االأخرى لطرح 

الربامج االأكادميية واالعتماداالأكادميي؛ وللتدليل على ذلك، تقوم اإحدى 

املوؤ�ص�ص���ات التعليمية بطرح الربنامج االأكادميي يف البحرين بينما متنح 

ال�صهادة االأكادميية من قبل اإحدى اجلامعات خارج البحرين. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل

ال�سكل )62(: 

نتائج مراجعة الربامج الأكادميية ال�ضتة يف جمال بكالوريو�س اإدارة 

الأعمال 2010-2009

يبعث على الثقة

قدر حمدود من الثقة

لي�س جديرًا بالثقة

2 2

2

املوؤ�سر )2(: كفاءة الربنامج الأكادميي 

املوؤ�سر)3(: املعايري الأكادميية للخريجني        

املوؤ�سر)4(: فاعلية اإدارة و�سمان اجلودة       

املوؤ�سر)1(: املنهج الدرا�سي       

ال�سكل )63(:

عدد الربامج )يف العام الأكادميي 2009-2010( ح�ضب ا�ضتيفائها لكل 

موؤ�ضر من املوؤ�ضرات الأربعة

6

33

3
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يبعث على الثقة

قدر حمدود من الثقة 

لي�س جديرًا بالثقة

ال�سكل )65(:

 نتائج مراجعة برنامج بكالوريو�س اإدارة الأعمال
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4

4

ال�سكل )66( :
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل

بالنظ���ر اإىل جميع مراجعات الربامج االأكادميية االثني ع�ص���ر، وح�ص���ب 

املو�ص���ح يف ال�ص���كل )65(، جن���د اأن هن���اك توزيًع���ا مت�ص���اويًا لاأحكام 

التي تو�ص���لت اإليها جلان املراجعة اخلارجية؛ حي���ث حازت اأربعة برامج 

اأكادميي���ة على حكم »الربنام���ج يبعث على الثقة«؛ وح���ازت اأربعة برامج 

اأكادميية اأخرى على حكم »قدر حمدود من الثقة« فيما ح�ص���لت الربامج 

االأكادميية االأربعة االأخرية على حكم »لي�س جديرًا بالثقة«.

اأم���ا عند حتلي���ل الربامج االأكادميية واملوؤ�ص���رات كل على حدة، فنجد اأن 

اأربع���ة برام���ج اأكادميية كانت م�ص���توفية جلميع املوؤ�ص���رات االأربعة، ومن 

ث���م حازت على حك���م »الربنامج يبعث عل���ى الثقة«. ومن اأ�ص���ل الربامج 

االأكادميية االأربعة التي حازت على حكم » قدر حمدود من الثقة«، ا�صتوفى 

برناجمان منها ثاثة موؤ�ص���رات، فيما مل ي�ص���توِف اأي منهما املوؤ�صر )3( 

)اأي املعايرياالأكادميية للخريجني(؛ وا�صتوفى برناجمان منها موؤ�صرين، 

حيث مل ي�صتوِف اأحد الربناجمني املوؤ�صرين )1( و)4(، بينما مل ي�صتوِف 

الربنام���ج االآخر املوؤ�ص���رين )3( و)4(. اأما الربام���ج االأكادميية االأربعة 

التي ح�ص���لت على حكم »لي�س جديرًا بالثقة«، فقد كانت جميعًا م�صتوفيًة 

للموؤ�صر )3( با�صتثناء برنامج واحد فقط. 

ال�سكل )64( :

املوؤ�ض�ضات التي تقدم الربامج الأكادميية يف جمال بكالوريو�س اإدارة الأعمال

املوؤ�ص�صات التعليمية احلكومية 1

املوؤ�ص�صات التعليمية اخلا�صة  11

  موؤ�ص�صات  ربحية  موؤ�ص�صات غري ربحية

38

موؤ�ص�صات العرب الدولية 

4

بح�ص���ب املو�ص���ح يف ال�ص���كل )66(، كانت هناك �ص���بعة برامج اأكادميية 

م�ص���توفية للموؤ�صر )1(؛ و11 برناجمًا اأكادمييًا م�ص���توفية للموؤ�صر )2(؛ 

و�ص���تة برامج اأكادميية م�صتوفية للموؤ�ص���رين )3( و)4(. وبعبارة اأخرى، 

مل ت�ص���توِف خم�ص���ة برامج اأكادميية املوؤ�ص���ر )1(، اأي املنهج الدرا�ص���ي؛ 

ومل ي�ص���توِف برنام���ج اأكادميي واحد املوؤ�ص���ر )2(، اأي كف���اءة الربنامج 

االأكادميي؛ و�ص���تة برامج اأكادميية مل ت�ص���توِف املوؤ�ص���ر )3(، اأي املعايري 

االأكادميي���ة للخريجني، فيما اأخفقت �ص���تة برامج اأكادميية يف ا�ص���تيفاء 

املوؤ�صر )4(، اأي فاعلية اإدارة و�صمان اجلودة. وتتمثل اجلوانب الرئي�صية 

الت���ي حتتاج اإىل حت�ص���ني يف: تطوير خمرج���ات التعلُّم املطلوبة؛ وو�ص���ع 

طرق التقييم املتنوعة واملنا�ص���بة؛ وتطوير طرق التدري�س التي ت�صاهم يف 

اكت�ص���اب الطلبة مهارات التفكري الناقد، ف�ص���ًا عن املهارات التي تلبي 

احتياجات �ص���وق العمل يف القرن احلادي والع�ص���رين؛ وحتديد املقايي�س 

ل�ص���مان حتقيق املعايرياالأكادميية، وتطوير وتنفيذ اآليات �صمان اجلودة 

لهذه الربامج االأكادميية. 

خطط التح�سني واملتابعة لعمليات مراجعة

الربامج الأكادميية 

على غرار عمليات مراجعة اجلودة املوؤ�ص�ص���ية، يجب و�صع خطة حت�صني 

خا�ص���ة بالربامج االأكادميية قيد املراجعة، تتناول التو�صيات الواردة يف 

تقريراملراجع���ة؛ وتقدم ه���ذه اخلطة اإىل وحدة مراجعة اأداء موؤ�ص�ص���ات 

التعليم العايل بعد م�ص���ي ثاثة اأ�ص���ُهر على ن�ص���ر تقرير املراجعة، واإىل 

االآن، مت تقدمي �ص���ت خطط للتح�ص���ني اإىل وحدة مراجعة اأداء موؤ�ص�صات 

التعلي���م العايل، وقام���ت الوحدة بتحليله���ا واإجراء زي���ارات املتابعة اإىل 

املوؤ�ص�صة ملناق�صة هذه اخلطط مع الفرق امل�صئولة عن الربامج االأكادميية 

يف هذه املوؤ�ص�ص���ات، والتي ما زالت يف مراحل التنفيذ املختلفة يف الوقت 

احلا�ص���ر. و�ص���وف تقوم الوحدة باإجراء زي���ارة املتابعة بعد مرور �ص���نة 

واحدة من ن�ص���ر تقري���ر املراجعة لتقييم م�ص���تويات التقدم الذي حترزه 

املوؤ�ص�صة املعنية جتاه تنفيذ هذه اخلطط.
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الخــالصــة

يف ه���ذا اجل���زء اخلتام���ي م���ن التقرير ال�ص���نوي، �ص���يتم عر����س بع�س 

املاحظات ب�ص���اأن مب���ادرات بناء الق���درات للوحدات املختلف���ة، ونتائج 

املراجعات، اإ�ص���افة اإىل نتائ���ج االمتحانات الوطنية مقارن���ة مع النتائج 

املماثل���ة على ال�ص���عيد ال���دويل، واإعطاء نب���ذة عن خط���ط الهيئة للعام 

االأكادميي 2010- 2011 ، واأخرًيا اإبداء بع�س املاحظات اخلتامية.

بناء القدرات

اإن م�ص���وؤولية هيئة �صمان جودة التعليم والتدريب ترتكز يف القيام بعملية 

املراجعات ومتابعة ما يرتتب عليها من تطوير وحت�صني من قبل املوؤ�ص�صات 

املعنية نف�ص���ها. كما تعمل الهيئة على ن�ص���ر الوع���ي باجلودة ومتكني هذه 

الثقافة يف موؤ�ص�صات التعليم والتدريب واجلهات املعنية بعدة طرق، وبناًء 

علي���ه قامت الهيئة خ���ال العام االأكادمي���ي 2009-2010 بعقد عدد من 

مبادرات بناء القدرات ملنت�صبي الهيئة يف الوحدات االأربع ولقطاع التعليم 

والتدريب ب�صكل عام. وفيما يلي اأهم مبادرات بناء القدرات اخلارجية.

اإن ما تقوم به  وحدة مراجعة اأداء املدار�س  يف هيئة �ص���مان جودة 

التعلي���م والتدريب، يعد من مقوم���ات النقلة النوعية يف اأداء املوؤ�ص�ص���ات 

الرتبوي���ة التعليمية باململكة، حيث كان لتقييم فاعلية اأداء املدار�س بوجٍه 

عاٍم فيما يتعلق بجودة ما تقدمه للطلبة ونتائج التعّلم واإجنازات الطلبة، 

االأث���ر البالغ عل���ى اعتماد التقييم الذاتي املو�ص���وعي والتح�ص���ينات التي 

�ص���هدتها هذه املدار����س لتلبية االحتياج���ات التعليمية الت���ي يطمح اإليها 

املجتمع البحريني. 

كما اأن امل�صاهمة يف بناء قدرات تلك املدار�س تتم من خال تدريب عدد 

معني من املعلمني واملعلمات املر�ص���حني �ص���نوًيا على عمليات املراجعة مع 

منحهم الفر�ص���ة يف تطبيقها عمليًّا باعتبارهم مراجعني منتدبني لفرتة 

ترتاوح من �ص���نة اإىل ثاث �ص���نوات، باالإ�ص���افة اإىل تدريب املدار�س على 

كيفية م���لء ا�ص���تمارة التقييم الذاتي، كمرحلة اأ�صا�ص���ية �ص���من مراحل 

تقيي���م االأداء، و�ص���رح اإط���ار عم���ل املراجع���ة ومعايريه���ا، وط���رح دليل 

ا ي�ص���اهم يف التعّرف على اإجراءات  املراجعات بو�ص���فه دليًا ا�صرت�صاديًّ

املراجع���ة وكيفي���ة التقيي���م، اإ�ص���افة اإىل التاأكي���د عل���ى التقيي���م الذاتي 

املو�ص���وعي الدقيق ال���ذي يتطابق فيه احلكم مع الو�ص���ف وتقدمي االأدلة 

الداعمة للحكم، والذي يتو�ص���ل من خال���ه اإىل احلكم على فاعلية اأداء 

املدر�ص���ة بوج���ه عام، اإ�ص���افة اإىل عقد اللق���اءات الت�ص���اورية مع مديري 

ومدي���رات املدار����س ال�ص���تطاع اآرائه���م والتعّرف على وجه���ات نظرهم 

املختلفة بخ�ص���و�س عملية املراجعة، يتبعه لقاء خا�س مبديري ومديرات 

املدار�س احلا�صلة على تقدير غري مائم لتعريفهم باالإجراءات القادمة 

املتبعة يف زيارات املتابعة.

 نف���ذت وح��دة المتحان��ات الوطني��ة- خ���ال الع���ام االأكادمي���ي

2009-2010 العدي���د من مبادرات بناء الق���درات، حيث عقدت الوحدة 

ور�ص���ة عمل م�ص���رتكة مع ق�ص���م االمتحان���ات الدولية بجامع���ة كمربدج، 

بعن���وان »املنه���ج، وط���رق التدري�س والتقيي���م«، ملوظفي الوح���دة ولبع�س 

موظفي وزارة الرتبية والتعليم، اإ�ص���افة اإىل ذلك، نظمت الوحدة العديد 

م���ن ور�س العمل مل�ص���ئويل املدار�س االبتدائية، واالبتدائي���ة - االإعدادية، 

واالإعدادية - الثانوية لتعريفهم بطريقة ن�صر نتائج االمتحانات الوطنية، 

وكيفية ا�ص���تخدامها يف ال�صفوف الدرا�ص���ية من جهة، وتوزيع موا�صفات 

االمتحان���ات اجلديدة، وعينات م���ن اأوراق اأ�ص���ئلة االمتحانات للمدار�س 

االإعدادية يف اإطار اال�صتعدادات المتحانات ال�صف التا�صع من جهة اأخرى. 

كم���ا قامت الوحدة بعق���د االجتماعات الت�ص���اورية مع املعني���ني يف وزارة 

الرتبية والتعليم ووزارة العمل وموؤ�ص�صات التعليم العايل واأ�صحاب العمل 

للتع���رف عل���ى اآراء ومتطلبات اجله���ات ذات العاقة ب�ص���اأن االمتحانات 

التجريبية لل�صف الثاين ع�صر. 

اإ�ص���افة اإىل ذلك، تقوم الوحدة باإجراء اأول درا�ص���ة حول التاأثري النوعي 

لامتحان���ات الوطني���ة بالتع���اون مع ق�ص���م االمتحانات الدولي���ة بجامعة 

كم���ربدج، وقدمت بنجاح ورقة بحث م�ص���رتكة ب�ص���اأن املرحلة االأوىل من 

ه���ذه الدرا�ص���ة يف موؤمتر اجلمعية الدولية للقيا����س الرتبوي لعام 2010، 

وحازت على اإعجاب كافة امل�صاركني يف املوؤمتر. 

ف�ص���ًا عن ذلك، قامت وحدة االمتحان���ات الوطنية بتدريب حوايل 650 

من روؤ�ص���اء ت�صحيح االمتحانات، وقادة الفرق وامل�صححني لامتحانات 

الوطني���ة لع���ام 2010، حي���ث مت تدريبهم عل���ى مبادئ توحي���د املعايري، 

وعملي���ة الت�ص���حيح، واالإ�ص���راف عليها، وكتاب���ة التقارير الو�ص���فية عن 

م�صتوى اأداء الطلبة اإىل املدار�س، كما قامت الوحدة بتدريب حوايل 100 

من ُكّتاب فقرات اأ�صئلة االمتحانات بالتعاون مع ق�صم االمتحانات الدولية 

بجامعة كمربدج، على كتابة فقرات اأ�صئلة امتحانات �صحيحة، ومنا�صبة 

للغر����س، وغري منح���ازة وميكن االعتماد عليها جلميع املواد وال�ص���فوف 

لامتحان���ات الوطني���ة. �ص���يقوم كل من م�ص���ححي االمتحان���ات وكتاب 

فقرات اأ�ص���ئلة االمتحانات بتطبيق املبادئ التي تعلموها واالأ�صاليب التي 

الحظوها خال ه���ذه احللقات التدريبية على الت�ص���حيح وكتابة فقرات 

اأ�ص���ئلة االمتحانات. كما �صيقومون كذلك بتوظيف مبادئ التقييم هذه يف 

الف�ص���ول الدرا�صية مما �صي�صاهم يف ن�صر بناء القدرات عمومًا يف جميع 

املواد االأ�صا�صية ويف جميع املدار�س.

من���ذ انطاق برنام���ج مراجعة موؤ�ص�ص���ات التدري���ب يف البحرين، قامت 

وح��دة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني بتنفيذ العديد من 

مبادرات بناء القدرات مل�ص���اعدة املوؤ�ص�صات على اإجراء عملية املراجعة، 

ومن ثم حت�صني جودة ما يتم تقدميه. 

توجه الوحدة الدعوة اإىل جميع موؤ�ص�ص���ات التدريب حل�ص���ور ور�صة عمل 

قبل موعد اإجراء املراجعة مل�ص���اعدتها على تنفيذ عملية التقييم الذاتي، 

وا�ص���تكمال ا�ص���تمارات التقيي���م الذات���ي للموؤ�ص�ص���ة؛ حيث اإن ا�ص���تكمال 

ا�ص���تمارات التقييم الذاتي ب�ص���كٍل �ص���امٍل وبكل دقة يع���ّد اأوىل اخلطوات 

املهم���ة للموؤ�ص�ص���ات، فيم���ا يتعلق بتحدي���د جوانب الق���وة واجلوانب التي 
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حتت���اج اإىل تطوير، بل االأهم من ذلك بلورة روؤية وا�ص���حة حول االأ�ص���ئلة 

الرئي�ص���ة التي �صت�صدر فرق املراجعة اأحكامها ا�صتنادًا اإليها عند اإجراء 

عملي���ة املراجع���ة، كما توفر الوح���دة االإر�ص���اد الازم للموؤ�ص�ص���ات حول 

طريقة ا�ص���تكمال ملف بيانات اإجناز املتدربني الذي ي�صتخدم يف ت�صجيل 

اإجنازاتهم وحتليلها، ويعّد اأحد املعايري الرئي�ص���ة الإ�ص���دار االأحكام على 

م�ص���توى تقدم املتدرب���ني يف الدورات، وما اكت�ص���بوه م���ن املوؤهات و/اأو 

حتديد اأهداف التعلم، واأي�صًا فاعلية موؤ�ص�صة التدريب بوجٍه عام. 

ومن اأجل اإعداد موؤ�ص�ص���ة التدريب لزيارة املراجعة امليدانية، يقوم فريق 

املراجع���ة اأي�ص���ًا بعق���د اجتماع���ات فعالة لتخطي���ط زي���ارة املراجعة مع 

م�صئويل موؤ�ص�صة التدريب يتم خالها ا�صتعرا�س كافة التفا�صيل املتعلقة 

بعملية املراجعة، وت�ص���ليط ال�ص���وء على االأ�ص���ئلة الرئي�ص���ة التي �صت�صدر 

ف���رق املراجعة اأحكامها ا�ص���تنادًا اإىل ما تتو�ص���ل اإليه م���ن اأدلة، وكذلك 

ال���رد عل���ى اأية ا�صتف�ص���ارات لدى موؤ�ص�ص���ة التدريب ، كم���ا تعقد الوحدة 

عادة اجتماعات اإ�صافية مع ممثل كل موؤ�ص�صة تدريب على حدة – وعلى 

وجه اخل�ص���و�س – لبحث االأمور التي مت اإلقاء ال�صوء عليها يف ا�صتمارة 

التقييم الذاتي للموؤ�ص�صة. 

كما عقدت الوحدة ندوتني وور�صتي عمل م�صاحبة خال ال�صنة املا�صية؛ 

اإحداهما يف �صهر دي�صمرب 2009، ومتحورت حول ت�صميم االأنظمة واإعداد 

االإج���راءات اخلا�ص���ة مباحظة ح�ص����س التدري���ب ومراقب���ة فعاليتها؛ 

واالأخرى يف �ص���هر مار�س 2010 ب�ص���اأن عمليات �ص���مان اجلودة الداخلية 

واخلارجية لتح�ص���ني جودة جميع ما تقدمه املوؤ�ص�صة من برامج ودورات. 

تق���دمي  الع��ايل  التعلي��م  موؤ�س�س��ات  مراجع��ة  وح��دة  وا�ص���لت 

 اأن�ص���طة بناء قدرات كافة موؤ�ص�ص���ات التعليم الع���ايل يف العام االأكادميي

2009-2010؛ حي���ث عقدت الوحدة خم�س ور�س عمل، اإحداها يف �ص���هر 

يناير 2010 مل�صاعدة املوؤ�ص�صات على اإعداد تقارير التقييم الذاتي لعمليات 

مراجعة اجلودة املوؤ�ص�ص���ية، و�ص���اركت فيها خم�س من موؤ�ص�صات التعليم 

الع���ايل جميعها تزاول اأن�ص���طتها بتمويل من احلكومة، وهذه املوؤ�ص�ص���ات 

ه���ي: جامعة البحري���ن، وبوليتكن���ك البحرين، والكلية امللكية لل�ص���رطة، 

وكلية العلوم ال�صحية، وجامعة اخلليج العربي. كما نظمت الوحدة ثاث 

ور�س عمل مل�ص���اعدة االأق�ص���ام على اإعداد تقارير التقييم الذاتي لعمليات 

مراجع���ة الربامج االأكادميية؛ حيث عقدت ور�ص���ة عمل خا�ص���ة بربنامج 

بكالوريو�س احلقوق يف �صهر فرباير 2010، و�صاركت فيها جميع املوؤ�ص�صات 

اخلم����س التي تقدم هذا الربنامج؛ وهي جامعة البحرين، واأربع جامعات 

اأخرى من موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل اخلا�ص���ة، اأما ور�صة العمل اخلا�صة 

بالربامج االأكادميية يف جمال املاج�ص���تري يف تقنية املعلومات، فعقدت يف 

�صهر اأبريل 2010 بح�صور خم�س موؤ�ص�صات جميعها من موؤ�ص�صات التعليم 

العايل اخلا�صة التي تقدم هذا الربنامج. ويف �صهر اأكتوبر 2010، عقدت 

الوحدة ور�صة العمل اخلا�صة بالربامج االأكادميية يف جمال املاج�صتري يف 

اإدارة االأعمال بح�صور اثنتي ع�صرة موؤ�ص�صة: اإحدى ع�صرة جامعة خا�صة 

وجامع���ة حكومي���ة واحدة. اإ�ص���افة اإىل ذل���ك، نظمت الوحدة، يف �ص���هر 

ماي���و 2010، ور�ص���ة عمل حول »خمرج���ات التعلم املطلوب���ة«، والتي تعد، 

ح�صبما �ص���بقت االإ�صارة اإليه، اأحد املجاالت الهامة للموؤ�صر )1( اخلا�س 

باملنهج الدرا�صي، التي وجدت الوحدة اأنها بحاجة اإىل التطوير بناًء على 

نتائج مراجعات الربامج االأكادميية. وقد �ص���ارك يف هذه الور�ص���ة، التي 

عق���دت على مدى يومني، اأع�ص���اء الهيئة االإدارية العليا من اأربع ع�ص���رة 

موؤ�ص�ص���ة تعليمية: ثاث جامعات حكومية، واإحدى ع�صرة جامعة خا�صة. 

وفيم���ا مل تتمكن اإحدى موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل اخلا�ص���ة من ح�ص���ور 

هذه الور�ص���ة، فقد �ص���اركت فيها جهتان من اجله���ات ذات العاقة هما: 

متكني )�ص���ندوق العمل(، وفريق م�ص���روع االإط���ار البحريني للموؤهات. 

مقارنات دولية

من ال�ص���عوبة مبكان اإجراء مقارنات دقيقة بني ال���دول املختلفة واأنظمة 

املدار����س فيها؛ نظرًا لتنوع اأنظمة مراقب���ة فعالية اأداء املدار�س من دولة 

الأخ���رى. ومع ذلك، فقد اأظهرت درا�ص���ة مقارنة �ص���املة ل�ص���ت دول من 

ال���دول التي حققت نتائج مرتفع���ة يف االمتحانات الدولي���ة، وهي: كندا، 

واإجنلرتا، وفنلندا، وفرن�صا، وهولندا وال�صويد، وجوَد خ�صائ�س م�صرتكة 

لنجاح هذه الدول؛ وهذه اخل�ص���ائ�س ه���ي: )1( اإجراء عمليات التقييم 

املنتظم���ة للمدار����س؛ )2( واإج���راء االمتحانات املركزي���ة للطاب. ويف 

املراحل االأوىل من اأنظمة التقييم اجلديدة، تقوم هذه االأنظمة يف الغالب 

بتحديد ن�ص���بة عالي���ة من املدار�س ال�ص���عيفة اأو املدار�س التي اأخفقت يف 

تق���دمي التعليم الع���ايل اجلودة. فف���ي اإجنلرتا، على �ص���بيل املثال، كانت 

ن�ص���بة 10% من املدار�س �ص���من هذه الفئة يف املراح���ل االأوىل من اأنظمة 

التقيي���م لهيئة املعاي���ري يف التعليم )االأوف�ص���تد Ofsted(. ومع ذلك، 

فقد اأدى حتديد امل�صكات مقرونًا بالتدخل املنا�صب ويف الوقت ال�صحيح 

اإىل حت�ص���ني اأداء الكثري من املدار�س. وبعد احل�صول على الدعم القوي، 

فق���د حازت ن�ص���بة 60% من املدار����س التي اأخفقت يف عملي���ات املراجعة 

االأولية على تقدير »جّيد« اأو اأف�صل عند اإجراء املراجعة بعد مرور عامني 

 ويف هذا االإطار، فاإن ن�صبة عالية ن�صبيًا من املدار�س 
4

من املراجعة االأوىل.

احلكومي���ة يف البحرين التي مت���ت مراجعتها من قبل وحدة مراجعة اأداء 

املدار�س وح�ص���لت على تقدير »غري مائم« خال الدورة الكاملة االأوىل 

م���ن عمليات مراجعة املدار�س، بحاجة اإىل توجيه االهتمام الوطني الأجل 

تق���دمي الدعم الازم لهذه املدار�س. وبف�ص���ل القي���ادة واالإدارة اجليدة، 

�صوف حتقق املدار�س ال�صعيفة تقدمًا يف اأغلب االأحيان.

وم���ن اأهم النتائج التي اأ�ص���فرت عنها مراجع���ات املدار�س هي الفرق يف 

اإجنازات الطلبة يف حت�صيلهم االأكادميي والفاعلية بوجٍه عاٍم بني مدار�س 

البنني والبنات، ال �صيما يف املدار�س الثانوية؛ حيث يعترب الفرق امللحوظ 

ب���ني اأداء الطلبة م���ن البنني والبن���ات ظاهرة عاملية؛ ب���دءًا من الواليات 

املتح���دة االأمريكي���ة اإىل اأوروب���ا، ومن اأ�ص���رتاليا اإىل اأ�ص���يا. وتواجه دول 

جمل�س التعاون اخلليجي حتديات مماثلة، حيث تظهر م�ص���تويات البنات 

ب�ص���كٍل اأف�ص���ل يف املدار�س واجلامعات مما ا�ص���تدعى االهتمام امللحوظ 

بج���ودة التعلي���م واإ�ص���احه يف دول الع���امل كاف���ة ودول اخلليج خا�ص���ة.

 هيئة التدقيق الوطنية، دائرة التعليم واملهارات )2006 : 49( حت�صني املدار�س ذات االأداء 
4

ال�صعيف يف اإجنلرتا.

اخلال�سة
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وتلع���ب وح���دة مراجع���ة اأداء املدار�س دورًا هامًا �ص���من م�ص���روع تطوير 

واإ�ص���اح التعليم يف اململكة، وذلك من خال ت�صليط ال�صوء على جوانب 

الق���وة واجلوان���ب الت���ي بحاج���ة اإىل حت�ص���ني يف جميع املدار����س مبملكة 

البحري���ن، وكذلك عن طري���ق تقييم جودة خطط العمل الت�ص���غيلية التي 

ت�ص���عها املدار�س ا�ص���تجابة لنتائج املراجعة؛ حيث تق���وم الوحدة باإجراء 

زي���ارات متابعة لكل مدر�ص���ة م���ن املدار����س التي ظهرت مب�ص���توى »غري 

مائم« بعد فرتة زمنية ترتاوح بني �ص���تة اأ�صهر اإىل �صنة من تاريخ اإجراء 

عملية املراجعة. 

من اأهم النتائج التي اأ�صفرت عنها االمتحانات الوطنية يف البحرين ذلك 

الف���رق امللحوظ بني م�ص���توى اأداء الطلبة من البن���ني والبنات، حيث كان 

اأداء البنات اأف�صل، بهام�ٍس كبرٍي، من اأداء البنني يف االمتحانات الوطنية 

يف جميع ال�ص���فوف، ويف كل املواد. وميكن اأن جند �ص���ورة م�صابهة لهذه 

 ،)tIMss( النتائ���ج يف درا�ص���ات املقارنة الدولي���ة مثل امتحانات تيم���ز

وبي�ص���ا )PIsA( )اال�ص���م املخت�ص���ر للربنامج ال���دويل لتقيي���م الطلبة( 

وبريلز )PIRLs( )اال�ص���م املخت�صر للدرا�ص���ة الدولية لقيا�س التقدم يف 

مهارات القراءة(، حيث حقق الطلبة من البنات نتائج اأف�ص���ل من نتائج 

الطلب���ة من البنني. واجلدير بالذكر اأن طبيعة ه���ذه االمتحانات الدولية 

خمتلف���ة متامًا عن طبيعة االمتحانات الوطني���ة يف البحرين؛ نظرًا الأنها 

ال تتواف���ق م���ع متطلبات املنهج الدرا�ص���ي، ويتم اأداوؤها م���ن قبل طلبة يف 

خمتلف االأعمار اأي�ص���ًا. ومن ثم، فاإنه يجب عدم اإجراء مقارنة مبا�ص���رة 

 )tIMss( مع هذه االمتحانات. وقد �صاركت البحرين يف امتحانات تيمز

منذ عام 2003، وكانت اأف�ص���ل الدول من حيث م�ص���توى االأداء يف منطقة 

اخللي���ج العرب���ي. وبوجٍه عام، �ص���جل اأكرب ف���رق يف االأداء ح�ص���ب جن�س 

الطلبة يف امتحانات تيمز )tIMss( يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

���ح البيانات امل�ص���تمدة من االمتحان���ات ال�ص���ابقة يف املنهج الوطني  تو�صّ

للمملك���ة املتح���دة على مدى ال�ص���نوات املا�ص���ية، وكذلك م���ن امتحانات 

)GCse وامتحانات A Levels( للمملكة املتحدة، وعلى نطاق وا�ص���ع، اأن 

االأمر �ص���وف ي�صتغرق عامني اإىل ثاثة اأعوام حتى يعتاد الطلبة واملعلمون 

عل���ى من���اذج االمتحانات اجلدي���دة. ويف اأعقاب ذلك، �ص���وف تتح�ص���ن 

النتائج ب�ص���كٍل ملحوٍظ خال ال�ص���نوات القليلة القادمة من االمتحانات، 

وبعدها �ص���وف ت�صتقر م�ص���تويات االأداء يف العادة، مع قليل من التغيريات 

يف هذه امل�صتويات من �صنة الأخرى. 

اإن املعاي���ري التي يعتمد عليه���ا اإطار عمل وحدة مراجعة اأداء موؤ�ص�ص���ات 

التدري���ب املهني مبنية على اأف�ص���ل املمار�ص���ات العاملية يف ه���ذا املجال، 

على �ص���بيل املثال هيئة املعايري يف التعليم )االأوف�صتد Ofsted( باململكة 

املتح���دة، والتي تت���وىل مراجع���ة اأداء املدار����س، والكليات، واملوؤ�ص�ص���ات 

التدريبية واملوؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة االأخرى يف اململكة املتح���دة. لذا يجدر 

ماحظة بع�س النتائج الرئي�ص���ة التي حددتها الهيئة الربيطانية يف هذا 

املجال مع النتائج التي مت التو�ص���ل اإليها فيما يتعلق مبوؤ�ص�ص���ات التدريب 

امل�صابهة يف مملكة البحرين؛ على �صبيل املثال حدد تقرير هيئة االأوف�صتد 

لعام 2008-2009 »اأهمية تعاون املوؤ�ص�صات التدريبية مع اأرباب االأعمال 

حت���ى تكون الربام���ج، اأك���رث ارتباطًا باحتياجات �ص���وق العم���ل، ومن ثم 

 وقد ات�ص���ح ه���ذا اجلانب بجاء يف 
5

اأك���رث حتفيزًا واإنتاجية للمتدربني«،

تقرير وحدة مراجعة اأداء موؤ�ص�صات التدريب املهني لعامي 2010-2009 

باعتباره اإحدى خ�صائ�س املوؤ�ص�صات التدريبية االأكرث فاعلية يف البحرين .

يعد قيا�س م�ص���توى تقدم املتدربني، اأحد اجلوانب الرئي�ص���ية التي حتتاج 

اإىل تطوير يف اأداء موؤ�ص�صات التدريب الفني واملهني يف البحرين. وهناك 

ت�ص���ابه بني ه���ذه النقطة وما اختربت���ه الدول االأخ���رى يف بداية تطبيقها 

ملراجع���ات االأداء. اإن تقييم نقاط انطاق املتدرب���ني وخلفياتهم املهنية، 

ث���م قيا�س تاأثري جودة ما تقدمه املوؤ�ص�ص���ة التدريبية م���ن برامج ودورات 

على م�صتويات تقدم املتدربني، يعد يف الواقع خطوة هامة يف �صبيل اإجراء 

تقييم اأكرث دقة فيما يتعلق مبدى فاعلية املوؤ�ص�صات التدريبية، ويف الوقت 

احلا�صر، ي�صكل هذا اجلانب حتديًا من ناحية ويوفر، من ناحية اأخرى ، 

فر�صة �صانحة ملوؤ�ص�صات التدريب الفني واملهني يف مملكة البحرين للتطور. 

على الرغم من اأنه من املبكر جدًا اإ�صدار االأحكام حول تاأثري املراجعات 

على موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل التي تزاول اأن�ص���طتها يف مملكة البحرين، 

وذلك فيما يتعلق بتح�صني جودة التعليم، فمن املمكن عقد بع�س املقارنات 

املبدئية ب�ص���اأن نتائج عمليات مراجعة اجلودة املوؤ�ص�صية يف البحرين، مع 

بع�س الدول االأخرى، كجنوب اأفريقيا على �صبيل املثال. 

مثلم���ا عليه احل���ال يف البحرين، مت اإج���راء عمليات تدقي���ق )مراجعة( 

موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل اخلا�صة يف جنوب اأفريقيا يف نف�س املو�صوعات 

واملوؤ�صرات واملعايري التي تت�صمنها عمليات مراجعة املوؤ�ص�صات التي تزاول 

 حيث مت اإجراء مراجعة 11 موؤ�ص�صة من 
6

اأن�صطتها بتمويل من احلكومات؛

موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة يف جنوب اأفريقيا ون�صر 10 تقارير اإىل 

االآن؛ علمًا باأن موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة يف جنوب اأفريقيا، وعلى 

غرار موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل اخلا�ص���ة يف البحرين، ب���داأت يف مزاولة 

اأن�ص���طتها يف غياب اإطارعمل تنظيمي، وعلى الرغم من اأوجه ال�صبه بني 

هذه املوؤ�ص�ص���ات وتلك التي تزاول اأن�ص���طتها يف البحرين، من حيث حجم 

ودرجة تعقيد هذه املوؤ�ص�ص���ات، فهن���اك العديد من االختافات- بطبيعة 

احلال- بني هذه املوؤ�ص�صات اأي�صًا. 

ومع ذلك، وعلى الرغم من االختافات املتعلقة بعدد املوؤ�ص�صات، وتعداد 

ال�ص���كان، فاإن الق�ص���ايا ال���واردة يف تقارير املراجعة يف جن���وب اأفريقيا، 

تت�ص���ابه مع الق�ص���ايا التي وردت يف تقارير املراجع���ة يف البحرين، وعلى 

وجه اخل�صو�س، احلاجة اإىل: 

تطبيق ممار�ص���ات احلوكمة واالإدارة التي تعك�س املمار�صات اجليدة  	•
يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.

 هيئة االأوف�صتد )2009 : 121( التقرير ال�صنوي للمفت�س العام على تعليم وخدمات ومهارات 
5

االأطفال لعام 2009-2008.

عل���ى الرغم م���ن وجود اختافات بني امل�ص���طلح »مراجعة« و »تدقيق«، فاإنهما ي�ص���تخدمان 
6

باملفهوم نف�صه يف التقرير.
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اإعداد بيان الروؤية والر�صالة الذي يت�صم بالواقعية وتبنى على اأ�صا�صه  	•
عمليات تطوير وتنفيذ اخلطط االإ�صرتاتيجية التي تت�صمن موؤ�صرات 

االأداء الرئي�صية وخطط العمل الازمة لتنفيذ هذه االإ�صرتاتيجية.

البيانات املوؤ�ص�ص���ية يف  التي توظف  االإدارة  تطوي���ر نظم معلوم���ات  	•
تخطي���ط واإدارة عمليات اتخاذ القرارات، وكذلك متابعة م�ص���تويات 

تق���دم الطلبة، حتى يت�ص���نى اتخ���اذ االإجراءات الت�ص���حيحية لدعم 

الطلبة املعر�صني للف�صل االأكادميي يف مرحلة مبكرة.

وم�صادر الدعم االأكادميي املائمة. التحتية  البنية  توفري  	•
و�صع اإ�صرتاتيجية تعليم وتعلُّم تت�صمن عمليات تقييم متنوعة و�صارمة. 	•

ا�ص���تيعاب مفه���وم »اجل���ودة«، وتطوي���ر االإطار العام للج���ودة الذي  	•
�صيوؤدي اإىل تنفيذ نظام اإدارة اجلودة املنا�صب.

فه���م املقاي�ص���ة االأكادميي���ة واإجراء عمليات مقاي�ص���ة ر�ص���مية وذلك  	•
ل�ص���مان ا�ص���تخدام نتائج اأن�ص���طة حتديد املقايي�س يف حت�صني املهام 

الرئي�صية الثاث للموؤ�ص�صة.

تطبيق برامج التطوير املهني املنا�صبة، وتوفري ظروف العمل املائمة  	•
مبا يف ذلك اأعباء العمل واملكافاآت، والرتقيات الوظيفية.

ه���ذا، وقد مت حتديد كافة هذه املو�ص���وعات من قبل جلان املراجعة التي 

لتها وحدة مراجعة اأداء موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل ملراجعة موؤ�ص�صات  �ص���كَّ

التعليم العايل اخلا�صة يف البحرين. 

واأخ���ريًا، جتدر االإ�ص���ارة هن���ا اإىل نقطت���ني هامتني فيما يتعل���ق بالنتائج 

النهائية التي تو�صلت اإليها هيئات �صمان اجلودة يف الدول االإ�صكندينافية، 

والت���ي ترتب���ط بالنتائج التي تو�ص���لت اإليها هيئة �ص���مان ج���ودة التعليم 

والتدريب يف البحرين؛ واأوىل هاتني النقطتني هي »اأن موؤ�ص�ص���ات التعليم 

الع���ايل حتت���اج اإىل ف���رتة زمنية طويل���ة للقب���ول العام لرتتيبات �ص���مان 

 والثانية: اأنه لكي يك���ون ملراجعات اجلودة 
7

اجلودة املنظم���ة وتنفيذه���ا؛

تاأث���ري ملمو�س، وبعبارة اأخرى، لكي توؤدي مراجعات اجلودة اإىل حت�ص���ني 

ملحوظ يف اأداء املوؤ�ص�ص���ات، يج���ب اأن »تلعب اإدارة املوؤ�ص�ص���ات التعليمية 

)نف�س 
 

دورًا هام���ًا يف قب���ول وجناح عمليات �ص���مان اجل���ودة املوؤ�ص�ص���ية«

املرجع ال�ص���ابق(؛ وهذا بدوره يت�ص���من اإعداد وتنفيذ االآليات التي ت�صمل 

اإ�ص���رتاتيجيات االت�ص���االت، واأن�ص���طة التطوير املهني للموظفني ل�صمان 

الفهم امل�ص���رتك ملزايا املراجع���ات اخلارجية فيما يتعلق بتح�ص���ني جودة 

املوؤ�ص�ص���ات، ومن ثم االرتقاء مب�ص���تويات اخلريجني، واإعداد بحوث ذات 

تاأثري ملمو�س. 

خطط موجزة 2011-2010 

يف �ص���هر اأكتوبر 2010، �ص���رعت وحدة مراجع���ة اأداء املدار�س يف اإجراء 

مراجعات جتريبية لع�صر من املدار�س اخلا�صة وثماين رو�صات من ريا�س 

االأطفال يف البحرين، و�صيتم ا�صتكمال املراجعات التجريبية هذه بنهاية 

الع���ام نف�ص���ه؛ ويف اأعقاب تقييم نتائج هذه املراجعات ب�ص���ورة �ص���املة، 

�ص���وف يتم اإعداد االإطار العام للمراجعة املوحد الذي �ص���يتم تطبيقه يف 

مار�س م���ن عام 2011 على جمي���ع املدار�س احلكومية واخلا�ص���ة، وعلى 

واه���ان، ا����س. )2007 : 31(: مراجعة اجلودة يف الدول االإ�ص���كندينافية. �ص���بكة �ص���مان 
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اجلودة يف الدول االإ�صكندينافية يف التعليم العايل: �صتوكهومل.

م���دى دورة مراجع���ة مدتها من اأربع اإىل خم�س �ص���نوات، و�ص���تتم اإحاطة 

كافة االأطراف ذات العاقة بالتعليم يف البحرين مب�ص���توى التقدم الذي 

اأحرزته ه���ذه املدار�س. وفيما يعّد التقرير ال�ص���نوي لهيئة �ص���مان جودة 

التعليم والتدريب، اأحد املكونات االأ�صا�ص���ية للم�صاركة يف هذه املعلومات، 

�صتوا�ص���ل وحدة مراجعة اأداء املدار�س، من خال تنظيم الندوات وور�س 

العم���ل، تطبيق اأف�ص���ل املمار�ص���ات املهنية وم�ص���اركة الدرو�س امل�ص���تقاة 

م���ع جميع القطاع���ات املعنية بالتعلي���م، على غرار ما تقوم ب���ه حاليًا مع 

املدار�س احلكومية. 

االمتحان���ات  وح���دة  �ص���تقوم  االأكادمي���ي 2011-2010،  الع���ام  خ���ال 

الوطنية، ح�ص���ب اخلطة املعتم���دة، باإجراء االمتحان���ات الوطنية جلميع 

طلبة ال�ص���فوف الثالث وال�صاد�س والتا�ص���ع يف جميع املدار�س احلكومية 

يف املواد االأ�صا�ص���ية، وهي: اللغة العربية والريا�ص���يات واللغة االإجنليزية 

والعلوم. باالإ�صافة اإىل ذلك، �صتقوم الوحدة باإجراء االمتحانات الوطنية 

التجريبي���ة جلميع طلبة ال�ص���ف الثاين ع�ص���ر يف املدار����س احلكومية يف 

م���واد اللغة العربي���ة، واللغة االإجنليزية، وحل امل�ص���كات )الريا�ص���يات 

التطبيقية(. ومن املعتزم اإعداد موا�صفات االمتحانات وعينات من مواد 

التقييم ملواد ال�صف الثاين ع�صر، وتوزيعها على جميع املدار�س الثانوية، 

وكذلك عقد اجتماعات تعريفية جلميع املدار�س الثانوية.

يف العام االأكادميي 2010-2011، �صتنتهي وحدة مراجعة اأداء موؤ�ص�صات 

التدري���ب املهني م���ن مراجعة جمي���ع موؤ�ص�ص���ات التدريب املرخ�ص���ة يف 

البحرين؛ حيث �ص���يتم ا�ص���تكمال مراجعة موؤ�ص�ص���ات التدريب املرخ�صة 

من وزارة العمل يف �ص���هر يناير 2011، وتلك املرخ�صة من وزارة الرتبية 

والتعلي���م يف �ص���هر يونيو 2011. و�ص���وف يوف���ر اإجناز ال���دورة االأوىل من 

مراجع���ات موؤ�ص�ص���ات التدري���ب، القاعدة االأ�صا�ص���ية ال�ص���املة والفعالة 

لقيا�س وحتليل التح�صينات يف موؤ�ص�صات التعليم والتدريب املهني مبملكة 

البحرين؛ كما �صتت�صمن هذه الفرتة اإجراء جميع زيارات اإعادة املراجعة 

للموؤ�ص�ص���ات التي ح�ص���لت على تقدير »غري مائ���م« يف العام االأكادميي 

 .2010-2009

وباعتباره���ا اإح���دى الوح���دات الرئي�ص���ية لهيئ���ة �ص���مان ج���ودة التعليم 

والتدري���ب، �صتوا�ص���ل وح���دة مراجع���ة اأداء موؤ�ص�ص���ات التدري���ب املهني 

دورها املهم يف امل�ص���اهمة يف حت�صني موؤ�ص�ص���ات التعليم والتدريب املهني 

والفن���ي يف البحرين، وذلك م���ن خال اإعداد تقاري���ر املراجعة العادلة، 

والدقيق���ة والبناءة جلميع املوؤ�ص�ص���ات. كما �صت�ص���تمر الوح���دة يف العمل 

عن كثب مع �ص���ركائها الرئي�ص���يني، وهم: وزارة الرتبية والتعليم و وزارة 

العمل، وجمل�س التنمية االقت�ص���ادية، و�صندوق العمل )متكني( لتحقيق 

هذا اله���دف؛ حيث ميكن من خال تقارير املراجع���ة، االحتفاء بجوانب 

القوة، وم�صاركة املمار�صات اجليدة، بل االأهم من ذلك، حتديد اجلوانب 

التي حتتاج اإىل تطوير ل�صمان اإحداث التح�صينات امل�صتمرة يف موؤ�ص�صات 

التعليم والتدريب املهني يف البحرين.
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من املعتزم اأن ي�ص���هد الع���ام االأكادميي 2010-2011، ا�ص���تكمال الدورة 

االأوىل م���ن عمليات مراجعة اجلودة املوؤ�ص�ص���ية يف البحرين، والتي حاملا 

�ص���يتم اإنهاء اإجراءات ون�صر التقارير اخلا�ص���ة بها، �صت�صع بذلك وحدة 

مراجعة اأداء موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل القاعدة االأ�صا�ص���ية ب�ص���اأن جودة 

موؤ�ص�ص���ات التعلي���م الع���ايل يف اململك���ة؛ حيث �ص���يوفر حتلي���ل نتائج هذه 

املراجع���ات للوحدة املعلومات الازمة التخاذ القرار ب�ص���اأن االإطار العام 

ملراجعة اجلودة املوؤ�ص�ص���ية يف ال���دورة الثانية م���ن املراجعات. ويف حالة 

اتخ���اذ ه���ذا القرار واحل�ص���ول على موافق���ة الهيئة عليه، �ص���يتم اإعداد 

االإطار العام املنقح ملراجعة اجلودة املوؤ�ص�ص���ية وذلك لتطبيقه يف الدورة 

الثانية، وعقد جمموعة من ور�س العمل اال�صت�ص���ارية مع جميع موؤ�ص�صات 

التعلي���م الع���ايل التي تزاول اأن�ص���طتها يف اململكة. �ص���تتم مراجعة االإطار 

العام للمراجعة وبدء الدورة الثانية من املراجعات املوؤ�ص�صية بعد موافقة 

جمل����س اإدارة الهيئ���ة علي���ه. ويف الوقت ذات���ه، �صتوا�ص���ل الوحدة حتليل 

املوؤ�ص�ص���ات؛ وا�ص���تام خطط التح�ص���ني واإجراء عمليات املتابعة، اإ�صافة 

اإىل برنامج بناء القدرات التي �صرعت الوحدة يف تنفيذ اأن�صطته. 

وفيما يتعلق بعمليات مراجعة الربامج االأكادميية، �ص���وف ت�صتمر الوحدة 

يف العم���ل وف���ق اجل���دول املق���رر ل�ص���مان اإج���راء املراجعة ل���كل برنامج 

اأكادميي يف جميع كليات املوؤ�ص�ص���ة التعليمية، حتى يت�صنى اأن ت�صبح هذه 

املمار�صة اجليدة التي حتققها مراجعات الوحدة، جزءًا ال يتجزاأ من كافة 

الربامج االأكادميية املقدمة من موؤ�ص�ص���ات التعلي���م العايل يف البحرين. 

ومن املعتزم اإع���داد االإطار العام واملنهجية اجلدي���دة للدورة الثانية من 

مراجعة الربامج االأكادميية التي �ص���تتبع نف�س اخلطوات املو�صحة �صابقًا 

فيما يتعلق بعمليات مراجعة اجلودة املوؤ�ص�صية. 

اخلامتة

توا�ص���ل هيئة �ص���مان جودة التعلي���م والتدريب تقدمي م�ص���اهماتها جتاه 

ة باالرتقاء  حتقيق اأهداف روؤية البحرين االقت�صادية 2030، بطرق َمْعِنيَّ

���ب يف م�ص���لحة كافة  بج���ودة كافة موؤ�ص�ص���ات التعلي���م والتدريب ملا ي�صّ

املتدرب���ني والطلبة مبملكة البحرين؛ مما يوف���ر الفر�س اأمامهم لتحقيق 

طموحاتهم وتطلعاتهم، ومن ثم �صيعمل هذا على �صمان تلبية احتياجات 

�ص���وق العمل يف خ�صمِّ اقت�صاد ي�ص���هد املزيد من التغيريات والتنوع، مما 

�صي�صاهم بدوره يف نه�صة البحرين االجتماعية واالقت�صادية اإن �صاء اهلل. 
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3: مر�ٍس معهد فلك�س ترين للتدريب والتطوير  32

4: دون املر�صي  معهد البحرين للتكنولوجيا  33

4: دون املر�صي  مركز مهارات اللغة االإجنليزية 34

3: مر�ٍس معهد التفوق حللول التدريب 35

2: جيد    معهد كومون البحرين 36

3: مر�ٍس املعهد ال�صناعي النفطي خلدمات التدريب  37

مركز اأ .اآي .تي  3: مر�ٍس 38

3: مر�ٍس مركز النجاح للتدريب  39

3: مر�ٍس معهد دينا للتكنولوجيا  40

4: دون املر�صي  املعهد االأوروبي 41

3: مر�ٍس معهد جلوبال للعلوم االإدارية  42

4: دون املر�صي  اأكادميية اخلليج لتنمية املوارد الب�صرية  43

3: مر�ٍس معهد البحرين للتدريب  44

5: �صعيف جدا     معهد احلياة لتنمية املوارد الب�صرية  45

2: جيد    املعهد الوطني للتدريب ال�صناعي  46

2: جيد    معهد البحرين للدرا�صات امل�صرفية و املالية  47

3: مر�ٍس معهد ليدرز للتدريب و التطوير  48

3: مر�ٍس معهد اخلليج الدويل  49

3: مر�ٍس معهد اجلزيرة احلديث  50

3: مر�ٍس معهد بيت التعليم  51

4: دون املر�صي  معهد البحرين  52

4: دون املر�صي معهد املورد  53

 التقارير املن�سورة – وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني

التقييم ا�سم املعهد #
4: دون املر�صي  اآي تي كامب اإنرتنا�صونال 1

4: دون املر�صي  اخلط ال�صريع ال�صت�صارات التدريب والتطوير  2

3: مر�ٍس �صركة اخلليج للحا�صبات االآلية  3

3: مر�ٍس معهد البناء للتدريب  4

3: مر�ٍس معهد املجموعة املتخ�ص�صة للتدريب 5

3: مر�ٍس
معهد جولدن تر�صت للتدريب االإداري 

والتجاري واال�صت�صارات
6

4: دون املر�صي  مركز تايلو�س للتنمية الب�صرية 7

4: دون املر�صي  مركز  اأبتك  لتعليم الكمبيوتر 8

4: دون املر�صي معهد بريدج حللول التدريب 9

4: دون املر�صي معهد نيوفيجن للتدريب 10

3: مر�ٍس 11 مركز ال�صامة للتدريب واال�صت�صارات

3: مر�ٍس مركز اآي ديزاين للتدريب 12

4: دون املر�صي مركز املري للتدريب 13

4: دون املر�صي جمموعة طال اأبو غزالة للتدريب 14

3: مر�ٍس مركز  امل�صرق العربي للتدريب  15

3: مر�ٍس معهد اخلليج لدرا�صات التاأمني  16

2: جيد   معهد العلوم املالية )كابيتال نولدج( 17

3: مر�ٍس مركز تدريب – ارن�صت اند يونغ 18

امللح��ق

تقارير اإعادة املراجعة املن�سورة - وحدة مراجعة اأداء 

موؤ�س�سات التدريب املهني

التقييم ا�صم املعهد #
3: مر�ٍس مركز اأبتك لتعليم الكومبيوتر  1

3: مر�ٍس معهد نيوفيجن للتدريب 2

3: مر�ٍس مركز تايلو�س للتنمية الب�صرية 3

3: مر�ٍس معهد بريدج حللول التدريب 4
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التقارير املن�سورة – وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل

املوؤ�س�سة #

15 3 6
اجلامعة العربية املفتوحة-  

البحرين
1

17 3 4 معهد بريال للتكنولوجيا 2

19 2 3 اجلامعة امللكية للبنات 3

32 9 0 جامعة دملون 4

23 9 5
الكلية امللكية للجراحني يف 

ايرلندا -جامعة البحرين الطبية
5

42 1 0 معهد نيويورك للتكنولوجيا 6

40 4 1 اجلامعة اخلليجية 7

34 7 2 جامعة العلوم التطبيقية 8

47 0 0 جامعة اأما الدولية -البحرين   9

41 2 2 كلية البحرين اجلامعية 10

36 3 1 جامعة اململكة 11

24 12 9 اجلامعة االأهلية 12

*     جوانب القوة

 **  اجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير وتو�صلت اإليها املوؤ�ص�صة من خال

       عملية التقييم الذاتي

*** اجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير وتو�صلت اإليها جلنة املراجعة

د 
د

ع

*
*

*
ت

يا
�س

و
لت

ا

د 
د

ع

*
*

ت
دا

كي
تاأ

ال

د 
د

ع

*
ت

يا
ك

ز
لت

ا

امللح��ق

احلكم
عدد املوؤ�سرات 

امل�ستوفاة
املوؤ�س�سة #

هناك ثقة يف الربنامج 4 جامعة البحرين  1

هناك ثقة يف الربنامج 4 اجلامعة االأهلية  2

هناك ثقة يف الربنامج 4
اجلامعة العربية املفتوحة-  

البحرين
3

هناك ثقة يف الربنامج 4 اجلامعة امللكية للبنات 4

هناك ثقة حمدودة يف 

الربنامج
3 اجلامعة اخلليجية 5

هناك ثقة حمدودة يف 

الربنامج
3 معهد بريال للتكنولوجيا 6

هناك ثقة حمدودة يف 

الربنامج
2 جامعة العلوم التطبيقية 7

هناك ثقة حمدودة يف 

الربنامج
2 كلية البحرين اجلامعية 8

ال توجد ثقة يف الربنامج 1 جامعة دملون 9

ال توجد ثقة يف الربنامج 1 جامعة اململكة 10

ال توجد ثقة يف الربنامج 1
جامعة اأما الدولية -  

البحرين
11

ال توجد ثقة يف الربنامج 1 معهد نيويورك للتكنولوجيا 12

مراجعة برنامج البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال
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املراجعات املوؤ�ص�صية






