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ىالواقعىالراهنىلنظامىالتطلومىفيىقطرىى

 "قراءة ملسرية التعلوم وتوجهاته ومشكالته الراهنة " 

تمثؿ ىذه الورقة قراءة عامة لواقع التعميـ الحديث في قطر في ضوء مسيرتو منذ  
وىى محاولة تبحث عف مدى العالقة بيف توجيات .  9191بداية تصدير النفط في عاـ 

مبات التنمية الدائمة بشكؿ عاـ ، ومدى مالءمة مخرجاتو الحتياجات التعميـ ومضمونو ومتط
وبالتالي فإنيا ورقة ال تتناوؿ الجوانب الفنية . العمؿ الذىني واليدوي المنتج بشكؿ خاص 

والمشكالت الداخمية لنظاـ التعميـ ومعوقاتو ، بقدر ما تتممس توجيات نظاـ التربية والتعميـ 
وكذلؾ تحري محصمتو والتعرؼ عمى . منذ نشأتو الحديثة وعبر مسيرتو حتى وقتنا الحاضر 

نتائجو مف خالؿ الدور الذي تؤديو مخرجات التعميـ في الحياة العامة بشكؿ عاـ ، 
والسموكيات التي يتشربيا المعمـ ، والطموحات التي يكتسبيا مف خالؿ عممية التربية والتعميـ 

. 
ساىمة المتعمـ ال تتيح وجود مؤشرات كمية وغني عف القوؿ أف الطبيعة النوعية لم 

ولذلؾ البد مف الوقوؼ عند حدود إبداء المالحظات حوؿ مدى الترابط مف . قاطعة الداللة 
عدمو بيف كؿ مف نظاـ التعميـ ومقتضيات التنمية الدائمة التي تتطمب بالضرورة إعداد 
المتعمـ لعصر غير عصرنا وميف غير مينننا ولظروؼ اقتصادية واجتماعية تقتضي العودة 

وذلؾ عندما يتآكؿ ريع النفط إف عاجاًل أو آجاًل . الى توثيؽ األرتباط بيف المكافأة والجيد 
 .ألسباب تقنية أو نتيجة نضوب الثروة النفطية في يـو مف األياـ 

مسار التعميـ ومراحمو :  أوالىماوفيما يمي نتناوؿ موضوع الورقة في نقطتيف رئيسيتيف  
وسوؼ يكوف تركيزنا بالدرجة األولى عمى . الواقع الراىف لمتعميـ الحكومي :  يتيماوثان. 

التعميـ العاـ ، والتطرؽ أحيانًا الى جامعة قطر ، وكذلؾ التدريب الميني ، لعالقتو في الوقت 
 .الحاضر بمؤسسات التعميـ ، أكثر مف عالقتو بمواقع العمؿ واحتياجاتيا الدائمة لمتدريب 

 
-ىى1ى-
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ىمدارىالتطلومىومراحلظى
ـ بمغ عدد الطالب النظامييف ، مف المرحمة 9111/9111في العاـ الدراسي  

ألفًا مف (  94) منيـ . ألؼ طالب متفرغ (  11) االبتدائية حتى مستوى الدراسات العميا 
ألفًا ، (  47) يضـ التعميـ الحكومي حوالي . ألفًا مف أبناء المقيميف (  94) المواطنيف و 

. ألؼ مف أبناء المقيميف العرب (  12) ألؼ مف القطرييف وحوالي (  99) مف بينيـ حوالي 
ألفًا (  91) آالؼ مف القطػػرييف و(  1) الفًا منيـ حوالي (  11) كما يضـ التعميـ األىمػػػػي 

ويالحظ أف عدد الذكور واالناث يتقارب في المراحؿ . مف أبناء المقيمف العرب واألجانب 
األبتدائية ثـ يبدأ تفوؽ عدد األناث عمى عدد الذكور في المراحؿ الالحقة ، خاصة المرحمة 
الجامعية وذلؾ بسبب فرص العمؿ المتاحة لممتسربيف مف الذكور ، مقارنة باإلناث الالتي ال 

الممحؽ ) تتاح ليف فرص عمؿ مناسبة اجتماعيًا ، إال اذا كَف مف الخريجات الجامعيات 
تشير إحصاءات التعميـ الى ارتفاع عدد  9111/9119وفي العاـ الدراسػػػػي  ( .اإلحصائي 

ألؼ طالب وطالبػػػػػػػة ، (  971) الطالب المتفرغيف لمدراسػػػػػػػػػػة في جميع المراحؿ الى حوالي 
 ( . 44:  9119وزارة التربية . ) ألؼ مف المواطنيف (  41) منيـ حوالي 

عندما تـ تشييد أوؿ مبنى  9147وقد بدأ التعميـ الحديث في قطر مسيرتو منذ عاـ  
وتال ذلؾ اىتماـ بالتعميـ وصؿ الى مستوى إنشاء وزارة . حكومي خاص لمدرسة نظامية 

، ( 9144/41)ىػ44/9141لممعارؼ واتخاذ قرار بتعميـ التعميـ ابتداًء مف العاـ الدراسي 
إضافة الى الؼ طالب كانوا يدرسوف  طالبة ، 47حيث تـ افتتاح أوؿ مدرسػػػػة لمبنات ضمت 

شيد التعميـ تطورًا ممحوظًا واىتمامًا مف قبؿ  9141ومنذ عاـ . في المدارس الحكومية 
قبااًل شػػػديدًا مف جانب األىالي مشجعيف في ذلؾ بالحوافز التي وفرتيا الحكومة . الحكومة  وا 

(.  971و  19:  9111وزارة التربية ) لمطالب ، إضافة الى إنشػاء المدارس في القرى 
مرحمة تأسيس التعميـ  :أوالىا ويمكننا تمييز ثالث مراحؿ وحقب مر بيا التعميـ في قطر 

 .مرحمة تخفيض االنفاؽ :  وثالثتيا .حقبة اليسر :  وثانيتيا

ى:مرحلظىتأدوسىالتطلومىىىىى1ى-ى1
وقد .  9149الى بداية عيد االستقالؿ في عاـ  9141تمتد ىذه المرحمة مف عاـ  

شيدت ىذه المرحمة تفتح أىؿ قطر عمى العمـ الحديث وسعييـ الدؤوب لتحصيمو بشغؼ 
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وجيد ذاتي مف قبؿ المتعمميف ، الذيف كاف بعضيـ يحاوؿ المحاؽ بمسيرة التعميـ بالرغـ مف 
كبر سػػػػػػػػنو وانشغالو بكسب رزقو ، في الظروؼ المعيشية التي كانت سػػػػػػػػائدة في ذلؾ الوقت 

لذلؾ كاف التعميـ الميمي ال يقػػػػػػػػؿ أىمية عف التعميـ النياري ، وكاف القسـ الداخمي يضـ . 
مصدر  -في الغالب  -وكاف الطالب . أبناء القرى مف طالب المرحمتيف األعدادية والثانوية 

األصرار عمى تحصيؿ العمـ وليس الولداف ، وكاف الدافع ىو التعمـ الى جانب تحسيف 
ولذلؾ كاف مستوى المتعمـ بالرغـ مف قمة االمكانيات يتسـ بالتحصيؿ . ى المعيشة مستو 

المعرفي كما يتسـ بنضج شخصية المتعمـ ومساىمتو في الحياة الثقافية واألجتماعية بشكؿ 
 . نفتقده اليـو 

فارتفع عدد . كما شيدت ىذه المرحمة التأسيسػية تطورًا كميًا في مؤشػػػػرات التعميـ  
ىػ 9144/9141طالب في العاـ الدراسي  9777طالبة و  47طالب المدارس مف 

( . 9147/49)ىػ 9117/9119طالب عاـ 97479طالبة و 4214الى ( 9144/9141)
مدرسًا ومدرسة واحدة ىي المربية  94وفي نفس الفترة ارتفع عدد أفراد الييئة التدرسية مف 

 91وزاد عدد المدارس مف . درسة م 994مدرسًا و  111الفاضمة آمنة محمود ، الى 
مميوف  1.9وكذلؾ شػػػػػػػيدت ميزانية التعميـ تصاعدًا ممحوظًا مف . مدرسػػػة  24مدرسة الى 

) ىػ  9119مميوف لاير في عاـ  49الى ( ـ 9144) ىػ  9144لاير في السػػػػػػػنة المالية 
 ( . 912 - 971:  9111وزارة التربية ( ) ـ 9149

 ويالحظ أف ىذه المرحمة التأسيسية عبرت عف طموح ، وشيدت عماًل جادًا َينُظر الى 
التعميـ باعتباره قيمة وىدفًا وطنيًا البد مف تحقيقو مف خالؿ نظاـ لمتعميـ العاـ متاح لمجميع ، 

ولذلؾ حقؽ التعميـ العاـ خالؿ تمؾ المرحمة . دوف تمييز أو ثنائية تعميـ الخاصة والعامة 
ر فترة قصيرة إنجازات وضعت نظاـ التعميـ في قطر في مصاؼ نظـ التعميـ التأسيسية ، وعب

بمساعدة  -بؿ اف قطر . في البالد العربية التي سبقت قطر في األخذ بنظـ التعميـ الحديثة 
عائدات النفط ، وبفضؿ النظرة الى التعميـ باعتباره قيمة واتخاذه ىدفًا وطنيًا لدى مف تولوا 

قد استفادت مف األنجازات التي حققيا نظاـ التعميـ الحديث في البالد العربية  -قيادة التعميـ 
دارييف متميزيف ، عمموا بجد عمى  ، وأخذت بمنيج الوحدة الثقافية واستقدمت مربيف عرب وا 
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تحقيؽ نقالت كمية وتحوالت نوعية في مدخالت نظاـ التعميـ في قطر ، وضعتو في مصاؼ 
 .بية خالؿ فترة قصيرة نظـ التعميـ في البالد العر 

وُيذكر ليذه المرحمة إنجازات ىامة ، منيا عمى وجو الخصوص ، تنفيذ سياسة تعميـ  
وكذلؾ فتح المدارس . التعميـ واالستفادة مف نظاـ حوافز جذب الطالب مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ 

في جميع أنحاء قطر وتوفير مواصالت حكومية لنقؿ الطالب مف القرى الصغيرة ومنازؿ 
وقد بمغ إقباؿ األىالي عمى التعميـ درجة فتح صفوؼ في بعض . البدو الى أقرب مدرسة 

مدارس القرى ، مختمطة مف طالب وطالبات المرحمة األبتدائية ، إذ كاف عدد الطالب أو 
وقد شيدت ىذه المرحمة أيضًا تنويع . الطالبات ال يبرر فتح صؼ خاص غير مختمط 

رسػػػاؿ البعثات وينسب الى ىذه . الى الجامعات العربية واألجنبية في الخارج  التعميـ ، وا 
المرحمة التأسيسية فضؿ التوسع في التعميـ الميمي وتشجيع منتسبيو ، وقد كاف مف نتائج ذلؾ 

 .اف كاف منتسبو التعميـ الميمي مف بيف أوائؿ الخريجيف القطرييف 
ى2-ى1 ى . 9127الى عاـ 9149/41وتمتد ىذه الحقبة مف العاـ الدراسي .  حقبظىالودرى

وىى حقبة شيدت مستجدات ، مف أىميا تدفؽ الثروة النفطية بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ ولـ 
ولذلؾ فإنيا حقبة يسر لـ يكف الماؿ عائقًا ، وانما كانت كثرة الماؿ . يكف في الحسباف 

ذه ومف ىنا انطبعت ى. معوقًا لمتفكير البعيد ومعطاًل لمتصرؼ األقتصادي الرشيد 
. المرحمة بالكـ عمى حسػػػػػاب النوع ، ولـ تساىـ في تطوير التعميـ مف الناحية النوعية 

وقد يكوف في بعض قرارات ىذه . وانما عاشت عمى تنظيـ وانجازات المرحمة السابقة ليا
المرحمة ، ومنيا التراجع عف تنويع التعميـ واطالؽ العناف لمتعميـ الجامعي بصرؼ النظر 

وكذلؾ ادت حركة تأليؼ الكتب محميًا ، بعد . عف التخصص تراجعًا عف المسار السميـ 
أف تخمت الوزارة عف تطبيؽ منيج الوحدة الثقافية ، الى ثغرات في المنيج الدراسي 

تعزيز " وتصؼ وزارة التربية والتعميـ نفسيا ، ىذه المرحػػػػػػػػمة بمرحمة . اضعؼ مضمونو 
 ( . 19: 9111وزارة التربية " ) ع مراعاة الكفاية النوعية الكفاية الكمية بشكؿ أساسي م

ومف ىنا فإف المؤشرات الكمية التي سمحت بيا ظروؼ تدقؽ الثروة النفطية ىي أىـ  
( 19)فارتفع إجمالي عدد الطالب مف . ما يذكر ليذه الحقبة التي أمتدت عقدًا مف الزماف 

وكذلؾ ارتفع عدد .  9127/29الؼ عاـ ( 97)الى  9149/9141ألفًا في العاـ الدراسي 
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أعضاء الييئة التدريسية الى ثالثة أمثاؿ ماكاف عميو في بداية الفترة وتضاعؼ عدد 
أما ميزانية وزارة التربية والتعميـ فقد تضخمت مثؿ سائر أوجو االنفاؽ العاـ خالؿ . المدارس 

مميوف لاير  49وعشريف ضعفًا مف  حقبة اليسر ، فارتفعت ميزانية وزارة التربية والتعميـ واحداً 
وبذلؾ ارتفعت تكمفة (.  9129) 9979مميوف لاير عاـ  9791الى ( 9149) 9119عاـ 

لاير  11149الى  9149لاير عاـ  1919تدريس الطالب الى أكثر مف عشرة اضعاؼ مف 
 ( .912-977:  9111وزارة التربية ) 9129عاـ 

ولعؿ التضخـ الكمي الذي شيدتو مؤشرات التعميـ ، خالؿ حقبة اليسػػػػػػػػػر تمؾ ، يمثؿ  
اليـو عقبة أماـ إصالح التعميـ ، أو حتى المحافظة عمى المستوى الكمي الذي وصؿ اليو ، 

ولذلؾ برز التعميـ الخاص باعتباره حاًل . دع عنؾ التفكير العممي في التحوؿ النوعي 
حية أخرى أصبح التعميـ الخاص ومف نا. لتخفيؼ الضغط عف التعميـ الحكومي مف ناحية 

األجنبي ينظر اليو مف قبؿ المقتدريف ماليًا عمى انو الحؿ لتعميـ أبنائيـ  وبذلؾ فقد التعميـ 
العاـ األىتماـ والضغط الالـز ألصالحو بعد أف تييأ لمف في مقدروىـ الضغط مف أجؿ 
إصالح التعميـ العاـ ، أف الحؿ ىو التعميـ الخاص ، أما التعميـ العاـ فميس ىناؾ امؿ لدى 

 .البعض في رفع مستواه المستمر في االنحدار 
وجدير بالمالحظة أف فترة اليسر لـ تجذب المواطنيف الذكور الى العمؿ في قطاع  

التعميـ بؿ أدت الى تسرب بعضيـ ، ولذلؾ ارتفع عدد المواطنيف العامميف في المدارس 
ىذا مقارنة . فقط في نيايتيا  119المرحمة الى  االؼ في بداية 174واالدارات واألقساـ مف 

بسبب عدـ وجود وظائؼ لممواطنات  114الى   21بارتفاع عدد االناث مف المواطنات مف 
ىذا بينما جذبت بقية القطاعات الحكومية بامتيازاتيا الكوادر القطرية مف . خارج الوزارة 

كما يالحظ أيضًا خالؿ ىذه الحقبة التراجع عف تنوع . الذكور بعيدًا عف قطاع التعميـ 
التعميـ حيث أغمقت دار المعمميف وانخفض عدد خريجي مدرستي التجارة والصناعة بينما 

في % 41مف إجمالي خريجي الشيادة الثانوية  مقارنة بنسبة % 41استقطب القسـ األدبي 
 ( .917-977: 9111وزارة التربية ) بداية ىذه الحقبة 

المرحمة تتمثؿ في تأسيس التعميـ العالي بإنشاء كمية التربية  ولعؿ أىـ إضافات ىذه 
الى جامعة قطر ، وكذلؾ كاف التوسع في  9144ثـ تحويميا في عاـ  41/9149عاـ 
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البعثات الخارجية بالرغـ مف إنشاء الجامعة سمة مف سمات ىذه المرحمة حيث ارتفع عدد 
وكذلؾ ارتفع عدد طالب .  9129عاـ  921الى  9149عاـ  19خريجي البعثات مف 

ىػ 9117/19طالب وطالبة عاـ  117الدراسات الجامعية والعميا داخؿ قطر أو خارجيا مف 
وزارة التربية ( )ـ9127/9129)ىػ 9977/9979في عاـ  1141الى (  9149/49)

 ( . 991و  999:  9111
ىمرحلظىتخفوضىاالنفاقىىىى3ى-ى1
حتى وقتنا الحاضر ، ولعؿ أىـ سماتيا تمتد ىذه المرحمة منذ مطمع الثمانينيات  

يتمثؿ في ، انعكاس الضغوط التي واجييا االنفاؽ العاـ عمى التعميـ بشكؿ سمبي ، منذ اف 
فقد انشغمت ادارة التعميـ باعادة النظر في . تراجعت عائدات النفط في مطمع الثمانينيات 

المسار الذي سمكتو منذ مطمع السبعينيات ، وأخذت تبحث عف السبؿ المتاحة لتخفيض 
االنفاؽ ، في ضوء المحددات السياسية واألجتماعية ، التي لـ يكف مف صالحيات ادارة 

ومف ذلؾ سياسة التوظيؼ االجتماعي لمخريجات القطريات بصرؼ . التعميـ النظر فييا 
. النظر عف الحاجة لعمميف أو لنوعية تخصصيف وكذلؾ التعميـ الخاص وتأجير المباني 

وقفت إدارة التعميـ مكتوفة األيدي أماـ الضغط عمى ميزانيات التعميـ مف ناحية ، ومف ولذلؾ 
ناحية أخرى استمرار تحميؿ ميزانيات التعميـ بأعباء مالية وبشرية ليست ليا عالقة 

لذلؾ تضاعفت الضغوط عمى مشروعات التطوير النوعي ، وتعاظـ العبئ . باحتياجاتو 
 .عمى المستوى الكمي ، فتراجع األثناف عما كانا عميو منذ عقد مضى 

وتبيف إحصاءات التعميـ حجـ تخفيض االنفاؽ عمى التعميـ بالرغـ مف تزايد مسئولياتو  
فقد تراجعت ميزانية وزارة . كما تشير الى انعكاس ذلؾ التخفيض عمى مؤشرات التعميـ . 

( 9121/9129)ىػ 9971/9979مميوف لاير في العاـ الدراسي  9724التربية والتعميـ مف 
ىذا بالرغـ مف ارتفاع عدد طالب المدارس .  9111/9111مميوف لاير عاـ  144الى 

 11، الى ( 9121/9129)ىػ 9971/9979ألؼ في العاـ الدراسي  94الحكومية ، مف 
وكذلؾ انخفضت ( .  912و  971:  9111وزارة التربية ) 9111/9111ألؼ في عاـ 

مميوف لاير عاـ  174، الى  9121/9121مميوف لاير عاـ  191ميزانية جامعة قطر مف 
عاـ  9714ىذا أيضًا بالرغـ مف ارتفاع عدد طالب الجامعة مف .  9111/9111
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وجدير ( .  17:  9117جامعة قطر )  9117/9119عاـ  1911الى  9121/9129
رئيسػػية بالذكر اف تخفيض اإلنفاؽ عمى التعميـ ، انصب في معظمة عمى باب اإلنشاءات ال
وبذلؾ . ، وباب الصيانة واالنشاءات الثانوية ، وباب الخدمات والتجييزات المدرسية 

مف ميزانية وزارة التربية والتعميـ في % 91انخفض المخصص ليذه األبواب الثالثة مف 
ىذا .  9111/9111فقط عاـ % 14الى ( 9121/9129)ىػ 9971/9979العاـ الدراسي 

ويشير . في نفس الفترة % 44الى % 49بينما ارتفع المخصص لباب الرواتب واألجور مف 
ىذا التوزيع لميزانية الوزارة ، الى أّي مدى كـ ىى مقيدة أيادي ادارة التعميـ وكـ تبدو حركتيا 
محدودة ، مف حيث معالجة انعكاسات تخفيض االنفاؽ عمى المستوى الكمي والنوعي لمتعميـ 

. 
تحديد قبوؿ :  أوليما: عمى التعميـ في أكثر مف اتجاه وقد انعكست األزمة المالية  

ولذلؾ . غير القطرييف واقتصاره عمى أبناء موظفي الحكومة والمتفوقيف مف أبناء المقيميف 
انتشرت المدارس الخاصة واصبح التعميـ الخاص يستوعب اكثر مف ربع الطالب في الوقت 

ونالحظ ىذه السياسة أيضًا في جامعة قطر والكمية التكنولوجية التي يقتصر . الحاضر 
األستغناء بشكؿ غير منظـ عف عدد كبير مف :  وثانييا. القبوؿ فييا عمى القطرييف 

المدرسيف ذوي الخبرات الطويمة والفنييف المؤىميف واستبداليـ بوافديف جدد يقبموف برواتب 
ليذه السياسة تأثير وقد كاف . منخفضة أو احالؿ الخريجيف والخريجات مف القطرييف محميـ 

األمر الذي ادى الى انخفاض مستوى الطالب وتبادؿ المـو . سمبي عمى مخرجات التعميـ 
كؿ منيـ يمقي مسئولية تردي مستوى الطالب . بيف وزارة التربية والتعميـ وبيف جامعة قطر 

فالوزارة ترجعو الى انخفاض كفاءة خريجي جامعة قطر التي يفرض عمييا . عمى اآلخر 
توظيفيـ في مينة التدريس ، والجامعة بدورىا تعزو انخفاض مستوى خريجييا الى ضعؼ 
تأىيميـ أصاًل في التعميـ العاـ ، وبالتالي فإف الجامعة غير مسئولة عف مستوى خريجييا 

وقد كاف ىذا الجدؿ الذي يسمـ بتردي نوعية . ألف مخرجاتيا تعتمد عمى نوعية المدخالت 
خريج التعميـ العاـ  ، محؿ اتفاؽ بيف الجامعة ووزارة التربية ، ولكف  خريج الجامعة وكذلؾ

وىذا ما تـ الجدؿ العنيؼ حولو في . الخالؼ كاف يتركز فقط فيمف ىو المسئوؿ عف ذلؾ 
ندوة عقدتيا كمية التربية في الجامعة وتحدث فييا رئيس التوجيو التربوي ونائبة رئيس التوجيو 
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عمي المناعي وشيخو المحمود في سػػمنار كمية : ندوه . ) التربوي ممثميف لوزارة التربية 
التفكير في إعادة النظر في أىداؼ التعميـ ومعالجة :  ثالثيا( . 9119التربية ربيع 

االنخفاض الممحوظ في نوعيتو والتصدي لمضغوط التي تؤدي الى تراجع الجوانب الكمية فيو 
امعة قطر قد بدأتا تدركاف المشكالت المستقبمية التي ويالحظ اف وزارة التربية والتعميـ وج. 

سوؼ يؤدي الييا تخفيض اإلنفاؽ ، دوف إعطائيما حرية النظر ، وتمكينيما مف مقومات 
. التفكير والتدبير ، مف أجؿ المحافظة عمى المستوى الكمي والبدء بمعالجة قضية النوعية 

وقد بذلت وزارة التربية محاوالت جزئية لرفع الكفاية النوعية لممدرسة القطرية وادارة التعميـ 
وضع أسس ومعايير ومقننات : العاـ ، فقامت الوزارة بعدد مف االجراءات مف أىميا 

واتجيت الوزارة الى االىتماـ بتطوير المناىج والكتب . الختيار القيادات التربوية والفنية 
عميـ الجامعي ، وساىمت في الجيود المدرسية ، والى توثيؽ الروابط بيف التعميـ العاـ والت

وكذلؾ عممت الوزارة عمى ادخاؿ التمفزيوف التربوي والحاسب . األقميمية لتطوير المناىج 
اآللي ، اضافة الى تطوير استخدامات المبنى المدرسي الذي تعرض الى ضغط كبير بسبب 

وقد اصدرت الوزارة . التوقؼ عف بناء المدارس بالقدر الذي يواكب تزايد اعداد الطالب 
خالؿ ىذه الفترة وثيقة السياسات التربوية لممراحؿ الثالث ، كما بدأت محاوالت التخطيط 

وقامت الجامعة كذلؾ بجيود مماثمة منيا محاولة تطوير . لتطوير المكتبات المدرسية 
تمت كما أى. واعادة تنظيـ األرشاد وتسجيؿ الطالب . األقساـ وتأكيد مسئولياتيا األكاديمية 

الجامعة بطرؽ اختيار ىيئة التدريس ، ورفع معدالت قبوؿ الطالب مف اجؿ المحافظة عمى 
 .طاقة استيعاب المباني الجامعية 

ومما يؤسؼ لو حقًا أف ىذه االصالحات الجزئية في الوزارة والجامعة كانت تعبيرًا  
عف حسف النية والطموح في اصالح التعميـ ، اكثر مف كونيا اجراءات جذرية يمكنيا أف 
تحافظ عمى المستوى الذي وصؿ اليو التعميـ في حقبة اليسر ، عندما كانت المشكالت 

أما القوؿ بأف تمؾ االجراءات قادرة عمى مواجية متطمبات المحافظة . يحميا الماؿ الوفير 
تسمح  عمى المستوى الكمي لمتعميـ واالرتقاء بنوعية التعميـ فإنو قوؿ ال يشير اليو الواقع وال

وقد عبرت الجامعة عف بعض تمؾ القيود . بو حدود الصالحيات الممنوحة لمقيادات التربوية 
عدـ : ومما ذكرتو الجامعة . متخذة منيا عذرًا ترد بو عمى النقد الموجو لمؤسسات التعميـ 
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وخمؿ سوؽ العمؿ اذ ال يفتح فرص عمؿ . توفر قدر كاؼ مف االستقاللية المالية واإلدارية 
وكذلؾ خصائص مخرجات التعميـ الثانوي الذي يزيد فيو عدد . كافية لخريجات الجامعة 

الخريجات عمى عدد الخريجيف ويفوؽ فيو عدد خريجي القسػػػػـ األدبي  ، عدد خريجي القسـ 
وأشارت الجامعة ايضا الى االرتفاع المستمر واليائؿ في تكاليؼ التعميـ العالي في . العممي 

وأخيرًا انحت الجامعة بالالئمة عمى عدـ وجود سػػػػياسة . زانية بؿ تراجعيا ضوء جمود المي
كما عتبت الجامعة عمى مواقع األنتاج . واضحة لمتوظيؼ ، وتدني رواتب العمالة الفنية 

جامعة . ) ومؤسسات التعميـ ، لعدـ قياميا بتقويـ اداء العامميف فييا مف خريجي الجامعة 
 ( . 14 - 19:  9119قطر 

- 4  -
ىالتطلومىالطامىفيىالوقتىالحاضرىى

يمكننا اف نتعرؼ عمى الواقع الراىف لمتعميـ الحكومي مف استعراض بعض إحصاءاتو  
ومف ناحية اخرى مف خالؿ النظر الى نتائج التقييـ التي اجريت لو . ذات العالقة مف ناحية 

 .مؤخرًا بيدؼ التعرؼ عمى أوجو األصالح التي يتطمبيا 
ىإحصاءاتىىالتعلومىىى1ى-ى2
تفيد إحصاءات التعميـ بأف عدد القطرييف المتفرغيف لمدراسػػػة مف المرحمة األبتدائية ،  

في العاـ الدراسي  91114حتى مستوى الدراسات العميا في البعثات الخارجية ، بمغ 
ولذلؾ فإف التعميـ الحكومي . منيـ % 19.1، يستقطب التعميـ الحكومي  9111/9111

مازاؿ ىو المصدر الرئيسي لتعميـ القطرييف وفيما عدا مرحمة الحضانة ، التي ال يتكفؿ 
وفي العاـ . التعميـ الحكومي بيا ، فإف التعميـ األىمي ال يستقطب القطرييف بشكؿ عاـ 

كاف عدد الطالب القطرييف المسجميف في التعميـ األىمي مف بداية  9111/9111الدراسي 
طالبة  9194طالبًا و  9419، منيـ  1499ى نياية المرحمة الثانوية المرحمة األبتدائية حت

والباقوف في المدارس ( طالبة  971طالب و  919)في المدارس األجنبية  147يدرس منيـ 
ويحسف بنا قبؿ أف نسترسؿ في عرض احصاءات ( .  149:  9111وزارة التربية ) العربية 

التعميـ أف نشير بايجاز الى الدور الذي تقـو بو مؤسسات التعميـ في التدريب والتأىيؿ 
 .الميني 
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فمؤسسػػات التعميـ تقـو أيضًا بأغمب نشاطات التأىيؿ الميني والتدريب أثناء الخدمة  
ُُ بالمالحظة أف التدريب أثناء الخدمة محدود جدًا في قطر وكذلؾ التدريب والتأىيؿ .  وجديُر

ت التعميـ باعتباره تدريبًا تحويميا ألعادة تأىيؿ ومعظـ المتاح منو تقـو بو مؤسسا. الميني 
وتقـو إدارة . مخرجات التعميـ الجامعي أو إعداد المتسربيف مف المدارس لسوؽ العمؿ 

التدريب والتطوير الميني في وزارة التربية والتعميـ ومركز التدريب الميني التابع ليا بمعظـ 
فقد تدرب في المركز ( . الممحؽ :  9111ادارة التدريب والتطوير الميني ) جيود التدريب 

تدربوا عمى % 91.9منيـ  9111طالب منذ انشاءه في مطمع السبعينيات حتى عاـ  1997
دورات خاصة في % 99.4األعماؿ الكتابية مف أجؿ توظيفيـ في االدارات الحكومية ، و

يرباء والميكانيؾ تـ تدريبيـ في مجاؿ الك% 91الغالب لمجيش والشرطة ، والمتبقوف حوالي 
والمحاـ والراديو والتمفزيوف والمساحة والبناء وما يماثميا مف الِحرؼ التي تمكف المتدرب مف 

والى جانب ىذا المركز ىناؾ أيضًا مركز . الحصوؿ عمى وظيفة في اإلدارات الحكومية 
وكذلؾ مدرسة .  9119/9111في عاـ  19التدريب الصحي الذي بمغ عدد خريجيو 

الجياز المركزي لإلحصاء ) 9119/9111عاـ  11التمريض التي بمغ عدد خريجييا 
ويضاؼ الى ىذه المراكز مركز التدريب في المؤسسة العامة القطرية ( . 942:  9119

لمبتروؿ الذي اشتير بكثرة عدد الطالب الداخميف في دوراتو وندرة عدد مف يكمموف تدريبيـ ، 
يسيا بالمغة االنجميزية ، األمر الذي أدى دائمًا الى وذلؾ لصعوبة برامج التدريب ، وتدر 

 .تسرب أغمب المتدربيف قبؿ اتماـ التدريب 
ومف ناحية أخرى فإف التدريب المسػػػتمر أثناء الخدمة ال يمقى اىتمامًا كافيًا في قطر  
وفيما عدا العمميات البرية والبحرية في المؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ والجيش والشرطة . 

والنزر اليسير المتاح منو تقـو بو . فإف التدريب اثناء الخدمة يكاد أف يكوف مفقودًا 
وجدير بالمالحظة اف التقارير السنوية ذات العالقة ، مثؿ تقرير . مؤسسات التعميـ ايضًا 

ديواف الخدمة المدنية ووزارة العمؿ والمجموعة االحصائية السنوية ال تجد ما تذكره حوؿ 
وتبقى مؤسسات التعميـ وحدىا التي لدييا شيئ يستحؽ الذكر عف . ب أثناء الخدمة التدري

فيذكر التقرير السنوي لوزارة التربية والتعميـ لعاـ . محاوالت التدريب اثناء الخدمة 
، اف عدد منتسبي الدورات التدريبية في الخارج مف موظفي جياز الخدمة  9111/9111
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كما يشير التقرير الى عدد الدورات التدريبية . مف االناث  1مف الذكور و 941المدنية بمغ 
ضافة . التي عقدتيا الوزارة لموظفييا في مجاؿ تطبيؽ الحاسػػػػب اآللي والتأىيؿ التربوي  وا 

الى ذلؾ قاـ معيد المغات التابع لوزارة التربية والتعميـ منذ انشائو بتدريب عدد مف موظفي 
 - 9141/9141خالؿ الفترة مف  411القطرييف منيـ  الحكومة ، بمغ عدد الخريجيف

ويشير التقرير المقدـ مف جامعة قطر لممجمس األعمى لمتخطيط الى جيود .  9119/9111
دورة في الفترة مف ( 11)الجامعة في خدمة المجتمع ، ويذكر قياـ كمية اليندسة بتقديـ 

جامعة قطر . )دورة في الفترة نفسيا ( 99)وقياـ كمية العمـو بتقديـ  9121-9111
9119:42-27. ) 

************ 

ذا ُعدنا الى احصاءات التعميـ نفسو فإننا نجد عمى مقاعد الدراسة في العاـ الدراسي   وا 
منيـ  -كما سبقت األشارة  -الؼ طالب وطالبة مف المواطنيف  94حوالي  9111/9111
وفي التعميـ . منيـ مع عدد االناث  ألفًا في التعميـ العاـ يتسػػػاوي عدد الذكور 97حوالي 

 .آالؼ ، ثمثاىـ مف األناث والثمث فقط مف الذكور  4العالي يقدر عدد المواطنيف بحوالي 
واذا عممنا أف ىؤالء الدارسيف سوؼ يتدفقوف الى سوؽ العمؿ بمعدالت متزايدة خالؿ  

السنوات القادمة ، فإف مشكمة تييئتيـ لفرص العمؿ المتاحة خارج القطاعات الحكومية ىى 
وتييئة الدارسيف ألعماؿ خارج القطاع الحكومي ، ووفؽ . مف المياـ الرئيسية لنظاـ التعميـ 

معايير العمؿ المنتج ، ىى اليـو ضرورة بعد أف ضاقت القطاعات الحكومية بالمواطنيف ، 
كميـ الذيف تكدسوا في القطاعات الحكومية بصرؼ النظر عف الحاجة الى عمميـ وأدى ترا

الى تفاقـ ظاىرة التضخـ الوظيفي وتفشي البطالة المقنعة ، نتيجة سياسات التوظيؼ 
ديواف الخدمة المدنية )األجتماعي التي انتيجتيا الحكومة منذ مطمع السبعينيات 

واليـو نجد بوادر بطالة سافرة ونجد أف الدولة سوؼ تتخمى عاجاًل أو ( . 9199:11-14
آجاًل عف سياسة التوظيؼ الحكومي ، حيث بمغ مخصص األجور في ميزانية الدولة ما 
يقارب عائدات الحكومة مف النفط ، ولف تستطيع ميزانية الدولة خالؿ العقديف القادميف ، اف 
توفر وظائؼ سػػػػػػػػػيمة لقوة عمؿ تفوؽ قوة العمؿ المواطنة الحالية بضعفيف ، إذا أخذنا في 
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فالميزانية العامة اآلف تنوء بثالثيف . وا المدارس حتى اآلف االعتبار األطفاؿ الذيف لـ يدخمػػ
 . 1797ألؼ وظيفة يشغميا المواطنوف فما بالؾ بتسعيف الؼ وظيفة في حوالي عاـ 

ولعؿ نظرة عمى تخصصات خريجي التعميـ العاـ والتعميـ الجامعي ومواقع العمؿ  
التي انتيى الييا خريجو جامعة قطر ، تشير الى اتجاىات الطالب ، نتيجة لسياسة 
التوظيؼ الحكومي فضاًل عف سياسات القبوؿ في مختمؼ تفرعات التعميـ ومستوياتو ، كما 
تنذر باحتماالت البطالة السافرة ، عند ما يتعذر عمى الحكومة األستمرار في سياسة 
التوظيؼ االجتماعي لممواطنيف بصرؼ النظر عف حاجة العمؿ الييـ أو أنواع تخصصاتيـ 

 .ويمكننا قي ىذا الصدد أف نشير الى االحصاءات التالية عمى وجو الخصوص . 
ى

ى

ى.تركوبىخروجيىالثانووظىالطامظى:ىأواًلى

ى(ى1)ىالجدولى

ىتركوبىطالبىالصفىالثالثىالثانويى

ىم1993/1994ى-قطروونىفقطى
ىىالتعلومىالتخصصيىالتعلومىالعام

المطكدىىالصناعظىالتجارةىالمجموعىعلميىادبيى
ىالدوني

المجموعىىالمجموع
ىالطام

 119 921 99 912 94 274 197 914ىبنون
 9919- - - -  9911 149 412ىبنات
 4352 3:8 33 :34 69 66;3 933 3455ىالمجموع

 ( . 929 -949:  9199وزارة التربية والتعميـ : ) المصدر 
ى.تركوبىخروجيىجامطظىقطرى:ىثانوًاى

 .امعة قطر مف الطالب القطرييف ويبيف الجدوؿ التالي تركيب خريجي ج 
ى(ى2)ىجدولىرقمى
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ىتركوبىخروجيىجامطظىقطرىمنىالطالبىالقطروون
ى1991/1992ى-ى1994/1995الفترةىمنىىى

ىالندبةىالمجموعىبناتىبنونىالكلوة

 %92.4 1419 1111 111 كمية التربية

 %19.1 9124 291 412 كمية االنسانيات

 %91.1 444 174 947 كمية الشريعة

 %2.2 479 112 991 كمية العموم

 %9.1 997 997--  كمية اليندسة

 %1.1 929 914 41 كمية االدارة واالقتصاد

 %322 7;78 6545 3594 المجموع

 ( . 11:  9119جامعة قطر : المصدر 
ى.نمطىتوزوعىخروجيىجامعةىقطرىرلىىقطاراتىالعملىالرئودوةى:ىثالثًاىى

المدنية نمط توزيع المواطنيف المتخرجيف مف كما تبيف احصاءات ديواف الخدمة  
 . جامعة قطر عمى جيات العمؿ الرئيسية في القطاع العاـ والخاص 

ى(ى3)ىالجدولى
ى31/3/1993نمطىىتوزوعىالعاملونىالقطروونىمنىخروجيىجامعةىقطرىفيى

ىىالمجموعىالطامىتخصصاتىادبوظىتخصصاتىعلموظىجكظىالطمل
ىالندبةىالمجموعىاناثىذكورىالمجموعىاناثىذكورىالمجموعىاناثىذكورى

 %27 1114 1111 111 1941 1241 171 911 911 11ىوزارةىالتربوة

 %1.1 121 119 44 111 914 99 41 11 99ىجامعةىقطر

 %1.4 992 11 971 144 11 111 11 97 21ىبقوةىاألجهزةىالحكوموة

 %1.2 944 47 974 42 11 14 994 94 47ىالمؤدداتىالعامة

 %7.9 17 17 17 17 94 4- - - ىتىالمداهمةالذركا

 %977 9114 1111 112 1292 1914 194 441 441 177ىالمجموع

 ( . 942 - 944:  9111ديواف الخدمة المدنية : ) المصدر 
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بأف التعميـ العاـ بفرعية األدبي والعممي التقميدييف ( 9)ويتضح مف الجدوؿ رقـ  
مف طالب الصؼ الثالث الثانوي في جميع المدارس الحكومية ، بينما % 19يستقطباف 

كما يالحظ اف األناث محرومات مف وجود أي . فقط % 1يستوعب التعميـ التخصصي 
تعميـ تخصيصي عمى مستوى المرحمة الثانوية ، ولذلؾ فإف التعميـ المتاح ليف يقود 

و في الكمية وأصبحت المواتي ال تحصمف عمى مكاف في الجامعة ا. بالضرورة الى الجامعة 
التكنولوجية ، بحكـ انخفاض معدالتيـ الدراسية ، متعذرًا عمييف الحصوؿ عمى وظيفة 

لذلؾ أصبح طابور انتظار العمؿ بالنسبة لغير الجامعيات باألالؼ وفرص العمؿ . مناسبة 
بأف منتسبي القسـ ( 9)كما يتضح مف الجدوؿ رقـ . . الحكومي تكاد أف تكوف معدومة 

العممي حوالي ثمث مجموع الطالب والطالبات المسجميف في الصؼ الثالث ثانوي مف التعميـ 
ويقدر فريؽ خبراء اليونسكو . العاـ ، بينما يبمغ المسجميف في القسـ األدبي حوالي الثمثيف 

 21/9117اعداد الخريجيف مف الثانوية العامة حسب نسب النجاح الحالي في الفترة مف 
% 49آالؼ مف البنيف ،  4آالؼ مف البنات و 2لؼ منيف أ 94بحوالي  11/1777الى 

. فقط % 11منيـ سوؼ يكونوف مف خريجي القسـ األدبي بينما يكوف خريجو القسـ العممي 
 ( . 911:  9117اليونسكو ) 
مف خريجي الجامعة ىـ مف خريجي % 21أف أكثر مف (  1) ويتضح مف الجدوؿ  

مف اجمالي  % 9.1كميات التربية واالنسانيات والشريعة ، وأف نسبة خريجي كمية اليندسة 
، وال تتعدى نسبة جميع خريجي أقساـ كمية % 1.1خريجي الجامعة ، وخريجي كمية االدارة 

مف خريجي % 41كما يتضح اف حوالي . مف اجمالي خريجي جامعة قطر % 2.2العمـو 
الى مدى تأثير انعداـ  وىذا يشير. مف البنيف % 19الجامعة ىف مف االناث مقارنة بحوالي 

فرص العمؿ بالنسبة لغيرالحاصالت عمى الشيادة الجامعية ، كما ينذر بالصعوبات 
المستقبمية التي سوؼ تواجو فرص العمؿ المتاحة لألناث في ضوء تخصصاتيف وفي ظؿ 

وجدير بالذكر اف تركيب الخريجيف الجامعييف مف طالب . تشبع وزارة التربية والجامعة بيف 
البعثات الخارجية ليس أفضؿ كثيرًا مف تركيب خريجي جامعة قطر مف حيث التخصصات 

فمف المجمػػػػػػػوع المتراكـ لمخريجيف القطرييف مف الجامعػػػػات في الخارج في الفترة مف . 
منيـ مف خريجي %( 14) 424خريجًا نجد أف  1911البالغيف  9111-9111
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وزارة التربية . )ي التخصصات األدبية مف خريج%( 11) 9121التخصصات العممية و 
9119  :922. ) 

مؤشر يدؿ عمى تركيز العامميف مف خريجي جامعة ( 1)كما يتضح مف الجدوؿ رقـ  
ىذا بينما تستوعب بقية % . 21قطر ، في وزارة التربية وجامعة قطر ، حيث يعمؿ فييا 

أما المؤسسات العامة وىي المؤسسة العامة . فقط % 1األجيزة الحكومية المدنية والعسكرية 
ومؤسة حمد الطبية ومؤسسة النقد فمـ ( كيوتؿ)القطرية لمبتروؿ والمؤسسة العامة لممواصالت 

كما كانت نسبة . فقط % 1.29تتعّد نسبة العامميف فييا مف اجمالي خريجي جامعة قطر 
والمنظمات  العامميف مف خريجي جامعة قطر في قطاع البنوؾ والشركات الصناعية المختمفة

االقميمية والجمعيات االىمية لـ تبمغ مع األسؼ حتى نصؼ بالمائة مف اجمالي خريجي 
اما بقية القطاع الخاص والتعاوني فال توجد نسبة تذكر مف العامميف القطرييف . جامعة قطر 

مف الذيف استوعبيـ قطاع التعميـ % 11أف اكثر مف ( 1)ويتضح مف الجدوؿ رقـ . فيو 
كاف مف االناث  وكاف استيعاب أغمبيـ نتيجة لسياسة التوظيؼ ( الوزارة والجامعة)

ولذلؾ تشير احصاءات التعميـ في العاـ . األجتماعي بصرؼ النظر عف حاجة العمؿ 
مف اجمالي الييئة التدريسية واف نسبة % 24بأف االناث يشكمف حوالي  11/9119الدراسي 

مقارنة بنسبة ال تتجاوز % 11.1ت بمغت االداريات الى المدرسات في مدارس البنا
في مدارس البنيف ، األمر الذي يشير الى اتجاه خمؽ وظائؼ ادارية في مدارس % 91.1

وزارة التربية . )البنات الستيعاب األعداد المتزايدة المفروض توظيفيا عمى وزارة التربية 
9119  :41 - 44. ) 

وليس خريجي جامعة قطر  -وجدير بالمالحظة بأف الخريجيف القطرييف بشكؿ عاـ  
وتشير الى ذلؾ احصاءات ديواف الخدمة المدنية . يتركزوف في األجيزة الحكومية  -فقط 

ولجنة توزيع الخريجيف حيث نجد اف اجمالي خريجي البعثات الجامعية الى خارج قطر حتى 
%( 11.1) 111: خريجًا وخريجة كانوا موزعيف كما يمي  9779والبالغيف  19/1/9111

في المؤسسات العامة ، %( 11.1)111منيـ في الوزارات واألجيزة الحكومية المباشرة ، 
بينما لـ يتجاوز عدد العامميف مف خريجي البعثات في البنوؾ والشركات المسػػػػػػاىمة 

أما بقية وحدات القطاع % (. 1.1)او  911والمنظمات األقميمية والجمعيات األىمية 
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الخاص والتعاوني فمساىمتيا مف حيث استيعاب خريجي البعثات تكاد ال تذكر ، كما ىو 
 .الحاؿ بالنسبة لخريجي جامعة قطر بؿ بالنسبة لقوة العمؿ القطرية بشكؿ عاـ 

ىتقوومىالتعلومىى2ى-ى2
وتواجو مؤسساتو ضغوطًا مف داخميا . يتعرض التعميـ الى نقد مف جميع الجيات  

جتماعية مف ناحية ، ومف ناحية أخرى بسبب صالحياتيا ومف الخارج نتيجة مسئولياتيا اإل
كما يتعرض التعميـ الى طمب . المحدودة وامكانياتيا البشرية والتنظيمية المتواضعة 

اجتماعي عمى التعميـ السيؿ مف قبؿ الطالب الراغبيف في اكتساب الشيادات أو جوازات 
المرور إلى الوظيفة الحكومية السيمة ، وذلؾ نتيجة لسياسات التوظيؼ الحكومي وبسبب 

 .عدـ وجود وظائؼ كريمة ومجدية اقتصاديًا خارج نطاؽ القطاعات الحكومية 
وتقؼ مؤسسات التعميـ اليـو عاجزة عف مواجية أزمة التعميـ الراىنة ، غير قادرة  

لؾ ولذ. عمى تحديد الخيارات المتاحة ليا ، والدفع بالسياسات العامة التي يجب االلتزاـ بيا 
فإف مؤسسات التعميـ غير قادرة عمى القياـ بالتخطيط والتنظيـ في ضوء وجود أىداؼ كمية 

ومف ىنا يمكننا القوؿ . ونوعية محددة يمكف متابعة تنفيذىا وتقييـ أدائيا وتصحيح مسارىا 
. إف إصالح التعميـ قضية تتعدى حدودىا نطاؽ قطاعات التعميـ ومؤسساتو وقياداتو 

فإصالح التعميـ يمثؿ جزءًا مف االصالح الجذري الشامؿ ، والذي يجب اف يمس بالضرورة 
 . جميع جوانب الحياة االجتماعية بالمعنى الواسع والشامؿ لمحياة اإلجتماعية 

ولذلؾ نالحظ بأف مؤسسات التعميـ تركز اىتماميا اليـو عمى تسيير التعميـ أكثر مف  
نوء التعميـ تحت وطأتيا ، دوف اف تسنده توجييو ، مكتفية بمالحقة األمنيات التي ي

ولذلؾ أصبح أمر احتفاظ . األمكانيات والصالحيات ، وتتوفر لو الكفاءات القيادية والبشرية 
أما التحوؿ النوعي . التعميـ بالمستوى الكمي الذي وصؿ اليو ىدفًا يستحؽ العمؿ مف أجمو 

لمتعميـ وارتفاع نوعية مدخالتو ومخرجاتو ومالئمتيما الحتياجات المستقبؿ وضروراتو فتمؾ 
 .مسألة دونيا صعوبات جمو ، وتتطمب إرادة سياسية في المقاـ األوؿ 

وتشير ندوات التعميـ والكتابات حوؿ مشاكمو مف قبؿ المعنيف والمحتكيف بو الى قمؽ  
ومف بيف تمؾ االىتمامات صرخو استاذ جامعي ، عبرت عف . عمى مسيرة التعميـ ومصيره 

وتشير . ا تحممو الصدور وتتناولو المجالس ويشتكي منو الميتموف بالتعميـ في قطر بعض م
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تمؾ الصرخة الى وجود ظواىر سمبية ، يجب التحرؾ السريع لمعالجتيا ، قبؿ اف تصبح 
، " انخفاض مستوى التعميـ في مراحمو المختمفة " ومف تمؾ الظواىر . غير قابمة لمعالج 

 1:  9111الخياريف " ) رصده بيف طالب جيمنا السابؽ وطالب األجياؿ الحاضرة " ويمكف 
نوعية " ويالحظ الكاتب ايضًا بأف ىناؾ خماًل واضحًا مف حيث                  ( . 

ويشير الى وجود انفصاـ واضح بيف ما ندرسو " مخرجات التعميـ والحاجة في سوؽ العمؿ 
ات التعميـ في ىذه الحالة مفروضة عمى مخرج" ويالحظ ايضًا بأف . وبيف ما نحتاج اليو 

" ) سوؽ العمؿ بداًل مف أف تكوف حاجات التنمية ىى التي تفرض عمى التعميـ ما تريده 
عف جدوى نقؿ مثؿ ىذه القضايا الى " ويختـ الكاتب مقالتو مجيبًا (  1:  9111الخياريف 

تدخؿ في " بأف الظواىر التي تالحظ عمى نظػػػاـ التعميـ " خارج أسوار التخصص الميني 
فإصالح التعميـ وربطو " ... " نطاؽ القضايا العامػػػػػػػػػػػػػػة التي تستدعي مشػػػػػػػػاركة الجميع 
 ( .1:  9111الخياريف " )بالتنمية ميمة وطنية تتقاسـ فييا المسئولية جميػػػػػػع األطراؼ 

تمع ، وتوجيو الى وجدير بالذكر اف الشكوى مف انفصاـ التعميـ عف حاجة المج 
إرضاء الطمب اإلجتماعي عمى التعميـ ، مف أجؿ الحصوؿ عمى الشيادات ، التي ىي 

. ليس جديدًا وليس ىو خاصًا بقطر فقط ... جواز مرور إلى الوظائؼ الحكومية السيمة 
تربية " وقد سبؽ أف أطمؽ أحد الباحثيف الجاديف عمى نظاـ التعميـ في دوؿ مجمس التعاوف 

في إشارة قوية الى انفصاـ التعميـ عف احتياجات المجتمع ، " اليسر وتخمؼ التنمية 
وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى الوظيفة . اكثر مف تأىيميـ " بتشييد المواطنيف " واىتمامو 

ولعؿ تمؾ الدراسة وغيرىا (. 911-911: 9124الجالؿ . )بصرؼ النظر عف حاجة العمؿ 
لكثيرة التي تزخر بيا أدبيات التربية تقدـ تشخيصًا ألزمة مف الدراسات والبحوث والتقارير ا
وتبقى بعد ذلؾ إرادة التنفيذ ىى التي تنقصنا ألصالح . التعميـ وتقترح سياسات إصالحو 

التعميـ باعتبار ذلؾ ىدفًا مف أىداؼ التنمية البشرية كما ىو وسيمة مف وسائؿ إعداد االنساف 
لممساىمة في عممية التنمية الدائمة عندما تتييأ متطمباتيا األخرى وتتبمور ارادة مجتمعية 

. والى أف يتييأ ذلؾ البأس مف تكرار الشكوى وتحري الحموؿ . كافية لبدء عمميتيا الشاقة 
وىذا ما تشير اليو عمميات التقييـ التي خضع ليا نظاـ التعميـ في قطر في الفترة األخيرة 

 .بيدؼ إصالحو 



 

18 

************ 
تيا المقدمة الى المجمس األعمى لمتخطيط ، أشارت جامعة قطر إلى أوجو ففي مذكرا 

مف وجية نظرىا  -وركزت الجامعة . النقص التي تعوؽ حركتيا وتمنعيا مف اداء رسالتيا 
حاجة الجامعة الى اقرار :  أوالىا: عمى ثماني توصيات ألصالح التعميـ الجامعي  -

ضرورة :  ثانييتا. الييكؿ التنظيمي والالئحة التنظيمية والمالية مف قبؿ مجمس الوزارء 
اذ اف المرحمة الثانية مف مشروع الحـر الجامعي لـ . استكماؿ الحـر الجامعي وتجييزاتو 

وقد تضاعؼ عدد الطالب والطالبات وأصبحت الجامعة تعاني مف نقص في . تستكمؿ بعد 
يا الى المنشآت الخاصة باالضافة الى حاجت. قاعات الدراسة ومكاتب ىيئة التدريس 

بالبرامج المستقبمية ، مثؿ كمية الطب وكمية العمـو لمبنات ومبنى تكنولوجيا التعميـ وبعض 
وأكدت الجامعة عمى الحاجة الى تحديث التجييزات المعممية . المنشآت الرياضية والطالبية 

مناشدة كؿ المؤسسات والجيات :  ثالثيا. والبحثية وضرورة ذلؾ لمواكبة العمـ والتكنولوجيا 
المسئولة عف تخطيط القوى العاممة وتوظيفيا وتدريبيا ، لحوار متواصؿ مف أجؿ إيجاد 
صيغ فعالة تحقؽ المواءمة بيف مخرجات التعميـ العالي وبيف احتياجات التنمية ، ومساعدة 
الجامعة في التعرؼ عمى حجـ ونوعية القوى العاممة المطموبة مف أجؿ إعادة تخطيط 

دعوة وزارة التربية والتعميـ الى إحداث تطوير :  الرابعةوالتوصية . اىجيا وتركيز اىتماميا من
يضمف مدخالت افضؿ لمتعميـ الجامعي مف حيث المستوى . جذري لمتعميـ الثانوي في قطر 
رفع مستوى القبوؿ مف أجؿ االرتفاع بمستوى :  والخامسة. العممي والتركيبتة التخصصية 

دعوة جيات التوظيؼ الى فتح مجاؿ : فتتمثؿ في  السادسةأما . مدخالت التعميـ الجامعي 
لعمؿ المرأة واحالليا محؿ الرجؿ في األعماؿ المناسبة ليا ، مف أجؿ األستفادة مف المرأة 

مساىمة الجامعة :  والسابعة. في عممية التنمية وتوفير مجاالت عمؿ لخريجات الجامعة 
مي ودورات التعميـ المستمر لمعالجة مشكالت عدـ مالءمة في عمميات التدريب التحوي

تخصصات خريجي وخريجات الجامعة ألحتياجات سػػػػػػػػوؽ العمؿ بسبب اقباؿ الطالب عمى 
ضرورة توجيو الخريجيف : فيي  واألخيرة الثامـنـــــــةالتوصية أما . التخصصات األدبية 

الذكور لمعمؿ فيما ُأعدوا لمعمؿ فيو ، ومثاؿ ذلؾ خريجو كمية التربية والشريعة لموفاء 
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جامعة )باحتياجات ىذه القطاعات الحيوية التي مازالت تحتاج الى عمالة قطرية مف الذكور 
 ( .971-971: 9119قطر 

كذلؾ يشير التقييـ الذي قاـ بو فريؽ اليونسكو حوؿ جامعة قطر الى أوجو القصور  
افتقارىا الى االستقالؿ ( 9: )حياؿ األمور التالية ويذكر بأف الجامعة عمييا اف تقمؽ . ىذه 

اعتمادىا عمى عدد محدود مف مجاالت العمؿ لخريجييا ( 1. )المالي الالـز لسرعة الحركة 
المعانة مف بطء ( 9. )قبوليا الطالب في تخصصات الطمب عمى خريجيا متدني ( 1. )

كما يورد .   (UNESCO1993:5)حاجتيا العاجمة الى مباٍف إضافية ( 4. )بعض اجراءاتيا 
التقرير توصيات عامة وتوصيات خاصة بالكميات ومراكز البحوث في ضوء اليدؼ مف 
التقييـ الذي يقـو بو فريؽ اليونسػػػػػكو ، والمتمثؿ في مدى تقدـ الجامعة حياؿ تحقيؽ األىداؼ 

 . (UNESCO 1993:5 ) 9119العامة الخمسة عشرة التي تبناىػػػػػػػػػػػػا مجمس الجامعة في عاـ 
ضرورة وجود رؤية عامة مستقبمية لدى . ومف بيف التوصيات العامة التي أوردىا التقرير 

. الجامعة ذات اتصاؿ بخطط التنمية واألوضاع الديمقرافية وسوؽ العمؿ والنطاؽ األقميمي 
. كما أوصى التقرير باعطاء الكميات والمراكز صالحيات أكبر مف قبؿ ادارة الجامعة 

وأوصى . وكذلؾ ايجاد نظاـ لفحص وتدقيؽ المناىج ومتابعة تحسينيا دوريًا بشكؿ مستمر 
أيضًا بضرورة ضماف مستوى جذاب في مجاؿ شروط الخدمة والتدرج الوظيفي مف أجؿ 

وركز التقرير عمى أىمية دعـ البحوث . جذب ىيئة تدريس مؤىمة ومنتمية الى الجامعة 
وبعد اف تطرؽ الى ضرورة اصالح المكتبة ورفع . كؿ خاص وتشجيع البحوث المتميزة بش

مستوى الخدمات المساعدة وأىمية مشاركة الطالب ، توقؼ الفريؽ عند افتقار الجامعة 
لنظاـ تقييـ األداء ونظـ ضبط النوعية واقترح عمى الجامعة األخذ بنظاـ ضبط النوعية 

وذلؾ . المطبؽ في كثير مف الجامعات وأوصى بتطبيقو بعد تكييفو لمالءمة البيئة المحمية 
إليجاد إدارة عممية لتقييـ األداء وضبط النوعية تساعد عمى وجود تعميـ جامعي أفضؿ في 

 . ( UNESCO 1993:17-29 )قطر 

************ 
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ومف جانبيا قامت وزارة التربية والتعميـ بدعوة فريؽ مف اليونسكو لمقياـ بتقويـ النظاـ  
وبعد الدراسة والمناقشة والقياـ بالزيارات مف قبؿ فريؽ خبراء . تطويره التعميمي في قطر و 

اليونسكو ، الذي شارؾ فيو خبراء الوزارة وأسػػػػػػػاتذة مف جامعة قطر ، قدـ الفريؽ تقريره 
وتناوؿ التقرير الجوانب المختمفة لمتعميـ العاـ . الشػػػػػامؿ حوؿ تقويـ التعميـ وتطويره في قطر 

 . وأوضح تقييمو لما ىو قائـ كما أورد رأيو بمداخؿ األصالح
تمؾ النقاط وربما أخطرىا تتمثؿ في غياب السياسات واألىداؼ التربوية واالعتماد  وأولى

وأوصى الفريؽ بإعادة النظر في السياسة . عمى سياسات ضمنية ومفاىيـ وتوجيات عامة 
عادة صياغتيا لتحقيؽ المواءمة بيف التعميمية واألىداؼ التربوية وتشػػػػكيؿ فريؽ عمؿ ال

كما . التعميـ وحاجات المجتمع القطري الراىنة والمسػػػػػػػػتقبمية في إطار األتجاه العاـ لمدولة 
أكد عمى ضرورة تحقيؽ أكبر مشاركة ممكنة في وضع السياسػػػػػة التربوية وصياغتيا وكذلؾ 

 ( . 99 - 99:  9117اليونسكو )األىداؼ التربوية 
وقد رأى الفريؽ أف ىناؾ  . إصالح إدارة التعميـ واعادة تنظيـ الوزارة : الثانيةوالنقطة 

بناء خارطة ىيكمية تنظيمية لجياز الوزارة ، تتوفر لوحداتيا الكفاية والمرونة " ضرورة ألعادة 
و اليونسك... " ) والفعالية لألستجابة لممتغيرات التي فرضت نفسػػػػيا عمى الساحة التربوية 

كما الحظ الفريؽ عددًا مف المشكالت في األدارة المدرسية نصح ( . 92 - 99:  9117
بمعالجتيا وتطوير األدارة المدرسية والتوجيو التربوي ، واكد عمى ضرورة العمؿ المستمر 

 . لتطوير الكفاءات التربوية مف أجؿ تمكينيا مف قيادة التطوير التربوي بنجاح 
وقد أبدى الفريؽ مالحظات عمى السمـ التعميمي واقترح ادخاؿ رياض . بنية التعميـ :  ثالثتيا

األطفاؿ ضمف السمـ التعميمي ، وأوصى بأنشاء رياض اطفاؿ حكومية تتوفر ليا الكفاية 
كما اقترح اعتماد صيغة التعميـ األساسي ، وحث الوزارة عمى . المطموبة ليذه المرحمة 

وؿ المنطقة إلجراء بحوث جادة تستيدؼ التوصؿ الى تكثيؼ العمؿ األقميمي والتعاوف مع د
وأوصى التقرير بتطوير التعميـ . صيغة لمتعميـ األساسي مف منظور الواقع العربي الخميجي 

لثانوي ، واقترح صيغة لتطوير المدرسة الثانوية ، تقـو عمى نظاـ المقررات او الساعات 
المعتمدة في مدرسة ثانوية شاممة تنضوى تحتيا التخصصات المتنوعة بما فييا التعميـ العاـ 

وذلؾ تحقيقًا لمبدأ تفريع التعميـ الثانوي وقيامو باعداد المتفوقيف مف . والصناعي والتجاري 
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جميػػػػع التخصصات لمتعميـ األكاديمي وتأىيؿ الراغبيف في ترؾ الدراسة واأللتحاؽ بسوؽ 
واقترح الفريؽ إصدار تشريع بإلزامية . العمؿ بميارات مينية تتالئـ مع متطمبات سوؽ العمؿ 

وأشار التقرير الى . التعميـ لمدة ال تقؿ عف تسع سنوات تشمؿ المرحمة األبتدائية واألعدادية 
يشكؿ تعزيزًا لمسيرة " اف ، صدور تشريع بإلزامية التعميـ حتى نياية المرحمة األعدادية ، 
:  9119اليونسكو " ) التعميـ واستكمااًل ألدواتو التشريعية ، وتوثيقًا ألتجاىاتو األساسية 

وذكر منيا . واشار التقرير أيضًا الى ضرورة وضع ضوابط لنظاـ قبوؿ الطالب ( . 41
طالبًا  17امكانية استيعاب المدارس واستيعاب الفصوؿ بحيث ال يتعدى عدد الطالب 

 .طالب في المرحمة األبتدائية بالذات  14ينخفض تدريجيًا الى 
صياغة " وقػػد الحظ الفريؽ اف أىداؼ المناىج قد صيغت . مناىج التعميـ :  الرابعةة والنقط

عامة في معظميا ، كما أف بعض األىداؼ صيغت لممرحمة كاممة ، ولـ تُتبع صياغة النمو 
مع كؿ صؼ ، وفي بعض المناىج وضع ىدؼ عاـ ولـ توضع أىداؼ إجرائية ، وفي 

( .  41:  9111اليونسكو" )بعضيا اآلخر وضعت أىداؼ لممادة ككؿ ولـ توضع لفروعيا 
وأوصى الفريؽ بمراجعة شاممة ألىداؼ المناىج لمختمؼ المواد المقررة لتحقيؽ ترابط فعاؿ 

. كما اقترح آلية لبناء المناىج وأوصى بتطويرىا . بينيا وبيف األىداؼ التعميمية لكؿ مرحمة 
بوية وتزويد المدارس باألجيزة والمختبرات وكذلؾ تطوير الكتب المدرسية والتقنيات التر 

كما اقترح تطوير نظـ التقويـ واالختبارات وابرز المشكالت التي تعاني . والتمفزيوف التربوي 
واكد التقرير عمى أىمية النشاطات المدرسية والمكتبات . منيا نظـ التقويـ واالختبارات 

المدرسية واستخداـ الحاسوب في التعميـ باعتبار تمؾ الجوانب تشػػػػػػػػػكؿ جزءًا مف وسائؿ 
وخص الفريؽ قضية التربية المينية التكنولوجية في التعميـ العاـ باىتمامو . وادوات المنيج 

الخاص واقترح أىدافًا محددة لمادة التربيػػػػة المينية التكنولوجية حتى تؤدي ما ىو مرجو منيا 
 ( .971-44: 9111اليونسكو . )

الحظ الفريؽ عزوؼ الشباب القطري عف . يز الكفايات البشرية لمتعميـ تعز :  خامستيا
وذكر التقرير اف نسبة الموظفيف . العمؿ في الحقؿ التربوي بما في ذلؾ األدارة المركزية 

كما الحظ ندرة . بالنسبة لألناث % 11بالنسبة لمذكور و % 17القطرييف في الوزارة حوالي 
وفيما يتعمؽ بالمعمميف الحظ . المختصيف القطرييف في الحقوؿ الفنية المختمفة في الوزارة 



 

22 

، ىذا عمى  عكس األناث % 1.4التقرير اف نسػػػػبة المعمميف القطرييف مف الذكور ال تتجاوز 
واقترح الفريؽ األىتماـ باعداد وتدريب . الالتي ال يجدف بدياًل عف العمؿ في التعميـ 

كما أوصى بإنشػػػػػػػػػػاء جياز لمتطوير أو مكتب لمتطوير . المعمميف وتحسػػػػػػيف ظروؼ عمميـ 
( 911-971: 9119اليونسكو . )التربوي ، تناط بو البرمجة والتنسػػػػيؽ والمتابعػػػػػة والتقويـ 

. 
ولـ ييمؿ التقرير االتجاىات الجديدة . التعميـ المستمر والمجتمع الدائـ التعمـ :  سادستيا

كما أكد " . التربية لمجميع " في التعميـ وذكر بالمؤتمر الدولي الذي نظمتو اليونسكو حوؿ 
عمى أىمية استمرار التعميـ مف الميد الى المحد بعد أصبح التعميـ المستمر ضرورة مف 
ضرورات عصرنا ، عصر تفجر المعمومات وتسارع وتيرة األكتشافات العممية والتغيرات 

اضطالع التعميـ بميمة تحقيؽ المجتمع دائـ التعمـ واكد التقرير عمى أىمية . التكنولوجية 
كما الحظ الفريؽ عدـ صدور تشريع خاص . واقترح تكويف لجنة وطنية لمتعميـ المستمر 

 .بمحو األمية وأبدى خشيتو مف تراجع األىتماـ بتعميـ الكبار 
أكد التقرير عمى ارتفاع المؤشرات . المؤشرات الكمية والنوعية لمطالب :  النقطة السابعة

الكمية لمتعميـ ، ولكنو الحظ ضعؼ اتجاه الطالب الى التعميـ التخصصي وتركزىـ في 
والحظ الفريؽ تدني . التعميـ الذي يقود الى الدراسات الجامعية السيما التعميـ النظري منو 

انتاجية التعميـ بسبب اليدر التعميمي المتمثؿ في الرسوب والتسرب ، ونصح بدراسة مدى 
وأبدى الفريؽ قمقو تجاه تزايد . العوامؿ التربوية ليمكف اقتراح الحموؿ المناسبة ليا  تأثير

كما دعى الى . أعداد الطالب وخشيتو مف ازدحاـ المدارس في السنوات العشر القادمة 
" إعداد خطة محكمة ألعداد خريجي الثانوية العامة الذيف سوؼ يتعذر قبوليـ في الجامعة 

وفؽ برامج او دراسات جامعية مينية متوسطة عمى مستوى الدرجة الجامعية األولى حتى ال 
تتراكـ التخصصات غير المطموبة وتبقى التخصصات التي تيـ خطط التنمية في البالد في 

وتوقؼ الفريؽ عند المؤشرات النوعية والحظ اف معظـ ( . 911:  9117اليونسكو" ) تراجع 
ف ، اف المشكمة الرئيسية األولى التي تواجو العممية المعمميف والمديريف والموجييف يؤكدو 

التعميمية ىى الطالب ، وما يالحظ مف ضعؼ ربط الطالب بالتعميـ ، وقمة اىتماميـ بو ، 
واقترح الفريؽ . واالرتفاع بجدىػػػػػـ واجتيادىـ ، وتنمية دافعية التعمـ ودافعية األنجاز لدييـ 
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عددًا مف المتطمبات التي يجب مراعاتيػػػػا مف اجؿ ربط الطالب بالتعميـ وتييئتو وتحفيزه 
لمتحصيؿ العممي ، منيا األخذ بنظاـ الحوافز االيجابية لتحقيؽ انضباط الطالب والتزاميـ 

 ( . 912: 919:  9117اليونسكو . )وانتظاميـ وتعديؿ سػػػػػػػػػػػػػموكيـ 
ىتـ الفريؽ بالمبنى المدرسي واوصى ا. الكفاية المادية لمتعميـ : تتمثؿ في  الثامنةوالنقطة 

بتعديؿ الخريطة المدرسية غير المتوازنة والتي أدت الى انقطاع الصمة بيف المدارس 
وكذلؾ لفت النظر الى عدـ كفاية عدد المدارس وازدحاميا بالطالب وتحويؿ . واحياءىا 

وأشار الى التكاليؼ المرتفعة لبناء النموذج الحالي مف . أغمب القاعات فييا الى صفوؼ 
ودعا الى . كما أوصى بتحسيف المبنى المدرسي ومالءمة أثاثو ألحجاـ الطالب . المدارس 

ضرورة تجييز المبنى المدرسي بالتجييزات عامة ، والتجييزات المتعمقة بمادة التربية المينية 
 واكد التقرير في ختاـ. التكنولوجية والحاسب اآللي والمختبرات عمى وجو الخصوص / 

وأوصى بتطوير أساليب إعداد الميزانية ، . توصياتو عمى ميزانية وزارة التربية والتعميـ 
وطرح الفريؽ . ومرونة اإلنفاؽ ، وترشيده بالمعنى الصحيح لمترشيد وليس مجرد التخفيض 

أىمية النظر في التمويؿ المساند مف قبؿ القطاع الخاص ومف خالؿ المبادرات الفردية مثؿ 
) بناء المدارس وتسميميا لموزارة والتبرع بالتجييزات واألضافات وتقديـ المنح الدراسية 

وبذلؾ يكوف الفريؽ قد أدرؾ الضغوط عمى ميزانية ( . 941 - 912: 9117اليونسكو 
 .التعميـ ودعى لتنشيط مؤسسة الوقؼ لتوفير تمويؿ مساند لقطاع التعميـ 

توصيات عامة لوزارة التربية  بخمسوفي ختاـ التقرير تقدـ فريؽ خبراء اليونسكو  
 : والتعميـ 

. األخذ بالتقرير بشػػػػمولة وتكاممو ، وبكؿ ما جاء فيو مف توصيات وافكار وتطمعات :  أوالىا
إدارة حوار منظـ :  ثانيتيا. وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ تطوير موضوعي لتعميـ مستقبمي فعاؿ 

وذلؾ مف . متتابع األسػػتمرارية ، مع الفعاليات التربوية والثقافية واالقتصادية واألجتماعية 
والتوصية . أجؿ األتفاؽ عمى أفضؿ السبؿ لتنفيذ ما جاء بو مف مقترحات وآراء وتوصيات 

وانشاء . تشكيؿ فريؽ عمؿ ولجاف ، مف أجؿ األضطالع بالمياـ الواردة بالتقرير :  الثالثة
دراسة :  والرابعة. تابعتو وتطويره مكتب تطوير تربوي يقـو بتنسيؽ عمؿ الفرؽ والمجاف وم

عادة ترتيبيا في ضوء ما يسػػػػػػفػر  األولويات التي أوردىا التقرير ضمف المخطط االجرائي وا 
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فيي توفير األعتمادات المالية :  الخامسةأما . عنو الحوار الواسػػع المشار اليو سابقًا 
الالزمة الصالح التعميـ وتطويره ، والنظر اليو باعتباره استثمارًا في أفضؿ مجاؿ ومردوده 

: 941:  9117اليونسكو . )االقتصادي عمى منظومة األنتاج والتنمية واألستثمار كبير 
919 . ) 

************ 
ىخاتمــــــظىىىى3ى-ى2
وفي دراسة تحميمية لألقتصاد والمجتمع القطري أعدتيا األمانة العامة لممجمس األعمى  

كر أوجو القصور ونقاط الضعؼ ، التي تحوؿ دوف تحقيؽ التعميـ لمتخطيط ، نجد تكرار لذ
وربط التعميـ " لمكفاية الخارجية ، ومنيا عدـ مالءمة مخرجاتػػػػػػػو إلحتياجات سوؽ العمؿ 

القسـ التاسع : الفصؿ الثالث :  9119المجمس األعمي لمتخطيط " )بشيادة وتسعير الشيادة 
ولـ يفت ىذه الدراسة األشارة الى صعوبة تمويؿ التعميـ وعمى وجو الخصوص ( .  1: 

وكذلؾ األشارة الى صعوبة . تمويؿ بناء مدارس جديدة نتيجة لتزايد العجز في ميزانية الدولة 
التوسع في استخداـ الوسائؿ التقنية الحديثة نظرًا لعدـ وجود الكوادر التعميمية المؤىمة لمقياـ 

ما أشارت الدراسة الى تأثير موقؼ المجتمع مف تعميـ ك. بالمياـ التعميمية مف أبناء قطر 
المرأة ومشاركتيا في سوؽ العمؿ وقبوليا لمعمؿ المنتج وغير التقميدي ، باعتبار ذلؾ معطاًل 

 .لمساىمة المرأة المتعممة 
ويكفينا ما تـ عرضة مف مشكالت وعقبات كأداء وأوجو قصور ونقاط ضعؼ تحوؿ  

جميعيا اليـو ، دوف توفير شروط تحقيؽ الكفاية الداخمية لمتعميـ مف ناحية ، ومف ناحية 
فتمؾ أمور متفؽ عمى قدر كبير . أخرى تحوؿ دوف تحقيقو لمكفاية الخارجية المطموبة منو 

كما ىو مالحظ أيضًا لدى الكثيريف بأف التعميـ في قطر يشيد تراجعًا في . مف تشخيصيا 
العقبات التي تحوؿ دوف اىتمامو بالنواحي مؤشراتو الكمية ، ويقؼ عاجزًا عف معالجة 

فوزارة التربية والتعميـ منذ أف تسممت تقرير فريؽ خبراء اليونسكو في . النوعية في التعميـ 
ومنيا . لـ تتمكف مف تنفيذ توصياتو الجوىرية  9114وحتى في مطمع  9117يونيو حزيراف 

إعادة النظر في السياسة التعميمية واألىداؼ التربوية وتشكيؿ فريؽ عمؿ العادة صياغتيما 
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مف أجؿ تحقيؽ المواءمة بيف التعميـ وحاجات المجتمع القطري الراىنة والمستقبمية وذلؾ مف 
خالؿ مشاركة مجتمعية واسعة ، ومناقشة لمخيارات المتاحة وتحديد السياسات واألىداؼ 

توجيات الدولة  التي تحظى بالقبوؿ والتأييد الالـز لوضعيما موضع التطبيؽ في اطار
كما أف التوصية بإصالح ادارة التعميـ وتنمية قدراتيا عف طريؽ . والتزاميا بإصالح التعميـ 

إعادة بناء الخارطة التنظيمية لموزارة وتطوير اإلدارة المدرسية والتوجية التربوي ، مازالت 
مشروعات مستقبمية تنتقؿ مف مقدمة تقرير سنوي الى آخر دوف أي تقدـ يذكر مف حيث 

 ( .14-14:  9119وزارة التربية والتعميـ . ) وضعيا موضػػع التنفيذ 
وجامعة قطر مازالت ىى األخرى تعاني مف مشكالتيا الجوىرية التي أبرزىا تقرير  

خبراء اليونسكو عند تقييمو لمجامعة ، وتحديده لألصالحات الواجب إجراءىا ، مف أجؿ 
بؿ أف . ىداؼ الخمسة عشرة التي حددتيا لنفسيا توجيو جيود الجامعة تجاه تحقيؽ األ

الجامعة تتعرض لتدخالت وضغوط مف خارجيا ، بعد أف تعذر اجابتيا الى الطمبات التي 
، كما سبقت  9119تضمنتيا مذكرتيا المرفوعة الى المجمس األعمى لمتخطيط في مطمع 

ومف ىنا يمكننا أف نخمص الى اف التعميـ في قطر مازاؿ تعميمػػػػًا تقميدًا ذا غايات . األشارة 
كما . عامة وأىداؼ كمية ليست وثيقة الصمة باحتياجات المجتمع في الحاضر والمستقبؿ 

أف األزمة التي يواجييا التعميـ السيما بعد أف تضخمت مؤشراتو الكمية وتصاعدت تكاليفو 
وقد وصؿ . مية أثناء حقبة اليسر ، قد فاقمت مف ازمتو وأدت الى تراجع مؤشػػػراتو الك

األقتناع لدى البعض مع األسؼ ، اف ازمة التعميـ الحكومي مستعصية عمى الحؿ ، واف 
ويصبح في نظر . وبذلؾ يفقد التعميـ العاـ األىتماـ بو . الحؿ يكمف في التعميـ الخاص 

بعض متخذيف القرار مف أعباء مرحمة اليسر ، التي ال يمكف االستمرار اليـو في تحمؿ 
أعبائيا ، ويحسف التخمص مف التزاماتيا في ضوء الضغط الراىف الذي يواجيو االنفاؽ العاـ 

. 
وربما تعودىـ أو  -نتيجة تبسيطيـ لألمور  -وقد غاب عف ذىف منتقدي التعميـ  

أف  -قدرتيـ ، عمى حؿ مشػػػػكالتيـ الشخصية بعيدًا عف ضرورة اصالح الشئوف العامة 
ففي مطمع التسعينات ، وبالرغـ مف إنخفاض ميزانيات . الية أزمة التعميـ ليست مسػػألة م

ألؼ لاير  91التعميـ في وقت تزايد فيو عدد الطالب ، مازالت تكمفة طالب المرحمة الثانوية 
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ألؼ لاير وطالب مركز التدريب  97ألؼ لاير وطالب الجامعة  11وطالب المعيد الديني 
: القسـ التاسع : الفصؿ الثالث :  9119المجمس األعمي لمتخطيط )ألؼ لاير  44الميني 

وىذا المستوى مف التكاليؼ مرتفع بكؿ المقاييس ويمكف إعادة توظيفو مف أجؿ ( .  97
وكذلؾ يمكف القوؿ بأف . توفير امكانيات تعميـ نوعي وكمي يمكف اف يميز قطر عف غيرىا 

دـ القدرة الفنية عمى العجز عف حؿ مشكالت التعميـ ليس بسبب الجيؿ بيا ، أو نتيجة لع
. معالجتيا واصالح التعميـ وتوظيؼ تراكماتو الكمية مف أجؿ الوصوؿ الى تحوؿ نوعي 

فمشكالت التعميـ الفنية مقدور عمى مواجيتيا بكثير مف الجيد واألستعانة بأىؿ االختصاص 
نما المعضمة تكمف .  وغياب االرادة يعكس نفسو . في غياب إرادة التنفيذ  -في تقديري  -وا 

في التردد عف دراسة الخيارات المتاحة لتطوير التعميـ وتبني السياسات الالزمة إلصالحو ، 
وتوضيح أىدافو التربوية والمجتمعية واألنتاجية عمى وجو الخصوص ، بشكؿ يسمح بالتوجيو 
 السميـ والتخطيط والمتابعة وتقييـ األداء في ضوء أىداؼ كمية ونوعية يمكف تقييميا ومعرفة

 .مدى مقاربتيا والتعرؼ عمى العقبات التي تحوؿ دوف الوصوؿ الييا 
حداث التحوؿ المطموب ، مف مجرد تقديـ   ومف ىنا يمكننا القوؿ إف إصالح التعميـ وا 

تعميـ عاـ تقميدي ، الى ضرورة تحولو الى تعميـ نوعي يمبي حاجة المجتمع في الحاضر 
نما يتوقؼ ذلؾ عمى نمو إرادة . والمستقبؿ ، ليست في يد مؤسسات التعميـ وحدىا  وا 

مجتمعية يتـ التعبير عنيا مف خالؿ إرادة سياسية تمتـز باإلصالح الجذري الشامؿ الذي 
كما يتطمب ذلؾ تحوؿ اإلدارة الحكومية كميا . يمس جوانب الحياة االجتماعية دوف استثناء 

الدائمة ، يصبح مف الممكف  الى ادارة تنمية وتغيير لدييا استراتيجية لمتنمية البشرية
لقطاعات التعميـ بموجبيا ، مواءمة مخرجاتيا مع احتياجات التنمية عندما يتـ تحديد أىداؼ 

 .التنمية ومراحؿ تحقيقيا وميمات كؿ مرحمة واحتياجاتيا مف كـ القوى البشرية ونوعيا 
 
 

ى(ى1)ىملحقىرقمى
ى92/1993عددىالطالبىالقطروونىوتوزوطكمىفيىالطامىالدراديى
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ىالمجموعىمقومونىمواطنـــــــــــــــــــــــونى

ىالعامىىالمجموعىبناتىبنونى

     ىالمدارسىالحكوموة
 56385 91497 42675 97717 97911 االبتدائية
 38372 1911 943; 9271 9194 االعدادية
 9:;32 9471 84:6 1477 1429 الثانوية

 436 947 86-  19 المعيد الديني
 566 4 ;55-  111 الصناعة
 398 97 388-  911 التجارة

 842:4 47277 59249 3:758 3:677 المجموع
 569-  569 927 914 الكمية التكنولوجية

 8888 9971 7779 9717 9914 الجامعة
 8;;-  8;; 149 194 البعثات

 3;922 48386 49;65 45352 42986 مجموع التعميم الحكومي
 2;;43 91191 4963 9194 9419 (فوؽ الحضانة)التعميـ األىمي 

 :426; 67635 68857 46569 ::444 المجموع الكمـــي

 
 ( .9111وزارة التربية والتعميـ )و ( 9119جامعة قطر : )المصدر 

 
 المراجع بالمغة العربية 

 ادارة التدريب والتطوير الفني والميني - 3
 .، الدوحة  5;;3 - 4;;3التقرير السنوي  5;;3 
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 جامعة قطر - 4
المجمس : ، تقرير مقدم الى "تطورىا وواقعيا وافاقيا المستقبمية :  جامعة قطر "  6;;3 

 . األعمى لمتخطيط ، الدوحة 
 جامعة قطر  - 5
 .الدوحة .  م2;;3ىـ 3633دليل الخريجين   2;;3 
 الجياز المركزي لإلحصاء - 6
 .، العدد الرابع عشر ، الدوحة  المجموعة االحصائية السنوية 6;;3 
 الخيارين ، خالد راشد  - 7
 .5;;35/34/3، الدوحة في  جريدة الشرق، " التعميم وتحديات العصر "  5;;3 
 
 
 ديوان الخدمة المدنية  - 8

 .، الدوحة  5;;3التقرير السنوي لعام  5;;3         
 ديوان الخدمة المدنية -9
نقاط القوة والضعف والفرص )لقطري دراسة تحميمية لإلقتصاد والمجتمع ا"   3;;3 

 .الدوحة ( "  المتاحة 
 المجمس األعمى لمتخطيط - :

مظاىره وأسبابو ومقترحات : التضخم الوظيفي في الجياز الحكومي القطري "  6;;3          
 .، الدوحة " عالجو 

 وزارة التربية والتعميم  - ;
 .وزارة التربية والتعميم  -،  الدوحة   6;/5;;3التقرير السنوي   5;;3 

 وزارة التربية والتعميم    - 32
 .الدوحة ، وزارة التربية والتعميم  6;/5;;3التقرير السنوي   6;;3 

 اليونسكو  - 33
،  تقرير فريق خبراء اليونسكو ، " تقويم النظام التعميمي في دولة قطر وتطويره "   2;;3         

 .الدوحة 
 :المراجع األجنبية 
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