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الدروس المستفادة من وضع وتنفيذ نظام تقييم الطالب لدولة قطر
قامت دولة قطر مؤخراً بعملية تطوير طموحة للتعليم 
بإدخال عدداً من التغييرات على نظام التعليم بها من مرحلة 

رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر وكذلك نظام التعليم 
العالي. تسعى مبادرة تطوير التعليم بدولة قطر والمعروفه 

ب "تعليم لمرحلة جديدة" إلى تعزيز التنوع في التعليم، وإتاحة 
الفرصة ألولياء األمور إلختيار بدائل تعليمية ألبنائهم، 

واإلستقاللية للمدارس الجديدة، والمساءلة لجميع المدارس 
الممولة من الحكومة.

في قلب مبادرة التطوير هذه تأتي عملية وضع معايير 
مناهج تم قياسها عالمياَ في اللغة العربية الفصحى، واللغة 
اإلنجليزية كلغة ثانية والرياضيات والعلوم للصفوف من 

رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر. تشمل هذه المعايير 
معاييراً متعلقة بالمحتوى (ما يجب أن يعرفه الطالب) وأخرى 

متعلقة باألداء (ما يستطيع الطالب القيام به بنهاية كل صف 
دراسي). تنبع المناهج والتقييمات والتطوير المهني من وتتسق 
مع معايير المناهج التي تم وضعها بمكتب معايير المناهج في 

هيئة التعليم بدولة قطر.  

يعتبر تقييم معارف وأداء الطالب من العناصر الرئيسية 
لفهم مدى تحقق هذه المعايير. ولهذا الغرض قام فريق من 

الباحثين بمؤسسة راند بالعمل مع مكتب تقييم الطالب بهيئة 
التقييم على تصميم نظام تقييم الطالب لدولة قطر. يهدف نظام 

تقييم الطالب إلى (۱) توفير معلومات عن أداء المدارس 
للجمهور، (۲) توفير تغذية مرتجعة للمعلمين لمساعدتهم على 

توجيه طرق التدريس لدعم إحتياجات الطالب، (۳) توفير 
معلومات تفصيلية لصانعي السياسات عن التقدم المحرز في 

عملية تطوير التعليم بشكل عام وعن المدارس المستقلة الجديدة 
التي جاءت ضمن عملية التطوير لتعزيز التنوع واإلختيار 

ن التصميم األولي  بشكل خاص. لتحقيق هذه األغراض َتَضّمْ
لنظم تقييم الطالب أنواعاً متعددة من التقييمات المعيارية.

التقييم التربوي الشامل لدولة قطر – وهوتقييم إجمالي يتم 
تطبيقه على الطالب في نهاية كل عام دراسي – هو المكون 
الرئيسي لنظام تقييم الطالب. التقييم التربوي الشامل هو أول 

نظام وطني للتقييم المبني على معايير بالمنطقة، فهو يقيس 
تعلم وأداء الطالب طبقاً للمتطلبات التي تم وضعها بمعايير 

المناهج وذلك بإستخدام أسئلة اإلختيار من متعدد واألسئلة ذات 
النهاية المفتوحة. تم تطبيق التقييم التربوي الشامل لدولة قطر 

موجز البحث

في عام ۲۰۰٤ على ۸۸۰۰۰ طالباً في مدارس وزارة التربية 
والتعليم والمدارس العربية الخاصة والمدارس المستقلة والذين 

يمثلون حوالي ۹٥٪ من المستهدفين كل عام. وبدايًة من عام 
۲۰۰۷، تم حصر تطبيق التقييم التربوي الشامل على طالب 

المدارس المستقلة فقط.

وفَّر التقييم التربوي الشامل لدولة قطر األدوات لفهم 
المنجزات التربوية لطالبها وذلك لدعم عملية صياغة السياسات. 

كما أنه قدَّم دروساً عديدة للتقييمات المستقبلية بدولة قطر 
رون  ولصانعي السياسات التربوية في الدول األخرى والذين يفكِّ

في إتباع منهجاً مبنياً على المعايير في تقييم الطالب.

النظام القطري يقدم دروساً لصانعي السياسات التربوية
يجب أن يتم التنسيق بين وضع المعايير ووضع التقييمات. 

يضع تصميم عملية تطوير التعليم مسؤولية وضع معايير 
المناهج على عاتق مكتب معايير المناهج ومسؤولية وضع 

التقييمات على عاتق مكتب تقييم الطالب. ولكن لم يتم 
التواصل والتنسيق بين المكتبين بشكل متكرر. فيجب على 
صانعي السياسات بناء روابط اتصال رسمية بين الجهات 

المسؤولة عن وضع المعايير وتلك المسؤولة عن وضع 
التقييمات قبل تطبيق تقييماً مبنياً على معايير. أحد الخيارات 
هو أن يكون هناك موظفاً بشكل دائم يعمل على التنسيق بين 
المكتبين. وهناك خيار آخر وهو وجود موظفي المناهج مع 

موظفي وضع التقييمات بنفس المكتب. 

إتاحة الوقت الكافي لتطوير تقييماً مبنياً على معايير 
ومتوائماً بشكل كامل. خطط المجلس األعلى للتعليم أن يتم 

وضع وتطبيق نظام تقييم الطالب في خالل عام واحد. ولكن 

موجز

يقدم تحليل نظام تقييم الطالب القائم على المعايير بدولة قطر 
واألول من نوعه بالمنطقة دروساً عديدة للدول األخرى التي 
تقوم بعمليات تطوير مشابهة للتعليم. من ضمن هذه الدروس 

ضرورة التنسيق بين وضع المعايير ووضع التقييمات، وإتاحة 
الوقت الكافي ألن يكون التقييم متوازياً بشكل كامل، والتواصل 
فيما يتعلق بأغراض وإستخدامات اإلختبارات. يحتاج صانعوا 

السياسات بدولة قطر لمواجهة التحديات المستمرة في مالءمة 
التقييمات للتغييرات المستقبلية في معايير المناهج وتحديد أفضل 

الطرق الستخدام الحاسب اآللي في اإلختبارات وتوفير ما يلزم 
للطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة.
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واجه واضعوا اإلختبارات عدة تحديات في اإللتزام بهذا الموعد. توضح 
األبحاث التربوية ضرورة إتاحة مهلة من ثالث إلى خمس سنوات لوضع 

تقييمات مبنية على معايير. توفر هذه الفرصة الوقت الكافي لوضع وتجريب 
التقييمات وجعلها متناغمة مع المعايير.

موازنة الدعم اإلمدادي مع الحاجات األساسية إلجراء اإلختبارات. قد 
تؤدي عملية إختبار الطالب إلى تقليل وقت التدريس أو التسبب في حدوث 

ضغطاً للطالب وأولياء األمور وإدارات المدارس. ولكن من الضروري 
تخصيص وقتاً مناسباً إلجراء اإلختبارات حتى يتمكن التربويون من قياس 
وتحليل نتائج تحصيل الطالب. فقبل إجراء أي عملية تقييم، يجب أن تتفق 

الجهات المسؤولة عن إجراء اإلختبار والجهات المسؤولة عن تحليل النتائج 
بشكل مشترك على سياسات وإجراءات عملية اإلختبار بما يسمح بالموازنة 

بين تخفيف العبء عن الطالب وضمان إمكانية إجراء تحليالت مناسبة لنتائج 
اإلختبارات. 

التأكد من وجود تواصًال كافياً فيما يتعلق بأغراض وإستخدامات 
اإلختبارات. إن قبول الجمهور لنظام التقييم يشكل عنصراً حيوياً لضمان دافعية 

الطالب للتقدم لإلختبارات وكذلك ثقة األطراف المعنية بالعملية التعليمية في 
صحة النتائج. وبالرغم من أن هيئة التقييم قامت بتقديم معلومات للجمهور 
من خالل ملتقى سنوي عام، فإن أولياء األمور كان لديهم أسئلة كثيرة عن 

نوا مدى قبول الجمهور  نظام التقييم الجديد. يمكن لصانعوا السياسات أن يَُحسِّ
للسياسات عن طريق تقديم برامج توعية بشكل مباشر تستهدف أولياء األمور 
واألعضاء اآلخرين بالمجتمع والتربويين، وأيضاً توفير بيانات عن تحصيل 

كل طالب في العام األول إلجراء اإلختبارات.

ستؤدي هذه الخطوات إلى تدعيم نظام التقييم القطري للمستقبل 
أحرز نظام تقييم الطالب القطري تقدماً ملموساً في تحقيق األهداف التي تم 
وضعها في التصميم األولي والتي تتمثل في إستخدام وسائل متعددة لقياس 

تقدم الطالب مقارنة بالمعايير. ولكن ما زالت هناك نقاط إضافية يجب النظر 
إليها، من ضمنها:

توفير إحتياجات الطالب ممن لديهم صعوبات في التعلم أو إعاقات   •
ذهنية والذين يتم دمجهم مع الطالب العاديين. سيتطلب هذا توفير 

إحتياجات خاصة إلختبار هذه الفئة من الطالب.
اإلستجابة للتعديالت المستقبلية في معايير المناهج. سوف تحتاج هيئة   •

التقييم بشكل مستمر إلى قياس مدى توافق التقييم التربوي الشامل لدولة 
قطر مع أية تغييرات في المناهج تقوم بها هيئة التعليم.

دراسة إستخدام الحاسب اآللي في إجراء اإلختبارات. فكثير من المعايير   •
يمكن قياسها بشكل مناسب عن طريق إستخدام الحاسب اآللي. يمكن 

لهيئة التقييم أن تبحث الطريقة المثلى للقيام بذلك وما إذا كان إستخدام 
الحاسب اآللي في التقييمات هو شيئاً عملياً مع األخذ في اإلعتبار البنية 

التحتية لتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر.
تحسين جهود اإلتصال واإلعالم. يمكن لهيئة التقييم أن تقوم بتحسين   •

التواصل مع الجمهور لكي يتم اإلستفادة من نتائج التقييم التربوي 
الشامل في إختيارات أولياء األمور للمدارس، وفي مساءلة المدارس، 
وفي صنع السياسات التربوية. ويشمل ذلك نشر تقارير تهم العاملين 
بالحقل التربوي وأولياء األمور وكذلك دراسات إلختبار مدى صحة 

إستخدام نتائج التقييم التربوي الشامل في إتخاذ القرارات التعليمية على 
مستوى الصف والمدرسة.

دراسة تأثيرات قصر اإلختبارات على طالب المدارس المستقلة.   •
يجب قياس النتائج قصيرة وطويلة المدى لهذا القرار في مقابل أهداف 

ومباديء عملية تطوير التعليم.   
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نظام تقييم الطالب لدولة قطر من ۲۰۰۲ وحتى ۲۰۰٦) وهي الدراسة التي أعدتها جابريلال جونزاليز وفينوان لي وماركوس بروير ولويس تي ماريانو وجي إنريكى فرومويل وتشارلز إيه 
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