
الشكل 1: ُمنتسبو السنة الجامعية األوىل بدوام كامل يف اململكة املتحدة حسب نوع 

نة 423,455 ُمنتسباً  املُؤهل ونوع مؤسسة التعليم العايل، 2009/2008. تشمل العيّ

بدوام كامل يف 165 مؤسسة تعليم عايل. منهم 6,390 )1.5 %( يحملون مؤهالت 

ة IB و67.5 % يحملون شهادات املستوى املُتقّدم أو ما يُعادلها. البكالوريا الّدوليّ

الشكل 2: االحتامل القابل للُمالحظة لتخرج طالب برنامج الدبلوما باملرتبة الثانية 

العليا أو املرتبة األوىل يف مساقات العلوم يف جامعة كيمربدج كدالّة إلجاميل نقاطهم 

يف برنامج الدبلوما. يُشري الخط األحمر األفقي إىل املُعّدل املحتمل يف أرجاء الجامعة. 

ن=568 التحقوا من 2005 إىل 2009.

IB ة يّ ُمنتسبو البكالوريا الّدول
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نقاط برنامج الدبلوما

مؤسسة   20 بأفضل  الدبلوما  برنامج  التحاق طالب  احتامل  املتحدة،  اململكة  يف 

الرشف  ملرتبات  تحصيلهم  وكذلك  املُتقّدم،  املستوى  طالب  من  أكرب  عايل  تعليم 

ة، وحصولهم عىل معدالت أفضل يف التعليم  األوىل يف معظم مجاالت املواد الدراسيّ

الثانوي، ومتابعة الدراسة بعد التخرج من مؤسسات التعليم العايل )ودراسة درجة 

)وكالة  دخالً.  األعىل  وبالوظائف  الخريجني  بوظائف  وااللتحاق  أعىل(،  جامعية 

ات التعليم العايل 2011( إحصائيّ

ة يف اململكة  أجرى معهد التعليم يف جامعة لندن دراسة حول أداء الدرجة الجامعيّ

املتحدة لطالب برنامج الدبلوما مقارنة بطالب املستوى املُتقّدم. واستنتج التقرير 

املُتقّدم  املستوى  طالب  من  املُعّدل  عند  أفضل  الدبلوما  برنامج  طالب  أداء  أّن 

ة يف  الذين لهم مميزات مشابهة )ُيكن مالحظتها( ويتابعون نفس املادة الّدراسيّ

نفس الجامعة )مع مالحظة أّن الرتابط ُيكن أن يُنسب إىل العوامل غري املاُلَحظة(. 

مشابه  أداؤهم  يكون  نقطة   35-30 عىل  يحصلون  الذين  الدبلوما  برنامج  طالب 

 لطالب املُستوى املُتقّدم؛ لكن طالب برنامج الدبلوما الذين يحصلون عىل متوسط 

37 نقطة أو أكرث فإّن احتامل تحصيلهم لدرجة عملية من الدرجة الثانية أو أعىل 

يكون أكرب بنسبة 5.4 يف املائة. )غرين وفيغنوغليس 2011(

للحكومة  التابع  الدبلوما  برنامج  تجربة  مبرشوع  خاص  للسياسات  تحليل  يف 

"يوجد  ة  الحكوميّ املدارس  يف  الدبلوما  برنامج  أّن  بريكارتس  استنتج  الهولنديّة، 

املشكالت.  بعض  وجود  رغم  الوسطى"،  الطبقة  لطالب  "متساوية"  وصول  فرص 

)بريكارتس 240: 2010(

أُجريت دراسة مستقلة الختبار العالقات بني تحصيل الطالب قبل برنامج الدبلوما 

املتحدة.  اململكة  اختبارات جامعة كيمربدج،  التي حصلوا عليها يف  النتائج  وبني 

يف العلوم، "إجاميل مجموع النقاط الذي يساوي 39 نقطة أو أكرث يُعطي احتامل 

نتيجتني  ]أعىل  األوىل  باملرتبة  أو  الثانية  باملرتبة  للتخرج  املُتوّسط  من  أفضل 

من  أعىل  للنقاط  ملحوظة  بصورة  االحتامل  هذا  ويزداد  الصفوف[،   الختبارات 

42 نقطة." )باركس 3: 2011(

نتائج البحث الرئيسّية حول أثر برامج البكالوريا الّدولّية IB في منطقة 

أفريقيا وأوروبا والشرق األوسط

 لقراءة ملخّصات أكرث تعّمقاً أو لالطالع عىل التقارير الكاملة ملشاريع البحوث املذكورة هنا، 

.http://www.ibo.org/research باإلضافة إىل املشاريع الحالّية، تفضلوا بزيارة

ة IB مع الجامعات ومنظامت البحوث املُستقلة حول العامل للخروج بدراسات قوية تخترب أثر ونتائج  ة يف البكالوريا الّدوليّ يتعاون قسم البحوث العامليّ

ة، وبرنامج السنوات املتوّسطة، وبرنامج الدبلوما، والربنامج املهنّي. تشتمل مجاالت  ة IB: برنامج السنوات االبتدائيّ الربامج األربعة للبكالوريا الّدوليّ

ة IB عىل توافق املستويات واملعايري وتنفيذ الربامج ومالمح املُتعلِّم وأداء الطالب، عىل سبيل املثال ال الحرص.  البحوث يف قسم البحوث يف البكالوريا الّدوليّ

ة.  ة IB إلجراء دراسات نوعية حول أثر برامج البكالوريا الّدوليّ وباإلضافة إىل ذلك، يعمل الكثري من الباحثني بشكل مستقل متاماً عن البكالوريا الّدوليّ

.IB ة نات من مقاالت وتقارير بحوث مستقلة وأخرى من تكليف البكالوريا الّدوليّ نتائج البحوث التالية ُمستخلصة من عيّ

يف تقرير مكتب تنظيم املؤهالت واالختبارات )2012( الذي قارن بني املستويات 

برنامج  ملواد  كان  أخرى،  منهجاً/اختبارات   19 مع  املتحدة  اململكة  يف  املُتقّدمة 

الدبلوما اعتبار كبري يف عدٍد من املجاالت. ذكر التقرير أّن أسئلة اختبار الّرياضّيات 

وأما  ممتازاً.  متايزاً  للطالب  وتُتيح  واإلنشاء  الصياغة  دة  جيّ العايل  املستوى  يف 

ة للكثري من األسئلة واملستوى الفني العايل للمحتوى  الطبيعة املُطّولة وغري الهيكليّ

ة ملستوى  رئيسيّ ُمساِهمة  اعتُربت عوامل  فقد  االختبار  الزمني ألوراق  واملُتطلب 

املستوى  ز  متيّ اختُربت،  التي  اإلنجليزيّة  اللغة  مؤهالت  جميع  بني  ومن  الطلب. 

د بني املحتوى  املُتقّدم لجمعية AQA وبرنامج الدبلوما لحفاظهام عىل توازن جيّ

ة،  البحثيّ واملهارات  املُستقل  التفكري  ع  يُشجِّ مام  االختياريّة،  والعنارص  اإلجبارّي 

أيضاً  التقرير  وأثنى  والتعّمق.  التوّسع  والجمع بني  تُطرح،  التي  املواضيع  ونطاق 

ة IB الخاصة بالوعي بالثقافات املختلفة والتحليل  عىل ُمتطلبات البكالوريا الّدوليّ

التاريخ يف  تقييامت  التقرير عىل  وأثنى  للطالب.  املألوفة  غري  للنصوص  املُحكم 

برنامج الدبلوما ألنّها تسمح للطلب بعرض مهارات التفكري العليا التي طّوروها 

املُتدّن  التحصيل  ذوي  الطالب  تناسب  لغة  تستخدم  بينام  املساق،  دراسة  أثناء 

مبستويات  لإلجابة  ممتازة  فرصة  الطالب  ومتنح  األعىل،  التحصيل  ذوي  والطالب 

ُمتنّوعة من الرُّقّي.
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ة  أشار استطالع آراء 154 ُمربياً اشرتكوا يف طرح برنامج الدبلوما يف 11 مدرسة وطنيّ

رون برنامج الدبلوما  خاصة يف تركيا إىل أّن املُوظفني يف تلك املدارس بشكل عام يُقدِّ

بشدة  توافق  أو  توافق   %  69 نسبة  النتائج:   تشمل  لطالبهم.  ِقيمته  ويُدركون 

الحاجة  باملالمئة بني  املدرسة، مام يوحي  أغراض  يناسب  الدبلوما  برنامج  أّن  عىل 

 IB ة والتزويد؛ ونسبة 75 % توافق أو توافق بشدة عىل أّن طالب البكالوريا الّدوليّ

ات املزدوجة واألتراك يوافقون بشدة(؛  يحصلون عىل تعليم دويّل )أصحاب الجنسيّ

ة.  الّدوليّ وحصلت نسبة 46 % فقط عىل شكل ما من أشكال تدريب البكالوريا 

استعامل  تشجيع  املدرسة؛  داخل  ة  فعاليّ أكرث  وتبادل  تواصل  التوصيات:  تشمل 

البكالوريا  يوم  من  وانتفاع  أفضل  حضور  االنرتنت؛  عىل  املتوفرة  املناهج  مركز 

ة IB الوطنّي السنوّي؛ البحث والتقيص يف أسباب عدم اتساق الفهم الثقايّف  الّدوليّ

يف بعض املواضيع املهمة. )هاليسيوغلو 2008(

الجامعات يف  يف  القبول  موظفي  مواقف  ة  الّدوليّ أس  آيه يس  مدارس  استطلعت 

الواليات املتحدة  أيضاً  اململكة املتحدة ملدة ست سنوات. وشمل استطالع 2011 

و14 دولة أوروبّية ليصل إجاميل موظفي القبول يف الجامعات 112 موظفاً. وتشري 

النتائج إىل أّن أغلبية العينة املأخوذة من كل منطقة يف اململكة املتحدة والواليات 

من  أكرث   IB ة  الّدوليّ البكالوريا  دبلوما  قيمة  ر  تُقدِّ عام  بشكل  وأوروبا  املتحدة 

املؤهالت األخرى ومنحتها نقاط أعىل مقابل مجموعة من تسع سامت ترتاوح بني 

ة 2011(  إدارة الذات واإلبداع. مدارس آيه يس أس الّدوليّ

برنامج السنوات االبتدائّية وبرنامج السنوات املتوّسطة يف  يف تحليل أداء طالب 

تفّوقت مجموعة  واألمريكتني،  أوروبا  مناطق  ة، يف  الّدوليّ املدارس  تقييم  برنامج 

التقييم  مجاالت  يف  اآلخرين  الطالب  عىل  األداء  يف   IB ة  الّدوليّ البكالوريا  طالب 

اً )تراوحت أحجام  ة بفارق كبري نسبيّ األربعة الخاصة بربنامج تقييم املدارس الّدوليّ

ة IB مساوياً أو أفضل من  التأثري بني 0.12 و0.75( وكان أداء طالب البكالوريا الّدوليّ

التقييم األربعة الخاصة بربنامج تقييم املدارس  أداء الطالب اآلخرين يف مجاالت 

أفريقيا،  يف  واحدة.  ة  استثنائيّ حالة  مع  ة  الدراسيّ املستويات  جميع  يف  ة  الّدوليّ

ة IB تفوقوا تفوقاً  أظهرت 75 % من مجموعات املقارنة أّن طالب البكالوريا الّدوليّ

مة )تراوحت أحجام  كبرياً يف أدائهم عىل الطالب اآلخرين يف املجاالت األربعة املُقيَّ

داً أو أفضل من  ة IB جيّ التأثري بني 0.16 و0.60(، وكان أداء طالب البكالوريا الّدوليّ

 IB ة  الّدوليّ البكالوريا  مدارس  بني  ومن  الحاالت.  جميع  يف  اآلخرين  الطالب  أداء 

ة، كانت 62 % منها من أوروبا أو أفريقيا،  األعىل من حيث األداء يف الدراسة العامليّ

مع أّن 43 % من العينة جاءت من تلك املنطقتني. )تان وبيبيل 2012(

ة  ة واملهنيّ ة يف أوروبا العوامل الشخصيّ حّددت دراسة أجرتها إحدى املدارس الّدوليّ

أنّها تساهم يف النجاح يف "اعتناق وتبّني  ة التي أشار إليها املُدرِّسون عىل  والبيئيّ

االبتدائّية"  السنوات  برنامج  يف  والتساؤل  البحث  عىل  القائم  التعليم/التدريس 

عملية  يف  األطفال  مساهمة  أهمية  تقدير  املهمة:  ة  الشخصيّ العوامل   .)48 )ص 

نا  البحث والتساؤل )من الرضوري تقديم هيكلية/إطار واضح(، واعتناق فكرة "أنّ

واملوقف  واملرونة،  العقل،  وتفتح  ة،  الذاتيّ بالكفاءة  واإليان  ُمتعلِّمون"،  جميعا 

تشجيع  ة:  البيئيّ العوامل  ة.  املهنيّ والتنمية  التدريب  ة:  املهنيّ العوامل  اإليجايّب. 

ودعم  ة،  املهنيّ التنمية  وفرص  للتخطيط،  واملرونة  والوقت  والنقاش،  التأمل 

ق.  اإلدارّي/املُنسِّ عمل  وتسهيل  األمر(،  أولياء  فيهم  )مبا  بأكمله  املدريسّ    املجتمع 

)فيكوسو تويغ 2010( 

يف دراسة آلراء املُعلِّمني يف برنامج السنوات االبتدائّية يف تركيا، أُجريت مقابالت شبه 

ُمنظمة مع 14 ُمدرِّساً من ُمدرِّيس الحضانة يف أربع مدارس وُسئلوا عن نقاط القوة 

والضعف يف الربنامج وعن آرائهم فيام يتعلق بتنفيذه وتحسينه. ذكر املُشاركون أّن 

أقوى نقاط قوة الربنامج هي: األطفال يتعلّمون كمواطنني عامليني ذوي وعي دويّل؛ 

ز عىل الطفل؛ دراسات القياس والتقييم  الربنامج قائم عىل البحوث والتساؤل ويُركِّ

تُستخدم استخداماً هادفاً؛ يتمتع املُدرِّسون باملرونة عملياً؛ الربنامج يتيح لألفراد 

باستخدام إبداعهم. )غولر ويالترييك 2011(
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ة حول سؤال "يف رأيك،  الشكل 3: مقارنة تصنيف 31 موظف قبول يف الجامعات األوروبيّ

ما هي قوة كل عنرص من العنارص التالية، من حيث مقارنة نظام االختبارات الرئييّس يف 

ة؟". بلدك مع دبلوما البكالوريا الّدوليّ

ة  نة موجزة من املكتشفات التي نُرشت عرب الدراسات املستقلة التي أُجريت مؤخراً والبحوث التي أجرتها البكالوريا الّدوليّ تهدف ورقة املعلومات هذه إىل تقديم عيّ

ة IB واملتوفرة يف هذا املجال. وكام هو الحال مع جميع البحوث،  IB أو كلّفت جهات أخرى بإجرائها. وهي ال مُتثّل جميع البحوث التي أجريت عن البكالوريا الّدوليّ

يجب وضع النتائج واملكتشفات ضمن سياقاتها الخاصة التي أُجريت فيها الدراسات. ومع ذلك، ُيكن الفهم من هذه الوثيقة أّن أغلبية البحوث التي أُجريت حول 

زة عىل عدد صغري نسبياً من الدول )تحديداً اململكة املُتحدة(. وهذا يربز  ز تركيزاً كبرياً عىل برنامج الدبلوما وهي ُمركّ ة IB يف املنطقة تُركِّ أثر برامج البكالوريا الّدوليّ

الحاجة إىل إجراء املزيد من البحوث حول جميع الربامج يف سياقات ُمتنّوعة.

5

ة املعرفة املُفّصلة باملادة الّدراسيّ

القدرة عىل مواكبة الضغط

اإلبداع

القدرة عىل اتخاذ املخاطر

دة مهارات التواصل الجيّ

دة مهارات إدارة الذات الجيّ

القدرة عىل إدارة البحث والتساؤل املستقل

مهارات العمل كالعمل يف فريق ومهارات العرض

عقل منفتح

0 1 2 3 4

ة دبلوما البكالوريا الّدوليّ اختبار املدرسة

نظام االختبارات الرئييّس يف أوروبا، دبلوما املدارس عىل األغلب

1 = ال تُقّدر ... 5 = تُقّدر جداً


