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تقرير دافعية الطالب و مشاركة أولياء األمور
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معلومات عن معهد البحوث االجتماعية و االقتصادية المسحيّة
يصدر هذا التقرير عن معهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية ( .)SESRIتأسس املعهد يف عام 2008
للقيام بإجراء البحوث املحس ّية حول القضايا املتعلقة بالتمنية والشؤون االجمتاعية يف املجمتع القطري ،مبا يف ذلك
املجاالت االقتصادية واالجمتاعية والثقافية .وهلذا الغرض هيدف معهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية إىل
توفري بيانات عالية اجلودة ميكن أن يعمتد علهيا يف توجيه معلية صنع السياسات ووضعها وصياغهتا ،وكذلك دمع
معليات التخطيط القامئ عىل البيانات واملعلومات الدقيقة واملوثوقة ،إضافة إىل دمع البحوث يف القطاعات االجمتاعية
واالقتصادية .وعىل نفس القدر من األمهية فإن املعهد يسىع إىل بناء الطاقات يف جامعة قطر يف جمال مناجه البحوث
املحس ّية وطرقها عن طريق العمل مكنرب يمتكن من خالله أعضاء هيئة التدريس والطالب يف جامعة قطر من إجراء
البحوث اخلاصة هبم .ومن هذا املنطلق يقدم املعهد التدريب يف املواضيع املتعلقة بالبحوث املحس ّية اليت هتم جممتع
اجلامعة وكذلك املجمتع القطري معومًا.

هذا التقرير هو عبارة عن جهد جماعي قائم على إسهامات و تحليالت قام بها كل من التالي
أسماؤهم:

 ::د .درويش العامدي ،الباحث الرئييس األول
الفريق البحثي:

 ::د .أمحد العامدي
 ::د .عبداهلل ديوب
 ::د .كني ترجن يل
 ::د .لندا كمييل
 ::د .جل ويرتوك
 ::سارة عيل زكري
هيئة التحرير:

 ::أشيل جاردينا ،جامعة ميتجشن
 ::تريفور جونستون ،جامعة ميتجشن
جمع المعلومات:

 ::املغرية العواد ،مدير معليات املسح
 ::صاحل ابراهمي عيل ،و دمحم عقيد مساعدين معليات املسح
 ::أنيس ميالدي ،وعصام عبدامحليد ،و أمين الكحلوت ،أخصائيو تكنولوجيا
زوروا موقعنا  http://www.sesri.qu.edu.qaلالطالع عىل النخسة اإللكرتونية من هذا التقرير و ملخصات
لملرشوعات الراهنة.
يتحمل معهد البحوث االجمتاعية و االقتصادية املحس ّية املسؤولية عن أي خطأ أو هسو يف هذا التقرير ،و ميكن توجيه
األسئلة يف هذا الشأن إىل:
معهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية
جامعة قطر
املكتبة اجلديدة ،الدور الثالث
ص .ب 2713
الدوحة ،قطر
اهلاتف0097444033020 :
الفاكس0097444033021 :
الربيد االلكرتوينsesri@qu.edu.qa :
www.sesri.qu.edu.qa

شكـر و تقديــر
يعرض هذا امللخص التنفيذي مجموعة خمتارة من نتاجئ دراسة التعلمي يف دولة قطر  2012اليت أجراها معهد البحوث
االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية ( )SESRIجبامعة قطر ،ويتقدم املعهد بالشكر اجلزيل للك من:
::
::
::

رئيس جامعة قطر الدكتورة شيخة عبداهلل املسند
املجلس األعىل للتعلمي
مركز الدراسات السياسية ،معهد البحوث االجمتاعية جبامعة ميتجشن
عىل لك الدمع واإلهسام الذي قدموه.

مكا يتقدم املعهد بالشكر و التقدير للك الطالب و أولياء األمور واملعملني و اإلداريني الذين مل يبخلوا بوقهتم المثني
لإلجابة عن األسئلة التفصيلية حول عدد كبري من املوضوعات ذات األمهية لوضع التعلمي يف دولة قطر ،مكا نشكر
أعضاء الفريق الذي أجرى املقابالت و املرشفني الذين أداروا معلية املسح امليداين.
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تمهيــد
يتناول هذا التقرير آراء الطالب وأولياء األمور واملعملني واإلداريني حول نظام التعلمي يف قطر من الصف الثامن و حىت
الصف ( 12املرحلتان اإلعدادية والثانوية) .يعمتد هذا التقرير عىل نتاجئ دراسة التعلمي يف قطر ( )QESو يه سلسلة
من املسوح أجراها معهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية ( )SESRIيف هشر ديمسرب  2012و قد مشلت
املسوح جممتعة أكرث من  4200مشارك من  39مدرسة إعدادية وثانوية واجلدول التايل يوحض التفاصيل:
جدول ( )1عينة البحث:

 39مدرسة

إمجايل عدد املدارس املشاركة يف
املسح

مدارس مستقلة
( )24مدرسة

إمجايل عدد الطالب املشاركني
يف املسح

مدارس مستقلة
 1158طالبًا و طالبة
 742طالبًا و طالبة قطريني

إمجايل عدد أولياء األمور
املشاركني يف املسح

مدارس مستقلة
 877ويل أمر
 514ويل أمر قطري

إمجايل عدد املعملني املشاركني
يف املسح

مدارس مستقلة
 384معملًا ومعملة
 77معمل ومعملة قطريني

مدارس أخرى
( )15مدرسة

 1848طالبًا و طالبة
مدارس أخرى
 690طالبًا و طالبة
 1472ويل أمر
مدارس أخرى
 595ويل أمر
 572معملًا و معملة
مدارس أخرى
 188معملًا و معملة

 318إداري وإدارية
إمجايل عدد إداريي املدارس
املشاركني يف املسح

مدارس مستقلة
 205إداري وإدارية
 109إداري وإدارية قطريني

مدارس أخرى
 113إداري وإدارية

تساعد املسوح عىل استخالص االجتاهات حول عدد من القضايا املتعلقة باملدارس يف قطر من املشاركني احلاليني يف
التعلمي اإلعدادي والثانوي .متثل املدارس املختارة يف العينة قطاعًا عرضيًا ألنواع املدارس الرئيسة (عىل سبيل املثال،
مستقلة وخاصة) وكذلك املدراس املختلطة وغري املختلطة .يحمس تصممي دراسة التعلمي يف قطر بعمل املقارنات يف
إطار املجموعات (مث ً
ال ،لك الطالب يف الصف الثامن ،أو التاسع) ،مكا جيعل هذا التصممي من املمكن تناول موضوع
بعينه من وجهة نظر جممتعة للطالب وأولياء األمور والرتبويني .مما ال شك فيه أن دراسة اجتاهات لك املعنيني بالنظام
التعليمي سيساعد يف تطوير اخلطط املستقبلية للتعلمي يف دولة قطر.
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ال شك أن مجع هذه البيانات وحتليلها مرشوع خضم يتطلب من معهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية نرش
النتاجئ عىل مراحل ،ويف هذا امللخص التنفيذي عرض ألمه املوضوعات املتصلة مبارشة بأهداف اإلصالح التعليمي
ومؤرشات األداء الواردة يف اسرتاتيجية قطاع التعلمي والتدريب  2016 - 2011اليت وضعها املجلس األعىل للتعلمي يف
اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر  .2016 - 2011يعرض هذا التقرير النتاجئ يف أربعة جماالت متعلقة بالسياسات و
يقدم التوصيات للك جمال من هذه املجاالت:
::
::
::
::

حتفزي الطالب :هناك حاجة لرتكزي االهمتام عىل دافعية الطالب وحتفزيمه نظرًا ألن كثريًا من الطالب يعانون
من مشالك مزمنة يف الدافعية.
خطط الطالب لملستقبل :رضورة وضع براجم تدخل لزيادة اهمتام الطالب مبجاالت العمل يف قطاعات
االقتصاد املعريف ومضان أن أهدافهم املهنية متوامئة مع مستويات التعلمي اليت خيططون هلا.
مشاركة أولياء األمور وتواصلهم مع املدارس :عىل الرمغ من أن هناك ما يثبت أن التواصل بني أولياء األمور
و املدارس قد حتسن بشلك كبري ،إال أن هناك حاجة للتدخل لزيادة مستوى مشاركة أولياء األمور يف تعمل
أبناهئم يف لك من البيت ويف األنشطة الرمسية داخل املدرسة.
اجتاهات املعملني واإلداريني حنو نظام املدرسة :ينبيغ إجياد طرق واحضة للتأكد من أن املعملني واإلداريني
يف املدارس يشعرون أن املجلس األعىل للتعلمي يدرك قميهتم وأهنم يشعرون أن إهساماهتم مهمة بالنسبة
لملجلس األعىل للتعلمي يف معلية اإلصالح التعليمي.
عىل الرمغ من أن هذا التقرير يلفت االنتباه إىل بعض جوانب القصور يف نظام التعلمي من الصف الثامن
نقي حالة التعلمي املدريس يف
و حىت الصف  ،12إال أننا ننظر إىل هذا عىل أنه فرصة ال مثيل هلا ليك ّ
قطر ،ليك يتسىن لنا تقدمي براجم أكرث كفاءة وفاعلية وكذلك حلو ًال تليب الغاية األساسية بعيدة املدى ويه
حتقيق رؤية قطر الوطنية  .2030ميكن الوصول إىل التقارير اليت ستنرش الحقًا حول نظام التعلمي من
الصف الثامن وحىت الصف  ،12وكذلك املوضوعات املتعلقة باملجاالت االجمتاعية واالقتصادية والثقافية يف
قطر واملنطقة معومًا يف موقع معهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية  www.sesri.qu.edu.qaو
حنن نرحب بأسئلتمك و تعليقاتمك اليت ميكنمك إرساهلا إلينا عن طريق الربيد اإللكرتوين لملعهد
		
وهوsesri@qu.edu.qa :
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المقدمــة
قررت القيادة القطرية معل استمثارات مخضة يف جمال التعلمي من الروضة وحىت الصف  ١٢ألهنا ترى أن التعلمي
هو مفتاح تقدم البالد اقتصاديًا واجمتاعيًا ،وهلذه الغاية أعلن صاحب المسو األمري الوالد محد بن خليفة آل ثاين عن
إصالح شامل للتعلمي يف عام  ٢٠٠٢لتعزيز اجلودة يف التعلمي ،وجدد هذا االلزتام يف عام  ٢٠١٣باإلعالن عن صندوق
التعلمي والصحة برأس مال قدره  ٣٦٠مليار ريال قطري  ،1وحىت مع وجود نظام تعليمي متطور ،فإن عددًا قلي ً
ال من
القطريني قبل عام  ٢٠٠٢اكنوا مؤهلني ملواقع وظيفية تليب متطلبات التغريات االقتصادية واالجمتاعية والثقافية اليت اكنت
متر هبا البالد ،فض ً
ال عن قدرهتم عىل مواجهة حتديات االقتصاد العاملي .يف عام  ٢٠٠٨وبعد سنوات من التخطيط
2
الشامل والتحليل ،أعلنت دولة قطر أهدافًا وقميًا وطنية بعيدة املدى يف رؤية قطر الوطنية  ٢٠٣٠اليت تضع اإلطار
العام للتمنية والتطور منطلقة يف األساس من خالل نظام تعليمي وخدمات تدريبية متطورة وعالية اجلودة ،ولتحقيق هذه
الرسالة «هتدف رؤية قطر الوطنية  ٢٠٣٠إىل بناء نظام تعليمي حديث وعاملي املستوى قادر عىل تزويد الطالب بتعلمي
راق منافس لملستويات العاملية».3
توحض اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر  4٢٠١٦ - ٢٠١١األهداف اليت تؤدي إىل حتقيق الغايات اليت وردت يف
رؤية قطر الوطنية  ،٢٠٣٠وحتدد اسرتاتيجية قطاع التعلمي والتدريب  5٢٠١٦ – ٢٠١١اليت أعلن عهنا املجلس األعىل
للتعلمي املخرجات اململوسة واملشاريع املخصصة إلعداد املواطنني لملستقبل .يف الوقت احلايل تهشد لك من هاتني
االسرتاتيجيتني املراحل األوىل للتنفيذ ،مما جيعل هذا الوقت مثاليًا للنظر يف االجتاهات حنو الوضع الراهن لنظام
التعلمي من الروضة وحىت الصف  .١٢إن مسح التعلمي يف قطر يوفر هذه اخلدمة لصناع القرار مبوضوعاته املتنوعة
واملتعلقة مبسألة كيف ينظر الطالب وأولياء األمور واملعملون واإلداريون إىل النظام التعليمي احلايل .يف هذا التقرير يمت
الرتكزي عىل أربعة جوانب وثيقة الصلة بصناعة السياسات ويه تتجاوب مع األهداف احملددة يف اسرتاتيجية التمنية
الوطنية لدولة قطر وكذلك يف اسرتاتيجية قطاع التعلمي والتدريب ،وهذه اجلوانب األربعة يه:
::
::
::
::

دافعية الطالب و رضامه
خطط الطالب ملواصلة التعلمي العايل وكذلك خططهم حنو املجاالت املهنية
مشاركة أولياء األمور وتواصلهم مع املسؤولني يف املدارس
اجتاهات املعملني واإلداريني حنو النظام التعليمي

أحد أمه املنجزات اليت حتققت مؤخرًا هو حتويل لك املدارس احلكومية إىل مدارس مستقلة ،ووفق اسرتاتيجية التمنية
الوطنية لدولة قطر فإنه بازدهار املدارس املستقلة ستنشأ املنافسة ليس فقط بني املدارس املستقلة ولكن بني املدارس
املستقلة واملدارس اخلاصة .يركز هذا التقرير عىل الفوارق بني املدارس املستقلة ومجموعة املدارس األخرى مثل
املدارس الدولية ومدارس اجلاليات واملدارس العربية اخلاصة للبحث يف تفاوت االجتاهات حول التعلمي بني املدارس
املستقلة واملدارس األخرى.
ندرك متامًا أن الطالب يعيشون يف بيئة خمتلفة خارج املدرسة ،وأن هذا مع وجود فروق هيلكية بني املدارس يؤثر عىل
التحصيل الدرايس والتطلعات حنو التدريب وجماالت العمل (الشلك .)١
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إن املساواة واالستيعاب ركزيتان أساسيتان لإلصالح التعليمي يف قطر (اسرتاتيجية قطاع التعلمي والتدريب ،ص ،)10
ومثة مصدر هام جيلبه الطالب معهم إىل املدرسة أال وهو اخللفية التعلميية ألولياء أمورمه .أظهرت الكثري من الدراسات
يف دول أخرى أن الفروق يف املخرجات التعلميية للطالب ترجع يف األساس إىل املستوى التعليمي لويل األمر ،وعىل
وجه اخلصوص بني الطالب الذين يكون لدى أولياء أمورمه درجة التعلمي اجلاميع وبني الذين مل يتوفر هلم ذلك  .6ويف
7
هذا الصدد هناك فرق كبري بني الطالب يف املدارس املستقلة ( %36من الطالب لدى أولياء أمورمه درجة الباكلوريا
أو أعىل) باملقارنة باملدارس األخرى (متوسط  .)%71مكا أن موضوع املساواة يصبح قضية هامة عند النظر يف تدريب
املعملني ومؤهالهتم .إن الدرجة أو الهشادة العملية يه أحد مقاييس استعداد املعملني واإلداريني ،غري أننا ال جند
سوى أكرث من النصف بقليل من الرتبويني العاملني يف املدارس املستقلة لدهيم خلفية أاكدميية متخصصة يف جمال
التعلمي  .8ورمغ أن كثريًا من معيمل املدارس املستقلة ذكروا أهنم حيرضون برناجم تطوير مهين أو أكرث (ويف احلقيقة
مه حيرضون براجم تدريبية أكرث من املعملني يف املدارس األخرى) إال أن هذا ال ميكن أن يقوم مقام الدرجة األاكدميية
التدريس.
عن البيئة المدرسية في المدارس المستقلة والمدارس
ختصصعامة
ومقرراهتا)1يف( :لمحة
اجلامعية الشكل

األخرى

الشكل ( )١لمحة عامة عن البيئة المدرسية في المدارس المستقلة و المدارس األخرى:
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أولياء األمور الحاصلون على شھادة البكالوريا )أو أعلى(

المدرسون الحاصلون على شھادات في مجال التدريس

اإلداريون الحاصلون على شھادات في مجال التعليم

المدرسون يحضرون برنامج )أو أكثر( للتطوير المھني

الطالب القطريون

المدارس األخرى

المدارس المستقلة

و لذا فإن السؤال املتعلق بالسياسات يصبح :هل ستستطيع املدارس املستقلة أن تسد هذه الفوارق يف اخللفية
التعلميية و املوارد ،أم أن املمتزي يزداد متزيًا؟
اإلداريون واملعملون والزمالء وأولياء األمور يتفاعلون بطرق معقدة للتأثري عىل التقدم التعليمي للطالب ،و هذا التقرير
يستكشف هذه التفاعالت عن طريق دراسة اجتاهات لك من هؤالء الالعبني الرئيسيني يف النظام التعليمي من الصف
الثامن وحىت الصف  .12يبدأ هذا التقرير باستعراض كيف وصل الطالب من ذوي الدافعية إىل املوقع التعليمي الذي
وصلوا إليه و ما إذا اكنوا راضني عن الوضع الراهن؟ بعد ذلك ننتقل إىل خطط الطالب للتعلمي والتدريب يف مرحلة ما
بعد الثانوية ،بعدها ننتقل إىل استعراض وجهات نظر أولياء األمور :ما هو دورمه يف تعمل أبناهئم؟ وهل يتلقون تغذية
راجعة اكفية من مسؤويل املدارس عن أداء أبناهئم؟ و أخريًا ننظر هل املعملون و اإلداريون راضون عن الوضع الراهن
يف مدرسهتم وعن املجلس األعىل للتعلمي؟ و يف هناية لك قسم من أقسام هذه الدراسة نقدم توصيات حمددة عىل
مستوى السياسات لتحقيق أهداف اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر ( )NDSواسرتاتيجية قطاع التعلمي والتدريب
(.)ETSS
ص٨

التعلمي يف قطر 2012

دافعية الطالب و رضاهم

يعد رفع مستوى دافعية الطالب هدفًا أساسيًا ورد ذكره يف اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر ،ويظل مهًا أساسيًا
عند أولياء أمور الطالب والرتبويني يف نظام التعلمي من الروضة وحىت الصف ( 12ص .)131 .إن اكن الطالب قد ملوا
من مدرسهتم أو أهنم يبذلون جهدًا ال يذكر أو أهنم يتغيبون بشلك متكرر فإن تعلميهم سيتأثر سلبًا هبذا .تستكشف
دراسة التعلمي يف قطر ( )QESهذه املشلكة عن طريق سؤال الطالب واملعملني واإلداريني يف املدارس عن دافعية
الطالب  .9عندما يتعلق األمر بدافعية الطالب  ،10هناك فروق كبرية فميا يتعلق بالرضا بني املعملني واإلداريني يف املدارس
املستقلة مقارنة باملدارس األخرى (الشلك  ،)2يبلغ عدد املعملني الذين ذكروا أهنم راضون عن دافعية الطالب يف
املدارس األخرى ضعف عددمه يف املدارس املستقلة ( %78و  %38عىل التوايل) .والفرق كذلك كبري بنفس القدر
تقريبًا بني رضا اإلداريني ( %77و  %42عىل التوايل).
الشكل ( )2دافعية الطالب و رضاهم عن مدارسهم:

الشكل ) :(2دافعية الطالب ورضاھم عن مدارسھم
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رضى المدرسين عن دافعية الطالب
رضى اإلداريين عن دافعية الطالب
الطالب يوافقون على أنھم ال يبذلون قصارى جھدھم
الطالب الذين يشعرون بالملل في معظم الوقت
الطالب المتأخرون عن المدرسة ثالث مرات )أو أكثر( في الشھر المنصرم
الطالب الغائبون عن المدرسة مرتين )أو أكثر( في االسبوع المنصرم
الطالب الذين يعانون من نقص مزمن في الدافعية
الطالب الراضون عن مدارسھم
الطالب الذين قد يوصون بمدراسھم ألصدقائھم
الطالب الذين قد يغيرون مدارسھم اذا سنحت الفرصة
الطالب الذين يستعينون بمدرس خصوصي

المدارس األخرى

المدارس االمستقلة

بناء عىل تقارير الطالب فإن املعملني واإلداريني لدهيم خماوف حقيقية حول دافعية الطالب ،فنصف الطالب يف املدارس
املستقلة يقولون إهنم يشعرون بامللل "معظم الوقت" يف املدرسة مقارنة ب %30من الطالب يف املدارس األخرى .ومن
ناحية أخرى فإن  %41من طالب املدارس املستقلة و %36من طالب املدارس األخرى ذكروا إما أهنم يوافقون بشدة أو
يوافقون إىل حد ما أهنم ال يبذلون أقىص جهدمه يف الدراسة .يكشف البحث يف أربعة مؤرشات تعكس دافعية الطالب
املتدنية  -امللل يف املدرسة ،عدم بذل أقىص اجلهد يف الدراسة ،والغياب املتكرر من املدرسة ،والتأخر يف احلضور
لملدرسة  -إىل أن  %36من طالب املدارس املستقلة و %21من طالب املدارس األخرى لدهيم مشالك مزمنة يف الدافعية
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مكا أن الوضع بني الطالب القطريني يف إطار املدارس املستقلة أكرث حدة مكا يتبني من اجلدول التايل:
جدول ( )2مقارنات في إطار المدارس المستقلة:

مقارنات يف إطار املدارس املستقلة
املدارس املستقلة [استجابة املعملني]

قطريون

غري قطريني

املعملون راضون عن دافعية الطالب

%46

%36

املدارس املستقلة [استجابة اإلداريني]

قطريون

غري قطريني

اإلداريون راضون عن دافعية الطالب

%53

%30

املدارس املستقلة [استجابة الطالب]

قطريون

غري قطريني

يتفق الطالب أهنم ال يبذلون أقىص
جهدمه

%42

%38

الطالب يصيهبم امللل معظم الوقت

%55

%43

الطالب تأخروا عن املدرسة ألكرث من
ثالث مرات يف الهشر املايض

%17

%11

الطالب غابوا أكرث من مرتني يف
األسبوع املايض

%22

%16

الطالب راضون عن مدرسهتم

%66

%75

الطالب سريحشون املدرسة ألصدقائه

%62

%63

الطالب سيغريون املدرسة لو سنحت هلم
الفرصة

%41

%34

الطالب يستخدمون الدروس اخلصوصية

%37

%18

من  %70من طالب املدارس املستقلة و  %80من طالب املدارس األخرى ذكروا أهنم راضون «جدًا» أو «إىل حد ما» عن
مدرسهتم .حواىل ثليث طالب املدارس املستقلة و  %70من طالب املدارس األخرى سريحشون املدرسة ألصدقاهئم ،غري
أنه ورمغ هذه املستويات املرتفعة معومًا من الرضا ،فقد ذكر أكرث من الثلث من مجيع الطالب أهنم سيغريون مدرسهتم
إن سنحت هلم الفرصة بذلك ،مكا أن هناك تفاوتًا كبريًا بني املدارس املستقلة فميا يتعلق بنسبة الطالب الذين يرغبون
يف تغيري مدرسهتم تبدأ بنسبة منخفضة قدرها  %21وتنهتي بنسبة عالية تقدر بـ  .%67أما يف املدارس األخرى فإن
النطاق يبدأ بنسبة منخفضة قدرها  %8ونسبة مرتفعة قدرها .%52
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إن االعمتاد عىل الدروس اخلصوصية يعد مؤرشًا لوجود مشالك يف املدرسة .إن النسبة العالية للطالب املنخرطني
يف الدروس اخلصوصية ميكن أن تشري إىل أن احتياجات الطالب التعلميية مل تلهبا هلم مدارهسم .بصورة عامة
يذكر  %31من طالب املدارس املستقلة و %29من طالب املدارس األخرى أهنم يستعينون مبدرسني خصوصيني .وتزداد
نسبة االعمتاد عىل املدرسني اخلصوصيني يف املرحلة الثانوية ( )%35مقارنة باملرحلة اإلعدادية ( ،)%25ورمغ أن هذه
املستويات ليست مقلقة حبد ذاهتا ،إال أن األسباب اليت ذكرها الطالب لتفسري جلؤمه للدروس اخلصوصية تشري
إىل أن هناك مشالك اكمنة يف النظام التعليمي اليت تقدمه مدارهسم .طلب من الطالب الذين يستعينون بالدروس
اخلصوصية أن يذكروا ستة أسباب ممكنة الستعانهتم باملدرسني اخلصوصيني  .14اكن السبب اهلام األول الذي ذكره
أكرث من ثليث الطالب يف لك من املدارس املستقلة واملدارس األخرى هو «من أجل المتكن من النجاح يف االختبارات»،
أما السبب الثاين األكرث تكرارًا بني الطالب والطالبات فهو «املعملون ال يرشحون املادة التعلميية بشلك جيد» (%34
لطالب املدارس املستقلة مقابل  %28لطالب املدارس األخرى).
توصية:

مبا أن الدافعية للتعمل يه املوجه األسايس للنجاح ،فإن تعزيز دافعية الطالب ينبيغ أن تظل أولوية أوىل لتحقيق أهداف
رؤية قطر الوطنية  ،2030واهلدف املنصوص هيلع يف اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر هو خلق خطة اتصال
وحتفزي شاملة لالرتقاء بالويع بقمية التعلمي والنتاجئ املرتتبة عىل القرارات التعلميية .وهيلع نويص باملزيد من الرتكزي
عىل تعزيز دافعية الطالب .برصف النظر عن مدى ارتفاع سقف تطلعات الطالب التعلميية واملهنية ،إذا اكنوا يفتقرون
إىل الدافعية املطلوبة للحضور والقيام مبهامهم املدرسية خري قيام ،فإنه ال شك سيصعب علهيم حتقيق أهدافهم.
أصدر مركز السياسات الرتبوية يف جامعة جورج واشنطن تقريره للعام  2012وفيه خلص البحوث اليت أجريت عىل
دافعية الطالب وأوحض الرباجم الناحجة لتحسني دافعية الطالب  .15يعرض التقرير ثالثة أنواع من اجلهود املرتكزة عىل
املدرسة )1( :براجم تدخل حمددة للطالب الذين يعانون من تدين الدافعية؛ ( )2براجم تركز عىل إعداد املعمل مكحفز
ومصدر إهلام؛ ( )3جهود إلعادة تنظمي املدارس .كثري من الرباجم اليت يناقهشا التقرير ميكن أن تكون هلا جدوى يف
قطر .عىل سبيل املثال ،أحد الرباجم وهو مممص لألوالد الذين مييلون إىل ترك املدرسة ،استخدم سلسلة من الطرق مبا
فهيا املراقبة عن كثب ،واملشاركة يف األنشطة غري الصفية ،واحملفزات الخشصية لألوالد ،ويف هناية السنة األوىل وبعد
أن مت قياس دافعية الطالب بأساليب خمتلفة تبني أن دافعيهتم ارتفعت .ويف برناجم آخر مت تطبيقه يف منطقة بالتميور
اسهتدف الطالب الذين أصبح تغيهبم مزمنًا ،ومت يف هذا الربناجم تطوير معليات تدخل فردية تضمنت االستعانة
باملربني وزيارات للبيت ومقابلة أولياء أمور هؤالء الطالب ،مما أدى إىل زيادة نسبة خترج هؤالء الطالب من املدرسة
واخنفاض مستويات التغيب عن املدرسة .16
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خطط الطالب للتعليم العالي و العمل في قطاع االقتصاد المعرفي

حدث تغري مؤخرًا يف التعلمي العايل وخصوصًا يف جامعة قطر هبدف حتسني املستوى وتعزيز اشرتاك الطالب
وتوظيف معملني من ذوي املؤهالت العملية املناسبة (اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر ،ص .)137 .وتسمتر املدينة
التعلميية يف جذب جامعات راقية من خمتلف أحناء العامل ،غري أن الطالب القطريني يواجهون صعوبة بعد أن يتخرجوا
من الثانوية العامة :مستويات منخفضة من االلتحاق مبؤسسات التعلمي العايل وارتفاع نسبة االنحساب من هذه
املؤسسات ال تزال متثل مشلكة حني خيتار الطالب االخنراط يف جمال العمل دون احلصول عىل مؤهل بعد الثانوية
العامة (اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر ،ص .)138 .لزيادة عدد الطالب املؤهلني لالقتصاد املعريف ،جيب أن يمت
تقدمي النصح واملشورة للطالب يف مرحلة مبكرة حول اخلطوات الالزم علهيم اتباعها ليك يصبحوا متخصصني يف
املجال الذي خيتارونه .مكا نرى يف دراسة التعلمي يف قطر %65 ،من طالب املدارس املستقلة و %71من طالب املدارس
األخرى خيططون للحصول عىل درجة البااكلوريا عىل األقل  .17عىل الرمغ من أن هذه األرقام تعد مجشعة عندما
نقارهنا مبستوى الثقة لدى هؤالء الطالب يف إمتام الدراسة الثانوية فعليًا ،إال أن اآلفاق املستقبلية ليست هبذا التألق،
حيث إن نسبة الطالب القطريني الذكور الذين خيططون للحصول عىل درجة الباكلوريوس أو ما يعادهلا يه النسبة
األكرث تدنيًا بني لك املجموعات مكا يشري إىل ذلك اجلدول التايل:
جدول ( )3المقارنات في إطار المدارس المستقلة:

املقارنات يف إطار املدارس املستقلة
قطريون

غري قطريني

مجيع الطالب خيططون للحصول عىل الباكلوريا أو درجة أعىل

%65

%77

البنات خيططن للحصول عىل الباكلوريا أو درجة أعىل

%72

%84

األوالد خيططون للحصول عىل الباكلوريا أو درجة أعىل

%60

%69

الطالب غري متأكدين من خططهم التعلميية املستقبلية

%15

%13

البنات غري متأكدات من خططهن التعلميية املستقبلية

%15

%11

األوالد غري متأكدين من خططهم التعلميية املستقبلية

%15

%15

املدارس املستقلة [استجابات الطالب]

من بني طالب املدارس املستقلة فقط  %56خيططون للحصول عىل الباكلوريا و %76ممن خيططون للحصول عىل درجة
جامعية يشعرون بأهنم «واثقني جدًا» بأهنم سيتخرجون من الثانوية العامة يف إشارة إىل أهنم يتوقعون أن يواجهوا
صعوبة يف احلصول عىل متطلبات االلتحاق باجلامعة أو متطلبات التخرج من الثانوية العامة .أقل من نصف املتبقني من
طالب املدارس املستقلة «واثقون جدًا» من أهنم سيتخرجون من الثانوية العامة.
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االقتصاد
مجاالت
والعمل في
التعليمالتعليم
المستقبلية في
خطط الطالب
خطط:(3
الشكل ()٣الشكل )
المعرفي:
االقتصاد
مجاالت
والعمل في
المستقبلية في
الطالب
المعرفي
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الطالب الذين يعتزمون الحصول على شھادة الباكالوريا )أو أعلى(
الطالب غير الواثقين من خططھم التعليمية المستقبلية
الطالب الذين يوافقون على أنھم يتطلعون لحصة الرياضيات
الطالب الذين ال يوافقون على أنھم يخشون طرح األسئلة في حصة الرياضيات
الطالب الذين يوافقون على أن مادة الرياضيات مھمة للمستقبل
الطالب الذين يوافقون على أنھم يتطلعون لحصة العلوم
الطالب الذين ال يوافقون على أنھم يخشون طرح األسئلة في حصة العلوم
الطالب الذين يوافقون على أن مادة العلوم مھمة للمستقبل
الطالب الذين سيسعون إلى دراسات عليا أو مھنة تتعلق ببناء اقتصاد معرفي
الطالب الذين سيسعون إلى شھادة الباكالوريا أو مھنة تتعلق ببناء اقتصاد معرفي
الطالب الذين لن يسعوا إلى الدراسة الجامعية أو مھنة تتعلق ببناء اقتصاد معرفي

المدارس األخرى

المدارس المستقلة

بناء عىل تقارير الطالب فإن املعملني واإلداريني لدهيم خماوف حقيقية حول دافعية الطالب ،فنصف الطالب يف املدارس
املستقلة يقولون إهنم يشعرون بامللل "معظم الوقت" يف املدرسة مقارنة ب %30من الطالب يف املدارس األخرى .ومن
ناحية أخرى فإن  %41من طالب املدارس املستقلة و %36من طالب املدارس األخرى ذكروا إما أهنم يوافقون بشدة أو
يوافقون إىل حد ما أهنم ال يبذلون أقىص جهدمه يف الدراسة .يكشف البحث يف أربعة مؤرشات تعكس دافعية الطالب
املتدنية  -امللل يف املدرسة ،عدم بذل أقىص اجلهد يف الدراسة ،والغياب املتكرر من املدرسة ،والتأخر يف احلضور
لملدرسة  -إىل أن  %36من طالب املدارس املستقلة و %21من طالب املدارس األخرى لدهيم مشالك مزمنة يف الدافعية
يأيت الطالب من بيائت مزنلية متباينة وهذه البيائت هلا أثر عىل خططهم التعلميية ،وبالنظر فقط إىل الطالب من املدارس
املستقلة ،جند أن ربع الطالب الذين مل يتسن ألولياء أمورمه دخول املدرسة قط مه غري متأكدين من خططهم التعلميية،
ومثة نسبة أخرى تصل إىل  %21خيططون إلمتام الدراسة الثانوية حكد أعىل ،ويف املقابل  %12فقط من الطالب
الذين لدى أولياء أمورمه درجة جامعية و %11من الطالب الذين لدى أولياء أمورمه درجة الباكلوريا مه غري متأكدين من
خططهم التعلميية املستقبلية .تشري هذه النتاجئ إىل أن املدارس ال تزيل الفروق يف خلفيات الطالب املزنلية ،واملطلوب
هو حتديد الطالب الذين يكون مستوى الدافعية منخفضًا عندمه ،وهذا أمر يف غاية األمهية ليك يمت معل خطط التدخل
الالزمة اليت ميكهنا أن تزيد من إماكنية النجاح وااللتحاق بالتعلمي يف مرحلة ما بعد الثانوية العامة.
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يذهب الطالب اىل مدارس يكون ألقراهنم فهيا تطلعات تعلميية متباينة .يف إطار املدارس املستقلة ،ترتاوح نسبة الطالب
الذين خيططون للحصول عىل الباكلوريا حكد أدىن بني  %36كنسبة منخفضة و  %89كنسبة مرتفعة .وهذا النطاق
مشابه ملا هو موجود يف املدارس األخرى ،حيث تبلغ النسبة املنخفضة  %28والنسبة املرتفعة تصل إىل  %91من
الطالب الذين خيططون للحصول عىل الباكلوريا .الطالب الذين مل يتسن ألولياء أمورمه الذهاب إىل اجلامعة قط ومه
ملتحقون مبدارس حيث يكون لدى أقراهنم دافعية أقل حنو التعلمي يواجهون عوائق كبرية يف احلصول عىل درجة
جامعية.
تستمثر دولة قطر حاليًا موارد كبرية يف البحث والتمنية ،وعىل الرمغ من أن البنية التحتية متوفرة وقامئة ،فإن هناك
نقصًا يف أعداد املواطنني القطريني املتخرجني من جماالت االقتصاد املعريف  ،18وهلذا فإن أحد أهداف رؤية قطر
الوطنية  2030يه رفد البحث العيمل عن طريق زيادة نسبة خرجيي ختصصات الرياضيات والعلوم (اسرتاتيجية التمنية
الوطنية لدولة قطر ،ص .)143 .إن الطالب الذين مشلهم مسح التعلمي يف قطر ال يزالون صغارًا عىل احلصول عىل
وظائف يف جماالت االقتصاد املعريف ولكهنم بدأوا فعليًا خططًا مستقبلية للتعلمي والعمل  .19هناك العديد من املهن اليت
تقع مضن إطار االقتصاد املعريف وكثري مهنا هلا متطلبات تعلميية حمددة للك مستوى وظييف فهيا .فبيمنا ميكن أن
يكتيف الفنيون يف خمترب عمل األحياء باحلصول عىل مقررات جامعية معينة أو يكتىف بعضهم حبضور براجم تدريبية
مهنية يف هذا املجال ،إال أن العملاء املسؤولني يف خمترب عمل األحياء أو يف أي جمال آخر يتوقع أن يكون لدهيم
درجات جامعية ويف كثري من احلاالت يطلب مهنم درجة الدكتوراه يف التخصص .وهلذا من الرضوري أن ينظر إىل
خطط الطالب التعلميية جنبًا إىل جنب مع خططهم املهنية .عىل الرمغ من اجتاهاهتم اإلجيابية معومًا حول مواد العلوم
والرياضيات وعن أمهية لك مهنام يف مستقبلهم  ،20إال أن  %11فقط من طالب املدارس املستقلة و  %19من طالب املدارس
األخرى خيططون للحصول عىل مهن يف جمال االقتصاد املعريف وينوون احلصول عىل درجة جامعية (الشلك .)3
هناك  %8من طالب املدارس املستقلة و  %18من طالب املدارس األخرى يسعون للحصول عىل مهن يف جمال االقتصاد
املعريف ولكهنم ينوون أن يهنوا تعلميهم بدرجة البااكلوريا فقط .وأخريًا مثة نسبة  %3من طالب املدارس املستقلة و %10
من طالب املدارس األخرى يأملون يف احلصول عىل معل يف جمال االقتصاد املعريف ولكهنم ال ينوون احلصول عىل
درجة البااكلوريا.
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توصية:

ينبيغ أن تبدأ معليات التدخل بتقدمي اإلرشاد املهين واإلرشاد اخلاص بالتعلمي اجلاميع يف وقت مبكر من مراحل
التعلمي االعدادي والثانوي للطالب وينبيغ كذلك أن يكون عىل فرتات متعاقبة .أمه جزء يف الربناجم هو مفهوم أن
اإلرشاد اجلاميع واملهين جيب أن يبدأ من املرحلة االبتدائية لتطوير ثقافة الذهاب للجامعة مبكرًا يف منظومة التعلمي
لدى الطالب منذ الصغر  .21وهذا موقف تدمعه بشلك أكرب البحوث العملية اليت تبني أن الطالب يبدؤون يف تكوين
تطلعاهتم التعلميية يف معر مبكر  .22أحد املقرتحات املوجهة ألولياء األمور ميكن أن يكون مفيدًا إلجياد فعاليات عامة
ألولياء األمور يف أوقات وأماكن متنوعة ،إلعطاهئم معلومات عن اللكيات اجلامعية اليت ميكن ألبناهئم أن يلتحقوا هبا،
وكذلك عن أمهية التطلعات التعلميية ،وإلبالغهم أن هذه التطلعات يف غاية األمهية بالنسبة ملستقبل أبناهئم التعليمي.
ميكن عقد فعاليات منفصلة ألولياء أمور الطالب يف املرحلة االبتدائية واالعدادية والثانوية لضامن ترسيخ ثقافة الذهاب
إىل اجلامعة يف املجمتع .فميا بني املدارس ميكن تنظمي عدد من األنشطة عرب سنوات الدراسة ملساعدة الطالب عىل
التعرف أكرث عىل اجلامعات واللكيات .عىل سبيل املثال ،ميكن تجشيع املعملني وأعضاء الفريق املهين يف املدرسة عىل
مشاركة املعلومات اليت لدهيم حول خرباهتم يف اجلامعة ،وميكن معل سلسلة من العروض لتعريف الطالب بعدد كبري
من املجاالت املهنية وربط هذه املجاالت مبارشة بالتعلمي اجلاميع .اليزال أمامنا الكثري من العمل إذا ما أردنا شغل
املزيد من الوظائف يف جمال االقتصاد املعريف باكدر قطري عايل التدريب يف املستقبل.
يف لك مستوى من مستويات التعلمي ،يوجد عدد أكرب من الطالب يف املدارس اخلاصة يتطلعون إىل االلتحاق مبهن يف
جمال االقتصاد املعريف من عدد الطالب الذين يريدون ذلك يف املدارس املستقلة ،ولكن املدارس املستقلة يه املدارس
اليت يلحق هبا أكرث أولياء األمور القطريني أبناءمه (الشلك  .)1و مع أن هناك حاجة ماسة للعاملة يف جمال االقتصاد
املعريف ،إال أن هناك عدم موامئة بني التطلعات التعلميية واخلطط املهنية ،مبا يشري إىل وجود سوء فهم جوهري
للتعلمي املطلوب لملواقع القيادية يف جمال االقتصاد املعريف .نويص بإدخال براجم تدخل مثل اجللسات الفردية
لإلرشاد والتوجيه ،وكذلك الزيارات املهنية امليدانية عىل مرحلتني يف أثناء الفرتة التعلميية للطالب :قبل دخول الطالب
لملرحلة الثانوية (الصف  8أو  9أو ما يعادهلام) و سنتان قبل التخرج من املدرسة الثانوية (الصف  10أو ما يعادله)،
هناك أيضًا حاجة لرباجم أكرث لتحفزي الطالب حول املهن يف جمال االقتصاد املعريف جبانب معلومات عن املتطلبات
التعلميية للك من هذه املهن .تقرتح األاكدميية الوطنية للعلوم إدخال مثل هذه الرباجم عىل مدى السنوات الدراسية
ابتدا ًء من مرحلة الروضة خللق اهمتام مبجاالت االقتصاد املعريف  .23ويعد ما أعلن عنه مؤخرًا من أن مذكرة تفامه قد
مت التوقيع علهيا لتطوير وتعزيز برناجم الروبوتس وأوملبياد الروبوت يف املدارس القطرية تطورًا الفتًا و مجشعًا .24
متول املؤسسة الوطنية للعلوم يف الواليات املتحدة األمريكية العديد من الرباجم لتجشيع الطالب  -عىل وجه اخلصوص
امجلاعات األقل متثي ً
ال  -يف مراحل خمتلفة من العمر للنظر يف إماكنية االلتحاق مبهن ذات صلة باالقتصاد املعريف،
25
وكثري من هذه الرباجم ميكن أن تقدم لقطر رؤى وأفاكرًا وتصورات مفيدة حول هذا املوضوع  .مكا أن هناك تقريرًا
من معهد دوناهيو يف جامعة مساتشوسيتس يذكر تفاصيل عدد من الرباجم اليت متكنت من زيادة اهمتام الطالب
مبجاالت االقتصاد املعريف  .26عىل سبيل املثال برناجم "اهلندسة أمر أسايس" قام بتدريب معملني يف مهنج يستخدم
مهارات معلية وقامئة عىل االستكشاف مع التأكيد عىل اهلندسة ،وقد أظهر طالب هؤالء املعملني زيادة ملحوظة يف
اهمتامهم مبجاالت اهلندسة ،ويف برناجم "األرقام" قام خمتصون يعملون يف جماالت االقتصاد املعريف بزيارة طالب
الصف السادس ومعل نقاشات معهم حول أمهية الرياضيات والعلوم ومشاركة خرباهتم يف هذا املجال مع هؤالء
الطالب ،واكنت النتيجة بعد مشاركهتم يف الربناجم أن أظهر هؤالء الطالب إدرا ً
اك أفضل ملجاالت االقتصاد املعريف
باعتبارها جماالت ممتعة و شيقة.
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مشاركة أولياء األمور و تواصلهم مع المسؤولين في المدرسة

تؤكد الدراسات عىل أمهية مشاركة أولياء األمور يف تعلمي أبناهئم ،وتشري هذه الدراسات إىل أن مثل هذه املشاركة
مرتبطة إجيابيًا وبشلك ثابت بأداء الطالب قصري املدى يف املدرسة وكذلك عىل املدى البعيد من حيث التوجهات
والتطلعات حنو اخليارات املهنية يف املستقبل .27بل إن بعض الدراسات يف الواليات املتحدة األمريكية تذهب إىل أن
إرشاك أولياء األمور أمه من املدرسة نفهسا فميا يتعلق بالتحصيل األاكدميي .28وعىل هذا األساس جتعل اسرتاتيجية
التمنية الوطنية لدولة قطر من مشاركة أولياء األمور يف التعلمي من الروضة وحىت الصف  12هدفًا جيب حتقيقه يف رؤية
قطر الوطنية ( 2030ص .)137 - 136 .وقد قامت دراسة التعلمي يف قطر ( )QESجبمع معلومات من الطالب وأولياء
األمور واملعملني واإلداريني لتقيمي مشاركة أولياء األمور مع املدارس (الشلك .)4
تبني الدراسة أن احملادثات اليت جتري بني أولياء األمور والطالب وكذلك املساعدة يف الوظائف املدرسية يه أمه
األشاكل املبارشة ملشاركة أولياء األمور .سئل الطالب مك مرة سأهلم أولياء أمورمه عن املدرسة أو مك مرة ساعدومه
يف الوظائف املدرسية يف األسبوع املايض ،فاكن النشاط األكرث تكرارًا يف استجابات الطالب هو التحدث مع أولياء
أمورمه عن املدرسة %57 .من طالب املدارس املستقلة و %72من طالب املدارس األخرى قاموا هبذا األمر ثالث مرات
أو أكرث يف األسبوع .ويف املقابل ،أقل من ثلث الطالب ذكروا أن أولياء أمورمه يساعدوهنم يف الوظائف املدرسية ثالث
مرات أو أكرث يف األسبوع.
إضافة إىل التحدث مع الطفل أو مساعدته يف معل الوظائف الدراسية ،حيرض أولياء األمور بعض األنشطة والفعاليات
يف املدرسة ،وهذه األنشطة يه األكرث وضوحًا بالنسبة لملعملني واإلداريني .سئل أولياء األمور مك مرة  -منذ بداية
العام الدرايس  -شاركوا مه أنفهسم أو أي فرد آخر من أفراد األرسة يف أي من األنشطة المثانية اليت تقوم هبا
املدرسة (انظر الشلك  .)4فميا عدا التحدث عن الطفل مع أحد املعملني أو مدير املدرسة أو املرشف % 52 ،من أولياء
أمور الطالب يف املدارس املستقلة و  %76من أولياء أمور الطالب يف املدارس األخرى ذكروا أن ذلك حدث مرة واحدة
عىل األقل) ،أقل من نصف أولياء أمور الطالب ذكروا مشاركهتم يف أي من األنشطة األخرى مرة واحدة عىل األقل منذ
بداية العام الدرايس.
الشكل ( )٤مشاركة أولياء األمور في تعلم الطفل:

الشكل ) :(4مشاركة أولياء األمور في تعلم الطفل
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الطالب :أولياء األمور يتحدثون عن المدرسة ثالث مرات أو أكثر في األسبوع
الطالب :أولياء األمور يتحدثون عن المواد ثالث مرات أو أكثر في األسبوع
الطالب :أولياء األمور يتفقدون الفروض ثالث مرات أو أكثر في األسبوع
الطالب :أولياء األمور يساعدون في الواجبات ثالث مرات أو أكثر في األسبوع
أولياء األمور :يتحدثون مع مسؤولي المدارس مرة أو أكثر في السنة
أولياء األمور :يشاركون في مجلس اآلباء مرة أو أكثر في السنة
أولياء األمور :يساھمون في جمع التبرعات مرة أو أكثر في السنة
أولياء األمور :يحضرون حدثث/مناسبة يشارك فيھا الطالب مرة أو أكثر في السنة
أولياء األمور :يحضرون حفل توزيع الجوائز مرة أو أكثر في السنة
أولياء األمور :يشاركون في الفعاليات الرياضية واإلجتماعية إلخ مرة أو أكثر في السنة
أولياء األمور :يحضرون الدروس مرة أو أكثر في السنة
أولياء األمور يتطوعون بالمساعدة في الفصول مرة أو أكثر في السنة
المدرسون :راضون عن جھود أولياء األمور

المدارس األخرى

المدارس المستقلة
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ما يقرب من  %30من أولياء أمور الطالب يف املدارس املستقلة مل يشاركوا يف أي من أنشطة املدرسة منذ بداية العام
الدرايس مقارنة بـ  %15فقط من أولياء أمور الطالب يف املدارس األخرى ،لكن أكرث من  %32من أولياء أمور الطالب يف
املدارس املستقلة و %39من أولياء أمور الطالب يف املدارس األخرى شاركوا مرة واحدة عىل األقل يف ثالثة أنشطة أو
أكرث.
بناء عىل هذه املعلومات ،يصبح من غري املستغرب أن املعملني مل يعربوا عن مستوى عال من الرضا عن جهود أولياء
األمور ،فنسبة  %8من معيمل املدارس املستقلة و  %16من معيمل املدارس األخرى راضون جدًا مبستوى جهود أولياء
األمور يف املدارس بيمنا  %40من معيمل املدارس املستقلة اكنوا راضني إىل حد ما (مقارنة بـ  %61من معيمل املدارس
األخرى) ،وهذا يرتك أكرث من نصف معيمل املدارس املستقلة إما غري راضني إىل حد ما أو غري راضني جدًا عن جهود
أولياء األمور.
ليك تتحسن مشاركة أولياء األمور يف التعلمي  ،فإن اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر تدعو مسؤويل املدارس
إىل إرشاك أولياء األمور بشلك أكرث فاعلية من خالل جمالس املعملني وأولياء األمور واألنشطة األخرى غري الرمسية
اليت تمت لتبادل املعلومات (ص .)136 .استكشفت دراسة التعلمي يف قطر ما إذا اكن التبادل لملعلومات بني أولياء
األمور ومسؤويل املدرسة قد تلكل بالنجاح (الشلك  .)5حوايل ثلث أولياء األمور يف لك من املدارس املستقلة واملدارس
األخرى ذكروا أهنم تلقوا معلومات من املدرسة عن أوالدمه يف الهشر املايض ،وقد تلىق األغلبية مهنم من املدارس إما
معلومة واحدة ( %36من أولياء األمور يف املدارس املستقلة %51 ،من أولياء األمور يف املدارس األخرى) أو معلومتان
( %37من أولياء األمور يف املدارس املستقلة ،و  %24من أولياء األمور يف املدارس األخرى) .سئل أولياء األمور أيضًا
مك تقريرًا عن أداء ابهنم الدرايس تلقوه من املدرسة يف العام الدرايس؟ وقد ذكر أكرث من نصف أولياء األمور أهنم
يتلقون تقريرًا ثالث مرات أو أكرث يف العام الدرايس ،بيمنا أقل من  %20قالوا أهنم ال يتلقون أي تقرير ألداء أبناهئم يف
املدرسة.
الشكل ( )٥العالقة بين أولياء األمور و المدرسة و مسؤولي المدرسة:

الشكل ) :(5العالقة بين أولياء األمور والمدرسة ومسؤولي المدرسة
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أولياء األمور :تلقوا معلومات من المدرسة في الشھر المنصرم
أولياء األمور :تلقوا تقريراً واحداً )أو أكثر( عن تعلم أبنائھم في العام
المنصرم
أولياء األمور :تلقوا ثالثة تقارير )أو أكثر( عن تعلم أبنائھم في العام المنصرم

أولياء األمور :يوافقون على أن التواصل مع المدرسة يتم بصورة مرضية
اإلداريون :يوافقون على أن التواصل مع المدرسة يتم بصورة مرضية

المدرسون :يوافقون على أن العالقة بين أولياء األمور والمدرسة جيدة
اإلدارييون :يوافقون على أن العالقة بين أولياء األمور والمدرسة جيدة
المدرسون :يوافقون على أن أولياء األمور يثقون بالمدرسين
اإلدارييون :يوافقون على أن أولياء األمور يثقون بالمدرسين
المدارس األخرى

المدارس المستقلة
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إن إعطاء أولياء األمور املعلومات ال يعد أمرًا اكفيًا ،إذ جيب أن جيد أولياء األمور يف هذه املعلومات فائدة فميا يتعلق
بأبناهئم ليك يكون للتواصل معىن وجدوى .مجعت دراسة التعلمي يف قطر معلومات حول جودة التواصل من لك من
مسؤويل املدرسة وأيضًا من أولياء األمور .وقد تبني أن األغلبية الساحقة من مسؤويل املدرسة يشعرون أن التواصل
مع أولياء األمور جيد .وحوايل نصف اإلداريني يف املدارس املستقلة و %64من اإلداريني يف املدارس األخرى يوافقون
بشدة عىل أن التواصل مع أولياء األمور جيد ،و %33من اإلداريني يف املدارس األخرى و %41من اإلداريني يف
املدارس املستقلة يوافقون إىل حد ما عىل العبارة .غري أن أولياء األمور أنفهسم أقل محتسًا نوعًا ما فميا يتعلق جبودة
التواصل ،حيث ذكر  %30من أولياء األمور يف املدارس املستقلة و  %27من أولياء األمور يف املدارس األخرى أهنم
يوافقون بشدة عىل أن مستوى التواصل بني املدرسة وأولياء األمور جيد ،بيمنا جند أن  %53من أولياء األمور يف
املدارس األخرى و %44من أولياء األمور يف املدارس املستقلة يوافقون إىل حد ما.
رمغ القلق حول جهود أولياء األمور ،جند أن  %56من املعملني يوافقون بشدة ،و %38يوافقون إىل حد ما عىل أن
العالقة بني أولياء األمور واملدرسة جيدة .ومكا يبدو من النتاجئ أن اإلداريني أكرث إجيابية من املعملني ،فلك اإلداريني
تقريبًا ( )%99يف املدارس املستقلة و  %97يف املدارس األخرى يوافقون عىل أن العالقة جيدة .واملعملون واإلداريون
يشرتكون يف النظرة اإلجيابية نفهسا حول عالقة الثقة اليت يولهيا أولياء األمور لملعملني.
توصية:

عىل الرمغ من أن اجلهود اليت هتدف إىل تفعيل العالقة والتواصل بني املدرسة وأولياء األمور يبدو أهنا ناحجة ،إال أنه
ال يزال هناك جمال واسع للتطوير فميا يتعلق بإرشاك أولياء األمور يف العملية التعلميية .والتحدي هو إجياد وسائل
جمدية إلرشاك أولياء األمور بطريقة أفضل سواء يف املدارس أويف املنازل لتقدمي الدمع والتجشيع ألبناهئم .يتعلق جزء
من املشلكة بأولياء األمور الذين ال جيدون الوسيلة ملساعدة أبناهئم إما بسبب أن مستوامه التعليمي ال يحمس هلم بذلك
أو وجود نقص يف موارد أخرى ،ويف هذا الصدد نتقدم بتوصيتني :األوىل تتعلق بتجشيع أولياء األمور عىل العودة
لملدرسة إلمكال هشادة مهنية أو تعلمي ما بعد الثانوية العامة ،وهذا األمر ينطوي عىل مزية مضافة ويه تكوين معالة
جديدة لالقتصاد املعريف وحيقق هدف تجشيع التعمل مدى احلياة (اسرتاتيجية قطاع التعلمي والتدريب ،ص.)9 - 8 .
التوصية الثانية تتعلق بتوفري براجم ما بعد املدرسة ويف إجازات هناية األسبوع ألولياء األمور واألطفال لتعمل املادة
التعلميية سويًا وتوفري الدمع ألولياء األمور ملساعدة أطفاهلم عىل التعمل ،حيث ثبت أن هذه األمور يف سياقات أخرى
حتسن بشلك كبري مشاركة أولياء األمور واستيعاب الطالب لملادة الدراسية .29
رمغ االنتشار الواسع للدروس اخلصوصية يف قطر ،إال أننا ينبيغ أن نالحظ أن  %68من طالب املدارس املستقلة ال
يستعينون مبثل هذه الدروس .وإذا نظرنا فقط إىل الطالب يف املدارس املستقلة سنجد أن  %30مهنم ال يتلقون مساعدة
يف املزنل مطلقًا أو يتلقون مساعدة يسرية ال تذكر ،وكذلك ال يتلقون دروسًا خصوصية .ومثة نسبة أخرى ويه %38
من هؤالء الطالب يتلقون بعض املساعدة يف املزنل ولكهنم ال يأخذون دروسًا خصوصية .ومن الواحض أن مثة حاجة
لتقدمي مساعدة إضافية هلؤالء الطالب وخصوصًا أولئك الذين ال جيد أولياء أمورمه املصادر الاكفية لالستمثار يف
تعلميهم .إضافة إىل ذلك فإن الدروس اخلصوصية ال تعوض القصور يف إرشاك أولياء األمور يف تعلمي أبناهئم.
تبني أن الطالب الذين يؤكد أولياء أمورمه عىل أمهية التعلمي اجلاميع ،ويتحدثون معهم عن اجلامعة ،ويوفرون هلم
املجال لعمل الوظائف املزنلية ويتأكدون من أهنم أمكلوها ،تبني أن لدى هؤالء الطالب خمرجات تعلميية أكرث إجيابية
مقارنة بالطالب الذين يكون أولياء أمورمه غري مهمتني  .30نويص بأن يمت تطوير براجم التواصل حبيث تعيط هذه
الرباجم ألولياء األمور معلومات أكرث عن كيفية إعداد أطفاهلم للجامعة بيمنا تركز يف الوقت ذاته عىل أمهية دورمه يف
تعمل أبناهئم.
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مشاعر المعلمين و اإلداريين تجاه المدرسة:

وفق اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر فإن معدل انحساب املعملني من مهنة التعلمي مرتفع يف قطر (ص ،)129 .و
لكن املعملني واإلداريني مه من يلعبون دورًا حموريًا يف إعداد الشباب القطري ملواجهة حتديات املستقبل االقتصادية
والتكنولوجية ،وعندما تكون العالقة بني املعملني واإلداريني سيئة فهذا قد يشري إىل وجود مشالك منتمظة داخل املدرسة
مما يعيق التعمل والتعلمي ويؤدي يف الهناية إىل تدين عدد املعملني .يف هذا القسم من الدراسة نقوم بدراسة مشاعر
املعملني واإلداريني جتاه بعضهم البعض وكذلك جتاه التعلمي واملجلس األعىل للتعلمي.
سئل املعملون واإلداريون عددًا من األسئلة املتوازية فميا يتعلق بعملية صناعة القرار يف املدرسة والعمل مجيعًا
مكجموعة .تبني أن لدى اإلداريني يف املدارس املستقلة واملدارس األخرى اجتاهات إجيابية أكرث من املعملني يف معلية
صناعة القرار داخل املدرسة .عندما سئل املعملون عن درجة موافقهتم عىل أن "إدارة املدرسة تأخذ القرارات دون
استشارة املعملني" ،أجاب  %53من معيمل املدارس املستقلة و %66من معيمل املدارس األخرى بأهنم يوافقون بشدة
أو يوافقون إىل حد ما عىل ذلك (انظر الشلك  .)6يف املقابل جند أن  %91من اإلداريني يف املدارس املستقلة و %81من
اإلداريني يف املدارس األخرى يوافقون بشدة أو يوافقون إىل حد ما عىل أن "املعملني يشاركون يف معلية صنع القرار
يف املدرسة" .رمغ هذه االختالفات ،فإن املعملني واإلداريني جيمعون بشلك كبري عىل موافقهتم بشدة أو إىل حد ما بأن
"املعملني واإلداريني يعملون مع بعض كفريق يف املدرسة".
الشكل ( )٦مشاعر المعلمين واإلداريين تجاه بعضهم البعض:

الشكل ) :(6مشاعر المعلمين واإلداريين تجاه بعضھم البعض
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المدرسون :يوافقون على أنه ال يتم األخذ برأي المدرسين عند إتخاذ القرارات
اإلدارييون :يوافقون على أنه يتم إشراك المدرسين في القرارات
المدرسون :يوافقون على أنھم يعملون بشكل جماعي
اإلدارييون :يوافقون على أنھم يعملون بشكل جماعي

المدرسون :يوافقون على أن اإلدارة تعاملھم بشكل جيد
المدرسون :يوافقون على أنه يتم األخذ برأي المدرسين
المدرسون :يوافقون على أن اإلداريين يظھرون لھم االحترام

المدرسون :اإلدارييون يشكلون عائقا ً أمام تحقيق التعليم الجيد الى حد كبير/إلى
حد ما
اإلدارييون :المدرسون يشكلون عائقا ً أمام تحقيق التعليم الجيد إلى حد كبير /إلى
حد ما
المدارس األخرى

المدارس المستقلة

لدى املعملني معومًا وجهة نظر إجيابية حول التعامل الذي يلقونه من إدارة املدرسة .ما يقرب من  %80من معيمل
املدارس املستقلة و %62من معيمل املدارس األخرى يوافقون بشدة عىل أن "إدارة املدرسة تظهر االحرتام يف تعاملها
مع املعملني" .ما يقرب من  %70من معيمل املدارس املستقلة و %47من معيمل املدارس األخرى يوافقون بشدة عىل أن
"املعملني يعاملون بطريقة جيدة من قبل إدارة املدرسة" ،وعىل الرمغ من أن املعملني لدهيم بعض الشكوك حول دورمه
الفعيل يف معلية صنع القرار يف املدرسة ،إال أن  %52من معيمل املدارس املستقلة مقابل  %38فقط من معيمل
املدارس األخرى يوافقون بشدة عىل أن "إدارة املدرسة تأخذ بعني االعتبار آراء املعملني يف القضايا التعلميية املتعلقة
باملدرسة".
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طلب من اإلداريني واملعملني أن حيددوا إىل أي مدى متثل عدد من العوامل عوائق أمام الوصول إىل تعلمي عايل اجلودة
يف قطر .إمجا ًال يشعر  %16من معيمل املدارس املستقلة و  %43من معيمل املدارس األخرى أن اإلداريني مه عائق
أمام التعلمي اجليد «إىل حد كبري» ،أو «إىل حد ما» ،وباملثل فإن  %37من اإلداريني يف املدارس املستقلة و %36من
اإلداريني يف املدارس األخرى يشعرون أن املعملني مه العائق أمام الوصول إىل تعلمي جيد «إىل حد كبري» أو «إىل حد
ما».
الشكل ( )٧مشاعر المعلمين واإلداريين تجاه المجلس األعلى للتعليم:

الشكل ) :(7مشاعر المعلمين واإلداريين تجاه المجلس األعلى للتعليم
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المدرسون :راضون عن أداء المجلس األعلى للتعليم
اإلدارييون :راضون عن أداء المجلس األعلى للتعليم
المدرسون :راضون عن دعم المجلس األعلى للتعليم
اإلدارييون :راضون عن دعم المجلس األعلى للتعليم

المدرسون :يشكل المجلس األعلى للتعليم عائقا ً كبيراً /إلى حد ما أمام تحقيق
التعليم الجيد
اإلدارييون :يشكل المجلس األعلى للتعليم عائقا ً كبيراً/إلى حد ما أمام تحقيق
التعليم الجيد

اإلدارييون :يوافقون على أن الجلس األعلى للتعليم ال يتشاور مع المدارس
اإلدارييون :يوافقون على أن المجلس األعلى للتعليم يأخذ بآراء المدارس
اإلدارييون :يوافقون على أن التواصل مع المجلس األعلى للتعليم جيد
اإلدارييون :يوافقون على أن المجلس األعلى للتعليم يھتم بجودة المدارس
المدارس األخرى

المدارس المستقلة

سئل اإلداريون عن تقيميهم لملجلس األعىل للتعلمي (الشلك  .)7يف إطار املدارس املستقلة %73 ،من املعملني
واإلداريني راضون عن أداء املجلس األعىل للتعلمي مقارنة بـ  %81من املعملني و %83من اإلداريني يف املدارس األخرى.
يذكر املعملون واإلداريون مستويات متساوية من الرضا عن الدمع الذي يقدمه املجلس األعىل للتعلمي .يف املدارس
املستقلة %68 ،من املعملني و %71من اإلداريني راضون عن الدمع املقدم من املجلس ،بيمنا  %74من املعملني و%71
من اإلداريني يف املدارس األخرى راضون عن هذا الدمع .وعندما سئل املعملون واإلداريون إىل أي مدى ميثل املجلس
األعىل للتعلمي عائقًا أمام التعلمي عايل اجلودة ،ذكر  %51من اإلداريني يف املدارس املستقلة و %44من املعملني يف
املدارس املستقلة أهنم يرون يف املجلس األعىل للتعلمي عائقًا "إىل حد كبري" أو "إىل حد ما" ،أما يف املدارس األخرى
فيعتقد  %37من املعملني و  %38من اإلداريني أن املجلس األعىل للتعلمي ميثل عائقًا "إىل حد كبري" أو "إىل حد ما".
حبمك وظائفهم فإن اإلداريني مه املسؤولون مسؤولية مبارشة عن تنفيذ السياسة التعلميية ،وعىل هذا فقد سئلوا عددًا
من األسئلة اإلضافية عن املجلس األعىل للتعلمي ،وعىل الرمغ من أن  %85من اإلداريني يف املدارس املستقلة و %89من
اإلداريني يف املدارس األخرى يوافقون عىل أن "التواصل مع املجلس األعىل للتعلمي جيد" ،إال أن لدهيم بعض املخاوف.
نسبة كبرية من اإلداريني يف املدارس املستقلة ( %85مقابل  %55من اإلداريني يف املدارس األخرى) يوافقون عىل أن
"املجلس األعىل للتعلمي يتخذ قرارات دون الرجوع إىل املدارس واستشارهتا".
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توصية:

يتوىل املجلس األعىل للتعلمي قيادة اجلهود لتحويل قطر إىل دولة توفر لطالهبا فرصًا تعلميية مبا يتناسب مع ما هو
موجود يف أفضل املدارس ومعاهد التدريب واجلامعات يف أي ماكن يف العامل .إذا اكن املجلس األعىل للتعلمي يسىع
لتحقيق أهدافه املنصوص علهيا يف اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر ،فإنه حباجة إىل دمع اإلداريني واملعملني
يف املدارس الذين سيتولون تنفيذ رؤية قطر الوطنية  .2030يف الوقت الذي تنص فيه اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة
قطر عىل احلاجة لوجود آلية لنقل التغذية الراجعة بني التعلمي ما بعد الثانوية وبني التعلمي من الروضة إىل الصف ،12
فإننا نرى أمهية أن يكون هناك إطار مشابه يمتكن من خالله املعملون واإلداريون من تقدمي التغذية الراجعة إىل املجلس
األعىل للتعلمي فميا يتعلق بالرباجم اجلديدة اليت هتدف إىل تلبية أهداف رؤية قطر الوطنية  .2030ميكن أن يكون هذا
اإلطار هو مجتع أو ائتالف لملدارس املستقلة يقدم التقيمي والتغذية الراجعة إىل املجلس األعىل للتعلمي عىل أساس
خربات هذه املدارس يف معلية اإلصالح التعليمي .وميكن أن يتضمن إطار هذا التجمع ممث ً
ال عن لك مدرسة مستقلة
وينقسم إىل تسعة جمالس منفصلة عىل أساس املراحل الدراسية (ابتدايئ ،اعدادي ،ثانوي) وعىل أساس اجلنس
(مدارس بنني ،مدارس إناث ،مدارس خمتلطة) ،وميكن أن ميثل هذا التجمع منربًا وملتىق ملوظيف املدارس يمتكنون من
خالله مناقشة قضايا التعلمي والتعمل مع زمالهئم يف املدارس املستقلة األخرى ،وتقدمي توصيات لملجلس األعىل للتعلمي
فميا يتعلق باإلصالح التعليمي يف قطر .وعندما يشعر املعملون واإلداريون أن مالحظاهتم وإهساماهتم هلا قمية فإنه لن
يكون من الهسولة علهيم أن يرتكوا التعلمي وهبذا تتقلص نسبة االنحساب من مهنة التعلمي.
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الخالصة:
بدأنا هذا التقرير مبناقشة املناخ التعليمي املعقد يف قطر ،وقد رأينا تفاوتًا كبريًا بني أنواع املدارس (املدارس املستقلة
مقابل املدارس األخرى) مكا رأينا تفاوتًا كبريًا أيضًا يف إطار هذه املدارس .نظرًا مليجء دراسة التعلمي يف قطر
( )QESيف وقت مبكر نسبيًا من معر معلية اإلصالح التعليمي يف قطر ،فإن هذه الدراسة تتبوأ موقعًا فريدًا من هذه
العملية لتقدم تغذية راجعة بالغة األمهية عن معلية اإلصالح منذ البداية وحىت اآلن .ركزنا عىل أربعة جوانب متعلقة
بصنع السياسات ووجدنا مؤرشات مجشعة وأخرى تتطلب املزيد من العمل واجلهد ،من بني العالمات املجشعة ما ييل:
 ::مستويات مرتفعة من املشاركة يف براجم التطوير املهين لملعملني والرضا عهنا.
 ::اإلداريون و املعملون لدهيم مشاعر إجيابية نسبيًا حول بعضهم البعض ويعتقدون أهنم يعملون كفريق لتطوير التعلمي
يف قطر.
 ::اجلهود املوجهة لتطوير معلية التواصل بني أولياء األمور واملدارس يبدو أهنا تسري بشلك جيد ،حيث -ذكر نسبة
كبرية من أولياء األمور أهنم يتلقون تقارير دورية عن تعمل أبناهئم ،مكا تعرب هذه النسبة عن رضاها بعملية التواصل
مع املدرسة.
يف الوقت الذي ندرك فيه أن مثة تقدمًا قد حتقق ،جند أن هناك جوانب ال تزال حتتاج إىل بذل جهد أكرب لتطويرها ،من
بني هذه اجلوانب ما ييل:
 ::ال تزال دافعية الطالب أمرًا مقلقًا وخصوصًا يف املدارس املستقلة .تبني أن اإلداريني واملعملني يف املدارس املستقلة
أقل رضًا عن دافعية الطالب من نظراهئم يف املدارس األخرى ،وعدم رضامه يتعزز مبستويات عالية من مشالك
الدافعية عند الطالب أنفهسم.
 ::تطلعات الطالب التعلميية مرتفعة ،ولكن كثريًا مهنم ال يزالون غري متأكدين من قدرهتم عىل إمكال الدراسة الثانوية ،و
هذا ميثل إشاكلية خاصة عند الطالب الذين يكون مستوى التعلمي لدى أولياء أمورمه متدنيًا.
 ::يصل عدد الطالب الذين خيططون لاللتحاق مبجاالت االقتصاد املعريف يف املدارس اخلاصة إىل أكرث من ضعف
عدد الطالب الذين خيططون لذلك يف املدارس املستقلة ،وكثري من خطط الطالب التعلميية ستحد من قدرهتم عىل
االلتحاق مبستوى عال من املهن يف جمال االقتصاد املعريف.
 ::ال تزال هناك حاجة إىل بذل جهد أكرب يف إرشاك أولياء األمور يف العملية التعلميية سواء من داخل منازهلم أو يف
داخل املدرسة ذاهتا .يذكر أولياء األمور مستويات متدنية من املشاركة يف عدد من األنشطة اليت تقوم هبا املدارس،
مكا أن اإلداريني واملعملني ال يزالون غري راضني عن جهود أولياء األمور.
 ::يشعر املعملون أهنم أقل مشاركة يف معلية صناعة القرار يف املدرسة مما يشعر به اإلداريون حيال املوضوع نفسه.
يشعر املعملون واإلداريون أن املجلس األعىل للتعلمي ال يقدر جهودمه وإهساماهتم.
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الكثري من التوصيات اليت تضمهنا هذا التقرير تقوم عىل أساس براجم تقدم خارج قطر ،وعىل هذا فإن هذه الرباجم
حمدودة بسياقاهتا ويه حباجة إىل تعديل وتكييف ليك تكون فاعلة يف السياق القطري .نويص املجلس األعىل للتعلمي
أن ينظر يف اختيار مدرسة أو مدرستني للتجريب قبل تطبيق تغيريات عىل مستوى النظام التعليمي برمته .مكا ننصح
املجلس األعىل للتعلمي بتضمني نظام تقييمي خاريج متاكمل يف اخلطة التنفيذية حبيث يتضمن ذلك ك ً
ال من املكونات
البنائية وامجلعية للتقيمي .يقيس املكون امجليع من التقيمي املخرجات األساسية (مثل خطط الطالب لاللتحاق مبهن يف
جمال االقتصاد املعريف جنبًا إىل جنب مع تقيمي خططهم التعلميية للحصول عىل مؤهالت عملية مناسبة لتلك التطلعات)
يف مراحل متعددة من الزمن (مث ً
ال قبل أن تبدأ املرحلة التجريبية ،وسطها ،ومبارشة بعد انهتاهئا ،وبعد ثالثة وستة
أهشر بعد انهتاء التجريب) .أما اجلزء التكويين من التقيمي فرياقب ما إذا اكن الربناجم يطبق مكا هو خمطط له وحيدد
أي مشالك يف معلية التنفيذ ،ويف هذا الصدد يرحب معهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية بأي فرصة ميكن
أن يقوم فهيا بدور استشاري يف حال أراد املجلس األعىل للتعلمي وصناع السياسات املعنيني أن ينفذوا التوصيات
الواردة يف هذا التقرير.
تعد الفرتة الزمنية اليت يعيهشا التعلمي من الروضة إىل الصف  12يف قطر من أكرث الفرتات الزمنية إثارة ،ومعهد
البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية ( )SESRIجبامعة قطر يعد نفسه حمظوظًا كونه شاهدًا عىل معلية اإلصالح
التعليمي اليت حتدث يف قطر .يف الوقت الذي ركز فيه هذا التقرير عىل بعض أوجه القصور مكا يراها املشاركون يف
العملية التعلميية من الصف الثامن إىل الصف  ،12نرى أن مثة تطورات إجيابية كثرية وخصوصًا فميا يتعلق بالتطوير
املهين لملعنيني بالتعلمي ،وكذلك فميا يتعلق بعالقة املعملني وأولياء األمور وكذلك يف عالقة املعملني واإلداريني .سرتكز
التقارير املقبلة من دراسة التعلمي يف قطر عىل اجلوانب اليت هلا صلة مبارشة باإلصالح التعليمي يف قطر وتتضمن
عىل سبيل املثال )1( :استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف املدارس )2( ،اشرتاك الطالب يف املدرسة ويف األنشطة
الالصفية )3( ،املرافق املدرسية .حبمك أننا تربويون وأولياء أمور يف الوقت ذاته ،فنحن يف معهد البحوث االجمتاعية
واالقتصادية املحس ّية ( )SESRIهيمنا كثريًا حتقيق النظام التعليمي لألهداف الواردة يف اسرتاتيجية التمنية الوطنية
لدولة قطر بل وجتاوزها ،وذلك من أجل حصول قطر عىل نظام تعليمي حديث ذي مستوى عاملي مماثل ألي نظام آخر
يف أي من بلدان العامل (اسرتاتيجية التمنية الوطنية ،2013 ،ص .)13 .وهبذه الرؤية املشرتكة لملستقبل نعتقد أنه من
املمكن أن يمت إصالح التعلمي يف قطر ليك يمتكن لك طفل يف قطر من احلصول عىل أفضل فرصة ممكنة ملستقبل
مهين ناحج ونافع يف جممتع عاملي رسيع التغري.
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الملحق (أ) منهجية المسح:
يمت استخالص نتاجئ دراسة التعلمي يف قطر ( )QESمن أربعة مسوح مت إجراؤها حتت إرشاف إدارة معليات املسح
التابعة ملعهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية ( )SESRIجبامعة قطر .أرسلت املسوح إىل املعنيني يف نظام
التعلمي من الصف الثامن إىل الصف  12ومه :الطالب وأولياء األمور واملعملني واإلداريني .وقد اكنت التغذية الراجعة
من هؤالء بالغة األمهية يف تقيمي ما إذا اكنت اإلصالحات اليت طبقت تلبية لألهداف املنصوص علهيا يف اسرتاتيجية
التمنية الوطنية لدولة قطر  )NDS( 2016 – 2011تطبق بنجاح عىل أرض الواقع ،وإن مل يكن األمر كذلك ،مفا يه
اإلصالحات اليت حتتاج إىل إعادة نظر وتقيمي ودمع إضايف من املجلس األعىل للتعلمي ( .)SECهذا التصممي املحسي
يعد مناسبًا بشلك خاص ألنه يرمس صورة واحضة عن خربات املشاركني يف املدرسة.
تصميم العينة

تصممي العينة هو اختيار أفراد العينة من جممتع البحث حبيث تكون هلذه العينة القدرة عىل متثيل جممتع البحث كلك.
واختيار العينة يلعب دورًا مه ً
ام يف أي مسح  ،ألن القدرة عىل الوصول إىل استنتاجات حصيحة وحقيقية ،تنطبق
عىل جممتع البحث باعتباره اهلدف األسايس للدراسة واالستقصاء ،يعمتد أساسًا عىل تصممي دقيق للعينة .فميا ييل
نناقش املواضيع املرتبطة بتصممي العينة املستخدم يف دراسة التعلمي يف قطر (.)QES
اكن الطالب مه جممتع البحث املسهتدف الختيار عينة املسح .واكن إطار العينة وهو قامئة لك األفراد يف املجمتع الذين
ميكن اختيارمه لدخول العينة ،قد مت تطويره يف معهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية عىل أساس إطار
شامل لاكفة املدارس احلكومية واخلاصة يف قطر قدمها املجلس األعىل للتعلمي .يضم هذا اإلطار معلومات عن لك
املدارس مبا يف ذلك أمساءها وعناويهنا وجنس الطالب (بنني ،بنات ،خمتلط) ،النظام التعليمي (مستقلة ،دولية ،خاصة،
أو أي نوع آخر من املدارس) ،وكذلك عدد الطالب يف الصفوف الـ  8والـ  ،9والـ  ،11والـ .12
بناء عىل املعلومات عن جحم املدرسة ونظامها وجنس الطالب فهيا وصفوفها مقنا بتقسمي إطار العينة إىل عدد من
املجمتعات املصغرة (أي الطبقات) .وهذه العملية قمست أفراد املجمتع إىل مجموعات مصغرة متجانسة نسبيًا قبل بدء
االختيار .حاولنا أن نتأكد من أن لك فرد من أفراد املجمتع له نفس الفرصة يف االختيار مكا ألي فرد آخر (أي الوزن
النسيب) لملساعدة يف معل االختيار املتناسب جلعل نسبة الطالب يف لك طبقة متساوية بني اإلطار والعينة .وهذا
يعين أن عدد املدارس الداخلة يف العينة اكن حباجة ألن يكون متناسبًا مع عدد املستجيبني يف لك طبقات اإلطار (عىل
افرتاض أن نفس عدد الطالب قد مت اختياره من لك مدرسة).
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يف داخل لك طبقة مت اختيار الطالب عشوائيًا باتباع معلية من مرحلتني ويه رمبا التصممي األكرث شيوعًا يف البحوث
الرتبوية (املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي التابع لليونسكو .)2009 ،يف املرحلة األوىل ،مت اختيار املدرسة باحمتالية
تتناسب مع جحمها (أي اختيار العينة عىل أساس االحمتال املتناسب) .وهذا يعيط فرصة متساوية لالختيار للطالب
ويف نفس الوقت يحمس باختيار عدد مساو من الطالب من لك مدرسة للك طبقة .ويف املرحلة الثانية ،لتهسيل العمل
امليداين ،فقد اخرتنا فص ً
ال واحدًا للك صف درايس يف املدرسة بطريقة عشوائية ومت تضمني لك الطالب يف ذلك
الفصل يف املسح.
يف دراسة الطالب ،مت اختيار الطالب يف الصفوف الـ  8والـ  9من املرحلة اإلعدادية والصفوف الـ  11والـ  12من
املرحلة الثانوية .بالنسبة لدراسة أولياء األمور ،مت اختيار أولياء أمور الطالب الذين مت اختيارمه يف دراسة الطالب ومت
إرسال االستبانات هلم عىل هذا األساس .مكا مت اختيار املعملني األوائل يف الفصول املختارة ومت إرسال استبانات هلم
عىل هذا األساس مكا مت إرسال استبانات لإلداريني يف املدارس املختارة.
أخذنا يف االعتبار تصممي العينة املركب يف حتليل البيانات لضامن عدم احنياز التقديرات اإلحصائية وفاعليهتا ،وعىل
وجه اخلصوص مت إجياد متغري الوزن ملراعاة احمتالية االختيار وكذلك عدم االستجابة .يعد الوزن تصحيحًا رياضيًا
يستخدم إلعطاء بعض املستجيبني يف أي مسح من املسوح تأثريًا أكرب من اآلخرين يف حتليل البيانات .وهذا يستعان
به أحيانًا ليك تعكس العينة بشلك أفضل املجمتع قيد الدراسة .يف دراسة التعلمي يف قطر ميكن أن خيتلف عدد الطلبة
الذين يمت اختيارمه يف لك فصل بني املدارس ولذا فمثة حاجة ألن يضبط الوزن هذا االختالف.
حجم العينة ،عدم االستجابة ،و الخطأ في اختيار العينة :

يبلغ جحم العينة يف هذا املسح  43مدرسة ،ولكن  4مهنا رفضت طلب املشاركة يف املسح .بالنسبة لملدارس الـ 39
املتبقية شارك اكفة الطالب الذين مت اختيارمه يف لك فصل يف املسح ،ويف البيانات الهنائية اكن لدينا  1848طالبًا
و 1472ويل أمر و 572معملًا و 318إداريًا من هذه املدارس الـ .39
مبثل هذا العدد من االستجابات املكمتلة يكون احلد األقىص للخطأ يف اختيار العينة لنسبة موئية هو  2-/+نقطة
موئية ملسح الطالب .يراىع يف حساب هذا اخلطأ يف العينة تأثريات التصممي (أي تأثريات الوزن والتطبق والتعنقد).
وأحد التفسريات املمكنة خلطأ العينة هو :إذا مت إجراء املسح  100مرة باستخدام اإلجراء ذاته فإن خطأ العينة سيتضمن
"القمية احلقيقية" يف  95مرة من املرات الـ  100اليت أجري فهيا املسح .يالحظ أن أخطاء العينة ميكن حساهبا يف هذا
املسح ألن العينة تقوم عىل أساس نظام اختيار للعينة له احمتاالت معلومة .هذه اخلاصية من االختيار العشوايئ تعد
عنرصًا جوهريًا يفرق بني عينات االحمتاالت وطرق العينات األخرى مثل عينة احلصص والعينة االحمتالية.
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تصميم االستبانة

ممصت األسئلة باللغة اإلجنلزيية ومن مث ترمجت إىل العربية بواسطة مرتمجني حمرتفني ،بعد الرتمجة مت تدقيق
النخسة العربية بعناية بواسطة باحثني يف معهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية ممن يتقنون اللغتني العربية
واإلجنلزيية .بعدها مت اختبار االستبانة يف أربع مدارس اختريت عشوائيًا ،وقد أعىط هذا االختبار األويل معلومات
قمية ساعدتنا عىل حتديد األسئلة وتنقيحها وصياغهتا بشلك أفضل ومراجعة فائت اإلجابة ،واملقدمات واملقاطع
االنتقالية ،والتعلميات اخلاصة بالخشص الذي جيري املقابلة ،إضافة إىل طول املقابلة .عىل أساس هذه املعلومات مت
وضع النخسة الهنائية من االستبانة ومت بعد ذلك برجمهتا ألغراض إدخال البيانات .مت إرسال االستبانات إىل املعنيني
يف هشر ديمسرب من عام  .2012مت إرسال استبانات أولياء األمور إىل أولياء أمور الطلبة الذين تلقوا استبانة الطالب.
مكا ومجعت البيانات من املعملني واإلداريني عن طريق مقابالت خشصية متت يف مدارهسم.
إدارة المسح

شارك لك من يقوم بإجراء املقابلة يف تدريب خمصص هلذا الغرض يمشل أساسيات املسوح املدرسية ،وأساليب
املقابلة ،والربوتوكوالت املعروفة إلدارة أدوات املسح .تدرب لك من جيري املقابالت عىل االستبانة قبل الذهاب إىل
املدارس ،و بصورة عامة اكن متوقعًا من لك من يشارك يف إجراء املقابالت ما ييل:
::
::
::
::

اكتشاف مواطن التعاون لدى املدارس والطالب وحهثم علهيا
حتفزي املعملني والطالب عىل أداء املهمة عىل أمكل وجه
توضيح أي لبس أو إزالة أية خماوف
مالحظة جودة االستجابات

مت مجع البيانات من الطلبة وأولياء األمور عن طريق تعبئة االستبانات الورقية ( ،)PAPIأما املعملون واإلداريون فقد مت
مجع البيانات مهنم عن طريق املقابالت الخشصية مبساعدة أجهزة احلاسوب)CAPI(.
إدارة البيانات

بعد االنهتاء من مجع البيانات قام من أجروا املقابالت بإدخال االستجابات يدويًا يف نظام  BLAISEوهو نظام وأداة
ملعاجلة املسوح مبساعدة احلاسوب ،بعد ذلك أدجمت االستجابات يف ملف بيانات واحد من ملفات  .BLAISEومت
بعد ذلك تنقية هذه البيانات وتشفريها وختزيهنا يف صيغ  STATAاستعدادًا للتحليل .بعد وزن االستجابات الهنائية
مت حتليل البيانات باستخدام برناجم  12 STATAو برناجم  20 IBM SPSSولكهيام برجميات وحزم إحصائية ذات
أغراض عامة عادة ما تستخدم يف جمال العلوم االجمتاعية .بعد ذلك مت استخراج اجلداول واألشاكل والرسوم البيانية
باستخدام برناجم مايكروسوفت إكسل وبرناجم وورد.
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 ١ميكن االطالع عىل أحدث هذه االعالنات والترصحيات يف مواقع الصحف الرمسية القطرية.
 ٢ميكن االطالع عىل رؤية قطر الوطنية  2030عىل املوقعhttp://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/ :
pdf.English_v2_document/QNV2030_2030_qatar_national_vision/qnv
 ٣مقتبس من األمانة العامة للتمنية والتخطيط  2008وميكن الوصول إليه يف املوقع التايلwww.planning.gov.qa :
 ٤ميكن االطالع عىل اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر  2016 – 2011يف املوقع التايلhttp://www.gsdp.gov.qa/ :
gsdp_vision/docs/NDS_EN.pdf
 ٥ميكن االطالع عىل اسرتاتيجية قطاع التعلمي والتدريب  2016 – 2011يف املوقع التايلhttp://www.sec.gov.qa/en/ :
about/documents/stratgy2012e.pdf
 ٦هناك العديد من املصادر البحثية يف الواليات املتحدة األمريكية وكذلك يف الدول األخرى توثق االختالفات يف التعلمي بني الطالب الذين يكون
لدى أولياء أمورمه تعلمي جاميع وأولئك الذين ال يتوفر ألولياء أمورمه ذلك التعلمي .عىل سبيل املثال عند حتليل بيانات أخذت من  20دولة
شاركت يف برناجم التقيمي الدويل للطالب ( )PISAوجد أن الطالب الذين يكون لدى أحد والدهيم عىل األقل تعلمي ما بعد الثانوية اكن أداؤمه
أعىل يف الرياضيات مقارنة بالطالب الذين مل يتسن ألولياء أمورمه احلصول عىل تعلمي جاميع (Gillian Hampden-Thompson
Variation in the Relationship Between Nonschool Factors“ .2006 .and Jamie S. Johnston
and Student Achievement on International Assessments.” Statistics in Brief, Institute of
 .)014-2006 Education Sciences, National Center for Education Statistics, NCESويف الواليات
املتحدة األمريكية ذاهتا أجريت دراسة باستخدام بيانات الدراسة الطولية للطالب املبتدئني يف دراسات ما بعد املرحلة الثانوية وتوصلت الدراسة
إىل أن الطالب الذين مل حيصل أولياء أمورمه عىل تعلمي جاميع اكنت تطلعاهتم التعلميية متدنية وكذلك حصلوا عىل معدالت منخفضة
يف اختبارات القبول يف اجلامعات (The Impact of Parents’ Education“ .2004 .Debbie Hahs-Vaughn
Level on College Students: An Analysis Using the Beginning Postsecondary Students
.)500-483 :)5(45 ,Journal of College Student Development ”.94/92-1990 Longitudinal Study
ويشري حتليل بيانات الدراسات الطولية للشباب األمرييك أن التجسيل املبديئ يف اجلامعات يتأثر بشلك قوي بعوامل تتعلق باملزنل أو أولياء
األمور .والطالب الذين اكن أولياء أمورمه أقل تعلميًا اكن احمتال التحاقهم يف اجلامعة أقل وهذا حرمهم تلقائيًا من التأهل للحصول عىل وظائف
يف املستوى املهين يف االقتصاد املعريف .مكا أن أولياء األمور املتعملني تعلميًا عاليًا اكنوا أكرث مي ً
ال لتجشيع أبناهئم عىل تعمل املزيد حول
العلوم وذلك بشلك مبارش وغري مبارش عن طريق االستعانة بالكتب واملواد واأللعاب ذات الصلة بالعلوم (Jon D. Miller and Linda
:87 Pathways to a STEMM profession.” Peabody Journal of Education“ .2012 .G. Kimmel
.)45-26
 ٧يتضمن مسح التعلمي يف قطر سؤا ًال حول أعىل مستوى تعليمي ألم الطالب وأبيه يف لك من استبانة الطالب وويل األمر .إن استقصاء
فوارق اجلنس يف تأثري األمهات واآلباء عىل قياس خمرجات طالب خمتارين يقع خارج حدود هذا التقرير .بد ًال من ذلك ومتاشيًا مع الكثري من
الدراسات يف جمال التعلمي وعمل االجمتاع ذات العالقة بالسياسات ،نقوم هنا بقياس املستوى التعليمي لويل األمر عىل اعتبار املستوى التعليمي
األعىل ألي من الوالدين بأخذ تقرير الوالدين أو ًال ومن مث تمكلة البيانات الناقصة من تقرير الطالب.
 ٨أحد أهداف اإلصالح التعليمي يف قطر هو تعزيز الطاقات املهنية لملعملني والعاملني يف قطاع التعلمي من الروضة وحىت الصف الـ 12
(اسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر ،ص  .)130 – 129بيمنا جند أن معيمل املدارس املستقلة الذين لدهيم درجة أو هشادة عملية يف جمال
التعلمي أقل من املوظفني يف املدارس األخرى ،إال أهنم يشاركون بنسب كبرية يف براجم التطوير املهين وحيققون مستويات عالية من الرضا هبذه
الرباجم .إضافة إىل ذلك فإن ك ً
ال من املعملني واإلداريني يوافقون بشلك كبري عىل أن املعملني حيرضون براجم التطوير املهين لتحسني مهاراهتم
وليس للهترب من املدرسة.
 ٩لك استبانات املسح متوفرة عند الطلب ،فقط أرسل بريد إلكرتوين إىلsesri@qu.edu.qa :
 ١٠دافعية الطالب يه معلية معقدة ومفهوم متعدد األبعاد يقاس بطرق متنوعة تبدأ من أسئلة مفردة وتنهتي باستبانات مطولة ،نركز يف هذه
الدراسة عىل اجتاهات وسلوكيات الطالب اليت تشري إىل وجود نقص يف الدافعية ميكن أن يؤدي إىل عرقلة النجاح التعليمي .وهذه األسئلة
يف استبانة دراسة التعلمي يف قطر أقرب ما تكون إىل مقرتح مارتن حول األبعاد السلوكية غري املتأقملة للدافعية (.Andrew J. Martin
Examining a Multidimensional Model of Student Motivation and Engagement Using a“ .2007
.)440-413 :77 ,Construct Validation Approach.” British Journal of Educational Psychology
 ١١عدد املؤرشات لتدين الدافعية خيصص نقطة واحدة للطالب للك من العنارص األربعة التالية )1( :احلضور إىل املدرسة متأخرًا ثالث مرات
أو أكرث يف األسابيع األربعة املاضية؛ ( )2التغيب عن املدرسة ملدة يومني أو أكرث يف األسبوع املايض؛ ( )3الشعور بامللل معظم الوقت يف
املدرسة؛ ( )4املوافقة بشدة أو إىل حد ما عىل أهنم ال يبذلون أقىص جهدمه يف الدراسة .يصنف الطالب الذين لدهيم خاصيتان أو أكرث من
هذه اخلصائص بأن لدهيم مشالك مزمنة يف الدافعية.
 ١٢مثة تفاوت كبري بني املدارس حيث ترتاوح نسبة الطالب الذين ليس لدهيم مشالك سلوكية متعلقة بالدافعية يف املدارس املستقلة بني نسبة
منخفضة قدرها  %2ونسبة مرتفعة قدرها  ،%35بيمنا يف املدارس األخرى فترتاوح النسبة بني منخفضة قدرها  %19ومرتفعة قدرها
.%78
 ١٣إضافة إىل ذلك فإن األوالد والبنات متطابقني فميا يتعلق هبذه املشالك الدافعية ،كذلك هو احلال بني طالب املرحلة الثانوية وطالب املرحلة
االعدادية ،عملًا أن الفروق بني املستويات التعلميية ألولياء أمور الطالب يف املدارس املستقلة واملدارس األخرى ال تفرس هذه االختالفات .يف
املدارس املستقلة النسبة متطابقة تقريبًا للطالب الذين ليس لدهيم أي مشكالت متعلقة بالدافعية بغض النظر معا إذا اكن لويل أمر الطالب
درجة جامعية أم ال ،بيمنا يف املدارس األخرى فإن نسبة  %44من الطالب الذين لدى أولياء أمورمه درجة جامعية ال تظهر علهيم أي من هذه
السلوكيات ،ولكن  %31من الطالب الذين ليس لدى أولياء أمورمه درجة جامعية ال تظهر علهيم مشالك سلوكية من هذا القبيل.
 ١٤سئل الطالب الذين يستعينون بدروس خصوصية :ما يه األسباب الرئيسية اليت جتعلك تستعني بالدروس اخلصوصية؟ (اخرت أمه سببني):
للمتكن من النجاح يف االختبارات )2( ،املعملون ال يرشحون املادة الدراسية بطريقة جيدة )3( ،املعملون ال يساعدون الطالب يف الفصل)4( ،
زماليئ يف الصف يأخذون دروسًا خصوصية )5( ،الدروس اخلصوصية عالمة الرثاء )6( ،نصحين أصدقايئ بأخذ دروس خصوصية.

 ١٥ميكن الرجوع إىل هذا املرجع لملزيد من املعلومات والتفاصيل حول هذا األمر.2012 .Alexandra Usher and Nancy Kober
Student Motivation – An Overlooked Piece of School Reform. Graduate School of Education
and Human Development. Center on Education Policy, The George Washington University,
405=Washington, DC. http://www.cep-dc.org/displayDocument.cfm?DocumentID
 ١٦هناك عدد كبري من املقاالت العملية اليت تستعرض الرباجم المنوذجية لتعزيز دافعية الطالب وبالتايل خمرجاهتم التعلميية .عىل سبيل املثال،
استعرض  Reynoldsيف عام ( )1998براجم التدخل يف تعلمي الصغار لتعزيز املخرجات التعلميية ووجد مثانية مبادئ عامة متزي الرباجم
الفاعلة )1( :اسهتداف األطفال واألرس األكرث تعرضًا للصعوبات املدرسية )2( ،البدء باملشاركة يف وقت مبكر واالسمترار حىت الصف الثاين
أو الثالث )3( ،توفري خدمات شاملة لتمنية األطفال مبا يف ذلك براجم تطويرية ألولياء األمور يف لك من املدرسة والبيت )4( ،معلية إرشاك فاعلة
ومتعددة األوجه ألولياء األمور مهنا التطوع داخل الصف الدرايس واملشاركة يف الذهاب مع الطالب يف الرحالت امليدانية وحضور ورش معل
والتفاعل مع أولياء أمور آخرين ،توفري اللوازم التعلميية للطفل يف املزنل ،القبول بالزيارات املزنلية ملوظيف املدرسة ،واستمكال املتطلبات التعلميية
بأنفهسم )5( ،اسرتاتيجية تقوم عىل مهنج تعليمي مرتكز عىل الطفل نفسه )6( ،أعداد قليلة من الطالب يف لك صف درايس ونسبة صغرية
للطالب إىل لك معمل )7( ،براجم دورية لتطوير املعملني مهنيًا وتدريهبم يف أثناء اخلدمة )8( ،معلية تقيمي ومتابعة منتمظة.A.J. Reynolds( .
Developing Early Childhood Programs for Children and Families at Risk: Research-“ .1998
,Based Principles to Promote Long-Term Effectiveness.” Children and Youth Services Review
 .)523-503 :20أما  Fasholaو  )1997( Slavinفقد استعرضا الرباجم الفاعلة اليت ميكن استنساخها وتسهتدف فئة الطالب األقل
حظًا يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،وعىل الرمغ من أن جممتع الطالب األقل حظًا الذي اسهتدفاه هذان الباحثان يتضمن مدارس ختدم
شباب من ذوي الدخل احملدود أو من األقليات ،إال أهنم وجدوا أن هذه العوامل متعلقة كذلك باملستويات املتدنية للتعلمي عند أولياء األمور .أحد
الرباجم املهشود هلا بالنجاح يف مواقع متعددة هو برناجم ( )Success for Allالنجاح للجميع (القراءة والكتابة والفنون اللغوية)http://( ،
 )www.successforall.orgوالرباجم املتصلة به ( )Roots and Wingsاجلذور واألجنحة (الرياضيات ،والدراسات االجمتاعية،
والعلوم) .تقوم هذه الرباجم عىل دجم هذه اخلصائص بأسلوب التعلمي الفردي للطالب الذين يعانون من صعوبات ،باإلضافة إىل أن هذه الرباجم
تقوم بعملية تطوير مهين دوري لملعملني وبراجم مساعدة شاملة ألولياء األمور وإرشاكهم يف تعلمي أبناهئم (Olatokonbo S. Fashola
Promising Programs for Elementary and Middle Schools: Evidence“ .1997 .& Robert E. Slavin
-159 :3 ,of Effectiveness and Replicability.” Journal of Education for Students Placed at Risk
 .)183وهناك برناجم استطاليع صغري قام بتعريض  40طالبًا من طالب املرحلة الثانوية بطريقة عشوائية ممن يعانون مشالك الدافعية مثل
التغيب املزمن لربناجم من التدخل والتحمك .قلل التدخل من التغيب وزاد من التطلعات التعلميية بعد هناية  5أهشر من بدء الربناجم ،وقد أدخل
الربناجم خصائص مثل االتصال اهلاتيف اليويم لملزنل قبل املدرسة ،وحصة عن القضايا األخالقية ،ومشاركة يف نوادي رياضية بعد املدرسة
(If You Build It, They Will Come: A Successful Truancy Intervention“ .2012 .John N. Marvul
)169-144 :47 Program in a Small High School.” Urban Education
 ١٧إضافة إىل زيادة عدد االلتحاق بالتعلمي العايل معومًا فإن هناك مؤرش هام من مؤرشات األداء لإلصالح التعليمي يف قطر أال وهو التحاق
عدد أكرب من الذكور القطريني يف مؤسسات التعلمي العايل (اسرتاتيجية قطاع التعلمي والتدريب ،ص .)21- 20 .بناء عىل تقارير الطالب يف
دراسة التعلمي يف قطر ال يزال الفارق بني اجلنسني ملحوظًا بني طالب املدارس املستقلة ،حيث ال تزال نسبة البنات الاليئ خيططن للحصول عىل
الدرجة اجلامعية أكرب من نسبة البنني ( %71و %58عىل التوايل) ،بيمنا هذه الفجوة تضيق أكرب بل وتنعكس بالنسبة لملدارس األخرى حيث
 %72من البنني و %67من البنات خيططون للحصول عىل الدرجة اجلامعية ،وأسباب وجود مثل هذه الفجوة متعددة اجلوانب وتقع خارج
حدود واهمتامات هذا التقرير ،لكن اجلداول واألشاكل والرسوم البيانية اليت تبني بالتفصيل الفجوة بني اجلنسني موجودة ومتوفرة عند الطلب.
 ١٨يعرف االقتصاد املعريف عىل أنه جمال للعمل يف العلوم ،والتكنولوجيا ،واهلندسة ،والرياضيات والوظائف الطبية.
 ١٩كثري من الطالب القطريني ال خيتارون جماالت االقتصاد املعريف لكيًا ،وعندما نضع خططهم التعلميية جانبًا جند أن  %14فقط من الطالب
املواطنني القطريني خيططون للعمل يف جمال االقتصاد املعريف (مقابل  %46من الطالب غري القطريني) .واملجاالت املهنية املتبقية اليت عرب
الطالب عن رغبهتم فهيا يه إدارة األمعال ،اإلدارة معومًا ،واملهن القانونية ( %36قطريون ،و  %19آخرون) ،اجليش والرشطة (%24
قطريون %7 ،آخرون) ،جمال التعلمي ( %6قطريون %4 ،آخرون) ،جمال املواصالت واخلدمات ( %2قطريون %6 ،آخرون) جمال الفنون
والرتفيه والرياضة ( %2قطريون ،و %6آخرون) .هناك نسبة إضافية تقدر بـ  %17من الطالب القطريني و  %12من الطالب اآلخرين مه
ليسوا متأكدين من املجاالت املهنية اليت يرغبون فهيا.
 ٢٠سئل الطالب إذا ما اكنوا يوافقون بشدة أو يوافقون إىل حد ما أو ال يوافقون إىل حد ما أو ال يوافقون بشدة عىل ثالث عبارات عن أربع
مواد (الرياضيات واللغة اإلجنلزيية واللغة العربية والعلوم) .عرب الطالب معومًا عن مشاعر إجيابية حول هذه املواد األربع .فميا يتعلق بعبارة
"أتطلع حلصص [يذكر امس املادة]" %71 ،من طالب املدارس املستقلة و  %80من طالب املدارس األخرى يتفقون عىل حصة الرياضيات،
 %79من طالب املدارس املستقلة و %86من طالب املدارس األخرى يتفقون عىل حصة العلوم ،و %81من طالب املدارس املستقلة و
 %83من طالب املدارس األخرى يتفقون عىل حصة اللغة اإلجنلزيية ،و  %78من طالب املدارس املستقلة و %63من طالب املدارس األخرى
يتفقون عىل حصة اللغة العربية .وعندما سئلوا عن مستوى موافقهتم عىل عبارة "[امس املادة] ستكون مفيدة يل يف املستقبل"  %73 ،من
طالب املدارس املستقلة و  %91من طالب املدارس األخرى يتفقون عىل مادة الرياضيات %80 ،من طالب املدارس املستقلة و %92
من طالب املدارس األخرى يتفقون عىل مادة العلوم ،و  %90من طالب املدارس املستقلة و  %95من طالب املدارس األخرى يتفقون عىل
مادة اللغة اإلجنلزيية ،و  %80من طالب املدارس املستقلة و  %70من طالب املدارس األخرى يتفقون عىل مادة اللغة العربية .هناك دليل
قوي يف البحوث املحس ّية عىل وجود نزعة لدى املستجيبني ألن يوافقوا أو يذعنوا عندما يكونوا غري متأكدين من إجابة معينة (انظر عىل سبيل
املثالDesigning Good Questionnaires: Insights from .1998 .J.A. Krosnick and L.R. Fabrigar LR ،
.Psychology
 .)New York: Oxford Univ. Pressوهلذا ليس من املستغرب أن عددًا أقل من الطالب مل يوافق عىل العبارة اليت تقول" :أنا يف
الغالب أخاف من طرح أي سؤال يف حصص [امس املادة]" ،ولكن رمغ وجود نزعة لإلذعان %56 ،من طالب املدارس املستقلة و %66من
طالب املدارس األخرى ال يوافقون عىل كوهنم خيافون من طرح األسئلة يف حصة الرياضيات ،و  %61من طالب املدارس املستقلة و%74
من طالب املدارس األخرى ال يوافقون عىل ذلك يف حصة العلوم ،و %61من طالب املدارس املستقلة و %74من طالب املدارس األخرى ال
يوافقون عىل ذلك يف حصة اللغة اإلجنلزيية ،و %66من طالب املدارس املستقلة و  %85من طالب املدارس األخرى ال يوفقون عىل ذلك يف
حصة اللغة العربية.

 ٢١ميكن االطالع عىل تقرير املجلس اجلاميع يف املوقع التايل:
EightComponents__2217_10b/http://advocacy.collegeboard.org/sites/default/files
 ،pdf.100625_WEBمكا ميكن احلصول عىل معلومات إضافية ومقرتحات لتطبيق لك من هذه املكونات عىل الطالب واملعملني واملرشدين
املهنيني واألرس واملدارس يف املوقع التايلhttp://nosca.collegeboard.org/eight-components :
 ٢٢انظر مث ً
ال Overcoming the Tasks on the“ .)2000( Alberto F. Casbrera and Steven M. La Nasa
:107 ,Path to College for America’s Disadvantaged.” New Directions for Institutional Research
43-31
 ٢٣األاكدميية الوطنية للعلوم Expanding Underrepresented Minority .2011 .National Academy of Sciences
Participation: America’s Science and Technology Talent at the Crossroads. Washington, DC:
The
 .The National Academies Pressوميكن االطالع عىل التقرير عىل هذا املوقعhttp://www.nap.edu/ :
html.12984/catalog
3324=http://www.sec.gov.qa/En/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID ٢٤
 ٢٥تعرض العديد من املقاالت تفاصيل للنجاحات اليت حتققت يف عدد من الرباجم املصممة لزيادة اهمتام الطالب مبجاالت العمل يف جوانب
االقتصاد املعريف ،عىل سبيل املثال التفصيل الذي ورد يف كتاب  Shuenوآخرون ( )2011حول برناجم ملدة يوم واحد قدم للبنات لتحفزي
اهمتامهن عىل االخنراط يف جماالت العمل املرتبطة بالعلوم أو اهلندسة أو التكنولوجيا .وجد هؤالء الباحثون أن البنات الاليئ حرضن الربناجم
عىل مدى عامني متتاليني تكونت لدهين رغبة يف االلتحاق مبهن هلا ارتباط مبجاالت العلوم والرياضيات والتكنولوجيا واهلندسة أو ما يعرف
اصطالحًا بـ ( ،)STEMوهيلع فإهنم يوصون برباجم متتد لفرتة أطول إضافة إىل الرباجم اليت تسمتر ملدة أسبوع يف الصيفJessica( ،
6th Grade-4th FEMMES: a One-Day Mentorship Program to Engage“ .2011 .A. Shuen, et. A
:)4(17 Girls in STEM Activities.” Journal of Women and Minorities in Science and Engineering
 .)312-295مكا أن جلامعة أورجيون احلكومية سلسلة من الرباجم يشارك فهيا طالب ختصصات جامعية يف العلوم مع طالب من مدارس
التعلمي من الروضة وحىت الصف  ،12وتمتزي هذه الرباجم بأهنا تجشع طالب اجلامعة عىل االسمترار يف ختصصات  STEMويف نفس
الوقت حيفزون طالب املدارس عىل االلتحاق هبذه التخصصات (.Sujay Rao, Devorah Shamah, and Ryan Collay
Outreach.” Journal of 12-Meaningful Involvement of Science Undergraduates in K“ .2007
 .)58-54 :36 College Science Teaching May/Juneواكتشف برناجم آخر ارتفاعًا يف اهمتام الطالب مبجاالت STEM
بعد عرض سلسلة من املقابالت عىل الفيديو عىل طالب املرحلة املتوسطة مع عملاء متخصصني يف هذه املجاالت العملية .أنظر(Vanessa
Increasing Middle School Student“ .2012 .L. Wyss, Diane Heulskamp, and Cathy J. Siebert
& Interest in STEM Careers with Videos of Scientists.” International Journal of Environmental
 )522-501 :7 Science Educationميكن االطالع عىل قامئة شاملة للرباجم اليت متوهلا املؤسسة الوطنية للعلوم لتوجيه االهمتامات
حنو العلوم والتكنولوجيا واهلندسة يف لك املستويات التعلميية عىل املوقع/http://stepcentral.net/projects :
Increasing Student Interest in Science, .2011 .University of Massachusetts Donahue Institute ٢٦
Technology, Engineering, and Math (STEM): Massachusetts STEM Pipeline Fund Programs
 .Using Promising Practices. Hadley, MAميكن االطالع عىل التقرير يف هذا املوقعhttp://www.mass.edu/ :
20Report.pdf%20Summary%20Interest%documents/Student/forinstitutions/prek16
 ٢٧العديد من الدراسات اليت أجريت يف أحناء خمتلفة من العامل وجدت أن مشاركة أولياء األمور – واليت عادة ما يطلق علهيا رأس املال
االجمتايع  -يف تعمل أبناهئم أهنا أساسية وهامة جدًا فميا يتعلق بعدد كبري من املخرجات التعلميية قصرية املدى وبعيدة املدى .أجريت دراسة
يف عام  2010باستخدام بيانات من هولندا وقد أظهرت الدراسة أن عادات القراءة لدى أولياء األمور ومناقشات الكتب اليت يقرؤوهنا مع
أبناهئم اكن له تأثري إجيايب عىل خمرجات أبناهئم التعلميية (Parental media“ .2010 ,N. Notten and G. Kraaykamp
socialization and educational attainment: Resource or disadvantage?” Research in Social
 .)464-453 :28 Stratification and Mobilityمكا ان هناك دراسة أخرى قارنت بني تأثري األرسة عىل درجات الرياضيات
يف لك من كندا واليابان والواليات املتحدة األمريكية وقد كشفت هذه الدراسة أن تأثري األرسة يف درجات الرياضيات قوي يف الدول الثالث.
انظر (A test of social capital theory outside of the American context: Family“ .2006 .C. Bassani
”and school social capital and youths’ math scores in Canada, Japan, and the United States.
)403-380 :45 ,International Journal of Educational Research
 ٢٨استخدم لك من  2013(( Dufur, Parcel, and Troutmanبيانات من الدراسة الطولية للتعلمي يف الواليات املتحدة األمريكية
ووجدوا أن رأس املال االجمتايع يف األرسة أكرث تأثريًا من رأس املال يف املدرسة .تضمنت مقاييس رأس املال االجمتايع عوامل مثل
مناقشة الطالب ألمور املدرسة املتنوعة مع أولياء أمورمه ،متابعة أولياء األمور لوظائف أبناهئم املدرسية يف املزنل ،حضور أولياء األمور لقاءات
املدرسة ،وحضور أولياء األمور فعاليات املدرسة أنظر (.2013 .Mikaela J. Dufur, Toby L. Parcel, Kelly P. Troutman
“Does capital at home matter more than capital at school? Social capital effects on academic
 ).21-1 :31 achievement.”Research in Social Stratification and Mobilityمكا ميكن االطالع عىل مزيد من
املعلومات حول هذه الدراسة يف هذا املوقع./http://news.ncsu.edu/releases/wms-parcel-parents :

 ٢٩يعد برناجم جامعة قطر التجرييب "القراءة معًا من أجل قطر" ( )Reading Together for Qatarخطوة حنو تطوير القراءة
والكتابة بني األطفال الصغار qatar-university-/12/03/2013/children (http://www.qatarisbooming.com
 .) /9D-volunteering-project%80%9Creading-together-for-qatar%E2%80%launches-%E2مكا
أن هناك مناذج أخرى توجد يف دول أخرى هتدف إىل توسيع هذه الرباجم لتصل إىل األرسة لتعزيز خربات التعمل لدى الطفل .تصف سيلفا
وآخرون  Sylva et alبرناجمًا ناحجًا يف اململكة املتحدة مصم ملساعدة أولياء األمور عىل حتسني مهارات القراءة والكتابة لدى أبناهئم
وحتسني املشالك السلوكية ،انظر (Training Parents to Help their Children Read:“ .2008 .Kathy Sylva et. al
 ).455-435 :78 A Randomized Control Trial.” British Journal of Educational Psychologyويف
الواليات املتحدة األمريكية هناك برناجم مشرتك بني ما قبل املدرسة واملزنل مت من خالله تعلمي أولياء األمور كيف يعملون األطفال القراءة وتعزيز
مهارات الكتابة لدهيم ،انظر (.Andrea A. Zevenbergena,, Grover J. Whitehurst, and Jason A. Zevenbergen
Effects of a shared-reading intervention on the inclusion of evaluative devices in“ .2003
:24 narratives of children from low-income families.” Applied Developmental Psychology
 .)15-1وهناك العديد من المناذج اليت تتضمن أنشطة مبسطة مت تطويرها بواسطة مجاعات تربوية خمتلفة ملساعدة أولياء األمور عىل إدخال
عدد أكرب من األنشطة التعلميية (وخصوصًا يف ماديت العلوم والرياضيات) يف برناجم التفاعل العادي اليويم مع أطفاهلم .الكثري من هذه
األمثلة ميكن أن تكون مناذج تطبق يف قطر لملساعدة يف إرشاك أولياء األمور يف معلية تعمل أبناهئم .يقدم برناجم اإلنرتنت للصف الدرايس
( )Internet4Classrooms) (http://internet4classrooms.comمساعدة أساسية ألولياء األمور يف عدد من املواد يف لك
الصفوف الدراسية وميكن أن يكون منوذجًا لملصادر اليت ميكن تقدميها ألولياء األمور يف قطر .وضع معهد املبادرات الرتبوية دلي ً
ال إرشاديًا
ألولياء األمور ملساعدهتم عىل إدخال العلوم والرياضيات يف أنشطهتم اليومية مع أطفاهلم .ميكن أن يستخدم هذا الدليل كمنوذج لألنشطة اليت
ميكن ألولياء األمور يف قطر االشرتاك فهيا مع أطفاهلم انظر هذا املوقعparents_guide_/78208/http://iei.nd.edu/assets :
 . high_res.pdfوباملثل فإن موقع  math.comيقدم سلسلة من األنشطة اليت ميكن أن تدرس ألولياء أمور الطالب ليك يمتكنوا من
إدخال العلوم والرياضيات كأسلوب حياة خارج املدرسة مع أبناهئم منذ معر مبكرhttp://www.math.com/parents/articles/ .
pnew797h.html
 ٣٠انظر املالحظة يف األعىل.

25 A number of articles detail the success of various programs designed to increase student interest in a career in a knowledge economy (or STEM) career. For example, Shuen et al. (2011) detail a one-day program offered for girls to encourage their
interest in a career in science, engineering, or technology. They find that girls who attend the program two years in a row have
a substantial interest in a STEM career, and recommend longer-term programs as well as one-week programs in the summer
(Jessica A. Shuen, et. A. 2011. “FEMMES: a One-Day Mentorship Program to Engage 4th-6th Grade Girls in STEM Activities.”
Journal of Women and Minorities in Science and Engineering 17(4): 295-312). Oregon State University has a series of programs involving undergraduate science majors with students in area K-12 schools. The programs have the advantage of encouraging the college students to remain in a STEM field while exciting the K-12 students in the sciences (Sujay Rao, Devorah
Shamah, and Ryan Collay. 2007. “Meaningful Involvement of Science Undergraduates in K-12 Outreach.” Journal of College
Science Teaching May/June 36: 54-58). Another program found an increase in interest in a STEM career after showing middle
school students a series of video interviews with scientists (Vanessa L. Wyss, Diane Heulskamp, and Cathy J. Siebert. 2012.
“Increasing Middle School Student Interest in STEM Careers with Videos of Scientists.” International Journal of Environmental &
Science Education 7: 501-522). An extensive list of programs funded by the NSF to encourage interest in a career in science,
engineering, and technology at all academic levels can be found at: http://stepcentral.net/projects/ .
26 University of Massachusetts Donahue Institute. 2011. Increasing Student Interest in Science, Technology, Engineering, and
Math (STEM): Massachusetts STEM Pipeline Fund Programs Using Promising Practices. Hadley, MA. The report can be found
at: http://www.mass.edu/forinstitutions/prek16/documents/Student%20Interest%20Summary%20Report.pdf
27 Numerous studies conducted around the world have found parent involvement – sometimes referred to as social capital
– to be critical for a variety of short-term and long-term educational outcomes. A 2010 study using data from the Netherlands
found that parent reading behavior and discussions of books with their children had a positive effect on their child’s educational outcomes (N. Notten and G. Kraaykamp, 2010. “Parental media socialization and educational attainment: Resource or
disadvantage?” Research in Social Stratification and Mobility 28: 453-464). Another study comparing the influence of family on
mathematics scores in Canada, Japan, and the United States found strong family influences in all three countries (C. Bassani.
2006. “A test of social capital theory outside of the American context: Family and school social capital and youths’ math scores
in Canada, Japan, and the United States.” International Journal of Educational Research, 45: 380-403).
28 Dufur, Parcel, and Troutman (2013) used data from the U.S. National Longitudinal Education Study and find that social
capital in the family is more influential than social capital in the school. The measures of family social capital included such
factors as students discussing various school issues with their parents, parents checking their child’s homework, parents
attending school meetings, and parents attending school events (Mikaela J. Dufur, Toby L. Parcel, Kelly P. Troutman. 2013.
“Does capital at home matter more than capital at school? Social capital effects on academic achievement.”Research in Social
Stratification and Mobility 31: 1-21.) Additional information can be found about the study at: http://news.ncsu.edu/releases/
wms-parcel-parents/.
29 The Qatar University pilot program on “Reading Together for Qatar” is a step toward improving reading and literacy among
younger school age children (http://www.qatarisbooming.com/2013/03/12/qatar-university-launches-%E2%80%9Creadingtogether-for-qatar%E2%80%9D-volunteering-project/ ). Models exist in other nations to expand such programs to the family
to enhance the children’s learning experiences. Sylva et al describe a successful program in the U.K. designed to help parents
improve their young children’s literacy and ameliorate behavioral problems (Kathy Sylva et. al. 2008. “Training Parents to Help
their Children Read: A Randomized Control Trial.” British Journal of Educational Psychology 78: 435-455.) A joint pre-school
and home program taught parents how to teach children to read and increased the literacy skills of young children in the
United States (Andrea A. Zevenbergena,, Grover J. Whitehurst, and Jason A. Zevenbergen. 2003. “Effects of a shared-reading
intervention on the inclusion of evaluative devices in narratives of children from low-income families.” Applied Developmental
Psychology 24: 1-15). There are numerous models of simple activities developed by various educational groups to help parents
incorporate more learning activities (particularly in science and math) into their routine interactions with their children. Many
of these examples could serve as models for efforts in Qatar to help involve parents with their children’s education. Internet4Classrooms (http://internet4classrooms.com) has basic help for parents in a variety of subjects at all grade levels and might
serve as a model for resources that could be provided to parents in Qatar. The Institute for Educational Initiatives developed
a brochure for parents to help them integrate science and mathematics into their everyday activities with their children. The
brochure could serve as a model for activities that parents in Qatar could engage in with their children: http://iei.nd.edu/assets/78208/parents_guide_high_res.pdf . Similarly, math.com offers a series of simple activities that could be taught to parents
of children beginning at a young age to incorporate more math and science into their lives outside of school http://www.math.
com/parents/articles/pnew797h.html
30 See endnote above.

16 There are numerous articles reviewing exemplary programs to enhance student motivation and by extension, their educational outcomes. For example, Reynolds (1998) reviewed early child interventions to enhance educational outcomes and finds
eight principles of effective programs: (1) target children and families who are most vulnerable to school difficulties; (2) begin
participation early and continue to second or third grade; (3) provide comprehensive child development services, including
parent development programs in the school and home; (4) active and multi-faceted parent involvement including volunteering
in the classroom and going on field trips, attending workshops and interacting with other parents, providing for the child’s educational needs at home, accepting home visits from school personnel, and completing educational requirements themselves;
(5) a child-centered curriculum approach; (6) small class sizes and teacher-student ratios; (7) regular staff development and inservice training; and (8) systematic evaluation and monitoring (A.J. Reynolds. 1998. “Developing Early Childhood Programs for
Children and Families at Risk: Research-Based Principles to Promote Long-Term Effectiveness.” Children and Youth Services
Review, 20: 503-523). Fashola and Slavin (1997) reviewed effective, replicable programs targeted to vulnerable elementary
and middle school students. Although their vulnerable student population includes schools serving low-income or minority
youths, these factors are also associated with low levels of parent education. One program with proven success in multiple
sites is the Success for All (reading, writing, and language arts) program (http://www.successforall.org/) and the associated
Roots and Wings (mathematics, social studies, and science). The programs incorporate such features as one-on-one tutoring
for children with difficulties, regular professional development for teachers, and comprehensive family help and involvement
(Olatokonbo S. Fashola & Robert E. Slavin. 1997. “Promising Programs for Elementary and Middle Schools: Evidence of Effectiveness and Replicability.” Journal of Education for Students Placed at Risk, 3: 159-183). A small pilot program randomly
assigned 40 high school students with such motivational problems as chronic absenteeism to a control and intervention. The
intervention reduced absenteeism and increased educational aspirations at the end of five months. The intervention incorporated such features as daily phone calls to the home before school, a moral issues class, and participation in after-school
athletic clubs (John N. Marvul. 2012. “If You Build It, They Will Come: A Successful Truancy Intervention Program in a Small
High School.” Urban Education 47: 144-169).
17 In addition to increasing higher education enrollment overall, a key performance indicator of Qatar education reform is to
enroll greater numbers of male Qataris in higher education (ETSS p. 20-21). Based on the reports from students in the QES,
a gender difference persists for Independent school students. A greater percent of girls (71 percent) plan to obtain a university
degree than boys (58 percent). This gap is narrower and reversed for non-Independent schools: 72 percent of boys and 67
percent of girls plan on obtaining a university degree. The reasons for this gap are multi-layered and beyond the scope of this
report. However, tables, figures and charts detailing the gender gap are available upon request.
18 The knowledge economy is defined as a career in science, technology, engineering, mathematics, and medical professions.
19 Many Qatari students are opting out of careers in the knowledge economy entirely. Setting aside their educational plans,
only 14 percent of Qatari national students plan on a career in the knowledge economy (versus 46 percent of non-Qatari students). The remaining careers the students expressed an interest in are business, administration, and legal careers (36 percent
Qatari, 19 percent other), military and the police (24 percent Qatari, 7 percent other), education (6 percent Qatari, 4 percent
other), transportation and service (2 percent Qatari, 6 percent other), and arts, entertainment, and sports (2 percent Qatari, 6
percent other). An additional 17 percent of Qatari students and 12 percent of other students are uncertain as to what career
they would like to have.
20 Students were asked whether they strongly agreed, somewhat agreed, somewhat disagreed, or strongly disagreed with
three statements about four classes (mathematics, English, Arabic, and science). Students expressed generally positive feelings about all four subject areas. With regard to the statement, “I usually look forward to [name of subject] classes,” 71 percent
of Independent students and 80 percent of other students agree about math class, 79 percent of Independent students and
86 percent of other students agree about science class, 81 percent of Independent students and 83 percent of other students
agree about English class, and 78 percent of Independent students and 63 percent of other students agree about Arabic
class. When asked for their level of agreement with the statement “[name of subject] will be useful for my future,” 73 percent
of Independent students and 91 percent of other students agree about mathematics, 80 percent of Independent students and
92 percent of other students agree about science, 90 percent of Independent students and 95 percent of other students agree
about English, and 80 percent of Independent students and 70 percent of other students agree about Arabic. There is strong
evidence in survey research of the tendency of respondents to agree, or acquiesce, when uncertain about a response (see, for
example, J.A. Krosnick and L.R. Fabrigar LR. 1998. Designing Good Questionnaires: Insights from Psychology.
New York: Oxford Univ. Press) Thus, it is not surprising that slightly fewer students disagreed with the statement “I am often
afraid of asking questions in [name of subject] classes.” However, despite the tendency to acquiesce, 56 percent of Independent students and 66 percent of other students disagree about being afraid to ask questions in math class, 61 percent of
Independent students and 74 percent of other students disagree about science class, 61 percent of Independent students and
74 percent of other students disagree about science class, and 66 percent of Independent students and 85 percent of other
students disagree about Arabic class.
21 The College Board report can be found at: http://advocacy.collegeboard.org/sites/default/files/10b_2217_EightComponents_WEB_100625.pdf . Additional information, as well as suggestions for applying each of the components to students,
teachers, counselors, families, and the schools, can be found at: http://nosca.collegeboard.org/eight-components.
22 See, for example, Alberto F. Casbrera and Steven M. La Nasa (2000). “Overcoming the Tasks on the Path to College for
America’s Disadvantaged.” New Directions for Institutional Research, 107: 31-43.
23 National Academy of Sciences. 2011. Expanding Underrepresented Minority Participation: America’s Science and Technology Talent at the Crossroads. Washington, DC: The National Academies Press. The report is available at: http://www.nap.edu/
catalog/12984.html
24 http://www.sec.gov.qa/En/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=3324

1 Most recent announcement available at Qatar Tribune: http://www.qatar-tribune.com/data/20130516/pdf/main.pdf
2 The Qatar National Vision 2030 (QNV 2030) is available at: http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document/QNV2030_English_v2.pdf
3 Quoted from the General Secretariat for Development Planning 2008 and accessed at www.planning.gov.qa.
4 The Qatar National Development Strategy 2011-2016 (NDS) is available at: http://www.gsdp.gov.qa/gsdp_vision/docs/
NDS_EN.pdf
5 The Education and Training Sector Strategy 2011-2016 (ETSS) of the SEC is available at: http://www.sec.gov.qa/en/about/
documents/stratgy2012e.pdf
6 There is a strong literature in both the United States and other countries documenting educational disparities between
students whose parents have a college education and those who do not. For example, an analysis of data from 20 nations
that participated in the Program for International Student Assessment (PISA) finds that students with at least one parent with
a post-secondary education had higher mathematics achievement scores than did students without a college-educated
parent (Gillian Hampden-Thompson and Jamie S. Johnston. 2006. “Variation in the Relationship Between Nonschool Factors
and Student Achievement on International Assessments.” Statistics in Brief, Institute of Education Sciences, National Center
for Education Statistics, NCES 2006-014). Within the United States, a study using data from the Beginning Postsecondary
Students Longitudinal Study (BPS) finds that students whose parents did not have a college education had lower educational
aspirations and lower college entrance scores (Debbie Hahs-Vaughn. 2004. “The Impact of Parents’ Education Level on College Students: An Analysis Using the Beginning Postsecondary Students Longitudinal Study 1990-92/94.” Journal of College
Student Development, 45(5): 483-500). An analysis of data from the Longitudinal Study of American Youth finds that initial
enrollment in college is strongly influenced by parent and home factors. The children of less educated parents were less likely
to enroll in college which automatically disqualified them for employment at the professional level in the knowledge economy (or
STEMM field in the article). Highly educated parents were more likely to encourage their children to learn about science overtly
and indirectly through science-related books, materials, and toys (Jon D. Miller and Linda G. Kimmel. 2012. “Pathways to a
STEMM profession.” Peabody Journal of Education 87: 26-45).
7 The QES includes a question about the highest level of education of the student’s mother and father in both the student
and parent questionnaires. Examining gender differences in the effect of mothers and fathers on selected student outcome
measures is beyond the scope of this report. Instead, consistent with many education and sociology policy-relevant studies,
we measure parent education as the highest level of education of either parent, taking first the parental report, and then filling
in missing data with the student report.
8 A target of education reform in Qatar is to enhance the professional capacity of teachers and workers in K–12 education
(NDS p129-130). While Independent school teachers are less likely to have a degree or certificate in education than personnel
at other schools, they are participating at high rates in professional development programs and report high levels of satisfaction with the programs. Additionally, both teachers and administrators overwhelmingly agree that teachers attend professional
development programs to improve their skills and not to get away from school.
9 All survey questionnaires are available upon request. Please email sesri@qu.edu.qa.
10 Student motivation is a complex, multidimensional concept that is measured in a variety of ways ranging from single items
to lengthy questionnaires. We focus on student attitudes and behaviors that demonstrate poor motivation and that may hinder
academic success. These items in the QES are closest to Martin’s Maladaptive Behavioral Dimensions of motivation (Andrew
J. Martin. 2007. “Examining a Multidimensional Model of Student Motivation and Engagement Using a Construct Validation
Approach.” British Journal of Educational Psychology, 77: 413-440).
11 The count of indicators of poor student motivation assigns one point to a student for each of the following: (1) coming to
school late three or more days in the past four weeks; (2) being absent from school two or more days in the past week; (3) feeling bored most of the time when at school; and (4) strongly or somewhat agreeing that they do not put their maximum effort
into studying. We classify students with two or more of these characteristics as having chronic motivation problems.
12 There is considerable variation across schools: the percent of students with no motivational problem behaviors in Independent schools ranges from a low of only 2 percent of the students to a high of 35 percent of the students. Within the other
schools, the percent ranges from a low of 19 percent to a high of 78 percent.
13 Furthermore, girls and boys are virtually identical in these motivational problems, as are secondary and preparatory students. Differences in parent education between the Independent schools and other schools do not explain these differences. In
the Independent schools, the percent of students exhibiting none of these motivational problems is virtually identical whether or
not their parents have a college degree. In the other schools, 44 percent of the students whose parents have a college degree
exhibit none of these behaviors but 31 percent of whose parents do not have a college degree have no problem behaviors.
14 Students that used private tutoring were asked: What are the main reasons you use private tutors? (Select the two most
important reasons): (1) To pass the exams, (2) Teachers do not explain the material well, (3) Teachers do not help students in
class, (4) My classmates use private tutors, (5) Using private tutors is a sign of wealth, and (6) My friends advised me to use
private tutors.
15 Alexandra Usher and Nancy Kober. 2012. Student Motivation – An Overlooked Piece of School Reform. Graduate School of
Education and Human Development. Center on Education Policy, The George Washington University, Washington, DC. http://
www.cep-dc.org/displayDocument.cfm?DocumentID=405

Questionnaire Development
The questions were designed in English and then translated into Arabic by professional
translators. After the translation, the Arabic version was carefully checked by researchers
at SESRI who are fluent in both English and Arabic. Next, the questionnaire was tested
in a pre-test of four randomly selected schools. This pretest gave valuable information
allowing us to refine question wording, response categories, introductions, transitions,
interviewer instructions, and interview length. Based on this information, the final version
of the questionnaire was created and then programmed for data entry purpose. The
questionnaires were sent to stakeholders in December 2012. Parents of the students
who received the student questionnaire were also sent the parent questionnaire to be
completed at home. Data were collected from teachers and administrators through interviews conducted in their respective schools.
Survey Administration
Each interviewer participated in a training program covering fundamentals of school
survey, interviewing techniques, and standards protocols for administering survey
instruments. All interviewers practiced the questionnaire before going to the schools. In
general, interviewers were expected to:
::
::
::
::

Locate and enlist the cooperation of schools and students.
Motivate teachers and students to do a good job.
Clarify any confusion/concerns.
Observe the quality of responses.

Data were collected from students and parents using paper questionnaires (Paperand-Pencil Interviewing – PAPI). Teachers and administrators from the selected schools
were interviewed by SESRI fieldworkers using Computer-Assisted Personal Interviewing
(CAPI).
Data Management
After data collection was completed, interviewers manually entered responses from
students and parents into Blaise, which is a computer-assisted interviewing system and
survey processing tool. The responses were then merged into a single Blaise data file.
This dataset was then cleaned, coded and saved in STATA formats for analysis. After
weighting the final responses, the data were analyzed using STATA 12 and IBM SPSS
20, both of which are general purpose statistical software packages commonly used in
the social sciences. Tables and graphs were generated in Microsoft Excel and Word.
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In the student study, students in grades 11 and 12 in the secondary schools and students in grades 8 and 9 in the preparatory schools were selected. For the parent study,
the parents of the students selected in the student study were sent questionnaires. Lead
teachers of the classrooms selected for the study were sent questionnaires as were the
administrators for the school.
We account for the complex sampling design in the data analysis to ensure the unbiasedness and efficiency of the statistical estimates. Particularly, a weighting variable was
created to take into account the selection probability and the non-response. Weighting
is a mathematical correction used to give some respondents in a survey more influence than others in the data analysis. This is sometimes needed so that a sample better
reflects the population under study. In the QES, the number of students in the selected
class can be different across schools, and a weight is needed to adjust for this difference.

Sample size, non-response, and sampling error
The sample size of this survey is 43 schools. However, 4 schools refused our survey requests. For the remaining 39 surveyed schools, all students in the selected classes fully
participated in the survey. In the final data, we have 1,848 students, 1,472 parents, 572
teachers, and 318 administrators from these 39 schools.
With the above number of completions, the maximum sampling error for a percentage
is +/-2 percentage points for the student survey. The calculation of this sampling error
take into account the design effects (i.e., the effects from weighting, stratification, and
clustering). One possible interpretation of sampling errors is: if the survey is conducted
100 times using the exact same procedure, the sampling errors would include the “true
value” in 95 out of the 100 surveys. Note that the sampling errors can be calculated in
this survey since the sample is based on a sampling scheme with known probabilities.
This feature of random sampling is an essential element that distinguishes probability
samples from other sampling methods, such as quota sampling or convenient sampling.
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Appendix A: Survey Methodology
Results from the Qatar Education Study (QES) come from four surveys administered
under the direction of the Survey Operations Division at the Social and Economic Survey
Research Institute (SESRI). The surveys were sent to central stakeholders in K-12 education: students, parents, teachers, and administrators. Feedback from these stakeholders is critical to evaluating whether the reforms implemented in fulfillment of the targets
outlined in the Qatar National Development Strategy 2011-2016 (NDS) are succeeding,
and if not, which reforms may need reevaluation and additional support from the Supreme Education Council (SEC). This survey design is especially appropriate because it
paints a clear picture of the participants’ school experience.

Sample design
Sampling is the process of selecting those individuals from a population to estimate
characteristics of the whole population. It plays a critical part in any school survey since
the ability to make valid inferences to the population, which is the target of the investigation, relies upon a rigorous sample design. In the following, we discuss issues related to
the sampling design used in the QES.
Students were the target population for the survey sampling. The sampling frame, which
is a list of all those individuals in a population who can be selected, was developed by
SESRI based on a comprehensive list of all public and private schools in Qatar which
was provided by the Supreme Council of Education. In this frame, all schools are listed
with information about school names, address, school gender (boy, girl, or coed), system
(independent, international, private, or other type of schools), and the number of students in grade 8, 9, 11, and 12.
Based on the information about the school size, school system, gender and grade, we
divided the sampling frame into several subpopulations (i.e., stratum). This stratification
divided members of the population into subgroups that are relatively homogenous before
sampling begins. We tried to ensure that every member of the population had the same
probability of being selected (i.e., self-weighting) so proportionate sampling was used
to make the proportion of students in each stratum similar between the frame and the
sample. That means the number of sampled schools needed to be proportionate to the
number of respondents across strata in the frame (assuming that the same number of
students was selected from each school).
Inside each stratum, students were randomly selected following a two-stage sampling
process which is probably the most commonly used sample design in educational research (UNESCO International Institute for Educational Planning 2009). In the first stage,
the school was selected with probability proportionate to its size (i.e., PPS). This gives
an equal chance of selection for students while allowing for a similar number of students
to be chosen from each school for each strata. In the second stage, for ease of the field
work, we randomly selected one class for each grade in the school and all students in
the class were included in the survey.
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Many of the recommendations outlined in this report are based on programs conducted
outside of Qatar. As such, they are context-specific and will need to be modified to be
effective. We encourage the SEC to consider selecting one or two pilot schools before
implementing system-wide changes. We would also encourage the SEC to include a
full external evaluation into the implementation plan that includes both summative and
formative components. The summative portion of the evaluation would measure key
outcome measures (such as student plans for a career in the knowledge economy along
with plans for the appropriate level of education) at multiple points in time (for example,
before the pilot begins, midway through the pilot, immediately after the pilot concludes,
and three and six months after the pilot ends). The formative evaluation would monitor
whether the program is being implemented as planned and identify any problems with
the implementation. SESRI welcomes the opportunity to serve in an advisory role should
the SEC and related policymakers seek to implement the recommendations in this
report.
This is an exciting time for K-12 education in Qatar, and SESRI considers itself fortunate
to be a witness to the reforms. While this report highlighted some limitations perceived
by participants in K-12 education, we see many positive developments especially
in terms of educator professional development, the teacher-parent relationship, and
teacher-administrator relationships. Future reports from the QES will focus on areas
with direct relevance to education reform in Qatar to include, for example: (1) the use of
multimedia technology in the schools; (2) student engagement in school and extracurricular activities; and (3) school facilities. As educators and parents, we at SESRI care
that the education system exceeds the targets outlined in the NDS so that Qatar attains
a modern world-class education system comparable to any offered around the world
(QNS 2030 p. 13). With this shared vision of the future, we believe it is possible to reform
education in Qatar so that each child has the best chance possible for a successful and
rewarding career in an ever-changing globalized society.
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Conclusion
We began by discussing the complex learning climate in Qatar. We have seen considerable variation across school types (Independent versus other schools) and within these
types. Coming relatively early in the reform process, the QES is uniquely situated to
provide valuable feedback about the process of reform to this date. We focused on four
policy-relevant areas and find both signs of encouragement and areas that require more
work. Among the encouraging signs are:
::
High levels of participation in and satisfaction with teacher professional development programs.
::
Teachers and administrators have relatively positive feelings about each other
and believe that they are working together as a group to further education in Qatar.
::
Efforts to improve communications between parents and the schools appear
to be working as a large percentage of parents both report receiving regular learning
reports about their child and express satisfaction with communications with the schools.
While progress has been made, we find some areas require additional attention. Chief
among these are:
::
Student motivation remains a problem, particularly in the Independent schools.
Administrators and teachers at Independent schools are less satisfied with student
motivation than their colleagues at other schools and their dissatisfaction is borne out by
relatively high levels of student motivational problems.
::
Students’ educational aspirations are high but many are uncertain about their
ability to complete secondary school. This is particularly problematic for students whose
parents have lower levels of education.
::
Over twice as many students in private schools plan on a career in the knowledge economy field as do students in Independent schools, and many of their educational plans will limit their ability to find a high-level knowledge economy career.
::
Much work remains to involve parents in the education process both within their
homes and in the schools. Parents report relatively low levels of participation in selected
school activities and teachers and administrators are not satisfied with parental efforts.
::
Teachers feel less involved in school decision-making than administrators believe
they are, and both teachers and administrators feel undervalued by the SEC.
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RECOMMENDATION:
The SEC leads the effort to transform Qatar into a country that provides all students
opportunities commensurate with the best schools, vocational training, and universities
found anywhere in the world. If the SEC is to achieve the targets outlined in the NDS, it
will need the support of school administrators and teachers, who will implement the vision the QNV 2030. While the NDS states the need for a feedback mechanism between
post-secondary and K-12 education, we would argue for a similar framework for administrators and teachers to provide feedback to the SEC regarding new programs meant
to meet the targets of the QNV 2030. One possible framework would be a consortium
of Independent schools that would offer evaluations and feedback to the SEC based
on their experiences with educational reform. A possible framework for this consortium
might include one representative from each of the Independent schools, separated into
nine separate councils based on school level (elementary, preparatory, and secondary)
and gender (boys-only, girls, only, co-educational). This would give school personnel a
forum to discuss education with their colleagues at other Independent schools, and to
provide recommendations and feedback to the SEC regarding school reform in Qatar.
When administrators and teachers perceive their input as valuable, they are less likely to
exit the educational system, thus reducing attrition.
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Figure 7: Teacher and Administrator feelings about the Supreme
Education Council.
Figure 7: Teacher and Administrator feelings about the Supreme Education Council.
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Teachers and administrators were also asked for their assessment of the SEC (Figure 7).
Within Independent schools, 73 percent of both teachers and administrators are satisfied
with the performance of the SEC compared to 81 percent of teachers and 83 percent of
administrators at other schools. Teachers and administrators report similar levels of satisfaction with the support received from the SEC. At Independent schools, 68 percent of
teachers and 71 percent of administrators are satisfied with SEC support, while 74 percent of other teachers and 71 percent of other administrators are satisfied with the support. When asked to what extent the SEC is an obstacle to good education, 51 percent
of Independent school administrators and 44 percent of Independent school teachers
find the SEC to be an obstacle to a “great extent” or “somewhat extent.” Among other
school personnel, 37 percent of teachers and 38 percent of administrators believe that
the SEC is an obstacle to good education to a great or to some extent.
By virtue of their positions, administrators are more directly responsible for implementing
educational policy. As such, they were asked additional questions about the SEC. Although 85 percent of Independent school administrators and 89 percent of other school
administrators agree that “communication with the SEC is good,” they also have some
concerns. A substantial percentage of Independent school administrators (85 percent
versus 55 percent of other administrators) agree that the “SEC takes decisions without
consulting schools.”
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Teachers have generally positive views about the treatment they receive from the school
administration. Nearly 80 percent of Independent school teachers and 62 percent of
other teachers strongly agree that “the school management shows respect to teachers.”
Almost 70 percent of Independent teachers and 47 percent of other teachers strongly
agree that “teachers are treated well by the school management.” Although teachers
have some doubts about their actual role in decision-making, 52 percent of Independent
teachers but only 38 percent of other teachers strongly agree that “the school management takes into consideration teachers’ views on the educational issues related to the
school.”
Both teachers and administrators were asked to indicate the extent to which a series of
factors are an obstacle to a good education in Qatar. Overall, 16 percent of Independent teachers and 43 percent of other teachers feel administrators are a barrier to good
teaching to a “great extent” or “some extent.” Similarly, 37 percent of Independent
administrators and 36 percent of other administrators feel that teachers are a barrier to
good education to a “great extent” or “some extent.”
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Teacher and Administrator Feelings about Schools
According to the NDS, teacher turnover is high in Qatar (p. 129), yet teachers and
school administrators play a critical role in preparing young Qataris for the economic
and technological challenges of the future. Poor teacher-administrator relationships may
signal systemic problems within schools, becoming a barrier to education and leading to
attrition. In this section we examine the feelings of the two groups towards each other,
education, and the SEC.
Administrators and teachers were asked a parallel set of questions regarding school
decision-making and working together as a group. Administrators in both Independent and other schools have a more positive view than do teachers of the role teachers
have in the school decision-making process. When asked, 53 percent of Independent
school teachers and 66 percent of other teachers strongly agree or somewhat agree that
“school management takes decisions without consulting teachers.” (Figure 6) In contrast,
91 percent of Independent school administrators and 81 percent of other administrators
strongly agree or somewhat agree that “teachers are involved in the decision making
process at the school.” Despite these differences, teachers and administrators both
overwhelmingly say that they strongly agree or somewhat agree that “teachers and the
administration work together as a group at the school.”
Figure 6: Teacher and Administrator Feelings about Each Other.
Figure 6: Teacher and Administrator Feelings about Each Other.
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RECOMMENDATION:
While efforts to increase communication among the parents and educators appear to be
working, there is room for improvement in terms of parental involvement. The challenge
is finding meaningful ways to get parents more involved in schools and in their homes
to provide support and encouragement for their children. Part of the problem concerns
parents who do not have the means to help their children either because of their own
education level or a lack of other resources. We have two recommendations in this
regard. The first is to encourage parents to go back to school and complete a vocational
or post-secondary degree. This has the added bonus of generating new workers for
the knowledge economy and fulfills the objective of encouraging lifelong learning (ETSS
p.8-9). Second, after-school and weekend programs for parents and children to learn
the subject matter together and to provide parents with assistance to help their children
learn have been shown in other contexts to greatly improve parental involvement and
student mastery of the materials29.
While there is widespread use of private tutoring in Qatar, it is important to remember
that 68 percent of the students in independent schools do not use private tutoring.
Looking just at the students in Independent schools, 30 percent receive no or minimal
help at home and also do not participate in private tutoring. Another 38 percent receive
some level of help at home but do not participate in private tutoring. Clearly there is a
need for additional help for these students, particularly those whose parents have fewer
resources to invest in their education. Additionally, tutoring does not substitute for a
lack of parent involvement with their child’s education. Students whose parents do such
things as stress the importance of a college education, talk with them about college,
provide a space for them to do homework and make certain that they complete their
homework have more positive educational outcomes than students whose parents are
uninvolved30. We would recommend that programs be developed to give parents more
information about how to prepare their child for university while also emphasizing the
importance of their role in their child’s education.
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Figure 5: The Relationship between Parents, the Schools, and School Personnel.
Figure 5: The Relationship between Parents, the Schools, and School Personnel.
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Simply providing information to parents is not enough; parents must find it useful and
satisfactory for the communication to be meaningful. The QES gathered information
about the quality of communications from both school personnel and parents. School
administrators overwhelmingly feel that communication with parents is good. Nearly half
of Independent school administrators and 64 percent of other administrators strongly
agree that communications with parents is good and 33 percent of other administrators and 41 percent of Independent school administrators somewhat agree. Parents
are somewhat less enthusiastic about the quality of communication. Only 30 percent of
Independent school parents and 27 percent of other school parents strongly agree that
the level of communication between the school and parents is satisfactory, while 53 percent of other school parents and 44 percent of Independent school parents somewhat
agree.
Despite concerns with parental effort, 56 percent of teachers strongly agree, with
another 38 percent somewhat agreeing, that the relationship between parents and the
school is good. Administrators are even more positive than teachers. Nearly all administrators (99 percent at Independent schools and 97 percent at other schools) agree that
the relationship is good. Teachers and administrators have similarly positive beliefs about
the trust parents hold in teachers.
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Figure 4: Parent Involvement with Child’s Education.
Figure 4: Parent Involvement with Child’s Education.
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Nearly 30 percent of the parents from Independent schools did not participate in any of
the activities since the beginning of the school year, compared to only 15 percent of parents from other schools. However, over 32 percent of Independent school parents and
39 percent of other parents participated at least once in three or more of the activities.
Given the above information, it is not surprising that teachers do not express high levels
of satisfaction with parent efforts. Only 8 percent of Independent school teachers and
16 percent of other teachers are very satisfied with the level of parental effort in schools.
Another 40 percent of Independent school teachers were somewhat satisfied (compared
to 61 percent of other teachers), leaving over half of the Independent school teachers as
somewhat or very dissatisfied with parental efforts.
In order to improve parental participation in K-12 education, the NDS calls for school
officials to engage parents more actively through parent-teacher associations and other
informal activities for information exchange (p. 136). The QES explores whether this
information exchange between parents and school officials has been successful (Figure 5). Approximately one-third of both Independent and other school parents reported
receiving information from the school about their child in the last month. The majority of
parents receiving information were given one (36 percent Independent school parents,
51 percent other parents) or two (37 percent of Independent parents and 24 percent
of other parents) pieces of information from the schools. Parents were also asked how
many learning performance reports they receive about their child in a typical year. Over
half of the parents receive a report three or more times a year while less than 20 percent
never receive a performance report about their child.

Qatar Education Study 2012

p18

Parental Participation and Communication with School Officials
Parental involvement in a child’s education is consistently found to be positively associated with both short-term school performance and long-term career aspirations27. Some
studies in the United States argue that parental involvement is more important than the
school itself for academic achievement28. Accordingly, the NDS identifies improving parental participation in K-12 education as a goal for the QNV 2030 (p. 136-137). The QES
collected information from students, parents, teachers, and administrators to assess
parental involvement with the schools (Figure 4).
Parent-student conversations and helping out with school work are the most direct
forms of parental involvement. Students were asked how frequently their parents talked
about school or helped with school work in the past week. The most frequently reported
activity was talking to parents or guardians about school, with 57 percent of the students
in Independent schools and 72 percent in other schools engaged in this activity three or
more times a week. In contrast, less than one-third of the students reported that their
parents or guardians help them with homework three or more times a week.
In addition to talking with their child or helping with homework, parents also attend various activities and events at the school, and it is these activities that are most obvious to
teachers and administrators. Parents were asked how many times – since the beginning
of the school year – they or another family member participated in any of eight different
school activities. With the exception of talking with a teacher, principal, or supervisor
about their child (52 percent of Independent school parents and 76 percent of other parents say at least once), less than half of parents reported participating in any of the other
activities at least once since the beginning of the school year.
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Much work remains if more knowledge economy positions are to be filled with welltrained Qataris in the future. At every level of education, more students in private schools
aspire to a career in the knowledge economy than do students in Independent schools.
Yet the Independent schools are where the majority of Qatari parents enroll their students
(Figure 1). While there is a vital need for employment in the knowledge economy, the
misalignment of educational aspirations and career plans indicates a basic misunderstanding of the education required for key knowledge economy positions. We recommend interventions such as one-on-one post-secondary counseling and career field trips
at two stages of a student’s education: prior to entry into secondary school (year 8 or
9 or the equivalent) and two years prior to graduation from secondary school (year 10
or equivalent). There is also a need for more programs to excite students about careers
in the knowledge economy, along with information about the educational prerequisites
for the positions. The National Academy of Sciences recommends incorporating such
programs throughout the school years, beginning as early as kindergarten, to develop an
interest in knowledge economy fields23. The recent announcement that a memorandum
has been signed to develop and strengthen the Robots Program and Robotics Olympiad
in Qatar’s schools is an encouraging development24. The National Science Foundation
(NSF) in the United States funds numerous programs to encourage students – in particular underrepresented groups – at a variety of ages to consider a career in a knowledge
economy position and many of these may provide insights for Qatar25. A report from the
University of Massachusetts Donahue Institute details a range of programs that have
increased student interest in careers in the knowledge economy26. For example, the
Engineering is Elementary program trained teachers in a curriculum that uses hands-on
and inquiry-based skills, with a particular emphasis on engineering. The students of the
teachers in the program showed an increased interest in a career in engineering. In the
Digits program, professionals employed in knowledge economy fields visit sixth-grade
classrooms and lead discussions about the importance of math and science and share
their experiences in the field. Students showed an increased perception of knowledge
economy fields as being fun and exciting after participating in the program.
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Recently the State of Qatar has invested substantial resources into research and development, and while the infrastructure is in place, there is a shortage of citizens graduating
from knowledge economy fields18. As such, one of the targets of the QNV 2030 is to
enhance scientific research by increasing the proportion of science and math graduates
(NDS p. 143). The QES students are too young to be employed in the knowledge economy but have already begun to make education and career plans19. There are a variety
of occupations that fall within the knowledge economy rubric, and many have specific
educational prerequisites for even entry-level positions. While technicians in a biological
laboratory may only have taken some college classes, or attended some vocational training programs, the chief scientists in the biological laboratory or in other fields will have
graduate degrees, and in many cases a Ph.D. Therefore, it is critical to look at students’
education plans in conjunction with their career plans. Despite having generally positive
attitudes toward science and math classes and about the utility of the subjects for their
future20, only 11 percent of the Independent school students and 19 percent of other
students both plan on a career in the knowledge economy and intend to obtain a graduate degree (Figure 3). Another 8 percent of the Independent school students and 18
percent in other schools seek a knowledge economy profession but intend to end their
education with a baccalaureate. Finally, three percent of the students in Independent
schools and ten percent in other schools hope for a career in the knowledge economy
but do not intend to obtain a baccalaureate degree.
RECOMMENDATION:
College and career counseling interventions should start early and occur at regular
intervals during a child’s preparatory and secondary education. Critical to the program is
the notion that college and career counseling must begin as early as elementary school
to develop a college-going culture early in the child’s education21. This is further supported by research showing that students begin developing educational aspirations at
a young age22. One suggestion targeted for parents that would be useful is to create
public events for parents at a variety of times and locations to give them information
about college for their children and the importance of educational aspirations, and to let
them know that they are critical for their child’s future education. Separate events could
be held for parents of primary, preparatory, and secondary students, to ensure that a
college-going culture is developed. Within the schools, a variety of activities can be done
throughout the school years to help students learn more about colleges. For example,
teachers and other professional staff members can be encouraged to share information
about their college experiences and a series of presentations can be used to introduce
students to a large number of career fields, connecting those fields directly to post-secondary education.
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Of the Independent school students, only 56 percent who plan on obtaining a baccalaureate degree and 76 percent who plan on a graduate degree feel “very confident” that
they will graduate from secondary school, indicating they expect to have problems meeting the requirements for university entry or secondary school graduation. Less than half
of the remaining Independent school students are “very confident” that they will graduate
from secondary school.
Figure 3: Student Plans for Future Education and Careers in Knowledge
Economy Fields.
Figure 3: Student Plans for Future Education and Careers in Knowledge Economy Fields.
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Students come from disparate home backgrounds, and these backgrounds have an
effect on their educational plans. Looking just at the students from Independent schools,
one-quarter of the students whose parents never attended school are uncertain about
their educational plans. Another 21 percent plan on, at most, completing high school.
In contrast, only 12 percent of students whose parents have a graduate degree and
11 percent of those with a baccalaureate degree are uncertain about their educational
plans. These results indicate that schools are not erasing the differences in students’
home backgrounds; early identification of these low motivated students is vital to interventions that increase the likelihood of post-secondary school entry and success.
Students also attend schools in which their peers have varying educational aspirations.
Within the Independent schools, the range of students planning to obtain at least a baccalaureate degree has a low of 36 percent to a high of 89 percent. The range is similar in
other schools with a low of 28 percent and a high of 91 percent of students planning on
obtaining a baccalaureate degree. Students whose parents never attended college and
who are enrolled in schools where their peers have low educational aspirations face serious obstacles to obtaining a college degree.
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Student Plans for Higher Education and Careers in Knowledge Economy Fields
Higher education, especially at Qatar University, has recently changed to improve
standards, enhance student engagement, and recruit teachers with appropriate degrees
(NDS p. 137). Education City continues to attract high caliber universities from around
the world. Yet Qatari students struggle once they graduate from secondary school:
low enrollment and high dropout rates in higher education continue to be a problem as
students choose to enter the labor market without post-secondary qualifications (NDS
p. 138). To increase the number of students prepared for a knowledge-based economy,
advising students on the steps to become a professional in their chosen field needs to
begin at an early stage. As we see in the QES, 65 percent of the students in Independent schools and 71 percent in other schools plan to obtain at least a baccalaureate
degree17. While these numbers are encouraging, when compared to the level of confidence they have in actually completing secondary school, the prospects are not as
bright. However, the percentage of Qatari male students planning to obtain B.A. degree
or equivalent is the least among all groups as indicated in the following table:
Table 3: Comparisons Within Independent Schools

		

Comparisons Within Independent Schools

Independent Schools
[Students’ Response]

Qatrai

Non-Qatrai

All students plan
Baccalaureate or higher

65 %

77 %

Girls plan Baccalaureate or
higher

72 %

84 %

Boys plan Baccalaureate or
higher

60 %

69 %

Students uncertain about
future education plans

15 %

13 %

Girls uncertain about future
education plans

15 %

11 %

Boys uncertain about future
education plans

15 %

15 %
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The QES also includes a number of measures to gauge student satisfaction. Nearly 70
percent of Independent school students and 80 percent of other students report that
they are “very” or “somewhat” satisfied with their school. Approximately two-thirds of
Independent school students and 70 percent of other students would recommend their
school to a friend. However, despite these generally high levels of satisfaction, over
one-third of all students would change schools if they had the chance. There is considerable variation across Independent schools in the percent of students who would like
to change schools, ranging from a low of 21 percent to a high of 67 percent. Within the
other schools, the range goes from a low of 8 percent to a high of 52 percent.
Reliance on private tutoring can be another sign of problems with the schools. A high
percentage of students in private tutoring may suggest that students’ educational needs
are not being met by their schools. Overall 31 percent of the students at Independent
schools and 29 percent at other schools report that they use private tutors. More secondary school students use private tutoring (35 percent) than do preparatory students
(25 percent). While these levels are not troubling on their own, students’ reasons for private tutoring indicate potential problems with their school education. Students that use
private tutoring were asked to check up to six possible reasons for their use of tutors14.
The most common reason cited by over two-thirds of the students in both Independent and other schools is “to pass exams.” The next most frequently cited reason is that
“teachers do not explain the material well” (34 percent of Independent school students
versus 28 percent of other students).
RECOMMENDATION:
If motivation to learn is a key driver of success, then strengthening student motivation
should remain a top priority to fulfill the goals of the QNV 2030. The deliverable outlined
in the NDS is to create a comprehensive communication and motivation plan to raise
awareness of the value of education and consequences of education decisions. We
would recommend an increased focus on enhancing student motivation. No matter how
high their educational and career aspirations, if students lack the proper motivation to
attend and to complete school work, they will have a hard time meeting their goals.
The Center on Education Policy at The George Washington University issued a 2012
report summarizing the research on student motivation and outlining successful programs to improve student motivation15. The report outlines three types of school-based
efforts: (1) targeted intervention programs for students with low motivation; (2) programs
focused on teachers as motivators; and (3) efforts to reorganize schools. Many of the
programs discussed in the report may have utility in Qatar. For example, a program
designed for boys vulnerable to dropping out of school used a series of methods including close monitoring, participation in extra-curricular activities, and personal motivators
for the boys. At the end of the first year, the boys’ motivation – measured by multiple
means – increased. A second program conducted within Baltimore targeted chronically
absent students and developed individual interventions including mentors, home visits,
and meetings with their parents, leading to an increased graduation rate and decreased
absences16.
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The situation among Qataris at Independent schools is even more acute as shown in the
following table:
Table 2: Comparisons Within Independent Schools

		

Comparisons Within Independent Schools

Independent Schools
[Teachers’ Response]

Qatrai

Non-Qatrai

Teachers satisfied with
student motivation

46 %

36 %

Independent Schools
[Administrators’ Response]

Qatrai

Non-Qatrai

Administrators satisfied
with student motivation

53 %

30 %

Independent Schools
[Students’ Response]

Qatrai

Non-Qatrai

Students agree do not give
maximum effort

42 %

38 %

Students bored most of the
time

55 %

43 %

Students late for school +3
last month

17 %

11 %

Students absent +2 last
week

22 %

16 %

Students satisfied with their
school

66 %

75 %

Students would
recommend school to a
friend

62 %

63 %

Students would change
school if had the chance

41 %

34 %

Students use private
tutoring

37 %

18 %

Qatar Education Study 2012

p11

Based on student reports, teachers and administrators have valid concerns about student motivation. Half of the students at Independent schools say they feel bored “most
of the time” at school, compared to 30 percent of students at other schools. Another
41 percent of students at Independent schools and 36 percent at other schools either
strongly or somewhat agree that they do not put their maximum effort into studying. A
count of four indicators representing poor student motivation – being bored in school,
not putting maximum effort into studying, being absent from school, and being late for
school – reveals that 36 percent of the students in Independent schools and 21 percent
in other schools exhibit chronic motivation problems11,12,13.
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Administrators, teachers, peers, and parents interact in complex ways to affect students’
educational progress. This report explores these interactions by examining the attitudes
of each of these major players in the K-12 system. It begins by looking at how motivated students are in their current learning environment and whether they are satisfied
with the status quo. We then turn to the students’ plans for post-secondary education
and training. Then we shift to the perspective of the parents: how active are they in the
education of their children and do they receive adequate feedback from school officials
about their child’s performance? Finally, we consider whether teachers and administrators are pleased with the state of affairs at their school and with the SEC. At the end of
each section we provide specific policy recommendations for furthering the objectives of
the NDS and ETSS.

Student Motivation and Satisfaction
Increasing student motivation is a major goal outlined in the NDS and remains a concern
for K-12 parents and educators (p. 131). If students are bored with school, put in little effort, and are frequently absent, their education will suffer. The QES explores this problem,
asking students, teachers, and administrators about student motivation9.
When it comes to student motivation10, there are large differences in satisfaction among
teachers and administrators at Independent schools compared to other schools (Figure
2). Twice as many teachers at other schools (78 percent) are satisfied with student motivation as teachers at Independent schools (38 percent). The difference is nearly as great
with administrators’ satisfaction (77 percent versus 42 percent, respectively).
Figure 2: Student Motivation and Satisfaction with their Schools.
Figure 2: Student Motivation and Satisfaction with their Schools.
0

20

40

60

80

100

Teachers satisfied with student motivation
Administrators satisfied with student motivation
Students agree do not give maximum effort
Students bored most of the time
Students late for school 3+ times last month
Students absent 2+ times last week
Students chronic motivation problems
Students satisfied with their school
Students would recommend school to a friend
Students would change school if had the chance
Students use private tutoring
Independent Schools

Other Schools

Qatar Education Study 2012

p9

Equity and inclusiveness are critical components of Qatar education reform (ETSS p. 10)
and an important resource students bring to the schools is their parents’ educational
background. Numerous studies in other countries have documented differences in students’ educational outcomes based on their parents’ education, in particular, between
students whose parents have a college education versus those who do not6. There is
a large difference in this regard between students in Independent schools (36 percent
with parents with a baccalaureate7 or higher) compared to other schools (average of 71
percent). Equity also becomes an issue when we consider teacher training and qualifications. A degree or certificate in education is one measure to gauge the preparedness
of teachers and administrators, yet we see slightly more than half of educators in Independent schools reporting a background in education8. While many Independent school
teachers report attending one or more professional development programs (and in fact,
attend more trainings than teachers at other schools), it cannot substitute for universitylevel coursework and certification in the field of education.
Figure 1: An Overview of the School Climate in Independent and Other
Qatari Schools
Figure 1: An Overview of the School Climate in Independent and Other Qatari Schools
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The policy question then becomes, are Independent schools able to make up for these
differences in background and resources, or do the advantaged become even more
advantaged?
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Introduction
The leadership of Qatar is greatly invested in its K-12 education because it views education as the key to the nation’s economic and social progress. To this end, His Highness
Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, the Father Emir, announced a sweeping education
reform in 2002 to enhance educational quality and renewed this commitment in 2013
with a 360 billion riyal health and education fund1. Even with a well-developed public
education system, few Qataris before 2002 were qualified for positions that could fully
meet the demands of the economic, social, and cultural changes underway in the country, not to mention the challenges of a global economy. In 2008, following years of comprehensive planning and analysis, the state of Qatar articulated long-term national goals
and values in the Qatar National Vision 2030 (QNV 2030)2 , which sets the framework for
growth and development, mainly through advanced, high quality educational and training
services. In fulfillment of this mission, the QNV 2030 “aims to build a modern world-class
educational system that provides students with a first-rate education, comparable to that
offered anywhere in the world.”3
The Qatar National Development Strategy 2011-2016 (NDS)4 outlines the targets for
achieving the goals in the QNV 2030, and the Education and Training Sector Strategy
2011-2016 (ETSS)5 of the Supreme Education Council (SEC) identifies the measureable
outcomes and projects to prepare citizens for the future. Both of these strategies are
in the early phases of implementation, making this an ideal time to consider attitudes
toward the current state of K-12 education. The Qatar Education Survey (QES) provides
such a resource for policymakers with a variety of topics pertaining to how students, parents, teachers, and administrators view the current education system. We focus in this
report on four policy-relevant areas that speak to targets outlined in the NDS and ETSS:
::
::
::
::

student motivation and satisfaction;
student plans for higher education and future careers;
parent participation and communication with school officials; and
teacher and administrator attitudes toward the school system.

One of the most recent achievements has been the transformation of all public schools
into autonomous Independent schools. According to the NDS, as the Independent schools flourish, competition is expected to emerge not only across Independent
schools, but also between Independent and private schools. This report focuses on the
differences between the Independent schools and other schools--grouping International,
community, and Arabic private schools together--to consider how attitudes toward education vary across Independent schools and these private alternatives.
We recognize that students live in a complex environment outside of school that, along
with important structural differences across schools, affects educational attainment,
training and career aspirations (Figure 1).
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These surveys help capture attitudes on a number of issues pertaining to schools in Qatar from current participants in preparatory and secondary education. The schools in the
sample represent a cross-section of the major school types (e.g., Independent, private)
and coeducational and single-gender programs. The design of the QES allows for comparison within groups (e.g. all students in grade 8 or 9) and makes it possible to examine
an issue from the combined perspective of students, parents, and educators. Examining
the attitudes of all members of the education system will assist in the development of
future plans for education in Qatar.
Collecting and analyzing these data is a massive undertaking, requiring SESRI to publish
the results in stages. This executive report is a sampling of the most timely and relevant
issues and focuses on those findings that link directly to education reform goals and performance indicators outlined in the Education and Training Sector Strategy 2011-2016
(ETSS) of the Supreme Education Council (SEC) and in the Qatar National Development
Strategy 2011-2016 (NDS). This report presents findings in four policy-relevant areas
and makes recommendations for each:
::
::
::

::

Student motivation: renewed attention needs to be placed on student motiva
tion as many students exhibit signs of chronic motivational problems.
Student plans for the future: interventions need to be developed to increase stu
dent interest in careers in the knowledge economy and to make certain that
their career goals are aligned with their planned level of education.
Parent participation and communication with the schools: while there is evi
dence that communication between parents and the schools has improved,
interventions are required to increase the level of parent participant with their
child’s education both in the home and in official school activities.
Teacher and administrator attitudes toward the school system: methods need to
be explored to ensure that teachers and administrators feel valued by the SEC
and feel that their input matters to the SEC in educational reform.

While this report draws attention to some of the shortcomings in the current K-12
system, we look at this as an ideal opportunity to assess the state of K-12 education in
Qatar in order to provide more effective programs and solutions with the long term goal
of fulfilling the mission of the Qatar National Vision 2030. Forthcoming reports on K-12
education as well as topics pertaining to social, economic, and cultural areas in Qatar
and the region may be found at www.sesri.qu.edua.qa. We welcome your questions and
comments which may be directed to sesri@qu.edu.qa.
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Preface
This report examines the views of children, parents, teachers, and administrators toward
K-12 education in Qatar. It is based on results from the Qatar Education Study (QES),
which is a series of surveys conducted by the Social and Economic Survey Research
Institute (SESRI) in December 2012. Together, the surveys included more than 4,200
participants from 39 preparatory and secondary schools. The following table has the
details:
Table 1: Survey Sample
39 school
Total Number of surveyed
schools

Independent Schools
24 school

Other Schools
15 school

1848 student
Total number of surveyed
students

Independent Schools
1158 student
742 Qatari students

Other Schools
690 student

1472 pare
Total number of surveyed
parents

Independent Schools
877 parent
514 Qatari parents

Other Schools
595 parent

572 teacher
Total number of surveyed
teachers

Independent Schools
384 teacher
77 Qatari teachers

Other Schools
188 teacher

318 admin
Total number of surveyed
school administrators

Independent Schools
205 admin
109 Qatari admin

Other Schools
113 admin
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