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  المقـدمـة. 1

  

انطالقًا من الهدف العام للدراسة الذي يرمي إلـى الرفـع مـن آفـاءة البـرامج المـستقبلية                   

نهوض بالمرأة وتمكينهـا فـي مجـال التعلـيم، فـإن مـدخل التمكـين                المعنية بالعمل على ال   

empowerment                يمثل أآثر المفاهيم اعترافًا بالمرأة آعنـصر فاعـل فـي التنميـة، وبالتـالي 

فهو يسعى إلى القضاء على آل مظاهر التمييز ضد المرأة من خالل اآلليـات التـي تعينهـا                  

 انتشال النـساء األخريـات مـن مـستنقعات          ليس فقط على االعتماد على الذات وإنما أيضاً       

وتبـين األدبيـات حـول مفهـوم التمكـين مـن أنـه رغـم التبـاين فـي                    . الفقر والجهل والمرض  

توسيع أو تضييق مجاالت تطبيقيـة إال انـه يلتقـي عنـد مفهـوم القـوة مـن حيـث مـصادرها                       

اعية التي أصبحت   وأنماط توزيعها باعتبار أن ذلك أمر ضروري إلدراك طبيعة التحوالت االجتم          

لذا تتحقق قوة المرأة    . تعمل لصالح الفئات المحرومة والمهمشة والبعيدة عن مصادر القوة        

بمدى تمكينها من ظروفها والفرص المتاحة أمامهـا لممارسـة حقهـا فـي االختيـار وبمـدى            

  .توافر فرص اعتمادها على نفسها

لمرأة والرجل وبذلك تكون المـرأة  لهذا فإن مدخل التمكين يجعل التنمية أآثر مشارآة بين ا 

شريكًا حقيقيًا في التنمية البشرية واإلنسانية إلى جانب التنمية االجتماعية التي تهـدف              

إلى تمكين المرأة من امـتالك عناصـر للقـوة االقتـصادية واالجتماعيـة وتمكـن النـساء مـن                    

المشارآة فـي   االعتماد على الذات في تحسين أوضاعهن المعيشية والمادية والنفسية و         

فـالتمكين يهـدف إلـى      . اتخاذ القرارات التي تحّسن جميع جوانب حيـاتهن وحيـاة أسـرهن           

خلــق بيئــة للمــشارآة الفعالــة ويعتمــد علــى تطــوير المهــارات والقــدرات وفــرص التطــوير   

آما أنـه يعتمـد علـى تغييـر العالقـات االجتماعيـة فـي اتجـاه مزيـد مـن التـوازن                       . المعرفي

مام األساسي بالتمكين المعرفي والـذي يعـد مقدمـة ضـرورية للتمكـين              واالستقرار واالهت 

  .في المجاالت األخرى

  

أن أولئك الذين يمتلكون المعرفة وطرق نقلها في مجتمعاتنا يمتلكون ما آـان لـدى القـادة                 

أن المــال وقــود " مــن قبــل، أال وهــو الــسلطة المطلقــة وآمــا آتــب جــون آينيــت جــالبرت  

 "وقـود وهـي الـسلطة     في مجتمع المعلومات، فإن المعرفة هـي ال       المجتمع الصناعي، أما    

التعليم والتعلم المطلقة ومن هنـا      ن أهمية   مكوهنا ت  )2002 العربية   اإلنسانيةتقرير التنمية   (

  ) 1(سورة العلق " اقرأ باسم ربك الذي خلق " تنطلق اآلية الكريمة 

تنميـة التـي ال تـشارك فيهـا المـرأة            بـأن ال   2002ولقد بين تقرير التنمية اإلنسانية العربيـة        

إن غياب العدالة االجتماعية في التعامل مع المرأة فـي المجتمعـات            . تنمية معرضة للخطر  

يشكل أآثر مظاهر االجحاف تفشيًا في أي مجتمع ألنها تؤثر عمليـًا علـى              . خاصالعربية بوجه   

  .  نصف عدد السكان
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 2002 تقرير التنمية اإلنسانية العربية      تعتمد المعلومات في هذا القسم من الدراسة على       

فعلى سبيل المثال، أظهرت البلدان العربية تحسنًا في تعلـيم اإلنـاث أسـرع منـه فـي أي        

، 1970إقليم آخر فقد تضاعفت معدالت معرفـة النـساء بـالقراءة والكتابـة ثـالث مـرات منـذ                    

إال إن هـذه    . ثر من الضعفين  ازدادت معدالت التحاق اإلناث بالمدارس االبتدائية والثانوية بأآ       

اإلنجازات لم تنجح في تعديل المواقف والمعـايير االجتماعيـة المتحيـزة ضـد المـرأة والتـي                  

تشدد على نحو حصري على الدور اإلنجابي للمرأة وتعزز الالمـساواة بـين الرجـل والمـرأة                 

التقريـر   (رغم ذلك أآثر من نصف النساء العربيات مـازلن أميـات          . في مختلف نواحي الحياة   

ويكمن التحدي األهم في مجال التعليم في مشكلة تردي نوعية التعلـيم المتـاح،              ). 2ص  

بحيث يفقد التعليم هدفـه التنمـوي واإلنـساني مـن أجـل تحـسين نوعيـة الحيـاة وتنميـة                     

ومن المنطقي أن تؤدي قلة الموارد المخصصة للتعليم إلى تدهور          . قدرات اإلنسان الخالقة  

 إلى بعـض العناصـر األخـرى التـي تـؤثر بـشكل حيـوي فـي تحديـد نوعيـة                      جودته باإلضافة 

  . التعليم ومن أهمها سياسات التعلم، وضع المعلمين والمناهج وأساليب التعليم

  

إال أن من العناصر األساسية التي تؤثر على نوعية التعليم هي عدم الشفافية فـي طـرح                 

دي إلى الرسـوب والتـسرب والتـي تمنـع          اإلحصاءات التعليمية الحقيقية واألسباب التي تؤ     

 والبــاحثين مــن معرفــة األســباب الحقيقيــة لتــدني مــستوى أداء الطلبــة فــي  المــسئولين

ــال ومــن واقــع هــذه الدراســة    . المــدارس وربمــا الجامعــات والمعاهــد  فعلــى ســبيل المث

 ّرين من أجل الحصول على إحـصاءات التعلـيم مـن وزارة           المسحية، فلقد عانت الباحثة األمّ    

التربية والتعليم فبعد أن آانت توزع على اإلدارات واألقسام والمدارس امتنعت الـوزارة منـذ            

عامين من طبع اإلحصاءات وعلى آل من يرغب فـي الحـصول علـى إحـصائية المـرور فـي                    

. بيروقراطية آتابة الرسائل واالنتظار إلى أن يفرج عن اإلحصائية إذا لم تكن من الممنوعات             

 خــالل هــذه الدراســة أن أعــداد الطــالب الراســبين والمتــسربين مــن فلقــد اآتــشفت مــن

  . الممنوعات التي ال يمكن الحصول عليها

  

 أصبحت المعرفة واآتسابها مـن المرتكـزات األساسـية لبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي                 

" نحـو إقامـة مجتمـع المعرفـة          " 2003وآان موضوع تقرير التنمية اإلنسانية العربيـة للعـام          

فقـد جـاء فـي      . فالمعرفة هي األساس والمرتكز للتنمية الحقيقية في جميـع المجتمعـات          

أن بناء مجتمع المعرفة يعنـي اعتمـاد المعرفـة مبـدأ ناظمـًا للحيـاة البـشرية،               : التقرير ذاته 

بهدف تطوير نهضة إنسانية في عموم الوطن العربي عبر إنتـاج المعرفـة والتوظيـف الكـفء                 

  :رفة على األرآان الخمسة التاليةلها ويقوم بناء المع

  .إطالق حريات الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح •
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النشر الكامل للتعلـيم راقـي النوعيـة مـع إيـالء عنايـة خاصـة لطرفـي المتـصل               •

 التعليمي وللتعلم المستمر مدى الحياة

ــع      • ــة فــي البحــث والتطــوير الثقــافي فــي جمي ــدرة ذاتي ــاء ق ــم وبن ــوطين العل  ت

 النشاطات المجتمعية

التحــول الحثيــث نحــو نمــط إنتــاج المعرفــة فــي البيئــة االجتماعيــة واالقتــصادية  •

 العربية

تقريــر التنميــة .(تأســيس نمــوذج معرفــي عربــي عــام أصــيل، منفــتح ومــستنير •

 )163 ص2003اإلنسانية العربية للعام 

جاهـل العنـصر    على الرغم مـن أهميـة األرآـان الخمـسة التـي أوردهـا التقريـر إال أن ت                  

اإليماني والروحاني في نموذج المعرفة المقترح يؤدي إلى إشكالية معرفيـة أساسـية             

فالغالبية العظمى من السكان في المجتمع العربـي ينتمـون إلـى          . في البناء المعرفي  

نفـصال أو   االديانة اإلسالمية، ابتعاد أي نمـوذج عـن الجوانـب والروحانيـة يعتبـر بمثابـة                 

لذا آان من الضروري أن تشمل األرآـان رآنـًا          . اء المعرفي للفرد العربي   انفصام في البن  

أساســيًا وهــو الــرآن اإليمــاني والروحــاني والــذي يكمــل األرآــان الخمــسة ويــضفي    

إنتاج المعرفة في الوطن العربي ويميزه عـن المعرفـة المـصّدرة مـن              خصوصية خاصة على    

   .الغرب إلى الدول العربية

  

ميــة اإلنــسانية العربيــة لــم يــورد الــدين اإلســالمي ضــمن األرآــان  ورغــم أن تقريــر التن

الخمسة التي اقترحها آعناصر أساسية لبناء المعرفة إال أنـه خـصص جـزءًا خاصـًا فـي                  

فقد ورد  . التقرير لعرض هذا الجانب وعرضه على شكل شروط أساسية إلنتاج المعرفة          

فرها لكي يحتل الدين مكانته     ثالثة شروط أساسية على األقل ينبغي توا      " في التقرير   

المرموقة في النموذج المعرفي العربي األصيل ولكي يكـون علـى وجـه الحقيقـة مبـدأ           

األول يتمثل في العودة إلى الرؤية اإلنـسانية الحـضارية          . واصًال فاعًال في إنتاج المعرفة    

ــدين الــصحيحة  ــ. واألخالقيــة لمقاصــد ال ــدين مــن التوظيــف المغــ الث ــر ال رض اني، تحري

استعادة المؤسسات الدينيـة اسـتقاللها عـن الـسلطات الـسياسة وعـن الحكومـات                و

الثالـث اإلقـرار بالحريـة الفكريـة        .  السياسية الراديكاليـة   –والدول وعن الحرآات الدينية     

  . 120ص " وتفعيل فقه االجتهاد وصون حق االختالف
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  إجراءات البحث والمنهجية.2

 التعليم هو موضوع بحث هذه الدراسة المسحية والتي         تمكين المرأة البحرينية في مجال    

سعت إلى جمع البيانات في ستة محاور آما تم تحديدها مـن قبـل لجنـة التعلـيم والتـي                

  :عشر دولة عربية هي آالتالي شملت اثنى

األردن، اإلمارات، البحرين، ، تونس، الجزائـر، الـسودان، سـوريا، عمـان، فلـسطين، لبنـان،                 

  : تم تحديد خمسة مجاالت من قبل اللجنة وهيمصر، اليمن فلقد

  محو أمية اإلناث •

  ظاهرة تسرب اإلناث من المدارس •

 تنمية المهارات الحياتية للمرأة •

  محو األمية التقنية للمرأة •

  التعليم المستمر   •

إال أن الباحثــة ارتــأت أن مجــال محــو أميــة اإلنــاث فــي البحــرين لــيس ضــرورة ملحــة حيــث 

 2003 عـام    44-10في الفترة العمرية من      % 2.7 في البحرين إلى   انخفضت معدالت األمية  

لــذا اقترحــت أن يــضاف مجــال ســادس فــي الدراســة وهــو مجــال   ) 14تقريــر بيجــين ص (

  .وهذا يجعل للدراسة تميز خاص لهذه الفئة المهمشة. االحتياجات الخاصة

  الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة.2.1

   2005 -1995سة الفترة ما بين عامي  آان المفترض أن تغطي الدار

ولكن أثناء جمـع البيانـات اتـضح أن هنـاك مـشاريع متميـزة وقيمـة بـدأت منـذ الـسبعينات                       

الفتـرة الزمنيـة    )2.1(يبين الجـدول رقـم      . لذا تم رصدها ضمن المشاريع    . ومازالت مستمرة 

 أي  2005- 1995 مـشروعًا فـي الفتـرة بـين          54فكما هـو مبـين تـم تنفيـذ          . لبدء المشاريع 

  .من مجموع المشاريع% 70بنسبة 

  الفترة الزمنية لبدء المشاريع) : 2.1(جدول 

  
 المخطط التاريخ 1-3

 %العدد للبداية
 1965 - 1970 3 3.9 
 1971 - 1976 4 5.2 
 1977 - 1982 4 5.2 
 1983 - 1988 5 6.5 
 1989 - 1994 7 9.1 
 1995 - 2000 13 16.9 
 2001- 2005 41 53.2 
100.0 77 المجموع 
  8 غير المجابة 
  85 المجموع الكلي 
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  ) 2.1(شكل

مقارنة الفترة الزمنية لبدء المشروع 
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لم يتم تحديد حجم المشاريع من حيث عـدد المـستهدفين أو المـستفيدين لـذا تـم رصـد                    

جميع المشاريع بغض النظر عن العدد خـصوصًا أن عـدد النـساء البحرينيـات حـسب تعـداد                   

فــأي مــشروع فــي هــذه الجزيــرة إمــرأة، ) 201.044( بلــغ 2001الجهــاز المرآــزي لإلحــصاء 

  .الصغيرة له قيمته و أهميته

  

  :تعريف المصطلحات.2.2

وتـم  . مـشروع وبرنـامج   في بداية رصد المشاريع واجه فريق البحث إشكالية التفريـق بـين             

 لـم  إذا( رصد المشاريع والتي لها هوية واضحة وميزانيـة محـددة وفتـرة بـدء ونهايـة      االتفاق على   

 وجهة التنفيذ والتمويـل وتجاهـل الـدورات والمحاضـرات إذا لـم تكـن فـي إطـار                    )يكن مستمرًا   

  .مرجعي شامل

  

  المنهجية     .2.3

 تم تشكيل فريق عمـل مكـون مـن مـساعدتي بحـث ومحللـة إحـصائية للبيانـات وسـكرتيرة                     

  . مجال التعليم باإلضافة إلى الخبيرة في و مدققة لغويةللقيام بأعمال الطباعة واالتصال

في االجتماع األول تمت مراجعة االستبيان الذي أرسل من منظمة المـرأة العربيـة               •

ومناقشة اإلجابات المحتملة والتي تم تعديلها فيما بعد من حيث التنظيم والترقيم            

  ).مرفق االستمارتان(



 7

تم حصر الجهات التي تقرر جمع البيانات منها والتي تم توزيعهـا علـى مـساعدتي                 •

 :لبحث، وآانت آالتاليا

  

o  وزارة التربية والتعليم  

o  وزارة الشؤون االجتماعية  

o  الجمعيات األهلية ذات العالقة  

o جامعة البحرين 

o جامعة الخليج العربي  

o  معهد البحرين للتدريب  

o  جهات أخرى  

  

  آلية جمع البيانات  •

  .تم اتباع اآللية التالية لجمع البيانات

o      مرأة إلى الجهـات الرسـمية لتـسهيل        طلب رسالة من المجلس األعلى لل

 .أمر جمع البيانات

o             التنسيق مع الجهات الرسمية وتوجيه خطاب إليها من قبل الخبيرة بهـدف

 .الباحثين في جمع البيانات  تسهيل مهمة 

o تزويد مساعدتي البحث برسالة تخولهما بجمع البيانات. 

o تزويد مساعدتي البحث بنسخ من االستمارات. 

o ن بالجمعيــات األهليــة بهــدف شــرح الموضــوع مــع إرســال  تــصال البــاحثتيا

نسخة من االستمارة وتحديد موعد لزيارة تلك الجمعيات لمـلء االسـتمارة            

 .عن طريق المقابلة الشخصية

  

o   بلــغ عــدد . تــم مــلء جميــع االســتمارات عــن طريــق المقابلــة الشخــصية

عـدم   اسـتمارة ل   11استمارة تم اسـتبعاد     ) 96(االستمارات التي تم ملؤها     

االستمارات التي تم تحليلهـا  مالءمتها للمجاالت الستة المحددة، فكان عدد    

 عـن   استمارة تم ملؤها عن طريـق وزارة التربيـة والتعلـيم          ) 27. (استمارة) 85(

ــر التربيــة والتعلــيم للتنــسيق وجمــع     طريــق المنــسقة التــي رشــحها وزي

  .    البيانات

o  عملية التحليل فيما بعدتلخيص االستمارات وتفريغ البيانات لتسهيل.  

o        تسليم االستمارات للمحللة اإلحصائية وشرح المطلوب ثم استخدامExcel 

 .    لتحليل البيانات واستخراج الجداول والرسوم البيانيةSPSSو 
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o  من قبل الخبيرة نفسها6-3القيام بتحليل نوعي لألسئلة من . 

o      ع فـي وزارة التربيـة      التي رصدت المشاري  ) 85(باإلضافة إلى االستمارات الـ

والتعليم، وزارة الشؤون االجتماعيـة والجمعيـات األهليـة، تـم جمـع بيانـات            

 معهد البحـرين للتـدريب مـن         و جامعة الخليج العربي و     من جامعة البحرين  

معالجــة حيـث أعــداد اإلنـاث اللــواتي اسـتفدن مــن البـرامج المقدمــة وتـم      

 بنات من حيث العدد والتخـصص     مقارنة بين البنين وال   البيانات الواردة بعمل    

ــم وضــع هــذه       ــرامج ولقــد ت ــواتي اســتفدن مــن تلــك الب ــاث الل وعــدد اإلن

المعلومات في نهاية الدراسة حيث إن معالجة البيانات آانـت تختلـف عـن              

تحليل االستمارات وحيث إنها ال تندرج تحت مسمى مشاريع وإنماء برامج           

 .منتظمة في إطار التعليم الجامعي

 

o    ومـشروع   للمجلـس األعلـى للمـرأة     د المـشاريع الهامـة      آذلك تم رصـ

 للتكنولوجيـا ومـشروع تثقيـف األم والطفـل         شبكة المـرأة العربيـة    

المنبثق من جهة خاصة ويعتبر من المشاريع المميزة الذي ينصح بتعميمه           

 .في الدول العربية األخرى

  

 

  المسحت أهم معوقات إجراء.2.4

  المقابلة الشخصية.2.4.1

وعيًا آان أم آميًا ال بـد وأن تكـون هنـاك مجموعـة مـن المعوقـات والتـي تكـون             آأي بحث ن  

أحيانُا سـببًا فـي تحديـد مـستوى الدراسـة وجودتهـا فأسـلوب المقابلـة الشخـصية الـذي              

استخدم لملء أغلب االستبيانات يستهلك وقتًا وجهدًا آبيرًا ولكن في الوقـت ذاتـه يحـصل         

وصـل عـدد االسـتبيانات عـن طريـق          . قية عاليـة   ومـصدا  ةالباحث على معلومـات ذات قيمـ      

استبيانًا خاصًا بوزارة التربية والتعليم تـم ملؤهـا عـن طريـق             ) 27(استبيانًا و   ) 70(المقابلة  

منسقة الوزارة للتنسيق الختيار المشاريع التي تريد الـوزارة المـساهمة بهـا فـي البحـث                 

 ورغـم إن هـذه العمليـة سـهلت          .وان يتم جمع البيانات من طرفها وذلك لـضبط المعلومـات          

أمورًا آثيرة على الباحثين وذلك لصعوبة الحصول على أية بيانات من وزارة التربية والتعلـيم            

ولكـون المنـسقة    . إال بعد المـرور بمراحـل طويلـة مـن االتـصال وآتابـة الرسـائل والمتابعـة                 

) 27(نا علـى    الموآول إليهـا التنـسيق لجمـع البيانـات مـن الكفـاءات المتميـزة فلقـد حـصل                  

  . استبيانًا مرة واحدة ولوال وجود هذا التنسيق الستعصى علينا جمع البيانات من الوزارة
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 صعوبة الحصول على اإلحصاءات.2.4.2

 عـدم شـفافيتها فـي إعطـاء اإلحـصاءات والتـي              و التعلـيم   وزارة التربيـة  إال أنه يؤخـذ علـى       

لجهـات فـي وزارة التربيـة علـى         تشكل العمود الفقري ألي دراسة، فلقد تحفظـت جميـع ا          

ورغـم الدقـة فـي مـلء        . توفير أي إحصائية خصوصًا ما يتعلق بأعداد الراسبين والمتسربين        

االستبيانات إال إن وزارة التربية والتعليم أبدت تحفظات شديدة لعدم تـسرب أيـة معلومـات                

برمتـه وآـان   ) ظاهرة تسرب اإلناث من المـدارس  (         تمس الوزارة فقد تم حذف مجال  

التبرير أنه ال يوجد في الوزارة متسربون وحتى إذا آان فيرجع سبب التـسرب إلـى إهمـال                  

  .الوالدين والطالبة أو الطالب نفسه

أهـم معوقـات إجـراء المـسح        أحـد   إن غياب الشفافية في إبراز المعلومات واألرقام ال يمثل          

 أن نطـور برامجنـا إذا لـم تتـوافر           فكيف يمكن لنـا   . أهم معوقات التنمية  أحد  نما يمثل   إفقط و 

بين أيدينا حقائق وأرقام تكشف الحقيقة وتساعد على وضع حلول جذرية لتلك المشكالت  

  .بدًال من تزيينها وتجميلها

  تحليل البيانات النوعية.2.4.3

تحليل البيانات النوعية والتي شكلت الجزء األآبر من االستبيان تطلبـت آثيـرًا مـن الوقـت                 

ة أن عدد االستبيانات في مجال التعليم آـان آبيـرًا جـدًا علـى عكـس مجـال                   والجهد خاص 

الصحة والتعليم واإلعالم إذ أن عدد اسـتباناتهم مجتمعـة لـم تبلـغ عـدد اسـتبيانات مجـال                    

  .التعليم لوحده

  

 قلة المشاريع الموجهة للمرأة فقط.2.4.4

وجهـة لتنميـة اإلنـسان      عدم وجود برامج تعليمية خاصة بالمرأة فقط، فجميـع المـشاريع م           

  .لذا سوف تبين األرقام عدد اإلناث الالتي استفدن من المشاريع. بشكل عام

  غياب التوثيق للمشاريع.2.4.5

 .عدم وجود وثائق للمشاريع وصعوبة حصر األعداد التي استفادت من تلك المشاريع

مؤسسات وآذلك صعوبة تحديد حجم التكلفة لكثير من المشاريع إذ أن معظم مشاريع 

وآذلك غياب التنظيم المؤسسي لتلك الجمعيات . المجتمع المدني تعتمد على التبرعات

                           . والعمل التطوعي رغم أهميته إال أنه ال يؤخذ بالجدية وااللتزام الكافي

  :تحليل البيانات.2.4.6

ضها البعض وذلك بهـدف     اتبع في تحليل البيانات في هذه الدراسة عدة منهجيات تكمل بع          

 2-1فاألسـئلة مـن     . إعطاء صورة شاملة متكاملة عن المشاريع القائمة في مجال التعلـيم          

 فـتم   6-3، أمـا األسـئلة مـن        SPSS و   Excelتم تحليلها إحصائيًا باستخدام برامج الحاسوب       

) 85(تحليلها نوعيًا من قبل الخبيرة نفسها مما تطلب وقتًا وجهدًا آبير خصوصًا فـي وجـود                 

  .استبيانًا
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ليس اختيار تمكين المرأة العربية في مجال التعليم من قبل منظمـة المـرأة العربيـة آأحـد                  

 فــالتعليم هــو العمــود الفقــري ألي تنميــة  ؛محــاور اهتمامهــا بحاجــة إلــى تبريــرات آثيــرة 

نقـص اآتـساب    " عتبـر   ا 2003إنسانية، وفي ضوء تقريـر التنميـة اإلنـسانية العربيـة للعـام              

رفــة باعتبــاره أحــد النــواقص الــثالث التــي تعيــق بنــاء التنميــة اإلنــسانية فــي البلــدان المع

. نقص الحرية ونقص تمكين المرأة ونقـص اآتـساب المعرفـة          : النواقص الثالث هي  " العربية

وحيث إن المرأة هي جزء من هذه اإلنسانية لذا توجب علـى المنظمـة أن تـشحذ الهمـم                   

مـثًال فـي البـرامج والمـشاريع والمنظمـات التـي تنبثـق        للرقي بنصف المجتمـع العربـي مت      

  .بهدف االرتقاء بمستوى التعليم لدى المرأة والذي يعتبر عصب الحياة والتنمية الحقيقية

ال نريد المعرفة آمنتج أو سلطة وال نريد ها آعملية إصالح تعنـي             " فكما يقول ادواردسعيد    

عرفة التي نريد تختلف نوعيـًا وتقـوم علـى          الم. مكتبات أآبر أوعدد أآبر من الحواسيب فقط      

تقريـر التنميـة اإلنـسانية العربيـة        " ( عوضًا عن السلطة والتكرار غير الناقد واإلنتاج اآللي         الفهم  

           )35 ص 2003لعام 

آما سبق الذآر، تم تحديد المحاور التالية في مجال التعلـيم مـن قبـل الخبـراء ومنظمـة المـرأة                     

  .العربية

  ية اإلناث محو أم •

 ظاهرة تسرب اإلناث من المدارس  •

 تنمية المهارات الحياتية للمرأة  •

 محو األمية التقنية للمرأة  •

 التعليم المستمر  •

 االحتياجات الخاصة •

 

حيث ال توجـد مـشكلة      ( ولكن خبيرة مملكة البحرين أبدت اقتراحًا بتغيير محور أمية اإلناث           

اجات الخاصة والذي اعتبرته محورًا هامـًا ويجـب         إلى محور االحتي  ) حقيقية في هذا المجال   

تسليط الضوء عليه بهدف تطوير الخدمات والمـشاريع فيـه ووافقـت منـسقة اللجنـة علـى                  

آذلك تم استثناء محور ظاهرة تسرب اإلناث من المـدارس مـن قبـل وزارة التربيـة      . االقتراح

ذلك امتنعت الـوزارة عـن   والتعليم حيث رأت أنه ال يوجد متسربون في مدارس الحكومة، وآ  

ولكـن الباحثـة اسـتطاعت      . توفير إحصائيات التعليم لتتم معالجـة الموضـوع بطريقـة أخـرى           

 وسوف يتم إلقاء الضوء على المـشكلة  2002 – 2001الحصول على إحصاءات التعليم لعام   

باإلضافة إلـى ذلـك تمـت إضـافة محـور آخـر انبثـق مـن                 . عن طريق تحليل األرقام إن أمكن     

ة جمع البيانات وهو محور الخدمات المساندة لتمكـين المـرأة وتـضمن مجموعـة مـن                 عملي

مــشاريع ريــاض األطفــال والتــي أنــشئت أساســًا بهــدف رعايــة األطفــال لتــتمكن األم مــن 

االلتحاق بالعمل أو الدراسة ولم تندرج تحت أي محور من المحاور المرصـودة وهـذا شـيء                 
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الشخـصية تنـتج معلومـات لـم تكـن مرصـودة            مقابلـة   أن ال . متعارف عليه في البحث النوعي    

  :وبذلك تكون محاور الدراسة آما يلي. سابقًا

  محو أمية اإلناث  •

 تنمية المهارات الحياتية للمرأة •

  محو األمية التقنية للمرأة •

  التعليم المستمر •

  االحتياجات الخاصة  •

 الخدمات المساندة لتمكين المرأة •

  

يوجـد توصـيف لجميـع المـشاريع فـي           هـو مبـين أدنـاه        وتوزعت المشاريع على المحاور آما    

  )1(الملحق رقم 

  

   مشاريع10                         محو أمية اإلناث •

  مشروعًا46                       تنمية المهارات الحياتية •

                                              

                                          

o مشروعًا12          واجتماعية وثقافية وبيئية    ريةتوعية أس   

o  مشروعًا18           تمكين المرأة اقتصاديا   

o  مشاريع8                  تمكين المرأة حقوقيًا   

o  مشاريع8           تمكين وتدريب الفتيات   

  

   مشاريع4                   محو األمية التقنية •

   مشاريع5          التعليم المستمر •

   مشروعًا15                     الخاصةاالحتياجات •

   مشاريع5                    خدمات مساندة لتمكين المرأة  •

         مشروعًا85                           المجموع        

  

استمارة وذلك لعدم عالقتها بموضوع تمكـين المـرأة آمـا تـم شـرحه       ) 11( لقد تم استثناء   

لسابقة تم رصـد عـدة مـشاريع هامـة سـوف يـتم إلقـاء الـضوء                  باإلضافة إلى االستبيانات ا   سابقًا  

  .عليها آالًَ على حده

عدد المشاريع والنسبة المئوية لها حسب محاور الدراسة، وآانت         ) 2.2(يبين الجدول رقم    

  : آالتالي
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  عدد المشاريع حسب المحاور: ) 2.2(جدول رقم 

  
  

  % العدد  المحاور
 11.8  10  اإلناث أمية محو .1  
  5.9  5  المستمر يمالتعل .2  
  4.7  4  للمرأة التقنية األمية محو .3  
  تنمية المهارات الحياتية .4  

46  54.1 

 17.6  15  الخاصة االحتياجات .5  
 المرأة لتمكين مساندة خدمات .6  

5  5.9  

 100.0  85  المجموع  
  

  

  

  

  

  )22. (شكلال

ور عدد المشاريع حسب المح
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محو أمية اإلناث التعليم المستمر  محو األمية
التقنية للمرأة

تنمية المهارات
الحياتية

االحتياجات
الخاصة

خدمات مساندة
المحورلتمكين  المرأة

عدد المشاريع

  

  

مـن  % 54ور المهارات الحياتية استحوذ علـى       فإن مح ) 2.2(وآما هو مبين في الجدول رقم       

مجموع المشاريع في الدراسة و الذي تفرع منـه أربعـة فـروع حـسب نوعيـة المـشاريع و                    

  . أهدافها
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 مـن   محـور تنميـة المهـارات الحياتيـة الترتيـب األول          واحتلت المشاريع المصنفة في     

 الدراسـة، ثـم   مـن جميـع المـشاريع فـي    % 54حيث أآثرية المشاريع فقد بلغـت نـسبتها         

 مـن   االحتياجات الخاصة لتحتل الترتيب الثـاني      محورجاءت المشاريع المصنفة تحت     

محـور محـو    من جملـة المـشاريع، تلتهـا مـشاريع          % 17.6حيث عدد المشاريع وشملت     

التعلـيم  ، وتـساوى محـور   %11.8 بنـسبة  أميـة اإلنـاث فجـاءت فـي الترتيـب الثالـث      

 مـن حيـث نـسبة المـشاريع، والتـي            المـرأة  المستمر والخدمات المـساندة لتمكـين     

محور محو األمية التقنية للمرأة الرتبـة       من المشاريع وأخيرًا نال     % 5.9شملت نسبة   

  .من إجمالي المشاريع% 4.7 من حيث عدد المشاريع فكانت النسبة األخيرة

  

محو األمية التقنية جـاء فـي أسـفل سـلم المـشاريع             نسبة مشاريع    نخلص بذلك إلى أن     

 لكـان هـذا     2005 مجال التعليم ولوال تفعيـل مـشروع مـدارس المـستقبل فـي مـارس                 في

جرس إنذار للمـسؤولين عـن التعلـيم فـي المملكـة وارتبـاط المـشكلة بالمجـال المعرفـي                   

وهنا يجدر بنا الحديث عن الفجوة الرقمية وأهمية محو األمية التقنيـة وتجـاوز              . واالقتصادي

آمــا جــاء فــي تقريــر التنميــة اإلنــسانية العربيــة لعــام  ذلــك إلــى تطبيــق وتوليــد المعرفــة 

ويــشير مــصطلح الفجــوة الرقميــة للداللــة علــى الفــروق بــين مــن يمتلــك    ). 70ص(2002

إن مـا تـوفره     . أن وفرة المعلومات ال تعني بالضرورة تـوافر المعرفـة         . المعلومة ومن يفتقدها  

لم يتم تنظيمها وتقطيرهـا مـن   شبكة االنترنت من معلومات هائلة يمكن أن تكون عائقًا ما           

ومعـارف  خالل توافر األدوات المناسبة لتنظيم تلك المعلومات وتشكيلها في صورة مفاهيم            

  .يمكن تطبيقها عمليًا في حل المشكالت المعرفية واالقتصادية واالجتماعية في أي مجتمع

  

 التي تؤهل البشر  إن المعرفة الحقة هي تلك2002فكما بّين تقرير التنمية اإلنسانية لعام    

والتـي تعنـي    المعرفة  هي معرفة الحياة وحياة     . لمواجهة عالم شديد التعقيد سريع التغير     

هنا معرفة عن الحياة قائمة على المعرفة ويتطلب ذلك توسـيع مفهـوم المعرفـة بحيـث ال                  

تصبح مقصورة على المعرفة العلمية بل المعرفة المتكاملة التي تجمع بين ثالثية المعرفـة              

إن مشروع جاللة   . العلمية ومعرفة اإلنسانيات والمعرفة الكامنة وراء أنواع الفنون المختلفة        

الملك حمد لمدارس المستقبل والميزانية الـضخمة المخصـصة لـه سـيكون بمثابـة صـمام                 

ولكن توفير جهاز الحاسوب لكل طالـب       . األمان الحتواء مشكلة األمية التقنية في المدارس      

ال يؤدي إلى ردم أو تقلـيص       قنيات في عرض المادة العلمية قد       حدث الت ومعلم واستخدام أ  

فاآتساب المعلومات بالطرق التقليديـة أو باسـتخدام التقنيـات الحديثـة ال             . الفجوة الرقمية 

ذلـك أن المعرفـة ال توجـد جـاهزة بحيـث يمكـن              . يؤدي إلى تحويل المعلومات إلـى معرفـة       

ملية تفاعلية داخلية تحدث بين المتعلم والمـادة     استيرادها آأجهزة الحاسوب وإنما هي ع     

أو المعلومات التي تعلمها فإذا لم يكسب الطالب مهارات التفكير العليا آالتحليل والترآيب             
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فهو لن يتمكن من تنظيم تلك المعلومات التي تلقاها ولن يتمكن مـن معالجتهـا المعالجـة                 

خدامها عمليـًا ومـن ثـم توليـد         الصحيحة وبالتالي لـن يـستطيع اسـتخالص المعرفـة واسـت           

معرفة جديدة تساهم في نمـو المعرفـة بـل إن وفـرة المعلومـات ال تعنـي بالـضرورة تـوافر                      

المعرفة بل ربما قد تكون عائقًا في طريق تكوين المعرفة وذلك لـضخامة حجـم المعلومـات                 

  .      المتوافرة وعدم إمكانية تنظيمها وهضمها وإعادة توليد معرفة جديدة

  

  تحليل البيانات .3

  

   محـو أميـة اإلنـاث.3.1

 أن معــدالت األميــة 2004بــّين تقريــر مملكــة البحــرين لمتابعــة تنفيــذ منهــاج عمــل بيجــين 

 وبلـغ معـدل اإللمـام       2003 فـي عـام      44-10في الفئة العمريـة مـن       % 2.7انخفضت   إلى     

وصـلت  %. 99.29  سـنة 24-15بالقراءة والكتابة لدى األشخاص الذين تترواح أعمارهم بين         

 %49.5 إلـى    2003الطلبة إلى الطالبات في المدارس الحكومية والخاصـة عـام           نسبة إجمالي   

   .) من التقرير14ص (

منهــا لــوزارة التربيــة ) 8(مــشاريع، ) 10(رصــدت الدراســة فــي مجــال محــو أميــة اإلنــاث 

 بلـغ حجـم      و .إلحـدى الجمعيـات األهليـة     ) 1(لوزارة الـشؤون االجتماعيـة و     ) 1(والتعليم و 

  .دوالر 80104التمويل في هذا المحور 

      :وقد شملت مشاريع وزارة التربية والتعليم ما يلي

  الجهة المنفذة  السنة  اسم المشروع

مبــادئ تجويــد القــرآن الكــريم لمرحلــة محــو   .1

  األمية

2003 – 2004    

محــو األميــة لوليــات أمــور طلبــة المــدارس      . 2

  النظامية

2003 – 2006    

    2010 – 2003   اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريس. 3

     مستمر– 2001  برنامج المواد المترابطة. 4

     مستمر– 1995  منهج اللغة العربية المطور لمحو األمية. 5

     مستمر– 1989  الثقافة األسرية لمرحلة ما بعد محو األمية. 6

    ر مستم– 1988  رياض األطفال بمراآز محو األمية للنساء. 7

     توقف– 1986  محو أمية العاملين بالقطاعين العام والخاص. 8

وزارة الــــــــــــــــــشؤون    مستمر– 2001  باص التوعية. 9

  االجتماعية

  جمعية فتاة الريف   متوقف– 1973  محو أمية النساء. 10
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بينت الدراسة أن الجهات الرئيسية التي ساهم في تنفيذ مشاريع المهارات الحياتية هي             

مـن تلـك المـشاريع    % 91يبين أن  ) 3.1(حيث أن جدول رقم     . تمع المدني مؤسسات المج 

  .تم تنفيذها من قبل مؤسسات المجتمع المدني

  

  الجهات المنفذة للمشاريع حسب المحاور) 3.1(الجدول رقم  
  

 الجهات المنفذة/الجهة 1-2
وزارة 

التربية 
 والتعليم

وزارة العمل 
 والشؤون
 االجتماعية

مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

  الجهة المنفذة حسب المحاور
 

 % العدد % العدد % العدد
 10 1 10 1 80 8 محو أمية اإلناث .1
 20 1 0 0 80 4 التعليم المستمر .2
محو األمية التقنية  .3

 0 0 0 1000 4 للمرأة

تنمية المهارات  .4
 91 41 9 4 0 0 الحياتية

التوعية  .4.1
األسرية، 

االجتماعية، 
 ة، البيئيةالثقافي

0 0 2 17 10 83 

تمكين المرأة  .4.2
 89 16 11 2 0 0 اقتصاديًا

تمكين المرأة  .4.3
 100 8 0 0 0 0 حقوقيًا

تمكين  .4.4
 100 7 0 0 0 0 الفتيات

 57 8 14 2 29 4االحتياجات الخاصة .5
خدمات مساندة  .6

 80 4 20 1 0 0 لتمكين المرأة

المحاور

 66 55 10 8 24 20 المجموع
 2  غير المجابةاالستمارات 
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  )3.1(الرسم البياني رقم 
  

الجهة المنفذة حسب المحاور 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

محو أمية اإلناث التعليم المستمر  محو األمية
التقنية للمرأة

تنمية المهارات
الحياتية

االحتياجات
الخاصة

خدمات مساندة 
لتمكين المرأة

المحاور 

ريع
شا
الم

دد 
ع

وزارة التربية والتعليم وزارة العمل والشؤون االجتماعية  مؤسسات المجتمع المدني 

  
  

  اإلنجازات.3.1.1

  تعليم وتوعية في جميع المشاريع

  

  التقييم.3.1.2

لـم يـتم تقيـيم بقيـة المـشاريع          ومن مـشاريع وزارة التربيـة والتعلـيم فقـط           % 50تم تقييم   

 ومـشروع   اعيـة وآذلك لم يتم تقييم مـشروع وزارة الـشؤون االجتم         . بسبب جدة المشروع  

 .جمعية فتاة الريف

  

  :قوة المشرع.3.1.3

  .زيادة عدد الدارسات في المراآز وإقبال الدارسات على مراآز محو األمية

  

  التحديات الداخلية.3.1.4

  عدم انتظام الدارسات  

  

  التحديات الخارجية.3.1.5

  .تشدد رب األسرة في عدم خروج المرأة من البيت/ آثرة اإلجازات 
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  االستمرارية.3.1.6

يجب استمرار برامج محو األميـة وذلـك للتأآـد مـن أن النـسبة الحاليـة قـد انخفـضت إلـى                 

  .من عدد األميات الحالي% 50

  

  ما يمكن أن يضاف للمشرع.3.1.7

  .التمويل لتتمكن من دفع رواتب المدرسات والمدربات على التعليم والقراءة

  

  :أهداف المشاريع . 3.1.8

 : رئيسية لتلك المشاريع فيما يليوترآزت األهداف ال

، آـذلك تمكـين     2001مما هي عليه اآلن حسب تعـداد         % 50خفض نسبة األمية إلى      •

تملك المهارات األساسية للقراءة والكتابة والحساب لمساعدتها علـى االنـدماج    المرأة من   

  .في البرامج التنموية

ساسـية وتحفيـز الدارسـات      تمكين الدارسات من تملك مهارات تجويد القرآن الكـريم األ          •

على مواصلة الدراسـة فـي برنـامج محـو األميـة األبجديـة إلـى نهايتـه وتقليـل نـسب                      

آذلك محـو أميـة العـاملين البحـرينيين والعـامالت فـي الـوزارات ومؤسـسات                 . التسرب

آذلك تـم اسـتحداث األطفـال       . ظاهرة التسرب بين األميات   القطاع العام والخاص ولتجنب     

  .ال أثناء انشغال األم بالتدرب والتعلمللعناية باألطف

أما وزارة الشؤون االجتماعية فقد استحدثت مشروع بـاص التوعيـة لمحـو األميـة فـي                     •

القرى السعي لتحقيق خطة التعليم للجميع ومساعدة النساء على الـتعلم والوصـول             

 إلى  إليهن في مناطقهن وإعطاء الفرصة للواتي تسربن من التعليم للرجوع مرة أخرى           

قد خصـصت أحـد     " جمعية فتاة الريف    " وآذلك فإن إحدى الجمعيات النسائية      . التعليم

 . التي تنتمي إليهااطق الريفيةمشاريعها لمحو أمية النساء في المن

  

  

  

  المهـارات الحياتيـة.3.2

  

مـن مجمـوع    % 54 مشروعًا في مجال المهـارات الحياتيـة أي بنـسبة          ) 46(    رصدت الدراسة   

 ) 4( وبعد تحليل البيانات تم تصنيف المشاريع في هذا المجال إلـى            . يع في الدراسة  المشار

  :فروع أخرى آانت آالتالي
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  مشروعًا ) 18      (              تمكين المرأة اقتصاديًا .   أ

  مشاريع)  8      (  تمكين المرأة حقوقيًا                         .  ب

  مشروعًا) 12              (   وثقافيةتوعية أسرية اجتماعية.    ج

  مشاريع )  8              (    تمكين وتدريب الفتيات.    د

فإن محور المهارات الحياتية قد استحوذ علـى أعلـى نـسبة مـن              ) 3.1(وآما بين الجدول رقم     

 .مجموع المشاريع في الدراسة و آان لمؤسسات المجتمع المدني الدور األآبر فـي تنفيـذها       

  . دوالر1,620,367جم التمويل في هذا المحور بلغ ح

  تمكين المرأة اقتصاديًا.3.2.1

  . دوالر1,184,610 و آان حجم التمويل 

  :و آانت آالتالي

  :مشاريع تمكين المرأة اقتصاديًا 

  الجهة المنفذة  السنة  اسم المشروع

ــر     2002 – 1973   الخياطة وفن التفصيل • ــالل األحمـــ ــة الهـــ جمعيـــ

  البحريني

ــر      مستمر– 1979   الشعر تصفيف • ــالل األحمـــ ــة الهـــ جمعيـــ

  البحريني

  جمعية أوال النسائية   مستمر– 1997   تطوير حرفة النقدة •

  جمعية رعاية الطفل واألمومة   مستمر– 1999  )1( المايكروستارت  •

  جمعية أوال النسائية   مستمر– 1999  )2( المايكروستارت  •

  سائيةجمعية أوال الن   مستمر– 2001  )1( الضيافة  •

  جمعية تنمية المرأة   مستمر– 2003   المرأة المنتجة  •

  جمعية نهضة فتاة البحرين   مستمر– 2002   نسائج •

  وزارة الشؤون االجتماعية   مستمر– 2000   الحالقة النسائية •

  وزارة الشؤون االجتماعية   مستمر– 1978   برامج تدريبية تأهيلية •

  جمعية فتاة الريف  2004 – 2003  الخياطة النسائية والمشغوالت الفنية •

  جمعية فتاة الريف  2004 - 2002   فن المكياج وتصفيف الشعر •

  جمعية الرفاع الثقافية الخيرية   مستمر– 2004  )2( الضيافة •

  جمعية الرفاع الثقافية الخيرية   مستمر– 2004   المتجر الدائم •

  لخيريةجمعية الرفاع الثقافية ا   مستمر– 2002   أآياس الخبز القماشية •

  جمعية رعاية الطفل واألمومة   مستمر– 1990  الصناعات الورقية  •

  جمعية الحور النسائية  2006 – 2004  تمكين المرأة في سوق العمل  •

  جمعية تنمية المرأة   مستمر– 2005  تمكين المرأة  •
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 الجهــات التــي ســاهمت فــي تنفيــذ مــشاريع المهــارات الحياتيــة هــي أنبينــت الدراســة 

 مشروعًا تم تنفيذها من 55أن ) 3.2(حيث يبين الجدول رقم   . مجتمع المدني مؤسسات ال 

  .  من مجموع المشاريع% 3.66.قبل تلك المؤسسات أي بنسبة 

ـا مقارنـة ببعـضها                   يبين الجدول التالي الجهات المنفذة للمشاريع وعدد المشاريع والنسب المئويـة له

  .البعض

  

  تنفيذعدد المشاريع حسب جهة ال) 3.2 (:جدول 

 % العدد المنفذة الجهات/الجهة 1-2
 24.1 20 والتعليم التربية وزارة 
االجتماعية والشؤون العمل وزارة  

8 9.6 

 66.3 57 المدني المجتمع مؤسسات  
 100.0 85 المجموع  
    

  

  

  المشاريع حسب جهة التنفيذ  : )3.2(شكل 

  

  

  

وعند سؤال النساء عن األهـداف      . لتحليل النوعي لألسئلة المرتبطة باألهداف    استخدام ا    تم

الرئيسية للمشاريع التي تم عرضها ترآزت أهـداف المهـارات الحياتيـة علـى تمكـين المـرأة                  
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آـذلك تـشجيع    . اقتصاديًا وتدريب النساء على االعتماد على أنفـسهن فـي الـدعم المـادي             

 اليـدوي ضـمن مـشاريع إنتاجيـة وتـوفير مـصدر دخـل               الفتيات والنساء على ممارسة العمـل     

آذلك . إضافة إلى ذلك إحياء الحرف اليدوية القديمة وإعطاء قيمة للعمل اليدوي          . مادي ثابت 

والـذي يهـدف إلـى    " الضيافة " من المشاريع الناجحة والتي انطلقت من الجمعيات مشروع    

ستفادة مـن خـدماتهن فـي حفـالت         تدريب الفتيات على بروتوآول الضيافة والتقديم ويتم اال       

  .األفراح وآذلك في مناسبات األحزان للقيام بمهام الضيافة

آذلك تسعى تلك المشاريع إلى مساندة المرأة اقتصاديًا من خالل استثمار مهاراتها وطاقتهـا        

  .في مشروع تجاري يكون مصدر رزق لها

 تتلقـى دعمـًا مـن وزارة     بينما هدفت بعض المشاريع إلـى مـساعدة األسـر المحتاجـة والتـي             

الشؤون علـى االعتمـاد علـى نفـسها وتـدريبها لتحـل محـل العمالـة األجنبيـة فـي صـالونات                       

آــذلك تــسعى مراآــز التنميــة االجتماعيــة إلــى تمكــين المــرأة . الحالقــة النــسائية والخياطــة

لمهن إلدماجها في سوق العمل وذلك بتوعية أفراد المجتمع وتغيير النظرة الدونية إلى بعض ا             

اليدوية إلى جانب توفير فرص المشارآة فـي المعـارض وتقـديم القـروض مـن خـالل مـشروع                    

  .المايكروستارت لتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة

  

 ولـم   ،  أما اإلنجازات التي تحققت من خالل تلك المشاريع فمن أهمها تمكـين المـرأة اقتـصادياً               

المتابعة، إال أن أعدادًا ال باس بها مـن النـساء           تبين الدراسة األعداد وذلك لعدم التوثيق وعدم        

تمكنت بدرجة أو أخرى إقتصاديًا بحيث أصبح لهن مدخول ثابت من المـشروع الـذي اشـترآت                 

أمــا المراآــز االجتماعيــة فــي وزارة الــشؤون االجتماعيــة فــساهمت فــي تمكــين المــرأة . فيــه

مــن العــامالت % 75 أن اقتــصاديًا حيــث أآــدت رئيــسة قــسم تأهيــل األســر المحتاجــة أآــدت 

آمـا  . البحرينيات في صالونات الحالقة هن خريجات مشروع الحالقة النـسائية بـوزارة الـشؤون        

أن توظيف النساء البحرينيات في هذه المهن قد ساهم في تخفيف العبء المالي على وزارة               

م فعــدد النــساء اللــواتي تــ. الــشؤون فأوقفــت المــساعدة عــن النــساء الالتــي تــم تــوظيفهن 

 متدربـة فـي بـرامج مختلفـة         3782 بلغ ما يربو على      2004 وحتى عام    2002تدريبهن منذ عام    

شــملت تــصفيف الــشعر الماآيــاج والخــزف والتفــصيل والخياطــة والخياطــة الــصناعية والحــرف  

اليدوية والتطريز وعمل البخور وإعـداد المخلـالت وفـن الطـبخ ونقـش الحنـاء وخياطـة العبايـات                    

 وتصميم المالبس وتنسيق الزهور وخياطة النقدة وصناعة الشموع والحفر          والكروشية والصوف 

  .على الخشب

  المشكلة األساسية فـي جميـع المـشاريع هـي غيـاب اإلحـصاءات واألرقـام ممـا يـضعف مـن                      

باإلضـافة إلـى أن ضـعف الـدعم المـادي        . مصداقية الدراسة لعدم استنادها على أرقام دقيقـة       

. جهات الرسمية قد أدى إلى ضعف المشاريع وعدم اسـتمراريتها         المقدم للجمعيات من قبل ال    

فرغم وجود بعض المشاريع التي بإمكانها أن تتميز وتبرز إال أن الدعم المـادي المحـدود وعـدم                  
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توفير المساندة العلمية لكيفية إدارة تلك المشاريع وآيفية تسويقها قـد أدى إلـى عـدم تطـور            

ق الجيد آما تسبب في توقفها عن العمل األمـر الـذي أدى             التسويتلك المشاريع وعدم تسويقها     

  .   بالتالي إلى اإلحباط وضعف الثقة بالنفس

  

  

 لـم تـتم اإلجابـة عليـه         التقييم أظهرت الدراسة إن مجموعة األسئلة التي طرحت في سؤال          

ــيم بالنــسبة       ــاب مفهــوم التقي ــك بــسبب غي بدقــة مــن قبــل المــشارآات فــي الدراســة، وذل

ن مؤسسات المجتمع المدني أو عدم وجود مختصين لتقييم المـشاريع أو عـدم              للمسؤولين ع 

فعلـى الـرغم مـن أن النـسبة المئويـة           . وجود التمويل للقيام بدراسة تقييمية لتلـك المـشاريع        

، إال  %70 قد تجـاوزت     )هل تم تقييم المشروع من قبل أو ال       (على سؤال   ) نعم (ـالتي أجابت ب  

ارآات يتحدثن عنه هو عبارة عن تقييم سطحي وأحادي وداخلـي           أن التقييم الذي آانت المش    

  .ال يمت بصلة إلى معايير التقييم الحقيقية

  

 فكانت أغلب اإلجابات تنصب في أنها ساهمت فـي       لنقاط القوة في المشاريع     أما بالنسبة   

دريبهن تدريب المرأة وتمكينها اقتصاديًا وان هناك مجموعة من النساء تم توظيفهن بعد أن تم ت         

  .في البرامج المختلفة

 تؤآـد علـى ضـعف التمويـل للمـشاريع      التحديات الداخلية  وآانت معظم اإلجابات حول سؤال      

وتسرب بعض المتدربات وعدم توافر المواصالت مما يعيق حضور المتدربات إلى الجمعيـة فـضًال             

 لــسؤال عــدم القــدرة علــى تــسويق المــشروع واإلعــالن عنــه، وآــذلك األمــر بالنــسبة   . عــن

 حيـث ترآـزت إجابـة المـشارآات فـي عـدم وجـود دعـم مـالي حكـومي                     التحديات الخارجية 

يساهم في دعم المشاريع منافسة جهات محلية لبعض المشاريع ومنافسة العمالة األجنبية            

ناهيـك التزامـات المـرأة برعايـة األطفـال          .  توافر منتجات شبيهة وبأسعار ارخـص     . باإلضافة إلى 

  .  مما يعيقها عن المواصلة في المشروعوأعمال المنزل 

          

لقدرة المشروع علـى االسـتدامة والحاجـة التـي تـستدعي اسـتمرارية                أما بالنسبة   

 فكانت اإلجابة تدل على أن قدرة المشروع على االستدامة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا             المشروع

ة للنـساء مـن حيـث تمكيـنهن         بتوافر الدعم المـادي ليـتمكن مـن االسـتمرار وأهميتـه بالنـسب             

  .اقتصاديًا واجتماعيًا وتوفير فرص العمل في المستقبل

 : تميزت أربعة مشاريع لتمكين المرأة اقتصاديًا هي آالتاليو قد
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جمعيــة أوال النــسائية وجمعيــة رعايــة الطفــل / مــشروع المايكروســتارت.3.2.1.1

 واألمومة

رصدت الدراسة مشروع المايكروستارت الذي تبنتـه آـل مـن جمعيـة أوال النـسائية وجمعيـة                  

وهو من المشاريع المتميزة ويتمثل بإعطاء القروض لتمويـل المـشاريع           . رعاية الطفل واألمومة  

واسـتفاد مـن   .  وما زال مـستمرًا حتـى اآلن   1999وبدأ المشروع في الجمعيتين عام      . الصغيرة

ولقد تم تمويله من قبل وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة    .  فرد6000المشروع ما يربو على     

  . دوالر386 و243 وآان حجم التمويل .UNDPوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  

 :وزارة العمل والشؤون االجتماعية / مشروع الحالقة النسائية.3.2.1.2

  من المشاريع المميزة حيث أنه أنشئ بقرار سياسي من قبل القيادات العليـا فـي المملكـة          

وبحرنة مهنـة الحالقـة النـسائية     1977والذي آان مخطط له عام      بتفعيل المشروع    2000 عام

النسائية مـن العمالـة     من العامالت في صالونات الحالقة      % 75وبناء عليه أصبح    % 50بنسبة  

وهذا المشروع دليل حي على أن المشاريع التـي تـدعم مـن             . المحلية هن خريجات البرنامج   

  .  دوالر462,962 وآان حجم التمويل قبل الحكومة تالقي النجاح واإلقبال

  

  :جمعية أوال النسائية/ مشروع الضيافة .3.2.1.3

 تولـت   2001فمنـذ عـام     . بـوًال فـي المجتمـع     من المشاريع الناجحة أيضًا والتي القت صدًى مق       

جمعية أوال تـدريب مجموعـة مـن الفتيـات علـى مهـارات التقـديم والـضيافة فـي المناسـبات                      

ولنجاح المشروع تبنت الفكرة جمعية الرفـاع الثقافيـة الخيريـة وبـدأت فـي تطبيقـه                . المختلفة

وبـدأ المـشروع   . اطق البحرين ويخدم جميع من وهو ما زال مستمراً   2004وتدريب الفتيات منذ عام     

  . دوالر5500بتكلفة قدرها 

  

  :جمعية رعاية الطفل واألمومة/ مشروع الصناعات الورقية .3.2.1.4

حيـث يـتم    1995والذي تم تنفيذه عـام  من المشاريع الناجحة أيضًا مشروع الصناعات الورقية        

مختلفـة مـن األوراق     استخدام سعف النخيل في صناعة الورق ثم عمل البطاقات واللوحات ال          

 وال  ويالقـي إقبـاًال واسـعًا مـن الـسائحين األجانـب           . المصنعة يدويًا على أيدي فتيـات مـدربات       

 ولـم يـتم تحديـد حجـم التكلفـة والـصرف مـن قبـل         . إمـرأة 11يتجاوز عـدد العـاملين فيـه عـن         

  .المشرفة على المشروع
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ــة األســرية  .3.2.2 ــة  والتوعي ــة والبيئي ــة والثقافي ــارات  االجتماعي ــور المه تحــت مح

  الحياتية 

مــشروعًا يــسعى إلــى توعيــة المــرأة اجتماعيــًا وبيئيــًا وثقافيــًا وآانــت ) 12(رصــدت الدراســة 

  :المشاريع آالتالي

  

  الجهة المنفذة  السنة  اسم المشروع

  جمعية نهضة فتاة البحرين   مستمر– 1998  مكتب االستشارات األسرية 

  جمعية أوال النسائية  مستمر – 1998  مكتب االستشارات القانونية 

  وزارة الشؤون االجتماعية   مستمر– 2001  مكتب اإلرشاد والتوجيه األسري 

  وزارة الشؤون االجتماعية   مستمر– 1983  باص التوعية األسرية 

  جمعية البحرين النسائية   مستمر– 2002  آن حرًا 

  جمعية أوال النسائية   مستمر– 1998  آيف أتعامل مع أبنائي 

  جمعية الحور النسائية   مستمر– 2003  بية في ثقافة الحوارالتر 

  جمعية الحور النسائية   مستمر– 2004  مكتبة الحور 

  جمعية البحرين النسائية   مستمر- 2001  المواطنة البيئية  

  جمعية نهضة فتاة البحرين   مستمر– 2001  التوعية البيئية  

  نجمعية نهضة فتاة البحري   مستمر– 1970   التواصل 

ــألم     ــي لـ ــف المنزلـ ــامج التثقيـ  برنـ

  والطفل   

  خاص   مستمر- 2000

  

  األهداف الرئيسية لمشاريع التوعية األسرية.3.2.2.1

اشترآت المشاريع اآلنفة الذآر في مجموعة مـن األهـداف الرئيـسية التـي تـسعى جميعهـا            

وتقــديم لنــشر الــوعي الثقــافي واألســري، ودعــم األســرة البحرينيــة وحمايتهــا مــن التفكــك،  

االستشارات للمرأة التي تحتاج إلى هذا النوع مـن الـدعم، وتقـديم اإلرشـاد األسـري ووقايـة             

آــذلك اشــترآت مجموعــة أخــرى مــن . أفــراد األســرة مــن المــشكالت االجتماعيــة والنفــسية

المشاريع في زيادة وعي األسرة والمجتمع بشأن آيفيـة التعامـل مـع األبنـاء وحمـايتهم مـن                   

  .مالاالعتداء واإله

أما المجموعة الثالثة ضـمن هـذا المحـور فقـد اشـترآت فـي نـشر التوعيـة البيئيـة وإآـساب                       

  . المواطنين المهارات التي تساهم في اإلصالح البيئي
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  اإلنجازات .3.2.2.2

  

شملت اإلنجازات في التوعية األسرية تأهيل وتدريب مجموعة من األخـصائيات االجتماعيـات             

  د األسري، وآذلك مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العملللعمل في مراآز اإلرشا

ت البيئيـة والمحافظـة     التي تهدف إلى نشر الوعي والثقافة وتدريب المواطنين علـى المهـارا           

  . هاف وخلق وعي بيئي مجتمعي وتشجير الحدائق والشواطئ وتنظيعلى البيئة 

  

  .التقييم.3.2.2.3

خليًا من قبل الجمعية نفسها أو من الـوزارة لمـشاريعها           تم تقييم معظم المشاريع تقييمًا دا     

لذا من الصعب الحكم على فعالية المشروع إال مـن حيـث اسـتمراريته وعـدد المـستفيدين                  

  .من المشاريع

  

  : قوة المشروع.3.2.2.4

تكمن قوة المشاريع آما ورد في االستبيان في أنه يساعد علـى تمكـين المـرأة وإشـراآها                  

ماعية والثقافية وتجاوب النساء والفتيات مع بعـض المـشاريع والتواصـل مـع              في الحياة االجت  

  .النساء في أماآنهن

  

  : التحديات الداخلية.3.2.2.5

ــدد          ــة ع ــة،  قل ــات المادي ــعف اإلمكان ــشاريع وض ــي الم ــل ف ــوعين للعم ــرغ المتط ــدم تف ع

  .المتطوعين، صعوبة تنظيم اللقاءات، عدم توفر مختصين في البيئة

  :حديات الخارجيةالت.3.2.2.6

غياب الدعم الرسمي للمـشاريع بـشكل عـام وغيـاب الـوعي البيئـي واألسـري والقـانوني                   

حـساسية بعـض المواضـيع مثـل        . بالنسبة لموضوعات آثيرة مما يصّعب مهمة المتطـوعين       

الثقافـة المجتمعيـة وغيـاب      . االعتداء الجنسي وعدم تعاون األهالي خوفًا مـن آـالم النـاس           

  .  ضايا الهامة آالعنف األسري واالعتداء الجنسي والبيئةالوعي ببعض الق

            

  .المشاريع المتميزة.3.2.2.7

 ال شــك أن مكاتــب االستــشارات القانونيــة و اإلرشــاد األســري واالستــشارات األســرية مــن 

 المشاريع   الهامة والحيوية التي تميزت بها بعض الجمعيات لتمكين المـرأة اجتماعيـًا وثقافيـاً        

وذلك بتدريس  . الذي حقق إنجازًا آبيرًا في فترة قصيرة      ) آن حراً (من البرامج المتميزة برنامج     

وهو مـن البـرامج المتميـزة       .  مختص لحماية األطفال من االعتداءات الجنسية والجسدية       700

وبرنامج التثقيف المنزلي لألم والطفـل  . على مستوى الوطن العربي حسب منسقة البرنامج     
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ولكن التميـز األآثـر      .في خالل ثالث سنوات   ) أم وطفل (  أسرة   400ى إلى تدريب    والذي سع 

آان لمشروع تعليمي ثقافي متميز وضخم ومـن حقـه أن يبـرز آـأهم المـشاريع إطالقـا فـي                     

  ).MOCEP( وبرنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل.هذه الدراسة

  

  .)MOCEP(برنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل .3.2.2.7.1

جولي حديد رئيسة برنامج تثقيف األم والطفـل فـي مملكـة البحـرين إلـى ترجمـة                  . سعت د 

وتوطين هذا البرنامج المتكامل لخدمة األم والطفل وبالتحديـد األسـر المحرومـة، فالمـشروع             

يوفر البرامج التعليمية والتنموية لألطفال من جهة، والمناهج التعليميـة والتدريبيـة لـألم مـن            

  .جهة أخرى

  

  )MOCEP(برنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل  •

  تحت مظلة جمعية الهالل األحمر البحرينية

  

  ؟)MOCEP(هو برنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل  •

برنــامج التثقيــف المنزلــي لــألم والطفــل، برنــامج غيــر رســمي، يرتكــز علــى قيــام األمهــات  

ويعـد البرنـامج نموذجـًا    . المدرسـة بالتدريس ألطفالهن في المنزل في مرحلة ما قبل دخول     

لبرنامج التدخل المنزلي الذي يراعي العديد من المقاييس الرئيسية والظروف المحيطة مما           

فقد تأسس هذا البرنـامج علـى قاعـدة بحثيـة إلـى             . يجعله من أآثر البرامج التدخلية جودة     

ين، آثـرة تكـرار     جانب حسن التوجيـه واإلدارة، وحـسن اختيـار العـاملين المـؤهلين والمـدرب              

الزيارات المنزلية، ووجود عناصر تربوية خاصة بكل من األهل والطفل، ووجود عالقـة تكافليـة               

 25ويـزود هـذا البرنـامج، علـى مـدى           ). 2003حديـد،   (مع المجتمع، ومعايير فعاله لإلنفـاق         

 أسبوعًا، األمهات بمالزم الـدروس اليوميـة التـي سـتقوم األم بتدريـسها للطفـل مـن خـالل                   

جدول زمني موضوع بعناية لتدريس الطفل مهارات ما قبل القـراءة التـي يلـزم عليـه إتقانهـا                   

  .قبل دخول المرحلة االبتدائية

ويهــدف البرنــامج إلــى قيــام األمهــات بتربيــة أطفــالهن فــي المنــزل بطريقــة بنــاءة وإيجابيــة   

ترآيز علـى تـوفير     إلى جانب ال  . والمشارآة في بناء مهارات الطفل المبكرة في مرحلة النمو        

بيئة تعليمية في المنزل تكون ذات طبيعة مؤثرة ومساندة تعمل على احتضان عالقة إيجابية        

ويـوفر البرنـامج لألمهـات سلـسلة مـن       . بين األم والطفل في مرحلة ما قبل دخول المدرسة        

المحاضــرات التربويــة التــي تتعلــق بحــسن تهــذيب الطفــل، المــشاآل الــسلوآية، التغذيــة   

  .، وسائل األمان، مهارات االستماع، نمو وتطور الطفل، والتخطيط األسرىوالصحة

وترتكز هذه المحاضرات علـى إمـداد األم بالمعلومـات الخاصـة بكيفيـة تربيـة الطفـل بطريقـة                    

  .صحيحة بينما تبني األم لديها، في نفس الوقت، مهارات التواصل والثقة بالنفس
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  يف المنزلي لألم والطفل؟من يحق له االستفادة من برنامج التثق •

يحق لجميع األسر المعوزة ذات الدخل المنخفض الدخول في هذا البرنـامج فهـذا البرنـامج              

معد خصيصًا لألسر التي تعاني من ضائقة مالية ال تمكنها من إرسال أطفالها إلى الروضـة             

و بدايـة العـام   ويجب أن يبلغ هؤالء األطفـال الخامـسة مـن العمـر أ    . أو توفير العناية التربوية  

  الذي ما

ويحق ألهالي البحرين والمقيمـين فيهـا مـن جميـع منـاطق             . قبل دخول المرحلة االبتدائية   

  .المملكة االشتراك في هذا البرنامج الذي أعد خصيصًا من أجلهم

  

  آم عدد األسر التي ستستفيد من هذا البرنامج؟ •

ويعتمـد هـذا    . مج سـنوياً   أسرة على األقـل ستـستفيد مـن هـذا البرنـا            100بوجه عام فإن    

ويتم اختيار األسر،   . العدد من األسر المستفيدة على مدى التمويل المعتمد لهذا البرنامج         

. بشكل عشوائي، من جميع مناطق البحرين، والتي تحتاج إلى مثل هذا التدخل المنزلي            

 وســتعقد لقــاءات. آمــا إن أولويــة االشــتراك فــي هــذا البرنــامج ســتكون لمــن يتقــدم أوالً 

 أمـًا مـن    35 إلـى    30أسبوعية لألمهات، في المراآز االجتماعية، تضم فـي المتوسـط مـن             

  .جميع مناطق البحرين التي تحتاج إلى مثل هذا البرنامج التدخلي

  

  ما هي األعباء المالية التي ستتحملها األسر المستفيدة؟ •

. ج مجاني بالكامل  لن تتحمل األسر المستفيدة أي أعباء مالية على اإلطالق، فهذا البرنام          

وسيتم توفير جميع األدوات المدرسية آاملـة لكـل مـن األم والطفـل، إلـى جانـب المـالزم                    

وســيتم تــدريب األم مــن خــالل اللقــاءات  . والقــصص التــي ســيتم تدريــسها فــي المنــزل  

األسبوعية على آيفية تدريس الطفل مع تأمين جميع المعلومـات الهامـة حـول المواضـيع                

آمـا سـيتم تـوفير المواصـالت مجانـًا لنقـل            . لتربية فـي مرحلـة الطفولـة      الخاصة بالصحة وا  

  . األمهات إلى المراآز االجتماعية لحضور اللقاءات األسبوعية

  

  من أين انطلق هذا البرنامج؟ •

  

 انطلق هذا البرنامج من ترآيا، وتطور إلى أن أصبح برنامجًا يقوم باألسـاس علـى األبحـاث                 

ومـع  .  بترآيـا  -لمتعلقة بالطفولة المبكرة في جامعـة بوجازيـشى       الخاصة بإثراء المعلومات ا   

 59 ألـف أم وطفـل فـي         75 تقـديم المـساعدة إلـى        MOCEF، اسـتطاعت    2000حلول عام   

  .إقليم في ترآيا
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 قـد حققـت نتـائج إيجابيـة         MOCEFوأظهرت األبحاث التي تمت على مدار أعوام طويلـة أن           

بيــة واآتــساب األمهــات للمهــارات التربويــة لألطفــال مــن حيــث األداء المرتفــع وحــسن التر

الالزمة لتربية األطفال وذلك إذا ما قورنت بمجموعة األمهات واألطفـال الـذين لـم يـشترآوا                 

  ).2001آاجتيسيبارى ، سونار ، بكمان ، (في هذا البرنامج 

  

  ما هي أهداف البرنامج؟ •

o             ا يلزمـه مـن     إعداد الطفل قبل التحاقه بالمرحلة الدراسـية االبتدائيـة بكـل مـ

مهــارات مــا قبــل القــراءة وآــذلك تــأمين موقــف إيجــابي تجــاه عمليــة الــتعلم 

  .والدراسة

o                  توفير الفرصة لألمهات من أجل بناء ودعم عالقـة طويلـة األمـد مـع أطفـالهن

ويهـدف البرنـامج إلـى إبـراز        . ترتكز على اتبـاع مـنهج تعليمـي وتربـوي فعـال           

نمـو وتربيـة أطفالهـا فـي مرحلـة          ضرورة وأهمية الدور الـذي تلعبـه األم فـي           

 .الطفولة المبكرة

o       وهذا يعني التأآيـد    . تغيير االتجاهات والمفاهيم العامة المقترنة بالفقر والعوز

 آما أنه ليس وضعًا اجتماعيًا يلـزم        " الفقر ال يعنى الجهل والغباء       "على أن       

قـة   وبالتـالي التـصرف بطري     " قـضاء اهللا علـيهم       "احتماله علـى أسـاس أنـه          

آما أن الفقر  ) 2002توما،   (   عديمة النفع من منطلق  اإلحساس بالفقر   

يؤدي إلى إثارة الغضب بين الفئات االجتماعية نتيجة التباين بين المستويات           

االجتماعيــة، واالقتــصادية، والــسياسية والتــي تعــد جميعهــا عوامــل متــصلة 

آاء والقدرة على التعلم،    فنحن نجد أن األطفال يتمتعون بالذ     . بعضها بالبعض   

مــع وجــود الفقــر، إذا تهيــأت لــديهم فرصــة التوجيــه الــصحيح والمثــابرة فــي   

التطبيق والمعرفة والمهارات االجتماعية واالستقرار العاطفي مما يؤدى إلى         

 .النجاح والنمو

o                 الترآيز على قدرة األهل في المنزل، ألن التعلـيم ال يـتم فقـط داخـل جـدران

 .وافر في جميع أوجه الحياةالصف، بل أنه مت

 

  

  ما هي تأثيرات برنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل في البحرين؟ •

وهـو يرآـز    . يعد برنامج التثقيف المنزلي لألم والطفل برنامجـًا تـدخليًا يطبـق فـي البحـرين               

ويسعى البرنامج إلى إبراز فاعليته مـن خـالل         . على قاعدة بحثية وحسن التوجيه واإلدارة     

ئج البحثية المقنعة، وتشير هـذه النتـائج، التـي قامـت علـى أسـاس قيـاس القـدرات                    النتا

التصورية لدى األطفال، إلـى أن األطفـال المـشترآين فـي برنـامج التثقيـف المنزلـي لـألم                    
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 وتـشير   والطفل آانوا أفضل بشكل ملمـوس مـن أولئـك الـذين لـم يـشترآوا فـي البرنـامج                   

ي بمثابة مؤشر قوي على مدى القدرات اللفظية لـدى           هذا البرنامج التدخل   النتائج إلى أن  

 ومعرفــة -األشــياء المتــشابهة(والقــدرة علــى التفكيــر)  المفــردات-الفهــم(أولئــك األطفــال 

 ومهـارات   -األشـكال الهندسـية   ( والقدرات العالية الخاصة باالتساع والفراغات مثل     ) األعداد

دخلى علــى التحــسن الملحــوظ فــي ويترآــز التــأثير اإليجــابي لهــذا البرنــامج التــ). النــسخ

االستقرار العاطفي، اإلدراك لدى هؤالء األطفال، هذا إلـى جانـب التحـسن الملحـوظ فـي                 

  . تربية األمهات لهؤالء األطفال

  

  .برنامج آن حرًا.3.2.2.7.2

  

لحمايـة الطفـل مـن االعتـداء واإلهمـال هـو األول مـن نوعـه فـي                   " آـن حـرًا     " برنامج  

 2002تدشين المشروع عـام       ولقد تم . ت مديرة المشروعالشرق األوسط آما أآد

. مـاري روبنـسون   / وبدعم تام من المفوضية العليا السابقة لحقوق اإلنـسان الـسيدة            

  : ويهدف البرنامج إلى

 . زيادة وعي المجتمع بشأن موضوع االعتداء واإلهمال ضد األطفال •

 .نفسهم من االعتداءتثقيف األطفال وإآسابهم مهارات أساسية وعملية لحماية أ •

 .تثقيف القائمين على تربية الطفل وخاصة الوالدين بموضوع االعتداء عليهم •

توفير الدعم واالستشارة لألطفال خصوصًا ضحايا االعتداء مـنهم ومـساعدتهم فـي              •

 .استعادة حياتهم الطبيعية

 .توفير الدعم والمشورة للكبار ضحايا االعتداء واإلهمال في طفولتهم •

 . ساخن لمساعدة األطفال ضحايا االعتداءإنشاء خط •

 .المساهمة في تطوير القوانين المتعلقة بالطفولة في البحرين والمنطقة •

المتخصص إلعادة تأهيل األطفال ضـحايا االعتـداء واإلهمـال          ) مرآز آن حراً  ( إنشاء   •

 .والكبار الدين آانوا ضحايا لمثل هذا االعتداء في طفولتهم 

  

  .حقوقيًاتمكين المرأة .3.2.3

 مـن   %9.4 أي بنـسبة      مـشاريع  8شمل  محور المهارات الحياتية    الموضوع الثالث تحت    

 تسعى جميعها لتمكـين المـرأة حقوقيـًا وتطـوير التـشريعات المرتبطـة            مجموع المشاريع و  

. تنمية الوعي الحقوقي عند المـرأة     . بحقوق اإلنسان بوجه عام وحقوق المرأة بوجه خاص       

المرتبطة بحقوق المرأة صـادرة مـن مؤسـسات المجتمـع المـدني             وآانت جميع المشاريع    

   . دوالر  45,607 بلغ حجم التمويل  .ولم تشارك الجهات الحكومية في تفعيل أي منها
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  :تمثلت المشاريع فيما يلي 

  اسم المشروع  السنة  اسم المشروع

 – 2002  اختراق األبواب .1

  مستمر

  جمعية المرأة البحرينية

 – 2004  ) 1(تمكين المرأة  .2

  مستمر

  جمعية الفكر الوطني الحر

  جمعية العمل الوطني الديمقراطي  2008 – 2004  ) 2(تمكين المرأة  .3

  مرآز حقوق اإلنسان   متوقف– 2002  التربية لمفاهيم حقوق اإلنسان  .4

 – 2005 األسري مرآز بتلكو لرعاية ضحايا العنف  .5

  مستمر

ــة لمناهـــضة العنـــف   الجمعيـــة البحرينيـ

  األسري

تمكــين المــرأة وإدماجهــا فــي الحيــاة      .6

  العامة 

  جمعية الوفاق اإلسالمي  2006 – 2004

  جمعية المستقبل النسائية  2006 – 2004  تأهيل الكوادر القيادية  .7

 – 2003  انطالقة إمرأة  .8

  مستمر

  جمعية البحرين النسائية

  :األهداف الرئيسية.3.2.3.1

 توعيــة المــرأة بحقوقهــا الــشرعية ترآــزت األهــداف الرئيــسية فــي تلــك المــشاريع علــى

آــذلك تثقيــف المــرأة فــي  . والــسياسية، وتمكينهــا لتــصبح شــريكًا آفــؤًا فــي المجتمــع 

قضاياها، والمساهمة في تطوير التشريعات المرتبطة بالديمقراطية وحقوق المرأة بوجـه           

 باإلضـافة إلـى نـشر     . خاص، وتمكين المرأة و إبـراز قيـادات نـسائية تهـتم بالـشأن العـام               

التوعية األسرية والقانونية لحمايـة جميـع أفـراد األسـرة والمـرأة والطفـل بـشكل خـاص،           

ومناهضة العنف األسري وتعريف المرأة بحقوقها إلى جانب هدف تمكين المرأة ألن تكون             

في موقع صنع القرار في الشأن العام وتنمية الـوعي الحقـوقي عنـد المـرأة مـن منظـور                    

  . يتة في التنمية االجتماعية واإلنسانيةالدور االجتماعي وبيان أهم

  

  : اإلنجازات.3.2.3.2

 ترآزت اإلنجازات في مجال تمكين المرأة حقوقيـًا علـى الـدورات والنـدوات وورش العمـل                 

والجلـسات النقاشــية التـي تــساعد المـرأة علــى فهـم حقوقهــا وآيفيـة حــل مــشكالتها      

دورة في الخطابة، وإصدار دراسة حـول       قانونيًا، آما تم إعداد ورش عن اتفاقية السيداو، و        

العنف واستخدام برامج اإلذاعة والتلفزيون لتوعية النـساء فـي تلـك المجـاالت فـضًال عـن                  

  .تنظيم ورش في المهارات القيادية وقوانين العمل المؤسسي
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  .التقييم.3.2.3.3

ات خارجيـة   اقتصر التقييم أساسًا على التقييم الداخلي للجمعيات ونادرًا باالستعانة بجهـ          

  .للمساهمة في التقييم

  

  :قوة المشروع.3.2.3.4

ترآزت اإلجابات في هذا الجزء على قوة المشروع من حيـث اعتمـاد الجمعيـات علـى                 

الجهود الذاتية في تنظيم الندوات والـورش داخـل البحـرين وخارجهـا، وتقـديم خـدمات         

جـاالت مختلفـة    للمرأة والمساهمة في تنمية المجتمـع وإعـداد آـوادر نـسائية فـي م              

  .لتمكين المرأة

  

  :االستمرارية.3.2.3.5

االستمرارية في المشاريع حتمية حسب آراء المشارآين في الدراسة؛ ذلـك ألهميـة             

المواضــيع المطروحــة مــن حيــث رفــع مــستوى الــوعي الحقــوقي عنــد المــرأة وتطــوير 

  .المهارات القيادية لديها

  :ما يمكن أن يضاف إلى المشروع.3.2.3.6

 اإلجابات على أهمية االستعانة بجهود وخبرات عربيـة والتعـاون والتنـسيق مـع          ترآزت

البحـث عــن الــدعم المــالي  . الجهـات ذات العالقــة، تكثيــف التـدريب وتهيئــة المــدربين  

  .  والممولين للمشاريع وتطبيق بعض المشاريع

    

  :المشروع المتميز.3.2.3.7

  .2005 سريمرآز بتلكو لرعاية ضحايا العنف األ.3.2.3.7.1

ــن       ــضايا المطروحــة هــي م ــا والق ــي يعالجه ــز إال أن المواضــيع الت ــة المرآ رغــم حداث

الموضوعات الهامة الحياتية والتي تساعد فـي حمايـة األسـرة مـن العنـف وتبـين لهـا                   

بلغ حجم التمويـل لهـذا المـشروع        . حقوقها وآيفية التعامل مع العنف الذي تتعرض له       

  . دوالر10000

  : لى ويهدف المشروع إ

  .العمل على مجتمع يرفض ويناهض العنف األسري بكافة أشكاله •

ــة أشــكال العنــف النفــسي والجــسدي و الجنــسي      • الــسعي للحــد مــن آاف

  .واإلهمال

  .العمل على توفير الحماية ألفراد األسرة آافة من التعرض ألي أذى  •

العمل على نشر التوعية األسرية التي تساعد على الحد مـن ظـاهرة العنـف                •

  .سرياأل
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  .تمكين وتدريب الفتيات.3.2.4

 في مجال تمكـين      من مجموع المشاريع   %9.4 أي بنسبة    مشاريع) 8(رصدت الدراسة   

  : وآانت المشاريع آالتالي محور المهارات الحياتيةالفتيات ضمن 

  

  الجهة المنفذة  السنة  اسم المشروع

  جمعية أوال النسائية   مستمر– 1998  من استشير؟ .1

  جمعية المرأة البحرينية   مستمر– 2003  المراهقة .2

  جمعية تنمية المرأة   مستمر– 2004  صحة المراهقين .3

  جمعية أوال النسائية   مستمر– 1989  مرآز أوال الصيفي .4

ــاة    1998 – 1988  مرآز النهضة الصيفي .5 ــضة فتــ ــة نهــ جمعيــ

  البحرين

جمعيــــــة المــــــستقبل    مستمر– 2005  رفع الكفاءة العلمية للطالبات .6

  النسائية

ــة للفتيــات ا .7 منطقــة / لمــساندة التربوي

  باربار

  جمعية فتاة الريف   توقف– 2001

منطقــة / المــساندة التربويــة للفتيــات . 8

  آرانة

  جمعية فتاة الريف   توقف– 2002

  

  .األهداف الرئيسية.3.2.4.1

تطــوير فــن الحــوار بــين المراهقــات والوالــدين ومــساعدة األهــل علــى طــرق التعامــل مــع  

شاف المواهب اإلبداعية وتشجيعها والعمـل علـى تطويرهـا، نـشر الثقافـة              المراهقين، اآت 

المجتمعية في أوساط الشباب، توعية الشابات في الجوانب االجتماعية وآيفية حـصولهن           

على الخدمات التي تساعدهن في حل مشاآلهن، االهتمام بتنميـة الجانـب االجتمـاعي              

باإلضـافة إلـى تقـديم      . وصًا فـي الـصيف    شغل أوقات فراغ الفتيات خـص     . التطوعي للطالبات 

  .المساندة التربوية والعلمية للفتيات لمساعدتهن في تخطي الصعوبات األآاديمية

  .لم ترصد الدراسة أي مشروع متميز في هذا المحور

  

  اإلنجازات.3.2.4.2

اقتصرت اإلنجازات على الدورات وورش العمل في مساعدة الوالدين والمراهقين في تفهم            

 البعض وتطوير فن الحوار وحل المشكالت التي تواجههـا المراهقـات باإلضـافة إلـى         بعضهم

  .دروس التقوية في بعض المواد لبعض المراحل
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  التقييم .3.2.4.3

قام بالتقييم أعضاء الجمعيـات التـي قـدمت المـشاريع أي آـان التقيـيم محليـًا، و لـم يـتم                       

  .تقييم بعض المشاريع بسبب جدة المشروع

  

  : قوة المشروع.3.2.4.4

. آان اإلقبال على بعض المشاريع بدرجة آبيرة ألهمية المواضع المطروحة للفتيات واألهل           

  .وتقديم خدمات تتسم بالجدة والتواصل مع المجتمع ومشاآله وهمومه

  

  .التحديات الداخلية والخارجية.3.2.4.5

الحـساسة  قلة المـوارد الماديـة، رفـض شـرائح المجتمـع الخـوض فـي بعـض الموضـوعات                    

ــة     ــرامج المقدم ــى الب ــة المتطــوعين لإلشــراف عل ــراهقين، قل ــسبة للم ــوافر  . بالن ــدم ت ع

  . صعوبة تنظيم اللقاءات بسبب تضارب أوقات المشارآين . الموصالت

 جميع الجهات الحكوميـة و غيـر الحكوميـة علـى ان مـن أهـم التحـديات و المعوقـات             أآدت

يبـين الجهـات الممولـة      ) 5(الجدول رقـم    . يةالستمرارية المشاريع هي ضعف الموارد المال     

 38للمشاريع و آما هو مبين في الجدول فإن عـدد المـشاريع التـي مّولتهـا الحكومـة بلـغ                

  .من المشاريع% 59.3بينما مّولت الجهات غير الحكومية % 46.9مشروعًا فقط أي بنسبة 

  

  الجهات الممولة للمشاريع: ) 3.3(جدول 

  

الجهات /الجهة
  الممولة

 ) حالة81(من الحاالت %  من االستجابات%  لعددا

  46.9  38.4  38  حكومي
  59.3  48.9  48  غير حكومي

  4.9  4.3  4  منظمة إقليمية
  3.7  3.2  3  منظمة دولية

 7.4 6.1 6  متعدد
 122.2 100 99  مجموع االستجابات

االستمارات غير 
  المجابة

4  
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  .االستمرارية.3.2.4.6

طبيعة البرامج المقدمة للمراهقين تتطلـب االسـتمرارية فـي تلـك البـرامج وآـذلك النظـرة                  

أهميـة اسـتثمار    . المستقبلية وأهمية تدريب آوادر للصف الثاني وآوادر قيادية للمستقبل        

استمرارية المشاريع مرتبطة ارتباطًا مباشـرًا      . بابالفترة الصيفية وتطوير برامج خاصة بالش     

بالتمويــل المــادي مــن الجهــات الحكوميــة أو األهليــة وآــذلك أهميــة وســائل اإلعــالم فــي 

  .تسليط الضوء على هذه المشاريع بهدف نشرها وتوعية المجتمع بها

  

  .ما يمكن أن يضاف.3.2.4.7

حجم المـشاريع التـي يجـب تمويلهـا،         أهمية اإلطالع على اإلحصائيات لهذه الفئة لمعرفة        

آذلك أهميـة إشـراك الـوزارات والمؤسـسات المعنيـة لالسـتفادة مـن البحـث عـن مـصادر                   

  .      وتوفير اختصاصين في المشاريع المطروحة. للتمويل

  

  محـو األميـة التقنيـة. 3.3

  

مقارنــة ببقيــة % 4.7 أي بنــسبة  مــشاريع فقــط تحــت هــذا المحــور) 4(رصــدت الدراســة 

  :  وآانت جميعها لوزارة التربية والتعليم وهيالمشاريع

38
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  السنة  اسم المشروع

  2009 – 2004  مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل .1

  2010 - 2003  إدخال مادة التصميم والتقانة في مرحلة التعليم األساسي .2

   مستمر– 2001  توظيف تقنية المعلومات واالتصال في العملية التعليمية .3

و األمية الحاسوبية لمـدارس مرحلـة التقويـة بمراآـز تعلـيم             مح .4

  الكبار

   مستمر– 1999

  

الجهـات المنفـذة للمـشاريع مـن حيـث عـدد المـشاريع والنـسب           ) 3.2(يبين الجدول رقـم     

  .المئوية لها  مقارنة ببعضها البعض

مــن مجمــوع % 80ســيطرت وزارة التربيــة والتعلــيم علــى مــشاريع محــو األميــة بنــسبة   

أمـا  %. 80وآـذلك مـشاريع التعلـيم المـستمر فكانـت بنـسبة             . اريع في هذا المحـور    المش

مشاريع محو األمية التقنية األمية فكانت جميعها من نصيب وزارة التربيـة والتعلـيم والتـي                

  .بلغت أربعة مشاريع

  

ء  إال أنه يجب التوقف هنا إللقاء الضوء على أهمية التحليل النوعي للبيانـات وعـدم االآتفـا       

مقارنـة ببقيـة    % 4.7باألرقام ذلك أن نسبة مـشاريع محـو األميـة التقنيـة للمـرأة والبالغـة                 

ولكـن مـشروع جاللـة الملـك        . المشاريع قد ال تعكس الحقيقة إذا اآتفينا بالتحليل الكمـي         

حمــد لمــدارس المــستقبل قــد يتجــاوز جميــع المــشاريع آمــًا ونوعــًا مــن حيــث ضــخامته   

  . دوالر122,340,425فلقد بلغ حجم التميل لهذا المشروع فقط  .والميزانية المرصودة له

  

 وآــذلك مــن حيــث نوعيــة المــشروع وأهدافــه المــستقبلية والتــي إذا طبقــت بالطريقــة     

وآمـا جـاء فـي تقريـر التنميـة          . الصحيحة فباإلمكان أن تضيق الفجوة الرقمية بدرجة آبيـرة        

رقمية يشير للداللة على الفروق بـين        فإن مصطلح الفجوة ال    2002اإلنسانية العربية للعام    

فجوانب الفجوة الرقمية آما هو محدد لدى مؤسـسات         . من يمتلك المعلومة ومن يفتقدها    

 وال يمكـن فـصل أحـدها عـن اآلخـر            والمعرفة والمعلومات التقاناتاألمم المتحدة هي    

فهــي تــشكل شــبكة متــصلة ومتواصــلة هــدفها النهــائي هــو خلــق وتوليــد معرفــة جديــدة 

وهنـا يكـون الخلـق واإلبـداع باسـتخدام          . اسب مـع البيئـة والمحـيط الـذي انبثقـت منـه            تتن

  .المعرفة والتقانة والمعلومات

  

فلقـد بلـغ حجـم      . ونسبته بالنسبة لجميع المـشاريع    و يبين الجدول التالي حجم التمويل        

مـن حجـم    %95 أي بنـسبة   دوالر 131,703,536التمويل في محـور محـو التقنيـة األميـة     

    .لتمويل الكليا
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  ر حجم تمويل المشاريع حسب المحاويبين) 3.4(جدول 

 

 المحاور
التمويل                   حجم 

  النسبة
 األمريكي بالدوالر

  %                                         
 0.05                          80104 اإلناث أمية محو .1 
 0.05                           80160 المستمر التعليم .2  

   95                  131703536 للمرأة التقنية األمية محو .3
      1.1                        1620367 الحياتية المهارات تنمية .4

 االجتماعية، األسرية، التوعية .4.1  
 382756 البيئية الثقافية،

 1184610 اقتصاديًا المرأة تمكين .4.2  
 45607 حقوقيًا المرأة كينتم .4.3  
 7394 الفتيات تمكين .4.4  
 3.66                    5078954 الخاصة االحتياجات .5  
  0.006                         9523 المرأة لتمكين مساندة خدمات .6  
 138572644 المجموع  
     
  

  مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل .3.3.1

  .رئيسيةاألهداف ال.3.3.1.1

مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل يمثل أحـد أبـرز وأهـم المـشاريع التعليميـة            

و .  دوالر أمريكـي 123,340,425 بلـغ  فلقـد رصـدت لـه الـوزارة م    . في وزارة التربية والتعليم

  : يدرج تحت المشاريع المميزة في مجال التعليم ويهدف المشروع إلى 

لتعليم في مملكة البحرين من خـالل االسـتفادة القـصوى           إحداث نقلة نوعية في مسيرة ا     

آـذلك يـسعى لتلبيـة االحتياجـات المباشـرة          . من المعلوماتيـة ونظـام التعلـيم االلكترونـي        

  . لسوق العمل في مجال التكامل مع تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصال

  

  :أهمية المشروع.3.3.1.2

لكبيرة التي يتيحها لتطوير النظام التربوي فـي        تكمن أهمية هذا المشروع في اإلمكانيات ا      

مملكة البحرين ليتالءم مع متطلبـات التنميـة لمـستقبلية وحاجـات المجتمـع الـذي يتزايـد                  

  .يوميًا بعد يوم على المعرفة باعتبارها القوة الرئيسة والثروة األساسية في المستقبل

ى مرحلة متطـورة مـن التعلـيم        ويترجم هذا المشروع تطلع مملكة البحرين إلى االنتقال إل        

آما يعتبر نقلة نوعيـة مـن التعلـيم التقليـدي      .  الذي ينتج أفضل المخرجات من أبناء الوطن      

إلى التعليم المستقبلي القائم على توظيف تكنولوجيا المعلومات وتطوير النظام التعليمي           
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هـذا وسـوف   .  البشريةفي المملكة تطويرًا نوعيًا واالرتقاء بمخرجاته لتسريع وتيرة التنمية       

يدعم هذا المشروع بشكل مباشر توجه المملكة بالعمل الحكومي إلى منظومة الحكومـة          

  .اإللكترونية

  

  :رؤية المشروع.3.3.1.3

في عمليـات   ) ICT(تتطلع وزارة التربية والتعليم إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال          

 تكــون موجهــة نحــو تزويــد األجيــال الــتعلم والتعلــيم علــى أســس تربويــة مدروســة بحيــث

الناشــئة بالكفايــات والقــيم والمهــارات األساســية الالزمــة للتحــول بمملكــة البحــرين إلــى 

  ).Knowledge-based Economy(مجتمع المعلومات واالقتصاد القائم على المعرفة 

  

  أهداف المشروع.3.3.1.4

  

  :األهداف التنموية.3.3.1.4.1

ساهمة الفعالــة فــي تحقيــق التنميــة االقتــصادية والرفــاه يهــدف هــذا المــشروع إلــى المــ

  :االجتماعي من خالل

إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم في مملكـة البحـرين مـن خـالل االسـتفادة                  •

القصوى من المعلوماتية ونظم التعليم اإللكتروني في مدارس البحرين وجعلها أآثر           

اســتجابة لمتطلبــات التنميــة قــدرة وآفــاءة علــى التعامــل مــع المــستجدات وأآثــر 

 .الشاملة

ــا      • تلبيــة االحتياجــات المباشــرة لــسوق العمــل فــي مجــال التعامــل مــع تكنولوجي

 .المعلومات واالتصال الحديثة وأساليب الوصول للمعلومات ومعالجتها

تهيئة المـواطن للولـوج فـي مجتمـع المعلومـات الحـديث والتعـايش معـه وتحقيـق                    •

 ).K-economy(د القائم على المعرفة متطلبات التحول إلى االقتصا

 

  األهداف اآلنية.3.3.1.4.2

اسـتثمار القــدرات الكبيـرة التـي تتيحهـا تكنولوجيـا المعلومــات      :  يهـدف المـشروع إلـى   

لتحقيق جودة التعليم ورفع آفاءته وتحقيق آفايات مناهج مـواد الدراسـية            ) ICT(واالتصال  

  .في جميع مراحل التعليم
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 :ف المشروع إلى تزويد الطلبة بالقيم والمهارات التاليةيهد.3.3.1.4.3

 

  التعلم الفردي •
  التعلم التعاوني •
  التعلم التفاعلي •
  التدريب والممارسة إلتقان المهارات األساسية •
  المهارات اإلبداعية •
  مهارات حل المشاآل •
  الخبرات التكنولوجية •
  الدافعية الذاتية •
  محاآاة بيئة العمل الحقيقية •
 لحياةالتعلم مدى ا •

  

 إستراتيجية تنفيذ المشروع.3.3.1.5

  

  :المنطلقات.3.3.1.5.1

المـشتمل علـى جملـة مـن الخطـوط          ) 2001نـوفمبر   (اعتماد تقريـر بعثـة اليونـسكو         

العريــضة الموجهــة للمــشروع والتجــارب األوروبيــة الجيــدة آمرجعيــة أساســية فــي  

فــي ) ICT(عمليــة إعــداد إســتراتيجية وخطــة عمــل توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات   

 .التعليم بالبحرين

 ICTاعتماد التوصية المذآورة آنفًا والخاصة بتوظيـف تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصال               

ــوم      ــدوة العالميــة حــول إيجــاد سياســة وطنيــة للعل ــتعلم والمنبثقــة عــن الن فــي ال

 . م2002 إبريل 22التي انعقدت في البحرين في  )STI(والتكنولوجيا واالبتكار 

م والمشتملة على مؤشـرات     2003ة جودة التي أعدتها الوزارة في يناير        اعتماد وثيق  

 .جودة النظام التعليمي في عصر المعرفة

  

  :األسلوب.3.3.1.5.2

سوف تنتهج الوزارة في تطبيقها لهـذا المـشروع الحيـوي إسـتراتيجية التطبيـق التجريبـي                 

عناية لتـصبح مـدارس رائـدة       المتدرج بدءًا بعدد من المدارس الثانوية التي سيتم اختيارها ب         

في تطبيق التعلم اإللكتروني ومن ثم يتبعها بعد إجراء تقييم دقيـق للتجربـة تعمـيم علـى                  

  .جميع المدارس وفي مختلف المراحل
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  :الفئات المستفيدة.3.3.1.5.3

مدرسـة  ) 11(سيطبق المشروع في مرحلته األولى على دفعـات تـشمل الدفعـة األولـى         

المحافظــات الخمــس بالمملكــة مــن خــالل ربطهــا بــشبكة االتــصاالت ثانويــة موزعــة علــى 

  :اإللكترونية السريعة عبر البوابة التعليمية المرآزية اإللكترونية وذلك على النحو التالي

  

  مدارس البنين.3.3.1.5.3.1

  .معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا •

  .مدرسة الهداية الخليفية الثانوية •

  .ن الثانويةمدرسة أحمد العمرا •

  .مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية •

 .مدرسة مدينة حمد اإلعدادية الثانوية •

  

  مدارس البنات.3.3.1.5.3.2

  .مدرسة االستقالل الثانوية التجارية •

  ز,مدرسة الحورة الثانوية التجارية •

  .مدرسة سترة الثانوية •

 .مدرسة سار الثانوية •

  .مدرسة الرفاع الغربي الثانوية •

  .مدرسة مدينة عيسى الثانوية التجارية •

  

أحـد   (110000سوف يستفيد في الدفعة األولى من هذا المـشروع فـي مرحلتـه األولـى                

وفـي المراحـل    .  مـن الهيئـات اإلداريـة والتعليميـة       ) ألـف  (1000طالب وطالبة و  ) عشر ألف 

وليـاء أمـور    القادمة سيستفيد منه جميـع الهيئـات اإلداريـة والتعليميـة بجميـع المراحـل وأ               

  .الطلبة

 :وصف المشروع.3.3.1.5.4

يشمل مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل على منظومـة تعليميـة متكاملـة              

تتضمن بوابة تعليميـة تحقـق نقلـة نوعيـة فـي األداء التعليمـي فـي ظـل بيئـة تعليميـة               

التفاعـل  معاصرة تساندها تقنيات التعليم والمعلومات الحديثة بما يتيح أقـصى قـدر مـن               

التربــوي وتطلــق إبــداعات الطلبــة وتمــنحهم قــدرًا أوســع مــن الحرآــة لالطــالع والبحــث  

والتحاور والتنافس عبر التقنيات الحديثة التي تمكن الطالب من مالحقة آل جديد علـى              

  .المستويات المحلية والعالمية
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ب  بـشكل تـدريجي وتـدري     وسيستدعي هذا التحـول النـوعي تطـوير المنـاهج الدراسـية           

وســيوفر هــذا المــشروع بيئــة  .   اســتعمال أنظمــة الــتعلم اإللكترونــي المعلمــين علــى

تعليمية تسمح للطلبة والمعلمين واإلدارة المدرسية وأولياء األمـور والمجتمـع بالتواصـل             

  .والتفاعل في أي وقت وفي أي مكان

  

رًا مـن   آما أنه سيحقق متطلبات التعلم اإللكتروني المباشر إذ سـوف يغطـي عـددًا آبيـ               

 سيغير بيئة الصف التقليدية من بيئة محدودة المصادر         احد مما المستخدمين في وقت و   

إلى بيئة مفتوحة فاعلة مشوقة تساعد الطالب علـى التفاعـل مـع الـدرس اإللكترونـي                 

بالصوت والصورة وإجراء تجـارب علميـة تطبيقيـة وغيـر ذلـك مـن أوجـه التطبيـق العملـي            

م في رفع تحصيله العلمي من خـالل االسـتفادة مـن            للمعرفة في أي وقت مما سيسه     

  .اإلمكانات الهائلة التي توفرها تقنية المعلومات عبر البوابة التعليمية

  

وبفضل التحول سيسمح لكل طالب أن يتعلم وفق قدراته مع مراعاة الفروق الفردية في       

 بـشكل   سرعة التعلم آما سيسمح للمعلم بالتفاعل مـع الطلبـة ومتـابعتهم وتقـويمهم             

فردي ويساهم في تنمية شخصية الطالب وتأهيله ليكون منتجًا للمعرفـة ولـيس مجـرد               

متلق لها وتأهيله ليكون عنصرًا فاعًال متكيفًا مع مجتمع المعلومات المبني على اقتـصاد              

  .المعرفة

  

آما سيسهم هذا النظام في إمكانية تحويـل الكتـاب المدرسـي إلـى آتـاب إللكترونـي                  

 الصورة الصامتة إلى حرآة مع شرح ألي جزء من أجزاء المحتـوى ويمكـن   مرن تنتقل فيه  

  .للمعلم من تحديد معنى أي آلمة في المحتوى وتعميمها على الطلبة

  

وتــوفر المنظومــة إمكانيــة نقــل المحاضــرات الحيــة بكــاميرات تمكــن المعلــم مــن الــشرح 

لـشبكة آمـا تـوفر     للطلبة بالصوت والـصورة فـي أي مكـان لجميـع المـدارس المربوطـة با               

إمكانية الدخول إلـى أي موقـع تعليمـي لتعزيـز الـدرس وإثرائـه بالمـصادر المختلفـة مـن                     

تفتح هذه المنظومة التعليمية للطالب مجاًال واسعًا من        .  المعرفة على شبكة اإلنترنيت   

التفاعل مع زمالئه ومعلميه من خالل طرح األسئلة وإبداء الرأي وتبادل اآلراء والمعلومات       

واألفكار مع اآلخرين في مدرسته وفي المدارس األخرى وفي أي مكان في العـالم ممـا                

  ".جرب بنفسك" يوفر له فرصة التعلم الذاتي حيث يكون لديه خيار 
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  اإلنجازات.3.3.1.6

 رخصة قيـادة الكمبيـوتر منـذ        ICDL معلمًا ومعلمة للحصول على رخصة الـ        5144تم تدريب   

  . جارية لتدريب جميع مدرسي ومدرسات وزارة التربية  ومازالت الخطة2004عام 

جهاز حاسوب لكل صف باإلضـافة إلـى        ) 36(صف الكتروني بـ معدل     ) 11(وآذلك تم تجهيز    

  .data showلوحة السبورة الذآية وجهاز عرض المعلومات 

  

  التقييم.3.3.1.7

  .اتهلم يتم تقييم المشروع بعد، حيث أنه في بداية تنفيذه ولم تظهر مخرج

  

  .نقاط قوة المشروع .3.3.1.8

دعــم القيــادة فــي المملكــة للمــشروع فــي إنــشاء البنيــة التحتيــة والتجهيــزات الخاصــة    

  .مواآبة المشروع للتطور العالمي في مجال التعليم االلكتروني. بالمشروع

  .تحديات المشروع.3.3.1.9

  التحديات الداخلية.3.3.1.9.1

  .توفير الميزانية الضخمة للمشروع •

تكوين ثقافة الـتعلم االلكترونـي فـي المـدارس والمجتمـع وتطـوير قـدرات                 •

 . المعلمين لمواآبة توظيف التقنية في المدارس

  .مالءمة آليات التقويم للتعلم االلكتروني •

  التحديات الخارجية.3.3.1.9.2

  .تكوين شراآات مع قطاعات خارجية لدعم المشروع .1

  .تصاالتجودة الخدمة المرتبطة آالمنظومة واال .2

  :المشاريع األخرى . 3.3.2

  : األهداف.3.3.2.1

  : أما األهداف الرئيسية بالنسبة لبقية المشاريع الثالثة األخرى فكانت تهدف إلى

إعداد الدارسين الكبار لمواجهـة متطلبـات سـوق العمـل، تحفيـز الدارسـين الكبـار                 

  .على مواصلة الدراسة

  اإلنجازات.3.3.2.2

علـى اسـتخدام الكمبيـوتر وتطـوير التعلـيم وأسـاليبه فـي المـدارس،                تدريب وتعليم الكبار    

ــدارس        ــي الم ــصال ف ــيم واالت ــا التعل ــال تكنولوجي ــاء بالمدرســين والمدرســات وإدخ االرتق

واإلدارات، مواآبة التطور فـي تقنيـة المعلومـات والتـي تخـدم العمليـة التعليميـة، توظيـف                   

تحقيــق التــوازن الكامــل بــين الجوانــب  التقنيــات الحديثــة فــي عمليــات التعلــيم والــتعلم و 

  .المعرفية واألدائية
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  .التقييم.3.3.2.3

. تم تقييم مشروع واحد فقط هو مشروع التصميم والتقانة في مرحلة التعلـيم األساسـي              

وجاءت النتائج حسب وزارة التربية مشجعة لالستمرار في المشروع والتوسع في تعميمه        

  .ا بقية المشاريع لم تقيم نظرًا لحداثتهاأم. على المراحل التعليمية الالحقة

  

  .نقاط قوة المشروع.3.3.2.4

  .مواآبة التطور في تقنية المعلومات والتي تخدم العملية التعليمية

  

  التعليـم المستمـر.3.4

  

منهـا آانـت لـوزارة التربيـة     ) 4(مشاريع فـي مجـال التعلـيم المـستمر     ) 5(رصدت الدراسة   

ى مؤسـسات المجتمـع المـدني الجمعيـات و آانـت نـسبة              والتعليم ومـشروع واحـد إلحـد      

  :وآانت آالتالي. من مجموع المشاريع األخرى% 5.9 مشاريع التعليم المستمر

  السنة  اسم المشروع

  2003 - 2005  دبلوم اإلدارة المدرسية .1

رفــع مــستوى الكفــاءة العلميــة لمعلمــات الحلقــة الثانيــة مــن  .2

  التعليم األساسي في مادة الرياضيات

2006 – 2002  

رفـــع مـــستوى الكفـــاءة اللغويـــة لمعلمـــي ومعلمـــات اللغـــة  .3

  اإلنجليزية

   مستمر- 1994

   مستمر– 2001  التنمية المهنية للمعلمين األوائل .4

   مستمر- 1995  مرآز معلومات المرأة والطفل، جمعية رعاية الطفل واألمومة .5

  

  

  . األهداف الرئيسية.3.4.1

ي مجال التعليم المستمر إلى تطوير وتحديث معلومـات         هدفت جميع المشاريع والبرامج ف    

المدرســين والمعلمــين األوائــل والمــديرين إلــى المــستجدات فــي مجــال التعلــيم واإلدارة  

والذي يصب في النهايـة لتطـوير التعلـيم واإلدارة بـشكل عـام وتطـوير أداء الطـالب بـشكل              

شروع مرآـز المـرأة والطفـل       أما مـ  .  دوالر 40و160 وآان حجم تمويل المشاريع األربع       خاص

فيهدف إلى مساعدة المـرأة فـي الحـصول علـى المعلومـات والبيانـات التـي تحتـاج إليهـا                     

    . دوالر للمشروع40و000 وآان حجم التمويل .إلجراء البحوث والدراسات في مجال المرأة

  

  



 42

  .اإلنجازات.3.4.2

 معلمة في برنامج رفـع      150هي تدريب جميع المعلمين والمعلمات األوائل، وآذلك تدريب         

 .الكفاءة باإلضافة إلى تدريب جميع معلمي ومعلمات اللغة اإلنجليزية بالمدارس الحكوميـة           

  . مدير مساعد من مختلف المدارس14 مديرات مساعدات و 3تدريب 

  

  .التقييم .3.4.3

 لقد تم تقييم مشاريع وزارة التربيـة والتعلـيم فـي مجـال التعلـيم المـستمر وآـان التقيـيم                    

حيـث أظهـرت    مثل إدارة التدريب وإدارة التقويم والتطوير       . في الوزارة داخليًا من قبل إدارات     

النتائج أن جميع المشاريع فـي هـذا المجـال سـاعدت فـي رفـع مـستوى المتـدربين فـي                   

  .أدائهم للوظيفة والمهام الموآلة لهم إدارية آانت أو إشرافية أو تعليمية

  

   :نقاط قوة المشاريع .3.4.4

هي ترآيز البرامج علـى المـشكالت التـي يواجههـا المعلمـون والمـديرون ومحاولـة إيجـاد                   

ورفع مستوى  . آذلك تجديد معارف المتدربين وتنمية روح البحث العلمي       . حلول عملية لها  

  .معلمي مادة االنجليزي والرياضيات مما ساهم في تهيئتهم للدراسات العليا

  

  :يةالسلبيات والتحديات الداخل.3.4.5

تفـاوت  . قلة عدد المحاضرين من داخل الوزارة وتردد بعضهم فـي قيـادة الحلقـات التدريبيـة            

مستوى المتدربين علميًا وثقافيًا وغياب المادة العلمية المرجعية التـي يمكـن الوثـوق بهـا                

عـزوف  . طول البرنامج التدريبي والدوام في الفترة المسائية      . لتدريس الملتحقين بالبرنامج  

معلمين عن االلتحاق بالبرنـامج ألسـباب مختلفـة مثـل الظـروف الـصحية والعائليـة                 بعض ال 

وضغط الجدول الدراسي وآذلك عزوف المدربين الجيدين عن العمـل فـي البرنـامج لـضعف                

  .المردود المادي

  

  :التحديات الخارجية.3.4.6

 أآــدت جميــع المــشاريع علــى أهميــة وجــود الــدعم المــادي الســتمرار المــشاريع وذلــك   

لالستمرار في رفع مستوى الكفاءة المهنية للهيئة التعليمية واإلدارية في مدارس وإدارات            

  .وآذلك تقاعد آثير من المدربين بعد تدريبهم. وزارة التربية والتعليم

 ومعلمـات    عن مالء البيانات هم جميـع معلمـي        حسب المنسقة المسئولة  المستفيدين  

  .المدارس الحكومية لجميع المراحل
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  .سلبيات وتحديات داخلية وخارجية.3.4.7

عزوف بعض المعلمين عن االلتحاق بالبرنامج، عـزوف المـدربين الجيـدين عـن العمـل فـي                  

البرنامج لضعف المردود المالي، تفاوت مستوى المتدربين الثقافي والعملـي، عـدم وجـود              

طـة بديلـة    مادة علمية مرجعية للوثوق بهـا لتـدريس الملتحقـين بالبرنـامج وعـدم وجـود خ                

  .إلعداد آفاءات تدريبية تحل محلهم في المستقبل

  

  االحتياجات الخاصة.3.5

مـن مجمـوع    % 17.6مشروعًا لذوي االحتياجات الخاصـة أي بنـسبة         ) 15(رصدت الدراسة   

    .  دوالر5078954 آالتالي و بلغ حجم التمويل المشاريع توزعت حسب نوع اإلعاقة

  الجهة  السنة  اسم المشروع

  ة البصريةاإلعاق

  جمعية الصداقة للمكفوفين   مستمر– 1999  المكتبة االلكترونية .1

  جمعية الصداقة للمكفوفين   مستمر– 1999  المكتبة الناطقة .2

  جمعية الصداقة للمكفوفين   مستمر- 1991  روضة جمعية الصداقة للمكفوفين .3

  عاقة الجسديةاإل

  لدوليةجمعية الحراك ا   مستمر- 2002  دعم مشاريع محو األمية .1

  جمعية الحراك الدولية   مستمر- 2004  التعليم التقني .2

  جمعية الحراك الدولية   مستمر- 2000  حضانة روضة أزهار الحراك .3

  اإلعاقات المتعددة

  وزارة الشؤون االجتماعية   مستمر- 1980  مرآز التأهيل األآاديمي والمهني .1

  الجتماعيةوزارة الشؤون ا   مستمر– 1997  مرآز شيخان الفارسي للصم .2

  وزارة الشؤون االجتماعية   مستمر– 1992  مرآز بنك البحرين والكويت .3

  وزارة الشؤون االجتماعية   مستمر – 1970  دار التأهيل .4

  وزارة الشؤون االجتماعية   مستمر– 1980  مرآز الطفل للرعاية النهارية .5

دار بنــك البحــرين الــوطني لتأهيــل األطفــال  .6

ــاقين ــتم 6.( المعـ ــشاريع فـــي اسـ ارتين  مـ

  ).فقط

  وزارة الشؤون االجتماعية   مستمر– 1993

  جمعية رعاية الطفل واألمومة   مستمر– 1995  مرآز األمل للرعاية المبكرة .7

  جمعية رعاية الطفل واألمومة   مستمر– 1982  معهد األمل للتربية الخاصة .8

دمج أطفال متالزمة داون والتخلـف العقلـي        .9

  البسيط في المدارس العادية
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  صعوبات التعلم

  الجهة المنفذة  السنة  اسم المشروع

دمـــج ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فـــي الفـــصول  .1

  العادية

وزارة التربيـــــــــــة    مستمر- 2002

  والتعليم

مــشروع المؤســسة البحرينيــة للتربيــة الخاصــة  .2

  )فئة صعوبات التعلم( 

  خاص   مستمر- 2002

  

  الموهوبون

  الجهة المنفذة  السنة  اسم المشروع

  وزارة التربية والتعليم   مستمر– 2004  مرآز رعاية الموهوبين. 1

برنــــــامج الطلبــــــة المتفــــــوقين . 2

  والموهوبين

  وزارة التربية والتعليم   مستمر– 1996

  

  

  األهداف الرئيسية لجميع المشاريع في االحتياجات الخاصة.3.5.1

  اإلعاقة البصرية .3.5.1.1

o  وتهدف إلى تدريب الكفيفة والكفيف على الحاسوب الناطق        : كترونيةالمكتبة االل

  .واالستفادة من التقنيات الحديثة والتعليم باستخدام التقنية الحديثة

o  وتهدف إلى حل مشكلة عدم توافر الكتب وتـسجيل المقـررات           : المكتبة الناطقة

م بتـوفير   الدراسية وتذليل الصعاب أمام الطالب غيـر المبـصرين لمواصـلة تعلـيمه            

آتــب ناطقــة أو آتــب بريــل ومــساعدة األمهــات الكفيفــات فــي تــدريس أبنــائهن 

 .المبصرين

  

o روضة جمعية الصداقة للمكفوفين.           

o                    وتسعى إلـى تأهيـل الطفـل الكفيـف سـلوآيًا وتعليميـًا وتنميـة مهـارات الطفـل

الكفيف لالستعداد لدخول المدرسة ومساعدة الوالدين فـي آيفيـة التعامـل مـع        

  .لهم المعاق بصريًاطف
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 اإلعاقة الجسدية.3.5.1.2

o دعم مشاريع محو األمية 

وذلك بهـدف تعلـيم الطالبـات المعاقـات جـسديًا ومحـو أميـتهن فـي منـازلهن لـصعوبة                     

 .انتقالهن، وتأهيلهن لمهن صغيرة داخل منازلهن

o التعليم التقني   

هن إليجـاد أعمـال     من أجل إآساب الفتيات مهـارات الكمبيـوتر والمـساعدة فـي تـأهيل             

 .تتناسب مع قدراتهن

o حضانة وروضة أزهار الحراك   

آـذلك الترآيـز    . وتعمل على التدخل المبكر لألطفـال وتـأهيلهم للتعامـل مـع المجتمـع             

  .على التأهيل النفسي واألسري والجسدي للطفل

  اإلعاقات المتعددة.3.5.1.3

  .مشاريع وزارة العمل والشؤون االجتماعية .3.5.1.3.1

  :  مشاريع تابعة للوزارة وهي6ك هنا

o مرآز التأهيل األآاديمي والمهني.  

o مرآز شيخان الفارسي للصم. 

o مرآز بنك البحرين والكويت. 

o دار التأهيل. 

o مرآز الطفل للرعاية النهارية. 

o دار بنك البحرين الوطني لتأهيل األطفال المعاقين. 

 وإمكاناتـه واآـسابه     وتهدف المـشاريع إلـى تـشخيص حالـة المعـاق للكـشف عـن قدراتـه                

المهارات األآاديمية والمهارات المهنية لتأهيله لاللتحاق بوظيفة مناسبة وتحقيـق التكيـف            

وتوفير الرعاية الصحية والنفـسية واالجتماعيـة والترفيهيـة         . االجتماعي واالستقالل الذاتي  

  .لألطفال

  

  .مشاريع جمعية رعاية الطفل واألمومة. 3.5.1.3.2

             .اية المبكرةمرآز األمل للرع •

ويسعى إلى تقديم الخدمات التربوية والتعليميـة لألطفـال المعـاقين عقليـًا والـذين تتـراوح            

  . سنوات6-3أعمارهم بين 

             . معهد األمل للتربية الخاصة •

 يهدف إلى توفير الرعاية التربوية والصحية واالجتماعية لألطفال المعاقين وتنـشئتهم           

مكنـوا مـن االنـدماج فـي المجتمـع والحـصول علـى أساسـيات                التنشئة السليمة ليت  

 .التعليم في القراءة والكتابة والحساب
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 مشاريع وزارة التربية والتعليم ..3.5.1.3.3 

 ويهدف إلى تمكين الطالب     : دمج ذوي االحتياجات الخاصة في الفصول العادية       •

دأ تكافؤ فرص التعليم    من مسايرة أقرانه الطلبة داخل الصف الدراسي العادي وتفعيل مب         

بين الطلبة ومواآبة التوجهات العالمية في دمج ذوي االحتياجـات الخاصـة فـي الـصفوف          

  .العادية

 :دمج أطفال متالزمة داون والتخلف العقلي البسيط في المدارس العاديـة           •

ويهــدف إلــى تقــديم الخبــرات التربويــة والتعليميــة عــن طريــق تــوفير البيئــة المالئمــة 

 .   امج لكل طالب وطالبة حسب قدراته وإمكانياتهوتقديم البر

  

  .           آذلك تم رصد مشروعين لوزارة التربية والتعليم في مجال الموهبة والتفوق وهما

     مرآز رعاية الموهوبين •

ويهدف إلى الكشف والتعـرف علـى الطلبـة الموهـوبين والمبـدعين فـي مـدارس وزارة         

 المتخصصة لهم وتنمية قدراتهم المختلفـة فـي جميـع           التربية والتعليم وتقديم الرعاية   

  .مراحل التعليم العام

 برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين •

ويهدف إلى تقديم الرعاية التربوية والتعليمية المالئمة للطلبة المتفـوقين والموهـوبين      

      .آل حسب قدراته واستعداداته

  

  ) ات التعلمفئة صعوب( مشروع لالحتياجات الخاصة .3.5.1.4

 

 المؤسسة البحرينية للتربية الخاصة.3.5.1.4.1

       وهي مؤسسة خاصة وتهدف إلى تقديم الخدمات النوعية في مجال صعوبات التعلم            

 اضطراب وتشتت االنتبـاه وفـرط الحرآـة،          و )الديسلكسيا(لألطفال الدين يعانون من     

جـات الخاصـة، والعمـل      ونشر الوعي المجتمعي ألهميـة دمـج األطفـال ذوي االحتيا          

علــى وضــع التــشريعات والقــوانين التــي تحمــي حقــوقهم للحــصول علــى الفــرص    

  .المتكافئة آاألطفال اآلخرين

  

  .  في جميع مشاريع االحتياجات الخاصة اإلنجازات.3.5.2    

 

تنظــيم دورة تدريبيــة فــي جامعــة البحــرين علــى الكمبيــوتر النــاطق وتــوفير جهــازي  

 شــريطًا لكتــب 50 شــريطًا مــسجًال لمقــررات دراســية و 120 آمبيــوتر نــاطق، تــوفير

  .باإلضافة إلى إعداد المنهج والبرامج للتعليم لروضة أزهار الحراك. ثقافية
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             .اإلعاقة الجسدية3.5.2.1

 فتيات القرآن الكريم، توفير ثالثة أجهـزة        10 فتاة معاقة جسديًا، وتعليم      18محو أمية   

 طفـًال معاقـًا حرآيـًا مـع        129تخـريج   . دريب مـن الجمعيـة    حاسوب، وتوفير مدربين للت   

  .تزويدهم بالمهارات األساسية لالندماج في المدارس العادية

 

             .اإلعاقة السمعية3.5.2.2

مرآز شيخان الفارسي، جمعية تنمية الطفولـة  / وزارة العمل والشؤون االجتماعية     

  تقــديم بــرامج أآاديميــة، )خــاص( مرآــز الــشامل للــصم والــبكم / مرآــز ســلطان / 

 .خدمات مهنية، توجيه وإرشاد

    ).توحد/ متالزمة داون/ عقلية( اإلعاقات المتعددة .3.5.2.3

   

تدريب العاملين وحـصولهم علـى دبلـوم تخـصص فـي رعايـة وتأهيـل المعـاقين مـن                    

 .االشتراك في المؤتمرات والندوات والمخيمات الكشفية. جامعة البحرين

   .األمل للرعاية المبكرة ومعهد األملمرآز .3.5.2.3.1

تعليم وتدريب وتأهيل أعداد آبيرة من المعاقين وال توجد إحـصائية عـن تلـك األعـداد                 

 . سنة23للفترة الماضية التي امتدت لحوالي 

  

               .وزارة التربية والتعليم .3.5.2.3.2

متوســطة فــي ســاهمت فــي دمــج أطفــال متالزمــة داون واإلعاقــة العقيلــة البــسيطة وال 

  .المدارس الحكومية

  

  .صعوبات التعلم.3.5.2.4

آذلك ساهمت الوزارة في دمج األطفال ذوي الصعوبات التعلمية في الـصفوف العاديـة مـع        

أمــا المؤســسة البحرينيــة للتربيــة الخاصــة فقــد أصــبحت  . وضــع برنــامج خــاص لتعلــيمهم

لـسلوآية ووضـع بـرامج    متخصصة في تشخيص وتقييم األطفال ذوي الصعوبات التعلميـة وا     

عالجية وتعديل سلوك باإلضافة إلى نشر الوعي والثقافة في المجتمع بالنسبة لـصعوبات             

  .التعليم وتدريب المعلمين والمعلمات في آيفية التعامل مع هؤالء األطفال

  

                 .الموهبة والتفوق.3.5.2.5

وقين والموهـوبين وآـذلك     ساهمت وزارة التربية والتعلـيم فـي إعـداد بـرامج للطلبـة المتفـ              

  .اإلعداد لمرآز للموهوبين يكتشف الموهبة عند الطالب وينميها
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                    .التقييم.3.5.3

بينت الدراسة أن غالبية البرامج والمشاريع تم تقييمها داخليًا أي من قبل اإلدارة المحليـة               

  : للمشروع، وآانت المشاريع التي قيمت من جهات خارجية هي آالتالي

مرآـز التأهيـل األآـاديمي والمهنـي ـ مرآـز شـيخان        : اريع وزارة الـشؤون االجتماعيـة  مـش 

الفارسي للصم ومرآز بنك البحرين والكويت للتأهيل، وتم التقييم من قبـل منظمـة العمـل        

معهد األمل وتم تقييم مشروع مرآـز األمـل للرعايـة المبكـرة مـن قبـل              . الدولية واليونسكو 

آذلك تم تقيـيم مـشروع برنـامج الطلبـة المتفـوقين            . ة الهاشمية خبير من المملكة األردني   

والموهوبين من قبـل مرآـز البحـوث التربويـة والتطـوير بـوزارة التربيـة بالتعـاون مـع جامعـة                      

  .الخليج العربي 

وتم التبرير لعدم التقييم الخارجي بقلة الموارد المالية السـتجالب خبـراء خـارجيين وضـيق                

ارة هنـا أن عـددًا آبيـرًا مـن الـذين شـارآوا فـي تزويـد الدراسـة                    ولكـن تجـدر اإلشـ     . الوقت

  .بالبيانات لم يكونوا على دراية واضحة بأهمية التقييم والمعايير التي يجب استخدامها

  

  نقاط القوة في المشروع.3.5.4

 اعتماد الكفيفة ذاتيـًا علـى نفـسها فـي القـراءة عـن طريـق                 :اإلعاقة البصرية .3.5.4.1

تحقيق أهم األهداف من المشروع وهـي تـوفير المـنهج علـى أشـرطة               . ونيةالكتب االلكتر 

  .بحيث تتمكن الكفيفة من مواصلة التعليم دون معوقات

روضـة أزهـار الحـراك تـدعي إنهـا          /  مواآبة التطور التقنـي    :روضة أزهار الحراك  .3.5.4.2

 لتــدريب األولــى علــى مــستوى الــوطن العربــي التــي تتبــع التأهيــل واإلدمــاج وتعــد مرآــزًا

تحقيق مبدأ الدمج في المجتمع بالنسبة      / مدرسات التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم       

  .للمعاقين حرآيًا

  .إمكانية توظيف أعداد من المتخرجين من مرآز شيخان الفارسي للصم: وزارة الشؤون

  

            .نقاط القوة في المشروع.3.5.4.3

    

المــسؤولة يعتبــر المــشروع األول مــن نوعــة فــي حــسب . مرآــز األمــل للرعايــة المبكــرة 

  .البحرين للتدخل المبكر والذي يقدم خدمات لألطفال المعاقين عقليًا
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  التحديات الداخلية.3.5.4.4

  : اإلعاقة البصرية.3.5.4.4.1

قلة استخدام األشرطة وقلة المدربين وعدم االستفادة من األشرطة بالدرجة الالزمـة         •

 .دم توافر أجهزة تسجيل في منازل المكفوفينوذلك لضيق الوقت وع

عدم وجود تأهيل آاف للمعلمين للتعامل مع هذه الفئة وتدني الرواتب والحاجة لكادر              •

 .   طبي متخصص

  

  : اإلعاقة الجسدية.3.5.4.4.2

 .محو أمية الفتيات الكفيفات ومواآبة التطور التقني •

  .االعتماد على فرد واحد في اإلدارة. قلة التمويل •

  اإلعاقات المتعددة  .3.5.4.4.3

  .قلة وجود المتخصصين في مجال التشخيص •

 .صعوبة توظيف التكنولوجيا لمتعددة اإلعاقة •

  .نقص الدعم المادي والبشري •

  . ازدياد أعداد اإلعاقة المتعددة  •

 .نقص الدعم المادي •

 التحديات الداخلية.3.5.4.4.3.1

طفال، آذلك عـدم تـوافر ميزانيـة خاصـة          عدم وجود إدارة خاصة تهتم بشؤون هؤالء األ        •
  .لهم

 .عدم وجود آوادر متخصصة ومؤهلة آافية لدعم المشروع •

  .رعاية الموهوبين.3.5.4.4.4

  غياب قاعدة بيانات وعدم وجود اختبارات وأدوات تشخيصية 

  التحديات الخارجية.3.5.4.5

أسعار جهـاز   قلة المتخصصين في الحاسوب الناطق وعدم رغبتهم في التطوع وارتفاع            •

  .الكمبيوتر

  .وعدم توافر المرافقين للطالبات وقلة المتطوعين للتسجيل. عدم توافر المواصالت •

 .عدم تعاون أولياء األمور •

 .رفض بعض الجهات التنسيق والشراآة من أجل توفير أساسيات العمل •

  .عدم وجود فرص عمل لذوي اإلعاقات المتعددة •

 .الحاجة إلى دعم مادي مستمر •

  .همهم لمشكلة أبنائهمعدم تف •

  .الضغوط الخارجية من قبل المجتمع وأولياء األمور •

  .عدم المشارآة في تمويل البرنامج من  جهات خارجية •
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                  .االستمرارية.3.5.4.6

ترآزت إجابات االستمرارية في أهميـة اسـتمرار المـشاريع وذلـك السـتمرار وجـود حـاالت                  

وازدياد وعي المجتمع بتلك الفئة وأهميـة المطالبـة         ذوي االحتياجات الخاصة بجميع فئاتها      

آـذلك  .  جميع الجهات علـى أهميـة اسـتمرارية المـشاريع رغـم التحـديات              أآدت. بحقوقها

منهـا متوقفـة بـسبب      % 6و  . من المشروعات مازالت مستمرة   % 84.3بينت الدراسة ان      

  يبين هذه األرقام) 3.5(الجدول رقم .نقص الموارد المالية

  مقارنة استمرارية المشاريع و توقفها: ) 3.5(جدول 

 
  

 الحالي الموقف 2-6
 %العدد :للمشروع

 4.8 4 جديد 
 84.3 70 مستمر  
 3.6 3 له مخطط  
 1.2 1 انتهى  
 6.0 5 متوقف  
 0. 0 غيمل  
 100 83 المجموع 
  2 غير المجابة 
  85 المجموع الكلي 
  

مقارنة استمرارية المشاريع وتوقفها
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 ة المشاريع و توقفها مقارنة استمراري: )3.4 (
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  .ما يمكن أن يضاف للمشروع.3.5.4.6

ت  الترآيز على أهميـة مواآبـة التطـور التقنـي متطلبـا      وتوفير أجهزة معينة خاصة بكل فئة     

آـذلك الحاجـة إلـى      . ذوي االحتياجات الخاصة الستخدام الكمبيوتر آمعين لهم في التعلم        

توفير أخصائيين نفسيين للتشخيص وإيجـاد مراآـز للتـشخيص والتـدخل المبكـر لإلعاقـات                

 األخصائيين في مجال اإلعاقـات المختلفـة و جميـع هـذه المتطلبـات               لفة وزيادة عدد  تالمخ

  .   بحاجة إلى موارد مالية

  

  الخدمات المساندة لتمكين المرأة.3.6

  
 وبلـغ  صنفت آخدمات مساندة لتمكين المـرأة  5.9% مشاريع بنسبة ) 5(رصدت الدراسة 

رغـم ان هـذا المبلـغ ال يعكـس المبلـغ الحقيقـي بـسبب عـدم                  . والر د 9523حجم التمويل   

 و هـذه الخـدمات عبـارة عـن        . التوثيق الدقيق اال ان هـذه هـي المعلومـات المتـوفرة لـدينا             

مجموعة من رياض األطفال التي أنشئت آنذاك لمساعدة المرأة العاملة على تـوفير منـاخ               

وآانت الجمعيات النسائية هي الرائدة في إنشاء أول روضة         .  تواجدها في عملها   آمن أثناء 

ثم تبعتها وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة آنـذاك         . 1965في دولة البحرين وذلك في عام       

ت من القرن الماضي بمجموعة من الحـضانات وريـاض األطفـال وبلـغ عـددها                في السبعينا 

ــام   ــى ع ــين   2004حت ــة وثالث ــت ثماني ــشؤون    ) 38( بلغ ــوزارة وال ــة ل ــضانة تابع ــة وح روض

 فقـد وصـل إلـى مائـة واثنـين           2004أما عدد رياض األطفال عمومًا حتـى عـام          . االجتماعية

فــي الحــضانات وريــاض األطفــال ، وبلــغ عــدد األطفــال المــسجلين )122(وعــشرين روضــة 

 بلـغ عـددهم     2002 / 2001حسب تعداد وزارة التربية والتعليم في إحـصاءات الـتعلم لعـام             

مما ال شك فيه أن انتشار ثقافـة إنـشاء وتأسـيس ريـاض األطفـال                . طفًال وطفلة ) 16378(

يئـة  ساهم بدرجة آبيرة منذ أربعين عامًا في البحرين في تمكين المرأة مـن حيـث تـوفير ب              

آمنة لألطفال حتى تستطيع المرأة أن تذهب إلى العمل أو الدراسة وهـي مطمئنـة علـى           

  .أبنائها

  رصدت الدراسة رياض األطفال التالية

   

  الجهة المنفذة  السنة  اسم المشروع

  جمعية رعاية الطفل واألمومة   مستمر- 1965  رياض األطفال

  اة البحرينجمعية نهضة فت   مستمر-1975  روضة وحضانة األطفال

  جمعية أوال النسائية   مستمر– 1980  روضة أوال

  جمعية الرفاع الثقافية الخيرية   مستمر– 2002  آفالة طفل في عمر الروضة

  وزارة الشؤون االجتماعية   مستمر– 1970  وحدة الحضانات
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  األهداف الرئيسية.3.6.1

تعليميـة لألطفـال فـي    آان من األهداف الرئيسية لتأسيس رياض األطفال تقـديم خـدمات     

سن الروضة ومساعدة األم العاملة وإتاحة الفرصة لها للمشارآة في التنميـة االجتماعيـة              

أما وزارة الشؤون االجتماعية فساهمت في منح التـراخيص لريـاض           . واالقتصادية في البلد  

  .األطفال واإلشراف على المباني والتنسيق مع وزارة التربية والجهات األخرى المعنية

أما بالنسبة لإلنجازات فكانت عادية تتناسب مع أهداف أي روضة من حيث تعليم األطفـال               

وآذلك التقييم لجميع رياض األطفال آان تقييمًا داخليًا ال يـستند إلـى             . وتدريب المدرسين 

معايير حقيقية مما يعكس ضعف المفهوم المؤسـساتي فـي المجتمـع وغيـاب المـساءلة                

  .ء والتسيب في جميع مؤسسات الدولة خاصة آانت أو حكوميةمما يؤدي إلى ضعف األدا

  

  بوابة تمكين المرأة البحرينية:المجلس األعلى للمرأة.4

  

هو الجهـة الرسـمية المعتمـدة        و 2001تم تأسيس المجلس األعلى للمرأة في أغسطس        

ورئاسـة سـمو الـشيخة       ما يتعلق بالمرأة ويتبـع مباشـرة صـاحب الجاللـة الملـك،               في آل 

وقد صدر عنه عديد من التوصيات التي مـن شـأنها أن تقلـص    لخليفة آة بنت إبراهيم    سبيك

الفجوة بين المرأة والرجل بما يتناسب مع الدستور واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها             

آمـا تـم تدشـين      . المملكة وخاصة اتفاقية القضاء علـى آافـة أشـكال التمييـز ضـد المـرأة               

بمناسبة اليـوم    2005 مارس   8 في   نهوض بالمرأة البحرينية  االستراتيجية الوطنية لل  

وجاء ضمن بنود   ). المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها        ( العالمي للمرأة تحت شعار     

  :األهداف االستراتيجية في محور التعليم والتدريب ما يلي

  .تعزيز حق المرأة في التعليم والتدريب في جميع مستوياته وأنواعه وأدواته •

تجديد المنظومة التربوية والتوجيه بقوة على زيـادة اإلنفـاق علـى التعلـيم مـن                •

 .أجل تعزيز جودته وتطوير مدخالته المؤثرة على النهوض بالمرأة

دعم نظام تعليم الكبار وتفعيل مخرجاته، والعمل على سد منابع األمية وتـوفير        •

 .ليم المستمر للمرأةفرص متنوعة للتعليم غير النظامي آالتعليم عن بعد والتع

العمل على سن القوانين الخاصة بإلزامية التعليم ومجانيته آما نص على ذلك             •

دســتور المملكــة، وضــمان تطبيقــه مــن خــالل األنظمــة التعليميــة واإلجــراءات   

 .اإلدارية
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 ولقد ساهم المجلـس األعلـى للمـرأة بخطـوات واسـعة ونوعيـة فـي تطـوير وتمكـين                    

ويـشير تقريـر مملكـة البحـرين لمتابعـة تنفيـذ            .  بعد تأسيسه   أي 2001المرأة منذ عام    

 : بأن2004مناهج عمل بيجين 

 - 2002عـام   % 14ارتفعت نسبة اإلنفاق على التعليم إلى إجمالي اإلنفاق العام بنسبة            

2003  

 إلـى   2002- 2001 مليـون دينـار عـام        97حيث ارتفعت الميزانيـة المخصـصة للتعلـيم مـن           

 وفيما يلي نـص اإلنجـازات فـي مجـال           2003 – 2002نار خالل عام     مليون دي  97,515,000

 صـادر   2004التعليم مقتبس من تقرير مملكة البحرين لمتابعة تنفيذ منهـاج عمـل بيجـين               

  .     عن المجلس األعلى للمرأة

  

  

  المرأة والتعليم.5

  

   السياسات والتغيرات والبرامج التشريعية والبرامج المنجزة.5.1

  

ترعــى الدولــة العلــوم واآلداب والفنــون " أ مــن الدســتور علــى أن / الــسابعةنــصت المــادة 

وتشجع البحث العلمي آما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمـواطنين ويكـون التعلـيم              

إلزاميًا ومجانيًا في المراحل األولى التي يعينها القانون، وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع              

  ".للقضاء على األميةالقانون الخطة الالزمة 

ويجرى حاليا استكمال اإلجراءات لقانون التعليم وتعديالتـه، وقـانون التعلـيم العـالي وآـادر                

  .المعلمين لدى السلطة التشريعية

  

  

  :التدابير والبرامج والمشاريع المنجزة.5.1.1

وصلت نسبة االستيعاب الصافية في المرحلة االبتدائيـة إلـى نـسبة قياسـية وهـي                 •

100.% 

تم اإلعالن عن مشروع جاللة الملك لمـدارس المـستقبل والـذي يهـدف إلـى تطـوير                   •

في مجال التكنولوجيـا الحديثـة والتحـول مـن التعلـيم            ) من الجنسين (مهارات الطلبة 

 .التقليدي إلى التعليم اإللكتروني

ــة      • ــة الموهــوبين واألندي الموافقــة علــى إنــشاء مرآــز للقيــاس والتقــويم ومرآــز رعاي

 .الطالبية
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تشكل المرأة البحرينية النسب األعلى مـن الحـضور فـي جميـع المراحـل التعليميـة                  •

مـن مجمـل طلبـة       % 67.2وحتى المرحلـة الجامعيـة حيـث تـشكل الطالبـات نـسبة            

 .جامعة البحرين

توظيف تقنيـة المعلومـات واالتـصال بهـدف رفـع مـستوى التحـصيل الدراسـي لطلبـة                •

 . مدارس ابتدائية8ي آفايات التقنية في المرحلة االبتدائية، وتحقيق مستوى عال ف

 مدرسـة   12تطبيق مشروع مختبرات الحاسوب في مـدارس التعلـيم اإلعـدادي فـي               •

 .للبنين والبنات

  .دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من الجنسين في المدارس الحكومية •

  

  

  : النتائج المتحققة.5.1.2 

-10في الفئة العمرية مـن     % 2.7 إلى 2001عام  % 5انخفضت معدالت األمية من      •

 )المرأة والرجل/ جدول األمية .(2003 سنة في عام 44

 24و15بلغ معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بـين              •

 %.99.29سنة 

وصلت نسبة إجمالي الطلبة إلـى الطالبـات فـي المـدارس الحكوميـة والخاصـة عـام                •

 %.49.5 إلى 2003

 

  إحصاءات وحقائق عن وضع المرأة في مملكة البحرين.5.1.3

 وهي المحامية لولوة العوضـي      2001 نوفمبر   9تم تعيين أول إمرأة بحرينية بدرجة وزير في          •

التي تقوم بمهـام األمـين العـام للمجلـس األعلـى للمـرأة والتـي ترأسـه صـاحبة الـسمو                      

  .  الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرم جاللة الملك

 وهي وزيرة الصحة ثـم تـم تعيـين ثـاني وزيـرة فـي                2004تم تعيين أول وزيرة بحرينية عام        •

 .2005المملكة وهي وزيرة الشؤون االجتماعية عام 

هناك أربع سيدات يشغلن منصب وآيـل وزارة مـساعد فـي مجـال الـشؤون االجتماعيـة،                   •

 .الثقافية، الخدمة المدينة وشؤون المرأة

شغلن منصب مـدير عـام فـي القطـاع الحكـومي غـالبيتهن فـي              سيدة ي  25هناك حوالي    •

 .مجال الصحة والتعليم والداخلية والدفاع

 سيدات مناصب تنفيذية عليا تـصل لدرجـة رئـيس تنفيـذي ومـدراء عـامين فـي                   4 تشغل   •

 .القطاع الخاص في مجال االتصاالت والخدمات االستشارية وقطاع المصارف
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تجـاري بـشكل ملحـوظ حيـث تـم تأسـيس أول جمعيـة               تمارس المرأة البحرينيـة العمـل ال       •

وتم ترشيح وألول مرة سيدة أعمال بحرينيـة لعـضوية          . م2000لسيدات األعمال في العام     

 .مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة البحرين

مــن % 38.7 رجــًال أي بنــسبة 490 إمــرأة بحرينيــة شــهادة الــدآتوراه مقابــل  190تحمــل  •

 . راهإجمالي حاملي شهادات الدآتو

مـن إجمـالي قـوة العمـل الوطنيـة          % 23.5تشكل المرأة العاملة في البحـرين مـا نـسبته            •

 .م1971في عام % 5مقارنة    بما نسبته 

 %.10.5معدل البطالة بالنسبة للنساء  •

 .من اإلناث يحملن الشهادة الثانوية وما فوق% 52.2 •

 ) بحرينيًا405,667من واقع % (17نسبة األمية في وسط اإلناث  •

  

  2005االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية مارس . 6

  

ويــأتي إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للنهــوض بــالمرأة البحرينيــة تجــسيدًا واضــحًا اللتــزام  

المجلس األعلى للمرأة بضرورة رفع شأن المرأة البحرينية، بما يحقـق لهـا مـساهمة أآبـر            

  . يتمتع بكامل أهليته في الشراآة البناءةوأشمل في المجتمع باعتبارها مواطنًا

  

وتستند هذه االستراتيجية إلـى ميثـاق العمـل الـوطني الـذي أآـد المـساواة بـين الرجـل                     

تكفــل الدولــة " م الــذي نــص علــى أن 2002والمــرأة وإلــى دســتور مملكــة البحــرين لعــام 

لرجـال فـي   التوفيق بين واجبـات المـرأة نحـو األسـرة وعملهـا فـي المجتمـع ومـساواتها با           

ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتـصادية دون إخـالل بأحكـام الـشريعة              

  ".اإلسالمية 

  

وتنطلق هذه االستراتيجية آذلك من أهـداف ومهـام المجلـس األعلـى للمـرأة التـي نـص                   

آما تسترشد االستراتيجية بتوجيهات صاحب الجاللة الملك حمد بن         . عليها قرار تأسيسه  

عيسى آل خليفة ملك الـبالد المفـدى الـذي يؤآـد علـى تعزيـز دور المـرأة فـي المجتمـع                       

إضافة إلى إسناده رئاسة المجلس األعلى للمرأة إلـى صـاحبة الـسمو الـشيخة سـبيكة                 

بنت إبراهيم آل خليفة بوصفه مؤسسة رسمية مرجعية ذات طبيعة استشارية يحال إليها             

  .آل ما يختص بقضايا المرأة وشؤونها

  

وأخيرًا فقـد تـم إعـداد هـذه االسـتراتيجية نتيجـة للجهـود الحثيثـة التـي يبـذلها المجلـس                       

األعلى للمرأة بالتعاون مع جميع المؤسسات المختلفة الرسمية واألهلية، مـستندة إلـى             
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مجموعة من الدراسات واألبحاث الوطنية التي قام بها آوآبـة مـن الخبيـرات والخبـراء فـي                  

ف المجلس األعلى للمرأة، إضـافة إلـى التعـاون مـع صـندوق األمـم                مملكة البحرين بإشرا  

المتحدة اإلنمائي للمرأة ممـا يؤآـد حـرص مملكـة البحـرين علـى التعـاون مـع المنظمـات                     

  .اإلقليمية والدولية

  

وترتكز هذه اإلستراتيجية في تنفيذها على مبدأ التعاون والتنسيق مـع جميـع مؤسـسات               

تمع المدني وفقًا للضوابط الدستورية للنظام الـسياسي        الدولة الرسمية ومؤسسات المج   

  . في المملكة

  

  مرتكزات ومنطلقات اإلستراتيجية.6.1

تتمثل أهم المرتكزات التي تقوم عليها االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة فـي مملكـة               

  : البحرين في ما يلي

  . مبادئ الشريعة اإلسالمية 

 .لة وتراثنا الحضاري والثقافي القيم العربية واإلنسانية األصي 

 .  نصوص ميثاق العمل الوطني في المساواة بين المرأة والرجل 

م في مساواة المـرأة بالرجـل فـي ميـادين           2002 نصوص دستور مملكة البحرين لعام       

 .الحياة المختلفة

 .م1984 نصوص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام  

 واالتفاقـات الدوليـة، وقـرارات األمـم المتحـدة المتعلقـة        العهـود والمواثيـق واإلعالنـات    

 .بالمرأة، وما أفضت إليه نتائج المؤتمر العالمي الرابع للمرأة

 

  :ا منطلقات االستراتيجية فهيأم

 

 استكماًال للجهود الوطنية في مملكـة البحـرين فـي المجـاالت التـشريعية والتنمويـة                 

 .تها في جهود التنميةالرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مساهم

 اقتناعًا بقدرات المرأة وإمكاناتها في المشارآة بفاعلية في تحقيق التنميـة الـشاملة           

 .متى    ما توافرت لها الفرص المتكافئة

تجسيدًا للجهود التـي يقـوم بهـا المجلـس األعلـى للمـرأة فـي مجـال تمكـين المـرأة                 

 .وتعزيز مساهمتها التنموية

حب الجاللة الملك حمـد بـن عيـسى آل خليفـة عاهـل الـبالد               استجابة لتوجيهات صا   

 .المفدى بأهمية رفع آفاءة المرأة البحرينية وتعزيز قدراتها
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ــع          ــود جمي ــضامن جه ــب ت ــة تتطل ــضية مجتمعي ــرأة هــي ق ــضية الم ــأن ق ــسليمًا ب  ت

 .المؤسسات الرسمية واألهلية والمرأة نفسها

 بأهمية ترجمة رؤية منهاج عمل بيجين        تلبية لتوجيهات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة      

 .إلى استراتيجيات وخطط عمل لتقدم المرأة

 إيمانًا بضرورة توفير فرص العمل لكل مـواطن والتمتـع بحـق المـشارآة فـي الـشؤون                   

 .العامة والحقوق السياسية للرجال والنساء على حد سواء

لتمييـز ضـد المـرأة التـي         تأآيدًا اللتزام المملكة باتفاقية القضاء على جميـع أشـكال ا           

 .م2002انضمت إليها البحرين عام 

 انطالقــًا مــن تعهــدات المملكــة التــي وردت فــي التقريــر الــوطني للــدورة االســتثنائية  

م واألهـداف اإلنمائيـة     2000الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة عـام              

 .لأللفية الثالثة

ــسياسية فــي الممل    ــات ال ــدًا للتوجيه ــاة     تأآي ــرأة فــي الحي ــشارآة الم ــز م ــة بتعزي ك

ــة      ــات البلدي ــاء االنتخاب ــسياسية، والتــي  مارســت حقهــا باالنتخــاب والترشــيح أثن ال

 .م2002والبرلمانية عام 

 إيمانًا بأهمية مشارآة المرأة في سوق العمل وتعزيز المـساواة بـين الجنـسين فـي                 

 .جميع القوانين التي تعنى باالقتصاد وسوق العمل

 للحاجة إلى دمج مقاربة النـوع االجتمـاعي فـي اسـتراتيجيات وخطـط وبـرامج                  تأآيدًا 

 .المؤسسات العامة والخاصة

 انطالقــًا مــن أهميــة تكــوين ثقافــة مجتمعيــة تــدعم تمكــين المــرأة عــن طريــق اتبــاع   

 .    سياسة إعالمية محددة

ات  دعمًا للجهود األهلية التي سـاهمت فيهـا جميـع شـرائح المجتمـع لـدعم التوجهـ                  

 .الرسمية الرامية إلى النهوض بالدور التنموي للمرأة

  

  المشاريع المميزة في المملكة .6.2

  الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا

  
إن تعزيز الدور الفعال للمرأة في جميع أنحاء العالم يتطلب تحسينًا نوعيًا وآميًا فـي فـرص                 

ب منح المرأة دورًا أآبر في تنميـة مجتمعهـا علـى            التعليم والتدريب المتاحة لها، آما يتطل     

لقـد تمـت دراسـة أوضـاع العلمـاء مـن النـساء وتحليلهـا                .  االقتـصادي  -الصعيد االجتمـاعي  

ومناقشتها بالتفصيل في المؤتمر العالمي للعلوم الـذي عقـد فـي بودابـست بـالمجر فـي               

وق نصف المجتمـع عـن      ، وقد أآد المؤتمر على أن التفرقة بناء على الجنس تع          1999يونية  

وبنـاًء  . المساهمة في أنشطة التنمية المـستدامة وبالتـالي يختـل ميـزان التطـور والتقـدم       
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وقد . على ذلك تم اإلعراب عن الحاجة الملحة إلدماج المرأة في آل جوانب عملية التنمية            

رآزت القرارات المتخذة بهذا القصد على الحاجـة إلـى جهـود آبيـرة والتزامـات قويـة لكـي                    

. تصبح العلوم والتقانة ذخرًا وملكًا مشترآًا يستفيد منـه جميـع أفـراد المجتمـع دون تفرقـة                 

  .وآان أحد هذه القرارات هو إنشاء شبكات عالمية للعلماء من النساء

  

وبعد انتهاء المؤتمر بدأت الجهود في الوطن العربي، وفي مناطق أخرى، من أجل تأسيس              

تهل هذا الجهد في الـوطن العربـي اجتمـاع تحـضيري            شبكات للعلماء من النساء، وقد اس     

، وذلـك بهـدف   2003في القاهرة فـي سـبتمبر       اجتماع تحضيري إقليمي    إقليمي تم عقده    

وقـد أّيـد    . مناقشة مبدأ إنشاء شبكة من المتخصصات العربيات في مجال العلـوم والتقانـة            

مـن  ) ANWST(وجيـا   االجتماع باإلجماع تأسيس شبكة عربيـة للمـرأة فـي العلـوم والتكنول            

أجل اإلحاطة بالجهود واالبتكارات واإلنجازات التي تضطلع بهـا النـساء العـرب فـي مجـاالت                 

العلوم والتقانة واالعتراف بها ونشرها وأيضًا مـن أجـل إتاحـة الفرصـة لهـن إلضـافة منظـور                    

  .جديد للبحث والتطوير في بالدهن

  

الحــق فــي عمليــة "  أســلوب ويقــوم الهــدف التنمــوي للــشبكة علــى دعــم والــدعوة إلــى

من أجل تمكين وترقية المرأة العربية في العلوم والتقانـة واالبتكـار باإلضـافة إلـى                " التنمية

إدخال منظـور مـساواة الجنـسين ضـمن االتجـاه الفكـري الـسائد فـي سياسـات التنميـة                     

 أن  وبرامجها ومشاريعها آأداة لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة، حيث         

الغاية المستهدفة هي بناء مجتمع علمـي متكامـل قـادر علـى مواجهـة تحـديات التنميـة                   

المستدامة في الوطن العربي من خالل تعزيز الدور الفعال للمرأة وتعزيز مشارآتها الفعالة             

  .ومساهمتها في العلوم والتقانة واالبتكار

  

ــز المــشارآة الفعالــة للمــ    رأة العربيــة فــي صــناعة  أمــا األهــداف المباشــرة فتــشمل تعزي

االســتراتيجيات وتطــوير الــسياسات واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بــالعلوم والتقانــة واالبتكــار، 

. وآذلك بناء جسور للتعاون والتشارك بين المتخصصات العربيات في مجال العلـوم والتقانـة     

مات وتضم األهـداف أيـضًا زيـادة وعـي المجتمعـات العربيـة والدوليـة فيمـا يخـتص بمـساه                    

وإنجازات المرأة العربيـة فـي مجـال العلـوم والتقانـة باإلضـافة إلـى تنـسيق وتقويـة أواصـر                      

وتـسعى الـشبكة العربيـة للمـرأة فـي العلـوم            . التعاون بين المؤسـسات العربيـة والدوليـة       

التكنولوجيا إلى تيسير حصول الفتيات العربيات الواعدات على فرص تعليمية وتدريبية فـي             

. لتقانة، آما تهدف إلى تشجيع االبتكار العلمي للمرأة العربية واالعتراف به          مجال العلوم وا  

ــين المؤســسات         ــاون ب ــر التع ــق أواص ــز لتوثي ــل المحف ــشبكة دور العام ــؤدي ال وســوف ت
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والمنظمات والجهات المختلفة التي تعمـل فـي مجـالي إدخـال مـساواة الجنـسين ضـمن                  

  .انة واالبتكاراالتجاه السائد وتمكين المرأة في العلوم والتق

  

من المتوقع أن تؤدي الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا إلى مشارآة وانخـراط              

الفتيــات فــي مجــال العلــوم والتقانــة مــشارآة يحيطهــا اإلشــراف والــدعم، وإلــى إبــراز دور 

المتخصصات العرب في العلـوم بـشكل أوضـح فـي الجمعيـات العلميـة واللقـاءات المهنيـة                   

فة إلى ذلك سوف تقـوم الـشبكة بتنـشيط وتعزيـز تعـاون أقـوى وتواصـل أفـضل بـين                      باإلضا

العلماء من النساء في الـوطن العربـي مـن جهـة وبيـنهن وبـين نظيـراتهن علـى مـستوى                      

  . العالم من جهة أخرى وذلك في مجاالت العلوم والطب والهندسة والتقانة

جتماع التأسيسي للشبكة في فبرايـر      ولقد اسضافت جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين اال       

 بدعم من مكتب اليونسكو بالقـاهرة ولقـد عقـدت جامعـة الخلـيج العربـي مجموعـة مـن                     2005

االجتماعات لتعريف المجتمع العلمي النسائي بمبادرة إنـشاء الـشبكة والتعـرف علـى رغبـتهن         

ورة إنشاء الشبكة   في العمل على تنفيذ برامجها وقد أظهرت تلك االجتماعات اإلجماع على ضر           

  .آأداة فعالة لتمكين المرأة وتحفيز دورها في العالم العربي

  

  في مملكة البحرين التعليم العالي ودوره في تمكين المرأة.7

  

ال شك أن التعلـيم العـالي فـي أي مجتمـع يـشكل أحـد الرآـائز األساسـية لتنميـة مـستدامة                        

 البحرينـي الـذي يـشهد تطـورًا آبيـرًا فـي             لجميع أفراد ذلك المجتمع، والمرأة جزء من المجتمـع        

فاألعداد آما ستبينها الدراسة فيما بعد فـي        . التعليم العالي على المستوى الرسمي والخاص     

جامعة البحرين وجامعة الخلـيج العربـي ومعهـد البحـرين للتـدريب شـهدت ازديـادًا آبيـرًا، وآـان                     

المملكـة فـي الـسنوات الخمـس        آما شـهدت    . نصيب المرأة في بعض المجاالت النصيب األآبر      

األخيرة تطورًا وازديادًا آبيرًا في عدد الجامعات والمعاهد األهلية مما أتاح الفرصة لعدد آبيـر مـن                 

النساء لاللتحاق بالتعليم العالي والتعليم المستمر مـن خـالل البـرامج والـدورات التـي تطرحهـا                  

  .تلك المؤسسات التعليمية الخاصة

  

  جامعة البحرين .7.1

  

 وحتـى   1995تبين إحصاءات جامعة البحرين تزايد أعداد المنتسبين للجامعـة سـنويًا فمنـذ عـام                

 تضاعف العدد الكلي للمنتسبين للجامعـة بمعـدل ثالثـة أضـعاف، فبينمـا آـان العـدد                   2005عام  

 2891 طالبًا وطالبـة بمعـدل       6921 يقدر بـ    1995الكلي للطلبة المسجلين في الجامعة في عام        
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جميع التخصصات ما عدا تخصصات الهندسـة       بزيادة لإلناث في    % 58.2 أنثى وبنسبة    4030ذآرًا  

  .ويبين الجدول التالي التوزيع حسب التخصصات. بفروعها

  

  

  )7.1(جدول رقم

  إحصاءات بأعداد الطلبة المسجلين بجامعة البحرين في الفصل الدراسي األول 

  م1996 / 1995للعام الجامعي 

  لمجموعا  إناث  ذآور  الكلية

  1314  1000  314  اآلداب

  942  640  302  التربية

  1633  1118  515  اإلدارة

  1856  523  1333  الهندسة

  1176  749  427  العلوم

  6921  4030  2891  المجموع

  %100  %58.2  %41.7  النسبة المئوية
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  )7.2(جدول رقم 

  م2004/2005ول للعام الجامعي إحصاءات بأعداد الطلبة المسجلين بجامعة البحرين في الفصل الدراسي األ
Statistical data of the number of students Registered at the University of Bahrain in the First Semester of the 

academic year 2004/2005 
  

 T Collegeالمجموع  %  Mذآور   % Fإناث   الكلية
Arts  3985  18.7  744  81.3  3241  اآلداب
Education  2756  17.9  494  82  2262  التربية

 Business  5441  36.8  2003  63.0  3438  إدارة األعمال
 Science  969  14.4  140  85.5  829  العلوم

 Engineering  1820  72.5  1321  27.4  499  الهندسة
 Information Technology  2324  40.3  937  59.6  1387  تقنية المعلومات

 Law  1104  31.5  348  68.4  756  الحقوق
 Deanship of Scientific Research  18  38.8  7  61.1  11  عمادة البحث العلمي
 Total  18417  32.5  5994  67.4  12423  المجموع الكلي
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 لعدد المسجلين فـي الفـصل األول فقـد بينـت          2004/2005أما إحصاءات جامعة البحرين لعام      

فـي العـدد الكلـي آمـا هـو مبـين فـي               1995زيادة قدرها ما يربو على ثالثة أضعاف منذ عام          

 فـي العـدد     1995أي بزيادة قـدرها مـا يربـو علـى ثالثـة أضـعاف منـذ عـام                    )7.1(الجدول رقم   

أما بالنسبة للتخصصات المختلفة فقد فاقت الفتاة زميلها من حيـث الكـم فـي جميـع       . الكلي

 أنثى  499 للذآور   التخصصات ما عدا الهندسة بفروعها المختلفة فقد آان عدد اإلناث بالنسبة          

أما أعداد الفتيـات اللـواتي انـضممن إلـى جميـع التخصـصات األخـرى فقـد                  .  ذآراً 1321مقابل  

ففي تخصص العلوم فاقت أعداد اإلناث الذآور بـ ستة أضـعاف أي بنـسبة              . فاقت أعداد الذآور  

ثـى   أن 1387للذآور وآذلك تقنية المعلومـات فكـان عـدد اإلنـاث            % 14.4لإلناث مقابل   % 85.5

أمـا بالنـسبة    . ذآـور وآـذلك بقيـة التخصـصات        % 40إناث و  % 60 ذآرًا أي بنسبة     937مقابل  

للدراسات العليا في آلية التربية والتي شملت ماجستير التربية فقـد آـان مجمـوع الطالبـات           

ذآـور، بينمـا اختلفـت النـسب        % 43.3إنـاث مقابـل     % 56.6 للطالب أي بنسبة     15 مقابل   17

رة التنفيذية فتضاعف عدد الذآور على عدد اإلناث فبينت األرقـام أن هنـاك              في ماجستير اإلدا  

ذآور وهذا يعكس االتجـاه الـسائد       % 71.4إناث و   % 28.5 ذآرًا أي بنسبة     35 إنثى مقابل    14

فـي التوظيـف فـي المراآـز اإلداريـة حيـث إن أعـداد الرجـال تفـوق بكثيـر أعـداد النـساء فــي             

  .المناصب اإلدارية

  2004 – 2001لألعوام من . حصاءات التعليم بوزارة التربية والتعليم البيانات التاليةفلقد بينت إ

  )7.3(دول ج

  

         عدد العاملين في المناصب القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم   

        

  العـدد

ن
بيا
ال

  العام الدراسي  
  المجموع  إناث  ذآور

  ...  ...  ...  م2001/2002

راء  16  7  9  م2002/2003
مد
ال

  

  12  5  7  م2003/2004

          

  ...  ...  ...  م2001/2002

اء  45  16  29  م2002/2003
س
رؤ
ال

  

  47  13  34  م2003/2004
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 إنـاث أي    7 ذآور إلى    9فكما هو مبين أعاله فإن عدد مدراء األقسام إلى المديرات آان            

ئيسات فقد تجاوز الثالثة أما عدد الرؤساء إلى الر. إناث% 43.7ذآور إلى % 56.2بنسبة 

  .إناث% 28.8ذآور إلى % 75.5أضعاف بنسبة 

% 80 ذآـر واحـد أي بنـسبة        1 إناث مقابـل     4أما ماجستير العلوم في الرياضيات فهناك       

ذآور، وعلى عكس هذا االتجاه آانت المعدالت فـي دآتـوراه الهندسـة          % 20إناث إلى   

إنـاث  %16.6 ذآـور أي بنـسبة       5 أنثـى واحـدة مقابـل        1بفروعها فسجلت اإلحـصاءات،     

وآذلك الماجستير فـي اإلدارة الهندسـية فـاق عـدد الـذآور عـدد               . ذآور% 83.3مقابل  

وتساوى عـدد  .  ذآور82.3إناث مقابل % 17.6 ذآور  أي بنسبة     28 إناث مقابل    6اإلناث  

  .الذآور واإلناث في ماجستير علم الحاسوب

  )7.4(جدول 

  في الدراسات العليا بجامعة البحرينإحصاءات بأعداد الطلبة المسجلين 

 في جميع 2005 / 2004في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  التخصصات

  

  المجموع  ذآور  إناث  التخصص

  16  7  9  ماجستير في اللغة العربية

  7  4  3  ماجستير في اللغة اإلنجليزية

        

  4  2  2  دآتوراه التربية الرياضية

  10  5  5  يماجستير التعليم االبتدائ

  1  0  1ماجستير التربية الرياضية في اإلدارة الرياضية 

ماجـــستير التربيـــة الرياضـــية فـــي التـــدريب 

  الرياضي

2  1  3  

  3  2  1  ماجستير التربية الرياضية في الطب الرياضي

        

  7  2  5  ماجستير اإلرشاد النفسي

  6  3  3  الماجستير في القياس والتقويم التربوي 

        

  49  35  14  إلدارة التنفيذيةماجستير ا

  5  1  4  ماجستير العلوم في الرياضيات

  المجموع  ذآور  إناث  التخصص
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  1  1  0  دآتوراه في الهندسة المدنية 

  1  0  1  دآتوراه في الهندسة الكيميائية

  2  2  0  دآتوراه في الهندسة الكهربائية

  2  2  0  دآتوراه في الهندسة الميكانكية

  34  28  6  ندسيةماجستير في اإلدارة اله

  4  2  2  ماجستير في الهندسة المدنية

  4  2  2  ماجستير في علم الحاسوب

  18  7  11  ماجستير في البيئة والتنمية المستدامة

  177  106  71  المجموع

  %100 %59.8  %40.1  النسبة المئوية

  

 جامعـة   بين الجدول أعاله التباين بين أعداد اإلناث والذآور المسجلين للدراسات العليـا فـي             

البحرين بشكل عام، فجامعة البحرين ساهمت في تعليم المرأة وإتاحة الفرصة لتنمي مـن              

قدراتها العلمية والتي تنعكس فيمـا بعـد علـى أدائهـا فـي سـوق العمـل أو تربيـة األطفـال                       

  .وحياتها بشكل عام

  

  جامعة الخليج العربي.7.2

  

على أن تتميـز فـي برامجهـا        حرصت  1979منذ أن تأسست جامعة الخليج العربي في عام         

المقدمة وتوزعت التخصصات بين آلية الطب والعلوم الطبية وآليـة الدراسـات العليـا والتـي                

  :شملت على التخصصات التالية

  

علــوم الــصحراء، التقنيــة الحيويــة، إدارة التقنيــة، اإلدارة البيئيــة، التخلــف العقلــي، صــعوبات  

م عن بعد وهذا تخصص جديد أضـيف مـؤخرًا لقائمـة            التعلم، التفوق العقلي، التدريب والتعلي    

التخصصات، والجدول التالي يبـين الطلبـة المـسجلين بالجامعـة حـسب التخصـصات للعـام                 

  2004/2005الجامعي 

  :  آلية الطب والعلوم الطبية
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  ) :7.5(جدول رقم 

  2005 / 2004الطلبة المسجلون بجامعة الخليج العربي للعام الجامعي 

  

  المجموع  اناث  ذآور  التخصص

  638  425  213  البكالوريوس

  32  24  8  التعليم الطبي

  12  11  1  السياسات الصحية

  21  13  8  المختبرات الطبية

ــوم    ــة الطــب والعل المجمــوع فــي آلي

  الطبية

230  473  703  

  %100  %67.2  %32.7  النسبة المئوية

     

ة الطـب والعلـوم الطبيـة بمـا         فكما هو مبين في الجدول أعاله اآتسحت النـساء مقاعـد آليـ            

من العدد اإلجمالي للمـسجلين فـي آليـة الطـب، أي أآثـر مـن ثلثـي العـدد                    % 67.2يعادل  

  .الكلي وهذا في حد ذاته تمكين للمرأة في المجاالت العلمية المتطورة

  : ) (7.6جدول 

عدد المسجلين في آلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي للعام الجامعي 

2004 / 2005  

  

  المجموع  إناث  ذآور  التخصص

  26  11  15  علوم الصحراء 

  14  8  6  التقنية الحيوية

  44  8  36  إدارة التقنية

  4  3  1  اإلدارة البيئية 

  27  15  12  التخلف العقلي

  28  13  15  صعوبات التعلم

  54  28  26  التفوق العقلي

  12  6  6  التدريب والتعليم عن بعد

  209  92  117  المجموع

  %100  %44  %55.9  نسبة المئويةال
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أما التخصصات األخرى في آلية الدراسات العليا فقد آادت تتساوى أعداد الذآور واإلناث لـوال            

 طالبـات فـي     8 طالبـًا مقابـل      36تخصص اإلدارة التقنية الذي تفوق فيـه عـدد الـذآور بمعـدل              

% 44مقابـل    % 55.9التخصص نفسه الذي أخّل بتوازن العـدد فارتفعـت نـسبة الـذآور إلـى                

  .  لإلناث

  

بالتحليل الكمي اإلجمالي ألعداد الـذآور واإلنـاث فـي جامعـة الخلـيج العربـي تتجـه األرقـام                    

فحسب إحصائية الجامعة وصل العدد اإلجمالي فـي جميـع التخصـصات            . التالية لصالح المرأة  

نثـى أي بنـسبة      أ 565 ذآـرًا و   347 طالبًا وطالبة، مـنهم      912 إلى   2004/2005للعام الجامعي   

فأعداد الطالبات فاقت أعداد الطالب في جامعة البحـرين وجامعـة           . إناث% 61.9ذآور و   % 38

الخليج مما يساهم بدرجة آبيرة في تمكين المرأة في المملكة تعليميًا علـى األقـل وإن لـم                  

  .ينعكس ذلك تمامًا على سوق العمل والمناصب العليا في المؤسسات الحكومية والخاصة

  

  معهد البحرين للتدريب.7.3

  

يهدف معهد البحرين للتدريب إلى تـوفير التـدريب التـأهيلي المـستمر للبـاحثين عـن العمـل                   

ويمـنح المعهـد   . وتزويدهم بالمعارف والمهارات الفنية مما ييسر اندماجهم في سـوق العمـل          

مجـه موجهـة   شهادات الدبلوم األولى والدبلوم الوطني والدبلوم الـوطني العـالي، وغالبيـة برا         

لتأهيل الذآور لسوق العمل باإلضافة إلى بعض البـرامج الموجهـة للفتيـات لـذا يفـوق أعـداد                   

  : األعداد التالية2004حيث بينت إحصاءات معهد البحرين للتدريب لعام . الذآور أعداد اإلناث

  .إناث% 31.8ذآور و % 68.1 أي بنسبة 2803 طالبة المجموع الكلي 892طالبًا و1911
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  :) 7.7(ل جد

  

 2004 و لغاية 1992في السنوات التدريبية من ) اإلناث(أعداد المتدربات 
 
  

Register Trainee Grad. Trainee 
Year 

Male Female Total Male Female Total 

1992 172 55 227 100 41 141 

1993 441 199 640 25 8 33 

1994 637 292 929 231 157 388 

1995 907 376 1283 270 69 339 

1996 1236 515 1751 485 249 734 

1997 1522 683 2205 598 417 1015 

1998 1733 849 2582 791 453 1244 

1999 2175 1068 3243 1096 600 1696 

2000 2366 1067 3433 1128 615 1743 

2001 2719 1045 3764 1201 557 1758 

2002 2445 926 3371 1195 516 1711 

2003 2334 910 3244 736 331 1067 

2004 1911 892 2803 - - 0 

 
  

  . طالبة في التخصصات المختلفة516  2003/2004وبلغ عدد الخريجات لعام 

  

  الجامعات األهلية.7.4

لعــب التعلــيم العــالي دوره فــي تمكــين المــرأة حيــث شــهدت المملكــة فــي الــسنوات   

ًا فـي عـدد الجامعـات والمعاهـد األهليـة ممـا أتـاح               الخمس األخيـرة تطـورًا وازديـادًا آبيـر        

الفرصة لعدد آبير من النساء لاللتحـاق بـالتعليم العـالي والتعلـيم المـستمر مـن خـالل                   

  .البرامج والدورات التي تطرحها تلك المؤسسات الخاصة وهي

   

  الجامعة الخليجية •

• AMA University  / School of medicine  

• University Collage of Bahrain  
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  Mc Master University/ الكلية الجامعية في البحرين  •

     Royal Collage of Surgeons In Ireland /الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا  •

  Medical University of Bahrain/ جامعة البحرين الطبية  •

 Gulf University/ الجامعة األهلية  •

  الجامعة العربية المفتوحة •

  ملكية للبناتالجامعة ال •

  جامعة الخوارزمي •

  معهد بيرل الدولي  •

  جامعة المملكة  •

  معهد نيويورك •

  جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا •

 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة  •

  

شهدت مملكة البحرين ازديـادًا آبيـرًا فـي عـدد المعاهـد والجامعـات األهليـة فـي الـسنوات                     

 جامعـة أهليـة منـذ       15هلية في المملكـة إلـى       الخمس األخيرة فلقد وصل عدد الجامعات األ      

      . 2001عام 

ونظــرًا ألن جميــع الجامعــات األهليــة جديــدة فلــم نــتمكن مــن الحــصول علــى أعــداد الطــالب 

ولكن مما ال شك فيه فإن النمط الذي تكـرر فـي جامعـة        . والطالبات المسجلين في الجامعات   

 الطالبات سيكون أعلـى فيـه مـن نـسبة           البحرين وجامعة الخليج سيتكرر هنا أيضًا فإن نسبة       

  .  الطالب

  

  التوصيات المستقبلية. 8
  

  القضايا األولى بالمواجهة في مملكة البحرين.8.1

  

ال شك أن جميع المجاالت االقتصادية والصحية واإلعالمية هامة بل حياتية ولكن جميعها         

الت بـل للحيـاة     فـالتعليم هـو العمـود الفقـري لجميـع المجـا           . تعتمد على مجـال التعلـيم     

وهنا ال أقصد بالتعليم محو األمية، فالبحرين تجاوزت هذه المـشكلة نظـرًا لـصغر               . نفسها

حجمها وعدد سكانها البحرينيين الذي ال يتجاوز نصف مليون نسمة وجهود وزارة التربيـة              

إن المعرفة الحقة هي تلك المعرفة المنبثقة من تمازج         . في القضاء على هذه المشكلة    

والتــي . مــات وإعــادة ترآيبهــا لتتناســب مــع البيئــة والمجتمــع الــذي انبثقــت منــهالمعلو

  .تساهم في حل المشكالت المنبثقة من ذلك المجتمع
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ففـي  . فالمرحلة القادمة يجب أن تـوازن بـين آفتـين، الكفـة اإلنـسانية والكفـة العلميـة                 

قتــصادية جانــب التطــور العلمــي يجــب أن تتجــه الجامعــات والمؤســسات التعليميــة واال 

واالجتماعية إلى تطوير البحـث العلمـي، وأن يكـون للجامعـات دور أساسـي فـي رسـم                   

وتنفيــذ اســتراتيجيات البحــث والتطــوير، ويتطلــب تحفيــز البحــث والتطــوير جهــودًا مكثفــة 

لتطوير البيئة االجتماعية والعلميـة والتجاريـة والتـشريعات بغـرض تعزيـز مجـاالت البحـث                 

عـن تـدني تمويـل      ) 1998اليونسكو،  (ف تقرير العلم في العالم      وآش. والتطوير المختلفة 

البحث العلمي في العالم العربي إذ اعتبر من أآثر المستويات انخفاضًا في العالم حيث               

فقط في العالم العربي    % 0.14بلغ اإلنفاق العلمي نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي         

  .لكوبا% 1.62لليابان و % 2.9، مقابل 1996عام 

   

إن تحقيق نسق فعال للبحث العلمي والتطوير التقاني في المجتمعـات العربيـة يتطلـب               

االلتزام الجـاد مـن صـانعي القـرار والرغبـة الحقيقيـة والـصادقة للتغييـر ومواآبـة التقـدم                     

 تـأتي المنطقـة العربيـة فـي ذيـل           2002فحسب تقرير التنمية اإلنـسانية لعـام        . العلمي

) 72ص  (خـص عـدد مواقـع االنترنـت وعـدد مـستخدمي الـشبكة               القائمة العالمية فيما ي   

إن تـوفير أجهـزة     . فالتزاوج بين البحث والتقانـة أصـبح ضـرورة ملحـة ال يمكـن التلكـؤ فيـه                 

فكمـا بينـت   . الحاسوب ودعمها بالشبكة والمواقع       ال يضمن بالضرورة خلـق المعرفـة        

إن طريقـة التفكيـر     .  يخلـق المعرفـة    سابقًا إن آثرة المعلومات وسرعة معالجتها تقانيًا ال       

واستخدام الملكات العليا من تصنيف وتحليل وترآيب هي التي تؤدي فـي النهايـة إلـى                

  .اإلبداع واالبتكار

هذا يؤدي بنا إلى محطة أخرى هامة من حيث األولويات وهـي تـأليف الكتـب وترجمتهـا                  

وفـي  . ل بعـضها الـبعض    فالحـضارات والثقافـات تكمـ     . في جميع فروع العلم واألدب والفن     

فترة الرآود الحضاري الذي تعيشه األمة العربية ال بد أن تعين نفسها باإلطالع على فكر               

باإلضـافة إلـى ذلـك      . اآلخر وثقافة اآلخر تتمازج معهما لتخلق فكرًا جديدًا وحضارة متميزة         

درة هناك قصور شديد في إحياء نظريات المعرفـة القديمـة واألصـلية والتـي امتلكـت القـ                 

على خلق الحضارة اإلسالمية العريقة بفنونها المتميزة وعلومها وهندستها التـي تتفـرد             

أن نظرية المعرفة للشيخ الرئيس ابن سيناء لهي نظرية آونية شـاملة فـرغم مـرور                . بها

  .قرون عليها إال أن مضمونها يعكس الحياة والواقع

  

يرادها لنظريات المعرفـة الغربيـة      إن اإلشكالية األساسية في الجامعات العربية هي است       

فال يوجـد هنـاك أي تعمـق أو تحليـل           . واألحادية البعد آما هي تستورد أجهزة الحاسوب      

فرغم مضي قرون من استيراد األنظمة المعرفيـة مـن الغـرب إلـى              . لهذا الفكر المستورد  

ى العلمـي   الجامعات العربية إال أن جميع التقارير الدولية واإلقليمية تبين تـدني المـستو            
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للجامعات العربية رغم األموال الطائلة التي تـصرف السـتيراد جامعـات بأآملهـا آمـا هـو                  

  .الحال في بعض بلدان الخليج العربي

   

ــستمولوجيا الموضــوعية إن اإلشــكالية هــي أن   ــة  االب ــستمولوجيا التكويني  واالب

ميع جوانـب  والدارجة في جميع الجامعات وهي عدم قدرة أي منها على تقبل واحتواء ج         

المعرفة بأبعادها المختلفة، فأما هي مطلقـة ومـستقلة عـن الـذات العارفـة فـي جميـع            

أو هـي   . أبعادها آما هو الحال بالنسبة لالبستمولوجيا الموضـوعية والفلـسفة الوضـعية           

إن أصـحاب   . نسبية في جميع أبعادها آما هو الحال بالنـسبة لالبـستمولوجيا التكوينيـة            

والتكــويني يؤمنــون بهــذا البعــد أو ذاك مــن العــالم ومــن الكيــان   المــذهبين الموضــوعي 

  .اإلنساني

  

خلق اإلنسان من عدة أبعاد عقل وجسد وروح وآل بعد يختلف فـي طبيعتـه عـن اآلخـر                   

لذا يجب استخدام منهجيات مختلفة ووسائل مختلفة لفهم تلك األبعـاد المختلفـة لهـذا               

يـد فـي حـاالت آثيـرة لفهـم البعـد الروحـي              فالعقل مثًال رغم أهميتـه قـد ال يف        . اإلنسان

إن نظريـة المعرفـة للـشيخ       . فنحن بحاجة إلى وسيلة أخرى ومنهجيـة أخـرى        . والغيبيات

  العقليـة  والمعرفـة  الحـسية    الرئيس هي نظرية معرفية متكاملة فهي تشمل المعرفة       

 فنمو المعرفة لدى اإلنـسان حـسب نظريـة ابـن سـينا ال يـتم عـن                    اإلشراقية والمعرفة

           .التحول النوعي للمعرفة وإنما يتم عن طريق التراآم الكمي للمعرفةريق ط

  

أن نظرية المعرفة التي تهمـل المعرفـة الروحيـة فـي مجتمـع مـازال متمـسكًا بالعقيـدة                    

. واإليمان هي نظرية قاصـرة، تتجاهـل الحاجـة الروحيـة لفئـة ليـست قليلـة مـن األفـراد                    

العربية مواجهته هو إعادة صـياغة نظريـة المعرفـة أوًال      التحدي إذن الذي على الجامعات      

والتي تشكل األساس لجميع النظريات العلمية واإلنسانية ومن ثم إعادة صياغة نظريات 

التعلم والنظريات النفسية واالجتماعية واالقتصادية بمـا يتناسـب مـع خـصائص اإلنـسان               

  .العربي

  

سسات تعليميـة يقـع علـى عاتقهـا خلـق           أن التحدي الذي يواجه الجامعات العربية آمؤ      

وتطوير وتجديد المعرفة والنظريـات المعرفيـة هـو مـدى انفتاحهـا علـى العـالم الخـارجي                   

الملــيء بالمــستجدات العلميــة والتقنيــة مــن جهــة، ومــدى ارتباطهــا بأصــولها العلميــة   

  .والثقافية والحضارية من جهة أخرى
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 وتطويعهـا   - شـرقية آانـت أو غربيـة       –ة لنـا    أن القدرة على استثمار جميع الموارد المتاح      

إلعادة صياغة االبستمولوجيا المناسبة للقرن الحادي والعـشرين هـي إحـدى التحـديات       

إن الوسـيلة الفعالـة لمعـاودة اإلنتـاج         . التي تواجه النمو والتطوير فـي الجامعـات العربيـة         

مجـال للحـوار    المعرفي المتكامـل تتمثـل فـي  امـتالك التفكيـر الجـدلي الـذي يفـسح ال                  

 لخلـق أطروحـة جديـدة    anti thesis واألطروحـة المـضادة   thesisالهـادف بـين األطروحـة    

synthesis.   

لخلق أطروحة جديدة ومتفردة بهذه األمة يستلزم من العلمـاء والمثقفـين عـدم تجاهـل                

ألن من الذات المصقولة بخبرات متنوعة تنبع األطروحات الجديـدة          . معرفة الذات وتنميتها  

التي تؤدي بدورها إلى المعرفة الحقيقية والمفيدة لإلنسان الذي يؤمن بالبعد الـدنيوي              و

  .والبعد األخروي للحياة

معرفة الذات إذن يجب أن تصبح أحد أهم أهداف التعليم فـي القـرن الحـادي والعـشرين                  

  فكما قال جبران. حيث أن جميع أسرار المعرفة ومفاتحيها تكمن داخل آيان اإلنسان

  

  لوبكم تعرف بصمت أسرار األيام واللياليق

  لكن آذانكم تتوق إلى سماع صوت المعرفة في قلوبكم

   فتعرفون بالكالم ما عرفتموه دائمًا بالفكر

   وتلمسون بأصابعكم جسد أحالمكم العاري

 وهذا، حقا، من واجبكم 

  على ينبوع ذاتكم الخفي أن يفور ويجري مدمدما إلى البحر

  كم الالمتناهية أمام عيونكم  فينكشف آنز أعماق

  لكن التقيموا موازين تزنون بها آنزآم المجهول

  وال تسبروا أغوار معرفتكم بعصا أو حبل

   ألن الذات بحر ال حدود وال قياس له

  

  

  .   الوجداني/ المجال اإلنساني.8.1.1

ي الكفة األخرى التي يجب المحافظة عليها لخلق توازن فـي المجتمـع والكيـان اإلنـسان               

  . هي الكفة اإلنسانية والوجدانية

فكمـا أن التطـور   . فالمجتمع آما الكيان اإلنساني ال يكتمل ويتوازن إال بتوازن األبعـاد فيـه       

العلمي والتقاني مهم لألفراد الذين يمتلكـون القـدرات للتطـور فـي هـذه الجوانـب، فـإن                   

 الخاصة هم البعد اآلخر     األفراد ذوو االحتياجات  . الجانب اإلنساني من المجتمع مهم أيضاً     

وبواجبنـا نحـو هـؤالء    . في أي مجتمع، هم البعد الـذي يـذآرنا وبإلحـاح بالحلقـة األضـعف             



 72

أصـبحت  . ليس تعطفًا ورثاًء وإنما من باب الواجـب الـذي تحتمـه علينـا إنـسانيتنا                . األفراد

ن بالخـدمات المقدمـة لـذوي االحتياجـات الخاصـة والقـواني           الدول المتطـورة تقـيس تطورهـا        

  . والتشريعات التي تسنها لهم للمطالبة بحقوقهم

  

االحتياجــات الخاصــة ال تعنــي فقــط ذوي اإلعاقــات بفئــاتهم المختلفــة أو ذوي الــصعوبات 

التعليمية والسلوآية وإنما تشمل أيضًا الموهوبين والمتفـوقين والـذين هـم بحاجـة إلـى           

هـؤالء هـم الثـروة الحقيقيـة        . برامج إثرائية ومجاالت أوسع الستثمار قدراتهم وإبداعاتهم      

ألي مجتمع فكما هو واضح فنحن آأمة نـشكل قـوة طـاردة لهـؤالء المبـدعين فتـتلقفهم                   

إذن المحافظة علـى التـوازن بـين        . الدول المتطورة وتصنع منهم علماء وفنانين ومشاهير      

  .  آفتي الميزان تنعكس في الواقع على التوازن في شخصية اإلنسان

  

. فراد ذوي االحتياجات الخاصة هناك بعد آخر يجب تكثيف الجهود إلنقـاذه   باإلضافة إلى األ  

فمما ال شـك فيـه إن البيئـة         . البيئة والمحافظة عليها هي البعد األخر للجانب اإلنساني       

والطبيعة بأآملها من حولنا دمرت بطـرق مختلفـة، والـسبب األساسـي فـي ذلـك هـي            

لخت النظريات العلمية من بعدها الذاتي      النظرة الموضوعية والفلسفة الوضعية والتي س     

فطبقت النظريات العلمية واإلنتاجية العالية علـى آـل شـيء وتحـول العـالم           . واإلنساني

  .إلى مزبلة للنفايات بجميع أشكالها والحديث يطول في هذا المجال

  

  : خالصة األمر، إن القضايا األولى بالمواجهة في مجال التعليم في مملكة البحرين هي

  .لخلق ثقافة وعلوم أصيلة) االبستمولوجيا ( طوير وتجديد نظريات المعرفة ت •

الترآيز على البحث العلمي ورصد ميزانية تتناسب مـع أهميتـة، ودعـم رسـمي                •

 .من القيادة العليا والمجلس األعلى للمرأة

 . وتشجيع التعلم االلكترونيمحو األمية التقنية خصوصًا لدى النساء •

كيــر اإلبــداعي والعلمــي آــضرورة أساســية لتنميــة المعرفــة  تنميــة مهــارات التف •

 .الحقيقية

  .تشجيع التأليف والترجمة •

  

سن القوانين والتشريعات لـذوي االحتياجـات الخاصـة بجميـع فئاتهـا وتـصنيفاتها                •

 .التي تتراوح بين اإلعاقة والتفوق وتطبيقها ومعاقبة من ال يلتزم بها

 مـن ال يلتـزم   حاسـبة البيئة وتطبيقهـا وم سن القوانين والتشريعات للحفاظ على   •

 .بها

  



 73

يجدر الذآر أن مملكـة البحـرين بـدأت خطـوات بـسيطة فـي هـذين االتجـاهين إال أن مـا                       

  .   نحتاجه هي قفزات سريعة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه

  

  :الطفولة والمراهقة.8.1.2

  

لطفولــة باإلضــافة إلــى القــضايا األساســية التــي طرحــت لتمكــين المــرأة، فــإن قــضايا ا  

والمراهقة تدخل أيضًا ضمن صميم اهتمامات المرأة، فاألطفال والمراهقـون هـم أبناؤهـا              

فإذا أطمأنت المرأة على حصول أطفالها علـى البـرامج المناسـبة            . وهم شغلها الشاغل  

لهم في المدرسة والمجتمع بشكل عام فهـذا يـنعكس إيجابـًا علـى أدائهـا فـي العمـل                    

  . وحياتها بشكل عام

  

توجد بـرامج متفرقـة هنـا وهنـاك         . لطفولة قضية منسية في بلداننا وآذلك المراهقة      إن ا 

ومحاوالت تبدأ جادة إال إنها تتوقف لعدم االلتزام ولنقص الموارد المالية والبـشرية، ولكـن               

ال توجد مشاريع مستقبلية حقيقية مدعومة من قبل الدولـة، فحتـى اآلن ال يوجـد لـدينا             

ذا ما أوصي به هنا وهو إنشاء مجلس أعلى للطفـل لتنطلـق       وه. مجلس أعلى للطفولة  

فاألطفال أيـضًا  . منه التشريعات التي تحمي هؤالء األطفال من العنف واالعتداء واإلهمال    

فاألموال تضخ في المشاريع التجاريـة      . يشكلون الحلقة األضعف في الترآيبة االجتماعية     

حتياجات الخاصة مؤسسة تعليمية تـأويهم      والمرافئ المالية بينما ال يجد األطفال ذوو اال       

وتساعدهم لمواجهة الحيـاة وتـزودهم بالمهـارات التـي تمكـنهم مـن التعلـيم والتـدريب                  

  .للعيش بكرامة وأمان

  

وآذا هو وضع المراهقين، فهـم الحلقـة الهـشة أو المفقـودة أساسـًا فـإذا آـان األطفـال                   

 سـنهم الـذي يحـتم علـى         يفرضون  أنفسهم قسرًا على األنظمة بسبب عجزهم وصغر        

المجتمع أن يرعاهم، فإن المـراهقين ال أحـد يتوجـه إلـيهم بـأي نـوع مـن مـد يـد العـون                         

الجميـع  . أسوياء آانوا أو ذوي احتياجات خاصة وصـعوبات تعلميـة أو متفـوقين وموهـوبين              

يتساوى أمام األنظمة التعليمية والمجتمعية، يتساوى من حيـث ضـعف البـرامج، فـرغم               

رة إلى إنشاء مرآز للمتفوقين والموهوبين إال أن الجهود السابقة التـي بـذلتها           توجه الوزا 

وزارة التربية في هذا الشأن لم تكلل بالنجاح رغم ادعاءات الوزارة والوثائق التـي تبرزهـا                

  . ألنه ال يوجد شيء ملموس على أرض الواقع

  

ين أعـداد الراسـبين     فإذا آانت الجهات الرسمية تـتحفظ علـى إبـراز اإلحـصاءات التـي تبـ               

والمتسربين من المدارس؛ فكيف يمكن معرفـة آيفيـة مـساعدة هـؤالء الطـالب واقتـراح                 
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. البرامج التي تستطيع انتشالهم من الفشل ووضعهم على الطريق الصحيح مرة أخـرى            

هؤالء األطفال والمراهقين هم مستقبل األمة وإهمـالهم بهـذه الطريقـة يعكـس إهمـال                

  .  آملهاألمة لمستقبلها بأ

  

قطاعات المرأة التي يجب أن تستهدف بالمشاريع المستقبلية في .8.2

  .مملكة البحرين

  

آمـا ذآـرت    . نبدأ بالفتيات في المدارس فهـن جـزء أساسـي مـن مـستقبل هـذه األمـة                 

. سابقًا يجب استثمار قدراتهن وعقولهن ومواهبهن التـي تكـون بمثابـة الثـروة الحقيقيـة         

 منفتحــات للحيــاة، ذوات عقليــة مرنــة، وإحــساس مرهــف فالفتيــات فــي هــذه المرحلــة

والحياة آلهـا أمـامهن، يـتطلعن إلـى المـستقبل، ويمـتلكن القـدرة علـى تعلـم التقانـة،                     

وقادرات على التفكير الحر واستخدام التحليل والترآيب والمهارات العقلية العليا إذا دربن         

تقـاء المواهـب النـضرة منـذ        إن ان . على ذلك ضمن برامج مدروسة وموضوعة لهذا الغرض       

نعومــة أظفارهــا وتوجيههــا التوجيــه الــصحيح هــو      مــا يجــب أن يكــون الآتــشاف تلــك  

  . القدرات و استثمارها في جميع المجاالت

  

. القطاع اآلخر الذين يعاني بشدة رغم أهمية الوظيفـة التـي يقـوم بهـا هـن المدرسـات                  

ء العمـل الروتينـي اليـومي الـذي         فهناك قدرات متوهجة ولكن أغلبها مدفونـة تحـت عـب          

فالمدرســات وخاصــة المــستجدات مــنهن بحاجــة إلــى إبــراز  . يطفــئ أي وهــج أو حيــاة

المنافسة والتحدي إلبراز تلك المواهب المدفونة واستثمارها لخلـق         مواهبهن بطريقة تخلق    

  . أجيال مثقفة وواعية ومفكرة وحرة

  

مـن أجـل النهـوض بـالمرأة        مجاالت التنسيق والتعاون بين جهات مختلفـة        .8.3

  .العربية

  

إن التنسيق من أهم الخطوات التي يجب أن توضـح لـه بـرامج خاصـة ومدروسـة بحيـث                    

تصب آلها لخدمة األهداف التي يسعى لتحقيقها المجلس األعلى للمرأة بصفته الجهة            

فالتنــسيق بــين المجلــس . الرســمية والقــادرة علــى مــساندة مــشاريع المــرأة وإبرازهــا

وآـذلك مـن    . والجامعات والمؤسسات التعليمية يأتي على رأس قائمة األولويات       األعلى  

األهمية التنسيق بين الجهات الرسمية ومؤسـسات المجتمـع المـدني داخـل المملكـة               

  . باإلضافة إلى التنسيق مع المنظمات اإلقليمية والعربية والدولية. وخارجها
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  :الخـالصـة. 9

  

 مجــال التعلــيم بمملكــة البحــرين بــأن أغلــب   فــيالمــسحيةنــستخلص مــن الدراســة 

 آانــت موجهــة للمــرأة والرجــل علــى حــدًا ســواء خــصوصًا   2001المــشاريع حتــى عــام 

المشاريع الصادرة والممولـة مـن الجهـات الحكوميـة آـوزارة الـشؤون االجتماعيـة ووزارة                 

اال أن الجمعيــات النــسائية شــارآت بــبعض    . التربيــة والتعلــيم والجامعــات الحكوميــة   

  .المشاريع المتوسطة والصغيرة والخاصة بالمرأة فقط

  

 أصبحت المرأة تخطـو خطـوات آبيـرة    2001ولكن بعد إنشاء المجلس األعلى للمرأة عام      

. ونوعية نحو تغييرات جذرية ومشاريع متخصصة لنقلها نقلة نوعية فـي جميـع المجـاالت              

والـذي  ) لدولـة ونموهـا   المرأة شريك جـدير فـي بنـاء ا        (وجاء المؤتمر الوطني تحت شعار      

 ليفعل االستراتيجية الوطنية للنهـوض بـالمرأة لتخطـو خطـوة            2005 أبريل   25عقد بتاريخ   

أخرى نحو تحقيق أهداف المجلس األعلى لتمكين المرأة وإشراآها في بناء الوطن فـي              

  .جميع المجاالت

  

ردم الفجـوة   آذلك تـم اقتـراح المـشروع الـوطني لتمكـين المـرأة تقانيـًا ومعرفيـًا وذلـك لـ                    

  . Digital Divideالرقمية

 آمشروع متميز يـساهم فـي       MOCEPباإلضافة إلى ترشيح مشروع تثقيف األم والطفل        

 .   تمكين األم والطفل

 

 


