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الـجـــــــــدول

دولة الإمارات العرب ّية املتّحدة
احلكومي العا ّم يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ّعليمي للتّعليم
ّ
( )1ال�س ّلم الت ّ
(� )2أعداد الطالب واملدار�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة لعام 2014/2013
( )3مع���دل القي���د الإجم���ا ّ
���ي ،وغريها من برام���ج ( )ECCEح�سب ال ّنوع
يل ( )GERيف التّعليم م���ا قبل االبتدائ ّ
االجتماعي يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ّ
ّ
االبتدائي يف دولة الإمارات العربية املتحدة
( )4معدل االلتحاق ال�صايف والإجمايل للطالب يف التّعليم
ّ
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( )5تط ّور �أعداد الطالب يف مرحلة التّعليم
ّ
املهني يف دولة الإمارات العربية املتحدة
الفني والتدريب ّ
( )6تط ّور عدد طالب وطالبات م�ؤ�س�سات التعليم ّ
(حكومي
االبتدائي ،وغريها من برامج تعليم وتنمية الطفولة املب ّكرة
( )7تط��� ّور �أعداد املع ّلمات يف التّعليم ما قب���ل
ّ
ّ
وخا�ص) يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ّعليمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة
( )8العدد والتوزيع املئوي للمد ّر�سني بح�سب امل�ؤهالت الأكادمي ّية ،وامل�ستوى الت ّ
( )9عدد الطالب �إلى املعلمني ( )PTRيف دولة الإمارات العربية املتحدة
مملكة البحرين
ّعليمي يف مملكة البحرين
(� )10س ّلم ال ّنظام الت ّ
الدرا�سي
امل�سجلني فيها يف الفرتة م���ن العام
( )11تط��� ّور ع���دد امل�ؤ�س�سات التي تو ّف���ر مرحلة احل�ضانة والأطف���ال ّ
ّ
الدرا�سي  2013/2012يف مملكة البحرين
� 2002/2001إلى العام
ّ
الدرا�سي
امل�سجلني فيها يف الفرتة من العام
( )12تط ّور عدد امل�ؤ�س�سات التي توفر مرحلة ريا�ض الأطفال والأطفال ّ
ّ
الدرا�سي  2013/2012يف مملكة البحرين
� 2002/2001إلى العام
ّ
���ي وخا�ص) ب�ي�ن ع���ام  2002/2001وعام
( )13تط��� ّور �أع���داد الط�ل�اب ّ
امل�سجل�ي�ن يف مراح���ل التّعلي���م (حكوم ّ
 2013/2012يف مملكة البحرين
( )14ن�سبتا القيد الإجما ّ
االبتدائي للعامني الدرا�سيي  2002/2001و 2013/2012يف مملكة البحرين
يل وال�صايف يف ال ّتعليم
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تقديم
�سع ًّي���ا �إلى حتقيق �أه���داف التعليم للجميع بحلول ع���ام 2015م ،وا�ستثم���ا ًرا للتعاون امل�شرتك مع
املنظم���ات الإقليمي���ة والدولية ،عمل مكت���ب الرتبية العربي ل���دول اخلليج ،بتع���اون وتكامل مع الدول
الأع�ض���اء في���ه ،كونه بيت اخلرب ِة ا ّلداعم ملا تقوم به وزارات الرتبي���ة والتعليم يف هذه الدولّ ،
م�سخ ًرا
�إمكانات���ه منذ م�ؤمت���ر «داكار  »2000وحت���ى الآن ،وذلك خدمة له���ذا الهدف العامل���ي النبيل� ,أال وهو
التعليم للجميع.
ويف ه���ذا ال�سياق ترجم املكتب كتاب «التعليم للجمي���ع :دليل التخطيط لإعداد اخلطة الوطنية -
متابع���ة املنتدى العاملي للرتبي���ة (داكار  -ال�سنغال :ابريل 2000م)» ،ثم �أ�ص���در درا�سة تطبيقية على
جه���ود الدول العربية لتطبيق الإعالن العاملي بعن���وان « :التعليم للجميع يف الوطن العربي» ,ون�شرهما
وعممهم���ا يف الدول الأع�ض���اء .ويف مطلع عام 2014م �أ�ص���در املكتب «الدليل الإر�ش���ادي لبناء تقرير
التقييم الوطني للتعليم للجميع» ،ووزع الكتاب على الفرق الفنية يف الدول العربية بال�شراكة مع املكتب
الإقليمي لليون�سكو.
ومل يق���ف الأم���ر عند هذا احلد ،فقد عمل املكتب مع منظمة اليون�سك���و ومكاتبها الإقليمية لدعم
الف���رق الفنية العاملة بالتعليم للجميع عرب �سل�سلة م���ن الور�ش واللقاءات لدعم الدول الأع�ضاء فنيـًّا،
لإ�صدار تقاريرها النهائية مع حلول عام 2015م.
وا�ستمرا ًرا لهذا اجلهد املتوا�صل ي�سر املكتب �أن يقدم خال�صة لهذه التقارير يف الكتاب الذي بني ايدينا:
(تطور الأنظمـــة التعـــليمية يف الـــدول الأع�ضـــاء مبكتب الرتبية العـــربي لـدول الـخليج
�إجنـــازات وق�ص�ص جنـــاح)

و يت�ضم���ن الكتاب �أهم املعلومات الإح�صائية وامل�ؤ�ش���رات الرتبوية يف م�ستويات التعليم الأ�سا�سي
والثانوي ,وبرامج تعليم الكبار ،مع �إي�ضاح مدى التقدم يف كل دولة .كما يت�ضمن عر�ضـًا لأهم التجارب
الناجحة ،وم�ؤ�شرات ذلك النجاح يف كل دولة من الدول الأع�ضاء يف املكتب.
ومكت���ب الرتبية �إذ يقدم هذا الكتاب �إلى امل�س�ؤولني  وامل�ؤ�س�سات الرتبوية ومراكز البحث الرتبوي
واملهتم�ي�ن والباحث�ي�ن يف ال���دول الأع�ضاء ،ف�إنه ي�ؤك���د �أن ما ورد فيه هو  خال�ص���ه حل�صيلة ما قدمته
13

ال���دول الأع�ض���اء من بيان���ات يف تقاريرها الوطنية ,و�أن م���ا َّمت عر�ضه يف هذا الكت���اب ال يت�ضمن كل
الإجن���ازات ،و�إمنا هو �إيج���از لأهمها ،بغية ا�ستخال�ص م�ؤ�شرات عن التط���ور القائم يف جمال التعليم
للجميع ،و�إبرا ًزا لق�ص�ص النجاح لدى الدول الأع�ضاء يف املكتب.
ويف اخلت���ام ال يفوتن���ي �أن �أتق���دم بخال����ص ال�شكر لكل م���ن الأ�ست���اذ �سعيد بلق�شل���ة والأ�ستاذ
امل�صطف���ى حديك���ي على جهودهم���ا يف �إعداد الكتاب ،ليج���يء على ال�صورة التي ه���و عليها .كما ال
يفوتن���ي �أن �أ�شكر  الدكتور  عبدال�س�ل�ام اجلويف ,امل�ست�شار يف مكتب الرتبي���ة العربي لدول اخلليج،
ال���ذي �أ�ش���رف على �إعداده  وتوف�ي�ر البيانات  الالزم���ة يف مراحله املختلفة .وال�شك���ر مو�صول للأخ
الدكت���ور �أحمد عبداهلل قران ملراجعته اللغوية للكت���اب .و�سيعمل املكتب على �أن تكون كافة البيانات
متاح���ة عرب بوابته الإلكرتونية ،وموقع املنتدى الإقليم���ي للتعليم للجميع ،الذي �أطلقه لهذا الغر�ض،
و�سيقوم بتطوير هذا العمل ،وجتديد بياناته من فرتة لأخرى خدمة للمخططني الرتبويني والباحثني
ودعم ًا ل�صناع القرار الرتبوي.
واهلل الـموفـ ــق,,,
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مقدمة
أهم الإجن���ازات والق�ص�ص
يوث���ق مكت���ب الرتبي���ة العربي ل���دول اخلليج من خالل ه���ذا التقري���ر � ّ
الناجح���ة لتطوي���ر التّعليم بال���دول الأع�ضاء فيه ،بق�ص���د التّعريف بها وتعميمها حتّ���ى ت�ستفيد الدول
م���ن هذه املبادرات املتم ّيزة يف مواجه���ة التحد ّيات النا�شئة وامل�ستقبل ّية ،م���ن �أجل توفري تعليم متم ّيز
ي�ستجيب حلاج ّيات ال�شباب املتج ّددة.
تكم���ن الفك���رة وراء ا�ستعرا�ض �إجنازات التعلي���م يف الدول الأع�ضاء مبكت���ب الرتبية العربي لدول
اخللي���ج يف وجود ثروة من املعرفة واخلربة ميكنه���ا �أن توجه عملية تطوير �سيا�سات جمدية وفعالة يف
التعلي���م .ف����إذا كانت هناك حتديات عديدة على طري���ق تطوير التعليم يف املنطقة ،ف����إن هناك �أي�ض ًا
تدخ�ل�ات ناجحة �أو واعدة عملت عل���ى جتاوزها .فنظم التّعليم يف ال���دول الأع�ضاء يف املكتب حتتوي
وافر من اخلربات والدرو�س القيمة التي ت�ستحق التعريف بها وتبادلها� .إ ّنها جتارب تعك�س يف
كم ٍ
على ّ
العاملي.
التوجهات اجلديدة لتطوير التّعليم على امل�ستوى
غالب ّيتها ّ
ّ
ومن هنا ،ف�إنّ ال ّنظم التّعليم ّية يف عامل دائم ال ّتغيرّ  ،ينبغي �أن تتّ�صف �أو ًال وقبل كل �شيء باملرونة.
وتخ�ص�صاته،
ّعليمي ،ويف م�سارات���ه ويف االنتقال بني فروعه ،ويف مناهجه ّ
فاملرون���ة يف بنية ال ّنظام الت ّ
مطلب
ويف طالب���ه و�أعم���ار املنت�سبني �إلي���ه ،ويف �سنوات الدرا�سة في���ه ،ويف و�سائل تقومي���ه ،وغريهاٌ ،
�ضروري ملواجه���ة احلاجات املتج ّددة ل�سوق العمل ،ومل�شكالت االقت�صاد ،ومطالب احلياة االجتماع ّية
ّ
والثقاف ّية.
يتم ّي ��ز ه ��ذا اال�ستعرا�ض بعدد من النق ��اط املهمة ،فهو يهتم �أو ًال ،بتج���ارب النجاح ،يف حني كان
االجتاه ال�سائد �سابق ًا ي�سلط ال�ضوء على نقاط ال�ضعف وال�صعوبات ،متجاه ًال جوانب القوة والنجاح،
الأم���ر الذي يحول من دون اال�ستفادة من اجلوانب امل�ضيئة يف عمل ّية حت�سني ال ّنظم التّعليم ّية .لذلك،
ف����إن هذا اال�ستعرا����ض يهدف �إلى ت�سليط ال�ضوء عل���ى الإجنازات يف �أنظمة التعلي���م الدول الأع�ضاء
مبكت���ب الرتبي���ة العربي ل���دول اخلليج لعر����ض العمل ّي���ات الدينام ّية الت���ي تكمن وراءه���ا ،وا�ستخراج
الدرو����س امل�ستف���ادة منها ،وت�سهيل تبادل املعلومات ب�ش�أنها ،بهدف تعزي���ز التح�سن امل�ستم ّر للعمل ّيات
واال�سرتاتيج ّي���ات الت���ي ت����ؤدي ً
فع�ل�ا �إلى تطوي���ر التّعليم .فم���ن خ�ل�ال الت�أكيد على تقا�س���م الدرو�س
امل�ستفادة ،ف�إننا ن�أمل يف تعزيز ثقافة تبادل املعلومات واخلربات والدرو�س املفيدة.
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ثاني�� ًا� ،إن البحث ع���ن �سيا�سات قابلة للتحقيق وحلول مبتك���رة ّمت تطويرها يف الدول الأع�ضاء يف
التوجه املطلق �إلى اخل���ارج للبحث عن �أجوبة مل�ش���اكل التّعليم يف
املكت���بّ ،
ي�صح���ح امل�سار ال�سائ���د يف ّ
كل بل���د من بل���دان املنطقة ،مما يعيق تطوي���ر القدرات املحل ّي���ة ذات الدراية واالط�ل�اع املبا�شر على
جوانب الق�صور يف نظمها التعليمية .وبالتايل ،ف�إن الغر�ض الثاين من هذا التقرير هو تعزيز القدرات
الوطنية يف التحليل من �أجل التنمية امل�ستدامة يف �سيا�سات التعليم الوطن ّية.
ثالث�� ًا ،ال يقت�ص���ر اال�ستعرا�ض على �سرد الإجنازات فقط ،بل �إ ّن���ه ي�سعى لتوثيق العمل ّيات التي �أدت
�إل���ى هذه الإجن���ازات .و�أحد النتائج املتو ّقعة م���ن هذه العمل ّية هو �إ�ش���راك وزارات التعليم يف الت�أمل يف
�أ�سباب جناحها وتطو ّرها نحو ثقافة م�ستدامة للوقوف دوري ـًّا على التفكري يف التقدم املحرز ،ملاذا وكيف
حدث هذا ،وطبيعة التحد ّيات امل�ستقبل ّية .فالهدف الثالث من التقرير �إذن هو الإ�سهام يف �إ�ضفاء الطابع
ؤ�س�سي على ثقافة التّع ّلم من التجارب ال�سابقة ،وتقدمي هذه اخلربات خلدمة التنمية يف امل�ستقبل.
امل� ّ
ا�ستف���اد اال�ستعرا����ض �إلى ح ّد كبري م���ن الفر�صة احلال ّي���ة لعمل ّية تقييم التعلي���م للجميع بحلول
ع���ام 2015م التي جت���ري يف كل بلد ،حيث تغطي التقارير الوطن ّية ال ّتط��� ّورات يف جمال التعليم منذ
ع���ام 2000م ،واال�سرتاتيج ّيات الوطن ّية لتطوير التّعلي���م وخمتلف املبادرات املتّخذ ِة لتحقيق �أهداف
التعليم للجميع.
كم���ا اعتمد اال�ستعرا�ض على ا�ستم���ارة معلومات حول الق�ص�ص الناجح���ة يف تطوير التعليم ّمتت
تعبئته���ا م���ن قبل ال��� ّدول الأع�ضاء يف مكت��ب الرتبيـــة العـــربي ل��دول الـخلي��ج ،بالإ�ضافة �إلى
املعلوم���ات الواردة يف املواقع الإلكرتون ّية املعن ّية يف ك ّل بلد وموا ّد �أخرى ن�شرت مبواقع اليون�سكو ،حيث
ّمت ا�ستغ�ل�ال عنا�صر �إ�ضافية بخ�صو�ص تطوير التعلي���م ب�شكل عام ،واال�سرتاتيج ّيات التي تقوم عليها
لإعطاء �صورة �أكرث اكتما ًال عن �إجنازات وزارات الرتبية والتّعليم.
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الدول األعضاء
الت
النظم ّ
تطور ّ
عليمية في ّ
ّ
ّ
ّعليمي يف ك ّل دول ٍة من الدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية العربي لدول
ي�ستعر�ض هذا الق�سم �أهم جوانب تط ّور ال ّنظام الت ّ
اخللي���ج ،مبا يف ذلك مبادئه و�أهدافه العا ّمة ،ومنهج �إدارته ،و�أه���م الإجنازات الكم ّية وال ّنوع ّية لك ّل م�ستويات التّعليم،
من الطفولة املب ّكرة �إلى التّعليم الثانويّ  ،وتعليم الكبار ،وحماربة الأم ّية ،وتوفري املعلمني وتدريبهم ،وجودة التعليم.
���ي الر�ؤية طويلة الأمد لقطاع الرتبية والتعلي���م ،والأهداف املتوخاة من
ت�شم���ل الأهداف العا ّمة لل ّنظام التّعليم ّ
�إع���داد ر�أ�س امل���ال الب�شري ،وكذل���ك اال�سرتاتيج ّي���ات متو�سطة املدى لتج�سي���د تلك الأهداف عل���ى �أر�ض الواقع،
واخلطط احلديثة املربجمة لتوفري اخلدمة التّعليم ّية ح�سب امل�ستويات التّعليم ّية املختلفة.
���ي القوانني والأنظمة التي حتدد �صالح ّيات الإدارات احلكوم ّية املخ ّول لها
ويعر����ض منهج �إدارة ال ّنظام التّعليم ّ
�إدارة التعلي���م مب�ستويات���ه املختلفة ،واملناطق اجلغراف ّية ،وتوزيع الأدوار ب�ي�ن امل�صالح املركز ّية واملحل ّية ،كما يق ّدم
ّعليمي ،و�شروط القبول وم ّدة الدرا�سة بكل م�ستوى ،و�آفاق وت�ش ّعب الدرا�سة بعد كل م�ستوى ،وكذلك
نظام ال�س ّلم الت ّ
ال�سنة الدرا�س ّية يف كل بلد.
طول ّ
درا�سي ،والت�شريعات والتنظيمات
أهم الإجنازات الكم ّية وال ّنوع ّية فتلخ�ص الأهداف املرتقبة من كل م�ستوى
�أما � ّ
ّ
ؤ�س�سي ،وتطوير
ذات ال�صل���ة لدعم اخلط���ط الت�شغيل ّية بكل م�ستوى ،والتط ّورات احلا�صلة على �صعي���د الإ�صالح امل� ّ
املناه���ج واملب���ادرات الداعم���ة لتو�سيع وجتوي���د التعليم بكل مرحل���ة ،كما تعر�ض تط��� ّور بع�ض م�ؤ�ش���رات االلتحاق
وامل�شارك���ة ب���ك ّل م�ستوى يف الفرتة ما بني العام  2000و�آخر �سنة متوافرة ح�سبم���ا جاء يف التقارير الوطن ّية لتقييم
حتقيق �أهداف التعليم للجميع منذ م�ؤمتر داكار.
وي�شم���ل توفري و�إعداد املعلمني ال�سيا�سات واال�سرتاتيج ّيات الوطن ّي���ة لإعداد املعلمني ،وامل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن
تدريبه ��م ،و�أن ��واع التدريب املتواف ��رة ،و�شروط االلتحاق به ��ا ،وال�شواهد التي متنحها ،كما يعر� ��ض تط ّور الأعداد
الإجمال ّية للمعلمني ح�سب م�ستوياتهم الأكادمي ّية وح�سب املعايري الوطن ّية.
ويهتم الف�صل املتع ّلق بربامج تعليم الكبار وحمو الأم ّية ب�أنواع الربامج املتوافرة والأهداف التي تخدمها ،وعالقة
االجتماعي املتن ّوع لهذا ال ّنوع
ظامي ،كما يعر�ض لأهم املبادرات امل�ستحدثة لتلبية الطلب
ّ
م�ساراتها ب�س ّلم التّعليم ال ّن ّ
م����ن التّعليم ح�سب الفئات ال�سكان ّية واالجتماع ّية املختلفة .وينتهي الف�صل بعر�ض لتط ّور ن�سب حمو الأم ّية ومعدالت
القرائ ّية خالل العقدين الأخريين ح�سبما جاء يف التقارير الوطن ّية لتقييم حتقيق �أهداف التّعليم للجميع.
و�أخري ًا ،ير ّكز الف�صل املتع ّلق بجودة التعليم على الأل ّيات املعتمدة لر�صد ومراقبة الأداء �سواء على م�ستوى ال ّنظام
ؤ�س�سي من ت�شريعات وتنظيمات �إلى هيئة
ككل �أو عل���ى م�ست���وى امل�ؤ�س�سات التّعليم ّية ،ويدخل يف هذا ال�صدد الإطار امل� ّ
التقومي وبرامج تقييم التح�صيل عند الطالب .وهكذاّ ،مت عر�ض �آليات متابعة �أداء امل�ؤ�س�سات التعليم ّية وكذلك نتائج
التح�صيل عند الطالب باخل�صو�ص من خالل م�شاركة الدولة يف التقييمات الدول ّية.
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المتحدة
التعليم في دولة اإلمارات
العربية ّ
تطور ّ
ّ
ّ

املبادئ والأهداف العامة للنّظام التعليمي
تتب���ع الأه���داف العامة للتعلي���م يف دولة الإمارات العرب ّية امل ّتحدة توجيهات �ص���احب ال�س���مو رئي�س الدولة
ب�ش�أن التنمية الب�شر ّية ،ا ّلذي ي�شدّد على � ّأن «الإن�سان هو القيمة الأ�سمى و�أهم عن�صر يف الدولة»
لق���د �أدركت دول���ة الإمارات العرب ّية املتّحدة �أهم ّية �إجراء عمل ّيات الإ�ص�ل�اح والتطوير مبكر ًا ،فقد قرر جمل�س
الوزراء منذ  1992ت�شكيل جلنة وزارية للتعليم من �أجل �إعداد وثيقة �سيا�سة تعليمية �شاملة ،توازن بني واقع التعليم
وتطلعات الدولة امل�ستقبلية نحو تنمية م�ستدامة ،وقد �أق ّرها املجل�س عام .1995
هذا ،وقد �أوجدت هذه الوثيقة �إطار ًا ل�سيا�سات تعليمية وا�ضحة املعامل والأهداف ،من خالل موجهات �أ�سا�سية
لل�سيا�سة التعليمية ،وقد حددت املبادئ الأ�سا�سية والتي ا�شتملت على:
1تربية املواطن وتن�شئته وفق مقومات وقيم م�ستوحاة من العقيدة الإ�سالمية.
2العمل على تعزيز االنتماء الوطني والذاتية الثقاف ّية العرب ّية والإ�سالم ّية.
3جعل التعليم من �أجل تر�سيخ امل�س�ؤولية املجتمع ّية ،وو�صول اخلدمة املجتمع ّية لك ّل مواطن مب�ستوى متماثل من
اجلودة والنوع ّية.
4تعميق درا�سة العلوم ،والريا�ض ّيات ،واللغات ،ومهارات احلياة ،ومتكني املتعلمني من مهارات التعليم امل�ستمر.

-1
-2
-3
-4

ج���اءت ا�سرتاتيج ّية وزارة الرتبية والتعليم لتواكب مبادئ ال�سيا�س���ة التعليمية ،وتعمل على حتقيقها على �أر�ض
الواقع ،حيث طرحت الوزارة ر�ؤيتها ( )2020يف �أكتوبر  ،2000والتي تعترب نقلة نوع ّية ،وهي �أول خطة ا�سرتاتيجية
متكاملة للتعليم تت�ضمن حماور و�أهداف ا�سرتاتيجية ،وم�شروعات وبرامج تنفيذية لتطوير التعليم يف الدولة ،كما
تت�ض ّم���ن عدد ًا من امل�ستهدف���ات وامل�ؤ�شرات الوا�ضحة لقيا�س نتائج املب���ادرات املطروحة ،فقد �شملت هذه (الر�ؤية
التعليمي���ة) ثالثة وع�شري���ن هدف ًا ا�سرتاتيج ًّيا لتطوير النظ���ام التعليمي ،يتم حتقيقها وفق��� ًا ل�سبعة حماور رئي�سة
التعليمي ،واجلودة والتطوير امل�ستمر ،والتعليم حم ّفز
هي :التعليم حمفز للتنمية الوطن ّية ،وتعظيم �إنتاجية النظام
ّ
للثقافة واملعرفة ،والبنية الأ�سا�س ّية املرنة واملالئمة ،و�إعادة هيكلة املراحل التعليم ّية ،وامل�شاركة وامل�ساهمة والدعم
املجتمعي.
وانبثق عن هذه املحاور ع�شرة �أهداف ا�سرتاتيج ّية هي:
1 - 1تطوير املناهج وتطبيقها بجودة عالية لتهيئة الطالب ملجتمع املعرفة.
2 - 2حت�س�ي�ن م�ست���وى �أداء الهيئات التعليمي���ة ،وتنمية قدرات متخ�ص�ص���ة يف جمال التعليم ل�ضم���ان تلقي جميع
الطالب نوعية تعليم عالية اجلودة.
3 - 3احل ّد من ت�سرب الطالب من النظام التعليمي.
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4 - 4تهيئة بيئة تعليمية تربوية حمفزة تتالءم واحتياجات املتعلمني.
5 - 5توفري فر�ص التعليم للطالب املعاقني ،لتحقيق م�ستوى عال من تكاف�ؤ الفر�ص.
�6 - 6ضمان جودة الأداء التعليمي والرتبوي يف املدار�س احلكومية واخلا�صة.
7 - 7تفعيل ال�شراكة املجتمع ّية يف العملية الرتبوية والتعليمية.
8 - 8تعزيز ال ُهوية الوطن ّية وتنمية روح املواطنة لدى الطالب.
�9 - 9ضمان �أداء جميع اخلدمات الإدار ّية املركز ّية بجودة عالية وكفاءة و�شفافية ويف الوقت املحدد.

التعليمي
�إدارة النظام
ّ
دول���ة الإم���ارات العرب ّي���ة امل ّتح���دة ه���ي دول���ة احتاد ّي���ة تتك���ون من �س���بع �إمارات ،ه���ي� :أبو ظب���ي ،ودبي،
وال�ش���ارقة ،و�أم القيوي���ن ،وعجم���ان ،والفج�ي�رة ،ور�أ����س اخليم���ة .واملجل����س الأعل���ى االحت���اديّ هو �أعلى �س���لطة
د�ستور ّية ،ويت�ألف من حكام الإمارات ال�سبع.
وزارة الرتبي���ة والتعليم ه���ي امل�س�ؤولة عن التعليم العام وحمو الأمية وبرامج تعلي���م الكبار ،والتعليم العايل هو
حت���ت م�س�ؤولية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ومدار����س الرتبية اخلا�صة تقع حتت م�س�ؤولية وزارة ال�ش�ؤون
ويتم ترخي�ص املدار�س من قبل املنطقة التعليمية ذات ال�صلة يف دولة الإمارة التي تعمل فيها ،يف حني
االجتماعيةّ ،
يتم ترخي�ص دور احل�ضانة ومراكز الرعاية من قبل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية� ،أ ّما وزارة الرتبية والتعليم فت�شرف
ّ
على جميع جمال�س التعليم وال�سلطات القائمة على الإمارة.
التنظيمي اجلديد ل���وزارة الرتبية والتعليم ،وال���ذي يحدد دور
يف �سبتم�ب�ر ّ 2010مت���ت املوافق���ة على الهي���كل
ّ
ال���وزارة يف توفري التعليم جلمي���ع املواطنني يف دولة الإمارات العربية املتح���دة ،وتطوير اخلطط الرتبوية ،و�إعداد
املناه���ج الدرا�سية ،ونظم االمتحانات ،وبرامج تعليم الكبار ،بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء املدار�س واملعاهد ،وكذلك ر�صد
�أدائه���م .ويف ظل النظام اجلديد ،يتم تق�سيم الوزارة �إلى القطاع���ات اخلم�سة الآتية :التعليم اخلا�ص ،و�سيا�سات
التعليم ،والأن�شطة والبيئة املدر�س ّية ،والعمل ّيات التعليم ّية ،وخدمات الدعم.
�أن�ش���ئ املعه���د الوطني للتعليم املهني ( )NIVEيف عام  2006من �أجل تزوي���د الطالب بفر�ص اكت�ساب كفاءات
تع���زّز قابليته���م للت�شغيل ،وتكمن ر�سال���ة املعهد يف توفري تعليم مهن���ي مرن ،ذي جودة عالية عل���ى م�ستوى عاملي،
يخ�ض���ع للمعاي�ي�ر املهنية التي من �ش�أنه���ا تلبية االحتياجات احلالي���ة وامل�ستقبلية لأ�صح���اب امل�صلحة ،واحلكومة،
واملجتمع ،و�أ�صحاب العمل ،والأفراد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومنطقة اخلليج العربية.
احلكومي العام املراحل التعليم ّية الآتية:
ويت�ض ّمن �س ّلم التعليم
ّ

•ريا�ض الأطفال.
•مدار�س التعليم العام ،وتتكون من مرحلتني:
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املرحلة الأ�سا�س ّية ،وتت�ألف من:
-1

-2

وي�ضم ال�صف���وف (الأول والثاين والثال���ث) ،وامل�ستوى الثاين،
1احللق���ة الأول���ى ولها م�ستوي���ان :امل�ستوى الأول ّ
وي�ضم ال�ص ّفني (الرابع واخلام�س).
ّ
وي�ضم
وي�ضم ال�ص ّفني (ال�ساد����س وال�سابع) ،وامل�ستوى الرابع ّ
2احللق���ة الثانية وله���ا م�ستويان :امل�ستوى الثالث ّ
ال�ص ّفني (الثامن والتا�سع).

وت�ضم ال�صفوف (العا�شر ،واحلادي ع�شر ،والثاين
املرحلة الثانو ّية  ،ومت ّثل امل�ستوى اخلام�س من ال�س ّلم
التعليمي ّ
ّ
ع�شر) ،وتت�ش ّعب فيها م�سـ ــارات الدرا�سة �إلى فرعني (الأدبي والعلمي) بعد انتهاء ال�صف العا�شر.
احلكومي العام وفق قرار جمل�س الوزراء رقم ( )1/185ل�سنة .2001
التعليمي للتعليم
واجلدول الآتي يبينّ ال�س ّلم
ّ
ّ
احلكومي العام يف دولة الإمارات العرب ّية املتّحدة:
ّعليمي للتعليم
ّ
جدول رقم ( :)1ال�س ّلم الت ّ
ال�صــف

املرحلة التعليميـ ـ ــة

امل�ستوى التعليمي

12

املرحلة الثانوي ـ ـ ــة

11

اخلامــ�س

10
9

احللقة الثانيـة

8
7
6

املرحلة الأ�سا�سي ــة

احللقة الأولــى

5
4

الرابــع
الثالــث
الثانــي

3

احللقة الت�أ�سي�سية

2

الأول

1

مرحلة ريا�ض الأطفال

رو�ضة ثانية
رو�ضة �أولـى

من �سن (� )6 – 5سنوات
من �سن (� )5 – 4سنوات

يتم التعليم العايل يف اجلامعات وكليات التقنية العليا وغريها من معاهد التعليم العايل ،وتو ّفر الكليات العليا
ّ
للتكنولوجيا خلريجي التعليم الثانوي برامج ل�سنة واحدة ت�ؤدي �إلى الدبلوم الأول �أو املتو�سط� ،أو برامج ملدة �سنتني
الوطني ،وبرامج ملدة �سنتني ت�ؤدي �إلى الدبلوم الع���ايل (وهذا الأخري موجه حلملة الدبلوم بعد
ت����ؤدي �إل���ى الدبلوم
ّ
�سنت�ي�ن من الثانو ّي���ة)  ،وبرامج درجة البكالوريو�س وتدوم عادة �أربع �سنوات� ،أو �سن���ة �أو �أكرث بعد الدبلوم العايل.
�أم���ا برامج بكالوريو�س الطب ،وبكالوريو�س اجلراحة فت�ستغرق �ست �سنوات .وبرامج درجة املاج�ستري تتطلب عادة
عامني ،وعادة ما ت�ستغرق درجة الدكتوراه ثالث �سنوات على الأقل.
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تت�أل���ف ال�سنة الدرا�س ّية م���ن ( )180يوم عمل� ،أو (� )36أ�سبوعا يف املتو�سط ،عل���ى جميع امل�ستويات ،وينق�سم
العام الدرا�سي �إلى ثالثة ف�صول درا�س ّية.

�أهــم الإجنـــازات الكم ّية والنوع ّية:

يتّ�سم نظام التعليم التابع لوزارة الرتبية والتعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة باخل�صائ�ص الآتية:

-1

-2

-3
-4

-5

1املرونة العالية والتنويع املمنهج ،مما ي�سمح بتوفري فر�ص التعليم كاملة ملن هم يف �سن التعليم الإلزامي ،بالإ�ضافة
�إلى الأميني والكبار واملعاقني ،مع توفري الفر�ص املنا�سبة ال�ستمرارهم يف التعليم.
�2إلزامي���ة التعلي���م يف جميع مراحله لك ّل من �أكمل �ست �سنوات ،ويظ��� ّل الإلزام قائم ًا حتى نهاية التعليم �أو بلوغ
�س���ن ال���ـ ( )18عام ًا �أ ّيهما �أ�سبق ،وجمانتيه يف جميع املراحل للطالب املواطنني ،وجزئ ًّيا لأبناء العاملني غري
احلكومي يف الدولة.
املواطنني يف القطاع
ّ
الكمي امل�ستمر بزيادة �أعداد املدار�س والطالب والهيئات التعليم ّية والفن ّية والإدار ّية.
3التو�سع ّ
4تق���دمي ت�سهيالت جمان ّي���ة للمتع ّلمني ،حيث تقدم وزارة الرتبية والتعليم الكت���ب الالزمة للطالب ،وتو ّفر لهم
املوا�صالت واخلدمات ال�صح ّية والرعاية االجتماع ّية جمان ًا.
النوعي ّ
املطرد يف اخلطط وامل�شاريع والربامج.
5التط ّور
ّ

���وي احلا ّ
اخلا�صة،
يل يف دولة الإم���ارات العربية املتحدة زيادة مطردة يف ع���دد املدار�س
وي�شه���د الو�ضع الرتب ّ
ّ
وحتدي���د ًا املدار�س املتح ّدثة باللغ���ة الإجنليز ّية �سواء منها الدول ّية �أو املحل ّية ،ويعود �سبب انت�شار هذه املدار�س �إلى
جمموعة من العوامل لع ّل �أهمها:
1 - 1عام���ل دميغرايف يتم ّث���ل يف الزيادة الكبرية يف �أعداد اجلاليات الأجنبية التي تعي�ش على �أر�ض الدولة ،ورغبة
ه���ذه اجلالي���ات يف تعليم �أبنائها املنهج الرتبوي املق ّرر يف بلدانها ،فهن���اك املدار�س الإجنليزية ،والأمريك ّية،
والهند ّية ،والباك�ستان ّية ،والأملان ّية ،والفرن�س ّية ،واليابان ّية ،وغريها.
2 - 2عام���ل اقت�ص���ادي �أدى �إلى �إ�صدار وزارة الرتبي���ة والتعليم عام  1980قرار ًا ح��� ّدد ن�سبة الطالب العرب غري
املواطن�ي�ن امل�سجل�ي�ن يف املدار�س احلكومية ،كما مت و�ض���ع قوانني حتكم انتقالهم م���ن املدار�س اخلا�صة �إلى
املدار�س احلكومية خالل املراحل التعليمية ،مما �أدى �إلى ظهور ما يطلق عليه املدار�س اخلا�صة العرب ّية التي
تتبع منهاج وزارة الرتبية والتعليم يف الدولة.
-3

3ظهور اجتاه عام لدى املواطنني واملقيمني بتف�ضيل درا�سة �أبنائهم يف املدار�س اخلا�صة ،رغبة يف حتقيق نوعية
تعلي ��م �أف�ضل ،وبخا�صة يف جم ��ال اللغة الإجنليزية .ومما �أ�سهم يف دعم ه ��ذا االجتاه ارتباط قبول الطالب
يف كث�ي�ر من جامع���ات الدولة بح�صول الطالب على ال�شه���ادة الدولية لإجادة اللغ���ة الإجنليزية (� )IELTSأو
(.)TOEFL
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جدول رقم (� :)2أعداد الطالب واملدار�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة لعام

-

2014 2013

التعليم احلكومي

التعليم اخلا�ص

الإجمايل

�أعداد الطالب

273312

696226

969538

�أعداد املدار�س

673

509

1182

امل�صدر :وزارة لرتبية بدولة الإمارات العرب ّية املتّحدة.
وق���د و�صلت �أع���داد املدار�س يف الدول���ة ح�سب الإح�صاءات الر�سمي���ة لوزارة الرتبية والتعلي���م للعام الدرا�سي
� 2014–2013إلى ( )1182مدر�سة ،ت�ضم ( )969538طالب ًا وطالبة ،وتبلغ ن�سبة املدار�س احلكومية فيها ()٪57
مقاب���ل ( )٪43للمدار����س اخلا�ص���ة ،وت�ستقطب املدار����س احلكومي���ة ( )٪28من عدد الط�ل�اب مقابل ( )٪72يف
املدار�س اخلا�صة.

االبتدائي
 -1تط ّور التعليم قبل
ّ
�أول���ت دول���ة الإمارات العربية املتحدة من���ذ قيامها ،ممثلة بوزارة الرتبية والتعلي���م ،تربية طفل الرو�ضة عناية
ا�ستثنائي���ة� ،إميان���ا منها بدور هذه املرحل���ة العمرية يف �إعداد الطفل ،واحلفاظ عل���ى �شخ�صيته ب�شكل متوازن من
خمتل���ف النواحي ،و�أخذت على عاتقها من خالل �أجهزته���ا املخت�صة مهمة تطوير هذه املرحلة باعتبارها جزء ًا ال
يتج���ز�أ من املنظوم���ة التعليمية ،حيث تعد هذه املرحلة متهي���د ًا طبيع ًّيا وقاعدة �أ�سا�سية جلمي���ع املراحل التعليمية
التالية ،لأنها ت�شكل ج�سر ًا قو ًّيا ي�صل الطفل من عامل بيئته املحدودة املتمثلة يف الأ�سرة �إلى �أجواء املدر�سة املتنوعة،
له���ذا فق���د اعتربت ه���ذه املرحلة جزء ًا ال يتج���ز�أ من النظ���ام التعليمي العام ،له���ا فل�سفتها الرتبوي���ة ومتطلباتها
و�أهدافه���ا وبراجمها ومعلماتها ،كما تع ّد مرحلة ريا�ض الأطفال (وهي غري �إلزامية والتعليم فيها جماين) مرحلة
تعليمية متميزة انطالق ًا من �أهمية هذه املرحلة العمرية.
وت�شمل الأهداف الرئي�سة للتعليم ما قبل االبتدائي ما يلي:
-1
-2
-3
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1اكت�س���اب الطفل القيم والف�ضائ���ل الإ�سالمية ،وتعويد الطفل على اجلو املدر�سي ،ونقل���ه تدريج ًّيا �إلى احلياة
االجتماعية ،والتقيد بالنظام واالن�ضباط.
�2إث���راء ح�صيله الطفل اللغوية ،واكت�ساب���ه املعلومات اجلديدة ،و�إتقانه امله���ارات اللفظية ،للتعبري عن النف�س
وتنمية �شعوره بذاته.
 3حتقيق ال�شعور بالأمن واالنتماء وال�سعادة لدى الطفل ،وتنمية حوا�سه ومهاراته ،وا�ستعداداته وقدراته لتكوين
املفاهيم تكوين ًا وا�ضح ًا منظم ًا وف ّعا ًال ،ورعاية تفكريه ،وحفزه على املالحظة واال�ستك�شاف.

مربع رقم ( :)1م�شروع تطوير ريا�ض الأطفال بدولة الإمارات العربية املتحدة
يعد هذا امل�شروع من �أبرز املبادرات ،حيث �شكل عالمة فارقة على طريق التطوير الرتبوي ،ومرتكزا لإطالق عمليات التطوير الأخرى التي �أعدت
وفق��� ًا جلدول زمن���ي مدرو�س �أعدته وزارة الرتبية والتعليم ،لتطوير الواقع القائم على �ضوء امل�ستجدات العاملية ،والنظريات ،والفل�سفات الرتبوية
والإمنائية احلديثة للطفولة.
�أهداف امل�شروع:
•مواكبة العملية الرتبوية لروح الع�صر ،والتغريات الهائلة يف املعرفة وتكنولوجيا الع�صر وثورة املعلومات.
•جعل الطفل حمور ًا للعملية الرتبوية يف هذه املرحلة ،كي تتحقق خمرجات هذه املرحلة املتمثلة يف النمو ال�شامل واملتكامل للطفل.
•متكني الطفل من الت�أقلم مع املرحلة الالحقة.
املالمح العامة للم�شروع:
•الت�أكيد على الدور التكاملي وال�شمويل للتطوير يف منظومة التعليم اخلا�صة بريا�ض الأطفال.
عال من التفاعل والرتابط بني جميع عنا�صر امل�شروع من خالل التطوير والتخطيط ،والتنظيم الدقيق.
•حتقيق م�ستوى ٍ
•�إحداث تغيري جذري يف مفاهيم التعليم و�أ�ساليبه ،ونقل مركز االهتمام من التعليم �إلى التعلم ،ومن املعلمة �إلى الطفل.
• الت�أكيد على �أهمية بناء ال�شخ�صية املتكاملة بجوانبها كافة ،مبا يطلق �إبداعات طفل الرو�ضة ويفجرها.
• ت�سليط ال�ضوء على مبنى الرو�ضة باعتباره من دعائم التطوير ،حيث �أُفرد له حيز مهم �ضمن هذه اال�سرتاتيجية.
مت دعم امل�شروع مبجموعة من الربامج من �ضمنها:
 - 1ت�أ�سي�س مراكز تطوير جديدة يف (�أبو ظبي ،ر�أ�س اخليمة ،ال�شرقية ،والفجرية).
يف �إطار تنفيذ اخلطة الت�شغيلية الأولى للم�شروع فقد مت �إقامة ( )3مـراكز بالقرار الوزاري رقـم ( )2/162ل�سنة

.2004

�أه ـ ــداف مراك ـ ـ ــز تطوير ريا�ض الأطفال:
•تقدمي خدمات تربوية متكاملة للأطفال ،وجعلها مراكز متقدمة ت�صدر اخلربة الرتبوية لعامل الطفولة عربي ًا و�إقليمي ًا.
•تدريب معلمات ريا�ض الأطفال والطفولة املبكرة على ا�ستخدام املنهج املطور.
•ربط املراكز بالهيئات واملنظمات الدولية مثل (�أجفند) و(اليوني�سف) ،واملنظمات الرتبوية والتعليمية الأخرى.
 - 2برنامج اللغة الإجنليزية:
يع���د ه���ذا الربنامج من الربامج التطويرية الأ�سا�سية باعتب���اره �أحد املكونات الرئي�سة يف هذه املرحلة الهامة م���ن النظام التعليمي ،حيث بد�أ
تطبي���ق الربنام���ج يف العام  2008م من خالل القرار الوزاري رق���م ( )262/1ل�سنة  2008م وذلك بتطبيقه مبدئي ًا يف ( )20رو�ضة موزعة
على املناطق التعليمية املختلفة يف الدولة .وقد مت ا�ستكمال الربنامج ،لي�شمل جميع ريا�ض الأطفال يف عام .2012
 - 3م�شروع تطبيق التنمية اللغوية يف ريا�ض الأطفال:
انطلقت فكرة امل�شروع عام  2012بنا ًء على الدرا�سات الرتبوية التي �أكدت على �إمكانية �إتقان الطفل القراءة والكتابة يف مرحلة الرو�ضة من
دون �صعوبة ،وما يت�صل بذلك من �آثار �إيجابية �أخرى �ستنعك�س �إيجاب ًا على تطور �شخ�صية الطفل وتعزيز ثقته بنف�سه.
�أه ـ ــداف الـم�ش ـ ـ ـ ــروع:
•تو�سيع �آفاق الأطفال وت�شجيعهم على اكت�ساب مهارات لغوية تتنا�سب مع �أعمارهم.
•ا�ستثمار طاقات الأطفال الإبداعية يف جمال اللغة.
•ت�ضييق الفجوة بني مرحلة ريا�ض الأطفال واحللقة الأولى.
•تهيئة الأطفال للمدر�سة ،وتلبية رغبات �أولياء �أمورهم يف �إر�سال �أبنائهم للريا�ض.
 - 4م�ؤمتر الطفولة الأول لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى �أطفال الريا�ض.
�أت���اح امل�ؤمت���ر فر�ص ًا عديدة لتبادل الأفكار حول تعزيز معرفة الأطفال للقراءة والكتاب���ة ودعمها وتنميتها ،وتعرف �أف�ضل املمار�سات لتنميتها،
حيث �شكل امل�ؤمتر البذرة الأولى ل�سل�سلة من امل�ؤمترات التي �سيتم تنظيمها يف ال�سنوات القادمة ،حيث خرج امل�ؤمتر الأول للطفولة عام 2011
بالتو�صيات الآتية:
•العمل على �إقرار �إلزام ّية مرحلة ريا�ض الأطفال ،و�إدراجها يف ال�سلم التعليمي.
•اعتم���اد اللغ���ة العربية يف مرحلة ريا�ض الأطفال باعتبارها اللغ���ة الأم يف دولة الإمارات العربية املتحدة  ،وه���ي الأهم يف تعليم �أ�سا�سيات
الثقافة ومهارات القراءة والكتابة ،والعامل الأ�سا�سي يف اكت�ساب �أية لغة �إ�ضافية.
•بناء الأدلة واللوائح اخلا�صة مبرحلة ريا�ض الأطفال.
•�إر�ساء ال�سيا�سة التدريبية لتطوير مهارات القائمني على مرحلة ريا�ض الأطفال.
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وق���د حر�ص���ت دولة الإمارات العرب ّية املتحدة على توفري ريا�ض الأطفال يف جميع مناطقها ،لت�صل �إلى املناطق
البعي���دة وقليلة الكثافة ال�سكانية ،حيث �أن�شئت ريا�ض �أطف���ال ملحقة مبدار�س احللقة الأولى يف تلك املناطق ليبلغ
عددها يف العام الدرا�سي  )17( 2012 /2011رو�ضة ملحقة.
تقف دولة الإمارات العرب ّية املتّحدة يف م�صاف ال ّدول التي حققت تقدم ًا كبري ًا يف جمال تنمية الطفولة املب ّكرة،
ّ
ويت�ضح ذلك مـن خالل معدالت االلتحاق كما هو مبينّ يف اجلدول الآتي.
جدول رقم( :)3مع ّدل القيد الإجما ّ
يل ( )GERيف التعليم ما قبل االبتدائي ،وغريها من برامج ()ECCE
االجتماعي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ح�سب ال ّنوع
ّ
البيــان

2001/2000

2006 – 2005

2012 – 2011

ذكـور

63.4

85.6

80.5

�إنــاث

62.7

83.00

79.4

املجموع

63.1

84.3

79.4

امل�صدر :وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العرب ّية املتّحدة.
يالح���ظ �أنّ هناك زيادة مط���ردة يف التحاق الأطفال يف �سن (� )5–3سنوات ذك���ور ًا و�إناث ًا ،عرب �سنة الأ�سا�س
 ،2001–2000م���رور ًا بالعام  2006–2005وذل���ك ب�سبب الطفرة التنموية بدولة الإمارات العربية املتحدة ،بينما
ٌ
انخفا����ض بدرج���ة ن�سبية يف العام  ،2012 – 2011ويع���زى ذلك االرتفاع يف معدل القي���د �إلى دخول املر�أة
لوح���ظ
مي���دان العم���ل ،وم�شاركتها يف الإنتاج يف ال�سنوات  ،2005–2000بينما يعزى االنخفا�ض يف معدل القيد الإجمايل
للع���ام � 2012-2011إل���ى ارتف���اع ر�سوم االلتح���اق بريا�ض الأطفال ،ال�سيم���ا بالن�سبة للوافدي���ن ،وذلك يف �أعقاب
ً
ف�ض�ل�ا على الهجرة العك�سي���ة للأ�سر ،وبالتايل،
���ي ،وما تبعه من ارتف���اع الأ�سعار ،هذا
الرك���ود
ّ
االقت�ص���ادي العامل ّ
انخفا�ض القيد بريا�ض الأطفال.

أ�سا�سي
 .2تط ّور التعليم ال
ّ
أ�سا�سي ما ي�أتي:
ت�شمل الأهداف الرئي�سة من التعليم ال ّ
-1
-2
-3
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1بن���اء ال�شخ�ص ّية ال�شاملة للطفل م���ن حيث املفاهيم وال�سلوك ،وامله���ارات ،والأداء ،وتعزيز الإميان يف نفو�س
الأطفال ،وتعليم الأطفال عدد ًا من الواجبات الدينية وفق ًا ل�سنهم.
2تعزيز ال�شعور القومي والعربي والإ�سالمي ،وتعميق امل�س�ؤولية الوطنية واالنتماء ،وتعزيز الهوية الثقافية.
3اعتماد اللغة العربية لغة للتدري�س والتوا�صل مع الثقافات الأخرى يف �ضوء الثقافة العرب ّية الإ�سالم ّية.

-4
-5
-6
-7
-8

4العمل بطريقة منظمة وم�ستمرة للتغلب على العقبات ،واحل�صول على �أكرب كمية من املعلومات واملعارف ،مع
حت�سني اجلودة والدقة ،حول وقائع احلياة االجتماعية.
�5إثارة حما�س الأطفال للتعليم واملعرفة ،وتطوير مهاراتهم وتوجهاتهم.
6م�ساع���دة الأطف���ال عل���ى اكت�ساب �أ�سلوب عمل���ي يف التفكري وفق ًا ل�سنه���م وقدراته���م ،وم�ساعدتهم على فهم
حقائق احلياة.
7تقدي���ر اجلمال ،وح���ب الطبيعة ومنافع احلياة ،وتطوير املالحظة واخليال ومه���ارات االبتكار وفقا لقدراتهم
وكفاءاتهم.
8تنمية املهارات املتنوعة والإبداع لدى الأطفال ،والوعي بحقوقهم وواجباتهم.

�أك�ث�ر م���ن ( )٪40من الطالب يدر�سون يف املدار�س اخلا�صة ،بع�ض هذه الأخ�ي�رة يق ّدم تعليم اللغات الأجنبية
املوجه���ة نحو املجتمعات الوافدة ،مع احلف���اظ على الثقافة واملناهج الدرا�سية للبل���دان الأ�صلية للطالب .عموم ًا،
تق��� ّدم املدار�س اخلا�صة �أكرث من ( )17منهاج ًا خمتلف ًا ،مبا يف ذلك املناهج التي و�ضعتها وزارة الرتبية والتعليم،
والعديد من هذه املدار�س ت�شمل التعليم يف املرحلتني االبتدائ ّية والثانو ّية.
ال ّ
�شك يف �أنّ معظم م�شاريع التطوير واملبادرات التي انبثقت من خالل تلك اال�سرتاتيجيات قد اعتمدت الطالب
حم���ور ًا العملي���ة التعليم ّية ،وب����ؤرة ارتكازها يف مراحل التعليم كاف���ة ،كما �سعت الوزارة به���دف رفع جودة النظام
التعليم���ي وحت�سني خمرجاته ورفع مكانته لريقى �إلى م�ست���وى التناف�سية العاملية ،ويواجه التحديات امل�ستقبلية �إلى
تب ّن���ي ع���دد من امل�شاريع واملبادرات ،وم���ن �أه ّمها :م�شروع تطوير معلم املجال ،وم�ش���روع تطوير التعليم الأ�سا�سي،
وم�شروع تطويــر التوجيه الرتبــوي ،وم�شرع تطوير الأن�شطة الطالب ّي ــة ،واالعتماد املدر�سي ،وم�ش ــروع دمج الفئات
اخلا�صــة (املدر�سة للجميع) .كما �سعت الوزارة �أي�ض ًا �إلى رفع م�ستوى الأداء �إلى معايري عالية ،من خالل التوظيف
الفاع���ل للإمكانات التقني���ة املتطورة والتكنولوجيا الرقمي���ة احلديثة كما يف مبادرة التع ّل���م الذكي ،وم�شروع بنك
الأ�سئلة ،وم�شروع �إدارة الأداء الوظيفي.
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مربع رقم( :)2م�شروع نظام معلم الف�صل �إلى معلم املجال للتعليم االبتدائي يف دولة الإمارات العربية املتحدة

انطلق���ت فك���رة م�شروع معلم املج���ال يف مدار�س احللقة الأول���ى كبديل لنظام معل���م الف�صل يف العام
 ،2003وذل���ك ا�ستجاب���ة لتوجهات التطوير الرامية �إل���ى هيكلية املقررات و�إعادة بن���اء املناهج وفق منهج
(املجموع���ات املت�شابهة) عل���ى �أ�سا�س اجلمع املزجي بينه���ا� ،أو العمل على تدري�سها كم���واد مت�شابهة ،مبا
يحق���ق الرتابط والتكام���ل الإيجابي بينها ،فعملت على التخ�صي�ص ال�شم���ويل ملادتني درا�سيتني متكاملتني
هم���ا( :الرتبية الإ�سالمية واللغ���ة العربية)�أو (الريا�ضيات والعلوم) مما اقت�ض���ى بال�ضرورة �إعادة هيكلة
معلمي مدار�س احللقة الأولى �إلى معلم جمال (الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية) �أو معلم جمال (العلوم
والريا�ضي���ات) ،مما �أ�سهم يف تخفي���ف �أعباء املعلم بتدري�سه مادتني درا�سيت�ي�ن متجان�ستني بد ًال من �أربع
م���واد ،وتوفري م�ساحة من احلرية يف عملية تنظيم الف�ص���ل و�إدارته ،بح�سب املواقف التعليمية وم�ستويات
الط�ل�اب ونوعي ��ة الن�شاط ،ليج ��د كل طالب مكانه فيه ،كما �ساعد يف �سد الفج ��وة عند انتقال الطالب من
معلم ف�صل �إلى معلم مواد خمتلفة ،بالإ�ضافة لتوفري فر�ص تدريب وتنمية لقدرات املعلم املعرفية ،وتعميق
عالقته بتخ�ص�صه.
لق���د حق���ق النظ���ام التعليمي خالل م�سريت���ه يف دولة الإم���ارات العربية املتح���دة وبخا�صة يف العق���ود الأخرية
من���و ًا كم ّي��� ًا ونوع ًّيا مطرد ًا ،كما ا�ستطاع �أنْ يح ّقق تو�سع ًا يف خمتلف املراح���ل التعليمية وال�سيما املرحلة االبتدائية،
حي���ث ارتف���ع املعدل الإجما ّ
يل لاللتحاق بالتعليم االبتدائي م���ن ( )٪103.3يف العام الدرا�سي � 2001إلى ما ن�سبته
���م الى ( )٪110.9يف الع���ام � .2011أ ّما ن�سبة القيد ال�صايف املع ّدل فقد ارتفعت من
( )٪102.6يف الع���ام  ،2006ث ّ
( )٪94يف الع���ام  2006ال���ى ( )٪96.1يف الع���ام  ،2011ال�شيء الذي يظهر بو�ضوح درج���ة االلتحاق الفعلي الذي
ي�أخذ يف عني االعتبار الأطفال الذين �سبق �أن التحقوا يف �سن مبكرة ،ويتواجدون يف امل�ستوى الأعلى.
جدول رقم ( :)4معدل االلتحاق ال�صايف والإجمايل للطالب يف التعليم االبتدائي يف دولة الإمارات العربية املتحدة
امل�ؤ�شر

2001

2006

2011

معدل االلتحاق الإجمايل GER

٪103.3
-

٪102.6
٪94

٪110.9
٪96.1

ن�سبة القيد ال�صايف املعدل

ANER

امل�صدر :معهد اليون�سكو للإح�صاء.

الثانوي
 .3تط ّور التعليم
ّ
ت�ستغ���رق مرحل���ة الثانوية العا ّمة ثالث �سن���وات ،يتابع الطالب يف ال�سنة الأولى مناه���ج م�شرتكة ،ويف ال�سنتني
الثانية والثالثة يفتح تخ�ص�ص �أمام الطالب يف العلوم �أو الآداب ،ويف نهاية املرحلة الثانوية ،يح�صل الطالب على
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�شهادة الثانو ّية العامة (�أو دبلوم الثانوية الفنية للطالب امل�سجلني يف التعليم التقني) بعد اجتياز االمتحان العام.
و�أهداف املرحلة الثانوية هي:

•تر�سيخ العقيدة الإ�سالم ّية ،وتعزيز ممار�سة ال�سلوك الإ�سالمي ،وتدعيم النظرة الإيجابية للكون واحلياة.
•تعزيز �إتقان اللغة العربية كو�سيلة لالت�صال وكوعاء للفكر ،والتعبري عن الثقافة ،وتعزيز اللغة الأجنبية كو�سيلة
للتعلم احلديث والتكنولوجيا ،واالنفتاح على ح�ضارات ال�شعوب.
•تعزيز النمو املتكامل للطالب.
•تدعيم االنتماء الوطني.
•اكت�ساب املعارف والعلوم املتخ�ص�صة ،وتعميق املنهج العلمي ِلف َهم الظواهر وحل امل�شكالت.
•تنمية امليول واملهارات ،واالجتاهات واملمار�سات الواعية نحو الدميوقراطية وامل�س�ؤولية.
•�إعداد الطالب ح�سب ا�ستعداداته وقدراته ملتابعة التعليم العايل �أو للعمل.
•ا�ستيعاب التكنولوجيا احلديثة و�إنتاجها ،و�إتقان مهارات التعامل معها.
ّ
الكمي يف �أعداد الطالب يف مرحلة التعليم الثانوي خالل �سنوات املقارنة الثالث.
ويو�ضح اجلدول الآتي ّ
التو�سع ّ
الثانوي يف دولة الإمارات العربية املتحدة
جدول رقم ( :)5تط ّور �أعداد الطالب يف مرحلة التعليم
ّ
ال�سنوات
العدد
2001/2000

42716

ذكور

الن�سبة
٪47

الطالب
اناث
الن�سبة
العدد
٪53
48451

املجموع
91.167

2006/2005

53.990

٪49

56.895

٪51

110.885

2012/2011

66232

٪50

67441

٪50

133.673

امل�صدر :وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العرب ّية املتّحدة.
يالح���ظ �أن �إجم���ايل عدد طالب املرحلة الثانوية ارتفع من ( )91167طالب ًا وطالبة يف عام � 2001/2000إلى
( )133673طالب��� ًا وطالبة يف العام الدرا�س���ي � ،2012/2011أي بن�سبة (� )٪47إناث ًا .ويالحظ �أي�ضا ارتفاع ن�سبة
الذك���ور امللتحق�ي�ن باملرحلة الثانوية م���ن (� )٪47إلى ( )٪50يف نف����س الفرتة ،وهذا التزايد يرج���ع �إلى �سيا�سات
الدول ��ة يف جعل التعليم يف احللق ��ة الثانية واملرحلة الثانوية �إلزام ًّيا ،وربط �ش ��روط القبول يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية باحل�صول على ال�شهادة الثانوية.
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تويل دولة الإمارات العربية املتحدة التعليم الفني اهتمام ًا كبري ًا ،كي يواكب الطفرة االقت�صادية واالجتماعية
التي ت�شهدها الدولة يف خمتلف املجاالت ،ولع ّل هذا االهتمام راجع �إلى عدد من االعتبارات الرئي�سة ،من �أهمها:
�أو ًال :م���ا يتع ّل���ق بتناف�سي���ة �سوق العمل ،فم���ن خالل التعليم والتدري���ب املهني ميكن لل�شب���اب املواطن حت�صيل
اخلربات العلمية واملهنية واملهارات التي متكنهم من املناف�سة يف �سوق العمل.
ثاني ًا� :أنّ التعليم املهني ي�ستجيب خلطط الدولة نحو بناء قاعدة �صناعية كبرية تتطلب عمالة نوعية ذات كفاءة
عالية.
ثالث�� ًا� :أنّ التعلي���م الفن���ي ي�ستجيب حلاج���ة تربوية مهمة ،وهي ا�ستيع���اب �شريحة من ال�شب���اب لديهم قدرات
واهتمام���ات تتنا�سب مع جماالت الدرا�سة التطبيق ّي���ة ،وهذه توفرها لهم مراكز التدريب املهني لإعدادهم
ل�سوق العمل.
يو�ض���ح اجل���دول الآتي عدد طالب م�ؤ�س�سات التعليم الفني والتدريب املهن���ي يف دولة الإمارات العرب ّية املتّحدة
(املرحلة الثانوية).
جدول رقم ( :)6تط ّور عدد طالب م�ؤ�س�سات التعليم الفني والتدريب املهني يف دولة الإمارات العربية املتحدة
العام الدرا�سي
2001 / 2000
2006 / 2005
2012 / 2011
2013 /2012

ذكور
العدد الن�سبة
٪100 1663
٪100 1442
٪83 5253
٪78 6400

عدد الطالب
�إناث
العدد الن�سبة
٪0
0
٪0
0
٪17 1068
٪22 1838

عدد
املجموع املدار�س

الهيئة التعليمية
ذكور
-

اناث
37

1663

8

1442

7

136

6321

14

244

169

8238

19

229

190

امل�صدر :وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العرب ّية املتّحدة.
يالحظ �أنّ معدل الطالب امللتحقني بهذا النوع من التعليم قد ارتفع خالل �سنوات املقارنة لي�صل �إلى ()8238
طالب��� ًا وطالب���ة يف الع���ام الدرا�سي  ،2013/2012حيث ت�ضاع���ف قرابة خم�س مرات باملقارنة م���ع العام الدرا�سي
 .2001/2000ولع ّل هذه الزيادة مر ّدها �إلى ت�شجيع ال�سيا�سات التعليمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة للطالب
لاللتح���اق به���ذا النوع من التعليم ،حي���ث �إن حتقيق ر�ؤية الإمارات  2020لتكون م���ن �أف�ضل الدول يف العامل يحتاج
ت�أهي���ل كوادر وطنية متخ�ص�صة يف جماالت العل���وم والتكنولوجيا والهند�سة ،وكذلك ر�ؤية �إمارة �أبو ظبي ()2030
الت���ي �أعلن���ت عام  2006والت���ي ت�سعى لتحويل اقت�ص���اد الإمارة الى اقت�ص���اد قائم على املعرف���ة ،وتقليل االعتماد
تدريجيـــًّا على قطاع النفط كم�صدر رئي�س للن�شاط االقت�صادي.
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كم���ا �إن ن�سب���ة التحاق الإناث بهذا التعليم يف زيادة مطردة ،حيث مل تك���ن هناك طالبات ملتحقات بهذا النوع
م���ن التعليم ،ويف عام  2001/2000و�صلت الن�سبة �إلى ( )٪22م���ن �إجمايل الطالب امللتحقني مب�ؤ�س�سات التعليم
الفن���ي يف م�ست���وى ال�شهادة الثانوي���ة يف عام  .2013/ 2012وهذا يدل على حر�ص دول���ة الإمارات العربية املتحدة
على توفري فر�ص التعليم املت�ساوية لكال اجلن�سني ،وت�شجيعها للمر�أة على االلتحاق بهذا النوع من التعليم م�ساهمة
منها يف حتقيق ر�ؤية الإمارات.
ه���ذا ،وتقبل املعاهد الفني���ة ومراكز التدريب الطالب الذين �أنهوا ال�صف الثام���ن بنجاح يف التعليم العام من
املواطن�ي�ن ،و�أبن���اء املواطنات ،و�أبن���اء دول جمل�س التعاون اخلليج���ي ،و�أبناء حاملي جوازات �سف���ر دولة الإمارات
العربي ��ة املتحدة ،ومن ي�ص ��در بقبولهم قرار من جمل�س الوزراء ،وي�شرتط عل ��ى جميع طالب ال�صف الثاين ع�شر
باملدار����س الثانوية الفنية واملعاهد التطبيقية االلتحاق بربنامج التدريب العملي امليداين بامل�ؤ�س�سات وال�شركات يف
القطاعني اخلا�ص واحلكومي ملدة حمددة.

 .4توفـــري الـمعــــلمني و�إعـــدادهم
ي����ؤدي املعلم���ون دور ًا حيويـ ـًّا و�أ�سا�سيـًّا يف العملية التعليمية ،ولذلك ف�إنّ تدريب املعلمني هو حجر الزاوية يف �أي
نظ���ام تعليمي ناجح .وتهدف خط���ط الوزارة �إلى تدريب عايل اجلودة للمعلمني �سواء قبل العمل �أو �أثنائه .وتتطلب
مهن���ة التعلي���م احل�صول على �شهادة جامعية وخربة يف التدري�س .يجت���از املر�شحون املغرتبون اختبار ًا كتابي ًا �سواء
�أكان���وا مقيم�ي�ن �أم ال ،وم���ن ينجح باجتياز االختبار الكتاب���ي يخ�ضع لإجراء مقابلة �شخ�صي���ة ،لتحديد ما �إذا كان
م�ؤه ًال للتدري�س ،وحتديد مرحلة التعليم التي تنا�سب م�ؤهالتهم ال�شخ�صية والتعليمية.
فيم���ا يخ�ص �أبو ظبي ً
مث�ل�ا ،تتطلب الإ�صالحات الأخرية من املعلمني املعين�ي�ن حديث ـًّا �أن يكونوا حا�صلني على
درج���ة البكالوريو�س ملدة �أربع �سنوات ،ويتم ّيزون مب�ستوى مقبول يف اللغة الإجنليزية .وبالإ�ضافة �إلى ذلكُ ،يطالب
املعلمون املمار�سون بح�ضور دورات التدريب وتنمية املهارات خالل العطل املدر�سية العادية.
وقد َّمت �إن�شاء كلية الإمارات للتطوير الرتبوي ( )ECAEيف عام  2007ب�أبوظبي ،وهي �أول كل ّية لتدريب املعلمني
يف دول���ة الإم���ارات العرب ّية املتّحدةّ ،
مرخ�ص���ة من قبل جلنة االعتماد الأكادمي���ي يف وزارة التعليم العايل والبحث
العلم���ي .تو ّف���ر الكلية تدريب ًا للمعلمني عل���ى م�ستوى عاملي ،ومتنح حالي ًا �شه���ادة البكالوريو�س بعد �أربع �سنوات من
التعلي���م ،للط�ل�اب الإماراتيني (وكذلك املغرتب�ي�ن امل�ؤهلني بدء ًا من ع���ام  )2012/2011وت�ؤهله���م هذه ال�شهادة
للتدري����س يف العديد من املواد الدرا�سية كاللغة الإجنليزية ،والريا�ضيات ،والعلوم باملدار�س احلكومية ،من ريا�ض
الأطف���ال �إل���ى ال�صفوف م���ن الأول �إلى اخلام�س .كما تق ّدم الكلي���ة تدريب اللغة االجنليزية �أثن���اء اخلدمة لفائدة
املعلمني ومديري املدار�س ،كما تق ّدم جمموعة من دورات التنمية املهنية ،ومن املتو ّقع �أنْ تو ّفر منح دبلوم درا�سات
عليا ،ودرجة املاج�ستري يف الرتبية والتعليم للمر�شحني احلاملني ل�شهادة البكالوريو�س.
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كم���ا تق��� ّدم الكليات التقنية العليا ( )HCTدرج���ة البكالوريو�س ،والدبلوم ،والدبلوم الع���ايل يف برامج التعليم،
�إ�ضافة �إلى تطوير برامج �إعداد املعلم على وجه اخل�صو�ص ،لتلبية االحتياجات التعليمية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة  ،كما تقدم الكليات التقنية العليا درجة البكالوريو�س ملدة �أربع �سنوات يف تكنولوجيا التعليم .هذا ،وقد مت
تطوير تدري�س اللغة الإجنليزية يف املدار�س ،ويف مرحلة الطفولة املبكرة �ضمن برامج درجة البكالوريو�س ملدة �أربع
�سنوات ،بالتعاون مع كلية الرتبية يف جامعة ملبورن ،ب�أ�سرتاليا.
وح�س���ب ال�سيا�سات والت�شريع���ات املوجودة يف دولة الإمارات العربية املتحدة  ،ف����إنّ جميع املعلمني العاملني يف
مرحل���ة ريا�ض الأطفال ه���نّ من الإناث ،وذلك حر�ص ًا من الوزارة على توفري بيئ���ة �آمنة وم�ستقرة للطفل ،باعتبار
املعلم���ة �أم ًا ثانية له ،ومن هنا ت�أت���ي �أهمية الت�أهيل والتدريب املنا�سب ملعلمة ريا����ض الأطفال .و�إدراك ًا لأهمية دور
معلم���ة الريا�ض ،فقد قامت ال���وزارة ب�إعداد برامج تدريبية متخ�ص�صة جلميع املعلمات ح�سب حماور التطوير� ،إذ
ي�ضم مدربات ذوات كفاءة عالي���ة يف جمال ريا�ض الأطفال ،مه ّمته
ّمت يف ع���ام  2004ت�شكي���ل فريق تدريبي متنقل ّ
التدريب على تنفيذ املنهج املط ّور ،وفق ما جاء يف القرار الإداري رقم ( ،)2/221وقد ت�ضاعف عدد املعلمات �أكرث
من مرتني بني الأعوام  2001/2000و.2012/2011
االبتدائي ،وغريها من برامج تعليم وتنمية الطفولة
جدول رقم ( :)7تط ّور �أعداد املعلمات يف التّعليم ما قبل
ّ
املب ّكرة (حكومي وخا�ص) يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ال�سنة

2001/ 2000

2006/ 2005

2012/ 2011

العدد

3691

4891

8046

امل�صدر :وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العرب ّية املتّحدة.
وع���ززت ذلك اخلط���ة اال�سرتاتيج ّية  ،2020/2010يف هدفها الثاين الرامي �إل���ى حت�سن م�ستوى �أداء الهيئات
التعليم ّية ،وتنمية قدراتهم التخ�ص�ص ّية يف جمال التعليم ،ل�ضمان تلقي جميع الطالب نوعية تعليم عالية اجلودة.
الوطني يف �أع���داد ون�سب املعلمني امل�ؤهلني �أكادمييـًّا
وتظه���ر بيان���ات اجلدول التايل �أنّ هناك حت�سن ًا على امل�ستوى
ّ
نتيجة ملا توليه احلكومة من عناية خا�صة يف ت�أهيل املعلمني العاملني ،للح�صول على ال�شهادة اجلامعية الأولى ،ومنع
ال���وزارة تعي�ي�ن اخلريجني من حاملي الدبلوم ،وتركيزها على ا�ستقطاب �أ�صحاب امل�ؤهالت العلمية وخا�صة العليا،
حيث يرد هذا يف �شروط املفا�ضلة بني املتقدمني ل�شغل الوظائف التعليمية بالوزارة ،بل ما تقوم به الوزارة من تنفيذ
تخ�ص�صي ،ومقابلة �شخ�ص ّية ،الأمر
بع�ض الإجراءات للمعلمني اجلامعيني عند ا�ستقطابهم ،من امتحان حتريري ّ
الذي ي�ؤكد حر�ص الوزارة على امتالك كوادرها التعليمية م�ؤهالت علمية عالية ،وكفايات حتقق جودة التعليم ،كما �أن
�إ�صدار رخ�صة للتدري�س جت ّدد كل (� )3سنوات للمعلمني العاملني بامليدان الرتبوي ،يرفع من قدرات املعلمني ويحفزهم
للتنمية املهنية امل�ستدامة.
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جدول رقم( :)8العدد والتوزيع املئوي للمد ّر�سني بح�سب امل�ؤهالت الأكادمي ّية ،وامل�ستوى
التعليمي يف دولة
ّ
الإمارات العربية املتحدة
ال�سنة

2001/2000

2006/2005

2012/2011

املرحلة
ريا�ض الأطفال
احللقة الأولى
احللقة الثانية
املرحلة الثانوية
ريا�ض الأطفال
احللقة الأولى
احللقة الثانية
املرحلة الثانوية
ريا�ض الأطفال
احللقة الأولى
احللقة الثانية
املرحلة الثانوية

ثانوية وما
يعادلها
٪15.02
٪2.70
٪0.42
٪0.05
٪11.96
٪2.27
٪0.36
٪0.15
٪6.08
٪1.75
٪1.15
٪1.10

دبلوم

جامعي

درا�سات عليا

٪33.19
٪35.34
٪4.08
٪1.28
٪24.41
٪21.39
٪7.20
٪1.15
٪14.24
٪13.88
٪6.90
٪4.53

٪50.05
٪57.80
٪86.88
٪8.5.97
٪61.26
٪71.36
٪84.76
٪83.88
٪72.77
٪75.08
٪72.53
٪80.45

٪1.73
٪4.17
٪8.62
٪12.70
٪2.37
٪4.98
٪7.69
٪14.81
٪6.91
٪9.29
٪19.42
٪13.92

امل�صدر :وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العرب ّية املتّحدة.
يالحظ من اجلدول ال�سابق �أنّ ال�سيا�سات والت�شريعات التي تعمل من خاللها وزارة الرتبية والتعليم قد اهتمت
بجودة املعلم امل�ؤهل للعمل يف وزارة الرتبية والتعليم ،حيث تظهر الإح�صائيات والبيانات ارتفاعا مطرد ًا يف �أعداد
املعلمني احلا�صلني على م�ؤهل جامعي بدرجة البكالوريو�س يف جميع املراحل الدرا�سية ،حيث كانت ن�سبتهم يف عام
 2001/2000يف مرحل���ة ريا�ض الأطف���ال ( ،)٪ 52وارتفعت يف عام � 2012/2011إلى ( .)٪ 80وبالن�سبة للحلقة
الأول���ى فقد كانت يف ع���ام  )٪ 62( 2001 / 2000وارتفعت �إلى ( )٪ 84يف عام  .2012/2011و لعل هذا التزايد
يف �أع���داد املعلم�ي�ن الذي يحملون الدرجات اجلامعية يدل على اجلهود التي تبذلها وزارة الرتبية و التعليم يف دولة
الإم���ارات العربية املتحدة يف ت�أهيل املعلمني ،من خ�ل�ال خططها اال�سرتاتيجية و م�شاريعها ،حيث �إن ر�ؤية التعليم
( )2020والتي �أقرت عام  2002و�ضعت العديد من الربامج يف �أجندتها من �أهمها تطوير كفاءة املعلمني ،وجعلت
�أول �أهدافها اال�سرتاتيجية �أنْ يكون اجلميع يف جميع املراحل التعلمية من حملة امل�ؤهالت اجلامعية الرتبوية ،وبنا ًء
عل ��ى ذل ��ك ،فقد �أ�صدرت الت�شريعات اخلا�ص ��ة بتعيني املعلمني يف الوزارة ،و الت ��ي كان �أول ال�شروط فيها امتالك
متخ�ص�ص يف املادة التي يدر�سها .وقد جاءت ا�سرتاتيجية الوزارة عام  2010–2008لت�ؤكد يف
املعلم مل�ؤهل جامعي
ّ
�أهدافها على �أهمية االرتقاء ب�أنظمة وبرامج التطوير املهني جلميع العاملني يف النظام التعليمي.
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 .5برامج تعليم الكبار

التعليمي ملحو الأم ّية وتعليم الكبار جمموعة من الأهداف هي:
و�ضع النظام
ّ

-1
-2
-3
-4

الكتابي ،والعمليات احل�سابية التي تتطلبها احلياة اليومية.
1متكني الدار�سني من مهارات القراءة ،والتعبري
ّ
�2إك�ساب الدار�سني املهارات التي ت�ساعدهم يف �أداء �أعمالهم ،ورفع كفاياتهم الإنتاجية� ،أو التدرب على مهن �أخرى.
3تثقيف الدار�سني و�إعادة ت�أهيلهم ،كي ي�ستطيعوا مواكبة التط ّور ،ومواجهة التحديات املحيطة بهم.
�4إتاحة الفر�صة �أمام الأفراد الذين نالوا ق�سط ًا من التعليم املدر�سي ملوا�صلة التع ّلم.

وق���د احتلت م�شكلة حمو الأمية مركز االهتمام يف توجهات التعليم منذ �أن ن�ش�أ النظام التعليمي احلديث يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،كما بذلت الدولة جهود ًا مكثفة للتخل�ص من الأمية ،حيث ّمت �إن�شاء �إدارة خا�صة ملحو الأمية
وتعليم الكبار ممثلة ب�إدارة تعليم الكبار ،والتي بد�أت عملها ب�شكل منتظم منذ عام  ،1973/1972هذا ،وقد �شرعت
ال���وزارة يف افتت���اح مراكز حمو الأمية وتعليم الكبار يف ك ّل الأماكن التي رغب الكبار فيها يف التعلم ،ل�سدِّ الفجوة بني
الأجيال ،ومواجهة م�شكالت التخلف ،وتغيري الأنظمة التعليمية التقليد ّية املوروثة .فح�شدت ك ّل الإمكانات للتو�سع يف
هذه املراكز ،وقامت بفر�ض �إلزامية التعليم حتى �إنهاء املرحلة الأ�سا�سية فيها ،وعملت على حتديث املناهج اخلا�صة
بتعليم الكبار ،وو�ضعت خطة لتح�سني بيئة التعلم ،ورفع كفـ ــاءة القوى الب�شرية يف هــذه املراكز.
كم���ا �صدر قــرار جمل�س الــوزراء رق ـ ـ���م ( )11ل�سنة  ،1980ب�ش�أن ت�شكيل جلنة عليا ملحو الأمية وتعليم الكبار،
���م �أق���رت الدولة يف العام  1989احلملة ال�شامل���ة ملحو الأمية وتعليم الكبار لدى جمي���ع املواطنني ،وو�ضعت �سقف ًا
ث ّ
زمني ـًّا لالنتهاء منه مع بداية عام  .2000وكان م�ؤمتر الإ�سكندرية ال�سابع لتعليم الكبار حتت �شعار (�آليات وخطط
تنفي���ذ ا�سرتاتيجي���ة تعليم الكب���ار) املنعقد يف �أكتوبر ع���ام  2000ت�أكيد ًا لتحقيق ذلك اله���دف .وكانت نتيجة تلك
الإ�صالح���ات �أن انخف�ضت ن�سبة الأمية من ( )٪12.6يف العام � 2001/2000إلى ( )٪5.5يف العام ،2012/2011
كما هو مبني يف ال�شكل الآتي.
�شكل رقم ( :)1تط ّور ن�سب الأم ّية لدى الكبار يف دولة الإمارات العربية املتح ــدة

ذكــور و �إنــاث
٪12.50
٪9.50

14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%

٪5.50

4.00%
2.00%
0.00%

2011 / 2012

امل�صدر :تقرير التنمية الب�شرية 2013م.
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2005 / 2006

2000 / 2001

كما ّمت تقلي�ص ن�سبة الأمية بني اجلن�سني ،حيث كان هناك تفاوت يف معدل الأمية بني الذكور والإناث يف بداية
ال�سبعيني���ات� ،أ ّما الآن ف�إنّ عدد الإناث اللواتي ّمت حم���و �أميتهن �أكرب من الذكور ،مما يعك�س اهتمام نظام التعليم
يف ال ّدولة بتوفري فر�ص التعليم للجميع من دون متييز بني اجلن�سني.
ويالحظ �أنّ معدالت حمو الأم ّية ترتاجع ب�صورة مطردة ،و�أنّ دولة الإمارات العرب ّية املتّحدة قد حققت انخفا�ض ًا
ي�صل الى ( )٪50من حمو الأم ّية .وي�شري تقرير معهد اليون�سكو للإح�صاء اخلا�ص بالقرائ ّية عند ال�شباب والكبار
ال�صادر عام � 2013إلى �أنّ دولة الإمارات العربية املتحدة من بني �سبع دول عربية �سوف حتقق الو�صول �إلى الهدف
قبل .2015
كما �أ�سهم يف ت�شجيع التعليم الدور الذي قامت به اجلمعيات الن�سائية ،و�أهمها االحتاد الن�سائي العام يف دولة
الإم���ارات العربي���ة املتحدة الذي �أن�شئ بدعم ورعاية من رئي�س الدولة يف عام � ،1975أي منذ بدايات ن�ش�أة الدولة.
و�أدى �إن�شاء ف�صول حمو الأمية وتعليم الكبار التي فتحت يف مقار هذه اجلمعيات �إلى تخفي�ض ن�سبة الأمية بدرجة
كب�ي�رة ،وكان لرفع امل�ست���وى التعليمي للمر�أة �أثر يف تعزيز مكانتها ،مبا �أتاحته ه���ذه اجلمعيات من فر�ص مل�شاركة
امل���ر�أة يف الأن�شطة الثقافية والتعليمية ،وهو ما حقق مكا�سب ملجتمع الإمارات نتيجة ما حظيت به املر�أة الإماراتية
من مكانة رفيعة يف جمال التعليم والعمل.
ويف �سبيل تطوير جهود حمو الأمية� ،أعدت الوزارة مناهج جديدة تتيح للدار�س موا�صلة الدرا�سة لأربع �سنوات
للح�ص���ول على �شه���ادة التحرر من الأمي���ة� :سنتني كمرحلة �أ�سا�سي���ة ،و�سنتني للتكميل ت�صل باملتعل���م �إلى م�ستوى
ال�صف ال�ساد�س ،وتت�ضمن مناهج �إلزامية ال�ستكمال املهارات الأ�سا�سية يف القراءة والكتابة والريا�ضيات ،وتعميق
الرتبي���ة الإ�سالمية ،والثقافة العامة ،ومناهج اختيارية تتحدد وفق ما يهدف �إليه الدار�س� ،إما ملوا�صلة التعليم� ،أو
التدريب املهني الأويل.

 .6برامج دعم جودة التّعليم
ت�سعى الأهداف اال�سرتاتيج ّية للرتبية يف دولة الإمارات العرب ّية املتحدة �إلى االرتقاء مب�ستوى خمرجات التعليم
يف امل�ستويات جميعها ،ومتكني اخلريجني من امتالك املهارات الالزمة لتلبية احتياجات �سوق العمل.
وج���اء بن���ا ُء ر�ؤية التعلي���م  2020والتي �ش ّكل���ت �أول نقلة نوع ّية ،من خ�ل�ال �إعداد خط���ة ا�سرتاتيجية متكاملة،
ت�ضمنت املحاور والأهداف اال�سرتاتيجية وامل�شروعات والربامج التمهيدية لتطوير التعليم يف الدولة يف �إطار ر�ؤية
وا�ضحة املالمح� ،أكدت التوجه نحو جودة التعليم ،والتطوير امل�ستمر ،وقيا�س خمرجات التعليم.
وقد تبعتها خطط العمل التنفيذية التي ترجمت هذه املبادئ �إلى مبادرات وم�شروعات ا�ستهدفت جودة التعليم،
وحت�سني خمرجات نظام التعليم يف الدولة ،من خالل اجلهود الآتية:
1 - 1االهتم���ام بتح�سني البيئة املدر�سية وتوفري الأبنية املدر�سية املزودة بالو�سائل كافة التي من �ش�أنها توفري مناخ
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تعليم���ي راق من حيث :توفري املكيفات واملراف���ق ال�صحية ،واملختربات واملعامل واملالعب وغريها من املرافق
الأ�سا�سية ،واعتماد مناذج مت تنفيذها وبنا�ؤها يف املناطق احل�ضرية املتمثلة باملدن ومثليتها املناطق الريفية.
�2 - 2صدور القرارات الوزارية التي ت�ستهدف تطوير املناهج لتواكب ر�ؤية ( )2020يف الدولة وحتقيق التميز.
3 - 3االهتمام بالتنمية املهنية وحت�سني م�ستوى �أداء الهيئة التعليمية ،والعمل على تدريب �أع�ضائها مبا يتنا�سب مع
تطور املناهج وطرق التدري�س.
4 - 4مقارنة �أداء الطالب على امل�ستوى الوطني والدويل من خالل تطبيق االختبارات الوطنية والدولية املتمثلة يف
 PISA ،TIMMS ،PIRLSوغريها لقيا�س خمرجات التعليم.
5 - 5تطوير نظام الرقابة املدر�سية واالعتماد الأكادميي مل�ؤ�س�سات التعليم العام.
وق���د تب ّن���ت ال���وزارة يف خطته���ا اال�سرتاتيج ّي���ة  2020–2010يف الهدف الراب���ع «تهيئــــة بيئ��ة تعليمية
تربوية حمفزة تتالءم مع احتيـــاجات الـمتعـــلم» ،ومن خالل هذا الهدف نفذ العديد من املبادرات التي
توفر هذه البيئة مثل :تطوير املرافق التعليمية ،وتزويدها بالأجهزة والتقنيات الالزمة.
جدول رقم( :)9عدد الطالب �إلى املع ّلمني ( )PTRيف دولة الإمارات العربية املتحدة
املرحلة الدرا�سية
مرحلة ما قبل االبتدائي
مرحلة احللقة الأولى
مرحلة احللقة الثانية
مرحلة الثانوية

2001

2006

2011

18.4

18.3

17.8

15.9

15.5

17.0

14.5

13.9

15.6

13.0

12.3

12.0

امل�صدر  :معهد اليون�سكو للإح�صاء .

ّ
يو�ض���ح اجلدول رقم( )9عدد الطالب �إلى املعلمني ( )PTRيف املراحل الدرا�س ّية املختلفة ،وهي ن�سب �إيجابية
و�ضم���ن �أرق���ام قيا�سية عاملية .ومل تتجاوز هذه الن�سب يف املرحلة ما قبل االبتدائي يف �سنوات القيا�س عن ()18.4
طال���ب ل���ك ّل معلم .ويف املرحلة االبتدائية ارتفعت الن�سب م���ن ( )15.9طالب ًا لكل معلم من � 2001إلى ( )17طالب ًا
ل���كل معل���م ،ويعزى هذا االرتف���اع الى الإقبال عل���ى التعليم من �أطفال العائ�ل�ات الوافدة والت���ي ا�ستقرت يف دولة
الإم���ارات العربية املتحدة ،وكذلك يف مرحلة احللقة الثاني���ة حيث مل تتجاوز ن�سب الطالب �إلى املعلم ( )14.5يف
عام  2001ولت�صبح ( )15.6طالب ًا لكل معلم يف عام  .2011ويف املرحلة الثانوية تراوحت الن�سبة بني ( )13طالب ًا
لكل معلم يف عام  2001و( )12طالب ًا لكل معلم يف عام .2011
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مربع رقم ( :)3التعلم الذكي يف دولة الإمارات العربية املتحدة
يع ُّد التعليم �أحد �أبرز القطاعات امل�ؤثرة واملت�أثرة باملد التكنولوجي مما ي�ستدعي الرتكيز على �أهمية توظيف تقنية املعلومات يف عملية
التعل���م والتعلي���م ،بو�صفها �أ�سا�س ًا من �أ�س�س بناء بيئة تعلمية تفاعلية حم ِّفزة تواكب التطور املعريف والتقني الذي ي�شهده العامل ،والتحوالت
امل�ستجدة يف التعليم احلديث ،مما يحقق للمتعلمني احلاليني والأجيال اجلديدة بيئة تعليمية تفاعلية جاذبة وفق �أرقى معايري اجلودة.
وقد حققت الوزارة العديد من الإجنازات واملبادرات الطموحة ،والتي تتطلع مل�سايرة الثورة التكنولوجية والتقنية التي حتيط بنا،
ومن �أهم هذه املبادرات برنامج حممد بن را�شد للتعلم الذكي الذي �أ�سهم يف تطوير البنية التحتية للمعلومات يف املدار�س ،وقد �أطلق
الربنام���ج ع���ام  2012بالتعاون مع مكتب رئا�سة جمل�س ال���وزراء و هيئة تنظيم االت�صاالت ،ويهدف �إلى بن���اء بيئة مدر�سية جديدة
للطالب يف املدار�س احلكومية جميعها وي�ستمر ملدة خم�س �سنوات ،ويركز الربنامج يف مرحلته التمهيدية على �أربع مواد �أ�سا�سية هي
اللغة العربية ،اللغة الإجنليزية ،العلوم ،الريا�ضيات.
كم���ا مت ت�شكيل فرق فني���ة متخ�ص�صة لالطالع على �أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال التعل���م الذكي للإفادة منها ،وبناء خطة
ا�سرتاتيجية تدعم التعلم الذكي يف الدولة مبا يتالءم مع البيئة املحلية ،وتعد دولة الإمارات العربية املتحدة الأولى على نطاق منطقة
ال�ش���رق الأو�س���ط يف تطبيق برنامج ي�ستهدف توظي���ف تقنية املعلومات يف تطوير املناهج والبنية التحتي���ة الإلكرتونية جلميع املدار�س
احلكومية على م�ستوى الدولة.

�أهداف برنامج التع ّلم الذكي الأ�سا�سية:

•حت�سني م�ستوى التعلم احلكومي يف الدولة.
•�إع���داد ق���ادة للم�ستقبل م���ن خالل تزويدهم مبه���ارات جديدة ت�ساعده���م على دخول �س���وق العمل ومواجهة خمتل���ف التحديات
وم�ساعدة الطالب على �أن يكونوا فاعلني ومتفاعلني يف تلقي علومهم.
عال من التعليم مبا يتوافق مع الر�ؤية العامة للدولة .2021
•حت�سني الفر�ص �أمام جميع الطالب يف الدولة لتلقي م�ستوى ٍ
•م�ساع���دة املعني�ي�ن بالعملية الرتبوية على متابعة �شخ�صية �أكرث دقة لأداء كل طالب ،مب���ا ي�ساعد على تنمية مواهبه وتطوير �أدائه
بالتنا�س���ب م���ع قدراته� ،إ�ضافة �إلى حتقيق ان�سيابي���ة يف التعليم وحتويل املدر�سة �إلى ركن مك ّم���ل ومتفاعل مع الطالب ،مبا ي�شجع
ويح ّفز الطالب على التح�صيل العلمي ،ويخفف من ن�سبة الت�سرب املدر�سي ،وي�شجع على االبتكار واالجتهاد واملبادرة.
•ردم اله��� ّوة التقني���ة بني املدر�س���ة واملنزل ،وامل�ساعدة عل���ى �إدخال عدد �أكرب من �أولي���اء �أمور الطالب �إلى ع���امل التقنية احلديثة
واملناهج العلمية اجلديدة مما �سينعك�س على منفعة املجتمع ب�أطرافه جميعها.

•تعزيز عالقة الطالب مع التقنيات اجلديدة.

ولق���د انطلقت املرحلة التطبيقية الأولى للربنامج ع���ام  2014/2013م�ستهدفة ال�صف ال�سابع ،والتي �ستمتد �إلى �أربع �سنوات
لت�شمل باقي املدرا�س احلكومية البالغ عددها( )423مدر�سة ،وما يقارب (� )150ألف طالب ،وحوايل (� )16ألف معلم� ،إلى جانب
ذل���ك فق���د مت تزويد املدار�س امل�ستهدفة من امل�ش���روع ب�أحدث التقنيات العاملية و �إمدادها ب�شب���كات �إلكرتونية فائقة ال�سرعة ،لإتاحة
االت�ص���ال الداخلي و اخلارج���ي ،ف�ض ًال عن توفري ال�سبورات الذكية يف الف�صول الدرا�سية ،الت���ي تتيح للمعلم �شرح الدر�س من خالل
عر�ض املحتوى الإلكرتوين الذي ّمت تطويره ليتوافق مع �أهداف برنامج التعلم الذكي ،وبنا ًء على ذلك فقد بلغت ن�سبة تطوير املحتوى
التعليم���ي للم���واد الأ�سا�سي���ة الأرب���ع ( ،)٪ 40ولقد �أ�ضيفت يف هذه املرحلة م���ادة الرتبية الوطنية ،ويف الوق���ت نف�سه مل يكن الكتاب
الإلكرتوين بدي ًال عن احلقيبة املدر�سية العادية ،و�إمنا داعم ًا لها ومعزز ًا للتفاعل القائم بني املعلم والطالب.
ورك���ز الربنام���ج على تدريب املعلمني حيث مت تدريب ( )83معلم ًا ومعلمة من التخ�ص�صات الدرا�سية املقررة� ،إ�ضافة �إلى توفري
الدع���م وامل�شورة يف ا�ستخدام التكنولوجي���ا من خالل ت�شكيل فريق ملتابعة املعلمني من اخلرباء الرتبويني واملوجهني ،وتوفري جمموعة
برناجما تدريب ًّيا ي�ستهدف
من املتخ�ص�صني لتقدمي الدعم الفني ،كما خ�ضعت الإدارات املدر�سية �أي�ض ًا �إلى التدريب حيث ُن ِّفذ ()20
ً
فئة الإدارات املدر�سية.
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�أظه���رت النتائج العامة لأداء املدار�س احلكومية يف دول���ة الإمارات العربية املتحدة �أن ن�سبة املدار�س امل�صنفة
يف فئ���ة فع���ال للغاية يف جمال القيادة املدر�سي���ة ( ،)٪35ويف جمال املدر�سة كمجتم���ع ( ،)٪71ويف جمال التطور
ال�شخ�ص���ي واالجتماع���ي للطالب ( ،)٪66بينم���ا مل تتجاوز ( )٪25يف جمال جودة البيئ���ة ال�صفية ،و ( )٪35يف
جم���ال نتائج التح�صيل الطالبي وتقدمهم ،وهما �أهم جمالني يقي�سان مدخالت وخمرجات التعلم للطالب ويعول
عليهم���ا يف رف���ع جودة التعلي���م .وكذلك �أظهرت النتائج ن�س���ب �صغرية تراوحت بني ( )٪1ال���ى ( )٪6للأداء غري
الفعال يف املدار�س.
�شكل رقم( :)2تقييم �أداء املدار�س احلكومية وفق جمال الرتكيز يف دولة الإمارات العربية املتحدة
تقييم الـمدار�س الـحكوميـة 2013-2009

�أداء الـمدار�س وفق جمال الرتكيز

امل�صدر :وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العرب ّية املتّحدة .

وقد �شددت وثيقة التعليم ر�ؤية ( )2020على احلاجة �إلى حت�سني �سيا�سات و�أ�ساليب التقييم باعتبار �أن التقييم
ي����ؤدي دور ًا حيوي ًا يف �إ�صالح وتنمية التعليم ،و�أكدت �أي�ضا �أن تطوير املناهج والربامج التعليمية والتقييم امل�ؤ�س�سي
ب�شكل عام ينبغي �أن ي�ستند �إلى معايري احلوكمة مثل الأداء وامل�س�ؤولية وامل�ساءلة.
ط ّبقت وزارة الرتبية والتعليم برنامج االختبارات الوطنية عام  2002على طالب دولة الإمارات العربية املتحدة
يف ال�صفوف الثالث واخلام�س وال�سابع والتا�سع يف مدار�س الدولة جميعها ،حيث مت التعاون مع املجل�س اال�سرتايل
للبح���وث الرتبوي���ة بهدف تطوير االختبارات الوطني���ة ،وت�شكيل جلان من املخت�صني يف املناه���ج والتقومي لدرا�سة
بنائي���ة االختب���ارات الوطنية من حيث املعايري واملحتوي���ات والأ�سئلة .وتقي�س االختب���ارات م�ستويات �إتقان الطالب
للمه���ارات الأ�سا�سية يف القراءة ،والكتابة ،والعلوم ،والريا�ضيات ،ومهارات التفكري ،والتي تندرج يف �صعوبتها من
اال�سرتج���اع ،والتذكر� ،إل���ى التحليل ،والتقومي .وقد �شمل���ت عينة االختبار لعام  2012بتوجيه���ات من معايل وزير
الرتبي���ة والتعليم طالب وطالبات املدار�س اخلا�صة املطبقة ملنه���اج وزارة الرتبية والتعليم للمراحل نف�سها �إ�ضافة
�إلى طالب وطالبات املدار�س احلكومية.
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يت���م حتليل نتائ���ج الطالب يف االختب���ارات الوطنية اعتماد ًا عل���ى املتو�سط احل�سابي لعالم���ات الطالب يف كل
مادة درا�سية من املواد الأربع الرئي�سة ا�ستناد ًا �إلى املتو�سط احل�سابي الدويل ( )500درجة ،حيث يتم يف كل عام
مقارنة نتائج العام احلايل مع نتائج العام ال�سابق بهدف قيا�س ن�سبة التح�سن يف �أدائهم .ولقد و�صل عدد الطالب
امل�شمولني يف االختبارات الوطنية عام � 2012إلى ( )60000طالب يف دبي والإمارات ال�شمالية ،ينت�سب ()40000
طالب �إلى مدار�س حكومية ،وينت�سب ( )20000طالب �إلى املدار�س اخلا�صة املطبقة ملنهاج وزارة الرتبية والتعليم.
�شكل رقم( :)3نتائج االختبارات الوطنية يف اللغة العربية  -قراءة للأعوام  2013-2010يف دولة الإمارات العربية املتحدة

امل�صدر :وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العرب ّية املتّحدة.

يو�ض���ح ال�ش���كل مدى تط ّور �أداء الط�ل�اب يف القراءة يف ال�صف الثالث ،حيث �إنه يف ع���ام  2013ارتفع امل�ستوى
مبع���دل ( )26درجة عن م�ست���وى �أداء الطالب يف املرحلة نف�سها يف عام � ،2010أم���ا طالب ال�صف اخلام�س فقد
�أظهروا تطورا طفي ًفا مبعدل ( )10درجات ،وبالعك�س فقد لوحظ تدين م�ستوى �أداء طالب ال�صف ال�سابع تدريجيـًّا،
ً
ملحوظا منذ عام  2010مبعدل ( )25درجة.
�أما طالب ال�صف التا�سع فقد �أبدوا تطو ًرا
�شكل رقم( :)4نتائج االختبارات الوطنية يف الريا�ضيات للأعوام  2013-2010يف دولة الإمارات العربية املتحدة

امل�صدر وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العرب ّية املتّحدة.
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تقدما �إيجاب ًّيا يف �أداء الطالب حيث لوحظ ارتفاع �أداء
ا�ستناد ًا �إلى معايري مادة الريا�ضيات فقد �أثبتت النتائج ً
ط�ل�اب ال�ص���ف الثالث مبعدل ( )160درجه يف عام  2013عنه يف عام  ،2010وارتفع �أداء طالب ال�صف اخلام�س
ً
ملحوظا
مبع���دل ( )89درج���ة� ،أما ط�ل�اب ال�صف ال�سابع فقد ارتف���ع �أدا�ؤهم مبعدل ( )50درجة ،ويع���د االرتفاع
ط�ل�اب ال�صف التا�سع حيث ارتفع �أدا�ؤهم مبعدل ( )769درج���ة .وذلك يعود �إلى ثبات االختبار حيث مت االعتماد
على منهجية تقومي دقيقة بتكرار عدد من الأ�سئلة لقيا�س مدى متكن الطالب منها.
�شكل رقم( :)5نتائج االختبارات الوطنية يف اللغة الإجنليزية للأعوام  2013-2010يف دولة الإمارات العربية املتحدة

امل�صدر  :وزارة الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العرب ّية املتّحدة.

ولق���د حت�سن���ت نتائج �أداء الطالب يف اختبار مهارة القراءة يف اللغة الإجنليزية عام  2012عنه يف عام ،2011
و�أو�ضح���ت النتائج تفاوت ًا وتذبذب ًا يف م�ستوى �أداء الطالب يف ال�سنوات الأخرى .وكان تنوع هذا االنت�شار على كافة
امل�ستوي���ات م���ن الأدن���ى �إلى الأعلى متجل ًيا �أكرث ل���دى الذكور منه لدى الإناث .ومن اجلدي���ر بالذكر �أن �أداءهم يف
فرعي املفردات وا�سرتجاع املعلومات وتذكرها حقق م�ستوى �أف�ضل من م�ستوى �أدائهم يف فرعي التفكري والتف�سري.
وت�سع���ى وزارة الرتبي���ة والتعليم من خ�ل�ال م�شاركة الطالب يف االختبارات الدولية �إل���ى درا�سة فعالية املناهج
املطبق ��ة وط ��رق تدري�سها ،وذلك لتطوي ��ر املنظومة التعليمي ��ة ا�ستنادا �إل ��ى م�ستوى �أداء الط�ل�اب ،و�إظهار نقاط
الق ��وة ونق ��اط ال�ضعف يف عملية التعليم� ،إ�ضافة �إلى تقييم �أنظمة التعلي ��م اخلا�ص ،واحل�صول على بيانات �شاملة
ومقارنات دولية للمفاهيم واملفردات التي تعلمها الطالب.
ويظه���ر ال�شكالن البيانيان التاليان ( )6و(� )7أن طالب دولة الإم���ارات العربية املتحدة قد حققوا يف ال�صف
الثام���ن يف جمايل العلوم الريا�ضيات نتائ���ج �أعلى من �أقرانهم يف الدول العربية امل�شاركة جميعها ،حيث بلغ معدل
طالب الإمارات ( )465يف العلوم ويف الريا�ضيات بلغ املعدل ( )456نقطة.
وكذلك كان الأمر بال�صف الرابع حيث حقق طالب دولة الإمارات العربية املتحدة و�أقرانهم يف مملكة البحرين
النتائج الأعلى بني الدول العربية امل�شاركة يف اختبار  ،TIMSS 2011فقد بلغ معدل الطالب يف الريا�ضيات (.)434
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ومن املثري لالهتمام �أن �أداء الطالب يف الريا�ضيات �أقرب �إلى املعدل الدويل ( )500لكن مل يكن حت�صيل الطالب
يف العلوم �ضمن امل�ستوى نف�سه وهو ( )394نقطة فقط.
�شكل رقم( :)6متو�سطات الأداء للدول العربية يف العلوم بال�صف الثامن يف درا�سة
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�شكل رقم( :)7متو�سطات الأداء للدول العربية يف الريا�ضيات بال�صف الثامن يف درا�سة
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امل�صدر :درا�سة االجتاهات الدولية يف الريا�ضيات والعلوم

.TIMSS 2011

فيم���ا يتعلق بنتائج ( PISA 2009الربنامج الدويل لتقيي���م الطالب) ،التي �أجرتها منظمة التعاون والتنمية يف
املي���دان االقت�ص���ادي ،فقد جرى للمرة الأولى تقييم ما يقرب من ثلثي الط�ل�اب بعمر (� )15سنة يف دبي (5.620
طال���ب م���ن  134مدر�سة) ،وجاءت دبي يف املرتبة ( )42من �ضم���ن ( )65بلدا م�شاركا يف �إتقان القراءة ،واملرتبة
( )41يف الريا�ضيات والعلوم .و�سجلت دبي �أف�ضل النتائج بني دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا التي �شاركت يف
 ،PISA 2009وتفوقت املدار�س اخلا�صة على املدار�س احلكومية ،وقد كانت املناهج الثالثة الأولى يف االختبار هي:
البكالوريا الدولية ،واملنهج الربيطاين والهندي.
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التعليم في مملكة البحرين
تطور ّ
ّ
ّعليمي
املبادئ والأهداف العامة للنّظام الت
ّ

���ي من الدرجة الأولى ،م���ن �ش�أنه متكني
تطم���ح الر�ؤي���ة االقت�صاد ّي���ة البحرين ّي���ة � 2030إلى حتقيق نظام تعليم ّ
�ض���روري جلعل ه���ذه الر�ؤية حقيق���ة واقعة ،فق���د �أ�صبح من
البحريني�ي�ن م���ن حتقي���ق طموحاته���م .ولأنّ التّعليم
ّ
تعليمي يو ّفر لك ّل مواطن الفر�ص التّعليم ّية املالئمة لتلبية احتياجاتهم الفرد ّية وطموحاتهم
ال�ضروري تطوير نظام
ّ
ّ
وقدراته���م ،ويف الوقت نف�سه يكون منا�سب ًا ملتط ّلبات مملكة البحري���ن ومتطلبات اقت�صادها ،ويقدم ب�أعلى معايري
اجلودة املمكنة ،وي�ستفاد منه على �أ�سا�س القدرة واجلدارة.
وي�صاح���ب ه���ذه الر�ؤية بن���اء ا�سرتاتيج ّية وا�ضح���ة تعمل على رفع م�ست���وى و�أداء املدار����س وامل� ّؤ�س�سات املهن ّية
واجلامعات ،وتعتمد على ما يلي:
•الرتكي���ز على تطوير املعلم�ي�ن ،من خالل حت�سني التوظي���ف والتدريب ،وتعزيز �أدائه���م ،وحت�سني �صورتهم يف
املجتمع ،وزيادة جاذب ّية وظائف التدري�س.
•توف�ي�ر التدريب اجل ّيد على املهارات التّطبيق ّي���ة واملتق ّدمة املطلوبة للتناف�س ّية العامل ّية ،وجذب �صناعات جديدة
�إلى مملكة البحرين.
يتم يف �ضوئها تقييم �أداء امل�ؤ�س�سات التعليم ّية والتدريب ّية
•و�ضع معايري للجودة يف جميع جماالت قطاع التعليمّ ،
بانتظام.
من�صة لالقت�صاد القائم على املعرفة.
•ت�شجيع البحث والتطوير يف اجلامعات لإن�شاء ّ
وتتج ّلى الأهداف العا ّمة الرئي�سة لوزارة الرتبية والتعليم يف الآتي:
1 - 1تعزيز املواقف الوطن ّية وحقوق املواطنة لدى الطالب البحرين ّيني مع الرتكيز على الربط املتوازن بني احلقوق
والواجبات.
اليومي.
2 - 2غر�س القيم الأخالق ّية الإ�سالم ّية يف �أذهان الطالب بطريقة متوازنة مما ي�ؤ ّثر ب�شكل كبري يف ال�سلوك
ّ
3 - 3تطوي���ر �شخ�ص ّية الط�ل�اب البحرين ّيني لتح�ضريهم ملواجهة حتديات احلياة ،ومتكينهم من �أداء دور فاعل يف
الإنتاج والبناء والنم ّو ،والتفاعل مع �أهداف ومتط ّلبات البالد والعباد.
أ�سا�سي العا ّم للطالب لك ّل من احلياة اخلا�صة والعام���ة ومبا يعينهم على مواكبة التّط ّورات
4 - 4توف�ي�ر الت�أهي���ل ال ّ
العلم ّية والتّكنولوج ّية الهائلة ،وال ّتغيرّ ات املحتملة يف امل�ستقبل.
5 - 5توجيه العمل ّية التّعليم ّية �إلى اعتماد ا�سرتاتيج ّيات ف ّعالة تدعم وتع ّمق مفهوم التّع ّلم مدى احلياة.
6 - 6ال ّتكامل ما بني الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع كي تنه�ض كل هذه الأطراف مب�س�ؤولياتها يف حتقيق �أهداف تعليم الأجيال.
7 - 7تكيي���ف املناه���ج الدرا�س ّية لتلبية متط ّلبات الط�ل�اب املتن ّوعة مع الأخذ بعني االعتب���ار الفروق الفرد ّية لديهم
وتن ّوع احتياجاتهم وميولهم ومهاراتهم.
8 - 8تعزيز نوع ّية التّعليم يف خمتلف جماالت التّخ�ص�ص من خالل معايري وا�ضحة لتقييم نظام التعليم.
9 - 9تنفيذ �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم.
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ّعليمي
�إدارة النّظام الت
ّ
وزارة الرتبي���ة والتّعلي���م هي اجلهة الر�سم ّية امل�س�ؤولة ع���ن توجيه نظام التّعليم على جمي���ع امل�ستويات ،وتنفيذ
ال�سيا�سة التّعليم ّية لل ّدولة ،وو�ضع �سيا�ساتها ،والتخطيط لها ،والإ�شراف على �إداراتها وتوجيهها.
بع���د �إع���ادة تنظيم هيكلة ال���وزارة يف الع���ام � ،2006أ�صبحت ال���وزارة تت�ألف من �سبعة قطاع���ات رئي�سة حتت
�إ�ش���راف وكيلني اثنني� ،أحدهما للموارد واخلدمات ،والأخر ل�ش����ؤون التّعليم واملناهج .وي�شرف على كل قطاع وكيل
وزارة م�ساعد ي�شرف على عدد من املديريات التابعة له.
وي�شمل التنظيم اجلديد للوزارة و�صف ًا متق ّدم ًا للأدوار واملهام ،و�أ�سلوب ًا منهجيـًّا فيما يتع ّلق بتوزيع ال�صالح ّيات
وامل�س�ؤول ّي���ات ،وي�ستن���د على مبد�أ مركز ّية التّخطي���ط والمركز ّية التّنفيذ .وقد اتّخذت ال���وزارة اخلطوات الالزمة
الدرا�سي  .2006/2005وي�أتي هذا ال ّنظام يف �إطار
لتنفيذ نظام املناطق التّعليم ّية (للمرحلة االبتدائية) منذ العام
ّ
املدر�سي ،ومتابعة العم���ل بطريقة �سل�سة ،وتعزيز
خط���ة ال���وزارة لإن�شاء �إدارة المركز ّية لتعزيز الكف���اءة يف العمل
ّ
املتابع���ة اليو ّمية ،وت�سهي���ل عمل املدر�سة من خالل التن�سي���ق والتّكامل بني الإدارة املركز ّي���ة ومناطق التّعليم .وقد
الدرا�سي .2007/2006
املتو�سطة والثانو ّية يف العام
ا�ستم ّرت الوزارة يف تنفيذ هذا ال ّنظام يف املراحل ّ
ّ
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مربع رقم( :)4املدار�س امل�ستق ّلة يف مملكة البحرين
�شجع���ت وزارة الرتبي���ة والتعلي���م الالمركز ّي���ة ،و�سيا�س���ة الدميوقراط ّي���ة الت�شاور ّي���ة،
من���ذ �أوائ���ل الثمانيني���اتّ ،
م���ن خ�ل�ال �إيج���اد قن���وات التعب�ي�ر والتفاع���ل ب�ي�ن امل�س�ؤول�ي�ن الرتبوي�ي�ن ،والت���ي ت�شم���ل جمي���ع العامل�ي�ن يف جم���ال
التعلي���م يف اللج���ان التنموي���ة واتخ���اذ الق���رارات املنا�سب���ة لرف���ع كف���اءة التعلي���م .ومت �إن�ش���اء ع���دة جل���ان ا�ست�شاري���ة.
ال تقت�صر الع�ضوية على امل�س�ؤولني بالوزارة ،بل ميكن التما�س امل�ساعدة من املوظفني ذوي اخلربة من الوزارات واجلامعات
الأخرى يف مملكة البحرين.
يف ع���ام  ،1991/1990اعتم���دت ال���وزارة نظ���ام كل مدر�س���ة كوح���دة تعليمي���ة م�ستقل���ة ،وفق���ا للق���رار ال���وزاري رقم
( )90/168/375امل����ؤرخ يف  24ابريل/ني�س���ان  .1990حددت الوثيقة املرفقة بالق���رار الوزاري الإجراءات الأ�سا�سية،
واملخطط التنظيمي اجلديد لإدارة املدر�سة ،واملهام التعليمية والإدارية ،وكذلك عملية التقييم.
يتك ّون التّنظيم اجلديد للمدر�سة كوحدة تعليمية م�ستقلة مما ي�أتي:
•مي ّثل مدير املدر�سة القيادة العليا يف املدر�سة كرئي�س ملجل�سها .حيث ي�شارك يف و�ضع ال�سيا�سة العا ّمة للمدر�سة ،وي�أخذ
على عاتقه قيادة العمل يف املدر�سة لتنفيذ ال�سيا�سة التّعليم ّية ،وحتقيق الأهداف التّعليم ّية.
���ي ،ومد ّر�س منتخب من بني ذوي
•يتك��� ّون جمل�س املدر�سة م���ن :مدير املدر�سة رئي�س ًا ،وم�ساعد رئي�س ،وم�ساعد اجتماع ّ
أخ�صائي مركز م�صادر التعلم ،ومقرر ،وخم�سة مدر�سني منتخبني .يناق�ش املجل�س امل�سائل املتع ّلقة ب�سيا�سة
اخل�ب�رة ،و�
ّ
املدر�س���ة ب�ش���كل عام :م�ش���اكل املدر�سة الإداري���ة والأكادميية واحلل���ول املنا�سب���ة ،احتياجات املدر�سة لهيئ���ة التدري�س
واملوظف�ي�ن الإداريني ،االقرتاح���ات واخلطط املقدّمة من قبل العامل�ي�ن يف املدر�سة املتعلقة بتطوي���ر املناهج الدرا�سية
وطرق التدري�س ،وميزانية املدر�سة املقرتحة.
•وت�شم ��ل ال�شع ��ب الدرا�سية جميع املعلم�ي�ن الذين يقومون بتدري�س املواد �أو ب�إجراء الن�ش ��اط التعليمي .وير�أ�س كل �شعبة
معلم بارز يكون م�س�ؤوال عن تطوير املنهج الدرا�سي املعينّ  ،وطرق التدري�س ،و�أ�ساليب التقييم ،وبرنامج التطوير املهني
للموظفني .ميكن �أن ينتخب املعلم البارز ع�ضوا يف جمل�س املدر�سة.
•يعت�ب�ر املعل���م حج���ر الزاوية يف العملي���ة التعليمية فهو ي�ش���ارك ب�صفته ع�ض���و ًا منتخب ًا يف جمل�س املدر�س���ة ،وي�شارك يف
عملي���ة �صنع القرار ،وي�سهم يف الإدارة ال�سليمة للمدر�س���ة .وللأخ�صائي االجتماعي دور فاعل يف �إدارة احلياة املدر�سية
وتنظي���م العالق���ات االجتماع ّي���ة بني الط�ل�اب ،وبينهم وبني والديه���م� .إ ّنه يوفر �أي�ض���ا للطالب اخلدم���ات اال�ست�شارية
النف�سية واالجتماعية واملهنية .وهو ع�ضو يف جمل�س املدر�سة� .أما �أخ�صائي مركز م�صادر التعلم فهو امل�س�ؤول عن مكتبة
املدر�سة وم�صادر التّع ّلم الأخرى .وين�سق مع قطاعات خمتلفة من �أجل توفري اخلدمات الالزمة ،وي�ساعد ويقدم امل�شورة
للمعلمني ،وي�ساعد يف تدري�س بع�ض الدرو�س يف �ش�ؤون املكتبات وطرق البحث .وهو �أي�ضا ع�ضو يف جمل�س املدر�سة.
وم���ن �أجل ا�ستئنا����س املدر�سة مع نظ���ام الإدارة امل�ستقلة ،حددت وزارة الرتبي���ة والتعليم التقييم الذات���ي ك�أ�سلوب �أن�سب
للم�ساءل���ة .فجوهر التقيي���م الذاتي هو �أن ي�شارك جميع العاملني يف املدر�سة يف عملي���ة التقييم ،من تعريف �أهدافها �إلى
اعتم���اد تداب�ي�ر ت�صحيحية بنا ًء على نتائج التقييم .ويف �ضوء ما �سب���قّ ،مت �إن�شاء النظام الآيل لإدارة املدر�سة وقد طبقت
ال���وزارة منذ ع���ام  ،2002/2001التقيي���م ال�شامل لنظم الإدارة املدر�س ّي���ة بهدف �إن�شاء قاعدة بيان���ات موحدة لتقييم
الطالب من �أجل ت�سهيل تنفيذ قرارات الوزارة يف هذا املجال.
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ّعليمي (� )9سن���وات للتعلي���م الأ�سا�سي وال���ذي ي�شمل
���ي يف مملك���ة البحري���ن ال�س ّل���م الت ّ
يتب���ع ال ّنظ���ام التّعليم ّ
���وي مب�ساراته املختلف���ة ،كما هو مبينّ
املرحلت�ي�ن االبتدائ ّي���ة والإعداد ّي���ة (املتو�سط���ة) ،و(� )3سنوات للتّعليم الثان ّ
يف اجلدول الآتي:
ّعليمي يف مملكة البحرين
جدول رقم (� :)10س ّلم ال ّنظام الت ّ
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1
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التعليم الثانوي

11

16

توحيد امل�سارات *

احللقة الثالثة (التعليم الإعدادي «املتو�سط»)
التعليم الأ�سا�سي

12

17

ال ّنظام املط ّور للتعليم
الفني واملهني

احللقة الثانية (التعليم االبتدائي)

التعليم الديني
(االبتدائي ،والإعدادي «املتو�سط» ،والثانوي)

ال�صفوف

ال�سن

احللقة الأولى (التعليم االبتدائي)

املدر�سي من قبل القط���اع اخلا�ص .وت�شرف وزارة الرتبية والتّعليم على ريا�ض الأطفال
���م توفري التّعليم قبل
يت ّ
ّ
املوجهة للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني ( ،)5-3بينما ت�شرف وزارة التنمية االجتماع ّية على دور احل�ضانة
ممن هم �أق ّل من (� )3سنوات من العمر.
املخ�ص�صة للأطفال ّ
ّ
وي�ضم
أ�سا�سي ّ
���ي والذي ميت ّد عرب �ست �سنوات احللقتني الأولى والثانية م���ن التّعليم ال ّ
وي�شم���ل التّعليم االبتدائ ّ
(ال�صف���وف م���ن  ،)6-1ويوجه لأطفال ترتاوح �أعمارهم م���ا بني ( .)11-6يف ال�صفوف الثالث���ة الأولى (احللقة
���م تطبيق نظام مع ّلم الف�صل� ،إذ يقوم يف ظ ّل هذا ال ّنظام مع ّلم واحد بتدري�س معظم املوا ّد ماعدا ما ّدة
الأول���ى) يت ّ
اللغة الإجنليزية ،ومادة التّ�صميم والتقانة ،والرتبية املو�سيق ّية ،والرتبية الريا�ض ّية.
املتو�سط ،وت�ستم ّر ثالث �سنوات (ال�صفوف من ،)9-7
أ�سا�سي التعليم ّ
ويطلق على احللقة الثالثة من التعليم ال ّ
متخ�ص�ص يف تلك املا ّدة وم�ؤهل ت�أهي ًال
ويط ّبق يف مدار�سها نظام مع ّلم املا ّدة ،حيث يدر�س ك ّل ما ّدة درا�س ّية مع ّلم
ّ
تربوي ـًّ���ا ،ويتم فيها قبول الطالب عند االنتهاء من التعلي���م االبتدائي �أو ما يعادلها يف ف�صول حمو الأم ّية .يح�صل
املتو�سطة (الإعدادية).
الطالب الذين اجتازوا االمتحان عند االنتهاء من ال�صف ( ،)9على �شهادة املرحلة ّ
47

كم���ا ّ
ويتم تطبيق نظام ال�ساعات املعتمدة بهذا
يغطي التّعليم الثانوي ثالث �سنوات (ال�صفوف م���ن ّ ،)12-10
امل�ست���وى ،يف التعليم الثانوي التقني من���ذ العام الدرا�سي ( 1989/1988املعروف بنظ���ام الوحدات) ،ومنذ العام
الدرا�سي  1991/1990بالتعليم الثانوي العام والتجاري .وقد ّمت تعميم نظام ال�ساعات املعتمدة يف العام الدرا�سي
 .1995/1994ويو ّف���ر التّعلي���م الثان���وي ّ
للطالب خي���ارات خمتلفة ملتابع���ة املناه���ج الدرا�س ّية :العلم ّي���ة ،والأدب ّية،
تخ�ص�ص .هذا ،وقد بد�أت وزارة
والتّجار ّي���ة ،والتّطبيق ّي���ة �أو التقنية .وميكن للطالب تغيري امل�سارات بني �أكرث م���ن ّ
الدرا�سي  2005/2004بتطبيق نظام توحـيد امل�س ـ���ارات الأكادمي ّية (العلمي والأدبي
الـرتبي���ة والتعليم من���ذ العـام
ّ
والتجاري) بالتعليم الثانوي العام ،ب�شكل تدريجي ،وتوا�صل التو�سع فيه حيث مت تعميمه على كافة املدار�س الثانوية
بحلول عام  .2009ويف نهاية املرحلة الثانوية ،يتم منح الطالب الناجحني �شهادة الثانو ّية العا ّمة.
�صي
يني يف معاهد للبنني فقط تتبع وزارة الرتبية والتعليم ،وي�أخذ هذا النوع من التعليم الت ّ
ّخ�ص ّ
ويت ُّم التّعليم ال ّد ّ
نف����س اجت���اه التعليم الأ�سا�سي ،والتعليم الثان���وي يف التعليم العام احلكومي من حيث ع���دد �سنوات الدرا�سة و�سنّ
القبول ،ويقدم نف�س املواد الأ�سا�سية التي يقدمها التعليم الأ�سا�سي والثانوي� ،إال �أنه يعطي م�ساحة �أو�سع للدرا�سات
الدين ّية الإ�سالم ّية بفروعها املختلفة ،وذلك بهدف تهيئة اخلريج ال�ستكمال درا�سته اجلامع ّية يف العلوم الدين ّية.
فيتم توفريه يف اجلامعات والكل ّيات واملعاهد العليا التي تعتمد نظام ال�ساعات املعتمدة .ففي
�أ ّما التعليم العايل ّ
جامعة البحرين ،يتط ّلب احل�صول على الدبلوم (� )70-64ساعة معتمدة (قرابة �سنتني من الدرا�سة) ،وللح�صول
عل���ى درج���ة البكالوريو�س ،يجب على الطالب �إكمال (� )131-128ساعة معتمدة على الأقل بنجاح (ما يعادل �أربع
�سنوات من الدرا�سة ،خم�س �سنوات يف حالة الهند�سة� ،ست �سنوات يف حالة الطب) .كما ت�ستغرق برامج املاج�ستري
عموم��� ًا عامني ،ويتط ّلب دبلوم الدرا�سات العليا �سن���ة �إ�ضافية واحدة من الدرا�سة ،يف حني تتطلب درجة الدكتوراه
ثالث �سنوات على الأقل من ال ّدرا�سة والبحث.
���ي م���ن منت�صف �سبتم�ب�ر �إلى نهاي���ة �شهر يوني���و ،ويتك��� ّون م���ن ( )172-170يوم عمل
وميت��� ّد الع���ام الدرا�س ّ
(�أو قراب���ة �أربع���ة وثالثني �أ�سبوعا) يف املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة(الإعدادي���ة) ،و ( )155يوم عمل (�أو واحد
الدرا�سي �إلى ف�صل�ي�ن درا�سيني وف�صل �صيفي (اختياري).
وثالث�ي�ن �أ�سبوع ًا) يف املرحل���ة الثانوية .وينق�سم العام
ّ
ويتك ّون الف�صل الدرا�سي من �ستة ع�شر �أ�سبوع ًا .يبد�أ الف�صل الدرا�سي الأول يف �سبتمرب والثاين يف فرباير ،يف حني
تبد�أ الدورة ال�صيفية يف �شهر يونيو من كل عام.

أهم الإجنازات الكم ّية والنوع ّية:
� ّ
تن� ُّ���ص امل���ا ّدة ال�سابعة من د�ستور البالد ( )2002على �أنّ الدولة تكفل اخلدمات التعليم ّية والثقاف ّية ملواطنيها،
والتعلي���م جم���اين حتى نهاية املرحل���ة الثانوية ،ويجعل القان���ون اجلديد رقم ( )27ل�سن���ة  2005التعليم الأ�سا�سي
وين�ص على �أن التعليم ح ُّق مكفول
(ت�س���ع �سنوات من التعليم) �إلزام ًّيا وجمان ًّْيا للأطفال من (� )6إلى (� )15سنةُّ .
جلميع املواطنني ،كما ين�ص القانون على و�ضع اخلطة الالزمة ملكافحة الأمية.
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االبتدائي
 .1تط ّور التّعليم قبل
ّ
ت�شمل الأهداف الرئي�سة للتعليم ما قبل االبتدائي ما ي�أتي:
•تطوير مواقف و�سلوكات ّ
الطفل وفق ًا لل ّديانة الإ�سالم ّية واملعتقد والرتاث.
•تعزيز تنمية الطفل العقل ّية ،والنف�س ّية ،واالجتماع ّية ،واجل�سد ّية.
•تنمية مهارات الطفل وقدراته.
•ت�شجيع الإبداع لدى الطفل.
•�إعداد الطفل للمدر�سة.
ومن الإجنازات الكبرية التي حتققت يف جمال الت�شريع� ،صدور قانون الطفل رقم ( )37لعام  2012والذي جاء
يف ( )69ما ّدة ُ�ص ّنفت يف الأبواب الآتية:
•كفل���ت الدول���ة حماية الطفولة والأمومة ،لتهيئة الظروف املنا�سبة لتن�شئ���ة الأطفال تن�شئة �صحيحة من كافة
النواح���ي ،وكفل���ت متتع الأطفال بحقوقهم من دون متييز ب�سبب اجلن����س� ،أو الأ�صل� ،أو اللون� ،أو الإعاقة� ،أو
اللغة� ،أو الدين� ،أو العقيدة.
•كف���ل القانون الرعاية ال�صح ّية للطفل ع�ب�ر اخلدمات املكفولة للأم احلامل ،والفح�ص الدوريّ للطفل ،والتطعيمات
ّ
الوقائ ّي���ة ،كما كفل ّ
بالتدخل حلماية الطفل ،وتوفري العالج ال�ل�ازم له عند رف�ض الوالدين �أو
ال�صحة
احلق ل���وزارة ّ
املتولني رعايته �أو عالجه ،كما و�ضع مواد قانون ّية تخت�ص ب�سالمة غذاء الطفل.
•ر ّك���زت م���واد الباب الآتي عل���ى الرعاية االجتماع ّي���ة للطفل ،و�أ ّكدت عل���ى �أنّ وزارة التنمي���ة االجتماع ّية هي اجلهة
امل�س�ؤول���ة عن متابع���ة دور احل�ضانة ،والرقاب���ة والإ�شراف و�إ�ص���دار القوانني والقرارات التنفيذي���ة اخلا�صة بذلك،
وح���دّدت ا�شرتاط���ات الرتاخي����ص وجماالت الرقابة عليه���ا ،وكفلت احلق لل���وزارة املعن ّية بغل���ق �أي منها عند وجود
خماطر تهدّد �سالمة الأطفال و�صحتهم ،كما كفلت الرعاية البديلة للأطفال الذين حالت ظروفهم دون ا�ستمرارهم
مع �أ�سرهم الطبيعية.
•�أكد القانون على رعاية الطفل املعاق وتعليمه وت�أهيله ،حيث تلتزم الدولة ب�أن تقدّم ّ
للطفل املعاق الرعاية االجتماع ّية،
وال�صح ّية ،والنف�س ّية ،والتعليم ّية ،و�أنْ تو ّفر له ال�سبل لالعتماد على نف�سه ،وتي�سري اندماجه وم�شاركته يف املجتمع.
•�أكدت مواد القانون على تعليم الطفل وتثقيفه ،وعلى �إتاحة التعليم يف ريا�ض الأطفال من (ثالث �إلى �ست �سنوات)،
وذل���ك من �أجل حتقيق التنمية ال�شاملة واملتكاملة لك ّل طفل يف املج���االت العقل ّية ،والبدن ّية ،واحلرك ّية ،والوجدان ّية،
والفني.
واالجتماع ّية ،على �أن تخ�ضع الريا�ض خلطط وبرامج وزارة الرتبية والتعليم ولإ�شرافها الإداريّ
ّ
•كفلت الدّولة حماية الطفل من �سوء املعاملة �أو الإهمال ،ووجهت �إلى �إن�شاء «مركز حماية الطفل» ،بحيث يعمل كجهة
مركزية تتولى تقييم ومتابعة الطفل الذي تعر�ض ل�سوء املعاملة.
كانت ريا�ض الأطفال ت�ستخدم مناهج درا�س ّية منفردة خا�صة بها ،حيث تختلف املناهج من م�ؤ�س�سة �إلى �أخرى،
وفق ًا لنوع ال ّنظام املط ّبق فيها (�أي البحرينية ،والربيطانية ،والأمريكية ،وغريها) .وخالف ًا لغريها من املدار�س ،ال
تتبع ريا�ض الأطفال جدو ًال زمني ًا حمددا ،وينتقل الأطفال حتت �إ�شراف وتوجيه املعلمني وامل�شرفني ،كما تخ�ص�ص
بع�ض الريا�ض وقت ًا معين ًا للقراءة والكتابة ،ف�ضال عن اللعب الفردي واجلماعي ليتنا�سب مع احتياجاتهم.
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ويف ال�سن���وات الأخ�ي�رة� ،أطلقت وزارة الرتبية والتعليم م�شروع منهاج ريا����ض الأطفال .وقد �أن�شئت جلنة لهذا
موحدّ ،ثم ق ّدمت هذه
الغر����ض تت�أل���ف من
متخ�ص�صني يف املناهج والتعليم اخلا�ص ،من �أج���ل �إعداد وثيقة منهاج ّ
ّ
الوثيق���ة �إلى اجله���ات املعن ّية يف الوزارة ملناق�شتها ،و�إعداد ال�صيغة النهائ ّية ا ّلتي وزعت على جميع ريا�ض الأطفال
املوحد �إلى وح���دات تعليم ّية م�ص ّممة خ�صي�ص ًا
���ي  .2006/2005وينق�سم املنهج ّ
ق�ص���د تنفيذه���ا يف العام الدرا�س ّ
لريا�ض الأطفال .ويهدف هذا املنهج �إلى �إعداد الأطفال للحياة املدر�س ّية من خالل �إك�سابهم جمموعة من القيم،
واملفاهيم ،واملهارات ،والكفايات امل�ص ّممة خ�صي�ص ًا لتلبية احتياجات �أطفال الريا�ض مع مراعاة الفروق الفرد ّية.
تع��� ّد اال�سرتاتيج ّي���ة الوطن ّية للطف���ل � 2016-2012أول ا�سرتاتيج ّي���ة ت�صاغ للطفل يف مملك���ة البحرين .وت�أتي
ه���ذه اال�سرتاتيج ّية ا�ستكما ًال جلهود احلكومة البحرين ّية يف العمل عل���ى �ضمان حقوق الطفل والنهو�ض ب�أو�ضاعه،
وتوف�ي�ر بيئ���ة �آمنة مت ّكنهم من ممار�سة حقوقهم ،كما ت�أتي ا�ستكما ًال للجهود البحرين ّية يف حتقيق تنمية اجتماع ّية
م�ستدام���ة ،ال �س ّيما بعدم���ا احتلت اململكة املرتبة الثانية والأربعني عاملي ًا ،والثالثة عربي ًا وخليجيـًّا يف م�ؤ�شر التنمية
الب�شري���ة لع���ام  .2011وترتكز اال�سرتاتيج ّية على ثالثة �أ�س�س حمور ّية هي :اح�ت�رام حقوق الإن�سان ،وامل�ساواة بني
اجلن�سني ،و�إدماج ذوي الإعاقة.
وال�سعي �إلى تنميتها ،وفق �سيا�سة ت�شجيع اال�ستثمار
ومنذ بداية الت�سعينيات ات�سع نطاق رعاية الطفولة املب ّكرة
ّ
اخلا�ص يف هذا املجال ،وبخا�صة توفري خدمات الرعاية النهار ّية لأطفال الأمهات العامالت .ومن هنا ،ازداد عدد
دور احل�ضان���ة حتى بلغ عددها يف ع���ام  )40( 2013/2012م�ؤ�س�سة توفر احل�ضانة ،ت�ضم ( )1567طف ًال وطفلة،
مقارن���ة بع���ام  2002/2001حيث كان العدد ( )33م�ؤ�س�سة ،ت�ضم ( )872طف ًال وطفلة يف �سن ما دون الثالثة ،كما
يب ّينه اجلدول الآتي:
جدول رقم( :)11تط ّور عدد امل�ؤ�س�سات التي تو ّفر مرحلة احل�ضانة والأطفال امل�سجلني فيها يف الفرتة من العام
الدرا�سي  2013/2012يف مملكة البحرين
الدرا�سي � 2002/2001إلى العام
ّ
ّ
عدد امل�ؤ�س�سات التي تو ّفر مرحلة احل�ضانة
الدرا�سي
العام
ّ

ح�ضانات
م�ستق ّلة

ح�ضانات
ح�ضانات
م�شرتكة مع ملحقة باملدار�س
ريا�ض �أطفال
اخلا�صة

عدد الأطفال
املجموع

ذكور

�إناث

املجموع

2002/2001

14

16

3

33

483

389

872

2013/2012

11

18

11

40

803

764

1567

ن�سبة التغري ()٪

-21

13

267

21

66

96

80
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التو�س���ع يف افتت���اح ريا����ض الأطفال خالل الفرتة من عام � 2001إلى ع���ام  2012بت�شجيع من حكومة مملكة
ّمت ّ
البحري���ن ،ال�ستيع���اب �أكرب عدد ممكن م���ن الأطفال �ضمن الفئ���ة العمرية (� 5-3سنوات) .ل���ذا ،فقد ازداد عدد
الدرا�سي  2013 /2012لي�صل �إلى ( )188م�ؤ�س�سة،
امل�ؤ�س�سات التعليم ّية التي تو ّفر مرحلة ريا�ض الأطفال يف العام
ّ
ت�ضم ( )29937طف ًال وطفلة ،مقارنة بعام  2002/2001حيث كان العدد ( )156م�ؤ�س�سة ،ت�ضم ( )15506طف ًال
وطفلة ،كما يب ّينه اجلدول الآتي:
جدول رقم ( :)12تط ّور عدد امل�ؤ�س�سات التي تو ّفر مرحلة ريا�ض الأطفال ،والأطفال امل�سجلني فيها يف الفرتة من
الدرا�سي  2013/012يف مملكة البحرين
الدرا�سي � 2002/2001إلى العام
العام
ّ
ّ
عدد امل�ؤ�س�سات التي تو ّفر مرحلة الرو�ضة
الدرا�سي
العام
ّ

ريا�ض الأطفال
امل�ستق ّلة

عدد الأطفال

ريا�ض الأطفال ريا�ض الأطفال
امل�شرتكة مع امللحقة باملدار�س املجموع
اخلا�صة
احل�ضانات
ّ

ذكور

�إناث

املجموع

2002/2001

103

16

37

156

8073

7433

15506

2013/2012

112

18

58

188

15307

14630

29937

ن�سبة التغري ()٪

9

13

57

21

90

97

93
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وحر�ص���ا م���ن وزارة الرتبي���ة والتعليم على تق���دمي خدمات تعليم ّي���ة ملواكبة النم ّو يف �أع���داد الأطفال يف مملكة
ً
اخلا�صة ،وريا�ض الأطفال،
البحري���ن� ،أخذت على عاتقه���ا ت�شجيع اال�ستثمار يف التعليم ،بفتح امل�ؤ�س�سات التعليم ّية
ّ
وا�ضحا يف عدد الأطفال
نوعي يف هذا املجال ودعم العمل فيه .وقد �شهدت ال�سنوات الأخرية من ًوا
ً
و�إحداث تطوير ّ
امللتحقني بربامج الطفولة املب ّكرة ،حيث ارتفعت ن�سبة القيد الإجما ّ
يل يف برامج الطفولة املب ّكرة من ( )44.7٪يف
الدرا�سي  ،2013/2012كما يظهر يف ال�شكل الآتي:
الدرا�سي � 2002/2001إلى ( )56.2٪يف العام
العام
ّ
ّ
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�شكل رقم( :)8ن�سبة القيد الإجما ّ
يل يف برامج تنمية الطفولة املبكرة يف مملكة البحرين
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ٌ
ملحوظ يف ع���دد الأطفال باملرحل���ة االبتدائ ّية ممن �شاركوا
وق���د حدث خالل الفرتة م���ن  2012-2001تطو ٌر
���ي  )٪85.6( 2013/2012مقارنة بالعام
بربام���ج الطفول���ة املب ّكرة ،حيث بلغت الن�سب���ة املئوية يف الع���ام الدرا�س ّ
الدرا�سي � ،2002/2001إذ مل تتجاوز الن�سبة (.)٪72.9
ّ
أ�سا�سي
 .2تط ّور التّعليم ال
ّ
أ�سا�سي ما ي�أتي:
ت�شمل الأهداف الرئي�سة من التعليم ال ّ
1 - 1تنمي���ة الأطفال ج�سديـًّا ،وعقليـًّا ،و�أخالقيـًّ���ا ،واجتماعيـًّا ،وعاطفيـًّا ،وتزويده���م بالتعليم واملهارات املطلوبة
ليكونوا مواطنني �صاحلني.
2 - 2م�ساع���دة الأطف���ال على اكت�ساب امله���ارات الأ�سا�س ّية للق���راءة والكتابة والريا�ض ّيات ،م���ن �أجل متكينهم من
توظيف لغتهم العرب ّية يف القراءة والكتابة ،والتّعبري عن الذات ،وا�ستخدام الأرقام يف حياتهم اليوم ّية.
3 - 3م�ساعدة الأطفال يف تكوين العادات اجل ّيدة ،واملواقف واملهارات (مثل :املالحظة الدقيقة ،واال�ستماع الدقيق،
والتفكري ّ
اتي.
املنظم ،والفائدة يف التّع ّلم) ،لتطوير مواهبهم وهواياتهم ،وحتفيزهم للتّع ّلم ال ّذ ّ
4 - 4تنمي���ة القي���م واملواق���ف جت���اه العم���ل والإنت���اج ،واح�ت�رام العمل الي���دوي جت���اه �أولئ���ك الذي���ن ميار�سونه.
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وق���د �ص���در يف � 15أغ�سط����س  2005قانون التعليم رق���م ( ،)27حيث �أك���دت املادة ال�ساد�سة م���ن هذا القانون
ون�صت على �أنّ « :التّعليم
عل���ى احل���قّ يف التعليم و�إلزاميته ،والتزام اململكة بتوفريه ح�سبما ورد يف د�ست���ور اململكةّ ،
الدرا�سي ،وتلتزم اململكة بتوفريه لهم،
���ي ح ٌّق للأطفال ا ّلذي���ن يبلغون ال�ساد�سة من عمرهم يف بداية العام
ّ
الأ�سا�س ّ
ويل���زم الآب���اء �أو �أولياء الأمور بتنفيذه ،وذلك على مدى ت�سع �سنوات درا�س ّي���ة على الأقل ،وي�صدر الوزير القرارات
الالزمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالن�سبة للآباء و�أولياء الأمور».
والثانوي جمانيـًّا مبدار�س اململكة».
أ�سا�سي
ّ
كما ن�صت املادة ال�سابعة من القانون على �أنْ « :يكون التعليم ال ّ
ويف �ضوء ذلك �صدرت عدة قرارات لتنظيم وتنفيذ الإلزام �أبرزها:
•ق���رار رق���م ( )535ل�سن���ة  2006ب�ش�أن تنظيم وتنفيذ الإل���زام بالن�سبة ملتويل �أمور الأطف���ال الذين بلغوا �سن
الإلزام ،الذي يو�ضح ما يلي:
ّ
أ�سا�سي التابعة لوزارة الرتبية والتعليم.
 �إجراءات الت�سجيلبال�صف الأ ّول مبدار�س التّعليم ال ّ
 الإج���راءات ال�سابق���ة عل���ى طلب رفع الدع���وى اجلنائ ّية يف حالة ع���دم التحاق الأطف���ال الذين بلغوا �سنالإلزام باملدار�س.
 الإجراءات ال�سابقة على طلب رفع الدعوى اجلنائية يف حالة انقطاع الطالب عن الدرا�سة مدة ع�شرة �أياممت�ص ّلة �أو منف�صلة خالل ال�سنة ال ّدرا�س ّية.
•قرار رقم ( )536ل�سنة  2006ب�ش�أن القواعد وال�ضوابط اخلا�صة بقبول الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن �سن
الإلزام مبدار�س التعليم الأ�سا�سي.
البحريني غري البحرين ّية
•القان���ون رق���م ( )35ل�سنة  2009والذي ن�صت املادة الأولى منه عل���ى معاملة زوجة
ّ
يخ�ص الر�سوم املق ّررة على اخلدمات
بحريني معاملة
و�أبناء البحرين ّية املتزوجة من غري
البحريني يف ك ّل ما ّ
ّ
ّ
الإلكرتون ّية ال�صح ّية والتعليم ّية ،ور�سوم الإقامة �شريطة الإقامة الدائمة يف مملكة البحرين.
تو ّف���ر مملك���ة البحرين فر�ص التّعلي���م للجميع ،فقد ا�ستطاع���ت �أن ت�ستوعب جميع الأطف���ال ممن هم يف �سن
التعليم االبتدائي ،كما حظي التعليم يف املراحل التعليم ّية الأخرى بانت�شار وا�سع وتط ّور ملحوظ.
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مربع رقم( :)5رعاية ذوي االحتياجات اخلاّ�صة يف مملكة البحرين
اخلا�صة واملوهوبني ،وتتو ّلى و�ضع اخلطط
اخلا�صة تعني بالطالب ذوي االحتياجات
مت يف عام  2006ا�ستحداث �إدارة للرتبية
ّ
ّ
والربام���ج املنا�سبة لهذه الفئة يف املدار�س احلكوم ّي���ة ،وتعمل على تطوير الربامج التي كانت مطبقة قبل ذلك من خالل عمل
االبتدائي ،وذلك ح�سب التف�صيل الآتي:
وحدة الرتبية اخلا�صة التي كانت حتت مظلة �إدارة التعليم
ّ
ّ
 تطوير بع�ض امل�شاريع التي كانت مطبقة (برنامج �صعوبات التعلم الذي بد�أ عام  ،1986وبرنامج رعاية الطالب املوهوبنيالعقلي الب�سيط الذي بد�أ عام .)2001
واملتف ّوقني الذي بد�أ عام  ،1996وبرنامج دمج طالب متالزمة داون والتخ ّلف
ّ
التوحد يف املدار�س احلكوم ّية عام
 تنفيذ م�شاريع جديدة (م�شروع العالجالوظيفي عام  ،2011/2010وم�شروع دمج طالب ّ
ّ
 ،2011/2010وم�ش����روع املع ّل����م امل�ساند للط��ل�اب املكفوفني عام  ،2012/2011وتعيني جمموعة م����ن املر�شدين االجتماعيني
اخلا�صة يف املدار�س احلكوم ّية ع����ام  ،2013/2012وتعيني اخت�صا�صي��ي�ن �سلوكيينّ ملتابعة
ملتابع����ة الطالب ذوي االحتياج����ات
ّ
اخلا�صة يف املدار�س احلكوم ّية عام  ،2013/2012تعيني معاجلي نطق وتخاطب ملتابعة الطالب ذوي
الطالب ذوي االحتياجات
ّ
ّ
اخلا�صة عام  ،2011/2010م�شروع ت�أهيل الطالب ذوي الإعاقة الذهن ّية يف التّعليم الفن ّي عام .)2014/2013
االحتياجات
ّ
اخلا�صة وهي :مركز رعاي���ة الطالب املوهوبني ،ومركز الإر�شاد
متخ�ص�صة للطالب ذوي االحتياجات
كم���ا �أنّ هن���اك مراكز
ّ
ّ
اخلا�صة
وال�صحة املدر�س ّية ،وبالإ�ضافة الى ذلك هناك عدد من املراكز واملعاهد الأهل ّية التي تعنى بذوي االحتياجات
ّ
ف�سي ّ
ال ّن ّ
ممن هم يف �سن التعليم ،وتتل ّقى �إ�شراف ًا ومتابعة من وزارة الرتبية والتّعليم ووزارة التنمية االجتماع ّية.
ّ
اخلا�صة ،حيث مت اتخاذ عدد من
كم���ا تق���وم الوزارة بتهيئة البيئ���ة املدر�س ّية لتتالءم مع متط ّلبات الطالب ذوي االحتياج���ات
ّ
(التوحد ،الإعاقة
اخلا�ص���ة مبختلف فئاته���ا
الإج���راءات الت���ي تتم ّثل فيما ي�أت���ي .1 :توفري مق ّننات ل�صف���وف برامج الرتبية
ّ
ّ
الذهن ّي���ة ومتالزم���ة داون� ،صعوبات التّع ّلم ،التف ّوق) .2 .تركيب لوحات �إر�شاد ّية للطالب املكفوفني يف جميع املدار�س التي متّ
الدرا�سي  )28( 2014/2013مدر�س���ة� .3 .إن�شاء منحدرات يف جميع
دم���ج ه�ؤالء الطالب فيها والت���ي بلغ عددها يف العام
ّ
املدار����س الت���ي ّمت دمج الطالب ذوي الإعاقة اجل�سد ّية فيها .4 .توفري �أجه���زة احلا�سب الآيل وال�سبورات الذك ّية يف جمموعة
اخلا�صة.
من املدار�س املطبقة ملختلف برامج الرتبية
ّ
ال�صع���اب التي تواجه دجمهم يف املدار�س
كم���ا ّمت توفري الأجهزة واملعين���ات للطالب ذوي االحتياجات
اخلا�صة بهدف تذليل ّ
ّ
اخلا�صة بتوفري الأجهزة واملعينات للطالب ذوي احلاجات
احلكوم ّية ،وذلك من خالل توفري ما ي�أتي .1 :بد�أت �إدارة الرتبية
ّ
ً
���ي  )174( 2014/2013جهازا للطالب ذوي الإعاقة
ّ
اخلا�ص���ة من���ذ عام  ،2010/2009وقد بلغ عددها يف العام الدرا�س ّ
التوحد على �أربع دفعات مثل :الكرا�سي املتح ّركة الكهربائ ّية واليدو ّية ،وال�سمع ّيات
احلرك ّية وال�سمع ّية ،والب�صر ّية ،وا�ضطراب ّ
وال ّنظ���ارات واملك�ّب�رّ ات ،واحلوا�سي���ب الآل ّية ،و�أجهزة برنتو وغريه���ا .2 .توفري خدمة املوا�صالت للط�ل�اب ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،حيث ّمت توفري ( )11حافلة خا�صة يقوم على خدمة هذه الفئة.
ّ
لق���د قام���ت الوزارة بجهود عديدة لتح�س�ي�ن وتعزيز اخلدمات املقدّمة له���ذه الفئة من الأبناء ،منها عل���ى �سبيل املثال :جناح
العقلي الب�سيط القابلني للتع ّلم يف املدار�س احلكوم ّية ،وقد كان لهذه التجربة �أثر
جترب���ة دم���ج طالب متالزمة داون والتخ ّلف
ّ
تجّ
إيجابي.
�إيجابي كبري يف تع ّلمهم وتك ّيفهم مع من حولهم يف ا اه الدمج
االجتماعي ال ّ
ّ
كم���ا عملت الوزارة على ا�ستيعاب الطالب م���ن ذوي الإعاقة احلرك ّية يف املدار�س ،من خالل تهيئة البيئة املدر�س ّية وتطويرها
املدر�سي
اخلا�صة والأدوات املعينة ،مبا ي�ساعد هذه الفئة على التن ّقل واحلركة داخل الف�ضاء
ب�شكل م�ستم ّر ،وتزويدها باملرافق
ّ
ّ
بكل ي�سر ،بهدف توفري بيئة تعليمية م�ساعدة.
وق���د قام���ت ال���وزارة بتنفيذ ع���دد من اخلط���وات التي ت�ضمن جن���اح هذه التجرب���ة الطموح من خ�ل�ال توفري ك���وادر ب�شر ّية
اخلا�صة بجامعة اخلليج العربي،
متخ�ص�ص���ة ،وت�أهيله���ا عن طريق االبتعاث �سنوي ًا لدرا�سة دبلوم الدرا�سات العليا يف الرتبية
ّ
ّ
والإ�ش���راف عل���ى تطبيق برنامج تدري����س ه�ؤالء الطالب من قبل امل�س�ؤول�ي�ن واالخت�صا�صيني يف ال���وزارة ،وكذلك تطوير �أداء
املعلمني القائمني على تدري�سهم ومتابعتهم عن طريق ور�ش العمل والدورات التدريب ّية.
اخلا�ص���ة ،ماديـًّا ومعنويـًّا،
كم���ا �سعت ال���وزارة يف هذا الإطار �إلى حت�سني و�ضع املربني الذي���ن يتعاملون مع ذوي االحتياجات
ّ
تقدير ًا للدّور الذي ي�ضطلعون به ،هذا ف�ض ًال عن جهود الوزارة احلثيثة يف االبتعاث.
وعل���ى �صعي���د التّوا�صل مع �أولياء الأمور ومع م�ؤ�س�سات املجتمع املد ّ
ين املعن ّية بهذه الفئة ،قامت الوزارة بت�شكيل جلنة م�شرتكة
م���ن ب�ي�ن املخت�صني من الوزارة و�أولي���اء الأمور وممثلي اجلمع ّيات الأهل ّية ذات ال�صلة ،وذل���ك لتقدمي �أف�ضل اخلدمات لذوي
اخلا�صة.
االحتياجات
ّ
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وق���د ارتفع عدد الطالب يف املرحلة االبتدائ ّية ع���ام � 2013/2012إلى ( )98894طالب ًا وطالبة ( ٪34.1منهم
يف التّعلي���م اخلا�ص) بزي���ادة  ٪23باملقارنة مع عام  ،2002/2001يف حني ارتفع الع���دد يف املرحلة الإعداد ّية �إلى
 ٪26.4( 44551منهم يف التّعليم اخلا�ص) بزيادة ( .)٪25واجلدول الآتي ّ
امل�سجلني
يو�ضح تط ّور �أعداد الطالب ّ
(حكومي وخا�ص) بني عام  2002/2001وعام .2013/2012
يف مراحل التّعليم
ّ
(حكومي وخا�ص) بني عام
امل�سجلني يف مراحل التعليم
جدول رقم( :)13تط ّور �أعداد الطالب ّ
ّ
وعام  2013/2012يف مملكة البحرين
2002/2001م

املرحلة

�إجمايل
الطالب

ذكور

�إناث

ابتدائي
�إعدادي

80629

41341

39288

35767

18110

17657

ن�سبة التعليم
اخلا�ص ()٪
21.2
17.0

2013/2012

�إجمايل
الطالب

ذكور

�إناث

98894

50491

48403

44551

22944

21607

/

2002 2001

ن�سبة التعليم
اخلا�ص ()٪
34.1
26.4

امل�صدر :ق�سم الإح�صاء الرتبوي ،وزارة الرتبية والتعليم ،مملكة البحرين.

وق���د بلغت ن�سب���ة القيد الإجما ّ
الدرا�سي ٪109.8( 2002/2001
االبتدائي ( )٪108.7يف الع���ام
يل يف التّعليم
ّ
ّ
���ي  2013/2012الى ( ٪100.9( )٪100.6للذكور
للذك���ور و  ٪107.6للإن���اث) ،يف حني و�صلت يف العام الدرا�س ّ
و  ٪100.3للإناث).
وي�ش�ي�ر ارتف���اع ن�سبة القيد الإجم���ا ّ
االبتدائي �إل���ى درجة عالية من التحاق الط�ل�اب �سواء �أكانوا
يل يف التّعليم
ّ
ينتمون �إلى فئة العمر الر�سم ّية �أم ال .وتدل ن�سبة القيد الإجما ّ
ّعليمي يف مملكة البحرين،
يل على كفاءة ال ّنظام الت ّ
االبتدائي.
ومقدرته على ا�ستيعاب جميع ال�سكان ممن هم يف �سن التّعليم
ّ
���ي ٪100( 2002/2001
���ي ( )٪99.7يف العام الدرا�س ّ
يف ح�ي�ن بلغت ن�سبة القي���د ال�صايف يف التّعليم االبتدائ ّ
للذك���ور و  ٪99.5للإن���اث) ،يف حني بلغت ه���ذه الن�سبة ( )٪95.8يف الع���ام  ٪96( 2013/2012للذكور و ٪95.6
للإناث).

���ي  2013/2012فيعزى �إلى التحاق عدد
�أ ّم���ا انخفا����ض ن�سبة القيد ال�صايف يف التّعليم
االبتدائي للعام الدرا�س ّ
ّ
خا�صة كربامج الرتبية اخلا�صة) داخل اململكة وخارجها ،مما جعل هذه
من الطالب مب�ؤ�س�سات تعليم ّية (عا ّمة �أو ّ
الن�سبة �أقرب �إلى الواقع.
كما �أنّ تعادل م�ؤ�شري اجلن�سني لن�سبتي القيد الإجما ّ
يل وال�صايف تعترب متوازنة بني الذكور والإناث مما ي�ؤكد
وجود تكاف�ؤ يف فر�ص القيد للذكور والإناث.
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واجل���دول الآتي يب�ّي�ننّ ن�سبتي القي���د الإجما ّ
���ي للعامني الدرا�سي�ّي�نّ
يل وال�ص���ايف يف التّعليم االبتدائ ّ
و.2013/2012
جدول رقم( :)14ن�سبتا القيد الإجما ّ
االبتدائي للعامني الدرا�س ّيني
يل وال�صايف يف التعليم
ّ
و 2013/2012يف مملكة البحرين

الدرا�سي
العام
ّ

2002/2001

2013/2012

البيان

املجموع
الذكور
الإناث
املجموع
الذكور
الإناث

القيد ملن هم
ال�سكان يف
جمموع
ن�سبة
يف �سنِّ التعليم
القيد (جميع االبتدائي الر�سمية ال�سن الر�سم ّية القيد
ّ
للتّعليم
الأعمار) عام
الإجما ّ
يل
( )11-6عام
االبتدائي
وخا�ص ()1
ّ
()٪
وخا�ص ()1
GER
()2( )11-6
املجموع
املجموع
108.7
74150
74908
80629
109.8
37647
38123
41341
107.6
36503
36785
39288
100.6
98301
94177
98894
100.9
50039
48026
50491
100.3
48262
46151
48403

/

2002 2001

/

2002 2001

ن�سبة
القيد
ال�صايف
()٪

NER 3
99.7

م�ؤ�شر تعادل
اجلن�سني
NER GER
1.00 0.98

100.0
99.5
95.8

1.00 0.99

96.0
95.6

( )1امل�صدر :ق�سم الإح�صاء الرتبوي ،وزارة الرتبية والتعليم ،مملكة البحرين.
( )2امل�صدر :اجلهاز املركزي للمعلومات ،مملكة البحرين.

�أ ّم���ا بالن�سب���ة للتّعلي���م الإعدادي(املتو�سط) فق���د بلغت ن�سبة القي���د الإجما ّ
الدرا�سي
يل ( )٪103.9يف الع���ام
ّ
الدرا�سي
 ٪102.2( 2002/2001للذك���ور و  ٪105.8للإن���اث) ،يف ح�ي�ن بلغت ه���ذه الن�سب���ة ( )٪97.9يف العام
ّ
 ٪98.6( 2013/2012للذكور و  ٪97.3للإناث).
الدرا�سي ٪86.0( 2002/2001
إعدادي (املتو�سط)  ٪88.1يف العام
وبلغ���ت ن�سبة القيد ال�صايف يف التعليم ال
ّ
ّ
���ي  ٪86.2( 2013/2012للذكور و ٪87.4
للذك���ور و  ٪90.2للإن���اث) ،يف حني بلغ���ت يف  ٪86.8يف العام الدرا�س ّ
للإناث) .واجلدول الآتي يبينّ ن�سبتي القيد الإجما ّ
إعدادي (املتو�سط) للعامني الدرا�س ّيني
يل وال�صايف يف التعليم ال
ّ
 2002/2001و.2013/2012
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جدول رقم( :)15ن�سبتا القيد الإجما ّ
إعدادي (املتو�سط) (عام وخا�ص) للعامني
يل وال�صايف يف التعليم ال
ّ
الدرا�س ّيني  2002/2001و 2013/2012يف مملكة البحرين
العام
الدرا�سي

2002/2001

2013/2012

جمموع القيد القيد ملن هم
يف �سن
(جميع
البيان الأعمار)
()14-12
()1
()1
املجموع
املجموع
املجموع
30301
35767
الذكور
15248
18110
الإناث
15053
17657
املجموع
39465
44551
الذكور
20055
22944
الإناث
19410
21607

ال�سكان يف ال�سن
الر�سمية للتعليم
الإعدادي (املتو�سط)
()2( )14-12
34412
17728
16684
45487
23275
22212

ن�سبة القيد ن�سبة
الإجمايل القيد
()٪
ال�صايف
GER
()٪
NER
()1
88.1
103.9
86.0
102.2
90.2
105.8
86.8
97.9
86.2
98.6
87.4
97.3

م�ؤ�شر تعادل
اجلن�سني
NER GER
1.05 1.04

1.01 0.99

( )1امل�صدر :ق�سم الإح�صاء الرتبوي ،وزارة الرتبية والتعليم ،مملكة البحرين
( )2امل�صدر :اجلهاز املركزي للمعلومات ،مملكة البحرين

الثانوي
 .3تط ّور التّعليم
ّ
ت�شمل الأهداف الرئي�سة للتّعليم الثانوي ما ي�أتي:
�1 - 1إعداد الطالب بدنيـًّا ،وعقليـًّا ،و�أخالقيـًّا ،واجتماعيـًّا ،ووطنيـًّا ،ليكونوا مواطنني �صاحلني.
2 - 2تثقيف الطالب يف الفنون والعلوم ،من �أجل �إعدادهم للتعليم العايل.
�3 - 3إع���داد الط�ل�اب للحياة ب�شكل عام م���ن خالل تزويدهم بالقي���م ال�سليمة واملعرفة ح���ول االجتاهات العلمية،
املهني.
والقدرة على حل م�شاكل احلياة املعا�صرة ،بحيث ي�صبحون قوة منتجة يف املجتمع ،بعد تلقي التدريب ّ
وتو ّفر الدّولة فر�ص االلتحاق بالتعليم الثانوي للجميع ،وتعنى عناية بالغة بتعليم الفتيان والفتيات من دون متييز،
�إميان���� ًا منها ب�أهمية دورهما يف تنمي����ة االقت�صاد الوطني .وميكن لطالب املرحلة الثانوية االختيار من �ضمن برامج
ومتخ�ص�صة ،بع�ضها ي�ؤدي �إلى التعلي����م العايل ،وبع�ضها الآخر �ص ّم����م لتدريب الطالب وتهيئتهم
درا�س ّي����ة متن ّوع����ة
ّ
لدخول �سوق العمل .واالختيار من بني برامج التعليم املطروحة متاح للجن�سني على ح ّد �سواء ،لكن الفتيات يف�ضلن
الفني
االلتح����اق مب�سارات التعليم العام التي ت�ؤدي �إلى التعليم العايل ،على الرغم من توافر ّ
تخ�ص�صات يف التّعليم ّ
والتخ�ص�صات التجار ّية.
الداخلي،
واملهني تتنا�سب وطبيعة الفتاة ،مثل� :صيانة احلا�سوب ،والت�صميم
ّ
ّ
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الثانوي يف العام الدرا�سي � 2013/2012إلى ()43676طالب ًا وطالبة (٪20.5
ارتف���ع عدد الطالب يف التعليم
ّ
منه���م يف التعلي���م اخلا�ص)� ،أي بزي���ادة  ٪54مما كان عليه يف الع���ام  .2002/2001وقد ارتفع���ت ن�سبة التعليم
اخلا����ص �إلى �أكرث من الثلث بنف����س الفرتة ،مما ّ
يدل على �أن القطاع اخلا�ص يط ّور نوع ّية خدمة جتلب مزيد ًا من
الثانوي.
الطالب وت�سهم يف تطوير التعليم
ّ
جدول رقم ( :)16تط ّور �أعداد الطالب امل�سجلني يف مراحل التعليم (حكومي وخا�ص) بني عام
وعام  2013/2012يف مملكة البحرين
2002/2001

املرحلة

�إجمايل
الطالب

ذكور

�إناث

ثانوي

28425

13521

14904

ن�سبة التعليم
اخلا�ص ()٪
12.3

2013/2012

�إجمايل
الطالب

ذكور

�إناث

43676

22231

21445

/

2002 2001

ن�سبة التعليم
اخلا�ص ()٪
20.5

امل�صدر :ق�سم الإح�صاء الرتبوي ،وزارة الرتبية والتعليم ،مملكة البحرين.

وق���د بلغت ن�سبة القيد الإجم���ا ّ
���ي  ٪83.4( 2002/2001للذكور
يل يف التعليم الثانوي  ٪89.7يف العام الدرا�س ّ
و ٪96.3للإن���اث) ،يف حني ارتفع���ت هذه الن�سبة يف العام الدرا�سي � 2013/2012إل���ى  ٪102.3( ٪102.7للذكور
و ٪103.2للإناث).
���ي  ٪67.4( 2002/2001للذكور
وبلغ���ت ن�سب���ة القيد ال�ص���ايف يف التعليم الثان ّ
���وي ( )٪73.4يف العام الدرا�س ّ
و ٪79.7للإن���اث) ،يف حني ارتفعت �إل���ى ( )٪80.7يف العام  ٪78.6( 2013/2012للذكور و  ٪82.9للإناث)� .أ ّما
لن�سبتي القي���د الإجما ّ
يل والقيد ال�ص���ايف للمرحلة الثانو ّية فقد �أ�صب���ح يف هام�ش التكاف�ؤ
م� ّؤ�ش���ر تع���ادل اجلن�سني
ّ
بعدما كان ل�صالح الإناث يف العام .2002/2001
واجل���دول الآت���ي يبينّ ن�سبتي القي���د الإجما ّ
الثانوي للعام�ي�ن الدرا�سيني
يل وال�صايف يف التعلي���م
ّ
و.2013/2012
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/

2002 2001

جدول رقم( :)17ن�سبتا القيد الإجما ّ
الثانوي (عام وخا�ص) للعامني الدرا�س ّيني
يل وال�صايف يف التعليم
ّ
 2002/2001و 2013/2012يف مملكة البحرين

العام الدرا�سي

2002/2001

2013/2012

البيان

املجموع
الذكور
الإناث
املجموع
الذكور
الإناث

القيد ملن هم يف
ال�سكان يف
جمموع
ال�سن الر�سم ّية
القيد (جميع للتعليم الثانوي ال�سن الر�سمية ن�سبة القيد ن�سبة القيد
الأعمار) ( )17-15( )1للتعليم الثانوي الإجمايل  ٪ال�صايف ٪
NER
GER
()17-15
()1
()2
املجموع
املجموع
28425

23253

31693

89.7

73.4

13521

10923

16214

83.4

67.4

14904

12330

15479

96.3

79.7

43676

34318

42528

102.7

80.7

22231

17094

21741

102.3

78.6

21445

17224

20787

103.2

82.9

م�ؤ�شر تعادل
اجلن�سني
NER GER
1.18 1.15

1.05 1.01

( )1امل�صدر :ق�سم الإح�صاء الرتبوي ،وزارة الرتبية والتعليم ،مملكة البحرين.
( )2امل�صدر :اجلهاز املركزي للمعلومات ،مملكة البحرين.

الفني واملهني مبملك���ة البحرين جمموعة م���ن امل�سارات الفن ّي���ة واملهن ّية يف مرحلة
ّ
وي�ض���م التعلي���م والتدري���ب ّ
التطبيقي الذي ُيقدم عليه الطالب
الثانوي (ال�صفوف من  ،)12-10ويعك�س ذلك وجود اهتمام باجلانب
التعليم
ّ
ّ
تخ�ص�صه.
الكت�ساب مهارات فن ّية ومهن ّية ك ٌّل يف جمال ّ
امل�سجلني بتل���ك امل�س���ارات ( ٪35( )٪20للذك���ور و  ٪6للإن���اث) يف الع���ام الدرا�سي
وبلغ���ت ن�سب���ة الط�ل�اب ّ
 ،2013/2012مقارنة بـ ( )٪15يف العام
الدرا�سي  ٪30( 2002/2001للذكور و  ٪3للإناث) .واجلدول الآتي يبينّ
ّ
تط ّور عدد طالب املرحلة الثانوية ون�سبتهم املئو ّية يف جمال التعليم الفني واملهني للعامني الدرا�سيني 2002/2001
و.2013/2012
واملهني ،وت�شجيعهن على االلتحاق
الفني
ّ
وتبذل وزارة الرتبية والتّعليم جهود ًا يف توعية الفتيات ب�أهم ّية التّعليم ّ
مب�سارات���ه ،من خالل تعريفهن بحاج���ات �سوق العمل ،و�أثر ذلك يف حت�سني دخل الأ�س���رة ،مما �أدى �إلى م�ضاعفة
واملهني مبدار�س التعليم الثانوي من (� )٪3إلى (.)٪6
الفني
ّ
الن�سبة املئو ّية للفتيات يف التعليم ّ
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امل�سجلني ون�سبتهم يف امل�سارات الفن ّية واملهن ّية يف التعليم الثانوي للعامني
جدول رقم( :)18تط ّور عدد الطالب ّ
الدرا�سيني  2002/2001و  2013/2012يف مملكة البحرين
عدد الطالب

ال�سنة
اجلن�س

2002 /2001

2013 /2012

املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث

امل�سار العام
والديني

امل�سارات الفنية
واملهنية

املجموع

ن�سبة الطالب امل�سجلني
بامل�سارات الفنية واملهنية ()٪

21092

3846

24938

15

8157

3483

11640

30

12935

363

13298

3

27770

6970

34740

20

11328

5991

17319

35

16442

979

17421

6

امل�صدر :اجلهاز املركزي للمعلومات ،مملكة البحرين.

وتق���وم وزارة الرتبي���ة والتعليم بفتح املراكز امل�سائي���ة للطالب املت�س ّربني من املرحلت�ي�ن الإعدادية (املتو�سط)
ظامي ،وذلك ل�ضمان ح ّقهم يف التّعليم ،كما تتيح للطالب من
والثانوية ،والذين جتاوزوا ال�سنّ
الر�سمي للتعليم ال ّن ّ
ّ
اجلن�س�ي�ن احلقّ يف الدرا�س���ة املنزلية ملن يرغب يف ا�ستكمال املرحلة الثانوية مم���ن حالت ظروفهم االجتماع ّية �أو
ال�صح ّية دون االنتظام يف املدر�سة.
عليمي للدّار�سني ممن �أنهوا درا�سة
وقد جاء ت�صميم وتنفيذ هذا الربنامج رغبة يف �س ّد الفجوة املعرف ّية يف ال�س ّلم ال ّت ّ
امل�سائي ،حيث ّمت فتح املجال لهم ملوا�صلة درا�ستهم الثانوية م�ساء ،من
املرحلة الإعداد ّية (املتو�سطة) يف مراكز ال ّتعليم
ّ
ظامي .وقد
خ��ل�ال ه����ذا الربنامج الذي �ص ّمم ليكون م�ساوي ًا متام ًا للحمل
الدرا�سي املق���� ّرر يف برنامج التعليم الثانويّ ال ّن ّ
ّ
�شهد الربنامج �إقباال كبري ًا من الدار�سني الكبار الراغبني يف موا�صلة درا�ستهم يف برامج التعليم العايل.
كم���ا عمل���ت وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين على تطوير م�ش���روع توحيد امل�سارات الأكادمي ّية مبا ي�سهم
يف حتقي���ق املواءم���ة مع متطلبات �سوق العمل ،ويتيح فر�صة ف�ضلى لقبول الطالب يف اجلامعات والكل ّيات املختلفة،
���ي ،ويع ّد مواطن ًا فع���ا ًال م�شارك ًا ب�إيجاب ّي���ة يف خدمة جمتمعه من خ�ل�ال �إدخال مقرر خدمة
ويع���زّز العم���ل التّطوع ّ
املجتم���ع ،ويعزّز الربام���ج والأن�شطة الالمنهج ّية (مثل :برنامج �إجناز مملك���ة البحرين ،برنامج  ،Globeبرنامج
ال�صناعي على بناء قاع���دة معرف ّية �أ�شمل لطالب املرحلة
 ،)Trade Questه���ذا وق���د ر ّكز تطوير التّعلي���م الثانوي
ّ
الثانو ّي���ة ،وق���د بد�أ تطبي���ق امل�شروع يف العام الدرا�س���ي  2005/2004وا�ستمر التو�س���ع يف تطبيقه حتى �شمل جميع
الديني اجلعفري وفق ًا
يني واملعهد
ّ
���ي  ،2011/2010كما ّمت تطوير املعهد ال ّد ّ
املدار����س الثانو ّية خالل العام الدرا�س ّ
ملتط ّلبات ال�ساعات املعتمدة ،ونظام توحيد امل�سارات.
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 .4توفري و�إعداد املع ّلمني
يف �سبي���ل حت�سني اجلوانب النوع ّي���ة للتّعليم ،وبهدف حتقيق االمتياز فيها مبا يعك����س تعلم ًا نوعيـًّا يدعم الفرد
يف امتالك���ه امله���ارات احليات ّية الالزمة ،والتزام ًا بقان���ون ( 27ل�سنة  2005ب�ش�أن التعلي���م) وتنفيذ ًا لقرار جمل�س
ال���وزراء رق���م ( )1897-04ب�ش�أن املوافقة عل���ى تب ّني �آل ّيات ،واعتم���اد ا�سرتاتيج ّيات ف ّعال���ة ال�ستقطاب العنا�صر
اجل ّي ��دة للتّعلي ��م ،واالحتفاظ باملعلمني اجل ّيدين وفق �إطار كادر املعلمني اجلدي ��د ،ومراجعة حت�سني �شروط العمل
للمع ّلم�ي�ن ،ق ّدم���ت وزارة الرتبية والتّعليم مبملكة البحرين مبادرات نوع ّي��� ًة ت�ضمن توفري مع ّلمني م� ّؤهلني �أكادمييـًّا
نوعي ،حيث �أن�شئت
وتربويـًّ���ا ،للتّغ ّل���ب على التّحدي الأكرب ال�ستقط���اب الكوادر الواعدة القادرة على تقدمي تعلي���م ّ
امللكي ال�صادر (عام  )2008وحتقيق ًا لر�ؤي���ة مملكة البحرين ()2030
كل ّي���ة البحري���ن للمع ّلمني بح�سب املر�س���وم ّ
واملتخ�ص�ص���ة يف �إعداد املعلمني ب�ش���كل فاعل ،وذلك لرفد
�ضم���ن املب���ادرات الوطن ّية لتطوير التعلي���م والتدريب،
ّ
امليدان الرتبوي بالكوادر امل�ؤهلة واملدربة ،وفق ًا لأحدث و�أف�ضل الأ�ساليب الرتبو ّية التي بدورها تعمل على �أن يحقق
الدار�سون م�ستويات تع ّلم ملمو�سة تعزّز من قدراتهم وميولهم ومهاراتهم احليات ّية.
وتتول���ى هذه الكلي���ة يف الوقت احلايل �إع���داد املعلمني باململكة قبل و�أثن���اء اخلدمة� ،إذ تق���وم ال�سيا�سة العا ّمة
لإع���داد املعلم به���ا على تخريج املعل���م القادر على املناف�س���ة عامليـًّا ،املزّود مبه���ارات كافية لإك�ساب���ه املقدرة على
التفاع���ل ال�صحي���ح واال�ستجابة الكامل���ة ملتط ّلبات الع�صر .ويق���وم برنامج �إعداد املعلمني ه���ذا مبنح الطالب من
أكادميي الع���ايل درجة البكالوريو�س يف الرتبية بعد �أربع �سنوات
خريج���ي الثانو ّية العا ّمة من �أ�صحاب التّح�صيل ال
ّ
درا�س ّية يتم خاللها �إعدادهم وتزويدهم بالكفايات املعرف ّية واملهارات ّية والقيم ّية الالزمة.
وقد حددت وزارة الرتبية والتعليم امل�ؤهالت الأكادمي ّية والتعليم ّية التي ينبغي على املعلمني امتالكها لالن�ضمام
�إلى هذه املهنة يف م�ستويات خمتلفة من التعليم ،وهي على النحو الآتي:
ّ
ال�صف) ليكون م�ؤهال للتدري�س يف املرحلة
•ح�صول املع ّلم على �شهادة البكالوريو�س يف التعليم (برنامج مع ّلم
االبتدائ ّية (احللقة الأولى من التّعليم الأ�سا�سي) التي تعتمد على نظام مع ّلم ال�صف.
•ح�ص���ول املعلمني الذين يريدون التدري����س يف املرحلة الثانية من التعليم الأ�سا�سي (ال�صفوف من  )6-4على
الديني)،
درجة البكالوريو�س يف واحد من املو�ضوعات الأدبية (العرب ّية� ،أو الدرا�سات االجتماع ّية� ،أو التعليم
ّ
و�أنْ تكون لديهم خلف ّية �أكادمي ّية ج ّيدة يف املو�ضوعني الآخرين� ،أو درجة البكالوريو�س يف �إحدى املواد العلم ّية
(الكيمي���اء� ،أو الفيزياء� ،أو علم الأحي���اء �أو الريا�ض ّيات) ،كما يجب �أن تكون لديهم خلفية �أكادميية جيدة يف
املواد الثالث الأخرى (ي�شمل برنامج التدريب على دورات من �ش�أنها ت�أهيل اخلريجني الجتياز اختبار م�ستوى
يف املوا�ضيع غري املتخ�ص�صة).
التخ�ص�ص مع ح ّد �أدنى يف الرتبية ،ليكون م�ؤهال للتدري�س
•ح�صول املع ّلم على �شهادة البكالوريو�س يف مو�ضوع
ّ
املتو�سطة (الإعدادية) والثانو ّية.
يف املرحلتني ّ
الوزاري رقم ( )1281ل�سنة  2007عدد احل�ص�ص التي يجب على املع ّلم تدري�سها �أ�سبوعيـًّا:
ويح ّدد القرار
ّ
(�أ) يجب على معلمي املرحلتني االبتدائ ّية
واملتو�سطة تدري�س ( )22ح�صة �أ�سبوعيـًّا.
ّ
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(ب) يجب على معلمي املدار�س الثانو ّية تدري�س ( )20ح�صة �أ�سبوعيـًّا.
(ج) يجب على معلمي املدار�س واملعاهد الفن ّية واملهن ّية تدري�س ( )24ح�صة �أ�سبوعيـًّا.
(د) يجب على معلمي الرتبية البدن ّية تدري�س ( )20ح�صة �أ�سبوعيـًّا يف جميع املراحل ،ولكن تدريب الطالب بعد
وقت املدر�سة يجب �أن يعادل �أربع ح�ص�ص يف الأ�سبوع.
وق���د �أعدت وزارة الرتبية برناجما تدريبي ًا �أثناء اخلدم���ة للمعلمني والأخ�صائيني ،لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم،
واك�سابه���م تقنيات تعليم ّية جدي���دة .وي�ستند نظام التدريب على مفهوم التدري���ب امل�ستمر (حتت �إ�شراف مدير ّية
املهني) يف م�ؤ�س�سة �أكادمي ّية� ،أو من خالل امل�شاركة يف امل�ؤمترات وور�ش العمل التي تنظمها �أو
التدري���ب والتطوي���ر ّ
توافق عليها وزارة الرتبية .ويف هذا الإطار ،يع ّد خمطط التدريب �إلزاميـًّا وجزء ًا من متط ّلبات الوظيفة ،فاملعلمون
املتخ�ص�ص���ون ملزم���ون �أي�ض ًا بح�ضور الندوات الدرا�س ّي���ة الق�صرية والطويلة التي �أقرتها املن���ح الدرا�س ّية وجلان
ّ
التدريب ،حيث �إنها ت�ساعدهم على تطوير مهاراتهم املهنية.
وتقدم وزارة الرتبية والتعليم عدد ًا من احلوافز جلذب الطالب لالن�ضمام الى كل ّية �إعداد املعلمني ،منها :منحة
مالي���ة كامل���ة من �ش�أنها �أن تكون يف ازدياد خالل �سنوات الدرا�س���ة ،و�إكمال الدرا�سة جمان ًا من دون ر�سوم ،وبرنامج
تدريبي ح�سب املعايري الدولية مع التطبيقات العمل ّية ،ووظيفة تدري�س م�ضمونة للخريجني( .وزارة الرتبية.)2008 ،
الدرا�سي
وهك���ذا ارتفع���ت ن�سبة املعلمني احلا�صلني عل���ى درجة البكالوريو�س فما فوق �إل���ى ( )٪98.5يف العام
ّ
���ي  ،2002/2001حي���ث كان���ت الن�سب���ة
 ٪98.9( 2013/2012للذك���ور  ٪98.3للإن���اث) مقارن���ة بالع���ام الدرا�س ّ
( ٪82.4( )٪83.0للذكور  ٪83.4للإناث).
�أم���ا ع���دد املعلمني فقد ازداد بن�سب���ة ( )٪73بكل امل�ستويات املدر�س ّي���ة من التعليم قبل االبتدائ���ي �إلى التعليم
الثان���وي م���ا بني للعام�ي�ن الدرا�سي�ي�ن  2002/2001و  ،2013/2012حيث انتقل من ( )9021معلم��� ًا ومعلمة �إلى
( )15592معلم ًا ومعلمة كما هو مبينّ يف ال�شكل الآتي:
�شكل رقم( :)9تط ّور عدد املعلمني بكل امل�ستويات املدر�س ّية للعامني الدرا�سيني
 2002/2001و  2013/2012يف مملكة البحرين

امل�صدر :ق�سم الإح�صاء الرتبوي ،وزارة الرتبية والتعليم ،مملكة البحرين.
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متو�سط عدد الطالب لك ّل معلم� ،إذ بلغ باملدار�س االبتدائية
وق���د �ساع���د هذا النم ّو يف �أعداد املعلمني على تغيرّ
ّ
���ي  ،2013/2012يف حني كان ( )18طالب ًا لك ّل مع ّل���م يف العام الدرا�سي
( )11طالب��� ًا ل���ك ّل مع ّلم يف العام الدرا�س ّ
 ،2002/2001وكلما ارتفعت املرحلة التعليم ّية ق ّل متو�سط عدد الطالب لك ّل معلم.

 .5برامج تعليم الكبار
يف الع���ام  1973تو ّل���ت وزارة الرتبية والتعلي���م م�س�ؤول ّية حمو الأم ّية وتعليم الكبار ،حي���ث �أن�ش�أت تنظيم ًا �إدار ّيا
يع���رف بـ «مراقبة حمو الأم ّية وتعليم الكبار» ،حت��� ّول فيما بعد �إلى «جهاز حمو الأمية وتعليم الكبار»ّ ،ثم حت ّول �إلى
«�إدارة تعلي���م الكب���ار» .وقد جاء تغيري ا�سم �إدارة تعليم الكبار ب���وزارة الرتبية والتعليم �إلى «�إدارة التعليم امل�ستمر»
البحريني ،وامل�ساهمة
ع���ام  ،2005ليعك����س وبو�ضوح التح ّول املطلوب يف املرحلة القادمة يف تطوي���ر خدمة املجتمع
ّ
بفعال ّي���ة يف دف���ع عجل���ة التنمية ،مبا يعك�س �أي�ض ًا �أهم ّي���ة النتائج الإيجاب ّية التي حتقق���ت يف ال�سنوات الأخرية على
�صعيد تقلي�ص الأم ّية الأبجدية.
ظامي برامج حمو الأم ّية وتعليم الكبار والتعليم امل�ستمر وذلك على النحو الآتي:
ويت�ض ّمن التعليم غري ال ّن ّ
أ-أبرام��ج حمو الأم ّية :متت��� ّد الدّرا�سة بربامج حمو الأم ّية وتعليم الكبار �إلى �ست �سنوات درا�س ّية مق�سمة
على املراحل الآتية:
•مرحلة حمو الأم ّية:

تع��� ّد هذه املرحلة الأ�سا�س للذين ال يعرفون القراءة والكتابة ،وم ّدة الدرا�سة بها �سنتان درا�سيتانُ ،تد ّر�س فيها
ّ
النظامي.
ال�صف الرابع االبتدائي من التعليم
مواد الرتبية الإ�سالم ّية ،وال ّلغة العرب ّية ،والريا�ض ّيات ،وتعادل
ّ
•مرحلة املتابعة:

ّ
ظامي ،ومدة الدرا�سة بها �سنتان درا�سيتان �أي�ض ًا،
ال�صف ال�ساد�س
تعادل هذه املرحلة
االبتدائي من التّعليم ال ّن ّ
ّ
ويلتح���ق بها م���ن ح�صل على �شهادة �إمتام مرحلة حمو الأم ّية ،وتهدف هذه املرحل���ة �إلى تعزيز املهارات الأ�سا�س ّية
الت���ي تع ّلمها ال ّدار����س يف مرحلة حمو الأمية ،وذلك �ضمان ًا لعدم ارتداده �إلى الأم ّية ثانية ،ويح�صل الدار�س بعدها
عل���ى �شهادة �إمتام الدرا�سة التي تعادل �إمتام ال�صف ال�ساد�س من املرحلة االبتدائ ّية النظام ّية ،و ُتد ّر�س يف مرحلة
املتابع���ة مواد الرتبية الإ�سالم ّي���ة ،وا ّللغة العرب ّية ،والريا�ض ّيات ،والعلوم ،وا ّللغ���ة الإجنليز ّية ،واالجتماع ّيات ،وهي
ظامي ،وذلك بعد تقنينها
نف����س املوا ّد املق ّررة على ال�ص ّفني اخلام�س وال�ساد�س من املرحل���ة االبتدائ ّية بالتّعليم ال ّن ّ
لتتنا�سب واحتياجات الدار�سني الكبار.
•مرحلة التقوية:

ظامي ،ويلتحق بها الدار�سون الذين
تل���ي مرحلة املتابعة ،وتعادل املرحلة الإعداد ّية (املتو�سطة) من التّعليم ال ّن ّ
�أنهوا مرحلة املتابعة ويرغبون يف موا�صلة ال ّدرا�سة� ،أو الذين انقطعوا عن ال ّدرا�سة ال ّنظام ّية ل�سبب �أو لآخر ،ويط ّبق
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ظامي (املرحلة الإعداد ّية «املتو�سطة») بعد
أ�سا�سي ال ّن ّ
يف ه���ذه املرحلة حمتوى منهج احللقة الثالثة من التعلي���م ال ّ
تقنني املحتوى ،ليت�ض ّمن �أ�سا�س ّيات ُتعطى يف �سنتني بد ًال من ثالث ،بحيث يوازي التعليم الأ�سا�سي .و ُتد ّر�س يف هذه
�ست موا ّد هي :الرتبية الإ�سالم ّية ،وا ّللغة العرب ّية ،واللغة الإجنليز ّية ،والريا�ض ّيات ،والعلوم ،واالجتماع ّيات
املرحلة ّ
(التاريخ واجلغرافيا).
ب-ببرامج التعليم امل�ستمرّ :
تنظم �إدارة التّعليم امل�ستم ّر العديد من الربامج والتي تدخل �ضمن برامج التعليم
املتخ�ص�صة لرفع الكفاءة املهن ّية والفن ّية والتثقيف ّية الرتبو ّية،
امل�ستمر للكبار وت�شمل :ا ّللغات احل ّية ،والدورات
ّ
املتخ�ص�صة لرفع الكفاءة املهن ّية ملعلمات ريا�ض الأطفال.
وال ّدورات
ّ
�إن �أح���دث بيان���ات الأم ّية يف مملكة البحرين هي البيانات ال���واردة يف التّعداد العام لل�سكان لعام  ،2010والتي
ت�ش�ي�ر �إل���ى �أن ن�سبة الأم ّية قد انخف�ضت ب�ي�ن ال�سكان البحرينيينّ ب�شكل كبري خالل ال�سن���وات الع�شر الفا�صلة بني
تع���داد  2001و 2010نتيج���ة للجه���ود الرتبو ّية املبذولة ،حي���ث ح ّققت مملكة البحرين اله���دف املطلوب� ،إذ حت ّقق
حت�سني بن�سبة ( )50٪يف م�ستويات القرائ ّية لدى الكبار كما يب ّينه اجلدول الآتي:
جدول رقم( :)19التغيرّ يف م�ستوى انت�شار الأم ّية بني البحرينيينّ ()2010-1981
ال�سنة

عدد الأميني
(� 15سنة ف�أكرث)
املجموع
�إناث
ذكور

ن�سبة الأم ّية
(� 15سنة ف�أكرث) ()٪
املجموع
�إناث
ذكور

1981

17709

33486

51195

25.2

48.1

36.6

1991

12707

27438

40145

13.3

28.7

21.0

2001

9684

21885

31569

7.5

17.0

12.3

2010

6259

17993

24252

3.2

9.3

6.3

امل�صدر :مملكة البحرين :اجلهاز املركزي للمعلومات� ،إدارة الإح�صاء.

كم���ا حقق���ت مملكة البحرين �أعلى معدالت القرائ ّية يف تعداد ( )2010نتيج���ة لتطبيق قانون �إلزام ّية التعليم،
�إذ انخف����ض مع���دل الأم ّية من ( )٪36.6عام � 1981إلى ( )٪6.3يف الع���ام  ،2010ويدل هذا التح�سن على فاعلية
االبتدائي ،وبرامج حمو �أم ّي���ة الكبار والتعليم امل�ستمر ،مما مي ّكن ن�سب���ة مرتفعة من ال�سكان من اكت�ساب
التعلي���م
ّ
القدرة على ا�ستخدام الكلمة املكتوبة و�إجراء العمليات احل�سابية الالزمة يف حياتهم اليومية.
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 .6برامج دعم جودة التّعليم
امللكي رقم ( ،)32واملعدّل
�أن�شئت هيئة �ضمان جودة التّعليم والتدريب ر�سميـًّا يف عام  2008على �أ�سا�س املر�سوم ّ
امللكي رقم ( )6ل�سنة  ،2009وهي هيئة وطن ّية م�ستق ّلة ،ي�شرف عليها جمل�س الوزراء ،و�أهدافها هي:
باملر�سوم ّ
1 - 1و�ض���ع امل�ؤ�ش���رات والعمل ّي���ات والآل ّيات واملب���ادئ التوجيه ّي���ة لقيا�س ومراجعة ج���ودة �أداء م�ؤ�س�س���ات التعليم
والتدريب.
2 - 2و�ض���ع وتنفيذ االمتحان���ات الوطن ّية لتقييم م�ستويات الأداء للمراحل الأ�سا�س ّي���ة من مراحل التعليم االبتدائي
والثانوي.
واملتو�سط (الإعدادي)
ّ
3 - 3مراجعة جودة �أداء م�ؤ�س�سات التّعليم والتدريب يف �ضوء امل�ؤ�شرات التوجيه ّية التي و�ضعتها الهيئة.
4 - 4الت�أكي���د على ال�شفاف ّية وامل�ساءلة من خالل ن�شر تقارير ع���ن الو�ضع العام لنظام التّعليم والتدريب يف اململكة
و�أداء ونتائج امل�ؤ�س�سات التعليم ّية.
�سنوي يحتوي على عر�ض الهيئ���ة لنظام التعليم يف مملكة البحري���ن ،وحتديد جماالت الق ّوة
�5 - 5إ�ص���دار تقري���ر ّ
واملجاالت التي حتتاج �إلى حت�سني.
6 - 6مراجع���ة وحتدي���ث امل� ّؤ�شرات واملعايري جنب ًا �إلى جنب مع ا�ستعرا�ض وتقيي���م الآل ّيات ملواكبة التط ّور يف جمال
التعليم والتدريب مبا يتما�شى مع املعايري الدول ّية ،ومبا يتوافق مع متط ّلبات اململكة.
7 - 7التعاون مع وكاالت �ضمان اجلودة الأخرى يف املنطقة وعلى ال�صعيد الدو ّ
يل ،من �أجل ت�سهيل عمل ّيات �ضمان
اجلودة وتبادل املعلومات.
وتق���وم وح���دة االمتحانات الوطن ّي���ة ( )NEUالتابعة لهيئة �ضمان ج���ودة التعليم والتدري���ب ب�إجراء امتحانات
والثانوي يف امل���واد الأ�سا�س ّية كالريا�ض ّيات ،والعلوم،
االبتدائي
وطن ّي���ة م�ستق ّلة يف ال�صف���وف الأ�سا�س ّية من التعليم
ّ
ّ
وا ّللغ���ة العرب ّي���ة ،والإجنليز ّية .وقد �أجريت االمتحانات الوطن ّية لل�صفوف الثالث وال�ساد�س مثال يف جميع املدار�س
االبتدائ ّي���ة والإعدادي���ة (املتو�سطة) احلكوم ّية يف مايو  2009للمرة الأول���ى ،و�شارك قرابة ( )21000طالب فيها،
وق���د كان���ت االمتحانات يف اللغ���ة العربية والريا�ضيات لل�صف الثال���ث ،ويف ا ّللغة العرب ّي���ة ،والريا�ض ّيات ،والعلوم،
وا ّللغ���ة الإجنليز ّية لل�ص���ف ال�ساد�سّ ،
وغطت املو�ضوعات املنهج كله� .أ ّما يف الع���ام  ،2010فقد �شارك �أي�ضا قرابة
( )32000طالب من ال�صف التا�سع.
وق���د حققت ال���وزارة خالل املرحلة املمتدة م���ن  2005حتى  2014العديد من املنج���زات ،وبنا ًء على تو�صيات
زي���ارات املراجع���ة للهيئ���ة الوطن ّية للم�ؤه�ل�ات وجودة التعلي���م والتدريب ،يظه���ر �أنّ برنامج حت�س�ي�ن �أداء التعليم
يف مملك���ة البحري���ن ح ّقق تقدم ًا كب�ي�ر ًا على مدار الأعوام ال�ست���ة املا�ضية ،بد ًءا من الع���ام الدرا�سي  2008وحتى
���ي  2014وفق الأهداف العام���ة التي و�ضعتها وزارة الرتبي���ة والتعليم والتي تعم���ل على حت�سني �أداء
الع���ام الدرا�س ّ
املدار�س ،وفق نتائج مراجعة الأداء واالمتحانات الوطن ّية من قبل الهيئة الوطن ّية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم
والتدري���ب ،والتنمي���ة املهن ّية امل�ستدام���ة للقادة واملعلمني وموظفي ال���وزارة ،وتطوي���ر �إدارة �أداء الأفراد من خالل
تطبي���ق نظام( ،)PMSوتطوي ��ر القيادات الرتبو ّية واملدر�س ّية ،و�أنظم ��ة �إدارة ال�سلوك وان�ضباط الطالب ،وتطوير
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منهجيات عمل الإدارات التعليمية لدعم �أداء املدار�س والتي انبثقت من خاللها الأهداف اخلا�صة التي تر ّكز على
تطوير برامج التنمية املهنية وفق احتياجاتهم املهنية ،والتطبيق الكامل لنظام �إدارة الأداء وت�أ�صيل ثقافة التقييم
الذاتي داخل امل�ؤ�س�سات التعليم ّية.
إداري يتولى تقومي
واهتمام���ا بعمل ّية التقييم امل�ستمر ،قامت الوزارة ب�إن�شاء مركز للقيا�س والتقومي ،وهو جهاز � ّ
�أن�شط���ة وبرامج وم�شاريع الوزارة بكل جوانبها :الإدار ّي���ة والرتبو ّية والتعليم ّية ،فيتابع مدخالتها وعمل ّياتها ،ويق ّوم
خمرجاته���ا وم�ستويات الأداء فيه���ا ،وي�ش ّكل املركز مفتاحا �أ�سا�سيـًّا لتقييم ج���ودة العمل الرتبوي وخمرجاته ورفع
فاعليته و�أداء املعلمني والهيئات الإدار ّية.
وتفيد �أدلة كثرية من اال�ستعرا�ضات املدر�س ّية واالمتحانات الوطن ّية �أن �أداء طالب املدار�س االبتدائ ّية يف ا ّللغة
�أ�ضع���ف ما يكون يف الكتابة ،يف ح�ي�ن �أن مهاراتهم يف اال�ستماع والقراءة تظهر ب�شكل �أف�ضل .وهذا ينطبق على ك ّل
م���ن ا ّللغات العرب ّية والإجنليز ّي���ة .وتبينّ اال�ستعرا�ضات املدر�س ّية يف االجتاه الع���ام �أنّ التق ّدم حا�صل بدرجة �أعلى
يف ال�ص���ف الثال���ث منه يف ال�صف ال�ساد�س .ويظهر ذلك يف نتائج الريا�ض ّيات يف االمتحانات الوطن ّية ،حيث يوجد
�أي�ض��� ًا انخفا�ض يف الأداء الكل���ي من ال�صف الثالث �إلى ال�صف ال�ساد�س .بينما ال ينطب���ق هذا على ا ّللغة العرب ّية.
�إذ يظهر من اال�ستعرا�ضات املدر�سية املبالغة يف الرتكيز على ا�سرتجاع املعلومات يف عمل ّية التعليم والتع ّلم ،وعدم
وجود فر�ص كافية لتنمية مهارات التفكري.
وت�ش�ي�ر نتائ���ج اال�ستعرا�ضات املدر�سية �أي�ضا �إل���ى تف ّوق الإناث على الذكور .وهذا م���ا ت�ؤكده نتائج االمتحانات
الوطن ّي���ة يف جمي���ع املواد يف ال�صف الثالث (الريا�ض ّي���ات وا ّللغة العرب ّية) وال�صف ال�ساد����س (الريا�ض ّيات ،وا ّللغة
العرب ّي���ة ،وا ّللغة الإجنليز ّي���ة ،والعلوم) ،والفجوة بني اجلن�سني تبلغ ذروتها يف ا ّللغ���ة العرب ّية يف ال�صف ال�ساد�س ،
وتتو�سع �أي�ض ًا من ال�صف الثالث �إلى ال�صف ال�ساد�س.
�شكل رقم( :)10قدرة الطالب يف حل �أ�سئلة االمتحان الوطن ّية للعامني الدرا�س ّيني  2010/2009يف مملكة البحرين
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وعل���ى العموم ،احتفظ���ت ن�سبة االنتقال من املرحل���ة االبتدائ ّية �إل���ى الإعداد ّية (املتو�سطة) ،وم���ن الإعداد ّية
(املتو�سط���ة) �إل���ى الثانو ّية مب�ستواها العايل كما يبينّ اجلدول الآتي ،مما ّ
يدل على امل�ستوى الذي و�صل �إليه التعليم
االبتدائي
مبملك���ة البحري���ن ،وا�ستيعاب اجلميع يف كافة املراحل التي ينتقلون �إليها ،فق���د كانت ن�سبة االنتقال من
ّ
الدرا�سي .2013/2012
إعدادي (املتو�سط) يف العام  )٪96.2( 2002/2001وو�صلت �إلى ( )٪99يف العام
�إلى ال
ّ
ّ
الثانوي ،حيث ارتفع���ت الن�سبة من ( )٪88.5يف
وكذل���ك احل���ال بالن�سبة لالنتقال من الإع���دادي (املتو�سط) �إلى
ّ
الدرا�سي .2013/2012
الدرا�سي � 2002/2001إلى ( )٪97.2يف العام
العام
ّ
ّ
جدول رقم( :)20ن�سبة االنتقال �إلى مرحلتي التعليم الإعدادي (املتو�سط) والتعليم الثانوي ()٪يف مملكة البحرين
العام الدرا�سي

2002/2001

2013/2012

البيانات
املجموع
الذكور
الإناث
املجموع
الذكور
الإناث

من االبتدائي
�إلى الإعدادي
(املتو�سط)
96.2
94.3
98.2
99.0
98.4
99.6

من الإعدادي
م�ؤ�شر تعادل اجلن�سني
(املتو�سط) �إلى من االبتدائي �إلى
من الإعدادي
الثانوي
الإعدادي (املتو�سط) (املتو�سط) �إلى الثانوي
1.15
1.04
88.5
82.2
94.4
1.03
1.01
97.2
95.8
98.5

امل�صدر :ق�سم الإح�صاء الرتبوي ،وزارة الرتبية والتعليم ،مملكة البحرين .

�إنّ ال ّنظ���ر يف مدخ�ل�ات العمل ّية التعليم ّية وممار�ساته���ا وخمرجاتها جزء ال يتجز�أ من �ضم���ان جودة التعليم،
���ي التّعليم والتع ّلم ،و�أداء خمرج���ات هاتني العمليتني،
وت�أت���ي االمتحانات الوطن ّي���ة بو�صفها
ً
ت�شخي�صا لأداء عمليت ّ
ويالح���ظ �أن���ه عند تقييم م�ستويات �إجناز الط�ل�اب ،ت�أخذ فرق املراجعة اخلارج ّية للمدار����س يف االعتبار م�ستوى
�أداء الطالب يف االمتحانات اخلارج ّية كاالمتحانات الوطن ّية التي تجُ ْ ريها �إدارة االمتحانات الوطن ّية التابعة للهيئة
الوطن ّي���ة للم�ؤهالت و�ضمان ج���ودة التّعليم والتدريب ،وكذلك م�ستوى �أدائهم يف امتحانات وزارة الرتبية والتعليم،
واالمتحان���ات التي ّ
تنظمها املدر�سة ،بل الأهم ،م�ستويات الإجن���از والتق ّدم التي يح ّققها الطالب يف الدرو�س التي
تتم مالحظتها ،وتدقيق �أعمال الطالب مبرور الوقت من قبل فرق املراجعة.
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تطور التعليم في الجمهورية اليمنية
التعليمي
املبادئ والأهداف العامة للنّظام
ّ

ت�سته���دف الر�ؤية اال�سرتاتيجية خالل اخلم�س والع�شرين �سن���ة ( )2025-2000حت�سني م�ستوى التنمية الب�شرية،
لت�صب���ح اجلمهوري���ة اليمني���ة �ضمن ال���دول متو�سطة التنمي���ة الب�شرية ،ومبا يرف���ع م�ستوى معي�شة املجتم���ع و�أفراده،
وي�ضم���ن حياة كرمية لهم ولأف���راد �أ�سرهم .ويتطلب حتقيق ذلك الهدف حت�سني الأو�ض���اع الدميوقراطية وال�صحية،
وحم���و الأمي���ة ،وزيادة االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي وخ�صو�ص ًا بني الإناث ،بالإ�ضافة �إلى زيادة متو�سط دخل الفرد �إلى
م�ستوي���ات الدخ���ول املتو�سطة ،والذي يقرتن بتنويع م�صادر الناجت املحلي ب���د ًال من االعتماد �شبه الكلي على ا�ستخراج
النفط والغاز الطبيعي ،وذلك من خالل حتديد م�صادر النمو والقطاعات الواعدة ،و�إيجاد فر�ص عمل وحتقيق دفعة
قوي���ة يف ال�ص���ادرات .وعلى ذلك ف�إن ر�ؤي���ة اجلمهورية اليمني���ة اال�سرتاتيجية  2025تركز عل���ى « انتقال اجلمهورية
اليمنية �إلى جمموعة الدول متو�سطة التنمية الب�شرية بتنوع اقت�صادي ،وتطور اجتماعي ومعريف وثقايف و�سيا�سي».
وحتدد الر�ؤية اال�سرتاتيج ّية توجهات و�أهداف يف جمال التعليم على النحو الآتي:
1 - 1حماربة الأمية لتنخف�ض �إلى �أقل من ( )٪10بحلول العام .2025
2 - 2حتقيق التعليم للجميع ،وتعميم و�ضمان تعليم الفتاة ،وبخا�صة يف الريف ،وتقلي�ص الفارق بني البنني والبنات،
م���ن خ�ل�ال تطبيق مبد�أ �إلزامي���ة التعليم الأ�سا�سي والتوعي���ة ب�أهمية تعليم الفتاة ،ورف���ع الطاقة اال�ستيعابية
ملدار�س البنات واحلد من الفاقد.
�3 - 3إدخال حتول جذري يف �أنظمة التعليم من حيث الهيكل واملنهج ،لي�صبح قاد ًرا على مواكبة التطورات العلمية
والتقنية واحتياجات التنمية.
ويف �ضوء الر�ؤية اال�سرتاتيجية لليمن ّ 2025مت تطوير عدد من اال�سرتاتيجيات القطاعية ،وهي على النحو الآتي:
اال�سرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأ�سا�سي� :أقرت احلكومة اال�سرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم
���ي ،لي�صبح قادر ًا على
الأ�سا�س���ي يف ماي���و من عام  ،2003التي تهدف �إلى «�إ�ص�ل�اح وتطوير نظام التعليم الأ�سا�س ّ
�أن يوف���ر فر�ص التعلي���م الأ�سا�سي بالت�ساوي وبجودة ونوعية عالية لكل طفل مين���ي من عمر (�)14-6سنة ،وتطمح
اال�سرتاتيجية يف اجلانب الكمي �إلى توفري التعليم الأ�سا�سي لـ ( )٪95من �أطفال اجلمهورية اليمنية يف عمر (-6
� )14سنة ،وتقلي�ص الفجوة بني الذكور والإناث واحل�ضر والريف بحلول عام .2015
اال�س�تراتيجية الوطنية ملحو الأمي��ة وتعليم الكبار� :أقرت احلكوم���ة اال�سرتاتيجية الوطنية ملحو الأمية
وتعلي���م الكب���ار يف العام ( ،)1998التي مت���ت مراجعتها وتفعيلها يف عام  ،2009وت�سته���دف حمو �أمية ال�سكان يف
الفئ���ة العمرية من (� )45-10سنة� ،إ�ضافة �إل���ى الأميني اجلدد ،واملتو ّقع تراكمهم خالل فرتة تنفيذ اال�سرتاتيجية
من املت�سربني من مراكز حمو الأمية واملرتدين �إليها ،واملت�سربني من التعليم الأ�سا�سي.
اال�س�تراتيجية الوطني��ة لتطوير التعلي��م الثانوي العام (للأعوام م���ن � :)2015 – 2007أقرت حكومة
اجلمهوري���ة اليمني���ة اال�سرتاتيجي���ة الوطني���ة لتطوير التعلي���م الثانوي الع���ام يف يوليو من ع���ام ( .)2007وت�سعى
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ا�سرتاتيجية التعليم الثانوي �إلى متكني اجلمهورية اليمنية من امتالك تعليم ثانوي عام يت�سم بالعدالة وامل�ساواة يف
توفري الفر�ص التعليمية ،واجلودة يف النوعية ،والتنوع يف التخ�ص�صات ،ومبا ميكن اخلريجني من موا�صلة تعليمهم
العايل بكفاءة �أو االنخراط يف احلياة العملية .لهذا ف�إن اال�سرتاتيجية تهدف �إلى توفري فر�ص التعليم الثانوي العام
خلريجي التعليم الأ�سا�سي ومبا يحقق العدالة وامل�ساواة يف االلتحاق واجلودة يف النوعية ،والتنوع يف التخ�ص�صات،
والكفاءة يف املخرجات ،والو�صول �إلى معدل للتخرج يقدر بـ ( )٪56بحلول عام .2015
اال�س�تراتيجية الوطني��ة لتطوير الطفول��ة املبكرة (للأعوام م���ن  :)2015-2011نتيجة لتعدد اجلهات
ذات ال�صل���ة بالطفولة املبكرة فق���د مت البدء بالإعداد لتطوير اال�سرتاتيجية الوطني���ة للطفولة املبكرة حتت مظلة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة يف عام  ،2009ومت اعتمادها من قبل حكومة اجلمهورية اليمنية يف عام .2011
وحت���ددت الر�ؤية ال�سرتاتيجي���ة الطفولة املبكرة يف توفري بيئة �آمنة وداعمة ت�ضمن من���و �أطفال اجلمهورية اليمنية
للفئة العمرية من(� 8-1سنوات) منو ًا �شام ًال ومتكام ًال ومتواز ًّيا .وحتددت الر�ؤية يف «حتقيق النمو ال�شامل املتكامل
واملت���وازن جلميع �أطفال اجلمهورية اليمنية يف الفئة العمرية م���ن(� 8-1سنوات) ،وتلبية احتياجاتهم املتنوعة من
خالل تقدمي اخلدمات املختلفة ب�شكل متميز يعك�س ثقافة وهوية املجتمع اليمني.
اال�س�تراتيجية الوطنية لتطوير التعليـم الفني والتدريب املهني :تتطلع اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم
الفني والتدريب املهني �إلى حتقيق توازن بني كل من التعليم الثانوي واجلامعي من جهة ،والتعليم الفني والتدريب
املهني من جهة �أخرى ،واالرتقاء بربامج ومناهج التعليم الفني والتدريب املهني ،وحت�سني فاعليتها ورفع كفاءتها.
وتتوخ���ى اال�سرتاتيجية حتقي���ق توازن ن�سبي بني التعليم الثانوي العام من جهة والتعليم الفني والتدريب املهني من
جهة �أخرى من خالل رفع الطاقة اال�ستيعابية للتعليم الفني والتدريب املهني �إلى  ٪7من جمموع امللتحقني بالتعليم
الثان���وي يف ع���ام  ،2010وكذلك التو�سع الأفقي والر�أ�س���ي يف التعليم الفني والتدريب املهن���ي ،وزيادة عدد املراكز
واملعاهد وكليات املجتمع �إلى ( )145م�ؤ�س�سة يف عام .2010
اال�س�تراتيجية الوطنية للتعليم العايل :ت�ستهدف الإ�سرتاتيجي���ة الوطنية للتعليم العايل (�« )2006إيجاد
نظام للتعليم العايل يت�سم باجلودة وامل�شاركة الوا�سعة ،وامل�سارات املتعددة ر�أ�سيـًّا و�أفقيـًّا ،ومبا يكفل التنوع ،ويتميز
بالفعالي���ة والكف���اءة ويقدم الربامج النوعية ،ويحقق اجلودة يف التعليم والتعل���م والبحث ،وخدمة املجتمع ويح�سن
م���ن نوعية احلي���اة .وتطمح ذات الإ�سرتاتيجية �إل���ى تو�سيع دائرة قبول الطالب يف اجلامع���ات وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل من الفئة العمرية من (� 23-19سنة) �إلى معدل  ٪35بحلول عام .2025

التعليمي
�إدارة النظام
ّ

يتكون النظام التعليمي من ثالثة م�ستويات ت�شرف عليه وزارة الرتبية والتعليم ،ومكاتب الرتبية والتعليم باملحافظات
ومكات����ب الرتبية والتعليم باملديريات .وزارة الرتبي����ة والتعليم هي امل�س�ؤولة عن �إدارة نظام التعليم على امل�ستوى املركزي
وع����ن تنفيذ �سيا�س����ة التعليم احلكومية� .أ ّما مكاتب الرتبية باملحافظات فتعك�س هيكل الإدارة املركزية ،وهي م�س�ؤولة عن
الإ�ش����راف على التعليم يف كل املحافظات البالغ عدده����ا ( )22حمافظة يف عموم اجلمهورية اليمنية .يوجه املدير العام
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للرتبية والتعليم جميع املكاتب باملحافظات واملحليات التي ت�شرف بدورها على امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�ضعة ل�سلطاتها.
ويت���درج ال�سلم التعليمي من ت�سع �سنوات تعلي���م �أ�سا�سي ،وثالث �سنوات تعليم ثانوي .يختار الطالب يف التعليم
والفني ،فقد �أن�شئت
الثانوي الدرا�سة يف الق�سم الأدبي �أو الق�سم العلمي ابتدا ًء من ال�سنة الثانية� .أما التعليم املهني
ّ
له وزارة م�ستقلة هي وزارة التعليم الفني والتدريب املهني.
والتعلي���م ما قبل االبتدائي اختياري وموجه للأطفال م���ن �سن ثالث �إلى �ست �سنوات ،وهناك ثالثة م�ستويات:
أ�سا�سي
الأول للأطف���ال من(� 4-3سنوات) ،والثاينمن (� 5-4سنوات) والثالث من (� 6-5سنوات)� .أما التعليم ال ّ
فهو �إلزامي وجماين ،ويدوم ت�سع �سنوات .ويعترب �سن القبول العادي هو �ست �سنوات.
يقب���ل بالتعلي���م الثانوي الطالب الذين ح�صل���وا بنجاح على �شهادة التعليم الأ�سا�س���ي ،ومدة الدرا�سة به ثالث
�سنوات .ووفقا للنتائج بال�سنة الأولى ،يوجه الطالب يف ال�سنة الثانية للم�سار العلمي �أو الأدبي ،كما ميكن للطالب
كذل���ك موا�صل���ة التعليم الثان���وي التقني واملهني الذي يدوم م���ن (� 3-2سنوات) ،للح�صول عل���ى ما يعادل �شهادة
الثانوية العامة .وتبد�أ ال�سنة الدرا�سية ر�سميـًّا يف �أواخر �أغ�سط�س �أو �أوائل �سبتمرب وتنتهي يف منت�صف �شهر يونيو.
ويدوم العام الدرا�سي �ستة وثالثني �أ�سبوعـًا يف املجموع ،بواقع (� )18أ�سبوعا لكل ف�صل.

�أهم الإجنازات الكمية والنوع ّية:

�شهد نظام التعليم والتدريب ،بعد مرور �أربعني �سنة على ن�ش�أته ،تطور ًا ملحوظ ًا من الناحتني الكمية والنوعية.
فقد ارتفع عدد الطالب ،وانت�شرت امل�ؤ�س�سات التعليمية على م�ستوى البالد ،وتوافرت الفر�ص التعليمية والتدريبية
بعد التعليم الأ�سا�سي �سواء يف التعليم العام �أم العايل واجلامعي� ،أو التدريب الفني واملهني .كما �أن الدولة حر�صت
عل���ى توف�ي�ر املدخ�ل�ات ال�ضرورية ،لت�شغي���ل وت�سيري امل�ؤ�س�س���ات التعليمية من معلم�ي�ن ،و�إدارة تعليمي���ة مدر�سية،
وجتهي���زات و�أث���اث ،وو�سائل تعلمية وتعليمية .كما تناولت اجلهود ت�أ�سي�س برامج ملحو الأمية وتعليم الكبار والتعليم
غري النظامي� ،سعيـًّا وراء هدف الق�ضاء على الأمية ،وتوفري فر�ص التدريب الأ�سا�سي لكبار ال�سن.
�إن جه���ود اجلمهوري���ة اليمنية ،لتوف�ي�ر الفر�ص التعليمي���ة ،مل تقت�صر على ال�صغار وال�شب���اب ،بل امتدت تلك
اجله���ود لتوفري فر����ص التعليم والتدريب لكبار ال�سن ،حيث توجه االهتمام نح���و ت�أ�سي�س برامج ملحو الأمية وتعليم
الكب���ار والتدريب الأ�سا�س���ي ،وذلك لإتاحة فر�ص التعليم والتدريب لل�سكان الذي���ن مل يتمكنوا من االلتحاق بنظام
التعليم والتدريب النظامي �أو ت�سربوا منه.

االبتدائي
 .1.3.3.1تط ّور التعليم قبل
ّ
ت�شمل الأهداف الرئي�سة للتعليم ما قبل االبتدائي ما ي�أتي:
تنمي���ة القيم الروحي���ة والدينية والإن�سانية وحب الوطن يف الأطفال ،وكذلك تربيتهم على الت�سامح واالحرتام،
وتطوير مهاراتهم اللغوية واليدو ّية.
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أهم الإ�صالحات التي ّمتت يف �إطار ريا�ض الأطفال خالل الفرتة املا�ضية هي:
و� ّ
 .1يف ع���ام � 2002ص���در القان���ون رقم ( )45ب�ش����أن حقوق الطفل الذي ا�شتمل على (احلق���وق ال�شرعية للطفل،
واحلقوق املدني���ة ،واحلق يف الرعاية ال�صحية ،واحلقوق التعليمية والثقافي���ة ،والرعاية االجتماعية ،ورعاية
املر�أة احلامل واملر�ضعة ،وحماية ورعاية الأطفال من املخاطر واال�ستغالل � ...إلخ).
 .2و�ضع اخلطط ال�سنوية لريا�ض الأطفال ودجمها يف �إطار اخلطة ال�سنوية للوزارة.
 .3و�ضع �أدلة ريا�ض الأطفال ومناق�شتها وتنقيحها.
 .4الإعداد مل�شروع الالئحة التنظيمية لريا�ض الأطفال.
 .5و�ضع ر�ؤية وا�ضحة وخطط لرفع م�ستوى الوعي ب�أهمية ريا�ض الأطفال ،وتنفيذ جزء من هذه اخلطط حتى الآن.
 .6دمج قاعدة بيانات ريا�ض الأطفال يف �إطار قاعدة نظام املعلومات الرتبوي املوحد لوزارة الرتبية والتعليم.
� .7إعداد الدليل التوجيهي اخلا�ص بالزيارات امليدانية ،لتقييم �سري �أداء العملية التعليمية والرتبوية يف ريا�ض الأطفال.
� .8إن�ش���اء مرك���ز تنمية الطفولة املبكرة بالتعاون والتن�سيق مع مكتب اليون�سكو بالقاهرة ومنظمة اخلليج العربي
الأجفند ،مبوجب قرار وزير الرتبية والتعليم رقم ( )133ل�سنة  .2009وقد حددت مهام املركز بتقدمي منوذج
مق�ت�رح مل���ا ينبغي �أن تكون عليه مرحل���ة الطفولة املكربة ،من حي���ث التو�سع فيها ،ورفع كف���اءة �أداء العاملني
به���ا ،وت�شخي����ص الو�ضع الراهن لواقع مرحل���ة الطفولة املبكرة ،وحتديد ال�صعوب���ات واملعوقات التي واجهت
العامل�ي�ن يف ه���ذه املرحلة ،ويقوم بو�ضع وتنفيذ اخلطط والربامج الرتبوي���ة والتعليمية للنهو�ض بهذه املرحلة
وبناء قدرات العاملني �إداريـًّا وميدانيـًّا وفنيـًّا.
 .9ا�ستح���داث مرك���ز تنمية الطفولة املبكرة ،مبوجب قرار دول���ة رئي�س الوزراء رقم ( )527ل�سنة  ،2010وتعيني
مدير عام للمركز ،و ّمت �إعداد الالئحة التنظيمية للمركز.
� .10إع���داد الأدلة واملناه���ج الرتبوية والتعليمية اخلا�صة مبرحلة الطفولة املبك���رة ،والتي متت مراجعتها من قبل
اخل�ب�راء يف مكت���ب اليون�سك���و بالقاهرة ،مب���ا يتنا�سب مع الط���رق والو�سائل احلديثة واملتط���ورة يف ممار�سة
وتطبيق الأن�شطة الرتبوية والتعليمية مبرحلة الطفولة املبكرة.
 .11ا�ستكم���ال �إع���داد اال�سرتاتيجي���ة الوطني���ة لتنمية الطفولة املبك���رة خلم�س �سنوات من ع���ام،2015 – 2011
التي ت�ستهدف الفئة من �سن (� )8-0سنوات ،و�إمتام مراجعة اال�سرتاتيجية من قبل خرباء مبكتب اليون�سكو
بالقاهرة ،واعتماد اال�سرتاتيجية من قبل حكومة اجلمهورية اليمنية يف عام .2011
�سع���ت حكوم���ة اجلمهورية اليمني���ة �إلى العناية بريا�ض الأطف���ال كون هذه املرحلة ت�ساع���د على حت�سني كفاءة
التعليم الأ�سا�سي ،ومن خالل البيانات وامل�ؤ�شرات الرتبوية للأعوام من � 2013/2012-2002/2001شهد التعليم
يف الطفول���ة املبك���رة تط���ور ًا ملمو�س ًا ،فقد �أرتفع ع���دد الأطفال امللتحق�ي�ن بالريا�ض م���ن (� )12505أطفال منهم
( )5917طفلة خالل العام  ،2002/2001لي�صل �إلى ( )29459طف ًال وطفلة ،منهم ( )13493طفلة خالل العام
الدرا�سي � ،2013/2012أي بن�سبة زيادة �إجمالية بلغت نحو (.)٪136
73

جدول رقم( :)21م�ؤ�شرات الطفولة املب ّكرة بني عامي  2002/2001و 2013/2012يف اجلمهوية اليمنية
امل�ؤ�شر

امل�ؤ�شر �سنة الأ�سا�س 2002/2001

معدل القيد الإجمايل
ن�سبة امللتحقني بالتعليم اخلا�ص
ن�سبة املربني املدربني
مرب
عدد الأطفال لك ّل ٍّ

امل�ؤ�شر املحقق حتى 2013/2012

ذكور

�إناث

متو�سط

ذ

�إ

م

0.55

0.53

0.54

0.64

0.59

0.68

46.3

44.1

45.3

47.7

44.3

46.1

100

100

100

100

100

100

14.1

13.8

امل�صدر :الإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط ،وزارة الرتبية والتعليم� ،صنعاء( .فريق بيانات التقرير الوطني للتعليم للجميع) اجلمهوية اليمنية.

ويتبينّ من اجلدول ال�سابق الأمور الآتية:
1 - 1التو�س���ع يف الطفولة املبكرة حمدود ،ومقت�صر بالدرجة الأ�سا�س ّية على املناطق احل�ضرية واملدن الرئي�سية يف
اجلمهوري���ة .لذا لوحظ حمدودية حتقيق هذا الهدف ،حي���ث بقيت معدالت االلتحاق م�ستقرة على ما يقارب
( )٪0.54عام  2001/2000و ( )٪0.68عام .2013 /2012
2 - 2ت�ص���ل ن�سب���ة الأطفال امللتحقني بالتعليم اخلا�ص ( )٪46.1يف ع���ام  ،2013/2012بينما كانت ( )٪45.3يف
عام .2002/2001
3 - 3جميع العاملني يف الطفولة املب ّكرة ح�صلوا على تدريب قبل اخلدمة.

 .2.3.3.1تط ّور التعليم الأ�سا�سي
تن�ص املادة ( )18من قانون التعليم العام رقم ( )45على الأهداف الرئي�سية للتعليم الأ�سا�سي كما يلي:
1 - 1املعرف���ة الواعية باملبادئ وال�شعائر والأح���كام الإ�سالمية ،وتتمثل يف التعامل وال�سل���وك و�إجادة اللغة العربية
ومعرف���ة احلقائ���ق الأ�سا�سية والوقائع التاريخي���ة املتعلقة بح�ض���ارة وتاريخ ال�شعب اليمن���ي كجزء من تاريخ
احل�ضارة العربية والإ�سالمية وتاريخ الإن�سان بوجه عام.
2 - 2ح���ب الوطن واالعتزاز به وحب الأ�سرة واملجتمع واال�ستع���داد الكامل لتحمل امل�س�ؤوليات املرتتبة على الطالب
جتاه وطنه و�أ�سرته واملجتمع.
3 - 3التعرف والإدراك حلقائق البيئة الطبيعية واجلغرافية لليمن والوطن العربي الكبري والعامل.
4 - 4معرفة املهارات الأ�سا�سية للغة الأجنبية التي يدر�سها الطالب.
5 - 5معرف���ة و�إتقان التعام���ل مع الأنظمة العددي���ة والعمليات الريا�ضي���ة الأ�سا�سية والأ�ش���كال الهند�سية والقدرة
عل���ى ا�ستيعاب احلقائ���ق واملعلومات العلمية و�أ�س�سها التجريبية ،وا�ستخدامه���ا يف تف�سري الظواهر الطبيعية،
وامتالك القدرة على �أداء بع�ض املهارات احلرفية ،واحرتام العمل اليدوي.
6 - 6احلر�ص على �سالمة البيئة ونظافتها وجمالها وحماية املوارد الطبيعية والتذوق للفنون املختلفة والوعي مبدى
�أهمية اللياقة البدنية وال�صحة والعناية مبمار�سة الن�شاطات الأدبية والفكرية والفنية والبدنية.
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وتنت�ش���ر مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف جمي���ع املحافظات ،غري �أنّ معظمها يعمل بنظام الدوام املتعدد :الفتيات
يف ال�صباح ،والأوالد بعد الظهر ،ويف امل�ساء للكبار.
وقد �أولت حكومة اجلمهورية اليمنية اهتمام ًا كبري ًا للتعليم الأ�سا�سي ،وقامت با�ستثمار كثري من املوارد املحل ّية
واخلارجية لأغرا�ض تطوير املناهج والتدريب ،كما قامت بتخ�صي�ص املوارد املالية والب�شرية ل�ضمان توفري الأدوات
ال�ضروري���ة للو�ص���ول �إلى تعليم �أ�سا�سي ذي جودة ،كما �إنّ اجلهود املبذولة لتحقيق هدف تعليم جماين و�إلزامي قد
جت�سد يف زيادة �إجمايل و�صايف معدالت التحاق الطالب يف التعليم الأ�سا�سي .ويف هذا الإطار ،مت حتقيق معدالت
عالية يف االلتحاق ال�صايف والإجمايل ،كما يت�ضح من اجلدول الآتي:
جدول رقم( :)22تط ّور ن�سب القبول وااللتحاق بني الأعوام  2002/2001و  2013/2012يف اجلمهوية اليمنية
امل�ؤ�شر

2002/2000

2013/2012

2006/2005

ذكور

�إناث

متو�سط

ذكور

�إناث

متو�سط

ذكور

�إناث

متو�سط

معدل القبول الإجمايل

106.4

83.7

95.4

119.3

104.3

112.0

130.4

118.4

124.6

معدل القبول ال�صايف

55.5

42.9

49.4

47.3

40.0

43.8

56.9

50.3

53.6

معدل االلتحاق الإجمايل

79.6

49

64.7

85.8

62.8

74.7

98.8

80.3

89.8

معدل االلتحاق ال�صايف

76.6

46.7

62.3

75.1

57.6

66.7

91.5

75.3

83.6

امل�صدر :الإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط ،وزارة الرتبية والتعليم� ،صنعاء( .فريق بيانات التقرير الوطني للتعليم للجميع) اجلمهوية اليمنية.

ويتبينّ من اجلدول ال�سابق �أ ّنه و على الرغم من �أنّ معدل االلتحاق ال�صايف ( )٪95امل�ستهدف من اال�سرتاتيجية
الوطني���ة لتطوير التعليم الأ�سا�سي حتى عام  2015مل يتحقق� ،إال �أنه �سجل تقدما ب�أكرث من  21نقطة مئو ّية لي�صل
ع���ام � 2013/2012إل���ى ( )٪83.6باملقارنة م���ع العام  .2001/2000وعند اجراء املراجع���ة ال�سنوية ملا حتقق من
�أه���داف ا�سرتاتيجي���ة التعلي���م الأ�سا�سي حت���ى عام � ،2010أدرك���ت وزارة الرتبي���ة والتعليم �أنّ اله���دف املح ّدد يف
ا�سرتاتيجي���ة التعلي���م الأ�سا�سي طموح وال ميك���ن حتقيقه حتى عام  ،2015لذا عدلت من ه���ذا الهدف من اخلطة
�صاف (.)٪90
متو�سطة املدى  ،2015-2013لي�صبح الهدف اجلديد هو حتقيق معدل التحاق ٍ
�أ ّما معدل القبول الإجمايل فقد جتاوز ( )٪100من الفئة العمرية �ست �سنوات من ال�سكان من ،2013/2012
ويع���ود ﺫل���ك �إلى وجود كثري من املقبول�ي�ن يف ال�ص���ف الأول الأ�سا�سي ممن هم �أكرب من �س���ت �سنوات يف املناطق
الريفي���ة ،نتيجة لبع���د املدار�س عن منازلهم وت�أخره���م يف االلتحاق بها ،بينما يف احل�ض���ر فكثري من املقبولني يف
ال�صف الأول �أعمارهم من دون �ست �سنوات (بني اخلام�سة وال�ساد�سة).
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ّ .3.3.3.1تطور التعليم الثانوي
تن�ص املادة ( )21من قانون التعليم العام رقم ( )45على الأهداف الرئي�سية للتعليم الثانوي كما يلي:
1 - 1فه���م الطال���ب للعقيدة الإ�سالمي���ة و�أحكامها ،وقيمها ،والتعام���ل وال�سلوك مبوجبها ،والت���زود بقدر كاف من
املعلومات عن الثقافة واحل�ضارة العربية والإ�سالمية.
�2 - 2إج���ادة اللغة العربية كتابة ونطق ًا وا�ستخدامها يف تو�سيع ثقافته الأدبية والعلمية والتعبري عن �أفكاره بو�ضوح،
مع مراعاة مقومات البناء اللغوي ال�صحيح ،وكذلك �إجادة قراءة وكتابة لغة �أجنبية واحدة على الأقل.
3 - 3وع���ي الطال���ب بق�ضاي���ا �شعبه ووطن���ه اليمن���ي و�أمته العربي���ة والإ�سالمي���ة ،و�ض���رورة العمل من �أج���ل التقدم
ال�سيا�س���ي واالجتماع���ي واالقت�صادي والثقايف يف الوطن اليمن���ي ،و�أداء واجباته والتم�سك بحقوقه والدفاع عن
حق���وق الآخرين ،والعمل ب���روح الفريق الواحد والوعي ب�أ�س�س الدميوقراطي���ة وممار�ستها والوعي بق�ضايا �أمته
وم�شكالتها ،وفهم الق�ضايا وامل�شكالت الدولية مع �إدراك �أهمية ال�سالم العاملي والتفاهم والتعاون بني ال�شعوب.
�4 - 4إتق���ان الطالب للمهارات العقلي���ة واليدوية الأ�سا�سية للمه���ن الفنية احلديثة وا�ستق�ص���اء م�صادر املعلومات
ومعرفة عمليات جمعها واال�ستفادة منها وا�ستيعاب احلقائق العلمية املتجددة مع تطبيقاتها ،وفهم وا�ستخدام
العالقات واملفاهيم الريا�ضية وتنمية وتطوير نف�سه بالتعليم الذاتي امل�ستمر.
5 - 5فه���م الطالب للقواعد ال�صحيحة وتطبيقها ،واحلر�ص على نظاف���ة البيئة ،وحمايتها ،وح�سن ا�ستثمار الوقت
وممار�سة الهوايات املختلفة املفيدة وتطويرها.
وي�شري اجلدول الآتي �إلى تط ّور التعليم الثانوي خالل الفرتة بني  2002/2001و.2013/2012
جدول رقم( :)23معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي خالل الفرتة من  2002/2001و 2013/2012يف اجلمهوية اليمنية
امل�ؤ�شر

2002/2001

2006/2005

2012/2013

ذكور

�إناث متو�سط ذكور

�إناث متو�سط ذكور

�إناث متو�سط

معدل االلتحاق االجمايل بالتعليم الثانوي.

43.0

22.8

32.9

43.0

22.8

33.4

45.1

32.1

38.8

معدل االلتحاق ال�صايف بالتعليم الثانوي

24.2

14.9

19.6

24.2

14.9

19.7

32.2

23.8

28.2

امل�صدر :الإدارة العامة للإح�صاء .الن�شرة الإح�صائية  2002/2001و( ،2013/2012فريق البيانات لإعداد التقرير الوطني
للتعليم للجميع) اجلمهوية اليمنية

يتب�ّي�نّ م���ن اجلدول رق���م ( )23ارتفاع طفيف يف معدل االلتح���اق الإجمايل يف التعلي���م الثانوي من ()٪32.9
ع���ام � 2002/2001إلى ( )٪38.8ع���ام  2013/2012بحوايل ( )5.9نقطة مئوية .وقد كان ارتفاع معدل االلتحاق
الإجمايل للإناث يف مرحلة التعليم الثانوي العام �أعلى من معدل التحاق الذكور ،حيث ارتفع مبقدار ( )8.9نقطة
مئوية بينما مل يتجاوز لدى الذكور ( )2.1نقطة لنف�س الفرتة.
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وفيما يتع ّلق بالتعليم التقني واملهني ،فيعترب مبثابة خطوة و�سيطة بني التعليم الأ�سا�سي والدرا�سات اجلامعية،
وه���و يلبي متطلب���ات التنمية ،ولذلك فالدولة ت�سعى جاه���دة لت�شجيع طالب التعليم الأ�سا�س���ي على االلتحاق �أكرث
بالتعليم الثانوي التقني واملهني.
ويق���دم التعليم الفن���ي والتدريب املهني م�ستويات تدريبي���ة يف ( )20حمافظة مبا فيها �أمان���ة العا�صمة ،ويبلغ
عدد امل�ؤ�س�سات التدريبية التي تقدم تعليم ًا نظاميـًّا ( )135م�ؤ�س�سة منها ( )95م�ؤ�س�سة حكومية ،و( )40م�ؤ�س�سة
خا�صة مرخ�صة من وزارة التعليم الفني والتدريب املهني موزعة على ( )20حمافظة .بينما توجد ( )175م�ؤ�س�سة
تدريبية تقدم برامج تدريب م�ستمر منها م�ؤ�س�ستان حكوميتان ،و( )173م�ؤ�س�سة خا�صة مرخ�صة من وزارة التعليم
الفن���ي والتدري���ب املهني .ويق ّدم التعليم النظامي يف ( )5م�ستويات تعليمية هي :البكالوريو�س التطبيقي ،والدبلوم
التقني ثالث �سنوات ،والدبلوم التقني ،والثانوية املهنية ،ودبلوم التدريب املهني.
والربامج التي يتم تقدميها هي:
1 - 1امل�ست���وى الأول :البكالوريو����س التطبيقي (معلم تقني) ومدة الدرا�سة في���ه �أربع �سنوات بعد الثانوية العامة �أو
الثانوية املهنية ،ويتاح هذا امل�ستوى يف حمافظتي �صنعاء وعدن واملعهد التقني يف املكال.
2 - 2امل�ستوى الثاين :الدبلوم التقني ومدة الدرا�سة فيه ثالث �سنوات بعد الثانوية ،و�شرط القبول يف هذا امل�ستوى
ه���و ال�شه���ادة الثانوية العام���ة �أو الثانوية املهنية ،ويت���اح هذا امل�ستوى يف ( )17من كلي���ات املجتمع احلكومية
و( )25كلية خا�صة ،وهناك عدد من الكليات احلكومية قيد الإن�شاء.
3 - 3امل�ست ��وى الثالث :الدبلوم التقني وم ��دة الدرا�سة فيه �سنتان بعد الثانوية ،و�ش ��رط االلتحاق به احل�صول على
�شه���ادة الثانوية العام���ة �أو الثانوية املهنية ،ويتاح هذا امل�ستوى يف ( )46معهد ًا تقنيـًّا حكوميـًّا وخا�ص ًا ،ومينح
�شهادة الدبلوم التقني يف ع�شرة جماالت.
4 - 4امل�ست ��وى الراب ��ع :الثانوية املهنية ،و�ش ��رط االلتحاق به احل�صول عل ��ى �شهادة التعليم الأ�سا�س ��ي ،ويتاح هذا
الربنامج يف ( )37م�ؤ�س�سة تعليمية ومتنح الثانوية املهنية يف �ست جماالت.
5 - 5امل�ست ��وى اخلام�س :دبلوم التدريب املهني ،و�شرط االلتحاق به احل�ص ��ول على ال�شهادة الأ�سا�سية ،ويتاح هذا
الربنامج يف ( )37م�ؤ�س�سة تعليمية ،ومينح �شهادة دبلوم تدريب مهني يف ثالثة جماالت.
و�إ�ضافة �إلى الربامج ال�سابقة تقدم وزارة التعليم الفني واملهني الربامج الآتية:
•التعلي���م امل�ستم���ر :وهو تدريب ق�صري يف بع�ض املهن �أو لأ�صح���اب املهن الذين لديهم خربة ،ممن يرغبون يف
احل�صول على �شهادة مهنية ت�ساعدهم يف التناف�س يف �سوق العمل.
•التعليم التعاوين :وهو تدريب مهني م�شرتك بني الوزارة والقطاع اخلا�ص وال�شركات الإنتاجية.
و�إ�ضاف���ة �إل���ى اجلهد احلكومي هناك عدد من املعاهد واملراكز اخلا�ص���ة التي تقدم التدريب الق�صري (دورات
ت�ص���ل �إلى �ستة �أ�شه���ر) يف جماالت :الإدارة ،املحا�سبة ،الت�سويق ،واملعلوماتي���ة واحلا�سوب ،وال�صيانة امليكانيكية،
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كم���ا �أنّ هن���اك معاهد ومراكز تدريبية تتبع م�ؤ�س�سات حكوم ّية ت�شرف عليه���ا وزارة التعليم الفني والتدريب املهني
ب�شكل غري مبا�شر مثل املعاهد ال�صحية التي تتبع وزارة ال�صحة.

 .4.3.3.1توفــــري الـمعــــــلمني و�إعــــدادهم
ا�ستم���رت جهود احلكوم���ة لتدريب و�إعداد املعلم�ي�ن للتعليم الأ�سا�سي �إل���ى الثانوي ،وعيا ب�أهمي���ة رفع م�ستوى
ت�أهي���ل املعلم�ي�ن ،لذا ،كان عل���ى الوزارة �أن تتابع ع���ن كثب حاجيات تدري���ب جميع فئات املعلم�ي�ن لتح�سني نوعية
يتم تعيني معلم�ي�ن دون املرور بالتدريب الأويل ،وبالت���ايل ،كان الب ّد من تدريبهم
التعلي���م .وبحك���م ال�ضرورة ،كان ّ
�أثن���اء اخلدم���ة ،كما كان الزم �أي�ض ًا توفري برام���ج التدريب امل�ستمر .ويف هذا ال�سياق �أي�ض��� ًا �أن�شئ التعليم عن بعد
من �أجل �إ�ضافة قيمة ملعلمي مدار�س التعليم الأ�سا�سي خ�صو�ص ًا �أولئك الذين يعملون يف املناطق النائية ،وقد كان
التعلي���م عن بعد يدعم املعلمني من خالل درو�س تبث يف الإذاعة والتلفزيون .بهدف م�ساعدة املعلمني يف ا�ستيعاب
�أجزاء من املناهج الدرا�سية ال�صعبة ،من �أجل تعزيز م�ستوى معرفتهم وكفاءتهم ،وقد كانت تعقد اجتماعات بني
الطالب املعلمني وامل�ست�شارين الرتبويني ب�إدارات الرتبية ق�صد تقييم نطاق و�أثر هذا الربنامج .ومنذ عام ،1996
جميع الطالب املر�شحني لي�صبحوا معلمني يتلقون تدريب ًا يف كليات الرتبية ملدة �أربع �سنوات.
ولقد ت�ضاعف عدد املربني واملربيات العاملني بريا�ض الأطفال حوايل مرتني ون�صف ،مرتفع ًا من عدد ()886
مربي��� ًا ومربي���ة منهم (� )863إناث��� ًا يف الع���ام  ،2002/2001لي�صل �إل���ى ( )2132مربي ًا ومربي���ة منهم ()2083
مرب عام
�إناث��� ًا يف الع���ام  .2013 /2012وبينما بل���غ ن�صيب املربي/املربية من الأطفال بنح���و ( )14.1طف ًال لك ّل ٍّ
مرب خالل العام .2013/2012
 ،2002/2001انخف�ض �إلى ( )13.8طف ًال لكل ٍّ
وازداد ع���دد املعلم�ي�ن بالتعليم الأ�سا�سي والثانوي بن�سبة ( )٪35منتقال م���ن ( )170428معلم ًا ومعلمة بالعام
� 2001/2000إل���ى ( )229393بالع���ام  ،2013/2012هذا ،وقد ارتفعت ن�سب���ة املعلمني املدربني من ( )٪51.8يف
ع���ام � 2002/2001إل���ى ( )٪66.8عام  2013/2012بزيادة ( )15نقطة ،وكانت الزيادة يف ن�سبة املعلمات الإناث
احلا�صالت على التدريب �أعلى من ن�سبة املعلمني الذكور.
�أ ّما معدل الطالب لك ّل معلم فقد ظ ّل دون تغري وهو ( )24طالب ًا �أمام كل معلم ،ويعود ذلك �إلى احلاجة الكبرية
لتوظي���ف معلم�ي�ن جدد للعمل يف املدار�س اجلديدة التي يتم بنا�ؤها لتوفري خدم���ة التعليم لك ّل التجمعات ال�سكانية
التي تت�سم بالت�شتت الكبري يف اجلمهورية اليمنية.
وت�ص���ل ن�سب���ة املعلمني احلا�صلني على م�ؤهل جامع���ي �أو �أعلى يف عام  ،2013/2012ح���وايل ( ،)٪45.8وهذه
الن�سب���ة كانت �أدنى يف عام  ،2002/2001حيث مل تتج���اوز ( .)٪30.6و�إذا اعتربنا �أن امل�ؤهل اجلامعي هو امل�ؤهل
الأدنى للعمل كمدر�س يف مدار�س التعليم العام ،ف�إن ذلك يعني �أن هناك �أكرث من ن�صف �إجمايل املعلمني حا�صلني
على م�ؤهالت �أدنى من امل�ؤهالت املقبولة للتعليم للتدري�س يف التعليم الأ�سا�سي.
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 .5.3.3.1برامـــج تعــــليم الكبـــــار
�أم���ام حت ّدي تفاقم �أعداد الأميني �أقرت احلكومة ع���ام  1998قانون حمو الأمية وتعليم الكبار ،واال�سرتاتيجية
الوطنية ملحو الأمية وتعليم الكبار اللذين ميثالن دفعه قوية لتعزيز مكافحة الأمية والق�ضاء عليها ،وحترير املواطن
من �أميته الأبجدية والتي تنق�سم �إلى �أربع مراحل تنفيذية تتمثل يف:
1 - 1مرحلة الإعداد والتهيئة من خالل ح�صر الأميني وتدريب املعلمني وتنفيذ خطة توعية �إعالمية.
2 - 2مرحلة الق�ضاء على الأمية يف املدن الرئي�سة والثانوية ،مع الرتكيز على الن�ساء وتتزامن مع اخلطة اخلم�سية الثالثة.
3 - 3املرحل���ة الثالث���ة :وت�ستهدف الأمي���ة يف املناطق الريفية والنائي���ة (مل يتم ا�ستيعابه���م يف املرحلة ال�سابقة
ومدتها � 10سنوات).
4 - 4املرحلة الرابعة :وت�ستهدف ا�ستكمال �إجناز حمو الأمية ومدتها خم�س �سنوات.
و�أك���دت ر�ؤية اجلمهوري���ة اليمنية اال�سرتاتيجية على مكافحة الأمية و�سعيها �إل���ى خف�ضها �إلى �أقل من ()٪10
بحل���ول ع���ام  ،2025من خ�ل�ال الرتكيز على جتفي���ف منابع الأمية املتمثل���ة يف انخفا�ض معدل االلتح���اق بالتعليم
الأ�سا�سي ،وارتفاع معدل الت�سرب وبخا�صة بني الإناث.
ويف عام ّ ،2009متت مراجعة وتفعيل اال�سرتاتيجية الوطنية ملحو الأمية وتعليم الكبار ،ليرتكز العمل يف �أهداف
وبرامج حمو الأمية وتعليم الكبار على تنفيذ ال�سيا�سات الآتيـة:
1 - 1الت�أكيد على �إلزامية التعليم و�سد منابع وروافد الأمية الأبجدية.
2 - 2توفري برامج حمو الأمية وتعليم الكبار من خالل فتح مراكز جديدة يف التجمعات ال�سكانية للح�ضر والريف.
3 - 3ت�شجي���ع االلتحاق بربامج حمو الأمي���ة وتعليم الكبار وزيادة عدد امللتحق�ي�ن يف احل�ضر والريف وبخا�صة من
الن�ساء من خالل تقدمي حوافز غذائية وغريها.
4 - 4تطوير مناهج حمو الأمية وتعليم الكبار ببعديه الأبجدي والوظيفي ،وتنفيذ برامج تدريبية وتن�شيطية للعاملني
يف حقل التدريب والتدري�س.
5 - 5تنوي���ع برامج التدري���ب الأ�سا�سي والن�سوي وحتديثها مب���ا ميكن من اكت�ساب معارف تقني���ة ومهارات حياتية
ت�ساعد على �إدماج املر�أة الريفية يف �سوق العمل واالعتماد على الذات ،وبخا�صة الن�ساء الفقريات.
�6 - 6إ�ش���راك املجال����س املحلية ومنظم���ات املجتمع املدين واملجتمع���ات املحلية يف فتح ف�صول حم���و الأمية وتعليم
الكبار ،وتفعيل دور و�سائل الإعالم املختلفة للتوعية مبخاطر الأمية.
7 - 7قيام الأجهزة احلكومية املدنية وغري املدنية بتنفيذ برامج ملحو �أمية املنت�سبني الأميني لديها.
8 - 8توفري املعلمني واملدربني وبخا�صة الن�ساء ،ل�سد النق�ص ،مع حت�سني م�ستوى �أجورهم.
9 - 9تعزيز �آليات التن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم للحد من ظاهرة الت�سرب.
وقد �سعت احلكومة �إلى اال�ستمرار يف �سيا�سة جعل حمو الأمية �أولوية يف جمال التعليم ،كما هدفت الى حماربة
اجله���ل وحتوي���ل «الإمكانات الب�شرية املهملة �إلى طاقات منتجة» من �أج���ل م�شاركتها يف التنمية االقت�صادية للبلد.
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وم���ن امله���م مالحظة �أن التعلي���م غري النظام���ي يف اجلمهورية اليمني���ة م�صطلح ي�شمل حمو الأمي���ة يف املدار�س،
وال�شباب املحرومني ،وتعليم الكبار.
مربع ( :)6برامج حمو الأمية وتعليم الكبار يف اجلمهوية اليمنية
�إن الأهداف العامة لنظام حمو الأمية وتعليم الكبار قد انبثق عنها ثالثة برامج تقدم اخلدمات املوكلة �إليه من خاللها ،وقد
حدد هذه الربامج قانون حمو الأمية وتعليم الكبار رقم ( )28ل�سنة  1998يف :
 .1برنام���ج حم���و الأمية الأبجدية :ي�سعى هذا الربنامج �إل���ى حمو �أمية الكبار ب�إك�سابهم مه���ارات التعلم الأ�سا�سية (قراءة-
كتابة-ح�ساب) و�إعادة دمج �صغار ال�سن يف املدر�سة ملوا�صلة تعليمهم يف املراحل التعليمية الالحقة.
وتتحقق �أهداف هذا الربنامج من خالل ثالث مراحل تعليمية هي:
مرحل���ة الأ�سا����س :م���دة الدرا�سة يف هذه املرحلة عامان درا�سي���ان ،مينح الأمي يف نهايتها �شهادة حت���رر من الأمية ،وتوازي
يف نهايته���ا م�ست���وى ال�صف الرابع من التعليم الأ�سا�سي ،متكنه من �أخذ �شهادة التح���رر لاللتحاق مبرحلة املتابعة �أو ال�صف
اخلام�س من التعليم الأ�سا�سي.
مرحل���ة املتابع���ة :م���دة الدرا�سة يف ه���ذه املرحلة عام درا�سي واح���د ،وت�ستهدف املتحررين من الأمي���ة ل�ضمان عدم عودتهم
�إليه���ا ،والراغبني من �صغار ال�س���ن يف موا�صلة التعليم .ي�صل الدار�سون يف نهايتها �إلى م�ست���وى ال�صف ال�ساد�س من التعليم
الأ�سا�سي.
مرحلة التكميل :وهي مرحلة تعليمية مدتها عامان درا�سيان تعادل م�ستوى ال�صف التا�سع من التعليم الأ�سا�سي ،وت�ستهدف
الراغبني يف �إكمال مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
 .2برنام����ج التدري����ب والت�أهيل :وي�سعى �إلى تهيئة الفر�صة للأميني �أو من حمي����ت �أميتهم_ ذكور ًا و�إناث ًا_ الكت�ساب املهارات
الأ�سا�سية املهنية واحلرفية التي يحتاجها �سوق العمل ،وذلك بهدف م�ساعدتهم للح�صول على عمل يح�سن من م�ستواهم املعي�شي.
ويقدم هذا الربنامج خدماته التدريبية من خالل نوعني من املراكز هما:
•مراك���ز التدري���ب الأ�سا�سي���ة :وهي مراك���ز م�صممة ت�صميم ًا خا�ص��� ًا ومنا�سب ًا لتق���دمي تدريب خا����ص بالرجال يف �ستة
تخ�ص�صات هي :ميكانيكا �سيارات ،كهرباء ،جنارة و�أثاث ،خراطة ومعادن� ،سباكة.
•مراك���ز التدريب الن�سوية :وهي مراكز خا�صة بالن�ساء تقدم تدري���ب يف �ستة تخ�ص�صات هي :تف�صيل وخراطة ،تريكو،
�أ�شغال يدوية ،تطريز ،طباعة ،تدبري منزيل.
 .3برنامج التثقيف اجلماهريي :ي�ستهدف هذا الربنامج جميع الأميني الكبار ،حيث ي�سعى �إلى توعية امل�ستهدفني يف املجاالت
الآتية:
•التثقيف الديني.
•التثقيف القانوين ،وال�سيا�سي ،واالقت�صادي ،واالجتماعي.
•التثقيف ال�سكاين ،والأ�سري.
•التثقيف ال�صحي ،والبيئي.
•التثقيف الزراعي.
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ولق���د بين���ت نتائج م�س���ح ميزانية الأ�س���رة للع���ام  2006انخفا�ض ن�سبة الأمي���ة �إلى ( )٪40.7ل���كال اجلن�سني
( )٪21.3للذك���ور و( ،)٪60.0بينم���ا كانت متثل يف العام  1999على الت���وايل ( )٪55.7و( )٪36.0و(،)٪74.1
كم���ا ه���و مبينّ يف اجلدول رقم( .)24وعلى م�ستوى الريف كانت ن�سب���ة الأمية �أعلى حيث بلغ الإجمايل (،)٪64.4
بلغت ( )٪71.4للذكور و ( )٪84.2للإناث.
ووفق ًا لنتائج التعداد للعام  2004فقد بلغت ن�سبة الأمية لدى اجلن�سني ( )٪45.3ولدى الإناث ( )٪61.6ولدى
الذك���ور (� ،)٪29.6أم���ا على م�ستوى احل�ضر فمثل���ت الن�سبة لكال اجلن�سني ( )٪25.7الإن���اث ( )٪36.3والذكور
( ،)٪16.7كم���ا �أظهرت نتائج التعداد �أن ن�سبة الذين يح�سنون القراءة والكتابة بالن�سبة لل�سكان ( 10ف�أكرث) من
�إجم���ايل املقيم�ي�ن بلغت ( )٪31.7مقارن���ة ب�إجمايل ال�سكان مما يجعل �أكرث من ثالثة �أرب���اع ال�سكان دون م�ستوى
التعليم الأ�سا�سي.
جدول رقم( :)24ن�سبة الأمية للذكور والإناث واملناطق احل�ضرية يف اجلمهوية اليمنية
امل�سح

الإجمالية
املناطق الريفية
املناطق احل�ضرية
ذكور �إناث جمموع ذكور �إناث جمموع ذكور �إناث جمموع

م�سح ميزانية الأ�سرة 1999

19.7

47.8

33.9

التعداد ال�سكاين 2004

16.7

36.3

25.7

م�سح ميزانية الأ�سرة 2006

11.6

35.4

23.5

71.4

25.3

84.2

69.9

64.4

47.7

36.0

74.1

55.7

29.6

61.6

45.3

21.3

60.0

40.7

اجلهاز املركزي للإح�صاء ،م�سح ميزانية الأ�سرة لعام  ،2006 ،1999ونتائج تعداد  ،2004اجلمهوية اليمنية.

 .6.3.3.1برامج دعم جودة التعليم
نتيج���ة الرتف���اع م�ست���وى التحديات التي تواج���ه التعليم يف اجلمهوري���ة اليمنية وتركيز جه���ود احلكومة خالل
ال�سن���وات املا�ضي���ة على اال�ستجاب���ة للطلب االجتماعي الكبري عل���ى التعليم ،كان الرتكيز على توف�ي�ر التعليم �أكرث
م���ن حت�س�ي�ن التعليم وجتوي���ده ،فقد تنام���ى النقا�ش حول تدين م�ست���وى التح�صيل للطالب يف املراح���ل الدرا�سية
املختلف ��ة ،وع ��دم ارتباط خمرجات التعليم باحتياج ��ات �سوق العمل ،لذلك بد�أت احلكوم ��ة يف �إيالء اهتمام كبري
باجلوان���ب النوعي���ة ،حيث بد�أت ب�إجراء عدد م���ن الدرا�سات لت�شخي�ص وحتديد م�ستوي���ات حت�صيل الطالب على
امل�ستوى الوطني ،ومقارنة حت�صيلهم بامل�ستويات العاملية .ومن الدرا�سات التي حاولت تق�صي م�ستويات التح�صيل
للطالب يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،ما ي�أتي:
•م�س����ح مراقبة التح�صيل الدرا�سي ( )MLAالتي ن ّفذت يف عام����ي  2002و  2005لل�صفني الرابع وال�ساد�س من
التعليم الأ�سا�سي يف �أربعة مو�ضوعات هي :العلوم ،والريا�ضيات ،واللغة العربية ،ومهارات احلياة .وقد �أظهرت
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متو�سط درجات الطالب قد حت�سن حت�سنا طفيفا يف العام  2005مقارنة بالعام  ،2002لكنه ظ ّل يف
النتائج �أنّ ّ
حدود ( )٪50يف الأربعة مو�ضوعات با�ستثناء مهارات احلياة التي كانت املتو�سطات بها نحو (.)٪60
•درا�س���ة االجتاه���ات الدولي���ة للريا�ضي���ات والعل���وم ( )TIMSSلل�صف الرابع ع���ام  ،2007ولل�صف�ي�ن الرابع
وال�ساد����س يف ع���ام  2011حيث جاءت الدول العربية ال�ست امل�شاركة يف املراتب ال�ست الأخرية والتي ت�أتي بها
اجلمهوري���ة اليمني���ة يف �أخر مرتبة من الدول الـ ( )36امل�شاركة .و�أح���رز الطالب اليمنيون ( )224درجة يف
الريا�ضيات ،وهو �أقل من معيار الأداء املطلوب ( )500و�أقل من املتو�سط العربي (.)332
ويتبينّ من اجلدول رقم ( )25تط ّور بع�ض م�ؤ�شرات اجلودة:
• ارتفع���ت ن�سب���ة املعلم�ي�ن امل�ؤهل�ي�ن يف التعليم الأ�سا�س���ي والثانوي م���ن ( )٪50.1يف ع���ام � 2002/2001إلى
( )٪68.0يف ع���ام  ،2013/2012بح���وايل ( )17.9نقطة ،ويعود ذلك �إل���ى �أن التوظيف اجلديد من الكوادر
التعليمي���ة كله من الذين يحملون م� ً
ؤه�ل�ا جامعيـًّا �أو �أعلى ،ما عدا توظيف املعلمات يف املناطق الريفية ،حيث
يتم توظيف معلمات من حملة ال�شهادة الثانوية ،وتدريبهن حتى يح�صلن على دبلوم بعد الثانوي قبل تثبيتهن
ر�سميـًّا.
•مل يح���دث �أي تغي�ي�ر يف معدل الطالب لكل معلم حيث ظلت كم���ا هي بني عامي  2002/2001و،2013/2012
ويعود ذلك �إلى التو�سع الكبري يف بناء املدار�س يف املناطق الريفية التي تت�سم بالت�شتت ال�سكاين ،واحلاجة �إلى
توظيف �أعداد كبرية من املعلمني للعمل بهذه املدار�س.
• ت�صل ن�سبة الكتب �إلى الطالب ( )1-1حيث �إن كل طالب يف جميع مراحل التعليم يح�صل على جميع الكتب
الدرا�سي���ة املق���ررة دون �أي نق����ص ،و�إذا كانت هناك �إ�شكالي���ة ف�إنها تتمثل يف ت�أخر توزي���ع بع�ض الكتب على
الطالب مع بداية العام الدرا�سي.
•انخف�ض���ت ن�سب���ة الإنف���اق على الكتب وامل���واد التعليمي���ة كن�سبة من الإنفاق عل���ى مرحلتي التعلي���م الأ�سا�سي
والثان���وي من ( )٪8.3يف عام � 2002/2001إل���ى ( )٪4.0بالن�سبة للتعليم الأ�سا�سي ،و�إلى ( )٪4.7بالن�سبة
للتعلي���م الثان���وي .ويعود هذا االنخفا�ض �إلى حتول كبري يف ن�سبة امليزاني���ة ل�صالح الرواتب نتيجة رفع رواتب
خمتل���ف الك���وادر الرتبوية عدة مرات خالل الأع���وام الثالثة املا�ضية .وعدم رفع ن�سب���ة امليزانية املخ�ص�صة
لل�سلع واخلدمات يف �إطار امليزانية اجلارية ملرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي.
• ارتفع���ت ن�سب���ة روات���ب املعلمني كن�سب���ة من الإنفاق عل���ى مرحلتي التعلي���م الأ�سا�سي م���ن ( )٪72.7يف عام
� 2002/2001إل���ى ( )٪85يف ع���ام  ،2013/2012نتيج���ة الرتفاع مرتبات املعلمني خ�ل�ال ال�سنوات املا�ضية.
بينما بقيت ن�سبة رواتب املعلمني يف التعليم الثانوي كما هي من دون نق�صان ،وذلك لأن معظم معلمي التعليم
الثان���وي حم�سوب�ي�ن على التعلي���م الأ�سا�سي ،حيث ال يوج���د �إال ( )320مدر�س���ة ثانوية م�ستقل���ة على م�ستوى
اجلمهورية �أما بقية املدار�س فهي مدار�س م�شرتكة مع التعليم الثانوي.
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جدول رقم( :)25بع�ض م�ؤ�شرات نوعية التعليم الأ�سا�سي والثانوي بني عامي  2002/2001و 2013 /2012يف اجلمهوية اليمنية
امل�ؤ�شر
عدد ون�سبة املعلمني امل�ؤهلني (دبلوم �سنتني بعد الثانوي و�أعلى) عدد
ن�سبة
عدد الطالب لكل معلم
ن�سبة الكتب �إلى الطالب
ن�سب���ة الإنفاق عل���ى الكتب وامل���واد التعليمي���ة كن�سبة من
�إنفاق املرحلة
ن�سبة رواتب املعلمني كن�سبة من �إنفاق املرحلة

2002/2001

2006/2005

2012/2013
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155874

22

24
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100

100
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8.3

4.0
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72.7
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22
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24

68.0

22

100

100
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امل�صدر :الإدارة العامة للإح�صاء والتخطيط ،وزارة الرتبية والتعليم� ،صنعاء( .فريق بيانات �إعداد التقرير الوطني للتعليم للجميع) اجلمهوية اليمنية.

�أ ّم���ا التوجهات امل�ستقبلية والتي �سيت���م ترجمتها من خالل الر�ؤية الوطنية للتعليم التي متثل مظلة ا�سرتاتيجية
لقط���اع التعليم ككل ،وا�سرتاتيجية تطوير التعليم العام وحمو الأمي���ة للأعوام  2030-2016والتي �سيتم تطويرها
يف �إطار وزارة الرتبية والتعليم ،فتتمثل يف الآتي:
1 - 1اعتب���ار التعلي���م منظومة متكامل���ة يجب �أن يت���م تطويرها ب�شكل �شام���ل ومتكامل و�إع���ادة هند�سة مدخالت
وعمليات العملية التعليمية وفق ًا لذلك.
2 - 2تطوير التعليم يف ظل اجلمهورية اليمنية ،ومبا يعطى دور ًا �أكرب للم�ستويات الالمركزية (الأقاليم واملحافظات
واملديريات واملدار�س) يف �إدارة العملية التعليمية.
�3 - 3إي�ل�اء اهتمام وتركيز لتوفري التعليم للفئات املحرومة واملهم�ش���ة وذوي االحتياجات اخلا�صة والأطفال خارج
املدر�سة ،من خالل التو�سع يف توزيع احلوافز الأ�سرية ،ورفع م�ستوى الوعي املجتمعي بالتعليم.
4 - 4الرتكي���ز على جتويد التعليم من خالل الرتكيز على حت�سني قدرات الطالب القرائية والكتابية واحل�سابية يف
ال�صفوف الأولى من التعليم الأ�سا�سي.
� 5 - 5إتب���اع املنه���ج القائم عل���ى جعل الطالب حم���ور العملية التعليمية ،حي���ث �سيتم حتديد املعاي�ي�ر املطلوبة من
الط�ل�اب بح�سب ال�صف واملادة ،وتطوير املناهج والكتب الدرا�سية والو�سائل التعليم ّية وقدرات املعلمني لتلبي
اك�س���اب الطالب املعاي�ي�ر املطلوبة .وت�ضمني مناهج التعلي���م الأ�سا�سي مهارات احلياة مب���ا ي�سهم يف تطبيق
مفه���وم التعليم مدى احلياة ،والتعلي���م الأ�سا�سي الذي يعد خمرجاته ملوا�صل���ة التعليم الالحق �أو الدخول يف
�س���وق العمل ،والأخذ باالجتاهات الرتبوي���ة املعا�صرة يف الإ�شراف الرتبوي ،ومب���ا ي�ضمن توفري دعم م�ستمر
للمعلم�ي�ن يف املدر�سة ،وتقييم املدر�س���ة ككل متكامل ،و�إتباع الإدارة باجلودة يف تق���دمي اخلدمات التعليمية،
و�إعط���اء املدار�س دور ًا �أكرب يف عملي���ة التخطيط و التنفيذ واملتابعة والتقيي���م للعملية التعليمية ،حتى ت�صبح
قادرة على التجاوب مع حاجات ومتطلبات املجتمع املحيط بها.
83

د

و
ل
ة

ال

ك
و
ي

ت

85

تطور التعليم في دولة الكويت
ّ
ّعليمي
املبادئ والأهداف العا ّمة للنّظام الت
ّ
التّعلي���م يف دول���ة الكويت هو حقّ جلمي���ع املواطنني ،ويكمن هدفه الع���ام يف �إعداد الأف���راد لي�صبحوا ن�شطاء،
اخلا�صة والعا ّم���ة .وت�ؤ ّكد ا�سرتاتيج ّية ال ّدولة يف جم���ال التنمية على دور
ومنتج�ي�ن يف املجتمع عل���ى �صعيد احلياة
ّ
امل�ؤ�س�س���ات التّعليم ّية يف تطوير هذه اخل�صائ�ص ،وتدريب الأفراد كجزء من ج�سم املوارد الب�شر ّية امل�ؤهلة .ويعترب
واالقت�صادي،
���ي ،والثقا ّيف،
ّ
التعلي���م ه���و الأداة الرئي�سة لبناء كوادر عالي���ة الأداء يف املجتمع على ال�صعيد امل�ؤ�س�س ّ
واالجتماعي .وبالتايل ،ف�إنّ للتعليم دور ًا يف:
ّ
�أ .حتقيق التوازن بني احلفاظ على الهوية الثقاف ّية لل ّدولة ،و�إعداد املواطنني ملواجهة التغيرّ ات داخل البالد
وعلى امل�ستويني الإقليمي والدو ّ
يل.
ب .توفري املهارات الأ�سا�س ّية.
ج�	.إعداد املواطنني ملواجهة التط ّورات التكنولوج ّية.
د�	.إعداد الطالب للحياة العمل ّية.
وتتجلى الأهداف والغايات اال�سرتاتيج ّية امل�أمول حتقيقها يف ا�سرتاتيج ّية التعليم من( )2025-2005فيما ي�أتي:
1 - 1امل�ساهم���ة يف حتقيق التفاعل مع متط ّلبات الع�صر احلايل كحرية الفكر ،واال�ستجابة لدينام ّيات التغيري ،من
دون �صراع مع الهو ّية الثقاف ّية للمجتمع.
2 - 2امل�ساهمة يف تعزيز قيم الإميان ب�أهم ّية احلوار ،واحرتام حقوق الإن�سان بني املتعلمني ،وتوفري الأ�سا�س حلياة
دميوقراط ّية �سليمة.
3 - 3تر�سيخ مفهوم �إنتاج الرثوة واحلفاظ على البيئة وموارد البالد.
4 - 4تعزيز املتط ّلبات الأ�سا�س ّية للمناهج املدر�س ّية يف نظام التّعليم العا ّم ،ل�ضمان حتقيق �أهداف ومبادئ الدولة.
اخلليجي ،وخا�صة:
كما ت�أخذ اال�سرتاتيج ّية من ( )2025-2005بعني االعتبار الأهداف التعليم ّية يف جمل�س ال ّتعاون
ّ
توج���ه مباد�ؤها طريقة التفك�ي�ر والأ�سلوب لديهم،
•بن���اء العقي���دة الإ�سالم ّية ال�صحيح���ة يف املتع ّلمني ،بحيث ّ
إ�سالمي ،والوالء للهو ّية العرب ّية الإ�سالم ّية.
العربي ال
وذلك ،للحفاظ على الرتاث
ّ
ّ
العلمي ،ومهارات التفكري الإبداعي احل ّر ،والتع ّلم مدى احلياة.
•تنمية التفكري
ّ
•زي���ادة وعي املتع ّلم�ي�ن ب�أهمية العوملة ،وتكنولوجيا املعلومات ،وو�سائل االتّ�ص���ال احلديثة ،وا�ستغاللها ل�صالح
الكويتي.
الفرد واملجتمع ،واحلماية من الآثار ال�سلب ّية على هو ّية وقيم املجتمع
ّ
إيجابي مع الثقافات الأخرى والت�سامح والتعاي�ش مع الآخرين.
•تزويد املتع ّلمني مبهارات التّفاعل ال ّ
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التعليمي
�إدارة النّظام
ّ

تقع �إدارة ال ّنظام التّعليمي حتت امل�س�ؤولية امل�شرتكة من قبل وزارة الرتبية والتعليم التي ت�شرف على التعليم يف
املدار����س ،ووزارة التعليم العايل التي ت�شرف على التعليم العايل بعد املرحلة الثانوية �أو ما يعادلها ،والهيئة العا ّمة
للتعليم التطبيقي والتدريب ،وت�شرف وزارة ال�ش�ؤون االجتماع ّية والعمل على دور احل�ضانة وريا�ض الأطفال.
وقد �أن�شئت الهيئة العا ّمة للتعليم التطبيقي والتدريب ( )PAAETبهدف توفري وتطوير القوى العاملة الوطن ّية،
م���ن �أج���ل التغ ّلب على العج���ز يف القوى العاملة الفن ّية الوطن ّي���ة ،وتلبية متط ّلبات التنمي���ة يف البالد .وتعمل الهيئة
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الكربى احلكومية وغري احلكومية يف �سوق العمل على ربط الربامج الأكادمي ّية باحتياجات
التطبيقي والتدريب يف البالد .ومتنح الكل ّيات
املجتم���ع ،كما �أ ّنها اجلهة الوحيدة امل�س�ؤولة عن جميع �ش�ؤون التعليم
ّ
الثانوي �شهادة الدبلوم يف برامج ملدة �سنت�ي�ن ،وبرامج ملدة �أربع �سنوات
واملعاه���د التابعة للهيئة خلريج���ي التعليم
ّ
ت�ؤدي �إلى منح درجة البكالوريو�س.
وتتوخ���ى ال ّدول���ة حتقيق التوازن ما بني املركز ّي���ة والالمركز ّية يف الإدارة الرتبو ّية �إذ ت�ش���رف الإدارة املركز ّية
عل���ى م�س�ؤول ّي���ة التخطيط والإ�شراف ومتابعة تطوي���ر التعليم ،يف حني تن ّفذ الآل ّي���ات الالمركز ّية (�إدارات املناطق
التعليمية) العملي ّات التنفيذ ّية يف املدار�س ،والإ�شراف عليها وتقييم �أدائها.
الوزاري رق���م ( ،)95/30ال�صادر عن وزير
ه���ذا ،وقد �أن�شئت اللجن���ة الوطن ّية لدعم التعليم مبوج���ب القرار
ّ
الرتبي���ة والتعليم يوم  1يولي���و  ،1995من �أجل رفع م�ستوى التعليم ،وت�شجيع امل�شاري���ع التعليم ّية .وهي جلنة دائمة
���م متويل اللجنة من
تت�أ ّل���ف م���ن عدد كبري م���ن املع ّلمني ذوي اخلربة و�شخ�صيات �أخ���رى من املجتمع
الكويتي .ويت ّ
ّ
واخلا�صة ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يح���قّ لها �أن ت�ستثمر جزء ًا من
امل�ساهم���ات النقد ّية والعين ّية م���ن امل�صادر العا ّمة
ّ
�إيراداتها لتوليد الدخل مل�شاريعها.
الوزاري رقم ( )76لعام  ،2003فيت�ألف من خم�س
التعليمي اجلديد الذي �أن�شئ على �أ�سا�س القرار
�أم���ا ال�س ّلم
ّ
ّ
الثانوي.
املتو�سط (الإعدادي) ،وثالث �سنوات من التعليم
ّ
�سنوات من التعليم االبتدائي ،و�أربع �سنوات من التعليم ّ
إلزامي م���ن (� )8إلى ()9
وق���د ّمت تنفي���ذ الهيكل اجلديد اعتبار ًا م���ن عام  ،2005/2004بتمديد م��� ّدة التّعليم ال ّ
واملتو�سط).
االبتدائي
(ت�ضم التعليم
�سنوات
ّ
ّ
ّ
املدر�سي (ريا����ض الأطفال) غري �إلزامي ،ولك���ن يتم توفريه جمان��� ًا للمواطنني الكويتيني،
يعت�ب�ر التعلي���م قبل
ّ
و�س���ن الدخ���ول هو عادة �أربع �سنوات ومدة الربنامج �سنتان ،يف حني �أ�صبحت مدة التعليم االبتدائي خم�س �سنوات
إلزامي
(ال�صف���وف من  )5-1منذ ع���ام  ،2005/2004بعد �أن كانت �أربع �سنوات يف ال�ساب���ق ،فالتعليم االبتدائي � ّ
ويتم قبول الأطفال يف �سن �ست �سنوات.
ّ
وي�ستم���ر التعلي���م املتو�سط مدة �أرب���ع �سنوات ،ويتم من���ح الطالب الذي���ن يكملون هذه املرحل���ة بنجاح �شهادة
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املرحلة املتو�سطة (الإعدادية) التي ت�ؤدي �إلى االلتحاق بالتعليم الثانوي ،كما تو ّفر الهيئة العا ّمة للتعليم التطبيقي
والتدري���ب برام���ج ملدة عامني متنح �شهادة فني م�ساعد خلريجي املدار����س املتو�سطة .وبعد التغيريات التي �أدخلت
يف بنية النظام التعليمي يف عام � ،2005/2004صارت م ّدة التعليم الثانوي العام ثالث �سنوات (بعد �أن كانت �أربع
الثانوي العام يتق ّدم الطالب لالمتحان النهائي ،ويف �ضوء النتائج
�سن���وات يف ال�سابق) ،وعند االنتهاء من التعليم
ّ
يتم منح ال�شهادة الثانو ّية العا ّمة.
ّ
ويغط���ي التعلي���م العايل اجلامع���ة والتعليم ما بعد الثانوي ،حي���ث يجري التدريب التقني عل���ى امل�ستوى ما بعد
الثان���وي حتت �إ�شراف الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي والتدريب ( )PAAETيف املعاه���د الفنية ومراكز التدريب،
�إذ متن���ح املراكز �شه���ادة فني ملدة �سنتني حلامل���ي ال�شهادة الثانوي���ة� .أ ّما على امل�ستوى اجلامع���ي ،فتتطلب درجة
البكالوريو����س عادة ثمانية ف�ص���ول درا�س ّية منتظمة (�أو �أرب���ع �سنوات) جلميع الربام���ج ،با�ستثناء الهند�سة (من
ت�سع���ة الى ع�ش���رة ف�صول درا�س ّية) والطب (�سبع �سنوات من الدرا�سة) .وعل���ى م�ستوى الدرا�سات العليا ،ت�ستغرق
مدة الربامج التي ت�ؤدي �إلى منح الدبلوم العايل من  3-2ف�صول درا�س ّية .وتقدم �أي�ض ًا برامج درجة املاج�ستري يف
العلوم والهند�سة ،والفل�سفة ،والطب ،وت�أخذ هذه الربامج �سنة واحدة �إلى �سنتني بعد درجة البكالوريو�س� ،أ ّما م ّدة
برامج درجة الدكتوراه فهي ثالث �سنوات على الأقل.
وتتكون ال�سنة الدرا�سية من ( )168يوم عمل يف املرحلة االبتدائية (�أو حوايل �أربعة وثالثني �أ�سبوعا) ،و()151
يوم ًا على امل�ستويني الإعدادي (املتو�سط) والثانوي (�أو حوايل ثالثني �أ�سبوع عمل).

�أهم الإجنازات الكم ّية والنوع ّية:
�إن املطل���ع عل���ى واقع وم�ؤ�شرات التعلي���م يف دولة الكويت ،يج���د �أن التعليم خطا خط���وات وا�سعة خالل العقود
الطويل���ة املا�ضي���ة ،وهذا يدل على االهتم���ام املتزايد بالتعليم واحلقّ املرتبط به يف جم���ال الأ�س�س الد�ستور ّية التي
�أو�ضحت �أنّ التعليم ركن �أ�سا�سي لتق ّدم املجتمع تكفله ال ّدولة وترعاه.
وعلى مدى خم�سني �سنة م�ضت ،مت ّكنت دولة الكويت من تو�سيع فر�ص التعليم ،وعلى الرغم من التحدي امل�ستم ّر
للنم���� ّو ال�سكاين ال�سريع ،ا�ستمر التوزي����ع املتكافئ للخدمات والأن�شطة الرتبو ّية والتعليم ّية بني خمتلف املراكز يف كل
مناط����ق الدولة� ،إذ يالح����ظ ا�ستمرار تط ّور ت�سجيل الط��ل�اب على جميع امل�ستويات التعليمي����ة ب�شكل كبري .فالتعليم
إلزامي وجما ّ
االبتدائي
ين جلميع الأطفال الكويت ّيني وفقا للقانون رقم ( )1لعام  ،1965من ال�صف الأول من التعليم
ّ
� ّ
املتو�سطة �أو الإعداد ّية ،هذا القانون يجعل لزام ًا عل����ى الدّولة توفري املباين املدر�س ّية،
(�س����ن � )6إلى نهاية املرحل����ة ّ
إلزامي.
والكتب ،واملع ّلمني ،وك ّل ما هو �ضروري من حيث الو�سائل الب�شر ّية واملاد ّية ،ل�ضمان جناح التعليم ال ّ
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ومن���ذ ذلك احلني و�ضعت العديد من القوانني املنظمة واخلا�ص���ة بالتعليم �سوا ًء يف بنيته العامة �أم م�ضامينه.
وت ّ
���دل ك ّل امل�ؤ�ش���رات عل���ى تلك اجلهود الت���ي بذلت لتحقيق ذل���ك ،والتي منه���ا ن�سبة التحاق الط�ل�اب يف املرحلة
االبتدائ ّية ،وامل�ساواة بني اجلن�سني ،وحمو الأم ّية ،والتعليم مدى احلياة وغريها.

االبتدائي
 .1تط ّور التّعليم قبل
ّ

ت�سع���ى ريا����ض الأطفال جاه���دة لتوفري الظ���روف املنا�سبة لنم��� ّو الطفل ج�سد ّي��� ًا ،وعقل ّي ًا ،وعاطف ّي��� ًا ،وروحيـًّا
واجتماعيـًّ���ا ،وفق ًا لق���درات الطفل واحتياجاته ،وتهدف �إل���ى تطوير قدرات الأطفال لتحقي���ق التفاعل والتوا�صل،
أخالقي يف بيئة �آمنة.
االجتماعي وال
وت�شجيعهم على اكت�شاف بيئتهم ،وتو ّفر لهم التوجيه
ّ
ّ
االهتمام مبرحلة ريا�ض الأطفال،
�إنّ م���ن �أولو ّيات اهتمامات وزارة الرتبية وكما يظه���ر يف �سيا�ساتها الرتبو ّية
َ
حيث مت ّثل مرحلة انتقال للطفل من ج ّو الأ�سرة والبيت �إلى جمتمع جديد .وتع ّد دولة الكويت من ال ّدول الرائدة يف
جمال العناية بريا�ض الأطفال بتوفري هذه اخلدمة التعليمية ،وذلك بن�شر هذه اخلدمة التعليم ّية يف جميع مناطق
الدولة ،ومبا ي�ضمن العدالة وامل�ساواة يف ا�ستفادة الكويتيني من هذه اخلدمات.

يالح���ظ �إقب���ال �أولياء الأمور على �إحلاق �أطفاله���م بريا�ض الأطفال ،فهم يعتربونها مرحل���ة �أ�سا�سية مهمة يف
تعليم الأطفال على الرغم من عدم �إلزاميتهاّ ،
ويت�ضح ذلك من معدل القيد ال�صايف ( )٪82.5عام .2013/2012
وي�ش��� ّكل الطالب الكويتي���ون ن�سبة ( )٪66من �إجمايل الأطف���ال امللتحقني مبرحلة الريا����ض .وب�شكل عام تالحظ
الزي���ادة امل�ستمرة يف عدد الأطف���ال الكويتيني وغري الكويتيني خالل الفرتة م���ن (،)2013/2012–2002/2001
واخلا�صة ( )83044طف ًال ،منهم
فف���ي ع���ام  2013/2012بلغ عدد الأطفال املقيدين بريا�ض الأطفال احلكوم ّي���ة
ّ
احلكومي بن�سبة ( ،)٪53.4و( )38663يف التعليم اخلا�ص بن�سبة (.)٪46.6
( )44381طف ًال يف التعليم
ّ
يتبينّ من ال�شكل رقم(� )11أنّ معديل القيد الظاهري (�أو الإجما ّ
يل) وال�صايف لريا�ض الأطفال خالل الأعوام
الدرا�س ّي���ة  2013/2012 – 2002/2001مرتفع���ان بالن�سب���ة ملا هو عليه بدول املنطق���ة ،لكن يالحظ انخفا�ض يف
ال�سنة الأخرية.
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�شكل رقم( :)11معدال القيد الظاهري وال�صايف لريا�ض الأطفال يف دولة الكويت

امل�صدر :وزارة الرتبية ،دولة الكويت.

و ُي ْع���زَ ى انخفا����ض امل�ؤ�شرين ال�سابقني على الرغم من الزي���ادة يف �أعداد الأطفال ممن هم يف �سن املرحلة �إلى
عدة �أ�سباب منها:
1 - 1عدم �إلزام ّية املرحلة على الرغم من جمانتيها.
2 - 2التحاق بع�ض الأطفال بدور احل�ضانة التي تت�ضمن ريا�ض �أطفال.
3 - 3التواجد خارج دولة الكويت ك�أبناء الدبلوما�سيني واملبتعثني وغريهم.
4 - 4ذوو االحتياجات اخلا�صة امللتحقون مبدار�س الرتبية اخلا�صة �أو �أ�صحاب الإعاقات ال�شديدة منهم.

أ�سا�سي
 .2تط ّور التعليم ال
ّ
أ�سا�سي مرحلة تعليم ّية م ّدتها ت�سع �سن���وات ،تبد�أ من ال�صف الأول ومتتد حتى ال�صف التا�سع ح�سب
التعلي���م ال ّ
ّعليمي اجلديد لدولة الكويت ،وهي مرحلة �إلزام ّية وجمانية جلميع الأطفال الكويت ّيني من الذكور والإناث،
ال�س ّلم الت ّ
وينق�سم �إلى مرحلتني:
أ�سا�سي وت�شمل املرحلة االبتدائ ّية (خم�س �سنوات).
 .1املرحلة الأولى من التعليم ال ّ
أ�سا�سي وت�شمل املرحلة املتو�سطة (الإعدادية) (�أربع �سنوات).
 .2املرحلة الثانية من التعليم ال ّ
االبتدائي �إل���ى تنمية روح الطفل وعقله ،وتعزيز تنمية �شخ�صيت���ه مت�شيا مع املبادئ واملفاهيم
وي�سع���ى التّعليم
ّ
إ�سالمي ،وتزوي���ده باملعرفة الأ�سا�س ّية يف القراءة والكتابة واحل�س���اب ،وم�ساعدة الطفل على
املك ّر�س���ة يف ال ّدين ال
ّ
االجتماعي ،والتعاون ،وامل�س�ؤول ّية.
تطوير ال�شعور بالوعي
ّ
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املتو�سطجاهدة لتوجيه قدرات الطالب وحت�ضريهم للمرحلة الثانو ّية ،وتكمن الأهداف
وت�سعى مرحلة التعليم ّ
العا ّمة لهذا امل�ستوى يف:
1 - 1م�ساع���دة الطالب عل���ى اكت�ساب وفهم ومعرفة هو ّيتهم الوطنية عرب املوا ّد الآتي���ة :ا ّللغة العرب ّية ،والدرا�سات
االجتماع ّية ،والعلوم الأ�سا�س ّية ،والريا�ض ّيات ،وا ّللغة الإجنليز ّية.
2 - 2توفري الفر�ص للطالب الكت�ساب الدراية التقنية واخلربة يف امل�سائل العملية للحياة.
3 - 3تطوير قدرات الطالب على التفكري من �أجل تطوير قدراتهم الإبداعية.
مع��� ّدل القيد ال�ص���ايف يف التعليم االبتدائي �شبه ثابت كما هو ّ
مو�ضح يف ال�ش���كل رقم( ،)12وهو مع ّدل مرتفع،
إلزامي و�أ�سا�س���ي ويعاقب القانون ويل الأمر الذي يخالف
ويرج���ع ذل���ك لت�شريعات املرحلة حيث التعليم
االبتدائي � ّ
ّ
احلكومي (عام – دين���ي) والتعليم
ذل���ك بال�سج���ن �أو الغرامة .ومع���دل القيد ي�شمل الط�ل�اب املقيدين بالتعلي���م
ّ
اخلا����ص .هن���اك طالب ملتحقون بتعليم االحتياجات اخلا�صة ولكن ال يوجد ت�صنيف لهم ح�سب املراحل التعليمية
�إال للإعاقات احلرك ّية والب�صر ّية وال�سمع ّية ،ون�سبتهم قليلة جدًّا للإعاقات الذهن ّية وغريها.
�شكل ( )12معدال القيد الظاهري وال�صايف بالتعليم االبتدائي يف دولة الكويت

امل�صدر ،وزارة الرتبية ،دولة الكويت.

وت�سم���ح وزارة الرتبي���ة لبع�ض الأطفال من عمر خم�س �سنوات ون�صف االلتح���اق بال�صف الأول ،وبالتايل يكون
يتم �إحدى ع�شرة �سنة ويكون بذلك خارج �سن املرحلة.
التحاقه بال�صف ال�ساد�س قبل �أنْ ّ
يب�ّي�نّ ّ
املتو�سطة ثابت خالل الأعوام الدرا�س ّية
ال�شكل رقم (� )13أن معدل القيد الظاهري وال�صايف يف املرحلة ّ
م���ن العام الدرا�س���ي � 2002/2001إلى العام الدرا�س���ي  ،2013/2012ويالحظ ارتفاع مع���دالت القيد الظاهري،
ويرجع ذلك للأ�سباب الآتية:
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•ارتفاع ن�سبة ال ّنجاح يف املرحلة االبتدائ ّية.
•وجود طالب خارج �سن املرحلة حيث ي�ستثنى دخول الطالب يف �سن (� )10سنوات ون�صف ال�سنة بينما ال�سن
القانون ّية للمرحلة هي (� )11سنة.
•خ�ضوع ويل الأمر املخالف حلكم القانون باعتبار املرحلة �إلزام ّية ،لذا ف�إن املعدل �شبه ثابت.
املتو�سط (الإعدادي) يف دولة الكويت
�شكل رقم( :)13معدل القيد الظاهري وال�صايف بالتعليم ّ

امل�صدر ،وزارة الرتبية ،دولة الكويت .
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مربع رقم( :)7م�ؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف جمال التعليم االبتدائي يف دولة الكويت
م�ؤ�س�سات ت�ساهم وتدعم العملية التعليمية يف التعليم الأ�سا�سي لدولة الكويت ومنها:
مركز تقومي وتعليم الطفل
ت�أ�س�س مركز تقومي وتعليم الطفل عام  1984بجهود جمموعة من الن�ساء الكويتيات الالئي حتققن من �أن �أطفالهن يعانون �صعوبات
تعلم ،ثم ر�أت تلك املجموعة �أهمية �إن�شاء مركز يف الكويت ي�شخ�ص حاالت الأطفال ذوي �صعوبات التعلم ،ويقدم لهم العالج التعليمي
املنا�سب .وفع ًال مت �إن�شاء املركز وت�سجيله كجمعية نفع عام مل�ساعدة الأطفال الذين يعانون �صعوبات التعلم.
ترتكز م�شكالت ه�ؤالء الأطفال ب�صفة عامة يف �صعوبات القراءة والتهجئة والكتابة واحل�ساب ،حيث يجد كثري منهم عقبات ب�سبب
�صعوبة القراءة (الد�سلك�سيا)� ،أو �صعوبة الت�آزر احلركي (الد�سرباك�سيا)� ،أو �صعوبة الكتابة (الد�سغرافيا)� ،أو �صعوبة الريا�ضيات
(الد�سكلكوليا) ،وغالب ًا ما يكون خليط ًا مت�شابك ًا من هذه احلاالت  ،كما �أن البع�ض منهم يعاين �صعوبات �أخرى يف الرتكيز واالنتباه
وفرط الن�شاط وم�شكالت �سلوكية واجتماعية وانفعالية �أخرى ،وال تقت�صر اخلدمات التي يقدمها على م�ساندة ذوي �صعوبات التعلم،
بل متتد خدماته لت�شمل �أ�سرهم ومعلميهم وباقي املهن الأخرى ذات ال�صلة للتغلب على التحديات التي ت�شكلها �صعوبات التعلم .
الربامج التي يقدمها املركز:
 الربنامج الرتبوي ال�صباحي.الربنامج الرتبوي ال�صباحي هو �أحد برامج التدخل العالجي الذي يوفره مركز تقومي وتعليم الطفل بالتعاون مع وزارة الرتبية ،حيث
ُيدر�س املنهج املقرر يف مدار�س التعليم العام بوزارة الرتبية ب�أ�ساليب تتنا�سب مع قدرات الطالب وتراعي ال�صعوبات التي يعانونها.
وقد بد�أ الربنامج الرتبوي ال�صباحي عمله يف العام الدرا�سي  ،1995/1994وما يزال قائم ًا حتى اليوم.
يوفر الربنامج �أماكن للطالب الكويتيني �أو �أبناء الكويتيات امل�سجلني يف املدار�س احلكومية الذين لديهم تقرير نف�سي تربوي من وحدة
الت�شخي�ص باملركز يفيد �أنهم من ذوي �صعوبات التعلم كما تتوافر لديهم �شهادة �إثبات �إعاقة من املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون املعاقني.
يهدف الربنامج الرتبوي ال�صباحي �إلى متكني الطالب من القدرة على التعاي�ش مع م�شكالتهم التعليمية و�إيجاد الطرائق التي ت�ساعد
على ذلك ومن ثم دجمهم يف مدار�سهم بعد �أن ي�صريوا قادرين على م�سايرة �أقرانهم و�أن يعتمدوا على �أنف�سهم يف عملية التعلم،
فالربنامج يهدف �إلى تعزيز تقدير الطفل لذاته وثقته بنف�سه ،فنحن ن�ؤمن ب�أن الطفل الواثق من نف�سه وال�سعيد هو �أجنح املتعلمني.
 الربنامج الرتبوي امل�سائي.يوفر الربنامج الرتبوي امل�سائي فر�ص ًا للتعليم املتخ�ص�ص لذوي �صعوبات التعلم الذين ال تتوافر �أمامهم الفر�صة لالن�ضمام �إلى برامج
متخ�ص�صة ترعاهم يف �أثناء دوامهم املدر�سي ال�صباحي.
�إلى جانب هذا توفر للطالب خدمات العالج ال�سلوكي ،وعالج النطق لذوي �صعوبات التعلم اخلا�صة وكذلك خدمات االختبارات
الت�شخي�صية يف املواد الدرا�سية الرئي�سة( :اللغة العربية ،اللغة الإجنليزية ،الريا�ضيات) بالتعاون مع وحدة الت�شخي�ص.
خدمات الربنامج:
يقدم املركز عدة خدمات من �ضمنها عقد درو�س فردية عالجية ح�سب طبيعة احلالة ،بالإ�ضافة الى عمل جل�سات عالجية �سواء
لتعديل ال�سلوك �أم يف م�شكالت النطق لذوي �صعوبات التعلم� ،أي�ض ًا يتم عمل اختبارات ت�شخي�صية تربوية يف املواد الدرا�سية الأ�سا�سية.
كما يوجد يف املركز وحدة عملية الت�شخي�ص املبكر للحاالت التي ت�سهم �إلى حد كبري يف �إعطاء الن�صائح واال�سرتاتيجيات العالجية
املنا�سبة للتعامل مع م�شكالت الطفل ،بالإ�ضافة لوجود وحدة تطوير االختبارات ،والهدف منها ت�صميم وتطوير االختبارات النف�سية
والرتبوية التي ت�ستخدمها وحدة الت�شخي�ص وبنا�ؤها وتقنينها لتعرف حاالت �صعوبات التعلم اخلا�صة.
النادي العلمي
يعترب النادي العلمي من جمعيات النفع العام املميزة للغاية يف دولة الكويت ،فهي منظمة غري ربحية تتبع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل ،ويهدف النادي العلمي �إلى رعاية الأن�شطة العلمية ون�شر الوعي العلمي و�صقل املواهب ،والعمل على رفع امل�ستوى العلمي
بالتعاون مع الأندية والهيئات العلمية املختلفة ،كما تقوم باال�شرتاك يف امل�سابقات واملع�سكرات والندوات العلمية وتبادل الزيارات
واخلربات مع الأندية العلمية.
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الثانوي
 .3تط ّور التّعليم
ّ
املتو�سط (الإعدادي)جاه���دة لتوجيه قدرات الطالب وحت�ضريه���م للمرحلة الثانوية.
ت�سع���ى مرحل���ة التعليم ّ
وتكمن الأهداف العا ّمة لهذا امل�ستوى يف:
•م�ساع���دة الطالب عل���ى اكت�ساب فهم ومعرفة هويتهم الوطن ّية عرب املواد التالي���ة :اللغة العربية ،والدرا�سات
االجتماع ّية ،والعلوم الأ�سا�س ّية ،والريا�ض ّيات ،وا ّللغة الإجنليز ّية.
•توفري الفر�ص للطالب الكت�ساب الدراية التقنية واخلربة يف امل�سائل العملية للحياة.
•تطوير قدرات الطالب على التفكري من �أجل تطوير قدراتهم الإبداعية.
الثانوي فهي:
�أما الأهداف الرئي�سة للتعليم
ّ
•توجيه قدرات الطالب يف التح�ضري للم�ستوى اجلامعي والتعليم العايل.
•ت�شجيع الطالب على اكت�شاف ح�سهم بهويتهم من خالل تطوير قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم.
•�إع���داد الطالب للحياة العمل ّية وملزيد م���ن الدرا�سات يف اجلامعة �أو املعاهد العليا ،من خالل ت�شجيع وتوجيه
املهني ،و�إيقاظ ال�شعور بالواجب املد ّ
ين ،بنا ًء على فهم حقوقهم والتزاماتهم.
املجاالت ذات االهتمام ّ
بلغ���ت ن�سب���ة الزي���ادة يف ع���دد الط�ل�اب ( )٪2.6وذلك خ�ل�ال الفرتة م���ن الع���ام الدرا�س���ي  2002/2001و
ّ .2013/2012
ويو�ضح ال�شكل رقم ( )14ارتفاع معدل القيد يف املرحلة الثانو ّية خالل الفرتة املعنية من ()٪61.4
يف العام الدرا�سي � 2002/2001إلى ( )٪91.3يف العام الدرا�سي  ،2013 /2012ويرجع ذلك لكون املرحلة الثانو ّية
أ�سا�سي.
ت�أتي بعد االنتهاء من مرحلة الإلزام والتعليم ال ّ
�شكل رقم( :)14معدل القيد الظاهري وال�صايف باملرحلة الثانو ّية يف دولة الكويت
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وق���د �أولت الدول���ة اهتمام ًا بتوفري التعليم الديني كنوع من �أنواع التعليم للراغبني يف االلتحاق به ،و ّمت ت�صنيفه
ليتطاب���ق م���ع مراحل التعليم العام ،وم ّدة الدرا�سة يف املرحلة الثانوي���ة �أربع �سنوات من ال�صف التا�سع �إلى ال�صف
الثاين ع�شر ،ومنهجها يختلف تقريب ًا عن منهج الدرا�سة يف التعليم الثانوي العام ،حيث ُيعنى باللغة العربية واملواد
يتم التح���اق طالب املنح الدرا�س ّية املح ّولني عن طريق اللجنة الوطنية الكويتية للرتبية
ال�شرعي���ة عناية بالغة .كما ّ
والعل���وم والثقافة من دول �آ�سيا و�إفريقيا و�أوروبا يف معاه���د التعليم الديني ،وتكون الدرا�سة على مرحلتني :مرحلة
(التمهي���د والإعداد) ،وهي معادلة للمرحلة املتو�سطة ،وينتقل بعدها الطالب للمرحلة الثانوية ليلتحق بعد �إنهائها
بالدرا�سة اجلامع ّية داخل دولة الكويت �أو خارجها ح�سب الن�سبة التي ح�صل عليها.
وق���د �أتاحت ال���دورات التدريب ّية الفنية الت���ي تعقد من قبل الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب فر�صة
للط�ل�اب املت�س ّرب�ي�ن من التعليم العام للح�صول على م�ؤهالت تعدهم لاللتحاق ب�سوق العمل .وترتكز هذه الفئة يف
خريج���ي املرحلة الثانوية غري احلا�صلني على معدالت ت�ؤهلهم لاللتحاق مب�ستويات �أعلى بالتعليم .ولقد خ�ص�صت
إلزامي ،على � اّأل يتجاوزوا
دورات تدريبية �أخرى ت�ستغرق �أربع �سنوات درا�س ّية للطالب املتعرثين درا�س ًّيا يف التعليم ال ّ
�سن الثالث ع�شرة �سنة.
يق���وم قطاع التدري���ب بالهيئة ب�إعداد القوى العاملة الوطن ّية وت�أهيلها وفق��� ًا ملعارف ومهارات عامة ت�ؤهل اخلريج
للعمل يف �أكرث من تخ�ص�ص يف جمال املهنة ،فيتو ّلى القطاع التدريب الأ�سا�سي املنظم لإعداد كوادر جديدة .ويالحظ
من اجلدول الآتي تزايد �أعداد الطالب بربنامج فني متخ�ص�ص ،بينما يقل عددهم يف برنامج فني �أو حريف.
جدول رقم( :)26عدد الطالب امللتحقني يف الدورات الفنية واحلرفية يف دولة الكويت
2002/2001

العدد
فني متخ�ص�ص

فني

حريف

ذكور
�إناث
جمموع
ذكور
�إناث
جمموع
ذكور
�إناث
جمموع

2007/2006

العدد

العدد

3457

4614

1537

2373

4994

6987

2745

2994

4457

4685

7202

7679

331

918

-

-

331

918

النمو
33.5
54.4
39.9
9.1
5.1
6.6
177.3
177.3

2013/2012

العدد
5819
3681
9500
3003
2253
5256
945

945

النمو
26.1
55.1
36.0
0.3
-51.9
-31.6
2.9
2.9
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•فني متخ�ص�ص :يكون من حملة الثانوية العامة ،ويعترب التعليم ما بعد الثانوي وقبل اجلامعي.
•فني :يكون من خريجي ال�صف التا�سع ،ويعترب تدريب ًا مهن ًّيا.
•احلريف :يكون من خريجي املرحلة االبتدائية ،وقد بلغ �سن  13عام ًا ،وكثري التعرث يف الدرا�سة ،ويعترب تدريب ًا مهن ًّيا.
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 .4توفــــري الـمعــــــلمني و�إعــــدادهم
تعت�ب�ر كل ّية الرتبي���ة بجامعة الكويت وكل ّية الرتبية الأ�سا�س ّية امل�ؤ�س�ست�ي�ن الرئي�سيتني يف دولة الكويت لتدريب
املعلم�ي�ن ،فهما تقدمان برناجم ًا مل���دة �أربع �سنوات ي�ؤدي �إلى درجة البكالوريو����س .يجمع الربنامج بني التدريب
املتخ�ص�صة.
ملعلمي ال�صف ومعلمي املواد
ّ
وتق���وم كل ّية الرتبي���ة الأ�سا�س ّية بتدريب معلم���ي املدار�س االبتدائية ،ومعلمات ريا����ض الأطفال ،وغريهم من
املوظفني الفنيينّ  .وينق�سم الربنامج التدريبي �إلى ثالثة جماالت :التدريب الثقا ّ
يف ،وي�ضم (� )48ساعة معتمدة
املهني ،وي�ض���م (� )38ساعة
���ي ،وي�شم���ل (� )40ساعة معتم���دة ( ،)٪32والتدريب ّ
( ،)٪38والتدري���ب الأكادمي ّ
معتمدة (.)٪30
�أ ّم���ا كلي���ة الرتبية بجامعة الكوي���ت ،فتقدم ثالثة برام���ج تدريب ّية ملعلمات ريا�ض الأطف���ال ،وبرناجم ًا واحد ًا
املتو�سطة والثانو ّية ،وبرناجمني مب�ستوى
ملعلم���ي املدار�س االبتدائ ّية ،و�آخر لتدريب املعلمني واملعلم���ات للمدار�س ّ
الدبلوم :دبلوم التدريب الرتبوي ،ودبلوم التوجيه الرتبوي .كما �أن�ش�أت الكلية �أي�ض ًا مركز ًا لتطوير التعليم لت�شجيع
البحث والن�شر والرتجمة .بالإ�ضافة �إلى الواجبات الأكادميية والبحثية ،كما يقدم �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكل ّية
اال�ست�شارات ،والندوات ،واملحا�ضرات يف امل�ؤ�س�سات التعليم ّية للدولة.
وعل���ى �صعي���د جهودها الرامي���ة �إلى �إعداد املهني�ي�ن الكويتيني امل�ؤهل�ي�ن ،ت�سعى الكل ّية �إل���ى حتقيق عدد من
الأه���داف الت���ي ت�شمل تقدمي الدرا�سات يف م�ستوي���ات املاج�ستري والدكتوراه ،وتدري���ب املر�شدين النف�سانيني يف
تخ�ص�صات جديدة مث���ل :الرتبية الفن ّية،
جمي���ع امل�ستويات التعليم ّي���ة ،ورفع م�ستوى الوع���ي الرتبوي ،و�إدخ���ال ّ
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات ،واالقت�ص���اد املنزيل ،واملكتب���ة ،واالت�ص���االت ،وتكنولوجيا التعلي���م ،والرتبية اخلا�صة.
املتخ�ص�صني يف جم���االت التخطيط الرتبوي ،وتطوير املناه���ج والتقييم والت�أهيل
وتق���وم الكلية كذل���ك بتدريب
ّ
الأكادميي لأولئك الذين لي�ست لديهم امل�ؤهالت الأكادمي ّية ،وتقدمي خدمات تربوية وغريها يف جماالت الأن�شطة
الرتبوي.
االجتماع ّية ذات الطابع
ّ
املتخ�ص�صة ،والتم ّكن من املعرفة
وي�شم���ل منه���ج التدريب قبل اخلدمة التم ّكن من املعرفة الأ�سا�س ّية للم���وا ّد
ّ
املهني ،وحتديد �أ�س�س ومبادئ التع ّلم الذاتي ،والتع ّلم امل�ستمر ،واملعرفة املتع ّمقة يف اللغو ّيات.
الأ�سا�س ّية يف التوجه ّ
وح�سب �آخر البيانات املتوافرة ،ت�ضاعفت �أعداد الهيئة التعليم ّية بريا�ض الأطفال يف التعليم العام واخلا�ص
مبعدل منو بلغ ( ،)٪82.6حيث كان عدد املعلمني ( )4401معلم ًا يف عام  ،2002/2001و�أ�صبح ( )8038معل ًّما
يف عام .2013/2012
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وق���د عرف���ت �أع���داد الهيئة التعليم ّي���ة باملرحل���ة االبتدائي���ة يف التعليم العام واخلا����ص تزاي���د ًا م�ستمر ًا خالل
نف����س الفرتة ،حي���ث كان عدد املعلمني ( )10940معلم��� ًا يف عام  ،2002/2001و�أ�صب���ح ( )27801معلم ًا يف عام
 ،2013/2012بزيادة بلغت �أكرث من ال�ضعف مما ينعك�س ب�شكل �إيجابي على معدل طالب/معلم.
�أ ّم���ا �أعداد الهيئ���ة التعليم ّية يف املرحلة املتو�سطة يف التعليم احلكومي واخلا�ص فقد تزايدت بن�سبة (،)٪84.4
حيث ارتفع عدد املعلمني من ( )11643معلم ًا يف عام � ،2002/2001إلى ( )21471معلم ًا يف عام .2013/2012

�شكل رقم( :)15ن�سب امل�ؤهالت الأكادمي ّية ملعلمي املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة (الإعدادية) يف دولة الكويت

امل�صدر ،وزارة الرتبية ،دولة الكويت.

واملتو�سطة كما هو مبينّ يف ال�شكل رقم ( )15من حملة ال�شهادة اجلامعية،
معظ���م معلمي املرحلتني االبتدائ ّية
ّ
�أ ّما حملة الدبلوم فقد بد�أت ن�سبتهم يف التناق�ص جلميع املراحل والتخ�ص�صات بعد �أن �أوقفت وزارة الرتبية تعيني
م���ن يح�صل عل���ى م�ؤهل �أقل من جامعي يف التعلي���م احلكومي وريا�ض الأطفال ،وذلك ب�سب���ب حتويل جميع كل ّيات
الرتبي ��ة �إلى �شه ��ادة البكالوريو�س ،وا�شرتاط �ألاّ تقل م ّدة درا�سة التخ�ص�ص الرتبوي عن �أربع �سنوات درا�سية� ،أما
امل�ؤهالت اجلامع ّية الأعلى كاملاج�ستري والدكتوراه فهي اختيارية للمعلم قد يح�صل عليها �أثناء اخلدمة.
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وتعد الوزارة خطة تدريبية �سنوية جلميع �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�إدارة املدار�س و�إدارة اخلدمة املدنية بقطاع
التعليم ،ملواكبة �أحدث التط ّورات يف جمال التعليم ،حيث:
يتم عقد دورات تدريبية يف بداية العام الدرا�سي للمعلمني اجلدد لتع ّرف احلقوق والواجبات املنوطة بهم.
• ّ
يتم عقد دورات تدريبية فن ّية ب�شكل م�ستمر تتعلق بتنمية مهارات املعلم يف جمال التعليم.
• ّ
يتم عقد دورات الوظائف الإ�شراف ّية للمعلمني للتهيئة (لرئا�سة الق�سم للمادة).
• ّ
واملتو�سطة (الإعدادية) للعام الدرا�سي
�شكل رقم( :)16ن�سب املعلمني امل�ؤهلني تربويـًّا باملرحلتني االبتدائ ّية
ّ
 2013/2012يف دولة الكويت

امل�صدر ،وزارة الرتبية ،دولة الكويت.

يو�ض���ح ال�ش���كل رقم( )16ن�سبة املعلمني امل�ؤهل�ي�ن تربو ًّيا ،حيث �إنهم حا�صلون عل���ى بكالوريو�س تربية من قبل
كلي���ات الرتبية �سوا ًء كلية الرتبي���ة الأ�سا�سية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي �أم كلية الرتبية التابعة جلامعة
الكويت وغريها من كليات الرتبية ،ون�سبتهم يف املرحلة االبتدائية ( )٪97من �إجمايل املعلمني حيث ي�شكل املعلمون
الذك���ور ن�سب���ة ( ، )٪92.3بينما بلغت ن�سبة املعلمات الإناث ن�سب���ة (� ، )٪97.3أما يف املرحلة املتو�سطة فقد بلغت
ن�سب���ة املعلمني امل�ؤهلني تربو ًّيا ( ، )٪93.6ن�سبة املعلمني الذكور ( )٪90.2من �إجمايل املعلمني الذكور بينما بلغت
ن�سب���ة املعلمات الإن���اث ( )٪96.4من �إجم���ايل املعلمات الإناث ،وبلغ���ت ن�سبة املعلمني امل�ؤهل�ي�ن تربو ًّيا يف التعليم
الأ�سا�سي (. )٪95.5

 .5برامج تعليم الكبار
يجع���ل القانون رقم ( )4ل�سنة  1981ب�ش�أن الق�ضاء على الأم ّية ،لزام ًا على كل الرجال الكويتيني الذين ترتاوح
�أعماره���م م���ا بني ( )14و( )40عام��� ًا ،وعلى جميع الن�ساء الكويتيات الالئي ت�ت�راوح �أعمارهن بني ( )14و()35
عاما ،االنخراط يف برنامج حمو الأم ّية.
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وتهتم وزارة الرتبية بتعليم الكبار ،والذي يعترب تعليم ًا عام ًا ال يختلف يف جوهره عن برامج التعليم العام ،لذا
ولكون �أغلب الدار�سني من جمموعات وظيفية و مهنية فالبد من �أن يتجه هذا القطاع �إلى برامج التعليم الوظيفي،
وقد طبقت هذه التجربة يف بدايتها على موظفي الدولة من الرجال وربات البيوت ،مع اال�ستمرار يف فتح باب القيد
لك ّل من يرغب يف ا�ستكمال تعليمه العام من الكبار ،وقد �أدى التط ّور الت�شريعي والتنظيمي للنظرة امل�ستقبل ّية بعيدة
أهم جوانبه :
املدى �إلى حدوث تطوير هائل يف مناهج ومواد التعليم اخلا�صة بتعليم الكبار وحمو الأمية ،من � ّ
•عم���ل نقل���ة نوع ّية متق ّدم���ة يف تخ�صي�ص مواد درا�س ّية تعتم���د على كتب ومقررات درا�سي���ة ذات طابع خا�ص
مبرحلتي حمو الأمية وتعليم الكبار.
•تغيري اخلطط الدرا�س ّية ملرحلتي حمو الأمية وتعليم الكبار وتطويرها.
�أح���رزت دولة الكويت النج���اح يف خف�ض ن�سبة الأمية ،حيث انخف�ض عدد الدار�سني مبراكز حمو الأمية مبعدل
( ،)٪30.2مم���ا ترت���ب عليه انخفا�ض يف ع���دد املعلمني مبعدل ( .)٪66واجلدول رق���م (ّ )27
يو�ضح تراجع ن�سبة
الأم ّية �إلى ( )٪3.8يف العام  ،2013/2012وذلك نتيجة للجهود املبذولة من قبل الدولة ،والإجراءات التي اتخذتها
يف �سبي���ل الق�ض���اء على الأم ّية� .أما الن�سبة املتبقية فقد ترك���زت يف فئة ال�سكان (� 60سنة فما فوق) ،وغالبيتها من
الن�ساء .لذلك ف�إنّ الرتكيز على الأم ّية يف الفئة العمر ّية ما بني (� )59-15سنة كان جمديا يف برامج حمو الأم ّية.
جدول رقم( :)27تط ّور ن�سبة الأم ّية يف دولة الكويت
ن�سبة الأم ّية يف الرجال

ن�سبة الأم ّية يف الن�ساء

الن�سبة الإجمال ّية

2011/2010

3.7

5.4

4.4

2012/2011

3.4

4.8

3.9

2013/2012

3.3

4.5

3.8
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ومن جهة �أخرى ،ونظر ًا للمتغيرّ ات وامل�ستجدات التي طر�أت على التعليم يف ال�سنوات الأخرية يالحظ �أن عدد ًا
يتوجهون �إلى تعليم الكبار (امل�سائ���ي) ملوا�صلة تعليمهم،
م���ن الطالب املت�س ّربني م���ن التعليم العام (ال�صباح���ي) ّ
حيث ارتفع عدد الدار�سني مبراكز تعليم الكبار مبعدل ( ،)٪61.1مما �أدى للزيادة يف عدد املراكز بن�سبة (.)٪45

 .6برامج دعم جودة التّعليم
�إنّ حت�سني نوعية التّعليم حتققت يف �شق توفري الكوادر الب�شر ّية من املعلمني ،حيث جند �أن معظم املعلمني من
حمل���ة ال�شهادة اجلامع ّية قد بلغت ن�سبتهم يف التعليم الأ�سا�سي ( .)٪96.5بالإ�ضافة �إلى ذلك فقد حر�صت وزارة
الرتبي���ة على تقدمي الدورات التدريبية للمعلم�ي�ن ب�صورة م�ستمرة لتح�سني �أدائهم وزي���ادة مهاراتهم� ،إ�ضافة �إلى
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عقد دورات حمو �أمية احلا�سوب يف �سبيل حتقيق هذا الهدف ،ويف �سبيل �سعي الدولة لو�ضع �شروط و�أ�س�س لرخ�صة
التعليم .كذلك حتقق �شقّ توفري املباين التعليمية ،بحيث حتتوي املباين على ال�ضروريات ال�صحية وم�صادر التعلم
وغريها من م�ستلزمات لتوفري بيئة منا�سبة للطالب ،ولعمل ّيتي التع ّلم والتعليم.
لكن التحدي احلقيقي للتعليم يف دولة الكويت يكمن يف تدين التح�صيل لدى الطالب ،حيث ال تزال الإجنازات
حمدودة ،وما زالت تواجه حتديات كربى يف هذا املجال .فخالل ال�سنوات القليلة املا�ضية احت ّل طالب ال�صف ()4
يف دولة الكويت امل�ستوى الأدنى بني البلدان التي �شاركت يف الدرا�سات الدول ّية «تيمز  »TIMSSو «بريلز  »PIRLSيف
ع���ام  ،2011وكذلك نتائج الدرا�س���ة الوطن ّية «ميزة  »MESAلقيا�س وتقييم خمرجات نظام التعليم بدولة الكويت،
�إذ كانت النتائج ال ترقى للآمال والطموحات.
ويه���دف التقييم امل�ستمر لقيا�س قدرة الطالب على متابعة وا�ستيعاب املواد الدرا�س ّية يف �إطار منظومة املنهج،
وت�ستخ���دم اختب���ارات �شفو ّي���ة وكتاب ّية يف التقيي���م ،وذلك مت�شيـًّا مع طبيع���ة املواد املعنية ،بالإ�ضاف���ة �إلى البحوث
أكادميي ،ي�شمل التقييم تفاعلهم مع املعلم يف ال�صف ،و�أداء
واملهام الكتابية .وبالإ�ضافة �إلى قيا�س �أداء الطالب ال
ّ
الواجبات املنزل ّية.
الوطني لتطوير التعليم  NCEDبدرا�سة ت�شخي�ص ّية بامل�شاركة مع املعهد الوطني
ويف الع���ام  ،2013ق���ام املركز
ّ
للتعلي���م  NIEبجامع���ة نانيان���غ التكنولوج ّية يف �سنغافورة .وت�شم���ل اجلوانب التي ّمتت تغطيته���ا يف الدرا�سة كفاية
وفعال ّي���ة عمل ّية التعليم والتع ّل���م (املناهج ،طرق التدري�س والتقيي���م) ،والتكنولوجيا ،و�سيا�س���ات املوارد الب�شر ّية،
وتدري���ب املع ّلمني (قب���ل و�أثناء اخلدمة) ،والتدريب على القيادة املدر�س ّية (قب���ل و�أثناء اخلدمة) وبع�ض اجلوانب
الإدار ّية.
خا�صة فيما يتع ّل���ق بامل�سائل املع ّق���دة �أو بتطبيق املعارف
وق���د لوح���ظ �أنّ االختب���ارات ال متثل حتد ًّيا للط�ل�ابّ ،
وامله���ارات .فالأ�سئلة يف االختبارات تتطلب �إجابات ق�ص�ي�رة تقريب ًا �أو اختيار ًا من متع ّدد ،كما �أنّ هناك حمدودية
يف ا�ستخدام الأ�سئلة املقالية �أو «الأ�سئلة التي تتطلب مهارات التفكري العليا» ،ومثل هذه االختبارات ت�شجع التلقني،
وحفظ حمتوى املناهج عن ظهر قلب ،وبالتايل ف�إنّ نظام االمتحانات ي�سمح للغالبية �-إن مل يكن للك ّل – باالنتقال
�إل���ى مراحل درا�س ّي���ة متقدمة خالل �سنوات الدرا�سة مع درجات جناح وا�ضحة ولكنه���ا م�ض ّللة للواقع .فعلى �سبيل
املث���ال :جن���ح ( )٪92من ط�ل�اب ال�صف ( )12يف امتحان���ات الع���ام ( ،)2012ولكن الطالب ال يب���دو �أن لديهم
امل�ستويات املتو ّقعة من املعارف واملهارات.
وحال ًّي���ا ي�ستم���ر العمل على تنفيذ اال�سرتاتيج ّي���ات التي تهدف لتح�سني نوعية التعلي���م ورفع م�ستوى خمرجات
���م العمل عليها لتح�سني
���ي
الكويتي والتوجه نحو النوع ب���د ًال من الكم ،وقد اعتمدت الآليات التي يت ّ
ّ
ال ّنظ���ام التعليم ّ
خمرجات التعليم على و�ضع معايري للمناهج الدرا�س ّية لتطويرها وجتويدها ،و�إحداث نقلة نوع ّية فيها ،وفق املعايري
والأ�س����س الرتبوية العامل ّي���ة يف �صناعة املناهج ،وكذلك تطبيق التكنولوجيا يف التعلي���م ب�إدخال املناهج الإلكرتون ّية
يف التعلي���م جلميـ ـ���ع املواد الدرا�س ّية ،والعمل على ت�أهيل املعلمني ،و�إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة وكل الأطراف املعنية
التعليمي.
بالتعليم للجميع ،و�أخذ ر�ؤيتهم ب�ش�أن درجة جودة النظام
ّ
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السعودية
العربية
التعليم في المملكة
تطور ّ
ّ
ّ
ّ
ّعليمي
املبادئ والأهداف العا ّمة للنّظام الت
ّ
خا�صة بالتّعليم بكافة �أنواعه ومراحل���ه ،ليقينها ب�أنّ التّعليم هو
ت���ويل حكومة اململكة العرب ّية ال�سعود ّي���ة عناية ّ
مفت���اح التنمي���ة والتط ّور والتق ّدم ال���ذي يجب �أن ت�سري عليه اململك���ة ،ولذلك ُروعي عند �إع���داد �سيا�سة التعليم يف
إ�سالمي ،و�أنْ حت ّقق �أه���داف التعليم وخطط
اململك���ة �أن تك���ون �شاملة ومن�سجمة مع �سيا�س���ة الدولة ود�ستوره���ا ال
ّ
التنمي���ة ب�شكل كامل .وقد �شمل���ت تلك ال�سيا�سة جميع م�ستوي���ات التعليم املختلفة بدء ًا بريا����ض الأطفال ،وانتها ًء
بالتعليم اجلامعي والعايل ،مت�ضمنة خمتلف التدريب الفني والتقني الذي يهدف �إلى �إعداد جيل معتز بوطنه �ساع
ا�سرتاتيجي.
�إلى تطوره وتقدمه ،ف�سيا�سة التعليم احلال ّية متوازنة وذات بعد
ّ
وترمي الأهداف العا ّمة للتّعليم يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية �إلى تعزيز فهم الطالب للإ�سالم بطريقة �صحيحة
و�شاملة ،وزرع العقيدة الإ�سالم ّية وت�أ�صيلها يف نفو�سهم ،وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم واملثل العليا ،و�إك�سابهم
خمتلف املهارات واملعارف ،وتطوير �سلوكهم يف اجتاهات بناءة ،وتطوير املجتمع اقت�صاديـًّا وثقافيـًّا ،و�إعداد الفرد
ليكون ع�ضو ًا نافع ًا يف بناء جمتمعه ووطنه.
توجه ّ
اخلطة اال�سرتاتيج ّية لوزارة الرتبي���ة والتعليم ( )2014-2004يف مراعاة
وتتج ّل���ى الر�ؤي���ة ال�شاملة التي ّ
والعملي ،متمكنني
ظري
تن�شئة جيل ال�شباب ذكورا و�إناثا ،وجت�سيد القيم الإ�سالم ّية يف نفو�سهم ،على امل�ستويني ال ّن ّ
ّ
والتوجهات ال�سديدة ،قادرين عل���ى اال�ستجابة ب�شكل �إيجابي ،والتفاعل مع �أحدث
م���ن املعرفة الالزمة ،واملهارات
ّ
التط��� ّورات ،والتعامل مع �أحدث االبت���كارات التكنولوج ّية ب�سهولة ،وتنمية قدراتهم عل���ى مواجهة املناف�سة الدول ّية
�سواء على امل�ستويات العلم ّية �أم التكنولوج ّية ،كي يكونوا قادرين على امل�شاركة الف ّعالة يف النم ّو العام والتنمية ،من
اجلدي ،يف بيئة من
وعملي ،قادر على اكت�شاف الإمكانات والطاقات ،وتوفري روح العمل
تعليمي ف ّعال
خ�ل�ال نظ���ام
ّ
ّ
ّ
التعليم والتدريب مليئة بروح التعليم والتطوير.
ويف �إط���ار هذه ّ
اخلطة اال�سرتاتيج ّية ل���وزارة الرتبية والتعليم ،يعترب التعليم امل�صدر الرئي�س لتكوين ر�أ�س املال
الب�شري ا ّلذي ي�ش ّكل عن�صر ًا �أ�سا�سيـًّا يف جميع جوانب التنمية االقت�صاد ّية ،وال �سيما يف حتقيق معدالت اقت�صاد ّية
ّ
تنمو ّية عالية .وهذا يعني �أنّ العمل ّية التّعليم ّية لي�ست جمرد خدمة مقدمة لتلبية مطالب املجتمع ،و�إنمّ ا هي ا�ستثمار
املعي�شي ،وحتقيق التنمية االجتماع ّية واالقت�صاد ّية للمجتمع.
يهدف �إلى حت�سني م�ستوى الفرد
ّ
وت�ؤك���د ّ
���وري للتّعليم يف حتقيق وتعزي���ز تنمية املوارد
خط���ة التنمي���ة التا�سعة ( )2014-2010عل���ى الدور املح ّ
يو�سع نطاق اخليارات املتاحة للمواطنني الكت�ساب املعرفة واكت�ساب املهارات ،وبالتايل ،مي ّكن
الب�شر ّية ،لأنّ التّعليم ّ
املواطن�ي�ن من اال�ستفادة م���ن القدرات املكت�سبة .وت�سته���دف اخلطة تطوير البيئة التعليمي���ة للتعليم العام ،وذلك
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لتلبية املتط ّلبات الكم ّية والنوع ّية ،وبناء مناهج تعليم ّية متط ّورة حتقق تطوي ًرا �شام ًال للطالب مي ّكنه من الإ�سهام يف
بن���اء جمتمعه ،وحت�سني الكفاءة النوع ّية للعنا�صر الب�شر ّية التعليم ّية والرتبو ّية ،لتكون قادرة على ا�ستيعاب �أهداف
املناهج التعليم ّية احلديثة ،وتوفري �أن�شطة نوع ّية غري �صف ّية لبناء ال�شخ�ص ّية الإ�سالم ّية املتكاملة املتوازنة للطالب
خلدمة الدين واملجتمع والوطن.
كم���ا ر ّك���زت ّ
خطة التنمية التا�سعة على تنمية املوارد الب�شر ّية يف جماالت التعليم املختلفة� ،إ�ضافة �إلى الرتكيز
عل���ى تخفي����ض البطالة ،وح ّددت خطة التنمي���ة ع�شرين هدف ًا من �أج���ل خف�ض البطالة واالرتق���اء بالأيدي املهن ّية
الوطن ّية .وقد ا�شتملت الأهداف على دعم اجلهود الرامية �إلى حتقيق املواءمة بني خمرجات نظم التعليم والتدريب
واملهني ،ودعم التعليم والتدريب امل�ستم ّر لق ّوة العمل الوطن ّية،
التقني
ومتط ّلبات �سوق العمل ،وو�ضع معايري للتدريب
ّ
ّ
ومتابع���ة ما ي�ستجد من علوم وتقني���ات لتطوير املهارات ،ودعم اجلهود الرامية �إل���ى التح�سني امل�ستمر يف �إنتاج ّية
الأيادي الوطن ّية امل�ؤهلة.

ّعليمي
�إدارة النّظام الت
ّ
«االبتدائي ،واملتو�سط (الإعدادي)
ت�ش���رف وزارة الرتبية والتعليم على التعليم العا ّم بجميع مراحل���ه و�أ�شكاله
ّ
والثانوي ،والتعليم اخلا�ص ،وتعليم الكبار وحمو الأم ّية» ،كما ت�شرف وزارة التعليم العايل على اجلامعات ال�سعود ّية
�س���واء احلكوم ّي���ة �أم الأهل ّية .كما تتجه وزارة الرتبي���ة والتعليم �إلى تفوي�ض جميع امل�س�ؤولي���ات الت�شغيلية والإدارية
لهيئ���ات التعلي���م باملناطق واملحافظات ،وبالت���ايل ،تركز امل�صالح املركز ّي���ة للوزارة على الق�ضاي���ا اال�سرتاتيجية،
ف�ض�ل�ا عن التخطي���ط والإ�شراف على الأن�شط���ة التنموية ،فقد ّمت تعدي���ل اللوائح املتع ّلقة باملج���االت الإدار ّية من
خ�ل�ال قرارات �صادرة عن وزير الرتبي���ة والتعليم .ونتيجة لذلك ،بلغ عدد الهيئات التعليم ّية باملناطق واملحافظات
م���ا جمموعه ( )45يف عام  .2006وقد �صاحبت القرارات املذكورة �أع�ل�اه القوانني الفرع ّية ذات ال�صلة للمناطق
التعليمي���ة واملحافظات على خطني رئي�سني :العالقة ب�ي�ن الهيئات التعليم ّية باملناطق واملحافظات ،و�إن�شاء جمال�س
الدميوقراطي
التعلي���م يف كل منطق���ة� ،إذ يه���دف �إن�شاء جمل�س التعلي���م يف كل منطقة تعليم ّية �إلى �إ�ضف���اء الطابع
ّ
على عمل ّية �صنع القرار يف جمال التعليم ،وتعزيز العالقات بني املربني على خمتلف امل�ستويات ،وفتح الأبواب نحو
املجتم���ع .ويت�أل���ف جمل�س التعليم من :مدير عام الرتبية والتعليم رئي�س��� ًا ،ومديري املحافظات وثالثة �أع�ضاء على
الأق���ل م���ن �أع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ؤ�س�س���ات اجلامع ّية وكليات الرتبية .ومن مهام املجل����س الرئي�سة :امل�شاركة
الف ّعالة يف جميع الأمور املتع ّلقة بتطوير وحت�سني التعليم ،ال �سيما املتعلقة منها بت�سليط ال�ضوء على دور التعليم يف
املجتمع و�إعداد الربامج التنموية.
وتعم���ل اللجن���ة الوطن ّي���ة ال�سعود ّية للطفولة عل���ى �صياغة �سيا�سة عام���ة ب�ش�أن االحتياج���ات والأن�شطة املتعلقة
بالطف���ل يف الب�ل�اد ،وتن�سيق جهود خمتلف الوكاالت املعنية ب�ش�ؤون الأطف���الّ .
وتتوخى اللجنة تنظيم العالقات بني
اجله���ات احلكوم ّية واجلمعيات الوطن ّي���ة ،وامل�ؤ�س�سات املعنية بالطفولة يف اململكة ،من �أجل حتقيق التكامل وجت ّنب
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االزدواج ّي���ة ،و�صياغة ا�سرتاتيج ّية وطن ّية للطفول���ة ت�ساعد ال�سلطات املخت�صة يف اململكة يف تعزيز خمتلف جوانب
رف���اه الطفل ،واقرتاح الربامج وامل�شاريع املتع ّلقة بالأطفال لتنفيذها من قبل اجلهات احلكوم ّية واخلا�صة ،و�إن�شاء
قاعدة بيانات تت�ض ّمن جميع اجلوانب املتعلقة بالأطفال يف اململكة ،وحتديث بياناته وتبادل هذه البيانات مع جميع
اجلهات املعنية ،ور�صد تنفيذ التو�صيات والقرارات ال�صادرة عن املجل�س الأعلى للتخطيط وجلنة املتابعة ،ومراقبة
�أن�شطة الهيئات وامل�ؤ�س�سات الإقليم ّية والدول ّية املعن ّية بالطفولة ،وت�شجيع البحوث والدرا�سات.
املهني �سابق ًا) ت�شرف
التقني
كم���ا �أ�صبحت م�ؤ�س�سة التدريب
الفني والتدريب ّ
واملهني (امل�ؤ�س�سة العا ّمة للتّعليم ّ
ّ
ّ
���ي ،كنتيجة الندماج املعاهد ومراكز التدريب التي كان���ت يف املا�ضي حتت �إ�شراف وزارة
الفني واملهن ّ
عل���ى التعليم ّ
العم���ل وال�ش�ؤون االجتماع ّية ،وذلك من �أجل جعل جميع م�ؤ�س�سات التدريب التقني واملهني حتت مظلة واحدة .وقد
عمل املر�سوم ال�صادر عن جمل�س الوزراء يف عام  2005على دمج قطاع التدريب للإناث مع هذه امل�ؤ�س�سة .وين�ص
املر�س���وم اجلديد عل���ى �أنّ �أحد �أهداف امل�ؤ�س�سة هو :تطوير املوارد الب�شر ّية الوطن ّية ،ملعاجلة متط ّلبات �سوق العمل
من خالل التدريب.

املدر�سي:
التعليم قبل
ّ

الر�سمي،
ت�ستقبل ريا�ض الأطفال من ترتاوح �أعمارهم بني (� )5-3سنوات ،وهي لي�ست جزء ًا من �س ّلم التعليم
ّ
االبتدائي .وقد حظيت بع�ض امل�ؤ�س�سات
�إذ �إنّ االنتظام بها لي�س �شرط ًا م�سبقا لاللتحاق بال�صف الأول من التعليم
ّ
اخلا�صة مب�ساعدات تقن ّية ومال ّية من ال ّدولة.
ّ

االبتدائي:
التعليم
ّ
يدخ���ل الأطف���ال التعليم االبتدائي يف �س���نِّ ال�ساد�سة ،وتبلغ م ّدة الدرا�سة يف ه���ذه املرحلة �ست �سنوات .وميكن
�إج���راء ا�ستثن���اءات ملن تقل �أعمارهم من الأطفال ثالثة �أ�شهر دون �ست �سن���وات ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة لأولئك الذين
تابع���وا مرحل���ة ما قبل االبتدائ ّية .وجت���در الإ�شارة �إل���ى �أنّ املدار�س لي�ست خمتلطة ،والتق���ومي امل�ستمر هو النظام
الأ�سا�س املعمول به يف كل �صفوف التعليم االبتدائي.

والثانوي:
التعليم املتو�سط (الإعدادي)
ّ
تتب���ع املرحلة املتو�سطة (الإعدادية) املرحلة االبتدائي���ة ،وت�ستمر ثالث �سنوات (ال�صفوف من  ،)9-7يح�صل
الطالب الذين �أمتوا هذه املرحلة بنجاح على �شهادة املرحلة املتو�سطة (الإعدادي).
ي�أتي التعليم الثانوي كمرحلة �أخرية من التعليم العام ،وي�ستمر ثالث �سنوات (ال�صفوف من  ،)12-10ويدر�س
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���وي املناهج العا ّمة خالل ال�سنة الأولى� ،إال �أنّ مبقدورهم �أن يختاروا
الط�ل�اب خالل ال�سنة الأولى من التعليم الثان ّ
بال�سنت�ي�ن املتبقيت�ي�ن واح���د ًا من امل�س���ارات الآتية :الإدارة والعل���وم االجتماعي���ة� ،أو العلوم الطبيع ّي���ة� ،أو ال�شريعة
والدرا�سات العربية .ويف نهاية التعليم الثانوي يح�صل الطالب الناجحون على ال�شهادة الثانوية .كما يوفر التعليم
التقني واملهني برامج تدريبية يف جماالت ال�صناعة والتجارة والزراعة عادة ملدة ثالث �سنوات.

التعليم العايل:
والتخ�ص�صات يف جماالت عديدة،
تق��� ّدم اجلامعات والكليات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل جمموعة من الربامج
ّ
�إذ تق ّدم الكل ّيات التقن ّية برامج تدريب بعد املرحلة الثانو ّية ت�ؤدي �إلى احل�صول على دبلوم (برامج ملدة �سنتني) �أو
بكالوريو�س (برامج ملدة ثالث �سنوات) ،وتدوم م ّدة الربامج اجلامع ّية التي ت�ؤهل للح�صول على درجة البكالوريو�س
عادة �أربع �سنوات (خم�س �سنوات يف حالة الهند�سة ،والزراعة ،وال�صيدلة ،والطب البيطري� 6-5 ،سنوات يف حالة
الطب والقانون)� .أ ّما عل���ى م�ستوى الدرا�سات العلي���ا ،فت�ضاف عادة برامج
���ب الأ�سن���ان� ،ست �سنوات يف حال���ة ّ
ط ّ
مل���دة �سن���ة واحدة ت�ؤدي �إلى الدبلوم العايل يف التعليم �أو �شهادة الت�أهيل للتعليم ،يف حني ت�ستغرق برامج املاج�ستري
عامني ،وبرامج الدكتوراه ثالث �سنوات على الأقل.
الدرا�سي يف اململكة العربية ال�سعودي���ة يف �سبتمرب وينتهي يف يونيو .ويتك���ون العام الدرا�سي على
ويب���د�أ الع���ام
ّ
م�ستوى التعليم االبتدائي واملتو�سط من ( )160يوم عمل �أو قرابة (� )36أ�سبوع عمل خلم�سة �أيام.

�أهم الإجنازات الكم ّية والنوع ّية:
�أولت خطط التنمية املتعاقبة يف اململكة تنمية املوارد الب�شر ّية �أهم ّية كربى من خالل دعمها للنم ّو امل�ستمر يف التعليم
واملتو�سط (الإعدادي) ،والثانويّ  ،والعايل ،وكذلك التعليم الفني والتدريب املهني قبـل اخلدمة ويف �أثنائها.
االبتدائي،
ّ
ّ
االبتدائي
 .1تط ّور التعليم قبل
ّ
االبتدائي ما ي�أتي:
ت�شمل الأهداف الرئي�سة للتعليم ما قبل
ّ

واجل�سدي يف بيئة طبيع ّية مماثلة لأ�سرهم ،واالمتثال
والعقلي،
أخالقي،
�أ .رعاية غرائز الأطفال ورعاية من ّوهم ال
ّ
ّ
ّ
لتعاليم الإ�سالم.
ب .تعويد الأطفال على ج ّو املدر�سة و�إعدادهم للحياة املدر�س ّية.
ج .تعليم الأطفال الأ�سا�س ّيات التي تتنا�سب مع �س ّنهم وترتبط مبحيطهم.
د .تنمية التفكري اخليا ّ
يل لدى الأطفال ،و�صقل �أذواقهم ،وتوجيه طاقاتهم.
هـ .حماية الأطفال من الأخطار ،وعالج بوادر ال�سلوك غري املرغوب ،ومواجهة م�شاكل الطفولة بطريقة منا�سبة.
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وقد �شهدت ريا�ض الأطفال ،يف ال�سنوات الأخرية ،تطور ًا ملمو�س ًا من خالل ال�سيا�سات والقرارات الوطن ّية التي
ّعليمي ،وجعلها مرحلة م�ستق ّلة ،وف�صلها مببانيها
دع���ت �إلى �إعالء �ش�أن مرحلة ريا�ض الأطفال ،و�ض ّمها لل�س ّل���م الت ّ
ع���ن مراح���ل التعليم العام ،من �أجل التو�سع يف �إن�شائها ،وبناء مناه���ج تربوية فاعلة حتقق �أهدافها ،مع اال�ستفادة
من القطاع اخلا�ص ،للم�ساهمة يف حتقق تلك الأهداف.
وت�أكي���د ًا عل���ى تلك الأهم ّية� ،ص���درت �سل�سلة من الق���رارات احلديثة لت�أ�سي����س البنية الالزم���ة النت�شار ريا�ض
الأطفال والتو�سع فيها ،وحت�سني جودتها ،وفق ًا ملقت�ضيات م�صلحة العمل ،كما �ش ّكلت جلنة عليا برئا�سة نائب وزير
الرتبي���ة والتعلي���م ل�ش�ؤون البنات عام  2010للعمل على تفعيل �أه���داف املرحلة ،من خالل ّ
خطة ا�سرتاتيج ّية حت ّقق
م���ن خاللها �أهداف ّ
خط���ة الوزارة وخطة التّنمية ،والت���ي كان لها الأثر الكبري يف ر�صد التحدي���ات وتطوير �أدائها
ودعم �أدوارها ،ومن ذلك:
�أ .ت�شجيع القطاع اخلا�ص من خالل برامج م�شرتكة لال�ستثمار يف ريا�ض الأطفال مثل ا�سرتاتيج ّية زيادة م�ساهمة
القطاع اخلا�ص يف التعليم ما قبل املرحلة االبتدائية.
ب .تنفيذ برامج توعوية ب�أهمية املرحلة يف املناطق واملحافظات التعليم ّية حلني حتقق الهدف.
ج .ا�ستثمار العديد من ال�شراكات املجتمع ّية يف التوع ّية ب�أهمية ا�ستثمار املرحلة وتفعيلها.
االجتماعي على ريا�ض الأطفال ،بالإ�ضافة �إلى تثبيت مكانتها يف �س ّلم التعليم الر�سمي و�إعطائها
�إن زيادة الطلب
ّ
�ش�أن��� ًا كب�ي�ر ًا ،يب�شر بزيادة معدالت القي���د العام ،وارتفاع عدد الأطفال امللتحقني مب�ؤ�س�س���ات ريا�ض الأطفال التي
يتع�ّي�نّ عليه���ا لي�س فقط التو�سع يف طاقاتها اال�ستيعاب ّية فح�سب ،بل والأه���م من ذلك ،حت�سني املمار�سات الرتبو ّية
واملنهج ّية املق ّدمة ّ
للطفل.
التو�سع املتو ّقع وهذا الأمل الكبري� ،أ�صبح من ال�ضروري توجيه االهتمام للكفاءة النوع ّية ،وذلك
وا�ستجابة لهذا ّ
كمي يحقق معايري اجلودة التي جعلتها الدرا�سات العلمية �شرط ًا �أ�سا�سي ـًّا يف حت ّقق � ّأي فائدة
ل�ضمان حدوث ّ
تو�سع ّ
من ريا�ض الأطفال.

106

مربع رقم( :)8م�شاريع تنمية ريا�ض الأطفال يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية
م�شروع مناهج ريا�ض الأطفال
و�صف الربنامج:
يه���دف الربنام���ج �إلى توفري مناه���ج لريا�ض الأطفال على معايري عاملية قادرة على بناء امله���ارات الأ�سا�سية للطفل ،وجتهيزه
ملرحلة الدرا�سة ،وبناء القدرات لدى فريق العمل من الوزارة من املعلمات ،واملديرات وم�شرفات ريا�ض الأطفال على تطبيق املناهج
اجلدي���دة على كاف���ة مدار�س ريا�ض الأطف���ال يف خمتلف مناطق اململكة مبا يتما�ش���ى مع ثقافة اململكة العربي���ة ال�سعود ّية ،وتوفري
الدعم الالزم لتطبيق املناهج بفاعلية.

أهم الإجنازات:
� ّ

•تنفيذ مناهج جتريب ّية يف عدد من مدار�س ريا�ض الأطفال يف مناطق خمتلفة من اململكة.
•تدريب م�شرفات املناطق التعليم ّية على مقايي�س متن ّوعة.
•تدريب عدد ( )580من املديرات وامل�شرفات على �أ�سا�سيات ريا�ض الأطفال.

م�شروع تطوير مناهج ريا�ض الأطفال:
�إن �أح���د الأه���داف الع�شرة يف ا�سرتاتيجية تطوير التعليم هو « توف�ي�ر تعليم الطفولة املبكرة للجميع « ،ويركز هذا الهدف على
توف�ي�ر تعليم متميز للطفولة املبك���رة ،وهو من العوامل الرئي�سة يف حت�سني جودة التعليم .ويندرج حتت هذا الهدف بع�ض الأهداف
املهمة التي ت�ضم زيادة ن�شر م�ؤ�س�سات ريا�ض الأطفال ،وتطوير مناهج متخ�ص�صة وتوفري فر�ص تطوير مهنية للمعلمات.
وم���ن ه���ذا املنطلق اجته برنامج تطوير مرحلة ريا�ض الأطفال نحو البدء ب�أول م�شروع لتحقيق هذا الهدف ،وهو تطوير مناهج
ريا�ض الأطفال لتطبيق املنهج بجودة عالية من خالل التعاون مع بيوت خربة يف هذا املجال ،من خالل �إجناز الآتي:
•تطبيق ثالثة مناهج يف خم�س مناطق تعليمية بواقع ( )50رو�ضة.
•تدريب عدد ( )1000متدربة من املعلمات وقيادات الرو�ضات وامل�شرفات على تطبيق املناهج بواقع ( )32دروة تدريبية.
•تكليف فريق علمي لقيا�س �أثر املناهج على مكونات بيئة تعلم الطفل.

م�شروع بناء املعايري النمائية ملرحلة ريا�ض الأطفال:
متخ�ص�صة يف هذا
نظ���ر ًا للحاج���ة لوجود معايري خا�ص���ة للتعليم مبرحلة ريا�ض الأطفال يت���م بنا�ؤها مب�شاركة واعتماد جه���ة
ّ
املجال ،وبناء قيادات مهن ّية ت�سهم يف رفع وحت�سني جودة التعليم يف هذا املرحلةّ ،مت التعاقد مع اجلمع ّية الأمريكية لريا�ض الأطفال
 NAEYCوذلك على النحو الآتي:
•بناء وثيقة معايري تع ّلم منائية ملرحلة ريا�ض الأطفال من �سن (� )6 - 1سنوات.
•بناء القدرات املهن ّية لقيادات ريا�ض الأطفال.
•رفع م�ستوى جودة التعليم يف مرحلة ريا�ض الأطفال وفق املعايري املعتمدة للتعليم.
التو�سع يف افتتاح ( )1500رو�ضة لقبول (� )150ألف طفل من م�شروع تطوير التعليم ( 80مليار
• ّمتت املوافقة ال�سامية على ّ
ري���ال) وتعيني ( )3500معلم���ة ،والتو�سع للعاميني املا�ضيني م���ن (� )509إلى ( )1548حكوم���ي دون الأهلي ( 10ماليني
ريال) قيمة ق�سائم لاللتحاق بالرو�ضات .كذلك� ،صدرت املوافقة هذا العام مبنح ( )10ماليني من ق�سائم الأطفال للدخول
للرو�ضات الأهلية �ضمن �شروط معينة حتقق العدالة والتوازن.
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�شكل رقم ( :)17تط ّور القيد الإجما ّ
يل يف برامج تنمية الطفولة املب ّكرة خالل الفرتة من ( )2012-2001يف
اململكة العرب ّية ال�سعود ّية

امل�صدر :تقرير منت�صف العقد من ( ) 2005-2001منظمة اليون�سكو .2007

يتّ�ض���ح من ال�شكل وجود زيادة �ضئيلة يف ن�سبة القي���د الإجما ّ
يل للأطفال امللتحقني بربامج ريا�ض الأطفال من
�إجمايل الأطفال يف �سن � 5-3سنوات من ( )٪11عام � 2001إلى ( )٪13عام  ،2012و على الرغم من وجود تق ّدم
يف ع���دد امللتحق�ي�ن� ،إال �أن هذه الن�سبة ال ترقى �إل���ى م�ستوى تط ّلعات وطموحات امل�س�ؤولني ع���ن التعليم يف اململكة،
ول���ذا ،زاد االهتم���ام بهذه املرحلة من خ�ل�ال توفري بيئات منا�سب���ة لتنفيذ الربامج املتط��� ّورة ،واملع ّلمني واملع ّلمات
املتخ�ص�ص�ي�ن يف الطفول���ة املب ّك���رة ،و�صدرت ق���رارات باعتبار مرحلة ريا����ض الأطفال مرحل���ة م�ستقلة مببانيها
ّ
وجتهيزاتها ،مما �سي�ساعد م�ستقب ًال ب�إذن اهلل على زيادة ن�سب االلتحاق فيها.
ويب�ّي�نّ ال�شكل الآتي تط ّور �أع���داد امللتحقني مبرحلة ريا�ض الأطفال ت�صاعديـًّا ع�ب�ر ال�سنوات الثالثة الأخرية،
�إذ ارتف���ع عدده���م بن�سبة ( )٪55من ( )117653طف ًال ع���ام � 2010إلى ( )226977طف ًال عام  ،2013يف حني مل
يتجاوز هذا االرتفاع ( )٪25بالعقد ال�سابق� ،إذ كان يف حدود ( )94290طف ًال عام .2002
�شكل رقم( :)18تط ّور �أعداد امللتحقني بالطفولة املبكرة يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية

امل�صدر  :وزارة الرتبية والتعليم ،اململكة العرب ّية ال�سعود ّية.
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االبتدائي
 .2تط ّور التّعليم
ّ
ي�سعى التعليم يف املرحلة االبتدائية �إلى حتقيق عدد من الأهداف ،منها:
�أ.
ب.
ج.
د.

غر�س العقيدة الإ�سالم ّية ال�صحيحة يف روح الأطفال ،وتزويدهم بالتعليم وم�شاعر االنتماء للأمة الإ�سالمية.
وخا�صة اللغة والكتابة واحل�ساب واملهارات البدنية.
تطوير خمتلف املهارات الأ�سا�س ّيةّ ،
تطوير ال�شعور بامل�س�ؤولية لفهم احلقوق والواجبات يف حدود �سن الطفل وخ�صائ�ص مرحلته النمائية ،وتعزيز
حب الوطن والوالء حلكامها.
توفري الرغبة يف التع ّلم عند الأطفال ،والتدريب من �أجل اال�ستفادة من �أوقات فراغهم.

وقد �صدر قرار جمل�س الوزراء املو ّقر رقم ( )139بتاريخ 1425/4/26هـ ب�أن يكون التّعليم �إلزامي ـًّا ملن هم يف
�سن (� )15-6سنة ،وينتج عن ذلك حتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني هذه الفئة العمر ّية �سوا ًء من ال�سعوديني �أو غري
ال�سعودي�ي�ن م���ن املقيمني ،وذلك �سد ًا ملنابع الأم ّية وتفعي ًال للإعالنات واالتفاق ّيات الدول ّية ،كما يح ّقق �أي�ض ًا فر�ص
التعليم للذكور والإناث دون متييز.
ورافق هذا القانون عدد من الإجراءات مثل:
1 - 1ت�ض ّمنت �أدلة القبول وتعليماته الإجراءات التي ت�سهل قبول فئات الطالب الذين ال يحملون هويات ر�سمية.
ّ 2 - 2مت �إع���داد �آل ّيات منا�سبة حلل ق�ضايا وم�شكالت الط�ل�اب ذوي االحتياجات اخلا�صة الذين مل يتم قبولهم يف
املدار�س ،ومبا ي�ضمن ت�سجيلهم.
3 - 3حفظ حقوق الطفل يف التعليم يف حالة وجود خالف بني والديه.
4 - 4قبول �أبناء وبنات الديانة الأخرى يف املدار�س احلكوم ّية وغريها ،وعدم التمييز بينهم.
اخلا�ص���ة بالتعليم االبتدائي يف التعليم الع���ام ،حيث بلغ عدد
�5 - 5إلزام ّي���ة التح���اق الطالب���ات ذوات االحتياجات
ّ
املعاهد ()1703معهد ًا وعدد الف�صول الدرا�س ّية ()5351ف�ص ًال يدر�س بها ( )27439طالب ًا وطالبة من ذوي
الإعاقات ال�سمع ّية والب�صر ّية والفكر ّية والتوحد وتعدد الإعاقة.
6 - 6توفري الرعاية للأطفال املحرومني وذوي الظروف اخلا�صة.
7 - 7دعم الدولة للتعليم الأهلي الذي ي�ستوجب دفع ر�سوم درا�س ّية ،حيث تتحمل جزء ًا من نفقات التعليم فيه ،كما
ت�شرف عليه ب�شكل مبا�شر ل�ضمان اجلودة والنوع ّية.
املدر�سي الآمن للطالب من اجلن�سني ،لنقلهم من �أماكن �إقـامتهم �إلى املدر�سة.
�8 - 8أق ّرت اململكة نظام ًا لل ّنقل
ّ
وت�شري ن�سبة القيد اخلام �إلى تغطية �أكرث من ( )٪100من املقاعد ال�ضرور ّية ال�ستقبال كل �أطفال �ست �سنوات،
مم���ا يعني �أن جزء ًا م���ن هذه املقاعد ي�شغله �أطفال �أقل �أو �أكرب �سن ًا بفعل االلتحاق املب ّكر �أو �إعادة ال�صفوف .ومن
جه���ة �أخ���رى ت�شري ن�سبة االلتحاق ال�ص���ايف �إلى �أنّ امل�شاركة الفعل ّية ملعظم �أطفال �س���ت �سنوات ي�صل �إلى (،)٪94
علم ًا ب�أنّ بع�ض الأطفال يلتحقون مبكر ًا بال�صف الأول.
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وم���ن تت ّبع تط ّور ن�سب���ة القيد الإجما ّ
االبتدائي خالل ال�سنوات املا�ضي���ة يف اململكة ،يتبينّ مقدار
يل يف التعلي���م
ّ
اجله���ود التي بذلته���ا اململكة لتح�سني مع���دل القيد باملرحلة االبتدائ ّي���ة ،ومنها ت�سهيل �إج���راءات التحاق الطالب
بالتعلي���م ،وتي�سري قبولهم يف جميع املراح���ل التعليم ّية ،وت�أمني و�سائل النقل واملكاف�آت والإعانات لهم ،والعمل على
توف�ي�ر املب���اين املدر�س ّية واملرافق التعليم ّي���ة والتجهيزات الالزمة ،مبا يح ّقق ا�ستيعاب جمي���ع الأعداد املتزايدة يف
مراحل التعليم العام.
وتتّ�ض���ح من بيان���ات ال�شكل الآت���ي زيادة ملحوظ���ة يف ن�سبة القيد الإجم���ا ّ
يل تغطي جمموع الط�ل�اب بالتعليم
االبتدائي ،بق���درة ا�ستيعابية ت�صل �إلى
���ي ،وال���ذي ميت ّد يف اململكة من ال�صف الأول �إل���ى ال�صف ال�ساد�س
ّ
االبتدائ ّ
( .)٪100ه���ذا ،وق���د ّمت تقلي�ص �أعداد االطفال ممن هم �أعلى من ال�سن الر�سم ّية �أو �أقل منها للمرحلة االبتدائية
بالن�صف الثاين من العقد املن�صرم لفائدة الفئة العمر ّية من (�)11-6سنة.
�شكل رقم( :)19ن�سبة القيد الإجما ّ
يل ( )GERوال�صايف ( )NERيف التعليم االبتدائي يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية
ن�سبة القيد ال�صافية واخلامة بال�صف الأول
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ن�سبة القيد االجمالية

امل�صدر :تقرير منت�صف العقد ( ،)2005-2001منظمة اليون�سكو

.2013

ويعرب القيد ال�صايف عن واقع امل�شاركة يف التعليم االبتدائي من جانب �أطفال فئة العمر الر�سم ّية املناظرة للفئة
العمر ّية يف التعليم االبتدائي ،وقد بلغت ن�سبته يف عام  )٪97( 2013ما بني ذكر و�أنثى ،م�سجال بذلك قفزة نوعية
باملقارنة مع عام  2001الذي �سجل ن�سبة (.)٪89
وت�ض���ع الوزارة من �ضم���ن �أولوياتها اال�ستخدام الأمثل للم���وارد امل�سخرة لتوفري التعليم ع���ايل النوعية جلميع
�أف���راد املجتمع .ومن �أجل ذلك توف���ر الدعم الرتبوي الالزم ،كالتخفيف من اكتظاظ ال�صفوف ،وتدريب املعلمني،
املدر�سي الناجت ع���ن �إعادة ال�صفوف �أو الت�س ّرب
وتوف�ي�ر الكتب والو�سائ���ل التعليم ّية ،من �أجل التقلي�ص من الهدر
ّ
من املدر�سة دون امتالك مهارات القراءة والكتابة .وقد مت ّثلت نتائج هذا ال ّدعم بتقلي�ص معدالت الإعادة ،وزيادة
االبتدائي.
معدالت البقاء حتى �إكمال التّعليم
ّ
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الثانوي
 .3تط ّور التّعليم
ّ
ت�شمل الأهداف الرئي�سة للتعليم الثانوي ما ي�أتي:
1 - 1تزوي���د الط�ل�اب باملهارات واملعارف املنا�سبة ل�سنهم ،ومتكينهم من تع ّلم املب���ادئ العامة والقواعد الأ�سا�س ّية
للتعليم.
العلمي.
2 - 2حتفيز الطالب على البحث عن املعرفة على �أ�سا�س التفكري
ّ
3 - 3تطوير وتوجيه و�صقل خمتلف القدرات واملهارات العقل ّية لدى الطالب.
4 - 4تن�شئة الطالب على احلياة االجتماع ّية الإ�سالم ّية ،والتعاون وال�شعور بالواجب ،وحت ّمل امل�س�ؤول ّية.
5 - 5حتفي���ز طم���وح الطالب ال�ستعادة جم���د الأ ّمة الإ�سالم ّية التي ينتم���ون �إليها ،وا�ستئن���اف امل�سرية على طريق
الكرامة واملجد.
العلمي لدى الطالب ،وغر�س روح البحث والتحليل املنهجي فيهم ،وا�ستخدام املراجع وممار�سة
6 - 6تنمية التفكري
ّ
الأ�ساليب الأكادمي ّية ال�سليمة.
7 - 7فتح الفر�ص للطالب ،ومتكينهم من موا�صلة درا�ستهم يف املعاهد واجلامعات ويف جميع التخ�ص�صات.
8 - 8تدريب الطالب على ا�ستغالل وقتهم يف القراءة املفيدة والأن�شطة الدين ّية.
وهن���اك خي���ارات خمتلفة يف املرحل���ة الثانوية ،من علوم دين ّية و ّلغ���ة عرب ّية ،وعلوم �إدار ّي���ة واجتماع ّية ،وعلوم
الديني (مدار�س حتفيظ
التوج���ه
طبيع ّي���ة ،وعلوم تطبيق ّية (التكنولوجي���ة) .وهناك مدار�س التعليم الثانوي ذات ّ
ّ
الق���ر�آن الكرمي) ،مثل :املدار�س التابع���ة جلامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالم ّي���ة ،واملدار�س القر�آنية الثانو ّية،
املهني برام���ج تدريب ّية ملدة عامني يف جمموعة
ومدر�س���ة دار التوحيد الثانو ّية ،ويق��� ّدم نحو ( )34مركز ًا للتدريب ّ
متنوعة من املجاالت.
وتهتم ال ّدولة بتلبية احتياجات ال�شباب �ضمن منظومة �إعداد القوى الب�شر ّية يف املجاالت التقن ّية واملهن ّية ،نظر ًا
ال�سعودي يف املجاالت التقنية وال�صناعية ،وقد ظه���رت احلاجة امل ّلحة �إلى �إيجاد
لتزاي���د احلاجة لت�أهي���ل ال�شباب
ّ
ك���وادر وطن ّي���ة م�ؤهلة ت�أهي ًال عاملي ـًّا قادرة على النهو�ض مبتط ّلبات خطط التنمية الطموحة لل ّدولة ،ومن هنا برزت
�ضرورة االهتمام بالتعليم التقني والفني على م�ستوى الكل ّيات التقنية ،وفتح م�سارات للتعليم العايل لتلبية حاجات
ال�شباب ومتط ّلباتهم.
�إن تو�سي���ع قاعدة التعليم الثانوي يعترب واحد ًا من ال�ضمانات لإجناح التعليم الأ�سا�سي ،فبانت�شاره بك ّل مناطق
اململكة يدرك �أولياء الأمور جدوى �إر�سال �أطفالهم �إلى املدر�سة ،حيث يح�صلون على فر�صة �إمتام تعليمهم ملا بعد
يتم �صقل مهارات التفكري الناقد والإبداعي لدى الطالب ،مما
الأ�سا�س���ي ،وبخا�صة الفتي���ات .ويف التعليم الثانوي ّ
ميكنهم من امتالك املعرفة املر ّكبة التي ت�ؤهلهم ملتابعة تعليمهم العايل.
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امل�صدر :وزارة الرتبية ( ،)2013-2005وزارة الرتبية والتعليم ،اململكة العرب ّية ال�سعود ّية .2001

الثانوي ب�ش���كل مطرد ،حيث تفوق الق���درة اال�ستيعابية للم�ؤ�س�سات
ي�ش�ي�ر ال�شكل رقم(� )20إل���ى تو�سع التعليم
ّ
الثانوية حجم ال�سكان يف �سن التعليم الثانوي .فقد �سجلت ن�سبة القيد اخلام ( )٪112بالعام  2013بزيادة ()23
نقط���ة مئوي���ة عما كانت عليه بالعام  .2005ويالحظ نف�س االجتاه يف التط ّور منذ العام  .2001ويعك�س هذا التطور
أ�سا�سي.
جمهودات الوزارة يف توفري تعليم ثانوي يوازي التط ّور احلا�صل يف التعليم ال ّ
وعلى الرغم من �أن اململكة العربية ال�سعودية ما�ضية يف تعزيز التعليم التقني واملهني لتلبية حاجات ال�شباب
واملهني� ،إال �أنّ التعليم املهن���ي مل يرق بعد �إلى
���ي
ّ
ومتطلباته���م ،وذل���ك ب�إح���داث امل�ؤ�س�سة العا ّمة للتدريب التقن ّ
م�ست���وى االهتم���ام بالتعليم الثان���وي العام ،حيث �إن ن�سبة الط�ل�اب املقيدين بالتعليم الفن���ي واملهني ال تتجاوز
( )٪4ح�سب البيانات املتوافرة.
واملهني على عاتقها �إعداد وت�أهيل وتطوير املوارد الب�شر ّية يف اململكة،
التقني
وحتم���ل امل�ؤ�س�سة العا ّمة للتدريب
ّ
ّ
مما يتط ّلب تواكبها مع متط ّلبات الع�صر ومتغرياته ال�سريعة .لذا ،فقد عمدت امل�ؤ�س�سة لإعداد كثري من الدرا�سات
بال�شراك���ة مع بيوت اخلربة العامل ّية ،وقد خل�صت هذه الدرا�سات �إلى تب ّني كثري من املبادرات التطوير ّية كي ت�سهم
يف �أعم���ال امل�ؤ�س�س���ة ونقلها �إل���ى م�صاف ال ّدول املتق ّدم���ة ،ونتج عن ذلك �إن�ش���اء مكتب �إدارة الربام���ج التطوير ّية
( )PMOلإجناز جمموعة من املبادرات اال�سرتاتيج ّية بالتعاون مع خربة دول ّية وفق املبادرات الآتية:
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واملهني يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية
التقني
جدول رقم( :)28مكتب �إدارة الربامج التّطوير ّية ( )PMOللتدريب
ّ
ّ
القيادة يف هذا النّوع من الكل ّيات ملزودي اخلدمة
ت�أ�سي����س الكليات العاملي���ة التي ت�شكل
•�أول جمموع���ة من مزودي اخلدم���ات التدريب ّية لت�أ�سي�س الكل ّي���ات يف �إطار النموذج
�إطارا جديدا لل�شراكة بني القطاعني
اجلديد ابتدا ًء من �سبتمرب .2013
العام واخلا�ص.
•ابتكار �آل ّيات جديدة للتمويل.
القيادة لهذا النوع من الكليات ل�شركات القطاع اخلا�ص
تطوير ال�شراكات اال�سرتاتيج ّية
•اعادة هيكلة �آليات البحث عن �أ�صحاب الأعمال لإقامة �شراكات ا�سرتاتيج ّية.
•يتم تقدمي التدريب من مزودي اخلدمات الدوليني.
ا�ستحداث �آل ّيات لرفع الكفاءة وحت�سني اخلدمات
• تطوير قدرات املدربني.
حت�سني الكل ّيات التقنية القائمة
• تطوير العمل ّيات الإدار ّية.
• تطوير املناهج التدريب ّية.
تطوير معايري املهارات الوطن ّية
ؤ�س�سي على جميع الوحدات التدريب ّية.
ت�أ�سي����س املرك���ز الوطن���ي للتق���ومي •تطبيق االعتماد امل� ّ
املهني
•تطبيق االختبارات املعيار ّية على جميع اخلريجني.
واالعتماد ّ
واملهني.
التقني
•حت�سني نظرة املجتمع نحو التدريب
ّ
ّ

 .4توفري و�إعداد املعلمني
تق���وم اجلامع���ات بدورها الكامل يف �إعداد وتدريب املعلمني ،فقد هدف���ت كل ّيات الرتبية يف هذه اجلامعات �إلى
�إعداد الكوادر امل�ؤهلة ،وترقية امل�ستويات التعليم ّية واملهن ّية ملعلمي التعليم العام ،ومديري املدار�س والإداريني ،من
خالل تقدمي دورات تدريب ّية خمتلفة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.
تخ�ص�صات خمتلفة ،وتعقد دورات تدريبية ملديري املدار�س االبتدائية
وتقوم اجلامعات بتدريب املعلمني �ضمن ّ
واملتو�سط���ة (الإعدادية) ،كما �أ ّنها توفر دورات للمعلمني الذين ال ميلكون امل�ؤهالت املنا�سبة .ويتط ّلب احل ّد الأدنى
للتّدري����س يف جميع امل�ستويات التعليم ّية احل�صول على درجة البكالوريو�س مل��� ّدة �أربع �سنوات .وتو ّفر كليات الرتبية
متخ�ص�ص���ة يف الريا�ضيات،
ت�ضم �شعب ًا
يف اجلامع���ات ال�سعودي���ة مناهج غنية بنظري���ات و�أ�ساليب التعليم ،كم���ا ّ
ّ
والفيزياء ،وعلم الأحياء ،واللغة الإجنليزية ،واللغة العربية ،والدرا�سات الإ�سالمية�...إلخ.
و�إدراك ًا لأهم ّية احلوافز املاد ّية واالجتماع ّية ،ودورها الكبري يف حتفيز املعلمني ،متت ت�سمية كادر خا�ص ملوظفي
التّعلي���م ،ي�شمل املعلمني ومديري املدار�س ووكالئهم ،وفنيي املختربات ،و�أمناء املكتبات وموجهي الطالب .كما ّمت
متديد �إجازة الأمومة للمعلمات ملدة �شهرين مدفوعة بالكامل.
التعليمي يف اململكة ب�أن جميع املعلمني واملعلمات يف املدار�س يحملون م�ؤهالت ت�ؤهلهم للتدري�س
يتم ّي���ز ال ّنظ���ام
ّ
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وفق ًا ملتط ّلبات التعيني .وقد م ّرت م�ستويات امل�ؤهالت املطلوبة بعدة تطورات تعك�س التط ّور العام للتعليم يف اململكة.
فاملعاي�ي�ر املط ّبقة الآن هي �أكرث تقدم ًا وجودة بالن�سبة للخريج�ي�ن الراغبني يف االلتحاق مبهنة التعليم من الذكور
والإناث ،ومنها على �سبيل املثال ا�شرتاط احل�صول على م�ؤهالت تربو ّية جامع ّية حيث ميثلون �أكرث من (.)٪90
وتع��� ّد وزارة الرتبي���ة والتعليم خطط طويلة الأم���د لتدريب املعلمني واملعلمات �أثن���اء اخلدمة ،وهناك ن�سبة منو
الرتبوي للذكور والإن���اث لتحقيق هذه الأهداف ،وكذل���ك تطوير م�ستمر ملعايري
�سنوي���ة مرتفع���ة مليزان ّية التدري���ب
ّ
تق���ومي �أداء املعلم�ي�ن واملعلمات للنهو����ض مب�ستويات �أدائهم .وال يوج���د يف اململكة معلمون متط ّوع���ون للتدري�س يف
املدار����س احلكوم ّي���ة �أو الأهل ّية ،فجميعه���م مع ّينون ب�شكل ر�سمي ،وه���ذا يعود �إلى التزام اململك���ة الكامل بالتمويل
أهلي.
احلكومي للتعليم ،وتقدمي الإعانات لقطاع التعليم ال ّ
وهك���ذا ع���رف تزايد �أع���داد املعلم�ي�ن واملعلمات يف اململك���ة العربية ال�سعودية من���و ًا مت�سارعا خ�ل�ال ال�سنوات
املا�ضي���ة .ففي غ�ضون ال�سنوات الع�شر املا�ضية تزايدت �أع���داد املعلمني بالتعليم االبتدائي بن�سبة(  ،)٪20و�أعداد
املعلم���ات بن�سبة ( ،)٪15بينما ازداد عدد الطالب بن�سب���ة ( )٪5وعدد الطالبات بن�سبة ( )٪11فقط ،مما يعني
حت�سن عدد الطالب للمعلم الواحد.
�شكل رقم( :)21عدد الطالب �إلى املعلم يف املرحلة االبتدائية يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية

عدد الطالب �إلى املعلم

امل�صدر :تقرير منت�صف العقد ( ،)2005 - 2001وزارة الرتبية والتعليم ،اململكة العرب ّية ال�سعود ّية.2013 ،
حت�س ��ن عدد الط�ل�اب للمع ّلم يف املرحل ��ة االبتدائية بث�ل�اث نقاط منذ
يتّ�ض���ح م���ن بيانات ال�ش���كل رقم(ّ )21
انطالق التعليم للجميع العام  ،2000حيث �سجل ( )11طالب ًا لك ّل معلم يف العام  .2013ومتثل هذه الن�سبة حافزا
االبتدائي ،حيث مت ّكن املعلم من توفري نوع من التعليم املنفرد للطالب والطالبات ي�ستطيع
لتح�س�ي�ن ج���ودة التعليم
ّ
في���ه مراعاة الف���روق الفردية بينهم ،مما ي�ؤدي �إلى زي���ادة فر�ص اكت�سابهم للمهارات والعل���وم واملعارف املنا�سبة
العقلي ،واالنفعا ّ
واجل�سمي.
يل،
لقدراتهم ،ومن ّوهم
ّ
ّ
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ونتيجة للتوافد املت�صاعد للملتحقني مبرحلة ريا�ض الأطفال ،كان ال ب ّد من توفري الأعداد الكافية من املعلمات
للحفاظ على نوعية البيئة التعليمية ،كما هو مبينّ بالر�سم البيا ّ
ين رقم(.)22
�شكل رقم( :)22تط ّور �أعداد معلمات ريا�ض االطفال يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية

امل�صدر  :وزارة الرتبية والتعليم ،اململكة العرب ّية ال�سعود ّية.

وهك���ذا ارتف���ع عدد املعلمات بنف�س الفرتة بن�سبة ( )٪84م���ن ( )11431معلمة يف العام � 2010إلى ()20985
معلم���ة يف العام  ،2013بينما مل يتجاوز هذا االرتفاع ( )٪24يف العقد ال�سابق حيث كان يف حدود ( )9185معلمة
يف العام .2002
وقد انعك�س هذا اجلهد الكبري يف توفري عدد كبري من املعلمات خالل فرتة وجيزة على نوع ّية بيئة التع ّلم ،مما
يربز العناية البالغة التي توليها وزارة الرتبية لهذه املرحلة من التعليم� ،إذ حر�صت على � اّأل تتجاوز ن�سبة الطالبات
لك ّل معلمة ( )11تلميذ ًة/معلمة .وقد ا�ستقر هذا املعدل يف ( )10طالبات لكل معلمة عام .2013

 .5برامج تعليم الكبار
واالقت�ص���ادي ،ولرف���اه �أطفاله���م .وتنفي���ذ ًا لل�سيا�سات
���ي،
ّ
تعت�ب�ر القرائ ّي���ة �أ�سا�س ّي���ة لرف���اه الكبار االجتماع ّ
واال�سرتاتيج ّي���ات الت���ي و�ضعتها الدول���ة يف جمال تعليم الكبار وحم���و الأمية ،فقد اتخ���ذت وزارة الرتبية والتعليم
تدابري عدة منها:
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•�إن�شاء الإدارة العا ّمة لتعليم الكبار

�أن�شئت الإدارة العا ّمة لتعليم الكبار �ضمن وزارة الرتبية والتعليم ،و�صدر � ّ
أول نظام لتعليم الكبار مبر�سوم ملكي
عام 1392هـ .وترتكز املهمة الرئي�سة للإدارة يف بناء برامج حمو الأم ّية.
•توفري تعليم الكبار وحمو الأم ّية يف جميع �أنحاء اململكة

تق���وم �إدارت���ا برام���ج حمو الأمية بنني وبن���ات �سنوي ـًّا ب�إجراء م�سح مي���دا ّ
ين من قب���ل �إدارات الرتبية والتعليم
لأماك���ن جت ّمع الأميينّ والأم ّي���ات ،وحتديد االحتياج من مراكز حمو الأم ّية وتعليم الكب���ار ،وتفتح لهم املراكز وفق
ال�ضوابط ّ
املنظمة لذلك.
•�صرف مكاف�آت حتفيز ّية للأم ّيني والأم ّيات لالنخراط يف التعليم

تعتمد وزارة املال ّية �سنوي ـًّا ما ي�صل �إلى ( )190مليون ريال ،ويتزايد هذا الرقم بتزايد من ّو برامج حمو الأم ّية
وتعلي���م الكبار ،ي�صرف ج���زء منها كمكاف�آت حتفيز ّية للأم ّي�ي�ن الذين �أكملوا برنامج حمو الأم ّي���ة وتعليم الكبار،
املوظف وخم�سمائة ريال ّ
بواقع �ألف ريال لغري ّ
للموظف.
مربع رقم( :)9احلوافز املبا�شرة وغري املبا�شرة يف تعليم الكبار يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية
�إميان��� ًا ب�أهمي���ة احلوافز ب�أنواعها يف �إجناح برامج حمو الأم ّية وتعلي���م الكبار ،فقد و ّفرت الدولة عدد ًا
من احلوافز ومنها:
النظامي ( )1000ريال �سعودي.
•مينح من يتم ّكن من اجتياز �أحد برامج حمو الأم ّية غري
ّ
ظامي «مرك���ز حمو الأم ّية» مكاف����أة مالية مقدارها
•مين���ح من يتم ّكن م���ن �إنهاء برنامج حم���و الأم ّية ال ّن ّ
( )1000ريال �سعودي.
•مين���ح الدار����س �شهادة اجتي���از برنامج «جمتمع ب�ل�ا �أم ّية» بعد اجتي���ازه �أحد م�شاريع حم���و الأم ّية غري
النظامي ملحو الأم ّية بنجاح.
النظامي ،كما مينح �شهادة املرحلة االبتدائية عند �إمتامه الربنامج
ّ
ّ
املتو�سطة(الإعدادية) والثانو ّية للكبار.
أمي الذي �أنهى املرحلة االبتدائ ّية لاللتحاق باملرحلتني ّ
•تتاح الفر�صة �أمام ال ّ
•�أتاح نظام تعليم الكبار ال�صادر يف عام 1392هـ الفر�صة للمجتمع بامل�شاركة يف متويل برامج حمو الأم ّية
وتعلي���م الكبار ،وتقدمي احلوافز واملكاف�آت من خالل م�ساهمة الوزارات وامل�صالح احلكوم ّية وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة مع فتح املجال �أمام التط ّوع من خالل الأفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع املد ّ
ين.
ّ
امل�ستمر
•اال�ستفادة من نتائج التّقومي
ّ

ي�ستفاد من تقومي برامج حمو الأم ّية وتعليم الكبار يف معاجلة ال�سلب ّيات وتعزيز الإيجاب ّيات ،و�صو ًال �إلى حتقيق
تلك الربامج لأهدافها و�أهداف امللتحقني بها.
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•�إيجاد الربامج املتن ّوعة التي تنا�سب احتياجات الأم ّيني

ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم �إلى ايجاد برامج متنوعة تتنا�سب واحتياجات وقدرات و�إمكانات الأم ّيني ،وحتقيق
طموحهم ،و�إتاحة الفر�صة لهم لاللتحاق بهذه الربامج التي تت�سم باملرونة والقدرة على الو�صول للأميني يف �أماكن
تواجدهم.
•�إقامة حمالت توعو ّية ملحو الأم ّية

وت�سته���دف فئة م���ن املجتمع تعي�ش يف البادية �أو الأماكن النائية ،وتتم ّي���ز حياتهم بعدم اال�ستقرار ،ويق ّدم لهم
فيها برامج تعليم ّية ،ودين ّية ،وثقاف ّية ،واجتماع ّية ،و�صح ّية للرفع من م�ستواهم يف كافة املجاالت.
•رفع م�ستوى ت�أهيل املع ّلمني واملع ّلمات يف جمال حمو الأم ّية وتعليم الكبار

يت���م ذلك م���ن خالل التّعاون م���ع اجلامعات يف فتح �أق�س���ام لتعليم الكب���ار ،و�إيجاد �ساع���ات �إجبار ّية يدر�سها
الط�ل�اب يف كل ّيات الرتبية يف جمال تعليم الكبار والتعلي���م امل�ستمر ،لرفع كفاءتهم وقدراتهم وتزويدهم باملهارات
واملعارف وامل�ستج ّدات الالزمة يف جمال تعليم الكبار وحمو الأم ّية.
وترم���ي ك ّل ه���ذه التدابري �إلى الق�ضاء على الأم ّية ،وال � ّ
أدل على ذلك من ارتفاع ن�سب القرائ ّية لدى الكبار ،مما
ّ
واالجتماعي.
االقت�صادي
يدل على امتالك اململكة لرثوة ب�شر ّية قادرة على حتقيق التنمية والرفاه
ّ
ّ
�شكل رقم( :)23ن�سبة القرائ ّية لدى الكبار يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية

امل�صدر  :وزارة الرتبية والتعليم ،اململكة العرب ّية ال�سعود ّية.

يتّ�ضح من بيانات ال�شكل رقم( )23ارتفاع معدل القرائ ّية لدى الكبار (� 15سنة وما فوق) ت�صل �إلى ( )٪94يف
الع���ام � ،2013أي �أن ن�سب���ة الأم ّية مل تعد ت�شكل �إال ( )٪6من جمموع ال�سكان يف الفئة العمر ّية املعن ّية ،بعدما كانت
ترتاوح بني ( )٪21و( )٪17على التوايل يف العامني  2000و ،2004ويعني هذا التط ّور �أنّ اململكة العرب ّية ال�سعود ّية
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قد جتاوزت الهدف املر�سوم للهدف الرابع للتعليم للجميع الذي ح ّدد تقلي�ص معدالت الأم ّية �إلى الن�صف.
وه���ذا النم��� ّو الوا�ضح يف معدالت القرائ ّية ّ
يدل عل���ى االهتمام الكبري الذي توليه ال ّدول���ة ملحو الأم ّية ،واجلهود
ال�ضخمة التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم لالرتقاء بهذه الن�سب ،حيث حتظى برامج حمو الأم ّية ب�أولو ّية متق ّدمة
���ي يف اململكة ،وتق��� ّدم احلوافز لت�شجيع الكب���ار والن�ساء منهم على وج���ه اخل�صو�ص لاللتحاق
يف امل�ش���روع التّعليم ّ
مبدار�س حمو الأم ّية ،وتنفذ حمالت �صيف ّية �سنو ّية تهدف ملحو �أم ّية البادية ب�أماكن تواجدهم عرب خطط تنفيذ ّية
تع��� ّد له���ذا الغر�ض ،ال�شيء ال���ذي ي�ؤ ّكد على �أنّ اململكة ممثل���ة يف وزارة الرتبية والتعليم ما�ضي���ة يف �سبيل �إي�صال
التعليم وحمو الأمية يف جميع �أنحائها مرتامية الأطراف ،عرب اخلطط التنفيذ ّية ال�سنو ّية التي تع ّد لهذا الغر�ض.

 .6برامج دعم جودة التّعليم
تعليمي يرقى �إلى �إعداد ثروة ب�شر ّية قادرة على الرقي بالتنمية
تعت�ب�ر ج���ودة التعليم الهدف الأ�سمى لك ّل نظام
ّ
االقت�صاد ّي���ة واالجتماع ّي���ة وحتقيق الرف���اه .و�إميان ًا بهذا الهدف �ص���در قرار جمل�س الوزراء رق���م ( )120بتاريخ
وين�ص القرار على �أن تكون الهيئة حكوم ّية
1434/4/22هـ بت�أ�سي�س هيئة تقومي التعليم العام وتنظيمها ومهامهاّ .
احلكومي
ذات �شخ�ص ّية اعتبار ّية م�ستق ّلة ،وتكون الهيئة اجلهة التنظيم ّية القائمة على عمل ّيات تقومي التّعليم العام
ّ
���ي يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية .وبنا ًء على القرار ،ف�إنّ الهيئة ترتبط برئي�س جمل�س الوزراء ،وي�شرف عليها
والأهل ّ
جمل�س الإدارة برئا�سة معايل حمافظ الهيئة ،ويت�ش ّكل �أع�ضا�ؤها من جميع اجلهات ذات ال�ش�أن يف العمل ّية التّعليم ّية
ّعليمي اخلا�ص.
�إ�ضافة �إلى املخت�صني واملمثلني للقطاع الت ّ
واخلا�صة
ؤ�س�سي مع اجلهات احلكوم ّية
ّ
تعم���ل الهيئة من خالل جمل�س �إدارته���ا بال�شراكة والتفاعل الإيجابي امل� ّ
ذات العالقة على �إ�صدار اللوائح والأنظمة والترّ اخي�ص ،وو�ضع املعايري الالزمة لعمل ّيات التقومي يف جميع مراحلها
املختلفة يف �إطار الأنظمة ذات العالقة.
وقد بد�أت وزارة الرتبية والتعليم يف �إعداد خطط تهدف �إلى رفع معايري تقييم الطالب على وجه اخل�صو�ص،
ومعاي�ي�ر التقييم ب�شكل ع���ام .فالهدف الرئي�س لربنام���ج التقييم ال�شامل للمدر�سة هو االع�ت�راف مبدى م�ساهمة
املدر�سة يف رفع م�ستوى التح�صيل لدى الطالب ،وتطوير �أمناط ال�سلوك واملهارات لدى الطالب كما ّمت ت�صميمها
م���ن قب���ل ال�سيا�س���ة التعليم ّي���ة يف اململكة .وهك���ذا �أع��� ّدت الإدارة العا ّمة للقيا����س والتقومي عدد ًا م���ن االختبارات
الت�شخي�ص ّي���ة الت���ي ت�شمل ا ّللغة العرب ّية والريا�ض ّيات لل�صفوف من ( ،)3-1م���ن �أجل حتديد �صعوبات التع ّلم التي
تواجه الطالب يف ا ّللغة العرب ّية والريا�ض ّيات ،و�إعداد برامج عالج ّية وطرق تدري�س منا�سبة ،وتدريب املعلمني على
ا�ستخدام الو�سائل والأ�ساليب الإ�ضاف ّية لتحديد م�شاكل طالبهم.
وت�ستن���د الغايات والأهداف من هذا امل�شروع على �أ�س�س ومبادئ ال�سيا�سة التعليم ّية يف اململكة ،وعلى حمتويات
و�أهداف املناهج الدرا�س ّية .فاملوا�ضيع التي ّ
تغطيها هذه االختبارات ت�شمل مواد الرتبية الإ�سالم ّية ،وا ّللغة العرب ّية،
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والريا�ض ّي���ات ،والعل���وم .وقد �أعدت الوزارة قائم���ة من املتط ّلب���ات الأ�سا�س ّية (املعارف واملهارات) الت���ي يتو ّقع �أنْ
يحققه���ا الط�ل�اب مع نهاية املرحل���ة االبتدائ ّية .وت�ستند قوائ���م املتط ّلبات على حتليل حمتويات م���واد التدري�س يف
ف�ص���ول املرحل���ة االبتدائية ،فهذه املتط ّلبات ال تقت�ص���ر على املناهج الدرا�س ّية يف ال�ص���ف ال�ساد�س فح�سب ،و�إنمّ ا
ت�شم���ل املعرف���ة واملهارات الأ�سا�س ّية التي يتو ّقع �أن يكت�سبها الطالب �سواء �أكان���وا يف ال�صف ال�ساد�س �أم ال�صفوف
ال�سابقة .وبنا ًء على هذا التحليلّ ،مت �إنتاج جدول املوا�صفات �إ�ضافة �إلى ثالثة مناذج من االختبارات.
التح�سن الإجم���ا ّ
يل يف معدالت الإعادة يف �صفوف املرحلة االبتدائ ّية نتيجة لالهتمام
وق���د �أدى هذا املنهج �إلى
ّ
به���ذه املرحلة ،كم���ا �أ ّدى �إلى تطوير نوع ّية تقومي الط�ل�اب ،حيث ّمت تطوير الئحة التقومي امل�ستم���ر ،بالإ�ضافة �إلى
كاف من املعلمني بن�سبة ال تتجاوز ()11
التطوير يف املناهج واملباين والتجهيزات املنا�سبة .وكذلك يع ّد توفري عدد ٍ
طالب ًا لك ّل معلم حافزا لتح�سني جودة التعليم ،حيث مت ّكن املع ّلم من توفري نوع من التعليم املنفرد للطالب.
حم�سن ��ة ومرافق ريا�ض ّية و�صح ّية يف ك ّل مدر�سة ،ت�ضم ��ن توفري ال�شروط املنا�سبة
كم ��ا �أن توفري م�صادر مياه ّ
للتع ّل���م ،حي���ث �إنّ وزارة الرتبية والتعلي���م ت�ضع �شروط ًا ومعايري يف املدار�س احلكوم ّي���ة وامل�ست�أجرة ،مما يو ّفر بيئة
�صح ّية وتربو ّية ،هذا بالإ�ضافة �إلى توفري الوزارة للكتب املدر�س ّية الالزمة لك ّل الطالب وباملجان.
�أم���ا فيما يخ� ّ���ص م�شاركة اململكة العرب ّي���ة ال�سعود ّية يف التقييم���ات الدول ّية ،فتظهر نتائ���ج درا�سة االتجّ اهات
تتو�سط الرتتيب بني ال��� ّدول العرب ّية يف العلوم،
الدول ّي���ة يف العل���وم والريا�ض ّيات الأخ�ي�رة � TIMSS 2011أنّ اململكة ّ
و�أق��� ّل من ذلك يف الريا�ض ّي���ات ،لكنها �أظهرت حت�سنا ملحوظا مقارنة ب�أدائه���ا يف االختبار الأخري للعام  2007يف
جمموع ما ح�صله الطالب من درجات.
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التعليم في سلطنة ُعمان
تطور ّ
ّ
التعليمي
املبادئ والأهداف العا ّمة للنّظام
ّ

وفق��� ًا للنظ���ام الأ�سا�سي للدولة الذي دخل ح ّيز التنفيذ يف نوفمرب ع���ام « 1996التعليم هو حجر الزاوية لتقدم
املجتم���ع ،ترع���اه الدولة وت�سعى لن�شره وجعل���ه يف متناول اجلميع .يهدف التعليم �إلى رف���ع وتطوير امل�ستوى الثقايف
العام ،وتعزيز التفك�ي�ر العلمي و�إذكاء روح البحث ،واال�ستجابة ملتط ّلبات اخلطط االقت�صاد ّية واالجتماعية ،وبناء
���وي ج�سديـًّ���ا ،ومعنويـًّا ،يفخر بالأم���ة وتراثها ،ويحمي �إجنازاته���ا .تو ّفر الدولة التعليم الع���ام ،وتعمل على
جي���ل ق ّ
اخلا�صة واملعاهد حتت �إ�شرافها وفق ًا لأحكام القانون» (املادة .)13
وت�شجع على �إن�شاء املدار�س
مكافحة الأم ّيةّ ،
ّ

أ�سا�سي جما ّ
ين
�أ ّم���ا الر�ؤي���ة امل�ستقبل ّية لالقت�صاد ال ُعماين (عمان )2020 :فتدعو �إلى العم���ل على توفري تعليم � ّ
أ�سا�سي
لكاف���ة املواطن�ي�ن من خ�ل�ال نظام يت�سم بالكف���اءة وفعالية التكلفة ،والعم���ل على حت�سني نوع ّية التعلي���م ال ّ
بزي���ادة وقت الدرا�سة للم���واد العلم ّية مثل :الريا�ضيات ،والعلوم الطبيعية ،واحلا�س���وب ،والعمل على تدري�س مادة
الفني والتدريب املهني
اللغ���ة الإجنليز ّية من ال�صف الأول االبتدائي ،كما ت�شري الر�ؤي���ة �إلى توفري وت�شجيع التعليم ّ
التخ�ص�صات الفن ّية املختلفة.
خلريجي التعليم العام مبختلف حماوره ،لتغطية احتياجات �سوق العمل من
ّ
وت�شري ر�ؤية وزارة الرتبية �إلى ال�سعي نحو جتويد البيئة التعليم ّية للإدارة واملعلمني والطالب باملدار�س على نحو
يكف���ل له���م التعاون لبناء جيل جميد وعامل وخمل�ص لوطنه ،قادر على التع ّلم امل�ستمر وعلى التعاي�ش مع الآخرين،
ويلبي متط ّلبات �سوق العمل يف �إطار من االلتزام وامل�س�ؤولية ،من �أجل حتقيق ر�سالتها يف �إعداد جيل يحقق التنمية
االقت�صاد ّي���ة واالجتماعي���ة للمجتمع ،من خالل جتويد عمل ّيات التعليم والتعل���م يف الإدارة املدر�س ّية ،وتوفري موارد
ومبان ،و�أدوات تق���ومي ذات جودة ،ورعاية متميزة ملختل���ف �شرائح الطالب يف
ماد ّي���ة وب�شر ّي���ة ،ومناه���ج درا�سية ٍ
���ال للتقانة مبا يتواكب مع جمتمع عمان الرقمي ،وتفعيل �أكرب لدور القطاع
�سن���وات التعليم املدر�سي ،مع توظيف ع ٍ
اخلا�ص واملجتمع املحلي يف تعزيز اخلدمة التعليمية.
يخ�ص التعليم التقني والتدريب املهني �إلى العمل على توفري التدريب
كما ت�شري ر�ؤية وزارة القوى العاملة فيما ّ
املهن���ي والتعليم التقن���ي وتطويره ،والتو�سع يف الربام���ج والتخ�ص�صات التعليمية والتدريبي���ة ،وربطها باحتياجات
�سوق العمل ،وتطوير املناهج التدريب ّية وفق ًا للمعايري وامل�ستويات املهنية املعتمدة ،ومنح امل�ؤهالت وت�شجيع التدريب
الوطني لتوفري برامج
�أثن���اء اخلدم���ة ،ومتابعة اخلريجني لال�ستفادة من فر�ص العمل املتاحة ،والإ�سهام يف اجلهد
ّ
للتوجيه والإر�شاد املهني ،والتوعية بقيمة العمل و�سلوكاته وت�شجيع وتنمية روح املبادرات الفردية للمواطن( .املوقع
الإلكرتوين لوزارة القوى العاملة)
ومن بني الأهداف التي ت�سعى لها ّ
اخلطة اخلم�سية الثامنة ( )2015 - 2011ما ي�أتي:
•تطوير نظام التعليم وفق معايري جودة تتالءم مع الغايات وال�سيا�سات الرتبوية.
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•تطوير ّ
اخلطة الدرا�س ّية ومناهجها مبا ي�ضمن خمرج ًا تعليميـًّا يتوافق مع متط ّلبات التنمية و�سوق العمل.
•رفع كفاءة تقومي �أداء الطالب مبا ي�سهم يف االرتقاء مب�ستوى التح�صيل املدر�سي.
•رفع كفاءة الكادر الب�شري واالرتقاء مب�ستوى مهاراته.
•التو�سع يف توظيف التقانة مبا يتواكب مع ا�سرتاتيجية جمتمع عمان الرقمي.
•زيادة ن�سب االلتحاق يف التعليم قبل املدر�سي على ( )٪50للفئة العمرية (�)5.5 - 3.5سنة.
•خف�ض ن�سبة الأمية عن ( )٪50من معدالت الأمية احلالية.
•رفع كفاءة برامج الرعاية النف�سية واالجتماعية وال�صحية واملهنية املوجهة لطالب املدار�س.
التو�سع يف حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص التعليم ّية لذوي الإعاقة واالحتياجات اخلا�صة واملجيدين.
• ّ

التعليمي
�إدارة النّظام
ّ
وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل وجامعة ال�سلطان قابو�س هي اجلهات امل�س�ؤولة عن �إعداد وت�صميم
املركزي،
وتنفي���ذ ال�سيا�سات التعليمية يف ال�سلطنة .وت�شتغل وزارة الرتبية والتعلي���م على ثالثة م�ستويات :امل�ستوى
ّ
املحلي ممث ًال بالإدارات التعليم ّية يف املحافظات ،وم�ستوى املدر�سة .وتعترب املدر�سة وحدة �إدارية م�ستقلة
وامل�ستوى
ّ
تقع حتت �إ�شراف مبا�شر من الإدارة التعليم ّية املحل ّية.
وت�ش���رف وزارة التعلي���م العايل على التعلي���م ما بعد الثانوي يف اجلامعات واملعاه���د والكليات ،كما ت�شرف على
املن���ح الدرا�س ّي���ة يف اخل���ارج ،يف حني ت�ش���رف وزارة القوى العاملة عل���ى الكل ّيات التقن ّية ال�صناع ّي���ة يف مرحلة ما
بع���د الثانوي���ة ومعاهد التدريب املهني ،بينم���ا ت�شرف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية على ريا����ض الأطفال التي تديرها
ّ
املنظم���ات التطوع ّي���ة ،وتخ�ضع ريا�ض الأطفال التابعة للقط���اع اخلا�ص ملراقبة وزارة الرتبي���ة والتعليم ،يف الوقت
الذي تقع فيه دور احل�ضانة حتت م�س�ؤولية وزارة التنمية االجتماعية.
وتنف���ذ وزارة الرتبية العديد م���ن املهام املركز ّية كتخطي���ط ال�سيا�سة التعليمية ،وحتدي���د الأهداف التعليمية،
وو�ض���ع اال�سرتاتيجيات واخلطط وامل�شاريع التي يتم من خاللها حتقيق الأهداف .وتنفرد املديرية العامة للمناهج
داخل الوزارة مب�س�ؤولية تطوير املناهج الوطن ّية التي يتم تدري�سها يف جميع املدار�س العامة� .أما املدار�س اخلا�صة
فلديها خيار تنفيذ املناهج التي و�ضعتها الوزارة� ،أو اعتماد املناهج املنت�سبة للربامج الدول ّية .وتقوم وزارة الرتبية
والتعليم �أي�ض ًا بالإ�شراف واملراقبة على امل�ستويني املحلي واملدر�سي ،وذلك للت�أكد من �أن ال�سيا�سات التعليمية تنفذ
وفق ًا خلططها.
ويت�ضم���ن الهي���كل التنظيمي للوزارة ثالثة جماالت رئي�سة هي :هيئة تنفيذي���ة معنية بتنفيذ الأن�شطة الرئي�سة،
وهيئ���ة ا�ست�شاري���ة و�أن�شط���ة ر�ص���د ،وهيئة الدعم .وق���د ّمت م�ؤخ���ر ًا �إن�شاء دائرة مركزي���ة لتنمية امل���وارد الب�شر ّية
( )HRDDم���ن �أج���ل تخطيط وتنفيذ ومتابعة فر�ص التدريب �أثناء اخلدمة وفق ًا خلطة الإ�صالح� .أ ّما على امل�ستوى
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املحلي فقد �أن�ش�أت الوزارة مراكز التدريب يف ك ّل �إدارة تعليمية حمل ّية من �أجل الإ�شراف على �أن�شطة التدريب.
وتدع���م ال���وزارة الالمركزية يف الإدارة ،وت�شجع عملية �صنع القرار على امل�ستوى املحلي من �أجل حت�سني الأداء
و�ضم���ان ا�ستجاب���ة �سريعة و�إج���راءات فورية ،بد ًال م���ن انتظار التوجيه���ات املركزية .ويف هذا ال�ص���ددّ ،مت �إن�شاء
الإدارات املحل ّي���ة للرتبي���ة والتعلي���م يف خمتلف املناط���ق الإحدى ع�شر ،والت���ي متلك ال�سلط���ة لإدارة وتنفيذ نظام
التعلي���م .وقد �ش ّكل���ت وزارة الرتبية والتعليم �أي�ض��� ًا جمل�س ًا يت�ألف من مدي���ري الإدارات املحلية واملديرين العامني
بالوزارة ،يدر�س الق�ضايا املتع ّلقة بعملية التعليم يف البالد .هذا ،وت�شارك جمال�س الآباء يف امل�سائل املتعلقة بعملية
التعليم داخل مناطقها على امل�ستوى املحلي.
ويف ع���ام  ،1993ف ّو�ض���ت الوزارة م�س�ؤول ّي���ة �إدارة املدر�سة �إلى الهيئات الإداري���ة التعليم ّية املحل ّية والعاملني يف
املدر�س���ة ،وقد �شكلت �إدارة املدر�سة من مدير املدر�س���ة ،ومدير املدر�سة امل�ساعد ،واملعلمني ،والإداريني ،والعاملني
املتخ�ص�ص�ي�ن .ومن �أجل الت�أكد من االلت���زام مببادئ امل�شاركة يف �إدارة املدر�س���ة ،ين�ص ميثاق املدر�سة على
غ�ي�ر
ّ
م�ساع���دة جمال����س الدعم امل�ؤلفة من جمل����س �إدارة املدر�سة ،وجمال�س الطالب ،وجمعي���ات الآباء واملعلمني ،ملدير
املدر�سة يف �إدارة املدر�سة وحتقيق الأهداف التعليمية.
وقد �أق ّر القرار الوزاري رقم ( )2006/2الإدارة الذات ّية باملدار�س ،ومكنتهم من اتخاذ قراراتهم ب�أنف�سهم ب�ش�أن
امل�سائ���ل الإداري���ة واملالية والفنية .انطالق ًا من �أنّ الهدف الرئي�س لإر�ساء الإدارة الذاتية يف املدار�س ،هو �إعطاء دور
�أكرب للمدر�سة وموظفيها يف تخطيط وتنفيذ ومتابعة الأن�شطة ،وكذلك يف اقرتاح برامج لتح�سني الأداء املدر�سي.
يتم تنفيذه تدريجيـًّا وي�شمل
ويف الع���ام � ،1999-1998أدخلت الوزارة نظام��� ًا درا�سيـًّا جديد ًا مل ّدة ع�شر �سنوات ّ
تعليم ًا �أ�سا�سيـًّا من حلقتني ،يليه التعليم ما بعد الأ�سا�سي مل ّدة عامني.
ي�ؤدي جمل�س التّعليم الذي �أن�شئ مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2012/48دور ًا كبري ًا يف جمال التن�سيق بني
امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن تطبيق التعليم  ،ويخت�ص املجل�س بر�سم ال�سيا�سة العامة للتعليم مبختلف �أنواعه ومراحله،
والعم���ل على توجي���ه التعليم مبا يتفق وال�سيا�سة العامة للدولة ،ومتطلبات التنمي���ة ال�شاملة ،ومبا ي�ؤدي �إلى حتقيق
الأهداف الثقافية ،واالجتماعي���ة ،واالقت�صادية ،والعلمية لل�سلطنة ،وذلك بالتن�سيق مع املجال�س املخت�صة ،وو�ضع
ا�سرتاتيجية للتعليم يف �إطار ال�سيا�سة العامة للدولة ،ومتابعة وتقييم م�ستوى جودة التعليم بجميع �أنواعه ومراحله،
واتخ���اذ كافة الإجراءات الالزمة ل�ضمان جودة خمرجاته ،واملوافقة على �إن�شاء م�ؤ�س�سات التعليم مبختلف �أنواعه
ومراحل���ه ،و�إقرار ا�سرتاتيجيات وخطط م�ؤ�س�سات التعليم العايل مبختل���ف �أنواعه ،ومتابعة تنفيذها بالتن�سيق مع
اجله���ات املخت�صة ،وي�ضم املجل�س يف ع�ضويته ممثلني عن جميع اجلهات امل�س�ؤولة عن التعليم يف ال�سلطنة ،ويعقد
اجتماعات دورية.
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ت�شم���ل مرحلة الطفولة املبك���رة ك ًال من احل�ضانة ،وتبد�أ من �سن ثالثة �أ�شهر �إلى ثالث �سنوات ون�صف ال�سنة،
وت�ش���رف عليها وزارة التنمي���ة االجتماعية ،ثم الرو�ضة والتمهيدي الذي يبد�أ من �س���ن ثالث �سنوات و�شهرين �إلى
�س���ن خم����س �سنوات و�شهرين ،وت�ش���رف عليه وزارة الرتبي���ة والتعليم .ويت���م تنفيذ هذا النوع م���ن التعليم �إما من
خ�ل�ال القطاع اخلا�ص عن طريق دعم وت�سهي���ل ن�شاطاته لإن�شاء احل�ضانات واملدار����س اخلا�صة لهذه املرحلة� ،أو
م���ن خ�ل�ال بع�ض اجلهات احلكومية التي توف���ر ح�ضانات ومدار�س خا�صة� ،أو بع�ض اجله���ات التطوعية كجمعيات
امل���ر�أة العمانية ،وبع�ض اجلمعيات الأهلية .وقد بد�أت وزارة الرتبية والتعليم بفتح �صفوف التهيئة مبدار�س التعليم
الأ�سا�سي من �سن �أربع �سنوات وثمانية �أ�شهر.
وي�ستم���ر التعلي���م االبتدائي م ّدة �ست �سنوات ،ويتم قبول الأطفال من �سنِّ �ست �سنوات  ،ووفق ًا للنظام اجلديد،
ي�ستمر التعليم الأ�سا�سي ع�شر �سنوات ،ويتم تنظيمه يف مرحلتني ،املرحلة الأولى تغطي ال�صفوف ( ،)4-1والثانية
الثانوي الذي
يتم توف�ي�ر التعليم الأ�سا�سي جمان ًا ،يتبعه التعليم
ّ
تتك��� ّون من ال�صفوف من اخلام�س �إلى العا�شر� ،إذ ّ
ي�ستم ّر ل�سنتني.
أ�سا�سي ،فمدته ( )12عام��� ًا درا�سيـًّا ،وي�شمل
�أ ّم���ا التعليم العام ال���ذي كان �سائد ًا قبل تطبيق نظ���ام التعليم ال ّ
ال�صف���وف م���ن الأول �إل���ى الثاين ع�شر .وقد بد�أ ه���ذا النظام باالنح�سار م���ع التو�سع يف تعميم التعلي���م الأ�سا�سي،
وبالت���ايل� ،سع���ت الوزارة نحو التقريب بني النظام�ي�ن من خالل توحيد املناهج ،وا�سرتاتيجي���ات التدري�س ،وطرق
التقومي ،وتوحيد البيئة التعليمية وما حتتويه من �أجهزة و�أدوات ت�ساعد املعلم على �أداء مهمته.
املتخ�ص�صة ما بعد
يق���دم التعليم الع���ايل يف ك ّل من جامعة ال�سلط���ان قابو�س والعديد م���ن الكل ّيات واملعاه���د
ّ
املرحل���ة الثانوي���ة .وعلى �أ�سا�س �إطار امل�ؤهالت الوطني���ة العمانية (امل�صادق عليه يف ع���ام  2005واملراجع يف عام
 ،)2008ت����ؤدي الربامج ل�سنة واحدة �إلى ال�شهادة اجلامعية الأولى ،وبرامج ملدة عامني للدبلوم اجلامعي ،وبرامج
ث�ل�اث �سنوات �إلى الدبلوم العايل� ،أ ّما درجة البكالوريو�س فم���دة الدرا�سة تدوم عادة �أربع �سنوات (خم�س �سنوات
يف حال���ة الهند�س���ة املعمارية والهند�سة ،وال تقل عن خم�س �سنوات ون�ص���ف ال�سنة يف حالة الطب) .ويتطلب دبلوم
الدرا�س���ات العلي���ا �سنة واحدة م���ن الدرا�سة بعد البكالوريو����س ،وعامني للح�صول على درج���ة املاج�ستريّ ،ثم مدة
�سنتني �إلى �أربع �سنوات لربامج درجة الدكتوراه.
الدرا�سي �إلى ف�صلني
يتك ّون العام الدرا�سي من قرابة �ستة وثالثني �أ�سبوع عمل ( 180يوم عمل) ،وينق�سم العام
ّ
درا�سيني يف�صل بينهما فرتة �إجازة منت�صف العام.

�أهم الإجنازات الكم ّية والنوع ّية:
ي�شري ك ٌّل من النظام الأ�سا�سي للدولة ،والر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد العماين (عمان � )2020إلى التزام الدولة
بتوفري اخلدمات التعليم ّية للجميع ،وفق �أ�س�س العدالة وعدم التمييز بني املواطنني ،من خالل توفري تعليم �أ�سا�سي
جماين لكافة املواطنني يت�سم بالكفاءة والفعال ّية.
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االبتدائي
 .1تط ّور التعليم قبل
ّ
قام���ت ال�سلطن���ة ب�إعداد م�س ّودة �أول ّية ال�سرتاتيج ّية �شاملة للطفولة عام � ،2008إال �أن �سري العمل يف �إمتام هذه
اال�سرتاتيجية قد توقف ب�سبب بدء وزارة التنمية االجتماعية يف �إعداد ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة للعمل االجتماعي
ت�ستوعب ا�سرتاتيجية الطفولة وغريها من اال�سرتاتيجيات القطاعية ،كما ت�أتي يف �إطار ما يقوم به املجل�س الأعلى
للتخطي���ط للإع���داد ال�سرتاتيجية ال�سيا�س���ات االجتماعية ،وتتكامل ك ّل هذه اجلهود م���ع �إن�شاء ما يعرف باملر�صد
االجتماعي.
ّ
ولك���ن يف ع���ام ّ 2013مت �إعادة �إع���داد اال�سرتاتيجية الوطن ّية للطفولة بالتعاون م���ع خمتلف اجلهات احلكومية
والأهلي���ة ،من خالل �إع���داد درا�سات حمورية حتوي خمتلف املعلومات والبيانات الت���ي يت�سع بها قطاع الطفولة يف
ال�سلطنة ،و�إبراز االحتياجات التي تتطلب التدخل ،وو�ضع الربامج واخلطط للنهو�ض مب�ستوى اخلدمات والربامج
والأن�شط���ة املقدمة للأطف���ال بال�سلطنة .ولأجل �إعداد هذه اال�سرتاتيجية ( )2025 - 2015لتتزامن مع اخلطتني
اخلم�سيتني التا�سعة والعا�شرةّ ،مت عقد حلقات عمل ملناق�شة �أهداف وحماور اال�سرتاتيج ّية.
املدر�سي على النحو الآتي:
وميكن تلخي�ص �أهداف التعليم ما قبل
ّ
1 - 1تعزيز التنمية الفكرية ،والروحية ،والعاطفية ،واالجتماعية ،والأخالقية ،متنا�سبة مع �شخ�صية الطفل.
2 - 2تعزي���ز املب���ادئ الإ�سالم ّي���ة ،وتعزيز اللغة العربي���ة ،وتطوير م�شاع���ر الأطفال جتاه بلده���م وتقاليدها وجتاه
خمتلف الرموز.
3 - 3تعزيز املواقف الإيجابية وال�سلوك وروح التعاون بني الأطفال.
4 - 4تطوير ميول الطفل جتاه الفنون.
�5 - 5إع���داد الطفل ملمار�سة العمل ّيات واملهارات الفكر ّية واالجتماعية ،كالقدرة على الت�صنيف واملقارنة والت�سل�سل
الزمني.
6 - 6توفري الفر�ص �أمام الأطفال ملمار�سة �أكرب قدر ممكن من الن�شاط للتعبري عن م�شاعرهم.
املدر�سي.
�7 - 7إعداد الأطفال للتعليم
ّ
وت�ستند �أدوات املنهج العماين املط ّور ملرحلة ريا�ض الأطفال على دليل املعلمة املك ّون من (� )6أجزاء وهي :منهج
التعلي���م الذاتي ملرحلة ريا�ض الأطفال ،ومنهج العمليات واملج���االت وخمرجاتها ،وتوجيه �سلوك الأطفال ،وتنظيم
البيئة القروية ،وحتقيق برنامج الأطفال ،وتنمية التفاعل بني الرو�ضة والبيت.
وتعم���ل وزارة الرتبي���ة والتعليم ،يف �إط���ار جهودها الرامية �إلى تطوير التعلي���م وحت�سني خمرجاته ،على تطوير
مناه���ج متقدمة مل�ست���وى ريا�ض الأطفال ،ترتكز على التعل���م الذاتي ،وجعل الطفل العم���اين �صديقا لبيئته وتراثه
الثقايف واحل�ضاري.
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فق���د تط ّورت ن�س���ب االلتحاق بريا�ض الأطفال يف عمر (� )5-4سنوات ،حي���ث تراوحت ن�سبة االلتحاق ال�صايف
لطالب التعليم ما قبل املدر�سي ما بني (� )٪6.5إلى ( )٪8.2من العام الدرا�سي � 2001/2000إلى العام الدرا�سي
 .2006/2005وهذه الن�سب تتع ّلق فقط بامللتحقني يف املدار�س اخلا�صة التي ت�شرف عليها وزارة الرتبية والتعليم،
بينم���ا يوجد �أطفال ملتحقون مبراكز �أخ���رى كجمعيات املر�أة ،وبيوت منو الطفل ،وريا�ض الأطفال التابعة لل�شرطة
و�س�ل�اح اجلو وغريه���ا ،ومل تكن بيانات هذه املراكز متوافرة خالل تلك الأعوام �إال ب�شكل �إجمايل فقط .هذا ،وقد
توافرت هذه البيانات ب�شكل تف�صيلي من العام الدرا�سي  2007/2006حيث لوحظ ارتفاع ن�سبة االلتحاق ال�صايف
م���ن ( )٪21.9يف الع���ام الدرا�س���ي � 2007/2006إلى ( )٪41.7يف الع���ام الدرا�س���ي  ،2012/2011كما هو مبني
باجلدول الآتي.
املدر�سي يف عمر (� )5-4سنوات يف �سلطنة ُعمان
جدول رقم( :)29تط ّور ن�سب االلتحاق بالتعليم ما قبل
ّ
العام الدرا�سي
2001/ 2000
2006/ 2005
2007/ 2006
2011/ 2010
2012/ 2011

ن�سب االلتحاق الإجمايل
جملة
�إناث
ذكور
7.4
7.0
7.8
10.8
10.4
11.2
40.2
41.4
39.1
54.4
54.7
54.2
54.0
54.0
54.0

ن�سب االلتحاق ال�صايف
جملة
�إناث
ذكور
6.5
6.2
6.9
8.2
7.9
8.5
21.9
24.6
19.4
41.0
40.9
41.2
41.7
41.4
42.0

امل�صدر :وزارة الرتبية والتعليم .دائرة الإح�صاء وامل�ؤ�شرات� ،سلطنة ُعمان.

وكان���ت وزارة الرتبية والتعليم قد �أطلقت حمل���ة وطن ّية توعو ّية حول التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف �شهر
نوفم�ب�ر ( 2008بالتع���اون مع ّ
منظم���ة اليوني�سيف والقطاع اخلا����ص) ،ا�ستمرت عام ًا كام ًال ،لرف���ع الوعي ب�أهمية
التعلي���م يف مرحل���ة الطفولة املبكرة ،من �أج���ل زيادة معدالت التحاق الأطفال مب�ؤ�س�س���ات التعليم يف هذه املرحلة،
بالتعاون مع خمتلف اجلهات املعنية يف ال�سلطنة.
ويف العام  2013قامت وزارة الرتبية والتعليم ب�إ�صدار القرار الوزاري رقم ( )771بت�شكيل فرق م�شرتكة لتنفيذ
�أن�شط���ة احلملة الوطنية للطفولة املبكرة من (� )8-0سنوات بالتعاون مع منظمة اليوني�سيف ،واجلهات الأخرى يف
الدول���ة ،والت���ي �ستعمل من خالل هذه احلملة على تطوير اخلطة اال�سرتاتيجي���ة لتنفيذ احلملة الوطنية للتعليم ما
قب���ل املدر�س���ي ،والإ�شراف العام عليها ،والتع���اون مع بيت خربة لتنفيذ احلملة ،و�إعداد امل���ادة العلمية والإعالمية
للحملة ،والإ�شراف على �إعداد احلقائب املعلوماتية ملرحلة التعليم ما قبل املدر�سي.
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 .2تط ّور التعليم الأ�سا�سي
يهدف التعليم الأ�سا�سي (برنامج ملدة ع�شر �سنوات) �إلى تطوير خمتلف جوانب �شخ�صية املتع ّلم يف �إطار �شامل
ومتكامل ملبادئ العقيدة الإ�سالمية ،ومقومات الهوية الثقاف ّية العمانيةّ .
وتتلخ�ص الأهداف الرئي�سة للمنهج يف:
 .1تطوير التوازن يف �شخ�صية املتع ّلم ج�سديـًّا ،وعقليـًّا ،واجتماعيـًّا ،وروحيـًّا ،وعاطفيـًّا.
 .2تر�سيخ مبادئ العقيدة الإ�سالمية يف نفو�س املتعلمني ،وزيادة ممار�سة العبادة وااللتزام بال�سلوك الإ�سالمي ال�صحيح.
 .3تر�سيخ فخر املتعلمني باللغة العربية ،وتطوير القدرة على ا�ستخدامها ا�ستخدام ًا جيدا.
 .4تنمية الوعي ب�أهمية ال�ضوابط االجتماعية ،واحرتام املمتلكات العامة واخلا�صة.
 .5تطوير مهارات التوا�صل لدى الطالب با�ستخدام لغة �أجنبية (الإجنليزية).
 .6تطوير مهارات املتعلم نحو التعلم الذاتي امل�ستمر.
 .7تطوير ا�ستخدام الأ�سلوب العلمي يف التفكري.
 .8تزويد املتعلم باملهارات الأ�سا�سية الالزمة للتعامل مع العلم والتكنولوجيا املعا�صرة.
 .9تعزيز القدرة على تطوير الإبداع واالبتكار والتعامل مع امل�ستقبل.
 .10تزويد املتعلمني بقيم وممار�سات احلفاظ على البيئة.
 .11تنمية الإبداع والذوق اجلمايل.
 .12تعزيز قيم الت�سامح والتفاهم وال�سالم والتعاي�ش مع الآخرين.
وتعترب تغطية التعليم الأ�سا�سي للمواطنني العمانيني كاملة تقريب ًا ،وتع ّد معدالت االلتحاق للمواطنني العمانيني
عالي���ة مقارن���ة بالدول ذات الدخ���ل املتو�سط .فق���د ارتفعت معدالت االلتح���اق بالتعليم يف �سلطن���ة عمان ب�صورة
ملحوظة خالل العقود الأربعة املا�ضية ،وبذلت وزارة الرتبية والتعليم جهود ًا كبرية منذ التزامها بالأهداف ال�ستة
للتعلي���م للجمي���ع ،وبدا ذلك وا�ضح ًا من التقدم يف ن�سبة االلتحاق ال�صايف املعدلة للأطفال من �سنِّ (� )6-1سنوات
م���ن ( )٪91.7ع���ام � 2000إلى ( )٪98.1يف العام الدرا�سي  ،2012/2011مم���ا يعني وجود تو�سع كبري يف تقدمي
اخلدمات التعليمية ،وبناء املدار�س يف املناطق الريفية.
جدول رقم( :)30ن�سب االلتحاق يف التعليم الأ�سا�سي ( )6-1يف �سلطنة ُعمان
العام الدرا�سي
2000
2005
2010
2011

ن�سبة االلتحاق االجمايل
ذكور
102.6
100.1
101.0
101.1

اناث
98.0
99.5
101.0
101.3

جملة
100.3
99.8
101.0
101.2

ن�سبة االلتحاق ال�صايف
ذكور
90.2
89.3
95.9
96.1

امل�صدر :دائرة الإح�صاء وامل�ؤ�شرات .وزارة الرتبية والتعليم� ،سلطنة ُعمان.
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اناث
89.2
90.2
95.1
95.4

جملة
89.7
89.7
95.5
95.8

ن�سبة التحاق ال�صايف املعدلة
ذكور
92.0
91.7
98.4
98.6

اناث
91.3
92.9
97.2
97.5

جملة
91.7
92.3
97.8
98.1

�إنّ عملي���ة التو�س���ع يف تعميم تعلي���م �أ�سا�سي ذي جودة عالية تتطل���ب م�ضاعفة اجلهود ،لت�شيي���د وفتح مدار�س
جدي���دة ملواكب���ة التطور ال�سكاين ،ومتطلبات التطوير الرتبوي يف �آن واحد .ولق���د �أ�سهم التعاون الوثيق بني كل من
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م ،ووزارة ال�صحة والأحوال املدنية ب�شرطة عم���ان ال�سلطانية (�أعداد املواليد والوفيات) يف
بن���اء قاع���دة �إح�صائية مهمة ودقيقة ح���ول �أعداد املواليد والوفي���ات ،الأمر الذي �أ�سهم يف تعزي���ز دقة التخطيط
الرتب���وي وق���درة النظام التعليم���ي على ا�ستيعاب الأع���داد املتزايدة م���ن الأطفال امللتحقني بالنظ���ام التعليمي يف
خمتلف املحافظات التعليمية.

الثانوي
 .3تط ّور التعليم
ّ
���ي ،يعقب مرحلة التعلي���م الأ�سا�سي التي
التعلي���م م���ا بعد الأ�سا�س���ي هو نظام مدته �سنت���ان من التعليم املدر�س ّ
ت�ستغ���رق ع�شر �سن���وات درا�سية ،ويهدف �إلى اال�ستم���رار يف تنمية املهارات الأ�سا�سية ومه���ارات العمل والتخطيط
املهن���ي ل���دى الطالب ،مبا يهيئه���م ليكونوا �أع�ضا ًء فاعل�ي�ن يف املجتمع ،قادرين على اال�ستف���ادة من فر�ص التعليم
والتدريب والعمل بعد التعليم املدر�سي.
وميكن تلخي�ص الأهداف الرئي�سة ملرحلة ما بعد التعليم الأ�سا�سي يف:
  1تعزيز ال�شعور باالنتماء للوطن ،و�إلى املجتمع واخلليج العربي ،والعامل الإ�سالمي.2 - 2الت�أكيد على الإميان مببادئ الدين الإ�سالمي والعقيدة ،وتر�سيخ القيم الروحية يف نفو�س املتعلمني.
3 - 3تطوير الفخر باللغة العربية ،والتو�سع يف التعليم و�إتقان الفنون ،مع مهارات كافية يف لغة التخاطب الدويل.
4 - 4تنمية الوعي باالجتاهات العاملية ،واال�ستفادة من جتارب الآخرين يف �ضوء القيم الإ�سالمية.
5 - 5تطوي���ر املهارات الفكرية واملعرفي���ة ،والقدرة على حل امل�شكالت ،وتوظيف العل���م يف احلياة العملية ،واتخاذ
القرارات املنا�سبة.
6 - 6تطوير اجتاهات �إيجابية نحو العمل املنتج والعمل التطوعي ،واحلفاظ على املمتلكات.
7 - 7تطوير مهارات التعلم امل�ستمر والبحث عن املعرفة.
8 - 8تطوي���ر الق���درة على التفاعل مع الآخرين ب�سالم ،وامل�شاركة االجتماع ّي���ة على �أ�سا�س الوعي امل�ستنري للحقوق
وااللتزامات االجتماعية والروح العالية للم�س�ؤولية.
9 - 9رفع م�ستوى الوعي ال�صحي ،والوعي بالق�ضايا البيئية.
يالحظ من خالل اجلدول الآتي ارتفاع ن�سبة االلتحاق الإجمايل للتعليم ما بعد الأ�سا�سي (ال�صفوف من -11
الدرا�سي  ،2012/2011مقارنة مبا ن�سبته ( )٪73.4يف العام الدرا�سي .2001/2000
� )12إلى ( )٪95.6يف العام
ّ
�أم���ا ن�سب���ة االلتحاق ال�صايف املع ّدلة فت�شري �إل���ى �أن ( )٪89.2من ال�سكان يف العمر م���ن (� )17-15سنة ملتحقني
بالنظ���ام التعليمي بنوعيه احلكومي واخلا����ص يف العام  ،2012/2011مع وجود �أف�ضلي���ة طبيعية للذكور يف جميع
ال�سنوات اخلم�س الأخرية بحكم طبيعة الرتكيبة ال�سكانية.
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جدول رقم( :)31تط ّور ن�سب االلتحاق لل�صفوف الدرا�س ّية ( )9-7و( )12-10يف �سلطنة ُعمان
العام الدرا�سي
2000

2005

2010

2011

ال�صفوف الدرا�س ّية
ال�صفوف من()9-7
ال�صفوف من ()12-10
اجلملة
ال�صفوف من ()9-7
ال�صفوف من ()12-10
اجلملة
ال�صفوف من ()9-7
ال�صفوف من ()12-10
اجلملة
ال�صفوف من ()9-7
ال�صفوف من ()12-10
اجلملة

ن�سبة االلتحاق الإجمايل
جملة
�إناث
ذكور
97.6
93.4
101.6
73.4
77.3
69.7
85.5
85.3
85.6
96.7
93.5
99.9
83.8
82.0
85.6
90.3
87.7
92.7
99.1
98.7
99.4
95.6
94.9
96.2
97.3
96.8
97.8
99.3
98.9
99.5
95.6
95.1
96.2
97.4
97.0
97.8

ن�سبة التحاق ال�صايف املعدلة
جملة
�إناث
ذكور
90.1
88.9
91.3
76.2
76.1
76.3
83.2
82.5
83.8
89.4
89.9
88.9
78.8
75.5
82.0
84.1
82.7
85.5
95.2
94.8
95.6
85.1
85.4
84.8
92.2
91.9
92.5
95.4
95.0
95.7
85.3
85.6
85
92.3
92.1
92.5

امل�صدر  :دائرة الإح�صاء وامل�ؤ�شرات .وزارة الرتبية والتعليم� ،سلطنة ُعمان.

لقد �شهد قطاع التدريب والتعليم التقني واملهني يف �سلطنة ُعمان نقلة نوعية بعد م�ؤمتر اليون�سكو الدويل الثاين
للتعليم والتدريب التقني واملهني الذي عقد يف �سي�ؤول عام  ،1999والذي �أكد على �أهمية التدريب والتعليم التقني
واملهني باعتباره مفتاح التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،حيث قدم توجيه ًا حول �إ�صالح التدريب والتعليم التقني
واملهن���ي ملواجه���ة التحديات املتزاي���دة القت�صاديات العوملة و�أ�س���واق العمل وجمتمعات الق���رن الواحد والع�شرين.
وتنفي���ذ ًا للأهداف اال�سرتاتيج ّي���ة لتنمية املوارد الب�شر ّية فقد قامت وزارة الق���وى العاملة باتخاذ �إجراءات عمل ّية
لتطوير التعليم املهني بال�سلطنة ،حيث مت خالل العام  2012الآتي:
1 - 1حتديد ثالثة م�سارات للتعليم املهني بال�سلطنة تتكون من جمموعة برامج تعليمية وهي( :الدرا�سة النظامية،
والتلمذة املهن ّية ،والدورات الق�صرية).
�2 - 2إدراج برامج التعليم املهني �ضمن منظومة مركز القبول املوحد كمقاعد درا�س ّية للتعليم العايل.
�3 - 3صدور قرار من جمل�س الوزراء املوقر مبعادلة �شهادة الدبلوم املهني وظيفيـًّا بدبلوم الكليات التقنية من حيث
الدرجة املالية ح�سب نظام اخلدمة املدنية.
�4 - 4إن�ش���اء مرك���ز التدريب املهني بالربمي���ي وقبول �أول دفعة من الطالب بهذا املرك���ز اعتبار ًا من نوفمرب 2012
وذلك وفق ًا مل�سار دبلوم التعليم املهني.
تخ�ص�ص ّية وعددها ( )22جلن���ة فنية و�إ�شرافيه ملراجع���ة منظومة وم�س���ارات التعليم املهني
5 - 5ت�شكي���ل جل���ان ّ
مبراحله املختلفة.
ّخ�ص�صات التّدريب ّية باملراكز واملعاهد.
6 - 6قبول الإناث لاللتحاق يف معظم الت ّ
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مربع رقم ( :)10برنامج حتدي �سلطنة عمان
ي�سع���ى برنام���ج حتدي �سلطنة عمان منذ انطالقه  2009وحتى اليوم �إلى اال�ستفادة من طاقات ال�شباب ومتكينهم من تطوير
مهاراته���م يف جم���ال اكت�ش���اف الذات والعم���ل اجلماع���ي والإدارة ،حيث مت ت�سيري عدد م���ن الرحالت املنتظم���ة لأماكن خمتلفة
بال�سلطنة منها اجلبل الأخ�ضر ،والوادي الأبي�ض ،ورمال �آل وهيبة ،مب�شاركة عدد من الطالب والطالبات من خمتلف املحافظات،
وذل���ك به���دف �إبراز عن�صر املغامرة وحتدي ال�صعوبات  ،واال�ستفادة من الطرق العلمية للتغلب عليها مب�ساعدة خمت�صني يف هذا
املج���ال ،م���ن �أجل �إك�سابه���م جمموعة من املهارات املتعلقة بالثق���ة بالنف�س ،والعزمية ،والكفاح ،والقدرة عل���ى حل امل�شكالت� ،إلى
جانب تفعيل مهارات االت�صال الفعال ،و�إدارة الوقت ،واتخاذ القرار ،والعمل بروح الفريق.
وي�أت���ي تنفي���ذ الربنامج من قبل وزارة الرتبية والتعليم ممثلة باملركز الوطني للتوجيه املهني ،بالتعاون مع �شركة �أوتوورد باوند
عمان( )Out Ward Boundال�شركة املنظمة لربنامج حتدي �سلطنة عمان والذي يعد �أحد الربامج العاملية املنت�شرة يف ()39
دول���ة يف الع���امل ،وتعترب �سلطنة عمان الدولة الوحيدة يف الوطن العربي التي يت���م فيها تنفيذ الربنامج ،نظر ًا ملا تنفرد به ال�سلطنة
من تنوع يف الت�ضاري�س من جبال ،و�صحراء ،وبحار جعلها بيئة خ�صبة لتنفيذ مثل هذه الربامج.
ومن���ذ انط�ل�اق برنامج حتدي �سلطن���ة عمان وحتى اليوم يعم���ل الفريق وفق خطط مدرو�سة لإ�ش���راك املزيد من الطالب من
خمتلف �شرائح املجتمع لال�ستفادة من هذا الربنامج مع زياده �سنوية م�ستمرة ،حيث بلغ عدد الدورات يف العام الدرا�سي املن�صرم
( )44دورة متنوعة بني جبال و�صحارى ال�سلطنة �ضمت ما يقارب( )792طالبا وطالبة من خمتلف حمافظات ال�سلطنة ،وي�سعى
الربنامج خالل العام الدرا�سي احلايل � 2014/2013إلى زيادة امل�سجلني بالدورات من خمتلف املحافظات ،وذلك ل�ضمان زيادة
فاعلي���ة امل�شاركة بالربنام���ج ،وت�شجيع الطالب لتنمية مهاراتهم يف القيادة والثقة بالنف����س وغريها ،مما ي�ؤهلهم لال�ستعداد ملهنة
امل�ستقبل.
كما ا�ستهدف الربنامج يف �إحدى رحالته عدد ًا من الطالب ذوي الإعاقة من مدر�سة الأمل لل�صم بهدف حتقيق ت�ساوي الفر�ص
ب�ي�ن الطالب من ذوي الإعاقة و�أقرانهم من الطالب العادي�ي�ن ،لتمكينهم من تطوير مهاراتهم التفاعلية مع زمالئهم ،ولإك�سابهم
اخل�ب�رات احلياتي���ة ،واخلروج بهم �إلى بيئة مغايرة عن من���ط احلياة املعتاد لديهم ،لينتقل بهم �إلى ع���امل التحدي واالعتماد على
النف����س .ولق���د �أثبت امل�شاركون تفاعلهم اجليد حيث مل متنعهم �إعاقتهم م���ن حتقيق الأهداف التي و�ضعها الربنامج ،فا�ستطاعوا
التع���رف عل���ى �شخ�صياتهم وميولهم الكامنة من خالل الربام���ج التعليمية التي ت�ؤهلهم ليكونوا قادري���ن يف امل�ستقبل على مواجهة
التحديات التي تعرت�ض حياتهم والتعامل معها.

 .4توفري الـمعــــ ّلمني و�إعدادهم
الو�ضع االجتماعي للمعلم يف �سلطنة عمان جيد جدًّا ومتميز� ،إذ يتمتع املعلمون باحرتام الآباء والطالب .ويتم
توظيف املعلمني من خريجي اجلامعات للعمل يف جميع امل�ستويات ،ويتم تدريبهم بكليات الرتبية ملدة �أربع �سنوات،
تق��� ّدم لهم خاللها دورات �أكادميية وتربوية ،فال ي�سمح للعمل يف حقل التدري�س �إال للمر�شحني الذين ّمت اختيارهم
وتدريبه���م يف جمال التعليم .وكما يو�ض���ح ال�شكل رقم ( ،)24ف�إنّ �أعداد املعلمني احلا�صلني على �شهادات جامع ّية
يف ازدياد م�ستمر .وقد ت�ضاعف عدد املعلمني بالتعليم اال�سا�سي وال�صفوف من (� )6-1أكرث من ثالث مرات حيت
ارتفع من ( )12265معلم ًا ومعلمة عام � 2000إلى ( )39699معلم ًا ومعلمة يف العام الدرا�سي .2012/2011
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�شكل رقم( :)24تط ّور عدد املعلمني ح�سب امل�ؤهّ ل بالتعليم الأ�سا�سي وال�صفوف من ( )6-1من التعليم العام يف �سلطنة عُ مان

امل�صدر :دائرة الإح�صاء وامل�ؤ�شرات .وزارة الرتبية والتعليم� ،سلطنة ُعمان.

وت�شم���ل مناهج تدريب املعلمني قب���ل اخلدمة العنا�صر الآتية :التم ّكن ال�شامل م���ن مادة التخ�ص�ص ،ومهارات
تربوي���ة ومهني���ة ،و�صفات عالية يف العالقات الإن�سانية ،وعنا�صر �أخرى تتوافق مع تطلعات جديدة (التعليم متعدد
الثقافات ،والقيم ،والبيئة ،وال�صحة ،وال�سكان ،والتقنيات اجلديدة ،والفنون ،والتنمية ،وغريها).
وته���دف برامج التدريب �إلى تعريف املع ّلمني بفل�سفة و�أهداف التعليم يف �سلطنة ُعمان ،والأ�سا�س والنهج الذي
ّمت على �أ�سا�سه ت�صميم املناهج الدرا�س ّية .وينبغي �أي�ض ًا �أن يتع ّرف املعلمون على الأهداف العامة لكل م�ستوى ولك ّل
منهاج .ويتلقى املعلمون دورات متكاملة يف الرتبية وعلم النف�س ،لتطوير قدراتهم يف التدري�س والرتبية.
كم���ا تب ّن���ت وزارة الرتبية والتعليم تدري���ب املعلمني قبل التحاقهم باخلدمة ،من خ�ل�ال �إعداد وت�صميم حقيبة
تدريبي���ة للمعلم�ي�ن اجلدد قبل التحاقهم بالعمل ،وتتك ّون احلقيبة م���ن (� )75ساعة تدريبية تت�ضمن ثالثة حماور،
يتع ّلق املحور الأول باجلانب اخلا�ص بتعريف املعلم اجلديد بفل�سفة التعليم يف ال�سلطنة ،واخلطة الدرا�س ّية ،وفل�سفة
املناهج ،وحقوق وواجبات املعلم يف �إطار القوانني املنظمة لهذا ال�ش�أن ،بينما يت�ض ّمن املحور الثاين اجلانب الرتبوي
و ُتق��� ّدم في���ه �أوراق عمل عن طرق التدري����س و�أ�ساليب التقومي ،وبع����ض اجلوانب املتع ّلقة ب����إدارة ال�صف والو�سائل
ّخ�ص�ص ّية لك ّل مادة ،كما يو ّفر لك ّل معلم دلي ًال مطبوع ًا يحتوي
التعليمي���ة� ،أ ّما املحور الثالث فيت�ض ّمن اجلوان���ب الت ّ
على الوثائق التي يحتاجها املع ّلم قبل اخلدمة.
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وقد �شهد تدريب املعلمني قبل اخلدمة يف ال�سلطنة حتو ًال ملحوظ ًا ،فهناك عدد من امل�ؤ�س�سات التي تقوم ب�إعداد
املعلمني قبل اخلدمة ،و�أبرزها كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س ،كما يوجد بها �أي�ض ًا برنامج لإعداد الإداريني
وامل�شرف�ي�ن ،ويتخ ّرج من كلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س حوايل  ٪15من املعلمني ،بينما يتخ ّرج البقية من
م�ؤ�س�سات �إعداد خا�صة داخل ال�سلطنة وخارجها� ،إ�ضافة �إلى ما يعرف بالرتبية العمل ّية التي تعترب جزء ًا مهم ًا من
برنامج �إعداد املعلمني قبل اخلدمة.
ّ
وتتلخ����ص �سيا�س���ة الوزارة املتع ّلقة بالتدريب �أثن���اء اخلدمة يف الآتي :حتديث املعاي�ي�ر املهن ّية للمعلم ،لتحقيق
�أهداف كل م�ستوى تعليمي ،و�إكمال تدريب املعلمني الذين مل يكملوا تدريبهم يف املا�ضي ،و�إعداد املعلمني من خالل
التدري���ب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات الطالب يف خمتل���ف مراحل تطورهم ،ومن خالل توفري الدرا�سات
النظر ّي���ة والعملية له���ذه املراحل ،وحتديث مهارات املعلم�ي�ن يف جمال تخ�ص�صهم لإعداده���م ملواجهة التحديات
الع�صري���ة ولالطالع على �أح���دث االبتكارات ،وتدريب املعلم�ي�ن على �إعداد البحوث امليداني���ة والإجرائية وتطوير
الكت���ب املدر�سية ،وتدري���ب املعلمني نظريـًّا وعمليـًّا على القيادة الرتبو ّية ،وتدري���ب املعلمني على ا�ستخدام �أ�ساليب
البحث العلمي والتطوير الذاتي يف حقل تخ�ص�صهم.
���م �سنويـًّا �إعداد خطة للإمناء املهني لكافة �شرائح العاملني بالوزارة بنا ًء على االحتياجات التدريبية ،حيث
ويت ّ
مت تنفي���ذ ( )1298برناجم��� ًا تدريبي��� ًا للمعلمني يف خط���ة الإمناء املهني لع���ام  2009يف جميع املناط���ق التعليمية،
التخ�ص�ص���ات التدري�سية .يف حني ّمت تنفي���ذ ( )1186برناجما
ا�ستهدف���ت ( )39400معلم��� ًا ومعلمة يف خمتل���ف
ّ
تدريبي��� ًا للمعلمني خالل خطة الإمن���اء املهني لعام  ،2010ا�ستهدفت تدريب ( )29608معلمني ومعلمات من جميع
التخ�ص�ص���ات وبكاف���ة املناطق التعليمية .وت�شري الإح�صائي���ات البيانية خلطة التطوير املهني لع���ام � 2011إلى �أنّ
ّ
( )٪71م���ن �إجمايل برامج اخلطة خ�ص�صت لفئة املعلمني بع���دد ( )869برناجم ًا تدريبي ًا مركزي ًا وال مركزي ًا يف
جميع تخ�ص�صات املعلمني ،ومبختلف املناطق التعليمية ،حيث يتوقع تدريب ( )41906معلم ًا ومعلمة.
املخ�ص�صة للتدريب �شهدت ت�ضاعف ًا ملحوظ ًا ،فقد متت زيادة موازنة التطوير
ومن اجلدير بالذكر� ،أنّ املوازنة ّ
املهني ثالثة �أ�ضاعف ما كانت عليه �سابقا اعتبارا من عام  ،2012الأمر الذي �أ�سهم يف جتويد الربامج التدريب ّية،
وزيادة �أعدادها و�أعداد امل�ستهدفني منها.
وتو ّفر الوزارة برامج تدريب ّية خمتلفة �أثناء اخلدمة مثل:
1 - 1برامج ق�صرية :وت�شمل هذه الدورات :االبتكار ،وور�ش العمل ،واحللقات الدرا�سية ملدة �أ�سبوع واحد.
متو�سطة امل ّدة :تتوجه هذه الربامج ملعلمي املرحلة االبتدائية الذين يح�صلون على �شهادة جامعية �أثناء
2 - 2برامج ّ
خدمتهم كمدر�سني ،وتهدف الربامج �إلى �إعداد املعلمني للتدري�س يف املرحلة الإعدادية (املتو�سطة).
متخ�ص�ص���ة :تنظ���م هذه الدورات لتلبي���ة االحتياجات التدريب ّي���ة للمديرين ،واملديري���ن امل�ساعدين،
3 - 3دورات
ّ
واملعلمني ،و�أمناء املكتبات ،وفنيي املختربات ،وموظفي وزارة �أخرى.
ويعم���ل املعلم���ون يف املدار�س احلكوم ّية يف ظل ظ���روف مماثلة لتلك التي يتمتع بها موظف���و احلكومة الآخرون
مم���ن يحمل���ون نف�س امل�ؤهالت واخلربات� .إال �أنّ املرتبات الإجمالية للمعلمني ،مبا يف ذلك العالوات ،هي �أعلى من
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غريهم من املوظفني لأ ّنهم يتلقون تعوي�ضات التدري�س والإدارة املدر�س ّية بالن�سبة ملديري املدار�س .وجتدر الإ�شارة
�إل���ى �أنّ املعلمني الذكور والإناث مت�س���اوون يف الرواتب ،وظروف العمل ،والت�سهيالت الأخرى التي تقدمها الوزارة،
تتم ترقية املعلمني وفق ًا خلربتهم �أو لأدائهم
والتدري���ب �أثناء اخلدمة والذي هو حق جلمي���ع املعلمني ،والرتقية� ،إذ ّ
الذي ورد يف تقارير الأداء ال�سنو ّية.

 .5برامج تعليم الكبار
ب���د�أت م�سرية حمو الأمية وتعليم الكبار بال�سلطنة ب�شكل ر�سمي يف العام الدرا�سي  ،1973تال ذلك القرار رقم
( )302ل�سن���ة  1975ب�إ�صـ ـ���دار نظ���ام حمو الأمية والذي جرى تعديل���ه عام  ،1981وما ج���اء يف الر�ؤية امل�ستقبلية
للتو�سع يف فتح ف�صول ومراكز حمو
لالقت�صاد العماين حول العمل على حمو الأمية والتنمية الب�شرية ،والتي تدعو ّ
الأم ّية ،والتو�سع يف الربامج وامل�شاريع املختلفة مثل م�شروع القرية املتعلمة ،وم�شروع املدر�سة املتعاونة ،واال�ستعانة
بخريجي دبلوم التعليم العام لتدري�س ف�صول حمو الأمية.
وق����د ّمت ت�صم����م برنامج حم����و الأمية ليمت ّد لثالث �سنوات يتح���� ّرر على �إثرها الدار�س م����ن الأمية ،ومن ّثم يحق
ل����ه االلتحاق بربام����ج تعليم الكبار من ال�سابع �إلى الث����اين ع�شر .وترتبط برامج حمو الأمي����ة ب�أمور احلياة اليومية،
وتالم�س االحتياجات الفعل ّية للدار�سني ،وتربط بني ما يتعلمونه وما يطبقونه من خالل �أعمالهم و�أن�شطتهم اليومية،
مم����ا �أدى �إلى حر�صهم ال�شديد على التعليم والتعلم .وتتم ّثل �أهم االحتياجات التعليم ّية لدى الكبار يف تعلم القراءة
والكتابة ،واملفاهيم احل�سابية والدينية ،والأمور احلياتية التي تعينهم على �أداء واجباتهم جتاه �أ�سرهم وجمتمعهم.
ولق���د ا�ستجابت الربامج التعليم ّية حلاجات املتع ّلم املتغيرّ ة من خالل ت�أليف مناهج خا�صة ملحو الأمية يتم من
خالله���ا مواكبة امل�ستجدات الرتبوية ،ومن خالل الربامج الداعمة املقدمة للدار�سني يف حمو الأمية مثل :الربامج
ال�صح ّي���ة ،والدين ّي���ة ،واالجتماع ّي���ة ،ومن خ�ل�ال امل�شاريع والربامج الت���ي ت�ستحدث مثل م�ش���روع القرية املتعلمة،
وم�شروع املدر�سة املتعاونة.
الوطني للإح�صاء واملعلومات يف العام  ،2013فقد و�صلت ن�سبة
ووفق التقديرات ال�سكان ّية التي قام بها املركز
ّ
القرائ ّية بني العمانيني للفئة العمرية من (� )79-15إلى ما يزيد عن (.)٪90
جدول رقم(� :)32أعداد ون�سب العمانيني املل ّمني بالقراءة والكتابة للعام  2013لل�سكان من ()79-15يف �سلطنة ُعمان
الفئة العمرية
ال�سكان (� 79-15سنة)

معدل القراءة والكتابة للذكور
الن�سبة
العدد
670850

معدل القراءة والكتابة للإناث
الن�سبة
العدد

94.47

امل�صدر :لتقديرات ال�سكانية للمركز الوطني للإح�صاء واملعلومات � ،سلطنة ُعمان.
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606576

87.10

الن�سبة العامة
90.82

�أما بالن�سبة لأم ّية العمانيني للفئة العمر ّية (�)15سنة ف�أكرث بني عامي  2003و ،2010فقد كانت اجلهود وا�ضحة
�إذ انخف�ضت ن�سبة الأم ّية �إلى ( )٪14.1يف العام  2010مقارنة بـ ( )٪21.9يف العام  .2003وال زالت وزارة الرتبية
والتعلي���م بالتع���اون مع بقية اجلهات املعن ّية يف ال�سلطنة تبذل جه���ود ًا كبرية للق�ضاء على الأمية ،وتوجد لدى وزارة
يتم ا�ستخدام م�سوحات يف حمو
الرتبي���ة والتعليم خطة ا�سرتاتيجية للق�ضاء على الأمية بحلول عام ( ،)2030كما ّ
تتم من خالل املتابعة
الأم ّي���ة ب�صف���ة دورية وم�ستمرة لتقييم م�ستواها ،كما يوجد ر�صد دوري لربام���ج حمو الأمية ّ
امل�ستمرة من قبل امل�شرفني باملحافظات التعليمية ،ومن خالل التقارير التي حت ّدد اجلوانب التي حتتاج �إلى تعزيز
�أو تعديل.
كما ّمت �إدخال كثري من املتغيرّ ات على نظام حمو الأم ّية منذ عام  ،2000لت�صبح هذه ال�سيا�سات والتدابري �أكرث
ا�ستجابة للحاجات التعليم ّية املتغيرّ ة وذلك من خالل:
1 - 1رفع م�ستوى الدرا�سة من عامني �إلى ثالث �أعوام.
�2 - 2إدخال مادة اللغة الإجنليزية لل�صفني الثاين والثالث يف ف�صول حمو الأمية.
3 - 3اال�ستعانة بخريجي دبلوم التعليم العام للقيام بالتدري�س يف ف�صول حمو الأمية.
اخلا�صة مبحو الأم ّية لتواكب امل�ستجدات الرتبوية.
4 - 4ت�أليف و�إعادة ت�أليف جميع املناهج
ّ
مربع رقم( :)11اال�ستعانة بجمعيات املر�أة العمان ّية يف برامج حمو الأم ّية
ب���د�أ الربنامج يف الع���ام  2010/2009حيث ّمتت اال�ستفادة م���ن جمعيات املر�أة العمانية املنت�ش���رة يف ربوع حمافظات
ال�سلطن���ة يف الإ�سه���ام يف حمو الأمية ،وذلك من خالل تبني هذه اجلمعيات فتح �شع���ب حمو الأمية (�سواء داخل اجلمعية �أم
خارجها) والإ�شراف على �إدارتها� ،أو تطوع �أع�ضائها بالتدري�س فيها مقابل مكاف�أة مالية� ،أو توعية املجتمع وحثه على التعاون
من �أجل الت�صدي لهذه امل�شكلة اخلطرية.
�أهداف الربنامج:
•مد ج�سور التوا�صل والتعاون بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية.
•اال�ستف���ادة من جمعيات املر�أة العمانية يف حمو �أمية جميع الأميني القاطنني يف املحافظات التي تخدمها هذه اجلمعيات
�أو منت�سبي هذه اجلمعيات.
•مد ج�سور التوا�صل والتعاون بني جمعيات املر�أة العمانية واملجتمع املحلي.
•الو�ص���ول بالأميني غري املتمكن�ي�ن من القراءة والكتابة يف املحافظات التي تخدمها اجلمعي���ة �إلى امل�ستوى التعليمي الذي
ميكنهم من موا�صلة التعليم والتعلم امل�ستمر.
•م�ساعدة الأميني يف املجتمع على حتقيق حاجاتهم ورفع من م�ستواهم التعليمي.
•غر�س �أ�س�س امل�شاركة الفاعلة يف املجتمع ومبد�أ امل�س�ؤولية للجميع.
•تفعيل مبد�أ التطوع فيما بني �أع�ضاء اجلمعية واملجتمع املحيط بها.
•�إيجاد روح التعاون بني �أبناء البلدة و�إ�شعارهم بامل�س�ؤولية امل�شرتكة.
•الإ�سهام يف خف�ض ن�سبة الأمية يف ال�سلطنة �إلى  ٪50بحلول العام .2015
•التو�سع يف ن�شاط حمو الأمية.
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 .6برامج دعم جودة التّعليم
يف ع���ام  2002قررت وزارة الرتبية والتعليم �إن�شاء �إدارة التقييم الرتبوي ( ،)EEDوم�س�ؤوليتها الرئي�سة تقييم
خمتل���ف �أبع���اد النظام التعليمي ،وذلك لتزويد ال���وزارة بت�شخي�ص عن �أدائها على خمتل���ف امل�ستويات مع الرتكيز
ب�ش���كل خا����ص على تقييم حت�صيل الطالب .كم���ا �أن�ش�أت الوزارة �إدارة للإ�شراف الرتب���وي ( )ESDلتقدمي الدعم
الفن���ي للمعلمني م���ن خالل �آلية املتابع���ة امل�ستمرة ،وت�شمل �أن�شط���ة الإ�شراف الرتبوي م�ساع���دة املعلم على تنفيذ
املناه���ج ب�شكل �صحيح ،و�إ�صدار املن�شورات ذات ال�صل���ة ،وحتليل التقارير امليدانية وحتديد االحتياجات التدريبية
للمعلمني وامل�شرفني الرتبويني.
كم���ا ا ُتخ���ذت عدة خطوات م���ن قبل ال���وزارة يف جمال التقيي���م واالمتحانات ،مب���ا يف ذلك �إن�ش���اء جلنة عليا
لالمتحانات �ش ّكلت للإ�شراف على نظام التقييم يف جميع جوانبه ،وقد كان الهدف الرئي�س من ت�شكيل هذه اللجنة
ه���و حت�سني م�ستوى وكفاءة التقييم ،وتت�ألف اللجنة من ع���دد من اخلرباء املخت�صني من جامعة ال�سلطان قابو�س،
وكليات تدريب املعلمني� ،إلى جانب خرباء من وزارة الرتبية والتعليم.
وتطب���ق وزارة الرتبي���ة والتعلي���م التقومي التكوين���ي امل�ستمر لقيا�س ن���واجت التعلم لدى الط�ل�اب يف كل املراحل
الدرا�سي���ة ،ويعتم���د هذا النوع م���ن التقومي على الت�شخي����ص امل�ستمر لقيا�س درجة تقدم تعل���م الطالب من خالل
تطبي���ق �أ�سالي���ب و�أدوات خمتلف���ة كاالختبارات الق�ص�ي�رة والنهائية ،والبح���وث والتقاري���ر ،وامل�شاريع واملالحظة
يتم �إعدادها على
وغريه���ا ،ويخ�ضع الطالب من ال�ص���ف اخلام�س �إلى ال�صف الثاين ع�شر �إلى اختب���ارات نهائية ّ
م�ستوى املدر�سة (ال�صفوف من � ،)4-1أو على م�ستوى املحافظة التعليم ّية (ال�صفوف من � ،)9-5أو مركزية على
م�ستوى الوزارة (ال�صفوف من .)12-10
�شارك���ت �سلطنة عم���ان بني عامي  1993و 2001يف �أرب���ع درا�سات لر�صد حت�صيل التعل���م ( )MLAبال�صفوف
الراب���ع وال�ساد�س والتا�سع والعا�شر ،برعاية اليوني�سي���ف واليون�سكو ،مت خاللها اختبار التح�صيل يف اللغة العربية،
والريا�ضي���ات ،والعل���وم ،واملهارات احلياتية بال�صف���وف الرابع وال�ساد�س والتا�سع ،بينم���ا يف ال�صف العا�شر جرى
تقيي���م الطالب يف اللغ���ة العربي���ة ،والريا�ضيات ،والفيزي���اء ،والكيمياء وعل���م الأحياء .وب ّين���ت النتائج انخفا�ض
م�ستويات حت�صيل الطالب يف ك ّل املواد مو�ضوع الدرا�سة ال �س ّيما الريا�ضيات يف ال�صف ال�ساد�س.
وق���د ّمت تنفيذ درا�سة �أخرى يف العام الدرا�س���ي  2004/2003على م�ستوى املرحلة الأولى من التعليم الأ�سا�سي
(ط�ل�اب ال�ص���ف الرابع) ،حي���ث �أجريت اختبارات يف اللغ���ة العربية ،واللغ���ة الإجنليزية ،والريا�ضي���ات ،والعلوم
حلوايل ( )7700طالب وطالبة يف جميع املناطق .و�أ�شارت النتائج �إلى �أن الطالب كانوا يف املتو�سطما يقرب من
�سنة واحدة وراء املعايري الدولية .وكان هناك ما يقرب من ثالثة �أ�ضعاف الطالب يعانون من �صعوبات يف القراءة
باملقارن���ة م���ع املعايري الدولية ،وع�ل�اوة على ذلك ،كان هناك فرق كبري بني �أداء البن�ي�ن والبنات ،ل�صالح البنات،
وبخا�صة يف اللغة العربية.
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وق���د ق��� ّررت �سلطنة عم���ان امل�شاركة يف ال ّدورة الرابعة م���ن درا�سة االجتاهات الدولي���ة يف الريا�ضيات والعلوم
( )TIMSSلع���ام  2007والع���ام  ،2011وذل���ك للح�صول على م�ؤ�ش���رات تدعم نتائج امل�شارك���ة يف هذه الدرا�سة يف
دورتها الرابعة ،وذلك بهدف الوقوف على النواحي الإيجابية يف النظام التعليمي ،والوقوف على النواحي ال�سلبية
ومعاجلتها.
وا�ستم���رار ًا لهذا النهج جاءت م�شاركة ال�سلطنة يف الدرا�س���ة الدولية لقيا�س مهارات القراءة  ، PIRLSبهدف
الوقوف على م�ستوى حت�صيل طالب ال�صف الرابع بال�سلطنة مقارنة مع الدول الأخرى امل�شاركة ،واتخاذ اخلطوات
الالزم���ة لتح�س�ي�ن العملي���ة التعليمية التعلمي���ة يف جمال تدري�س الق���راءة ،و�إجراء درا�سة مقارن���ة بني املحافظات
التعليمي���ة املختلف���ة ،وربطها باملتغيرّ ات املختلفة الت���ي �ستت�ضمنها نتائج اختبارات الدرا�س���ة وا�ستباناتها ،و�إجراء
مقارن���ات بني م�ستويات الطالب وفق مناهج اللغة العربية املختلف���ة من مناهج التعليم الأ�سا�سي ومناهج املدار�س
اخلا�صة.
ويظه���ر حتليل نتائج الطالب يف االختبارات الدولية احلاج���ة الكبرية �إلى الرتكيز على العمليات العقلية العليا
مث���ل التطبيق ،والتحلي���ل ،والتقومي ،خا�صة و�أنّ االختب���ارات �أو�ضحت نق�صا كبريا ل���دى الطالب يف امتالك هذه
القدرات ،كما �أظهرت �أنّ معدل �إجناز الطالبات الإناث �أعلى من الطالب الذكور ،ففي درا�سة  PIRLSكان متو�سط
�أداء الإن���اث ( ،)411مقابل ( )371عند الط�ل�اب الذكور .ويف درا�سة  TIMSSكان متو�سط �أداء الإناث يف العلوم
لل�صف الرابع ( ،)453مقابل ( )405للذكور ،ويف ال�صف الثامن كان متو�سط �أداء الإناث ( ،)458مقابل ()380
للذك���ور .ويف مادة الريا�ض ّيات لل�صف الرابع كان متو�سط �أداء الإناث ( ،)398مقابل ( )372للذكور ،ويف ال�صف
الثامن كان متو�سط �أداء الإناث ( )397و الذكور (.)340
بالإ�ضاف���ة �إل���ى االختبارات الدول ّي���ة� ،أر�ست الوزارة اختب���ارات وطن ّية يف �أربع م���واد �أ�سا�س ّي���ة :ا ّللغة العرب ّية،
اللغ���ة الإجنليز ّية ،الريا�ض ّيات ،والعلوم .وق���د بد�أ تنفيذها يف العام الدرا�سي  ،2007/2006وهي ت�ستهدف طالب
ال�صفوف الرابع وال�سابع والعا�شر.
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مربع رقم( :)12التعليم الإلكرتوين يف �سلطنة ُعمان

يهتم نظام التعليم الإلكرتوين بتغطية كافة النواحي التعليمية ،ويهتم بن�شر وت�شغيل الن�صو�ص الرقمية،
والكتب الإلكرتونية ،وامل�ؤثرات املرئية وال�صوتية التعليمية ،وغريها من املواد التعليمية ،وي�سعى نحو حتقيق
خمتلف �أ�شكال التعلم عن ُبعد.
ويق���وم هذا النظ���ام �أ�سا�س ًا على مبد�أ التعل���م الذاتي والف�صول التخيلي���ة (االفرتا�ضية) ،ويهدف �إلى
تق���دمي املحتوى التعليمي ب�صورة غري منطية ،وب�أ�سل���وب تفاعلي يراعي اجلدة والت�شويق واجلودة يف املادة
املعرفي���ة الت���ي يتعلمها الطالب ،كما ميكنه متابعة تقدم م�ستواه التح�صيلي عن طريق تقارير خمتلفة ،كما
ميكن اال�ستزادة من الأن�شطة واالطالع على م�صادر �أخرى باالرتباط ب�شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)
لإث���راء املادة ،و�صو ًال �إلى حتقيق املناهج الإلكرتونية املتكاملة ،وت�ؤدي البوابة التعليمية ل�سلطنة عمان دور ًا
مهم ًا يف هذا اجلانب.
والبواب���ة التعليمية هي نظ���ام تعليمي تفاعلي وبيئة رقمي���ة تربط عنا�صر العملي���ة التعليمية �إلكرتونيـًّا
(املتعل���م ،املعل���م ،ويل الأم���ر ،املدر�سة ،الوزارة) من خ�ل�ال الإنرتنت ،وعن طري���ق جمموعة من الربامج
والأنظمة املحو�سبة ،بهدف ت�سهيل العملية التعليمية وتقدميها ب�شكل �أكرث فاعلية وت�شويق .كما �أنها ت�ساعد
عل���ى تنظيم ومتابعة الأعمال الإدارية بجعلها �أكرث �إحكام��� ًا وتنظيم ًا من خالل نظام املرا�سالت والأر�شفة
الإلكرتونية .وتعترب البوابة التعليمية و�سيلة لالت�صال بني قواعد بيانات وزارة الرتبية والتعليم وبني جمهور
ال���وزارة ال���ذي ينتمي �إليه� ،س���واء �أكانوا من الهيئ���ة الإداري���ة �أم التدري�سية يف كافة القطاع���ات كالوزارة
واملحافظة التعليمية واملدر�سة� .أو بني املتعلم وويل �أمره و�أع�ضاء من املجتمع املهتمني بهذا القطاع ،بهدف
تقدمي خدمات �إلكرتونية �إدارية كانت �أو تعليمية.
يتم من خالل امل�شروع ما ي�أتي:
�إ�ضافة �إلى ذلك ّ
•حتويل بع�ض املناهج الدرا�سية �إلى حمتويات �إلكرتونية تفاعلية.
•تزويد املدار�س بال�سبورات التفاعلية ،وتدريب املعلمني وت�شجيعهم على ا�ستخدامها.
•تزويد خمتربات العلوم املدر�سية باملجاهر املربوطة باحلا�سوب.
•ت�شجيع املدار�س على التعاون فيما بينها لتفعيل التعليم الإلكرتوين.
•امل�شاركة يف عدد من امل�سابقات الإقليمية والدولية.
•ت�شجيع املبادرات التي يقدمها املعلمون واملتعلمون و�إدارات املدار�س.
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تطور التعليم في دولة قطر
ّ
التعليمي
املبادئ والأهداف العا ّمة للنّظام
ّ
ترتكز الر�ؤية الوطنية لدولة قطر لعام  2030على �أربع ركائز هي :التنمية الب�شر ّية ،واالجتماع ّية ،واالقت�صادية،
والبيئي���ة ،وقد �أكدت على �أن النج���اح االقت�صادي يف امل�ستقبل يعتمد ب�شكل متزايد على قدرة ال�شعب القطري على
التعامل مع النظام الدو ّ
يل اجلديد القائم على املعرفة والتناف�سية العالية .وتهدف دولة قطر �إلى بناء نظام تعليم
حديث على م�ستوى عاملي يوفر للطالب تعليم ًا من الطراز الأول .وتهدف ر�ؤية قطر �ضمن ركيزتها الأولى «التنمية
الب�شري���ة» �إلى بناء نظام تعليمي يواكب املعايري العامل ّية الع�صر ّية ،ويوازي �أف�ضل النظم التعليمية يف العامل ،ويتيح
ه���ذا النظ���ام الفر�ص للمواطنني لتطوير قدراته���م ،ويوفر لهم �أف�ضل تدريب ليتمكنوا م���ن النجاح يف عامل متغيرّ
تتزاي���د متطلباته العلم ّية ،كما ي�شجع على التفك�ي�ر التحليلي والنقدي ،وينمي القدرة على الإبداع واالبتكار ،وي�ؤكد
على تعزيز التما�سك االجتماعي واحرتام قيم املجتمع القطري وتراثه ،ويدعو �إلى التعامل البناء مع �شعوب العامل.
فالغايات امل�ستهدفة من قطاع التعليم والتدريب هي:

1 - 1نظ���ام تعليم���ي يرقى �إل���ى م�ستوى الأنظم���ة التعليمية العاملية املتمي���زة ،ويزود املواطنني مب���ا يفي بحاجاتهم
وحاجات املجتمع القطري.
ظامي جتهز الأطفال وال�شباب القطريني باملهارات الالزمة والدافعية
ظامي وغري ال ّن ّ
�2 - 2شبكة وطن ّية للتعليم ال ّن ّ
العالية للم�ساهمة يف بناء جمتمعهم وتقدمه.
3 - 3م�ؤ�س�س���ات تعليمي���ة متط���ورة وم�ستقلة ت���دار بكفاءة وب�ش���كل ذاتي ووفق ار�ش���ادات مركزي���ة ،وتخ�ضع لنظام
امل�ساءلة.
4 - 4نظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبد�أ ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص بالتعاون مع الهيئات
الدولية املخت�صة ومراكز البحوث العاملية املرموقة.
5 - 5دور فاعل دوليـًّا يف جماالت الن�شاط الثقايف والفكري والبحث العلمي.
وحتدد ا�سرتاتيجية قطاع التعليم والتدريب ع�شرين نتيجة �أ�سا�سية وت�سعة وع�شرين م�شروع ًا مت�ص ًال بها ت�شمل ما ي�أتي:
�أو ًال :معاجلة امل�سائل التعليمية والتدريبية من خالل:

1 - 1و�ضـع ّ
خطة ا�سرتاتيجـ ّية �شاملة مدتها (� )10سنوات جلميع اجلهـات ذات العالقة وتنفيذها.
2 - 2تعزي���ز قيم املجتمـ ــع القط���ري ،والهـ ــوية الوطن ّي���ة ،والثقاف ـ ــة العرب ّية والإ�سالميـ ـ ّـ���ة يف ك ّل مراحل التعليم
والتدريب.
3 - 3و�ضع خطة لتطوير القوى العاملة وامل�ؤ�س�سات (تطوير الأخ�صائيني وامل�ؤ�س�سات يف جمال التعليم و التدريب).
4 - 4دمج تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف العمليات التعليمية والإدارية والتطويرية.
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5 - 5ا�ستخدام اجلهات املعن ّية الرئي�سة لبناء قاعدة بيانات مطورة يف التعليم والتدريب ت�ساعد على ر�سم ال�سيا�سات.
6 - 6التوا�صل وزيادة الوعي بفوائد التعليم.
ثاني ًا :حت�سني التعليم العام ،من خالل:

1 - 1تعميم التعليم ذي اجلودة العالية من الرو�ضة حتى ال�سنة الثانية ع�شرة.
2 - 2توفري تعليم ذي جودة عالية بات�ساق من رو�ضة الأطفال حتى ال�سنة الثانية ع�شرة.
3 - 3دعم الطالب من ريا�ض الأطفال حتى ال�سنة الثانية ع�شر ليتمكنوا من حتقيق �أق�صى طاقاتهم و�إمكاناتهم.
4 - 4توفري خيارات تعليمية مالئمة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقات.
5 - 5زيادة الإر�شاد والتوجيه املهني والأكادميي باملهارات املطلوبة يف بيئات العمل يف امل�ستقبل.
6 - 6تعزيز امل�شاركة املجتمعية وزيادة م�ساهمة قطاعات املجتمع يف التعليم العام.
7 - 7توفري بدائل متنوعة من برامج التعليم الأ�سا�سي للكبار.

ثالث ًا :تعزيز التعليم التقني والتدريب املهني ،من خالل:

تنظيمي يف جمال التعليم التقني والتدريب املهني وتطوير القدرات الالزمة له.
1 - 1تطوير منوذج
ّ
املهني مع قطاع التعليم واحتياجات �سوق العمل.
2 - 2تطوير �إطار
تنظيمي للمواءمة بني التعليم التقني والتدريب ّ
ّ
املهني مع احتياجات املجتمع القطري و�سوق العمل.
3 - 3مواءمة برامج التعليم
التقني والتدريب ّ
ّ
�4 - 4إبراز �أهم ّية ومكانة برامج التعليم التقني والتدريب املهني.
5 - 5حت�سني البحث العلمي من خالل حتقيق م�ستوى �أعلى لالبتكار العلمي.

التعليمي
�إدارة النّظام
ّ

َّمت ت�أ�سي����س املجل����س الأعلى للتعلي���م يف عام  ،2002ويف العام � 2009صدر الق���رار الأمريي رقم ( )14اخلا�ص
بتنظي���م املجل�س الأعلى للتعليم ،والذي يبينّ �أنّ املجل�س هو اجلهة العليا املخت�صة بتطوير التعليم .ومن املهام التي
يقوم بها املجل�س:
1 - 1ر�سم ال�سيا�سة الوطن ّية للتعليم ،وربطها ب�أهداف وخطط وبرامج التعليم يف �ضوء ر�ؤية قطر الوطنية (.)2030
2 - 2و�ضع اخلطط والربامج ونظم الرقابة واملتابعة الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للتعليم.
واخلا�صة.
3 - 3اعتماد معايري جودة عالية لأداء جميع مرافق ومقدمي اخلدمات التعليم ّية العا ّمة
ّ
�4 - 4إق���رار الهياكل التنظيم ّي���ة لهيئات و�أجهزة املجل�س والهيئات والأجهزة التابع���ة لها ،واعتماد املوازنة الالزمة
لها �ضمن موازنة املجل�س.
�5 - 5إ�صدار نظام ا�ستثمار لأموال املجل�س.
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وي�ضم املجل�س ثالث هيئات رئي�سة هي :هيئة التعليم ،وهيئة التقييم ،وهيئة التعليم العايل ،ولك ّل هيئة جمموعة
م���ن االخت�صا�صات واملهام ،كما �أن هناك جمموعة من املكات���ب والوحدات امل�ساندة والداعمة لعمل املجل�س منها:
مكتب تكنولوجيا املعلومات ،و�إدارة اخلدمات امل�شرتكة ،ومكتب حتليل ال�سيا�سات والأبحاث.
تو ّفر الدولة �أنواع ًا خمتلفة من التعليم وهي:
وي�ضم هذا ال ّنوع من التعليم ريا�ض الأطفال احلكوم ّية (جمانية وغري �إلزامية)،
التعلي��م احلكومي العامّ :
واملدار����س م���ن ال�صف الأول �إل���ى الثاين ع�ش���ر (�إلزامية وجمانية) ،وهي حت���ت �إ�شراف ومتابع���ة املجل�س الأعلى
للتعليم ،وتتبعه �إداريـًّا وماليـًّا وتنظيميـًّا.
االبتدائي من �ستة �صفوف:
احلكومي املراحل الآتية :ريا�ض الأطفال من م�ستويني؛ التعليم
وي�ضم �س ّلم التّعليم
ّ
ّ
ّ
التعلي���م الإع���دادي (املتو�سط) من ثالث���ة �صفوف؛ والتعليم الثان���وي من ثالثة �صفوف يت�شع���ب �إلى جمموعة من
احلكومي العام.
التعليمي للتعليم
امل�سارات بعد ال�صف العا�شر .ويبينّ اجلدول رقم ( )33ال�س ّلم
ّ
ّ
احلكومي العام يف دولة قطر
ّعليمي للتعليم
ّ
جدول رقم( :)33ال�س ّلم الت ّ
املرحلة
ريا�ض الأطفال

ال�صف
رو�ضة
متهيدي

املالحظات
تبد�أ من �سن ( � )4سنوات

1
2

االبتدائية

3
4

تبد�أ من �سن ( � ) 6سنوات

5
6
7

الإعدادية (املتو�سطة)

8
9
10

الثانوية

11
12

142

بع���د ال�صف العا�شر يختار الطالب امل�سار املنا�سب من بني
امل�سارات التعليمية املعرو�ضة

التعلي��م اخلا���ص :يف �إط���ار �سع���ي الدولة لبناء �ش���راكات مع القط���اع اخلا����ص ،وفتح املجال ل���ه للإ�سهام
واال�ستثم���ار يف املجال التعليم���ي ،فقد ّمت ال�سماح للأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�ش���ركات بافتتاح مدار�س خا�صة بالدولة،
بالإ�ضافة �إلى مدار�س اجلاليات واملدار�س الدول ّية ،وقد �شمل هذا النوع من التعليم ريا�ض الأطفال والتعليم العام.
اخلا�ص ثالثة �أن���واع( :مدار�س دول ّية ،ومدار����س اجلاليات ،ومدار�س تطبق معاي�ي�ر املناهج القطر ّية).
والتعلي���م
ّ
وي�شهد التعليم اخلا�ص يف دولة قطر زيادة مطردة يف �أعداد الطالب واملدار�س ،ومي ّثل الطالب يف القطاع اخلا�ص
ما ن�سبته ( )٪56من �أعداد الطالب امللتحقني بالتعليم يف دولة قطر.

أهم الإجنازات الكم ّية والنّوع ّية:
� ّ
تن�ص املادة ( )49من الد�ستور على �أنّ التعليم حقّ لك ّل مواطن ،وبالتايل ف�إنّ على الدولة تو�سيع نطاق اجلهود
الرامي���ة �إل���ى حتقيق التعليم العا ّم املجا ّ
إلزامي وفق ًا للقوان�ي�ن والقواعد املعمول بها يف الدولة .وين�ص قانون
ين وال ّ
التعلي���م الإلزام���ي رقم ( )25لعام  2001واملع ّدل يف ع���ام  2009على �أن التعليم جماين و�إلزامي من بداية املرحلة
االبتدائ ّي���ة وحتى نهاي���ة املرحلة الإعدادية (املتو�سط���ة)� ،أو حتى يبلغ الطفل �سن ( )18عام��� ًا� ،أ ّيهما �أ�سبق .ومن
�أجل �ضمان ح�صول اجلميع على تعليم �أ�سا�سي ذي جودة عاليةّ ،
تتوخى ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية 2016-2011
�إلزامية االلتحاق برو�ضة الأطفال للقطريني ابتدا ًء من ثالث �سنوات ،و�إر�ساء تعليم ثانوي �إلزامي( .الأمانة العامة
للتخطيط التنموي .)2011 ،ومن �أهم الإجنازات التي دعمتها هذه القوانني ما ي�أتي:
االبتدائي
1.1تط ّور التّعليم قبل
ّ
�أول���ت ال ّدولة التعلي���م يف مرحلة الطفولة املب ّكرة اهتمام��� ًا خا�ص ًا ،حيث و�ضعت ّ
اخلط���ة اال�سرتاتيج ّية للتعليم
املبك���ر ،وقامت ب�إن�ش���اء ريا�ض الأطفال امللحقة باملدار����س امل�ستق ّلة االبتدائية وجتهيزها وفق��� ًا لأحدث املوا�صفات
خا�صة بتعليم املراحل املب ّكرة،
العاملي���ة ،وحتقيق بيئة �آمنة وحم ّفزة على الإبداع للأطفال ال�صغار ،و�إعداد مناهج ّ
واخلا�صة.
وو�ضع معايري وا�ضحة للأمن وال�سالمة يف ريا�ض الأطفال احلكوم ّية
ّ
وتت�ض ّم���ن ّ
اخلط���ة اال�سرتاتيج ّي���ة  2016-2011حت�سني جودة برام���ج التعليم املب ّكر ب�شكل ع���ام ملرحلة ريا�ض
الأطفال .ومن �أهم الأهداف التي تناولها حمور الطفولة املب ّكرة ا�ستيعاب الأطفال غري امللتحقني بريا�ض الأطفال
لت�ص���ل معدالت االلتح���اق �إلى ( ،)٪100وبن���اء ريا�ض �أطفال حكوم ّي���ة ال�ستيعاب �أكرب عدد م���ن الأطفال ،وجعل
التعليمي ،وجعل االلتحاق بريا�ض الأطفال �إلزاميـًّا ،و�إعداد كوادر م�ؤهلة
مرحلة ريا�ض الأطفال جزء ًا من النظام
ّ
ت�أهي ًال ج ّيدا للعمل بريا�ض الأطفال ،وتوفري �أرا�ض للقطاع اخلا�ص لبناء ريا�ض �أطفال.
و َّمت و�ض���ع املناه���ج الدرا�س ّية عل���ى �أ�سا�س نتائج التّع ّلم املرج��� ّوة للتعليم بالطفولة املبك���رة يف دولة قطر ،والتي
ته���دف �إل���ى م�ساعدة الأطفال على النم��� ّو والتط ّور .وبالتايل ح���ددت خم�سة جماالت للتع ّل���م يف املناهج :التوا�صل
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إبداعي ،وتنمي���ة الهو ّية ،ولكل
(بالعرب ّي���ة والإجنليز ّي���ة) ،واالكت�شاف (ت�شم���ل :العلوم والريا�ض ّي���ات) ،والتّعبري ال ّ
جمال من املجاالت �أهداف حمددة وخمرجات تع ّلم.
هذا ،وقد �شهد التعليم يف الطفولة املب ّكرة تط ّورا ملحوظا خالل العقد الأخري كما هو مبينّ يف اجلدول الآتي:
جدول رقم( :)34ن�س ـبــة الق ـيــد الإجمــا ّ
يل يف مرحلة ريا�ض الأطفال من العام الدرا�سي  2001/2000حتى
 2012/2011يف دولة قطر
العام الدرا�سي

ذكور

�إناث

متو�سط (ذكور-
�إناث)

م�ؤ�شر امل�ساواة بني اجلن�سني

2001/2000

28.1

26.5

27.3

0.94

2006/2005

-

-

42.5

0,94

2012/2011

73.55

71.96

72.77

0.98

امل�صدر :وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء ،املجموعة الإح�صائية ال�سنوية ،ف�صل التعليم ،ف�صل ال�سكان  ,دولة قطر.

يتّ�ض���ح من اجلدول ال�سابق �أنّ ن�سب ــة القيـ ــد الإجم���ا ّ
يل يف مرحلة ريــا�ض الأطفال قد ت�ضاعفت �أكرث من مرة
ون�ص���ف امل���رة خالل الفرتة م���ا بني العام�ي�ن الدرا�سي�ي�ن ( )2001/2000و ( ،)2012/2011حي���ث ارتفعت من
التو�سع يف فتح ريا�ض الأطفال،
(� )٪27.3إل���ى ( ،)٪72.77ويرجع ذلك �إلى تب ّني املجل�س الأعل���ى للتعليم �سيا�سة ّ
ال�ستيع ـ ـ���اب زي���ادة التحـ ــاق الأطف���ال يف مرحلة الطف ــول���ة املبكرة ،وذلك وفق��� ًا ل�سيا�سات التعلي���م والت�شريعات
ّ
والهي���اكل الت���ي انطوت عليها ك ّل م���ن ّ
واخلط���ة اال�سرتاتيج ّية لقط���اع التعليم والتدريب
اخلطة الوطن ّي���ة للتعليم،
(.)2016-2011
لقد ترجم اهتمام دولة قطر بهذه املرحلة من التعليم يف ال�سيا�سات التي يقوم بها املجل�س الأعلى للتعليم ،حيث
ت�ض ّمنت ّ
يتم
اخلطة اال�سرتاتيج ّية للتعليم املبكر �إن�شاء ريا�ض �أطفال ملحقة باملدار�س امل�ستقلة االبتدائ ّية ،على �أن ّ
جتهيزه���ا وفق �أحدث املوا�صف���ات العامل ّية املتع ّلقة بالبيئة املحفزة للتعلم ،واملعاي�ي�ر الوا�ضحة للأمن وال�سالمة يف
واخلا�صة.
ريا�ض الأطفال احلكوم ّية
ّ
2.2تط ّور التّعـــــليم االبتـــدائي
املرحل���ة االبتدائ ّي���ة ه���ي قاعدة التعليم وت�ستم���ر �ست �سنوات ،ومهمته���ا الرئي�سة تكم���ن يف امل�ساعدة على من ّو
الأطف���ال و�إعدادهم للعي�ش يف املجتمع ،ومتكينهم من اال�ستم���رار يف درا�ستهم يف املرحلة التالية .وميكن تلخي�ص
االبتدائي على النحو الآتي:
الأهداف الرئي�سية للتّعليم
ّ
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1 - 1تن�شئة الأطفال على �أ�سا�س املبادئ ال�سامية للإ�سالم.
�2 - 2إيجاد ال�شعور لدى الأطفال بالفخر بوطنهم وقيمهم وتراثهم.
والروحي ،واالجتماعي للأطفال.
والعاطفي،
والعقلي،
اجل�سدي،
3 - 3حتقيق النم ّو
ّ
ّ
ّ
ّ
4 - 4م�ساعدة الأطفال على امتالك وممار�سة املهارات الأ�سا�سية للمعرفة مثل :القراءة ،والكتابة ،والتعبري ،واحل�ساب.
5 - 5تطوير خيال الأطفال و�إ�شباع ف�ضولهم.
6 - 6تعليم الأطفال احرتام االن�ضباط والتعاون مع الآخرين.
7 - 7م�ساع���دة الأطف���ال على فهم بيئته���م املحل ّية ب�ش���كل �صحيح ،والتع ّرف عل���ى م�صادر ال�ث�روة فيها ،واحرتام
املمتلكات العا ّمة.
8 - 8توجيه ميول الأطفال وتطوير قدراتهم الإبداعية الفنية.
الدرا�سي،
املدر�سي (مثل :اليوم
نذكر �أن املدار�س امل�ستق ّلة لديها حرية اختيار طرق التدري�س وت�صميم النظام
ّ
ّ
وع���دد الف�ت�رات لك ّل مادة) ،وتوفري م�ص���ادر تعليم ّية داعمة .ولتحقيق هذا الهدف ،تو ّف���ر هيئة التعليم يف املجل�س
الأعلى للتعليم ال ّدعم والتوجيهات من خالل ا�ست�شاريي املدار�س.
كم���ا مت توفري خطط الدرو����س ال ّنموذجية مل�ساعدة املعلمني واملتخ�ص�صني يف املناه���ج الدرا�سية للت�أكد من �أن
املناهج الدرا�سية تعك�س القيم واحل�ضارة يف املجتمع القطري ،ويف الوقت نف�سه تلبي متط ّلبات الطالب.
أ�سا�سي اجلهود الكب�ي�رة التي تبذل من الدول���ة خلدمة هذا القطاع،
وتعك����س الإجن���ازات الكم ّي���ة يف التعليم ال ّ
م���ن خ�ل�ال توفري التعليم املجاين للجميع ،بالإ�ضافة �إلى اجلهود الت���ي تبذلها الدولة خلدمة قطاع التعليم اخلا�ص
بتزوي���ده باخلربات الفن ّية والإمكان���ات املاد ّية والب�شر ّية .فقد ارتفعت معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف دولة
قط���ر ب�ص���ورة ملحوظة خالل ال�سنوات املا�ضية ،وقد بذل املجل�س الأعلى للتعليم جهود ًا كبرية منذ االلتزام بتنفيذ
�أه���داف التعلي���م للجميع ،ويظهر ذل���ك جلي ًا يف التقدم املحرز يف ن�سب االلتحاق ال�ص���ايف والتي �سجلت ()٪84.6
ع���ام ( )2001/2000يف حني �سجلت ( )٪94عام ( ،)2012/2011مم���ا يعني �أنّ هناك تو�سع ًا مطرد ًا يف تقدمي
اخلدم���ات التعليم ّي���ة ،وبناء املدار�س اجلدي���دة ال�ستيعاب النمو املتزايد يف عدد الطالب م���ن عام �إلى �آخر ،وهذا
يتالءم والزيادة ال�سكان ّية يف ال ّدولة.
جدول رقم( :)35تط ّور ن�سب القيد ال�صايف والإجمايل يف املرحلة االبتدائية لل�صفوف من ( )6-1للفرتة
 2012/2011 – 2001/2000يف دولة قطر
العام الدرا�سي
2001/2000
2011/2010
2012/2011

ن�سبة القيد الإجمايل

ن�سبة القيد ال�صايف
NER

ذكور
76.8
90.3
93.6

اناث
94.5
9.6
94.0

املجموع
84.6
90.5
93.8

GER

ذكور
99.0
106.0
103.5

اناث
107.8
104.5
104.9

املجموع
103.0
105.3
104.2
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الثــــانوي
3.3تط ّور التعــــــليم
ّ
يتك���ون التعليم الثانوي م���ن املرحلة الإعدادية (املتو�سطة) واملرحلة الثانوي���ة .وميكن تلخي�ص �أهداف املرحلة
الإعدادية (املتو�سطة) على النحو الآتي:
واالجتماعي ،والبد ّ
والعقلي.
ين
والروحي،
العاطفي،
1 - 1احل�صول على �أعلى م�ستوى من الن�ضج
ّ
ّ
ّ
ّ
الوطني لدى الطالب ،وتعزيز فخرهم ب�أمتهم العربية.
2 - 2تر�سيخ االنتماء
ّ
الديني و�أنواع املعرفة الإن�سان ّية والعلم ّية الأ�سا�س ّية.
3 - 3توفري احل ّد الأدنى من ال ّتعليم املطلوب من قبل ال�شباب كالتعليم
ّ
4 - 4تعريف الطالب ببيئتهم املحل ّية والعرب ّية ،وتنمية ميلهم نحو الإبداع اجلمايل.
�5 - 5إعداد الطالب للعي�ش يف جمتمع �إ�سالمي منفتح على العامل.
�6 - 6إعداد الطالب للحياة العمل ّية من خالل اكت�ساب املهارات العملية ،واحرتام العمل اليدويّ  ،والعمل اجلماعي والإنتاج.
�أما الأهداف ّ
املتوخاة من املرحلة الثانوية  ،فيمكن تلخي�صها على النحو الآتي:
1 - 1م�ساعدة الطالب على �صياغة فل�سفة عقالن ّية حلياتهم على �أ�سا�س القيم الإ�سالم ّية والعرب ّية الأ�صيلة.
2 - 2التع��� ّرف عل���ى ميول الطالب و�إر�شادهم �إلى �أن�سب نوع من التعليم الثانوي الذي من �ش�أنه �أن يك�سبهم املعرفة
وال�سلوك الالزمني جلعلهم م�ؤهلني للقيام بالأدوار املهن ّية واالجتماع ّية املعينة.
النقدي التي من �ش�أنها �أن تو ّفر لهم �أدوات ح ّل م�شاكلهم
3 - 3متكني الطالب من اكت�ساب مهارات البحث والتفكري
ّ
واتخاذ القرارات ال�سليمة.
4 - 4توجيه الطالب �إلى �أنواع خمتلفة من التعليم العايل وجماالت املهن التي تتوافق مع قدراتهم وا�ستعداداتهم وميولهم.
5 - 5تزوي���د الط�ل�اب يف جميع التخ�ص�ص���ات باملعرفة الوا�سعة م���ن الثقافة العامة ،وتوجيهه���م �إلى م�صادر هذه
املعرفة من خالل املمار�سة.
6 - 6تزويد الطالب مببادئ الدميوقراط ّية يف �سياق الدّرا�سة ال ّنظر ّية والعمل ّية ،ومن خالل املمار�سة املدر�س ّية اليومية.
أكادميي يف
القطري ،ال�سيما الإناث اللواتي ين�شدن بدي ًال غري �
وتو ّفر دولة قطر فر�ص ًا حمدودة ن�سبيـًّا لل�شباب
ّ
ّ
والتقني يف املرحلة الثانو ّية
املهني
ّ
نهاي���ة املرحل���ة الإلزام ّية� ،إذ ال توجد �سوى ثالث مدار�س حكوم ّية تو ّفر التعلي���م ّ
الثانوي يف الفرتة ال�سابقة فقد
الت���ي متنح م�ؤه�ل�ات منا�سبة ل�سوق العمل ،لكن ومن خالل متابعة م�سرية التعلي���م
ّ
التقني وتطويره ،ليواكب التط��� ّورات االقت�صاد ّية وال�صناع ّية والعمرانية
لوح���ظ �أنّ هناك اهتمام ًا كب�ي�ر ًا بالتعليم
ّ
يف الدول���ة ،ويلب���ي احتياجاتها من القوى العاملة ،حيث �أبرمت جمموعة م���ن اتفاق ّيات الت�شغيل للمدار�س التقن ّية،
بهدف مزيد من ال�شراكات مع اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعن ّية بال ّدولة ،فقد �أبرم املجل�س الأعلى للتعليم اتفاقية ت�شغيل
م���ع قطر للبرتول ،وذلك لت�شغي���ل مدر�سة قطر التقنية الثانوية امل�ستقلة للبن�ي�ن  ،2012كما �أبرمت اتفاقية ت�شغيل
بني املجل�س الأعلى للتعليم وم�صرف قطر املركزي ،لت�شغيل مدر�سة قطر للعلوم امل�صرفية و�إدارة الأعمال الثانوية
امل�ستقلة للبنني عام � ،2011إ�ضافة �إلى ذلك مدر�سة املعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنني التي مت تطويرها بحيث
تواكب التطوير يف املدار�س امل�ستقلة من حيث املناهج والربامج التعليمية و�إعداد املعلمني والقيادات املدر�س ّية.
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مربع رقم( :)13التعـــــليم الـمهنــــي يف دولــــة قطــــر

توف���ر دولة قطر فر�ص ًا حم���دودة ن�سبيـًّا لل�شباب القطري ال�سيما للإناث الالئ���ي ين�شدن بدي ًال غري �أكادميي يف
نهاي���ة املرحل���ة الإلزامية .فال توجد �سوى ثالث مدار�س حكومية توفر التعليم املهني والتقني يف املرحلة الثانوية
الت���ي متنح م�ؤهالت منا�سبة ل�سوق العمل .وهذه املدار�س هي :مدر�س���ة قطر التقنية الثانوية امل�ستقلة ،ومدر�سة
قط���ر الثانوي���ة امل�ستقل���ة للبنني للعل���وم امل�صرفي���ة و�إدارة الأعمال ،واملعه���د الديني .و على الرغ���م من �أن عدد
امل�سجلني يف هذه املدار�س قد ارتفع من( )472طالب ًا �إلى ( )739طالب ًا بني عامي  2007/2006و،2010/2009
ف�إن عددهم الإجمايل الزال قلي ًال .وهناك خطط م�ستقبلية لتوفري التعليم الفني واملهني للإناث.
ومن �أهم املدار�س يف هذا املجال:

مدر�س����ة قط����ر التقني����ة امل�ستقلة والتي ت�أ�س�ست ع����ام  ، 2004و هي املدر�س����ة الثانوية التقني����ة الوحيدة يف دولة
قط����ر ،والت����ي تقدم للبنني من عمر (� )15إلى (� )17سنة برناجم ًا مدته ثالث �سنوات يح�صلون يف نهايته على
دبل����وم .ويف عام  2011كان يف هذه املدر�سة ( )245طالب ًا .وتتبع املدر�سة �إطار عمل نظام «الت�أهيل الأ�سرتايل
للتدري����ب والتعليم العايل» .وتقوم م�ؤ�س�سة قطر للبرتول بت�شغي����ل املدر�سة بنا ًء على اتفاقية الت�شغيل املوقعة مع
املجل�س الأعلى للتعليم ،وحوايل ( )٪ 30من وقت الدرا�سة ُيكر�س لن�شاطات التدرب يف ور�ش عمل وخمتربات.
ويح�ص����ل الطالب على تدريب �إ�ضايف ووظائف �صناعية يف ف�ص����ل ال�صيف ،ومنذ �سنة  2009وما بعدها �أ�صبح
طالب مدر�سة التقنية امل�ستقلة م�ؤهلني للح�صول على منح درا�سية حكومية ،و ُي�ؤمن للخريجني وظائف يف قطر
للبرتول �إذا رغبوا� ،أ ّما الناجحون بامتياز فيمكنهم االلتحاق يف تخ�ص�صات معينة يف جامعة قطر.
ويف ع���ام  ،2011/2010ب���د�أ املجل����س الأعلى للتعلي���م بال�شراكة مع م�ص���رف قطر املرك���زي بت�شغيل مدر�سة
التجارة امل�ستقلة للمرحلة الثانوية لتدر�س مو�ضوعات تتعلق بالأعمال امل�صرفية و�إدارة الأعمال ،و�ستوفر هذه
املدر�سة تدريب ًا يف قطاعي الأعمال واملال كجزء من منهاج تعليمي يهيئ اخلريجني لتويل �أدوار ًا فعالة هادفة
يف القط���اع امل���ايل يف البل���د ،و�سوف ي�شرف م�صرف قط���ر املركزي على تدريب الط�ل�اب بالتن�سيق مع بنوك
قطري���ة عديدة وين�سق مبا�ش���رة مع معاهد تدريب على احلا�سوب واللغ���ة الإجنليزية ليجهز الطالب بتدريب
�أ�سا�سي يف هذين املجالني.
وق���د �أ�صب���ح املعهد الديني يف دولة قطر ،الذي ت�أ�س�س �سنة  ، 1913مدر�سة مهنية م�ستقلة �سنة .2011/2010
وق���د �سعى املعهد من���ذ بدايته وحتّى هذا الوقت للحفاظ على املعهد �صرح��� ًا دينيـًّا علميـًّا متخ�ص�ص ًا يف علوم
ال�شريع���ة واللغة العربي���ة� ،إ�ضافة �إلى تقدمي تعليم ذي نوعية عالية اجلودة للغة الإجنليزية والعلوم التجريبية
الأخرى .ويلتحق باملعهد من ( )300-200طالب �سنوي ًا ،ميثل القطريون منهم ( )٪10فقط.
وتعت�ب�ر مدر�س���ة ديبيكاي الثانوية للمهن ال�صحية من �أبرز املدار����س اخلا�صة الدولية اجلديدة يف دولة قطر،
وه���ي مدر�س���ة مهنية وتقنية لطالب املرحلت�ي�ن الإعدادية (املتو�سطة) والثانوي���ة للراغبني يف االلتحاق مبهن
العلوم الطبية .وقد وفرت هذه املدر�سة التعليم عام  2011حلوايل ( )150طالب ًا.
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جدول رقم( :)36جمموع القيد ون�سب ًة القيد الإجما ّ
واملهني عن ال�سنتني
التقني
يل وال�صايف يف التعليم
ّ
ّ
الدرا�سيتني ( )2013/2012 – 2001/2000يف دولة قطر
العام
2001/2000
2006/2005
2013/2012

اجلن�س
ذكور
ذكور
ذكور

جمموع القيد
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697
584
570

ن�سبة القيد الإجمايل
5.6
3,9
2.7

ن�سبة القيد ال�صايف
3.9
3,4
2,1

واملهني يف العام ( )2013عن �سنة
التقني
يتّ�ض���ح من اجلدول �أعاله انخفا�ض عدد الذك���ور امللتحقني بالتعليم
ّ
ّ
الأ�سا�س ( ،)2001ويرتتّب على ذلك انخفا�ض ن�سبتي القيد الإجما ّ
يل وال�صايف ،ويرجع ذلك للأ�سباب الآتية:
أكادميي ،وقلة منهم يلتحقون بالتعليم الفني والتقني.
•غالب ّية الطالب امللتحقني بالتعليم يتجهون نحو التعليم الثانويّ ال
ّ
•ال توجد مدار�س تقنية ومهنية للفتيات يف دولة قطر.
4.4توفــري و�إعــداد الـمعــــــ ّلمني
يف �إط���ار �إ�صالح التعليم للع���ام  ،2002حددت امل�ؤهالت املطلوبة للمعلمني القطريني الذين يعملون يف املدار�س
امل�ستقلة يف :
���ي :درجة البكالوريو�س يف التّعليم (برنامج مدته �أربع �سنوات)� ،أو درجة
•معلم���ي ريا�ض الأطفال والتعليم االبتدائ ّ
البكالوريو�س (يف غري التعليم) ،بالإ�ضافة �إلى �سنتني خربة كمدر�س يف ريا�ض الأطفال �أو املدر�سة االبتدائ ّية.
تخ�ص�ص يف الريا�ضيات،
���دادي (املتو�سط)
ّ
•معلم���ي التعليم الإع ّ
والثانوي :درج���ة البكالوريو�س يف التعليم م���ع ّ
�أو العل���وم� ،أو اللغة الإجنليزية� ،أو العربية� ،أو درج���ة البكالوريو�س (يف غري التعليم) يف العلوم� ،أو الريا�ضيات،
�أو اللغ���ة العربي���ة� ،أو الإجنليزي���ة ،بالإ�ضافة �إل���ى ثالث �سنوات من اخل�ب�رة كمع ّلم يف املدر�س���ة� ،أو على درجة
البكالوريو�س ودبلوم يف التعليم الإعدادي (املتو�سط)�/أو الثانوي.
جميع املعلمني ينبغي �أن تكون لديهم قدرة على تخطيط تدري�سهم لتحقيق التق ّدم يف تع ّلم الطالب من خالل:
•حتديد �أهداف وا�ضحة للتعلم وحمتواه ،تكون منا�سبة ملادة التدري�س والطالب ،وحتديد كيف �سيتم تدري�س املادة
وتقييمها.
•حتدي���د املهام لكافة الف�ص���ل� ،سواء �أكانت فرد ّية �أم جماع ّية ،مبا يف ذلك الواجب���ات املنزل ّية ،و�ضمان م�ستويات
عالية من االهتمام لدى الطالب.
حتديد �أهداف وا�ضحة لتعلم الطالب ،بناء على املكت�سبات ال�سابقة ،و�ضمان �أنّ الطالب على بينة من م�ضمون
وهدف ما يطلب منهم القيام به.
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•حتديد الطالب الذين لديهم احتياجات خا�صة ،مبن يف ذلك �صعوبات التع ّلم� ،أو الذين لي�ست لديهم طالقة
يف اللغة الإجنليزية ،ومعرفة �أين ميكن احل�صول على امل�ساعدة من �أجل توجيه الدعم الإيجابي والهادف.
•توف�ي�ر بنية وا�ضحة للدرو�س ،على املدى الق�صري واملتو�سطوالطويل للحفاظ على وترية التحفيز والتحديات
�أمام الطالب.
•اال�ستفادة الفعالة من املعلومات عن تقييم حت�صيل الطالب ،من �أجل حتقيق التق ّدم يف التدري�س والتخطيط،
وت�سل�سل الدرو�س م�ستقب ًال.
•ا�ستخدام طرق التدري�س التي حتافظ على زخم امل�شاركة جلميع الطالب من خالل حتفيز الف�ضول الفكري،
واحلما�س للمادة.
ويف �سي���اق �إ�ص�ل�اح التعليم ،تق ّدم هيئ���ة التعليم التابعة للمجل����س الأعلى للتعليم جمموع���ة متنوعة من برامج
املهني .ت�شمل املوا�ضي���ع التي تناولتها هذه
تدري���ب املعلم�ي�ن ،من �أجل دعم معلم���ي املدار�س امل�ستقلة يف تطوره���م ّ
الربام���ج «�أف�ضل املمار�سات» لتدري�س املناهج اجلديدة ،و�إعداد الط�ل�اب للتقييم ال�سنوي ،واالحتياجات اخلا�صة
للمعلمني اجلدد.
�أ�ص���درت الهيئة قواع���د و�سيا�سات جديدة فيما يتع ّل���ق باملوظفني القطريني يف املدار����س امل�ستقلة .وقد حددت
ه���ذه القواعد املرتبات ،والتدريب ،والب���دالت التي يجب على م�ش ّغلي املدار�س توفريه���ا للموظفني القطريني ،كما
�أ ّنها تتن���اول ق�ضايا تقييم الأداء ،و�إعارة املوظفني ،والإجازات ال�سنو ّية ،وا�ستحقاقات نهاية اخلدمة ،وت�ستند هذه
ال�سيا�سات على الأهداف واملبادئ الآتية:
1 - 1توفري الفر�ص للمعلمني القطريني للح�صول على وظائف عالية الأجر.
2 - 2و�ضع نظام ملكاف�أة املوظفني ذوي الأداء الأمثل.
3 - 3و�ضع حدود دنيا حلقوق املوظفني ،وو�ضع و�سائل مل�شغلي املدار�س جلذب املوظفني القطريني وتدريبهم.
  4ربط التنمية املهنية للموظفني مع جدول املرتبات و�سيا�سة الرتقية.�5 - 5ضمان وجود نظام �شامل لتقييم وتطوير �أداء املوظفني.
ومن���ذ �أن �أطلق���ت مبادرة تطوير التعلي���م يف دولة قطر (تعليم ملرحلة جدي���دة) ،ازداد االهتمام بق�ضية �إعداد
وتدري���ب املعلمني والقيادات املدر�س ّي���ة ،حيث ّمت �إن�شاء مكتب التطوير املهني التابع لهيئ���ة التعليم باملجل�س الأعلى
للتعليم ،والذي يقوم بو�ضع �سيا�سة وا�سرتاتيجيات خا�صة بالتطوير املهني لكافة �أع�ضاء الهيئة التدري�س ّية والإدار ّية
باملدار�س امل�ستق ّلة� ،إذ يتكفل بتقدمي عدد من اخلدمات� ،أهمها:
1 - 1توفري برنامج �إعداد وتدريب املعلمني الراغبني يف االلتحاق مبهنة التدري�س.
2 - 2التطور املهني للمعلمني يف ا�سرتاتيجيات التدري�س وحمتوى املواد الدرا�سية.
3 - 3تقدمي الدعم والعون للمعلمني اجلدد.
4 - 4تقدمي برامج تطويرية يف القيادة ملديري املدار�س والهيئة الإدارية يف املدار�س امل�ستقلة.
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ويجري مكتب التطوير املهني ب�صورة م�ستمرة تقييم ًا الحتياجات املدار�س حتى يتم توفري برامج تدريبية تلبي
متطلب���ات كل مدر�س���ة ومتطلبات هيئة التدري�س بها .هذا بالإ�ضافة �إل���ى �أن كل مدر�سة من املدار�س امل�ستقلة تقوم
ب�إع���داد برنامج لتطوير كفايات هيئة التدري����س بها يف املجاالت العملية الرتبوية وا�ستخدام التقنيات احلديثة بعد
اعتماد تلك اخلطط من مكتب التطوير املهني .وت�شمل الربامج التدريبية الأ�سا�سية برامج معايري امل�ستوى امل�ستجد،
وامل�ست���وى الك���فء ،وبرنامج القادة الطموحني ،وبرنامج القادة النا�شئ�ي�ن ،والربنامج املعتمد يف القيادة الرتبوية،
ودبلوم القيادة ،واملراجعة الذاتية للمدر�سة ،وبرنامج املعايري املهنية الوطنية للمعلمني والقيادة املدر�سية ،وبرامج
من�سقي مراكز م�صادر التعلم.
التعليمي واجلن�س للعام الدرا�سي  2013/2012يف دولة قطر
جدول رقم( :)37عدد ون�سبة املعلمني ح�سب امل�ؤهل
ّ
ال�سنة الدرا�سية
ريا�ض الأطفال
التعليم االبتدائي
التعليم املتو�سط
التعليم الثانوي

اجلن�س
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

٪

�أعلى من جامعي
٪
العدد

�أقل من جامعي
٪
العدد
-

-

15

52

14

48

29

544

25,26

1360

88

6.5

63,16

220

870

63.5

10,21

2124

410

30

1368

733

8

7464

80.2

1103

11.8

9300

59

3

1474

77

381

20

1914

159

7

1746

78

338

15

2243

87

4.7

1406

77

335

18.3

1828

217

10

1637

76

293

14

2147

العدد

جامعي

املجموع
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يتّ�ضح من اجلدول ال�سابق الآتي:
• ُت�ش���� ّكل الن�س����اء الغالبية العظمى من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ريا�����ض الأطفال والتعليم االبتدائي� ،إذ ميثلن على
التوايل ما ن�سبته ( )٪87( ،)٪99نظر ًا لطبيعة املرحلة العمر ّية للأطفال ونظر ًا لأن الن�ساء �أقرب نف�سيـًّا للطفل.
•ال تتج���اوز ن�سبة املعلمني احلا�صلني عل���ى �شهادة �أق ّل من جامعي ( )٪10بجميع امل�ستويات� ،إال بريا�ض الأطفال
حيث ت�صل �إلى (.)٪26
5.5برامــــج تعـــليم الكبــــــار
ت���ويل دولة قطر اهتمام ًا كبري ًا بربامج حمو الأم ّية وتعليم الكب���ار منذ البدايات الأولى .وتتج ّلى �أهداف حمور
الأمية كما ورد يف اخلطة الوطن ّية للتعليم للجميع فيما ي�أتي:
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1 - 1توعية جميع املعن ّيني ب�أهمية تعليم الكبار ب�صورة م�ستمرة.
2 - 2تطوير مدار�س تعليم الكبار ون�شرها يف �أرجاء البالد.
3 - 3تقدمي حوافز مادية ومعنوية لاللتحاق مبراكز حمو الأمية.
4 - 4ا�ستخدام و�سائل و�أ�ساليب التكنولوجيا يف ن�شر برامج حمو الأمية وتعليم الكبار.
التو�سع يف تدريب املعلمني والكوادر الإدار ّية احلديثة.
ّ 5-5
6 - 6تطوير مناهج و�أ�ساليب تعليم الكبار.
7 - 7تطوير نظام التقومي مبراكز حمو الأم ّية وتعليم الكبار.
وينق�سم هذا النوع من التعليم �إلى:
•التعلي���م امل�سائ���ي (حمو الأمية وتعليم الكبار) :وهذا النوع يق ّدم اخلدم���ات التعليم ّية للكبار ،ممن مل يتعلموا
ولي�س���ت لديهم مه���ارات القراءة والكتابة واحل�ساب ،وكذلك للكبار من اجلن�سني الذين مل يتمكنوا من �إكمال
تعليمهم ،ويرغبون يف العودة للتعليم والدرا�سة يف الفرتة امل�سائية.
خ�ص�ص هذا النوع من التعليم للطالب الذين مل يتمكنوا من االلتحاق بالنظام التعليمي العام
•نظام املنازلّ :
ال�صباح���ي �أو التعلي���م امل�سائي ،نظر ًا لأ�سب���اب مقبولة ومعتمدة من املجل�س ،وتب���د�أ الدرا�سة فيه من ال�صف
الأول وحتى الثاين ع�شر ،ويتطابق مع ال�سلم التعليمي للتعليم ال�صباحي.
ممن مل
يتي���ح ال ّنظ���ام التعليم���ي يف دولة قطر فر�ص��� ًا للراغبني من اجلن�س�ي�ن يف �إكمال م�سريته���م التعليميةّ ،
ال�صباحي احلكومي �أو اخلا�ص ،وكذلك للراغبني يف حمو الأم ّية بغ�ض النظر عن
يتمكنوا من موا�صلتها يف التعليم
ّ
�س ّنهم �أو جن�سيتهم.
التعليمي للتعليم املوازي يف دولة قطر
جدول رقم( :)38ال�س ّلم
ّ
املراحل التعليمية

املرحلة االبتدائية

املرحلة الإعدادية (املتو�سطة)
املرحلة الثانوية

امل�ستويات
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر

التعليم امل�سائي
احللقة الأولى
احللقة الثانية
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر

التعليم (املنازل)
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
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وي�شمل التعليم املوازي (التعليم امل�سائي واملنازل) ،وي�ضم التعليم امل�سائي ك ًال من املرحلة االبتدائية التي تتكون
من احللقة الأولى ،والتي ت�شمل امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين ،واحللقة الثانية التي ت�شمل امل�ستوى الثالث وامل�ستوى
الراب���ع ،ثم ال�صفني اخلام�س وال�ساد�س ،وكذلك ت�شمل املرحلتني الإعدادي���ة (املتو�سطة) والثانوية .وي�شمل تعليم
(املنازل) ال�صفوف من الأول حتى ال�صف الثاين ع�شر ،وتكون الدرا�سة فيه وفق ًا ملعايري املناهج الوطن ّية ،وبذلك
التعليمي يف التعليم ال�صباحي.
يتطابق التعليم املوازي مع ال�س ّلم
ّ
وقد انخف�ضت ن�سبة الأم ّية لدى الكبار يف دولة قطر ،كما هو مبينّ يف اجلدول رقم (.)39
جدول رقم( :)39معدل القرائ ّية لدى الكبار من (� )15سنة ف�أكرث عن ال�سنوات ( )2013- 2005-2001يف دولة قطر
العام/الفئة

معدل الذكور

معدل الإناث

املعدل العام

2001

89.6

86.5

88.7

معدل التكاف�ؤ
بني اجلن�سني
0.96

2005

93,6

87,5

90,6

0.95

2012

96,9

95,8

96,7

0.99

2013

97,9

97,1

98,5

0.99
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يتّ�ض���ح م���ن اجلدول ال�سابق �أن معدالت القرائ ّية لدى ك ّل من الذكور والإناث تزداد ك ّل �سنة عن �سابقتها ،حيث
�أ�صبح���ت تقارب (ّ .)٪98
ويو�ضح اجلدول �أي�ض ًا وجود �شبه م�س���اواة بني ك ّل من الدار�سني والدار�سات يف معدالت
القرائ ّي���ة ،وب���ذا ،ت�شري هذه النتائج �إلى حت�سن وارتفاع ملحوظ يف مع���دالت القرائ ّية لدى اجلن�سني من دون وجود
فروق بينهما ،مما يعك�س اهتمام دولة قطر بتعليم الكبار من اجلن�سني من دون متييز بينهما.
6.6برامــج دعم جــودة التّعـــــليم
لق���د ّمت �إع���داد ا�سرتاتيج ّية التنمية الوطن ّية الأولى يف دولة قطر يف الفرتة من  2016-2011ا�ستناد ًا �إلى ثالثة
مب���ادئ �أ�سا�س ّي���ة �أولها اجل���ودة والتي تتط ّلب املناف�س���ة الدولية ،وحتقيق خمرجات تع ّلم جي���دة من خالل الرتكيز
عل���ى التف���وق يف جميع املدخ�ل�ات واملخرجات التعليمية ،مبا يف ذل���ك البنية التحتية للمدار����س واملعلمني وقيادات
التعليم واملناهج الدرا�س ّية .وقد ترجمت هذه اال�سرتاتيج ّية �إلى جمموعة من خطط العمل والربامج التنفيذية التي
ا�ستهدفت جودة التعليم وحت�سني املخرجات التعليم ّية.
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وبرز االهتمام بجودة التعليم يف عدة �أمور لع ّل من �أبرزها:
1 - 1تطوير املناهج والكتب الدرا�س ّية مبا يتوافق مع املعايري الوطنية واملعايري الدولية.
2 - 2االهتمام بالتطوير والتنمية املهنية جلميع العاملني باملدار�س �سواء �أكانوا معلمني �أم �إداريني.
3 - 3االهتم���ام بتح�سني البيئة املدر�سية ،وتطوير املباين املدر�سية ،وتزويده���ا بكافة ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة،
وكذلك كافة املرافق من معامل ،وقاعات ريا�ضية ومالعب ،ومرافق �صحية وغريها.
4 - 4جتوي���د الأداء املدر�س���ي ومراقبته من خالل برنامج التقيي���م الدوري للمدار�س امل�ستقل���ة واالعتماد املدر�سي
للمدار�س اخلا�صة.
5 - 5امل�شاركة يف االختبارات الدول ّية  PISA ،TIMSS ،PIRLSملقارنة �أداء طالب مدار�س دولة قطر ب�أداء نظرائهم
يف دول العامل ،وتع ّرف م�ستويات �أداء الطالب القطريني يف الريا�ض ّيات والعلوم والقراءة.
6 - 6مقارنة م�ستوى �أداء الطالب يف جميع املواد لل�صفوف من ( )12–4من خالل االختبارات الوطن ّية.
7 - 7دمج التقانة يف التعليم من خالل التعليم االلكرتوين واحلقيبة الإلكرتونية.
���ي الذي يرعاه �صاحب
8 - 8حتفي���ز الط�ل�اب من خالل اجلوائز وامل�سابق���ات وعلى ر�أ�سها جائزة يوم التم ّيز العلم ّ
ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري البالد املفدى.
9 - 9ا�ستقط���اب جمموع���ة من املدار����س املتم ّيزة من جمموع���ة من الدول مث���ل مدر�سة ديب���كاي ،ومدر�سة لندن،
وغريهما.
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مربع رقم ( :)14املدار�س امل�ستقلة يف دولة قطر
م���ع مطلع القرن الواحد والع�شرين احلايل ت�سارعت وترية النه�ضة التعليمية ال �س ّيما بعد الإعالن عن ت�شكيل املجل�س
الأعل���ى للتعلي���م مبوج���ب املر�سوم الأمريي رق���م ( )37لعام  ،2002ب�صفت���ه ال�سلطة العليا امل�س�ؤولة ع���ن ر�سم ال�سيا�سة
التعليمية بالدولة ،وعن تطوير ا�سرتاتيجي ّات التعليم والإ�شراف على تنفيذها.
ويف ع���ام 2004م �أطلق���ت احلكومة القطرية ،وعلى �ضوء توجيهات ح�ضرة �صاحب ال�سم���و ال�شيخ حمد بن خليفة �آل
ث���اين -الأم�ي�ر الوالد -مبادرة تطوير التعليم العام يف دولة قطر حتت �شع���ار «تعليم ملرحلة جديدة» ،مبا يواكب متط ّلبات
م�سرية التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف البلد.
وتهدف املبادرة �إلى تعزيز مبادئ البالد وقيمها و�أولوياتها الوطن ّية ،وجعل ال�صفوف الدرا�س ّية مكان ًا جاذب ًا للتعليم،
وت�شجيع الطالب على توظيف �أق�صى �إمكاناتهم ومواهبهم ،و�إ�شراك �أولياء الأمور يف العمل ّية التعليم ّية وتلبية طموحاتهم،
وتخريج جيل من ال�شباب م�ؤهّ ل للجامعات ول�سوق العمل حمليـًّا وعامليـًّا.
فمب���ادرة تعليم ملرحلة جدي���دة تعمل على ت�شجيع االبتكار ،وحت�سني �أداء الطالب ،من خالل ا�ستقالل ّية املدر�سة ،ومن
هنا ،ف�إنّ املدار�س امل�ستقلة التي متولها الدولة توفر لها املبادرة احلرية الختيار فل�سفاتها الرتبوية وطرق تدري�سها ،طاملا
التزمت ب�سيا�سات ولوائح املجل�س.
وترتكز مبادرة «تعليم ملرحلة جديدة» على �أربعة مبادئ رئي�سة:
•اال�ستقالل ّي���ة :تعم���ل على ت�شجيع االبتكار وحت�سني �أداء الطالب من خالل ا�ستقالل ّي���ة املدر�سة ،فاملدار�س امل�ستقلة التي متولها
الدولة تتوافر لها احلرية الختيار فل�سفاتها الرتبوية وطرق تدري�سها.
•املحا�سب ّية :ت�ضع املدار�س يف موقع امل�س�ؤول ّية ،وقيا�س وتقومي درجة تع ّلم الطالب وتطوره ،ودرجة تقدّم �أداء املدر�سة.
•التن ّوع :توفري بدائل تربوية متنوعة ،مع احلفاظ على معايري ثابتة مل�ستوى الأداء.
•االختيار :توفري حقّ االختيار وامل�شاركة لأولياء الأمور ،بح�سب ما يتنا�سب مع رغباتهم و�إمكاناتهم وقدراتهم.

واملدار����س امل�ستقلة هي ممولة حكوميـًّ���ا ،ولها احلرية يف تنفيذ ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافه���ا اخلا�صة بها ،مع االلتزام
بال�شروط املن�صو�ص عليها يف العقد املربم مع املجل�س الأعلى للتعليم.
ففل�سف���ة املدار����س امل�ستقلة والتي تع ّد �أمنوذج ًا ملدار�س دولة قطر تقوم على �أ�سا����س �أن تدير املدر�سة �ش�ؤونها بنف�سها
انطالق ًا من منطلق اال�ستقالل ّية ،فهي التي تقوم باختيار املعلمني ،وطرق التدري�س ،و�أ�ساليب التقومي ،والربامج والأن�شطة
املدر�سي ،وتوفري امل�صادر الرتبوية وامل�ساندة ،كم���ا �أن هذه املدار�س ت�سمح لأولياء الأمور ب�أن
املدر�س ّي���ة ،وحتدي���د النظام
ّ
وي�ضم الهي���كل التنظيمي للمدر�سة جمل�س
يك���ون لهم دور يف �إدارتها ،من خ�ل�ال جمال�س الأمناء وجمال�س �أولياء الأمورّ ،
الأمناء ،ومدير املدر�سة ،والنواب  /الوكالء ،وجمال�س �أولياء الأمور.
يعت�ب�ر جمل�س الأمناء �أح���د عنا�صر التنظيم القانوين املطلوب ل���ك ّل مدر�سة م�ستقلة ،ويتم ّث���ل دوره يف توجيه الن�صح
ومتثيل �أولياء الأمور واملجتمع ،وم�ساعدة املدر�سة يف �ضبط اجلودة.
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ت�سع���ى دولة قطر �إلى و�ض���ع نظام �شامل لتقييم الطالب يف جميع املدار�س ،و�إجراء اختبارات عا ّمة دور ّية وفق
�أف�ض���ل املعايري الدول ّي���ة لقيا�س درجة حتقق املعايري والكفايات الرتبوية ،وذلك م���ن �أجل اكتمال دورة التقييم من
العاملي،
خالل اختبارات املدر�سة ونظام التقييم الرتبوي ال�شامل ،وملعرفة موقع التعليم و�أداء الطالب على امل�ستوى
ّ
ولتحديد مواطن القوة وال�ضعف يف �أداء الطالب.
���ري يف �أول تقييم ترب���وي �شامل يف �أربعة م���واد هي اللغة
ويف ربي���ع ع���ام � ،2004ش���ارك ( )80000طال���ب قط ّ
العرب ّي���ة ،واللغة الإجنليز ّي���ة ،والريا�ض ّيات ،والعلوم .ولي����س املق�صود حتديد النجاح �أو التخ���رج ،بل يوفر التقييم
للمعلمني والآباء وامل�س�ؤولني �صورة وا�ضحة عن �سري العملية التعليمية.
والتقيي���م الرتبوي ال�شامل عبارة عن جمموعة م���ن االختبارات املقننة واملتوافقة مع معايري املناهج الدرا�سية،
وتطبق على الطالب من ال�صف الرابع وحتى احلادي ع�شر ،وبد�أت ب�أربع مواد هي اللغة العربية واللغة االجنليزية
والريا�ضيات والعلوم .ويف العام الدرا�سي � ،2011/2010شملت �أي�ض ًا الدرا�سات االجتماعية والرتبية الإ�سالمية.
وتهدف هذه االختبارات �إلى �إعطاء �صورة حول �أداء الطالب واملدر�سة واملعلم وفق ًا للمعايري الوطنية للمناهج،
كم���ا �أمه���ا توف���ر معلومات عن مواط���ن القوة واجلوانب الت���ي حتتاج �إلى حت�س�ي�ن يف �أداء الطال���ب .وتوفر النتائج
معلوم���ات عن حت�صيل الطالب على امل�ستوى الوطني وعلى م�ستوى املدر�سة واف�صل واملادة ،وعلى م�ستوى الطالب
من خالل �إ�صدار التقارير التحليلية واملف�صلة.
وتقي����س االختب���ارات م�ستويات �إتقان امله���ارات املطلوبة من خ�ل�ال جمموعة من الأ�سئل���ة املو�ضوعية واملقالية
الق�ص�ي�رة �أو الطويل���ة ح�س���ب طبيعة امل���ادة ،وت�شمل جميع طالب املدار����س امل�ستقلة واخلا�صة الت���ي تطبق معايري
املناهج الوطنية القطرية.
وملقارنة م�ستوى �أداء طالب دولة قطر بنظرائهم يف دول العامل� ،شاركت دولة قطر يف ثالثة اختبارات دول ّية:
 الربنام���ج ال���دو ّيل لتقييم الط�ل�اب ( ،)PISAويجمـ ــع الربنامـ ــج بني ثالثة جم���االت حمددة هي :القراءة،
والريا�ض ّي���ات ،والعل���وم ومهارة ح ّل امل�شكالت يف تلك املجاالت ،م���ن دون تركيز على حمتوى املناهج الدرا�س ّية ،بل
عل���ى املعرفة واملهارات الأ�سا�س ّية التي يحتاجها الط�ل�اب يف حياتهم� ،إ�ضافة �إلى الرتكيز على ا�ستيعاب املفاهيم،
والق���درة عل���ى العمل يف �أي جمال ،بهدف قيا�س درجة جناح الطالب الذي���ن بلغت �أعمارهم (� )15سنة ممن هم
أ�سا�سي .وقد احرزت دولة قطر تقدم ًا ملحوظ ًا بني ال���دورة الأولى والثالثة يف جمال
عل���ى و�شك �إكمال تعليمه���م ال ّ
الق ��راءة �إذ بلغ ��ت نقاط التق� � ّدم املحرز بينهم ��ا ( )76نقطة� ،أ ّما يف جم ��ال الريا�ض ّيات فقد بلغ ��ت نقاط التق ّدم
املحرزة بني الدورتني ( )58نقطة ويف جمال العلوم بلغت ( )35نقطة.
 درا�س���ة االتجّ اهات الدول ّية يف العل���وم والريا�ضيات ( ،)TIMSSوهي درا�سة عاملي���ة تهدف �إلى الرتكيز علىال�سيا�س���ات والنظ���م التعليم ّية ،ودرا�س���ة فعال ّية املناهج املط ّبقة ،وط���رق تدري�سها ،والتطبيق العمل���ي لها ،وتقييم
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التح�صي���ل ،لتوفري املعلومات لتح�سني تعليم وتع ّل���م الريا�ضيات والعلوم .وتطبق هذه الدرا�سة على طالب ال�صفني
الراب���ع والثام���ن يف مادتي الريا�ض ّي���ات والعلوم .وقد �شاركت دولة قطر يف دورت���ي  2007و ،2011حققت خاللهما
تطور ًا وارتفاع ًا يف نتائجها للمادتني وال�صفني ،وكان �أعلى ارتفاع يف ال�صف الرابع يف مادة الريا�ضيات حيث بلغت
نق ��اط التق ّدم ( )117نقطة ،تلتها ما ّدة الريا�ضيات يف ال�صف الثام ��ن بنقاط تقدم ()103نقطة ،وت�ساوت نقاط
التق� � ّدم يف م ��ادة العلوم يف ال�صفني الرابع والثام ��ن .وتعترب نقاط التقدم التي حققته ��ا دولة قطر هي الأعلى بني
الدول التي تطور �أدا�ؤها بني الدورتني.
 الدرا�س���ة الدول ّي���ة لقيا�س درجة تقدم القراءة يف العامل ( ،)PIRLSوتق���وم الدرا�سة على تقييم قدرة طالبال�ص���ف الرابع يف مهارات الق���راءة بلغتهم الأم .وقد �شاركت دولة قطر يف دورت�ي�ن هما دورة  2006ودورة ،2011
وحققت نقاط تقدم يف مهارات القراءة بني الدورتني قدرت بـــ ( )72نقطة.
ويرجع ذلك �إلى التوعية باالختبارات الدول ّية و�أهميتها ،وتدريب الطالب على مناذج مماثلة ،وتدريب املعلمني
عل���ى �صياغة �أ�سئلة م�شابه���ة لأ�سئلة االختبار وتوظيفه���ا يف احل�ص�ص الدرا�سية ،وحتفيز الط�ل�اب على امل�شاركة
الإيجاب ّية من خالل امل�سابقات الوطن ّية على م�ستوى املدار�س.
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القسم الثاني:

إنجازات و قصص النجاح

ي�ستعر�ض هذا الق�سم �أهم الق�ص�ص الناجحة يف تطوير التعليم بالدول الأع�ضاء يف مكتب الرتبية العربي لدول
اخللي���ج ،ويهدف �إلى ت�سليط ال�ضوء على الإجنازات يف �أنظمة التعلي���م بهذه الدول ،ال�ستخراج الدرو�س امل�ستفادة
يتم
وت�سهيل تبادل املعلومات ب�ش�أنها .فمن خالل ح�صر وت�صنيف امل�شاريع والربامج امل�شرتكة �أو اخلا�صة بكل بلدّ ،
الت�أكيد على تقا�سم الدرو�س امل�ستفادة ،وثقافة تبادل املعلومات واخلربات املفيدة.
�إن البح���ث ع���ن �سيا�سات قابلة للتحقيق وحلول مبتك���رة َّمت تطويرها يف الدول الأع�ض���اء باملكتب ،يعزز تطوير
القدرات املحلية التي من �ش�أنها ت�صحيح نقاط ال�ضعف يف نظمها التعليمية ،وبالتايل ف�إن الغر�ض من هذا التقرير
ه���و تعزي���ز القدرات الوطني���ة يف التحليل من �أجل التنمية امل�ستدام���ة يف �سيا�سات التعليم الوطني���ة� ،إذ ال يقت�صر
اال�ستعرا����ض عل���ى �سرد الإجنازات فقط ،بل ي�سع���ى لتبويبها وت�صنيفها ح�سب املج���االت واملقا�صد ،من �أجل حث
وزارات الرتبي���ة والتعلي���م عل���ى الت�أمل ح���ول �أ�سباب جناحها وتطورها نح���و ثقافة م�ستدامة ،للوق���وف دوريـًّا على
التفك�ي�ر يف التقدم املحرز ،والإ�سهام يف �إ�ضف���اء الطابع امل�ؤ�س�سي على ثقافة التعلم من التجارب ال�سابقة ،وتقدمي
هذه اخلربات خلدمة التنمية يف امل�ستقبل.
ويتن���اول اال�ستعرا����ض نوعني م���ن الت�صنيف والتحليل ،فبع���د احل�صر العددي لكل امل�شاري���ع والربامج التي مت
جمعه���ا من خ�ل�ال امل�صادر املعتمدة وت�صنيفها ،يعر����ض الف�صل الأول من التحليل لأه���م امل�شاريع والربامج ذات
االهتم���ام امل�ش�ت�رك بني الدول الأع�ض���اء يف املكتب حيث يتم ت�صنيفه���ا وعر�ض �أهدافها� .أم���ا الف�صل الثاين من
التحلي���ل فيف�صل �أهم التج���ارب الناجحة يف كل بلد على ح���دة بو�صف حمتواها و�أهدافه���ا وخمرجاتها والعوامل
الداعمة لنجاحها والدرو�س امل�ستفادة منها.
 1.برامج ومشاريع تطوير التعليم
1.1.1ح�صر وت�صنيف الربامج وامل�شاريع

اعتمدت ثالثة م�صادر رئي�سة ال�ستقاء برامج وم�شاريع تطوير التعليم يف الدول الأع�ضاء باملكتب ،ويتعلق الأمر مبا ي�أتي:
•الربامج وامل�شاريع الواردة يف التقرير اخلا�ص بالنه�ضة التعليمية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
•امل�شاريع والتجارب املعرو�ضة يف االجتماعات الت�شاورية لوزراء الرتبية والتعليم وبالأخ�ص االجتماعني الرابع واخلام�س.
•نتائج البحث بو�ساطة ا�ستمارة موجهة �إلى وزارات الرتبية والتعليم يف الدول الأع�ضاء باملكتب حول التجارب الناجحة.
ه���ذا ،بالإ�ضاف���ة �إلى تقاري���ر التعليم للجميع ومواق���ع وزارات الرتبي���ة والتعليم واملكتب ال���دويل للرتبية التابع
لليون�سكو.
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وقد �أ�سفرت هذه البحوث عن ح�صر ما ال يقل عن ( )117م�شروع ًا ،علما ب�أنه مل تعتمد بخ�صو�ص تقرير حول
نه�ض���ة التعليم ب���دول جمل�س التعاون اخلليجي �إال امل�شاريع التي توافرت عل���ى الأقل على �أهداف ومكونات وا�ضحة
املع���امل ،بع���د �أن ّمت التن�صي�ص عليها كربنامج �أو م�شروع  ،كما ّمت �إح�صاء ك ّل امل�شاريع املقدمة يف �إطار اجتماعات
الت�ش���اور ،واعتم���دت جميع ا�ستمارات التجارب الناجح���ة التي ّمت ا�ستالمها .وتتوزع ه���ذه امل�شاريع ح�سب امل�صدر
والبلد على النحو الآتي:
جدول رقم( :)40التوزيع العددي للم�شاريع ح�سب امل�صدر والبلد
امل�صدر

البلد
دولة الإمارات العربية املتحدة
مملكة البحرين
دولة الكويت
اململكة العربية ال�سعودية
�سلطنة عمان
دولة قطر
اجلمهورية اليمنية
املجموع

املجموع

6

االجتماع
الت�شاوري الربع
واخلام�س

البحث بو�ساطة
ا�ستمارة

3

4

13

8

5

12

25

5

3

1

9

10

4

9

23

7

4

8

7

3
3

12
3

19
22
6

43

25

49

117

التقرير

-

 1.2.ت�صنيف برامج وم�شاريع تطوير التعليم

نظ���ر ًا لطبيع���ة امل�شاريع التي �أدل���ت بها الدول الأع�ضاء يف �إط���ار خطة تطوير التعلي���م امل�شرتكة ،والتي �أعطت
الأ�سبقي���ة لتح�سني مكونات النظام التعليم وتطوير �أداء املدار�س واملعلمني ،ف�إنّ املجاالت املحددة يف �إطار التقرير
اخلا����ص بتطوي���ر التعليم بدول جمل����س التعاون اخلليجي رك���زت بالأ�سا�س على حت�سني نوعي���ة التعليم ،من خالل
تطوي���ر املناهج ونظ���م التعليم ،وتوظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم م���ن دون الأبعاد الأخرى التي تنبني عليها
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات لتنمية الرتبية والتعليم.
يتم التم ّك���ن من حتليل مكون���ات الربامج وامل�شاريع ح�سب ال���دول يف جميع �أبعاده���ا فقد كان من
ل���ذا ،وحت���ى ّ
ال�ض���روري اعتماد م�صفوفة �أو�سع حتيط باملحاور الثالثة الت���ي ترتكز عليها حتليالت �أنظمة الرتبية والتعليم على
امل�ستوى الدويل ،وهي :االلتحاق بالتعليم ،وجودة التعليم ،واحلوكمة� ،أو الإدارة الر�شيدة.
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جدول رقم( :)41ت�صنيف الربامج وامل�شاريع
املحور

االلتحاق بالتعليم

جودة الرتبية والتعليم

احلوكمة

املجاالت املحددة يف التقرير

تعميم التعليم الأ�سا�سي

•املناهج الدرا�سية.
•النظم التعليمية.
•�أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية.
•التقنية والتعليم.
•متهني التعليم.

ال�شراكة املجتمعية

املكونات

•تو�سيع عر�ض الرتبية والتعليم.
•ت�شجيع الطلب.
•احلد من الفوارق.
•ت�ساوي الفر�ص بني اجلن�سني.
•تنظيم التعليم لذوي االحتياجات اخلا�صة.
•املناهج وطرق التعليم والتعلم.
•االختبارات وتقومي التح�صيل.
•تقومي الأداء الرتبوي للم�ؤ�س�سات.
•حت�سني بيئة التعليم والتعلم.
•اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم والتكوين.
•الرفع من قدرات هيئات التعليم والت�أطري.
•التوجيه املدر�سي واملهني.
•املردودية الداخلية واخلارجية.
•ا�ستعمال التكنولوجيا للتعليم والتعلم.
•البعد امل�ؤ�س�سي والتنظيمي.
•التخطيط والربجمة واخلريطة املدر�سية.
•التدبري الإداري واملادي واملايل.
•التن�سيق والتتبع والتقومي امل�ؤ�س�سي.
•الالمركزية والالمتركز.
•النظم املعلوماتية للإح�صاء والتدبري.
•ال�شركات وتنظيم التدخالت اخلارجية.
•متويل الرتبية والتعليم.
•االت�صال والتوا�صل.

 1.3.برامج وم�شاريع تطوير التعليم امل�شرتكة

انبثقت فكرة تطوير التعليم يف �إطار م�سرية العمل امل�شرتك من قرار املجل�س الأعلى يف دورته الثالثة والع�شرين
(الدوح���ة ،قط���ر ،دي�سم�ب�ر  )2002ب�ش�أن وثيق���ة الآراء التي قدمها خ���ادم احلرمني ال�شريف�ي�ن امللك عبد اهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود �إلى املجل�س يف لقائه الت�شاوري الرابع (جدة ،مايو .)2002
وانطل���ق م�شروع تطوير التعليم من قرار املجل�س الأعلى يف ال���دورة الرابعة والع�شرين الذي كلف وزراء الرتبية
والتعليم (امل�ؤمتر العام ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج) ،بو�ضع خطة موحدة من الربامج وامل�شاريع .وقد �شرع
بالفعل يف �إعداد وتنفيذ جملة من الربامج وامل�شاريع من طرف الدول يف اجتاه تطوير التعليم باملنطقة.
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وترتك���ز جم���االت الربنامج وامل�شاريع على التعليم العام م�ستفيدة من نتائ���ج اخلطة امل�شرتكة لتطوير املناهج،
وم���ن مرئيات الدول الأع�ضاء و�أولوياتها وطموحاتها .وقد ان�صبت برامج امل�شروع امل�شرتك للنه�ضة التعليمية على
مناه���ج التعلي���م العام وتطوير النظ���م والتنمية املهنية وعلى جم���ال ال�شراكة املجتمعية .وتت���وزع �أ�صناف الربامج
وامل�شاريع امل�شرتكة التي بلغت ( )13برناجما و( )26م�شروعا م�شرتكا ،ح�سب املجاالت.
 1.4.ح�صر وت�صنيف الربامج وامل�شاريع امل�شرتكة الواردة يف التقرير

تن���اول التقري���ر الذي �أع���ده مكتب الرتبية ل���دول اخلليج مو�ض���وع النه�ض���ة التعليمية يف دول جمل����س التعاون
اخلليجي ،ويع ُّد هذا التقرير مرجع ًا �أ�سا�سيـًّا مل�سرية النه�ضة التعليمية امل�شرتكة على اعتبار �أنه ي�ؤرخ ،بعد التذكري
مبنطلقات العناية بالتعليم ،للخطط متو�سطة املدى التي �أدت �إلى هذه النه�ضة ،وذلك من خالل ح�صر الإجنازات
وحتليلها ،وا�ست�شراف امل�ستقبل ،ور�سم �أبرز مالمح هذه النه�ضة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وق����د تطرق التقري����ر �إلى الربامج وامل�شاريع الت����ي ت�أ�س�ست عليها النه�ضة التعليمي����ة يف كل دولة من دول جمل�س
التع����اون اخلليج����ي ،حيث بلغ عددها ( )39برناجم���� ًا وم�شروع ًا  ،كما قام بتحديد جماالته����ا وبت�صنيفها وجتميعها
ح�س����ب طبيعته����ا يف (� )5أنواع من الربام����ج و(� )11صنف ًا من امل�شاريع ،اعتربه����ا م�شاريع م�شرتكة بني دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،وحدد �أهداف كل �صنف منها .وفيما ي�أتي ح�صر لهذه امل�شاريع ولأهدافها ح�سبما ورد يف التقرير.
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جدول رقم ( :)42ح�صر وت�صنيف برامج وم�شاريع تطوير التعليم امل�شرتكة
املحور

املجال

عددها

التعليم
املناهج
العام

7

متهني
التعليم

2

جودة نظم
التعليم التعليم

1

التقنية
والتعليم

الربامج
ا�سمها
برنامج الرتبية على
املواطنة

3

برنامج التكامل بني
املواد

2

برنامج تطوير مناهج
الرتبية الإ�سالمية

4

برنامج اللغة العربية

ال�شراكة
احلوكمة
املجتمعية
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عددها

برنامج تطوير مناهج
الريا�ضيات والعلوم
برنامج االختبارات
التح�صيلية
برنامج �صعوبات التعليم
برنامج التنمية املهنية
برنامج تدريب
القيادات الرتبوية
برنامج تطوير النظم

4

2

امل�شاريع
ا�سمها
•م�شروع ثقافة احلوار.
•م�شروع املواطنة ومفهوم الذات.
•م�شروع املهارات احلياتية.
•م�شروع الكفايات التعليمية للمتعلمني.
•م�شروع �أطل�س املفاهيم.
•م�شروع بناء وثائق متطورة.
•م�شروع الربجميات التعليمية املواد الرتبية الإ�سالمية.
•م�����ش��روع ال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي ملعلمي وم�����ش��ريف الرتبية
الإ�سالمية.
•م�شروع ا�سرتاتيجيات تدري�س الرتبية الإ�سالمية.
•م�شروع املركز الرتبوي للغة العربية.
•م�شروع بناء وثائق مناهج اللغة العربية وا�سرتاتيجيات
تدري�سها.
•م�شروع �إعداد معلمي اللغة العربية والرفع من كفاءتهم.
•م�شروع تطوير اللغة العربية وتعلمها .
•م�شروع تطوير مناهج الريا�ضيات.
•م�شروع تطوير مناهج العلوم.

1

•م�شروع ت�أهيل املعلم.

1

•م�شروع تطوير املهارات القيادية لدى القادة الرتبويني.

2

1

برنامج ال�شبكة
الإلكرتونية املدر�سية

3

1

برنامج اال�ستثمار يف
التعليم

3

1

برنامج الإر�شاد
والتوجيه

1

•م�شروع جتويد التعليم.
•م�شروع االعتماد املدر�سي.
•م�شروع برجميات تعليمية للريا�ضيات والعلوم.
•م�شروع الدار االلكرتونية للمعلم.
•م�شروع بوابة التعلم االلكرتوين.
•م�شروع امل�ؤ�س�سة اخلليجية لال�ستثمار التعليمي.
•م�شروع ال�صندوق الوطني لدعم التعليم.
•م�شروع قت�صاديات التعليم.
•م�شروع التكامل بني خمرجات التعليم و�سوق العمل.

� .2.2أهداف برامج وم�شاريع التطوير امل�شرتكة
ي�شكل جمال مناهج التعليم العام �أكرث من ن�صف الربامج وامل�شاريع امل�شرتكة حيث ي�ضم �سبعة برامج و()15
م�شروعا ،برناجمني وثالثة م�شاريع يف كل من جمال نظم التعليم وال�شراكة املجتمعية ،بينما يحتوي جمال متهني
التعليم على برناجمني وم�شروعني � ،أما جمال التقنية والتعلم فيحتوي على برنامج واحد وثالثة م�شاريع.

 .1.2.2جمال مناهج التعليم العام

•برنام��ج الرتبية على املواطن��ة :و ُيعنى هذا امل�شروع بتنمية القيم الأخالقية والثقافة املجتمعية ،وي�شتمل
على امل�شاريع الآتية:
 م�شروع ثقافة احلوار :ويهدف �إلى ن�شر وتطوير ثقافة احلوار بني الأطراف املعنية داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية. م�شروع املواطنة ومفهوم الذات :ويهدف �إلى تنمية �سلوك املواطنة لدى الأطفال امللتحقني بريا�ض الأطفالومرحلة التعليم االبتدائي.
 -م�شروع املهارات احلياتية :ويهدف �إلى �إك�ساب الطالب جمموعة من املهارات احلياتية الأ�سا�سية.

•برنامج التكامل بني املواد ،وي�أتي ا�ستجابة ل�ضرورة حتقيق التكامل والرتابط والتوافق بني املواد ،وي�ضم
امل�شروعني الآتيني:
 م�شروع الكفايات التعليمية للمتعلمني :ويهدف �إلى �إعداد دليل مب�ستوى الكفايات التعليمية املتوقع �إتقانهامن قبل الطالب يف جميع املواد الدرا�سية بنهاية التعليم الثانوي ال�صفوف من (.)12–10
 م�شروع �أطل�س املفاهيم (اخلرائط املفاهيمية) :ويهدف �إلى م�ساعدة معدي املناهج على بناء مناهج حولاملفاهيم العلمية الأ�سا�سية للمادة الدرا�سية.
•برنامج تطوير مناهج الرتبية الإ�سالمية :وي�أتي ت�أكيد ًا لأهمية مناهج الرتبية الإ�سالمية يف غر�س القيم
الإ�سالمية ال�سامية لدى الطالب يف ظل املتغريات االجتماعية والثقافية والتقنية وامل�شتمل على:
 م�ش��روع بن��اء وثائق مط��ورة ملناهج الرتبية الإ�س�لامية :ويه���دف �إلى حتديد الأه���داف العامة امل�شرتكةملناهج الرتبية الإ�سالمية يف الدول الأع�ضاء.
 م�شروع الربجميات التعليمية ملواد الرتبية الإ�سالمية :ويهدف �إلى تعزيز تعليم مواد الرتبية الإ�سالمية وتعلمها. م�ش��روع التطوير املهني ملعلمي وم�ش��ريف الرتبية الإ�س�لامية :ويهدف �إلى تطوي���ر الكفايات املهنية ملعلميوم�شريف الرتبية الإ�سالمية.
 -م�شروع ا�سرتاتيجيات تدري�س الرتبية الإ�سالمية :ويهدف �إلى تطوير ا�سرتاتيجيات تدري�س املادة.
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•برنامج اللغة العربية :وي�أتي هذا امل�شروع ا�ست�شعار ًا للحاجة �إلى م�شروع �شامل يعالج مظاهر ال�ضعف يف
مناهج اللغة العربية وطرق تدري�سها لتح�سني م�ستويات الطالب فيها ،ويتكون من:
-

م�شروع املركز الرتبوي للغة العربية ،ويهدف �إلى تطوير مناهج اللغة العربية وا�سرتاتيجيات تدري�سها.
م�ش��روع بناء وثائق مناهج اللغة العربي��ة وا�سرتاتيجيات تدري�سها ،ويهدف �إلى حت�سني �أ�ساليب تخطيط
وت�صميم عنا�صر مناهج اللغة العربية.
م�ش��روع �إع��داد معلم��ي اللغة العربي��ة ورفع كفاياتهم ،ويه���دف �إلى حت�سني �أ�ساليب اختي���ار معلمي اللغة
العربية و�إعدادهم ورفع كفاياتهم.
م�ش��روع تطوير اللغة العربية وتعلمها ،وتهدف �إلى تنمية اجتاه طالب التعليم العام نحو القراءة احلرة،
وتطوير م�ستوى الت�أليف والإبداع يف �أدب الطفل.

•برنام��ج تطوير مناهج الريا�ض��يات والعلوم :وي�أتي هذا الربنام���ج م�ستهدف ًا اال�ستجابة ل�ضرورات تطوير
مناهج العلوم ومناهج الريا�ضيات لتواكب �أحدث ما �أنتجه العلم احلديث.
•برنامج االختبارات التح�صيلية :ويهدف �إلى قيا�س مدى جودة التعليم وخمرجاته ،ومدى فاعليته وكفاية
عنا�صر املنهج ،بغر�ض حت�سني العمل الرتبوي والتعليمي.
•برنام��ج �ص��عوبات التعل��م :وي�سع���ى هذا الربنامج �إل���ى التعرف على الط�ل�اب الذين يعانون م���ن �صعوبات
يف تعلمه���م ،م���ن خالل بناء �أدوات مقننة للك�ش���ف عنهم ،وو�ضع الآليات والأ�سالي���ب العلمية للتع ّرف عليهم،
ومعاجلة ما يعانونه من �صعوبات يف العملية التعليمية

 .2.2.2جمــــال متهــــني التعــــليم
•برنام��ج التنمي��ة املهني��ة :ويراعي هذا الربنامج حقيق���ة �أنّ مهنة التعليم تع ّد من �أه���م املهن الأ�سا�سية
يف جم���ال الرتبية والتنمي���ة الب�شرية ،و�أنّ املعلم هو �أ�سا�س العملية الرتبوي���ة التعليمية ،ويهدف �إلى تعميق
مفهوم املهنية يف �أداء املعلمني بالدول الأع�ضاء يف املكتب ،وتطوير موا�صفات ومعايري �إعداد املعلم وت�أهيله
يف ال���دول الأع�ضاء ،وتزويد البيئة الرتبوية بدول جمل�س التعاون اخلليجي بنموذج متكامل لنظام التكوين
املهني للمعلم يتالءم والأنظمة التعليمية القائمة.
•برنام��ج تدريب القي��ادات الرتبوية :ويهتم ه���ذا الربنامج بالقائد الرتبوي ب�صفته عن�ص���ر ًا �أ�سا�سيـًّا يف
�إجن���اح العمل �أو �إخفاقه ،انطالق ًا من �أنّ االهتمام بتطوير املهارات القيادية لدى القادة الرتبويني يف امليدان
يعني تطوير التعليم.
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 .3.2.2جمــــال نظــــم التعــــليم
•برنام��ج تطوير النظ��م :ويعنى بتطوير وحتديث وتقومي النظم التعليمي���ة الرتبوية القائمة ،والتعرف
عل���ى درجة قدرته���ا على التفاعل م���ع امل�ستجدات واملتغ�ي�رات املحيطة بكفاءة .ويت�ضم���ن هذا الربنامج
م�شروعني هما:
 م�ش��روع جتويد التعليم :ويه���دف �إلى جتويد عملية التعلم داخل ال�ص���ف (البيئة املدر�سية) من خاللتطوي���ر �أ�ساليب تق���ومي الأداء ال�صفي واملدر�س���ي ،وجتويد العالقة الرتبوية بني املدر�س���ة واملجتمع املحيط
وتزويد البيئة التعليمية الرتبوية باملعايري والأدوات التقوميية التي ت�سهم يف حت�سني الأداء.
 م�ش��روع االعتماد املدر�س��ي :ويهدف �إلى �إثراء احلقل الرتبوي ب�أدبي���ات االعتماد املدر�سي يف امل�ؤ�س�سةالتعليمية ،وجتويد وتي�سري �إجراءات تقومي م�ستوى الأداء الرتبوي والتعليمي يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية.

 .4.2.2جمــــال التقنيــــة والتعــــليم
•برنام��ج ال�ش��بكة الإلكرتونية املدر�س��ية :ويه���دف الربنامج �إل���ى حتقيق مزيد م���ن الت�صميم والن�شر
والنمذجة ،لتعميم التقنية يف التعليم .وتت�ضمن املرحلة الأولى لهذا الربنامج ثالثة م�شاريع هي:
 م�شروع برجميات تعليمية للريا�ضيات والعلوم :ويهدف �إلى تعزيز تعلم وتعليم العلوم والريا�ضياتيف املرحلتني الإعدادية (املتو�سطة) والثانوية.
 م�ش��روع الدار الإلكرتوني��ة للمعلم :ويهدف �إلى حت�سني �أ�سالي���ب و�أدوات تطوير الأداء الفني واملهنيللمعلمني با�ستخدام تقنيات التعليم الإلكرتوين ،ون�شر ثقافة التطوير الذاتي من خالل ا�ستخدام التقنية.
 م�ش��روع بواب��ة التعلم الإلكرتوين :ويهدف �إلى �إثراء عمليات التعلي���م والتعلم مبدار�س التعليم العامبتوفري مواد تعليمية �إلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت لكل املراحل يف جميع التخ�ص�صات ،وم�ساعدة الطالب
على اكت�ساب مهارة التعلم الذاتي با�ستخدام �شبكة الإنرتنت.

 .5.2.2جمــــال ال�شــــراكة املجتمعيــــة
•برنامج اال�ستثمار يف التعليم :ويهدف هذا الربنامج ب�شكل رئي�س �إلى توعية العاملني يف امليدان الرتبوي
باملج���االت والفر�ص والأ�سالي���ب االقت�صادية يف التعلي���م ،و�إلى �إيجاد م�ؤ�س�سة ا�ستثماري���ة تطويرية يف جمال
التعليم العام ،ويت�ضمن هذا الربنامج ثالثة م�شاريع هي:
 م�ش��روع امل�ؤ�س�سة اخلليجية لال�س��تثمار التعليمي :ويهدف �إلى تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف الدولالأع�ضاء باملكتب لال�ستثمار يف التعليم ،وتفعيل ال�شراكة احلقيقية بني القطاعني احلكومي واخلا�ص.
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 م�شروع ال�صندوق الوطني لدعم التعليم :وي�سعى هذا امل�شروع �إلى العمل على �إيجاد مناذج ت�شاركيةجمتمعية بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص يف متويل التعليم من غري م�صادره املعتادة.
 م�ش��روع اقت�ص��اديات التعليم :ويهدف �إلى الإ�سهام يف بناء املعايري والآلي���ات التي تعني على التوظيفالأمثل ملوارد التعليم ،وتقليل الهدر املايل والب�شري يف امل�شروعات التعليمية الرتبوية.
•برنام��ج الإر�ش��اد والتوجي��ه :وي�أت���ي ا�ستكما ًال مل�شروع الإر�ش���اد املدر�سي الذي مت �إجن���ازه فيما �سبق،
ويه���دف ب�ش���كل رئي�س �إلى مزي���د من التكامل بني خمرج���ات التعليم و�سوق العمل ،من خ�ل�ال رفع م�ستوى
الوعي لدى ال�شريحة امل�ستهدفة (الطالب) مبجاالت العمل املتاحة لديهم.
 .2برامج ومشاريع تطوير التعليم بالدول األعضاء في المكتب
فيم���ا يلي الربامج وامل�شاريع اخلا�صة بكل دولة ،وذلك بع���د ح�صرها وت�صنيفها ح�سب م�صادر ا�ستقائها ،كما
يج���ري عر�ض �أهدافها وخمرجاتها والدرو�س امل�ستفادة ب�شكل موجز ،للتعريف بها ،على اعتبار �أنه ميكن االطالع
عل���ى التفا�صي���ل بالرجوع �إلى بطاقة امل�ش���روع �أو الربنامج .ويرتكز عر�ض امل�شاريع بالدرج���ة الأولى على امل�شاريع
والتجارب الناجحة التي مت جمعها بو�ساطة اال�ستمارة ،ونظر ًا ملا توفره من معلومات ،وعلى اعتبار �أنها حديثة من
حيث �إعدادها و�سري �إجنازها .ويف حالة عدم احل�صول على اال�ستمارة من الدولة� ،سيتم عر�ض م�شاريع االجتماع
الت�ش���اوري اخلام����س �أو الراب���ع يف حالة تواف���ر املعلومات الكافية للقي���ام بالتعريف بها .هذا م���ع العلم �أن العر�ض
يتفادى تقدمي برنامج وم�شاريع ذات �أهداف وخمرجات مت�شابهة داخل نف�س الدولة.
 .1.3دولة الإمــــارات العــربية الـمتحـــدة
 .1.1.3ح�صر امل�شاريع

لق���د مت ح�صر ( )12م�شروع ًا من امل�ص���ادر الثالثة املعتمدة ،موزعة بني جمال نظم التعليم الذي ت�ضمن ()9
م�شاري���ع ،وجمال التقني���ة والتعليم الذي يحتوي عل���ى م�شروعني اثنني .بالإ�ضافة �إلى م�ش���روع واحد يهتم بتطوير
ريا����ض الأطف���ال .وتتمحور الإجنازات ح���ول تطوير امل�ؤ�س�سة التعليمي���ة ،وم�ؤهالت املعلم ،وتوظي���ف التكنولوجيا،
واالهتمام بذوي االحتياجات اخلا�صة.
وعلى غرار امل�شاريع امل�شرتكة الواردة من التقرير حول نه�ضة التعليم ،ف�إنه يت�ضح بالنظر �إلى الت�صنيف ثالثي
الأبع���اد (االلتحاق بالتعليم/اجلودة/احلوكمة)� ،أن ج��� ّل امل�شاريع تنتمي �إلى املجال الثاين اخلا�ص بتح�سني جودة
الرتبية والتعليم .ويتّ�ضح من اجلدول �أنّ م�شروع ذوي االحتياجات اخلا�صة تكرر يف م�صدرين.
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جدول رقم( :)43توزيع امل�شاريع ح�سب م�صادرها يف دولة الإمارات العربية املتحدة
امل�صدر

املحور/املجال

التقري���ر امل�ش�ت�رك ح���ول نه�ض���ة التعليم ج���ودة التعلي���م /نظ���م
التعليم.
بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

عنوان امل�شروع
•تطوير بنية التعلم.
•تطوير نظام املعلم.
•رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة.
•املدار�س النموذجية.
•مدار�س الغد.
•املوجه املقيم.

ج���ودة التعلي���م /نظ���م
التج���ارب املعرو�ض���ة يف اجتماعي وزراء
التعليم
الرتبي���ة والتعلي���م الت�شاوري�ي�ن الراب���ع
ج���ودة التعليم /التقنية
التعلم االلكرتوين.
واخلام�س.
والتعليم.
جودة التعليم /نظم
•االعتماد املدر�سي للمدار�س احلكومية واخلا�صة.
التعليم.
•دم���ج الط�ل�اب ذوي االعاق���ة و�صعوب���ات التعل���م يف
جودة التعليم
البحث بو�ساطة ا�ستم���ارة حول التجارب
مدار�س التعليم العام.
وااللتحاق /نظم
الناجحة.
•مبادرة تطوير ريا�ض الأطفال.
التعليم.
ج���ودة التعليم /التقنية
برنامج حممد بن را�شد للتعليم الذكي.
والتعليم.
مدار�س الغد.

 .2.1.3عر�ض الق�ص�ص الناجحة

�أر�سلت دولة الإمارات العربية املتحدة �أربع ا�ستمارات لق�ص�ص النجاح يف ميدان الرتبية والتعليم تتمحور حول
نظم التعليم ،وامل�ساواة يف االلتحاق عرب االهتمام بذوي االحتياجات اخلا�صة وريا�ض الأطفال.
 .1.2.1.3م�شروع مبادرة االعتماد املدر�سي للمدار�س احلكومية واخلا�صة

يهدف امل�شروع �إلى �ضمان جودة الأداء التعليمي والرتبوي يف املدار�س احلكومية واخلا�صة من خالل:
•التقييم الذاتي واخلارجي للمدر�سة.
•التطوير املهني للعاملني باحلقل الرتبوي للقيام بدور مقيمي املدار�س.
•التن�سيق مع الإدارات املختلفة بوزارة الرتبية والتعليم ومع املناطق التعليمية.
ويعتمد تنفيذ امل�شروع على ا�ستخدام دليل التقييم املدر�سي املك ّون من �ستة جماالت للرتكيز ،وثالثة من �أحكام
التقييم ،للحكم على �أداء املدر�سة يف كل جمال (فعال للغاية ،فعال ،وغري فعال).
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ومي���ر برنام���ج االعتماد املدر�سي عرب �ست مراحل تنطلق من اختيار املدار����س ،فالتدريب على برنامج التقييم
الذاتيّ ،ثم الزيارات �إلى �أن تنتهي بالتقرير النهائي املعتمد الذي ين�شر على موقع الوزارة.
�أه���م خمرج ـ���ات امل�ش ـ���روع :مت تقييم ( )417مدر�س���ة حكومية ما بني عام���ي  2009و  ،2013ح�صلت ()136
مدر�س���ة حكومية عل���ى م�ستوى فعال للغاي���ة ،و( )252مدر�سة على م�ست���وى فعال ،و( )29مدر�س���ة غري فعال ،ثم
ّمت تقيي���م ( )35مدر�س���ه خا�صة ،وتدريب مديري���ن وموجهني ليقوموا بدور مقيمي املدار����س بعدد ( )124مقيم ًا،
وتدريب ( )1022من مديرين وم�ساعدين مديرين على التقييم الذاتي للمدار�س.
ا�ستف����اد امل�ش����روع من عوام����ل داعمة �ضمنت جناح����ه ،كوجود دليل التقيي����م ذي املعايري العاملي����ة ،والتعاون بني
املقيمني الدوليني واملقيمني املحليني املنفذين لعملية التقييم ،بالإ�ضافة �إلى تداول تقارير املدار�س التي حتمل نقاط
الق����وة �أو ال�ضع����ف والتي تدعم املدار�س يف و�ضع خطط التطوير امل�ستقبلية .كما �ساعد على ذلك وجود نظام بيانات
جلمي����ع املدار�س ،وتكامل الأدوار بني �إدارة االعتماد املدر�سي والإدارات الأخرى .وتتجلى يف تنظيم م�ؤمتر االعتماد
املدر�سي ،والأثر الإيجابي للمقيمني املحليني على مديرين املدار�س ،ون�شر ثقافة التقييم املدر�سي يف املدار�س.
 .2.2.1.3م�شروع دمج الطالب ذوي الإعاقة و�صعوبات التعليم يف مدار�س التعليم العام

يه���دف امل�شــروع �إلى توفري خدم���ات تعليمية متكافئة وبعدالة للجميــع ،وذل���ك ب�إتاحة الفر�ص جلميع الطالب
املعاق�ي�ن للتعلي ��م املتكافئ واملت�س ��اوي مع �أقرانهم من الأف ��راد يف املجتمع ،حتى يتمكنوا م ��ن االنخراط يف احلياة
العادية ،والتفاعل مع الآخرين ،كما يتيح الفر�صة لطالب املدار�س العادية للتعرف على الطالب املعاقني عن قرب،
وتقدير م�شكالتهم ،وم�ساعدتهم على مواجهة متطلبات احلياة ،كما ي�سعى �إلى التقليل من التكلفة املادية يف �إقامة
م�ؤ�س�سات الرتبية اخلا�صة ومراكز الإقامة والرعاية الداخلية.
انطل���ق امل�ش���روع يف الع���ام الدرا�س���ي � ،2009/2008إذ ّمت تطبي���ق الدم���ج يف ( )10مدار����س بجمي���ع املناطق
التعليمية ،وكان عدد امل�ستفيدين من برامج الرتبية اخلا�صة ( )6496من الطالب� ،إلى �أن و�صل يف العام الدرا�سي
� 2014/2013إل���ى ( )348مدر�س���ة م���ن �أ�صل ( )422مدر�س���ة ( ٪83من عدد املدار����س) ،وكان عدد امل�ستفيدين
( )15547من الطالب ،ومت تدريب ( )٪50تقريبا من جميع �أع�ضاء الهيئة التعليمية والإدارية باملدار�س و()٪80
من �أع�ضاء الهيئة التعليمية والفنية بريا�ض الأطفال.
ويدع���م امل�ش���روع القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة  2006يف �ش�أن حقوق املعاقني واملعدل بقانون احتادي رقم
( )14ل�سن���ة  2009ور�ؤي���ة  2020لدولة الإمارات العربية املتح���دة  ،املحور الرابع (ي�ؤمن النظ���ام التعليمي فر�ص ًا
مت�ساوي���ة جلمي���ع الطالب ت�ؤدي �إلى نتائج متوازن���ة ،كما يدمج ذوي االحتياجات اخلا�ص���ة يف النظام التعليمي مع
توف�ي�ر برام���ج دعم ومراف���ق منا�سبة) ،كما ا�ستف���اد امل�شروع من الدعم امل���ادي واملعنوي ل���وزارة الرتبية والتعليم
وتخ�صي�ص ميزانية لذلك ،و�إطالق دليل القواعد العامة لربامج الرتبية اخلا�صة ،وتعزيز التعاون ،وعقد اتفاقيات
�شراك���ة يف �ش����أن تعليم الطالب ذوي الإعاقة الذهني���ة باملدار�س ،ثم �إعادة ت�أهيلهم مهني��� ًا ،بالإ�ضافة �إلى ت�شكيل
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اللجن���ة العلي���ا للمعاقني ،و�إعداد وت�صميم من���اذج للخطة الرتبوية الفردية (املنه���ج املخ�ص�ص للطالب املعاق من
�ضمن املنهج العادي املقرر لعموم الطالب باملدار�س احلكومية).
وميك���ن من امل�شروع ا�ستخال�ص �ض���رورة تطبيق مبادرة الدمج ب�شكل تدريجي ،حيث بد�أ بع�شر مدار�س يف عام
 ،2009و�س���وف ي�شم���ل كل املدار�س يف عام  .2015كما �أدت ندرة عدد املتخ�ص�صني يف برامج الرتبية اخلا�صة �إلى
�إع���داد وت�صميم حقيبة تدريبية ا�ستفاد منها �أكرث من ( )٪50من املعلمني والإداريني باملدار�س ،كما ا�ستفاد منها
( )٪80من العاملني يف ريا�ض الأطفال .وي�شكل دعم �أولياء الأمور الركيزة الأولى يف جناح مبادرة الدمج ،كما �أن
تدري���ب املعلمني يف جميع التخ�ص�صات على برامج الرتبية اخلا�صة مب�شاركة �أولياء الأمور ،كان له الأثر الإيجابي
يف جناح مبادرة الدمج.
 .3.2.1.3م�شروع برنامج حممد بن را�شد للتع ّلم الذكــي

يهدف امل�شروع ب�شكل عام �إلى ن�شر ثقافة التعلم الذكي ،ودمج تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف عملية التعليم
والتعلم ب�شكل فاعل ،حيث �إنه يتوخى:
•دع���م تكنولوجيا التعليم ،وحت�سني عملية التعليم والتع ّلم يف املدار�س ،وتطوير عملية اتخاذ القرارات ،وتوفري
نطاق عري�ض من الفر�ص التعليمية ذات اجلودة العالية.
•رف���ع قدرات مدي���ري املدار�س واملعلمني ،ملمار�سة مهنته���م ب�شكل فاعل ودمج �أولياء الأم���ور ب�صورة فاعلة يف
عملية تع ّلم �أبنائهم.
وق���د كان للم�ش���روع خمرجات مهمة ،فبعد �أن �أطلق �سمو ال�شيخ حممد ب���ن را�شد �أل مكتوم �سنة  2012برنامج
حمم���د ب���ن را�شد للتعلم الذك���ي لي�ستهدف كل املدار�س ،كان���ت الإجنازات حتى الفرتة احلالي���ة تنفيذ امل�شروع يف
( )123مدر�سة حكومية يف الدولة ،وجتهيز (� )440صفـًّا ذكيـًّا (�سبورة تفاعلية ،الربط بالإنرتنت التابع للربنامج،
حا�س���ب ل���كل معلم ومدي���ر ،جهاز لوحي لكل طال���ب� ،)....إ�ضافة �إل���ى تدريب ( )1357م���ن املعلمني ،و( )72من
القيادات املدر�سية ،وتكرمي اجلهود املتميزة املبذولة يف امليدان.
وق���د ا�ستف���اد امل�شروع من دعم قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة لكون���ه جزء ًا من ر�ؤية االمارات (،)2020
ويدع���م الأجن���دة الوطنية لتطوير التعلي���م ،كما دعمه وجود ميزاني���ة للم�شروع ت�ساند اخلط���ط التنفيذية الثابتة،
وقي���ام ا�سرتاتيجيته على دعائم عديدة كالدرا�سات العلمية ،واالط�ل�اع على التجارب املماثلة يف امليدان والدرو�س
امل�ستفادة حمليـًّا وعامليـًّا ،هذا ،وقد �ش ّكل التوا�صل والعمل بروح الفريق مع العمالء وال�شركاء لتحقيق ر�ؤية و�أهداف
الربنامج ،عام ًال �آخر من عوامل الدعم.
لق���د م ّكن امل�شروع م���ن ا�ستخال�ص عدد من الدرو�س ،م���ن بينها �ضرورة و�ضع برنام���ج وخطط لإدارة التغيري
ب�ش���كل مدرو����س و�أ�سا�س���ي ،ليتم التحول �إل���ى املمار�سات الذكية واحلديث���ة يف التعليم ب�شكل ناج���ح ،والت�أكيد على
�أنّ التح���ول للممار�س���ات التعليمي���ة احلديثة ب�شكل �سل�س وم�ست���دمي ،رهني بوجود برنامج للتطوي���ر املهني امل�ستمر
للقيادات املدر�سية واملعلمني.
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 .4.2.1.3م�شروع مبادرة تطوير ريا�ض الأطفــــال

يرم���ي الهدف العام للم�شروع �إلى ت�أ�سي�س نظام تربوي علم���ي متخ�ص�ص ومتميز ،ي�شمل كافة خدمات التعليم
والتدري���ب ملرحلة ريا�ض الأطفال ،ب�شكل م�ستمر وبو�ساطة التطوير والتو�سع التدريبي ،وذلك عرب حتديث �أ�ساليب
العم���ل الرتبوي ،وتطوير الأدوات والو�سائل امل�ستخدمة بريا�ض الأطفال ،ملواكبة روح الع�صر ،والتغريات الهائلة يف
والتو�صل �إلى
املعرف���ة والتكنولوجي���ا ،وتطوير البيئة الرتبوية يف ريا�ض الأطفال مبا ي�ساع���د على حتقيق الأهداف،
ّ
نتائ���ج عالي���ة امل�ستوى وب�أقل تكلفة ممكنة� ،إ�ضافة �إلى رفع م�ستوى ريا�ض الأطفال ،بحيث مت ّكن الطفل من الت�أقلم
مع املرحلة الالحقة.
لق���د �أخ���ذ التطوير يف ريا����ض الأطفال طابع ًا �شموليـًّ���ا ومتدرج ًا من ع���دة جوانب منها� :إن�ش���اء مراكز تطوير
ريا����ض الأطف���ال ،و�إعداد املنهج املط ّور وفق ًا ملبد�أ التعلم الذاتي ،وتطوير �أ�ساليب تقومي الأداء و�إثراء املنهج املطور
بربنام���ج التنمي���ة اللغوية ،وبرنامج اللغ���ة الإجنليزية .كما �سعى �إل���ى التدريب على املنهج املط���ور للهيئة الإدارية
والفني���ة والتعليمية ،و�إعادة تنظيم البيئة الداخلية واخلارجية ،وتطوير الهيكل التنظيمي للرو�ضة املطورة ،وتغيري
الربنامج اليومي.
كم���ا ا�ستفاد امل�شروع من دعم احلكومة امل�ستمر ملرحل���ة الطفولة ،ومل�شروع تطوير ريا�ض الأطفال ،ومن تنظيم
م�ؤمت���ر عامل���ي للطفولة ،والقيام بزي���ارات وح�ض���ور امل�ؤمترات والندوات لالط�ل�اع على جتارب ومب���ادرات الدول
الأخرى ،كما كان للتدريب امل�ستمر للهيئة الإدارية والفنية والتعليمية يف ريا�ض الأطفال احلكومية ،ومل�شاركة �أولياء
الأمور واملجتمع ،دور �أ�سا�سي يف �إجناح امل�شروع.
�أدى �إجن���از امل�شروع �إلى ا�ستخال�ص جمموع���ة من الدرو�س من �أبرزها :توعية �أولياء الأمور ب�أهم ّية م�شاركتهم
يف اكت�س���اب �أطفاله���م مه���ارات التوا�صل من خالل مزيد م���ن تنامي �أدوارهم يف تعلم �أطفاله���م� ،إ�ضافة �إلى بيان
دور ك ّل م���ن الأهل ،واملجتم���ع ،ودور احل�ضانة ،يف حتقيق البناء الأمثل ملرحلة ما قب���ل ريا�ض الأطفال ،ويف تطوير
ومن���و دماغ الطفل وت�أ�سي�س املهارات الأ�سا�سية واكت�ساب املعرف���ة لديه .و�أبرزت زيادة �إقبال �أولياء الأمور لت�سجيل
�أبنائه���م يف ريا����ض الأطفال احلكومية ،ونقل �أبنائهم من ريا�ض الأطف���ال اخلا�صة �إلى ريا�ض الأطفال احلكومية،
رغبة بع�ض ريا�ض الأطفال اخلا�صة يف تطبيق منهج التعلم الذاتي املطبق يف ريا�ض الأطفال احلكومية.
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 .2.3مملكة البحرين
 1.2.3ح�صر الـم�شـــــاريع

بلغ عدد امل�شاريع التي ت�ضمنتها امل�صادر الثالثة الأ�سا�سية املعتمدة ما ال يقل عن ( )18م�شروعا ،موزعة ح�سب
امل�صدر واملجال على النحو الآتي:
•( )8م�شاريع ت�ضمنها التقرير حول نه�ضة التعليم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ج ّلها يتطرق �إلى نظم التعليم.
•( )5م�شاري���ع كانت مو�ض���وع عرو�ض يف �إطار االجتماعني الت�شاوريني الرابع واخلام�س لوزراء الرتبية والتعليم،
وتتناول جماالت النظم التعليمية والتقنية ،والتعليم وال�شراكة االجتماعية.
•( )5م�شاري����ع م�شتق����ة من البحث بو�ساط����ة ا�ستمارة حول امل�شاريع والتجارب الناجحة املوجه����ة �إلى دول اخلليج العربي من
طرف مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،وهي موزعة بني جمالني اثنني ،يتعلقان بالنظم التعليمية وال�شراكة املجتمعية.
جدول رقم ( :)44توزيع امل�شاريع ح�سب م�صدر ا�ستقائها وجمال تدخلها مبملكة البحرين
امل�صدر

املحور/املجال

التقري���ر امل�ش�ت�رك ح���ول نه�ضة ج���ودة التعلي���م /نظ���م
التعلي���م ب���دول جمل����س التعاون
التعليم
اخلليجي.
ج���ودة التعليم /مناهج
التعليم العام
ال�شراكة املجتمعية
ال�����ت�����ج�����ارب امل����ع����رو�����ض����ة يف ج���ودة التعليم /التقنية
االجتماعني الت�شاوريني الرابع
والتعليم
واخل���ام�������س ل�������وزراء ال�ترب��ي��ة
ج���ودة التعلي���م /نظ���م
والتعليم.
التعليم
ج���ودة التعليم /نظم
ال����ت����ع����ل����ي����م /ف���ر����ص
البح���ث بوا�سط���ة ا�ستمارة حول
االلتحاق
التجارب الناجحة
ال�شراكة املجتمعية

عنوان امل�شروع
•م�شروع جاللة امللك حمد ملدار�س امل�ستقبل.
•توحيد امل�سارات الأكادميية يف التعليم الثانوي.
•تطوير التعليم االبتدائي.
•تطوير التعليم الإعدادي (املتو�سط).
•تطوير التعليم التقني واملهني.
•التلمذة املهنية.
•رعاية الطالب املوهوبني.
•تدري�س اللغة الإجنليزية يف ال�صف الأول من التعليم
االبتدائي.
•التجربة يف جمال خدمة املجتمع.
• املركز الإقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال.
•م�شروع جاللة امللك حمد ملدار�س امل�ستقبل (مكرر).
•التلمذة املهنية (مكرر).
•برنامج الطالب ذوي الإعاقة.
•حت�سني �أداء املدار�س.
•تكوين طالب مدار�س التعليم الفتي واملهني.
•دمج الطالب التوحديني يف املدار�س احلكومية.
•م�سابقة املهارات.
•امل�ساعدة والتدريب على ت�أ�سي�س امل�شاريع ال�صغرية
واالقت�صاد املحلي.

بالإ�ضاف���ة �إلى ( )6جتارب حملية على م�ستوى املدر�سة تدخل يف �إطار م�شروع جاللة امللك حمد ملدار�س امل�ستقبل
غري مدرجة �ضمن القائمة.
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 .2.2.3عـــــر�ض التجـــــــارب الناجحـــــة
 .1.2.2.3م�شروع حت�سني الأداء املدر�سي

يه���دف امل�ش���روع ب�شكل عام �إلى حت�س�ي�ن �أداء املدر�س والط�ل�اب باجتاه متكني الطالب م���ن امتالك املهارات
احلياتي���ة الالزم���ة ،وذلك لتحقيق الأهداف اخلا�صة التي تهتم بتطوير املناهج والبيئة املدر�سية واملعلم ،واالرتقاء
مبهمت���ه ،وتعزيز دور القي���ادة والإدارة املدر�سي���ة .ويعتمد امل�شروع عل���ى التقييم الذاتي جلميع مكون���ات امل�ؤ�س�سة
التعليمية بنا ًء على م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة ،وزيارات املراجعة للمدار�س وحوارات الأداء.
وتتمث���ل خمرجات امل�شروع يف ارتف���اع ن�سبة املدار�س احلا�صلة على تقرير جي���د ،وانخفا�ض املدار�س احلا�صلة
عل���ى تقدير غري مر����ض يف تقارير هيئة �ضمان اجلودة ،كما �أدى امل�شروع �إلى حتويل املدار�س �إلى م�ؤ�س�سات ن�شطة
تعمل بروح الفريق الواحد ،وت�شارك يف و�ضع ر�ؤية مبنية على روح امل�س�ؤولية.
وتتجلى العوامل الداعمة لنجاح امل�شروع يف وجود خطة ا�سرتاتيجية للوزارة ت�ضمن اال�ستمرار والدعم لتح�سني
�أداء املدار�س ،وتقارير هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب.
�أم���ا الدرو�س امل�ستفادة م���ن امل�شروع ،فتعنى بتح�سني الزمن املدر�سي ،ورفع �أداء الطالب �أكادمييـًّا و�شخ�صيـًّا،
والتطوير املهني للمعلمني.
 .2.2.2.3م�شروع دمج طالب ا�ضطراب التوحد يف املدار�س احلكومية

ي�سع���ى الهدف العام للم�ش���روع �إلى تقدمي �أف�ضل اخلدم���ات الرتبوية والتعليمية لط�ل�اب ا�ضطراب التوحد يف
املدار�س احلكومية ،من خالل �إك�سابهم بع�ض الكفايات التعليمية ،واملهارات احلياتية ،و�إ�شراكهم يف بع�ض الأن�شطة
والفعاليات الرتبوية والتعليمية مع الطالب العاديني يف املدر�سة ،وتهيئتهم ملفاهيم بع�ض احلرف املنا�سبة للت�أهيل
والتدريب ،لالنخراط يف �سوق العمل.
وتتمح���ور خمرجات امل�شروع يف بناء �شراكات مع م�ؤ�س�سات املجتم���ع املدين املخت�ص با�ضطراب التوحد ،وفتح
ف�صول يف ( )8مدار�س ت�ستقطب ( )40طالب ًا وطالبة.
وترتب���ط العوام���ل الداعمة للم�شروع بالإمي���ان ب�أهمية امل�شروع على �صعي���د الوزارة وامل�ؤ�س�س���ة و�أولياء الأمور،
وتوفري متطلبات امل�شروع ب�شريـًّا وماليـًّا وم�ؤ�س�سيـًّا.
وق���د �أدى ه���ذا امل�شروع �إل���ى �أهمية حتقيق الرتبي���ة للجميع عرب �إدماج ه���ذه الفئة �ضمن الفئ���ات الأخرى من
الإعاقات داخل املدر�سة ،و�إلى تخفيف الأعباء املالية على الأ�سر بتوفري التعليم املجاين لهذه الفئة ،وحتقيق �أماين
�أولياء الأمور فيما يتعلق بتهيئة �أبنائهم لالندماج يف املجتمع.
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 .3.2.2.3م�شروع امل�ساعدة على ت�أ�سي�س امل�شاريع ال�صغرية

يتجل���ى اله���دف العام للم�شروع يف ت�أهي���ل جيل قادر على الإ�سهام يف دعم خط���ط االقت�صاد الوطني عرب تبني
امل�شروع���ات ال�صغ�ي�رة واملتناهي���ة ال�صغر ك�أ�سلوب حليات���ه العملية ،وترم���ي �أهدافه اخلا�صة �إل���ى �صقل مهارات
ومواه���ب الطالب لي�صبحوا قادرين على ت�أ�سي�س م�شاريعهم اخلا�صة ،وتوعيتهم ب�أهمية �إن�شاء امل�شاريع ال�صغرية
للمجتم���ع �أو االقت�ص���اد املحلي ،وم�ساعدة الط�ل�اب على تنمية �أفكاره���م التجارية وت�أ�سي�س وتطوي���ر م�شاريعهم،
وتوعيته���م باجله���ات الداعمة للم�شاريع ال�صغرية واخلدمات التي تقدمه���ا ،و�إتاحة الفر�صة للطالب للتعرف على
جتارب واقعية مل�شاريع ريادية �سبق تنفيذها.
وم���ن نتائ���ج امل�شروع �أن���ه �أدى �إلى تخريج طالب م���ن التعليم الفني واملهن���ي قادرين على ت�أ�سي����س م�شاريعهم
وامل�ساهمة ب�شكل فعال يف تنمية االقت�صاد املحلي.
ه���ذا ،وق���د ا�ستفاد امل�شروع من عوامل داعم���ة منها تعيني معلمني ملتابعة الط�ل�اب والإ�شراف عليهم يف مواقع
العم���ل ،وتوفري املوا�ص�ل�ات جلميع املتدربني من و�إلى مواق���ع التدريب ،وكذلك ،منح خم�ص�ص���ات مالية للطالب
املتدرب�ي�ن ،كما �ساع���د على �إجناحه �إعداد م�سابقة بني جميع امل�شاريع ،واختي���ار �أف�ضل ع�شرين م�شروعا ،وتكرمي
الط�ل�اب �أ�صح���اب ه���ذه امل�شاريع من طرف بن���ك البحري���ن للتنمية ،واحت�ض���ان جمموعة م���ن امل�شاريع ،وتقدمي
الت�سهيالت لتنفيذها على �أر�ض الوقع.
�إن الدرو����س امل�ستفادة من �إجناز هذا امل�شروع كثرية منه���ا :ن�شر ثقافة العمل احلر بني الطالب قبل تخرجهم
م���ن املرحلة الثانوي���ة ،وتنمية مهارات التفك�ي�ر الإبداعي ،و�أ�سالي���ب العر�ض والت�سويق ،وتقني���ات �إعداد اخلطط
اخلا�صة بامل�شاريع ،وكذلك دعم مهارات التوا�صل والعمل �ضمن فريق ،وتعزيز املواقف الإيجابية اجتاه الآخرين.
 .4.2.2.3برنامج كوين طالب مدار�س التعليم الفني واملهني

�إنّ اله���دف العام للم�شروع هو االرتقاء مبهارات البحرينيني من خالل تطوير التعليم والتدريب ،لتعزيز قدراتهم
على تلبية متطلبات �سوق العمل املتجددة� .أما �أهدافه اخلا�صة فهي ترمي �إلى تنمية ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات وال�شركات
ال�صناعية واخلدماتية ،وتزويد الطالب باملهارات واخلربات و�أخالقيات العمل املطلوبة يف احلياة العملية ،وتعريفهم
مبج���االت العم���ل املختلفة املتوقع االلتح���اق بها م�ستقبال ،كما �أنه���ا ت�سعى �إلى ربط املادة العلمي���ة باملهنة عن طريق
التدريب العملي ميدانيا ،وتهيئة الطالب لاللتحاق ب�سوق العمل ،و�إيجاد فر�ص عمل م�ستقبلية لهم.
�أدى امل�شروع �إلى م�شاركة ( )610م�ؤ�س�سات من القطاعني العام واخلا�ص �سنة  ،2014/2013و( )4446طالب ًا
يف امل�سارين ال�صناعي والتجاري الذين نفذا الربنامج.
ارتبط جناح امل�شروع بعدد من العوامل الداعمة من �أهمها التغذية الراجعة من اجلهات امل�ستفيدة (ا�ستبانات
وتقاري���ر) ،وتعيني معلم�ي�ن ملتابعة الطالب والإ�شراف عليهم خالل التدريب ،وتوف�ي�ر املوا�صالت ،وتغطية ت�أمينية
�ضد احلوادث ،ومنح الطالب خم�ص�صات مالية.
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م ّك���ن امل�شروع من معرفة الطالب العميقة بتقنيات العمل وتقوية االنتماء املهني ،ومن تعاون وثيق و�شراكة
حقيقي���ة ب�ي�ن املدار�س وم�ؤ�س�سات �سوق العمل واملجتمع املحلي ،كما �أدى كذلك �إلى الوعي بامل�ساواة يف احلقوق
والوجب���ات وحتمل امل�س�ؤولية ،و�إلى تنامي املواقف الإيجابية جتاه الآخرين واحرتامهم ،كما �أنه �ساهم يف �أخد
تغذي���ة راجعة م���ن امل�ؤ�س�سات على م�ستوى ط�ل�اب التعليم الفني واملهن���ي ،وتثقيف و�إ�ش���راك �أولياء الأمور يف
العملية التعليمية.
 .5.2.2.3م�سابقة املهارات

اله���دف العام له���ذا امل�شروع يتمثل يف توفري برنامج يعم���ل جنبا �إلى جنب مع م�ؤ�س�س���ات �سوق العمل ،لتخريج
كوادر وطنية م�ؤهلة وقادرة على املناف�سة على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل ،وذلك من خالل حتقيق الأهداف
اخلا�صة التي ت�سعى �إلى ت�شجيع ال�شباب على الإقبال على التعليم الفني والتدريب املهني ،واالنخراط يف الوظائف
الفني���ة واملهنية ،وتعزيز التوا�صل بني قطاعي العمل والتعليم ،كما ترمي �إلى تطوير برامج التعليم الفني والتدريب
املهن���ي ،وتعزيز �أق�سام���ه ب�أحدث الأجهزة واملعدات ،وامل�ساهمة يف �إبراز �أ�صحاب املهارات واملكانة الفعلية للمملكة
يف جم���ال التعليم الفني والتدريب املهني ،ورف���ع رايتها يف املحافل الإقليمية والدولية ،وكذلك اكت�ساب اخلربة عن
طريق االحتكاك بذوي اخلربة واالخت�صا�ص.
وتتمث���ل خمرجات م�شروع م�سابق���ة املهارات يف جمموعة من الآليات التي م ّكن���ت اللجنة التنفيذية من اختيار
امله���ارات وامل�شاركني من طرف اجلهة امل�شاركة وفق املعايري املحددة من طرف اللجنة التنفيذية ،كما و�ضعت �آلية
الختيار اخلرباء .وقد �أدى امل�شروع �إلى �إعداد كوادر �شابة م�ؤهلة لالنخراط يف �سوق العمل بكل احرتاف.
تتعلق العوامل الأ�سا�سية الداعمة للم�شروع مبيادين التمويل ،حيث يعتمد امل�شروع على القطاع اخلا�ص و�صندوق
العم���ل (متكني) وامل���وارد الب�شرية بتوفري عدد من اخل�ب�راء ،واملحكمني ،بالإ�ضافة �إل���ى اجلانب الفني حيث �أدت
امل�ؤ�س�سات التعليمية دور ًا يف جتهيز مواقع تدريب الطالب.
�إن الدرو����س امل�ستف���ادة وامل�ساع���دة التي قدمها امل�شروع تدل عل���ى االهتمام املتزايد بالتعلي���م الفني والتدريب
املهن���ي واالندم���اج يف الوظائف الفنية واملهنية ،وتقلي���ل االعتماد على العمالة الوافدة م���ع �إحياء روح املناف�سة بني
ال���دول والأف���راد ،للو�صول �إلى م�ستويات عالية من املهارات ،وتعزيز م�شارك���ة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وال�شركات
احلكومية واخلا�صة وتبادل اخلربات واملعارف.
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 .3.3اجلمهورية اليمنية
 .1.3.3ح�صر امل�شاريع
بل���غ عدد امل�شاريع والتجارب الناجحة التي ت�ضمنتها امل�صادر الثالث���ة الأ�سا�سية املعتمدة ( )6م�شاريع موزعة
ح�سب امل�صدر واملجال:
•( )3م�شاريع كانت مو�ضوع عرو�ض يف �إطار االجتماعني الرابع واخلام�س للت�شاور بني وزراء الرتبية والتعليم.
•( )3م�شاريع م�ستفادة من البحث بو�ساطة ا�ستمارة حول التجارب الناجحة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن التقرير اخلا�ص بنه�ضة التعليم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي مل يتطرق �إلى م�شاريع
اجلمهورية اليمنية.
جدول رقم( :)45توزيع امل�شاريع ح�سب م�صدر ا�ستقائها يف اجلمهورية اليمنية
امل�صدر
التقري���ر امل�ش�ت�رك ح���ول نه�ض���ة التعليم
بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

املحور/املجال

التج���ارب املعرو�ض���ة يف االجتماع�ي�ن جودة التعليم /التقنية والتعليم
الت�شاوري�ي�ن الراب���ع واخلام����س ل���وزراء ال�شراكة املجتمعية
الرتبية والتعليم.
جودة التعليم /نظم التعليم
جودة التعليم /نظم التعليم
البحث بو�ساطة ا�ستم���ارة حول التجارب
جودة التعليم /نظم التعليم
الناجحة.
احلكامة ال�شراكة املجتمعية

عنوان امل�شروع
توظي���ف تقني���ة االت�ص���ال واملعلومات يف
التعليم «م�شروع انطلق».
برنامج التحويالت النقدية امل�شروطة.
التطوير املدر�سي.
تعليم الفتاة.
التطوير القائم على املدر�سة.
ت�شكيل جمال�س الآباء والأمهات.

 .2.3.3عر�ض الق�ص�ص الناجحة
 .1.2.3.3م�شروع التطوير القائم على املدر�سة

يه����دف امل�ش����روع �إل����ى تهيئة املوارد املادي����ة والب�شرية بح�سب حاج����ات كل مدر�سة ،لتمكينها م����ن حت�سني �أدائها
وجتويد خمرجاتها التعليمية ،والنهو�ض واالرتقاء مب�ستوى خدماتها الرتبوية والتعليمية مبا يتوافق مع معايري اجلودة
واالعتم����اد املدر�س����ي ،وذلك من خالل حتقيق الأهداف اخلا�صة التي ميكن تلخي�صها بتوفري بيئة مدر�سية وتعليمية
جاذبة و�آم َّنه و�صحية ،داعمة للتع ّلم واملناف�سة الإيجابية بني الطالب ،وحت�سني ممار�سات التعليم والتعلم ،واالرتقاء
مب�ست����وى التعلي����م والتع ّلم وفق ًا ملعايري اجلودة واالعتماد املدر�سي ،مع مراع����اة وتعزيز تكاف�ؤ الفر�ص ،وتنمية القيم
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الديني���ة وا ُ
خللقية والوطنية والرتبوية لدى الطالب ،والتوظيف الفعال مل�صادر وتقنيات التعليم والتع ّلم يف حت�سني
املمار�سات الرتبوية والتعليمية والإدارية بالإ�ضافة �إلى تنمية املوارد الب�شرية ،حتى تتمكن من �أداء مهامها الرتبوية
والتعليمية بكفاءة وفاعلية ،وكذلك تفعيل وتو�سيع امل�شاركات الأبوية واملجتمعية يف دعم التطوير امل�ستمر للمدر�سة،
يخ�ص تنفيذ
وتعزيز قدرات املدر�سة على �إدارة وتنمية مواردها املالية ،ورفع قدرات املدر�سة واملجتمع املحلي فيما ّ
ومتابع���ه وتقومي خطط املدر�سة التطويرية ،م���ع حثها على القيام ب�إدارة وتنمية مواردها املالية ،وخ�ضوعها لتقومي
�أدائها وترتيبها وت�صنيفها وفق ًا ملعايري اجلودة واالعتماد املدر�سي.
وميك���ن حتديد �إيجابيات خمرجات امل�شروع يف بن���اء نظام �إداري ومايل وتخطيطي ،ومتابعة وتقييم قائم على
املدر�س���ة م���ع تعزيز التعاون امل�شرتك ب�ي�ن املجتمع املحلي واملدر�س���ة فيما يخ�ص �إدارة العملي���ة التعليمية وحت�سني
مدخالتها ،ال�شيء الذي �أ�سفر عن تو�سيع م�شاركة املجتمع املدر�سي مع �إدارة املدر�سة يف معاجلة ق�ضايا املدر�سة،
وت�سهي���ل عمله���ا ،وتقدمي الدعم املايل يف بع�ض الأحيان� ،إ�ضافة �إلى تطوير ق���درات الإدارة املدر�سية على معاجلة
امل�ش���كالت اخلا�صة بها ،و�إعداد خط���ط �سنوية حمدودة التفا�صيل ،مثل :الأن�شط���ة الفرعية لفرتة زمنية حمددة،
والكلفة املالية للمنفذين وحت�سني توزيع املهام والأن�شطة للعمل بني العاملني يف املدر�سة وخا�صة الق�ضايا املرتبطة
بالنوعي���ة ،وكذل���ك اعتماد موازن���ات ت�شغيلية �سنوية للمدار����س على �أن ت�صبح قادرة على بن���اء و�إدارة نظام مايل
�شف���اف وف���ق �أنظمة احلكوم���ة يف عملية الإي���داع وال�سحب ،وبناء ق���درات املدر�سة يف جوان���ب التخطيط والتنفيذ
واملتابع���ة والتقيي���م ،بالإ�ضافة �إل���ى حت�سني البيئ���ة املدر�سية من حيث توف�ي�ر ال�صيانة الب�سيط���ة وتهيئة الف�صول
وطالئه���ا ،و�صيانة الأثاث املدر�سي والتجهي���زات ،وتوفري و�سائل تعليمية لتنفيذ الأن�شط���ة ال�صفية ،وامل�ساعدة يف
تنفيذ الأن�شطة غري ال�صفية امل�صاحبة للمنهج الدرا�سي ،وتوفري م�ستلزمات داخلية وخارجية للمدر�سة.
وقد ارتكزت العوامل الداعمة لنجاح امل�شروع حول توافر الإرادة ال�سيا�سية الداعمة وامل�ساندة لعملية التطوير،
وتنام���ي الوع���ي الر�سمي وال�شعب���ي مب�شكالت التعليم وحتديات���ه التي تواجهها املدر�س���ة يف تلبيتها حلاجات الفرد
واملجتم���ع ،واالجت���اه نحو الت�ص���دي للتحديات وامل�شكالت التي تواج���ه النظام الرتبوي والتعليم���ي ،والتوجه اجلاد
لالرتقاء مب�ستوى التعاون والتن�سيق والتناغم مع �شركاء التنمية يف تخطيط وتنفيذ ومتويل برامج التطوير املدر�سي،
واال�ستثمار والتوظيف الفعال للموارد وامل�صادر املتاحة واملتوافرة على نحو فعال ،واال�ستفادة من التجارب الرتبوية
الوطنية والإقليمية والعاملية ،وا�ستلهام العرب والدرو�س املعززة للإيجابيات التطويرية واملعاجلة لنواحي الق�صور.
�أه���م الدرو�س امل�ستفادة تتج ّلى فيما �سبق ت�سجيله من �أهمية التخطيط على امل�ستوى الالمركزي ،بخا�صة على
م�ست���وى املدر�س���ة الذي ميثل اجلهة الأمامي���ة لتنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية على امل�ست���وى الوطني واملحلي ،ومدى
�أهمي���ة بناء قدرات املدار����س لت�شخي�ص و�ضعها وحميطها ،وو�ضع احللول التي ت�ستجيب حلاجيات املجتمع املحلي،
والت���ي قد تختلف عن املجتمع���ات املحلية الأخرى� ،أو حتتاج �إلى معاجلات خمتلفة م���ن دون �إغفال بناء الإح�سا�س
بامللكية ،وم�شاركة املجتمعات املحلية لها دور �أ�سا�سي يف تعزيز �أدوار الرقابة وامل�س�ألة من خالل �أقرب امل�ستفيدين
من املدر�سة ،وهم الطالب وجمال�س الآباء والأمهات واملجتمعات املحلية.
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.2.2.3.3م�شروع ت�شكيل جمال�س الآباء والأمهات

يه���دف امل�شروع �إلى تعزيز دور املجتمع املحلي يف تو�سيع وجتويد العملية التعليمية� ،أ ّما �أهدافه اخلا�صة فتتم ّثل
يف رعاي���ة وت�شجي���ع م�شاركة املجتمع ،وتعزيز مبد�أ الالمركزية يف النظام التعليم���ي ،وتعزيز التوا�صل بني املجتمع
املحلي واملدر�سة مبا من �ش�أنه ح ّل الإ�شكاليات املتعلقة ب�ش�ؤون التعليم.
تتعل���ق �أهم الفر�ص الداعمة وامل�ساندة للم�شروع بوجود �إرادة �سيا�سية داعمة وم�ساندة لتح�سني تعليم الفتيات،
بخا�ص���ة يف املناطق الريفية ،ودعم وزارة الرتبية ملجال�س الآباء والأمهات من خالل منهجية م�شاركة املجتمع التي
تبنته���ا ا�سرتاتيجيتي���ه تطوير التعليم الأ�سا�س���ي والثانوي .وحتديد نطاق عمل هذه املجال����س ،وتبني وزارة الرتبية
والتعليم لأدلة تدريب جمال�س الآباء والأمهات والأخ�صائيني االجتماعيني ،مرتكزة على تطوير مهارات التخطيط
والإدارة لدى موظفي �إدارتي تعليم الفتاة وم�شاركة املجتمع على كافة امل�ستويات.
وتتج ّل���ى �أه���م الدرو�س امل�ستفادة يف �أهمية الدور ال���ذي ت�ؤديه املجتمعات املحلي���ة يف امل�ساعدة والدفع بتحقيق
�أه���داف التعليم ،مبا يف ذلك جمال�س الآباء والأمه���ات و�أدوارها يف تنمية ال�شعور مبلكية املدر�سة واحلفاظ عليها،
وحت�سني مهمتها الرتبوية والتعليمية وجتويدها.
 .3.2.3.3م�شروع تعليم الفتاة يف اجلمهورية اليمنية

يهدف امل�شروع �إلى حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص والعدالة يف اخلدمة التعليمية بني الذكور والإناث عرب �أهداف خا�صة
تت�ضمن رفع معدالت االلتحاق للفتيات يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،ورفع معدالت البقاء واال�ستكمال للفتيات حتى
نهاي���ة مرحل���ة التعليم الأ�سا�سي ،وكذلك رف���ع الوعي املجتمعي يف املناطق الريفية ب�أهمي���ة التعليم خا�صة بالن�سبة
للفتيات.
وتتجلى نتائج وخمرجات امل�شروع يف رفع معدالت االلتحاق ال�صافية بالن�سبة للإناث من( )٪52.4من �إجمايل
ال�س���كان الإناث يف عمر (� )14-6سنة يف ع���ام � 2002/2001إلى ( )٪75.3يف عام  ،2013/2012وتقلي�ص فجوة
االجتماعي من ( )0.72يف عام � 2002/2001إلى ( )0.82يف عام  2013/ 2012وقد تقل�صت ن�سب الت�سرب
النوع
ّ
تدن كب�ي�ر ،على الرغم من حالة عدم اال�ستقرار التي ت�سود معظم
وارتفع���ت ن�سب البقاء بالن�سبة للإناث من دون ٍ
مناطق اجلمهورية اليمنية ،وارتفاع ن�سبة �أعداد املعلمات الإناث يف التعليم الأ�سا�سي من �إجمايل عدد املعلمني من
( )٪20.8يف ع���ام � 2002/2001إلى ( )٪30.4يف ع���ام  2013/2012وانخفا�ض غياب املعلمني وتعزيز دور املر�أة
وبخا�صة يف املناطق الريفية.
وق���د ارتكزت العوام���ل الداعمة لنجاح امل�شروع حول التبن���ي الر�سمي لتعليم الفتي���ات ،وتوجه اجلهات املانحة
لدعم تعليم الفتيات ،واالجتاه نحو تر�سيخ ال�سلطة املحلية وحت�سني العالقات بني املدار�س واملجتمعات املحلية.
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 .4.3دولـــة الــكــويت
 1.4.3ح�صر امل�شاريع

�شملت م�شاريع دولة الكويت ،وعددها ( )9م�شاريع ،ثالثة جماالت ،وتوزعت ح�سب م�صدرها �إلى:
•( )5م�شاريع وردت يف التقرير حول نه�ضة التعليم بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
•( )3م�شاريع تدخل �ضمن التجارب املعرو�ضة يف االجتماع الت�شاوري.
•م�شروع واحد مو�ضوع البحث بو�ساطة ا�ستمارة.
جدول رقم ( :)46توزيع امل�شاريع ح�سب م�صدر ا�ستقائها يف دولة الكويت
امل�صدر

املحور/املجال

التقري���ر امل�ش�ت�رك ح���ول نه�ضة •ج�������ودة ال��ت��ع��ل��ي��م/
التعلي���م ب���دول جمل����س التعاون التقنية والتعليم.
اخلليجي.
•االلتحاق واجل��ودة/
نظم التعليم.
ال�����ت�����ج�����ارب امل����ع����رو�����ض����ة يف •نظم التعليم.
االجتماعني الت�شاوريني الرابع •التقنية والتعليم.
واخل���ام�������س ل�������وزراء ال�ترب��ي��ة
•مناهج التعليم العام.
والتعليم.
نتائج البحث بو�ساطة ا�ستمارة •اجل��������ودة /م��ن��اه��ج
التعليم العام.
حول التجارب الناجحة.

عنوان امل�شروع
•حو�سبة التعليم يف ريا�ض الأطفال وباملرحلة االبتدائية.
•امللف الإجنازي.
•احل�ص�ص امل�ساندة.
•دمج وتعليم �أطفال متالزمة داون يف املرحلة االبتدائية.
•العناية بالفئات اخلا�صة.
•التعليم للريادة.
•التعليم الإلكرتوين.
•ت�أ�صيل القيم الرتبوية.
•الرتبية على حقوق الإن�سان.

 .2.4.3عر�ض التجارب الناجحة
 .1.2.4.3م�شروع حو�سبة التعليم يف ريا�ض الأطفال وباملرحلة االبتدائية

َّمت �إدم���اج م�ش���روع احلو�سبة �ضمن خربات املنهج الدرا�سي يف ريا�ض الأطف���ال ،بحيث ت�ضمنت بع�ض املهارات
الأ�سا�سية الالزمة لتعامل الأطفال مع �أجهزة الكمبيوتر ،ومن �أهداف امل�شروع:
1 - 1حتقيق حد �أدنى من الثقافة احلا�سوبية لدى الأطفال مبا ميكنهم من التعامل الواعي مع معطيات احلا�سوب ومتطلباته.
2 - 2تقدمي برجميات حا�سوبية متطورة ت�ستخدم الو�سائط املتعددة يف تفاعل الطفل معها يف مرحلة ريا�ض الأطفال.
3 - 3تزوي���د البيئ���ة ال�صفية يف مرحلة ريا�ض الأطفال مبزيد من الأن�شطة الرتبوي���ة الهادفة التي حتقق للمتعلمني
متعة ذهنية وعقلية.
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ويه���دف م�ش���روع حو�سبة التعليم باملرحل���ة االبتدائية �إلى حتقيق ما يلي :تدري�س م���ادة مب�سطة لتعليم املعارف
وامله���ارات الأ�سا�سي���ة للحا�س���وب وا�ستخداماته لطالب املرحل���ة االبتدائية ،وتوظيف احلا�س���وب خلدمة املجاالت
الدرا�سية الأخرى (التكامل معها) ،بهدف ا�ستخدام احلا�سوب ك�أداة ب�صورة �إيجابية.
ويهدف امل�شروع �إلى:

•تزوي���د املتعلمني باملهارات واملعارف احلا�سوبية الأ�سا�سية من خ�ل�ال بناء مقررات حا�سوبية تدر�س يف جميع
�صفوف املرحلة.
•توظيف وا�ستخدام احلا�سوب خلدمة تدري�س املجاالت الدرا�سية املختلفة.
•�إثراء البيئة التعليمية للمجاالت الدرا�سية املختلفة بربجميات حا�سوبية تعليمية تخدم هذه املجاالت �سواء يف
جوانب التدري�س ال�صفي �أو يف جوانب اال�ستخدامات الال �صفية للمعلمني.
•تنمي���ة امله���ارات واملعارف احلا�سوبي���ة ملعلمي ومعلمات املرحل���ة االبتدائية ،وتعزي���ز ا�ستخدامهم للحا�سوب،
وتوظيفه خلدمة مهامهم الوظيف ّية يف خمتلف مناحيها.
 .2.2.4.3م�شروع امللف الإجنازي

ي�أت���ي م�ش���روع امللف الإجنازي يف �إطار �سيا�سة التطوير ال�شامل الذي تنتهجها الوزارة يف خمتلف حماور العمل
الرتب���وي ،ومن بينها تعديل نظم التقومي و�أ�ساليب���ه ،وتطوير مفهومه و�أهدافه للتحقق من جودة العملية التعليمية،
وقد متت عملية �إدخال التعديالت والتح�سينات ال�ضرورية والالزمة لتفعيل تنفيذ �أدوات التقومي التكويني امل�ستمر،
وا�ستجاب���ة لتطلع���ات املتعلم يف حت�سني �أدائ���ه واالرتقاء بتح�صيل���ه ،وذلك من خالل و�سائل عدة م���ن بينها امللف
الإجنازي الذي يحتوي على كل ما يقوم به الطالب خالل العام الدرا�سي ويحفظ يف احلا�سب الآيل ،وي�ستخدم من
الدرا�سي ،ويطلع عليه ويل الأمر ويكون مرجع ًا ملعرفة م�ستوى الطالب.
قبل معلم املجال
ّ
ويه���دف املل���ف االجنازي �إلى م�شارك���ة الطالب يف عملية تقوميه ،ودع���م مراحل عملية التعلم عل���ى �أ�شكالها،
وت�شجيع الأداء الناجح وتطويره� ،إ�ضافة �إلى دعم وتوثيق الأفكار وامل�شاريع التعاونية من خالل تطوير عمل الطالب
وت�شجيعهم على العمل كفريق تعاوين ،وتوثيق مدى تقدم الطالب ،بجانب �إ�شراك �أولياء الأمور واملعلمني يف عملية
املتابعة ال�شخ�صية واملهنية للطالب .ويتكون امللف االجنازي من نوعني هما:
•بورتفولي���و العمل اجل���اري ( :)Working Portfolioويحت���وي هذا النوع من امللف على جمم���ل �أعمال الطالب
خالل الف�صل �أو ال�سنة يف م�ساق �أو مادة معينة.
•بورتفولي���و العر����ض ( :)Presentation Protfolioوهو خم�ص�ص لعر�ض �أهم �أعم���ال الطالب و�أف�ضلها خالل
فرتة التعلم �أو يف نهايتها وي�ستخدم هذا النوع �أداة للتقومي النهائي.
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 .3.2.4.3م�شروع احل�ص�ص امل�ساندة

يهدف �إلى عالج و�إثراء املهارات التي يتم تدري�سها يف اللغة العربية واللغة الإجنليزية والريا�ضيات والعلوم عرب
ح�ص����ص م�ساندة وتخ�ص�ص خالل الأ�سبوع ،ومتثل �أ�سلوب ًا للتعامل مع كل من ال�ضعيفني واملتو�سطني والفائقني كل
على حدة ،ب�أ�سلوب تعاوين يرفع من م�ستوى ال�ضعيف ويدفع باملتو�سط �إلى الأمام ويرثي جذوة التميز لدى الفائق،
وه���ذا ما �أخذت ب���ه وزارة الرتبية يف دولة الكويت �ضم���ن خطتها لتطوير املرحلة االبتدائي���ة لالهتمام بالفائقني،
ومعاجلة بوادر ال�ضعف يف التح�صيل الدرا�سي لدى بع�ض الطالب.
 .4.2.4.3م�شروع دمج وتعليم �أطفال متالزمة داون يف املرحلة االبتدائية

اهتمام ًا مبناهج ذوي االحتياجات اخلا�صة يت�ضمن الربنامج الرتبوي لأطفال متالزمة داون املهارات احل�سية،
ومهارات ال�سلوك االجتماعي ،واملهارات اللغوية واحلركية والإدراكية ،وكذلك مهارات الرعاية الذاتية يف املدار�س
احلكومي���ة ،كما تطبق املدار�س اخلا�صة العربية مناهج وزارة الرتبية ،وتق���وم املدار�س الأجنبية بتعديل مناهجها
لتالئ���م الأن���واع والدرجات املختلفة من الإعاقات ،ويهدف امل�شروع �إلى توف�ي�ر احلد الأق�صى من الرعاية الرتبوية
والنف�سي���ة واالجتماعي���ة لأطفال متالزمة داون� ،ضمن البيئة الطبيعية لأقرانهم يف املرحلة االبتدائية ،والعمل على
�إك�سابه���م امله���ارات املنا�سبة الت���ي ت�ساعدهم على االعتماد عل���ى النف�س ،وال�سعي �إلى جع���ل الطفل قوة منتجة يف
امل�ستقبل يف حدود قدراته و�إمكاناته.
 .5.2.4.3م�شروع العناية بالفئات اخلا�صة

ت���درك وزارة الرتبي���ة �أن رعاية الفائقني ال ينبغي �أن ترتك لالجته���ادات الفردية �أو الظروف ،و�أنّ من الأهمية
مبكان القيام بجهود مكثفة ومنظمة لتحقيق �أف�ضل عائد ممكن من الرعاية لهم ،لذلك �أن�شئ جمل�س �أعلى لرعاية
الفائقني برئا�سة معايل وزير الرتبية ،وقد مت حتديد �أهداف م�شروع رعاية الفائقني فيما ي�أتي:
1 - 1ا�ستثمار قدرات املتفوقني عقليـًّا �إلى �أق�صى طاقاتها.
�2 - 2إعداد القيادات للم�ستقبل يف خمتلف جماالت التخ�ص�ص العلمي والفني والأدبي.
3 - 3تطوير القدرة على التفكري االبتكاري يف جماالت العلوم واللغة والفنون.
4 - 4تفهم املتفوقني للم�س�ؤولية االجتماعية ،واال�ضطالع بواجباتهم نحو الوطن ،وجناحهم يف جماالت تخ�ص�صهم.
5 - 5تنمية ال�شخ�صية وتي�سري ُ�سبل التوافق النف�سي لها.
وق���د �أن�ش�أت الوزارة ف�صو ًال لطالب املركز الإثرائي يف املرحل���ة الثانوية للفرتة ال�صباحية يف مدر�ستني واحدة
للبن�ي�ن وواحدة للبن���ات ،وذلك لتخفيف الأعب���اء الإدارية على مدر�س���ي الف�صول الإثرائية .ويت���م اختيار املعلمني
لتدري����س الطالب الفائق�ي�ن يف الف�صول اخلا�صة وفق ًا ملعايري معينة على �أن يت���م �إعداد املعلمني عن طريق دورات
تدريبية يجتازها املعلم ،تهدف �إلى �إعداد معلمي الف�صول للفائقني والتعرف على خ�صائ�صهم وطرق تدري�سهم.
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 .6.2.4.3م�شروع التعليم للريادة

ج���اء هذا الربنام���ج بدعوة من املكتب التنفي���ذي ملجل�س وزراء العم���ل وجمل�س وزراء ال�ش����ؤون االجتماعية بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر يف دورته ( )26يف م�سقط نوفمرب  ،2010والذي دعا �إلى «دعوة الدول
الأع�ض���اء �إلى ال�سعي لإدخ���ال برنامج التعرف على عامل الأعمال ( كاب ) يف املناه���ج التعليمية والتدريبية بالتعاون
مع وزارات التعليم واجلهات ذات العالقة بالتدريب ،مع �ضرورة توافر الدعم املايل واحلمالت الإعالمية الالزمة» .
ويهدف الربنامج �إلى:

1 - 1توعي���ة ط�ل�اب التعليم الثانوي واملتدربني يف معاهد التدريب املهني والتقني ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات والعمل للح�ساب
اخلا�ص العتمادها كخيار وظيفي.
2 - 2تطوير املواقف الإيجابية حيال امل�ؤ�س�سة والعمل للح�ساب اخلا�ص.
3 - 3توف�ي�ر املعرف���ة والتمر�س يف ال�صفات املطلوبة والتحديات التي قد تت���م مواجهتها عند �إن�شاء م�ؤ�س�سة ناجحة
وت�شغيلها وبخا�صة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية.
�4 - 4إع���داد ال�شاب���ات وال�شباب على العمل ب�ش���كل منتج يف امل�ؤ�س�س���ات ال�صغرية ومتو�سطة احلج���م وب�شكل �أكرث
�شمولية ،وتهيئتهم لبيئة قد يكون فيها اال�ستخدام النظامي امل�أجور بدوام كامل نادر ًا �أو معدوم ًا.

 .7.2.4.3م�شروعات طموحة لإدخال التكنولوجيا يف التعليم

ت�شه���د �ساح���ة الرتبي���ة والتعليم يف دولة الكوي���ت نه�ضة معا�صرة ت�أخ���ذ ب�أحدث ما تو�صل �إلي���ه العلم احلديث
والتقني���ة م���ن م�ستحدثات تفيد يف تطوير العملية التعليمية ورفع كفايته���ا .ويف هذا املجال تتبنى الوزارة عدد ًا من
امل�شروع���ات التي ت�ستهدف توفري االحتياج���ات املادية للمدار�س ،الالزمة لتطوير �أدائه���ا و�إدخال التكنولوجيا �إلى
التعليم مبا يح�سن من مدخالته وخمرجاته .وتتعدد هذه امل�شروعات لت�شمل العديد من جوانب العملية التعليمية.
وقامت وزارة الرتبية بالتعاون مع املركز الإقليمي لتطوير الربجميات بتنفيذ العديد من امل�شروعات والتي منها:
1 - 1م�شروع الكتاب الإلكرتوين :يقوم هذا امل�شروع على فكرة توفري ن�سخة �إلكرتونية من الكتب املدر�سية ،بالإمكان
االط�ل�اع عليه���ا وت�صفحها ،وقد �شمل هذا امل�شروع جميع التعليم العام والديني وتعليم الكبار ،حيث مت توفري
( )Flash Memoryل���كل طال���ب �أو دار�س .وبلغ عدد الكتب التي َّمت حتويلها �إل���ى ن�سخ �إلكرتونية ( )911كتاب ًا
حتتوي على ما يقارب (� )150000صفحة.
2 - 2م�ش���روع برجميات ريا����ض الأطفال :يهدف هذا امل�ش���روع لت�شجيع وحتفيز طفل الرو�ض���ة يف امل�ستويني الأول
والثاين ،عن طريق التعلم الذاتي ،وبا�ستثارة دافعيته عن طريق الربجميات .وقد مت التطوير الأول عام 2002
بالتع���اون مع الربنامج الإمنائ���ي للأمم املتح���دة ( )UNDPوب�إ�شراف خرباء تربويني ،لفائ���دة جميع ريا�ض
الأطفال ،حيث ي�ستفيد من هذه الربامج �أكرث من (� )55ألف طفل �سنويـًّا.
يتم عن طريق ت�صميم و�إنت���اج برجميات تعليمية تخدم طالب
3 - 3م�ش���روع تطوي���ر برجميات املرحلة االبتدائيةّ :
181

املرحلة االبتدائية يف مواد القر�آن الكرمي والرتبية الإ�سالمية لل�صفوف من ( ،)5–1واللغة العربية لل�صفوف
م���ن ( ،)4 – 1واللغ���ة الإجنليزية لل�صفوف م���ن ( ،)5–1واالجتماعيات لل�صفوف م���ن ( ،)5–3والرتبية
الوطنية لل�صفوف من ( ،)5–1واملهارات احلياتية لل�صفوف من (.)5–1
4 - 4م�شروع �إعداد برجميات تعليمية للمرحلة املتو�سطة يف مادتي العلوم والريا�ضيات :يف �إطار التو�سع يف �إدخال
التكنولوجي���ا �إل���ى التعليم� ،سع���ت وزارة الرتبية وباالتفاق م���ع املركز الإقليمي لتطوي���ر الربجميات التعليمية
وبدع���م م�ؤ�س�س���ة الكويت للتق���دم العلمي� ،إلى البدء يف م�ش���روع �إعداد برجميات تعليمي���ة للمرحلة املتو�سطة
ملادت���ي العلوم والريا�ضيات ،حيث تقوم الوزارة بتحديد املحت���وى العلمي وم�ضامينه ،ثم يحول �إلى برجميات
تكنولوجية من قبل املركز الإقليمي .وقد بد�أ العمل يف العام الدرا�سي .2012/2011
5 - 5م�ش���روع تطوي���ر بن���ك الأ�سئل���ة املتكام���ل ( )Item Poolيف جمي���ع املج���االت الدرا�سية للمرحلت�ي�ن املتو�سطة
والثانوية .والهدف من امل�شروع امل�ساعدة يف حت�سني تعلم و�أداء املتعلمني ،حيث مت التدقيق على ما يقارب من
(� )200000س����ؤال مبراجعة ومعرف���ة موجهي املواد الدرا�سية يف وزارة الرتبي���ة ،وقد ّمت و�ضع الربنامج على
موقع الوزارة منذ عام  2004وهو متاح للجميع.
6 - 6م�ش���روع البواب���ة التعليمية :يه���دف هذا امل�شروع �إلى امل�ساهم���ة يف تطوير العملية التعليمي���ة عن طريق �إيجاد
منظوم���ة تقنية متكامل���ة وبخدمات متنوعة ،ت�ساعد عل���ى تنمية قدرات ومهارات املتعلم�ي�ن ،حيث يتم توفري
بيان���ات و�إح�ص���اءات دقيق���ة وب�صور تفاعلية يومي���ة ،ت�ضم امل�شارك�ي�ن يف مكونات العملي���ة التعليمية (معلم،
متعلم ،ويل �أمر � ،إدارة  ،باحثني .)...
 .8.2.4.3م�شروع ت�أ�صيل القيم الرتبوية

الهدف من امل�شروع هو �أن يكون لدى املتعلم جمموعة من القيم الرتبوية واملعارف واملهارات .ومن �أجل ذلك ّمت
ا�ستحداث مقررات ومناهج مطورة ت�ساير التطوير يف فل�سفة التعليم .ومن �أهدافه:
1 - 1مهارات احلياة ،حقوق الإن�سان والد�ستور ،واالختيار احلر.
2 - 2تطوير املعايري واملواد التعليمية للمناهج الدرا�سية وفق معايري اجلودة يف �صناعة املنهج.
3 - 3ت�أ�صي���ل العقي���دة الإ�سالمية من خ�ل�ال الأهداف الرتبوية جلمي���ع املناهج الدرا�سي���ة وت�أكيدها على املحتوى
والأن�شطة التعليمية.
4 - 4املحافظة على الهوية الثقافية الكويتية وحقوقها الأ�سا�سية.
5 - 5الت�أكي���د عل���ى الرتبي���ة القيمية من خ�ل�ال الرتكيز على قي���م احلوار وحق���وق الإن�سان واحرتام ال���ر�أي الآخر
والدميوقراطي���ة ،واح�ت�رام احلريات و�سي���ادة القانون ،والتوا�ص���ل مع الآخرين يف جمي���ع املناهج الدرا�سية،
وتطبيقها عمليـًّا يف الأن�شطة التعليمية.
6 - 6تعزي���ز روح املواطن���ة والوحدة الوطنية ،وارتباطه���ا بالتوازن بني احلقوق والواجبات م���ع االحتفاظ بالتوازن
الفك���ري ،واالبتع���اد عن التط���رف والعن���ف ،واتخاذ الو�سطي���ة واالعتدال نهج��� ًا ح�ضاريـًّ���ا يف جميع املناهج
الدرا�سية وبخا�صة املواد االجتماعية والرتبية الوطنية ومهارات احلياة.
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7 - 7االهتمام بالنمو ال�شامل املتكامل للمتعلم من خالل مراعاة املنهج للجانب املعريف والنف�س حركي والوجداين
يف �صياغة الأهداف الرتبوية للمناهج ب�صورة حتقق التوازن يف هذه اجلوانب.
�8 - 8إك�ساب الطالب مهارات التعلم الذاتي وغر�س حب املعرفة وحت�صيلها يف ع�صر االنفجار املعريف.
9 - 9متركز املمار�سات التعليمية حول فردية املواقف التعليمية.
10 -10زيادة درجة احلرية املمنوحة للطالب يف مواقف التعلم مع زيادة اخليارات والبدائل املتاحة �أمامهم.
11 -11التعام���ل الإيجاب���ي مع التح���دي التكنولوجي من خ�ل�ال الت�أكيد عل���ى ا�ستخدام املناهج مل�ص���ادر التعلم
املختلفة ،وا�ستحداث املناهج الإلكرتونية لت�شجيع الطالب واملعلمني على التعلم الذاتي.
12 -12تطبي���ق املفاهي���م الرتبوية اجلديدة مثل :التعلم املفرد ،التعلم مب�ساع���دة الكمبيوتر ،تكنولوجيا الو�سائل
املتعددة ،ومراكز م�صا در التعلم ،واملكتبة االلكرتونية.
13 -13ارتباط املادة العلمية بالتطور التكنولوجي يف �صحبة تفاعلية من ال�صف الأول االبتدائي �إلى نهاية مرحلة
التعليم العام.
14 -14تنويع وحتديث ا�سرتاتيجيات التعليم والأن�شطة التعليمية املرتبطة بها.
15 -15حتديث �أ�ساليب التقومي وتنويع �أدوات تقومي الطالب لقيا�س مدى التح�صيل الدرا�سي.
16 -16اال�ستعانة ببيوت اخلربة العاملية لتطوير املناهج الدرا�سية وطباعة وتوريد املواد التعليمية.
 .9.2.4.3م�شروع الرتبية على حقوق الإن�سان

�إن اله���دف العام للم�شروع ه���و دمج مفاهيم الدميوقراطي���ة والد�ستور وحقوق الإن�سان باملناه���ج� ،أما �أهدافه
التف�صيلي���ة فهي زيادة وعي املتعلم ب�أهمية الدميوقراطية والد�ست���ور وحقوق الإن�سان ،و�إملامه باملعارف واملعلومات
املتعلقة بالد�ستور وحقوق الإن�سان ،وكذلك �إعداده للممار�سات احلياتية ،وت�سعى كذلك �إلى تعزيز القيم الإن�سانية
املتعلق���ة بالدميوقراطي���ة والد�ستور وحقوق الإن�سان ،وتكوي���ن االجتاهات الإيجابية نح���و الدميوقراطية والد�ستور
وحقوق الإن�سان ،وتنمية والء وانتماء املتعلم لوطنه وتنمية مهارة التفكري الناجع.
ومن �أبرز خمرجات امل�شروع تخ�صي�ص مقرر دار�سي لل�صف الثاين ع�شر الثانوي على الدميوقراطية والد�ستور
وحق���وق الإن�س���ان ،ودعم خط���ة اجلامعة العربي���ة للرتبية على حقوق الإن�س���ان بطباعة الدلي���ل االر�شادي اخلا�ص
باخلطة ،كما �أنه �ساعد على ن�شر كتيب عن جتربة دولة الكويت يف جمال الرتبية على حقوق الفرد ،ودمج مفاهيم
حقوق الإن�سان يف جميع املناهج الدين.
وق���د ا�ستفاد امل�شروع من عدة عوامل داعمة ،م���ن �أبرزها امل�ساندة ال�سيا�سية والإرادة لتحقيق �أهداف امل�شروع
واخلطة الرتبوية التنموية للحكومة.
لق���د �أبرز امل�شروع �ضرورة مواكب���ة املناهج الدرا�س ّية ملقت�ضيات الع�صر ،و�أهمي���ة العمل كفريق ،وكذا التن�سيق
مع جميع القطاعات والباحثني واملعلمني من ذوي ال�صلة� ،إ�ضافة لال�ستفادة من تو�صيات اجلامعة ومكتب الرتبية
العربي لدويل اخلليج.
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 .5.3الـمملكـــــة العــــربيــة ال�ســعوديــة
 .1.5.3ح�صر امل�شاريع

�شملت م�شاريع اململكة العربية ال�سعودية ( )23جما ًال وتوزعت ح�سب م�صدرها �إلى:
•( )10م�شاريع وردت يف التقرير حول نه�ضة التعليم بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
•( )4م�شاريع تدخل �ضمن التجارب املعرو�ضة يف االجتماع الت�شاوري.
•( )9م�شاريع مو�ضوع البحث بو�ساطة ا�ستمارة.
جدول رقم( :)47توزيع امل�شاريع ح�سب م�صدر ا�ستقائها باململكة العربية ال�سعودية
امل�صدر

املحور/املجال

عنوان امل�شروع

جودة التعليم /نظم التعليم.

م�شروع امللك عبد اهلل لتطوير التعليم.

جودة التعليم /مناهج التعليم.

امل�شروع ال�شامل لتطوير املناهج.

جودة التعليم /مناهج التعليم العام.

تدري�س اللغة الإجنليزية يف املرحلة االبتدائية.

جودة التعليم /متهني التعليم.

اختيارات املعايري املهنية للرتبويني.

التقرير امل�����ش�ترك حول
ن��ه�����ض��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ب���دول جودة التعليم /مناهج التعليم العام.
جمل�س التعاون اخلليجي .جودة التعليم /التقنية والتعليم.

املختربات املحو�سبة.

جودة التعليم /مناهج التعليم العام.

تطوير مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

جودة التعليم /نظم التعليم.

رعاية املوهبة والإبداع.

جودة التعليم /متهني التعليم.

تدريب املعلمني واملعلمات �أثناء اخلدمة.

جودة التعليم /نظم التعليم.

العناية بدوي االحتياجات اخلا�صة.

التج���ارب املعرو�ض���ة يف جودة التعليم /مناهج التعليم.
االجتماع�ي�ن الت�شاوري�ي�ن جودة التعليم /التقنية والتعليم.
الراب���ع واخلام����س لوزراء
جودة التعليم /مناهج التعليم العام.
الرتبية والتعليم.
جودة التعليم /التقنية والتعليم.
ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث بو�ساطة
ا�ستمارة ح��ول التجارب احلكامة /التقنية والتعليم.
الناجحة.
جودة التعليم /مناهج التعليم العام.

184

جتربة التعليم الثانوي املرن.

التعليم الثانوي نظام املقررات.
منظومة التعليم الإلكرتوين.
• تطوير التعليم العام :املناهج منوذجا.
•تطوير التعليم العام� :إجنازات وتطلعات.
•م�شروع الربط ال�شبكي واالت�صال.
•م�����ش��روع ت�صميم عمليات ودل��ي��ل خ��دم��ات امل��رك��ز الوطني
للمعلومات الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم.
•م�شاريع ت�أمني وتركيب معامل احلا�سب ومعامل م�صادر التعلم.
•م�شروع �إجناز.
•م�شروع �إدارة املوارد الإدارية واملالية فار�س.
•م�شروع نور (الإدارة الرتبوية).
•م�شروع اع��داد وبناء منهجية تطوير الربامج للتطبيقات
و�إدارات تقنية املعلومات.
•م�شروع االوملبياد الوطني للإبداع العلمي 2013م.
•م�شروع التعلم الن�شط.

 .2.5.3عــر�ض التجــــارب الــنــــاجحــــة
 .1.2.5.3م�شروع الربط ال�شبكي واالت�صال

�إن اله���دف الع���ام للم�شروع ه���و التو�س���ع يف امل�شاركة املجتمعي���ة بالتعليم ،وترم���ي �أهدافه اخلا�ص���ة �إلى ربط
مواق���ع ال���وزارة و�إدارات العموم و�إدارات الرتبية والتعلي���م ب�شبكة افرتا�ضية وا�سعة ،وحت�س�ي�ن خدمة الإنرتنت يف
املكاتب واملدار�س التابعة للوزارة ،كما ت�سعى �إلى ربط املدار�س النائية والتي ال ي�صلها الإنرتنت عن طريق الأقمار
ال�صناعية ،وتطوير و�سائل الربط احلالية للمدار�س بتقنيات و�سرعات ف�ضلى وفق املتاح.
تتمث���ل خمرج���ات امل�شروع و�إجنازاته يف بناء وت�شغي���ل و�إدارة �شبكة االت�ص���االت االفرتا�ضية التي تربط جميع
مواق���ع الوزارة ب�شكل مرحلي وتدريجي ،و�إتاحة الو�صول �إلى �شبكة الإنرتنت ملكاتب ومدار�س الوزارة ب�شكل مبا�شر
�أو م���ن خ�ل�ال ال�شبكة� ،إ�ضافة �إل���ى متكني الوزارة من ت�شغي���ل �أنظمتها اال�سرتاتيجية بكف���اءة وجودة ،ورفع معدل
الفائدة املتوقعة ،وتهيئة البنية التقنية املنا�سبة لتطوير بيئة التعليم مبا يتفق مع توجهات الوزارة.
ومن �أهم نتائجه كذلك ا�ستكمال ربط ( )714موقع ًا ،وتغطية �أكرث من ( )10مواقع من �إدارات التعليم باخلدمة،
وتزوي���د �أكرث م���ن ( )2800مدر�سة نائية بخدمة الإنرتنت عن طريق الأقم���ار ال�صناعية ،و�أكرث من ( )937مدر�سة
بخدمة الربط املبا�شر بالإنرتنت ،وتزويد (� )20إدارة تربية وتعليم باخلدمة نف�سها ،ولكن ب�سعات عالية.
 .2.2.5.3م�شروع ت�صميم عمليات ودليل خدمات املركز الوطني للمعلومات الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم

�إن اله���دف العام الذي يرمي �إليه هذا امل�ش���روع يف خطة التنمية هو و�ضع �أ�س�س حكامة تقنية املعلومات ،ودليل
مف�صل للعمليات واخلدمات التقنية باملركز الوطني للمعلومات الرتبوية يف وزارة الرتبية الوطنية .ويهدف امل�شروع
�إل���ى ت�صميم وتنفيذ املجموعة الكاملة لآليات عمل املركز الوطني للمعلومات الرتبوية ،بنا ًء على �أف�ضل املمار�سات
العاملي���ة ،من خ�ل�ال ت�صميم عمليات املركز الوطني للمعلومات الرتبوية ودلي���ل خدمات املركز الوطني للمعلومات
الرتبوية والن�شر والتدريب.
وتتجلى خمرجات امل�شروع و�إجنازاته يف ت�صميم وتنفيذ املجموعة الكاملة لآليات عمل املركز الوطني ،وتطوير
دليل �شامل خلدمات وعمليات املركز الوطني.
 .3.2.5.3م�شاريع ت�أمني وتركيب معامل احلا�سب ومعامل م�صادر التعلم

�إن اله���دف العام الذي ينتمي له امل�شروع يف خطة التنمية يهتم بتطوير البيئة التعليمية لتلبية املتطلبات الكمية
والنوعي���ة للمرحلة املقبلة .ويهدف امل�شروع �إلى متكني املدار�س من ا�ستخدام احلا�سب الآيل واملعلوماتية ،وتوظيف
تقنياتهم���ا يف تعزي���ز العملي���ة الرتبوي���ة والتعليمية ،من خ�ل�ال التطبيق العمل���ي لعلوم احلا�س���ب الآيل وتطبيقاته
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املرتبطة مبناهج احلا�سب الآيل يف املرحلتني املتو�سطة (الإعدادية) والثانوية ،والتعليم با�ستخدام احلا�سب الآيل
من خالل توظيفه كو�سيلة للتعلم التفاعلي والذاتي .وي�سعى كذلك �إلى احل�صول على املعلومات من م�صادر خمتلفة
با�ستخ���دام احلا�س���ب الآيل ،وتقدمي الدع���م الفني و�صيانة الأجه���زة جلميع املعامل التي يت���م ت�أمينها يف م�شاريع
املعامل ،وتدريب املعلمني واملعلمات وم�شريف تقنية املعلومات يف امليدان على �آخر الإ�صدارات من الربامج املعتمدة
يف مناهج احلا�سب الدرا�سية و�صيانة الأجهزة والربامج.
وتتجل���ى خمرجات امل�شروع و�إجنازات���ه يف معامل احلا�سب الآيل املزودة ب�شبكة وجتهي���زات تقنية و�أثاث تقني
(�سن���ة  :2013املعامل ( ،)6763اجلاهزية ( ،)102077ال�سريف���رات ( ،))6763ومعلمني ومعلمات مدربني على
الربام���ج امل�ؤمنة يف معامل احلا�سب الآيل «امل�ستفيدون �سنة  :2013عدد الإدارات ( ،)45عدد املدار�س (،)6763
عدد املعلمني واملعلمات ( ،)6763عدد امل�شرفني وامل�شرفات على املعامل ( »)135وكذا خدمات الدعم الفني ملعمل
احلا�سب الآيل.
 .4.2.5.3م�شروع �إجناز

تتجل���ى �أهداف امل�ش���روع يف �أمتتة �شاملة لإدارة الوثائق وامل�ستندات الر�سمي���ة ،وتنظيم حركة هذه الوثائق بني
ال���وكاالت والإدارات ،و�إن�ش���اء بيئ���ة متكاملة و�آمن���ة حلفظ و�أر�شفة وثائ���ق الوزارة .وبناء نظ���ام للتعاميم وحفظها
و�سهول���ة ا�سرتجاعها ،كما ت�سعى �إلى ت�سهيل عملية البحث على الوثائ���ق وامل�ستندات وفق ًا لل�صالحيات و�إجراءات
احلكامة املتبعة ،والتكامل يف حفظ الوثائق مع حلول امل�شاريع اال�سرتاتيجية يف الوزارة (مثل :نظام فار�س ونور)،
وحت�س�ي�ن كفاءة العمل من خالل تقليل الوقت الالزم يف انتقال املعامالت ،وحت�سني تتبع الوثائق الر�سمية ،و�إجناز
امله���ام واملعام�ل�ات يف �أي وقت من �أي مكان من خالل الأجه���زة اللوحية والهواتف الذكي���ة ،و�إدارة �أعمال اللجان
وقراراتها ومتابعة مهماتها.
وم���ن �أه���م خمرجات امل�ش���روع واجنازات���ه� :أمتت���ة الأعم���ال املكتبي���ة يف الإدارة العامة ،ومتابع���ة املعامالت
واملرا�س�ل�ات الواردة وال�صادرة ،والتحكم يف تدفق املعامالت ،وتوحي���د تقنية املحتوى الإلكرتوين امل�ستخدمة على
م�ستوى الوزارة و�إدارات التعليم ،لإيجاد بيئة معلومات �أكرث فعالية ،كما �أنها تتعلق ب�إدارة �أر�شفة الوثائق واملحتوى
الإلك�ت�روين جلميع قطاع���ات الوزارة ،والبدء يف �إن�شاء ادارة ال�سجالت ح�سب �أف�ضل املعايري ،وكذلك �إدارة �أعمال
االجتماعات واللجان وقراراتها ،ومتابعة مهماتها وحفظها و�إدارة املواعيد وقائمة االت�صال.
 .5.2.5.3م�شروع �إدارة املوارد الإدارية واملالية (فار�س)

يهدف امل�شروع �إلى تطوير البيئة التعليمية لتلبية املتطلبات الكمية والنوعية للمرحلة املقبلة ،وا�ستخدام �أحدث
ما و�صلت �إليه التقنية ،لتوفري حل متكامل و�شامل لإدارة موارد وزارة الرتبية والتعليم ،ورفع كفاءة وفعالية ال�ش�ؤون
الإداري���ة واملالية يف الوزارة ويف �إدارات الرتبية والتعلي���م ،وحت�سني دقة وجودة البيانات و�سالمتها املتعلقة باملوارد
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املالي���ة والب�شرية ،و�ضم���ان اخل�صو�صية والأمان لهذه البيانات ،وت�سعى كذلك �أهدافه �إلى دعم عملية �صنع القرار
يف وزارة الرتبي���ة والتعليم م���ن خالل �إيجاد بيئة معلومات موحدة ،ومتكاملة ،و�آمن���ة ومتاحة ،تدعم اتخاذ القرار
املنا�سب ،وحت�سني الكفاءة من خالل ميكنة الأعمال املت�صلة مبهام تخطيط املوارد و�إدارة العمليات يف الوزارة ،مع
توفري معلومات دقيقة عن املوظفني ،والتي ت�سمح بقيا�س ومتابعة �أف�ضل لأداء املوظفني و�إحالل التكامل بني قواعد
البيانات املتعددة واملعزولة يف جميع املناطق يف قاعدة بيانات مركزية واحدة توفر اخلدمات الإلكرتونية على مدار
ال�ساع���ة ،ومن �أي مكان ،لكل املعلمني واملعلمات واملوظفني واملوظفات ،وتوفر املعلومات وتتيحها للأفراد والإدارات
مب���ا يحقق اال�ستف���ادة املثلى ،ويحافظ على ال�سرية واخل�صو�صية ،وكذلك حتقيق اجلودة الإدارية ال�شاملة لأجهزة
الوزارة و�إدارات التعليم ،والرقي مب�ستوى كفاءة وفعالية �إجراءات العمل.
وتتجلى خمرجات امل�شروع و�إجنازاته يف توريد وتركيب وت�شغيل كافة التجهيزات الالزمة لتجهيز البنية التحتية
للأنظمة املطبقة يف املوقع الرئي�س ،و�إعداد وتهيئة نظام ا�ستعادة البيانات عند الكوارث يف موقع احتياط ،وتوريد
وتركي���ب وت�شغيل كافة الرتاخي�ص الالزمة للم�شروع ،وكذلك توظيف وتهيئة وتنفيذ احللول ال�شاملة وبيئة التكامل
الو�سيطة التي ميكن من خاللها ربط احلل املقدم مع �أية �أنظمة م�ستقبلية ،والقيام بكافة الأعمال الالزمة لتنفيذ
وتطبيق وت�شغيل الأنظمة.
 .6.2.5.3م�شروع نظام الإدارة الرتبوية (نور)

ته���دف وزارة الرتبية والتعليم من تنفيذ م�ش���روع نظام الإدارة الرتبوية (نور) �إلى زيادة فعالية التعليم جلميع
مدار����س التعليم العام وريا�ض الأطفال ،با�ستخ���دام موارد التعليم احلكومية ب�شكل فعال ،وتوفري معلومات دقيقة،
والتخل����ص م���ن تكرار البيانات ،وتقدمي خدم���ات �إلكرتونية للم�ستفيدين على مدار ال�ساع���ة ،وتوفري تغذية راجعة
خا�ص���ة بالبيان���ات املتعلقة بالطالب يف الوقت املنا�سب وبح�سب احلاجة ،كم���ا ت�سعى �إلى توفري �سري بيانات موثوق
بها بني الوزارة والإدارات التعليمية ،مما يقلل من احلاجة لإدخال البيانات يف الوزارة ،وحت�سني قدرة الوزارة على
ت�صميم وتخطيط وت�شكيل وتطبيق ال�سيا�سات الإدارية والتعليمية املنا�سبة ،ودعم �آلية اتخاذ القرار ،وكذلك متكني
امل�ستخدمني �أ�صحاب العالقة من الو�صول الآين �إلى املعلومات الإدارية التعليمية.
�إن �أب���رز اخلدم���ات الت���ي يوفرها امل�ش���روع تهم جميع مكون���ات منظومة الرتبي���ة والتكوين (املق���ررات ،نظام
اختب���ارات املرحل���ة الثانوية واملتو�سط���ة (الإعدادية) ،القبول وحركي���ة الطالب ،ح�ضور وغي���اب الطالب واملعلم،
الإ�شراف الرتبوي� ،إر�شاد الطالب ،ريا�ض الأطفال ،تعليم الكبار ،التخطيط املدر�سي واملباين.).....
وميك���ن تلخي����ص منجزات امل�شروع مبراحل الإجن���از وكما ي�أتي :املرحلة الأولى «البني���ة الأ�سا�سية» (.)٪100
فيم���ا يخ�ص املرحلة الثاني���ة «االختبارات والقب���ول» ( ،)٪100وبخ�صو�ص املرحلة الثالث ـ ـ ـ���ة «االنت�شار» (،)٪99
و ( )٪90فيم���ا يتعل���ق باملرحلة الرابعة «الأنظمة الإجرائي���ة» ،و ( )٪73بالن�سبة للمرحلة اخلام�سة و( )٪48فيما
يخ�ص املرحلة ال�ساد�سة.
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 .7.2.5.3م�شروع �إعداد وبناء منهجية تطوير الربامج للتطبيقات و�إدارات تقنية املعلومات

يه���دف امل�شروع �إلى و�ضع منهجية موحدة بحيث تنظ���م دورة حياة الربجميات جلميع التطبيقات على م�ستوى
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م ،وتفعي���ل وحتفي���ز �إدارات تقنية املعلومات باال�ستف���ادة من القدرات واخل�ب�رات املكت�سبة
بامل�شاركة بدورة حياة �إعداد الربجميات.
وت�أت���ي �أهمي���ة امل�شروع يف �أنه يق���وم بو�ضع منهجي���ة قيا�سية لدورة حي���اة تطوير الربجميات الت���ي تعتمد على
املقايي�س العاملية ،وتعمل على ت�سريع العمل وتوفري اجلهد والوقت والتكلفة ،وبناء برجميات ذات جودة عالية.
وتتمث���ل خمرجات امل�شروع و�إجنازات���ه يف الوظائف املعرفية ببناء منهجية �إع���داد وتطوير الربامج على �أ�س�س
فني���ة واقعية مطبقة ،ونظام لأمتت���ة املنهجية (للتطبيقات/املناطق) ،مع تطوير الإج���راء وتطبيق وتنفيذ منهجية
تطوي���ر الربامج بالت���درج ،و�إدارة االت�ص���ال (التوا�صل واالت�صال الداخل���ي ،التوا�صل واالت�ص���ال للمركز الوطني
والتوا�ص���ل واالت�صال للمناطق) ،وكذلك قيا�س النتائج والتحقق منه���ا (مراجعة/التحقق/قيا�س النجاح) والبدء
ب�أن�شطة التهيئة والتخطيط بن�سبة �إجناز ( )٪3علما ب�أنّ هذه الن�سبة كانت يف بداية امل�شروع.
 .8.2.5.3م�شروع االوملبياد الوطني للإبداع العلمي 2013

يهدف امل�شروع �إلى توفري البيئة التناف�سية ،واكت�شاف املواهب وامللكات العلمية لدى الطالب وتطوير مواهبهم.
وكان���ت خمرجات امل�شروع و�إجنازاته ت�شمل عرو�ض ًا مل�شاريع بحوث علمية وابتكارات ،ا�ستفاد منهم ()70000
طالب وطالبة.
 .9.2.5.3م�شروع التع ّلم الن�شط

اله���دف الع���ام هو تطوير املمار�س���ات التدري�سية لتتوافق مع تطبيقات التعلم الن�ش���ط ،وذلك من خالل حتكيم
تطبيقات تدري�سية ميدانية وفق متطلبات التعلم الن�شط وبناء النموذج والدليل التطبيقي للتعلم الن�شط و�إ�صدارهما
وكذا بناء حقيبة تدريبية للتعلم الن�شط و�إ�صدارها وتطبيقات ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط ملواد الرتبية االجتماعية
والوطنية.
تتجل���ى خمرج���ات امل�شروع يف امل�شاركة يف تطوي���ر ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط والرتكي���ز على تطوير مهارات
الطالب واالرتقاء باملمار�سات الإ�شرافية مل�شريف امليدان وفق ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط.
يتعلق �إجنازه هذا العام ب�إعداد احلقائب التدريبية للتع ّلم الن�شط ،وتطبيق بع�ض ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط
داخل ال�صفوف مب�شاركة م�شريف العموم وم�شريف امليدان واملعلمني.
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� .6.3ســـلطنـــة عمــــــان
 .1.6.3ح�صر امل�شاريع �أو الربامج

تتوزع امل�شاريع ،وعددها ( ،)19ح�سب امل�صادر على النحو الآتي:
•( )7م�شاريع مت اختيارها من التقرير حول نه�ضة التعليم.
•( )4م�شاريع كانت مو�ضوع عرو�ض.
•( )8م�شاريع م�شتقة من البحث بو�ساطة ا�ستمارة حول امل�شاريع والتجارب الناجحة املوجهة �إلى دول اخلليج
العربي من طرف مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
جدول رقم( :)48توزيع امل�شاريع ح�سب م�صدر ا�ستقائها ب�سلطنة ُعمان
امل�صدر

املحور /املجال
نظم التعليم

التقرير امل�شرتك ح��ول نه�ضة
التقنية والتعليم
التعليم ب���دول جمل�س التعاون
ال�شراكة املجتمعية
اخلليجي.
مناهج التعليم العام
التقنية والتعليم
نظم التعليم
نظم التعليم
ال�����ت�����ج�����ارب امل����ع����رو�����ض����ة يف
التقنية والتعليم
االجتماعني الت�شاوريني الرابع
واخل���ام�������س ل�������وزراء ال�ترب��ي��ة مناهج التعليم العام
والتعليم.
التقنية والتعليم
متهني التعليم
مناهج التعليم العام
نتائج البحث بو�ساطة ا�ستمارة ال�شراكة املجتمعية
متهني التعليم
حول التجارب الناجحة.
ال�شراكة املجتمعية
مناهج التعليم العام
التقنية والتعليم
نظم التعليم

عنوان امل�شروع

 تطوير الأداء املدر�سي. م�شروع بنك الأن�شطة. تدري�س مواد العلوم با�ستخدام املج�سدات الإلكرتونية. املركز الوطني للتوجيه املهني. م�شروع املنهج التكاملي. م�شروع البوابة التعليمية. رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة. تطوير الأداء املدر�سي. الأنظمة والتطبيقات الإلكرتونية اخلادمة للنظام التعليمي. برنامج التنمية املعرفية للطالب والطالبات يف م��واد العلوموالريا�ضيات ومفاهيم اجلغرافية البيئة.
 الت�صحيح الإلكرتوين المتحان �شهادة دبلوم التعليم العام. م�شروع الأك��ادمي��ي للمعلمني ذوي اخل�ب�رة بالتعاون جامعةال�سلطان قابو�س.
 م�شروع تنمية املعرفية مل��واد العلوم والريا�ضيات ومفاهيماجلغرافيا البيئة للطالب والطالبات.
 م�شروع العائد من اال�ستثمار (.)ROI م�شروع برنامج اختبار معارف املعلمني. م�شروع برنامج التوا�صل بني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع املحلي. م�شروع «تدري�س املتعلمني ال�صغار». م�شروع توظيف املدونة الإلكرتونية ملواد العلوم. م�شروع فريق الأمن وال�سالمة.189

 .2.6.3عر�ض الق�ص�ص الناجحة
 .1.2.6.3امل�شروع الأكادميي للمعلمني ذوي اخلربة بالتعاون جامعة ال�سلطان قابو�س

�إن الهدف العام للم�شروع هو حتفيز وتنمية املعلمني من �أجل االرتقاء بهم نحو الأف�ضل ،ورفع كفاءة �أدائهم يف
العملي���ة الرتبوية التعليمية ،وذلك بتحقيق الأهداف التف�صيلية من خالل تنمية اجلانب الأكادميي له�ؤالء املعلمني
م���ن ذوي اخلربة ،وتزويده���م باملعلومات وامل�ستجدات والأ�ساليب الرتبوية للعملي���ة التعليمية ،بالإ�ضافة �إلى تنمية
مهارات املعلمني التخ�ص�صية يف احلقول الرتبوية ،و�إك�سابهم املهارات الالزمة يف التطبيقات الفنية والعملية.
لقد مكن امل�شروع من تغطية االحتياجات الأكادميية للمعلمني امل�شاركني يف الربنامج من ذوي اخلربة يف خمتلف
التخ�ص�ص���ات وم���ن كافة املحافظات ،حيث ا�ستهدف ع���ام  2012عدد ( )200معلم ومعلم���ة لأربعة تخ�ص�صات،
ويف مطل���ع ع���ام � 2013شارك فيه ( )600معلم ومعلمة ،ويف يناي���ر  2014ا�ستهدف ( )1040م�شارك ًا بواقع ()18
تخ�ص�ص ًا ،ويف يونيو  2014ا�ستهدف ( )530م�شارك ًا بواقع ( )16تخ�ص�ص ًا تربوي ًا.
وق���د ارتكزت العوامل الداعمة لنجاح امل�شروع على �إ�شراك معظم التخ�ص�صات الرتبوية والتطبيقات العملية،
والزي���ارات العلمية مع ا�ستثمار مرافق اجلامع���ة ،ب�إ�شراك الفعاليات امل�ساعدة امل�صاحب���ة للربنامج ،والعمل على
تنوي���ع �أ�ساليب التدريب عن طريق االحتكاك املبا�شر مع الأ�سات���ذة الأكادمييني بو�ساطة �إدماج املعلمني يف الو�سط
اجلامعي.
الدرو����س امل�ستفادة :لقد مت �إث���راء املادة العلمية التخ�ص�صية للمواد الدرا�سي���ة عن طريق تبادل اخلربات بني
املعلمني من ذوي اخلربة ،الأمر الذي �ساعد املعلمني على اكت�ساب املهارات الالزمة يف التطبيقات الفنية والعملية،
وعزز دور امل�ؤ�س�سات اجلامعية يف �إثراء التخ�ص�صات املختلفة.
 .2.2.6.3م�شروع التنمية املعرفية ملواد العلوم والريا�ضيات ومفاهيم اجلغرافيا البيئية للطالب والطالبات

يرم���ي اله���دف العام للم�شروع �إلى تطوير تعليم وتعل���م مواد العلوم والريا�ضيات ومفاهي���م اجلغرافيا البيئية.
�أم���ا �أهداف���ه التف�صيلية فتتلخ�ص يف حتفيز الطالب و�إثارة دافعيتهم لدرا�سة م���واد العلوم والريا�ضيات ومفاهيم
اجلغرافيا البيئة ،ورفع م�ستويات التح�صيل لديهم يف هذه املواد ،مع ت�شجيعهم على البحث واال�ستق�صاء والتفكري
العلم���ي املنظ���م وتنمية ملكات االبتكار لديهم ،والعمل على تفعيل اجلان���ب التطبيقي العملي يف درا�سة مواد العلوم
والريا�ضي���ات ومفاهي���م اجلغرافيا البيئية ،وتطبيق امله���ارات املعرفية التي يتعلمونه���ا يف حياتهم ،كما تهدف �إلى
اكت�ش���اف الطالب املجدي���ن واملوهوبني ،وت�شجيعه���م وتطوير مهاراته���م ،ق�صد تهيئتهم للم�شارك���ة يف امل�سابقات
والدرا�سات الإقليمية والدولية يف مواد الريا�ضيات والعلوم .بالإ�ضافة �إلى توجيه املعلمني واملعلمات لتطوير �أدائهم
لتجدي���د �أ�ساليب تعاملهم وتطويره���ا لت�ساير م�ستويات متعددة يف ال�صف الواحد ،واحل���ث على متابعة التطورات
واالخرتاعات يف جماالت العلوم والريا�ضيات واجلغرافيا البيئية ،مع ت�شجيع املعلمني واملعلمات وامل�شرفني الرتبويني
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على تنفيذ برامج تدريبية مركزية وال مركزية متنوعة ،وبخا�صة فيما يتعلق مبهارات �إعداد �أ�سئلة القدرات العقلية
العلي���ا ،ومعايري حتقيق املخرج���ات التعليمية بالأ�ساليب الرتبوية احلديثة ،م���ن دون �إغفال جانب التحفيز و�إذكاء
روح املناف�سة ال�شريفة.
�إن خمرج���ات امل�شروع تتمحور ح���ول بناء الأن�شطة العالجية الإثرائية ،واالهتمام بالطالب املجدين وال�ضعاف
على م�ستوى التح�صيل ،وامل�شاركة يف املحافل الدولية بابتكارات وم�شاريع متميزة.
وق���د ارتكزت العوامل الداعمة للنجاح حول م�ساندة الإدارة العليا يف تذليل ال�صعاب ،لتطبيق �أدوات الربنامج
وتعزيز الطالب واملعلمني واملدار�س ،واملحافظات التعليمية على التعزيز املادي واملعنوي.
وم���ن �أهم الدرو�س امل�ستف���ادة اكت�ساب املعلمني ملهارة �صياغة �أ�سئلة الق���درات العليا ،من خالل اال�ستفادة من
�أ�سئل���ة االختب���ارات التحريرية للربنامج وامل�سابق���ات ال�شفهية ،ال�شيء ال���ذي ولد بينهم وعي��� ًا ب�أهمية االبتكارات
العلمية ،وذلك من خالل التطور الوا�ضح يف االبتكارات العلمية التي تتم امل�شاركة بها يف معر�ض امل�شاريع الطالبية.
 .3.2.6.3م�شروع العائد من اال�ستثمار ()IOR

اله���دف العام للم�شروع هو معرف���ة �آثار الربامج التدريبية يف حت�سني الأداء وجودة العملية الرتبوية ،وذلك من
خ�ل�ال حتقيق �أهداف���ه اخلا�صة الرامية �إلى تعرف �آثار الربامج التدريبية يف حت�س�ي�ن �أداء املوظفني وجودة العمل
بالوزارة ،ومدى انعكا�سها على م�ستوى حت�صيل الطالب ،ومدى ا�ستفادة املتدربني من تلك امل�شاريع ،ال�شيء الذي
يربز ما �صرف عليها من مبالغ.
وقد تركزت خمرجات امل�شروع حول توفري درا�سات تقومي ّية لبع�ض الربامج التدريبية.
كما �إنّ للربامج التدريبية التي تنفذها وزارة الرتبية والتعليم نتائج �إيجابية كثرية مل يتم تعرفها �إال بعد تنفيذ
منهجية العائد من اال�ستثمار.
 .4.2.6.3م�شروع برنامج اختبار معارف املعلمني

يرم���ي الهدف الع���ام للم�شروع �إلى رفع كف���اءة املعلمني وتطوير معارفه���م ،وتتمحور �أهداف���ه التف�صيلية حول
وتطوي���ر املعارف الرئي�سية التي يحتاجها املعل���م لتدري�س اللغة الإجنليزية ،واحل�صول على �شهادة تدري�س معتمدة
عامليـًّا من جامعة كامربدج ،ال�شيء الذي ي�ؤدي �إلى رفع كفاءة املعلمني ،و�إك�سابهم الثقة بالنف�س ،ومعاجلة الفجوة
الكب�ي�رة يف م�ستويات املعرفة املهنية ملجموعة م���ن املعلمني ،وتوفري فر�ص تنمية مهنية م�ستمرة لهم ،وذلك بف�ضل
التعاون الرتبوي بني املجل�س الثقايف الربيطاين ووزارة الرتبية والتعليم يف جمال تطوير التعليم.
ومن �أهم خمرجات امل�شروع ح�صول املعلمني على �شهادة تدري�س معتمدة عامليـًّا من جامعة كامربيدج (�شهادة
م�ؤهلة يف التدري�س) ،ورفع كفاءة املعلمني وتطوير معارفهم املهنية.
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ويت���م دعم امل�ش���روع من خالل تفاع���ل امل�شاركني و�إث���ارة دافعتيهم للتعل���م واال�ستفادة م���ن الربنامج ،وكذلك
الدع���م امل�ستمر للم�شارك�ي�ن من قبل فريق تدريب اللغة الإجنليزية مبركز التدري���ب الرئي�س وم�شريف الربنامج يف
املحافظات التعليمية.
وتتلخ����ص الدرو�س امل�ستفادة يف اكت�ساب منهجيات وطرق خمتلف���ة للتدري�س ،بالإ�ضافة �إلى اكت�ساب مهارات،
لغوي���ة وا�ستخدام املوارد الدرا�سية ومواد التدري�س والعنا�صر الرئي�سية لتخطيط الدرو�س ،و�أ�ساليب وطرق الإدارة
ال�صفية لتلبية االحتياجات املختلفة.
 .5.2.6.3م�شروع برنامج التوا�صل بني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع املحلي

يرم���ي اله���دف العام من امل�شروع �إلى بناء �شراك���ة فعالة بني املدر�سة والأ�سرة واملجتم���ع املحلي� ،أ ّما الأهداف
التف�صيلي���ة فت�سع���ى �إلى ن�شر ثقاف���ة التوا�صل بني املجتم���ع املدر�سي واملحل���ي ،واال�ستفادة م���ن الإمكانات املتاحة
(الب�شري���ة واملادي���ة) بالقطاعني العام واخلا����ص ،خلدمة العملي���ة التعليمية ق�صد االرتق���اء بامل�ستوى التح�صيلي
للطالب ،من خالل التن�سيق بني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع ،ومتكني مديري املدار�س من بع�ض املهارات والكفايات
التي ت�ساعدهم على حتقيق �آليات و�أهداف التوا�صل الف ّعال.
وم���ن �أه���م خمرجات ونتائج امل�شروع تدريب عدد ( )1001مدير مدر�سة على مهارات الربنامج يف املحافظات
التعليمي���ة ،وتنفيذ عدد من امل�شاري���ع الإن�شائية يف البنية التحتية لبع�ض املدار����س املطبقة للربنامج ،وكذلك ن�شر
ثقاف���ة برنام���ج التوا�ص���ل الإيجابية �إل���ى خارج الدولة ،من خ�ل�ال زيارة وفد م���ن دولة الإم���ارات العربية املتحدة
لالط�ل�اع واال�ستف���ادة من جتربة ال�سلطن���ة يف تطبيق برنامج التوا�صل يف مدار����س ال�سلطنة ،مع احلد من ظاهرة
ع���زوف �أولياء الأمور عن زي���ارة املدار�س ملتابعة امل�ستوى التح�صيلي لأبنائهم ،واحلد م���ن بع�ض الظواهر ال�سلبية
للطالب املدار�س مثل :الت�أخر يف احل�ضور للمدر�سة ،والتغيب من دون عذر ،والتخريب املتع ّمد واالعتداء ب�أنواعه،
و�إقامة عدة ملتقيات وندوات تربوية خا�صة بالتوا�صل الرتبوي مع �أولياء الأمور وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف بع�ض
املحافظات التعليمية.
وم���ن �أه���م العوامل الداعمة للم�شروع الدافعي���ة والإدارة القوية لدى �إدارات املدار�س نح���و الإبداع والإتقان يف
العم���ل املدر�س���ي ،وتوفر البيئة الرتبوي���ة املنا�سبة لتطبيق الربنامج ،م���ع الرتكيز على املتابع���ة الإ�شرافية الإدارية
الفاعلة من قبل �أع�ضاء ق�سم تطوير الأداء املدر�سي باملحافظات التعليمية ،من دون �إغفال عامل التحفيز والتعزيز
املادي واملعنوي للمديرين املتميزين من قبل بع�ض مديري العموم يف بع�ض املحافظات التعليمية.
وقد �ساعد هذا امل�شروع على امتالك مديري املدار�س ملهارات �إبداعية يف التوا�صل ،مما �أ�سهم يف تفعيل �أدوار
جمال�س الآباء /الأمهات ب�شكل فاعل ،وظهور فعاليات متنوعة يف املدار�س املطبقة للربنامج تدل على �أهمية وقيمة
الربنام���ج يف البيئة املدر�سية ،كما توا�صل بع�ض مديري املدار�س املجدين يف تطبيق الربنامج مع م�ؤ�س�سات تربوية
خارج ال�سلطنة.
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 .6.2.6.3م�شروع «تدري�س املتعلمني ال�صغار»

�إن الهدف العام للم�شروع هو م�ساندة وتعزيز الأ�ساليب احلالية يف تدري�س اللغة الإجنليزية للمتعلمني ال�صغار،
والتغل���ب عل���ى �صعوبات القراءة يف هذه امل���ادة� .أ ّما �أهداف امل�ش���روع التف�صيلية فرتمي �إل���ى تدريب عدد ()440
معلم���ة للغة الإجنليزية ،وذلك عن طريق �إك�سابهن الأ�ساليب الفعالة حول كيفية �إعداد و�سرد الق�ص�ص للمتعلمني
ال�صغار ،مع �صقل مهارات تدري�س اللغة الإجنليزية با�ستخدام الق�ص�ص بطريقة �شائقة ،وزيادة احل�صيلة اللغوية
للمتعلم ال�صغري من خالل �سياقات و�أ�ساليب من �ش�أنها االرتقاء بالتح�صيل الدرا�سي لديه ،وتوظيف البيئة املحلية
للعمل على تطوير مهاراتي الإن�صات والقراءة ،وت�شخي�ص ومعاجلة جوانب التطوير لدى ه�ؤالء املتعلمني ،وموا�صلة
التنمي���ة امل�ستدام���ة للمعلمات يف مدار�س احللقة الأول���ى يف تدري�س اللغة الإجنليزية ،خا�ص���ة يف مهاراتي القراءة
والكتاب���ة عن طري���ق الق�ص�ص ،وجعل املعلم م�ش���ارك ًا يف عملية �إعداد الق�ص�ص والأ�سالي���ب التدري�سية والأن�شطة
امل�صاحب���ة ،مع تنزي���ل الق�ص�ص املنتجة يف مرحلة الإنت���اج الأولى يف منتدى اللغة الإجنليزي���ة بالبوابة التعليمية،
وذلك ليت�سنى جلميع معلمات اللغة الإجنليزية يف مدار�س احللقة الأولى اال�ستفادة منها.
وتتجل���ى املخرجات الأ�سا�سية للم�شروع يف ت�ألي���ف ( )24ق�صة من الفلكلور العماين مع الأن�شطة امل�صاحبة لها
وخطط تدري�سها ،و�إنتاج ( )3ق�ص�ص بالأن�شطة امل�صاحبة لها وخطط تدري�سها ،مع قر�ص مدمج ل�سرد الق�ص�ص.
ا�ستف���اد امل�ش���روع من ع���دة عوامل داعمة للنج���اح من �أبرزه���ا� :إعطاء املعلم���ات وامل�شرف�ي�ن دور ًا �أ�سا�سيـًّا يف
ت�ألي���ف الق�ص�ص والأن�شطة وخطط الدرو����س ،وخربة وكفاءة اخلبريين اللذين �أ�شرفا عل���ى هذا امل�شروع� ،إ�ضافة
�إل���ى ت�أ�صيل الق�ص�ص الق�صرية من الواقع الثقايف واملع���ريف وربطها بها ،ومن العادات والتقاليد العمانية ،والبيئة
املحلية والرتاث العماين ،والدين الإ�سالمي احلنيف للفئة امل�ستهدفة ،وم�ستمدة من املوا�ضيع الرئي�سة ملناهج اللغة
الإجنليزية واللغة العربية احلالية ،مما �ساعد على �إثارة دافعية املعلمني واملتعلمني على حد �سواء.
وتتمح���ور الدرو�س امل�ستفادة حول ا�ستخ���دام الق�صة الق�صرية ك�أداة لتطوير مهارتي القراءة والكتابة للطالب
يف احللقة الأولى ،وذلك من خالل الأن�شطة والألعاب امل�صاحبة لها ،وغر�س القيم والثقة بالنف�س ،واحرتام الذات
لدى امل�ستهدفني �أثناء تطوير املواد التعليمية ،مع الرتكيز على �أ�ساليب ا�ستك�شاف وا�ستثارة خيال املتعلمني ال�صغار
من خالل الق�صة الق�صرية.
 .7.2.6.3م�شروع توظيف املدونة الإلكرتونية ملواد العلوم

يرمي الهدف العام للم�شروع �إلى حتقيق �سرعة تو�صيل الوثائق وامل�ستجدات للمعلمني ،وذلك من خالل �سرعة
احل�ص���ول على الوثائق واال�ستمارات اخلا�ص���ة مبواد العلوم ثنائية اللغة ،و�سرعة تعري���ف املعلمني بامل�ستجدات يف
العل���وم ،والت�أكد من ح�صول املعلمني على الطبعات الأخرية من الوثائق اخلا�صة مبواد العلوم ،مع ت�سهيل التوا�صل
مع كافة م�شريف العلوم.
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وتتجلى �أهم خمرجات امل�شروع من خالل حتقيق ال�سرعة يف احل�صول على الوثائق واال�ستمارات اخلا�صة مبواد
العلوم ثنائية اللغة ،وتعريف املعلمني بامل�ستجدات يف العلوم ،مع �سرعة ح�صول املعلمني على الطبعات الأخرية من
الوثائق اخلا�صة مبواد العلوم ،الإ�ضافة �إلى ت�سهيل التوا�صل مع كافة م�شريف العلوم.
وم���ن �أه���م العوامل الداعمة للربنامج توفر الإنرتنت يف املدار�س وال���وزارة ،وتنظيم العمل بني امل�شرفني الذين
يديرون املدونة.
م ّك���ن امل�شروع من تخفيف عبء تو�صيل الوثائق للمعلمني ،و�سرعة �إر�سال امل�ستجدات الر�سم ّية لهم ،وقد �شجع
هذا الأمر �أ�صحاب املواد الأخرى على �إن�شاء مدونة خا�صة بها وتوظيفها.
 .8.2.6.3م�شروع فريق الأمن وال�سالمة

اله���دف الع���ام للم�شروع هو تر�سيخ مب���ادئ الأمن وال�سالمة مبختلف الطرق والو�سائ���ل ،ومن خالل الفعاليات
واملنا�شط يف البيئة املدر�سية� .أ ّما �أهدافه التف�صيلية فتتلخ�ص يف ن�شر ثقافة الأمن وال�سالمة يف املدر�سة واملجتمع،
وبناء قدرات ال�شباب الفكرية واالجتماعية وال�سلوكية ال�سليمة الآمنة وتعزيزها ،وتطوير قدرات �أع�ضاء فريق الأمن
وال�سالم���ة و�سائقي احلافالت على القي���ادة الوقائية ،مع الت�أكيد على تطبيق �إجراءات و�أنظمة الأمن وال�سالمة يف
املبن���ى املدر�سي واحلافالت املدر�سية ،وتنمية الإبداع ل���دى الطالب من خالل الأن�شطة وامل�سابقات املعزّزة ملفهوم
الأمن وال�سالمة.
ومن �أبرز خمرجات امل�شروع تدريب ( )60فرد ًا من �أع�ضاء الفريق و�سائقي احلافالت ،على القيادة الوقائية،
بالإ�ضاف���ة �إلى م�شريف الأمن وال�سالمة يف املدار�س اخلا�صة .وقد متت امل�شاركة يف مهرجان م�سقط  2012و2014
(القرية التعليمية) ،وبناء �أدوات تقييم خا�صة باملبنى املدر�سي واحلافالت املدر�سية .وقد �أ�سهمت م�شاركة املدار�س
اخلا�صة يف ن�شر مبادئ الأمن وال�سالمة يف املدر�سة واملجتمع ،كما ّمت تكوين �شراكة بني الفريق وم�ؤ�س�سات املجتمع
احلكومية واخلا�صة الداعمة ملفاهيم الأمن وال�سالمة ،كما ّمت و�ضع �صفحة للفريق يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
(الفي�سبوك وتويرت) ،و ّمت تعزيز ذلك بربنامج تدريبي عن ال�سالمة يف املدار�س اخلا�صة مع الدفاع املدين.
ترتك���ز العوام���ل الداعمة للنج���اح على العمل بروح الفري���ق ،وتكاتف �أع�ضاء الفريق لتحقي���ق الهدف املن�شود.
وق���د �أ�سهمت التغطية الإعالم ّية لفعالي���ات ومنا�شط الفريق عن طريق الإعالم املرئ���ي واملقروء وو�سائل التوا�صل
االجتماعي يف التعريف بالربنامج وت�شجيعه ،من دون �إغفال املبادرات الفردية ،وتنوع الفعاليات واملنا�شط املنفذة.
وتتج ّل���ى �أه���م الدرو����س امل�ستفادة يف حتدي���د م�شكالت الأم���ن وال�سالم���ة يف املدار�س ،وتع���رف �أنظمة الأمن
وال�سالم���ة املطبقة يف احلافالت يف بع����ض امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة داخل الدول���ة وخارجها ،وكذلك تعرف
ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة يف املباين املدر�سية واحلافالت ،مع التدرب على الإ�سعافات الأولية و�إطفاء احلرائق.
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 .7.3دولــة قطــــــر
 .1.7.3ح�صر امل�شاريع

ّمت �إح�صاء ( )22م�شروع ًا موزعة على ال�شكل التايل:
•( )7م�شاريع ّمت اختيارها من التقرير حول نه�ضة التعليم.
•( )3م�شاريع كانت مو�ضوع عرو�ض.
•( )12م�شروع���ا م�ستق���اة من البح���ث بو�ساطة ا�ستمارة ح���ول امل�شاريع والتجارب الناجح���ة املوجهة �إلى دول
اخلليج من طرف مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
جدول رقم( :)49توزيع امل�شاريع والربامج ح�سب م�صدر ا�ستقائها يف دولة قطر
امل�صدر

التقري���ر امل�ش�ت�رك حول
نه�ض���ة التعلي���م يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي.

عنوان امل�شروع
املحور/املجال
برنام���ج تعزيز مه���ارات و�ض���ع �أ�سئل���ة االختبارات وفق���ا ملعايري
جودة التعليم /نظم التعليم.
املناهج الوطنية.
حت�سني املحا�سبة يف املدار�س.
جودة التعليم /التقنية والتعليم.
جودة التعليم /االلتحاق  /مناهج التعليم .تعزيز الوعي بالتنوع الرتبوي.
جودة التعليم /نظم التعليم.
متابعة الأداء.
جودة التعليم /االلتحاق  /نظم التعليم .الربنامج التجريبي لذوي االحتياجات الفردية.
تدريب املدريني.
جودة التعليم /متهني التعليم.
تعزيز التعلم من خالل التعليم الإلكرتوين.
جودة التعليم /التقنية والتعليم.
جتربة يف جمال التقومي مراقبة وتقومي الأداء يف النظام الرتبوي.
جودة التعليم /نظم والتعليم.
التعليم االلكرتوين.
جودة التعليم /التقنية والتعليم.

التج���ارب املعرو�ض���ة يف
االجتماع�ي�ن الت�شاوريني
الراب���ع واخلام�س لوزراء
جودة التعليم /متهني التعليم.
الرتبية والتعليم.

جودة التعليم /مناهج التعليم العام.
جودة التعليم /نظم التعليم.
جودة التعليم /نظم التعليم.
جودة التعليم /مناهج التعليم العام.
جودة التعليم /نظم التعليم.
نتائ���ج البح���ث بو�ساط���ة جودة التعليم /التقنية والتعليم.
ا�ستم���ارة ح���ول التجارب
جودة التعليم /نظم التعليم.
الناجحة.
جودة التعليم /التقنية والتعليم.
جودة التعليم /التقنية والتعليم.
جودة التعليم /التقنية والتعليم.
جودة التعليم /التقنية والتعليم.
جودة التعليم /التقنية والتعليم.

املعايري الوطنية للمعلمني وقادة املدار�س.
�إع���داد م�صادر تعل���م مبنية على معايري املناه���ج الوطنية للمواد
الدرا�سة.
التقييم الدوري اال�ستثنائي للمدار�س امل�ستقلة.
م�شروع االعتماد املدر�سي الوطني لدولة قطر.
م�شروع االختبارات الدولية – اختبارات .TIMSS&PIRLS 2011
م�شروع تطبيق نظام �إدارة التعلم ( )LMSيف جميع املدار�س امل�ستقلة.
م�شروع احلقيبة االلكرتونية (م�شروع جهاز لكل طالب ومعلم).
م�شروع تطبيق النظام الوطني ملعلومات الطالب.
تطبيق م�شروع املكتبة االلكرتونية.
م�شروع مكتبة الكتب – الكتب الرقمية التفاعلية.
م�شروع ال�شبكة الوطنية القطرية للمعلومات الرتبوية.
م�ش���روع تطبي���ق الت�سجي���ل الإلكرتوين ملرحل���ة الت�سجي���ل املبكر
للطالب يف املدار�س امل�ستقلة.
م�شروع نظام التقييم االلكرتوين.
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 .2.7.3عر�ض الق�ص�ص الناجحة
 .1.2.7.3م�شروع �إعداد م�صادر تعلم مبنية على معايري املناهج الوطنية للمواد الدرا�سية
اله���دف الع���ام من امل�شروع هو �أن يحقق ط�ل�اب دولة قطر م�ستويات حت�صيل �أكادمي���ي عال ،وذلك من خالل
�إعداد م�صادر تعلم يعتمد عليها املعلم والطالب وفق معايري عاملية.
وم���ن �أهم خمرجات امل�شروع توفري م�ص���ادر تعلم ذات جودة عالية جلميع امل���واد ،مبنية على معايري املناهج،
متك���ن الط�ل�اب يف املراحل التعليمية الثالثة باملدار�س امل�ستقلة من حتقي���ق ن�سب مر�ضية يف اكت�ساب احلد الأعلى
من املعارف واملهارات املنبثقة من املناهج الدرا�سية ،والقدرة على تطبيقها بكفاءة.
وترك���ز العوامل الداعمة للنجاح عل���ى التعاون مع �شركات دولية يف �إعداد م�ص���ادر تعليمية موحدة مبنية على
معايري مناهج دولة قطر ،وحتقيق م�شاركة كثري من م�ؤ�س�سات املجتمع يف �إعداد ومراجعة م�صادر التعلم املعتمدة
باملدار����س امل�ستقلة ،م���ع ربط برامج التدريب والتطوير املهني بامل�صادر ،وكيفية تفعيلها والتعامل معها ،مع تطبيق
م�شروع احلقيبة الإلكرتونية (جهاز لكل طالب) يف بع�ض املدار�س كداعم للعنا�صر التفاعلية.
وق���د �أدى امل�شروع �إلى ظهور احلاجة امليدانية لوجود م�ص���ادر تعليمية موحدة ومعتمدة على م�ستوى دولة قطر
يتم خاللها توزيع الوحدات الدرا�سية ب�صورة مت�سل�سلة ومتوائمة مع معايري املناهج.
 .2.2.7.3م�شروع التقييم الدوري واال�ستثنائي للمدار�س امل�ستقلة بدولة قطر

اله���دف العام للم�شروع هو االرتقاء بجودة التعليم و�أداء املدار�س امل�ستقلة وريا�ض الأطفال ،وفقا لنظام تقييم
ي�ضاه���ي �أف�ض���ل النظم العاملية �أداء وج���ودة ،وذلك عرب حتقيق �أهدافه اخلا�صة ع�ب�ر حتديد م�ستوى جودة الأداء
الأكادميي يف املدار�س ،وتقييم التطور االجتماعي للطالب ،وكذلك حتديد نقاط القوة ونقاط ال�ضعف يف املدار�س،
وتعزيز ا�ستخدام تو�صيات نتائج تقييم املدار�س يف تطوير وحت�سني جودة الأداء.
ومن املخرجات الأ�سا�سية ،تقييم ما بني ع�شرين �إلى خم�س وثالثني مدر�سة م�ستقلة �سنويـًّا.
وترتك���ز العوام���ل الداعمة لنج���اح امل�شروع على وج���ود �آلية ومعاي�ي�ر وا�ضحة ذات جودة عالي���ة ،وفريق م�ؤهل
وخمت�ص ،مع االطالع على جتارب الدول الأخرى ،ق�صد اال�ستفادة منها مع املراجعة امل�ستمرة وتعديل الإجراءات
مب���ا يتنا�سب مع املعاي�ي�ر العاملية ،واعتماد ال�شفافية والو�ضوح مع املدار�س وتعريفها بالإجراءات واملعايري اخلا�صة
بالتقييم.
وق���د �أدى التقيي���م الدوري للمدار����س امل�ستقلة �إلى �إيجابي���ات عديدة ،يف مقدمتها ،الوقوف عل���ى م�ستوى �أداء
املدار����س ومدى تطوره���ا ،وتعرف �إدارات املدار�س على مواطن القوة وال�ضع���ف لديها ،مع ح�صر املدار�س اجليدة
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واملدار����س دون امل�ست���وى لتق���دمي الدعم لهما ،م���ع ت�سجيل ا�ستف���ادة املدار�س من تقارير التقيي���م لإعداد اخلطط
املنا�سبة لتح�سني �أدائها ،وقد َّمت �إطالع �أولياء الأمور واملجتمع املحلي واجلهات املخت�صة على م�ستوى �أداء املدار�س
اخلا�ص���ة ،الأم���ر ال���ذي �أدى �إلى تفه���م الإدارات املدر�سية حلتمية التطوي���ر مما هي�أ املناخ املنا�س���ب لتوفري تعليم
�أف�ضل.
 .3.2.7.3م�شروع االعتماد املدر�سي الوطني يف دولة قطر

ي�سع���ى الهدف العام للم�شروع �إل���ى االرتقاء مب�ستوى جودة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال �إلى امل�ستوى
العامل���ي ،من خ�ل�ال نظم و�إجراءات تت�س���م باال�ستقاللية والعدال���ة وال�شفافية ،ويتم ذلك ع�ب�ر الت�أكد من م�ستوى
�أداء املدر�س���ة والعمليات التعليمي���ة والإدارية ،من خالل تقرير الدرا�سة الذاتية والزيارات املدر�سية ،مما نتج عنه
ت�شجي���ع املدار�س على �إج���راء التقييم الذاتي ،والتخطي���ط للم�ستقبل ،والت�أكد من حتقيقه���ا ملتطلبات وموا�صفات
أكادميي ،وتقييم الربامج التعليمي���ة املقدمة من قبل املدر�سة
املدر�س���ة املتقدمة ،و�ضمان م�ستوى ع���ال للإجناز ال
ّ
املتقدمة لربنامج التقييم واالعتماد.
كم���ا ت�سعى �أهداف امل�ش���روع �إلى �ضمان ح�صول الطالب و�أولياء الأمور على املعلومات التي تو�ضح كيفية تقييم
عم���ل الط�ل�اب ،وح�صوله���م على �شهاداتهم مبوج���ب معايري �أكادميي���ة ذات جودة عالية ،ورف���ع م�ستوى الوعي يف
املجتم���ع املحلي ح���ول حما�سبية املدار�س ،وكذلك لرفع كفاءة �أدائها وحت�س�ي�ن خمرجاتها كنتيجة لعملية االعتماد
املدر�س���ي على املدى البعيد ،من دون �إغفال مواطن القوة ل���دى املدر�سة واملجاالت التي حتتاج �إلى حت�سني وتوجيه
املدار�س لتطوير وتنفيذ خطة حت�سني �أدائها من خالل خطة �إجرائية حمددة.
وق���د متحورت خمرجات امل�شروع يف ح�صول ( )79مدر�سة ورو�ض���ة على الرت�شيح لالعتماد املدر�سي الوطني،
منه ( )15مدر�سة ح�صلت على االعتماد املدر�سي الوطني حتى يونيو .2014
العوام���ل الداعمة لنجاح امل�شروع ه���ي تقدمي الدعم والتطوير املنا�سبني لفريق االعتم���اد ،ووجود �آلية ومعايري
وا�ضح���ة لالعتم���اد ذات جودة عالي���ة ،وفريق م�ؤهل وخمت�ص ،واالط�ل�اع على جتارب الدول الأخ���رى واال�ستفادة
منها ،والتو�أمة مع منظمات عاملية يف جمال االعتماد ،و�إجراءات املراجعة امل�ستمرة وتعديل االجراءات مع اعتماد
ال�شفافي���ة والو�ض���وح ،بالإ�ضافة �إلى التوا�صل امل�ستمر مع املدار�س ،واالجتماع الف���ردي واجلماعي معها ،وتعريفها
ب�إجراءات ومعايري االعتماد والرت�شيح.
و�أدى تطبيق برنامج االعتماد املدر�سي �إلى �إيجابيات عديدة ،يف مقدمتها توعية �أولياء الأمور واملجتمع املحلي
واجلهات املخت�صة مب�ستوى �أداء املدار�س اخلا�صة ،وتفهم الإدارات املدر�سية حلتمية التطوير ،وتهيئة املناخ لتوفري
تعلي���م �أف�ض���ل ،مع ا�ستيعاب املدار����س اخلا�صة لدورها الرئي�س وامله���م يف قيادة عمليات التحدي���ث ،وقيام معظم
الإدارات املدر�سية بتعديل وتكييف براجمها للتوافق مع متطلبات االعتماد.
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 .4.2.7.3م�شروع االختبارات الدولية – اختبارات 2011 SLRIP & SSMIT

يه���دف امل�شروع �إل���ى االرتقاء باملخرجات التعليمي���ة للو�صول بالطالب �إلى دائرة املناف�س���ة العاملية ،وذلك من
خ�ل�ال بناء نظام تعليمي يواك���ب املعايري العاملية الع�صرية ،ويوازي �أف�ضل النظم التعليمية يف العامل ،وقيا�س مدى
التق���دم يف تعلي���م وتعلم الريا�ضيات والعل���وم والقراءة باملقارنة مع الدول الأخرى يف ف�ت�رة زمنية واحدة ،وحتديد
جوانب القوة وال�ضعف يف �أداء الطالب يف �إطار عاملي مع تطوير اخلطط والربامج الدرا�سية التي ت�سهم يف حت�سني
عمليات التعليم والتعلم.
وقد حققت الدولة تقدما ملحوظ ًا يف دورة  2011الختباري  TIMSSو PIRLSمقارنة بالعام  ،2007ويتّ�ضح هذا
التق���دم يف زي���ادة ( )72نقطة يف مادة القراءة لل�صف الرابع يف امتح���ان  PIRLSوزيادة ( )117نقطة يف ال�صف
الراب���ع و ( )103نقط���ة يف ال�صف الثامن يف مادة الريا�ضي���ات يف اختبار  TIMSSوزيادة ( )100نقطة يف ال�صف
الرابع و ( )100نقطة يف ال�صف الثامن يف مادة العلوم يف اختبار .TIMSS
�إن العوام���ل الداعم���ة للنجاح تتلخ����ص يف �إعداد خطة ا�سرتاتيجية بعيدة املدى لتق���دمي الدعم الكايف من قبل
امل�س�ؤول�ي�ن لق�س���م الدرا�سات الدولية بهيئة التقييم من �أجل �إيجاد �آليات عمل وخطط وا�ضحة للعمل ،وفريق م�ؤهل
وخمت����ص يق���وم باالطالع على جت���ارب الدول الأخ���رى واال�ستفادة منه���ا ،وموا�صلة املراجعة لتعدي���ل الإجراءات
واملعاي�ي�ر ،واملتابع���ة امل�ستمرة لتطبي���ق اخلطط يف املدار�س من خ�ل�ال الزيارات امليدانية امل�ستم���رة ملوظفي ق�سم
الدرا�سات الدولية.
وتتلخ�ص الدرو�س امل�ستفادة حول حت�سني قدرة الطالب على التناف�س على ال�صعيدين الوطني والدويل ،و�إتاحة
الفر�ص���ة لتعرف الطالب املوهوب�ي�ن ،وقيا�س �أداء املدار�س يف الدولة ،ومعرفة م�ستواه���ا عند املقارنة بني نتائجها
ع�ب�ر ال�سنوات ،مع مواكبة التطور التعليم���ي و�أ�ساليب التعليم احلديثة للمعلمني وللط�ل�اب ،مبا ي�ساعد على تنمية
مهارات التفكري العلمي ،و�أدى كذلك �إلى تعزيز مهارة القراءة التي تعتمد على �أ�سلوب التفكري والتحليل والتحدي
لدى املعلمني والطالب.

 .5.2.7.3م�شروع تطبيق نظام �إدارة التعلم ( )SMLيف جميع املدار�س امل�ستقلة

ي�سعى امل�شروع �إلى توفري �إمكانية الو�صول �إلى املعلومات يف �أي وقت ويف �أي مكان ،وتعزيز ومتكني املعلمني من
خالل �إتاحة بيئة تعليمية ابتكارية و�إلى م�شاركة �أولياء الأمور يف جمتمع التعليم.
وم���ن �أبرز خمرجات امل�شروع زيادة التوا�صل بني املدر�سة و�أولي���اء الأمور ،وت�سهيل التوا�صل بني جميع �أطراف
العملية التعليمية ،وتوفري وقت للمعلم ي�ستفاد منه يف تنفيذ العديد من الأن�شطة الأخرى.
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وم���ن �أهم العوامل الداعمة لنجاح امل�شروع تبني املدار�س واملعلمني لنظام �إدارة التعلم ،وم�شاركة �أولياء الأمور
الن�شط���ة يف ذلك العم���ل ،وا�ستخدام الطالب للنظام خارج املدر�سة ،وجاهزية املعلم�ي�ن لتقبل التغيري ،واالهتمام
بزيادة وعي املجتمع ب�أهمية التكنولوجيا والثقافة الرقمية عن طريق ن�شر املمار�سات وق�ص�ص النجاح املتميزة بني
املدار�س ،ويتوج كل ذلك بتحفيز وتكرمي املعلمني واملدار�س املتميزة يف تفعيل نظام �إدارة التعلم.
�أ ّم���ا الدرو����س امل�ستفادة فتتم ّثل يف رفع م�ست���وى املعلمني يف مهارات التكنولوجيا احلديث���ة ،واتخاذه كمعيار يف
التعيين���ات الالحق���ة ،و�إ�شراكهم يف ور�ش �إدارة التغيري ق�صد تطوي���ر النظام وفق ًا حلاجة امليدان الرتبوي من دون
�إغفال زيادة وعي املجتمع ب�أهمية التكنولوجيا والثقافة الرقمية ،والبدء يف تنفيذ مراكز التميز التي هي عبارة عن
اختيار مدر�سة متميزة يف كل منطقة جغرافية تقوم بدور مركز تدريب لنقل اخلربة ملدار�س املنطقة اجلغرافية.

 .6.2.7.3م�شروع احلقيبة الإلكرتونية (م�شروع جهاز لكل طالب ومعلم)

يه���دف امل�شروع �إلى �إتاحة �إمكاني���ة الو�صول امل�ستمر �إلى �أدوات التع ّلم واالت�صال والقدرات التعاونية ،وتتمحور
�أهداف���ه اخلا�ص���ة حول تخفي���ف وزن احلقيبة التي يحمله���ا الطالب يوميـًّا �إلى املدر�سة ،مب���ا حتتوي عليه من كتب
مدر�سية ثقيلة ،وتعوي�ضها بالكتب الرقمية وب�أنظمة التعليم الأخرى باملجل�س الأعلى للتعليم ،وهذا مي ّكن الطالب من
التعلم يف �أي وقت و�أي مكان ،وتوفري �آفاق وا�سعة للتعلم الذاتي ،وت�أهيله لأداء االختبارات التي �ستكون �إلكرتونية يف
امل�ستقبل كخطوات عملية لتحقيق م�شروع املدر�سة الإلكرتونية ،وت�سريع التوا�صل بني املدر�سة والطالب وويل الأمر.
وتتلخ�ص خمرجات امل�شروع يف توفري �أجهزة لوحية للطالب حتتوي على �أدوات تعليمية تكنولوجية وجميع الكتب
الدرا�سي���ة ب�صيغة رقمي���ة متكن الطالب من ا�ستخدام قائمة من املواقع الآمنة عل���ى الإنرتنت (القائمة البي�ضاء)
وه���ي عب���ارة عن املواقع التعليمي���ة املعتمدة من قبل املجل�س الأعل���ى للتعليم ،وتوفري تطبيق متج���ر املجل�س الأعلى
للتعلي���م :حيث ي�سم���ح للطالب بتحميل وتثبيت التطبيقات التعليمية واملعتمدة فقط ،وال�سماح للطالب بالدخول �إلى
نظ���ام �إدارة التعل���م بطريقة �أكرث مرونة ،وتوفري �إمكانية تطبيق النظ���ام يف جميع احل�ص�ص الدرا�سية ،حيث تتاح
م�ساحة تخزين �سحابية ت�سمح للطالب بعمل حفظ وتخزين احتياطي جلميع حمتوياته.
ولدعم تلك املكت�سبات� ،أ�صبح متاح ًا �أمام املتعلمني برنامج الإدارة ال�صفية الذي يتيح للمعلم �إمكانية التحكم
يف �أجهزة الطالب و�إدارة �أجهزتهم �أثناء احل�ص�ص الدرا�سية ،وامل�شاركة املتميزة يف تطبيق احلقيبة الإلكرتونية.
وي�ستفاد من ك ّل ذلك توفري حمرك بحث يكون خا�ص ًا بالقائمة البي�ضاء ،بالإ�ضافة �إلى ن�شر الوعي بني الطالب
ح���ول اال�ستخ���دام الأمثل للحقيبة يف العملية التعليمية ،و�ضرورة ن�شر الوع���ي بني فئات املجتمع حول تقبل التغيري،
وحت�سني م�ستوى املعلمني يف جمال املهارات التكنولوجية وطريقة اال�ستفادة منها يف العملية التعليمية.
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 .7.2.7.3م�شروع تطبيق النظام الوطني ملعلومات الطالب

يه���دف امل�شروع �إل���ى ربط املعلومات القادمة من خمتلف اجلهات املعني���ة واال�ستفادة منها يف اتخاذ القرارات
ب�شكل �أف�ضل بهدف تنمية املوارد الب�شرية يف دولة قطر ،ومن �أجل م�ستقبل �أكرث �إ�شراقا� .أ ّما �أهدافه اخلا�صة فت�سعى
�إل���ى بناء م�ستودع بيانات مركزي ،ونقطة �إدخال بيانات ملعلوم���ات املدر�سة والطالب واملعلم بهدف ا�ستخدامها يف
كافة مدار�س التعليم الإلزامي على اختالف �أحجامها ومواقعها ،والو�صول الآين لكافة املعلومات عن الطالب خالل
تدرجه يف املراحل من الرو�ضة �إلى الثانوية العامة ،وتوفري معلومات متكاملة متكن من �إ�صدار تقارير دقيقة وفعالة
للمدار�س والأق�سام املختلفة يف املجل�س الأعلى للتعليم بف�ضل حت�سني التعاون وتبادل املعلومات بني الأطراف املعنية
يف النظام التعليمي ،الذي �سيعجل حت�سني م�ستوى �صنع القرار املدعوم بالبيانات على كافة امل�ستويات ،ويو ّفر بوابة
معلوم���ات للمجل����س الأعلى للتعليم مت ّكن امل�ؤ�س�سة من االندماج والتفاعل م���ع التطبيقات احلالية وامل�ستقبلية ،ومع
تطبيقات احلكومة الإلكرتونية الأخرى بالدولة ،وكذلك توفري معلومات �آنية عن الطالب لأولياء �أمورهم عن نظام
التعلي���م باملدر�سة ،وذلك حتى ي�شكلوا جزء ًا �أكرث تفاع ًال مع النظام التعليمي وتوفري نظام �إدارة متكامل للمدار�س
ي�سهم يف نقل �إجراءات املجل�س وحتقيق �أف�ضل املمار�سات فيما بني املجتمع املدر�سي ،الأمر الذي �سيكون له �صدى
�إيجابيـًّا على جميع امل�ستويات.
تتمث���ل خمرجات امل�شروع يف �إمتالك املجل�س الأعلى للتعليم لنظام معلومات م�ؤ�س�سي للإدارة ،متوافر بالكامل
عل���ى �شبكة الإنرتنت ،وي�ضمن م�شاركة جميع املعلمني وموظف���ي الإدارة باملدر�سة كم�ستخدمني ن�شطني ومتفاعلني
فيما بينهم.
���م دعم تلك املكت�سب���ات� ،سهولة التال�ؤم مع النظام اجلديد ،و�سرعة االنتق���ال �إلى ا�ستخدامه فور انطالقه،
يت ّ
م���ع �إ�ش���راك جمي���ع �أ�صحاب امل�صلح���ة يف املدار�س واملجل����س الأعلى للتعلي���م يف خطة امل�شروع قب���ل انطالقه على
�شبك���ة الإنرتنت ،ل�ضمان انتقال �سل�س وتغيري مرن للنظام القدمي ،وم�ساعدة مكثفة من قبل مركز الدعم جلمهور
امل�ستخدمني عرب الهاتف والربيد الإلكرتوين.
ي�ستف���اد من هذه الإج���راءات يف التخطيط للم�شروع وفق ًا لدورة العمل واجل���دول الزمني للعمليات املختلفة يف
املجتمع ،والتنفيذ وفق ًا ملتطلبات ال�سنة الدرا�سية ( 400مدر�سة ،و  ،200.000طالب و  25.000موظف باملدار�س)،
وا�ش�ت�راك جميع �أ�صحاب امل�صلحة من �أجل احل�صول على قائم���ة وا�ضحة مبتطلبات العمليات الإجرائية ،وكذلك
القواعد والقوانني احلاكمة مع �أهمية امل�ستخدمني على م�ستوى املدار�س و�إعطاء الأولية لتلبية احتياجات الإداريني
واملعلمني ،ل�ضمان تدفق البيانات بدقة ويف الوقت املنا�سب مل�ستوى املجل�س الأعلى.
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 .8.2.7.3تطبيق م�شروع املكتبة الإلكرتونية

يه���دف امل�ش���روع �إلى توفري نظام �إلكرتوين مل�س����ؤويل م�صادر التعلم ،مل�ساعدته���م يف �إدارة املكتبة الإلكرتونية،
بجان���ب توفري موق���ع �إلكرتوين للم�ستعريين (ط�ل�اب ومعلمني� ،)...أما �أهدافه اخلا�ص���ة فتتلخ�ص يف �أمتته نظام
املكتب���ة ،و�إتاح���ة الو�صول الرقمي للو�سائط مع تعزي���ز وحت�سني جتربة اال�ستع���ارة و�إدارة الو�سائط ،وكذلك �إن�شاء
نظ���ام مكتب���ات على �شبكة الإنرتنت بخا�صي���ة البحث عرب املكتبات املادية والو�سائ���ط ،وفهر�سة املوارد با�ستخدام
املعاي�ي�ر والأدوات الدولية ،كما ترمي �إلى متكني امل�ستفيدي���ن الآخرين (املعلمني والإدارة املدر�سية) من ا�ستخدام
خ�صائ�ص ومميزات املكتبة االلكرتونية.
ه���ذا امل�ش���روع انتهى مبخرجات من �ش�أنها توفري نظام لإدارة املكتبة املدر�سية بطريقة �إلكرتونية ،وتوفري موقع
�إلكرتوين للم�ستعريين ميكنهم من البحث عن الكتب وامل�صادر �إلكرتونيـًّا داخل مكتبته �أو املكتبات التابعة للمجل�س
الأعل���ى ،و�إن�ش���اء نظام مكتبة �إلكرتوني���ة يف ( )119مدر�سة م�ستقلة ،وتدريب (� )3أ�شخا����ص من كل مدر�سة وهم
�أمناء املكتبات وم�س�ؤولو الدعم الفني ،ومن�سقو م�شاريع التعليم الإلكرتوين.
وم���ن �أهم العوامل الداعمة لذلك امل�شروع ،القيام بتنظيم ور����ش تدريبية ب�شكل دوري ،وتدريب م�س�ؤول الدعم
الفني ومن�سق م�شاريع التعليم الإلكرتوين على النظام لتقدمي الدعم الفني والإداري للم�ستخدمني داخل املدر�سة،
مع ت�صميم النظام واملوقع بطريقة �سهلة وغري معقدة ،ت�سمح لأي م�ستخدم بتطبيق النظام من غري �صعوبات ،مع
ح���ث املدار����س على اعتمادها لنظام املكتبة االلكرتونية ،وكذلك تبني �أم�ي�ن املكتبة لنظام املكتبة ورغبته يف العمل
علي���ه ،ودخ���ول امل�ستعريين على املوقع بنف�س ا�س���م امل�ستخدم على �أنظمة التعليم الإلك�ت�روين بالإ�ضافة �إلى �سرعة
و�سهول���ة تنفيذ املتطلبات امل�ستجدة من امل�ستخدمني نظرا لكونه م�صمم���ا داخل املجل�س ،وزيارات ميدانية جلميع
املدار�س لتقدمي الدعم الالزم لأمناء املكتبات ،وكذلك و�ضع خطة لنقل اخلربة للمعلمني والطالب وتدريبهم على
ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين.
وي�ستفاد من كل ذلك االهتمام برفع م�ستوى �أمناء املكتبات يف مهارات التكنولوجيا احلديثة ،مع �إ�شراك �أمناء
املكتب���ات يف تطوير النظام وفق ًا حلاجاتهم ومتطلباتهم ،ون�شر املمار�سات وق�ص�ص النجاح املتميزة بني املدار�س،
والعمل على حتفيز وتكرمي م�ستخدمي النظام ،و�إ�صدار �شهادات تدريبية الجتيازهم الربنامج التدريبي بنجاح.
 .9.2.7.3م�شروع مكتبة الكتب الرقمية التفاعلية

يه���دف امل�ش���روع �إلى توفري مكتبة للكت���ب الدرا�سية الرقمية عرب تزويد املدار����س مبجموعة كاملة من امل�صادر
الرقمي���ة املوثوق���ة والتي ي�سهل الو�صول �إليها ،وتزويد املجل�س الأعل���ى للتعليم واملدار�س ب�سل�سلة من اخلدمات التي
حتيط بتوفري وتنفيذ املحتوى الإلكرتوين يف بيئة نظام �إدارة التعلم ،وتزويد الطالب مبجموعة من الأدوات التي من
�ش�أنه���ا م�ساعدتهم على تطوير امله���ارات واملعرفة واخلربة ،وكذلك متكني املعلمني من توظيف املحتوى الإلكرتوين
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ب�شكل فعال خالل عمليتي التعليم والتعلم من �أجل حتقيق االبتكار يف تزويد الطالب باملعارف واحلقائق واملفاهيم
املطلوبة ،وحتقيق ا�سرتاتيجية قطر ( )2030والتي تعتمد على ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم.
وتتمحور خمرجات امل�شروع حول كتب درا�سية رقمية وكتب درا�سية مع عنا�صر تفاعلية مع ن�شر ومتكني الطالب
من ثقافة التعلم الإلكرتوين.
وتنح�ص���ر العوام���ل الداعمة للم�شروع ،يف وجود جهاز احلقيبة الإلكرتونية يف املدار�س ،مما �سهل على الطالب
ت�صف���ح الكتب الرقمي���ة ،والقيام بقراءة الكتاب املدر�س���ي على جهاز احلقيبة الإلك�ت�روين� ،إذ يتيح للطالب تغيري
حج���م الكتاب���ة ،والتحكم يف درجة الإ�ضاءة الت���ي تريحه ،مع �إمكانية طبع �صفحات الكت���اب والو�صول �إلى املعلومة
املطلوبة عن طريق ا�ستعمال �أداة البحث.
وي�ستف���اد م���ن ك ّل ذلك �إمكانية رفع م�ستوى املهارات التكنولوجية لدى املعلم�ي�ن واالنتقال التدريجي من الكتب
الورقية �إلى الكتب الرقمية ،بالإ�ضافة �إلى ن�شر الوعي بني �أولياء الأمور وعنا�صر املجتمع املختلفة لتقبل التغيري.
 .01.2.7.3م�شروع ال�شبكة الوطنية القطرية للمعلومات الرتبوية

اله���دف الع���ام من امل�شروع هو تنفيذ بنية �أ�سا�سية جممعة وموحدة للبيانات التعليمية ،ت�سهم يف تطوير العملية
التعليمي���ة م���ن خالل ر�صد ومراقبة وحتليل الأداء الأكادميي للطالب واملعل���م واملدر�سة ،من �أجل االرتقاء بالعملية
التعليمية ككل.
�أ ّم���ا �أهداف امل�ش���روع اخلا�صة فرتمي �إلى بناء قاعدة بيانات مركزية موح���دة وجممعة ،وزيادة اال�ستفادة من
البيان���ات احلالية ،وت�شجيع التوا�صل والتح���اور بني مقدمي اخلدمة التعليمية و�أ�صح���اب العالقة ،وكذلك حت�سني
جودة البيانات الرتبوية وتوحيدها ،مع العمل على توطيد خمازن املعلومات وغريها من �أدوات ا�ستق�صاء معلومات
الأعم���ال .كم���ا ترم���ي الأهداف �إل���ى تعزيز قيم���ة البيانات املتاح���ة لتوفري ق���راءة �أعمق للمعلوم���ات الرتبوية من
م�صادرها املختلفة ،والربط بني �شبكات التوا�صل االجتماعية.
وتتجل���ى خمرج���ات امل�ش���روع يف مقارنة �أداء املدار����س يف التقييم الرتب���وي ال�شامل ،وح�س���اب القيمة امل�ضافة
للمدر�س���ة ،وتتب���ع �أعداد الطالب واملعلمني واملوظف�ي�ن يف املدار�س ،وتقييم �آراء �أولياء الأم���ور عن املدر�سة مقارنة
م���ع باق���ي املدار�س وقيا����س م�شاركتهم ،وكذلك متابعة املن���ح الدرا�سية للطالب اخلريج�ي�ن ،وتوقع نتائج الطالب
اعتم���ادا عل���ى النتائج املتاح���ة لل�سنوات املا�ضية ،وكذل���ك حتليل املناه���ج املدر�سية وت�أثريها عل���ى �أداء الطالب،
وحتليل البيانات ومعرفة االرتباطات بني البيانات ،بالإ�ضافة �إلى تتبع �أداء املعلم وطالبه واملدار�س ،ومتابعة ور�صد
الت�سجيل الإلكرتوين املبكر للطالب يف املدار�س.
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وتتم ّث���ل العوام���ل الداعم���ة للم�شروع يف دعم الدول���ة لتطوير العملي���ة التعليمية وكل ما يتعل���ق بالطالب واملعلم
واملدر�سة ،مع دعم املجل�س الأعلى للتعليم لتوفري كافة اخلدمات �إلكرتونيـًّا دون �إغفال دعم النظام �إعالميـًّا بجميع
الو�سائ���ل املتاح���ة ،وتوفري اخل���ط ال�ساخن للإجابة على ا�ستف�س���ارات امل�ستخدمني ،م���ن دون �إغفال جانب الدعم
الواج���ب للمدار�س امل�ستقلة بجميع الو�سائ���ل املتاحة ،و�ضرورة تعاون املدار�س امل�ستقلة من خالل ا�ستخدام النظام
وتقدمي املقرتحات.
ي�ستف���اد من تلك الإج���راءات يف كيفية ربط البيانات التعليمية من م�صادره���ا املختلفة ،والعمل على حت�سينها
وتن�سيقه���ا ب�شكل فعال ومفي���د ملتخذي القرار ،والتوا�ص���ل امل�ستمر مع املدار�س ،ومعرف���ة متطلباتها ،والتحقق من
ا�ستخدامه���ا لل�شبكة الوطنية ،ومن مدى اال�ستفادة م���ن الأدوات امل�ستخدمة يف امل�شروع والتي مت ّكن امل�ستخدم من
التوقع بالبيانات امل�ستقبلية.
 .11.2.7.3م�شروع تطبيق الت�سجيل الإلكرتوين ملرحلة الت�سجيل املبكر للطالب يف املدار�س امل�ستقلة

�إن اله���دف الع���ام للم�شروع ه���و ت�سجيل الطالب للع���ام الأكادميي الق���ادم يف املدار�س امل�ستقل���ة� .أما �أهدافه
اخلا�ص���ة فه���ي تقدمي الدعم الالزم مل�ساعدة ويل الأمر يف ت�سجيل الطال���ب ،وتوفري خدمات �إلكرتونية �أكرث تطورا
م���ع حت�سني فر�ص االختي���ار املتاحة �ضمن خيارات مقننة ومرتبطة باملواقع اجلغرافية ،وذلك ل�ضمان توفري فر�ص
التعلي���م جلمي���ع الطالب ،وم�ساعدة ويل الأمر ،لذا ت�سري �آلية الت�سجي���ل االلكرتوين للتعامل مع القبول يف املدار�س
امل�ستقلة مبا ي�ضمن حرية االختيار ،ويتوافق مع �سيا�سة القبول املفتوح يف املدار�س امل�ستقلة.
وتتلخ����ص خمرج���ات امل�شروع يف توفري الوقت واجلهد على �أولياء الأمور يف عملية ت�سجيل �أبنائهم وفق النطاق
اجلغ���رايف للمن���زل ،ومتكني املدر�سة من متابع���ة طلبات الت�سجي���ل وتدقيقها من خالل النظ���ام ،ومتكني اجلهات
املعني���ة م���ن متابعة ال�شواغر يف املدار�س امل�ستقلة ،وكذلك ا�ستخراج تقاري���ر و�إح�صائيات الت�سجيل املبكر اعتماد ًا
على النظام الإلكرتوين على الإنرتنت.
وتتمث���ل العوام���ل الداعمة للم�شروع يف دعم الدولة لتطوير العملية التعليمية وكل ما يتعلق بالطالب وويل الأمر،
وكذل���ك دعم املجل����س الأعلى للتعليم لتوفري كافة اخلدم���ات �إلكرتونيـًّا� ،إ�ضافة �إلى دعم النظ���ام �إعالميـًّا بجميع
الو�سائ���ل املتاحة م���ع توفري اخلط ال�ساخن للإجابة ع���ن ا�ستف�سارات �أولياء الأمور ،وتوف�ي�ر خدمة ا�ستقبالهم مع
توف�ي�ر الدعم للمدار�س امل�ستقلة بجميع الو�سائل املتاحة وتعاونه���ا فيما بينها من خالل ا�ستخدام النظام ،وتقدمي
املقرتحات ،وتعاون �أولياء الأمور من خالل ا�ستخدام النظام لت�سجيل �أبنائهم.
وي�ستف���اد من ذلك التوا�ص���ل الدائم مع اجلهات اخلارجية املرتبطة بعملية الت�سجي���ل ،مثال امل�ؤ�س�سة القطرية
للكهرب���اء واملاء والتي ت���زود النظام ب�أرقام الكهرباء التي يتم ا�ستخدامه���ا يف حتديد النطاق اجلغرايف ،وم�ؤ�س�سة
الرعاية ال�صحية الأولية التي تزود النظام بحالة الطالب ال�صحية والتي تخوله للت�سجيل يف املدار�س ،و�أي�ض ًا وزارة
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يتم ت�سجيل الطالب من خالل الرقم ال�شخ�صي القطري ووجود حلقة توا�صل
الداخلية والتوا�صل الدائم معها حيث ّ
دائم���ة بني جهات املجل����س الأعلى للتعليم مع املدار����س والقيام بدرا�سة �إح�صائيات الت�سجي���ل املبكر ،والتي ميكن
اال�ستف���ادة منها يف العديد من الأمور كمعرفة كثاف���ة الت�سجيل يف مناطق �أو مدار�س دون �أخرى ،ودرا�سة الأ�سباب
وو�ضع احللول واملقرتحات للو�ضع احلايل وللأعوام القادمة.
 .21.2.7.3م�شروع نظام التقييم الإلكرتوين

يه���دف امل�شروع �إل���ى �إيجاد نظام �آمن مبتك���ر حلفظ املمتلكات الفكري���ة للمجل�س الأعلى للتعلي���م من الأ�سئلة
واالختب���ارات الإلكرتونية ،من خالل بنوك الأ�سئلة اخلا�صة ،وتنظي���م و�إدارة �إن�شاء الأ�سئلة واالختبارات الر�سمية
املختلف���ة التابع���ة للمجل����س الأعل���ى للتعليم ،وذل���ك من خالل حتقي���ق �أهدافه اخلا�ص���ة باالنتق���ال التدريجي من
االختب���ارات الورقي���ة �إلى التقيي���م الإلكرتوين ،و�إيج���اد نظام مرن قادر عل���ى دعم �أي نوع من اختب���ارات املجل�س
الأعلى للتعليم ،وكذلك اال�ستخدام الأمثل والآمن ملمتلكات املجل�س الأعلى للتعليم من الأ�صول الفكرية مثل الأ�سئلة
واالختب���ارات� ،إ�ضافة �إلى توفري الوقت واجلهد فيما يخ�ص �إدارة و�إن�شاء وت�صحيح االختبارات الر�سمية املختلفة،
ومتك�ي�ن متخذي الق���رار وامل�س�ؤولني من متابعة �سري االختب���ارات منذ عملية الإن�شاء وحت���ى احل�صول على تقارير
النتائج املختلفة.
تتمثل خمرجات امل�شروع يف �إن�شاء نظام لدعم بناء وتطوير الأ�سئلة و�إنتاج االختبارات الإلكرتونية ،و�إن�شاء نظام
لدعم بنوك الأ�سئلة العامة واخلا�صة ال�ستيعاب �أي عدد من الأ�سئلة ح�سب اخل�صائ�ص املعتمدة يف املجل�س الأعلى
للتعلي���م ،و�إن�شاء نظام مرن لدعم الإعدادات املختلفة و�سل�سلة ال�صالحي���ات الالزمة لإن�شاء الأ�سئلة واالختبارات
ح�س���ب طبيعة كل اختبار ،ودع���م �إن�شاء جداول االختبارات والتقارير والتحلي�ل�ات املختلفة اخلا�صة باالختبارات،
و�إن�شاء موقع تدريبي بهدف تدريب الطالب على طبيعة االختبارات الوطنية والدولية املختلفة.
�إن العوام���ل الأ�سا�سية الداعمة للم�شروع تتعلق بت�صميم وتطوير النظام داخليا من قبل املجل�س الأعلى للتعليم
م���ع مرونته حتى ميكن ا�ستخدام���ه لأي نوع من االختبارات التابعة للمجل�س ،ومن �أي مكان ،وح�سب خمطط العمل
اخلا�ص بكل نوع من االختبارات ،و�شدة اتباع �سيا�سات الأمان و�إدارة املخاطر ،كذلك التدقيق واملتابعة الذي ي�شمل
ت�سجيل �أي �إجراء يحدث على النظام ب�صورة تف�صيلية.
�إن الدرو����س امل�ستفادة التي قدمها امل�شروع تتم ّثل يف �أهمي���ة وجود كوادر مدربة وم�ؤهلة لإن�شاء االختبارات من
الناحية الأكادميية ،مكر�سة جهودها لإ�ضافة الأ�سئلة وتنقيحها ح�سب معايري اجلودة العاملية.
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خالصـــة:
تعت�ب�ر ه���ذه التجربة التي �أطلقها مكت���ب الرتبية العربي لدول اخلليج ،من املب���ادرات املهمة التي من �ش�أنها �أن
حتدث نه�ضة تربوية رائدة على م�ستوى دول اخلليج وعلى امل�ستوى العربي عموما ،والتي من �ش�أنها تعزيز دينامية
تطوير التعليم و�إيجاد نوع من التعاون وتبادل اخلربات بني الدول.
وم���ن حيث املجاالت التي عاجلتها اال�ستمارات التي َّمت جتميعها م���ن الدول ،ركزت بالأ�سا�س على حمور جودة
التعليم ،من حيث املناهج والربامج الدرا�سية وا�ستعمال التكنولوجيات احلديثة ،كما �أعطت الأ�سبقية مل�ستوى �أداء
امل�ؤ�س�سات والطالب ،با�ستثناء دولة واحدة ،والتي تناولت بالإ�ضافة �إلى ذلك اجلانب املتعلق مبحور فر�ص التحاق
الفتيات باملدار�س.
وميكن تلخي�ص �أهم منطلقات التجربة التعليمية يف جمال التجديد التعليمي يف ثالثة �أمور �أ�سا�سية:
�أ) التعليم امل�ستمر طوال احلياة

ويتفرع عن منطلق التعليم امل�ستمر �أمران:
 1 - 1املزاوجة بني التعليم النظامي والتعليم غري النظامي ب�أ�شكاله املختلفة.
 2 - 2التدري���ب وجتدي���د التدري���ب و�إع���ادة التدري���ب ،تلبي���ة حلاجات املجتم���ع املتغ�ي�رة وحلاجات مواق���ع العمل
(االقت�صادية واالجتماعية) بوجه خا�ص.
وم���ا دام التدريب وجتديده وا�ستبداله و�إكماله �أمور ًا ممكنة ،وم���ا دامت املعارف واملهارات التي يح�صل عليها
الذي���ن يرت���ادون املدار�س النظامي���ة بداية للتكوين والإع���داد ولي�ست نهاية لهم���ا ،فينبغي �أن تتغ�ي�ر بنية املدر�سة
النظامية ومناهجها ،بحيث تركز املدر�سة ،وال�سيما يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،على امتالك املعلومات والقدرات
الأ�سا�سية.
ب) التعلم الذاتي ،ويعنى ذلك �أمرين:

• الرتكي���ز على املتعلم ،واالهتم���ام بدوره الفاعل ومب�شاركته املبا�شرة يف التعليم ،وتغري دوره من م�ستمع �سلبي
�إلى م�شارك وباحث وناقد وم�صدر �أ�سا�سي من م�صادر املعرفة.
• ذي���وع ا�ستعمال التقانات التعليمية احلديثة ،ب�أ�شكاله���ا العديدة واملتطورة ،الأمر الذي يعني �أن يع ّلم الطالب
تي�سر التعلم ،ومتكن من التغلب على معيقات
نف�سه بنف�سه ،بخا�صة عن طريق احلا�سوب .والتقانات احلديثة ّ
انت�شار التعليم ،وتو ّلد لدى الطالب بواعث �إيجابية ورغبة ذاتية يف التعلم� .إال �أنه يتعني �إدراك هذه التقنيات
وا�ستيعابها ،والوقوف منها -خا�صة فيما يت�صل مب�ضامينها -موقف ًا انتقائيـًّا واعيـًّا.
ويف و�سع القدرة على التع ّلم الذاتي �أن تخفف الأعباء عن املدر�سة النظامية ،و�أن جتعل اال�ستمرار يف الدرا�سة
والتع ّلم ممكن ًا حتى حني يغادر ال�شخ�ص املدر�سة (قبل �أو بعد االنتهاء من مرحلة درا�سية معينة).
205

ج) مرونة النظام التعليمي:

�ش ��رط ال بد منه ملواجهة التغريات العاملية ال�ضخم ��ة ،وبوجه عام ،مل يعد التعلم يقت�صر على �سنوات معينة يف
���م من املعلومات واملهارات
بداي���ات العم���ر ،ومل يعد حم�صور ًا داخل ج���دران مدر�سة �أو جامعة ،ومل يعد مقرتن ًا بك ّ
يتقنها الفرد يف برامج تعليمية مقننة وي�ستخدمها بقية حياته.
ومتت���د املرونة لت�شمل كامل بنية ن�س���ق التعليم :عدد �سنوات الدرا�سة ،وحمتواه���ا ،وانفتاح املدر�سة دوم ًا على
ع���امل العمل وحاجات���ه ،وتنويع التعلي���م وت�شعيبه ،وتي�سري االنتقال ب�ي�ن املراحل والأنواع التعليمي���ة ،والق�ضاء على
احلواجز بني التعليم النظامي وغري النظامي ،والتكامل والتناوب بني الدرا�سة والعمل.
لي����س من قبيل املغ���االة القول� :إنه يف منظور م�ستقبل التقدم يف دول اخللي���ج العربية ،توجد ر�ؤية لتطوير ن�سق
التعلي���م بحيث ي�ؤدى �إلى �إك�ساب  -اكت�ساب الب�شر للمعارف والقدرات والتوجهات التي تتنا�سب ومقت�ضيات القرن
الواحد والع�شرين ،ويتبلور الطموح لنه�ضة التعليم يف جمال بناء ر�أ�س مال ب�شرى راقي النوعية ،يف غايات ثالث:
 1 - 1الن�شر الكامل للتعليم الأ�سا�سي ،مع �إطالة مدته الإلزامية �إلى ت�سع �أو ع�شر �سنوات على الأقل ،وتو�سعة نطاق
التعليم بعد الأ�سا�سي باطراد.
 2 - 2ا�ستح���داث ن�سق م�ؤ�س�سي لتعليم الكبار ،م�ستمر م���دى احلياة ،فائق املرونة ودائب التطور ،من �أجل مكافحة
فعالة للأمية -ب�صنوفها -من ناحية ،و�إعما ًال ملبد�أ التعلم امل�ستمر مدى احلياة خلريجي النظام التعليمي من
ناحية �أخرى.
� 3 - 3إيج���اد و�سائ���ل داخ���ل جميع مراحل التعليم تكف���ل ترقية نوعية التعلي���م ،مبا ي�ؤدى �إلى تبل���ور م�سار للحداثة
والتميز والإبداع كمدخل المتالك املعرفة والتقانة احلديثة.
 	 وتت�ضم���ن الو�سائل الفعالة لتعميم التعلي���م الأ�سا�سي �أن يكون �شام ًال وجمان ًا بالكامل ،وقادر ًا على حتدي
ترقي���ة نوعيت���ه وجتويد ممار�ساته .فلي�س من قبي���ل املغاالة القول� :إنه ،يف منظور م�ستقب���ل التقدم يف دول اخلليج
العربي���ة ،ال توجد غاية تعدل تطوير ن�س���ق التعليم بحيث ي�ؤدى �إلى �إك�ساب-اكت�ساب املعارف والقدرات والتوجهات
التي تتنا�سب ومقت�ضيات القرن الواحد والع�شرين.
وال ج���دال يف �أن ال�سيا�س���ات املنا�سبة ت�ضمن تكوين ر�أ�س مال ب�شري راق���ي النوعية ،كما ت�شهد �إرادة قادة دول
اخللي���ج .وميك���ن القول� :إن التحدي امل�ستقبلي ال�ضخم الذي تواجهه هذه ال���دول هو التو�صل حللول ابتكارية ت�ؤدي
�إلى تطوير نظام تعليمي بديل ميكن �أن ينتج تعليم ًا �أكرث كفاءة ،و�أرقى نوعية ،وبتكلفة مالئمة.
هناك حاجة ما�سة لقيام برنامج عمل ق�صدي لتطوير التعليم يف الدول الأع�ضاء باملكتب ،يقوم بالإ�ضافة �إلى
الربام���ج القطري���ة ،على �إطار تع���اون خليجي فعال� .إن بناء ر�أ�س مال ب�شري راق���ي النوعية هو حتدي امل�ستقبل يف
البلدان جمتمعة ،ومل يعد التطور يف ال�سياق القطري املنفرد كافي ًا .لقد حقق التطور القطري ما ميكن حتقيقه من
تو�سع كبري يف االنت�شار الكمي ،لكن ترقية النوعية متثل حتدي ًا �أكرب من ن�شر التعليم.
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�إن تطوي���ر التعلي���م يف ال���دول الأع�ض���اء باملكتب ميثل بن���د ًا جوهريـًّ���ا ،ودائم ًا ،عل���ى جدول �أعم���ال م�ؤمترات
القم���ة ،ومازال املج���ال ف�سيح ًا لإن�شاء م�ؤ�س�س���ات قومية ،حكومية و�أهلي���ة ،وتدعيم امل�ؤ�س�س���ات القائمة يف ميدان
التعليم .وتتمثل الغاية من برنامج �إقليمي لتطوير التعليم يف ت�ضييق الفجوة يف املعارف والقدرات والتوجهات بني
البل���دان� ،إلى احلد الذي مي ّكن من املتابعة الن�شطة ،وا�سع���ة النطاق والنقدية ،لتطور املعرفة والتقانة يف املنطقة،
وا�ستخدامها بكفاءة.
وينبغ���ي �أن يهت���م البحث والتق���ومي بدرا�سة تطور واقع التعلي���م ،وعلى وجه اخل�صو�ص تقيي���م الناجت احلقيقي
للتعليم من حيث التوجهات واملعارف والقدرات التي يح�صل عليها اخلريجون� .إن هذا التقييم يجب �أن يحتل �أولوية
متقدمة يف �أن�شطة الربامج امل�شرتكة ،كما �إنّ نتائج مثل هذا التقييم �ستعطى دفعة كبرية جلهود تطوير التعليم يف
الدول الأع�ضاء باملكتب .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،يت�سع املحور البحثي لتحليل العوامل امل�ؤثرة يف الناجت التعليمي ،ودرا�سة
حماوالت تطوير التعليم والتجارب الناجحة يف هذا امل�ضمار ،ال�ستخال�ص الدرو�س امل�ستفادة منها.
وبديه���ي �أنّ مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج مر�شح للقيام بدور قيادي يف البنية امل�ؤ�س�سية لربنامج م�شرتك
لتطوي���ر التعلي���م يف الدول الأع�ض���اء بعامة .غري �أنه من ال�ض���روري تعبئة طاقات م�ؤ�س�س���ات عربية �أخرى يف هذا
امل�ضم���ار ،مثل ال�صندوق العرب���ي للإمناء وال�صناديق العربية الأخرى ،و�إن كانت بحاج���ة لبناء �إمكاناتها يف هذه
احلق���ول فيم���ا يت�صل مبو�ضوع التعلي���م .والأمل �أن يك���ون لل�صناديق العربية دور مهم يف متوي���ل بع�ض امل�شروعات
والربامج.
ويف الأخري ،وحتى تعم الفائدة ،ول�ضمان اال�ستمرارية حتى ت�صبح املقاربة بامل�شروع ركيزة �أ�سا�سية ومنوذجية.
فال بد من:
• �إيجاد بنك للم�شاريع انطالق ًا من قاعدة امل�شاريع احلالية.
•�إحداث �أقطاب ح�سب املحاور املتداولة (االلتحاق ،اجلودة واحلكامة) ،وتكوين فرق عمل من �أطر هذه الدول
للعمل على متابعة وتقومي وتطوير هذه امل�شاريع.
•تنظيم حلقات تكوينية يف جمال �إعداد وتتبع وتقومي امل�شاريع الرتبوية.
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قائمة الـمـراجــع
�أو ًال :الـمراجــــع العـــربيـــة:

•اجلمهوري���ة اليمنية ،وزارة الرتبية والتعلي���م (يوليو/متوز .)2014التقرير الوطن���ي للتعليم للجميع للفرتة من
� 2001إلى .2014
•اجلمهورية اليمنية ،وزارة الرتبية والتعليم (يوليو/متوز.)2014
املوقع الإلكرتوين/http://www.yemen.gov.ye/egov/education http://www.yemenmoe.net :
•دولة الإمارات العربية املتحدة ،وزارة الرتبية والتعليم (يوليو/متوز .)2014التقرير الوطني للتعليم للجميع
للفرتة من � 2001إلى .2014
•دول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ،وزارة الرتبية والتعلي���م (يوليو/مت���وز .)2014املوق���ع الإلكرتوين:
https://www.moe.gov.ae
•دولة الكويت ،وزارة الرتبية والتعليم (يوليو/متوز .)2014التقرير الوطني للتعليم للجميع للفرتة من
� 2001إلى .2014
•دولة الكويت ،وزارة الرتبية والتعليم (يوليو/متوز .)2014املوقع الإلكرتوين/http://www.moe.edu.kw :
•�سعود هالل احلربي (د.ت)« .مالمح التعليم للريادة يف دولة الكويت» .
•�سلطنة عمان ،وزارة الرتبية والتعليم (يوليو/متوز .)2014التقرير الوطني للتعليم للجميع للفرتة من
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