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جملة ف�سلية تعنى ب�سوؤون الرتبية ت�سدرها وزارة الرتبية والتعليم

الـــــعـــــدد 35 - يــــونــــيـــــو 2013م

اإدارة الن�سر

وزارة الرتبية والتعليم 

▼ املواد املن�سورة يف املجلة ل تعر بال�سرورة عن راأي الوزارة..

▼ تبويب املواد يخ�سع لعتبارات فنية وحتريرية فقط..

▼ املواد غري املن�سورة ل ترد لأ�سحابها..

▼ يف�سل يف جميع الأحوال اأن تقدم املواد املعرو�سة للن�سر على قر�س مدمج CD، ف�ساًل عن ن�سخة مطبوعة..
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احلدث

8جاللة امللك املفدى يعلن عن وقف ال�سيخ عي�سى بن �سلمان التعليمي..ويدعم اإن�ساء واحة امللك حمد للعلوم والتكنولوجيا

14زيارة جاللة امللك ل�سرح امليثاق

16اليون�سكو وال�سي�سكو يحتفيان باللغة العربية

20خالل امل�ساركة يف الدورة 62 ملجل�س املكتب الدويل للرتبية بجنيف التوقيع على املرحلة الثانية من ت�سميم مناهج الرتبية للمواطنة

لقاءات

24وزير الرتبية والتعليم يف حوار �سريح مع بوابة مكتب الرتبية العربي

30الت�سوير التلفزيوين..لقطة تعك�س �سخ�سية

حوارات

36يف حديث خا�س حول ذوي الحتياجات اخلا�سة، وزير الرتبية لل�سحافة املحلية

40التعليم وال�سراكة بني الدولة واملجتمع

46يف دائرة الإجناز الرتبوي.. توفري املقعد الدرا�سي للجميع، ن�سبة ت�سرب اأقل من ن�سف يف املائة والأمية يف اأدنى م�ستوياتها.

اأوراق

56مبادئ وم�ستويات اجلودة يف منظومة التقومي ال�سفي

62جتربة مملكة البحرين يف التعليم من اأجل الريادة

76اإ�سكالية تطوير اخلطاب النقدي

80اأهمية الّتعريب: بني امل�سارحة واملزايدة 

84اأثر التدري�س با�ستخدام كل من العرو�س التقدميية واأ�سلوب املعلم النا�سئ على اجتاهات طالب ال�سف اخلام�س

حوار

96الرتبوية الأ�ستاذة �سديقة عبيد وم�سوارها الرتبوي:

ر�سائل علمية

100امل�ستوى املعريف للعاملني الزراعيني يف جمال املحافظة على النباتات الرية يف مملكة البحرين

106الباحث حممد الد�سوقي واحلماية اجلنائية ل�سرية املعلومات الإلكرتونية

110الباحثة �سيخة ال�سبيعي وخدمات احلكومة الإلكرتونية يف جمال املوارد الب�سرية ومدى تفعيلها يف وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين

من ال�سحافة العربية

116الأهمية واملجالت يف اقت�ساديات التعليم

122اجلودة ال�ساملة يف الرتبية والتعليم

اآخر كالم

100وتبقى املدر�سة حمط الآمال

:á``jQÉ``°û``à``°S’G á``Ä``«``¡``dG

د. عبدالواحد عبداهلل 

د. مــنــ�ســور �ســرحـــان

:ô```jô``ë``à``dG á`jQÉ`Jô`µ`°Sh IQGOEG

كـــــمـــــال الـــــــذيــــب

:»`æ``Ø``dG êGô`NE’Gh ±Gô`°TE’G

عــبــدالــرحــمــن بــهــلــول

:»`aGô`Zƒ`Jƒ`Ø`dG ô`jƒ`°üà`dG

يـو�ســـــــــف حـــــــطـاب

�ســـــــادق الـعـجــيـمـي

التدقيق اللغوي:

حمد را�سد جمريان
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ق��واع��د ال��ن���ص��ر ب��م��ج��ل��ة ال��ت��رب��ي��ة

اأوًل: جمالت الن�صر: تقبل املجلة للن�صر:

● البحوث العلمية الأ�سلية يف جمالت الرتبية وعلومها )النظرية وامليدانية( والتي تلتزم مبنهجية علمية يف البحث ومل ي�سبق ن�سرها 

يف اأية دورية اأخرى.

● املقالت الفكرية التحليلية الإبداعية التي تهتم بق�سايا الرتبية.

● الرتجمة والقراءات ومراجعات الكتب واملتابعات العلمية للتجارب والتطورات الرتبوية العربية والعاملية.

● التقارير العلمية عن املوؤمترات والندوات املحلية والعربية والعاملية.

ي�صرت• فيما يقدم للن�صر يف املجلة من بحوç ودرا�صات اأو مراجعات اأو تقارير  ثانيًا: ال�صرو• العامة للن�صر: 

ما ياأتي:

● اأن يقدم باللغة العربية الف�سحى مع مراعاة الو�سوح و�سالمته من الأخطاء اللغوية والنحوية والت�سل�سل يف الأفكار.

● اجلودة يف الأ�سلوب واملنهج والتوثيق العلمي للمراجع امل�ستخدمة.

● اأن يكون مطبوعًا ومرقمًا بالت�سل�سل، وعلى ورق A4 على وجه واحد.

● اأن يتم ت�سليم ن�سخة اإلكرتونية منه.

● اأن يقدم برفقة املو�سوع خطاب من الكاتب يفيد باأن املو�سوع مل ي�سبق ن�سره ومل يقدم للن�سر جلهات اأخرى اإىل حني اإبالغه برد 

املجلة وقرارها.

● كتابة عنوان املو�سوع وا�سم الباحث ولقبه واجلهة التي يعمل بها والعنوان ورقم الهاتف والفاك�س والريد الإلكرتوين يف ال�سفحة 

الأوىل من املقال اأو الدرا�سة اأو التقرير.

● اأن يرفق الكاتب ملخ�سا من �سفحة واحدة A4 ملو�سوعه بحيث ل يزيد عن 200 كلمة.

اأو ن�سر �سابقًا  يقدم الكاتب موافقة كتابية من تلك اجلهة على قيام الباحث  اإذا كان قد �سبق تقدمي املو�سوع اإىل جهة علمية   ●

بن�سره مبعرفته.

ثالثًا: �صرو• خا�صة: يف حالة البحوç العلمية يراعى اأن ل يزيد حجم البحث عن ثالثني �صفحة  A4 مبا يف 

ذلك املراجع واجلداول والأ�صكال واملالحق.

ويف حالة الدرا�سات واملقالت النظرية اأو مراجعات الكتب اجلديدة اأو التقارير العلمية يراعى اأن ل يزيد حجمها عن 15 �سفحة 

. A4 واأن ل تقل عن 5 �سفحات

اإذا ا�ستخدم الباحث اأية اأدوات علمية )ا�ستبانة - اختبار - مقابلة - مالحظة وغريها( يف بحثه فعليه اأن يرفق هذه الأدوات مع 

البحث كمالحق.

قواعد كتابة املراجع العلمية:

 عند الإ�سارة اإىل املراجع يف منت التقرير يذكر ال�سم الأخري للموؤلف و�سنة الن�سر مثل )عمارة، 1995( واإذا كان الباحثون اأكرث من 

اثنني يذكر ا�سم الأخري للباحث الأول واآخرون مثل )زكريا، واآخرون، 1993(.

الن�س مثل )م�سطفى،  نهاية  ال�سفحة يف  املرجع مع رقم  املقتب�س بني قو�سني �سغريين ويذكر  الن�س  يو�سع  القتبا�س  ويف حالة 

.)Brandt، 1998( واإذا كان املرجع اأجنبيًا يذكر ال�سم الأخري للباحث ويكتب باللغة الإجنليزية مثل ،)1998، 24

املراجع يف نهاية التقرير:

● تذكر جميع املراجع التي ذكرت يف منت التقرير وترتب اأبجديًا ح�سب ال�سم الأخري للكاتب وبحيث تكون املراجع العربية اأوًل ثم 

املراجع الأجنبية. 

● مثال لتوثيق كتاب: ا�سم املوؤلف- )�سنة الن�سر(- عنوان الكتاب- )الطبعة(- ا�سم البلد:  ا�سم النا�سر.   

الثانية(. الريا�س: مكتب الرتبية العربي  اإبراهيم بن مبارك. )2000(. الإطار املرجعي للتقومي الرتبوي. )الطبعة  ● الدو�سري، 

لدول اخلليج.

● مثال لتوثيق بحث اأو مقال يف دورية: ا�سم الباحث. )�سنة الن�سر(. عنوان البحث. ا�سم املجلة، العدد، ال�سفحات. وايف، العربي. 

)1996(. بع�س الق�سايا ال�ستيمولوجية يف م�ساألة املنهج. جملة علوم الرتبية، املجلد الثاين، ع11 اأكتوبر 1996. �س 63 - 67.

● ي�سار اإىل الهوام�س باأرقام مت�سل�سلة يف منت البحث.

رابعًا: قواعد عامة:

● توؤول كافة حقوق الن�سر للمجلة.

● مينح �ساحب املو�سوع املن�سور يف املجلة ن�سخة واحدة من املجلة.

● تعر جميع الأفكار والآراء الواردة يف املجلة عن راأي كاتبها ول تعر بال�سرورة عن وجهة نظر املجلة اأو وزارة الرتبية والتعليم.

● يحق للمجلة ا�ستبعاد املواد التي ترى اأنها غري �ساحلة للن�سر.

خام�صًا: القتبا�ض

يف حالة القتبا�س يجب اأن تتم الإ�سارة اإىل ذلك بو�سوح، وو�سع الفقرة املقتب�سة بني قو�سني، والإ�سارة اإىل ذلك يف الهام�س، مع ذكر 

ا�سم املوؤلف وامل�سدر وتاريخ الطبعة ، اإن وجد، ويتحمل الكاتب امل�سوؤولية املنجرة عن القتبا�س غري امل�سروع وفقا للقانون..

توجه كافة املرا�سالت اإىل عنوان املجلة: جملة الرتبية - وزارة الرتبية والتعليم- �س. ب: 43 - مملكة البحرين- فاك�س 17687866

التوقيع على املرحلة 

الثانية من ت�صميم 

مناهج الرتبية 

للمواطنة

وحقوق الإن�صان 

40

56

96

التعليم وال�صراكة

بني الدولة

واملجتمع

مبادئ وم�صتويات 

اجلودة يف منظومة 

التقومي ال�صفي

الرتبوية الأ�صتاذة 

�صديقة عبيد 

وم�صوارها الرتبوي

الأهمية واملجالت

يف اقت�صاديات

التعليم

20

جاللة امللك املفدى 

يعلن عن وقف

عي�صى بن �صلمان 

التعليمي

116

8
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بجميع  اأرحـــــب  اأن  يل  يــطــيــب 

الإخــوة والأخــوات  امل�ساركني يف 

ـــوزارات  ال املــنــتــدى، مــن ممثلي 

والخت�سا�سيني  والـــرتبـــويـــني 

نعتمد  والـــذيـــن  والإعـــالمـــيـــني، 

الفعال  ودورهـــم  جهودهم  على 

والتوجيه  والــرتبــيــة  التوعية  يف 

بات  الذي  امل�ست�سري  العنف  ملواجهة  واإعالمية  تربوية  جبهة  اأكر  لبناء 

باملخالفة  الدرا�سية،  مراحلها  بكافة  التعليمية  املوؤ�س�سات  ي�ستهدف 

الإن�سانية،  والــقــوانــني  الجتماعية  ــــراف  والأع الدينية  القيم  لكافة 

التجمعات  داخــل  املــزروعــة  الآمــنــة  املدنية  املوؤ�س�سات  هــذه  با�ستباحة 

اأو  الطائفة  اأو  العرق  ب�سبب  متييز  دون  الب�سر  لبني  خدمة  ال�سكانية 

اأوراق  ملناق�سة  خم�س�سا  املنتدى  هــذا  يكون  اأن  نتمنى  كنا  املنطقة. 

اأداء املدار�س وجتويد  عمل حول تطوير التعليم والتعليم العايل وحت�سني 

بلغ درجة غري  قد  العنف  ولكن  دائما،  نفعل  كنا  كما  التعليمية،  اخلدمة 

مملكة  عا�ستها  التي  الأزمــة  منذ  التعليمية،  موؤ�س�ساتنا  �سد  م�سبوقة 

للخطر  التعليمية  املوؤ�س�سات  تعري�س  فتم  2011م،  فراير  يف  البحرين 

باأنه  املعروف  البحريني  جمتمعنا  يف  م�سبوقة  وغــري  خمتلفة  باأ�سكال 

ذلك: على  الأمثلة  ومن  ويقدره،  العلم  ويجل  وم�سامل  متح�سر  جمتمع 

املعلمني،  اآلف  بــامــتــنــاع  التعليم  يف  حقهم  مــن  الطلبة  حــرمــان   -

التعليمية  اخلـــدمـــة  تـــقـــدمي  عـــن  ــة،  ــ�ــس خــال �ــســيــا�ــســيــة  ـــاب  ـــب ـــس ولأ�

ــة عالية. وبــــواأهــــا مــكــان ــبــحــريــن  ال الـــتـــي كــر�ــســهــا د�ــســتــور ممــلــكــة 

والدخول  والطائفي  ال�سيا�سي  ال�سراع  يف  املــدار�ــس  باأطفال  الــزج   -

اإىل  اأدى  مبــا  املـــدار�ـــس،  داخـــل  ومعلميهم  زمــالئــهــم  مــع  مــواجــهــة  يف 

ــدار  ــا وغــر�ــســهــا عــلــى م ــه تــهــديــد كــافــة الــقــيــم الــتــي عملنا عــلــى زرع

وتهديد  الــواحــد،  الوطن  اأبناء  بني  ال�سلمي  التعاي�س  وتهديد  ال�سنني، 

الأمر  بلغ  حتى  املقد�سة،  العلم  �ساحات  داخــل  اأ�سال  الإن�سان  اإن�سانية 

داخل  للطالب  واملــيــاه  الأطعمة  بيع  عــن  المتناع  درجــة  اإىل  بالبع�س 

عــرق معني. اأو  اأ�ــســل  مــن  اأو  اأخـــرى  مــن طائفة  اأنــهــم  ملجرد  املــدر�ــســة 

- العتداء على املدار�س ب�ستى الأ�سكال وال�سور التخريبية اأثناء وجود الطلبة 

فيها اأو بعد الدوام املدر�سي، من حرق وتخريب وتك�سري و�سرقة طفايات 

�سالمة،  اأو  اأمن  بدون  املدار�س  وترك  واملخترات  املدار�س  من  احلريق 

املدار�س. على  احلارقة  والأج�سام  الزجاجات  اإلقاء  اإىل  بالإ�سافة  هذا 

لالأ�سف من  يجد  والـــذي  املــركــب،  العنف  هــذا  مــن  الأخـــري  والــوجــه   -

من  املــدار�ــس  قفل  يف  يتمثل  عليه،  ي�سجع  حتى  اأو  عليه  ويت�سرت  يــرره 

املدار�س،  اإىل  ــة  ــوؤدي امل الــطــرق  وغــلــق  والأقـــفـــال،  بال�سال�سل  اخلـــارج 

املعلمني  و�سول  ملنع  يائ�سة  حماولة  يف  مداخلها،  عند  الزيوت  و�سكب 

وطائفية،  �سيا�سية  لأجندات  تنفيذا  التعليمية،  موؤ�س�ساتهم  اإىل  والطلبة 

وثوريا  كبريا  اإجنــازا  حققوا  قد  باأنهم  الأحيان  بع�س  يف  هــوؤلء  ويفتخر 

2013م. فراير   14 املوافق  اخلمي�س  يوم  العمل  من  مدر�سة   12 مبنع 

التعليم؟  يف  حقهم  مــن  ــال  الأطــف يــحــرم  مــن  ن�سف  اأن  ميكن  فكيف 

الطرقات  يغلق  ومــن  الــرتبــويــة؟  ر�سالته  اأداء  مــن  املعلم  يــحــرم  ومــن 

الزجاجات  مــن  بــوابــل  يواجهها  عمن  ف�سال  املـــدار�ـــس،  اإىل  ــة  ــوؤدي امل

احلـــارقـــة؟ األأنـــهـــا مــوؤ�ــســ�ــســات مــدنــيــة مــ�ــســاملــة؟ األأنـــهـــا تــوفــر اخلدمة 

وحتى  ــل  ب الــبــحــريــن،  اأبـــنـــاء  لــكــافــة  والإلـــزامـــيـــة  املــجــانــيــة  التعليمية 

لغريهم مــن اأطــفــال الإخـــوة الــوافــديــن الــعــرب؟ اأهـــذا هــو جــزاوؤهــا؟!!

الأ�سود  العنف  مواجهة  يف  نف�سه  الوقت  يف  وامل�سرفة  املوؤملة  جتربتنا  اإن 

جتدونها موثقة يف عدد من الكتيبات التي اأ�سدرتها الوزارة، اإل اإنني اأود 

اأن اأنوه يف هذا املقام اإىل تقريرين �سادرين عن منظمة اليون�سكو عاجلا 

مثل هذا املو�سوع الذي يعتر من اأهم معيقات حتقيق اأهداف اليون�سكو يف 

توفري التعليم للجميع: الكتاب الأول )التعليم عر�سة لالعتداء 2007( وهو 

التعليمية،  التعليم واملوؤ�س�سات  عبارة عن درا�سة عاملية حول العنف �سد 

2010م،  عام  �سادر   النار(  مرمى  يف  )التعليم  بعنوان  الثاين  والكتاب 

التعليم  العنف �سد املدار�س و�سد  اأن  الدرا�ستني على  تاأكيد يف  وهنالك 

عامة يهدد كيان املجتمع ويزعزع ال�ستقرار والأمان املجتمعي، واأنه اإذا مل 

يتم احتواوؤه  ب�سورة �سريعة �سوف يت�سخم ويتفاقم وتزداد خطورته، لأن 

املجتمع ميثل ن�سقا مفتوحا يوؤثر ويتاأثر بباقي الأن�ساق الأخرى، ومن هذا 

املنطلق علينا جميعا م�سوؤولية كبرية يف مواجهة العنف �سد املدار�س التي 

تخرج اأجيال امل�ستقبل والتي بدورها حتمل راية القيادة والتنمية والتقدم، 

بدءا بالكلمة الطيبة واملوعظة احل�سنة، ومرورا بالتوعية ال�ساملة وت�سديد 

العقوبات املتعلقة بالعنف �سد املدار�س واإعاقة امل�سرية التعليمية وحرمان 

امل�سرتك.  والعي�س  والأمـــان  والأمـــن  التعليم  يف  حقوقهم  من  الأطــفــال 

املعاجلة  يف  وكبرية  حثيثة  بجهود  ــوزارة  ال يف  ناحيتنا  من  قمنا  ولذلك 

والعي�س  الوطنية  والوحدة  للت�سامح  املعززة  الأن�سطة  وتفعيل  والتوعية 

الرتبية  مكتب  ومع  اليون�سكو  منظمة  مع  بالتعاون  قمنا  كما  امل�سرتك، 

بتطوير  العالقة،  ذات  العاملية  املوؤ�س�سات  من  وغــريه  بجنيف،  الــدويل 

مناهج الرتبية للمواطنة وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإن�سان، وما تزال 

جهودنا يف بدايتها، ولكننا ما�سون باإذن اهلل تعاىل اإىل حتقيق اأهدافنا 

املنتدى  هذا  ولعل  والتعاي�س،  والت�سامح  املحبة  قيم  حتمل  التي  الرتبوية 

وتو�سياته. خمرجاته  من  ناأمل  مبا  اجلهود  لهذه  نوعية  اإ�سافة  ي�سكل 

من كلمة الوزير يف املنتدى الوطني حول دور املوؤ�س�سة الرتبوية

يف مواجهة العنف والعتداءات

جبهة تربوية لمواجهة العنف

الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

وزير الرتبية والتعليم

 كلمة الوزير
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)الدفعة  احلكومية،  املــدار�ــس  اأداء  مراجعة  تقارير  نتائج  اأظهرت 

الثالثة ع�سر ال�سادرة الهيئة الوطنية للموؤهالت و�سمان جودة التعليم 

حكومية،  مدر�سة   13 �سملت  والتي  2013م(،  مايو  ل�سهر  والتدريب 

اأهم املوؤ�سرات على  اأحد  وجود تقدم ملمو�س يف الأداء، لتكون بذلك 

جناح برنامج حت�سني اأداء املدار�س، الذي من الوا�سح اأنه قد بداأ يوؤتي 

اأكله ثمارا طيبة، بف�سل اجلهود الدءوبة للمربني يف امليدان الرتبوي 

وللقيادات التعليمية والرتبوية املتوا�سلة منذ تد�سني هذا امل�سروع  من 

قبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل 

ورعاه، يف اأكتوبر  2008 وحتى تاريخه..

ومن املهم يف هذا ال�سياق مالحظة اأن الهرم قد انقلب يف هذه املراجعة 

الأخرية: حيث  اختفت من قائمة املراجعة اأ�سماء املدار�س غري القادرة 

على التح�سن وهذا يف حد ذاته تطور مهم، لأنه يعني امتالكها القدرة 

على الرتقاء باأدائها مبا امتلكته من مهارات  قيادية وتدريب ميداين، 

ومبا ح�سلت عليه من تاأطري عايل القيمة، اإذ غابت  �سفة الأداء غري 

املالئم عند قيا�س قدرة املدار�س على التح�سن والتقدم، يف حني بقيت 

مدر�سة واحدة من بني 13 مدر�سة من �سمن قائمة املدار�س التي متت 

وم�سجع،  اإيجابي  موؤ�سر  وهذا  مالئم،  غري  اأداء  درجة  يف  مراجعتها 

حيث اأن مفهوم التح�سني قد اأخذ طريقه ال�سحيح.. وبنظرة فاح�سة 

للمدار�س احلائزة على امتاز  يف مراجعات الهيئة الوطنية للموؤهالت 

و�سمان جودة التعليم والتدريب، يتبني اأن هناك ارتباطا مبا�سرا بني 

املدر�سية  والقيادة  التح�سن،  على  وقدرتها  عام  بوجه  املدر�سة  اأداء 

الثابتة، لن اأي تطوير يحتاج اإىل ا�ستقرار القيادة  املدر�سية يف مواقعها 

لفرتة معقولة، كما يعود اإىل م�ستوى وكثافة التدريب واملتابعة للمعلمني 

العاملني يف املجتمع املدر�سي، ودرجة حما�سهم وتفاعلهم مع  و�سائر 

متطلبات التطوير، وقدرتهم على مواكبة امل�ستجدات.

جلهود  رئي�سيا  مفتاحا  اأ�سبح  املــدار�ــس  اأداء  حت�سني  برنامج  اإن 

الوزارة لتطوير التعليم والرتقاء بالأداء �سواء يف املدار�س اأو يف كافة 

الوزارة  بداأت  الذي  الرنامج  هذا  العالقة،  ذات  التعليمية  الإدارات 

تنفيذه بالتعاون مع خراء جمل�س التنمية القت�سادية وبيوت اخلرة 

العاملية،  حيث مت حتديد عدد من الأهــداف املتوقع حتقيقها يف ظل 

الإ�سرتاتيجية ال�ساملة  لتطوير التعليم، من خالل: 

التحديات  مع  للتعامل  املتدين  الأداء  ذات  املــدار�ــس  م�ساندة   •
الفورية. 

املعلمني. لكافة  ال�سف  داخل  املقدم  والتدريب  التوجيه  • زيادة 

القيادي  الـــدعـــم  ـــــادة  زي  •
للمدار�س وحتميلهما م�سوؤولية م�ستوى اأدائها. 

وحتقيق  الأكادميي  الجناز  على  والرتكيز  الروتينية  املهام  • تقليل 
المتياز فيه.

الوزارة  اإدارات  عمل  مهام  اأوليات  �سمن  التطوير  م�ساريع  • اإدراج 
وقياداتها.

ويف هذا ال�سياق مت حتديد اأربع اأولويات مهمة:

املدار�س  مديري  وم�ساعدة  تدريب  يتولون  للمدار�س  روؤ�ساء  • تعيني 
لهم حول  التوجيه  بتقدمي  مدار�سهم،  اأداء  امل�سوؤولية عن  على حتمل 

عامال  متثل  الفعالة  القيادة  لأن  وذلــك  والتطوير،  التعلم  موا�سيع 

هاما لتح�سني التح�سيل .

ليتولوا  عددهم  وزيــادة  الرتبوي  الإ�سراف  اخت�سا�سيي  تدريب   •
جودة  لأن  ال�سفية،  البيئة  داخــل  للمعلمني  مكثف  تــدريــب  تقدمي 

نتائج  حت�سني  اإىل  تــدفــع  الــتــي  الــعــوامــل  اأهـــم  مــن  تعتر  التدري�س 

الطالب.

ومالية  ب�سرية  املدار�س على ما حتتاجه من موارد  • �سمان ح�سول 
منا�سبة.

يف  الرتبويني  املمار�سني  بتدريب  احلالية  والتوقعات  الأدوار  • تغيري 
امليدان. 

على ال�سعيد التنفيذي:

التعليم من  ال�ساملة لتح�سني  الوزارة يف تطبيق الإ�سرتاتيجية   بداأت 

اجل حت�سني نتائج الطلبة، والتي ت�سمل: 

للتعلم  للطلبة  املتاح  الوقت  زيادة  خالل  من  للتعلم  الفر�س  • زيادة 
لطلبة  املدر�سي  الزمن  حت�سني  برنامج  تنفيذ  يف  البدء  خــالل  من 

املرحلة الثانوية.. 

املهنية  املعلمني  بكفاءة  • الرتقاء 
اجليدة  والإدارة  الالزم  الدعم  على  مدر�سة  كل  ح�سول  �سمان   •

ل�سمان فعاليتها يف املجتمع.

نتائج  التفاوت يف  وتقليل  الدولية  املقارنة  مل�ستوى  باملعايري  • لرتقاء 
الطالب واملدار�س.

للمدار�س. املقدم  الدعم  بتح�سني  الوزارة  يف  التميز  ثقافة  • متكني 

اعتدال هرم التحسين

الكلمة شراع

ه�صام بن عبدالعزيز اآل خليفة 

رئي�س التحرير
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اجلاللة  �ــســاحــب  حــ�ــســرة 

اآل  عي�سى  بــن  حــمــد  املــلــك 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

ف�سمل  ورعـــاه،  اهلل  حفظه 

برعايته الكرمية الحتفال الذي اأقيم مبنا�سبة 

العيد الوطني املجيد ململكة البحرين، والذكرى 

الثالثة ع�سرة لتويل جاللة امللك مقاليد احلكم، 

وذلك بجامعة البحرين، بح�سور �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 
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بمناسبة الزيارة الكريمة إلى جامعة البحرين

جاللة الملك المفدى 
يعلن عن وقف الشيخ 

عيسى بن سلمان 
التعليمي، ويدعم 

إنشاء واحة الملك حمد 
للعلوم والتكنولوجيا.

ويشكر الروح
الوطنية الطيبة التي

تميز بها المتطوعون
في التعليم

1

تفضل
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صورة الملك بجامعة البحرين 
بمناسبة العيد الوطني / عهود

الوزراء املوقر، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الثاين لرئي�س 

باإلقاء  املفدى  امللك  تف�سل جاللة  وقد  الــوزراء، هذا  جمل�س 

الرحيم الرحمن  اهلل  ب�سم   : ن�سها  هــذا  ال�سامية،   الكلمة 

ـــى  عـــل والـــــــ�ـــــــســـــــالم  والـــــــ�ـــــــســـــــالة  هلل،  احلـــــــمـــــــد 

واله. ومـــــــن  ـــه  ـــحـــب و�ـــس ــــــــه  اآل ــــى  ــــل وع اهلل،  ـــــول   ر�ـــــس

وبــــــركــــــاتــــــه،  اهلل  ـــــــة  ورحـــــــم عــــلــــيــــكــــم   الــــــ�ــــــســــــالم 

الغالية،  البحرين  ململكة  املجيد  الوطني  بالعيد  اليوم  نحتفل 

بهيئة  الكاملة  الع�سوية  نيل  على  عامًا  واأربعني  واحد  مبرور 

ما  م�ستذكرين  ع�سر،  الثالث  جلو�سنا  وعيد  املتحدة،  الأمم 

وطنا  بنوا  فقد  جليل،  اإرث  من  واأجدادنا  اآبائنا  من  اإلينا  اآل 

اآمنًا مطمئنًا، قائمًا على املحبة والت�سامح والعتدال، و�ستبقى 

بني  والت�سامح  واحلريات  واملوؤ�س�سات  القانون  بلد  البحرين 

املجيد،  الوطني  عيدنا  واإن  والــثــقــافــات.  الأديــــان  خمتلف 

ود�ستورية  �سيا�سية  نه�سة  من  بالدنا  يف  حتقق  ملا  عيد  هو 

م�ستقلًة يف  دولًة  البحرين  تاأ�سي�س  منذ  وتنموية،  واقت�سادية 

اأكرث من  قبل  اأي  1783م،  الفاحت رحمه اهلل عام  عهد جدنا 

 قرنني من الزمان كدولة عربية م�سلمة، حتى عهدنا احلا�سر.
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لتكرمي  املجيد  الــيــوم  هــذا  اخــرتنــا  الــعــادة،  وكــمــا جــرت 

الرتبية  �سلك  حياتهم يف  اأفنوا  املخل�سني، ممن  املواطنني 

حيث  اجلــامــعــة،  هــذه  يف  لتكرميهم  وح�سرنا  والتعليم، 

متّيزت البحرين بريادتها العلمية، وقطعت �سوطًا كبريًا يف 

التعليم الأ�سا�سي للجميع ، وتوفري اأف�سل اخلدمات الرتبوية 

ومقدرين  �ساكرين  املجتمع.  اأفــــراد  جلميع  والتعليمية 

هذه  يف  املتطوعون  بها  متيز  التي  الطيبة  الوطنية  الــروح 

الرتبوي  التطوعي  بدورهم  قيامهم  واإن  ال�سريفة،  املهنة 

لوحة  يف  املوقف  هــذا  لهم  �ُسجل  وقــد  ين�سى،  لن  الوطني 

املواطنني  اليوم  نكرم  كما  النبيلة،  التعليم  ملهنة  ال�سرف 

والإخال�س. الــولء  كل  لوطنهم  قدموا  الذين  الآخــريــن، 

با�سم  لوقف  تخ�سي�سنا  عن  نعلن  فاإننا  املنا�سبة  وبهذه 

ال�سيخ  الوالد  ال�سمو  �ساحب  تعاىل  اهلل  ــاإذن  ب له  املغفور 

لرعاية  ـــراه،  ث اهلل  طيب  خليفة،  اآل  �سلمان  بــن  عي�سى 

العليا،  والدرا�سات  اجلامعية  للدرا�سة  املحتاجني  الطلبة 

اأول  وهــو  واملــعــرفــة،  بالعلم  م�ستقبلهم  �سمان  اأجـــل  مــن 

املواطنني،  جميع  يخدم  البحرين  مملكة  يف  موحد  وقــف 

و�سوف  والثقافات،  واملــذاهــب  ـــان  الأدي بني  التفريق  دون 

اأ�سحاب  الأفا�سل من  وال�سيدات  الرجال  نخبة من  ننتدب 

على  لالإ�سراف  والأوقــــاف،  اخلريية  الأعــمــال  يف  اخلــرة 

هذا الوقف، وتنمية موارده، وتوجيهه خلدمة طلبة العلم .

اإىل  اجلميع  ندعو  العزيز،  الوطني  اليوم  هذا  ويف  ختامًا، 

امل�سي قدمًا والجتهاد يف طريق الإجناز وموا�سلة البناء يف 

واإنه  الكرام.  املواطنني  لرفاهية  املجالت، حتقيقًا  خمتلف 

لي�سعدنا ما نراه من توا�سل بني موؤ�س�سات جمتمعنا املدين 

مبا يعود باخلري على اجلميع، فا�ستمرارية التوا�سل، وطرح 

الوطني،  التوافق  على  واحلر�س  ب�سفافية،  الــروؤى  خمتلف 

كان ول زال ميزة بحرينية خال�سة ، دون اأي تدخل خارجي، 

م�سيدين برجالنا يف قواتنا امل�سلحة، وقوى الأمن، واحلر�س 

الوطني الذين هم على ا�ستعداد دائم لتوفري املناخ املالئم 

ومواجهة  وال�ستقرار،  الأمــن  بتحقيق  والتطوير،  للتنمية 

. اجلميع  على  والنفع  باخلري  يعود  مبا  التحديات،  جميع 

خلــدمــة  ـــــاكـــــم  واإي يـــوفـــقـــنـــا  اأن  تــــعــــاىل،  اهلل  ـــاأل  ـــس ـــ� ن

يحفظ  واأن  ــوبــنــا،   قــل بــني  يــوؤلــف  واأن  ــا،  ــن ووطــن ديــنــنــا 

ــع جمـــيـــب الــــدعــــاء .  ــمــي ــس ــــــه � ـــيـــة، اإن ـــغـــال ــنــا ال ــكــت ممــل

عليكم  وال�سالم  بخري،  واأنــتــم  عــام  وكــل  للجميع،  تهانينا 

ورحمة اهلل وبركاته.

ثم تف�سل جاللة العاهل املفدى بتوزيع الأو�سمة على املكرمني.

رئي�س  جناحي،  حممد  اإبراهيم  الدكتور  األقى  ذلــك  بعد 

فيها:  ــال  ق املــكــرمــني  عــن  نيابة  كلمة  الــبــحــريــن،  جامعة 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�سيدي ح�سرَة �ساحِب اجلاللِة امللِك حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكِة البحرين ، حِفظُه اهلُل... واأداَم عزَّ ُملكه،،

اأ�صحاَب ال�صموu واملعايل وال�صعادة،،

احل�صور الكراِم،،

وبــــــركــــــاُتــــــه،، اهلِل  ــــــُة  ــــــم ورح عـــلـــيـــكـــْم  الـــــ�ـــــســـــالُم 

مرحبًا  ــبــني،  ُمــرحِّ اجلــاللــِة،  �ساحَب  �سيدْي  بــَك  مرحبًا 

ــــدًا،  ــوِب اأهــــِل الــبــحــريــن الــطــيــبــنَي دومــــًا واأب بــكــم عــلــى قــل

ل�سباِب  املعرفِة  بوابِة  و  العلِم  �سيدْي يف �سرِح  بكْم  ومرحبًا 

البحريِن، الذي مدْدمُتْ لُه يَدكُم البي�ساَء، بالأبّوِة والعطاِء، 

والعلماِء،  للعلِم  الدائمِة  برعايِتكُم  وِعلمًا،  ُحبًا  لتن�ساَب 

لها. جاللِتكم  برئا�سِة  فِة  املت�سرِّ احلبيبِة،  جامعِتكُم  يف 

الوطنيَة  املنا�سبَة  اجلــاللــِة  �ساحَب  يــا  الــيــوَم  نعي�ُس  واإذ 

جلو�ِس  عيِد  وذكرى  املجيِد،  الوطنيِّ  العيِد  ذكرى  الأغلى، 

جاللِتكم، ومروِر واحٍد واأربعنَي عامًا على ع�سويِة البحريِن 

املنا�سباِت  هــذه  ُيعيَد  اأن  اهلل  ن�ساأُل  املــتــحــدِة،  الأمِم  يف 

وطنًا،  لكم  ُيدمَيها  و  لها،  ويحفَظكم  دومــًا،  البحريِن  على 

�ساحُب  و�سيدي  عام  كل  كرميًا.  عزيزًا،  ــدًا،  مــوحَّ �سيدًا، 

حال. واأهـــداأِ  بــاٍل  اأهــنــاأِ  على  ال�سعيدُة  ومملكُتُه  اجلــاللــِة 

�صيدي �صاحَب اجلاللة،،

الغرِّ  واأجــداِدكــم  اآباِئكم  ُملُك  لكم  اآَل  اأَن  منُذ  علمُتمونا، 

علمُتمونا  واأمانًة،  وديعًة  الأخياِر،  خليفَة  اآِل  من  امليامنِي، 

واإمنا  د،  ـــردَّ ُي �ِسعاٍر  َد  جمـــرَّ لي�س  الــوطــِن  حــبُّ  يــكــوُن  كيف 

واملحبة. بــالــعــلــِم  لــبــلــوِغــِه  ُيــ�ــســعــى  وهــــدٌف  ـــْد،  ميـــهَّ درٌب 

ُملِكُكُم  مفاتيِح  من  ِمفتاحًا  كانت  التي  املحبِة  كلمَة  اإنَّ 

التليِد، قد ر�سمْت دربًا لأبناِء البحريِن و بناِتها. اإن الوحدَة 

على  اإ�سراِركم  عر  �َس  تكرَّ ُمهيب،  ملكٌي  م�سعًى  الوطنيَة، 

على  البحرين  اأهُل  يظلَّ  اأن  على  واحلر�ِس  التنوِع،  احرتاِم 

ينُبُذون  امل�سرتكِة،  الوطنيِة  باجلوامِع  وت�سبُّثهم  َفهِمهم، 

التَّهُلكِة. اإىل  وال�سعوِب  بــالأوطــاِن  تـــوؤدي  التي  ــوارَق  ــف ال

اململكة،  البحريُن  تظلَّ  اأن  اجلاللِة،  �ساحَب  يا  نعاهُدكم 

بطموحاِتكم  يزهو  ــذي  ال الــوطــَن  الأخـــوي،  احلــبِّ  مملكة 

والت�سرُذِم،  التع�سبِّ  ونــبــِذ  ِة،  والــعــزِّ الزدهــــاِر  لتحقيق 

وبوابًة  وُدّرتـــــِه،  الــعــربــيِّ  اخلــلــيــِج  مــنــارَة  البحريُن  لتظلَّ 

 ، ال�سفِّ ووحــدِة  الكلمِة  جلمِع  العربيِة  الأمــِة  بــوابــاِت  من 
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الفا�سلة. واحلياِة  التعدديِة  و  احلريِة  يف  ُيحتذى   ومنوذجًا 

�صيدي �صاحَب اجلاللة،،

كما عودمُتونا دومًا، و اأنتْم اأهُل ال�ُسنِن احل�سنِة ، وواحَدُتها، 

ــاِء الــوطــِن الــذيــن اأبــدعــوا، واأعطوا،  ــن تــكــرمُي نــفــٍر مــن اأب

بني  باملثوِل  يت�سرفوَن  واإذ  ولــقــيــادِتــِه،  للوطن  واأخل�سوا 

معايْن  باأ�سمى  لكم  اًل  حممَّ اأقــُف  فاإنني  جاللِتُكم،  يــدْي 

اأخوتي  جميِع  من  مرفوعًة  ــولِء،  ال ــاِت  اآي واأخل�سِ  املحبِة، 

يناُلهْم  الــذيــن  مــات،  واملــكــرَّ ــوَم  ــي ال املــكــرمــنَي  واأخـــواتـــي 

وهم  العميم،  اخلــرُي  وهــذا  العظيِم،  الــ�ــســرُف  هــذا  الآَن 

به  يفاخروَن  ما  الكرميتنِي  جاللِتُكُم  يــدْي  من  يت�سلَّموَن 

كلَّ  يحفز  وما  العطاِء،  املزيِد من  اإىل  يدفعهم  وما  الدهَر، 

اإليه. و�سلوا  ما  اإىل  للو�سوِل  ُجْهِدِه  م�ساعفِة  على   مواطٍن 

�صيدي �صاحَب اجلاللة،،

يف كلِّ عيٍد وطنيٍّ لنا من الِب�سارات ما يجعُلنا اأكرَث التحامًا 

خطاِب  اإىل  بال�ستماِع  ُب�سرانا  والــيــوَم  جاللِتُكم،  بقيادِة 

حمد  امللِك  »واحــِة  اإن�ساِء  بدعِم  ال�سامي  والأمــِر  جاللِتُكم، 

ا�سِم جاللِتكُم،  تت�سرُف بحمِل  التي  والتكنولوجيا«.،  للعلوِم 

تطويِر  على  و�ستعمُل   ، العلميِّ للبحِث  الَعناَن  �سُتْطِلُق  والتي 

بالتعاوِن  ـــَك  وذل املتقدمة،  ــِة  الأكــادميــي ــرامــِج  ال وطـــرِح 

واجلامعاِت  البحِث  مراكِز  مع عدٍد من  والتواأمِة  وال�سراكِة 

العامليِة، وبيوتاِت اخلرِة العريقِة على م�ستوى العامل، لتبقى 

 مملكُة البحريِن منارًة ُت�سعُّ ِعلمًا، وتقدمًا، وح�سارًة، وعطاًء.

جامعِتُكم  يف  واأنــتــم  �سيدي،  والعــتــزاُز  الفخُر  ــوؤُين  وميــل

اأن  الأعــلــى،  رئي�َسها  جاللِتكم  بكوِن  تعتزُّ  التي  الوطنيِة، 

 ، الرتبويِّ احلقِل  يف  والعاملنَي  واأِهلِه،  الوطِن  با�سِم  اأُ�سيَد 

التي  ال�سامية،  امللكيِة  امَلكرمِة  لهذِه  والتقديِر  المتناِن  بكل 

�سلماَن  بــْن  عي�سى  وقــِف  باإن�ساِء  جاللِتكم  اأمــُر  يج�سُدها 

درا�سِتِهم  ملوا�سلِة  وم�ساعدِتهم  الطلبِة  لدعِم  التعليمٍي، 

ذلَك  واإنِّ  الحتياجاِت اخلا�سِة،  ذوو  فيهم  اجلامعيِة، مبن 

اأموِرهم. واأولياِء  الطلبِة  على  واأبَلُغُه  الأثِر  اأكُر  لُه   �سيكوُن 

ــــــــة،، ــــــــالل  �ــــــســــــيــــــدي حـــــــ�ـــــــســـــــرَة �ـــــــســـــــاحـــــــِب اجل

جامعُتكم  لتظلَّ  ـــاِء،  والإب العزِة  وطــَن  الــوطــُن،  هــذا  ليظلَّ 

ــاٍت،  ــنَي ومــوظــف يـــا �ــســيــدي طـــالبـــًا، وطـــالـــبـــاٍت، ومــوظــف

جامعًة  دومـــًا،  الــركــِب  طليعِة  يف  تدري�ٍس  هيئِة  واأعــ�ــســاَء 

امللِك! جــاللــُة  عــا�ــَس  والإجنـــــاَز.  والــنــمــاَء  احلــريــَة   تن�سُد 

ـــا  ـــه ـــِلِ ـــدي، وعـــلـــى اأه ـــي ـــس ـــِن � ـــحـــري ـــب و�ـــــســـــالٌم عـــلـــى ال

وبـــركـــاُتـــه. والـــ�ـــســـالُم عــلــيــُكــم ورحـــمـــُة اهلِل  ــنَي،  ــب ــطــي  ال

ثم ت�سرف جمل�س اأمناء اجلامعة، وجمل�س اجلامعة، وجمل�س 

الطلبة، وعدد من طلبة جامعة البحرين، واملتطوعون الذين 

اإىل  قدموا  حيث  والتعليم،  الرتبية  بــوزارة  بالعمل  التحقوا 

املنا�سبة. بهذه  والتريكات  التهاين  اآيــات  اأ�سمى   جاللته 

هذا وقد �سملت قائمة املكرمني كاًل من :

 �ــــســــعــــادة الـــ�ـــســـيـــد �ـــســـلـــمـــان بــــن عــيــ�ــســى بــــن هــنــدي

خليفة  اآل  �ـــســـلـــمـــان  بـــــن  اأحـــــمـــــد  الـــــركـــــن   الـــــلـــــواء 

ـــــــداهلل بـــــهـــــزاد ـــــــركـــــــن يـــــو�ـــــســـــف عـــــــب ــــــــواء ال ــــــــل  ال

ـــــــن احلــــــ�ــــــســــــن ـــــــس  الـــــــــــــــلـــــــــــــــواء طـــــــــــــــــــــارق حـــــــ�

املـــــري ــــل  حــــوي عـــبـــد اهلل  ــــر  جــــاب الـــــركـــــن  ـــد  ـــعـــمـــي  ال

ـــــي �ـــــســـــقـــــر الـــنـــعـــيـــمـــي ـــــل  الـــــعـــــمـــــيـــــد الــــــــركــــــــن ع

اهلل عــــــــبــــــــد  عــــــــيــــــــد  ريــــــــــــا�ــــــــــــس  ـــــــد  ـــــــعـــــــمـــــــي  ال

خليفة اآل  مبارك  بن  �سعود  بن  العزيز  عبد  الركن   العميد 

الرميثي اهلل  عبد  يو�سف  خالد  مهند�س  الــركــن   املــقــدم 

ـــــور اإبــــــراهــــــيــــــم حمــــمــــد اأحــــــمــــــد جـــنـــاحـــي ـــــت ـــــدك  ال

 املـــــهـــــنـــــد�ـــــس اأحـــــــمـــــــد عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز اخلـــــيـــــاط

ــــس ــــ� ــــي ــــــــح خــــم ــــــــال ـــــــد عـــــــــــــــــــارف �ــــــــس ـــــــي ـــــــ�ـــــــس  ال

ــــق ــــن ــــوع ـــــــــورة عـــــائـــــ�ـــــســـــة مـــــــــبـــــــــارك ب ـــــــــدكـــــــــت  ال

خليفة اآل  حـــمـــد  بــــن  اإبــــراهــــيــــم  بــــن  نــــــواف   الــ�ــســيــخ 

العلوي ــر  ــا�ــس ن ــــــرزاق  ال عــبــد  ــز  ــزي ــع ال عــبــد   املــهــنــد�ــس 

جـــفـــن حمـــــمـــــد  اهلل  عـــــبـــــد  �ـــــســـــوقـــــي   املـــــهـــــنـــــد�ـــــس 

ــــــد �ـــــســـــعـــــيـــــد حمـــــــمـــــــد الـــــفـــــيـــــحـــــاين ــــــي ــــــس ــــــ�  ال

 الـــــــ�ـــــــســـــــيـــــــدة بـــــــــــدريـــــــــــة يـــــــو�ـــــــســـــــف اجلــــــيــــــب

ـــــــو ـــــــــي كـــــــان ـــــــة عـــــــــل ـــــــفـــــــي ـــــــــدة �ـــــــس ـــــــــي ـــــــــس ـــــــــ�  ال

ـــــر ـــــا�ـــــس ـــــن ـــــى ال ـــــس ـــــ� ــــــــب عـــــي  الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور وهــــــــي

ــــــم الـــــهـــــا�ـــــســـــمـــــي ــــــس ــــــــور عــــــــلــــــــوي هــــــا� ــــــــت ــــــــدك  ال

اهلل ـــــــد  عـــــــب ــــــــــد  اأحــــــــــم ـــــــــور حمـــــــمـــــــد  ـــــــــت ـــــــــدك  ال

غــــلــــوم اهلل  عــــــبــــــد  اإبــــــــراهــــــــيــــــــم   الــــــــدكــــــــتــــــــور 

ـــــو�ـــــســـــي ــــــــــورة مـــــــنـــــــى حمـــــــمـــــــد الـــــبـــــل ــــــــــدكــــــــــت  ال

ــــريي ــــس ــــ� ــــع ـــــــور حمـــــمـــــد اإبــــــــراهــــــــيــــــــم ال ـــــــدكـــــــت  ال

ــــفــــرا ــــح ال ــــال ـــان �ــــس ـــم ـــي ـــل ـــس ـــة � ـــكـــي  الأ�ــــــســــــتــــــاذة مـــل

ـــــــــن �ـــســـمـــ�ـــس ـــــن ب ـــــس ــــــد حـــــ� ـــــــــاذ حمــــــم ـــــــــت ـــــــــس  الأ�

 الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور حمـــــــمـــــــد عـــــــلـــــــي الأنـــــــــ�ـــــــــســـــــــاري

ــــد اهلل ــــد الــــلــــطــــيــــف عــــب ــــم عــــب ــــد�ــــس عــــا�ــــس  املــــهــــن

ــــي ــــوطــــن  املـــــهـــــنـــــد�ـــــس عـــــبـــــا�ـــــس عـــــلـــــي اأحـــــــمـــــــد ال

ــــــــــــــــــادل حــــــــجــــــــي اإبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم  الـــــــ�ـــــــســـــــيـــــــد ع

ــــــــــد اخلـــــــاجـــــــة ــــــــــا اأحــــــــــم ــــــــــري ـــــــــور زك ـــــــــت ـــــــــدك  ال

ـــــــم املــــــوؤيــــــد ـــــــراهـــــــي ــــل اإب ــــي ــــد عـــــــــــادل خــــل ــــي ــــس ــــ�  ال

Altarbiya Magazine 35.indd   11 7/2/13   1:09:32 PM



الرتبية - الــعــدد 35 - يـونـيـو 2013م 12

الـــــ�ـــــســـــيـــــد عــــــــدنــــــــان نــــــــــور الــــــــديــــــــن بـــ�ـــســـيـــ�ـــســـو

ــــن كــــمــــال ــــس ـــــــم حــــ� ـــــــي ـــــــراه ــــن اإب ــــس الــــ�ــــســــيــــد حــــ�

ـــــكـــــوهـــــجـــــي الــــــ�ــــــســــــيــــــد حمــــــــمــــــــود هـــــــا�ـــــــســـــــم ال

ــــــس ــــــا� ن اهلل  ــــــــد  عــــــــب غـــــــــــــــــــازي  ـــــــد  ـــــــي ـــــــس ـــــــ� ال

ــــــور حمـــــمـــــد اأمـــــــــــني يـــــو�ـــــســـــف الــــعــــو�ــــســــي ــــــدكــــــت ال

ـــــواحـــــد حمـــمـــد الأحــــمــــد ـــد ال ـــدة فـــاطـــمـــة عـــب ـــي ـــس ـــ� ال

الـــــــفـــــــائـــــــز اأحــــــــــــمــــــــــــد  رمي  الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــورة 

الهاجري الــهــرمــ�ــســي  ـــال  امل اإبـــراهـــيـــم  مـــرمي  الـــدكـــتـــورة 

الــــــــ�ــــــــســــــــيــــــــدة كـــــــــرميـــــــــة ظـــــــــاهـــــــــر زيـــــــــــــــداين

ــــم  اإبــــراهــــي حمــــمــــد  ــــ�ــــســــالم  ال عــــبــــد  اأول  ــــل  ــــوكــــي ال

الوكيل اأحمد ح�سن عبد اهلل �سالح.

وزير الرتبية يوؤكد:

عناية خاصة من جاللة 
الملك المفدى بالتعليم .

جامعة البحرين هي الحاضنة 
العلمية والوطنية لشباب 

البحرين.

موؤمترا  ــام  اأق قد  والتعليم  الرتبية  وزيــر  كــان  جانبه  ومــن 

�سحفيا قبل يوم من الزيارة، بح�سور رئي�س اجلامعة،  قال 

يف بدايته:

- »اأ�سعد الأوطان واأكرثها حظًا، هي التي ي�سارك ال�سباب 

املجربني،  الآبــاء  جانب  اإىل  التجديد،  على  وباإ�سرار  فيها 

لأنهم ميثلون بذلك الر�سيد وال�سمانة للتعامل مع حتديات 

ما  وهــذا  الكاملة  امل�سئولية  �ساعة  تــدق  عندما  امل�ستقبل، 

امللك  جاللة  كلمات  مــن  البحرين«.  �سباب  مــن  اأنــتــظــره 

املفدى.

- هكذا خاطب جاللة امللك املفدى �سباب البحرين و�ساباته 

قبل �سنوات قليلة، يف نداء من القلب، موؤكدا على ما يحظى 

به ال�سباب من عناية كبرية من لدن جاللته - يحفظه اهلل.

جاللة  هو  ها  املو�سولة،  والرعاية  العناية  لهذه  وتاأكيدًا   -

الوطنية،  جامعتنا  بزيارة  يتف�سل   - اهلل  يحفظه   - امللك 

جامعة البحرين .

ثانيا: اأهمية هذه الزيارة ودللتها:

- لي�ست املرة الأوىل التي يتف�سل فيها جاللة امللك املفدى 

بزيارة اجلامعة، فقد �سبق له اأن زارها يف اأكرث من منا�سبة، 

وها هو ي�سرفها بالزيارة جمددا.

ملاذا جامعة البحرين حتديدا؟

- جامعة البحرين باعتبارها رمزا للوحدة الوطنية وحا�سنة 

لها )يتج�سد فيها تالقي �سباب البحرين من كافة الأطياف 

واملناطق، فهي بذلك احلا�سنة الوطنية الأكرث اأهمية(

- اجلامعة هي احلا�سنة العلمية والرتبوية والثقافية ل�سباب 

يف  فهي  والطموح،  والعلم  القيم  فيها  تتج�سد  البحرين، 

لبناء  ال�سباب  النهاية م�ستقبل البحرين، فالتعويل هو على 

التنمية.

- اللقاء غدا �سوف يجمع جاللة امللك املفدى بجيل ال�سباب 

الطموح، وبجيل الرواد الذي خدم الوطن، والر�سالة هنا يف 

تكامل جهود الآباء مع جهود الأبناء، جيال بعد جيل، ونقل 

امل�سعل اإىل اجليل اجلديد.

ثالثًا: مكرمات جاللة امللك على اجلامعة وطلبتها:

رئا�صة اجلامعة: 

التذكري باجلانب املعنوي، وهي الأهم، فجاللته هو الرئي�س 

الأعلى للجامعة، مما يعطيها مكانة رفيعة، ويحمل منت�سبيها 

م�سوؤوليات هامة وكبرية.

الزيارات التاريخية:

تاأكيدا  مــرة  كل  يف  اجلامعة  اإىل  امللك  بــزيــارات  التذكري 

على اهتمامه بال�سباب، وتعويله عليه، واإميانه باأن م�ستقبل 

البحرين هو يف هذا ال�سباب.

تخفي�ض الر�صوم:

من مظاهر العناية امللكية ال�سامية باجلامعة وطالبها تف�سل 

جاللته حفظه اهلل بتخفي�س الر�سوم الدرا�سية يف اجلامعة 

يدفعه  ما  اأن  درجــة  اإىل  م�سبوق،  وغــري  جــدا،  كبري  ب�سكل 

الطلبة حاليا هو اأقل من 10% من الر�سوم احلقيقية.

 توفري املوا�صالت املجانية للطلبة: 

وي�ستفيد منها اأكرث من �سبعة اآلف طالب وطالب )وهو اأمر 

غري موجود يف دول اأخرى(.

�صندوق الطالب:

الذي يوفر حاليا اإعفاء كامال من الر�سوم الدرا�سية للطلبة 

غري املقتدرين )اأكرث من 2700 طالب وطالب(.

رابعًا: الإعالن عن امل�صروعني اجلديدين:

ي�سرفني يف هذه املنا�سبة الإعالن عن امل�سروعني اجلديدين، 

بالإعالن عنهما  املفدى  امللك  يتف�سل جاللة  �سوف  اللذين 

خالل الزيارة الكرمية بجامعة البحرين:
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الأول: واحة امللك حمد للعلوم والتكنولوجيا:

هذا امل�سروع الذي تف�سل جاللة امللك باإطالق ا�سمه عليه، 

ودعمه، �سوف يتم اإن�ساوؤه داخل حرم اجلامعة يف ال�سخري، 

ويتاألف من ثالثة مكونات رئي�سية:

العلمية  الرامج  من  عــددا  تقدم  والتقنية،  للعلوم  اأ-كلية 

والتقنية اجلديدة واملميزة.

مراكز  مع  بالتعاون  بحثية،  برامج  ل�ست�سافة  مراكز  ب- 

العلمي  البحث  قاعدة  تطوير  بهدف  بحثية عاملية معروفة، 

التعليم  لتطوير  اجلديدة  التوجهات  �سياق  يف  اجلامعة،  يف 

العايل والبحث العلمي ) �سمن الإ�سرتاجتية الوطنية لتطوير 

التعليم العايل التي ت�سمنها برنامج عمل احلكومة(، لتكون 

هذه املراكز حا�سنة للبحث بكافة جوانبه.

العلمي،  البحث  متويل  يف  ت�سهم  ا�ستثمارية  ف�ساءات  ج- 

مبا توفره من مردود مايل منا�سب وم�سجع، ليكون البحث 

يف  املوجودة  القت�سادية  واملوؤ�س�سات  اجلامعة  بني  �سراكة 

القطاعني احلكومي والأهلي.

الدرا�صات  لدعم  �صلمان  بن  عي�صى  وقف  الثاين: 

اجلامعية

 – يتف�سل جاللة امللك املفدى بالإعالن عن م�سروع علمي 

لها،  املحتاجني  للطلبة  اجلامعية  الدرا�سات  لدعم  تربوي، 

يوؤمن لهم متويل  مبن فيهم ذوو الحتياجات اخلا�سة، مبا 

الدرا�سة اجلامعية، وهو وقف عي�سى بن �سلمان التعليمي.

وهذا اأمر لي�س بجديد على جاللته يحفظه اهلل ويرعاه، فهو 

يويل جل اهتمامه لينعم اأبناء البحرين باحلق يف التعليم يف 

كافة مراحله، ويتج�سد ذلك يف:

اأبناء  جلميع  ومــتــطــورة  كاملة  تعليمية  خــدمــات  توفري   -

ن�سبة  وفر  مبا  واملناطق،  املحافظات  خمتلف  يف  البحرين 

بح�سب  الأ�سا�سي،  التعليم  يف   %100 اإىل  ت�سل  متدر�س 

التقرير  اآخرها  )كــان  اليون�سكو،  عن  ال�سادرة  التقارير 

ال�سادر يف اأكتوبر 2012م(.

الت�سرب  واحلد من  الدرا�سة  الطلبة يف  ا�ستمرار  - �سمان 

)ن�سبته اأقل من ن�سف يف املائة %0،4(.

اإىل  ت�سل  بن�سبة  والإنـــاث،  الذكور  بني  امل�ساواة  �سمان   -

حوايل 99% بح�سب التقرير نف�سه.

- خف�س ن�سبة الأمية ) 2،46%(، وهي ن�سبة منخف�سة جدا 

باملقارنة مبعايري الدول املتقدمة.

الحتياجات  لـــذوي  املنا�سب  النظامي  التعليم  تــوفــري   -

اخلا�سة القادرين على التعلم، حيث مت دمج جميع الطلبة 

امل�سجلني على قوائم النتظار، وتوفري التعليم املنا�سب لهم، 

من خالل اأكرث من 300 معلم واخت�سا�سي تربية خا�سة.

ال�سنوات  خــالل  تتبواأ  البحرين  جعلت  جنــاح  ق�سة  هــذه 

العربي  ال�سعيدين  على  متقدما  مركز  الأخــرية   اخلم�س 

والدويل، بحيث �سنفت �سمن الدول ذات الأداء العايل يف 

حتقيق اأهداف التعليم للجميع.

وراء هذه الق�سة قيادة حكيمة موؤمنة بحقوق الإن�سان واأولها 

احلق يف التعليم، وموؤمنة باأن التقدم يبنيه ويحققه الإن�سان 

بالعلم والعمل.

ميكن يف هذا ال�سياق ا�ستعرا�س بع�س اخلدمات الإ�سافية، 

القيادة  من  الكرمي  الدعم  ظل  يف  ـــوزارة  ال توفرها  التي 

احلكيمة جلاللة امللك املفدى:

- توفري املوا�سالت املجانية  لـ 34 األف طالب وطالبة ، من 

خالل 660 حافلة، بتكلفة تتجاوز 3،5 مليون دينار �سنويا.

توفري الكتب املجانية جلميع الطلبة، بتكلفة تتجاوز 3 مالين 

دينار �سنويا.

- توفري الأجهزة املعينة التكميلية للطلبة ذوي الحتياجات 

الراحة  بو�سائل  ومدها  املدر�سية،  البيئة  وتطوير  اخلا�سة، 

الالزمة لتتنا�سب مع احتياجات هذه الفئة.

خام�صًا: اخلامتة:

نختم  املفدى،  امللك  جلاللة  م�سيئة  بكلمات  بداأنا  ومثلما 

كل  »اإن  ال�سباب:  يقول عن  بكلمات مماثلة جلاللته، حيث 

ما بذرناه من بذور اخلري والإ�سالح يف تربة البحرين خالل 

هذه الأعوام املا�سية، �سوف يجني ح�ساده باإذن اهلل جيل 

ال�سباب، فلمثل هذا فليعمل العاملون، حيث اإننا حري�سون 

كل احلر�س، على اأن ي�سعر �سباب البحرين بـ )فرح احلياة(، 

الذي هو حق طبيعي لنفو�سهم الغ�سة، واأن تعود البت�سامة 

اإىل وجوههم، التي هي وجه امل�ستقبل يف بالدنا، ولن ندخر 

كل  وجه  على  امل�سرقة  البت�سامة  هذه  ن�سر  اأجل  من  و�سعا 

�ساب بحريني وكل �سابة بحرينية«.

اخلدمات  على  ركز  البحرين،  جامعة  رئي�س  مداخلة  ويف 

التي تقدمها اجلامعة للطلبة، وعلى اإجنازاتها الأكادميية، 

وعلى تقدم ترتيب  البحرين عامليا اإىل 2700 من بني اأكرث 

من 24 األف جامعة يف العامل، والأربعني عربيا من بني مئات 

اجلامعات.

كما قّدم مداخلة الدكتور فوؤاد الأن�ساري �سرحًا موجزا عن 

واحة امللك حمد للعلوم والتكنولوجيا.
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بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

املفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

�سرح  اإىل  بــزيــارة  ــــاه،  ورع اهلل  حفظه 

ال�سمو  �ساحب  يرافقه  الوطني،  امليثاق 

نائب  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمــري  امللكي 

القائد الأعلى النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء حيث كان 

علي  بن  ماجد  الدكتور  �سعادة  جاللته  م�ستقبلي  مقدمة  يف 

النعيمي، وزير الرتبية والتعليم.

املدير  املهندي،  وال�سيدة خولة  والتعليم،  الرتبية  وزير  وقدم 

العام ل�سرح امليثاق الوطني، اإىل جاللة امللك املفدى عر�سًا 

ول�سائر  للطلبة  ال�سرح  يقدمها  التي  الرامج  عن  موجزًا 

التاريخ  يف  الرمزية  املعامل  اأهــم  اأحــد  باعتباره  الزائرين، 

تنظمها  التي  الزيارات  وخ�سو�سا  البحرين،  ململكة  املعا�سر 

وزارة الرتبية والتعليم للطلبة من خمتلف املراحل الدرا�سية 

املواطنة،  تربية  اإىل  الهادفة  امليدانية  الــزيــارات  اإطــار  يف 

وربط الأجيال اجلديدة بالرتاث احل�ساري والتاريخي ململكة 

املفدى.  امللك  جلاللة  الإ�سالحي  امل�سروع  ظل  يف  البحرين، 

اأ�سماء  يت�سمن  ال�سرح  هذا  اأن  الوزير،  �سعادة  اأو�سح  حيث 

جميع من �سوتوا على ميثاق العمل الوطني عام 2001م.

امللك  ملكتبة  املــوؤقــت  املــقــر  على  بــالطــالع  جاللته  قــام  ثــم 

وتفعيل  ن�ساطها  بدء  مبنا�سبة  ال�سرح،  داخل  الرقمية  حمد 

�سرح  اإىل  جاللته  وا�ستمع  العاملية،  املكتبات  مع  التفاقيات 

اإن�ساء  يف  البدء  �سبيل  يف  خطوات،  من  اإجنــازه  مت  ما  حول 

املقر اجلديد للمكتبة، وبراجمها امل�ستقبلية يف خدمة املعرفة 

والبحث يف مملكة البحرين، والذي ميكن الدخول من خاللها 

خمتلف  يف  واملــوجــودة  ــكــرتوين،  اإل عــنــوان  مليون   156 على 

املكتبات العريقة، والتي مت اإبرام مذكرات تفاهم معها. ويف 

مبا  اإعجابه  عن  املفدى  امللك  جاللة  اأعــرب  الــزيــارة  نهاية 

�ساهده يف �سرح امليثاق الوطني واجلهود الكبرية التي يبذلها 

امليثاق  �سرح  دور  تفعيل  �سبيل  يف  ال�سرح،  على  القائمون 

الوطني يف تعزيز روح الوحدة الوطنية. و�سكر جاللته جميع 

القائمني على هذا ال�سرح احل�ساري، الذي جاء لي�سكل اأحد 

اإن�ساء  اإن  وقال جاللته:  البحرين،  البارزة يف مملكة  املعامل 

لهو  ال�سرح  املوؤقت من خالل  ن�ساطها  وبدء  الرقمية  املكتبة 

اإ�سافة نوعية لأجيال  املكتبة من  به، ملا متثله هذه  نعتز  اأمٌر 

الرقمية،  املعرفة  اآفاق  من  توفره  وما  والدار�سني،  الباحثني 

متمنيا للجميع كل التوفيق وال�سداد.

املبادرة  بهذه  والتعليم  الرتبية  وزيــر  اأ�ساد  املنا�سبة  وبهذه 

بالزيارة  تف�سله  خــالل  من  املفدى،  امللك  جلاللة  الكرمية 

ل�سرح امليثاق الوطني ومكتبة امللك حمد الرقمية يف مقرها 

املوؤقت ، م�سريًا اإىل اأن هذا ال�سرح يعّد اليوم جزءًا من الذاكرة 

ووثائق  و�سور  معلومات  من  اأق�سامه  حتتويه  مبا  الوطنية، 

خ�سو�سًا  واملعا�سر،  القدمي  البحرين  مملكة  بتاريخ  تتعلق 

كل ما يج�سد الوحدة الوطنية ل�سعب مملكة البحرين. موؤكدا 

ال�سرح،  ــاإدارة  ب ت�سرفها  ومنذ  والتعليم  الرتبية  وزارة  بــاأن 

قامت باإعداد خطة لال�ستفادة من الإمكانيات التي يوفرها، 

والتي تتيح الطالع على املعلومات التي تربط الطلبة بتاريخ 

القادمة  الفرتة  يف  �سي�سهد  ال�سرح  اأن  اإىل  م�سريًا  وطنهم، 

بحوثهم  اإعداد  على  الطلبة  ت�ساعد  واأن�سطة،  فعاليات  اإقامة 

التطبيقية يف جمال تاريخ البحرين املعا�سر. 

اإىل  يهدف  الوطني  العمل  ميثاق  �سرح  اأن  بالذكر  واجلدير 

مظاهر  واإبـــراز  الوطني،  العمل  ميثاق  ــرار  اإق ذكــرى  تخليد 

وتوثيق  البحرين،  مملكة  به  تزخر  الذي  احل�ساري  الــرتاث 

الوحدة  اأ�س�س  وتر�سيخ  املجتمع،  بناء  يف  �سعبها  اإ�سهامات 

الوطنية.
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ح�سرة �ساحب اجلاللة عاهل البالد املفدى يقوم بزيارة اإىل �سرح امليثاق الوطني

حضرة صاحب الجاللة
عاهل البالد المفدى يقوم بزيارة إلى

صرح الميثاق الوطني
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بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

املفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

�سرح  اإىل  بــزيــارة  ــــاه،  ورع اهلل  حفظه 

ال�سمو  �ساحب  يرافقه  الوطني،  امليثاق 

نائب  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمــري  امللكي 

القائد الأعلى النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء حيث كان 

علي  بن  ماجد  الدكتور  �سعادة  جاللته  م�ستقبلي  مقدمة  يف 

النعيمي، وزير الرتبية والتعليم.

املدير  املهندي،  وال�سيدة خولة  والتعليم،  الرتبية  وزير  وقدم 

العام ل�سرح امليثاق الوطني، اإىل جاللة امللك املفدى عر�سًا 

ول�سائر  للطلبة  ال�سرح  يقدمها  التي  الرامج  عن  موجزًا 

التاريخ  يف  الرمزية  املعامل  اأهــم  اأحــد  باعتباره  الزائرين، 

تنظمها  التي  الزيارات  وخ�سو�سا  البحرين،  ململكة  املعا�سر 

وزارة الرتبية والتعليم للطلبة من خمتلف املراحل الدرا�سية 

املواطنة،  تربية  اإىل  الهادفة  امليدانية  الــزيــارات  ــار  اإط يف 

وربط الأجيال اجلديدة بالرتاث احل�ساري والتاريخي ململكة 

املفدى.  امللك  جلاللة  الإ�سالحي  امل�سروع  ظل  يف  البحرين، 

اأ�سماء  يت�سمن  ال�سرح  هذا  اأن  الوزير،  �سعادة  اأو�سح  حيث 

جميع من �سوتوا على ميثاق العمل الوطني عام 2001م.

امللك  ملكتبة  املــوؤقــت  املــقــر  على  بــالطــالع  جاللته  قــام  ثــم 

وتفعيل  ن�ساطها  بدء  مبنا�سبة  ال�سرح،  داخل  الرقمية  حمد 

�سرح  اإىل  جاللته  وا�ستمع  العاملية،  املكتبات  مع  التفاقيات 

اإن�ساء  يف  البدء  �سبيل  يف  خطوات،  من  اإجنــازه  مت  ما  حول 

املقر اجلديد للمكتبة، وبراجمها امل�ستقبلية يف خدمة املعرفة 

والبحث يف مملكة البحرين، والذي ميكن الدخول من خاللها 

خمتلف  يف  واملــوجــودة  ــكــرتوين،  اإل عــنــوان  مليون   156 على 

املكتبات العريقة، والتي مت اإبرام مذكرات تفاهم معها. ويف 

مبا  اإعجابه  عن  املفدى  امللك  جاللة  اأعــرب  الــزيــارة  نهاية 

�ساهده يف �سرح امليثاق الوطني واجلهود الكبرية التي يبذلها 

امليثاق  �سرح  دور  تفعيل  �سبيل  يف  ال�سرح،  على  القائمون 

الوطني يف تعزيز روح الوحدة الوطنية. و�سكر جاللته جميع 

القائمني على هذا ال�سرح احل�ساري، الذي جاء لي�سكل اأحد 

اإن�ساء  اإن  وقال جاللته:  البحرين،  البارزة يف مملكة  املعامل 

لهو  ال�سرح  املوؤقت من خالل  ن�ساطها  وبدء  الرقمية  املكتبة 

اإ�سافة نوعية لأجيال  املكتبة من  به، ملا متثله هذه  نعتز  اأمٌر 

الرقمية،  املعرفة  اآفاق  من  توفره  وما  والدار�سني،  الباحثني 

متمنيا للجميع كل التوفيق وال�سداد.

املبادرة  بهذه  والتعليم  الرتبية  وزيــر  اأ�ساد  املنا�سبة  وبهذه 

بالزيارة  تف�سله  خــالل  من  املفدى،  امللك  جلاللة  الكرمية 

ل�سرح امليثاق الوطني ومكتبة امللك حمد الرقمية يف مقرها 

املوؤقت ، م�سريًا اإىل اأن هذا ال�سرح يعّد اليوم جزءًا من الذاكرة 

ووثائق  و�سور  معلومات  من  اأق�سامه  حتتويه  مبا  الوطنية، 

خ�سو�سًا  واملعا�سر،  القدمي  البحرين  مملكة  بتاريخ  تتعلق 

كل ما يج�سد الوحدة الوطنية ل�سعب مملكة البحرين. موؤكدا 

ال�سرح،  ــاإدارة  ب ت�سرفها  ومنذ  والتعليم  الرتبية  وزارة  بــاأن 

قامت باإعداد خطة لال�ستفادة من الإمكانيات التي يوفرها، 

والتي تتيح الطالع على املعلومات التي تربط الطلبة بتاريخ 

القادمة  الفرتة  يف  �سي�سهد  ال�سرح  اأن  اإىل  م�سريًا  وطنهم، 

بحوثهم  اإعداد  على  الطلبة  ت�ساعد  واأن�سطة،  فعاليات  اإقامة 

التطبيقية يف جمال تاريخ البحرين املعا�سر. 

اإىل  يهدف  الوطني  العمل  ميثاق  �سرح  اأن  بالذكر  واجلدير 

مظاهر  واإبـــراز  الوطني،  العمل  ميثاق  ــرار  اإق ذكــرى  تخليد 

وتوثيق  البحرين،  مملكة  به  تزخر  الذي  احل�ساري  الــرتاث 

الوحدة  اأ�س�س  وتر�سيخ  املجتمع،  بناء  يف  �سعبها  اإ�سهامات 

الوطنية.
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الثامن  يوم  لليون�سكو  التنفيذي  املجل�س 

يومًا  عــام  كــّل  مــن  دي�سمر  مــن  ع�سر 

العربية، وذلك خالل دورته  لّلغة  عاملّيًا 

الـ190، التي انعقدت بني الثالث والثامن 

ع�سر من اأكتوبر 2012 مبقر املنظمة بباري�س. احتفلت منظمة 

مبقرها  »اليون�سكو«  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم 

عقد  الحتفال  وت�سمن  العربية،  للغة  العاملي  باليوم  بباري�س 

واآلية  الأخــرى«،  باللغات  العربية  اللغة  »عالقة  حول  ندوتني 

العربي  ال�سعر  اإلقاء  اإىل  اإ�سافة  العربية«  اللغة  ون�سر  دعم 

وحفل للمو�سيقى والغناء العربي، وعر�س لالأطباق التقليدية 

من كافة البلدان العربية.

لّلغة  »ما  التنفيذّي  املجل�س  اإدراك  ُمــرًزا  القرار  هذا  وجاء 

الإن�سان  ح�سارة  ون�سر  حفظ  يف  واإ�سهام  دور  من  العربية 

وثقافته«، خ�سو�سا واأّن اللغة العربية »هي لغة 22 ع�سوٍا من 

املنّظمة،  يف  ر�سمّية  لغة  وهي  اليون�سكو،  يف  الأع�ساء  الدول 

ويتحّدث بها ما يزيد عن 422 مليون عربّي، وي�ستخدمها اأكرث 

من مليار ون�سف من امل�سلمني«. وتاأتي هذه املقاربة يف �سياق 

اأو�سع نطاق بني  ما توؤّكده اليون�سكو من �سرورة التعاون على 

ال�سعوب من خالل التعدد اللغوي، والتقارب الثقايف واحلوار 

التاأ�سي�سي  امليثاق  يف  ورد  مــا  مــع  ين�سجم  مبــا  احلــ�ــســاري، 

قد  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأّن  اإىل  للمنظمة.وُي�سار 

باعتماد   1973 عام  يف  والع�سرين  الثامنة  دورتها  يف  قررت 

اللغة العربية �سمن اللغات الر�سمية، ولغات العمل املقررة يف 

اجلمعية العاّمة وجلانها الرئي�سية.

وعلى �سعيد مّت�سل، ونظرًا اإىل اأهّمية اللغة العربية، فقد اأقّر 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنّظمة  التنفيذي  املجل�س 

)الألك�سو( يف دورته الت�سعني حتديد غّرة مار�س من كّل عام 

اإعداد الرامج  يتّم من خالله  العربية،  اللغة  بيوم  لالحتفاء 

الدول  كــّل  يف  الوطني  امل�ستوى  على  الحتفالية  والفقرات 

وم�سمونا،  �سكاًل  اليوم  ذلك  اأن�سطة  تتنّوع  اأن  على  العربية، 

ويتّم تنظيم م�سابقات تربوية وعلمية واأكادميية.

وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأكــد  املنا�سبة،  وبهذه 

الرتبية والتعليم اأن اللغة العربية هويتنا.
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فاللغة العربية جزء من هويتنا العربية، بل عّلها اجلزء الأهم 

يف هذه الهوية، ومثلما الإ�سالم هويتنا الروحية، فاللغة العربية 

و�سعورنا  �سمرينا  يف  يتكامالن  وبذلك  الثقافية،  هويتنا  هي 

هذا  ومن  امل�ستقبل.  اإىل  ونظرتنا  طموحنا  يف  وحتى  وفكرنا 

املنطلق ننظر اإىل الإعالن عن تخ�سي�س يوم لالحتفال باللغة 

قوية  ولفتة  مهمة  حلظة  اأنه  على  العامل  �سعيد  على  العربية 

توؤكد ح�سور العرب على ال�سعيد الدويل، وح�سور هذه اللغة 

اللغوي هو  اأن احل�سور  الب�سر، وخ�سو�سا  احلية بني ماليني 

هي  اللغة  اأن  اأ�سا�س  على  وفكري،  ثقايف  ح�سور  احلقيقة  يف 

بهذه  م�سيدًا   ، ذاته  الوقت  والــروح يف  الوجدان  وهي  الفكر، 

لدعم  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  بجهود  املنا�سبة 

وتعزيز ا�ستخدام هذه اللغة والرتجمة منها واإليها، على �سعيد 

منظمة اليون�سكو وموؤمتراتها.

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  اإىل  ال�سياق  الوزير يف هذا  واأ�سار 

الدرا�سية،  املناهج  يف  اللغة  هــذه  مكانة  تعزيز  على  تعمل 

وطنية  هوية  وباعتبارها  والتعلم،  التعليم  اأداة  باعتبارها 

ال�سمويل،  بعدها  يف  املواطنة  تربية  روؤيـــة  �سمن  وقومية، 

واإجنازاته  برتاثه  والعتزاز  الوطن،  ح�سارة  يت�سمن  الذي 

الدائرة  ذلك  يف  مبا  املختلفة،  انتمائه  وبدوائر  الأمم،  بني 

الدرا�سية  املناهج  يف  القيم  منظومة  �سمن  وذلك  العربية، 

اللغة  اإن  حيث  خا�س،  بوجه  العربية  اللغة  ومناهج  عامة، 

هذا  اأ�سا�س  هي  ومكانتها  دورها  وتعزيز  وتطويرها،  العربية 

النتماء العربي، واأداته الأ�سا�سية، ولذلك تعمل الوزارة على 

القلوب  يف  مكانتها  وتعزيز  العربية،  اللغة  تدري�س  تطوير 

العربي  والتاريخ  العربية  الثقافة  باعتبارها حاملة  والنفو�س، 

الأ�سا�سية  الثوابت  مــن  يعد  اجلــانــب  هــذا  لأن  الإ�ــســالمــي، 

كما  الوطني،  البحرين  مملكة  انتماء  مرتكزات  ت�سكل  التي 

ومن  التعليم،   وقانون   البحرين،  مملكة  د�ستور  عليها  ن�س 

لتطوير  الوزارة حاليا من جهود  تبذله  ما  العناية  اأوجه هذه 

اأو من حيث  العربية، �سواء من حيث امل�سمون،  اللغة  مناهج 

طرق التدري�س، اأو القيم والأهداف القيمية التي ركزت على 

التو�سع  العربية، من خالل  الدائرة  اإىل  النتماء   تعزيز  قيم 

التي  الأدبية والثقافية والتاريخية،  اإدراج بع�س امل�سامني  يف 

تعزز هذا اجلانب، اإ�سافة اإىل ما هو قائم فعليا. و اإ�سافة اإىل 
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هذا التكري�س يف  املناهج الدرا�سية هنالك اأي�سا اهتمام وا�سع 

بتعزيز ح�سور وا�ستخدام اللغة العربية  يف الأن�سطة والرامج 

ال�سفية والال�سفية،  التي تكر�س هذا التوجه ب�سكل عملي. 

اإن خري �سبيل لإحياء اللغة العربية وتطويرها، واملحافظة على 

اأبناوؤها،  يحرزه  الذي  العلمي  التقدم  هو  العاملي،  ح�سورها 

يف  والتطوير  البحث  ميادين  يف  يحققونها  التي  والإجنــازات 

كافة املجالت.

اللغة  لتطوير  خطة  اأو�صع  عن  تعلن  الرتبية  وزارة 

العربية وتعزيزها.

اليون�سكو  من  كل  اأقّرتهما  الّلذْين  الحتفالني  مع  توا�سال 

من  مار�س  وغــّرة  دي�سمر،   18 يف  العربية،  باللغة  والألك�سو 

كّل عام، على التوايل، فاإّن وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة 

اأقّرت  اإداراتها ذات العالقة، قد  البحرين ممّثلة يف خمتلف 

واعتمدت جملة من الفعاليات الثقافية والتن�سيطية والإثرائية، 

التي تعّزز هذين الحتفالنْي. 

اإّنه ملن املهّم اأن يتحّول الهتمام باللغة العربية من �ساأن خا�ّس 

باملبا�سرين لل�ساأن الرتبوي اإىل ق�سية وطنية تبلغ ُبعدا عاّما.

واإّن م�سروعا مبثل هذا الطموح العايل ينبغي اأن ينطلق من:

املدر�سة  يف  الف�سحى  للعربية  الل�ساين  الواقع  ت�سخي�س   -

البحرينية، ويف املجتمع البحريني.

اأو  �سعف،  اأو  ق�سور،  من  يــرتاءى  ما  معاجلة  اآليات  و�سع   -

غياب للغة العربية يف املجالت احلياتية.

واإنه ملن املفيد اأن يتّم النتقال من احلديث النظري عن الدفاع 

والإجرائية،  العلمية  الأ�سباب  اتخاذ  اإىل  العربية،  اللغة  عن 

لتفعيل نه�سة اللغة العربية ب�سرف حمل الر�سالة الإ�سالمية، 

را�سخ  انتماًء  الأّمـــة،  اإىل  النتماء  وتكري�س  الهوية،  وحفظ 

اجلذور مت�سامي الأهداف، متطّلعا مل�ستقبل اأف�سل، قائما على 

متكني اللغة العربية يف جمالت كانت اإىل وقت قريب غريبة 

عنها؛ نعني العلوم احلديثة، والتكنولوجيا، والبحوث املخرية 

الدقيقة، دون اأن نن�سى �سرورة تطّور م�ستويات التعبري الأدبي 

والإعالمي والقانوين وال�سيا�سي والريا�سي والفّني....فاللغة 

العراقة  هــذه  عن  الدفاع  يتجاوز  اأن  ونريد  عريقة  العربية 

)باملعنى التاريخي ل التمجيدي( وا�سرتاتيجية قائمة الذات.

قطاع املناهج ومراجعات نوعية:

باأنه   اأو�سح قطاع املناهج بالوزارة   التوّجه،  توا�سال مع هذا 

على  ي�سع  اأن  �ساأنه  من  امل�سروع  هذا  يف  النخراط  اأّن  يرى 

ليوؤدي  عاتق كل طرف امل�سوؤولية احل�سارية املنوطة بعهدته، 

دوره الفاعل يف تفعيل هذا امل�سروع. ولعله من نافل القول اإننا 

ومن  العربية،  اللغة  عن  للدفاع  الوطني  امل�سروع  هذا  نتبّنى 

و�سع  اإن  فنقول  امل�سارحة،  اإىل  الإن�ساء  ننتقل من  اأن  املفيد 

اإىل  يحتاج  املجتمع  ويف  املدر�سية،  احلياة  يف  العربية  اللغة 

مزيد من التح�سني والتعزيز.

حتبيب الطلبة يف اللغة العربية

عقد  على  املناهج  قطاع  خــالل  مــن  الــــوزارة  وتعمل  هــذا،   

الرتبية،  ورجال  ني  املخت�سّ من  نخبة  حت�سره  علمي،  موؤمتر 

لتنظيم اأن�سطة ت�ستهدف ترغيب املتعّلمني  يف اللغة العربية، 

وحتبيبها اإىل نفو�سهم، يف �سبيل ت�سويق الطالب ملتعة التعليم، 

التعليمية  املــواد  و�سائر  واملطالعة،  والأدب  النحو  وتي�سري 

على  مــّدة  منذ  املناهج  اإدارة  عكفت  وقد  العربية.  اللغة  يف 

العربية  اللغة  منهج  وثيقة  ـــــــــــطـــــــــــّور، اإعـــداد  امل

منهج  تاأليف  يف  املبا�سرة  و�ستتم 

جديد ينبني على مقاربة تربوية 

ت�ستفيد من النظرّيات التعليمية 

احلــــديــــثــــة، ومـــــن طـــرائـــق 

وتوؤّكد  املبتكرة،  التدري�س 

والقيم  الوطنية  الأهــداف 

�سيتّم  الــتــي  ــة  ــل ــي الأ�ــس

�سياق  يف  ــزهــا،  ــعــزي ت

العربية،  اللغة  رعاية 

واإيالئها املكانة التي 

بو�سفها  ت�ستحّق، 

حمورّيا  عن�سرا 

عنا�سر  ــــن  م

ـــــــة  الـــــــهـــــــوّي

الـــوطـــنـــيـــة، 

ومـــــــــــــــــن 

ت  ا و د لأ ا

ـــــة يف  ـــــال ـــــّع ـــــف ال

التفاعل  وحتقيق  التوا�سل، 

احل�سارّي عربّيا وعاملّيا. 

املناهج على تفعيل  اإدارة  وعلى �سعيد مّت�سل، تعمل 

اللغة  اإتقان  م�ستوى  رفع  اإىل  يهدف  الذي  القرائية،  م�سروع 

باللغة  تتم�ّسك  النا�سئة  يجعل  مبا  وكتابًة،  ــراءًة  ق العربية: 

واأداًة  الهوّية،  مقّومات  من  رئي�سا  مقّوما  بو�سفها  العربية، 
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�ساحلًة للتعبري عن الذات، والتوا�سل مع العامل.

 اإ�سافة اإىل تفعيل م�سروع القرائية - وهو م�سروع 

طموح ومتعّدد الأبعاد - تعمل اإدارة املناهج على 

�سياغة الكتب املدر�سية املقّررة يف اللغة العربية 

ومكت�سبات  الإ�سالمية،  القيم  ُتراعي  �سياغًة 

على  مرّكزة  الوطنّي،  والنتماء  العربية،  الهوّية 

اإىل  اإ�ــســافــة  العربية،  والــهــوّيــة  الت�سامح  قيم 

من  العليا، مبا ميّكن  التفكري  العتناء مبهارات 

تغذية املجالت املعرفّية واملهارّية وال�سلوكّية بِقَيم 

واجتاهات واأن�سطة اإيجابية، ي�ستقيها الطالب من 

ّف وخارجه. بيئته املدر�سية املتكاملة، يف ال�سّ

م�صابقات وفعاليات للطلبة

هذا وتعمل الوزارة من خالل اأجهزتها املخت�سة 

على  العربية،  اللغة  بيوم  الحــتــفــال  �سياق  يف 

تنظيم عدد من الأن�سطة وامل�سابقات، �سعيا اإىل 

النا�سئة: )م�سابقات  لدى  اللغوّي  تنمية اجلانب 

وال�سعر:  واملقال،  الق�سرية،  والق�سة  اخلطابة، 

ــاًدا وحــفــًظــا(. ويــ�ــســارك يف هذه  ــس ــ� نــظــًمــا واإن

الأن�سطة وامل�سابقات الطلبة واملعّلمون واملهتّمون 

ون، �سعيا اإىل تنمية اجلانب اللغوي لدى  واملخت�سّ

النا�سئة، ومن بني هذه الفعاليات نذكر:

حّيز  بتخ�سي�س  املدر�سية،  الإذاعـــة  تفعيل   -

منا�سب لفعالية الحتفاء باللغة العربية يف طابور 

�سباح اليوم الأّول من مار�س.

مكتوبا  ا  ن�سّ يــقــراأ  طــالــب  لأف�سل  م�سابقة   -

بالعربية الف�سحى قراءة �سليمة.

اأو مقطع  اإلقاء ن�ّس �سعري،  الإلقاء:  - م�سابقة 

ــروط الإلـــقـــاء:  ــس مــن نــ�ــسّ مــ�ــســرحــّي ) وفـــق �

الأداء  ال�سحيح،  النطق  ال�سوت،  تنغيم  النر، 

ال�سفهي(.

- اأفــ�ــســل طــالــب ُمــرجتــل: قـــدرة الــطــالــب على 

الرجتال ال�سليم يف مو�سوع حمّدد.

- تاأ�سي�س ناٍد للغة العربية الف�سحى.

ن�ّس  اأو  قــ�ــســرية،  ق�سة  اأو  مــقــالــة،  كــتــابــة   -

�سعرّي.

- م�سابقات اإلكرتونية تفاُعلية، واألعاب حا�سوبّية 

عر  العربية،  بهوّيتهم  الطلبة  اعــتــزاز  لتغذية 

التن�سيط املتعّدد الو�سائط.

يعد ملف تطوير التعليم عنوانا من عناوين التنمية والتقدم ، وعنوانا 

البحرين  ململكة  القت�سادية  الروؤية  عنه  عرت  الــذي  للطموح  مهما 

البحرينيني  ح�سول  »�ــســرورة  على  تاأكيد  من  ت�سمنته  مبا  2030م، 

موا�سلة  ي�ستطيعون من خالله  التعليم،  من  م�ستوى ممكن  اأعلى  على 

احل�سول على املهارات املطلوبة لتحقيق طموحاتهم«.

ويف هذا ال�سياق عملت الوزارة من اأجل حتقيق اأف�سل حت�سيل اأكادميي 

للطلبة وتوفري اأف�سل بيئة مدر�سية، والرتقاء باأداء الوزارة، مبا ميكنها 

وقد  املن�سود،  التميز  لتحقيق  للمدار�س  الدعم  من  املزيد  تقدمي  من 

اأداء   حت�سني  برنامج  لتطبيق  الأولوية  باإعطاء  الإطــار  هذا  يف  عملت 

املدار�س.

البداية  الطموح منذ  الرنامج، كان  الوزارة تطبيق هذا  بداأت  عندما 

حتقيق  حت�سني نوعي وملمو�س يف الأداء، بح�سول مدار�س التجربة على 

العام  اجلــودة يف  ملعايري هيئة �سمان  وفقًا  اأدنــى،  ت�سنيف جيد كحد 

2014م، ولقد اأظهرت املراجعات بالفعل، ومنذ ذلك احلني اإىل اليوم، 

يف  التو�سع  مع  بالتوازي  الأداء  يف  حت�سن  وجــود  على  موؤ�سرات  وجــود 

تطبيق الرنامج وخا�سة بعد تعميمه.

الرتبية  وزارة  قامت  الــذي  املدار�س  اأداء   حت�سني  برنامج  حقق  لقد 

جميع  على  2013/2012م  الدرا�سي  العام  بدء  مع  بتعميمه  والتعليم 

بداية  اإىل  توؤ�سر  ايجابية  نتائج  التجربة،  حداثة  من  بالرغم  املدار�س 

حدوث تطور يف الأداء املدر�سي عامة، يف حماور التح�سني الأربعة، اإذ 

ميكن التاأكيد اليوم اأنه قد مت حتقيق حت�سينات كبرية يف عدة جمالت 

منذ البدء يف تنفيذ هذا الرنامج من اأبرزها: 

حت�سن التدري�س وعمليتي التعليم والتعلم يف املدار�س.

حت�سن نتائج الطلبة التح�سيلية.

حت�سن �سلوكيات الطلبة والن�سباط يف املدار�س.

تطوير املهارات القيادية لقادة املدار�س.

حت�سن العمليات داخل الوزارة مبا جعل اإدارتها اأكرث قدرة على التقييم 

وتقدمي الدعم وامل�ساندة للمدار�س..

يف  والتطوير  التجديد  يف  م�ستمرة  الـــوزارة  كــون  اإىل  بالإ�سافة  هــذا 

خمتلف املجالت الأخرى، ومنها على �سبيل املثال ن�سر« الثقافة العددية« 

املرحلة  يف  اهلل  باإذن  القادم  الدرا�سي  العام  من  بدءا  �ستنفذها  التي 

البتدائية، و يليها يف العام الذي يليه تطبيق �سيا�سة الثقافة القرائية 

لت�سمل  بعد ذلك جميع املراحل الدرا�سية على مدى ثالث �سنوات من 

بدء التطبيق، مما  �سيدفع مب�ستوى التح�سيل لدى الطلبة و �سينعك�س 

اإيجابا على اأدائهم يف اختبارات التيم�س يف امل�ستقبل باإذن اهلل.
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خالل المشاركة  في الدورة ٦٢ 
لمجلس المكتب الدولي للتربية بجنيف

 التوقيع على المرحلة الثانية
من تصميم مناهج التربية للمواطنة

وحقوق ا»نسان 
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وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 

البحرين  مملكة  وفد  والتعليم  الرتبية 

ــــدورة 62  املــ�ــســارك يف اجــتــمــاعــات ال

ملجل�س مكتب الرتبية الدويل يف جنيف، 

خالل الفرتة من 23 اإىل 25 يناير 2013م.

اجلل�صة الفتتاحية:

قام م�ساعد املدير العام ل�سئون الرتبية باليون�سكو با�ستعرا�س 

اأهم التحديات التي تواجه منظمة اليون�سكو يف هذه املرحلة 

الرتبية  مكتب  ومنها  املختلفة،  اأجهزتها  وكذلك  اجلديدة، 

الدويل بجنيف، بالرغم من اأهمية الأدوار التي ي�سطلع بها 

املكتب على ال�سعيد الدويل، موؤكدًا على احلاجة املا�سة لبذل 

املزيد من اجلهود لتعبئة املوارد املالية واإعادة تنظيم املوارد 

الب�سرية للمرحلة القادمة، مبا ي�سمن فاعلية اأكر للمكتب.

اجلديدة  املهمة  املكتب  مــديــرة  ا�ستعر�ست  جانبها  ومــن 

للمكتب، باعتباره مكتب امتياز لدعم الدول الأع�ساء، وتوفري 

واإ�سراك  وتطويرها،  باملناهج  ال�سلة  ذات  الفنية  اخلدمة 

اأولويات  بر�سم  املتعلق  الدويل  احلوار  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب 

التعليم يف املرحلة املقبلة.

كما عّر وزير الرتبية والتعليم نائب رئي�س املجل�س عن اأهمية 

امتياز  باعتباره مركز  الدويل،  ا�ستدامة عمل مكتب الرتبية 

من الدرجة الأوىل، و�سرورة الرتكيز على جمال اخت�سا�سه 

على  التطوير  لعملية  قائدًا  يكون  حتى  املناهج،  تطوير  وهو 

ال�سعيد العاملي. 

املحاور الرئي�صة لالجتماع:

تركزت املناق�سات بعد ذلك على ثالثة حماور رئي�سية وهي:

اجلديدة،  الــــدورة  يف  الـــدويل  الــرتبــيــة  مكتب  ميزانية   -

منظمة  مــوارد  تقلي�س  ظل  يف  تواجهها  التي  وال�سعوبات 

اليون�سكو، وزيادة الأن�سطة املطلوبة من الدول الأع�ساء.

ويف  املقبلة،  للمرحلة  املطلوبة  اجلديدة  الأن�سطة  طبيعة   -
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جمال  يف  الأع�ساء  للدول  الفني  الدعم  تقدمي  مقدمتها  

ت�سميم وتطوير وجتديد املناهج الدرا�سية.

يف  املكتب  يف  اجلــديــدة  والفنية  ـــة  الإداري املنا�سب  �سغل   -

الإ�سرتاتيجية  للخطة  وفقا  متويلها  و�سبل  اجلديدة،  الدورة 

اجلديدة للمكتب.

وتقدمت املجموعة العربية ممثلة يف البحرين ولبنان واملغرب 

خالل هذا الجتماع بفكرة ال�ستفادة من �سنة التفرغ بالن�سبة 

لأ�ساتذة اجلامعات يف الدول الأع�ساء، والتي تخ�س�س لتنفيذ 

وعمل عدد من البحوث والدرا�سات، بحيث تتم ال�ستفادة من 

املكتب،  ل�سالح  والدرا�سات  الرامج  لتنفيذ  الباحثني  هوؤلء 

وحتت�سب هذه ال�سنة لهوؤلء الأ�ساتذة، وبذلك يتم رفد املكتب 

وقد  كبرية،  مالية  تكلفة  دون  براجمه  لتنفيذ  ب�سرية  مبوارد 

رحبت الدول امل�ساركة يف الجتماع بهذا املقرتح.

لبنان- جمددا  – مدعومة من  البحرين  اأثــارت مملكة  كما 

م�ساألة ا�ستخدام اللغة العربية لغًة ر�سميًة معتمدة يف مداولت 

وفرته  الــذي  الدعم  �سوء  يف  واملكتب،  املجل�س  ومناق�سات 

اململكة العربية ال�سعودية يف وقت �سابق لهذا الغر�س، وبعد 

املناق�سة وانق�سام الآراء بهذا اخل�سو�س، اقرتحت املجموعة 

العربية عر�س الأمر على الجتماع القادم للمجل�س التنفيذي 

لليون�سكو، لتخاذ التو�سية الالزمة ب�ساأنه، ورفعه اإىل املوؤمتر 

العام.

اأهم القرارات والتو�صيات:

جنحت املجموعة العربية مدعومة من املجموعات الآ�سيوية 

والالتينية  والإفــريــقــيــة 

القرار  م�سودة  تعديل  يف  

من  الجتماع  يف  املطروح 

واملدعوم  الـــدورة  رئا�سة 

الأوروبية،  املجموعة  من 

يق�سي  كــــــان  والـــــــــذي 

بـــاأن  الأوىل  �سيغته  يف 

العامة  ـــرة  ـــدي امل تــتــوىل 

من   6 تــعــيــني  لليون�سكو 

بناء على  املجل�س  اأع�ساء 

اختيار  ويتم  اختيارها، 

ـــن مـــن املــوؤمتــر  6 اآخـــري

العام، حيث مت الت�سويت 

القرار  عــلــى  بــالأغــلــبــيــة 

باأن  يق�سي  الــذي  املعدل 

املوؤمتر  من  مبا�سرة  انتخابهم  يتم  ع�سوا   12 العدد  يكون 

التوفيق بني اخلرة واملعرفة والتوزيع اجلغرايف،  العام، مع 

مبا يعك�س التنوع الثقايف للمناطق اجلغرافية يف العامل.

للرتبية،  الــدويل  املوؤمتر  تنظيم  ا�ستمرار   على  التفاق  ومت 

مب�ساركة وزراء الرتبية والتعليم، والتوجه اإىل تطوير تنظيمه 

م�ستقبل  بخ�سو�س  دويل  حــوار  بوتقة  ليكون  امل�ستقبل  يف 

الجتماع  هــذا  مثل  عقد  يكون  اأن  على  العامل،  يف  التعليم 

ح�سن  و�سمان  التكلفة  خلف�س  �سنوات،  خم�س  كل  الــدويل 

التنظيم.

ووزارة  املكتب  ب��ني  التعاون  م��ن  الثانية  املرحلة 

الرتبية والتعليم

قام الدكتور ماجد بن علي  النعيمي وزير الرتبية والتعليم، 

الدويل  الرتبية  مكتب  مديرة  �سيداو  كليمونتينا  والدكتورة 

التنفيذي  الرنامج  على  بالتوقيع  بجنيف  لليون�سكو  التابع 

للمرحلة الثانية من التعاون بني مكتب الرتبية الدويل بجنيف 

ووزارة الرتبية والتعليم، واملمتدة بني 2017/2013م، ويتوىل 

امل�ستوى  عالية  واخلرة  الفني  الدعم  توفري  املكتب  مبوجبه 

ل�ستكمال  املناهج،  قطاع  يف  املخت�سني  تدريب  مبوا�سلة 

بناء وتطوير مناهج الرتبية للمواطنة وحقوق الإن�سان، وفقًا 

التدريبية  الور�س  بتنظيم عدد من  الدولية، وذلك  للمعايري 

املعمقة باإ�سراف خراء املكتب، مع توفري التطبيق العملي يف 

والآليات  للمعايري  وفقًا  البحرين،  مملكة  مدار�س  من  عدد 

اإىل  اإ�سافة  عليها،  املخت�سني  الرتبويني  تدريب  �سيتم  التي 

باإ�سراف  منتدى  تنظيم 

و�سع  حول  املكتب  خــراء 

لتطوير  الــوطــنــي  الإطــــار 

ـــة،  ـــي ـــس ـــدرا� ـــاهـــج ال ـــن امل

يف  املخت�سني  مب�ساركة 

والتعليم.  املناهج  قطاعي 

ــذا الــتــعــاون بني  ــاأتــي ه وي

تنفيذًا  واملكتب  الــــوزارة 

املوقعة  التفاهم  لتفاقية 

يناير  يف  الــطــرفــني  بــني 

بعد  وخ�سو�سًا  2012م، 

املــرحــلــة  مــــا حتـــقـــق يف 

نتائج متميزة،  الأوىل من 

ثقافة  اإدمــاج  �سعيد  على 

حقوق الإن�سان، والت�سامح 

الرتبية - الــعــدد 35 - يـونـيـو 2013م 22

 االتفاقية تشمل 
التقويم الخارجي 

لمدارس المستقبل 
وتنفيذ  الدبلوم  
المهني للقيادة 

التربوية.

4

Altarbiya Magazine 35.indd   22 7/2/13   1:09:44 PM



يف املناهج الدرا�سية، وتدريب املخت�سني يف قطاعي التعليم 

واملناهج عليها، كما اأن املرحلة الثانية من هذا التفاق تاأتي 

ا�ستجابة للتزامات الوزارة بدمج حقوق الإن�سان يف املناهج 

اإىل  ت�سعى  ما  يعك�س  ب�سكل  املدر�سية،  والأن�سطة  التعليمية 

يف  العملية  واملمار�سة  الرتبوية  القيم  �سعيد  على  حتقيقه 

احلياة املدر�سية، هذا كما مت ت�سمني هذه التفاقية التقييم 

امل�ستقبل،  ملــدار�ــس  حمد  امللك  جاللة  مل�سروع  اخلــارجــي 

يف  امليداين  ال�سعيد  على  وخمرجاته  تطبيقاته  يعزز  مبا 

الدبلوم  على  الــدويل  املكتب  اإ�سراف  عن  ف�ساًل  املدار�س، 

املهني للقيادات الرتبوية. 
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ركز الربنامج على الأولويات الآتية:

العايل  بالتعليم  الرتقاء  برامج  وتطوير  مراجعة   -

احلكومي واخلا�س يف اجتاه اجلودة.

على  اخلا�سة  اجلامعات  حلمل  اجلهود  موا�سلة   -

ـــراءات  الإج واتــخــاذ  والــلــوائــح،  بالقانون  اللــتــزام 

يف  اأدائــهــا  وحت�سني  اأو�ساعها،  لت�سحيح  الــالزمــة 

حا�سنة  اأكــادميــيــة  بيئة  لتكون  الــرامــج،  خمتلف 

يف  مبــا  مــعــًا،  العلمي  والبحث  ــادميــي  الأك للجانب 

ذلك مراجعة الرامج الأكادميية التي تقدمها هذه 

�سوق  احتياجات  �سوء  يف  ومراجعاتها  اجلامعات، 

العمل وم�ستوى اأداء هذه اجلامعات، بال�ستفادة من  

مراجعات هيئة �سمان اجلودة.

يف  الــعــايل  التعليم  جمل�س  ــام  ق ال�سياق  هــذا  ويف 

الفرتة ال�سابقة باإ�سدار العديد من القرارات حلمل 

اليوم  القول  ون�ستطيع  اأو�ساعها،  لتعديل  اجلامعات 

كانت  تطورًا كبريًا يف هذا الجتاه، حيث  اإن هناك 

ولكن  لالرتياح،  تدعو  اجلامعات  اأغلب  ا�ستجابة 

لالإ�سالح  الجتـــاه  تــقــاوم  اجلامعات  بع�س  هناك 

�سد  ق�سايا  رفع  اإىل  جلاأ  بع�سها  اإن  بل  والتعديل، 

املرتتبة  اللتزامات  لتجنب  العايل،  التعليم  جمل�س 

قد  املجل�س  بــاأن  علمًا  الــقــرارات،  هذه  تطبيق  على 

�سبق له اأن ك�سب ق�سايا عديدة، تاأكيدًا على �سالمة 

هذه القرارات، والتي كانت نابعة من حر�س املجل�س 

على حتقيق امل�سلحة العامة، واملحافظة على حقوق 

البحرين  مملكة  و�سمعة  اأمــورهــم  واأولــيــاء  الطلبة 

التعليمية.

من أولويات
خطة تطوير التعليم العالي
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من وجهة نظركم هل تغري دور املدر�صة يف ظل 

م�صتجّدات الع�صر؟

اأن  اأوّد  ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة  وقبل 

اأنّوه باجلهد املمّيز الذي يبذله القائمون 

العربي  ــة  ــي الــرتب مبــكــتــب  ــون  ــامــل ــع وال

التعاون  جمال  يف  �سواء  اخلليج،  لــدول 

بناء  م�ستوى  على  اأو  التعليم،  قطاع  يف  امل�سرتك  اخلليجي 

وتطوير الفكر الرتبوي واإثرائه مبا ي�ساعد على بلورة الروؤى 

التعليم  لتطوير  امل�سرتكة  ال�سرتاتيجيات  وبناء  الرتبوية 

والرتقاء مبخرجاته.

ظّل  يف  املــدر�ــســة  دور  تــغــرّي  حــول  �سوؤالكم  بخ�سو�س  اأّمـــا 

حيث  من  تظل  املدر�سة  اأّن  اأرى  فاإنني  الع�سر،  م�ستجّدات 

اأهدافها ور�سالتها ف�ساء للتعليم والرتبية معًا، اإل اأن حمتوى 

وتطور  م�ستمر  تغري  يف  وبيئته  ومناهجه  واآلياته  الدور  هذا 

املعا�سرين،  واملكان  الزمان  يف  موجودة  املدر�سة  لأّن  اأكيد، 

1

المدرسة تظل 
فضاء للتعليم 
وللتربية مهما 

تبّدلت أدوارها

عمل المعلمين قد
تحّول من تربية
ا©نسان (العارف)

للمعلومات
إلى (ا©نسان الصانع

للمعرفة)

وزير الرتبية والتعليم  يف حوار �صريح مع بوابة مكتب الرتبية العربي :

لقاء اأجراه مكتب الرتبية العربي

بداية
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المعلم (الملقن)
لم يعد يصلح ¯داء

التعليم الجيد
ال في الحاضر وال في

المستقبل..

�سائر  وتــواجــه  املــتــغــريات،  كــافــة  اإىل  ثــم  مــن  وهــي تخ�سع 

والت�سايل  التقني  التحّدي  ذلك  يف  مبا  التحديات،  اأنــواع 

واملعلوماتي.

واأود اأن اأ�سّدد يف هذا ال�سياق على النظرة العربية الإ�سالمية 

الوقت  وروحية يف  وعلمية  اجتماعية  بيئة  بو�سفها  للمدر�سة 

نف�سه: فهي تعّلم وترّبي وتنّمي الجتاهات والقيم الإيجابية، 

وتعّزز  الـــروح  وتــغــّذي  ال�سلوك،  وتــعــّدل  ـــالق،  الأخ وتــهــّذب 

الأوا�سر الجتماعية، بهذا املعنى فاإّن احلاجة اإىل املدر�سة 

التعليمي  الدور  واإذا كان  اأدوارهــا،  تبّدلت  تظّل قائمة مهما 

فاإن  واأدواتــه،  م�سمونه  يف  نوعيا  تطورا  �سهد  قد  للمدر�سة 

ظل  يف  لفتا  تطورا  الآخــر  هو  �سهد  قد  لها  الرتبوي  الــدور 

التاأثري  بذلك  واأق�سد  الطالب؛  على  التاأثري  م�سادر  تنّوع 

الجتماعي، والتاأثري الإعالمي على وجه اخل�سو�س. 

يف  بها  نعتّز   ناجحة   جتربة  البحرين  مملكة  يف  ولدينا 

يجعلها  الذي  النحو  على  وتفعيلها  املدر�سة  بــاأدوار  الرتقاء 

مرتبطة مب�ستجّدات الع�سر، ويتمثل ذلك يف م�سروع جاللة 
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توجيهات  من  ينطلق  الــذي  امل�ستقبل  ملــدار�ــس  حمد  امللك 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

الرتبوية  اخلدمة  تكون  باأن  املت�سّمنة:  املفّدى  البالد  ملك 

اإطار تكافوؤ الفر�س، ومواكبة  الع�سرية متوافرة للجميع يف 

التعليم للع�سر، والأخذ  مب�ستجّداته العلمية والتكنولوجية.

ومن هذا املنطلق، ياأتي هذا امل�سروع  ليحقق انتقال نوعيا من 

التعليم التقليدي اإىل التعليم امل�ستقبلي، القائم على توظيف 

مملكة  يف  التعليمي  النظام  وتطوير  املعلومات  تكنولوجيا 

البحرين تطويرا نوعيا، والرتقاء مبخرجاته، لت�سريع وترية 

التنمية الب�سرية، واإعداد الأجيال اجلديدة لتاأ�سي�س جمتمع 

املعلومات املتطور،  وبناء القت�ساد القائم على املعرفة، حيث 

�سيتم  بف�سله ال�ستفادة من م�سادر املعرفة املتنوعة، مما 

�سي�سمح لكل طالب باأن يتعلم وفق قدراته وللمعلم بالتفاعل 

الأمر  ولويّل  فردي.  ب�سكل  وتقوميهم  ومتابعتهم  الطلبة  مع 

الكتاب  و�سيتحّول  اإيجابّي،  ب�سكل  املدر�سة  مع  بالتوا�سل 

اإىل  ورقــّي  كتاب  من  املدر�سي 

كتاب اإلكرتوين َمِرن.

�سمن  التعليمي  النظام  واإّن 

ُيواجه   التجديدية  الروؤية  هذه 

املعلوماتية،  ع�سر  حتــّديــات 

ثورة  اإدارة  يف  تتمثل  والــتــي 

املال  راأ�س  واإعــداد  املعلومات، 

الب�سري الأكرث كفاءة، وتعزيز 

املواطنة، واملحافظة على  روح 

والأخالقية  الثقافية  القيم 

نف�سه  الـــوقـــت  يف  ملجتمعنا 

امل�ستقبل  نحو  فيه  نتجه  الذي 

والنفتاح على ثورة املعلومات، 

ــعــمــل عــلــى النــتــقــال اإىل  وال

واقت�ساد  ــة  ــرف ــع امل جمــتــمــع 

املـــعـــرفـــة، وذلــــك مـــن خالل 

التكنولوجيا  ا�ستخدام  زيــادة 

طبيعة  وتــغــيــري  الــتــعــلــيــمــيــة، 

واملجتمع  املدر�سة  العالقة بني 

التفاعل  لــــزيــــادة  املـــحـــّلـــي، 

وبناء  بــيــنــهــمــا،  والرتــــبــــاط 

اأكرث  ب�سكل  الــرتبــوي  التقومي 

املعلم من  دور  وتغيري  فاعلية، 

تو�سيل املعرفة اإىل دور املر�سد 

اأو املدّرب ال�سخ�سي، وحتقيق التكامل التعليمي بني خمتلف 

املواد الدرا�سية.

ما الدور املنو• باملعلم الذي يجب اأن يعيه يف �صوء 

النفجار املعريف؟

يظّل املعلم على الرغم من كافة املتغريات يف املعرفة واآليات 

انتقالها العمود الفقري الذي يقوم عليه التعليم، ل بو�سفه 

كّل  وقبل  اأوًل  باعتباره  واإمنــا  لها،  ناقال  اأو  املعرفة  م�سدر 

طالبه  يتخذه  لال�ستقامة  ومنــوذجــًا  لالأجيال  مربيًا  �سيء 

قدوة ح�سنة.

م�سادر  اإىل  ي�سل  اأن  الــيــوم  الطالب  بــاإمــكــان  كــان  واإذا 

املعلم يف كثري  اإىل  ب�سرعة هائلة ومن دون احلاجة  املعرفة 

من الأحيان، فاإّن الطالب يظّل يف حاجة اإىل املعلم املر�سد 

خلرائط املعرفة ودلياًل يف دروبها الوعرة، ياأخذ بيد الطالب 

ال�ستفادة  كيفية  على  وُيعينه 

من  الهائلة  الأكــــوام  هــذه  مــن 

كّمها  يف  تتزايد  التي  املعرفة 

ووتريتها كل يوم.

ما مدى اأهمية التاأهيل 

الرتبوي والتدريب 

امل�صتمر يف عمل املعلم؟

لدينا يف مملكة البحرين جتربة 

طويلة يف هذا املجال، فقد قمنا 

ونّظمنا  الدرا�سات  من  بالكثري 

العديد من املوؤمترات والدورات 

وتبنّي  التعليم،  تــطــويــر  حـــول 

لل�سك  ـــدُع جمـــاًل  ي لــنــا مبــا ل 

واأ�سخم  امليزانيات،  اأعلى  اأّن 

املناهج،  واأف�سل  الإمكانيات، 

حتّقق  اأن  وحــدهــا  ميكنها  ل 

ما  التعليم  يف  املن�سود  التطوير 

املعلم  جانبها  اإىل  يتوافر  مل 

تربويًا  تاأهيل  املــوؤهــل  الــكــفء 

كافيًا، واملتمّهن، واملحب لعمله، 

واملوؤمن بر�سالته بو�سفه مرّبيا. 

قمنا مبملكة  املنطلق  ومن هذا 

1

يجب إعادة النظر
في مفهوم

(المعلم والتعليم)
وإعادة رسم دور

المعلم التربوي من
حيث هو قائد

ورائد وليس من
حيث هو (ملقن)..
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اأ�سا�سًا  يقوم  للمعلمني  جديد  كــادر  با�ستحداث  البحرين 

والتمهني،  بالتدريب  واملـــاّدي  الوظيفي  الــرتّقــي  ربــط  على 

فبقدر ما يحّقق املعلم التنمية املهنية، يح�سل على الرتقية 

اإىل الوظائف الأعلى، ف�ساًل عن التح�ّسن امل�ستمّر يف دخله 

كلية  باإن�ساء  اأي�سًا  ال�سعيد  هــذا  على  قمنا  كما  ـــاّدي،  امل

هذا  يف  الدولية  اخلرة  من  بال�ستفادة  للمعلمني  البحرين 

املجال والتعاون مع املعهد ال�سنغافوري للتعليم، وذلك لتكون 

وفق  وُتعّدهم  اخلّريجني،  اأف�سل  جتذب  التي  للنخبة  كلية 

طريقتها  يف  وتعتمد  الأكادميية،  والرامج  املناهج  اأحــدث 

هذا  الأكادميي،  والتكوين  امليداين  التدريب  بني  املزج  على 

اإ�سافة اإىل الهتمام باملعلمني العاملني يف امليدان، ومتابعة 

اإطار خارطة  التدريب يف  واإعــادة  بالتدريب،  املهني  منّوهم 

مهنية معلومة ب�سكل م�سبق حتى ت�سبح مهنة التعليم مهنة 

الطبية  املهن  �ساأن  ذلــك  يف  �ساأنها  احرتافية  �سية  تخ�سّ

والهند�سية، فاملعّلم الذي ل يطّور اأدواته، ول يجدد معارفه، 

بل  ينبغي،  كما  يعّلم  اأن  بو�سعه  يكون  لن  ينّمي مهاراته،  ول 

قد  هنا  ومن  الأحيان،  بع�س  عليه يف  يتفّوق  قد  الطالب  اإن 

يكون من املفيد العمل يف امل�ستقبل على تطبيق نظام رخ�سة 

املعلم املعمول بها يف بع�س الدول املتقدمة، مبا يجعل عملية 

اجلودة  ي�سمن  ومبا  وم�ستمّرة،  و�سرورية  حتمية  التدريب 

املطلوبة.

َد اإجناح العملية التعليمية الرتبوية، كيف  ق�صْ

يجب اأن تكون العالقة بني املعلم واملدير؟ وبني 

املعلم والطالب؟

واملدير  املعلم  الرتبوية  التعليمية  العملية  عنا�سر  تتجاوز 

والطالب اإىل بقية اأفراد القوى العاملة باملدر�سة: من م�سرف 

اإداري، ومر�سد اأكادميي، ومر�سد اجتماعي وم�سرف تربوي، 

اأمر  ويّل  ذلــك  اإىل  ي�ساف  تعلم،  م�سادر  واخت�سا�سي 

الطالب الذي من دونه ل تكتمل حلقات هذه العالقة ب�سفتها 

عن  نتكّلم  املنطلق  هذا  فمن  الرتبوية،  وب�سفتها  التعليمية 

املجتمع املدر�سي، وعن البيئة املدر�سية، وعن املجتمع املحّلي 

املحيط باملدر�سة، فكّلها توؤثر على العملية التعليمية والرتبوية 

وكلها حا�سنة للطالب، وكلما كانت هذه العنا�سر متكاملة يف 

مت�سافرة يف جهودها،  بع�سا  بع�سها  على  منفتحة  اأدوارها 

التعليم  حل�سول  الالزمة  ال�سروط  حتقيق  يف  ناجحة  كانت 

والرتبية على نحو اأف�سل، ولذلك فمن املهّم اأن تت�سم العالقة 

بني املعلم واملدير، وبني املعلم والطالب بالحرتام املتبادل، 

�سمن نظام مدر�سي يكفل ال�سروط الإن�سانية للعمل وللتعليم 

والتعلم، مبا يف ذلك كرامة كاّفة الطلبة واملعلمني واأع�ساء 

الهيئات الإدارية.

ما دور الأن�صطة غري املنهجية يف الرتبية والتعليم 

من وجهة نظركم؟

قلت يف بداية هذا اللقاء اإّن دور املدر�سة يجمع بني التعليم 

والرتبية بال�سرورة، ولذلك ل ميكن اأن يقت�سر دور املدر�سة 

على اجلانب التقني والفني املتعلق بالتعليم، حيث اإّن الن�ساط 

الال�سفي مبا يف ذلك الأن�سطة الريا�سية والك�سفية والثقافية 

والفنية لها دور اأ�سا�سي يف بناء �سخ�سية الطالب، ف�ساًل عن 

انعكا�سها الكبري على اجلانب التعليمي واملعريف، فما يتعّلمه 

الطالب وهو ميار�س الن�ساط يكون اأر�سخ تاأثريا واأعمق اأثرا 

يف عقله ونف�سه ووجدانه، ومن هنا يجب اأن ت�ستمل املدر�سة 

مثل:  الأن�سطة  ملمار�سة  منا�سبة  ف�ساءات  على  الع�سرية 

مراكز  وم�سادر  الأغــرا�ــس،  متعّددة  والقاعات  امل�سارح، 

التعلم، واملرا�سم وغريها، لتكون مكملة للدور الذي ي�سطلع 

به الف�سل الدرا�سي. 

ما ن�صيحتكم لل�صباب اخلليجي فيما يتعلق بالتعليم 

الفّني والتدريب املهني؟

واملهني  الفّني  التعليم  نحو  الجتــاه  كــان  �سنوات  عــدة  قبل 

منها:  عديدة،  لعتبارات  وذلك  حمــدودا،  الطلبة  قبل  من 

العمالة  من  وافــرة  اأعــداد  من  اخلليجي  ال�سوق  ي�سهده  ما 

الوافدة، والتي ت�سغل معظم الوظائف املهنية والفنية يف �سوق 

اخلليجي،  ال�سباب  اإىل  بالن�سبة  مغرية  غري  برواتب  العمل 

من  النوع  لهذا  الجتــاه  �سبه عزوف عن  هناك  كان  ولذلك 

التعليم خا�سة مع قدرة الدولة على توفري الوظائف املكتبية 

للخريجني، ولكن منذ اأوا�سط الت�سعينيات من القرن املا�سي 

بداأنا نعي�س �سربا من التحول نحو تغري النظرة نحو التعليم 

راأ�سها  وعلى  املتغريات،  العديد من  نتيجة  الفّني  ال�سناعي 

البحث عن املزيد من فر�س العمل.

الأقل،  على  البحرين  مملكة  يف  جتربتنا  اإىل  بالن�سبة  اأّمــا 

فمن الوا�سح اأّن التعليم ال�سناعي املهني والفني ي�سهد منذ 

براجمه،  ويف  ويف جودته  نوعيا يف حمتواه  �سنوات حتول   6

حيث اأ�سبح قادرا على جذب الطلبة ب�سكل غري م�سبوق، وقد 

العاّمة  الإعدادية  خريجي  من   %36 اإن  قلت  اإذا  ت�ستغربون 
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واملهني،  ال�سناعي  التعليم  اإىل  حاليًا  يتجهون  البنني  من 

بل اأ�سبحنا جند �سعوبة خالل ال�سنوات القليلة املا�سية يف 

التعليم،  من  النوع  هذا  يف  الراغبني  الطلبة  كافة  ا�ستيعاب 

قد  النظرة  اإّن  كما  م�ستمّر،  ب�سكل  فيه  نتو�سع  جعلنا  مما 

تغريت يف �سفوف الطلبة واأولياء اأمورهم بعد التغيري النوعي 

اإ�سراك  بعد  خا�سة  واملهني،  ال�سناعي  التعليم  �سمل  الذي 

تدريب  ويف  ومناهجه،  براجمه  حتديد  يف  اخلا�ّس  القطاع 

يف  بداأنا  اإننا  بل  م�ستمّر،  وب�سكل  العمل،  مواقع  يف  الطلبة 

مملكة البحرين، يف الآونة الأخرية، تطبيق مبادرة جديدة، 

هي مبادرة التلمذة املهنية للبنني والبنات، والتي تقوم على 

امليداين  والتدريب  النظري  التعليم  بني  املــراوحــة  اأ�سا�س 

تلّبي  خمتارة  برامج  يف  العمل  مواقع  يف  والطالبة  للطالب 

حاجة �سوق العمل، ويعّد القطاع اخلا�ّس �سريكًا اأ�سا�سيًا يف 

هذا املجال.

ويف موازاة ذلك، ت�سهد الوظائف الفنية واملهنية يف القطاعني 

احلكومي واخلا�ّس تطّورًا من حيث رواتبها وامتيازاتها، مّما 

ي�سّجع الطلبة ويطمئنهم على م�ستقبلهم املهني.

الفني  التعليم  اإىل  يّتجهوا  اأن  اخلليجي  لل�سباب  ون�سيحتي 

واملهني، واأن يغرّيوا نظرتهم للعمل اأ�سوة باآبائهم واأجدادهم 

الأعمال  بجميع  ي�سطلعون  كانوا  حيث  ال�سابقة،  العقود  يف 

وغريها  وال�سيد...  واحلــدادة  النجارة  من  والفنية  املهنية 

من الوظائف الفنية، واملهن التي يجب اأن ي�سطلع بها اأبناء 

املنطقة، على اأن نقوم يف املقابل بدعم هذه الوظائف وجعلها 

جاذبة، اإ�سافة اإىل توفري التدريب والتكوين الذي يجعل من 

املواطن اخلليجي هو اخليار الأف�سل يف ال�سوق.

يف راأيكم، ما اأبرز الو�صائل والأ�ص�ض التي تقّرب 

م�صتوى التعليم يف البالد العربية من مثيله يف 

الدول املتقدمة؟

فالرتكيز  املعلم،  هو  التعليم  تطوير  يف  الأ�سا�سي  العن�سر 

ومتهينه  وتدريبه  �سارم،  ب�سكل  واختياره  املعلم  اإعداد  على 

اأّن  ذلك  على  والدليل  تطوير.  اأّي  اأ�سا�س  و�سعه  وحت�سني 

املجال هي  هذه  و�سريعة يف  نوعية  نقلة  التي حّققت  الــدول 

الدول التي بداأت من املعّلم، حيث ل تنح�سر امل�ساألة يف توفري 

املوازنات ال�سخمة، ولكن لها عالقة اأكيدة بنوعية العن�سر 

الب�سري وكفاءته ومدى ات�سافه بالتميز،  ولو كانت امل�ساألة 

تتعلق فقط باملال، لكانت الدول العربية يف املقّدمة لأنها من  

بني اأكرث الدول اإنفاقا على التعليم.

الرتبية القيادية منحى تربوي يجتذب اأو�صا• 

الرتبية والتعليم يف دول اخلليج فما �صبل تدعيم 

هذا املنحى؟ وما هي توّقعاتكم له م�صتقباًل؟

على الرتبية اأن تهتّم بجانب الرتبية القيادية والإعداد القيادي 

وتنمية مواهب الفرد القيادية، والعمل على اإعداد جيل يثق 

ال�سرورية  املــوؤّهــالت  بامتالك  التحّديات  ويواجه  بنف�سه 

وتقع  الأ�سعدة،  كاّفة  وتطّوره على  للحفاظ على ذاته ومنّوه 

م�سوؤولية اإعداد مثل هذا اجليل على عاتق اجلميع: الأ�سرة 

واملدر�سة واملجتمع. 

بالنف�س  الثقة  هو  القيادي  التاأهيل  يف  الأ�سا�سي  املرتكز  اإّن 

اإىل  بالإ�سافة  القرار،  �سنع  على  والقدرة  عليها  والعتماد 

ال�سباب  ومتكني  والقيم.  ال�سخ�سية  وبناء  العلمي،  التاأهيل 

واملدر�سة،  الأ�سرة  داخل  القيادية  امل�سوؤوليات  ممار�سة  من 

ويف الأندية الثقافية والريا�سية، وخدمة املجتمع وغريها.

نعلم اأّن الكثري من الآمال والطموحات واخلطط 

 çوال�صيا�صات ما تزال يف جعبتكم فما اأهّم ثال

تو�صيات تاأملون اإ�صافتها اإىل �صيا�صة الرتبية 

والتعليم، وملا يتحقق حتى الآن؟

له،  املحركة  القوة  وهــو  التعليمي،  النظام  عماد  )املعلم( 

وتدريبه،  لإعداده  املزيد من اجلهود  نبذل  اأن  ولذلك يجب 

املهنة  لهذه  يت�سدى  اختيار من  العالية عند  املعايري  وو�سع 

التكوين والتمهني  الرفيعة، ويحتاج هذا الأمر - ف�سال عن 

مع  تتنا�سب  للمعلمني،  ُمن�سفة  رواتــب  تخ�سي�س  اإىل   -

ر�سالتهم.

دولًة   - البحرين  تفكري  عن  غائبة  احلقيقة  هــذه  تكن  مل 

للمهنة  �سمن  الــذي  الأمــر  التعليم،  بداية  منذ  وجمتمًعا- 

التعليمية عندنا التطّور املتوا�سل يف جانبيها الكّمي والنوعي 

معًا، وكانت احلكومة م�ستعّدة با�ستمرار لتلبية مطالب هذا 

التعليمية  للهيئة  توافرت  حتى  وفّنيا،  وقانونّيا  مالّيا  التطّور 

�سروط عمل تكاد توازي نظائرها يف الدول املتقّدمة،  ولكن 

هذه املهنة مثل اأية مهنة رفيعة اأخرى مطالبة الآن اأن جتّدد 

ذاتها يف �سوء ما حتّقق لها من جهة، ويف �سوء ما ينتظرها 

يف امل�ستقبل القريب والبعيد من حتّديات تتطلب ا�ستجابات 

مبدعة، من جهة اأخرى.

اإن اأّول �سيء يجب وعيه يف هذا املقام هو اأّن عمل املعّلمني قد 

حتّول من تربية الإن�سان )العارف( للمعلومات اإىل )الإن�سان 
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التي  الرمزية(  للمعرفة(، اخلبري يف فهم )النظم  ال�سانع 

من  وغريها  املعلومات  تكنولوجيا  من  الآن  العامل  جتتاح 

والإنتاج  ال�سناعة  ع�سب  هي  التي  التكنولوجيا  �سنوف 

واإدارة الأعمال يف عامل اليوم.

يف  النوعية  النقلة  هــذه  م�سوؤولية  ــوزع  ت مــن  الــرغــم  وعلى 

جهات  بني  تربوية(-  )ثورة  البع�س  ي�سميها  التي  التعليم- 

متعددة، فاإن املنطلق الواقعي اإىل فهم هذه الثورة وا�ستيعابها 

هو من الهيئة التعليمية، الأمر الذي يفر�س على هذه الهيئة 

تعيد ر�سم  واأن  والتعليم(  النظر يف مفهوم )املعلم  ُتعيد  اأن 

دور املعلم الرتبوي من حيث هو قائد ورائد ولي�س من حيث 

هم )ملقن(، اإن املعلم )امللقن( مل يعد ي�سلح لأداء التعليم 

اجليد ل يف احلا�سر ول يف امل�ستقبل، وعلى معلمينا ومعلماتنا 

اأن يفقهوا هذا الواقع اجلديد، واأن يتقبلوه وعيًا له، واقتناعًا 

به، ومتثاًل له، وعماًل به، خدمة لالأجيال ال�ساعدة وخدمة 

للمهنة التعليمية ذاتها.

اإن التعليم اجلّيد �سيكون من الآن ف�ساعدًا )عماًل معرفيًا(، 

مبعنى اأنه �سُيدار على اأ�سا�س مبداأ )العمل/ املعرفة(، اأي اأّن 

التعليم احلقيقي هو الذي تتحقق املعرفة مبوجبه عند املتعّلم 

من خالل العمل، كما اأن متّيز العمل نف�سه معرفيًا يجب اأن 

ُيرثي �ساحبه من املعرفة املتعلقة بعمله، وباملنطق نف�سه، فاإن 

املعلمني الناجحني �سيتحّولون بال�سرورة اإىل مبتكرين وقادة 

اإىل  درو�سهم  بتحويل  مطالبني  و�سيكونون  ذاتــه،  الوقت  يف 

اأ�سياء يقّدرها  عمل مبنّي على املعرفة: يتعلم التالميذ منه 

املجتمع وقياداته. اإن القتدار على جعل الآخرين )يعملون( 

اأ�سياء نافعة هو علم القيادة الرتبوية وفّنها.

يف  تالميذهم  اإىل  للمعلومات  )نواقل(  املعلمون  يكون  ولن 

وتعزيزها  تاأ�سي�سها  على  نعمل  التي   - امل�ستقبل  مدار�س 

حاليا من خالل ما ننفذه من م�سروعات ومبادرات - واإمنا 

�سي�سبحون )مر�سدين( لتالمذتهم اإىل م�سادر املعلومات، 

ليغدو التالميذ اأنف�سهم منتجني للمعرفة.

يف ظّل مزاحمة الكثري من و�صائل التقنية وو�صائل 

الإعالم وقنوات التعليم املتخ�ص�صة والتعليم عن 

بعد لدور املوؤ�ص�صات التقليدية، مباذا تن�صحون 

اأبناءكم الطالب؟

واهتمامه،  الطالب  وقــت  على  ت�ستحوذ  تعد  مل  املــدر�ــســة 

مثلما كانت قبل عقدين من الزمن على �سبيل املثال، وذلك 

الف�ساء  تعد  كما مل  للمعرفة،  الوحيد  امل�سدر  تعد  لأنها مل 

الواقع  ي�سهده  ما  ظل  يف  املهارات  واكت�ساب  للتعلم  الوحيد 

من م�ستجّدات تكنولوجية وات�سالية، ولذلك فمن الطبيعي 

ينّمي  ما  اإىل  الطالب  لتوجيه  اجلميع  جهود  تت�سافر  اأن 

�سخ�سيته وثقافته ومهاراته، وهذا يطرح حتديا كبريا على 

املدر�سة لتكون قادرة على اجلذب والتاأثري وذلك من خالل 

ال�ستفادة من الرثوة التكنولوجية والعلمية العارمة.

واأدعو الأبناء الطلبة بهذه املنا�سبة اإىل اأن ي�ستفيدوا من هذه 

لتنمية  الهائلة  املعرفة  تتيحها م�سادر  والتي  الهائلة  الرثوة 

ثقافتهم، واأل يغرقوا يف ما يبّدد جهودهم وطاقاتهم فتذهب 

ريحهم.

اأ�صحت بوابة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج 

نافذة متميزة باإبداعاتها يف حقل الرتبية 

والتعليم، ومن واقع حاجاتها للتجدد الدائم 

وروؤيتها الرائدة فاإنها ت�صعد باآراء وتوجيهات ذوي 

الفكر املتجدد واملتميز واأ�صحاب اخلربة من اأمثال 

معاليكم، مباذا توجهون البوابة يف هذا املقام 

للنهو�ض بدورها على الوجه الأمثل؟

الإ�سادة  ي�ستحّق  متميز  منوذج  العربي  الرتبية  مكتب  بوابة 

التوا�سل  على  ت�ساعد  واأفكار  وروؤى  اإبداعات  من  توفره  ملا 

الرتبوي، وعلى ال�ستفادة من الجتهادات املختلفة �سواء على 

العاملي،  وحتى  العربي  ال�سعيد  على  اأو  اخلليجي،  ال�سعيد 

ونتطلع اليوم لأن تكون لنا بوابة عربية للرتبية يف امل�ستقبل.
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والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة 

تطوير  يف  اهتمامها  ُجل 

لكي  ــري  ــس ــ� ــب ال الــــكــــادر 

ال�سريع  التطور  يتما�سى مع 

يف جمال التكنولوجيا، اإميانًا منها باأهمية اأن يكون 

هناك تطوير ومتهني م�ستمر يف مهارات العاملني 

املجالت  يف  والتعليم  الرتبية  بـــوزارة 

قامت  ذلك  اإطار  ويف  املختلفة، 

هيئة  مــع  بالتعاون  الــــوزارة 

باإعداد  الإعــــالم  �ــســئــون 

للقائمني  تدريبية  دورة 

عــــلــــى الـــتـــ�ـــســـويـــر 

التلفزيوين يف اإدارة 

العامة  الــعــالقــات 

ــوزارة،  ــال والإعــــالم ب

الكوادر  لتطوير مهارات 

الــفــنــيــة يف هـــذا املــجــال، 

عبدالنبي  الأ�ستاذ  قــام  وقــد 

بهيئة  تلفزيوين  الفردان م�سور 

عدد  بتدريب  الإعـــالم،  �سئون 

من الكوادر الب�سرية من الوزارة 

التلفزيوين  الــتــ�ــســويــر  عــلــى 

وا�ستخدام  �ــســبــط  وكــيــفــيــة 

الكامريا.  
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والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة 

تطوير  يف  اهتمامها  ُجل 

والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة 

تطوير  يف  اهتمامها  ُجل 

والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة 

لكي  ــري  ــس ــ� ــب ال الــــكــــادر 

ال�سريع  التطور  يتما�سى مع 

يف جمال التكنولوجيا، اإميانًا منها باأهمية اأن يكون 

هناك تطوير ومتهني م�ستمر يف مهارات العاملني 

املجالت  يف  والتعليم  الرتبية  بـــوزارة 

قامت  ذلك  اإطار  ويف  املختلفة، 

هيئة  مــع  بالتعاون  الــــوزارة 

باإعداد  الإعــــالم  �ــســئــون 

للقائمني  تدريبية  دورة 

ــوزارة،  ــال والإعــــالم ب

الكوادر  لتطوير مهارات 

الــفــنــيــة يف هـــذا املــجــال، 

عبدالنبي  الأ�ستاذ  قــام  وقــد 

بهيئة  تلفزيوين  الفردان م�سور 

عدد  بتدريب  الإعـــالم،  �سئون 

من الكوادر الب�سرية من الوزارة 

التلفزيوين  الــتــ�ــســويــر  عــلــى 

وا�ستخدام  �ــســبــط  وكــيــفــيــة 

وضعت
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الأ�ستاذ  مع  اللقاء  هذا  لنا  كان  ــدورة،  ال هذه  مع  وبالتزامن 

وتلفزيون  اإذاعة  بهيئة  التلفزيوين  امل�سور  الفردان  عبدالنبي 

البحرين، والقائم على عملية التدريب يف هذه الدورة:

من خالل جتربتكم يف جمال الت�صوير التلفزيوين، ما 

هي اأهم حمطاتكم املهنية يف هذا املجال؟

كان تلفزيون البحرين يعمل يف بداياته بنظام RTV، بعدها 

منطقة  يف  ملون  بث  اأول  وهو  بالألوان،  التلفزيوين  البث  بداأ 

ال�سباقة  الــدول  من  البحرين  وتعد   ،1973 العام  يف  اخلليج 

يف اخلليج يف حتويل جهاز تلفزيون البحرين اإىل هيئة اإذاعة 

وتلفزيون البحرين، وكان ان�سمامي للعمل مع حتول التلفزيون 

الت�سوير  يع�سق  فوتوغرايف،  كم�سور  احلكومي  القطاع  اإىل 

ال�ستمرار  ومع  الفوتوغرايف،  الت�سوير  وميار�س  التلفزيوين 

يف العمل كان ع�سقي حلمل كامريا الت�سوير التلفزيوين يكر 

اأمار�س  وبداأت  اإىل حقيقة  1976 حتول حلمي  معي، ويف عام 

اجلهاز  وهو  البحرين  تلفزيون  يف  عملي  خالل  ومن  العمل، 

تطور  �سايرت  فقد  امل�سرقة،  البحرين  �سورة  يعك�س  الــذي 

جمالت ا�ستخدام الكامريا التلفزيونية كثريًا، وبات تلفزيون 

البحرين عد�سة تنقل ال�سوت وال�سورة عر �سا�سة التلفزيون 

التقاط  يف  العقبات  تذلل  متطورة،  فنية  و�سائل  با�ستخدام 

اللقطة الفنية املعرة عن امل�سهد.  

مهارة  اإىل  يحتاج  التلفزيوين  الت�صوير  اأن  باعتبار 

فنية ومعرفية، كيف متكنتم من التعامل مع الكامريا 

يف بداياتكم؟

بدايًة، كنت ل اأعلم كيف يتم ا�ستخدام الكامريا، كما اأخرتِك 

�سابقًا، كنت اأهوى حملها، واأحلم باأن اأكون م�سورًا تلفزيونيًا 

ا�ستخدامها،  اأ�سا�سيات  اإىل  اأر�سدين  من  فوجدت  ما،  يومًا 

وتعاملت مع كامريا التلفزيون كهواية فاأحببتها، فاأبدعت فيها، 

العك�س متامًا،  بل على  اأعّدها وظيفًة جمرًا عليها،  اأكن  ومل 

كنت اأنظر اإليها كابنٍة يل، اأربيها واأحافظ عليها، واأتعلم كيف 

اأتعامل معها باحرتاف يف جمال الدراما واملنوعات، والكامريا 

فتعلمتها  التلفزيوين،  للت�سوير  الأخرى  واملجالت  املحمولة، 

ا�ستخدامها،  واأ�سا�سيات  مكوناتها،  وعرفت  بخطوة،  خطوة 

واأ�سبح ذلك احللم حقيقة، وبداأت رحلتي معها،  فكلما تعلمت 

اجلديد كلما التقطت الأجمل.  
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ما هي اأهم التحديات واملعوقات التي واجهتموها؟

حقيقة، ل توجد لدى امل�سور اأي لقطة ميكن اأن يواجه فيها 

واأحبه،  العمل  اأجاد  فكلما  العك�س متامًا،  بل على  �سعوبات، 

مدى  له  ترهن  اأجمل،  لقطة  بالتقاط  ال�سعوبات  تلك  ذلل 

بع�س  ــان  الأحــي بع�س  يف  نــواجــه  قــد  ولــكــن  للعمل،  اإتــقــانــه 

التحديات يف التعامل مع املخرجني الذين ميتحنون امل�سور 

يف تنفيذ اللقطة يف بع�س الأماكن، وعلى �سبيل املثال التقاط 

ال�سورة املتحركة بدون اأن  يتوافر يف املوقع الأدوات امل�ساعدة 

حلمل الكامريا مثل )ال�ساريو، والكرين(، والتي ت�ساعد على 

عملية ثبات الكامريا اأثناء التقاط �سورة متحركة، فيتعر�س 

امل�سور يف هذه احلالة اإىل الإحراج خوفًا من اأن تظهر هذه 

اللقطة دون امل�ستوى املطلوب. 

 36 حوايل  امتدت  التي  املهنية  م�صريتكم  خالل  من 

�صنة يف الت�صوير التلفزيوين، مرت عليكم الكثري من 

اأن  ميكنكم  فهل  ذاكرتكم،  يف  مازالت  التي  املواقف 

حتدثونا عن اأهمها ؟

التلفزيوين  امل�سور  لها  يتعر�س  قــد  كثرية  مــواقــف  هناك 

بع�س  البحرين يف  اأن طق�س  للعمل، وخ�سو�سًا  تاأديته  اأثناء 

ول  املطلوبة،  باجلودة  ال�سورة  بالتقاط  ي�سمح  ل  احلــالت 

�سيما يف اأوقات الرطوبة ال�سديدة، اأو يف حالة تعطل الكامريا، 

واأذكر يف  لالإحراج،  امل�سور يف مثل هذه احلالت  فيتعر�س 

هذا ال�سياق موقف تعر�ست له، عندما كانت الكامريا مت�سلة 

بكايبل مت�سل ب�سا�سة العر�س، ومع الرك�س اأثناء ت�سوير اأحد 

الأوبريتات، تفاجاأت باأحد الأ�سخا�س يرك�س اأمامي وي�سحب 

قد  املواقف  فهذه  الكامريا،  مع  اأ�سقط  الكابيل، مما جعلني 

ت�سبب للم�سور اإحراجًا اأثناء ت�سويره لأحد امل�سئولني بالدولة 

اأو ال�سخ�سيات الهامة.

امل�سل�سالت  اأحـــد  ت�سويري  اأثــنــاء  اآخـــر  موقفًا  اأذكـــر  كما 

الدرامية، حينما كان املمثل عبداملح�سن النمر ي�سحب املمثل 

مبارك خمي�س وهو داخل )اجِلفري(، واإذ به ي�سحب الكامريا 

التقاط  اأثــنــاء  الــكــامــريا  لت�سقط  معه  والكايبل  وحاملها 

اللقطة.

قد يتعر�ض امل�صور اإىل بع�ض الأخطاء اأثناء ممار�صة 

الت�صوير، حدثونا عن اأهم الأخطاء ال�صائعة، وكيف 

ميكن تفاديها اأو اإ�صالحها؟

يف ال�سابق كان امل�سور التلفزيوين يواجه بع�س ال�سعوبات يف 

�سبط اللون )الأبي�س والأ�سود(، مما ينعك�س �سلبًا على جودة 

وبوجود  التكنولوجي،  التطور  ومع  الت�سوير،  اأثناء  ــوان  الأل

املونتاج، اأ�سبح التغلب على الأخطاء اأمرًا ي�سريًا، ومع التقدم 

يف ت�سنيع الكامريا بتقنيات حديثة، اأ�سبحت كل هذه الأمور 

يقع  التي  ال�سابقة  الأخطاء  تلك  من  فقللت  تلقائيًا،  ت�سبط 

بال�سهولة  فاأ�سبح  اليدوي،  ال�سبط  با�ستخدام  امل�سور  فيها 

يف  يبدع  اأن  لل�سخ�س  ميكن  ل  ولكن  الكامريا،  ا�ستخدام 

الت�سوير اإل اإذا كان يحب الت�سوير اأوًل، وخ�سع لدورات يف 

الخت�سا�س  ذوي  اإر�سادات  من  وا�ستفاد  ثانيًا،  املجال  هذا 

واخلرة ثالثًا، فال ميكن اأن تبدع اإذا كنت ل تعلم، ول ميكن 

اأن تعلم اإذا كنت ل ترغب يف اأن تبدع.

الت�صوير  مهنة  مم��ار���ص��ة  خ��الل  م��ن  عملتم  لقد 

يف  واملتدربني  امل�صتجدين  تدريب  على  التلفزيوين 

التي يجب على  اأهم اخلطوات  فما هي  املجال،  هذا 

امل�صور التلفزيوين اتباعها؟

كيفية  على  �سخ�سًا  اأدرب  حني  كبرية  ب�سعادة  اأ�سعر  اإنني 

اإليه،  واأحببته  تعلمته  ما  اأنقل  بحيث  الكامريا،  ا�ستخدام 

اإر�ساداتي،  على  بناء  العملية  خرته  بتطور  اأ�سعر  فعندما 

التطوير والإبداع يف  اأمل�س  ُيثلج قلبي هذا الإح�سا�س، عندما 

اإمكانياته.

ويف هذا ال�سياق اأتقدم بال�سكر لوزارة الرتبية والتعليم على 

واأمتنى  التلفزيوين،  للت�سوير  منفذ  كادر  بتدريب  اهتمامها 

التجربة، وال�سكر مو�سول  اأن يقتدوا بهذه  الــوزارات  من كل 

ل�سعادة وزير الرتبية والتعليم ورئي�س هيئة �سئون الإعالم على 

�ساأنها  التي من  التدريبية  الدورات  املوافقة على تقدمي هذه 

الرتقاء باملهارات الفنية لدى العاملني يف هذا املجال.

كلمة اأخرية تودون اإ�صافتها يف هذا اللقاء؟

اأوًل،  يحبه  اأن  الت�سوير  اإتــقــان  يف  يرغب  للذي  لبــد  اأوًل 

وظيفة  جمرد  الت�سوير  اأن  يعتر  ومن  ثانيًا،  يع�سقه  واأن 

يح�سل من ورائها على مردود مايل ف�سوف يف�سل يف عملية 

الت�سوير، لذا يجب على امل�سور اعتبار الت�سوير التلفزيوين 

عماًل فنيًا، كاللوحة، والتقاط جماليات ال�سورة كالفر�ساة 

يف ر�سم اللوحة، واختيار الألوان املنا�سبة واإظهارها ب�سورة 

جميلة،  ويجب على امل�سور اأن يبدع يف هذا املجال ول يهتم 

اللقطة  جماليات  هو  فالأهم  يبذله،  الذي  واجلهد  بالوقت 

هذه  تعك�س  لكي  الــالئــق،  بال�سكل  ال�سورة  كــادر  واإظــهــار 

كم�سور  للعمل  وحبه  واإتقانه،  ملتقطها،  �سخ�سية  اللقطة 

تلفزيوين.
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خميلة  جتوب  كلمات  وت�صميم،  مثابرة،  اجتهاد، 

العقبات  اأن يتجاوز جميع  اإن�صان طموح يحاول  كل 

هذا  لنا  كان  هنا   ومن  نوعها،  كان  اأيا  وال�صعوبات 

اللقاء مع جمموعة من املتدربني يف دورة الت�صوير 

التلفزيوين:

لقاء مع
ضواء الدوسري

من خالل ح�صورِك لدورة الت�صوير التلفزيوين التي 

وزارة  مع  بال�صرتاك  الإعالم  �صئون  هيئة  نظمتها 

الرتبية والتعليم حدثينا باخت�صار عن جتربتِك يف 

هذه الدورة؟

جتربتي يف جمال الت�سوير جتربة جديدة، فقد كنت ل اأعلم 

عن الت�سوير اأي �سي،  �سوى ت�سغيل الكامريا واإغالقها، اإىل 

اأن �سنحت يل الفر�سة بالن�سمام اإىل هذه الدورة اخلا�سة 

بالت�سوير.

اليوم  فمنذ  التجربة،  هذه  خلو�س  جدًا  مت�سوقة  كنت  وقد   

من  الهائل  الكم  مــن  الده�سة  وجهي  على  ر�سمت  الأول 

املعلومات التي قد تكون غريبة يف بادئ الأمر، اإل اإنني قلت 

لنف�سي ل وجود للم�ستحيل،  فقد كنا نحاول التطبيق مع كل 

اأن نتعرف على املعلومة التي تليها،   معلومة جديدة،  ونريد 

لقطاتها،  ومن  الكامريا  اأجــزاء  من  الكثري  تعلمنا  وقد 

واإ�ساءاتها، وكوادرها.

م���ا ه���ي امل��ع��وق��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ِك 

بالدورة؟

�سخ�سيا  واجــهــتــنــي  الــتــي  املــعــوقــات  اأكـــرث 

�سدة  �سبط  وهــي   األ  بلن�س(  )الوايت  هي 

الإ�ساءة  تغري  و�سرعة  الغرفة،  يف  الإ�ساءة 

بتغري املكان، فقد كانت اأ�سعب الأجزاء لدي، 

ومع التكرار متكنا من جتاوز هذه العقبة.

ما مدى انعكا�ض الدورة على خربتِك العملية؟

اأزرار  اإل  اأعــرف  ل  كنت  بعدما  تعلمته  ما  اإىل  اإ�سافة 

من  العديد  معرفة  مــن  متكنت  والإغــــالق،  الت�سغيل 

الأ�سياء التي خدمتني كثريا يف جمال عملي كم�سورة،  

فقد كنت اأرى التطور امللحوظ يف كل موؤمتر اأعمل على 

الزوايا،  وانتقاء  اللقطات،  اختيار  وكيفية  ت�سويره 

وح�سن الت�سرف يف املواقف املحرجة التي قد ت�سادفني 

اأثناء الت�سوير.

كلمة تريدين اإ�صافتها؟

ل ي�سعني اإل اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل لوزارة الرتبية والتعليم 

اجلزيل  وال�سكر  ــدورة،  ال بهذه  باللتحاق  يل  ال�سماح  على 

لهيئة �سئون الإعالم على اإتاحة الفر�سة لنا ل�سقل مهارتنا 

وتطويرها، واأتوجه  بال�سكر اجلزيل اإىل الأ�ستاذ عبد النبي 

الفردان على ح�سن تعاونه معنا واإىل جميع منت�سبي الهيئة.
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املعلومات التي قد تكون غريبة يف بادئ الأمر، اإل اإنني قلت 

لنف�سي ل وجود للم�ستحيل،  فقد كنا نحاول التطبيق مع كل 

اأن نتعرف على املعلومة التي تليها،   معلومة جديدة،  ونريد 

لقطاتها،  ومن  الكامريا  اأجــزاء  من  الكثري  تعلمنا  وقد 

واإ�ساءاتها، وكوادرها.

ما مدى انعكا�ض الدورة على خربتِك العملية؟

اأزرار  اإل  اأعــرف  ل  كنت  بعدما  تعلمته  ما  اإىل  اإ�سافة 

ما مدى انعكا�ض الدورة على خربتِك العملية؟

اأزرار  اإل  اأعــرف  ل  كنت  بعدما  تعلمته  ما  اإىل  اإ�سافة 

ما مدى انعكا�ض الدورة على خربتِك العملية؟

من  العديد  معرفة  مــن  متكنت  والإغــــالق،  الت�سغيل 

الأ�سياء التي خدمتني كثريا يف جمال عملي كم�سورة،  

فقد كنت اأرى التطور امللحوظ يف كل موؤمتر اأعمل على 

الزوايا،  وانتقاء  اللقطات،  اختيار  وكيفية  ت�سويره 

وح�سن الت�سرف يف املواقف املحرجة التي قد ت�سادفني 

اأثناء الت�سوير.

كلمة تريدين اإ�صافتها؟

ل ي�سعني اإل اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل لوزارة الرتبية والتعليم 

اجلزيل  وال�سكر  ــدورة،  ال بهذه  باللتحاق  يل  ال�سماح  على 

لهيئة �سئون الإعالم على اإتاحة الفر�سة لنا ل�سقل مهارتنا 

وتطويرها، واأتوجه  بال�سكر اجلزيل اإىل الأ�ستاذ عبد النبي 

الفردان على ح�سن تعاونه معنا واإىل جميع منت�سبي الهيئة. �سواء الدو�سري

ضواء الدوسري
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لقاء مع
سلمان عبدا¶

 حاورته �صواء الدو�صري

�سلمان عبداهلل اأحد امل�ساركني يف هذه الدورة، فماذا قال، 

الت�صوير  دورة  له  اأ�صافت  وم��اذا  ا�صتفاد،  وم��اذا 

التلفزيوين، وما هي اأهم املعوقات التي تعر�ض لها،

 باخت�صار حدثنا عن جتربتك يف هذه الدورة ؟

فيها،  تدربت  التي  الدورات  اأف�سل  الدورة من  كانت هذه 

من حيث التعاون مع املدرب ومع موظفي الهيئة، وات�سمت 

من  الهائل  بالكم  التدريب  مدة  ق�سر  رغم  الــدورة  هذه 

كان  حيث  ن�سبيًا،  عليَّ  اجلديدة  والإر�ــســادات  املعلومات 

املدرب يب�سط عملية التدريب لكي تكون �سهلة على جميع 

املتدربني.

اأما ب�ساأن املعوقات فقال �سلمان: اإن اختالف نوع الأجهزة 

يف  امل�ستخدمة  الأجــهــزة  عــن  الإعــــالم  �سئون  هيئة  يف 

الأجهزة  بع�س  تــواجــد  وعــدم  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

ُدّربُت عليها عن  املطلوبة، واختالف نوعية الكامريا التي 

الأمــر ل  بادئ  الــوزارة، جعلني يف  املتواجدة يف  الكامريا 

تلك  اأغلب  ُذّللت  التدريب  ومع  ولكن  ا�ستخدامها،  اأجيد 

ال�سعوبات، واإنني اأطمح بعد النتهاء من هذه الدورة اأن 

اأقوم بالت�سوير التلفزيوين لأن�سطة الوزارة لكي اأطبق ما 

تعلمته.

وختم �سلمان حديثه قائاًل: اإنني اأطمح يف اأن يكون لدينا اأجهزة 

بتقنيات  تلفزيونية  لقطات  التقاط  من  نتمكن  لكي  متطورة، 

ت�ساعدين على  اأخرى  امل�ساركة يف دورات  واأرغب يف  حديثة، 

تطوير مهاراتي يف جمال الت�سوير التلفزيوين. 
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لقاء مع
فاطمة الخالدي

حاورتها �صواء الدو�صري

حاولت، وتدربت، واأ�سرت على اأن تتعلم كيف تتعامل مع 

الكامريا التلفزيونية،  فاطمة اخلالدي اإحدى امل�ساركات 

يف هذه الدورة، فماذا اأ�سافت لها، وماذا تود اأن تخرنا 

هذه  يف  جتربتِك  عن  حدثينا  باخت�سار  م�ساركتها،  عن 

الدورة ؟

التي  العملية  باملعلومات  ومليئة  مُمتعة  جتربتي  كانت   

قمنا بتطبيقها ميدانيًا، حقيقًة الدورة كانت مكثفة، وكم 

املعلومات الذي نتلقاه يف اليوم الواحد هائل، وعلى الرغم 

املعلومات  هذه  تلقي  يف  بال�سعوبات  اأ�سعر  مل  ذلك  من 

اجلديدة علّي ن�سبيًا، لأين كنت اأرغب يف اأن اأتعلم كل ما هو 

جديد، ومن رِغب يف التعلم �سعر  بُي�سر  تلقي املعلومة.

وبالن�سبة لنعكا�س هذه الدورة على خرتها العملية، تقول 

احلياة  كما  الكثري،  ــدورة  ال هــذه  يل  اأ�سافت  اخلــالــدي: 

ت�سيف لالإن�سان دائمًا ما هو جديد يف رحلة حياته، فقد 

اإ�سراري  مع  ولكن  بداية،  واأخطاأت  وتعلمت،  ا�ستفدت، 

على اكت�ساب مهارات جديدة، تعلمت الكثري، ول �سك اأن 

الدورات  من  للمزيد  يخ�سع  اأن  لبد  يتعلم  اأن  يريد  من 

ليكت�سب املزيد من املهارات. 

لوزارة  اجلزيل  بال�سكر  اأتقدم  اأن  اإل  ي�سعني  ل  ختامًا 

هذه  تنظيم  على  الإعــالم  �سوؤون  وهيئة  والتعليم  الرتبية 

املهارات  من  املزيد  اكت�ساب  للمتدرب  تتيح  ملا  ــدورة،  ال

العملية، واأمتنى اأن تتاح يل الفر�سة مرة اأخرى لالن�سمام 

تطوير  يف  الإيجابي  لدورها  مماثلة،  تدريبية  دورات  يف 

مهاراتي املعرفية يف جمال الت�سوير التلفزيوين. 

35الرتبية - الــعــدد 35 - يـونـيـو 2013م

فاطمة اخلالدي خالل ح�سورها الور�سة التدريبية

فاطمة الخالدي

Altarbiya Magazine 35.indd   35 7/2/13   1:10:16 PM



الرتبية  وزيــر  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 

والتعليم  اأن املتابع للخدمات  التعليمية املقدمة 

الــوزارة  اأن  يجد  اخلا�سة  الحتياجات  لــذوي 

اخلدمات  اأمنــــاط  يف  الــتــعــدد  عــلــى  حــر�ــســت 

التعليمية التي تقدمها لأبنائها من هذه الفئة من الطلبة،  وهو ما 

ترتكز عليه اإ�سرتاتيجية الرتبية اخلا�سة، التي تقوم على التعليم 

بذاته،  طفل  كل  واحتياجات  اإمكانيات  مع  يتوافق  مبا  الفردي 

التعليمية  اخلدمات  جمال  يف  حتققت  التي  الطفرة  اإىل  م�سريا 

واآخرها  اخلــا�ــســة،  الحــتــيــاجــات  لـــذوي  امل�ساندة  واخلــدمــات 

الرتبية  معلمي  منح  على  باملوافقة  املوقر   الــوزراء  جمل�س  قرار 

اخلا�سة) وفقا ل�سروط حمددة( عالوة خا�سة، �سي�ستفيد منها 

امليدانيني  الرتبويني  املمار�سني  من  ومعلمة  معلم   300 من  اأكرث 

وذلك  الطلبة،  مــن  الفئة  هــذه  مــع  مبا�سرة  يتعاملون  الــذيــن 

يف  مذكرا  احليوي،  القطاع  هذا  بتعزيز  الدولة  لهتمام  تاأكيدا 

التي  النوعية يف خدمات الرتبية اخلا�سة  بالطفرة  ال�سياق  هذا 

اأماكن  يف  م�ستحقيها  اإىل  و�سلت  التي  الدمج  برامج  اأحدثتها 

تواجدهم يف خمتلف املحافظات.

المتيازات  هــذه  عليها  قامت  التي  لالأ�س�س  بيانه  �سياق  ويف 

الفئة  هــذه  طلبة  بها  يتمتع  والتي  اخلا�سة،  بالرتبية  اخلا�سة 
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في حديث خاص حول ذوي االحتياجات الخاصة، وزير التربية للصحافة المحلية:

بعثات دراسية لخريجي 
الثانوية العامة من هذه 

الفئة بغض النظر عن 
معدالتهم التراكمية.

تطوير الثقافة المدرسية 
لتكون داعمة لذوي 

ا©عاقات

 تطوير مناهج دراسية 
وأدوات تقويم خاصة

طفرة نوعية في خدمات التربية الخاصة 
أحدثتها برامج الدمج في المدارس.

 عالوة بمائة دينار لمعلمي واختصاصيي 
التربية الخاصة.

توفير معلم مساند في فصول التربية الخاصة
عند الضرورة.

أوضح
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الوزارة  �سيا�سة  اأن  اإىل  الوزير  اأ�سار  املخت�سون،  ومعلموهم 

البحرين يف رعاية  يف هذا املجال تنطلق من �سيا�سة مملكة 

ذوي الحتياجات اخلا�سة، و�سمولهم باحلق يف التعليم، مبا 

ن�س عليه د�ستور مملكة البحرين يف مواده التي تتعلق بكفالة 

اخلدمات التعليمية جلميع الفئات، كما ن�س قانون التعليم يف 

املادة اخلام�سة، الفقرة الأوىل على »اإتاحة الفر�س التعليمية 

ذاته  لتحقيق  ومهاراته  وقدراته  ا�ستعداداته  لتنمية  فرد  لكل 

من  العا�سرة  الفقرة  يف  ن�س  كما  وجمتمعه«،  حياته  وتطوير 

لالحتياجات  وفقًا  التعليمية  الفر�س  »تنويع  على  املادة  نف�س 

واملتفوقني  املوهوبني  الطلبة  ورعاية  للطلبة  املتنوعة  الفردية 

وذوي  درا�ــســيــًا  باملتاأخرين  والهــتــمــام  خــراتــهــم،  واإثــــراء 

القادرين منهم  الحتياجات اخلا�سة مبتابعة تقدمهم ودمج 

يف التعليم«.

جناح جتربة الدمج

الوزارة  تتبعها  التي  الدمج  �سيا�سة  جناح  مدى  وبخ�سو�س 

منذ �سنوات، اأو�سح الوزير اأن الوزارة ت�سمن توفري اخلدمات 

التعليمية للطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�سة بكافة فئاتهم، 

الإعاقات احلركية  التوحد،  داون،  للتعلم )متالزمة  القابلني 

وال�سمعية والب�سرية، الإعاقة الذهنية الب�سيطة، اإ�سافة اإىل 

فئة التوحد( من القابلني للتعلم ، وذلك بدجمهم يف املدار�س 

جتربة  لنجاح  كــان  وقــد  الــعــاديــة،  ال�سفوف  يف  احلكومية 

دمج الطلبة من فئة متالزمة داون والتخلف العقلي الب�سيط 

القابلني للتعلم يف املدار�س احلكومية، مردود اإيجابي كبري يف 

الجتماعي  الدمج  اجتاه  مع من حولهم يف  وتكيفهم  تعلمهم 

الإيجابي. كما مت ا�ستيعاب الطلبة من ذوي الإعاقة احلركية 

وتطويرها  املدر�سية  البيئة  تهيئة  خــالل  من  املــدار�ــس،  يف 

ب�سكل م�ستمر، وتزويدها باملرافق اخلا�سة والأدوات املعينة، 

الف�ساء  داخــل  واحلركة  التنقل  على  الفئة  هذه  ي�ساعد  مبا 

للعادية  اأقرب  تعليمية  بيئة  توفري  بهدف  ي�سر؛  بكل  املدر�سي 

ليتعلموا و�سط اأقرانهم دون متييز.  هذا اإ�سافة اإىل ت�سجيع 

ذوي  من  زمالئهم  دمج  يف  امل�ساعدة  على  العاديني  الطلبة 

واأقرانهم  العاديني  الطلبة  بني  التعاون  يجعل  مبا  الإعاقات، 

الأ�سدقاء«،  من املعاقني متميزا، من خالل م�سروع »جماعة 

اأ�سدقائهم  وم�ساندة  مب�ساعدة  يقومون  عاديون  طلبة  وهم 

الوزارة  وتقوم  املجالت،  �ستى  يف  املعاقني  الطلبة 

واملطويات  الن�سرات  وتوزيع  تدريبية  دورات  بتنفيذ 

الطلبة،  كافة  التعاون بني  روح  لتعزيز  املدار�س،  يف 

طابور  خالل  من  املدار�س  تنظمها  وفعاليات  اأن�سطة  وهناك 

امل�ساندة  تقدمي  �سرورة  الطلبة مبدى  توعية  بهدف  ال�سباح 

والتعاون مع اأقرانهم.

يف  لي�س  الطلبة  اإعاقة  نوع  مراعاة  يتم  اأنــه  الوزير  واأ�ساف 

بحيث  التقييم،  عملية  يف  اأي�سا  بل  فح�سب،  التعلم  عملية 

يتم اخت�سار  اإطالة وقت المتحان املخ�س�س لهم، كما  تتم 

قد  التي  التطبيقية  الختبارات  بع�س  وحذف  املناهج،  بع�س 

اإعاقتهم، وتنفيذ عدد من اخلطوات التي  ل تتنا�سب مع نوع 

ت�سمن جناح هذه التجربة الطموحة من خالل توفري كوادر 

ب�سرية متخ�س�سة، وتاأهيلها عن طريق البتعاث لدرا�سة دبلوم 

العربي  العليا يف الرتبية اخلا�سة بجامعة اخلليج  الدرا�سات 

الطلبة  تدري�س هوؤلء  برنامج  والإ�سراف على تطبيق  �سنويا، 

من قبل امل�سوؤولني والخت�سا�سيني يف الوزارة، وكذلك تطوير 

القائمني على تدري�سهم، ومتابعتهم عن طريق  املعلمني  اأداء 

ور�س العمل والدورات التدريبية، وال�سعي 

املربني  و�سع  لتح�سني  املتوا�سل 

الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مـــع ذوي 

ماديا  اخلا�سة،  الحتياجات 

الذي  للدور  تقديرا  ومعنويا؛ 

في حديث خاص حول ذوي االحتياجات الخاصة، وزير التربية للصحافة المحلية:
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ي�سطلعون به، وذلك يف جمال اإعداد وتدريب ومتهني الكوادر 

اإعــداد  الــــوزارة  تتوىل  حيث  اخلــا�ــســة،  الرتبية  يف  العاملة 

وتدريب هذه الكوادر بتنظيم الرامج التدريبية وور�س العمل 

التي ترفع من كفاءتهم، وتعرفهم بامل�ستجدات يف رعاية فئات 

ابتعاث عدد منهم ملوا�سلة  اإىل جانب  الحتياجات اخلا�سة، 

اإقرار منحهم عالوة  يعد  املجال، كما  العليا يف هذا  درا�سته 

خا�سة للرتبية اخلا�سة موؤخرا من قبل جمل�س الوزراء املوقر  

�سكال من اأ�سكال التحفيز والت�سجيع لهم، حيث ل يخفى مدى 

ال�سعوبة التي يواجهها معلم اأو اخت�سا�سي الرتبية اخلا�سة 

الذي يتعامل مع هذه الفئة من الأبناء، ولعل اإقرار هذه العالوة 

�سيكون اأحد احلوافز اخلا�سة التي تبقي على هوؤلء املعلمني 

يف مراكز عملهم وت�سعرهم باهتمام الوزارة بهم.         

تطوير مناهج واأدوات تقييم خا�صة

لقد  والتعليم،   الرتبية  النعيمي وزير  الدكتور ماجد  واأ�ساف 

املادية  اخلــدمــات  نوعية  يف  التو�سع  الــدمــج   عملية  تطلبت 

منها  يتعلق  ما  وخا�سة  للطلبة،  املقدمة  والفنية  واملنهجية 

لالإمكانيات  وفقا  تدريجي  ب�سكل  وذلــك  املدر�سية،  بالبيئة 

املتاحة، وعلى �سعيد املناهج متكنت الوزارة من توفري العديد 

من الرامج لهذه الفئة من الطلبة، اإذ قامت بتنفيذ حزمة من 

امل�ساريع واخلطط الهادفة اإىل حت�سني ظروف التعلم بالن�سبة 

الإعاقات  ذوي  دمج  اأ�سلوب  امل�ساريع  تلك  �سمن  ومن  لهم، 

فرتة  منذ  املدار�س  اأغلب  يف  واجل�سدية  والب�سرية  ال�سمعية 

امل�سروع  هــذا  ويوفر  الــثــالث.  الدرا�سية  املــراحــل  يف  طويلة 

بالطالب  اأ�ــســوًة  املعاق  للطالب  املنا�سبة  التعليمية  اخلدمة 

واأقــران، كي  يتفاعل مع من حوله من زمالء  العادي، بحيث 

يتعلم املهارات التي ت�ساعده على مواجهة املجتمع، وغر�س ثقته 

وتعامله معهم   العتياديني،  للطلبة  زمالته  بنف�سه من خالل 

ب�سكل طبيعي، كما وفرت للطالب الكفيف املناهج نف�سها التي 

تدّر�س للطلبة العاديني، ولكن بلغة »بريل«، اإل اأن هناك بع�س 

املواد التي تكون �سعبة على هوؤلء الطلبة، فتم تعديلها بحيث 

ب�سرية،  اأو  �سمعية  اأكانت  �سواء  الطالب،  اإعاقة  مع  تتنا�سب 

موؤهلني  ومتخ�س�سني  وم�ساندين  اأكادمييني  تعيني  مت  كما 

الذي  العادي  املعلم  جانب  اإىل  الفئات،  هــذه  مثل  لتدري�س 

عملية  يف  ت�ستخدم  اإ�سرتاتيجيات  يكت�سب  بحيث  تاأهيله  يتم 

التدري�س وطرق التعامل التي تتالءم مع هوؤلء الطلبة وطبيعة 

اإعاقتهم، ويتم تعليم الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة جميع 

التي ميار�سها  الأن�سطة  نف�س  ليمار�سوا  وت�سجيعهم  املقررات 

الطالب العادي. 

ال�سنة  هــذه  خــالل  اأنــه  الــوزيــر  اأ�ــســاف  مت�سل  �سعيد  وعلى 
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املدار�س  اإر�سادية داخل  لوحات  توفري  الدرا�سية اجلديدة مت 

القراءة  اأو ب�سريا من خالل  �سمعيا  املعاق  الطالب  لت�ساعد  

وزوايا  ال�سماعات،  توفري  مت  كما  »بــريــل«،  بلغة  التح�س�سية 

على  موزعني  النطق،  بعيوب  خمت�سني  ومدر�سني  ال�ستماع، 

املعاق  الطالب  يتمكن  بحيث  املحافظات،  جميع  يف  املدار�س 

�سمعيا من تنمية وتكوين ثروة لغوية منذ بداية حياته.

الت�صهيالت واخلدمات املعينة

الفئة من  لهذه  الوزارة  تقدمها  التي  الت�سهيالت  بع�س   وعن 

الطلبة اأو�سح الوزير اأن الوزارة تعمل على تنويع الت�سهيالت 

العلوم  تلقي  على  الحتياجات  ذوي  من  فئة  كل  ت�ساعد  التي 

املتخ�س�سة،  احلوا�سيب  توفري  نذكر:  ذلك  ومن  واملعارف، 

ومكرات ال�سوت، واأجهزة تكبري الن�سو�س املكتوبة، واأجهزة 

امل�سعد  بتقنية  املــزودة  املوا�سالت  توفري  جانب  اإىل  برايل، 

يف  الف�سول  وتخ�سي�س  احلركية،  الإعاقة  لذوي  الكهربائي 

للطلبة املعاقني حركيًا، وعمل منحدرات يف  الأر�سي  الطابق 

وتوفري  املتحركة،  الكرا�سي  وتوفري  تنقلهم،  ل�سهولة  املدار�س 

على  الطلبة  ح�سول  جانب  اإىل  احلــركــي،  للدعم  عامالت 

بعثات درا�سية، بغ�س النظر عن جمموعهم الدرا�سي.

واأ�ساف الوزير اأن الوزارة توا�سل حاليا دعمها للمراكز التي 

تخت�س بتدري�س الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة، من خالل 

الــوزارة، كما  ومعلمات خمت�سني على ح�ساب  توفري معلمني 

اأنها تفتح اأبوابها اأمام اأولياء الأمور للتوا�سل مع اإدارة الرتبية 

اخلا�سة، والتي هي على اأمت ال�ستعداد لدمج اأي طالب قابل 

للتعلم، وتوفري الظروف التي تنا�سب اإعاقته، وي�ستطيع اأولياء 

ليتم  الدمج  يرونه يف جتربة  تق�سري  اأي  الإبــالغ عن  الأمــور 

تالفيه، ومّت توجيه اإدارة الرتبية اخلا�سة اإىل تكثيف التوا�سل 

مع اأولياء الأمور. 

امل�صاركة يف الأن�صطة املدر�صية

ل  الــوزارة  اإن  الوزير:  يقول  الن�ساطي  باجلانب  يتعلق  وفيما 

حتر�س  بل  فقط،  التعليمي  املجال  يف  الطلبة  بدمج  تكتفي 

والرتبوية،  الثقافية،  الأن�سطة  يف  اأقرانهم  مع  دجمهم  على 

على  الت�سجيع   ــوزارة  ال تتوىل  حيث  والإبداعية،  والك�سفية، 

الطالبية  امل�سابقات  يف  الفئة  هــذه  مــن  الطلبة  م�ساركة 

ــوزارة،  ال اأو  املدار�س  تنظمها  التي  واملهرجانات  والأن�سطة 

وذلك يف اإطار  �سيا�سة الدمج، كما ي�سارك هوؤلء الطلبة يف 

ومنها  والــدويل،  الإقليمي  امل�ستويني  على  املماثلة  امل�سابقات 

البينايل الدويل لر�سوم الأطفال، وامل�ساركة ال�سنوية يف خميم 

الأمل الذي يعقد يف مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية، وي�سم 

مركز رعاية الطلبة املوهوبني حاليا اأكرث من اأربعني طالبا من 

ذوي الحتياجات اخلا�سة املوهوبني يف الأن�سطة التي ينظمها 

املركز، وقد قامت الوزارة موؤخرا بتكرمي طالبتني موهوبتني 

من ذوي الحتياجات اخلا�سة تاأكيدا على اأن الإعاقة ل حتول 

دون التميز والتفوق والإبداع.

اآفاق تطوير التجربة

اجلهود  من  �سنوات  بعد  التجربة  لهذه  لتقييمه   وبالن�سبة 

الحتياجات  لــذوي  املقدمة  باخلدمات  لالرتقاء  املتوا�سلة 

اخلا�سة، قال الوزير: اإن الوزارة قد متكنت من حتقيق خطوات 

متقدمة يف دمج وتعليم الطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�سة 

ا�ستوعبت  حيث  للتعلم،  القابلني  مــن  الفئات  خمتلف  مــن 

احلكومية  املــدار�ــس  يف  الإعــاقــة  فئات  خمتلف  مــن  الطلبة 

حمافظات  خمتلف  يف  واملنت�سرة  الدمج  مبــدار�ــس  امل�سماة 

تكون  وبذلك  وطالبة،  طالبًا   1383 عددهم  بلغ  وقد  اململكة، 

الوزارة قد ا�ستوعبت جميع القابلني للتعلم، حيث يقوم حاليا 

على تعليمهم اأكرث من 300 من اخت�سا�سيي الرتبية اخلا�سة، 

متخ�س�سًا  و90  التعلم،  �سعوبات  يف  متخ�س�سا   156 منهم 

التوحد،  يف  املتخ�س�سني  من  وت�سعة  الذهنية،  الإعاقات  يف 

اإ�سافة اإىل 49 من املتخ�س�سني يف التفوق واملوهبة. 

من التعليم اإىل التاأهيل

وعلى �سعيد اإعداد الطلبة من هذه الفئة يف املرحلة الإعدادية، 

بداأت  فقد   الدمج،  برامج  اإىل  اإ�سافة  اأنه  اإىل  الوزير  اأ�سار 

الوزارة بالتعاون مع عدد من اجلهات الر�سمية ذات العالقة 

يف تطوير برنامج ما قبل التاأهيل يف جمالت متعددة، منها: 

ميهد  مبا  املنزيل،  والتدبري  والطباعة،  والديكور،  الزراعة، 

لنتقال الطالب اإىل مراكز التاأهيل بعد ذلك.
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مملكة  يف  ـــي  ـــوطـــن ال ـــطـــمـــوح  ال

ومل  الــرتبــوي،  بالطموح  البحرين 

هذا  تــاريــخ   على  غريبًا  هــذا  يكن 

التعليمي  املجالني  يف  الرائد  البلد 

والثقايف، خ�سو�سا اأنه قد بنى نه�سته احلديثة على التعليم 

ن�ساأت  فقد   ، 1919م  العام  يف  الأوىل  نه�سته  انطالق  منذ 

التقدم  العام عالقة ع�سوية تفاعلية بني  الوطني  الوعي  يف 

يف  والتقدم  ناحية  من  وال�سيا�سي  وال�سناعي  القت�سادي 

التعليم  من ناحية ثانية.

اجتمع   منذ   - البلد  هذا  تاريخ  يف  الرتبية  اأ�سبحت  وهكذا 

الأهايل مع ال�سلطة يف عام 1919م على اإطالق اأول مدر�سة 

نظامية وحتى اليوم - هي الق�سية املركزية الأوىل يف اأذهان 

البحرينيني وقادتهم،  واإذ كانت القدرة على الفعل يومئٍذ قد 

و�سعتها الظروف يف يد الدولة، التي حملت اأمانتها اجلديدة 

من دون حتّفظ ول تهّيب، وما زالت، اإل اأنه من املو�سوعية 

الإ�سارة اإىل اأن التعليم يف البحرين كان منذ بداياته الأوىل 

مع  ال�سراكة  هــذه  وتدعمت  واملجتمع،  الــدولــة  بني  �سراكة 

الأيام، اإىل اأن حتولت اإىل ثابت اأ�سا�سي يف الثقافة واملمار�سة 
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كل  يف  تتخذ  ال�سراكة  هذه  كانت  واإن  البحرينية،  الرتبوية 

مرحلة طابعًا معينًا يعر عن وعي املرحلة واإمكانياتها.

اأول: حمل م�صوؤولية التعليم:

اكت�سبت هذه الأولوية الوطنية العليا �سيغتها القانونية الأوىل 

حددت  الــذي   1989 ل�سنة  العام  التعليم  قانون  م�سروع  يف 

والذي  بو�سوح،  التعليم  املواطنني يف  مادته )ال�سابعة( حق 

حتول لحقا اىل قانون التعليم رقم )27 - ل�سنة 2005م(: 

املتكامل  ال�سليم  النمو  تعليم ميكنه من  لكل مواطن حق يف 

والجتماعية  والعقلية  واجل�سمية  الروحية  اجلــوانــب  من 

مبدعًا  فــردًا  نف�سه  الوقت  يف  يكون  اأن  ومــن   ، والأخالقية 

نف�سه  خلدمة  والإنتاج  العمل  على  قــادرًا  �ساحلًا  ومواطنًا 

واأ�سرته وجمتمعه ومبا يخدم التنمية يف البالد.

ينا�سبه  الذي  التعليم  نوع  يختار  اأن  مواطن احلق يف  لكل   «

ومبا ل يتعار�س مع اإمكانات املجتمع وحاجاته«...

كذلك حدد القانون  رقم 27 ال�سادر يف العام 2005م ب�ساأن 

التعليم م�سوؤولية الدولة يف اإي�سال هذه احلقوق الرتبوية اإىل 

املواطنني يف ما ميكن �سياغته على النحو الآتي:

الدولة م�سوؤولة عن تعليم املواطنني باعتباره عملية ا�ستثمارية، 

ف�ساًل عن كونه حقًا اأ�سا�سيًا و�سرورة دميقراطية، وعليها اأن 

توفر فر�س هذا التعليم جلميع املواطنني وفقًا لقواعد واأ�س�س 

ت�سمن و�سوله وعدالة توزيعه.

املادية  والو�سائل  الإمــكــانــات  توفري  عــن  م�سوؤولة  الــدولــة 

والب�سرية، التي تكفل جودة التعليم الذي تقدمه يف املوؤ�س�سات 

م�ستويات  وفــق  وذلــك  خارجها،  اأو  لها  التابعة  التعليمية 

ومعايري اإمنائية متطورة .

يف  املواطنني  حقوق  مــن  التعليم  قــانــون  عليه  ن�س  مــا  اإن 

التعليم، وما األزم به الدولة  من واجبات تبليغ تلك احلقوق 

اأنه جماع  اأهلها، ا�ستقر يف ال�سمري الوطني العام على  اإىل 

البحرين  لأبناء  ومتميز  ممتاز  لتعليم  عامة  وطنية  اإرادة 

اأجمعني. وقد ر�سيت الدولة بحمل هذا الواجب عر العقود 

والقانونية  املالية  اإمكاناتها  تكر�س  املا�سية، وراحت  الثالثة 

والإدارية لتحقيق هذا الطموح الوطني الكبري.

و�سعته  الذي  الوطني«  العمل  »ميثاق  اأن   بالذكر  واجلدير 

القيادة ال�سيا�سية، واأقّره ال�سعب قد جاء منذ العام 2002م 

تعليم  يف  جميعًا  النا�سئة  حق  على  الوطني  الإجماع  لري�ّسخ 

ب�سيغ  بها  الدولة  األزمت  عالية،  مبوا�سفات  وثقافة  متميز 

تكاد تكون قطعيـــــة:

البحث  وت�سجع  والفنون  والآداب  العلوم  الــدولــة  ترعى   

العلمي.

 تكفل الدولة اخلدمات التعليمية والثقافية للمواطنني.

 يكون التعليم اإلزاميًا وجمانيًا يف املراحل الأوىل التي يحددها 

ويبينها القانون، الذي ي�سع اأي�سًا خطة للق�ساء على الأمية.

خمتلف  يف  الدينية  بالرتبية  العناية  اأوجه  القانون  ينظم   

مراحل التعليم واأنواعه.

 يعنىالقانون بالرتبية الوطنية.

 تقوية �سخ�سية املواطن واعتزازه بوحدته الوطنية وقوميته 

العربية.

 تاأ�سي�س اجلامعات واملعاهد اخلا�سة.

 دعم موؤ�س�سات البحث العلمي والتكنولوجي.

 ربط نظام التعليم ب�سوق العمل.

مبا يوؤكد باأن الدولة مل ترتدد عن حمل ما اأريد منها حمله، 

من دون الن�س على وجوب اإعانتها على حمل هذه الواجبات 

اجلديدة من قبل القادرين على هذه الإعانة واملنتفعني من 

ثمرات التطوير الرتبوي الذي يتطلع اإليه اجلميــــــع.

ثانيًا: زيادة الطلب على التعليم

العام  التعليم  امللتحقني مبدار�س  ت�سخم حجم  كان يف  لقد 
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يف  امل�ستمر  التعاظم  على  كثرية  موؤ�سرات  بني  من  موؤ�سر 

 - تقوم  تزل  ومل   - الدولــة  قــامت  الـذي  الواجب  �سخامة 

باأدائه يف ميدان الرتبية والتعليم.

الدرا�سي )240ر57(   75/74 الطلبة عام  لقد كان جمموع 

طالبًا  )270ر113(   99/98 عــام  واأ�سبح  وطالبة،  طالبًا 

الع�سرين وحده كانت  القرن  العقد الأخري من  وطالبة. ويف 

�ساغطة.  زيادة  العام  بالتعليم  امللتحقني  حجم  يف  الزيادة 

1990م  عـــــام  )862ر92(  مــــن  الطلـــــبة  اأعــداد  قفــزت 

اإلـــى )043ر113( عام 1999م.

)2012م(  حاليًا  احلكومية  املدار�س  يف  الطلبة  عدد  ويبلغ 

حوايل 128 األف طالب وطالبة، موزعني على 205 مدار�س، 

ويف  املــدار�ــس  )يف  �سوؤونهم  ومتابعة  تعليميهم  على  ويعمل 

األف معلم ومدرب وموظف يف خمتلف   20 الــوزارة( حوايل 

القطاعات، وقد ارتفعت ميزانية الوزارة من 129 مليون دينار 

يف العام 2003م اإىل 250 مليون دينار يف العام 2011م.

بالتعليم  اللتحاق  حجم  يف  الكمية  التحولت  اأن  �سك  ول 

اجلدد  املعلمني  تاأهيل  يف  واجبة  حتــولت  من  يتبعها  ومــا 

مب�ستوى  الرتــقــاء  ويف  الــقــدامــى،  املعلمني  تاأهيل  ـــادة  واإع

املناهج وم�سامينها العلمية ملقابلة التحديات اجلديدة التي 

فر�ست نف�سها على عمل املوؤ�س�سة الرتبوية، هذه التحديات 

واأداء  بحملها  والر�سا  مواجهتها،  عن  الدولة  تتقاع�س  مل 

تزال  وما  واخلدماتية،  والرتبوية  والعلمية  املالية  فرو�سها 

تفعل ذلك بكامل الر�سا. ولكن التكليف الرتبوي العام �سار 

يبلغ اأبعاده الق�سوى الآن، و�سار يزيد يف تعقيده حقيقة اأن 

كانت  كما  و�سفافة  وا�سحة  تعد  مل  اجلديدة  الأجيال  تربية 

قبل ثالثني عامًا، على �سبيل املثال. واإن الدولة واملجتمع اليوم 

م�سوؤولن عن اإعداد اأجيالنا اجلديدة لعامل غري قابل للتنبوؤ 

به - علميًا واقت�ساديًا و�سيا�سيًا، وقد كتب على هذه الأجيال 

هذه  م�سلحة  من  يعد  مل  لهذا  فيه.  تعي�س  واأن  تعاي�سه  اأن 

الأجيال نف�سها اأن تنفرد الدولة باإدارة هذه املهمة الكبرية، 

كما مل يعد من املمكن لها وحدها اأن ت�سخ�س الحتياجات 

الرتبوية لهذه الأجيال اجلديدة، يف هذا العامل غري القابل 

تعي�سه،  اأن  الأجيال اجلديدة  �سيكتب على  والذي  به،  للتنبوؤ 

مناف�سة  على  وقـــادرة  ومنتجة،  فاعلة،  لتكون  تتاأهل  واأن 

تعد  املعقد، مل  العامل  العوملة يف هذا  �سياق  فيه، ويف  الأمم 

وتنفيذه  تخطيطه  ميكن  حم�سًا،  حكوميًا  عماًل  )الرتبية( 

توقعاتهم،  الطلبة، ومن دون جتنيد  اأمور  اأولياء  مبعزل عن 

وجهودهم يف العملية الرتبوية كلها. اإن هوؤلء الأولياء ل بد 

ا�ست�سراف  يف  الدولة  مع  ال�سراكة  كاملي  �سركاء  يكونوا  اأن 

احلاجات امل�ستقبلية لأبنائهم وبناتهم، ويف التاأكد من جودة 

تعليم هوؤلء الأبناء والبنات و�سالمة تن�سئتهم.

هي  ول  فقط،  التعليم  متويل  ق�سية  هنا  الق�سية  لي�ست 

الالزمة  اخلدمات  وتوفري  التعليمي،  النظام  اإدارة  ق�سية 

امل�سوؤولية  ال�سميم من  الأمــور يف  اأن هذه  له فح�سب، رغم 

العامة عن التعليم. واإمنا الق�سية هي ق�سية حمٍل كبرٍي يجب 

اأن يحمله اأهله جميعًا، ومل يعد من املمكن ول من امل�سلحة 

هذا  يلقى  – اأن  اجلديدة  البحرينية  الأجيال  – م�سلحة 
يكون  اأن  دون  به  فتنفرد  وحدها،  الدولة  كاهل  على  احلمل 

هذا  توجيه  يف  واإيجابي  مبا�سر  اإ�سهام  والأمــهــات  لــالآبــاء 

امل�سروع الكبري- الرتبية - وامل�ساركة يف تر�سيخ اأ�س�سه واإثراء 

م�سامينه العقلية وال�سلوكية واملهاراتية. اإن اأولياء الأمور هم 

امل�سوؤولون الأولون اأمام اهلل واأمام اأبنائهم وبناتهم عن تربية 

تربية  يف  تق�سري  اأو  ق�سور  كل  لأن  والبنات،  الأبناء  هــوؤلء 

هذه الّذرّية اليوم �سينعك�س �سلبًا عليها عندما تكر، ويحني 

واإنتاج،  عمٍل،  من  العام:  احلياة  نظام  يف  م�ساركتها  وقت 

اأخرى  بعبارة  الجتماعية.  للمكانة  واحتالل  للرزق،  وك�سٍب 

اإن هذه امل�سوؤولية ال�سريفة ينبغي اأن تغدو �سراكة بني الدولة 

وال�سعب يف مملكة البحرين، من اأجل تاأ�سي�س اإجماع وطني 

على  البحرينية  الرتبوية  املوؤ�س�سة  عمل  واجبات  تعيني  على 

املتعلمني  اأمــور  اأولياء  م�ساهمة  وكيفية  اأ�سعدتها،  خمتلف 

العام، وحمله عن  العمل الرتبوي الوطني  يف بع�س واجبات 

من  بل  الواجب،  هذا  اأداء  عن  عاجزة  لأنها  لي�س  الدولة، 

اأجل اأن يكون لأفراد املجتمع – اأولياء اأمور الطلبة وغريهم 

اأطفال املجتمع تربية  - دور معلوم، واإرادة مقررة يف تربية 

املواطنة  كاملي  كمواطنني  دورهــم  للعب  توؤهلهم  ممتازة 

حني ير�سدون. اإن هذا يعني وجوب الرتكـــيز علـى قـــــــ�سية 

اإن ق�سية  )النوعية( يف التعليم و�سمولها ملطالب امل�ستقبل. 

)النوعية( هي اأكرث الق�سايا الرتبوية التي ت�سع جهودنا على 

من  اقتحامها  من  بد  ل  عقبة كرى  بــاإزاء  وت�سعنا  املحك، 

خالل ال�سراكة املاأمولة بني الدولة وال�سعب.

اإن المتياز يف التعليم والتعلم، ور�سانة البناء العلمي لعقل 

والتحليل  املعلومات  تكنولوجيا  فنون  يف  وتدريبه  املتعلم، 

النف�س وال�ستقاللية يف  املو�سوعي، ومترينه لالعتماد على 

التفكري، والتعاون مع الآخرين يف حتليل امل�ساكل وحلها حاًل 

تكامليًا، وتعويده الن�سباط باأخالقيات التعامل الجتماعي، 

واللتزام بالوقت واحرتامه، وتعظيم قدرته على الإفادة من 

من  ونظائرها  هذه  املتاحة.  واخلدماتية  الفنية  الإمكانيات 

ال�سراكة  مو�سوع  �ستكون  كلها  امل�ستقبلية  الرتبية  �سرائط 
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املتطلع اإليها بني الدولة وال�سعب، وهي التي �ستثري - اأو ينبغي 

وجديتها  ال�سراكة  هذه  بجوهرية  النا�س  اهتمام   - تثري  اأن 

البحرين،  مملكة  يف  وال�سباب  الأطفال  مل�ستقبل  بالن�سبة 

اأبنائهم  تربية  على  النا�س  م�سئولية  تعزز  التي  هي  اإنها  اإذ 

وبناتهم يف اإطار روؤية وطنية واحدة.

اإن كثريًا من امل�ساكل التي تعانيها املوؤ�س�سة الرتبوية البحرينية 

امل�سوؤولية  املواطنني عن مالب�سات هذه  ت�سدر عن اغرتاب 

ال�سخمة، وهذا ما يجعل بع�سهم كثريي التوقع من اخلدمات 

املوؤ�س�سة،  هذه  لعمل  النقد  كثريي  يجعلهم  كما  التعليمية، 

اأكرث  وتعليمًا  اأح�سن  تربية  اأطفالهم  اإىل منح  طموحًا منهم 

كفاءة. هذا الطموح هو طموح م�سروع من دون ريب، ولي�س 

اإليه يف اإطار  اأن ُينظر  هناك من ينازعهم فيه. ولكن يجب 

املقابلة بني ما هو »حق« مبا هو »واجب«، وارتهان حتقق احلق 

باأداء الواجب.

وتفعيلها  وال�سعب  الدولة  بني  ال�سراكة  دعم  اإىل  الدعوة  اإن 

لأجيال  امل�ستقبل  تربية  بواجبات  النهو�س  يف  وتطويرها 

هذه  تاأ�سيل  اإىل  الطريق  �ستفتح  اجلديدة  البحرين  مملكة 

املعادلة بني احلق والواجب، كما اأن اإ�سراك النا�س يف اآليات 

ل�سمانات جناح هذا  اإدراكًا  اأكرث  �سيجعلهم  الرتبوي  العمل 

العمل، واأقوى اإرادة للتوثق من المتياز يف تعليمهم اأبناءهم 

وبناتهم، و�سوف تزيدهم هذه ال�سراكة حر�سًا على تعظيم 

انتفاع اأطفالهم من الفر�س الرتبوية املتاحة لهم. ويف الوقت 

ر النا�س باأهمية العمل  ذاته فاإن هذه ال�سراكة - اإذ هي تب�سّ

الرتبوي الذي تنه�س به الدولة اليوم - �سوف ت�سهم يف خلق 

يتعلق  ما  كل  يف  واملجتمع  الدولة  بني  و�سوحًا  اأكــرث  عالقة 

برتبية الأجيال البحرينية اجلديدة.

ثالثًا: اإعداد املواطن وبناء املواطنة

نْعني  فاإننا  اجلديدة  البحرينية  الرتبية  نتحدث عن  عندما 

الذي  اجلــديــد،  البحريني  املــواطــن  بناء  الأوىل  بالدرجة 

اأن  اإىل  نتطلع  والذي  التحديثي،  الرتبوي  امل�سروع  ي�ستهدفه 

يكون بناوؤه �سراكة بني الدولة واملجتمع مبختلف موؤ�س�ساته. 

ما  هو:  ال�سياق  هذا  يف  عنه  الإجابة  نحاول  الذي  وال�سوؤال 

يف  نريد  الذي  املواطن  لهذا  الأ�صا�صية  ال�صمات  هي 

امل�صتقبل؟

وقد اجتهدنا يف الإجابة عن ال�سوؤال يف �سوء اأربعة عنا�سر 

اأ�سا�سية، ل ميــكن جتاوزها : 

1( يف �سوء طبيعة املجتمع البحريني وخ�سو�سياته  يجب اأن 

تعمل الرتبية على:

الوطنية  وذاتيته  وهويته،  بدينه،  املتعلم  اإميــان  تعّمق  اأن   

اإىل  اإ�سافة   ، انغالق  اأو  تع�سب  دون  والإ�سالمية،  والعربية 

فهم الروابط التي جتمع املتعلم مبحيطه اخلليجي والعربي 

والإ�سالمي.

 اأن تدعم اعتزاز املتعلم بوطنه، من خالل تعريفه مب�سرية 

جمتمعه ورحلة تاريخه، وجتربته احل�سارية، ومت�سكه بقيم 

التعاي�س واملحبة وال�سورى والعدل يف نظام حكمه وعالقات 

اأفراده.

الدميقراطي  النهج  تعّلم  على  القدرة  الطالب  تك�سب  اأن   

الآخرين  مع  وتعامله  ــه،  راأي عن  امل�ستقل  وتعبريه  فكره  يف 

باحرتام، وقبولـه حق الختالف يف اإطار الئتالف، والإعالء 

من �ساأن امل�سلحة العامة وتقدميها على امل�سلحة الفردية.

 اأن ت�ساعده على املحافظة على عالقاته الأ�سرية وعالقات 

مع  يتنا�سب  مبــا  العالقات  هــذه  وتــطــور  الــواحــد،  املجتمع 

الع�سر.

الرتبية  تعمل  اأن  يجب  التنموية  الحتياجات  �سوء  يف   )2

على:

اإمكانيات  من  جمتمعه  ميتلك  مبا  املتعلم  وعــي  ينمو  اأن   

را�سد،  ب�سكل  وتوظيفها  عليها،  احلفاظ  وكيفية  ومـــوارد، 

وتنميتها.

القت�سادية  املجتمع  مب�سكالت  املتعلم  وعــي  ينمو  اأن   

والجتماعية، وامل�ساهمة يف معاجلتها.

والعمل  �ساأنه،  من  ويعلي  عامة  العمل  املتعلم  يحرتم  اأن   

اليدوي بوجه خا�س .

يف  اأهميته  وي�ست�سعر  بالقانون  اللتزام  املتعلم  يحرتم  اأن   

املحافظة على النظام.

 اأن يتدرب املتعلم على ممار�سة حياة منتجة واأقل اإ�سرافًا 

واإهدارًا، والقبول بنمط حياة متوازن ي�ساعد على العتدال.

الناظمة  والقوانني  وال�سوابط  القواعد  املتعلم  يحرتم  اأن   

للعلم بكل م�ستوياته.

 اأن يعي املتعلم اأَنّ الرتقي يف احلياة العامة يرتبط بالكفاءة 

العلمية والعملية.

القرارات،  واتــخــاذ  امل�سئولية،  حتمل  املتعلم  يتعلم  اأن   

وحماربة الالمبالة والرتدد.

 اأن يعي املتعلم اأهمية التعاون وتكاتف املواطنني وتكافلهم 

لتحقيق التنمية وجتاوز الأزمات.

يف  الكبري  ودوره  امل�ستمر  التعليم  اأهمية  املتعلم  يعي  اأن   

التطورات  ومواكبة  العمل،  و�سوق  التنمية  م�سكالت  معاجلة 

املتالحقة يف املعرفة الإن�سانية وتطبيقاتها العملية.
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3( يف �سوء حاجات املتعلم وتطلعاته، يجب اأن تعمل الرتبية 

على:

اأن ترقي املهارات واخلرات العقلية لدى املتعلم وتدريبه   

وتب�سر  وفهم  وا�ستنتاج  وتذكر  واإدراك  انتباه  من  عليها، 

وجتريد وا�ستدلل وحتليل....اإلخ.

 اأن حتقق التوازن العاطفي يف نف�س املتعلم ل�سمان اإيجابية 

وميولـه  م�ساعره  بجملة  والعناية  و�سالمتها،  اأحا�سي�سه 

ورغباته، يف �سياق امل�ساركة اجلماعية البّناءة.

 اأن تدّرب املتعلم ج�سميًا وحركيًا عن طريق تكوين وتنمية 

ــه  اأدائ يف  متميزًا  �سخ�سًا  منه  لتجعل  املختلفة  املــهــارات 

اجل�سمي والعقلي والجتماعي والأخالقي واجلمايل.

 اأن تّدرب املتعلم على التفكري النقدي والبتكاري من خالل 

اإتاحة الفر�سة اأمامه للممار�سة النقدية، واحلوار العقالين، 

والتفكري  البناء،  والنقد  والــرتكــيــب،  التحليل،  واأ�ساليب 

املنطقي، حيث ينمو لديه الإح�سا�س بال�ستقاللية واملنطقية 

وال�سجاعة يف اإبداء الراأي يف اإطار عقالين متوازن.

واتخاذ  امل�سئولية،  حتّمل  على  القدرة  املتعلم  تك�سب  اأن   

القرارات احلا�سمة وحتمل نتائجها.

تعمل  اأن  يجب  الع�سر،  ومقت�سيات  متطلبات  �سوء  يف   )4

الرتبية على:

باأهمية  ــًا  واعــي املتعلم  ينمو  اأن   

مع  والتعاي�س  بالع�سر  الرتــبــاط 

وفهمها،  اجلـــديـــدة،  مــعــطــيــاتــه 

وتوظيفها ب�سكل اإيجابي.

على  املــتــعــلــم  قــــدرة  تــنــمــي  اأن   

املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستيعاب 

وتوظيفها  املختلفة،  وو�سائطها 

العلمي  الــتــقــدم  ــكــال  ــس اأ� وكــافــة 

والتقني واأمناطه.

ذاته  فهم  من  املتعلم  يتمكن  اأن   

وفهم الآخرين عن طريق النفتاح 

والثقافات  الع�سر  على  الــواعــي 

بالختالف  ــول  ــب ــق وال الأخــــــرى، 

التعاي�س  ميكن  ح�سارية  كظاهرة 

معها ب�سالم.

على  املــتــعــلــم  قــــدرة  تــنــمــو  اأن   

وال�سرعة،  ــة،  ــال ــفــّع ال املــنــافــ�ــســة 

يف  والعمل  والــكــفــاءة،  والتــقــان، 

جميع الظروف والأحوال.

 اأن يتقبل القيم الإن�سانية العامــة، والتــي حتظـى باجمــاع 

– حقوق  – امل�ساواة  – العدالة  ال�سالم  وال�سعوب )  الأمم 

الإن�سان - .... اإلخ (، ويتعامل معها باإيجابية.

 اأن يحافظ على البيئة التي يعي�س فيها كجزء من انتمائه 

لهذا العامل الإن�ساين امل�سرتك.

 اأن يتقن املتعلم اأكرث من لغة يف التعامل مع متطلبات حياته، 

اإ�سافة اإىل لغته الأم.

 اأن يتمكن من امتالك املعارف الأكادميية الأ�سا�سية، مثل 

علم الت�سال والريا�سيات والعلوم واللغات وتقنية املعلومات، 

التي توؤدي اإىل اكت�ساب مهارات التعلم الذاتي، واأن يتعرف 

واإمكانياته  قدراته  تنا�سب  والتي  املطروحة،  العمل  خيارات 

واحتياجات جمتمعه.

رابعًا: الرتبية البحرينية اجلديدة

فاإننا  اجلــديــدة،  البحرينية  الرتبية  عن  نتحدث  وعندما 

توؤ�س�س  الرتبية،  لهذه  عالية  موا�سفات  عن  اأي�سًا  نتحدث 

ملدر�سة امل�ستقبل التي تتميز بال�سرورة بالقدرة على حتقيق 

اجلودة.

اإننا على يقني اأن م�ستقبل املجتمع البحريني وتنمية موارده 

يعتمدان اعتمادًا كليًا على ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التعليم 

يف  التعليم  م�ستقبل  واأن  واأهدافه، 

املجتمع  ذهــن  ي�سغل  الوطن  هــذا 

ح�سرة  راأ�ـــســـه  ــى  وعــل ــه،  ــاأكــمــل ب

بن  حمد  امللك  اجلــاللــة  �ساحب 

مملكة  ملك  خليفة،  اآل  عي�سى 

البحرين املفدى، الذي يعد ق�سية 

الرتبية هي ق�سية بناء الإن�سان يف 

واإن احلديث  وامل�ستقبل،  احلا�سر 

اجلديدة  البحرينية  الرتبية  عن 

ــرورة  �ــس عــن  احلــديــث  يقت�سي 

حتقيق اجلودة يف التعليم، وكيفية 

رفع كفاءة املدر�سة.

لقد اأخذ هذا املو�سوع حيزًا كبريًا 

اأ�سبح  اأنـــه  حتى  الهــتــمــام،  مــن 

العديد  يف  ال�سدارة  مكان  ياأخذ 

العاملية،  الرتبوية  املــوؤمتــرات  من 

واأ�سبحت كل دول العامل املتقدمة 

مثل:  التعليم،  جودة  بق�سية  تعنى 

املتحدة،  والـــوليـــات  بــريــطــانــيــا، 
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وفرن�سا، واأملانيا، واليابان، وماليزيا، وغريها.

وهنالك العديد من الأ�سباب التي جتعل جودة التعليم ق�سية 

الرتبوية،  ومنها  القت�سادية،  منها  الأمم،  لتقدم  م�سريية 

والقومية، وال�سيا�سية، وغريها.

من  تعد  التعليم  جودة  هل  هنا:  املركزي  وال�صوؤال 

البحرين؟  مملكة  يف  الرتبوية  ال�صيا�صات  اأولويات 

وهل يجب اأن ت�صغل بال اأ�صحاب القرار واملخت�صني 

اأكرث  اأخ��رى  ق�صايا  هنالك  اأن  اأم  كافة؟  واملجتمع 

اأهمية واأولوية منها؟

املوؤ�سرات  بع�س  اإىل  العودة  ال�سوؤال يجب  لالإجابة عن هذا 

التي ت�ساعدنا على فهم الواقع بتعقيداته الكرى وال�سغرى:

تزايد  يف  وهــو  كبري،  العام  التعليم  على  الــدولــة  اإنــفــاق  اإن 

عن  نت�ساءل  يجعلنا  اإنفاق  وهو  اآنفًا،  اأ�سرنا  مثلما  م�سطرد 

اجلدوى وعن املردود، ويقود راأ�سًا اإىل ق�سية جودة التعليم 

كافيًا  يعد  مل  لــوحــده  فالتعليم  ملحة،  ق�سية  باعتبارها 

للح�سول على وظيفة اأو ملواجهة واقع احلياة، بل اإن النوعية 

يف التعليم هي املطلوبة لالأجيال القادمة مل�سايرة �سوق العمل 

املعومل، ولتزويد الدار�سني باملهارات الالزمة لتطوير اأنف�سهم 

والتفاعل مع روح الع�سر اجلديد.

اإن جودة خمرجات التعليم وجودة التح�سيل الدرا�سي وجودة 

البيئة التعليمية يجب اأن ُينظر اإليها على اأنها من الأولويات، 

اإذا ما اأردنا اأن ن�ستثمر مواردنا الب�سرية خري ا�ستثمار، واأن 

نحافظ على م�سادرنا القت�سادية.

نركز على  اأن  ، يجب  التعليم  عند احلديث عن اجلــودة يف 

�ستة جمالت اأ�سا�سية :

 جـودة املتعلمني.

 جودة بيئة التعليم والتعلم.

 جودة املحتــوى )املناهج(.

 جودة العمليات )طرق التدري�س(.

 جودة املخرجات.

 جـــــودة املعلم.

ثالثة  اأنه ق�سية ذات  تلخي�س مدلول اجلودة على  وميكننا 

اأبعاد:

.) Inputs ( جودة املدخالت 

.) Process ( جودة العمليات الرتبوية 

.) Outputs ( جــودة املخرجات 

وجميعها يجب اأن ت�سرتعي اهتمام نظامنا الرتبوي يف �سيغته 

اجلديدة املطورة.

اأبنائنا  اإعداد  وكيفية  نوعية  على  متوقف  اإذن،  اإَنّ م�سرينا 

املطلوب  التعليم  اإن  اإذ  الع�سر،  حتديات  ملواجهة  تربويًا 

القرن  يف  عليه  درجــنــا  الــذي  التعليم  هــو  لي�س  م�ستقباًل 

املوارد  لتنمية  باجلودة  يتمّيز  الــذي  التعليم  ــا  اإمَنّ املا�سي، 

الب�سرية املطلوبة للتفاعل مع روح الع�سر، وملواجهة حتديات 

امل�ستقبل.

خام�صًا: املدر�صة البحرينية اجلديدة

فاإننا  اجلــديــدة،  البحرينية  الرتبية  عن  نتحدث  وعندما 

نتحدث اأي�سًا، عن املدر�سة البحرينية اجلديدة، التي تتنا�سب 

وامل�ستقبل واملتغريات املحلية والإقليمية والدولية، وتقوم على 

هويته  وتاأ�سيل  الفرد  وبناء  للحياة  الإعــداد  فل�سفة  اأ�سا�س 

يف  والتعليمية  التقنية  الإيجابيات  وا�ستثمار  الجتماعية، 

ع�سر العوملة، وتوؤ�سل عالقة م�سرتكة بني املجتمع واملدر�سة، 

ولذلك فاإننا ننتظر من املدر�سة البحرينية اجلديدة يف اإطار 

هذا امل�سروع اأن حتقق على الأقل العنا�سر التالية:

 ا�ستقاللية اأكر يف الإدارة والت�سيري الذاتي يف اإطار م�سروع 

اأ�سا�سية متكاملة وم�ستقلة، يديرها جمل�س  املدر�سة كوحدة 

وتنفذ  واجتماعية،  تعليمية  اأهــداف  بتحقيق  ملتزم  اإدارة 

تعليمية  جودة  وفق  والتقومي،  للقيا�س  قابلة  وخططًا  برامج 

مقررة من الوزارة.

وتنمية  وتدريب،  وتثقيف،  تعليم،  وبرامج  خدمات  تقدمي   

اجتماعية، للطلبة ولأولياء الأمور وللمجتمع.

�سوق  يف  للعمل  التفوق  نتائج  يحقق  متميز  تعليم  تقدمي   

العمل والتعليم يف امل�ستويات العليا.

 تنمية مواهب الطلبة اإىل درجة الحرتاف.

 تنمية املعلمني وفق برامج تدريب داخل املدر�سة.

 تطوير ال�سراكة مع البيت وموؤ�س�سات املجتمع لتحقيق تعاون 

مثمر يف �سبيل جناح املدر�سة وموؤ�س�سات الرتبية يف حتقيق 

مهارات  ل�سعف  ونظرًا  منها،  املطلوبة  الرتبوية  الأهــداف 

القيادة والتوجيه والإعداد عند الوالدين، وان�سغال موؤ�س�سات 

املجتمع عن دورها الرتبوي، وعدم تعاونها مع املدر�سة، فاإنه 

وتوجيه  لرتبية  الوالدين   لتدريب  �سيغة  اإيجاد  من  بد  ل 

التعليم، وا�ستمرار تدعيم املعارف  اأبنائهم، واك�سابهم قيم 

اأن  وميكن  والتعليم.  الرتبية  لر�سالة  ا�ستكماًل  واملــهــارات، 

يكون ذلك من خالل مركز متخ�س�س، اأو من خالل جهود 

اجتماعية ت�سارك فيها خمتلف املوؤ�س�سات ذات ال�سلة، ويف 

مقدمتها وزارة الرتبية والتعليم.
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اإىل  الأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  مدار�س  عدد 

حكومية  مــدار�ــس   204 منها  مدر�سة،   271

اجلامعات  عدد  وارتفع  خا�سة،  مدر�سة  و67 

اإىل 19 جامعة، منها 7 جامعات حكومية و12 

جامعة خا�سة، كما مت  افتتاح العديد من الكليات املتخ�س�سة 

البحرين  2008/11/5، وكلية  للمعلمني يف  البحرين  مثل: كلية 

التقنية »بوليتكنك البحرين« يف 2008/11/30. 

 - احتلت مملكة البحرين املركز الأول عربًيا �سمن الدول ذات 

للعام  للجميع  التعليم  اأهــداف  حتقيق  جمال  يف  العايل  الأداء 

ال�ستيعاب  ن�سبة  بلغت  حيث  »اليون�سكو«،  ملنظمة  وفًقا   ،2010

ال�سافية يف املرحلة البتدائية %100.

- ن�سبة ت�سرب منخف�سة: حيث اأ�سار التقرير العربي، كما اأ�سار 

الت�سرب  ن�سبة  اأن  اإىل  2010م،  للجميع  التعليم  تقرير  قبله  من 

هي اأقل من ن�سف يف املئة )%0،40(.

منظمة  تقرير  يف  اإيجابية  نتائج  البحرين  مملكة  حتقيق   -

2010م، وكذلك يف تقرير  اليون�سكو حول التعليم للجميع للعام 

املعرفة العربي للعام 2009م، ال�سادر عن برنامج الأمم املتحدة 

اأظهر  حيث  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  وموؤ�س�سة  الإمنــائــي 

تتبواأ  التوايل  على  الثالث  وللعام  البحرين  مملكة  اأن  التقرير 

مراكز متقدمة على ال�سعيدين الدويل والعربي يف جمال توفري 
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التعليم للجميع، من دون متييز بني الذكور والإناث، مع �سمان 

نهاية  حتى  وجمانيته  الأ�سا�سي،  التعليم  نهاية  حتى  اإلزاميته 

املرحلة الثانوية.

 

اخلدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة

يف جمال الرتبية اخلا�صة والرعاية الجتماعية وال�صحية

باإن�ساء  الـــوزارة  قامت  واملبدعني:   املوهوبني  الطلبة  رعاية   

يف  امل�سجلني  املــوهــوبــني،  الطلبة  لــرعــايــة  متخ�س�س  مــركــز 

املدار�س احلكومية واملدار�س الوطنية اخلا�سة؛ بهدف التعرف 

رعاية  ورعايتهم  واحت�سانهم  عنها،  والك�سف  مواهبهم  على 

وفق  امل�ستقبلية  وتوجهاته  املجتمع  بتطلعات  وربطهم  �ساملة، 

اأحدث الفل�سفات والنماذج العاملية. وقد افتتح ر�سميًا بتاريخ 11 

دي�سمر 2007م.

 رعاية الطلبة ذوي احلاجات اخلا�سة:  اأولت الوزارة الفئات من 

ذوي احلاجات اخلا�سة )الإعاقة الذهنية، بطيئي التعلم وذوي 

ال�سعوبات التعليمية( العناية، من اأجل توفري خدمات الرعاية 

واملتابعة املنا�سبة تربويًا وتعليميًا، م�ستندة يف ذلك اإىل الد�ستور، 

وانطالقًا  الفئة،  لهذه  التعليم  حق  كفال  اللذين  التعليم  وقانون 

من تو�سيات وقرارات اللجان واملنظمات العربية والدولية.

 كما قامت الوزارة ويف اإطار التوجهات احلديثة للرتبية اخلا�سة 

بتبني جتربة دمج الطلبة ذوي متالزمة داون، والتخلف العقلي 

العام  منذ  احلكومية  املــدار�ــس  يف  للتعلم  القابلني  الب�سيط، 

الدرا�سي 2002/2001م، وتقدمي الرعاية الواجبة التي توؤهلهم 

للتغلب على اإعاقتهم، والعتماد على اأنف�سهم يف جمال التعليم، 

والنــــدمــــاج يف املــجــتــمــع لـــيـــوؤدوا 

كمواطنني  احلـــيـــاة  يف  دورهـــــم 

عاديني منتجني. 

ومن جوانب الهتمام بهذه الفئة مت 

املبادرات  تخ�سي�س جمموعة من 

الإ�سرتاتيجية  اخلطة  يف  الفرعية 

لالأعوام  والتعليم  الرتبية  ــوزارة  ل

�سوف  والتي  2011-2014م،  من 

ت�ساهم يف حت�سني دمج هذه الفئات 

مع  اخلا�سة  احلــاجــات  ذوي  مــن 

اأقرانهم الطلبة العاديني ومنها:

- تطوير ال�سيا�سات التي تركز على 

ذوي  الطلبة  اإدمــاج  اآليات  حت�سني 

م�ستوى  ورفع  اخلا�سة،  احلاجات 

الطلبة  )مثال  العلمي  حت�سيلهم 

الذين لديهم �سعوبة يف القراءة وامل�ساكل ال�سلوكية(.

- �سمان حق الطلبة ذوي احلاجات اخلا�سة )�سعوبات التعلم( 

يف توافر مناهج تراعي حاجاتهم، وا�ستعداداتهم، وقدراتهم.

اأ�ساليب التقييم واأدواته مبا يتالءم مع املناهج املعدة  - تطوير 

للطلبة ذوي احلاجات اخلا�سة.

املطلوبة  املهنية  املــهــارات  ميتلكن  مــوؤهــالت  معلمات  توفري   -

لتدري�س ذوي احلاجات اخلا�سة.

- توفري البنى التحتية املنا�سبة لذوي احلاجات اخلا�سة، حيث 

لتلبي  املختلفة،  ومرافقها  احلالية  املدر�سية  الأبنية  تعديل  مت 

على  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  العاديني،  الطلبة  احتياجات 

ال�سواء، وفق موا�سفات فنية خا�سة بذوي الحتياجات ل�سمان 

حرية احلركة والو�سول اإىل جميع مرافق البناء املدر�سي. 

 الإر�ساد الجتماعي والنف�سي واملهني وال�سحة املدر�سية:

لكل  ــد  واح اجتماعي  مر�سد  تعيني  اإىل  امل�سروع  هــذا  يهدف 

الرتبية  وزارة  بني  والتعاون  املــدار�ــس،  يف  وطالبة  طالب   300

والتعليم ووزارة ال�سحة يف جمال تعزيز ال�سحة املدر�سية، من 

مبختلف  ــوزارة  ال مبدار�س  وممر�سات  ممر�سني  تعيني  خالل 

يف  وممر�سة  ممر�سًا   )78( اإىل  عددهم  لي�سل  املحافظات، 

العام الدرا�سي  2010/2009م، والعمل جاٍر يف جمال التن�سيق 

مع وزارة ال�سحة لتوفري املزيد من املمر�سات للمدار�س.

يف جمال حمو الأمية:

)منظمة   %2^46 اإىل  الــبــحــريــن  يف  الأمـــيـــة  ن�سبة  انــخــفــ�ــســت 

البحرين  ململكة  العام  الإح�ساء  ح�سب  وكانت  اليون�سكو2010( 
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2001 ) 7^2%( امل�سدر:) النتائج الأ�سا�سية للتعداد العام لل�سكان 

وامل�ساكن واملباين واملن�ساآت ج1 ل�سنة 2001 �سفحة 23(.

ومن اأبرز الق�سايا التي تركز عليها وزارة الرتبية والتعليم يف خطتها 

للكبار  املوجهة  الرامج  تنويع  الهدف:  بهذا  يتعلق  ما  امل�ستقبلية يف 

وفق حاجات الدار�سني وتنوع الفئات امللتحقة بتعليم الكبار، وتطوير 

الكبار  تعليم  بني  الرتباط  وتعزيز  الكبار،  تعليم  يف  املعلمني  كفاءة 

وحاجات �سوق العمل.

يف جمال الأن�صطة الطالبية:

عام  منذ  والتعليم  الرتبية  وزارة  قامت  املدر�سية:  الأندية  مراكز 

على  موزعة  املدر�سية،  لالأندية  املراكز  من  العديد  باإن�ساء  2005م 

والريا�سية  والتعليمية  الثقافية  الأن�سطة  ملمار�سة  املحافظات،  كل 

)�سهري  ال�سيفية  الإجـــازة  خــالل  تعمل  والبنات،  للبنني  والفنية 

اإىل  املراكز  عدد  و�سل  حتى  ــوزارة  ال وتو�سعت  واأغ�سط�س(،  يوليو 

2010م. ومت تطوير فكرة الأندية اإىل  خم�سة ع�سر مركزًا يف العام 

لي�سبح  2012/2011م،  الدرا�سي  العام  نهاية  يف  املع�سكرات  فكرة 

اإطار املدار�س، ويرتبط باأن�سطة وفعاليات  جزء من الأن�سطة خارج 

ال�سباب  لرعاية  نوعي  تطوير  وهــو  وتطوعية،  واجتماعية  بيئية 

املدر�سي و�سغل فراغه على امتداد اليوم  خالل الإجازة ال�سيفية. 

كما فتحت الوزارة خالل العام الدرا�سي 2012/2011م اأول جتربة 

الفرتة  يف  تعمل  الإعــداديــة،  املدار�س  يف  املدر�سية  لالأندية  ناجحة 

حيث  والطالبات،  الطالب  من  للراغبني  خدماتها  وتقدم  امل�سائية، 

ت�سمل الأن�سطة: الرتبية الريا�سية، واحلا�سوب، والفنون الت�سكيلية، 

ودرو�س التقوية يف املواد الرئي�سية.. هذا اإ�سافة اإىل الن�ساط الدائب 

ملركز رعاية الطلبة املوهوبني، والذي يقدم خدماته على مدار العام 

يف  للموهوبني  موجهة  اأن�سطة  خالل  من  الدرا�سية،  املراحل  جلميع 

خمتلف املجالت.

يف جمال امل�صاريع الإن�صائية والتجهيزات وال�صيانة 

يقارب  )مــا  الإن�سائية  امل�سروعات  مــن  العديد  الـــوزارة  نفذت   

خمتلف  يف  2011م(،   –  2003( من  الفرتة  خالل  م�سروع(   400

مباٍن  واإ�سافة  جديدة  مدار�س  اإن�ساء  يف  متثلت  اململكة  حمافظات 

اإلكرتونية،  ف�سول  اإن�ساء  جانب  اإىل  املدار�س  بع�س  يف  اأكادميية 

وخمترات العلوم، واحلا�سوب، والت�سميم والتقانة، يف العديد من 

املدار�س ح�سب الإمكانات املتاحة واأولويات احلاجة.

 ي�ساف اإىل ذلك اإن�ساء �سالت متعددة الأغرا�س يف بع�س املدار�س، 

وعدد من مراكز م�سادر املعرفة لت�سهيل توفري هذه اخلدمة يف جميع 

املحافظات، وغريها من الإن�ساءات. 

 ويت�سمن الرنامج الإن�سائي اجلديد للوزارة ع�سرات امل�سروعات 

الواعدة يف خمتلف املحافظات مبا �سوف يوؤدي اإىل الرتقاء مب�ستوى 

اخلدمات التعليمية وتقريبها من املواطنني.

وجزئية  �ساملة  �سيانة  باإجراء  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم  كما   

للطلبة  تعليمية جيدة  بيئة  توافر  للتاأكد من  للمدار�س،  ب�سكل دوري 

يف جميع املراحل الدرا�سية، وتوفر كذلك خدمة نقل الطلبة واملعلمني 

من واإىل املدار�س يف خمتلف املحافظات، واأثناء الأن�سطة والفعاليات 

التي تنفذها املدار�س. 

 يف جمال تقييم اخلدمات التعليمية ومراجعتها:

م�سروع التقومي ال�سامل جلودة التعليم مبملكة البحرين: 

يف ال�ساد�س من �سهر دي�سمر 2003م قامت وزارة الرتبية والتعليم 

بالتوقيع على التفاقية بني الوزارة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

الوزارة  و�سكلت يف  امل�سروع،  لتنفيذ   )UNDP( البحرين مبملكة 

يف عام 2006م جلان لدرا�سة التو�سيات، وو�سع اخلطط والرامج 

التنفيذية لتفعيل تلك التو�سيات. 

�صلمان بن  خليفة  الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  جائزة 

اآل خليفة للتمّيز يف الأداء التعليمي:

للتميز،  ورعايتها  والتعليم  للرتبية  احلكيمة  قيادتنا  دعم  اإطار  يف   

خليفة  اآل  �سلمان  بـن  خليفة  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تف�سل 

با�سم  �سنوية  جائزة  مبنح  ورعــاه  اهلل  حفظه  املوقر  الــوزراء  رئي�س 

تكرميية  جائزة  اأول  هذه  وتعد  املتميزة.  احلكومية  للمدر�سة  �سموه 

من نوعها وم�ستواها متنح للمدار�س احلكومية ذات الأداء التعليمي 

وزير  برئا�سة  عليا  جلنة  �سكلت  وقد  العايل،  والإبــداعــي  والإداري 

الرتبية والتعليم وجلان فرعية لختيار املدر�سة الفائزة.

مركز القيا�ض والتقومي: 

اإداري  جهاز  وهو  والتقومي،  للقيا�س  مركز  باإن�ساء  ــوزارة  ال قامت 

يتوىل تقومي اأن�سطة وبرامج وم�ساريع الوزارة بكل جوانبها الإدارية 

والرتبوية والتعليمية، فيتابع مدخالتها وعملياتها ويقّوم خمرجاتها 

وم�ستويات الأداء فيها. مت العمل يف املركز مع بداية العام الدرا�سي 

اجلـــودة،  و�ــســبــط  الــنــوعــي  للتقومي  جــهــاز  وهـــو  2005/2004م، 

الأداء  وم�ستويات  واملخرجات  والعمليات،  املدخالت،  ويقّوم  يتابع 

بالوزارة.

»التوجهات  حول  العاملي  الربنامج  اختبارات  يف  امل�صاركة 

: TIMSS »الدولية يف درا�صة الريا�صيات والعلوم

التقومي  �سبل  بتنمية  والتعليم  الرتبية  وزارة  مــن  اهتمامًا   

مادتي  يف  الدولية  الخــتــبــارات  يف  امل�ساركة  متــت  اخلــارجــي، 
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ال�سباب  لرعاية  نوعي  تطوير  وهــو  وتطوعية،  واجتماعية  ال�سباب بيئية  لرعاية  نوعي  تطوير  وهــو  وتطوعية،  واجتماعية  ال�سباب بيئية  لرعاية  نوعي  تطوير  وهــو  وتطوعية،  واجتماعية  بيئية 

للتميز، املدر�سي و�سغل فراغه على امتداد اليوم  خالل الإجازة ال�سيفية.  ورعايتها  والتعليم  للرتبية  احلكيمة  قيادتنا  دعم  اإطار  يف  للتميز، املدر�سي و�سغل فراغه على امتداد اليوم  خالل الإجازة ال�سيفية.   ورعايتها  والتعليم  للرتبية  احلكيمة  قيادتنا  دعم  اإطار  يف  املدر�سي و�سغل فراغه على امتداد اليوم  خالل الإجازة ال�سيفية.  

خليفة كما فتحت الوزارة خالل العام الدرا�سي 2012/2011م اأول جتربة  اآل  �سلمان  بـن  خليفة  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تف�سل  خليفة كما فتحت الوزارة خالل العام الدرا�سي 2012/2011م اأول جتربة  اآل  �سلمان  بـن  خليفة  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تف�سل  م اأول جتربة  خليفة كما فتحت الوزارة خالل العام الدرا�سي  اآل  �سلمان  بـن  خليفة  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تف�سل 

الفرتة  يف  تعمل  الإعــداديــة،  املدار�س  يف  املدر�سية  لالأندية  با�سم ناجحة  �سنوية  جائزة  مبنح  ورعــاه  اهلل  حفظه  املوقر  الــوزراء  رئي�س  الفرتة  يف  تعمل  الإعــداديــة،  املدار�س  يف  املدر�سية  لالأندية  با�سم ناجحة  �سنوية  جائزة  مبنح  ورعــاه  اهلل  حفظه  املوقر  الــوزراء  رئي�س  الفرتة  يف  تعمل  الإعــداديــة،  املدار�س  يف  املدر�سية  لالأندية  با�سم ناجحة  �سنوية  جائزة  مبنح  ورعــاه  اهلل  حفظه  املوقر  الــوزراء  با�سم رئي�س  �سنوية  جائزة  مبنح  ورعــاه  اهلل  حفظه  املوقر  الــوزراء  رئي�س 

حيث  والطالبات،  الطالب  من  للراغبني  خدماتها  وتقدم  تكرميية امل�سائية،  جائزة  اأول  هذه  وتعد  املتميزة.  احلكومية  للمدر�سة  �سموه  حيث  والطالبات،  الطالب  من  للراغبني  خدماتها  وتقدم  تكرميية امل�سائية،  جائزة  اأول  هذه  وتعد  املتميزة.  احلكومية  للمدر�سة  �سموه  حيث  والطالبات،  الطالب  من  للراغبني  خدماتها  وتقدم  تكرميية امل�سائية،  جائزة  اأول  هذه  وتعد  املتميزة.  احلكومية  للمدر�سة  �سموه 

من نوعها وم�ستواها متنح للمدار�س احلكومية ذات الأداء التعليمي ت�سمل الأن�سطة: الرتبية الريا�سية، واحلا�سوب، والفنون الت�سكيلية،  من نوعها وم�ستواها متنح للمدار�س احلكومية ذات الأداء التعليمي ت�سمل الأن�سطة: الرتبية الريا�سية، واحلا�سوب، والفنون الت�سكيلية،  من نوعها وم�ستواها متنح للمدار�س احلكومية ذات الأداء التعليمي من نوعها وم�ستواها متنح للمدار�س احلكومية ذات الأداء التعليمي ت�سمل الأن�سطة: الرتبية الريا�سية، واحلا�سوب، والفنون الت�سكيلية، 

وزير ودرو�س التقوية يف املواد الرئي�سية.. هذا اإ�سافة اإىل الن�ساط الدائب  برئا�سة  عليا  جلنة  �سكلت  وقد  العايل،  والإبــداعــي  والإداري  وزير ودرو�س التقوية يف املواد الرئي�سية.. هذا اإ�سافة اإىل الن�ساط الدائب  برئا�سة  عليا  جلنة  �سكلت  وقد  العايل،  والإبــداعــي  والإداري  وزير ودرو�س التقوية يف املواد الرئي�سية.. هذا اإ�سافة اإىل الن�ساط الدائب  برئا�سة  عليا  جلنة  �سكلت  وقد  العايل،  والإبــداعــي  والإداري 

الرتبية والتعليم وجلان فرعية لختيار املدر�سة الفائزة.ملركز رعاية الطلبة املوهوبني، والذي يقدم خدماته على مدار العام  الرتبية والتعليم وجلان فرعية لختيار املدر�سة الفائزة.ملركز رعاية الطلبة املوهوبني، والذي يقدم خدماته على مدار العام  الرتبية والتعليم وجلان فرعية لختيار املدر�سة الفائزة.ملركز رعاية الطلبة املوهوبني، والذي يقدم خدماته على مدار العام 

يف  للموهوبني  موجهة  اأن�سطة  خالل  من  الدرا�سية،  املراحل  يف جلميع  للموهوبني  موجهة  اأن�سطة  خالل  من  الدرا�سية،  املراحل  يف جلميع  للموهوبني  موجهة  اأن�سطة  خالل  من  الدرا�سية،  املراحل  جلميع 

مركز القيا�ض والتقومي: خمتلف املجالت. مركز القيا�ض والتقومي: خمتلف املجالت.

اإداري  جهاز  وهو  والتقومي،  للقيا�س  مركز  باإن�ساء  ــوزارة  ال اإداري قامت  جهاز  وهو  والتقومي،  للقيا�س  مركز  باإن�ساء  ــوزارة  ال اإداري قامت  جهاز  وهو  والتقومي،  للقيا�س  مركز  باإن�ساء  ــوزارة  ال قامت 

يتوىل تقومي اأن�سطة وبرامج وم�ساريع الوزارة بكل جوانبها الإدارية  يتوىل تقومي اأن�سطة وبرامج وم�ساريع الوزارة بكل جوانبها الإدارية يف جمال امل�صاريع الإن�صائية والتجهيزات وال�صيانة  يتوىل تقومي اأن�سطة وبرامج وم�ساريع الوزارة بكل جوانبها الإدارية يتوىل تقومي اأن�سطة وبرامج وم�ساريع الوزارة بكل جوانبها الإدارية يف جمال امل�صاريع الإن�صائية والتجهيزات وال�صيانة 

يقارب  )مــا  الإن�سائية  امل�سروعات  مــن  العديد  الـــوزارة  نفذت  والرتبوية والتعليمية، فيتابع مدخالتها وعملياتها ويقّوم خمرجاتها   يقارب  )مــا  الإن�سائية  امل�سروعات  مــن  العديد  الـــوزارة  نفذت  والرتبوية والتعليمية، فيتابع مدخالتها وعملياتها ويقّوم خمرجاتها   يقارب  )مــا  الإن�سائية  امل�سروعات  مــن  العديد  الـــوزارة  نفذت  والرتبوية والتعليمية، فيتابع مدخالتها وعملياتها ويقّوم خمرجاتها  

وم�ستويات الأداء فيها. مت العمل يف املركز مع بداية العام الدرا�سي  خمتلف  يف  2011م(،  2003( من  الفرتة  خالل  م�سروع(  وم�ستويات الأداء فيها. مت العمل يف املركز مع بداية العام الدرا�سي 400  خمتلف  يف  2011م(،   – 2003( من  الفرتة  خالل  م�سروع(  وم�ستويات الأداء فيها. مت العمل يف املركز مع بداية العام الدرا�سي 400  خمتلف  يف  م(،  ( من  الفرتة  خالل  م�سروع(  وم�ستويات الأداء فيها. مت العمل يف املركز مع بداية العام الدرا�سي  

مباٍن  واإ�سافة  جديدة  مدار�س  اإن�ساء  يف  متثلت  اململكة  اجلـــودة، حمافظات  و�ــســبــط  الــنــوعــي  للتقومي  جــهــاز  وهـــو  م،  مباٍن  واإ�سافة  جديدة  مدار�س  اإن�ساء  يف  متثلت  اململكة  اجلـــودة، حمافظات  و�ــســبــط  الــنــوعــي  للتقومي  جــهــاز  وهـــو  2005/2004م،  مباٍن  واإ�سافة  جديدة  مدار�س  اإن�ساء  يف  متثلت  اململكة  اجلـــودة، حمافظات  و�ــســبــط  الــنــوعــي  للتقومي  جــهــاز  وهـــو  م،  / مباٍن  واإ�سافة  جديدة  مدار�س  اإن�ساء  يف  متثلت  اململكة  حمافظات 

اإلكرتونية،  ف�سول  اإن�ساء  جانب  اإىل  املدار�س  بع�س  يف  اأكادميية 

مباٍن  واإ�سافة  جديدة  مدار�س  اإن�ساء  يف  متثلت  اململكة  حمافظات 

الأداء  وم�ستويات  واملخرجات  والعمليات،  املدخالت،  ويقّوم  يتابع  اإلكرتونية،  ف�سول  اإن�ساء  جانب  اإىل  املدار�س  بع�س  يف  الأداء اأكادميية  وم�ستويات  واملخرجات  والعمليات،  املدخالت،  ويقّوم  يتابع  اإلكرتونية،  ف�سول  اإن�ساء  جانب  اإىل  املدار�س  بع�س  يف  الأداء اأكادميية  وم�ستويات  واملخرجات  والعمليات،  املدخالت،  ويقّوم  الأداء يتابع  وم�ستويات  واملخرجات  والعمليات،  املدخالت،  ويقّوم  يتابع 

بالوزارة.وخمترات العلوم، واحلا�سوب، والت�سميم والتقانة، يف العديد من  بالوزارة.وخمترات العلوم، واحلا�سوب، والت�سميم والتقانة، يف العديد من  بالوزارة.وخمترات العلوم، واحلا�سوب، والت�سميم والتقانة، يف العديد من 

املدار�س ح�سب الإمكانات املتاحة واأولويات احلاجة.املدار�س ح�سب الإمكانات املتاحة واأولويات احلاجة.املدار�س ح�سب الإمكانات املتاحة واأولويات احلاجة.

»التوجهات  ي�ساف اإىل ذلك اإن�ساء �سالت متعددة الأغرا�س يف بع�س املدار�س،  حول  العاملي  الربنامج  اختبارات  يف  امل�صاركة  »التوجهات  ي�ساف اإىل ذلك اإن�ساء �سالت متعددة الأغرا�س يف بع�س املدار�س،  حول  العاملي  الربنامج  اختبارات  يف  امل�صاركة  »التوجهات  ي�ساف اإىل ذلك اإن�ساء �سالت متعددة الأغرا�س يف بع�س املدار�س،  حول  العاملي  الربنامج  اختبارات  يف  امل�صاركة 

الدولية يف درا�صة الريا�صيات والعلوم« وعدد من مراكز م�سادر املعرفة لت�سهيل توفري هذه اخلدمة يف جميع  الدولية يف درا�صة الريا�صيات والعلوم« وعدد من مراكز م�سادر املعرفة لت�سهيل توفري هذه اخلدمة يف جميع  وعدد من مراكز م�سادر املعرفة لت�سهيل توفري هذه اخلدمة يف جميع 

التقومي  �سبل  بتنمية  والتعليم  الرتبية  وزارة  مــن  اهتمامًا  التقومي املحافظات، وغريها من الإن�ساءات.   �سبل  بتنمية  والتعليم  الرتبية  وزارة  مــن  اهتمامًا  التقومي املحافظات، وغريها من الإن�ساءات.   �سبل  بتنمية  والتعليم  الرتبية  وزارة  مــن  اهتمامًا   

 ويت�سمن الرنامج الإن�سائي اجلديد للوزارة ع�سرات امل�سروعات  ويت�سمن الرنامج الإن�سائي اجلديد للوزارة ع�سرات امل�سروعات  ويت�سمن الرنامج الإن�سائي اجلديد للوزارة ع�سرات امل�سروعات 
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الريا�سيات والعلوم TIMSS 2003 التي تتيح للبحرين مقارنة 

2003م حقق طلبة  نتائج  ففي  الأخــرى.  الدول  مع  اأداء طلبتها 

البحرين مركزًا متقدمًا بني الدول العربية، كما متت امل�ساركة 

مدر�سة   57 يف  امل�سروع  تطبيق  مت  حيث    2007  TIMSS يف 

5699 طالبًا وطالبة  ا�ستفاد  وقد  و17 مدر�سة خا�سة،  حكومية 

من تطبيق امل�سروع، كما مت تدريب 80 مدر�سًا واإداريًا واأخ�سائيًا 

الــرتبــوي، وجلنتي  الإ�ــســراف  واإدارة  الإعــداديــة،  املــدار�ــس  من 

الريا�سيات والعلوم والتدريب، وفريق �سبط اجلودة.

 

التعاون مع هيئة �صمان جودة التعليم والتدريب:

 تتعاون وزارة الرتبية والتعليم مع الهيئة وفقا لأهداف تاأ�سي�سها، 

وهي  2009/2/10م،  يف  اجلــودة  �سمان  هيئة  تد�سني  مت  حيث 

تهدف اإىل مراقبة اأداء املوؤ�س�سات التعليمية والتدريبية مبختلف 

م�ستوياتها ودرجاتها، وت�سم الهيئة ما ياأتي: 

 وحدة مراجعة اأداء املدار�س: 

خالل  من  والتطوير  التح�سن  على  املدار�س  م�ساعدة  هدفها   -

تقدمي ا�ست�سارة خارجية، وفح�س مو�سوعي للمجالت التالية:  

- م�ستوى الطلبة واجنازاتهم الأكادميية.

- التطور ال�سخ�سي )الذاتي( للطلبة.

- جودة عمليتي التعليم والتعلم، وتعزيز املنهج وطريقة تقدميه. 

- امل�ساندة والإر�ساد.

- القيادة والإدارة.

 وحدة المتحانات الوطنية : وهي وحدة تقدم المتحانات التي 

تتوافق مع املعايري الدولية، ومتثل اأداة ل ميكن ال�ستغناء عنها 

يف عملية رفع امل�ستويات التعليمية.

يف جمال ال�صتثمار اخلا�ض يف قطاع التعليم 

حتفيز القطاع اخلا�ض لال�صتثمار يف التعليم:

التعليم  يف  لال�ستثمار  امل�ستثمرين  حتفيز  اإىل  الـــوزارة  �سعت 

اخلا�س من جامعات اأو مدار�س خا�سة، �سمن �سوابط و�سروط 

ملزمة ب�سرورة تكامله مع التعليم العام يف مملكة البحرين. ويف 

هذا ال�ساأن مت الرتخي�س لعدد من اجلامعات واملدار�س اخلا�سة، 

اإدارة  وقامت  الأخرى.  التعليمية  واملوؤ�س�سات  الأطفال،  وريا�س 

التعليم اخلا�س باإ�سدار الدليل ال�سرت�سادي لفتتاح املوؤ�س�سات 

يف  تعليمية(  مــراكــز  معاهد،  )مــدار�ــس،  اخلا�سة  التعليمية 

طلب  واإجــراءات  كيفية  على  يحتوي  والــذي  2009م،  اأغ�سط�س 

افتتاح موؤ�س�سة تعليمية خا�سة.

بالغا  اهتماما  البحرين  الأطفال: تويل مملكة  ريا�س  يف جمال 

بالطفولة املبكرة،  وتعد وزارة الرتبية والتعليم متمثلة يف اإدارة 

ريا�س الأطفال التي مت اإن�ساوؤها يف عام 2006م، �سمن الهيكل 

على  بالإ�سراف  املخولة  اجلهة  هي  للوزارة،  اجلديد  التنظيمي 

ت�سع  التي  املوؤ�س�سات،  تلك  تقدمها  التي  التعليمية  اخلدمات 

 )25( رقم  بقانون  املر�سوم  وفق  الأطفال  ل�ستيعاب  خططها 

اخلا�سة  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�س�سات  ب�ساأن  1998م،  ل�سنة 

والذي يتم مبوجبه:

 الرتخي�س لإن�ساء ريا�س الأطفال.

 الإ�سراف الإداري والفني على ريا�س الأطفال.

 تنفيذ برامج تدريبية ملعلمات ريا�س الأطفال.

وزارة  نفذت  الغر�س  هــذا  ولتحقيق 

يهدف  م�سروعا  والتعليم  الــرتبــيــة 

موؤهلة  بحرينية  كـــوادر  اإعـــداد  اإىل 

وذلك  الرو�سة،  مرحلة  يف  للتعليم 

مكثف،  ب�سكل  تدريبهن  خــالل  مــن 

منهج  واإعـــداد  بت�سميم  قامت  كما 

اإىل  يهدف  الأطــفــال  لريا�س  موحد 

يف  املدر�سية  للحياة  الطفل  اإعـــداد 

فيها  والنــدمــاج  البتدائية،  املرحلة 

من  اكت�ساب جمموعة  ي�سر عر  بكل 

القيم واملفاهيم واملهارات والكفايات 

جمموعة  تخ�سي�س  ومت  امل�سرتكة. 

اخلطة  يف  الفرعية  املـــبـــادرات  مــن 

الإ�سرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم 

لالأعوام من 2011-2014م.
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يف جمال تطوير التعليم العام والفني

توحيد امل�صارات الأكادميية:

املبا�سر  لتاأثريه  النوعي  التطوير  حلقات  اإحــدى  امل�سروع  ُيعد 

على ت�سكيل نوعية اخلريج الذي حتتاجه التنمية و�سوق العمل. 

لطلبة  اأ�سمل  معرفية  قاعدة  لبناء  اأو�سع  جماًل  امل�سروع  ويوفر 

املرحلة الثانوية، ويتيح فر�سة اأف�سل لقبول الطلبة يف اجلامعات 

فعاًل  مواطنًا  ويعد  التطوعي  العمل  ويعزز  املختلفة،  والكليات 

مقرر  اإدخــال  خــالل  من  جمتمعه  خدمة  يف  باإيجابية  ي�سارك 

)مثل  الالمنهجية  والأن�سطة  الرامج  ويعزز  املجتمع،  خدمة 

 Trade برنامج   ،Globe برنامج  البحرين،  اإجنــاز  برنامج 

 .)Quest
2005/2004م،  الدرا�سي  العام  يف  امل�سروع  تطبيق  بــداأ  وقــد 

وا�ستمر التو�سع يف امل�سروع بحيث اأ�سبح مطبقًا العام الدرا�سي 

2011/2010م يف جميع املدار�س الثانوية. كما مت تطوير املعهد 

ال�ساعات  متطلبات  وفــق  اجلعفري،  الديني  واملعهد  الديني، 

املعتمدة ونظام توحيد امل�سارات. 

تطوير التعليم الثانوي ال�صناعي:

)مب�ساريه  ال�سناعي  الثانوي  التعليم  تطوير  م�سروع  ت�سمن 

الفني والتطبيقي( تطوير املناهج واخلطط الدرا�سية، وتطبيق 

نظام اجلودة، للح�سول على �سهادة هيئة املوؤهالت ال�سكتلندية 

باعتبارها   )Scottish Quali�cations Authority(

مراكز معتمدة ملنح املوؤهالت املهنية مل�ستوى SQA 2، ومتابعة 

ي�ستفاد منها يف تطوير  تغذية راجعة  للح�سول على  اخلريجني 

والتدريب  العمل،  �سوق  م�ستجدات  مع  متوافقًا  وجعله  النظام، 

امليداين يف ال�سركات وامل�سانع، وتدريب معلمي التعليم الثانوي 

جمال  يف  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يف  اخلدمة  اأثناء  ال�سناعي 

خالل  من  امل�ستقبل  مدر�سي  واإعــداد  الهند�سية،  تخ�س�ساتهم 

التخ�س�سات  خمتلف  يف  للدرا�سة  املتفوقني  الطالب  ابتعاث 

الهند�سية يف خمتلف اجلامعات الريطانية، وا�ستحداث برنامج 

التدريب املهني للطالب املت�سربني من خمتلف املراحل الدرا�سية، 

لإعدادهم للعمل يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل.

هيئة  اعتماد  على  ال�سناعية  الثانوية  املــدار�ــس  ح�سلت  وقــد 

املوؤهالت ال�سكتلندية SQA لتدري�س املناهج اخلا�سة مبجموعة 

من التخ�س�سات اجلديدة، ت�سمل تخ�س�س هند�سة ال�سيارات 

مل�ستوى ال�سهادة الوطنية العليا )H.N.C(، والدبلوما الوطنية 

العليا )H.N.D(، وال�سهادة املهنية الحرتافية )PDA(، يف 

جمال �سيانة احلوا�سيب.

م�صروع التلمذة املهنية:

تعد التلمذة املهنية اأحد الأمناط ال�سائعة عامليًا يف جمال التعليم 

الفني واملهني، وتتبناها العديد من الدول املتقدمة يف املجالت 

ربط  يف  تتلخ�س  وفل�سفتها  والتجارية،  واخلدمية  ال�سناعية 

النظام  هذا  ويحقق  الطالب.  بها  �سيلتحق  التي  باملهنة  التعليم 

العديد من املزايا  منها:

واحلقائب  الدرا�سية  املناهج  و�سع  يف  العمل  �سوق  • م�ساركة 
التعليمية وتقومي الدار�سني. 

العمل �سمن فرق  الطالب احلياتية، مثل:  • يطور من مهارات 
وتبني  امل�سكالت،  حل  على  والعمل  امل�سئولية،  وحتمل  العمل، 

مفهوم اجلودة، واتباع قواعد ال�سالمة وتقدير اأهمية الوقت.

كبديل  اخلريجني  اأمــام  التوظيف  فر�س  من  املزيد  يتيح   •
للعمالة الوافدة.

ومن الإجنازات التي حققها امل�سروع:  

�سوق  قبل  من  امل�سدقة  والوظيفية  املهنية  املعايري  توظيف   •
العمل يف اإعداد املناهج الدرا�سية اخلا�سة بالنظام.

• اإن�ساء وحدة متابعة التدريب امليداين التي تطبق اآلية وا�سحة 
يف متابعة وتقييم الطلبة اأثناء التطبيق العملي.

خارجية  تدريبية  دورات  خالل  من  التعليمي  الكادر  تاأهيل   •
اأ�سرتاليون  خراء  نفذها  داخلية  دورات  وعقد  اأ�سرتاليا،  اإىل 

التلمذة  ومعلمات  معلمو  منها  ا�ستفاد  اليون�سكو،  من  وخــراء 

املهنية، حتت اإ�سراف مركز التميز للتعليم الفني واملهني.

ت�سكيل  خالل  من  العمل،  �سوق  مع  ال�سراكة  مبداأ  حتقيق   •
العمل:  �سوق  عن  ممثلني  وبع�سوية  وزاريــني،  بقرارين  جلنتني 

التدريب  ومتابعة  التدريبية،  الــفــر�ــس  بتوفري  تعنى  الأوىل 

للرامج  املهنية  املوا�سفات  مبراجعة  تعنى  والثانية  امليداين، 

الدرا�سية املطبقة يف النظام.

• اإ�سناد دور متابعة تطبيق امل�سروع اإىل وزارة الرتبية والتعليم، 
2010م،  مايو  من  بدءًا  واملهني  الفني  التعليم  اإدارة  يف  متمثلة 

بدًل من جمل�س التنمية القت�سادية.

الأول  ال�����ص��ف  م���ن  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����ض 

البتدائي:

يهدف امل�سروع اإىل اإك�ساب الطفل قدرة اأكر على تعلم هذه اللغة 

يف �سن مبكرة، وتعزيز قدرة الطفل على تعلم خمتلف املعارف 

والعلوم، والتعامل مع تقنية املعلومات ب�سكل اأف�سل ومبكر. وقد 

بداأت الوزارة يف امل�سروع يف العام الدرا�سي 2005/2004م، يف 

ع�سرين مدر�سة ابتدائية، موزعة على حمافظات اململكة، وا�ستمر 

التو�سع يف امل�سروع ليطبق مع العام الدرا�سي )2010/2009م( 
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تطوير التعليم الثانوي ال�صناعي:تطوير التعليم الثانوي ال�صناعي:تطوير التعليم الثانوي ال�صناعي:

)مب�ساريه  ال�سناعي  الثانوي  التعليم  تطوير  م�سروع  خارجية ت�سمن  تدريبية  دورات  خالل  من  التعليمي  الكادر  تاأهيل   • )مب�ساريه  ال�سناعي  الثانوي  التعليم  تطوير  م�سروع  خارجية ت�سمن  تدريبية  دورات  خالل  من  التعليمي  الكادر  تاأهيل   • )مب�ساريه  ال�سناعي  الثانوي  التعليم  تطوير  م�سروع  خارجية ت�سمن  تدريبية  دورات  خالل  من  التعليمي  الكادر  تاأهيل 

اأ�سرتاليون الفني والتطبيقي( تطوير املناهج واخلطط الدرا�سية، وتطبيق  خراء  نفذها  داخلية  دورات  وعقد  اأ�سرتاليا،  اإىل  اأ�سرتاليون الفني والتطبيقي( تطوير املناهج واخلطط الدرا�سية، وتطبيق  خراء  نفذها  داخلية  دورات  وعقد  اأ�سرتاليا،  اإىل  اأ�سرتاليون الفني والتطبيقي( تطوير املناهج واخلطط الدرا�سية، وتطبيق  خراء  نفذها  داخلية  دورات  وعقد  اأ�سرتاليا،  اإىل 

التلمذة نظام اجلودة، للح�سول على �سهادة هيئة املوؤهالت ال�سكتلندية  ومعلمات  معلمو  منها  ا�ستفاد  اليون�سكو،  من  وخــراء  التلمذة نظام اجلودة، للح�سول على �سهادة هيئة املوؤهالت ال�سكتلندية  ومعلمات  معلمو  منها  ا�ستفاد  اليون�سكو،  من  وخــراء  نظام اجلودة، للح�سول على �سهادة هيئة املوؤهالت ال�سكتلندية 

باعتبارها   )Scottish Quali�cations Authority باعتبارها  )Scottish Quali�cations Authority.املهنية، حتت اإ�سراف مركز التميز للتعليم الفني واملهني باعتبارها   )Scottish Quali�cations Authority.املهنية، حتت اإ�سراف مركز التميز للتعليم الفني واملهني

SQA، ومتابعة  ت�سكيل مراكز معتمدة ملنح املوؤهالت املهنية مل�ستوى 2 خالل  من  العمل،  �سوق  مع  ال�سراكة  مبداأ  حتقيق   • SQA، ومتابعة  ت�سكيل مراكز معتمدة ملنح املوؤهالت املهنية مل�ستوى 2 خالل  من  العمل،  �سوق  مع  ال�سراكة  مبداأ  حتقيق   • ت�سكيل مراكز معتمدة ملنح املوؤهالت املهنية مل�ستوى  خالل  من  العمل،  �سوق  مع  ال�سراكة  مبداأ  حتقيق 

ي�ستفاد منها يف تطوير  تغذية راجعة  للح�سول على  العمل: اخلريجني  �سوق  عن  ممثلني  وبع�سوية  وزاريــني،  بقرارين  جلنتني  ي�ستفاد منها يف تطوير  تغذية راجعة  للح�سول على  العمل: اخلريجني  �سوق  عن  ممثلني  وبع�سوية  وزاريــني،  بقرارين  جلنتني 

والتدريب  العمل،  �سوق  م�ستجدات  مع  متوافقًا  وجعله  والتدريب النظام،  العمل،  �سوق  م�ستجدات  مع  متوافقًا  وجعله  التدريب النظام،  ومتابعة  التدريبية،  الــفــر�ــس  بتوفري  تعنى  الأوىل  والتدريب  العمل،  �سوق  م�ستجدات  مع  متوافقًا  وجعله  التدريب النظام،  ومتابعة  التدريبية،  الــفــر�ــس  بتوفري  تعنى  الأوىل  والتدريب  العمل،  �سوق  م�ستجدات  مع  متوافقًا  وجعله  النظام، 

للرامج امليداين يف ال�سركات وامل�سانع، وتدريب معلمي التعليم الثانوي  املهنية  املوا�سفات  مبراجعة  تعنى  والثانية  امليداين،  للرامج امليداين يف ال�سركات وامل�سانع، وتدريب معلمي التعليم الثانوي  املهنية  املوا�سفات  مبراجعة  تعنى  والثانية  امليداين، 

جمال  يف  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يف  اخلدمة  اأثناء  الدرا�سية املطبقة يف النظام.ال�سناعي  جمال  يف  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يف  اخلدمة  اأثناء  الدرا�سية املطبقة يف النظام.ال�سناعي  جمال  يف  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يف  اخلدمة  اأثناء  الدرا�سية املطبقة يف النظام.ال�سناعي 

خالل  من  امل�ستقبل  مدر�سي  واإعــداد  الهند�سية،  اإ�سناد دور متابعة تطبيق امل�سروع اإىل وزارة الرتبية والتعليم، • اإ�سناد دور متابعة تطبيق امل�سروع اإىل وزارة الرتبية والتعليم، • اإ�سناد دور متابعة تطبيق امل�سروع اإىل وزارة الرتبية والتعليم، تخ�س�ساتهم  خالل  من  امل�ستقبل  مدر�سي  واإعــداد  الهند�سية،  اإ�سناد دور متابعة تطبيق امل�سروع اإىل وزارة الرتبية والتعليم، تخ�س�ساتهم  خالل  من  امل�ستقبل  مدر�سي  واإعــداد  الهند�سية،  اإ�سناد دور متابعة تطبيق امل�سروع اإىل وزارة الرتبية والتعليم، تخ�س�ساتهم 

التخ�س�سات  خمتلف  يف  للدرا�سة  املتفوقني  الطالب  مايو ابتعاث  من  بدءًا  واملهني  الفني  التعليم  اإدارة  يف  متمثلة  التخ�س�سات  خمتلف  يف  للدرا�سة  املتفوقني  الطالب  مايو ابتعاث  من  بدءًا  واملهني  الفني  التعليم  اإدارة  يف  متمثلة  التخ�س�سات  خمتلف  يف  للدرا�سة  املتفوقني  الطالب  مايو ابتعاث  من  بدءًا  واملهني  الفني  التعليم  اإدارة  يف  متمثلة 

بدًل من جمل�س التنمية القت�سادية. بدًل من جمل�س التنمية القت�سادية.الهند�سية يف خمتلف اجلامعات الريطانية، وا�ستحداث برنامج  بدًل من جمل�س التنمية القت�سادية.الهند�سية يف خمتلف اجلامعات الريطانية، وا�ستحداث برنامج 

التدريب املهني للطالب املت�سربني من خمتلف املراحل الدرا�سية، التدريب املهني للطالب املت�سربني من خمتلف املراحل الدرا�سية، التدريب املهني للطالب املت�سربني من خمتلف املراحل الدرا�سية، 

الأول  ال�����ص��ف  م���ن  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����ض  الأول لإعدادهم للعمل يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل. ال�����ص��ف  م���ن  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����ض  الأول لإعدادهم للعمل يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل. ال�����ص��ف  م���ن  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��دري�����ض  لإعدادهم للعمل يف التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل.

هيئة  اعتماد  على  ال�سناعية  الثانوية  املــدار�ــس  ح�سلت  البتدائي:وقــد  هيئة  اعتماد  على  ال�سناعية  الثانوية  املــدار�ــس  ح�سلت  البتدائي:وقــد  هيئة  اعتماد  على  ال�سناعية  الثانوية  املــدار�ــس  ح�سلت  البتدائي:وقــد 

SQA يهدف امل�سروع اإىل اإك�ساب الطفل قدرة اأكر على تعلم هذه اللغة يهدف امل�سروع اإىل اإك�ساب الطفل قدرة اأكر على تعلم هذه اللغة SQAاملوؤهالت ال�سكتلندية SQAاملوؤهالت ال�سكتلندية SQA لتدري�س املناهج اخلا�سة مبجموعة  يهدف امل�سروع اإىل اإك�ساب الطفل قدرة اأكر على تعلم هذه اللغة يهدف امل�سروع اإىل اإك�ساب الطفل قدرة اأكر على تعلم هذه اللغة SQAاملوؤهالت ال�سكتلندية SQAاملوؤهالت ال�سكتلندية SQA لتدري�س املناهج اخلا�سة مبجموعة 

يف �سن مبكرة، وتعزيز قدرة الطفل على تعلم خمتلف املعارف من التخ�س�سات اجلديدة، ت�سمل تخ�س�س هند�سة ال�سيارات  يف �سن مبكرة، وتعزيز قدرة الطفل على تعلم خمتلف املعارف من التخ�س�سات اجلديدة، ت�سمل تخ�س�س هند�سة ال�سيارات  يف �سن مبكرة، وتعزيز قدرة الطفل على تعلم خمتلف املعارف من التخ�س�سات اجلديدة، ت�سمل تخ�س�س هند�سة ال�سيارات 

C والعلوم، والتعامل مع تقنية املعلومات ب�سكل اأف�سل ومبكر. وقد H(، والدبلوما الوطنية  N C( والعلوم، والتعامل مع تقنية املعلومات ب�سكل اأف�سل ومبكر. وقد مل�ستوى ال�سهادة الوطنية العليا والعلوم، والتعامل مع تقنية املعلومات ب�سكل اأف�سل ومبكر. وقد والعلوم، والتعامل مع تقنية املعلومات ب�سكل اأف�سل ومبكر. وقد مل�ستوى ال�سهادة الوطنية العليا )H.N.C(، والدبلوما الوطنية 

بداأت الوزارة يف امل�سروع يف العام الدرا�سي (، وال�سهادة املهنية الحرتافية )PDA(، يف  بداأت الوزارة يف امل�سروع يف العام الدرا�سي (، وال�سهادة املهنية الحرتافية )PDA(، يف  (، يف  بداأت الوزارة يف امل�سروع يف العام الدرا�سي (، وال�سهادة املهنية الحرتافية )

ع�سرين مدر�سة ابتدائية، موزعة على حمافظات اململكة، وا�ستمر ع�سرين مدر�سة ابتدائية، موزعة على حمافظات اململكة، وا�ستمر جمال �سيانة احلوا�سيب.
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البتدائية  ــس  ــدار� امل جميع  يف  البــتــدائــي  الأول  ال�سف  مــن 

الالزمة  التعليمية  املــواد  توفري  مت  وقد  الإعــداديــة.  والبتدائية 

ومعلمات  معلمي  وتدريب  املعلمني،  من  املدار�س  حاجة  وتغطية 

الإعدادية  والبتدائية  البتدائية،  باملدار�س  الإجنليزية  اللغة 

املطبقة للمنهج.

م�صروع جاللة امللك حمد ملدار�ض امل�صتقبل:

ُيعد امل�سروع نقلة نوعية اإىل التعليم امل�ستقبلي القائم على توظيف 

تكنولوجيا املعلومات، ولقد تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

واهلل  حفظه  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

ورعاه بتد�سني امل�سروع يف 18 يناير 2005م، وا�ستمر التو�سع يف 

تطبيق امل�سروع لي�سمل جميع مدار�س اململكة يف العام الدرا�سي  

2010/2009م.

ت�سمنت بنية امل�سروع اإن�ساء منظومة تعليمية للتعلم الإلكرتوين، 

وتركيب  الإلكرتونية،  املنظومة  توفري  �سملت  اتفاقية  وتوقيع 

وت�سغيل برجمياتها جلميع املدار�س احلكومية مبملكة البحرين. 

مت  فقد  املحو�سبة،  ــراءات  والإث الإلكرتونية  الكتب  �سعيد  وعلى 

والثانوية  الإعدادية  للمرحلتني  الدرا�سية  الكتب  جميع  حتويل 

وحتميلها  الإلــكــرتونــيــة،  ال�سيغة  اإىل  املطبوعة  ال�سيغة  مــن 

اإثراء   1015 ــازة  اإج مت  كما  الإلــكــرتوين.  التعلم  منظومة  على 

على  والإعــداديــة  الثانوية  للمرحلتني  املح�سوبة  الإثـــراءات  من 

املنظومة. 

وعلى �سعيد متواٍز مت النتهاء من تطوير املرحلة الأوىل من نظام 

اإدارة التعلم الوطني التي �سميت »امللتقى الرتبوي«.

حمموًل  حا�سوبًا   )5144( والتعليم  الرتبية  وزارة  وفرت  ولقد 

ل�ستخدامات املعلمني يف املدار�س، و )9955( حا�سوبًا لأغرا�س 

عر�س  اأجهزة   )3204( و  املدر�سية،  والإدارة  والتعلم  التعليم 

�سوئية،  ما�سحة   )363( و  طابعة،   )459( و  متعددة،  و�سائط 

و)1109( �سبورات اإلكرتونية.

ــني  والإداري املعلمني  وتدريب  تاأهيل  مت  التدريب،  �سعيد  وعلى 

الإلكرتونية.  املنظومة  ودعــم  ا�ستخدام  على  والخت�سا�سيني 

كما مت خالل الفرتة من 2004/2003 – 2009/2008  تدريب 

�سهادة  لنيل  والإدارية، وذلك  التعليمية  الهيئات  )14409( من 

.ICDL الرخ�سة الدولية لقيادة احلا�سوب

اإعداد  اأهمها  النوعية  الكثري من الإجنــازات  امل�سروع  كما حقق 

ومعايري  جودة  لإقرار  اآلية  وو�سع  الوطني،  الإلكرتوين  املحتوى 

اإنتاج املحتوى الإلكرتوين الوطني من خالل فريق خا�س باملواد 

الإثرائية ي�سم اأع�ساء من اإدارات الوزارة ذات الخت�سا�س.

م�صروع حت�صني اأداء املدار�ض:

يف �سوء الت�سخي�س الوطني للتعليم، والذي مت يف العام 2005م، 

ويف �سوء مراجعات هيئة �سمان اجلودة لأداء املدار�س، �سمم 

اأداء  مب�ستوى  النهو�س  بغر�س  املدار�س،  اأداء  حت�سني  برنامج 

ليتنا�سب  للطالب  امل�ستقبلية  املهنية  النتائج  وحت�سني  املدار�س 

التنمية  يف  البحرين  وطموحات  املدر�سي  التعليم  يف  اأداوؤهـــم 

القت�سادية والجتماعية.

ويت�سمن برنامج حت�سني اأداء املدار�س جانبني متكاملني:

لتحقيق  وممار�سة  روؤية  املتميزة،  املدر�سة  منوذج  بناء  • الأول 
اأف�سل حت�سيل اأكادميي للطلبة.

باأداء  الرتقاء  خالل  من  املدار�س  دعم  يف  يتمثل  الثاين   •
الالزمة  وال�سيا�سات  الرئي�سية  العمليات  وحت�سني  الــــوزارة 

لذلك. 

وقد بداأت الوزارة  وبالتعاون مع خراء جمل�س التنمية القت�سادية 

وبيوت اخلرة العاملية يف تنفيذ برنامج حت�سني اأداء املدار�س منذ 

عدد  وو�سل  مدار�س،  ع�سر  يف   2009/2008م  الدرا�سي  العام 

2011/2010م  الدرا�سي  العام  يف  للم�سروع  املطبقة  املدار�س 

وتعميمه على جميع  امل�سروع  التو�سع يف  اإىل �ستني مدر�سة. ومت 

املدار�س احلكومية يف العام الدرا�سي 2013/2012م. 

ويت�سمن الرنامج م�ساريع ت�سمل خمتلف جوانب العمل املدر�سي 

وهي:

منوذج  اإعداد  خالل  من  املتميزة  البحرينية  املدر�سة  روؤية   •
املدر�سة البحرينية املتميزة: روؤيًة وممار�سًة.  

النواجت  اأف�سل  حتقيق  اأجل  من  النواجت،  اأجل  من  القيادة   •
العاملني  واإدارة  امليزانية،  واإعــــداد  التخطيط،  جمــالت  يف 

51الرتبية - الــعــدد 35 - يـونـيـو 2013م

٤٠٠ مشروع في الفترة من «٢٠٠٣ – ٢٠١١م» في مختلف 
محافظات المملكة، وقائمة  واعدة تشمل عشرات 

المشروعات للمرحلة المقبلة.
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باملدر�سة.

اأداء  موؤ�سرات  بو�سع  يهتم  والذي  الأداء،  اأجل  من  • ال�سراكة 
قدرته  وتقي�س  للطالب،  الدرا�سي  التح�سيل  على  تركز  رئي�سية 

على التح�سن، وتتابع تطوره ال�سخ�سي. 

• التدري�س من اأجل التعلم، ويركز على املهارات التي يحتاجها 
الطالب،  لــدى  التعلم  اأ�ساليب  يف  التح�سني  لتحقيق  املعلمون 

املهارات  الطالب، وتطوير  الفردية بني  الفروق  وكيفية مراعاة 

العليا من التفكري لديهم.

• نظام اإدارة الأداء PMS وهو نظام تقومي اأداء فاعل ي�ستهدف 
املدر�سية  املوؤ�س�سة  داخــل  الــرتبــويــة  بالعملية  املعنيني  جميع 

وخارجها، مبا ين�سجم مع كادر املعلمني ويحقق اأهدافه.

تقدير غري مالئم يف  املدار�س احلا�سلة على  وم�ساندة  • دعم 
تقرير هيئة �سمان اجلودة.

تفرع منه  وقد  الوزارة  اأداء  املدار�س من خالل حت�سني  • دعم 
ثمانية م�ساريع اأخرى هي: 

1. تطوير املعايري للطلبة واملناهج.

2. حتديد الأولويات الإ�سرتاتيجية.

3. اإدارة اأداء املدار�س.

4. حتديد منوذج متويل املدار�س.

5. توزيع املوارد واخلدمات. 

6. توظيف املعلمني.

7. توزيع املعلمني والقيادات املدر�سية.

8. نظام اإدارة البيانات والبنية التحتية لتقنية املعلومات.

ومن الإجنازات التي مت حتقيقها: 

ن يف التدري�س والتعليم و�سلوكيات الطلبة.  حت�ُسّ

 تطوير يف املهارات القيادية لقادة املدار�س.

ن العمليات باإدارات الوزارة.  حت�ُسّ

حت�صني الزمن املدر�صي: 

طبقت الوزارة هذا امل�سروع يف مدر�سة املحرق الثانوية للبنات، 

حيث مت اإطالة اليوم الدرا�سي اإىل ال�ساعة الثانية والربع، ومت منح 

تعوي�س مايل عن �ساعات العمل الإ�سافية الناجتة عن التمديد 

لأع�ساء الهيئة الإدارية والفنية والتعليمية، كما مت الجتماع مع 

النتائج  بينت  وقد  التجربة،  فوائد  لتو�سيح  الطلبة  اأمور  اأولياء 

جناح جتربة التمديد، حيث حت�سنت نتائج الطالبات يف 13 مادة 

درا�سية كما و�سحته نتائج المتحانات، ومن فوائده العديدة:

التعليم  ا�سرتاتيجيات  لتنفيذ  للمعلمني  الكايف  الوقت  اإتاحة 

عمليات  واإجـــراء  اإبــداعــيــة،  بطرق  املناهج  وتفعيل  اجلــديــدة، 

التقومي اأثناء املواقف التعليمية.

تطوير املناهج الدرا�صية

عملية  نتائج  على  اأ�سا�سية  ب�سورة  يرتكز  املناهج  تطوير  اإن 

املراجعة والتقومي التي تتم من خالل متابعة التطبيق امليداين، 

ونتائج  اأمــورهــم،  ــاء  ــي واأول والطلبة  املعلمني  اآراء  وا�ستطالع 

الدولية،  والتوجهات  وامل�سابقات،  وامل�سوحات،  المتحانات، 

الدول  مع  املقارنات  واإجـــراء  الوطنية،  المتحانات  واإ�ــســدار 

الأخرى.

تفاعل املناهج مع احتياجات �صوق العمل:

مت تطوير مناهج الريا�سيات والعلوم يف املراحل التعليمية الثالث 

بالتعاون مع دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ودرا�سة 

توجهات خطط التنمية واحتياجات �سوق العمل، ومقارنتها مبا 

الكتب  وتطوير  جديدة،  تخ�س�سات  وا�ستحداث  موجود،  هو 

املدر�سية وفقا لأحدث امل�ستجدات العلمية والرتبوية، كما مت يف 

للريا�سيات  املطور  املنهج  تطبيق   2009/2008 الدرا�سي  العام 

ملعلمي  تدريبي  برنامج  وتنفيذ  الأ�سا�سي،  التعليم  يف  والعلوم 

العلوم الأوائل واملعلمني، وتطبيق ا�ستمارة لتقييم مناهج العلوم 

املطورة، كما مت تطبيق ثالثة كتب جديدة هي: كتاب الفيزياء، 

وكتاب الكيمياء، وكتاب الأحياء، للمرحلة الثانوية، وقد مت تطوير 

والتكييف،  التريد  منهج  مثل:  ال�سناعية،  املواد  مناهج  بع�س 

املنتظم،  املهني  التدريب  نظام  ومناهج  اجلــودة،  واأ�سا�سيات 

تطبيق  مت  كما  الت�سالت،  لتخ�س�س  ال�سناعية  املواد  مناهج 

م�ساقات  وتطوير  املطورة،  العربية  اللغة  مل�ساقات   كتب جديدة 

للتلمذة املهنية.

ا�صتجابة املناهج لثورة املعلومات والت�صال:

الثالث،  التعليمية  املراحل  احلا�سوب يف  منهج  وثيقة  اإعداد  مت 

هذه  يف  احلا�سوب  مــهــارات  تدري�س  يف  تعليمية  مــواد  واإعـــداد 

املراحل، وتعميم تقنية املعلومات والت�سال يف املناهج الدرا�سية 

مبادة  اخلا�سة  الإلكرتونية  الكتب  مراجعة  مت  كما  املختلفة، 

ملادة  البيانات  قواعد  »اإدارة  كتاب  وتاأليف  املعلومات،  تقنية 

اأ�سا�سيات  كتاب   وتاأليف  ال�سناعي،  للتعليم  املعلومات«  تقنية 

ت�سميم املواقع الإلكرتونية ملادة تقنية املعلومات لل�سف الثالث 

الإعدادي.

الإن�صان  وح��ق��وق  املواطنة  لقيم  املناهج  ا�صتجابة 

وللمفاهيم البيئية وخدمة املجتمع:

والبيئية  ال�سحية  الرتبية  ملناهج  العام  الإطار  وثيقة  اإعداد  مت 
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املطورة، كما مت تطبيق ثالثة كتب جديدة هي: كتاب الفيزياء، . حتديد منوذج متويل املدار�س. املطورة، كما مت تطبيق ثالثة كتب جديدة هي: كتاب الفيزياء، . حتديد منوذج متويل املدار�س.

وكتاب الكيمياء، وكتاب الأحياء، للمرحلة الثانوية، وقد مت تطوير . توزيع املوارد واخلدمات.  وكتاب الكيمياء، وكتاب الأحياء، للمرحلة الثانوية، وقد مت تطوير . توزيع املوارد واخلدمات.  وكتاب الكيمياء، وكتاب الأحياء، للمرحلة الثانوية، وقد مت تطوير . توزيع املوارد واخلدمات. 

والتكييف، . توظيف املعلمني. التريد  منهج  مثل:  ال�سناعية،  املواد  مناهج  بع�س  والتكييف، . توظيف املعلمني. التريد  منهج  مثل:  ال�سناعية،  املواد  مناهج  بع�س 

املنتظم، . توزيع املعلمني والقيادات املدر�سية. املهني  التدريب  نظام  ومناهج  اجلــودة،  واأ�سا�سيات  املنتظم، . توزيع املعلمني والقيادات املدر�سية. املهني  التدريب  نظام  ومناهج  اجلــودة،  واأ�سا�سيات  املنتظم، . توزيع املعلمني والقيادات املدر�سية. املهني  التدريب  نظام  ومناهج  اجلــودة،  واأ�سا�سيات 

تطبيق . نظام اإدارة البيانات والبنية التحتية لتقنية املعلومات. مت  كما  الت�سالت،  لتخ�س�س  ال�سناعية  املواد  مناهج  تطبيق . نظام اإدارة البيانات والبنية التحتية لتقنية املعلومات. مت  كما  الت�سالت،  لتخ�س�س  ال�سناعية  املواد  مناهج  . نظام اإدارة البيانات والبنية التحتية لتقنية املعلومات.

م�ساقات ومن الإجنازات التي مت حتقيقها:  وتطوير  املطورة،  العربية  اللغة  مل�ساقات   كتب جديدة  م�ساقات ومن الإجنازات التي مت حتقيقها:  وتطوير  املطورة،  العربية  اللغة  مل�ساقات   كتب جديدة  م�ساقات ومن الإجنازات التي مت حتقيقها:  وتطوير  املطورة،  العربية  اللغة  مل�ساقات   كتب جديدة 

ن يف التدري�س والتعليم و�سلوكيات الطلبة. ن يف التدري�س والتعليم و�سلوكيات الطلبة. حت�ُسّ للتلمذة املهنية. حت�ُسّ ن يف التدري�س والتعليم و�سلوكيات الطلبة. للتلمذة املهنية. حت�ُسّ ن يف التدري�س والتعليم و�سلوكيات الطلبة.  حت�ُسّ

 تطوير يف املهارات القيادية لقادة املدار�س. تطوير يف املهارات القيادية لقادة املدار�س. تطوير يف املهارات القيادية لقادة املدار�س.

ن العمليات باإدارات الوزارة. ن العمليات باإدارات الوزارة. حت�ُسّ ا�صتجابة املناهج لثورة املعلومات والت�صال: حت�ُسّ ن العمليات باإدارات الوزارة. ا�صتجابة املناهج لثورة املعلومات والت�صال: حت�ُسّ

الثالث،  التعليمية  املراحل  احلا�سوب يف  منهج  وثيقة  اإعداد  الثالث، مت  التعليمية  املراحل  احلا�سوب يف  منهج  وثيقة  اإعداد  الثالث، مت  التعليمية  املراحل  احلا�سوب يف  منهج  وثيقة  اإعداد  مت 

هذه حت�صني الزمن املدر�صي:  يف  احلا�سوب  مــهــارات  تدري�س  يف  تعليمية  مــواد  واإعـــداد  هذه حت�صني الزمن املدر�صي:  يف  احلا�سوب  مــهــارات  تدري�س  يف  تعليمية  مــواد  واإعـــداد 

املراحل، وتعميم تقنية املعلومات والت�سال يف املناهج الدرا�سية طبقت الوزارة هذا امل�سروع يف مدر�سة املحرق الثانوية للبنات،  املراحل، وتعميم تقنية املعلومات والت�سال يف املناهج الدرا�سية طبقت الوزارة هذا امل�سروع يف مدر�سة املحرق الثانوية للبنات،  املراحل، وتعميم تقنية املعلومات والت�سال يف املناهج الدرا�سية طبقت الوزارة هذا امل�سروع يف مدر�سة املحرق الثانوية للبنات، 

مبادة حيث مت اإطالة اليوم الدرا�سي اإىل ال�ساعة الثانية والربع، ومت منح  اخلا�سة  الإلكرتونية  الكتب  مراجعة  مت  كما  املختلفة،  مبادة حيث مت اإطالة اليوم الدرا�سي اإىل ال�ساعة الثانية والربع، ومت منح  اخلا�سة  الإلكرتونية  الكتب  مراجعة  مت  كما  املختلفة،  مبادة حيث مت اإطالة اليوم الدرا�سي اإىل ال�ساعة الثانية والربع، ومت منح  اخلا�سة  الإلكرتونية  الكتب  مراجعة  مت  كما  املختلفة، 

ملادة تعوي�س مايل عن �ساعات العمل الإ�سافية الناجتة عن التمديد  البيانات  قواعد  »اإدارة  كتاب  وتاأليف  املعلومات،  تقنية  ملادة تعوي�س مايل عن �ساعات العمل الإ�سافية الناجتة عن التمديد  البيانات  قواعد  »اإدارة  كتاب  وتاأليف  املعلومات،  تقنية  ملادة تعوي�س مايل عن �ساعات العمل الإ�سافية الناجتة عن التمديد  البيانات  قواعد  »اإدارة  كتاب  وتاأليف  املعلومات،  تقنية 

اأ�سا�سيات لأع�ساء الهيئة الإدارية والفنية والتعليمية، كما مت الجتماع مع  كتاب   وتاأليف  ال�سناعي،  للتعليم  املعلومات«  تقنية  اأ�سا�سيات لأع�ساء الهيئة الإدارية والفنية والتعليمية، كما مت الجتماع مع  كتاب   وتاأليف  ال�سناعي،  للتعليم  املعلومات«  تقنية  اأ�سا�سيات لأع�ساء الهيئة الإدارية والفنية والتعليمية، كما مت الجتماع مع  كتاب   وتاأليف  ال�سناعي،  للتعليم  املعلومات«  تقنية  اأ�سا�سيات لأع�ساء الهيئة الإدارية والفنية والتعليمية، كما مت الجتماع مع  كتاب   وتاأليف  ال�سناعي،  للتعليم  املعلومات«  تقنية 

النتائج  بينت  وقد  التجربة،  فوائد  لتو�سيح  الطلبة  اأمور  ت�سميم املواقع الإلكرتونية ملادة تقنية املعلومات لل�سف الثالث اأولياء  النتائج  بينت  وقد  التجربة،  فوائد  لتو�سيح  الطلبة  اأمور  ت�سميم املواقع الإلكرتونية ملادة تقنية املعلومات لل�سف الثالث اأولياء  النتائج  بينت  وقد  التجربة،  فوائد  لتو�سيح  الطلبة  اأمور  ت�سميم املواقع الإلكرتونية ملادة تقنية املعلومات لل�سف الثالث اأولياء 

الإعدادي.جناح جتربة التمديد، حيث حت�سنت نتائج الطالبات يف 13 مادة  الإعدادي.جناح جتربة التمديد، حيث حت�سنت نتائج الطالبات يف 13 مادة  الإعدادي.جناح جتربة التمديد، حيث حت�سنت نتائج الطالبات يف 

درا�سية كما و�سحته نتائج المتحانات، ومن فوائده العديدة:درا�سية كما و�سحته نتائج المتحانات، ومن فوائده العديدة:درا�سية كما و�سحته نتائج المتحانات، ومن فوائده العديدة:

التعليم  ا�سرتاتيجيات  لتنفيذ  للمعلمني  الكايف  الوقت  الإن�صان اإتاحة  وح��ق��وق  املواطنة  لقيم  املناهج  ا�صتجابة  التعليم  ا�سرتاتيجيات  لتنفيذ  للمعلمني  الكايف  الوقت  الإن�صان اإتاحة  وح��ق��وق  املواطنة  لقيم  املناهج  ا�صتجابة  التعليم  ا�سرتاتيجيات  لتنفيذ  للمعلمني  الكايف  الوقت  الإن�صان اإتاحة  وح��ق��وق  املواطنة  لقيم  املناهج  ا�صتجابة 

وللمفاهيم البيئية وخدمة املجتمع: عمليات  واإجـــراء  اإبــداعــيــة،  بطرق  املناهج  وتفعيل  وللمفاهيم البيئية وخدمة املجتمع:اجلــديــدة،  عمليات  واإجـــراء  اإبــداعــيــة،  بطرق  املناهج  وتفعيل  وللمفاهيم البيئية وخدمة املجتمع:اجلــديــدة، 
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واملهارات احلياتية ملراحل التعليم العام املختلفة، واإعداد مواد 

وتدريب  املنهج،  وثيقة  يف  التوجهات  تعك�س  متنوعة  تعليمية 

ب�سكل  والبيئية  ال�سحية  املفاهيم  توظيف  كيفية  حول  املعلمني 

تكاملي، وتطوير مناهج الرتبية الأ�سرية من خالل اإعداد معايري 

جديدة للمادة، ومنوذج جتريبي، ومواد تعليمية جلميع املراحل 

اإلزامي  تدري�س مقرر  اإدراج  كما مت   للمعلمني،  واأدلة  التعليمية 

مدار�س  ويف  الثالث،  التعليمية  املراحل  يف  للمواطنة«  »الرتبية 

الثقافة  وتنمية  املواطنة،  بغر�س  يعنى  اأي�سًا،  اخلا�س  التعليم 

الوطنية، والوعي بالنظام ال�سيا�سي يف مملكة البحرين، والوعي 

الطالب  لدى  احلياتية  املهارات  ولتطوير  والواجبات.  باحلقوق 

مت اإجناز العديد من الكتب: منها كتب امل�ساريع الزراعية، وكتب 

املو�سيقى للمرحلة الثانوية، كما حدثت مناهج املجالت العملية 

الريا�سية  الرتبية  منهج  وثيقة  وطـــورت  ال�سوئي،  للت�سوير 

يتفق  الريا�سية مبا  الرتبية  الثانوية، وعدلت م�ساقات  للمرحلة 

مع نظام توحيد امل�سارات الأكادميية. 

اإعداد وتدريب املعلمني

اإدارة التدريب والتطوير املهني:

اإدارة  اأثناء اخلدمة التي تقدمها  تهدف برامج تدريب املعلمني 

خالل  من  املعلمني  كفاءة  تطوير  اإىل  املهني  والتطوير  التدريب 

الدورات وور�س العمل، وفتح الآفاق العلمية واملهنية اأمام املعلمني 

من خالل التنمية املهنية امل�ستدامة. وت�سمل هذه الرامج التي 

يف  املهنية  الكفاءة  لرفع  برامج  برناجمًا،  خم�سني  عددها  يبلغ 

املادة العلمية جلميع التخ�س�سات، وبرامج احلا�سوب والتقنيات 

تدريبية  وبرامج  امل�ستجدين،  املعلمني  تهيئة  وبرامج  الرتبوية، 

 – العليا )دبلوم  الدرا�سات  وبرامج  ومتو�سطة،  تربوية ق�سرية 

ماج�ستري – دكتوراه(.

 ويف جمال التاأهيل والتنمية امل�ستدامة للمديرين واملعلمني فقد 

مت الآتي:

 اإيفاد معلمني ومعلمات من امل�سارين ال�سناعي والتجاري اإىل 

اأ�سرتاليا يف جمال التلمذة املهنية.

 تنفيذ برامج تاأهيلية للمعلمني اجلدد يف جميع التخ�س�سات.

 تدريب عدد من معلمي املدار�س ال�سناعية لتاأهيلهم كمدربني 

للعاملني يف �سوق العمل. 

تطبيقات  حــول  والخت�سا�سيني  املعلمني  مــن  عــدد  تــدريــب   

تكنولوجيا الت�سالت يف التعليم.

القدرات  لذوي  والإبداعي  الناقد  التفكري  يف  برنامج  تقدمي   

العالية، والفروق الفردية يف التعلم.

 برنامج دبلوم التمهن يف الرتبية.

الإ�صراف الرتبوي

العملية  متابعة  يف  مهمًا  دورًا  الرتبوي  الإ�ــســراف  اإدارة  تولت 

التعليمية التعلمية بكافة املدار�س خالل ال�سنوات املا�سية، وقد 

املدار�س،  اأداء  حت�سني  برنامج  تطبيق  مع  دورهــا  اأهمية  ازداد 

من  التدري�س  م�سروع  تطبيق  خالل  من  اخل�سو�س  وجه  وعلى 

اجل التعلم، حيث مت تطوير الأدوار املناطة بامل�سرفني الرتبويني 

بت�سخي�س  وذلــك  املعلمني  وم�ساندة  ودعــم  تدريب  جمــال  يف 

م�ستويات املعلمني، وتوجيههم تكوينيا للنهو�س مب�ستوى التعلم، 
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والتعاون مع روؤ�ساء املدار�س يف جمالت التعلم والتعليم، وتنفيذ 

املعلمني  تطبيق  متابعة  يف  والإ�سهام  لهم،  الإجرائية  اخلطط 

ملتطلبات املنهج الدرا�سي.

كلية البحرين للمعلمني:

بن  �سلمان  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  مــن  كرمية  برعاية 

الثاين  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  وىل  خليفة  اآل  حمد 

يف  للمعلمني  البحرين  كلية  افتتاح  مت  الـــوزراء  جمل�س  لرئي�س 

2008/11/11، وتقوم الكلية وبدعم من معهد التعليم الوطني 

البحرين  يف  امل�ستقبل  معلمي  باإعداد   ،)NIE( �سنغافورة  يف 

واملناهج  الو�سائل  ت�ساهي  حيث  عاملي،  م�ستوى  على  اإعـــدادًا 

التطبيق  وت�سمل   ،)NIE( معهد  يف  امل�ستخدمة  تلك  املتبعة 

العملي والطالع على اأ�ساليب التدري�س املعا�سرة، كما ا�ستفادت 

القيادات املدر�سية من الرامج التي توفرها كلية املعلمني وفق 

خطة التمهني املعلنة، حيث بلغ العدد الإجمايل للم�ستفيدين من 

برنامج القيادات الرتبوية 152 مديرًا ومديرة م�ساعدة.

البعثات الدرا�صية يف مملكة البحرين 

البتعاث  عملية  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  بدايات  كانت  لقد 

اخلارج،  يف  للدرا�سة  الطلبة  من  اأعــداد  ابتعاث  على  تقت�سر 

واحل�سول على موؤهالت علمية يف بع�س التخ�س�سات املحدودة، 

لعدم وجود جامعات حملية يف البالد اآنذاك، وقد كانت عملية 

على  تقت�سر  عهدها  بــدايــات  يف  اململكة  احتياجات  حتــديــد 

والقت�سادية  الجتماعية  التطورات  ومع  القطاعات احلكومية، 

اإىل  احلاجة  برزت  بعد،  فيما  البالد  �سهدتها  التي  وال�سيا�سية 

اإعداد خطة �ساملة لتلبية حاجة وزارة الرتبية والتعليم وخمتلف 

القطاعات يف اململكة من التخ�س�سات الدرا�سية،  حيث بداأت 

الوزارة باإعداد اخلطط والرامج �سمن اآلية وا�سحة تعتمد على 

البحث وتلم�س احلاجة الفعلية من التخ�س�سات ملوؤ�س�سات الدولة 

وامللحقيات  البعثات  ــاإدارة  ب اأنيطت  وقد  عام،  ب�سكل  واملجتمع 

الكرى،  ال�سركات  من  وعدد  الدولة  موؤ�س�سات  خماطبة  مهمة 

للتعرف على احتياجاتها من الوظائف امل�ستقبلية.

الت�سال  كــان  فقد  البتعاث،  جهات  بتحديد  يتعلق  فيما  اأمــا 

معرتف  جامعات  عن  للبحث  اخلــارج  يف  الثقافيني  بامللحقني 

بها، وحا�سلة على ت�سنيف اأكادميي عال، وتطرح التخ�س�سات 

اجليدة واملنا�سبة للطلبة ميثل ركنًا اأ�سا�سيًا يف حتديد اجلامعات 

اخلارجية.  ومع تزايد عدد اخلريجني من الثانوية العامة وارتفاع 

معدلتهم الرتاكمية �سيئًا ف�سيئًا، فقد برزت احلاجة اإىل و�سع 

اآلية وا�سحة ودقيقة لختيار املر�سحني للبعثات، حيث مت الرتكيز 

على اختيار الطلبة املتفوقني ذوي الن�سب املرتفعة، الذين لديهم 

املحلية   اجلامعات  يف  العلمي  التح�سيل  على  واملقدرة  الكفاءة 

والإقليمية و الدولية،  ومن هذا املنطلق تقرر اأن ل تقل الن�سبة 

املئوية للمتقدمني للتناف�س على البعثات عن %90. 

�سيئًا  للبعثات  الت�سجيل  عملية  تطورت  فقد  اآخــر  جانب  ومــن 

اآيل  برنامج  اأعد  اآلية، حيث  ب�سورة  تتم  اأ�سبحت  ف�سيئًا، حتى 

الدرا�سية  البعثات  وتخ�سي�س  الإلــكــرتوين،  للت�سجيل  خا�س 

للطلبة، والذي اأثبت جناحًا باهرًا يف ال�سنوات الأخرية، وكان له 

الأثر الكبري يف ت�سهيل وتب�سيط اإجراءات الت�سجيل، ولقي �سدى 

اإيجابيًا لدى الطلبة واأولياء الأمور.

اأما فيما يتعلق بدور القطاع اخلا�س يف متويل البعثات الدرا�سية، 

كلفة  الــراهــن  الــوقــت  يف  تتحمل  والتعليم  الرتبية  وزارة  ــاإن  ف

يف  اخلا�س  القطاع  من  دعم  اأي  تتلقى  ول  تام،  ب�سكل  البعثات 

ال�سابقة  ال�سنوات  يف  حماولت  هناك  كانت  وقد  اجلانب،  هذا 

اأن  اإل  الدرا�سية،  البعثات  دعم  اخلا�س يف  القطاع  دور  لتفعيل 

اإل  ت�ستمر  مل  ق�سرية،  ولفرتة  جدًا،  حمدودة  كانت  ال�ستجابة 

�سنتني اأو ثالثًا على اأق�سى تقدير، وكانت مقت�سرة على �سرف 

مبلغ ب�سيط لبع�س الطلبة الدار�سني يف جامعة البحرين. 

وحول املنح الدرا�سية التي تقدمها �سفارات الدول الأجنبية، فاإن 

العاملة يف مملكة  البحرين ت�سهم يف منح  ال�سفارات  عدد من 

اخلارجية،  وزارة  مع  بالتن�سيق  البحرين  لأبناء  درا�سية  مقاعد 

املنح،   تلك  مثل  تقدمي  يف  م�ستمرة  الــدول  هذه  بع�س  زالت  ول 

منح  كانت هناك  كلما  املحلية  ال�سحافة  الإعالن يف  يتم  حيث 

مقدمة من تلك ال�سفارات.

اأما فيما يتعلق بتطابق البعثات مع احتياجات �سوق العمل، فاإن 

حول  والتق�سي  بالبحث  �سنويًا  تقوم  وامللحقيات  البعثات  اإدارة 

احتياجات �سوق العمل، من خالل خماطبة ديوان اخلدمة املدنية 

والعديد من الوزارات والهيئات احلكومية، اإ�سافة اإىل ال�سركات 

ومتكني،  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  جانب  اإىل  والبنوك،  الكرى 

وذلك للتعرف على احتياجات ال�سوق، واإعداد خطة دقيقة تلبي 

احلاجة الفعلية ل�سوق العمل من الوظائف. 

وحول حقوق وواجبات الطالب املبتعث، فاإن الوزارة قد حددت 

حددت  كما  عليها،  واحل�سول  للبعثة  للتقدم  وا�سحة  �سروطًا 

وذلك  الطالب،  وواجباتها جتاه  الوزارة،  الطالب جتاه  واجبات 

�سمن عقد البتعاث الذي يقوم الطالب وويل اأمره بالتوقيع عليه 

عند ابتعاثه، والذي ت�سمل على �سروط ا�ستمرار البعثة، وواجبات 

الوزارة جتاه الطالب.  

الرتبية  وزارة  فاإن  الدرا�سية،  البعثات  تطوير  اآليات  ب�ساأن  اأما   

الطلبة،  ابتعاث  عملية  وتنظيم  تطوير  يف  م�ستمرة  والتعليم 
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البعثات الدرا�صية يف مملكة البحرين البعثات الدرا�صية يف مملكة البحرين البعثات الدرا�صية يف مملكة البحرين 

وحول املنح الدرا�سية التي تقدمها �سفارات الدول الأجنبية، فاإن  البتعاث  عملية  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  بدايات  كانت  وحول املنح الدرا�سية التي تقدمها �سفارات الدول الأجنبية، فاإن لقد  البتعاث  عملية  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  بدايات  كانت  وحول املنح الدرا�سية التي تقدمها �سفارات الدول الأجنبية، فاإن لقد 

اخلارج،  يف  للدرا�سة  الطلبة  من  اأعــداد  ابتعاث  على  العاملة يف مملكة  البحرين ت�سهم يف منح تقت�سر  ال�سفارات  عدد من  اخلارج،  يف  للدرا�سة  الطلبة  من  اأعــداد  ابتعاث  على  العاملة يف مملكة  البحرين ت�سهم يف منح تقت�سر  ال�سفارات  عدد من  اخلارج،  يف  للدرا�سة  الطلبة  من  اأعــداد  ابتعاث  على  العاملة يف مملكة  البحرين ت�سهم يف منح تقت�سر  ال�سفارات  عدد من 

اخلارجية،  وزارة  مع  بالتن�سيق  البحرين  لأبناء  درا�سية  مقاعد  اخلارجية، واحل�سول على موؤهالت علمية يف بع�س التخ�س�سات املحدودة،  وزارة  مع  بالتن�سيق  البحرين  لأبناء  درا�سية  مقاعد  اخلارجية، واحل�سول على موؤهالت علمية يف بع�س التخ�س�سات املحدودة،  وزارة  مع  بالتن�سيق  البحرين  لأبناء  درا�سية  مقاعد 

املنح،  لعدم وجود جامعات حملية يف البالد اآنذاك، وقد كانت عملية  تلك  مثل  تقدمي  يف  م�ستمرة  الــدول  هذه  بع�س  زالت  ول  املنح،  لعدم وجود جامعات حملية يف البالد اآنذاك، وقد كانت عملية  تلك  مثل  تقدمي  يف  م�ستمرة  الــدول  هذه  بع�س  زالت  ول  املنح،  لعدم وجود جامعات حملية يف البالد اآنذاك، وقد كانت عملية  تلك  مثل  تقدمي  يف  م�ستمرة  الــدول  هذه  بع�س  زالت  ول 

على  تقت�سر  عهدها  بــدايــات  يف  اململكة  احتياجات  منح حتــديــد  كانت هناك  كلما  املحلية  ال�سحافة  الإعالن يف  يتم  حيث  على  تقت�سر  عهدها  بــدايــات  يف  اململكة  احتياجات  منح حتــديــد  كانت هناك  كلما  املحلية  ال�سحافة  الإعالن يف  يتم  منح حيث  كانت هناك  كلما  املحلية  ال�سحافة  الإعالن يف  يتم  حيث 

والقت�سادية  الجتماعية  التطورات  ومع  مقدمة من تلك ال�سفارات.القطاعات احلكومية،  والقت�سادية  الجتماعية  التطورات  ومع  مقدمة من تلك ال�سفارات.القطاعات احلكومية،  والقت�سادية  الجتماعية  التطورات  ومع  مقدمة من تلك ال�سفارات.القطاعات احلكومية، 

اأما فيما يتعلق بتطابق البعثات مع احتياجات �سوق العمل، فاإن  اإىل  احلاجة  برزت  بعد،  فيما  البالد  �سهدتها  التي  اأما فيما يتعلق بتطابق البعثات مع احتياجات �سوق العمل، فاإن وال�سيا�سية  اإىل  احلاجة  برزت  بعد،  فيما  البالد  �سهدتها  التي  اأما فيما يتعلق بتطابق البعثات مع احتياجات �سوق العمل، فاإن وال�سيا�سية  اإىل  احلاجة  برزت  بعد،  فيما  البالد  �سهدتها  التي  وال�سيا�سية 

حول اإعداد خطة �ساملة لتلبية حاجة وزارة الرتبية والتعليم وخمتلف  والتق�سي  بالبحث  �سنويًا  تقوم  وامللحقيات  البعثات  اإدارة  حول اإعداد خطة �ساملة لتلبية حاجة وزارة الرتبية والتعليم وخمتلف  والتق�سي  بالبحث  �سنويًا  تقوم  وامللحقيات  البعثات  اإدارة  حول اإعداد خطة �ساملة لتلبية حاجة وزارة الرتبية والتعليم وخمتلف  والتق�سي  بالبحث  �سنويًا  تقوم  وامللحقيات  البعثات  اإدارة 

احتياجات �سوق العمل، من خالل خماطبة ديوان اخلدمة املدنية القطاعات يف اململكة من التخ�س�سات الدرا�سية،  حيث بداأت القطاعات يف اململكة من التخ�س�سات الدرا�سية،  حيث بداأت  احتياجات �سوق العمل، من خالل خماطبة ديوان اخلدمة املدنية القطاعات يف اململكة من التخ�س�سات الدرا�سية،  حيث بداأت 

والعديد من الوزارات والهيئات احلكومية، اإ�سافة اإىل ال�سركات الوزارة باإعداد اخلطط والرامج �سمن اآلية وا�سحة تعتمد على  والعديد من الوزارات والهيئات احلكومية، اإ�سافة اإىل ال�سركات الوزارة باإعداد اخلطط والرامج �سمن اآلية وا�سحة تعتمد على  والعديد من الوزارات والهيئات احلكومية، اإ�سافة اإىل ال�سركات الوزارة باإعداد اخلطط والرامج �سمن اآلية وا�سحة تعتمد على 

ومتكني، البحث وتلم�س احلاجة الفعلية من التخ�س�سات ملوؤ�س�سات الدولة  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  جانب  اإىل  والبنوك،  الكرى  ومتكني، البحث وتلم�س احلاجة الفعلية من التخ�س�سات ملوؤ�س�سات الدولة  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  جانب  اإىل  والبنوك،  ومتكني، الكرى  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  جانب  اإىل  والبنوك،  الكرى 

وامللحقيات  البعثات  ــاإدارة  ب اأنيطت  وقد  عام،  ب�سكل  وذلك للتعرف على احتياجات ال�سوق، واإعداد خطة دقيقة تلبي واملجتمع  وامللحقيات  البعثات  ــاإدارة  ب اأنيطت  وقد  عام،  ب�سكل  وذلك للتعرف على احتياجات ال�سوق، واإعداد خطة دقيقة تلبي واملجتمع  وامللحقيات  البعثات  ــاإدارة  ب اأنيطت  وقد  عام،  ب�سكل  وذلك للتعرف على احتياجات ال�سوق، واإعداد خطة دقيقة تلبي واملجتمع 

الكرى،  ال�سركات  من  وعدد  الدولة  موؤ�س�سات  خماطبة  احلاجة الفعلية ل�سوق العمل من الوظائف. مهمة  الكرى،  ال�سركات  من  وعدد  الدولة  موؤ�س�سات  خماطبة  احلاجة الفعلية ل�سوق العمل من الوظائف. مهمة 

وحول حقوق وواجبات الطالب املبتعث، فاإن الوزارة قد حددت للتعرف على احتياجاتها من الوظائف امل�ستقبلية. وحول حقوق وواجبات الطالب املبتعث، فاإن الوزارة قد حددت للتعرف على احتياجاتها من الوظائف امل�ستقبلية. وحول حقوق وواجبات الطالب املبتعث، فاإن الوزارة قد حددت للتعرف على احتياجاتها من الوظائف امل�ستقبلية.

الت�سال  كــان  فقد  البتعاث،  جهات  بتحديد  يتعلق  فيما  حددت اأمــا  كما  عليها،  واحل�سول  للبعثة  للتقدم  وا�سحة  �سروطًا  الت�سال  كــان  فقد  البتعاث،  جهات  بتحديد  يتعلق  فيما  حددت اأمــا  كما  عليها،  واحل�سول  للبعثة  للتقدم  وا�سحة  �سروطًا  الت�سال  كــان  فقد  البتعاث،  جهات  بتحديد  يتعلق  فيما  حددت اأمــا  كما  عليها،  واحل�سول  للبعثة  للتقدم  وا�سحة  حددت �سروطًا  كما  عليها،  واحل�سول  للبعثة  للتقدم  وا�سحة  �سروطًا 

معرتف  جامعات  عن  للبحث  اخلــارج  يف  الثقافيني  وذلك بامللحقني  الطالب،  وواجباتها جتاه  الوزارة،  الطالب جتاه  واجبات  معرتف  جامعات  عن  للبحث  اخلــارج  يف  الثقافيني  وذلك بامللحقني  الطالب،  وواجباتها جتاه  الوزارة،  الطالب جتاه  واجبات  معرتف  جامعات  عن  للبحث  اخلــارج  يف  الثقافيني  وذلك بامللحقني  الطالب،  وواجباتها جتاه  الوزارة،  الطالب جتاه  واجبات 

�سمن عقد البتعاث الذي يقوم الطالب وويل اأمره بالتوقيع عليه بها، وحا�سلة على ت�سنيف اأكادميي عال، وتطرح التخ�س�سات  �سمن عقد البتعاث الذي يقوم الطالب وويل اأمره بالتوقيع عليه بها، وحا�سلة على ت�سنيف اأكادميي عال، وتطرح التخ�س�سات  �سمن عقد البتعاث الذي يقوم الطالب وويل اأمره بالتوقيع عليه بها، وحا�سلة على ت�سنيف اأكادميي عال، وتطرح التخ�س�سات  �سمن عقد البتعاث الذي يقوم الطالب وويل اأمره بالتوقيع عليه بها، وحا�سلة على ت�سنيف اأكادميي عال، وتطرح التخ�س�سات 

عند ابتعاثه، والذي ت�سمل على �سروط ا�ستمرار البعثة، وواجبات اجليدة واملنا�سبة للطلبة ميثل ركنًا اأ�سا�سيًا يف حتديد اجلامعات  عند ابتعاثه، والذي ت�سمل على �سروط ا�ستمرار البعثة، وواجبات اجليدة واملنا�سبة للطلبة ميثل ركنًا اأ�سا�سيًا يف حتديد اجلامعات  عند ابتعاثه، والذي ت�سمل على �سروط ا�ستمرار البعثة، وواجبات اجليدة واملنا�سبة للطلبة ميثل ركنًا اأ�سا�سيًا يف حتديد اجلامعات 

الوزارة جتاه الطالب.  اخلارجية.  ومع تزايد عدد اخلريجني من الثانوية العامة وارتفاع  الوزارة جتاه الطالب.  اخلارجية.  ومع تزايد عدد اخلريجني من الثانوية العامة وارتفاع  اخلارجية.  ومع تزايد عدد اخلريجني من الثانوية العامة وارتفاع 

الرتبية معدلتهم الرتاكمية �سيئًا ف�سيئًا، فقد برزت احلاجة اإىل و�سع  وزارة  فاإن  الدرا�سية،  البعثات  تطوير  اآليات  ب�ساأن  اأما  الرتبية معدلتهم الرتاكمية �سيئًا ف�سيئًا، فقد برزت احلاجة اإىل و�سع   وزارة  فاإن  الدرا�سية،  البعثات  تطوير  اآليات  ب�ساأن  اأما  الرتبية معدلتهم الرتاكمية �سيئًا ف�سيئًا، فقد برزت احلاجة اإىل و�سع   وزارة  فاإن  الدرا�سية،  البعثات  تطوير  اآليات  ب�ساأن  اأما   

اآلية وا�سحة ودقيقة لختيار املر�سحني للبعثات، حيث مت الرتكيز اآلية وا�سحة ودقيقة لختيار املر�سحني للبعثات، حيث مت الرتكيز اآلية وا�سحة ودقيقة لختيار املر�سحني للبعثات، حيث مت الرتكيز 
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واختيار التخ�س�سات املنا�سبة، ومن ذلك:

1. حتديد احتياجات اململكة ب�سكل اأدق، وب�سورة تلبي تطلعات 

الطلبة من جهة، وحاجة ال�سوق من جهة اأخري.

املعتمدة  اجلامعات  اختيار  البتعاث من خالل  عملية  تنويع   .2

حملياً واإقليميًا ودوليًا .

الت�سجيل  لعملية  احلديثة  التقنية  ا�ستخدام  يف  التو�سع   .3

والرت�سيح للبعثات.

4. تفعيل دور الإر�ساد الأكادميي يف عملية توجيه واإر�ساد الطلبة 

لها  ويكون  العمل،  �سوق  تلبي حاجة  التي  التخ�س�سات  لدرا�سة 

انعكا�س اإيجابي على الطالب.

�سوق  حاجة  �سمن  جديدة  تخ�س�سات  طرح  يف  ال�ستمرار   .5

العمل، ومبا يلبي طموح الطلبة.

تطوير التعليم العايل 

م�سطرد  ب�سكل  البحرين،  مملكة  يف  العايل  التعليم  تطور  لقد 

والرامج،  وامل�سمون،  املحتوى،  حيث:  من  الأخــري  العقد  خالل 

واأمناط التعليم والعليم، التي حتكم النوع والكم.. ويقوم جمل�س 

التعليم العايل مبتابعة موؤ�س�سات التعليم العايل، ومراقبة براجمها 

وخمرجاتها،  اأدائها  وجــودة  تقدمها،  التي  امل�ساندة  واخلدمات 

العامة  واأمانته  العايل  التعليم  جمل�س  وي�سعى  املالية.  واأو�ساعها 

اإىل و�سع التعليم العايل يف مملكة البحرين يف امل�ستوى العاملي، 

من  وذلــك  املعريف،  لالقت�ساد  التحول  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  ليلعب 

تعليم عاٍل ذي جودة عالية، قادر على  اإىل نظام  الو�سول  خالل 

تتميز  متكاملة،  م�سقولة  ب�سخ�سية  تتمتع  ب�سرية  اأطــر  اإعــداد 

وقادرة  لأمتها،  الأ�سيل  والنتماء  املواطنة  مب�سوؤولية  باحل�س 

امل�ستوى  على  التخ�س�س  املعرفة يف حقول  تطورات  مواكبة  على 

ومبا  وامل�ستقبلية،  احلالية  املجتمع  احتياجات  يلبي  مبا  العاملي، 

املناف�سة  على  وقدرة  وطنية،  اقت�سادية  تنمية  يتواءم مع حتقيق 

على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

حيث  1966م،  عام  منذ  البحرين  مملكة  يف  العايل  التعليم  بداأ 

اللذان  للمعلمات،  العايل  واملعهد  للمعلمني  العايل  املعهد  اأن�سئ 

والآداب  للعلوم  اجلامعية  البحرين  كلية  اإىل  بعد  فيما  تطورا 

كما   ،1978 ل�سنة   11 رقم  الأمريي  املر�سوم  على  بناًء  والرتبية، 

�سميت  والتي   ،1968 �سنة  ال�سناعية  اخلليج  كلية  كذلك  اأن�سئت 

لحقًا كلية اخلليج للتكنولوجيا بناًء على املر�سوم الأمريي رقم 2 

كل  م�ستقلتني  الكليتان  هاتان  وبقيت  1981م،  18 فراير  بتاريخ 

منهما عن الأخرى، وكانتا متنحان درجة البكالوريو�س يف خمتلف 

الأعمال،  واإدارة  والــرتبــيــة،  والــعــلــوم،  الآداب،  التخ�س�سات، 

ل�سنة   12 رقـم  بقانـون  املر�سـوم  �سـدر  بعـد  وفيما  والهند�سة، 

1986/5/24م،  بتاريخ  البحرين  جامعة  وتنظيم  باإن�ساء   1986

كليات  وتاأ�س�ست  البحرين،  اإىل جامعة  الكليتان وحتولتا  ودجمت 

اأخرى وهي: كلية الآداب – كلية الرتبية – كليـة العلـوم – كليــة 

عمادة   – القانون  كلية   – املعلومات  تقنية  كليـة   – الهنـد�ســة 

البحث العلمي.

ويف ظل عهد النفتاح والزدهار اللذين اأر�سى دعائمهما ح�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه، 

امل�ستمر  البحريني، ودعمه  املواطن  تكوين  اأولها يف  التي  والثقة 

لتوجيهات  وتنفيذًا  العايل،  والتعليم  والتعليم،  الرتبية  ل�سرح 

وت�سجيعه  ال�ستثمار  ب�ساأن  البحرين  مملكة  يف  احلكيمة  القيادة 

مت  فقد  الد�ستور،  يف  ورد  ملــا  ووفــقــًا  الــعــايل،  التعليم  جمــال  يف 

اخلا�س،  القطاع  من  البحريني  املجتمع  لأبناء  الت�سهيالت  منح 

موؤ�س�سات  باإن�ساء  البحرين،  مملكة  خــارج  مــن  وامل�ستثمرين 

التعليم العايل اخلا�سة بهدف ال�ستثمار يف جمال التعليم العايل، 

والرتقاء به والتو�سع فيه، ملواكبة التطورات العاملية وامل�ستجدات 

الأكادميية التخ�س�سية.

الأهداف الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية لالأمانة العامة ملجل�س التعليم 

العايل:

التعليم  قطاع  اأداء  تطوير  الأول:  ال�صرتاتيجي  الهدف 

العايل

الهدف ال�صرتاتيجي الثاين: بيئة تعليم عاٍل نوعية يف مملكة 

البحرين .

الهدف ال�صرتاتيجي الثالث: تطوير البحث العلمي ونوعيته 

ودوره يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف تنفيذه .

ال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل:

ذي  البحرين  مملكة  يف  عــاٍل  تعليم  نظام  اإىل  الو�سول  الــروؤيــة: 

جودة عالية قادر على اإعداد اأطر ب�سرية تتمتع ب�سخ�سية م�سقولة 

الأ�سيل  والنتماء  املواطنة  مب�سوؤولية  باحل�س  تتميز  متكاملة، 

لأمتها، قادرة على مواكبة تطورات املعرفة يف حقول التخ�س�س 

احلالية  املجتمع  احتياجات  يلبي  مبــا  العلمي،  امل�ستوى  على 

اقت�سادية واجتماعية  تنمية  يتواءم مع حتقيق  وامل�ستقبلية، ومبا 

ووطنية، وقدرة على املناف�سة على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

حماور ال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي:

• الطلبة
ومعايريها • اجلودة 

والبتكار والتجديد  العلمي  • البحث 
والإ�سراف  • التنظيم 

العايل التعليم  جمال  يف  • التمويل 
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بامل�ستويات  اجلودة  عايل  ال�سفي  التقومي 

)املعايري( الأ�سا�سية للتقومي �سمن منظومة 

يف  تنظيمها  ميكن  والتي  ال�سفي،  التقومي 

كيف؟  ماذا؟  ملاذا؟  وهي  اأ�سئلة،  خلم�سة  اإجابات  �سيغة 

الأ�سئلة  لهذه  ونعر�س  ذلك؟   مدى  ما  ذلك؟  مقدار  ما 

بالتف�سيل يف العبارات الآتية:

ملاذا: و�سوح الغر�س من التقومي ال�سفي، من حيث مالءمته 

مل�ستخدمي نتائج تقومي حت�سيل الطالب، وا�ستخدامات تلك 

للتقومي  الأ�سا�سي  الغر�س  اإن  حيث  النتائج. 

اأن تنوع  ال�سفي هو حت�سني تعلم الطالب.  كما 

القرار  �سانعي  حاجات  يلبي  التقومي  اأ�ساليب 

وم�سئولياتهم  الفكرية  توجهاتهم  باختالف 

املهنية.  اإن معرفة الأهداف الرئي�سية التي ي�ستطيع كل اأ�سلوب 

اأو اأداة من اأدوات التقومي حتقيقها، ُيعدُّ اأمرًا هامًا وحا�سمًا، 

الفاعل  ال�سفي  التقومي  نظام  مكونات  من  اأ�سا�سيًا  ومكونًا 

القرار  �سانعي  احتياجات  بتلبية  اللتزام  ب�سرط  واملتوازن.  

الرتبوي، من معلمني ومديرين، ومتخ�س�سني، واأولياء اأمور، 

بالبيانات واملعلومات الكافية واملنا�سبة وال�سحيحة والدقيقة 

واحلديثة؛ حتى يكون التقومي ال�سفي �سحيًا ومتعافيًا دومًا.

اإىل التقومي ال�سفي عايل اجلودة من دون  ل ميكن الو�سول 

وجود �سورة وا�سحة للتعلم املراد تقوميه يف ذهن كل من املعلم 

ال�سفي  التقومي  وانتقاء  بت�سميم  يقوم  اإن كل من  والطالب. 

واأدواته، يجب اأن يكون على دراية كاملة باأهداف التعلم املراد 

حتقيقها يف التعليم ال�سفي؛ واإل �سيكون دور التقومي ال�سفي 

ول  فــاعــل،  وغـــري  جـــدًا  �سعيفًا 

يعك�س تعلم الطالب وحت�سيله.

التي  الــ�ــســفــي  ــقــومي  ــت ال اأنــــــواع 

يف  مطبقة  ــكــون  ت اأن  ــفــرت�ــس  ُي

فئات  اإىل  تــنــقــ�ــســم  املـــدر�ـــســـة 

املنتقاة،  الإجــابــة  مثل  خمتلفة، 

وتقومي  ــة،  ــي ــال ــق امل والـــفـــقـــرات 

ال�سخ�سي.   والتوا�سل  الأداء، 

تبادلية  لي�ست  الــطــرق  وهــــذه 

منها  اأي  يحل  ول  بينها،  فيما 

التقومي  اإن  حيث  الآخـــر.   حمــل 

من  يتطلب  اجلــودة  على  املعتمد 

تنتج  التي  الطريقة  انتقاء  املعلم 

املراد  للغر�س  معلومات  اأف�سل 

التعلم املق�سود  حتقيقه، وتقي�س 

بدقة عالية.  كما اأن بع�س طرق 

لأنواع  اأف�سل من غريها  التقومي 

معينة من اأهداف التعلم، كما يف 

الآتي.

- مــقــدار الــعــيــنــة الــكــافــيــة من 

حت�سيل الطالب: يتطلب م�ستوى 

اأو معيار اجلودة هذا، اأن ُي�سمم 

بجمع  ت�سمح  بطريقة  الــتــقــومي 

التعلم  عــن  املعلومات،  مــن  ال�سحيح  املــقــدار 

)املعلم  املقوم  هل  اأي  وتقوميه.   قيا�سه  املــراد 

اإىل  للتو�سل  الكافية  املعلومات  لــديــه  مــثــاًل( 

نتائج موثوق بها  عن حت�سيل الطالب، عند كل 

م�ستوى من م�ستويات )حمكات( املقر الدرا�سي؟  وما مقدار 

اأن يعرفها املعلم، وكل  املعلومات الكافية؟ هذا الأ�سئلة يجب 

وذلك  عنها،  الإجابة  ويعرف  الطلبة  تقومي  مهمة  يتوىل  من 

عندما يت�سدى لق�سايا املعاينة من اأداء الطالب.
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مبادئ ومستويات 
الجودة في منظومة 

التقويم الصفي
د. را�صد حّماد الدو�صري

الأ�صتاذ امل�صارك يف القيا�ض والتقومي الرتبوي

ق�صم علم النف�ض -  جامعة البحرين    ) 30 / 12 / 2012 م )

يلتزم

د. را�سد حّماد الدو�سري
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وجتنب  متحيزة،  غري  م�سادر  عن  والبحث  الدقة،  حتري   -

خطوات  املعلم  اتخاذ  من  الرغم  على  املتحيزة:  امل�سادر 

اخلطوة،  لهذه  �سابقة  ال�سفي  التقومي  يف  �سحيحة  �سابقة 

مثل و�سوح الغر�س من التقومي، وو�سوح الأهداف التعليمية، 

ومالءمة طرق التقومي، واملقدار ال�سحيح املطلوب احل�سول 

الهدف  اإىل  ت�سل  ل  قــد  الأمـــور  ــاإن  ف املعلومات،  مــن  عليه 

ال�سحيح، وذلك ب�سبب وجود م�سادر متعددة للتحيز، يجب 

تقومُي  ُيعدُّ  حيث  التحيز.   يف  الوقوع  قبل  جتنبها  املعلم  على 

املعلم لتح�سيل الطالب متحيزًا، اإذا مت تعديله مبجموعة من 

العوامل ل ترتبط بتح�سيل الطالب 

ب�سكٍل مبا�سر ويتم ت�سمينها نتائج 

تــقــومي حتــ�ــســيــل الـــطـــالـــب، مثل 

ظروف بيئة التقومي ال�سفي )مواد 

مزعجة  اأ�سوات  مفقودة،  تعليمية 

ــاء(، وظـــروف  مــفــاجــئــة، �ــســو�ــس

)مثل  نــفــ�ــســه  ــب  ــطــال ــال ب تــتــعــلــق 

القراءة،  الطالب يف  �سعف مهارة 

والفتقار  الطالب،  �سحة  واعتالل 

المتحان(،  تــقــدمي  ــارة  مــه اإىل 

نف�سه  بالتقومي  تتعلق  وم�سكالت 

غام�سة  واإر�سادات  تعليمات  )مثل 

حول  املعلم  مــن  مــوجــودة  غــري  اأو 

كيفية تطبيق م�سروع اأو مهمة اأداء 

اأو تقدمي الختبار ال�سفي، اأو اأ�سئلة 

ل  جــدًا،  �سعيفة  بطريقة  م�ساغة 

تلتزم مبعايري بناء الختبار(.  من 

املهم للمعلم هنا اأن يحدد م�سادر 

بقدر  اإزالتها   ويعمل على  التحيز، 

الإمكان، مع ا�ستخدام نتائج تقومي 

منا�سب  ب�سكٍل  الطالب  حت�سيل 

وفقًا لالأهداف امل�ستهدفة، واإهمال 

�سبط  بعد  دقيقة،  غري  نتائجها  اأن  يجد  التي  التقومي  طرق 

العوامل الأخرى التي توؤثر يف حت�سيل الطالب.

طرق التقومي ال�صفي

املختلفة  الأ�ساليب  هو  هنا،  ال�سفي  التقومي  بطرق  املق�سود 

عدة  اإىل  وتنق�سم  الطلبة،  لتقومي  املدر�سة  ت�ستخدمها  التي 

اأنواع مثل الفقرات املو�سوعية )ال�سواب واخلطاأ، والختيار 

والتوا�سل  الأداء،  وتقومي  املقالية،  والفقرات  متعدد(،  من 

يف  التف�سيل  مــن  ب�سيٍء  منها  كــاًل  و�سنتناول  ال�سخ�سي، 

الفقرات الآتية:

الطالب  لقيا�س معرفة  وُت�ستخدم  املنتقاة،  الإجابة  - فقرات 

ومهارات التفكري املنطقي، وغالبًا ما تت�سمن خيارات الإجابة 

فقرات  مثل  الأكرث �سحة(،  )اأو  واحدة �سحيحة  اإجابة  فيها 

ال�سواب واخلطاأ ،والحتيار من متعدد، والإجابة الق�سرية.

- الفقرات املقالية، وتقي�س معرفة الطالب، وم�ستوى التفكري 

الفقرة  عن  اإجابته  يف  الطالب  يقدم  حيث  لديه،  املنطقي 

املعلومات املطلوبة، وقد تختلف الإجابة من طالٍب اإىل اآخر يف 

الكّم والعمق والتعقيد.  مع الأخذ يف العتبار اأن كل الإجابات 

اإجابات  املعلم يف  لها خ�سائ�س م�سرتكة يجدها  ال�سحيحة 

على  هنا  الطالب  يح�سل  كما  نف�سها.   للفقرة  طبقًا  الطلبة 

درجة كاملة على الفقرة، اأو على جزٍء من الدرجة املخ�س�سة 

للفقرة.

يف  املنطقي  التفكري  مهارة  لقيا�س  ُي�ستخدم  الأداء:  قومي   -

وحل  والتقومي  والرتكيب  )التحليل  العليا  املعرفية  امل�ستويات 

امل�سكالت، والنقد والبتكار(، اأكرث من نظريتها يف امل�ستويات 
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الدنيا.  كما ُت�ستخدم ملعرفة قدرة الطالب على الأداء مبهارة 

عالية، بغية الو�سول اإىل ناجت اأداء ذي جودة.  وي�سمل تقومي 

للطالب،  البحثية  الأوراق  وكتابة  ال�سفوية،  العرو�س  الأداء 

وتنفيذ امل�سروعات امليدانية، وت�سغيل اآلة اأو جهاز )حا�سوب، 

وكتابة  عــرو�ــس،  و�ــســرح  عملية،  جتــربــة  واإجــــراء  ــاًل(،  ــث م

الواقع  عملية يف  تطبيقات  الأدوار، وحماكاة  ومتثيل  تقارير، 

الطالَب  املعلُم  يعطي  حيث  الخ(،  جهاز،  ت�سغيل  )اخلطابة، 

اأداء، ويرفق معها معايري الأداء، وطريقة تنفيذ مهمة  مهمة 

الأداء، ومقايي�س التقدير، وقواعد الت�سحيح املالئمة لتقومي 

اأداء الطالب من قبل املعلم، وتقومي الطالب ذاتيًا.

التقومي  طرق  من  اأخــرى  طريقة  هو  ال�سخ�سي:  التوا�سل   -

اكت�سبها  التي  املعرفة  ونوعية  مقدار  على  للتعرف  ال�سفي، 

اأ�سئلة  عن  عبارة  وهو  تفكريه.   وطبيعة  وحت�سيله،  الطالب، 

ي�سرك  اأو  عنها،  الإجابة  الطالب  من  ويطلب  املعلم  يثريها 

اإليه للتحقق  الطالب يف حوار بّناء لالإجابة عنها، ثم ي�سغي 

املتقدمة يف املرحلة  اإجابته، وخا�سة يف ال�سفوف  من جودة 

البتدائية، حيث يكون احلوار بني الطرفني عبارة عن تناظر 

واحد اإىل واحد،  ومثال على ذلك، اأنه اإذا كان الهدف التعليمي 

الذي يريد املعلم حتقيقه هو معرفة خطوات عملية الكتابة. هنا 

يقوم املعلم بتوجيه �سوؤال للطلبة حول ذلك وي�سغي لإجاباتهم.  

اأن الهدف التعليمي التعلمي يف حد  التفكري املنطقي هنا هو 

ذاته يقود اإىل جمموعة من ال�ستنتاجات، حيث يطلب املعلم 

�سحيحة  ال�ستنتاجات  كانت  اإذا  ما  ي�سرحوا  اأن  الطلبة  من 

ال�سفي  التقومي  اأ�سلوب  املهاري يف  اجلانب  اأما  اأم خاطئة.  

للعمل  ومهاراته،  التوا�سل  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  فهو  هذا 

بع�سهم  الطلبة  اأو  والطلبة،  الآخرين )املعلم  فّعاٍل مع  ب�سكٍل 

الطلبة،  اأمام  م�سكلة  بطرح  املعلم  يقوم  حيث  بع�سهم(،  مع 

ثم يطلب منهم حلها كفريق عمل، اأو جمموعة. وتكون معايري 

كل  اأداء  وتقومي  الطلبة،  تفاعل  مالحظة  هي  ذلك  يف  املعلم 

التوا�سل  مهارات  تعك�س  التي  املعايري  م�ستخدمًا  منهم،  فرد 

اإ�سهام  وتقدمي  الآخــريــن،  نظر  وجهة  معرفة  )مثل  الفعالة 

فردي يف املناق�سات ال�سفية، والتوا�سل حول امل�سكلة(.

وت�ساءلنا  ال�سابقة،  ال�سفي  التقومي  طــرق  يف  تاأملنا  ولــو 

اأخرى  على  طريقة  اأف�سلية  اأن  �سنجد  فاإننا  اأف�سلها،  عن 

لدى  اأن  ت�سورنا  فلو  تقوميه.   املــراد  التعلم  هدف  يحددها 

ال�سف  يف  طالب  تعلم  حــول  التوقعات  من  جمموعة  املعلم 

القدرة  وهي:  العربية،  اللغة  مهارات  يف  البتدائي  اخلام�س 

والتعبري جيدًا،  والإمالء  والكتابة جيدًا،  التحدث جيدًا  على 

مــن خــالل مواقف  وذلـــك  ومــاهــر  ب�سكٍل جــيــٍد  والــتــخــاطــب 

مدر�سية وغري مدر�سية يف احلياة اليومية.  هنا ل ميكن قيا�س 

مهارات الطالب عر فقرات الختيار من متعدد، اأو الفقرات 

املقالية.  اإذ اإن هذا النوع من الفقرات يقي�س مقدار املفردات 

مواقف  يف  ا�ستخدامها  كيفية  ل  معناها،  الطالب  فهم  التي 

اإن  هي  هنا  الأ�سا�سية  والنقطة  اليومية.   احلياة  يف  خمتلفة 

التعلم،  هدف  مع  ين�سجم  اأن  يجب  اأ�سلوبه  اأو  التقومي،  اأداة 

اآخر، من  للهدف.  ولكن من جانٍب  الأداة حمققة  تكون  واأن 

دون اللجوء اإىل هذا النوع من الفقرات -الختيار 

اأحيانًا  املعلم  ي�ستطيع  ل  واملقالية-  متعدد،  من 

الطالب،  ميتلكها  التي  املعرفية  القاعدة  تعرف 

لي�ست  ذاتها  حد  يف  املعرفة  اأن  من  الرغم  على 

الهدف الأوحد من التعلم، ولكن من دونها ي�سعب 

وتعميم  الأداء،  مهمات  وتنفيذ  املــهــارة،  تطبيق 

واحلياة  العمل،  وبيئة  املدر�سة  نطاق  على  الأداء 

اأن يعي متامًا  اليومية.  لذلك يتوجب على املعلم 

�سرورة منح الطلبة فر�سة تعلم كيفية تقدمي اأداء 

لإبراز  ومعمقة،  �سحيحة  ومعرفة  عالية،  مبهارة 

جوانب حت�سيلهم العلمي، عر تقومي الأداء ذاته. 

اأراد املعلم حتقيق كل ذلك، عليه ا�ستخدام  فاإذا 

اأكرث من طريقة من طرق التقومي، وبعدة اأدوات، 

ح�سب هدف التعلم املرتبط بها، كي تكون النتائج 

متكاملة.
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ق�صايا اجلودة يف اأدوات وطرق التقومي ال�صفي

يتناول هذا اجلزء ق�سايا التقومي ال�سفي التي �سبق �سرحها 

يف اجلزء ال�سابق، ولكن من منظور اجلودة وق�ساياها.

- اختبارات الإجابة املنتقاة: غالبًا ما نفكر باعتبارنا معلمني 

وتربويني باأن الختبارات املعتمدة على الإجابة املنتقاة باأنها 

اأكرث املعلمني وامل�ستغلني  طريقة تقومي تقليدية وجمربة، واأن 

اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر  بها.   عارفون  الرتبوية  بال�سئون 

هذا النوع من اأدوات التقومي كان مهيمنًا على ال�ساحة الرتبوية 

واملدر�سية وال�سفية يف العامل الغربي عمومًا، والوطن العربي 

ثمانينيات  اأواخــر  حتى  الزمن،  من  طوياًل  ردحــًا  خ�سو�سًا، 

من  النوع  هذا  ي�ستخدم  الــذي  املعلم  وكــان  املا�سي.   القرن 

اأدوات التقومي ُيعدُّ متقدمًا على غريه من املعلمني يف مهارات 

بناء الختبارات، كما كان هذا النوع من التقومي جتديدًا يف 

جمال القيا�س والتقومي ال�سفي، وما عداه من فقرات �سرٌب 

من التقومي القدمي الذي عفا عليه الزمن!  وكان الأمر نف�سه 

بالن�سبة لتقومي الأداء.  وما زال الكثري من املعلمني والرتبويني 

يعترون هذا النوع من الفقرات مو�سوعيًا )اأي ل دخل للمعلم 

من  الفقرات  اإن  يقول  والواقع  الطالب(.   عالمة  تقدير  يف 

نوع الإجابة املنتقاة )الختيار من متعدد، ال�سواب واخلطاأ( 

لي�ست مو�سوعية يف الأ�سا�س، بل ذاتية، �ساأنها يف ذلك �ساأن 

الذاتية  اإىل  النظر  وميكن  املقالية.   الفقرات  اأو  الختبارات 

يف هذا النوع من الفقرات عندما يقوم املعلم بانتقاء املحتوى 

املحتوى قد  اأن هذا  الطالب، مع مالحظة  تعلم  الذي يطابق 

يتباين من �سٍف اإىل اآخر، ناهيك عن تاأثري املنهج الدرا�سي 

واملعرفة ال�سابقة للطالب وميوله، يف �سوء جمموعته ال�سفية، 

التقومي  منظور  من  الفقرات.   من  النوع  هذا  على  اأدائــه  يف 

ال�سفي ال�سحيح، فاإن فقرات الختبار يجب اأن ترتبط ب�سكٍل 

التفكري  واأمنــاط  للمقرر،  الدرا�سي  املحتوى  باأجزاء  مبا�سر 

عندئٍذ  ال�سفي.   والتعلم  التعليم  خالل  الطالب  األفها  التي 

لدى  ماألوفًا  الفقرات  تلك  تغطيه  الذي  املحتوى  يكون  فقط 

الطالب، ولي�س مفاجئاأً له.  كل فقرة من فقرات الختبار من 

اأن تلتزم مبعايري اجلودة، لتعظيم  نوع الإجابة املنتقاة يجب 

قدرة الطالب وفر�سته لالإجابة ب�سكل �سحيح عن الفقرة، من 

خالل معرفته مبحتوى الفقرة اأكرث من اعتماده على التخمني 

الع�سوائي، مع التقليل من مقدار التحيز يف الفقرة بني الطالب 

الذي لديه معرفة مبو�سوع الفقرة، والذي يفتقر لذلك.  

- تقومي الأداء: تقومي الأداء عايل اجلودة يتطلب من الطالب 

للجودة،  حمددة  معايري  وفق  بو�سوح،  الأداء  مهمة  يفهم  اأن 

جمموعة  على  التعرف  ذلك  يتطلب  كما  ملتطلباتها.   وو�سفًا 

التعلم  اأهــداف  معرفة  مثل:  بـــالأداء  املرتبطة  الق�سايا  من 

ذلك  ربــط  يجب  كما  حتقيقها.   وكيفية  بـــالأداء  امل�ستهدف 

بق�سايا جودة اأداء الطالب وعمله، �سمن املعايري التي �سرحها 

كما  ومفهومة.   �سحيحة  بطريقة  للطالب  واأو�سلها  املعلم 

بطريقٍة  والتعليمات  والإر�سادات  الأداء  معايري  اإرفاق  ميكن 

اأخرى، وهي مقايي�س التقدير املرتبطة اأ�سا�سًا مبحتوى مهمة 

ال�سرورة  ومن  املهمة.   تلك  تنفيذ  لغر�س  ومعايريه،  الأداء 

واأبعاده،  التقدير  مقيا�س  للطالب  املعلم  ي�سرح  اأن  مبكان 

واأن  م�ستوياته،  من  م�ستوى  بكل  املرتبطة  الت�سحيح  وقواعد 

للطالب  نف�سه  باملعنى  مفهومة  فيها  عبارة  اأو  كلمة  كل  تكون 

التقومي  بعملية  القيام  الطالب  ي�ستطيع  كي  وذلــك  واملعلم؛ 

الذاتي ب�سكٍل م�ستمر، وذلك خالل تنفيذ الأداء على مراحل.  

امل�سكلة الثالثة تتعلق بوجود اأو عدم وجود مناذج من مهمات 

الأداء نفذها الطلبة �سابقًا، حتاكي الأداء امل�ستهدف اجلديد 

نف�سه )م�سروع، بحث، جتربة، زيارة ميدانية(.  حيث يق�سم 

املعلم مناذج مهمات الأداء تلك اإىل م�ستويات اأداء، لها قواعد 

الأدنى،  اإىل  الأعلى  من  تقدير  ومقيا�س  ت�سحيح،  )معايري( 

وي�سرح للطلبة خ�سائ�س كل م�ستوى، وكيف ي�ستطيع الطالب 

الو�سول اإىل امل�ستويات العليا تدريجيًا.  من دون قيام املعلم 

بكل تفا�سيل هذه العملية، لن ي�ستطيع املعلم والطالب حتقيق 

التقومي  يختلف  ولــن  كــامــٍل،  ب�سكٍل  املــرجــوة  التعلم  اأهـــداف 

عليه  تهيمن  الــذي  التقليدي،  التقومي  عن  عندئٍذ  ال�سفي 

الختبارات التقليدية التي يعدها املعلم.

الوالدان واملجتمع باأ�سره لي�س مطلوب منهم اأن يكونوا خراء 

اأو  والتقومي،  القيا�س  اأدوات  وتطوير  ال�سفي،  التقومي  يف 

مثل  فائدة،  اآراوؤهــم ذات  تكون  اأن  لكن ميكن  لها.   مدققني 

اأ�سلوب  كل  منح  املتوازن، عر  للتقومي  املعلم  ا�ستخدام  مدى 

يطغى  ل  كي  مبثيالتها،  مقارنة  ن�سبية  اأهمية  تقومي  اأداة  اأو 

متعدد  املهارة  تقومي  يكون  وحتى  اآخــر،  على  تقومي  اأ�سلوب 

الطالب  اإعطاء  )عر  جانب  كل  من  باملهارة  يحيط  الوجوه، 

اأمثلة متنوعة من عنده، وعر�س اأمثلة من الواقع، وغري ذلك(.  

اأدوات  ارتباط  هو  وغريهم،  معلمني  من  الرتبويني،  يهم  ما 

والتاأكد  ال�سفي،  والتعلم  التعليم  باأهداف  واأ�ساليبه  التقومي 

ما  كل  يعك�س  الأدوات  تلك  من  ا�ستخدامه  مت  ما  كل  اأن  من 

هو هام من مهارات ومعارف �سمن حمتوى املقرر، واأهداف 

التعلم املحددة.  فاإذا كان الهدف من التعلم هو اإتقان مهارات 

الكتابة والتعبري الكتابي، فلعّله من املهم اأن يتحقق املعلم من 

تعبريه  وجــودة  خطه،  وُح�سن  الطالب،  اإمــالء  و�سحة  جــودة 

الكتابي، والتزامه بالقواعد النحوية، و�سالمة اأ�سلوب الكتابة 
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وجودته، وحمتوى الكتابة وتنظيم املو�سوع منطقيًا وعلميًا.

التقومي التكويني واإ�صراك الطالب يف طرق التقومي 

»Ø°üdG

�سرحها،  �سبق  التي  ـــه  واأدوات التقومي  طــرق  من  طريقة  كل 

حت�سيل  لقيا�س  ختامي  تقومي  طريقة  باعتبارها  ُت�ستخدُم 

منها  كل  ا�ستخدام  ميكن  كما  التعلم.   نهاية  عند  الطالب 

بطريقة ت�سخي�سية للتعليم والتعلم العالجي، وذلك من خالل 

اعتبارها اختبارًا قبليًا لتحقيق حاجات حمددة للطالب خالل 

هدف  كان  اإذا  ولكن  حدوثه.  وقبل  ال�سفي،  والتعلم  التعليم 

من  طريقة  كل  فــاإن  وتطويره،  الطالب  تعلم  حت�سني  املعلم 

تكويني  تقومي  اأداة  باعتبارها  ا�ستخدامها  يجب  الطرق  تلك 

وُتكّون  اخلارجي،  التقومي  ت�ساند  م�ستمرة  تكوينية  وبطريقة 

التقومي  �سرح  تبني  التي  الأ�سا�سية  اللبنات  للمعلم  بالن�سبة 

اخلارجي، من خالل دعم الطالب يف الدرو�س ال�سفية اليومية 

طوال الف�سل الدرا�سي.  لكن النقطة التي يغفل عنها الكثري 

من املعلمني، هي ما يعنيه هذا النوع من التقومي للطالب، وما 

�سكله وكيفيته.  كي يتعرف املعلم اإىل طريقة تفكري الطالب 

الف�سل  بداية  للطلبة  التعلم  اأهــداف  �سرح  عليه  يجب  هنا، 

الدرا�سي، بطريقة ت�ساعدهم يف فهم ما ُيتوقع منهم معرفته، 

وما ي�ستطيعون اأداءه وفعله عمليًا يف الواقع من خالل مهمات 

الرابع  ال�سف  لطلبة  ي�سرح  اأن  مثاًل  للمعلم  ميكن  الأداء. 

ال�سروع  قبل  اليوم  در�ــس  يف  القراءة  من  الهدف  البتدائي 

التي  واملهارات  ال�سحيحة،  القراءة  الدر�س فعاًل، وكيفية  يف 

يجب  كما  التعلم.   خالل  عليها  الرتكيز  الطالب  على  يجب 

على املعلم ال�سماح للطلبة )وم�ساعدتهم كذلك( يف مناق�سة 

التح�سيل  وم�ستوى  بها،  القيام  منهم  املتوقع  الأداء  مناذج 

املطلوب، كا�ستعدادهم لكتابة تقرير عن جتربة علمية.  كما 

اأمثلة خمتلفة  قراءة  مثاًل(  الإعــدادي  )الثالث  للطلبة  ميكن 

خمتلفة،  ــارب  جت مــن  ولكن  م�سابهة،  فر�سيات  عــدة  على 

م�ستوى  وتقدير  الت�سحيح  دليل  ا�ستخدام  مع  ومناق�ستها، 

اجليدة  الفر�سيات  يف  املرغوبة  اخل�سائ�س  لتقومي  الأداء 

ق�سري  و�سف  بكتابة  الطلبة  يقوم  ثم  علميًا.   وال�سحيحة 

اجليدة  الفر�سية  مكونات  عن  اخلا�س  باأ�سلوبهم  للمو�سوع 

الطلبة  فهم  من  التاأكد  كذلك  للمعلم  ميكن  لفهمهم.  طبقًا 

هدف  كل  تقومي  �سيتم  وكيف  ومتى  ال�سفي،  التقومي  خلطة 

من اأهداف التعلم، وكيف �سيتم ا�ستخدام معلومات التقومي، 

ولأية اأغرا�س )كالت�سخي�س والبناء املعريف، والتعلم امل�ستمر 

اخلتامي.   التقومي  لأغرا�س  اأو  التكويني(،  بالتقومي  املرتبط 

التعلم  اأن�سطة  الفر�سة ملمار�سة  املعلم طلبته  يعطي  اأن  يجب 

ب�سكٍل كاٍف، وي�ستقبل التغذية الراجعة منهم، وي�ستخدمها يف 

ل  املثال  �سبيل  فعلى  اخلتامي.   التقومي  قبل  تعلمهم  حت�سني 

احل�سر، اإذا كان املطلوب من الطالب يف در�س التاريخ املقارنة 

الوليد  بن  خالد  و�سخ�سية  اخلطاب  بن  عمر  �سخ�سية  بني 

من خالل ن�سو�س خمتلفة، على اأن يكون الناجت )اخلتامي( 

كتابة الطالب لورقة ت�سرح تلك املقارنة؛ فاإنه من خالل تلك 

الطريقة، وقبل و�سول الطلبة اإىل ال�سيغة النهائية لورقتهم، 

يقدمون اأوراقًا خمت�سرة اأو م�سودة لأوراقهم، ويح�سلون من 

املعلم على تغذية راجعة لتلك الأوراق، ت�سمح لهم التعرف على 

جوانب القوة وال�سعف يف اأدائهم، وكذلك من خالل اأقرانهم 

اأوراقهم  يف ال�سف.  ثم يقومون يف �سوء كل ذلك مبراجعة 

كيفية  الطلبة  يتعلم  اأن  يجب  لها.   النهائية  ال�سيغة  وكتابة 

الرتكيز  مع  اأدائهم،  وال�سعف يف  القوة  التعرف على جوانب 

اأكرث على جوانب القوة.  ثم يحددون اأهدافًا لتح�سني اأدائهم 

وتعلمهم، عن طريق ا�ستخدام م�سطلحات حمددة ومرتبطة 

مبا�سرًة بالأهداف املو�سوعة �سلفًا للتعلم.  على �سبيل املثال، 

البتدائي مراجعة تقدمهم يف  ال�ساد�س  ال�سف  ميكن لطلبة 

قراءة ن�سو�س اللغة العربية، والرجوع اإىل احلقيبة التقوميية 

وخا�سة  م�سبقًا،  اأعدوها  التي  بالقراءة  املرتبطة  لالأن�سطة 

دليل  وي�سمل ذلك طبعًا احل�سول على  احلديث جدًا منها،  

غري  املفردات  وتف�سري  الن�س،  تلخي�س  على  قدرتهم  يو�سح 

على  اعتمادًا  وتنبوؤات  ا�ستدللت  تكوين  ثم  لديهم،  املاألوفة 

له  ت�سري  الطالب على لفظ  ي�ستدل  اأن  القراءة.  حيث ميكن 

التخمني.  هذه  وبعيدًا عن  مبا�سرة،  ب�سورة غري  الن�سو�س 

ب�سكٍل  ا�ستخدامها  املعلم  على  يجب  اخلــطــوات  اأو  الــطــرق 

متكامٍل، وعن ق�سد ودراية تاّمة.
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حل�سرة  احل�ساري  امل�سروع  �سمن  والتعليم  الرتبية  حتظي  

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة 

املواطنني  حق   على  تاأكيدا  بالغ  باهتمام  املفدى  البحرين 

توؤهلهم  عالية  جودة  ذات  تعليمية  خدمة  على  احل�سول  يف 

لتحقيق  واملهارية  املعرفية  امل�ستويات  اأعلى  على  للح�سول 

يف  الأول  اخليار  وجعلهم  للم�ستقبل،  واإعدادهم  طموحاتهم 

�سوق العمل..

ومن هذا املنطق عملت وزارة الرتبية والتعليم من خالل  تنفيذ 

برنامج عمل احلكومة  ومبار دارت امل�سروع الوطني لتطوير 

التعليمي لكل مواطن  النظام  يتيح  اأن  والتدريب على  التعليم 

وقدراته وحتقق  واحتياجاته  تتنا�سب  التي  التعليمية  الفر�سة 

البحرين  احتياجات مملكة  الوقت  ذات  وتلبي  يف  طموحاته 

التنموية وفقا  لأعلى معايري اجلودة املمكنة. ومن هذا املنطلق 

لهذا  املحققة  اجلهود  مقدمة  يف  املدار�س  اأداء  حت�سني  ياأتي 

الهدف، خ�سو�سا وانه يت�سمن العديد من الرامج وامل�سروعات 

التي ت�سمل خمتلف جوانب الأداء الفردي واملدر�سي، ويف هذا 

ال�سياق ياأتي تبني وزارة الرتبية والتعليم مل�سروع اإ�سرتاتيجية 

جمال  يف  التعليم  تطوير  م�سروعات  �سمن  العددية  الثقافة 

تعليم الريا�سيات وتعلمها، وقد اهتمت وزارة الرتبية والتعليم 

التعليم، وذلك  بتنفيذ هذا امل�سروع �سمن م�سروعات تطوير 

اأداء الطلبة يف الريا�سيات، حتى  باأهمية تطوير  اإمياًنا منها 

يف  املحلي  ال�سعيد  على  متميزة  نتائج  حتقيق  من  يتمكنوا 

وحتقيق  املناف�سة  من  كذلك  ويتمكنوا  الوطنية،  المتحانات 

م�ستوى متقدم يف امل�سوحات الدولية TIMSS  على ال�سعيد 

النظام  املعنيني يف  باإ�سراك كل  امل�سروع  ويهتم هذا  الدويل، 

كما   ، وتعلمها  الريا�سيات  تعليم  تطوير  عملية  يف  التعليمي 

اأنه يقدم الدعم الالزم للمعلمني ومديري ومديرات املدار�س 

، وذلك من خالل توفري الأدلة الإر�سادية والتدريب امل�ستمر 

الطلبة  ومد  متنوعة،  وتقوميية  تعليمية  اإ�سرتاتيجيات  على 

الريا�سيات  فهم  على  تركز  التي  التفاعلية  التعليمية  باملواد 

توظيف  على  وتوؤكد  تعلمها،  يف  الإيجابي  دورهم  خالل  من 

يهتم  كما  املختلفة،  احلياتية  املواقف  خالل  من  الريا�سيات 

الريا�سيات،  يف  الطلبة  اأداء  حت�سني  على   بالعمل  امل�سروع 

اجتاهاتهم  تنمية  على  والعمل  الريا�سي،  تفكريهم  وتطوير 

الإيجابية نحو درا�سة الريا�سيات نف�سها.

ويعد م�سروع اإ�سرتاتيجية الثقافة العددية ململكة البحرين من 

امل�سروعات ال�سرورية التي تعمل على اإك�ساب الطلبة املهارات 

الأ�سا�سية التي متكنهم من التوظيف الفعال للريا�سيات من 

يف  والتميز  النجاح  اأجل  ومن  بهم،  املحيط  العامل  فهم  اأجل 

الدرا�سة بوجه عام، والتاأهل ل�سوق العمل ، وامل�ساهمة ب�سكل 

ي�ستطيع  امل�سوؤولية كمواطن  املجتمع، وحتمل  بناء  اإيجابي يف 

اأن يحقق طموحاته وي�ساهم يف بناء وطنه على نحو فعال. 
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املقدمة: 

التنمية  جمــال  يف  كبريًا  �سوطًا  البحرين  مملكة  قطعت 

تتجاوز  مل  ق�سرية  فرتة  خالل  والجتماعية  القت�سادية 

ب�سعة عقود، كما قامت باإجراء تغيريات جذرية ا�ستطاعت 

التو�سع  ت�سمنت  القت�سادي،  منوها  ت�سريع  خاللها  من 

واخلدمات  ال�سناعة  مثل  النفطية  غري  القطاعات  يف 

امل�سرفية وال�سياحية، مما اأهلها لأن تكون املحور امل�سريف 

الإ�سالمي،  للتمويل  ومركزًا  الأو�سط  ال�سرق  يف  الرئي�سي 

ففيها مرفاأ البحرين املايل الذي يحتوي فروعًا كثرية من 

امل�سارف والبنوك العاملية، كما تعدُّ ال�سياحة موردًا هامًا 

لالقت�ساد البحريني، حيث يبلغ عدد زوار البحرين �سنويًا 

اأكرث من مليوين �سائح معظمهم من دول اخلليج العربي.

جمال  يف  طفرات  من  �ساحبها  ومــا  العوملة  انت�سار  ومــع 

التكنولوجيا والت�سالت، تغريت موازين القوى يف اأواخر 

العاملي  القت�ساد  تطور  لذلك  وكنتيجة  الع�سرين  القرن 

والإبداع  ال�ستثمار  ثقافة  تعزيز  نحو  وتوجه  كبري  ب�سكل 

اإدماج  نحو  عاملية  توجهات  ظهرت  وعليه  واخل�سخ�سة، 

ممنهجة،  اإ�سرتاتيجية  خطط  �سمن  التعليم  يف  الريادة 

وقد كان للبحرين دور الريادة يف اإدماج »التعليم للريادة« 

منذ  لذلك  احلاجة  �سخ�ست  حيث  احلكومي  التعليم  يف 

وتاأهيل  اإعداد  اإىل  منها  �سعيًا  املن�سرم  القرن  ت�سعينات 

قوى عاملة قادرة على النخراط يف �سوق العمل البحريني 

املتطور با�ستمرار، وتتما�سى مع عجلة القت�ساد املت�سارعة، 

التي  املهارات  لكت�ساب  الب�سرية  ــوارد  امل تهيئة  كان  لذا 

هدفها  وا�ستغاللها  املتاحة  الفر�س  اإىل  للو�سول  توؤهلهم 

الأول، ومت اإدخال التعليم للريادة �سمن املناهج التعليمية 

يف املرحلة الثانوية منذ العام 1998م وال�ستعانة بخراء 

التجربة  تقييم  بــهــدف  اليون�سكو  منظمة  مــن  دولــيــني 
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اأ�سفر ذلك عن تبني جتربة البحرين يف  وتطويرها، وقد 

امل�سروعات  حول  املطور  الكتاب  واعتماد  للريادة  التعليم 

و�سهلة  متكاملة  تعليمية  حقيبة  مــع  ون�سره  ال�سغرية، 

النظامي على املراكز  النظامي وغري  التعليم  التطبيق يف 

من  العديد  اإىل  خاللها  ومن  اليون�سكو،  ملنظمة  الإقليمية 

مناهجها  يف  باإدخاله  قامت  التي  متميز،  كنموذج  الدول 

التعليمية باملرحلة الثانوية.

حتقيق  ت�ستهدف  التي   2030 البحرين  روؤية  انطالق  ومع 

الريادة الإقليمية ثم التحول اإىل املناف�سة عامليًا من خالل 

والتدريب،  والتعليم  الب�سري  املــال  راأ�ــس  يف  ال�ستثمار 

والتحول من اقت�ساد قائم على النفط اىل اقت�ساد يرتكز 

اأف�سل  حياة  توفري  اىل  و�سوًل  امل�ستدامة،  التنمية  على 

تعزيز  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  حر�ست  للبحرينيني، 

دور التعليم للريادة يف املناهج التعليمية، واإ�سراك القطاع 

يف  فاعلة  ب�سورة  والإقليمية  الدولية  واملوؤ�س�سات  اخلا�س 

ر�سم ال�سيا�سات التعليمية والتدريبية، والتاأكيد على تالزم 

العالقة بني التنمية امل�ستدامة والتعليم.

التعليم  حول  الإقليمية  العمل  ور�سة  تنظيم  ياأتي  وعليه 

مع  بالتعاون  البحرين،  مبملكة  العربية  الدول  يف  للريادة 

منظمة المم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو( 

ممثلة يف املكتب الإقليمي لليون�سكو ببريوت، بهدف جمع 

ون�سر التجارب الناجحة يف التعليم للريادة يف نظم التعليم 

اإىل توفري الدعم الفني املطلوب لتطوير  اإ�سافة  العربية، 

التعليم،  يف  الــريــادة  اإدمـــاج  حتفز  اإ�سرتاتيجية  خطط 

البحرين  بذلتها  التي  اجلهود  لإبراز  الورقة  هذه  وتهدف 

قبل  من  الطيبة  واملــبــادرات  للريادة«  »التعليم  تطبيق  يف 

والدولية  املحلية  املوؤ�س�سات  وبع�س  اليون�سكو  منظمة 

اأهداف  اإىل دعم حتقيق  �سعت جاهدة  والتي  والإقليمية، 

التعليم للريادة.

نبذة موجزة حول النظام التعليمي مبملكة البحرين.

التعليم الأ�صا�صي:

 ي�سمل التعليم الأ�سا�سي املرحلتني: البتدائية والإعدادية، 

التعليمي  ال�سلم  اأوىل درجات  التعليم البتدائي  حيث يعّد 

النظامي يف اململكة، وي�سمل الفئات العمرية من )12-6( 

�سنة، ومتتد الدرا�سة بها ملدة �ست �سنوات. وتنق�سم هذه 

املرحلة اإىل حلقتني هما: احللقة الأوىل وت�سم ال�سفوف 

جميع  يف  ويطبق  البتدائي،  التعليم  من  الأوىل  الثالثة 

وت�سم  الثانية  واحللقة  الف�سل،  معلم  نظام  مدار�سها 

العليا، ويطبق يف مدار�سها نظام معلم  الثالثة  ال�سفوف 

متخ�س�س  معلم  درا�سية  مــادة  كل  يدر�س  حيث  املــادة، 

وموؤهل تاأهيال تربويا لذلك.

من  والأخــرية  الثالثة  احللقة  فتعّد  الإعدادية  املرحلة  اأما 

التعليم الأ�سا�سي، حيث ت�سم الفئة العمرية من ) 15-12 

�سنة( ومدة الدرا�سة بها ثالث �سنوات. 

التعليم الثانوي:

تعّد هذه املرحلة مكملة ملرحلة التعليم الأ�سا�سي، وت�ستهدف 

اأو  العليا،  واملعاهد  باجلامعات  لاللتحاق  الطالب  اإعــداد 

النخراط املبا�سر يف �سوق العمل، ومدة الدرا�سة بها ثالث 

�سنوات مق�سمة اإىل �ستة ف�سول درا�سية. ويتاح للطلبة يف 

اأو  امل�سارات،  توحيد  بنظام  اللتحاق  فر�سة  املرحلة  هذه 

النظام املطور للتعليم الفني واملهني.

 نظام توحيد امل�صارات

حزمًا  يقدم  الذي  املعتمدة،  ال�ساعات  نظام  فيه  ويطبق 

متعددة من املواد الدرا�سية وامل�ساقات، التي تتيح للطالب 

من  امل�ستقبلية،  اأهدافه  مع  تتفق  التي  الدرا�سة  اختيار 

خالل اللتحاق باإحدى املجموعات الآتية: جمموعة العلوم 

اأو  الإن�سانية،  والعلوم  اللغات  جمموعة  اأو  والريا�سيات، 

يف  الدرا�سية  اخلطة  وتعتمد  التجارية.  العلوم  جمموعة 

املعتمدة  ال�ساعات  جمموع  على  امل�سارات  توحيد  نظام 

ومدتها  العامة،  الثانوية  ال�سهادة  على  للح�سول  الالزمة 

182 �ساعة معتمدة.

بن�سب حمددة  امل�سارات  توحيد  ال�ساعات يف نظام  وتوزع 

على ثالث جمموعات من امل�ساقات، هي على النحو الآتي: 

وامل�ساقات  الختيارية،  وامل�ساقات  امل�سرتكة،  امل�ساقات 

التطبيقية الإثرائية. 

النظام املطور للتعليم الفني واملهني

امل�ساريع  اأحد  واملهني  الفني  للتعليم  املطور  النظام  يعد 

العام  التي تبنتها حكومة مملكة البحرين يف  الإ�سالحية 

التعليم من  لتح�سني خمرجات  2008/2007م،  الدرا�سي 

خالل العمل على تزويد الطلبة باملهارات التي يحتاجونها 

الرتبية  وزارة  مع  التعاقد  مت  حيث  العمل،  ل�سوق  للولوج 

الفريق  مــع  للعمل  با�سرتاليا  فكتوريا  بــوليــة  والتعليم 

الطموح  النظام  هذا  لتطبيق  جنب،  اإىل  جنبًا  البحريني 

باململكة، وقد وقعت اتفاقية ملدة 3 �سنوات ابتداًء من العام 
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الفني  التعليم  لتطوير هيكل  2010م  العام  وحتى  2007م 

مبواقع  املــيــداين  والتدريب  الدرا�سية  واملناهج  واملهني 

العمل، اإ�سافة اإىل توفري تخ�س�سات فنية ومهنية مالئمة 

للفتيات.

الفني  للتعليم  املطور  بالنظام  الدرا�سية  اخلطة  وتتكون 

الدرا�سية،  امل�ساقات  من  جمموعات  ثــالث  من  واملهني 

�ستة ف�سول  والتجاري، تدر�س يف  ال�سناعي  امل�سارين  يف 

درا�سية، بواقع 240 �ساعة معتمدة، وهي م�ساقات الثقافة 

العامة الإلزامية: التي ت�ستهدف تزويد الطالب مبتطلبات 

الرتبية الأ�سا�سية، وامل�ساقات امل�ساندة: التي تزود الطالب 

باملناهج  املهنية  املعايري  اإليها  ت�ستند  اأكادميية  مبعلومات 

التي  فهي  التخ�س�سية:  امل�ساقات  اأمــا  التخ�س�سية. 

باملعرفة  تزويده  خالل  من  معينة،  مهن  اإىل  الطالب  تعد 

واملهارات التي يحتاجها للعمل يف جمال معني. وتقوم هذه 

امل�ساقات على املعايري املهنية التي ي�سعها اخلراء ح�سب 

احتياجات �سوق العمل، وتت�سم هذه امل�ساقات باملرونة.

يكت�سب الطلبة خالل ال�سنة التاأ�سي�سية )الأوىل( جمموعة 

من املهارات الأ�سا�سية الأكادميية والتطبيقية، من خالل 

امل�ساندة  العامة،  الثقافة  م�ساقات  من  جمموعة  درا�سة 

من  املزيد  الثاين  امل�ستوى  يف  لهم  ويتاح  والتخ�س�سية. 

الوقت لإتقان املهارات الأ�سا�سية للتخ�س�سات املطروحة، 

التدريب  اإىل  اإ�سافًة  اأعــمــق،  ب�سكل  درا�ستها  يتم  حيث 

امليداين لدى ال�سركات واملوؤ�س�سات ب�سوق العمل، مبا يعادل 

اأربعة اأ�سابيع يف ال�سنة.

الفرعني:  باأحد  الطلبة  فيلتحق  الثالث  امل�ستوى  يف  اأمــا   

)املتقدم اأو التخ�س�سي(، وذلك ح�سب قدراتهم وميولهم 

اأحد  التخ�س�سي  الفرع  طلبة  يختار  بحيث  واإمكاناتهم، 

ويتم  الثاين،  امل�ستوى  يف  درا�ستها  مت  التي  التخ�س�سات 

اأ�سابيع،  اأربعة  ملدة  ميداين  تدريب  لرنامج  اإخ�ساعهم 

اأما طلبة الفرع املتقدم فيتم تهيئتهم للدرا�سة اجلامعية، 

من خالل الرتكيز على م�ساقات الثقافة العامة، والتدريب 

مبعدل اأ�سبوع واحد يف ال�سنة.

املناهج  يف  ل��ل��ري��ادة«  »التعليم  تطبيق  م��راح��ل 

الدرا�صية مبملكة البحرين

مت تطبيق »التعليم للريادة« يف نظام التعليم الفني واملهني 

بالبحرين منذ العام 1998م، حيث مت تهيئة كتب منهجية 

خا�سة با�سم »العالقات ال�سناعية« من قبل اإدارة املناهج 

بوزارة الرتبية والتعليم، كما مت تدريب املعلمني على طرائق 

تدري�سها.

املناهج  اإدارة  قبل  من  الكتاب  روجــع  2002م  العام  يف 

كتاب  اإعــداد  ثم  ومن  اآنــذاك،  ال�سناعي  التعليم  ومعلمي 

متطور با�سم ”امل�سروعات ال�سغرية“. وبعد تطبيق الكتاب 

لذا  تطويره،  اإىل  احلاجة  ظهرت  �سنوات  �سبع  مدى  على 

مت التعاون مع خراء دوليني من منظمة اليون�سكو لتقييم 

على  التقييم  نتائج  كانت  وقد  2005م،  العام  التجربة يف 

ال�سكل الآتي:

امل�سروعات  مــقــرر  معلمي  ــب  ــدري وت تــاأهــيــل  ــرورة  �ــس  -

ال�سغرية على املهارات التي يتم تدري�سها، وذلك ب�سركات 

وموؤ�س�سات �سوق العمل. 

- تطبيق الطلبة مل�سروعات تتعلق بتخ�س�ساتهم.

- تطوير امل�ساق ب�سكل م�ستمر ح�سب املعايري العاملية.

»امل�سروعات  ملقرر  املطور  املنهاج   2007 العام  يف  اكتمل 

ال�سغرية«، الذي مت اإعداده بالتعاون مع منظمة اليون�سكو 

يف نظام التعليم الثانوي مب�ساريه: امل�سار املوحد، والنظام 

الطلبة  يــدر�ــس  حــيــث  واملــهــنــي،  الــفــنــي  للتعليم  املــطــور 

بالفرع  الثالث  امل�ستوى  يف  ال�سغرية«  »امل�سروعات  م�ساق 

واملهني،  الفني  للتعليم  املطور  النظام  يف  التخ�س�سي 

�ساعتني  بــواقــع  الثالث  امل�ستوى  يف  املــوحــد  النظام  ويف 

معتمدتني. 

اإدارة  باأ�سا�سيات  الطلبة  تعريف  امل�ساق  هــذا  يت�سمن 

م�ساريعهم  اإدارة  يف  وترغيبهم  ال�سغرية،  امل�سروعات 

وحـــدات حتت  ت�سع  مــن خــالل  الــتــخــرج  بعد  اخلــا�ــســة، 

العناوين الآتية:

- الوحدة الأوىل: ما هي الريادة؟

- الوحدة الثانية: ملاذا الريادة؟

- الوحدة الثالثة: من هم الرياديون؟

- الوحدة الرابعة: كيف اأ�سبح رياديًا؟

- الوحدة اخلام�سة: كيف اأجد فكرة جيدة للموؤ�س�سة؟

- الوحدة ال�ساد�سة: كيف اأنظم املوؤ�س�سة؟

- الوحدة ال�سابعة: كيف اأ�سّغل املوؤ�س�سة؟

لت�سبح  التالية  اخلــطــوات  هــي  مــا  الثامنة:  الــوحــدة   -

رياديًا؟

- الوحدة التا�سعة: كيف ي�سع املرء خطة عمل ملوؤ�س�سته؟

اإعــداده مبملكة  الذي مت  املنهاج  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 

بعد  اليون�سكو،  منظمة  قبل  مــن  اعــتــمــاده  مت  البحرين 

تقييمه وتطويره كنموذج متميز يف تعليم الريادة، ونظرًا 
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املنظمة  قامت  الأع�ساء،  الــدول  قبل  من  الطلب  لزيادة 

الفرن�سية  اللغات  اإىل  التعليمية  واحلقيبة  املنهج  برتجمة 

اأقرا�س مدجمة  توزيعه يف  ثم  ومن  والعربية،  والأ�سبانية 

اإىل كافة الدول. كما قام مكتب اليون�سكو للرتبية ببريوت 

بتنظيم ور�س تدريبية، ت�ستهدف تدريب املعلمني يف بع�س 

الدول العربية على ا�ستخدام وتطبيق منهاج ”امل�سروعات 

ال�سغرية“، واحلقيبة التعليمية التابعة له.

الواقع احلايل لتطبيق التعليم للريادة يف املناهج 

الدرا�صية مبملكة البحرين

العام  واملهني يف  الفني  للتعليم  املطور  النظام  تطبيق  مع 

مع  وبالتعاون  البحرين،  مبملكة  2008/2007م  الدرا�سي 

– وزارة الرتبية والتعليم بولية فكتوريا  ال�سريك الدويل 

للريادة“  ”التعليم  اإدخــال  على  التاأكيد  مت   ،- باأ�سرتاليا 

والتجاري،  ال�سناعي  بامل�سارين:  الدرا�سية  اخلطة  يف 

حيث يدر�س طلبة الفرع التخ�س�سي م�ساق ”امل�سروعات 

ال�سغرية“، الذي مت اإعداده بالتعاون مع منظمة اليون�سكو 

واأربع  التجاري،  بامل�سار  �ساعتني  بواقع  الثالث،  بامل�ستوى 

�ساعات بامل�سار ال�سناعي، �سمن امل�ساقات امل�ساندة.

كما مت ت�سميم م�ساق تطبيقي للم�سروعات ال�سغرية خا�س 

معايري  على  يعتمد  التجاري،  بامل�سار  املتقدم  الفرع  بطلبة 

ومراجعتها  الــدويل،  ال�سريك  قبل  من  و�سعها  مت  مهنية، 

امل�ساق  هذا  يطبق  البحريني.  العمل  �سوق  ممثلي  قبل  من 

وال�ساد�س  اخلام�س  الف�سلني  تطبيقية يف  �ساعة   16 بواقع 

بامل�ستوى الثالث �سمن امل�ساقات التخ�س�سية. وفيما ياأتي:

 املعايري املهنية مل�ساق امل�سروعات ال�سغرية: 

املعيار 1- تطوير فر�س اإن�ساء امل�سروعات ال�سغرية.

املعيار 2- و�سع ا�سرتاتيجيات الت�سويق.

املعيار 3- التخطيط للم�سروعات ال�سغرية.

املعيار 4- ت�سويق الأعمال التجارية ال�سغرية.

املعيار 5- مراقبة واإدارة العمليات التجارية ال�سغرية.

املعيار 6- اإدارة ال�سئون املالية بامل�سروعات ال�سغرية.

املعيار 7- البتكار والتطوير يف مواقع العمل.

يطبق هذا امل�ساق التخ�س�سي يف قاعات املحاكاة - التي 

العمل-،  �سوق  واقــع  حماكاة  بغر�س  خ�سي�سًا  �سممت 

امل�ساق  لتطبيق  متكامل  تدريبي  برنامج  يتم تخطيط  كما 

)مركز  للتنمية  البحرين  بنك  مع  بالتعاون  وذلك  عمليًا، 

البحرين لتنمية ال�سناعات النا�سئة - احلا�سنات(، حيث 

اطلع البنك على املعايري اخلا�سة بامل�ساق، وقام بت�سميم 

برنامج تدريبي يطبق على مدى اأ�سبوع درا�سي كامل.

التوا�سل  اإىل  امل�ساق  معلمات  من  جمموعة  ــادرت  ب كما 

الأمم  مبنظمة  والتكنولوجيا  ال�ستثمار  ترويج  مكتب  مع 

املتحدة للتنمية ال�سناعية  UNIDO يف البحرين، وذلك 

لتوفري الدعم املبا�سر لطلبة النظام حيث قامت املنظمة، 

بتخطيط برنامج متكامل يتم فيه تدريب املعلمني، واإر�ساد 

لهم  الالزم  الدعم  وتوفري  م�سروعاتهم،  وتقييم  الطلبة، 

طوال فرتة درا�ستهم للم�ساق.

والقطاع  والإقليمية  الدولية  املوؤ�ص�صات  مبادرات 

اخلا�ض يف تطبيق التعليم للريادة باملدار�ض

اخلا�س  والــقــطــاع  والإقليمية  الــدولــيــة  املوؤ�س�سات  تــعــّد 

�سريكًا فاعاًل يف دعم جهود ون�ساطات التعليم للريادة يف 

املبادرات  خالل  من  وذلك  بالبحرين،  التعليمي  النظام 

واملحا�سرات  اخلدمات  توفري  جمال  يف  يقدمونها  التي 

م�سروعات  بدعم  اخلا�سة  املالية  واملــنــح  والت�سهيالت 

الطلبة، وت�سهيل تطبيق املادة التعليمية داخل املدر�سة.

وفيما يلي اأمثلة لبع�س املوؤ�س�سات الدولية والإقليمية، التي 

امل�سروعات  م�ساق  تطبيق  دعــم  يف  فاعل  ب�سكل  ت�ساهم 

ال�سغرية باملدار�س الثانوية: 

اإجناز البحرين

ــــداأت يف خــدمــة املجتمع  ب ــري ربــحــيــة،  هــي مــوؤ�ــســ�ــســة غ

 Junior( العاملية  املوؤ�س�سة  مــن  كــجــزء  2005م  عــام 

ال�سباب  واإعـــداد  اإلــهــام  بهدف   ،)Achievements
العاملي.  القــتــ�ــســاد  جمـــالت  يف  لــالنــدمــاج  البحريني 

يتطوعون  الذين  الأفــراد،  اإيجابية من  وبدعم من مناذج 

الطلبة مبعلومات  وتزويد  لتوعية  الرامج  لتقدمي  بوقتهم 

والقت�ساد،  واملواطنة،  التجارية،  الأعمال  باأ�س�س  تتعلق 

والثقافة  العمل،  واأخالقيات  التجارية،  امل�ساريع  وتنظيم 

جانب  اإىل  العمل،  ب�سوق  لاللتحاق  وال�ستعداد  املالية، 

امل�سالح  حتقيق  اإىل  والتحفيز  بالنف�س،  الثقة  تعزيز 

جتربة  ت�ساهم  املهنية.  والأهداف  والتعليمية،  ال�سخ�سية 

اإجناز البحرين التعليمية يف اإر�ساء اأ�س�س اإك�ساب الطلبة 

للنجاح يف حياتهم يف عامل  الالزمة  والقدرات  املهارات، 

�سريع التغري.

والتعليم  الرتبية  ووزارة  اإجناز  موؤ�س�سة  بني  التعاون  ويتم 

احلكومية،  املدار�س  يف  اإجنــاز  برامج  تطبيق  خالل  من 

من امل�ستوى الرابع البتدائي وحتى الثالث الثانوي، بحيث 
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تخ�س�س ح�س�س اأ�سبوعية �سمن اجلدول املدر�سي، يتم 

فيها تنفيذ برامج اإجناز والتي تتمحور حول ثالثة حماور 

ل�سوق  والإعــداد  والــريــادة،  املالية،  الثقافة  هي:  رئي�سة، 

العمل.

املحور الأول: الثقافة املالية

اأموايل وم�صتقبلي

يلبي هذا الرنامج احتياجات طلبة امل�ستوى الأول الإعدادي 

بعد  يكت�سبوا  اأن  يتوقع  حيث  القت�ساد،  مبادئ  تعلم  يف 

النتهاء من هذا الرنامج مهارة القدرة على اإدراك اأهمية 

اإدارة الأموال لتخاذ قرارات مالية مدرو�سة. 

مدة الرنامج: �ست جل�سات بواقع ح�ستني درا�سيتني بكل 

جل�سة. 

القت�صاد من اأجل النجاح

يوفر برنامج القت�ساد من اأجل النجاح من خالل الأن�سطة 

ال�سخ�سي،  التمويل  حــول  الأ�سا�سية  املفاهيم  العملية 

املهارات  على  املبنية  واملهنية  التعليمية  واأهمية اخليارات 

والهتمامات والقيم ال�سخ�سية لدى طلبة امل�ستوى الثالث 

الإعدادي.

مدة الرنامج: �ست جل�سات بواقع ح�ستني درا�سيتني بكل 

جل�سة.

حركة امل�صارف

يتعرف طلبة امل�ستوى الثاين الثانوي يف هذا الرنامج على 

اأ�س�س ومبادئ العمل امل�سريف، حيث يكت�سبون قدرًا كبريًا 

تعريف  يتم  كذلك  القطاع.  بهذا  املتعلقة  املفاهيم  مــن 

حتى  امل�سارف،  وخدمات  ومنتجات  مميزات  على  الطلبة 

يت�سنى لهم كم�ستهلكني ال�ستفادة منها، والتعرف على اأهم 

التحديات التي ميكن مواجهتها يف العمل امل�سريف، والتغلب 

عليها بنجاح، ويف بيئة تناف�سية. يت�سمن هذا الرنامج اأي�سا 

اإمكانيات فر�س العمل يف امل�سارف، وت�سجيع  �سرح تقييم 

الطلبة لي�سبحوا مواطنني اأف�سل، وم�ستهلكني اأذكياء.

مدة الرنامج: ثماين جل�سات بواقع ح�ستني درا�سيتني بكل 

جل�سة.

 املحور الثاين: الريادة

كن رياديًا

ي�سجع هذا الرنامج طلبة امل�ستوى الأول الثانوي على البدء 

يف م�سروعاتهم التجارية، من خالل التعرف على املميزات 

ال�سخ�سية وال�سلوكية لرواد الأعمال الناجحني، وتزويدهم 

مبهارات تقييم امل�سروع التجاري وفق معايري حمددة، كما 

التخطيط  مهارات  على  الرنامج  هذا  يف  الطلبة  يتعرف 

واتخاذ  والإدارة  والتمويل  والت�سويق  جتاري،  م�سروع  لبدء 

القرار ال�سليم.

مدة الرنامج: �سبع جل�سات بواقع ح�ستني درا�سيتني بكل 

جل�سة.

ال�صركة

الثانوي  الثاين  امل�ستوى  اإك�ساب طلبة  اإىل  الرنامج  يهدف 

خا�سة  �سركة  تاأ�سي�س  خالل  من  متنوعة،  حياتية  مهارات 

بهم، واإدارتها حتت الإ�سراف املبا�سر للمتطوع،  كما يهدف 

وجمع  الــريــادة،  على  الطلبة  ت�سجيع  اإىل  الرنامج  هــذا 

راأ�س مال  وكيفية جمع  املحلية،  ال�سوق  ودرا�سة  املعلومات، 

ال�سركة، من خالل بيع الأ�سهم بعدما يقوم الطلبة باختيار 

�سركتهم.  قبل  ت�سويقها من  �سيتم  التي  اأو اخلدمة  ال�سلعة 

ويف نهاية الرنامج يتم ت�سفية ال�سركة وتوزيع الأرباح على 

امل�ساهمني.

م�سابقة  تنظيم  يتم  الطلبة  بني  املناف�سة  لإذكــاء  و�سعيًا   

بني جميع املدار�س املطبقة لرنامج ال�سركة، حيث يعر�س 

الطلبة ما مت اإجنازه يف م�سروعاتهم، وتتوىل جلنة حتكيم 

ليتم  الأمثل  امل�سروع  واختيار  امل�سروعات،  تقييم  خا�سة 

تكرميه.

بكل  درا�سيتني  ح�ستني  بواقع  جل�سة   15 الرنامج:  مــدة 

جل�سة.

م�صروع العمر

اإن م�سروع العمر هو عبارة عن ور�سة عمل ليوم واحد، تهدف 

لتعلم  الفر�سة  الإعــدادي  الثاين  امل�ستوى  طلبة  اإعطاء  اإىل 

يتم  وهمية،  �سركة  لتاأ�سي�س  الالزمة  وال�سلوكيات  املهارات 

فيها توزيع الأدوار الرئي�سية فيما بينهم، بدءًا من تبني ا�سم، 

و�سعار لل�سركة، واإنتاج �سلعة ما، ثم التناف�س لرتويجها. 

اأو خم�س ح�س�س  اأربع  بواقع  واحدة  جل�سة  الرنامج:  مدة 

درا�سية بكل جل�سة.

املحور الثالث: الإعداد ل�صوق العمل

مهن ذات اأهداف

يكت�سب طلبة امل�ستوى الأول الثانوي من خالل هذا الرنامج 
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املهارات الالزمة لتخاذ خمتلف القرارات، �سواًء يف احلياة 

العلمية اأو العملية، كما يتعرف الطلبة على اأهمية ال�سعي وراء 

املهن التي ت�ساعدهم على حتقيق الغر�س النبيل يف حياتهم 

امل�ستقبلية، والإعداد ل�سوق العمل.

بكل  درا�سيتني  ح�ستني  بواقع  جل�سات  �سبع  الرنامج:  مدة 

جل�سة.

مهارات النجاح

يركز هذا الرنامج على تنمية مهارات طلبة امل�ستوى الثالث 

الثانوي يف جمال التوا�سل مع الآخرين، والتاأثري الإيجابي 

على من حولهم، والإميان بالعمل بروح الفريق الواحد. كما 

يتناول الرنامج كيفية اختيار الطالب ملهنتهم امل�ستقبلية، 

بكيفية  تعريفهم  خالل  من  العمل،  �سوق  لدخول  وتهيئتهم 

العمل،  والت�سرف خالل مقابالت  الذاتية،  ال�سرية  اإعداد 

واملبا�سرة ببناء ملف الوثائق ال�سخ�سية اخلا�سة بهم.

مدة الرنامج: �سبع جل�سات بواقع ح�ستني درا�سيتني بكل 

جل�سة.

اأخالقيات العمل

�سمم برنامج اأخالقيات العمل بهدف تعزيز مهارات �سنع 

الثالث  امل�ستوى  طلبة  لدى  بالأخالقيات  املتعلقة  القرارات 

العمل، حيث  �ــســوق  الــثــانــوي، وذلـــك لإعــدادهــم خلــو�ــس 

وحتليل،  واإدراك،  تعلم،  على  الرنامج  هــذا  ي�ساعدهم 

الأ�سا�سية  والنظريات  وامل�سطلحات  املفاهيم  وتطبيق 

اليجابية  النتائج  وتنعك�س  الأخالقيات.  درا�سة  يف  املتبعة 

لقيمهم  الطلبة  ا�ستك�ساف  خــالل  مــن  الــرنــامــج  لــهــذا 

الأخالقية، والتعرف على تاأثري ذلك يف تعزيز قدرتهم على 

تقييم عملية اتخاذ القرارات.

مدة الرنامج: اثنتا ع�سرة جل�سة، بواقع ح�ستني درا�سيتني 

لكل جل�سة.

مالزمة الوظائف

طلبة  من  متنوعة  احتياجات جمموعة  الرنامج  هذا  يلبي 

املرحلة الثانوية )طلبة امل�ستويني الثاين والثالث الثانوي(، 

من خالل جل�سات اإثرائية تفاعلية، واأن�سطة عملية تعدهم 

ل�سوق العمل والوظائف امل�ستقبلية. بعد امل�ساركة يف الرنامج 

البحث،  مهارات  وتطبيق  على حتديد  قادرًا  الطالب  يكون 

واحل�سول على وظيفة، وكيفية احلفاظ عليها، اإ�سافة اإىل 

التعلم مدى  و�سع ا�سرتاتيجيات �سخ�سية مبتكرة ملوا�سلة 

احلياة، وا�ستغالل الفر�س املهنية.

مدة الرنامج: اأربع جل�سات، بواقع ح�ستني درا�سيتني بكل 

جل�سة.

عائلتي 

يتم خالل العام الدرا�سي احلايل )2013/2012م( تطبيق 

يطبق  حيث  البتدائية،  املرحلة  طلبة  على  اإجنــاز  برنامج 

برنامج »عائلتي« على طلبة امل�ستوى الرابع البتدائي، على 

مدى خم�س جل�سات، بواقع ح�ستني درا�سيتني لكل جل�سة.

يكت�سب الطلبة من خالل هذا الرنامج القيم التي تربطهم 

بالعائلة، واملهام وامل�سئوليات املرتبطة بكل فرد من اأفرادها، 

بناء قيمة تقدير املجتمع املحلي،  كما يعمل الرنامج على 

و�سوًل اإىل حب الوطن، وتعزيز النتماء اإليه.

منظمة  والتكنولوجيا-  ال�صتثمار  ترويج  مكتب 

. UNIDO الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية

ملنظمة  والتكنولوجيا  ال�ستثمار  ترويج  مكتب  افتتاح  مت 

باتفاق  )اليونيدو(  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم 

املتحدة  الأمم  ومنظمة  البحرين،  حكومة  بني  م�سرتك 

للتنمية وال�سناعة يف البحرين بتاريخ 22 اأبريل 1996م، 

جهود  يف  امل�ساهمة  يف  للمكتب  الرئي�سي  الهدف  ويتمثل 

الت�سنيع يف البحرين، لتعزيز فر�س ال�ستثمار ال�سناعي 

الأجنبية،  وال�سركات  البحرينية  ال�سركات  بني  امل�سرتك 

املالية  ــوارد  وامل احلديثة  التقنية  توفري  وت�سهيل  وحتديد 

والإدارية املختلفة الالزمة لتنفيذ م�ساريع تدعم ال�ستثمار 

ال�سناعي، وتعزز التعاون يف جمال الأعمال بني امل�ستثمرين 

الأجانب وال�سركاء يف البحرين.

م�ساق  تطبيق  يف  فــاعــل  ب�سكل  املنظمة  �ساهمت  وقــد 

للتعليم  املطور  النظام  مبدار�س  ال�سغرية«  »امل�سروعات 

الفني واملهني، حيث بادرت جمموعة من معلمات مدر�سة 

)اليونيدو(،  مكتب  مع  بالتوا�سل  للبنات  الثانوية  املعرفة 

اخلا�س  الأعــمــال  ريـــادة  برنامج  تطبيق  بــهــدف  وذلـــك 

UNIDO ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  مبنظمة 

بالواقع  التعليم  لربط  وذلك  التجاري،  امل�سار  يف مدار�س 

وليخ�سع  املحلي،  املجتمع  مبوؤ�س�سات  واملدر�سة  العملي، 

والبتكار  الإبــداع  على  حتفزهم  حقيقية،  لتجربة  الطلبة 

والتخطيط  للم�ستقبل.  

رواد  ــدورة  ل املجتازين  الطلبة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومــن 

الأعمال اخلا�سة مبنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية 
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التي  ــدورة،  ال اجتياز  �سهادة  على  يح�سلون  )اليونيدو( 

وزارة  قــبــل  مــن  والــتــ�ــســهــيــالت  ــدعــم  ال حلاملها  حتــقــق 

الأعمال،  رواد  بدعم  املعنية  الأخرى  واجلهات  ال�سناعة 

الإبداع،  وبنك  الأ�سرة  وبنك  التنمية،  وبنك  مثل: متكني، 

للبدء يف م�ساريعهم اخلا�سة بهم م�ستقباًل. 

اأبداأ م�سروعي«  ويتم تطبيق برنامج ريادة الأعمال »كيف 

على خم�س مراحل تفا�سيلها كالآتي:

تدريب معلمي مقرر امل�صروعات ال�صغرية.

التعليمية ظهرت  للعملية  كقائد  الفاعل  املعلم  لدور  نظرًا 

اإعداد  كيفية  على  وتهيئتهم  املعلمني  تدريب  اإىل  احلاجة 

»امل�سروعات  م�ساق  معلمي  تدريب  يتم  الأعــمــال،  رواد 

ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  لدى  ال�سغرية« 

�سبع  بواقع  اأيــام  خم�سة  مدى  على  مكثف  برنامج  �سمن 

�ساعات يوميًا. يتخلل الدورة التدريبية حما�سرات خمتلفة 

ي�ست�سيف  كما  عدة،  جمالت  يف   وخمت�سني  خراء  من 

وال�ستفادة  اأعمال بهدف عر�س ق�س�س جناحهم،  رواد 

من خراتهم. وفيما ياأتي اأمثلة على بع�س املحا�سرات التي 

تقدمها منظمة الأمم املتحدة خالل الدورة التدريبية:

- كيفية اإعداد رائد عمل.

- اأ�س�س اختيار امل�سروع.

- ا�سرتاتيجيات الت�سويق.

- ميزانية امل�سروع وم�سادر التمويل.

- اخلطة الت�سغيلية للم�سروع.

- ق�س�س جناح رواد اأعمال.

- املتطلبات القانونية للح�سول على �سجل جتاري.

الدورة،  اجتياز  �سهادة  على  املتدربون  املعلمون  يح�سل   

للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  قبل  من  تكرميهم  ويتم 

ال�سناعية )اليونيدو(.

و�صع اخلطة الدرا�صية لتطبيق برنامج )اليونيدو( 

�صمن مقرر »امل�صروعات ال�صغرية«.

مع  التعاون  يتم  امل�ساق،  معلمي  تدريب  من  النتهاء  بعد 

منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية )اليونيدو( لو�سع 

املوا�سيع  حــول  والتن�سيق  الدرا�سية،  واخلطة  املحتوى، 

التي يجب تدري�سها للطلبة واآلية تنفيذها، وذلك يف اإطار 

متطلبات املعايري املهنية التي يجب اأن يتمكن منها الطلبة 

مب�ساق »امل�سروعات ال�سغرية«.  

تنظيم املحا�صرات املختلفة.

ال�ساعات  �سمن  اأ�سبوعيًا  ثابتة  ح�س�س  حتديد  يتم 

املخ�س�سة مل�ساق امل�سروعات ال�سغرية باجلدول الدرا�سي 

لفريق منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية، واملوؤ�س�سات 

النظام  مبدار�س  املحا�سرات  لإعطاء  املتعاونة،  الأخــرى 

يو�سح  مدر�سة  لكل  خا�س  جدول  و�سع  خالل  من  املطور 

تواريخ وعناوين املحا�سرات واجلهة املنفذة لها.

اجلدول الآتي يو�سح بع�س املحا�سرات التي تقام باملدار�س 

واجلهات املنفذة لكل منها:

الزمناجلهة املنفذةعنوان املحا�سرة

ح�ستان درا�سيتان المدرسة / UNIDO  افتتاح امل�سروع و �سرح الفكرة

ح�ستان درا�سيتانUNIDOاأهمية امل�ساريع ال�سغرية وروؤية البحرين القت�سادية 2030

ح�ستان درا�سيتانUNIDOمن هو رائد العمل؟

ح�ستان درا�سيتانUNIDOكيفية اختيار امل�سروع املنا�سب

ح�ستان درا�سيتانرائد عمل ) هدى جناحي (ق�سة جناح

ح�ستان درا�سيتانUNIDOا�سرتاتيجيات الت�سويق للم�ساريع 1

ح�ستان درا�سيتانUNIDOا�سرتاتيجيات الت�سويق للم�ساريع 2 

ح�ستان درا�سيتانUNIDOكيفية و�سع ميزانية امل�سروع

ح�ستان درا�سيتانUNIDOاخلطة الت�سغيلية للم�سروع

ح�ستان درا�سيتانUNIDOاإدارة امل�سروع ال�سغري

ح�ستان درا�سيتانUNIDOاإدارة املخاطر 

ح�ستان درا�سيتانمتكنيبرامج متكني ودورها الفعال يف دعم رواد الأعمال البحرينيني 

ح�ستان درا�سيتانبنك التنميةدور بنك التنمية يف متويل امل�ساريع ال�سغرية 

ح�ستان درا�سيتانوزارة التجارة و ال�سناعةالإجراءات القانونية للح�سول على �سجل جتاري/اأنواع ال�سركات يف البحرين 

ح�ستان درا�سيتانبنك الإبداعاخلدمات التي يقدمها بنك الإبداع يف دعم و متويل امل�ساريع ال�سغرية 

تن�صيق الزيارات التعليمية.

يندرج حتت متطلبات امل�سروع تنظيم رحالت تعليمية اإىل 

بع�س املوؤ�س�سات التي تدعم امل�ساريع ال�سغرية يف مملكة 

الو�سائل  اأقوى  من  التعليمية  الرحالت  تعد  اإذ  البحرين، 

التعليمية تاأثريًا يف ربط اجلانب النظري باجلانب العملي 

التطبيقي. ومن اأهم املراكز التي يتم زيارتها: احلا�سنات 

البحرين  ومــركــز  للتنمية،  البحرين  ببنك  ال�سناعية 

للم�ستثمرين.

تنظيم م�صابقة اأف�صل م�صروع.

تنظم وزارة الرتبية والتعليم وبالتعاون مع منظمة اليونيدو 

املدار�س  مب�ساركة  وذلك  ريادي،  م�سروع  اأف�سل  م�سابقة 

ي�ستعر�س  حيث  م�سروعي؟«  اأبــداأ  »كيف  مل�سروع  املطبقة 

اأمام  م�ساريعهم  وخطط  اأفكارهم،  امل�ساركون  الطلبة 

من  خــراء  من  املكونة  التحكيم  جلنة  واأمـــام  احل�سور، 

منظمة الأمم املتحدة، وموؤ�س�سات اأخرى متعاونة. 

ُتَقّيم امل�ساريع املعرو�سة وفق معايري حمددة، ويتم اختيار 

اأف�سل ثالثة م�ساريع، كما يتم متويلها بهدف دعم الطلبة 

ريــادة  جمــال  يف  اخلــو�ــس  يف  وم�ساعدتهم  الــفــائــزيــن، 
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الأعمال، من خالل تنفيذ م�ساريعهم ال�سغرية على اأر�س 

الواقع.

جوائز  على  فتح�سل  الأخــرى  املراكز  ذات  امل�ساريع  اأما 

دون  للح�سول على قرو�س  ت�سهيالت  تتمثل يف:  خمتلفة، 

فوائد، اأو منح درا�سية، اأو دروع تذكارية.

 

والقطاع  والإقليمية  الدولية  املوؤ�ص�صات  دور 

اخلا�ض يف دعم وتنفيذ امل�صاريع ال�صغرية

فيما ياأتي اأمثلة لبع�س املوؤ�س�سات الدولية والإقليمية التي 

مبملكة  ال�سغرية  امل�ساريع  دعم  يف  فاعل  ب�سكل  ت�ساهم 

البحرين:

- بنك البحرين للتنمية )مركز البحرين لتنمية ال�سناعات 

النا�سئة - احلا�سنات( 

اأحد  النا�سئة  ال�سناعات  لتنمية  البحرين  مركز  ميثل 

الآليات التنموية التي يطبقها بنك البحرين للتنمية لدعم 

وتطوير امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف مملكة البحرين، 

يف  املركز  اأن�سئ  حيث  »الحت�سان«،  مفهوم  وفــق  وذلــك 

ال�سناعية  �سلمان  مدينة  يف  2003م،  الــعــام  منت�سف 

باحلد. يوفر مركز احلا�سنات بيئة منا�سبة لنمو امل�ساريع 

النا�سئة، وذلك من خالل توفري وحدات �سناعية ومكتبية 

ومكتبية،  ا�ست�سارية  بخدمات  م�سحوبة  امل�سروع،  لإقامة 

وخدمات املتابعة اليومية، كما يوفر املركز برامج تدريبية 

لرواد الأعمال، و�سبكة دعم مكونة من عدد من املوؤ�س�سات 

الداعمة للم�ساريع النا�سئة، وذلك بهدف م�ساعدة امل�ساريع 

امللتحقة باملركز على النمو والنجاح. 

مملكة  يف  اأعــمــال  حا�سنات  اإنــ�ــســاء  فــكــرة  جـــاءت  ــد  وق

البحرين �سمن خطط دعم وتطوير بيئة الأعمال والبيئة 

ال�سغرية  امل�سروعات  ولتنمية  عــام  ب�سكل  ال�ستثمارية 

واملتو�سطة ب�سكل خا�س، وذلك بهدف حتفيز ثقافة ريادة 

مراحل  اأربــع  من  يتكون  منــوذج  مكونات  �سمن  الأعــمــال 

والربط  وال�ست�سارات،  القدرات،  وبناء  التدريب  ت�سمل 

املايل، واأخريًا الحت�سان.

والتي  الأعمال،  بحا�سنة  امل�ستحدثة  الآلية  هذه  وتدعى 

اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  باأنها  تعريفها:  ميكن 

والت�سهيالت واآليات امل�ساندة وال�ست�سارة، توفرها موؤ�س�سة 

ذات كيان قانوين، لديها اخلرات الالزمة، والقدرة على 

الت�سالت، لنجاح مهامها. وتقدم هذه املوؤ�س�سة خدمات 

لالأفراد الذين ميلكون مواهب العمل احلر، والذين يرغبون 

يف البدء باإقامة موؤ�س�ساتهم ال�سغرية، بهدف تخفيف اأعباء 

مرحلة النطالق، وي�سرتط على املوؤ�س�سات املُحت�سنة ترك 

احلا�سنة بعد انتهاء الفرتة الزمنية املحددة والتخرج من 

احلا�سنة لإف�ساح املجال اأمام موؤ�س�سات �سغرية اأخرى يف 

مراحل التاأ�سي�س الأوىل.

للم�سروعات  احلا�سنات  مركز  يوفر  املــجــال  هــذا  ويف 

هذه  احتياجات  مع  تتنا�سب  خدمات  جمموعة  ال�سغرية 

امل�سروعات، وتتمثل يف توفري وحدة �سناعية، اأو مكان لإقامة 

امل�سروع، م�سحوبًا بخدمات امل�سورة، واخلدمات املكتبية، 

العالقة بهذه  باملوؤ�س�سات واجلهات ذات  الربط  وخدمات 

بيئة حمفزة وم�ساعدة  اإيجاد  ي�سهم يف  امل�سروعات، مما 

التناف�سية،  قدرتها  من  يعزز  ومبا  امل�سروعات،  هذه  لنمو 

الحت�سان،  ال�سوق خالل فرتة  اأن�سطتها يف  ويو�ّسع حجم 

كما يعمل املركز على ن�سر وحتفيز ثقافة الإبداع والبتكار 

لدى ال�سباب، وحتويل هذه املبادرات اإىل م�ساريع منتجة، 

وذلك وفق روؤية البحرين القت�سادية 2030. 

اأنواعًا خمتلفة من امل�ساريع والأن�سطة يف  يحت�سن املركز 

قطاعي ال�سناعة واخلدمات، مثل: الأملنيوم، وال�سناعات 

وتقنية  والإعـــالنـــات،  واحلــلــويــات،  والأثــــاث،  اخل�سبية، 

املعلومات، وغريها من القطاعات، ويبلغ عدد امل�سروعات 

 60 منها  م�سروعًا،   90 يقارب  ما  حاليًا  باملركز  امللتحقة 

 30 يــقــارب  ومــا  الفعلي،  الت�سغيل  بـــداأت  قــد  م�سروعًا، 

ال�ستعدادات  اإجــراء  يف  والبدء  التنفيذ،  قيد  م�سروعًا 

اخلا�سة  للوحدات  الإجمايل  العدد  ويبلغ  للعمل،  الالزمة 

باحت�سان امل�ساريع 125 وحدة احت�سان.

مركز  مع  بالتن�سيق  والتعليم  الرتبية  وزارة  قامت  وقــد 

)احلا�سنات(  النا�سئة  ال�سناعات  لتنمية  البحرين 

بتدريب طلبة الفرع املتقدم بامل�سار التجاري، وفق برنامج 

على  بــنــاًء  ــك  وذل املــركــز،  قبل  مــن  ت�سميمه  يتم  منظم 

املعايري املهنية التي يتم درا�ستها �سمن م�ساق ”امل�سروعات 

ال�سغرية“، حيث يعتر التدريب امليداين جزءًا من اخلطة 

الدرا�سية، ومتطلبًا اأ�سا�سيًا للتخرج.

بنك الإبداع

 مت تد�سني بنك الإبداع يف عام 2009م، ك�سركة م�ساهمة 

ال�سغر  املتناهية  املــ�ــســاريــع  تــدعــم  مقفلة،  بحرينية 

التنمية  اأوجـــه  دعــم  يف  امل�ساهمة  بفل�سفة  وال�سغرية، 

القت�سادية والجتماعية، وامل�ساندة لروؤية مملكة البحرين 

وتنمية  متكني  خالل  من  2030م،  عام  حتى  القت�سادية 

ذوي الدخل املحدود.
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ويتبنى البنك فل�سفة متكني الفئات الأقل حظًا، وخ�سو�سًا 

الن�ساء، لتح�سني ظروف حياتهم، عر مزاولة العمل احلر 

وال�ست�سارية،  التمويلية  اخلدمات  من  بحزمة  املدعوم 

لينتقلوا بعد فرتة احل�سانة املرحلية اإىل م�ستوى جديد من 

اإي�سالهم  ريادة الأعمال يحر�س البنك كل احلر�س على 

له. 

ُتعرف عامليًا  التي  البنوك  �سل�سلة من  البنك �سمن  وياأتي 

برنامج  عملها  اآلية  على  وي�سرف  الفقراء«،  »بنك  با�سم 

الروف�سور  الأم  الفكرة  بالتعاون مع �ساحب  )الأجفند(، 

لل�سالم يف جمال  نوبل  يون�س، احلائز على جائزة  حممد 

متكني ودعم الفقراء.

املتحدة  لالأمم  التابعة  ال�سناعية  التنمية  منظمة  وتدعم 

وتقدمي  الــتــدريــب  ــــداع يف جمــايل  الإب بنك  »الــيــونــيــدو« 

الأمثل  ال�ستغالل  ت�سمن  الــتــي  الفنية،  ال�ــســتــ�ــســارات 

املـــحـــدود، وكيفية  ــدخــل  ال لـــذوي  املــقــدمــة  لــلــتــمــويــالت 

ال�ستمرار، وجتنب ف�سل م�ساريعهم.

�صندوق العمل )متكني( 

اأن�سئ �سندوق العمل )متكني( يف �سهر اأغ�سط�س من العام 

وروؤية  الوطني،  الإ�سالح  كاإحدى مبادرات م�سروع   2006

البحرين القت�سادية 2030 بهدف تنمية الفرد البحريني، 

واإعداده لي�سغل اأف�سل الوظائف، من اأجل حتقيق م�ستوى 

اأف�سل، وذلك من خالل تطوير مهارات الأفراد،  معي�سي 

عمل  فر�س  وتوفر  لتنمو،  املوؤ�س�سات  متكني  على  والعمل 

ومعايري  وت�سريعات  �سيا�سات  واقرتاح  ذات مردود جمٍز، 

لتطوير �سوق العمل بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة. 

يف  ال�ستثمار  خــالل  مــن  التوجهات  تلك  متكني  وحتقق 

وتوفري  الب�سرية،  للموارد  والتدريبية  التاأهيلية  الرامج 

وتطوير  لــدعــم  العلمية  واخلــــرات  املــالــيــة  الإمــكــانــيــات 

الواعدة،  القت�سادية  القطاعات  يف  العاملة  املوؤ�س�سات 

ال�سيا�سات  �سانعي  مــع  والــتــعــاون  اإنتاجيتها،  وحت�سني 

ومتخذي القرارات.

جمال  يف  بدعمها  متكني  قامت  التي  الرامج  اأمثلة  ومن 

ريادة الأعمال ما ياأتي:

دعم ال�صتثمار وتطوير الأعمال

تقوم متكني بدور اجلهة املي�سرة لال�ستثمار، ودعم جهود 

ال�ستثمار  �سركاء  حتديد  يف  القت�سادية  التنمية  جمل�س 

املحتملني، وحت�سني العرو�س التي حتفز امل�ستثمر الأجنبي 

اإىل الإقبال على ال�ستثمار يف البحرين، وذلك من خالل 

اإىل  ت�سعى  كما  الطلب،  ح�سب  معدة  حتتية  بنية  توفري 

اإىل  الناجحة  وامل�ساريع  وال�سناعات  ال�سركات  جــذب 

وفر�س  واأجــور  وظائف  توفري  على  تعمل  والتي  البحرين، 

عمل متميزة.

من  ال�سوق  احتياجات  حتديد  يف  متكني  هــدف  يتج�سد 

ويفتقر  ليلبيها،  اأحــدًا  جتد  مل  التي  واخلدمات  الأعمال 

التنمية  حتفز  اأن  املطلوب  من  والتي  اإليها،  القت�ساد 

خالل  من  ذلك  وحتقق  الرئي�سة،  القطاعات  يف  والتقدم 

التحديد امل�سبق وال�ستثمار املبا�سر يف اأن�سطة العمل ذات 

القيمة امل�سافة، والتي تعمل على حتفيز النمو والتنوع يف 

القطاع اخلا�س، وتوفري فر�س عمل خمتلفة. 

م�صابقة »م�صروعي«

ريادة  اأن�سطة  وتنمية  لت�سجيع  احلثيث  �سعيها  اإطــار  يف 

الأعـــمـــال يف الــبــحــريــن، اأعــلــنــت »متــكــني« عــن اإطـــالق 

يف  ال�سباب  الأعــمــال  ــرواد  ل »م�سروعي«  جوائز  م�سابقة 

فر�سة  الرائدة  املبادرة  هذه  توفر  حيث  2011م،  مار�س 

الواعدين لإطالق  البحرينيني  اأمام رواد الأعمال  �سانحة 

اإبداعاتهم التجارية يف هذه امل�سابقة الوطنية.

خالل  من  املبتدئة  ال�سركات  دعم  اإىل  الرنامج  ويهدف 

حتويل الأفكار الرائدة اإىل م�ساريع جتارية حقيقية، حيث 

يتم تقييم اأفكار الأعمال املقدمة من قبل الفرق امل�ساركة 

وح�سرها يف قائمة نهائية من قبل جلنة خراء موؤهلني. 

اأجل  من  ُموّجه  املنتخبة  الفرق  هذه  من  لكل  ويخ�س�س 

اإر�سادهم يف املرحلة التالية وهي و�سع خطة العمل.

تقدميها  مت  التي  العمل  خطط  كل  تقييم  يتم  ذلــك  بعد 

حمددة  معايري  ووفــق  حتكيم  جلنة  عر  وذلــك  للموقع، 

اإىل  للتاأهل  فقط  منها  فريقًا  ثالثني  وانتقاء  ووا�سحة، 

للرتويج  خا�س  معر�س  يف  وامل�ساركة  الأخـــرية،  املرحلة 

بيئة  يف  املحتملني،  الزبائن  اأمــام  املنتقاة  الفرق  لأفكار 

بحفل  امل�سابقة  وتختتم  الواقعية.  التجارية  البيئة  حتاكي 

نهائي يتم فيه توزيع كاأ�س »م�سروعي« على الفرق الثالثة 

الأف�سل اأداء يف املرحلة النهائية.

 مركز البحرين للم�صتثمرين

2004م  عام  يف  للم�ستثمرين  البحرين  مركز  تاأ�سي�س  مت 

بهدف ت�سهيل عملية تاأ�سي�س ال�سركات يف مملكة البحرين، 
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بدء  مرحلة  اإىل  وو�سوًل  الطلب  تقدمي  مرحلة  من  بــدءًا 

العمليات الفعلية، حيث ي�ستطيع جميع امل�ستثمرين تقدمي 

خمتلف  خــالل  مــن  واحـــدة  ات�سال  نقطة  اإىل  طلباتهم 

القنوات املتوفرة يف مركز البحرين للم�ستثمرين. وتتواجد 

بـــاإجـــراءات  الــعــالقــة  ذات  احلــكــومــيــة  اجلــهــات  معظم 

احل�سول على الرتاخي�س يف مركز البحرين للم�ستثمرين، 

اأو ترتبط اإلكرتونًيا بنظام ال�سجل التجاري. واإ�سافة اإىل 

من  العديد  للم�ستثمرين  البحرين  يتواجد يف مركز  ذلك 

خدمات  يقدمون  الذين  اخلا�س  القطاع  من  ال�سركاء 

والتمويل،  ال�ــســتــ�ــســارات،  مثل  للم�ستثمرين:  اأ�سا�سية 

واخلدمات امل�سرفية، والت�سالت.

البحرين  ــز  ــرك مل الــرئــيــ�ــســيــة  الأهــــــداف  وتــتــلــخــ�ــس 

يف: للم�ستثمرين 

وا�ستالم  امل�ستثمرين،  ا�ستف�سارات  على  الإجــابــة   -

الطلبات، واإ�سدار ال�سجالت التجارية من خالل نقطة 

ات�سال واحدة. 

اإ�سدار  من  بــدًءا  التجاري  الت�سجيل  عملية  ت�سهيل   -

بالتعديالت.  وانتهاًء  والتجديد  ال�سجل 

- تلبية متطلبات امل�ستثمرين وحت�سني اخلدمات. 

�سركاء  من  ال�ستفادة  على  امل�ستثمرين  م�ساعدة   -

القيمة  خدمات  وتوفري  والــتــجــارة،  ال�سناعة  وزارة 

امل�سافة. 

الذين  يدير املركز فريق من املتخ�س�سني املحرتفني، 

يتمتعون ب�سلوك ودي، ويعملون بجهد على خلق جتربة 

على  الإجــابــة  تتم  كما  للم�ستثمرين.  وممتعة  فريدة 

مكتب  خــالل  مــن  املعلومات  وتــقــدمي  ال�ستف�سارات 

خدمات  موظفي  مــن  جمموعة  فيه  تعمل  ا�ستقبال، 

باللغتني  التحدث  على  والقادرين  املدربني،  العمالء 

ثمانني  حوايل  املركز  يف  ويعمل  والإجنليزية.  العربية 

التي  املثالية  العمل  بيئة  ليكون  يوؤهله  مما  موظًفا، 

توفر منهًجا متكاماًل لتاأ�سي�س وبدء الأعمال يف مملكة 

البحرين.

ق�ص�ض النجاح

تكللت  والتي  ال�سغرية  امل�سروعات  بع�س  ياأتي  فيما 

بالنجاح من خالل دعم املوؤ�س�سات الدولية و الإقليمية، 

�سواًء بتوفري ال�ست�سارة اأو الدعم املايل:

وامل�صافرين   ال�صاملة  ال�صحن  خدمات  �صركة 

هدى جناحي

بداأت هدى جناحي اأعمالها عام 

2001م، كرائدة اأعمال ب�سيطة، 

اخلا�س  ال�سحن  مكتب  تــديــر 

يقدر  ب�سيط  بــراأ�ــســمــال  بــهــا، 

بحريني،  ديــنــار   1500 مببلغ 

ــعــمــال،  وعـــــدد حمـــــدود مـــن ال

ونتيجة حلاجتها للتمويل، قررت 

ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  الن�سمام 

الأعمال من حيث  رواد  باإعداد  تقوم  التي  )اليونيدو( 

وقدمت  والحت�سان،  والتمويل  الأكادميية  الدرا�سة 

ووافقوا  امل�سروع،  بتطوير  املتعلقة  العمل  خطة  لهم 

ا�سرتت  بحريني،  دينار  األف   40 مببلغ  تزويدها  على 

تطوير  يف  فاعل  ب�سكل  �ساهم  مما  �ساحنات  خم�س  به 

عربي  م�سروع  اأف�سل  جائزة  عليه  نالت  وقد  مكتبها، 

العام  يف  مكتوم   اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  قبل  من 

2005م. ول تزال ال�سيدة هدى جناحي املراأة الوحيدة 

واأول  البحرين،  مملكة  يف  اجلوي  ال�سحن  تزاول  التي 

للتخلي�س  جتاري  �سجل  على  حت�سل  بحرينية  �سيدة 

حكرًا  ظــل  القطاع  اأن  مــن  الــرغــم  وعلى  اجلــمــركــي، 

اأن  ا�ستطاعت  اأنها  اإل  عديدة،  ل�سنوات  الرجال  على 

تقتحم هذا املجال بنجاح، وهي الآن الرئي�س التنفيذي 

ال�ساملة  ال�سحن  خدمات  �سركة  هي:  �سركات،  لأربــع 

للدعاية  التجارية  الإقليمية  واملوؤ�س�سة  وامل�سافرين، 

للخدمات   )Last minute( و�سركة  والإعــــالن، 

ال�سريعة، و�سركة Golden خلدمات الريد ال�سريع، 

احلديدية.  للمباين   Golden K.Span و�سركة 

اليوم  جناحي  هدى  �سركات  جمموعة  راأ�سمال  ويقدر 

مببلغ 8 ماليني دينار بحريني، كما يفوق عدد املوظفني 

بها 80 موظفًا.  

اجلوائز التي ح�سلت عليها ال�سيدة هدى جناحي:

قبل  من  عربي  م�سروع  اأف�سل  جائزة  2005م  عام   -

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم.

جاللة  قبل  من  م�ستثمر  اأف�سل  جائزة  2006م  عام   -

الأردنية  اململكة  ملك  احلــ�ــســني،  بــن  عــبــداهلل  املــلــك 

الها�سمية.  

ال�سمو  �ساحبة  قبل  من  تكرميها  مت  2007م،  عام   -

اآل خليفة )رئي�سة  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي 

املجل�س الأعلى للمراأة( كاأف�سل ال�سيدات العربيات.
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عمل  رائــدة  اأف�سل  لقب  على  ح�سلت  2008م  عام   -

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

جورج  اآنذاك  الأمريكي  الرئي�س  اأ�ساد  2008م  عام   -

ال�سيخ  ب�سرم  )دافو�س(  القت�سادي  املوؤمتر  يف  بو�س 

بال�سيدة هدى وجهودها يف ريادة الأعمال.

- عام 2008م كانت اأول من يح�سل على لقب )رائدة 

الأمم  منظمة  نظمته  حفل  يف  الــريــاديــة(  الأعــمــال 

للتنمية ال�سناعية يف فيينا. املتحدة 

وزير  قبل  من  لبنان  يف  تكرميها  مت  2011م:  عــام   -

2011م. ال�سناعة كاأف�سل رائدة عمل ل�سنة 

املتحدة  الأمم  منظمة  قبل  من  لقبت  2011م:  عام   -

للتنمية ال�سناعية كاأول �سفرية لرواد الأعمال.

�صركة اأنظمة املالحة )علي اأحمد نا�صر(

�سيارات  خــدمــات  �سركة  يف  عمل  نا�سر  اأحــمــد  علي 

يبداأ  اأن  اعتزم  2004م،  العام  ويف  والتويوتا،  الفورد 

اأنظمة املالحة والإك�س�سوارات وم�سجالت  بالتجارة يف 

اإىل  نا�سر  اأحمد  علي  جلاأ  ال�سيارات.  تعّقب  واأنظمة 

بنك الإبداع وح�سل على الدعم املطلوب، والذي مكنه 

من �سراء كميات من اأجهزة اأنظمة املالحة. ويف مطلع 

اإىل مكتب  ال�سغرية  2010م حول علي موؤ�س�سته  العام 

اخلا�سة  والإك�س�سوارات  املالحة  اأنظمة  يبيع  اإداري، 

املتخ�س�سة. املوؤ�س�سات  باجلملة على  بال�سيارات 

حلويات بو يو�صف )ثابت يو�صف قمرب(

العام  تاأ�سي�س م�سروعه منذ  يو�سف قمر يف  ثابت  بداأ 

ثم  املقلية،  احللوة  بال�سمبو�سة  اأوًل  وبــداأه  2002م، 

باملك�سرات،  املح�سوة  امل�سوية  ال�سمبو�سة  بعدها  ابتكر 

�سهرة  ال�سمبو�سة  هذه  وجدت  ولقد  الفواكه،  وب�سّكر 

كبرية، خ�سو�سًا للذين يعانون من ال�سكري وال�سغط، 

وتتالت  غــذائــيــة.  بحمية  املــلــتــزمــني  اأولــئــك  مــن  اأو 

احللويات الفريدة التي يبتكرها ثابت، فهو الذي ابتكر 

باملك�سرات  واخلنفرو�س  والأحمر  الأخ�سر  اخلنفرو�س 

وحلوى الرمان واحللوى ال�سيوخية وعني اجلمل اإىل اأن 

يو�سف  بو  حلويات  لدى  املبتكرة  احللويات  عدد  و�سل 

بو  ينتجها  التي  الكبرية  للكميات  ونظرًا  �سنفًا.   250

اإليه  ياأتون  الذين  زبائنه  عدد  لزدياد  ونظرًا  يو�سف، 

تو�سعة  يف  الرغبة  لديه  توّلدت  فقد  اخلليج،  دول  من 

منهم  واأخذ  الإبــداع  بنك  فق�سد  الرفاع،  يف  م�سنعه 

ولقد  التو�سعة،  عملية  اإجــراء  يف  �ساعده  ماليًا  قر�سًا 

�ساهمت هذه التو�سعة يف زيادة اإنتاجه وزيادة مبيعاته 

ولديه  فروع،  �ستة  الآن  قمر  ثابت  لدى  ملفت.  ب�سكل 

طموح لأن تكون عربات حلويات بو يو�سف موجودة يف 

قاطبة.  بدول اخلليج  الكرى  املجمعات  كل جممع من 

يتحقق  الطموح  هــذا  بــداأ  ولقد 

موجودة  اأنيقة  عربة  خالل  من 

يف جممع الظهران.

 My( ال����ه����داي����ا  حم�����ل 

املري( )نوال   )touch
اللتحاق  املــــري  ــــوال  ن قـــــّررت 

ال�سغرية  الأعمال  رّواد  بــدورة 
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على  هناك  وتعّرفت  »اليونيدو«،  بـموؤ�س�سة  واملتو�سطة 

كيفية اإعداد فكرة م�سروع وكيفية اإعداد درا�سة اجلدوى 

والرتويج.  للت�سويق  خّطة  وو�سع  العمل  خّطة  واإعــداد 

بل  الورق،  اأ�سري  م�سروعها  يبقى  اأن  املري  نوال  ت�ساأ  مل 

اإىل  فلجاأت  واقع،  اإىل  م�سروعها  يتحّول  اأن  يف  رغبت 

بنك الإبداع واأخذت قر�سا ماليًا ا�ستطاعت من خالله 

هدايا  بتجهيز  قامت  حيث  البيت  من  م�سروعها  بدء 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  وا�ستخدمت  للمنا�سبات، 

الزبائن.  اإىل  للو�سول  و�سيلة  واملطويات  الإنرتنت  على 

العزم  الإقبال كبريًا على هداياها، عقدت  وملا وجدت 

اأخذ  على فتح حمّل لبيع الهدايا والزهور، فلجاأت اإىل 

بتد�سني  قامت  حيث  الإبــــداع،  بنك  مــن  اآخــر  قر�س 

حملها اخلا�س باملحرق.

زويا )اأمرية ع�صكر(

الت�سعة  ذات  ع�سكر  اأمرية  قّررت 

م�سروعها  يف  ال�سروع  ربيعًا  ع�سر 

�سابون  وبيع  اإنتاج  وهو  اخلا�س؛ 

متنوعة،  وروائــح  باأ�سكال  طبيعي 

حيث التحقت برنامج »كيف اأبداأ 

طالبة  كانت  عندما  م�سروعي؟« 

للبنات  الثانوية  املعرفة  مبدر�سة 

للتنمية  املــتــحــدة  المم  مبنظمة 

تنمية  يف  الرنامج  �ساهم  حيث  )اليونيدو(،  ال�سناعية 

يف  لها  املبا�سر  دعمهم  خالل  من  ومهاراتها  اإبداعاتها 

و�سع خطة للم�سروع، والتعرف على كيفية تطبيقه. متار�س 

بالبحرين  اجلامعات  باإحدى  حاليا  تدر�س  والتي  اأمــرية 

زبائنها  مع  تتوا�سل  حيث  املنزل،  من  اخلا�س  م�سروعها 

الفي�سبوك  مثل:  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  طريق  عن 

والتويرت، كما قامت بالتو�سع يف م�سروعها من خالل طرح 

منتج توزيعات املواليد واملنا�سبات من ال�سابون الطبيعي 

لتحقيق  حاليًا  اأمــرية  ت�سعى  متنوعة.  واأحــجــام  باأ�سكال 

هدفها وهو ت�سجيل عالمة جتارية با�سم »زويا« واحل�سول 

على قر�س من )اليونيدو( لفتح حملها اخلا�س.

)اإ�صماعيل  ال�صيارات   خلدمات  الذهبي  املحرك 

عبد احل�صني مال جعفر(

جمال  يف  عمله  جعفر  مال  احل�سني  عبد  اإ�سماعيل  بــداأ 

بالتعليم  درا�سته  اأثناء  به  مولعًا  كان  الــذي  تخ�س�سه، 

اإ�سماعيل  بداأ  ال�سيارات،  وهو كهرباء  ال�سناعي،  الثانوي 

بفتح  وذلك  2001م،  العام  يف  املدر�سة  من  تخرجه  حال 

)املحرك  ا�سم  حتت  ال�سيارات  خلدمات  �سغرية  ور�سة 

تت�سع  �سكنه  مبنطقة  الــ�ــســيــارات(  خلــدمــات  الــذهــبــي 

ل�سيارتني فقط، براأ�سمال ب�سيط، وعامل واحد.

مّيز اإ�سماعيل عن غريه جودة اخلدمات التي يوفرها والتي 

تت�سمن برجمة وكهرباء ال�سيارات، واإ�سافة بع�س املميزات 

على ال�سيارات، حيث تخ�س�س حمله يف ال�سيارات الأوروبية 

الأوروبية  ال�سيارات  لأ�سحاب  وجهة  جعله  مما  املتطورة، 

بالدول اخلليجية املجاورة، ورغبة منه يف تطوير اخلدمات 

يف  العاملية  ال�سركات  اأكر  مع  بالتوا�سل  قام  يقدمها  التي 

متنوعة،  بــدول  ال�سيارات  ومــعــدات  اأجــهــزة  توفري  جمــال 
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منها اليابان وفرن�سا واأملانيا، والتحق بالعديد من الدورات 

التدريبية يف �سركات عاملية، ا�ستطاع من خاللها احل�سول 

على وكالت ح�سرية على م�ستوى ال�سرق الأو�سط، ونتيجة 

التي  املمتازة،  وخدماتها  ور�سته  على  املتزايد  لالإقبال 

ور�سته  اإ�سماعيل  حّول  ال�سيارات،  وكالت  خدمات  تناف�س 

لـ  يت�سع  ال�سيارات  خلدمات  متطور  مركز  اإىل  ال�سغرية 

اأخرى  متطورة  ور�سة  2009م  العام  يف  وافتتح  �سيارة،   30

بفتحه  التجاري  ن�ساطه  يف  تو�سع  كما  �سلماباد،  مبنطقة 

حماًل متخ�س�سًا يف معدات وجتهيزات الور�س ال�سناعية، 

ال�سيارات  اأعطال  بت�سخي�س  املخت�سة  الدقيقة  والأجهزة 

للمعدات  الذهبي  املحرك  ويعّد  املعتمدة،  والرجميات 

املحل الوحيد الذي يقدم هذه الأجهزة املتطورة، مدعومة 

واجلدير  الــعــام.  طــوال  البيع  بعد  ما  وخدمة  بالتدريب، 

للعديد  وجهة  اأ�سبح  للمعدات  الذهبي  املحرك  اأن  بالذكر 

وال�سعودية  بالدول املجاورة: كالكويت  الور�س  اأ�سحاب  من 

حيث قام بتجهيز ور�سهم جتهيزا كامال، بدءًا من املعدات، 

وو�سول اإىل و�سع الأنظمة، وحتديد الأ�سعار. يبلغ عدد عمال 

بحرينيون،  �ستة  منهم  عاماًل،   24 اليوم  الذهبي  املحرك 

موزعون باملحالت الثالثة. 

متخ�س�سة  تدريبية  دورات  تقدمي  على  اإ�سماعيل  يعمل 

ملعلمي الأق�سام العملية باملدار�س ال�سناعية حول ا�ستخدام 

اأحدث الأجهزة والآلت يف جمال كهرباء ال�سيارات، حيث 

يقوم  كما  ال�سناعية،  باملدار�س  الطلبة  لتدريب  يهيئهم 

�سنويًا  ال�سناعي  امل�سار  طلبة  من  كبرية  اأعــداد  بتدريب 

املحرك  قدم  التكويني.  امليداين  التدريب  برنامج  خالل 

الذهبي خلدمات ال�سيارات خدمات وا�ست�سارات جمانية يف 

جمال ت�سليح ال�سيارات، عن طريق املوقع الإلكرتوين، مما 

كان له بالغ الأثر يف انت�ساره على م�ستوى اخلليج، وال�سرق 

الأو�سط.

املعوقات

- حمدودية اخلرة لدى �سريحة من املعلمني امل�سرفني على 

تدري�س م�ساق امل�سروعات ال�سغرية.

الفرع  طلبة  جلميع  كافية  تدريبية  فر�س  توفري  �سعوبة   -

مل�ساق  الداعمة  والدولية  الإقليمية  املوؤ�س�سات  لدى  املتقدم 

امل�سروعات ال�سغرية، خا�سًة مع التو�سع يف تطبيق النظام 

املطور للتعليم الفني واملهني، وتزايد اأعداد الطلبة امللتحقني 

بالنظام، مما يوؤثر على تكافوؤ الفر�س.

ميزانيات  �سمن  اإ�سايف  مادي  دعم  تخ�سي�س  �سرورة   -

امل�سروعات  تنفيذ مناذج من  الطلبة من  لتمكني  املدار�س، 

ال�سغرية خالل الدرا�سة.

التو�صيات

- التعاون مع الدول اأع�ساء منظمة اليون�سكو على امل�ستوى 

ت�سجع  معار�س  اإن�ساء  جمال  يف  الإقليمي  و�سبه  الإقليمي 

اأ�سحاب الريادة يف الأعمال.

الرائدة  ال�سغرية  بامل�ساريع  املحلي  املجتمع  توعية   -

والناجحة على م�ستوى البحرين، عن طريق و�سائل الإعالم 

والإقليمية  الدولية  املوؤ�س�سات  مــع  وبالتعاون  املختلفة، 

الداعمة لها.

التعليم  تبادل اخلرات يف جمال  وتعزيز عملية  ت�سهيل   -

للريادة بني الدول العربية من خالل اإن�ساء موقع اإلكرتوين 

خا�س بالتعليم للريادة.

ور�س  عقد  خــالل  من  والـــدويل  الإقليمي  التعاون  دعــم   -

وندوات تتعلق بالتعليم للريادة على امل�ستوى الإقليمي و�سبه 

الإقليمي، وب�سكل دوري.

م�سابقات  ا�ستحداث  خــالل  من  الأعــمــال  رواد  ت�سجيع   -

و�سبه  الإقليمي  امل�ستوى  على  ال�سغرية  بامل�ساريع  خا�سة 

الإقليمي، ومنح جوائز قّيمة للم�ساريع الفائزة.

املراجع

- Review of �e Curriculum For–Entrepreneurship 
)Small Projects Management) Currently Impl -

mented At Technical Schools In Bahrain )UNISCO 
– 2005(.

- التقرير النهائي لتطبيق النظام املطور للتعليم الفني واملهني – وزارة 

الرتبية والتعليم بولية فكتوريا ) اأغ�سط�س 2010م(.

- التقرير ال�سنوي ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية )اليونيدو( 

– 2011م.
- املطويات اخلا�سة باإجناز البحرين.

- التقرير ال�سنوي ل�سندوق العمل )متكني( – 2011م.

- التقرير ال�سنوي لبنك البحرين للتنمية – 2010م.
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البحرين  مملكة  يف  العايل  التعليم  جمال  حقق 

ومنذ �سدور قانون التعليم العايل يف عام 2005م، 

اأتــاح فر�سة  فقد  املهمة،  الإجنــازات  العديد من 

الدرا�سة والتخ�س�س والتعمق عر العديد من امليادين العلمية 

املجتمع،  احتياجات  جميع  تلبي  والتي  املختلفة،  والأكادميية 

من  للعديد  العلمية  واملوؤهالت  القدرات  رفع  خالل  من  وذلك 

املوارد الب�سرية، التي تنخرط وب�سكل مبا�سر يف ميادين العمل 

ب�ستى اأنواعها، واإعدادهم بطريقة موؤهلة ان�سبت و�ساهمت يف 

الأمثل  ال�ستخدام  حيث  من  العمل،  يف  اأدائهم  م�ستوى  تطوير 

القدرة  وتنمية  التفكري،  يف  خا�سة  ال�سحيح  العلمي  لالأ�سلوب 

لديهم لالإبداع يف جمال ا�ستخدامهم للبحث العلمي، وممار�سته 

املهمة  العنا�سر  اأحد  باعتباره  �سليمة ومتميزة،  بطريقة علمية 

والقدرة  الإبــداع،  وت�ستدعي  ال�ساملة،  املعرفة  يف  ت�سارك  التي 

الذي  الأمــر  م�ستمر،  وب�سكل  والتنوع  البتكار،  حماولة  على 

انعك�س وب�سكل اإيجابي على م�ستوى الأفراد اإ�سافة اإىل حت�سني 

م�ستوى اأداء العمل �سواء يف املوؤ�س�سات احلكومية اأو 

اخلا�سة، وعليه فاإننا يف حاجة اإىل الهتمام اأكرث 

تتعلق  التي  والتعليمية  العلمية  الأن�سطة  جميع  مبمار�سة 

كيفية  على  والرتكيز  الإن�سانية،  واملعارف  العلوم  بتطوير 

تطبيقها، والعمل على ن�سرها، وال�ستفادة منها 

باأ�سلوب مميز، حتى ن�سهم يف الرتقاء مب�ستوى 

حياة الفرد خا�سة واملجتمع عامة، وبذلك ن�ساهم 

وب�سكل كبري يف حتقيق التنمية الوطنية ال�ساملة.

كما جند اأن حكومة مملكة البحرين قد اأولت 

منذ  العايل  التعليم  مبجال  وا�سحًا  اهتمامًا 

اإن�سائه، باعتباره اأحد املجالت املهمة واحليوية، 

ل �سيما واأنه اأحد روافد حتقيق ال�ستثمار والتنمية 

اأ�سبح  قد  املجال  هذا  اأن  نرى  لذلك  امل�ستدامة، 

على  والــتــحــدي  الــقــويــة  املناف�سة  اإىل  يتعر�س 

جميع الأ�سعدة، خا�سة واأن العوملة قد اأثرت وب�سكل وا�سح من 

بف�سل  واحلواجز،  القيود  من  العديد  اإزالــة  على  قدرتها  حيث 

اأن  تبني  لذلك  والت�سال،  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدامات 

عاٍل  م�ستوى  حتقيق  اأجل  من  البحث  من  املزيد  يتطلب  الأمــر 

من اجلودة والتميز، وحماولة اإيجاد وخلق فر�س وبدائل لتعزيز 

الرامج والتخ�س�سات التي تقوم على طرحها موؤ�س�سات التعليم 

اإ�سهامات مميزة جتعلها خمتلفة وقادرة على  العايل، واإ�سافة 

و�سع ب�سمة وا�سحة على خريطة اجلودة املطلوبة، حتى جتعلها 

قادرة على التميز يف هذا املجال، ومراعاة اأن تكون ذات خطوط 

عري�سة تتواكب مع احتياجات �سوق العمل.

بقلم : جنود علي عبدالرحمن
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التعليم العالي
وعالقته بالتنمية
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الذي  الأمــر  م�ستمر،  وب�سكل  والتنوع  البتكار،  حماولة  على 

انعك�س وب�سكل اإيجابي على م�ستوى الأفراد اإ�سافة اإىل حت�سني 

م�ستوى اأداء العمل �سواء يف املوؤ�س�سات احلكومية اأو 

اخلا�سة، وعليه فاإننا يف حاجة اإىل الهتمام اأكرث 

تتعلق  التي  والتعليمية  العلمية  الأن�سطة  جميع  مبمار�سة 

كيفية  على  والرتكيز  الإن�سانية،  واملعارف  العلوم  بتطوير 

تطبيقها، والعمل على ن�سرها، وال�ستفادة منها 

باأ�سلوب مميز، حتى ن�سهم يف الرتقاء مب�ستوى 

حياة الفرد خا�سة واملجتمع عامة، وبذلك ن�ساهم 

وب�سكل كبري يف حتقيق التنمية الوطنية ال�ساملة.

اإن�سائه، باعتباره اأحد املجالت املهمة واحليوية، 

ل �سيما واأنه اأحد روافد حتقيق ال�ستثمار والتنمية 

اأ�سبح  قد  املجال  هذا  اأن  نرى  لذلك  امل�ستدامة، 

على  والــتــحــدي  الــقــويــة  املناف�سة  اإىل  يتعر�س 
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ول  اإ�ــســكــايل،  خــطــاب  بطبيعته 

بــالإ�ــســكــالــيــة طبعا،  هــنــا  اأعــنــي 

مل�سطلح  ال�سائد  ال�سلبي  املفهوم 

الإ�سكالية الذي يقع يف فخاخه و�سراكه كثري من 

النقدي  ت�سيب اخلطاب  م�سكلة  اأنه  على  واملنظرين،  النقاد 

بخلل اأو بعطب، واإمنا اأعني بالإ�سكال هنا، امل�سطلح التاأويلي 

ومتداخلة  متقاطعة  م�سطلحات  التجربة،  رحم  من  املولود 

على  وتعاطيه  وتــاأويــلــه  النقد  جمــال  يف  اأرحـــب  اأفــقــا  تفتح 

النقدي  اأن اخلطاب  ذلك  لها،  املت�سدى  اأو  املنتجة  التجربة 

اخلطابات  متعدد  خطابا  كونه  يف  الفعلية  اإ�سكاليته  تكمن 

اإ�سكايل  اندغام  ومتكاآت ذات  و�سادرًا عن قراءات  والــروؤى، 

يف �سلتها باملعرفة وبالعلوم الإن�سانية وبتطور الجتاهات نحو 

اإىل  اإ�سافة  و�سفافه،  ومنتجاته  الن�س  عنا�سر  يف  البحث 

�سلتها بالفل�سفة كروؤية عميقة للفكر واحلياة يف 

ف�ساءاتها اجلدلية واملركبة واللتبا�سية، خا�سة 

الذي  اجلمال  بعلم  الروؤية  هذه  تعالقت  ما  اإذا 

ت�ستمد الفنون منه كينونتها وجتلياتها، ومنها فن 

فنونا  خاللها  من  وي�سكل  كلها  الفنون  يختزل  الذي  امل�سرح، 

تقرتح روؤى جديدة وتقت�سي خطابات نقدية اكت�سافية لطبيعة 

ونوعية هذه الروؤى، ذلك اأن فن امل�سرح فن حي، الكلمة فيه 

واملتغرية  املتحولة  ف�ساءاتهما  لهما  والزمان  واملكان  تتج�سد 

الأنرثبولوجية  مكامنها  لها  التلقي  ومظاهر  با�ستمرار، 

واإميــاءاتــه  ــاراتــه  اإ�ــس مبختلف  الإنــ�ــســاين  بــــالإرث  املت�سلة 

الفعل  كما  النقدي  اخلطاب  فاإن  لذا  واجلمالية،  التاريخية 

متوت  ال�سوفية،  الفل�سفة  بطبقات  اأ�سبه  طبقات  امل�سرحي، 

اخلطاب  فــاإن  املنطلق  هذا  ومن  اأخــرى،  طبقة  لتحيا  طبقة 
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فاإنه  بامتياز  اإ�سكايل  ولأنه  بامتياز،  اإ�سكايل  النقدي خطاب 

هذا  يف  ولنا  بامتياز،  اأي�سا  التاأويل  يف  التعدد  قابلية  يتملك 

والتفكيك  التاأويل  حقل  يف  واملفكرين  بالنقاد  اأ�سوة  الت�سور 

واحلفر الأركيولوجي )املعريف(، من اأمثال لوران بارت، واآن 

ومي�سيل  دريدا،  وجاك  هيلتون،  وجوليان  وياو�س  برو�سفيلد، 

فوكو، وكاتب ق�سة الفل�سفة وول ديورانت، الذي قال: »اإن يف 

اجلمال اآراء بقدر ما يف العامل من روؤو�س«. 

من  وقارئه  منتجه  اأم��ام  النقدي  الف�صح  ك��ان  ف��اإذا 

يتوقف  ول  ووا�صعا،  متاحا  املكتوب  الن�ض  خ��الل 

ت�صخه  ال��ذي  الكتابي  املنتج  من  الهائل  للكم  نظرا 

يف  الف�صح  هذا  ف��اإن  الإلكرتونية،  واملواقع  املطابع 

اأمره مبا ينتج فيه من عرو�ض  جمال امل�صرح مقرون 

القارئ  اأو  الناقد  قريحة  ت�صتثري  نوعية  م�صرحية 

نقدية  روؤى  ت�صكيل  يف  وت�صهم  امل�صرحي،  للعر�ض 

خطابات  تاأ�صي�ض  على  وق���ادرة  ومغايرة   باحثة 

نقدية ذات �صلة باملنتج املعريف، وذات اإمكانية لإثراء 

التجربة امل�صرحية التي تتخلق يف معمل امل�صرح، فهل 

هذا الف�صح، والطموح ، واحللم، له ح�صوره الطاغي 

امل�صرحية  مهرجاناتنا  م�صهد  يف  اليوم  امللحوظ  اأو 

اأن  نو�صك  بتنا  حتى  ح�صوره  ت�صاءل  اأم  اخلليجية، 

نح�صر مهرجانات ول نرى م�صرحا؟ اأو ن�صمع جعجعة 

ول نرى طحينا؟ 

نحاول اأن نقرتب من ت�سخي�س م�سهد هذه املهرجانات اأكرث 

تاأثري هذا اخلطاب  اأو  النقدي  على اخلطاب  تاأثريها  ومدى 

اخلطاب  اأن  بداية  واأزعــم  املهرجانات،  هذه  تنتجه  ما  على 

النقدي لي�س يف الأ�سا�س نتاجا ملهرجانات م�سرحية، واإمنا هو 

نتاج درا�سات وبحوث وقراءات م�ستفي�سة يف امل�سرح مبختلف 

اجتاهاته وروؤاه. املهرجانات واحدة من البيئات التي يتعاطى 

ب�سدد  اأننا  ومبــا  فيها،  وح�سوره  وجــوده  النقدي  اخلطاب 

املهرجانات،  هــذه  حيز  يف  اخلطاب  هــذا  حالة  م�ساخ�سة 

مبنتج  ويتعالق  يت�سل  ما  كل  يف  اأكــرث  الت�سخي�س  �سنمعن 

هذا  يف  امل�سرحية  والعرو�س  النقدي  اخلطاب  بني  العالقة 

احليز.

فيها  والنقد  قــاعــدة،  املهرجانات  يف  امل�سرحية  الــعــرو�ــس 

العر�س  هو  ا�ستثنائيته  يف  النقد  هذا  يــوازي  وما  ا�ستثناء، 

العرو�س  هــي  جــدا  فــريــدة  بــل  وقليلة،  الــبــاحــث،  امل�سرحي 

هذه  يف  مهما  حــيــزا  لها  جتــد  الــتــي  الباحثة،  ال�ستثنائية 

املهرجانات، اإذ اإن اأغلب العرو�س امل�سرحية التي تتم�سهد يف 

املهرجانات، عرو�س منا�سباتية، نتاج مقت�سيات مهرجانية، 

ولي�ست موؤ�س�سة على روؤية باحثة واكت�سافية، تالم�س ف�ساءات 

اخللق، وتثري قلق منتجها وقارئها يف الآن نف�سه، واإذا كانت 

ثمة عرو�س م�سرحية توازي يف ا�ستثنائيتها اخلطاب النقدي، 

متعددة  لــقــراءات  ومــولــدة  جمذية  تكون  ــاأن  ب قمينة  فاإنها 

وخالقة  اآفاق جديدة  نحو  النقدي  باخلطاب  تذهب  وتاأويلية 

امل�سرحية  بيئتنا  يف  ال�ستثناء  هذا  ولكن  واإ�سكالية،  وموؤثرة 

بحيث  وي�ستمر يف جتذيه  يراكم  لأن  مر�سحا  لي�س  اخلليجية 

م�سهد  على  املغاير  بح�سورها  تطغى  ظــاهــرة  اإىل  يتحول 

موقع  يف  ت�سبح  وبالتايل  اخلليجية،  امل�سرحية  املهرجانات 

التحدي للخطاب النقدي الذي من �ساأنه اأي�سا اأن يتحول اإىل 

ظاهرة ا�ستثارية وا�ستفزازية للم�سهد امل�سرحي النوعي ب�سكل 

عام .

ولو اأح�سينا مناذج اخللق العر�سي الباحث يف م�سهد امل�سرح 

العطر يف  ندرة  ونادرة  فريدة  لوجدناها  العربي،  يف خليجنا 

الزهور، ومن اأهم هذه النماذج التي جتلى ح�سورها امل�سرحي 

ال�سعداوي،  عبداهلل  البحرينيان  املخرجان  اخلالق،  النوعي 

واإبراهيم خلفان، والكاتب واملخرج القطري حمد الرميحي، 

العامري  وحممد  احلـــاي،  ناجي  الإمــاراتــيــان:  واملــخــرجــان 

العمريي،  وفي�سل  الب�سام،  �سليمان  الكويتيون:  واملخرجون 

وعبدالعزيز الزامل، وعبداهلل العابر، واملخرجان العمانيان: 

اأن  اأخ�سى  منــاذج  وهي  ال�سنفري،  وعماد  البطا�س،  جا�سم 

اكتفى  بع�سها  واأن  خا�سة  والأفــول،  للرتاجع  مر�سحة  تكون 

ظل  وبع�سها  نف�سه،  على  انكفاأ  ثم  ومن  جتربتني  اأو  بتجربة 

قلقه  حبي�س  ظل  وبع�سها  الأوىل،  التجربة  حمطة  يف  يــراوح 

واأمله يف عودة حلم حققه، وكان له تاأثريه الكبري على اأجيال 

من ال�سباب، من اأمثال املخرج عبداهلل ال�سعداوي.

قليلة  وروؤاها، وهي  بتباين خطاباتها  النقد  اأهم مناذج  ومن 

واملتورط  غلوم،  عبداهلل  اإبراهيم  الدكتور  جدا،  جدا  اأي�سا 

العنزي،  علي  والدكتور  البحرين،  من  ال�سطور  كاتب  بالنقد 

الربيع  واآمنة  الكويت،  الدعي�سي من  و�سعداء  وعالء اجلابر، 

من �سلطنة عمان. 

العر�س  جمــايل  يف  الباحث  التعاطي  اأبـــواب  اأطـــرق  وهــنــا 

امل�سرحي واخلطاب النقدي، ول اأحتدث عن التعاطي الأفقي 

اأو  توثيقها  اأو  التجربة  عر�س  على  واملوؤ�س�س  الباحث  غري 

تكون مكتنزة  لأن  موؤهلة،  تقليدية غري  التكاء على معطيات 

بقلق البحث والتحليل والتفكيك، وطرح روؤية مغايرة ت�سيف 

لروح التجربة، عر�سا ونقدا، اأفقا اإ�سكاليا وجدليا من �ساأنه 

اأ�سئلة جديدة على لغة العر�س واخلطاب  اأن ي�سهم يف طرح 

النقدي معا.
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يومئ  اأن  يو�سك  اخلليجية  امل�سرحية  مهرجاناتنا  م�سهد  اإن 

من  فقط  عر�سني  اأو  واحد  م�سرحي  بعر�س  نحتفل  اأننا  اإىل 

اأن تكون يف موقع  بني جملة عرو�س م�سرحية كان ينبغي لها 

الحتفال والحتفاء بها، ولعلني ذكرت بع�س اأ�سباب امل�سكلة، 

ولكن هناك من يرجع امل�سكلة اإىل غياب النقد املختري الذي 

بعيد،  من  ير�سدها  الذي  ل  امل�سرحي  العر�س  يرافق جتربة 

اأخرى ذات فروع يف راأيي يوعزها بع�س  ولكن هناك م�سكلة 

املعنية  اجلهات  واإىل  امل�سرح  حقل  يف  زمالئهم  اإىل  النقاد 

والناقد  بالنقد  الحتفاء  عدم  وهي  امل�سرحية،  باملهرجانات 

يف بيئتنا امل�سرحية اخلليجية، فكيف ميكن لنا اأن نطور حالة 

املهرجانات امل�سرحية نقديا اإذا مل يتم الحتفاء بالنقد ؟.

 

وال�صجالت  احل����وارات  ت��رثي��ه  ال��ن��ق��دي  اخل��ط��اب 

النقدية امل�صتمرة، فهل هي موجودة يف م�صرحنا ؟ 

هل  املهرجانات؟  يف  النقد  م�سرحيينا  اأغلبية  يتعاطى  كيف 

يتقبلونه ب�سدر رحب ؟ هل يحاورونه ؟ هل ي�ستجيبون ملا يطرح 

التجربة  لتطوير  منه  ي�ستحق  ما  ينتقون  وبالتايل  خالله  من 

امل�سرحية؟ هل ي�ستوعبون امل�سرح مبا يكفي كي ي�ستوعبوا ما 

يقرتحه النقد عليهم من اأ�سئلة وقراءات؟ 

ينتظر  العربي  اأغلب م�سرحيينا يف اخلليج  ال�سديد،  لالأ�سف 

الناقد الذي يثني ويطبل لتجاربهم امل�سرحية، ينتظر الناقد 

اأقل  بل  ذاتها،  النقدية  القيمة  من  اأقل  موقع  يف  يكون  الذي 

حتى من م�ستوى العر�س املتورط مبليون م�سيبة فنية، ينتظر 

وفيه،  عليه  هم  مما  اأكــرث  لتخلف  يقودهم  الــذي  النموذج 

امل�سرحيني  بع�س  غبارها  اأثار  التي  الزوبعة  اأن�سى  ل  ولعلني 

والأكادمييني، ومن عازتهم الثقافة امل�سرحية من ال�سحافيني 

العرب ذات مهرجان م�سرحي اأقيم بالكويت، عندما حاولت 

اأحد  النقد على  �سيمياء  بدالة واحدة من دللت  ال�ست�سهاد 

العرو�س امل�سرحية املقدمة يف هذا املهرجان، اإذ قامت الدنيا 

ومل تقعد، وجتاوزت حدود اللياقة والأدب لتطال �سخ�سي بدل 

من الدالة والعر�س والنقد، فهل ميكن لعر�ض م�صرحي اأن 

يتطور اإذا كان وراءه مثل هوؤلء ؟! 

قابلية  تتملك  م�سرحية  بيئة  يف  اإل  يت�سكل  ول  ينمو  ل  النقد 

اجلدل والختالف حول ما يقدم فيها من عرو�س وخطابات 
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العربي  اخلليج  يف  امل�سرحية  بيئتنا  اأن  اأزعــم  واأنــا  نقدية، 

اأ�سبحت نظرا لرتاجع اأغلب م�ستوياتها الفنية، طاردة للجدل 

الكتفاء  اإىل  النقاد  بع�س  جلــاأ  اإذا  عجب  ول  والخــتــالف، 

ظاهرة  لغياب  نظرا  واأدبــه،  وخطاباته  امل�سرح  يف  بالتنظري 

التخلق يف م�سرحنا، اأو ا�سطر لأن يق�سد بع�س املهرجانات 

واملوؤمترات امل�سرحية النوعية التي تقام يف بع�س دول اأوربا، 

كي يكون على متا�س حي و�ساخن مع ما يقلق راأ�سه يف ف�سح 

النقد واإ�سكالياته وتعدد خطاباته، وبالتايل يكون قارئًا مميزا 

لهذه املهرجانات واملوؤمترات، اأكرث من كونه مطابقا ملا يحياه 

يف تلك البيئة امل�سرحية اخل�سبة واخلالقة لعرو�س م�سرحية 

وخطابات نقدية تنتج يف بيئته امل�سرحية.

من  النموذج  هــذا  على  وامل�سرحيني  النقاد  بع�س  يطلق  قد 

اخلليج،  يف  امل�سرحية  بيئته  عن  ومغرب  مغرتب  باأنه  النقاد 

ومتعاٍل على ما ينتج فيها، ولكن من حق هذا الناقد اأي�سا اأن 

يطلق على هذه البيئة باأنها بيئة م�سرحية مغرتبة عن امل�سرح 

ذاته، وما ي�ستجد فيه، وما يطرحه من اأ�سئلة �سائكة واإ�سكالية 

اأو  اخليار  هذا  �سوى  له  لي�س  و�سع  هكذا  واأمــام  ومعا�سرة، 

تنتجان يف اخلليج  اأو جتربتني  وبحث جتربة  لدرا�سة  التفرغ 

تت�سقان مع ما يدور يف راأ�سه من اأ�سئلة نقدية.

اخلطاب النقدي ل يتكئ على اخلطاب الأكادميي الذي يتبني 

يف اأغلبه مواطن منظمة ومرتبة، ومتفق عليها �سلفا يف تناول 

التقليدي  الدر�س  �سئم هذا اخلطاب  لقد  امل�سرحي،  العر�س 

للعر�س امل�سرحي، �سئم اخلطاب العارف الذي ل ينتج اأ�سئلة 

التي تنطبق يف جمملها  ول ي�سدر عن قلق، �سئم املطابقات 

على اأغلب العرو�س التي يتم الت�سدي لها اأكادمييا وعارفيا. 

التي  امل�سرحية  للعرو�س  امل�سرحية  مهرجاناتنا  يف  نحتاج 

لغة اجل�سد وجتلياتها  ودرا�سة  وتبحث بجراأة ومعرفة  تختر 

خارج  تكون  اأن  تو�سك  التي  والكريوغرافيا  واجتــاهــاتــهــا، 

الهتمام يف م�سرحنا، والروؤية الب�سرية بتنويعاتها اجلمالية، 

تكاد تكون غائبة ومغيبة يف م�سرحنا اخلليجي،  فهذه ركائز 

واإذا كان ثمة اهتمام بها ذات ف�سح م�سرحية خمترية، لدى 

اأ�سماء مهمة يف م�سرحنا اخلليجي ذكرناهم يف هذه الورقة، 

ب�سكل  تعاطيها  يتم  اأو  فح�سب،  الذكرى  حيز  يف  الآن  فاإنها 

�ساذج ل عالقة له بها اأو بامل�سرح نف�سه.

اأمام جتربة م�سرح  ويف هذا ال�سدد، يهمني الوقوف باإيجاز 

ال�سواري الت�سعينية خا�سة، والتي �سكلت حينها يف البحرين، 

بل اأزعم اأي�سا يف اخلليج والوطن العربي، منعطفا مهما على 

من  عدد  قادها  والتي  امل�سرح،  يف  املخترية  الروؤية  �سعيد 

فناين امل�سرح املغامرين حينها، حيث �سكلت وهجا ا�ستثنائيا 

يف حماولتها الدوؤوبة والباحثة يف اإعادة اإنتاج الن�س املكتوب 

احلوار  �سعيد  وعلى  اأي�سا،  التلقي  �سعيد  وعلى  واملعرو�س، 

باأفالم  تع�سد  كانت  التي  العاملية  امل�سرحية  الجتاهات  حول 

تدريبية ملخترات بع�س املخرجني املفكرين العامليني يف جمال 

وجوزيف  ــروك،  ب وبيرت  غروتوف�سكي،  اأمــثــال:  من  امل�سرح، 

ت�ساينا، وتادو�س كانتور، وغريهم.

لقد طرق امل�سرح حينها اأبواب اجل�سد وال�سوت وال�سينوغرافيا 

اأنتجت  مهمة  م�سرحية  ظاهرة  حينها  ي�سكل  اأن  وحــاول   ،

متكن  كما  البحرين،  يف  الآن  والــدرامــا  امل�سرح  فناين  اأهــم 

جتارب  يقدم  �سنويا  �سبابيا  مهرجانا  ينظم  اأن  امل�سرح  هذا 

م�سرحية مهمة، بع�سها �سارك يف مهرجانات خليجية وعربية 

ودولية.

هذا الوهج اجلميل الرائع نحتاجه الآن ب�صدة وبقوة 

يف  اأ�صهم  اأي�صا  لأنه   ، ال�صواري  م�صرح   ، م�صرحنا  يف 

ت�صكيلي كناقد وباحث وخمرج اأي�صا، ولكني ل اأعلم، 

هل �صيعود هذا الوهج اأم �صيظل خافتا كما هو الآن؟

طبعا ل نريد ول نود اأن ين�سرف نقادنا اإىل التنظري من اأجل 

غياب  ب�سبب  امل�سرحي  العر�س  قــراءة  عن  بعيدا  التنظري، 

اإىل  واأبــدا  دائما  نطمح  التي  النوعية،  امل�سرحية  العرو�س 

حتققها وجت�سدها يف ف�ساءات م�سرحنا اخلليجي، فالتنظري 

لذاته ل يخلق م�سرحا، ومنوذجنا بيان الحتفالية الذي �سبق 

العر�س ومل يتج�سد على �سعيد واقع امل�سرح وغريه من بيانات 

م�سرحية، وما )اأ�سطرنا( يف كتابة و�سياغة البيانات وت�سكيل 

 .. يقام  م�سرحي  مهرجان  كل  يف  النقد  وجمعيات  هيئات 

والنتيجة طبعا )�سفر(.

ونظرا لغياب اأو رف�س بع�س النقاد الدخول يف لعبة التنظري 

املهرجانات  اإدارات  بع�س  اأ�سندت  التجربة،  ح�ساب  على 

واملوؤلفني  املخرجني  لبع�س  والتنظري  النقد  مهمة  اخلليجية 

امل�سهد  يف  كثرية  �سور  وارتبكت  بذلك  فتداخلت  واملمثلني، 

امل�سرحي ويف اخلطاب النقدي، وبتنا ل نعرف اإن كنا ما 

ن�صغي اإليه �صهادة جتربة اأم قراءة من خارج امل�صرح 

من  الدرجة  هذه  اإىل  م�صت�صهال  اأ�صبح  النقد  اأن  اأم 

ال�صذاجة. 

ويبقى ال�سوؤال: ما هي الركائز التي تتكئ عليها اإدارات 

توؤ�ص�ض  كي  امل�صرحية  العرو�ض  لختيار  املهرجانات 

خلطاب نقدي مغاير؟ 

فالنقد بريء حتى اإ�سعار اآخر .. 
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الّتعريب  املُقّر�سة خليار  تني الأدبّيات 

مل�ساكلنا  �سحرّي  حــّل  وكــاأّنــه  متدحه، 

فـ"اإذا  املت�سابكة؛  ولق�سايانا  املعّقدة 

ل  والتفّوق يف عامل  الزدهار  العربّية  لأّمتنا  اأردنا 

عيف �سفقة ول رحمة، فعلينا( اأن نقوم  تاأخذه بال�سّ

بالرّتكيز على ترجمة علوم الغرب. فطاملا )ظللنا( 

ُندّر�س العلوم بالّلغات الأجنبّية، )فـ( �سنظّل ِعيال 

عليهم واأذيال لهم ولن ن�ستطيع املناف�سة اأو التفّوق 

اإل بدرا�سة العلوم بلغتنا العربّية. ولن يتّم هذا اإل 

برتجمة اأحدث امل�سادر العلمّية ب�سرعة ودّقة وا�ستمرارّية".

ملّفات  عن  الّر�سمّيني  امل�سوؤولني  كــالم  اإىل  ا�ستمعنا  واإذا 

الرتبية والثقافة والعلوم يف املنّظمات الإقليمّية، مل نكد َنخرُج 

بت�سخي�س ُمغاير، وُق�سارى ما يف الأمر اأّن لهجة الّتعبري اأكرث 

اأورده  ما  ذلك  التقرير، من  واأوغــل يف  ت�ساوؤًما  واأقــّل  حتّفًظا 

للرّتبية  العربّية  للمنّظمة  الأ�سبق  املدير  �سابر  الدين  حُميي 

وموؤ�ّس�سات  املرتجمني  "دليل  تقدميه  يف  والعلوم  والّثقافة 

الرّتجمة والّن�سر يف الوطن العربّي" من اأّن حركة الرتجمة قد 

انطلقت يف الوطن العربي "منذ قرن ون�سف القرن، وقطعت 

يف طريقها اأ�سواطا بعيدة، وقّدمت للقارئ العربّي 

اأّن  املعرفة. غري  ميادين  ميدان من  كّل  الكثري يف 

هذه احلركة مل ت�ستطع اأن تلّبي حتى الآن حاجات 

املجتمع العربي، يف التقّدم واملعا�سرة، وكان ل بّد 

فكان  املجال  هذا  يف  للتحّرك  اخلّطة  اإحكام  من 

ال�سعي اإىل عمل قومّي متكامل، واإّن »اخلّطة القومية 

للرتجمة« هي اأحد وجوه ال�سعي اإىل ذلك«.

ل نوّد خلع الأبواب املفتوحة بالإحلاح جمّددا على 

اأّن التعريب خيار ا�سرتاتيجي ولي�س هّبة اإيديولوجية 

مل�سكل  "اأن  نتبنّي  اأن  املفيد  من  ولكن  تخبو...  وقد  تهيج  قد 

التعريب وجهني اأولهما: كون ل�سان اأجنبي يحّل حمّل الل�سان 

الأ�سلّي، وثانيهما: كون هذا الّل�سان الأ�سلّي منقطعا عن الّلغات 

ب�سبب جمود املجتمع. اإّنهما وجهان لعملة واحدة ، ويبدو من 

ُل الّثاين، ولكن ل ميكن �سُر ُعمق م�سكلة  ال�ّسهولة اأن ُيخفَي الأَوّ

الّتعريب اإذا مل منّيز بينهما نظرّيا على الأقّل، فالوجه الأّول 

ظاهرة اجتماعّية تن�ساأ عن القهر والحتالل الأجنبّي بحيث 

ي�سبح الّل�ساُن الّدخيُل عنواَن الّتقّدم والعلم والأناقة، وي�سبح 

الّل�ساُن الأ�سلّي �سمة كّل ما هو حمّلّي متخّلف، فÔى املوّظف 

4

ال

د. �سابر حممود احلبا�سة

د. �صابر حممود احلبا�صة

أهمية التعريب:

بين 
الُمصارحة 
والمزايدة

بين 
الُمصارحة 
والمزايدة
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تخاطب  والأّم  نفوذه،  لُيظهر  اأجنبّي  بل�سان  الّزبون  ُيخاطب 

راقية،  اإىل طبقة  انتمائها  نف�سه لالإعالن عن  بالّل�سان  ابنها 

والّطالب ُيقحم الكلمات الأجنبّية لُيثبت ثقافته الع�سرّية، اإىل 

اآخر ما هنالك من املظاهر املوؤ�سفة امل�سحكة التي نالحظها 

اليوم يف املغرب العربّي ويف بع�س الأو�ساط امل�سرقّية على حّد 

تعبري الباحث املغربي عبد اهلل العروي«

ال�سلطات اجلزائرّية  اأّن  اإىل  رابح  بن  الباحث حممد  وي�سري 

الأدوات  من  عــددا   - ال�ستقالل  من  بداية   - ا�ستعملت  قد 

الإيديولوجّية لك�سب ال�سرعّية ال�سيا�سّية. ومن بني تلك الأدوات 

الباحث  ويــرى  بالّتعريب.  املعروفة  الّلغوّية  ال�سيا�سة  كانت 

ال�ّسيا�سّي  للّنظام  �سرعّية  توفري  ت�ستهدف  ال�ّسيا�سة  هذه  اأّن 

القائم، وال�ّسيطرة على املجتمع عر الّتعريب والأَ�ْسَلمة. ويبنّي 

امل�ساحلة  ف�سلت يف حتقيق  ال�ّسيا�سة  هذه  اأّن  نف�سه  الباحث 

بني خمتلف مكّونات املجتمع فيما بينها، اأو بني تلك املكّونات 

وال�ّسلطة، لذلك يرى اأّن التعريب قد اأوقع اجلزائر يف م�ساكل 

و�سلطة  الجتماعّي  الّن�سيج  فقّو�س  حــاّدة،  ونزاعات  خطرة 

الأ�سول  ذات  العرقّية  املكّونات  كانت  ولئن  اآن.  يف  الّنظام، 

الأمازيغّية ح�ّسا�سة مل�ساألة التعريب، فاإّن الق�سّية لي�ست لغوّية 

تقنّية، بل هي م�ساألة �سيا�سّية بامتياز، والّدليل على ذلك اأّن 

راف�سي الّتعريب ل يّتخذون الّلغات الأمازيغّية لتدري�س العلوم، 

بل يعمدون اإىل الفرن�سّية بديال.

اإذ  ثقيل  ا�ستعمارّي  اإرث  عن  منبّتا  احلــايّل  الو�سع  ولي�س 

"كان حللول امل�ستعمر بالبالد العربية اأثر مبا�سر على )كذا، 
واب:  واب: يف( �سري الّنظم الرتبوية وعلى )كذا، وال�سّ وال�سّ

ولكّنها  جزئّية  اأمثلة  �سرب  وميكن  الرّتجمة".  حركة  يف( 

معّرة عن كثري من الأقطار العربّية: "ففي تون�س بادر نظام 

الحتالل بال�ستيالء على جميع الأجهزة الّثقافّية والّتعليمّية 

ومل ي�سلم الّتعليم الّزيتويّن. ثّم قام بتحوير جذرّي �سيكون له 

اأبعد الأثر يف احلياة الفكرّية يف تون�س. ويرمي هذا التحوير 

الّتعليمّية  املــواّد  على  رها  بق�سْ العربّية  الّلغة  تهمي�س  اإىل 

يف  الأوىل  املنزلة  الفرن�سّية  الّلغة  وباإعطاء  والأدبّية،  الّدينّية 

و�سيكّر�س  اخلــارجــّي  العامل  على  والنفتاح  العلوم  حت�سيل 

 )Franco-Arabe( الّنظام الرّتبوّي الفرن�سّي – العربّي

يف تون�س غربة العرب والّلغة العربّية عن احلداثة طويال".

بل اإّن الدعاوى ال�ستعمارّية املُغر�سة قد اأّدت ببع�س احلاقدين 

اإىل   )Charles Noel( نوال �سارل  الفرن�سّي  كامل�ست�سرق 

األقاها  له  حما�سرة  يف  ماتت،  قد  العربّية  الّلغة  اأّن  الّدعــاء 

حتت عنوان م�ستِفّز: "اأتكون الّلغُة العربّيُة لغًة حّيًة؟" بتاريخ 

26 فيفري 1906، وقد فّند ال�ّسيخ الإمام حممد اخل�سر ح�سني 

هذه الّدعوى يف حما�سرة األقاها يف اأكتوبر 1909 واّتخذ لها 

العربّية" عنوانا. الّلغة  "حياة 
ولعّله من املفيد الإ�سارة اإىل اأّنه ولئن كانت كّل د�ساتري بالد 

املغرب العربّي تن�ّس على اأّن الّلغة العربّية هي الّلغة الوطنّية، 

املنظومة  تعريب  تتبّنى  والّثقافّية  ال�سيا�سّية  الّنخب  وكانت 

الّتعليمّية، فاإّن الو�سع - بعد جيل من ال�ستقالل- ظّل يراوح 

اإىل  الّتعريب  �سيا�سة  جناح  عدم  كثريون  عزا  ولقد  مكانه. 

عوائق تقنّية، نحو فقر الّلغة العربّية، مقارنة برثاء الفرن�سّية، 

بع�س  اأّن  غري  والتكنولوجيا.  للعلوم  ع�سرّية  لغة  بو�سفها 

جناح  دون  حالت  التي  احلقيقّية  العوائق  اأن  يرى  الباحثني 

عملية التعريب اإمنا هي عوائق من طبيعة �سيا�سية بالأ�سا�س. 

احلاكمة،  للّنخب  والقت�سادّية  ال�ّسيا�سّية  امل�سالح  اأّن  ذلك 

وم�سالح القوى ال�ستعمارّية ال�ّسابقة )فرن�سا، حتديدا( دفعت 

اإىل اإقامة تبعّية ثقافّية مطلقة للم�ستعمر القدمي، ولذا فقد مّت 

ومن  الّلغوّية،  الزدواجّية  توؤّبد  التي  احللول  اأن�ساف  اعتماد 

ثّم حتافظ على قّوة هذه الّنخب وامتيازاتها. ولقد ا�ستعملت 

تلك الّنخُب الّتعريَب �سعارا لك�سب م�سروعّية الّتحّكم والبقاء 

يف ال�ّسلطة، دون اأن تكون لهم جمّرد نّية ال�ستعداد لتعري�س 

هذه ال�ّسلطة وتلك المتيازات لأّي جمازفة قد تنجّر عن اأخذ 

عملّية الّتعريب على حممل اجلّد، مهما كان الأمر. 

وقد حّلل حممود عبد املوىل يف اأطروحته عن اجلامعة الّزيتونّية 

واملجتمع الّتون�سّي، مظاهر ممار�سة الَفْرَن�سة وطرائق اإدماج 

اإق�ساء  خالل  من  تون�س،  يف  الإدارّي  ال�ّسّلم  يف  الّزيتونّيني 

الّتعليم الّزيتويّن من الف�ساء العمومّي.

"احلركة  كتابه:  عا�سور يف  بن  الفا�سل  ال�ّسيخ حممد  ويقول 

الأدبّية والفكرّية يف تون�س" م�سريا اإىل هذا الواقع: "واإذا كان 

عربي  تعليم  ماّدة  ال�سادقية  للمدر�سة  اأبقى  قد  املنهج  هذا 

�سئيل، فاإنه قد قطع ماّدة الثقافة العربية بتاتا، اإذ جعل اللغة 

الفرن�سية اأداة املعرفة الهاّمة، واأبقى اللغة العربية ماّدة تعليم 

ل ُتق�سد اإل لذاتها على خلل فادح يف طرائق تعليمها، فانقطع 

بذلك حا�سر الأّمة عن ما�سيها، اإذ اأ�سبحت ثقافة اأبنائها ل 

ت�ستمّد من عنا�سر ذاتيتها القومية".

ويف ال�سياق نف�سه يقول اأني�س املقد�سي يف كتابه: "الجتاهات 

الأدبية يف العامل العربي احلديث": ")يف اجلامعة الأمريكية 

يف بريوت( �سار املدّر�سون والطلبة يرجعون راأ�سا اإىل املوؤلفات 

الإفرجنية وذلك نف�س ما حدث يف م�سر بعد الحتالل".

وي�سري ال�سيخ حممد الفا�سل بن عا�سور اإىل �سيا�سة تبخي�س 

ال�ستعمار  اأعــوان  قبل  من  بالتخّلف  وو�سمها  العربية  اللغة 

التون�سيني  ال�سباب  ا�ستقطاب  حمــاولت  عن  حتــّدث  عندما 
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من خّريجي املدار�س احلديثة، لبرت ال�سلة بينهم وبني لغتهم 

الأّم، اإذ »ملّا دخلت ال�سبيبة ال�سادقية دواوين الإدارة )اإدارة 

اطماأّن  عليها،  امل�سرفني  بالفرن�سيني  وات�سلت  احلماية( 

الفرن�سيون بع�س الطمئنان اإىل ما يخت�ّس به هوؤلء ال�سّبان 

من الثقافة الفرن�سية، فبداأوا يرفعون دونهم حواجز الكلفة، 

العرب  اإىل  منهم  اأقــرب  الفرن�سيني  اإىل  اأنهم  اإىل  ويلّوحون 

املتاأّخرين. ويبدو يف مزالق حديثهم وفلتات ل�سانهم ما ُي�سّرح 

باأّن امل�ستقَبل للغرب وثقافته، واأّن القومية العربية )كذا( اإىل 

هو  الزمن  تقّدم  مع  حالها  على  موؤ�س�ساتها  بقاء  واأّن  زوال، 

بنف�سه  جنا  فمن  ال�سمحالل،  هاوية  يف  يلقيها  باأن  الكفيل 

وَتفْرَن�َس روًحا وفْكًرا، التحق بالأمم املتمّدنة، وَمن عكف على 

ع�سبيته القومية، اندرج يف البائدين. ورمّبا كان اأكرث الذين 

ي�ستمعون اإىل هذه الأحاديث من ال�سّبان ال�سادقيني يجدون 

ُرهم...«. ٌج عليهم فيغِرّ فيها ما ُيرَوّ

البلد عن  باأبناء  الناأي  م�سلك  ال�ستعمارية  ال�سيا�سة  و�سلكت 

مفاتيح العلوم، فكان اأن نزعت تلك ال�سلطات »اإدارة املعارف 

املدار�س  قب�ستها، وحذفت من  وو�سعتها يف  الأهــايل  يد  من 

كّل لغة اأجنبية ما عدا الفرن�سية«. وكانت »ل تر�ّسح لهم من 

الريا�سية  ــوم(  ــل ــع )ال الــفــنــون 

مببادئ  اإل  وغريها  والطبيعيات 

ول  عليها  العمل  من  يتمّكنون  ل 

علمائها«.  زمــــرة  يف  ُتــدخــلــهــم 

)مدار�س(  مكاتب  »اأن�ساأت  كما 

ولكن  التون�سية  البالد  بع�س  يف 

على  تـــزيـــد  ل  مــنــهــا  الـــفـــائـــدة 

وتاأريخها  فرن�سا  ل�سان  تعليم 

مثل  يخّولهم اخلدمة يف  مبقدار 

الرتجمة  اأو  الريد  اأوراق  توزيع 

عربات  ــْوق  �ــسَ اأو  الفرن�سية  عن 

الرتامواي. في�ستويف التلميذ مّدة 

التعليم ول ي�سمع جملة يف تاريخ 

وطنه اأو تاأريخ الدول العظيمة يف 

الإ�سالم«. 

واملالحظ اأن الأنتلجن�سيا العربية 

اجلامعات  اأح�سان  يف  النا�سئة 

الغربية، يف معظمها، ظلت حتمل 

بالو�سع  متاأّثرا  �سّيئا  انطباعا 

قافلة  ـــل  ذي يف  لــلــعــرب  املــــزري 

وما  اليوم،  الإن�سانية  احل�سارة 

املاّدية  امل�ستويات  جميع  يف  �سعف  من  التخّلف  ذلك  عك�سه 

القومي  النتماء  واأداة  التوا�سل  والفكرية مبا يف ذلك و�سيلة 

واحل�ساري، ونعني اللغة العربية. 

�سيا�سات  عمدت  للغة،  املنهجّي  التهمي�س  ق�سية  وملعاجلة 

الهوية  حاملة  هــي  مبــا  اللغة  عــن  العزلة  فــّك  اإىل  متنّوعة 

وحم�سن الثقافة. من ذلك اأّن »بع�س البالد )الـ(وحيدة اللغة 

باملهام  يت�سل  فيما  عادي  غري  ملدى  – تذهب  الواقع  – يف 
املتعلقة باللغة من اأجل اأن جتعل جزءا كبريا من �سكانها اأكفاء 

يف لغات اأخرى كما يف حالة هولندا، اأو من اأجل الرتويج للغتها 

القومية يف البلدان الأخرى كما يف حالة فرن�سا«.  

من  به،  ُي�ستهان  ل  اإنفاقا  الر�سمية  اللغوية  التعّددية  وحتّتم 

الإدارية  امليزانية  من  اأكرث  اأو  املائة  يف   40 »حــوايل  اأّن  ذلك 

)...( )لالحتاد الأوروبي( ُتنفق على التعّدد اللغوي الر�سمي. 

وهذا يبدو ثمنًا باهظًا، )...(«.

ُعقر  يف  والفرن�سية  الإجنليزية  اللغات  تدري�س  ت�سجيع  ويتّم 

وُيوؤتى  الندوات  وُتعقد  منها،  الرثية  فيها  العربية، مبا  الدول 

باخلراء لقرتاح اأفكار ملزيد ب�سط نفوذها الفكري والواقعّي 

على امليدان، فيما تتعّطل م�ساريع تطوير تدري�س اللغة العربية، 

على الرغم من اأنها اللغة الأّم.

ة جتعلنا  ولعّل هذه املنزلة اخلا�سّ

جهة  فمن  عجيبة:  مفارقة  اأمــام 

ل  اللغة  هذه  اأّن  القرار  اأهل  يرى 

نظرا  وتطوير،  دعــم  اإىل  حتتاج 

حتمله،  الــذي  الرتاثي  الثقل  اإىل 

الذي  الإيديولوجي  املوقف  واإىل 

»احلفظ  بعمل  م�سمولة  يجعلها 

حال  ل�سان  يجعل  الــذي  الإلــهــي« 

هوؤلء يقول: للعربية رٌبّ يحميها، 

فال حاجة لنا اإىل جت�ّسم ال�سعاب 

»الدنيوية«  باأ�ساليبنا  لنحمَيها 

املــتــوا�ــســعــة. وهـــذا مــوقــف يبدو 

اأ�سباب  تعاطي  لأّن  متناق�سا، 

يكون  لــن  العربية  اللغة  تطوير 

متعار�سا  الأحــوال  من  حال  بــاأّي 

مـــع الــتــعــّهــد بــاحلــفــظ الإلـــهـــّي. 

موقف   – نــظــّن  فيما   – ولــكــنــه 

الدور  اأداء  عن  التقاع�س  ُيبطن 

اللغات  ومـــدافـــعـــة  احلـــ�ـــســـارّي 

املعرفة  �ــســعــيــد  عــلــى  الأخــــــرى 
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والإنتاج الفكري، مبا اأن النتاج الفكري يوؤ�س�س لوعي قد يكون 

ال�سلطات  توؤّيده  ل  ما  وهو  ومراقبتها،  ال�سلطة  لنقد  دافعا 

ال�سمولية اأو الأوليغار�سية اأو الدينية املنغلقة. ولعّل املفارقة بني 

التقدير النظري والتقدير العملي للغة العربية، عامل حا�سم 

اأن يف�ّسر دعوة بع�س الأو�ساط اإىل عدم تعليم اللغات  ميكنه 

ة؛ اإذ التاأثري واإن كان لي�س ظاهرا فاإّن  الأجنبية لل�سغار خا�سّ

اآثاره تظهر من خالل "تقليل اأهّمية اللغة الأّم عند الطالب. 

وهذا التقليل قد ل يرز حني يكون الطالب يف جمتمع ينظر 

اإىل لغته الأّم نظرة تقدير واإجالل لي�س يف املجال النظرّي بل 

يف املجال العملّي، فال يتوّقع حني نعّلم اللغة العربية لل�سغار 

يف بريطانيا اأن تقّل اأهّمية اللغة الإجنليزية يف عيون الأطفال 

اللغة  نعّلم  حني  جــّدا  وارد  الحتمال  هــذا  ولكن  الإجنليز. 

الإجنليزية يف باك�ستان اأو الدول العربية مثال". 
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املقدمة 

اليوم  هــذا  الإنــ�ــســان  يعي�س 

مل  ب�سكل  املعرفة  فيه  تتزايد  ع�سًرا 

ال�سنوات  يف  العامل  �سهد  حيث  مثيل،  له  ي�سبق 

يف  ملحوًظا  وتقّدًما  املعلومات،  جمال  يف  ثورة  الأخرية 

اأن  ا�ستطاعت  والتي  والتكنولوجيا  والعلوم  املعرفة  تطّور 

خا�سة. الرتبية  وميدان  عامة،  احلياة  ميادين  كل  ت�سمل 

)اإبراهيم، 2006(

فمع اإطاللة القرن احلادي والع�سرين اأ�سبح من ال�سعوبة 

على  الأفراد واملوؤ�س�سات التعليمية وغريها ال�ستغناء عن 

اأجهزة احلا�سوب يف مواكبة التطورات احلديثة يف جميع 

جمالت احلياة، فال يوجد جمال من جمالت احلياة اإل 

ودخله احلا�سوب من اأو�سع اأبوابه. ويرجع ذلك 

احلا�سوب يف   قطعه  الذي  الوا�سع  النت�سار  اإىل 

معظم جمالت احلياة الكثرية. ففي جمال العلوم 

الطبيعية يرى بع�س الرتبويني اأهمية احلا�سوب 

ا�ستثارة  يف  مهًما  دوًرا  تلعب  تعليمية  كو�سيلة 

اهتمام الطالب، وزيادة خرتهم العلمية، وبناء 

حاجاتهم  واإ�سباع  ال�سليمة،  العلمية  املفاهيم 

العملية وغري ذلك. )ال�سرهان،2000(

وكما يذكر )ال�سفياين،2009( فاإّن هذه الثورة 

املعلوماتّية، 

جيا  لو تكنو و

الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم 

اأ�سحت  املتزايدة 

تــــ�ــــســــكــــل حتـــــديـــــًا 

والقائمني  لــلــرتبــويــني 

التعليمية  العملية  عــلــى 

مما  التطورات،  تلك  ظل  يف 

يريد  ي�ستوجب على كل جمتمع 

العملية  هـــذه  وحتــ�ــســني  تــطــويــر 

اللحاق بالع�سر املعلوماتي. 

والعملّية التعليمّية منظومة لها مكوناتها 

الو�سائل  ومنها  بينها،  فيما  تتفاعل  التي 

عمليتي  يف  ا  مهمًّ دوًرا  تلعب  اإذ  التعليمّية، 

التغّلب  ميكنها  اإّنه  عن  ف�سال  والتعّلم،  التعليم 

نتيجًة  التعليم  منها  يعاين  التي  امل�سكالت  من  كثري  على 

للمتغريات املعا�سرة . )ال�سريف،2008(

حيث  املنظومة،  تلك  يف  بالغة  اأهمّية  الريا�سّيات  وملــادة 

متّثل الأر�س الأكرث خ�سوبًة من بني جميع املواد - النظرية 

منها والتطبيقّية - لتنمية مهارات التفكري لدى الطلبة من 

منها  الدنيا  املهارات  بتلك  مليء  منهج  خالل 

املهارات  تلك  ا�ُستغلت  ما  متى  وذلــك  والُعليا، 

ال�ستغالل الأمثل من قبل املعّلم.

وطرق  اأ�ساليب  وتنوعت  تعددت  الأهمية  ولهذه 

الطرق  هذه  وتطورت  بل  الريا�سيات،  تدري�س 

ل�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�س فاعلة وحديثة،  

والهتمام بتعليم التعلم بدل من القت�سار على 

الريا�سيات  لتقدمي  فهدفت  املعلومات،  تعليم 

عن  الطالب  انتباه  جلــذب  املمار�سة،  بطريقة 
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طريق اإ�سراكه يف العملية التعليمية بدًل من اقت�سار دوره 

على امل�ساهدة. )الغامدي،2009(

ا�ستيعاب  اأّن  يف  ــ�ــســمــري،2007(  )ال ــا  اأيــ�ــسً ذكــر  وكــمــا 

التكنولوجيا واملعرفة العلمية التي تت�سارع با�ستمرار يتطلب 

وجود معلمني موؤهلني ومدربني على التعامل مع م�ستجدات 

التكنولوجيا والتوظيف اجليد لها يف التعليم، كما يتطلب 

هذه  مع  تتنا�سب  جديدة  ووظائف  بـــاأدوار  القيام  منهم 

امل�سكالت  وتذليل  التعليم  مل�ساندة  وتوظيفها  امل�ستجدات 

وال�سعاب التي تواجه تطبيقها .

وُيعد برنامج العرو�س التقدميّية اأحد الو�سائط الإلكرتونّية 

التي راج ا�ستخدامها موؤخًرا يف املوؤ�س�سات التعليمّية كاأحد 

اأ�ساليب التدري�س الإلكرتوين، من خالل عر�س املادة املُراد 

اأو جزئي لتو�سيح املفاهيم والنظرّيات  ُكّلي  تعّلمها ب�سكل 

وتطبيقاتها و�سول اإىل خمرجات تعليمّية اأف�سل .

الدرا�سّية  املقررات  نحو  للطلبة  ال�سلبّية  الجتاهات  ولعّل 

التطبيقّية ب�سكل عام والريا�سّيات ب�سكل خا�س متّثل اأحد 

تقل  ل  والتي  لتجاوزها،  الرتبويون  ي�سعى  التي  املعوقات 

اأهميًة عن �سعف التح�سيل الأكادميي يف تلك املقرّرات، 

وذلك مبا ي�ستطيعه املعلمون من تنويع يف طرق واأ�ساليب 

التدري�س وتفعيل لدور الو�سائل التعليمية احلديثة وخا�سة 

التقنّية منها .

ت�سهم  الريا�سّيات  نحو  الطالب  اجتاهات  ــاأّن  ب واإميــاًنــا 

الأكادميي  التح�سيل  حت�سني  يف  واإيجابيًّا  فاعال  اإ�سهاًما 

معوقات  من  الريا�سّيات  تعليم  يواجه  وملا  املادة،  تلك  يف 

تكون  اأن  الباحث  راأى  فقد  ونف�سّية  وتــربــوّيــة  تعليمّية 

الدرا�سة  حمور  هي  الريا�سّيات  نحو  الطالب  اجتاهات 

احلالّية،وذلك من خالل درا�سة العالقة فيما بينها وبني 

تدري�س املحتوى اإلكرتونيًّا . 

م�صكلة الدرا�صة :

اإىل  لت  تو�سّ الدرا�سات  من  العديد  اأّن  من  الرغم  على 

التعّلم  ا�ستخدام  نحو  اإيجابية  املعّلمني  اجتــاهــات  اأّن 

الإلكرتوين يف التدري�س اإّل اأّنه ليزال هناك ق�سور وعدم 

جدّية يف تفعيل هذه التقنية. فقد اأ�سار ال�سفياين )2009( 

 High&Marcellino( اإىل درا�سة هاي و مار�سيلينو

ل  املعلمني  من  باملائة   60 اأّن  اإىل  اأ�سارت  التي   )1997
الإطالق  على  التدري�س  الإلكرتوين يف  التعلم  ي�ستخدمون 

على الرغم من اأن معظم املدار�س ترتبط ب�سبكة حا�سوبية 

واإنرتنت، كذلك اأّكد املعلمون يف درا�سته اأن هناك م�ستقبال 

والإنرتنت يف  الآيل  للحا�سب  متزايًدا   وا�ستخداًما  واعًدا 

التعليم .

التعليم  كفايات  اأّن  )العمري،2009(  درا�سة  واأو�سحت 

الإلكرتوين لدى املعلمني يف حمور ثقافة التعليم الإلكرتوين 

التعليمية  املــتــعــددة  والــو�ــســائــط  الــرجمــيــات  وت�سميم 

رواند  اإىل درا�سة  واأ�سار  كانت موجودة بدرجة متو�سطة، 

الأقل  املعلمني  اأّن  اأظهرت  التي   )Rowand،1999(

خرة كانوا اأكرث ا�ستخداًما للحا�سوب، واأّن 23 باملائة من 

املعلمني اأبدوا ا�ستعدادهم ل�ستخدام احلا�سب الآيل ب�سكل 

جّيد، وكذلك اأظهرت اأّن املعلمني ذوي التدريب الأكرث هم 

الأكرث جاهزّية ل�ستخدام احلا�سوب .

وميكن اأن تتحّدد م�سكلة البحث احلايل يف الأ�سئلة الآتية:

مملكة  يف  اخلام�س  ال�سف  يف  الطالب  اجتــاهــات  ما   -

البحرين نحو مادة الريا�سّيات ؟

بعد  الريا�سّيات  نحو  الطالب  اجتــاهــات  تختلف  هل   -

التدري�س باأ�سلوب العرو�س التقدميّية عنها قبل التطبيق؟

- هل تختلف اجتاهات الطالب نحو مادة الريا�سّيات بعد 

تطبيق اأ�سلوب املعلم ال�سغري عنها قبل التطبيق؟

ال�سف  طالب  لدى  بينها  فيما  الجتاهات  تختلف  هل   -

الف�سل  نتيجة  باختالف  الريا�سّيات  مادة  نحو  اخلام�س 

الأول، امل�ساعدة يف ال�ستذكار، تكرار ال�ستذكار؟

اأهمّية البحث :

ميكن اإبراز اأهمّية البحث احلايل من خالل

1(تقدمي �سورة عامة عن اأ�سلوبي املعّلم ال�سغري والعرو�س 

التقدميّية يف التدري�س . 

على  التعّرف  يف  الريا�سّيات  معّلمي  بع�س  2(م�ساعدة 

اأ�ساليب حديثة يف التدري�س .

3(الهتمام املتنامي من ِقَبل اجلهاز الرتبوي يف النتقال 

في . في اإىل التعّلم ال�سّ من مرحلة التعليم ال�سّ

واملبدعني،  املوهوبني  الطلبة  الك�سف عن  4(امل�ساعدة يف 

وامل�ساهمة يف تنمية تلك املواهب . 

اأهداف البحث :

يهدف هذا البحث اإىل :

واأ�سلوب  اأ�سلوب الع�سف الذهني  ا�ستخدام  اأثر  - معرفة 

نحو  الجتــاهــات  تنمية  يف  التدري�س  يف  ال�سغري  املعّلم 

الريا�سّيات لطالب ال�سف اخلام�س البتدائي.

املعّلم  اأ�سلوب  على  تقوم  درو�ــس  لإعــداد  اأمثلة  تقدمي   -
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ال�سغري. واأخرى تقوم على العرو�س التقدميّية .

حمددات الدرا�صة:

تتحدد نتائج هذه الدرا�سة من خالل ما ياأتي :

الزلق  مدر�سة  طــالب  على  الدرا�سة  جمتمع  اقت�سر   -

البتدائّية الإعدادّية .

الأول  الــدرا�ــســي  الف�سل  خــالل  الــدرا�ــســة  تنفيذ  مّت   -

لعام2011/2010 م .

- اقت�سرت متغريات الدرا�سة على نتيجة الف�سل الأول، 

امل�ساعدة يف ال�ستذكار، تكرار ال�ستذكار .

- نوع املعاجلة الذي متت للبيانات، والإجراءات املتبعة يف 

الدرا�سة .

م�صطلحات البحث :

هذه  يف  ــا  اإجــرائــيًّ بــه  وُيق�سد  التقدميّية:  الــعــرو�ــس   -

يف  ل�ستخدامها  جاهزة  �سرائح  يحتوي  برنامج  الدرا�سة 

تدري�س مادة الريا�سيات، كما يحتوي العديد من املوؤثرات 

ال�سوئية واحلركية واللونية والومي�سية التي ميكن اإ�سافتها 

اإىل اأي �سريحة ل�سد انتباه الطالب وتوجيهه نحو الدر�س. 

)الأحمد،2008( 

هذه  يف  ــا  اإجــرائــيًّ الباحث  يعّرفه  الإلــكــرتوين:  التعّلم   -

برنامج  خــالل  من  احلا�سوب  ا�ستخدام  بــاأّنــه  الدرا�سة 

العرو�س التقدميّية )البوربوينت( يف تدري�س الريا�سّيات 

الإلكرتوين  التعليم  مركز  اأو  التعّلم  م�سادر  مركز  داخل 

باملدر�سة .

- املُعّلم النا�سئ : واملق�سود به اإجرائيًّا يف هذه الدرا�سة 

طالب ال�سف اخلام�س الذي ُت�سند اإليه مهّمة �سرح جزء 

دقائق   10 تتجاوز  ل  فــرتة  يف  جديد  اأو  ما�ٍس  در�ــس  من 

لزمالئه  ال�سفّية  التمارين  وت�سحيح  ت�سويب  مهّمة  اأو 

ة اأو متابعة دفاترهم . الطالب اأثناء احل�سّ

الإطار النظري

التعّلم الإلكرتوين :

الهامة  املزايا  من  اأّن   )Backer،1984( بيكر  يذكر 

ل�ستخدام التعليم الإلكرتوين :

1- القدرة العالية على اإثارة الطالب يف اأن�سطة ومناق�سات 

تعليمية  حوافز  توفري  وعلى  عالية،  دافعية  ذات  فكرية 

منا�سبة على اأ�سا�س فردي .

طريق  عن  تعليمية  وفر�س  خرات  توفري  على  2-القدرة 

احلا�سوب،  بدون  تتحقق  ل  قد  والتي  واملحاكاة  النمذجة 

خالل  من  اأف�سل  بطريقة  معه  يتعامل  امل�ستخدم  اأن  كما 

امل�ساركة الفعلية بدل من الوقوف متفرًجا فقط، كما يوفر 

للحقيقة  اأقرب  امل�ساركة  جلعل  ممتازة  و�سيلة  احلا�سوب 

دون التعر�س خلطر امل�ساركة الفعلية.

قادر  ال�سباب  من  جيل  تربية  على  القدرة  3-للحا�سوب 

ال�سعبة  امل�سائل  وحل  التحليلية  بالوظائف  القيام  على 

الأجيال  من  اأف�سل  بطريقة  مهمة  معلومات  املت�سمنة 

م�ستمرة  وب�سورة  �سن مبكرة  تلقيهم يف  ب�سبب  ال�سابقة، 

مفاهيم واأدوات معينة حلل امل�سائل مب�ساعدة احلا�سوب.

)القر�سي،2009(

التعليم  مزايا  من  ــدًدا  ع )ال�سفياين،2009(  واأوجـــزت 

للطلبة  النظر  وجهات  يف  امل�ساهمة  ومنها:  الإلــكــرتوين، 

وال�ستفادة منها. اإح�سا�س الطلبة بامل�ساواة، اإمكانّية حتوير 

اأّما  طريقة التدري�س، �سهولة وتعّدد طرق تقومي الطالب. 

)العمري، 2009( فريى اأّن مزايا التعليم الإلكرتوين متتد 

لت�سمل الطلبة واملعلمني وامل�سرفني والإدارة وحتى املجتمع، 

ويجعلها  ال�سابقة،  الفئات  جلميع  اإيجابية  اآثـــاًرا  ويبني 

ل هذا النوع من التعليم. تف�سّ

حّدد  فقد  الإلكرتوين  التعليم  ا�ستخدام  معوقات  عن  اأّما 

توافر  عــدم  يف  املعوقات  تلك  اأبــرز   )2007 )ال�سمري، 

الإلــكــرتوين،  للتعليم  ــالزمــة  ال والــرجمــيــات  الأجــهــزة 

التعليم  على  املعلمني  لتدريب  معينة  اآلــيــة  وجـــود  عــدم 

اللكرتوين،ال�سعف يف مهارات التعامل مع احلا�سب الآيل 

لدى ن�سبة كبرية من املعلمني .

ك�سعف  املــعــوقــات  بع�س  )الــ�ــســفــيــاين،2009(  وت�سيف 

النمط اجلديد وتفاعلهم معه،العمل  الطلبة مع  ا�ستجابة 

بالقواعد والأنظمة القدمية التي تعوق البتكار وحتد من 

انت�ساره. كما ي�سيف )النفي�سة،2009( عدًدا من املعوقات، 

اأبرزها: �سعف البنية التحتية يف وزارة الرتبية والتعليم يف 

معلم  اإىل  يحتاج  وم�ستلزماتها،  احلا�سوب  اأجهزة  توفري 

لديه الرغبة الذاتية يف التعليم والتدريب .

برنامج العرو�ض التقدميّية :

برنامج  ا�ستخدام  مزايا  اأبــرز  )الأحــمــد،2008(  يحّدد 

الأهداف  من  الكثري  ينا�سب  اأّنــه  يف  التقدميية  العرو�س 

وحل  واملجرد  العلمي  التفكري  على  كالتدريب  الرتبوية، 

كبرية  حرية  املتعلم  يعطي  حيث  والبــتــكــار،  امل�سكالت 

للتفاعل بينه وبني اجلهاز، ويف اأّنه ل حتتاج املدار�س اإىل 
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ن�سخة  تكفي  فقد  احلا�سوبية،  الأجهزة  من  عديدة  ن�سخ 

ما  كل  الن�سخة  هــذه  وتعطي  الرنامج،  هــذا  من  واحــدة 

يريده املعلم من ت�ساميم ُتقّدم يف التدري�س، وي�ساعد يف 

اإثارة انتباه ودافعية املتعّلم .

ول�سمان جناح العر�س يف حتقيق اأهدافه لبد من توافر 

ال�سروط الأ�سا�سية الآتية :التقدمي للعر�س ب�سورة م�سوقة، 

الطالب  واإ�سراك  للعر�س،  الطالب  انتباه  ل�سمان  وذلك 

بع�سه،  اأو  العر�س  يحتويه  ما  كل  اأداء  يف  دوريــة  ب�سفة 

الأداء،احلر�س  املعلم على  اإ�سراكهم يف م�ساعدة  وكذلك 

لكل  ي�سمح  ب�سكل  العر�س  مكان  يف  الطالب  تنظيم  على 

العر�س.  اأثــنــاء  يــدور  ما  بو�سوح  وي�سمع  يــرى  اأن  منهم 

)وزارة الرتبية والتعليم،1998(

الدرا�صات ال�صابقة

يف درا�سة )ال�سلمي،2009( التي هدفت اإىل التعرف على 

اجتاهات  يف  التقدميية  العرو�س  برنامج  ا�ستخدام  اأثــر 

ا�ستخدم  النحو،  مادة  نحو  الثانوي  الأول  ال�سف  طالب 

ت�سميم  على  املعتمد  التجريبي  �سبه  املنهج  الــبــاحــث 

مقيا�س  بتطبيق  الباحث  وقــام  املتكافئتني،  املجموعتني 

املقد�سة،  العا�سمة  الجتاهات على )64( طالًبا مبنطقة 

دللة  ذات  فــروق  وجــود  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  وقد 

بني  التجريبّية  املجموعة  طالب  اجتاهات  يف  اإح�سائّية 

. وقد  البعدي  التطبيق  القبلي والبعدي ل�سالح  القيا�سني 

ا�ستخدام  يف  التو�سع  منها  تو�سيات  بعّدة  الباحث  اأو�سى 

دورات  اإجراء  و�سرورة  التدري�س،  التقدميية يف  العرو�س 

تدريبية للمعلمني اأثناء اخلدمة على كيفّية اإعداد الدرو�س 

الرتبية  وزارة  وتبني   ،Power Point �سرائح  على 

والتعليم م�سروًعا ميّكن املعلمني من الإمكانات التي يتيحها 

احلا�سب الآيل وتوظيفها يف التدري�س .  

اإىل  هدفت  التي  )الأحمد،2008(  درا�سة  نتائج  واأ�سارت 

التعرف اإىل اأثر ا�ستخدام برنامج العرو�س التقدميية يف 

تدري�س العلوم على حت�سيل الطالبات اإىل وجود فروق ذات 

التجريبية  املجموعتني  بني  التح�سيل  يف  اإح�سائية  دللة 

وال�سابطة ل�سالح املجموعة التجريبية .

معرفة  اإىل  هدفت  التي   )2007 )الــرّيــ�ــس،  درا�ــســة  ويف 

على  التعليم  تقنيات  من  مقرتحة  حزمة  ا�ستخدام  اأثــر 

طالب  لــدى  الجتــاهــات  وتنمية  الــدرا�ــســي  التح�سيل 

مبحافظة  ال�سودانية  الثانوية  باملرحلة  الأول  ال�سف 

اخلرطوم،اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأّن ا�ستخدام حزمة 

الريا�سيات  مادة  حمتوي  تدري�س  يف  التعليم  تقنيات  من 

ي�سهم يف تنمية اجتاهات اإيجابية نحو درا�سة وتعلم املادة، 

وقد اأو�سى الباحث بعدة تو�سيات اأهمها العمل على جتهيز 

املدار�س بالطريقة التي تنا�سب ا�ستخدام تقنيات التعليم 

يف عملية التدري�س وتخفيف العبء الدرا�سي على معلمي 

مادة الريا�سيات.

اأّما )مر�سي،2007( فقد هدفت درا�ستها اإىل التعرف على 

اجتاهات  على  املفاهيم  خرائط  با�ستخدام  التدري�س  اأثر 

نتائج  واأظــهــرت  التدري�س،  طــرق  مــادة  نحو  الطالبات 

اإح�سائية يف الجتاهات  الدرا�سة وجود فروق ذات دللة 

نحو مادة طرق التدري�س بني طالبات املجموعة ال�سابطة 

املجموعة  طالبات  ل�سالح  التجريبية  املجموعة  وطالبات 

التجريبية .

اأّما يف درا�سة �سديقي )Siddiqi،2007( التي هدفت 

على  التقدميية  العرو�س  ا�ستخدام  اأثر  على  التعرف  اإىل 

مكة  مبدينة  الــثــانــوي  الــثــاين  ال�سف  طالبات  حت�سيل 

املكرمة، فاأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات دللة 

اإح�سائية يف التح�سيل البعدي بني املجموعتني التجريبية 

وال�سابطة، وذلك ل�سالح املجموعة التجريبية.

معرفة  اإىل  هدفت  التي  )الــزهــراين،2005(  درا�سة  ويف 

حت�سيل  على  التدري�س  يف  الآيل  احلا�سب  ا�ستخدام  اأثر 

القراآن  مادة  تدري�س  نحو  املتو�سط  الأول  ال�سف  طالبات 

الكرمي واجتاههن نحوها،اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود 

فروق دالة اإح�سائًيا يف الجتاهات بني طالبات املجموعة 

التجريبية وطالبات املجموعة ال�سابطة ل�سالح املجموعة 

احلا�سب  ا�ستخدام  ب�سرورة  الباحثة  واأو�ست  التجريبية، 

الآيل يف التدري�س كاأحد اأ�ساليب التعلم الإلكرتوين.

ويف درا�سة )زعرور،2003( التي هدفت اإىل التعرف على 

اأثر ا�ستخدام التعليم مب�ساعدة احلا�سوب على التح�سيل 

بدولة  نابل�س  مبحافظة  الإجنـــاز  ــع  وداف الريا�سيات  يف 

ذات  فــروق  وجــود  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  فل�سطني، 

دللة اإح�سائية يف دافع الإجناز بني املجموعتني التجريبية 

وال�سابطة، وذلك ل�سالح املجموعة التجريبية.

التعرف  اإىل  هدفت  التي  )الــّطــحــان،2002(  درا�سة  اأّمــا 

على  الفيزياء  تدري�س  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  اأثــر  على 

اأظهرت  فقد  املــادة،  نحو  العراق  يف  الطالبات  اجتاهات 

يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقا  هناك  اأّن  الدرا�سة  نتائج 

الجتاهات نحو مادة الفيزياء بني املجموعتني التجريبية 

وال�سابطة  ل�سالح طالبات املجموعة التجريبية .
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اأّما )�سالمة،2002( فقد هدفت درا�سته اإىل التعرف على 

اجتاهات  على  التقدميية  العرو�س  برنامج  ا�ستخدام  اأثر 

على  الدرا�سة  تطبيق  مّت  وقد  الفقه،  مادة  نحو  الطالبات 

طالبات ق�سم تربية الطفل يف كلية امللكة علياء يف الأردن، 

واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق دالة اإح�سائّيا يف 

الجتاهات بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة ل�سالح 

املجموعة التجريبية، وقد اأو�سى الباحث بتاأهيل املدر�سني 

وتطوير  التقنيات  هذه  ا�ستخدام  كيفية  على  وتدريبهم 

برجمياتها.

كما   )Nguyen،2002( لنجوين  ــة  ــس درا� وهــدفــت 

التعلم  اأثر  التعرف على  اإىل  )اأبو مو�سى،2007(  جاء يف 

الإلكرتوين يف تدري�س الريا�سيات على اجتاهات الطلبة، 

لجتاهات  الإيجابي  النمو  الدرا�سة  نتائج  اأبرز  من  وكان 

وطريقة  الريا�سيات  نحو  التجريبية  املجموعة  اأفـــراد 

التقييم امل�ستخدمة .

بها  قــام  ال�ساأن فقد  الــدرا�ــســات يف هــذا  اأوائـــل  اأّمــا عن 

وليامز واآخرون )Williams et al،56( كما جاء يف 

التعرف  اإىل  التي هدفت  الدرا�سة  )احلذيفي،2007( يف 

تدري�س  يف  تعليمية  برجمية  ا�ستخدام  بني  العالقة  على 

طلبة  على  العلوم  نحو  الطالب  واجتــاهــات  الريا�سيات 

ال�سف ال�سابع يف جنوب غرب الوليات املتحدة الأمريكية، 

وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل عدة نتائج، من اأهمها عدم 

نحو  الجتاهات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  اأي  وجود 

العلوم ل�سالح املجموعة التجريبّية .

منهج واإجراءات البحث

منهج البحث :  ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي، حيث 

مّت اختيار �سفني درا�سيني من ال�سفوف الثالثة للخام�س 

البتدائي بطريقة ع�سوائية ، ومن ثّم اختيار اأحد ال�سفني 

با�ستخدام  التدري�س  طريقة  لتطبيق  كذلك  ع�سوائيًّا 

العرو�س التقدميّية، وال�سف الآخر لتطبيق اأ�سلوب املعلـّم 

ال�سغري.

اخلام�س  ال�سف  طلبة  جميع  وي�سمل  البحث:  جمتمع 

مبملكة  العام  التعليم  مــدار�ــس  يف  املنتظمني  البتدائي 

البحرين.

طالًبا   )44( من  الدرا�سة  عّينة  تكّونت  البحث:   عّينة 

موّزعني بالت�ساوي على املجموعتني التجريبيني من طالب 

الإعدادية  البتدائية  ــزلق  ال مبدر�سة  الإعـــدادي  الأول 

للبنني .

خ�صائ�ض العينة :

كما   : الأول  الف�سل  نتيجة  ملتغرّي  وفــقــًا  العينة  -تــوزيــع 

حه اجلدول الآتي: يو�سّ

املجموعـة

الفئـــــة

جمموعة

العرو�س التقدميّية

جمموعة

م ال�سغري
ّ
املعل

املجموع

ن�سبةتكرارن�سبةتكرارن�سبةتكرار

37 %517^43 %410^30 %7ممتاز

8^47 %222^52 %512^43 %10جّيد جًدا اأو جّيد

2^15 %37^4 %11^26 %6اأقل من جّيد

100 %10046 %10023 %23املجموع

:  كما  ال�ستذكار  امل�ساعدة يف  ملتغرّي  وفقًا  العينة  -توزيع 

حه اجلدول الآتي: يو�سّ

املجموعـة

الفئـــــة

 العرو�س 

التقدميّية
املجموعاملعّلم ال�سغري

ن�سبةتكرارن�سبةتكرارن�سبةتكرار

1^76 %635^69 %616^82 %19اأحد اأفراد العائلة

7^8 %34^4 %131 %3مبفردي

2^15 %17^26 %36^4 %1معلـّم خا�س

100 %10046 %10023 %23املجموع

حه  -توزيع العينة وفقًا ملتغرّي تكرار ال�ستذكار : كما يو�سّ

اجلدول الآتي:

 املجموعـة

الفئـــــة
م ال�سغري العرو�س التقدميّية

ّ
املجموعاملعل

ن�سبةتكرارن�سبةتكرارن�سبةتكرار

37 %817^34 %18^39 %9يوميًّا/�سبه يومي

7^34 %816^34 %88^34 %8نهاية الأ�سبوع

3^28 %413^30 %17^26 %6قبيل الختبارات

100 %10046 %10023 %23املجموع

اأداة الدرا�صة: 

 قام الباحث ببناء ا�ستبانة لقيا�س اجتاهات الطالب نحو 

الريا�سّيات .وقد تكّونت من ق�سمني ، هما:

وتعبـّر  للفرد،  ال�سخ�سّية  املعلومات  ي�سمل   : الأول  الق�سم 
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عن املتغرّيات امل�ستقـّـلة للبحث،  وهي : 

1- نتيجة الف�سل الأول ، وله ثالثة م�ستويات ،  ممتاز  ، 

جّيد جدا اأو جّيد ،  مقبول  .

اأحد   : م�ستويات  ثالثة  وله   ، ال�ستذكار  يف  امل�ساعدة   -2

اأفراد الأ�سرة ، معّلم خا�س ، مبفردي .

اأو  ا  هي:يوميًّ م�ستويات،  ثالثة  وله  ال�ستذكار،  تكرار   -3

�سبه يومي، نهاية الأ�سبوع، قبيل المتحانات .    

وله  الطالب،  لدى  اأف�سلّيتها  حيث  من  املــادة  ترتيب   -4

ثمانية م�ستويات : 

املرتبة  الثالثة،  املرتبة  الثانية،  املرتبة  الأوىل،  املرتبة 

الثامنة .

ت�سّمنت  ،وقــد  ال�ستبانة  فقرات  :ي�سمل  الثاين  الق�سم   

اأربعة جمالت متثـّل املتغرّيات التابعة للبحث وهي:

1( الجتاه نحو املدر�سة .

2( الجتاه نحو ال�ستذكار وحل الواجبات . 

     . للريا�سّيات  الدرا�سّية  احل�سـّة  نحو  الجتاه  جمــال   )3

4( الجتاه نحو املقيا�س ككل )الريا�سّيات( .

لت�سجيل  اخلما�سي  )لــيــكــرت(  تــدريــج  ا�ــســتــخــدام  ومّت 

ا�ستجابات العّينة .

تنفيذ التجربة

اأوًل: اأ�صلوب العرو�ض التقدميّية 

مّدة وتاريخ التنفيذ:

اخلام�س  ال�سف  ف�سول  ــد  اأح على  التجربة  تنفيذ  مّت 

الف�سل  اأ�سابيع درا�سّية خالل  ت�سعة  الزلق ملدة  مبدر�سة 

وذلك   2011/2010 الدرا�سي  العام  من  الأول  الدرا�سي 

الأ�سبوع  نهاية  وحتى  الرابع  الدرا�سي  الأ�سبوع  من  بدايًة 

الدرا�سي الثالث ع�سر، مبعّدل ثالث مّرات اأ�سبوعيًّا،وذلك 

يف مركز م�سادر التعّلم باملدر�سة .

حمتوى التنفيذ :

يف  )الك�سور  الثاين  الف�سل   + )الك�سور(  الأول  الف�سل 

واإن�ساءات  الثالث )مفاهيم  الف�سل  الع�سرّية( +   ال�سور 

هند�سّية( .  وذلك من مقّرر ال�سف اخلام�س .

طريقة التنفيذ :

برنامج  بوا�سطة  املحتوى  درو�ـــس  بــاإعــداد  الباحث  قــام 

على  اإلــكــرتوين  در�ــس  كل  ويحتوي  التقدميّية،  العرو�س 

تو�سيحّية،  اأمثلة  احلاجة(،  اأن�سطة)عند  للدر�س،  متهيد 

متارين تدريبّية وتقوميّية بالإ�سافة اإىل واجب منزيل)عند 

املفردات  تكون  اأن  ال�سرائح  يف  ُروعـــي  وقــد  احلــاجــة(. 

املفهوم  لتقريب  اخلــطــوات  مت�سل�سلة  الــذكــر  ال�سابقة 

واإي�ساله للطالب باأب�سط الطرق .

ثانًيا : جتربة املعّلم النا�صئ 

ف�سل  على  الدرا�سة  تنفيذ  مّت  التنفيذ:  وتاريخ  مّدة 

اآخر من ف�سول ال�سف اخلام�س باملدر�سة ملدة اثني ع�سر 

العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  خالل  درا�سيًّا  اأ�سبوًعا 

الدرا�سي 2011/2010 وذلك بدايًة من الأ�سبوع الدرا�سي 

الثالث وحتى نهاية الأ�سبوع الدرا�سي الرابع ع�سر .

الف�سل    + )الك�سور(  الأول  الف�سل  التنفيذ:  حمتوى 

الثالث  الف�سل   + الع�سرّية(  ال�سور  يف  )الك�سور  الثاين 

ال�سف  مقّرر  من  وذلك  هند�سّية(.  واإن�ساءات  )مفاهيم 

اخلام�س .

الهدف من التجربة :

عام  ب�سكل  التعليم  يف  حديثة  تربوّية  اأ�ساليب  1(اإدخــال 

والتدري�س ب�سكل خا�س .

2(غر�س مبداأ الثقة يف النف�س لدى الطالب .

3(ك�سر اجلمود اأو امللل الذي ي�سعر به الطالب عادًة خالل 

ة الريا�سّيات . ح�سّ

ة  4(العمل على تعديل ميول واجتاهات الطالب نحو ح�سّ

الريا�سّيات ب�سكل خا�س واملادة ب�سكل عام .

طريقة التنفيذ :

مّت تنفيذ الأ�ساليب الآتية يف جتربة املعّلم النا�سئ :

اأو جديد  �سابق  �سرح جزئّية من در�س  اإ�سناد مهّمة   )1(

ال�سوابط  ُتراعى  الراغبني يف ذلك،بحيث  لأحد الطالب 

الآتية يف ذلك :

اأول :   ُيرتك للطالب من 5 اإىل 10 دقائق للتقدمي وال�سرح، 

التقدمي من بني الفرتات الثالث  وُيرتك له اختيار موعد 

ة . للح�سّ

الرئي�س  املُعلم  �سالحّيات  جميع  الطالب  اإعطاء  ثانًيا: 

للمادة خالل تلك الدقائق، مع التاأكيد فقط على الطالب 

ُم�سبًقا بالرتكيز على �سرح املحتوى اأكرث من التقييم .

ثالًثا: عدم اإلزام اأي طالب بالتقدمي، وال�سماح لأي طالب 

بتكرار جتربته لحًقا يف حال رغبته.

ح موعد تقدمي كل طالب،  رابًعا: اإعداد جدول ت�سل�سلي يو�سّ

واملحتوى الذي اختاره الطالب لذلك، على اأن يكون حتديد 

الأقل،  على  باأ�سبوع  تقدميهم  موعد  قبل  الطالب  اأ�سماء 
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وعلى اأن يتم حتديث اجلدول كل اأ�سبوعني .

خام�ًسا: يف نهاية تقدمي الطالب للمحتوى، ي�سرف املعّلم 

اأداء  لتقييم  الــطــالب  مــع  هــادف  نقد  حــوار  اإدارة  على 

الطالب من وجهة نظر طالب الف�سل )�سلبيات واإيجابّيات 

الذي �سيقّدم  للطالب  وي�سمح هذا احلوار   . ومقرتحات( 

لحًقا حمتواه بتاليف ال�سلبيات وتدعيم الإيجابّيات .

يقوم  الطالب،  لأداء  تقييم  ا�ستمارة  اإعـــداد  �ساد�ًسا: 

با�ستالمها بعد نهاية تقدميه مبا�سرًة . 

�سابًعا: يتّم التطبيق مبعّدل ثالث مّرات اأ�سبوعيًّا .

)2( تعيني جمموعة من الطالب املتميزين)من ثالثة اإىل 

اأربعة ( ليقوموا بالأدوار الآتية  :

هوؤلء  يقوم  ال�سّفي  التقييم  لتمرين  حّلهم  عند  اأوًل: 

الطالب املعلمون مبتابعة حل طالب الف�سل للتمرين ذاته 

وتوجيههم، بحيث يكون كل معّلم منهم م�سئول عن عدد 

حمدود من الطالب ، ويتم ذلك مبعّدل مرتني اأ�سبوعيًّا . 

اأحياًنا بالقلم الأحمر ، ويتم  ثانًيا: ت�سحيح حل الطالب 

تطبيق ذلك مبعّدل مرتني اأ�سبوعيًّا كذلك . 

ثالًثا: ت�سويب الواجب للطالب وت�سحيحه اأحياًنا ، ويتم 

ذلك مبعّدل مرة واحدة اأ�سبوعيًّا .

دفاتر  ونظافة  وترتيب  تنظيم  على  الإ�ــســراف  ــا:  ــًع راب

زمالئهم ومتابعتهم يف ذلك .

خام�ًسا: يتم تدوين عبارة ) ُمعّلًما لهذا اليوم ( يف دفرت 

اليوم  يف  ال�سابقة  الأدوار  من  باأي  قاموا  الذين  الطالب 

ذاته .

�ساد�ًسا:   تطبيق التدوير بني الطالب قدر الإمكان للقيام 

بدور املعلم وتلك املهام،مع التاأكيد على الإ�سراف واملتابعة 

اأي  من قبل املعّلم الرئي�س على جميع تلك املهام، لتاليف 

�سلبّيات .

معاجلة  يف  امل�صتخدمة  الإح�صائية  الأ�صاليب 

البيانات : 

الن�سب  و  املعيارّية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   -

املئوّية   .

- معادلة  كرونباخ األفا ، لتحديد معامل ثبات الختبار  .

اأ�سلوب  اأثر ل�ستخدام  للتحّقق من وجود  - اختـبـار )ت( 

العرو�س التقدميّية، واأ�سلوب املعّلم ال�سغري.

من  ،للتحقق   )ANOVA( الأحــادي  التباين  حتليل   -

يف  امل�ساعدة  الأول،  الف�سل  نتيجة  ملتغريات  اأثــر  وجــود 

ال�ستذكار، تكرار ال�ستذكار .

اإجراءات الدرا�سة :

- اإعـــــداد ا�ــســتــبــانــة لــقــيــا�ــس اجتـــاهـــات الــطــالب نحو 

الريا�سّيات. 

- اختبار �سدق املقيا�س من قبل جمموعة من املحكمني، 

واإيجاد معامل الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا .  

- اختيار عّيـنة الدرا�سة بالطريقة الع�سوائّية  .

من  الدرا�سة  لتطبيق  الر�سمّية  املوافقة  على  احل�سول   -

اإدارة املدر�سـة . 

- تطبيق الختبار القبلي على عّيـنة الدرا�سة  .

- تطبيق الختبار البعدي على العينة .

- تفريغ البيانات، وفرز النتائج با�ستخدام احلا�سوب   .

- تف�سري النتائج، واخلروج بالتو�سيات  . 

نتائج البحث

النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول :

اأوًل: املتو�سطات احل�سابية لو�سف اآراء العينة نحو فقرات 

املقيا�س .
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انحراف معياريو�سط ح�سابيالعبارة

12^330^7687

22^69570^5526

32^67390^5187

42^21740^7864

52^36960^8262

62^43480^7499

72^47830^7223

82^80430^5424

92^82610^4374

102^77780^5988

112^45650^6221

122^19570^8332

132^43480^7499

142^73910^5748

152^11110^8587

162^48890^7268

اإيجابّية  الدرا�سة  عينة  اجتاهات  اأن  اإىل  اجلــدول  ي�سري 

نحو جميع الفقرات، وذلك لأن متو�سطاتها احل�سابية اأكر 

من متو�سط اأداة القيا�س وهو )2(، وهي اإيجابّية مرتفعة 

نحو الفقرات )2،3،8،9،10،14( واإيجابية متو�سطة نحو 

الفقرات )5،6،7،11،13،16،1( واإيجابّية منخف�سة نحو 

الفقرات )4،12،15( .

 

العينة  اآراء  لو�صف  احل�صابية  املتو�صطات  ثانًيا: 

نحو جمالت املقيا�ض .

انحراف معياريو�سط ح�سابياملجال

0294^28262^9املدر�سة

9060^47831^12ال�ستذكار

ة الريا�سّيات 6686^10872^18ح�سّ

7731^86964^39املقيا�س ككل

اأن املتو�سطات احل�سابية لال�ستجابات  اإىل  ي�سري اجلدول 

اأكر من متو�سطات املجالت واملقيا�س ككل وهي )8 و 10 و 

14 و 32( على التوايل، مما يدل على اأّن الجتاهات للعينة 

اإيجابّية نحو جميع املجالت، وهي اإيجابّية منخف�سة نحو 

نحو  متو�سطة  واإيجابية  املدر�سة،  نحو  الجتاهات  جمال 

بقّية املجالت .

ثالًثا: النتيجة املتعلقة بال�صوؤال الثاين :

العرو�س  بطريقة  التدري�س  اأثر  من  للتحقق  اختبار )ت( 

التقدميّية على اجتاهات الطالب نحو الريا�سّيات.

الو�سط احل�سابي 

قبل التطبيق

الو�سط احل�سابي 

بعد التطبيق
القيمة املعنويةت املح�سوبة

32^6957384^3600^000

ي�سري اجلدول اإىل اأن قيمة ت املح�سوبة دالة اإح�سائًيا عند 

م�ستوى )05^0( كون القيمة املعنوية اأقل من 05^0، مما 

يدل على وجود اأثر للتدري�س با�ستخدام العرو�س التقدميّية 

على اجتاهات الطالب .

رابًعا: النتيجة املتعلقة بال�صوؤال الثالث :

املعلم  اأ�سلوب  ا�ستخدام  اأثــر  من  للتحقق  )ت(  اختبار 

النا�سئ على اجتاهات الطالب نحو الريا�سّيات

الو�سط احل�سابي 

قبل التطبيق

الو�سط احل�سابي 

بعد التطبيق

ت 

املح�سوبة
القيمة املعنوية

38^173941^73912^3950^026

ي�سري اجلدول اإىل اأن قيمة ت املح�سوبة داّلة اإح�سائًيا عند 

م�ستوى )05^0( كون القيمة املعنوية اأقل من 05^0، مما 

يف  النا�سئ  املعلم  اأ�سلوب  ل�ستخدام  اأثر  وجود  على  يدل 

التدري�س على اجتاهات الطالب.

خام�ًصا: النتيجة املتعلقة بال�صوؤال الرابع :

اأول : متغرّي نتيجة الف�صل الدرا�صي الأول : 

حتليل التباين للتحقق من اأثر متغرّي نتيجة الف�سل الأول 

يف الختالف يف الجتاهات بني الطالب.

F 
املعنوية

F 
املح�سوبة

متو�سط املربعات
 درجات

احلرية

 جمموع

الدرجات
م�سدر التباين املتغري

.786 .242

1^031 2 2^061 بني املجموعات
 الجتاهات

 نحو

املدر�سة

4^262 43 183^265 يف املجموعات

 45 185^326 املجموع
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.289 1^278 

4^586 2 9^173 بني املجموعات

 الجتاهات

نحو

ال�ستذكار

3^589 43 154^306 يف املجموعات

 45 163^478 املجموع

.189 1^73 

11^933 2 23^865 بني املجموعات

الجتاهات
نحو

ة احل�سّ
6^897 43 296^591 يف املجموعات

 45 320^457 املجموع

.295 1^255

28^262 2 56^524 بني املجموعات

الجتاهات

نحو

املقيا�س

22^528 43 968^693 يف املجموعات

1^031 45 1025^217 املجموع

ي�سري اجلدول اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائّية 

وبالتايل عدم وجود اختالف يف اجتاهات طالب ال�سف 

اخلام�س نحو الريا�سّيات ُتعزى ملتغري نتيجة الف�سل الأول 

وذلك على كل املجالت واملقيا�س ككل. 

ثانًيا : متغرّي امل�صاعدة يف ال�صتذكار : 

حتليل التباين للتحقق من اأثر متغرّي امل�ساعدة يف ال�ستذكار 

يف الختالف يف الجتاهات

 F
املعنوية

 F
املح�سوبة

متو�سط 

املربعات

درجات 

احلرية

جمموع 

الدرجات

م�سدر 

التباين
املتغري

689. 376.

1^592 2 3^183
بني 

املجموعات

الجتاهات 

236^4نحو املدر�سة 43 182^143
يف 

املجموعات

 45 185^326 املجموع

396. 947.

3^450 2 6^900
بني 

املجموعات
الجتاهات 

نحو

ال�ستذكار
3^641 43 156^579

يف 

املجموعات

 45 163^478 املجموع

170. 1^844

12^657 2 25^314
بني 

املجموعات

الجتاهات
نحو

ة 864^6احل�سّ 43 295^143
يف 

املجموعات

 45 320^457 املجموع

221. 1^563

34^748 2 69^496
بني 

املجموعات

الجتاهات
نحو

226^22املقيا�س 43 955^721
يف 

املجموعات

1^592 45 1025^217 املجموع

ي�سري اجلدول كذلك اإىل عدم وجود اختالف يف اجتاهات 

ملتغري  ُتعزى  الريا�سّيات  نحو  اخلام�س  ال�سف  طــالب 

امل�ساعدة يف ال�ستذكار وذلك على كل جمال من جمالت 

الدرا�سة وعلى املقيا�س ككل . 

ثالًثا : متغرّي تكرار ال�صتذكار : 

حتليل التباين للتحقق من اأثر متغرّي تكرار ال�ستذكار يف 

الختالف يف الجتاهات بني الطالب. 

 F
املعنوية

 F
املح�سوبة

متو�سط 

املربعات

درجات 

احلرية

جمموع 

الدرجات
م�سدر التباين املتغري

023. 4^124

14^915 2 29^830 بني املجموعات
الجتاهات 

نحو 

املدر�سة

3^616 43 155^496 يف املجموعات

 45 185^326 املجموع

925. 078.

296. 2 591. بني املجموعات
الجتاهات 

نحو

ال�ستذكار

3^788 43 162^887 يف املجموعات

 45 163^478 املجموع

678. 393.

2^874 2 5^747 بني املجموعات

الجتاهات
نحو

ة احل�سّ
7^319 43 314^709 يف املجموعات

 45 320^457 املجموع

277. 1^324

29^741 2 59^481 بني املجموعات

الجتاهات
نحو

املقيا�س
22^459 43 965^736 يف املجموعات

 45 1025^217 املجموع

ي�سري اجلدول اإىل اأن قيمة )ف( املعنوية اأقل من م�ستوى 

الدللة 05^0 بالن�سبة ملتغري تكرار ال�ستذكار وذلك على 

جمال الجتاهات نحو املدر�سة، مما ي�سري اإىل وجود فروق 

ذات دللة اإح�سائّية وبالتايل وجود اختالف يف اجتاهات 

طالب ال�سف اخلام�س نحو جمال احل�سور اإىل املدر�سة 

اأن قيمة )ف(  ُتعزى ملتغرّي تكرار ال�ستذكار، بينما جند 

للمتغرّي  بالن�سبة   0^05 الدللة  م�ستوى  من  اأكر  املعنوية 

وجود  عــدم  اإىل  ي�سري  ممــا  املــجــالت،  باقي  على  نف�سه 

اختالف  وبالتايل عدم وجود  اإح�سائّية  فروق ذات دللة 

يف اجتاهات طالب ال�سف اخلام�س نحو كل من جمالت 

اإىل  ُتعزى  ككل  واملقيا�س  الريا�سّيات  ة  وح�سّ ال�ستذكار 

متغرّي تكرار ال�ستذكار .

وفيما يخ�س الفروق التي ظهرت بالن�سبة على اجتاهات 

تكرار  ملتغرّي  وُتــعــزى  للمدر�سة  احل�سور  نحو  الــطــالب 

للمقارنات  �سافيه  اختبار  ا�ستخدام  مت  فقد  ال�ستذكار 

البعدّية كما يت�سح من اجلدول الآتي :
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Sig  Std.

Error
Mean

Di�erence م�ستوى 2 م�ستوى 1 املتغري

070. 6624. 1.5772 نهاية الأ�سبوع
يوميا اأو �سبه 

يومي

تكرار

ال�ستذكار
945. 7006. 2353.-

عند 

المتحانات

048. 7101. -1.8125 عند 

المتحانات
نهاية الأ�سبوع

ي�سري اجلدول اإىل وجود فروق يف اجتاهات الطالب نحو 

احل�سور للمدر�سة عند م�ستويي ال�ستذكار نهاية الأ�سبوع 

ل�سالح  الفروق  كانت  وقد  المتحانات،  عند  وال�ستذكار 

كانت  بينما  الأ�سبوع،  نهاية  يف  يذاكرون  الذين  الطالب 

اأعلى تلك الجتاهات لدى الطالب الذين يذاكرون ب�سكل 

يومي اأو �سبه يومي .

مناق�ص�ة النتائ�ج  

املتو�سطات احل�سابية  الدرا�سة ومن خالل  نتائج  اأظهرت 

اإيجابية  كانت  الطالب  اجتــاهــات  اأن  املقيا�س  لفقرات 

متو�سطة  اإيجابية  كانت  بينما  فقرات،   )6( على  مرتفعة 

واإيجابية منخف�سة على )4( فقرات،  على )7( فقرات، 

فلذلك اأ�سارت النتائج اإىل اأن الجتاهات ب�سكل عام كانت 

ذلك  كان  ولرمبا  الدرا�سة،  جمالت  جميع  نحو  اإيجابية 

نتيجة مبا�سرة ل�ست�سعار الطالب باأهمية ا�ستخدام و�سائط 

التعلم الإلكرتوين يف التدري�س، ويتفق ذلك مع نتائج درا�سة 

)ال�سفياين،2009(  درا�سة  نتائج  ومع  )ال�سمري،2007( 

وكذلك مع نتائج درا�سة )الــردادي،2009( والتي اأ�سارت 

نحو  اإيجابية  كــانــت  العينة  اجتــاهــات  اأن  اإىل  جميعها 

التعليم  يف  الإلكرتوين  التعليم  واأ�ساليب  برامج  ا�ستخدام 

ودرجة الأهمية لذلك كانت عالية .

اجتاهات  من  مبا�سرة  تاأتي  النتيجة  هذه  فاإن  وبالتاأكيد 

بالعرو�س  التدري�س  لأ�سلوب  التجريبية  املجموعة  من  كل 

التقدميية والتجريبية الثانية لتجربة املعلم النا�سئ .

فــروقــًا يف  اأن هــنــاك  كــذلــك  الــدرا�ــســة  نتائج  واأظــهــرت 

التدري�س  لأ�سلوب  التجريبية  املجموعة  طالب  اجتاهات 

بني  الريا�سيات  نحو  التقدميية  الــعــرو�ــس  با�ستخدام 

التطبيقني القبلي والبعدي ل�سالح التطبيق البعدي، وتتفق 

)ال�سلمي،2009(  درا�سة  نتائج  مع  متاما  النتيجة  هذه 

ودرا�سة )الزهراين،2005( التي اأ�سارت اإىل وجود فروق 

نحو  التجريبية  املجموعة  يف  الطلبة  اجتــاهــات  يف  دالــة 

املادة بني التطبيق القبلي والبعدي وذلك ل�سالح التطبيق 

البعدي وعند جميع م�ستويات املقيا�س، وتتفق هذه النتائج 

ودرا�سة  ومـــويف،2003(  )�سابر  درا�سة  نتائج  مع  كذلك 

)زعرور،2003( والتي اأ�سارت اإىل اجتاهات اأكرث اإيجابية 

نتائج  البعدي، ومع  التطبيق  التجريبية يف  لدى املجموعة 

النتائج  كذلك  اأظــهــرت  التي  )�ــســالمــة،2001(  درا�ــســة 

ذاتها. 

واأظهرت نتائج الدرا�سة كذلك اأن هناك فروقًا يف اجتاهات 

نحو  النا�سئ  املعلم  لتجربة  التجريبية  املجموعة  طــالب 

التطبيق  ل�سالح  والبعدي  القبلي  التطبيقني  بني  الريا�سيات 

البعدي، ومل يتمكن الباحث من مقارنة هذه النتائج مع نتائج 

اأخـــرى، وذلــك لعدم وجــود درا�ــســات �سابقة ذات  درا�ــســات 

عالقة مبا�سرة - على حد علم الباحث - ُتعنى بهذا النوع من 

الأ�ساليب والتجارب.

اإىل  النتائج  اأ�ــســارت  فقد  الدرا�سة،  ملتغريات  بالن�سبة  اأمــا 

عدم وجود فروق دالة يف اجتاهات الطالب تبًعا ملتغرّي نتيجة 

تكون  وقد  ال�ستذكار.  يف  امل�ساعدة  الأول،  الدرا�سي  الف�سل 

هذه النتيجة طبيعية اإذا ما مّت اأخذ طبيعة املرحلة الدرا�سية 

من  ــه  اأّن الباحث  يــرى  حيث  العتبار،  يف  احلالية  للدرا�سة 

طالب  بني  املتغرّي  م�ستويات  يف  فــروق  تظهر  اأن  ال�سعوبة 

املرحلة البتدائية اإذا ما قورنت بطالب املراحل الأعلى .

ا يف عدم وجود فروق دالة اتفاق العينة  ولرمبا كان ال�سبب اأي�سً

الغري مق�سود يف ا�ستجاباتهم على كثري من فقرات املقيا�س.

كذلك  النتائج  ُتظهر  فلم  ال�ستذكار،  تكرار  متغرّي  يف  ــا  اأّم

ة  فروقًا عند م�ستويي الجتاهات نحو ال�ستذكار ونحو احل�سّ

وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت  بينما  ككل،  واملقيا�س  الدرا�سية 

فروق دالة يف اجتاهات الطالب نحو الريا�سيات بني التطبيق 

القبلي والبعدي ل�سالح البعدي عند م�ستوى الجتاهات نحو 

الطالب  ل�سالح  اإيجابية  اأكرث  النتائج  كانت  وقد  املدر�سة، 

النتائج  هذه  تكون  وقد  يومي.  �سبه  اأو  ا  يوميًّ يذاكرون  الذين 

اجتاهات  تكون  اأن  الأرجــح  من  حيث  كبري،  حد  اإىل  واقعية 

ا اأو �سبه يومي يف احل�سور  ورغبة الطالب الذين يذاكرون يوميًّ

املدر�سة اأكر من غريهم ممن يذاكرون يف نهاية الأ�سبوع اأو 

قبيل المتحانات .

تو�صي�ات ومقرتحات البحث

كيفية  يف  تدريبية  وبــرامــج  دورت  اإعــــداد  على  العمل   )1

التدري�س  عام يف  ب�سكل  الإلكرتونية  الو�سائط  من  ال�ستفادة 

خا�س،  ب�سكل  ذلك  يف  وبراجمه  الآيل  احلا�سب  وا�ستخدام 
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على اأن تكون تلك الدورات تطبيقية اأكرث منها نظرية، بحيث 

تت�سمن درو�سًا تطبيقية ي�ستفيد منها املتدربون وحتّقق الهدف 

املاأمول منها.

الرتبوية  لالأبحاث  والتعليم  الرتبية  وزارة  بنك يف  اإن�ساء   )2

والأ�ساليب  امليدانية  للتجارب  واآخــر  العمل،  واأوراق  العلمية 

والطرق احلديثة يف التدري�س يكون رافًدا للم�سرفني الرتبويني 

خمرجات  تقدمي  على  لهم  وُمعيًنا  �سواء  حد  على  واملعلمني 

الأبحاث  يف  لهم  ومرجًعا  جهة،  من  التعليمية  للعملية  اأف�سل 

والدرا�سات عند احلاجة من جهة اأخرى .

3( العمل على �سمولية عموم معلمي الوزارة بتلك الدورات من 

خالل خطة مرجمة ُم�سبًقا .

4( ت�سجيع املعلمني على ا�ستخدام التجارب الرتبوية التي من 

�ساأنها تنمية �سخ�سية الطالب ورفع م�ستوى الثقة لديه.

امليدان،  يف  والتعليمية  الرتبوية  امليدانية  التجارب  اإبراز   )5

معلمني  من  الــرتبــوي  املــيــدان  يف  للعاملني  الفر�سة  واإتــاحــة 

تلك  مــن  لال�ستفادة  اإدارة  واأعــ�ــســاء  تــربــويــني  وم�سرفني 

الإلكرتونية  املواقع  التجارب، وميكن حتقيق ذلك عن طريق 

الر�سمية واملنتديات وور�س العمل والن�سرات الرتبوية وغريها 

من اأ�ساليب تبادل اخلرات بينهم .

بتدريبهم  ُتعنى  املــدار�ــس  ملديري  ولــقــاءات  برامج  عقد   )6

لتحفيز  املدر�سة  يف  املالئمة  الــظــروف  لتهيئة  وتوجيههم 

يف  واحلديثة  الأ�سيلة  الأفكار  وتنفيذ  ــداع  الإب نحو  املعلمني 

التدري�س. 

7( تقدير النتاج الرتبوي والعلمي للمعلمني من اأبحاث تربوية 

وجتارب ميدانية وغريها، وذلك بتكرمي ومكافاأة اأ�سحابها .

لديهم  ممــن  اأو  املتميزين  املعلمني  اإعــفــاء  على  العمل   )8

الرتبوية  واملقرتحات  الروؤى  وتنفيذ  لطرح  العايل  ال�ستعداد 

اجلادة من الأعمال غري ال�سفّية كاملراقبة واملناوبة وح�س�س 

التاأمني واللجان وغريها كنوع من الت�سجيع والتحفيز .

مبهارات  الرتبويني  امل�سرفني  اإملــام  �سرورة  على  التاأكيد   )9

مّما  الإلكرتونية  الرتبوية  والتقنيات  احلا�سب  مع  التعامل 

ي�سمح بنقل خراتهم اإىل املعلمني .

اأ�سا�سّيات  على  واملعلمني  الرتبويني  امل�سرفني  تدريب   )10

للبيانات،مّما  الإح�سائي  التحليل  وبرنامج  العلمي،  البحث 

ي�سهم يف دعم جهود واأن�سطة الوزارة بالأبحاث واأوراق العمل 

الرتبوية العلمّية .

11( تنفيذ املزيد من الدرا�سات والأبحاث ذات العالقة ب�سكل 

عام، والدرا�سات والأبحاث التي تبحث يف التجارب والأ�ساليب 

احلديثة ب�سكل خا�س .

امل�صادر واملراج�ع 
التقدميية  العرو�س  ا�ستخدام  اأثــر   .)2006( حبيب  خليل  وفــاء  ابراهيم،  1ـ 

بوا�سطة احلا�سب الآيل يف تدري�س مقرر املكتبة يف التح�سيل الدرا�سي لطالبات 

كلية  من�سورة،  املقد�سة.ر�سالة ماج�ستري غري  بالعا�سمة  الثانوي  الأول  ال�سف 

الرتبية، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.

على  املزيج  التعلم  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأثر   .)2007( مفيد  مو�سى،  اأبو  2ـ 

حت�سيل طلبة الرتبية يف اجلامعة العربية املفتوحة يف مقرر التدري�س مب�ساعدة 

احلا�سوب واجتاهاتهم نحوها. اجلامعة العربية املفتوحة، فرع الأردن، عّمان، 

الأردن .

العرو�س  برنامج  ا�ستخدام  اأثر   .)2008( عبداهلل  حممد  اأ�سماء  الأحمد،  3ـ 

العلوم  مقرر  يف  الإبتدائي  ال�ساد�س  ال�سف  تلميذات  حت�سيل  على  التقدميية 

امللك  جامعة  الرتبية،  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  الريا�س.  مبدينة 
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�سعود .

5ـ احلذيفي، خالد فهد)2007(. اأثر ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين على م�ستوى 

تالميذ  لدى  العلوم  مادة  نحو  والجتاه  العقلية  والقدرات  الدرا�سي  التح�سيل 

املرحلة املتو�سطة. كلية الرتبية، جامعة امللك �سعود، الريا�س.

اأ�ساليب  بنماذج  التدري�س  اأثر   .)2004( علي  م�سطفى  خولة  احلرباوي،  6ـ 

الريا�سيات.  نحو  واجتاهاتهن  الإعدادية  املرحلة  طالبات  حت�سيل  يف  التعلم 

اأطروحة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة بغداد، العراق.

وامل�سرفني  املعلمني  اجتــاهــات   .)2009( �سليمان  عبداملنعم  الــــردادي،  7ـ 

يف  الريا�سيات  مادة  تدري�س  يف  اللكرتوين  التعليم  ا�ستخدام  نحو  الرتبويني 

اأم  جامعة  الرتبية،  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  املتو�سطة.  املرحلة 
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مـــوؤخـــرا الأ�ــســتــاذة �ــســديــقــة حممد 

اإبراهيم عبيد رئي�سة ق�سم التخطيط 

والتطوير  التدريب  ــاإدارة  ب والتطوير 

والعطاء  باخلرة  وغني  طويل  تربوي  م�سوار  بعد  املهني، 

ورئي�سة  ومديرة مدر�سة  ينقطع، معلمة  الذي مل  الرتبوي 

يف اإدارة التدريب. والأ�ستاذة �سديقة، بالإ�سافة اإىل كونها 

اأ�سحاب  من  كانت  فقد  ناجحة،  واإداريـــة  قديرة  تربوية 

الرتبوية  الكتابة  م�ساهمات عديدة يف جمال  ولها  القلم، 

والتطوير الرتبوي. ومبنا�سبة تقاعدها كان ل بد اأن نلتقيها 

لت�سليط ال�سوء على جوانب من م�سريتها الرتبوية:

اأ�صتاذة �صديقة، كيف كانت بداياتك الدرا�صية؟ 

در�صت  تخ�ص�ض  اأي  تخرجت؟ويف  مدر�صة  اأي  من 

يف املرحلة اجلامعية؟

] بداأت درا�ستي من مدر�سة الغربية البتدائية يف الرو�سة 

الثاين  ال�سف  حتى  فيها  درا�ستي  اأكملت  ثم  التمهيدي 

للبنات،  البتدائية  ال�سلمانية  مدر�سة  ثم  ومن  البتدائي 

اأما املرحلتان الإعدادية والثانوية فكانتا مبدر�سة احلورة 

الثانوية  للمرحلة  هي  وحاليًا  للبنات  الثانوية  الإعدادية 

فقط وكانت املرحلة الإعدادية من �سنتني درا�سيتني فقط.

املدر�سية  الإذاعــة  عن  م�سئولة  الثانوية  املرحلة  يف  وكنت 

في جميع محطاتي التربوية 
كان همي ا£ول عملية 

التعليم والتعلم..
أفخر أنني أسهمت في 

خدمة وطني من بوابة  
التربية والتعليم.

اأجراه: كمال الذيب

التربوية ا¯ستاذة صديقة عبيد ومشوارها التربوي:

تقاعدت

في جميع محطاتي التربوية 
كان همي ا£ول عملية 

أفخر أنني أسهمت في 
خدمة وطني من بوابة  

التربوية ا¯ستاذة صديقة عبيد ومشوارها التربوي:

1
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يوميًا يف طابور  وتقدميها  الرامج  اإعداد  ال�سباحية من 

ال�سباح مما �ساعدين على التمكن من اخلطابة بطالقة 

يف الأعمال امل�سرحية التي تقام باملدر�سة حيث كنت اأمثل 

مع زميالتي بع�س موؤلفات الكاتب الكبري توفيق احلكيم.

اأكملت درا�ستي باملعهد العايل للمعلمات يف تخ�س�س  ثم 

اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية وتوظفت كمعلمة يف العام 

الدرا�سي1972-1973يف مدر�سة الرفاع الغربي البتدائية 

الإعدادية للبنات. واأكملت درا�ستي اجلامعية بالنت�ساب يف 

جامعة بريوت العربية فح�سلت على البكالوريو�س يف اآداب 

مرور  بعد  در�ست  ثم  الإ�سالمية،  وال�سريعة  العربية  اللغة 

البحرين  بجامعة  الرتبية  العليا يف  الدرا�سات  دبلوم  عام 

عام 1980، وبعدها ر�سحت من قبل الوزارة لدرا�سة دبلوم 

الإدارة املدر�سية املنظم مع اجلامعة الأمريكية ببريوت وقد 

مت توفريه ملديري املدار�س يف البحرين اأواخر الثمانينات 

وكانت ت�سحح اإجابات المتحانات خارج البحرين.

الرتبية  وزارة  يف  العمل  يف  ذكرياتك  عن  وم��اذا 

اإدارة  اإىل  وو�صول  املدر�صة  من  ب��دءًا  والتعليم، 

التدريب والتطوير املهني؟

اأعماله ومن هذا  الذكريات هي تاريخ الإن�سان ت�سطر   [

والرتبية  العربية  للغة  كمعلمة  اأوًل  عملت  فاإنني  املنطلق 

الإعدادية   البتدائية  الغربي  الرفاع  مدر�سة  يف  الدينية 

عمران  بنت  مــرمي  مبدر�سة  ثــم  اأعــــوام،   3 ملــدة  للبنات 

البتدائية الإعدادية، ومنها اإىل مدر�سة زنوبيا الإعدادية، 

ترقيت  ثم  ومن  للبنات،  الثانوية  املحرق  مدر�سة  وبعدها 

اأ�سرفت  حيث  الثانوية  احلورة  مدر�سة  يف  اأوىل  كمدر�سة 

الثانوية  خولة  مدر�سة  اإىل  ومنها  معلمة،   15 على  فيها 

ترقيت كمديرة م�ساعدة ملدة عام درا�سي واحد، وبعدها 

للبنات ملدة  ترقيت مديرة ملدر�سة مدينة حمد الإعدادية 

اأعوام ومنها اإىل مدر�سة احلد الإعدادية الثانوية  خم�سة 

لق�سم  كرئي�سة  ترقيت  وبعدها  عــامــًا   15 ملــدة  للبنات 

التخطيط والتطوير باإدارة التدريب والتطوير املهني حتى 

تقاعدي.

يف  وتـــدرج  بالقليلة  لي�ست  وتنقالت  طويلة  م�سرية  هــي 

كل  يف  الأول  همي  كان  ولكن  اأ�سعدين،  الوظيفي  ال�سلم 

من  وكانت  واملعلم(  والتعلم)الطالب  التعليم  عملية  ذلك 

الذكريات اجلميلة يل حيث تعلمت طريقة ا�ستخدام برايل 

لتعليم املكفوفني اإذ دّر�ست ثالث طالبات مبدر�سة املحرق 

الثانوية للبنات وحققن النجاح يف درا�ستهن وهلل احلمد. 

كما دّر�ست العديد من الطالبات املوهوبات الالتي اأ�سبحن 

الآن طبيبات وممر�سات ومديرات اإدارات يف عدة وزارات 

باململكة .

-1998 الدرا�سي  بالعام  العلم  عيد  يف 

احلد  ــة  ــس مــدر� يف  ــكــرميــي  وت  1999

الإعدادية الثانوية للبنات كاأول مدر�سة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  لدن  من  متميزة 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمــري 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  عهد 

لرئي�س جمل�س الوزراء.
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اإن حتقيق مدر�سة احلد الإعدادية الثانوية الفوز باملركز 

الأول يف م�سابقة املدر�سة املتميزة للعام الدرا�سي 1998-

1999 وتكرميي يف عيد العلم من قبل �ساحب ال�سمو امللكي 

القائد  العهد نائب  اآل خليفة ويل  الأمري �سلمان بن حمد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، كان ذلك من 

اأجمل الذكريات التي كللت جهود الإداريات واملعلمات يف 

احلكيمة  قيادتنا  تقدير  واأكــدت  الت�سريف  بهذا  املدر�سة 

للعلم وجمالت التميز فيه.

ما هي املحطات الكربى التي اأ�صهمِت فيها خالل فرتة 

خالل  عا�صرِتها  التي  التحولت  هي  وما  عملك؟ 

العقود الأربعة التي م�صت يف ال�صلك التعليمي؟

اختياري  مت  الإعــداديــة  للمرحلة  معلمة  كنت  اأن  منذ   [

الثاين  لل�سف  الدينية  الرتبية  كتاب  تاأليف  يف  للم�ساركة 

حتى  لتدري�سه  اعتماده  ومت  كبار  اأ�ساتذة  مع  الإعـــدادي 

الت�سعينيات، وخالل تلك الفرتة وحتى انتهاء مدة خدمتي 

التي  الرتبوية  املوؤمترات  يف  بفاعلية  اأ�سارك  كنت  فاإنني 

اإدارة  اأو  الأوراق  تقدمي  اأو  تنظيم  يف  �سواء  �سنويًا  تقام 

اجلل�سات، و�ساركت اأي�سًا يف اإعداد اإحدى الأوراق العلمية 

مدر�سة  ويف  املــوؤمتــرات.  لأحــد  ومتهينه  باملعلم  اخلا�سة 

يف  ومدر�ساتي  �ساهمت  للبنات  الثانوية  الإعدادية  احلد 

جمدة  وكانت  �سمعية  اإعاقة  ذات  الطالبات  اإحدى  تعليم 

ون�سيطة وحققت النجاح مب�ستوى جيد اأ�سعدنا جميعًا.

حني  والفخر  بال�سعادة  اأ�سعر  كنت  كمديرة  عملي  ويف 

لوظيفة  للرتقية  يتقدمن  الالتي  معلماتي  اإحــدى  ترتقى 

املعلمات  من  العديد  بتاأهيل  قمت  حيث  م�ساعدة  مديرة 

والإداريــات يف الإدارة املدر�سية وفق خطة مدرو�سة متت 

منهن  مربية  كل  ا�ستحقت  وبجهودهن  ترقيتهن  بعدها 

املراحل  خمتلف  يف  مديرات  الآن  وهن  بجدارة  الرتقية 

بــاإدارة  رئي�سة  ترقيتي  مت  يــنــايــر2005م  ويف  التعليمية. 

التدريب والتطوير املهني بق�سم التخطيط والتطوير �ساركت 

وفريق عمل بدءًا من مدير الإدارة الأ�ستاذ غازي ال�سكر 

وعدد من الخت�سا�سيني الأكفاء بالإدارة حيث مت تطبيق 

تنفيذ  متطلبات 

الوظائف  كــــادر 

التعليمية يف عام 

بال�سراكة   2008

عاملية  جهات  مع 

البحرين  وكــلــيــة 

الإقليمية  الور�سات  من  العديد  يف  و�ساركت  للمعلمني. 

اخلا�سة مبناق�سة اإعداد وتدريب املعلم وقدمت فيها عدة 

اأعددنا مع فريق  اأوراق مب�ساركة مع زمالء تربويني، كما 

يف  تن�سب  وتقارير  واملطويات  والكتيبات  الوثائق  ق�سمي 

توجيه �سلوك املعلم نحو التعليم الأف�سل وتزيد من ثقافته 

حول  خا�س  كتاب  اإعــداد  يف  امل�ساركة  جانب  اإىل  املهنية 

الرتبية  وزارة  يف  اأقيمت  التي  الرتبوية  املوؤمترات  تاريخ 

والتعليم.

ال�سلك  يف  عملي  خــالل  عا�سرتها  التي  الــتــحــولت  اأمــا 

والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة  اأن  يف  تتجلى  فهي  التعليمي 

العاملية  اخلــرات  من  جمــاًل  يرتكوا  مل  فيها  وامل�سئولني 

الناجحة اإل ومت درا�ستها والأخذ بالأف�سل والأجود منها، 

الأطفال  ريا�س  رعاية  من  تبداأ  كثرية  احلقيقة  يف  وهي 

�سواء  متابعة اجلامعات  وحتى  البتدائية  املرحلة  وتطوير 

اخلا�سة.  اأو  احلكومية  واجلامعات  املدار�س  م�ستوى  على 

تطوير  من  ب�سغف  عا�سرناه  بالإجنازات  مليء  تاريخ  اإنه 

التعلم  واأنظمة  والتعلم  التعليم  وا�سرتاجتيات  املناهج  يف 

التعليمية  الأق�سام  كانت  الثانوية حيث  املرحلة  خا�سة يف 

اإىل  فيها  التعليم  حتول  ثم  والتجاري(  والأدبــي  )العلمي 

امل�سارات  توحيد  اإىل  ومنها  املعتمدة  ال�ساعات  نظام 

وخاللها مت التوجه بالوزارة لتح�سني اأداء املدار�س وتنفيذ 

مبادرات التعليم والتطوير التي مت اعتمادها �سمن اخلطة 

الإ�سرتاجتية للوزارة واململكة. لقد عا�سرت نه�سة التعليم 

بعد  فيها  نتدرب  كنا  التي  التدريبية  الــرامــج  يف  �سواء 

الدوام اأو التي قمت بتدريبها للمديرين امل�ساعدين �سباحًا 

يف اإدارة التدريب والتطوير املهني عندما كنت مديرة كنت 

الفكرية  مداركهم  وتو�سيع  الإدارية  قدراتهم  لبناء  اأ�سعى 

والإن�سانية بطريقة تربوية دبلوما�سية ليكونوا اأكرث فاعلية 

وتطبيق  للمعلمني  رحبة  �سدورهم  وتكون  عملهم  اأداء  يف 

نظام املدر�سة كوحدة تربوية اأ�سا�سية يف تلك الفرتة.

كان؟  البحرين...كيف  مملكة  يف  البنات  تعليم 

وكيف تطور على مدار ال�صنني؟

تعليم  اإن   [

ــــذي  الـــبـــنـــات ال

لي�س  ــه  ــرت عــا�ــس

البعيدة  باحلقبة 

ــدمــا  ــن جـــــــدًا فــع

يف  التعليم  بــداأت 
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أسهمت في  تأليف الكتب المدرسية 
وفي  تقديم أوراق علمية في 

المؤتمرات التربوية المتخصصة
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املدر�سة الغريبة للبنات كانت البنت يف مملكة البحرين يف 

تعلمها �سمن مناهج الوزارة متوازية مع تعليم الأولد ولكن 

التجاري  التعليم  متوافرًا  يكن  فلم  التخ�س�سات  اختلفت 

توافرت  الدرا�سية  املقررات  نظام  يف  ولكن  وال�سناعي 

باملواد الختيارية تعلم مقرر الإلكرتونيات للبنات ومقرر 

للتعلم  ذلــك  قبل  املجال  وفتح  لــالأولد  الأ�سرية  الرتبية 

ال�سحية... العلوم  كلية  يف  والتمري�س  للبنات  التجاري 

اإننا يف وطن حتر�س قيادته احلكيمة على تطوير التعليم 

الأطر  الرتبوية وفق  التوجهات  وانعك�س ذلك على تطبيق 

العمل  �سوق  واحتياجات  للتعليم و�سمن متطلبات  العاملية 

متطلبات  وتلبية  اجلـــودة  �سمان  هيئة  تو�سيات  ووفــق 

احلكومة  م�ستوى  على  وم�ستحدثاته  احلــديــث  الع�سر 

املعلم  دافعية  قوة  التطوير  اأ�سا�س  كان  لقد  الإلكرتونية. 

اإميانهم  النابعة من  الذاتية  بالرقابة  والإح�سا�س  واملتعلم 

الأهداف  حتقق  التي  والعزمية  القوة  تلك  العلم،  بر�سالة 

والأمنيات وتعلو بها همم الأوطان.

وما  ؟  البحرين  يف  التعليم  م�صتقبل  ترين  كيف 

املطلوب ليكون التعليم اأف�صل وجودته اأكيدة؟

] توؤكد جميع املحافل الدولية واملوؤمترات العاملية وغريها 

على اأن مملكة البحرين متقدمة يف اأ�ساليب تطوير التعليم 

والتعلم على م�ستوى التعليم العام اأو على م�ستوى التعليم 

امل�ستمر خارج اإطار املدار�س. ولكن املطلوب كوادر ب�سرية 

تعرف قيمة العطاء يف الوطن 

�ــســواء مــن جــانــب املــعــلــم اأو 

الرتبوية  اإن اخلطط  املتعلم، 

والتعليم  ــة  ــي ــرتب ال لــــــوزارة 

وا�سرتاتيجياتها التي ي�سرف 

والتعليم  الرتبية  وزير  عليها 

ـــن علي  ب مـــاجـــد  الـــدكـــتـــور 

معه  واملــ�ــســئــولــون  النعيمي 

للنهو�س  ــدف  ــه ت جــمــيــعــهــا 

والتطويري  التنموي  بالفكر 

خمتلف  يف  املتعلمني  لكافة 

التحديات  لتعدي  املــجــالت 

يف  العالية  الكفاءة  وحتقيق 

ــتــاجــيــة ممــا يــوؤكــد دور  الإن

دافعيتهم  تكون  لأن  ــراد  الأف

اأكــــرث لــلــعــطــاء الأكـــادميـــي، 

الوزارة  ت�ستفيد  اأن  واأمتنى 

من اخلرات التي بناها الوطن على مدى �سنوات تطوير 

التعليم يف مملكة البحرين .

هل من كلمة اأخرية؟

والتطوير  التدريب  واإدارة  الوزارة  يف  امل�سوؤولني  اأ�سكر   [

املهني وعلى راأ�سهم وزير الرتبية والتعليم الدكتور ماجد 

بن علي النعيمي على م�ساندتهم يل وت�سجيعي يف م�سرية 

العطاء الرتبوي ال�سادقة على مدى اأربعني عامًا، واأمتنى 

من اهلل تعاىل العلي القدير اأن ي�سهل يل بعملي طريقًا اإىل 

اجلنة.. حقًا اإنه الإح�سا�س بنهاية املطاف الرتبوي ل�سيل 

هذا  يف  والتدريب  التعليم  اأحــب  قلب  من  بعطاء  متدفق 

الوطن الغايل...

والتعليم  الرتبية  وزيــر  �سعادة  نهايته  يف  �سرفني  والــذي 

بنت  لولوة  ال�سيخة  �سرفتني  مكتبه.كما  مقر  بالتكرمي يف 

والإ�سراف  للمناهج  امل�ساعد  الوكيل  خليفة  اآل  دعيج 

للموارد  امل�ساعد  الوكيل  والأ�ستاذ ح�سن �سليبيخ  الرتبوي 

ومنت�سبو  املهني  والتطوير  التدريب  اإدارة  ومدير  الب�سرية 

ف�سيلة  عك�س  ـــالإدارة  ب بهيج  حفل  يف  بتكرميي  الإدارة 

اخللق الإن�ساين الواعي بقيمة العمل املخل�س يف الوزارة. 

كما واأ�سكر كل من اأر�سل يل ر�سائل �سكر وتقدير وبالأخ�س 

الأ�ستاذ نا�سر ال�سيخ الوكيل امل�ساعد للتعليم العام والفني 

..جزاهم جميعًا وكل امل�سوؤلني كل اخلري.
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تكرمي اأ. �سديقة عبيد بعد انتهاء مدة خدمتها من قبل �سعادة وزير الرتبية والتعليم

الدكتور ماجد بن علي النعيمي يف 2012/12/26.
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على  جهرمي  اأحمد  نيلوفر  الدكتورة  الزميلة  ح�صلت 

)اإر�صاد  الزراعية  العلوم  يف  الفل�صفة  دكتوراه  درجة 

زراعي( من كلية الزراعة بجامعة القاهرة بجمهورية 

اأحمد  خمتار  عماد  الدكتور  باإ�صراف  العربية،  م�صر 

ال�صافعي اأ�صتاذ الإر�صاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة 

اأ�صتاذ  جمد  ح�صن  ح�صن  زينب  والدكتورة  القاهرة، 

الإر�صاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة. 

ملخ�ض الر�صالة:

تعد املعرفة اأ�سا�س تكوين �سلوك الإن�سان، فهي املتحكمة يف جميع 

ما ميار�سه من اأعمال واأن�سطة، ويتحدد امل�ستوى املعريف لالأفراد 

املجال  لديهم من معلومات يف هذا  يف جمال معني يف �سوء ما 

دور  ياأتي  وهنا  املعرفية.  م�ستوياتهم  يف  الأفــراد  لتباين  نظرا 

الإر�ساد الزراعي الذي ميثل حلقة الو�سل بني م�سادر املعلومات 

معاونة  على  قــادر  الــزراعــي  فالإر�ساد  وامل�ستهدفني،  املختلفة 

الأفراد واجلماعات على فهم عالقتهم ببيئتهم من جميع الأبعاد، 

وامل�سكالت  البيئة  نحو  العايل  واحل�س  الوعي  اكت�ساب  وعلى 

اتخاذ اخلطوات  امل�ستويات، مبا ي�سمن  بها على كافة  املرتبطة 

املنا�سبة حلمايتها و�سيانتها، وحل م�سكالتها، من خالل تكوين 

املعرفة واملهارات والجتاهات الالزمة لذلك. فاإحدى م�سئوليات 

واملحافظة  الطبيعية،  املــوارد  �سيانة  الإر�سادي  العمل  ووظائف 

عليها، وال�ستغالل احلكيم لها وتنميتها لال�ستفادة منها ب�سكل 

�سليم، و�سمان ا�ستمرارها، وذلك من خالل حتقيق ال�سبل التي 

املائية،  املــوارد  و�سيانة  الرتبة،  تعرية  منع  اأو  تقليل  على  تعمل 

والأنواع النباتية واحليوانية املهددة بالنقرا�س، واملحافظة على 

جمال الطبيعة يف الوقت احلا�سر ولالأجيال القادمة. 

ويف هذا الإطار فاإن حتديد امل�ستوى املعريف للعاملني الزراعيني 

خطوة �سرورية للنهو�س بالرامج واخلدمات الإر�سادية املقدمة، 

خا�سة فيما يتعلق باملحافظة على النباتات الرية، للتعرف على 

اأهمية  الأكــرث  النباتات  على  بالرتكيز  الرية،  النباتات  ــواع  اأن

وال�ستفادة  وحمايتها  عليها  للمحافظة  لالنقرا�س  واملعر�سة 

منها، خا�سة واأن الدول النامية اأكرث تعر�سا لآثار تدهور النظم 

بدرجة  تعتمد  لأنها  الطبيعية،  املــوارد  ا�ستخدام  و�سوء  البيئية، 

الأر�سية  املــوارد  وخا�سة  الطبيعية  مواردها  قاعدة  على  كبرية 

غري  الإنــ�ــســاين  تدخل  �سكل  حيث  التنمية،  عملية  يف  واملائية 

اإىل  اأدى  مما  متعددة،  م�سكالت  البيئية  الأنظمة  يف  العقالين 

ا�ستنزاف موارد البيئة والإخالل بتوازن البيئة الطبيعية.

من  كثري  تال�سى  مــن  تعاين  الـــدول  كباقي  البحرين  ومملكة   

على  احلفاظ  بــات  لــذا  اأنواعها،  وانح�سار  الطبيعية،  البيئات 

املحلية  البيئة  ن�ساأت يف  التي  النباتية  الرية  الأنــواع  جمموعات 

1

الدكتورة نيلوفر جهرمي والمستوى المعرفي 
للعاملين الزراعيين في مجال المحافظة على 

النباتات البرية في مملكة البحرين
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املناخ  تقلبات  وحتملت  الرية،  احلياة  اأنواع  ومع  معها  وتاأقلمت 

املوارد  هــذه  على  للمحافظة  ملحة  �سرورة  ال�سنني  اآلف  عر 

النباتات  ا�ستعمال  باأن  �سك  ول  والنقرا�س.  التدهور  من خطر 

الرية التي تنمو عفويا يف الطبيعة �سي�سهم ب�سكل فعال يف خف�س 

كميات املياه امل�ستخدمة يف الري، ويحافظ يف الوقت نف�سه على 

الأنواع  بع�س  حتمله  ملا  اإ�سافة  الندثار،  خطر  من  الأنــواع  هذه 

الرية  النباتات  ا�ستخدمت  فقد  كبرية.  اقت�سادية  قيمة  من 

منذ القدم يف مملكة البحرين كغذاء وكدواء، وارتبطت بعادات 

وموروثات �سعبية للتداوي بالأع�ساب لعالج الكثري من الأمرا�س 

كالريقان، واللتهابات، واجلروح...الخ. كما دخلت يف الكثري من 

ال�سناعات ك�سناعة احل�سري، ال�سالل، العطور،....الخ. اإ�سافة 

واأي�سا كدواء لعالج  للحيوانات،  النباتات كعلف  تلك  ل�ستخدام 

الأمرا�س اخلا�سة بهم.

الرية  النباتات  مينح  مل  العلمي  البحث  اأن  يت�سح  �سبق  ومما 

ــاك قــلــة يف الـــدرا�ـــســـات اخلــا�ــســة عن  ــن ــًا، وه اهــتــمــامــا كــافــي

والقت�سادية  البيئية  اأهميتها  رغم  البحرينية،  الرية  النباتات 

املعريف  امل�ستوى  لتحديد  الدرا�سة  لذا جاءت هذه  والجتماعية. 

الرية  النباتات  على  املحافظة  جمــال  يف  الزراعيني  للعاملني 

مبملكة البحرين.

وتهدف هذه الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف البحثية الآتية:

 التعرف على خ�سائ�س العاملني الزراعيني مبملكة البحرين.

جمال  يف  الزراعيني  للعاملني  املعريف  امل�ستوى  على  التعرف   

املحافظة على النباتات الرية مبملكة البحرين.

للعاملني  املعريف  للم�ستوى  الكلية  الدرجة  بني  العالقة  حتديد   

مبملكة  الــريــة  النباتات  على  املحافظة  جمــال  يف  الــزراعــيــني 

والن�ساأة،  واجلن�س،  ال�سن،  الآتية:  خ�سائ�سهم  وبني  البحرين 

واحلالة التعليمية، ودرا�سة مقررات عن النباتات الرية، ومزاولة 

وعدد  الرية،  بالنباتات  املــزروعــة  وامل�ساحة  الــزراعــي،  العمل 

�سنوات العمل الزراعي، والرغبة يف زيادة املعارف عن النباتات 

الرية، وح�سور دورات تدريبية متخ�س�سة عن النباتات الرية، 

الدورات  ومدة  الرية،  النباتات  عن  التدريبية  الــدورات  وعدد 

التدريبية عن النباتات الرية، وال�ستفادة من الدورات التدريبية 

عن النباتات الرية، وزيارة الأماكن بهدف له عالقة بالنباتات 

الرية، وم�سادر املعلومات عن النباتات الرية. 

جمال  يف  الــزراعــيــني  العاملني  م�سكالت  اأهــم  على  التعرف   

املــحــافــظــة عــلــى الــنــبــاتــات الــريــة ومــقــرتحــاتــهــم حلــل هذه 

امل�سكالت.

الرية  النباتات  على  باملحافظة  املعنية  على اجلهات  التعرف   

ومقرتحات  بها،  تقوم  التي  الأن�سطة  ــم  واأه البحرين  مبملكة 

العاملني الزراعيني لتح�سني دور تلك اجلهات.

جمتمع  ومتثل  البحرين،  مملكة  يف  الــدرا�ــســة  هــذه  اإجـــراء  مت 

على  املحافظة  الزراعيني يف جمال  العاملني  الدرا�سة يف جميع 

عامل،   800 عددهم  والبالغ  البحرين  مبملكة  الرية  النباتات 

واختريت منهم عينة ع�سوائية بن�سبة 20%، فبلغ حجمها )160( 

عاماًل زراعيًا يف جمال املحافظة على النباتات الرية. 

ذات  اجلهات  من  الزراعيني  العاملني  من  البيانات  جمع  ومت 

البلديات  �سئون  وزارة   )1( وهــي:  الدرا�سة  مبو�سوع  ال�سلة 

والتخطيط العمراين)متمثلة ب�سئون الزراعة، والبلديات اخلم�س 

مبحافظات باململكة(، )2( الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية 

وزارة  العرين(، )3(  الفطرية)متمثلة مبحمية  واحلياة  والبيئة 

الزراعي(،  والإر�ساد  احلدائق  بق�سم  )متمثلة  التعليم  الرتبية 

واملوؤ�س�سات  امل�ساتل  باأ�سحاب  املزارعني)متمثلة  بع�س   )4(

الزراعية اخلا�سة(. 

مت جمع البيانات خالل الفرتة من يوليو اإىل اأكتوبر لعام 2011م 

عن طريق املقابلة ال�سخ�سية با�ستخدام ا�ستمارة ا�ستبيان اأعدت 

لتحقيق اأهداف الدرا�سة. وقد مت اختبار هذه ال�ستمارة مبدئيا 

يف  الب�سيطة  التعديالت  بع�س  اإجــراء  ومت  )10مبحوثني(،  على 

ا�ستمارة ال�ستبيان، لت�سبح يف �سورتها النهائية جلمع البيانات 

والن�سب  بالتكرارات،  العر�س اجلدويل  ا�ستخدام  ومت  النهائية، 

املعياري،  والنــحــراف  احل�سابي،  واملتو�سط  واملـــدى،  املئوية، 

ومعامل الرتباط الب�سيط لير�سون، واختبار مربع كاي،  وحزمة 

هذه  نتائج  وحتليل  لعر�س   )SPSS( الإح�سائي  الــرنــامــج 

الدرا�سة.

ومتثلت اأهم نتائج الدرا�سة فيما ياأتي:

فيما يتعلق بالتعرف على خ�سائ�س العاملني الزراعيني، مبملكة 

البحرين ات�سح اأن: 

بن�سبة  مبحوثا   78 الزراعيني  العاملني  ن�سف  من  يقرب  ما   

48،75%، يقعون يف فئة متو�سطي ال�سن 38-51 �سنة.

بن�سبة  مبحوثا   153 الزراعيني،  للعاملني  العظمى  الغالبية   

95،62%، من الذكور.

 غالبية العاملني الزراعيني، 130 مبحوثا بن�سبة 81،25%، من 

القرية.

موؤهل  على  حا�سلني  الــزراعــيــني  العاملني  ن�سف  مــن  اأكــرث   

)الثانوية وحتى املاج�ستري(، 88 مبحوثًا بن�سبة %55.

بن�سبة  مبحوثا   150 الزراعيني،  للعاملني  العظمى  الغالبية   

93،75%، مل يدر�سون مقررات عن النباتات الرية خالل املراحل 

التعليمية املختلفة.
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بن�سبة  مبحوثا   158 الزراعيني،  للعاملني  العظمى  الغالبية   

98،75%، يزاولون العمل الزراعي.

توجد   ،%70 بن�سبة  مبحوثا   112 الزراعيني،  العاملني  غالبية   

لديهم م�ساحة مزروعة بالنباتات الرية مبنطقة عملهم.

 غالبية العاملني الزراعيني، 126 مبحوثا بن�سبة 78،75%، ذوو 

عدد �سنوات عمل زراعي متو�سط 8-30 �سنة. 

 الغالبية العظمى للعاملني الزراعيني 152 مبحوثا بن�سبة %95 

لديهم الرغبة يف زيادة معارفهم عن النباتات الرية.

بن�سبة  مبحوثا   155 الزراعيني،  للعاملني  العظمى  الغالبية   

النباتات  96،88%، مل يح�سروا دورات تدريبية متخ�س�سة عن 

الرية.

الرية منخف�سة  النباتات  التدريبية عن  الــدورات  ومدة   عدد 

اإىل متو�سطة وغالبية العاملني الزراعيني الذين ح�سروا الدورات 

ا�ستفادتهم منخف�سة.

 اأكرث من ن�سف العاملني الزراعيني، 87 مبحوثا بن�سبة %54،38، 

ل يزورون الأماكن بهدف له عالقة بالنباتات الرية.

بن�سبة  مبحوثا   78 الزراعيني،  العاملني  ن�سف  من  يقرب  ما   

املعلومات  مل�سادر  درجــة   20-1 منخف�س  تعر�سهم   ،%50،98

املعلومات  با�ستخدام م�سادر  يتعلق  وفيما  الرية،  النباتات  عن 

امل�سادر  اأن  النتائج  اأظهرت  فقد  الزراعيني،  العاملني  قبل  من 

املزارعون  ا�ستخداما:  امل�سادر  اأكرث  من  كانت  الآتية  اخلم�سة 

119 تكرارا بن�سبة 6،26%، ويليه الزمالء يف العمل 107 تكرارات 

بن�سبة  تكرارات   104 الزراعي  الأخ�سائي  ويليه  بن�سبة %5،63، 

5،47% واملر�سد الزراعي 100 تكرار بن�سبة 5،26%، ثم الن�سرات 

الإر�سادية 98 تكرارا بن�سبة %5،16.

جمال  يف  الــزراعــيــني  للعاملني  املــعــريف  بامل�ستوى  يتعلق  فيما 

املحافظة على النباتات الرية مبملكة البحرين ات�سح الآتي:

النباتات  على  باملحافظة  الهتمام  �سوؤال  الأوىل  املرتبة  يف  جاء 

الرية، حيث تبني اأن 127 مبحوثا بن�سبة 79،38% يعرفون ا-3 

اأ�سباب، وكان 28 مبحوثا بن�سبة 17،50% يعرفون 4-6 اأ�سباب، 

فاأكرث،  اأ�سباب   7 يعرف   %0،62 بن�سبة  فقط  واحــد  ومبحوث 

بينما كان 4 مبحوثني بن�سبة 2،50% ل يعرفون اأ�سباب الهتمام 

باملحافظة على النباتات الرية البحرينية.

بينما كان يف املرتبة الثانية ال�سوؤال املتعلق بطرق تكاثر النباتات 

يعرفون   %70،63 بن�سبة  مبحوثا   113 اأن  تبني  حيث  الــريــة، 

طريقة واحدة للتكاثر، وكان 38 مبحوثا بن�سبة 23،75% يعرفون 

طريقتني للتكاثر، وان 5 مبحوثني بن�سبة 3،12 % يعرفون ثالث 

يعرفون  ل   %2،50 بن�سبة  مبحوثني   4 كان  بينما  للتكاثر،  طرق 

طرق تكاثر النباتات الرية.

البحرين  مبملكة  الرية  النباتات  بع�س  باأ�سماء  املتعلق  والبند 

94 مبحوثا بن�سبة 58،75 %  اأن  جاء باملرتبة الثالثة، حيث تبني 

 48 واأان  البحرينية،  الرية  النباتات  من  اأ�سماء   5-1 يعرفون 

مبحوثا   12 بينما  اأ�سماء،   10-6 يعرفون   %30 بن�سبة  مبحوثا 

الرية  النباتات  من  فاأكرث  ا�سمًا   11 يعرفون   %7،50 بن�سبة 

البحرينية، بينما كان 6 مبحوثني بن�سبة 3،75% ل يعرفون اأ�سماء 

بع�س النباتات الرية مبملكة البحرين.

الرابعة،  باملرتبة  جاء  فقد  الرية  النباتات  منو  فرتات  بند  اأما 

حيث تبني اأن 30 مبحوثا بن�سبة 18،75% ذوو معرفة بفرتة منو 

بن�سبة 72،50% ذوو معرفة بفرتتني  116 مبحوثا  بينما  واحدة، 

14 مبحوثًا بن�سبة 8،75% ل يعرفون فرتات منو  منو، بينما كان 

النباتات الرية.

اخلام�سة،  باملرتبة  جاء  الرية  للنباتات  الطبيعية  البيئات  وبند 

طبيعية  بيئة  يعرفون   %45،62 بن�سبة  مبحوثًا   73 اأن  تبني  حيث 

بيئتني  يــعــرفــون   %34،38 بن�سبة  مبحوث   55 وكـــان  واحــــدة، 

13 مبحوثا بن�سبة 8،12% يعرفون ثالث بيئات  طبيعيتني، بينما 

بالبيئات  معرفة  ذوو   %1،88 بن�سبة  فقط  مبحوثني  و3  طبيعية، 

يعرفون  ل   %10 بن�سبة  مبحوثًا   16 كان  بينما  الأربــع،  الطبيعية 

البيئات الطبيعية للنباتات الرية البحرينية.

بينما جاء بند تعريف النباتات الرية والذي يتكون من جزئني 

باملرتبة ال�ساد�سة، حيث تبني اأن 134 مبحوثا بن�سبة 83،75% ذوو 

معرفة بجزء واحد من تعريف النباتات الرية، وكان 8 مبحوثني 

الرية،  النباتات  تعريف  من  بجزئني  معرفة  ذوي   %5 بن�سبة 

بينما كان 18 مبحوثًا بن�سبة 11،25% ل يعرفون تعريف النباتات 

الرية.

وجاء باملرتبة ال�سابعة بند عدد الأنواع، حيث تبني اأن 94 مبحوثا 

نحو 58،75% ذوو معرفة باأن عدد الأنواع 1-100 نوع، وكان 20 

-101 مبحوثا بن�سبة 12،50% ذوي معرفة باأن عدد الأنواع من 

299 نوعًا، بينما كان 22 مبحوثًا بن�سبة 13،75% ذوي معرفة باأن 

عدد الأنواع 300 نوع فاأكرث، بينما كان 24 مبحوث بن�سبة 15% ل 

يعرفون عدد اأنواع النباتات الرية البحرينية.

بينما البند املتعلق بتاأقلم النباتات الرية مع البيئة جاء باملرتبة 

تاأقلم  يعرفون   %85 بن�سبة  مبحوثا   136 اأن  تبني  حيث  الثامنة، 

15% ل  24 مبحوثًا بن�سبة  النباتات الرية مع البيئة، بينما كان 

يعرفون تاأقلم النباتات الرية مع البيئة.

وكان بند تدهور النباتات الرية باملرتبة التا�سعة، حيث تبني اأن 

135 مبحوثا بن�سبة 84،38% يعرفون اأهم اأ�سباب تدهور النباتات 

الرية، بينما كان 25 مبحوثًا بن�سبة 15،62% ل يعرفون اأ�سباب 

تدهور النباتات الرية البحرينية.
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العا�سرة،  باملرتبة  الرية  النباتات  ا�ستخدام  بند  كــان  بينما 

حيث تبني اأن 95 مبحوثا بن�سبة 59،38% ذوو معرفة با�ستخدام 

النباتات الرية، بينما كان 65 مبحوثًا بن�سبة 40،62% ل يعرفون 

ا�ستخدام النباتات الرية.

يف  الرية  النباتات  وجــود  بند  ع�سرة  احلــاديــة  باملرتبة  وجــاء 

بن�سبة  مبحوثا   55 اأن  تبني  حيث  حاليا،  وجودها  وقل  املا�سي 

 % بن�سبة 11،25  18 مبحوثا  واأن  واحدًا،  نوعًا  يعرفون   %34،37

يعرفون ثالثة  بن�سبة 4،38 %  7 مبحوثني  بينما  نوعان،  يعرفون 

وجود  يعرفون عن  ل   %50 بن�سبة  مبحوث   80 كان  بينما  اأنــواع، 

النباتات الرية يف املا�سي وقل وجودها حاليا.

وكان باملرتبة الثانية ع�سرة بند جمع النباتات الرية، حيث تبني 

اأن 66 مبحوثا بن�سبة 41،25% ذوو معرفة بجمع النباتات الرية، 

النباتات  يعرفون جمع  بن�سبة 58،75% ل  94 مبحوثًا  بينما كان 

الرية.

بينما جاء باملرتبة الثالثة ع�سرة بند زراعة النباتات الرية، حيث 

تبني اأن 37 مبحوثا بن�سبة 23،12% ذوو معرفة بزراعة النباتات 

الرية، بينما كان 123 مبحوثًا بن�سبة 76،88% ل يعرفون زراعة 

النباتات الرية.

وكان بند اإكثار النباتات الرية باملرتبة الرابعة ع�سرة، حيث تبني 

اأن 31 مبحوثا بن�سبة 19،38% ذوو معرفة باإكثار النباتات الرية، 

بينما كان 129 مبحوثًا بن�سبة 80،62% ل يعرفون اإكثار النباتات 

الرية.

وجاء باملرتبة اخلام�سة ع�سرة بند ت�سويق النباتات الرية، حيث 

تبني اأن 25 مبحوثا بن�سبة15،62% ذوو معرفة بت�سويق النباتات 

الرية، بينما كان 135 مبحوثًا بن�سبة 84،38% ل يعرفون ت�سويق 

النباتات الرية.

فيما يتعلق بالعالقة بني الدرجة الكلية للم�ستوى املعريف للعاملني 

مبملكة  الــريــة  النباتات  على  املحافظة  جمــال  يف  الــزراعــيــني 

البحرين وبني املتغريات امل�ستقلة املدرو�سة، ات�سح وجود عالقة 

معنوية عند م�ستوى )0،01( بني الدرجة الكلية للم�ستوى املعريف 

للعاملني الزراعيني وبني كل من املتغريات الآتية: اجلن�س، واحلالة 

تدريبية  دورات  وح�سور  الــزراعــي،  العمل  ومــزاولــة  التعليمية، 

متخ�س�سة عن النباتات الرية، وعدد الدورات التدريبية، ومدة 

وعند  التدريبية.  الــدورات  من  وال�ستفادة  التدريبية،  الــدورات 

للعاملني  املعريف  للم�ستوى  الكلية  الدرجة  بني   )0،05( م�ستوى 

الزراعيني وبني كل من املتغريات الآتية: الن�ساأة، ودرا�سة مقررات 

عن النباتات الرية، والرغبة يف زيادة املعارف عن تلك النباتات، 

عالقة  توجد  ل  بينما  الرية،  النباتات  عن  املعلومات  وم�سادر 

الزراعيني  للعاملني  املعريف  للم�ستوى  الكلية  الدرجة  معنوية بني 

وبني املتغريات الأخرى. 

الزراعيني يف  العاملني  م�سكالت  اأهم  على  بالتعرف  يتعلق  فيما 

هذه  حلل  ومقرتحاتهم  الرية  النباتات  على  املحافظة  جمال 

للمحافظة  م�سكالت  )ع�سر(  وجود  النتائج  اأظهرت  امل�سكالت، 

العاملني  راأي  ح�سب  البحرين  مبملكة  الــريــة  النباتات  على 

الزراعيني، ومن اأكرث تلك امل�سكالت تكرارا كانت م�سكلة التو�سع 

العمراين على ح�ساب الأنواع حيث كانت بن�سبة 26،06%، تليها 

م�سكلة قلة الوعي واملعرفة والهتمام من قبل الأفراد وامل�سئولني 

م�سكلة  بينما جاءت   .%25،70 بن�سبة  كانت  التي  النباتات  بتلك 

النباتات الرية  اأو تكاثر  الت�سجيع على زراعة  اأو  عدم الهتمام 

بن�سبة 10،21% من بني م�سكالت املحافظة على النباتات الرية. 

وفيما يتعلق باحللول التي اقرتحها العاملون الزراعيون مل�سكالت 

املحافظة على النباتات الرية مبملكة البحرين، اأظهرت النتائج 

اإن�ساء  هو  تكرارًا  احللول  اأكرث  وكان  حاًل،  ع�سر(  )اأحــد  وجود 

الطبيعية  اأماكنها  يف  الأنــواع  على  للمحافظة  طبيعية  حمميات 

وكان بن�سبة 27،51%، يليه اإعداد برامج توعوية اإر�سادية تعريفية 

عن النباتات الرية للمواطنني وكان بن�سبة 26،20%. بينما جاء 

للت�سجيع  ن�سرها  بغر�س  الأنواع  لإنتاج  نباتية  حديقة  اإن�ساء  حل 

على زراعتها من قبل املواطنني بن�سبة 14،41% من بني احللول 

التي اقرتحها العاملون الزراعيون حلل م�سكالت املحافظة على 

النباتات الرية.

فيما يتعلق بالتعرف على اجلهات املعنية باملحافظة على النباتات 

الرية مبملكة البحرين واأهم الأن�سطة التي تقوم بها، ات�سح اأن 

من اأكرث اجلهات املعنية باملحافظة على النباتات الرية مبملكة 

"�سئون  العمراين  والتخطيط  البلديات  �سئون  وزارة  البحرين 

العاملني  اآراء  ح�سب  الأوىل  باملرتبة  ــاءت  ج حيث  الزراعة" 

الرثوة  العامة حلماية  الهيئة  وتليها   ،%36،22 بن�سبة  الزراعيني 

الثانية  باملرتبة  جاءت  التي  الفطرية  واحلياة  والبيئة  البحرية 

باملرتبة  والتعليم  الرتبية  وزارة  كانت  بينما   ،%32،28 بن�سبة 

على  باملحافظة  املعنية  اجلهات  بني  من   %19،69 بن�سبة  الثالثة 

التي  املبذولة  الأن�سطة  باأهم  يتعلق  فيما  اأمــا  الرية.  النباتات 

تقوم بها اجلهات املعنية باملحافظة على النباتات الرية مبملكة 

للحدائق من  الدويل  البحرين  اأن معر�س  ات�سح  البحرين، فقد 

الرية،  النباتات  على  املحافظة  كبري يف  دور  لها  التي  الأن�سطة 

حيث جاء باملرتبة الأوىل ح�سب اآراء العاملني الزراعيني بن�سبة 

28،81%، ويليه حديقة حممية العرين ال�سحراوية التابعة للهيئة 

والذي  الفطرية  واحلياة  والبيئة  البحرية  الرثوة  حلماية  العامة 

جاء باملرتبة الثانية بن�سبة 22،88%، بينما جاء كتيبات من حممية 

العرين و�سئون الزراعة باملرتبة الثالثة بن�سبة 20،34% من �سمن 
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التي تقوم بها اجلهات املعنية للمحافظة على  الأن�سطة املبذولة 

النباتات الرية مبملكة البحرين.

فيما يتعلق مبقرتحات العاملني الزراعيني لتح�سني الأدوار التي 

تقوم بها اجلهات املعنية باملحافظة على النباتات الرية مبملكة 

البحرين، ات�سح اأن مقرتحاتهم عن الأدوار كانت كالآتي: 

القطاع احلكومي يقوم باإعداد برامج اإكثار النباتات الرية من 

املادي  الدعم  وتخ�سي�س  لذلك،  خا�سة  اأماكن  توفري  خــالل 

 ،%54،50 بن�سبة  املقرتح  هذا  كان  حيث  للمزارعني،  واملعنوي 

للحفاظ على  الــوزارات  بني  للتن�سيق  برنامج خا�س  اإعــداد  يليه 

واملتابعة،  التوعية  لن�سر  وطنية  جلنة  بت�سكيل  الرية  النباتات 

�سن  جاء  بينما   ،%33،00 بن�سبة  كان  الــدوريــة،  التقارير  ورفــع 

القوانني والت�سريعات واللوائح اخلا�سة باملحافظة على النباتات 

الرية، والإ�سراف على تطبيقها ب�سرامة بحق املخالفني بن�سبة 

املحافظة  جمال  يف  احلكومي  القطاع  اأدوار  حيث  من   %12،50

على النباتات الرية.

توعية  على  تعمل  العمراين:  والتخطيط  البلديات  �سئون  وزارة 

الإر�سادية  الــطــرق  خــالل  مــن  وتثقيفهم  الــزراعــيــني  العاملني 

املختلفة )كتيبات- ن�سرات- دورات- حقل م�ساهدات....( حيث 

الرية،  بالنباتات  ق�سم خا�س  اإن�ساء  يليه  بن�سبة %57،78،  كان 

يتبعه م�ساتل لالإنتاج، ي�سم كوادر خمت�سة بهذا املجال، لتزويد 

الأفراد باملعلومات وال�ستالت والبذور...الخ كان بن�سبة %26،67، 

بينما جاء ا�ستخدام النباتات الرية يف م�ساريع الت�سجري لتن�سيق 

�سئون  وزارة  اأدوار  حيث  من   %15،55 بن�سبة  احلدائق  وجتميل 

البلديات والتخطيط العمراين يف جمال املحافظة على النباتات 

الرية.

البحرية والبيئة واحلياة الفطرية:  العامة حلماية الرثوة  الهيئة 

العمل على اإن�ساء حمميات طبيعية ومتاحف نباتية للمحافظة على 

الأنواع واإ�سدار التعليمات اخلا�سة بطرق زراعة وتكاثر الأنواع يف 

العاملني  كان ح�سب مقرتحات  واخلا�سة حيث  العامة  احلدائق 

البيئي  الإعــالم  على  الرتكيز  يليه   ،%46،04 بن�سبة  الزراعيني 

لن�سر الثقافة والتوعية البيئية للمحافظة على النباتات الرية كان 

بن�سبة 31،66%، بينما جاء مراقبة الو�سع البيئي املحلي واتخاذ 

الإجراءات الالزمة للمحافظة على النباتات الرية )ملراقبة الر 

اأثناء فرتات التخييم وعند اإن�ساء امل�سانع....( بن�سبة %22،30 

والبيئة  البحرية  الــرثوة  حلماية  العامة  الهيئة  اأدوار  حيث  من 

واحلياة الفطرية يف جمال املحافظة على النباتات الرية.

منظومة  �سمن  الرية  النباتات  اإدخال  والتعليم:  الرتبية  وزارة 

التعليم من خالل اإدراجها �سمن املناهج الدرا�سية وفتح املعاهد 

بن�سبة  كان  املجال  هذا  البحوث يف  وت�سجيع  املخت�سة  والكليات 

لتعريف  املدر�سية  احلدائق  يف  زراعتها  ت�سجيع  ويليه   ،%88،76

العاملني والطلبة بها بن�سبة %11،24.

اجلهات  مع  والتن�سيق  بالتعاون  تقوم  املدين:  املجتمع  منظمات 

املعنية يف اململكة لإعداد برامج تثقيفية توعوية لالأفراد باأهمية 

املحافظة على النباتات الرية وكانت ن�سبته %100.

والفني  ــادي  امل الدعم  على  تعمل  اخلــا�ــس:  القطاع  موؤ�س�سات 

النباتات  على  باملحافظة  اخلا�سة  وامل�ساريع  والأن�سطة  للرامج 

الرية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية باململكة كان بن�سبة %83،33، 

للمحافظة  احلقيقية  ال�سيا�سات  تطبيق  يف  اجلادة  املبادرة  يليه 

ب�سكل خا�س من خالل  النباتية  والأنــواع  ب�سكل عام  البيئة  على 

اإن�ساء م�سانع �سديقة للبيئة كان بن�سبة %16،67. 

)ت�سع(  الــزراعــيــون  العاملون  ذكــر  اأخـــرى:  وجهات  موؤ�س�سات 

الرية  النباتات  على  املحافظة  جمــال  يف  دور  لها  موؤ�س�سات 

املوؤ�س�سات  تلك  اأكرث  ومن  نظرهم،  وجهة  من  البحرين  مبملكة 

الأفراد  توعية  العبادة، ودورها يف  الدينية ودور  املوؤ�س�سات  هي: 

1
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كاإحدى  الدينية،  املنا�سبات  يف  الرية  النباتات  على  باملحافظة 

النباتات  املحافظة على  الهامة يف جمال  اأو اجلهات  املوؤ�س�سات 

بن�سبة  الأوىل  املرتبة  يف  جاءت  حيث  البحرين،  مبملكة  الرية 

اجلادة  الدرا�سة  يف  ودورهـــا  ال�سحة،  وزارة  تليها   ،%28،16

لال�ستفادة من النباتات الرية يف �سناعة الأدوية، والتي جاءت 

باملرتبة الثانية بن�سبة 11،65%، بينما جاء كل من الأ�سرة ودورها 

الرية،  النباتات  على  املحافظة  على  وحثهم  الأبناء،  توعية  يف 

ونوادي ال�سباب ودورها يف توعية ال�سباب وتثقيفهم خا�سة اأثناء 

رحالت التخييم واملع�سكرات، يف املرتبة الثالثة وبن�سبة مت�ساوية 

لكل منهما على حدة نحو %10،68.

التو�صيات:

اإعداد برامج خا�سة للتن�سيق بني الوزارات للحفاظ على النباتات 

م�سئولية  تتوىل  وطنية  جلنة  بت�سكيل  وذلك  البحرينية،  الرية 

تهتم  التي  املختلفة،  والتنفيذية  البحثية  اجلهات  بني  التن�سيق 

مبو�سوع املحافظة على النباتات الرية وتنظيم اجلهود والأن�سطة 

على امل�ستوى البحثي اأو التطبيقي من خالل توفري ما ياأتي:

الرية،  النباتات  مبو�سوع  تتعلق  للمعلومات  قاعدة  اإن�ساء   

الدرا�سات  ا�ستكمال  يف  للم�ساهمة  عليها  املــوؤثــرة  والــعــوامــل 

البحثية.

املناخية  بالبيانات  يتعلق  فيما  املــتــوافــرة  املعلومات  حتليل   

واملعطيات البيئية املختلفة، التي لها تاأثري على النباتات الرية.

 ا�ستخدام ال�سور الف�سائية وتقنيات نظم املعلومات اجلغرافية 

لإنتاج خرائط تو�سح مناطق توزيع النباتات الرية.

وفقا  الرية،  النباتات  على  للمحافظة  قومي  برنامج  و�سع   

الالزم  التمويل  تدبري  يتم  بحيث  حتديدها  يتم  التي  لالأولويات 

لتنفيذها بجانب برامج تنمية هذه النباتات ومناطق تواجدها.

تخطيط  على  والأهلية  احلكومية  الكوادر  بتدريب  الهتمام   

وتنفيذ برامج املحافظة على النباتات الرية.

البيئية  والتوعية  الثقافة  لن�سر  البيئي  الإعــالم  على  الرتكيز   

للمحافظة على النباتات الرية، من خالل اإعداد برامج توعوية 

وت�سجيع  للمواطنني،  الرية  النباتات  عن  تعريفية  اإر�ــســاديــة 

ال�سكان املحليني وامل�ستثمرين على امل�ساركة يف برامج املحافظة 

على النباتات الرية.

املتابعة ورفع التقارير الدورية

على  باملحافظة  اخلا�سة  واللوائح  والت�سريعات  القوانني  �سن 

ب�سرامة  تطبيقها  على  والإ�سراف  البحرينية،  الرية  النباتات 

بحق املخالفني من خالل: 

اأماكن  عن  بعيدة  اإن�سائها  مناطق  وحتديد  امل�سانع  مراقبة   

تواجد النباتات الرية.

 منع القلع والرعي اجلائر يف اأماكن تواجد النباتات الرية.

الرية  النباتات  ح�ساب  على  العمراين  والتو�سع  الــردم  منع   

خا�سة يف اأماكن تواجد الأنواع النادرة.

الالزمة  الإجــــراءات  واتــخــاذ  املحلي  البيئي  الو�سع  مراقبة   

للمحافظة على النباتات الرية خا�سة يف فرتات التخييم، وعند 

اإن�ساء امل�سانع.

 اإن�ساء حمميات طبيعية ومتاحف نباتية للمحافظة على الأنواع 

يف اأماكنها الطبيعية.

خالل  من  البحرينية  الرية  النباتات  اإكــثــار  برامج  اإعـــداد   

واملعنوي  املادي  الدعم  وتخ�سي�س  لذلك،  خا�سة  اأماكن  توفري 

للمزارعني من خالل:

- اإن�ساء حديقة نباتية لإنتاج الأنواع بغر�س ن�سرها للت�سجيع على 

زراعتها من قبل املواطنني.

- اإن�ساء بنوك وراثية لالأنواع وتوفري بذورها.

التجميل وزراعتها يف  ا�ستخدامها يف م�ساريع  اإمكانية  - درا�سة 

احلدائق العامة واخلا�سة.

 توعية العاملني الزراعيني وتثقيفهم من خالل الطرق الإر�سادية 

املختلفة )كتيبات- ن�سرات- دورات- حقل م�ساهدات....(. 

 اإن�ساء ق�سم خا�س بالنباتات الرية يتبعه م�ساتل لالإنتاج ي�سم 

كوادر خمت�سة بهذا املجال، لتزويد الأفراد باملعلومات وال�ستالت 

والبذور...الخ.

من  التعليم  منظومة  �سمن  البحرينية  الرية  النباتات  اإدراج   

خالل:

- تدري�سها كمقرر باملناهج الدرا�سية.

- فتح معهد زراعي اأو كلية زراعية متخ�س�سة. 

- ت�سجيع البحوث يف هذا املجال.

- ت�سجيع زراعتها يف احلدائق املدر�سية لتعريف العاملني والطلبة 

بها.

 ت�سجيع التعاون والتن�سيق بني منظمات املجتمع املدين و اجلهات 

املعنية باململكة باإعداد برامج تثقيفية توعوية للعاملني الزراعيني 

والأفراد باأهمية املحافظة على النباتات الرية. 

 ت�سجيع موؤ�س�سات القطاع اخلا�س لتقدمي الدعم املادي والفني 

النباتات  على  باملحافظة  اخلا�سة  وامل�ساريع  والأن�سطة  للرامج 

اململكة،  يف  النباتات  بتلك  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  الرية 

واملبادرة اجلادة يف تطبيق ال�سيا�سات احلقيقية للمحافظة على 

البيئة ب�سكل عام، والأنواع النباتية ب�سكل خا�س، من خالل اإن�ساء 

م�سانع �سديقة للبيئة.
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ح�صل الزميل حممد كمال الد�صوقي على املاج�صتري يف 

الدكتور  باإ�صراف  البحرين،  جامعة  من  العام  القانون 

بجامعة  اجلنائي  القانون  اأ�صتاذ  حممود  خليل  �صاري 

البحرين، بعنوان )احلماية اجلنائية ل�صرية املعلومات 

خالل  الباحث  وح��اول  مقارنة(،  درا�صة  الإلكرتونية 

القوانني  و�صع  درا�صة  ف�صلني،  من  يتكون  الذي  البحث 

يف مملكة البحرين اخلا�صة باحلماية اجلنائية ل�صرية 

هذه  لتوفري  كفايتها  وم��دى  الإلكرتونية،  املعلومات 

احلماية.

ملخ�ض الر�صالة

لكم  م�ستودعا  املعلوماتية  والنظم  الآلية  احلا�سبات  اأ�سبحت 

وموؤ�س�ساتها  بهيئاتها  والــدول  الب�سر،  اأ�سرار  من  ومتنوع  هائل 

من  لكثري  ومطمعًا  هدفا  منها  جعل  مما  والبنوك،  وال�سركات، 

جمرمي املعلومات، اأو املتطفلني الف�سوليني الذين يجدون متعتهم 

يف اخرتاق تلك النظم املعلوماتية لختال�س البيانات، والطالع 

على ما حتتويه من اأ�سرار، والعبث بها. فعلى الرغم مما للتقدم 

وو�سائل  التكنولوجيا  جمــال  يف  الالمتناهي  التقني  والتطور 

حياة  جوانب  خمتلف  على  اإيجابية  انعكا�سات  من  الت�سالت 

املجتمعات، اإل اأنه يف الوقت ذاته، ونتيجة لإ�ساءة ا�ستغالله من 

الأفراد،  خل�سو�سية  خطريا  تهديدا  ي�سكل  اأ�سبح  البع�س،  قبل 

التطور  �سهل هذا  قد  بل  وال�سركات.  واملوؤ�س�سات  الدول  واأ�سرار 

مهمة جمرمي املعلومات و�ساعد على زيادة قدرتهم يف الو�سول 

بها  والعبث  عليها،  والطــالع  اإلكرتونيا،  املخزنة  املعلومات  اإىل 

جرائمهم  اآثار  وحمو  التخفي  على  قدرتهم  من  وزاد  واإف�سائها، 

على نحو ي�سعب معه �سبطهم، وبالتايل متكنهم من الإفالت من 

العقاب. 

العاملة  الأمريكية  ال�سركات  اإحــدى  عن   �سادر  لتقرير  ووفقا 

لكلفة  ال�سنوي  املعدل  فاإن  الإلكرتونية،  ال�سبكة  يف جمال حماية 

ما  واإن  دولر،  114مليار  يبلغ  العامل  حول  الإلكرتونية  اجلرائم 

معدله مليون �سحية يومًيا يف عام 2010 ، ولعل من تلك اجلرائم 

ما ن�سرته جريدة اأخبار اخلليج البحرينية بالأم�س حول الهجوم 

امل�سرفية،    »HSBC جمموعة  له  تعر�ست  الــذي  الإلــكــرتوين 

والذي نفذه قرا�سنة جمهولون واأطلقوا عليه ا�سم »احلرمان من 

اخلدمة«، وقد تاأثر بهذا الهجوم  ماليني امل�ستخدمني من عمالء 

البنك حول العامل، حيث مل يتمكنوا من الو�سول اإىل ح�ساباتهم 

�ساعات  �سبع  ملــدة  مالية  عمليات  اأي  تنفيذ  اأو  الإنــرتنــت،  عر 

متوا�سلة، ف�ساًل عما قد تكون تعر�ست اإليه بياناتهم امل�سرفية 

من خطر الإف�ساء اأو �سوء ال�ستغالل. 

ولكل ما تقدم فاإن مو�سوع حماية �سرية املعلومات الإلكرتونية يف 

ظل  تلك املخاطر والتهديدات بات ي�سغل املتخ�س�سني يف جمال 

اأ�سبح  لكونه  العامل،  دول  خمتلف  يف  املعلومات  واأمــن  القانون، 

املعلومات:  تكنولوجيا  م�ستخدمي  جميع  ين�سده  اأ�سا�سيا  مطلبا 

ملو�سوع  الباحث  اختيار  لذا جاء  وهيئات،  وموؤ�س�سات  اأفراد  من 

2

الباحث محمد الدسوقي والحماية الجنائية
لسرية المعلومات ا»لكترونية دراسة مقارنة

Altarbiya Magazine 35.indd   106 7/2/13   1:11:38 PM



 

107الرتبية - الــعــدد 35 - يـونـيـة 2013م

البحث: »احلماية اجلنائية ل�سرية املعلومات الإلكرتونية )درا�سة 

مقارنة(«.

على  تن�سب  التي  الــدرا�ــســات  طائفة  مــن  الــدرا�ــســة  هــذه  وتعد 

اجلرائم امل�ستحدثة، وهو اأحوج ما يحتاج اإليه امل�سرع لال�ستفادة 

منها عند و�سع تنظيم قانوين ول�سيما يف ظل غياب هذا التنظيم 

للجرائم املعلوماتية واجلرائم املا�سة ب�سرية املعلومات الإلكرتونية 

على وجه التحديد، مبا ي�سهم يف تطوير الروؤى الت�سريعية وكذلك 

الق�سائية  يف اململكة. 

النظام  قــدرة  مــدى  بدرا�سة  البحث  هــذا  يف  الباحث  قــام  وقــد 

ب�سرية  املــا�ــســة  ــم  اجلــرائ مــواجــهــة  على  البحريني  الــقــانــوين 

عليها،  هو  التي  بحالته  وقوعها  حالة  يف  الإلكرتونية  املعلومات 

اإىل تطوير وتعديل بحيث ي�سمل كل �سور الأفعال  ومدى حاجته 

خا�س  ت�سريع  اإ�سدار  اإمكانية  ومدى  اجلرائم،  لتلك  الإجرامية 

باجلرائم املعلوماتية، مبا فيها اجلرائم املا�سة ب�سرية املعلومات 

الإلكرتونية، و�سبل مكافحة تلك اجلرائم.

للمهتمني  الــفــائــدة  الــدرا�ــســة  هــذه  حتقق  اأن  الــبــاحــث  ــاأمــل  وي

ومنها  عام  بوجه  املعلوماتية  اجلرائم  مواجهة  عن  وامل�سئولني 

اجلرائم حمل البحث بوجه خا�س، ويف الإ�سهام يف حتديد الإطار 

اجلهود  وتن�سيق  ال�سيئة،  اآثــارهــا  وك�سف  اجلرائم  لهذه  العام 

الدولية ملواجهتها من خالل ما ميكن اأن ي�سفر عن هذا البحث 

من نتائج، وما يف�سي اإليه من تو�سيات، وما يت�سمنه من حقائق 

واآراء ومعلومات توؤدي يف النهاية اإىل اإمكانية و�سع هذه اجلرائم 

حتت ال�سيطرة، والتمكن من و�سع خطط اإ�سرتاتيجية ملواجهتها 

مواجهة فاعلة و�ساملة. 

وقد مت العتماد يف معاجلة ق�سايا البحث على املنهج الو�سفي 

ثم  ومن  حتديد  على  اعتمد  والــذي  التحليلي،   باملنهج  املقرتن 

ومعرفة  الإلكرتونية،  املعلومات  ب�سرية  املا�سة  اجلرائم  حتليل 

اأ�سبابها وو�سائل ارتكابها، ثم اقرتاح �سبل مكافحتها. كما اعتمد 

الباحث على املنهج املقارن، والذي �سلط  من خالله ال�سوء على 

اجلرائم املعلوماتية املا�سة ب�سرية املعلومات الإلكرتونية يف عدة 

واأعمق  اأو�سع  فهم  على  ي�ساعدنا  مبا  وق�سائية،  ت�سريعية  نظم 

للتنظيم القانوين املنا�سب لها.

حيث  ف�سلني،  خالل   من   الأطروحة  هذه  الباحث  تناول  ولقد 

ب�سرية  املا�سة  املعلوماتية  اجلرائم  الأول  الف�سل  يف  ا�ستعر�س  

التعريف  مباحث:  ثالثة  اإىل  ق�سمه  وقد  الإلكرتونية،  املعلومات 

وخ�سائ�سها،  مفهومها،  حــيــث  مــن  املعلوماتية  بــاجلــرميــة 

املا�سة  اجلرائم  اأن  باعتبار  وفئاته،  املعلوماتي  املجرم  و�سمات 

تلك  تطبيقات  اأو  �سور  اإحدى  هي  الإلكرتونية  املعلومات  ب�سرية 

خالل  من  الإلكرتونية  املعلومات  �سرية  ماهية  وبيان  اجلرائم.  

بيان مفهوم املعلومات وعنا�سرها وطبيعتها القانونية، ثم تناول 

املعلومات  �سرية  يف  احلق  و�ساحب  ال�سر،  مفهوم  بيان  الباحث 

احلماية  حمــل  ال�سرية  الإلــكــرتونــيــة  واملــعــلــومــات  الإلــكــرتونــيــة 

حماية  من  الإ�سالمي  الت�سريع  موقف  ا�ستعرا�س  مع  اجلنائية، 

�سرية املعلومات، ثم بنّي �سور اجلرائم املعلوماتية املا�سة ب�سرية 

املعلومات الإلكرتونية، وهي جرمية الدخول غري القانوين للنظام 

القانوين، من حيث مفهوم  املعلوماتي، وجرمية العرتا�س غري 

امل�سرع  موقف  على  ال�سوء  ت�سليط  مع  واأركانها  اجلرائم  تلك 

اأهم  اأحد  تناول  تلك اجلرائم، كما مت  والق�ساء من  البحريني، 

املو�سوعات املتعلقة بتلك اجلرائم: وهو مو�سوع ال�سروع يف تلك 

اجلرائم، وما يت�سل به من �سعوبة ب�ساأن حتديد البدء يف تنفيذ 

اجلرائم املا�سة ب�سرية املعلومات الإلكرتونية.

اأما الف�سل الثاين فقد خ�س�س  لدرا�سة مكافحة اجلرائم املا�سة 

اإىل مبحثني: مكافحة  ق�سم  وقد  الإلكرتونية،   املعلومات  ب�سرية 

التعاون  اجلرائم املا�سة ب�سرية املعلومات الإلكرتونية من خالل 

الدولية  اجلرائم  مكافحة  اأجهزة  وجهود  والإقليمي،  ــدويل  ال

التعاون  و�سور  املعلوماتية،  والإقليمية يف جمال مكافحة جرائم 

وجمالتها،  املتبادلة  الق�سائية  امل�ساعدة  مثل  والإقليمي  الدويل 

مبواجهة  اخلا�سة  املتبادلة  امل�ساعدة  جمــالت  تناول  مت  كما 

اجلرائم املعلوماتية، وت�سليم املجرمني.

املعلومات  حلماية  الت�سريعية  اجلهود  اأبــرز  اإىل  التطرق  مت  ثم 

ــدويل   ال امل�ستوى  على  املــا�ــســة  اجلــرائــم  ملــواجــهــة  الإلــكــرتونــيــة 

والإقليمي، ممثلة يف اأبرز التفاقيات والقرارات اخلا�سة بحماية 

تناول  كما  بها،  املا�سة  اجلرائم  ومكافحة  واملعلومات  البيانات 

حمل  الت�سريعات  جهود  يف  ممثلة  الوطنية  الت�سريعية  اجلهود 

املقارنة ول�سيما جهود مملكة البحرين يف مكافحة تلك اجلرائم 

املجال  بهذا  املتعلقة  القوانني  م�سروعات  اأهــم   بيان  خالل  من 

والتي تعكف ال�سلطة الت�سريعية باململكة على درا�ستها ومناق�ستها 

متهيدًا لإ�سدارها.

وقد تو�سل الباحث يف ختام هذا العمل العلمي اإىل جمموعة من 

النتائج يوجزها كالآتي: 

ب�سرية  املا�سة  اجلرائم  فيها  مبا  املعلوماتية  اجلرائم  اإن   •
اأو العرتا�س  املعلومات الإلكرتونية مثل الدخول غري القانوين، 

عالية  خطورة  ذات  جرائم  واملعلومات،  للبيانات  القانوين  غري 

وت�سكل تهديدًا خطريًا لالأمن الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي 

والع�سكري ل�سائر املجتمعات التي باتت تعتمد اعتماًدا كلًيا على 

والبيانات  املعلومات  وقيمة  لطبيعة  نظرًا  الإلكرتونية،  الأنظمة 

امل�ستهدفة يف تلك اجلرائم، وللخ�سائر املالية ال�سخمة الناجمة 

عنها التي تقدر مبليارات الدولرات.

Altarbiya Magazine 35.indd   107 7/2/13   1:11:38 PM



الرتبية - الــعــدد 35 - يـونـيـة 2013م 108

2

• اإن التعامل مع تكنولوجيا 
احلــذر  يتطلب  املــعــلــومــات 

الوعي  قــلــة  واإن  الــ�ــســديــد، 

ــاملــخــاطــر الإلـــكـــرتونـــيـــة،  ب

باأ�ساليب  الإملــــــام  وعــــدم 

ا�ستخدام  وعدم  الخــرتاق، 

حماية  وو�ـــســـائـــل  ـــرامـــج  ب

جيدة،  كفاءة  وذات  حديثة 

ف�ساًل عن اإحجام ال�سحايا 

عن تبليغ ال�سلطات املخت�سة 

التي  بــاجلــرائــم  بــالــدولــة 

املعلوماتية  اجلرائم  لزيادة  م�ساعدة  عوامل  كلها  لها،  تعر�سوا 

وحمفزة ملرتكبيها على التمادي يف اإجرامهم.

مبعنى  التقني،  الأمــن  ب�سمان  يتحقق  املعلومات  اأمــن  اإن   •
القانوين  والأمـــن  امل�ستخدمة،  الأجــهــزة  واأمــن  ال�سبكات  اأمــن 

اجلنائية  احلماية  تكفل  ت�سريعية  بنية  خالل  من  يتحقق  الذي 

للمعلومات الإلكرتونية والنظم املعلوماتية من اأي اعتداء اأو خطر 

يهدد �سالمتها و�سريتها.

مالكها  هو  الإلكرتونية  املعلومات  �سرية  يف  احلق  �ساحب  • اإن 
باملعلومات،  ال�ستئثار  تخوله  عليها  قانونية  �سلطة  له  من  اأو 

وا�ستعمالها وا�ستغاللها والت�سرف فيها.

تواجه  التي  التهديدات  اأبرز  من  القانوين  غري  الدخول  • يعد 
اأو  اإلكرتونيا، كما يعد مبثابة ال�سرارة الأوىل  املعلومات املعاجلة 

البوابة لرتكاب غريه من اجلرائم املعلوماتية. 

الأخرى  العقابية  والن�سو�س  البحريني  العقوبات  قانون  • خلو 
اأو قانون  التــ�ــســالت  قــانــون  اأخـــرى، مثل:  قــوانــني  ـــواردة يف  ال

الدخول  اأفعال  يجرم  ن�س  من  وغريها،  الإلكرتونية  املعامالت 

املعلوماتي،  النظام  داخل  القانوين  البقاء غري  اأو  القانوين  غري 

اأما بالن�سبة ملوقف الق�ساء البحريني فقد جلاأ اإىل تطبيق بع�س 

الن�سو�س التقليدية مثل ن�س املادة)290(  من قانون العقوبات 

البحريني، اخلا�سة بجرمية الت�سبب عمدا يف اإزعاج املجني عليه 

باإ�ساءة ا�ستخدام الأجهزة ال�سلكية والال�سلكية.

فاإن  للبيانات  القانوين  غري  العرتا�س  بجرمية  يتعلق  • وفيما 
ن�سو�س املواد )73( و)75( من قانون الت�سالت ل�سنة 2002، 

ت�سمل  والتي  الإلكرتونية  املرا�سالت  حماية  �سور  على  ا�ستملت 

جرمية العرتا�س غري القانوين للبيانات واملعلومات. 

التطبيقات  اأهــم  من  عام  ب�سكل  املعلوماتية  اجلرمية  تعد   •
الأمنية  امل�ساعدة  تقدمي  يف  الــدويل   التعاون  اأهمية  ترز  التي 

والق�سائية، نظرًا لطبيعتها عابرة احلدود، وما ينجم عن ذلك 

من عدة اإ�سكاليات وحتديات 

اأبرزها:  الواقع،  اأر�س  على 

القانون،  اإقــلــيــمــيــة  مـــبـــداأ 

كل  �سيادة  احـــرتام  ومــبــداأ 

دولة عند مبا�سرة اإجراءات 

معاينة  مــــن  الـــتـــحـــقـــيـــق 

وفح�سها،  الأدلـــــة  وجــمــع 

واإجراءات التفتي�س، و�سماع 

مرتكبي  وتعقب  الــ�ــســهــود، 

وتقدميهم  اجلــرائــم  هـــذه 

للمحاكمة.

• يعد الفراغ اأو الق�سور الت�سريعي اأحد اأهم التحديات الرئي�سة 
اأن  ميكن  ما  واأخطر  املعلوماتية،  اجلرائم  مكافحة  جمــال  يف 

العقاب،  من  اجلــرائــم  هــذه  مرتكبي  ــالت  اإف ذلــك  على  يرتتب 

على الرغم مما يت�سببون فيه من اأ�سرار وخ�سائر �سخمة، وهو 

املزيد  لرتكاب  الفراغ  هذا  ا�ستغالل  على  لهم  حافزًا  ي�سكل  ما 

من هذه اجلرائم. 

للمعلومات  احلماية  توفري  على  الـــدويل  املجتمع  حر�س   •
عـــددًا  ذلـــك  �سبيل  يف  وتــبــنــى  ــا،  ــواعــه اأن مبختلف  والــبــيــانــات 

الإر�ـــســـادي حلماية  الدليل  مــثــل:  والـــقـــرارات  التــفــاقــيــات  مــن 

اخل�سو�سية ونقل البيانات اخلا�سة، ال�سادر عن منظمة التعاون 

لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار   ،1980 لعام  والتنمية  القت�سادي 

املتحدة رقم 95/45  ل�سنة 1990ب�ساأن مبادئ توجيهية لتنظيم 

ملفات البيانات ال�سخ�سية املعدة باحلا�سبة الإلكرتونية.

• اإن معظم الدول العربية لديها نق�س اأو تفتقر لوجود ت�سريعات 
الواقعة  اجلرائم  ومكافحة  املعلومات  حماية  جمال  يف  متكاملة 

جامعة  خالل  من  عملت  الإقليمي  امل�ستوى  على  اأنها  اإل  عليها، 

الدول العربية على توحيد جهودها الت�سريعية يف �سبيل مكافحة 

اجلرائم املعلوماتية، مبا فيها اجلرائم املا�سة ب�سرية املعلومات 

الإلكرتونية ب�سكل خا�س، ومن اأبرز تلك اجلهود: قانون الإمارات 

يف  وما  املعلومات  تقنية  جرائم  ملكافحة  ال�سرت�سادي  العربي 

تقنية  جرائم  ملكافحة  العربية  والتفاقية   ،2004 عام  حكمها 

املعلومات2010 ، والتي �سادقت عليها مملكة البحرين يف ذات 

العام.

�سبيل  يف  متقدمة  خــطــوات   البحرين  مملكة  خطت  لقد   •
ملكافحة  نق�س  من  بها  ما  و�سد  الت�سريعية،  بنيتها  ا�ستكمال 

من  عــدد  خــالل  مــن  املعلومات  وحماية  املعلوماتية،  اجلــرائــم 

الآيل،  احلا�سب  جرائم  مبكافحة  اخلا�سة  بقانون  امل�سروعات 

ال�سلطة  املعرو�سة على  الدولة  ووثائق  اأ�سرار ومعلومات  وحماية 
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الت�سريعية باململكة.

وبناء على ال�ستنتاجات املتقدمة خل�س الباحث اإىل التو�سيات 

الآتية: 

املعلومات  تكنولوجيا  مع  وال�سليم  الآمن  التعامل  ثقافة  • ن�سر 
و�سائل  ا�ــســتــخــدام  والــتــوعــيــة مبخاطر  املــجــتــمــع،   اأفــــراد  بــني 

الخرتاق،  واأ�ساليب  الت�سال،  و�سبكات  املعلومات  تكنولوجيا 

والتوعية بالو�سائل التي حتقق لهم ال�ستخدام الآمن، ف�سال عن 

العتداء  حوادث  عن  والفوري  ال�سريع  التبليغ  ب�سرورة  التوعية 

التي يتعر�سون لها من عمليات اخرتاق، اأو التقاط  املعلومات، اأو 

غريها من العتداءات، حتى تتمكن اجلهات املخت�سة مبكافحة 

اجلرائم، من �سرعة تتبع مرتكبي تلك اجلرائم، والتحفظ على 

الأدلة املتح�سلة عنها، والتي تت�سم ب�سرعة الزوال.

املواقع  ح�سر  باململكة  املخت�سة  اجلــهــات  على  يــقــرتح   •
واملواقع   الإنــرتنــت،  �سبكة  على  املنت�سرة  امل�سبوهة  الإلكرتونية 

تكون  قد  التي  كاملواقع  جرمية،  ذاتها  حد  يف  ت�سكل  قد  التي 

الفنية  امل�ساعدة  تقدم  اأو  اجلرائم،  تلك  ارتكاب  على  حمر�سة 

اأو  الخــرتاق  لأفكار  الرتويج  خالل  من  اجلرائم،  هذه  ملرتكبي 

املدمرة  والفريو�سات  الخرتاق،  برامج  ا�ستخدام  لروادها  تتيح 

والأ�سخا�س  امل�سدر،  تتبع جهة  على  والعمل  واملعلومات،  للنظم 

ومالحقة  املــواقــع،  تلك  حلظر  متهيدًا  وذلــك  عليها،  القائمني 

امل�سئولني عنها جنائيًا.

والإقليمية  الدولية  اجلهات  مع  والتن�سيق  التعاون  تعزيز   •
وتبادل  املعلوماتية،  مكافحة اجلرائم  الأخرى يف جمال  والدول 

اأجل اإجراء التحقيقات املتعلقة باجلرائم  امل�ساعدة الفورية من 

وتقدمي  البيانات،  على  والتحفظ  الأدلــة،  وجتميع  املعلوماتية، 

امل�سورة الفنية، وت�سليم املجرمني.

• كما يقرتح الباحث قيام مملكة البحرين وجميع الدول العربية 
بالن�سمام اإىل اتفاقية  بوداب�ست املتعلقة باجلرائم الإلكرتونية 

اأنها  طاملا  اإليها،  الن�سمام  الدول  لكافة  متاح  اإنه  حيث   ،2001

ملكافحة  العربية  التفاقية  ت�سمنتها  التي  املبادئ  ذات  تت�سمن 

اجلرائم املعلوماتية 2010، املوقعة من معظم الدول العربية، وما 

نطاق  تو�سيع  بغية  وذلك  عاملي،  وا�ستح�سان  قبول  من  به  تتمتع 

خا�سة  املعلوماتية،  اجلرائم  مكافحة  جمال  يف  الدويل  التعاون 

الأوروبية  الدول  م�سدرها  الإلكرتونية  الهجمات  من  كثريًا  واأن 

جتارب  من  ال�ستفادة  عن  ف�ساًل  الأمريكية،  املتحدة  والوليات 

وخرات  تلك الدول يف هذا املجال.

اإعادة النظر يف امل�سروع  • يقرتح على امل�سرع البحريني الآتي: 
املالحظات  �سوء  يف  الآيل  احلا�سب  بجرائم  اخلا�س  بقانون 

هذا  على  التعليق  مبنا�سبة  البحث  منت  يف  الباحث  �ساقها  التي 

امل�سروع.

مثل  املعلومات  بحماية  املتعلقة  الــقــوانــني  م�ساريع  دمــج   •
الدولة  ووثــائــق  معلومات  حماية  ب�ساأن  بقوانني  املــ�ــســروعــات 

وامل�سروع بقانون ب�ساأن �سمان حق احل�سول على املعلومات،  يف 

م�سروع قانون واحد، مع اقرتاح اأن ي�ساف اإليه جزء خا�س يتعلق 

بحماية البيانات اخلا�سة، ليكون م�سمى امل�سروع بقانون اجلديد 

احل�سول  حق  وتنظيم  املعلومات  حماية  ب�ساأن  بقانون  )م�سروع 

عليها(  بحيث ي�سمل الآتي:

الدولة. ووثائق  معلومات  • حماية 
اخلا�سة. البيانات  • حماية 

املعلومات. على  احل�سول  حق  • تنظيم 
• العقوبات.

امل�سروعات هو حماية  تلك  والهدف من  املو�سوع،  لوحدة  وذلك 

اإيجاد  املعلومات والبيانات كافة، وتنظيم احل�سول عليها، بغية 

مرجع واحد خا�س بحماية البيانات ي�سهل الرجوع اإليه.

• تبني فكرة العقوبات البديلة لبع�س فئات جمرمي املعلوماتية 
دافع  لديهم  يكون  ل  الذين  ال�سن،  و�سغار  ال�سباب  من  خا�سة 

لديهم  تقل  اأخــرى،  بعبارة  اأو  بالغري،  الإ�سرار  نية  اأو  اإجرامي 

الت�سلية  بدافع  الأفعال  تلك  ياأتون  حيث  الإجرامية،  اخلطورة 

واملغامرة،  وذلك  لتفادي عيوب العقوبات �سالبة احلرية ق�سرية 

الق�سرية  املــدة  هــذه  خــالل  عليه  املحكوم  اخــتــالط  مثل  املــدة 

املوؤ�س�سات  داخــل  لــالإجــرام  املحرتفني  املخ�سرمني  باملجرمني 

اإىل  الإجــرام  عدوى  انتقال  اإىل  يوؤدي  قد  الذي  الأمر  العقابية، 

من  جديدة  فنونًا  فيتعلمون  ال�سباب،  اأو  ال�سن  �سغار  هــوؤلء 

بدًل من  الإجرامية  زيادة خطورتهم  وبالتايل  الإجرام خا�سة،  

اإ�سالحهم.

ويف هذا املقام ميكن اقرتاح جمموعة من العقوبات البديلة التي 

تتنا�سب مع هذه لفئة من املجرمني:

العام جمانًا  النفع  الإجباري ذي  بالعمل  عليه  املحكوم  • اإلزام 
اأدنى  حــد  حتديد  مــع   حمـــددة،  اأيــامــا  احلكومية  امل�سالح  يف 

ال�ستة  تتعدى   ل  حمــددة  مدة  خــالل   ال�ساعات،  لعدد  واأق�سى 

اأ�سهر مثال اأو ال�سنة.

الغرامة.  عقوبة  • فر�س 
وملدة  الأفــراد،  من  معني  عدد  بتدريب  عليه  املحكوم  اإلزام   •
على  ال�سنة  مــن  حمــددة  مــدة  وخــالل  ال�ساعات،  مــن  حمــددة 

من  واإ�ــســراف  رقــابــة  وفــق  الآيل،  احلا�سب  تقنيات  ا�ستخدام 

الآيل،  احلا�سب  اأمية  حمو  يف  ي�ساهم  مما  املخت�سة،  اجلهات 

ويعزز روح ال�ستخدام الإيجابي للمهارات والقدرات التي ميلكها 

املحكوم عليه.
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ح�صلت الأ�صتاذة �صيخة نبيل ال�صبيعي على املاج�صتري 

الإداري��ة  العلوم  كلية  من  الب�صرية  امل��وارد  اإدارة  يف 

بجامعة العلوم التطبيقية، باإ�صراف الأ�صتاذ الدكتور 

الإداري���ة،  العلوم  كلية  عميد  يون�ض  �صريف  ط��ارق 

رئي�ض  نائب  البياتي  حممد  هالل  الدكتور  والأ�صتاذ 

احلكومية  اخلدمات  درا�صتها  حمور  وك��ان  اجلامعة، 

الإلكرتونية يف جمال املوارد الب�صرية، ومدى تفعيلها 

يف وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين، وحاولت 

ف�صول  اأربعة  من  يتكون  الذي  البحث  خالل  الباحثة 

التي  الإلكرتونية  اخل��دم��ات  انعكا�ض  م��دى  درا���ص��ة 

الرتبية  وزارة  على  الإلكرتونية  احلكومة  تقدمها 

والتعليم.

اأهداف الدرا�صة

يف  امل�ستخدمة  الفعلية  الإلكرتونية  التطبيقات  على  التعرف   -

جمال خدمة املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم مبملكة 

البحرين.

من  الب�سرية  املــوارد  اإدارة  ا�ستفادة  م�ستوى  على  التعرف   -

اخلدمات الإلكرتونية التي يقدمها ديوان اخلدمة املدنية.

والتعليم  الرتبية  لــوزارة  امل�ستقبلية  التطلعات  على  التعرف   -

2030، من خالل التطبيق الفعلي  املن�سجمة مع روؤية البحرين 

للخدمات احلكومية الإلكرتونية. 

- التعرف على  امل�ساكل التي تعرت�س تطبيق اخلدمات احلكومية 

الإلكرتونية يف جمال املوارد الب�سرية.

اأداة الدرا�صة

متثلت اأداة الدرا�سة يف ال�ستبانة التي تكونت من )114( عبارة، 

الفعلية، وال�ستفادة من  التطبيقات  اأربعة حماور:  موزعة على 

وامل�سكالت،  امل�ستقبلية،  والتطلعات  الإلكرتونية،  اخلدمات 

تراوحت ما بني  والتي  التحقق من موؤ�سرات �سدقها،  حيث مت 

بني  ما  تراوحت  والتي  ثباتها  وموؤ�سرات   ،)0^72  -0^60(

.)0^98 -0^94(

جمتمع الدرا�صة وعينتها

اإدارة  الدرا�سة من )107( موظفني من موظفي  تكون جمتمع 

البحرين،  مملكة  يف  والتعليم  الرتبية  بــوزارة  الب�سرية  املــوارد 

3

الباحثة شيخة نبيل السبيعي وخدمات الحكومية 
ا»لكترونية في مجال الموارد البشرية ومدى تفعيلها 

في وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين
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موزعني على خم�سة اأق�سام، يف حني تكونت عينة الدرا�سة من 

الإناث،  من  و)38(  الذكور  من   )24( منهم  موظفا،   )62(

حيث قامت الباحثة بتوزيع )100( ا�ستبيان مت ا�سرتجاع )63( 

ا�ستبياًنا منها.

اأهم ال�صتنتاجات

تو�سلت الدرا�سة اإىل ال�ستنتاجات الآتية:

الأكرث  الإلكرتونية  التطبيقات  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  اأوًلً: 

الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املــوارد  خدمة  جمال  يف  ا�ستخدامًا 

والتعليم يف مملكة البحرين، هي التطبيقات ال�ستة الآتية، والتي 

ح�سلت على اأعلى ن�سبة ا�ستخدام يف الوزارة: الرتقيات، ترقية 

�ساعات  احت�ساب  الوظيفي،  امل�سمى  تغيري  الوظيفة،  تغيري  مع 

العمل الإ�سايف، تغيري احلالة الجتماعية، تغيري ال�سم.

امل�ستخدمة  الإلكرتونية  التطبيقات  اأن  اإىل  النتائج  واأ�ــســارت 

والتعليم يف  الرتبية  وزارة  الب�سرية يف  املوارد  يف جمال خدمة 

التعيني  هي:  الثانية،  املرتبة  يف  جاءت  التي  البحرين،  مملكة 

ترقية  التنظيم،  ا�سم  تغيري  مع  ترقية  املوؤقت،  التعيني  الدائم، 

دائم،  تعيني  اإىل  موؤقت  من  وحتديث  التنفيذية،  الدرجة  اإىل 

وحافز اأكرث من 100 دينار، وتغيري رقم اجلواز.

جاءت  الآتية  الإلكرتونية  التطبيقات  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت 

يف مرتبة متقدمة من حيث ال�ستخدام يف جمال خدمة املوارد 

الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين: جتديد 

العقد، ومتديد العقد، والنقل، والزيادة ال�سنوية، وتغيري الرقم 

ال�سخ�سي، وتغيري �سبط الوقت، وتغيري العنوان.

الأقل  الإلكرتونية  التطبيقات  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  ثانًيا: 

الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املــوارد  خدمة  جمال  يف  ا�ستخدامًا 

ن�سبة  اأدنــى  على  ح�سلت  والتي  البحرين،  مملكة  يف  والتعليم 

وبدء  متري�س،  بدل  وت�سحيح  بدء  هي:  الــوزارة  يف  ا�ستخدام 

وت�سحيح بدل لبا�س موحد، وبدء وت�سحيح بدل النتظار، وبدء 

وتغيري مواعيد حما�سرات CHS، وبدء وت�سحيح بدل دعوة، 

وفاتورة  املدر�سة،  ور�سوم  القيادة،  مهارة  بــدل  وتغيري  وبــدء 

بدل التعليم، وبدء وت�سحيح بدل رئا�سة، وطلب �سرف جائزة 

البتكار، وبدء وتغيري قيمة الزيادة.

اأ�سارت النتائج اإىل اأن اإدارة املوارد الب�سرية يف وزارة  ثالًثا: 

اخلدمات  من  ت�ستفيد  البحرين،  مملكة  يف  والتعليم  الرتبية 

الإلكرتونية التي يقدمها ديوان اخلدمة املدنية يف جمال ت�سهيل 

بدرجة  اخلدمات  من  امل�ستفيدين  قبل  من  للخدمات  الو�سول 

كبرية.

واأ�سارت النتائج اإىل اأن اإدارة املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية 

والتعليم يف مملكة البحرين ت�ستفيد من اخلدمات الإلكرتونية 

نحو  التحول  جمــال  يف  املدنية  اخلــدمــة  ديـــوان  يقدمها  التي 

املتابعة، والتدقيق الإلكرتوين للمعامالت بدرجة كبرية.

واأ�سارت النتائج اإىل اأن اإدارة املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية 

والتعليم يف مملكة البحرين ت�ستفيد من اخلدمات الإلكرتونية 

معلومات  توفري  جمال  يف  املدنية  اخلدمة  ديــوان  يقدمها  التي 

اآنية، وحمدثة ملتخذي القرار بدرجة كبرية.

واأ�سارت النتائج اإىل اأن اإدارة املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية 

والتعليم يف مملكة البحرين ت�ستفيد من اخلدمات الإلكرتونية 

التي يقدمها ديوان اخلدمة املدنية يف جمال تقليل اجلهد الالزم 

لإجناز العمل بدرجة كبرية.

واأ�سارت النتائج اإىل اأن اإدارة املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية 

والتعليم يف مملكة البحرين ت�ستفيد من اخلدمات الإلكرتونية 

التي يقدمها ديوان اخلدمة املدنية، يف جمال زيادة ال�سرعة يف 

اتخاذ القرار بدرجة متو�سطة.

واأ�سارت النتائج اإىل اأن اإدارة املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية 

والتعليم يف مملكة البحرين ت�ستفيد من اخلدمات الإلكرتونية 

اإ�سدار  اإتاحة   جمال  يف  املدنية،  اخلدمة  ديــوان  يقدمها  التي 

الوثائق وال�سهادات اإلكرتونًيا، بدرجة متو�سطة.

الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املــوارد  اإدارة  اأن  النتائج  واأ�ــســارت 

والتعليم يف مملكة البحرين ت�ستفيد من اخلدمات الإلكرتونية 

التي يقدمها ديوان اخلدمة املدنية، يف جمال تر�سيد ا�ستهالك 

املوارد، من اأوراق، وملفات، وخزائن بدرجة متو�سطة.

امل�ستقبلية  التطلعات  اأكــرث  اأن  اإىل  النتائج  اأ�ــســارت  رابًعا: 

والتعليم،  الرتبية  ــوزارة  ل  2030 البحرين  روؤيــة  مع  ان�سجاًما 

الإلكرتونية  احلكومية  للخدمات  الفعلي  التطبيق  خــالل  من 

برامج  »التو�سع يف  الب�سرية: هو  املوارد  اإدارة  يف جمال خدمة 

تعليم علوم احلا�سب، والهند�سة، والرجمة«، وهذا التطلع مهم 

بدرجة كبرية بالن�سبة لإدارة املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية 

والتعليم.

واأ�سارت النتائج اإىل اأن »زيادة الوعي باأهمية خدمات احلكومة 

الإلكرتونية يف اأو�ساط املوظفني واجلمهور اخلارجي« يف وزارة 

يف  للوزارة  امل�ستقبلية  التطلعات  مع  من�سجم  والتعليم  الرتبية 

اإطار روؤية البحرين 2030 بدرجة كبرية.

وال�سرية  معايري اخل�سو�سية  »تطبيق  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت 

مع  من�سجم  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  وامل�سداقية«  والأمــن 

 2030 البحرين  روؤيــة  اإطــار  يف  لــلــوزارة  امل�ستقبلية  التطلعات 

بدرجة كبرية.

عالية  الإنرتنت  خدمة  اإىل  »الو�سول  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت 
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التطلعات  مع  من�سجم  اململكة«  مدار�س  خمتلف  يف  ال�سرعة 

امل�ستقبلية لوزارة وزارة الرتبية والتعليم، يف اإطار روؤية البحرين 

2030 بدرجة كبرية.

ل�ستخدام  اأخالقية  معايري  »اإيجاد  اأن  اإىل  النتائج  واأ�ــســارت 

والتعليم  الإلكرتونية« يف وزارة الرتبية  املعلومات  وتطبيق نظم 

من�سجم مع التطلعات امل�ستقبلية للوزارة، يف اإطار روؤية البحرين 

2030 بدرجة كبرية.

جمالت  تو�سيع  يف  امل�ستمر  »التدريب  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت 

يف  الإلكرتونية«  الإدارة  يف  بعد  عن  والتدريب  والتعلم  العمل 

وزارة الرتبية والتعليم من�سجم مع التطلعات امل�ستقبلية للوزارة، 

يف اإطار روؤية البحرين 2030 بدرجة كبرية.

واأ�سارت النتائج اإىل اأن »النتقال من قواعد الإجراءات املحددة 

اإىل اإدارة الذات والفرق املُدارة ذاتيا« يف وزارة الرتبية والتعليم 

من�سجم مع التطلعات امل�ستقبلية للوزارة يف اإطار روؤية البحرين 

2030 بدرجة كبرية.

اأن »اإجراء تغيريات يف اجلوانب الهيكلية  واأ�سارت النتائج اإىل 

مبادئ  مع  تتنا�سب  بحيث  والأ�ساليب  والإجــراءات  التنظيمية 

مع  من�سجم  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الإلكرتونية«  الإدارة 

 2030 البحرين  روؤيــة  اإطــار  يف  لــلــوزارة  امل�ستقبلية  التطلعات 

بدرجة كبرية.

املعامالت  لتاأمني  قانوين  اإطار  »و�سع  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت 

التطلعات  مع  من�سجم  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الإلكرتونية« 

امل�ستقبلية للوزارة يف اإطار روؤية البحرين 2030 بدرجة كبرية.

مهارات  »النق�س يف  م�سكلة  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  خام�صًا: 

التي  امل�ساكل  اأكرث  كانت  املوظفني«  لدى  املعلومات  تكنولوجيا 

تعرت�س تطبيق اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف جمال املوارد 

الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين، حيث تعاين 

اإدارة املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم من هذه امل�سكلة 

بدرجة كبرية.

وحمللي  املرجمني  »نق�س  م�سكلة  اأن  اإىل  النتائج  واأ�ــســارت 

النظم ذوي املهارة العالية« تعرت�س تطبيق اخلدمات احلكومية 

الإلكرتونية يف جمال املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم 

مبملكة البحرين بدرجة كبرية.

على  التدريب  برامج  »قلة  م�سكلة  اأن  اإىل  النتائج  واأ�ــســارت 

تطبيق  تعرت�س  للموظفني«  املــوجــهــة  املعلومات  تكنولوجيا 

يف  الب�سرية  املــوارد  جمال  يف  الإلكرتونية  احلكومية  اخلدمات 

وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين بدرجة كبرية.

اأق�سام  قدرة  يف  فجوة  »وجود  م�سكلة  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت 

الوزارة على التعامل مع اخلدمات الإلكرتونية« تعرت�س تطبيق 

يف  الب�سرية  املــوارد  جمال  يف  الإلكرتونية  احلكومية  اخلدمات 

وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين بدرجة كبرية.

الدرا�سات  »حمــدوديــة  م�سكلة  اأن  اإىل  اإىل  النتائج  واأ�ــســارت 

الإلكرتونية«  الإداريــة  اخلدمات  جمال  يف  التطبيقية  والبحوث 

جمال  يف  الإلــكــرتونــيــة  احلكومية  اخلــدمــات  تطبيق  تعرت�س 

البحرين  مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املــوارد 

بدرجة كبرية.

واأ�سارت النتائج اإىل اأن م�سكلة »نق�س الأدلة الإر�سادية املو�سحة 

اخلدمات  تطبيق  تعرت�س  الإلكرتونية«  الإدارة  تطبيق  لآليات 

احلكومية الإلكرتونية يف جمال املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية 

والتعليم مبملكة البحرين بدرجة كبرية.

واأ�سارت النتائج اأن م�سكلة »�سعف ال�سيانة واملتابعة لالأجهزة« 

تعرت�س تطبيق اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف جمال املوارد 

بدرجة  البحرين  مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية 

كبرية.
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�صاد�ًصا: اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود اختالفات ذات دللة 

اإح�سائية يف م�ستوى اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف جمال 

البحرين  مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املــوارد 

تعزى ملتغري الق�سم.

كما اأ�سارت النتائج اإىل الآتي: 

التطبيقات  يف  اإح�سائية  دللــة  ذات  اختالفات  وجــود  عدم   -

الإلكرتونية الفعلية امل�ستخدمة يف جمال خدمة املوارد الب�سرية 

يف وزارة الرتبية والتعليم تعزى ملتغري الق�سم.

م�ستوى  يف  اإح�سائية  دللـــة  ذات  اخــتــالفــات  وجـــود  عــدم   -

من  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املوارد  اإدارة  ا�ستفادة 

اخلدمات الإلكرتونية التي يقدمها ديوان اخلدمة املدنية تعزى 

ملتغري الق�سم.

التطلعات  يف  اإح�سائية   دللــة  ذات  اختالفات  وجــود  عدم   -

امل�ستقبلية لوزارة الرتبية والتعليم املن�سجمة مع روؤية البحرين 

2030 من خالل التطبيق الفعلي للخدمات احلكومية الإلكرتونية 

تعزى ملتغري الق�سم.

اإح�سائية يف امل�ساكل التي  - عدم وجود اختالفات ذات دللة 

تعرت�س تطبيق اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف جمال املوارد 

الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم تعزى ملتغري الق�سم.

اختالفات ذات دللة  اإىل عدم وجود  النتائج  اأ�سارت  �صابًعا: 

اإح�سائية  يف م�ستوى اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف جمال 

البحرين  مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املــوارد 

تعزى ملتغري الوظيفة.

كما اأ�سارت النتائج اإىل الآتي: 

التطبيقات  يف  اإح�سائية  دللــة  ذات  اختالفات  وجــود  عدم   -

الإلكرتونية الفعلية امل�ستخدمة يف جمال خدمة املوارد الب�سرية 

يف وزارة الرتبية والتعليم تعزى ملتغري الوظيفة.

م�ستوى  يف  اإح�سائية  دللـــة  ذات  اخــتــالفــات  وجـــود  عــدم   -

من  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املوارد  اإدارة  ا�ستفادة 

اخلدمات الإلكرتونية التي يقدمها ديوان اخلدمة املدنية تعزى 

ملتغري الوظيفة.

التطلعات  يف  اإح�سائية  دللــة  ذات  اختالفات  وجــود  عــدم   -

امل�ستقبلية لوزارة الرتبية والتعليم املن�سجمة مع روؤية البحرين 

2030 من خالل التطبيق الفعلي للخدمات احلكومية الإلكرتونية 

تعزى ملتغري الوظيفة.

اإح�سائية يف امل�ساكل التي  - عدم وجود اختالفات ذات دللة 

تعرت�س تطبيق اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف جمال املوارد 

الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم تعزى ملتغري الوظيفة.

دللة  ذات  اختالفات  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت  ثامًنا: 

اإح�سائية يف م�ستوى اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف جمال 

البحرين  مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املــوارد 

)الدرجة الكلية( تعزى ملتغري اجلن�س.

كما اأ�سارت النتائج اإىل الآتي: 

التطبيقات  يف  اإح�سائية  دللــة  ذات  اختالفات  وجــود  عدم   -

الإلكرتونية الفعلية امل�ستخدمة يف جمال خدمة املوارد الب�سرية 

يف وزارة الرتبية والتعليم تعزى  ملتغري اجلن�س.

م�ستوى  يف  اإح�سائية  دللـــة  ذات  اخــتــالفــات  وجـــود  عــدم   -

من  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املوارد  اإدارة  ا�ستفادة 

اخلدمات الإلكرتونية التي يقدمها ديوان اخلدمة املدنية تعزى 

ملتغري اجلن�س.

التطلعات  يف  اإح�سائية  دللــة  ذات  اختالفات  وجــود  عــدم   -

امل�ستقبلية لوزارة الرتبية والتعليم املن�سجمة مع روؤية البحرين 

2030 من خالل التطبيق الفعلي للخدمات احلكومية الإلكرتونية 

تعزى ملتغري اجلن�س.

اإح�سائية يف امل�ساكل التي  - عدم وجود اختالفات ذات دللة 

تعرت�س تطبيق اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف جمال املوارد 

الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم تعزى ملتغري اجلن�س.

اإىل عدم وجود اختالفات ذات دللة  النتائج  اأ�سارت  تا�صعًا: 

احلكومية  اخلــدمــات  م�ستوى  يف   )0^05  ≥  a( اإح�سائية 

الإلكرتونية يف جمال املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم 

مبملكة البحرين )الدرجة الكلية( تعزى ملتغري العمر.

كما اأ�سارت النتائج اإىل الآتي: 

التطبيقات  يف  اإح�سائية  دللــة  ذات  اختالفات  وجــود  عدم   -

الإلكرتونية الفعلية امل�ستخدمة يف جمال خدمة املوارد الب�سرية 

يف وزارة الرتبية والتعليم تعزى ملتغري العمر.

م�ستوى  يف  اإح�سائية  دللـــة  ذات  اخــتــالفــات  وجـــود  عــدم   -

من  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املوارد  اإدارة  ا�ستفادة 

اخلدمات الإلكرتونية التي يقدمها ديوان اخلدمة املدنية تعزى 

ملتغري العمر.

التطلعات  يف  اإح�سائية  دللــة  ذات  اختالفات  وجــود  عــدم   -

امل�ستقبلية لوزارة الرتبية والتعليم املن�سجمة مع روؤية البحرين 

احلكومية  لــلــخــدمــات  الفعلي  التطبيق  خـــالل  مــن   ،2030

الإلكرتونية تعزى ملتغري العمر.

اإح�سائية يف امل�ساكل التي  - عدم وجود اختالفات ذات دللة 

تعرت�س تطبيق اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف جمال املوارد 

الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم تعزى ملتغري العمر.

عا�صًرا: اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود اختالفات ذات دللة 

اإح�سائية يف م�ستوى اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف جمال 
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البحرين  مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املــوارد 

)الدرجة الكلية( تعزى ملتغري �سنوات اخلرة.

م�ستوى  يف  اإح�سائية  دللـــة  ذات  اخــتــالفــات  وجـــود  عــدم   -

من  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الب�سرية  املوارد  اإدارة  ا�ستفادة 

اخلدمات الإلكرتونية التي يقدمها ديوان اخلدمة املدنية تعزى 

ملتغري �سنوات اخلرة.

التطلعات  يف  اإح�سائية  دللــة  ذات  اختالفات  وجــود  عــدم   -

امل�ستقبلية لوزارة الرتبية والتعليم املن�سجمة مع روؤية البحرين 

2030 من خالل التطبيق الفعلي للخدمات احلكومية الإلكرتونية 

تعزى ملتغري �سنوات اخلرة.

- عدم وجود اختالفات ذات دللة اإح�سائية يف امل�ساكل  التي 

تعرت�س تطبيق اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف جمال املوارد 

الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم تعزى ملتغري �سنوات اخلرة.

متو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  اختالفات  وجود  عدم   -

11 �سنة فاأكرث  5 �سنوات فاأقل وذوي اخلرة  ذوي اخلرة من 

امل�ستخدمة يف جمال خدمة  الفعلية  الإلكرتونية  التطبيقات  يف 

املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم.

ذوي  متو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  اختالفات  وجود   -

يف  فاأكرث  �سنة   11 اخلــرة  وذوي  �سنوات   10-6 من  اخلــرة 

خدمة  جمــال  يف  امل�ستخدمة  الفعلية  الإلكرتونية  التطبيقات 

املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم ل�سالح ذوي اخلرة 

من 6-10 �سنوات.

�سنوات   10-6 مــن  اخلــرة  ذوي  اأن  اإىل  النتائج  اأ�ــســارت   -

املوارد  خدمة  جمــال  يف  الإلكرتونية  التطبيقات  ي�ستخدمون 

الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم اأكرث من ذوي اخلرة من 5 

�سنوات فاأقل.

حادي ع�صر: اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود اختالفات ذات 

دللة اإح�سائية يف م�ستوى اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف 

جمال املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين 

تعزى ملتغري الدورات التدريبية يف جمال احلا�سوب.

كما اأ�سارت النتائج اإىل الآتي: 

التطبيقات  يف  اإح�سائية  دللــة  ذات  اختالفات  وجــود  عدم   -

الإلكرتونية الفعلية امل�ستخدمة يف جمال خدمة املوارد الب�سرية 

يف  التدريبية  الــدورات  ملتغري  تعزى  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

جمال احلا�سوب.

- عدم وجود اختالفات ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى ا�ستفادة 

الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم من اخلدمات  اإدارة املوارد 

ملتغري  تعزى  املدنية  اخلدمة  ديــوان  يقدمها  التي  الإلكرتونية 

الدورات التدريبية يف جمال احلا�سوب.

التطلعات  يف  اإح�سائية  دللــة  ذات  اختالفات  وجــود  عــدم   -

امل�ستقبلية لوزارة الرتبية والتعليم املن�سجمة مع روؤية البحرين 

2030 من خالل التطبيق الفعلي للخدمات احلكومية الإلكرتونية 

تعزى ملتغري الدورات التدريبية يف جمال احلا�سوب.

اإح�سائية يف امل�ساكل التي  - عدم وجود اختالفات ذات دللة 

جمال  يف  الإلــكــرتونــيــة  احلكومية  اخلــدمــات  تطبيق  تعرت�س 

املوارد الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم تعزى ملتغري الدورات 

التدريبية يف جمال احلا�سوب.

اأهم التو�صيات

ا�ستنتاجات  من  احلالية  الدرا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  خالل  من 

زيادة  اإىل  تقود  التي  التو�سيات  من  جمموعة  الباحثة  تقدم 

فعالية التطبيقات الإلكرتونية يف جمال خدمة املوارد الب�سرية 

يف وزارة الرتبية والتعليم، وهي التو�سيات الآتية:

 اإجراء تغيريات يف اجلوانب الهيكلية التنظيمية، والإجراءات، 

والأ�ساليب يف وزارة الرتبية والتعليم، بحيث تتنا�سب مع مبادئ 

احلالية  الدرا�سة  ا�ستنتاجات  من  تبني  ملا  الإلكرتونية،  الإدارة 

ل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  التنظيمية  الهيكلية  اجلوانب  اأن 

تتنا�سب متاما مع مبادئ الإدارة الإلكرتونية.

 اإيجاد روؤية م�ستقبلية م�سرتكة ووا�سحة حول م�سروع التحول 

اأظهرت  حيث  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  الإلــكــرتوين  للعمل 

النتائج اأن مثل هذه الروؤية غري وا�سحة املعامل يف الوزارة.

اخلدمات  جمــال  يف  املبدعني  للموظفني  حوافز  تخ�سي�س   

احلكومية الإلكرتونية يف وزارة الرتبية والتعليم، وذلك بهدف 

من  اأن  احلالية  الدرا�سة  تبني  حيث  ــداع،  الإب م�ستويات  زيــادة 

اخلدمات الإلكرتونية النادرة ال�ستخدام هي حوافز املبدعني.

 وجود روؤية بعيدة املدى يف وزارة الرتبية والتعليم حتكم �سري 

خطة  �سوء  يف  ــك  وذل الإلــكــرتونــيــة،  اخلــدمــات  تطبيق  عملية 

اإ�سرتاتيجية �ساملة،  واأهداف قابلة للتحقيق.

والأمن،  وال�سرية،  اخل�سو�سية،  يف  �سارمة  معايري  تطبيق   

وامل�سداقية يف التعامالت ، واخلدمات الإلكرتونية.

 رفع م�ستوى القناعة لدى املوظفني يف وزارة الرتبية والتعليم 

باأهمية و�سرورة اخلدمات احلكومية الإلكرتونية.

 و�سع اإطار قانوين لتاأمني املعامالت الإلكرتونية، و�سمان عدم 

وجود جتاوزات يف ذلك.

يف  املنت�سرة  احلكومية  املدار�س  جميع  ربط  بعملية  الإ�سراع   

ب�سبكة  املختلفة  الوزارة  واإدارات  البحرين،  اأنحاء مملكة  كافة 

زيادة  يف  ي�ساهم  ذلك  لأن   ،)GDN( الإلكرتونية  احلكومة 

ال�ستفادة من اخلدمات الإلكرتونية املقدمة.

الرتبية - الــعــدد 35 - يـونـيـة 2013م 114

3

Altarbiya Magazine 35.indd   114 7/2/13   1:11:41 PM



والتعلم  العمل  جمـــالت  وتو�سيع  امل�ستمر،  الــتــدريــب   

ملوظفي  الإلكرتونية  الإدارة  جمال  يف  بعد  عن  والتدريب 

وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين، واملوظفني يف 

املوؤ�س�سات احلكومية الأخرى.

والهند�سة،  احلا�سوب،  علوم  تعليم  برامج  يف  التو�سع    

التعليمية  ــات  ــس ــ� ــس ــوؤ� وامل اجلـــامـــعـــات،  يف  والـــرجمـــة 

البحرينية.

امل�سكالت  ملواجهة  الآتية  التو�سيات  الباحثة  تقدم  كما 

التي تعيق التطبيقات الإلكرتونية يف جمال خدمة املوارد 

الب�سرية يف وزارة الرتبية والتعليم:

 توفري املوظفني املرجمني، وحمللي النظم ذوي املهارة 

العالية يف وزارة الرتبية والتعليم، للدور املهم الذي يلعبون 

يف تفعيل دور اخلدمات الإلكرتونية يف الوزارة.

 اإجراء الدرا�سات والبحوث التطبيقية يف جمال اخلدمات 

الإدارية الإلكرتونية يف وزارة الرتبية والتعليم. 

 توفري الأدلة الإر�سادية للم�ستفيدين، والتي تو�سح اآليات 

تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف وزارة الرتبية والتعليم.

الإلكرتونية  ا�ستمرارية اخلدمات   احلر�س على �سمان 

املقدمة للم�ستفيدين يف اأي وقت طوال اأيام الأ�سبوع.

 وجود روؤية اإ�سرتاتيجية �ساملة حول الإدارة الإلكرتونية 

قابلة  اإ�سرتاتيجية  واأهــداف  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف 

للتطبيق.

يف  الــقــرارات  ملتخذي  حمدثة  دقيقة  معلومات  توفري   

وزارة الرتبية والتعليم.

الإدارة  ظــل  يف  للحكومة  اإ�سرتاتيجية  ـــة  روؤي اإيــجــاد   

الإلكرتونية،  ول بد من وجود روؤية بعيدة املدى حتكم �سري 

العملية يف �سوء خطة اإ�سرتاتيجية �ساملة، واأهداف قابلة 

للتحقيق.

واملق�سود  الإلكرتونية،  احلكومة  جاهزية  مدى  حتليل   

احلكومة  متطلبات  مع  احلــايل  الو�سع  مقارنة  هو:  هنا 

املوجودة  الإمكانيات  بني  الفجوة  وحتديد  الإلكرتونية، 

املهمة  الأن�سطة  ملبا�سرة  ال�سرورية  والحتياجات  فعاًل، 

لتنفيذ برامج احلكومة الإلكرتونية،  وبناء اآلياتها.

 تو�سيع قاعدة اخلدمات املعرو�سة على املوقع بناًء على 

احتياجات العاملني، واملتعاملني مع املوؤ�س�سات احلكومية.

تثقيفية،  تدريبية  ودورات  ندوات،  يف  العاملني  اإ�سراك   

احلكومة  وم�سمون  حمتوى  على  الــوقــوف  مــن  متكنهم 

الإلكرتونية.
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تطلعات
مستقبلية

 تتطلع وزارة الرتبية والتعليم اإىل اأن  يكون طلبة مملكة البحرين– 

الإ�سالمية  العربية  بالقيم  مزودين  التخرج  -عند  وذكــورًا  اإناثا 

عليها  يعتمد  التي  العلوم  يف  عالية  وبــقــدرات  املــواطــنــة،  وبقيم 

القت�ساد العاملي اجلديد و�سوق العمل املحلي والإقليمي والدويل، 

ويف مقدمتها واأن يكونوا قادرين على التعلم مدى احلياة وجتديد 

التكنولوجية  الإمــكــانــات  مــن  بال�ستفادة  ومهاراتهم  معارفهم 

واملعرفية والت�سالية اجلديدة.

اأداء  يكون  اأن  اإىل  الــوزارة  فتتطلع  املدار�س،  اأداء  �سعيد  اأما على 

املدار�س يف م�ستوى ل يقل عن جيد على الأقل، ويتجه نحو المتياز، 

�سمن  تقارير هيئة �سمان اجلودة، بتطبيق مقايي�س اإدارية وفنية 

عند  والتعليمي  العلمي  التح�سيل  كفاءة  م�ستويات  من  للتحقق 

البيئة املدر�سية  املتعلمني، وذلك باملحا�سبة وامل�سوؤولية. واأن تكون 

الذاتي  التعلم  على  الطلبة  حتفيز  على  وقـــادرة  وفعالة  جــاذبــة 

التعليمية وطرق  اإعادة ت�سميم املناهج  اإىل  والإبداع.. واأن ي�سار 

عند  واملعريف  العقلي  المتياز  حتقق  مــدى  من  للتوثق  التدري�س 

املتعلمني.

املعلم  يكون  اأن  اإىل  ـــوزارة  ال تتطلع  املعلمني  متهني  �سعيد  على 

وبني  بينه  وال�سروري  املطلوب  التفاعل  خلق  على  قــادرا  موؤهال  

الطلبة مبختلف م�ستوياتهم وقدراتهم، واأن يكون متمهنا، ولن يتم 

العاملة  القوة  لأفراد  املهنية  الأو�ساع  اإل من خالل مراجعة  ذلك 

يف التعليم، والتعظيم من قيمة هذه املهنة يف اأعني املجتمع،  ومبا 

ال�سباب  اأعني  يف  واجتماعيًا  مهنيًا  طموحًا  فيها  النخراط  يجعل 

البحرينيني.

تتطلع  التعليم  جمال  يف  الوطنية  ال�سراكة  �سعيد  وعلى  واأخــريًا، 

الوزارة اإىل التعاون وت�سافر جهود جميع اجلهات وتكاملها �سمن 

ذات  اجلهات  وكافة  ــوزارة  ال ت�سمل  حقيقية  و�سراكة  واحــد  ن�سق 

والقت�سادية  الأهلية  واجلهات  الأمور  واأولياء  واملدار�س  العالقة، 

ذات ال�سلة، بتقدمي الدعم وامل�ساندة وترجمة هذه ال�سراكة على 

اأر�س الواقع يف اأفعال ملمو�سة.
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الن�ص�اأة واملفه�وم:

يبدو اأن احلديث عن اقت�ساديات التعليم يف جمال الرتبية بداأ مرتبًطا 

بالتخطيط الرتبوي، خا�سة مع ظهور الع�سر الثاين للتخطيط ~ كما 

اأن  على  التاأكيد  اأتاح  الذي  الع�سر  ذلك   ~ لورييه«  »�سليفان  ي�سميه 

اأن تعطي الرهان على مردودها  لها  ينبغي  ا�ستثماًرا،  الرتبية بو�سفها 

وعائدها.

ولأهمية العن�سر الب�سري يف التنمية ب�سفة عامة، اهتم رجال القت�ساد 

من   ) )ا�سرتوملني  حماولة  وتعد  للتعليم،  القت�سادية  القيمة  بدرا�سة 

القت�سادية  القيمة  بدرا�سة  قام  املجال، حيث  املحاولت يف هذا  اأ�سبق 

للتعليم عام 1924م.

تخطيط  يف  والعتبار  الدرا�سة،  جمــالت  من  التعليم  جمــال  واأ�سبح 

التخطيط  بعمليات  التعليم  وارتبط  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية 

القومي، باعتباره �سبًبا ونتيجة يف نف�س الوقت لعمليات التنمية.

يعد مار�سال اأول من اأ�سار ب�سورة مبا�سرة اإىل اعتبار التعليم نوًعا من 

ال�ستثمار، واأكد �سرورة اهتمام رجال القت�ساد بدور التعليم يف التنمية 

ا اإىل اأن ما ينفق على التعليم ينبغي األ يقا�س  اأي�سً القت�سادية، واأ�سار 

بالعائد املبا�سر فيه، فهناك فائدة عظيمة تاأتي من اإعطاء اأفراد ال�سعب 

ورمبا  وقدراتهم،  مواهبهم  تنك�سف  حتى  التعليم  من  متزايدة  ا  فر�سً

يغطي اكت�ساف نابغة يف ميدان ال�سناعة – مثاًل– تكاليف اإن�ساء مدينة 

باأ�سرها.

الهتمام  بدا  والتعليم  القت�ساد  بني  تبني من عالقة حميمة  ملا  ونظًرا 

ال�ستينيات يف القرن الع�سرين  التعليم منذ  وا�سًحا وجلًيا باقت�ساديات 

قبل  من  متفرقة  اإ�سارات  هناك  كانت  واإن  �سولتز(،  )تيودر  كتابات  يف 

خلدون(  )ابن  مثل:  امل�سلمني،  علماء  كتابات  يف  ورد  فيما  بكثري  ذلك 

وغريه، خا�سة يف كتاباته حول العمران الب�سري.

ومع بداية ال�ستينيات كان اأول ظهور منظم لنظرية راأ�س املال الب�سري، يف 

اأعقاب بيان العالقة بني التعليم والنمو القت�سادي، اإذ عر�س )�سولتز( 

هذه النظرية يف كتابه )القيمة القت�سادية للتعليم( عام 1963م.

�سروري  التعليم  اأن  افــرتا�ــس  هي  النظرية  لهذه  الأ�سا�سية  والفكرة 

دني�سون،  مثل  العلماء  من  عدد  اأ�سهم  وقد  الإنتاجية،  القدرة  لتح�سني 

وبيكر، وهاربي�سون، ومايرز، وجورج ب�سكاربول�س، يف تعزيز فكرة القيمة 

يف  املتخ�س�سني  من  وغريهم  هــوؤلء  يرى  حيث  للتعليم،  القت�سادية 

اإنتاجية،  اأكرث  �سعب  هو  املتعلم  ال�سعب  اأن  التعليم  اقت�ساديات  ميدان 

وكلما زاد ا�ستثمار بلد ما للتعليم كان اقتحام هذا البلد لأ�سباب التنمية 

القت�سادية املرغوبة اأ�سهل واأي�سر.

مفهوم اقت�صاديات التعليم :

من  العديد  به  وارتبط  التعليم  اقت�ساديات  م�سطلح  ا�ستخدام  �ساع 

اإعداد: اأمينة اإبراهيم اللبد

مركز التوثيق الرتبوي

املن�سقة الإعالمية ملدر�سة احلكمة للتعليم الأ�سا�سي

ا£همية 
والمجاالت في 

اقتصاديات 
التعليم
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الدرا�سات والبحوث حول القيمة القت�سادية للتعليم اأو العائد القت�سادي 

منه، اأو العائد املادي املتوقع من التعليم.... الخ، اإىل احلد الذي قال فيه 

البع�س )بعلم اقت�ساديات التعليم(.

تنظر   Economics of Education التعليم  واقت�ساديات 

درا�سة  مثل  عديدة  اأطر  خالل  من  اقت�سادي،  منظور  من  التعليم  اإىل 

القت�ساد،  اأهــداف  �سوء  يف  والتعليم  الب�سرية،  املــوارد  اقت�ساديات 

وحتليل العائد املادي من التعليم يف �سوء التكلفة، والنتاجية التعليمية، 

وقيا�س املخرجات يف �سوء املدخالت.... الخ

بحوث  واأجــريــت  والتعليم،  القت�ساد  بني  العالقة  حــول  الكثري  وكتب 

– انتهت معظمها  – ي�سعب ح�سرها يف هذا املقام  ودرا�سات عديدة 

اإن مل تكن كلها، اإىل اأن العالقة بني القت�ساد والتعليم عالقة حميمة، 

ومن ثم هناك عالقة وطيدة بني التنمية القت�سادية والتنمية الرتبوية. 

فالتعليم يف الدول ذات النمو القت�سادي املرتفع يحظى مبوؤ�سرات عالية 

يف اجلودة والفعالية والكفاية، والعك�س �سحيح.

وبالرغم من هذا ميكن القول اإن النمو القت�سادي �سرط لزم و�سروري 

ولي�س كافًيا جلودة الرتبية والتعليم، حيث اإن ال�ستخدام الأمثل للموارد 

املادية املتاحة يظل اأحد املتغريات الهامة واحلاكمة يف احلكم على جودة 

املنتج التعليمي.

حمورين  حــول  عــادة  التعليم  اقت�ساديات  جمــال  يف  املعاجلة  وتـــدور 

رئي�سيني :

اأو  املاأمول  اأو  امل�ستهدف  والعائد  التعليمي  الإنفاق  بني  العالقة  الأول: 

املتوقع.

الثاين: حول حجم الإنفاق وفعاليته وكفايته من حيث الوفاء باحتياجات 

م�ستقبل التعليم.

وتطرح درا�سة اقت�ساديات التعليم - من خالل هذين املحورين- ق�سايا 

وعوامل مت�سابكة مع املكونات الداخلة يف توليفة النظام التعليمي ذاته، 

كما تتقاطع مع كثري من مكونات املنظومات املجتمعية الأخرى، �سيا�سية 

واقت�سادية واجتماعية.

اقت�ساديات  بها  تهتم  )التي  للتعليم  القت�سادية  الفوائد  مقابل  ويف 

 Social الجتماعي(  )العائد  الجتماعي  املـــردود  هناك  التعليم( 

t�Ben الذي ي�سعب ح�سابه بالأرقام، كما اأن فوائده عديدة، وهذا ما 
دعا كينيث Kenneth للت�ساوؤل: هل ميكن مقارنة الفوائد دائًما باملال 

على الإطالق؟

مفاهيم مرتبطة باقت�صاديات التعليم:

التعليم،  باقت�ساديات  املرتبطة  والق�سايا  املفاهيم  من  العديد  هناك 

والتي ي�سعب ح�سرها وتعريفها يف هذه املقالة، ومن اأهم هذه املفاهيم 

ما ياأتي:

Education Finance   :متويل التعليم

نتيجة  لتنفيذ عمل معني يحقق  راأ�س مال  التعليم تكوين  بتمويل  يق�سد 

مرغوًبا فيها قد تكون: اقت�سادية، اجتماعية، ثقافية، وقد تكون جامعة 

لهذه الأغرا�س كما هو احلال بالن�سبة لنفقات التعليم.

كما يق�سد به، كل ما ت�ستطيع الدولة اأن تعبئه من موارد مالية خلدمة 

اأغرا�س موؤ�س�سات واأجهزة الرتبية والتعليم.

وكذلك يق�سد بتمويل التعليم، جمموع املوارد املر�سودة يف اإطار التعليم 

باملوارد  حتقيقها  يتعني  التي  الأهــداف  لتحقيق  التعليمية،  للموؤ�س�سات 

املتاحة واإدارة هذه الأموال وا�ستخدامها بكفاءة.

ا باأنه الوظيفة الإدارية التي تخت�س بعمليات  ويعرف متويل التعليم اأي�سً

املنا�سبة،  التمويل  م�سادر  من  عليها  واحل�سول  لالأموال،  التخطيط 

ي�ساعد  الأن�سطة املختلفة، مبا  املالية الالزمة لأداء  لتوفري الحتياجات 

الرغبات  بــني  الــتــوازن  وحتقيق  الأن�سطة،  هــذه  اأهـــداف  حتقيق  على 

املتعار�سة للفئات املوؤثرة يف جناح وا�ستمرار املنظومة.

Education Cost :تكلفة التعليم

على  تعتمد  ت�سنيفات  عدة  اإىل  عادة  التعليم  تكلفة  درا�سات  ت�سنف 

ال�سائدة:  الت�سنيفات  هــذه  اأهــم  من  اأ�سا�سية،  اقت�سادية  مفاهيم 

واملدخالت  الثابت  والإنــفــاق  ــاري(  اجل )الإنــفــاق  امل�ستمرة  التكاليف 

والعمليات واملخرجات... الخ.

التكاليف  من  جــزًءا  التعليمي  ال�ستثمار  يف  املالية  امل�سروفات  ومتثل 

الكلية الفعلية، وتنفق يف مرتبات املدر�سني والعاملني والأبنية التعليمية 

وحت�سني  التدري�س  اأ�ساليب  وتطوير  الإدارة  ودعم  الكتابية،  والأدوات 

املناهج... الخ.

الفر�سة  تكلفة  اأن يو�سع يف العتبار  التعليم يجب  تكلفة  وعند ح�ساب 

البديلة التي تعني قيمة الدخل الذي ميكن اأن يحققه الطالب )املتعلم( 

فيما لو انخرط يف �سوق العمل، دون اأن ينهي مرحلة تعليمية معينة.

ولهذا فاإن ح�ساب التكلفة لي�س بالأمر الهني، وهو اأكرث من جمرد ح�ساب 

ب�سيط للمال املن�سرف على التعليم ومقارنته بالعائد القت�سادي املتوقع، 

ويكت�سب مفهوم التكلفة دللته من ناحية درجة ال�سمول والقيا�س ح�سب 

الغر�س الذي يتم من اأجله ح�سر التكلفة، حيث توجد تكاليف خمتلفة 

لأغرا�س خمتلفة بحيث ميكن التفرقة بني التكلفة وفًقا لالأ�س�س الآتية:

 الوظيفة التي يوؤديها امل�سروع.

 الغر�س الرئي�سي الذي ي�ستخدم من اأجله.

 الرغبة يف الو�سول اإىل قيم قابلة للقيا�س.

 درجة �سمول القيم املنفقة اأو التي تنفق بغر�س احل�سول على نتائج 
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حمددة.

على  الرتبوي  والتخطيط  التعليم  اقت�ساديات  درا�سات  معظم  وتتفق 

ت�سنيف تكلفة التعليم اإىل اأربعة م�ستويات اأ�سا�سية هي:

  تكلفة مبا�سرة على م�ستوى الفرد اأو الأ�سرة.

  تكلفة غري مبا�سرة على م�ستوى الفرد.

  تكلفة تعليمية مبا�سرة على م�ستوى املجتمع.

  تكلفة تعليمية غري مبا�سرة على م�ستوى املجتمع.

ويعتمد ح�ساب التكلفة غالًبا على امليزانية التي تخ�س�سها الدولة للتعليم 

اأهم جوانب  التعليمية، ومن  العملية  ينفق منها على جوانب  ومقدار ما 

الإنفاق التعليمي التي ت�ساهم يف ح�ساب تكلفة التعليم:

   النفقات اجلارية )املتكررة(: وت�سمل نفقات التدري�س، ونفقات اإدارية 

وخدمات طالبية، ونفقات ال�سيانة.

واملرافق،  املباين  اإن�ساء  وت�سمل  )الثابتة(:  اجلارية  غري  النفقات     

ونفقات ال�ستهالك اخلا�سة بالأجهزة واملباين.

معينة  تعليمية  خطة  ل�سنوات  للتعليم  الدورية  التكلفة  تقديرات  وتعتمد 

على اأ�سا�سني:

  ح�ساب معدل تكلفة الوحدة )تلميذ/ طالب( �سنوًيا يف مراحل التعليم 

واأنواعه املختلفة.

مرحلة  كــل  يف  �سنويا  املقيدين  الــطــالب  التالميذ/  عــدد  ح�ساب    

تعليمية.

اأي  للتعليم )يف  )الراأ�سمالية(  الإنتاجية  التكلفة  تقديرات  تعتمد  بينما 

من �سنوات اخلطة( على عوامل اأ�سا�سية من اأهمها:

 الزيادة يف اأعداد الطالب املطلوب قيدهم يف مراحل التعليم، واأنواعه 

املختلفة خالل �سنوات اخلطة.

خالل  منها  اإحالله  ينتظر  وما  القائمة،  والتجهيزات  املباين  حالة   

�سنوات اخلطة.

 معدلت التكلفة للتلميذ من املباين والتجهيزات.

 Education:)واملنفعة )الفع�������الية  الت����عليم  ع�������ائد 

                Return
من  ي�سبح  اقت�سادية،  غري  اأخــرى  عوائد  للتعليم  اأن  من  الرغم  على 

بتكلفة  لرتباطه  نظًرا  منه،  القت�سادي  العائد  قيمة  تقدير  ال�سروري 

التعليم والإنفاق عليه.

اإن هذا من �ساأنه اأن يوجه خمططي التعليم اإىل اجتاه ال�ستثمار يف اأي 

من اأنواع التعليم ويف اأي من مراحله، كما اأن ح�سابات )التكلفة- العائد( 

ت�ساعد على فهم تكلفة التعليم، ومقارنتها بالزيادة يف دخول اأفراد القوى 

العاملة، كما اأنها قد تقرتح طرًقا واأ�ساليب لزيادة فعالية التعليم، اإما من 

خالل زيادة معدل العائد، اأو بوا�سطة تخفي�س التكلفة.

وت�سنف عوائد التعليم - غالًبا - اإىل:

- عوائد تعليمية مبا�سرة: على م�ستوى الفرد، وعلى م�ستوى املجتمع.

م�ستوى  وعلى  الــفــرد،  م�ستوى  على  مبا�سرة:  غــري  تعليمية  عــوائــد   -

املجتمع.

يقارن مبعدل  له ما مل  التعليم، فال معنى  العائد من  واأًيــا كان م�ستوى 

العائد من م�سروعات ا�ستثمارية اأخرى، وعلى هذا ي�ستعمل املخطط يف 

جمال التعليم معدل العائد يف ال�ستثمار التعليمي ليقوم بعدة مقارنات، 

منها:

- مقارنة العائد من التعليم بالعائد من م�سروعات ا�ستثمارية اأخرى.

- مقارنة العائد من اأنواع اأو مراحل خمتلفة من التعليم بع�سها ببع�س.

يف  مياثلها  مبا  دولة  يف  التعليم  من  الجتماعي  العائد  معدل  مقارنة   -

م�سروعات اأخرى.

واأًيا كانت الطريقة امل�ستخدمة يف ح�ساب العائد القت�سادي للتعليم يف 

اأي من مراحله اأو يف اأي من م�ستوياته، فهناك عدة م�سكالت تواجه هذه 

العائد،  املطلوبة حل�ساب  والبيانات  باحلقائق  ترتبط  ما  غالًبا  الطرق، 

من اأهم هذه البيانات:

- عدد الأفراد يف امل�ستويات التعليمية واملراحل التعليمية املختلفة.

- دخول الأفراد وامل�ستوى التعليمي احلا�سلني عليه.

- امل�سروفات الدرا�سية واملباين والتجهيزات.

- بيانات عن �سوق العمل.

جمالت البحث يف اقت�صاديات التعليم:

يتناولها  التي  الق�سايا  اأهــم  اإىل   M. Blaug بــالو(  )مــارك  ي�سري 

جمال اقت�ساديات التعليم فيما ياأتي:

- مقدار املبالغ التي ينبغي على الدولة اأن تنفقها على التعليم وو�سائل 

تدبري هذه املبالغ.

ــفــاق  )اإن اأم  ا�ــســتــثــمــاري(  )اإنـــفـــاق  هــو  هــل  التعليم  عــلــى  الإنـــفـــاق   -

ا�ستهالكي(؟

- فاإذا كان اإنفاًقا ا�ستثمارًيا، فما هو العائد املنتظر احل�سول عليه من 

ال�ستثمار يف التعليم؟ ومقارنة ذلك بالعوائد املنتظرة من ال�ستثمارات 

الأخرى �سواء املتعلقة بالعن�سر الب�سري اأو غريه.

املحددات  هي  فما  ا�ستهالكًيا،  اإنفاًقا  التعليم  على  الإنفاق  كان  واإذا 

اخلا�سة بالطلب على التعليم؟

واملباين،  واملــدر�ــســني،  التالميذ،  وقــت  مــن  املثلى  الرتكيبة  حتديد   -

والأدوات الالزمة للعملية التعليمية.

- حتديد الهيكل الأمثل للهرم التعليمي )اأي حتديد عدد التالميذ عند 

كل م�ستوى من م�ستويات التعليم(. 

املدار�س  داخل  يتم  الذي  الر�سمي  التعليم  املثلى من  التوليفة  - حتديد 

والكليات، والتعليم غري الر�سمي الذي يتم خارجها.

م�ساهمة التعليم يف تنمية العن�سر الب�سري، ويف امل�ساهمة يف دفع عجلة 

التنمية القت�سادية.

عدة  تثري  ال�ستثمار  اأ�سكال  من  �سكل  اأنه  على  التعليم  اإىل  النظرة  اإن 
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ت�ساوؤلت من اأهمها:

 كيف ميكن مقارنة ال�ستثمار يف التعليم باأنواع ال�ستثمار الأخرى؟

  اأي اأنواع ال�ستثمار اأكرث اإ�سهاًما يف النمو القت�سادي، يف راأ�س املال 

الب�سري اأم يف راأ�س املال املادي؟

  هل تت�ساوى كل اأنواع التعليم اأو مراحله من حيث عائدها؟

  ما مدى اإ�سهام التعليم يف زيادة الدخل القومي ودخل الفرد؟

  اإذا كان التعليم ي�سهم يف زيادة الدخل للفرد، فهل يدخل الآباء والأبناء 

هذا العامل يف ح�سابهم عند قيامهم باختيار نوع التعليم؟

  ما عالقة التعليم بالنمو القت�سادي؟

كتابات  يف  عليه  الطــالع  ميكن  مما  كثرية  وغريها  الت�ساوؤلت  هذه  اإن 

درا�سات  اأو  موؤلفات  اأو  ترجمات  كانت  �سواء  املجال  يف  املتخ�س�سني 

وبحوث علمية تثري عدة ق�سايا اأو مو�سوعات ت�سكل جمال اقت�ساديات 

التعليم، ومن مو�سوعات هذا املجال ماياأتي:

- الرتبية والتنمية القت�سادية.

- تعليم وتنمية املوارد الب�سرية.

- ال�ستثمار الب�سري، ونظرياته.

- القيمة القت�سادية للتعليم.

- قيا�س العائد القت�سادي من التعليم.

- التعليم وزيادة الإنتاج.

- املتطلبات من القوى العاملة.

- متويل التعليم والإنفاق عليه.

- التعليم والدخل القومي.

- تكاليف التعليم، الأجور والأ�سعار.

- الإنتاجية العلمية والتعليمية.

- الكفاية التعليمية الداخلية واخلارجية.

- الر�سوب، الت�سرب، الفاقد، الإهدار.

- اقت�ساديات تعليم الكبار.

- اقت�ساديات التعليم املفتوح.

- البدائل والأولويات يف التعليم.

-النماذج الريا�سية وتخطيط التعليم.

- الرتبية يف حالة الفقر )التق�سف(

- درا�سة علماء اقت�ساديات التعليم.

التعليم. اقت�ساديات  بحوث  – تقومي 

امل�صدر:

http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.

php?t=304713
املنتدى الرتبوي - بوابة �سلطنة عمان التعليمية – وزارة الرتبية والتعليم

اكتشاف نمو 
وتطور المفاهيم 

العلمية لدى 
تالميذ المرحلة 

االبتدائية
الدكتورة زينب حمزة راجي

جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن ر�صد

 

هنا �سوف اأحتدث عن اكت�ساف الفهم الأويل للمفاهيم العلمية لدى 

التالميذ يف املرحلة البتدائية، ومدى ما ميتلكونه من معلومات عن 

املفاهيم العلمية التي ترد يف كتب العلوم املقررة، ولي�س عن اكت�ساب 

يتم على وفق  والذي  تربوية منظمة،  العلمية بطرق علمية  املفاهيم 

ا�سرتاتيجيات ومناذج تعليمية تعليمية.

ما  املفاهيم العلمية؟ 

التعميم،  القدرة على  لها  والتي  الأفكار املرتابطة  هي جمموعة من 

والتي تنتج عن املالحظة ، وو�سف العالقات بني تلك الأفكار، ومبعنى 

اأو  بكلمة  يرتبط  وفهم  معنى  من  التلميذ  لدى  يتكون  هي  ما  اآخــر 

عبارة اأو عملية معينة، واملفهوم ميثل ال�سمات امل�سرتكة بني جمموعة 

من الأ�سياء اأو الأحداث اأو الأفكار ي�سار اإليها با�سم معني، املفاهيم 

العلمية هي اأفكار علمية حول العلوم،  فبع�س املفاهيم تكون معقدة، 

التالميذ  على  ي�سهل  اإذ  املغناطي�س،  مثل  �سهلة،  واأخــرى  القوة  مثل 

فهمها، وبالطبع فاإن التالميذ يطورن مفاهيم اأقل تعقيدا حول العلوم 

من تلك التي يطورها متعلم يدر�س الفيزياء يف اجلامعة، فالتالميذ 

بحاجة اإىل الدعم يف تطوير اأفكارهم ومنو مفاهيمهم العلمية. 

من  املعنى  امل�ستمد  تكوين  على  يعتمد  التالميذ  مفاهيم  تطور 

والتلفزيون،  والأ�سدقاء،  والبيت،  املدر�سة  من  املختلفة،  التجارب 

واحلياة اليومية. 

هناك اأ�سياء كثرية ميكن اأن توؤثر على فهم التالميذ للعامل من حولهم، 

ونتيجة خرتهم املحدودة تكون بع�س الأفكار التي لديهم غري �سليمة 

من الناحية العلمية. اإذن ملاذا ينبغي اأن نتوقع من التالميذ ال�سغار 

اأن يفهموا املفاهيم العلمية فهما �سليما من الناحية العلمية ؟ 
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    يبداأ التالميذ يف فهم العامل بطريقتهم اخلا�سة، وتدريجيا، يبداأ 

التفكري ي�سبح اأكرث علمية، وهنا ياأتي دور املعلم وهو مهم جدا يف 

من  العلمية،  مفاهيمهم  وتطوير  التالميذ  تفكري  يف  التغيري  دعم 

خالل فهم اأفكارهم التي ميتلكونها حول مفاهيم العلوم، والتي ميكن 

للمعلم اأن يكت�سفها با�ستخدام جمموعة من الو�سائل مل�ساعدتهم على 

التفكري بطرق اأكرث علمية.

املعلم ما الذي يعرفه التالميذ عن املفاهيم  كيف يكت�صف 

العلمية ؟ 

من  املعلم  يكت�سف  الفعالة  التي  الطرق  من  عدد  هناك  العلوم  يف 

خاللها ما يعرفه التالميذ عن املفاهيم العلمية، والتي ت�ساعدهم يف 

تطوير اأفكارهم ودعم عملية التعلم لديهم ومن هذه الو�سائل:

 

1- الر�صومات 

فهم  من  التالميذ  اقــرتاب  مــدى  لتحديد  الو�سيلة  هــذه  وت�ستخدم 

املفهوم العلمي اأو ابتعادهم عنه، مثال ميكن للمعلم اأن يطلب منهم 

ر�سم �سيء يكون غري معروف لديهم، على �سبيل املثال، الطلب من 

التالميذ ر�سم الهيكل العظمي بعد تقدمي اخلطوط العري�سة عن هذا 

املفهوم، بعد ذلك يقارن املعلم بني ر�سوم التالميذ للهيكل العظمي 

والر�سم الدقيق لل�سكل، هذا الن�ساط الب�سيط ميكن اأن ي�ساعد املعلم 

ملعرفة ما يفكر به التالميذ، وكيف يرون الأ�سياء والعامل من حولهم، 

وبالطبع تكون روؤية التالميذ للعامل وفهمهم له يختلف من تلميذ اإىل 

اآخر، كما يختلف ر�سم كل منهم عن �سكل الهيكل العظمي، فاإذا كان 

للتالميذ فهم خمتلف متاما عن ما نعرفه عن الهيكل العظمي يجب 

العظمي، من خالل  الهيكل  اأفكارهم عن  تغيري  املعلم حماولة  على 

حتدي تلك الأفكار مل�ساعدتهم، وت�سجيعهم على تغيريها، على �سبيل 

املثال :  

 جعل التالميذ يتح�س�سون عظامهم و اأين تكون.

  عر�س منوذج الهيكل العظمي للتالميذ  ليقوموا با�ستك�سافه. 

  عر�س مقاطع فيديو عن الهياكل العظمية الب�سرية واحليوانية. 

والهيكل  العظام  امل�سورة عن  امل�سحكة والق�س�س  الكتب  قراءة    

العظمي.

 

2- خرائط املفاهيم

هي طريقة اأو تقنية لإظهار املـــعاين ومتـــثيل العالقـــات ذات املعــــنى 

بيــن املفاهيم بالر�ســــم، وت�ستخدم خارطة املفهوم لت�سجيع التالميذ 

اأو  املختلفة  الكلمات  بني  الربط  طريق  عن  يعرفونه  ما  اإظهار  على 

ال�سور .

حتتوي  التالميذ مثال  مفاهيم على  خارطة  بتوزيع  املعلم  فيقوم 

وخالية  بالطيور،  ال�سلة  ذات  الكلمات  فقط  الطيور،  ت�سم  مفهوم 

اأو �سبه  من الروابط  فيطلب من التلميذ ربط الكلمات وكتابة كلمة 

جملة على الروابط للم�ساعدة على تف�سري العالقات التي تربط بني 

كلمات خريطة مفهوم الطيور، ومن خالل مالحظة املعلم للروابط 

والكلمات التف�سريية التي تو�سع العالقات بني تلك الكلمات اأو ال�سور 

ميكن اأن يتبني مدى اجتاه التف�سري اخلاطئ للمفهوم و ارتباطاته.

3-   الر�صوم الكارتونية  

 Brenda Keogh( طور ا�ستخدام الر�سوم الكارتونية من قبل   

املدار�س  مــن  كثري  وي�ستخدم  يف   ،)and Stuart Naylor
البتدائية للتعرف  واكت�ساف اأفكار التالميذ ومفاهيمهم العلمية  يف 

الر�سوم  خــالل  من  لديهم  العلمي  الفهم  ومعرفة  العلوم،  جمــال 

الكارتونية. ومن خ�سائ�س الر�سوم الكارتونية اأنها ميكن اأن تعر عن 

اأفكارهم على  الكثري من فهم التالميذ للمفهوم، فتبني لنا الر�سوم 

عن  كــارتــونــيــة  ر�ــســومــًا  املعلم  يــقــدم  مثال  ــواب،  �ــس على  اأو  خــطــاأ 

�سخ�سيات اأو اأحداث اأو اأ�سياء، ويطلب من التالميذ كتابة تعليقات 

ق�سرية ب�سيغة حوار بني ال�سخ�سيات الكارتونية، اأو تكون الر�سوم 

عن  حوار  فيها  كارتونية  �سخ�سيات  ق�سرية عن  بحوارات  جمهزة 

)ال�سمعة( مثال، هل يذوب ال�سمع يف املاء البارد، ملاذا؟  �سخ�سية 

كارتونية جتيب باأنه ل يذوب ن�ساأل ملاذا؟ ومن يتفق مع ال�سخ�سية يف 

هذه الفكرة من باقي التالميذ، و اإذا الإجابة نعم من يتفق معه قد 

يرغب البع�س منهم بكتابة الأ�سباب من وجهة نظره، قد يعتقد بع�س 

التالميذ اأن ال�سمع ممكن اأن يذوب يف املاء البارد اأو ل يذوب اإل من 

خالل حرق ال�سموع فقط. اأي ل ميكن اأن يذوب باملاء احلار اأو عند 

تقريبه من م�سدر حراري اآخر اأو مبذيبات اأخرى .

اإذن يجب اأن يقوم املعلم مب�ساعدة التلميذ على اختبار الفكرة، اإذا 

فهذه  لي�ست  ال�سحيح،  باجلواب  املعلم  التالميذ  اأخــر  بب�ساطة 

الفهم  ت�سحيح  اأو  العلمية  املفاهيم  لتطوير  املنا�سبة  الطريقة 

متى  لهم  تو�سح  بتجربة  التالميذ  ت�سغيل  يجب  للمفهوم،  اخلاطئ 

اأثناء ال�ستغال مبثل  يذوب ال�سمع )مع املحافظة على �سالمتهم يف 

ت�سحيح  ويتم  ال�سحيحة  الإجابة  ي�ستنتجوا  لكي  التجارب(،  هذه 

الفهم اخلاطئ للمفهوم، فالتالميذ يحتاجون اإىل جتربة ما يحدث 

باأنف�سهم، وبعد ت�سغيل التالميذ يف اإجراء  التجربة  يتيح لهم العمل 

معرفة ما اإذا كانت اأفكارهم  �سحيحة اأو خاطئة. فالأفكار اخلاطئة 

البالغني،  بع�س  وكذلك  التلميذ،  بها  يتم�سك  فقد  تغيريها  ي�سعب 

املتكونة  املعرفية  البنية  البنائية )اإن  النظرية  اإليه  اأ�سارت  ما  وهذا 

التلميذ مبا لديه  اإذ يتم�سك  التغيري ب�سكل كبري  التلميذ تقاوم  لدى 

من معرفة مع اإنها قد تكون خاطئة، ويت�سبث بهذه املعرفة لأنها تقدم 

له تف�سريات مقنعة له، وي�ستدعي ذلك من املعلم الهتمام باختيار 

العديد من التجارب والن�ساطات التي توؤكد �سحة معطيات اخلرة، 

خالل  فمن  التلميذ(  عند  موجودا  كان  اإن  الفهم  يف  اخلطاأ  ويتبني 

كان  للمفهوم، واإذا  اخلاطئ  الفهم  تغيري  ميكن  بالتجربة  ا�ستغاله 

ال�سحيح  الفهم  ويتعمق  فيزداد  وتدعيمه  تطويره  ميكن  �سحيحا 
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للمفهوم.

3- القائمة 

   وهي طريقة ترتيب اإجابات التالميذ ب�سكل قائمة، اإذ يعطي املعلم 

املفهوم،  هذا  عن  يعرفونه  ما  كتابة  التالميذ  من  ويطلب  مفهومًا 

على �سبيل املثال: الطعام ال�سحي، قد يجيب اأحد منهم اإنه الطعام 

الغني بالفيتامينات، واآخر يقول الطعام ال�سحي الذي يحتوي على 

الروتينات، واآخر يقول كليهما ...الخ، فاملعلم يرتب اإجاباتهم على 

التالميذ  ي�سجع  لكي  يتحداها  التي  الأفكار  اأي  قائمة، ويحدد  �سكل 

يطور  اأو  املفهوم،  لذلك  فهمهم  التالميذ  لي�سحح  تغيريها،  على 

املفهوم لديهم فيقوم املعلم با�ستخدام اأن�سطة وجتارب معينة، وكذلك 

يعتمد على م�سادر معلومات خمتلفة: مثل الكتب، اأو عر�س فيديو، اأو 

م�ساهدة �سور متحركة، اأو الت�سال ب�سبكة الإنرتنت... الخ.

4-  املجموعات :

جيدة  طريقة  وهــي  الت�سنيف،  عملية  اأ�ــســا�ــس  على  تــقــوم  وهــي 

وب�سيطة ملعرفة  فهم التالميذ للمفاهيم العلمية من خالل ت�سنيف 

يعرفه  ما  اكت�ساف  املعلم  اأراد  اإذا  املثال  �سبيل  على  املجموعات، 

التالميذ عن خ�سائ�س احل�سرات، يجلب املعلم جمموعة من مناذج 

خ�سائ�سها،  ح�سب  جمموعات  ت�سنيفها  منهم  ويطلب  احل�سرات، 

وجمموعة  جناحني،  ذات  ح�سرات  جمموعة  التالميذ  �سنف  فــاإذا 

اأخرى لها �ست اأرجل واأخرى ذات زوج من الأرجل فقط، هذا ي�سري 

اإىل فهمهم اجليد ملفهوم احل�سرات.

5- ال�صتماع اإىل تعليقات التالميذ:

وهي من الطرق ال�سهلة لكت�ساف اأفكار التالميذ، ومعرفة ما لديهم 

من معارف كاأن ي�ساأل املعلم اأين تذهب ال�سم�س يف الليل؟ 

كان  اإذا  ال�سباح،  البحر حتى  تختبئ خلف  اأنها  اأحدهم  يجيب  قد 

اأن ل ي�ستخف  اأو وراء التالل، يجب على املعلم  ي�سكن قرب البحر، 

باإجابة التلميذ اأو ي�سخر منه، والتالميذ الذين يعرون عن وجهات 

اأفكارهم  حولهم ت�ستحق  مــن  الــعــامل  فهم  يف  با�ستمرار  نظرهم 

الحرتام، ويف بع�س الأحيان الإعجاب، حتى واإن مل يقدموا تعليال 

خالل  من  خراتهم  عن  دقيق  ب�سكل  تعر  اإنها  اإذ  �سليما  علميا 

مراقبتهم لل�سم�س، والتطلع يف ال�سماء، اأو م�ساهدة ال�سور املتحركة 

يف التلفزيون، وعندما يرتعرع التلميذ وي�سبح اأكرث جتربة، ويتعلم 

املزيد عن الكواكب وحركتها، فاإن هذه الأفكار �سوف تتغري وت�سبح 

اأقرب ملا هو �سحيح للمفهوم العلمي.

كيفية تقدمي الدعم والتعزيز لتنمية املفاهيم العلمية لدى التالميذ يف 

جمال العلوم:

هناك بع�س الأمور الواجب مراعاتها، والتي ميكن اأن تكون فعالة يف 

دعم وتطوير املفاهيم العلمية للتالميذ، ومنها: 

- الإ�سغاء بتمعن اإىل التالميذ. 

- احرتام اأفكار التالميذ. 

- اأن يكت�سب املعلم ثقة التلميذ ليقول له ما يفكر فيه.

- حماولة فهم الكيفية التي يبني بها التالميذ اأفكارهم.

- اأن ي�ساأل املعلم التلميذ ما الذي يجعله يفكر هكذا؟، اأو ي�ساأله ما 

الذي �ساعده يف تكوين هذه  الفكرة ؟

وجهات  وتفهم  التالميذ،  لفهم  اأفكار  الفعالة  الأ�سئلة  توجيه   -

نظرهم، على �سبيل املثال كيف عرفت ذلك؟  ملاذا  تعتقد ذلك ؟. 

- اإيجاد طرق بديلة ل�سرح املفاهيم للتالميذ، وعدم الكتفاء بطريقة 

واحدة، وتدعيم ال�سرح بعدد من م�سادر املعلومات.

- اإعطاء التالميذ الفر�سة للتجريب الن�سط الذي ي�ساعد على تطوير 

وحتدي اأفكارهم، ومنو مفاهيمهم العلمية. 

- ت�سخي�س الفهم اخلاطئ للمفاهيم والعمل على ت�سحيحها.

امل�سدر:

http://www.abegs.org/Aportal/Article/

showDetails?id=5952
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الجودة الشاملة 
في التربية 

والتعليم

الحرتاف،  من  عالية  م�ستويات  اإىل  الو�سول  اجلــودة  من  الهدف 

والتعليم. حتم علينا  الرتبية  ثقافة اجلودة يف ميدان  تعزيز  بهدف 

اإيقاع التطور املت�سارع يف الإدارة الرتبوية تطبيق جمموعة من املعايري 

اجلودة، مبا  م�ستوى  لرفع  الالزمة  والرتبوية  التعليمية  واملوا�سفات 

يتنا�سب مع متطلبات القطاع التعليمي. 

الذي  اهلل  {�سنع  تعاىل:  اهلل  قال  اإ�سالمي،  مبداأ  والإتقان  اجلودة 

اأتقن كل �سيء| �سورة النحل اآية 88. قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

الوقت  يتقنه«، ويف  اأن  اأحدكم عماًل  اإذا عمل  »اإن اهلل يحب  و�سلم: 

احلا�سر اأ�سبح نظام اجلودة يف التعليم �سمة الع�سر الذي نعي�سه، 

يحت�سن جميع جوانب العملية التعليمية: كاملنهج الدرا�سي، واملعلم، 

والطالب، وم�سادر التعلم، والبيئة املدر�سية، واملجتمع املدر�سي.

اجلودة:

اإيجاد  اأ�سلوب لالإدارة احلديثة، يلتزم قيمة لكل العمالء من خالل 

بيئة يتم فيها حت�سني وتطوير م�ستمر ملهارات الأفراد لتنظيم العمل، 

و�سبغ كل جانب من جوانب املن�ساأة ون�ساطاتها ب�سبغة التفوق، باأداء 

العمل ال�سحيح ب�سكل �سحيح من املرة الأوىل، وكل مرة.

اجلودة يف التعليم:

واملوا�سفات  املعايري  مــن  جمموعة  لتطبيق  م�ستمرة  عملية  هــي 

التعليمية والرتبوية الالزمة لرفع م�ستوى جودة وحدة املنتج التعليمي، 

مب�ساركة جميع اأع�ساء املوؤ�س�سة التعليمية، ويف جميع جوانب العمل 

التعليمي والرتبوي، مبا يتنا�سب مع متطلبات املجتمع . 

اجلودة ال�صاملة واملدر�صة :

فكري  وتطوير  جديدة،  اإداريــة  ثورة  هي  ال�ساملة  اجلــودة  اإدارة  اإن 

املوؤ�س�سة/  اأ�سبح كل فرد يف  �سامل، وثقافة تنظيمية جديدة، حيث 

املدر�سة م�سئوًل عنها، لكي تو�سلنا اإىل التطوير امل�ستمر يف العمليات، 

وحت�سني الأداء. اإن تعبري اجلودة لي�س تعبريًا جديدًا، وخري دليل على 

ذلك الآيات القراآنية الآتية:

قال تعاىل:

 •  �سنع اهلل الذي اأتقن كل �سيء ) النمل88( 

 •الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم اأيكم اأح�سن عماًل )امللك: 2(

)7 )ال�سجدة:  خلقه  �سيء  كل  اأح�سن  • الذي 
 •اإنا ل ن�سيع اأجر من اأح�سن عماًل )الكهف: 30(

وعن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم » اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم 

عماًل اأن يتقنه« )رواه م�سلم(.

واجلودة  احل�سن،  والعمل  الإتــقــان  هي  اجلــودة  اأن  نــرى  هنا  ومــن 

التاأكيد على مبداأ  لها تعريفات عدة، ولكنها متفقة يف جوهرها يف 

واجلمعية  للمقايي�س  الأمريكي  الوطني  املعهد  ف  عــَرّ وقد  الإتقان. 

الأمريكية ملراقبة اجلودة، اجلودة باأنها تعني: جمموعة من ال�سمات 

واخل�سائ�س لل�سلع واخلدمات القادرة على تلبية احتياجات حمددة. 

ف اجلودة باأنها: اأداء  اأما معهد اجلودة الفيدرايل الأمريكي، فقد عَرّ

على  العتماد  مع  الأوىل،  املرة  من  �سحيح  ب�سكل  ال�سحيح  العمل 

تقييم امل�ستفيد يف معرفة مدى حت�سن الأداء.

اإن اجلودة عملية بنائية تهدف اإىل حت�سني املنتج النهائي، وذلك من 

)املدر�سة(،  املوؤ�س�سة  العاملني يف  لكل  العمل  خالل حت�سني ظروف 

وتركز اجلودة على اجلهود الإيجابية التي يبذلها كل �سخ�س يعمل 

يف هذه املوؤ�س�سة الجتماعية. وعند احلديث عن اجلودة يف التعليم، 

والرتقاء  التالميذ  درجـــات  حت�سيل  حت�سني  و�ــســوح،  بكل  نعني 

مب�ستواهم التح�سيلي اإىل اأكر قدر ممكن.

وبناء على الدرا�سات والبحوث الرتبوية من اأجل بناء جمتمع املعرفة، 

قامت بع�س الدول العربية بو�سع معايري قومية للتعليم بحيث تكون 

التعليمية،  �ساملة، تتناول جميع اجلوانب املختلفة ملدخالت العملية 

وت�سعى لتحقيق مبداأ اجلودة ال�ساملة واملو�سوعية، حيث تركز على 

تطبيقها  التعليمية، وميكن  املنظومة  املهمة يف  والتف�سيالت  الأمور 

على قطاعات خمتلفة ومتطورة، كما اأنه ميكن تطبيقها لفرتات زمنية 

ممتدة، وقابلة للتعديل وفق التطورات العلمية والتكنولوجية، وقابلة 

للقيا�س، حتى ميكن مقارنة خمرجاتها باملعايري املقننة، للوقوف على 

مدى جودة املخرجات. وقد حر�س القائمون على و�سع هذه املعايري 

اأن تكون وطنية ت�ستند اإىل اجلانب الأخالقي، وتراعي عادات املجتمع 

و�سلوكياته. وت�سمل املعايري املجالت الآتية: املدر�سة الفاعلة كوحدة 

والإدارة  التعليمية،  العملية  يف  اأ�سا�سي  كم�سارك  واملعلم  متكاملة، 

املميزة، وامل�ساركة املجتمعية حيث ت�سهم املدر�سة يف خدمة املجتمع 

للمدر�سة ماديًا وخدميًا  الدعم  املدين ويقوم املجتمع بدوره بتقدمي 

واإعالميًا، واملنهج املدر�سي وما يكت�سبه املتعلم من معارف ومهارات 

وقيم، واملواد التعليمية واأ�ساليب التقومي.

الرتبوي  العتماد  لعملية  اأ�سا�سية  ركيزة  تعد  ال�سابقة  املعايري  اإن 

للمدار�س، وهذا العتماد هو و�سيلة لتحقيق و�سمان اجلودة بو�سفها 

عملية تقومي م�ستمرة جلودة امل�ستوى التعليمي للمدر�سة.

اأما اإدارة اجلودة فهي: جميع الأن�سطة لالإدارات والأق�سام املختلفة 
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التي تديرها �سيا�سة اجلودة والتي ت�سمل الأهداف وامل�سوؤوليات التي 

توكيد  اجلــودة،  مراقبة  للجودة،  التخطيط  بوا�سطة:  تنفيذها  يتم 

اجلودة وحت�سني اجلودة، وهي عنا�سر نظام اإدارة اجلودة.

اأهمية اإدارة اجلودة يف التعليم:

 • عاملية نظام اجلودة و�سمة من �سمات الع�سر احلديث.

الإنتاج. وحت�سني  بالإنتاجية  اجلودة  • ارتباط 
املجالت. كافة  يف  بال�سمولية  اجلودة  نظام  • ات�ساف 

 • عدم جدوى بع�س الأنظمة والأ�ساليب الإدارية ال�سائدة يف حتقيق 

اجلودة املطلوبة.

املدر�سة. حت�سني  لعملية  اجلودة  • تدعيم 
الغد. لقادة  والإدارية  القيادية  املهارات  • تطوير 

الفقد. اأو  الهدر  وتقليل  العمل  • زيادة 
 • ال�ستخدام الأمثل للموارد املادية والب�سرية.

املبادئ التي ترتكز عليها اإدارة اجلودة ال�صاملة.

امل�ستفيدين  وتوقعات  احتياجات  على  التعرف  على  الرتكيز   •
اإ�سرتاتيجية  ـــداد  اإع خــالل  مــن  لتحقيقها  وال�سعي  ــالب(،  ــط )ال

حت�سني اجلودة.

وحتديد  م�ستمرة،  عملية  والتطوير  التح�سني  اأن  على  التاأكيد   •
معايري/ م�ستويات اجلودة.

التفتي�س. من  بدًل  الوقاية  على  • الرتكيز 
الفريقي.  / اجلماعي  العمل  على  • الرتكيز 

احلقائق. على  بناء  مو�سوعية  ب�سورة  القرارات  • اتخاذ 
الثقة،  ومنحهم  امل�سئولية،  العاملني، وحفزهم على حتمل  • متكني 

واإعطاوؤهم ال�سلطة الكاملة لأداء العمل.

التنظيمي. الهيكل  م�ستويات  وتعدد  البريوقراطية  • تخفيف 

اأهداف اإدارة اجلودة ال�صاملة:

الأداء. جودة  يف  تغيري  •  حدوث 
 • التحفيز على التميز واإظهار الإبداع.

العمل. اأ�ساليب  •  تطوير 
 • الرتقاء مبهارات العاملني وقدراتهم.

العمل. بيئة  •  حت�سني 
الإن�سانية. العالقات  وتعزيز  بناء  على  •  احلر�س 

 • تقوية الولء للعمل يف املوؤ�س�سة/ املدر�سة.

 • الت�سجيع على امل�ساركة يف اأن�سطة وفعاليات املوؤ�س�سة / املدر�سة.

الوقت  حيث  من  واخت�سارها  الروتينية  العمل  اإجراءات  •  تقليل 
والتكلفة.

متطلبات تطبيق نظام اإدارة اجلودة ال�صاملة يف التعليم.

 • دعم وتاأييد الإدارة العليا لنظام اإدارة اجلودة ال�ساملة.

التعليمية  للموؤ�س�سة  التنظيمية  والثقافة  العمل  مناخ  تهيئة   •
)املدر�سة(.

للجودة. الأداء  • قيا�س 
املدر�سة. التعليمية/  باملوؤ�س�سة  الب�سرية  للموارد  الفاعلة  • الإدارة 

الأفراد. لكافة  امل�ستمر  والتدريب  • التعليم 
 • تبني الأمناط القيادية املنا�سبة ملدخل اإدارة اجلودة ال�ساملة.

م�ستوى  لتح�سني  املبذولة  اجلهود  يف  العاملني  جميع  م�ساركة   •
الأداء.

 • تاأ�سي�س نظام معلومات دقيق لإدارة اجلودة ال�ساملة.

موؤ�صرات اجلودة يف التعليم:

هناك بع�س املوؤ�سرات يف املجال الرتبوي، تعمل يف تكاملها وت�سابكها 

على حت�سني العملية الرتبوية.

املحور الأول: معايري مرتبطة بالطلبة، من حيث القبول، والنتقاء، 

ون�سبة عدد الطالب اإىل املعلمني، ومتو�سط تكلفة الفرد واخلدمات 

التي تقدم لهم، ودافعية الطالب وا�ستعدادهم للتعلم.

الهيئة  حجم  حيث  من  باملعلمني،  مرتبطة  معايري  الثاين:  املحور 

لطالبهم،  املعلمني  وتقدير  واحرتام  املهنية،  وثقافتهم  التدري�سية، 

ومدى م�ساهمة املعلمني يف خدمة املجتمع.

املحور الثالث: معايري مرتبطة باملناهج الدرا�سية، من حيث اأ�سالة 

ومدى  والأ�سلوب،  والطريقة،  وحمتواها،  م�ستواها  وجودة  املناهج، 

القومية  ال�سخ�سية  املناهج  اأي مدى تعك�س  واإىل  بالواقع،  ارتباطها 

اأو التبعية الثقافية.

التزام  املدر�سية، من حيث  بالإدارة  مرتبطة  معايري  الرابع:  املحور 

القيادات باجلودة، والعالقات الإن�سانية اجليدة، واختيار الإداريني 

وتدريبهم.

املحور اخلام�س: معايري مرتبطة بالإدارة التعليمية، من حيث التزام 

القيادات التعليمية باجلودة، وتفوي�س ال�سلطات الالمركزية، وتغيري 

الإداريني  واختيار  اجليدة،  الإن�سانية  والعالقات  الأقدمية،  نظام 

والقيادات وتدريبهم.

حيث  من  املــاديــة،  بالإمكانات  مرتبطة  معايري  ال�ساد�س:  املحور 

مرونة املبنى املدر�سي وقدرته على حتقيق الأهداف، ومدى ا�ستفادة 

الطالب من املكتبة املدر�سية والأجهزة والأدوات...الخ.

املحور ال�سابع: معايري مرتبطة بالعالقة بني املدر�سة واملجتمع، من 

حيث مدى وفاء املدر�سة باحتياجات املجتمع املحيط وامل�ساركة يف حل 

والتفاعل  التخ�س�سات بطبيعة املجتمع وحاجاته،  م�سكالته، وربط 

بقطاعاته  املجتمع  وبني  والفكرية،  الب�سرية  مبواردها  املدر�سة  بني 

الإنتاجية واخلدمية.

دور الإدارة الرتبوية يف م�صاندة املدر�صة:

من  العليا،  الإدارة  تتبع  م�ستقلة  تنظيمية  وحدة  املدر�سة  • اعتبار   

خالل خطوط اإدارية عري�سة.
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لتحقيق  للمدر�سة  واحلــريــة  الالمركزية  من  اأكــر  قــدر  • اإتــاحــة   

التطوير والإبداع يف جميع جمالت العمل املدر�سي.

واملتابعة  املدر�سي  العمل  تنظم  التي  واللوائح  ال�سرائع  تطوير   •
الإ�سرافية امل�ستمرة للمدار�س.

التخطيط  يف  احلديثة  الأ�ساليب  على  املدر�سة  اإدارات  تدريب   •
ال�سرتاتيجي، وتطبيقات ذلك يف املجال املدر�سي.

التعليم  روؤية  مبتطلبات  فعالياتها  وربط  املدر�سة  ر�سالة  حتديد   •
ور�سالته.

�سراكة  ت�سبح  حتى  واملجتمع  املدر�سة  بــني  العالقة  تطوير   •
فاعلة.

اأجل  من  املدر�سية،  الإدارة  يف  ال�ساملة  اجلــودة  معايري  تبني   •
الرتقاء مب�ستوى اأدائها.

املدر�سة. يف  الفريق«  »م�سروع  اجلماعي  العمل  • تعزيز 
العالقات  بــنــاء  ــارات  ــه م عــلــى  املــدر�ــســيــة  الإدارات  تــدريــب   •
من  ذلك  واعتبار  خارجها،  اأو  املدر�سة،  داخــل  �سواء  الجتماعية، 

مكونات وتاأهيل الإدارات اجلديدة.

الإدارة  اأداء  تطوير  يف  والتكنولوجيا  املعلومات  نظم  توظيف   •
املدر�سية.

• تفعيل روح الدميقراطية يف املجتمع املدر�سي من خالل املجال�س 
املدر�سية وجمال�س الآباء.

الطالب  باحتياجات  الــقــرار  اتخاذ  عملية  ربــط  على  العمل   •
والعاملني واملجتمع املدر�سي.

احلفظ  عــلــى  املبنية  الــقــدميــة  الــتــقــومي  اأ�ــســالــيــب  مــن  احلـــد   •
امل�ستمر لأداء الطالب  املتكامل  التقومي الأ�سيل  وال�سرتجاع، وتبني 

الذي يقي�س قدراته احلقيقية.

بذلك،  القيام  على  املعلمني  وتدريب  املناهج  وتب�سيط  تطوير   •
كوحدات تطوير مدر�سية.

واملجتمع  احلكومية  غري  واجلمعيات  املجتمعية  امل�ساركة  • ت�سجيع 
املدين يف م�ساندة املدر�سة يف اأداء ر�سالتها.

الذي  التعليم  لنتائج  للجميع  ومعروفة  وا�سحة  معايري  و�سع   •
باملعايري  ومقارنتها  التعليمية،  املراحل  من  مرحلة  كل  يف  له  نطمح 

العاملية.

اخلارجي. للتقومي  حمايدة  فرق  • ت�سكيل 
واملتابعة. التخطيط  واإعادة  الراجعة  والتغذية  • التقرير 

دور املدر�سة التي تعتمد اجلودة كنظام اإداري:

التعليمي،  الأداء  فريق  ي�سمل  ــذي  وال اجلــودة،  فريق  ت�سكيل   •
واعتبار كل فرد يف املدر�سة م�سوؤول عن اجلودة.

ال�سابق. الفريق  اأع�ساء  لكل  املتميز  الأداء  معايري  • حتديد 
الت�سال. وفعالية  • �سهولة 

�سفافية  بكل  النقد  وتقبل  وال�سكاوى،  القرتاحات  نظام  • تطبيق 

ودميقراطية.

لالإدارة. املتاحة  الطرق  بكل  للمدر�سة  والنتماء  اللتزام  • تعزيز 
لرفع  اجلودة،  ثقافة  على  وتعريفهم  با�ستمرار  املعلمني  تدريب   •

م�ستوى الأداء املهني.

والأمانة،  والــ�ــســدق،  )الثقة،  التعليمية  اجلـــدارة  روح  ن�سر   •
والهتمام اخلا�س بالطالب(.

اإدارة املواقف  • م�ساعدة املعلمني على اكت�ساب مهارات جديدة يف 
ال�سفية، والرتكيز على الأ�سئلة التفكريية.

 • حت�سني خمرجات التعليم، والعمل على اإعداد �سخ�سيات قيادية 

من الطالب، وزيادة م�ساركة الطالب يف العمل املدر�سي. 

ال�سلوكيات الإيجابية وا�ستثمارها، والبناء عليها، وتعديل  • تعزيز   

ال�سلوك ال�سلبي باأ�سلوب توجيهي واإر�سادي.

الرتبوية  التجارب  من  وال�ستفادة  التعليم،  تكنولوجيا  دور  • تفعيل 
حمليًا وعربيًا وعامليًا.

• التوا�سل الإيجابي مع املوؤ�س�سات التعليمية الأخرى وغري التعليمية 
)املجتمعية والأهلية(.

�سنويًا  مرتني  ــل  الأق على  الــذاتــي  الداخلي  التقومي  ممار�سة   •
والإعالن عن نتائجه.

البنك  اأكد  وقد  ال�ستثمار،  اأنواع  اأغلى  هو  التعليم  ال�ستثمار يف  اإن 

الدويل اأن الدولة التي تنفق على الطالب من اأجل التعليم 500 دولر 

اأي منو اقت�سادي، بينما الدول التي  فاأقل يف العام، ل يتحقق فيها 

تنفق اأكرث من 500 دولر، ينطلق فيها النمو القت�سادي.

اإن من اأهم اآليات حتقيق اجلودة، تعزيز التقومي الذاتي الداخلي على 

التعليمي،  الكادر  لكل  امل�ستمر  والتدريب  املدر�سة،  امل�ستويات يف  كل 

واعتماد اأ�سلوب التقومي اخلارجي املحايد ال�سفاف الذي يعطي ثقة 

عمليتي  بني  وباملقارنة  اخلارجية،  باخلرات  وميدهم  للمعلمني، 

هي  اأين  حتدد  اأن  املدر�سة  ت�ستطيع  واخلارجي(  )الداخلي  التقومي 

من روؤيتها ور�سالتها التي ت�سعى اإىل حتقيقها دون اأي اعتبارات ذاتية 

اأو عاطفية.

اجلودة ال�صاملة يف التدري�ض

اإدارة اجلودة ال�ساملة ثقافة، و�سلوك، فممار�سة وتطبيق، وهي نظام 

جديد حم�سن ومطور لالإدارة يت�سم بالدميومة، وطول املدى، ويجب 

اإدارة  باأهمية ودور  العليا  اأن تكون هناك قناعة را�سخة من الإدارة 

ناجحًا  تفعياًل  اجلــودة  ممار�سات  تفعيل  اأجل  من  ال�ساملة  اجلــودة 

وم�ستمرًا. 

اإىل  ال�ساملة، وكل منها ينظر  هناك تعريفات عديدة ملعنى اجلودة 

اجلودة ال�ساملة من زاويته، كما هو احلال يف جميع مفاهيم العلوم 

الكلمات  تعرف  اأن  اأرى  املختلفة،  التعريفات  كل  ومن  الإن�سانية. 

املكونة لهذا املفهوم:

الأهداف  لبلوغ  الآخرين  يف  التاأثري  على  القدرة  تعني  الإدارة:   •
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املرغوبة.

وجتاوزها. امل�ستفيد  مبتطلبات  الوفاء  تعني  • اجلودة: 
• ال�ساملة: تعني البحث عن اجلودة يف كل جانب من جوانب العمل، 
بتقييم ر�سى  وانتهاء  امل�ستفيد،  احتياجات  التعرف على  ابتداء من 

امل�ستفيد من اخلدمات اأو املنتجات املقدمة له.

املبذولة  اجلهود  جملة  هي:  الرتبوية،  الإدارة  يف  ال�ساملة  واجلــودة 

الرتبوي  املنتج  م�ستوى  لرفع  الرتبوي  املجال  يف  العاملني  قبل  من 

هذه  ت�ستلزمه  ومبا  املجتمع،  متطلبات  مع  يتنا�سب  مبا  )الطالب(، 

التعليمية  واملوا�سفات  املعايري  من  جمموعة  تطبيق  من  اجلهود 

تظافر  خالل  من  الرتبوي،  املنتج  م�ستوى  لرفع  الالزمة  والرتبوية 

جهود كل العاملني يف جمال الرتبية.

اإدارة اجلودة ال�ساملة عددًاً من املتطلبات الرئي�سة  ويتطلب تطبيق 

اأهمها:

الرتبوية  والإدارات  والتعليم  الرتبية  وزارة  لــدى  القناعة  توفري 

اإدراكًا  ال�ساملة،  اجلــودة  اإدارة  مدخل  ا�ستخدام  باأهمية  املختلفة 

ال�ساملة  واإن اجلودة  واملت�سارعة.  العاملية اجلديدة  للمتغريات  منها 

هي اأحد الأ�ساليب الإدارية احلديثة التي ت�سعى اإىل خف�س التكاليف 

املالية، واإقالل الهدر الرتبوي، اأو الفاقد التعليمي، والعمل على رفع 

اإىل  ال�ساملة  اجلــودة  وت�سعى  الــرتبــوي.  للنظام  الداخلية  الكفاءة 

اإدارة  اأ�سلوب  اإجــراءات  يالئم  مبا  الرتبوية  املنظومة  ثقافة  تعديل 

اجلودة ال�ساملة، وخلق ثقافة تنظيمية تن�سجم مع مفاهيمها. وتعتر 

احتياجات ورغبات الطالب ـ وهم اأ�سحاب امل�سلحة يف املقام الأول 

عند حتديد اأهداف اجلودة ـ الكفاءة اخلارجية للنظام الرتبوي.

مردود اإدارة اجلودة ال�صاملة يف حقل الإدارة الرتبوية:

عواقب  له  الــرتبــوي  املجال  يف  ال�ساملة  اجلــودة  اإدارة  تطبيق  اإن 

حممودة الأثر �سواء �سغر نطاق هذه الإدارة اأو كر، ولعل اأهم فوائد 

تطبيق ذلك ما ياأتي:

1- يقود تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف املجال الرتبوي اإىل خف�س 

التكاليف ب�سورة ملحوظة نتيجة قلة الأخطاء، واحتمال اإعادة العمل 

مرة ثانية.

2- اجلودة توؤدي اإىل زيادة الإنتاجية يف اأداء الأعمال.

بنجاح،  ال�ساملة  اإدارة اجلودة  العاملني من خالل  اأداء  3- حت�سني 

والذي بدوره يعمل على رفع الروح املعنوية للعاملني، وخلق اإح�سا�س 

العمل  تهم  التي  الــقــرارات  اتخاذ  يف  الفاعلة  بامل�ساركة  عندهم 

وتطوره.

4- اجلودة ال�ساملة توؤدي اإىل ر�سا العاملني الرتبويني وامل�ستفيدين 

على  ال�ساملة  اجلــودة  تركز  حيث  واملجتمع.  واأ�سرهم  )الطالب( 

بطريقة  امل�سكالت  وحــل  القــرتاحــات،  تقدمي  يف  املعلمني  اإ�ــســراك 

اآراء  ل�ستقراء  ال�ساملة  اجلــودة  ت�سعى  وكذلك  جماعية،  اأو  فردية 

ورغبات امل�ستفيدين، والعمل اجلاد على حتقيقها.

5-  اإن اأ�سلوب اإدارة اجلودة ال�ساملة يعتمد عمومًا على حل امل�سكالت 

باخلرات  تزخر  التي  العاملة  املجموعات  ــاآراء  ب الأخــذ  خالل  من 

املتنوعة، ومن ثم ي�سهل اإيجاد احللول املالئمة التي ميكن تطبيقها، 

اأدائها.  الرتبوية، وجودة  املوؤ�س�سة  اإىل حت�سني فاعلية  يوؤدي  وهو ما 

خمتلف  بني  الفعال  الت�سال  حتقيق  يف  الأ�سلوب  هذا  ي�ساهم  كما 

العاملني فيها، نتيجة لقاءاتهم واجتماعاتهم املتكررة.

6- اإن تطبيق مبداأ اجلودة ال�ساملة يف املجال الرتبوي يتطلب وجود 

الرتبوي،  النظام  جــودة  على  للحكم  �ساحلة  وموؤ�سرات  مقايي�س 

املقبلة،  املرحلة  ال�سابقة يف  املرحلة  اأخطاء  ال�ستفادة من  و�سرورة 

ومن ثم تعميم الدرو�س امل�ستقاة من تنفيذ اإدارة اجلودة ال�ساملة.

7- اإن تطبيق مبداأ اإدارة اجلودة ال�ساملة يدفع العاملني اإىل البحث 

لال�ستفادة  ودوليًا  عربيا  اأخرى  مناطق  يف  اجلودة  جتارب  ومتابعة 

منها.

اإدارة التدري�ض يف ظل مفهوم اجلودة ال�صاملة:

واأ�ساليب م�ساحبة  تنظيمية،  اإ�سرتاتيجية  ال�ساملة هي:  اإن اجلودة 

اإدارة  واإن  للعمل،  وخــدمــات  اجلـــودة،  عالية  منتجات  عنها  ينتج 

اأ�سا�س حتقيق  ال�ساملة تقوم على  التدري�س يف �سوء مفهوم اجلودة 

ما ياأتي:

•  م�ساركة الطالب للمدر�س يف التخطيط ملو�سوع الدر�س وتنفيذه، 
والتلميذ  املدر�س  يكون  الت�ساركية«، وهكذا  »الإدارة  مبا يحقق مبداأ 

على حد �سواء م�سئولني عن حتقيق التدري�س الفعال.

تاأدية  يقت�سي  الــذي  العالج«،  من  خري  »الوقاية  مبداأ  تطبيق   •
ت�سهم  �سحيحة،  بطريقة  نهايته  اإىل  بدايته  من  التدري�سي  العمل 

اأوًل  يف جتنب وقوع الأخطاء وتالفيها، ومواجهة الأخطاء وعالجها 

باأول يف حال وقوعها.

والتحفيز،  »التناف�س«  مبداأ  اأ�سا�س  على  الفعال  التدري�س  •يقوم 
من  حديثة  ومعلومات  جديدة  اأفكار  توفري  �سرورة  ي�ستلزم  الــذي 

قبل املدر�س والتلميذ على ال�سواء.

»امل�ساركة  مــبــداأ  تطبيق  حــالــة  يف  الــفــعــال  الــتــدريــ�ــس  •يتحقق 
الفر�سة  لإتاحة  الذاتية«،  »الإدارة  مبداأ  يتطلب  وذلك  التعاونية«، 

يف  الإيجابية  وامل�ساركة  الــراأي،  لإبــداء  التالميذ  جميع  اأمــام  كاملة 

املواقف التعليمية التعلمية.

يف  الفعال  التدري�س  �سمات  تتجلى  ال�سابقة  الأ�س�س  حتققت  واإذا 

الآتي:

التعلمية. التعليمية  املواقف  يف  التدري�س  اأركان  جميع  • �سمول 
الرتبوية. والأن�سطة  التدري�س  اأ�ساليب  يف  م�ستمر  • حت�سن 

التعلمية. التعليمية  الأن�سطة  وحتليل  وتنظيم  • تخطيط 
يف  وامل�ساركة  التدري�سية،  املواقف  جوانب  جلميع  الطالب  فهم   •

تنفيذها.
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املعلم. وبني  وبينهم  البع�س،  بع�سهم  التالميذ  بني  فعال  • تعاون 
الدر�س. اأجزاء  كل  وت�سابك  • ترابط 

اأهداف  لتحقيق  واثق  جاد  واأداء  الأعمال،  اإجناز  يف  م�ساركة   •
الدر�س.

اكت�سافه. جمرد  ولي�س  اخلطاأ  يف  الوقوع  • جتنب 
مع  يتوافق  مبا  التالميذ  لــدى  و�سلوكي  فكري  تغيري  اإحـــداث   •

مقومات العمل الرتبوي ال�سحيح.

العمل. اأداء  يف  الذاتي  التقومي  اأو  ال�سلوكية  الرقابة  • اعتماد 
املتقطع. الفردي  العمل  ولي�س  امل�ستمر  اجلماعي  العمل  • حت�سن 

والتميز. التناف�سية  القدرة  • حتقيق 
احتياجاتهم. وتلبية  التالميذ  رغبات  •  مراعاة 
التدري�سي. الأداء  جوانب  جميع  جودة  •  حتقق 

وتنفيذه. التدري�سي  املوقف  ت�سميم  وتكامل  • ترابط 
الفعال يف �سوء مفهوم اجلودة  التدري�س  اأو مالمح  ل�سمات  ونتيجة 

ال�ساملة، فاإن املواقف التدري�سية تتميز مبا ياأتي:

وحرية  الت�سلط.  عن  بعيدة  للف�سل  م�سئولة  دميقراطية  اإدارة   •
للطالب يف التعبري عن الذات بدون خوف اأو رهبة.

امل�ستمر. التعاوين  اجلماعي  العمل  اإىل  • التحول 
القرارات. اأخذ  يف  وم�ساركتهم  التالميذ  • م�ساهمة 

وتطويرها  وحت�سينها  والن�ساطات  العمليات  طبيعة  على  • الرتكيز 
ب�سفة م�ستمرة، بدًل من الرتكيز على النتائج واملخرجات.

حقيقية  وبيانات  معلومات  على  بناء  �سحيحة  قــرارات  اتخاذ   •
واقعية، ميكن حتليلها وال�ستدلل منها.

 • التحول اإىل ثقافة الإتقان بدل الجرتار، وثقافة اجلودة بدل ثقافة 

احلد الأدنى، ومن الرتكيز على التعليم اإىل التعلم واإىل توقعات عالية 

من جانب املعلمني نحو طالبهم.

• التحول من اكت�ساف اخلطاأ يف نهاية العمل اإىل الرقابة منذ بدء 
العمل، وحماولة جتنب الوقوع يف اخلطاأ.

ال�صاملة يف  التي تتحقق من تطبيق مفهوم اجلودة  املزايا 

التدري�ض:

1- الوفاء مبتطلبات التدري�س.

2- تقدمي خدمة تعليمية علمية تنا�سب احتياجات الطالب.

3- م�ساركة الطالب يف العمل وو�سوح اأدوارهم وم�سئولياتهم.

4- الإدارة الدميقراطية للف�سل دون الإخالل بالتعليمات الر�سمية.

5- التزام كل طرف من اأطراف العملية التعليمية التعلمية بالنظام 

املوجود وقواعده.

6- تقليل الهدر التعليمي يف املواقف التدري�سية.

�سلوك  على  اإيــجــابــيــًا  ينعك�س  ــس  ــدرو� وم �سامل  نــظــام  وجـــود   -7

الطالب.

8- حتقيق التناف�س ال�سريف بني الطالب.

9- تاأكيد اأهمية و�سرورة العمل الفريقي اجلمعي.

10- تفعيل التدري�س مبا يحقق الأهداف الرتبوية املاأمولة.

دور املدر�صة يف تعزيز اجلودة يف التدري�ض:

اإداري والعمل على تطوير  اأن تعتمد اجلودة كنظام  • على املدر�سة 
وتوثيق هذا النظام.

الأداء  فــريــق  ي�سم  والـــذي  والتميز  اجلـــودة  فــريــق  ت�سكيل   •
التعليمي.

التدري�س. يف  التميز  ثقافة  • ن�سر 
اجلودة. ودليل  املتميز  الأداء  معايري  واإ�سدار  • حتديد 

القرتاحات  نظام  تطبيق  خالل  من  الدميقراطي  املبداأ  تعزيز   •
وال�سكاوى.

للمعلمني. امل�ستمر  والتدريب  • التجديد 
الب�سرية. املوارد  وتنمية  البحث  روح  • تعزيز 

ال�سفية. املواقف  يف  جديدة  مهارات  • اإك�ساب 
التعليم. خمرجات  حت�سني  على  • العمل 

القيادية. ال�سخ�سية  • اإعداد 
التعليم. تكنولوجيا  دور  وتفعيل  دائم  معلوماتي  مركز  • اإن�ساء 

التعليمية. وغري  التعليمية  املوؤ�س�سات  مع  • التوا�سل 
التعلم. م�سادر  ا�ستقراء  على  الطالب  • تدريب 

املختلفة. التفكريية  لالأ�سئلة  الطالب  • توجيه 
 • اإك�ساب الطالب القدرة على تنظيم الوقت.

وعامليًا. وعربيًا  حمليًا  تربوية  جتارب  من  •  ال�ستفادة 
اإن اإدارة اجلودة ال�ساملة لي�ست مفتاح الفرج، اإنه مفهوم يتميز عن 

غريه من املفاهيم، باأنه غني يف ما يولده من اأفكار واأ�ساليب وتدابري، 

الرتبوية  للعملية  وحيد  كاإطار  عليه  العتماد  حني  تكمن  وم�سكلته 

واإدارتها، يجب عدم الت�سرع يف تطبيقه، لأن اجلودة ال�ساملة ل تقوم 

وتكاثفها.  والعمل على ت�سافر اجلهود  والتعاون،  اإل بروح اجلماعة 

اإن تطبيق مبداأ اإدارة اجلودة ال�ساملة قد جنح واأ�ساب قدرًا كبريًا 

املتحدة  الــوليــات  من  كل  يف  التجارب  من  العديد  يف  النجاح  من 

الأمريكية، وبريطانيا، واليابان، وعربيًا يف اململكة العربية ال�سعودية، 

ودول اخلليج العربي.

امل�صدر:

http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/

showthread.php?t=306065
املنتدى الرتبوي – بوابة �سلطنة عمان التعليمية – وزارة الرتبية والتعليم
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اأكد ال�سيخ ه�سام بن عبدالعزيز اآل خليفة، 

للموارد  والــتــعــلــيــم  الــرتبــيــة  وزارة  وكــيــل 

قد  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  واخلدمات، 

اختارت نظام »مايكرو�سوفت ويندوز مالتي 

حا�سوب  واأجــهــزة   »2011 �سريفر  بوينت 

تي  �سيت  مالتي  كومباك  بي  »ات�س  خــادم 

من  الطلبة  من  اأكــر  عــدد  لتمكني   ،»200

ا�ستخدام التقنية املتطورة، مع �سمان توفري 

خطة  �سمن  وذلــك  والوقت،  واملــال  اجلهد 

تكنولوجيا  ا�ستخدامات  لتعزيز  ـــوزارة  ال

املعلومات والت�سال يف م�سروع جاللة امللك 

حمد ملدار�س امل�ستقبل، حيث تاأتي هذه املبادرة ا�ستنادًا لروؤية مملكة 

البحرين 2030 الهادفة لتطوير النظام التعليمي يف اململكة عن طريق 

التكنولوجيا  ا�ستخدام   تعزيز  عر  متطورة،  تعليمية  خدمات  توفري 

وخمتلف امل�سادر املتوفرة للوزارة.

الإطار  هذا  يف  والتعليم   الرتبية  وزارة  تعمل   ه�سام:  ال�سيخ  واأ�ساف 

تطبيقاتها.  وا�ستخدام  املعلومات،  بتقنية  املدر�سية  املناهج  دعم  على 

وتتوقع الوزارة اأن ي�ستفيد حوايل 45000 طالب ومعلم يف 70 مدر�سة 

من املرحلة الأوىل لهذا امل�سروع، والتي �سيتم اإجنازها يف اأواخر  �سهر 

�سبتمر اجلاري، علمًا باأن امل�سروع ي�سعى يف مراحله القادمة اإىل تزويد 

210 مدار�س يف اململكة باأحدث التقنيات املتطورة.

ومن جهته اأو�سح الأ�ستاذ اأحمد احلمادي، مدير اإدارة نظم املعلومات 

للوزارة:  بالن�سبة  امل�سروع  هذا  والتعليم حول جدوى  الرتبية  وزارة  يف 

من  واحــدة  خطوة  بعد  على  اأ�سبحت  قد  والتعليم  الرتبية  وزارة  »اإن 

تطوير برنامج تعليمي افرتا�سي، يقوم على اأ�سا�س بيئة تعليمية تقنية 

تقنية  توفري  �سمان  بهدف  وذلــك  احلكومية،  املــدار�ــس  يف  متطورة 

متطورة يف املدار�س«، م�سريًا اإىل اأن ا�ستخدامنا لتقنية ويندوز مالتي 

بوينت �سريفر 2011 وات�س بي مالتي �سيت يف املدار�س �سيمّكن الطالب 

على  اآفاقًا جديدة  لهم  ويفتح  وتعزيزها،  التقنية  قدراتهم  تطوير  من 

اأهمية  نف�سه على  الوقت  اأكد يف  كما  والجتماعي.  العملي  ال�سعيدين 

تزويد املدار�س باأف�سل التقنيات واأحدثها، واأ�ساف »ل يوجد لدينا عدد 

و�سيانة  دعم  علينا  ال�سعب  من  وكان  الــوزارة،  التقنيني يف  من  كبري 

كم كبري من اأجهزة احلا�سوب يف مئات املدار�س، كما اأن تكلفة تبديل 

الأجهزة ت�سكل عبئًا اإ�سافيًا على ميزانيتنا املحدودة. لكن مع ويندوز 

مالتي بونت �سريفر 2011 وحلول اإت�س بي مالتي �سيتفان كل م�ستخدم 

�سوف ي�سعر اأنه يتعامل مع جهازه اخلا�س، 

وينجز اأعماله ب�سكل م�ستقل، وهذا كان من 

اأهم متطلباتنا«.

وبنّي طارق حجازي، املدير الإقليمي ل�سركة 

مزايا  وُعمان  البحرين  يف  مايكرو�سوفت 

مايكرو�سوفت  »ت�سعى  قائاًل:  امل�سروع،  هذا 

من خالل جميع منتجاتها اإىل �سمان اأمان 

اإىل  اإ�سافة  وا�ستمراريته،  ومرونته،  املنتج 

اأي تقنية  توفريه ب�سعر منا�سب، ولهذا فاإن 

و�سمن  ال�ستخدام،  �سهلة  تكون  اأن  يجب 

يف  ا�ستخدامها  لت�سهيل  معقولة  ميزانية 

املدار�س«. م�سريًا اإىل اأن »من واجبنا كرَواد يف جمال التعليم وتقنيات 

املعلومات اأن ندعم الطالب باملهارات التي يتطلبها ع�سرنا، ليتمكنوا 

من مواجهة املناف�سة والتحديات التي تنتظرهم، ولتكون لديهم القدرة 

احلادي  القرن  عامل  يف  �ستواجههم  التي  التغريات  مع  التكَيف  على 

والع�سرين، الذي يتميز بالتناف�سية«.

اإن حلول ويندوز مالتي بوينت �سريفر 2011، املدعمة باأجهزة حا�سوب 

واملـــزّودة   ،200 تي  �سيت  مالتي  كومباك  بي  اإت�س  و�سا�سات  وخــادم 

بتطبيقات اإت�س بي لإدارة غرفة ال�سف الرقمية، توفر للمعلمني الأدوات 

والتقنيات الالزمة لإدارة غرفة ال�سف الرقمية، واإيجاد بيئة تفاعلية 

للتعليم، ومراقبة عمل الطالب ب�سكل دقيق وفّعال.

وعن هذه احللول حتدث زياد الري�س، مدير اأعمال التعليم يف اإت�س بي 

ت�سميمها  مت  �سيت  مالتي  بي  اإت�س  حلول  »اإن  قائاًل:  الأو�سط  ال�سرق 

لتعمل مع تقنية خادم ويندوز مالتي بوينت، وتقّدم لكل م�ستخدم فر�سة 

ا�ستخدام كمبيوتر �سخ�سي، والعمل ب�سكل منفرد وم�ستقل«.

باإمكان  �سيكون  امل�سروع  من  النهائية  املرحلة  تنفيذ  »ومــع  واأ�ــســاف: 

�ستة طالب ا�ستخدام جهاز واحد يف الوقت نف�سه، كما �سيتمكنون من 

اإ�سافة  الإنرتنت،  وت�سفح  اأوف�س،  مايكرو�سوفت  تطبيقات  ا�ستخدام 

اأو  خا�سة  ملفات  وتخزين  الو�سائط  متعددة  ملفات  على  الطالع  اإىل 

وتقييم  الطالب  تطّور  مراقبة  املعلم  باإمكان  �سيكون  كما  م�سرتكة، 

عملهم من دون احلاجة اإىل مغادرة مكانه، مما يعطيه الفر�سة ملراجعة 

عمل اأكر عدد من الطالب خالل احل�سة، واإن هذا التطبيق يزيل عن 

كاهل املوؤ�س�سة التعليمية عبء تبديل اأجهزة احلا�سوب، مما ميكنها من 

ت�سليط ال�سوء على م�ستخدمي تقنية املعلومات يف املدار�س، والرتكيز 

على زيادة عددهم وبنف�س التكلفة«.
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تخ�سع )املدر�سة( مبدلولها العام اإىل �سغوطات خمتلفة، جتعل منها 

تتحرك  فهي  ذاتــه،  الوقت  يف  والإحباطات  والآمــال  الأنظار  حمّط 

والتطلعات  والأ�ــســرة  الإعــالم  �سغط  حتت  متعددة،  اجتاهات  يف 

تعتر  فالأ�سرة  الأحيان،  بع�س  يف  واملتعار�سة  العامة،  املجتمعية 

املدر�سة م�سئولًة م�سوؤوليًة كاملًة ومتعددة الأبعاد عن اأبنائها: روحًا 

وج�سدًا ومعرفة وقيمًا وعماًل..!!

وفق  قيم،  حّمالة  باعتبارها  املدر�سة  اإىل  ينظر  يزال  ما  واملجتمع 

روؤى واأمناط وتطلعات خمتلفة اإىل حّد التعار�س يف بع�س الأحيان، 

فيما تطالب مراكز الدرا�سات والبحوث واملوؤ�س�سات القت�سادية من 

املدر�سة اأن تعمل يف ات�ساق كامل معها، لتلبية احتياجات �سوق العمل 

من الأيدي العاملة املاهرة، ومن الكوادر الفنية املتو�سطة والعليا. 

الثورة  عر  املدر�سة  على  مــزدوجــًا  �سغطًا  الإعـــالم  ميار�س  كما 

يف  حتمل  والــتــي  ال�سطناعية،  الأقــمــار  عــر  املتدفقة  الإعــالمــيــة 

مع  تختلف  وقــد  تتفق  قد  حياة،  واأ�ساليب  وقيمًا  ثقافاٍت  طياتها 

قيمنا واأ�ساليب حياتنا، جتعل املجتمع واملدر�سة م�سطرين معًا اإىل 

واإعادة طرحها ومناق�ستها من  الرتبوية،  النظر يف ق�سايانا  اإعادة 

وجهات نظر جديدة، تاأخذ بعني العتبار جممل املتغريات اجلديدة، 

نظام  اأي  يف  حيوية  ق�سية  بات  ودورانــهــا  املعرفة  نقل  واأن  خا�سة 

تعليمي وجمتمعي على حد �سواء، بل وي�سكل اأحد الأ�س�س الرئي�سية 

واجهت  احلديثة  والت�سال  الإعــالم  ثــورة  واأن  وجــوده،  �سرعية  يف 

النظم التعليمية التقليدية، على وجه خا�س بتحد جديد ونوعي، مبا 

اأ�سبحت الكمية الفائقة  اأزمة، عندما  و�سع �سرعية هذه النظم يف 

والإذاعة  والإعالم  ال�سحافة  املنقولة عر  واملعلومات  املعارف  من 

اأي  ينقلها  التي  املعلومات  والإنرتنت  تفوق كثريًا كمية  والتلفزيون  

مدر�س داخل الف�سل الدرا�سي.

ومن الوا�سح اليوم اأي�سا، اأن العوملة قد اأدخلت الكون قاطبة- ولي�س 

التناف�س  �سباق  القوة، ويف  قانون  دوامــة   وحــده-يف  العربي  الوطن 

املحموم يف املجالت املختلفة،  فاملجتمع الذي ل ميتلك اأ�سباب قوة 

يكون  لن  التنمية  خدمة  يف  وتوظيفها  فيها  التحكم  واآليات  املعرفة 

للعمل والإنتاج،  العاملي  ال�سوق  التناف�س يف  اإىل حلبة  الولوج  بو�سعه 

ووتريته  نوعيته،  التعليم حتٍد غري م�سبوق يف  ُيطرح على  ومن هنا 

وحجمه، للم�ساعدة على النتقال باملجتمع من املمار�سات التقليدية 

و�سمانًا  الغد  عــامل  اإىل  عبور  جــواز  تكون  التي  املعرفة  بناء  اإىل 

لزدهاره.

ويقودنا ذلك كله اإىل �سرورة  ت�سخي�س اأبرز الإ�سكاليات الناجمة 

عن حتولت العوملة وحتدياتها، وتاأثريها على نظم التعليم، فتقنية 

املعلومات والت�سال والإعالم الف�سائي جعلت العامل اجلديد قرية  

تقنيات  اأحــرزتــه  الــذي  الهائل  التقدم  بف�سل  وم�ستبكة  م�سبوكة 

املعلومات والت�سال، التي اأتاحت تغطية للكرة الأر�سية ب�سبكة من 

التبادل الإلكرتوين، الذي �سمح بتجاوز حدود املكان والزمان ، وجعل 

اقت�سادية  اأ�سعدة،  عدة  على  ال�ساعة،  مدار  على  حا�سرًا  العامل 

و�سيا�سية وع�سكرية وثقافية، وهذه احلالة احل�سارية غري امل�سبوقة 

يف تاريخ الب�سر �سوف ُتف�سي على الأرجح اإىل اإعادة ت�سكيل احلياة 

اإعادة  علينا   يفر�س  مما  والفردي،  الجتماعي  ال�سعيدين  على 

التعليم.  م�ستوى  على  والتفاعالت  والأولويات  املمار�سات  النظر يف 

فتقنيات املعلومات  مثال �ستوؤدي اإىل تغيري جذري يف اأمناط التعليم، 

وخ�سو�سًا على م�ستوى دور الطالب، الذي بات يتعني عليه التحول 

من الدور النقيادي املتلقي للوجبات املعرفية اجلاهزة من مناهج 

وكتب ومــقــررات حمــددة، اإىل قــادر على الإبــحــار يف عــامل معريف 

اإعداد العدة لتحويل الطالب من  بال حدود تقريبا. ويتعني بالتايل 

م�ستهلك اإىل منتج للمعرفة، ففي كل يوم ترز مهن جديدة مل تكن 

معروفة  يف ال�سابق، كما اإن مهنا اأخرى تختفي اأو يتقل�س ح�سورها، 

اأو تتحول يف وجودها ونوعيتها واآلياتها، كما اأن ن�سبة هامة من املهن 

امل�ستقبلية، وطرائق التعامل معها وتنفيذها ل نعرف عنها �سيئًا حتى 

الآن،  مبا �سيوؤدي اإىل فقدان اخلرة املهنية والوظيفية للكثري من 

اأهميتها ووزنها يف جمال التقنيات اجلديدة، وهو ما يفر�س التدريب 

امل�ستدام مدى احلياة.

اإل اإن النفتاح على العامل اجلديد - كي يكون فر�سة للنماء والإثراء 

الذاتي والوطني- لبد اأن يرتكز اإىل نواة متينة من الهوية الوطنية 

الثقافية، حتى ل نكون ري�سة يف مهب الريح، فاإذا كان النغالق غري 

املرجعية  وفقدان  املفرط  النفتاح  فاإن  التحجر،  اإىل  ويوؤدي  ممكن 

واخل�سو�سية قد يوؤدي اإىل الذوبان والتبدد يف ف�ساء كا�سح، وهنا 

حيوية  اأو  اأهمية  تقل  ل  اأخــرى  م�سريية  مهمة  التعليم  على  يطرح 

الثقافة  قيم  املواطنة، وغر�س  بناء  القدرة على  وهي  ال�سابقة،  عن 

والنتماء، بالتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع الأخرى املعنية بالتن�سئة، 

واأبرزها الإعالم.
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