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 نظام التعليمييم الأعادة تصم  قد نجحت فىدولة قطرأن  لمؤسسة راند دراسة وجدت
 

ا التعليمي              جاء في تقرير جديد صدر عن مؤسسة راند مؤخرا بأن دولة قطر نجحت في غضون سنوات قليلة بتطوير نظامه
اج التعليمي              وع في المنه دارس والتن تقاللية الم ل اس ى النظام مث دة إل د من الخصائص الجدي م إضفاء العدي شامل بحيث ت ال

 .  وإجراءات المساءلةوتوفير الخيارات ألولياء األمور
 

وتماشيا مع اإلجراءات الطموحة الرامية إلى تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في البالد ، طلبت دولة قطر من مؤسسة               
ديم توصيات لتحسينه            راند غير الربحي يم وتق ى باألبحاث إجراء دراسة لوضع نظام التعل ي تعن ر    . الت د ورد في التقري وق

ة األ ين    وصف للمرحل رة ب الل الفت م خ ي ت شروع الت ن الم ى م دارس   2004 و2001ول ن الم وج األول م تح الف ين افت  ح
 . المستقلة

 
وقد قال السيد تشارلز غولدمان المدير المشارك في وحدة التعليم التابعة لمؤسسة راند والتي قامت بإنجاز المشروع الممول         

ة في حال آانت            لقد بّينت الدراسة التي     : "بموجب عقد مع دولة قطر     ة ممكن را عملي يم تطويرا آبي أنجزناها بأن تطوير التعل
 ."البالد تتمتع بالعزيمة السياسية والموارد الكافية

 
دد                      : "وأضاف السيد غولدمان بقوله    زات تع ا ممي ة وأن نغرز فيه يم خاصية المرآزي من الممكن جدا أن ننزع من قطاع التعل

 ."للمدارس وذلك مع مراعاة واحترام التقاليد الثقافية والدينيةالخيارات ألولياء األمور والمساءلة 
 

 قطر للسياسات -تم التعاون ما بين آل من مؤسسة راند و مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إلنشاء معهد راند
لشيخه موزه بنت وتعتبر حرم صاحب السمو أمير دولة قطر، صاحبة السمو ا. ومقرها مدينة الدوحه عاصمة دولة قطر

قطر -ناصر المسند رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس المشارك الدارة معهد راند
 .للسياسات

 
لقد عمل فريقنا المكون من األباء و الطالب و المدرسين، واالداريين و مستشاري التعليم بجد وأجتهاد " قالت صاحبة السمو 

ونقدر بشده ماقدمته لنا مؤسسة راند من الدعم والخبرة فى تطبيق ." "قيقي فى قطاع التعليم فى دولة قطرلعمل تغير ح
 ."ونحن فخورين بإنجازاتنا المشترآة فى بناء نماذج حديثه من التعليم المميز. مشاريعنا اإلصالحية

 
غ  وفي الفترة الزمنية التي باشرت مؤسسة راند دراستها هذه ، آان عدد السك        ال     885ان في قطر يبل شكل األطف سمة ي  ألف ن

ا وزارة              .  ألف منهم  100الملتحقين بالمدارس    وقد آان ثلثا هؤالء الطالب منتسبين إلى مدارس ممّولة حكوميا وتتولى إدارته
 .  التربية والتعليم فيما آان الباقون في مدارس خاصة تتفاوت مستوياتها وجودة تعليمها

 



ا             وعلى الرغم من شعور ا     ان قائم اج التعليمي آ ر إال أن المنه تهم في التغيي وزارة ورغب اتذة ال في   لحماس لدى العديد من أس
ين      يظ والتلق اتذة يتقاضون                   . أغلبه على التحف ان األس ا آ شكل المناسب آم دارس بال يم أداء الم ى تقي ادرًا عل م يكن النظام ق ول

 .مرتبات منخفضة ومباني بعض المدارس لم تكن في حالة جيدة
 

ا يتضمن           . اقترح الخبراء في مؤسسة راند عددا من النماذج التعليمية القابلة للتطبيق           ارت نموذج ة اخت ة القطري ولكن الحكوم
ع في                     , معايير معتمدة دوليا للمنهاج    دارس ، والتنوي ى الم ساءلة عل ق إجراءات الم ة ، وتطبي ومدارس مستقلة تمولها الحكوم

 .  ات المتعددة ألولياء األمورالخطط التعليمية ، وتوفير الخيار
 

شير  احثيوي رات  ب ذه التغيي ة له أثيرات الكامل ي تستكشف الت نوات لك شر س اج لع ة قطر تحت أن دول د ب سة ران ن .  مؤس ولك
نة   ذ س وا من ريين حقق ة     2002القط ة واإلنجليزي ة العربي دة للغ ة جدي ايير أآاديمي اموا بوضع مع م ق ث أنه را حي دما آبي  تق

ايير والرياضيات والع ذه المع ى ه اءا عل ا بن ة الطالب تقريب ار آاف م اختب وم وت والي نصف . ل ة أخرى ، التحق ح ن جه وم
 . الطالب الممولين من الحكومة في مدارس مستقلة تعتبر الطالب مرآز التعليم خصصت لها منشآت ومباني جديدة ومحسنة

 
يم               ويقول غولدمان بأن منهاج اللغة العربية الجديد على وجه الخصوص            ا تعل تم بموجبه ايير ي ى المع ة عل ة قائم يتميز بمقارب

ة باستخدام    ة أم مرن ة  النصوص  من  مجموعه  اللغة العربية على أنها لغ زة في         الديني ة ممي ذه المقارب ا يجعل ه ة مم والعلمي
 .منطقة الخليج

 
أن  ضا ب ر أي ي التقري اء ف د ج ايير"وق ن المع ى مجموعة م ة التطوير عل ة لعملي ة المراحل قطر حصلت نتيج شاملة لكاف  ال

 ". الدراسية يتم قياسها استنادا إلى أفضل المعايير في العالم
 

ل                          ر استعدادا من قب اتوا أآث دريب وب ى الت دة عل ستقلة الجدي دارس الم ه        . وبهذا حصل المدرسون في الم رغم من أن ى ال وعل
يم       يفرض على المدارس احترام وتلبية معايير المحتوى واألداء إال أنه يترك             ق التعل لها حرية اختيار الكتب المدرسية وطرائ

دارس               وع في الم زا للتن شجيعا وتعزي ك ت دروس وذل ارير عن األداء                . وبرنامج ال ى تق رة عل اء األمور ألول م ويحصل أولي
ارون المدرسة          ر  المدرسي لكون ذلك يساعد ، وفقا لمحللي راند ، في حفز المزيد من التطوير بما أن أولياء األمور يخت األآث

 . مالءمة مع احتياجات أبنائهم
 

ه         ضا بأن دمان أي ى                          "ويضيف غول ا حت ي حصلنا عليه ى إال أن المؤشرات الت ه األول زال في مراحل صحيح أن التطوير ال ي
ؤدي                    . تاريخ اليوم واعدة جدا    ع أن ي ا نتوق ة وإنن ة العربي فإجراءات تقييم الطالب والمدارس هي األولى من نوعها في المنطق

 ." دام هذه البيانات إلى إدخال المزيد من التحسينات إلى المدارس سنة بعد سنةاستخ
 

ا           . فتحت العديد من المدارس المستقلة وأصبحت قائمة االنتظار لديهم طويلة          دارس فمنه ا الم ي ترآز عليه واد الت ويختلف الم
ا       من يرآز على الرياضيات والعلوم فيما يشّدد غيرها على تكنولوجيا المعلومات            واالتصاالت والعلوم الصحية أو التكنولوجي

 . الصناعية
 

الهم        دى أطف دما اب فرضت بعض التغييرات على القطريين تعديل توقعاتهم فالعديد من أولياء االمور آانوا قلقين في البداية عن
ة      أما اليوم . محبتهم للمدارس المستقلة وعزوا ذلك إلى سهولة المنهاج األآاديمي في هذه المدارس   ذه المحب م أن ه د ثبت له فق
 .ناتجة عن أن نظام التعلم في هذه المدارس محورها الطالب وفقًا لما قاله غولدمان

 
دة          يم مسؤوال عن صياغة          . تضمنت عملية تطوير التعليم استحداث ثالث هيئات حكومية جدي ى للتعل ان المجلس األعل د آ وق

ة يم الوطني ة التعل ة ا  سياس اتق هيئ ى ع ي عل ا ألق صاتهم   فيم د مخّص ستقلة وتحدي دارس الم ى الم راف عل ة اإلش يم مهم لتعل
دريبي    امج ت ة ووضع برن وم واإلنجليزي ة والرياضيات والعل ة العربي ي اللغ وطني ف ار ال اهج المعي د من ى تحدي باإلضافة إل

 . أما هيئة التقييم فتراقب أداء الطالب والمدارس الخاصة والحكومية على حد سواء. للمدرسين
ا من أصل        2004حت هيئة التعليم في خريف سنة       وافتت م اختياره ى   .  طلب 160 اثنتي عشرة مدرسة مستقلة ت وأضيفت إل

سنة المنصرمة ثالث عشرة                 2005هذا العدد سنة     دارس المفتتحة ال غ عدد الم ا بل ستقلة إضافية فيم  إحدى عشرة مدرسة م
 . مكن ألولياء األمور االختيار بينها وبين مدارس الوزارة مدرسة مستقلة ي46وبات عدد المدارس المستقلة اليوم . مدرسة

 
اون                      على الرغم من أن نظام تطوير      ذي يواصل التع د ال ق مؤسسة ران را إال أن فري دما آبي التعليم الشامل في قطر قد حقق تق

ة  يقطرال مع الحكومة ة     ه ويقدم التوصيات لتحسين نظام التعليم ينصح بإتباع التوجيهات األربع التالي ز عملي ى تعزي ة إل الرامي
 : التطوير

 



ى         سين القطريين المتدربين وفقا لمعايير المناهج       زيادة عدد المدرّ   • عالوة على موظفي الهيئة الذي يتدربون أيضا عل
 .إدارة عملية التطوير

 .مواصلة تعزيز المبادىء األساسية لعملية التطوير وهي االستقاللية والمساءلة والتنوع واالختيار •
 .ة عدد المدارس العالية المستوى التي يديرها مديرون آفوئين بغض النظر عن جنسياتهمزياد •
ا          • ة وظائف                . إدراج عملية التعليم ضمن سياسات اجتماعية أوسع نطاق ة المدني وفر نظام الخدم ال ي ى سبيل المث فعل

  .مضمونة ولكنه ال يتضمن ما يكفي من الحوافز لتشجيع االساتذة على التميز في عملهم
 

ا من                                  ات المتحدة وغيره ربين في الوالي اال للم ستخدم مث يم في قطر يمكن أن ت يقول غولدمان أيضا بأن عملية تطوير التعل
ا  . قصيرة زمنية  بشكل آبير وفي فترة  والمعاهد التي تقوم بدعم تلك المدارس مدارسها يتم إعادة تنظيم  الدول التي تريد أن      أم

رام             عق  مسببات النجاح فهي برأيه االتفا     م احت سبقا ومن ث ق م ة التطبي لى مجموعة واضحة من اإلرشادات والتخطيط لعملي
 . بيقطالمعايير بحذافيرها خالل الت

 
ستانت                ؤي آون ويذآر من العاملين في هذه الدراسة آل من آاثرين أوغستين وغايل زيلمان وجيري رايان وآاثلين ستاسز ول

صاد             أما دو .  راند مؤسسة وهم جميعهم من موظفي    ة واالقت تاذ التربي وم أس ات الي د وب د ران ابقا في معه مينيك بروير فعمل س
 . والسياسة في آلية روسييه للتعليم في جامعة جنوب آاليفرونيا

 
يم في     وحدة جري  ت دارس             مؤسسة  التعل ة تطوير الم ا عملي ا فيه يالت حول مجموعة من الموضوعات بم ا وتحل د أبحاث  ران

 . والتوجهات الملحوظة لدى المدرسين وتدريب األساتذةوتقييم التعليم والمساءلة
 

ر   ن تقري سخة ع دون ن دة "تج ة جدي يم لمرحل ر  : التعل ي قط شامل ف يم ال وير التعل ة تط ق عملي صميم وتطبي ع " ت ى الموق عل
 .www.rand.orgاإللكتروني الخاص بمؤسسة راند 
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والحلول الفعالة للتحديات التي يواجهها القطاعين الخاص مؤسسة راند منظمة أبحاث غير ربحية توفر التحليل الموضوعي 
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