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 كلمة مـعـالي 

وزيــرة الـتـربـيــة 

والـتعلـيــم

يف  احلكم  املعظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  توىل  عندما  
التعليم  نظام  تطوير  الوقت  ذلك  يف  احلكومة  التزامات  اأه��م  كانت  1970م  عام  البالد 

احلكومي بحيث ي�سل جلميع اأنحاء البالد وي�سمل جميع قطاعات املجتمع. حينها مل يكن يف 

ال�سلطنة �سوى ثالث مدار�س تعليم ابتدائي للذكور فقط. و�سعيا لتو�سيع رقعة التعليم بداأت 

الدولة �سفحة جديدة لتوفري تعليم �سامل.

كان تركيز وزارة الرتبية والتعليم يف البداية من�سبا على ن�سر مظلة التعليم وذلك للن�سب 

تاأ�سي�س  يف  تكمن  الوا�سحة  البالد  اأولويات  وكانت  باملدار�س.  الطلبة  اللتحاق  املنخف�سة 

البنية االأ�سا�سية املطلوبة للتعليم، وتنفيذ نظام لتوظيف معلمني اأغلبهم من غري العمانيني، 

يف  والتو�سع  للجميع،  ابتدائي  تعليم  نظام  توفري  كان  حيث  املناهج.  و�سع  اإىل  باالإ�سافة 

 توفري التعليم االبتدائي والثانوي، وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم من اأهم اأهداف 

تلك املرحلة. 

وخالل اأربعني عاما تغري و�سع التعليم كليا، ففي عام 2011م بلغ عدد املدار�س 1427 مدر�سة 

ن�سبة  بلغت  الثاين ع�سر ملا يقارب 600000 طالب  اإىل  االأول  ال�سفوف من  تعليما يف  توفر 

العمانيني منهم %89.  ن�سبة  اأكرث من 50000  املعلمني  بلغ عدد  االإناث منهم 47.3%. كما 

واأ�سبحت ن�سبة امللتحقني بالعملية التعليمية يف ال�سلطنة تت�ساوى اأو تتفوق عنها يف باقي دول 

منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

واالقت�سادي  التعليمي  التطور  يف  م�سبوقة  غري  طفرة  املا�سية  �سنة  االأربعون  �سهدت  لقد 

االقت�ساد  يف  التنويع  على  ترتكز  للتنمية  خطة  اإيجاد  اإىل  ال�سلطنة  وت�سعى  واالجتماعي. 

بهدف التقليل من االعتماد الرئي�سي على قطاع النفط. باالإ�سافة اإىل ذلك فقد جلبت عوملة 

االقت�ساد العاملي معها العديد من التحديات وال�سعوبات والفر�س.

تلك التطورات مقرونة ب�سيا�سة احلكومة نحو التعمني، اأدت اإىل اختالف حاجات البالد من 

ال�سلطنة بحاجة  فاإن  العاملية،  ال�سوق  االزدهار يف  اأجل حتقيق  ب�سكل جذري. ومن  التعليم 

اإىل نظام تعليمي تكون خمرجاته امل�ستقبلية كوادر قادرة على التفكري التحليلي وحل امل�ساكل 

وتت�سف باالإبداع والتكيف واملناف�سة.

وا�ستجابة لتلك املتطلبات، وبالنظر اإىل اأن نظام التعليم يغطي 97% من االأطفال العمانيني 

االأخرية من  ال�سنوات  ال��وزارة يف  اهتمام  باملدر�سة، فقد حتول  االلتحاق  ممن هم يف �سن 

جمرد ال�سعي نحو زيادة معدالت التحاق الطلبة باملدار�س اإىل ال�سعي نحو تطوير جودة نظام 

اإعداد الطلبة ملواجهة حتديات االقت�ساد القائم  التعليم وزيادة مالئمته ل�سوق العمل بغية 

على املعرفة. وتبذل وزارة الرتبية والتعليم حاليًا جهودًا على العديد من مبادرات التطوير 

الرئي�سية يف كامل النظام، اإذ �سهد العام 1998م اإدخال نظام التعليم االأ�سا�سي الذي يوفر 

ي�ستهدف  اإدخال نظام جديد  العام 2007م  لل�سفوف )1-10(. كما مت يف  منهجا موحدا 

مواد   + اأ�سا�سية  »م��واد  من��وذج  على  يقوم   )12-11( االأ�سا�سي  التعليم  بعد  ما  ال�سفوف 

اأ�ساليب التعليم والتعلم والتقييم  اإن هذه اخلطوات التطويرية تركز على تغيري  اختيارية«. 

من  والتقليل  املتاحة  االإمكانات  وحت�سني  جديدة  معرفة  م�سادر  واإ�سافة  املناهج  وحتديث 

حجم ال�سفوف الدرا�سية ورفع م�ستوى موؤهالت ومهارات املعلمني. 
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ومع ذلك فهنالك العديد من الق�سايا امل�ستمرة املتعلقة بجودة اأداء الطلبة والتي حتتاج اإىل 

للتعاون  للبنك الدويل  ال�سلطنة دعوتها  الوقوف عليها عن كثب. ولهذا فقد وجهت حكومة 

وذلك  ال�سلطنة  يف  املدر�سي  التعليم  قطاع  عن  درا�سة  الإج��راء  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 

بالتطوير يف  التو�سيات  وتقدمي  النظام احلايل  وال�سعف يف  القوة  مواطن  اجل حتليل  من 

امل�ستقبل. وبالنيابة عن وزارة الرتبية والتعليم فاإنني اأتوجه بال�سكر للبنك الدويل جلهوده 

التعبري  اأود  ال�سامل والقيم. كما  التقرير  اأجل اخلروج بهذا  وخرباته الكبرية واملقدمة من 

عن امتناين وتقديري جلميع العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم حيث �ساعد تعاونهم املتفاين 

مع فريق البنك الدويل يف تعزيز جودة التقرير ومدى �سلته بالواقع واإنني على ثقة تامة باأن 

هذا التقرير يثبت اأهميته يف م�ساعدة ال�سلطنة لتطوير النظام التعليمي من حيث االلتحاق 

الذي  والدعم  وامل�ستمر  املثمر  التعاون  لهذا  ممتنون  ونحن  والكفاءة.  واجل��ودة  وامل�ساواة 

يقدمه البنك الدويل، ونقدر له ب�سدق دائما هذه امل�ساهمة.

قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  من  واإلتزام  قوية  �سيا�سية  اإرادة  وجود  ظل  ويف 

حفظه اهلل وحكومته الر�سيدة التي ت�سعى لتطوير قطاع التعليم يف ال�سلطنة، فاإننا نوؤمن باأننا 

ن�ستطيع اإعداد مواطنني قادرين على مواجهة جميع التحديات الكبرية التي تواجه جمتمعنا 

من خالل الر�سالة التي نحملها وهي توفري تعليم ذي جودة ومتيز. ويف �سوء ذلك فاإن هذا 

وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات  و�سع  م�ستقبال يف  مل�ساعدتنا  فعالة  اأداة  بالتاأكيد  �سيكون  التقرير 

تعليمية ناجحة.

د. مديـحة بنت اأحمد ال�شيبانية

وزيرة الرتبية والتعليم

�سلطنة ُعمان
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الدويل مب�ساعدة عدد  والبنك  ب�سلطنة عمان  والتعليم  التعاون بني وزارة الرتبية  اأ�سهر عديدة من  نتائج جهود  ليعك�س  التقرير  ياأتي هذا 

من املعنيني. يف البداية كانت على راأ�س فريق الدرا�سة العماين معايل الدكتورة مديحة ال�سيبانية، وزيرة الرتبية والتعليم اإذ كانت حينها 

 االأمينة العامة للجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم، ثم الدكتور اأحمد بن حممد الهنائي م�ست�سار الوزيرة، كما قدم كل من معايل 

الرتبية  لوزارة  ال�سابقة  الوكيلة  والدكتورة منى بنت �سامل اجلردانية  ال�سابق،  والتعليم  الرتبية  ال�سليمي وزير  �سعود بن من�سور  يحيى بن 

والتعليم للتعليم واملناهج خرباتهم وم�ساهماتهم القيمة يف هذه الدرا�سة. وقد ا�ستملت قائمة فريق الدرا�سة العماين الدكتورة مرمي النبهانية 

املناهج  لتطوير  العامة  املديرة  البو�سعيدية  اأمل  والدكتورة  للدرا�سة،  الفني  الفريق  رئي�سة  والتطوير،  للدرا�سات  الفني  املكتب  مدير  نائبة 

املهني، ويحيى  التوجيه  العامة ملركز  املديرة  البلو�سية  �سناء  والدكتورة  الرتبوي،  للتقومي  العامة  املديرة  امل�سكرية  والدكتورة زوينة  �سابقًا، 

احلارثي مدير عام تنمية املوارد الب�سرية، والدكتورة مع�سومة العجمية اخلبرية مبكتب الوزيرة، وعقيل اللواتي من وزارة االقت�ساد الوطني 

اخلبري  احلجري  را�سد  والدكتور  اجلودة،  �سبط  دائرة  مدير  الها�سمي  ووليد  اخلا�سة،  للمدار�س  العامة  املديرة  نوراين  وفاطمة  �سابقا، 

باملكتب الفني للدرا�سات والتطوير، وطاهرة اللواتية مديرة دائرة االإح�ساء، ومرمي الريامية مديرة دائرة التخطيط، وانت�سار اأمبو�سعيدية 

مديرة دائرة االإ�سراف الرتبوي، وعبد اجلليل املنذري مدير امليزانية، وماجد العربي نائب مدير امليزانية اجلارية، واأ�سماء البلو�سية من 

املديرية العامة لتطوير املناهج، واأحمد الهنائي من املديرية العامة للتقومي الرتبوي، و�سامل احلارثي من املديرية العامة للتقومي الرتبوي، 

و�سلطان الو�ساحي نائب مدير اإدارة الوثائق واخلدمات الرقمية، ورباب اللواتية مديرة دائرة الربامج التعليمية باملديرية العامة للمدار�س 

اخلا�سة، وعبداهلل الرحيلي من اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم.

 Vincent رئي�س فريق العمل واأخ�سائي اأول يف الرتبية والتعليم، و�سملت فن�سنت جريني Lianqin Wang وقاد فريق البنك الدويل اليانكني وانغ

 Hiromichi Katayama كاتاياما  وهريوميت�سي  تربوية،  اأخ�سائية   Laura Gregory جريجوري  ولورا  الرتبوي،  التقومي  اأخ�سائي   Greaney

اأخ�سائي تربوي، و�سام ميخائيل Sam Mikhail اأخ�سائي تربوي، وبينوا ميلو Benoit Millot اأخ�سائي يف االقت�ساد الرتبوي، وايدين مولكني 

Aidan Mulkeen اأخ�سائي تدريب املعلمني. وقدم االإر�ساد اإقبال فاروق املدير االإقليمي، ومراد الزين مدير قطاع التعليم، وماركو�س غطا�س 

مدير برنامج التعاون الفني. وقام كل من الري�سا ماركيز Larisa Marquez حمللة العمليات، وهيدا حداد م�ساعدة تنفيذية اأوىل بتقدمي دعم 

كبري يف نطاق العمليات.

الهري وناتايل  الرتبوي،  االأخ�سائي   Harsha Aturupane اأتوروبني  هار�سا  الدويل  البنك  تقرير  مل�سودة  النظراء  املراجعني  قائمة   و�سمت 

يف  النظراء  املراجعني  فريق  اأم��ا  الرتبوي.  اال�ست�ساري   Jee-Peng Tan تان  بنغ  وجي  تربوي،  اقت�ساد  اأوىل  اأخ�سائية   Nathalie Lahire

اأتوروبني وهار�سا  للتعليم،  ال�سريع  امل�سار  مبادرة  رئي�س   Robert Prouty بروتي  روب��رت  �سم  فقد  االإ�سرتاتيجية  الت�سور  مذكرة   مرحلة 

Harsha Aturupane، وخوان مانويل مورينو Juan Manuel Moreno اأخ�سائي تربوي اأول(. 

املكثفة وامل�سوحات ذات  املناق�سة اجلماعية  التعليمي يف �سلطنة عمان يف  النظام  الفنيني من  امل�سئولني واملوظفني  العديد من  وقد �سارك 

ال�سلة بهذه الدرا�سة.

للتخطيط  الوزارة  وكيل  البلو�سي  �سعود  �سعادة  والتعليم، مبا يف ذلك  الرتبية  وزارة  واملوظفني يف  امل�سوؤولني  الدعم من قبل  كما مت تقدمي 

للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  من  احلب�سي  و�سامل  املدر�سي،  االأداء  تطوير  دائرة  من  الغ�سانية  وهناء  الب�سرية،  املوارد  وتنمية  الرتبوي 

والثقافة والعلوم، وحمفوظة الوهيبية من دائرة االإح�ساء، وعزة احلارثية من املديرية العامة للتقومي الرتبوي، وحنينة الربوانية من املركز 

للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  دولية من  اأوىل عالقات  الهنائية خبرية  اإىل فاطمة  بال�سكر اخلا�س  نتوجه  كما  املهني.  للتوجيه  الوطني 

.Barbara Catherwood والثقافة والعلوم لتن�سيق اأن�سطة البعثة. قامت بتحرير هذا التقرير باربرا كاثروود



14
15التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة Education in Oman     The Drive for  Qual i ty14

قـائـمـة األشـكـال

الرتكيبة ال�سكانية يف �سلطنة ُعمان ح�سب الفئة العمرية واجلن�س واجلن�سية   ال�سكل 1.1 

يف عام  2009 )باالآالف(............................................................................................................. 32 

34 ............................................................................................ بنية النظام التعليمي ل�سلطنة ُعمان  ال�سكل 1.2  

عدد الطلبة امللتحقني )ال�سفوف من االأول اإىل الثاين ع�سر( منذ العام   ال�سكل 1.3 

الدرا�سي 1971/1970 اإىل العام الدرا�سي 2009/2008............................................................. 35 

عدد الطلبة امللتحقني بال�سفوف من االأول اإىل الثاين ع�سر، 1998/1997   ال�سكل 2.1 

39 ........................................................................................................................ اإىل 2009/2008 

الن�سبة املئوية ملعدالت البقاء يف الدرا�سة من العام الدرا�سي 1998/1997 اإىل 2009/2008 ..... 41 ال�سكل 2.2 

معدالت االإعادة ح�سب ال�سفوف الدرا�سية يف املدار�س احلكومية يف العامني   ال�سكل 2.3 

الدرا�سيني 1999/1998 و 2009/2008...................................................................................... 42

انتقال الطلبة من ال�سفني العا�سر والثاين ع�سر، العام الدرا�سي 08/2007   ال�سكل 2.4 

اإىل 2009/2008......................................................................................................................... 43

اإجمايل الن�سب املئوية لاللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف دوٍل خمتارة، ح�سبما يتوفر   ال�سكل 2.5 

45 ....................................................................................................... من بيانات لل�سنوات االأخرية 

معدالت الدار�سني الكبار مبحو االأمية من املواطنني الُعمانيني )اأكرب من 15 �سنة(    ال�سكل 2.6 

54 ............................................................................................... يف االأعوام 1970 و2000 و2003م 

عدد الدار�سني امللتحقني بربامج حمو االأمية لالأعوام الدرا�سية  ال�سكل 2.7 

54 ................................................................................................... 2002/2001 اإىل 2006/2005

الدرجات التي اأحرزها الطلبة يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم   ال�سكل 3.1 

 )TIMSS 2007( يف اختبار الريا�سيات لل�سف الثامن يف دول جمل�س التعاون لدول 

 68 ................................................................................................................. اخلليج العربية، 2007

م�ستويات االأداء الدولية يف اختبار الريا�سيات لل�سف الثامن يف الدرا�سة الدولية   ال�سكل 3.2 

 69 .....................................................................................)TIMSS 2007( يف الريا�سيات والعلوم

مقارنة بني درجات اأحرزها طالب ذو م�ستوى اأداء عايل يف عمان )و�سع يف   ال�سكل 3.3 

 املئيني الت�سعيني( ودرجات اأحرزها طالب من �سنغافورة يف اختبار 

 71 ............ )TIMSS 2007( الريا�سيات لل�سف الثامن يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم

الدرجات التي اأحرزها الطلبة يف اختبار العلوم لل�سف الثامن يف الدرا�سة   ال�سكل 3.4 

 الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( يف دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية............................................................................................................................. 72 

م�ستويات االأداء الدولية يف اختبار العلوم لل�سف الثامن يف الدرا�سة الدولية يف   ال�سكل 3.5 

73 ..........................................................................................)TIMSS 2007( الريا�سيات والعلوم



17التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة16

مقارنة بني درجات اأحرزها طالب ذو اأداء عايل يف �سلطنة ُعمان )و�سع يف   ال�سكل 3.6 

 املئيني الت�سعني( ودرجات اأحرزها طالب من �سنغافورة يف اختبار مادة العلوم 

74 ............................... )TIMSS 2007( لل�سف الثامن يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم

 )TIMSS 2007( نتائج �سلطنة ُعمان يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم  ال�سكل 3.7 

لل�سف الثامن ح�سب اجلن�س وجمال املحتوى .............................................................................. 78

الن�سبة املئوية الأعمار املعلمني يف �سلطنة ُعمان )2009( ودول منظمة التعاون   ال�سكل 5.1 

االقت�سادي والتنمية )2004( )% من املجموع(......................................................................... 115

عدد املعلمني مقارنة بالغرف ال�سفية يف الدول التي غطتها درا�سة املوؤ�سرات الرتبوية   ال�سكل 5.2 

132 ........................................................................................................... الدولية ويف �سلطنة ُعمان

الن�سبة املئوية للباحثني عن عمل ح�سب و�سعهم التعليمي )ُعمر 15 �سنة واأكرث(   ال�سكل 6.1 

 الذين مل يتم ت�سغيلهم من قبل ويعتقدون اأّن موؤهالتهم الدرا�سية توؤهلهم 

164 .................................................................................................................. بقدٍر كاف للتوظيف 

االإنفاق املتكرر لوزارة الرتبية والتعليم من عام 2000 اإىل 2009 )مباليني    ال�سكل 7.1 

الرياالت العمانية(..................................................................................................................... 180 

االإنفاق املتكرر: جهات حكومية خمتارة )الن�سبة املئوية من اإجمايل االإنفاق احلكومي(............. 181  ال�سكل 7.2 

190 ...................................... ملخ�س نظري ملا يح�سل عليه املعلم بالريال العماين �سنوًيا ح�سب عمره  ال�سكل 7.3  

192 .......................... االإنفاق التنموي املبا�سر وغري املبا�سر، 2006 اإىل 2008 )بالرياالت العمانية( ال�سكل 7.4 

192 ....................................................................................................... االإنفاق املبا�سر على التنمية ال�سكل 7.5  

خريطة اإدارة العمليات الإن�ساء و/اأو جتديد مدار�س قائمة واإ�سافة مباين اإليها.......................... 223  ال�سكل 8.1 

253 ................................................................................... الهيكل التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم ال�سكل ب.1 

الن�سبة املئوية للطلبة الذين مت منحهم تقدير امل�ستوى )اأ( يف ال�سف االأول   ال�سكل و.1  

 257 .......................................................................................................... ح�سب اجلن�س واملحافظة 

269 .......................... اأعداد املقبولني بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س، من 1986 اإىل  2009  ال�سكل ق.1 

270 ................................................ التوزيع التكراري لن�سبة الطلبة مقابل املعلم يف املدار�س، 2009 ال�سكل ق.2 

 273 .......................................................................................... نظام التدريب املهني والتعليم الفني ال�سكل ر.1 

معدالت الن�ساط االقت�سادي للذكور واالإناث يف عمر 15+ ح�سب الفئات العمرية،   ال�سكل ت.1  

 276 .................................................................................................................. �سلطنة ُعمان، 2003

الن�سبة املئوية للقوى العاملة يف عمر 25-29 الذين اأكملوا درا�ستهم مبوؤ�س�سات   ال�سكل ث.1 

التعليم العايل يف دول خمتارة يف �سنوات خمتلفة....................................................................... 278 

الن�سبة املئوية للباحثني عن عمل )من عمر 15 �سنة واأعلى( الذين مل ي�سبق لهم   ال�سكل ذ.1 

 281 ....................................................... العمل من قبل والتحقوا برامج التدريب املهني لفرتة ق�سرية

الباحثون عن عمل الذين يف�سلون الوظائف املكتبية ح�سب م�ستواهم التعليمي 2008..................... 281 ال�سكل ذ.2 

الن�سبة املئوية ن�سيب بنود اإنفاق خمتارة يف املوازنة الكلية لالأ�سرة ح�سب  ال�سكل اأ.ب.1  

م�ستوى تعليم رب االأ�سرة 2008/2007...................................................................................... 286

287 ..................................................................................................... االإطار العام حلوكمة التعليم  ال�سكل اأ.ج.1 

 291 ..................................................................... االإطار العام الإعداد ال�سيا�سات الرتبوية وتنفيذها ال�سكل اأ.ه�.1 

 293 ...... الن�سبة املئوية لتكرار حدوث مهام جمل�س املدر�سة يف 15 م�سروع لالإدارة الذاتية املدر�سية  ال�سكل اأ.و.1 

طريقة ترجمة الغايات اال�سرتاتيجية اإىل ملفات م�سروعات ...................................................... 295 ال�سكل اأ.ز.1 

قـائـمـة الـجـداول

31 ............................................................................................ �سكان �سلطنة ُعمان 1998- 2009  اجلدول 1.1 

 31 .......................................... معدل الوالدة للمواطنني العمانيني، 1998-2008 )لكل األف ن�سمة( اجلدول 1.2 

عدد املدار�س والطلبة ح�سب نوع املدر�سة يف العام الدرا�سي 2008/ 2009..................................... 39 اجلدول 2.1 

الن�سبة املئوية ملعدالت اإجمايل االلتحاق للمواطنني العمانيني ح�سب املرحلة الدرا�سية   اجلدول 2.2 

لالأعوام الدرا�سية 2007/2006 اإىل 2009/2008 .................................................................... 40 

42 ................................................ الن�سبة املئوية ملعدالت االنتقال يف العام الدرا�سي 2009/2008  اجلدول 2.3 

اأعداد امل�سجلني يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف العامني الدرا�سيني 2004/2003 و 2009/2008 45 اجلدول 2.4 

الن�سبة املئوية ملوؤ�سر امل�ساواة بني اجلن�سني الإجمايل ن�سبة االلتحاق بالتعليم للعمانيني فقط   اجلدول 2.5 

لالأعوام الدرا�سية 2007/2006 اإىل 2009/2008 .................................................................... 46 

الن�سبة املئوية ملوؤ�سرات اإنتقال الطلبة ح�سب اجلن�س للعام الدرا�سي 2009/2008......................... 46  اجلدول 2.6 

الن�سبة املئوية لل�سكان االأميني )اأكرب من ُعمر 15 �سنة( ح�سب املحافظة واجلن�سية -   اجلدول 2.7 

54 ................................................................................................................................ عام 2003  

عدد الدار�سني مبراكز حمو االأمية و تعليم الكبار والدرا�سة احلرة   اجلدول 2.8 

55 ..................................................................................................... للعام الدرا�سي 2009/2008 

متو�سط الدرجات يف اختبار مادة الريا�سيات لل�سف الثامن يف الدرا�سة   اجلدول 3.1 

الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( وترتيب بع�س الدول املختارة،......................... 69

متو�سط الدرجات يف اختبار مادة العلوم لل�سف الثامن يف الدرا�سة الدولية يف   اجلدول 3.2 

72 .............................................. الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( وترتيب بع�س الدول املختارة

نتائج امتحانات ال�سف الثاين ع�سر ح�سب اجلن�س واجلن�سية لعام 2009....................................... 77  اجلدول 3.3 

 )TIMSS 2007( الفروق بني اجلن�سني يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم  اجلدول 3.4 

79 .......................... يف دول خمتارة - لل�سف الثامن )الفرق يف متو�سط الدرجات، ذكور - اإناث(

مقارنة بني اجلن�سني يف تقديرات م�ستويات االأداء التي منحها املعلمون واملعلمات   اجلدول 3.5 

 80 ............................ يف مادتي الريا�سيات والعلوم لل�سف الثامن يف العام الدرا�سي 2009/2008

عدد االإناث الالئي ح�سلن على درجات كافية توؤهلهن للدرا�سة يف التخ�س�سات   اجلدول 3.6  

املذكورة اإاّل اأنه مل يتم قبولهن بناًء على نظام االختيار............................................................... 81

ال�ساعات املخ�س�سة للتدري�س اأثناء العام الدرا�سي يف دول خمتارة عام 2004 ......................... 96 اجلدول 4.1 

97 ............. تقديرات م�ستويات االأداء التي منحها املعلمون: معايري منح تقديرات م�ستويات  االأداء  اجلدول 4.2 

عدد املعلمني العمانيني وغري العمانيني )من 1980 اإىل 2008(............................................... 113  اجلدول 5.1 

 114 ................................................................... موؤهالت املعلمني يف العام الدرا�سي 2009/2008 اجلدول 5.2 

 115 ................................. ملخ�س اأعمار املعلمني يف �سلطنة ُعمان يف عام 2009 )% من املجموع( اجلدول 5.3  



19التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة18

اأ�سباب ترك املعلمني العمل بالتدري�س يف �سلطنة ُعمان يف العام الدرا�سي 2008 /2009......... 116      اجلدول 5.4  

116 ...... الن�سبة املئوية ملعدالت ترك املعلمني للخدمة يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية  اجلدول 5.5 

 116 ..................... الن�سبة املئوية مللخ�س عدد �سنني خربة املعلمني يف �سلطنة ُعمان يف عام 2009  اجلدول 5.6 

الن�سب املئوية للمعلمني ح�سب املواد الدرا�سية واجلن�س، 2009................................................ 118  اجلدول 5.7 

118 .................................... عدد املدار�س والغرف ال�سفية ومعلمي تقنية املعلومات يف عام 2009  اجلدول 5.8 

121 ............................. متو�سط ن�سبة الطلبة اإىل املعلم ح�سب املحافظات التعليمية يف عام 2009  اجلدول 5.9 

الن�سبة املئوية للمعلمني العمانيني ح�سب املحافظات التعليمية للعام الدرا�سي  2009/2008... 121  اجلدول 5.10 

123 ......................................................................... نقل املعلمني بني املحافظات التعليمية، 2009  اجلدول 5.11 

املعلمون الذين تقل خربتهم العملية عن خم�س �سنوات بعد التخرج ح�سب املحافظات   اجلدول 5.12 

التعليمية يف عام 2009............................................................................................................ 123

اأجوبة طلبة كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س عن ال�سوؤال: ملاذا   اجلدول 5.13 

اختاروا درا�سة الرتبية؟........................................................................................................... 126 

الطلبة واملعلمون ون�سبة الطالب مقابل املعلم يف املدار�س احلكومية، 2009/2008 ................. 131 اجلدول 5.14 

131 ......... ن�سبة الطلبة اإىل املعلم ح�سب املرحلة الدرا�سية: بيانات دولية )يف حوايل العام 2004( اجلدول 5.15   

 133 .................................. الطلبة واملعلمون والغرف ال�سفية يف املدار�س احلكومية، 2009/2008 اجلدول 5.16 

133 ..................................... ن�ساب املعلم والوقت املخ�س�س للتدري�س يف العام - مقارنات دولية  اجلدول 5.17 

معدالت االلتحاق يف ال�سنة االأوىل مبوؤ�س�سات التعليم العايل للعامني االأكادمييني    اجلدول 6.1   

 150 .................................................................................................. 2008/2007 و 2009/2008

153 ................ اخلريجون حملة البكالوريو�س والدبلوم العايل من موؤ�س�سات التعليم العايل، 2008 اجلدول 6.2  

154.. الن�سبة املئوية لتوزيع اخلريجني )حملة البكالوريو�س والدبلوم العايل( ح�سب التخ�س�س يف عام 2008  اجلدول 6.3  

الن�سبة املئوية لالإناث من الطلبة اجلدد واخلريجني للعامني الدرا�سيني   اجلدول 6.4 

 155 .................................................................................................. 2008/2007 و2009/2000 

الن�سبة املئوية مل�ساهمة القطاعات املختلفة يف الناجت املحلي االإجمايل يف دول خمتارة، 2007  157 اجلدول 6.5 

الن�سبة املئوية لل�سكان النا�سطني اقت�سادًيّا ح�سب القطاعات املختلفة يف   اجلدول 6.6  

158 ............................................................................................... دول خمتلفة يف �سنوات خمتلفة

 159 .. الن�سبة املئوية لتوزيع العمانيني وغري العمانيني يف القطاع العام ح�سب امل�ستوى التعليمي، 2007  اجلدول 6.7 

161 .... الن�سبة املئوية لتوزيع الباحثني عن عمل الأول مرة ح�سب اجلن�س وامل�ستوى التعليمي، 2007  اجلدول 6.8 

االإنفاق احلكومي املتكرر واالإمنائي: وزارة الرتبية والتعليم واإجمايل املوازنة   اجلدول 7.1 

 179 ...................................................................................... العامة لالأعوام 2005 و2007 و2009

االإنفاق احلكومي على التعليم كن�سبة مئوية من الناجت القومي االإجمايل ومن االإنفاق   اجلدول 7.2 

182 ............................ احلكومي يف دول خمتارة يف عام 2009 اأو يف اأقرب عام تتوافر عنه بيانات

183 .............................................................. االإنفاق على الطالب ح�سب املراحل التعليمية، 2008  اجلدول 7.3 

االإنفاق على التعليم على اأ�سا�س تكلفة الطالب كن�سبة مئوية من ن�سيب الفرد من   اجلدول 7.4 

 الناجت املحلي االإجمايل يف التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي يف عام 2009 اأو  

يف اأقرب �سنة تتوافر عنها بيانات............................................................................................ 184 

185 ...................................................................................... تكاليف الطالب حتى التخرج، 2008  اجلدول 7.5 

 187 ......................... امل�سطلحات الر�سمية امل�ستخدمة يف املوازنة املتكررة لوزارة الرتبية والتعليم اجلدول 7.6  

موظفو املدار�س احلكومية ح�سب فئاتهم واملوؤ�سرات االأخرى ذات ال�سلة بهم،   اجلدول 7.7 

من العام الدرا�سي 2007/2006 اإىل العام الدرا�سي 2009/2008......................................... 187 

189 .................................................................... مكونات قائمة رواتب واأجور املوظفني لعام 2008 اجلدول 7.8 

الن�سبة املئوية الأوجه االإنفاق على البنود االأخرى غري الرواتب ال�سهرية: بنود خمتارة، 2008 .... 191  اجلدول 7.9 

215 ......................................................... توزيع الربامج التدريبية بوزارة الرتبية والتعليم، 2008  اجلدول 8.1  

240 ............................. م�سفوفة التو�سيات اخلا�سة بال�سيا�سات الرتبوية لوزارة الرتبية والتعليم  اجلدول 9.1 

251 ............................................................................ موؤ�سرات اقت�سادية خمتارة، 2008-1998  اجلدول اأ.1 

252 ......................... االإنفاق احلكومي املتكرر ح�سب قطاعات خمتارة، 2005،  و 2007،  و 2009  اجلدول اأ.2 

255 ................................. الن�سبة املئوية ملعدالت االلتحاق االإجمايل يف دول خمتارة 2009-2007  اجلدول د.1 

256 ......................................................... التعليم ما قبل املدر�سي يف �سلطنة ُعمان، 2009/2008  اجلدول ه� .1 

مثال على بيانات املعايري يف كل م�ستوى من م�ستويات االإجناز يف مادة   اجلدول ي.1  

الريا�سيات ح�سب املحافظات التعليمية )الن�سبة املئوية للطلبة، اخلطاأ املعياري(................... 261

263 .................................................................................. ملخ�س املهارات التي مت تقوميها 2009 اجلدول ك.1 

266 ............................................................................................. مركز البحوث الرتبوية، اأيرلندا  اجلدول: ن.1  

267 ......................................................................................... جمل�س البحوث الرتبوية، نيوزيلندا اجلدول: ن.2  

الن�سبة املئوية للمعلمني املوؤهلني ح�سب املواد الدرا�سية، 2009/2008 .................................... 268 اجلدول ق.1  

269 ...................... الن�سبة املئوية ملعلمي املواد املختلفة ح�سب املواد الدرا�سية واملحافظة التعليمية  اجلدول ق.2 

 271 ..................................... هيئات التدري�س بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س 2009/2008 اجلدول ق.3  

272 ....................................... متو�سط عدد الطلبة يف الغرفة ال�سفية ح�سب املحافظات التعليمية  اجلدول ق.4  

متو�سط عدد الطلبة يف الغرف ال�سفية، مقارنات دولية، 2006.............................................. 272  اجلدول ق.5  

272 .............................................................. الوقت الر�سمي املخ�س�س للتدري�س يف �سلطنة ُعمان اجلدول ق.6 

الن�سبة املئوية لتوزيع خريجي التعليم العايل ح�سب التخ�س�س الدرا�سي يف دول خمتارة،   اجلدول �س.1  

 275 .......................................................................................................................... 2007/2006

الن�سبة املئوية ملعدالت الن�ساط االقت�سادي يف عمر 15+ �سنة، ح�سب اجلن�س يف   اجلدول ت.1 

 276 ................................................................................................. دول خمتارة، ل�سنوات خمتلفة

 اجلدول ت.2  م�ساهمة القوى العاملة يف القطاعات املختلفة/ م�ساهمة القطاعات يف الناجت املحلي 

االإجمايل يف دول خمتارة ل�سنوات خمتلفة............................................................................... 277 

القوى العاملة )15+ �سنة( ح�سب امل�ستوى التعليمي يف دول خمتارة، حوايل عام 2000   اجلدول ث.1  

278 .................................................................................................................... )% من املجموع( 

عدد اجلامعات من دول خمتارة م�سنفة �سمن اأف�سل 500 جامعة يف العامل .......................... 279  اجلدول خ.1 

اأف�سل اجلامعات العربية......................................................................................................... 280  اجلدول خ.2 

283 ................................................................................................................ تكلفة التخّرج 2008 اجلدول ظ.1 

ن�سب هيئة التدري�س ح�سب املحافظة 2009/2008.................................................................. 284  اجلدول غ.1 

توزيع موظفي اخلدمة املدنية ح�سب الدرجات الوظيفية 2007................................................ 285  اجلدول اأ.اأ.1 



21التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة20

قـائـمـة اإلطــارات 

58 ....................................................................... م�سروع رعاية وتعليم الطفولة املبكرة يف اأيرلندا  االإطار 2.1  

التو�سع يف التعليم مبرحلة الطفولة املبكرة: حالة االأردن............................................................. 59  االإطار 2.2  

مثال على مفردة من فئة االأداء املنخف�س يف اختبار مادة الريا�سيات لل�سف الثامن    االإطار 3.1  

 70 .................................................... )TIMSS 2007( يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم

مثال على مفردة من مفردات االأداء املنخف�س يف اختبار مادة العلوم لل�سف   االإطار 3.3  

73 ........................................ )TIMSS 2007( الثامن  يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم

خ�سائ�س االمتحانات العامة التي تت�سف باجلودة ................................................................... 89 االإطار 4.1 

التقومي امل�ستمر والفح�س والتدقيق: بع�س اخلربات الدولية...................................................... 92  االإطار 4.2 

م�ستويات اأداء الطلبة يف اأيرلندا يف مادة الريا�سيات لل�سف الرابع .......................................... 99 االإطار 4.2  

100 .................. الربنامج الوطني للتقومي يف اأ�سرتاليا اخلا�س مبعرفة القراءة والكتابة واحل�ساب االإطار 4.4 

104 ......................................................... تطوير القدرات الفنية باملديرية العامة للتقومي الرتبوي  االإطار 4.5  

104 ............................................................ تطوير فهم وا�ستخدام مواد التقومي امل�ستمر وعملياته  االإطار 4.6  

املو�سوعات ذات ال�سلة باأعداد فائ�سة عن احلاجة من املعلمني - جتربة   االإطار 5.1  

114 ...................................................................................................... الواليات املتحدة االأمريكية

اإجراءات ملعاجلة مو�سوع تف�سيل املعلمني العمل يف مواقع جغرافية بعينها:   االإطار 5.2 

120 .................................................................................................... بع�س االأمثلة من دول اأخرى

اختيار املعلمني املنا�سبني ........................................................................................................ 125 االإطار 5.3 

128 ........................................................................................................................ الرتبية العملية االإطار 5.4 

129 ...................................................................... الربنامج التعريفي للمعلمني اجلدد يف اإجنلرتا  االإطار 5.5  

القيادة يف املدار�س ................................................................................................................. 136 االإطار 5.6  

تنظيم مهنة التدري�س.............................................................................................................. 141  االإطار 5.7  

ممار�سة تاأملية: درا�سة املوقف ال�سفي يف اليابان .................................................................. 142 االإطار 5.8  

147 ...................................................... اخليارات الكال�سيكية للتعليم الثانوي يف اقت�ساد �سناعي االإطار 6.1  

  163 ............................ وجهات نظر جهات التوظيف حول مواءمة مهارات اخلريجني ل�سوق العمل  االإطار 6.2  

املهارات ال�سخ�سية واالجتماعية التي تبحث عنها جهات التوظيف يف   االإطار 6.3  

163 ............................................... اإقليمي دول ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا وجنوب �سرق اآ�سيا

168 ........................................................ اال�ستجابات الدولية للو�سع املتغري للتعليم الثانوي املهني االإطار 6.4  

169 ............................................................................................................. املدار�س التخ�س�سية  االإطار 6.5  

172 .............. م�سارات ال�سباب اإىل �سوق العمل: ا�ستعرا�س عام ملبادرات املدار�س الثانوية يف كندا االإطار 6.6 

173 ..................................................................... اخلدمات املقدمة لدعم ال�سباب يف دوٍل خمتارة االإطار 6.7  

الرثوة االقت�سادية ومعدالت االلتحاق باملدار�س: جتارب دولية................................................ 184 االإطار 7.1  

198 ..................................................................... مثال لت�سنيف املوازنة يف اإعداد موازنة الربامج االإطار 7.2  

 199 ......................................................... االأطر العامة متو�سطة املدى للموازنة: حالتان متقابلتان االإطار 7.3  

 200 ................................................ عينة م�سفوفة بحث للدرا�سة امل�سحية مل�سار االإنفاق احلكومي االإطار 7.4  

210 ................................................ ع�سرة درو�س يف ت�سميم اأنظمة اإدارة املعلومات وا�ستخدامها  االإطار 8.1  

�سمات االإطار العام الوطني االأيرلندي للموؤهالت.................................................................... 212 االإطار 8.2  

درو�س حول االإطار العام الوطني للموؤهالت: جتارب وخربات من 16 دولة.............................. 213 االإطار 8.3 

218 ............................................................................................... بناء القدرات القيادة املدر�سية  االإطار 8.4  

219 ........................ ا�ستخدام االختبارات الوطنية لتحديد االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س االإطار 8.5  

220 ............................................................................................. معهد القيادة الرتبوية الفنلندي  االإطار 8.6  

221 ................. الدرو�س التي مُيكن اال�ستفادة منها من مبادرات تطوير اخلدمة املدنية يف االأردن  االإطار 8.7 

271 ......................................................................... مكونات برنامج تهيئة املعلمني: �سلطنة ُعمان  االإطار ق.1  



22
23التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة

نظرة عامة 

�سهدت �سلطنة ُعمان منذ عقد �سبعينيات القرن املا�سي انت�ساًرا ملحوًظا للتعليم، حيث التحق جميع 

االأطفال الُعمانيني الذين هم يف �سن التعليم االأ�سا�سي باملدار�س، باالإ�سافة اإىل ن�سبة عالية )86 %( 

لت حكومة �سلطنة ُعمان اهتمامها اإىل  من الطلبة الذين هم يف �سن التعليم ما بعد االأ�سا�سي. لقد حَوّ

ا - اإىل تعزيزها لتحقيق  تاأكيد لي�س فقط احلفاظ على االإجنازات التي حتققت حتى االآن، لكن - اأي�سً

اإعداد هذا التقرير  نظام تعليمي عايل اجلودة والكفاءة وموائم الحتياجات املجتمع الُعماين. وياأتي 

كنتيجة لدرا�سة متت لقطاع التعليم بالتعاون بني حكومة �سلطنة ُعمان والبنك الدويل، لتحليل نقاط 

خمرجات  تطوير  موا�سلة  اأجل  من  تو�سيات  ولتقدمي  التعليمي،  النظام  يف  ال�سعف  ومواطن  القوة 

التعليم يف �سلطنة ُعمان.

وبناًء على االأدلة واملعلومات التي مت احل�سول عليها من جمموعة كبرية من امل�سادر، فاإَنّ هذا التقرير 

واملعلمني  التعلم  وجودة  التعليم،  فر�س  توافر  جوانب  ويفح�س  املدر�سي،  التعليم  مراحل  على  يركز 

التقرير  ويقدم  التعليمي.  النظام  واإدارة  ومتويل  العمل،  و�سوق  التعليم  ومواءمة  التدري�س،  وطرق 

للنتائج  ملخ�س  يلي  وفيما  قدًما.  امل�سي  كيفية  ب�ساأن  العامة  بال�سيا�سات  املتعلقة  التو�سيات   بع�س 

الرئي�سية للتقرير. 

 

النتـائج الرئيـسيـة 
اإن النجاحات التي حققتها �سلطنة ُعمان يف ال�سنوات االأخرية يف جمال توفري التعليم  ُتعترب مثرية لالإعجاب، 

فقد ارتفعت اأعداد امللتحقني باملدار�س من 900 طالب يف عام 1970 اإىل اأكرث من 600000 طالب يف العام 

الدرا�سي 2009/2008، وانخف�ست معدالت الر�سوب واالنقطاع عن الدرا�سة اإىل حد كبري. ونتج عن ذلك اأن 

اأ�سبحت م�ستويات االلتحاق بالتعليم يف �سلطنة ُعمان متاثل تلك اخلا�سة ببلدان اأخرى يف ال�سرق االأو�سط 

معدالت  قن  ُيحِقّ ُعمان  �سلطنة  يف  الفتيات  فاإَنّ  خا�سة  وب�سفة  عليها.  تتفوق  اأو   )MENA( اأفريقيا  و�سمال 

عالية يف اإكمال مرحلة التعليم العايل، م�ساويٍة للمعدالت يف الدول التي تت�سف مب�ستويات اأداء عالية يف هذا 

الوقت احلا�سر تركيزها نحو جودة ومواءمة  ل احلكومة يف  وحُتِوّ �سنغافورة وكوريا اجلنوبية.  املجال، مثل 

ي الرئي�سي الذي ُيواجه  العملية التعليمية التعلمية. وتوؤكد نتائج حتليل هذه الدرا�سة لقطاع التعليم اأن الَتّحِدّ

هو  اجلودِة  تطويُر  يظل  واأن  الطلبة،  تعلم  خمرجات  جودة  تطوير  يف  يتمَثّل  ُعمان  �سلطنة  يف  القطاع  هذا 

االأولويَة الرئي�سية للحكومة يف جمال التعليم. وت�سمل امل�ساعي املبذولة يف جمال اجلودة تطبيق ُنُظم معدلة 

اإن  التعليم ما بعد االأ�سا�سي )ال�سفوف 11-12(. ويف حني  للتعليم االأ�سا�سي )ال�سفوف 1-10(، وملرحلة 

هذه املبادرات ال تزال جديدة ولن تكون نتائجها وا�سحة متاًما عدة �سنوات، فاإن موؤ�سرات عمليات التقومي 

بذل مزيد من  اإىل  اإىل احلاجة  ت�سري  الدرا�سي  للتح�سيل  والدويل  الوطني  امل�ستوى  موؤخًرا على  التي متت 

اجلهود لتحقيق جودة التعليم. 

وجه  على  والتعليم،  الرتبية  وزارة  تقوم  حيث  التعليم،  خمرجات  جودة  يف  توؤثر  عديدة  عوامل  وتوجد 

اخل�سو�س، بدوٍر حموري يف النهو�س مب�ستوى اأداء النظام التعليمي الأق�سى حد ممكن. ويقدم هذا التقرير 

املهنية.  املعلمني  قدرات  تطوير  و)2(  العليا،  املعايري  ثقافة  بناء   )1( هما:  اأولويتني  بتنفيذ  ا  عاًمّ مقرتًحا 

ا للتو�سيات ذات ال�سلة بال�سيا�سات العامة: م فيما يلي اخلطوط العري�سة لهاتني االأولويتني، واأي�سً وُنقِدّ
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بناء ثقافة املعايري العليا

الو�شع احلايل:  

ُيتوقع اأن يكون االأداء والتعلم مب�ستويات عالية بدًءا من االأطفال ال�سغار يف غرفهم ال�سفية، ومروًرا باأداء املعلمني واالإداريني، وانتهاًء بالبيئة 

املنزلية. ولوحظ اإَنّ هنالك تبايًنا بني اإدراك معنى حتقيق التعلم لدى الطلبة واملعلمني واأولياء االأمور من جهة وحتقيق التعلم الفعلي لدى 

الطلبة من جهة اأخرى. 

التي  امل�ستويات  ودون  توقعات احلكومة  دون  الطلبة  اأداء  اأن  والدويل  الوطني  امل�ستويني  على  تتم  التي  الطلبة  تعُلّم  تقومي  عمليات  وتو�سح 

اإن  اإذ  للنظر،  الذكور حققوا م�ستويات متدنية ب�سورة الفتة  اأن الطالب  العامل. ويف هذا ال�سدد يالحظ  يتم حتقيقها يف دول عديدة يف 

ُعمان  �سلطنة  �سجلت   )TIMSS 2007( والعلوم الريا�سيات  الدولية يف  الدرا�سة  �ساركت يف  التي  واالأربعني  الثماين  الدول  من بني جميع 

اأكرب فرق  يف االأداء بني اجلن�سني، حيث ح�سل الطالب الذكور على م�ستويات اأداء اقل بكثري من الطالبات يف كافة املجاالت التي تغطيها 

الدرا�سة. اإَنّ الوقت الفعلي املخ�س�س للتعلم يف املدار�س احلكومية يف �سلطنة ُعمان ُيعترب اأقل مما يتم تخ�سي�سه للتعُلّم هذه يف العديد من 

البلدان االأخرى. ويفتقد خريجو املدار�س بع�س املهارات االأ�سا�سية ، وب�سفة خا�سة يف اللغة االإجنليزية، االأمر الذي يتطلب درا�ستهم �سنة 

متهيدية يف موؤ�س�سات التعليم العايل. وباالإ�سافة اإىل ذلك عربت اجلهات املعنية بالتوظيف عن قلقها ب�ساأن مدى جاهزية هوؤالء اخلريجني 

اأن ي�ستمر نظام التعليم يف �سلطنة ُعمان يف التطور ينبغي رفع م�ستوى املعايري وتنفيذ االإجراءات الالزمة   ل�سغل الوظائف بها. ومن اأجل 

ل�سمان حتقيقها.  

املجاالت املحددة التي ينبغي تناولها:  

ا زيادة عدد اأيام ال�سنة الدرا�سية لتكون  من اأجل زيادة الفرتة الزمنية التي مي�سيها الطلبة يف اأداء مهام تعلم ذات مغزى فاإَنّه من املهم جًدّ

180 يوًما ح�سبما هو حمدد ر�سمًيّا، وهي مدة قريبة مما هو معتمد دوليًا للفرتة التي يجب اأن ي�ستغرقها العام الدرا�سي. وُتهدر يف الوقت 

احلايل اأياٌم خم�س�سة للدرا�سة ب�سبب اأداء االمتحانات واأي�سًا ب�سبب املنا�سبات اخلا�سة وغريها من العطالت الر�سمية. اإَنّ عقد امتحانات 

ال�سف الثاين ع�سر مرة واحدة يف نهاية العام الدرا�سي، واال�ستمرار يف تدري�س احل�س�س العادية لطلبة ال�سفوف من االأول اإىل احلادي 

ع�سر اأثناء تنظيم هذه االمتحانات مُيكن اأن ي�ساعدا يف حتقيق هدف اإطالة العام الدرا�سي. باالإ�سافة اإىل ذلك مُيكن اأن يطلب اإىل املدار�س 

�سة للمهرجانات اأو الأغرا�س اأخرى. وعالوة على ذلك ينبغي ت�سجيع املعلمني على اإعطاء تنفيذ  متديد العام الدرا�سي لتعوي�س االأيام املُخ�سَّ

املناهج الدرا�سية االأولوية على االأن�سطة االأخرى.    

اإَنّ و�سع اأهداف تعُلّم وا�سحة وواقعية لكل �سف، ون�سرها على نطاق وا�سع بني املعلمني والطلبة واأولياء االأمور مُيكن اأن ي�ساعدا يف رفع جودة 

ع املعلمون على متابعة تعلم الطلبة ب�سورة منتظمة، وتقدمي تغذية راجعة اإىل الطلبة واأولياء االأمور. ويجب ت�سجيع  التعلم. وينبغي اأن ُي�سِجّ

الطلبة يف جميع ال�سفوف الدرا�سية على  تطوير مهارات التفكري العليا، وزيادة الرتكيز على هذه املهارات عند و�سع االمتحانات. وميكن 

اال�ستفادة اأكرث من نتائج االمتحانات يف حتديد املجاالت التي يواجه الطلبة فيها �سعوبات يف كل مادة درا�سية، واإدخال التعديالت الالزمة 

على برامج تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة لتطوير قدراتهم يف تدري�س هذه املجاالت.   

وعي  زيادة  على  العمل  يجب  فاإَنّه  اأوىل  وكخطوة  منهجية.  ب�سورة  الذكور  الطالب  لدى  التح�سيل  م�ستويات  تدين  ومعاجلة  درا�سة  يجب 

اأولياء االأمور، وتب�سريهم بالفرق يف م�ستويات االأداء بني الطالب والطالبات، وت�سجيعهم على حتديد توقعات اأعلى لتعُلّم الطالب الذكور. 

والأن العوامل الرئي�سية التي تت�سبب يف �سعف اأداء الطالب الذكور غري مفهومة ب�سكل جيد يجب اإجراء درا�سة جتريبية �ساملة لتحديد تلك 

العوامل، وو�سع  خطة عمل ملعاجلتها.  

هناك جماالت عديدة ميكن تطويرها يف املناهج الدرا�سية. ويف هذا ال�سدد فاإَنّ عدم اإتقان مهارات اللغة االإجنليزية ُيعترب اأحد االأ�سباب 

الرئي�سية التي ت�ستدعي التحاق الطلبة ب�سنة درا�سية متهيدية يف معظم اجلامعات احلكومية واخلا�سة، لذا قد يكون من ال�سروري اإعادة 

النظر يف مناهج اللغة االإجنليزية وطرق تدري�سها. باالإ�سافة اإىل ذلك ُت�سري االأدلة املو�سوعية املتوافرة اإىل اإَنّ م�ستويات حت�سيل الطلبة يف 

الريا�سيات والعلوم متدنية، واإَنّ ذلك يتطلب مراجعة املناهج الدرا�سية لهاتني املادتني. وُت�سري بع�س اجلهات التي ت�ستخدم الطلبة اخلريجني 

اإىل اأنهم يفتقدون تطوير »املهارات ال�سخ�سية«، مثل العمل �سمن فريق، والتحدث يف االجتماعات العامة، وحل امل�سكالت، والتفكري الناقد، 

ا يكون اأمًرا مطلوًبا  واأخالقيات العمل القوية. اإَنّ تخفي�س عدد املواد الدرا�سية التي يدر�سها الطلبة  يف مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي رمَبّ

ل�سمان حتقيق فهم اأعمق للمفاهيم التي يدر�سونها. وحيث اإن عدًدا قلياًل من موظفي املديرية العامة لتطوير املناهج يف وزارة الرتبية قد 

التحقوا بدورات تدريبية يف جمال تطوير املناهج وتقوميها، فاإنه يجب تنفيذ برنامج لالإمناء املهني يف هذه املجاالت.

اإعداد وتنفيذ برامج لتطوير مهارات التدري�س 

الو�شع احلايل: 

من بني كافة العوامل التي توؤثر يف تعُلّم الطالب، والتي من املمكن اأْن تتاأثر بال�سيا�سات الرتبوية العامة، جند اأَنّ جودة التدري�س هي العامل 

الة تتمَتّع مبهارات تربوية قوية ُيعترَب املفتاح الرئي�سي يف تطوير جودة التعليم. وتتوافر يف �سلطنة  االأكرث اأهمية. اإَنّ وجود هيئة تدري�سية فَعّ

ُعمان هيئة تدري�سية كبرية ذات موؤهالت تربوية وافية وكافية، اإاَلّ اأَنّه، بالرغم من ذلك ،ال يتم تزويد املعلمني اجلدد باملهارات التدري�سية 

ا  ب�سورة كافية اأثناء التحاقهم بربامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة، ب�سبب عدم تركيز هذه الربامج على املهارات الرتبوية التدري�سية، واأي�سً

ب�سبب اال�ستخدام املحدود للرتبية العملية باملدار�س. وال تتوافر لدى مدربي املعلمني يف الوقت احلا�سر اخلربة العملية داخل الغرف ال�سفية 

واأْن تلبي احتياجات املعلمني.  اأكرث،  اأثناء اخلدمة ذات طبيعية عملية  اأن تكون الربامج التدريبية   اأو مهارات التدري�س بقدر كاف. ويجب 

ا اإعادة الرتكيز على عمل املعلمني داخل املدار�س، وتخ�سي�س وقت اأكرث للتدري�س، ووقت اأقل لكتابة التقارير واملهام االإدارية.     كما يجب اأي�سً

املجاالت املحددة التي حتتاج اإىل درا�شة:  

ال تتنا�سب برامج اإعداد املعلمني واملناهج الدرا�سية التي يتوقع من املعلمني اجلدد تدري�سها، كما ال تتنا�سب وحقائق التدري�س الفعلي داخل 

الغرف ال�سفية الُعمانية. اإ�سافة اإىل ذلك فاإَنّ مقررات اإعداد املعلمني تفتقد الرتكيز املالئم على التدريب العملي. كما اأن اخلربة الفعلية 

داخل الغرف ال�سفية ملدربي املعلمني اأنف�سهم ُتعترَب حمدودة. ويجب اإعادة النظر يف برامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة من حيث �سمان منح 

االأولوية املالئمة يف هذه الربامج للمهارات الرتبوية اخلا�سة بالتدري�س كي ُيَعَدّ املعلمون اجلدد ب�سورة منا�سبة لتدري�س املناهج الدرا�سية.   

يحتاج املعلمون اإىل الرتكيز على حتقيق جودة التدري�س وجودة تعلم الطلبة. وبالرغم من اأَنّ ِن�ساب املعلم من احل�س�س ُيعترَب قلياًل  يف 

�سلطنة ُعمان مقارنة بدول اأخرى، اإال اأن املعلمني ي�سريون اإىل زيادة يف املهام االإدارية التي يكلفون بها، مثل اإعداد التقارير عن م�ستويات اأداء 

طلبتهم وت�سجيلها، االأمر الذي ي�سرف تركيزهم عن االأداء داخل الغرف ال�سفية. وقد يكون من ال�سروري اإعادة التوازن للمهام التي ُيكَلّف 

بها املعلمون، بحيث تكون االأولوية لتحقيق جودة التدري�س والتقليل من االأعمال الكتابية. ويجب اأن يكون الرتكيز يف الربامج التدريبية اأثناء 

اخلدمة على مهارات التدري�س لتحقيق جودة تعلم الطلبة، واأن ُتدَعم االأن�سطة التي ميار�سها املعلمون وزمالوؤهم، وذلك من خالل ت�سكيل 

جمعيات ملعلمي املواد الدرا�سية باملحافظات التعليمية. 

�سيكون من ال�سروري على املدى البعيد التاأكد من توفري اأعداد كافية من املعلمني الُعمانيني من خالل حتديد التقديرات امل�ستقبلية حلاجة 

ت اإىل اإغالق بع�س كليات الرتبية  املدار�س منهم، ودعم توفري املعلمني املواطنني من داخل ال�سلطنة. اإَنّ الوفرة احلالية من املعلمني، والتي اأَدّ

الإعداد املعلمني  نتج عنها حدوث ق�سور يف القدرات املحلية يف اإعداد معلمي احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي. و�سي�سكل هذا االأمر يف 

م�ستقبل االأيام خماطرة، ورمبا يوؤدي اإىل زيادة االعتماد على املعلمني من غري الُعمانيني. ويوجد يف الوقت احلا�سر نوع من عدم التوازن يف 

اأعداد معلمي املواد الدرا�سية حيث يوجد فائ�س يف اأعداد معلمي بع�س املواد الدرا�سية ونق�س يف بع�سها االآخر. وميكن معاجلة هذا الو�سع 

غري املر�سي باملطالبة بتوجيه موؤ�س�سات اإعداد املعلمني اإىل قبول الطلبة على اأ�سا�س خطة طويلة االأمد للحاجة اإىل معلم كل مادة درا�سية 

عند قبول طلبة كل تخ�س�س.  

ي�سكل عمل املعلمني يف مدار�س املناطق البعيدة عن املدن حتدًيا يف �سلطنة ُعمان. وتعمل يف مدار�س املناطق البعيدة ن�سبة اأعلى من املعلمني 

الت النقل من مدر�سة اإىل اأخرى تكون اأعلى بني املعلمني فيها مقارنة باملناطق احل�سرية. اإَنّ توفري عالوة  غري الُعمانيني، وبالتايل فاإَنّ معَدّ

اإ�سافية منا�سبة للمعلمني للعمل يف املناطق البعيدة عن املدن واملختارة بعناية، ومتديد فرتة البقاء يف مدار�س هذه املناطق قبل تقدمي طلب 

ا تكون خيارات ينبغي درا�ستها والتفكري فيها.  النقل، واإعطاء االأف�سلية لطلبة هذه املناطق يف االلتحاق بكليات اإعداد املعلمني رمَبّ
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حتديات اأخرى 

باالإ�سافة اإىل ذلك هنالك عدٌد من املناطق املحددة التي يجب درا�سة مو�سوع احل�سول على التعليم فيها، وذلك من اأجل حتقيق اأهداف 

التعليم للجميع، وامل�ساهمة يف تعزيز جودة التعليم:   

الت توافر هذا النوع من التعليم يف  يجب اإعطاء االأولوية ملو�سوع التو�سع يف توفري التعليم احلكومي للطفولة املبكرة، نظًرا لتديِنّ ُمعَدّ   n

قها، ال�سَيّما يف جمال اإعداد وحت�سري االأطفال ال�سغار لاللتحاق باملدار�س. اإن التحاق  املدار�س احلكومية، وللفوائد الكبرية التي ُيحِقّ

االأطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة باحل�سانات اخلا�سة، التي اأ�سبحت �سائعة يف �سلطنة ُعمان وازداد عددها، متاٌح فقط لالأ�سر التي 

ميكنها دفع الر�سوم اخلا�سة بااللتحاق بهذه احل�سانات. ويجب اإعطاء االأولوية، يف بداية االأمر، عند التو�سع يف تعليم الطفولة املبكرة 

للمناطق التي يتدَنّى فيها االأداء، بجانب ت�سجيع القطاع اخلا�س على  اال�ستمرار يف تقدمي خدمات تعليم الطفولة املبكرة.  

تفتقد ال�سلطنة، يف الوقت احلا�سر، اآليات مالئمة لتحديد وتقومي االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة. ومن املتوقع اأن تكون احلاجة    n

الفعلية لتوفري التعليم لذوي االحتياجات اخلا�سة اأكرب مما هو متوافر حالًيّا. ويجب و�سع ا�سرتاتيجية وطنية لتعليم ذوي االحتياجات 

املرافق  الطلب على  ب�ساأن  بها  بيانات موثوق  ال�سروري وجود  و�سيكون من  االأمر.  بهذا  املعنية  الوزارات  كافة  فيها  ت�سارك  اخلا�سة 

االحتياجات اخلا�سة  االأطفال ذوي  امل�سوؤولون عن دمج  املعلمون  يتلقى  اأن  االحتياجات اخلا�سة. كما يجب  لالأطفال ذوي  التعليمية 

بغريهم من الطالب يف نف�س الغرف ال�سفية تدريًبا مالئًما. 

ويف حني حت�سنت معدالت تعليم الكبار كثرًيا يف �سلطنة ُعمان، اإاَلّ اأن هناك حاجة ملراجعة املناهج الدرا�سية لربامج تعليم الكبار وطرق    n

ع التحاقهم بالدرا�سة يف مراكز تعليم الكبار، ال�سيما الذكور، الذين تقل اأعدادهم يف  تدري�سها، والقيام بتقييم احتياجات الذين ُيتوَقّ

الوقت احلا�سر بهذه املراكز مقارنًة باالإناث. وميكن تعزيز جودة برنامج تعليم الكبار عن طريق زيادة عدد املراكز، وتطوير املناهج 

واملواد امل�ساندة، وو�سع �سيا�سة عامة جلذب املعلمني للعمل بهذه املراكز وتدريبهم والعمل على بقائهم للعمل بهذه املراكز. 

الوزارات  تقوم جميع  اأْن  يتطلب  التعليم  فاإَنّ حتقيق هدف تطوير جودة  وب�سفة خا�سة  التو�سيات.  لهذه  ومالية  اإدارية  وهنالك متطلبات 

املعنية بتوحيد جهودها واال�سرتاك يف و�سع اخلطط، وذلك من خالل و�سع ا�سرتاتيجية وطنية للتعليم. ومُيكن اأن تتوىل هيئة رفيعة امل�ستوى 

م�سوؤولية توجيه التخطيط لقطاع التعليم، يتم اإن�ساوؤها من ممثلني للوزارات املعنية، مبا يف ذلك وزارة الرتبية، ووزارة التعليم العايل، ووزارة 

القوى العاملة، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة ال�سحة، ووزارة املالية، واالأطراف املعنية االأخرى، مبا يف ذلك القطاع اخلا�س. و�سمن 

وزارة الرتبية والتعليم ميكن اإن�ساء برنامج للتدريب االإداري لتعزيز مهارات القيادة والتخطيط للموظفني القياديني بالوزارة.  

ويجب حتويل ا�ستخدام جميع املوارد املتوافرة نحو املدخالت ذات ال�سلة باجلودة، ونحو دعم املبادرات التعليمية التعلمية. اإَنّ هذا التحول 

ز هذه املراجعة ب�سفة  يف ا�ستخدام املوارد مُيكن حتقيقه من خالل مراجعة نظام رواتب واأجور الهيئات التدري�سية واالإدارية. ويجب اأن ُترِكّ

خا�سة، على حتديد ن�سبة عدد الطالب مقابل كل معلم، ون�سبة عدد املعلمني اإىل االإداريني التي تعترب متدنية يف الوقت احلا�سر. ومُيكن 

اأن ُيعطى اعتبار خا�س ال�ستخدام العالوات لربط الرواتب واالأجور باالأداء اأو بقبول املوظفني العمل يف املناطق البعيدة عن املدن، بداًل من 

د الرواتب ح�سب الدرجة الوظيفية فقط. اإَنّ املبادرات االإدارية واملالية االأخرى التي تهدف اإىل تطوير م�ستوى  اتباع النظام احلايل الذي ُيحِدّ

اجلودة ت�سمل: )1( �سمان منح مزيد من اال�ستقاللية املالية وامل�سوؤوليات االإدارية للمحافظات التعليمية واملدار�س التخاذ قرارات ح�سب 

الظروف املحلية لكل حمافظة تعليمية. )2( اإجراء درا�سة حول التمويل احلكومي للتعليم لتحديد اأوجه الق�سور املحتملة يف تخ�سي�س املوارد 

املالية. )3( �سمان اأن ُتبنى البيانات املطلوبة التخاذ قرارات �سليمة على املعلومات ذات ال�سلة بال�سيا�سات الرتبوية التي يتم توفريها يف 

الوقت املنا�سب وتت�سم بامل�سداقية واملوثوقية والثبات. 

رت  ا باالإرادة ال�سيا�سية التي ي�َسّ وًي�سيد هذا التقرير باالإجنازات الكبرية التي حققتها �سلطنة ُعمان يف توفري التعليم حتى االآن، كما ي�سيد اأي�سً

وقدمت الدعم لتحقيق هذه االإجنازات امللحوظة. اإَنّ حتدي حتقيق جودة التعليم ال يعترب اأمًرا م�ستحياًل جتاوزه بالن�سبة اإىل �سلطنة ُعمان، 

ا ت�سرتك فيه جميع اجلهات املعنية. اإاَلّ اأنه �سيتطلب روؤية م�سرتكة، وتخطيًطا دقيًقا، وا�ستخداًما ر�سيًدا للموارد، وعماًل جماعًيّ
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 السـيــاق السـكـاني 
واالقـتــصـادي واالجـتـمـاعي  

اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  ُعمان  �سلطنة  حققت 

ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه - تنمية �ساملة خالل 

االأربعني عاما املا�سية. وحقق االقت�ساد الُعماين حتوالت �سخمة من خالل 

�سل�سلة اخلطط اخلم�سية التي مت تنفيذها، مبا فيها خطة التنمية اخلم�سية 

 .2015-2011 لالأعوام  احلا�سر  الوقت  يف  تنفيذها  يجري  التي  الثامنة 

و�ستتطلب املحافظة على هذا الزخم يف النمو االقت�سادي امللحوظ، وزيادة 

املوارد  تنمية  من  املزيد  العاملي؛  امل�ستوى  على  لل�سلطنة  التناف�سية  القدرة 

الوطنية  االأولويات  �سلم  يف  عالية  باأ�سبقية  التنمية  هذه  وحتظى  الب�سرية. 

حيث يقوم التعليم بدوٍر حمورٍيّ فيها. ومن اأجل توفري خلفية لهذه الدرا�سة 

الرئي�سية ذات  الق�سايا  ال�سوء على  ُي�سِلّط هذا الف�سل  التعليم  حول قطاع 

ال�سلة باملو�سوعات ال�سكانية واالقت�سادية واالجتماعية.
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ل ال�شباب ن�شبًة عالية من ال�شكان يف �شلطنة ُعمان، اإاَلّ اأَنّ ال�شلطنة ت�شهد حتواًل يف الرتكيبة ال�شكانية. ُي�شِكّ

ا ملحوًظا مما كان  ً بلغ اإجمايل عدد �سكان ال�سلطنة يف منت�سف عام 2009 حوايل 3.2 مليون ن�سمة، وُيعترب ذلك تغرُيّ

عليه اإجمايل عدد ال�سكان يف عام 2008 حيث كان يبلغ حينها 2.9 مليون ن�سمة، وُيعزى ذلك اإىل الزيادة التي بلغت 

ال�سكان حوايل  اإجمايل عدد  الُعمانيني من  بال�سلطنة )اجلدول 1.1(. ومُيِثّل عدد غري  الُعمانيني  28% يف عدد غري 

ل ال�سباب ن�سبًة عالية من اإجمايل عدد ال�سكان حيث تبلغ هذه الن�سبة 27% لل�سباب حتت �سن 20 عاًما و%48  36%. وُي�سِكّ

ح اأن تتغرَيّ هذه الن�سبة خالل العقود القادمة، وذلك ب�سبب  من اإجمايل عدد املواطنني حتت �سن 20 عاًما. من املرَجّ

انخفا�س معدل الوالدات لكل 1000 من 44.7 يف عام 1990 اإىل 24.0 يف عام 2004، ومع ذلك فاإَنّه �سهد ارتفاًعا 

يف عام 2009 لي�سل اإىل 29.5 )اجلدول 1.2(. ومُيكن مالحظة تاأثري هذا االنخفا�س يف معدل الوالدات يف �سكل 

الرتكيبة ال�سكانية يف ال�سكل )1.1( من خالل العدد االأكرب للُعمانيني يف الفئة العمرية 15- 19 �سنة مقارنًة بعددهم يف 

ــاد  االقــتــ�ــش وزارة  ا للفئات 0-4  اأو 5-9  اأو 10-14 )وزارة االقت�ساد الوطني 2010(. −  الفئات العمرية االأ�سغر �سًنّ

اجلدول 1.1

�شكان �شلطنة ُعمان 2009-1998

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2006 2000 1995 1990

29.5 27.3 25.0 24.2 24.8 24 24.4 32.6 34 44.7
معدل الوالدة لكل 

1000 ن�سمة 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

2018 1967 1923 1884 1843 1803 1782 1870 1826 1778 1729 1685 عدد الُعمانيني 

)باالآالف(

2.6 2.3 2.1 2.2 2.2 1.2 4.7- 2.4 2.7 2.8 2.6 الزيادة ال�سنوية %

1156 900 820 693 666 613 559 668 652 624 596 602 عدد غري العمانيني 

)باالآالف(

28.4 9.8 18.3 4.1 8.6 9.7 16.3- 2.5 4.5 4.7 1.0- الزيادة ال�سنوية %  

3174 2867 2743 2577 2509 2416 2341 2538 2478 2402 2325 2287 اإجمايل عدد ال�سكان 

)باالآالف( 

10.7 4.5 6.4 2.7 3.8 3.2 7.8- 2.4 3.2 3.3 1.7 الزيادة ال�سنوية %
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اجلدول 1.2 

 معدل الوالدة للمواطنني الُعمانيني، 1998-2008 )لكل األف ن�شمة(  

الرتكيبة ال�شكانية للمواطنني الُعمانيني خمتلفة عن الرتكيبة ال�شكانية لغري املواطنني. 

 .)2009 عام  يف  الذكور  من    %82( الذكور  من  وغالبيتهم  �سنة،   39-25 العمرية  الفئة  يف  الُعمانيني  غري  يرتكز 

وتعك�س هذه الن�سبة حقيقة اأَنّ معظم غري الُعمانيني من العاملني الذكور من غري املتزوجني اأو الذين توجد اأ�سرهم 

ل االأفراد الذين تقل اأعمارهم عن 20 �سنة ن�سبة 8% من غري الُعمانيني، وهي  خارج ال�سلطنة )ال�سكل 1.1(. وُي�سِكّ

 ن�سبة اأقل من تلك التي توجد بني املواطنني الُعمانيني الذين تقل اأعمارهم عن 20 �سنة والذين تبلغ ن�سبتهم %48 

)وزارة االقت�ساد الوطني 2010(. 

امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني 2010.

امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني 2010.

السـيــاق السـكـاني     1.1
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ال�شكل 1.1 

الرتكيبة ال�شكانية يف �شلطنة ُعمان ح�شب الفئة العمرية واجلن�س واجلن�شية يف عام 2009 )باالآالف(  

امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني 2010.

السـيــاق االقـتـصـادي واالجـتـمـاعـي      1.2
اتبعت �شلطنة ُعمان خالل االأربعني عاًما املا�شية �شيا�شة تنمية اقت�شادية ات�شفت بالتنوع.

وُت�سَنّف �سلطنة ُعمان من قبل البنك الدويل باأَنّها دولة ذات دخل مرتفع، حيث بلغ ن�سيب الفرد من الدخل القومي 

. وبلغ متو�سط منو الناجت املحلي االإجمايل الفعلي 4.6% يف العام بني 
1

االإجمايل 17890 دوالًرا اأمريكًيّا يف عام 2008 

. واعتمدت 
2

عامي 2000 و2009، وانعك�س ذلك النمو يف زيادة الناجت املحلي االإجمايل للفرد )اجلدول امللحق اأ. 1(

ذ �سلطنة ُعمان يف الوقت احلا�سر بفعالية خطة  احلكومة عدة �سنوات ب�سورة �سبه كاملة على عائدات النفط. وُتنِفّ

ز على تنويع م�سادر االقت�ساد، والت�سنيع واخل�سخ�سة. وبالرغم من ذلك فاإَنّ م�ساهمة قطاع النفط  تنموية ُترِكّ

الوطني،  االقت�ساد  )وزارة   2009 عام  يف   %40.6 بلغت  حيث  مرتفعة  تزال  ال  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  والغاز 

2010(. وتاأمل حكومة �سلطنة ُعمان يف خف�س م�ساهمة قطاع النفط يف الناجت املحلي االإجمايل اإىل 10% بحلول عام 

2020 )وزارة االقت�ساد الوطني 2007(. 

اهتمام احلكومة بالتعليم ينعك�س يف الن�شب العالية من موارد وزارات اخلدمة املدنية املخ�ش�شة لقطاع التعليم.  

حتظى تنمية املوارد الب�سرية وتاأهيلها باأولوية عالية يف اأجندة التنمية بالدولة. وللتعليم دور حموري يف هذه ال�سيا�سة، 

وذلك من اأجل مواكبة التطورات التقنية ولتعزيز القدرة التناف�سية لل�سلطنة على امل�ستوى الدويل. ويح�سل قطاع 

احلكومي  االإنفاق  اإجمايل  من   %17.5 اأو  املدنية  للوزارات  املتكرر  االإنفاق  موازنة  من   %37.2 ن�سبة  على  التعليم 

.
3 

املتكرر كما هو مو�سح يف اجلدول امللحق اأ.2، واجلدول 7.1

ي�شكل غري الُعمانيني ن�شبة كبرية بالقطاع اخلا�س الُعماين بالرغم من اجلهود املبذولة يف جمال التعمني. 

العاملني  الُعمانيني  املواطنني  ن�سبة  وبلغت  باهتمام متزايد.  الباحثني عن عمل  الُعمانيني  ال�سباب  ويحظى مو�سوع 

بالقطاع العام 86% يف عام 2009 من اإجمايل العاملني بهذا القطاع، بينما كانت هذه الن�سبة 69% يف عام 1995 

)وزارة االقت�ساد الوطني 2010(، فبينما ارتفعت ن�سبة املواطنني الُعمانيني العاملني يف القطاع اخلا�س من 4% يف 

عام 1995 اإىل 19% يف عام 2005، اإاَلّ اأَنّها انخف�ست اإىل 15% يف عام 2009. وارتفع احلجم الكلي للقطاعني العام 

واخلا�س يف ال�سنوات االأخرية حيث زاد عدد العاملني يف القطاع العام بن�سبة 44% بني عامي 2000 و2008، وزاد 

. وبالرغم من هذه الزيادات فاإَنّ قلة فر�س احل�سول على عمل، وب�سفة 
4

عدد العاملني بالقطاع اخلا�س بن�سبة %88

خا�سة بني ال�سباب، مُتِثّل م�سدر قلق واهتمام متزايد. وتواجه �سلطنة ُعمان �سعوبة يف توفري الوظائف الأكرث من 

  .)Economist Intelligent Unit 2008( 30000 �ساب يلتحقون ب�سوق العمل يف كل عام

تتمتع �شلطنة ُعمان باأداء جيد يف عدٍد من املوؤ�شرات اخلا�شة بتنمية املوارد الب�شرية. 

حتتل �سلطنة ُعمان املرتبة ال�ساد�سة واخلم�سني بني 182 دولة على موؤ�سر التنمية الب�سرية )برنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي، UNDP 2009(، وهو موؤ�سر مركب يقي�س متو�سط االإجنازات التي تتحقق يف ثالثة اأبعاد رئي�سية يف التنمية 

اأقل من  لكل 1000 طفل، وهو رقم  ُعمان 10.6  �سلطنة  الوالدة يف  االأطفال حديثي  ويبلغ معدل وفيات   .
5

الب�سرية

االأرقام امل�سجلة يف معظم الدول االأخرى يف اإقليم ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا )MENA(، اإاَلّ اأَنّه اأعلى قلياًل من 

ا يف �سنغافورة حيث يبلغ 2.4 وكوريا  االأرقام امل�سجلة يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية )OECD(، واأي�سً

اجلنوبية 4.4. 

حققت �شلطنة ُعمان يف العقود القليلة املا�شية تقدًما ملحوظاً يف جمال حمو االأمية وتعليم الكبار. 

كانت ن�سبة الُعمانيني الذين يقراأون ويكتبون 33% فقط من اإجمايل عدد ال�سكان الرا�سدين يف عام 1970 )وزارة الرتبية 

والتعليم 2006(. وبلغت ن�سبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من الُعمانيني الرا�سدين 55% يف عام 1990، بينما كان 

املتو�سط 84% بني عامي 2000 وEconomist Intelligent Unit 2008 and UNESCO 2010( 2007(. ورغم انخفا�س 

6

معدل االأمية يف ال�سلطنة فاإَنّ ن�سبة معرفة القراءة والكتابة بني الكبار ال تزال اأقل من مثيالتها يف عدة دول يف املنطقة .

السـيـاق التـربـوي      1.3
يتم توفري التعليم يف �سلطنة ُعمان بناًء على اإطار عام قانوين مبني على التوجيهات ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة 

ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه - وعلى املرا�سيم ال�سلطانية ال�سامية والنظام االأ�سا�سي للدولة. 

وت�سعى الدولة اإىل جعل التعليم متاًحا للجميع »لرفع امل�ستوى الث�قايف العام وتطويره وت�نمي�ة الت�فكري العلمي، واإذكاء 

روح البحث، وت�لبي�ة متطلبات اخلطط االق�ت�سادية واالجتماعي�ة، واإيجاد جيل ق�وي يف بنيته واأخ�الق�ه، يعت�ز باأمت�ه 

ووطن�ه وتراث�ه، ويحافظ على منجزاته« )وزارة الرتبية والتعليم 2006 ، �س. 34(. وتوفر الدولة االلتحاق املجاين 

باملدار�س جلميع الذكور واالإناث، اإاّل اإَنّ التعليم لي�س اإلزامًيّا يف �سلطنة ُعمان.  

تتوىل وزارة الرتبية والتعليم امل�شوؤولية الر�شمية يف اإدارة النظام التعليمي لل�شفوف من االأول اإىل الثاين ع�شر. 

التعليمية. وعلى امل�ستوى املركزي  ثلثاهم باملحافظات  اأكرث من 5000 موظف يعمل  ويعمل بوزارة الرتبية والتعليم 

 )3( واملناهج.  التعليم   )2( واملالية.  االإداري��ة  ال�سوؤون   )1( م�سوؤولية:  يتولون  وكالء  ثالثة  الوزير  معايل  ُيعاِون 

التخطيط وتنمية املوارد الب�سرية. ويحتوي ال�سكل ب.1 امللحق بهذا التقرير على تفا�سيل اأكرث حول الهيكل التنظيمي 

لوزارة الرتبية والتعليم. وت�سمل م�سوؤوليات الوزارة اإعداد ال�سيا�سات الرتبوية للمدار�س احلكومية حتى ال�سف الثاين 

ااالإح�سائيات الرتبوية للبنك الدويل. قاعدة بيانات قطاع التنمية؛ يقي�س الدخل القومي االإجمايل جمموع الدخل املحلي واالأجنبي الذي يح�سل عليه ال�سكان 
 1

يف االقت�ساد املعني. ويتكون ذلك من الناجت املحلي االإجمايل باالإ�سافة اإىل �سايف الدخل من اخلارج، ويعني الدخل الذي يح�سل عليه ال�سكان من اخلارج 

للخدمات )عمالة وراأ�سمال( مع ح�سم املبالغ املدفوعة لغري ال�سكان الذين ي�ساهمون يف االإنتاج املحلي. وُيح�سب الدخل القومي االإجمايل بالدوالر االأمريكي 

 .)http://go.worldbank.org/WG51XXXDWB0( ح�سب طريقة اأطل�س املعتمدة يف البنك الدويل للتحويل من العمالت الوطنية اإىل الدوالر االأمريكي

تفا�سيل اأكرث حول املوؤ�سرات االقت�سادية مُيكن االطالع عليها يف اجلدول امللحق اأ.1.   
2

ي�سمل قطاع التعليم وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة التعليم العايل، وجامعة ال�سلطان قابو�س، ووزارة القوى العاملة )وهي الوزارة امل�سوؤولة عن التعليم الفني   
3

والتدريب املهني(. 

زاد عدد العاملني بالقطاع العام من 498 110 يف عام 2000 اإىل 538 159 يف عام 2009 ، وزاد عدد العاملني بالقطاع اخلا�س من 671 550 يف عام 2000 اإىل   
4

560 032 1 يف عام 2008 )وزارة االقت�ساد الوطني 2010(.

يت�سمن موؤ�سر التنمية الب�سرية املقايي�س التالية: )1(: حياة �سحية طويلة )العمر املتوقع عند الوالدة(. )2(: احل�سول على املعرفة )معدالت معرفة القراءة    
5

والكتابة بني الرا�سدين والعدد االإجمايل للملتحقني باملدار�س(. )3(: م�ستوى منا�سب حلياة كرمية )ن�سيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل(. 

معدالت معرفة القراءة والكتابة بني الكبار )15 �سنة واأكرث( تبلغ 87% يف ُعمان )2008(، 91% يف البحرين )2008(، 92% يف االأردن )2007(، 94% يف   
6

الكويت )2007(، 90% يف لبنان )2007(، 93% يف قطر )2007(، 90% يف دولة االأمارات العربية املتحدة )2005(، 94% يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

)2008( )البنك الدويل، االإح�سائيات الرتبوية دي�سمرب 2010(.

3 4 0  3 0 0  2 6 0  2 2 0  1 8 0  1 4 0  1 0 0  6 0  2 0  2 0  6 0  1 0 0  1 4 0  1 8 0  2 2 0  2 6 0  3 0 0  34 0
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ع�سر، واإدارة النظام التعليمي على امل�ستوى الوطني يف االإحدى ع�سرة حمافظة تعليمية، وتطوير املناهج، وتوفري الكتب املدر�سية، والتقومي 

الرتبوي، واالإ�سراف على املعلمني واملوظفني االآخرين واملدار�س. وتوجد بكل حمافظة تعليمية مديرية عامة للرتبية والتعليم )عدا الو�سطى 

حيث توجد بها اإدارة( تتوىل م�سوؤولية تنفيذ �سيا�سات وزارة الرتبية والتعليم، واإعداد اخلطط واملوازنات املالية، وتوزيع املعلمني وامل�سرفني 

التعليم الذي تقدمه املدار�س اخلا�سة  الوزارة مركزًيّا مراقبة جودة  االإداريني. كما تتوىل  اأداء املعلمني واملوظفني  على املدار�س، ومتابعة 

والدولية. وت�سطلع وزارات اأخرى مب�سوؤوليات جتاه جماالت حمددة يف ال�سيا�سة الرتبوية، حيث تتوىل وزارة القوى العاملة م�سوؤولية التعليم 

الفني والتدريب املهني، وتتوىل وزارة التنمية االجتماعية م�سوؤولية التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. 

مت يف العام الدرا�شي 1999/1998 تطبيق منوذج جديد للتعليم االأ�شا�شي يتكون من احللقة االأوىل )ال�شفوف من االأول اإىل 

الرابع( واحللقة الثانية )ال�شفوف من اخلام�س اإىل العا�شر(.  

ويحل نظام التعليم االأ�سا�سي حمل نظام التعليم العام )االبتدائي واالإعدادي وال�سف االأول من املرحلة الثانوية(. ومت ت�سميم نظام التعليم 

د لل�سفوف من االأول اإىل العا�سر جلميع االأطفال يف �سن الدرا�سة لتح�سني خمرجات التعُلّم من خالل اإعداد  االأ�سا�سي لتوفري برنامج درا�سي موَحّ

ا. وُطِبّق  مناهج وكتب مدر�سية جديدة. ويعمل كال النظامني جنًبا اإىل جنب يف الوقت احلا�سر حيث ال يزال نظام التعليم االأ�سا�سي يطبق تدريجًيّ

النظام اأول مرة يف العام الدرا�سي 1999/1998 يف 17 مدر�سة. ويف العام الدرا�سي 2006/2005 بلغ عدد املدار�س التي طَبّقت النظام 507 

مدار�س. ويف نهاية عام 2010 اأ�سبح جميع االأطفال بال�سفوف من االأول اإىل الرابع يدر�سون حتت مظلة نظام التعليم االأ�سا�سي. والتحقت اأول 

دفعة من خريجي التعليم االأ�سا�سي مبرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي يف العام الدرا�سي 2008/2007. ويو�سح ال�سكل 1.2 بنية النظام التعليمي 

يف ال�سلطنة بدًءا مبرحلة تعليم الطفولة املبكرة وحتى التعليم العايل، مبا يف ذلك التعليم الفني والتدريب املهني، وتعليم الكبار والرتبية اخلا�سة. 

مت تطبيق نظام جديد للتعليم ما بعد االأ�شا�شي )ال�شفان احلادي ع�شر والثاين ع�شر( منذ العام الدرا�شي 2008/2007. 

ن من �سفني درا�سيني حمل اآخر �سفني درا�سيني باملرحلة الثانوية بنظام التعليم العام  ا نظام التعليم ما بعد االأ�سا�سي الذي يتكَوّ حل تدريجًيّ

فر�س  للطلبة  وُتتاح  االختيارية«.  الدرا�سية  واملواد  االأ�سا�سية  الدرا�سية  »املواد  منوذج  على  االأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  نظام  ويقوم  ال�سابق. 

ع اأن تعد اخلربات الدرا�سية الطلبة للحياة بعد املدر�سة �سواء  الختيار املواد التي يرغبون يف درا�ستها. وخالل هذين العامني الدرا�سيني، يُتوَقّ

كان ذلك لاللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل اأو لدخول �سوق العمل. ومن اأجل هذا الغر�س، ُيطلب اإىل جميع الطلبة اإكمال م�سروع للتخرج. 

ال�شكل 1.2

بنية النظام التعليمي ل�شلطنة ُعمان 

امل�سدر : دائرة االإح�ساء بوزارة الرتبية والتعليم. 

مالحظة: االأعمار تقريبية وال تت�سق بال�سرورة وال�سفوف الدرا�سية. وت�سمل موؤ�س�سات تعليم مرحلة الطفولة املبكرة املدار�س اخلا�سة، و�سفوف التهيئة يف املدار�س احلكومية، 

واملدار�س الدولية، وريا�س االأطفال التابعة لوزارة التنمية االجتماعية، ورو�سة �سرطة ُعمان ال�سلطانية، وريا�س قوات ال�سلطان امل�سلحة، ومدار�س حتفيظ القراآن الكرمي.

�شهد النظام التعليمي تنفيذ العديد من م�شروعات التطوير يف ال�شنوات االأخرية. 

بعد  ما  والتعليم  االأ�سا�سي  التعليم  مدار�س  على  رئي�سية  ب�سورة  موؤخًرا  ذت  ُنِفّ التي  التطوير  م�سروعات  رك��زت 

التعليم  الطالب يف عملية  املتمركزة حول  التدري�س  امل�سروعات جوانب مثل تطبيق طرق  االأ�سا�سي. وت�سمنت هذه 

والتعُلّم، واإدخال تقنية املعلومات واملهارات احلياتية، والرتكيز على تطبيقات احلياة الواقعية يف املناهج الدرا�سية، 

ا اإن�ساء مراكز م�سادر التعُلّم يف املدار�س، وخمتربات  والتقومي امل�ستمر، وخف�س الكثافة ال�سفية. و�سمل ذلك اأي�سً

احلا�سوب يف مدار�س احللقة الثانية بالتعليم االأ�سا�سي )ال�سفوف من اخلام�س اإىل العا�سر(، وقاعات اأن�سطة خا�سة 

باملناهج الدرا�سية ومبادة املهارات احلياتية، وخمازن، ومقا�سف، وغرف �سحية، وتزويد الغرف ال�سفية باأجهزة 

التدري�س.  املوؤهالت املطلوبة لاللتحاق مبهنة  االأدنى من  الهواء. وقامت وزارة الرتبية والتعليم برفع احلد  تكييف 

الذاتية  واالإدارة  والتنفيذ  التخطيط  يف  اأك��رب  دوًرا  وموظفيها  املدار�س  ملنح  الذاتية  االإدارة  م�سروع  تطبيق   ومت 

)وزارة الرتبية والتعليم 2007(. كما بداأ منذ عدة �سنوات تنفيذ برنامج لتقومي االأداء املدر�سي. 

اأدركت وزارة الرتبية والتعليم اإَنّ الوقت املخ�ش�س للدرا�شة غري كاف الإعداد الطلبة يف عامل يت�شم بحدة 

املناف�شة االقت�شادية. 

وا�ستجابًة لذلك زادت وزارة الرتبية والتعليم عدد اأيام الدرا�سة الفعلية لتكون 180 يوًما يف العام الدرا�سي مبدار�س 

التعليم االأ�سا�سي ومدار�س التعليم العام، كما متت اإطالة اليوم الدرا�سي من اأربع �ساعات اإىل اأكرث من �ست �ساعات 

يوميًا مبدار�س التعليم االأ�سا�سي ومدار�س التعليم العام. و�ستجعل هذه الزيادة )68%( يف الوقت املخ�س�س للتعُلّم، 

طلبة �سلطنة ُعمان يت�ساوون نظرًيّا يف املعايري املعتمدة يف هذا ال�سدد والعديد من الدول املتقدمة. 

ُعــمــان مــنــذ عـــام 1970 اإجنــــــازات مــلــحــوظــة يف جمـــال الــتــحــاق الــطــلــبــة بــاملــدار�ــس ويف   حــقــقــت �شلطنة 

تدريب املعلمني.  

ارتفع عدد املدار�س من ثالث مدار�س يدر�س بها عدد يزيد قلياًل عن 900 طالب يف عام 1970 اإىل 1283 مدر�سة 

يف الوقت احلا�سر يتعَلّم بها اأكرث من 600000 طالب )ال�سكل 1.3(. ومت حتقيق �سمولية التعليم االأ�سا�سي بفعالية 

اإَنّ املعدل االإجمايل لاللتحاق بالتعليم الثانوي ُيعترَب عالًيا مقارنة بالعديد من الدول االأخرى.  وكفاءة عالية، كما 

وبعد اأْن حققت نتائج عالية م�سهود بها يف جمال توفري التعليم والتحاق الطلبة باملدار�س، تدرك احلكومة اإَنّ جهودها 

يجب اأن تتحول االآن نحو �سمان حتقيق الطلبة م�ستويات تعُلّم جيدة، وهو �سرط �سروري للتنمية االقت�سادية وتنمية 

القدرات الفردية. 

ال�شكل 1.3 

عدد الطلبة امللتحقني )ال�شفوف من االأول اإىل الثاين ع�شر( منذ العام الدرا�شي 1971/1970 اإىل العام 

الدرا�شي 2009/2008 
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امل�سدر: دائرة االإح�ساء بوزارة الرتبية والتعليم. 

مالحظة: البيانات اخلا�سة باملدار�س الدولية غري متوفرة لل�سنوات قبل العام الدرا�سي 2009/2008.
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الـفـصل الثـاني

 االلـتـحـاق بـالـتـعـلـيــم 
وكفـاءة الـنـظـام الـتـعـلـيــمي 

متكنت �سلطنة ُعمان بنجاح من توفري التعليم النظامي الأطفالها و�سبابها. 

التحاق  جم��االت  يف  الدولة  حققتها  التي  االإجن���ازات  الف�سل  ه��ذا  وُيحلل 

والفر�س  التعليمية،  املراحل  الطلبة عرب  وانتقال  التعليم،  و�سمولية  الطلبة، 

الذي  النهج  جناح  مدى  الف�سل  ويناق�س  بالتعليم.  االلتحاق  يف  املت�ساوية 

على  ال�سوء  وُي�سِلّط  للجميع،  التعليم  اأه��داف  حتقيق  يف  احلكومة  اتبعته 

الطفولة  تعليم مرحلة  الرتكيز، ومنها:  اإىل مزيد من  التي حتتاج  املجاالت 

املبكرة، والطلبة ذوو االحتياجات اخلا�سة، وتعليم الكبار. ويت�سمن التزام 

�سلطنة ُعمان بتحقيق االأهداف ال�ستة للتعليم للجميع التي مت االتفاق عليها 

اأبريل  �سهر  يف  بال�سنغال  داك��ار  يف  ُعقد  ال��ذي  للتعليم  ال��دويل  املوؤمتر  يف 

ج(.  )امللحق  2015م  عام  يف  حتقيقها  يجب  التي  االأه��داف  وهي  2000م، 

وُيحِلّل هذا الف�سل االإجنازات التي حققتها �سلطنة ُعمان اخلا�سة باالأهداف 

اخلم�سة االأوىل )الهدف االأخري ُنوِق�س يف الف�سل الثالث(. ويناق�س الف�سل 

كذلك اخلطوات التي ينبغي ل�سلطنة ُعمان اتخاذها يف م�سريتها نحو حتقيق 

اأهداف التعليم للجميع. 

التعليم  قطاع  يف  حتققت  التي  الرئي�سية  االإجن��ازات  حُتِلّل  التقرير  هذا  من  التالية  الف�سول 

التعليم  قبل  ما  التعليم  رئي�سية على  ب�سفة  التقرير  وُيركز  تواجهه.  التي  االأ�سا�سية  والتحديات 

العايل ويت�سمن حتلياًل ملعدالت االلتحاق بالتعليم، واإنتقال الطلبة عرب املراحل التعليمية، وجودة 

ا قد لها تاأثري على م�ستويات تعُلّم الطلبة،  تعُلّمهم، والعوامل التدري�سية وغري التدري�سية التي رمَبّ

ومواءمة النظام التعليمي من وجهة نظر اقت�سادية و�سوق العمل واحتياجات املجتمع، والتمويل 

اإىل  تو�سيات  اإ�سافة  ومتت  عامة.  ب�سورة  التعليمي  النظام  واإدارة  التعليمي،  للنظام  احلايل 

باإَنّ العديد من  ف�سول التقرير، وذلك من اأجل حتقيق املزيد من التطور لقطاع التعليم، علًما 

هذه التو�سيات مبني على التجارب الدولية. 
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نوع املدر�شة

املجموع دولية اأخرى* خا�شة حكومية

12 8 3 33 3 20 0 10 4 7 عدد املدار�س

60 3 0 3 9 33 1 0 8 60 0 28 9 9 9 54 0 3 3 2  عدد الطلبة

19 0 6 4 3 14 7 3 2 - 19 2 4 4 15 6 6 6 7 )احللقة االأوىل بالتعليم االأ�سا�سي( ال�سفوف 4-1 

31 2 6 6 0 15 6 9 4 36 5 83 2 8 28 8 2 7 3 )احللقة الثانية بالتعليم االأ�سا�سي( ال�سفوف 10-5 

99 7 3 6 26 8 2 23 5 14 2 7 95 3 9 2 )التعليم ما بعد االأ�سا�سي( ال�سفان 11 و 12 
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اإلنجازات التي تحققت في أهداف التعليم للجميع     2.1
التحاق الطلبة بالتعليم

زادت معدالت االلتحاق بالتعليم يف �شلطنة ُعمان ب�شورة ملحوظة خالل العقود االأربعة املا�شية.  

وزاد عدد الطلبة امللتحقني باملدار�س من 900 طالب يف عام 1970 اإىل اأكرث من 600000 طالب يف العام الدرا�سي 

2009/2008 )اجلدول 2.1(، مما يعني تو�سًعا متالحًقا يف اخلدمات التعليمية. وُدِعَم التحاق الطلبة باملدار�س يف 

املحافظات التعليمية من خالل بناء املدار�س يف املناطق الريفية. وتناق�ست الن�سبة املئوية لعدد املدار�س التي كانت 

ا  تعمل بفرتتني من 37% يف عام 1995م اإىل 10% يف العام الدرا�سي 2009/2008. وتراجع معدل االلتحاق تدريجًيّ

امل�ستوى  على  تتم  التي  ال�سكانية  والتغيريات  يَتّ�سق  الذي  االأمر  )ال�سكل 2.1(،  الدرا�سي 2009/2008  العام  منذ 

الوطني )الف�سل االأول(. 

اجلدول 2.1

عدد املدار�س والطلبة ح�شب نوع املدر�شة يف العام الدرا�شي 2009/2008

امل�سدر:  وزارة الرتبية والتعليم )2009اأ( - دائرة االإح�ساء بوزارة الرتبية والتعليم. 

مالحظة: * ت�سمل مدار�س اأخرى معاهد ال�سلطان قابو�س للدرا�سات االإ�سالمية، وكلية احلر�س ال�سلطاين العماين التقنية. 

ال�شكل 2.1 

عدد الطلبة امللتحقني بال�شفوف من االأول اإىل الثاين ع�شر، 1998/1997 اإىل 2009/2008  

امل�سدر:  وزارة الرتبية والتعليم )2009اأ( - دائرة االإح�ساء بوزارة الرتبية والتعليم.

مالحظة: الأغرا�س املقارنة، ال ي�سمل هذا ال�سكل املدار�س الدولية التي مَثّل معدل االلتحاق بها يف العام الدرا�سي 2009/2008 ما 

ن�سبته 5% من اإجمايل عدد امللتحقني بال�سفوف من االأول اإىل الثاين ع�سر. وال تتوافر بيانات خا�سة باملدار�س الدولية قبل العام 

الدرا�سي 2009/2008.  
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املدار�س احلكومية واخلا�سة

املدار�س احلكومية



ُتعترب تغطية التعليم االأ�شا�شي للمواطنني الُعمانيني كاملة تقريًبا، كما اأن تغطية التعليم ما بعد االأ�شا�شي 

للمواطنني الُعمانيني عالية وتتزايد با�شتمرار. 

ال�سعوبة  ب�سبب  ُعمان  �سلطنة  �سكان  جلميع  التعليم  تغطية  موؤ�سرات  ح�ساب  احلا�سر  الوقت  يف  املمكن  غري  من 

املرتبطة بتقديرات اأعداد غري الُعمانيني )تتم مناق�سة هذا املو�سوع يف مكان الحق من هذا الف�سل(. وعليه فاإَنّ 

اإجمايل  ن�سبة  بلغت   2009/2008 الدرا�سي  العام  ويف  فقط.  الُعمانيني  باملواطنني  خا�سة  هنا  املقدمة  املوؤ�سرات 

. وارتفعت 
7

التحاق املواطنني الُعمانيني 97% باحللقة االأوىل بالتعليم االأ�سا�سي و98% باحللقة الثانية )اجلدول 2.2(

العام  يف   %86 اإىل   2007/2006 الدرا�سي  العام  يف   %82 من  االأ�سا�سي  بعد  ما  بالتعليم  االلتحاق  اإجمايل   ن�سبة 

الدرا�سي 2009/2008. 

معدالت االلتحاق االإجمايل للمواطنني الُعمانيني عالية مقارنة بالدول ذات الدخل املتو�شط اإاَلّ اأَنّها اأقل 

من مثيالتها يف الدول ذات الدخل العايل للمرحلة الثانوية العليا. 

حتت  ُت�سَنّف  ال�ساد�س  اإىل  االأول  من  ال�سفوف  املقارنة:  هذه  الإجراء  التعليم  الأنظمة  الدويل  الت�سنيف  ا�ستخدم 

وال�سفوف من  الدنيا،  الثانوية  املرحلة  التا�سع حتت م�سمى  اإىل  ال�سابع  وال�سفوف من  االبتدائية،  املرحلة  م�سمى 

. وبلغت ن�سبة االلتحاق االإجمايل للمواطنني الُعمانيني 
8

العا�سر اإىل الثاين ع�سر حتت م�سمى املرحلة الثانوية العليا 

باملرحلة الثانوية العليا )ال�سفوف من العا�سر اإىل الثاين ع�سر( 90%، وهي ن�سبة اأعلى بكثري من متو�سط هذه الن�سبة 

يف الدول ذات الدخل املتو�سط، وهي 54%، اإاَلّ اأَنّها اأدنى من متو�سط مثيالتها يف الدول ذات الدخل العايل البالغ 

99% )امللحق د(. وعند املقارنة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية االأخرى، جند اأَنّ معدل االلتحاق باملرحلة 

الثانوية العليا يف �سلطنة ُعمان اأعلى من مثيله يف قطر والكويت واالإمارات العربية املتحدة، وقريب مما هو م�سجل 

يف اململكة العربية ال�سعودية والبحرين. وجدير باملالحظة هنا اأَنّ هذه االأرقام ال يجب االأخذ بها يف اإجراء املقارنة 

املبا�سرة، الأَنّ معدالت االلتحاق امل�سجلة يف الدول االأخرى ت�سمل جميع اجلن�سيات بينما هذه املعدالت مق�سورة على 

املواطنني فقط فيما يتعلق ب�سلطنة ُعمان. 

انتقال الطلبة من مرحلة تعليمية اإىل اأخرى 

يف  البقاء  معدالت  وحت�شنت  تقريًبا،  الُعمانيني  االأطفال  جلميع  �شاماًل  االأول  بال�شف  االلتحاق  ُيعترب 

الدرا�شة للطلبة الُعمانيني وغري الُعمانيني بدًءا من ال�شف االأول وانتهاًء بال�شف الثاين ع�شر.  

. وزادت معدالت 
9

وبلغت الن�سبة املئوية لاللتحاق االإجمايل الأول مرة باملدار�س 98% يف العام الدرا�سي 2009/2008 

البقاء يف الدرا�سة ب�سورة كبرية خالل العقد املا�سي. وارتفعت ن�سبة البقاء يف �سفوف الدرا�سة يف العام الدرا�سي 

2009/2008 للطلبة الُعمانيني وغري الُعمانيني معًا حتى ال�سف الثاين ع�سر اإىل 86% من 64% يف العام الدرا�سي 

 .
10

1999/1998 )ال�سكل 2.2(

انخف�شت يف ال�شنوات القليلة املا�شية معدالت االإعــادة، وكذلك معدالت االإنقطاع عن  الدرا�شة ب�شورة 

زة التي بذلتها احلكومة.   ملحوظة؛ وذلك نتيجًة للجهود املرَكّ

 وُت�سري املعدالت العالية لالإعادة اإىل وجود ق�سور يف كفاءة النظام التعليمي. واأجرت وزارة الرتبية والتعليم عدًدا 

والُنّظم  اللوائح  وتن�س  الدرا�سة.  عن  واالإنقطاع  االإع��ادة  معدالت  خلف�س  الرتبوية  ال�سيا�سات  يف  التغيريات  من 

ال�سف  اإىل  الرابع  اإىل  االأول  من  ال�سفوف  يف  الطلبة  جميع  انتقال  على  والر�سوب  بالنجاح  اخلا�سة  اجلديدة 

التح�سيل الدرا�سي باملدار�س  ا يف ال�سفوف من اخلام�س اإىل احلادي ع�سر، فيجب على جلان متابعة  اأَمّ االأعلى. 

َثَمّ  االأن�سطة واالأعمال املدر�سية ومن  التعُلّم والتخلف عن زمالئهم يف  حتديد الطلبة الذين يواجهون �سعوبات يف 

ال�سف  اإىل  الطالب  انتقال  كان  اإذا  ما  الدرا�سي  العام  نهاية  يف  اللجان  هذه  وتقرر  الطلبة.  لهوؤالء  الدعم  تقدم 

من  ال�سفوف  يف  �سفر  اإىل  االإع��ادة  املبادرات  هذه  وخف�ست  اإليه.  بالن�سبة  االأف�سل  هو  لل�سف  اإعادته  اأو  االأعلى 

ا بالن�سبة اإىل ال�سفوف من اخلام�س اإىل الثاين ع�سر فترتاوح معدالت االإعادة  االأول اإىل الرابع )ال�سكل 2.3(. اأَمّ

من 1% اإىل 6% مع وجود اأعلى ن�سبة يف ال�سفني اخلام�س والعا�سر )معدل االإعادة 5-6% للذكور واالإناث(. وتبلغ 

ال�سف  وهو  العا�سر،  ال�سف  يف  عدا  ما  ذلك  من  اأقل  اأو   %2 احلا�سر  الوقت  يف  الدرا�سة  عن  االإنقطاع  معدالت 

.
11

االأخري قبل االنتقال اإىل مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي، حيث تكون معدالت االإنقطاع 7% للذكور و5% لالإناث
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0 9 /20 0 8 0 8 /20 0 7 0 7 /20 0 6

97 95 94 احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي )ال�سفوف 4-1( 

98 98 98 احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�سي )ال�سفوف 10-5( 

86 84 82 التعليم ما بعد االأ�سا�سي )ال�سفان 11 و 12( 

اجلدول 2.2

الن�شبة املئوية ملعدالت اإجمايل االلتحاق للمواطنني الُعمانيني ح�شب املرحلة الدرا�شية لالأعوام الدرا�شية 

2007/2006 اإىل 2009/2008

امل�سدر: املوؤلفون، بناًء على بيانات قدمتها دائرة االإح�ساء بوزارة الرتبية والتعليم. 

الكلي للُعمانيني امللتحقني باملدار�س )احلكومية واخلا�سة واملدار�س االأخرى( مق�سوًما على 
 

يح�سب معدل االإلتحاق االإجمايل بالعدد
 7

عدد املواطنني الُعمانيني يف الفئة العمرية اخلا�سة بال�سفوف الدرا�سية املعنية. وال ُي�سمح للُعمانيني بااللتحاق باملدار�س الدولية ما 

مل يح�سلوا على موافقة وزارة الرتبية. 

   .)UNESCO 2006a( 1997 )ISCED( الت�سنيف الدويل املعتمد للمراحل التعليمية  
8

ال�شكل 2.2 

الن�شبة املئوية ملعدالت البقاء يف الدرا�شة من العام الدرا�شي 1998/1997 اإىل 2009/2008  

امل�سدر: املوؤلفون، 

بناًء على بيانات من 

دائرة االإح�ساء بوزارة 

الرتبية والتعليم.  

مالحظة: يو�سح 

ال�سكل )2.2( 

معدالت البقاء 

يف الدرا�سة. ومت 

ح�ساب هذه املعدالت 

با�ستخدام منوذج 

معهد االإح�ساء 

مبنظمة اليون�سكو. 

وت�سمل البيانات 

اخلا�سة بح�ساب 

معدالت البقاء يف 

الدرا�سة الُعمانيني 

وغري الُعمانيني يف 

املدار�س احلكومية 

واخلا�سة.

ُيح�سب معدل االلتحاق االإجمايل بالن�سبة للُعمانيني بح�ساب اإجمايل عدد امللتحقني بال�سف االأول )يف املدار�س احلكومية واخلا�سة 
 9

واملدار�س االأخرى( كن�سبة مئوية من اإجمايل عدد املواطنني الُعمانيني يف الفئة العمرية لل�سف املعني. 

   يتم ا�ستخال�س معدالت البقاء يف الدرا�سة با�ستخدام منوذج معهد االإح�ساء مبنظمة اليون�سكو الذي يت�سمن الطلبة الذين يعيدون 
10

ال�سفوف الدرا�سية. وي�ستخدم هذا النموذج البيانات اخلا�سة بعامني درا�سيني متتاليني لتقدير معدالت االنتقال اإىل ال�سفوف 

االأعلى واالإعادة واالنقطاع عن الدرا�سة. 

املوؤلفون، بناء على بيانات من دائرة االإح�ساء بوزارة الرتبية والتعليم.    
11
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ال�سفوف
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2 0 0 8 /20 0 72 0 0 9 /20 0 8

املجموع  اأناث ذكور

09/2008 99/1998 09/2008 99/1998 09/2008 99/1998

98 87 98 90 97 84

 االنتقال من احللقة االأوىل اإىل احللقة الثانية 

)ال�سف الرابع اإىل ال�سف اخلام�س(.

89 80 89 87 89 73

االنتقال من التعليم االأ�سا�سي اإىل التعليم ما بعد 

االأ�سا�سي )ال�سف العا�سر اإىل ال�سف احلادي ع�سر(. 

ال�شكل 2.3 

معدالت االإعادة ح�شب ال�شفوف الدرا�شية يف املدار�س احلكومية يف العامني الدرا�شيني 1999/1998 و2009/2008 

امل�سدر: املوؤلفون، بناء على بيانات من دائرة االإح�ساء بوزارة الرتبية والتعليم.

مالحظة: حُت�سب معدالت االإعادة بعدد املعيدين يف العام الدرا�سي 1999/1998 والعام الدرا�سي 2009/2008 كن�سبة مئوية من اأعداد 

امل�سجلني بال�سف ال�سابق يف العامني الدرا�سيني 1998/1997 و2008/2007 على التوايل، ففي العام الدرا�سي 1999/1998 كان ال�سف 

ال�سابع هو اأول �سف يف املرحلة االإعدادية، وكان من ال�سائع اإعادة هذا ال�سف بني الطلبة )معدل االإعادة يف هذا ال�سف كان %20(. 

حت�شنت معدالت االنتقال بني املراحل الدرا�شية ب�شورة ملحوظة، وب�شفة خا�شة للطلبة الذكور.  

 انتقل جميع طلبة ال�سف الرابع تقريًبا يف العام الدرا�سي 2008/2007 اإىل ال�سف اخلام�س )بداية احللقة الثانية 

. ويعترب هذا املعدل اأعلى معدل لالنتقال مما كان عليه احلال 
12

بالتعليم االأ�سا�سي( يف العام الدرا�سي 2009/2008 

بعد  ما  التعليم  مرحلة  اإىل  االأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  من  االنتقال  معدل  وبلغ   .)2.3 )اجل��دول  �سنوات  ع�سر  قبل 

االأ�سا�سي 89% لكل من الذكور واالإناث يف العام الدرا�سي 2009/2008. ومُتِثّل هذه الن�سبة زيادة كبرية يف معدل 

االنتقال بالن�سبة اإىل الذكور مقارنة بن�سبة 73% التي �ُسجلت يف العام الدرا�سي 1999/1998. 

اجلدول 2.3

الن�شبة املئوية ملعدالت االنتقال يف العام الدرا�شي 2009/2008 

امل�سدر: املوؤلفون، بناء على بيانات من دائرة االإح�ساء بوزارة الرتبية والتعليم. 

مالحظة: يت�سمن اجلدول الطلبة الُعمانيني وغري الُعمانيني يف املدار�س احلكومية واملدار�س اخلا�سة )وال ي�سمل املدار�س الدولية 

واملدار�س االأخرى(. وحُت�َسب معدالت االنتقال بح�ساب عدد امللتحقني اجلدد بال�سف اخلام�س )اأو ال�سف احلادي ع�سر( يف العام 

الدرا�سي 2009/2008 كن�سبة مئوية من عدد امل�سجلني بال�سف الرابع )اأو ال�سف العا�سر( يف العام الدرا�سي 2008/2007. 

حُت�سب معدالت االنتقال بح�ساب عدد امللتحقني اجلدد باأي �سف درا�سي كن�سبة مئوية من اإجمايل عدد امل�سجلني يف ال�سف ال�سابق 
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يف العام الدرا�سي ال�سابق. 

1

امللتحقون اجلدد بال�سف 11 

 )%89( 47 825

1

املعيدون بال�سف العا�سر 

 )%5( 2 790

1

 اإجمايل امل�سجلني بال�سف العا�سر

 53 856 

  
1

اإجمايل امل�سجلني بال�سف الثاين ع�سر

 46 659

2

م�سارات اأخرى 

 )%6( 3 241

 

امللتحقون اجلدد بالتعليم العايل 

)%55( 25 694

 
1

املعيدون بال�سف الثاين ع�سر

 )%1( 528

3

م�سارات اأخرى

 )%44( 20 437

يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف عمان

 )%92( 23 583

يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف اخلارج

  )%6( 1 475

 

4

يف اخلارج باملرا�سلة 

  )%2( 636

امل�سدر:  املوؤلفون، بناء على بيانات من دائرة االإح�ساء بوزارة الرتبية والتعليم. 

مالحظات: 

وي�سمل ذلك الطلبة الُعمانيني وغري الُعمانيني يف املدار�س احلكومية واملدار�س اخلا�سة، وال ت�سمل املدار�س الدولية   .1 

واملدار�س االأخرى. 

م�سارات اأخرى ت�سمل القوى العاملة )امللتحقني بعمل والباحثني عن عمل( وامللتحقني مبراكز التدريب املهني )عدد حمدود(.   .2

م�سارات اأخرى ت�سمل القوى العاملة )امللتحقني بعمل والباحثني عن عمل(، وامللتحقني باخلدمة الع�سكرية وامللتحقني مبراكز   .3

التدريب املهني )عدد حمدود(.

ر عدد الطلبة اجلدد الذين يدر�سون عن طريق املرا�سلة يف موؤ�س�سات خارج ال�سلطنة، وذلك ب�سبب عدم وجود بيانات حول هذا  ُقِدّ  .4

ر عددهم ب�)636( طالًبا من خالل ح�ساب عدد جميع امل�سجلني للدرا�سة باخلارج عن طريق املرا�سلة وتطبيق نف�س  املو�سوع. وُقِدّ

ن�سبة امللتحقني اجلدد بجميع موؤ�س�سات التعليم العايل يف ُعمان )28%( عليهم، بافرتا�س اإَنّ الن�سبة املئوية للملتحقني اجلدد 

بجميع موؤ�س�سات التعليم العايل هي نف�س الن�سبة املئوية للطلبة اجلدد الذين يدر�سون عن طريق املرا�سلة. 

بعد اإكمال التعليم االأ�شا�شي )ال�شف العا�شر( فاإَنّ االأغلبية العظمى من الطلبة ت�شتمر يف درا�شتها وتلتحق 

املهني.  والتدريب  الفني  بالتعليم   - تتزايد  لكنها   - �شغرية  اأعــداد  وتلتحق  االأ�شا�شي،  بعد  ما  بالتعليم 

ويف حني اإَنّ 89% من طلبة ال�سف العا�سر يف العام الدرا�سي 2008/2007 التحقوا بال�سف احلادي ع�سر بالتعليم 

واإَنّ ن�سبة 6% املتبقية التحقت  اأعادوا ال�سف العا�سر،  ما بعد االأ�سا�سي يف العام الدرا�سي 2009/2008، فاإَنّ %5 

عدد  وارتفع   .)2.4 )ال�سكل  عمل  عن  باحثني  اأو  كعاملني  العاملة«  ب�«القوى  ��ا  واإَمّ املهني  التدريب  مبراكز  ��ا  اإَمّ

الطلبة امللتحقني مبراكز التدريب املهني من 1933 يف العام الدرا�سي 2006/2005 اإىل 2929 يف العام الدرا�سي 

2009/2008 وهم ميثلون ما ن�سبته 3% تقريًبا من املواطنني الُعمانيني يف الفئة العمرية 16-17 �سنة )2% يف العام 

الدرا�سي2006/2005(. 

ال�شكل 2،4 

انتقال الطلبة من ال�شفني العا�شر والثاين ع�شر، من العام الدرا�شي 2008/2007 اإىل العام الدرا�شي 2009/2008 
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الذكور  االإناث  املجموع 
االأعوام الدرا�شية

0 9 /20 0 8 0 4 /20 0 3 0 9 /20 0 8 0 4 /20 0 3 0 9 /20 0 8 0 4 /20 0 3

94 2 1 7 82 8 0 47 3 2 0 49 3 9 46 8 9 7 33 4 1 اإجمايل الدار�سني يف ال�سلطنة ويف اخلارج 

81 8 1 0 82 8 0 42 1 0 1 49 3 9 39 7 0 9 33 4 1 اإجمايل الدار�سني داخل ال�سلطنة 

33 5 2 1 10 7 6 19 3 2 9 52 8 14 1 9 2 54 8 اجلامعات والكليات اخلا�سة 

21 2 9 5 18 5 9 86 1 8 10 5 8 12 6 7 7 80 1 كليات التقنية

15 2 7 6 23 2 0 73 5 1 13 1 9 79 2 5 10 0 1 جامعة ال�سلطان قابو�س 

76 4 8 20 9 4 40 3 5 12 9 8 36 1 3 79 6 كليات العلوم التطبيقية 

22 9 2 83 2 16 5 5 71 7 63 7 11 5 معاهد العلوم ال�سحية 

91 1 67 52 0 0 39 1 67 معهد العلوم ال�سرعية 

86 7 32 59 3 19 27 4 13 كلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية 

10 1 5 0 - 47 2 6 - 54 2 4 - الدار�سون خارج ال�سلطنة* 

94 4 1 - 44 5 0 - 49 9 1 - منهم: منح وعلى ح�سابهم اخلا�س

70 9 - 27 6 - 43 3 - منهم: على ح�ساب وزارة التعليم العايل

22 5 7 - 49 3 - 17 6 4 - الدار�سون عن طريق املرا�سلة*

اأكــــر مــن نــ�ــشــف خــريــجــي الــ�ــشــف الــثــاين عــ�ــشــر )55%( مبــوؤ�ــشــ�ــشــات التعليم الــعــايل يف الــعــام   الــتــحــق 

الدرا�شي 2009/2008. 

وت�سمل موؤ�س�سات التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان جامعة ال�سلطان قابو�س وكليات العلوم التطبيقية، والكليات التقنية، 

ومعاهد العلوم ال�سحية، ومعهد العلوم ال�سرعية، وكلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية، واجلامعات والكليات اخلا�سة. 

باالإ�سافة اإىل ذلك يدر�س عدد من الطلبة الُعمانيني يف جامعات خارج ال�سلطنة اأو يقيمون يف ال�سلطنة ويدر�سون 

العام  يف  ع�سر  الثاين  ال�سف  خريجي  من   %1 اإَنّ   2.4 ال�سكل  ويو�سح  املرا�سلة.  طريق  عن  خارجية  جامعات  يف 

الدرا�سي 2008/2007 اأعادوا ال�سف الثاين ع�سر يف العام الدرا�سي 2009/2008. والتحقت الن�سبة املتبقية وتبلغ 

44% ب�سوق العمل )�سواء كان ذلك بح�سول الطلبة على عمل اأو اأَنّهم كانوا ال يزالون يبحثون عن عمل(، اأو مبراكز 

ا(. وال ميكن يف الوقت احلا�سر حتديد  التدريب املهني )عدد حمدود(، اأو باخلدمة الع�سكرية )عدد حمدود اأي�سً

عدد خريجي ال�سف الثاين ع�سر الذين ح�سلوا على عمل واأولئك الذين مل يح�سلوا على عمل. و�سوف ت�سمح درا�سة 

حول الوجهات التي يق�سدها خريجو ال�سف الثاين ع�سر باإجراء حتليل تف�سيلي حول امل�سارات التي ي�سلكها الطلبة 

الذين ال يلتحقون مبوؤ�س�سات التعليم العايل. 

كانت هنالك زيادة ملحوظة يف عدد الطلبة امل�شجلني مبوؤ�ش�شات التعليم العايل. 

العامني الدرا�سيني  اأ�سعاف بني  التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان ع�سرة  ت�ساعف عدد الطلبة امل�سجلني مبوؤ�س�سات 

يدر�سون  الذين  الطلبة  وباإ�سافة  واإناًثا )اجلدول 2.4(.  ب ذكوًرا  ليبلغ 81810 طاَلّ و2009/2008   2004/2003

يف اخلارج والطلبة الذين يدر�سون عن طريق املرا�سلة بلغ اإجمايل عدد الطلبة امللتحقني مبوؤ�س�سات التعليم العايل 

217 94 طالًبا يف العام الدرا�سي 2009/2008. اإَنّ اإجمايل عدد امل�سجلني مبوؤ�س�سات التعليم العايل، الذي ُي�ستخدم 

. وبزيادة 
13

يف ح�ساب اإجمايل ن�سبة امللتحقني بهذه املوؤ�س�سات، مُيِثّل 35% من ال�سكان يف الفئة العمرية 18-22 �سنة

عدد خريجي مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي )ال�سف الثاين ع�سر(، ارتفع الطلب على مقاعد الدرا�سة يف موؤ�س�سات 

افتتاحها يف عام  ال�سلطان قابو�س )التي مت  الوقت احلا�سر من قبل جامعة  وُيلَبّى هذا الطلب يف  العايل.  التعليم 

التعليم  امللتحقني مبوؤ�س�سات  ثلث  نحو  وت�ستوعب   1994 عام  منذ  العمل  بداأت  )التي  اخلا�سة  واجلامعات   )1986

 2009/2008 الدرا�سي  العام  يف  االإناث  ن�سبة  وو�سلت  )اجلدول 2.4(.  اأخرى  موؤ�س�سات  اإىل  باالإ�سافة  العايل(، 

اإىل 51% من امللتحقني مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان، وهي ن�سبة مئوية اأكرث توازًنا مع الذكور مقارنة 

مبا كان عليه احلال قبل خم�س �سنوات من ذلك العام الدرا�سي، حيث كانت ن�سبة االإناث مبوؤ�س�سات التعليم العايل 

60%، وُيعترب ذلك انعكا�ًسا لتطبيق نظام حتديد اأعداد الذكور واالإناث يف موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية حلفظ 

التوازن بني اجلن�سني )اجلدول 2.4(. وت�سل الن�سبة املئوية لالإناث الالئي يدر�سن يف خارج ال�سلطنة اإىل 47% من 

اإجمايل عدد الدار�سني مبوؤ�س�سات التعليم العايل باخلارج، وت�سل ن�سبة الالئي يدر�سن عن طريق املرا�سلة اإىل %22 

من اإجمايل عدد الذين يدر�سون بهذه الطريقة )م�سجلني يف جامعات يف اخلارج ولكن يقيمون يف �سلطنة ُعمان(.  

اإجمايل ن�شبة االلتحاق بالتعليم العايل ب�شلطنة ُعمان البالغة 35% ُتعترب اأعلى من دول عديدة يف منطقة 

ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. 

ويو�سح ال�سكل 2.5 اإَنّ هنالك تبايًنا كبرًيا يف اإجمايل ن�سبة االلتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف الدول املختارة. 

واإجمايل ن�سبة االلتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان اأعلى من مثيالتها يف دول جمل�س التعاون لدول 

اإاَلّ   ،)%30 فيها  الن�سبة  تبلغ  )كلتاهما  ال�سعودية  العربية  واململكة  البحرين  ذلك  يف  مبا  االأخ��رى،  العربية  اخلليج 

اأنها اأدنى بكثري من اإجمايل ن�سبة االلتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 

)OECD( التي يبلغ متو�سط هذه الن�سبة فيها %70.  

ُيح�َسب اإجمايل ن�سبة امللتحقني مبوؤ�س�سات التعليم العايل على امل�ستوى الدويل بوا�سطة معهد اليون�سكو لالإح�ساء با�ستخدام 
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ال�سكان يف الفئة العمرية 18-22 كقاعدة. وبالن�سبة ل�سلطنة ُعمان فاإَنّ ا�ستخدام الُعمانيني فقط الذين هم يف هذه الفئة العمرية 

ُيعزى اإىل اإَنّ غري الُعمانيني ال ميكنهم االلتحاق بجامعة ال�سلطان قابو�س )با�ستثناء 10 منح درا�سية لطلبة دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية يف كل عام درا�سي( وُي�ساوي ذلك 4% فقط من عدد امللتحقني باملوؤ�س�سات اخلا�سة يف العام الدرا�سي 

2009/2008. ويرجى مالحظة اإَنّ هذا املوؤ�سر ُي�ستخدم عادًة يف �سلطنة ُعمان مع ا�ستخدام الفئة العمرية 18-24 �سنة كقاعدة. 

وبا�ستخدام هذا التعريف )مع ا�ستخدام الفئة العمرية 18-24 �سنة كقاعدة( تكون الن�سبة املئوية الإجمايل ن�سبة امللتحقني بالتعليم 

العايل 25% يف العام الدرا�سي 2009/2008. 

اجلدول 2.4

اأعداد امل�شجلني يف موؤ�ش�شات التعليم العايل يف العامني الدرا�شيني 2004/2003 و2009/2008  

امل�سدر: وزارة التعليم العايل 2009. 

مالحظة: *البيانات غري متوافرة حول الدرا�سة باخلارج للعام الدرا�سي 2004/2003.  

ال�شكل 2.5 

اإجمايل الن�شب املئوية لاللتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل يف دوٍل خمتارة، ح�شبما يتوافر من بيانات 

لل�شنوات االأخرية  

امل�سدر: اإح�سائيات التعليم )اأغ�سط�س 2010(، املوؤلفون، بناء على بيانات وزارة التعليم العايل 2009. 

ا الذين يتلقون  مالحظات: ت�سمل هذه االإح�سائية بالن�سبة اإىل �سلطنة ُعمان امللتحقني باجلامعات والكليات احلكومية واخلا�سة، واأي�سً

درا�ساتهم باخلارج كن�سبة مئوية من الُعمانيني يف الفئة العمرية 18-22 �سنة. وال ت�سمل هذه االإح�سائية امللتحقني مبوؤ�س�سات التعليم 

العايل من غري الُعمانيني لعدم تخ�سي�س مقاعد لهم لاللتحاق بجامعة ال�سلطان قابو�س )ما عدا 10 منح درا�سية للطلبة من دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف كل عام درا�سي واأبناء اأع�ساء هيئة التدري�س من غري الُعمانيني العاملني بجامعة ال�سلطان 

قابو�س(. ومُيّثل ذلك 4% فقط من اأعداد امللتحقني مبوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة يف العام الدرا�سي 2009/2008. 
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موؤ�شر امل�شاواة بني 

اجلن�شني
الن�شبة املئوية لالإناث

اإجمايل ن�شبة االلتحاق 

االإناث  الذكور
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99 10 0 10 1 49 49 49 96 95 94 97 96 94 احللقة االأوىل )ال�سفوف 4-1(

98 97 96 49 48 48 97 97 96 99 10 0 10 1 احللقة الثانية )ال�سفوف 10-5( 

92 95 95 47 48 48 82 82 80 89 86 84 التعليم ما بعد االأ�سا�سي)12-11( 

املجموع  االإناث الذكور

 العمانيون فقط

98 98 99 اإجمايل معدل القبول بال�سف االأول

95 94 95 اإجمايل معدل اإكمال ال�سف الرابع 

 العمانيون وغري العمانيني 

معدالت االنتقال من مرحلة اإىل اأخرى: 2008/2007 اإىل 2009/2008: 

98 98 97 من احللقة االأوىل بالتعليم االأ�سا�سي اإىل احللقة الثانية )ال�سف 4 اإىل 5( 

89 89 89 من التعليم االأ�سا�سي اإىل التعليم ما بعد االأ�سا�سي )ال�سف 10 اإىل ال�سف 11( 

86 84 88 معدل البقاء يف النظام التعليمي حتى ال�سف الثاين ع�سر 

فر�س مت�شاوية للح�شول على التعليم  

ات�شاًقا واأهداف التعليم للجميع تلتزم حكومة �شلطنة ُعمان بتوفري التعليم جلميع االأطفال، وذلك من 

خالل تاأكيد حق كل طفل يف التعليم، وتوفري تعليم مدر�شي جماين.  

كان تطوير نظام تعليم حكومي وتوفريه جلميع فئات املجتمع العماين يف جميع اأنحاء ال�سلطنة من اأهم االأولويات 

التي تبنتها حكومة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه - عند توليه مقاليد احلكم 

بال�سلطنة يف عام 1970. كما اأقرت حكومة ال�سلطنة حق اجلاليات االأجنبية بال�سلطنة يف اإن�ساء مدار�س خا�س بها. 

 .
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ويحتوي هذا اجلزء على حتليل مدى ت�ساوي فر�س احل�سول على تعليم بالن�سبة للذكور واالإناث

يت�شاوى الذكور واالإناث يف ن�شب االلتحاق العالية باملراحل التعليمية.   

يت�ساوى الذكور واالإناث يف اإجمايل ن�سب االلتحاق بالتعليم يف احللقتني االأوىل والثانية بالتعليم االأ�سا�سي، حيث تبلغ 

اإجمايل ن�سبة  التعليم ما بعد االأ�سا�سي في�سجل الذكور  ا يف مرحلة  اأَمّ الن�سب 100% تقريًبا )اجلدول 2.5(.  هذه 

بالن�سبة  االلتحاق  ن�سبة  اإجمايل  بيانات كافية حل�ساب  تتوفر  اأعلى(. وال  نقاط مئوية  االإناث )7  اأعلى من  التحاق 

للطلبة غري الُعمانيني. 

مت حتقيق التماثل بني معدالت انتقال الذكور واالإناث عرب مراحل النظام التعليمي يف �شلطنة ُعمان. 

يو�سح اجلدول )2.6( اأدناه اإَنّ معدل االلتحاق بال�سف االأول ومعدل اإكمال ال�سف الرابع هما تقريًبا متماثالن يف 

الوقت احلا�سر بالن�سبة اإىل الذكور واالإناث. كما اإَنّ معدالت االنتقال من مرحلة تعليمية اإىل اأخرى مت�سابهة بالن�سبة 

اإىل الذكور واالإناث )وي�سمل ذلك الُعمانيني وغري الُعمانيني(. ومع ذلك، فاإَنّ معدالت البقاء يف الدرا�سة حتى ال�سف 

الثاين ع�سر اأعلى للذكور بن�سبة 4% مقارنة بالإناث.  

اجلدول 2.5

الن�شبة املئوية ملوؤ�شر امل�شاواة بني اجلن�شني الإجمايل ن�شبة االلتحاق بالتعليم للُعمانيني فقط لالأعوام 

الدرا�شية 2007/2006 اإىل 2009/2008

امل�سدر: املوؤلفون، بناء على بيانات من دائرة االإح�ساء بوزارة الرتبية والتعليم. 

مالحظة: موؤ�سر امل�ساواة بني اجلن�سني هو ن�سبة اإجمايل معدل التحاق االإناث اإىل اإجمايل معدل التحاق الذكور. موؤ�سر امل�ساواة بني اجلن�سني الذي مقداره 100 

ا موؤ�سر امل�ساواة الذي يكون اأقل من 100 فُي�سري اإىل اإَنّ اإجمايل معدل التحاق االإناث اأقل من اإجمايل معدل التحاق الذكور.  ُي�سري اإىل امل�ساواة بني الذكور واالإناث. اأَمّ

اجلدول 2.6

الن�شبة املئوية ملوؤ�شرات اإنتقال الطلبة ح�شب اجلن�س للعام الدرا�شي 2009/2008

امل�سدر: املوؤلفون، 

بناء على بيانات من 

دائرة االإح�ساء بوزارة 

الرتبية والتعليم. 

 مالحظة: 

ت�سمل املدار�س 

احلكومية واخلا�سة 

واملدار�س االأخرى. 

 

الخطوات المتبقيـة نحو تحقيـق التعليـم للجميـع      2.2
�شلطنة  التي حتققت يف  الكبرية  االإجنــازات  ال�شابق  بالتعليم يف اجلزء  االلتحاق  يو�شح حتليل مو�شوع 

ُعمان نحو حتقيق التعليم للجميع. تظل هنالك جماالت قليلة حتتاج اإىل مزيد من العناية واالهتمام 

حتى تتحقق جميع اأهداف التعليم للجميع.  

وت�سمل هذه املجاالت التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، وتعليم ذوي االإعاقات، وحمو االأمية وتعليم الكبار، واملو�سوعات 

املجاالت  هذه  من  جمال  لكل  الراهن  للو�سع  العري�سة  اخلطوط  اجلزء  هذا  ويحدد  البيانات.  بدقة  ال�سلة  ذات 

االأربعة، وُيناق�س اخلطوات التي مُيكن اتخاذها لتحقيق مزيد من التقدم والتطور للنظام التعليمي يف �سلطنة ُعمان.  

التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة  

املبكرة  الطفولة  التعليم يف مرحلة  به  يقوم  الذي  الهام  الــدور  اإىل  با�شتمرار  الرتبوية  البحوث  اأ�شارت 

اإعداد وحت�شري الطفل  يف تطوير املهارات املعرفية والوجدانية والنف�شحركية، وبالتايل يف امل�شاهمة يف 

لاللتحاق باملدر�شة، ويف حتقيق نتائج تعلم اأف�شل.  

ا. وُي�سهم  وُيعترب التو�سع يف توفري التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة اأحد اأهداف التعليم للجميع املتفق عليها دولًيّ

ا  ج�سمًيّ الطفل  تنمية  يف  ي�سهم  كما   .)UNESCO 2006b( االأ�سا�سي  بالتعليم  لاللتحاق  الطفل  اإعداد  يف  التعليم 

العامة. وكذلك حت�سني  اللغوية واملعرفية، واكت�ساب املعرفة  للمدر�سة، ومنو قدراته  واإعداده  ا ووجدانًيّا،  واجتماعًيّ

التعليم  مراحل  من  االأولية  اأو  االبتدائية  املرحلة  يف  االأطفال  اأداء  وتطوير  للدرا�سة،  اليومي  احل�سور  معدالت 

الطفل  التحاق  معدالت  ب��زي��ادة  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  التعليم  ويرتبط   .)UNESCO 2006b( النظامي 

معدالت  بخف�س  ا  اأي�سً يرتبط  كما  الدرا�سة.  يف  انقطاع  بدون  ذلك  بعد  واال�ستمرار  االبتدائي،  التعليم  مبرحلة 

تكاليف اخلدمات  وخف�س  امل�ستقبل  باالإنتاجية يف  بارتباطه  االإق��رار  ومن خالل  واالإع��ادة.  الدرا�سة  االنقطاع عن 

النمو  ا يف حتقيق  مهًمّ عاماًل  ُيعترب  املبكرة  الطفولة  مرحلة  التعليم يف  ف��اإَنّ  االأخ��رى،  العامة  واخلدمات  ال�سحية 

عائدات  وذات  التكاليف  منخف�سة  املبكرة  التعليمية  التدخالت  اإَنّ  اأي�سًا  ويت�سح   .)Young 2009( االقت�سادي 

ما  اإىل  وباالإ�سافة   .)Carneiro and Heckman 2003( الحقة  مراحل  يف  االأخ��رى  باخليارات  مقارنًة  اأعلى 

امليزات  ب�سبب  للجميع،  مت�ساوية  فر�س  تقدمي  اإمكانية  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  للتعليم  تتوافر  اأع��اله  ُذك��ر 

التعليم.  من  اأق��ل  ق��دًرا  نالت  الأ�سر  ينتمون  الذين  اأو  ف��ق��ًرًا  االأك��رث  االأ���س��ر  من  لالأطفال  يقدمها  التي  والفوائد 

ّ اأَنّه ال يزال يت�شم  ويف حني اإَنّ توفري التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة �شهد تو�شًعا يف �شلطنة ُعمان، اإاَلّ

مبحدوديته ويتوافر يف معظمه  فقط لالأ�شر التي ت�شتطيع دفع تكاليفه، فاأغلب هذا النوع من التعليم 

يتم توفريه من قبل القطاع اخلا�س. 

ويتوىل القطاع اخلا�س وبع�س املوؤ�س�سات احلكومية ومراكز العمل التطوعي مهمة توفري خدمات التعليم يف مرحلة 

م اجلدول ه�.1 امللحق بهذا التقرير قائمة بالوزارات واملوؤ�س�سات التي توفر التعليم يف مرحلة  الطفولة املبكرة. وُيقِدّ

الطفولة املبكرة وبيانات حول اأعداد امللتحقني بهذا النوع من التعليم، ففي العام الدرا�سي 2009/2008 كان عدد 

امللتحقني بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة حوايل 41000 طفل، وكان 35% من االأطفال ملتحقني مبدار�س تعليم 

االأطفال،  اأركان  اأو  االأطفال  ببيوت منو  و%17  اخلا�سة،  االأطفال  بريا�س  و%29  اخلا�سة،  الكرمي  القراآن  وحتفيظ 

اأن�ساأتها وزارة الرتبية والتعليم،  و13% باملدار�س الدولية، وكان 3% ملتحقني بال�سفوف التح�سريية اجلديدة التي 

ومُيثل  احلكومية.  القراآنية  املدار�س  اأو  امل�سلحة  ال�سلطان  قوات  اأو  ال�سلطانية  ُعمان  ل�سرطة  تابعة  مبوؤ�س�سات  و%3 

جمموع االأطفال الُعمانيني وغري الُعمانيني امللتحقني مبوؤ�س�سات التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة حوايل 39% من 

جمموع عدد االأطفال يف الفئة العمرية 4-5 �سنوات. وُتعترب هذه الن�سبة منخف�سة مقارنًة مبعدالت التحاق االأطفال 

مبوؤ�س�سات التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف دول اأخرى مثل دولة االإمارات العربية املتحدة )بلغت الن�سبة 87% يف 

عام 2007(، ودولة الكويت )76% يف عام 2008(، ولبنان )72% يف عام 2008(، والبحرين )54% يف عام 2008(، 

وقطر )51% يف عام 2008( )االإح�سائيات التعليمية، اأغ�سط�س 2010(. كما اإَنّ اأغلبية امللتحقني بالتعليم يف مرحلة 

الطفولة املبكرة من املناطق احل�سرية. 

اأطلقت احلكومة حملة وطنية توعوية حول التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة،  

حيث قامت وزارة الرتبية والتعليم يف �سهر نوفمرب 2008 )بالتعاون مع منظمة اليوني�سيف والقطاع اخلا�س( بحملة 

التحاق  زيادة معدالت  بهدف  املبكرة  الطفولة  التعليم يف مرحلة  باأهمية  الوعي  لرفع  كاماًل  عاًما  ا�ستمرت  وطنية 

يرجى مالحظة اإَنّ معدالت االلتحاق بالتعليم ال مُيكن حتديدها ح�سب كل حمافظة تعليمية على حدة، وذلك ب�سبب عدم توافر تقديرات دقيقة لل�سكان لكل 
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حمافظة، ولكل �سن عمرية )حل�ساب اإجمايل ن�سبة االلتحاق(. وُيناِق�س هذا الف�سل يف �سفحات الحقة احل�سول على التعليم بالن�سبة اإىل ذوي االإعاقات.
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والهواتف  االإنرتنت  و�سبكة  واملحلية  الوطنية  االإعالم  و�سائل  احلملة  وا�ستخدمت  املبكرة.  الطفولة  مرحلة  يف  التعليم  مبوؤ�س�سات  االأطفال 

التنمية  ووزارة  العاملة  القوى  وزارة  مع  وبالتعاون  البعيدة.  االأماكن  تقطن  التي  واملجتمعات  االأ�سر  اإىل  للو�سول  الوطني  والفريق  الة  النَقّ

االجتماعية ومنظمة اليوني�سيف، دعمت وزارة الرتبية والتعليم اإنتاج ون�سر دليل لتقدمي الن�سح الأولياء االأمور حول الكيفية التي ميكنهم بها 

تقدمي الدعم وامل�ساندة لتعليم وتعُلّم اأطفالهم، وتنظيم ندوات وور�س عمل الأولياء االأمور، واإعداد دورات تدريبية للمعلمني العاملني يف تعليم 

مرحلة الطفولة املبكرة. واعتربت وزارة الرتبية والتعليم اإَنّ تلك احلملة التي اأطلقتها قد حققت النجاح. 

مل تتخذ احلكومة حتى تاريخه اإجراءات حا�شمة لدعم برنامج مو�شع للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. 

اإَنّ الدعم الذي قدمته احلكومة للحملة التوعوية حول اأهمية التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة مل تتبعه �سيا�سات وا�سحة وتوفري موارد مالية 

كافية الإعداد برنامج وطني للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. وب�سفة خا�سة، وبالرغم من اإَنّ هنالك طلًبا كبرًيا على تعليم مرحلة الطفولة 

املبكرة، اإاَلّ اإَنّ احلكومة ال تتحمل يف الوقت احلا�سر دعم توفري اأماكن للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة جلميع االأطفال ال�سغار، اأو لالأطفال 

الذين ال ت�ستطيع اأ�سرهم دفع ر�سوم املدار�س اخلا�سة. 

طَبّقت وزارة الرتبية والتعليم يف االأعوام االأخرية برناجًما جتريبًيّا من خالل اإن�شاء �شفوف تهيئة لالأطفال قبل �شن املدر�شة 

يف مدار�س التعليم االأ�شا�شي ببع�س املناطق الريفية البعيدة. 

وال ي�ستطيع هذا الربنامج تلبية جميع طلبات احل�سول على فر�س ب�سفوف تعليم مرحلة الطفولة املبكرة يف جميع املناطق الريفية والبعيدة، 

ففي العام الدرا�سي 2006/2005 بداأت وزارة الرتبية والتعليم اإطالق هذا الربنامج يف 14 مدر�سة خلدمة 277 طفاًل، وذلك باإن�ساء غرف 

�سفوف تهيئة الإعداد االأطفال لالنتقال ال�سل�س للدرا�سة مبرحلة التعليم االأ�سا�سي. وارتفع عدد هذه الغرف ال�سفية التح�سريية يف العام 

الدرا�سي 2009/2008 لي�سمل 58 �سفا وي�ستوعب 1173 طفاًل. وتوفر وزارة الرتبية والتعليم التدريب واالإ�سراف للمعلمات الالئي يعملن يف 

�سفوف التهيئة، ومعظم هوؤالء املعلمات من املتطوعات. وطلبت وزارة الرتبية والتعليم من مدار�س املناطق البعيدة فتح �سفوف تهيئة، حيث 

ال تتوافر ريا�س االأطفال اأو املدار�س اخلا�سة. ويقت�سر الدعم املايل الذي تقدمه وزارة الرتبية والتعليم على توفري االأموال اخلا�سة بتاأثيث 

هذه الغرف. ومعظم املعلمات الالئي يعملن يف هذه ال�سفوف متطوعات من املجتمعات املحلية ومن الالئي تخرجن من ال�سف الثاين ع�سر 

ومل يتمكن من االلتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل اأو مل يح�سلن على وظائف. وُيعترب ا�ستمرار هوؤالء املعلمات يف العمل بهذه ال�سفوف اأمًرا 

�سعًبا الأنهن ال يح�سلن على رواتب منتظمة، وي�ستلمن حوافز مالية حمدودة من وزارة الرتبية والتعليم، وبالتايل فاإنهَنّ ميكنهن ب�سهولة ترك 

العمل لاللتحاق بوظائف اأخرى. اإ�سافة اإىل ذلك فاإَنّ معلمات �سفوف التهيئة ال يتمَتّعن بنف�س الو�سع الذي تتمتع به املعلمات االأخريات، 

الأَنّهن متطوعات. وال توجد خطط يف الوقت احلا�سر للتو�سع يف هذا الربنامج املحدود. ومن الوا�سح اأَنّه لن يتمكن معظم االأطفال ال�سغار 

يف �سلطنة ُعمان من احل�سول على التعليم قبل املدر�سي املجاين يف امل�ستقبل القريب دون اأْن يكون هنالك تغيري يف ال�سيا�سات، بالرغم من 

ع للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ُتعترب مو�سوًعا اأ�سا�سًيّا وجوهرًيّا يف تنفيذ مثل هذا الربنامج. اإَنّ اجلوانب املالية لربنامج مو�َسّ

يت�شف القطاع اخلا�س باحليوية والن�شاط اإاَلّ اأَنّه من غري املرجح اأْن يكون قادًرا على توفري برنامج وطني للتعليم يف مرحلة 

الطفولة املبكرة يَتّ�شم بال�شمولية واال�شتدامة. 

اإَنّ تعزيز قدرات القطاع اخلا�س على توفري ريا�س االأطفال ُيعترَب اإحدى الطرق التي مُيكن بها التو�سع يف توفري التعليم ملرحلة الطفولة املبكرة. 

ويف واقع االأمر فاإَنّ عدد ريا�س االأطفال اخلا�سة يزداد ب�سرعة كبرية، ففي عام 2011/2010 كان هنالك 216 رو�سة اأطفال جديدة خا�سة 

خمطًطا لها اأْن ُتفتتح يف خمتلف اأنحاء �سلطنة ُعمان، مبا يف ذلك العديد منها يف مناطق ريفية. اإَنّ املدار�س اخلا�سة قائمة على الر�سوم الدرا�سية 

�سر الفقرية. باالإ�سافة اإىل ذلك فاإَنّه لي�س مبقدور القطاع اخلا�س 
ُ
التي يدفعها اأولياء اأمور الطلبة، وعليه فاإَنّها ال ُتعترب خياًرا ممكًنا بالن�سبة لالأ

التو�سع يف توفري املدار�س اخلا�سة بال�سرعة التي تتالءم والطلب عليها. وخُل�ست درا�سة ملنظمة اليون�سكو يف عام 2005 حول »ال�سيا�سات اخلا�سة 

برعاية وتعليم مرحلة الطفولة املبكرة يف �سلطنة ُعمان« )Hassan 2005( اإىل اأَنّه �سيكون من غري املعقول اأْن ُيتوقع من القطاع اخلا�س وحده 

التو�سع يف توفري تعليم ملرحلة الطفولة املبكرة ب�سرعة واملحافظة يف نف�س الوقت على اجلودة. و�سيكون من ال�سروري قيادة احلكومة لهذا امل�سعى 

�سر الفقرية. 
ُ
ا اأطفال االأ وم�ساركتها فيه اإذا كان املطلوب هو توفري تعليم ملرحلة الطفولة املبكرة على نطاق وا�سع بالقدر الذي ي�ستوعب اأي�سً

ا ُي�شهم يف زيادة التباين يف احل�شول  اإَنّ الق�شور يف توفري الفر�س املت�شاوية يف االلتحاق بالتعليم ملرحلة الطفولة املبكرة رمَبّ

على هذا النوع من التعليم بني املناطق احل�شرية والريفية وبني االأُ�شر الغنية واالأُ�شر الفقرية. 

واملرافق  بالتجهيزات  جيدة  ب�سورة  مزودة  باأَنّها  احل�سرية،  املناطق  يف  االأعم  الغالب  يف  توجد  وهي  اخلا�سة،  االأطفال  ريا�س  وتت�سف 

ا  وامل�سادر، كما اإَنّ العديد من املعلمات العامالت فيها يحملن موؤهالت تربوية معرتًفا بها لتدري�س مرحلة الطفولة املبكرة، وقد �ساركن اأي�سً

ح اأْن  يف برامج تدريبية نظمتها وزارة الرتبية والتعليم. وال تتوافر فر�س االلتحاق بهذا النوع من التعليم يف بع�س املناطق الريفية، ومن املرَجّ

يتزايد التباين احلايل بني املناطق احل�سرية والريفية يف م�ستوى جودة التعليم وفر�س احل�سول عليه. اإَنّ االأطفال الذين ال ي�ستطيع اأولياء 

اأمورهم دفع ر�سوم ريا�س االأطفال، اأو الذين ال يجدون مكاًنا يف موؤ�س�سة ُتقدم خدمة التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة �سيبدوؤون تعليمهم 

هم للدرا�سة باملدر�سة.  االأ�سا�سي بدون اأْن تتوافر لهم هذه اخلطوة املهمة التي ُتِعُدّ
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تعليم ذوي االحتياجات اخلا�شة  

ُيعترب م�شطلح »االحتياجات اخلا�شة« من امل�شطلحات غري املتفق عليها التي يكتنفها اجلدل، حيث اإَنّ 

تعريفه يختلف من دولة اإىل اأخرى. 

املدار�س  طلبة  من  و%35   %1 بني  ن�سبته  ما  اإَنّ  اإىل  والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  ُت�سري  املثال  �سبيل  فعلى 

االبتدائية واملدار�س الثانوية الدنيا يح�سلون على دعم يف اأ�سكال خمتلفة تندرج حتت مفهوم االحتياجات اخلا�سة يف 

20 دولة متقدمة )منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية، OECD 2004a(. ويتطلب توفري التعليم لذوي االحتياجات 

اخلا�سة يف العديد من الدول معلمني متخ�س�سني ومعدات واأجهزة، كما يتطلب يف بع�س احلاالت مدار�س وغرًفا 

تعليم  حول  الدويل  املوؤمتر  لعمل  العام  االإط��ار  اإَنّ  اخلا�سة.  االحتياجات  ذوي  لتعليم  ا  خ�سي�سً م�سممة  درا�سية 

اأْن  ال�سامل« الذي يعني »على املدار�س  ذوي االحتياجات اخلا�سة الذي ُعقد يف عام 1994 اقرتح مفهوم »التعليم 

ت�ستوعب جميع االأطفال ب�سرف النظر عن ظروفهم وحالتهم اجل�سدية والفكرية واالجتماعية والوجدانية واللغوية 

اأو اأي حاالت اأخرى. وي�سمل ذلك االأطفال املعاقني واالأطفال املوهوبني، واأطفال ال�سوارع، واالأطفال الذين يعملون، 

واالأطفال من املناطق البعيدة اأو البدوية، واالأطفال من االأقليات اللغوية اأو العرقية اأو الثقافية، واالأطفال من املناطق 

 .)UNESCO 1994, p.6( »واملجموعات االأ�سد فقًرا

حققت وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية بع�س التقدم يف توفري التعليم لالأطفال ذوي 

االحتياجات اخلا�شة. 

. فهنالك: )1( 
15

توجد يف الوقت احلا�سر ثالثة خدمات تعليمية وبرامج تربوية لالأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة 

مدرا�س للرتبية اخلا�سة وعددها ثالث مدار�س تخ�س�سية. و)2( برنامج دمج االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة 

يف مدار�س التعليم االأ�سا�سي. و)3( برنامج معاجلة �سعوبات التعُلّم يف مدار�س التعليم االأ�سا�سي/التعليم العام. كما 

يعمل حتت اإدارة وزارة التنمية االجتماعية مركز رعاية املعاقني الذي كان ي�سم يف العام الدرا�سي 2009/2008  

ا معاًقا ترتاوح اأعمارهم بني 14 و25 عاًما يعانون من اإعاقات �سمعية وحركية. وت�سرف وزارة التنمية  125 �سخ�سً

ا على مراكز العمل الطوعي االجتماعي يف جميع اأنحاء ال�سلطنة، وقد قدمت الدعم يف العام الدرا�سي  االجتماعية اأي�سً

2009/2008 ل�2174 طفاًل ترتاوح اأعمارهم بني 3 �سنوات و14 �سنة يعانون من اإعاقات خمتلفة. اإ�سافة اإىل ذلك، 

�سر اأطفالها ذوي االحتياجات اخلا�سة باملدار�س اخلا�سة، كما اإَنّ 
ُ
وخارج النظام التعليمي احلكومي، ُتلِحق بع�س االأ

.
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ر التعليم لالأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة  هنالك عدًدا من املوؤ�س�سات اخلا�سة التطوعية التي ُتوِفّ

تخدم مدار�س الرتبية اخلا�شة عدًدا حمدوًدا من الطلبة. 

االإعاقة  ذوي  للطالب  االأمل  مدر�سة   )1( وهي:  م�سقط  يف  جميعها  توجد  اخلا�سة  للرتبية  مدار�س  ثالث  هنالك 

ويلتحق  للمكفوفني،  اخلطاب  بن  عمر  معهد   )3( الفكرية.  االإعاقة  ذوي  للطلبة  الفكرية  املدر�سة   )2( ال�سمعية. 

العام  الثالث 673 طالًبا يف  املدار�س  بهذه  امللتحقني  الطلبة  اإجمايل عدد  وكان  الب�سرية.  االإعاقة  الطلبة ذوو  به 

الدرا�سي 2009/2008، اأغلبهم من الذكور يف ال�سفوف من االأول اإىل التا�سع )وزارة الرتبية والتعليم 2009اأ(. 

يف  يــزال  ال  العام  االأ�شا�شي/التعليم  التعليم  مدار�س  يف  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  دمج  برنامج 

مرحلة مبكرة من مراحل التطوير. 

بداأت وزارة الرتبية والتعليم تطبيق هذا الربنامج يف العام الدرا�سي 2006/2005، وهو برنامج يخت�س بتوفري غرف 

�سفية خا�سة منف�سلة للطلبة ذوي االإعاقات ال�سمعية والعقلية يف مدار�س التعليم االأ�سا�سي/التعليم العام. وبداأ تطبيق 

الربنامج يف مدر�ستني للتعليم االأ�سا�سي مبحافظتني تعليميتني هما �سمال الباطنة والداخلية، اإاَلّ اأَنّه امتد يف العام 

الدرا�سي 2007/2006 لي�سمل اأربع حمافظات تعليمية، ثم ع�سر حمافظات تعليمية يف العام الدرا�سي 2009/2008، 

حيث كان ي�سم 477 طالًبا يف 56 مدر�سة يف جميع املحافظات التعليمية )ما عدا حمافظة الو�سطى(. وا�ستحوذت 

العام  بها يف  الربنامج حيث وجد  توفري هذا  التعليمية يف  املحافظات  االأكرب بني  الن�سيب  الربميي على  حمافظة 

م برنامج تعليم ذوي االحتياجات اخلا�سة، بينما ُوِجد  الدرا�سي 2009/2008 )15%( من املدار�س احلكومية التي ُتقِدّ

م وزارات اأخرى )وت�سمل وزارة التنمية االجتماعية( بع�س اخلدمات اإىل ذوي االحتياجات اخلا�سة. باالإ�سافة اإىل ذلك ُتقِدّ
 15

 

عدد ذوي االحتياجات اخلا�سة يف املدار�س اخلا�سة غري معروف.
 16
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 اأكرب عدد من امللتحقني بهذا الربنامج من ذوي االحتياجات اخلا�سة يف حمافظة �سمال الباطنة، حيث بلغ عددهم 

119 طالًبا )وزارة الرتبية والتعليم 2009اأ(. ويتم يف الوقت احلا�سر اإعداد اخلطط لقبول الطلبة ذوي االإعاقات 

الب�سرية بالربنامج.  

برنامج  هو  اخلا�شة  االحتياجات  لــذوي  والتعليم  الرتبية  وزارة  برامج  بني  واالأكــرب  الثالث  الربنامج 

معاجلة �شعوبات الَتّعُلّم لطلبة مدار�س التعليم االأ�شا�شي/التعليم العام، وهو برنامج ي�شاعد املعلمني على 

حتديد الطلبة الذين يحتاجون اإىل م�شاعدة اإ�شافية يف تعُلّم القراءة والكتابة ومبادئ احل�شاب.

ع من املعلمني العمل مع الطلبة الذين يعانون من �سعوبات يف التعُلّم �سواء اأكان ذلك يف اإطار غرفهم ال�سفية  وُيتوَقّ

االعتيادية اأو من خالل برامج خا�سة تنفذ لهم فقط خارج الغرف ال�سفية االعتيادية. وبداأ هذا امل�سروع اأول مرة 

الدرا�سي 2009/2008  العام  الدرا�سي 2003/2002. وبحلول  العام  االأ�سا�سي يف  للتعليم  ب�15 طالًبا يف مدر�ستني 

 كان قد مت تطبيق هذا الربنامج يف حوايل 400 مدر�سة و�سمل اأكرث من 4500 طالب يف جميع املحافظات التعليمية 

)وزارة الرتبية والتعليم 2009اأ(. 

ال يزال يوجد جمال وا�شع لتطوير عملية حتديد االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�شة وعملية تعليمهم وتعُلّمهم.  

يظلون  الذين  اأو  باملدار�س  امللتحقني  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  لالأطفال  االإجمايل  العدد  حول  بيانات  تتوافر  ال 

مبنازلهم. ومُيِثّل عدد الطلبة امللتحقني بربنامج دمج الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة يف املدار�س احلكومية التي 

. وُتعترب هذه 
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تنفذه وزارة الرتبية والتعليم حوايل 1% من اإجمايل عدد الطلبة يف الفئة العمرية للتعليم االأ�سا�سي

رت اأَنّه يوجد على االأقل  الن�سبة املئوية اأقل بكثري من الن�سبة التي تو�سلت اإليها نتائج اإحدى الدرا�سات الدولية قَدّ

اإذا  وحتى   .)World Bank 2003( ال��دول  معظم  يف  ما  اإعاقة  من  ُيعاين  اأ�سخا�س  ع�سرة  كل  بني  واحد  �سخ�س 

كانت التقديرات الدولية مرتفعة ومبالًغا فيها بع�س ال�سيء، اإاَلّ اإَنّ الفرق الكبري بني الو�سع يف ُعمان والو�سع على 

مه احلكومة لالأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة غري كاٍف. ويدعم  ُتقِدّ اإَنّ الدعم الذي  امل�ستوى الدويل ُي�سري اإىل 

هذه املالحظة بع�س موظفي وزارة الرتبية والتعليم )مت اإجراء مقابالت معهم يف اإطار هذه الدرا�سة( الذين قاموا 

بتنفيذ درا�سات م�سحية غري ر�سمية يف جميع حمافظات ال�سلطنة لتحديد االأطفال املعاقني. والحظ هوؤالء املوظفون 

ا للرتبية اخلا�سة، وب�سفة خا�سة يف املناطق الريفية. وُتخطط وزارة التنمية االجتماعية  اإَنّ هنالك حاجة كبرية جًدّ

الإن�ساء هيئة وطنية للخدمات اخلا�سة باالأ�سخا�س املعاقني �ستقوم باإعداد قاعدة بيانات ت�سمل جميع االأفراد ذوي 

االحتياجات اخلا�سة. 

اإَنّ النظام احلايل لدعم الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�شة يتطلب توفري التوجيه واالإر�شاد ملعلمي الرتبية 

اخلا�شة، والتن�شيق بينهم، وتوفري الربامج التدريبية لهم. 

�سر التي يوجد 
ُ
م كٌلّ من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة ال�سحة خدمات حمدودة لالأ ُتقِدّ

بها اأطفاٌل ذوو احتياجات خا�سة. وال ت�سمل م�سوؤوليات وزارة الرتبية والتعليم االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة 

االأطفال ذوي  ب�ساأن  الوزارات  للمعلومات واخلربات بني  تبادٌل حمدود  االأكرث حدة و�سعوبة. وهنالك  من احلاالت 

االحتياجات اخلا�سة. اإَنّ هنالك اأماًل يف اأْن يتح�سن هذا الو�سع باإن�ساء الهيئة الوطنية خلدمات االأ�سخا�س املعاقني 

حتت اإ�سراف وزارة التنمية االجتماعية، وت�سم يف ع�سويتها اأع�ساء من الوزارات ذات ال�سلة بهذا االأمر. ومُيكن 

وتن�سيق  تعاون  خالل  ومن  اخلا�سة«،  »االحتياجات  مل�سطلح  عليه  متفق  تعريف  خالل  من  احلايل  النظام  تعزيز 

اأف�سل بني الوزارات حول اإجراءات حتديد االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة وتقدمي الدعم لهم، وتقومي م�سوؤولية 

تقدمي خدمات حمددة لهم. وهنالك حاجة اإىل توفري برامج تدريبية تغطي التحديات اخلا�سة بتدري�س الطلبة ذوي 

االحتياجات اخلا�سة من خالل موؤ�س�سات اإعداد املعلمني قبل اخلدمة وبرامج تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة. وقامت 

وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع جامعة ال�سلطان قابو�س يف عام 2006 باإن�ساء برنامج لنيل الدبلوم يف الرتبية 

اخلا�سة )ملعاجلة �سعوبات التعُلّم(. ونظمت وزارة الرتبية والتعليم، بدعٍم من منظمة اليوني�سيف، ور�س عمل يف 

اإطار برامج التدريب اأثناء اخلدمة ملعلمي الطلبة الذين يعانون من �سعوبات يف التعُلّم. 

وي�سمل ذلك الطلبة يف اأي برنامج من الربامج الثالثة فقط التي تنفذها وزارة الرتبية والتعليم للطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة، 
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ح اأْن يرفع ت�سمني  وال ي�سمل العدد املحدود من الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة الذين يدر�سون باملدار�س اخلا�سة. ومن غري املرَجّ

االأ�سا�سي.  للتعليم  العمرية  الفئة  يف  الطلبة  عدد  اإجمايل  من   %1 من  اأكرث  املدجمني  للطلبة  املئوية  الن�سبة  االأخ��رى  الربامج  هذه 

تعليم الكبار

نهم من امل�شاهمة يف حتقيق  ُت�شاعد معرفة القراءة والكتابة ومبادئ احل�شاب يف تنمية قدرات االأفراد، وُتِكّ

الرفاهية الأُ�شرهم وجمتمعاتهم ووطنهم. 

 ومن منظور اقت�سادي وطني توجد عالقة وثيقة بني اإملام ال�سكان بالقراءة والكتابة من ناحية وتوافر حياة �سحية 

معهد  تقديرات  واأ�سارت  اأخرى.  ناحية  من  اإنتاجيتهم  معدالت  وارتفاع  بينهم  البطالة  معدالت  وتدين  لهم  اأف�سل 

مُتاِثل  ن�سبة  وهي   ،2007 عام  يف   %84 بلغت  ُعمان  �سلطنة  يف  املتعلمني  ن�سبة  اإَنّ  اإىل  لالإح�ساء  اليون�سكو  منظمة 

املتو�سط الدويل. وتزيد هذه الن�سبة باأربع نقاط مئوية على الن�سبة امل�سجلة للدول النامية، وبثالث ع�سرة نقطة مئوية 

 .)UNESCO 2010( على الدول العربية

ارتفعت معدالت  الدار�شني مبحو االأمية وتعليم الكبار يف �شلطنة ُعمان، وب�شفة خا�شة لالإناث، ب�شورة 

كبرية يف العقود االأخرية. 

ني بالقراءة والكتابة )اأكرب من ُعمر 15 �سنة( زادت  اأظهرت بيانات االإح�ساء العام اأن ن�سبة املواطنني الُعمانيني املُلِمّ

من 34% يف عام 1970 اإىل 78% يف عام 2003م )تاريخ اآخر اإح�ساء عام عند اإعداد هذا التقرير(. وكان الفرق يف 

الن�سبة املئوية للملمني بالقراءة والكتابة بني الرجال والن�ساء 44% يف عام 1970م، وانخف�س الفرق يف عام 2003 اإىل 

ا اإَنّ ن�سبة االأميني بني ال�سكان من غري الُعمانيني بلغت 11%، وكانت  14% )ال�سكل 2.6(. واأظهر االإح�ساء العام اأي�سً

الو�سطى وحمافظة  لالأمية يف حمافظة  اأعلى معدالت  لت  و�ُسِجّ الُعمانيني.  للمواطنني  امل�سجلة  الن�سبة  مُتِثّل ن�سف 

م�سندم وحمافظة ال�سرقية )اجلدول 2.7(. 

الن�شف بني عامي 2003 و2015، وهو هدف  اإىل  االأمية  ت�شتهدف وزارة الرتبية والتعليم خف�س معدل 

يت�شق والهدف الرابع من اأهداف التعليم للجميع.

ومن اأجل حتقيقه نفذت وزارة الرتبية والتعليم �سل�سلة من الربامج الر�سمية وغري الر�سمية لتعليم القراءة والكتابة 

ا يف املناطق الريفية واملناطق التي ي�سعب الو�سول اإليها.  ومبادئ احل�ساب بغر�س حمو اأمية ال�سكان، وخ�سو�سً

وهي  البعيدة،  الريفية  املناطق  ذلــك  يف  مبا  التعليمية،  املحافظات  جميع  يف  االأمــيــة  حمو  برامج  م  ُتــقــِدّ

مفتوحة للُعمانيني وغري الُعمانيني. 

 .
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�س هذه الربامج القراءة والكتابة واملهارات االأ�سا�سية خالل فرتة ثالث �سنوات عرب �سفوف درا�سية يف املدار�س ُتدِرّ

االجتماعية  الدرا�سات  والثقافة )وت�سمل  والريا�سيات  االإ�سالمية  والرتبية  العربية  اللغة  تعليم مواد  املنهج  ي  وُيغِطّ

.  ويهدف الربنامج اإىل تعليم الطلبة 
19

والعلوم والدرا�سات االأ�سرية حول رعاية االأطفال والتغذية( واللغة االإجنليزية 

اإَنّ  حتى م�ستوى ال�سف ال�ساد�س. والدار�سون مُيكنهم االلتحاق بال�سف ال�سابع مبراكزحمو االأمية وتعليم الكبار. 

ا )ال�سكل 2.7(.  االأغلبية العظمى من امل�ساركني يف هذه الربامج هم من الن�ساء الالئي ت�سهد اأعدادهن تزايًدا م�ستمًرّ

بداأ برنامج تعليم القراءة والكتابة كربنامج يغطي �سنتني درا�ستني اإاّل اأّنه امتد ليغطي ثالثة �سنوات. 
 18

مت اإدخال اللغة االإجنليزية موؤخرًا �سمن املقررات الدرا�سية لل�سنة الثانية من برنامج الثالث �سنوات و�سيتم اإدخالها يف العام    
19

الدرا�سي 2011/2010 يف مقررات ال�سنة الدرا�سية الثالثة. 
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يهدف م�شروع املدار�س املتعاونة اإىل التن�شيق بني املدار�س الإدارة برامج حمو االأمية وتطويرها، وجذب 

مزيد من الدار�شني،  

ال�سلطنة.  89 مدر�سة يف جميع حمافظات  االآن  لي�سمل  كم�سروع جتريبي  عام 2003  بداأ يف  الذي  امل�سروع  وتو�سع 

وتتوىل مدر�سة واحدة من كل جمموعة مدار�س متعاونة الدور القيادي يف االإ�سراف على برامج حمو االأمية. وُيطلب 

اإىل املعلمني العمل كمتطوعني للتدري�س و االإ�سراف على خريجي دبلوم التعليم العام وتدريبهم للتدري�س يف �سفوف 

تعليم الكبار. 

ا ملحو االأمية ُيلِبّي احتياجات  ُيعترب م�شروع القرية املتعلمة، الذي بداأ تنفيذه يف عام 2004، م�شروًع جمتمعًيّ

املواطنني يف املناطق البعيدة واملناطق التي ُتعاين من بع�س اأوجه الق�شور يف اخلدمات. 

و�سمل امل�سروع يف بدايته قرية واحدة، وبداأ اأكرث من 250 دار�سا يف فرتة ق�سرية يلتحقون ب�سفوف حمو االأمية لتعلم 

القراءة والكتابة ومبادئ احل�ساب واملهارات احلياتية. وباالإ�سافة اإىل ذلك، ومن اأجل معاجلة مو�سوع االأمية، يهدف 

اإىل رفع الوعي بالق�سايا االجتماعية، مثل البيئة والتغذية ورعاية االأطفال، من خالل الدورات التدريبية  امل�سروع 

واملحا�سرات التي ُتقدمها خمتلف اجلهات وت�سمل: وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية، ووزارة ال�سحة، و�سرطة ُعمان 

ع امل�سروع يف العام الدرا�سي 2009/2008 لي�سمل 17 قرية يف 10 حمافظات تعليمية.  ال�سلطانية. وتو�َسّ

ر وزارة الرتبية والتعليم مراكز تعليم الكبار لل�شفوف من ال�شابع اإىل الثاين ع�شر  للذين اأكملوا ثالثة  ُتوِفّ

اأو الذين انقطعوا عن الدرا�شة النظامية ويلمون بالقراءة والكتابة، كما  اأعوام يف برنامج حمو االأمية، 

ا املواد التعليمية للدرا�شة احلرة للذين يرغبون يف موا�شلة درا�شتهم عرب هذا النظام.  توفر الوزارة اأي�شً

ويجب على الطلبة الذين يرغبون يف الدرا�سة يف منازلهم الدرا�سة احلرة ت�سجيل اأ�سمائهم يف كل عام درا�سي، ويتم 

منحهم الكتب الدرا�سية مقابل ر�سوم رمزية ن�سبًيّا 20 ريااًل مقابل جميع الكتب الدرا�سية. ويدر�س هوؤالء الطلبة نف�س 

 املناهج الدرا�سية مبرحلتي التعليم االأ�سا�سي وما بعد االأ�سا�سي )ال�سفوف من ال�سابع اإىل الثاين ع�سر(. ويو�سح 

)اجلدول 2.8( اإَنّ معظم طلبة تعليم الكبار )86%( يدر�سون عن طريق الدرا�سة احلرة. وي�سدق هذا االأمر ب�سفة 

خا�سة على الطلبة الذكور حيث اإَنّ 96% من طلبة تعليم الكبار م�سجلون يف الدرا�سات احلرة من منازلهم. ومُيِثّل 

جمموع عدد االإناث امللتحقات بتعليم الكبار ثالثة اأرباع اإجمايل امللتحقني بهذا الربنامج. وترتكز الن�ساء يف الدرا�سة 

يدر�سن  الكبار  تعليم  مراكز  امل�سجالت يف  الن�ساء  فثلث  الرجال،  اأكرث من  الدنيا  بال�سفوف  الكبار  تعليم  مبراكز 

بال�سف ال�سابع، بينما اأكرث من ربع الذكور امل�سجلني يدر�سون بال�سف الثاين ع�سر. 

واجهت برامج حمو االأمية العديد من الق�شايا. 

وتتمثل اأوىل هذه الق�سايا يف اإَنّ االأغلبية العظمى من الدار�سني يف هذه الربامج كانت من االإناث )اجلدول 2.8(. 

القراءة  لتطوير مهاراتهم يف  بعدم حاجتهم  اعتقادهم  ت�سمل  االأمية الأ�سباب عدة  الذكور بربامج حمو  يلتحق  وال 

والكتابة وان�سغالهم بطلب الرزق. واأظهر العديد من حاالت الدرا�سة الدولية اإَنّ معظم العاملني يف تدري�س برامج 

الذي  االأمر  االأحيان،  اأغلب  يف  الن�ساء  ت�ستهدف  الربنامج  لهذا  الدرا�سية  املقررات  واإَنّ  الن�ساء،  من  الكبار  تعليم 

يجعل من ال�سعوبة مبكان للدار�سني من الذكور االلتحاق بها )Rogers 2005(. ثانًيا: تنتقل ن�سبٌة حمدودة تعادل 

غري عمانيني   عمانيون  عمانيون وغري عمانيني 

9 52 36 الو�سطى 

18 32 27 م�سندم 

11 29 25 ال�سرقية

17 24 23 الباطنة 

12 25 22 الداخلية 

17 20 19 الظاهرة 

11 18 15 ظفار 

8 14 11 م�سقط 

11 22 19 جملة

املجموع ال�شف 12 ال�شف 11 ال�شف 10 ال�شف 9 ال�شف 8 ال�شف 7

69 6 18 3 39 13 0 10 6 11 5 12 3 ذكور  دار�سون ب�سفوف تعليم 

الكبار 
20 2 9 33 4 16 7 23 0 28 5 33 5 67 8 اإناث 

15 6 1 7 90 5 9 21 7 7 26 1 4 58 6 66 4 51 7 ذكور  دار�سون درا�سات حرة 

44من منازلهم  7 6 29 7 2 37 0 46 4 16 4 23 1 27 5 اإناث 

22 8 1 8 12 5 4 8 27 5 3 34 3 8 11 4 1 13 4 5 15 9 3 املجموع 

اجلدول 2.7

الن�شبة املئوية لل�شكان االأميني )اأكرب من ُعمر 15 �شنة( ح�شب املحافظة واجلن�شية - عام 2003 

ال�شكل 2.6 

معدالت الدار�شني الكبار مبحو االأمية من املواطنني الُعمانيني )اأكرب من 15 �شنة(  يف االأعوام 1970 و2000 و2003م

ال�شكل 2.7 

عدد الدار�شني امللتحقني بربامج حمو االأمية يف االأعوام الدرا�شية من 2002/2001 اإىل 2006/2005  

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم 2008اأ.  

امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني 2004.   

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم 2008اأ. 

اجلدول 2.8

عدد الدار�شني مبراكز حمو االأمية وتعليم الكبار والدرا�شة احلرة للعام الدرا�شي 2009/2008 

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم )دائرة التعليم امل�ستمر(.
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)5%( فقط من الطلبة اإىل ال�سف ال�سابع بعد اإكمالهم الثالث �سنوات االأوىل من برنامج حمو االأمية. وال ي�ستمر الطلبة يف حاالت عديدة يف 

الدرا�سة يف برنامج حمو االأمية وتعليم الكبار اإذا مل تتوافر مراكز لتعليم الكبار بالقرى التي يعي�سون فيها. ثالًثا: كانت وال تزال برامج حمو 

االأمية وتعليم الكبار ت�ستخدم مناهج متنوعة. وهنالك �سرورة لتقومي مناهج حمو االأمية وتعليم الكبار واحتياجات الدار�سني بهذه الربامج، 

ن خريجي هذه الربامج  بحيث يتم اإدخال تعديالت على هذه املناهج جلعلها اأكرث مواءمة الحتياجات هوؤالء الدار�سني واأكرث فعالية ولُتمِكّ

من اإتقان املهارات التي يحتاجون اإليها لاللتحاق بال�سف ال�سابع يف مراكز تعليم الكبار. رابًعا: نظرا لتدين االأجور التي ُتدفع ملعلمي حمو 

االأمية )1.5 ريال للح�سة الواحدة و70 ريااًل يف ال�سهر( فاإَنّ جذب وا�ستقطاب املعلمني املوؤهلني ذوي اخلربة للعمل بهذه الربامج ظل مُيِثّل 

م�سكلة. ومتت اال�ستعانة بخريجي ال�سف الثاين ع�سر يف بع�س احلاالت للقيام بالتدري�س يف هذه املراكز. اإَنّ اخلطط احلالية لتح�سني جودة 

التدري�س من خالل تعيني خريجي اجلامعات وا�ستخدام معلمني من املدار�س النظامية قد ال حتل هذه امل�سكلة ما مل تتم معاجلة امل�ساألة 

املالية اخلا�سة باالأجور املخ�س�سة للتدري�س يف هذه الربامج. وختاًما: تفتقد بع�س املناطق البعيدة املباين التي مُيكن اأْن ُت�ستخدم كمراكز 

ملحو االأمية وتعليم الكبار. 

مضاميـن للسـيـاسـات التـربـويـة       2.3
م هذا الف�سل حتلياًل ملو�سوع االلتحاق بالتعليم و�سَلّط ال�سوء على االإجنازات اجلوهرية التي حققتها �سلطنة ُعمان  قَدّ

يف �سعيها نحو حتقيق اأهداف التعليم للجميع. كما اأ�سار اإىل عدٍد من املجاالت التي يجب الرتكيز عليها لتحقيق اأهداف 

التعليم للجميع بالكامل. وت�سمل هذه املجاالت تعليم مرحلة الطفولة املبكرة، وتعليم ذوي االحتياجات اخلا�سة، وتعليم 

الكبار. اإَنّ التو�سيات املذكور اأدناه مبنية على نتائج هذا التحليل وعلى اخلربات الدولية ذات ال�سلة بهذا املو�سوع. 

زيادة فر�س احل�شول على تعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة  

باأهمية تعليم مرحلة الطفولة املبكرة. وت�سعى احلكومة نحو  اإدراك حكومة �سلطنة ُعمان ووعيها  با�ستمرار  يزداد 

ا نحو تطوير جودة هذه الربامج. وبينما  التو�سع يف التحاق االأطفال بربامج التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، واأي�سً

ت�ستمر احلكومة يف ت�سجيع القطاع اخلا�س على امل�ساهمة يف التو�سع يف توفري فر�س تعليم يت�سف باجلودة للطفولة 

ا زيادة جهودها يف هذا القطاع التعليمي احليوي لتوفري قدر اأكرب من فر�س االلتحاق  املبكرة، على احلكومة اأي�سً

بتعليم مرحلة الطفولة املبكرة، وحتقيق الفوائد املرجوة منه. وفيما يلي بع�س التو�سيات يف هذا ال�سدد: 

املبكرة  ا�شرتاتيجية �شاملة قابلة للتطبيق لتعليم مرحلة الطفولة  اإعداد  ُيكن حلكومة �شلطنة ُعمان 

ترتبط بروؤية متكاملة للتعليم، 

فهنالك العديد من الوزارات يف الوقت احلا�سر ذات عالقة بتعليم مرحلة الطفولة املبكرة، لذا فاإَنّ وجود ا�سرتاتيجية 

تعليمية وطنية موحدة مُيكن اأْن يقود ويوجه عملية تطوير تعليم مرحلة الطفولة املبكرة. ومُيكن لهذه اال�سرتاتيجية 

الوطنية اأْن ت�سمل املجاالت التالية: )1( ت�سخي�س الو�سع الراهن. )2( روؤية بعيدة املدى. )3( خطط ا�سرتاتيجية 

هذه  بتطبيق  خا�سة  ترتيبات   )4( توفريها.  املطلوب  املالية  للموارد  تقديرات  وتت�سمن  املدى،  ومتو�سطة  ق�سرية 

اال�سرتاتيجية. 

من اأجل زيادة توفري التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة وحتقيق العدالة يف فر�س توفريه للجميع هنالك 

حاجة لزيادة اال�شتثمار احلكومي يف هذا القطاع. 

وحيث اإَنّه من املعلوم اأَنّ هنالك حاجة لزيادة فر�س تعليم مرحلة الطفولة املبكرة من م�ستوياتها املتدنية يف الوقت 

احلا�سر، فاإَنّه يت�سح اأن املعدل املطلوب لهذه الزيادة اأكرب من قدرات القطاع اخلا�س وحده. وباالإ�سافة اإىل ذلك 

فاإَنّه بدون توفري هذا النوع من التعليم من قبل احلكومة اأو قيام احلكومة بدفع ر�سوم احل�سول عليه يف املوؤ�س�سات 

اخلا�سة للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة كما هو احلال يف اأيرلندا )االإطار 2.1( فاإَنّ االأطفال من املناطق الفقرية 

اأو املناطق البعيدة لن يكون مبقدورهم االلتحاق بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، االأمر الذي �سيوؤدي اإىل مزيد 

من التباينات والفروق يف امل�ستقبل.  

االأ�شا�شي،  التعليم  التهيئة مبدار�س  للتو�شع يف �شفوف  اأْن ت�شع خطًطا  لــوزارة الرتبية والتعليم  ُيكن 

وب�شفة خا�شة يف املناطق الريفية، ويف ال�شنة التي ت�شبق االلتحاق بال�شف االأول االأ�شا�شي. 

من اأجل �سمان اال�ستدامة وحتقيق م�ستوى عال من اجلودة ملناهج تعليم مرحلة الطفولة املبكرة يجب اأْن يتم تزويد 

هذه ال�سفوف مبعلمني تتوافر فيهم موؤهالت معلمي مدار�س التعليم االأ�سا�سي نف�سها، وتعيينهم بنف�س �سروط خدمة 

�سفوف  اإن�ساء  التو�سع  ت�سمني  ويجب  احلكومة.  من  ومالًيّا  ا  �سيا�سًيّ التزاًما  ذلك  حتقيق  ويتطلب  املعلمني.  هوؤالء 

التهيئة يف اخلطط ق�سرية ومتو�سطة املدى لال�سرتاتيجية الوطنية لتعليم مرحلة الطفولة املبكرة.

املبكرة، درا�شة جتارب وخربات  التعليم مبرحلة الطفولة  التو�شع يف توفري  اإذا قررت  وُيكن للحكومة، 

الدول االأخرى التي توجد بها برامج م�شتقرة وفاعلة للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. 

 تربهن التجارب من الدول االأخرى اأَنّه من املمكن التو�سع يف توفري تعليم مرحلة الطفولة املبكرة ب�سرعة اإذا توافر 

درا�سيتني  �سنتني  الكويت  دولة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  م  ُتقِدّ املثال  �سبيل  فعلى  ذلك،  جتاه  احلكومي  االلتزام 

جمانيتني يف مرحلة ريا�س االأطفال يف املدار�س احلكومية. وتبلغ ن�سبة ريا�س االأطفال احلكومية يف الكويت حوايل 

م اململكة االأردنية  65% من اإجمايل عدد ريا�س االأطفال يف الكويت )Kuwait Ministry of Education 2007(. وُتقِدّ

الها�سمية مثااًل على التو�سع ال�سريع يف توفري تعليم مرحلة الطفولة املبكرة. والتزمت احلكومة االأردنية التزاًما قوًيّا 
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االإطار  2.1 

م�شروع رعاية وتعليم مرحلة الطفولة املبكرة يف اأيرلندا

بداأ م�سروع رعاية وتعليم مرحلة الطفولة املبكرة يف اأيرلندا يف �سهر يناير 2010. ويوفر هذا امل�سروع �سنة 

درا�سية جمانية لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني ثالثة اأعوام و�سهرين واأربعة اأعوام و�سبعة اأ�سهر، وتبداأ 

اإعاقة ملحوظة،  يعاين من  باأَنّه  اأي طفل  تقييم  يتم  �سبتمرب من كل عام. وعندما  الدرا�سية يف  ال�سنة  هذه 

فاإَنّه ويف ظروف معينة مُيكن اأن يلتحق ب�سنة درا�سية اأخرى جمانية يف مرحلة تعليم الطفولة املبكرة. وتدفع 

احلكومة ر�سوًما حمددة مقابل كل طفل للجهات اخلا�سة التي توفر هذا النوع من الرعاية والتعليم جلميع 

االأطفال، )وي�سمل ذلك التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، وخدمات الرعاية اليومية(. ويف مقابل ذلك يجب 

على هذه اجلهات توفري خدمة التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة جماًنا جلميع االأطفال لعدٍد من ال�ساعات 

م فرتة  ُتقَدّ اخلدمة  كانت هذه  واإذا  املقدمة.  نوع اخلدمة  على  املدفوعة  الر�سوم  مقدار  ويعتمد  واالأ�سابيع. 

تغطي ن�سف اليوم فقط )تعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، اأو ح�سانة منت�سوري اأو جمموعة رعاية لالأطفال 

م جماًنا ثالث �ساعات يف اليوم خم�سة اأيام يف االأ�سبوع لفرتة 38 اأ�سبوًعا. وُتفَر�س  حديثي الوالدة( فاإَنّها ُتقَدّ

ا بالن�سبة اإىل خدمات رعاية االأطفال بدوام  ر�سوم على االأ�سرة املعنية اإذا جتاوزت املدة الفرتة املذكورة. اأَمّ

م جماًنا ملدة �ساعتني و15 دقيقة يف اليوم لفرتة 50 اأ�سبوًعا، على اأْن  كامل اأو دوام جزئي فاإَنّها، عادًة، ُتقَدّ

تقوم االأ�سرة املعنية بدفع ر�سوم مقابل ال�ساعات االإ�سافية. 

ويجب على اجلهات التي توفر خدمات تعليم ورعاية مرحلة الطفولة املبكرة تقدمي برنامج منا�سب للتعليم 

وتبلغ  املبكرة.  الطفولة  مرحلة  ورعاية  لتعليم  املحدد  الوطني  العام  االإطار  يَتّبع  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف 

لفرتة  تقريًبا(  ا  اأمريكًيّ دوالًرا   60( االأ�سبوع  يف  يورو   48.50 الواحد  للطفل  الطفولة  رعاية  خدمات  ر�سوم 

ا  ا ر�سوم تقدمي هذه اخلدمات على اأ�سا�س دوري 64.50 يورو يف االأ�سبوع )80 دوالًرا اأمريكًيّ 50 اأ�سبوًعا، اأَمّ

تقريًبا( لفرتة 38 اأ�سبوًعا. وتبلغ ر�سوم تعليم ورعاية الطفل الواحد يف موؤ�س�سات التعليم يف مرحلة الطفولة 

ا تقريًبا(  املبكرة التي تتوافر بها هيئات تدري�س ذات موؤهالت عالية 75 يورو يف االأ�سبوع )92 دوالًرا اأمريكًيّ

لفرتة 38 اأ�سبوًعا. 

وحينما بداأ امل�سروع يف �سهر يناير 2010 بلغ عدد اخلدمات التي قدمها 3800 خدمة لالأطفال يف مرحلة ما قبل 

ع  التعليم املدر�سي )ومُيِثّل ذلك ن�سبة 85% من اإجمايل اخلدمات املقدمة لالأطفال يف هذه املرحلة(. وكان ُيتوَقّ

منذ �سهر �سبتمرب 2010 اأْن يرتفع هذا  الرقم لي�سل اإىل اأكرث من 4300 خدمة )اأو 96% من اإجمايل اخلدمات 

امل�ستهدفة )اأو 53000 طفل( من  املقدمة لالأطفال يف هذه املرحلة(. وي�ستفيد 83% من جمموعة االأطفال 

اخلدمة املجانية اخلا�سة بال�سنة الدرا�سية. وي�ستفيد حوايل 4000 طفل اآخرين من ال�سنة الدرا�سية املجانية 

باأ�سكال اأخرى ت�ستهدف االأطفال الفقراء، االأمر الذي يجعل الن�سبة املئوية الإجمايل امل�ستفيدين من م�سروع 

ال�سنة الدرا�سية املجانية ما قبل التعليم املدر�سي ت�سل اإىل 89%. ويتوقع ان يكون هذا العدد قد ارتفع يف �سهر 

�سبتمرب 2010. وكان القطاع اخلا�س قد اأبدى جتاوبه وامل�سروع. ومما يوؤكد تزايد اهمية هذا امل�سروع هو اأَنّه 

ا للطفولة املبكرة جلميع االأطفال،  يف حالة ت�ساعد وتقدم من الناحية االجتماعية حيث اإَنّه يقدم تعليًما جمانًيّ

مبن يف ذلك االأطفال االأكرث فقًرا ذوي الفر�س االأقل يف االلتحاق مبرحلة التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. 

تعيني هيئات  والرعاية يف حالة  التعليم  النوع من  توفر هذا  التي  للجهات  يتم دفعها  التي  العالية  املبالغ  اإَنّ 

تدري�س ذات موؤهالت عالية ُتعترَب حافًزا لهذه اجلهات لتعمل على رفع م�ستوى جودة اأع�ساء هيئات التدري�س، 

االأمر الذي يقود اإىل اإدخال تطورات نوعية يف تعليم مرحلة الطفولة املبكرة يف امل�ستقبل. 
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االإطار  2.2 

التو�شع يف التعليم مبرحلة الطفولة املبكرة: حالة االأردن 

 4 عمر  يف  لالأطفال  االأول  م�ستويني:  من  )يتكون  االأط��ف��ال  بريا�س  االلتحاق  ك��ان 

اأنحاء  جميع  يف  متوازن  وغري  متدنًيا  �سنوات(   5 عمر  يف  لالأطفال  والثاين  �سنوات 

االأردن. ويتم توفري هذا النوع من التعليم يف الغالب االأعم بوا�سطة القطاع اخلا�س، 

باملناهج  يتعلق  فيما  حمدودة  متطلبات  وهنالك  اإلزامًيّا.  لي�س  به  االلتحاق  اأَنّ  كما 

لتحقيق  املبكرة  الطفولة  مرحلة  تعليم  اأهمية  االأردنية  احلكومة  واأدركت  الدرا�سية. 

التنمية التعليمية واالجتماعية، وب�سفة خا�سة للمواطنني ذوي االأو�ساع االجتماعية 

ا من اأجل اإعداد االأطفال وحت�سريهم لاللتحاق باملدر�سة، وهو االأمر  ال�سعيفة، واأي�سً

الذي يت�سبب يف رفع فعالية وكفاءة النظام التعليمي. وقامت احلكومة يف عام 2003 

بت�سميم برنامج لتطوير قطاع التعليم وجتديده بدًءا من مرحلة الطفولة املبكرة يف 

اإطار مفهوم التعُلّم مدى احلياة لزيادة قدرة الدولة على املناف�سة يف جمال االقت�ساد 

ز الربنامج على التو�سع يف حتقيق اجلودة يف التعليم بريا�س  القائم على املعرفة. ورَكّ

بالتعليم االبتدائي. وتت�سمن  اإعداد االأطفال وحت�سريهم لاللتحاق  لتعزيز  االأطفال 

واأداة  الرتخي�س،  ومعايري  االأط��ف��ال،  لريا�س  منهج  اإع��داد   )1( العمل:  جم��االت 

لتقومي اإعداد وحت�سري الطلبة للتعُلّم. )2( اإعداد معايري تدريبية ومهنية لالإداريني 

واملعلمني العاملني بريا�س االأطفال. )3( التو�سع يف فر�س التحاق االأطفال الفقراء 

اأولياء  تثقيف   )4( احلكومية.  االأطفال  ريا�س  اإن�ساء  خالل  من  وذل��ك  بالتعليم، 

التي يكت�سبها الطلبة يف  اأهمية جودة اخلربات  االأمور لرفع م�ستوى وعيهم وفهمهم 

 مرحلة الطفولة املبكرة، وزيادة وعيهم بدورهم باعتبار اأَنّهم اأول الرتبويني بالن�سبة 

اإىل اأطفالهم. 

اأطفال يف  ريا�س  باإن�ساء  بدًءا  مراحل،  على  التنفيذ  التطوير طريقة  م�سروع  واتبع   

بريا�س  الثاين  )امل�ستوى  �سنوات   5 �سن  يف  االأطفال  ال�ستيعاب  احلكومية  املدار�س 

الفقرية  املناطق  باملدار�س احلكومية يف  االأول(  ال�سف  قبل  واحدة  �سنة  االأطفال - 

والبعيدة الإعداد الطلبة وحت�سريهم لتحقيق النجاح يف املدر�سة. و�سمل ذلك اإن�ساء 

معايري  على  مبني  تفاعلي  منهج  بتوفري  املبكرة  الطفولة  مرحلة  لتعليم  بيئة جديدة 

وطنية خمتارة وحمددة بعناية، باالإ�سافة اإىل بنية اأ�سا�سية منا�سبة، وتوفري املعلمني 

ريا�س  من  االأول  امل�ستوى  لي�سمل  ا  تدريجًيّ الربنامج  يف  التو�سع  و�سيتم  وتدريبهم. 

االأطفال )�سن 4 �سنوات( يف مرحلة الحقة. و�سملت نتائج برنامج التطوير: 

 %52 اإىل   2003/2002 ع��ام  يف   %41 من  االإج��م��ايل  االلتحاق  معدل  ارت��ف��اع   )1( 

يف العام الدرا�سي 2009/2008. 

ارتفاع عدد معلمي ريا�س االأطفال الذين يحملون درجة البكالوريو�س و�سهادات   )2(

االعتماد كمعلمي ريا�س اأطفال بن�سبة %37.  

ارتفاع عدد ريا�س االأطفال املجهزة جتهيًزا كاماًل بن�سبة %46.   )3(

مت تعزيز جودة التعُلّم بالتعليم االأ�سا�سي بارتفاع م�ستوى اإعداد وحت�سري عدد   )4(

اأكرب من االأطفال للدرا�سة باملدر�سة. 

World Bank 2009 and Kaga 2007 :امل�سدر

بتطوير التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، وبداأت يف تنفيذ برنامج لتطوير التعليم بحيث يت�سمن التو�سع يف توفري 

تعليم مرحلة الطفولة املبكرة وتعزيز جودته، وكانت نتائج هذا امل�سروع م�سجعة )االإطار 2.2(. كما اأن م�سروع تعليم 

ورعاية مرحلة الطفولة املبكرة يف اأيرلندا يعترب منوذًجا اآخر لاللتزام احلكومي وم�ساركة القطاع اخلا�س يف تعزيز 

التو�سع يف توفري تعليم مرحلة الطفولة املبكرة. 
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تعزيز توفري تعليم ذوي االحتياجات اخلا�شة  

تبذل وزارة الرتبية والتعليم جهوًدا كبرية لتوفري فر�س تعليم اأكرث واأف�سل لالأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة، وهم 

الذين يف اأغلب االأحيان ُيعتربون اآخر جمموعة حتقق اأهداف التعليم للجميع. ويت�سم هذا املجال بتحديات تتطلب 

التزاًما مالًيّا حقيقًيّا وقدرة فنية. وفيما يلي تو�سيات قليلة من نتائج الدرا�سة التحليلية:   

اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  لتعليم  وطنية  ا�شرتاتيجية  اإعـــداد  يف  النظر  ُعمان  �شلطنة  حلكومة  ُيكن 

ل�شياغة روؤية بعيدة املدى وخطط ق�شرية ومتو�شطة املدى. 

ا، كما اأَنّ تطويره يتطلب توفري قدر كبري من  ا نا�سًئا ن�سبًيّ ال يزال تعليم ذوي االحتياجات اخلا�سة ُيعترب قطاًعا فرعًيّ

املوارد املالية والفنية. و�سي�ساعد و�سع ا�سرتاتيجية لهذا القطاع الفرعي يف حتديد العمل املطلوب تنفيذه واأولوياته. 

ويجب اأن تعك�س هذه اال�سرتاتيجية تعاوًنا وثيًقا بني جميع اجلهات املعنيةوالتي ت�سمل وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة 

ال�سحة، ووزارة التنمية االجتماعية. 

تطوير اآليات حتديد االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�شة وتقويهم. 

ُيعترب حتديد االأطفال الذين يحتاجون اإىل الرتبية اخلا�سة خطوة اأوىل حيوية ومهمة. وتقوم احلمالت العامة يف 

م والتعريف باأطفالهم الذين يحتاجون اإىل الرتبية اخلا�سة باالأطفال  الوقت احلا�سر بت�سجيع اأولياء االأمور على التقُدّ

ذوي االحتياجات اخلا�سة. اإَنّ تطوير اخلربة يف تقومي االأطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�سة يجب اأن يحظى 

باالأولوية على امل�ستوى الوطني. اإن التحديد ال�سليم لهوؤالء االأطفال �سي�سمن اأَنّ االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة 

�سيتم و�سعهم يف بيئة تعليمية اأكرث مالءمة لهم للو�سول بقدراتهم يف التعُلّم اإىل اأعلى قدر ممكن. ويجب على وزارات 

الرتبية والتعليم، وال�سحة، والتنمية االجتماعية اأْن تتعاون على حتقيق هذه االأولوية. كما مُيكن لهذه الوزارات اإن�ساء 

قاعدة بيانات حديثة ودقيقة لالأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة. 

ُيكن التو�شع يف تدريب املعلمني على دمج االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�شة يف الغرف ال�شفية النظامية.  

مُيِثّل  اأَنّ ذلك  باعتبار  النظامية  ال�سفية  الغرف  االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة يف  يتم ب�سورة متزايدة دمج 

ا اأكرث مالءمة لهوؤالء االأطفال. و�سلطنة ُعمان ال تزال يف مرحلة مبكرة يف هذا املو�سوع،  ا ونهًجا تربوًيّ اجتاًها دولًيّ

وحتتاج اإىل بناء املوارد الب�سرية. ويجب اإعداد برامج تدريبية قبل اخلدمة واأثناء اخلدمة جيدة الت�سميم، وتوفريها 

اأو �سيعملون م�ستقباًل يف مبادرات تتعلق بدمج الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة يف  جلميع املعلمني الذين يعملون 

م�سارات التعليم النظامي. 

اال�شتمرار يف خف�س معدالت االأمية 

حققت جهود �سلطنة ُعمان تقدًما كبرًيا يف جمال حمو اأمية الكبار، اإاَلّ اأَنّ هنالك خطوات مُيكن اتخاذها لتحقيق 

مزيد من اخلف�س يف معدالت االأمية، ل�سمان اأَنّ ال�سلطنة حتقق اال�ستفادة الكاملة من جمتمعها املتعلم.  

الكبار لزيادة قيمتها، وجذب الدار�شني لاللتحاق بها وب�شفة  تطوير جودة برامج حمو االأمية وتعليم 

خا�شة الذكور. 

قد حتتاج وزارة الرتبية والتعليم اإىل النظر يف خيارات لتطوير جودة برامج تعليم القراءة والكتابة للكبار، و�سمان 

املتعلمة،  القرية  وم�سروع  املتعاونة،  املدار�س  م�سروع  تنفيذ  وُيعترَب  املتعلمني.  جلميع  جودة  ذات  خمرجات  حتقيق 

خطوات يف االجتاه ال�سحيح. ولكن تظل هنالك حاجة اإىل مزيد من اال�ستثمار ل�سمان اأَنّ املواطنني االأكرث حاجة 

م يف وقت منا�سب للعمال الذكور ويف بيئة تعليمية  لتعليم الكبار يح�سلون عليه. اإَنّ �سمان اأَنّ درو�س تعليم الكبار ُتقَدّ

اأخرى يف  ي�سعرون فيها بالراحة )مع متعلمني اآخرين ومعلمني ذكور( ُيعترب حتدًيا تقوم مبواجهته ومعاجلته دوٌل 

ا.  ا اأمًرا �سرورًيّ الوقت احلا�سر. كما اأَنّ تطوير املرافق والتجهيزات �سيكون اأي�سً

و�شع �شيا�شة جلذب معلمني منا�شبني لتعليم الكبار واالحتفاظ بهم الأداء هذه املهمة.  

�سيتطلب تطوير جودة برامج تعليم الكبار اال�ستثمار يف هيئات التدري�س. و�سيتطلب جذب املعلمني املوؤهلني للعمل 

بهذه الربامج منحهم رواتب ومكافاآت ت�سمن ا�ستقطابهم للعمل بهذه الربامج واالحتفاظ بهم. 

تطوير دقة البيانات ومتابعتها

اأجل اتخاذ قــرارات �شليمة يحتاج وا�شعو ال�شيا�شات الرتبوية اإىل احل�شول على بيانات موثوق بها  من 

وذات م�شداقية ويف الوقت املنا�شب حول اجلوانب املهمة للنظام التعليمي.  

وتنتج وزارة الرتبية والتعليم يف الوقت احلا�سر كتيبات اإح�سائية تعليمية �سنوية �ساملة. وتوجد فر�سة لتطوير جودة 

ا متابعة بع�س مو�سوعات ال�سيا�سات الرتبوية  البيانات التي يحتاج اإليها وا�سعو ال�سيا�سات الرتبوية. وال ميكن حالًيّ

ذات ال�سلة باحل�سول على التعليم وكفاءته ب�سورة وافية ب�سبب نق�س البيانات التي ياأتي بع�سها من جهات حكومية 

الفنيون بوزارة الرتبية  اأن يعمل املوظفون  اأجل معاجلة هذا الو�سع يجب  اأخرى غري وزارة الرتبية والتعليم. ومن 

وت�سمل  االأخ��رى.  احلكومية  اجلهات  االإح�سائيات يف هذه  هذه  يعدون  الذين  املوظفني  مع  وثيقة  ب�سورة  والتعليم 

البيانات الرئي�سية اجلوانب التالية اإاَلّ اأَنّها لي�ست مق�سورة عليها فقط:  

البيانات املتوافرة حول عدد املقيمني - من غري الُعمانيني - من كل �سنة عمرية غري دقيقة. وبناًء عليه فاإَنّ    n

البيانات ال�سكانية ال�سادرة عن وزارة االقت�ساد الوطني ال مُيكن ا�ستخدامها يف ح�ساب املوؤ�سرات التعليمية 

التي تتطلب ا�ستخدام جمموع ال�سكان يف �سلطنة ُعمان. كما ال مُيكن ا�ستخدامها لتحديد املوؤ�سرات اخلا�سة 

اأكملوا  بغري الُعمانيني. ونتيجًة لذلك ال مُيكن ل�سلطنة ُعمان تقدمي تقرير عن الن�سبة املئوية ل�سكانها الذين 

التعليم االبتدائي )وهو هدف من اأهداف التعليم للجميع(. 

البيانات املتوافرة حول االلتحاق بالتعليم من املدار�س الدولية غري مكتملة، فعلى �سبيل املثال: املعلومات عن    n

الذين يعيدون ال�سف الدرا�سي مل يتم احل�سول عليها من املدار�س الدولية.

مل يتم جمع املعلومات من جميع املدار�س عن عدد الذين يعيدون كل �سف درا�سي ح�سب جن�سياتهم، االأمر    n

الُعمانيني من �سف  الُعمانيني وغري  الطلبة  انتقال  اإنتاج معلومات منف�سلة حول  القدرة على   الذي يحد من 

اإىل اآخر. 

مل يتم حتديد الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة يف املدار�س اخلا�سة اأو الذين يبقون مبنازلهم وال يح�سرون    n

اإىل الدرا�سة باملدر�سة. 

ال مُيكن تقومي التقدم الذي يتحقق يف جمال حمو االأمية الأَنّه مل يتم اإعداد مقايي�س مو�سوعية لقيا�س االإجنازات    n

م  م بيانات االإح�ساء مقايي�س غري كافية ملعدالت معرفة القراءة والكتابة. و�سُتقَدّ التي تتم يف هذا املجال. وُتقِدّ

القراءة  تعليم  تتحقق يف جمال  التي  االإجن��ازات  م�ستويات  ت�ستخدم  التي  العينات  املبنية على  القيا�س  طرق 

والكتابة للكبار مقايي�س اأكرث م�سداقية يف هذا ال�سدد. 

ر  الوجهات التي يتجه اإليها خريجو املدار�س غري معلومة. اإَنّ اإجراء م�سح حول وجهات خريجي املدار�س �سيوِفّ   n

بعد  ما  التعليم  اإكمالهم  بعد  عمل  على  ح�سولهم  اأو  اأعلى  درا�سية  مبراحل  التحاقهم  حول  قيمة  معلومات 

االأ�سا�سي اأو ان�سمامهم للباحثني عن عمل. 
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الـفـصل الثـالـث

ـم الـطـلـبـة جـودة تـعـلُّ

لالإعجاب  مثرية  نتائج  املا�سية  عاًما  االأربعني  خالل  ُعمان  �سلطنة  حققت 

يف تطوير نظامها التعليمي، وب�سفة خا�سة يف توفري فر�س التعليم وتعزيز 

تقدمي اخلدمات التعليمية. ومثلما هو احلال يف دول عديدة من دول العامل، 

اإىل الرتكيز على  اأولوياتها من االلتحاق باملدار�س  ل  فاإَنّ �سلطنة ُعمان حُتِوّ

ل  الَتّحُوّ هذا  اإَنّ  الطلبة.  تعُلّم  مبخرجات  قيا�سها  يتم  حيث  التعليم،  جودة 

ُعمان  ل�سلطنة  الب�سرية  املوارد  تطوير  اإىل  باحلاجة  اأ�سا�سية  ب�سفة  مدفوع 

الذي  الوقت  ويف  العاملي.  العمل  �سوق  بها  يت�سف  التي  التناف�سية  �سياق  يف 

ل وزارة الرتبية والتعليم تركيزها من املدخالت التعليمية اإىل املخرجات  حُتِوّ

االإجابة  ويتطلبان  باملخرجات  يت�سالن  رئي�سيان  �سوؤاالن  هنالك  التعليمية 

الطلبة  تعُلّم  م�ستويات  ُتعترب  و»هل  الطلبة؟«،  تعُلّم  جودة  مدى  »ما  عنهما: 

احلالية منا�سبة؟«. 

الدرا�سات  يف  ُعمان  �سلطنة  اأداء  على  الف�سل  ه��ذا  يف  التحليالت  ��ز  ُت��رِكّ

امل�ساركة  خالل  ومن  الطلبة.  اإجنازات  مب�ستوى  اخلا�سة  والدولية  الوطنية 

يف �سل�سلة من الدرا�سات الوطنية والدولية متتلك وزارة الرتبية والتعليم يف 

م�ستويات  حول  موؤ�سرات  ر  ُتوِفّ اأْن  مُيكن  مو�سوعية  بيانات  احلا�سر  الوقت 

اإجنازات التعُلّم التي يحققها الطلبة. 
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براهيـن من الدراسات التقويـميـة على المستوى الوطني       3.1
الطلبة يف جمال  الذي يحققه  التح�سيل  اأربع درا�سات ملراقبة  ُعمان بني عامي 1993 و2001 يف  �سلطنة  �ساركت 

عام  الرابع يف  لل�سف  تقوميية  درا�سة  اإجراء  مت  واليون�سكو حيث  اليوني�سيف  منظمتي  من  كل  مع  بالتعاون  التعُلّم 

1994م، واأخرى لل�سف ال�ساد�س يف عام 1998م، ودرا�سة ثالثة لل�سف التا�سع يف عام 1999م، ودرا�سة رابعة لل�سف 

النتائج  فاإَنّ  التعليم االأ�سا�سي. وعليه  اأْن يتم تطبيق نظام  العا�سر يف عام 2001م. ومت تنفيذ هذه الدرا�سات قبل 

اأكرث باإجنازات تعُلّم الطلبة الذين در�سوا يف نظام التعليم  التي متخ�ست عن هذه الدرا�سات قد تكون ذات �سلة 

العام ال�سابق. و�سملت هذه الدرا�سات التقوميية اختباًرا لقيا�س م�ستويات تعُلّم الطلبة يف كل من مواد اللغة العربية 

والريا�سيات  العربية  اللغة  مواد  يف  والتا�سع  وال�ساد�س  الرابع  لل�سفوف  احلياتية  واملهارات  والعلوم  والريا�سيات 

والكيمياء والفيزياء واالأحياء لل�سف العا�سر. 

املتوقعة  امل�شتويات  الطلبة يف �شلطنة ُعمان ال حتقق  تعُلّم  اإجنــازات  اأَنّ  اإىل  النتائج ب�شورة عامة  اأ�شارت 

جلميع ال�شفوف ويف جميع املواد الدرا�شية، وب�شفة خا�شة يف مادة الريا�شيات لل�شف ال�شاد�س.  

وت�سمنت التف�سريات اخلا�سة بهذه النتائج املتدنية: )1( �سمول االختبارات مفردات قا�ست مهارات التفكري العليا 

ز على املعرفة. )2( �سمول هذه االختبارات معارف ومفاهيم ال يت�سمنها املحتوى الدرا�سي.  يف نظام تعليمي كان ُيرِكّ

اأدائهم  جتويد  يف  كبرًيا  جمهوًدا  الطلبة  بذل  عدم   )4( متعدد.  من  االختيار  اأ�سئلة  على  الطلبة  د  تعُوّ عدم   )3(

ب�سبب علمهم باأَنّ هذه االختبارات ال توؤثر يف انتقالهم لل�سفوف االأعلى. واعتربت وزارة الرتبية والتعليم نتائج هذه 

الدرا�سات ال ترقى اإىل م�ستوى طموحاتها، وهذا من االأ�سباب التي اأدت اإىل تنفيذ م�سروعات تطوير التعليم. ومل 

د هذه الدرا�سات نقاط �سعف الطلبة يف املواد الدرا�سية التي اخُتربوا فيها.  )وزارة الرتبية والتعليم 2006( حُتِدّ

كان اأداء الطلبة اأقل بكثري عن جمموعة املقارنة الدولية يف الدرا�شة التي نفذتها �شركة كندكوم الدولية.  

يف اإطار تقومي �سامل للحلقة االأوىل بنظام التعليم االأ�سا�سي اجلديد يف �سلطنة ُعمان نفذت �سركة كندكوم الدولية 

درا�سة تقوميية الأداء طلبة ال�سف الرابع يف 51 مدر�سة من خمتلف املحافظات التعليمية االإحدى ع�سرة، ويف 12 

 .)Drader et al, 2004( مدر�سة خا�سة. و�سملت الدرا�سة مواد الريا�سيات واللغة العربية واللغة االإجنليزية والعلوم

الن�سبة  )بناًء على  الطلبة  اأداء  متو�سط درجات  وكان  و40 مفردة.   34 ترتاوح بني  اختبار من مفردات  كل  ن  وتكَوّ

ت�سمني  ومت  االأرب��ع.  امل��واد  من  ثالث  من 50% يف  اأقل  �سحيحة(  بطريقة  عنها  االإجابة  التي متت  لالأ�سئلة  املئوية 

جمموعات فرعية من املفردات االمتحانية للدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( يف اختبارات 

هاتني املادتني )16 مفردة للريا�سيات و6 مفردات للعلوم(. وحقق طلبة �سلطنة ُعمان م�ستوى اأداء اأقل من نظرائهم 

العينة  باختيار  تتعلق  حتفظات  اإىل  ن�سبًة  احلذر  من  ب�سيء  النتائج  تف�سري  ويجب  املادتني.  يف  االأخ��رى  الدول  من 

واالإجراءات االإدارية واأمور اأخرى تتعلق بت�سميم هذه االختبارات. وخل�ست هذه الدرا�سة اإىل اأَنّ طلبة ال�سف الرابع 

  .
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يف ال�سلطنة يتاأخرون مبقدار �سنة درا�سية عن املعايري الدولية 

نفذت وزارة الرتبية والتعليم اختبارات وطنية لتقومي اأداء طلبة ال�شفوف الرابع وال�شابع والعا�شر. 

ومّكنت هذه االختبارات وزارة الرتبية والتعليم من تكوين اخلربة ال�سرورية يف اإعداد املفردات ويف تنفيذ درا�سات 

م�سحية وا�سعة النطاق. وفيما يلي تفا�سيل عن هذه الدرا�سات: 

ال�شف الرابع: غطت االختبارات الوطنية للعام الدرا�سي 2009/2008: )1( اللغة العربية والدرا�سات االجتماعية. 

)2( الريا�سيات والعلوم. )3( اللغة االإجنليزية )القراءة والكتابة والتحدث(. و�ساركت يف هذه االختبارات عينة 

من الطلبة بلغ عددها 6817 طالًبا وطالبة من جميع حمافظات ال�سلطنة، وا�ستملت هذه العينة على )173 طالًبا( 

ا اإذ تراوح عدد اأ�سئلتها بني 12 مفردة يف مادة اللغة العربية  من املدار�س اخلا�سة. وكانت االختبارات ق�سرية ن�سبًيّ

و27 مفردة يف مادة الريا�سيات. وكان م�ستوى اأداء الطلبة يف هذه االختبارات اأقل من املتوقع، حيث كان متو�سط 

الدرجات يف جميع املواد الدرا�سية اأقل من 50% ما عدا اللغة االإجنليزية )القراءة والكتابة(. وتفوقت االإناث على 

هذا التاأكيد مبني على عدد الطلبة الذين كانوا يواجهون �سعوبات يف اأ�سا�سيات القراءة والكتابة من طلبة ال�سف الرابع يف �سلطنة ُعمان 
 20

وطلبة ال�سف الثالث يف كندا، وعلى االختالفات امل�سجلة يف املقارنة بني الطلبة التي ت�سمنتها الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم . 
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اأعلى  حققت  التي  املحافظات  وكانت   .
21

ع�سرة  االإح��دى  املحافظات  يف  درا�سية  مادة  كل  يف  املتو�سط  يف  الذكور 

الدرجات هي م�سندم، و�سمال الباطنة، تلتهما حمافظة م�سقط، والظاهرة، وجنوب الباطنة، وحمافظة الربميي. 

وحقق طلبة املدار�س اخلا�سة درجات اأعلى من طلبة املدار�س احلكومية يف مادتي اللغة العربية و اللغة االإجنليزية 

من املواد الدرا�سية اخلم�س.  

اللغة  مواد  يف  الطلبة  اأداء  تقومي  و�سملت   2007/2006 الدرا�سي  العام  يف  االختبارات  تنفيذ  مت  ال�شابع:  ال�شف 

ن كل اختبار من 50 مفردة )وزارة الرتبية والتعليم 2008ب(.  العربية واللغة االإجنليزية والريا�سيات والعلوم. وتكَوّ

درجة   22 كان  الريا�سيات  مادة  يف  الطلبة  درجات  )متو�سط  بال�سعوبة  ات�سمت  االختبارات  اأَنّ  النتائج  واأظهرت 

من 100 درجة(. ومل يحقق الطلبة ب�سورة عامة م�ستوى االأداء الذي توقعته الوزارة. وحقق طلبة مدار�س التعليم 

االأ�سا�سي درجات اأعلى يف مادة اللغة العربية مقارنًة بطلبة مدار�س التعليم العام. كما اأَنّ الدرجات التي اأحرزنها 

االإناث كمجموعة كانت اأعلى من الدرجات التي اأحرزها الطالب الذكور. 

ال�شف العا�شر: مت تنفيذ االختبارات يف العام الدرا�سي 2008/2007 و�سملت تقومي اأداء الطلبة يف مواد اللغة العربية 

ا بال�سعوبة  واللغة االإجنليزية والريا�سيات والعلوم. )وزارة الرتبية والتعليم 2009ب(. وات�سمت مفردات االختبارات اأي�سً

بالن�سبة اإىل معظم الطلبة، وب�سفة خا�سة يف مادة العلوم. وتفوقت االإناث على الذكور يف جميع املواد الدرا�سية. 

واأخرى يف كل درا�سة  واآخر وبني كل مادة درا�سية  اأخرى بني كل اختبار  اإىل  االأداء من حمافظة  واختلف متو�سط 

اأو  املحافظات،  بني  احلقيقية  االختالفات  اإىل  ذلك  ُيعزى  اأْن  ومُيكن  الثالث.  الوطنية  الدرا�سات  من  تقوميية 

نف�سها. وباالختبارات  امل�سحية  الدرا�سة  اإج��راء  بطريقة  املرتبطة  املفردات  �سدق  وم��دى  العينات،  اختيار  اإىل 

م�شتويات  حول  �شمولية  التقارير  اأكر   )TIMSS 2007( والعلوم  الريا�شيات  يف  الدولية  الدرا�شة  ر  ُتوِفّ

اإجنازات التعُلّم يف �شلطنة ُعمان.  

تتميز الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( باجلودة الفنية يف جماالت اختيار العينة وتنقيح 

البيانات، والوزن الن�سبي للعينة والتحليل مقارنًة بالدرا�سات التقوميية الوطنية التي متت االإ�سارة اإليها �سابًقا، االأمر 

الذي يجعل نتائج هذه الدرا�سة اأكرث ثباًتا. وتكونت االختبارات من نوعي املفردات كليهما، وهما اأ�سئلة االختيار من 

متعدد واالأ�سئلة املقالية )Martin et al. 2008 and Mullis et al. 2008(. و�سارك 49 نظاًما تعليمًيّا يف الدرا�سة 

املتو�سط الدويل عند  الثامن. ويف عام 2008 مت حتديد  الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( لل�سف  الدولية يف 

م يف هذا اجلزء البيانات التي مت ن�سرها يف التقارير الدولية، ومن التحليالت االإ�سافية التي مت  500 نقطة. وُنقِدّ

اخلا�سة   )TIMSS 2007( والعلوم  الريا�سيات  يف  الدولية  الدرا�سة  بيانات  با�ستخدام  املوؤلفني  بوا�سطة  تنفيذها 

ب�سلطنة ُعمان، وذلك لتو�سيح الكيفية التي مُيكن بها مقارنة نتائج �سلطنة ُعمان بنتائج الدول االأخرى من جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية التي �ساركت يف الدرا�سة، ونتائج الدول العربية االأخرى، ونتائج الدول التي اأحرزت 

درجات عالية. 

اعترب الرتبويون الُعمانيون اأَنّ مفردات الدرا�شة الدولية يف الريا�شيات والعلوم )TIMSS 2007( ملادتي 

الريا�شيات والعلوم كانت مالئمة.

الدرا�سة  اختبارات  حمتوى  لدرا�سة  والعلوم  الريا�سيات  من  لكل  منف�سلني  فريقني  والتعليم  الرتبية  وزارة  لت  �سَكّ

الوزارة  اأجرتها  التي  البحوث  الثامن، وذلك كجزء من  والعلوم )TIMSS 2007(، لل�سف  الريا�سيات  الدولية يف 

كمرجع لهذا التقرير. واعترب الفريقان اأَنّ 80% من مفردات اختبار الريا�سيات و65% من مفردات اختبار العلوم 

اأَنّ %18  اأع�ساء الفريقني  كانت عادلة من حيث املحتوى والت�سميم بالن�سبة اإىل الطلبة يف �سلطنة ُعمان. واعترب 

من مفردات اختبار الريا�سيات و25% من مفردات اختبار العلوم قد غطت حمتًوى منا�سًبا من املادة اإاَلّ اأَنّها احتوت 

على اأ�سئلة غري ماألوفة من حيث ال�سكل والت�سميم. كما اأن ن�سبة مئوية حمدودة ن�سبًيّا من املفردات )2% من اختبار 

البـراهيـن من الـدراسـات الـدوليــة        3.2

الريا�سيات و10% من اختبار العلوم( قا�ست مادة تعليمية ال يت�سمنها املنهج الُعماين للمادتني. واأ�سار معلمو الطلبة 

الذين �ساركوا يف الدرا�سة اإىل اأَنّ غالبية الطلبة كانوا على علم ومعرفة بنوعية اأ�سئلة االختيار من متعدد واالأ�سئلة 

لتدري�س  اإعدادهم ب�سورة جيدة  اأَنّهم قد مت  الُعمانيني  املعلمني  واعترب 84% من  الدرا�سة.  امل�ستخدمة يف  املقالية 

جميع مو�سوعات الريا�سيات التي غطاها اختبار الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007(، والتي 
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يبلغ عددها 18 مو�سوًعا

الــدولــيــة يف  الــدرا�ــشــة  اأداء الطلبة يف  اإليها تــدين  ُيــعــزى  اأن  الــعــوامــل التي ُيكن  تــت درا�ــشــة عــدد مــن 

 .)TIMSS 2007( الريا�شيات والعلوم

املئوية  الن�سبة  وكانت  اإجابة.  دون  االأ�سئلة  ترك  اإىل  ُعمان  �سلطنة  الدرا�سة يف  �ساركوا يف  الذين  الطلبة  يجنح  مل 

اإىل  بالن�سبة  ��ا  اأَمّ ال��دويل.  املتو�سط  من  اأقل  الُعمانيني  الطلبة  قبل  من  عنها  االإجابة  تتم  مل  التي  املقالية  لالأ�سئلة 

اأ�سئلة االختيار من متعدد فاإَنّ الن�سبة املئوية لالأ�سئلة التي مل تتم االإجابة عنها كانت تقريًبا الن�سبة املئوية للمتو�سط 

الدويل نف�سها. ومما جتدر االإ�سارة اإليه اأَنّه باملقارنة مبتو�سط الن�سب املئوية الدولية فاإَنّ اأجوبة الطلبة عن اأ�سئلة 

اال�ستبانات يف �سلطنة ُعمان اأظهرت اأَنّ لديهم اجتاهات اأكرث اإيجابية جتاه الريا�سيات والعلوم، واأَنّهم ي�سعون قيمة 

عالية للريا�سيات والعلوم كمواد درا�سية، واأَنّهم اأكرث ثقة باأنف�سهم حول تعُلّم الريا�سيات والعلوم مقارنًة بغريهم من 

طلبة الدول االأخرى.  

الريا�شيات 

والعلوم  الريا�سيات  يف  الدولية  الدرا�سة  يف  الريا�سيات  اختبار  يف  ُعمان  �سلطنة  يف  الطلبة  اأداء  م�ستويات  تقارن 

التي  العربية  التعاون لدول اخلليج  اأداء معظم طلبة دول جمل�س  اأف�سل من م�ستويات  اأّنها  )TIMSS 2007( على 

 )TIMSS 2007( والعلوم  الريا�سيات  يف  الدولية  الدرا�سة  يف  الريا�سيات  اختبار  وغطى  الدرا�سة.  يف  �ساركت 

حتديد  ويتم  واالحتماالت.  والبيانات  والهند�سة،  واجل��رب،  العدد،  وهي  حماور  اأربعة  الثامن  لل�سف   2007 لعام 

 اأربع م�ستويات اأداء منف�سلة ح�سب املئينيات التي يحرزها الطلبة وهي تت�سق مع نقاط خمتلفة يف توزيع الدرجات 

يف كل دولة: 

ا« - وهو م�ستوى اأداء ُيعاِدل م�ستوى االأداء نف�سه الذي حققه 90% من الطلبة يف  »جيد جًدّ  n

الدولة اأو اأف�سل منه )492 طالًبا يف حالة �سلطنة ُعمان(. 

ُيعاِدل م�ستوى االأداء نف�سه الذي حققه 50% من الطلبة يف  اأداء  - وهو م�ستوى  »متو�شط«   n

الدولة اأو اأف�سل منه )378 طالًبا يف حالة �سلطنة ُعمان(.

من   %25 الذي حققه  نف�سه  االأداء  م�ستوى  ُيعاِدل  اأداء  م�ستوى  وهو   - املتو�شط«  »اأقــل من   n

الطلبة يف الدولة اأو اأف�سل منه )309 طالًبا يف حالة �سلطنة ُعمان(.

الطلبة يف  من   %10 الذي حققه  نف�سه  االأداء  م�ستوى  يعادل  اأداء  م�ستوى  وهو   - »�شعيف«   n

الدولة اأو اأف�سل منه )245 طالبا يف �سلطنة ُعمان(.

الطلبة يف �سلطنة  اأَنّ  ال�سكل  وُيبنِيّ  لها لكل دولة.  املقابلة  االأداء  املئينيات وم�ستويات  اأدناه  ال�سكل )3.1(  ويو�سح 

ُعمان، لكل نقطة من النقاط االأربع لتوزيع درجات الريا�سيات )املئينيات( -  مييلون نحو حتقيق درجات اأعلى بقليل 

من نظرائهم يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية االأخرى ما عدا مملكة البحرين، فعلى �سبيل املثال الطلبة 

ارتفاعها  ُتعاِدل يف  درجات  اأح��رزوا  الت�سعيني«  املئيني  »على  ُعمان  �سلطنة  ا« يف  جًدّ »جيد  م�ستوى  يحرزون  الذين 

تقريًبا الدرجات التي اأحرزها طلبة البحرين، واأعلى من الدرجات التي اأحرزها الطلبة الذين مت منحهم م�ستوى 

ا« يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.  »جيد جًدّ

املقارنات التي ت�سمنها التقرير مبنية على متو�سط الن�سبة املئوية للمفردات التي متت االإجابة عنها بطريقة �سحيحة. 
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بالن�سبة اإىل العلوم ، اأعرب 71 % من املعلمني يف �سلطنة ُعمان عن اإعدادهم اجليد لتدري�س جميع مو�سوعات العلوم التي غطاها 
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اختبار الدرا�سة الدولية للريا�سيات والعلوم، ويبلغ عددها 23 مو�سوًعا. 
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الرتتيب متو�شط الدرجات

دول خمتارة حققت متو�سط درجات اأعلى من �سلطنة ُعمان  

1 59 8 ال�سني تايبيه 

2 59 7 جمهورية كوريا 

3 59 3 �سنغافورة 

4 57 2 هونغ كونغ )اإقليم االإدارة اخلا�سة( 

28 44 9 لبنان 

31 42 7 االأردن 

32 42 0 تون�س 

35 39 8 البحرين 

37 39 5 �سوريا

38 39 1 م�سر

39 38 7 اجلزائر

41 37 2 �شلطنة ُعمان 

 دول خمتارة حققت متو�سط درجات اأقل من �سلطنة ُعمان

44 35 4 الكويت 

46 32 9 اململكة العربية ال�سعودية 

48 30 7 قطر 

اجلدول 3.1

متو�شط الدرجات يف اختبار مادة الريا�شيات لل�شف الثامن يف الدرا�شة الدولية يف 

الريا�شيات والعلوم )TIMSS 2007(، وترتيب بع�س الدول املختارة

    Mullis et al. 2008 :امل�سدر

ال�شكل 3.2 

م�شتويات االأداء الدولية يف اختبار الريا�شيات لل�شف الثامن يف الدرا�شة الدولية يف 

 )TIMSS 2007( الريا�شيات والعلوم

    Mullis et al. 2008 :امل�سدر

ال�شكل 3.1 

الدرجات التي اأحرزها الطلبة يف الدرا�شة الدولية يف الريا�شيات والعلوم )TIMSS 2007( يف اختبار 

الريا�شيات لل�شف الثامن يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

    Mullis et al. 2008 :امل�سدر

والعلوم  للريا�شيات  الدولية  الدرا�شة  الريا�شيات يف  اختبار  ُعمان يف  �شلطنة  الدرجات يف   كان متو�شط 

)TIMSS 2007(  اأعلى من متو�شط الدرجات التي اأحرزها معظم طلبة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية االأخرى، واأقل من متو�شط الدرجات يف الدول العربية والدول التي كان متو�شط الدرجات فيها مرتفًعا.   

و�سجل طلبة �سلطنة ُعمان متو�سط درجات بلغ 372 درجة، االأمر الذي و�سع �سلطنة ُعمان يف املرتبة ال�41 من ال�48 

. وكان متو�سط درجات طلبة �سلطنة ُعمان يف اختبار الريا�سيات يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم 
23

دولة

ب�سورة  اأقل  ��ه  اأَنّ اإاَلّ  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  من  اأخرى  دول  ثالث  اأعلى من   )TIMSS 2007(

ملحوظة عن الدول العربية االأخرى )اجلدول 3.1(. وكانت الدول التي حققت اأعلى م�ستويات اأداء يف الريا�سيات 

هي ال�سني تايبيه )598(، وجمهورية كوريا )597(، و�سنغافورة )593(، وهوجن كوجن )572(. 

اأحرز عدد قليل من الطلبة يف �شلطنة ُعمان درجات عالية يف الريا�شيات. 

الريا�سيات  يف  الدولية  الدرا�سة  يف  �ساركوا  الذين  الطلبة  جميع  لت�سنيف  اأداء  م�ستويات  دولية  جلنة  ح��ددت 

والعلوم )TIMSS 2007(، وو�سعهم يف اأربعة م�ستويات اأداء خمتلفة، م�ستخدمًة يف ذلك طريقة اإح�سائية معقدة، 

 وهذه امل�ستويات هي: »املتقدم ويعادل 625 درجة واأعلى من ذلك« و»العايل ويعادل 550-624« و»املتو�سط وُيعاِدل 

477-554« و»املنخف�س وُيعاِدل 400-474« . ويو�سح ال�سكل )3.2( اخلا�س مبتو�سطات الدرجات الدولية اأَنّ %2 

من جميع الطلبة امل�ساركني يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007(، قد مت و�سعهم يف امل�ستوى 

واأَنّ %29  »املتو�سط«،  امل�ستوى  واأَنّ 31% قد مت و�سعهم يف  العايل،  امل�ستوى  واأَنّ 13% قد مت و�سعهم يف  »املتقدم«، 

الن�سبة املتبقية من الطلبة، وهي 25%، فقد مت ت�سنيفهم يف م�ستوى  ا  اأَمّ قد مت و�سعهم يف امل�ستوى »املنخف�س«. 

»اأدنى من املنخف�س«. اإَنّ م�ستويات االأداء هذه مُيكن ا�ستخدامها يف اإجراء مقارنة الأداء الطلبة يف �سلطنة ُعمان 

يف الريا�سيات مبتو�سطات الدرجات الدولية. وتو�سح املقارنة اأَنّه ال يوجد طالب من عينة ال�سلطنة قد مت و�سعه يف 

امل�ستوى »املتقدم«، بينما ُو�سع 2% يف امل�ستوى العايل، و12% يف امل�ستوى املتو�سط، و27% يف امل�ستوى »املنخف�س«. ومت 

و�سع اأكرث من ن�سف الطلبة الذين �ساركوا يف الدرا�سة من �سلطنة ُعمان )59%( يف امل�ستوى »اأدنى من املنخف�س«. 

�ساركت اململكة املغربية يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم 2007 يف اختبارات ال�سف الثامن )االأمر الذي رفع عدد الدول 
 23

امل�ساركة اإىل 49 دولة( ، ولكن مل تلب املوجهات اخلا�سة مبعدالت العينة امل�ساركة، وبالتايل فاإَنّ نتائج طلبتها مل يتم ت�سمينها 

ترتيب الدول امل�ساركة.  
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مفردات م�شتوى االأداء املنخف�س يف الريا�شيات: 

اهتمت فئة مفردات االأداء املنخف�س لل�سف الثامن بتقومي الطلبة يف »معرفة االأعداد الكاملة واالأعداد الع�سرية، 

م االإطار )3.1( مثااًل  والعمليات على االأعداد، والر�سوم البيانية االأ�سا�سية« )Mullis et al. 2008, p. 112(. وُيقِدّ

على مفردة من مفردات االأداء املنخف�س امل�ستخدمة يف االختبار. ومتت االإجابة عن هذا ال�سوؤال ب�سورة �سحيحة 

بوا�سطة 64% من طلبة �سلطنة ُعمان الذين �ساركوا يف الدرا�سة. بينما كان املتو�سط الدويل 79%. يف حني اأجاب 

جميع الطلبة الكوريني تقريًبا )97%( ب�سورة �سحيحة عن هذا ال�سوؤال. 

كان هنالك فرق جوهري يف م�شتوى االإجناز بني الطلبة يف �شنغافورة - وهي اإحدى الدول التي حققت 

درجات عالية - وطلبة �شلطنة ُعمان. 

وبناًء على املناق�سات التي متت مع اأع�ساء فريق العمل املخت�س بالدرا�سة يف ال�سلطنة، مت اختيار �سنغافورة )الدولة 

والعلوم )TIMSS 2007(؛  الريا�سيات  الدولية يف  الدرا�سة  اأداًء يف  االأعلى  الدول  بني  الثالثة  املرتبة  التي حققت 

ا«،  لغر�س اإجراء املقارنة ب�سلطنة ُعمان. واختار فريق العمل طالًبا ذا اأداء عاٍل اأو من الذين حققوا م�ستوى »جيد جًدّ

ولنفرت�س اأَنّ ا�سمه عبد اهلل، وقد اأحرز 492 درجة يف اختبار الريا�سيات. وتتنا�سب هذه الدرجات واملئيني الت�سعيني 

للعينة الُعمانية )ال�سكل 3.3(، ويعني ذلك اأَنّه قد اأحرز درجات م�ساوية اأو اأعلى من الدرجات التي اأحرزها %90 

من الطالب الذين �ساركوا من �سلطنة ُعمان. وبالن�سبة اإىل �سنغافورة فاإَنّنا نفرت�س اأن هناك طالبًا ا�سمه ليي اأحرز 

ا 492 درجة يف اختبار الريا�سيات نف�سه يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007(. واعُترِبت  اأي�سً

هذه الدرجة �سعيفة ح�سب املعايري ال�سنغافورية. اإَنّ الدرجات التي حققها ليي وهي 492 درجة و�سعته يف املئيني 

اخلام�س ع�سر يف �سنغافورة، ويعني ذلك اأَنّ م�ستواه كان م�ساوًيا اأو اأف�سل من 15% من طلبة �سنغافورة الذين �ساركوا 

ا يف �سلطنة ُعمان ُي�سَنّف كطالب �سعيف امل�ستوى يف  يف االختبار. ويف هذه احلالة فاإَنّ طالًبا ذا م�ستوى جيد جًدّ

الريا�سيات يف �سنغافورة. 

االإطار  3.1 

مثال على مفردة من فئة االأداء املنخف�س يف اختبار مادة الريا�شيات لل�شف الثامن يف الدرا�شة 

)TIMSS 2007( الدولية يف الريا�شيات والعلوم

كان هنالك معلم واحد مقابل كل 12 طالًبا يف رحلة مدر�سية، فاإذا كان عدد الطلبة الذين �ساركوا يف 

الرحلة 108 طالب فكم كان عدد املعلمني الذين �ساركوا يف الرحلة؟  

  7   o 	

 8   o 	

 9 	o 	

 10   o 	

 

ال�شكل 3.3 

مقارنة بني درجات اأحرزها طالب ذو م�شتوى اأداء عال يف ُعمان )و�شع يف املئيني الت�شعيني(  ودرجات اأحرزها طالب 

)TIMSS 2007( من �شنغافورة يف اختبار الريا�شيات لل�شف الثامن يف الدرا�شة الدولية يف الريا�شيات والعلوم

امل�سدر: املوؤلفون.     

العلوم 

طلبة  مع  اإيجابية  ب�سورة  والعلوم  الريا�سيات  يف  الدولية  الدرا�سة  يف  ُعمان  �سلطنة  طلبة  اأداء  مقارنة  مُيكن 

والعلوم  الريا�سيات  يف  الدولية  الدرا�سة  يف  �ساركت  التي  االأخ��رى  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س   دول 

)TIMSS 2007(. وغطى اختبار العلوم يف هذه الدرا�سة مواد االأحياء والكيمياء والفيزياء وعلم االأر�س. وكان اأداء 

طلبة �سلطنة ُعمان يف امل�ستويات االأربعة املختارة اأقل من اأداء طلبة مملكة البحرين ومماثل جدًا الأداء طلبة دولة 

الكويت )ال�سكل 3.4(. واأحرز طلبة �سلطنة ُعمان يف م�ستوى »جيد جدًا« )املئيني الت�سعيني( وم�ستوى »متو�سط« 

)املئيني اخلم�سيني( درجات اأعلى من الطلبة املماثلني لهم يف كل من اململكة العربية ال�سعودية ودولة قطر. وح�سل 

الطلبة من �سلطنة ُعمان ودولة الكويت واململكة العربية ال�سعودية يف املئيني اخلام�س والع�سرين واملئيني العا�سر على 

درجات مت�سابهة جدًا، بينما ح�سل الطلبة من دولة قطر على درجات اأقل بكثري.

و�شع االأداء املتو�شط يف العلوم الطلبة الُعمانيني يف منت�شف قائمة الدول العربية من حيث االأداء واأقل 

من الدول ذات االأداء العايل. 

مت و�سع �سلطنة ُعمان يف املرتبة ال�ساد�سة والثالثني من 48 دولة مبتو�سط درجات بلغ 423 درجة، وب�سبع مراتب اأعلى 

من ترتيبها يف الريا�سيات )اجلدول 3.2(. وو�سعت هذه املرتبة ال�سلطنة يف موقع اأعلى بخم�س مراتب واأدنى باأربع 

مراتب من الدول العربية االأخرى. وال تت�سمن القائمة يف اجلدول )3.2( كاًلّ من الكويت ولبنان، الأَنّ فرق متو�سط 

الدرجات بني �سلطنة ُعمان وهاتني الدولتني لي�س ذا داللة اإح�سائية. وكانت اأعلى الدول اأداًء يف العلوم هي �سنغافورة 

)567(، وال�سني تايبيه )561(، واليابان )554(، وجمهورية كوريا )553(. 
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ال�شكل 3.4 

الدرجات التي اأحرزها الطلبة يف اختبار العلوم لل�شف الثامن يف الدرا�شة الدولية يف الريا�شيات والعلوم 

)TIMSS 2007( يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

    Martin et al. 2008 :امل�سدر

اجلدول 3.2

متو�شط الدرجات يف اختبار مادة العلوم لل�شف الثامن يف الدرا�شة الدولية يف 

الريا�شيات والعلوم )TIMSS 2007(، وترتيب بع�س الدول املختارة

   Martin et al. 2008 :امل�سدر

اأ�شارت م�شتويات االأداء الدولية املحددة ملادة العلوم اإىل اأَنّ 8% من طلبة �شلطنة ُعمان قد حققوا م�شتويات اأداء »عال« اأو »متقدم« 

مقارنًة بن�شبة 17% مت حتقيقها على امل�شتوى الدويل. 

والعلوم  الريا�سيات  يف  الدولية  الدرا�سة  يف  �ساركوا  الذين  الطلبة  اإجمايل  من   %3 »متقدًما«  م�ستًوى  حققوا  الذين  الطلبة  ن�سبة   وبلغت 

)TIMSS 2007(، الذين جل�سوا الختبار مادة العلوم. كما مت ت�سنيف 14% اآخرين باعتبار اأَنّهم حققوا م�ستويات اأداء »عاٍل« و32% حققوا 

م�ستوى اأداء »متو�سط«، و29% حققوا م�ستوى اأداء »منخف�س«، و22% مت ت�سنيفهم يف م�ستوى »اأدنى من املنخف�س«. وكانت الن�سب املئوية 

مل�ستويات االأداء لطلبة �سلطنة ُعمان كما يلي: 1% يف امل�ستوى »املتقدم«، و7% يف امل�ستوى » العايل«، و24% يف امل�ستوى »املتو�سط«، و29% يف 

امل�ستوى »املنخف�س«. باالإ�سافة اإىل ذلك مت ت�سنيف 39% باعتبار اأَنّهم حققوا م�ستًوى » اأدنى من املنخف�س« ال�سكل )3.5(. 

ال�شكل 3.5 

م�شتويات االأداء الدولية يف اختبار العلوم لل�شف الثامن يف الدرا�شة الدولية يف 

 )TIMSS 2007( الريا�شيات والعلوم

  Martin et al. 2008 :امل�سدر

االإطار  3.2 

مثال على مفردة من مفردات االأداء املنخف�س يف اختبار مادة العلوم لل�شف الثامن 

)TIMSS 2007( يف الدرا�شة الدولية يف الريا�شيات والعلوم

اخلاليا التي تو�سل الر�سائل ُتعرف با�سم: 

خاليا اجللد.     o 	

o   اخلاليا الع�سبية. 	

o	 خاليا الدم. 	

o   خاليا الكلية. 	

مفردات م�شتوى االأداء املنخف�س يف العلوم: 

والعلوم  االأحياء  علم  من  االأ�سا�سية  احلقائق  بع�س  تعرف  املنخف�س  االأداء  مب�ستوى  املرتبطة  املهارات  ت�سمنت 

الطبيعية، واالإملام ببع�س املعرفة بج�سم االإن�سان، واإظهار بع�س املعرفة بالظواهر الطبيعية اليومية، وتف�سري الر�سوم 

مثااًل على  االإطار )3.2(  م  وُيقِدّ العملية.  املواقف  الب�سيطة على  الطبيعية  باملفاهيم  املعرفة  وتطبيق  التو�سيحية، 

مفردة من مفردات م�ستوى االأداء املنخف�س. ومتت االإجابة عن هذه املفردة بوا�سطة 64% من طلبة �سلطنة ُعمان، 

و75% من اإجمايل عدد الطلبة الذين جل�سوا الختبار مادة العلوم لل�سف الثامن يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات 

والعلوم )TIMSS 2007(، و95% من طلبة ال�سني تايبيه. 

الرتتيب متو�شط الدرجات

دول خمتارة حققت متو�سط درجات اأعلى من �سلطنة ُعمان:  

1 567 �سنغافورة

2 561 ال�سني تايبيه

3 554 اليابان

4 553 جمهورية كوريا 

20 482 االأردن 

26 467 البحرين

32 452 �سوريا

34 445 تون�س 

36 423 �شلطنة ُعمان 

دول خمتارة حققت متو�سط درجات اأقل من �سلطنة ُعمان: 

41 408 م�سر

42 408 اجلزائر

43 404 ال�سلطه الوطنية الفل�سطينية

44 403 اململكة العربية ال�سعودية

47 319 قطر
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اإَنّ الفرق يف م�شتويات االإجناز يف مادة العلوم بني طلبة �شنغافورة وطلبة �شلطنة ُعمان - بالرغم من اأَنّه فرق جوهري - لي�س 

كبرًيا مقارنة بالفرق يف مادة الريا�شيات. 

اأداوؤه عالًيا، عبد اهلل، وقد ح�سل على 541 درجة يف  اأخرى طالًبا من �سلطنة ُعمان كان   والأغرا�س املقارنة )ال�سكل 3.6( اخرتنا مرة 

 اختبار العلوم )وهي درجة متاثل الدرجات التي ح�سل عليها 90% من طلبة �سلطنة ُعمان يف هذا االختبار اأو اأف�سل منها(. وكان هذا الطالب 

)عبدالل�ه( �سيتم و�سعه يف م�ستوى اأداء اأقل من طالب اآخر يف املئيني اخلم�سني. ويف واقع االأمر فاإَنّ الدرجات التي ح�سل عليها �ست�سعه 

ا يف �سلطنة ُعمان �سيتم و�سعه يف م�ستوى اأقل من املتو�سط يف  يف املئيني ال�ساد�س والثالثني. ويف هذا ال�سدد فاإَنّ طالًبا ذا م�ستوى جيد جًدّ

مادة العلوم يف �سنغافورة. 

العوامل املرتبطة باإجنازات التعُلّم  

ُت�شري البيانات اخلا�شة بالدرا�شة الدولية يف الريا�شيات والعلوم )TIMSS 2007( اإىل اأَنّ هنالك عوامل ذات �شلة باملنزل كانت 
24 

مرتبطة باالأداء االأف�شل يف االختبارات .

وتظهر البيانات عدًدا من االرتباطات بني العوامل املنزلية واالأ�سرية واالأداء يف االختبار يف عمان. اإَنّ الطلبة الذين كانوا يوؤدون واجباتهم 

املنزلية ملدة �ساعة اأو اأكرث يف اليوم اأحرزوا درجات اأعلى يف اختباري الريا�سيات والعلوم. كما اأَنّ الطلبة الذين تتوافر لديهم كتب اأكرث يف 

ا اأف�سل من الذين ال تتوافر  منازلهم كان اأداوؤهم اأف�سل يف االختبارات. وكان اأداء الطلبة الذين توافرت لهم اأجهزة حا�سوب مبنازلهم اأي�سً

ا بعوامل اأخرى  لديهم هذه االأجهزة. ويجب التعامل مع هذه االرتباطات بحذر، اإذ اإَنّ توافر الكتب واأجهزة احلا�سوب باملنزل مُيكن ربطه اأي�سً

مثل الو�سع االقت�سادي لالأ�سرة اأو امل�ستوى التعليمي للوالدين. وبالرغم من ذلك فاإَنّ هذه العنا�سر توفر بع�س املوؤ�سرات حول اأهمية العوامل 

املنزلية واالأ�سرية يف خمرجات التعُلّم. 

وبالرغم من النتائج ال�شعيفة فاإَنّ الطلبة واملعلمني يتمتعون مب�شتويات ثقة بالنف�س عالية ن�شبًيّا حول تعليم العلوم وتعُلّمه. 

والعلوم  الريا�سيات  يف  الدولية  الدرا�سة  يف  �ساركت  التي  ال��دول  درج��ات  متو�سطات  جميع  من  اأعلى  درج��ات  ُعمان  �سلطنة  طلبة   واأح��رز 

نتائج  وُت�سري  والعلوم.  الريا�سيات  تعُلّم  باأنف�سهم يف  ثقتهم  ومن حيث  والعلوم  الريا�سيات  ملادتي  تقديرهم  )TIMSS 2007(، من حيث 

الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( اإىل اأَنّ معلمي ال�سف الثامن كانوا ي�سعرون بالثقة باأَنّهم م�ستوعبون مفاهيم العلوم 

التي ت�سمنها االختبار. وُت�سري بيانات الدرجات اإىل اأَنّ م�ستوى الثقة هذا قد ال يكون مربًرا. 

ال�شكل 3.6 

مقارنة بني درجات اأحرزها طالب ذو اأداء عال يف �شلطنة ُعمان )و�شع يف املئيني الت�شعني( ودرجات اأحرزها طالب من �شنغافورة يف 

)TIMSS 2007( اختبار مادة العلوم لل�شف الثامن يف الدرا�شة الدولية يف الريا�شيات والعلوم

امل�سدر: املوؤلفون.  

لنتائج التي يتم عر�سها هنا ماأخوذة من الدرا�سة التحليلية التي اأجراها املوؤلفون با�ستخدام بيانات الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( يف عمان. 
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االخـتـالف بـيــن الذكـور واإلنــاث     3.3
مت�شاوية  فر�س  توافر  �شمان  اإىل  للجميع،  التعليم  لتحقيق  ا�شرتاتيجياتها  اإطــار  يف  عــدة،  دوٌل  ت�شعى 

للذكور واالإناث يف االلتحاق باملدار�س ويف خمرجات التعُلّم. 

الو�سع  اإَنّ  التعليمي.  النظام  يف  االإن���اث  و�سع  حت�سني  يف  يتمثل  ال���دول  ه��ذه  معظم  ي��واج��ه  ال��ذي  التحدي  اإَنّ 

العربية.   اخلليج  دول  من  ع��دٍد  لو�سع  م�سابه  ��ه  اأَنّ اإاَلّ  العام  العاملي  االجت��اه  من  النقي�س  على  ُعمان  �سلطنة  يف 

قيا�س  فيها  يتم  التي  املــجــاالت  دائــمــة، ويف جميع  ب�شفة  الــذكــور  االإنـــاث على  تتفوق  العام  املتو�شط  ويف 

االإجنازات التي يحققها الطلبة يف �شلطنة ُعمان. 

وحققت �سلطنة ُعمان خالل فرتة االأربعني عاًما املا�سية خطواٍت وا�سعًة يف جمال توفري الفر�س املت�ساوية يف التعليم 

الذكور  بني  التوازن  ُعمان  �سلطنة  التعليمي، حققت  النظام  اأقل متثياًل يف  االإناث  كانت  اأْن  وبعد  والذكور.  لالإناث 

التدري�سية، و�سرن  الهيئة  االأغلبية يف  مُيِثّلن  االآن  املعلمات  واأ�سبحت  بالتعليم،  الطلبة  التحاق  واالإناث يف معدالت 

ي�سغلن العديد من الوظائف العليا يف االإ�سراف واالإدارة يف املديرية العامة لتطوير املناهج، ويف مركز اإنتاج الكتاب 

من  اعتباًرا  خمتلفة  مدار�س  يف  يدر�سون  والذكور  االإناث  اأَنّ  من  وبالرغم   .
25

)Rassekh، 2004( ا  اأي�سً املدر�سي 

ال�سف اخلام�س، اإاَلّ اأَنّ جميع املقررات الدرا�سية يف واقع االأمر تظل هي نف�سها لكال اجلن�سني. ومت حتقيق الكثري 

اإَنّ  امل�ستوى.  نف�س  على  املخرجات  تكن  مل  ولكن  املدخالت،  لتوفري  املت�ساوية  امل�ستويات  حيث  من  املدار�س  داخل 

النتيجة الالفتة للنظر التي يتمخ�س عنها هذا التقرير هي التفوق امل�ستمر لالإناث على الذكور يف اإجنازات التعُلّم. 

ويظل حجم متو�سط الفرق بني اأداء االإناث واأداء الذكور كبرًيا بناًء على جميع املقارنات تقريًبا. 

االمتحانات العامة

حتقق االإناث اأداًء اأف�شل من الذكور يف االمتحانات العامة.  

باالأهمية )�ستتم  تت�سم  التي  الثاين ع�سر  العام لل�سف  للتعليم  الدبلوم  املتقدمني يف جميع امتحانات  نتائج  تو�سح 

 %9 بن�سبة  الذكور  جناح  ن�سبة  من  اأعلى  كانت  �سلطنة  يف  االإن��اث  جناح  ن�سبة  اأَنّ  الرابع(  الف�سل  يف   مناق�ستها 

ا  )اجلدول 3.3(. ويف مفارقة الفتة للنظر حقق الذكور ن�سبة جناح اأعلى من االإناث بني املجموعة ال�سغرية ن�سبًيّ

الطلبة غري الُعمانيني يف املدار�س احلكومية. 

اجلدول 3.3

نتائج امتحانات ال�شف الثاين ع�شر ح�شب اجلن�س واجلن�شية لعام 2009

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم 2009اأ.

بناًء على تقرير حول االجتاهات يف االإح�ساءات الرتبوية،  يف االأعوام 1970 و1980 و1990 و2000، كانت ن�سبة التحاق االإناث بني 
 25

جميع الطلبة 16% و33% و47% و49% على التوايل )وزارة الرتبية والتعليم 2002(.  

غري عمانيني عمانيون

ذكور اإناث  ذكور اإناث 

36 8 38 1 22 4 5 1 21 1 7 4
عدد اجلال�سني لالمتحان

35 9 36 9 18 6 4 8 19 3 8 6
عدد الناجحني

98 97 83 92 ن�سبة النجاح )%( 
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ال�شكل 3.7 

 )TIMSS 2007( نتائج �شلطنة ُعمان يف الدرا�شة الدولية يف الريا�شيات والعلوم

لل�شف الثامن ح�شب اجلن�س وجمال املحتوى 

 )TIMSS 2007( اأداء اجلن�سني يف الدول الثماين واالأربعني امل�ساركة يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم

)وكان ثاين اأكرب فرق بني اجلن�سني يف قطر وبلغ  38 نقطة(، وتفوقت االإناث على الذكور يف مادة العلوم مبا يعادل 61 

نقطة، االأمر الذي جعل �سلطنة ُعمان الدولة ذات ثالث اأكرب فرق بني الذكور واالإناث بعد دولة قطر ومملكة البحرين.

والعلوم  الريا�شيات  يف  الدولية  الدرا�شة  يف  العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�س  دول  نتائج  تو�شح 

)TIMSS 2007( اأَنّ االإناث تفوقن على الذكور، اإاَلّ اأَنّ ذلك مل يكن وا�شًحا بالن�شبة اإىل بقية اأقاليم العامل. 

وحققت االإناث يف جميع الدول امل�ساركة نتائج اأعلى بقليل من الذكور يف كل من الريا�سيات )مبعدل 5 نقاط( والعلوم 

)مبعدل 6 نقاط(. وكان متو�سط الدرجات الذي اأحرزته االإناث يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اأعلى 

بكثري من ذلك الذي اأحرزه الذكور، وتراوح الفرق بني اجلن�سني بني 22 نقطة يف الريا�سيات يف الكويت و70 نقطة 

 )MENA( ا خارج دول اخلليج العربية يف اإقليم ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف العلوم يف قطر )اجلدول 3.4(. اأَمّ

فلم يكن النمط ثابًتا، فقد تفوقت االإناث على الذكور يف كلتا املادتني يف م�سر واالأردن والفل�سطني. ومل تكن الفروق 

بني اجلن�سني ذات داللة واأهمية يف كلتا املادتني يف اإيران، ويف مادة العلوم يف اجلزائر ولبنان. ومل تكن الفروق يف 

واأهمية ما عدا  امل�ساركة ذات داللة  الدول  االأعلى بني  النتائج  التي حققت  الثالث  الدول  النتائج بني اجلن�سني يف 

�سنغافورة، حيث حققت االإناث نتائج اأعلى من الذكور يف مادة الريا�سيات، ويف كوريا تفوق الذكور على االإناث يف 

مادة العلوم. 

اجلدول 3.4

 )TIMSS 2007( الفروق بني اجلن�شني يف الدرا�شة الدولية يف الريا�شيات والعلوم 

يف دول خمتارة - لل�شف الثامن )الفرق يف متو�شط الدرجات، ذكور - اإناث(

 Martin, et al. 2008 and Mullis, et al. 2008 :امل�سادر

 مالحظة: جميع متو�سطات الفروق ذات داللة اإح�سائية ما عدا التي داخل قو�سني )  (. 

االإ�سارة ال�سالبة ل�سالح الذكور واالإ�سارة املوجبة ل�سالح االإناث. 

العلوم  الريا�شيات 

6 5 املتو�شط الدويل 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

61 54 �شلطنة ُعمان 

70 38 قطر

62 32 البحرين 

43 23 اململكة العربية ال�سعودية 

49 22 الكويت 

(MENA( دول ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 

36 36 ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

34 20 االأردن

9- 16- �سوريا

17 13 م�سر

)7-( 13- لبنان

)12( )7( اإيران

)1( 5- اجلزائر

الدول التي حققت معدالت اأداء عالية

)4-( )4-( اليابان

8- )4-( جمهورية كوريا

)8( 15 �سنغافورة

االختبارات الوطنية  

تفوقت االإناث على الذكور يف املتو�شط احل�شابي يف االختبارات الوطنية على م�شتوى ال�شلطنة والتي مت 

تنظيمها على امل�شتوى الوطني. 

تفوقت االإناث على الذكور يف كل مادة درا�سية لل�سف ال�سابع بفارق كبري على الذكور. واأ�سارت نتائج درا�سة مراقبة 

التح�سيل الدرا�سي )MLA( التي مت تنفيذها ملتابعة اإجنازات الطلبة لل�سفوف الرابع وال�ساد�س والتا�سع والعا�سر 

ا  واأي�سً املهارات احلياتية.  والعلوم ومفاهيم  والريا�سيات  العربية  اللغة  الذكور يف مواد  تفوقن على  االإناث  اأَنّ  اإىل 

اأ�سارت الدرا�سة التي نفذتها �سركة كندكوم الدولية لال�ست�سارات الرتبوية يف عام 2004 لتقومي االأداء يف ال�سف 

الرابع اإىل اأَنّ االإناث قد تفوقن على الذكور يف جميع املحافظات التعليمية. 

الدرا�شات الدولية  

حققت االإناث نتائج اأف�شل من الذكور بفارق كبري يف الدرا�شات الدولية يف مادتي الريا�شيات والعلوم. 

ر الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( بيانات كثرية حول الفوارق بني الذكور واالإناث يف  وُتوِفّ

م�ستويات االإجناز بال�سف الثامن. وتفوقت االإناث على الذكور يف �سلطنة ُعمان بفارق كبري يف كل جمال من جماالت 

ا يف كل جمال من جماالت املحتوى االأربعة  املحتوى االأربعة التي مت اختبار الطلبة فيها يف مادة الريا�سيات، واأي�سً

يف مادة العلوم )ال�سكل 3.7(. وتفوقت االإناث على الذكور يف الريا�سيات مبا يعادل 54 نقطة، وهو اأكرب فرق بني 
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اجلرب الهند�سة االحتماالت االأعداد املتو�سط
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تقدير م�شتويات االأداء بوا�شطة املعلمني  

التي  اأعلى من تلك  اأداء  الطالبات م�شتويات  االأ�شا�شي نحو منح  بالتعليم  الثانية  تيل معلمات احللقة 

ينحها املعلمون للطالب الذكور.  

وُتعترب تقديرات االأداء التي مينحها املعلمون واملعلمات م�سدًرا اآخر من م�سادر االأدلة حول اإجنازات التعُلّم التي 

مينحها  التي  االأداء  تقديرات  على  حتتوي  التي  البيانات  واأ�سارت  ُعمان.  �سلطنة  يف  والطالبات  الطالب  قها  ُيحِقّ

املعلمون واملعلمات اإىل اأَنّ االإناث مُينْحن تقديرات اأداء اأعلى من تلك التي مُتنح للطالب الذكور، فعلى �سبيل املثال يف 

تقديرات اأداء الطلبة يف مادتي الريا�سيات والعلوم لل�سف الثامن للعام الدرا�سي 2009/2008 كانت الن�سبة املئوية 

لالإناث الالئي ح�سلن على تقدير اأداء )اأ( اأو )ب( اأعلى بكثري من الن�سبة املئوية للذكور الذين ح�سلوا على هذين 

التقديرين، اإذ اإَنّ االإناث اأحرزن نتائج يف هذين امل�ستويني اأعلى من الذكور بن�سبة 14% يف كلتا املادتني )اجلدول 

جريت لل�سف التا�سع يف جميع املواد اإىل اأَنّ عدد االإناث الالئي ح�سلن على تقدير 
ُ
3.5(. واأ�سارت مقارنة مماثلة اأ

)اأ( اأو )ب( بوا�سطة املعلمات ُيعاِدل اأربعة اأ�سعاف عدد الذكور الذين ح�سلوا على هذين التقديرين بوا�سطة املعلمني. 

تيل معلمات احللقة االأوىل بالتعليم االأ�شا�شي نحو منح الطالبات م�شتويات اأداء عالية. 

احللقة  �سفوف  يف  وا�سحة  تكون  كما  العليا،  ال�سفوف  يف  و�سوًحا  اأكرث  تكون  االأداء  يف  اجلن�سني  بني  الفروق  اإَنّ 

االأوىل قبل اأْن يتم الف�سل بني الذكور واالإناث يف نهاية احللقة. وال تتوافر لوزارة الرتبية والتعليم بيانات الختبارات 

عام  الرابع  يف  لل�سف  موؤخًرا  توافرت  ولكنها  الثالث،  اإىل  االأول  من  ال�سفوف  والطالبات يف  للطالب  مو�سوعية 

االأداء جلميع  م�ستويات  تقديرات  بالفعل  والتعليم  الرتبية  لوزارة  ويتوافر   .
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طلبةال�سفوف من االأول اإىل الرابع للعام الدرا�سي 2009/2008. وُمِنَحْت هذه التقديرات بوا�سطة املعلمات الالئي 

قمن بتدري�س االإناث والذكور يف الغرف ال�سفية نف�سها. واختريت البيانات اخلا�سة بال�سف االأول لتحليلها. وُيعترب 

تاأثري املعلمات واملدار�س يف م�ستويات اأداء الطالب والطالبات بال�سف االأول هو االأ�سعف ن�سبًة اإىل الق�سر الن�سبي 

للمدة التي ق�ساها الطالب والطالبات باملدر�سة. ومت فح�س تقديرات م�ستويات االأداء التي منحت للطالب والطالبات 

بوا�سطة املعلمات يف املواد الدرا�سية االآتية بال�سف االأول: الرتبية االإ�سالمية، والريا�سيات، واللغة العربية، واملهارات 

والريا�سة املدر�سية. ومت  الت�سكيلية،  واللغة االإجنليزية، والفنون  املعلومات،  املو�سيقية، وتقنية  احلياتية، واملهارات 

لكل  )ه�(  اأو  )د(  اأو  )ج(  اأو  )ب(  اأو  )اأ(  وهي  االأداء  م�ستويات  تقديرات  من  تقدير  لكل  املئوية  الن�سبة  ت�سجيل 

الرتبية  يف  )اأ(  امل�ستوى  تقدير  على  ح�سلوا  الذين  للطلبة  املئوية  الن�سب  على  االطالع  ومُيكن  تعليمية.  حمافظة 

واالت�ساق،  بالثبات  النتائج  وات�سمت  )و(.  امللحق  احلياتية يف  واملهارات  العربية،  واللغة  والريا�سيات،  االإ�سالمية، 

حيث ح�سلت الطالبات على تقديرات م�ستوى اأعلى من الطالب الذكور يف كل مادة من املواد الدرا�سية االأربع يف 

كل حمافظة من ثمان حمافظات )با�ستثناء حمافظة واحدة(. وكان الفرق بني االإناث والذكور الذين ح�سلوا على 

امل�ستوى )اأ( اأكرب من 10% يف معظم احلاالت. وكانت نتائج املهارات املو�سيقية، وتقنية املعلومات، واللغة االإجنليزية، 

والفنون الت�سكيلية مت�سابهة. وكانت الريا�سة املدر�سية املادة الوحيدة الذي منحت فيها معلمات ال�سف االأول الذكور 

تقديرات اأعلى من تلك الالئي منحنها لالإناث يف خم�س حمافظات من املحافظات الثمان. 

توؤكد نتائج نظام االختيار لاللتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل مدى تفوق االإناث على الذكور يف امتحانات 

ال�شف الثاين ع�شر.  

ح�سبما ُذِكر يف وقت �سابق يف هذا التقرير فاإَنّ االإناث يتفوقن على الذكور يف جميع امتحانات املواد الدرا�سية لل�سف 

واأعداد  العايل ب�سورة غري متكافئة  التعليم  االإناث مبوؤ�س�سات  قبول عدد كبري من  تفادي  اأجل  الثاين ع�سر. ومن 

د بوزارة التعليم العايل نظام اختيار قائًما على احل�س�س الن�سبية لكٍلّ  الطالب الذكور، ي�ستخدم مركز القبول املُوَحّ

من الذكور واالإناث. وتعلن وزارة التعليم العايل يف كل عام تفا�سيل هذه احل�س�س الن�سبية املتباينة من تخ�س�س 

اإىل اآخر. وهذا النظام، مثله مثل اأي نظام اآخر للح�س�س الن�سبية، ينحاز اإىل فئة )منحاز يف هذه احلالة ل�سالح 

الذكور(، ويت�سم بالتمييز �سد فئة اأخرى )وهي االإناث يف هذه احلالة(. وينحاز هذا النظام ل�سالح الذكور، وذلك 

الثاين  ال�سف  امتحانات  نتيجة  على  بناًء  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  الذكور  لقبول  اأقل  معدالت  حتديد  خالل  من 

من  العايل  التعليم  قبولهم مبوؤ�س�سات  الذين مت  الطلبة  اأع��داد  بيانات حول  املوحد  القبول  مركز  لنا  م  وق��َدّ ع�سر. 

، ففي تخ�س�س الهند�سة –على �سبيل 
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الذكور واالإناث بناًء على نتائج امتحانات ال�سف الثاين ع�سر لعام 2009م

املثال- مت قبول 3624 طالًبا و887 طالبة ليبلغ اإجمايل املقبولني يف هذا التخ�س�س 4491 طالًبا وطالبة. وبناًء على 

نتائج امتحانات ال�سف الثاين ع�سر فاإَنّ عدد الذين تقدموا بطلبات لاللتحاق بكليات الهند�سة 2911 طالًبا و1599 

. وب�سبب ا�ستخدام معدلني خمتلفني للحد االأدنى للقبول بالن�سبة اإىل الذكور واالإناث نتج عدم قبول 732 
28

طالبة

طالبة وهن موؤهالت لدرا�سة الهند�سة. وللنظر اإىل هذا االأمر من منظور اآخر فاإَنّه اإذا كان نظام االختيار لدرا�سة 

ا على الدرجات االأعلى، التي يحرزها الطلبة ب�سرف النظر عن جن�سهم، فاإَنّ 732 طالًبا قد يكونون  الهند�سة مبنًيّ

غري موؤهلني لدرا�سة الهند�سة بناًء على نتائج امتحانات ال�سف الثاين ع�سر. ويعر�س اجلدول )3.6( اأدناه بيانات 

حول تاأثريات نظام احل�س�س الن�سبية يف التخ�س�سات الدرا�سية الرئي�سية.  

اجلدول 3.5

مقارنة بني اجلن�شني يف تقديرات م�شتويات االأداء التي منحها املعلمون واملعلمات يف 

مادتي الريا�شيات والعلوم لل�شف الثامن يف العام الدرا�شي 2009/2008 

اجلدول 3.6

عدد االإناث الالئي ح�شلن على درجات كافية توؤهلهن للدرا�شة يف التخ�ش�شات 

املذكورة اإاّل اأنه مل يتم قبولهن بناًء على نظام االختيار

امل�سدر: املوؤلفون، بناًء على بيانات من وزارة الرتبية والتعليم - املديرية العامة للتقومي الرتبوي. 

 امل�سدر:  املوؤلفون، بناًء على بيانات قدمها مركز القبول املوحد، دي�سمرب 2009.  

ح�سبما ُذكر يف وقت �سابق و�سحت بيانات االختبارات الوطنية لل�سف الرابع اأَنّ الطالبات تفوقن على الطالب يف جميع املقارنات 
  26

جريت الإجنازات الطلبة يف املحافظات االإحدى ع�سرة.
ُ
تقريبًا التي اأ

ا املوؤ�س�سات التابعة لكل من وزارة   وت�سمل موؤ�س�سات التعليم العايل جامعة ال�سلطان قابو�س، و23 موؤ�س�سة تعليم عال خا�سة، واأي�سً
 27

ال�سحة ووزارة التعليم العايل، ووزارة القوى العاملة، ووزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية والبنك املركزي الُعماين.

الفرق الب�سيط بني 4510 و4491 ُيعزى اإىل عدد الطلبة عند معدل احلد االأدنى للقبول يف التحليل املنف�سل.   
28

الفرق بالن�شبة 

املئوية للنقاط 

)اإناث- ذكور(

الذكور االإناث

الن�شبة 

املئوية للذين 

ح�شلوا على 

)اأ( اأو )ب(

العدد

الن�شبة 

املئوية للذين 

ح�شلوا على 

)اأ( اأو )ب(

العدد

14 20 16 9 6 6 34 16 2 6 0 الريا�سيات )تعليم اأ�سا�سي - تعليم عام( 

16 21 91 7 6 38 88 2 4 اأ�سا�سي

11 19 77 9 0 30 74 3 6 عام

14 24 16 9 6 6 38 16 2 6 0 العلوم )تعليم اأ�سا�سي - تعليم عام( 

13 26 91 7 6 39 88 2 4 اأ�سا�سي

15 23 77 9 0 38 74 3 6 عام

العدد التخ�ش�س الرئي�شي

73 2 الهند�سة

57 8 العلوم

45 1 ال�سنة التاأ�سي�سية 

21 0 الدرا�سات االجتماعية/االآداب 

20 8 الرتبية 

18 6 تقنية املعلومات 

14 0 الطب وال�سحة 

13 3 اإدارة االأعمال

60 ال�سريعة واحلقوق 

22 الزراعة والعلوم البحرية



83التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة82 الـفـصل الـثــالــث

العوامل املرتبطة بالفروق بني اجلن�شني  

ُت�شهم عوامل متعددة يف كل من املنزل واملدر�شة يف الفروق امللحوظة يف االإجنازات التي يحققها كل من الذكور واالإناث.  

متنح معلمات ال�سف االأول - معظم الغرف ال�سفية خمتلطة - م�ستويات اأداء اأعلى لالإناث اأكرث من الذكور يف جميع املواد الدرا�سية، ما 

عدا مادة الريا�سة املدر�سية. وهناك اختالف بني اجلن�سني يف تقدير م�ستويات االأداء واالإجنازات التي متنحها املعلمات للطالب والطالبات 

اعتباًرا من ال�سف االأول اإال اأَنّ جزًءا من هذا االختالف قد يكون ناجتًا عن خربات املراحل االأوىل للطفل باملنزل. 

تيل االإناث اإىل ا�شتخدام وقتهن خارج املدر�شة ب�شورة بناءة اأكر مما يفعله الذكور. 

اأ�سئلة ا�ستبانة الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007(، بع�س املعلومات والروؤى  اأجوبة طلبة ال�سف الثامن عن  قدمت 

املفيدة حول ا�ستخدام الذكور واالإناث الأوقاتهم خارج املدر�سة. ومقارنة بالذكور فاإَنّ االإناث بال�سف الثامن ي�ساهدن التلفزيون اأو اأ�سرطة 

واجباتهن  اأداء  اأو يف  الذاتية  للمتعة  الكتب  قراءة  اأطول يف  وقًتا  ويق�سني  اأقل،  اأجهزة احلا�سوب فرتات  على  االألعاب  مُيار�سن  اأو  الفيديو 

املنزلية. وعلى �سبيل املثال: ذكرت 69% من االإناث اأَنّهن يق�سني �ساعة واحدة على االأقل يومًيّا يف اأداء واجباتهن املنزلية الدرا�سية يف كل 

ليلة مقارنَة بن�سبة 48% فقط من الذكور. 

بالرغم من تدين نتائج الطالب الذكور يف الدرا�شة الدولية يف الريا�شيات والعلوم )TIMSS 2007(، اإاَلّ اأَنّهم ال يفتقدون الثقة 

يف قدرتهم على التعُلّم.  

التي  الدرجات  تنعك�س على  التعُلّم، مل  اإجنازات  الذكور يف  قن على  يتفَوّ اأَنّهن  تتمثل يف  والتي  االإناث،  بها  تتمتع  التي  االأ�سا�سية  امليزة  اإَنّ 

حققها الذكور على مقايي�س الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007(، والثقة يف النف�س والقدرات لدى الطلبة التي تقي�سها 

الدرا�سة. ويتمتع الذكور بالثقة نف�سها التي تتمتع بها االإناث يف قدرتهن على تعُلّم الريا�سيات والعلوم. 

مضـاميـن للـسـيـاسـات الـتـربـويـة       3.4
تتدنى خمرجات التُعّلم للطلبة الُعمانيني عن مثيالتها لطلبة الدول املتقدمة.  

م�ستوى  ويقل  الطلبة.  تعُلّم  جودة  وم�ستوى  يتالءم  ال  التعليم  على  احل�سول  يف  التو�سع  يف  حتقق  الذي  النجاح  اإَنّ 

الطلبة  قها  ُيحِقّ التي  ال�سعيفة  النتائج  املناهج، حيث يظهر ذلك من خالل  التي حتددها  املعايري  الطلبة عن  اأداء 

الريا�سيات  يف  الدولية  الدرا�سة  مثل   - الدولية  االختبارات  يف  الُعمانيون  الطلبة  وحقق  الوطنية.  االختبارات  يف 

والعلوم )TIMSS 2007( - م�ستويات اأداء اأقل من م�ستويات االأداء التي حققها الطلبة يف الدول املتقدمة يف مواد 

الدولية يف  الدرا�سة  الريا�سيات يف  اختبار  بيانات  ُت�سري  اإذ  كبري،  االأداء  الفرق يف  اإَنّ حجم  والعلوم.  الريا�سيات 

الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( اإىل اأَنّ طالًبا مت و�سعه يف املئيني الت�سعني يف �سلطنة ُعمان )كان اأداوؤه اأف�سل 

من 90% من الطلبة( �سُيو�سع يف املئيني اخلام�س ع�سر يف �سنغافورة )اأداء منخف�س ن�سبًيّا، حيث اإَنّه �سيكون اأف�سل 

ا يف �سنغافورة(.  فقط من 15% من الطلبة ذوي االأداء االأكرث انخفا�سً

يجب اأْن يكون تطوير جودة تعُلّم الطلبة حمور ال�شيا�شات الرتبوية. 

ا تكون غري كافية  اإَنّ م�ستويات اإجنازات الطلبة، التي مُتاِثل م�ستويات اإجنازات الطلبة يف بع�س الدول املجاورة، رمَبّ

بهدف تطوير اقت�ساد حيوي ال يعتمد فقط على النفط والغاز. ومن خالل البناء على النجاح ال�سابق يف التو�سع يف 

�سل�سلة من  تطوير اجلودة  ا�سرتاتيجية  و�ست�سمل  تطوير اجلودة.  على  للرتكيز  قد حان  الوقت  فاإَنّ  التعليم،  توفري 

االإجراءات املركزة من جميع اأطراف قطاع التعليم، و�ستتطلب وجود قيادة قوية لهذا القطاع. 

يف اإطار �شعيها لتطوير املعايري �شتحتاج وزارة الرتبية والتعليم اإىل بيانات ذات جودة عالية حول اجلوانب 

الرئي�شية لتعُلّم الطلبة. 

املهارات  اإَنّ  بالدقة.  للتقومي يت�سف  اإعداد نظام وطني  ت�سمل  اأدوات تقومي عالية اجلودة،  اإعداد  و�سيتطلب ذلك 

الفنية - مثل: اإعداد االختبارات، واختيار العينات والتحليل، وكتابة التقارير - املطلوبة؛ لت�سميم الربامج واالإ�سراف 

من  ممكن  ق��دٍر  باأق�سى  اال�ستفادة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وعلى  وتطوير،  تعزيز  اإىل  �ستحتاج  وتقوميها  عليها 

 )TIMSS 2007( املعلومات التي جُتمع لتوجيه ال�سيا�سات الرتبوية. وُتعترب الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم

وامل�ساندة.  التطوير  م�سروعات  لدعم  وا�ستخدامها  درا�ستها  تتم  اأْن  مُيكن  كثرية  معلومات  توفري  على  جيًدا  مثااًل 

ا ح�شب املعايري العاملية واالإقليمية.  يعترب الفرق يف االأداء بني اجلن�شني كبري جًدّ

اأظهرت اختبارات الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( اأَنّ �سلطنة ُعمان تت�سف باأعلى فجوة 

اأو فرق يف االأداء بني اجلن�سني من بني جميع الدول التي �ساركت يف الدرا�سة، مبا يف ذلك دول اخلليج العربية. وكان 

الفرق يف االأداء بني اجلن�سني يف مادة الريا�سيات ب�سلطنة ُعمان ُيعاِدل 54 نقطة، وهو اأكرث من �سعف الفرق يف 

الكويت اأو اململكة العربية ال�سعودية. وتو�سح مقايي�س التقومي االأخرى اأَنّ االإناث يتفوقن على الذكور عملًيّا يف جميع 

ال�سفوف واملواد الدرا�سية، ويف جميع املحافظات، ب�سرف النظر عن الطريقة التي ُت�ستخدم يف التقومي، �سواء كان 

ذلك عن طريق املعلم، اأو باالختبارات الوطنية اأو االختبارات الدولية اأو االمتحانات العامة. اإَنّ فهم االأ�سباب التي 

تكمن خلف هذا الفرق يف االأداء بني اجلن�سني ومعاجلتها �سُي�ساِعدان على حت�سني م�ستويات االإجنازات الكلية يف 

�سلطنة ُعمان، ويف هذا ال�سدد يجب اإجراء بحوث جيدة الت�سميم يف �سلطنة ُعمان، ويف جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية لتحديد طبيعة هذا االختالف يف م�ستويات االإجناز بني اجلن�سني واأ�سبابها.

ا ُيقِلّل من  اإَنّ تطبيق نظام احل�ش�س الن�شبية يف قبول الطالب والطالبات يف موؤ�ش�شات التعليم العايل رمَبّ

حتفيز الطالب الذكور وحثهم على جتويد اأدائهم.  

هذا  وي�سمن  والذكور.  االإن��اث  من  لكل  الن�سبية  احل�س�س  نظام  ح�سب  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  القبول  يتم 

النظام قبول الذكور يف اجلامعة باأعداد اأكرث مما عليه احلال لو كان نظام القبول غري ذلك. ويهدف تطبيق نظام 

تاأثرًيا يف  له  اأَنّ  اإاّل  القبول يف اجلامعات،  توازن بني اجلن�سني يف  اإىل �سمان وجود  القبول  الن�سبية يف  احل�س�س 

حتديد م�ستويات متدنية من االأداء لقبول الطالب الذكور. اإَنّ حتديد م�ستويات اأداء متدنية لقبول الطالب الذكور 

ا يزيد من الفجوة والفرق يف االأداء بني اجلن�سني. ويجب اأن يو�سع يف االعتبار التخل�س  لي�س باالأمر امل�ستحب، ورمَبّ

من نظام احل�س�س الن�سبية يف قبول الطلبة يف املدى املتو�سط، و�سمان اأَنّ الذكور واالإناث يخ�سعون لنف�س املعايري. 
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اأَنّ كاًلّ من املعلمني والطلبة لديهم تقديرات غري واقعية عن اأدائهم، االأمر  يبدو 

الذي ُي�شري اإىل اأَنّ التوقعات املو�شوعة يف اإطار النظام التعليمي ال ُت�شاعد على رفع 

وتطوير امل�شتويات واملعايري. 

اأبدى الطالب والطالبات يف اال�ستبيانات اخلا�سة بالدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم 

الريا�سيات. وذكر املعلمون يف اال�ستبيانات  )TIMSS 2007( ثقتهم يف قدراتهم يف مادة 

اختبارات  تغطيها  التي  املو�سوعات  لتدري�س  جيًدا«  اإع���داًدا  ين  ُمعِدّ »كانوا  ا  اأي�سً باأَنّهم 

الريا�سيات والعلوم. وُت�سري االأدلة التي مت احل�سول عليها من الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات 

والعلوم )TIMSS 2007( واالختبارات االأخرى اإىل اأَنّ هذا امل�ستوى من الثقة لي�س يف مكانه. 

ع هذه التقديرات الذاتية غري الواقعية على تبني ثقافة الر�سا عن النف�س، وهي  ا ُت�سِجّ ورمَبّ

ثقافة ال تت�سق وهدف رفع وتطوير م�ستويات االأداء.  

يف  اأبنائهم  ودعــم  لتحفيز  وتوعيتهم  االأمــور  اأولياء  ت�شجيع  ُي�شاعد  اأْن  املرجح  من 

التعُلّم على تطوير اجلودة.  

ا يكون من ال�سروري اإطالق حملة توعية مهنية جاذبة وموؤثرة لتقدمي التوجيه اإىل اأولياء  رمَبّ

االأمور الطلبة حول اخلطوات املطلوب اِتّباعها لرفع م�ستويات التعُلّم، وب�سفة خا�سة للطالب 

االأمور  الأولياء  الة  الفَعّ ال�سوء على الطرق  ت�سليط  ت�سمل هذه اخلطوات  اأن  الذكور، ومُيكن 

التعُلّم يف  وم�سادر  الكتب  وجود  اأهمية  على  والرتكيز  املدر�سة،  اأبنائهم خارج  مع  للتعامل 

املنزل، وزيادة الوقت الذي يق�سيه االأبناء يف القراءة والهوايات املفيدة، وتقليل الوقت الذي 

يق�سونه يف م�ساهدة التلفزيون اأو ممار�سة األعاب احلا�سوب. 

�شيتطلب تطوير اجلودة تطبيق اأدوات تقومي دقيقة وتقدمي تغذية راجعة واقعية 

للمعلمني والطلبة. 

يحتاج كل من املعلمني والطلبة اإىل احل�سول على معلومات واقعية حول م�ستويات االأداء التي 

ر للطلبة واأولياء اأمورهم تغذية راجعة  يتم حتقيقها. اإَنّ اإعداد نظام تقومي دقيق وحمكم ُيوِفّ

واقعية بدًءا بال�سفوف االأوىل �سُي�ساعد يف و�سع معايري اأداء عالية واملحافظة على االلتزام بها. 
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الـفـصل الـرابـع

الـتـقـويــم والـمـنـاهـج 
وطول الـعـام الـدراسـي 

م الف�سل ال�سابق دلياًل على م�ستوى جودة تعُلّم الطلبة با�ستخدام اأدوات  قَدّ

املعلمون  مينحها  التي  االأداء  م�ستويات  اإىل  باالإ�سافة  ودولية،  وطنية  تقومي 

للطلبة. وي�ستمر هذا الف�سل يف الرتكيز على جودة التعُلّم من خالل حتليل 

امتحانات ال�سف الثاين ع�سر، وهي االمتحانات التي مُتِثّل اأهم االمتحانات 

التي يجل�س لها الطلبة الُعمانيون، وحتليل تاأثريها يف طول العام الدرا�سي. 

فيه  بذلت  ال��ذي  املو�سوع  وه��و  امل�ستمر،  التقومي  الف�سل  ه��ذا  وي�ستعر�س 

قبل  املعتمد من  املنهج  وي�سف  االأخ��رية،  ال�سنوات  كبرًيا يف  ال��وزارة جهًدا 

والتقومي  االمتحانات  يف  وتاأثريها  له  الداعمة  الدرا�سية  والكتب  ال��وزارة 

امل�ستمر. ويت�سمن الف�سل مناق�سة املعايري املعتمدة بناًء على املعايري الوطنية 

مل�ستويات اأداء الطلبة، كما يت�سمن مالحظات حول اجلهود احلالية لتقومي 

فاعلية االأداء املدر�سي ب�سكل عام. وُيختتم الف�سل مبالحظات حول كفاءة 

وتطوير  لتح�سني  التقوميية  والدرا�سات  البحوث  الإج��راء  التعليمي  النظام 

عملية و�سع ال�سيا�سات الرتبوية بطريقة �سليمة.



ُيكن اأن تكون لالمتحانات العامة تاأثريات اإيجابية و�شلبية يف عملية التعليم والتعُلّم. 

مُيكن اأن يكون لنظام االمتحانات العامة تاأثري قوي يف ما يتم تدري�سه ويف الكيفية التي يتم التدري�س بها، واالأهم 

من ذلك يف ما يتم تعُلّمه والكيفية التي يتم بها ذلك التعُلّم. مُيكن اأن يكون الأي نظام امتحانات نتائج تربوية �سلبية 

عندما يقوم املعلمون بالتدري�س من اأجل االختبارات، اأو عندما يكون هنالك تركيز اأكرب على احلفظ واال�ستظهار، 

خ�سائ�س   4.1 االإط��ار  م  وُيقِدّ والتعُلّم.  التعليم  بها  يتم  التي  الطريقة  ال�سابق  االمتحان  حمتوى  مُيلي  عندما  اأو 

االمتحانات التي تت�سف باجلودة. 

م�شوؤولية  االمتحانات  واإدارة  االخــتــبــارات  دائـــرة  يف  متمثلة  الــرتبــوي  للتقومي  العامة  املديرية  تتوىل 

االمتحانات العامة يف �شلطنة ُعمان.   

وتتوىل هذه املديرية اإدارة االمتحانات العامة لل�سفني العا�سر والثاين ع�سر التي ُتعترب اأداة التقومي الرئي�سية املعتمدة 

يف النظام التعليمي لتحقيق االأغرا�س التالية: )1( اإثبات واعتماد اأَنّ الطلبة قد اأكملوا بنجاح مرحلة التعليم ما بعد 

االأ�سا�سي. )2( اختيار الطلبة للوظائف اأو القبول يف موؤ�س�سات التعليم العايل. ويتم اإجراء هذه االمتحانات يف نهاية 

الف�سل الدرا�سي االأول ونهاية الف�سل الدرا�سي الثاين. وُطِبّق يف العام الدرا�سي 2005/2004 نظام جديد ي�سمل 

التقومي امل�ستمر واالمتحانات. ويهدف التقومي امل�ستمر اإىل تقليل االعتماد على اختبارات الورقة والقلم، واإىل تقليل 

د بوزارة التعليم العايل ببيانات  د املديرية العامة للتقومي الرتبوي مركز القبول املُوَحّ حفظ وا�ستظهار الطلبة. وُتزِوّ

دقيقة عن نتائج الطلبة ُي�ستعان بها يف اختيار املقبولني وتوزيعهم على موؤ�س�سات التعليم العايل. 
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االمـتـحـانـات الـعـامـة     4.1

االإطار  4.1 

خ�شائ�س االمتحانات العامة التي تت�شف باجلودة  

العامة لكي تكون عالية اجلودة،  اأن تت�سف بها االمتحانات  التي يجب  ال�سروط واملتطلبات  هناك عدد من 

حيث اإن هذه االمتحانات يجب اأن تت�سف بال�سدق لتقي�س ما و�سعت لقيا�سه، واأْن تكون ذات �سلة مبحتويات 

املقررات الدرا�سية، وباملعارف واملهارات التي تت�سمنها. ويجب اأْن تتحلى هذه االمتحانات بالثبات، فهنالك 

نف�س  اختيار  �سيتم  »هل  هو:  ال��وزارة  على  نف�سه  يطرح  الذي  الرئي�سي  ال�سوؤال  واإَنّ  الثبات،  اأوجه  من  عدد 

بوا�سطة  ت�سحيحها  �سيتم  االمتحانات  اأوراق  كانت  اإذا  االأعلى،  ال�سف  اإىل  لالنتقال  الطلبة  من  املجموعة 

ا، حيث اإَنّ مثل هذه االمتحانات  ا اأو �سعبة جًدّ م�سححني اآخرين؟«. يجب اأاَلّ تكون هذه االمتحانات �سهلة جًدّ

يف�سل يف متييز الطلبة، وهو معيار �سروري ومهم يف اأي اختبار اأو امتحان الغر�س منه اختيار جمموعة من 

فعالية حمدودة يف  ذات  اأَنّها  اإاَلّ  االأمور  واأولياء  واملعلمني  للطلبة  تروق  قد  »ال�سهلة«  االمتحانات  اإَنّ  الطلبة. 

د االمتحانات  اختيار الطلبة ملقرر درا�سي معني، الأَنّ العديد منهم يح�سل على الدرجات نف�سها. ويجب اأن حُتِدّ

ن مفردات تقي�س مهارات التفكري  اأهداًفا وم�ستوياٍت وا�سحة، واأْن ت�ستخدم طرق تقومي متنوعة، واأْن تت�سَمّ

م قدرة الطلبة على تطبيق املعارف واملهارات التي تعلموها يف مواقف حياتية واقعية، باالإ�سافة  العليا، وُتقِوّ

اإىل تطبيقها يف املواقف االأكادميية. 

 Kellaghan & Greaney 2004 :امل�سدر
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ُينظر اإىل موظفي املديرية العامة للتقومي واالإجراءات االإدارية املتبعة يف االمتحانات بعني املو�شوعية 

واالإن�شاف. 

اأَنّه يحتوي على طريقة فنية منا�سبة يف اإعداد االمتحانات،  من اجلوانب االإيجابية التي يت�سم بها النظام احلايل 

ويركز على امل�سداقية يف عملية الت�سحيح، واإعداد دقيق الأدلة الت�سحيح، وتطبيق نظام لال�ستئناف. ويتم �سمان 

املتوقعة،  املعرفية  وامل�ستويات  املناهج  حمتوى  يعك�س  للموا�سفات  جدول  با�ستخدام  و�سدقها  االمتحانات  �سحة 

وحتديد االأوزان الن�سبية للجوانب املختلفة يف كل مادة درا�سية. وحدث حت�سني وتطوير يف ال�سنوات االأخرية، فعلى 

)الباركود(،  االمتحانات  اأوراق  ترميز  نظام  با�ستخدام  الت�سحيح وم�سداقيتها  �سرية عملية  زْت  ُعِزّ املثال:  �سبيل 

ا من خالل اإر�سال اأوراق اأجوبة الطلبة اإىل حمافظة تعليمية اأخرى للت�سحيح.   واأي�سً

توجد بع�س اأوجه الق�شور يف امتحانات ال�شف الثاين ع�شر احلالية. 

نظام  م�ستوى  الدقة يف  االمتحانات، وحمدودية  الإعداد  املخ�س�س  الوقت  كفاية  الق�سور هذه: عدم  اأوجه  وت�سمل 

الرتكيز على  وقلة كفاية  باملدار�س،  تدري�سها  يتم  التي  املناهج  االمتحانات يف  اأثر  ، وحمدودية  والتدقيق  الفح�س 

اختبار مهارات القدرات العليا، ووجود عدد كبري من املواد الدرا�سية التي يدر�سها طلبة ال�سف الثاين ع�سر مقارنة 

باملعايري الدولية )امللحق ز(. وتعمل وزارة الرتبية والتعليم يف الوقت احلا�سر على اتخاذ اإجراءات ملعاجلة بع�س 

هذه اجلوانب )امللحق ح(. وبالرغم من اأَنّ هنالك عدًدا حمدوًدا من ال�سلوكيات غري احلميدة قد حدثت مبراكز 

االمتحانات ومت االإبالغ عنها، اإاَلّ اأَنّه يجب على وزارة الرتبية والتعليم اأْن تظل حذرة، واأْن ت�سمن اأْن نظام االمتحانات 

العامة ي�ستمر يف التمتع بنف�س القدر من امل�سداقية )امللحق ط(. 

ُيعترب احل�شول على تقديرات عالية يف اأداء بع�س املواد الدرا�شية اأمًرا �شائًعا وماألوًفا، لكنه لي�س كذلك 

يف املواد االأخرى. 

املا�سية  ال�سنوات  يف  ع�سر  الثاين  ال�سف  المتحانات  املميزة  ال�سمة  وهو  عالية،  درج��ات  على  الطلبة  ح�سول  اإَنّ 

)Ganson، 1998(، ال يبدو اأَنّه كان مو�سوًعا ذا اأهمية يف امتحانات عام 2009م، ما عدا يف بع�س املواد الدرا�سية، 

فقد ح�سل اأقل من )5%( من الطلبة على امل�ستوى )اأ( يف كل من الريا�سيات التطبيقية، والريا�سيات البحتة، واللغة 

االإجنليزية اأ، واللغة االإجنليزية ب، والعلوم والبيئة، واللغة العربية. وعلى النقي�س من ذلك ح�سل )30%( على االأقل 

واملهارات احلياتية،  الت�سكيلية،  والفنون  املدر�سية،  والريا�سة  االإ�سالمية،  الثقافة  امل�ستوى )اأ( يف  الطلبة على  من 

 

  .
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واملواد الدرا�سية االختيارية 

تختلف اأهمية الدرجات يف كل مادة درا�سية من طالب الآخر ح�سب التخ�س�س الذي ينوي الطالب االلتحاق به يف موؤ�س�سات التعليم 
 29

العايل. ويجب على وزارة الرتبية والتعليم اأن تتبع بدقة تاأثري معايري الت�سحيح يف جميع املواد الدرا�سية ل�سمان اأَنّ بع�س املواد 

الدرا�سية ال توؤثر �سلبًا يف حتديد الدرجات التي ي�سعها مركز القبول املوحد يف االعتبار عند قبول الطلبة مبوؤ�س�سات التعليم 

العايل. ويف هذا ال�سدد فاإَنّ متو�سط الدرجات اأو م�ستوى ال�سعوبة يف امتحان اأي مادة درا�سية ال ُيعترب العامل االأهم، بل اإَنّ املادة 

الدرا�سية التي يوجد فيها تباين اأكرب يف الدرجات التي ح�سل عليها الطلبة هي التي ت�سهم بقدر كبري يف حتديد ترتيب الطالب 

النهائي يف املناف�سة لاللتحاق بتخ�س�سات معينة.  

ا يف احللقة الثانية فاإَنّ االمتحانات الر�سمية  التقومي امل�ستمر هو القاعدة االأ�سا�سية للتقومي يف احللقة االأوىل بالتعليم االأ�سا�سي. اأَمّ
 30

مٌتثل ما ن�سبته 30% من اإجمايل الدرجات يف كل مادة درا�سية. ويف التعليم ما بعد االأ�سا�سي ُتخ�س�س 60% من الدرجات يف املواد 

�س 70% و%30  ا يف ال�سف الثاين ع�سر فُتخ�سَّ االأ�سا�سية لالمتحانات التحريرية و40% للتقومي امل�ستمر يف ال�سف احلادي ع�سر، اأَمّ

على التوايل.

ال ُيعترَب هذا خطاأ يف التقدير، ولكنه ُي�سري اإىل الفرق بني الدرجة الفعلية التي يح�سل عليها الطالب والدرجة التي كان من املمكن    
31 

اأْن يح�سل عليها يف عدد غري حمدود من االأ�سكال املتوازية متامًا لنف�س االمتحان )وتلك هي الدرجة »احلقيقية« للطالب(. 

   كان متو�سط عدد امل�ساركني يف االإجابة عن اأ�سئلة امل�سح 68 معلًما )مع انحراف معياري قدره 25(. و�سمت العينة 40% من املعلمني 
32

الذكور  و60% من االإناث و63 معلًما على االأقل من كل مادة رئي�سية. واملواد هي: الرتبية االإ�سالمية واللغة العربية واللغة االإجنليزية 

ا 115 معلًما يدر�سون املواد الدرا�سية »االأخرى«.   والريا�سيات والعلوم والدرا�سات االجتماعية، واأي�سً

الـتـقـويــم الـمـســتـمـر     4.2
مت تطبيق نظام التقومي امل�ستمر لي�ساعد على �سمان اأَنّ يتم تقومي اأعمال الطلبة طوال العام الدرا�سي. وُيتوقع من 

املعلمني من خالل تطبيق نظام التقومي امل�ستمر... »تقومي اأداء طلبتهم ح�سب املعايري املحددة يف وثيقة تقومي تعلم 

ملحوظة يف  قدرة  له  امل�ستمر  التقومي  اأَنّ  على  الرتكيز  ويجب   .
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والتعليم 2010، �س 31( الرتبية  )وزارة  الطلبة« 

تطوير عملية التدري�س وحت�سينها. وتت�سمن االإيجابيات االأخرى املتوقعة لنظام التقومي امل�ستمر تنويع طرق التقومي 

واأ�ساليبه، وم�ساعدة املعلمني على معرفة طلبتهم ب�سورة اأف�سل، وخف�س م�ستويات القلق والتوتر لدى الطلبة، ورفع 

ت�سخي�س  املعلمني على  وم�ساعدة  اأكرب،  بقدٍر  بها  موثوًقا  التقومي  التعُلّم، وجعل عملية  على  وحثهم  الطلبة  دافعية 

الطلبة والرتكيز على املجاالت التي يت�سم اأداوؤهم فيها بال�سعف وحتديد كيفية معاجلتها، وتعزيز م�سداقية عملية 

التقومي ب�سكل عام.  

تطبيق التقومي امل�شتمر ب�شورة منهجية يت�شم بال�شعوبة. 

يعتمد التقومي امل�ستمر على م�سادر متعددة، وهذا قد يوؤدي اإىل اختالفات يف التقدير. وت�سمل تلك امل�سادر التنوع 

املعلومات  وتاأثري  الت�سحيح.  ُنظم  اأو  االأداء  تف�سري وتطبيق معايري  تقوميها، واالختالفات يف  يتم  التي  االأعمال  يف 

. ويزيد التقومي امل�ستمر من االأعباء التي يقوم بها املعلم. وقد ت�ساءل 
31

غري مرتبط بال�سياق املعني مبنح الدرجات 

تطبيق  اأَنّ  الحظوا  كما  امل�ستمر،  للتقومي  املطلوبة  التقومي  مهارات  ميتلكون  املعلمني  جميع  كان  اإذا  ا  عَمّ بع�سهم 

 هذا النوع من التقومي قد اأدى اإىل حدوث بع�س امل�سكالت االإدارية، مثل التعامل وحاالت غياب الطلبة وتنقالتهم 

ا  مهًمّ ًنا  ُمكِوّ والتدقيق  الفح�س  وُيعترب   .)Harlen 1994, Kellaghan & Greaney 1992, Pennycuick 1990(

الطلبة  اأداء  على  املعلم  اأحكام  والتدقيق  الفح�س  ويجعل  بالفعالية.  تت�سم  التي  امل�ستمر  التقومي  فاعلية  ل�سمان 

اإَنّ  االأخ��رى.  واملدار�س  لتتوافق  لطلبته  املعلم  مينحها  التي  الدرجات  تعديل  على  وي�ساعد  العامة،  واملعايري  تت�سق 

د من ثبات معايري التقومي التي يتم تطبيقها بوا�سطة  الغر�س االأ�سا�سي من التقومي امل�ستمر هو امل�ساعدة يف التاأُكّ
 

 .)Griffith 2004( املعلمني

ًيا. مت حتقيق بع�س اأهداف التقومي امل�شتمر اإاَلّ اأَنّ اأهداًفا اأخرى عديدة التزال تثل حتِدّ

ويف عام 1998م بداأ تدريب املعلمني على اأ�ساليب التقومي امل�ستمر با�ستخدام طريقة التدريب الهرمي )تدريب يف 

اأ�ساليب  املركز للمدربني، ومن ثّم يقوم املدربون بتدريب املعلمني يف املحافظات التعليمية(. ومتت مراجعة بع�س 

التقومي  وثائق  ات�ساق  عدم  على  املعلمني  ملالحظات  ا�ستجابًة   2006/2005 الدرا�سي  العام  يف  وحمتواه  التدريب 

ذ فريق التقرير اخلا�س بهذه الدرا�سة م�سًحا  االأ�سلية وتعقيدها. ومن اأجل تاأكيد فعالية برنامج التقومي امل�ستمر نَفّ

على امل�ستوى الوطني )ا�ستبانة( �سارك فيه 751 معلًما ومعلمة مت اختيارهم بطريقة ع�سوائية من جميع املحافظات 

املعلمني  اأغلبية  وذك��رت  امل�ستمر.  التقومي  مفهوم  بقوة  يدعمون  املعلمني  اأَنّ  اإىل  امل�سح  نتائج  وُت�سري   .
32

التعليمية

اأعباء ومتطلبات كبرية على الوقت املخ�س�س للتدري�س الفعلي.  اأَنّ التقومي امل�ستمر يفر�س على املعلمني   ،)%70(

وذكر معلمان من كل ثالثة معلمني اأَنّهم قد قاموا بت�سجيل درجات التقومي امل�ستمر لالأ�سبوع ال�سابق. ويف حني اإَنّه 

ُيق�سد من التقومي امل�ستمر تزويد املعلمني مبعلومات ذات طبيعة تكوينية، فاإَنّ النتائج ُت�سري اإىل اأَنّ هذا الهدف ال 

يتم حتقيقه. ووافق اأغلب  املعلمني )86%( على العبارة »معظم املعلمني ال يفكرون فيما يقومون بو�سعه يف امللفات 

اخلا�سة بالتقومي امل�ستمر«، واإَنّ 90% وافقوا على العبارة »نادًرا ما اأرجع مرة اأخرى لالطالع على ما كتبته يف بطاقة 

التقرير«. واأ�سار ن�سف املعلمني تقريًبا اإىل اأَنّهم مل يتلقوا اأي تدريب يف جمال التقومي امل�ستمر. واأ�سار بقية املعلمني 

اإىل اأَنّهم قد تلقوا تدريًبا ت�سل مدته �ساعتني )وزارة الرتبية والتعليم، 2009ج(. 
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ك�شفت م�شادر اأخرى عن م�شكالت اإ�شافية يف ا�شتخدام طريقة التقومي امل�شتمر.  

الروؤية  و�سوح  يف  ق�سوًرا  هنالك  اأَنّ  املعلمني  من  جمموعات  مع  املو�سوع  ملتابعة  متت  التي  املناق�سات  وو�سحت 

كبرًيا  ا  اإ�سافًيّ عبًئا  يفر�س  امل�ستمر  التقومي  اأَنّ  املعلمون  هوؤالء  ��د  واأَكّ بها،  القيام  وكيفية  الدرجات  منح  اآلية  حول 

بع�س  اأَنّ  وات�سح  اآخر،  اإىل  حني  من  حمدودة  ب�سورة  يتم  امل�ستمر  التكويني  التقومي  ا�ستخدام  واأَنّ  املعلمني،  على 

املعلمني كانوا يقومون بت�سجيل درجات الطلبة دون ا�ستخدام التقومي التكويني ب�سكل فعال، وعرَبّ عدٌد من املعلمني، 

اأعمال الطلبة يف  اإزاء التوجيهات املنف�سلة اخلا�سة بتقومي ملفات  وخا�سة معلمي اللغة االإجنليزية عن التبا�سهم 

اأدلة املعلمني، والتوجيهات ال�سادرة عن املديرية العامة للتقومي الرتبوي، واأ�سار املعلمون امل�ساركون يف امل�سح اإىل اأَنّ 

ا هو مطلوب يف تطبيق التقومي امل�ستمر، وكان هنالك اتفاق عام  بع�س امل�سرفني واملعلمني االأوائل غري متاأكدين مَمّ

على اأَنّ الر�سالة املق�سود تو�سيلها اإىل املعلمني حول التقومي امل�ستمر ت�سل �سعيفة؛ ب�سبب فاقد التدريب يف التدريب 

الهرمي، ولذلك يجب على م�سممي املواد التدريبية امل�ساركة يف تنفيذ الدورات التدريبية، واأ�سار معظم املعلمني يف 

املجموعة التي �ساركت يف اال�ستبيان اإىل اأَنّهم مل يقوموا بدرا�سة �سجالت التقومي امل�ستمر اخلا�سة بالطلبة املنتقلني 

حول  امل�ستمر  التقومي  معلومات  كمية  اأَنّ  املعلمون  هوؤالء  واعترب  بتدري�سها،  �سيقومون  التي  االأعلى  ال�سفوف  اإىل 

ا عن ا�ستخدام هذه املعلومات يقوم املعلمون باإعداد اختبارات  ا وي�سُعب تلخي�سها، وعو�سً هوؤالء الطلبة كبرية جًدّ

 خا�سة بهم للح�سول على معلومات حول نقاط القوة وال�سعف لدى طلبتهم، واأو�سحت درا�سة اأخرى نفذتها موؤ�س�سة 

)Creative Associates( يف عام 2005 اأَنّ بع�س اأولياء االأمور اعتقدوا اأَنّ التقومي امل�ستمر يت�سم بالذاتية، واأَنّه قد اأدى 

اإىل ت�سخم يف الدرجات التي مُتنح للطلبة، واأَنّ العوامل التي لي�س لها �سلة باأداء الطالب مُيكن اأْن توؤثر يف التقدير 

اخلتامي للتقومي امل�ستمر الذي مُينح له.

واجلهات  املعلمني  فهم  �شمان  يف  يتمَثّل  الــرتبــوي  للتقومي  العامة  املديرية  يواجه  الــذي  التحدي  اإَنّ 

الرئي�شية االأخرى عملية التقومي امل�شتمر واملواد امل�شاندة له وحمتوى الربامج التدريبية. 

معقدة  ُتعترب  العامة  االمتحانات  يف  امل�ستخدمة  الت�سحيح  وعملية  والتدقيق  والفح�س  امل�ستمر  التقومي  اأنظمة  اإَنّ 

وتتطلب تدريب املعلمني عليها )االإطار 4.2(. 

االإطار  4.2 

التقومي امل�شتمر والفح�س والتدقيق: بع�س اخلربات الدولية  

ت�ساعد خربات الدول االأخرى التي ا�ستخدمت التقومي امل�ستمر كجزء من االمتحانات االأكرث اأهمية مثل:

)بع�س الواليات االأ�سرتالية، ونيوزيلندا، وجنوب اأفريقيا، وال�سويد، واململكة املتحدة( يف ت�سليط ال�سوء على 

امل�ستمر بطريقة  التقومي  بذل جهوٍد ملحوظة يف موازنة درجات  والتدقيق. ومت  الفح�س  تعقيد عملية  مدى 

اإح�سائية مقابل املقايي�س االأخرى، مثل اختبارات اال�ستعداد )القابلية(، واملفردات املاأخوذة من بنك االأ�سئلة 

املعلمني يف  ال�سنوات االأخرية م�ساعدة  الهدف يف  واأ�سبح  الدرا�سية.  املادة  اأو من امتحان خارجي يف نف�س 

منح الدرجات اأثناء العام الدرا�سي بداًل من تعديل درجاتهم يف النهاية. وهنالك اتفاق عام على اأَنّ عملية 

الة تتطلب من املعلمني اتباع االإجراءات املحددة بو�سوح ح�سب املتفق عليه، واحل�سول  الفح�س والتدقيق الفَعّ

على تدريب كاف يف هذا املجال. ويجب اأْن يت�سمن التدريب اإ�سراك املعلمني يف حتديد معايري التقومي، ويف 

م جمل�س  تطوير ارتباطهم بهذه املعايري وفهم اللغة امل�ستخدمة، ففي غرب اأ�سرتاليا، على �سبيل املثال، ُيقِدّ

الفح�س  عنا�سر  ا  واأي�سً والتدقيق،  الفح�س  بعملية  تتعلق  مدر�سية  زيارة  تت�سمن  حزمة  للمعلمني  املناهج 

وندوات  تدريبية،  الأغرا�س  املعلمون  ي�ستخدمها  اأْن  مُيكن  تقوميية  وواجبات  ومهام  عليها،  املتفق  والتدقيق 

ُتعقد باملقاطعات حيث مُيكن للمعلمني مقارنة مالحظاتهم على هذه العملية. باالإ�سافة اإىل ذلك فاإَنّ موظفي 

الرتبية والتعليم املخت�سني باالعتماد والفح�س والتدقيق موجودون مل�ساعدة املعلمني. وكلما ا�ستخدم املعلمون 

مزيًدا من مثل هذا الدعم رغبوا يف تطبيق الفح�س والتدقيق بطريقة اإح�سائية. 

  Harlen 2004; Wilmut and Tuson 2005 :امل�سدر

الـمـنـاهــج     4.3
ت�شطلع  التي  املهمة  امل�شوؤوليات  من  وُتعترب  الرتبوية،  االأولــويــات  حتقيق  يف  الوطنية  املناهج   ُت�شتخدم 

بها احلكومة. 

ومثلما هو احلال يف معظم الدول تتوىل وزارة الرتبية والتعليم م�سوؤولية اإعداد املناهج وتطويرها، وب�سفة خا�سة 

ع من املناهج اأْن تعك�س احتياجات املجتمع الُعماين، مبا يف ذلك فهم االآخرين  املديرية العامة لتطوير املناهج. وُيتوَقّ

وربط  الُعماين،  للمجتمع  االإيجابية  والتقاليد  القيم  جميع  على  واملحافظة  الفرد،  حقوق  لتاأكيد  معهم،  والتعاي�س 

خمرجات التعليم مبتطلبات �سوق العمل )International Bureau of Education 2006(. ويجب اأن ت�ستمل املناهج 

على املحتوى، والعمليات التعليمية، واملقررات الدرا�سية. 

يتوافر للمديرية العامة لتطوير املناهج برنامج مكثف وممتد.  

ع من الطلبة اكت�سابها، وكذلك  ا لكل مادة درا�سية ي�سف املفاهيم واملهارات التي ُيتوَقّ  واأعدت هذه املديرية اإطاًرا عاًمّ

م�سفوفة املدى والتتابع. ويعمل باملديرية العامة لتطوير املناهج 221 موظًفا موزعني على �ست دوائر. واأ�سار موظفو 

ز تعُلّم مهارات  املديرية العامة لتطوير املناهج اإىل اأَنّهم و�سعوا تركيًزا كبرًيا على اإعداد االأهداف واملواد التي ُتعِزّ

الكتب  حمتويات  وتاأليف  امل�ساندة،  التعليمية  املواد  باإعداد  املناهج  لتطوير  العامة  املديرية  وتقوم  العليا.  التفكري 

لل�سفوف  التكاملي  املنهج  الدعم مل�سروع  املناهج  لتطوير  العامة  املديرية  وتوفر  اأ�سرطة فيديو.  واإعداد  الدرا�سية، 

تكاملية  بطريقة  واحد،  مدر�سي  وكتاب  واحد،  معلم  با�ستخدام  الطلبة  تعُلّم  وتطوير  لتعزيز  الرابع  اإىل  االأول  من 

ا واجتماعًيّا  ا ووجدانًيّ لتطوير معرفة الطلبة باللغتني العربية واالإجنليزية، والرتكيز على منو الطفل معرفًيّا وج�سمانًيّ

ا. وركزت م�سروعات تطوير املناهج التي مت تنفيذها موؤخًرا على: )1( اإدخال مواد درا�سية جديدة يف اخلطة  ولغوًيّ

الدرا�سية، مثل تقنية املعلومات، العلوم البيئية واملهارات احلياتية. )2( تقليل املحتوى النظري يف املناهج الدرا�سية. 

الفعلية. )4( تقليل الرتكيز على  اأكرب من خالل ربط املحتوى بحياة الطالب  التعُلّم ذات مغزى  )3( جعل عملية 

احلفظ واال�ستظهار. )5( تقليل االعتماد على الكتب الدرا�سية كم�سادر للمعلومات. 

تعزز املديرية العامة لتطوير املناهج االحرتام والتقدير لل�شالم والتنوع. 

م قدًرا حمدوًدا من املواد  هنالك قلق مربر حول املناهج والكتب الدرا�سية واملواد التعليمية يف بع�س الدول باأَنّها ُتقِدّ

املناهج تطبيق  لتطوير  العامة  املديرية  وتوؤكد   .)Greaney 2006( االجتماعي والرتابط  ال�سالم  ع على  ُت�سِجّ التي 

طر العامة اجلديدة للمناهج وم�سادر 
ُ
مفاهيم ال�سالم، واالحرتام، والتنوع، والدميقراطية، والتعدد الثقايف يف االأ

ع من اأربع جلان  التعُلّم، واأَنّ اأدلة املعلمني جلميع املواد الدرا�سية تعك�س هذه االأهداف اأو املفاهيم والتطلعات. وُيتوَقّ

مت تكوينها )التاأليف، واملراجعة، واملناهج، وال�سيا�سات الرتبوية( اأن ت�سرف على ت�سميم املناهج وتطبيقها، وتاأكيد 

اأَنّ املواد اجلديدة تت�سق وهذه االأهداف، واأَنّ الن�سخ القدمية التقليدية غري املنا�سبة قد مت حذفها. 

حتتاج املديرية العامة لتطوير املناهج اإىل مهارات فنية يف اإعداد وتطوير املناهج. 

اإَنّ خربة املعلمني يف مهنة  التدري�س. ويف حني  العامة لتطوير املناهج من مهنة  مت اختيار معظم موظفي املديرية 

التدري�س جتعلهم على دراية بحقائق ووقائع الغرف ال�سفية، اإاَلّ اأَنّها ال توفر للمديرية العامة لتطوير املناهج كادًرا 

وظيفًيّا مدرًبا وذا معرفة واطالع على عملية اإعداد املناهج وتطويرها وتقوميها. 

يجب م�شاركة جميع املعنيني بالعملية الرتبوية يف عملية اإعداد املنهاج وتطويرها.  

على املديرية العامة لتطوير املناهج اال�ستمرار يف العمل عن قرب مع دوائر وزارة الرتبية والتعليم االأخرى واجلهات 

االأخرى املعنية بالعملية التعليمية، مبن يف ذلك املعلمون وامل�سرفون. وُت�سري املناق�سات التي اأجريناها مع جمموعات 

العمل التي ا�ستطلعنا اآراءها اإىل اأَنّه يجب اأْن تكون هنالك م�ساهمة اأكرب من اجلهات املعنية االأخرى، وب�سفة خا�سة 

من الذين يتمتعون بخربة طويلة يف التدري�س. 
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اأجل  القراءة من  على  كافًيا  تركيًزا  ت�شع  وال  اللغة  قواعد  احلالية على  االإجنليزية  اللغة  مناهج  تركز 

املعرفة واملتعة. 

توؤكد االأدلة التي وفرها عدٌد كبري من البحوث الرتبوية اأهمية القراءة من اأجل احل�سول على املعرفة واملتعة، ولي�س 

ا من اأجل تطوير عادة القراءة واالطالع  فقط لتطوير وتنمية املفردات اللغوية ومهارات الفهم واال�ستيعاب، واأي�سً

ز الكتب الدرا�سية ملادة اللغة االإجنليزية احلالية كثرًيا  )Brozo et al. 2007, Guthrie and Greaney 1991(. وُترِكّ

على تنمية املهارات اللغوية، وحتتوي على قدر حمدود ن�سبًيّا من املواد االأدبية، وهي مهمة يف تعزيز وتر�سيخ القراءة 

من اأجل املعرفة واملتعة. وهنالك تركيز كبري ن�سبًيّا يف الكتب الدرا�سية ملادتي اللغة االإجنليزية واللغة العربية على 

 »The third conditional« and »Modals of possibility«( :التعريفات وقواعد اللغة التي نادًرا ما ُي�ستخَدم بع�س����ها مثل

يف كتاب مهارات اللغة االإجنليزية لل�سف العا�سر(. 

اإَنّ جودة اإنتاج الكتب الدرا�شية التي مت االطالع عليها اأثناء زيارة فريق الدرا�شة اإىل مركز اإنتاج الكتاب 

ا جودة اإنتاج كتب اللغة االإجنليزية، كانت مثرية لالإعجاب.  املدر�شي والو�شائل التعليمية، واأي�شً

اإَنّ الكتب الدرا�سية التي يتم اإنتاجها للتعليم االأ�سا�سي اأف�سل بكثري من الكتب التي مت اإعدادها للتعليم العام. وحتتوي 

الكتب على ر�سوم جيدة باأربعة األوان. وقد اأثارت �سل�سلة »English for Me« االإعجاب عند االطالع عليها من حيث مادة 

الن�سو�س واالأعمال الفنية امل�ساندة لها، وم�سفوفة املدى والتتابع اخلا�سة بها، وترابطها، وتغطيتها للمو�سوعات 

ذات ال�سلة بالثقافة والبيئة الُعمانية، ومعاجلتها لق�سايا ذوي االحتياجات اخلا�سة )حتتوي على مو�سوعات خا�سة 

با�ستخدام الكرا�سي املتحركة(، وعالقتها باحلياة الواقعية )اأجزاء يف كتاب ال�سف الثاين ع�سر ذات �سلة ب�سوق 

ا يجب اإعطاء اهتمام اأكرب لت�سمني قطع ن�سية طويلة وتقليل بع�س  العمل(، ونطاق املو�سوعات التي تغطيها. ورمَبّ

مبراجعة  الفنية  واالأعمال  املحتوى  مراجعي  اأحد  يقوم  اأن  ويجب  االإجنليزية.  اللغة  مادة  كتب  بع�س  يف  االأن�سطة 

م�سودات الطباعة للتاأكد من اأَنّ الكتب اجلديدة ال حتتوي على اأخطاء. 

توزيع الكتب الدرا�شية واملواد التعليمية يتم ب�شورة جيدة اإاَلّ اأَنّ هنالك عدًدا من الق�شايا املتبقية التي 

حتتاج اإىل معاجلة. 

يجب اأن ي�ستمر مركز اإنتاج الكتاب املدر�سي والو�سائل التعليمية يف التاأكد من اأَنّ الكتب الدرا�سية يتم توزيعها يف 

الوقت املحدد عند بداية العام الدرا�سي. وحدث تاأخري يف طباعة هذه الكتب يف ال�سنوات االأخرية على م�ستوى جمل�س 

املناق�سات ويف طباعة وتوزيع الكتب الدرا�سية. اإَنّ ت�سجيل املواد التعليمية على اأقرا�س مدجمة –وهي م�سوؤولية تقع 

ع منه تنمية مهارات االإن�سات لدى الطلبة، وهو اأمر من اأولويات  على عاتق املديرية العامة لتقنية املعلومات- ُيتوَقّ

املناهج الدرا�سية. وال تتوافر يف بع�س املدار�س اأجهزة لت�سغيل االأقرا�س املدجمة، كما اأَنّ بع�س املدار�س مل ت�ستلم 

االأقرا�س املدجمة من املخازن. 

تتلك دائرة تقومي املناهج برنامج عمل طموًحا، وحتتاج اإىل الدعم وتعزيز جهودها. 

 اأن�ساأت املديرية العامة لتطوير املناهج يف عام 2005 دائرة �سغرية لتقومي املناهج. وتخت�س دائرة تقومي املناهج 

التي  التقومي  طرق  و�سياغة  لتعديلها،  اقرتاحات  وتقدمي  املدار�س،  يف  املطبقة  املناهج  لتقومي  درا�سات  باإجراء 

باإعداد  كبري  بقدر  م�سغولة  الدائرة  هذه  ولقد ظلت  املناهج.  تقومي  الدولية يف  االجتاهات  اآخر  ت�ستخدمها ح�سب 

االإطار العام، ووثائق املناهج، وتن�سيق اآخر امل�ستجدات يف اإعداد املناهج وم�سفوفات املدى والتتابع ملختلف املواد 

اخلطط  يف  امل�ساهمة  االأخ��رى،  املناهج  تطوير  دوائ��ر  مع  التعاون  خالل  من  الدائرة،  هذه  من  وُيتوقع  الدرا�سية. 

التعلم. وقد  الطلبة يف  التي يحققها  للمناهج وتطبيقها، ودرا�سة م�ستويات االإجنازات  امل�ستقبلية  واال�سرتاتيجيات 

نظمت دائرة تقومي املناهج ندوات وور�س عمل ذات �سلة بتطوير املناهج وتقوميها. 

ت�شتجيب خطة عمل دائرة تقومي املناهج الحتياجات الدوائر االأخرى باملديرية العامة لتطوير املناهج. 

الثامن،  لل�سف  والعلوم  الثالث،  لل�سف  االإجنليزية  اللغة  منهج  تقومي  املثال:  �سبيل  على  االحتياجات  هذه  وت�سمل 

الثالث،  لل�سف  املو�سيقية  واملهارات  الثالث،  لل�سف  العربية  واللغة  ع�سر،  احل��ادي  لل�سف  االإ�سالمية  والثقافة 

واملهارات احلياتية لل�سف ال�ساد�س، والفنون الت�سكيلية لل�سف الثالث، والريا�سة املدر�سية لل�سف االأول. واأعربت 

دائرة تقومي املناهج عن حاجتها لزيادة عدد موظفيها ورفع مهاراتهم يف تقومي املناهج من خالل التدريب وح�سور 

املوؤمترات الدولية. 

ا والعام الدراسي الفعلي  طول العام الدراسي المحدد رسمًيّ     4.4
ُتقارن �شلطنة ُعمان بالدول االأخرى من حيث عدد االأيام التي تظل فيها املدار�س مفتوحة ب�شورة ر�شمية  

للدرا�شة الفعلية. 

ال على عدٍد من العوامل، مبا يف ذلك نوعية التدري�س، واخللفية االأ�سرية، وفر�س التعُلّم، واجلهود التي  يعتمد التعُلّم الفَعّ

يبذلها الطالب، والوقت الذي يق�سيه الطلبة يف التعُلّم. وقررت احلكومة يف عام 1998م زيادة عدد اأيام الدرا�سة الفعلية 

يف مدار�س التعليم االأ�سا�سي ومدار�س التعليم العام من 160 يوًما اإىل 180 يوًما وزيادة اليوم الدرا�سي من 4 �ساعات اإىل 

6 �ساعات، وذلك كجزء من م�سروع تطوير التعليم، واإدراكًا منها لق�سر العام الدرا�سي، و�سعًيا اإىل تعزيز جودة التعُلّم. 

هنالك فرٌق جوهري بني عدد االأيــام التي تظل فيها املدار�س مفتوحة ب�شورة ر�شمية للدرا�شة الفعلية 

وعدد االأيام التي يداوم فيها الطلبة باملدار�س. 

العام  ليكون طول  الهدف املحدد  اإَنّ  اإىل  الوزارة  التي متت مع كبار موظفي  املناق�سات  ا  واأي�سً املوثقة  االأدلة  ُت�سري 

الدرا�سي 180 يوًما درا�سة فعلية مل يتحقق )وزارة الرتبية والتعليم 2006(. وت�سمل املائة والثمانون يوًما هذه االأيام 

التي تكون فيها املدار�س مغلقة ب�سبب االإجازات الر�سمية واالمتحانات العامة وبع�س املنا�سبات العار�سة والظروف 

اإَنّ املمار�سة غري العادية وغري الر�سمية يف ال�سماح لطلبة ال�سف الثاين ع�سر بالغياب عن املدار�س  غري املتوقعة. 

ُتقِلّل من عدد االأيام الفعلية التي يداوم فيها الطلبة باملدار�س. وُت�سري درا�سة غري  لفرتات طويلة قبل االمتحانات 

من�سورة لوزارة الرتبية والتعليم يف العام الدرا�سي 2007/2006 اإىل اأَنّ الطلبة فقدوا )28( يوًما درا�سًيّا يف الف�سل 

الدرا�سي االأول، و)17( يوًما اأخرى يف الف�سل الدرا�سي الثاين، ب�سبب االأيام التي يجل�سون فيها لالمتحانات واالأيام 

ي�ستطع  ُتبذل مل  التي  تكرار اجلهود  وبالرغم من  لالمتحانات.  اجللو�س  قبل  باملنزل  للمذاكرة  يخ�س�سونها  التي 

اأن ُيحّدد بدقة عدد االأيام الفعلية التي يق�سيها الطلبة باملدار�س، مبا يف ذلك غياب طلبة ال�سف  فريق الدرا�سة 

الثاين ع�سر لال�ستعداد لالمتحانات. اإ�سافة اإىل ذلك فاإَنّه من املحتمل اأْن يختلف عدد هذه االأيام من مدر�سة اإىل 

اأَنّ الطالب الذكور  التي عقدها فريق الدرا�سة مع جمموعات من الطلبة واملعلمني  واأو�سحت االجتماعات  اأخرى. 

يف ال�سف الثاين ع�سر ينقطعون قبل االمتحانات النهائية ملدة ت�سل اإىل 40 يوًما، بينما تنخف�س هذه املدة اإىل 24 

يوًما بالن�سبة اإىل الطالبات. اإَنّ التاأثري املرتاكم لهذا الغياب، باالإ�سافة اإىل االأيام املخ�س�سة لالمتحانات الر�سمية، 

ينتج عنه خف�س عدد اأيام الدرا�سة الفعلية باملدار�س اإىل 110 اأيام بالن�سبة اإىل الذكور و126 يوًما لالإناث تقريبًا. 

تاأثري االمتحانات العامة على الغياب عن الدرا�شة لي�س مق�شوًرا على ال�شف الثاين ع�شر فقط.  

ا بعدم  باالإ�سافة اإىل الوقت املفقود من قبل طلبة ال�سف الثاين ع�سر فاإَنّ فر�س تعُلّم الطلبة يف ال�سفوف الدنيا تتاأثر اأي�سً

تلقيهم درو�ًسا اأثناء فرتات االمتحانات، اإذ اإَنّ معلمي احللقة االأوىل بالتعليم االأ�سا�سي يتم انتدابهم للعمل كمراقبني 

يف االمتحانات العامة لل�سف الثاين ع�سر، ويتم انتداب معلمي احللقة الثانية بالتعليم االأ�سا�سي للعمل كم�سححني. 

يبدو اأَنّ الطلبة الُعمانيني يحظون بوقت اأقل للدرا�شة الفعلية مقارنَة باملعايري الدولية. 

اأجل  االأخرى. ومن  الدول  ُعمان ويف  �سلطنة  التدري�س يف  �ساعات  بيانات حول  ال�سعوبة مبكان احل�سول على  من 

اإجراء مقارنة بني ال�سلطنة والدول االأخرى نفرت�س اأَنّ طلبة املدار�س احلكومية يف �سلطنة ُعمان يتلقون تعليًما ر�سمًيّا 

واإَنّ كل يوم درا�سي يتكون من ثمان ح�س�س زمن كل منها 40  يوًما يف كل عام،  الغرف ال�سفية ملدة 130  داخل 

ر هذه املدة بنحو 690 �ساعة كوقت خم�س�س للتدري�س يف العام الدرا�سي. ومقارنة بالدول االأخرى فاإَنّ  دقيقة. وُتقَدّ

معظم الدول تخ�س�س بني 700 و800 �ساعة تدريبية يف العام الدرا�سي للتدري�س الفعلي لطلبة ال�سفوف من االأول 

 .)Benavot 2004( اإىل الرابع، وبني 800 و900 �ساعة يف العام الدرا�سي لطلبة ال�سفوف من اخلام�س اإىل الثامن

وا�ستخدم فريق هذه الدرا�سة بيانات من برنامج منظمة دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية )OECD( اخلا�س 

بالدرا�سة الدولية لتقومي اأداء الطلبة )PISA( يف عمر 15-16 �سنة لتقدير متو�سط عدد ال�ساعات املخ�س�سة للدرا�سة 

)مع ا�ستثناء الوقت الق�سري املخ�س�س لالأن�سطة العالجية واالإثرائية(، وذلك يف 38 دولة من الدول امل�ساركة يف 

. ومت افرتا�س اأَنّ متو�سط الوقت املخ�س�س للتدري�س الذي يتلقاه الطلبةيف �سن 15-16 �سنة 
33

هذه الدرا�سة الدولية

يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية ت�سمني الوقت املخ�س�س لالأن�سطة العالجية واالإثرائية يزيد من الوقت الكلي 
 33

املخ�س�س لالأن�سطة التعليمية داخل املدر�سة ب�ساعة ون�سف ال�ساعة. 
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م اجلدول 4.1 بيانات  �سيكون تقريًبا م�ساوًيا للوقت الذي يح�سل عليه طلبة ال�سنة النهائية باملرحلة الثانوية. وُيقِدّ

االقت�سادي  التعاون  منظمة  من  املختارة  الدول  من  قائمة  من  للتدري�س  املخ�س�سة  ال�ساعات  عدد  اإجمايل  حول 

والتنمية والدول ال�سريكة للمنظمة. وتو�سح هذه البيانات اأَنّ اإجمايل عدد ال�ساعات املخ�س�سة للتدري�س اأكرث بكثري 

يف هذه الدول مقارنًة ب�سلطنة ُعمان، اإذ اإَنّ متو�سط الوقت املخ�س�س للتدري�س والذي يبلغ 905 �ساعات يف الدول 

الثماين والثالثني امل�ساركة يف درا�سة التقومي الدويل للطلبة )PISA( اأعلى تقريًبا بن�سبة 30% من الوقت املخ�س�س 

 .)OECD 2004b( للتدري�س الفعلي يف �سلطنة ُعمان املقدر بحوايل 690 �ساعة تدري�سية

اإَنّ التاأثري الرتاكمي الإغالق املدار�س فرتات طويلة -ب�شورة غري ر�شمية يف كل عام- على حياة الطالب 

ا.  غري معروف اإاَلّ اأَنّه قد يكون جوهرًيّ

مَنّ ميزة التنمية املعرفية للطلبة يف الدول التي تت�سمنها القائمة يف )اجلدول 4.1( تكون اأكرث و�سوًحا عند االأخذ 

يف االعتبار اأَنّ العديد منهم قد ح�سلوا على ا�ستفادة اإ�سافية من العامني اللذين ق�سوهما يف ريا�س االأطفال اأو يف 

اأَنّ املمار�سة احلالية يف ال�سماح  اإَنّ احلكم على االأ�سياء ب�سورة �سليمة ُي�سري اإىل  مرحلة ما قبل التعليم املدر�سي. 

م�ستويات  رفع  ا يف  جًدّ بقدر حمدود  ي�سهم  املدر�سة فرتات طويلة  بالتغيب عن  الُعمانية  املدار�س احلكومية  لطلبة 

االإجناز التي يحققها الطلبة يف التعُلّم على امل�ستوى الوطني، اأو يف تعزيز الثقة يف التعليم الذي يتلقاه الطلبة الذين 

.
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يكملون ال�سف الثاين ع�سر 

اجلدول 4.1

ال�شاعات املخ�ش�شة للتدري�س اأثناء العام الدرا�شي يف دول خمتارة عام 2004  

 .OECD 2004b :امل�سدر

مما يلفت النظر مالحظة اأَنّ بع�س املدار�س اخلا�سة يف �سلطنة ُعمان تتوافر لها �ساعات تدري�س فعلية اأكرث. والذي قد يعزى جزي�ئًا 
  34

اإىل حقيقة اأدائهم الأختبار واحد فقط يف نهاية ال�سنة.

اجلدول 4.2

تقديرات م�شتويات االأداء التي منحها املعلمون: معايري منح تقديرات م�شتويات االأداء 

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم 2007ب.

االمتحانات لي�ست اأداة منا�سبة ملراقبة ومتابعة م�ستويات االأداء الأ�سباب متنوعة ت�سمل التغيريات التي 
 35

حتدث على  االأ�سئلة من عام الآخر واملواد الدرا�سية. 

تحديد مسـتـويـات األداء      4.5
ُيكن اأْن توفر م�شتويات االأداء معلومات مو�شوعية للحكومات بناًء على املعايري الوطنية مل�شتويات اأداء الطلبة.  

ركز وا�سعو ال�سيا�سات الرتبوية واجلهات املخت�سة باإعداد املناهج يف دول عديدة مثل الواليات املتحدة االأمريكية 

كل  بنهاية  به  القيام  الطلبة  يكون مبقدور  اأن  ملا يجب  وموا�سفات  اأداء  م�ستويات  واأ�سرتاليا على حتديد  واإجنلرتا 

مرحلة من مراحل درا�ستهم الر�سمية. وت�ستخدم احلكومات اأداء الطلبة يف مفردات االختبارات املو�سوعية لتحديد 

م�ستويات االأداء التي تو�سف با�ستخدام م�سطلحات مثل م�ستوى »الكفاءة«  اأو »االإجناز« اأو »املهارات«. وحدد برنامج 

املثال،  �سبيل  على   ،)PISA( الطلبة  اأداء  لتقومي  الدولية  بالدرا�سة  اخلا�س  والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة 

و�سع  منه يف  اأقل  درجات  على  يح�سلون  الذين  الطلبة  يكون  الذي  االأدنى  مُيِثّل احلد  الدرجات  من  عدًدا حمدًدا 

ا من حيث عدم قدرتهم على حتقيق اإجنازات متكنهم من امل�ساركة بفعالية يف القوى العاملة يف القرن  خطري جًدّ

التالية - على �سبيل  اأداء الطلبة يف �سلطنة ُعمان يف االأغرا�س  ُت�ستخَدم م�ستويات  اأْن  احلادي والع�سرين. ومُيكن 

تعُلّم الطلبة قد مت حتقيقها بنهاية احللقة  اإذا كانت توقعات احلكومة حول م�ستويات  اإىل ما  املثال: )1( االإ�سارة 

 االأوىل اأو احللقة الثانية بالتعليم االأ�سا�سي. )2( توفري معلومات اأ�سا�سية ملتابعة ومراقبة اأداء الطلبة طوال الوقت. 

)3( تو�سيح ما اإذا كانت جمموعات خا�سة من الطلبة )مثل الطالب الذكور اأو طلبة حمافظات بعينها( يحققون 

م�ستويات االإجنازات املتوقعة منهم. 

م حتديد م�شتويات االأداء معلومات مفيدة للمعلمني والطلبة واأولياء االأمور.   ُيكن اأن ُيقِدّ

يحققها  التي  االإجن��ازات  املعلمني عن  ر�سا  يكون  للجميع  ومعروفة  ومعتمدة  وا�سحة  واأه��داف  غايات  وجود  بدون 

ا مُيِكن قبوله. ومبرور  طلبتهم يف التعُلّم اأمًرا م�سكوًكا فيه من حيث اإَنّ طلبتهم �سيحققون م�ستويات اأداء منخف�سة عَمّ

ا يتقبل املعلمون والطلبة واأولياء االأمور - الذين يتلقون تقارير و�سفية حول التقدم الذي يحققه اأبناوؤهم  الوقت رمَبّ

ونقاط  اأداء حمددة  م�ستويات  وجود  وبدون  كافية.  باعتبارها  املنخف�سة  االأداء  م�ستويات   - العام  مرات يف  ثالث 

مرجعية، يخاطر وا�سعو ال�سيا�سات الرتبوية بعدم وجود اأ�سا�س موثوق به لتحديد ن�سبة الطلبة الذين يحققون احلد 

.
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االأدنى اأو املرغوب فيه من م�ستويات التعُلّم بنهاية ال�سف الثاين ع�سر

منح املعلمون الطلبة تقديرات عالية ن�شبًيّا يف مادتي الريا�شيات والعلوم... 

مت فح�س تقديرات م�ستويات االأداء الر�سمية التي منحها املعلمون طلبتهم يف العام الدرا�سي 2009/2008 يف مادتي 

الريا�سيات والعلوم لل�سف الثامن )يف التعليم االأ�سا�سي والتعليم العام(. ومت حتويل الدرجات التي منحها املعلمون 

للطلبة اإىل م�ستويات اأداء ُيرمز لها باحلروف )اأ، ب، ج، د، ه�(. وحتدد الوثيقة العامة لتقومي تعّلم الطلبة )وزارة 

الرتبية والتعليم، 2007ج( املعايري التي ُت�ستخدم يف منح تقديرات امل�ستويات )اجلدول 4.2(. ومنح املعلمون %27 

من الطلبة اأّما التقدير اأ )13%( اأو التقدير ب )14%( يف مادة الريا�سيات لل�سف الثامن. ويف مادة العلوم، منح 

املعلمون 32% من الطلبة اأّما التقدير اأ )14%( اأو التقدير ب )%18(. 

امل�شتوى   نطاق الن�شبة املئوية  التقدير  

ممتاز  100-90 اأ 

جيد جًدا  89-80 ب

جيد  79-65 ج

مقبول 64-50 د

يحتاج م�ساعدة  ه� اأقل من 50

عدد ال�شاعات يف 

العام 

عدد االأ�شابيع يف 

العام

عدد ال�شاعات يف 

االأ�شبوع
الدولة

1211 39.7 30.5 تايلند 

1079 35.6 30.3 جمهورية كوريا

938 35.4 26.5 هونغ كونغ 

937 37.8 24.8 فرن�سا

930 38.6 24.1 اأ�سرتاليا

927 41.0 22.6 اأملانيا

926 39.4 23.5 نيوزيلندا

926 38.9 23.8 اليابان

911 38.1 23.9 هنغاريا

893 39.7 22.5 ال�سويد 

880 31.9 27.6 تون�س

866 38.3 22.6 فنلندا

860 36.0 23.9 هولندا

855 39.6 21.6 ورغواي
ُ
اأ

844 38.0 22.2 دمنارك 

833 35.0 23.8 الإحتاد الرو�سي

809 36.6 22.1 الرنويج 

799 36.0 22.2 الواليات املتحدة 



ا ا�شتخدام طرق التقومي املبنية على م�شتويات االأداء يف اإعداد اختبارات ال�شتخدامها من قبل  ُيكن اأي�شً

املعلمني كاأدوات للمعلومات اأو اأدوات ت�شخي�شية. 

الذين  الرابع  ال�سف  ملعلمي  تقوميية  اأداة  الإعداد  الريا�سيات  مادة  الوطني يف  االختبار  نتائج  اأيرلندا  ا�ستخدمت 

رغبوا يف معرفة مدى جودة اأداء طلبتهم بناًء على معايري حمددة. وقام املركز الوطني باإعداد خم�سة م�ستويات، 

.
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ويحتوي االإطار 4.3 على اثنني من هذه امل�ستويات )وهما امل�ستوى االأعلى وامل�ستوى االأدنى( 

يكن للمعايري اأن ت�شاعد يف متابعة ومراقبة املتغريات الرئي�شية الرتبوية على م�شتوى املدر�شة وم�شتوى 

املحافظات وامل�شتوى الوطني. 

ميكن ل�سلطنة ُعمان اإعداد طرق تقومي تف�سيلية ت�سمح للمدار�س مبعرفة مدى جودة اأدائها من حيث م�ستويات االأداء 

ا من حيث مقارنتها باملدار�س التي تخدم طلبة مماثلني. وقامت اأ�سرتاليا، على �سبيل املثال، بتطبيق  الوطنية، واأي�سً

برنامج وطني للتقومي خا�س مبعرفة القراءة والكتابة واحل�ساب، وي�سمح هذا الربنامج باإجراء مقارنات بني الواليات 

واملدار�س التي تت�سابه يف �سماتها االإح�سائية من جميع اأنحاء اأ�سرتاليا )االإطار 4.4(. 

99التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة98 الـفـصل الـرابـع

يوجد اختالف بني تقديرات م�شتويات االأداء التي منحها املعلمون ودرجات االمتحانات الدولية. 

ُا�ستخدمت بيانات تقديرات م�ستويات االأداء التي منحها املعلمون للطلبة يف حماولة ملقارنة امل�ستويات الوطنية من 

قاعدة البيانات الوطنية مع بيانات مو�سوعية خارجية مت احل�سول عليها من الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم 

)TIMSS 2007(. وتفرت�س هذه املقارنة اإَنّ تقديرات م�ستويات االأداء التي منحها املعلمون مل تتغري كثريًا بني عام 

2007 والعام الدرا�سي 2009/2008. وبلغت الن�سبة املئوية للطلبة الذين ح�سلوا من معلميهم على تقدير »ممتاز« 

اأو »جيد جًدا« 27% يف الريا�سيات و32% يف العلوم. اإَنّ ال�سوؤال االأ�سا�سي اأمام وا�سعي ال�سيا�سات الرتبوية هو »هل 

وا�ستخدمت  والعلوم )TIMSS 2007(؟«  الريا�سيات  الدولية يف  الدرا�سة  الطلبة يف  اأداء  مع  الن�سبة  تتقارب هذه 

اإَنّ البيانات  الدرا�سة الدولية الكلمتني »متقدم« و »عايل« لو�سف فئتي الطلبة الذين ح�سلوا على اأعلى الدرجات. 

التي ُذكرت يف الف�سل الثالث من هذا التقرير تو�سح اإَنّ ن�سبة حمدودة من الطلبة تبلغ )2%( يف مادة الريا�سيات 

و)8%( يف مادة العلوم قد ح�سلوا على تقديري »متقدم« اأو »عايل« بناًء على اأدائهم يف اختبارات الدرا�سة الدولية 

 .)TIMSS 2007( يف الريا�سيات والعلوم

رمّبا ال يتوفر لدى الطلبة فهماً واقعياً حول م�شتويات االإجنازات التي يحققونها يف التعّلم. 

الدرا�سة  عليها يف  التي ح�سلوا  الدرجات  بيانات  مع  لطلبتهم  املعلمون  التي مينحها  تقديرات  املقارنة  هذه  ُت�سري 

الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( اإىل اإَنّ التقديرات املعلمني حول اإجنازات طلبتهم يف التعّلم تت�سف 

بالت�ساهل وهي ال تت�سق مع االأدلة التي وفرتها البيانات. اإَنّ معايري الت�سحيح التي اتبعها املعلمون رمّبا قد اأعطت 

العديد من طلبة ال�سف الثامن اإح�سا�سًا باإَنّهم يوؤدون ب�سورة جيدة يف املدر�سة. واإذا قبلنا اإَنّ الطريقة املتبعة يف 

حتديد امل�ستويات يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( منا�سبة ل�سلطنة ُعمان، فاإَنّ نظام 

الت�سحيح املتبع حاليًا والقائم على التقديرات التي مينحها املعلمون لطلبتهم رمبا ير�سخ يف اأذهان العديد من طلبة 

ال�سف الثامن فهمًا غري منطقي باإَنّ م�ستويات اإجنازاتهم يف تعّلم الريا�سيات والعلوم ممتازة. 

مل�شتويات  املعلمني  اإَنّ  اإدراك  التفكري يف تطبيق عدد من اخليارات ل�شمان  والتعليم  الرتبية  وزارة  على 

االأداء التي ُيتوقع من الطلبة حتقيقها.

ويتمثل اإحدى هذه اخليارات يف اإعداد اختبارات حمكية املرجع )وجود حمكات يتم قيا�س م�ستوى الطلبة عليها(  مبنية 

 .
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على نظام العينات وتوفريها للمعلمني لقيا�س الن�سب املئوية من الطلبة الذين يحققون اأهداف التعّلم الرئي�سية

ا اإعداد اختبارات معيارية املرجع يتم تنفيذها بوا�سطة املدار�س بحيث ي�ستطيع  ومُيكن لوزارة الرتبية والتعليم اأي�سً

. ومُيكن ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم 
37

املعلمون من خاللها قيا�س مدى جودة اأداء طلبتهم مقابل معايري وطنية

اأو اأع�ساء الفرق املحلية الذين لديهم بع�س اخلربة يف التقومي اإعداد م�ستويات اأداء مرجعية تتنا�سب مع تقديرات 

االأداء التي مينحها املعلمون لطلبتهم. و�سيتم و�سع الطلبةيف فئة من الفئات الثالث اأو االأربع بناًء على اأدائهم يف 

اأْن ُت�ستخدم البيانات حل�ساب  االختبارات التي يتم تنظيمها على امل�ستوى الوطني )التي �سيتم اإعدادها(. ومُيكن 

الن�سبة املئوية من الطلبة يف كل حمافظة تعليمية يكون اأداوؤهم يف اأي فئة من فئات م�ستويات االأداء املرجعية. كما 

مُيكن للمعلمني ووا�سعي ال�سيا�سات الرتبوية واالآخرين تطوير فهمهم ملا ي�ستطيع الطلبة القيام به وما ال ي�ستطيعون 

فعله من خالل النظر اإىل االأهداف التي يتم قيا�سها وتقوميها يف كل م�ستوى. ومن املرجح اأْن يجد وا�سعو ال�سيا�سات 

الرتبوية املعلومات ذات هذه الطبيعة اأكرث فائدة من الن�سب املئوية اأو ا�ستخدام احلروف الدالة على تقديرات االأداء. 

ويحتوي امللحق )ي( على اأمثلة لطرق التقومي املبنية على م�ستويات االأداء التي مُيِكن ا�ستخدامها بوا�سطة وا�سعي 

ال�سيا�سات الرتبوية الُعمانيني يف اإجراء املقارنات بني املحافظات التعليمية حول م�ستويات اأداء الطلبة. 

املحكية املبنية على العينات حتدد مدى قدرة ال�سخ�س على االأداء مقارنًة مبحك حمدد. 
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   ت�ساعد االختبارات ذات املرجعية املعيارية يف ترتيب االطلبة بناًء على نتائج اإجنازات التعّلم. وُت�سري الكيفية التي مُيكن بها مقارنة 
37

بناًء على معيار حمدد مثل  متو�سط الدرجات على امل�ستوى الوطني. وتقدم قدر حمدود من  درجات الطلبة مع درجات االآخرين 

املعلومات وقد ال تقدم اأي معلومات حول امل�ستوى الفعلي لتعّلم الطالب.

ُيتوقع من الطلبة يف كل م�ستوى احل�سول على 50% على االأقل من املهام ب�سورة �سحيحة. الطلبة الذين ال يتمكنون من االإجابة عن 
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50% من اأ�سئلة النطاق 1 يتم ت�سنيفهم باعتبارهم »ذوي م�ستوى اأدنى من النطاق 1«. 

االإطار  4.3 

م�شتويات اأداء الطلبة يف اأيرلندا يف مادة الريا�شيات لل�شف الرابع  

النطاق 5: امل�شتوى املتقدم يف االأداء )115 +(

االأعداد/اجلرب: ي�ستطيع الطلبة يف النطاق 5 حتويل الك�سور االعتيادية اإىل الك�سور الع�سرية.   n

والقيام  املثلثات  اأن��واع  بخ�سائ�س  قائمة  اإع��داد  الطلبة  ي�ستطيع  املكاين:  واحل�س  الهند�سة   n

با�ستنتاجات غري ر�سمية حول االأ�سكال ثنائية االأبعاد. 

املقايي�س: ميكنهم حتويل اللرتات اإىل ملليلرتات، واجلرامات اإىل كيلوجرامات، وترتيب مقايي�س   n

الطول والوزن. ي�ستطيعون حل م�سائل ن�سية ت�ستمل على �سرب االأوزان وق�سمة ال�سعات وقيا�س 

الزمن. 

ي�ستطيعون اأداء جميع املهام املذكورة يف امل�ستويات 1 و2 و3 و4.   n

 

النطاق 1: امل�شتوى املنخف�س يف االأداء )84-65(

االأ�سا�سية،  والق�سمة  ال�سرب  حقائق  تذكر  االأول  النطاق  يف  الطلبة  ي�ستطيع  االأعداد/البيانات:   n

ا حل م�سائل روتينية تتكون  وترجمة امل�سائل الن�سية الب�سيطة اإىل جمل عددية. وي�ستطيعون اأي�سً

من خطوة واحدة ت�ستمل على طرح اأعداد �سحيحة تتكون من اأكرث من منزلة. 

والزوايا  االأبعاد،  ثنائية  االأ�سكال  يف  التماثل  خط  حتديد  ي�ستطيعون  املكاين:  واحل�س  الهند�سة   n

املنفرجة يف االأ�سكال ثنائية االأبعاد، و�سبكات االأ�سكال ثالثية االأبعاد، وتخيل خ�سائ�س االأ�سكال 

ثالثية االأبعاد. 

املقايي�س: ي�ستطيعون حل م�سائل ت�ستمل على طرح النقود.   n

البيانات: ي�ستطيعون اإن�ساء جداول بيانية ب�سيطة.   n
 

امل�سدر: مركز البحوث الرتبوية 2008.   
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االإطار  4.4 

الربنامج الوطني للتقومي يف اأ�شرتاليا اخلا�س مبعرفة القراءة والكتابة واحل�شاب 

يتم تقومي جميع الطلبة من ال�سف الثالث اإىل ال�سف التا�سع يف القراءة والكتابة واملهارات اللغوية )التهجي وقواعد اللغة والرتقيم( 

واحل�ساب عرب م�ستوى من م�ستويات االأداء واالإجناز، وعلى مقيا�س واحد. ويتم عر�س االأداء الفردي لكل طالب يف كل اختبار على 

مقايي�س لالأداء على امل�ستوى الوطني.  وهنالك �ستة م�ستويات لكل �سف درا�سي. وُيعترب النطاق الذي يوجد قبل االأخري من حيث 

تدين االأداء هو امل�ستوى الوطني االأدنى لطلبتهم ال�سف الدرا�سي املعني. ويحتوي اجلدول التايل مهارات وم�ستويات احل�ساب لل�سف 

الثالث. ويحتوي امللحق )ك( على ملخ�س للم�ستويات اخلا�سة بال�سف اخلام�س يف القراءة واملهارات اللغوية واحل�ساب. 

مهارات احل�شاب لل�شف الثالث وم�شتوياتها 

مهارات احل�شاب النطاق 

6
ُيطِبّق  اأعداد حتى 100.  التي ت�ستمل على  يوؤدي عمليات الطرح  باٍق.  الق�سمة مع وجود  التي ت�ستمل على  امل�سائل  يحل 

ر خريطة ويتبع التوجيهات لتحديد موقع ما.  معرفته بالك�سور للتحويل من الدقائق اإىل ال�ساعات. ُيف�ِسّ

5

ر بيانات يف جدول حلل م�ساألة طرح. ي�ستخدم فهمه للك�سور  يحل م�سائل النقود التي ت�ستمل على ال�سرب والتقريب. ُيف�ِسّ

الوقت  يالئم  الإكمال جملة عددية.  با�سرتاتيجيات اجلمع  ي�ستخدم معرفته  االأطعمة.  الإعداد  و�سفة  لتف�سري  الب�سيطة 

بالكلمات والوقت باالأرقام. يحدد عدد االأوجه يف منوذج ثالثي االأبعاد، ويحدد املنظر االأعلى ل�سكل خمروطي. 

4

اأعداًدا تتكون من منزلتني. يح�سب ن�سف جمموعة من االأ�سياء حلل م�ساألة من م�سائل احلياة اليومية. يعرف  يجمع 

حقائق ال�سرب حتى 10 × 10. ي�ستمر يف تكوين منط عددي قائم على الطرح. يتعرف االأ�سكال ثنائية االأبعاد بعد دورانها 

اأو انعكا�سها. يتعرف من�سور معرو�س يف �سياق يتكرر كل يوم. 

3
يقي�س عدًدا يتكون من ثالث منازل على �سبكة با�ستخدام وحدات غري معتمدة. يحدد تاريًخا معيًنا على تقومي للتواريخ، 

ويتعرف النتائج التي مُيكن اأْن تنتج من احتمال ب�سيط. يتعرف ال�سكل اخلما�سي يف جمموعة من االأ�سكال ثنائية االأبعاد.  

2
يتعرف عدًدا يتكون من ثالث منازل مكتوًبا يف كلمات. يحل م�ساألة ن�سية ت�ستمل على ترتيب اأعداد اأقل من 20، ويتعرف 

اجلمع املتكرر ليالئم �سكاًل يو�سح جمموعات مت�ساوية. يقراأ مقيا�ًسا ب�سيًطا لتقدير ال�سعة.  

1
يجمع درجات يف عمود بجدول حل�ساب املجموع. يختار العدد التايل يف منط عددي ب�سيط. يتعرف اأداة لقيا�س الطول. 

ف اجلزء املفقود يف لغز، وي�ستخدم االإحداثيات لتحديد موقع ما على �سبكة ب�سيطة.  يتعَرّ

 .Australia Curriculum and Assessment Reporting Authority 2008 :امل�سدر

حتديد م�شتويات االأداء لي�س مق�شوًرا على تعُلّم الطلبة.  

ت�ستخدم العديد من الدول نتائج االختبارات الوطنية القائمة على العينات لتطوير و�سع ال�سيا�سات الرتبوية، وتعزيز الوعي العام حول حالة 

التعليم، وتطوير برامج تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة، وتعزيز م�سروعات تطوير املناهج )Kellaghan et al. 2009(. وباالإ�سافة اإىل معايري 

اإجنازات التعُلّم مُيكن لوزارة الرتبية والتعليم اإعداد معايري وم�ستويات اأداء يف جماالت اأخرى، مثل كمية املواد التي يقراأها الطلبة للمتعة 

ال�سخ�سية، ومعرفة تقنية املعلومات وبرامج تدريب املعلمني وا�ستخدامها اأثناء اخلدمة. ويقوم العديد من وزارات الرتبية والتعليم - مدفوعة 

بزيادة م�ستوى املراقبة واملحا�سبية - بو�سع معايري يف نطاق من املجاالت املتنوعة، مثل التدريب وتوفري الكتب الدرا�سية. وتتوقع �سلطنة 

.
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ُعمان، على �سبيل املثال، اإكمال اإعداد املعايري ملديري املدار�س واملعلمني وامل�سرفني بنهاية عام 2011م 

 

 تقرير حتت االإعداد من قبل املركز الربيطاين للمعلمني.
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تـقـويـم األداء الكلـي للـمـدرسـة      4.6
ع من املدار�س يف �شلطنة ُعمان مراقبة البيانات اخلا�شة باأداء طلبتها، وحتليلها، وتقومي اجلوانب  ُيتوَقّ

اخلطة  هــذه  وتنفيذ  النتائج،  �ــشــوء  على  تــغــيــريات  الإدخــــال  خطة  وو�ــشــع  املــدر�ــشــة،  عمل  يف   الرئي�شية 

)وزارة الرتبية والتعليم 2006(. 

ر امل�ستويات التعليمية التعُلّمية  ن بيئة ُتقِدّ ومُيكن لثقافة املدر�سة وفل�سفتها وقيمها واأ�ساليبها االإدارية والتنظيمية اأْن ُتكِوّ

عالية اجلودة، وحث الكادر التدري�سي واالإداري بها على التعاون فيما يحقق م�سلحة الطلبة واملدر�سة. واأن�ساأت وزارة 

الرتبية والتعليم نظاًما لتقومي االأداء املدر�سي للم�ساعدة يف جعل املدار�س تتمتع بقدر اأكرب من النقد الذاتي الأدائها، 

وجعلها م�سوؤولة ب�سورة اأكرث عن تطوير عملها. وطبقت الوزارة برناجًما للتقومي الكلي الأداء املدار�س، للحكم على 

مدى جودة اأداء كل من: )1( اإدارة املدر�سة. )2( التدري�س. )3( تعُلّم الطلبة وي�سمل ذلك اجتاهات الطلبة نحو 

التي  الذاتي  التقومي  ا�ستمارة  اإكمال  اإىل كل معلم  ُيطَلب  املدر�سي  االأداء  لتقومي  الكلية  العملية  التعُلّم. وكجزء من 

ا. ويتم تقومي اأداء املعلمني مراٍت عديدًة بوا�سطة م�سرفيهم، ومرة يف العام بوا�سطة مدير  يعتمدها مدير املدر�سة اأي�سً

املدر�سة، وذلك لتحديد ما اإذا كان طلبتهم قد اكت�سبوا معارف ومهارات منا�سبة ميكنهم تطبيقها، واأَنّهم ميتلكون 

فريق  وُيتوقع من  املدر�سة،  والطلبة حول جوانب  املعلمني  اآراء  ويتم احل�سول على  التعُلّم.  اإيجابية جتاه  اجتاهات 

التقييم برئا�سة مدير املدر�سة مراجعة املعلومات التي يتم جمعها، وحتديد اإجراءات املتابعة التي يجب اتخاذها.    

ُيعترب التقومي الكلي الأداء املدر�شة طريقة �شاملة تتطلب جهًدا مكثًفا لتطوير اأداء املدر�شة يف جميع اجلوانب. 

ًما. وي�سم الفريق م�سرفني وخمت�سني  يتم تنفيذ تقومي خارجي الأداء املدار�س بوا�سطة فريق يتكون من 12 اإىل 20 ُمقِيّ

من املحافظات التعليمية، وع�سًوا واحًدا من ديوان عام وزارة الرتبية والتعليم. ويزور الفريق من 10% اإىل 50% من 

الغرف ال�سفية يف كل مدر�سة، ويفح�س امللفات اخلا�سة بالطلبة ذوي امل�ستوى املمتاز والطلبة ذوي امل�ستوى املتو�سط 

واأع�ساء  الطلبة  اإىل  ويتحدث  املعلمني،  لتقومي  للفح�س  قائمة  الفريق  وي�ستخدم   ال�سعيف،  امل�ستوى  والطلبة ذوي 

اأيام، يلتقي الفريق مدير املدر�سة  جمال�س االآباء فقط. ويف نهاية فرتة التقومي، التي ت�ستمر من ثالثة اإىل خم�سة 

م مقرتحات لتطوير اأداء املدر�سة الكلي. اإَنّ الهدف من عملية التقومي هو فح�س امل�ستويات التعليمية  وامل�سرفني وُيقِدّ

يف املدار�س احلكومية، لتحديد م�ستوى االأداء التعليمي لكل مدر�سة، واكت�ساف مدى قدرة كل مدر�سة على حتقيق 

االأهداف املتوقع حتقيقها. وال تتطلب العملية من الطلبة القيام باإجراءات مو�سوعية خا�سة باإجنازاتهم للم�ساعدة 

يف تقومي املدار�س واملعلمني اإذا كانت م�ستويات التعُلّم يف املدر�سة »جيدة ب�سورة كافية«. وُيتوقع من امل�سرف االإداري 

اإجراءاتها االإدارية. وي�سدر  اأدخلت حت�سينات على  اإذا كانت املدر�سة قد  ا  د مَمّ للتاأُكّ التعليمية املتابعة  باملحافظة 

اأدائها من  التي يتم تقومي  ا�سهر. وقد مت خف�س عدد املدار�س  اأو ثالثة  االأداء خالل �سهرين  الفريق تقرير تقومي 

حوايل 150 مدر�سة يف العام اإىل 22 مدر�سة يف العام الدرا�سي 2010/2009. اإَنّ متطلبات عملية التقومي من حيث 

من  جزًءا  ُيعترب  املدار�س  الأداء  الكلي  التقومي  اأَنّ  حقيقة  من  بالرغم  جوهري،  اأم��ًرا  ُتعترَب  املالية  والتكلفة  الوقت 

امل�سوؤوليات الروتينية لبع�س اأع�ساء الفريق. وُت�سري املناق�سات التي متت مع املعلمني وبع�س كبار موظفي الوزارة اإىل 

ا، اأن بع�س املدار�س كانت غري  اأَنّ جودة اأداء امل�سرفني تختلف من م�سرف اإىل اآخر. وات�سح من هذه املناق�سات، اأي�سً

ملمة بكيفية ا�ستخدام املعلومات. كما كان هنالك �سعور بالقلق وعدم االرتياح جتاه ت�سابه عدة تقارير وعدم اطالع 

بع�س مديري املدار�س اجلدد عليها.
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بناء القدرات في إجراء البحوث والتـقـويـم        4.7
تعُلّم  م�شتويات  حول  ومنا�شب  به  وموثوٍق  مو�شوعٍيّ  دليل  توافر  يتطلب  �شليمة  تربوية  �شيا�شة  و�شع 

الطلبة واجلوانب االأخرى للنظام التعليمي. 

م�سوؤولية  خمتلفة  جهات  احلا�سر  الوقت  يف  وتت�سارك  وتقوميية.  بحثية  درا�سات  بالوزارة  عديدة  جهات  نفذت 

للتقومي  العامة  املديرية  اجلهات  ه��ذه  وت�سم  التعليمي،  النظام  جوانب  ح��ول  مو�سوعية  راجعة  تغذية  تقدمي 

اجل��ودة  �سمان  ومكتب  املدر�سي،  االأداء  تقومي  ودائ���رة  اجل���ودة،  و�سبط  للتخطيط  العامة  واملديرية  ال��رتب��وي، 

باملديرية العامة للمدار�س اخلا�سة. ومت اإجراء درا�سات حول مو�سوعات متنوعة ت�سمل اأ�ساليب القيا�س والتقومي، 

العادية.  احلا�سبة  االآالت  وا�ستخدام  املنزلية،  والواجبات  املهني،  والتوجيه  الرتقيات،  و�سيا�سات  واالمتحانات، 

ع�سر  الثاين  ال�سف  امتحانات  اأوراق  ملفردات  حتلياًل  املثال،  �سبيل  على  الرتبوي،  للتقومي  العامة  املديرية   ونفذت 

)International Bureau of Education, 2006(. واأظهرت مناق�سة املوظفني امل�ساركني يف اإجراء البحوث الرتبوية 

االإح�ساء  مثل  جماالت  يف  خا�سة  وب�سفة  الفنية،  بالقدرة  ال�سلة  ذات  باملو�سوعات  اهتماًما  الرتبوي  التقومي  يف 

ا عدم توافر فر�س لتطوير املهارات يف جماالت رئي�سية للبحوث الرتبوية والتقومي الرتبوي.  واختيار العينات، واأي�سً

يعترب الرتكيز على جودة التعُلّم اأمًرا حمورًيّا يف �سعي �سلطنة ُعمان نحو تطوير التعليم. اإَنّ االأدلة املقدمة يف هذا الف�سل 

تقرتح جماالت حمددة لتطوير تعُلّم الطلبة يف املناهج، والقيا�س )جمع املعلومات حول اأداء الطلبة(، واملعايري، والتقومي. 

طول العام الدرا�شي  

يجب على وا�شعي ال�شيا�شات الرتبوية اأْن ي�شعوا اخلطط الإطالة العام الدرا�شي الفعلي، واأْن ُيعترب هذا 

االأمر اأولوية بالن�شبة اإليهم. 

يق�سي الطلبة يف املدار�س احلكومية وقًتا اأقل مقارنة بنظرائهم يف الدول املتقدمة )اأقل ب�30%(. و�ستتطلب زيادة 

ومعاجلة  الطلبة،  تغيب  مواجهة  يف  �سارمة  قواعد  تطبيق  املدار�س  يف  الطلبة  يق�سيها  التي  لالأيام  الفعلي  العدد 

الطريقة احلالية يف اإدارة االمتحانات العامة.  

اإَنّ تطبيق نظام االمتحان النهائي الواحد بداًل من امتحانني اثنني �شيزيد من طول العام الدرا�شي الفعلي.  

و�سي�سمح ذلك للمديرية العامة للتقومي الرتبوي باإعداد اأوراق امتحانات تت�سف باجلودة. اإَنّ اإلغاء امتحانات نهاية 

اإَنّ النظام املَتّبع يف بع�س الدول هو تنظيم امتحان نهائي   .
40

الف�سل الدرا�سي االأول �سيوفر بع�س االأموال للوزارة

الدرا�سيني بني  الف�سلني  بها نظام  التي يحظى  االعتبار اجلاذبيُة  ِخ��َذْت يف 
ُ
اأ واإذا  الدرا�سي.  العام  واحد فقط يف 

اجلميع –وب�سفة خا�سة بني الطلبة واملعلمني- فاإَنّ وجود اإجراءات حازمة يف وزارة الرتبية والتعليم مدعومة بحملة 

الواحد  النهائي  االمتحان  نظام  تطبيق  و�سي�سمح  املجال.  التغيري يف هذا  ق  ُيحِقّ اأن  مُيكن  املواطنني  وعي عام بني 

بتوفري وقت اأكرث للطلبة الإتقان جماالت املحتوى الدرا�سي الرئي�سية التي تغطيها املناهج الدرا�سية. 

االمتحانات العامة وت�شمل التقومي امل�شتمر 

ر العملية التعليمية التعُلّمية.   اإَنّ ا�شتخدام نتائج االمتحانات ُيكن اأْن ُيطِوّ

�سيكون من املنا�سب، وخا�سة للطلبة واملعلمني، يف هذه الفرتة التي ي�سهد فيها النظام التعليمي تغيريات متالحقة، 

اقرتاح اإدخال تغيريات رئي�سية على نظام االمتحانات. وبالرغم من ذلك فاإَنّ بع�س اأوجه التطوير االأ�سا�سية مُيكن 

مضاميـن للـسـيـاسـات التـربـويـة   4.8

مراقبة/مالحظة االمتحانات وت�سحيح اأوراقها تعادل من حيث التكلفة 60% من تكاليف االمتحانات با�ستثناء الرواتب. �سي�ستمر 
 40

اإجراوؤها  يف الف�سل الدرا�سي االأول. وُت�سري البيانات املقدمة من املديرية العامة للتقومي الرتبوي اإىل اأَنّ اإدارة امتحانات الف�سل 

الدرا�سي الواحد تكّلف الوزارة حوايل 322.000 ريال ُعماين )با�ستثناء تكاليف الت�سغيل ورواتب املوظفني(. 
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تنفيذها، وخا�سة اإذا مت اإعفاء املديرية العامة للتقومي الرتبوي من بع�س املهام - وبالذات اإدارة االمتحانات العامة 

- مرتني يف العام. ويجب اأْن ميتد الدور الذي تقوم به املديرية العامة للتقومي الرتبوي اإىل ما بعد اجلوانب التنظيمية 

يف اإجراء االمتحانات. والأَنّ العديد من الطلبة ال يتمكنون من االلتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل، يجب على وزارة 

اأهمية ت�سمني كفايات الطلبة املواَدّ الدرا�سيَة االأ�سا�سية يف ال�سهادات الدرا�سية مقابل  الرتبية والتعليم النظر يف 

نظام الدرجات املئوي. باالإ�سافة اإىل اإر�سال تقارير االمتحانات اإىل املديريات العامة بالوزارة، ويجب على املديرية 

الطلبة يف  ارتكبها  التي  ال�سائعة  االأخطاء  املعلمني حول  اإىل  تف�سيلية  راجعة  تغذية  تقدمي  الرتبوي  للتقومي  العامة 

املديرية  الرتبوي، مب�ساركة من  للتقومي  العامة  املديرية  بوا�سطة  اإخبارية  ن�سرة  اإعداد  اأَنّ  كما  االمتحانات.  اأوراق 

العامة لتطوير املناهج، مُيكن اأْن يجعل املعلمني على اطالع باأخطاء الطلبة. ومُيكن حتديد املو�سوعات التي يتجاهلها 

املتقدمون لالمتحان. ومُيكن للمديرية العامة للتقومي الرتبوي تزويد املعلمني بتغذية راجعة حول املجاالت التي بها 

م�سكالت ذات �سلة باالمتحانات، وذلك من خالل الدورات التدريبية اأثناء اخلدمة وعرب البوابة التعليمية االإلكرتونية. 

ومُيكن ن�سر امل�سكالت التي يتم حتديدها يف امتحان مادة اللغة االإجنليزية يف املجلة الدورية للغة االإجنليزية التي 

يتم اإر�سالها اإىل جميع معلمي اللغة االإجنليزية، واأي�سًا اأثناء العرو�س وور�س العمل التي يتم تنظيمها يف املنا�سبات 

البارزة، مثل موؤمتر اللغة االإجنليزية الذي ي�سارك فيها معلمون وم�سرفون من جميع املحافظات التعليمية. 

يجب على املديرية العامة للتقومي الرتبوي اأْن تعمل على تعزيز وتطوير م�شتوى القدرات الفنية، واأْن 

عم لربنامج طويل املدى للبحوث والتقومي.  م الَدّ ُتقِدّ

ًما لتعزيز وتطوير جودة  على املديرية العامة للتقومي الرتبوي اأْن تدعم برناجًما طويل املدى للبحوث والتقومي م�سَمّ

)ل(  امللحق  م  وُيقِدّ الفنية.  القدرات  لتطوير  اال�سرتاتيجيات  من  عدًدا   4.5 االإط��ار  د  وُيحِدّ العامة.  االمتحانات 

ا ملو�سوعات البحوث والتقومي امل�سممة لتطوير جودة االمتحانات العامة.  ملخ�سً

ُيكن لوزارة الرتبية والتعليم تنفيذ برنامج لالأن�شطة م�شمم لتطوير جوانب التقومي امل�شتمر، وي�شمل 

ا عملية الفح�س والتدقيق. ذلك اأي�شً

ميكن للمديرية العامة للتقومي الرتبوي اإن�ساء جلان ر�سمية؛ ملراجعة عمليات الفح�س والتدقيق التي تتم باملدار�س، 

لتقومي م�سداقية وثبات اإجراءات التقومي التي ميار�سها معلمو ال�سف الثاين ع�سر. ومُيكن اأْن تتوافر جلميع املدار�س 

اإجراءات غري ر�سمية للفح�س والتدقيق تتطلب من معلمي املواد الدرا�سية االتفاق على معايري يتم ا�ستخدامها يف 

تقومي اأعمال الطلبة. وعلى املديرية العامة للتقومي الرتبوي اإعداد برنامج تدريبي اأويل يف تقنيات الفح�س والتدقيق، 

ومراجعتها يف �سوء االأدلة التي تتوافر لها، ومن ثَمّ تنظيم برنامج تدريبي وا�سع النطاق للم�ساعدة يف �سمان االت�ساق 

االإ�سافية  املقرتحات  بع�س  االإطار 4.6 على  ويحتوي  املدار�س.  وبني جميع  الواحدة  املدر�سة  املعايري داخل  وثبات 

اآراء  جمع  خالل  من  امل�ستمر  التقومي  وتطوير  لتعزيز  جهود  بذل  يف  البدء  ومُيكن  امل�ستمر.  التقومي  تنفيذ  لتطوير 

لوزارة  وميكن  وخرباتهم.  وروؤاهم  قلقهم  تثري  التي  واملجاالت  اهتماماتهم  ا  واأي�سً امل�ستمر،  التقومي  حول  املعلمني 

الرتبية والتعليم اال�ستعانة بخدمات �سركة اأجنبية لتنفيذ تقييم ر�سمي لنظام التقومي امل�ستمر الذي مُيكن اأْن يت�سمن 

مراجعة اأ�ساليب التدريب ومواده، والوقت املطلوب الإكمال ال�سجالت، وفهم املعلمني للتقومي امل�ستمر وا�ستخدامه، 

ا لتنفيذ تقومي قائم على العينات ملعرفة تاأثري درجات التقومي امل�ستمر يف الدرجة النهائية لالمتحانات النهائية.  واأي�سً

يجب على املديرية العامة للتقومي الرتبوي تطوير قدرات موظفيها يف اإعداد وا�شتخدام بنك االأ�شئلة.  

�سيتطلب هذا االأمر من املخت�سني يف املواد الدرا�سية اإعداد مفردات ومناق�ستها، ثم اإعادة �سياغتها لتكون مت�سقة 

اأاَلّ تكون متحيزة )على �سبيل املثال يف مفردات خا�سة بنوع اجلن�س واملحافظة(، كما  الر�سمية، وينبغي  واملناهج 

ينبغي االتفاق على االإجابات املقبولة وغري املقبولة. ويجب جتربة هذه املفردات وفح�سها من قبل جلان ملراجعتها 

من حيث منا�سبتها للمنهج واخل�سائ�س ال�سيكومرتية )ال�سدق والثبات(. ومبرور الوقت مُيكن ت�سمنُي االأ�سئلة اأو 

املفردات من بنك االأ�سئلة االمتحاناِت العامَة للم�ساعدة يف مراقبة وفح�س االجتاهات. ويجب تاأجيل اال�ستخدام 

الر�سمي لبنوك االأ�سئلة كجزء من نظام االمتحانات العامة حتى تتوافر القدرة الفنية الكافية لذلك، وحتى يتوافر 

قدر كبري من املفردات التي مت جتريبها يف بنك االأ�سئلة. 

االإطار  4.5 

تطوير القدرات الفنية باملديرية العامة للتقومي الرتبوي    

برامج  االأف��ري��ق��ي��ة  ال���دول  يف  االم��ت��ح��ان��ات  على  امل�سرفة  اجل��ه��ات  م��ن  ع���دٌد  نظم 

ال��دول  ه��ذه  اأقاليم  يف  االمتحانات  يف  للمخت�سني  امل��دى  ق�سرية  تطبيقية   تبادل 

القدرات  بتطوير  اخلا�سة  للمبادرات  ومُيكن   .)Kellaghan and Greaney 2004(

االإقليمية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ا�ستك�ساف طرق املحافظة على 

التقومي  يف  حديثة  تقنيات  على  والتدريب  اخلاطئة،  املمار�سات  من  واحلد  املعايري، 

اأْن  مُيكن  خارجية  ومنظمات  جهات  مع  تواأمة  ترتيبات  اإن�ساء  اأَنّ  كما  والت�سحيح. 

ر القدرات الفنية. وعلى املديرية العامة للتقومي الرتبوي اتخاذ االإجراءات  يعزز وُيطِوّ

يف  تدريب  على  يح�سلون  بها  العاملني  املخت�سني  من  ع��دًدا  اأَنّ  ل�سمان  الالزمة 

ي�ستطيع  كما  للنتائج.  �سنوي  الإجراء حتليل  الكايف  الوقت  مُينحون  واأَنّهم  االإح�ساء، 

موظفو املديرية العامة للتقومي الرتبوي امل�ساركة يف املوؤمتر ال�سنوي للجمعية الدولية 

للتقومي الرتبوي )IEA(، وهي اجلهة املهنية املتخ�س�سة يف اأنظمة االمتحانات العامة. 

امل�سدر: املوؤلفون.   

االإطار  4.6 

تطوير فهم وا�شتخدام مواد التقومي امل�شتمر وعملياته    

توفري اأمثلة حقيقية مكتوبة اأو على ال�سبكة االإلكرتونية حول كيفية ت�سنيف   .1

عمل الطلبة يف م�ستويات خمتلفة. 

حتديد الفائدة من ا�ستخدام اال�ستمارات املتنوعة التي يجب اإكمالها   .2

بوا�سطة املعلمني، فعلى �سبيل املثال: هل من ال�سروري ملعلمي وم�سريف 

اللغة االإجنليزية اإكمال ا�ستمارات الطلبة باللغتني االإجنليزية والعربية؟

تدريب جمموعة من الرتبويني يف كل حمافظة تعليمية لتوفري التوجيه   .3

واالإر�ساد يف التقومي امل�ستمر للمدار�س يف املحافظات التعليمية. 

د من اأَنّ معلمي ال�سفوف الدرا�سية حتى ال�سف الثاين ع�سر تتوافر  التاأُكّ  .4

لهم الفر�س لتقدمي تغذية راجعة، اأو ال�سعي للح�سول على تو�سيح من 

املحافظات التعليمية اأو من الوزارة حول تطبيق برنامج التقومي امل�ستمر. 

امل�سدر: املوؤلفون.   
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املناهج

يجب على املديرية العامة لتطوير املناهج النظر يف ا�شتخدام االجتاهات الدولية يف اإعداد وتطوير املناهج. 

ال�سفر،  فر�س  وزي��ادة  ال��دويل،  العمالة  و�سوق  التكنولوجية،  والتطورات  العاملي،  لالإعالم  املتزايد  التاأثري  اإَنّ 

املديرية  على  لذلك  ونتيجًة  با�ستمرار.  نطاقها  يت�سع  التي  الدولية  البيئة  يف  للم�ساركة  الطلبة  اإع��داد  اإىل  تدعو 

يف  خا�سة  وب�سفة  وتطويرها،  املناهج  اإع��داد  ط��رق  يف  الدولية  االجت��اه��ات  يف  التفكري  املناهج  لتطوير  العامة 

وثائق  فح�س  خ��الل  م��ن  ا  جزئًيّ ذل��ك  حتقيق  ومُي��ك��ن  والكتابة.  ال��ق��راءة  وتعُلّم  والريا�سيات  العلوم  جم��االت 

خالل  من  ا  واأي�سً االإنرتنت،  �سبكة  على  منها  العديد  يتوافر  التي  واملقاطعات  الواليات  مناهج  اأو  الوطنية  املناهج 

والدويل  الوطني  امل�ستويني  على  تنفيذها  يتم  التي  التقوميية  بالدرا�سات  املرفقة  العامة  االأط��ر  وثائق  يف   النظر 

ا على �سبكة االإنرتنت. وبعد مراجعة خربات وجتارب  اأي�سً Mullis et al. 2006(، والتي تتوافر  )على �سبيل املثال 

الدول االأخرى يجب على املديرية العامة لتطوير املناهج رف�س التجارب واخلربات غري املنا�سبة، والتفكري بجدية يف 

ت�سمني تلك التي يبدو اأَنّها من املمكن اأْن ُت�سهم يف تطوير املناهج الُعمانية ب�سورة عامة و�ساملة. 

ملراجعة  والدولية  الوطنية  التقويية  الدرا�شات  يتم احل�شول عليها من  التي  البيانات  ا�شتخدام  يجب 

وتطوير املناهج. 

ومُيكن ملوظفي املديرية العامة لتطوير املناهج مراجعة هذه املعلومات وحتديد ما اإذا كانت جوانب املناهج احلالية 

حتتاج اإىل تطوير، اأو تعديل، اأو تخ�سي�سها ل�سف درا�سي خمتلف. ويو�سح امللحق )م( الكيفية التي ا�ستخدمت بها 

دول اأخرى املعلومات املو�سوعية للتقومي. وعلى املديرية العامة لتطوير املناهج اال�ستمرار يف توفري الوقت للح�سول 

اإعداد م�سودات  اأثناء  وامل�سرفني، وذلك  املعلمني  وي�سمل ذلك  املعنية،  الرتبوية  واقعية من اجلهات  على مدخالت 

املناهج اجلديدة. 

ُيكن للمديرية العامة لتطوير املناهج النظر يف تو�شيع نطاق مناهج اللغات. 

املدار�س  اأما  االأول،  ال�سف  يف  الُعمانية  احلكومية  املدار�س  يف  احلا�سر  الوقت  يف  االإجنليزية  اللغة  تدري�س  يتم 

اخلا�سة فيبداأ تدري�س اللغة االإجنليزية فيها يف ريا�س االأطفال. ومُيكن اأْن تعنى املرحلة التالية من تطوير املناهج يف 

املادتني الدرا�سيتني االأ�سا�سيتني اللغتني العربية واالإجنليزية بتو�سيع نطاق حمتوى مناهجهما. ويجب على املديرية 

العامة لتطوير املناهج النظر بجدية يف ت�سمني مفاهيم ذات �سلة بالقراءة من البحوث الدولية. وتعك�س الدرا�سات 

التقوميية الوطنية يف الوقت احلا�سر يف بع�س الدول هذه املفاهيم، مثل درا�سة التقومي الوطني للتقدم الرتبوي يف 

 ،)PIRLS( الواليات املتحدة االأمريكية، والدرا�سات التقوميية الدولية، مثل الدرا�سة الدولية لقيا�س مهارات القراءة

اأخرى  اإتقانه من مهارات القراءة يف دول  ع من الطلبة  ُيتوَقّ د ما  والربنامج الدويل لتقومي الطالب )PISA(، وحُتِدّ

ف الكلمات وا�ستيعاب الن�سو�س:  عديدة. باالإ�سافة اإىل ذلك ت�سمل هذه املهارات العنا�سر التالية باالإ�سافة اإىل تعُرّ

ا�ستعادة املعلومات امل�سمنة يف الن�س بو�سوح.   n

القيام با�ستنتاجات مبا�سرة لالأفكار اأو املعلومات التي ال تتم االإ�سارة اإليها بو�سوح يف الن�سو�س املقروءة.   n

تف�سري ودمج االأفكار واملعلومات، مثل حتديد الر�سالة العامة للن�س اأو مو�سوعه الرئي�سي.   n

فح�س وتقومي املحتوى واللغة امل�ستخدمة يف الن�س وعنا�سره، مثل تقييم مدى اإمكانية حدوث االأحداث   n

املو�سوفة يف الن�س يف احلياة الواقعية. 

ويجب مالحظة اأَنّ اختبار الدرا�سة الدولية لقيا�س مهارات القراءة )PIRLS( الذي مت تنفيذه يف �سلطنة ُعمان يف عام 

2011 قد اخترب مهارات القراءة املُ�سار اإليها اأعاله.  

يحتاج موظفو املديرية العامة لتطوير املناهج اإىل برامج تدريبية طويلة وق�شرية املدى لتقوية وتعزيز 

كفاياتهم الفنية يف اجلوانب النظرية والعملية لتطوير املناهج. 

ويجب اأْن تت�سمن الربامج طويلة املدى احل�سول على موؤهالت فوق اجلامعية للموظفني الواعدين من ال�سباب من 

موؤ�س�سات تعليمية خارجية تتمتع ب�سجل معرتف به يف تطوير املناهج والتقومي. ومن خالل العمل عن قرب مع منظمة 

الربامج  من  ل�سل�سلة  موظفيها  ح�سور  دعم  املناهج  لتطوير  العامة  للمديرية  مُيكن  املناهج  تطوير  يف  متخ�س�سة 

التدريبية ق�سرية املدى، وب�سفة خا�سة يف املجاالت الرئي�سية، مثل و�سع املعايري. 

وعلى دائرة تقومي املناهج باملديرية العامة لتطوير املناهج اأْن يق�شر عملها على ما ُيكن حتقيقه فعاًل 

للمحافظة على م�شتوى اجلودة. 

واإذا تقرر بقاء دائرة تقومي املناهج �سمن دوائر املديرية العامة لتطوير املناهج فيمكنها التفكري يف توقيع اتفاقية 

تواأمة مع مركز يتمتع باالحرتام على امل�ستوى الدويل متخ�س�س يف تنفيذ درا�سات تقوميية ملناهج تت�سف باجلودة 

العالية. ومُيكن اأْن ي�ساعد هذا التعاون يف ت�سميم م�سروعات خا�سة باملناهج وتنفيذها، ويف بناء القدرات ال�ستخدام 

للطلبة،  الدرا�سي  التح�سيل  م�ستوى  ق�سية  امل�ستقبل  يف  العمل  يعالج  اأْن  ويجب  الرئي�سية.  التقومي  وطرق  مناذج 

تقومي  دائرة  املناهج، من خالل  لتطوير  العامة  للمديرية  ومُيكن  وتطويره.  اأدائهم  تعزيز  املناهج يف  دور  وحتديد 

املناهج بعد توفري الدعم الفني لها، اأْن تقوم مبا يلي: )1( قيا�س مدى قيام املناهج والكتب الدرا�سية بتطوير مهارات 

القدرات العليا للطلبة )2( ا�ستخدام البيانات املو�سوعية التي يتم احل�سول عليها من الدرا�سات التقوميية الوطنية 

والدولية للطلبة الُعمانيني لتعديل املناهج والكتب الدرا�سية واملواد التعليمية االأخرى. )3( مقارنة مناهج الريا�سيات 

والعلوم التي تغطيها االختبارات الدولية باملناهج الوطنية الُعمانية لتحديد اجلوانب التي يجب اإدخالها فيها. ويجب 

الدرا�سات  امل�ستقبل، وهي  الوطنية يف  التقومي  درا�سات  ال يف  فَعّ بدور  القيام  املناهج  لتطوير  العامة  املديرية  على 

ا  التي تقي�س م�ستويات االإجنازات التعليمية، وخا�سة يف ت�سميم هذه الدرا�سات واإعداد االختبارات وحتليلها، واأي�سً

اأْن تتم هذه االأن�سطة من خالل تقوية وتعزيز دائرة تقومي املناهج  يف مرحلة اإعداد التقارير اخلا�سة بها. ومُيكن 

باملديرية العامة لتطوير املناهج، اأو من خالل جهة خارجية متخ�س�سة. 

تقومي االأداء الكلي للمدار�س

حان الوقت لتقومي تاأثري نظام تطوير االأداء املدر�شي.  

ز هذه  ُترِكّ اأْن  يجب على وزارة الرتبية والتعليم تنفيذ مراجعة ر�سمية لعملية تقومي االأداء الكلي للمدار�س. ويجب 

العملية على فائدة واإيجابيات املعلومات التي يتم احل�سول عليها من هذا الربنامج يف الوقت احلا�سر. ويجب على 

هذه املراجعة قيا�س وتقومي: )1( مدى م�ساعدة ا�ستخدام تقارير التقومي الذاتي احلالية من قبل املدار�س واملعلمني 

يف تطوير مهارات التدري�س وتعزيز جودة التعليم. )2( الوقت الذي يحتاج اإليه املعلمون لتنفيذ اإجراءات التقومي. 

)3( التكلفة املالية الإجراء التقومي بوا�سطة جهات خارجية. )4( مدى قيام اأع�ساء هيئة التدري�س باملدار�س بدرا�سة 

وتنفيذ التو�سيات التي ت�سمنتها تقارير التقومي اخلارجي. ومُيكن لعملية املراجعة املقرتحة اأْن تنظر يف تاأثري خف�س 

عدد املوظفني امل�ساركني يف التقومي اخلارجي وعدد االأيام املطلوبة الإكمال هذه العملية. 

حتديد املعايري  

يجب على وا�شعي ال�شيا�شات الرتبوية وغريهم من املخت�شني البدء يف حتديد املعايري ببع�س احلذر.  

يتطلب االأمر وقًتا الإعداد معايري منا�سبة تت�سف باملو�سوعية والثبات ومبنية على االأدلة والرباهني. وعلى املعلمني 

ل امل�ستويات املختلفة لالأداء واالتفاق عليها  وخرباء املناهج وغريهم من املعنيني باالأمر مناق�سة العنا�سر التي ُت�سِكّ

ز يف البداية على مادة درا�سية واحدة،  )مثل اأداء »اأ�سا�سي« و»كفء« و«متقدم«(. وعلى وزارة الرتبية والتعليم اأْن ُترِكّ

وتقومي �سف درا�سي واحد لتحديد الن�سبة املئوية للطلبة الذين يحققون معايري اأو م�ستويات كفاية متنوعة. ويجب 

اأَنّ عوامل  االعتبار  اآخذين يف  واهتمام،  بعناية  واملدار�س ب�سورة فردية  الطلبة  نتائج  تف�سري  الوزارة  على موظفي 

اأخرى - مثل اخللفية االأ�سرية للطالب - تقوم بدور موؤثر يف حتديد املخرجات. 
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على  املرتتبة  املحاذير  لتاليف  وخرباتها  االأخـــرى  الـــدول  جتــارب  مــن  اال�شتفادة  ُعــمــان  ل�شلطنة  ينبغي 

حيال  للمحا�شبة  عر�شة  واملــدار�ــس  املعلمني  جتعل  التي  املعايري  على  مبنية  تقومي  عمليات   ا�شتخدام 

تعُلّم الطلبة. 

اإَنّ ا�ستخدام املعايري مُيكن اأْن يوؤثر يف ردود اأفعال املعلمني وتعاونهم. ومُيكن اأْن يوؤدي ا�ستخدام املعايري اإىل اقت�سار 

املناهج التي يتم تدري�سها على اجلوانب التي تت�سمنها االختبارات فقط، واإىل تثبيط همة املعلمني والرتويج ملفهوم 

»التدري�س من اأجل االمتحانات«، وزيادة معدالت اإعادة ال�سف، وت�سمني تقارير االأداء تقديرات زائفة مل�ستويات اأداء 

الطلبة يف بع�س احلاالت )Greaney and Kellaghan 2008, Kellaghan et al. 2009, Ravitch 2010(. وت�سمل 

اأ�سباب اأخذ احليطة واحلذر يف تبني هذا النهج معرفة اأَنّ جمموعة كبرية من العوامل توؤثر يف اأداء الطلبة، وي�سمل 

ذلك االإجنازات التي حققها الطلبة يف وقت �سابق، وموارد االأ�سرة واملجتمع، وال�سيا�سات الرتبوية، ونوعية برامج 

اإعداد املعلمني قبل اخلدمة، واالإ�سراف. ويجب اأْن تتوزع امل�سوؤولية جتاه تعُلّم الطلبة بني الطلبة اأنف�سهم واملدار�س 

واأولياء االأمور ووا�سعي ال�سيا�سات الرتبوية واالإداريني على م�ستوى الوزارة واملحافظات التعليمية.  

البحوث والتقومي  

يجب على وزارة الرتبية والتعليم اتخاذ خطوات واإجراءات جلعل اأن�شطتها يف جمال البحوث والتقومي 

تتم على امل�شتوى املركزي يف وحدة اإدارية واحدة. 

ويجب اأْن يكون هدف هذه الوحدة االإدارية على املدى الطويل اإنتاج بحوث واأدوات للتقومي عالية اجلودة ُتلِبّي املعايري 

الفنية الدولية، ويجب اأْن يتوافر ملوظفي هذه الوحدة املهارات يف التقومي الرتبوي، ويف اإعداد االختبارات، وت�سميم 

اال�ستبيانات، وت�سميم البحوث، واإجراء االإح�سائيات الرتبوية مبا يف ذلك املقايي�س النف�سية، والتحليل با�ستخدام 

اأجهزة احلا�سوب، واختيار العينات، وكتابة التقارير، ومُيكن اأْن ي�سمل برنامج عمل الوحدة املقرتحة اإجراء درا�سات 

ذات  الدولية  الدرا�سات  يف  ُعمان  �سلطنة  م�ساركة  وتن�سيق  الوطني،  امل�ستوى  على  الطلبة  اأداء  مل�ستويات  تقوميية 

ال�سلة بالتعليم والتعُلّم، اإعداد اختبارات ت�سخي�سية )ملواد درا�سية مثل اللغة العربية والريا�سيات(، ومراقبة فعالية 

لدرا�سات  مركزي  كم�سدر  تعمل  اأْن  والتقومي  البحوث  وحدة  من  ع  و�سُيتوَقّ احلالية،  الرتبوية  والربامج  ال�سيا�سات 

البحوث الرتبوية التي يتم تنفذيها يف �سلطنة ُعمان، ويحتوي امللحق )ن( على تفا�سيل حول مركزين وطنيني للبحوث 

مان اخلدمة لعدد من الطلبة مُياثل عددهم يف �سلطنة ُعمان.   ُيقِدّ

واملجتمع  الرتبوية  ال�شيا�شات  لوا�شعي  رئي�شية  اأداة  املقرتحة  والتقومي  البحوث  وحــدة  تكون  اأْن  يجب 

الرتبوي العري�س لتوفري تغذية راجعة حول مقايي�س املخرجات. 

ومُيكن اأْن تاأتي التغذية الراجعة من درا�سات التقومي الوطنية مل�ستويات اأداء الطلبة، والدرا�سات االأخرى، وعمليات 

امل�ستوى  على  تنفيذه  يتم  واحد  الختبار  ومُيكن  الرتبوية.  ال�سيا�سات  ق�سايا  ملعاجلة  االأدبيات  ومراجعة  التقومي، 

الوطني، على �سبيل املثال، تو�سيح مدى ا�ستيعاب الطلبة للمنهج الوطني الذي يعك�س االأولويات املعرفية والثقافية 

للنظام التعليمي الُعماين ومُيكن من خالل االختبار الوطني حتديد ما اإذا كانت م�ستويات التعُلّم تتطور اأم اأَنّها تظل 

م�ستقرة اأم ترتاجع ومن خالل هذا االختبار يتم حتديد مقدار قوة العالقة بني جودة تعُلّم الطلبة من جهة والعوامل 

اأثناء اخلدمة،  التدريبية  الدورات  الوزارة )مثل م�ستوى موؤهالت املعلمني، وم�ساركة املعلمني يف  التي تتحكم فيها 

اأو فئات  ا ا�ستخدام االختبار الوطني لتحديد املحافطات التعليمية  اأي�سً وعدد الطلبة يف الغرفة ال�سفية(. ومُيكن 

وعاداتهم  الطلبة  اجتاهات  حول  معلومات  لتوفري  ا  واأي�سً اإ�سافية،  مدخالت  اأو  م�سادر  اإىل  حتتاج  التي  املدار�س 

وتوقعاتهم )مثل الوقت الذي يق�سونه يف القراءة من اأجل املتعة الذاتية(، واجتاهات وتوقعات املعلمني )مثل جوانب 

املنهج التي يجدون �سعوبة يف تدري�سها(، واجتاهات وتوقعات اأولياء االأمور )مثل امل�ستوى الدرا�سي الذي يتوقعون 

من اأبنائهم حت�سيله(. 
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الـفـصل الخامس

 الـمـعـلـمـون 
وجـودة الـتـعـلـيـم 

ُتعترب جودة اأداء املعلم اأحد اأهم العوامل التي توؤثر يف تطوير جودة تعلم الطلبة، واأو�سحت االأبحاث  

الرتبوية الدولية با�ستمرار اأَنّ اخللفية االأ�سرية وجودة التدري�س هما العامالن االأكرث تاأثرًيا يف 

اإجنازات التعُلّم التي يحققها الطلبة، ولقد ا�ستنتجت درا�سة اأجرتها منظمة التعاون االقت�سادي 

والتنمية اأَنّ »العوامل ذات ال�سلة باملعلمني والتدري�س هي االأكرث تاأثرًيا يف تعُلّم الطلبة من بني 

املتغريات التي تكون اأكرث ُعر�سة للتاأثري ال�سيا�سي« )OECD 2005, p.2(. واأو�سحت الدرا�سات 

التي مت تنفيذها يف اأ�سرتاليا اأَنّ تاأثري جودة اأداء املعلم كان اأكرب من تاأثري املتغريات االأخرى على 

م�ستوى املدر�سة )Rowe and Rowe 1999(، واأ�سار تقرير درا�سة يف الواليات املتحدة االأمريكية 

اإىل اأَنّه اإذا قام معلمان خمتلفان بتدري�س طالبني متو�سطي امل�ستوى عمر كل منهما ثمان �سنوات، 

اأْن تختلف  ا وكان االآخر ال يت�سف بالفعالية، فاإَنّ درجاتهما ميكن  وكان اأحد املعلمني فعااًل جًدّ

االأدلة  وُت�سري   ،)Sanders and Rivers 1996( سنوات� مئوية يف غ�سون ثالث  نقطة   50 مبعدل 

التي مت جمعها على امل�ستوى الدويل اإىل اأَنّ تعاقب عدد من املعلمني اجليدين مُيكنه اأْن ُيخِلّ�س 

الطلبة من جميع اأوجه الق�سور ذات ال�سلة ب�سعف اإعدادهم للمدر�سة يف مرحلة قبل املدر�سة 

قها الطلبة مرتبطة كثرًيا  )Hanushek 2005(، واأو�سحت درا�سات اأخرى اأَنّ االإجنازات التي ُيحِقّ

الغرفة  الطلبة يف  بعدد  ارتباطها  اأكرث من  التدري�س  وبجودة  وتدريبهم،  املعلمني  اإعداد  بجودة 

  .)Darling-Hammond et al. 2000( ال�سفية اأو مب�ستويات االإنفاق االإجمايل، اأو برواتب املعلمني
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العمانيون % غري العمانيني العمانيون االإجمايل

8 47 2 7 42 3 51 5 0 81/1980

29 10 7 6 0 43 6 1 15 1 2 1 91/1990

67 87 4 3 17 7 6 6 26 5 0 9 01/2000

80 63 1 9 26 0 2 6 32 3 4 5 04/2003

87 56 4 8 36 3 4 1 41 9 8 8 08/2007

89 47 5 1 38 3 9 8 43 1 4 9 09/2008

ال تتحدد جودة اأداء املعِلّم فقط مب�شتوى تعليمه اأو طول فرتة تدريبه. 

مثل  قيا�سها  مُيكن  التي  املعِلّم  وخ�سائ�س  جهة  من  الطلبة  اأداء  بني  اإيجابية  عالقة  هنالك  اأَنّ  البحوث  اأو�سحت 

متوقع  هو  مما  تاأثرًيا  اأقل  العالقة  هذه  اأَنّ  اإاَلّ  الدرا�سية،  املادة  ومعرفة  االأكادميية  والقدرات  التدري�س  موؤهالت 

)منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية، 2005(. وت�سمل العوامل االأخرى املهمة التحفيز واالإبداع والقدرة على تو�سيل 

االأفكار بطريقة وا�سحة ومقنعة، وتكوين بيئات تعُلّم تت�سف بالفعالية الأنواع خمتلفة من الطلبة، والقدرة على العمل 

بفعالية مع الزمالء واأولياء االأمور )منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية، 2005(.  

ال  بينما  والتعقيد.  بال�شعوبة  يت�شم  اأمــًرا  باملعلمني  خا�شة  منا�شبة  �شيا�شات  تطوير  ُيعترب 

اأن وا�سعي ال�سيا�سات  اإاَلّ  ت�ستطيع �سيا�سة واحدة بعينها �سمان توفري تدري�س ذي نوعية جيدة 

الرتبوية ميكنهم التاأثري يف نوعية التدري�س يف ثالثة جماالت رئي�سية:

توفري املعلمني: )1( �سمان توافر عدد كاف من املعلمني يف خمتلف التخ�س�سات. )2( توزيع املعلمني على    n

املدار�س ح�سب حاجة املدار�س اإليهم.

اإعداد املعلمني: )1( ا�ستقطاب واختيار املعلمني املوهوبني والراغبني يف العمل مبهنة التدري�س. )2( اإعدادهم    n

من خالل برنامج اإعداد وتدريب عايل اجلودة. 

دعم املعلمني واإدارتهم: )1( تقدمي الدعم للمعلمني عن طريق اإر�سادات منا�سبة وبالدورات التدريبية اأثناء    n

املعلمني  االإ�سراف على  بها. )3(  تكليفهم  يتم  التي  املهام  الأداء  لهم  توافر زمن كاف  اخلدمة. )2( �سمان 

واإدارتهم. 

التعليم، ي�سعى  املعلومات واالت�ساالت يف  لتقنية  املتزايدة  االأهمية  اإىل ذلك؛ وب�سبب  باالإ�سافة 

وا�سعو ال�سيا�سات الرتبوية يف دول عديدة نحو تقدمي الدعم املنا�سب للمعلمني يف هذا املجال. 

التطبيق الناجح ل�شيا�شة التعمني قلل من االعتماد ال�شابق على املعلمني غري العمانيني. مت توظيف اأعداد كبرية 

من املعلمني غري العمانيني خالل �سنوات التو�سع الذي �سهده النظام التعليمي يف ال�سلطنة، ففي عام 1980 كانت 

منت�سف  ويف  ال�سلطنة،  مبدار�س  العاملني  املعلمني  عدد  اإجمايل  من   %92 العمانيني  غري  للمعلمني  املئوية  الن�سبة 

ثمانينيات القرن املا�سي �ساعد التو�سع يف اإعداد املعلمني على االإ�سراع يف تعمني هيئات التدري�س. ويو�سح اجلدول 

اًل ما ن�سبته %89  5.1 اأدناه اأَنّ عدد املعلمني الُعمانيني قد جتاوز 38000 معلم يف العام الدرا�سي 2009/2008، ُم�سِكّ

من اإجمايل عدد املعلمني العاملني مبدار�س ال�سلطنة.

سـيــاق تاريـخـي      5.1

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم 2004، 2008ج، 2009اأ.

 اجلدول 5.1

عدد املعلمني الُعمانيني وغري الُعمانيني )من 1980 اإىل 2008(



تتوافر ل�شلطنة ُعمان، ب�شورة غري معتادة يف باقي الدول، هيئة تدري�س يغلب عليها عن�شر ال�شباب، االأمر 

الذي يعك�س التو�شع احلايل يف اأعداد املعلمني، 

وتبلغ الن�سبة املئوية للمعلمني الذين تقل اأعمارهم عن 30 عامًا 40%، والذين تقل اأعمارهم عن 40 عامًا 89% )اجلدول 

5،3(. اإَنّ هذا امللخ�س عن اأعمار املعلمني يختلف متاًما عن متو�سط اأعمار املعلمني يف دول منظمة التعاون االقت�سادي 

والتنمية  )ال�سكل 5.1(،  حيث اإَنّ 60% من املعلمني تتجاوز اأعمارهم 40 �سنة )معهد االإح�ساء مبنظمة اليون�سكو،  2006(.

 اجلدول 5.3

ملخ�س اأعمار املعلمني يف �شلطنة ُعمان يف عام 2009 )% من املجموع(

ال�شكل 5.1

 الن�شبة املئوية الأعمار املعلمني يف �شلطنة ُعمان )2009( ودول منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية )2004( )% من املجموع(.

115التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة114 الـفـصل الـخامـس

 االأناث 

  %
املجموع 

غري العمانيني

)اإناث(

غري العمانيني

)ذكور(

عمانيون 

)اإناث(

عمانيون

)ذكور(

56 71 6 6 12 7 10 5 38 7 5 30 5 9 دبلوم متو�سط واأقل

61 33 9 1 8 19 2 8 23 4 1 18 6 9 7 10 9 5 2 درجة جامعية

80 17 5 0 28 52 13 6 9 30 1 دبلوم فوق اجلامعي 

33 30 7 37 13 0 64 76 ماج�ستري

13 8 1 2 - 5 دكتوراه

61 43 1 4 9 21 2 1 26 3 0 24 0 0 5 14 3 9 3 ع ملجمو ا

83 . 4 94 96 83 . 9 78 . 7  الن�سبة املئوية حلملة الدرجات اجلامعية والدبلوم فوق اجلامعي

0. 7 1. 8 5 0. 3 0. 6  الن�سبة املئوية حلملة املاج�ستري والدكتوراه

اجلدول 5.2

موؤهالت املعلمني يف العام الدرا�شي 2009/2008 

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم 2009اأ.

 االإطار 5.1

املو�شوعات ذات ال�شلة باأعداد فائ�شة عن احلاجة من املعلمني - جتربة الواليات املتحدة االأمريكية

الواليات  ففي  اإليهم،  واحلاجة  املعلمني  وفرة  بني  التوازن  عدم  بع�س  والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  دول  معظم  لدى  يوجد 

املتحدة االأمريكية، على �سبيل املثال، يتم تدريب اأعداد من املعلمني كل عام اأكرث من احلاجة الفعلية اإليهم، وبالرغم من ذلك ال يزال 

هنالك نق�س يف بع�س املواقع اجلغرافية، ويف االأحياء احل�سرية الفقرية، ويف بع�س التخ�س�سات كالريا�سيات والعلوم، وينتج عن 

هذا النق�س تعيني معلمني غري موؤهلني ومعلمني من »خارج املهنة«. وي�سعر الطلبة االأ�سد فقًرا بتاأثري هذا النق�س ب�سورة اأكرب، حيث 

اإَنّ املناطق الريفية واالأحياء احل�سرية الفقرية ُتعاين من نق�س املعلمني املوؤهلني، ومن زيادة معدالت حركة انتقال املعلمني وعدم 

ا�ستقرارهم يف املدار�س، وت�سل ن�سبة عدم ا�ستقرار املعلمني يف بع�س مدار�س املناطق االأ�سد فقًرا اإىل 50% من اإجمايل عدد معلميها.

Darling-Hammond and Sykes 2003  :امل�سدر

تطور امل�شتوى العام ملوؤهالت املعلمني. 

يف عام 1972 كان ن�سف عدد املعلمني تقريًبا ميتلك موؤهالت اأكادميية اأقل من اإكمال املرحلة الثانوية العامة اأو ال�سهادة الثانوية العامة، 

اإن�ساء جامعة ال�سلطان قابو�س و�ست كليات متو�سطة الإعداد املعلمني  وكانت ن�سبة احلا�سلني على موؤهل جامعي حوايل 8% فقط، و�ساهم 

يف توفري املعلمني من حملة الدرجة اجلامعية وحملة الدبلوم املتو�سط، ودخلت وزارة الرتبية والتعليم منذ �سنوات قليلة ما�سية يف �سراكة 

مع جامعة ليدز )يف اململكة املتحدة( لتمكني معلمي اللغة االإجنليزية الُعمانيني من حملة الدبلوم املتو�سط من رفع موؤهالتهم الدرا�سية اإىل 

درجة البكالوريو�س؛ ونتيجًة لهذه املبادرات فاإَنّ جميع املعلمني يف الوقت احلا�سر موؤهلون، واإَنّ اأكرث من 83% منهم يحملون درجة جامعية 

اأو موؤهالت اأعلى )اجلدول 5،2(.  

يوجد يف الوقت احلا�شر فائ�س من املعلمني يف معظم املواد الدرا�شية، وال يتم تعيني املعلمني �شمن الهيئة التدري�شية ب�شورة 

تلقائية كما كان احلال يف ال�شابق. 

كان هنالك نق�س حاد يف املعلمني اأثناء مرحلة التو�سع يف التعليم التي امتدت حتى عام 2004م، وكان يتم تعيني املعلمني الذين تلقوا تدريبهم 

داخل ال�سلطنة ب�سورة تلقائية يف مهنة التدري�س، وعندما بداأ معدل النمو يف اأعداد الطلبة يقل ويزداد يف نف�س الوقت عدد املعلمني املتخرجني 

من كليات الرتبية، يف ال�سنوات القليلة املا�سية، زاد عدد املعلمني الذين يودون االلتحاق باملهنة اأكرث من االأعداد املطلوبة، بالرغم من اأَنّه 

ال يزال هنالك نق�س يف املعلمني يف بع�س املواد الدرا�سية ويف بع�س املواقع اجلغرافية. اإَنّ خربة �سلطنة ُعمان يف هذا املجال لي�ست قا�سرة 

ا ت�سرتك فيها العديد من الدول االأخرى، مبا فيها الواليات املتحدة االأمريكية )االإطار 5.1(، وا�ستجابًة للوفرة التي تزيد  عليها وحدها واإمَنّ

عن احلاجة مت حتويل الكليات ال�ست الإعداد املعلمني اإىل كليات للعلوم التطبيقية، ومت حتديد االأعداد املقبولة من الطلبة �سنوًيّا يف كليات 

الرتبية، ومل يعد تعيني املعلمني اجلدد يتم ب�سورة تلقائية، لذلك مل ت�ستطع اأعداد كبرية من املعلمني املوؤهلني اجلدد العثور على وظيفة يف 

مهنة التدري�س، وبذلت وزارة الرتبية والتعليم يف عام 2009 جهوًدا ملعاجلة م�سكلة االأعداد الفائ�سة عن احلاجة من املعلمني املوؤهلني، وذلك 

با�ستحداث 3000 وظيفة م�ساندة يف املدار�س، وبالتايل زاد عدد املعلمني اجلدد الذين كان مطلوًبا تعيينهم ذلك العام من 2000 اإىل 5000 معلم.

احتـيـاجات الوزارة من المـعـلمـيـن       5.2

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم - قاعدة بيانات املوارد الب�سرية 2009 

امل�سدر: UNESCO Institute for Statistics (UIS( 2006 وقاعدة بيانات املوارد الب�سرية بوزارة الرتبية والتعليم، 2009.

دول منظمة التعاون االقت�سادي  	n
والتنمية املرحلة االبتدائية

دول منظمة التعاون االقت�سادي  	n
والتنمية امل�ستوى الثانوي االأدنى

دول منظمة التعاون االقت�سادي   n
والتنمية امل�ستوى الثانوي العايل

عمان 	n

اإجمايل الذكور 

واالإناث
الذكور االإناث الفئة العمرية 

5. 9 5. 4 6. 2 24-20 

33 . 9 28 . 7 37 . 3  29-25 

31 . 4 30 . 5 32 . 0  34-30 

18 . 2 19 . 6 17 . 2  39-35 

6. 5 9. 2 4. 7  44-40 

2. 6 4. 1 1. 5  49-45 

0. 6 1. 0 0. 3  54-50 

0. 3 0. 6 0. 1  59-55 

0. 1 0. 1 0. 0  70-60 

0. 0 0. 0 0. 0 اأكرث من 70

10 0 10 0 10 0

60
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0

اأقل من 30 بني 30 و39 بني 40 و49 59-50 اأكرب من 60
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ينعك�س توزيع اأعمار املعلمني الُعمانيني ال�شباب على املعدالت املنخف�شة للمعلمني الذين يرتكون اخلدمة 

ب�شورة نهائية يف كل عام الأي �شبب من االأ�شباب، 

وبلغت الن�سبة املئوية للمعلمني الذين تركوا اخلدمة ب�سفة نهائية 2.4% يف عام 2008م، وُت�سري البيانات يف اجلدول 

5.4 اإىل اأَنّ اأكرب �سبب وراء ترك املعلمني العمل بالتدري�س يتمَثّل يف انتقال املعلمني للعمل يف وظيفة اأخرى بوزارة 

الرتبية والتعليم، وبلغت ن�سبة املعلمني الذين تركوا العمل بالتدري�س ب�سبب التقاعد اأو الوفاة اأو املر�س 0.2% فقط.

وتبلغ الن�سبة املئوية للمعلمني الذين يرتكون اخلدمة كل عام يف الظروف االعتيادية حوايل 5% يف الدول التي تكون 

ا يف الدول التي ت�سهد عدًدا  اأ�سباب ترك اخلدمة فيها اأ�سباًبا طبيعية مثل: و�سول �سن التقاعد، والوفاة واملر�س. اأَمّ

ملحوًظا من اال�ستقاالت الطوعية من مهنة التدري�س )وهي ناجتة عن انتقال املعلمني اإىل وظائف اأخرى( فاإَنّ الن�سبة 

املئوية للذين يرتكون اخلدمة مُيكن اأْن تكون اأعلى )اجلدول 5.5(. 

من املرجح اأْن ترتفع ن�شبة املعلمني الذين �شيتقاعدون عن العمل يف املدى املتو�شط. 

ت�ساعد قانون اخلدمة املدنية احلالية على اأْن تكون فرتة العمل مبهنة التدري�س ق�سرية ن�سبًيّا، وذلك ب�سبب �سماح 

ا بعد 15 �سنة خدمة، واحل�سول على راتب  القانون بالتقاعد املبكر واحل�سول على 60% من الراتب االأ�سا�سي �سهرًيّ

تقاعدي كامل يبلغ 80% من الراتب االأ�سا�سي ال�سهري بعد 20 �سنة خدمة، وُت�سري البيانات يف اجلدول 5.6 اإىل اأَنّ 

13% من املعلمني �سُيكملون 20 �سنة خدمة يف ال�سنوات اخلم�س القادمة، واإَنّ ن�سبة اإ�سافية تبلغ 39% من املعلمني 

اأكملوا �سنني خدمة ترتاوح بني 5 و9 �سنوات، ومُيكنهم اختيار التقاعد يف فرتة ترتاوح بني 10 و15 �سنة، بافرتا�س 

ا على املدى الطويل، وحينما ي�ستقر منط التقاعد، فاإَنّ الن�سبة  اأَمّ اأَنّ نظام التقاعد احلايل �سيظل �ساري املفعول، 

ا على االأقل، بافرتا�س اأَنّ �سنوات اخلدمة �ستكون 20  املئوية لرتك اخلدمة عرب التقاعد �ستكون يف حدود 5% �سنوًيّ

عاًما يف املتو�سط.  

ُيكن اأن يحقق النمو يف الن�شاط االقت�شادي الوطني زيادة يف عدد اال�شتقاالت الطوعية من مهنة التدري�س.  

م عدٌد كبري من املعلمني ا�ستقاالتهم من عملهم لاللتحاق بوظيفة يف القطاع اخلا�س يف معظم الدول التي يوجد  ُيقِدّ

ا. اإَنّ هذا النوع من ترك اخلدمة يتاأرجح ا�ستجابًة لظروف �سوق العمل، ففي اأوقات  بها قطاع خا�س ن�سط اقت�سادًيّ

النمو االقت�سادي توجد اجتاهات نحو طلب اأكرث للعمالة، مثل املعلمني االأكرث تاأهياًل، والذين ميتلكون املهارات التي 

رها �سوق العمل. وبالرغم من اأَنّ معدالت ترك اخلدمة احلالية منخف�سة، اإاَلّ اأَنّ هنالك بع�س املوؤ�سرات  يتطلبها وُيقِدّ

�سي تقنية املعلومات واالت�ساالت واللغة االإجنليزية، ومن  ا للمعلمني الذكور يف تخ�سُّ غري الدقيقة ملعدالت عالية ن�سبًيّ

اإذا حققت اال�سرتاتيجية  التخ�س�سات  التدري�س يف بع�س  املرجح حدوث زيادة يف اال�ستقاالت الطوعية من مهنة 

الوطنية لتنمية القطاع اخلا�س النجاح.

ات�شاق توفري املعلمني مع احتياجات املواد الدرا�شية     

بع�س حاالت عدم  اأَنّ هنالك   ّ اإاَلّ درا�شية،  املعلمني يف كل مادة  ن�شبٌة معقولة من  ُعمان  ل�شلطنة  تتوافر 

التوازن الطفيفة. 

يف العام الدرا�سي 2009/2008، كانت هذه الن�سبة مت�ساوية ب�سورة عامة بني خمتلف املواد الرئي�سية، مثل الريا�سيات 

)10%(، واللغة االإجنليزية )13%(، واللغة العربية )11%(، والرتبية االإ�سالمية )7%(. وكان ما جمموعه 15% من 

املعلمني موؤهلني لتدري�س العلوم بوجود عدد اأكرب مت اإعدادهم لتدري�س العلوم العامة يف ال�سفوف الدنيا، وعدد اأكرب 

من املخت�سني يف تدري�س ال�سفوف العليا، وكان هنالك عدٌد قليل من املعلمني موؤهٌل لتدري�س مادة االأحياء )%2( 

مقارنة مبعلمي مادة الفيزياء اأو الكيمياء )5% و4%( على التوايل، وكان هنالك عدٌد قليل ن�سبًيّا من معلمي الريا�سة 

املدر�سية )4%(، حيث اإَنّ هذا التخ�س�س متوافر فقط يف جامعة ال�سلطان قابو�س. وكان توزيع معلمي املواد الدرا�سية 

على املحافظات التعليمية متقارًبا، حيث بلغت الن�سبة املئوية للمعلمني املوؤهلني يف كل حمافظة من 13% اإىل %14 

لتدري�س مادة الريا�سيات، ومن 12% اإىل 13% لتدري�س اللغة االإجنليزية، ومُيكن االطالع على مزيد من البيانات حول 

توزيع املعلمني على امل�ستوى الوطني وم�ستوى املحافظات ح�سب املواد الدرا�سية يف جداول املالحق )�س 1( و)�س 2(. 

 اجلدول 5.4

اأ�شباب ترك املعلمني العمل بالتدري�س يف �شلطنة ُعمان يف العام الدرا�شي 2009/2008

 اجلدول 5.5

الن�شبة املئوية ملعدالت ترك املعلمني للخدمة يف دول منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية 

 اجلدول 5.6

الن�شبة املئوية مللخ�س عدد �شنني خربة املعلمني يف �شلطنة ُعمان يف عام 2009

الن�شبة املئوية  عدد املعلمني اأ�شباب ترك اخلدمة

2. 4  10 0 9 العدد االإجمايل للذين تركوا العمل بالتدري�س  

1. 7 70 0 الذين انتقلوا اإىل وظيفة اأخرى بوزارة الرتبية والتعليم 

0. 5 20 9  الذين قدموا ا�ستقاالتهم  

0. 2 10 0 الذين تركوا اخلدمة ب�سبب التقاعد والوفاة واملر�س  

10 0 . 0 41 9 8 8 اإجمايل عدد املعلمني  

املعدل ال�شنوي 

لرتك اخلدمة
اأنواع املدار�س الدولة

9 جميع املراحل  اجنلرتا

7 االبتدائية  هولندا 

5

4

 الثانوية 

االبتدائية
ا�سرتاليا

5 جميع املراحل  اأملانيا 

2 جميع املراحل  كندا

3-2 جميع املراحل  اليابان

2 جميع املراحل  كوريا اجلنوبية

8

14

 املدار�س احلكومية

املدار�س اخلا�سة
الواليات املتحدة 

اإجمايل الذكور 

واالإناث
ذكور اإناث 

�شنني اخلربة منذ 

التخرج 

26 25 27 0-4 �سنوات 

39 36 41 5-9 �سنوات

16 15 16 10-14 �سنة 

13 16 12 15-19 �سنة

4 6 3 20-29 �سنة

1> 1>  1> 30-39 �سنة 

1> 1> 1> اأكرث من 40 �سنة 

1 1 1 بيانات مل تتوفر 

10 0 10 0 10 0 املجموع

امل�سدر: قاعدة بيانات املوارد الب�سرية بوزارة الرتبية والتعليم 

مالحظة: البيانات التي يحتوي عليها هذا اجلدول خمتلفة عن البيانات يف اجلدولني 1.5 و2.5 ب�سبب 

احل�سول عليها من قاعدة بيانات املوارد الب�سرية بوزارة الرتبية والتعليم يف اأوقات خمتلف من ال�سنة. 

 OECD 2002 and Marvel et al. 2006 :امل�سدر

مالحظة: تختلف �سنة البيانات من دولة اإىل اأخرى من 1997 اإىل 2005. 

امل�سدر: قاعدة بيانات املوارد الب�سرية بوزارة الرتبية والتعليم.
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اإَنّ  يظل النظام التعليمي معتمًدا على املعلمني غري الُعمانيني ل�شد النق�س النوعي يف توفري املعلمني. 

النق�س يف  املعلمني الُعمانيني املوؤهلني موجود يف مواد درا�شية ويف جن�س بعينه يف بع�س املواد الدرا�شية. 

ويبدو اأكر و�شوًحا يف حمافظات تعليمية حمددة. 

معلمو العلوم العامة واللغة العربية والرتبية والثقافة االإ�سالمية هم يف الغالب من الُعمانيني )اأكرث من 99%(، اإال 

ا يف املعلمني الُعمانيني الذكور يف مادتي اللغة االإجنليزية واالأحياء )اجلدول 5.7(، حيث اإَنّ %64  اأَنّ هنالك نق�سً

ا يف املعلمات  من معلمي اللغة االإجنليزية، و44% من معلمي مادة االأحياء هم من غري الُعمانيني، وهنالك نق�ٌس اأي�سً

الريا�سة  ملعلمات  املئوية  الن�سبة  وتبلغ  املو�سيقية،  واملهارات  الت�سكيلية  والفنون  املدر�سية  الريا�سة  ملادة  الُعمانيات 

املدر�سية من غري الُعمانيات %48.

 اجلدول 5.7

الن�شب املئوية للمعلمني ح�شب املواد الدرا�شية واجلن�س، 2009

 اجلدول 5.8

عدد املدار�س والغرف ال�شفية ومعلمي تقنية املعلومات يف عام 2009

اإناث الذكور عدد املعلمني املادة الدرا�شية

10 0 10 0 29 8 0 الرتبية والثقافة االإ�سالمية

10 0 98 46 4 4 اللغة العربية

10 0 93 17 3 8 الكيمياء 

93 95 20 0 0 الفيزيا ء

90 90 44 2 8 الريا�سيات

94 56 80 2 االأحياء

92 36 55 7 1 اللغة االإجنليزية 

52 86 15 5 8 الريا�سة املدر�سية 

98 10 0 50 0 �سعوبات التعّلم 

10 0 10 0 65 9 6 احللقة االأوىل

10 0 10 0 38 9 2 احللقة الثانية 

10 0 91 18 0 3 تقنية املعلومات

52 45 13 7 4 الفنون الت�سكيلية

10 0 10 0 18 4 3 اجلغرافيا

10 0 98 13 6 4 التاريخ

10 0 10 0 11 6 5 املهارات احلياتية 

2 3 93 2 املهارات املو�سيقية 

92 85 43 2 4 3 املجموع

معلمو تقنية املعلومات الغرف ال�شفية  املدار�س 

14 0 1 11 0 6 9 75 9 التعليم االأ�سا�سي 

37 5 85 9 8 28 8 التعليم العام 

17 7 6 19 6 6 7 10 4 7 املجموع 

نتيجًة  وذلــك  فيها؛  �شوا  تخ�َشّ التي  غري  اأخــرى  درا�شية  مــواد  �ــشــون  ُيــدِرّ اأنف�شهم  املعلمني  بع�س  يجد 

للتغيريات التي تطراأ على املناهج الدرا�شية.

بلغ عدد املعلمني الذين كانت لديهم موؤهالت اأ�سا�سية يف تقنية املعلومات 916 معلًما فقط يف عام 2009، بينما مت 

تعيني 1776 معلًما ومعلمة لتدري�س مادة تقنية املعلومات يف عام 2009 )اجلدول 5.8(. ونتج عن التغيريات التي 

حدثت يف �سيا�سة التخ�س�س يف املواد الدرا�سية يف ال�سفوف الدنيا عدم توافق بني املواد الدرا�سية التي تدرب على  

ع من معلمي ال�سفوف الدنيا يف الوقت احلا�سر  تدري�سها املعلمون واملواد الدرا�سية التي يقومون بتدري�سها فعاًل، وُيتوَقّ

التخ�س�س يف جمموعة من املواد الدرا�سية ُتعَرف با�سم املجال االأول )اللغة العربية والرتبية االإ�سالمية والدرا�سات 

ا  االجتماعية(، واملجال الثاين )الريا�سيات والعلوم(. ومت تدريب بع�س املعلمني الذين يدر�سون هذه ال�سفوف حالًيّ

ح�سب نظام التخ�س�س يف مادة درا�سية واحدة، ويجد هوؤالء اأنف�سهم يدر�سون - يف الوقت احلا�سر - مواد درا�سية 

ع يف اأغلب االأحيان من املعلمني الذين مت تدريبهم على تدري�س اللغة العربية،  مل يتم تدريبهم على تدري�سها، وُيتوَقّ

االجتماعية.  والدرا�سات  االإ�سالمية  والرتبية  العربية  اللغة  وت�سمل:  االأول،  املجال  مواد  تدري�س  املثال،  �سبيل  على 

ُيكن اأْن تتطلب االإجراءات اخلا�شة بال�شيا�شات الرتبوية التي ُينظر حالًيّا يف اتخاذها اإدخال تغيريات 

على برامج اإعداد املعلمني.

تقوم معلمة  االأوىل، حيث  للحلقة  التكاملي  املنهج  بتجربة م�سروع  الوقت احلا�سر  والتعليم يف  الرتبية  وزارة  تقوم 

ال�سف بتدري�س جميع املواد الدرا�سية ما عدا الريا�سيات )يف ال�سفني الثالث والرابع(، واللغة االإجنليزية، والفنون 

الت�سكيلية، والريا�سة املدر�سية، واملهارات املو�سيقية، وتقنية املعلومات. وبداأت الوزارة تطبيق م�سروع املنهج التكاملي 

يف مرحلته التجريبية يف العام الدرا�سي 2007/2006 يف اأربع مدار�س، ومن املتوقع التو�سع فيه لي�سمل 43 مدر�سة 

االأوىل  للتعليم باحللقة  التكاملي، كم�سار رئي�سي  املنهج  تبني م�سروع  واإذا ما مت  الدرا�سي 2011/2010،  العام  يف 

ي�سمل جميع  تدريبي  بربنامج  ا�ستبدالها  يجب  احلالية  املعلمني  وتدريب  اإعداد  فاإَنّ طريقة  االأ�سا�سي،  التعليم  من 

املواد الدرا�سية للتعليم االأ�سا�سي، كما متت مناق�سة اإمكانية تدري�س مادتي الريا�سيات والعلوم باللغة االإجنليزية يف 

ال�سفوف التي تلي ال�سف الرابع )مل تتم املوافقة على هذا املو�سوع حتى االآن(. اإَنّ مثل هذا التغيري يتطلب اإدخال 

اللغة االإجنليزية  تغيريات على تدريب املعلمني، حيث �ستكون هنالك حاجة ملعرفة املعلمني مبفاهيم وم�سطلحات 

ذات ال�سلة بالريا�سيات والعلوم.

االإمكانيات املتوافرة لتدريب املعلمني 

القبول يف  للحد من  اإجراءات  العايل  التعليم  اتخذت وزارة  املعلمني،  اأعداد فائ�سة عن احلاجة من  لوجود  نتيجًة 

�سابق -  اإن�ساوؤها - يف وقت  التي مت  ُتّ  ال�ِسّ املعلمني  غِلقت كلياُت تدريب 
ُ
واأ املعلمني قبل اخلدمة.  اإعداد  موؤ�س�سات 

تعمل  بالر�ستاق  املعلمات  لتدريب  الرتبية  كلية  وبقيت  التطبيقية،  للعلوم  كليات  اإىل  حتويلها  ومت  املعلمني،  لتوفري 

مبفردها لتخريج جمموعة حمدودة من معلمات اللغة االإجنليزية، ويتمَثّل امل�سدر الوحيد املمول من قبل احلكومة، 

ا بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان  لتوفري املعلمني، يف كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س، وظل عدد املقبولني �سنوًيّ

بهذه  املقبولني  عدد  عام 2008، مت حتديد  ومنذ  ��ه،  اأَنّ اإاَلّ  ق.1(،  ال�سكل   - )امللحق  الآخر  عام  من  يختلف  قابو�س 

يق�سي  ق��راًرا  العايل  التعليم  وزارة  واتخذت  احلاجة،  عن  الفائ�سة  املعلمني  الأع��داد  نتيجًة  طالب،  ب���300  الكلية 

بتحديد عدد املقبولني من الطلبة يف تخ�س�سات الرتبية باجلامعات اخلا�سة، وهي: �سحار، وظفار، ونزوى؛ وذلك 

خلف�س اأعداد اخلريجني يف هذه التخ�س�سات، واأ�سهم هذا التقييد يف ازدهار �سوق اإعداد املعلمني يف موؤ�س�سات 

اإعداد املعلمني اخلا�سة خارج ال�سلطنة، اإذ مُيكن للطلبة الُعمانيني االلتحاق بجامعات يف دول اأخرى للح�سول على 

 املوؤهالت االأكادميية الرتبوية، وتعرتف وزارة التعليم العايل يف العادة بالدرجات االأكادميية التي يتم احل�سول عليها 

من دول اأخرى.

اإمكانيات حملية  اأنه توجد  اإاَلّ  املعلمني ب�شفة عامة،  اإعــداد  اإمكانيات  ا يف  اأَنّ هنالك فائ�شً وبالرغم من 

حمدودة يف بع�س املجاالت املهمة. 

ُتِعُدّ معظم املقررات الدرا�سية التدريبية يف معظم اجلامعات املعلمني للتدري�س يف احللقة الثانية بالتعليم االأ�سا�سي ومرحلة 

ا الإعداد املعلمني للتدري�س يف مدار�س احللقة االأوىل بالتعليم االأ�سا�سي.   التعليم ما بعد االأ�سا�سي، وتوجد قدرة حمدودة جًدّ

امل�سدر: قاعدة بيانات املوارد الب�سرية بوزارة الرتبية والتعليم، 2009. 

مالحظة: البيانات يف هذا تختلف عن البيانات الواردة يف اجلداول 5،1 و 5.2 و 5.4، ب�سبب احل�سول عليها من قاعدة بيانات املوارد 

الب�سرية بوزارة الرتبية والتعليم يف اأوقات خمتلفة من العام. 

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم. 
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نتج عن تطبيق نظام توزيع املعلمني احلايل ا�شتقراٌر يف توزيع املعلمني على م�شتوى املحافظات التعليمية.

يتم اإر�سال املعلمني عند تعيينهم اإىل مدار�س بعينها. يف حني اإَنّ املعلمني كاأفراد ال يتمتعون يف العادة بحرية اختيار 

املدر�سة التي �سيعملون بها، اإاَلّ اأَنّ املحافظات التعليمية يف واقع االأمر ت�سع اعتباًرا للموطن االأ�سلي للمعلم عندما 

تقرر توزيعه على املدار�س. ويبدو اأَنّ هذا النظام قد نتج عنه توزيع عادل للمعلمني يف جميع املحافظات التعليمية، 

وهنالك اختالٌف حمدوٌد بني ااملحافظات التعليمية يف ن�سبة عدد املعلمني مقابل عدد الطلبة )اجلدول 5.9(. اإَنّ 

ن�سبة عدد الطلبة اإىل املعلمني يف حمافظة الو�سطى - وهي ن�سبة اإيجابية اإذ تعادل 8 طلبة مقابل واحد - تعك�س العدد 

الكبري للمدار�س ال�سغرية يف هذه املحافظة.

ا للمعلمني اأمكن حتقيقه ب�سبب توزيع  املعلمني غري الُعمانيني ل�سد النق�س يف  وُتعترب هذه الن�سبة توزيًعا عاداًل ن�سبًيّ

املواقع التي ال يرغب الُعمانيون يف العمل فيها. وتو�سح بيانات العام الدرا�سي 2009/2008 )اجلدول 5.10( اأَنّ 

معلًما واحًدا من كل اأربعة معلمني يف املحافظات البعيدة مبحافظتي الو�سطى وظفار من املعلمني غري الُعمانيني.

 اجلدول 5.9

متو�شط ن�شبة الطلبة اإىل املعلم ح�شب املحافظات التعليمية يف عام 2009

 اجلدول 5.10

الن�شبة املئوية للمعلمني العمانيني ح�شب املحافظات التعليمية للعام الدرا�شي 2009/2008

جميع املعلمني االإناث الذكور

93 96 88 الظاهرة

92 96 86 م�سقط

92 94 88 جنوب ال�سرقية

91 94 87 جنوب الباطنة

91 92 89 الداخلية

91 93 88 الربميي

88 93 50 �سمال الباطنة

87 88 86 �سمال ال�سرقية

86 89 82 مسندم

72 79 64 ظفار

69 82 60 الو�سطى

88 92 82 املجموع 

جميع 

املدار�س

مدار�س 

البنني فقط 

مدار�س 

البنات فقط

مدار�س للبنني 

والبنات معاً

14 14 15 12 جنوب الباطنة

14 14 15 13 �سمال الباطنة

14 14 14 13 م�سقط

13 13 14 12  الداخلية

13 13 13 12 �سمال ال�سرقية

12 11 13 11 جنوب ال�سرقية

11 12 12 10 الربميي

11 11 12 11 الظاهرة

10 11 13 8 ظفار

9 9 10 9 م�سندم

8 9 - 7 الو�سطى

13 13 14 11 املجموع 

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم 2009اأ. 

تتفاوت احلاجة اإىل االلتحاق بوظيفة التدري�س ح�شب املواقع اجلغرافية.

ًما وقرًبا. ونتيجًة لذلك تواجه وزارة الرتبية  ل املعلمون ب�سفة عامة اأن يتم توظيفهم يف اأكرث املحافظات تقُدّ ّ ُيف�سِ

والتعليم م�سكالت يف توزيع املعلمني يف ملحافظات االأكرث ُبعًدا، وب�سفة خا�سة يف حمافظتي الو�سطى وظفار. وت�سمل 

احلوافز التي تقدمها احلكومة جلذب املعلمني للعمل يف بع�س املحافظات البعيدة: )1( حافًزا مالًيّا )عالوة مقدارها 

30 ريااًل ُعمانًيّا، حوايل 5% من الراتب ال�سهري والعالوات ملوؤهل حديث التخرج( للمعلمني الذين يعملون يف مدار�س 

بعيدة. )2( مُتنح االأولوية للمعلمني من حمافظتي الو�سطى وظفار الذين ينجحون يف اختبار االختيار والذين يرغبون 

يف العمل يف هاتني املحافظتني. وتبدو العالوة املالية يف الوقت احلا�سر غري كافية لتكون حافًزا جلذب املعلمني للعمل 

يف املحافظات االأكرث �سعوبة. وواجهت دول اأخرى هذه امل�سكالت نف�سها يف توزيع املعلمني على املدار�س، وحاولت 

معاجلتها من خالل تقدمي حوافز متنوعة )االإطار 5.2(.

توزيـع المعلميـن حسـب الحاجة لهم       5.3

 االإطار 5.2

 اإجراءات ملعاجلة مو�شوع تف�شيل املعلمني العمل يف مواقع جغرافية بعينها: بع�س 

االأمثلة من دول اأخرى

اجلغرافية،  املناطق  بع�س  يف  املعلمني  نق�س  م�سكلة  من  ال��دول  من  العديد  عانى 

ومن بع�س املجموعات االجتماعية يف بع�س املواد الدرا�سية، وا�ستخدم بع�س الدول 

احلوافز املادية يف حماوالتها ملعاجلة هذا النق�س.  

م مدينة لندن رواتب تزيد بن�سبة 12% من الرواتب التي تدفعها املناطق  ُتقِدّ  )1(

االأخرى، وذلك جلذب املعلمني للعمل فيها. 

والتقدم  التدريب  اإ�سافية يف  ميزات  يت�سمن  نظام  تطبيق  فرن�سا  يتم يف   )2(

الوظيفي لت�سجيع املعلمني على العمل يف ال�سواحي الفقرية حول مدينة باري�س.  

وعالوة  �سكن،  وتوفري  نقدية،  عالوات  �سريالنكا  يف  احلوافز  نظام  ي�سمل   )3(

نقل، و�سرعة ترقية املعلمني للدرجات االأعلى. 

لندن  وتوجد يف مدينة  ا،  النق�س م�ستمًرّ يزال  املادية ال  وبالرغم من هذه احلوافز 

اأعلى معدالت للوظائف ال�ساغرة مقارنة بغريها من املناطق باململكة املتحدة، كما اأَنّ 

اأغلب املعلمني الذين يقبلون العمل يف �سواحي مدينة باري�س الفقرية هم من املعلمني 

الذين ال يتمتعون باخلربة يف التدري�س. 

 OECD 2009a :امل�سدر

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم 2009اأ. 



123التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة122 الـفـصل الـخامـس

 اجلدول 5.11

نقل املعلمني بني املحافظات التعليمية، 2009

اجلدول 5.12

املعلمون الذين تقل خربتهم العملية عن خم�س �شنوات بعد التخرج ح�شب 

املحافظات التعليمية يف عام 2009

الن�شبة املئوية للمنقولني 

من املحافظة اإىل 

املنقولني خارجها

نقل اإىل املحافظة نقل من املحافظة

7 9 4 12 7 16 الربميي 

5 9 2 29 6 50 الظاهرة 

4 3 2 45 8 10 6 �سمال الباطنة

3 1 4 20 7 66 جنوب ال�سرقية

2 6 0 47 9 18 4 م�سقط 

1 3 2 47 1 35 6 جنوب الباطنة

1 0 5 25 3 24 0 الداخلية 

4 2 15 8 37 2 �سمال ال�سرقية

3 5 25 72 م�سندم

4 14 33 2 الو�سطى

3 22 70 6 ظفار

الن�شبة املئوية للمعلمني 

الذين تقل خربتهم  عن 

خم�س �شنوات

عدد املعلمني الذين 

تقل خربتهم عن 

خم�س �شنوات

عدد املعلمني

59 43 2 73 2 الو�سطى

42 18 3 6 43 6 8 ظفار

38 21 2 56 5 م�سندم

36 12 0 2 33 6 7 �سمال ال�سرقية

30 16 1 0 53 5 7 جنوب الباطنة

23 18 7 2 82 7 7 �سمال الباطنة

22 83 2 37 1 2 جنوب ال�سرقية

21 22 1 10 7 1 الربميي 

20 12 4 6 60 9 6 الداخلية 

20 13 2 1 66 4 0 م�سقط 

18 55 0 30 5 9 الظاهرة 

26 11 3 3 4 43 2 4 4 املجموع

امل�سدر: قاعدة بيانات املوارد الب�سرية بوزارة الرتبية والتعليم.

امل�سدر: قاعدة بيانات املوارد الب�سرية بوزارة الرتبية والتعليم.

اإَنّ الت�سابه يف ن�سبة الطلبة اإىل املعلم بني املحافظات التعليمية ال يجب اأْن يخفي حقيقة اأَنّ هنالك فروًقا جوهرية 

يف ن�سبة الطلبة اإىل املعلم على م�ستوى املدار�س )امللحق ق.2(. وكانت ن�سبة الطلبة اإىل املعلم يف عام 2009 يف %20 

من املدار�س اأقل من 10 اإىل 1، بينما كانت 25% من املدار�س بها ن�سبة طلبة اإىل املعلم اأكرب من 15 اإىل 1، وكانت 

املدار�س التي �سجلت ن�سبة منخف�سة للطلبة اإىل املعلم هي املدار�س ال�سغرية ب�سورة رئي�سية، وهي يف معظم االأحيان 

مدار�س املحافظات البعيدة.  

اإن نظام نقل املعلمني احلايل يبعث باملعلمني الذين لي�س لديهم خربة للعمل يف املحافظات البعيدة.

االأولوية  بع�س  وُتعطى  املحافظات،  هذه  يف  واح��ًدا  ا  درا�سًيّ عاًما  عملهم  بعد  للنقل  طلب  بتقدمي  للمعلمني  وُي�سمح 

داخل  للنقل  وقدم حوايل 10% طلبات  بال�سعوبة،  تَتّ�سف  التي  املحافظات  الذين عملوا يف  املعلمني  اإىل  النقل  يف 

املحافظة يف عام 2009، مت نقل 5.8% منهم )2510 معلمني( )اجلدول 5.11(. وتو�سح التنقالت منًطا حمدًدا 

حلركة املعلمني من املحافظات التعليمية واإليها، حيث ُنِقَل 332 معلًما يف عام 2009 من حمافظة الو�سطى، بينما ُنِقَل 

14 معلًما فقط اإىل املحافظة، ويت�سح النمط ب�سورة اأكرث و�سوًحا يف حمافظة ظفار، ويف املقابل جند اأَنّ 184 معلًما 

ُنقلوا اإىل خارج حمافظة م�سقط، بينما ُنِقَل 479 معلًما اإىل املحافظة.  

اإَنّ النتيجة التي ال ُيكن تفاديها لنظام نقل املعلمني احلايل تتمثل يف اأَنّ ن�شبة كبرية ن�شبًيّا من املعلمني 

الذين ال تتوافر لديهم خربة يعملون يف املحافظات البعيدة.

يف حني اإَنّ الن�سبة املئوية االإجمالية للمعلمني الذين لديهم خربة يف التدري�س اأقل من خم�س �سنوات منذ تخرجهم 

اإاَلّ اأَنّ الن�سبة املئوية لهوؤالء املعلمني ذوي اخلربة املحدودة الذين يعملون يف مدار�س حمافظة الو�سطى  تبلغ %26، 

اإَنّ معدالت النقل املرتفعة من هاتني املحافظتني  وحمافظة ظفار تبلغ 59% و42% على التوايل )اجلدول 5.12(. 

واإليهما تزيد من �سعوبة االأمر ملدار�س املناطق البعيدة يف تطوير ممار�سات تدري�سية جيدة، ويف بناء عالقة جيدة مع 

.)Okagaki 2001( اأولياء االأمور واملجتمعات املحلية، وهما العامالن اَلّلذان يوؤثران يف التح�سيل الدرا�سي للطلبة
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ا، وخا�شة لالإناث، وهنالك تناف�س حاد على االلتحاق بكلية الرتبية  تظل مهنة التدري�س مهنة جاذبة ن�شبًيّ

بجامعة ال�شلطان قابو�س لتدريب املعلمني قبل اخلدمة.

نظًرا لالأعداد الكبرية من اخلريجني اجلامعيني الباحثني عن عمل على امل�ستوى الوطني فاإَنّ �سمان توفري الوظائف 

املعلمني  روات��ب  د  وحُت��َدّ اجلهات،  جميع  من  تقديًرا  يلقى  مبوؤ�س�ساتها  اأو  احلكومية  باجلهات  اخلريجني  لهوؤالء 

مة لهم بناًء على جدول الرواتب املعتمد ح�سب قانون اخلدمة املدنية، وت�ساوي اأجور املعلمني اأجور  واالمتيازات املُقَدّ

املنظور  من  التدري�س  اإىل  وُينظر  م�سابهة،  اأكادميية  موؤهالت  يحملون  الذين  املدنية  اخلدمة  موظفي  من  غريهم 

ا لتوظيف الن�ساء الُعمانيات؛ ونتيجًة لذلك هنالك طلب كبري للح�سول  الثقايف اأَنّه اإحدى املهن االأكرث قبواًل اجتماعًيّ

على هذه املهنة، ويقوم بع�س اأولياء االأمور بدفع الر�سوم الدرا�سية الأبنائهم للدرا�سة باخلارج اأماًل يف العمل بالتدري�س 

عند رجوعهم، ويخ�سع القبول بكلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س ملناف�سة حادة، وخا�سة بني الطالبات، كما اأَنّ 

الراغبات يف  للمنتظرات  قائمة  وتوجد  باجلامعة،  االأخرى  مثيالتها  من  اأعلى  ُتعترب  الكلية  بهذه  القبول  متطلبات 

التحول من كليات اأخرى لاللتحاق بكلية الرتبية، ويتم اختيار كلية الرتبية يف الوقت احلا�سر بناًء على االإجنازات 

االأكادميية ب�سفة رئي�سية، وبداأت بع�س االأنظمة الرتبوية على امل�ستوى الدويل يف ا�ستخدام معايري تقومي اأخرى مبا 

يف ذلك املقابالت ال�سخ�سية واختبارات اال�ستعداد؛ ل�سمان اأَنّ املتغريات اخلا�سة بال�سخ�سية تدخل �سمن معايري 

االختيار )االإطار 5.3(. وتقوم جامعة ال�سلطان قابو�س يف الوقت احلا�سر باإجراء مقابالت �سخ�سية لطلبة ال�سف 

الثاين ع�سر الراغبني يف االلتحاق بكلية الرتبية.

اختيـار الطلبة الذين يـلتحقون بكليـات إعداد المعلميـن       5.4

 االإطار 5.3

اختيار املعلمني املنا�شبني

اأْن ينتج قرار  اختيار االأفراد املنا�سبني ملهنة التدري�س ُيعترب جزًءا من عملية �سمان جودة املعلمني، ومُيكن 

اختيار �سيئ للمعلمني تدري�ًسا �سعيًفا مدة 40 �سنة قادمة،  وت�ستخدم الدول طرق اختيار خمتلفة ل�سمان اأَنّ 

امللتحقني باملهنة ميتلكون مزيًجا من املوؤهالت االأكادميية وال�سمات ال�سخ�سية والدافعية، ويربط بع�س االأدلة 

البحثية امل�ستويات العالية يف معرفة القراءة والكتابة بوجود معلمني يت�سفون بفعالية االأداء، وت�ستخدم كل من 

�سنغافورة وفنلندا اختبارات القراءة والكتابة كجزء من عملية االختيار. 

تطبق �شنغافورة عملية اختيار تتكون من ثالثة خطوات قبل التحاق الطالب مبوؤ�س�سات اإعداد املعلمني: 

اأَنّهم قد ح�سلوا على املوؤهالت االأكادميية  م الطلبة �سريهم الذاتية التي ُت�ستخدم للتاأكد من  ُيقِدّ  )1(

املطلوبة.

يخ�سع املتقدمون المتحان قبول يقي�س م�ستواهم يف القراءة والكتابة.   )2(

جُترى مقابالت للمتقدمني ملعرفة اجتاهاتهم، وا�ستعدادهم، و�سماتهم ال�سخ�سية.  )3(

تتبع فنلندا اأي�سًا عملية اختيار من ثالثة خطوات: 

يخ�سع املتقدمون لاللتحاق بكليات الرتبية المتحان قبول يتم اإجراوؤه على امل�ستوى الوطني، ويقي�س    )1(

معرفة املتقدمني بالقراءة والكتابة واحل�ساب ومهارات حل امل�سكالت.

يخ�سع الطلبة بعد ذلك الختبارات تقومي تنظمها اجلامعات وتهدف لقيا�س القدرة على معاجلة    )2(

املعلومات، والتفكري الناقد، وتركيب البيانات. 

بالتدري�س،  للعمل  لديهم  احلافز  توافر  مدى  ملعرفة  للطلبة  مقابالت  اإج��راء  االأم��ر  نهاية  يف  يتم    )3(

واحلافز للتعلم، ومهارات االت�سال، وم�ستوى ذكائهم الوجداين. 

 

McKinsey and Company 2007 and Gopinathan et al. 2008 :امل�سدر
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اأجوبة الطالب اأجوبة الطالبات 

ال توجد بدائل اأخرى، حتى اإنني مل اأخرت املادة التي   n
ا.  �سها حالًيّ دِرّ

ُ
اأ

ال اأريد اأن اأعمل معلًما لكن ال توجد خيارات اأخرى.   n
رمبا اأح�سل على وظيفة اأخرى يف امل�ستقبل.

كان هديف درا�سة اللغة االإجنليزية. اأعتقد اأَنّ التدري�س   n
مهنة مهمة.

تاأثرت باملعلمني الذين در�سوين يف املدر�سة الثانوية.   n
اأحببت اللغة االإجنليزية. التدري�س مهنة ت�ستحق 

التقدير واالحرتام.

تكونت لدي رغبة �سخ�سية يف الريا�سة املدر�سية.   n

اأوؤمن بالدور الذي يقوم به التعليم والتنمية   n	
ال�سخ�سية. 

مل اأخرت الرتبية، اإاَلّ اأنني �سرت اأكرث رغبة يف   n
التدري�س. )اإجابتان من طالبتني(. 

اأرغب يف درا�سة علم النف�س، واآمل اأن تكون درا�سة   n
الرتبية خطوة نحو ذلك. 

ا يف اأن اأعمل معلمة، والطالبات دائًما  ال اأرغب حًقّ  n
ي�سكني من الدرجات التي يح�سلن عليها. 

اأريد تدري�س الفنون الت�سكيلية الأكون مبدعة.   n

يف حني اإَنّ هنالك مناف�شة حادة يف القبول بكلية الرتبية، اإاَلّ اأَنّه للمفارقة جند اأَنّ احلافز للعمل بالتدري�س 

لدى بع�س املقبولني منخف�س.

ُت�سري املناق�سات التي متت مع موظفي وزارة الرتبية والتعليم واملعلمني وامل�سرفني اإىل اأَنّ العديد من الطلبة ال يتوافر 

مهنية  بدائل  امتالكهم  ب�سبب عدم  الرتبية  بكلية  االلتحاق  طلبات  يقدمون  واأَنّهم  معلمني،  ليعملوا  احلافز  لديهم 

اأخرى، وكجزء من هذه الدرا�سة مت اإجراء مقابالت مع طلبة كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س حول االأ�سباب 

بع�سهم ميتلك  اإَنّ  ففي حني  التي ذكروها،  االأ�سباب  وتنوعت  لدرا�ستهم،  التدري�س كمجال  يختارون  التي جعلتهم 

ا للعمل كمعلمني فاإَنّ التدري�س بالن�سبة اإىل بع�سهم االآخر كان اختيارهم لعدم توافر بدائل اأخرى اأمامهم.  حافًزا قوًيّ

ويحتوي اجلدول 5.13 على بع�س االأجوبة التي ذكرها هوؤالء الطلبة.

 اجلدول 5.13

اأجوبة طلبة كلية الرتبية بجامعة ال�شلطان قابو�س عن ال�شوؤال: ملاذا اختاروا درا�شة الرتبية؟ 

امل�سدر: جمموعة من طالب وطالبات كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س.  

إعداد الـمـعلـمـيـن قبـل الخدمـة   5.5
يجب اأْن تعك�س متطلبات اإعداد املعلمني ال�شياق االقت�شادي واالجتماعي املتغري والتطورات التي حتدث 

يف طرق التدري�س وعلم النف�س.

ع من املعلمني يف ع�سر املعلوماتية هذا  تغريت مهمة التدري�س خالل العقود القليلة املا�سية، ففي املقام االأول: ُيتوَقّ

ا توجيههم نحو تطوير مهارات التفكري الناقد يف التحليل، وتكوين  ا اأي�سً لي�س فقط تقدمي املعرفة اإىل طلبتهم واإمَنّ

اآراء خا�سة بهم، وحل امل�سكالت. وثانًيا: تتطلب زيادة اأعداد الطلبة يف املدار�س، وزيادة معدالت اإعادة ال�سفوف بني 

الطلبة من املعلمني العمل على نطاق اأو�سع من الطلبة ذوي املهارات واخللفيات املختلفة اأكرث مما كان عليه احلال 

د من  يف ال�سابق. ثالًثا: توجد �سغوط خارجية اأكرب على املعلمني ب�سبب حدة املناف�سة املتزايدة يف �سوق العمل للتاأُكّ

اأدوات التقومي التي تقي�س تعُلّمهم )مثل االختبارات التي تتم على م�ستوى  اأَنّ طلبتهم يحققون اإجنازات جيدة يف 

م على امل�ستوى الوطني(. وختاًما: املعلمون م�سوؤولون حالًيّا عن تقدمي الدعم للطلبة  املدار�س واالختبارات التي ُتنَظّ

يف نطاق عري�س من املجاالت غري االأكادميية، مثل تنمية قدراتهم االجتماعية وال�سخ�سية.  

�شهد تدريب املعلمني قبل اخلدمة يف �شلطنة ُعمان حتواًل ملحوًظا خالل جيل واحد. 

االأعم،  الغالب  يف  الُعمانيون  ي�سغلها  مهنة  لتكون  العمانيني  املعلمينغري  على  االعتماد  من  التدري�س  مهنة  وانتقلت 

ويحمل اأكرث من 80% من املعلمني الُعمانيني امللتحقني بها درجات جامعية، ويف حني اإَنّ هنالك عدًدا من املوؤ�س�سات 

املعنية باإعداد املعلمني قبل اخلدمة، اإاَلّ اأَنّ املوؤ�س�سة االأبرز يف هذا املجال هي كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س 

ا برناجًما الإعداد االإداريني وامل�سرفني، ويتخرج يف كلية  واأي�سً التي توفر برناجًما لالإعداد قبل اخلدمة للمعلمني، 

الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س حوايل 15% فقط من املعلمني املتخرجني حديًثا من موؤ�س�سات التدريب، بينما 

تتخرج البقية من موؤ�س�سات اإعداد خا�سة يف �سلطنة ُعمان واخلارج.  

اإَنّ املو�شوع الرئي�شي الذي ي�شتحوذ على االهتمام يف برامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة يتمّثل يف اختالف 

املعايري املوؤ�ش�شاتية.

اجلدد  املعلمني  بني  االأداء  ج��ودة  يف  اختالفًا  هنالك  اإَنّ  معهم  مقابالت  اإج��راء  مت  الذين  املدار�س  مديرو  الحظ 

اللغة االإجنليزية ومهارات  واأبدوا قلقهم حيال املحتوى املعريف والكفاءة يف  اإعداد املعلمني،  من خمتلف موؤ�س�سات 

التدري�س التي تتوفر لدى بع�س املعلمني اجلدد. 

ُينظر اإىل مقررات اإعداد املعلمني بجامعة ال�شلطان قابو�س ب�شفة عامة اأَنّها ذات جودة عالية اإاَلّ اأَنّه ُيكن 

تطويرها يف بع�س املجاالت املحددة.

الرتبية  وزارة  وموظفي  الدرا�سة،  هذه  يف  اأفرادها  اآراء  ا�ستطالع  مت  التي  املجموعات  من  العديد  اأَنّ  من  بالرغم 

دوا جودة برنامج اإعداد املعلمني بجامعة ال�سلطان قابو�س، اإاَلّ اأَنّهم  والتعليم الذين مت اإجراء مقابالت معهم، قد اأَكّ

الوقت  يف  املدار�س  يف  �س  ُتدَرّ التي  الدرا�سية  واملناهج  الربنامج  هذا  وتوافق  ات�ساق  مدى  حيال  قلقهم  عن  وا  ع��رَبّ

املعلمني  اأَنّ  مناق�ستهم  املدار�س خالل  واأو�سح مديرو  التدري�س،  بعملية  ال�سلة  االأخرى ذات  واملمار�سات  احلا�سر 

الدرا�سية  املواد  مبحتوى  ُملّمون  واأَنّهم  ومتابعتهم،  الطلبة  اأداء  تقومي  مبمار�سات  ما،  حد  اإىل  ملمني،  غري  اجلدد 

ا اإىل اأَنّهم �سعروا ب�سعف اإعدادهم يف بع�س  ب�سورة اأف�سل من تدريبهم على طرق التدري�س. واأ�سار املعلمون اأي�سً

قبل  من  تبلغهم  مل  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  قابو�س  ال�سلطان  جامعة  اأ�ساتذة  بع�س  وذكر  املدر�سية،  املمار�سات 

بالتغيريات التي متت يف طرق التعليم والتعُلّم، واأنهم لي�س مبقدورهم العلم بهذه التغيريات طاملا اأَنّهم غري اأع�ساء 

يف اللجان املعنية باإدخال هذه التغيريات، وُت�سري هذه املالحظات اإىل اأَنّه على كل من وزارة الرتبية والتعليم وجامعة 

والتن�سيق ب�سورة  املنا�سب  الوقت  املعلومات يف  تبادل  بينهما، من خالل  ال�سلطان قابو�س حت�سني قنوات االت�سال 

اأف�سل بني الطرفني. اإَنّ التحدي الذي يواجه اجلميع يتمَثّل يف حتديد الكيفية التي مُيكن بها لربنامج تدريب املعلمني 

وتلبية  الُعمانية،  املدار�س  الفعلية داخل  املمار�سات  ال�سباب على مواجهة  املعلمني  اإعداد  امل�ساعدة يف  قبل اخلدمة 

املتطلبات التي تتوقع وزارة الرتبية والتعليم من هوؤالء املعلمني االإيفاء بها. 
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اأكاديية قوية لكن  املعلمني قبل اخلدمة مبوؤهالت  اإعــداد  التدري�س يف موؤ�ش�شات  اأع�شاء هيئات  يتمتع 

خربتهم يف التدري�س باملدار�س حمدودة.

 مت تدريب معظم اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف بادئ االأمر للعمل كمعلمني اإاَلّ اأَنّهم فور اإكمالهم للمقررات 

ال�سلطنة،  خارج  عليا  اأكادميية  موؤهالت  على  للح�سول  درا�ستهم  يف  لال�ستمرار  اختيارهم  مت  بالكلية  الدرا�سية 

 ومن ثَمّ االن�سمام فيما بعد اإىل هيئة التدري�س بالكلية )انظر موؤهالت اأع�ساء هيئة التدري�س يف امللحق - اجلدول 

ق.3(؛ ونتيجًة لذلك فاإَنّ معظمهم لديهم خربة حمدودة يف التدري�س باملدار�س، وبالطريقة نف�سها فاإَنّ معظم اأع�ساء 

هيئة التدري�س باجلامعات اخلا�سة من غري العمانيني الذين ح�سلوا على تدريب اأ�سا�سي كمعلمني، اإاَلّ اأَنّ قلة منهم 

اإىل خطورة غلبة  ُت�سري  التدري�س باجلامعات  االأمناط الأع�ساء هيئات  اإَنّ هذه  باملدار�س،  التدري�س  عملوا يف مهنة 

املحتوى النظري على التدريب العملي يف برامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة.  

الرتبية العملية 

ثل الرتبية العملية جزءاً �شغري ن�شبًيا يف برنامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة يف �شلطنة ُعمان.  ُتّ

ى معظم املهنيني اجلزء االأكرب من تدريبهم من خالل  اأَنّه بينما يتلَقّ اإىل  واأ�سار تقرير دويل حول تدريب املعلمني 

مواقف عملية حقيقة يف مواقع العمل، اإاَلّ اأَنّ جزًءا �سغرًيا من تدريب املعلمني قبل اخلدمة يتم داخل الغرف ال�سفية 

)االإطار 5.4(. وهذا هو الو�سع ب�سفة عامة يف جامعة ال�سلطان قابو�س يف �سلطنة ُعمان حيث مُتِثّل الرتبية العملية 

َة يوم واحد يف االأ�سبوع  ا مَدّ حوايل 6% من اإجمايل ال�ساعات املعتمدة للربنامج، ويتلقى طلبة كلية الرتبية تدريًبا عملًيّ

يف الف�سل الدرا�سي ال�سابع ويومني يف االأ�سبوع يف الف�سل الدرا�سي الثامن واالأخري، وال يتلقى الطلبة تدريًبا عملًيّا 

خالل ال�سنوات الثالث االأوىل من الربنامج، ويف حني اإَنّ الطالب املتدرب يعمل يف املدر�سة التي يتدرب فيها مع معلم 

متعاون، اإاَلّ اأَنّ اأع�ساء املجموعات التي �ساركت يف هذه الدرا�سة اأ�ساروا اإىل اأَنّ نوعية االإ�سراف والدعم التي تلقاها 

الطلبة املتدربون تختلف بني معلم متعاون واآخر، ومُتِثّل الرتبية العملية يف جامعة نزوى 5% من اإجمايل ال�ساعات 

املعتمدة لربنامج اإعداد املعلمني، ويذهب الطلبة اإىل الرتبية العملية باملدار�س يومني يف االأ�سبوع )ال�سبت والثالثاء( 

ثم  االأولني،  االأ�سبوعني  التدري�س خالل  اأثناء  املعلمني  ويكتفون مبالحظة  الرابعة،  بال�سنة  الدرا�سيني  الف�سلني  يف 

يقومون بتدري�س ح�سة واحدة اأو ح�ستني يف االأ�سبوع. 

االإطار 5.4 

الرتبية العملية

االأكرب  اجلزء  يتلقون  املهنيني  معظم  اأَنّ  وحقيقة  املتوافرة،  االأدل��ة  من  بالرغم   ...«

العمل )االأطباء واملمر�سات  من تدريبهم من خالل مواقف عملية حقيقة يف مواقع 

يف امل�ست�سفيات... واملحامون يف قاعات املحاكم...( اإاَلّ اأَنّ جزًءا �سغرًيا من تدريب 

املعلمني قبل اخلدمة يتم داخل الغرف ال�سفية، وهي املكان الذي يت�سف بقدر كاف 

 .)McKinsey and Company 2007, p.28( »من الدقة واملالءمة ليكون االأكرث فعالية

  ُيعترب ق�ساء فرتة يف الرتبية العملية اأمًرا حمورًيّا يف تطوير مهارات التدري�س، وُي�سري 

اأف�سل  يف  ��ه  اأَنّ اإىل   )McKinsey and Company 2007, p.41( و�سركاوؤه  ماكنزي 

اأنظمة اإعداد املعلمني يق�سي الطلبة املتدربون 20 اأ�سبوًعا على االأقل يف املدار�س حتت 

االإ�سراف خالل ممار�ستهم للرتبية العملية. 

McKinsey and Company 2007 :امل�سدر

تـعـريـف المعلـمـيـن بواقع التدريـس  5.6 
وتقديـم الدعم لهـم أثـنـاء الخدمة  

يحتاج املعلمون اجلدد اإىل فرتة ا�شتهاللية يتعرفون خاللها ب�شورة ر�شمية على حقائق وواقع التدري�س 

يف املدار�س العمانية. 

لي�س من املحتمل مطلًقا اأْن يطلب املجتمع من طبيب مدرب حديث التخرج »ممار�سة عملية جراحية ملري�س« دون 

االإ�سراف  �سنوات حتت  اأربع  اأو  �سنوات  العمليات فرتة ثالث  اإجراء  الطبيب على خربة عملية يف  اأْن يح�سل ذلك 

واملتابعة )McBeath 2006(. يح�سل املعلمون اجلدد يف قطاع التعليم يف العادة على تعريف حمدود بواقع التدري�س 

اإَنّ  بالعمل.  والتحاقهم  اإعدادهم  اإكمال  بعد  املهنية  حياتهم  بداية  يف  الالزمة  بالتوجيهات  دون  وُي��زَوّ وممار�سته، 

ا ال يح�سلون على امل�ساعدة لتطوير مهاراتهم  ين جيًدا للتعامل مع حتديات التدري�س، واأي�سً املعلمني اجلدد لي�سوا ُمعِدّ

خالل �سنوات عملهم االأوىل بالتدري�س، وُي�سري املعلمون اجلدد عادًة اإىل مواجهتهم م�سكالت يف االإدارة ال�سفية، 

ويف جماالت ذات �سلة بتوافر احلافز لدى الطلبة نحو التعُلّم، ويف تقومي الطلبة ومعاملة فروقهم الفردية، وهنالك 

اعرتاف متزايد باأَنّ اإعداد املعلمني ال ميكن اعتباره فرتة واحدة بل عملية م�ستمرة طوال فرتة بقاء املعلم يف املهنة.

ويف هذا ال�سدد ُت�سري منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية اإىل اأَنّ تدريب املعلمني يتكون من ثالث مراحل اأ�سا�سية: 

التنمية  التدري�س وممار�ساته. )3(  بواقع  املعلمني  تعريف  املعلمني. )2(  اإعداد  موؤ�س�سات  املعلمني يف  اإعداد   )1(

تعريف  مرحلة  تبدو  اإليها  االإ�سارة  متت  التي  الثالث  املراحل  بني  ومن  اخلدمة.  اأثناء  للمعلمني  امل�ستمرة  املهنية 

املعلمني بواقع التدري�س وممار�ساته وتزويدهم بالتوجيهات الالزمة يف بداية حياتهم املهنية اأَنّها املرحلة املهملة بني 

املراحل الثالث. فعلى �سبيل املثال ُتطِبّق اإجنلرتا برناجًما لتعريف املعلمني بواقع التدري�س وممار�ساته وتزويدهم 

ا من العنا�سر يف حياة املعلم  ي الربنامج نطاًقا عري�سً بالتوجيهات الالزمة خالل ال�سنة االأوىل من خدمتهم، وُيغِطّ

حديث التخرج، وي�سمل ذلك املهام وامل�سوؤوليات، والتقومي، والتعامل مع الطلبة، واالأن�سطة ال�سفية )االإطار 5.5(. 

وكان الربنامج التعريفي للمعلمني اجلدد يف اأغلب مدار�س �سلطنة ُعمان قبل 2009 ياأخذ �سكاًل يتمثل يف قيام املعلمني 

االأوائل باإبالغ املعلمني اجلدد بلوائح املدر�سة واإجراءاتها، و�سي�سمل الربنامج التعريفي لوزارة الرتبية والتعليم، الذي 

ذ من خالل ثالث جمموعات يف  ع اأْن يكون اإلزامًيّا جلميع املعلمني اجلدد، مقررات تدري�سية ملدة اأ�سبوعني ُتنَفّ ُيتوَقّ

ز الربنامج التعريفي للمعلمني اجلدد على املمار�سات التدري�سية وال�سيا�سات  اأ�سهر �سبتمرب واأكتوبر وفرباير. وُيرِكّ

ا على املناهج )امللحق - االإطار ق.1(.  املت�سلة به، واأي�سً

االإطار 5.5

الربنامج التعريفي للمعلمني اجلدد يف اإجنلرتا

كانت اإجنلرتا الدولة االأوىل التي طبقت نظام ال�سنة اال�ستهاللية )تهيئة( االإلزامية للمعلمني يف عام 1999م، 

ال�سيا�سات  وتوفر  املعلمني،  امل�ستمرة طوال خدمة  املهنية  التنمية  التعريفي جزًءا من  الربنامج  واعُترِب هذا 

اإجنلرتا  يف  اجلدد  املعلمون  يحظى  ذلك  اإىل  وباالإ�سافة  جديد،  معلم  لكل  متابعة  ال�سدد  هذا  يف  املعتمدة 

م  ذ عمليتان تقومييتان خالل ال�سنة اال�ستهاللية، وُيقَوّ بخف�س مقداره 10% يف م�سوؤولياتهم التدري�سية، وُتنَفّ

اأداء املعلمني اجلدد بناًء على معايري وطنية. 

واإذا ف�سل املعلمون اجلدد يف اإجنلرتا يف اإثبات اأَنّهم قد حققوا هذه املعايري خالل �سنتهم اال�ستهاللية يحق 

قبول  يتم  مل  واإذا  الطلب؛  لهذا  ُي�ستجاب  ال  قد  ��ه  اأَنّ اإاَلّ  اال�ستهاللية،  ال�سنة  الإع��ادة  با�ستئناف  التقدم  لهم 

ا  ا�ستئنافهم فاإَنّهم يفقدون، نتيجًة لذلك، ت�سجيلهم يف جمل�س التدري�س العام الإجنلرتا. ويعني ذلك اأَنّه رمَبّ

اأو العمل  التدري�س يف مدار�س م�ستقلة  اأَنّه يحق لهم  للتدري�س يف املدار�س احلكومية، بالرغم من  ُيعَيّنون   ال 

كمعلمني خ�سو�سيني. 

Killeavey 2006, p.171 :امل�سدر
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ن�شبة الطلبة اإىل املعلم يف �شلطنة ُعمان منخف�شة يف جميع املراحل الدرا�شية بالنظام التعليمي.

ا يف ال�سنوات القليلة املا�سية يف املدار�س احلكومية، حيث اإَنّ االأعداد  ظلت ن�سبة الطلبة اإىل املعلم ت�سهد انخفا�سً

اأعداد الطلبة امللتحقني باملدار�س، وانخف�ست ن�سبة الطلبة  اأعلى من النمو يف  التي يتم تعيينها من املعلمني كانت 

اأدنى  اإىل املعلم من 1:21 يف العام الدرا�سي 2001/2000 اإىل 12.5: 1 يف العام الدرا�سي 2009/2008، وتوجد 

ن�سبة طلبة مقابل املعلم يف مدار�س التعليم االأ�سا�سي، حيث يبلغ متو�سط هذه الن�سبة 10.6: 1، بينما الن�سبة االأعلى 

توجد يف �سفوف التعليم العام من االأول اإىل ال�ساد�س، اإذ بلغت 19.2: 1 )اجلدول 5.14(. وُتعترب ن�سبة الطلبة اإىل 

ا ح�سب املعايري الدولية، وهي اأدنى بكثري من متو�سط هذه الن�سبة يف الدول  املعلم الكلية وهي 12.5: 1 متدنية جًدّ

التي غطتها درا�سة املوؤ�سرات الرتبوية الدولية، واأقل من متو�سط الن�سبة امل�سجلة يف دول منظمة التعاون االقت�سادي 

والتنمية )اجلدول 5.15 وال�سكل يف امللحق ق.3(. 

 اجلدول 5.14

الطلبة واملعلمون ون�شبة الطالب اإىل املعلم يف املدار�س احلكومية، 2009/2008

 اجلدول 5.15

ن�شبة الطلبة اإىل املعلم  ح�شب املرحلة الدرا�شية: بيانات دولية )يف حوايل العام 2004(

املجموع

التعليم العام
التعليم 

ال�شفوف االأ�شا�شي

12-10

ال�شفوف 

9-7

ال�شفوف 

6-1

54 0 3 3 2 12 8 7 6 7 64 5 4 0 37 4 9 8 30 9 5 2 7 الطلبة

43 1 4 9 74 7 6 44 1 8 19 5 7 29 2 9 8 املعلمون 

12 . 5 17 . 2 14 . 6 19 . 2 10 . 6

ن�سبة الطلبة اإىل  

املعلم 

الثانوية العليا  التعليم االبتدائي الثانوية الدنيا

20 . 7 23 . 9 24 . 3 متو�سط املوؤ�سرات الرتبوية الدولية 

12 . 7 13 . 7 16 . 9
متو�سط دول منظمة التعاون 

االقت�سادي والتنمية 

12 . 3 17 . 1 21 . 1 اململكة املتحدة 

16 . 0 15 . 2 15 . 0 الواليات املتحدة االأمريكية 

26 . 8 44 . 3 27 . 1 ت�سيلي

16 . 2 10 . 0 16 . 3 فنلندا

10 . 3 14 . 1 19 . 4 فرن�سا

13 . 9 15 . 6 18 . 8 اأملانيا 

التدريب اأثناء اخلدمة 

اأثناء اخلدمة  التدريبية  الــدورات  بالوزارة جمموعة من  الب�شرية  املــوارد  لتنمية  العامة  املديرية  ر  ُتوِفّ

ق�شرية املدى للمعلمني. 

م هذه الدورات التدريبية على امل�ستوى املركزي، ويف املحافظات التعليمية، وعلى م�ستوى املدار�س، وتتبع طريقة  وُتقَدّ

م للمعلمني حوافز مالية حل�سور التدريب، اإاَلّ اأَنّ الوزارة تتحمل تكاليف النقل والوجبات،  التدريب الت�سل�سلي، وال ُتقَدّ

ر ال�سكن للمتدربني، ويح�سر املعلمون يف العادة هذه الدورات التدريبية اأثناء اليوم الدرا�سي، وُيعَوّ�س املتدربون  وُتوِفّ

مبعلمني اآخرين من معلمي املدر�سة لتدري�س ح�س�سهم، وتغطي الدورات التدريبية مو�سوعات خمتلفة، فعلى �سبيل 

مها مركز التدريب الرئي�سي طوال فرتة امتدت عاًما درا�سًيّا مقرراٍت حول  املثال تلقى امل�ساركون يف الدورات التي نَظّ

التدري�س بن�سبة بلغت )53%(، ويف جمال تقنية املعلومات )23%(، ويف االإدارة )12%(، ويف اللغة )%1(.  

اأثر هذا التدريب لي�س وا�شًحا.

ُيقِيّم امل�ساركون املقررات التدريبية من حيث حمتواها، وطرق تقدميها، والوجبات الغذائية املقدمة لهم، وترتيبات 

النقل، اإاَلّ اأَنّه ال توجد بيانات منتظمة حول تاأثري املقررات التدريبية يف ممار�سات املعلمني داخل الغرف ال�سفية. 

يتعلق  فيما  نتائج عليها  اأي  ترتب  ب�سبب عدم  ال��دورات بجد؛  ياأخذون هذه  املعلمني ال  باأَنّ  التحفظ  بع�س  وهنالك 

بالرواتب ال�سهرية اأو الرتقيات، ويتم اختيار املعلمني يف العادة حل�سور الدورات التدريبية بوا�سطة امل�سرفني، االأمر 

الذي تنتج عنه �سكاوى من بع�س املعلمني باأَنّه قد مت اإر�سالهم حل�سور دورات تدريبية غري ذات �سلة باحتياجاتهم 

ي جماالت معروفة بالن�سبة اإليهم، وُت�سري املوؤ�سرات الواردة من املدار�س اإىل اأَنّ املادة التدريبية  التدريبية اأو دورات ُتغِطّ

ا تقل من حيث املحتوى والعمق ب�سورة ملحوظة مع الوقت حتى ت�سل اإىل املعلم املعني بها، من خالل طريقة  رمَبّ

التدريب الت�سل�سلي، ويف درا�سة م�سحية مت اإجراوؤها يف يونيو 2009 و�سارك فيها 150 معلًما من خم�س حمافظات 

هت اإىل برنامج التدريب  تعليمية ُطِلَب اإىل املعلمني التعليق على التدريب اأثناء اخلدمة، وكانت االنتقادات التي ُوِجّ

)التلقني(،  املعلومات  اإعطاء  التدريب بطريقة  يتم  النظري. )2(  الطابع  التدريب  يغلب على  اأثناء اخلدمة: )1( 

وال ُتلِبّي االحتياجات الفعلية للمعلمني. )3( املدربون ال ميتلكون اخلربة الكافية يف املحتوى، ووجه مديرو املدار�س 

لها  ليكون  ا؛  التدريبية ق�سرية جًدّ الدورات  اأَنّ  اإىل  واأ�ساروا  اأثناء اخلدمة.  التدريب وتوقيته  لبنية  انتقادات  ا  اأي�سً

تاأثري على التدري�س، واأَنّها ت�سل فقط اإىل عدٍد حمدود من املعلمني، وتت�سَبّب يف حدوث ارتباك يف املدار�س ب�سبب 

م عدٌد من الدورات  ا تكون تغطية غياب املعلمني ب�سفة خا�سة من ال�سعوبة مبكان حينما ُينَظّ غياب املعلمني، ورمَبّ

لون اأن ُتعَقد الدورات التدريبية خالل اأيام معينة ال يكون  ّ التدريبية يف الوقت نف�سه، وذكر مديرو املدار�س اأَنّهم ُيف�سِ

فيها تدري�س باملدار�س، يف الفرتة التي ت�سبق االمتحانات الوطنية. 

معلميها  احتياجات  تلبي  تدريبية  دورات  بتنظيم  للمدار�س  ال�شماح  يف  كثرية  ميزات  هنالك  تكون  رمّبا 

التدريبية اأثناء اخلدمة. 

ر وزارة الرتبية والتعليم مبالغ ب�سيطة للمدار�س لتنظيم دورات تدريبية لدعم برامج التنمية املهنية على م�ستوى  ُتوِفّ

ا قدره  املدر�سة، وت�ستلم كل مدر�سة 300 ريال ُعماين يف ال�سنة، باالإ�سافة اإىل ذلك ا�ستلمت 610 مدار�س مبلًغا اإ�سافًيّ

د املعلمون االأوائل يف اأغلب االأحيان املو�سوعات  200 ريال ُعماين الإعداد وتنفيذ خطة للتنمية املهنية باملدر�سة، وُيحِدّ

االأحيان  بع�س  يف  وتتوافر  مدر�ستهم،  معلمي  باحتياجات  معرفتهم  على  بناًء  للمعلمني  املهنية  بالتنمية  اخلا�سة 

ا يكون هذا  اخلربات داخل املدار�س، ويف حاالت اأخرى تدعو املدار�س مدربني من خارجها لتدريب معلميها، ورمَبّ

ا بالن�سبة اإىل املدار�س، واأ�سار بع�س مديري املدار�س اإىل اأَنّهم جمعوا اأموااًل  النوع من التدريب ذا تكلفة عالية ن�سبًيّ

اإ�سافية من املعلمني لتغطية تكلفة املدربني اخلارجيني، وعرَبّ مديرو املدار�س يف املجموعات امل�ساركة يف الدرا�سة عن 

تقديرهم لتكييف التدريب ومواءمته لُيلِبّي احتياجات املدار�س. 

 5.7    االستفادة من المعلم: نسبة الطلبة إلى المعلم، 
ساعات التدريـس وعدد الطلبة في الغرفة الصفيـة   
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133التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة132 الـفـصل الـخامـس

يالحظ الزيادة الكبرية للف�سول التي بها 35 طالبا، وانخفا�س املتو�سط   ب�سبب وجود مدار�س �سغرية جدا يف املناطق البعيدة.
 41

ميكن ح�ساب العدد املطلوب من املعلمني  لكل �سف بق�سمة عدد احل�س�س يف االأ�سبوع )يف هذه احلالة 40( على عدد احل�س�س املتوقعة لكل مدر�س )يف هذه    
42

احلالة 28(. يف عمان 40/ 28 تعني احلاجة اإىل 1.42 معلما يف ال�سف الواحد. 

املجموع

التعليم العام
التعليم 

ال�شفوف االأ�شا�شي

12-10

ال�شفوف 

9-7

ال�شفوف 

6-1

54 0 3 3 2 12 8 7 6 7 64 5 4 0 37 4 9 8 30 9 5 2 7 الطلبة 

19 6 6 7 47 2 2 23 7 1 15 0 5 11 0 6 9 الغرف ال�سفية 

43 1 4 9 74 7 6 44 1 8 19 5 7 29 2 9 8 املعلمون

12 . 5 17 . 2 14 . 6 19 . 2 10 . 6 ن�سبة الطلبة اإىل املعلم

2. 2 1. 6 1. 9 1. 3 2. 6 عدد املعلمني للغرفة ال�سفية 

الثانوية العليا  التعليم االبتدائي الثانوية الدنيا

85 8 86 4 87 2 متو�سط املوؤ�سرات الرتبوية الدولية 

66 3 70 4 80 5
متو�سط دول منظمة التعاون 

االقت�سادي والتنمية 

10 8 0 10 8 0 10 8 0 اململكة املتحدة 

87 3 87 3 87 3 الواليات املتحدة االأمريكية 

55 3 59 5 68 0 ت�سيلي

61 4 63 9 91 8 فنلندا

70 5 75 1 79 3 فرن�سا

13 . 9 15 . 6 18 . 8 اأملانيا 

اإَنّ امليزات االإيجابية لن�شبة الطلبة مقابل املعلم ال تتم ترجمتها من خالل اأعداد اأقل من الطلبة يف الغرفة ال�شفية.

كان متو�سط عدد الطلبة يف الغرفة ال�سفية يف عام 2009م ب�سلطنة ُعمان 27 طالًبا بوجود اأعداد اأقل بع�س ال�سيء 

مدار�س  يف  طالًبا   29 ال�سفية  الغرفة  يف  الطلبة  عدد  متو�سط  بلغ  بينما  املختلطة،  باملدار�س  ال�سفية  الغرف  يف 

ال�سفية  الغرف  الطلبة يف  متو�سط عدد  اأكرب من  االأع��داد  وُتعترب هذه   ،
41

البنات  مدار�س  و30 طالبة يف  البنني، 

بدول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية الذي يبلغ 21 طالًبا يف املرحلة االبتدائية و24 طالًبا يف املرحلة الثانوية 

الدنيا )منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 2006(، ومُيكن االطالع على تفا�سيل متو�سط اأعداد الطلبة يف الغرفة 

ال�سفية يف �سلطنة ُعمان )ح�سب املحافظة التعليمية( ويف الدول االأخرى يف جداول )امللحقني ق.4 وق.5(، ومُيكن 

الغرفة  الن�سبي لعدد الطلبة يف  اإىل املعلم من جهة واالرتفاع  الوا�سح بني انخفا�س ن�سبة الطلبة  التناق�س  تف�سري 

ح وجود اأعداد اأكرب من املعلمني مقابل  ّ ال�سفية من جهة اأخرى من خالل البيانات املُبَيّنة يف ال�سكل 5.2 الذي ُيو�سِ

الغرفة ال�سفية الواحدة يف �سلطنة ُعمان اأكرث من متو�سط عدد الطلبة يف الغرفة ال�سفية يف دول منظمة التعاون 

االقت�سادي والتنمية. 

ن�شاب املعلم 

ينعك�س تدين ن�شبة الطلبة مقابل املعلم وكرة عدد الطلبة يف الغرفة ال�شفية على خف�س ن�شاب املعلم 

من احل�ش�س الدرا�شية االأ�شبوعية.

ع من املعلمني تدري�س 28 ح�سة يف االأ�سبوع مدة كل منها 40 دقيقة، وهو ما يعادل 70% من الفرتة الكلية ملجموع  وُيتوَقّ

احل�س�س الدرا�سية التي يدر�سها الطالب. اإَنّ تطبيق هذا النموذج لن�ساب املعلم من احل�س�س �سينتج عنه اأْن يكون 

. ويف واقع االأمر اإَنّ املعلمني نادًرا ما يدر�سون 28 ح�سة يف االأ�سبوع، حيث  اإن 
42

هنالك 1.4 معلم لكل غرفة �سفية 

البيانات املحلية اأظهرت ما ن�سبته 2.2 معلمًا لكل �سف )جدول 5،16(، وهذا يعني �سمًنا اأَنّ متو�سط ن�ساب املعلم 

من احل�س�س 18 ح�سة اأو 12 �ساعة يف االأ�سبوع.

ال�شكل 5.2

عدد املعلمني مقارنة بالغرف ال�شفية يف الدول التي غطتها درا�شة املوؤ�شرات الرتبوية الدولية ويف �شلطنة ُعمان 

 اامل�سدر: بيانات درا�سة املوؤ�سرات الرتبوية الدولية من معهد االإح�ساء مبنظمة اليون�سكو لعام 2006 للمدار�س االبتدائية. 

البيانات اخلا�سة ب�سلطنة ُعمان ملدار�س التعليم االأ�سا�سي للعام الدرا�سي 2009/2008. 

ُيعترب ن�شاب املعلم من حيث وقت التدري�س منخف�شاً ح�شب املعايري الدولية.

ا للطلبة يف مدار�س التعليم االأ�سا�سي ومدار�س التعليم العام واملدار�س التي تعمل  طول العام الدرا�سي املعتمد ر�سمًيّ

بفرتتني، ولل�سفني احلادي ع�سر والثاين ع�سر هو 180 يوًما )امللحق ق.6(. اإَنّ املعلم الذي يقوم بتدري�س 28 ح�سة 

يف االأ�سبوع ملدة 180 يوًما للعام الدرا�سي �سيكون ن�سابه 672 �ساعة من وقت التدري�س يف العام. ويف واقع املمار�سة 

يبلغ 18 ح�سة يف  للمعلم  الفعلية هنالك 2.2 معلم لكل غرفة �سفية، ويعني ذلك متو�سط ن�ساب من احل�س�س 

ا مقارنًة مبتو�سط ن�ساب املعلم  االأ�سبوع اأو 436 �ساعة تدري�س يف العام الدرا�سي. وُتعترَب هذه االأرقام منخف�سة جًدّ

يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية التي يرتاوح فيها متو�سط ن�ساب املعلم بني 663 �ساعة و805 �ساعات 

تدري�س يف العام الدرا�سي، ومبتو�سط ن�ساب املعلم يف دول املوؤ�سرات الرتبوية الدولية التي يبلغ فيها اأكرث من 800 

�ساعة تدري�س يف العام الدرا�سي )اجلدول 5.17(، وح�سب املُ�سار اإليه يف الف�سل الرابع فاإَنّ متو�سط عدد �ساعات 

ا، الذي ي�سل اإىل 436 �ساعة.  ر ر�سمًيّ التدري�س يف العام الدرا�سي يف املدار�س احلكومية اأقل بكثري من الوقت املُقَدّ

وُيعَزى ذلك ب�سورة جزئية اإىل الطريقة التي يتم بها تطبيق نظام االمتحانات الوطنية العامة، ويجب الرتكيز هنا 

على اأَنّ ن�ساب املعِلّم، الذي يتم قيا�سه بكمية الوقت الذي يق�سيه يف التدري�س الفعلي، ال ياأخذ يف االعتبار الوقت 

اأعمال الطلبة، ويف حتديث املعلومات  الذي يخ�س�سه املعلمون يف حت�سري خطة الدر�س لكل ح�سة، ويف ت�سحيح 

اخلا�سة بالتقومي، ويف االإيفاء مبتطلبات اإعداد تقارير االأداء واملتطلبات االإدارية االأخرى.

 اجلدول 5.16

الطلبة واملعلمون والغرف ال�شفية يف املدار�س احلكومية، 2009/2008

اجلدول 5.17

ن�شاب املعلم والوقت املخ�ش�س للتدري�س يف العام - مقارنات دولية
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يحدث تخفي�س اأكر يف وقت التدري�س نتيجًة للغياب املتكرر للمعلمني.

ا من قبل  اأَنّ هنالك قلًقا واهتماًما جاًدّ اأَنّه متت االإ�سارة اإىل  اإاَلّ  ال توجد بيانات ُيعتَمد عليها حول غياب املعلمني، 

اإىل  املدار�س  مديرو  واأ�سار  الدرا�سة،  هذه  الأغرا�س  ُنوِق�ست  التي  املجموعات  يف  املو�سوع  بهذا  املدار�س  مديري 

االأربعاء  يومي  ا  االأيام، وخ�سو�سً بها يف بع�س  ح  ُم�سَرّ الغياب ب�سورة غري  اعتادوا  املعلمني  اأَنّ عدًدا حمدوًدا من 

ا، اإاَلّ اأَنّ الظاهرة املتكررة احلدوث هي غياب املعلمني حل�سور الدورات  وال�سبت، وهي ظاهرة نادرة احلدوث ن�سبًيّ

التدريبية. وتتم تغطية غياب املعلمني حل�سور الدورات التدريبية الق�سرية التي ت�ستمر يوًما اأو يومني ب�سهولة داخل 

املدر�سة، لكَنّ الدورات التدريبية االأطول - التي ت�ستمر اأ�سبوعني - تت�سبب يف �سعوبات للمدر�سة، ويف عدم ا�ستمرار 

ا يف اإرباك التدري�س يف املدار�س. ويحق  تدري�س الطلبة فرتة طويلة. ومن جهة اأخرى فاإَنّ اإجازات االأمومة تت�سبب اأي�سً

للمعلمات اإجازة اأمومة وقدرها 50 يوًما. وينتج االإرباك من اأَنّ اإجازات االأمومة خا�سة باملعلمات يف مدار�س االإناث 

ا اإذا اأخذنا يف االعتبار معدالت  ومدار�س احللقة االأوىل بالتعليم االأ�سا�سي، ومُيكن اأن يكون لها تاأثري كبري، خ�سو�سً

املجموعات  مناق�سة  يف  املدار�س،  مديرات  جميع  وذكرت  للمعلمات.  ال�سابة  العمرية  والفئة  ا،  ن�سبًيّ العالية  الوالدة 

املختلفة الأغرا�س هذا التقرير، اأَنّ مدار�سهن قد �سهدت حاالت غياب متعددة يف الوقت نف�سه يف اإجازات االأمومة 

خالل العام الدرا�سي، واأ�سارت اإحدى مديرات املدار�س اإىل اأَنّ اأربع معلمات لغة عربية وثالث معلمات علوم كَنّ يف 

اإجازات اأمومة يف الوقت نف�سه، وبالرغم من اأَنّ وزارة الرتبية والتعليم توفر بع�س املعلمات البديالت، اإاَلّ اأَنّ مديرات 

املدار�س ذكرن اأَنّ عدد املعلمات البديالت مل يكن كافًيا، واأَنّ بع�س مهام املعلمات الغائبات كان يتم تغطيته بوا�سطة 

معلمات املدر�سة.

يعترب املعلمون جزًءا من هيكل وظيفي ت�شل�شلي ي�شمل املعلمني االأوائل وامل�شرفني.

ومُتاَر�س عمليات االإ�سراف داخل الغرف ال�سفية بالن�سبة اإىل املعلمني االأوائل )ذوي اخلربة( مرتني يف العام على 

االأقل بوا�سطة امل�سرفني، واأربع مرات بالن�سبة اإىل املعلمني حديثي التعيني من قبل املعلمني االأوائل يف مدار�سهم، ويقل 

ن�ساب املعلمني االأوائل من احل�س�س بن�سبة 50% عن بقية املعلمني، وهم م�سوؤولون عن االإ�سراف على املعلمني، ويتم 

دون  تخ�سي�س معلم اأول لثالثة معلمني يف املادة الدرا�سية املعنية، ويتم اختيار امل�سرفني عن طريق املناف�سة، وُيزَوّ

للمعلمني،  الفني  الدعم  وتقدمي  املدار�س،  زيارة  عن  م�سوؤولون  وهم  عامني،  متتد  التي  التدريبية  ال��دورات  ببع�س 

ي�سرفون  م�سرف   1400 الرتبويني  امل�سرفني  عدد  بلغ   2009 عام  يف  والتعُلّم.  التعليم  م�ستويات  جودة  من  وال�تاأكد 

على 1047 مدر�سة و43245 معلًما بن�سبة تبلغ م�سرًفا واحًدا لكل 30 معلًما. وتتم متابعة اأعمال امل�سرفني بوا�سطة 

امل�سرفني االأوائل باملحافظات التعليمية، الذين ُي�سِرف عليهم م�سرفو العموم بالوزارة.   

بالرغم من العدد الكبري للم�شرفني، اإاّل اأّن تاأثريهم على جودة التعليم والتعّلم غري وا�شح.

ُت�سري مناق�سات املجموعات التي ُنوِق�ست الأغرا�س هذه الدرا�سة واالجتماعات التي متت مع موظفي وزارة الرتبية 

والتعليم اإىل اأَنّ امل�سرفني قد يق�سون جزًءا كبرًيا من وقتهم وهم م�سغولون مبهام اأخرى ت�سمل واجبات اإدارية وعقد 

الدورات التدريبية للمعلمني، وبالتايل يحدون من قدراتهم يف ممار�سة واجباتهم االإ�سرافية على م�ستوى املدار�س. 

واأ�سار املعلمون الذين مت اإجراء مقابالت معهم لهذه الدرا�سة اإىل اأَنّهم يقدرون املالحظات التي يقدمها لهم املعلمون 

االأوائل اأكرث من تقديرهم لتلك التي يقدمها امل�سرفون الذين ُينظر اإليهم يف بع�س االأحيان اأَنّهم ال عالقة مبا�سرة 

ِعَدّ يف عام 2008، وت�سمن نتائج االإ�سراف ومالحظاته 
ُ
لهم مبا يجري يف الواقع داخل الغرف ال�سفية. واأ�سار تقرير اأ

التدري�س.  ا�سرتاتيجيات  يف  �سعف   )2( املعلمني.  على  والورقية  االإداري��ة  االأعمال  من  الكبري  العبء   )1(  اإىل: 

)3( بع�س ال�سعف يف املعرفة باملواد الدرا�سية. )4( م�سكالت تتعلق بتوفري تقنية املعلومات و�سيانة االأجهزة.

ُيكن ملديري املدار�س القيام بدور اأقوى يف حت�شني جودة التعليم يف مدار�شهم.

التغيري يف  القائد ورائد  اإىل دور  اإدارًيّا/مديًرا  العديد من الدول من كونه  يطراأ تغيري على دور مدير املدر�سة يف 

مدر�سته )االإطار 5،6(. وُي�سري الكثري من البحوث الرتبوية اإىل اأهمية وجود قادة مدر�سيني ذوي اأداء جيد، لتحديد 

باإعداد  وتزويدهم  اجليدين  املدار�س  قادة  اختيار  اأهمية  البحوث  وتوؤكد   ،(Cotton 2003( التعليمية  املخرجات 

تتبعها  حتريرية  امتحانات  يف  االأداء  على  بناًء  مدر�سة  مدير  وظيفة  اإىل  الرتقية  تتم  ُعمان  �سلطنة  ويف  منا�سب. 

�ساركوا يف  الذين  املدار�س  املدار�س، حيث ح�سل معظم مديري  ا ملديري  تدريًبا مهنًيّ الوزارة  وتوفر  فنية.  مقابلة 

كان ذلك عن طريق  �سواء  تدريب يف وظيفة مدير مدر�سة،  الدرا�سة على  امل�ساركة يف هذه  املجموعات  مناق�سات 

دوام كلي اأو جزئي يف برنامج مهني للدرا�سات العليا بجامعة ال�سلطان قابو�س، وعمل كل مدير مدر�سة يف املجموعة 

يف عدٍد من املدار�س مبتو�سط خدمة يرتاوح بني ثالث واأربع �سنوات يف كل مدر�سة، وبالرغم من االختيار الدقيق 

لتعزيز  الوقت احلا�سر، وهنالك جمال  ن�سبًيّا يف  با�ستقاللية حمدودة  يتمتعون  املدار�س  اأن مديري  اإاَلّ  والتدريب، 

مهام القيادات املحلية، ومنح مديري املدار�س ا�ستقاللية اأكرث لتطوير جودة العملية التعليمية التعُلّمية، عرب اإجراءات 

 حمددة، مثل تنظيم برامج تدريب اأثناء اخلدمة منا�سبة، وممار�سة تاأثري اأكرب يف عملية اختيار املعلمني ويف حتديد 

موازنة املدر�سة. 

م حافًزا حمدوًدا لتطوير االأداء. اإَنّ مهنة التدري�س مبنية على نظام ترقيات تتم يف فرتات حمددة وُيقِدّ

ُيعنَيّ جميع املعلمني على اأ�سا�س اأَنّهم موظفون دائمون يف اخلدمة املدنية بفرتة جتريبية متتد ثالثة اأ�سهر يكون املعلم 

د الراتب ال�سهري يف البداية على اأ�سا�س املوؤهالت الدرا�سية  بعد انق�سائها موظًفا دائًما يف اخلدمة املدنية، وُيحَدّ

يتلقون  املعلمون  ُيعنَيّ  وحاملا  نف�سها،  الوظيفية  الدرجة  من  املدنية  اخلدمة  يف  االأخرى  الوظائف  ورواتب  ويت�ساوى 

عالوات �سنوية ثابتة وترقية تلقائية اإىل الدرجة املالية االأعلى بعد كل اأربع �سنوات اأثناء خدمتهم.

اإلشـراف على الـنـتـائـج وإدارتـها   5.8
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االإطار 5.6 

القيادة يف املدار�س 

»يعمل املديرون االأ�سياء بطريقة �سحيحة بينما يعمل القادة االأ�سياء ال�سحيحة«

املدر�سية،  القيادة  على  ا  قوًيّ تركيًزا  الدويل  امل�ستوى  على  التعليم  يف  التفكري  ي�سع 

ال�سياق  يف  الفعلية  واملمار�سة  ال�سيا�سات  بني  ج�سًرا  املدر�سيون  ال��ق��ادة  وُيعترب 

التعليمية  العملية  املدر�سة يف  دور مدير  ويتغري  �سريًعا.  تغيرًيا  ي�سهد  الذي  التعليمي 

وُي�سري  مدر�سته،  يف  التغيري  ورائد  القائد  دور  اإىل  اإدارًيّا/مديًرا  كونه  من  التعُلّمية 

 الكثري من البحوث الرتبوية اإىل اأهمية وجود قادة مدر�سيني ذوي اأداء جيد لتحديد 

املخرجات التعليمية. 

اال�ستقاللية  م�ستوى  يف  ا  بع�سً بع�سها  عن  كبري  بقدر  التعليمية  االأنظمة  وتختلف 

املحا�سبية  من  اأكرب  قدر  نحو  عاملي  اجتاه  هنالك  ناحية  فمن  للمدار�س،  التي متنح 

يف التعليم ينعك�س على بذل جهوٍد اأكرب لو�سع االأهداف، ومتابعة االإجنازات، وجعل 

اأَنّ و�سع  يرى كثريون  اأخرى  ناحية  اأدائها. ومن  للمحا�سبية حيال  املدار�س خا�سعة 

اتخاذ  ت�ستطيع  بحيث  للمدار�س،  اأكرب  �سلطات  ومنح  جديدة  مدر�سية  ولوائح  ُنظم 

اأف�سل. وتوفر هذه الروؤية الدعم  قراراتها مبفردها، �سيوؤدي اإىل خمرجات تعليمية 

للمعلمني ومديري املدار�س باعتبارهم املخت�سني يف احلقل الرتبوي الذين يتمتعون 

بو�سع اأف�سل الإ�سدار اأحكام مرنة ومنا�سبة على جوانب التدري�س ورعاية الطلبة. 

معلميها؟.  اختيار  املدار�س يف  توؤثر  اأي مدى  اإىل  الرئي�سية يف:  االأ�سئلة  اأحد  ويتمثل 

وُتعترب قدرة قادة املدار�س على اختيار هيئات التدري�س اأمًرا حمورًيّا يف قدرتهم على 

ع على حتقيق الطلبة اأداء اأف�سل. تكوين ثقافة واإمكانية مدر�سية  ُت�سِجّ

»اإذا مل اأ�ستطع اختيار اأع�ساء فريقي فاإنني لن اأكون م�سوؤواًل عن حتقيق الفوز 

يف  امللعب«

)Pont et al. 2008, 56(

Pont et al. 2008 :امل�سدر

املعلومات  تقنية  ا�شتخدام  يف  االأخـــرى  الـــدول  خــربات  مــن  لال�شتفادة  الفر�شة  ُعــمــان  �شلطنة  تتلك 

واالت�شاالت يف التعليم. 

وكان لدول متقدمة عديدة توقعات عالية لدور تقنية املعلومات واالت�ساالت يف التعليم، وا�ستثمرت ا�ستثمارات كبرية 

يف تقنية املعلومات واالت�ساالت طوال العقدين املا�سيني، وكان اأحد الدوافع الرئي�سية لهذه اال�ستثمارات هو افرتا�س 

اأَنّ تقنية املعلومات واالت�ساالت مُيكن اأْن ُت�ساِعد يف اإعداد وحت�سري الطلبة للمجتمع املعريف، وذلك من خالل تي�سري 

اأكرب حول املتعلم، ومن خالل الو�سول اإىل جمموعة كبرية من م�سادر الغرفة ال�سفية،  تكوين بيئة تتمحور بقدر 

االأمر الذي تنتج عنه مهارات اأف�سل يف التحليل وحل امل�سكالت، وكان بع�س النتائج حمبًطا، وبالرغم من اأَنّه كان 

هنالك بع�س االأن�سطة التعليمية االإيجابية التي وجدت الدعم من تقنية املعلومات واالت�ساالت، اإاَلّ اأَنّ الكثري من واقع 

احلال يف جمال تقنية املعلومات واالت�ساالت كان عبارة عن تعُلّم روتيني لعمليات احلا�سوب. 

تتلك �شلطنة ُعمان بنية اأ�شا�شية مثرية لالإعجاب يف جمال تقنية املعلومات واالت�شاالت باملدار�س اإاَلّ اأَنّها 

حمدودة القدرة من حيث االت�شال ب�شبكة االإنرتنت وعدم انتظام هذا االت�شال.

تتوافر اأجهزة احلا�سوب يف خمتربات احلا�سوب، ويف مراكز م�سادر التعُلّم، ويف اأماكن حمددة مثل خمتربات العلوم 

ويتم  املدار�س،  من   %20 حوايل  احلا�سوب  اأجهزة  ي  وُتغِطّ ال�سفية.  والغرف  املهني  التوجيه  غرف  ويف  باملدار�س، 

ا كل �ست  ا بوا�سطة الوزارة بفرتة �سمان كامل متتد اإىل �ست �سنوات وا�ستبدال لالأجهزة دورًيّ توفري االأجهزة مركزًيّ

�سنوات. وتوفر �سبكة تتكون من حوايل 450 فني حا�سوب للدعم الفني لهذه االأجهزة، وتتوافر يف ثلث املدار�س ميزة 

االت�سال ب�سبكة االإنرتنت ب�سورة وافية ت�سمح للطلبة بالبحث يف املواقع االإلكرتونية )االت�سال عرب تقنية  دي.ا�س.

ر هذه  ال(، وتعتمد مدار�س عديدة اأخرى على طرق ات�ساالت اأبطاأ عرب �سبكة الهواتف املحمولة، ومن املرجح اأاَلّ ُتطِوّ

الطريقة ا�ستخدام االإنرتنت املتمركز حول الطالب، ويظل بع�س املدار�س دون ات�سال ب�سبكة االإنرتنت. 

تدعم برامج تدريب املعلمني واإعداد املناهج وتطويرها ا�شتخدام تقنية املعلومات واالت�شاالت. 

اأثناء اخلدمة  املعلومات واالت�ساالت عرب ح�سولهم على دورات تدريبية  يتمتع حوايل 4000 معلم مبهارات تقنية 

العام  اإىل ذلك، ومنذ  الدولية لقيادة احلا�سوب، باالإ�سافة  ق�سرية املدى، وب�سفة رئي�سية يف ا�ستخدام الرخ�سة 

لتدريب جميع موظفي احلكومة مبن   )IC3( مبادرة باإطالق  املعلومات  تقنية  قامت هيئة  الدرا�سي 2010/2009، 

فيهم معلمو وزارة الرتبية والتعليم. ومت يف اإطار هذه املبادرة تدريب اأكرث من 7000 معلم من جميع اأنحاء ال�سلطنة، 

اأَنّ  ل�سمان  واالت�ساالت؛  املعلومات  تقنية  تدريب يف جمال  قبل اخلدمة على  املعلمني  اإعداد  برامج  وحتتوي جميع 

املعلمني اجلدد حديثي التخرج يتمتعون مبهارات تقنية املعلومات واالت�ساالت، ومت اإعداد منهج خا�س بتقنية املعلومات 

واالت�ساالت لت�سجيع ا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�ساالت لدعم املواد الدرا�سية االأخرى مبرحلة التعليم االأ�سا�سي.  

ا�شتخدام تقنية املعلومات واالت�شاالت لدعم التعليم والتعُلّم يظل حمدوًدا وغري منتظم.  

االأن�سطة  املعلومات واالت�ساالت لدعم  تقنية  ي�ستخدم  املعلمني  اأَنّ بع�س  اإاَلّ  قليلة موؤكدة  بيانات  توافر  بالرغم من 

املتمركزة حول املتعلم، كما يبدو اأَنّ بع�سهم االآخر ف�سل يف تقدير مالءمة هذه التقنية لهذه االأن�سطة. ويظل التحول 

اإىل طريقة التعُلّم املتمركزة حول الطالب اأمًرا �سعًبا بالن�سبة اإىل املعلمني الذين اعتادوا ممار�سة طريقة التلقني يف 

ر للمعلمني من خالل الدورات التدريبية الق�سرية اأكرث جناًحا  التدري�س. وكان من املمكن اأْن يكون التدريب الذي ُيوَفّ

يف تطوير املهارات الفنية اأكرث من تطويره لالجتاهات اخلا�سة بطرق التدري�س، باالإ�سافة اإىل ذلك هنالك حتفظ 

من تلقي املعلمني توجيهات خمتلفة من امل�سرفني واأع�ساء املناهج واأخ�سائيي تقنية املعلومات واالت�ساالت. ويجري 

يف الوقت احلا�سر القيام بعمل ما مل�ساعدة املعلمني يف تعزيز ا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�ساالت يف طرق تدري�س 

 iEarn االأن�سطة التعليمية، وهنالك يف الوقت احلا�سر حوايل 200 معلم من وزارة الرتبية والتعليم اأع�ساء يف منظمة

)وهي منظمة غري ربحية ت�سجع املعلمني والطلبة على العمل مًعا عرب ال�سبكة االإلكرتونية(. ويتطلب اإدخال تطوير 

على تطبيقات تقنية املعلومات واالت�ساالت يف التعليم القيام مبا يلي: )1( عمل ي�ستمر فرتة طويلة يف جمال التنمية 

املهنية للمعلمني وتركيز اأكرب على بناء مهارات طرق التدري�س. )2( وجود تن�سيق اأكرب بني دوائر تقنية املعلومات 

واالت�ساالت، واملناهج ، واالإ�سراف، والتقومي الرتبوي. 

تقنيـة المعلومات واالتصاالت في التعليـم والتعّلم  5.9
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بالرغم من اأَنّه توجد معلومات منتظمة حمدودة حول جودة التدري�س، اإاَلّ اأَنّ هنالك موؤ�شرات ُت�شري اإىل 

اإمكانية القيام بالكثري لتطوير التدري�س داخل الغرف ال�شفية.

اإَنّ بع�س اأهم املوؤ�سرات يف التعليم يحدث خلف االأبواب املغلقة للغرف ال�سفية، وتتوافر معلومات دولية قليلة موثوق 

االأداء من خالل  ملراقبة جودة  ا�ستثمارات �سخمة  ُعمان  �سلطنة  وت�ستثمر  الغرف،  داخل هذه  ما يحدث  بها حول 

املعلمني االأوائل وامل�سرفني واملوظفني االآخرين الذين يتابعون عملية التدري�س، ومُيكن اأْن يكون بع�س هذه املالحظات 

ا ن�سبًيّا، وال يوجد حتى االآن نظام مت ت�سميمه لتحليل النتائج وتوجيه ال�سيا�سات. اإَنّ هذا النق�س يف املعلومات  �سطحًيّ

د من االإجراءات التي يجب اتخاذها لتطوير جودة التدري�س داخل الغرف ال�سفية.  يجعل من ال�سعوبة مبكان التاأُكّ

بالرغم من النق�س يف االأدلة املبا�شرة من داخل الغرف ال�شفية فاإَنّ التوليفة التي ت�شم معدالت االلتحاق 

العالية للطلبة، وامل�شتويات العالية لتوفري املعلمني، وخمرجات التعُلّم غري املقبولة ُت�شري اإىل اأَنّه ُيكن 

تطوير جودة طرق التدري�س واأ�شاليبها. 

ا  فيما يلي بع�س املوؤ�سرات على اأَنّ جودة اأداء املعلمني تنخف�س الأ�سباب عدة منها: )1( تخ�سي�س وقت قليل ن�سبًيّ

ملهارات التدري�س العملية يف مقررات اإعداد وتدريب املعلمني. )2( توافر خربات تدري�سية حمدودة الأع�ساء هيئة 

التدري�س يف موؤ�س�سات اإعداد املعلمني اأنف�سهم يف اأغلب االأحيان. )3( تركيز الربنامج التعريفي للمعلمني اجلدد على 

االإجراءات بداًل من مهارات واأ�ساليب التدري�س. )4( نقل ذوي اخلربة من املعلمني اإىل وظائف اإدارية واإ�سرافية. 

ا اآراء ومالحظات تفيد باأَنّ القدر الكبري ن�سبًيّا من اإعداد التقارير واملتابعة املق�سود به �سمان حتقيق  وهنالك اأي�سً

اجلودة قد يت�سبب يف هدر الوقت وحتويل االهتمام بعيًدا عن حت�سري الدرو�س، وختاًما مُيكن اأْن تكون هنالك حاالت 

تتمثل يف حمدودية ا�ستيعاب املعلمني للمادة الدرا�سية التي ُيفرت�س فيهم تدري�سها، وب�سفة خا�سة عندما ُيكَلّفون 

ب عليها.  بتدري�س مواد درا�سية غري تلك التي تخ�س�سوا يف درا�ستها والتدُرّ

جودة التـعـلـيـم والـتـعـّلـم  مضـامـيـن للسـيــاسـات الـتـربـويـة5.10      5.11
توجد ب�سلطنة ُعمان هيئة تدري�سية كبرية العدد وموؤهلة، وحققت ال�سلطنة اإجنازات مثرية لالإعجاب يف زيادة اأعداد 

املعلمني وتاأهيلهم باملوؤهالت االأكادميية. وبالرغم من ذلك ال تزال توجد فر�س لتطوير وتعزيز املمار�سات احلالية 

من اأجل تطوير جودة التدري�س. اإَنّ التحدي الرئي�سي الذي يبدو موؤكًدا يتمثل يف قيام النظام التعليمي باإعداد طريقة 

الطلبة  الإجناز  احلايل  امل�ستوى  لرفع  للتدري�س،  كاف  وقت  جيًدا  تدريًبا  تلقوا  الذين  للمعلمني  خاللها  من  يتوافر 

واأدائهم. ونقدم التو�سيات التالية بناًء على نتائج هذه الدرا�سة بعد االطالع على اخلربات الدولية ذات ال�سلة: 

هنالك حاجة اإىل و�شع تقديرات م�شتقبلية وخطة ا�شرتاتيجية خا�شة بتوفري املعلمني. 

بعد فرتة التو�سع ال�سريع يف توفري التعليم والطلب املتزايد عليه، و�سل �سوق توظيف املعلمني اإىل مرحلة الت�سبع بهم 

ووجود بع�س الطلب على معلمني يف مواد درا�سية بعينها. وميكن اأْن ينعك�س الو�سع خالل ال�سنوات القليلة القادمة 

ا،  ا ب�سورة اأكرب، وذلك عندما يتقاعد معلمون اأو يرتكون اخلدمة مبعدل ثابت يرتاوح بني 5% و10% �سنوًيّ ليكون طبيعًيّ

وحتتاج الوزارة اإىل تعيني بديل لهم. ويف حني اإَنّه من ال�سعوبة مبكان التنبوؤ باأعداد املعلمني الذين �سيرتكون اخلدمة 

اأو حتديد عددهم، و�سيكون من املهم اإعداد اآلية لو�سع تقديرات م�ستقبلية حول اأعداد املعلمني املطلوب توفريهم، 

اإَنّ عدم املواءمة بني  وذلك ل�سمان املحافظة على حتقيق التوازن املعقول بني العر�س والطلب يف اأعداد املعلمني. 

اأعداد املعلمني املتوافرة من جهة واالأعداد املطلوب تعيينها من جهة اأخرى ُي�سِبّب �سرًرا، حيث اإَنّ قلة املتوافر منهم 

باأعداد  توافرهم  اأَنّ  كما  املوؤهلني.  غري  اأو  العمانيني  غري  املعلمني  على  واالعتماد  املدار�س  يف  نق�ٌس  عنها  �سينتج 

اأو�ساعهم، ويجعل من ال�سعوبة مبكان جذب وا�ستقطاب معلمني ذوي م�ستويات  ا وتدين  اأي�سً ُي�سِبّب �سرًرا  كبرية 

اأداء عالية اإىل املهنة. ويتم يف الوقت احلا�سر تطبيق اأنظمة للتنبوؤ باالأعداد املطلوبة يف امل�ستقبل، وتنظيم عملية 

باملعلمني  اخلا�سة  التقديرات  لت�سمل  االآليات  التو�سع يف هذه  ويجب  املعلمني احلكومية.  اإعداد  قبولهم مبوؤ�س�سات 

الذين يتقاعدون اأو يرتكون اخلدمة ملختلف االأ�سباب، وتوفري تقديرات طويلة املدى لالأعداد املطلوب توفريها. 

يجب على وزارة الرتبية والتعليم اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�شمان توافر قدرة كافية الإعداد املعلمني لكل 

مرحلة درا�شية وكل مادة درا�شية، وذلك لتقليل خماطر وجود معلمني: ال يتنا�شب اإعدادهم والتطبيق 

الواقعي يف احلقل الرتبوي اأو املادة التي يدر�شونها فعلًيّا. 

اإَنّ اإغالق بع�س كليات اإعداد املعلمني ا�ستجابة للوفرة التي حتققت يف اأعداد املوؤهلني منهم جعل �سلطنة ُعمان تتمتع 

باإمكانيات حملية حمدودة يف اإعداد بع�س املعلمني وتدريبهم، وب�سفة خا�سة للحلقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي. 

ا ُيعيد االعتماد  و�سيت�سَبّب هذا االإجراء - على املدى الطويل - يف ت�سكيل خطورة على م�ستوى جودة التدري�س، ورمَبّ

على املعلمني غري العمانيني اأو الذين مت اإعدادهم خارج ال�سلطنة. ويجب على وزارة الرتبية والتعليم حتديد ما اإذا 

ا اتخاذ  كانت �سلطنة ُعمان متتلك القدرة املوؤ�س�ساتية لتدريب اأعداد كافية من املعلمني لكل مرحلة درا�سية، واأي�سً

اخلطوات الكفيلة مبعاجلة النق�س يف عدد معلمي بع�س املواد الدرا�سية. 

بني  الــتــوازن  حتقيق  لتعزيز  البعيدة،  املحافظات  مــدار�ــس  على  املعلمني  تــوزيــع  �شيا�شة  مراجعة  يجب 

املحافظات التعليمية.  

املعلمني  بوفرة  تتمَيّز  التي  الفرتة  خالل  واالهتمام  القلق  البعيدة  املحافظات  مدار�س  �سواغر  ملء  �سعوبة  �سِبّب 

اأجل حتقيق فر�س مت�ساوية يف احل�سول على التعليم،  الُعمانيني املوؤهلني. ويجب على وزارة الرتبية والتعليم، من 

االأمر  املعلمني،  ر يف  املُتكِرّ التغيري  البعيدة من  االإج��راءات الالزمة ل�سمان عدم معاناة طلبة املحافظات  اأْن تتخذ 

الذي يعيق منوهم املهني ب�سورة عادية. ويجب النظر يف تطبيق عدد من اال�سرتاتيجيات تتمثل يف منح عالوة كبرية 

للمعلمني الذين يتم تعيينهم يف حمافظات بعيدة، ومتديد فرتة التكليف بالعمل يف مدار�س املحافظات البعيدة قبل 

التدري�س  ا�ستمرارية  اأجل  االآن عام درا�سي واحد فقط(، وذلك من  التكليف  اأخرى )فرتة  اإىل مدر�سة  املعلم  نقل 

بوا�سطة املعلمني اأنف�سهم فرتات اأطول، ومنح اأف�سلية اأكرب الأبناء املحافظات البعيدة من بني املر�سحني لاللتحاق 

مبوؤ�س�سات اإعداد املعلمني، وعند التعيني يف وظائف املعلمني. ومُيكن - اأي�سا - التفكري يف تطبيق نظام احل�س�س، 

وذلك من خالل تخ�سي�س عدد من املقاعد مبوؤ�س�سات تدريب املعلمني لطلبة املحافظات البعيدة وربط ذلك باإلزام 

هوؤالء الطلبة بالعمل يف حمافظاتهم فرتات حمددة بعد التخرج.
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املمار�شات  على  ز  ُيرَكّ واأْن  اإليهم،  الــوزارة  احتياجات  على  بناًء  امل�شتقبل  يف  املعلمني  تعيني  يتم  اأْن  يجب 

التدري�شية داخل الغرف ال�شفية. 

اأع�ساء  اإجمايل عدد  التعليمي يف عام 2009 )يعادل ذلك 7% من  النظام  اإ�سافية يف  مت ا�ستحداث 3000 وظيفة 

با�ستحداث  طالبت  التي  لل�سغوط  ا�ستجابًة  االإجراء  ذلك  وكان  الفعلية.  املتطلبات  على  زيادًة  التدري�سية(  الهيئة 

تزويد  اإ�سافًيّا، من خالل  دعًما  الوظائف  هذه  وقدمت  الباحثني عن عمل.  املعلمني  من  الكبرية  لالأعداد  وظائف 

املدار�س مبوظفني اإ�سافيني، بينما تت�سف املدار�س اأ�ساًل بتدين ن�سبة الطلبة مقابل املعلم ح�سب املعايري الدولية. 

اإَنّ وجود هذا الفائ�س يف اأعداد املعلمني يف النظام التعليمي ت�سَبّب يف نقل املعلمني ذوي اخلربة من التدري�س داخل 

اأْن يوؤدي ذلك اإىل �سعف املمار�سات العملية التي قد يكون من  الغرف ال�سفية اإىل وظائف غري تدري�سية، ومُيكن 

ال�سعوبة مبكان معاجلتها يف وقت الحق.  

ُيكن اأن ُيعزز مزيد من التعاون بني وزارة الرتبية والتعليم وموؤ�ش�شات اإعداد املعلمني قبل اخلدمة يف 

رفع م�شتوى جودة اإعداد املعلمني. 

اأوثق مع املمار�سات التي تتم يف املدار�س احلكومية،  اأْن ت�ستفيد موؤ�س�سات اإعداد املعلمني من وجود تن�سيق  ومُيكن 

اأنظمة التقومي واملمار�سات االأخرى ذات ال�سلة التي تتم داخل املدار�س  فعلى �سبيل املثال يجب ت�سمني املناهج و 

برامَج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة. ومن ناحية اأخرى يجب دعوة مدربي املعلمني قبل اخلدمة لتبادل االأفكار واالآراء 

وموظفي وزارة الرتبية والتعليم كلما كان ذلك ممكًنا.

يجب اأْن ت�شع برامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة تركيًزا اأكرب على مهارات التدري�س العملية. 

اأْن تبداأ الرتبية العملية يف ال�سنوات االأوىل من برامج اإعداد املعلمني. ويجب زيادة �ساعات الرتبية العملية،  يجب 

واأْن تت�سمن فرتاِت تدري�ٍس فعلٍيّ يعمل فيها الطلبة املتدربون بدوام كامل يف املدار�س عدة اأ�سابيع. كما اأَنّ تعزيز دور 

ر جودة الرتبية العملية. ويجب اأْن ت�ستخدم موؤ�س�سات اإعداد املعلمني  املعلم املتعاون والطالب املتدرب مُيكن اأَنّ ُيطِوّ

اأْن تكون  قبل اخلدمة املعلمني ذوي اخلربة بقدر اأكرب يف تدريب املعلمني، وب�سفة خا�سة يف االإ�سراف، كما يجب 

الكفاءة يف التدري�س هي املعيار الرئي�سي يف اختيار هوؤالء املعلمني الذين يقدمون دعمهم للطلبة املتدربني.

ُيكن تنظيم جودة وا�شتقرار برامج اإعداد املعلمني من خالل تطبيق نظام االعرتاف واالعتماد. 

تتوافر للحكومة فر�سة تعزيز جودة تدريب املعلمني اأثناء الفرتات التي توجد فيها اأعداد فائ�سة عن احلاجة منهم، 

وذلك بتطبيق نظام االعرتاف واالعتماد ملقررات اإعداد املعلمني وتدريبهم التي ُتلِبّي املعايري املطلوبة )االإطار 5.7(. 

ومُيكن ا�ستخدام هذه العملية ل�سمان اأن موؤ�س�سات اإعداد املعلمني يتوافر بها عدد كاف من اأع�ساء هيئات التدري�س 

مون للطلبة تدريًبا يَتّفق وال�سيا�سات املو�سوعة للمناهج واللغات. والتدريب من ذوي اخلربة، واأَنّ هوؤالء االأع�ساء ُيقِدّ

يجب زيادة الوقت الذي يق�شيه املعلمون يف التدري�س.

يتمتع املعلمون يف �سلطنة ُعمان بن�ساب قليل من احل�س�س ح�سب املعايري الدولية، والعديد منهم يقع عليه عبء 

كبري من مهام التقومي واإعداد تقارير اأداء الطلبة. ويتعر�س الوقت املخ�س�س للتدري�س ملزيد من التخفي�س، نتيجًة 

ملمار�سات - ذات �سلة باالمتحانات العامة، ومتت مناق�سة ذلك يف الف�سل الرابع - ينتج عنها تق�سري طول العام 

وتلبية  املعلمني على معرفة طلبتهم  الدنيا قدرة  ال�سفوف  تعوق تخ�س�سات معلمي  اإىل ذلك  باالإ�سافة  الدرا�سي. 

من  اأكرب  يوظفون جزًءا  املعلمني  اأَنّ  ل�سمان  االإج��راءات  من  �سل�سلة  لتطبيق  وهنالك حاجة  الفردية.  احتياجاتهم 

وقتهم يف التدري�س الفعلي. ويجب على وزارة الرتبية والتعليم يف املقام االأول مراجعة ن�ساب املعلمني من احل�س�س 

املطبق حالًيّا، وحذف العديد من املهام غري ال�سرورية التي يقوم بها املعلمون لل�سماح بتخ�سي�س وقت اأكرب للتدري�س 

العام  امتداد  ل�سمان  الالزمة  االإج��راءات  اتخاذ  والتعليم  الرتبية  وزارة  وثانًيا: يجب على  النظام.  كفاءة  وتطوير 

ا. وثالًثا: ُاال�ستفادة من ايجابيات املنهج التكاملي الذي يجري جتريبه يف الوقت  الدرا�سي 180 يوًما املقررة ر�سمًيّ

احلا�سر يف عدٍد حمدوٍد من املدار�س، حيث يقوم معلم واحد بتدري�س جميع املواد لطلبة الغرفة ال�سفية الواحدة، 

وذلك يف اأقرب وقت ممكن. 

هنالك فر�شة للتطوير امل�شتمر جلودة التدري�س، من خالل اإعداد هيكل مهني للمعلمني يرتبط بربامج 

التنمية املهنية امل�شتمرة اأثناء اخلدمة. 

يجب يف الظروف املثالية وجود هيكل مهني للمعلمني ترتبط فيه الرتقيات باأداء املعلم. اإَنّ قيا�س اأداء املعلم وتقوميه 

با�ستخدام درجات االمتحانات التي يح�سل عليها طلبته ُيعتربان اإ�سكالية، فالتجارب من دول اأخرى ُت�سري اإىل اأَنّ 

اإَنّ  توؤثر يف خمرجات االمتحانات.  اأْن  التعُلّم - مُيكن  العوامل - وت�سمل اخللفية االجتماعية وفر�س  جمموعة من 

التدري�س  اآثار �سلبية من بينها ت�سجيع املعلمني على  له  اتخاذ القرارات ب�سفة خا�سة بناًء على نتائج االمتحانات 

من اأجل االختبارات واالمتحانات، والرتكيز على اأ�سئلة احلفظ واال�ستظهار، وا�ستثناء الطلبة �سعيفي امل�ستوى من 

امل�ساركة يف العملية التعليمية التعُلّمية. ومُيكن تنفيذ ترقيات املعلمني، مثل اختيار املعلمني االأوائل، من خالل عملية 

تناف�س املر�سحني واإجراء مقابالت لهم، بناًء على بيانات مثل الدوام اليومي باملدر�سة، واإكمال مقررات تدريبية اأثناء 

ر مثل هذا النظام حوافز للمعلمني مقابل االنتظام يف الدوام، وامل�ساركة  اخلدمة، وتقارير مديري املدار�س. و�سُيوِفّ

االإيجابية يف برامج التنمية املهنية امل�ستمرة، واالجتاهات املهنية االإيجابية داخل املدر�سة.

يجب على وزارة الرتبية والتعليم ت�شجيع املعلمني على التعاون لتطوير التدري�س. 

ز النظام على اجلودة، وب�سفة خا�سة جودة التدري�س، ومن املحتمل اأْن ينطوي تطوير طرق  هنالك حاجة الأْن ُيرِكّ

التدري�س،  اأفكارهم عند ممار�سة  وال�سماح لهم بتطبيق  املعلمني،  امل�ستدامة مع  امل�ساركة  واأ�ساليبها على  التدري�س 

واالإح�سا�س مبلكيتهم لعملية التعليم والتعُلّم، ففي اليابان، على �سبيل املثال، تقوم جمموعة من املعلمني بدرا�سة الدرو�س 

مًعا، لفح�س تدري�س املو�سوعات الفردية وتنقيحها )االإطار 8.5(. ومن اأجل اإعداد مثل هذا الربنامج يجب على 

االإطار 5.7

تنظيم مهنة التدري�س  

هذه  وُت�سمى  ال��دول،  من  عدٍد  يف  ولوائحها  التدري�س  مهنة  ُنُظم  بو�سع  املعنية  اجلهات  من  العديد  هنالك 

اجلهات جمال�س التدري�س، وتتوىل القيام بعدٍد من الوظائف مل�ساعدة احلكومات يف تنظيم مهنة التدري�س 

وموؤهالت املعلمني. 

ا باملعلمني املوؤهلني. وي�سمح هذا ال�سجل باإن�ساء معايري حمددة، وي�سمن  فاأواًل: حتفظ هذه اجلهات �سجاًل خا�سًّ

االن�سباطية  باالإجراءات  االأحيان  بع�س  يف  ال�سجل  ويرتبط  املطلوبة.  املعايري  به  املدرجني  املعلمني  حتقيق 

والعقابية، حيث اإَنّ املعلمني قد يفقدون رخ�س التدري�س يف حاالت �سوء ال�سلوك. 

ثانًيا: متتلك هذه اجلهات �سلطات تقومي مقررات اإعداد املعلمني، وحتديد اأي املقررات تت�سف بجودة كافية 

ت�سمح للخريجني بالت�سجيل يف ال�سجل كمعلمني موؤهلني. وت�سمح هذه االآلية ملجل�س التدري�س بتنظيم جودة 

ا تعرتف بهذه  التدريبية خارج الدولة، ورمَبّ ا بجودة املقررات  اأي�سً التدري�س  اإعداد املعلمني. وتهتم جمال�س 

املقررات اأو ت�سر على اأْن يلتحق خريجوها بدرا�سات اإ�سافية قبل اعتمادهم كمعلمني م�سجلني. 

وختاًما: تتوىل بع�س هذه اجلهات دوًرا يف تن�سيق الربامج واالعرتاف بربامج تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة 

وبرامج التنمية املهنية امل�ستمرة  بهذه الربامج. 

اأمثلة: 

www.gtce.org.uk :اململكة املتحدة

www.gtcs.org.uk :ا�سكتلندا

www.teachingcouncil.ie :اأيرلندا

www.teacherscouncil.gov.nz :نيوزيلندا

امل�سدر: املوؤلفون
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االإطار 5.8 

ممار�شة تاأملية: درا�شة املوقف ال�شفي يف اليابان 

قبل  ومراجعتها  املو�سوعات  درا�سة  يف  طوياًل  تاريًخا  اليابانيون  املعلمون  ميتلك 

خاللها  من  تقوم  االأن�سطة  من  حلقات  �سورة  يف  الدرا�سة  هذه  وتتمثل  تدري�سها، 

بعينه،  �سف  طلبة  بتدري�س  يقومون  الذين  من  العادة  ويف  املعلمني،  من  جمموعة 

اإيجابية  تغيريات  واإدخال  وتطويرها  وتنفيذها  درو�س  اأو  در�س  لت�سميم  مًعا  بالعمل 

اأع�ساء املجموعة بتدري�س  تعُلّم الطلبة، ويقوم  على ممار�سة تدري�سها وعلى طريقة 

وتدوين  ا،  بع�سً بع�سهم  اأداء  مبالحظتهم  وباهتمام،  تعاونية  ب�سورة  الدرو�س  هذه 

مالحظاتهم حول عملية تعُلّم الطلبة. اإَنّ هذا ال�سكل من التنمية املهنية امل�ستمرة اأدى 

ر اأداء املدار�س لتكون موؤ�س�سات يتعَلّم فيها املعلمون  اإىل تكوين »معرفة متبادلة«، وطَوّ

»درا�سة  يف  الطريقة  هذه  اأَنّ  ا،  اأي�سً وُيعتقد،  نف�سه،  الوقت  يف  اأداءه��م  رون  وُي��ط��ِوّ

املوقف ال�سفي« اأ�سهمت يف انتقال اليابان من مرحلة »التدري�س التلقيني« اإىل مرحلة 

»التدري�س للفهم واال�ستيعاب«، وب�سفة خا�سة يف املرحلة االبتدائية، اعتباًرا من عقد 

ال�سبعينيات وحتى عقد الت�سعينيات من القرن املا�سي.  

 International Alliance of Leading Institutes 2008 :امل�سدر

 وزارة الرتبية والتعليم اأْن تنظر يف: )1( اال�ستفادة بقدر اأكرب من خربة املعلمني ذوي اخلربة. 

االأف��ك��ار  لتبادل  املحلي  امل�ستوى  على  يلتقون  حيث  املعلمني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ت�سجيع   )2(

منتديات  لتنظيم  الدرا�سية  املواد  ملعلمي  جمعيات  اإن�ساء  ت�سجيع   )3( املمار�سات.   وتطوير 

للتنمية املهنية. 
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الـفـصل السـادس

الـمـواءمة 

يحتاج النظام التعليمي اإىل اأْن يكون موائًما لثقافة املجتمع واقت�ساده، باالإ�سافة 

واالإجن��ازات  التدري�س  ج��ودة  حيث  من  التعليم  توفري  يف  اجليد  االأداء  اإىل 

ز هذا الف�سل على مواءمة التعليم  التي يحققها الطلبة. وب�سورة عامة ُيرِكّ

والتحديات  ُعمان،  �سلطنة  الراهن يف  الو�سع  با�ستعرا�س  بدًءا  لالقت�ساد، 

للتطوير.  املتاحة  باخليارات  وانتهاًء  والطلب،  العر�س  بجوانب  اخلا�سة 
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االإطار  6.1 

اخليارات الكال�شيكية للتعليم الثانوي يف اقت�شاد �شناعي    

ت�سمل اخليارات الكال�سيكية لتوفري التعليم الثانوي يف االإطار العام لنموذج تعليمي يف االقت�ساد ال�سناعي 

التوازن  اأبعاد هي: )1( االختيار والتخ�س�س. )2( حتقيق  لل�سيا�سات الرتبوية اخلا�سة بهذه املرحلة ثالثة 

ال  بنظام  اأو  الدرا�سية  املواد  ح�سب  وتطويرها  املناهج  ت�سميم   )3( املهني.  والتعليم  االأكادميي  التعليم  بني 

يعتمد على ت�سنيف املواد الدرا�سية. وُيفهم من ذلك، �سمًنا، وجود م�سفوفة من اخليارات والبدائل اخلا�سة 

بال�سيا�سيات الرتبوية التي ينتج عنها اإطاٌر عاٌمّ عري�ٌس لتحليل ال�سيا�سات اخلا�سة باأنظمة التعليم الثانوي. اإَنّ 

دمج االأبعاد الثالثة وحتقيق التوازن بينها تنتج عنهما جمموعة من ثالثة بدائل ل�سيناريوهات خمتلفة للتعليم 

الثانوي وم�سامني وا�سحة لتمويل التعليم الثانوي ح�سبما هو مو�سح اأدناه: 

ال�شيناريو )1(: م�شارات تعليمية عالية التخ�ش�س وتوفر خيارات متعددة.  

يف هذا ال�سيناريو يجل�س الطلبة لالمتحانات يف عمر 11-12 عاًما، وينتج عن ذلك التحاقهم باأنواع خمتلفة من 

املرحلة الثانوية الدنيا. وُيعترب التعليم املهني خياًرا رئي�سًيّا يف املرحلة الثانوية الدنيا. ويتم الرتكيز فيها على املواد 

الدرا�سية التقليدية يف امل�سارات االأكادميية، وعلى التدريب يف اأماكن العمل واملمار�سة العملية يف امل�سار املهني. 

ال�شيناريو )2(: تاأجيل التخ�ش�س واالختيار ملرحلة الحقة.

يتم يف هذا ال�سيناريو التخ�س�س واالختيار يف  نهاية املرحلة الثانوية الدنيا. اإَنّ االإطار العام للمواد الدرا�سية 

االختيارية ُي�ستخدم كاأداة متييز داخلي حمدود. وُيدفع بالتعليم املهني اإىل املرحلة الثانوية العليا. وُتبذل بع�س 

اجلهود لتطبيق عنا�سر مهنية يف املناهج العامة. وتوؤخذ يف االعتبار املو�سوعات امل�سرتكة بني مناهج املواد 

ل االإطار  الدرا�سية املختلفة واالأ�ساليب فيما بني املواد الدرا�سية، اإاَلّ اأَنّ املجاالت التقليدية تظل هي التي ُت�سِكّ

العام ملناهج التعليم الثانوي. 

ال�شيناريو )3(: تاأجيل التخ�ش�س واالختيار ملرحلة التعليم العايل. 

يف  لالختيار  الداخلي  النظام  يف  متجان�سة  طالبية  وجمموعات  االختيارية  الدرا�سية  املواد  من  نظام  ل  ُي�سَكّ

ا لاللتحاق مبرحلة التعليم ما بعد الثانوي، كما يتم  ا رئي�سًيّ مدر�سة ثانوية معينة. وُيعترب التعليم املهني تخ�س�سً

ت�سمني العنا�سر املهنية ب�سورة متزايدة يف املناهج االأكادميية. وبا�ستثناء اللغات والريا�سيات فاإَنّ بقية املواد 

الدرا�سية تنف�سل عن ال�سيغة التقليدية للمواد الدرا�سية، وذلك من خالل اإدخال البدائل االأخرى امل�سرتكة 

املبنية على املهارات وتنفيذ امل�ساريع والتكامل والرتابط بني خمتلف املواد الدرا�سية. 

   World Bank 2005 :امل�سدر

تحديات التـعـليـم ما بـعـد األسـاسـي    6.1
يخدم التعليم ما بعد االأ�شا�شي جهتني، ويوؤدي ر�شالتني. 

باالإ�سافة اإىل التنمية املتكاملة للطلبة، يحقق التعليم ما بعد االأ�سا�سي غر�سني هما: اإعداد الطلبة للدرا�سة اجلامعية، 

التعليمي،  النظام  خمرجات  العمل  و�سوق  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  وت�ستقطب  العمل.  ب�سوق  لاللتحاق  واإعدادهم 

ع من خريجي التعليم العام اأْن يكونوا م�ستعدين وجاهزين لاللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل اأو التدريب اأو  وُيتوَقّ

جاهزين مهنًيّا لاللتحاق ب�سوق العمل يف معظم الدول. ومُتِثّل مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي يف معظم الدول حتدًيا 

�سعًبا يف جمال ال�سيا�سات الرتبوية للمخططني الرتبويني، كما اأَنّ الو�سول اإىل بناء اتفاق �سيا�سي حول هذه املرحلة 

�سار مبثابة م�سكلة اأكرث مما هو عليه احلال بالن�سبة اإىل التعليم االأ�سا�سي اأو التعليم اجلامعي )االإطار 6.1(. اإَنّ 

اخليارات يف ال�سيا�سات اخلا�سة مبرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي اأكرث تعقيًدا وذلك الأنها تخدم غر�سني خمتلفني 

هما التعليم العايل و�سوق العمل، وهي ُتعترب يف الوقت نف�سه: )1( مرحلة ختامية للتعليم العام وحت�سريية للتعليم 

العايل. )2( بها مواد درا�سية اإلزامية واأخرى اختيارية. )3( منتظمة ومتنوعة. )4( تخدم االأفراد واالحتياجات 

االأكادميية قدراتهم  ح�سب  نف�سه،  الوقت  يف  بينهم،  ومتيز  الطلبة،  بني  التكامل  فيها  يتحقق   )5(  املجتمعية. 

)World Bank 2005). وُتواِجه مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي يف �سلطنة ُعمان هذه الثنائية يف الر�سالة التي يوؤديها 

التعليم باعتبارها نقطة حتول بني عامل املدر�سة وعامل �سوق العمل، ومرحلة انتقالية بني هذين العاملني. 
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الُعماين،  التعليمي  النظام  تطوير  م�شروعات  لـتاأثري  �شامل  تقومي  لتقدمي  ا  جــًدّ مبكًرا  الوقت  يــزال  ال 

وخا�شة تطبيق نظامي التعليم االأ�شا�شي والتعليم ما بعد االأ�شا�شي. 

الهدف من م�سروعات  اأَنّ  اإىل  والثاين ع�سر  االأوىل حول ال�سفني احلادي ع�سر  الدرا�سة اال�ست�سارية  ُي�سري تقرير 

املعايري  ح�سب  عال  اأكادميي  ب��اأداٍء  يتمتعون  )الثانوي(  االأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  من  »خريجني  اإنتاج  هو  التطوير 

برنامج  د  وُيحِدّ  .)2003 والتعليم  الرتبية  )وزارة  العاملة«  للقوى  اإيجابية  م�ساهمة  تقدمي  على  وقادرين  الدولية، 

التنوع  االأ�سا�سي:  الهدف  اإىل  للو�سول  حاجة  لها  توجد  التي  ال�سمات  اأهم  بدقة  اجلديد  االأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم 

اأنَّ  املعروف  اأَنّه من  كما  والتعليم 2008ه�(.  الرتبية  للطلبة )وزارة  الفردية  االحتياجات  وتلبية  واملرونة  واالختيار 

املهارات االأ�سا�سية املطلوبة لتحقيق هذا الهدف هي: االت�ساالت والريا�سيات، وتقنية املعلومات، وحل امل�سكالت، 

واملهارات ال�سخ�سية واالجتماعية. وتخرجت الدفعة االأوىل من الطلبة الذين بداأ بهم تطبيق نظام التعليم االأ�سا�سي 

ا لُتبنى عليه ا�ستنتاجات را�سخة. وعليه فاإَنّ املالحظات التي يت�سمنها هذا  يف عام 2009، وكان عددهم قلياًل جًدّ

الف�سل مبنية على النظام ال�سابق للتعليم الثانوي الذي بداأ يف التال�سي تدريجًيّا، ولي�ست بال�سرورة منطبقة على 

اجليل اجلديد من الطلبة. 

املحدد  العمر  اأعمارهم  تتجاوز  الذين  للطلبة  املدار�س اخلا�سة  ن�سبة مماثلة يف  وتوجد  وللذكور %32،  لالإناث %26  الن�سبة  كانت 
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لل�سف الدرا�سي. 

   هنالك راأي )من املقابالت غري الر�سمية( ُي�سري اإىل اإَنّ طلبة ال�سفني احلادي ع�سر والثاين ع�سر يف�سلون اختيار املواد العلمية على 
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املواد االإن�سانية ورمّبا يكون ذلك لرغبتهم يف زيادة فر�سهم يف االلتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل.  

    

جانـب الـعـرض: مخرجات النظام التـعـليـمي     6.2
ا حلجم الطلبة املنتقلني نحو ال�سنوات االأخرية يف نظام التعليم وتركيبتهم وي�ستعدون  ا عاًمّ م هذا اجلزء ا�ستعرا�سً ُيقِدّ

لاللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل اأو للتدريب على الوظائف بعد تخرجهم من التعليم العام. 

ال�شفوف من العا�شر اإىل الثاين ع�شر  

االأخرية  ال�شنوات  الدرا�شة حتى  الُعمانيني يظلون على مقاعد  ال�شباب  اأَنّ جزًءا كبرًيا من  بالرغم من 

اأعمارهم  املتجاوزة  للطلبة  الكبرية  والن�شبة  الذكور  للطالب  املنخف�س  االأداء  اأَنّ  اإاَلّ  التعليمي،  للنظام 

ال�شن املحددة لهذه املرحلة من امل�شائل مثرية للقلق ب�شبب النتائج املحتملة يف املراحل الالحقة. 

يلتحق جميع االأطفال الُعمانيني تقريًبا بال�سف االأول ومعدل بقائهم على مقاعد الدرا�سة حتى ال�سف الثاين ع�سر 

كان 86% بالن�سبة اإىل الطلبة الُعمانيني وغري الُعمانيني يف العام الدرا�سي 2009/2008 )ال�سكل 2.2(. كما اأَنّ معدل 

االنتقال من ال�سف العا�سر بالتعليم االأ�سا�سي اإىل ال�سف احلادي ع�سر بالتعليم ما بعد االأ�سا�سي كان 89% يف العام 

ال�ست �سنوات  اإعادة ال�سف ب�سورة ملحوظة خالل  الدرا�سي 2009/2008 )اجلدول 2.4(. وانخف�ست معدالت 

املا�سية بجميع ال�سفوف بالتعليم االأ�سا�سي والتعليم ما بعد االأ�سا�سي. وب�سكل عام ال تزال هنالك �سواهد تدل على 

اأَنّه كانت هنالك معدالت عالية الإعادة ال�سفوف يف املا�سي، حيث تتمثل تلك االأدلة يف الن�سبة العالية للطلبة الذين 

التعليمي. ومن بني كل ثالثة طلبة  بالنظام  الدرا�سية االأخرية نف�سها  اأقرانهم يف ال�سفوف  اأعمار  اأعمارهم  تفوق 

بالتعليم ما بعد االأ�سا�سي هنالك طالب واحد يتجاوز عمره العمر املحدد لطلبة اأي �سف من �سفوف هذه املرحلة. 

وبالرغم من التح�سينات التي حدثت اإاَلّ اأَنّه كان هنالك حوايل 29% من طلبة ال�سف الثاين ع�سر يف العام الدرا�سي 

.
43

2009/2008 تتجاوز اأعمارهم العمر املحدد لطلبة هذا ال�سف مبا يعادل اأكرث من �ستة اأ�سهر

االنتقال اإىل مراحل تعليمية عليا

يف  يرغبون  الذين  ع�سر  الثاين  اإىل  العا�سر  من  ال�سفوف  اإكمال  بعد  للطلبة  متوقعان  تعليميان  م�ساران  هنالك 

اال�ستمرار يف درا�ستهم مبوؤ�س�سات التعليم العايل - بعد ال�سف الثاين ع�سر، وموؤ�س�سات التدريب املهني يف مرحلة 

مبكرة كال�سف العا�سر - وذلك قبل التحاقهم ب�سوق العمل. وتعتمد الكيفية التي يختار بها الطلبة اأو التي يتم بها 

للمتطلبات  تلبيتهم  ال�سخ�سية ومدى  التي ت�سمل توقعاتهم  العوامل  اختيارهم الأحد هذين امل�سارين على عدٍد من 

تعتمد  التعليمية  اختيار م�ساراتهم  ب�ساأن  الطلبة  يتخذها  التي  القرارات  اإَنّ   .
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امل�سارين بهذين  بااللتحاق  اخلا�سة 

ا على فهم للمتطلبات اخلا�سة بكل م�سار، وعلى قدرتهم يف احل�سول على معلومات دقيقة حول هذه املتطلبات،  اأي�سً

واإدراكهم للفوائد التي �سيح�سلون عليها من كل م�سار مبا يف ذلك قدرتهم على التحول من م�سار اإىل اآخر م�ستقباًل.  



0 9 /20 0 8 0 8 /20 0 7

% العدد % العدد

28 25 6 9 4 10 0 24 1 1 3 اإجمايل الطلبة الدار�سني يف ال�سلطنة وباخلارج 
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اأ. موؤ�ش�شات التعليم العايل 

كانت هنالك زيادات �شريعة يف معدالت االلتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل، ففي العام الدرا�شي 2009/2008 

التحق اأكر من ن�شف الطلبة )55%( من خريجي ال�شف الثاين ع�شر مبوؤ�ش�شات التعليم العايل )ال�شكل  2.4 (  .

كان عدد الطلبة امللتحقني مبختلف موؤ�س�سات التعليم العايل يف العام الدرا�سي 2009/2008 حوايل 82000 طالب 

بهذه اجلامعات  الفعلي  وجودهم  ال�سلطنة، من خالل  درا�ساتهم خارج  يتلقون  كانوا  اإىل 12000 طالب  باالإ�سافة 

باخلارج، اأو من خالل درا�ستهم باملرا�سلة )اجلدول 2.4(. وت�ساوي هذه االأعداد معدل التحاق اإجمايل بن�سبة %35 

و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  امل�سجلة يف دول  املئوية  الن�سبة  اأعلى على نحو ما من  �سنة(، وهو  العمرية 22-18  )للفئة 

ومُتِثّل  ُعمان يف عام 1994م،  �سلطنة  العايل اخلا�سة عملها يف  التعليم  وبداأت موؤ�س�سات  اأفريقيا )ال�سكل 2.5(. 

اأعداد طلبتها يف الوقت احلا�سر ثلث العدد االإجمايل للطلبة امللتحقني مبوؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية يف �سلطنة 

العام  يف  تقريًبا  ُعمان  �سلطنة  يف  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  امللتحقني  الطلبة  ربع  وكان   .
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)2.4 )اجلدول  ُعمان 

الدرا�سي 2009/2008 يتلقون درا�ساتهم يف الكليات التقنية. وبلغت ن�سبة الطلبة امللتحقني بجامعة ال�سلطان قابو�س 

الن�سبة  اأقل من  ن�سبة  ال�سلطنة وهي  العايل يف  التعليم  موؤ�س�سات  الوحيدة 19% من طلبة  وهي اجلامعة احلكومية 

امل�سجلة قبل خم�س �سنوات والتي بلغت 28%. ويبداأ عدد كبري من الطلبة درا�ساتهم العليا مبوؤ�س�سات التعليم العايل 

خارج ال�سلطنة )اجلدول 6.1(. 

اجلدول 6.1

معدالت االلتحاق يف ال�شنة االأوىل مبوؤ�ش�شات التعليم العايل للعامني االأكادييني 

2008/2007 و 2009/2008  

امل�سدر: وزارة التعليم العايل 2008 و 2009.  

مالحظات: تختلف البيانات يف هذا اجلدول عن البيانات التي يحتوي عليها اجلدول )2.4(؛ الأَنّ هذا 

 اجلدول خا�س بطلبة ال�سنة االأوىل فقط )اجلدول 2.4 يت�سمن جميع الطلبة امللتحقني مبوؤ�س�سات

التعليم العايل(. 

ا  مت تقدير طلبة ال�سنة االأوىل الدار�سني باخلارج يف العام الدرا�سي 2008/2007 والدار�سني باملرا�سلة اأي�سً

يف العامني الدرا�سيني 2008/2007 و 2009/2008 باأخذ 28% من اأعداد امللتحقني، ومتثل هذه الن�سبة 

عدد طلبة ال�سنة االأوىل يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان كن�سبة من عدد الطلبة امل�سجلني يف 

اأي �سف درا�سي يف العام االأكادميي 2009/2008.

 

الطلبة  اإجمايل عدد  االأكادميي 2009/2008م 34% من  العام  العايل اخلا�سة يف  التعليم  امللتحقني مبوؤ�س�سات  الطلبة  ن�سبة  كانت 
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امللتحقني بجميع موؤ�س�سات التعليم العايل )وي�سمل ذلك الدرا�سة باخلارج( اأو 41% من اأعداد الطلبة امللتحقني مبوؤ�س�سات التعليم 

العايل داخل ال�سلطنة )با�ستثناء الذين يدر�سون باخلارج(.

دفعت املناف�شة ال�شديدة للح�شول على مقاعد يف موؤ�ش�شات التعليم العايل يف �شلطنة ُعمان، والفهم ال�شائد 

و�شط الطلبة عن اأف�شلية موؤ�ش�شات التعليم العايل باخلارج، وعدم وجود �شنة تاأ�شي�شية خلريجي ال�شف 

الثاين ع�شر، اإىل االلتحاق باجلامعات اخلارجية، وخا�شة يف دول جمل�س التعاون اخلليجية. 

الأعداد  املتنامي  االزدي��اد  مع  الُعمانية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  مقاعد  على  للح�سول  املناف�سة  �سدة  اإزدادت 

والكليات  ب�سورة جزئية من خالل اجلامعات  املتزايد  الطلب  تلبية هذا  االأ�سا�سي. ومتت  بعد  ما  التعليم  خريجي 

االأخ��رى  واملعاهد  والكليات  التطبيقية،  العلوم  وكليات  قابو�س،  ال�سلطان  وجامعة  التقنية،  والكليات   اخلا�سة، 

)اجلدول 2.4(. وهنالك العديد من االأ�سباب وراء اختيار الطلبة الُعمانيني للدرا�سة خارج ال�سلطنة، ففي املقام 

لدول  التعاون  بع�س جامعات دول جمل�س  العربية يف  باللغة  املجانية  الدرا�سة  يتمثل يف  االأول: هنالك عامل جذب 

اخلليج العربية االأخرى. ثانًيا: هنالك اعتقاد �سائد و�سط الطلبة باأَنّ الدرا�سة يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلارجية 

ُتعترب ذات قيمة اأكرب من الدرا�سة يف موؤ�س�سات التعليم العايل املحلية. وثالثًا: ال ت�سرتط اجلامعات اخلارجية ب�سورة 

عامة التحاق الطلبة ب�سنة تاأ�سي�سية كما تفعل اجلامعات الُعمانية. وُي�سري اختيار املواد الدرا�سية التي يدر�سها الطلبة 

خارج ال�سلطنة اإىل اأَنّ ندرة العر�س لي�ست هي الدافع الرئي�سي الختيارات الطلبة للمواد، حيث اإَنّ اأكرث من ن�سف 

�س  الطلبة الُعمانيني الدار�سني يف جامعات عربية اأخرى يدر�سون الرتبية، واإَنّ قلة منهم يدر�سون تخ�س�سات ال ُتدَرّ

دولة  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  امل�سجلني  للطلبة  املئوية  الن�سبة  وتبلغ  الُعمانية.  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف 

االإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي العربية االأخرى 78% من اإجمايل الطلبة الُعمانيني الدار�سني 

خارج ال�سلطنة. واأ�سبحت كل من الهند ونيوزيلندا وماليزيا دواًل جاذبة للطلبة الُعمانيني للدرا�سة فيها، باالإ�سافة 

اإىل اململكة املتحدة والواليات املتحدة االأمريكية واأ�سرتاليا وكندا. 

التعليم اجلامعي هو اخليار املف�شل خلريجي ال�شف الثاين ع�شر، اإاَلّ اأَنّ معدالت القبول متدنية.  

كان عدد الطلبة الذين تقدموا لاللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل للعام الدرا�سي 2009/2008 عرب نظام الت�سجيل 

، كان م�ساوًيا تقريًبا 
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 ملركز القبول املوحد التابع لوزارة التعليم العايل )بلغ عددهم 46687 طالًبا(
46

االإلكرتوين

. وُي�سري 
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لعدد الطلبة الذين كانوا م�سجلني يف ال�سف الثاين ع�سر للعام الدرا�سي 2008/2007 )46316 طالًبا(

هذا اإىل اأَنّ االختيار االأول خلريجي التعليم ما بعد االأ�سا�سي هو موا�سلة درا�ستهم اجلامعية، وبلغت الن�سبة املئوية 

للذين مت قبولهم يف موؤ�س�سات التعليم العايل 32% فقط )15072 طالًبا(.

�شروط القبول بجامعة ال�شلطان قابو�س �شارمة. 

باالإ�سافة اإىل احل�سول على النجاح يف دبلوم التعليم العام يف �سنة القبول، ت�سمل �سروط القبول االأخرى بجامعة 

�سنة.   25 من  اأقل  م  املُتقِدّ عمر  يكون  اأْن   )2( الُعمانية.  للجن�سية  حاماًل  املتقدم  يكون  اأْن   )1( قابو�س:  ال�سلطان 

اأحرز  قد  املتقدم  يكون  اأْن   )4( للقبول.  املحددة  املئوية  للن�سبة  االأدن��ى  احلد  على  حا�ساًل  املتقدم  يكون  اأْن   )3(

تت�سف  وال  باجلامعة.  درا�سته  يف  يرغب  الذي  للتخ�س�س  متطلبات  ُتعترب  التي  الدرا�سية  املواد  يف  عالية  درجات 

�سروط القبول مبوؤ�س�سات التعليم العايل االأخرى بهذه ال�سرامة التي تت�سف بها �سروط القبول بجامعة ال�سلطان 

التعليم  ُيقِلّل من فر�س االلتحاق مبوؤ�س�سات  الطلبة وفًقا ملعايري حمددة، مما  اأداة الختيار  ل  ُت�سِكّ اأَنّها  اإاَلّ  قابو�س، 

موؤ�س�سات  ومعظم  التقنية،  والكليات  التطبيقية،  العلوم  كليات  مثل  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  وت�ستخدم  العايل. 

جامعة  مثل  ذلك  يف  مثلها  للتدري�س،  كلغة  االإجنليزية  اللغة  اخلا�سة  اأو  احلكومية  �سواء  االأخ��رى  العايل  التعليم 

اإَنّ  حيث  للطلبة،  فائدة  ذا  يكون  ا  رمَبّ التدري�س  يف  االإجنليزية  اللغة  ا�ستخدام  اأَنّ  من  وبالرغم  قابو�س؛  ال�سلطان 

اللغة االإجنليزية هي اللغة العاملية املطلوبة للوظائف املهنية، اإاَلّ اأَنّ اأ�ساتذة اجلامعة اأ�ساروا اإىل اأن م�ستوى الطلبة 

كافية.  ب�سورة  الدرا�سية اجلامعية  املقررات  لدرا�سة حمتوى  املطلوبة  املعايري  ُيلِبّي  ال  االإجنليزية  اللغة  اجلدد يف 

بداأ تطبيق نظام الت�سجيل االإلكرتوين بوا�سطة مركز القبول املوحد لاللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف عام 2006. وي�سمح هذا 
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النظام للطلبة بالت�سجيل يف اأي موؤ�س�سة تعليم عاٍل.

   كان هنالك 4175 طالًبا اآخرين تقدموا لاللتحاق بربامج على نفقتهم اخلا�سة.  
47

   ال ي�سمل هذا العدد امل�سجلني يف املدار�س الدولية. )مركز القبول املوحد، 2009(. 
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يجب على معظم املقبولني بربامج الدرا�شة اجلامعية االلتحاق  »ب�شنة تاأ�شي�شية« قبل بدء درا�شة املقررات 

الدرا�شية اجلامعية، وذلك للو�شول اإىل امل�شتوى املطلوب للم�شاركة بفاعلية يف التعليم العايل، وب�شفة 

خا�شة يف اللغة االإجنليزية.    

كان عدد امللتحقني بال�سنة التاأ�سي�سية يف العام الدرا�سي 2008/2007 بجامعة ال�سلطان قابو�س 13 طالًبا مقابل كل 

10 طالب جدد بال�سنة االأوىل باجلامعة، و16 طالًبا مقابل كل 10 طالب يف كلية العلوم التطبيقية ب�ساللة، وتلجاأ 

ال�سنة  لدرا�سة  اجلدد  الطلبة  عدد  ربع  ت�سجيل  يتم  حيث  ال�تاأ�سي�سية،  ال�سنة  نظام  اإىل  ا  اأي�سً اخلا�سة  اجلامعات 

التاأ�سي�سية. اإَنّ احلاجة اإىل ال�سنة التاأ�سي�سية لدرا�سة مقررات التعليم العايل ُتعترب موؤ�سًرا وا�سًحا على اأَنّ خريجي 

مدار�س التعليم ما بعد االأ�سا�سي )الثانوية( مل يتم اإعدادهم ب�سورة كافية. ويوؤمل اأْن ت�ساعد زيادة الرتكيز على 

ال�سعف  االأ�سا�سي على معاجلة هذا  التعليم  والريا�سيات يف مرحلة  والعلوم،  املعلومات،  وتقنية  االإجنليزية،  اللغة 

لدى الطلبة، وتعترب اللغة االإجنليزية اأكرث املواد التي يتم تقدميها لطلبة ال�سنة التاأ�سي�سية يف كلية الرتبية بجامعة 

ال�سلطان قابو�س، االأمر الذي ُي�سري اإىل اأَنّ خريجي التعليم ما بعد االأ�سا�سي لي�سوا جاهزين مبا يكفي ليتم تدري�سهم 

�س مركز اللغات بجامعة ال�سلطان قابو�س جهوده لتنمية م�ستوى الطلبة يف اللغة االإجنليزية وتدري�س  بهذه اللغة. وُيكِرّ

مقررات مكثفة فيها تهدف اإىل رفع كفاءة الطلبة يف هذه اللغة.

يختار معظم الطلبة اجلدد يف موؤ�ش�شات التعليم العايل درا�شة التخ�ش�شات العلمية. 

بناًء على اإح�سائيات مركز القبول املوحد يختار 31% من الطلبة اجلدد )با�ستثناء امللتحقني بال�سنة التاأ�سي�سية( 

درا�سة الهند�سة، و15% درا�سة العلوم، و13% درا�سة تقنية املعلومات، بينما يختار 9% درا�سة العلوم الطبية )مركز 
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القبول املوحد 2009(

ب. التدريب املهني والتعليم التقني  

بالرغم من الزيادات يف ال�شنوات القليلة املا�شية يف اأعداد امللتحقني بالتدريب املهني والتعليم التقني، اإاَلّ 

ا، ويوجد جمال للتو�شع فيه.   اأَنّ هذا القطاع يف �شلطنة ُعمان ال يزال حمدوداً ن�شبًيّ

كان عدد الطلبة امل�سجلني يف الكليات التقنية - م�سمنة يف اجلزء ال�سابق اخلا�س مبوؤ�س�سات التعليم العايل - يف 

العام االأكادميي 2009/2008 اأكرث من 21000 طالبًا، ويف مراكز التدريب املهني اخلم�سة التي تديرها وزارة القوى 

تبلغ ن�سبتهم  اإذ  التقنية  الكليات  الثاين(. ويغلب وجود الطالب الذكور يف  اأكرث من 2500 طالبًا )الف�سل  العاملة 

املئوية 60%. ويجب على معظم طلبة الكليات التقنية االلتحاق ب�سنة تاأ�سي�سية. وارتفع عدد الذين مت قبولهم بال�سنة 

الدرا�سي  العام  اأكرث من 7500 طالبًا يف  اإىل  الدرا�سي 2002/2001  العام  التاأ�سي�سية من حوايل 2200 طالبًا يف 

2009/2008. اإَنّ ا�سرتاك الكليات التقنية واجلامعات يف تطبيق ال�سنة التاأ�سي�سية ُيثبت اأَنّ هذه ال�سنة تظل �سرورية 

خلريجي التعليم ما بعد االأ�سا�سي، ب�سرف النظر عن امل�سار التعليمي الذي يختارونه ملوا�سلة درا�ساتهم مبوؤ�س�سات 

جهة،  من  والعلوم  الهند�سة  تخ�س�سات  بني  التقنية  بالكليات  الثانية  ال�سنة  يف  الت�سجيل  ويتوزع  العايل.  التعليم 

وتخ�س�سات الدرا�سات التجارية وتقنية املعلومات من جهة اأخرى.

ُتعترب مراكز التدريب املهني القاعدة االأ�شا�شية الإعداد ال�شباب الُعمانيني للوظائف يف املجاالت املهنية، 

ويجب اأْن تكون متوافقة ب�شورة مبا�شرة واحتياجات �شوق العمل. 

تتكون مراكز التدريب املهني من ثالث مراحل، وهي متاحة للطلبة منذ اإكمالهم ال�سف التا�سع )لربنامج التدريب 

. وكان عدد 
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االأ�سا�سي(، اإاَلّ اأَنّها موجهة ب�سورة اأ�سا�سية للطلبة الذين يكملون ال�سفوف من العا�سر اإىل الثاين ع�سر

الطلبة اجلدد الذين التحقوا يف العام الدرا�سي 2009/2008 مبراكز التدريب املهني 1782 طالًبا. ويدر�س معظم 

املتدربني يف جماالت مثل �سيانة املعدات واالأجهزة واملركبات. 

ا موؤ�ش�شات خا�شة يف قطاع التدريب املهني. توجد اأي�شً

ُترّكز موؤ�س�سات التدريب املهني اخلا�سة على املجاالت االإدارية )62% من اأعداد امللتحقني بها( اأكرث من تركيزها 

على املجاالت الفنية واحلرفية )21% و17% على التوايل(. ويبلغ عدد الطالبات امل�سجالت بهذه املراكز 15% فقط 

من اإجمايل عدد امللتحقني بها. ومعظم املتدربني يف هذه املراكز هم من خريجي التعليم ما بعد االأ�سا�سي )%71(. 

التقني  للتعليم  متكامل  نظام  الإن�شاء  مًعا  العايل  التعليم  ووزارة  العاملة  القوى  وزارة  من  كل  تعمل 

والتدريب املهني، وذلك تا�شًيا واملمار�شات الدولية يف هذا املجال.   

اأحد  يعترب  التقنية  بالكليات  لاللتحاق  املهني  التدريب  مراكز  خريجي  من  املتميزين  للطلبة  الفر�سة  منح  اإن 

بني تربط  ج�سور  والإن�ساء  التقنية،  والكليات  املهني  التدريب  مراكز  بني  التكامل  لتعزيز  املبذولة  اجلهود   اأب��رز 

النظامني )امللحق ر(. 

خمرجات النظام التعليمي  

يتخرج حوايل 20000 طالباً كل عام من النظام التعليمي، وال يلتحقون مبوؤ�ش�شات التعليم التقني اأو مبراكز 

التدريب املهني اأو مبوؤ�ش�شات التعليم العايل اأو باأية موؤ�ش�شة تدريبية، وي�شريون �شمن القوى العاملة.

 اإاَلّ اأَنّه يبدو اأَنّ ن�سف عدد خريجي ال�سف الثاين ع�سر - حوايل 20000  
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بالرغم من اأَنّ االإح�سائيات غري مكتملة

- ُيرتكون خارج النظام التعليمي وُيعتربون من ناحية عملية جزًءا من القوى العاملة )ال�سكل 2.4(. ويكون هوؤالء 

ال�سباب يف اأو�ساع غري م�ستقرة، وقد يواجهون �سعوبات يف اإيجاد وظائف ذات عائد جمٍز بالن�سبة اإليهم. اإَنّ عدم 

ا حول الو�سع الفعلي من حيث احتياجات �سوق  وجود معلومات حول عددهم، وحول ت�سنيفهم اإىل ذكور واإناث، واأي�سً

العمل، يعيق اتخاذ اأية اإجراءات وقائية اأو عالجية.  

حاملا يتم قبول الطلبة بجامعة ال�شلطان قابو�س فاإنه يتوقع ب�شورة كبرية اأْن يكملوا درا�شتهم ويتخرجوا 

من اجلامعة.

ا بدرجة البكالوريو�س والدبلوم العايل حوايل 13000 طالبًا، وي�سمل  يبلغ اإجمايل عدد الطلبة الذين يتخرجون �سنوًيّ

ذلك اجلامعات والكليات يف �سلطنة ُعمان والدار�سني يف اخلارج )اجلدول 6.2(. وتخرج يف عام 2008 من جامعة 

ويعك�س ذلك  العايل(،  الدبلوم  العدد خريجي  ي�سمل هذا  البكالوريو�س )وال  قابو�س 2287 طالًبا بدرجة  ال�سلطان 

.
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معدل البقاء يف الدرا�سة اجلامعية حتى التخرج بن�سبة %83 

اجلدول 6.2

اخلريجون حملة البكالوريو�س والدبلوم العايل من موؤ�ش�شات التعليم العايل، 2008

امل�سدر: وزارة التعليم العايل 2009.

اأغلبية الطالبات يخرتن تخ�س�سات اأخرى وخا�سة الطب اإال اأن قلة منهن يخرتن درا�سة الهند�سة. 
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م امللحق )ر( و�سًفا لنظام التدريب املهني والتعليم التقني.     ُيقِدّ
50

يلتحق بع�س الذين يرتكون الدرا�سة يف وقت مبكر بربامج تدريبية، كما اأن الرقم اأعاله ال ي�سمل الذين يلتحقون باخلدمة الع�سكرية 
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اأو الذين يدر�سون باملرا�سلة يف جامعات خارجية. 

   مت ح�ساب معدل البقاء يف الدرا�سة اجلامعية حتى التخرج با�ستخدام عدد خريجي جامعة ال�سلطان قابو�س يف عام 2008 )2287( 
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كن�سبة مئوية من عدد املقبولني يف برنامج البكالوريو�س يف عام 2004 )2754(. الحظ اأَنّ عدد املقبولني يف عام 2004 مت تقديره ب�سبب 

اأَنّ البيانات الوحيدة املتوافرة هي للخريجيني فقط؛ لذلك مت اإ�ستخدام هذا التقدير الإ�ستبعاد الطلبة اخلريجيني من هذا العدد.

% العدد

10 0 13 0 2 6 اإجمايل الطلبة الدار�سني يف ال�سلطنة وباخلارج 

86 11 1 4 3 اإجمايل الطلبة الدار�سني يف موؤ�س�سات ُعمانية 

30 39 1 0        اجلامعات والكليات اخلا�سة 

12 15 0 9        الكليات التقنية 

21 26 7 3        جامعة ال�سلطان قابو�س 

15 18 9 4        كليات العلوم التطبيقية  

6 82 9        معاهد العلوم ال�سحية 

2 26 0        معهد العلوم ال�سرعية 

1 68        كلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية 

11 14 5 3 الدار�سون باخلارج 

3 43 0 الدار�سون باخلارج بنظام املرا�سلة 
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اأَنّه ال  اإاَلّ  اأعداد خريجي كليات الرتبية يف ال�شنوات القليلة املا�شية،  بالرغم من االنخفا�س ال�شريع يف 

يزال هنالك جزء كبري من طلبة موؤ�ش�شات التعليم العايل يتخرجون بدرجات جامعية يف الرتبية، وهي 

خا�شية تنفرد بها ال�شلطنة.  

جامعة  من  الرتبية  يف  العايل  والدبلوم  البكالوريو�س  درجة  حملة  من  الرتبية  تخ�س�س  يف  اخلريجني  ن�سبة  كانت 

وعدد   ،)2009 العايل  التعليم  )وزارة   2008 عام  يف  اجلامعة  خريجي  عدد  اإجمايل  من   %28 قابو�س  ال�سلطان 

التوايل(. وتعك�س هذه احلالة  اأقل من اخلريجني يف التخ�س�سات االأخرى مثل الهند�سة والعلوم )15% و5% على 

تتمتع  التي  االأف�سلية  االأ�سا�سي.  كما تظهر  التعليم  لتعميم  لتوفري املعلمني املطلوبني  ال�سلطنة  التي تبذلها  اجلهود 

بها مهنة التدري�س التي توفر وظيفة اآمنة وم�ستقرة �سمن الدرجات الوظيفية لنظام اخلدمة املدنية. اإَنّ هذا الو�سع 

التخ�س�سات  الرتبية على  لتخ�س�س  الن�سبي  الوزن  غلبة  موري�سيو�س من حيث  ملا يحدث يف  م�سابه فقط  الفريد 

بني  الهند�سية  للتخ�س�سات  الن�سبي  الوزن  املجاورة من حيث حمدودية  االأخرى  اخلليج  لدول  وم�سابه  اجلامعية، 

الرتبية  طلبة  عدد  انخف�س  ب�سرعة، حيث  يتغري  النمط  هذا  اإَنّ   .
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���س( )امللحق  االأخ��رى  اجلامعية  التخ�س�سات 

اإىل   %16 من  الهند�سة  طلبة  عدد  وزاد   ،%18 اإىل   %22 من  و2008   2007 عامي  بني  قابو�س  ال�سلطان  جامعة  يف 

من  املطلوبة  االأع��داد  الأَنّ  احل��ال،  هذا  على  الن�سب  هذه  وبقاء  ا�ستدامتها  اإىل  التغيريات  هذه  و�ستحتاج   .
54

%17

الظهور.   يف  اإليها  احلاجة  ب��داأت  اأخ��رى  تخ�س�سات  والأَنّ  ا،  انخفا�سً ت�سهد  الدنيا  التعليم  مراحل  يف  املعلمني 

بالرغم من اأْن التخ�ش�شات العلمية �شارت اأكر �شيوًعا يف اختيارات الطلبة اجلدد امللتحقني باجلامعة، 

اإاَلّ اأَنّ تخ�ش�شات اخلريجني ال تعك�س اأي تغيري. 

معظم اخلريجني يف الوقت احلا�سر يتخ�س�سون يف مواد غري علمية )اجلدول 6.3(. وُيعترب هذا االأمر من موروثات 

ا. ونتجت هذه املمار�سات  ا�سرتاتيجيات االختيار ال�سابقة التي اأ�سافت على جممل النظام التعليمي خلاًل وظيفًيّا حاًدّ

عن عملية االختيار التي كانت تتم على م�ستوى اجلامعة، حيث كان اختيار املواد العلمية يف ال�سفني احلادي ع�سر 

والثاين ع�سر ا�سرتاتيجية للطلبة لزيادة فر�س قبولهم باجلامعة. اإَنّ توقع احل�سول على مقعد لدرا�سة التخ�س�سات 

العلمية �ساعد يف عك�س هذا الو�سع، ح�سبما اأ�سار عدٌد كبري من الطلبة اجلدد الذين �سجلوا يف امل�سارات العلمية. 

و�سيناق�س هذا الف�سل الحًقا ما اإذا كان هوؤالء الطلبة قد ح�سلوا على املعرفة العلمية الالزمة يف مرحلة التعليم ما 

مو�سوعات التعريف جتعل من ال�سعوبة اجلمع بني اإح�سائيات معهد االإح�ساء مبنظمة اليون�سكو من جهة واالإح�ساءات التي تقدمها 
 53

كل من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل يف كتبها االإح�سائية ال�سنوية.   

وي�سمل ذلك طلبة البكالوريو�س وطلبة الدبلوم العايل واملاج�ستري والدكتوراة.   
54

ا اإْن كان قد مت اإعدادهم ب�سورة جيدة لال�ستفادة  بعد االأ�سا�سي لدرا�سة هذه املواد يف املرحلة اجلامعية اأم ال، واأي�سً

اأو  العلمية  التخ�س�سات  ال�سابق ندرة  �سيدر�سونها يف اجلامعة. ويو�سح اجلدول 6.3  التي  العلمية  الدرا�سات  من 

الهند�سية بني خريجي موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة اأو اخلريجني الدار�سني باخلارج. 

بــاأعــداد  ُعــمــان مقارنًة  �شلطنة  الــعــايل يف  التعليم  موؤ�ش�شات  مــن خمتلف  االإنـــاث  مــن  اأكــرب  عــدٌد  يتخرج 

ا اإذا كانت االإناث ُيثلن االأغلبية بني الطلبة اجلدد املقبولني  املتخرجني من الذكور. وبغ�س النظر عَمّ

مبوؤ�ش�شات التعليم العايل اأم ال، فاإَنّهن يثلن اأغلبية اخلريجني )اجلدول 6.4( .

فعلى �سبيل املثال و�سلت الن�سبة املئوية للطالبات املقبوالت باجلامعات اخلا�سة 52% يف العام الدرا�سي 2009/2008 

بينما كانت 62% يف العام الدرا�سي 2008/2007. وبالرغم من اأَنّ هذه املقارنة غري ثابتة )حيث اإَنّه قد تكون حدثت 

مه هذا التقرير يف مكان اآخر حول  تغيريات يف الن�سب املئوية للطالبات مبرور الوقت(، اإاَلّ اأَنّها تدعم الدليل الذي ُيقِدّ

االأداء املتدين للطالب الذكور يف النظام التعليمي. وُيالحظ الفرق ب�سفة خا�سة يف الكليات التقنية، حيث اأَنّ االإناث 

ي�سكلن 30% فقط من اإجمايل عدد الطلبة اجلدد املقبولني بهذه الكليات، اإاَلّ اأَنّهن مُيثلن 55% من اخلريجني. اإَنّ 

اال�ستثناء يف هذا االأمر يتمثل يف الدار�سني خارج ال�سلطنة، ف�69% من الطلبة اجلدد كانوا من االإناث يف حني اإَنّهن 

مثلن 58% من اخلريجني. 

م لطلبة املدار�س خدمة التوجيه املهني، اإاَلّ اأَنّ فعالية هذه املبادرة اجلديدة ال تزال حتتاج اإىل تقومي. ُتقَدّ

فر�س  حول  للطلبة  املهنية  واملعلومات  اال�ست�سارات  لتوفري   2008 عام  يف  املهني  للتوجيه  الوطني  املركز  اإن�ساء  مت 

العمل املتوافرة لهم. وتتمثل اأهداف املركز يف: )1( م�ساعدة الطلبة على تنمية ذواتهم الكت�ساب مهارات التوجيه 

التوجيه  بالفعالية يف جمال  تت�سم  العمل. )3( تقدمي خدمات  للتميز يف مواقع  الطلبة  اإعداد  الذاتي. )2(  املهني 

املهني واال�ست�سارة املهنية. وت�ستمل املبادرة على اإن�ساء غرف خا�سة مب�سادر التوجيه املهني يف جميع املدار�س التي 

توجد بها ال�سفوف من اخلام�س اإىل الثاين ع�سر. ويعمل بالوزارة يف الوقت احلا�سر حوايل 1200 اأخ�سائي توجيه 

مهني و60 م�سرف توجيه مهني تقريًبا. ويتعاون املركز الوطني للتوجيه املهني ووزارة القوى العاملة ووزارة التعليم 

العايل ووزارة اخلدمة املدنية وجامعة ال�سلطان قابو�س وال�سركات اخلا�سة، مثل �سركة �سل ُعمان، وبنك م�سقط.

اجلدول 6.3

الن�شبة املئوية لتوزيع اخلريجني )حملة البكالوريو�س والدبلوم العايل( ح�شب التخ�ش�س يف عام 2008

امل�سدر: وزارة التعليم العايل 2009.  

اجلدول 6.4

الن�شب املئوية لالإناث من الطلبة اجلدد واخلريجني للعامني الدرا�شيني 2008/2007 و 2009/2008 

امل�سدر: وزارة التعليم العايل 2009.

املجموع

الدرا�شة باملرا�شلة 

يف موؤ�ش�شات 

التعليم العايل 

باخلارج

موؤ�ش�شات 

التعليم 

العايل 

باخلارج

موؤ�ش�شات 

التعليم العايل 

اخلا�شة يف 

ال�شلطنة

موؤ�ش�شات 

التعليم العايل 

احلكومية يف 

ال�شلطنة

9 0 7 1 14 الطب والعلوم ال�سحية وال�سيدلة 

10 0 4 9 12 الهند�سة 

4 0 3 2 5 العلوم

1 1 0 0 1 الزراعة 

29 32 23 12 40 الرتبية 

9 6 1 21 5 علوم احلا�سوب وتقنية املعلومات 

10 42 11 11 6 االآداب والفنون والعلوم االجتماعية 

22 19 22 38 13 القانون والتجارة واالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية 

5 0 29 0 4 ال�سريعة االإ�سالمية 

2 0 0 7 0 تخ�س�سات اأخرى 

10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 املجموع 

اخلريجون

2008/2007

الطلبة اجلدد 

2009/2008
موؤ�ش�شات التعليم العايل

62 52 اجلامعات والكليات اخلا�سة 

55 30 الكليات التقنية 

54 49 جامعة ال�سلطان قابو�س 

60 44 كليات العلوم التطبيقية

79 73 معاهد العلوم ال�سحية

69 53 معهد العلوم ال�سرعية

68 64 كلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية

58 69 الدار�سون خارج ال�سلطنة
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ت�شيطر ال�شناعات التحويلية على �شوق العمل الُعماين، اإاَلّ اأَنّ الن�شاط ال�شناعي حا�شر بن�شب ب�شيطة.
 

برغم اأَنّ تركيبة �سوق العمل الُعماين تعك�س تركيبة الن�ساط االقت�سادي ح�سب حجم م�ساهمة كل قطاع يف الناجت 

قلة   )2( الزراعي.  القطاع  م�ساهمة  تدين   )1( هي:  اخل�سائ�س  ببع�س  ُعمان  �سلطنة  وتنفرد  االإجمايل.  املحلي 

م�ساهمة القطاع ال�سناعي )ال�سناعات غري النفطية وغري الغازية(. )3( مل يتم تطوير قطاع اخلدمات الأق�سى 

.
55

طاقاته املمكنة )اجلدول 6.5(

معدالت الن�شاط االقت�شادي        

من  بالرغم  لالإناث،  وخا�شة  ا،  ن�شبًيّ ا  منخف�شً ُعمان  ب�شلطنة  العمل  �شوق  يف  امل�شاركة  م�شتوى  ُيعترَب 

وجودهن امللحوظ بني خريجي موؤ�ش�شات التعليم العايل. 

ل الن�ساط االقت�سادي يف �سلطنة ُعمان حوايل 55% يف عام 2003، وهي ن�سبة ُت�سَنّف يف اجلانب املنخف�س  كان ُمعَدّ

. وُيعترب معدل الن�ساط االقت�سادي 
56

وتعك�س الرتكيبة ال�سكانية الفتية )منظمة العمل الدولية - اإح�سائيات العمالة(

االقت�سادي  الن�ساط  اإَنّ معدل  بلغ 25% يف عام 2003 )امللحق ت.1(. ويف حني  اإذ  لالإناث ب�سفة خا�سة متدنًيا، 

لكال اجلن�سني ي�سل اإىل ذروته للفئة العمرية )25-29(، فاإَنّه ي�ستقر حتى �سن اخلم�سني بالن�سبة اإىل الذكور، لكنه 

ينخف�س يف وقت مبكر بالن�سبة اإىل االإناث )امللحق  ت.1(.  

وتوجد  اخلا�شة،  واخلدمات  احلكومية  االإدارات  يف  ا  اقت�شادًيّ الن�شطة  الُعمانية  العاملة  القوى  ترتكز 

م�شاركة حمدودة يف ن�شاط الت�شنيع. 

ت�سع بنية القوى العاملة - ح�سب كل قطاع على حدة - �سلطنة ُعمان يف موقع فريد. وبناًء على البيانات املتوافرة 

ا  بني عامي 2003 و 2007 فاإَنّ ال�سمتني الرئي�سيتني لبنية الن�ساط االقت�سادي الُعماين هما: )1( جزء �سغري جًدّ

ا من القوى العاملة يعمل يف االإدارات احلكومية  من القوى العاملة ي�سارك يف اأن�سطة الت�سنيع. )2( جزء كبري جًدّ

.
57

)اجلدول 6.6(

املو�سوعات ذات  وت�سمل  املهنية.  واملعار�س  العايل  التعليم  الفعاليات مثل: معار�س  العديد من  املركز يف  وي�سارك 

ال�سلة بالتوجيه املهني التي حتتاج اإىل مراجعة خالل الفرتة التي تتطور فيها هذه املبادرة حتديد ما اإذا كان )1( 

تقدمي هذه اخلدمة اإىل الطلبة يف �سفوف مبكرة كال�سف اخلام�س له مغزى ومعنى. )2( تعيني اأخ�سائيي التوجيه 

كاأخ�سائيي  للعمل  تعيينهم  يتم  الذين  املعلمون  التدري�س. )3(  لهيئة  االأمثل  التوظيف  يعد  املعلمني  املهني من بني 

توجيه مهني ميتلكون اخلربة والتدريب املنا�سبني. 

من  لالنتقال  الطلبة  الإعــداد  اأخــرى  مبادرة  قابو�س  ال�شلطان  بجامعة  الوظيفي  التوجيه  مركز  ُيعترب 

مرحلة الدرا�شة االأكاديية اإىل �شوق العمل. 

تتمثل ر�سالة املركز يف م�ساعدة الطلبة على تطوير ثقافاتهم املهنية وخططهم التخاذ القرارات ذات ال�سلة بالتوظيف 

واحل�سول على عمل، و تعزيز معرفتهم ب�سوق العمل لرفع اإمكانية توظيف خريجي اجلامعة اإىل اأق�سى حد ممكن«. 

ي اأهداف املركز جميع االأن�سطة بدًءا من تنمية املعرفة بالذات واختيار الربنامج االأكادميي املنا�سب، وانتهاًء  وُتغِطّ

ذ مركز التوجيه الوظيفي باجلامعة اأن�سطة متنوعة ت�سمل  مبهارات البحث عن وظيفة وجمع املعلومات املهنية. وُينِفّ

تقدمي اال�ست�سارات املهنية الفردية حول الوظائف واملهن املختلفة، واإعالن فر�س التوظيف املتاحة للخريجني، واإدارة 

موقع اإلكرتوين متخ�س�س، وتن�سيق درا�سة م�سحية �سنوية حول توجهات اخلريجني.  

6.3    جانب الطـلـب: متطـلـبـات سـوق العمل  

البيانات حول التوظيف يف ُعمان تعك�س بع�س االختالفات التي جتعل ا�ستخدامها وتف�سريها �سعبًا، وحتتاج اإىل مزيد من الفح�س والتاأكيد. اإَنّ البيانات املقدمة 
 55

من املنظمات الدولية )منظمة العمل الدولية - اإح�سائيات العمالة( ب�سفة خا�سة ال تتفق دائًما والبيانات الواردة من خمتلف اجلهات احلكومية.

معدل الن�ساط االقت�سادي يعني الن�سبة املئوية من ال�سكان يف �سن العمل الذين يعملون بالفعل يف وظائف، اأو الذين ال يعملون )باحثني عن عمل، ومتواجدين   
56 

للعمل(. وتبداأ �سن العمل يف �سلطنة ُعمان يف الوقت احلا�سر عند 15 �سنة من العمر )قانون العمل، املادة 75 يف الباب اخلام�س اخلا�س بت�سغيل الن�ساء واالأحداث(. 

ا لن�سيب القطاع العام يف اإجمايل اأعداد العاملني، وت�سجل العديد من دول االإقليم اأن�سبة اأعلى من  �سلطنة     ي�سجل اإقليم ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا رقًما عاملًيّ
57

ُعمان. اإَنّ هذه اخل�سو�سية التي يتمتع بها االإقليم ُتعترَب م�سدًرا لت�ستيت االنتباه، حيث اإَنّ الرواتب العالية وم�سروعات التاأمني تغري العمالة الوطنية للتحول بعيًدا 

  .(World Bank 2008b(  عن التوظيف يف القطاع اخلا�س

.World Bank At a Glance Tables ،2009 امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني

 مالحظات: ت�سمل »ال�سناعة« االأن�سطة النفطية.

الرقم اخلا�س برتكيا لعام 2008. رمبا ال يكون االإجمايل يف االأعمدة اأعاله 100% ب�سبب التقريب. 

االإمارات تركيا �شنغافورة ال�شعودية موري�شيو�س ماليزيا كوريا االأردن 
هوجن 

كوجن
ا�شتونيا  عمان  

2 9 0 2 5 9 3 3 0 3 2 الزراعة

56 28 31 70 28 51 39 32 9 29 49 ال�سناعة 

14 18 26 8 20 30 28 21 3 17 10 )ت�سمل الت�سنيع(

42 64 69 27 67 41 58 65 91 68 50 اخلدمات 

10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 املجموع

اجلدول 6.5

الن�شبة املئوية مل�شاهمة القطاعات املختلفة يف الناجت املحلي االإجمايل يف دول خمتارة، 2007
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اإنتاجية العمالة يف قطاع اخلدمات متدنية، ويعمل بهذا القطاع ن�شف عدد القوى العاملة.  

وت�سري مقارنة ن�سبة القوى العاملة مع م�ساهمة كل قطاع يف الناجت املحلي اإىلموؤ�سر جيد يف جودة اإنتاجية العمالة. 

اأَنّ قطاع الزراعة لي�س هو فقط االأقل اإنتاجية بني كل القطاعات يف �سلطنة ُعمان،  وبا�ستخدام هذا املقيا�س جند 

اأَنّ االإنتاجية يف  اإنتاًجا من قطاعات الزراعة يف الدول التي تقارن بها �سلطنة ُعمان. كما  ا، ُيعترب اأقل  ا، اأي�سً واإمَنّ

ا، يف �سلطنة ُعمان مقارنًة بالدول االأخرى التي ُتقارن بها ال�سلطنة. وُتعترب االإنتاجية  قطاع اخلدمات منخف�سة، اأي�سً

يف ال�سلطنة اأعلى يف جمال االأن�سطة التحويلية )امللحق - اجلدول ت.2(. وُت�سري البيانات اإىل: )1( اأَنّ هناك اإمكانية 

لزيادة الت�سنيع يف �سلطنة ُعمان. )2( اأن الطاقة اال�ستيعابية للخدمة املدنية تكون قد ا�ستنفدت. )3( ا�ستطاعة 

اإنتقال اأكرب عدد من النا�س من قطاع الزراعة اإىل قطاعات اأخرى. )4( وجود حاجة اإىل تطوير مهارات العاملني يف 

قطاع اخلدمات لزيادة اإنتاجيتهم. 

ُيهيمن غري العمانيني على القوى العاملة يف القطاع اخلا�س الُعماين، مثلما هو احلال يف الدول 

االأخرى يف املنطقة. 

كانت ن�سبة غري العمانيينني يف عام 2009 من اإجمايل عدد �سكان ال�سلطنة حوايل 36% )زادت من ن�سبة 27% يف 

عام 2006(، وجتاوز عدد الذين ترتاوح اأعمارهم بني 25 �سنة و54 �سنة من غري العمانيينني عدد نظرائهم يف هذه 

ا بني ال�سكان )وزارة  الفئة العمرية نف�سها  من املواطنني الُعمانيني، وهم بالطبع ي�سكلون االأغلبية الن�سطة اقت�سادًيّ

االقت�ساد الوطني 2010(. وبلغ العدد االإجمايل لغري العمانيني يف ال�سلطنة حوايل 1.156.000 �سخ�سًا يف عام 

2010، مرتفًعا من 600.000 �سخ�سًا يف عام 2005، بالرغم من توقع اخلطة اخلم�سية ال�سابعة ا�ستقرارًا يف عدد 

ال�سكان )وزارة االقت�ساد الوطني 2006(. ومت تقدير معدل الن�ساط االقت�سادي لغري العمانيني يف عام 2007 بن�سبة 

العاملة احلالية يف  القوى  العمانيني حوايل 75% من  ومُيِثّل غري   .
58

للعمل بال�سلطنة  اأَنّهم موجودون  باعتبار   ،%98

�سلطنة ُعمان، ولهم ح�سور قوي يف القطاع اخلا�س، حيث ت�سل ن�سبتهم اإىل 85% من القوى العاملة يف هذا القطاع، 

بينما ت�سل ن�سبتهم اإىل 24% يف املوؤ�س�سات العامة و11% يف اخلدمة املدنية. وبالرغم من ذلك فاإَنّ وجود اأبناء الغري 

العمانيني يف التعليم العام والتعليم االأ�سا�سي واجلامعات ُيعترَب قلياًل.  

امل�شتوى التعليمي للقوى العاملة 

التعاون  منظمة  دول  م�شتويات  اإىل  ُعــمــان  �شلطنة  يف  والكتابة  الــقــراءة  يجيدون  الــذيــن  ن�شبة  و�شلت 

ا للقوى  االقت�شادي والتنمية بالن�شبة اإىل امللتحقني اجلدد بالقوى العاملة، اإاَلّ اأَنّ املعدل ال يزال منخف�شً

العاملة ب�شكل عام. 

اإَنّ املعدل العام ملعرفة القراءة والكتابة الإجمايل عدد ال�سكان الرا�سدين الذين تتجاوز اأعمارهم 15 �سنة اأقل مما 

ال�سلطنة ب�سورة كبرية  اأعلى يف  ُتعترَب  اأَنّ الفجوة بني اجلن�سني  ُتقارن ب�سلطنة ُعمان، كما  التي  ُيالحظ يف الدول 

اجلدول 6.6

ا ح�شب القطاعات املختلفة يف دول خمتلفة يف �شنوات خمتلفة الن�شبة املئوية لل�شكان الن�شطني اقت�شادًيّ

امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني 2009. 

ا ال يكون اإجمايل كل عمود من االأعمدة اأعاله 100% ب�سبب التقريب. مالحظة: رمَبّ

االإمارات 

 )2008(

موري�شيو�س 

 )2008(

ماليزيا 

)2008(

كوريا 

 )2007(

ا�شتونيا 

)2008(

عمان 

 )2003(

45 38 38 45 36 25 اخلدمات اخلا�سة 

11 7 7 3 6 25 االإدارات احلكومية والدفاع 

16 12 10 8 14 19 الكهرباء والغاز واإمدادات املياه واالإن�ساءات 

12 13 11 18 19 13 الرتبية وال�سحة وخدمات املجتمع 

5 9 14 7 4 9 الزراعة واالأ�سماك 

10 21 19 18 21 9 ال�سناعة 

10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 املجموع 

املوؤ�ش�شات احلكومية  اخلدمة املدنية 

امل�شتوى التعليمي
غري عمانيني  ُعمانيون غري عمانيني  ُعمانيون

0 6 2 13 ما قبل االبتدائي 

0 7 0 5 االبتدائي 

0 7 0 5 االإعدادي 

2 26 1 14 الثانوي 

97 53 97 64 ما بعد الثانوي 

10 0 10 0 10 0 10 0 املجموع

ا بالن�سبة اإىل اجليل الذي ترتاوح اأعماره بني 15 - 24 �سنة فاإَنّ معرفة القراءة والكتابة تقرتب  )الف�سل الثاين(. اأَمّ

من ن�سبة 100% لكال اجلن�سني، مما يعني اأَنّ الفجوة بني اجلن�سني قد تال�ست، وهو االأمر الذي ي�سع �سلطنة ُعمان 

يف و�سع قريب من دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية.

ا مع انطالقة القرن  ا يف �شلطنة ُعمان ال يزال منخف�شً كان امل�شتوى التعليمي لل�شكان الن�شطني اقت�شادًيّ

اجلديد، اإاَلّ اأَنّه يف بداية العقد احلايل �شجلت �شلطنة ُعمان معدالت عالية يف عدد االإناث املتخرجات من 

موؤ�ش�شات التعليم العايل مقارنًة بالدول التي تقارن بال�شلطنة.

والطريقة االأخرى االأكرث تركيًزا للنظر يف املوارد الب�سرية تتمثل يف قيا�س وتقومي امل�ستويات التعليمية للفئة الن�سطة 

ا من بني ال�سكان، ففي عام 2000، وهو العام الذي تتوافر فيه اأحدث بيانات مُيكن مقارنتها دولًيّا، حيث  اقت�سادًيّ

كان ربع القوى العاملة الُعمانية ال يزال يت�سف باأَنّه قد ح�سل على تعليم الأقل من �سنة، وهو اإجناز �سعيف ح�سب 

املعايري الدولية )امللحق - اجلدول ث.1(. ويو�سح الرتكيز على الفئة العمرية 25-29 �سنة اأَنّ �سلطنة ُعمان توجد 

يف مقدمة الدول التي ُتقاَرن بها يف بداية العقد بالن�سبة اإىل عدد الن�ساء الالئي اأكملن مرحلة التعليم العايل. ويف 

عام 2000 كانت ن�سبة االإناث الُعمانيات الالئي اأكملن تعليمهن العايل 55% من اإجمايل عدد الن�ساء يف هذه الفئة 

العمرية )25-29 �سنة( مقارنة بن�سبة 17% للرجال يف نف�س الفئة العمرية، وهو فرق اأكرب من الفرق الذي مت ت�سجيله 

يف الدول املختارة )امللحق - ال�سكل ث.1(.

عدد غري العمانيني اأكر من العمانيني يف جميع جماالت العمل ما عدا يف املوؤ�ش�شات احلكومية.

�سَنّفت العمالة الوافدة يف القطاع اخلا�س ح�سب امل�ستوى التعليمي اإىل نوعني: )1( االأغلبية من العمالة غري املاهرة. 

)2( جمموعة من املهنيني ذوي التاأهيل االأكادميي العايل. وي�سيطر غري العمانيني على جميع فئات الوظائف من حيث 

نوع الوظيفة، ما عدا الوظائف الكتابية التي ي�سغلها الُعمانيون باأعداد كبرية. واأ�سهمت �سيا�سات التوظيف يف املا�سي، 

والرغبات ال�سخ�سية يف جعل القطاع العام اأكرث تف�سياًل بالن�سبة اإىل الُعمانيني - مبن يف ذلك ذوي املوؤهالت العليا - 

بينما ي�سيطر غري العمانيني على وظائف القطاع اخلا�س. ويجذب القطاع العام املوظفني املتعلمني الُعمانيني والغري 

العمانيني. اإَنّ اأكرث من ثلثي الغري العمانيني الذين يعملون يف اخلدمة املدنية واملوؤ�س�سات احلكومية يحملون درجة 

اأَنّ الُعمانيني املتعلمني  ا بالرغم من حقيقة  جامعية. ويتفوق غري العمانيني على الُعمانيني يف هذه القطاعات ن�سبًيّ

مرتكزون ب�سورة  غري متنا�سبة يف املوؤ�س�سات احلكومية )اجلدول 6.7(. و�سار هذا النمط اأكرث و�سوًحا مبرور الوقت. 

.
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وي�ستمر القطاع العام يف جذب املتعلمني الُعمانيني للعمل به - وخا�سة االإناث - ح�سبما يو�سحه توزيع املوظفني اجلدد

امل�سدر: منظمة العمل الدولية - اإح�سائية العمالة، م�ستقاة يف نوفمرب 2010.

ا ال يكون اإجمايل كل عمود من االأعمدة اأعاله 100% ب�سبب التقريب. مالحظة: رمَبّ

يوجد حوايل 800.000  عاماًل )منهم 715.000  ترتاوح اأعمارهم بني 15 - 59 �سنة( من اإجمايل عدد القوى العاملة البالغ 820.000  �سخ�سًا.
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اجلدول 6.7

الن�شبة املئويةلتوزيع العمانيني وغري العمانيني يف القطاع العام ح�شب امل�شتوى التعليمي، 2007

 76% من االإناث الالئي مت تعيينهن موؤخًرا يف اخلدمة املدنية يحملن �سهادات درا�سية فوق ال�سهادة الثانوية )وزارة االقت�ساد 
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الوطني 2008(.
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تحقـيـق التـوازن بـيـن الـعـرض والـطـلـب    6.4
يحِلّل هذا اجلزء الكيفية التي يجتمع بها العر�س من خمرجات النظام التعليمي من جهة والطلب على هذه املخرجات 

�سوق  ومن  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  من  املخرجات  هذه  على  الطلب  متتابعة  ب�سورة  وي�ستعر�س  اأخرى،  جهة  من 

العمل، وهما اجلهتان الرئي�سيتان امل�ستفيدتان من خمرجات النظام التعليمي. 

التعليم العايل: مكت�شبات النظام التعليمي   

ت�شنف اجلامعات الُعمانية على اإنها من اجلامعات االأخرى يف ت�شنيف املجموعة الفرعية للجامعات االإقليمية. 

اإجراء  من  االأمر  هذا  ويحد  العايل.  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الطلبة  اإجن��ازات  لقيا�س  اأدوات  تتوافر  ال  احلظ  ول�سوء 

فيها  الق�سور  اأوج��ه  من  بالرغم   - توفر  وروابطها  اجلامعات  جمعيات  ج��داول  ف��اإَنّ  اأهمية،  ذات  دولية  مقارنات 

اجلامعات  اأَنّ  من  وبالرغم  ال�سدد،  هذا  ويف  العايل.  التعليم  موؤ�س�سات  جودة  لتحديد  بديلة  طريقة   - و�سلبياتها 

العربية ال ت�سل اإىل امل�ستوى املطلوب لها بني اجلامعات االأخرى فاإَنّ اجلامعات الُعمانية نف�سها ال ت�سل اإىل امل�ستوى 

املطلوب بني اجلامعات االإقليمية، ب�سرف النظر عن الطريقة امل�ستخدمة يف الت�سنيف وحتديد الرتتيب )امللحق ر(. 

اجلدد  الطلبة  اأَنّ  مفاده  العايل  التعليم  مبوؤ�ش�شات  التدري�س  هيئات  اأع�شاء  بني  �شائد  مفهوم  هنالك 

القادمني من نظام التعليم العام لي�شوا جاهزين للدرا�شة يف التعليم العايل، واأَنّ الدرجات العالية التي 

الثانوية( ال تعك�س ب�شورة �شحيحة م�شتوياتهم  االأ�شا�شي )املدار�س  التعليم ما بعد  يح�شلون عليها يف 

احلقيقية الإجنازاتهم الدرا�شية. 

مت ت�سكيل جمموعة عمل نقا�سية خا�سة بهذه الدرا�سة مع ممثلني من جامعة ال�سلطان قابو�س للتعبري عن توقعاتهم 

املناف�سة  من  بالرغم  اأنه  بينهم  ال�سائد  ال�سعور  وكان  العام.  التعليم  دبلوم  حملة  ع�سر  الثاين  ال�سف  طلبة  من 

ين جيًدا  ال�سديدة يف اختيار املقبولني مبوؤ�س�سات التعليم العايل، اإاَلّ اأَنّ خريجي التعليم ما بعد االأ�سا�سي لي�سو ُمعِدّ

ا قيا�س تاأثري تطبيق نظام التعليم االأ�سا�سي والتعليم ما  للدرا�سة يف املرحلة اجلامعية. ويف حني اإَنّه من املبكر جًدّ

التعليم  يلتحقون مبوؤ�س�سات  الذين  الطلبة  اأَنّ  على  موافقتهم  اأبدوا  التدري�س  هيئات  اأع�ساء  اأَنّ  اإاَلّ  االأ�سا�سي،  بعد 

العايل يت�سفون ب�سعف م�ستواهم ب�سورة عامة يف املو�سوعات االأكادميية، وب�سفة خا�سة يف املواد العلمية واللغة 

. اإَنّ التدين الن�سبي الإجنازات الطلبة الُعمانيني 
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االإجنليزية، كما اأَنّهم يفتقدون مهارات الكتابة واملفاهيم االأ�سا�سية

يف العلوم والريا�سيات يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( لل�سف الثامن )الف�سل الثالث( 

اأَنّ هنالك �سعًفا يف  اأ�ساتذة جامعة ال�سلطان قابو�س  اأَنّ امل�سكلة لها جذور يف املراحل املبكرة. وُيالِحظ  ُي�سري اإىل 

اأوجه  وت�سرح   .
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العمل( واأخالقيات  با�ستقاللية،  العمل  على  والقدرة  الوقت،  واإدارة  )االبتكار،  الطلبة  اجتاهات 

للو�سول  الثانوية  املرحلة  خلريجي  التاأ�سي�سية  ال�سنة  �سرورة  �سبب  باالجتاهات  املتعلقة  وتلك  االأكادميية  الق�سور 

التعليم  نظام  مناهج  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  عدٌد  ويلوم  اجلامعيني.  الطلبة  من  ع  ُيتوَقّ الذي  امل�ستوى  اإىل  بهم 

العام، وي�سريون اإىل حقيقة اأَنّ الدرجات العالية التي يح�سل عليها طلبة مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي )الثانوية( 

اأَنّ اجلامعة ت�ستمر يف ت�سخيم  الفعلية. ويعتقد هوؤالء االأ�ساتذة  تعك�س م�ستويات مرتفعة غري حقيقية الإجنازاتهم 

الدرجات، باالإ�سافة اإىل ذلك يعزو اأع�ساء هيئة التدري�س اأن اإنتقال اأعداد كبرية من الطلبة بني الربامج الدرا�سية 

اجلامعية.  للدرا�سة  ًدا  جِيّ )الثانوية(  االأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  مدار�س  طلبة  اأعداد  �سعف  اإىل  كاإ�سارة  والكليات 

وتوجد لدى اأ�ساتذة جامعة ال�سلطان قابو�س وموظفي وزارة الرتبية والتعليم توقعات عالية باأَنّ الطلبة الذين در�سوا 

 يف نظام التعليم االأ�سا�سي والتعليم ما بعد االأ�سا�سي �سيكونون اأف�سل من حيث االإعداد ملوا�سلة درا�ستهم مبوؤ�س�سات 

التعليم العايل.  

التوظيف: الُبعد الكمي  

اإَنّ عدم التوازن بني اإجمايل املعدل العايل ملخرجات النظام التعليمي من جهة واملعدل املنخف�س لتوفري 

بدون  التعليمي  النظام  يغادرون  الذين  ال�شباب  ات�شاًعا من خالل عدد  يزيد  اأخــرى  الوظائف من جهة 

ا من خالل مناف�شة غري العمانيني.   مهارات، واأي�شً

ا  ي�سل يف كل عام حوايل 60.000 �سابًا اإىل �سن العمل، يف حني اإَنّ العدد االإجمايل للوظائف التي مت اإ�ستحداثها �سنوًيّ

خالل اخلطة اخلم�سية ال�سابعة كان يف حدود 21.000 وظيفة )ن�سف عدد الوظائف تقريًبا الذي مت تقديره يف 

اخلطة اخلم�سية ال�ساد�سة(. ويبلغ عدد الطلبة امل�سجلني يف ال�سف الثاين ع�سر حوايل 47.000 طالبًا، ويتخرج من 

موؤ�س�سات التعليم العايل 13.000 طالبًا تقريًبا. ويتخرج بقية الطلبة من املدار�س وعددهم حوايل 34.000 طالبًاً 

مبهارات عامة، وكان من املفرت�س موا�سلة درا�ساتهم اجلامعية ولي�س االلتحاق بوظائف. وح�سب اخلطة اخلم�سية 

ال�سابعة فاإَنّه يجب اإ�ستحداث 43.000 وظيفة يف املتو�سط كل �سنة خالل فرتة 2006-2010، اإاَلّ اأَنّه مت اإ�ستحداث 

ن�سف ذلك العدد من الوظائف. باالإ�سافة اإىل ذلك فاإَنّ 55% من هذه الوظائف كانت التقديرات ُت�سري اإىل اأَنّها لن 

اأن يتم �سغلها بوا�سطة  ع  ُيتوَقّ اأو �ستحتاج اإىل مهارات منخف�سة امل�ستوى، واإَنّ 11% و 15% كان  حتتاج اإىل مهارات 

اأخ�سائيني وفنيني على التوايل. كما اأَنّ ا�ستمرار هيمنة غري العمانيني على �سوق العمل الُعماين يزيد من �سوء الو�سع 

يف هذا املجال. اإَنّ معظم الطلب على العمالة ذات املهارات املحدودة اأو العمالة غري املاهرة تتم تلبيته بوا�سطة غري 

العمانيني الذين يقبلون العمل يف وظائف ذات و�سع متدن اأو راتب منخف�س، وهي الوظائف التي مييل الُعمانيون اإىل 

جتنبها. ومن ناحية اأخرى ظهر من املناق�سات التي اأجرتها جمموعة العمل مع جهات التوظيف اإَنّ امل�سوؤولني بهذه 

تعليمهم خارج  تلقوا  الذين  للُعمانيني  ا  واإَمّ العمانيني  ا لغري  اإَمّ التعيني  االأف�سلية يف  اإىل منح  اجلهات كانوا مييلون 

الُعمانيون  ال�سباب  وي�ستطيع  العالية.  الرواتب  ذات  الوظائف  اأو  عالية  مهارات  تتطلب  التي  الوظائف  ال�سلطنة يف 

املتعلمون حتى االآن احل�سول على وظيفة يف موؤ�س�سات اخلدمة املدنية ب�سهولة، اإاَلّ اأَنّ هذا االأمر �سيقل تدريجًيّا حينما 

تت�سبع موؤ�س�سات اخلدمة املدنية بالوظائف.

مثلما هو احلال يف دول عديدة، فاإن ل�شلطنة ُعمان معدل عال للباحثني عن عمل من  بني اخلريجني.  

رت الدرا�سة امل�سحية حول القوى العاملة التي مت اإجراوؤها يف عام 2008 معدل الباحثني عن عمل للفئة العمرية  قَدّ

وتت�سق هذه  الباحثني عن عمل.  اإجمايل عدد  الفئة 65% من  لهذه  املئوية  الن�سبة  وتبلغ  بن�سبة %25.  �سنة   24-15

اجلدول 6.8

الن�شبة املئوية لتوزيع الباحثني عن عمل الأول مرة ح�شب اجلن�س وامل�شتوى التعليمي، 2007 

املجموع
ما بعد 

الثانوي

 الثانوي

 )ال�شفوف

12-10(

اإعدادي 

)ال�شفوف 

)9-7

ابتدائي 

)ال�شفوف 

)6-1

دون تعليم 

نظامي

10 0 0 71 17 6 7 ذكور

1 9 -15

10 0 1 88 4 3 4 اإناث

10 0 11 65 14 7 3 ذكور

2 4 -20
10 0 27 65 6 1 0 اإناث

10 0 13 59 13 10 6 ذكور
2 9 -25

10 0 41 49 6 3 0 اإناث

للطلبة«،  الذاتي  وانخفا�س احلافز  القبلي  االإع��داد  اإىل »�سعف  اإجراء مقابالت معهم منذ فرتة ق�سرية  تربويون ممن  مت  اأ�سار 
 60

.(Al-Barwani, et al. 2009(  وطالبوا بتحديد معايري وا�سحة ذات م�ستويات عالية

برنامج  غيت�س  ومليندا  بيل  موؤ�س�سة  لدى  ُعمان:  �سلطنة  على  فقط  مق�سوًرا  لي�س  ا  عاًمّ ا  هًمّ اجلامعية  للمرحلة  االإ�ستعداد  يعترب 
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االأمريكية.  املتحدة  ال��والي��ات  يف  الثانوية  للمدار�س  ا  اأ�سا�سًيّ برناجًما  ُيعترب  للجميع«  اجلامعية  للدرا�سة  »اال�ستعداد  ى  ُي�سَمّ
 

 .http://gatesfoundation.org/learning/Documnets/College-ready-for-aal-education-plan.pdf انظر

امل�سدر: درا�سة م�سح القوى العاملة، 2008

ا ال يكون اإجمايل كل عمود من االأعمدة اأعاله 100% ب�سبب التقريب. مالحظة: رمَبّ
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ف��اإَنّ من بني  التعليمي  بالنظام  املنطقة. ويف مو�سوع ذي عالقة  اأخ��رى يف  دول  االأرق��ام مع ما متت مالحظته يف 

الباحثني عن عمل اأو  الذين يحظون باهتمام خا�س هم اأولئك الذين  يتم ت�سجيلهم من  قبل كباحثني عن عمل، اأو 

الذين يبحثون عن وظيفة اأول مرة، وهم يف الغالب من الفئة العمرية 15 – 24 �سنة. اإَنّ معظم الباحثني عن عمل 

التعليم العايل  اأو يف موؤ�س�سات  اأكملوا تعليمهم ما بعد االأ�سا�سي   للمرة االأوىل )قد بلغت ن�سبتهم حوايل 80%( قد 

)اجلدول 6.8(. وللمقارنة فاإَنّ 32% فقط من العاملني الذين اأنهوا خدمتهم يف عام 2007 قد و�سلوا اإىل هذه املرحلة 

اإَنّ هذا الفرق بني االأعداد املتزايدة با�ستمرار للملتحقني بالتعليم ما بعد االأ�سا�سي من جهة واملعدل  من التعليم. 

املنخف�س الإ�ستحداث الوظائف يوؤدي اإىل تزايد اأعداد ال�سباب من حملة الدرجات اجلامعية الباحثني عن عمل الذين 

ال تتوافر لهم فر�س التوظيف يف العديد من الدول )مبا فيها الدول املتقدمة والدول النامية ودول االقت�ساديات التي 

ا ملحوًظا(. وبالرغم من اأَنّ الظروف واالأو�ساع تختلف من دولة اإىل اأخرى ب�سورة كبرية، فاإَنّ التحدي  ت�سهد منًوّ

الذي يواجه هذه الدول مت�سابه ويت�سف بفرتة من التكييف املتبادل بني النظام املدر�سي واالقت�ساد. ويتخرج يف 

الهند 600.000 مهند�س كل عام يح�سل ربعهم فقط على وظائف. ويف حاالت عديدة، فاإَنّ عدم ح�سول اخلريجني 

 .
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على وظائف يواكبه نق�س يف القدرات واملواهب

اخلريجني  بني  التوظيف  م�شتوى  انخفا�س  جتــاه  التوظيف  جهات  بني  الر�شا  عــدم  من  حالة  هنالك 

الُعمانيني وافتقادهم املهارات الفنية واالجتاهات ال�شرورية لالأداء يف مواقع العمل. 

العمل  جمموعة  اإط��ار  يف   ،2009 نوفمرب  �سهر  يف  م�سقط  يف  اجتمعوا  الذين  التوظيف  بجهات  امل�سوؤولون  اأ�سار 

اأكرب بدرجة  اأو -  ال�سلطنة،  تلقوا تدريًبا خارج  الذين  الُعمانيني  باأَنّهم يف�سلون  الدرا�سة،  النقا�سية اخلا�سة بهذه 

- غري العمانيني، وذلك عند حاجتهم لتعيني موظفني جدد. وح�سب وجهة نظر هوؤالء امل�سوؤولني فاإَنّ االأف�سلية التي 

يتمتع بها الُعمانيون الذين در�سوا باخلارج وغري العمانيني على الُعمانيني الذين در�سوا بال�سلطنة تتمثل يف اإتقانهم 

يعترب  وال   .)6.1 )االإطار  واالجتماعية  ال�سخ�سية  املهارات  ا  واأي�سً والفنية،  العلمية  واملهارات  االأ�سا�سية  املهارات 

هوؤالء امل�سوؤولون اأَنّ اخلريجني من داخل �سلطنة ُعمان قد مت اإعدادهم للعمل �سمن فريق، وللخطابة ويف جمال حل 

ل امل�سوؤولية،  امل�سكالت، والتفكري الناقد. ويعتقد هوؤالء امل�سوؤولون عن التوظيف اأَنّ اخلريجني يفتقدون الرغبة يف حتُمّ

واأَنّ اأخالقيات العمل لديهم يف اأغلب االأحيان مل تتم تنميتها وتطويرها، كما اأَنّ هوؤالء اخلريجني جيدون يف احلفظ 

والتذكر ولكنهم ال يجيدون حل امل�سكالت. 

باالإ�شافة اإىل الكفايات االأ�شا�شية فاإَنّ جهات التوظيف التي توظف املهنيني تهتم بامتالكهم مهارات اللغة 

االإجنليزية وتقنية املعلومات  - وهي مهارات ال يكن االإ�شتغناء عنها يف االقت�شاد وجمموعة متنوعة من 

ال�شمات واخل�شائ�س التي ُيكن اأْن يطلق عليها ا�شم »املهارات ال�شخ�شية واالجتماعية«.  

الوظائف  العديد من  عليها طلب كبري يف  واالجتماعية  ال�سخ�سية  املهارات  اأَنّ هذه  االأهمية مبكان مالحظة  ومن 

والقطاعات، ولي�ست مق�سورة فقط على وظائف املديرين التنفيذيني وغريها من الوظائف االإدارية العليا. وعليه فاإَنّ 

هذه املهارات تزداد اأهميتها اأكرث كجزء مكمل للكفايات االأ�سا�سية )االإطار 6.2(. 

اإن اأوجه ال�شبه بني اآراء اأع�شاء هيئات التدري�س مبوؤ�ش�شات التعليم العايل ووجهات نظر امل�شوؤولني بجهات 

التوظيف حول ا�شتعداد وجاهزية ال�شباب اأمر الفت للنظر. 

وُت�سري اإىل تقارب يف التوقعات لدى الطرفني، وبالتايل ال يوجد تناق�س رئي�سي يف هذه االآراء ووجهات النظر بالن�سبة 

اإىل كليهما. وهنالك تن�سيق �سعيف بني بع�س الكليات  بجامعة ال�سلطان قابو�س وموؤ�س�سات �سوق العمل حول املهارات 

ل هذا  التي يحتاج اإليها �سوق العمل، وينتج عن ذلك عدم اإكت�ساب بع�س اخلريجني جميع املهارات املطلوبة. وُي�سِكّ

الت�ساهل بع�س املخاطر من حيث اإَنّ ال�سهادات التي متنحها اجلامعة قد ال تعك�س امل�ستوى الفعلي الأداء اخلريجني. 

وتبًعا لذلك قد تفقد جهات التوظيف ثقتها يف النظام ويف الطلبة، الكت�سافها عدم واقعية التوقعات التي حتددها 

لهم. ويف مقابل  وجهة نظر جهات التوظيف  يعتقد الباحثون عن عمل من ال�سباب اأَنّ التعليم الذي اكت�سبوه يوؤهلهم 

ب�سورة كافية للعمل ويزيد م�ستوى ثقتهم مبوؤهالتهم االأكادميية التي ح�سلوا عليها )ال�سكل 6.1(. 

ح�سب اآخر درا�سة مت اإجراوؤها بوا�سطة اجلهات امل�سوؤولة عن القوى العاملة يف 36 دولة فاإَنّ 31% من جهات التوظيف جتد �سعوبة يف 
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ملء الوظائف الرئي�سية )القوى العاملة 2009(.

االإطار  6.2 

وجهات نظر جهات التوظيف حول مواءمة مهارات اخلريجني ل�شوق العمل 

م�شغلو االأجهزة واملعدات والفنيني

ال ميتلك خريجو الكليات التقنية املهارات املطلوبة من قبل ال�سركات اخلا�سة مل�سغلي االأجهزة واملعدات 

والفنيني، وهي املهارات امليكانيكية واالإلكرتونية والفنية. 

القطاع امل�شريف  

يفتقد خريجو مدار�س التعليم ما بعد االأ�سا�سي مهارات االت�سال ومهارات اللغات االأ�سا�سية، واحلافز 

القوي جتاه العمل، ومهارات العر�س والتقدمي، ومهارات التفكري الناقد - بالرغم من اأَنّ بع�سهم ميتلك 

مهارات اأف�سل من تلك التي ميتلكها حملة الدبلوم. اإَنّ بع�س الذين يوؤدون اأداًء جيًدا يف االختبارات ال 

ي�ستطيعون اأن ي�سرحوا كيفية تو�سلهم لالأجوبة ال�سحيحة.  

موظفو اخلدمة املدنية  

العاملة ووزارة  القوى  بوا�سطة وزارة  تعيينهم  يتم  الذين  الثانوية واجلامعات  املدار�س  ميتلك خريجو 

اخلدمة املدنية يف اأغلب االأحيان مهارات �سعيفة يف حل امل�سكالت ومهارات االبتكار واللغة االإجنليزية. 

نة من بع�س امل�سوؤولني بجهات التوظيف، 2009.     امل�سدر: املوؤلفون، بناًء على مالحظات اجلل�سة النقا�سية ذات ال�سلة بهذه الدرا�سة واملكَوّ

االإطار  6.3 

املهارات ال�شخ�شية واالجتماعية التي تبحث عنها جهات التوظيف يف اإقليمي دول ال�شرق االأو�شط و�شمال 

اأفريقيا وجنوب �شرق اآ�شيا    

ال�شمات ال�شخ�شية

العايل  واالإح�سا�س  االأداء،  جتاه  واالل��ت��زام  االإيجابية،  واالآراء  واالل��ت��زام،  والعزمية  واحليوية،  احلما�سة، 

ووجود  والن�ساط،  امل�سوؤولية،  من  العايل  وامل�ستوى  العطاء،  على  والقدرة  االإيجابية،  وامل�ساهمة  بامل�سوؤولية، 

وال�سخ�سية  الذات،  على  واالعتماد  والذكاء،  العالية،  املعنوية  والروح  االإبداعية،  والعقلية  الذاتي،  احلافز 

اللطيفة، والن�سج العاطفي، والطموح، والرغبة يف العمل، وال�سفات القيادية الطبيعية، ومهارات التوا�سل 

االجتماعي مع االآخرين، والعمل اجلاد، والقدرة على اإلهام االآخرين وحثهم على العمل، والتفكري اال�سرتاتيجي، 

والدبلوما�سية واحلنكة يف التعامل، والتقبل من قبل االآخرين. 

املهارات املكت�شبة

الناقد  التفكري  اأداوؤها،  املطلوب  باملهام  الذاتي، االهتمام  التحفيز  العمل،  االإيجابية جتاه  االجتاهات 

من  مبا�سر  اإ�سراف  بدون  طويلة  �ساعات  العمل  على  القدرة  واملرتب،  املنتظم  العمل  اأ�سلوب  القوي، 

املحددة  باملواعيد  االإيفاء  على  القدرة  الر�سمي،  الدوام  �ساعات  خارج  العمل  على  القدرة  االآخرين، 

امل�ستقبل،  باجتاه  النظرة  �ساغطة،  ظروف  حتت  العمل  عند  بالتفا�سيل  االهتمام  االأعمال،  الإجناز 

خارج  النمطي/التفكري  التفكري  فريق،  �سمن  العمل  يف  التميز  بالنتائج،  االهتمام  املهنية،  العقلية 

ال�سندوق، القابلية للعمل با�ستقاللية، ال�سرعة يف اتخاذ القرارات، القدرة على اإظهار املهارات عند 

اتخاذ القرارات، مهارات التفاو�س، مهارات التحليل، امل�ساركة االإيجابية يف االأن�سطة الال�سفية اأثناء 

العمل باملدر�سة/اجلامعة، مهارات العالقات العامة اجليدة، ال�سجل اجليد يف االإجنازات ال�سابقة.  

امل�سدر: املوؤلفون، من اأق�سام جرائد التوظيف الوطنية، )دول ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا وجنوب �سرق اآ�سيا(.
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ال�شكل 6.1

 الن�شبة املئوية للباحثني عن عمل ح�شب و�شعهم التعليمي )ُعمر 15 �شنة واأكر(. 

الذين مل يتم ت�شغيلهم من قبل ويعتقدون اأّن موؤهالتهم الدرا�شية توؤهلهم بقدٍر كاف للتوظيف 

على العك�س من التوقعات فاإنه لي�س من الغريب اأْن تلتحق فئة قليلة من الباحثني عن العمل من ال�شباب 

بدورات تدريبية مهنية ق�شرية املدى لتكمل هذه الدورات ما اكت�شبوه يف تعليمهم العام.

ومع ذلك فاإَنّ معدل ح�سور هذه الدورات التدريبية يزيد ح�سب ارتفاع امل�ستوى التعليمي، فالباحثون عن عمل الذين 

اأكرث من  الدورات  االأ�سا�سي ب�سفة خا�سة يزيد احتمال ح�سورهم هذه  بعد  التعليم ما  تعليمهم يف مرحلة  اأكملوا 

اأجل حت�سني فر�س ح�سولهم على وظائف )امللحق  -  اأكملوا فقط املرحلة االبتدائية، وذلك من  الذين  نظرائهم 

ال�سكل ذ.1(. 

وتو�شح درا�شة م�شح القوى العاملة التي اأُجنزت يف عام 2008 اأَنّ باحًثا عن عمل من كل خم�شة باحثني عن 

عمل تقريًبا يرف�س العمل يف القطاع اخلا�س. 

. عدم الرغبة يف العمل  يف القطاع 
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اإَنّ عدم الرغبة يف العمل يف القطاع اخلا�س منت�سر اأكرث بني االإناث مقارنة بالذكور

اخلا�س اإىل ذروتها عند االإناث غري املتعلمات وعند الذكور الذين ح�سلوا على تعليم جامعي. وُت�سري هذه النتائج 

اأي�سا اإىل اأَنّ املجازفة والريادة اأمران ال ُيركز عليهما النظام التعليمي الر�سمي. باالإ�سافة اإىل ذلك تو�سح درا�سة 

م�سح القوى العاملة نوع املهن التي يرغب فيها الباحثون عن عمل، فاالإناث يف معظم االأحيان يرغنب يف احل�سول على 

مهن مكتبية. وتزيد هذه الرغبة كلما ارتفع امل�ستوى التعليمي، وي�سدق ال�سيء نف�سه لكن بقدٍر اأقل على الذكور، اإاَلّ 

 اأَنّهم اأكرث رغبة يف قبول اأي نوع من املهن )امللحق  - ال�سكل ذ.2(، وترتبط املهن املكتبية يف اأغلب االأحيان بوظائف 

اخلدمة املدنية.

6.5    فـرص سـوق الـعـمـل 
ا، اإاَلّ اأن اإيجاد الوظائف  بالرغم من جتاوز �شلطنة ُعمان لالأزمة االقت�شادية العاملية ب�شورة �شريعة ن�شبًيّ

ع اأْن يتم ب�شورة تلقائية. وخف�س معدالت البحث عن عمل ال ُيتوَقّ

النمو 3.7  ل  ُمعَدّ كان  ��ه يف عام 2009  اأَنّ اإاَلّ  بلغ 6.2 يف عام 2008،  الُعماين معدل منو  االقت�ساد  اأْن حقق  وبعد 

فهنالك  قوية،  تظل  االقت�ساد  عليها  يقوم  التي  االأ�سا�سية  العنا�سر  اإَنّ  وحيث  العاملية.  املالية  االأزم��ة  من  بالرغم 

احتمال كبري اأْن يعود النمو االقت�سادي اإىل �سابق عهده قبل االأزمة يف غ�سون ال�سنتني القادمتني، حتى لو ا�ستغرق 

الو�سول اإىل معدل 4.7% التي حددتها الروؤية امل�ستقبلية لالقت�ساد الُعماين 2020 وقًتا اأطول مما كان حمدًدا لها 

. وح�سبما مت تاأكيده يف دول عدة فاإَنّ تعايف االقت�ساد ال يت�سبب ب�سورة تلقائية يف خف�س معدالت عدم 
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ا  مبدئًيّ

احل�سول على وظائف. 

�شيت�شبب البطء يف النمو ال�شكاين يف خف�س حجم دفعات الطلبة املتخرجني من النظام التعليمي، اإاَلّ اأَنّ 

اإجمايل الطلب املحلي على العمالة لن يرتفع بال�شرورة تبًعا لذلك.  

الطلبة  انخفا�س مبقدار 20-25% يف عدد  �سينتج عنه  ُعمان  �سلطنة  اإَنّ االنخفا�س احلاد يف معدل اخل�سوبة يف 

التعليم  م�ستويات  ا على  اأَمّ القادمة.  �سنوات  الع�سر  االأ�سا�سي يف  بعد  ما  والتعليم  االأ�سا�سي  التعليم  املتخرجني من 

معدالت  بزيادة  تتنباأ   2020 الُعماين  لالقت�ساد  امل�ستقبلية  الروؤية  ف��اإَنّ  املهني  والتدريب  التقني  والتعليم  العايل 

ا زيادة يف ن�سيب التعليم التقني والتدريب املهني يف التعليم العايل من 4.5% يف عام 1995 اإىل  االلتحاق، واأي�سً

50% يف عام 2020.  

ا يظل الطلب على العمالة املحلية حمدوًدا وتواجهه معوقات مع ازدياد �شدة مناف�شة العمالة الوافدة  رمَبّ

منخف�شة التكلفة وذات املهارات العالية. 

ا وتلك  ُيتوقع اأن تزيد معدالت التعمني يف القطاع اخلا�س يف جمايل الوظائف التي حتتاج اإىل مهارات منخف�سة جًدّ

ا. مت ا�ستحداث وظائف اأقل مما كان متوقًعا بالرغم من حتقيق معدالت مقبولة  التي حتتاج اإىل مهارات عالية جًدّ

ا اأقل ازدهاًرا �سينتج عنه ارتفاع  ا اقت�سادًيّ يف النمو االقت�سادي، ولذلك لي�س هنالك �سبٌب يدعو للتفكري يف اأَنّ منًوّ

. باالإ�سافة اإىل ذلك هنالك �سغوطات متزايدة من الدول التي ُتعترب تقليدًيّا م�سدًرا 
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معدالت الطلب على العمالة

للعمالة قليلة التكلفة، فعلى �سبيل املثال تعتمد جمهورية اليمن على التوجه نحو »تعريب« الوظائف يف دول اخلليج 

العربية من خالل اإحالل العمالة من دول اآ�سيا بعمالة من الدول العربية )وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اليمن 

االأخرى )92% مقارنة  بدول اخلليج  ُعمان مقارنة  �سلطنة  االأ�سيوية يف  الوافدة  العمالة  ن�سبة  ارتفاع  ومع   .)2009

باملتو�سط يف دول املنطقة الذي يبلغ 70%(، فاإَنّ ال�سلطنة ُتعترب دولة ذات خ�سو�سية يف توفري فر�س العمل للعمالة 

الدول  ُعمان ونظرائهم من  الباحثني عن عمل من �سلطنة  املناف�سة بني  اأْن تزيد  فاإَنّه من املحتمل  العربية. وعليه 

العالية  املهارات  ذات  العمالة  فئة  ا  واأي�سً املتدنية  واالأجور  املحدودة  املهارات  ذات  العمالة  فئة  االأخرى يف  العربية 

واالأجور املرتفعة. اإَنّ الطريقة الوحيدة للمناف�سة يف نهاية االأمر تتمثل يف تعزيز جودة التعليم للمواطنني الُعمانيني. 

ـــه لــيــ�ــس مـــن املــحــتــمــل اأْن تــنــخــفــ�ــس يف الــقــريــب الــعــاجــل اأعــــــداد الــبــاحــثــني عـــن عــمــل من   وعــلــيــه فـــاإَنّ

اخلريجني الُعمانيني. 

 ويت�سق هذا الراأي واجتاهات منظمة العمل الدولية 2010، التي ت�سع تقديرات حول اأعلى معدالت للزيادة ال�سنوية 

ا  الأعداد الباحثني عن عمل على م�ستوى العامل يف فرتة ع�سر �سنوات على االأقل )منظمة العمل الدولية 2010(. ورمَبّ
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امل�سدر:  درا�سة م�سح القوى العاملة، 2008

االأجور  بتدين  اخلا�س  القطاع  يف  للعمل  رف�سهم  يف  يتعللون  الذكور  فمعظم  والذكور،  االإن��اث  بني  تختلف  االإختيار  ذلك  اأ�سباب 
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والرواتب، بينما ُت�سري االإناث اإىل �ساعات العمل الطويلة ك�سبب رئي�سي لعدم بحثهن عن عمل يف القطاع اخلا�س )تدين الرواتب ياأتي 

ك�سبب ثان(. 

جتربة اخلطة اخلم�سية ال�ساد�سة اأَنّ التقديرات املحلية ات�سمت بالتحفظ ب�سبب اأَنّ النمو االقت�سادي الفعلي كان اأقوى مما ُقّدر له 
 64

)4.6% مقارنًة مبا كان مقدرًا وهو ن�سبة %3.0(. 

اأقوى يف  حميط دول جمل�س  العاملية �سيكون  املالية  التعايف من االأزمة  اإىل: )1(  ُت�سري  التقديرات  فاإَنّ  لين�س    ح�سبما ذكره مرييل 
65

التعاون اخلليجي حيث تقع �سلطنة ُعمان. )2( �ستتمتع �سلطنة ُعمان باأعلى معدل للنمو غري املرتبط بالنفط يف املنطقة يف عام 2010 

)اقتبا�س من الدورية االأ�سبوعية لدول ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، 12-19 فرباير 2010(. 

تهدف امل�سروعات مثل برنامج �سند اإىل دعم املواطنني الُعمانيني للبدء يف م�سروعات اقت�سادية خا�سة بهم. ويظل التاأثري الكمي      
66

لهذه امل�سروعات حمدوًدا )اأقل من 6000 م�ستفيد يف عام 2007(. 

    العديد من اال�ستثمارات ال�سخمة التي متت يف الفرتة االأخرية ا�ستثمارات راأ�سمالية ولها تاأثري حمدود على ح�سول الُعمانيني على وظائف. 
67



167التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة166 الـفـصل السـادس

العمالة  تعاين من نق�س حاد يف  التي  الدول  اإىل  الهجرة  زيادة  اإىل  الو�سع  الفردية ملعاجلة  اال�سرتاتيجيات  توؤدي 

. اإَنّ مثل هذه اال�سرتاجتيات مُيكن اأن تتوافر فقط للُعمانيني ذوي املهارات املنا�سبة املطلوبة يف �سوق العمل، 
68

املاهرة 

وعليهم مناف�سة نظرائهم من الدول املجاورة والدول االأخرى.  

�شتحتاج �شلطنة ُعمان لت�شتطيع املناف�شة اقت�شادياً مع غريها من الدول اإىل تنمية مهارات القوى العاملة 

الُعمانية وتطوير تعليمها.

ُت�سَنّف �سلطنة ُعمان يف الوقت احلا�سر يف الثلث االأول من قائمة ترتيب موؤ�سر القدرة التناف�سية الدولية من بني 130 

دولة، ويف الن�سف االأول من قائمة ترتيب الدول يف موؤ�سر اقت�ساديات املعرفة، وهي يف موقع متقدم ب�سورة وا�سحة 

على دول �سمال اأفريقيا، اإاَلّ اأَنّها حتتل موقًعا يف الرتتيب بعد الدول التي تناف�سها ب�سورة مبا�سرة، مثل دولة االإمارات 

اقت�سادياتها  ا يف  ت�سهد منًوّ التي  الدول  متاأخرة عن  ا  اأي�سً اأَنّها  العربية، كما  املتحدة ومعظم دول اخلليج  العربية 

مثل كوريا اأو �سنغافورة. وحيث اإَنّه من املعلوم اأَنّ التعليم يرتبط بقوة باالأداء الكلي لالقت�ساد، واأَنّ ترتيب �سلطنة 

ُعمان  �سلطنة  فاإَنّ   ،)145 من   86( ب�سفة خا�سة  ا  منخف�سً كان   2009 لعام  املعرفة  اقت�ساديات  موؤ�سر  ُعمان يف 

 

.
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اأف�سل يف ال�سوق العاملي اإىل زيادة ر�سيدها من القوى العاملة املاهرة واملتعلمة لت�سع نف�سها يف موقع  �ستحتاج 

جودة القوى العاملة والوظائف 

بالرغم من اأَنّه لي�س من املتوقع تغري حجم القوى العاملة وحجم الطلب على العمالة يف �شلطنة ُعمان 

ب�شورة جذرية يف الع�شر �شنوات القادمة، اإاَلّ اأَنّ �شوق العمل يف �شلطنة ُعمان ي�شهد نقلة تدريجية ولكنها 

غري قابلة للتعديل والتغيري من حيث اجلودة، وهي تعك�س التغيريات التي ي�شهدها االقت�شاد الُعماين.  

م بها االإنتاج والعمالة متر بتحوالت كبرية، ففي قطاع اخلدمات �ست�ستمر موؤ�س�سات االأعمال  اإَنّ الطريقة التي ُينَظّ

ف اأقل  ال�سغرية واملتو�سطة يف الهيمنة على الن�ساط االقت�سادي )اأكرث من 85% من ال�سركات الُعمانية امل�سجلة ُتوِظّ

من 100 موظف وعامل(. وتت�سف موؤ�س�سات االأعمال ال�سغرية واملتو�سطة باأَنّها ذات م�ستويات اإدارية ووظائف مهنية 

ا. وُيتوقع من العمال ت�سميم حلول كاملة وتطويرها وتنفيذها  ا، وم�سارات مهنية حمددة بقدر اأقل اأي�سً اأقل تخ�س�سً

ُظم واللوائح يف املوؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرية باأَنّها غري  بداًل من تقدمي خدمات حمدودة اإىل العمالء. وتت�سف الُنّ

�سارمة. ويعمل االأفراد ب�سورة اأكرب يف فرق وجماعات للو�سول اإىل املنتج النهائي بداًل من العمل من خالل اإجراءات 

وُنُظم يجب التقيد بها. وتوجد حاجة اأكرب لالن�سباط الذاتي، والثقة بالنف�س، واالإدارة الذاتية. ومثلما هو احلال يف 

املوؤ�س�سات احلديثة الكبرية فاإَنّ الدوائر واالأق�سام ذات املهام املحددة وم�ستويات االإدارة الدنيا يتم ا�ستبدالها ب�سورة 

االأداء يف �سورة  ويتم تنظيم  لتنفيذ م�سروعات حمددة.  اإنتاج وجمموعات/فرق  متزايدة مبجموعات عمل، وفرق 

م�سروعات وبرامج وملفات عمل. ومل يعد العاملون جمرد منفذين لالإجراءات واحللول التي تتلى عليهم من اأعلى. 

اإَنّ هذه التغيريات التنظيمية تقت�شي بال�شرورة تغيرًيا يف املهارات املطلوب توافرها يف القوى العاملة. 

اإَنّ دواًل - مثل �سلطنة  اأ�سواق العمل اإىل اأهمية وقيمة املهارات املعتمدة يف االلتحاق الناجح مبواقع العمل.  وُت�سري 

ُعمان - التي تتمتع باأ�سواق عمل مفتوحة ن�سبًيّا، وحيث اإَنّ املهارات املطلوبة تكون اأكرث و�سوًحا على م�ستوى املوؤ�س�سة، 

متيل نحو تثمني وتقدير اخل�سائ�س وال�سمات العامة التي ت�ساعد يف احل�سول على وظيفة، ومُيكن اكت�ساب مهارات 

ب على راأ�س العمل، ومن خالل برامج التنمية املهنية داخل املوؤ�س�سة، وهناك اجتاه ملحوظ يف  حمددة من خالل الَتّدُرّ

جميع اأنحاء العامل اإىل حتويل الرتكيز من املهارات املعرفية اإىل مهارات االجتاهات واملواقف، ومن املهارات اليدوية 

اإىل املهارات الفكرية، ومن املهارات التنظيمية واالإدارية اإىل املهارات االإن�سانية واالجتماعية، ويف حني اإَنّ املهارات 

ل متطلًبا للح�سول على موؤهالت اإ�سافية واحل�سول على اأي نوع من اأنواع الوظائف، فاإَنّ املهارات املحددة  العامة ُت�سِكّ

  .
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املرتبطة بتقنيات اأو مهن خا�سة �ستظل احلاجة اإليها دائمة، حتى لو ا�ستمر تنُوّع حمتوياتها

هذا ال�سيناريو مت حتليله ب�سفة خا�سة بوا�سطة الربواين واآخرين يف عام 2009.
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درا�سة م�سح القوى العاملة ال�سنوية التي مت اإجراوؤها يف عام 2009 على عينة تكونت من 33 دولة، والتي لوحظ فيها ب�سورة وا�سحة 
 70

غياب  الدول العربية عنها، حددت »حرف املهارات اليدوية« على اأَنّها »الوظائف االأكرث جاذبية«،  باعتبار اأَنّها الوظائف التي جتد جهات 

التوظيف �سعوبة يف ملئها. ومت تعريف حرف املهارات اليدوية يف الدرا�سة باعتبارها ُت�سري اإىل »نطاق عري�س من عناوين الوظائف 

ا يتم تعلمها خالل فرتة من الوقت بوا�سطة العامل كمتدرب«.  التي تتطلب يف �ساغليها من العمال متتعهم مبهارات متخ�س�سة، وتقليدًيّ

6.6    مضاميـن للـسـيـاسـات التـربـويـة   
اإَنّ املقايي�س التي ُتَتّخذ لرفع م�شتوى مواءمة التعليم الحتياجات املجتمع ُتعترَب من م�شوؤولية جمموعة 

كبرية من الدوائر والوحدات وجهات اإدارية اأخرى ت�شمل عدة وزارات باالإ�شافة اإىل وزارة الرتبية والتعليم.  

وهنالك حاجة لوجود مقايي�س يف جميع جماالت النظام التعليمي، ليكون خريجوه قابلني للتدريب والتوظيف. وت�سمل 

هذه املجاالت املناهج، وطرائق التدري�س، وتدريب املعلمني، والتوجيه املهني، واملعلومات، واأ�ساليب التقومي. وتوجد 

معظم هذه املقايي�س يف اجلانب اخلا�س بالعر�س، حيث اإَنّ جانب الطلب لي�س حتت اإ�سراف وزارة الرتبية والتعليم. 

وب�سبب تعدد اأبعاد طبيعة مالءمة التعليم فاإَنّ معظم املقايي�س اخلا�سة بتطوير التعليم مذكورة يف ف�سول اأخرى من 

هذا التقرير، واإَنّ ما تتم االإ�سارة اإليه يف هذا الف�سل ما هو اإاَلّ �سدى تكرار لهذه املقايي�س.  

من  معاجلته  يف  بــداأت  وقد  املجتمع،  الحتياجات  التعليم  مواءمة  اأهمية  والتعليم  الرتبية  وزارة  ُتــدرك 

خالل مبادرات واآليات متنوعة.  

وت�سمل هذه املبادرات واالآليات: )1( تطبيق نظامي التعليم االأ�سا�سي والتعليم ما بعد االأ�سا�سي. )2( جتديد املناهج 

الدرا�سية وتطويرها. )3( اإدخال مهارات البحث يف املناهج. )4( اإدخال اأجهزة احلا�سوب يف املدار�س. )5( طرق 

اإن�ساء املركز الوطني للتوجيه املهني والتو�سع يف خدماته يف املدار�س. كما  البحث. )6( م�سروعات التخرج. )7( 

ا تفعيل اللجنة اخلا�سة مبواءمة التعليم الحتياجات املجتمع وهي تعمل لتحقيق التوازن بني املواد الدرا�سية  مت اأي�سً

االختيارية. اإَنّ تعقيد هذه امل�سكلة يتطلب طريقة حل اأكرث عمقًا و�سمولية.    

الربط بني امل�شارين االأكاديي واملهني

ُيكن تقليل احلواجز بني امل�شار االأكاديي وامل�شار املهني، وبني موؤ�ش�شات كال امل�شارين، وبني التعليم العام 

والتعليم التقني/املهني، وبني التعليم ما بعد االأ�شا�شي والتعليم العايل. ويكن اإ�شفاء املرونة على النظام 

باأكمله الإلغاء امل�شارات ذات النهايات املغلقة، وملنح فر�س ثانية للطلبة وتعزيز التعُلّم مدى احلياة.  

املهني يف  والتعليم  العام )االأكادميي(  التعليم  وروابط بني  اإن�ساء عالقات  اأَنّ  اإىل  التجارب من دول عديدة  ُت�سري 

ا لرفع قيمة  املرحلة الثانوية ُيعترب اأف�سل طريقة الإلغاء التمييز بني موؤ�س�سات التعليم االأكادميي والتعليم املهني، واأي�سً

التعليم املهني )االإطار 6.4(. ولي�ست هنالك طريقة واحدة للقيام بهذا االأمر، اإاَلّ اأَنّه من ال�سروري  جتنب االختيار 

ا جتنب املناهج املتخ�س�سة جدا التي حت�سر الطلبة يف م�سار حمدد. وهنالك خيار  املبكر للطلبة لكل م�سار، واأي�سً

متاح للتطبيق يتمثل يف اإدخال بع�س املواد الدرا�سية الفنية اأو املهنية يف مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي. وباالإ�سافة 

اإىل ذلك فاإَنّ ت�سجيع بع�س املدار�س على اإن�ساء اأماكن متخ�س�سة مُيكن لها اأْن تتحول اإىل مراكز التميز مُيكن اأْن 

يكون خياًرا اآخر )االإطار 6.5(. 

جمال  يف  وخا�شة  موؤ�ش�شاتية،  ودالالت  م�شامني  له  املهني  والتعليم  العام  التعليم  بني  ال�شالت  توثيق 

الرتبية  االأ�شا�شي )وزارة  بعد  التعليم ما  امل�شوؤولة عن  الُعمانية  الوثيق بني اجلهات احلكومية  التعاون 

والتعليم(، والتعليم التقني )وزارة القوى العاملة(، والتعليم العايل )وزارة التعليم العايل(.

واإذا مل تتم هذه اجلهات الثالث بالتفكري والعمل فيما بينها، فلن يتم حتقيق مواءمة التعليم الإحتياجات املجتمع. 

اإَنّ اإدراك وتقدير الكفايات ذات ال�سلة بالوظائف، واإن�ساء عالقات ومواءمات بني املهارات املطلوبة ملختلف اأنواع 

املوؤ�س�سات من اجلوانب املهمة يف اإدخال مرونة اأكرث على النظام التعليمي. ويف هذا ال�سدد فاإَنّ اإعداد اإطار عام 

للموؤهالت، ح�سبما هو مقرتح يف الف�سل الثامن، �سيكون خطوة مهمة.
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االإطار  6.4 

اال�شتجابات الدولية للو�شع املتغري للتعليم الثانوي املهني   

ظلت الدول املتقدمة خالل العقدين املا�سيني يف عملية جتريب م�سارات تعليمية اأكرث مرونة يف املرحلة 

الثانوية العليا، وذلك ملعاجلة الو�سع املتدهور لهذه املرحلة التعليمية، ولت�ستجيب لالحتياجات املتنوعة 

لالأعداد املتزايدة من الطلبة وللتغريات التي ت�سهدها مواقع العمل املختلفة. ويظل التحدي الرئي�سي 

يتمثل يف اإن�ساء نظام ي�سمح للطلبة الذين يكملون م�سار التعليم العام باحل�سول على املوؤهالت املعرتف 

ا للطلبة الذين يكملون م�سار التعليم املهني بااللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم  بها يف �سوق العمل، وي�سمح اأي�سً

العايل. ومُتِثّل التحدي الرئي�سي اأمام املحاوالت للجمع بني م�ساري التعليم االأكادميي والتعليم املهني يف 

عدم توافر االأجهزة واملعدات املتخ�س�سة وامل�سادر ذات ال�سلة بالتعليم املهني يف املدار�س، والتي حتد 

الدبلوم  اإدخال الوحدات واملواد الدرا�سية املهنية، وبالتايل تقلل من قيمة �سهادات  من اخليارات يف 

باجلامعات يف  القبول  ومتطلبات  التوظيف  التي حتددها جهات  املتطلبات  وتكون  للطلبة.  مُتنح  التي 

من  عدٍد  تنفيذها يف  درا�سة مت  وحددت  لطلبتها.  اإك�سابه  املدار�س  ت�ستطيع  اأكرث مما  االأحيان  اأغلب 

الدول االأوربية، واأ�سرتاليا، وكندا، والواليات املتحدة االأمريكية )منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 

1994( العنا�سر االأربعة امل�سرتكة التالية يف هذا املحور: 

خف�س عدد جماالت اأو برامج التعليم املهني، وذلك من خالل التو�سع يف املجاالت املهنية واملوؤهالت.   n

اإن�ساء روابط بني م�ساري التعليم العام والتعليم املهني.   n

والتدريب يف  التعليم  والعملية حيث  النظرية  الدرا�سة  نظامي  التي جتمع بني  املدار�س  اإن�ساء   n

املدار�س ويف مواقع العمل والربط بينهما. 

بناء ج�سور بني التعليم الثانوي املهني/التدريب وموؤ�س�سات التعليم العايل.    n

اأ�سا�سيتني تواجهان وا�سعي ال�سيا�سات الرتبوية يف جهودهم  و�سلطت الدرا�سة ال�سوء على مع�سلتني 

الثانوية  املرحلة  يف  العام  بالتعليم  اخلا�س  املحتوى  زي��ادة   )1( املهني:  الثانوي  التعليم  لتطوير 

العايل،  التعليم  مبوؤ�س�سات  لاللتحاق  للطلبة  اإع��داًدا  باعتبارها  الربامج  هذه  قيمة  من  �سُيعزز  العليا 

مق�سود  هو  مما  اأكرث  الطلبة  اختيار  يف  تخ�س�سية  �سفة  ذات  تكون  اأْن  مُيكن  الربامج  هذه  اأَنّ  اإاَلّ 

باملرحلة  املهني  التعليم  برامج  تف�سيل  فاإَنّ  ذلك  ومع  تفوقا؛  االأقل  الطلبة  �سيتجنبها  وبالتايل  منها، 

جاذبة  غري  الربامج  هذه  �سيجعل  جناًحا  االأقل  الطلبة  احتياجات  فقط  تلبي  ب�سورة  العليا  الثانوية 

اأْن يقلل من قيمة برامج التعليم املهني كخيار مرغوب فيه.   للطلبة املتفوقني، وهو االأمر الذي مُيكن 

)2( املحاوالت التي ُتبذل لتو�سيع حمتوى برامج التعليم الثانوي املهني لتكون ذات �سفة عامة اأكرث لعدد 

كبري من الوظائف واملهن مُيكن اأْن توؤدي اإىل  احلد من رغبة جهات التوظيف يف تعيني الطلبة الذين 

يدر�سون هذه الربامج، وذلك الأَنّ هذه اجلهات تطلب مهارات اأكرث تخ�س�سية للمتقدمني لاللتحاق بها. 

باالإ�سافة اإىل ذلك فاإَنّ هذه املحاوالت مُيكن اأْن تتعرث ب�سبب العجز يف املعدات واالأجهزة والتجهيزات 

املادية والتدريب املحدود للمعلمني.  

وُتقدم الدرا�سة بع�س التو�سيات املهمة لوا�سعي ال�سيا�سات الرتبوية:  

نهايات  وذات  هام�سية  م�سارات  العليا  الثانوية  املرحلة  يف  املهني  التعليم  برامج  جعل  جتنب   n

مغلقة مرتبطة دائًما بالوظائف واملهن ذات النوعية املتدنية وموجهة نحو الطلبة ذوي االأداء 

التح�سيلي املتدين. 

اإن�ساء ج�سور موؤ�س�سية بني التعليم الثانوي املهني والتعليم العايل والتاأكد من اأَنّ عدًدا كبرًيا من   n

الطلبة ي�سلك هذا امل�سار. 

ت�سميم برامج التعليم املهني وبرامج التدريب لل�سباب االأقل جناًحا لتكون هذه الربامج مبثابة   n

عن�سر للنجاة بداًل من اأْن تكون برامج مهنية عادية، والتاأكد من اأَنّ هذه الربامج ُتِعُدّ ال�سباب 

للم�ساركة يف وقت الحق يف امل�سار الرئي�سي للتعليم املهني والتدريب.

امل�سدر: منظمة التعاون االإقت�سادي والتنمية، 1994  

االإطار  6.5 

املدار�س التخ�ش�شية 

ا  توجد املدار�س املتخ�س�سة مبختلف اأنواعها يف العديد من الدول وتخدم اأغرا�سً

متنوعة، ففي بع�س احلاالت ُت�ستخدم املدار�س التخ�س�سية لتوفري م�سارات موازية 

للتعليم الثانوي االأكادميي واملهني؛ ويف حاالت اأخرى ُتعترب املدار�س املتخ�س�سة 

وُي�ستخدم  الريا�سيات.  اأو  العلوم  مثل  بعينها،  درا�سية  مواد  يف  للتميز  مراكز 

احتياجات  ذوي  بطلبة  اخلا�سة  املدار�س  اإىل  لالإ�سارة  ا  اأي�سً امل�سطلح  هذا 

اأو ذوي االإعاقات اجل�سدية.   خا�سة، مثل الذين يعانون من �سعوبات يف التعُلّم 

امل�سارات االأكادميية واملهنية: يتم يف بع�س الدول توزيع الطلبة على اأنواع خمتلفة 

ا نحو مواد درا�سية  ا نحو مواد درا�سية اأكادميية واإَمّ من التعليم الثانوي املوجه اإَمّ

يف�سل  اأملانيا حيث  املثال، يف  �سبيل  وُي�ستخدم هذا االجتاه، على  فنية/مهنية. 

الدنيا.  الثانوية  اأو مدر�سة مهنية يف نهاية املرحلة  اأكادميية  الطلبة يف مدر�سة 

ويتمَثّل االجتاه يف دول اأخرى يف تقدمي جمموعة من املواد الدرا�سية يف مدر�سة 

املثال،  �سبيل  على  املتحدة،  اململكة  ويف   .)2009 االأوروبية  )املفو�سية  واح��دة 

للطلبة  ت�سمح  التي  ال�ساملة،  باملدار�س  الثانوية  املرحلة  طلبة  من   %90 يلتحق 

الغالبية  م  وُت��ق��ِدّ الفنية.  وامل��واد  االأكادميية  امل��واد  من  جمموعة  من  باالختيار 

اأ�سكال  من  �سكاًل  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  العليا  املدار�س  من  الُعظمى 

ال�ساملة على جتنب و�سم  املدار�س  ت�ساعد  ال�سامل. ومن ناحية نظرية  التعليم 

وت�سمح  والتقنية،  املهنية  باملدار�س  املرتبطة  الدونية  بالنظرة  الفنية  املدار�س 

التقني/ التعليم  الدرا�سية. وظل  املواد  بدرا�سة خليط من  للطلبة  اأكرب  مبرونة 

املهني تاريخًيّا مييل نحو اأْن يكون اأكرث تكلفة من التعليم االأكادميي. وحيثما كان 

للتنقل بني امل�سارات  ُتتاح الفر�س  اأْن  هنالك نظام تعليمي مواٍز فاإَنّه من املهم 

املتخ�س�سة للطلبة الذين يكت�سفون اأَنّهم ال يدر�سون يف امل�سار االأف�سل بالن�سبة 

اإليهم ح�سب رغباتهم وقابليتهم. 

مراكز الَتّمُيّز: ت�سعى املدار�س يف بع�س الدول لتكون مراكز للتميز يف بع�س املواد 

�س هذه املدار�س املناهج الدرا�سية العادية، اإاَلّ اأَنّها باالإ�سافة اإىل  الدرا�سية. وُتدِرّ

ذلك تّركز ب�سورة اأقوى على مادة درا�سية بعينها، وغالًبا ما تكون الريا�سيات 

اأو العلوم. وُي�سمح للمدار�س احلكومية واملعروفة با�سم املدار�س التخ�س�سية يف 

الواليات املتحدة االأمريكية منذ عقد �ستينيات القرن املا�سي بجذب الطلبة من 

خارج مناطق االلتحاق املعتادة لها، وهي: 

املا�سي  القرن  خم�سينيات  منذ  املتحدة  اململكة  يف  مت  املتحدة:  اململكة  حالة 

الفئة  يجل�سون المتحان  الطلبة  كان  الثانوي، حيث  للتعليم  ثالثي  نظام  تطبيق 

العمرية 11 �سنة وما فوق يف �سنتهم الدرا�سية االأخرية بالتعليم االبتدائي، ومن 

ثّم ُيبعث بهم اإىل التعليم الثانوي احلديث، اأو الثانوي الفني، اأو املدار�س التقليدية 

)Grammar Schools(، ح�سب قدراتهم. ومت ا�ستبدال هذا النظام ب�سورة كبرية 

بنظام املدار�س ال�ساملة الذي يتم من خالله تدري�س جمموعة كبرية من املواد 

املدار�س  برنامج  اإن�ساء  ومت  واملهني.  االأكادميي  امل�سارين  كال  عرب  الدرا�سية 

للمدار�س  الربنامج  ذلك  و�سمح  املا�سي.  القرن  ت�سعينيات  خالل  املتخ�س�سة 

بينما  املدار�س  لطلبتها متيزها عن غريها من  بها  تخ�س�سات خا�سة  بتقدمي 

 .(Higham 2007( ت�ستمر يف تدري�س كامل املنهج الوطني

امل�سدر: املوؤلفون. 
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جهات  الحتياجات  ت�شتجيب  اأَنّها  من  للتاأّكد  االأ�شا�شي  بعد  ما  التعليم  مناهج  حمتوى  مراجعة  ُيكن 

التوظيف وموؤ�ش�شات التعليم العايل التي ت�شتوعب خريجي هذه املرحلة الدرا�شية. 

�سيكون من االأهمية مبكان تطوير مناهج مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي لت�ستعد ال�سلطنة التباع املحاور الدولية، 

و�سمان تلبية النظام التعليمي احتياجات املجتمع، وذلك بعد اأْن توؤخذ يف االعتبار التغذية الراجعة من موؤ�س�سات 

التعليم العايل وجهات التوظيف ب�ساأن خريجي هذه املرحلة التعليمية. وُتعترب هذه املهمة �سخمة ومعقدة، كما اأَنّها 

تت�سف باأنها ح�سا�سة، حيث اإنها تتاأثر بجوانب عدة يف املجتمع. وباالإ�سافة اإىل تقليل التمييز بني املواد االأكادميية 

البحتة واملواد الدرا�سية ذات ال�سلة بالوظائف واملهن، مُيكن لوزارة الرتبية والتعليم اأْن تنظر يف مو�سوع ت�سمينها 

املناهَج الدرا�سية. اإَنّ النهج العام الذي يتم اتباعه يف دول عدة يتمثل يف التحرك بعيًدا عن املناهج التقليدية املبنية 

على الت�سنيف االأكادميي، والتوجه نحو املناهج املبنية على الكفايات. و�سيكون من االأهمية مبكان حتديد كفايات 

اأ�سا�سية ُيعتقد اأَنّ هنالك حاجة لها بغ�س النظر عن  م�سار خريجي مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي. و�سيكون من 

ا جهات التوظيف التي  ال�سروري يف هذا ال�سدد ا�ست�سارة ممثلي موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�سة واأي�سً

ع اأْن يلتحق بها هوؤالء اخلريجون.   ُيتوَقّ

االأ�شا�شي، وُيكن لوزارة  التعليم ما بعد  اللغة االإجنليزية يف مرحلة  تعُلّم  ال�شروري تطوير جودة  من 

الرتبية والتعليم النظر يف تنمية »املهارات ال�شخ�شية واالجتماعية« و»مهارات االجتاهات« لدى الطلبة 

عرب املناهج الدرا�شية. 

ا  تعترب اللغة االإجنليزية مهمة لي�س فقط للطلبة الذين يرغبون يف موا�سلة تعليمهم مبوؤ�س�سات التعليم العايل، واإمَنّ

ا للذين يرغبون يف االلتحاق بوظيفة ما وبدء حياتهم املهنية. واإذا مت تطوير تعُلّم اللغة االإجنليزية يف مرحلة  اأي�سً

اإَنّ  التعليم ما بعد االأ�سا�سي فاإَنّ املقررات الدرا�سية العالجية يف مرحلة الدرا�سة اجلامعية ت�سبح غري �سرورية. 

�ساعات التدري�س املخ�س�سة يف الوقت احلا�سر للغة االإجنليزية حتتاج اإىل زيادة لتحقيق هذا الهدف. وباالإ�سافة 

ي »املهارات ال�سخ�سية واالجتماعية«  اإىل ذلك فاإَنّه مُيكن لوزارة الرتبية والتعليم درا�سة املجاالت اجلديدة التي ُتغِطّ

و »مهارات االجتاهات«، التي اأ�سار اإىل �سعف الطلبة فيها كل من اأع�ساء هيئات التدري�س مبوؤ�س�سات التعليم العايل 

وامل�سوؤولني بجهات التوظيف. اإَنّ اإحدى التوجهات ال�ستك�ساف ذلك مُيكن اأْن يتم عرب تكليف املركز الوطني للتوجيه 

املهني باإدخال اأن�سطة حمددة مل�ساعدة الطلبة على تطوير هذه املهارات. و�سيحتاج املركز الوطني للتوجيه املهني من 

اأجل حتقيق اأق�سى فائدة ممكنة من هذه االأن�سطة اإىل مداخالت واآراء دقيقة من كل من موؤ�س�سات التعليم العايل 

وجهات التوظيف.  

طرائق التدري�س 

يجب اأْن يتم تن�شيق طرائق التدري�س وتنظيمها، بحيث يكت�شب الطلبة لي�س فقط املهارات ال�شرورية التي 

ا املهارات التي �شيحتاجون اإليها طوال حياتهم للتعُلّم اأكر والعمل  ل الكفايات االأ�شا�شية، لكن اأي�شً ُت�شِكّ

با�شتقاللية اأكرب وامل�شاهمة ب�شورة اأف�شل يف املجتمع. 

اإَنّ اكت�ساب املهارات مثل الثقة بالنف�س واالبتكار وحل امل�سكالت لي�س مو�سوعًا يف حد ذاته ولكنه ُيعنى اأكرث بالكيفية 

التي يتم بها تدري�س املواد الدرا�سية والكيفية التي تتم بها م�ساعدة الطلبة. حيث تتم االإ�سارة اإليها يف العادة باأَنّها 

مهارات ما وراء املعرفية )امللحق ث(. 

املتمحور حول الطالب يف  التعُلّم  اإىل طريقة  املعِلّم  املتمحور حول  التعُلّم  التحول بعيًدا عن طريقة  اإَنّ 

مرحلتي التعليم االأ�شا�شي والتعليم ما بعد االأ�شا�شي �شاعد يف تعزيز جودة التعليم والتعُلّم، اإاَلّ اأَنّه ال يزال 

هنالك جمال ملزيد من التطوير. 

يق�سد من طرائق التدري�س، مثل العمل يف جمموعات اأو �سمن فرق عمل، واأن�سطة خارج املدر�سة، تطوير خربات تعُلّم 

الطلبة واإعدادهم ب�سورة اأف�سل ملوا�سلة درا�ستهم مبوؤ�س�سات التعليم العايل. وتهدف م�سروعات التطوير هذه اإىل 

تطوير املهارات واالجتاهات التي تنمي التعُلّم الذاتي والتعاوين، والتفكري الناقد، وحل امل�سكالت، وتقنيات البحث، 

اإليها الطلبة ملوا�سلة التعُلّم مدى احلياة. ومُيكن حتقيق مزيد من التطوير لهذه  واالإبداع واالبتكار، التي �سيحتاج 

املهارات واالجتاهات وا�ستخدامها ب�سورة منظمة، بحيث يكون تاأثريها اأكرث عمًقا واأكرث ا�ستدامة، وذا فائدة للدرا�سة 

االأغرا�س:  لهذه  التقنيات  من  العديد  ا�ستخدام  ومُيكن  وظيفة.  على  احل�سول  وعند  العايل  التعليم  موؤ�س�سات   يف 

)1( ت�سمني م�سروعات يف املواد التطبيقية لتقوية القدرات للعمل �سمن فرق عمل. )2( ت�سمني »نظم التفكري« يف 

املناهج الدرا�سية. )3( ت�سجيع اال�ستق�ساء والتعُلّم الذاتي ومكافاأة الطلبة عليهما. )4( تطوير ممار�سة اال�ستق�ساء 

امل�سكالت،  حل  يف  االإب��داع  ت�سجيع   )5( ال�سائدة.  الثقافة  ى  يتحَدّ الذي  الناقد  واال�ستق�ساء  املختلفة  احللول  ذي 

ومكافاأة الطلبة على ممار�ستهم. )6( اإدخال مفاهيم تخطيط واإدارة امل�ساريع.

تدريب املعلمني  

قابلية  تطور  التي  التدري�س  لطرائق  ال  الفَعّ اال�شتخدام  على  املعلمني  ومدربي  املعلمني  تدريب  يتم  اأْن  ُيكن 

الطلبة وقدراتهم على التعُلّم باأنف�شهم، بينما يتم تزويدهم باملهارات والكفايات االأ�شا�شية.  

وب�سرف النظر عن مدى كفاءة املعلمني يف مواد تخ�س�سهم، فاإَنّهم يحتاجون اإىل تدريب خا�س ليكونوا ذوي فعالية 

يف ا�ستخدام طرائق التدري�س اجلديدة. وبدون ح�سولهم على تدريب اإ�سايف فلن يتمكن املعلمون من نقل املهارات 

»ال�سخ�سية« ال�سلوكية وما بعد املعرفية. وهذه بدورها �ستتطلب اأْن يتم اإجراء مراجعة عميقة ملناهج كليات الرتبية 

املمار�سات  اأكرب على  والرتكيز ب�سورة  اأخرى -  اأية موؤ�س�سة تدريبية  اأو  ال�سلطان قابو�س  �سواء كانت يف جامعة   -

التدري�سية )ح�سبما هو مو�سى به يف الف�سل اخلام�س(. وينطوي ذلك �سمًنا على تدريب اأع�ساء هيئات التدري�س 

االأمر مهمة عاجلة  وُيعترب هذا  التدري�س احلديثة.  لتت�سق وطرق  اإعادة ت�سميم طرق تدري�سهم  تتم  واأْن  اأنف�سهم، 

مُيكن البدء يف تنفيذها مبراجعة برامج تدريب املعلمني التي تقدمها املديرية العامة لتنمية املوارد الب�سرية بوزارة 

الرتبية والتعليم. 

انتقال الطلبة من مرحلة تعليمية اإىل اأخرى  

العايل  والتعليم  االأ�شا�شي  بعد  ما  والتعليم  االأ�شا�شي  التعليم  مراحل  عرب  الطلبة  انتقال  تقومي  يكن 

بهدف اأْن يكون جميع الطلبة املتخرجني يف العمر املحدد الإكمال املرحلة التعليمية املعنية، واأَنّهم يتلكون 

املهارات التي يحتاجون اإليها لاللتحاق بربامج درا�شية اأخرى. 

 بالرغم من التطوير الذي متت يف ال�سنوات االأخرية هنالك عدٌد كبري من الطلبة يتخرج يف عمر اأكرب من العمر 

املحدد للتخرج من ال�سف الثاين ع�سر، وهو االأمر الذي ي�سع م�ستقبلهم يف موؤ�س�سات التعليم العايل وجهات التوظيف 

د حتليل هذه امل�سكلة اأف�سل الطرق ملعاجلة تاأثريها ال�سلبي على حياة ال�سباب.  على املحك. ومُيكن اأْن ُيحِدّ

ُيكن لوزارتي الرتبية والتعليم والتعليم العايل اإجراء حتليل دقيق ملواطن �شعف خريجي ال�شف الثاين 

ع�شر التي اقت�شت اإن�شاء ال�شنة التاأ�شي�شية يف اجلامعة.  

التاأ�سي�سة  ال�سنة  هذه  مليزات  احلقائق  على  ومبنية  �سريحة  مبناق�سة  التالية  ال�سفحات  يف  التقرير  هذا  �سيقوم 

والكيفية التي مُيكن بها توزيع امل�سوؤوليات لت�سحيح النق�س يف جاهزية واإعداد الطلبة للعمل االأكادميي يف اجلامعة 

ا اإىل  وموؤ�س�سات التعليم العايل، و�ستوؤدي هذه املناق�سة يف نهاية االأمر اإىل حتويل مقررات ال�سنة التاأ�سي�سية تدريجًيّ

مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي، واإىل النظر يف اإمكانية اإلغاء ال�سنة التاأ�سي�سية يف اجلامعة. 

تقومي الطلبة

ُيكن حت�شني م�شتوى دقة اأ�شاليب تقومي الطلبة بحيث تعك�س امل�شتويات احلقيقة الأدائهم ومنجزاتهم 

بدقة، ولت�شاعد الطلبة والرتبويني وجهات التوظيف الإعداد و�شياغة مفاهيم وتوقعات واقعية.  

الرئي�سية  املعلومات  قاعدة  الطلبة  تقومي  يكون  اأْن  مُيكن  الثالث  الف�سل  اإليه يف  واالإ�سارة  وح�سبما متت مالحظته 

ع اأْن يلتحقوا بها م�ستقباًل لتكوين  ا جلهات التوظيف التي ُيتوَقّ للطلبة ومعلميهم يف الوقت احلا�سر ويف امل�ستقبل، واأي�سً

توقعات واقعية والتخاذ قرارات �سحيحة تتعلق بخياراتهم الدرا�سية والعملية. اإَنّ التخل�س من املرونة واملجاملة يف 

منح تقديرات م�ستويات االأداء �سيحافظ على م�سداقية اأ�ساليب واإجراءات التقومي. كما اأَنّ ثبات التقومي وم�سداقيته 

مان اإىل موؤ�س�سات التعليم العايل وجهات التوظيف اإ�سارات �سحيحة اأثناء ممار�سة اإجراءات القبول بالتعليم  �سُيقِدّ

العايل اأو التعيني يف الوظائف.
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ذكرت 83% من جهات التوظيف يف الواليات املتحدة االأمريكية يف املقابالت التي متت معها يف اإطار درا�سة مت اإجراوؤها موؤخرًا تتعلق 
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ا اأو على قدر متو�سط من الفعالية االطالع على تقومي اأداء الطلبة يف  ااًل جًدّ مبدى جاهزية خريجي الكليات للتعيني اأَنّه �سيكون فَعّ

)http://insidehighered.com/news/2008/01/23/employers( .مواقف حقيقية ُيطبق فيها الطلبة ما تعلموه يف الكليات

الربط بني املدر�شة والعمل  

هنالك العديد من الفر�س التي ُيكن النظر فيها جلعل طلبة التعليم ما بعد االأ�شا�شي يكت�شبون خربات 

عملية، وجلعل القطاع اخلا�س يقرتب اأكر من املدار�س. 

مُيكن اأن يكون التدريب لفرتات ق�سرية يف ال�سركات اأو يف االإدارات احلكومية من بني االأمثلة على مثل هذه املبادرات. 

ويف بلد مثل �سلطنة ُعمان ال يزال القطاع اخلا�س فيها حمدوًدا فاإَنّ العمل يف املجتمع اأو ممار�سة اخلدمة االجتماعية 

ا مفيًدا. و�سُت�ساِعد مثل هذه اخلربات يف بناء م�سوؤولية الطلبة كمواطنني، و�ستجعلهم اأكرث قبواًل  مُيكن اأن يكون اأي�سً

وجاذبية لدى جهات التوظيف التي تف�سل يف اأغلب االأحيان اخلربات املتعددة اأكرث من تف�سيلها املوؤهالت االأكادميية 

 .
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البحتة )االإطار 6.6( 

االإطار  6.7 

اخلدمات املقدمة لدعم ال�شباب يف دوٍل خمتارة   

 Wang 2010  :امل�سدر

اإَنّ اجلمع بني عاملي املدر�شة والعمل اأمٌر �شروري و�شعب يف الوقت نف�شه خلريجي املدار�س الذين ال توجد 

لديهم رغبة يف موا�شلة درا�شتهم مبوؤ�ش�شات التعليم العايل.  

اإَنّ م�ساركة جهات التوظيف يف العملية التعليمية اأمٌر غري موؤكد حتى يف الدول التي متتلك قاعدة �سناعية عري�سة، 

نظر  وجهة  من  العالية  التدريب  وتكلفة  احلوافز  ب�سبب  واأي�سًا  امل�سرتكة،  بامل�سوؤولية  االإح�سا�س  عدم  ب�سبب  وذلك 

جهات التوظيف )واجن 2010(. وعليه، وح�سبما ُذكر �سابًقا، مُيكن ت�سجيع ال�سركات من قبل الدولة، ومُيكن اتخاذ 

اإجراءات تكميلية من قبل موؤ�س�سات القطاع العام واخلا�س للخريجني ال�سباب، وب�سفة خا�سة الباحثني عن عمل 

)االإطار 6.7(. 

االإطار  6.6 

م�شارات ال�شباب اإىل �شوق العمل: ا�شتعرا�س عام ملبادرات املدار�س الثانوية يف كندا    

واأون��ت��اري��و،  واأل���ربت���ا،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  كولومبيا  وه��ي  مقاطعات  اأرب���ع  يف  ال��ث��ان��وي��ة  امل��دار���س  على  ال��درا���س��ة  ه��ذه  ��ز   ت��رِكّ

ونيوفاوندالند/البرادور. 

اإعداد  بع�سها  ويتطَلّب  الثانوي.  التعليم  برنامج  املهني كجزء من  التخطيط  االأربع على  املقاطعات  زت جميع  رَكّ  n

ا.  ا مهنًيّ ا مبهارات التوظيف اأو ملًفّ ا خا�سًّ الطلبة ملًفّ

اأ�سكال  بع�س  يف  بامل�ساركة  الثانوية  املدار�س  طلبة  ونيوفاوندالند  نتاريو 
ُ
واأ الربيطانية  كولومبيا  من  كل  األزمت   n

امل�ساركة املجتمعية لعدٍد من ال�ساعات كجزء من متطلبات التخرج من املدار�س الثانوية. 

العمل )ت�سارك فيه ن�سبة  للتدريب يف مواقع  واألربتا ونيوفاوندالند برناجًما  اأن�ساأت كل من كولومبيا الربيطانية   n

ب�سيطة من طلبة املدار�س الثانوية، كما اأَنّ معظم اأع�ساء املجموعة من الذكور(. 

وجهات  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  املدار�س  بني  �سراكات حملية  اإىل  على احلاجة  االأربع  املقاطعات  ز جميع  ُترِكّ  n

التوظيف. ودعمت كل من مقاطعة اأنتاريو واألربتا اإن�ساء »و�سطاء« باملقاطعة لتطوير هذه ال�سراكات. 

التدخل  من  متفاوتة  بدرجات  والتدريب  املهني  للتعليم  المركزي  »�سوق«  اأ�سلوب  االأربع  املقاطعات  جميع  طورت   n

ال�سنوات  يف  الفيدرالية  احلكومة  من  حم��دودة  م�ساركة  هنالك  وكانت  املوؤ�س�ساتية.  االج���راءات  تن�سيق   يف 

القليلة املا�سية. 

تهتم جميع املقاطعات االأربع بزيادة امل�سارات املهنية للطلبة وبتعزيز املرونة واحلركة يف ُنُظم التعُلّم. وذهبت كل   n

نتاريو اإىل اأبعد من ذلك يف توفري فر�س لطلبة املدار�س الثانوية للح�سول على 
ُ
من مقاطعة كولومبيا الربيطانية واأ

نقاط معتمدة حُت�َسب ل�ساحلهم يف التعليم العايل و/اأو يف احل�سول على �سهادات مهنية. وت�سمل هذه املبادرات 

يف الوقت احلا�سر جزًءا �سغرًيا من طلبة املدار�س العليا. 

ا يف  تبذل جميع املقاطعات االأربع جهوًدا كبرية لُتلِبّي حاجتها امل�ستمرة لتحديث التقنية واملناهج واملرافق، واأي�سً  n

تعيني معلمني موؤهلني للعمل مبدار�سها. 

قليل من املقاطعات يقوم بتجميع معلومات عن خمرجات الربامج التعليمية، ويفتقر ملقارنات عن معدالت االلتحاق   n

بهذه الربامج.

 Taylor 2007 :امل�سدر

حزم اخلدمات والدعم  الدول

تزويد ال�سباب من �سن 18 اإىل 24 �سنة بخدمات ت�ستمر �ستة اأ�سهر على االأقل يف جماالت البحث عن عمل، 

املايل  الدعم  م  وُيقَدّ العمل.  وخربات  التدريب،  ومهارات  االأ�سا�سية،  واملهارات  املهني،  والتوجيه  االإر�ساد 

للتوزيع على مواقع العمل وتوفر املتابعة للمتدربني. 

اململكة 

املتحدة

تعمل دوائر احلكومة وموؤ�س�ساتها يف �سراكة مع جهات التوظيف ومنظمات العمال وجمموعات املجتمع املدين 

واملتطورة،  االأ�سا�سية  التوظيف  مهارات  وخدمات  املهارات،  بناء  وفر�س  والتعُلّم  العملية  اخلربات  لتقدمي 

م جلهات التوظيف دعم مايل مقابل توفريهم  وامل�ساعدة يف احل�سول على وظائف يف ف�سل ال�سيف. وُيقَدّ

فر�س التدريب للطلبة. 

كندا

تتوىل اخلدمة الوطنية للتدريب والتوظيف م�سوؤولية تن�سيق الربامج والعمليات التي تهدف اإىل زيادة فر�س 

االجتماعي  االندماج  يف  �سعوبات  من  يعانون  الذين  وال�سباب  املحدود،  الدخل  ذات  االأ�سر  من  ال�سباب 

واالقت�سادي يف املجتمع. وتقوم املوؤ�س�سات وال�سركات بدوٍر تدريبي وتوفر خربات عملية لهوؤالء ال�سباب مع 

م لهم يتما�سى واحتياجات �سوق العمل املحلي.  �سمان اأَنّ التدريب املُقَدّ

�سيلي

م برنامج الوظائف واخلدمات اجلديدة 1997-2003 اإعانات اأجور تبلغ حتى 80% من اأدنى راتب للوظيفة  قَدّ

الواحدة يف كل �سنة ملدة خم�س �سنوات جلهات التوظيف التي قامت بتعيني �سباب للعمل بها بناًء على عقود 

عمل. ومت تكليف م�سرفني مع ال�سركات وجهات التوظيف لتقدمي الن�سح واالإر�ساد والدعم لهوؤالء ال�سباب. 

فرن�سا

يهدف برنامج اخلربات العملية لل�سباب يف جمهورية كوريا اإىل توفري اخلربة العملية ونظام للدعم الوظيفي. 

ومن خالل هذا الربنامج يتم توظيف طلبة التعليم العايل كمتدربني يف موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س 

للح�سول على خربة عملية مبا�سرة. وتتلقى ال�سركات التي توظف ال�سباب كمتدربني اإعانات مقابل االأجور 

والرواتب ملدة ثالثة اأ�سهر، كما اأَنّ ال�سركات التي تعني املتدربني كعمالة منتظمة لديها مُيكن اأْن تتلقى هذه 

االإعانات فرتة ثالثة اأ�سهر اإ�سافية. 

جمهورية 

كوريا 

م برنامج تدريب ال�سباب قبل اخلدمة تدريًبا خلريجي املدار�س الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15-19 �سنة  ُيقِدّ

يف مهارات العالقات ال�سخ�سية، مبا فيها مهارات القيادة، واالن�سباط الذاتي، وبناء فريق العمل، وتعليم 

ا، وذلك لزيادة فر�س  احلا�سوب، ومهارات مهنية. ويرتبط الربنامج بالتدريب على راأ�س العمل املدعوم مالًيّ

التوظيف. ومُتنح جهات التوظيف اإعانات مالية لتعيني م�سرفني لتوجيه املتدربني اأثناء فرتة تدريبهم.  

ه���وجن ك��وجن، 

ال�سني  
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التعمني  

يجب بذل جهود الإعداد ا�شرتاتيجيات بديلة لالإ�شراع يف عملية التعمني يف القطاع اخلا�س.  

قلة وجود الُعمانيني يف القطاع اخلا�س يعترَب يف املقام االأول نتيجًة ملبداأ العر�س والطلب يف االقت�ساد العاملي الذي 

الُعمانيون  الطلبة  �سيكون  الُعمانية  احلكومية  املدار�س  يف  التعليم  جودة  تتح�سن  وعندما  حمدود.  لتحكم  يخ�سع 

ع اأن تعينهم للعمل فيها. وب�سبب عدم وجود �سيا�سة فاعلة  ا اأكرث قبواًل وجاذبية لدى جهات التوظيف التي ُيتوَقّ تدريجًيّ

للحوافز، لتعيني املزيد من العمال واملوظفني الُعمانيني يف القطاع اخلا�س، فاإَنّ اأية اإجراءات تتخذها وزارة الرتبية 

والتعليم �ستكون حمدودة التاأثري. وعليه فاإَنّ وزارة الرتبية والتعليم �ستحتاج اإىل التعاون مع اجلهات االأخرى املعنية 

باأمر �سيا�سة التعمني لت�سميم اإجراءات اأكرث فاعلية لفر�س التعمني يف القطاع اخلا�س. 

االإدارة والتخطيط  

 ُيـــكـــن لـــــــوزارة الـــرتبـــيـــة والــتــعــلــيــم تــعــزيــز عــالقــاتــهــا بــاملــوؤ�ــشــ�ــشــات االأخـــــــرى - بــالــقــطــاعــني الــعــام 

واخلا�س - وامل�شوؤولة عن تنظيم و/اأو توفري اخلدمات التعليمية. 

بالعمل  معنية  اأخرى عديدة  بني جهات  من  االأكرب،  اأَنّها  من  بالرغم   ، وحيدة  والتعليم جهة  الرتبية  وزارة  وُتعترَب 

الرتبوي. اإَنّ التعاون بني خمتلف اجلهات املعنية بتوفري التعليم والتدريب، من جميع االأنواع ويف جميع امل�ستويات، 

الطلبة  م�ساركة  فاإَنّ  نف�سه  وبالقدر  املجتمع.  الحتياجات  التعليمي  النظام  مواءمة  ل�سمان  ا  اأ�سا�سًيّ متطلًبا  ُيعترب 

ا. وهنالك حاجة جلمع املالحظات واالآراء  واأع�ساء الهيئات التدري�سية واالإدارية وجهات التوظيف يعترب اأمًرا �سرورًيّ

من جميع هذه اجلهات املعنية، وذلك من خالل تنظيم ملتقى تعر�س فيه هذه اجلهات اآراءها وتغذيتها الراجعة. ويف 

هذا ال�سدد فاإَنّنا نو�سي بتفعيل جمل�س التعليم العايل، وتوفري �سكرتارية له ح�سبما هو مقرتح يف الف�سل الثامن.  

يجب على وزارة الرتبية والتعليم الرتكيز على مواءمة التعليم داخل بنيتها الداخلية، بحيث تكون كل 

دائرة مدركة لهذا التوجه وم�شوؤولة يف نهاية االأمر عن حتقيقه. 

ويقت�سي هذا االأمر تعزيز التعاون الداخلي بني الوحدات املعنية باتخاذ القرارات يف اأعلى ال�سلم االإداري، وخا�سة 

وكيل  اإ�سراف  حتت  يعملون  والذين  واملناهج،  للتعليم  ال��وزارة  وكيل  اإ�سراف  حتت  يعملون  الذين  العموم  مديري 

الب�سرية، ومعظم مديري عموم املديريات العامة املتخ�س�سة، وروؤ�ساء الوحدات  الوزارة للتخطيط وتنمية املوارد 

العامة  املديريات  جميع  لي�سمل  التعاون  يف  التو�سع  ويجب   .
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والتطوير للدرا�سات  الفني  املكتب  مثل  املتخ�س�سة، 

للمحافظات التعليمية، واأْن ي�سل اإىل م�ستوى املدار�س - مديرين ومعلمني واإداريني. 

م  ُتقِدّ التي  االأمــور، واجلهات  واأولياء  املعنية باالأمر - الطلبة،  املعلومات مع جميع اجلهات  ُيكن تبادل 

اخلدمات التعليمية، ووا�شعي ال�شيا�شات الرتبوية - بحيث ت�شتطيع و�شع ا�شرتاتيجيات واتخاذ قرارات 

بناًء على احلقائق والرباهني. 

هنالك حاجة اإىل توفري معلومات موثوق بها و�سحيحة، ويف وقت منا�سب من قبل  وزارة الرتبية والتعليم والوزارات 

االأخرى واملدار�س وموؤ�س�سات التعليم العايل، ومديري املدار�س، واالإداريني، واملعلمني، وجهات التوظيف، والطلبة، 

كٌلّ يف جمال اخت�سا�سه، وتقدميها لهذه اجلهات. وهنالك حاجة اإىل توزيع ون�سر املعلومات بني جميع هذه اجلهات 

املعنية. ومُيكن لوزارة الرتبية والتعليم - و�سركائها مثل وزارة التعليم العايل، ووزارة القوى العاملة، وزارة ال�سحة - 

ت�سهيل تدفق هذه املعلومات وان�سيابها بني جميع اجلهات املعنية. ومُيكن، يف املقام االأول، ومن اأجل معاجلة مو�سوع 

انقطاع الطلبة عن النظام التعليمي، تنفيذ درا�سة ممتدة تتبع م�سار طلبة ال�سف العا�سر لعدٍد من ال�سنوات )طوال 

فرتة درا�ستهم مبوؤ�س�سات التعليم العايل اأو يف مراكز التدريب املهني( لفهم الكيفية التي يوؤثر بها التعليم ما بعد 

االأ�سا�سي الذي تلقوه يف مهنهم امل�ستقبلية. ويتمتع املركز الوطني للتوجيه املهني مبكانة متميزة ليقوم بدوٍر رئي�سي 

يف توفري املعلومات ب�سفافية، ولالإ�سراف على اإكمال هذه الدرا�سة. وباالإ�سافة اإىل ذلك فاإَنّه ال يكفي وزارة الرتبية 

املعلومات  بتوفري  اأْن تقوم  التعليم  باأمر  املعنية  االأخرى  والتدريبية واجلهات  التعليمية  املعنية بتقدمي اخلدمات  االأخرى  والتعليم واجلهات 

م هذه اجلهات اأكرب قدر  الرتبوية فقط، اإذ اأَنّ تدفق هذه املعلومات وان�سيابها يجب اأن يكونا يف كال االجتاهني مع جهات التوظيف، بحيث ُتقِدّ

ممكن من التغذية الراجعة حول خطط التوظيف لديها، واأنواع املهارات التي تبحث عنها يف خريجي النظام التعليمي، وحول تقوميها الأداء 

اخلريجني الذين تقوم بتعيينهم. ومُيكن لوزارة الرتبية والتعليم الو�سول اإىل جهات التوظيف واحل�سول منها على التغذية الراجعة املطلوبة. 

مرجعية وا�سحة ل�سمان املتابعة واملحا�سبية.
 72



176
177التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة Education in Oman     The Drive for  Qual i ty176

الـفـصل السابع

الـتــكـالـيــف والتــمـويــل

التعليم احلكومي يف �سلطنة ُعمان جماين، وتتوافر املوارد املطلوبة؛ ليكون متاًحا للجميع ويكون 

اأكرث مالءمة الحتياجات املجتمع ومب�ستوى جودة مرتفع، ولي�س هنالك قاعدة مطلقة اأو �ساملة 

حتدد ما اإذا كانت املوارد املخ�س�سة للتعليم كافية وفعالة وموزعة باأف�سل ما مُيكن بني خمتلف 

ُعمان والدول  اإجراء مقارنة بني �سلطنة  البداية  املفيد يف  القطاع، و�سيكون من  مراحل ومهام 

التي  نف�سها  االإقليمية  اأو اخلربات  وال�سمات  نف�سها،  باملقومات االقت�سادية  تتمتع  التي  االأخرى 

م فكرة عامة عن  وُتقِدّ اأمناًطا حمددة،  ، وحُتدد هذه املقارنة 
73

اأهداف عالية حققت م�ستويات 

ن م�ستوى فاعليتها وكفاءتها، ورغم ذلك تظل هنالك اأ�سئلة  املجاالت املحتملة التي مُيكن اأْن ُيح�َسّ

حول االأولويات التي حددتها احلكومة لهذا القطاع. »هل مُيكن حتقيق االأهداف اال�سرتاتيجية 

املوارد  اأكرث طموًحا مب�ستوى  اأهداف  اأو »هل �سيكون من املمكن حتقيق  اأقل؟«،  احلالية مبوارد 

نف�سه؟«. وبالرغم من اأَنّ النظام التعليمي جماين للم�ستفيدين منه اإاَلّ اأَنّ قاعدة موارده حمدودة، 

وعالوًة على ذلك هنالك قطاعات اأخرى عديدة مهمة تناف�س قطاع التعليم على املوارد نف�سها. 

اإَنّ فكرة »الكثري هو االأف�سل« مُيكن ا�ستبدالها بالكفاءة، ويناق�س هذا الف�سل موازنة التعليم يف 

�سلطنة ُعمان، مبا يف ذلك العنا�سر الرئي�سية، والكيفية التي تكونت بها مبرور الوقت، والكيفية 

التي مُيكن مقارنتها بدول اأخرى، ويناق�س كذلك مو�سوع اأهمية كفاءة االإنفاق يف قطاع التعليم. 

معظم البيانات اخلا�سة باملوازنة م�سدرها وزارة االقت�ساد الوطني. وبعد االإح�ساء ال�سكاين الذي مت يف عام 2010 و�سعت خطة 
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فاإَنّها  الزمنية  التعريفات واالأطر  التي تعمل بها وزارة الرتبية والتعليم. والختالف  الزمنية وتلك  التعريفات واالأطر  لتوحيد جميع 

ا  ا ال تتفق بالكامل وتلك التعريفات واالأطر التي ت�ستخدمها وزارة الرتبية والتعليم. باالإ�سافة اإىل ذلك فاإَنّ البيانات ال تتفق اأي�سً حالًيّ

وتلك املقدمة من قبل معهد االإح�ساء مبنظمة اليون�سكو. وعليه فاإَنّ مو�سوع مدى اإمكانية مقارنة البيانات ُيعترب حتدًيا بالن�سبة اإىل 

غر�س هذه الدرا�سة، ولكنه اأكرث عمومية واأهمية بالن�سبة اإىل توجيه النظام. 
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موازنـة قطـاع التـعـليـم: اسـتـعراض عـام    7.1
خ�ش�شت احلكومة جزًءا كبرًيا من موازنة وزاراتها املدنية للتعليم.

اإنفاق وزارة  اإجمايل االإنفاق احلكومي. وي�سمل ذلك  بلغ االإنفاق على التعليم يف عام 2009 ما ن�سبته 12.8% من 

الرتبية والتعليم، ووزارة التعليم العايل، وجامعة ال�سلطان قابو�س، ووزارة القوى العاملة امل�سوؤولة عن التعليم الفني 

 .
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االإمنائي الراأ�سمايل  واالإنفاق  املتكرر  االإنفاق  بني  البداية  يف  التمييز  ويجب   .)7.1 )اجلدول  املهني  والتدريب 

وبلغ االإنفاق املتكرر على التعليم يف عام 2009 )وي�سمل ذلك جميع الوزارات املعنية( 17.5% من اإجمايل التكاليف 

احلكومية املتكررة، اأو 37.2% من اإنفاق احلكومة على الوزارات املدنية )اجلدول 7.1(، ويف حني اإَنّ ن�سيب وزارة 

اإجمايل موازنة احلكومة  اأَنّ ن�سيبها من  اإاَلّ  اإجمايل موازنة اال�ستثمار احلكومي يبلغ %3.2،  الرتبية والتعليم من 

املتكررة يزيد على الربع )26.1%( )اجلدول 7.1(. وُيعَزى ذلك اإىل اأَنّ قطاع التعليم ُيعترَب من القطاعات التي 

ت�ستقطب عدًدا كبرًيا من الكوادر الب�سرية. وتبلغ التكاليف املتكررة لوزارة الرتبية والتعليم اأكرث من 90% من اإجمايل 

تكاليفها، وهي اأعلى مما هو عليه احلال يف الوزارات االأخرى. 

اجلدول 7.1 

االإنفاق احلكومي املتكرر واالإمنائي: وزارة الرتبية والتعليم واإجمايل املوازنة العامة لالأعوام 2005 

و2007 و2009

ارتفع االإنفاق املتكرر لوزارة الرتبية والتعليم بني عامي 2000 و 2009 بن�شبة �شنوية تبلغ 7% باالأ�شعار اجلارية. 

اإَنّ االإنفاق املتكرر ارتفع من 217.7 مليون ريال ُعماين يف عام 2000 اإىل 578.1 مليون ريال ُعماين يف عام 2009 اأو 

بزيادة �سنوية بلغت 12% �سواء باالأ�سعار احلقيقية اأو االأ�سعار احلالية )ال�سكل 7.1(. واإذا مت ت�سحيح هذه االأ�سعار 

اأ�سعار عام  اإىل  وترجمتها  االعتبار(  االأ�سعار يف  تغيريات  االإجمايل )الأخذ  املحلي  الناجت  انكما�س  معامل  بوا�سطة 

2000، فاإَنّ معدل النمو يف االإنفاق كان حمافًظا عند ن�سبة 7% يف ال�سنة حتى بوجود بع�س االنخفا�س بني عامي 

2007 و2008 )ال�سكل 7.1(.

اال�شتثماري  املتكرر
االإجمايل )املتكرر + 

اال�شتثماري( االإنفاق احلكومي

2009 2007 2005 2009 2007 2005 2009 2007 2005

ماليني الرياالت )متكرر(

2721.6 1714.9 995.6 4707.1 4165.6 3212.0 7428.7 5880.5 4207.6 اإجمايل االإنفاق احلكومي

1633.9 838.5 545.8 2216.7 1898.7 1531.9 3850.6 2737.2 2077.7 الوزارات املدنية

12 4 . 4 95 . 1 52 . 7 82 3 . 8 65 1 . 1 49 3 . 2 94 8 . 2 74 6 . 2 54 5 . 9 الوزارات املعنية بالتعليم وتفا�سيلها 

51 . 9 42 . 4 33 . 7 57 8 . 1 47 4 . 5 36 0 . 6 63 0 . 0 51 6 . 9 39 4 . 3 الرتبية والتعليم 

27 . 3 21 . 0 2. 5 43 . 3 34 . 8 22 . 0 70 . 6 55 . 8 24 . 5 التعليم العايل

15 . 2 10 . 7 5. 0 12 7 . 0 99 . 4 84 . 6 14 2 . 2 11 0 . 1 89 . 6 جامعة ال�سلطان قابو�س 

30 . 0 21 . 0 11 . 5 75 . 4 42 . 4 26 . 0 10 5 . 4 63 . 4 37 . 5 القوى العاملة 

الن�شبة املئوية )%( 

4. 6 5. 5 5. 3 17 . 5 15 . 6 15 . 4 12 . 8 12 . 7 13 . 0
الرتبية والتعليم والقوى العاملة كن�سبة مئوية 

من اإجمايل االإنفاق احلكومي  

7. 6 11 . 3 9. 7 37 . 2 34 . 3 32 . 2 24 . 6 27 . 3 26 . 3
اإنفاق الرتبية والتعليم والقوى العاملة كن�سبة 

مئوية من اإنفاق الوزارات املدنية

3. 2 5. 1 6. 2 26 . 1 25 . 0 23 . 5 16 . 4 18 . 9 19 . 0
نفاق وزارة الرتبية والتعليم كن�سبة مئوية من 

اإجمايل اإنفاق الوزارات املدنية

امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني 2008 و2010.

بلغ اإنفاق الوزارات املدنية يف عام 2009 ما ن�سبته 52% من اإجمايل االإنفاق احلكومي. وتوزعت الن�سبة الباقية بني الدفاع واالأمن 
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ويناق�س اجلزء  الديون )%1(.  القطاع اخلا�س )7%(، وفوائد  والغاز )17%(، ودعم  النفط  اإنتاج  واالإنفاق على  الوطني )%23(، 

املتبقي من هذا الف�سل اإنفاق الوزارات املدنية فقط. 
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 ال�شكل 7.2 

االإنفاق املتكرر: جهات حكومية خمتارة )الن�شبة املئوية من اإجمايل االإنفاق احلكومي( 

ارتفعت املوازنة املخ�ش�شة للتعليم ب�شورة طفيفة يف ال�شنوات االأخرية مقارنًة باملوارد التي تتوافر للدولة. 

لالإنفاق  املئوية  الن�سبة  كانت  االإجمايل،  املحلي  بالناجت  مقارنة  التعليم  موازنة  وزن  قيا�س  املاألوفة  املمار�سات  من 

 احلكومي على التعليم يف عامي 2005 و2007  4.6% من الناجت املحلي االإجمايل، وزادت هذه الن�سبة اإىل %5.3 

يف عام 2009 )اجلدول بامللحق اأ.2(. 

التي ُيكن  الــدول  باأكمله يف �شلطنة ُعمان من االإنفاق يف  التعليم  يقرتب االإنفاق احلكومي على قطاع 

االإنفاق  مقابل  اأو  لل�شلطنة  الوطنية  الــروة  اإجمايل  مقابل  قيا�شه  مت  �شواء  ُعمان،  ب�شلطنة   مقارنتها 

من املوازنة.

وال يوجد مقيا�س مطلق لقيا�س ما اإذا كانت اأوجه االإنفاق هذه يف اجلانب االأعلى اأو املنخف�س، ما مل يتم النظر اإليها 

من منظور دويل، فاإذا مت قيا�سها من خالل ن�سبتها من الناجت القومي االإجمايل فاإَنّ االإنفاق على قطاع التعليم باأكمله 

، واإذا مت قيا�س االإنفاق 
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يف �سلطنة ُعمان كان يف احلد االأعلى بني جمموعة الدول التي مُيكن مقارنتها ب�سلطنة ُعمان

احلكومي على التعليم من خالل ح�ساب ن�سبته املئوية من االإنفاق احلكومي العام، فاإَنّه ُيعترب يف اجلانب املنخف�س 

د هذه النتائج، يف حقيقة االأمر، اأَنّ االإنفاق على  بني الدول التي مُيكن مقارنتها ب�سلطنة ُعمان )اجلدول 7.2(. وتوؤِكّ

ا ل�سلطنة ُعمان.   التعليم ظل ا�ستثماًرا رئي�سًيّ
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 ال�شكل 7.1

االإنفاق املتكرر لوزارة الرتبية والتعليم من عام 2000 اإىل 2009 )مباليني الرياالت العمانية(

مل تكن الزيادة امل�شتمرة يف االإنفاق املتكرر على التعليم لوزارة الرتبية والتعليم نتيجًة للتو�شع يف التحاق 

الطلبة باملدار�س.

وبالرغم من اأَنّ املوازنة كانت يف حالة ازدياد طفيف مبعدالت ثابتة اأثناء العقد املا�سي، اإاَلّ اأَنّ اإجمايل معدل االلتحاق 

باملدار�س كان يف انخفا�ٍس، ب�سبِب البطِء يف النمو ال�سكاين الذي �سهدته تلك الفرتة )الف�سل االأول(. وعليه، فاإَنّ 

اأكرث  مالية  موارد  تخ�سي�س  ومت  للقطاع،  املخ�س�سة  باملدخالت  ولكن  االلتحاق  مبعدالت  متاأثرة  تكن  مل  املوازنة 

مبرور الوقت على اأ�سا�س كل طالب على حدة.  

ُتعترب وزارة الرتبية والتعليم اأكرب م�شتفيد من املوازنة املتكررة بني الوزارات املدنية.

تتقدم وزارة الرتبية والتعليم مبوازنتها املتكررة التي تبلغ ن�سبتها 26% من اإجمايل اإنفاق الوزارات املدنية عن اأقرب 

جهة تليها مثل: ديوان البالط ال�سلطاين، و�سوؤون البالط ال�سلطان )13%(، ووزارة ال�سحة )13%( )ال�سكل 7.2(. 

واإذا متت اإ�سافة اإنفاق الوزارات االأخرى على التعليم والتدريب )وي�سمل ذلك وزارتي القوى العاملة والتعليم العايل، 

اإجمايل املوازنة  باأكمله كانت 37% من  التعليم  فاإَنّ املوازنة املتكررة املخ�س�سة لقطاع  ال�سلطان قابو�س(  وجامعة 

املتكررة للوزارات واجلهات املدنية يف عام 2009 )ال�سكل 7.2 وجدول امللحق اأ.2(.

منها  املتبقي  وُيخ�ش�س  التعليم،  لقطاع  املخ�ش�شة  املوازنة  من   %70 والتعليم  الرتبية  لــوزارة  ُتخ�ش�س 

للتعليم العايل والتعليم الفني واملهني. 

وُت�سري خم�س�سات القطاعات الفرعية يف اإطار قطاع التعليم اإىل درجة االأولوية املمنوحة لكل م�ستوى اأو قطاع فرعي 

و%20  والتعليم،  الرتبية  لوزارة  التعليم  لقطاع  املتكررة  املوازنة  من   %70 تخ�سي�س  2009 مت  عام  ففي   ،
75

للتعليم

للتعليم العايل )وت�سمل 15% جلامعة ال�سلطان قابو�س، و5% لوزارة التعليم العايل(، و9% لوزارة القوى العاملة وهي 

امل�سوؤولة عن توفري التعليم الفني والتدريب املهني. 

يجب اأْن يت�سمن احل�ساب ال�سامل لالإنفاق على التعليم االإنفاق على التدريب الذي تنفذه وزارة ال�سحة والوزارات واجلهات احلكومية 
 75

االأخرى. وعليه، االأرقام امل�ستخدمة ال تعطي اجلهود الكلية املبذولة يف جمال التعليم والتدريب التقدير الذي ت�ستحقه. 

امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني 2010.  امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني 2010.

الناجت  االإنفاق من  ون�سبة  الوطني(  االقت�ساد  وزارة  تقديرات  االإجمايل )ح�سب  املحلي  الناجت  االإنفاق من  ن�سبة  الهام بني  الفرق 
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الوطني االإجمايل املذكورة يف اجلدول 7.2 نتج عن االختالف يف تعريف اإجمايل كل من الناجتني، وب�سفة رئي�سية عند االأخذ يف 

االعتبار ح�سيلة الدخل االأويل، واأجور املوظفني والعمال، والدخل الوارد من اخلارج.
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اجلدول 7.2

االإنفاق احلكومي على التعليم كن�شبة مئوية من الناجت القومي االإجمايل، ومن االإنفاق 

احلكومي يف دول خمتارة يف عام 2009 اأو يف اأقرب عام تتوافر عنه بيانات

االإنفاق احلكومي على التعليم كن�شبة مئوية 

من اإجمايل االإنفاق احلكومي 

االإنفاق احلكومي على التعليم كن�شبة مئوية 

من الناجت القومي االإجمايل 

20 0 9 24 . 1 هونغ كونغ - ال�سني  20 0 7 7. 5 تون�س 

20 0 9 23 . 4 االأمارات العربية املتحدة  20 0 9 5. 6 �شلطنة ُعمان 

20 0 7 22 . 4 تون�س 20 0 7 5. 2 ا�ستونيا 

20 0 9 20 . 9 اإيران  20 0 8 4. 9 تايلند 

20 0 7 20 . 9 تايلند 20 0 9 4. 7 اإيران

20 0 5 19 . 6 قطر 20 0 7 4. 6 ماليزيا

20 0 7 18 . 2 ماليزيا 20 0 9 4. 5 هونغ كونغ  - ال�سني

20 0 7 14 . 8 جمهورية كوريا  20 0 7 4. 4 قرب�س

20 0 7 13 . 9 ا�ستونيا  20 0 7 4. 2 جمهورية كوريا 

20 0 6 12 . 9 الكويت  20 0 6 3. 5 الكويت

20 0 9 12 . 8 �شلطنة ُعمان  20 0 9 3. 2 موري�س�س

20 0 9 11 . 6 �سنغافورة  20 0 9 3. 0 �سنغافورة

20 0 7 11 . 4 موري�س�س 20 0 9 1. 8 لبنان

20 0 7 9. 6 قرب�س 20 0 8 0. 9 االأمارات العربية املتحدة

20 0 9 7. 2 لبنان 

امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني للبيانات اخلا�سة ب�سلطنة ُعمان، ومعهد االإح�ساء 

باليون�سكو لبيانات الدول االأخرى.

تكـالـيــف الوحـدة    7،2
من  اأعــلــى  اجلــديــد  االأ�شا�شي  التعليم  نظام  يف  الــواحــد  الطالب  على  احلكومي  االإنــفــاق  معدل  يبدو  ال 

ــه قد مت رفع هذا املعدل منذ بداية تطبيق  اأَنّ  معدل االإنفاق على الطالب يف التعليم العام، بالرغم من 

النظام اجلديد.

التعليم  لنظامي  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  الطالب  على  االإنفاق  فاإَنّ  الوطني  االقت�ساد  وزارة  بيانات  ح�سب 

 .
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االأ�سا�سي والتعليم العام مًعا كان حوايل 1000 ريال ُعماين يف عام 2008، حيث ارتفع من 720 ريااًل يف عام 2006 

اإَنّ تقديرات تكلفة الوحدة التي قدمتها وزارة الرتبية والتعليم اأعلى من هذه التقديرات. وح�سب بيانات وزارة الرتبية 

والتعليم فاإَنّ تكلفة الطالب الواحد يف احللقة االأوىل للتعليم االأ�سا�سي ب�سفة عامة اأقل من تكلفة الطالب يف احللقة 

الثانية، اإاَلّ اأَنّ هنالك بع�س اال�ستثناءات )2001 و2007 و2008(. اإَنّ الفرق يف تكلفة الوحدة يف املتو�سط بني التعليم 

االأ�سا�سي والتعليم العام لل�سفوف من االأول اإىل العا�سر لي�س كبرًيا )اجلدول 7.3(.

اجلدول 7.3

االإنفاق على الطالب ح�شب املراحل التعليمية، 2008

اإَنّ الزيادة يف تكلفة الطالب ُيكن اأْن ُتعزى اإىل حقيقة اأَنّ اإجمايل معدل االلتحاق باملدار�س قد انخف�س 

يف وقت كانت خم�ش�شات املوازنة ت�شهد فيه ارتفاًعا. 

وتراوحت تكلفة الطالب كن�سبة مئوية من ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل بني 14% ل�سفوف التعليم العام 

الرابع و21% لل�سفني احلادي ع�سر والثاين ع�سر يف عام 2008 )اجلدول 7.4( ويو�سح اجلدول 7.4  اإىل  االأول 

ُتقارن  التي  الدول  يف  الطالب  على  االإنفاق  مل�ستويات  م�سابهة  ُعمان  �سلطنة  يف  الطالب  على  االإنفاق  م�ستويات  اأَنّ 

وبالرغم من  والتنمية.  التعاون االقت�سادي  الطالب يف دول منظمة  االإنفاق على  اأقل من متو�سط  بال�سلطنة، وهي 

�سامل  تقومي  اإج��راء  اأَنّ  اإاَلّ  املتكرر،  االإنفاق  يف  كبري  ارتفاع  اإىل  توؤد  مل  التعليمي  للنظام  جديدة  هيكلة  تطبيق  اأَنّ 

�سيكون ممكًنا فقط عند اكتمال تنفيذ م�سروعات التطوير ودجمها يف النظام )ب�سفة خا�سة مرحلة التعليم ما بعد 

االأ�سا�سي(. اإَنّ ارتباط اإجراء مقارنات لتكاليف الوحدة بامل�ستوى االقت�سادي اأو م�ستوى معدالت االلتحاق باملدار�س 

ُي�سري اإىل اأَنّ �سلطنة ُعمان ال تزال يف الفرتة االنتقالية املرتبطة باإكمال م�سروعات التطوير اجلريئة الإعادة تنظيم 

بنية التعليم وحينئٍذ �ست�سري بنية التكلفة اأكرث متييًزا وو�سوًحا )االإطار 7.1(.  

الن�شبة املئوية 

من الناجت املحلي 

االإجمايل للفرد 

دوالر اأمريكي ريال عماين

17 35 2 8 13 5 7
 احللقة االأوىل

)ال�سفوف 4-1(

التعليم االأ�سا�سي 

15 30 8 9 11 8 8
 احللقة الثانية

)ال�سفوف 10-5(

14 29 5 9 11 3 8 ال�سفوف 4-1

15التعليم العام  31 9 0 12 2 7 ال�سفوف 10-5

21 44 1 2 16 9 7 ال�سفان 12-11 

 امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم 2009 )تكاليف الوحدة(، ووزارة االقت�ساد الوطني 2010 

)الناجت املحلي االإجمايل للفرد(.

االقت�ساد الوطني. وهي تت�سق وتقديرات وزارة الرتبية والتعليم. اإَنّ عدم جمع تكاليف الوحدة الواحدة )واإجمايل التكاليف( ح�سب 
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املراحل التعليمية يوؤدي اإىل حدوث درجة من الع�سوائية يف التقديرات، حيث اإَنّ بع�س البنود م�سرتكة بني جميع املراحل التعليمية 

�سون �سفوًفا خمتلفة، االإداريون امل�سوؤولون عن اإدارة اأكرث من حلقة اأو مرحلة تعليمية، وهكذا...(.  )املعلمون الذين ُيدِرّ
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التعليم الثانوي التعليم االبتدائي 

20 0 7 25

متو�سط دول منظمة 

التعاون االقت�سادي 

والتنمية

20 0 7 21

متو�سط دول منظمة 

التعاون االقت�سادي 

والتنمية

20 0 7 24 ا�ستونيا 20 0 7 20 ا�ستونيا

20 0 7 22 جمهورية كوريا  20 0 7 18 اململكة العربية ال�سعودية

20 0 8 21 اإيران  20 0 7 17 جمهورية كوريا 

20 0 7 18 اململكة العربية ال�سعودية 20 0 8 1 7 -14 �شلطنة ُعمان

20 0 8 2 1 -15 �شلطنة ُعمان 20 0 9 14 هونغ كونغ – ال�سني 

20 0 9 17 هونغ كونغ - ال�سني  20 0 8 14 اإيران 

20 0 7 16 االأردن 20 0 7 13 االأردن

20 0 9 15 موري�س�س 20 0 8 11 الكويت

20 0 8 15 الكويت 20 0 9 9 موري�س�س 

20 0 7 9 الفليبني 20 0 7 9 الفليبني

20 0 9 7 االأمارات العربية املتحدة  20 0 8 5 االأمارات العربية املتحدة 

املجموع 
التعليم ما بعد 

االأ�شا�شي

التعليم االأ�شا�شي

احللقة الثانية احللقة االأوىل

75 5 . 9 16 3 . 3 39 2 . 5 20 0 . 1

 تكلفة جميع الطلبة امللتحقني 

)مباليني الرياالت العمانية( 

73 7 . 6 15 9 . 3 37 8 . 3 20 0 . 1 التكلفة بدون اإعادة الطلبة لل�سفوف 

18 . 3 4. 1 14 . 3 0. 0 الفرق )مباليني الدوالت االأمريكية(

 اجلدول 7.4 

االإنفاق على التعليم على اأ�شا�س تكلفة الطالب كن�شبة مئوية من ن�شيب الفرد من 

الناجت املحلي االإجمايل يف التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي يف عام 2009 اأو يف 

اأقرب �شنة تتوافر عنها بيانات

امل�سادر: املوؤلفون بناًء على بيانات وزارة الرتبية والتعليم 2009اأ، ووزارة االقت�ساد الوطني 2010 ل�سلطنة 

ُعمان، ومعهد االإح�ساء مبنظمة اليون�سكو للبيانات اخلا�سة بجميع الدول االأخرى. 

مالحظة: تراوح االإنفاق على الطالب بالتعليم االبتدائي يف �سلطنة ُعمان كن�سبة مئوية من ن�سيب الفرد من 

الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2008 بني 14% يف �سفوف التعليم العام من االأول اإىل الرابع و17% للحلقة 

االأوىل بالتعليم االأ�سا�سي. اأما احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�سي فبلغ االإنفاق عليها 15% و21% يف مرحلة 

التعليم ما بعد االأ�سا�سي )اجلدول 7.3(.

االإطار 7.1 

الروة االقت�شادية ومعدالت االلتحاق باملدار�س: جتارب دولية

االإجــمــايل:   املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  من  مئوية  كن�شبة  الطالب  تكاليف 

ترتكز يف العادة التكاليف املنخف�سة للطالب يف التعليم االبتدائي كن�سبة مئوية من 

ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل يف الدول ذات الدخل املنخف�س، اإَنّ تكاليف 

للدولة،  الرثوة  ارتباًطا �سعيًفا مب�ستوى  االبتدائي ترتبط  التعليم  الطالب يف مرحلة 

وبطريقة اأكرث �سعًفا يف حالة التعليم الثانوي، وت�سرتك الدول الفقرية، مثل جمهورية 

العربية  االإم��ارات  دولة  مثل  الغنية،  الدول  مع  الطالب  تكلفة  انخفا�س  يف  الكونغو، 

االأكرث  الدول  يف  الطالب  لتكلفة  عالية  م�ستويات  توجد  نف�سها  وبالطريقة  املتحدة، 

ًما مثل الرنويج.  ا يف اأكرث الدول تقُدّ فقًرا، مثل بوركينا فا�سو، واأي�سً

االإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت  مــن  الــفــرد  ن�شيب  مــن  مئوية  كن�شبة  الطالب  تكاليف 

كن�سبة  الطالب  تكاليف  بني  حمدود  ارتباط  هنالك  باملدا�س:  االلتحاق  ومعدالت 

مئوية من ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل ومعدالت التحاق الطلبة باملدار�س 

ا يف مرحلة التعليم العايل فمن الوا�سح اأَنّ هنالك  باملرحلتني االبتدائية والثانوية، اأَمّ

ارتباًطا �سلبًيّا، وجتد �سلطنة ُعمان نف�سها يف جمموعة الدول املتجهة نحو خليط من 

زيادة معدالت االلتحاق وتكاليف منخف�سة للوحدة.

امل�سدر: املوؤلفون، بناًء على بيانات معهد االإح�ساء مبنظمة اليون�سكو.

ر تكاليف اإعادة ال�شفوف الدرا�شية بحوايل 3% من موازنة االإنفاق املتكرر لوزارة الرتبية والتعليم. ُتقَدّ

اإاَلّ  ي موؤ�سًرا على كمية املوارد امل�ستثمرة لكل طالب،  اأَنّ تكاليف الطالب التي مت تقديرها �سابًقا ُتعِطّ وبالرغم من 

اأَنّها ال تعك�س التكاليف الكلية لتعليم طفل واحد طوال درا�سته بجميع مراحل النظام التعليمي، وعليه فاإَنّ اخلطوة 

التالية تتمثل يف تقدير تكلفة تعليم الطلبة، بدًءا من ال�سف االأول وحتى التخرج من ال�سف الثاين ع�سر، ويجب اأْن 

تاأخذ هذه التكلفة يف اعتبارها اإعادة الطلبة لل�سفوف الدرا�سية، وبالرغم من اأَنّ معدل اإعادة ال�سفوف منخف�س 

وظل يف حالة انخفا�س عدة �سنوات، اإاَلّ اأَنّ تاأثريه يف التكلفة االإجمالية لتعليم الطلبة لي�س هام�سيًّا )الف�سل الثاين(. 

دون  اأو  ال�سفوف  باإعادة  التكلفة  اإجمايل  بني  الفرق  فاإَنّ  للعام 2008،  والتعليم  الرتبية  وزارة  بيانات  وبا�ستخدام 

اإعادة  تزال  اآخر: ال  والتعليم، ومبعنى  الرتبية  لوزارة  ال�سنوية  املتكررة  املوازنة  اإجمايل  اإىل 3% من  اإعادتها ي�سل 

ا من  ال�سفوف ُتكِلّف الوزارة ما يعادل تقريًبا تكلفة الو�سائل التعليمية لثالث �سنوات )اجلدول 7.5، امللحق ذ(، اأَمّ

ُعمان حتتل موقًعا بني متو�سط دول  �سلطنة  فاإَنّ  املتكررة،  املوازنة  ال�سفوف يف  اإعادة  لتكلفة  الن�سبي  الوزن  حيث 

التوايل  على  و%3.5  ر يف عام 2000 عند %0.1  ُقِدّ  - الثانوي  للتعليم  الالتينية  اأمريكا  دول  ومتو�سط  اآ�سيا   �سرق 

 .)World Bank 2006(

اجلدول 7.5

تكاليف الطالب حتى التخرج، 2008

امل�سدر: املوؤلفون، بناًء على بيانات وزارة الرتبية والتعليم لعامي 2008ج و2009اأ )امللحق ظ(. 
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الن�شبة املئوية 

للتغري )2006/ 07  

)09/2008 -

2009/2008 2008/2007 2007/2006

42 64 0 0 57 0 9 45 2 1 االإداريون 

8 43 1 4 9 42 0 7 9 39 9 9 3 املعلمون 

1 54 0 3 3 2 55 3 2 3 6 53 6 6 0 2 الطلبة 

1 - 10 4 7 10 5 2 10 5 3 املدار�س

1 - 19 6 6 7 19 7 9 8 19 8 6 8 الغرف ال�سفية 

2 4 - 6. 7 7. 4 8. 8 ن�سبة املعلمني - االإداريني 

7 - 12 . 5 13 . 1 13 . 4 ن�سبة الطلبة - املعلم 

42 6. 1 5. 4 4. 3 ن�سبة االإداريني - املدر�سة 

10 2. 2 2. 1 2. 0 ن�سبة املعلم - الغرف ال�سفية 

مكونـات مـوازنـة اإلنـفـاق الـمـتـكرر      7،3
اإَنّ الطريقة التي يتم بها عر�س املوازنة املتكررة لوزارة الرتبية والتعليم ال ُت�شاِعد ب�شهولة على تنمية 

اإَنّها ال حتلل ب�شورة منف�شلة كل مرحلة تعليمية على  امل�شتقبلية:  املوارد ومراقبتها وو�شع تقديراتها 

حدة، وال تربط املوارد باأهداف القطاعات املختلفة.

يتم اإعداد املوازنة املتكررة لوزارة الرتبية والتعليم ح�سب الت�سنيف الوطني الذي ُيطبق بجميع الوزارات، وتتكون 

هذه املوازنة من 60 مادة تقريًبا )اجلدول 7.6(؛ وبالرغم من اأَنّ طريقة العر�س هذه ُتعترب مفيدة ملعرفة تفا�سيل 

اأوجه االإنفاق، اإاَلّ اأَنّها ال ت�سمح باإجراء حتليل ح�سب املهام واالأهداف واملخرجات، وال مُتِيّز بني املراحل التعليمية. كما 

اأَنّها ال تقي�س تكلفة حتقيق هدف حمدد بدقة )التقييم، واالإ�سراف، والتحليل وما اإىل ذلك(، وال ت�سمح مبعرفة ما اإذا 

كانت املوارد املخ�س�سة كافية لتحقيق الهدف اأم ال، وبذلك فهي حتد من تطبيق اأي اإجراء للمحا�سبية. 

البنود  بني   - باملوظفني  ال�شلة  ذات  االإنــفــاق  بنود  با�شتثناء   - خا�شة  ب�شفة  املتكررة  التكاليف  تيز  ال 

الرئي�شية املرتبطة ب�شورة مبا�شرة باالأن�شطة التعليمية التعُلّمية وتلك التي لها عالقة عر�شية بالبنود 

الرئي�شية )اخلدمات الثانوية«(.

مهام  �سمن  من  ُتعد  والتعُلّم  بالتعليم  املرتبطة  التكلفة  اأَنّ  طاملا  ا،  جوهرًيّ اأمًرا  ُيعترب  التمييز  هذا  فاإَنّ  ذلك  ومع 

وزارة الرتبية والتعليم وحتت اإ�سرافها وم�سوؤولياتها املبا�سرة، وذات �سلة وثيقة مبعدالت االلتحاق واأ�ساليب التدري�س 

وطرقه امل�ستخدمة، بينما التكاليف االأخرى مُيكن اإ�سناد اأن�سطتها اإىل جهات اأخرى. اإَنّ ت�سنيف االأن�سطة بني هاتني 

املجموعتني ُيعترب اخلطوة االأوىل فقط، اإاَلّ اأَنّ حتديد تفا�سيل اأكرث يف املوازنة ح�سب مهام وبنود عري�سة �سيخدم 

اأغرا�س درا�سة وحتليل املوازنة ب�سورة اأف�سل. 

ا يف �شلطنة ُعمان،  اإَنّ اجلزء املخ�ش�س لرواتب وم�شتحقات املوظفني من املوازنة املتكررة ُيعترب كبرياً جًدّ

ويرتك جمااًل �شيًقا لالإنفاق الذي يرتبط مبا�شرًة بجودة التعليم.

املخ�س�سة  املئوية  الن�سبة  وبلغت  و2009،   2006 عامي  بني  بالتوزيع  يتعلق  فيما  حمدودة  تغيريات  مالحظة  متت 

لرواتب واأجور املوظفني 90% تقريًبا من املوازنة املتكررة لوزارة الرتبية والتعليم يف عام 2009، وُتعترب هذه الن�سبة 

ا مقارنًة بالقطاعات االأخرى يف �سلطنة ُعمان، حيث بلغت الن�سبة املئوية االإجمالية لالأجور والرواتب من  عالية جًدّ

اإجمايل املوازنة املتكررة للوزارات املدنية للدولة 68% يف عام 2009 )وزارة االقت�ساد الوطني 2010(.  

اأجور ورواتب املوظفني 

اإَنّ ن�شبة اأجور ورواتب املوظفني يف املوازنة املتكررة لوزارة الرتبية والتعليم عالية ح�شب املعايري الدولية.

تختلف رواتب املوظفني كن�سبة مئوية من موازنة االإنفاق املتكرر لقطاع التعليم اختالًفا كبرًيا بني الدول، اإاَلّ اأَنّ هذه 

الن�سبة التي تبلغ يف �سلطنة ُعمان 90% ت�سع �سلطنة ُعمان يف اأعلى القائمة يف هذا املجال على امل�ستوى الدويل، وكان 

متو�سط دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 64% الأجور املعلمني يف مرحلتي التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي 

كن�سبة من االإنفاق املتكرر لقطاع التعليم يف عام 2007، وبلغت الن�سبة املئوية الإجمايل رواتب واأجور جميع املوظفني 

80% يف التعليم االبتدائي، و79% يف التعليم الثانوي، من اإجمايل االإنفاق املتكرر على قطاع التعليم )منظمة التعاون 

االقت�سادي والتنمية 2010(. وب�سورة عامة ُيالحظ اأَنّ الن�سب املنخف�سة تكون يف اأغلب االأحيان يف الدول االأغنى، 

بينما توجد امل�ستويات العالية لهذه الن�سب يف الدول االأقل منًوا. 

تتكون قائمة الرواتب من عن�شرين: عدد املوظفني على ك�شف الرواتب، ومعدل مكافاآتهم واأجورهم. 

وعليه، فاإَنّ اأول عن�سر ننظر فيه هو حجم وتركيبة القوى العاملة التي ت�ستخدمها وزارة الرتبية والتعليم وتدفع لها 

الرواتب، وهنالك فئتان من املوظفني: املعلمون واالإداريون، اإَنّ املعلومات املتوافرة حول هوؤالء املوظفني على م�ستوى 

املدار�س تو�سح تغيريات مهمة حدثت خالل فرتة ق�سرية ال تتجاوز ثالث �سنوات )اجلدول 7.7(.

امل�سدر: املوؤلفون. بناًء على بيانات املوازنة املتكررة لوزارة الرتبية والتعليم. 

مالحظة: متثل اخلانات املظللة املهام االأ�سا�سية.

 اجلدول 7.7

موظفو املدار�س احلكومية ح�شب فئاتهم واملوؤ�شرات االأخرى ذات ال�شلة بهم، من العام الدرا�شي 

2007/2006 اإىل العام الدرا�شي 2009/2008  

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم ، 2007ج، 2008ج، 2009اأ.

الرواتب واالأجور 

اأجور املوؤقتني الرواتب االأ�سا�سية

البدالت

بدالت اخرى بدل نقل بدل اغرتاب بدل طبيعة عمل بدل هاتف بدل ماء بدل كهرباء بدل �سكن

امل�شتحقات االخرى

تكاليف عقود 

العمل اخلا�سة 

ايجارات م�ساكن 

املوظفني 
اجور ا�سافية

  تعوي�س نقدي

عن االجازة
مكافات تذاكر �سفر

م�شتلزمات �شلعية

م�ستلزمات  

ى خر ا �سلعية 

قطع غيار  

�سيارات وو�سائل 

النقل

وقود وزيوت 

لل�سيارات 

وو�سائل النقل

 وقود زيوت

 لالآالت

واملعدات

لوازم وامدادات 

احلا�سب االيل

لوازم وامدادات 

الطرق واملباين 

 اللوازم املكتبية

  واملطبوعات
مواد غذائية اللوازم التعليمية

م�شتلزمات خدمية

  التاأمني على

ال�سيارات

 ايجارات

عقارات

 �سيانة اجهزة 

احلا�سب االيل 
 �سيانة االت

�سيانة �سيارات  

وو�سائل النقل

�سيانة اثاث 

ومعدات م�ساكن 

�سيانةاثاث  

ومعدات مكاتب
�سيانةاملباين عقود النظافة

�سيانة اثاث 

ومعدات 

تعليمية

بعثات درا�سية
م�سروفات غري  

مبوبة

عقود خدمات  

ا�ست�سارية

تكاليف ا�ستئجار 

�سيارات وو�سائل 

النقل

تكاليف خدمات 

اخرى 
تكاليف التدريب  

دعاية واعالن 

واقامة املعار�س

اال�سرتاكات 

يف ال�سحف 

واملجالت  

م�سروفات 

ال�سفر يف مهمة 

ر�سمية

 اال�شرتاكات 

يف املنظمات

م�شاعدات  

للمواطنني
حتويالت م�شروفات خدمات حكومية اثاث ومعدات

 منظمات 

عربية

خم�س�سات  

االعا�سه للطلبه

 حتويالت 

لالندية  

واالحتادات

تكاليف  

ا�ستهالك املياه

تكاليف 

ا�ستهالك 

الكهرباء

خدمات الربيد  

والربق والهاتف

اثاث ومعدات  

تعليمية

اثاث ومعدات 

م�ساكن

اثاث ومعدات 

املكاتب

و�شائل النقل االت ومعدات

�سيارات االت

اجلدول 7.6

امل�شطلحات الر�شمية امل�شتخدمة يف املوازنة املتكررة لوزارة الرتبية والتعليم



 اجلدول 7.8 

مكونات قائمة رواتب واأجور املوظفني لعام 2008

ال يزال هنالك جمال لتطوير وحت�شني عملية توزيع عالوات موظفي اخلدمة يف �شلطنة ُعمان.

هنالك عدة اأنواع من العالوات ت�ستهدف عدة فئات من املوظفني لهم اأو�ساع خمتلفة، مثل: )1( املعلمون/االإداريون. 

)2( الُعمانيون/غري العمانيني. )3( موظفو اخلدمة املدنية/املوظفون الذين يعملون بعقود خا�سة. )4( املوظفون 

مقدار  لتحديد  مبا�سرة  هنالك طريقة  لي�س  �سابًقا،  اإليه  االإ�سارة  وح�سبما متت  باخلارج،  الدولة/املوظفون  داخل 

العالوات التي حت�سل عليها كل فئة من هذه الفئات، اإَنّ ثلث هذه العالوات خم�س�س لل�سكن، وُتدفع هذه العالوة يف 

ا البند الذي يعترب االأكرث اأهمية فهو بند بدل النقل، ومتنح وزارة  . اأَمّ
80

الغالب اإىل موظفي اخلدمة املدنية الُعمانيني

الرتبية والتعليم معظم غري العمانيني عالوة و�سيلة نقل اإىل مكان العمل. ويلي ذلك من حيث احلجم عالوات طبيعة 

مقدارها  اأَنّ  اإاَلّ  التدري�سية،  بالهيئة  املرتبطة  الوظائف  و�ساغلي  املعلمني  �سرفها جلميع  يتم  وهي عالوات  العمل، 

ق ال�سوؤون املدر�سية وامل�سرف االإداري اإىل 52 ريااًل ملدير املدر�سة.   يختلف ح�سب الوظيفة من 7 رياالت ملُن�ِسّ

تخ�شع رواتب املعلمني لنظام رواتب موظفي اخلدمة املدنية.

َلّم الوظيفي  تت�سف رواتب املعلمني باأَنّها رواتب �سهرية ثابتة وحمددة )ال�سكل 7.3(، فاملعلم الذي يوجد اأعلى ال�ُسّ

يح�سل على راتب ي�ساوي 1.6 مرة ما يح�سل عليه معلم حديث التعيني. كما اأَنّ الرتقيات اإىل الدرجة االأعلى تتم 

ح�سب االأقدمية يف الوظيفة، وال توجد هنالك حوافز مرتبطة باالأداء، ومُتنح العالوات ال�سنوية يف كل درجة وظيفية 

هنالك  ولي�س  اأعلى،  درجة  اإىل  ترقية  فيها  تتم  مرة  كل  يف  قلياًل  يزيد  معني  مببلغ  حمددة  وهي  تلقائية،  ب�سورة 

جمال للعدول عن نظام الرتقيات املحكوم بقانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية، وتبلغ الن�سبة املئوية للعالوات 

بينما ترتاوح  الدرجة اخلام�سة،  ال�ساد�سة، و48% ملوظفي  الدرجة  ال�سهري ملوظفي  الراتب  اإجمايل  حتى 40% من 

الن�سبة املئوية لعالوة ال�سكن بني 68% و79% من اإجمايل العالوات ملوظفي الدرجة ال�سابعة. ومُتنح معظم العالوات 

للمعلمني. اإَنّ ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا ما اإذا كان منح هذه العالوات للمعلمني ُي�سهم يف تطوير اأدائهم.

189التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة188 الـفـصل الـسـابع

% ريال عماين 

57 . 7 27 8 0 3 0 5 4 7 اأ.  الرواتب واالأجور 

57 . 4 27 6 3 4 5 7 1 6 الرواتب االأ�سا�سية 

0. 3 16 8 4 8 3 1 اأجوراملوؤقتيني

40 . 8 19 6 5 0 7 2 0 8 ب. البدالت

26 . 8 12 8 8 4 5 3 8 4 بدل ال�سكن 

2. 5 12 1 1 0 7 9 0 بدل الكهرباء

0. 8 36 1 1 5 0 3 بدل املاء

1. 0 48 1 1 6 7 3 بدل الهاتف 

3. 0 14 2 9 5 7 6 1 طبيعة عمل

0. 0 73 9 1 2 بدل اإغرتاب

6. 7 32 2 9 4 0 2 7 بدل نقل 

0. 1 46 4 1 5 8 بدالت اأخرى

1. 4 69 5 4 0 7 5 ج. م�شتحقات اأخرى 

0. 4 21 3 3 2 1 4 تذاكر �سفر 

0. 6 30 9 1 7 4 8 مكافاآت 

0. 0 10 9 2 7 5 تعوي�س نقدي عن االإجازات 

0. 1 38 6 3 0 7 اأجور اإ�سافية

0. 1 53 0 8 4 3 اإيجار م�ساكن املوظفني 

0. 1 70 2 6 8 8 رواتب عقود العمل خا�سة 

10 0 . 0 48 1 4 9 1 8 3 0 م�شروع اأوجه االإنفاق ذات ال�شلة باملوظفني 

بن�سبة 25% و10% على  العمانيني  اأعداد غري  تناق�ست  نف�سه، حيث  الوقت  تقدًما ملحوًظا يف  واالإداري��ني يحقق  للمعلمني  التعمني 
 78

التوايل بني العامني الدرا�سيني 2007/2006 و2008/2007.

   مت ح�ساب هذا املتو�سط لعدد 90 دولة تتوفر عنها بيانات. اأّما بالن�سبة للتعليم الثانوي ، تظل الن�سبة عند 6 نقاط اأقل من املتو�سط 
79

العاملي )20(. اأنظر الف�سل اخلام�س لتحليل اأكرث ُعمًقا حول املعلمني. 

تتاأثر امل�شروفات العالية للرواتب يف الغالب باأعداد املعلمني الكبرية التي تتزايد ببطء مقارنًة باأعداد 

ا باأعداد االإداريني الكبرية التي تتزايد ب�شرعة يف مقابل عدد املعلمني. الطلبة، واأي�شً

اأَنّ عدد املعلمني ارتفع ارتفاًعا  اإاَلّ  ا،  اأَنّ اأعداد املدار�س والغرف ال�سفية والطلبة ظلت م�ستقرة ن�سبًيّ وبالرغم من 

. ونتيجًة لذلك انخف�ست ن�سبة الطلبة اإىل املعلم اإىل اأدنى م�ستوى لها يف 
78

طفيًفا، وزاد عدد االإداريني زيادة كبرية

جميع االأوقات. وتظل �سلطنة ُعمان اإحدى الدول يف العامل التي توجد بها اأدنى ن�سبة للطلبة مقابل املعلم، وب�سفة 

خا�سة يف املرحلة االبتدائية التي ُت�سجل ن�سبًة يف الوقت احلا�سر اأقل من ن�سف الن�سبة التي مُتِثّل املتو�سط العاملي 

. باالإ�سافة اإىل ذلك فاإَنّ الفرق بني ن�سبة الطلبة اإىل املعلم يف �سلطنة ُعمان وبني املتو�سط العاملي زاد 
79

لهذه املرحلة

بني عامي 2007 و2008، وبالطريقة نف�سها، فبالرغم من اأَنّ كل اإداري كان م�سوؤواًل عن 4.3 غرفة �سفية يف العام 

الدرا�سي 2007/2006، اإاَلّ اأَنّ هذه الرقم انخف�س اإىل 3.1 بعد عامني من ذلك، ومُيكن تف�سري الزيادة احلادة يف 

عدد املعلمني كنتيجة للتحول من نظام التعليم العام اإىل نظام التعليم االأ�سا�سي، وُتعزى تلك الزيادة ب�سفة خا�سة 

اإىل اإعادة تنظيم الغرف ال�سفية، وتطبيق نظام املواد الدرا�سية االختيارية، ويظل �سوؤال اجلودة مطروًحا: هل ن�سبة 

الطلبة اإىل املعلم العالية ب�سورة ا�ستثنائية يف الوقت احلا�سر �سيقابلها م�ستوى م�ساٍو من اجلودة ؟ وبنف�س الطريقة، 

هل االأعداد الكبرية من االإداريني ُتعترب �سماًنا باأَنّ اإدارة النظام التعليمي يتم باأف�سل �سورة ممكنة ؟ اإَنّ النتائج التي 

يتو�سل اإليها هذا التقرير ُت�سري اإىل اأَنّ االأجوبة لهذين ال�سوؤالني �ستكون متداخلة يف اأف�سل احلاالت. 

�شنوات  الثالث  خالل  انتظاًما  اأكــر  و�شار  طفيًفا،  تغيرًيا  يو�شح  املحافظات  ح�شب  املعلمني  توزيع  اإَنّ 

االأخرية

)امللحق ذ(. ويعك�س ذلك اأَنّ هنالك اجتاًها ثابًتا نحو تطبيق املعايري وتوحيدها. وال تزال هنالك بع�س االختالفات 

الكثافة  قلة  مثل  التعليمية،  املحافظات  ببع�س  اخلا�سة  ال�سمات  بع�س  االعتبار  يف  اأخذنا  لو  حتى  املحافظات  بني 

ال�سكانية، وو�سائل معاجلة هذا املو�سوع، مثل تطبيق نظام الفرتتني يف بع�س املدار�س، واجلمع بني �سفني يف غرفة 

درا�سية واحدة، والدمج بني املراحل يف مبنى واحد، وهي و�سائل ُتربر بع�س اخلروج عن املعتاد، فعلى �سبيل املثال: 

االإداري��ني يف  وي��رتاوح عدد  الباطنة،  اإىل 7.2 يف جنوب  االإداري من 5.8  يف ظفار  املعلمني مقابل  ن�سبة  تختلف 

املدر�سة الواحدة بني 4.7 يف الو�سطى و6.6 يف م�سقط و�سمال الباطنة.  

الو�شطى من نظام درجات  الوظيفية  الدرجات  والتعليم يف  الرتبية  هنالك تركيز مكثف ملوظفي وزارة 

اخلدمة املدنية )الدرجات من الرابعة اإىل ال�شاد�شة(.

وهذه هي الدرجات التي يرتكز فيها املعلمون على �سلم الدرجات الوظيفية. والأَنّ املعلمني ميثلون 88%، من موظفي 

وزارة الرتبية والتعليم، فاإَنّه لي�س م�ستغرًبا اأن جند اأَنّ 75% من موظفي وزارة الرتبية والتعليم يف هاتني الدرجتني 

بني  انتظاًما  اأكرث  بطريقة  االأخرى موزعون  وال��وزارات  ال�سحة  وزارة  اأَنّ موظفي  ومقابل ذلك جند  )امللحق ذ(. 

الدرجات. ويف الوقت نف�سه فاإَنّ الهياكل الوظيفية يف هذه الوزارات اأكرث حتديًدا وتف�سياًل مما هو عليه احلال يف 

ا بالن�سبة اإىل عدد  وزارة الرتبية والتعليم، حيث اإَنّ عدد املوظفني يف الدرجات اخلا�سة من )اأ( اإىل )ه�( قليل جًدّ

موظفي الوزارة. 

تت�شف رواتب واأجور املوظفني باأَنّها مرتبطة بعدد ال�شنوات التي يق�شيها املوظف يف الوظيفة، كما اأَنّها 

تت�شف بعالوتها الكبرية.

ل �ستة ع�سر بنًدا خمتلًفا. ويعترب »الراتب االأ�سا�سي« جزًءا من  تتكون االأجور والرواتب من ثالث جمموعات، وٌت�سِكّ

الراتب االإجمايل للموظف، وكان ُي�سكل 58% من اإجمايل الراتب يف عام 2008 )اجلدول 8.7(، متبوًعا بعدٍد من 

العالوات ُت�سكل 41% من اإجمايل الراتب، وتكمل ذلك جمموعة �سغرية من البنود املتفرقة ذات �سلة بالعالوات.

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم.

ا بهذه العالوة.  غري العمانيني يتمتعون اأي�سً
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 اجلدول 7.9 

الن�شبة املئوية الأوجه االإنفاق على البنود االأخرى غري الرواتب ال�شهرية: بنود خمتارة، 2008 

اأو ما  ال�شهرية،  الرواتب  اأخرى غري  بنود  املتكرر على  االإنفاق  التعليمية 11% من موازنة  اللوازم  ُتِثّل 

يعادل تقريًبا 25 دوالًرا اأمريكًيّا على الطالب يف ال�شنة.

رة با�ستخدام طرق التدري�س املتمركزة حول املتعِلّم، فاإَنّ املبالغ  واإذا اأخذنا يف االعتبار اأهمية تنفيذ املناهج املُطَوّ

اأَنّ اأوجه االإنفاق الثانوية، مثل نقل  �س للوازم التعليمية ُتعترب منخف�سة مقارنًة بالدول االأخرى؛ ب�سبب  التي ُتخ�سَّ

الطلبة، تزاحم هذا البند الذي ُيعترَب ذا اأهمية ا�سرتاتيجية. 

بالرغم من اأَنّ املوازنة، ح�شبما هي معرو�شة يف الوقت احلا�شر، ال تو�شح ب�شورة مبا�شرة تفا�شيل التوزيع 

النهائي، اإاَلّ اأَنّه ُيكن و�شع افرتا�شات حول اأي البنود التي ت�شل اإىل املدار�س واأي منها حتتفظ به االإدارة 

املركزية بالوزارة اأو اإدارات املحافظات التعليمية. 

وُت�سري نتائج هذه االفرتا�سات اإىل اأَنّ 85% تقريًبا، من جميع املبالغ املر�سودة يف املوازنة املتكررة، تتدفق مبا�سرًة 

اإَنّ  اإىل املدار�س، واأَنّ املبالغ املتبقية يتم �سرفها من قبل االإدارة املركزية بالوزارة واإدارات املحافظات التعليمية. 

بن�سبة )%100(،  التعليمية  اللوازم  ت�سمل   %80 اأعلى من  مبا�سرًة كجزء  املدار�س  اإىل  توجه  التي  الرئي�سية  البنود 

و�سيانة املباين وعمليات النظافة بن�سبة )90%(، والرواتب بن�سبة )%85(. 

يتمتع مديرو املدار�س ب�شالحيات تقديرية حمدودة يف ا�شتخدام املوارد املخ�ش�شة للمدار�س.

تتوافر  التي  امل��وارد  من  االأك��رب  اجلزء  ف��اإَنّ  للمدار�س،  ُتخ�س�س  التي  املحدود  لل�سرف  النقدية  املبالغ  با�ستثناء 

للمدار�س م�سدره عائدات اجلمعيات التعاونية املدر�سية، وحتتفظ كل مدر�سة بن�سبة 85% فقط من هذه العائدات؛ 

وبدون وجود  التعليمية. وعليه،  باملحافظات  والتعليم  للرتبية  العامة  املديريات  اإىل  املتبقية  املبالغ  توريد  يتم  بينما 

ببيئتها  ذاتية حمددة  ذات �سلة  للقيام مببادرات  واالإمكانات  للحوافز  تفتقر  فاإنها  للمدار�س،  مالية  خم�س�سات 

التعليمية وباملجتمع املحلي الذي تخدمه.

 ال�شكل 7.3

ا ح�شب عمره  ملخ�س نظري ملا يح�شل عليه املعلم بالريال الُعماين �شنوًيّ

هنالك ندرة يف البيانات حول رواتب املعلمني التي ُيكن مقارنتها بني خمتلف الدول.

ومن ال�سعوبة اإجراء مقارنة، خا�سة بني االأرقام املطلقة، ومُيكن فقط ا�ستخدام املبلغ املعني من حيث م�ستوى دخل 

الدولة الأغرا�س املقارنة. ومُتِثّل رواتب واأجور املعلمني يف �سلطنة ُعمان بني 1.0 و1.8 اأ�سعاف ن�سيب الفرد من الناجت 

القومي االإجمايل، وهي ن�سبة اأكرث بقليل مما هو مالحظ يف دول اأخرى مثل: البحرين )0.5(،  اأو ا�ستونيا )0.7(، 

اأو كوريا اجلنوبية )1.5(، اإاَلّ اأَنّها بعيدة عن دول اأخرى ذات م�ستويات منخف�سة من الدخل مثل الفلبني )3.3(.

التكاليف املتكررة من بنود اأخرى غري الرواتب

ن�شبًة قليلة فقط من  اأَنّ  ُعمان، جند  ل�شلطنة  بالن�شبة  اأولوية  ُتعترَب  التي  التعُلّم  بيئة  يف مقابل تعزيز 

الرواتب وترتبط ب�شورة  اأخرى غري  �س ملدخالت  لــوزارة الرتبية والتعليم ُتخ�َشّ املتكرر  االإنفاق  موارد 

مبا�شرة بالتعليم والتعُلّم وتوؤثر مبا�شرًة يف اجلودة وت�شاوي الفر�س.

من  ى  يتبَقّ ما  فاإَنّ  االعتبار،  واملاء يف  الكهرباء  ا�ستهالك  ور�سوم  والنظافة  املباين  �سيانة  على  االإنفاق  اأخذ  وعند 

ى  تتلَقّ التي  لتاأجري حافالت املدار�س  اأ�سا�سية  الرواتب يتم تخ�سي�سه ب�سفة  للبنود االأخرى غري  املوازنة املتكررة 

. وبالرغم من اأَنّ تكلفة اإيجار احلافالت اأقل مما كان عليه احلال منذ 
81

ن�سف هذه املوازنة تقريًبا )اجلدول 7.9(

ع�سر �سنوات، فاإَنّ هذا البند ال يزال ي�ستهلك جزًءا كبرًيا من املوارد املتوافرة، علًما باأَنّه ال ُيعترب مهمة رئي�سية من 

  
82

مهام الوزارة.

191التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة190 الـفـصل الـسـابع

ن�شبة االإنفاق على املدار�س املجموع االإدارة املدار�س

10 0 1 1 0 12 املواد التعليمية 

90 9 8 9 عقود �سيانة املباين والنظافة 

0 2 16 0 ال�سفر يف مهمة ر�سمية 

90 3 2 3 التدريب 

98 4 9 9 55 اإيجار احلافالت 

90 9 8 9 ا�ستهالك الكهرباء واملاء 

88 1 0 0 10 0 10 0 املجموع 

امل�سدر: املوؤلفون، بناًء على بيانات وزارة الرتبية والتعليم. 

ُتنظم اأن�سطتها بعقود فرعية. 
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   تقرير البنك الدويل )2000( اأ�سار اإىل ن�سبة %60. 
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امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم. 

مالحظة: يو�سح هذا اجلدول الن�سبة املئوية الإجمايل االإنفاق املتكرر على البنود االأخرى غري الرواتب 

ال�سهرية املخ�س�سة لكل بند من البنود املختارة. فعلى �سبيل املثال، 55% من االإنفاق املتكرر على 

�س ن�سبة 9% من االإنفاق املتكرر على االإدارة الإيجار  �س على اإيجار احلافالت، بينما ُتخ�سَّ املدار�س ُيخ�سَّ

احلافالت. ويعني ذلك اأَنّ 98% من االإنفاق املتكرر على اإيجار احلافالت من االإنفاق على املدار�س. وال 

ُت�ساف االأعمدة الثالثة االأوىل اإىل املجموع ب�سبب اأن بنوًدا خمتارة قد مت عر�سها.
42
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ال�شكل 7.4 

االإنفاق التنموي املبا�شر وغري املبا�شر، 2006 اإىل 2008 )بالرياالت الُعمانية(

 ال�شكل 7.5 

االإنفاق املبا�شر على التنمية 
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امل�سدر: املديرية العامة لل�سوؤون املالية بوزارة الرتبية والتعليم.

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم

اإلنـفـاق عـلـى االسـتـثـمـار    7،4
تعك�س معدالت االإنفاق االإمنائي املتوا�شعة ن�شبًيّا حتواًل يف االأولويات من بناء مرافق وجتهيزات جديدة 

اإىل التوجه نحو اال�شتثمار يف تطوير جودة التعليم.

واأن هذه  الوزارات املدنية،  اإجمايل موازنات جميع  مُتِثّل ربع  املوازنة املتكررة لوزارة الرتبية والتعليم  اإَنّ  ويف حني 

املوازنة تزداد ببطء، اإاَلّ اأَنّ الن�سبة املئوية ملوازنة اال�ستثمار لوزارة الرتبية والتعليم كانت 3% فقط يف عام 2009، 

ا للمبالغ املخ�س�سة لالإنفاق  ا منذ ذلك الوقت، وُيعترب هذا امل�ستوى املنخف�س ن�سبًيّ ا م�ستمًرّ وهي ت�سجل انخفا�سً

ا يف دولة مثل �سلطنة ُعمان ت�سهد زيادة تدريجية يف معدالت االلتحاق، واأكملت  االإمنائي اأمًرا غري عادي، خ�سو�سً

�س �سلطنة ُعمان من 8% اإىل 9% من اإجمايل املوازنة  فرتة �سهدت فيها ا�ستثمارات �سخمة يف بناء املدار�س، وُتخ�سِّ

االقت�سادي  التعاون  منظمة  دول  ن�سب  متو�سط  من  الن�سبة  هذه  وتقرتب  الراأ�سمايل،  لالإنفاق  للتعليم  املخ�س�سة 

والتنمية، مثل اململكة املتحدة اأو اأملانيا اأو فرن�سا التي ترتاوح الن�سبة املئوية فيها لالإنفاق االإمنائي بني اأقل من %5 

.(OECD 2009b( %15و

امل�شادر كبرية  واإَنّ االختالفات بني  البيانات والتعريفات اخلا�شة باال�شتثمار من م�شدر الآخر،  تتباين 

.
83

ومن ال�شعوبة التوفيق بينها

اأوجه االإنفاق على اال�ستثمار امل�سجلة من قبل وزارة الرتبية والتعليم موزعة على فئتني: االإنفاق التنموي املبا�سر الذي 

يركز ب�سفة اأ�سا�سية على املدار�س، واالإنفاق غري املبا�سر املخ�س�س يف الغالب للمرافق االإدارية، وتغريت الن�سبة 

املئوية املخ�س�سة لكل فئة مبرور الوقت )ال�سكل 7.4(، وحدث التغري االأكرب يف جمال االإنفاق املبا�سر، بالرغم من 

ع اأن يكون جمال االإنفاق غري املبا�سر هو االأكرث تقلًبا، وُيعزى ذلك اإىل اأَنّ االإنفاق غري املبا�سر يعتمد على  اأَنّه كان ُيتوَقّ

القرارات التقديرية للقيام با�ستثمارات حمددة، بينما يرتبط االإنفاق املبا�سر باملدار�س والتحاق الطلبة. 

وزارة  عام  لديوان  املبنى اجلديد  الإن�شاء  التنمية  على  املبا�شر  االإنفاق غري  االأكــرب من  اجلــزء  �س  ُيخ�َشّ

الرتبية والتعليم، ومَثّل ذلك 72% و86% و61% من هذه الفئة يف اأعوام 2006 و2007 و2008 على التوايل.

ومت ا�ستخدام املبالغ املتبقية يف اأغرا�س متنوعة ح�سبما تقت�سي احلاجة، مثل اإعادة اإن�ساء بع�س املرافق يف اأعقاب 

االأنواء املناخية يف عام 2007، واإن�ساء م�ساكن املعلمني وتاأثيثها يف عام 2007، وعقد تطوير البوابة االإلكرتونية لوزارة 

الرتبية والتعليم يف عام 2008؛ وبالرغم من ا�ستقرار اأوجه االإنفاق غري املبا�سر خالل ال�سنوات الثالث املا�سية من 

حيث قيمتها املالية، اإاَلّ اأَنّه من املوؤكد اأَنّها اأوجه اإنفاق ا�ستثنائية.

ت�شمل اأوجه االإنفاق على التنمية اإن�شاء مدار�س جديدة اأو اإ�شافة مبان اإىل املدار�س القائمة. 

املبا�سر  االإن��ف��اق  اإج��م��ايل  م��ن   %85 القائمة  للمدار�س  مبان  اإ�سافة  اأو  ج��دي��دة  م��دار���س  اإن�ساء  م��ن  ك��ٌلّ  ��ل  مُي��ِثّ
 

)ال�سكل 7.5(. وُي�سرف على املباين امل�سافة اإىل املدار�س القائمة معظم خم�س�سات فئة االإنفاق املبا�سر، مما 

ا حتواًل يف االأولويات من زيادة معدالت احل�سول على التعليم اإىل الرتكيز  يعك�س البطء يف معدالت االلتحاق، واأي�سً

على تطبيق م�سروعات تطوير التعليم االأ�سا�سي. اإَنّ جتديد و�سيانة املدار�س القائمة و�سراء معدات واأجهزة املختربات 

.
84

تعترب جميعها ا�ستجابًة لهذا التوجه

امل�سدران هما وزارة الرتبية والتعليم ووزارة االإقت�ساد الوطني. واأ�سدرت وزارة الرتبية والتعليم جمموعتني من البيانات، وُن�سرت 
 83

املجموعة االأوىل يف كتاب االإح�ساء ال�سنوي، بينما اأ�سدرت املديرية العامة لل�سوؤون املالية املجموعة الثانية. 

املتكررة  املوازنة  حتت  ويندرج  لال�ستثمار.  االإمنائية  واملوازنة  الراأ�سمالية  واملوازنة  املتكررة  املوازنة  بني  ال�سيانة  تكاليف  تتوزع     
84

ال�سيانة الوقائية املحدودة، بينما جند م�سروعات ال�سيانة الرئي�سية حتت بنود املوازنة الراأ�سمالية. 
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7،5 مصادر التمويل 
اإَنّ اعتماد �شلطنة ُعمان املطلق على االأمــوال العامة احلكومية لتمويل قطاع التعليم قبل العايل الذي 

ُيعترب يف قمة اأولوياتها ُيكن اأْن ي�شع هذا القطاع يف موقف �شعيف اإذا توجب خف�س املوارد املخ�ش�شة 

.
85

للتعليم و/اأو تغريت االأولويات القطاعية

اأَنّ املواطنني الُعمانيني  اأَنّ ذلك ال يعني  اإاَلّ  اأَنّ الدولة توفر التعليم جماًنا جلميع االأطفال الُعمانيني،  وبالرغم من 

الغالب من  ياأتي يف  اأَنّ دخل احلكومة  الرغم من حقيقة  فاأواًل، وعلى  اأي ر�سوم مقابل ح�سولهم عليه.  ال يدفعون 

عائدات النفط والغاز بداًل من ال�سرائب، اإاَلّ اأَنّ هنالك تكلفة فر�سة بديلة مرتبطة باملخ�س�سات من هذه العائدات 

للتعليم )الفر�سة البديلة قيمة نظرية ُت�ساوي القيمة املتوقعة للبدائل املتخلى عنها كنتيجة الختيار بديل معني(، واإَنّ 

تكلفة الفر�سة البديلة هذه موزعة على جميع املواطنني، وعليه فاإَنّ متويل التعليم من املوازنة ُيعادل طريقة جماعية 

ا تزيد املناف�سة  لدفع الر�سوم الدرا�سية مقابل تعليم االأطفال امل�سجلني يف املدار�س احلكومية، اإ�سافة اإىل ذلك فرمَبّ

ا تتعر�س العائدات  للح�سول على هذه املبالغ من القطاعات االأخرى، ويف �سيناريو مت�سائم لكَنّه ممكن احلدوث رمَبّ

احلكومية ل�سغوط ما، االأمر الذي يجعل املناف�سة اأكرث تاأثرًيا من ناحية �سلبية يف قطاع التعليم يف املدى املتو�سط 

على االأقل.

باالإ�شافة اإىل هذه املوارد احلكومية، ُي�شهم القطاع اخلا�س يف تويل التعليم �شواء كان ذلك يف موؤ�ش�شات 

التعليم احلكومي اأو اخلا�س.

وتكون م�ساهمة اأولياء االأمور يف التعليم احلكومي ب�سفة رئي�سية من خالل التكاليف غري املبا�سرة، وتكاليف الفر�س 

البديلة ال�سخ�سية التي يتحملها الطلبة بعد �سن التعليم االإلزامي، وت�سمل امل�ساهمة يف التعليم الذي توفره موؤ�س�سات 

التعليم  موؤ�س�سات  يف  مبا�سرة  ا�ستثمارات  هنالك  وختاًما  املبا�سرة.  والتكاليف  الدرا�سية  الر�سوم  اخلا�سة  التعليم 

اخلا�س، وب�سفة خا�سة يف تعليم مرحلة الطفولة املبكرة. 

وبالتايل  جماًنا،  التعليم  لهم  توفر  التي  احلكومية  املدار�س  يف  اأطفالها  ُت�شجل  الُعمانية  االأُ�شر  معظم 

ت�شرف هذه االأ�شر مبالغ قليلة ن�شبًيّا على التعليم من اأموالها اخلا�شة.

وُت�سري بيانات درا�سة م�سحية متت يف عام 2008/2007 حول الدخل واالإنفاق اإىل املالحظات التالية: )1( ُتخ�س�س 

ا تخ�س�سه لل�سكن )23.1%(، واملوا�سالت  �سر 4.8% فقط من اإجمايل موازناتها للتعليم، وهي ن�سبة بعيدة كثرًيا عَمّ
ُ
االأ

. )2( ينفق املواطنون الُعمانيون على التعليم مبالغ اأقل ب�سورة ملحوظة عما ينفقه غري 
86

واالت�ساالت )%20.9(

العمانيني.  غري  دخل  �سعف  ُيعاِدل  املتو�سط  يف  دخلهم  اأَنّ  من  بالرغم  بن�سبة %6.3(،  مقارنًة   %4.8(  العمانيني 

)ريف/ح�سر(  املوقع  تاأثري  اأَنّ  من  وبالرغم  ا.  ن�سبًيّ منخف�س  الُعمانيني  اإىل  بالن�سبة  املتو�سط  حول  الت�ستت   )3(

حمدود، اإاَلّ اأنَّ االختالفات بني املحافظات اأكرث و�سوًحا )من 2.4% يف حمافظة الو�سطى اإىل 5% يف م�سندم(؛ كما 

ا بن�سبة م�ستوى التبعية االقت�سادية )من 2.9% اإىل 5.4%(. )4( تزيد  اأَنّ م�ستوى االإنفاق على التعليم يتاأثر اأي�سً

�سر الُعمانية بارتفاع امل�ستوى التعليمي لرب االأ�سرة، ولكن يحدث ال�سيء نف�سه 
ُ
ن�سبة االإنفاق على التعليم يف اإنفاق االأ

ا،  بالن�سبة اإىل ال�سكن واملوا�سالت، وهذه البنود الثالثة يزيد وزنها الن�سبي، وحتل حمل االإنفاق على الغذاء جزئًيّ

.
87

بطريقة �سل�سلة وهادئة كلما ارتفع امل�ستوى التعليمي لرب االأ�سرة )امللحق �س(

ح�سبما متت االإ�سارة اإليه يف تقرير وزارة الرتبية والتعليم 2006 »تعتمد وزارة الرتبية والتعليم بالكامل على االأموال التي تتلقاها 
 85

من احلكومة«.  

البيانات ال متيز بني ما اإذا كان االأطفال م�سجلني يف موؤ�س�سات حكومية اأم موؤ�س�سات خا�سة.    
86

�سر بناًء  على ح�ساب عدد االأطفال امل�سجلني يف املدار�س 
ُ
    من اأجل حتليل اأكرث دقة �سيكون من ال�سروري متييز االإنفاق على التعليم لالأ

87

لكل اأ�سرة على حدة.  
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بني  ولل�شراكة  للتعليم  اخلا�س  القطاع  توفري  الإمكانية  ُعمان  �شلطنة  يف  �شاملة  درا�شة  اإجــراء  يتم  مل 

ا ُيعزى ذلك اإىل الُنظم واللوائح اأكر مما ُيعزى اإىل انعدام الرغبة من  القطاعني العام واخلا�س، ورمَبّ

ر التعليم. كل من اأولياء االأمور وجهات التعليم اخلا�س التي ُتوِفّ

ويت�سف منط التعليم اخلا�س على امل�ستوى الدويل بال�سمات التالية: )1( االختالف يف مرحلتي التعليم االبتدائي 

ا حيث يرتاوح ن�سيب التعليم اخلا�س بني �سفر تقريًبا و96%. )2( التعليم اخلا�س اأكرث �سيوًعا  والثانوي كبري جًدّ

يف مرحلة التعليم الثانوي اأكرث من �سيوعه يف مرحلة التعليم االبتدائي، اإاَلّ اأَنّ هنالك بع�س اال�ستثناءات يف دول مثل 

االأردن واالإمارات العربية والواليات املتحدة االأمريكية. )3( معظم الدول زادت ن�سيب التعليم اخلا�س خالل الع�سر 

�سنوات املا�سية.

بناًء على هذه اخللفية العامة ُيعترب توفري التعليم اخلا�س ال يزال متوا�شًعا يف �شلطنة ُعمان، وب�شفة 

خا�شة يف مرحلة التعليم ما بعد االأ�شا�شي )الثانوية(.

اأكرث مما  التعليم اخلا�س  العربية يف منطقة اخلليج معدالت مرتفعة لاللتحاق مبوؤ�س�سات  الدول  توجد يف معظم 

هو موجود يف �سلطنة ُعمان، فعلى �سبيل املثال: بينما كان 5% من اإجمايل عدد امللتحقني بالتعليم يف �سلطنة ُعمان 

يف العام الدرا�سي 2009/2008 م�سجلني باملدار�س اخلا�سة التي ُتدر�س باللغة العربية، ون�سبة اإ�سافية قدرها %5 

م�سجلة باملدار�س الدولية، كانت الن�سبة املئوية للم�سجلني مبوؤ�س�سات التعليم اخلا�س يف مملكة البحرين تعادل %30 

من اإجمايل عدد امللتحقني باملدار�س )بيانات معهد االإح�ساء ملنظمة اليون�سكو حول االإح�ساءات الرتبوية(.

ُيعترَب التعليم اخلا�س بدياًل للتعليم احلكومي، وهو يف العادة ُيكمل النق�س يف حالة عدم توافر التعليم 

احلكومي، اأو عندما ُينظر للتعليم احلكومي على اأَنّه اأقل جودة. 

ا من مهام البيئة التنظيمية.  اإَنّ الدور الذي يقوم به القطاع اخلا�س يف توفري التعليم وحجم ذلك التوفري ُيعترَبان اأي�سً

ويف نهاية االأمر فاإَنّ درجة م�ساهمة املوؤ�س�سات اخلا�سة يف قطاع التعليم تعتمد ب�سفة جوهرية على خيار �سيا�سي، 

الثانوية اخلا�سة ارتفاًعا )8.3% و11.5% على  ففي دول مثل ال�سني وفيتنام، ت�سهد معدالت االلتحاق باملدار�س 

التوايل(. اإَنّ الو�سع يف �سلطنة ُعمان، حيث توفر الدولة التعليم يف املراحل التي ت�سبق التعليم العايل، يطرح االأ�سئلة 

ُظُم اأكرث مرونة؟. )2( هل الو�سع الراهن يت�سف  التالية: )1( هل �سيكون الو�سع خمتلًفا اإذا �سارت اللوائح والُنّ

اأَنّ هنالك م�ساحة ت�سمح  �سر خيارات حقيقية؟. يف �سوء هذه االأ�سئلة يبدو 
ُ
باال�ستدامة املالية؟. )3( هل متلك االأ

بنمو القطاع اخلا�س يف هذا املجال. 

ارتفعت بالتاأكيد ب�شورة كبرية معدالت االلتحاق باملدار�س اخلا�شة التي تدر�س باللغة العربية يف �شلطنة 

ُعمان، وو�شلت تقريًبا اإىل ال�شعف بني العامني الدرا�شيني 2003/2002 و2009/2008. 

نف�س  عند  املعلم  اإىل  الطلبة  ن�سبة  تقريًبا( ظلت  اإىل 29000 طالب   15000 النمو )من  هذا  وبالرغم من حدوث 

جريت موؤخًرا فاإَنّ 
ُ
ا ذات امل�ستوى املتدين املالحظ يف املدار�س احلكومية، وح�سبما ُذِكر يف درا�سة اأ امل�ستوى، وهو اأي�سً

املعايري الرئي�سية بالن�سبة اإىل اأولياء االأمور يف اختيار املدر�سة التي يلحقون بها اأطفالهم تتمثل يف جودة النتائج التي 

قها طلبتها، وهذا املعيار بال�سبط هو الذي يدفع اأولياء االأمور واأطفالهم بعيًدا عن املدار�س احلكومية، ويجذبهم  ُيحِقّ

.
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نحو املدار�س اخلا�سة )البلو�سي واآخرون 2009(

اأر�س جمانية  اأَنّ املدار�س اخلا�شة قد ا�شتفادت من بع�س الدعم، مثل ح�شولها على قطع  بالرغم من 

لبناء مرافقها، اأو تخفي�س بن�شبة 50% يف بع�س املواد، اإاَلّ اأَنّها ال تتمع بالو�شع املايل املتوازن نف�شه امل�شاوي 

للمدار�س احلكومية.

وعليه فاإَنّ منو القطاع اخلا�س كان مدفوًعا يف الغالب بجزء �سغري من املدار�س التي تفر�س ر�سوًما درا�سية عالية 

�سر املي�سورة اقت�سادًيّا حتملها، االأمر الذي يجعل اخليارات حمدودة اأمام 
ُ
على طلبتها، والتي ي�ستطيع فقط اأطفال االأ

�سر الفقرية. وينطوي هذا الو�سع على خماطر اجتماعية، كما اأَنّه لي�س االأف�سل من الناحية االقت�سادية، 
ُ
اأطفال االأ

�سر الفقرية من 
ُ
حيث اإَنّه يحد من اخليارات، وين�سئ جياًل من الطلبة من طبقتني، ومينع الطلبة املجيدين من االأ

االلتحاق مبوؤ�س�سات تعليمية عالية اجلودة. 

ويعترباالحتكاك بالثقافات الدولية كاأ�سباب اإ�سافية الإحلاق اأولياء االأمور  الأطفالهم باملدار�س اخلا�سة. 
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مضـامـيـن للسـيـاسـيـــات التـربـويــة  7.6
يت�سف  تعليم  لقطاع  مُتنح  التي  االأولوية  اأ�سا�سية  ب�سورة  العايل  قبل  التعليم  على  املرتفع  االإنفاق  م�ستوى  يعك�س 

باحليوية، ولكن هذا امل�ستوى العايل من االإنفاق ينتج جزئًيّا من بع�س املمار�سات غري الفعالة، ومن ال�سعوبة حتديد 

واإزال��ة مظاهر  للقطاع  مُتنح  التي  االأولوية  على  املحافظة  اإَنّ  االإنفاق.  م�ستوى  رفع  العاملني يف  كل من هذين  دور 

عدم الفعالية والكفاءة �سي�سمحان للحكومة باال�ستمرار يف تطوير جودة التعليم بطريقة م�ستدامة. وفيما يلي بع�س 

.
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املقرتحات للم�سي قدًما يف هذا الطريق

املالية بتوجيهات عامة  لل�سوؤون  العامة  د املديرية  �سُيزِوّ التعليمي  النظام  اإَنّ تعزيز فعالية التخطيط واملتابعة يف 

حتقيق  اأج��ل  ومن  واقعية،  بطريقة  واالإمنائية  الراأ�سمالية  وامل��وازن��ة  املتكررة  املوازنة  من  كل  الإع��داد  ومعلومات 

بالفعالية  يت�سف  الرتبوية  املعلومات  الإدارة  نظام  اإن�ساء  املو�سوع  بهذا  اخلا�سة  املتطلبات  ت�سمل  االإيجابي  التاأثري 

مبعدالت  خا�سة  تنبوؤات  بو�سع  البيانات  قاعدة  و�ست�سمح  بها،  موثوق  قطاعية  بيانات  قاعدة  وتوفري  وامل�سداقية، 

االلتحاق، واالحتياجات املالية، واملوارد املتوقع توفريها. ومُيكن اإن�ساء وحدة خمت�سة لهذا الغر�س. 

والنتائج  املخرجات  على  قائم  اأ�شلوب  اإىل  املــدخــالت  على  قائم  اأ�شلوب  من  املــوازنــة  اإعـــداد  طريقة  يف  التحول 

�سيكون مبثابة عالمة بارزة نحو جعل املوازنة اأكرث من ممار�سة ح�سابية ب�سيطة وحتويلها اإىل اآلية للرقابة املالية، 

واأداة اإدارية، وو�سيلة من و�سائل تنفيذ ال�سيا�سات الرتبوية، و�ستكون املوازنة املبنية على املخرجات والنتائج عبارة 

نتائج  حتقيق  تكاليف  تقومي  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  ومتكني  االأداء  لتعزيز  بال�سفافية  تت�سف  حتفيز  اأداة  عن 

ل �ستكون: )1( حتديد اأهداف ومهام معينة. )2( ربط املوارد املطلوب  حمددة، اإَنّ اخل�سائ�س الرئي�سية لهذا الَتّحُوّ

َلّم  توفريها بتحقيق االأهداف وتنفيذ املهام. )3( ذكر املوارد املخ�س�سة يف املوازنة، بقدر االإمكان، لكل حلقة يف ال�ُسّ

ا حاجة  التعليمي. وحتتاج بنود املوازنة اإىل اإعادة ت�سنيف لتبني هذه الطريقة. )االإطار 7.2(، ولكن هنالك اأي�سً

الرتبية  وزارة  والأَنّ  املرجوة منها؛  الفوائد  ولتحقق جميع  التطبيق،  املمار�سة عند  لنجاح  موؤ�س�سية  تغريات  الإدخال 

والتعليم حتتاج الإدارة ماليتها حتت الت�سنيف الفئوي الذي تطبقه على جميع الدوائر، فاإَنّه يجب تنفيذ االأهداف 

بالتوازي واملهام، ومُيكن لوزارة الرتبية والتعليم اأْن تكون رائدة يف هذا املجال من خالل اإثباتها للفوائد التي تتحقق 

لها با�ستخدام هذه الطريقة. 

ق للموازنة املبنية على املخرجات والنتائج داللتها الكاملة.  ربط املوازنة باإطار عام لالإنفاق متو�شط املدى �سُيحِقّ

وتتجاوز اأهداف وزارة الرتبية والتعليم اأفق املوازنة لل�سنة املالية الواحدة، ويحتاج حتقيقها فرتة خم�س �سنوات على 

االأقل )االإطار 7.3(. وعليه فاإن ربط املوازنة باالإطار العام لالإنفاق متو�سط املدى �سيزيد من القدرة على التنبوؤ 

متو�سط  لالإنفاق  العام  االإطار  يعك�س  اأْن  ويجب  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأهداف  لتحقيق  توفريها  املطلوب  باملوارد 

اإَنّ  واإنفاق االأموال.  اأْن تكون بنيته م�سابهة للخطة، لتي�سري مراقبة �سرف  اأولويات اخلطة اخلم�سية، ويجب  املدى 

االإطار العام لالإنفاق متو�سط املدى ووجود موازنة مبنية على املخرجات والنتائج �سيجعالن مًعا املفاو�سات اخلا�سة 

باملوازنة اأكرث �سفافية ومدعومة بقوة بالتزامات متو�سطة املدى من كال الطرفني. 

ر وعًيا باملحا�سبية يف وزارة الرتبية  ربط اأداء الوحدات الت�شغيلية لوزارة الرتبية والتعليم باملوارد املتاحة لها �سُيوِفّ

باملو�سوعية،  لتت�سف  املحا�سبية  املوازنة  و�ستعك�س  بدقة،  اأهداف حمددة  بوا�سطة  االأداء  تعريف  و�سيتم  والتعليم، 

واملوارد  الت�سغيلية  الوحدات  بني  الروابط  هذه  لتتخذ  حمددة  وغايات  مبهام  اخلا�سة  االأداء  عقود  اإع��داد  ومُيكن 

املتاحة �سفة ر�سمية.

ز على التعليم العايل، اإاَلّ اأَنّ التو�سيات التي ت�سمنها تقرير )Ernst and Young report (2006) ُتعترب معقولة، واإَنّ عدًدا منها  ُترِكّ
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ذات �سلة بالتعليم قبل العايل. ولتجنب التكرار فاإَنّ هذه التو�سيات ال يتكرر ذكرها يف هذا التقرير، اإاَلّ اأَنّها تت�سق ب�سورة كاملة 

ومقرتحات هذا التقرير. اإَنّ التو�سيات ذات ال�سلة مبنح ا�ستقاللية اأكرب  للموؤ�س�سات التعليمية ُتعترب ب�سفة خا�سة ذات اأهمية 

و�سلة وثيقة بالتعليم قبل العايل.  
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االإطار 7.2 

مثال لت�شنيف املوازنة يف اإعداد موازنة الربامج

اأمثلةم�شتوى الت�شنيفنوع الت�شنيف

وظيفة اأو وظيفة فرعيةوظيفي

الربنامج الرئي�سي 

الزراعة، والغابات، واالأ�سماك، وال�سيد. 

الزراعة

وزارة اأو جهة م�ستقلةتنظيمي

مكتب اأو دائرة يف الوزارة

وزارة الزراعة 

دائرة خدمات التو�سع

برنامجبرنامج/ت�سغيلي

ن�ساط متكرر

م�سروع ا�ستثمار

خدمات التو�سع يف املحا�سيل الغذائية

اإدارة الربنامج وخدمات ا�ست�سارية

اإن�ساء املخازن

مدخل/ مادة/ 

ح�سابات/ 

اقت�ساد

فئه

بند

بند فرعي

ال�سلع واخلدمات 

املرافق

الكهرباء

Kim 2007 :امل�سدر

 االإطار 7.3 

االأطر العامة متو�شطة املدى للموازنة : حالتان متقابلتان 

طر العامة لالإنفاق متو�سط املدى يف االقت�ساد املتنوع والبيئات القطاعية، ومتتد جمموعة 
ُ
توجد االأطر العامة متو�سطة املدى للموازنة اأو االأ

املنخف�سة، وهي جميعها  الدخول  الدول ذات  اإىل  الدخل  االأوروب��ي عالية  العامة من دول االحتاد  طر 
ُ
االأ ُت�ستخدم فيها هذه  التي  الدول 

ت�ستفيد من مبادرة امل�سار ال�سريع للتعليم للجميع؛ وبالرغم من اأَنّ االأهداف النهائية مت�سابهة )معظمها تقع �سمن فئة »احلوكمة اجليدة«: 

هاتني  يف  العامة  االأطر  و�سمات  دور  يف  بالطبع  اختالًفا  هنالك  فاإَنّ  الواقعية(،  امل�سداقية،  التنبوؤ،  على  القدرة  اال�ستقرار،  ال�سفافية، 

احلالتني املختلفتني. 

االأطر العامة متو�شطة املدى للموازنة يف دول االحتاد االأوروبي 

يتمَثّل ال�سبب الرئي�سي لتبني الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوربي )20 من 25( االأطر العامة متو�سطة املدى للموازنة يف ارتباطه بالقواعد 

اخلا�سة بربامج اال�ستقرار واحلوكمة التي ُيفرت�س من خاللها لهذه الدول االحتفاظ مبوازين ماليتها وموازناتها يف حدود معينة، وب�سفة 

طر على التغلب على امليل »الطبيعي« جلهات اتخاذ القرارات نحو تبني روؤى 
ُ
خا�سة املحافظة على �سقف حمدد لالإنفاق، وُت�ساعد هذه االأ

العامة  طر 
ُ
االأ وتعمل  املدى،  باإجراءات طويلة  اأنف�سهم  اإلزام  وترغمهم على  ال�سنوية،  باملوازنات  تلك اخلا�سة  ا  املدى، خ�سو�سً ق�سرية 

متو�سطة املدى للموازنة كعامل تذكري باأَنّ االلتزامات يجب احرتامها، وُت�ساِعد يف تذكر �سرورة ربط تكلفة االإجراءات التي يتم اتخاذها 

جميع  تغطي  فاإَنّها  للموازنة،  املدى  متو�سطة  العامة  طر 
ُ
االأ فيها  تعمل  التي  البيئة  وب�سبب  االعتيادية؛  االأح��وال  ويف  املتوقعة.  بالعائدات 

طر العامة متو�سطة املدى للموازنة 
ُ
القطاعات، وت�سمح بالنظر يف اأمر اإعادة تخ�سي�س املوارد بني خمتلف القطاعات. وتتوافر ملعظم االأ

طر العامة متو�سطة املدى للموازنة من دولة اإىل اأخرى يف داخل 
ُ
اأفق ميتد من ثالث �سنوات )ال�سويد( اأو اأربع �سنوات )هولندا(، وتختلف االأ

طر كما يلي: 
ُ
االحتاد االأوربي يف اإطار هذه العوامل واملحددات العري�سة. وكقاعدة عامة ُت�سَنّف هذه االأ

طر العامة الثابتة التي ال ت�سمح باإجراء مراجعات، وبالتايل تن�سئ حواجز قوية �سد االنحرافات اجلوهرية من االلتزامات. 
ُ
االأ  )1(

طر العامة املرنة التي ت�سمح باإجراء مراجعات لالأهداف من عام الآخر الإدخال تعديالت ح�سب ما يطراأ من تغيريات.   
ُ
االأ  )2(

طر العامة متو�سطة املدى للموازنة مُيكن اأْن يكون ذا �سفة دورية )ال يوجد اإطار عام جديد قبل نهاية 
ُ
ويف املقابل فاإَنّ كل نوع من اأنواع االأ

الفرتة( اأو �سفة م�ستمرة )وميكن حتديثه �سنوًيّا(. وت�ستخدم معظم دول االحتاد االأوروبي ُاطًرا عامة متو�سطة املدى للموازنة ذات �سفة 

ا اأكرث ملراجعة املحددات. وكنتيجة لذلك يتناق�س الغر�س االأ�سا�سي ال�ستخدام االإطار العام.  مرنة/م�ستمرة متنح فر�سً

االأُطر العامة لالإنفاق متو�شط املدى يف الدول امل�شاركة يف مبادرة امل�شار ال�شريع للتعليم للجميع 

للح�سول على اأموال من مبادرة امل�سار ال�سريع، التي ت�ساعد يف حتقيق اأهداف التعليم للجميع، يتطلب االأمر من الدول ذات الدخل املنخف�س 

اإن�ساء قطاع خا�س لالإطار العام لالإنفاق متو�سط املدى يقود هذه الدول الإعداد موازنات �سنوية تت�سق واالإجراءات املطلوبة لتحقيق اأهداف 

ي قطاًعا واحًدا فقط، اإاَلّ اأَنّها ت�سمح باإعادة تخ�سي�س املوارد  طر العامة لالإنفاق متو�سط املدى ُتغِطّ
ُ
التعليم للجميع؛ وبالرغم من اأَنّ االأ

طر من جزءين هما العائدات واالإنفاق، اإَنّ الفجوة الناجتة 
ُ
بني خمتلف القطاعات، بل اإَنّ ذلك ُيعترب من مهامها الرئي�سية، وتتكون هذه االأ

عن ذلك ُتعترَب دلياًل على تقومي االحتياجات االإ�سافية التي ُت�ساهم فيها مبادرة امل�سار ال�سريع، ويتم حتديد اجلزء اخلا�س بالعائدات 

د فائدة كامل املمار�سة. اإَنّ ال�سرط االآخر لتحقيق فائدة  من تقديرات مبنية على االأداء الكلي لالقت�ساد. اإَنّ واقعية هذه التقديرات حُتِدّ

ا  اأَمّ طر الدولية العامة متو�سطة املدى للموازنة )االأداء الكلي لالقت�ساد العاملي(. 
ُ
تقديرات العائدات وم�سداقيتها يتمثل يف ربطها باالأ

واملحددات  واجتاهاتها  ال�سكانية  احلالة  االعتبار  يف  تاأخذ  حمددة  م�ستقبلية  تقديرات  منوذج  على  مبني  فاإَنّه  باالإنفاق  اخلا�س  اجلزء 

طر العامة لالإنفاق متو�سط املدى اأداة فعلية يف ال�سيا�سات 
ُ
ا �سروط معينة لتكون االأ الفنية واملالية املتنوعة للقطاع باأكمله. وتتوافر هنا اأي�سً

الرتبوية. فاأواًل: حتتاج اأوجه االإنفاق، مثلها يف ذلك مثل تقديرات العائدات، اإىل اأن تكون واقعية و�ساملة ) تغطي اأوجه االإنفاق الراأ�سمايل 

ُطُر العامة لالإنفاق متو�سطة املدى ذات �سفة 
ُ
واملتكرر مًعا(. وثانًيا: يجب اأن يتم تنظيمها ح�سب الربامج/املهام. وختاًما: يجب اأْن تكون االأ

ُطِر 
ُ
موؤ�س�سية، واأْن يتم اعتمادها واملوافقة عليها بوا�سطة ال�سلطات ال�سيا�سية، واأْن يتم اإعداد املوازنات ال�سنوية باالإ�سارة بو�سوح اإىل االأ

ا ال تقوم بالدور املتوقع منها وتظل  ُطَر العامة لالإنفاق متو�سط املدى رمَبّ
ُ
العامة لالإنفاق متو�سطة املدى. وُت�سري النقاط ال�سابقة اإىل اأَنّ االأ

ممار�سة اأكادميية كنتيجة لذلك ما مل تلب عدًدا من ال�سروط. 

طر العامة لالإنفاق متو�سطة املدى يف الدول امل�ساركة يف مبادرة امل�سار ال�سريع للتعليم للجميع بني الدول 
ُ
 وتختلف �سمات - وجودة - االأ

ي فرتة ثالث �سنوات، وينق�سم اجلزء اخلا�س باالإنفاق اإىل  ا. اإَنّ االإطار العام لالإنفاق متو�سط املدى امل�ستخدم يف مايل ُيغِطّ اختالًفا جذرًيّ

ثالثة قطاعات فرعية )من مرحلة ما قبل التعليم املدر�سي اإىل التعليم العايل( و�سبعة برامج. وتنق�سم اأوجه االإنفاق يف كل برنامج من 

فة  هذه الربامج اإىل اإنفاق على الرواتب، واإنفاق متكرر على بنود اأخرى با�ستثناء الرواتب، واإنفاق راأ�سمايل. اإَنّ حمددات ال�سيناريو ُمعَرّ

بدقة وو�سوح، وهي: مدخالت مبينة على التقديرات ال�سكانية، ومعدالت التحول، ون�سب الطلبة مقابل املعلم، واحتياجات املوظفني غري 

املعلمني، ومعدالت الرواتب، واحتياجات تدريب املعلمني، واملواد التعليمية واخلدمات االأخرى. 

.European Commission 2007 and Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales et al. 2010 :امل�سدر



201التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة200 الـفـصل الـسـابع

الغايات  والتعليم  الرتبية  لــوزارة  املخ�ش�شة  االإنفاق  اأوجــه  بها  ق  حُتِقّ التي  الكيفية  حُتِلّل  درا�شة  اإجــراء  ُيكن 

واالأهداف املحددة لها، وُت�ساِعد بها يف تكوين روؤية عميقة ودقيقة حول م�سادر اأوجه الق�سور واملعوقات التي مُيكن 

احلكومي،  االإنفاق  مل�سار  م�سحية  درا�سة  اأَنّها  على  اإليها  االإ�سارة  تتم  التي  الدرا�سة،  هذه  مثل  اإَنّ  ذلك.  تواجه  اأْن 

الوزارة  م�ستوى  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإىل  املالية  وزارة  من  املوازنة  موارد  بها  تتدفق  التي  الكيفية  ح  ّ �سُتو�سِ

مل�سار  امل�سحية  الدرا�سة  اإَنّ   .)7.4 )االإط��ار  املدار�س  م�ستوى  على  االأمر  نهاية  ويف  املحافظات،  وم�ستوى  املركزي 

والعينية،  الب�سرية  املوارد  ا  اأي�سً ولكن  الدنيا،  امل�ستويات  نحو  املالية  املوارد  م�سار  فقط  تتبع  لن  احلكومي  االإنفاق 

. اإَنّ 
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م اخلدمة و�ستحدد الكيفية التي �ستن�ساب بها هذه املوارد اإىل وجهتها النهائية التي تتمثل يف اجلهات التي ُتقِدّ

نتائج الدرا�سة امل�سحية مل�سار االإنفاق احلكومي �ست�ساعد وزارة الرتبية والتعليم على اتخاذ قرارات حول خم�س�سات 

ر تغذية راجعة حول عملية اإعداد املوازنة املبنية على النتائج واملخرجات. املوازنة، و�سُتوِفّ

 االإطار 7.4  

عينة م�شفوفة بحث للدرا�شة امل�شحية مل�شار االإنفاق احلكومي

االأ�شئلة االأهداف

الفرعية

متغريات جديرة 

باالهتمام

م�شدر 

البيانات

طريقة 

جمع 

البيانات

اأداة جمع 

البيانات

لفهم اآلية 

تخ�شي�س 

املوارد يف قطاع 

التعليم على 

م�شتوى الدولة 

وم�شتويات 

املحافظات 

وحتديد الق�شايا 

الرئي�شية يف 

تخ�شي�س بنود 

املوازنة يف اأقاليم 

خمتارة

ما االإجراءات 

اخلا�سة 

بتخ�سي�س 

املوارد 

والتحويالت؟

ما الذي متت موازنته؟ 

ما الذي مت اعتماده؟ 

ما الذي مت الت�سديق به 

للقطاع؟

موازنة الدولة 

موازنة وزارة 

الرتبية 

والتعليم 

موازنة 

املحافظة

ا�ستمارات 

ا�ستخال�س 

البيانات قوائم 

فح�س

ما هي اأمناط 

االإنفاق يف كل 

مرحلة؟

ما طرق اإنفاق املبالغ يف 

كال املرحلتني؟

ما الفجوة املالية لتلبية 

احتياجات القطاع؟

موازنة 

املدر�سة

مراجعة 

مكتبية

حتديد م�شكالت 

ذات �شلة 

بتخ�شي�س املوارد 

والتحويالت

ما االإجراءات 

اخلا�سة 

بتحويالت 

املوارد؟

ما املبالغ امل�ستلمة يف 

كل مرحلة؟

ال�سجالت 

املالية 

للمرحلة

ا�ستخال�س 

البيانات

ا�ستمارات 

ا�ستخال�س 

البيانات قوائم 

فح�س

ما هي اأمناط 

االإنفاق يف كل 

مرحلة؟

فعالية نظام االإنفاق من 

املوازنة؟

ال�سفافية واملحا�سبيه 

يف املبالغ املخ�س�سة 

لكل مرحلة؟ التحديات 

واملعوقات

موظفو 

ال�سوؤون املالية 

واالإدارية يف 

كل مرحلة

جدول زمني مقابالت

الإجراء 

مقابالت

World Bank 2010 :امل�سدر

اأكرث من 15 درا�سة مثل هذه الدرا�سة مت تنفيذها يف جميع اأنحاء العامل مب�ساعدة البنك الدويل.
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اجلودة  لتعزيز  الرئي�شية؛  االأهــداف  ومع  الوطنية  االأولــويــات  مع  املت�شقة  املوازنة  خم�ش�شات  مراجعة 

ب�شفة خا�شة، ورفع م�شتوى اإجنازات التعُلّم، وتطوير مالءمة التعليم ليلبي احتياجات املجتمع، �شتقود 

اإىل اأف�شل ما يكن حتقيقه يف حتديد خم�ش�شات املوازنة.

ال�سهولة حماية املوازنات يف حالة تعر�سها ملزيد من املعوقات  للتعليم �سيجعل من  االأ�سا�سية  اإَنّ تعريف اخلدمات 

املالية احلادة، و�ست�سمل عملية املراجعة على االأرجح مراجعة التوزيع احلايل لبنود االإنفاق املتكرر التي ترتك ن�سيًبا 

حمدوًدا للبنود االأخرى غري بنود الرواتب.

اإجــراء مراجعة �شاملة، وذلك نظًرا  �شي�شتفيد نظام رواتــب واأجــور موظفي وزارة الرتبية والتعليم من 

لوزنها الن�شبي الكبري يف املوازنة املتكررة، كما اأَنّ �شكل الرواتب واالأجور ُيكن اإ�شالحه. 

ز عملية املراجعة على عدد املوظفني، وهو يف الوقت احلايل كبري ح�سب املعايري العاملية بالن�سبة اإىل املعلمني  و�سرُتِكّ

واالإداريني، ومن خالل هذه املراجعة مُيكن اإعادة النظر يف مربرات االحتفاظ بالن�سبة املتدنية للطلبة مقابل املعلم. 

عنا�سر  اإدخال  بها  مُيكن  التي  الكيفية  وت�ستك�سف  واالأج��ور  الرواتب  نظام  حُتِلّل  اأْن  ا  اأي�سً املراجعة  لعملية  ومُيكن 

توؤكده  املعلمني، ح�سبما  وب�سفة خا�سة طاقات  الطاقات،  لتحرير  بع�س احلوافز  وتقدم  االأجور،  االأداء يف حتديد 

التجارب واخلربات الدولية يف هذا املجال. اإَنّ التمييز يف الرواتب واالأجور للمعلمني يف املحافظات البعيدة، واحلد 

من منح بع�س العالوات ب�سورة تلقائية، مُيكن اأْن يوؤديا اإىل خف�س معدالت غياب املعلمني واملوظفني، ورفع م�ستويات 

ا، وهو االأمر الذي �سيوؤدي اإىل حت�سني االأداء وتطويره. وحيث اإَنّه لي�س باالإمكان تغيري موجهات لوائح  حتفيزهم مهنًيّ

اخلدمة املدنية ال�سارمة التي يتم تطبيقها على موظفي وزارة الرتبية والتعليم ومعلميها، فاإَنّ هنالك حاجة لقدٍر 

من املرونة يف جمال العالوات التي ت�سل اإىل 40% من الراتب االإجمايل. اإَنّ ربط بع�س هذه العالوات باأداء املوظف 

ز غريهم لتطوير اأدائهم.  �سيكافئ الذين يحققون معدالت عالية يف االأداء وُيحِفّ

لتلبية  ومالءمته  التعليم  جودة  بتطوير  املرتبطة  الرئي�شية  لالأن�شطة  اإ�شافية  مــوارد  تخ�شي�س  يجب 

وا�سحة  معايري  حتديد  ويجب  والتعليم،  الرتبية  لوزارة  االأ�سا�سية  االأولويات  مع  ذلك  ليت�سق  املجتمع  احتياجات 

وا�ستخدامها لتحقيق توازن يف تخ�سي�س موارد للبنود االأخرى غري الرواتب واالأجور بني اال�ستخدامات االأ�سا�سية ذات 

ال�سلة بالعملية التعليمية التعُلّمية من جهة واخلدمات الثانوية من جهة اأخرى. ويجب التمييز بني �سرورة اال�ستخدام 

ال ملوارد االأغرا�س التعليمية االأ�سا�سية ولالأغرا�س االأخرى. ويجب اأْن تتم املبادلة بني نوعي االإنفاق بناًء على  الفَعّ

هذه املعايري. ومُيكن اأْن تكون هنالك حاجة ملوارد اإ�سافية ال�ستخدام املكتبات املدر�سية ب�سورة ُمر�سية، االأمر الذي 

ا تكون هنالك حاجة لتخ�سي�س مبالغ اإ�سافية  �سيكون له تاأثري وا�سح على تعُلّم الطلبة. وبالطريقة نف�سها، فاإَنّه رمَبّ

. ويجب على وزارة 
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للمواد التعليمية االأخرى، ولالعتبارات ذات ال�سلة بتوفري فر�س مت�ساوية للح�سول على التعليم

للمدر�سة.  الو�سول  ل�سمان  املدر�سية(  )احلافالت  الطلبة  نقل  برنامج  مراجعة  خا�سة،  ب�سفة  والتعليم،  الرتبية 

املطبقة يف  واللوائح  الُنُّظم  - ح�شب  للمحا�شبية  للمدار�س وجعلها تخ�شع  اال�شتقاللية  منح مزيد من 

الدولة - �شُيمِكّن من اإطالق الطاقات على امل�شتوى املدر�شي وتعزيز ال�شفافية والكفاءة يف اأداء املدار�س.

ن  �سُيمِكّ الوزارة،  بداًل عن ممار�ستها من ديوان عام  التعليمية  ال�سالحيات ملوظفي املحافظات  اإَنّ منح مزيد من 

مديري  والأَنّ  اأكرب؛  ب�سرعة  املوارد  يف  ف  والَتّ�سُرّ مهمة  قرارات  اتخاذ  من  التعليمية  باملحافظات  الوزارة  موظفي 

العموم باملحافظات التعليمية يوجدون يف مواقع اأقرب اإىل امليدان الرتبوي فاإَنّهم ي�ستطيعون اتخاذ قرارات مهمة يف 

ل توفري قدٍر اأكرب من املوارد حتت ت�سرف مديري املدار�س  جمال تخ�سي�س املوارد، فعلى م�ستوى املدر�سة �سُي�سِكّ

م�ستوى  على  الالمركزية  تطبيق  و�سيحتاج  املحلية،  بظروفها  ال�سلة  ذات  باملبادرات  للقيام  للمدار�س  ا  قوًيّ حافًزا 

املدار�س اأن يواكبه م�ستوى اأكرب من املحا�سبية؛ لتحقيق كامل الفوائد املرجوة منها. 

اخلا�س بتوفري الفر�س املت�ساوية يف قطاع التعليم. حتليل الدرا�سة اخلا�سة بالدخل واالإنفاق التي نفذتها وزارة االقت�ساد الوطني. 
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ن وزارة الرتبية والتعليم من االطالع على تلك الدرا�سة لهذا الغر�س.  ونو�سي باأْن مُتَكّ
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�شيكون من ال�شعوبة ا�شتدامة جودة قطاع التعليم باالعتماد فقط على املوارد احلكومية.

تتحمل الدولة يف الوقت احلا�سر جميع تكاليف قطاع التعليم با�ستثناء التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، ونظًرا 

نف�س  املوازنة، ويف  �ستواجه  التي  املعوقات  تتزايد  ا  رمَبّ فاإَنّه  النفط،  لعائدات  البعيد  املدى  املتوقع على  لالنخفا�س 

الوقت �سريتفع م�ستوى الطلب على التمويل يف القطاعات املناف�سة االأخرى مثل قطاع البنى االأ�سا�سية، ويف داخل 

ا تخطو بجدية اأكرث نحو  قطاع التعليم مثل التعليم العايل. باالإ�سافة اإىل ذلك، وحيث اإَنّ وزارة الرتبية والتعليم رمَبّ

ا. وعليه، يجب اأْن  توفري التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، فاإَنّه من املرجح اأْن تزيد ال�سغوط على موازنتها اأي�سً

توؤخذ يف االعتبار اأ�سكال اأخرى من التمويل االإ�سايف لتنويع م�سادر التمويل، وبذل اجلهود يف الوقت نف�سه لرت�سيد 

االإنفاق، واإذا مت النظر يف فر�س م�ساهمة مالية على الطلبة يف مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي، فاإَنّ العائدات من هذا 

ه ب�سورة كاملة لالأن�سطة غري الرئي�سية، واأْن ُتربط بعناية ب�سكل من اأ�سكال امل�ساعدات املالية،  االإجراء يجب اأْن ُتوَجّ

بحيث ال ُيحرم طالب من احل�سول على التعليم ب�سبب م�ستوى دخل اأ�سرته املنخف�س اأو ب�سبب خلفيته االجتماعية. 

ُيكن  وعليه  بكثري،  اأكــرب  يكون  اأْن  ُيكن  الُعماين  ال�شباب  تعليم  القطاع اخلا�س يف  اإن نطاق م�شاهمة 

امل�شي يف ت�شجيعه على ذلك.

فتح حقل  اإَنّ  ُعمان.  �سلطنة  التعليم يف  لقطاع  الفائدة  لتحقيق  اأكرب  ب�سورة  التعليم اخلا�س  على  الرتكيز  ومُيكن 

التعليم اأمام مزيد من اال�ستثمارات اخلا�سة �سريفع بع�س العبء عن وزارة الرتبية والتعليم، و�سيوؤدي اإىل مناف�سة 

م الأولياء االأمور خيارات اأكرث لتعليم اأبنائهم، و�سيحتاج اال�ستثمار اخلا�س  املوؤ�س�سات احلكومية مناف�سة �سحية، وُيقِدّ

اإىل اأْن ي�سبقه: )1( جتديد االإطار التنظيمي العام اخلا�س باللوائح والُنُّظم جلعله م�سجًعا اأكرث على اال�ستثمار يف 

قطاع التعليم. )2( تقوية اآليات �سبط جودة القطاع. )3( توفري �سوابط حتافظ ب�سورة كاملة على مبداأ امل�ساواة 

يف احل�سول على التعليم؛ وهنالك عدٌد من اخليارات اخلا�سة بالدعم االإ�سايف للقطاع اخلا�س لتعزيز التو�سع يف 

املواد  على  تف�سيلية  ر�سوم  تطبيق  ت�سمل  تقليدية  اآليات  التفكري يف  ويجب  العالية،  اجلودة  ذات  اخلا�سة  املدار�س 

التعليمية، وعلى خدمات الكهرباء وتو�سيل االإنرتنت وحوافز �سرائبية، وت�سمل الربامج االأخرى يف هذا ال�سدد اإن�ساء 

�سندوق لتطوير اجلودة مُيكن اال�ستفادة منه عرب املناف�سة، ويتم دعمه من كل من الر�سوم التي تفر�سها املدار�س 

اخلا�سة على الطلبة، وتوفري مبالغ مقابلة لها من املوازنة احلكومية، ومُيكن اأْن ي�سمل الدعم انتداب املعلمني من 

ن كاًلّ من موؤ�س�سات  مُتِكّ بيئة  املبادرات هو تكوين  املبداأ وراء هذه  اإَنّ  املدار�س اخلا�سة،  اإىل  املوؤ�س�سات احلكومية 

القطاعني اخلا�س والعام من تقدمي اأف�سل اخلدمات التعليمية لطلبة �سلطنة ُعمان.
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الـفـصل الـثــامن

الـحـوكـمـة واإلدارة

والتعليم  الرتبية  ل���وزارة  الرئي�سية  االهتمامات  على  الف�سل  ه��ذا  ��ز  ُي��رِكّ

الوطني  امل�ستوى  على  التعليم  لقطاع  الة  الفَعّ واالإدارة  احلوكمة  جمال  يف 

ال�سيا�سات  تطوير  املو�سوعات  هذه  وت�سمل  التعليمية،  املحافظات  وم�ستوى 

الرتبوية، والتخطيط اال�سرتاتيجي، واالإدارة برتكيز خا�س على الالمركزية. 

مت  معلومات  من  م�ستمدة  الف�سل  هذا  عليها  يحتوي  التي  اال�ستنتاجات  اإن 

ور�س  ومن  املعنية،  اجلهات  مع  ومناق�سات  اجتماعات  من  عليها  احل�سول 

العمل وخربات الدول االأخرى وجتاربها. 
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تغطي احلوكمة واالإدارة اجليدة اأبعادًا عديدة ت�سمل قدرة احلكومة على )1( �سياغة �سيا�سات تربوية �سليمة )2( 

تخ�سي�س موارد مالية لتوفري خدمات تعليمية تت�سف باجلودة العالية و�سمان اال�ستخدام الفّعال لهذه املوارد )3( 

تطوير ممار�سات اإدارية ت�سمح باالإ�سراف املجتمعي على تقدمي اخلدمات التعليمية وعلى جودة تعّلم الطلبة )4( 

واملوؤ�س�سات  للمدار�س  املواطنني  احرتام  ت�سجيع   )5( للمحا�سبية  التعليمية  اخلدمات  توفر  التي  اجلهات  خ�سوع 

التي تدعم على �سبيل املثال  ال�سروط  التعليم توفري  اإجادة احلوكمة يف  التعليمية االأخرى وتقديرهم لها، وتتطلب 

امل�ساواة يف احل�سول على  لذلك، وحتقيق مبداأ  القانوين  االإطار  توفري  وت�سانده من خالل  للجميع  التعليم  مفهوم 

التعليم، وو�سع القيود واملوانع على ممار�سات ت�سغيل االأطفال ال�سارة، وحتديد معايري منا�سبة للربامج التعليمية، 

وللمخرجات التعليمية ، واملدار�س، واملوظفني، واحلوافز - كلما كان ذلك منا�سًبا لتحقيق جودة االأداء - وتطبيق 

املحا�سبية )امللحق اأ.اأ(. 

وتتمتع وزارة الرتبية والتعليم ب�سجل من النجاحات امللحوظة، وقدمت الف�سول ال�سابقة من هذا التقرير اأدلة تثبت 

االإجنازات املهمة التي حققتها وزارة الرتبية والتعليم يف تطوير النظام التعليمي، وا�ستطاعت وزارة الرتبية والتعليم، 

خالل العقود االأربع املا�سية، اإن�ساء املدار�س يف جميع اأنحاء ال�سلطنة، مبا يف ذلك املحافظات البعيدة، وا�ستطاعت 

تدريب املعلمني وامل�سرفني، واإعداد املناهج الوطنية والكتب الدرا�سية وتطويرها، وتطوير نظام االمتحانات الوطنية 

العامة؛ ونتيجًة لذلك، تقدمت �سلطنة ُعمان من و�سع كان التعليم احلكومي فيه حمدود اإىل و�سع توفر فيه التعليم 

جمانًا لعدد يتجاوز ن�سف مليون طالب يف ال�سفوف من االأول اإىل الثاين ع�سر، وانخف�ست ن�سبة الطلبة اإىل املعلم 

اإىل الثلثني تقريًبا، واأ�سبحت الغالبية العظمى من الطلبة العمانيني يف املدار�س احلكومية يتلقون تعليمهم بوا�سطة 

ال�سنوات االأوىل حيث كان تدري�س الطلبة يتم بوا�سطة معلمني من  معلمني عمانيني بداًل عما كان عليه الو�سع يف 

خارج ال�سلطنة، ونفذت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع وزارة ال�سحة برامج التغذية املدر�سية واأن�ساأت مراكز 

اأعمالها  للرعاية ال�سحية يف معظم املدار�س، واألقت وزارة الرتبية والتعليم نظرة ناقدة على جوانب خمتلفة من 

واأدخلت تعديالت رئي�سية على كيفية تنظيم التعليم، وتغيري نظام التعليم العام بنظام جديد مطّور ُي�سّجع الطلبة 

على البقاء على مقاعد الدرا�سة حتى �سن ال�ساد�سة ع�سر الإكمال ع�سرة اأعوام من التعليم االأ�سا�سي واال�ستمرار ملدة 

عامني درا�سيني اآخرين يف التعليم ما بعد االأ�سا�سي، ومن اأجل حتقيق مزيد من التطور والتقدم يف نظام التعليم يف 

ال�سلطنة، هناك ق�سايا ومو�سوعات رئي�سية ذات �سلة بحوكمة النظام واإدارته حتتاج اإىل مناق�سة.

تطـويـر السـيـاسـات التـربـويـة وتخطـيـطـها   8.1
يندرج التخطيط الرتبوي يف �شلطنة ُعمان يف اإطار قانوين و�شمن �شياق اخلطط اخلم�شية احلكومية.

التي  وال�سيا�سات  االأه��داف  وعلى  ال�سامية،  ال�سلطانية  املرا�سيم  على  قائم  قانوين  اإطار  التعليمي  للنظام  ويتوفر 

ومعايري  �سيغ  اإن�ساء  يف  وم�سوؤوليها  والتعليم  الرتبية  وزارة  اخت�سا�سات  حتديد  ت�سمل  والتي  احلكومة،  حتددها 

الفرتة  تغطي  االإ�سرتاتيجية،  اخلطط  �سل�سلة  يف  الثامنة  وهي  للتعليم،  احلالية  االإ�سرتاتيجية  اخلطة  اإّن  تربوية. 

 2020 العماين  لالقت�ساد  امل�ستقبلية  الروؤية  وثيقة  يف  اخلطة  تنفيذ  اإ�سرتاتيجية  ن�سر  ومت   .2015 اإىل   2011  من 

)وزارة االقت�ساد الوطني 2007(. وتوفر اخلطة اخلم�سية االأ�سا�س الذي تقوم عليه املوازنة ال�سنوية لوزارة الرتبية 

والتي  املالية  وزارة  اإىل  تقدميها  قبل  عليها  للموافقة  الوطني  االقت�ساد  وزارة  اإىل  تقدميها  يتم  والتي  والتعليم، 

بفح�س مدى حتقيق  عام  كل  الوطني يف  االقت�ساد  وزارة  وتقوم  والتعليم،  الرتبية  لوزارة  املالية  املوارد  ُتخ�س�س 

وزارة الرتبية والتعليم الأهدافها با�ستخدام موؤ�سرات رئي�سية لالأداء من اخلطة اخلم�سية، وتتوىل دائرة التخطيط 

باملديرية العامة للتخطيط بوزارة الرتبية والتعليم اإدارة عملية التخطيط الرتبوي، وحتدد الدائرة تقديرات التحاق 

الطلبة باملدار�س جلميع املحافظات التعليمية وجميع املدار�س، اآخذة يف االعتبار االأرقام التي ُتعّدها املديريات العامة 

اخلا�سة  اخلطط  لو�سع  التعليمية  املحافظات  مع  التخطيط  دائرة  وتعمل  التعليمية.  باملحافظات  والتعليم  للرتبية 

اإ�سافات اإىل مباين املدار�س القائمة، وتلتزم دائرة التخطيط ح�سب تقديرات  اإن�ساء  اأو  باإن�ساء املدار�س اجلديدة 

اإىل  اأخرى )غرف �سفية، وخمتربات، ومالعب(  اإ�سافة م�ساحات  التالية: )1(  باأحد اخليارات  امللتحقني  الطلبة 

املدار�س القائمة )2( اإن�ساء مرافق اإ�سافية داخل املدار�س نف�سها )3( اإن�ساء مدار�س جديدة يف مواقع خمتلفة.
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تقع م�شوؤولية حتليل ال�شيا�شات وتطويرها يف قطاع التعليم، والتدريب، واملوارد الب�شرية على عاتق عدٍد 

من اجلهات املختلفة.

ُعمان،   �سلطنة  يف  وم�ستمرة  دائمة  ب�سفة  بعينها  جهة  م�سوؤولية  لي�ست  وتطويرها  الرتبوية  ال�سيا�سات  اإع��داد  اإّن 

فباالإ�سافة اإىل وزارة الرتبية والتعليم، تقوم وزارات اأخرى بدوٍر رئي�سي يف ذلك، وهذه الوزارات هي: وزارة التعليم 

التدريب  مراكز  العاملة من خالل  القوى  ووزارة  االأخ��رى،  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات  العايل من خالل 

املهني وكليات التقنية العليا، ووزارة ال�سحة من خالل معاهد التمري�س ومعاهد العلوم ال�سحية، ووزارة التنمية 

االجتماعية من خالل برامج تعليم الطفولة املبكرة، ووزارة الدفاع و�سرطة عمان ال�سلطانية واملعاهد الدينية. كما اأّن 

ال�سيا�سات التي توؤثر يف التعليم االأ�سا�سي والتعليم ما بعد االأ�سا�سي يتم - عادة - اإعدادها من خالل عملية ت�سرتك 

فيها جهتان رئي�سيتان هما: اللجنة الرئي�سية لل�سيا�سات الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم، واملكتب الفني للدرا�سات 

والتطوير، وتعمل هاتان اجلهتان بالتن�سيق مع املديريات العامة ذات ال�سلة واجلهات املعنية االأخرى التي يحددها 

ال�سورى،  والتعليم مبجل�س  للرتبية  الفرعية  اللجنة  قبل  والتعليم، وهناك م�ساركة من حني الآخر من  الرتبية  وزير 

واللجنة الفرعية للرتبية والتعليم مبجل�س الدولة، وعلى اأية حال فاإن النظام يفتقد لوجود اآلية مركزية تعنى بتطوير 

ال�سيا�سات الرتبوية اأو مراجعتها.

اإّن غياب االآلية املركزية يجعل تطوير ال�شيا�شات التي ت�شارك يف اإعدادها جهات متعددة  اأمراً يت�شف بال�شعوبة، 

ا عندما تكون امل�شكالت التي حتتاج اإىل معاجلة ت�شاهم فيها وزارات اأو جهات اأخرى خمتلفة. وخ�شو�شً

وت�سمل هذه امل�سكالت ما يلي: 

عدم وجود فر�س مت�ساوية يف متويل م�ستويات التعليم والتدريب واأنواعه املختلفة.   n

عدم القدرة على حتويل اجلوانب الرتبوية املعتمدة بني املوؤ�س�سات التعليمية التي تتبع لوزارات خمتلفة.  n

تتبع  التي  التعليمية  املوؤ�س�سات  واالعتماد بني خمتلف  اجلودة  �سمان  اإج��راءات  واالختالف يف  التباين   n

خمتلف الوزارات.

اللجنة  فــاإن  االأ�شا�شي  بعد  ومــا  االأ�شا�شي  التعليم  بتطوير  العالقة  ذات  الــقــرارات  باتخاذ  يتعلق  وفيما 

الفنية  واملديريات  والتطوير  للدرا�شات  الفني  املكتب  بدرا�شتها مع  تقوم  الرتبوية  لل�شيا�شات  الرئي�شية 

املتخ�ش�شة للو�شول اإىل اإتفاق جميع االأطراف املعنية باملو�شوع.

وعلى اأية حال، وبالرغم من وجود بع�س االآليات املعنية بو�سع ال�سيا�سات، اإاّل اأّنه ال يبدو اأّن وزارة الرتبية والتعليم 

باإعداد  املتعددة  وحداتها  تقوم  اأْن  عليها  بناًء  ت�ستطيع  ومفهومة  املعامل  ووا�سحة  مقننة  لها ممار�سة عملية  تتوفر 

�سيا�سات تربوية مرتابطة منطقًيا. فعلى �سبيل املثال، ال يبدو اأّن هناك اإجراءات وا�سحة تبني متى ت�سارك اللجنة 

الرئي�سية لل�سيا�سات الرتبوية واملكتب الفني للدرا�سات والتطوير يف هذه االإجراءات وكيف ؟ فاأحيانًا ي�سارك املكتب 

الفني اأكرث يف بداية امل�سروع ويعمل مع الوحدات االأخرى يف اإعداد مقرتحات خا�سة بال�سيا�سات الرتبوية، واأحيانًا 

اأخرى تطلب منه اللجنة الرئي�سية لل�سيا�سات مراجعة املقرتحات بعد اْن يتم تقدميها من اجلهات املعنية، وباالإ�سافة 

اإىل ذلك، تفتقد وزارة الرتبية والتعليم الإطار زمني حمدد املعامل، وطريقة معتمدة واإجراءات لتقدمي املقرتحات 

اخلا�سة بال�سيا�سات الرتبوية.  

هناك مناذج خمتلفة ومتعددة لتن�شيق ال�شيا�شات الرتبوية يف العامل ور�شمها.

يف  ُت�سِرك  اأَنّها  اأو  واحدة،  وزارة  اخت�سا�سات  �سمن  الرتبوية  ال�سيا�سات  و�سع  م�سوؤولية  الدول  من  العديد  حُتدد 

ال�سيا�سات  والرغبات يف و�سع  امل�سالح  ويت�سمن ذلك متثيل جميع  املعنية،  مُتِثّل جميع اجلهات  ذلك جهات عدة 

الرتبوية على امل�ستوى الوطني، ويف حتقيق التجان�س بني املطالب املتناف�سة لهذه اجلهات، اأو ممار�سة التحكيم بينها 

يف الق�سايا التي تختلف فيها، ويف حتقيق التوازن يف تخ�سي�س املوارد، ففي دولة الكويت، على �سبيل املثال، تتوىل 

ا يف  اأَمّ التعليم العام واملهني، بينما ت�سرتك يف هذه امل�سوؤولية يف تون�س وزارتان خمتلفتان.  وزارة واحدة م�سوؤولية 

م تو�سيات اإىل رئي�س الدولة حول ال�سيا�سات الرتبوية يف جميع  اإن�ساء مفو�سية وطنية للتعليم؛ لُتقِدّ �سريالنكا فتم 

ن النظام التعليمي من اال�ستجابة لالحتياجات املتغرية  جوانبها، مع روؤية ت�سمن ا�ستمرار ال�سيا�سات الرتبوية ومُتِكّ

يف املجتمع )امللحق اأ.ج(.

تــ�ــشــهــم املـــديـــريـــة الــعــامــة لــتــقــنــيــة املــعــلــومــات يف تــيــ�ــشــري عــمــلــيــة الــتــخــطــيــط، وذلــــك بــجــمــع الــبــيــانــات 

االإلــكــرتونــيــة. الــبــوابــة  اأو  والــتــعــلــيــم  الــرتبــيــة  لـــــوزارة  التعليمية  ُعــمــان  �شلطنة  بــوابــة  مــهــا  ُتــقــِدّ الــتــي 

وُتعترب البوابة االإلكرتونية جزًءا من جهد وزارة الرتبية والتعليم الإن�ساء �سلة باملجتمع وللم�ساعدة يف تطوير خدمات 

املعلومات، وحتتوي قاعدة البيانات الرتبوية يف بوابة �سلطنة ُعمان التعليمية على معلومات يتم احل�سول عليها من 

م�سادر بديوان عام الوزارة ومن املحافظات التعليمية، وت�سمل بيانات عن مدار�س التعليم االأ�سا�سي )تفا�سيل حول 

ا العنا�سر التالية:  الطلبة، واملوظفني والعهد املدر�سية باملدار�س( وكما ت�سمل اأي�سً

معلومات واأخبار اجلهات املعنية على امل�ستويني  م�ستوى الوزارة املحلي وامل�ستوى الوطني.  	n

النقال  والهاتف  الثابت،  والهاتف  االإلكرتونية،  ال�سبكة  وت�سمل  املتعددة،  التفاعل  قنوات  عن  تفا�سيل  	n

وبرجميات التعُلّم مل�ساعدة الطلبة على التعلم الذاتي. 

نظام تقارير اأداء الطلبة ملتابعة التقدم الذي يحققه الطلبة يف تعلمهم.  	n

ا خارج الغرف ال�سفية. م�سادر للمعلمني والطلبة للتفاعل مع بع�سهم بع�سً 	n

عدد   )2( اخلا�سة.  واملدار�س  احلكومية  املدار�س   )1( عن:  بيانات  ا،  اأي�سً التعليمية  ُعمان  �سلطنة  بوابة  وت�سمل 

الرتبية  موؤ�س�سات  يف  الطلبة  عدد   )4( االأ�سا�سي.  التعليم  �سفوف  يف  الطلبة  عدد   )3( املدار�س.  يف  ال�سفوف 

وتكنولوجية.  ومعرفية  اإن�سانية  م�سادر   )6( الكبار.  وتعليم  االأمية  حمو  مبراكز  الدار�سني  عدد   )5(  اخلا�سة. 

دائرة  ت�سدره  الذي  والتعليم  الرتبية  ل��وزارة  الرتبوية«  »املوؤ�سرات  ال�سنوي  االإ�سدار  ويعترب  التعليم.  موازنة   )7(

ُعمان  �سلطنة  بوابة  اإن�ساء  اإَنّ  اأ(.   2009 والتعليم  الرتبية  )وزارة  النظام  هذا  منتجات  اأحد  واملوؤ�سرات  االإح�ساء 

التعليمية جهٌد ي�ستحق التقدير واالإ�سادة ويحتاج اإىل دعم م�ستمر واإىل بناء قدرات القائمني عليها لزيادة معدالت 

اأهمية ا�ستدامة  اال�ستفادة منها جلميع اجلهات املعنية، وت�سلط خربات الدول االأخرى يف هذا املجال ال�سوء على 

التزام وزارة الرتبية والتعليم، واملخاطر الناجتة عن اأي نظام يت�سم بدرجة عالية من التعقيد ويحتوي على معلومات 

ال�سيا�سات  وا�سعي  وب�سفة خا�سة  التعليمية،  للبوابة  امل�ستخدمني  احتياجات  تقدير  اإخفاق يف  واأي  غري �سرورية، 

الرتبوية )االإطار 8.1(.

اإن احلاجة القت�شاد املعرفة، التي تتطلب اإدخال تغيريات على التعليم والتعُلّم والتقومي، ُت�شكل �شل�شلة 

من التحديات لوزارة الرتبية والتعليم.

اًل يف منط التفكري حول دور التعليم، وبداًل من النظر اإىل التعليم باعتباره و�سيلة  وي�سمل مفهوم اقت�ساد املعرفة حتُوّ

للح�سول على وظيفة، اأو الأداء مهمة حمددة، ُينظر اإليه باعتباره توظيًفا لقدرات الطالب  كونه ُيك�ِسبه القدرة على 

تكييف املعارف واملهارات وتطبيقها يف بيئات عمل جديدة. لقد ا�ستخدم دراكر )Drucker 1966( الذي ُيعَزى اإليه 

اأ�س�س مفهوم اقت�ساد املعرفة، املقارنة بني العمال اليدويني والعمال املتعلمني لتو�سيح معنى هذا  الف�سل يف و�سع 

امل�سطلح، حيث ي�ستخدم العمال اليدويون اأياديهم الإنتاج ال�سلع واخلدمات، بينما ي�ستخدم العمال املتعلمون عقولهم 

الإنتاج اأفكار ومعلومات جديدة، وُي�سري املدافعون عن اقت�ساد املعرفة اإىل النقاط التالية: 

اأكرث ن�ساًطا وفعالية،  ع من املعلمني القيام بدور املي�سرين لعملية تعُلّم الطلبة وت�سجيعهم؛ ليكونوا  ُيتوَقّ 	n

ولي�سطلعوا مب�سوؤوليات اأكرب جتاه تعلمهم. 

ع من املعلمني تغيري طرق التدري�س التي ي�ستخدمونها حينما تقوم املدار�س بتوفري اإمكانيات الو�سول  ُيتوَقّ 	n

اإىل م�سادر املعلومات واملعرفة خارج املادة التعليمية التي تت�سمنها الكتب الدرا�سية. 

غري  امل�سكالت  وحل  وت�سكيلها  واملو�سوعات  الق�سايا  ا�ستنباط  يف  املهارات  اكت�ساب  الطلبة  من  ع  ُيتوَقّ 	n

الروتينية، وب�سفة خا�سة ذات ال�سلة بالعامل االأو�سع خارج اأ�سوار املدار�س. 

مُيكن للمدار�س م�ساعدة الطلبة يف اإعداد اأنف�سهم ملواجهة متطلبات احلياة يف عامل يت�سم باملناف�سة على  	n

ال�سعيد الدويل، وهو اأمٌر يختلف كثرًيا عن عامل العمل يف املا�سي القريب. 

مُيكن للمدار�س تعزيز روابطها وعالقاتها باملجتمع اخلارجي.  n
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االإطار 8.1

ع�شرة درو�س يف ت�شميم اأنظمة اإدارة املعلومات وا�شتخدامها 

وا�ستخدام  االإلكرتونية  البوابة  اأدبيات  مراجعة  على  مبنية  اأدن��اه  املذكورة  الدرو�س 

اأنظمة اإدارة املعلومات الرتبوية، وعلى روؤى وخربات املخت�سني يف هذا املجال. 

ا�شتدامة التزام القيادة: اإَنّ ا�ستدامة نظام معلومات االإدارة الرتبوية ترتبط   n

زادت  امل�سوؤولني  تركيز  قل  وكلما  الرتبوية،  املوؤ�س�سة  بالتزام  مبا�سرة  ب�سورة 

احتماالت تعرث النظام. 

اإىل  الرتبوية  االإدارة  معلومات  نظام  م�ستخدمو  مييل  واملــكــافــاآت:  احلــوافــز   n

امل�ساهمة وا�ستخدام املعلومات عندما تتوافر احلوافز واملكافاآت للم�ساركني. 

املبالغة يف تقدير احتياجات امل�شتخدمني للخدمات االإلكرتونية: وت�سمل   n

�سوء الفهم »بوجود طلب م�ستمر للمعلومات االإدارية اجليدة« اأو »اإذا مت اإعطاء 

املعلومات �ستجعل عملية اتخاذ القرارات تت�سف بالر�سد والعقالنية«. 

نحو  الرتبوية  املعلومات  اإدارة  اأنظمة  متيل  املعقد:  الت�شميم  ذات  االأنظمة   n

اإَنّ االأنظمة التي يتم ا�ستخدامها ب�سورة مكثفة وتتمتع  التعقيد يف ت�سميمها. 

باإمكانية التكيف واحتياجات امل�ستويات االأدنى من اال�ستخدام تت�سف بب�ساطتها 

وتوا�سع نطاقها. 

معظم  يف  املعلومات  جُتمع  اإلــيــه:  ُيحتاج  مما  اأكــرب  بقدٍر  املعلومات  جمع   n

احلاالت بقدر اأكرب من تلك التي يتم حتليلها وا�ستخدامها يف اتخاذ القرارات، 

ز م�سروعات تطوير اأنظمة املعلومات الرتبوية اأواًل على املعلومات  ومُيكن اأْن ُترِكّ

التي ُت�ستخدم ب�سورة مبا�سرة يف اتخاذ القرارات ذات ال�سلة باالأولويات. 

الة باأَنّها تقوم على  ا�شتخدام قواعد البيانات القائمة: تت�سف االأنظمة الفَعّ  n

احلالية  امل�ستخدمة  العمليات  من  وت�ستفيد  م�سبًقا،  املوجودة  البيانات  قواعد 

جلمع البيانات. اإَنّ املحافظة على ما هو ماألوف وتعزيز الكفاءة يف الوقت نف�سه 

ُيعطيان الثقة ويزيدان من فر�س النجاح فرتات طويلة. 

اأهمية العمليات التنظيمية القائمة: معظم العمليات اخلا�سة بُنُظم اإدارة   n

ز على احللول الفنية  املعلومات الرتبوية - التقومي والت�سميم والتطبيق - ُترِكّ

التي تبتكرها الفرق الفنية، وتتجاهل العمليات التنظيمية واحلوافز املوؤ�س�سية 

التي تتحكم يف ا�ستخدام املعلومات. 

اإدارة  بُنظم  اخلا�سة  النطاق  وا�سعة  اجلهود  تتطلب  املعنية:  اجلهات  اتفاق   n

املعلومات  تواجه  وقد  املعنية/امل�ستخدمني،  اجلهات  اتفاق  الرتبوية  املعلومات 

اجلديدة بع�س اجلهات التي تقاوم بقوة ا�ستخدامها وتطبيقها. اإَنّ تو�سيع نطاق 

ا�ستخدام املعلومات يف كل امل�ستويات يزيد من احتمال االإح�سا�س مبلكية هذه 

املعلومات وتبنيها. 

التاأثري يف التخطيط: لُنُظم اإدارة املعلومات الرتبوية تاأثري كبري يف التخطيط   n

ويف دعم ال�سيا�سات الرتبوية، وهي الفرتة التي يكون لوا�سعي ال�سيا�سات فيها 

فر�سة اأكرب لال�ستجابة للمعلومات اجلديدة.

Chapman 1990  :امل�سدر

�شيتطلب حتدي اقت�شاد املعرفة جمموعة جديدة من االأ�شاليب التي يجب تطويرها، 

وت�سمل هذه االأ�ساليب تنظيم دورات تدريبية مكثفة - قبل اخلدمة واأثناءها - للمعلمني وامل�سرفني ومديري املدار�س 

واملوظفني على امل�ستوى الوطني وم�ستوى املحافظات التعليمية، باالإ�سافه اإىل تقدمي الدعم لتعديل املناهج وتطوير 

ا بالن�سبة اإىل اخلطة االإدارية  اأ�سكال جديدة من التقومي الرتبوي، مبا يف ذلك االمتحانات العامة واملواد التعليمية. اأَمّ

قليلة  تعليمية  اأنظمة  واأَنّ  ا  جًدّ حديث  مفهوم  املعرفة  اقت�ساد  مفهوم  اأَنّ  تدرك  اأْن  ال��وزارة  على  فيجب  للم�ستقبل 

ا�ستطاعت تطوير برامج �ساملة ملواجهة هذه التحديات اجلديدة، وت�ستطيع �سلطنة ُعمان اأْن تبني على جتارب الدول 

االأخرى وخرباتها يف حماوالتها لتكييف اأنظمتها التعليمية وتعديلها ا�ستجابًة ملتطلبات اقت�ساد املعرفة. 

ال يتوافر ل�شلطنة ُعمان نظام اأو اإطار عام �شامل ملقارنة املوؤهالت الدرا�شية اأو التدريبية.

ر روؤية، وقاعدة فل�سفية، وبنية تنظيمية  االإطار العام للموؤهالت عبارة عن جمموعة من املبادئ واملوجهات التي ُتوِفّ

لنظام املوؤهالت الوطنية، وي�سمل اإن�ساء االإطار العام الوطني للموؤهالت اإعداد جمموعة من املبادئ واملوجهات التي 

ل االإطار العام الوطني للموؤهالت من عملية انتقال النقاط  يتم من خاللها ت�سجيل اإجنازات الطلبة والدار�سني، وُي�سِهّ

فقد  التعليمي،  للنظام  الدرا�سية  املراحل  وعرب  املدار�س،  اأنواع  خمتلف  عرب  للطلبة  املمنوحة  املعتمدة  االأكادميية 

ُطر العامة الوطنية للموؤهالت )موؤمتر اخلرباء 
ُ
م حول التجربة االأوروبية يف جمال االأ الحظ املوؤمترون يف موؤمتر ُنِظّ

ر كثرًيا من اإدخال تعديالت  ز على خمرجات التعُلّم، ي�َسّ ا واحًدا للموؤهالت رَكّ ا عاًمّ يف بولونيا 2010( اأَنّ اإطاًرا وطنًيّ

ُطر 
ُ
ي االأ ا اأَنّه لتحقيق النجاح هناك حاجة لتعاون وثيق بني ُمعِدّ وتغيريات يف املناهج والربامج، والحظ املوؤمترون اأي�سً

العامة الوطنية للموؤهالت واجلهات والدوائر امل�ساركة يف اعتماد املوؤهالت، ويف هذا ال�سدد اأن�ساأت وزارة التعليم 

العايل يف �سلطنة ُعمان االإطار العام للموؤهالت يف التعليم العايل، وال ي�سمل ذلك موؤهالت التعليم ما بعد االأ�سا�سي 

واأيرلندا،  واإجنلرتا،  اأ�سرتاليا،  )مثل  االأخرى  الدول  جتارب  وُت�سري  املهني،  التدريب  اأو  الفني  التعليم  موؤهالت  اأو 

اأو  ال�سهادات  اأْن ي�سمل جميع  للموؤهالت يت�سف باجلودة مُيكن  ا  ا وطنًيّ اإطاًرا عاًمّ اأَنّ  اإىل  ونيوزيلندا، وا�سكتلندا( 

م االإطار 8.2 بع�س التفا�سيل حول نظام االإطار العام الوطني  املوؤهالت التعليمية والتدريبية الرئي�سية تقريًبا، وُيقِدّ

ر من التوقعات  ا لنتائج درا�سة حديثة ملنظمة العمل الدولية حُتِذّ م االإطار 8.3 ملخ�سُ للموؤهالت يف اأيرلندا، كما ُيقِدّ

الكبرية فيما يتعلق باالإطار العام الوطني للموؤهالت، وُت�سلط ال�سوء على بع�س اأوجه الق�سور التي يجب تفاديها عند 

ُطر العامة.
ُ
اإعداد مثل هذه االأ

ُيكن الإطار عام وطني ُعماين للموؤهالت ذي فعالية اأْن ي�شمل العنا�شر التالية:

حتقيق التكامل بني خمتلف مراحل التعليم واأنواعه، مثل التعليم االأ�سا�سي، والتعليم ما بعد االأ�سا�سي،  	n

والتعليم الفني، والتدريب املهني، والتعليم العايل. 

تي�سري عملية االعرتاف الوطني باملهارات واملعارف التي يكت�سبها الطلبة.   n

تنظيم املوؤهالت يف نظام �سامل واحد ي�سم امل�ستويات وامل�سميات املختلفة واملعايري.   n

حتقيق قدر اأكرب من امل�ساواة يف التقدير واالحرتام بني املوؤهالت االأكادميية واملوؤهالت املهنية.   n

امل�ساعدة يف حتقيق التجان�س بني جوانب النظام املختلفة، وتعزيز معايري اجلودة.   n

ت�سجيع التعُلّم امل�ستمر مدى احلياة.   n

والتدريبية  التعليمية  املراحل  تتوافر لهم، عرب  التي  الفر�س  بالتقدير جتاه  الطلبة  �سعور  فاإَنّ  اإىل ذلك  وباالإ�سافة 

املختلفة، يزيد من احتمال تطوير معارفهم ومهاراتهم مما يعزز من فر�س ح�سولهم على وظائف.
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االإطار 8.2

 �شمات االإطار العام الوطني االيرلندي للموؤهالت

مت اإن�ساء االإطار العام الوطني للموؤهالت كاأداة ملقارنة التدريب واملوؤهالت يف املوؤ�س�سات التعليمية يف   )1(

جميع امل�ستويات واملراحل.

ال متنح ال�سلطة الوطنية ال�سهادات؛ ولكنها ُتن�سئ ال�سيا�سات واملعايري التي مُيكن اأْن ُيبنى عليها االإطار   )2(

العام للموؤهالت.

النظام، واجلهات  ال�سهادات واملوؤهالت يف خمتلف م�ستويات  امل�ستهدفة مبدئًيّا هي جمال�س  اجلهات   )3(

التي توفر اخلدمات التعليمية والتدريبية ب�سفة عامة. 

الدكتوراة  ب�سهادات  وانتهاًء  االأ�سا�سية  ال�سهادات  من  بدًءا  م�ستويات  ع�سرة  من  العام  االإطار  يتكون   )4(

)ح�سبما هو مو�سح يف ال�سكل اأدناه(. 

يهدف االإطار العام الوطني للموؤهالت اإىل تي�سري احل�سول على التعليم، واالنتقال والتقدم عرب خمتلف   )5(

م�ستويات النظام التعليمي ومراحله. 

ز االإطار العام الوطني للموؤهالت على ما ي�ستطيع فعله ال�سخ�س الذي يح�سل على املوؤهل ولي�س  ُيرِكّ  )6(

على الوقت الذي ق�ساه يف الدرا�سة للح�سول على ذلك املوؤهل. 

ال�سلة  ذا  والتعُلّم  احلياة،  مدى  التعُلّم  على  ال�سخ�س  قدرة  للموؤهالت  الوطني  العام  االإط��ار  ر  ُيطِوّ  )7(

باحتياجات املتعلم واجلهات املعنية االأخرى، مبا يف ذلك قطاعا االأعمال وال�سناعة. 
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االإطار 8.3

درو�س حول االإطار العام الوطني للموؤهالت: جتارب وخربات من 16 دولة 

هناك ر�سالتان يجب الرتكيز عليهما حول االإطار العام الوطني للموؤهالت هما: ال يوجد منوذج بعينه �سحيح 

ر االأطر العامة الوطنية للموؤهالت اإ�سالًحا �سريًعا اأو حلواًل مب�سطة  لالإطار العام الوطني للموؤهالت، وال ُتوِفّ

للم�سكالت املعقدة التي تواجه الدول يف التعليم، وتطوير املهارات والتوظيف، حيث توجد لدى البع�س توقعات 

واهية باأَنّ االأطر العامة للموؤهالت مُيكنها حتقيق االأهداف الطموحة لل�سيا�سات الرتبوية يف فرتات ق�سرية 

ُطَر العامة للموؤهالت قد طورت ب�سورة جوهرية التوا�سل 
ُ
ن�سبًيّا، وقدمت البحوث دلياًل حمدوًدا على اأَنّ االأ

بني التعليم وكٍلّ من نظام التدريب واأ�سواق العمل. 

ُطر العامة الوطنية للموؤهالت لي�ست »حلواًل �سحرية« كاأدوات للتطوير. اإَنّ الدول 
ُ
ومُيكن القول بو�سوح باأَنّ االأ

ُطر باعتبارها 
ُ
ُطر العامة الوطنية للموؤهالت هي تلك التي تعاملت مع اإعداد هذه االأ

ُ
التي تنجح يف تطبيق االأ

اأو كطريقة الإعادة ت�سكيل املوؤ�س�سات، وتكون  مكملًة لتطوير القدرات املوؤ�س�سية بداًل من اعتبارها بدياًل لها 

اإليها  ُطر العامة الوطنية للموؤهالت اأقرب لتحقيق النجاح اإذا كانت خمرجات التدريب ومدخالته ُينظر 
ُ
االأ

ا، واأَنّ اهتمام ال�سيا�سات الرتبوية مركٌز عليهما معًا.  على اأَنّها مرتبطة ببع�سها بع�سً

ويف هذه الدرا�سة فاإَنّ االإطار العام الذي يبدو اأكرث جناًحا - وهو االإطار العام اال�سكتلندي للموؤهالت - كان 

ذا طموحات حمدودة، وقد يبدو االأكرث �سعوبة يف ا�ستن�ساخه الأَنّه كان جزًءا من عملية تراكمية امتدت فرتة 

طويلة لتطوير ال�سيا�سات، كما اأَنّ املوؤ�س�سات الرتبوية اال�سكتلندية تت�سف بقوة ن�سبية. 

وُت�سري البحوث اإىل اأَنّ و�سع اعتبارات جادة الأولويات ال�سيا�سات الرتبوية ونتائج هذه ال�سيا�سات ُيعترَب اأمًرا 

ا لتحقيق جناح االإطار العام الوطني للموؤهالت.  مهًمّ

ويتم التمييز بني ثالثة اأهداف رئي�سية لالأطر العامة للموؤهالت، مما يوؤدي اإىل حتديد ثالثة اأنواع مقرتحة 

طر العامة: 
ُ
لالأ

ُطر العامة الوطنية للموؤهالت هي حماولة جعل العالقات بني املوؤهالت القائمة 
ُ
الطريقة االأوىل لفهم االأ  )1(

اأكرث و�سوًحا، والرتكيز هنا على اأنظمة املوؤهالت بداًل من املوؤهالت الفردية. 

الطريقة الثانية لفهم تطبيق االإطار العام الوطني للموؤهالت هي حماولة جعل العالقات اأكرث و�سوًحا   )2(

ُظم اخلا�سة بااللتحاق باأي مهنة من ناحية واملوؤهالت املطلوبة لاللتحاق بها من ناحية اأخرى  بني الُنّ

ي�ستطيع  الذي  ال�سخ�س  د  حُتِدّ التي  املهنية  اأو اجلهات  الدولة  ت�سعها  التي  ُظم  الُنّ )ومثال على ذلك: 

االلتحاق مبهن اأو وظائف معينة وال�سخ�س الذي ال ي�ستطيع(. 

الطريقة الثانية لفهم تطبيق االإطار العام الوطني للموؤهالت هي حماولة ا�ستخدام خمرجات اأو كفايات   )3(

حمددة ب�سورة م�ستقلة لتوجه وتقود م�سروعات تطوير التعليم املختلفة. وبالرغم من اأَنّ االأطر العامة 

الوطنية للموؤهالت ت�ستخدم م�سطلحات مثل »خمرجات التعُلّم« اأو »الكفايات«، اإاَلّ اأَنّ تطوير خمرجات 

الَتّعُلّم ُينظر اإليها هنا على اأَنّها حمور الرتكيز، واأَنّها االآلية التي �سيتم من خاللها حتقيق جميع اأهداف 

ُطر العامة الوطنية للموؤهالت. 
ُ
االأ

ا اإىل اأَنّ املوظفني قد ال  وبجانب امل�سكلة العملية، التي تتمثل يف م�ساركة املوظفني، فاإَنّ الباحثني اأ�ساروا اأي�سً

التي  واملعارف  باملهارات  دائًما  التنبوؤ  ي�ستطيعون  بالتاأكيد ال  دائًما، وهم  التعبري عن متطلباتهم  ي�ستطيعون 

�ستكون مطلوبة منهم يف امل�ستقبل.  
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الن�شبة املئوية  التخ�ش�س الن�شبة املئوية  التخ�ش�س

5 التدريب وتنمية املوارد الب�سرية  36 الرتبية واملناهج  

4 االإدارة املالية  8 تقنية املعلومات

4 القيادة  7 اللغة االإجنليزية

2 ال�سوؤون القانونية  7 العالقات العامة

2 التخطيط والهند�سة 7 االإدارة 

ُت�شري التجارب واخلربات الدولية اإىل اأَنّ تطبيق الالمركزية يف جوانب متعددة من اتخاذ القرارات يف 

قطاع التعليم واإدارته ُيكن اأن ُيحقق فوائد.

ا للتعليم، وذلك - يف املقام االأول  تبنت �سلطنة ُعمان منذ اأوائل عقد ال�سبعينيات من القرن املا�سي نظاًما مركزًيّ

-  ل�سمان تطبيق معايري وطنية م�سرتكة، ويف هذه ال�سدد تعتقد وزارة الرتبية والتعليم اأَنّ النظام قد بلغ درجة من 

الر�سد ت�سمح بتطبيق الالمركزية وتويِلّ املحافظات التعليمية للمهام االإدارية، ومت تطبيق الالمركزية على بع�س 

جوانب النظام احلايل يف �سلطنة ُعمان، وت�سمل هذه املهام بع�س اجلوانب ذات ال�سلة باالمتحانات العامة، وتعيني 

املعلمني، وبع�س برامج التدريب اأثناء اخلدمة للمعلمني. 

ُيكن اأْن يكون لتطبيق الالمركزية نتائج اإيجابية واأخرى �شلبية.

الحتياجات  تلبيتها  حيث  من  التعليمية  الربامج  مالءمة  م�ستوى  تطوير  لالمركزية  االإيجابية  اجلوانب  وت�سمل 

املوارد  تخ�سي�س  الفعالية يف  وزيادة  باملدار�س،  االلتحاق  اأعلى يف معدالت  م�ستويات  املحلية، وحتقيق  املجتمعات 

للحكومة،  ال�سيا�سية  ال�سرعية  وتعزيز  املركزية،  احلكومة  عن  ال�سيا�سية  ال�سغوط  بع�س  وتخفيف  وا�ستخدامها، 

وزيادة عائدات االإدارات احلكومية املحلية ورفع م�ستوى قدراتها، وتعزيز امل�سداقية مع املجتمعات املحلية.غري اأَنّ 

ذلك ال يعني اأَنّ تطبيق الالمركزية ال تواجهه بع�س املحاذير، وت�سمل اأوجه الق�سور يف هذا اجلانب اإمكانية فقدان 

م�سامني الر�سائل التي ُيراد اإي�سالها اإىل اجلهات امل�ستهدفة عند اإر�سالها من املركز للوحدات االإدارية باملحافظات. 

ا عملية اتخاذ القرارات على م�ستوى املحافظات عندما تكون خمتلفة عن �سيا�سات احلكومة املركزية،  وت�سمل اأي�سً

وال�سغوط ال�سيا�سية املحلية التي قد يكون من ال�سعوبة مقاومتها يف جوانب مثل بناء املدار�س وتعيينات املعلمني. 

ُتعترب االإدارة الذاتية للمدار�س �شكاًل من اأ�شكال الالمركزية يجعل من املدر�شة مركًزا للتطوير الرتبوي 

و�شمان اجلودة.

وتعتمد االإدارة الذاتية للمدار�س على اإعادة توزيع امل�سوؤوليات باعتبارها االأداة االأولية لتحقيق التطوير، ومثلما هو 

احلال يف دول اأخرى فاإَنّ �سلطنة ُعمان تتحرك نحو منح ا�ستقاللية اأكرب للمدار�س وتعزيز دور القيادات املدر�سية، 

ومت بذل جهود يف ال�سنوات االأخرية لتحقيق ذلك وتكليف مديري املدار�س بدوٍر قيادي اأكرب يف اإدارة مدار�سهم. وتظل 

اال�ستقاللية  بع�س  الوزاري رقم 2009/21  القرار  وقد منح  ُعمان حمدودة،  �سلطنة  املدار�س يف  ا�ستقاللية  درجة 

لبع�س املدار�س املختارة يف النظام التعليمي، وُيتوقع من مديري املدار�س يف الوقت احلا�سر االإ�سراف على املعلمني 

بح�سور ح�س�س معهم مرة واحدة على االأقل اأثناء العام الدرا�سي، وتنظيم جهود املدر�سة يف تطوير عملية التدري�س، 

واإعداد خطة عمل مبنية على التقرير ال�سامل لتقومي االأداء املدر�سي، وذلك من بني واجبات اأخرى يقومون بها يف 

بع�س  وتبدو  الأخرى،  تعليمية  حمافظة  من  وتختلف  والق�سايا  امل�سكالت  تتباين  اأْن  املرجح  ومن  مدار�سهم،  اإدارة 

امل�سكالت م�سرتكة يف جميع املحافظات التعليمية، فعلى �سبيل املثال يواجه مديرو املدار�س ق�سايا غياب املعلمني عن 

اأو الأ�سباب �سخ�سية اأخرى، وُيتوقع من  اأو ب�سبب اإجازات االأمومة،  التدري�س ب�سبب ح�سورهم للدورات التدريبية، 

مديري املدار�س، مع زيادة م�ستوى اال�ستقاللية املمنوحة لهم، اأْن يتقبلوا قدًرا اأكرب من املحا�سبية. 

ا ال يكون نظام الرتقيات املعتمد ح�شب ُنُظم اخلدمة املدنية ولوائحها هو االأف�شل لتح�شني جودة التدري�س.  رمَبّ

د نتائج التقومي ترقية  ا بوا�سطة مدير املدر�سة وامل�سرفني، وحُتِدّ يتم على امل�ستوى النظري تقومي اأداء كل معلم �سنوًيّ

اإَنّ  حيث  وظيفية،  درجة  ع�سرة  اأربع  من  يتكون  الذي  الوظيفية  للدرجات  املدنية  اخلدمة  نظام  يف  َمه  وتقُدّ املعلم 

املعلمني موظفني يف اخلدمة املدنية للدولة، ويتم ت�سكينهم يف بداية تعيينهم يف الدرجة ال�ساد�سة، ويرتقى املعلمون 

اإىل الدرجة االأعلى كل اأربع �سنوات ب�سرط اأْن يكونوا قد ح�سلوا على تقدير »مقبول« يف تقومي االأداء ال�سنوي، وُيق�سد 

بهذا - على امل�ستوى النظري - ربط حتفيز املعلمني ومكافاآتهم وترقيتهم باأدائهم، ولكن يف واقع االأمر جند اأن ن�سبة 

ا من املعلمني ترتاوح بني 1 - 2% هم الذين مل تتم ترقيتهم ب�سورة تلقائية اإىل الدرجات الوظيفية االأعلى. قليلة جًدّ

�شرعت وزارة الرتبية والتعليم يف اإعداد االإطار العام للمحا�شبية للمحافظات التعليمية. 

و�سيتطلب ذلك من كل حمافظة تعليمية ومدار�سها و�سع اأهداف حمددة وقيا�س مدى تقدمها يف حتقيق تلك االأهداف، 

وتنفيذ م�سروعات لتطوير اأدائها، وتقدمي تقارير �سنوية عن ذلك، وتقوم هذه املبادرة على جمموعة من املخرجات، 
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والتاأثريات، وموؤ�سرات اأداء مرتبطة بها ت�سمح للمحافظات ومدار�سها مبقارنتها بناًء على موؤ�سرات رئي�سية عامة 

اإر�سال  ويتم  ع�سر،  الثاين  ال�سف  امتحانات  نتائج  تقومي  يتم  املدر�سي،  االأداء  تقومي  نظام  من   وكجزء  ل��الأداء، 

ر�سائل من الوزارة اإىل املدار�س التي ُيعترب اأداوؤها غري جيد يف هذه االمتحانات، ويقوم مراقبون من املديرية العامة 

لل�سوؤون املالية واملديرية العامة لل�سوؤون االإدارية بزيارة كل حمافظة تعليمية ملراجعة وتدقيق االأداء املايل واالإداري 

العام. تعليمية مرتني يف  تقارير من كل حمافظة  العام  االإداري  امل�سرف  ويتلقى  واملدار�س،  التعليمية  للمحافظات 

يحمل معظم موظفي وزارة الرتبية والتعليم درجات جامعية يف خمتلف التخ�ش�شات.

يحمل ثلثا عدد موظفي املديرية العامة لتطوير املناهج )65%( درجة جامعية، ويحمل الدرجة نف�سها )61%( من 

موظفي املديرية العامة لتنمية املوارد الب�سرية، و)75%( من موظفي املديرية العامة للتقومي الرتبوي، و)38%(من 

موظفي املديرية العامة لل�سوؤون املالية، واملديرية العامة لل�سوؤون االإدارية، و)55%( من موظفي املحافظات التعليمية، 

ومعظم هذه الدرجات يف الرتبية والعلوم االإن�سانية، وح�سل واحد من ثمانية موظفني على درجتهم اجلامعية االأوىل 

يف اإدارة االأعمال اأو االإدارة، وركزت املناق�سات اأثناء ور�س العمل التي مت تنظيمها بوا�سطة القائمني على هذه الدرا�سة 

على النق�س يف عدد املخت�سني يف تخ�س�سات ذات �سلة باإدارة االأعمال واالإدارة. 

وكما هو احلال يف اأغلب االأحيان يف دول اأخرى، فقد و�شل العديد من �شاغلي الدرجات الوظيفية العليا 

من موظفي وزارة الرتبية والتعليم اإىل مواقعهم الوظيفية احلالية دون ح�شولهم على مهارات حديثة 

يف تخطيط ال�شيا�شات الرتبوية واالإدارة. 

ن يف الربامَج التدريبية  ر البيانات يف اجلدول 8.1 دلياًل حمدوًدا على اأَنّ املهارات القيادية الرئي�سية مل ُت�سَمّ ُتوِفّ

لوزارة الرتبية والتعليم، اإَنّ الغالبية العظمى لهذه الربامج كانت - ح�سبما هو متوقع - موجهة املعلمني واملدار�س، ويف 

املقابل فاإَنّ برامج تدريبية حمدودة العدد مت تنظيمها يف مو�سوعات ذات �سلة بالقيادة واالإدارة املالية واالإدارة، ومن 

ا �سارك فيها 11153 متدرًبا فاإَنّ 54 برناجًما فقط �سارك فيها 572 متدرًبا كانت معنية  بني 323 برناجًما تدريبًيّ

مبو�سوعات القيادة واالإدارة، ولي�س وا�سًحا كم من هذه الربامج كان ذات �سلة مبوظفي الدرجات االإدارية العليا 

بالوزارة، واأ�سارت املناق�سات التي متت مع بع�س �ساغلي الدرجات الوظيفية العليا بالوزارة اإىل اأَنّ العديد منهم مل 

ُتتح لهم الفر�س لتطوير مهاراتهم االإدارية من خالل برامج تدريب مهنية متخ�س�سة.

يتوىل االإداريون بوزارة الرتبية والتعليم م�شوؤوليات عدة.

وُيتوقع منهم القيام باالإ�سراف ال�سروري على النظام التعليمي ملراقبة كافة مدخالت الربامج وخمرجاتها ومتابعتها 

مقابل اأهداف وطنية، واملوافقة على قرارات يتم اتخاذها على امل�ستوى املركزي، وم�ستوى املحافظات التعليمية، وت�سمل 

م�سوؤوليات القيادات الرتبوية االأخرى: )1(: توجيه املوظفني واإر�سادهم. )2(: تهيئة املوظفني وحتفيزهم من خالل 

الة ذات اأهداف حمددة. )3(:  �سمان اأَنّ املديريات العامة اأو الدوائر تعمل على امل�سار ال�سحيح، وتوفري متابعة  توجيهات فَعّ

الة بني التعليم والقطاعات االأخرى.  واإ�سراف م�ستمرين. )4(: تن�سيق املبادرات مع الوزارات االأخرى، واإن�ساء عالقات فَعّ

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم، 2008د. 
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تت�شف وزارة الرتبية والتعليم واملحافظات التعليمية بوجود اأعداد كبرية من املوظفني تزيد عن احلاجة الفعلية لالأن�شطة 

التي تقوم بها ح�شب املعايري العاملية. 

لَبّى النظام التعليمي احلكومي يف عام 2009 احتياجات 450000 طالب تقريًبا، م�ستخدًما موارد تتمثل يف 43000 معلم تقريًبا  و6400 

موظف اإداري يف املدار�س )وزارة الرتبية والتعليم 2009 اأ( تقريًبا، االأمر الذي نتج عنه اأن ن�سبة الطلبة اإىل املعلم اأ�سبحت تعادل 12.5 

طالب مقابل كل معلم، ون�سبة اإجمالية للطلبة مقابل كل موظف )مبن فيهم املعلمون( تعادل 11 طالًبا مقابل كل موظف، وهي ن�سب اأقل من 

ن�سب نظريتها يف معظم الدول التي ت�سهد حتوالت اقت�سادية، اإ�سافة اإىل ذلك كان هناك 4441 موظًفا يعملون يف ديوان عام الوزارة، ويف 

مكاتب املديريات العامة واإدارات املحافظات التعليمية، ومُيِثّل موظفو وزارة الرتبية والتعليم 50% من اإجمايل موظفي اخلدمة املدنية يف 

، التي تت�سف بحداثة اأنظمتها التعليمية ن�سبًيّا، 
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�سلطنة ُعمان، وحيث اإَنّ هذا هو النمط ال�سائد يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

اإاَلّ اأَنّها اأعلى قلياًل عند املقارنة بدول منطقة ال�سرق االأو�سط التي توجد بها اأنظمة تعليمية اأقدم من النظام التعليمي يف �سلطنة ُعمان، مثل 

م�سر و�سوريا والدول االأفريقية التي توجد يف مرحلة النمو االقت�سادي نف�سها ل�سلطنة ُعمان، ويبدو اأَنّ جذور اأ�سباب هذه احلالة تتمثل يف 

ا يزيد عن احلاجة  قرار حكومي ملعاجلة م�سكلة الباحثني عن عمل، من خالل توظيفهم يف اخلدمة املدنية حتى واإن كان ذلك يعني فائ�سً

وعدم الكفاءة.

تواجه املديرية العامة للم�شاريع بع�س امل�شكالت يف اإدارة بناء املدار�س اجلديدة اأو يف اإن�شاء اإ�شافات للمدار�س القائمة.

امل�ساريع،  دائرة  وجتد  طالب،   40000 من  اأكرث  خلدمة  مدر�سة   60 حوايل  املا�سية  �سنوات  اخلم�س  خالل  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن�ساأت 

وهي الدائرة امل�سوؤولة عن االإ�سراف على بناء املدار�س اجلديدة وتاأثيثها، �سعوبة يف جذب املهند�سني املوؤهلني ذوي اخلربة لالإ�سراف على 

م�سروعاتها االإن�سائية املختلفة. اإَنّ مقارنة متو�سط الراتب ال�سهري الذي يبلغ 500 ريال ُعماين للمهند�س بوزارة الرتبية والتعليم مع متو�سط 

ا - الذين يعملون بالوزارة يف الوقت احلا�سر - جند  راتبه يف القطاع اخلا�س لي�ست يف �سالح الوزارة، فبني االأحد ع�سر مهند�ًسا ومعمارًيّ

خم�ًسا من االإناث الالئي لديهن فر�س حمدودة يف االإ�سراف على االإن�ساءات يف مواقع العمل البعيدة، ومت اإجراء حتليل لعملية اإن�ساء املدار�س 

ا التو�سع يف و/اأو اإعادة  يف ور�سة عمل كجزء من هذه الدرا�سة التي كان هناك تركيز خا�س يف اأثنائها على قرار حول خيارين هما: )1( اإَمّ

تاأهيل املدار�س القائمة وجتديدها، اأو: )2( بناء مدار�س جديدة. وت�سمل مثل هذه املقارنة يف العادة حتلياًل للتكلفة والفوائد لكال اخليارين 

قبل اتخاذ اأي قرار، وحدد امل�ساركون يف ور�سة العمل عدًدا من العوامل املعوقة التخاذ القرارات ذات ال�سلة ببناء املدار�س، وت�سمل العوامل: 

توافر اأر�س مب�ساحة كافية تتوافر بها اخلدمات يف املحافظات البعيدة.  	n

ال�سغوط من بع�س جمموعات اأولياء االأمور حول مواقع املدار�س يف حمافظاتهم.  	n

عدم  حالة  يف  املقاولني  على  العقوبات  بو�سوح  حتدد  ال  والتي  االإن�ساءات،  عقود  اأنواع  يف  للم�ساريع  العامة  املديرية  خربة  قلة  	n

التزامهم ببنود العقود املوقعة معهم. 

اإن�ساء املدار�س اجلديدة والتحكم فيها، االأمر الذي ينتج  للم�ساريع على االإ�سراف على عملية  العامة  حمدودية قدرة املديرية  	n

عنه - يف اأغلب االأحيان - اإبرام عقود مرتفعة التكلفة مع ال�سركات اال�ست�سارية للقيام بهذه اخلدمة االأ�سا�سية. 

عدم وجود قاعدة بيانات توثيقية للم�سروعات االإن�سائية. 	n

ا لرفع امل�شتوى العام جلودة  �شجعت احلكومة اإن�شاء املدار�س اخلا�شة يف �شلطنة ُعمان لزيادة معدالت االلتحاق بالتعليم،  واأي�شً

النظام التعليمي.

بلغ عدد املدار�س اخلا�سة امل�سجلة بوزراة الرتبية والتعليم يف العام الدرا�سي 2009/2008م 200 مدر�سة يدر�س فيها 28999 طالًبا. ومَثّلت 

. اإَنّ اأكرث من 80% من املدار�س 
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هذه االأعداد 16% من اإجمايل عدد املدار�س يف ال�سلطنة، 5% فقط من اإجمايل عدد الطلبة )اجلدول 2.1(

اخلا�سة يرتكز يف اأربع حمافظات تعليمية هي: م�سقط، و�سمال الباطنة، وظفار، و�سمال ال�سرقية. ومعظم املدار�س اخلا�سة �سغرية احلجم.

 يف دولة االإمارات العربية املتحدة ت�سل الن�سبة اإىل اأعلى من 60% عند املقارنة بني ُعمان واالإمارات. 
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ال ت�سمل هذه االأعداد 33108 طلبة كانوا م�سجلني يف 33 مدر�سة دولية.
   93

مـضـامـيــن للـسـيـاسـات التـربـويـة    8.3
تــربــويــة مــ�ــشــرتكــة بني �ــشــيــا�ــشــات  لــتــطــويــر  عـــام جــيــد التخطيط  اإطــــار  اأْن تنظر يف تبني  الــرتبــيــة والــتــعــلــيــم  لـــــوزارة   ُيــكــن 

جهات خمتلفة.

مُيكن اأْن ي�ساعد اإطار قانوين يف �سمان اأَنّ ال�سيا�سات التي يتم حتديدها قد مت اختيارها عرب عملية حمكمة ودقيقة، واأَنّها تخ�سع للفح�س 

والدرا�سة با�ستخدام معايري وموؤ�سرات معتمدة. وت�سمل هذه العملية العديد من اجلهات املعنية مع االأخذ يف االعتبار جمموعة من جميع 

اإعداد خطط لتنفيذ ال�سيا�سة التي يتم اختيارها. )3(  الق�سايا املهمة ذات ال�سلة مثل: )1( �سيا�سة منتقاه من بني عدة خيارات. )2( 

 تنفيذ ال�سيا�سة املختارة. )4( تقومي تنفيذ ال�سيا�سة. ويحتوي امللحق )اأ.ه�( على تفا�سيل حول هذا االإطار العام واالأن�سطة املطلوب تنفيذها 

يف كل مرحلة.

ُيكن حلكومة �شلطنة ُعمان النظر يف اإن�شاء جمل�س وطني للتعليم.

بجميع  املجل�س  و�سُيعنى  العايل.  التعليم  اخت�سا�سات جمل�س  اأو�سع من  و�ستكون  القطاع،  املجل�س جميع جوانب  اخت�سا�سات هذا  وت�سمل 

املو�سوعات واجلوانب الرئي�سية اخلا�سة بال�سيا�سات الرتبوية يف �سلطنة ُعمان يف جماالت التعليم والتدريب وتنمية املوارد الب�سرية. ومُيكن 

اأْن يكون للمجل�س املقرتح جهة تن�سيقية خا�سة به، وميكن اأن يكون املكتب الفني للدرا�سات والتطوير بوزارة الرتبية والتعليم دور رئي�سي يف 

توفري الدعم الفني وامل�سادر لتطوير ال�سيا�سات، واإجراء درا�سات اجلدوى، وحتليل درا�سات املقارنة ح�سبما يقت�سي احلال. 

وُيكن اإن�شاء هيئة للموؤهالت الُعمانية الإدارة االإطار العام الُعماين للموؤهالت.

و�سُتمِثّل الهيئة الوزارات احلكومية ذات ال�سلة، واملوظفني واجلهات الرئي�سية املعنية باأمر التعليم. ومُيكن اأن يتم حتديد الن�سو�س التفوي�سية 

لالإطار العام الُعماين للموؤهالت ونطاق �سالحياته واالإ�سراف عليه واإداراته بوا�سطة هيئة املوؤهالت الُعمانية. و�سي�ساعد هذا االإطار العام يف 

ر التعُلّم مدى احلياة حراك املتعلمني بني جميع  توفري رابط حيوي بني جميع قطاعات النظام التعليمي والتدريبي يف �سلطنة ُعمان. كما �سُيَي�ِسّ

املوؤ�س�سات واملراحل التعليمية يف النظام، ويجعل العملية تت�سف بال�سفافية للطلبة واملوظفني. كما مُيكن ت�سجيع التعاون بني خمتلف القطاعات. 

�شيا�شة وزارة الرتبية والتعليم احلالية اخلا�شة بتطبيق الالمركزية من خالل منح املحافظات التعليمية �شالحيات اأكرب يف 

تنفيذ بع�س املهام يبدو -  عند تقويه - اأَنّها ت�شي على امل�شار ال�شحيح.

مُيكن اأْن يوؤدي تطبيق الالمركزية يف �سلطنة ُعمان اإىل رفع م�ستوى الفعالية يف تخ�سي�س املوارد، والتدخل يف الوقت املنا�سب عندما يتطلب 

االأمر، وا�ستجابة اأكرب لظروف املحافظات التعليمية واأو�ساعها، وكَلّما ت�سارعت اخلطى نحو تطبيق الالمركزية تطلب االأمر من وزارة الرتبية 

والتعليم اإجراء عمليات تقومي منتظمة ملبادرات املحافظات، وتدقيق ح�ساباتها؛ ل�سمان اأَنّ القوانني الوطنية وال�سيا�سات واالإجراءات يتم 

اتباعها ب�سكل �سحيح، كما مُيكن اأْن تكون اأكرث ا�ستجابًة للمبادرات ذات التوجهات والفوائد الوطنية. ويف هذه املرحلة مُيكن لوزارة الرتبية 

والتعليم اأْن تنظر يف تطبيق الالمركزية على عدد من االأق�سام، ونقل مزيد من ال�سلطات وال�سالحيات اإىل املحافظات التعليمية يف جماالت 

ا مهام وزارة الرتبية والتعليم  تنفيذ املوازنة، والتدريب اأثناء اخلدمة، وتعيني املعلمني ونقلهم بني املدار�س، وت�سميم املدار�س واإن�سائها. اأَمّ

احلالية، مثل امتحانات الدبلوم العام لل�سف الثاين ع�سر التي يتم اإجراوؤها على امل�ستوى الوطني، ومتابعة الربنامج الكلي واالإ�سراف عليه، 

فقد تظل من اأولويات مهام الوزارة املركزية، وبالقدر نف�سه فاإَنّ اإعداد املناهج وتطويرها وتاأليف الكتب الدرا�سية، التي مُتِثّل قوة توحيد 

وطنية كبرية من حيث املهارات والقيم التي تغر�سها يف الطلبة، مُيكن اأْن ت�ستمر اإدارتها على امل�ستوى الوطني.

�شيتطلب تعزيز ا�شتقاللية املدار�س وم�شوؤوليات القيادة املدر�شية بناء القدرات.

ر النظام التعليمي يبدو مفهوم االإدارة الذاتية للمدار�س جديًدا ن�سبًيّا ملديري املدار�س واملعلمني واأولياء االأمور وقادة  يف هذه املرحلة من تطُوّ

املجتمع املحلي، ولن تتحقق اال�ستقاللية ب�سورة تلقائية، حتى لو كانت حمدودة، اإذ يجب اأْن يتم التخطيط لها، واأْن تتطور مبرور الوقت، 

واأْن تلقى الدعم من وزارة الرتبية والتعليم. وهنالك حاجة لتنظيم برامج تدريبية اأثناء اخلدمة ملديري املدار�س واملعلمني االأوائل، ومُيكن 

ا من املو�سوعات امل�سممة لتزويد املتدربني باملعارف، وتطوير مهارات القيادة التي ُيحتمل  ي هذه الربامج التدريبية نطاًقا عري�سً اأْن ُتغِطّ

اأْن ُت�سهم يف تطوير بيئة مدر�سية تكون داعمة بقوة لتعُلّم الطلبة، وال مُيكن اأْن يكون لالإدارة الذاتية املدر�سية دور فاعل يف النظام التعليمي 

م االإطار 8.4 خم�سة جماالت ذات اأولوية يف بناء القدرات املت�سلة باالإدارة الذاتية املدر�سية. ل�سلطنة ُعمان دون تدريب، وُيقِدّ
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ا�شتخدام نتائج االختبارات الوطنية للم�شاعدة يف حتديد برامج تدريب املعلمني يف اأثناء اخلدمة:

نظر  وجهات  لتحديد  التعليمية  االإجن��ازات  لتقومي  وطني  اختبار  ا�ستخدام  بها  مُيكن  التي  الكيفية  حول  تفا�سيل  الرابع  الف�سل  ت�سمن   

مُيكن  مماثلة  وبطريقة  الدرا�سي،  املقرر  حمتوى  من  مهم  جمال  يف  اأو  التدري�س  طرق  جماالت  يف  لديهم  ال�سعف  مواطن  حول  املعلمني 

اأْن ي�ساعد االختبار الوطني يف حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س واملعلمني االأوائل، فعلى �سبيل املثال مت تنظيم ور�س عمل يف 

االأرجنتني واالأروغواي بعد اختبار وطني ملعاجلة املو�سوعات التي حددها مديرو املدار�س، باالإ�سافة اإىل ور�س عمل اأخرى للمعلمني وامل�سرفني 

م االإطار 8.5 خطوط عري�سة، وتفا�سيل حول الكيفية التي يوفر بها اإجراء اال�ستبيانات كجزء من االختبارات  )Benveniste 2002(. وُيقِدّ

الوطنية معلومات قيمة يف حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س، وللح�سول على مزيد من املعلومات حول االإدارة الذاتية املدر�سية 

انظر امللحق اأ.د.

االإطار 8.4

بناء قدرات القيادة املدر�شية 

وتطوير  املحلية،  االحتياجات  لُتلِبّي  الدرا�سية  الربامج  تعديل  كيفية  على  تدريب  اإىل  املدار�س  قادة  التدري�س:يحتاج  تطوير جودة 

مهاراتهم يف املتابعة واالإ�سراف وتقومي اأداء املعلمني، وتطوير العمل اجلماعي والتنمية املهنية للمعلمني اأثناء �ساعات الدوام املدر�سي 

ع من اإدارات املدار�س العمل مع املعلمني مل�ساعدتهم يف خف�س املهام املدر�سية -كلما كان ذلك �سروريًا - التي ت�سغل  وخارجها، وُيتوَقّ

املعلمني يف الوقت احلا�سر خارج الغرف ال�سفية )الف�سالن الرابع واخلام�س من هذا التقرير(. 

ا اأْن يكونوا  اإدارة املوارد الب�شرية:يجب على املدار�س اكت�ساب مهارات يف اإدارة املعلمني واملوظفني االآخرين وحتفيزهم، وعليهم اأي�سً

املعلمني على  اليومي، وت�سجيع  املواظبة على احل�سور  املعلمني، مبا يف ذلك  ب�سلوكيات  ال�سلة  امل�سكالت ذات  قادرين على معاجلة 

بني  ونقلهم  املعلمني  بتعيني  اخلا�سة  القرارات  يف  ي�ساركوا  واأْن  اأكفاء،  الوقت  مبرور  يكونوا   واأْن  الال�سفية،  االأن�سطة  يف  امل�ساركة 

ا يف القرارات اخلا�سة برتقية املعلمني )الف�سل اخلام�س(.  املدار�س، واأي�سً

االإدارة املالية:حينما ت�سبح االإدارة الذاتية املدر�سية اأكرث ر�سوًخا فاإَنّ بع�س بنود املوازنة املخ�س�سة يف الوقت احلا�سر للمحافظات 

ح�سب  املدار�س  داخل  للمعلمني  املهنية  القدرات  بناء  لربامج  تخ�سي�سها  مُيكن  اخلدمة،  اأثناء  التدريب  برامج  لتنفيذ  التعليمية، 

نف�سها مُيكن  بالطريقة  التعليمية،  املحافظة  املعلمني، ومبوافقة  بالت�ساور مع  املدر�سة  يراه مدير  ما  وفق  الربامج  ملثل هذه  احلاجة 

تخ�سي�س مبالغ لل�سيانة امل�ستمرة ملباين املدر�سة ومرافقها، و�ستكون هناك حاجة لتنظيم دورات تدريبية ملديري املدار�س واملعلمني 

االأوائل يف جماالت اأ�سا�سية لالإدارة املالية حل�سابات املدار�س. 

التعاون مع املدار�س االأخرى وجمعيات املعلمني للتخ�ش�شات املختلفة: يحتاج مديرو املدار�س واملعلمون االأوائل اإىل تطوير املهارات، 

والوعي بكيفية ممار�سة القيادة، لرفع امل�ستوى العام جلودة اخلربات التعليمية يف مدار�سهم، ومُيكن اأْن ُيطلب اإىل مديري املدار�س 

ممار�سة دور قيادي يف تطوير مهارات التعاون مع املدار�س االأخرى يف حمافظاتهم املحلية، ومُيكن اأن يكون التعاون يف �سورة طريقة 

ت�سجيع  مُيكنهم  كما  املدار�س،  بني  ثقافية  اأو  ريا�سية  فعاليات  وتنظيم  اأثناء اخلدمة  التدريب  برامج  لتنفيذ  عليها؛  متفق  م�سرتكة 

املعلمني وتقدمي الدعم لهم الإن�ساء جمعيات ملعلمي املواد الدرا�سية املختلفة وامل�ساركة يف اجتماعاتها )الف�سل اخلام�س(، بحيث تكون 

هذه االجتماعات م�سممة لتطوير معرفة املعلمني باملناهج اأو بطرق تدري�س مقررات املواد الدرا�سية اأو اأي جوانب تعليمية اأخرى. 

حتديد االأهداف والتقومي واملحا�شبية: مُيكن ملديري املدار�س اأن يكون لهم قدر اأكرب من ال�سالحيات يف و�سع التوجهات اال�سرتاتيجية 

ملدار�سهم، ويف تطوير خطط مدر�سية واقعية ملعاجلة املواقف اخلا�سة مبدار�سهم، ومُيكن اإعداد اخلطط التي �ستكون عبارة عن متابعة 

ملا ورد يف تقرير تقومي االأداء املدر�سي )الف�سل الرابع(، ومراجعة هذه اخلطط من قبل امل�سوؤولني باملحافظات التعليمية، وحتديثها 

ي هذه اخلطط املناهج الدرا�سية، وبرامج تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة، وا�ستخدام مرافق املدر�سة  على اأ�س�س منتظمة، ومُيكن اأْن ُتغِطّ

وقاعاتها ومعداتها، وال�سيا�سات اخلا�سة باإغالق املدار�س اأي�سًا، واملو�سوعات التنظيمية واالإدارية االأخرى، و�سيخ�سع املديرون الذين 

يتلقون تدريًبا على كيفية اإعداد اخلطط املدر�سية الإجراءات حما�سبية حول و�سع هذه اخلطط وم�ستوى جودة قيادتهم يف تنفيذها. 

امل�سدر: املوؤلفون. 

االإطار 8.5

ا�شتخدام االختبارات الوطنية لتحديد االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س

مُيكن لال�ستبانات التي يتم اإجراوؤها �سمن االختبارات الوطنية امل�ساعدة يف حتديد احتياجات مديري املدار�س 

التدريبية اأثناء اخلدمة. وت�ساعد البيانات التي يتم جمعها من خالل هذه اال�ستبانات على ت�سجيع امل�سوؤولني 

الرتبويني على تنظيم دورات تدريبية ملعاجلة مو�سوع من املو�سوعات التالية: )1( مهارات مديري املدار�س يف 

الة وتت�سف بالكفاءة. )2( مهارات قيادية لتكوين  اإدارة املوارد املخ�س�سة للمدار�س لتوفري بيئة تعُلّم اآمنة وفَعّ

ثقافة مدر�سية وبرامج تعليمية تدعم تعُلّم الطلبة. )3( م�ساعدة املعلمني يف تطوير معارفهم ومهاراتهم. )4( 

حتليل م�سكالت النظام واالن�سباط ومعاجلتها، وااللتزام بالدوام املدر�سي، واأخالقيات املهنة لدى املعلمني. 

كان  اإذا  خا�سة  وب�سفة  املدر�سة  عمل  يف  املحلية  واملجتمعات  �سر 
ُ
االأ مع  للتعاون  ا�سرتاتيجيات  اإع��داد   )5(

للمجتمع وجهات نظر �سلبية جتاه املدر�سة. )6( فهم ال�سياق ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�سادي والقانوين 

والثقايف الذي تعمل يف اإطاره املدر�سة واال�ستجابة له والتاأثري فيه. 

  Murphy et al. 2000 :امل�سدر

ي�شاعد يف تعزيز  اأْن  بــاالإدارة ُيكن  ذات �شلة  تعيني موظفني يتلكون موؤهالت معتمدة يف تخ�ش�شات 

الكفاءة الكلية لوزارة الرتبية والتعليم.

مُيكن تقدمي الدعم للموظفني املخت�سني يف جماالت مثل املحا�سبة والتدقيق وامل�سرتيات والتعيينات، لتطوير مهارتهم 

وحتديثها من خالل م�ساركتهم يف دورات وبرامج تدريبية دورية ذات �سلة بتخ�س�سات حمددة. 

الوظيفي  ال�شلم  �شمن  املعلمني  يجعل  الــذي  احلــايل  النظام  يف  النظر  والتعليم  الرتبية  لــوزارة  ُيكن 

للخدمة املدنية والذي تكون الرتقيات فيه مرتبطة ب�شنوات اخلدمة. 

ومُيكن للوزارة ب�سفة خا�سة اأْن تنظر فيما اإذا كانت الرتقيات التلقائية للمعلمني ت�سب يف م�سلحة تطوير جودة 

التدري�س اأم ال. 

ُيكن لوزارة الرتبية والتعليم تنظيم دورات وبرامج تدريبية ق�شرية للمديرين وامل�شوؤولني، خالل فرتة 

تتد الأعوام، يف جماالت م�شممة لتطوير مهاراتهم يف جوانب القيادة واالإدارة.

، القيادة، 
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ومُيكن اأْن ي�سمل التدريب املجاالت التالية - على �سبيل املثال ولي�س احل�سر - : التخطيط اال�سرتاتيجي

 .)Kusek and Rist 2004( حتديد الر�سالة، اإدارة العمليات، واملتابعة والتقومي املبنيني على النتائج

ُيكن لوزارة الرتبية والتعليم النظر يف اأهمية طلب املوظفني قياديني بالوزارة للرت�شيح واإكمال دورات 

ا للح�شول على دبلوم يف القيادة واالإدارة الرتبوية. درا�شية م�شممة خ�شي�شً

قابو�س  ال�سلطان  وجامعة  ُعمان  ب�سلطنة  العامة  االإدارة  معهد  مع  بالتعاون  وتنفيذها  ال��دورة  هذه  ت�سميم  مُيكن 

للم�سوؤولني واملديرين من وزارة الرتبية والتعليم، ومن الوزارات احلكومية االأخرى اأي�سًا، وب�سفة خا�سة تلك التي 

املحا�سرات  وت�سمل  باملرونة،  تت�سف  متعددة  بنماذج  الدورة  هذه  تنفيذ  ومُيكن  الب�سرية.  املوارد  بتنمية  �سلة  لها 

 وم�سروعات املجموعة والدرا�سة عرب �سبكة االإنرتنت، على اأْن ت�سمل الدورة املو�سوعات التالية: )1( تدريب القيادات. 

)2( طرق تقومي اجلدوى. )3( التخطيط اال�سرتاتيجي وتنفيذ اال�سرتاتيجيات. )4( اإدارة العمليات. )5( املهارات 

الة، حتفيز املوظفني، تغيري االإدارة وحل الق�سايا اخلالفية.  ال�سخ�سية واالإن�سانية )مثل الكفاءة يف االت�ساالت الفَعّ

املعلومات  ن�سر  واآليات  االت�ساالت  املالية. )8(  واالإدارة  واملوازنة  التكلفة  تقدير  الب�سرية. )7(  املوارد  اإدارة   )6(

فنلندا.  من  ال�سدد  هذا  يف  مثااًل   8.6 االإطار  م  وُيقِدّ وم�ستمرة.  الة  فَعّ ب�سورة  املعلومات  تدفق  ل�سمان  وتوزيعها 

اأْن يت�سمن هذا املو�سوع طرق التخطيط اال�سرتاتيجي مثل حتليل )�سوات( للمواقف )طريقة تقومي نقاط القوة ومواطن ال�سعف 
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والفر�س والتحديات( واإدارة العمليات. ويحتوي امللحق اأ.ه� على ملخ�سات خمت�سرة للطرق اخلا�سة بالتخطيط اال�سرتاتيجي 

واإدارة العمليات .
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االإطار 8.6

معهد القيادة الرتبوية الفنلندي 

مت اإن�ساء معهد القيادة الرتبوية الفنلندي منذ ع�سر �سنوات ليكون مبثابة اجلهة الرائدة يف تطوير البحوث 

الرتبوية والتدريب يف اجلامعات يف جمال القيادة الرتبوية. ويوفر املعهد يف الوقت احلا�سر جمموعة كاملة 

من الربامج ذات امل�ستوى اجلامعي يف القيادة الرتبوية بدًءا من اإعداد مديري املدار�س وو�سواًل اإىل برامج 

القيادة املتقدمة لكبار املديرين الرتبويني ومديري املدار�س. 

للمرة  الكبار  تعليم  يافا�سكيال كجامعة متميزة يف جمال  الفنلندية جامعة  والتعليم  الرتبية  وزارة  واختارت 

الثانية لفرتة ثالث �سنوات من عام 2007 اإىل عام 2009. وت�سمل معايري االختيار ريادة اجلامعة يف البحوث 

الرتبوية، واجلودة العالية، وطريقة متعددة املداخل لالإدارة الرتبوية، وتطوير طرق تدري�س تعليم الكبار. 

على  باحل�سول  ينتهي  �سنتان  مدته  برنامج  اإعداد  يف  الرتبوية  القيادة  ومعهد  يافا�سكيال  جامعة  وت�سرتك 

بالربنامج  لاللتحاق  املر�سحني  ملوؤهالت  االأ�سا�سية  املتطلبات  وتتمثل  الرتبوية،  القيادة  يف  املاج�ستري  درجة 

اأو يف جمال ذي �سلة. كما ي�ستطيع الفنلنديون احلا�سلون  يف احل�سول على درجة البكالوريو�س يف الرتبية 

واتفقت كل من جامعة  بالربنامج،  التقدمي لاللتحاق  بالرتبية  املاج�ستري يف تخ�س�س ذي �سلة  على درجة 

يافا�سكيال ووزارة الرتبية والتعليم الفنلندية على تويل م�شروع جديد، وهو اإعداد برنامج دويل للماج�شتري 

والدكتوراة يف جمال القيادة الرتبوية، ونتج عن هذا امل�سروع البدء يف اأول برنامج للماج�ستري يف القيادة 

الرتبوية يف عام 2007، وكان الربنامج الثاين يف عام 2008. 

امل�سدر: املوؤلفون. 

ال�شيا�شات  لو�شع  الطلبة  اأداء  بيانات  على  الرتكيز  بــزيــادة  ترحب  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإَنّ  حني  يف 

الرتبوية فاإَنّ الوزارة ُيكنها تف�شري هذه النتائج مع بع�س احلذر.

االجتماعية  امل�ستويات  من  اأو  الفقرية  واملناطق  املدار�س  من  الطلبة  على  اللوم  اإلقاء  عدم  يف  الدقة  توخي  مُيكن 

ا، اأو من املناطق التي ال تتوافر فيها م�سادر كافية للتعُلّم، مثل املعلمني ذوي التدريب اجليد الذين  ا ن�سبًيّ االأقل حًظّ

ي�ستمرون يف العمل يف مدار�سهم فرتات طويلة ومنحهم بع�س االمتيازات )الف�سل اخلام�س(. 

ُيكن لوزارة الرتبية والتعليم النظر يف اتخاذ خطوات لتحديد  قواعد ومعايري اأداء املهام الرئي�شية ذات 

ال�شلة بال�شوؤون املالية. 

املدار�س.  ل�سيانة  الراأ�سمايل  باال�ستثمار  خا�سة  امل��وازن��ة  يف  معينة  بنود  حتديد   )1( اخل��ط��وات:  ه��ذه   وت�سمل 

اخلارجي  والتدقيق  املالية  بالرقابة  ال�سلة  ذات  تلك  وخا�سة  وممار�ساتها،  املالية  املحا�سبة  اإجراءات  )2(تطوير 

خم�س�سات  يف  ال�سفافية  ل�سمان  طرق  اإع��داد   )4( النقدية.  املبالغ  الإدارة  قواعد  و�سع   )3( الداخلي.  لالإنفاق 

املوازنة وتدقيق االإنفاق. )5( اإجراء حتليل تكلفة ملعرفة فوائد امل�سادر والربامج. 

ُتعترب عملية تعيني املوظفني بوزارة الرتبية والتعليم وتنمية قدراتهم عملية م�شتمرة تتطلب التخطيط 

والتدريب والرقابة والتقومي.

يف  النظر  املعنية  العامة  للمديريات  مُيكن  ا  مهنًيّ وتنميتهم  املوظفني  وتوزيع  للتعيينات  منتظمة  طريقة  ولتوفري 

االإجراءات التالية: 

اإعداد موا�سفات وظيفية حتدد جمموعة املهارات وم�ستويات الكفاءة املطلوبة لكل وظيفة.  	n

اإن�ساء قواعد ومعايري لتوزيع املوارد الب�سرية وربط عملية التوزيع مبتطلبات العمل.  	n

باملوا�سفات  املهارات  م�ستويات  ومقارنة  احلاليني  املوظفني  بني  للمهارات  م�سحية  درا�سات  اإج��راء  	n

م�سكلة  ملعاجلة  وتنفيذها  تدريبية  برامج  واإعداد  املهارات،  النق�س يف  للم�ساعدة يف حتديد  الوظيفية 

النق�س يف املهارات وتكليف بع�س الوحدات االإدارية واملديرين بهذه امل�سوؤوليات ل�سمان معاجلة النق�س 

يف املهارات. 

حتليل مقدار العمل واأعبائه مقارنة بعدد املوظفني، لتحديد جماالت النق�س والفائ�س يف عدد املوظفني،  	n

وتعديل اأعداد املوظفني يف الوحدات والدوائر من خالل اإعادة توزيعهم، ومن خالل التعيينات والت�ساور مع 

وزارتي املالية واخلدمة املدنية، اأو من خالل برنامج التقاعد املبكر لبع�س املوظفني، وزيادة مهام العمل 

للموظفني واالأعباء االإدارية - كلما كان ذلك منا�سًبا - يف املواقع التي يوجد بها فائ�س يف عدد املوظفني. 

التي  النظر يف اجلوانب  املدنية يجب عليها  لتطوير اخلدمة  تنفيذ م�شاريع  ت�شرع احلكومة يف  عندما 

حققت جناًحا يف تطوير االإدارة العامة للنظام التعليمي.

اإَنّ الدرو�س امل�ستفادة من الدول االأخرى، واأف�سل املمار�سات التي مت تبنيها فيها، وخا�سة تلك التي مت تنفيذها يف االأردن 

هات لتنفيذ م�سروع تطوير حمكم ودقيق يف �سلطنة ُعمان. )االإطار  8.7( يف العقد االأخري، مُيكن اأْن تكون مبثابة ُموِجّ

ُيكن لوزارة الرتبية والتعليم حتقيق وفراً مالياً كبري من خالل تقوية وتعزيز عمل موظفيها يف اإن�شاء 

املدار�س مبوظفني موؤهلني فنًيّا.

واإدارة  ال�سلع واخلدمات، والعقود،  ا تنظيم دورات تدريبية ق�سرية مكثفة يف جماالت مثل توفري  اأي�سً كما ميكنها 

اتفاقيات ل�سيانة معدات  اإىل  النظر فيها بجدية فت�سمل احلاجة  ت�ستحق  التي  االأخرى  املبادرات  ا  اأَمّ امل�سروعات، 

جميع املكاتب واأجهزتها، لت�ستمر مثل هذه ال�سيانة حتى بعد انتهاء فرتات ال�سمان، واإعداد موازنات مالية خا�سة 

بال�سيانة، واإعداد اأنظمة اإلكرتونية وتنفيذها الإدارة االأ�سول واإمكانية ت�سمينها البوابة التعليمية، ومراقبة ا�ستخدام 

املوارد، و�سياغة �سيا�سات خا�سة باملوجودات باملخازن وتنفيذها.

االإطار 8.7

الدرو�س التي ُيكن اال�شتفادة منها من مبادرات تطوير اخلدمة املدنية يف االأردن

العنا�سر الرئي�سية ملبادرة تطوير اخلدمة املدنية يف االأردن التي مُيكن اأْن تكون ذات �سلة ب�سلطنة ُعمان: 

مقبولة  مل�ستويات  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  العمالة  حجم  تعديل  املوظفني:  من  املنا�سب  العدد   n

حتقق الكفاءة. 

عملية حتليل واإعادة هند�سة العمل: ت�سجيع املديرين على التفكري »خارج االإطار« الإعادة ت�سميم   n 

العمليات البريوقراطية املكثفة وتب�سيطها. 

قيا�س جميع خمرجات برامج وزارة الرتبية والتعليم ومراقبتها، مبا يف ذلك درجة ر�سى وقبول   n

اجلهات االأخرى املعنية باأمر التعليم. 

اأداء املوازنة: ترجمة املوازنة الكلية اإىل موازنات فردية خا�سة باملديريات العامة والدوائر، بناًء   n

على االأهداف الفرعية للدوائر التي حُتدد وت�ستخدم موؤ�سرات االأداء، واإعداد اإطار عام للتدقيق 

الداخلي ملراقبة تنفيذ بنود املوازنة وخمرجاتها. 

تقومي االأداء: تقومي اأداء كل وحدة على حدة، ومكافاأة الوحدات التي تت�سف باأداء جيد.  n

 http://mirror.undp.org/magnet/Docs/psreform/jordan_ten_best.htm  :امل�سدر
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ت�شتطيع وزارة الرتبية والتعليم حت�شني م�شتوى جودة املباين واملرافق املدر�شية بطريقة تت�شف بفعالية 

التكلفة من خالل �شيا�شٍة لل�شيانة الوقائية.

كبري  بقدر  ُتعزى  اأْن  مُيكن  املدار�س  بع�س  يف  واملباين  واالأث��ات  واالأجهزة  للمعدات  ا  ن�سبًيّ املر�سية  غري  احلالة  اإَنّ 

من  الو�سع،  ُت�ساِعد يف حت�سني  اأْن  والتعليم  الرتبية  لوزراه  ومُيكن  الوقائية،  ال�سيانة  ثقافة  وانعدام  االإهمال،  اإىل 

االهتمام  على  والطلبة  االأم��ور  واأول��ي��اء  امل��دار���س  وموظفي  معلمي  لت�سجيع  توعية  حلملة  ودعمها  قيادتها  خ��الل 

لوزارة  ومُيكن  واملرافق،  باملباين  خا�سة  معايري  اإعداد  مُيكنها  كما  باملدار�س،  االأخرى  واملرافق  املدر�سية  باملباين 

وبذلك  امل�ستمرة،  ال�سيانة  الأعمال  للمدار�س  مبا�سرة  املوازنة  مئوية من  ن�سبة  ا، تخ�سي�س  اأي�سً والتعليم،  الرتبية 

اإىل  اأحياًنا  ي�سطرون  حيث  املو�سوع،  بهذا  املدار�س  موظفي  ان�سغال  عليهما  يرتتب  اللذين  وامل��ال  الوقت  توفر 

القيام بعدة زيارات اإىل اجلهات املعنية ملعاجلة م�سكالت �سغرية ن�سبًيّا كان من املمكن معاجلتها وحلها بوا�سطة 

اال�ستخدام  لت�سجيع  للمدار�س،  اإعداد نظام حوافز  ا،  اأي�سً للوزارة،  بالكفاءة. كما مُيكن  يتمتعون  موظفني حمليني 

التي  االأم���وال  معظم   - املثال  �سبيل  على   - املتحدة  اململكة  ففي  وامل��راف��ق،  واالأج��ه��زة  للمعدات  ال  والفَعّ االأمثل 

التعليم  )متويل  منا�سًبا  تراه  ح�سبما  املدار�س  ت�ستخدمها  اأْن  مُيكن  للمدار�س  املحلية  التعليمية  ال�سلطات  متنحها 

االئتمان،  �سناديق  ومن  احلكومة،  من  اإ�سافية  منح  على  للح�سول  بطلبات  التقدم  املدار�س  وت�ستطيع   .)2010

وامل��واد،  واملعدات،  االأجهزة  �سراء  يف  املنح  ُت�ستخَدم  اأْن  ومُيكن  اخلا�سة.  واملجموعات  اخلريية  اجلمعيات  ومن 

 .
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الدرا�سية املواد  بع�س  يف  وتقويتهم  الطلبة  تعُلّم  تعزيز  يف  ا  واأي�سً باملدار�س،  ومالعب  اإ�سافية  مبان  اإن�ساء  ويف 

امل�شتخدمني   الحتياجات  تف�شيلًيّا  حتلياًل  االأول،  املقام  يف  يتطلب،  وتقويتها  التعليمية  البوابة  تعزيز 

لهذه  املفرت�شة  والقيمة  التعليمية،  البوابة  ملعلومات  ا�شتخدامهم  مدى  وما  املعلومات،  من  املتوقعني 

املعلومات ودقتها.

ومُيكن اأْن يتبع ذلك حتليل مل�ستوى مهارات املوظفني واملزودين احلاليني للمعلومات. اإَنّ هذا التحليل االأخري مُيكن 

اأْن يقود اإىل حتديد برامج التدريب التي يحتاج اإليها املوظفون املعنيون باالأمر يف جميع املديريات العامة، مبا يف 

ذلك املحافظات التعليمية واملدار�س؛ ولزيادة ا�ستخدام البوابة التعليمية ال مُيكن لوزارة الرتبية والتعليم افرتا�س اأَنّ 

م اأو تدعم  املعلومات �سيتم ا�ستخدامها بب�ساطة فقط »الأَنّها موجودة هنالك«. ومُيكن لوزارة الرتبية والتعليم اأْن ُتنِظّ

دورات تدريبية ق�سرية جلميع املوظفني حول كيفية احل�سول على املعلومات وكيفية ا�ستخدامها بفعالية، وقد تطلب 

ا، و�سع التقارير الت�سغيلية امل�ستمرة )مثل التقارير ال�سنوية حول التدريب اأثناء اخلدمة، وحول م�سريف  الوزارة، اأي�سً

املدار�س( على البوابة التعليمية يف فرتات منتظمة حمددة م�سبًقا. 

للتفكري يف تطوير فعالية  والتعليم،  الرتبية  لــوزارة  ق فوائد  �شُيحِقّ العمليات  اإطار عام الإدارة  اإن�شاء  اإَنّ 

عملياته وكفاءتها.

ز على ات�ساق جميع جوانب املوؤ�س�سة واحتياجات عمالئها واجلهات املعنية  وهذا االإطار العام عبارة عن نهج اإداري ُيرِكّ

ر فعالية العمل وكفاءته بينما ي�سعى نحو التجديد واملرونة،  االأخرى مبجال ن�ساطها، وهو اأ�سلوب �سامل لالإدارة ُيطِوّ

ويحاول هذا االإطار العام تطوير العمليات الت�سغيلية ب�سفة م�ستمرة، وتطوير اإمكانات املوؤ�س�سات لتكون اأكرث كفاءة 

ز فقط على املهام والوظائف املحددة  واأكرث فعالية واأكرث قدرة على التغيري مقارنًة بطريقة االإدارة التقليدية التي ُترِكّ

التي تخ�سع للت�سل�سل الهيكلي الوظيفي يف اأداء املهام والواجبات الوظيفية. 

ويو�شح ال�شكل 8.1: مثااًل على كيفية تخطيط  العمليات االإدارية والت�شغيلية الإن�شاء اإ�شافات ملباين 

املدار�س واخليارات املتعددة لذلك.

العمليات  الإدارة  العام  االإطار  برنامج  تنفيذ  ملراقبة  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  واملعارف  القدرات  بناء  املهم  ومن 

ا ي�سمل هذا االأمر تعيني ا�ست�ساري خارجي ذي جتارب ناجحة يف هذا املجال يف دول اأخرى، ومُيكن  بفعالية، ورمَبّ

تفوي�س هذا اال�ست�ساري الختيار فريق عمل من الُعمانيني املوؤهلني وتدريبهم على مبادئ تطوير العمليات التي ت�سمل 

املراحل التالية: 

http://www.fundingeducation.co.uk/grants-for-schools.html
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التخطيط املبدئي للعملية التي �سيتم تنفيذها.  	n

حتليل عوامل النجاح االأ�سا�سية للعملية.  	n

حتديد عنا�سر املعلومات الرئي�سية التي �سيتم جمعها ملتابعة خمرجات ونتائج العملية ومراقبتها.  	n

دمج معلومات العملية واإدخالها كمجموعة فرعية يف نظام معلومات االإدارة الرتبوية.  	n

متابعة خمرجات ونتائج كل عملية ومراقبتها مقابل االأهداف املحددة لها.  	n

تقومي الثغرات يف االأداء وحتليل اأ�سبابها.  	n

تطوير االأداء يف العملية ل�سد الثغرات فيه.  	n

حتديث نظام معلومات االإدارة الرتبوية. 	n

 ال�شكل 8.1 

خريطة اإدارة العمليات الإن�شاء و/اأو جتديد مدار�س قائمة واإ�شافة مبان اإليها

امل�سدر: املوؤلفون.

تقديرات معدالت 

 التحاق الطلبة 

وحتديد االحتياجات 

من امل�ساحة

حتليل التكلفة/

الفوائد للبناء مقابل 

ال�سيانة 

1.  تقومي احتياجات 

البناء 

قواعد ت�سميم 

املدار�س ومعايريها

القواعد واملعايري القانونية 

وممار�سات مكتب اإدارة امل�سروع 

 بناء مدر�سة 

جديدة اأم التو�سع يف 

مدر�سة قائمة

حتديد  متطلبات    .2

املدر�سة اجلديدة 

من امل�ساحة 

اإعداد وثائق    .3

 املناق�سة 

 للمدر�سة 

اجلديدة   
6. اإدارة عملية 

 املناق�سة 

املفتوحة واختيار 

املعماريني
حتديد خطط    .4

التو�سع للمدار�س 

القائمة 

اإعداد وثائق    .5

املناق�سة اخلا�سة 

 بالتو�سع يف 

املدار�س القائمة    

 حتديد القواعد واأف�سل املمار�سات 

ملكتب اإدارة امل�سروع   

اإدارة عملية    .7

 املناق�سة 

 املفتوحة واختيار 

املقاولني  

االإ�سراف على    .8

جميع م�سروعات 

االإن�ساء والتو�سع 

وال�سيانة حتى 

تكتمل بنجاح 

ُيكن لوزارة الرتبية والتعليم التفكري يف تنفيذ مبادرة اإدارة العمليات التي ت�شمل حتديد قواعد االأداء 

للمهام املالية الرئي�شية ومعايريها التي ت�شمل: 

تدفق  حتديد  مثل  الراأ�سمايل  لال�ستثمار  املتكررة  املوازنة  يف  املحددة  للبنود  واملعايري  القواعد  حتديد  	n

ملزمة  �سيغ  ولتطوير  لل�سيانة  كافية  مبالغ  تخ�سي�س  على  بناًء  االأ�سا�سية  البنى  مل�سروعات  املبالغ 

لتخ�سي�س هذه املبالغ. 

والتدقيق  الداخلي  االإنفاق  مبراقبة  ال�سلة  ذات  تلك  وخا�سة  املحا�سبة،  وممار�سات  اإج��راءات  تطوير  	n

اخلارجي.

تطبيق قواعد الإدارة النقد وتقدمي حوافز للجهات امللتزمة بها وعدم تقدمي هذه احلوافز للجهات غري  	n

امللتزمة بهذه القواعد. 

التاأكد من اأَنّ خم�س�سات املوازنة وعمليات تدقيق االإنفاق تت�سف بال�سفافية.  	n

جديد

تو�شع

ب

ع

ن ع
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اإجراء حتليل للتكلفة - الفوائد جلميع املوارد والربامج حتت التنفيذ، وحتديد الربامج التي تكون تكلفة  	n

ا مقارنًة بالفوائد املكت�سبة منها يف نهاية املطاف، واتخاذ اإجراءات ت�سحيحية ملثل  تنفيذها عالية جًدّ

هذه احلاالت.

تطوير القدرة على تخ�سي�س مبالغ للمديريات العامة للرتبية والتعليم باملحافظات، وتدريب املوظفني  	n

اأف�سل  م��ربرات  وكتابة  امل�سروعات،  موازنة  واإع��داد  للتكاليف،  حتليل  واإج��راء  املعلومات،  حتليل  على 

للموازنة. 

النظر يف ا�سرتاتيجيات ملعاجلة الفائ�س يف اأعداد املوظفني، وي�سمل ذلك: )1( تبني ن�سبة اأكرث واقعية  	n

وتطوير   ،1:12.5 احلالية  الن�سبة  من  بداًل   1:20 تكون  بحيث  املعلم،  مقابل  الطلبة  ن�سبة  مو�سوع  يف 

تدريب املعلمني ل�سمان جودة التعليم والتعُلّم. )2( زيادة حجم العمل، ورفع م�ستوى اإنتاجية املوظفني 

غري املعلمني من خالل توفري برامج تدريب اأكرث فعالية وفر�س للتنمية املهنية دون انتهاك ُنُظم اخلدمة 

املدنية ولوائحها املعمول بها يف الوقت احلا�سر. 

ا ي�شمل مبادرات التطوير التالية:  تطبيق طريقة اإدارة العمليات على الدوائر املعنية رمَبّ

اإجراء حتليل حلجم عمل املوظفني، وحتديد النق�س والفائ�س يف اأعدادهم، وتعديل هذه االأعداد من  	n

خالل اإعادة توزيعهم ومن خالل التعيينات، واإجراء مفاو�سات مع وزارة املالية ووزارة اخلدمة املدنية؛ 

لت�سهيل عملية التقاعد املبكر لبع�س املوظفني. 

اإعداد قواعد ومعايري لتوزيع املوظفني، وربط عملية التوزيع باملتطلبات الت�سغيلية.  	n

بهوؤالء  االحتفاظ  خالل  من  ال�سيا�سية  االعتبارات  عن  الناجتة  املوظفني  اأع��داد  يف  الفائ�س  معاجلة  	n

املوظفني ومع زيادة حجم العمل والتوقعات االإدارية. 

من  نوع  لكل  املطلوبة  الكفاءة  وم�ستويات  املهارات  جمموعة  حتدد  التي  الوظيفية  ااملوا�سفات  اإع��داد  	n	

اأنواع الوظائف. 

اإجراء درا�سة م�سحية بني �ساغلي الوظائف ومقارنتهم باملوا�سفات الوظيفية، لوظائفهم لتحديد الثغرات  	n

املوجودة يف املهارات، واإعداد برامج تدريبية وتنفيذها ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم، وتوزيعهم على 

وحدات واإدارات معينة كلما كان ذلك ممكًنا. 

وبالطريقة نف�شها ُيكن للدوائر املعنية اأْن تنظر يف تبني اأ�شلوب اإدارة العمليات باالإجراءات التالية: 

تر�سيخ ثقافة ال�سيانة يف املديريات العامة للرتبية والتعليم وجميع املدار�س.  	n

دمج الوحدات التنظيمية املخت�سة بتوفري املوارد واإدارتها على م�ستوى ديوان عام الوزارة واملحافظات  	n

التعليمية ورفع قدراتها. 

تدريب املديرين يف جمال اإدارة االأ�سول، والتاأكد من توافر عدد كاٍف من املوظفني املدربني تدريًبا منا�سًبا. 	n

اإعداد �سيا�سات/ا�سرتاتيجيات لتوفري املوارد املادية وتوزيعها وا�ستخدامها بناًء على متطلبات الت�سغيل.  	n

اإبرام اتفاقيات خدمات، و�سيانة جلميع االأجهزة واملعدات، بحيث تكون �سارية املفعول حتى بعد انتهاء  	n

فرتات ال�سمان. 

اإعداد وتنفيذ اأنظمة اإلكرتونية الإدارة االأ�سول، واإعداد موازنات مالية خا�سة بال�سيانة.  	n

تنفيذ مراقبة منتظمة ال�ستخدام املوارد وتوظيفها، وجعل املوظفني خا�سعني لُنُظم حما�سبية لتطوير اأدائهم.  	n

�سياغة �سيا�سات خا�سة باملوجودات باملخازن وتنفيذها.  	n

ا يكون هناك جمال لرفع م�شتوى التو�شع يف توفري التعليم بوا�شطة املدار�س اخلا�شة. رمَبّ

يف  التو�سع  يوؤدي  ��ا  ورمَبّ عديدة.  اأخرى  بدول  مقارنًة  ن�سبًيّا  �سغرًيا  ُعمان  �سلطنة  يف  اخلا�س  التعليم  قطاع  ُيعترب 

وامل�ساركة  اأبنائهم  تعليم  االأمور حول  اأولياء  اإىل  اأكرب  اإىل تقدمي خيارات  املدار�س اخلا�سة  بوا�سطة  التعليم  توفري 

يف م�سوؤوليات التكلفة مع الدولة من قبل املواطنني الذين تتوافر لديهم القدرة املالية لذلك. كما يجب اإيالء اهتمام 

ن نظاًما من طبقتني اجتماعيتني، مما يوؤدي اإىل نتائج �سلبية بالن�سبة  ل�سمان اأَنّ التو�سع يف املدار�س اخلا�سة ال ُيكِوّ

اإىل الطلبة الذين يلتحقون باملدار�س احلكومية. ويف هذا ال�سدد مُيكن اأخذ االإجراءات التالية يف االعتبار: 

اخلا�سة  امل��دار���س  الإن�ساء  وتعليمية(  ومالية  )م��ادي��ة  ومو�سوعية  ووا�سحة  حم��ددة  معايري  اإع���داد  	n	

ون�سرها للمواطنني. 

تقدمي حوافز الإن�ساء املدار�س اخلا�سة يف املحافظات البعيدة التي ال تتوافر بها اخلدمات. 	n

االأقل من  ن�سبة حمددة على  بالتزامها بقبول  للموؤ�س�سات اخلا�سة م�سروط  الدولة  اأَنّ دعم  التاأكد من  	n

الطلبة من االأ�سر ذات الدخل املحدود. 

اإجراء عمليات تقومي منتظمة ودورية لظروف التدري�س واأو�ساعه  وجودة التعليم باملدار�س اخلا�سة، وتعزيز  	n

�سيا�سة قبول الطلبة من اأ�سر الدخل املحدود بن�سبة حمددة كمتطلب اأ�سا�سي الإن�ساء املدار�س اخلا�سة. 
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الـطـريــق إلـى األمــام 
 

قامت هذه الدرا�سة مبراجعة ا�سرتاتيجية �ساملة لقطاع التعليم يف �سلطنة ُعمان، من اأجل تقدمي 

امل�ساعدة يف املرحلة التالية من تطوير النظام التعليمي. وُيعترب توفري التعليم من املهام االأ�سا�سية 

الأي دولة، حيث اإَنّه يقوم بدوٍر رئي�سي يف ت�سكيل املجتمع، ون�سر الثقافة والقيم، وتطوير املهارات 

ال�سيا�سات  حتتاج   للمجتمع؛  التعليم  الأهمية  ونظًرا  املواطنني.  حياة  يف  توؤثر  التي  والقدرات 

الرتبوية ملراجعة دورية لتمكني هذا القطاع من التكييف وال�سياقات واملتطلبات املتغرية. وتاأتي 

هذه الدرا�سة، التي متت بعد فرتة النمو ال�سريع وامل�ستدام يف معدالت االلتحاق بالتعليم، لتكون 

ز على ال�سيا�سات الرتبوية والتعليمية للقطاع. وبناًء على املعلومات والبيانات  مبثابة مراجعة ُترِكّ

حتديد  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  املعنية.  اجلهات  ومناق�سة  الدولية،  واملقارنات  املتوافرة، 

التحديات الرئي�سية والتوجهات امل�ستقبلية ل�سيا�سات �سلطنة ُعمان الرتبوية، واجلهود التي  تبذلها 

والتطور  التقدم  املا�سية، ولتحقيق مزيد من  الفرتة  التي حتققت خالل  النجاحات  للبناء على 

الذي  العام  التعليم  تناولت خمرجات نظام  الدرا�سة  اأَنّ هذه  بالذكر  التعليمي. وجدير  للنظام 

مت ا�ستبداله بنظام التعليم االأ�سا�سي والتعليم ما بعد االأ�سا�سي، اللذين رمبا تكون خمرجاتهما 

خمتلفة عن خمرجات النظام ال�سابق. 



228
229التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة الـفـصل الـتـاسـع

حققت �شلطنة ُعمان منذ عقد �شبعينيات القرن املا�شي زيادة مثرية لالإعجاب يف معدالت االلتحاق بالتعليم.

وانتقلت ال�سلطنة ب�سرعة من خالل بنائها على تقاليد را�سخة للتعليم االأ�سري واملجتمعي نحو زيادة معدالت االلتحاق 

بالتعليم يف نظام تعليمي حديث يت�سق واملعايري الدولية. وارتفعت اأعداد امل�سجلني باملدار�س من 909 طلبة يف عام 

االلتحاق  الإجمايل  املئوية  الن�سبة  وبلغت   ،2009/2008 الدرا�سي  العام  يف  طالب   600000 من   اأكرث  اإىل   1970

بالتعليم االأ�سا�سي )ال�سفوف 1-10( اأكرث من 97%، بينما بلغت ن�سبة اإجمايل االلتحاق بالتعليم ما بعد االأ�سا�سي 

)ال�سفان 11 و 12( 86%، ومبوازاة ذلك ارتفعت القدرة اال�ستيعابية ملوؤ�س�سات التعليم العايل ب�سرعة بافتتاح جامعة 

ال�سلطان قابو�س، والكليات التقنية، وكليات العلوم التطبيقية، وموؤ�س�سات التعليم العايل االأخرى، باالإ�سافة اإىل النمو 

الذي حتقق يف اجلامعات اخلا�سة. ويوا�سل يف الوقت احلا�سر 55% من الطلبة الذين يكملون ال�سف الثاين ع�سر 

درا�ستهم مبوؤ�س�سات التعليم العايل. وتبلغ الن�سبة املئوية للطلبة امل�سجلني مبوؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة 

92% من اإجمايل الطلبة الُعمانيني امللتحقني بالتعليم العايل )ال�سكل 2.4(. 

ونتيجًة لهذا النمو ال�شريع فاإَنّ االلتحاق بالتعليم يف �شلطنة ُعمان ُيعترب يف الوقت احلا�شر يف م�شتوى 

اأعلى من متو�شط االلتحاق يف دول الدخل املتو�شط اإاَلّ اأَنّه ال يزال  اأدنى من الدول ذات الدخل املرتفع.

وكانت الن�سبة املئوية الإجمايل االلتحاق بالتعليم ما بعد االأ�سا�سي )ال�سفان 11 و12( 90% للمواطنني الُعمانيني يف 

العام الدرا�سي 2009/2008، وهو اأعلى بكثري من املتو�سط يف الدول ذات الدخل املتو�سط الذي يبلغ 54%، ولكنه اأقل 

ا الن�سبة املئوية الإجمايل معدل االلتحاق  من املتو�سط يف الدول املتقدمة ذات الدخل املرتفع البالغ 99% )امللحق د(. اأَمّ

اأعلى من دول عديدة يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال  بالتعليم العايل يف �سلطنة ُعمان فكانت 35%، وهي ن�سبة 

اأقل من متو�سط الن�سبة املئوية لدول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية )OECD( البالغة %70.  اأفريقيا، ولكنها 

وبينما ت�شعى �شلطنة ُعمان نحو تطوير اقت�شاد قوي ي�شتطيع املناف�شة على امل�شتوى الدويل قائم على 

مهارات مواطنيها، فاإَنّه من املهم اأن يتواكب النجاح الذي حتقق يف التو�شع يف االلتحاق بالتعليم واإعداد 

معايري عالية  للتعليم وتطويرها. 

يف الوقت احلا�سر هنالك عدد من التحديات تواجه حتقيق جودة التعُلّم من اأبرزها: اأواًل: بالرغم من اأَنّ خمرجات 

التعُلّم يف �سلطنة ُعمان م�سابهة لتلك التي توجد يف الدول املجاورة، اإاَلّ اأَنّها تقل بكثري عن خمرجات التعُلّم يف بع�س 

الدول ذات الدخل املرتفع، مثل �سنغافورة وجمهورية كوريا. ثانًيا: توجد يف �سلطنة ُعمان فجوة كبرية بني اجلن�سني 

حيث تتفوق االإناث على الذكور يف التح�سيل الدرا�سي. ثالًثا: هنالك بع�س القلق حول مالءمة التعليم الحتياجات 

ال�سباب وجهات التوظيف. 

يوجد دليل من م�شادر متنوعة على اأَنّ خمرجات التعُلّم ال تواكب التوقعات وتقل عن خمرجات التعلم يف 

الدول املتقدمة على امل�شتوى الدويل.

عامي  بني  الطالب  حت�سيل  مراقبة  حول  اليوني�سيف  اليون�سكو/منظمة  منظمتا  اأجرتها  التي  الدرا�سات  اأظهرت 

االختبارات  وخل�ست  ال�ساد�س،  لل�سف  الريا�سيات  مادة  يف  وخا�سة  متدن،  حت�سيلهم  م�ستوى  اأَنّ  و2004   1993

الوطنية لقيا�س م�ستوى حت�سيل طلبة ال�سفني الرابع وال�سابع التي مت تنظيمها يف العامني الدرا�سيني 2007/2006 

و2009/2008 على التوايل اإىل اأَنّ الطلبة ب�سفة عامة مل يحققوا م�ستويات التح�سيل التي حددتها وزارة الرتبية 

والتعليم، و�ساركت �سلطنة ُعمان يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( التي وفرت مقارنة 

دولية دقيقة مل�ستويات التح�سيل لطلبة ال�سف الثامن، واعتربت مفردات كال االختبارين منا�سبة ح�سبما تو�سلت 

كان  وبالرغم من ذلك  الدرا�سة؛  الأغرا�س هذه  الرتبوي  للتقومي  العامة  املديرية  �سكلتها  التي  املراجعة  اإليه جلان 

طلبة  حتقيق  مع  الدرا�سة  يف  �ساركت  دولة   49 من  واالأربعني  احلادي  الريا�سيات  اختبار  يف  ُعمان  �سلطنة  ترتيب 

ال�سلطنة ملتو�سط درجات اأقل من املتو�سط العام، وكان حت�سيل طلبة �سلطنة ُعمان اأف�سل من نظرائهم يف الدول 

اإَنّ الفرق يف التح�سيل بني �سلطنة ُعمان والدول التي حقق  املجاورة )الكويت وقطر واململكة العربية ال�سعودية(. 

طلبتها م�ستويات حت�سيل عالية يف هذه الدرا�سة )ال�سني تايبيه وجمهورية كوريا و�سنغافورة وهوجن كوجن( يجعل 

حت�سيل الطلبة الُعمانيني متدنيًا. اإَنّ اأف�سل طالب يف التح�سيل يف �سلطنة ُعمان )اأف�سل من 90% من الطلبة( كان 

ا يف مادة العلوم فاإَنّ متو�سط  يف مرتبة لي�ست اأعلى من مرتبة 15% من الطلبة ذوي االأداء املنخف�س يف �سنغافورة، اأَمّ

حت�سيل طلبة ال�سلطنة جعلهم يف منت�سف قائمة ترتيب الدول العربية، واأدنى من الدول التي حققت اأف�سل النتائج. 

وكان ترتيب ال�سلطنة ال�ساد�س والثالثني من 48 دولة �ساركت يف الدرا�سة، وكان ترتيب طلبة ال�سلطنة اأعلى من 5 

دول عربية واأدنى من 4 دول عربية اأخرى.
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ال يتم اإعداد خريجي املدار�س ب�شورة كافية لاللتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل.

ُيطلب اإىل معظم الطلبة امللتحقني مبوؤ�س�سات التعليم العايل االلتحاق ب�سنة تاأ�سي�سية لرفع م�ستوياتهم اإىل امل�ستويات 

�سبيل  قابو�س، على  ال�سلطان  االإجنليزية، ففي جامعة  اللغة  وب�سفة خا�سة يف  بنجاح،  درا�ساتهم  الإكمال  املطلوبة 

بال�سنة  جدد  طلبة   10 مقابل   2008/2007 الدرا�سي  العام  يف  التاأ�سي�سية  ال�سنة  يف  طالًبا   13 هنالك  كان  املثال، 

االأوىل باجلامعة، وعرَبّ اأع�ساء هيئات التدري�س مبوؤ�س�سات التعليم العايل عن وجهة نظرهم باأَنّ الطلبة اجلدد من 

نظام التعليم العام لي�سوا جاهزين للدرا�سة بالكليات املختلفة، واأَنّ الدرجات العالية التي يح�سلون عليها يف التعليم 

ما بعد االأ�سا�سي )املدار�س الثانوية( ال تعك�س ب�سورة �سحيحة م�ستوى عالًيا من القدرات واملهارات؛ وبالرغم من 

االختيار للقبول مبوؤ�س�سات التعليم يتم عرب املناف�سة، فاإَنّ اخلريجني من مدار�س التعليم ما بعد االأ�سا�سي يفتقدون 

اإىل املهارات االأ�سا�سية واالجتاهات املطلوبة للدرا�سة اجلامعية ولالأداء ح�سب املعايري املحددة للتعليم العايل. 

تتفوق االإناث على الذكور ب�شورة ملحوظة يف مقايي�س حت�شيل الطلبة.

 %83 بن�سبة  مقارنًة   2009 لعام  ع�سر  الثاين  ال�سف  امتحانات  يف  النجاح  الُعمانيات  الطالبات  من   %92 وحققت 

الدولية  الدرا�سة  امتحانات  ففي  الذكور،  على  االإن��اث  تفوقت  الوطنية  االختبارات  من  اختبار  كل  ويف  للذكور. 

و60  الريا�سيات  يف  نقطة   54 بلغ  مبتو�سط  الذكور  على  االإن��اث  تفوقت   )TIMSS 2007( والعلوم  الريا�سيات  يف 

اإَنّ حجم  اأن الفرق بني اجلن�سني وا�سح من ال�سفوف االأوىل،  نقطة يف العلوم، ويرى بع�س معلمات ال�سف االأول 

اأداء  ف��اإَنّ  الريا�سيات،  يف  الدولية  الدرا�سة  بيانات  على  وبناًء  مهمة،  دالالت  ذا  ُيعترَب  اجلن�سني  بني  الفروق  هذه 

اإىل  واالأربعني  احلادية  املرتبة  من  ُعمان  �سلطنة  ترتيب  الرتفع  الطالبات  الأداء  م�ساوًيا  كان  لو  الُعمانيني  الطلبة 

والعلوم  الريا�سيات  يف  الدولية  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  الدرا�سة.  يف  �ساركت  دولة   49 بني  من  الثالثني  املرتبة 

�ساركت  اأخ��رى  دول��ة  اأي  من  اأك��رب  كانت  ُعمان  �سلطنة  يف  اجلن�سني  بني  الفجوة  اأَنّ  كذلك،   )TIMSS 2007(

لل�سف  املعلمني  ت�سنيف  وُي�سري  امل��ج��اورة،  العربية  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��درا���س��ة،  يف 

باملدر�سة.  الطفل  التحاق  قبل  الطفولة  برعاية  تتعلق  ممار�سات  اإىل  ُتعَزى  ا  رمَبّ الفروق  هذه  اأ�سول  اأَنّ  اإىل  االأول 

بعدم  وذلك  القبول،  نظام احل�س�س يف  تطبيق  والذكور  االإن��اث  بني  الدرا�سي  التح�سيل  الفرق يف  ونتج عن هذا 

مركز  اأتاحها  التي  القبول،  فر�س  حتليل  وُي�سري  باجلامعات،  االلتحاق  يف  الذكور  مع  مت�ساوية  ا  فر�سً االإن��اث  منح 

التخ�س�سات  يف  قبولهن  مت  الالئي  االإن��اث  عدد  اأَنّ  اإىل   ،2009 دي�سمرب  يف  العايل  التعليم  ب��وزارة  املوحد  القبول 

والذكور.  االإن��اث  بني  القبول  يف  احل�س�س  لنظام  تطبيق  هنالك  يكن  مل  لو   %82 بن�سبة  �سيزيد  كان  الهند�سية 

بالرغم من اأَنّ اأداء االإناث اأعلى من الذكور يف النظام التعليمي، اإاَلّ اأَنّهن اأقل تثياًل وح�شوًرا يف القوى العاملة. 

معظم اخلريجني )61%( من بني ال�سكان هم من االإناث، اإاَلّ اأَنّ 25% فقط من الالئي يتجاوز عمرهن 15 عاًما هن 

العاملة  القوى  واأ�سار م�سح  الذكور )بيانات عام 2003(،  بن�سبة 77% من  العاملة، مقارنًة  القوى  العامالت �سمن 

)2008( اإىل اأَنّ ُخم�س الباحثني عن عمل كانوا ال يرغبون يف قبول العمل يف القطاع اخلا�س، وهنالك ب�سفة خا�سة 

رف�س للعمل يف القطاع اخلا�س بني االإناث الباحثات عن عمل. 

يهيمن الــقــطــاع احلــكــومــي يف الــوقــت احلــا�ــشــر عــلــى الــتــوظــيــف يف �ــشــوق الــعــمــل الــُعــمــاين، ولــكــن تتنباأ 

ي�شع  �شوف  ل  القطاع اخلا�س، وهو حتــُوّ اأكــرب يف  توظيف  نحو  ل  الوطنية بحدوث حتــُوّ اال�شرتاتيجية 

متطلبات جديدة على النظام التعليمي.

وبلغت ن�سبة العاملني يف قطاعي االإدارة العامة والتعليم مًعا يف عام 2003 حوايل 38% من اإجمايل القوى العاملة، 

يف  اخلا�س  القطاع  يف  التوظيف  ن�سبة  زي��ادة  ع  وُيتوَقّ فقط،   %9 ال�سناعي  القطاع  يف  العاملني  ن�سبة  كانت  بينما 

اًل باجتاه جعل االقت�ساد ذا قدرة تناف�سية اأكرب،  قطاعي ال�سناعة واخلدمات، وذلك يف هذه الفرتة التي ت�سهد حتُوّ

ومن املحتمل اأْن يكون لفرتة التحول هذه تاأثري يف نوعيات املهارات املطلوبة يف املوظفني، وتهيمن �سركات االأعمال 

ال�سغرية واملتو�سطة على قطاع اخلدمات، واإَنّ اأكرث من 85% من ال�سركات الُعمانية امل�سجلة يعمل بكل منها عدد اأقل 

من 100 موظف وعامل، ويف مثل هذه ال�سركات ال�سغرية هنالك م�ستويات اإدارية اأقل، وطلب اأكرب على املوظفني 

لتنفيذ العديد من املهام والوظائف، واأن يت�سفوا باملرونة، والقدرة على حل امل�سكالت، وتنفيذ املبادرات اخلا�سة 

بهم مبفردهم.

ين جيًدا للتوظيف. هنالك موؤ�شرات على اأَنّ ال�شباب الُعمانيني لي�شو دائًما ُمعِدّ

توجد ن�سبة عالية من الباحثني عن عمل من بني ال�سباب الُعمانيني، حيث ُي�سري م�سح القوى العاملة )2008( اإىل اأن 

ن�سبة الباحثني عن عمل حوايل 40% من ال�سكان الذين هم يف �سن العمل، واأَنّ ن�سبة الباحثني عن عمل هي االأعلى 

ل غري العمانيني  بني الفئات العمرية ال�سابة، ويف الوقت نف�سه تعتمد �سلطنة ُعمان بكثافة على العمالة الوافدة، وُي�سِكّ

ن�سبة 36% من عدد �سكان �سلطنة ُعمان يف الوقت احلا�سر، لكَنّهم ميثلون 75% من القوى العاملة، وترتكز العمالة 

ت جهات التوظيف  الوافدة يف القطاع اخلا�س حيث ميثلون 85% من اإجمايل عدد العاملني يف هذا القطاع، وعرَبّ

الدرا�سة عن عدم ر�ساها ب�سفة  ت�سكيلها الأغرا�س هذه  اأثناء مناق�سات متت يف جمموعات مت  نوفمرب 2009  يف 

عامة عن ا�ستعداد اخلريجني الُعمانيني وجاهزيتهم للتوظيف، ومتيل جهات التوظيف نحو تف�سيل غري العمانيني اأو 

الُعمانيني الذين تلقوا تعليمهم خارج ال�سلطنة على الُعمانيني الذين در�سوا داخل ال�سلطنة، وتذكر جهات التوظيف 

ين جيًدا ب�سفة عامة للعمل، ففي التخ�س�سات  مربرات منها اأَنّ خريجي موؤ�س�سات التعليم العايل الُعمانية لي�سوا ُمعِدّ

االأكادميية ُينظر اإليهم باأَنّهم جيدون يف احلفظ والتذكر اإاَلّ اأَنّهم غري جيدين يف ا�ستيعاب املفاهيم، م�سريين اإىل اأَنّ 

ا يف املهارات العامة فاإَنّ خريجي موؤ�س�سات  ز اأكرث على احلفظ، اأَمّ املقررات الدرا�سية مبوؤ�س�سات التعليم العايل ُترِكّ

التعليم العايل بال�سلطنة ك�سفوا عن �سعف يف مهارات العمل �سمن الفريق الواحد، ويف مهارات التحدث واالإلقاء، 

ل امل�سوؤولية.  ويف حل امل�سكالت والتفكري الناقد، واأَنّهم يفتقدون اأخالقيات العمل والرغبة يف حتُمّ

توقعات  الذاتية عن  لقدراتهم  واإدراكهم  ال�شباب  املدار�س من  توقعات خريجي  بقدر كبري  ا تختلف  رمَبّ

جهات التوظيف. 

ت عن قلقها حيال قابلية التوظيف لدى اخلريجني، اإاَلّ اأَنّ معظم الباحثني عن  بالرغم من اأَنّ جهات التوظيف عرَبّ

عمل يعتقدون باأَنّ التعليم الذي اكت�سبوه قد اأعدهم ب�سورة كافية للعمل، ومييل تقومي املعلم للطلبة نحو التفاوؤل، 

ا يزودهم باآراء غري واقعية عن حت�سليهم الدرا�سي. باالإ�سافة اإىل ذلك يتوقع اخلريجون احل�سول على وظائف  ورمَبّ

مكتبية ب�ساعات عمل اأقل ن�سبًيّا.



233التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة232 الـفـصل الـتـاسـع

ـُسـهم في الجودة والـمـالئمة  الـعـوامل الـتـي ت   9.1
يرتبط مو�سوع اجلودة ارتباًطا وثيًقا مبو�سوع املالءمة، وُت�سري بيانات خمرجات التعُلّم اإىل اأَنّه بالرغم من معدالت 

ا ح�سب  يبدو منخف�سً الطلبة  م�ستوى حت�سيل  اأَنّ  اإاَلّ  الوطنية،  واالمتحانات  املدار�س  اختبارات  العالية يف  النجاح 

حت�سيل طلبة ال�سف الثامن يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007(، وقد يتخرج الطلبة من 

املدار�س مب�ستويات من الثقة يف قدراتهم غري واقعية، ومبهارات غري كافية لتلبية احتياجات �سوق العمل الذي ي�سهد 

ا ب�سورة متزايدة على امل�ستوى العاملي.  تناف�ًسا حاًدّ

ا. يبداأ االأطفال الُعمانيون درا�شتهم باملدار�س يف �شن متاأخرة ن�شبًيّ

يلتحق الطلبة باملدار�س يف العادة عند بلوغهم �سن ال�ساد�سة، حيث يجب اأْن تكون اأعمارهم 5 �سنوات و9 اأ�سهر على 

ال�سن املحددة لاللتحاق  اأكرب من  ال�سن  وُتعترب هذه  باملدار�س احلكومية،  ليتم قبولهم  بنهاية �سهر �سبتمرب  االأقل 

الطفولة  تعليم  مرحلة  �سامل يف  تعليم حكومي  توافر  غياب  ويف  العايل،  الدخل  ذات  املتقدمة  الدول  باملدار�س يف 

املبكرة، فاإَنّ 39% فقط من اأطفال الفئة العمرية 4-5 �سنوات التحقوا مبوؤ�س�سات التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة 

التعليم يف  اأَنّ  اإىل  العاملي  امل�ستوى  الثاين(. وُت�سري االأدلة املتوافرة على  الدرا�سي 2009/2008 )الف�سل  العام  يف 

�سر 
ُ
مرحلة الطفولة املبكرة ُي�سهم ب�سورة كبرية يف اإعداد االأطفال للمدر�سة، وهو مهم ب�سفة خا�سة لالأطفال من االأ

ا يف التعليم.  االأقل حًظّ

يت�شف الوقت املخ�ش�س لالأن�شطة العملية مبحدوديته ب�شبب ق�شر العام الدرا�شي.

بالرغم من اأَنّ طول العام الدرا�سي امل�ستهدف ر�سمًيّا من قبل الوزارة، وهو 180 يوًما الذي مياثل طول العام الدرا�سي 

يف دول عديدة، اإاَلّ اأَنّ العام الدرا�سي يف �سلطنة ُعمان يف الواقع يقل عن تلك الفرتة املحددة؛ ب�سبب االمتحانات العامة 

لل�سف الثاين ع�سر واملنا�سبات الر�سمية، ويتم تنظيم هذه االمتحانات مرتني يف العام، وينتج عنها اإيقاف الدرا�سة 

ا، حيث اإَنّ معلمي احللقة االأوىل يتم تكليفهم كمراقبني للطلبة  باملدار�س، ويوؤثر هذا االإجراء يف ال�سفوف الدنيا اأي�سً

اأثناء االمتحانات العامة. اإَنّ تاأثري غياب املعلمني عن مدار�سهم، وتوقف الدرا�سة ب�سبب االمتحانات العامة، وح�سب 

املناق�سات التي متت مع جمموعات عمل هذه الدرا�سة، عوامل تت�سَبّب يف اأْن يكون طول العام الدرا�سي 110 اأيام فقط 

ا  يف مدار�س البنني و126 يوًما يف مدار�س االإناث. ويف واقع االأمر مُيكن اأن ُيعاِدل عدد االأيام التي يق�سيها الطلبة فعلًيّ

ا للعام الدرا�سي.  يف الدرا�سة ثلثي عدد االأيام املعتمدة ر�سمًيّ

هنالك ا�شتخدام حمدود ن�شبًيّا من قبل الطالب الذكور للوقت خارج املدر�شة لالأغرا�س التعليمية.

اأظهرت الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( اأَنّ الطالب الذكور مييلون لق�ساء وقت اأقل من 

ا اإىل ق�ساء وقت  الذي تق�سيه االإناث يف اأداء الواجبات املنزلية والقراءة من اأجل املتعة الذاتية، ومتيل االإناث اأي�سً

اأقل يف م�ساهدة التلفزيون اأو اأ�سرطة الفيديو اأو يف ممار�سة األعاب احلا�سوب.

ت�شمح املناهج واالمتحانات بتحقيق النجاح من خالل احلفظ.

توؤثر املمار�سات يف امتحانات ال�سف الثاين ع�سر يف عملية التدري�س، واإَنّ املعلمني »ُيدر�سون من اأجل االمتحانات«. اإَنّ 

ع على هذه الطريقة  ا ُي�سِجّ تطبيق نظام الف�سلني الدرا�سيني - الذي تعيد الوزارة النظر فيه يف الوقت احلا�سر - رمَبّ

اإَنّ  الدرا�سي.  الف�سل  امتحانات  لكل  الدرا�سية  املناهج  من  اأجزاء  يدر�سون  الطلبة  يجعل  اإَنّه  حيث  التدري�س،  يف 

االختالف بني نتائج الطلبة يف امتحانات املدار�س من جهة وحت�سيلهم يف اختبارات الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات 

حان مدى تو�سع هذه الظاهرة.  ز على حل امل�سكالت - من جهة اأخرى ُيو�سِّ والعلوم )TIMSS 2007( - التي ُترِكّ

ا للمواد الدرا�سية يف ال�سف الثاين ع�سر، حيث يدر�س الطلبة ثمان مواد اأ�سا�سية وثالث مواد  اإَنّ العدد الكبري ن�سبًيّ

ا على االن�سغال ال�سطحي بكل مادة درا�سية دون التعمق يف درا�ستها.  ع اأي�سً اختيارية وينفذون م�سروًعا للتخرج، ُي�سِجّ

دخلت بع�س التغيريات على االمتحانات بهدف اأْن مُتِثّل 
ُ
وبداأت وزارة الرتبية والتعليم يف درا�سة هذه املو�سوعات، واأ

اأ�سئلة القدرات العليا 20% على االأقل من اأ�سئلة االمتحان، ويتم  يف الوقت احلا�سر اإجراء تقومي ملرحلة التعليم ما 

بعد االأ�سا�سي، وتتم مراجعة عدد املواد الدرا�سية املقررة يف هذه املرحلة.

الـطـريــق إلى األمـام    9.2

ز برنامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة ب�شورة كافية على تنمية مهارات التدري�س. ال ُيرِكّ

يحتاج املعلمون ملمار�سة التدري�س من اأجل حتقيق فهم وا�ستيعاب الطلبة اإىل اكت�ساب جمموعة من مهارات التدري�س 

برناجًما حمدوًدا  قبل اخلدمة احلالية  املعلمني  اإعداد  اأنظمة  وتت�سمن  باملمار�سة،  وتنقيحها  تطويرها  مُيكن  التي 

الرتبية عن  كليات  وعرَبّ طلبة  النظري،  املحتوى  ن�سبًيّا من  كبرًيا  ا جزًءا  اأي�سً وتت�سمن  باملدار�س،  العملية  للرتبية 

قلقهم باأَنّهم غري معدين جيًدا ملواجهة الواقع داخل الغرف ال�سفية.

يبدو اأن املعلمني على نحو ما را�شون عن امل�شتويات االأكاديية احلالية.

اأَنّ اأداء طلبة �سلطنة ُعمان يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( كان �سعيًفا  بالرغم من 

ا، اإاَلّ اأَنّ بيانات هذه الدرا�سة ُت�سري اإىل اأَنّ معظم املعلمني �سعروا باأَنّ طلبتهم بال�سف الثامن كانوا معدين جيًدا  ن�سبًيّ

الختبار العلوم. اإَنّ تقديرات م�ستويات التح�سيل التي مينحها املعلمون لطلبتهم تعك�س هذه النظرة املتفائلة: حيث 

ُمنح 32% من الطلبة التقدير )اأ( اأو )ب( من قبل معلميهم يف اختبار العلوم.

الرتكيز على املخرجات التعليمية 

ا ُيعترب التحدي االأكرب الذي يواجه قطاع التعليم. تطوير جودة املخرجات التعليمية رمَبّّ

ز املخرجات التعليمية ذات امل�ستويات االأف�سل يف �سلطنة ُعمان قدراتها التناف�سية على امل�ستوى الدويل، وُت�ساِعد  �ُستعِزّ

املواطنني،  جلميع  املتوافرة  الفر�س  التعليمية  املخرجات  هذه  تطوير  و�سيزيد  االقت�سادية.  الأهدافها  حتقيقها  يف 

اإَنّ تطوير اجلودة  ا يف التعليم. ويف حني  �سر الدخل املحدود اأو من االأ�سر االأقل حًظّ
ُ
اأ وب�سفة خا�سة املواطنني من 

ُيعترَب عملية معقدة، ومهمة ذات اأوجه متعددة تتطلب بذل جهود م�ستدامة، اإاَلّ اأنَّ هنالك �سل�سلة من االإجراءات التي 

نو�سي بها كاأولويات. 

اأداء مهام تعلم ذات معنى  ُيكن لــوزارة الرتبية والتعليم ال�شعي لزيادة الوقت الذي يق�شيه الطلبة يف 

لتواكب يف ذلك املعايري الدولية. 

يبلغ متو�سط الوقت املخ�س�س للدرا�سة الفعلية يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية امل�ساركة يف الربنامج 

من  ال�ساعات  من  العدد  هذا  حتقيق  ومُيكن  ال�سنة،  يف  �ساعة   900 من  اأكرث   )PISA( الطلبة  اأداء  لتقومي  ال��دويل 

خالل 180 يوًما درا�سًيّا مبعدل 5 �ساعات يف اليوم، كما مُيكن تنفيذ �سل�سلة من االإجراءات لزيادة الوقت املخ�س�س 

لالأن�سطة العملية. ومُيكن متديد العام الدرا�سي ليبلغ العدد امل�ستهدف ر�سمًيّا، وهو 180 يوًما درا�سيا. ميكن تقليل 

الفاقد يف الوقت الذي تت�سبب فيه االمتحانات بعدم توقف الدرا�سة اأثناء االمتحانات، ومن خالل العودة اإىل نظام 

مُيكن  الر�سمية  املنا�سبات  ب�سبب  للتدري�س  املخ�س�س  الوقت  يف  الفاقد  اإَنّ  الدرا�سي؛  العام  يف  الواحد  االمتحان 

خف�سه من خالل تعزيز �سارم ل�سيا�سة حتدد احلد االأدنى لعدد اأيام الدرا�سة الفعلية، ومنح املدار�س احلرية لتمديد 

فرتة الدرا�سة برغبتها ال�ستيعاب الفعاليات االأخرى. 

هنالك حاجة لتنمية ثقافة املعايري العليا لتعُلّم الطلبة. 

ي�سمل ذلك تغيرًيا متفًقا عليه للقيم ال�سائدة يف النظام التعليمي، تقوده رقابة ومتابعة واقعيتان مل�ستويات حت�سيل 

الطلبة واإعداد تقارير االأداء، وت�سمل االإجراءات الرئي�سية يف هذا ال�سدد و�سع اأهداف تعُلّم وا�سحة وواقعية لكل 

�سف درا�سي، وت�سجيع املعلمني على متابعة تعُلّم الطلبة ب�سفة منتظمة، وتن�سيق املناهج واالمتحانات بهدف تطوير 

اجلودة. ومُيكن تطوير االمتحانات العامة من خالل تقومي مهارات وقدرات التفكري العليا ب�سورة متزايدة، واأْن تكون 

اأقل قابلية لتوقع االأجوبة عن اأ�سئلتها، ومُيكن ت�سجيع الرتكيز على املعايري من خالل تقدمي تغذية راجعة منتظمة 

وواقعية اإىل اأولياء االأمور، تو�سح كيفية اأداء اأبنائهم، بناًء على معايري وطنية ومعايري خا�سة باملحافظات التعليمية. 

كما مُيكن حتليل االمتحانات وا�ستخدامها لتحديد �سعوبات التعُلّم ومعاجلتها.
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هنالك حاجة لدرا�شة م�شتويات االأداء املنخف�شة للطالب الذكور ومعاجلتها.

التعليم يف �سلطنة  تواجه حتقيق جودة  التي  امل�سكالت  اإحدى  الذكور  املنخف�س للطالب  التح�سيل  مُتِثّل م�ستويات 

ُعمان، ومُيكن اأْن تت�سَبّب على املدى البعيد يف احلد من القدرة التناف�سية واالإنتاجية لل�سلطنة، وُتعترب هذه امل�سكلة 

معقدة وذات اأبعاد متعددة متتد اإىل اأبعد من النظام التعليمي، وهنالك الكثري من املعلومات املعروفة م�سبًقا عن 

الفرق يف التح�سيل بني اجلن�سني. وت�سنف املعلمات الطالبات يف مرتبة اأعلى من الطالب الذكور من حيث االأداء 

اأْن ُيعزى اإىل االإعداد  اأَنّ جزًءا من هذا الفرق يف االأداء مُيكن  منذ ال�سف االأول االأ�سا�سي، االأمر الذي ُي�سري اإىل 

االإناث  اأَنّ  اإىل   )TIMSS 2007( والعلوم  الريا�سيات  يف  الدولية  الدرا�سة  بيانات  وُت�سري  باملدر�سة،  االلتحاق  قبل 

يف ال�سف الثامن يق�سني وقًتا طوياًل من وقتهن خارج املدر�سة يف اأن�سطة داعمة للتعُلّم، مثل القراءة احلرة واأداء 

الواجبات املنزلية، ويف داخل املدار�س تتلقى االإناث يف ال�سف الثاين ع�سر وقًتا يف الدرا�سة اأطول مما يتلقاه الذكور 

بن�سبة تزيد على 10% من اإجمايل اأيام الدرا�سة؛ ب�سبب غياب الطالب الذكور عن الدرا�سة خالل الفرتة التي ت�سبق 

االمتحانات العامة. ومع ذلك فاإَنّ مقايي�س الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( التي تقي�س 

درجة الثقة عند الطلبة، ُت�سري اإىل اأَنّ الذكور ي�سعرون مب�ستوى الثقة نف�سه الذي ت�سعر به االإناث حول قدراتهم يف مادة 

الريا�سيات، وعند اأخذ كال االأمرين مًعا فاإَنّ ذلك ُي�سري اإىل اأَنّ كاًلّ من اأولياء االأمور واملدار�س لديه توقعات اأكادميية 

واقعي يف م�ستوياتهم  الثقة غري  الذكور م�ستوى من  الطالب  اإعطاء  وُي�سهم يف  الذكور،  الطالب  اإىل  بالن�سبة  اأقل 

االأكادميية، و�ستكون معاجلة هذه الق�سايا عرب عملية بطيئة ت�سمل رفع م�ستوى وعي اأولياء االأمور مبو�سوع الفرق يف 

ا حتديد توقعات حت�سيل اأعلى للذكور، وتزويدهم بنتائج واقعية وموثوق بها حول   االأداء بني اجلن�سني، وت�سمل اأي�سً

حت�سيلهم الدرا�سي. 

ُيكن بذل جهود لزيادة م�شاركة اأولياء االأمور واملجتمع املحلي يف التعليم.

للواجبات  اأبنائهم  الأداء  ومتابعتهم  مراقبتهم  من  املدار�س  �سوؤون  يف  االأم��ور  اأولياء  م�ساركة  تزيد  اأن  املرجح  من 

املدر�سية، واأْن تزيد من اإدراك الطلبة ملغزى واأهمية درا�ستهم، ومُيكن بذل جهود على امل�ستوى الوطني الإ�سعار اأولياء 

االأمور باأهمية دورهم يف تعزيز وتطوير تعُلّم اأبنائهم من خالل ت�سجيعهم على القراءة، ومتابعة اأدائهم للواجبات 

املدر�سية، وتنظيم اأن�سطتهم الال�سفية، وخف�س معدالت غيابهم عن الدرا�سة، وعلى امل�ستوى املدر�سي ت�ستطيع كل 

الة الأولياء اأمور طلبتها يف احلياة املدر�سية من خالل جمال�س االآباء. مدر�سة ت�سجيع امل�ساركة الفَعّ

التو�شع يف معدالت االلتحاق بالتعليم يف مراحل معينة 

ُيكن اأن يو�شع يف االعتبار التو�شع يف توفري التعليم مبرحلة الطفولة املبكرة.

ا، وُت�سري البحوث الرتبوية الدولية اإىل اأهمية تعليم  يبداأ االأطفال الُعمانيون درا�ستهم باملدار�س يف �سن متاأخرة ن�سبًيّ

املبكرة  الطفولة  التعليم يف مرحلة  للتعُلّم، وهنالك طلب كبري على  اأ�سا�س جيد  اإر�ساء  املبكرة يف  الطفولة  مرحلة 

النوع من  توفري هذا  وُيعترب  املبكرة،  الطفولة  للتعليم يف مرحلة  املوؤ�س�سات اخلا�سة  اأعداد  النمو يف  يثبته  ح�سبما 

ا التي تتمتع مب�ستويات  �سر املو�سرة اقت�سادًيّ
ُ
التعليم حم�سوًرا يف فئات معينة، حيث ت�ستفيد منه ب�سورة اأ�سا�سية االأ

عالية من التعليم. اإَنّ التو�سع يف التعليم احلكومي يف مرحلة الطفولة املبكرة ُيعترب اأحد االأ�ساليب الواعدة لتعزيز 

ا يف التعليم بني فئات املجتمع. ومُيكن التو�سع  خمرجات التعُلّم وتطويرها، وب�سفة خا�سة للفئات الفقرية واالأقل حًظّ

يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة من خالل: )1( اإحلاق �سفوف باملدار�س القائمة للتعليم يف مرحلة الطفولة 

املبكرة، اأو )2( ا�ستخدام نظام الكوبونات املالية لتمويل االلتحاق بالتعليم اخلا�س يف مرحلة الطفولة املبكرة بر�سوم 

حمددة متفق عليها، بالرغم من اأَنّ هذه االآلية تخ�سع للنقا�س يف االأدبيات املهنية ذات ال�سلة بهذا املو�سوع، ومهما 

اأْن ي�ستهدف املحافظات التي تت�سف باأداء  يكن امل�سار الذي �سيتم اتباعه فاإَنّ توفري هذا النوع من التعليم مُيكن 

�سعيف يف التعليم، ومُيكن للحكومة مب�ساركة الوزارات املعنية اإعداد ا�سرتاتيجية �ساملة وقابلة للتنفيذ للتعليم يف 

مرحلة الطفولة املبكرة ترتبط بروؤية �ساملة للتعليم.

التعليم  اأْن ت�شعى ل�شمان توفري  املعنية االأخــرى  الــوزارات  بالتعاون مع  لــوزارة الرتبية والتعليم  ُيكن 

لذوي االحتياجات اخلا�شة، وب�شفة خا�شة يف املحافظات البعيدة.

مُيكن النظر يف اإعداد ا�سرتاتيجية متكاملة لتعليم ذوي االحتياجات اخلا�سة بوا�سطة وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون 

مع وزارة ال�سحة ووزارة التنمية االجتماعية. و�سي�سمل هذا االأمر اإن�ساء اآليات لتحديد االأطفال ذوي االحتياجات 

اخلا�سة وتقومي حاالتهم، وجمع بيانات موثوق بها لتحديد حجم احلاجة لهذا النوع من التعليم، وتدريب معلمي املدار�س احلكومية الذين 

يتولون م�سوؤولية دمج الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة يف املجتمع املدر�سي ب�سورة منا�سبة.

ُيكن اأْن تتم درا�شة مقررات تعليم الكبار بهدف تطوير مالءمتها الحتياجات الدار�شني وتغطيتها لكل الراغبني يف االلتحاق 

بهذا النوع من التعليم.

اإَنّ اإجراء درا�سة تقوميية لربامج ومناهج حمو االأمية وتعليم الكبار والحتياجات الدار�سني املتوقع التحاقهم �سيكون مبثابة اخلطوة االأوىل 

باجتاه تطوير توفري تعليم الكبار وحمو االأمية. ونظًرا لتدين معدالت التحاق الذكور ب�سفة خا�سة بهذه الربامج فاإَنّه �سيكون من املهم اإجراء 

درا�سة حول مدى مالءمة هذه الربامج الحتياجات الدار�سني، و�سيتبع ذلك حتديد خطوات تطوير جودة الربامج وتوفريها، وي�سمل ذلك 

اإعداد �سيا�سات جلذب املعلمني املوؤهلني واملنا�سبني للعمل مبراكز تعليم الكبار واالحتفاظ بهم الأطول فرتة ممكنة.

اإعداد هيئة تدري�س منا�شبة تتمتع مبهارات عالية يف اأ�شاليب التدري�س 

هنالك حاجة الإعداد عدد كاف من املعلمني ل�شمان جودة التدري�س باملدار�س.

اأعدادهم يف  وفائ�س يف  التخ�س�سات،  لبع�س  املعلمني  يوجد عجز يف عدد  الق�سري، كما  املدى  املعلمني على  توفري  توازن يف  يوجد عدم 

تخ�س�سات اأخرى عديدة، وتعمل موؤ�س�سات اإعداد املعلمني يف �سلطنة ُعمان على اأ�سا�س العدد الكلي الأعداد املقبولني بها، اإاَلّ اأَنّه مُيكن القيام 

بالكثري لتوجيه وحتديد اأعداد املتخ�س�سني يف كل مادة درا�سية. اإن ن�سر التقديرات باأعداد املعلمني املطلوبني للعمل، حتى ولو كانت اأرقاًما 

تقريبية، مُيكن اأْن ُيعطي اإ�سارة اإىل اأولياء االأمور والراغبني يف االلتحاق باملهنة. ومُيكن اأْن ينتج عن ذلك طلب اأكرب على املواد الدرا�سية املحتمل 

ا يكون لها تاأثري يف خيارات الدرا�سة بالن�سبة اإىل الطلبة الُعمانيني الذين يدر�سون خارج  اأْن ت�سهد توظيف عدد اأكرب من املعلمني، والتي رمَبّ

ال�سلطنة، وبالنظر اإىل االأمام مُيكن تكييف ا�ستيعاب برامج تدريب املعلمني ح�سب احتياجات ال�سلطنة على املدى البعيد، و�سيعني ذلك �سبط 

د من اأَنّ هنالك عدًدا كافًيا  القدرة اال�ستيعابية لربامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة لتنا�سب الطلب املتوقع على املعلمني على املدى البعيد، والتاأُكّ

- اأكرث بقليل من تقديرات املتطلبات - لكل مادة درا�سية. اإَنّ اإغالق العديد من كليات الرتبية الإعداد معلمي احللقة االأوىل للتعليم االأ�سا�سي 

ا يوؤدي اإىل اإعادة االعتماد على املعلمني غري العمانيني يف هذه املرحلة التعليمية املهمة.  ب�سفة خا�سة ُيعترب مثار اهتمام وقلق، حيث اإَنّه رمَبّ

يحتاج توزيع املعلمني اإىل التعامل ب�شكل حا�شم لتقليل االعتماد على املعلمني غري العمانيني.

هنالك ثالثة اإجراءات مقرتحة: اأواًل: مُيكن منح عالوة اإ�سافية للمعلمني الذين يعملون يف مدار�س بعيدة يتم اختيارها بعناية. ثانًيا: فرتة 

بقاء املعلمني باملدار�س البعيدة واملحددة يف الوقت احلا�سر بعام درا�سي واحد مُيكن متديدها ل�سمان ا�ستمراريتهم فرتة اأطول. ثالًثا: مُيكن 

ا �سيكون من  اأْن ُتعطى االأف�سلية الأبناء وبنات املحافظات البعيدة عند القبول بكليات الرتبية وموؤ�س�سات اإعداد املعلمني وعند التعيني. ورمَبّ

االأف�سل حجز عدد حمدد من املقاعد يف كليات الرتبية لطلبة املحافظات البعيدة الذين يودون االلتحاق بهذه الكليات، على اأْن ُيربط ذلك 

بنظام ُيلِزمهم بالعمل يف هذه املحافظات فرتة حمددة بعد التخرج. 

ُيكن تعزيز جودة برامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة وا�شتقرارها من خالل منظومة من القواعد واالأ�ش�س. 

ميكن اأن ت�ستخدم هذه القواعد واالأ�س�س ل�سمان اأَنّ يتم: )1( اإعداد املعلمني ب�سورة جيدة تت�سق واملناهج الدرا�سية التي ُيتوقع من هوؤالء 

املعلمني تدري�سها بعد التخرج. )2( مُينح االأولوية املنا�سبة لتطوير مهارات التدري�س واأ�ساليبه يف برنامج اإعداد املعلمني، و�ست�ساعد هذه 

املنظومة على �سمان اأَنّ يكون هناك توافق كبري بني برامج اإعداد املعلمني واملناهج الدرا�سية، وعلى تقليل خطورة التدري�س بوا�سطة معلمني 

ا تكون هنالك حاجة ملزيد من اجلهود لتطوير جودة االإعداد املهني للمعلمني، وُيعترَب مقرر  غري متخ�س�سني يف املواد التي يدر�سونها، ورمَبّ

ذ يف وقت متاأخر من الربنامج، ويتمتع بوزن ن�سبي حمدود  ا، وُينَفّ الرتبية العملية يف برنامج اإعداد املعلمني يف الوقت احلا�سر �سغرًيا ن�سبًيّ

ن ب�سورة اأف�سل يف برنامج  ا اأكرب، وُت�سَمّ يف الدرجة النهائية، ومُيكن اتخاذ اإجراءات ل�سمان اأْن مُتَنح مهارات التدري�س العملية وزًنا ن�سبًيّ

اإعداد املعلمني قبل اخلدمة، وحيث اإَنّ عدًدا من اأع�ساء هيئة التدري�س يف كليات الرتبية ذوو خربة حمدودة يف التدري�س الفعلي يف املدار�س، 

فاإَنّه �سيكون من املفيد اإعداد نظام لالنتداب املوؤقت للمعلمني ذوي اخلربة للعمل مبوؤ�س�سات اإعداد املعلمني قبل اخلدمة.

ُيكن اإعادة تركيز عمل املعلمني على التدري�س وعلى تعُلّم الطلبة.

ا، ومع ذلك ي�ستكي املعلمون من عبء زائد من االأعمال الورقية، ومن  ا ن�سبًيّ ُيعترب وقت التدري�س الفعلي للمعلمني يف الوقت احلا�سر منخف�سً

اإعداد تقارير اأداء الطلبة، ومُيكن تب�سيط عملية اإعداد تقارير االأداء والتقومي، وزيادة الوقت الفعلي للتدري�س، الإعادة التوازن لعمل املعلمني 

ل�سالح عملية التدري�س. كما مُيكن اإعادة التوازن الأنظمة االإ�سراف واملتابعة والتقدير لتكون االأولوية الأداء املعلم داخل الغرفة ال�سفية اأكرث 
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من اأْن تكون لالأعمال الورقية، وُتعطى االأولوية داخل الغرفة ال�سفية لتدري�س مو�سوعات املنهج، على اأْن ُيخ�س�س 

الوقت بعد �ساعات الدوام املدر�سي لالأن�سطة الال�سفية، ومُيكن جتنب تخ�س�س املعلمني يف تدري�س مواد درا�سية 

املعلمني على معرفة طلبتهم  قدرة  يعوق  اأْن  مُيكن  الأَنّ ذلك  كان ذلك ممكًنا،  كَلّما  الدنيا  ال�سفوف  لطلبة  بعينها 

ومعاجلة م�سكالتهم الفردية.

ُيكن ا�شتخدام برامج التنمية املهنية امل�شتمرة اأثناء اخلدمة لزيادة الرتكيز على التعليم والتعُلّم.

مُيكن اأْن ُتعطى االأولوية لربامج تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة ذات ال�سلة بالتعليم والتعُلّم، وب�سفة خا�سة للربامج 

ذوي  معلمني  بوا�سطة  للمتدربني  تقدميها  ويتم  ال�سفية،  الغرف  داخل  وتطبيقية  عملية  مهارات  على  ت�ستمل  التي 

االأف�سل  النموذج  هو  يكون  ال  ا  رمَبّ اأثناء اخلدمة  التدريب  برامج  تنفيذ  الهرمية يف  الطريقة  ا�ستخدام  اإَنّ  خربة. 

لتغيري ممار�سات املعلمني داخل الغرف ال�سفية، وحيث اإَنّ االأن�سطة التي ي�سرتك فيها معلمان ُتعترَب طريقة واعدة 

لتعزيز املمار�سات ال�سفية، فاإَنّ االأن�سطة التي جتمع املعلمني مًعا يجب اأْن تلقى الدعم وامل�ساندة، كما مُيكن النظر 

يف اأمر تكوين جمعيات ملعلمي املواد الدرا�سية املختلفة باملحافظات التعليمية، بحيث ُتتاح للراغبني من معلمي املادة 

الدرا�سية الفر�س لتبادل اخلربات والتجارب ومناق�سة ممار�ساتهم داخل الغرف ال�سفية.

تطوير مالءمة التعليم 

ُيكن تعزيز العالقات بني النظام التعليمي والتعليم العايل وجهات التوظيف لتطوير مالءمة التعليم 

لتلبية احتياجات املجتمع.

مُيكن اأن يبداأ هذا بتبادل املعلومات حول متطلبات جهات التوظيف واجلامعات، وحول التوقعات املرجوة من طلبة 

التعليم االأ�سا�سي والتعليم ما بعد االأ�سا�سي، ويحتل املركز الوطني للتوجيه املهني موقًعا منا�سًبا ليقوم بدوٍر رئي�سي 

ح  يف هذه املهمة، كما �ستحتاج املناهج واملعايري، على املدى البعيد، اإىل مراجعة لتطوير مالءمتها ل�سوق العمل، وُيرَجّ

اأْن تتطلب جهات التوظيف جمموعة من املهارات االأكادميية والعملية لدى اخلريجني الذين يرغبون يف العمل بها، 

اأكرب من  يتخرج عدٌد  واملهني، بحيث  االأكادميي  امل�سارين  الف�سل بني  لتقلي�س  ي�سعى  اأْن  التعليمي  للنظام  ومُيكن 

الطلبة مبهارات اأكادميية وفنية ذات جودة، ومُيكن حتقيق ذلك من خالل اإدخال بع�س املواد الفنية اأو املهنية يف 

التعليم ما بعد االأ�سا�سي، وبذلك ُي�سمح للطلبة فرادى بدرا�سة مزيج من املحتوى االأكادميي واملهني، باالإ�سافة اإىل 

ذلك فاإَنّه قد يكون باالإمكان ت�سجيع بع�س املدار�س على تدري�س مواد درا�سية تخ�س�سية حمددة مبا ي�سمح لها اأْن 

اأهمية من ذلك تقدير جهات التوظيف الأْن ميتلك  ا االأكرث  تكون مراكز للتميز يف هذه املواد )االإطار 6.4(. ورمَبّ

ال�سباب الذين تقوم بتوظيفهم املهارات ما بعد املعرفية )اأبعد من املعرفة الب�سيطة(. وت�سمل هذه املهارات القدرة 

والعمل  امل�سكالت،  حل  على  والقدرة  العمل،  جتاه  اإيجابية  اجتاهات  وامتالك  ب�سرعة،  جديدة  مهارات  تعُلّم  على 

ب�سورة جيدة �سمن فريق عمل، وحينما تتم مراجعة املناهج فاإَنّه مُيكن اأْن يحتوي املقرر الدرا�سي على هذه املهارات 

العملية يف  اإدخال اخلربات  يف  والتفكري  النظر  ومُيكن  الدرا�سية.  املادة  مو�سوعات  مع  اإىل جنب  جنًبا  االأ�سا�سية 

الربامج املدر�سية كجزء من عملية تعديل املناهج الدرا�سية لتالئم املهارات احلياتية.

والتحليل،  العليا،  التفكري  مــهــارات  يف  خا�شة  وب�شفة  التعليم،  مالءمة  اإىل  املدخل  هي  اجلــودة   وتظل 

وحل امل�شكالت.

اللغة  يف  املمتازة  الطلبة  م�ستويات  اأَنّ  كما  للتوظيف،  املدار�س  خريجي  قابلية  من  التعليم  ج��ودة  تطوير  ز  �سُيعِزّ

جهات  ر  وُتقِدّ بالت�سدير،  ال�سلة  ذات  القطاعات  يف  خا�سة  وب�سفة  اخلا�س،  القطاع  يف  للعمل  مهمة  االإجنليزية 

ا للح�سول على العديد من الوظائف ذات  التوظيف التميز يف الريا�سيات والعلوم، حيث ُيعترب ذلك متطلًبا اأ�سا�سًيّ

ال�سلة بالتقنية يف القطاع ال�سناعي. ومن املرجح اأْن يتطلب تطوير جودة التعليم ما بعد االأ�سا�سي خف�س عدد املواد 

الدرا�سية التي يدر�سها الطالب، وو�سع تركيز اأكرب على ا�ستيعاب املفاهيم يف هذه املواد الدرا�سية، وت�ستطيع وزارة 

الرتبية والتعليم بالتعاون مع وزارة التعليم العايل حتليل مواطن ال�سعف الرئي�سية لدى طلبة ال�سف الثاين ع�سر 

من حيث جاهزيتهم وا�ستعدادهم للدرا�سة باجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل؛ وذلك ملعاجلتها، وبالتايل تنتفي 

احلاجة اإىل ال�سنة التاأ�سي�سية باجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل. 

قد يكون من ال�شروري مراجعة نظام االختيار للقبول مبوؤ�ش�شات التعليم العايل.

ع الطلبة على اختيار مواد درا�سية ال يرغبون يف درا�ستها، وذلك  ُي�سِجّ النظام احلايل حوافز م�سللة بحيث  يقدم 

يف  يرغبون  الذي  التخ�س�س  لدرا�سة  اجلامعة  يف  درا�سي  مقعد  على  للح�سول  املطلوبة  الدرجات  على  للح�سول 

د من وجود معايري ثابتة عرب كل املواد الدرا�سية، اأو من خالل  درا�سته، ومُيكن معاجلة هذا االأمر من خالل التاأُكّ

تعديل اآلية االختيار ل�سمان اأَنّ املواد الدرا�سية ذات ال�سلة بتخ�س�س ما يف اجلامعة هي التي يكون لها وزن اأكرب يف 

ح�ساب الدرجات التي توؤهل للقبول مبوؤ�س�سات التعليم العايل. 

من  فاإَنّه  العمل،  و�شوق  الطلبة  الحتياجات  ا�شتجابًة  اأكــر  يكون  اأْن  اإىل  التعليمي  النظام  ي�شعى  بينما 

ال�شروري حت�شني م�شتوى املرونة داخل النظام.

ن الطلبة من تاأخري التخ�س�س يف م�سارات تعليمية حمددة، ولتغيري م�ساراتهم بعد التخ�س�س  اإَنّ االآليات التي مُتِكّ

ز من مفهوم التعُلّم  والعودة للتعُلّم بعد خربة عملية �سُت�ساِعد جميعها يف بناء نظام تعليمي يت�سف باملرونة، و�سُتعِزّ

مدى احلياة، و�ست�سمح للطلبة بتكييف تعليمهم ح�سب حاجاتهم. ومُيكن، كجزء من عملية اإن�ساء مثل هذا النظام، 

و�سع اعتبار الإعداد اإطار عام وطني للموؤهالت الدرا�سية.

رفع م�شتوى الروؤية والتخطيط لقطاع التعليم

بني  وثيقاً  تعاوناً  الوطنية  االحتياجات  مع  التعليمية  املخرجات  ات�شاق  و�شمان  التخطيط  �شيتطلب 

الوزارات احلكومية.

حتديد  يف  ا  مهًمّ وعاماًل  احلكومي،  لالإنفاق  الرئي�سي  الرتكيز  وحمور  اأ�سا�سية،  وطنية  اأولوية  ُيعترب  التعليم  الأَنّ 

امل�ستقبل االقت�سادي ل�سلطنة ُعمان، فاإَنّ نطاق م�سوؤولياته ميتد اإىل اأبعد من وزارة الرتبية والتعليم وحدها،  وت�سمل 

اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم عمل وزارات الرتبية والتعليم، والتعليم العايل، والقوى العاملة، والتنمية االجتماعية، 

متكاملة  وطنية  ا�سرتاتيجية  لبناء  املعنية  ال��وزارات  بني  وثيق  لتعاون  ما�سة  حاجة  وهنالك  املالية،  وزارة  وبالطبع 

القطاع  فيها  مبا  املعنية،  اجلهات  وخمتلف  ال��وزارات  لهذه  ممثلني  ت�سم  امل�ستوى  رفيعة  وحدة  اإن�ساء  اإَنّ  للتعليم. 

اخلا�س، �سي�ساعد على توجيه وقيادة قطاع التعليم. اإَنّ مقرتح اإن�ساء املجل�س الوطني للتعليم مُيكن تنفيذه للقيام 

بهذا الدور، و�ستكون هنالك حاجة لتعاون وثيق بني الوزارات واجلهات االأخرى يف جماالت مثل تنظيم عملية تعيني 

املعلمني ح�سب االحتياج اإليهم، ومراجعة املناهج الدرا�سية ح�سب االحتياجات املتغرية للمجتمع و�سوق العمل. 

ُيكن تطوير عملية جمع البيانات وا�شتخدامها لتخطيط النظام التعليمي. 

اتخاذ  عملية  لدعم  التعليمي  النظام  من  معينة  جم��االت  يف  املتوافرة  البيانات  يف  الق�سور  اأوج��ه  معاجلة  مُيكن 

لتتنا�سب  املوازنة  بيانات  ت�سنيف  اإع��ادة  خالل  من  امل��ايل  التحليل  �سيا�سة  مواءمة  تعزيز  مُيكن  كما  ال��ق��رارات، 

االأطفال غري  يانات دقيقة عن  توافرت -  اإذا  وتتبعها -  للتعليم  اإنتاج موؤ�سرات رئي�سية  اإىل  باالإ�سافة  واالأه��داف، 

الُعمانيني، ومُيكن مراقبة مالءمة التعليم الحتياجات �سوق العمل ب�سورة اأف�سل اإذا توافرت بيانات تف�سيلية حول 

تتبع م�سارات خريجي املدار�س وخريجي موؤ�س�سات التعليم العايل، لقد ا�ستثمرت �سلطنة ُعمان مبالغ كبرية حتى االآن 

يف البنية االأ�سا�سية لتقنية املعلومات واالت�ساالت يف قطاع التعليم، مبا يف ذلك البوابة االإلكرتونية وقاعدة البيانات 

املرتبطة بها، وتوجد االآن فر�سة لتعزيز البيانات التي تتوافر من هذا امل�سدر وا�ستخدامها يف التخطيط للقطاع.

تطبـيـقـات إداريــة ومـالـيــة    9.3
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ُيكن اإعداد اإطار عام وطني �شامل للموؤهالت الدرا�شية؛ لي�شمح باإجراء مقارنات للموؤهالت التعليمية 

والتدريبية، ولتي�شيري حركة االنتقال بني خمتلف الربامج الدرا�شية وامل�شارات.

يتوافر لدى وزارة التعليم العايل يف الوقت احلا�سر اإطار عام للموؤهالت، وهذا االإطار العام ال ي�سمل موؤهالت التعليم 

ا  ما بعد االأ�سا�سي اأو التعليم الفني واملهني، ومن خالل تو�سيع هذا االإطار العام لي�سمل جميع املوؤهالت فاإَنّ اإطاًرا عاًمّ

�ساماًل للموؤهالت ل�سلطنة ُعمان مُيكن اأْن ُيي�سر حتويل النقاط املعتمدة للطلبة عرب خمتلف اأنواع التعليم وم�ستوياته. 

هنالك جمال ال�شتخدام درا�شات تقويية منتظمة لتوجيه ر�شم ال�شيا�شات الرتبوية.

اإَنّ املبادرات الرئي�سية، وت�سمل ا�ستخدام تقومي االأداء املدر�سي ال�سامل، وتوفري برامج تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة، 

وتوفري اال�ست�سارة والتوجيه للطلبة، مُيكن تقوميها بطريقة منتظمة ودقيقة بهدف توجيه تطويرها يف امل�ستقبل، ومن 

واإعداد  لتدريب  الرتبوي  والتقومي  للبحوث  اإن�ساء مركز وطني  التعليم مُيكن  ثقافة تقومي وا�سحة يف  خالل تطوير 

خمت�سني وخرباء يف البحوث الرتبوية، ويف برجمة التقومي وتنفيذه، ويف اإعداد االختبارات واال�ستبانات، ويف حتليل 

الوطني.  امل�ستوى  على  الطلبة  لتح�سيل  دورية  تقومي  درا�سات  اإجراء   )1( التالية:  باملهام  للقيام  وذلك  العينات، 

)2( تن�سيق امل�ساركة يف االختبارات والدرا�سات الدولية واالإقليمية. )3( تنفيذ درا�سات تقوميية مو�سوعية للربامج 

واالأن�سطة. )4( توفري الدعم الفني لعملية و�سع معايري تعُلّم الطلبة.

تعزيز القدرة يف اإدارة نظام التعليم

هنالك حاجة لتطوير مهارات القيادة واالإدارة لدى املديرين يف نظام التعليم بعدة م�شتويات.

ي�سغل العديد من املوظفني وظائف قيادية يف الوقت احلا�سر دون اأْن يح�سلوا على تدريب واإعداد مت�سلني مبهام 

هذه الوظائف، ومُيكن للموظفني الذين يتم تعيينهم يف وظائف قيادية تلقي تدريٍب منتظٍم يف القيادة الرتبوية على 

�سكل  ياأخذ  واأْن  اجلامعات،  مب�ساركة  ذلك  يتم  اأن  ومُيكن  واملدار�س،  املحافظات  م�ستوى  وعلى  املركزي،  امل�ستوى 

الدرا�سة بعد املرحلة اجلامعية، مثل برنامج الدبلوم العايل يف القيادة الرتبوية واالإدارة، ومن خالل اإعداد القيادات 

الرتبوية �سيكون من ال�سروري حتديد اأدوار وم�سوؤوليات وا�سحة ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم، خلف�س االزدواجية 

يف اجلهود وتعزيز مفهومي املحا�سبية وال�سفافية يف االأداء. 

هنالك جمال للم�شي ُقدًما نحو تطبيق الالمركزية واالإدارة الذاتية للمدار�س.

والثانية.  االأوىل  احللقتني  مدار�س  ذلك  املدار�س، مبا يف  لت�سمل جميع  للمدار�س  الذاتية  االإدارة  التو�سع يف  مُيكن 

ا  اإَنّ المركزية امل�سوؤولية للمحافظات التعليمية مُيكن تعميقها والتو�سع فيها، ومُيكن اإدخال هذه التغيريات تدريجًيّ

وبالتوازي وبناء القدرات واإجراءات املحا�سبية املنا�سبة.

اإدارة االأداء 

ع اأداء  يتمثل املدخل الأي نظام تعليمي يف اأداء املوظفني. وُيكن اإيالء بع�س االهتمام لالأنظمة التي ُت�شِجّ

املعلمني واالإداريني وتكافئهم. 

ي�سمح النظام احلايل الإدارة اأداء املعلمني بالرتقي اإىل درجات وظيفية اأعلى يف �ُسَلّم الدرجات الوظيفية اإذا ح�سلوا 

ا، من موظفي الرتبية والتعليم، ال تتم ترقيتهم؛ ولذلك  على تقدير »مقبول« يف تقارير االأداء. اإَنّ ن�سبة مئوية قليلة جًدّ

فاإَنّ النظام له تاأثري حمدود كحافز للتميز. 

يجب اأن ُيو�شع يف االعتبار اإعداد نظام للرتقيات الوظيفية ُتربط فيه الرتقية باالأداء.

اأكرث تناف�سية الختيار املعلمني االأوائل با�ستخدام املقابالت التناف�سية، وح�سب بيانات  اأْن يكون هذا النظام  مُيكن 

ر  اأثناء اخلدمة املقررة، وتقارير مديري املدار�س، و�سُيوِفّ تتعلق بالدوام اليومي باملدر�سة، واإكمال برامج التدريب 

هذا النظام حوافز مقابل انتظام الدوام اليومي، وامل�ساركة االإيجابية يف برامج التنمية املهنية امل�ستمرة، واإظهار 

اجتاهات مهنية اإيجابية داخل املدر�سة. اإَنّ هذا النظام �سيكون من ال�سهل تنفيذه يف �سياق م�سروع اأو�سع  لتطوير 

جدول رواتب اخلدمة املدنية ونظام الرتقيات.

مراجعة البنية املالية 

من ال�شروري مراجعة تويل النظام التعليمي من اأجل حتقيق مزيد من التو�شع يف توفري التعليم، بينما 

يتم تطوير اجلودة وتوفري الفر�س املت�شاوية للح�شول عليه.

ُتخ�س�س �سلطنة ُعمان يف الوقت احلا�سر جزًءا كبرًيا من موارد الوزارات املدنية لقطاع التعليم. وتبلغ الن�سبة املئوية 

ال�سلطان  وجامعة  العايل،  التعليم  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  )وي�سمل  التعليم  على  املتكرر  احلكومي  لالإنفاق 

اأو 17.5% من  قابو�س، ووزارة القوى العاملة( 37.2% من االإنفاق املتكرر احلكومي على جميع الوزارات املدنية، 

اإجمايل االإنفاق احلكومي املتكرر، وظلت تكاليف التعليم ترتفع بقيمة حقيقية ومعدالت اأ�سرع من الزيادة يف اأعداد 

اأي تطورات  للتعليم، فاإَنّ  اأ�ساًل ن�سبة عالية من موارد الوزارات املدنية  اإَنّ �سلطنة ُعمان تخ�س�س  الطلبة، وحيث 

م�ستقبلية �ستعتمد على االأرجح على مكت�سبات الكفاءة والتمويل اخلا�س، ومُيكن اأْن ت�سمل مكت�سبات الكفاءة، على 

درا�سة  واإج��راء  والتعيينات،  واالأج��ور  بالرواتب  اخلا�سة  ال�سيا�سات  ومراجعة  املوازنة،  نظام  تطوير  املثال،  �سبيل 

م�سحية مل�سارات االإنفاق احلكومي لتحديد املعوقات التي تواجهه بدقة. 

التحول يف طريقة اإعداد املوازنة من اأ�شلوب قائم على املدخالت اإىل اأ�شلوب قائم على املخرجات والنتائج 

ز من ا�شتخدام املوازنة كاآلية للرقابة املالية واأداة لل�شيا�شات املالية. ُيكن اأْن ُيعِزّ

ي�سمل ذلك ربط تخ�سي�س املوارد مبخرجات ومهام حمددة، وبالتايل توفري حافز مايل يت�سف بال�سفافية لتطوير 

ر  االأداء، ومُيكن للموازنات القائمة على املخرجات اأْن تكون حا�سمة يف �سياق اإطار عام لالإنفاق متو�سط املدى ُيوِفّ

اال�ستقرار والقابلية لتحديد التقديرات امل�ستقبلية يف القطاع )االإطار 7.3(، ومُيكن لوزارة الرتبية والتعليم اإجراء 

م�سح مل�سارات االإنفاق احلكومي كخطوة اأوىل لفح�س التدفق احلايل للموارد ودرا�سته. 

هناك جمال لتحقيق الكفاءة يف  ن�شيب املدار�س من املعلمني ويف ُح�شن توظيفهم. 

اأعلى من  ن�سبة  وهي  املتكرر،  االإنفاق احلكومي  اأكرث من 90% من  الوقت احلا�سر  التدري�س يف  هيئات  تكلفة  تبلغ 

الن�سبة امل�سجلة يف 22 دولة تتوافر عنها بيانات وتبلغ 63%. اإَنّ امل�ستويات العالية لوجود املعلمني باملدار�س هي التي 

ترفع من تكلفة هيئات التدري�س. وقد بلغ متو�سط ن�سبة الطلبة اإىل املعلم يف �سلطنة ُعمان 12.5:1 يف العام الدرا�سي 

املدار�س  )يف   17:1 فيها  الن�سبة  هذه  بلغت  التي  والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  بدول  مقارنًة   2009/2008

االبتدائية(. اإَنّ امل�ستويات العالية لتوافر املعلمني باملدار�س ال تنعك�س اإيجاًبا على عدد الطلبة بالغرف ال�سفية. ويف 

واقع االأمر يبلغ متو�سط عدد الطلبة يف الغرفة ال�سفية 27 طالًبا، وهو متو�سط اأعلى من متو�سط عدد الطلبة يف 

الغرفة ال�سفية يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية، ومُيكن ا�ستخدام تغيريات طفيفة يف ن�سيب كل معلم 

التعليم يف مرحلة  توفري  للتو�سع يف  لتوفري موارد  ا  واإَمّ ال�سفية  الغرف  الطلبةيف  ا خلف�س عدد  اإَمّ من احل�س�س، 

الطفولة املبكرة. اإن تغيري ن�سبة املعلمني مقابل الغرف ال�سفية احلالية التي تبلغ 2.2 معلم لكل غرفة �سفية اإىل 

ر، على �سبيل املثال، 3800 معلم، وهو عدد اأكرث من كاف لتوفري غرفة �سفية  2 معلم مقابل كل غرفة �سفية، �سُيوِفّ

واحدة للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف كل مدر�سة. 

هناك جمال لزيادة ن�شيب االإنفاق على التعليم من موارد خا�شة يف التعليم العايل.

���س��رة 
ُ
االأ اإن��ف��اق  من  فقط   %4.3 يبلغ  حيث  احلا�سر،  الوقت  يف  ا  منخف�سً التعليم  على  اخلا�س  االإن��ف��اق   ُيعترَب 

التعليم  التعليم اخلا�س يف مرحلة  توفري  بها  يتمتع  التي  ال�سعبية  اإَنّ  لعام 2008/2007(.  واالإنفاق  الدخل  )م�سح 

تتوافر  ال  عندما  الر�سوم  دفع  يف  والرغبة  التعليم  على  الطلب  ح  ّ ُتو�سِ العايل  التعليم  ويف  املبكرة  الطفولة  مبرحلة 

�سر 
ُ
اإَنّ االأ اآثار اجتماعية �سلبية، حيث  ا تكون له  اإَنّ االعتماد على املال اخلا�س رمَبّ اخلدمات التعليمية احلكومية. 

التكلفة  امل�ساركة يف  فاإَنّ  التعليمية. وعليه، وكمبداأ عام،  اأقدر من غريها على دفع ر�سوم اخلدمات  املو�سرة تكون 

اإَنّ  مع املوارد اخلا�سة اأكرث مالءمة يف املراحل العليا من النظام التعليمي )مثل موؤ�س�سات التعليم العايل(، حيث 

العائدات اخلا�سة مُيكن حتديد حجمها، ومُيكن اأْن ُي�ساحبها نظام للمنح والبعثات الدرا�سية التي ت�ستهدف الطلبة 

�سر ذات الدخل املحدود ال يتم ا�ستثناوؤها من احل�سول على التعليم.
ُ
حمدودي الدخل، ل�سمان اأَنّ االأ
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املربراتتو�شيات خا�شة بال�شيا�شات الرتبوية 
بالتعاون 

مع
االإطار 
الزمني

اأ. الرتكيز على اجلودة 

زيادة وقت الطالب املخ�ش�س للتعلم الفعلي  اأ.1

حتقيق الهدف اخلا�س بجعل العام الدرا�سي 180 يوًما. ولتحقيق اأ.1.1

هذا الهدف يجب على وزارة الرتبية والتعليم: 

متديد الف�سل الدرا�سي لتعوي�س اأيام الدرا�سة املفقودة.   .1

موا�سلة التدري�س لل�سفوف 1-11 قبل امتحانات ال�سف   .2

الثاين ع�سر ويف اأثنائها. 

تطبيق امتحانات ال�سف الثاين ع�سر مرة واحدة يف نهاية   .3

العام الدرا�سي. 

التاأكد من اأَنّ املعلمني يعطون االأولوية ملو�سوعات املنهج، على   .4

اأن تنفذ االأن�سطة الال�سفية بعد انتهاء احل�س�س الدرا�سية.

ا اإىل 180 يوًما، اإاَلّ  ميتد العام الدرا�سي املعلن ر�سمًيّ

اأَنّ اأيام الدرا�سة الفعلية اأقل من ذلك بكثري، ب�سبب 

اإغالق املدار�س للمنا�سبات واالأعياد والعطالت 

الر�سمية، وب�سبب اال�ستعانة باملعلمني كمراقبني يف 

امتحانات �سهادة دبلوم التعليم العام، االأمر الذي 

ينتج عنه اإلغاء احل�س�س بالن�سبة اإىل ال�سفوف 

االأخرى.  

ق�سرية 

املدى 

تطوير ثقافة معايري التعُلّم العليا بحيث تكون مت�شقة مع املناهج واالمتحانات العامة اأ.2

اأ.1.2
و�سع اأهداف تعُلّم وا�سحة وواقعية لكل �سف درا�سي، وت�سجيع 

املعلمني على متابعة ور�سد التعُلّم ب�سورة منتظمة. 

اإطالع اجلهات املعنية على اأهداف التعلم الوا�سحة 

والواقعية مُيكن اأْن يرفع من م�ستوى جودة التعُلّم. 

ق�سرية 

املدى  

اأ.2.2
القدرة على التنبوؤ مبحتوى اأ�سئلة االمتحانات العامة تطوير حمتوى االمتحانات لزيادة تقومي مهارات التفكري العليا. 

ع الطلبة على احلفظ واال�ستظهار بداًل  مُيكن اأْن ُي�سِجّ

من تنمية مهارات التفكري العليا لديهم. 

متو�سطة/ 

طويلة 

املدى

اأ.3.2
توفري تغذية راجعة منتظمة وواقعية الأولياء االأمور، وربط 

املعلومات املنا�سبة حول اإجنازات الطلبة باملعايري الوطنية. 

ال توجد �سلة بني م�ستوى التح�سيل احلقيقي للطلبة 

من جهة وثقتهم يف قدراتهم من جهة اأخرى.  

ق�سرية 

املدى  

اأ.4.2
تقدمي الدعم ملزيد من تطوير نظام الر�سد واملتابعة املنتظمة 

مل�ستويات التح�سيل التي يحققها الطلبة، وذلك للح�سول على 

بيانات �سحيحة ومو�سوعية ي�ستفيد منها وا�سعو ال�سيا�سات 

الرتبوية.   

يفتقد وا�سعو ال�سيا�سات الرتبوية للبيانات ذات 

اجلودة العالية ويف الوقت املنا�سب حول حت�سيل 

الطلبة يف حتقيق اأهداف التعُلّم. 

متو�سطة/ 

طويلة 

املدى

املربراتتو�شيات خا�شة بال�شيا�شات الرتبوية 
بالتعاون 
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اأ.5.2
حتليل نتائج االمتحانات لتحديد �سعوبات التعُلّم ومعاجلتها، 

وحتديد جماالت حمددة يف املواد الدرا�سية لت�سمينها، والرتكيز 

عليها يف برامج التدريب اأثناء اخلدمة. 

يتلقى مديرو العموم نتائج االمتحانات العامة، اإاَلّ اأَنّ 

البيانات ال ُت�ستخدم كاأداة تعُلّم. 

ق�سرية 

املدى  

اأ.6.2
تقدمي الدعم للبحوث وبرامج التقومي طويلة املدى التي ينفذها 

موظفو املديرية العامة للتقومي الرتبوي وذلك لرفع م�ستوى جودة 

نظام االمتحانات ولتقدمي تغذية راجعة لوا�سعي ال�سيا�سات 

الرتبوية واجلهات املعنية االأخرى. 

ا  ميتلك عدد قليل من موظفي املديرية تدريًبا فنًيّ

يف اجلوانب الرئي�سية اخلا�سة باإعداد االأوراق 

االمتحانية واإجراء البحوث حولها وتقوميها. 

متو�سطة/ 

طويلة 

املدى

اأ.7.2
تنفيذ برنامج اأن�سطة لتطوير التقومي امل�ستمر من خالل اإن�ساء 

جلان ملراجعة عمليات الفح�س والتدقيق. 

ا لتحقيق  ُتعترب عمليات الفح�س والتدقيق مكوًنّا مهًمّ

فعالية التقومي امل�ستمر، وتفتقد هذه العملية الدقة 

يف الوقت احلا�سر يف �سلطنة ُعمان. 

املدار�س/

املعلمون

ق�سرية 

املدى

اأ.8.2
النظر يف االجتاهات الدولية يف جمال تطوير املناهج، ودرا�سة 

جتارب الدول االأخرى وخرباتها يف مو�سوعات املناهج، ونظم 

التقومي واالمتحانات الدولية/الوطنية لتحديد املجاالت التي 

مُيكن اأن ُت�سهم يف تطوير جودة املناهج العمانية. 

خربات الدول االأخرى وجتاربها مُيكن اأن تعزز من 

عملية تطوير املناهج. 

ق�سرية 

املدى

اأ.9.2
تطوير الكفاية الفنية ملوظفي املديرية العامة لتطوير املناهج يف 

جمال اإعداد املناهج وتطويرها. النظر يف اإمكانية اإن�ساء عالقة 

ارتباط مبركز مرموق على ال�سعيد الدويل. 

مت ا�ستقطاب معظم موظفي املديرية العامة لتطوير 

املناهج من العاملني يف مهنة التدري�س، وبالتايل 

فاإَنّهم يفتقدون تدريًبا ر�سمًيّا يف جمال اإعداد 

املناهج وتطويرها وتقوميها. 

وزارة 
التعليم 

العايل

ق�سرية 

املدى

قها الطالب الذكور ومعاجلتها  اأ.3 درا�شة تدين م�شتوى االإجنازات التي ُيحِقّ

زيادة وعي اأولياء االأمور بالفجوة التي توجد بني الذكور واالإناث يف اأ.1.3

م�ستويات االأداء، وحتديد توقعات اأداء اأعلى بالن�سبة اإىل الطالب 

الذكور. 

تو�سح الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم لعام 

TIMSS 2007( 2007( اأَنّ الفجوة يف االأداء بني االإناث 

والذكور كانت هي االأعلى بني الدول امل�ساركة. ومُيكن 

عزو اأ�سباب تلك الفجوة اإىل الكيفية التي ي�ستخدم 

بها الذكور اأوقات فراغهم خارج املدر�سة واإىل التعليم 

الذي تلقوه يف طفولتهم.

اأولياء االأمور 

واملدار�س 

ق�سرية 

املدى 

تزويد الطالب واأولياء اأمورهم بتقارير تقومي اأداء تت�سف اأ.2.3

بالواقعية وامل�سداقية. 

بالرغم من �سعف نتائجهم يف الدرا�سة الدولية 

يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( ميتلك 

الطالب الذكور ثقة عالية غري مربرة يف اإجنازاتهم 

االأكادميية. 

املدار�س 

واملعلمون 

ق�سرية 

املدى 

اإجراء درا�سة جتريبية �ساملة لتحديد العوامل الرئي�سية التي توؤثر اأ.3.3

يف تدين االإجنازات التي يحققها الطالب الذكور. 

املو�سوعات الرئي�سية التي توؤثر يف تدين م�ستويات 

اأداء الطالب الذكور غري مفهومة جيًدا. 

ق�سرية 

املدى 

زيادة م�شاركة اأولياء االأمور واملجتمع يف التعليم  اأ.4

اإطالق حملة عامة لتوعية اأولياء االأمور بدورهم يف تعزيز تنمية اأ.1.4

قدرات واجتاهات اأبنائهم نحو التعُلّم وحتقيق االإجنازات. 

ا يف حتقيق التنمية ال�ساملة  ُيعترب املنزل عاماًل مهًمّ

لالأبناء. مُيكن الأولياء االأمور ممار�سة القراءة 

الأبنائهم ومتابعة اأدائهم للواجبات املنزلية، وتنظيم 

اأن�سطتهم الال�سفية، وت�سجيعهم على املواظبة على 

الذهاب اإىل املدر�سة. 

املدار�س 

واأولياء 

االأمور

ق�سرية 

املدى 

ت�سجيع امل�ساركة االإيجابية الأولياء االأمور يف احلياة املدر�سية من اأ.2.4

خالل جمال�س االآباء واملعلمني. 

بهذه امل�ساركة ي�ستطيع اأولياء االأمور اأْن يفهموا 

التوقعات التي حتددها املدر�سة الأداء الطلبة، ومُيكن 

الأولياء االأمور اأي�سًا اأْن يطوروا من مفاهيم الطلبة  

نحو اأهمية االأن�سطة واالأعمال املدر�سية.

متو�سطة/ املدار�س 

 طويلة 

املدى 

تطويـر جودة التعليـم في سلطنة ُعـمـان:        9.4
اسـتـعـراض التـوصيـات الخاصة بالسـيـاسـات التربـويـة   

جدول 9.1

م�شفوفة التو�شيات اخلا�شة بال�شيا�شات الرتبوية لوزارة الرتبية والتعليم

ر هذا التقرير االإجنازات ال�سخمة التي حققتها �سلطنة ُعمان يف توفري التعليم حتى االآن، والقدرة ال�سيا�سية  ُيقِدّ

م هذا التقرير بع�س التو�سيات اخلا�سة بال�سيا�سات الرتبوية  رتا حتقيق تلك االإجنازات. كما ُيقِدّ واإرادتها اللتني ي�َسّ

ا للنتائج الرئي�سية للتقرير  على الطريق اإىل االأمام لقطاع التعليم يف �سلطنة ُعمان. ويحتوي اجلدول 1.9 ملخ�سً

ا  اأي�سً ولكن  التقرير ومربراتها  تو�سيات  لي�س فقط على  ال�سوء  امل�سفوفة  وت�سلط  لل�سيا�سات.  مرتبًة يف م�سفوفة 

على الوزارات واجلهات االأخرى املعنية بها التي ُيعترب تعاونها �سرورًيّا يف كل خطوة. اإَنّ التحدي الذي ُيواجه تطوير 

التعليم لي�س م�ستحياًل على �سلطنة ُعمان جتاوزه والتغلب عليه، اإاَلّ اأَنّ ذلك �سيتطَلّب روؤية م�سرتكة، وتخطيًطا دقيًقا، 

ا ي�سمل جميع اجلهات املعنية باأمر التعليم. ًزا للموارد، وعماًل تعاونًيّ وا�ستخداًما ُمرَكّ

ق�سرية املدى: يتم التنفيذ خالل خم�س �سنوات. 

متو�سطة/طويلة املدى: يتم التنفيذ يف فرتة اأطول من خم�س �سنوات.

ق�سرية املدى: يتم التنفيذ خالل خم�س �سنوات. 

متو�سطة/طويلة املدى: يتم التنفيذ يف فرتة اأطول من خم�س �سنوات.
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املربراتتو�شيات خا�شة بال�شيا�شات الرتبوية 
بالتعاون 

مع
االإطار 
الزمني

ب - تو�شيع امل�شاركة يف جماالت حمددة  

التو�شع يف توفري تعليم مرحلة الطفولة املبكرة ب.1

له احلكومة. ب.1.1 تبني البحوث الدولية اأهمية تعليم مرحلة الطفولة التو�سع يف التعليم مبرحلة الطفولة املبكرة الذي مُتِوّ

املبكرة. ويت�سف هذا النوع من التعليم بانخفا�س 

معدالته يف �سلطنة ُعمان، اإاّل اأَنّ النمو يف توفريه من 

قبل القطاع اخلا�س يعك�س الطلب املتزايد عليه. 

متو�سطة/ 

 طويلة 

املدى 

ا�ستهداف املحافظات ذات االأداء التعليمي ال�سعيف يف املقام ب.2.1 

االأول. 

فوائد تعليم مرحلة الطفولة املبكرة ُتعترب يف العادة 

ذات اأهمية جوهرية لالأطفال من االأ�سرة الفقرية 

واالأقل تعليًما. 

ق�سرية 

املدى 

اإعداد ا�سرتاتيجية لتعليم مرحلة الطفولة املبكرة ترتبط بروؤية ب.3.1

�ساملة للتعليم تت�سمن روؤية ت�سخي�سية طويلة املدى، وخطة 

ا�سرتاتيجية ق�سرية - متو�سطة املدى وترتيبات خا�سة بتنفيذها. 

ق جهود جميع  �سي�سمن وجوَد ا�سرتاتيجية وطنية ُتن�ِسّ

ع يف هذا النوع من التعليم  اجلهات املعنية حدوُث تو�ُسّ

وتطويره. 

جميع اجلهات 

املعنية 

ق�سرية 

املدى 

التو�شع يف تعليم ذوي االإعاقة ب.2

اإعداد ا�سرتاتيجية وطنية لتن�سيق جهود جميع اإعداد ا�سرتاتيجية وطنية متنا�سقة لتعليم ذوي االإعاقة.  ب.1.2

الوزارات املعنية )وت�سمل وزارة ال�سحة، ووزارة 

التنمية االجتماعية( �ست�سمن اإدارة �سوؤون تعليم 

ذوي االإعاقة ب�سورة مت�سقة ومرتابطة. 

وزراة ال�سحة 

ووزارة التنمية 

االجتماعية 

ق�سرية 

املدى 

ال توجد يف �سلطنة ُعمان يف الوقت احلا�سر اآليات اإن�ساء اآليات لتحديد وتقومي االأطفال ذوي االإعاقة. ب.2.2

كافية لتحديد وتقومي االأطفال ذوي االإعاقة. 

وزراة ال�سحة 

ووزارة التنمية 

االجتماعية 

ق�سرية 

املدى 

جمع بيانات موثوق بها حول احلاجة اإىل جتهيزات ومرافق ب.3.2 

تعليمية خلدمة االأطفال ذوي االإعاقة. 

عدم توافر بيانات موثوق بها حول هذه التجهيزات 

واملرافق يعوق و�سع ا�سرتاتيجية منا�سبة لتطوير 

تعليم ذوي االإعاقة. 

وزارة ال�سحة 

و وزارة 

التنمية 

االجتماعية 

ق�سرية 

املدى 

توفري تدريب منا�سب ملعلمي املدار�س احلكومية امل�سوؤولني عن ب.4.2 

دمج الطلبة ذوي االإعاقة مع غريهم من الطلبة. 

يتلقى املعلمون يف الوقت احلا�سر تدريًبا حمدوًدا 

لتكييف طرق التدري�س لتالئم الطلبة ذوي االإعاقة 

الذين يدر�سون مع غريهم من الطلبة يف �سفوف 

الدمج. 

وزراة التعليم 

العايل 

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

حت�شني جودة تعليم الكبار ب.3

تقومي مناهج تعليم الكبار وطرق تدري�سها، واإجراء تقومي ب.1.3

الحتياجات الكبار التعليمية واحتياجات املنقطعني عن الدرا�سية 

النظامية امل�ستهدفني بربنامج تعليم الكبار وب�سفة خا�سة 

الذكور. 

يت�سف برنامج تعليم الكبار احلايل مبحدوديته، 

وتوجد به م�ساكل يف جذب املعلمني االأكفاء، ويعاين 

من قلة عدد امللتحقني به من الذكور. 

ق�سرية 

املدى 

تعزيز جودة برنامج تعليم الكبار وذلك باإن�ساء املزيد من مراكز ب.2.3

تعليم الكبار، وتطوير مناهجه واملواد امل�ساعدة يف تدري�سه، 

واتخاذ اإجراءات جلذب املعلمني املنا�سبني وت�سجيعهم على 

اال�ستمرار يف العمل بالربنامج. 

حت�سنت م�ستويات تعليم الكبار ب�سورة ملحوظة، 

وتوجد اإجراءات خلف�س معدالت االأمية لتح�سني 

جودة تعليم الكبار. 

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

املربراتتو�شيات خا�شة بال�شيا�شات الرتبوية 
بالتعاون 

مع
االإطار 
الزمني

ج - توفري هيئة تدري�شية تتلك مهارات تدري�س باأعداد منا�شبة

توفري اأعداد كافية من املعلمني  ج.1

تزويد موؤ�س�سات اإعداد املعلمني باالأعداد املطلوبة من املعلمني يف ج.1.1

كل تخ�س�س. 

يوجد عدم توازن يف اأعداد املعلمني حيث اإَنّ 

ا يف  هنالك عجًزا يف بع�س التخ�س�سات وفائ�سً

تخ�س�سات اأخرى. 

وزارة التعليم 

العايل 

ق�سرية 

املدى 

مُيكن اأْن ُت�ساِعد تقديرات االأعداد املطلوبة ن�سر تقديرات االأعداد املطلوب توافرها من املعلمني م�ستقباًل.  ج.2.1

م�ستقباًل من املعلمني طلبة موؤ�س�سات اإعداد 

املعلمني يف اختيار التخ�س�سات التي ت�سهل 

عملية تعيينهم كمعلمني يف امل�ستقبل. 

ق�سرية 

املدى 

حتديد االأعداد املطلوبة من املعلمني على املدى الطويل بحيث ج.3.1

ُتلِبّي تقديرات االحتياجات املطلوبة من املعلمني.  

التاأكد من اأَنّ توفري اأعداد كافية من املعلمني 

�سوف ُيقِلّل من االعتماد على املعلمني من غري 

الُعمانيني. ونتج عن التغيريات التي مت تنفيذها 

موؤخًرا خف�س عدد خريجي موؤ�س�سات اإعداد 

املعلمني للعمل باحللقة االأوىل بالتعليم االأ�سا�سي، 

ا ينتج عنها االعتماد يف املدى املتو�سط على  ورمَبّ

املعلمني الذين مت اإعدادهم يف دول اأخرى.  

وزارة التعليم 

العايل 

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

تزويد �سفوف تعليم مرحلة الطفولة املبكرة امللحقة مبدار�س ج.4.1

التعليم االأ�سا�سي مبعلمني موؤهلني يتمتعون بنف�س الو�سع الوظيفي 

ملعلمي التعليم االأ�سا�سي. 

توظيف معلمني موؤهلني �سي�سمن توفري تعليم 

للطفولة املبكرة ذي جودة عالية، و�سي�ساعد يف 

ا�ستمرار املعلمني اأطول فرتة ممكنة. 

ق�سرية 

املدى 

معاجلة املو�شوعات ذات ال�شلة بتوزيع املعلمني ج.2

تقدمي عالوة اإ�سافية للمعلمني العاملني باملدار�س البعيدة على اأْن ج.1.2

يتم ا�ستهداف هذه املدار�س بعناية فائقة. 

مييل املعلمون نحو ترك العمل مبدار�س املحافظات 

ا، وعليه  البعيدة بعد العمل بها فرتات ق�سرية ن�سبًيّ

فاإَنّ هذه املدار�س تعتمد بقدر كبري على املعلمني 

غري الُعمانيني. 

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

متديد فرتة عمل املعلمني مبدار�س املحافظات البعيدة قبل اأْن ج.2.2

ُي�سَمح لهم بطلب النقل منها. 

ا للبقاء للعمل مبدار�س  الفرتة املحددة حالًيّ

املحافظات البعيدة هي عام درا�سي واحد. 

ق�سرية 

املدى 

منح االأف�سلية الأبناء املحافظات البعيدة عند الرت�سيح للقبول ج.3.2 

مبوؤ�س�سات اإعداد املعلمني، وعند التعيني للعمل كمعلمني. 

من املرجح اأْن يظل املعلمون من املحافظات 

البعيدة يعملون مبحافظاتهم اأكرث مقارنًة باملعلمني 

القادمني من املدن. 

وزراة التعليم 

العايل

ق�سرية 

املدى 

تعزيز جودة برامج اإعداد املعلمني وا�شتمراريتها ج.3

تنظيم مقررات اإعداد املعلمني ل�سمان اإعدادهم لتدري�س املناهج ج.1.3

الدرا�سية، والرتكيز على تنمية مهارات التدري�س لديهم. زيادة 

�ساعات الرتبية العملية، وتعزيز دور املعلمني امل�سرفني على تدريب 

طلبة موؤ�س�سات اإعداد املعلمني اأثناء برامج الرتبية العملية واأهمية 

النظر يف اأمر اعتماد مقررات اإعداد املعلمني التي ُتلِبّي املعايري 

املطلوبة. 

ال تتالءم مقررات اإعداد املعلمني قبل اخلدمة 

ب�سورة جيدة واملناهج احلالية، كما اأَنّ اجلانب 

اخلا�س بالرتبية العملية يف هذه املقررات حمدود. 

وزارة التعليم 

العايل 

ق�سرية 

املدى 

اإعداد نظام لالنتداب املوؤقت للمعلمني ذوي اخلربة للعمل ج.2.3

مبوؤ�س�سات اإعداد املعلمني. 

العديد من اأع�ساء هيئات التدري�س مبوؤ�س�سات 

اإعداد املعلمني ميتلكون خربة حمدودة يف جمال 

التدري�س الفعلي باملدار�س. 

وزارة التعليم 

العايل 

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

ق�سرية املدى: يتم التنفيذ خالل خم�س �سنوات. 

متو�سطة/طويلة املدى: يتم التنفيذ يف فرتة اأطول من خم�س �سنوات.

ق�سرية املدى: يتم التنفيذ خالل خم�س �سنوات. 

متو�سطة/طويلة املدى: يتم التنفيذ يف فرتة اأطول من خم�س �سنوات.
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املربراتتو�شيات خا�شة بال�شيا�شات الرتبوية 
بالتعاون 

مع
االإطار 
الزمني

تركيز املعلمني على جودة التدري�س وتعُلّم الطلبة  ج.4

تب�سيط اإجراءات التقومي امل�ستمر، واإعداد تقارير اأداء الطلبة ج.1.4

من اأجل زيادة الوقت املخ�س�س للتدري�س، واإعادة التوازن بني 

االإ�سراف واملتابعة، وتقومي االأداء الإعطاء االأولوية الأداء املعلمني 

داخل الغرف ال�سفية  بداًل من اأن تكون االأولوية لالأعمال الورقية 

الكتابية.

بالرغم من انخفا�س ن�ساب املعلم من احل�س�س 

الدرا�سية، اإاّل اأّن املعلمني ي�ستكون من ارتفاع 

ن�سبة الوقت املخ�س�س لالأعمال الكتابية، واإعداد 

التقارير عن اأداء الطلبة.

ق�سرية 

املدى 

�س املعلمني يف املواد الدرا�سية لل�سفوف الدنيا. ج.2.4  مُيكن اأْن يعوق التخ�س�س يف املواد الدرا�سية جتنب تخ�سُّ

ف على الطلبة  لل�سفوف الدنيا املعلمني عن التعُرّ

ومعرفة احتياجاتهم الفردية وتلبيتها وممار�سة 

التدري�س ب�سورة حتقق التكامل يف التعلم.

متو�سطة/ املدار�س 

 طويلة 

املدى 

تركيز برامج التنمية املهنية امل�شتمرة اأثناء اخلدمة على التعليم والتعُلّم ج.5

اإعطاء االأولوية لربامج التدريب اأثناء اخلدمة ذات ال�سلة بالتعليم ج.1.5

والتعُلّم، وب�سفة خا�سة مهارات التدري�س داخل الغرف ال�سفية 

مها املعلمون ذوو اخلربة للمتدربني.  التي ُيقِدّ

يجب اإعطاء االأولوية يف برامج التدريب اأثناء 

اخلدمة ملهارات التدري�س من اأجل حت�سني جودة 

التعُلّم والتعليم. 

املدار�س 

واملعلمني

ق�سرية 

املدى 

تقدمي الدعم لالأن�سطة اخلا�سة باملعلمني وت�سمل تكوين جمعيات ج.2.5

املعلمني للمواد الدرا�سية باملحافظات التعليمية. 

تطبيق النموذج الت�سل�سلي للتنمية املهنية لي�س هو 

االأف�سل لتغيري ممار�سات املعلمني التدري�سية داخل 

الغرف ال�سفية. 

املدار�س 

واملعلمني

ق�سرية 

املدى 

د - تطوير مالءمة التعليم لُيلِبّي احتياجات املجتمع 

تقوية الروابط بني النظام التعليمي وموؤ�ش�شات التعليم العايل واجلهات املعنية بتوظيف اخلريجنيد.1

تبادل املعلومات حول متطلبات اجلامعات وجهات التوظيف د.1.1

وتوقعات م�ستويات خريجي التعليم االأ�سا�سي والتعليم ما بعد 

االأ�سا�سي.

هنالك نق�س يف تدفق املعلومات بني موؤ�س�سات 

التعليم العايل، وجهات التوظيف، واحلكومة، 

واأولياء االأمور، والطلبة، حول املهارات املطلوب 

توافرها يف اخلريجيني، ويف خطط التوظيف، 

وتقومي اخلريجيني، وغريها من املعلومات املماثلة.

وزارة التعليم 

العايل، 

واملركز 

الوطني 

 للتوجيه املهني

ق�سرية 

املدى 

مراجعة املناهج واملعايري املحددة للم�ستويات وذلك لتطوير د.2.1

مالءمة النظام التعليمي لُيلِبّي احتياجات �سوق العمل. 

التغذية الراجعة من جهات التوظيف ت�سري اإىل اأَنّ 

املناهج الدرا�سية ومعايري االأداء مُيكن تطويرها. 

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

حتليل نقاط �سعف امللتحقني اجلدد مبوؤ�س�سات التعليم العايل، د.3.1

والعمل على معاجلة املو�سوعات املحددة، وذلك الإلغاء احلاجة 

اإىل ال�سنة التاأ�سي�سية. 

تطلب معظم موؤ�س�سات التعليم العايل من الطلبة 

الذين يلتحقون بها اأول مرة اإكمال �سنة تاأ�سي�سية 

ب�سبب افتقادهم بع�س املهارات، وب�سفة خا�سة يف 

اللغة االإجنليزية. 

موؤ�س�سات 

التعليم العايل 

ق�سرية 

املدى 

تقليل الف�سل بني امل�سارين االأكادميي واملهني، ورفع قيمة د.4.1 

املقررات املهنية، وجتنب االختيار املبكر للتخ�س�سات الدرا�سية. 

ا تتطَلّب جهات التوظيف من اخلريجيني  رمَبّ

ح�سولهم على خليط من املهارات االأكادميية 

والعملية واملعرفية.   

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

مُيكن للخربة العملية اأثناء الدرا�سة اأْن تركز تعرف ت�سمني اخلربة العملية يف تدري�س املناهج الدرا�سية. د.5.1 

الطلبة باملهارات ال�سرورية، وتوجههم الختيار املواد 

الدرا�سية، وُت�ساِعدهم على االنتقال من احلياة 

املدر�سية اإىل احلياة العملية ب�سهولة. 

املدار�س 

وجهات 

التوظيف 

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

املربراتتو�شيات خا�شة بال�شيا�شات الرتبوية 
بالتعاون 

مع
االإطار 
الزمني

تطوير جودة املناهج  د.2

تو�سيح اجلوانب ال�سرورية يف تعليم اللغة االإجنليزية )مهارات د.1.2

القراءة والكتابة، واملخاطبة واالإن�سات(، وتعديل املناهج، 

واإعطاء االأولوية لطرائق التدري�س املنا�سبة.  

ت�ستخدم معظم موؤ�س�سات التعليم العايل اللغة 

االإجنليزية كلغة تدري�س. وت�سري التغذية الراجعة 

اإىل اأَنّ م�ستوى بع�س الطلبة اجلدد امللتحقني 

بهذه املوؤ�س�سات �سعيف يف اللغة االإجنليزية. كما 

اأْن م�ستوى اخلريجني يف مهارة التحدث باللغة 

ل م�سدر قلق بالن�سبة اإىل جهات  االإجنليزية ُي�سِكّ

التوظيف. 

ق�سرية 

املدى 

ُت�سري نتائج الدرا�سات الدولية والوطنية التي مراجعة مناهج مادتي الريا�سيات والعلوم. د.2.2

مت جمعها اإىل تدين حت�سيل الطلبة يف مادتي 

الريا�سيات والعلوم. وحت�سني وتطوير اأداء الطلبة يف 

هاتني املادتني يعد متطلبًاً لدى جهات التوظيف. 

ق�سرية 

املدى 

تقليل عدد املواد الدرا�سية املطلوب درا�ستها يف مرحلة التعليم ما د.3.2 

بعد االأ�سا�سي. 

تخفي�س عدد املواد الدرا�سية، وزيادة فهم املواد 

الدرا�سية التي ت�سكل درا�ستها اأولوية بالن�سبة اإىل 

الطالب، وذلك من اأجل تطوير جودة التعليم يف 

مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي. 

ق�سرية 

املدى 

تطوير عملية اإعداد املناهج من خالل تدريب اأع�ساء املناهج د.4.2

باملديرية العامة لتطوير املناهج، وتوفري برامج التنمية املهنية 

املنا�سبة لهم، واال�ستفادة من نتائج حت�سيل الطلبة لتقدمي تغذية 

راجعة لهم.  

التدريب الر�سمي يف جمال اإعداد وتطوير املناهج 

وتقوميها املتوافر يف الوقت احلا�سر غري كاف. 

وتوفر عمليات التقومي الوطنية والدولية معلومات 

مفيدة حول تطوير املناهج م�ستقباًل. 

ق�سرية 

املدى 

زيادة مرونة النظام التعليمي د.3

بناء نظام مرن تتاأخر فيه عملية التخ�س�س بالن�سبة اإىل الطلبة، د.1.3

وي�سمح بالتغيري يف التخ�س�سات بعد اختيارها، وي�سمح بالعودة 

اإىل  الدرا�سة بعد اكت�ساب خربة عملية يف مواقع العمل. 

ُت�سري التجارب الدولية اإىل حتقيق فوائد ملحوظة 

من وجود نظام تعليمي مرن ي�سمح بفرتة م�ساركة 

اأطول، والتحول بني م�ستوياته املختلفة، واالنتقال 

بني املوؤ�س�سات التعليمية والتخ�س�سات واملقررات 

الدرا�سية املختلفة. 

وزارة التعليم 

العايل 

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

ي�سمح اإن�ساء هذا االإطار العام للموؤهالت الوطنية اإعداد اإطار عام �سامل للموؤهالت الوطنية.  د.2.3 

باإجراء مقارنة بني املقررات الدرا�سية واالنتقال بني 

ا.  امل�سارات املختلفة اأي�سً

وزارة التعليم 

العايل 

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

هـــ - امل�شامني االإدارية واملالية  

تطوير روؤية قطاع التعليم وتخطيطه  ه�.1

ميتد نطاق امل�سوؤولية عن التعليم لي�سمل وزارات تتعاون جميع الوزارات املعنية باإعداد ا�سرتاتيجية وطنية للتعليم. ه�.1.1

اأخرى غري وزارتي الرتبية والتعليم والتعليم العايل.

وزارة التعليم 

العايل ووزارة 

التنمية 

االجتماعية 

ووزارة القوى 

العاملة 

ووزارة املالية 

واملوؤ�س�سات 

املعنية

ق�سرية 

املدى 

ق�سرية املدى: يتم التنفيذ خالل خم�س �سنوات. 

متو�سطة/طويلة املدى: يتم التنفيذ يف فرتة اأطول من خم�س �سنوات.

ق�سرية املدى: يتم التنفيذ خالل خم�س �سنوات. 

متو�سطة/طويلة املدى: يتم التنفيذ يف فرتة اأطول من خم�س �سنوات.
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املربراتتو�شيات خا�شة بال�شيا�شات الرتبوية 
بالتعاون 

مع
االإطار 
الزمني

ه�.2.1
اإن�ساء جهة رفيعة امل�ستوى تتوىَلّ م�سوؤولية تطوير التعليم 

والتن�سيق بني جميع الوزارات ذات ال�سلة واجلهات املعنية 

االأخرى والقطاع اخلا�س. 

م االأولويات  مُيكن لهذه اجلهة التن�سيقية اأْن ُتنِظّ

لتلبية اأهداف ال�سيا�سة الرتبوية، مثل مراجعة 

املناهج وتن�سيق برامج تدريب املعلمني وتعيينهم. 

وزارة التعليم 

العايل ووزارة 

التنمية 

االجتماعية 

ووزارة القوى 

العاملة 

ووزارة املالية 

واملوؤ�س�سات 

املعنية

ق�سرية 

املدى

ه�.3.1
تطوير عملية جمع البيانات وا�ستخدامها الأغرا�س التخطيط. 

وي�سمل ذلك اإعداد نظام معلومات لالإدارة الرتبوية قائم على 

بيانات اأكرث دقة وم�سداقية يتم احل�سول عليها يف وقت منا�سب 

ومن م�سادر عامة حول جميع جوانب النظام التعليمي. 

بع�س املوؤ�سرات الرئي�سية ال تتوافر يف الوقت 

احلا�سر، ويف حالة توفرها فاإَنّها تكون غري دقيقة، 

كما يعوق هذا االأمر عملية تخطيط امل�سروعات 

التطويرية ومتابعة التقدم الذي يتحقق فيها. 

وزارة التعليم 

العايل 

وزارة القوى 

العاملة 

وزارة املالية 

ق�سرية 

املدى 

تطبيق مركزية البحوث والتقومي من خالل اإن�ساء مركز وطني ه�.4.1

للبحث والتقومي الرتبوي، وتقدمي الدعم ملوظفيه من خالل 

برنامج م�ستدام لبناء القدرات يوفر درا�سات مرجعية حول 

النظام التعليمي للتطوير امل�ستقبلي، وتقومي املبادرات الرئي�سية، 

مثل تقومي االأداء املدر�سي من جميع جوانبه وبرامج التدريب 

اأثناء اخلدمة وبرنامج التوجيه املهني.

تقوم جهات عديدة باإجراء بحوث تربوية ودرا�سات 

تقوميية اإاَلّ اأنها تفتقد املهارات الرئي�سية لت�سميم 

البحوث واالإح�سائيات واإعداد االختبارات. 

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

تعزيز القدرة االإدارية لقطاع التعليمهــ.2

 تطوير مهارات االإدارة والقيادة الرتبوية لدى الرتبويني من ه�.1.2

خالل التدريب املنتظم على امل�ستوى املركزي واملحلي واملدر�سي، 

 وتقدمي هذا التدريب يف �سورة مقرر ما بعد املوؤهل اجلامعي اإذا 

اأمكن ذلك. 

ال ميتلك عدد من امل�سوؤولني الرتبويني التدريب 

املطلوب واالإعداد املنا�سب للقيام مبهام وظائفهم.  

وزارة التعليم 

العايل

ق�سرية 

املدى 

تقليل االزدواجية يف اأداء املهام وامل�سوؤوليات، حتديد مهام وم�سوؤوليات وا�سحة ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم. ه�.2.2

وتعزيز املحا�سبة وال�سفافية. 

ق�سرية 

املدى 

التو�سع يف تطبيق االإدارة الذاتية يف جميع املدار�س، وتطبيق ه�.3.2

الالمركزية مبنح م�سوؤوليات اأكرب للمديريات العامة واإدارات 

الرتبية والتعليم باملحافظات التعليمية.   

مزيد من الالمركزية للمديريات العامة واإدارات 

الرتبية والتعليم باملحافظات التعليمية واملدار�س 

يوؤدي اإىل اإ�سدار قرارات مدرو�سة مبنية على 

الظروف املحلية. 

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

اإدارة االأداءهــ.3

اإعادة النظر يف الهياكل التنظيمية لت�سجيع املعلمني واالإداريني ه�.1.3

على حت�سني جودة االأداء ومكافاأتهم على ذلك. 

النظام احلايل الإدارة االأداء تتوافر به حوافز 

حمدودة لل�سعي نحو التميز يف االأداء. 

متو�سطة/

 طويلة 

املدى 

النظر يف مو�سوع ربط الرتقيات باالأداء، مثل اعتماد نظام ه�.2.3

املناف�سة يف االختيار لوظائف املعلمني االأوائل. 

مُيكن من خالل ربط الرتقيات باالأداء ت�سجيع 

املواظبة على االنتظام يف الدوام، وامل�ساركة 

االإيجابية يف برامج التنمية املهنية واكت�ساب 

االجتاهات املهنية.

متو�سطة/

 طويلة 

املدى

املربراتتو�شيات خا�شة بال�شيا�شات الرتبوية 
بالتعاون 

مع
االإطار 
الزمني

مراجعة الهيكل املايل هــ.4

مراجعة نطاق مكت�سبات الكفاءة، وتطوير نظام املوازنة، ه�.1.4

ومراجعة النظام اخلا�س ب�سيا�سات الرواتب واالأجور، واإجراء 

درا�سة م�سحية لتتبع م�سارات االإنفاق العام لتحديد العوائق 

وامل�سكالت التي تواجهه. 

جزء كبري من اأموال الوزارات املدنية خم�س�س 

للتعليم، وبناء عليه فاإَنّ مزيًدا من التطوير لهذا 

القطاع من املرجح اأْن يعتمد على مكت�سبات 

الكفاءة. 

ق�سرية وزارة املالية 

املدى

النظر يف التحول من نظام التمويل املبني على املدخالت اإىل ه�.2.4

نظام قائم على املخرجات والنواجت. 

ربط تخ�سي�س املوارد مبخرجات ومهام حمددة 

ا اأكرث �سفافية لت�سجيع جتويد  يوفر حافًزا مالًيّ

االأداء. 

متو�سطة/وزارة املالية

 طويلة 

املدى 

مراجعة االأموال املخ�س�سة للرواتب لتطوير الكفاءة يف اأن�سبة ه�.3.4

املعلمني من احل�س�س؛ لتوفري موارد اأكرث لال�ستثمار يف حتقيق 

اجلودة وطرح مبادرات جديدة. 

ن�سبة املعلم مقابل الطلبة تعترب منخف�سة، ويوجد 

عدد كبري من الطلبة يف كل غرفة �سفية. زيادة 

ن�ساب املعلم من احل�س�س مُيكن اأْن يوفر موارد 

مالية لتقليل عدد الطلبة يف الغرف ال�سفية اأو 

التو�سع يف تعليم مرحلة الطفولة املبكرة.  

متو�سطة/

طويلة 

املدى

النظر يف اأمر تنويع م�سادر متويل التعليم وتر�سيد االإنفاق يف ه�.4.4

الوقت نف�سه، و�سمان حتقيق امل�ساواة يف احل�سول على التعليم، 

فعلى �سبيل املثال مُيكن ا�ستهداف احل�سول على م�ساهمات 

مالية يف مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي ال�ستخدامها يف 

االأن�سطة غري االأ�سا�سية وتقدمي م�ساعدات مالية للذين يحتاجون 

اإليها.

�سيكون من ال�سعوبة مبكان ا�ستدامة جودة التعليم 

باالعتماد فقط على املوارد احلكومية. 

متو�سطة/

طويلة 

املدى 

زيادة نطاق امل�ساهمات املالية اخلا�سة يف التعليم. ويتطلب هذا ه�.5.4

االأمر و�سع اإطار عام قانوين وتعزيز اآليات رقابة اجلودة. 

فتح قطاع التعليم اأمام مزيد من اال�ستثمار اخلا�س 

ف العبء عن وزارة الرتبية والتعليم.  �سُيخِفّ

متو�سطة/

طويلة 

املدى 

ق�سرية املدى: يتم التنفيذ خالل خم�س �سنوات. 

متو�سطة/طويلة املدى: يتم التنفيذ يف فرتة اأطول من خم�س �سنوات.

ق�سرية املدى: يتم التنفيذ خالل خم�س 

�سنوات. 

متو�سطة/طويلة املدى: يتم التنفيذ يف فرتة 

اأطول من خم�س �سنوات.
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الـمـالحـق
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الملحق )أ(
بـيـانـات اقـتـصـاديــة

جدول اأ.1

موؤ�شرات اقت�شاديةخمتارة،2008-1998

امل�سدر: ح�سابات املوؤلفني بناًء على وزارة االقت�ساد الوطني 2010، وبيانات منتدى البنك الدويل للتنمية. 

مالحظة: اأرقام عام 2009 مبدئية.

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

- 17890 14300 12230 10380 9140 8140 7870 7700 6720 6090 6300 الناجت االقومي االإجمايل للفرد 

18020 23288 16114 14151 11883 9487 8283 7708 7459 7479 5972 5356
الناجت املحلي االإجمايل اال�سمي 

)ماليني الرياالت بال�سعر احلايل( 

11176 11052 9794 9117 8696 8362 8087 8058 7895 7479 7147 7191
 الناجت املحلي االإجمايل الفعلي 

)ماليني الرياالت، ثابت 2000( 

1.1 12.8 7.4 4.8 4.0 3.4 0.4 2.1 5.6 4.6 0.6- -
معدل منو الناجت املحلي االإجمايل 

الفعلي )%(

5677 8123 5875 5491 4736 3927 3538 3037 3010 3113 2569 2342
الناجت املحلي االإجمايل اال�سمي للفرد 

)الريال العماين احلايل( 

14765 21126 15279 14282 12316 10214 9201 7899 7829 8096 6681 6092
 الناجت املحلي االإجمايل للفرد 

)دوالر اأمريكي( 

3521 3855 3571 3538 3466 3462 3454 3175 3186 3113 3074 3145
الناجت املحلي االإجمايل الفعلي للفرد 

)ثابت - الريال العماين 2000(

161 211 165 155 137 113 102 96 94 100 84 74
معامل انكما�س الناجت املحلي االإجمايل 

 )100 = 2000(



253التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة252 الـمـالحـق

الراأ�شمايل املتكرر االإجمايل )املتكرر + الراأ�شمايل(

20 0 9 20 0 7 20 0 5 20 0 9 20 0 7 20 0 5 20 0 9 20 0 7 20 0 5

املاليني بالريال العماين

2721.6 1714.9 995.6 4707.1 4165.6 3212.0 7428.7 5880.5 4207.6 اإجمايل االإنفاق احلكومي 

1633.9 838.5 545.8 2216.7 1898.7 1531.9 3850.6 2737.2 2077.7 اإجمايل اإنفاق الوزارات املدنية 

124.4 95.1 52.7 823.8 651.1 493.2 948.2 746.2 545.9 الوزارات ذات ال�سلة بالتعليم 

51.9 42.4 33.7 578.1 474.5 360.6 630.0 516.9 394.3    وزارة الرتبية والتعليم 

27.3 21.0 2.5 43.3 34.8 22.0 70.6 55.8 24.5    وزارة التعليم العايل 

15.2 10.7 5.0 127.0 99.4 84.6 142.2 110.1 89.6    جامعة ال�سلطان قابو�س 

30.0 21.0 11.5 75.4 42.4 26.0 105.4 63.4 37.5    وزارة القوى العاملة 

340.9 141.1 90.6 296.1 276.0 192.6 637.0 417.1 283.2 ديوان البالط ال�سلطاين 

555.2 263.4 139.9 26.6 23.4 19.1 581.8 286.8 159.0 وزارة النقل واالت�ساالت 

37.8 19.2 20.8 295.1 228.5 178.8 332.9 247.7 199.6 وزارة ال�سحة 

- - - 119.8 180.0 61.5 119.8 180.0 61.5 �سناديق التقاعد 

46.7 90.0 67.0 23.1 100.8 112.5 69.8 190.8 179.5 وزارة االإ�سكان 

  الوزارات ذات ال�شلة بالتعليم 

7.6 11.3 9.7 37.2 34.3 32.2 24.6 27.3 26.3  الوزارات ذات ال�سلة بالتعليم 

3.2 5.1 6.2 26.1 25.0 23.5 16.4 18.9 19.0    وزارة الرتبية والتعليم 

1.7 2.5 0.5 2.0 1.8 1.4 1.8 2.0 1.2    وزارة التعليم العايل 

0.9 1.3 0.9 5.7 5.2 5.5 3.7 4.0 4.3    جامعة ال�سلطان قابو�س 

1.8 2.5 2.1 3.4 2.2 1.7 2.7 2.3 1.8    وزارة القوى العاملة

20.9 16.8 16.6 13.4 14.5 12.6 16.5 15.2 13.6 ديوان البالط ال�سلطاين 

34.0 31.4 25.6 1.2 1.2 1.2 15.1 10.5 7.7 وزارة النقل واالت�ساالت 

2.3 2.3 3.8 13.3 12.0 11.7 8.6 9.0 9.6 وزارة ال�سحة 

- - - 5.4 9.5 4.0 3.1 6.6 3.0 �سناديق التقاعد 

2.9 10.7 12.3 1.0 5.3 7.3 1.8 7.0 8.6 وزارة االإ�سكان 

الن�شبة املئوية الإجمايل االإنفاق احلكومي

4.6 5.5 5.3 17.5 15.6 15.4 12.8 12.7 13.0  الوزارات ذات ال�سلة بالتعليم 

1.9 2.5 3.4 12.3 11.4 11.2 8.5 8.8 9.4    وزارة الرتبية والتعليم 

1.0 1.2 0.3 0.9 0.8 0.7 1.0 0.9 0.6    وزارة التعليم العايل 

0.6 0.6 0.5 2.7 2.4 2.6 1.9 1.9 2.1    جامعة ال�سلطان قابو�س 

1.1 1.2 1.2 1.6 1.0 0.8 1.4 1.1 0.9    وزارة القوى العاملة

12.5 8.2 9.1 6.3 6.6 6.0 8.6 7.1 6.7 ديوان البالط ال�سلطاين 

20.4 15.4 14.1 0.6 0.6 0.6 7.8 4.9 3.8 وزارة النقل واالت�ساالت 

1.4 1.1 2.1 6.3 5.5 5.6 4.5 4.2 4.7 وزارة ال�سحة 

- - - 2.5 4.3 1.9 1.6 3.1 1.5 �سناديق التقاعد 

1.7 5.2 6.7 0.5 2.4 3.5 0.9 3.2 4.3 وزارة االإ�سكان 

الن�شبة املئوية من الناجت املحلي االإجمايل

0.7 0.6 0.4 4.6 4.0 4.2 5.3 4.6 4.6  الوزارات ذات ال�سلة بالتعليم 

0.3 0.3 0.3 3.2 2.9 3.0 3.5 3.2 3.3    وزارة الرتبية والتعليم 

0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2    وزارة التعليم العايل 

0.1 0.1 0.0 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8    جامعة ال�سلطان قابو�س 

0.2 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2 0.6 0.4 0.3  وزارة القوى العاملة

امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني 2008 و2010.

اجلدول اأ.2

االإنفاق احلكومي املتكرر ح�شب قطاعات خمتارة، 2005، و 2007، و2009
الملحق )ب(

الهيـكل التـنظيـمي لوزارة التـربيـة والتعليـم 
ال�شكل ب.1

الهيكل التنظيمي لوزراة الرتبية والتعليم

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم، املكتب الفني للدرا�سات والتطوير
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 الملحق )ج(
أهداف الـتـعـلـيــم للـجـميــع 

مت االتفاق على اأهداف التعليم للجميع يف املوؤمتر الدويل للرتبية الذي ُعقد يف داكار بال�سنغال يف �سهر اأبريل 2000 

)اليون�سكو 2006(، وفيما يلي االأهداف ال�ستة للتعليم للجميع: 

التو�سع يف توفري التعليم والرعاية للطفولة املبكرة وتطويره، وب�سفة خا�سة لالأطفال الذين هم اأكرث ُعر�سة   )1(

للمخاطر، واأطفال االأ�سر الفقرية.

ظروًفا  ُيعانون  الذين  واالأطفال  الفتيات،  وخا�سة  االأطفال،  جميع  يح�سل   2010 عام  بحلول  اأّنه  من  د  التاأُكّ  )2(

نوعية جيدة.  واإلزامي ذي  كامل وجماين  ابتدائي  تعليم  اإثنية، على  الأقليات  ينتمون  والذين  معي�سية �سعبة، 

ُتلَبّى من خالل توفري الفر�س املت�ساوية للح�سول على تعُلّم  الَتّعُلّم لل�سباب والكبار  اأَنّ احتياجات  د من  التاأُكّ  )3(

منا�سب وبرامج للمهارات احلياتية. 

مت�ساوية  فر�س  وتوفري  للن�ساء،   2015 عام  بحلول   %50 بن�سبة  الكبار  وتعليم  االأمية  حمو  م�ستويات  حت�سني   )4(

للح�سول على التعليم االأ�سا�سي والتعليم امل�ستمر جلميع الدار�سني الكبار. 

بني  امل�ساواة  وحتقيق   ،2005 عام  بحلول  والثانوي  االبتدائي  التعليم  يف  اجلن�سني  بني  الفروق  من  الَتّخُلّ�س   )5(

اأَنّ الفتيات تتوافر لهن فر�س كاملة ومت�ساوية  اجلن�سني يف التعليم بحلول عام 2015، والرتكيز على �سمان 

للح�سول على تعليم اأ�سا�سي ذي نوعية جيدة وحتقيق االإجنازات فيه.  

حتقيق  مُيكن  بحيث  اجلوانب  ه��ذه  جميع  يف  التميز  حتقيق  و�سمان  التعليم،  ج��ودة  جوانب  جميع  تطوير   )6(

خمرجات تعُلّم معرتف بها وقابلة للقيا�س بوا�سطة اجلميع، وخا�سة يف القراءة والكتابة واحل�ساب واملهارات 
 

احلياتية االأ�سا�سية.

االبتدائي  الثانوية الدنيا  الثانوية العليا 

10 9 قطر )2008( 

11 3 قطر )2008(  10 8 االإمارات العربية املتحدة )2007(  

10 2 اإ�ستونيا )2008( 10 5 البحرين )2008( 

10 1 البحرين )2008(  10 5 جمهورية كوريا )2008( 

10 1 االإمارات العربية املتحدة )2007(  10 1 لبنان )2008( 

10 0 10 0 ُعمان* )2009(  10 0 اإ�ستونيا )2008( 

97 اإ�ستونيا )2008(  99 جمهورية كوريا )2008(  99 موري�سيو�س )2008(  

96 جمهورية كوريا )2008(  98 ال�سعودية )2008  98 ال�سعودية )2008( 

92 البحرين )2008(  97 موري�سيو�س )2007(  97 ماليزيا )2007( 

91 ال�سعودية )2008(  96 الكويت )2008(  96 ُعمان* )2009(

90 ُعمان*)2009(  93 ماليزيا )2007(  95 الكويت )2008( 

84 االإمارات العربية املتحدة )2007( 88 لبنان )2008( 

81 الكويت )2008( 

81 موري�سيو�س )2008( 

78 قطر )2008( 

75 لبنان )2008( 

99 دول الدخل املرتفع )2008(  10 1 دول الدخل املرتفع )2008(  10 1 دول الدخل املرتفع )2008( 

54 دول الدخل املتو�سط )2008( 83 دول الدخل املتو�سط )2008( 10 9 دول الدخل املتو�سط )2008( 

امل�سدر: اإح�سائيات تربوية )اأغ�سط�س 2010( واملوؤلفون بناًء على بيانات من دائرة االإح�ساء، وزارة الرتبية والتعليم. 

ا  ا من ال�سن املعتمدة ر�سمًيّ مالحظات: معدل االلتحاق االإجمايل مُيكن اأْن يكون اأعلى من 100% يف حاالت وجود طلبة اأكرب اأو اأ�سغر �سًنّ

، اأو عندما تكون تقديرات ال�سكان غري دقيقة.  لل�سف املعنِيّ

*ت�سمل الن�سبة املواطنني الُعمانيني فقط.

 الملحق )د(
مقـارنـة دولـيــة لـمـعـدالت االلـتـحـاق اإلجـمـالـي

اجلدول د.1

الن�شبة املئوية ملعدالت االلتحاق االإجمايل يف دول خمتارة  2009/2007
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و�شف

الن�شبة 

املئوية 

للطلبة

عدد 

الطلبة
الر�شوم 

الفئة 

العمرية 

امل�شتهدفة 

مدة 

الدرا�شة 
اجلهة امل�شرفة عليها  نوعها  نوع املدر�شة 

تطبق منهًجا معتمًدا بوا�سطة وزارة ال�سوؤون 

ز على القراآن وعلومه، ومبادئ  الدينية، وُترِكّ

القراءة والكتابة والريا�سيات. 

1 411 ال توجد   6-3

�سنوات 

 3

�سنوات 

حكومية  وزارة ال�سوؤون الدينية املدار�س القراآنية

ت�ستخدم املنهج اأعاله ومنهًجا خا�سًا 

للمدار�س القراآنية. 

35 14397 نعم   5.5-3.5

�سنة

�سنتان  خا�سة  وزارة الرتبية والتعليم

ُتدار بوا�سطة القطاع اخلا�س حتت االإ�سراف 

االإداري والفني لوزارة الرتبية والتعليم، 

ِعَدّ بوا�سطة وزارة 
ُ
وت�ستخدم منهًجا متطوًرا اأ

الرتبية والتعليم، ويهدف اإىل حتقيق النمو 

ا  ا وعقلًيّ املتكامل واملتوازن للطفل ج�سدًيّ

ا.  ا ووجدانًيّ واجتماعًيّ

29 11966 نعم   6-3

�سنوات  

 3

�سنوات

وزارة الرتبية والتعليم خا�سة  ريا�س االأطفال 

اخلا�سة )نوعان( 

نعم   6-4

�سنوات 

�سنتان 

مبادرة جمموعة حملية الأطفال املناطق 

الريفية لتوفري خدمات تعليمية واجتماعية 

وثقافية وترفيهية. 

17 7109 ر�سوم 

قليلة 

 5.5-3.5

�سنوات 

�سنتان   وزارة التنمية

 االجتماعية )بالتعاون

 مع وزارة الرتبية

 )والتعليم

تطوعية  بيوت منو الطفل 

حتت اإ�سراف جمعيات املراأة العمانية الأطفال 

املدن ومراكز الواليات. توفر خدمات تعليمية 

اأ�سا�سية واجتماعية وثقافية وترفيهية. ُتدار 

بوا�سطة جمعيات املراأة العمانية، ومراكز 

تاأهيل الفتيات.  

�سنتان  تطوعية  اأركان االأطفال

تطبق مناهج خا�سة بها. معظم طلبتها من 

غري العمانيني. 

13 5403 نعم خمتلفة 

من مدر�سة 

الأخرى 

خمتلفة 

من 

مدر�سة 

الأخرى 

خا�سة وزارة الرتبية والتعليم املدار�س الدولية 

مبادرة رائدة، �سفوف ملحقة مبدار�س 

التعليم االأ�سا�سي احلكومية يف بع�س 

املحافظات البعيدة. بداأت العمل يف 2005 يف 

14 مدر�سة. 

3 1173 ال توجد  5 �سنوات  �سنة  

واحدة 

حكومية  وزارة الرتبية والتعليم �سفوف التهيئة 

ت�ستخدم مناهج وزارة الرتبية والتعليم. 2 643 ر�سوم 

قليلة 

4 �سنوات  �سنة 

واحدة 

 وزارة الرتبية والتعليم

 و�سرطة ُعمان ال�سلطانية

حكومية 
�سرطة ُعمان 

ال�سلطانية 

ت�ستخدم مناهج وزارة الرتبية والتعليم.  1 380 ر�سوم 

قليلة 

 5.5-3.5

�سنة 

�سنتان  وزارة الرتبية والتعليم حكومية
قوات ال�سلطان 

امل�سلحة 

100 41482 املجموع

 الملحق )هـ( 
التـعلـيـم ما قبـل المدرسي في سـلـطـنـة ُعـمـان 2009/2008  

اجلدول هـ.1

التعليم ما قبل املدر�شي يف �شلطنة ُعمان، 2009/2008

امل�سدر: املوؤلفون با�ستخدام معلومات من دائرة االإح�ساء بوزارة الرتبية والتعليم. 

الملحق )و(
تـقـديــرات مـسـتـويــات األداء الـتـي منحها المعلمون لطلبة الصف األول 

ال�شكل و.1

الن�شبة املئوية للطلبة الذين مت منحهم تقدير امل�شتوى )اأ( يف ال�شف االأول ح�شب اجلن�س واملحافظة

امل�سدر: دائرة االإح�ساء بوزارة الرتبية والتعليم.
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الملحق )ز(
 عدد الـمـواد الدراسـيــة التـي

يـدرسـها الـطلبة في دول مـختــارة 

هي  اأ�سا�سية  درا�سية  مواد  ثماين  درا�سة  االأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  مرحلة  طلبة  اإىل  ُيطَلب 

والعلوم،  والريا�سيات،  االإجنليزية،  واللغة  االإ�سالمية،  )الثقافة  االأوىل:  املجموعة  مواد 

اإليهم  ُيطلب  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  وامل�سروع(،  احلياتية،  واملهارات  االجتماعية،  والدرا�سات 

اختيار ثالث مواد من قائمة املواد االختيارية؛ ليكون املجموع اإحدى ع�سرة مادة درا�سية، 

العمرية نف�سها يف الدول  الفئة  التي يدر�سها الطلبة يف  اإَنّ عدد املقررات واملواد الدرا�سية 

االأخرى تختلف من دولة اإىل اأخرى، ويختار الطلبة يف اإجنلرتا وويلز من ثالث اإىل خم�س 

وهولندا  فرن�سا  الطلبة يف  يختار  بينما  مواد،  ا�سكتلندا خم�س  ويختار طلبة  درا�سية،  مواد 

املدار�س  دبلوم  على  احل�سول  متطلبات  وتختلف  اأك��رث،  اأو  م��واد  �ست  اأيرلندا  وجمهورية 

الثانوية العليا يف الواليات املتحدة االأمريكية من والية اإىل اأخرى، وت�سرتك الواليات يف اأربع 

االجتماعية(. والدرا�سات  والعلوم  والريا�سيات  واللغة  القراءة  العادة  )يف  مواد  خم�س   اأو 

البكالوريا  دب��ل��وم  على  احل�سول  ويتطلب   .)Center on Education Policy 2009(

فئة  كل  من  وم��ادة  )لغتان  درا�سية  مواد  �ست  درا�سة  عديدة،  دول  يف  مُتنح  التي  الدولية، 

وعلوم  والريا�سيات  التطبيقية،  العلوم  واالجتماعية،  الفردية  الدرا�سات  اأرب��ع:  فئات   من 

احلا�سوب، والفنون(.

الملحق )ح(
 بـعـض أوجــه الـقـصــور 

في نظـام االمـتـحان الـحالـي 

فيما يلي بع�س التحديات التي تواجه تطوير جودة نظام االمتحانات: 

ومواد  االأ�سئلة  اأوراق  واإنتاج  االمتحانات  الإعداد  بوقت كاف  النظام احلايل  ي�سمح  ال   )1(

جريْت 
ُ
االمتحانات. اإَنّ مهمة اإعداد االمتحانات لكل ف�سل درا�سي تت�سم بال�سعوبة،  واأ

االمتحانات خالل العام الدرا�سي 2010/2009 مرة واحدة يف نهاية العام الدرا�سي؛ 

اأثر اإجراء االمتحانات  ب�سبب ظروف خا�سة، وُتخطط وزارة الرتبية والتعليم لتقومي 

مرة واحدة يف نهاية العام الدرا�سي مقابل املمار�سة ال�سابقة التي كانت تقت�سي اإجراء 

الف�سل  نهاية  ويف  االأول،  الدرا�سي  الف�سل  نهاية  يف  العام،  يف  مرتني  االمتحانات 

الدرا�سي الثاين. 

يفتقر نظام االمتحانات اإىل نظام �سارم ودقيق لعملية الفح�س والتدقيق باعتبارها   )2(

د من ثبات معايري الت�سحيح )وب�سفة خا�سة يف التقومي امل�ستمر(.  ا للتاأُكّ متطلًبا اأ�سا�سًيّ

نحو  املعلمون  التدري�س، ومييل  تتحكم يف عملية  املا�سي  االمتحانات يف  تقاليد  كانت   )3(

التقومي  وعلى ممار�سات  االمتحانات،  الأوراق  املتوقع  املحتوى  على  تدري�سهم  تاأ�سي�س 

خالل العام الدرا�سي، وعلى اأوراق اأ�سئلة االمتحانات ال�سابقة، ولقد اتخذت املديرية 

العامة للتقومي الرتبوي بع�س االإجراءات لتعويد املعلمني والطلبة على اأ�سكال مفردات 

االمتحانات من خالل توزيع عينة املفردات على جميع املدار�س التي يوجد بها ال�سف 

الثاين ع�سر. 

جتعل امتحانات ال�سف الثاين ع�سر الطلبة يركزون فقط على املواد الدرا�سية التي   )4(

التي  درا�سية على اجلوانب  مادة  كل  زون يف  وُيرِكّ العامة،  االمتحانات  ميتحنونها يف 

على  االأخ��رى  امل��واد  يف  الطلبة  اختبار  ويتم  تقليدية،  ب�سورة  االمتحانات  تت�سمنها 

م�ستوى املدار�س.

تعادل  الطلبة  اأوراق  من  عينات  ت�سحيح  احلايل  االمتحانات  ت�سحيح  نظام  ي�سمل   )5(

كل  من  ع�سر  الثاين  ال�سف  امتحانات  اأوراق  اأع��داد  اإجمايل  من   %10 اإىل   %5 من 

حمافظة تعليمية. وُتدَر�س االأ�سئلة ب�سورة فردية ملعرفة ما اإذا كانت بع�س املفردات 

االأمر  هذا  مثل  حدوث  حالة  ويف  ال�سديدة،  ال�سعوبة  اأو  املفرطة  بال�سهولة  تت�سف 

دليٌل  وُيَعُدّ  االأخ��رى،  االأ�سئلة  على  االأ�سئلة  هذه  ملثل  املخ�س�سة  الدرجات  توزيع  ُيعاد 

ا )مب�ستوى  ر�سمٌيّ للت�سحيح بناًء على هذه التعديالت. كما ُيعاد توزيع الدرجات اأي�سً

االنتهاء  بعد  االأوىل(،  ال�سنوات  يف  يحدث  كان  مبا  مقارنًة  احلا�سر  الوقت  يف  اأق��ل 

اإعادة توزيع الدرجات كان يف املا�سي  اإَنّ التاأثري الكلي لعملية  من عملية الت�سحيح، 

للتقومي  العامة  املديرية  واأ�سارت  الطلبة،  بني  التمييز  على  االمتحانات  قدرة  ُي�سعف 

الرتبوي اإىل اأَنّ اإعادة توزيع الدرجات نادًرا ما حتدث يف الوقت احلا�سر، فاإذا حدث 

االأجزاء  على  الدرجات  توزيع  اإعادة  تتم  ما،  �سوؤال  وا�سح« يف  »خطاأ  هنالك  كان   اأْن 

االأخرى من ال�سوؤال. 

و�سع  على  التدريب  خالل  من  مهارتهم  تطوير  اإىل  االمتحانات  اأ�سئلة  معدو  يحتاج   )6(

م مهارات التفكري العليا.  االأ�سئلة التي ُتقِوّ
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ى احلذر، واأْن تظل يقظة؛ ل�سمان ا�ستمرار النظر اإىل  على وزارة الرتبية والتعليم اأْن تتوَخّ

الرتبوي  للتقومي  العامة  املديرية  بامل�سداقية، وقامت  يتمتع  يزال  باأَنّه ال  نظام االمتحانات 

باتخاذ اإجراءات ملعاجلة ما ورد اإليها من حدوث بع�س اأنواع ال�سلوكيات غري ال�سحيحة من 

قبل الطلبة واآخرين، وت�سمل هذه االإجراءات التحذير ال�سفوي، والف�سل املوؤقت من الدرا�سة 

وجمموعات  االمتحانات  موظفي  مع  متت  التي  املناق�سات  وُت�سري  التايل،  الدرا�سي  للعام 

بالرغم من ندرة حدوثها، حتدث  ال�سيئة،  املمار�سات  تلك  اأَنّ  اإىل  االأخرى  املعنية  اجلهات 

العامة،  االمتحانات  نظام  ُتطِبّق  التي  االأخ��رى  ال��دول  يف  حتدث  مثلما  ُعمان  �سلطنة  يف 

مت تقارير حول قيام الطلبة بكتابة اأجوبة متطابقة. ويجب ب�سفة خا�سة اتخاذ ما يلزم  وُقِدّ

االمتحانات(  قاعات  داخل  ممنوعة  )وهي  االإلكرتونية  االأجهزة  اأَنّ  ل�سمان  اإج��راءات  من 

يت�سف  اأْن  ويجب  االمتحانات،  داخل غرف  اإىل  اإح�سارها خفية  يتم  ال  ��ه  واأَنّ ُت�ستخَدم،  ال 

املالحظون باحلزم وال�سرامة اأثناء قيامهم مبالحظة الطلبة املمتحنني، وخا�سة املمتحنني 

يف  املالحظني  من  كاف  عدد  توفري  االمتحانات  يف  الثقة  على  املحافظة  وتتطلب  الكبار. 

الطلبة  على  ون�سرها  االمتحانات،  لنظم  للمخالفني  العقوبات  االمتحانات، وحتديد  اأماكن 

املعلمني واملالحظني الذين يخالفون قواعد االمتحانات، وتعزيز العقوبات عليهم، ومُيِكن اأن 

تقوم املديرية العامة للتقومي الرتبوي بزيارات ع�سوائية غري معلَنة اإىل قاعات االمتحانات، 

اطالع  على  تكون  واأْن  و�سالمتها،  االمتحانات  باأمن  اخلا�سة  اإجراءاتها  با�ستمرار  وُتراجع 

مبا يتم اتخاذه من اإجراءات ذات �سلة باملمار�سات ال�سيئة وغري املقبولة التي حتدث اأثناء 

.)Greaney and Kellaghan 1996( االمتحانات يف الدول االأخرى

الملحق )ط(
ضـمـان مـصـداقـيــة نـظـام االمـتـحـان

 امل�شتوى

  5

 امل�شتوى

 4

 امل�شتوى

3

 امل�شتوى

2

 امل�شتوى

1

 امل�شتوى 

)0(
املحافظات

5.2 20.2 24.8 22.9 23.8 3.2 

1

)1.42( )2.32( )1.73( )2.37( )2.12( )0.97(

13.7 38.1 23.8 16.9 6.5 1.1 

2

)1.88( )4.60( )3.01( )2.36( )1.79( )0.78(

12.1 24.2 25.9 21.3 13.7 2.8 

3

)1.96( )2.12( )1.92( )2.06( )1.94( )0.80(

11.80 25.70 25.20 21.70 13.04 2.50 

4

)1.55( )2.46( )1.83( )2.22( )1.71( 0.62 

10.7 27.2 24.9 20.6 14.2 2.4 
 جميع 

املحافظات
)0.95( )1.64( )1.16( )1.12( )1.06( )0.41(

الملحق )ي(
 اسـتـخـدام نـتـائج الـتـقـويـم الـوطـني

إلجـراء مـقـارنـات بـيـن الـمحافظات 

اإَنّ نتائج تقومي وطني مبني على العينات با�ستخدام طريقة مبنية على معايري مُيِكن عر�سها 

اأَنّ اإجمايل %2.4  بنف�س طريقة عر�س بيانات الريا�سيات يف اجلدول 1.1. ويو�سح ذلك 

من الطلبة على امل�ستوى الوطني مل يحققوا م�ستوى اإجناز جيد يكفي لو�سعهم يف امل�ستوى 

)1(، ويف الطرف املقابل فاإَنّ 10.7% حققوا امل�ستوى )5(، وهو امل�ستوى املتقدم. اإَنّ وا�سعي 

اأداء  ال�سيا�سات الرتبوية املهتمني برفع م�ستويات اإجنازات الطلبة يف املحافظات االأ�سعف 

على  انتباههم  يركزوا  اأْن  يجب  الريا�سيات(  يف  الوطني  التقومي  نتائج  )ح�سب  الدولة  يف 

املحافظة )1(، حيث اإَنّها املحافظة التي ُتوَجد بها اأقل ن�سبة من الطلبة يف امل�ستويات العليا.

اجلدول ي.1

مثال على بيانات املعايري يف كل م�شتوى من م�شتويات االإجناز يف مادة الريا�شيات 

ح�شب املحافظات التعليمية )الن�سبة املئوية للطلبة، اخلطاأ املعياري( 

 Shiel 2010 :امل�سدر

مالحظة: اخلطاأ يف املعيار مو�سح بني االأقوا�س.
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احل�شاب الرتقيم واالإمالء الكتابة القراءة

حل م�ساألة كتابية تت�سمن طرح اأرقام 

ع�سرية اإىل رقمني ع�سريني. 

التعرف على الر�سم ال�سوري لعدد من 

االأرقام الك�سرية.

حل م�ساألة معقدة تت�سمن ال�سرب 

والق�سمة والتحويل بني وحدات اجلرام 

والكيلو جرام.

ح�ساب م�ساحة امل�ستطيل با�ستخدام طول 

االأ�سالع.

ت�سور عدد االأوجه امللونة جل�سم مركب 

ثالثي االأبعاد.

التعرف على اخلطاأ ومن ثم كتابة كلمات 

ذات الرتكيبة ال�سعبة ب�سورة �سحيحة

التعرف على جمموعة من القواعد 

 exhausted,( اللغوية  وتطبيقها مثل

.(excitement

تطبيق اأدوات الرتقيم يف اللغة 

االجنليزية ب�سورة �سحيحة مثل الفا�سلة 

وعالمات التن�سي�س.

كتابة ق�سة مكتملة العنا�سر ت�ستحوذ 

على اهتمام القارئ. 

اختيار كلمات معينة ومنا�سبة الإيجاد 

ا�ستجابة عاطفية. 

حماولة ا�ستخدام �سمات خمتلف 

اأنواع الن�سو�س مثل ق�س�س اخليال 

واملغامرات، وخمتلف االأ�ساليب الفكاهة 

والدراما.

�سياغة جمل معقدة �سحيحة.

حتليل وتف�سري حمتوى ن�سو�س معقدة. 

حتديد الفكرة الرئي�سية للكاتب من 

خالل املعلومات الرابطة يف ن�س يحتوي 

على اأ�سلوب االإقناع.

تطبيق ا�سرتاتيجيات مثل امل�ساعفات 

واملجموعات حلل م�ساألة كتابية. 

حتويل ال�سنتيمرت اإىل مرت. 

ح�ساب الوقت بال�ساعات والدقائق 

 با�ستخدام الرموز الرقمية 

)�س، م(.

حتديد جمموع موا�سفات حمددة جل�سم 

ما ثالثي االأبعاد.

كتابة بع�س الكلمات ال�سعبة التي تنتهي 

ب )tion-( والتي حتتوى على مد طويل  

.(illustration( ب�سورة �سحيحة مثل

التعرف على خطاأ، وكتابة بع�س الكلمات 

 (author( ال�سعبة ب�سورة �سحيحة مثل

والكلمات التي تت�سمن حروف غري 

.(knitting( منطوقة مثل

متييز بع�س القواعد اللغوية ال�سائعة على 

�سبيل املثال ت�سريف الفعل.

متييز اال�ستخدام ال�سحيح الأدوات 

الرتقيم للخطاب املبا�سر وغري املبا�سر.

كتابة ق�سة حتتوي على مقدمة واأحداث 

تف�سيلية.

تطوير ال�سخ�سيات واالإطار املكاين 

والزماين من خالل الو�سف اأو احلوار.

ربط وترتيب االأفكار با�ستخدام اأدوات 

الربط  واملحافظة على معنى وا�سح 

خالل الق�سة.

كتابة الكلمات ال�سائعة وبع�س الكلمات 

ال�سعبة ب�سورة �سحيحة من �سمنها 

الكلمات ذات الر�سم غري املعتاد 

والكلمات التي حتتوي على حروف غري 

منطوقة.

ا�ستنتاج دوافع �سخ�سية معينة يف ق�سة 

اأكرث �سعوبة.

حتديد كيفية عر�س القيم يف ن�س مقنع.

فهم كيفية بناء الن�سو�س الواقعية 

ومتييز اأثر ا�ستخدام ال�سعارات والغر�س 

من خ�سائ�س الت�سميم مثل العناوين 

الفرعية.

حل م�ساألة با�ستخدام اجلمع والطرح. 

حل م�ساألة تت�سمن الق�سمة مع وجود 

الباقي.

تق�سيم عدد �سحيح اإىل ع�سري.

ا�ستكمال النمط املكاين بعد العن�سر 

التايل.

ا�ستخدام امليزان لتحديد التكافوؤ.

اإيجاد عر�س امل�ستطيل باإعطاء املحيط 

والطول.

حتديد مو�سع املعلومات املتعلقة بالزاوية 

املنعك�سة.

حتليل اخلريطة واإتباع التعليمات لتحديد 

اأماكن معينة.

كتابة الكلمات ذات حروف املد الطويل 

ب�سورة �سحيحة والكلمات التي تنتهي ب� 

.(dangerous( مثل )ous(

حتديد اخلطاأ ومن ثم كتابة الكلمات 

التي تتكون من مقطعني �سوتيني ب�سورة 

.(often( سحيحة مثل�

التعرف على القواعد اللغوية العامة مثل 

اال�ستخدام ال�سحيح لل�سفات واالأفعال 

واالأحوال. 

معرفة اال�ستخدام ال�سحيح الأدوات 

الرتقيم مثل الفا�سلة وعالمات 

التن�سي�س.

تق�سيم الق�سة اإىل فقرات تركز كل منها 

على فكرة واحدة اأو جمموعة من االأفكار 

املرتابطة.

ا�ستخدام الكلمات املالئمة يف و�سف 

االأحداث واالأفكار.

ا�ستخدام اأدوات الرتقيم املختلفة يف 

اللغة االجنليزية ب�سورة �سحيحة.

ا�ستخدام اأدوات الرتقيم ذات امل�ستوى 

االأعلى يف بع�س االأحيان.

اإيجاد روابط بني االأفكار ال�سمنية غري 

املكتوبة �سراحة.

تف�سري اللغة الرمزية لفهم دور 

ال�سخ�سيات واأحا�سي�سها.

فهم كيفية بناء الن�سو�س ومعرفة 

الغر�س من اأجزاء الن�س مثل العنوان.

حل م�ساألة مالية تت�سمن ال�سرب 

والتقريب.

حتليل البيانات يف جدول حلل م�ساألة 

طرح. 

اختيار الر�سم البياين العمودي لتمثيل 

معلومات يف اجلدول. 

مقارنة االأحجام من خالل قراءات 

خمتلفة للميزان.

حتديد هرم رباعي من ال�سبكة ور�سم 

االأوجه املقابلة على �سبكة املكعب.

كتابة الكلمات ذات مد اللني غري املعتاد 

ب�سورة �سحيحة مثل )thought) واأي�سًا 

الكلمات التي تتكون من ثالث مقاطع 

 �سوتية والكلمات التي تنتهي بحروف

le- اأو er- مثل )title, publisher). التعرف 

على اخلطاأ وكتابة الكلمات املركبة 

.(sometimes( ب�سورة �سحيحة مثل

معرفة القواعد اللغوية العامة مثل زمن 

الفعل ال�سحيح.

معرفة اال�ستخدام ال�سحيح لعالمات 

الرتقيم مثل عالمة اال�ستفهام يف 

اخلطاب املبا�سر.

بناء ق�سة بحيث ت�سمل مقدمة وحبكة 

واأحداث مرتبطة ببع�سها.

اإ�سافة تفا�سيل داعمة كافية للق�سة 

لكي تكون �سهلة للقارئ بالرغم من اأن 

النهاية قد تكون �سعيفة اأو ب�سيطة.

ا�ستخدام معظم �سيغ اجلمل الب�سيطة 

واملركبة واملعقدة.

ربط وتف�سري االأفكار يف ق�سة ما.

حتديد معنى كلمة ما يف �سياق معني 

والفكرة الرئي�سية فقرة معينة.

الربط بني االأفكار وال�سور يف ن�س 

واقعي م�سور اأكرث طوال.

حتديد ملن يعود ال�سمري يف جملة ما.

جمع اأرقام مركبة. ا�ستخدام جدول 

ال�سرب اإىل 10x10 لتحديد القيم 

املت�ساوية.

ا�ستكمال منط رقمي معني مبني على الطرح. 

حتديد �سكل ثنائي االأبعاد ينتج عند 

تق�سيم �سكل اآخر وحتديد املن�سور من 

خالل ال�سياق اليومي.

كتابة الكلمات التي تتكون من مقطعني 

.(because( ب�سورة �سحيحة مثل

التعرف على اخلطاأ ثم كتابة الكلمات 

.(overnight( املركبة ب�سورة �سحيحة مثل

معرفة القواعد اللغوية العامة مثل 

اال�ستخدام ال�سحيح لل�سفات وحروف اجلر.

التعرف على �سيغة اال�ستفهام. 

كتابة ق�سة بحيث يتم و�سف 

ال�سخ�سيات واالإطار العام باإيجاز.

ا�ستخدام اأدوات الرتقيم )احلروف 

الكربى والنقطة( يف بع�س اجلمل 

ب�سورة �سحيحة.

كتابة معظم الكلمات الدارجة 

اال�ستخدام ب�سورة �سحيحة.

اال�ستدالل من معلومات مذكورة بو�سوح 

وحتديد الر�سالة العامة يف مل�سقني 

خمتلفني.

اال�ستدالل من خالل اأفعال �سخ�سية 

معينة يف الق�سة. حتديد املعلومات 

الواردة يف ن�س واقعي م�سور طويل.

قراءة الوقت وحتديد موا�سع العقارب 

عند انت�ساف ال�ساعة.

حتديد تاريخ معني يف التقومي.

حتديد النتيجة الطبيعة حلدث ب�سيط.

كتابة الكلمات التي تتكون من مقطعني 

وذات الر�سم اللغوي املعتاد ب�سورة 

�سحيحة.

معرفة القواعد اللغوية العامة مثل 

اال�ستخدام ال�سحيح لالأحوال 

وال�سمائر.

التعرف على اال�ستخدام ال�سحيح 

لعالمات الرتقيم يف الن�سو�س 

االجنليزية.

حماولة كتابة ق�سة حتتوي على بع�س 

االأحداث املت�سلة، بالرغم من اإنها غالبا 

ال تكون مف�سلة.

ترتيب الكلمات يف جمل ب�سيطة.

حماولة كتابة جمل اأكرث تعقيدا.

ترتيب وربط االأفكار با�ستخدام بع�س 

اأدوات الربط ولكن الرابط ال يكون دائما 

وا�سحا اأو �سحيحا.

ربط املعلومات املذكورة بو�سوح  من 

اأجزاء خمتلفة من الن�س.

الربط بني الكلمات وال�سور يف الق�سة.

اإيجاد املعلومات املذكورة بو�سوح يف 

ق�سة اأو مل�سق.

امل�شتوى

8

7

6

5

4

3

 الملحق )ك(
 تـقـريــر مـدرسـي أسـتـرالـي:

 بـرنـامج الـتـقـويـم الـوطـنـي الـقـراءة والـكـتـابـة
والحـسـاب، الـصـف الـخـامـس، 2009

اجلدول ك.1

ملخ�س املهارات التي مت تقويها 2009

Australia Curriculum and Assessment Reporting Authority 2008 :امل�سدر

يو�سح اجلدول التايل بع�س املهارات التي مت قيا�سها يف اختبارات هذا العام. وتتدرج هذه 

املهارات بح�سب ال�سعوبة من امل�ستوى االأدنى اإىل امل�ستوى االأعلى. ويجب على الطالب الذي 

يتم تقييمه يف م�ستوى معني اأن يجيب ب�سورة �سحيحة عن االأ�سئلة التي تت�سمن مهارات هذا 

امل�ستوى وجميع امل�ستويات االأدنى منه.

س
مـ

خـا
الـ

ف 
صـ

الـ
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 الملحق )ل(
 دعم الـدراسـات الـبـحثـيــة والـتـقـويــمـيــة الـخـاصـة 

بـاالمـتـحانـات الـعـامـة 

م لتعزيز  يجب على وزارة الرتبية والتعليم دعم برنامج طويل املدى للبحوث والتقومي ُي�سَمّ

العامة  املديرية  واأج��رت  فيه،  احلديثة  التجديدات  وتاأثري  العامة  االمتحانات  نظام  جودة 

تقدير  موثوقية  حول  درا�سات  االمتحانات(  واإدارة  االختبارات  )دائ��رة  الرتبوي  للتقومي 

اإَنّ  البحتة.  والريا�سيات  العربية  اللغة  مواد  يف   2009/2008 امتحانات  الأوراق  الدرجات 

م اجلوانب  ُيقِوّ اأْن  االمتحانات، مُيكن  �سيكون م�ستقاًلّ عن نظام  الذي  الربنامج،  مثل هذا 

الرئي�سية لنظام االمتحانات، ومُيكن اأْن ي�سمل هذا الربنامج العنا�سر التالية: 

حتديد الوقت الذي يحتاج اإليه الطلبة لالإجابة عن اجلزء اخلا�س باأ�سئلة االختيار من  		n

متعدد يف كل ورقة امتحانية. 

تقومي م�سداقية حمتوى امتحانات ال�سف الثاين ع�سر.  		n

حتديد جوانب املنهج املعتمد التي مت جتاهلها اأو اإهمالها يف عملية االمتحانات.  		n

ومعايري  املهام/االأن�سطة،  على  بالرتكيز  والتدقيق  الفح�س  عملية  ج��ودة  تقومي  		n

الت�سحيح، واالأوزان الن�سبية، وفهم املعلمني لقواعد الت�سحيح. 

تقومي امل�ستويات املعرفية التي تختربها امتحانات املواد الرئي�سية.  		n

مقارنة معايري الت�سحيح واختالفاته يف جميع املواد الدرا�سية بني املحافطات التعليمية  		n

للتقومي امل�ستمر واالمتحانات التحريرية. 

درا�سة تاأثري االمتحانات يف معدالت التحاق الطلبة والت�سرب من الدرا�سة.  		n

تقومي م�سداقية م�سروعات الطلبة واإيجابياتها التعليمية ومدى تعبريها عن اجلهود  		n

الذاتية للطلبة. 

تقومي فعالية االمتحانات التحريرية وم�سروعات التخرج كموؤ�سر للتنبوؤ مب�ستويات اأداء  		n

الطلبة عند التحاقهم مبوؤ�س�سات التعليم العايل. 

اإجراء درا�سة حول مو�سوع حتيز اأ�سئلة االمتحانات اإىل جن�س ما )ذكوًرا واإناًثا(.  		n

اإىل  راج��ع��ة  تغذية  لتقدمي  امل��دار���س  يف  يتم  ال��ذي  التقومي  ا�ستخدام  م��دى  تقومي  		n	

املعلمني والطلبة. 

الملحق )م(
 أمـثـلـة من دول مـخـتـلفـة على اسـتـخـدام الـمـعـلـومـات 

 الـمـوضـوعـيــةالـتـي ُيـحَصل علـيــها من االخـتـبـارات 
الوطـنـيــة لـتـطويــر المنـاهـج

ارتبطت االختبارات الوطنية وبع�س اأ�ساليب التقومي االأخرى باإدخال تغيريات على املناهج 

جماالت  يف  الطلبة  اأداء  كيفية  تقومي  نتائج  ا�ستخدمت  الربازيل  ففي  ال��دول،  من  عدٍد  يف 

املناهج الرئي�سية، وال�سعوبات التي يواجهونها، يف تقدمي الن�سح واالإر�ساد للمعلمني حول 

ا�سرتاتيجيات التدري�س التي ي�ستخدمونها، ويف تايلند اأدى �سعف اأداء الطلبة يف الريا�سيات 

واأدت  املعرفة،  وتطبيقات  التدري�س  املناهج على مهارات  اأكرب يف  تركيز  و�سع  اإىل  والعلوم 

نتائج االختبارات الوطنية يف غينيا اإىل اإطالق مبادرة وطنية للقراءة لتطوير التعليم 

بعد   ،2003 عام  يف  ِع���َدّ 
ُ
اأ تقرير  فاأ�سار  بوتان  يف  ��ا  اأَمّ الدنيا،  ال�سفوف  يف  والَتّعُلّم 

للمناهج  الزائد  احلمل  يف  تكمن  امل�سكلة  اأَنّ  اإىل  ال�ساد�س،  لل�سف  وطنية  اختبارات 

وكثافة حمتواها. ومت تقدمي تو�سية باإجراء مراجعة ا�سرتاتيجية للمقرر الدرا�سي ملادة 

ا، اقرتاح ين�س على »و�سع تركيز اأقل على اجلرب والهند�سة«،  م، اأي�سً الريا�سيات، وُقِدّ

الطلبة.  بوا�سطة  درا�سته  املتوقع  التعقيد  من  نف�سه  بامل�ستوى  لي�س  االأق��ل  على   اأو 

اجلهات  واآراء  نظر  وجهات  اإَنّ   .)Bhutan Board of Examinations, 2004, p. viii(

اإىل  توؤكد احلاجة  اأْن  مُيِكن  اإجراءات  اإىل  االمتحانات  نتائج  املعنية برتجمة  اخلا�سة 

تطوير املناهج. ويف اإثيوبيا، على �سبيل املثال، ا�ستخدمت التغذية الراجعة من املعلمني 

والطلبة واأولياء االأمور بالتزامن مع اإجراء حتليل الأداء الطلبة يف االختبارات الوطنية 

التخاذ قرارات حول تغيري املناهج.

Kellaghan et al. 2009 :امل�سدر
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 الملحق )ن( 
أمـثـلـة لـمـراكـز الـبـحـوث والـتـقـويــم 

اجلدول ن.1

مركز البحوث الرتبوية، اأيرلندا

1966 �شنة التاأ�شي�س

وحدة م�ستقلة اإدارًيّا يف كلية كبرية للرتبية. وللمركز عالقة غري 

ر�سمية بوزارة الرتبية والتعليم من ناحية تقدمي التقارير. 

االإدارة 

25 )17 باحًثا و5 يف وظائف للدعم االإداري وجانب عمل يف البحوث، 

و3 خمت�سني مبجال بيع االمتحانات وتوزيعها على املدار�س(. 

املوظفون 

منحة من وزارة الرتبية والتعليم االأيرلندية: 50% من تكلفة متويل 

ذ للوزارة غالًبا.  م�سروعات حمددة ُتنَفّ

33% من الدخل ياأتي من مبيعات االمتحانات. 

15% من مبيعات االمتحانات. 

2% م�سادر اأخرى. 

الدخل 

)ح�سب اأرقام 2009( 

ي�سمل: 

تقومي املبادرات والربامج اجلديدة. 

تقومي اخلدمات التعليمية املقدمة يف املدار�س. 

ا لنتائج االمتحانات.  حتلياًل نقدًيّ

حتليل نتائج االمتحانات العامة. 

اإجراء اختبارات وطنية لتقومي االإجنازات التعليمية. 

اختبارات دولية لالإجنازات التعليمية.

تطوير اأدوات التقومي. 

انظر ال�سفحة على املوقع االإلكرتوين  www.erc.ie  لالطالع على 

تفا�سيل االأن�سطة التي ي�سطلع املركز بتنفيذها. 

ن�ساط البحوث والتطوير 

تقارير البحوث، اأوراق عمل للموؤمترات، مقاالت �سحفية، مقاالت 

اأدبية، كتب، ف�سول كتب، �سيغة لتخ�سي�س املوارد بناًء على مناذج 

اإح�سائية، اختبارات ومواد تقومي اأخرى.  

املخرجات 

مركز البحوث الرتبوية 

كلية �سانت باتريك 

دبلن 9 

اأيرلندا 

هاتف 8373789 1 00353 

 info@erc.ic :بريد اإلكرتوين

العنوان

www.erc.ie املوقع 

1934 �شنة التاأ�شي�س

جمل�س االإدارة: �ستة اأع�ساء منتخبني وع�سو يعينه احلاكم العام 

بتو�سية من وزير الرتبية والتعليم. 

االإدارة 

58 موظًفا منهم 22 باحًثا اأو م�ساعد باحث، وي�سنمل ذلك فريًقا 

لالإح�ساء.

املوظفون 

احلكومة: %15. 

عقود الإجراء البحوث: %47. 

مبيعات: 25% وت�سمل االختبارات والكتب والدوريات. 

دخل من اخلدمات، مثل تقدمي اخلدمات اإىل املدار�س عرب ال�سبكة 

االإلكرتونية.   

الدخل 

ي�سمل: 

بنوك م�سادر التقومي. 

تقومي القراءة والكتابة واحل�ساب لدى الكبار. 

التعليم والتعُلّم. 

االأطفال االأكفاء. 

الدرا�سات الطولية املمتدة للمتعلمني.  

املناهج. 

املوؤ�س�سات التعليمية وال�سيا�سات الرتبوية. 

تقنية املعلومات واالت�ساالت. 

تعليم ماآووري. 

االنتقال الثانوي. 

جن�س الطالب واتخاذ القرارات املهنية. 

عمل املعلمني. 

ال�سراكة يف التعُلّم بني ال�سباب. 

م�ساركة الطالب يف التعُلّم. 

بناء مدار�س اأف�سل من خالل ال�سراكة مع قطاع االأعمال. 

ن�ساط البحوث والتطوير

تقارير البحوث، اأوراق عمل للموؤمترات، اأوراق خا�سة مبنا�سبات 

معينة، مقاالت �سحفية، مقاالت اأدبية، كتب، ف�سول كتب، مداوالت 

املوؤمترات، وم�سادر الغرف ال�سفية.  

املخرجات

 http://www.nzcer.org.nz/default:php?cPath=21 املوقع 

اجلدول ن.2

جمل�س البحوث الرتبوية، نيوزيلندا 



الريا�شيات االأحياء الكيمياء  الفيزياء 
لغة 

اإجنليزية 
لغة عربية

تربية 

اإ�شالمية 

13 17 13 4 4 3 14 الربميي 

11 14 13 9 5 3 14 الداخلية

11 15 13 5 4 3 13 الظاهرة

11 14 13 5 5 2 14 �سمال ال�سرقية 

12 14 13 5 5 2 13 جنوب ال�سرقية

11 15 13 5 4 2 13 الو�سطى

13 16 13 6 5 2 13 �سمال الباطنة

12 15 13 6 5 2 15 جنوب الباطنة 

12 14 12 5 5 2 13 ظفار

12 13 12 7 6 2 13 م�سندم

13 15 13 5 4 2 14 م�سقط

12 15 13 6 5 2 14 املجموع
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عدد املعلمني 

ال�شفوف املادة الدرا�شية

املجموع  دبلوم دبلوم عال

7 2980 - 2980 12-5 الرتبية والثقافة االإ�سالمية 

11 4644 - 4644 12-5 اللغة العربية

4 1759 - 1759 12-5 الكيمياء 

5 2021 - 2021 12-5 الفيزياء

2 802 - 802 12-5 االأحياء

10 4428 - 4428 12-5 الريا�سيات

1520 623 897 4-1

اللغة االإجنليزية

4051 - 4051 12-5

13 5571 623 4948

جميع 

ال�سفوف 

 12-1

4 1558 453 1105 12-1 الريا�سة املدر�سية 

444 54 390 4-1

�سعوبات التعُلّم 
56 - 56 10-5

1 500 54 446
ال�سفوف 

10 – 1

15 6596 4،013 2583 4-1 املجال االأول 

9 3892 1،509 2383 4-1 املجال الثاين 

725 355 370 4-1

تقنية املعلومات
1078 24 1054 11-5

4 1803 379 1424
ل�سفوف 

11 - 1

3 1374 280 1094 12-1 الفنون الت�سكيلية 

4 1843 - 1843 12-5 اجلغرافيا

3 1364 - 1364 12-5 التاريخ 

3 1176 333 1843 12-1 املهارات احلياتية 

2 932 122 810 12-1 املهارات املو�سيقية 

100 43243   املجموع

الملحق )ق(
الـمـعـلـمون وجـودة الـتـعـلـيــم 

اجلدول ق.1

الن�شبة املئوية للمعلمني املوؤهلني ح�شب املواد الدرا�شية، 2009/2008 

امل�سدر: قاعدة املوارد الب�سرية بوزارة الرتبية والتعليم، 2009.

مالحظة: تختلف بيانات اجلدول عن بيانات اجلدولني 1.5 و2.5؛ الأَنّ احل�سول عليها من قاعدة بيانات 

املوارد الب�سرية مت يف اأوقات خمتلف من العام.

اجلدول ق.2

الن�شبة املئوية ملعلمي املواد املختلفة ح�شب املواد الدرا�شية واملحافظة التعليمية 

امل�سدر: قاعدة املوارد الب�سرية بوزارة الرتبية والتعليم، 2009.

ال�شكل ق.1

اأعداد املقبولني بكلية الرتبية بجامعة ال�شلطان قابو�س، من 1986 اإىل 2009 

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم.

املدخالت

 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

252
234

253
273

379 379

340

393

504

571

478

512

658

490

354
368

480

602

771

719

658

575

300 300



271التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة270 الـمـالحـق

ال�شكل ق.2

التوزيع التكراري لن�شبة الطلبة مقابل املعلم يف املدار�س، 2009. 

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم.

الق�شم حملة الدكتوراة  حملة املاج�شتري  املجموع 

8 4 4 مناهج وطرق تدري�س اللغة العربية 

9 2 7 مناهج وطرق تدري�س اللغة االإجنليزية 

3 0 3 مناهج وطرق تدري�س العلوم االإ�سالمية 

3 0 3 مناهج وطرق تدري�س الريا�سيات

6 1 5 مناهج وطرق تدري�س العلوم 

6 2 4 مناهج وطرق تدري�س الدرا�سات االجتماعية 

3 0 3 مناهج وطرق تدري�س الرتبية الريا�سية 

3 1 2 مناهج وطرق تدري�س الرتبية الفنية  

14 6 8 الرتبية الفنية 

14 6 8 الرتبية الريا�سية 

4 0 4 الطفولة املبكرة 

7 1 6 تقنيات التعليم والتعُلّم

17 3 14 االإدارة الرتبوية واأ�سول الرتبية

27 7 20 علم النف�س

16 3 13 العلوم االإ�سالمية 

14 0 36 10 4 املجموع

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم.

اجلدول ق.3

هيئات التدري�س بكلية الرتبية بجامعة ال�شلطان قابو�س، 2009/2008

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم.

االإطار ق.1

مكونات برنامج تهيئة املعلمني: �شلطنة ُعمان

مكونات برنامج تهيئة املعلمني: �سلطنة ُعمان 

قواعد وُنُظم االمتحانات.  .1

اأدوار املعلمني وم�سوؤولياتهم.   .2

اأخالقيات عمل املعلم.  .3

دليل املعلم )من دائرة االإ�سراف(.   .4

نظام التقومي امل�ستمر.   .5

تطوير التعليم املدر�سي.   .6

املراهقون وكيفية معاملتهم.   .7

م�سكالت املعلمني وكيفية التعامل معها.  .8

حمتوى املناهج وحتليلها.   .9

االأن�سطة ال�سفية وتقوميها.  .10

اإعداد الو�سائط التعليمية )ال�سمعية والب�سرية(.     .11

حزمة التدريب عرب االأ�سرطة التلفزيونية )م�ساهدة درو�س منوذجية م�سجلة(.   .12

طرق التدري�س اجلديدة.   .13

االأن�سطة ال�سفية.   .14

العالقة بني املعلم والطلبة واالإدارة.   .15

فر�س الدرا�سات العليا وكيفية التقدمي لها.   .16
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املجموع مدار�س البنني  مدار�س البنات
احللقة االأوىل

املدار�س املختلطة

29 31 31 26 �سمال الباطنة

29 30 31 26 جنوب الباطنة 

26 30 31 21 الربميي 

28 30 30 25 الداخلية

26 27 29 24 الظاهرة

27 28 28 26 �سمال ال�سرقية

26 27 29 24 جنوب ال�سرقية

18 23 - 17 الو�سطى

22 25 29 17 ظفار

23 24 25 22 م�سندم

30 31 32 27 م�سقط

27 29 30 24 املجموع

الثانوية الدنيا  التعليم االبتدائي

34 . 2 28 . 3 املوؤ�سرات الرتبوية الدولية 

24 . 1 21 . 4 متو�سط دول منظمة التعاون االقت�سادي 

21 . 0 24 . 3 اململكة املتحدة 

24 . 3 23 . 1 الواليات املتحدة االأمريكية 

31 . 8 31 . 2 �سيلي 

24 . 7 22 . 1 اأملانيا 

عدد ال�شاعات يف 

العام الدرا�شي 

عدد اأيام الدرا�شة 

يف ال�شنة

عدد احل�ش�س يف 

االأ�شبوع   
طول احل�شة

96 0 18 0 40 40 التعليم االأ�سا�سي )ال�سفوف 9-1( 

84 0 18 0 35 40 التعليم العام 

73 5 18 0 35 35

 املدار�س التي تعمل بنظام الفرتتني 

)ال�سفوف 1 - 6(

10 8 0 18 0 40 45 التعليم ما بعد األساسي

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم.

اجلدول ق.4

متو�شط عدد الطلبة يف الغرفة ال�شفية ح�شب املحافظات التعليمية

اجلدول ق.5

متو�شط عدد الطلبة يف الغرف ال�شفية، مقارنات دولية، 2006 

اجلدول ق.6

الوقت الر�شمي املخ�ش�س للتدري�س يف �شلطنة ُعمان

.UIS 2006 :امل�سدر

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم 2009اأ.

 الملحق )ر(
 وصـف نـظـام الـتـدريــب الـمـهنـي

والـتـعـلـيــم الـتقني

ال�شكل ر.1

نظام التدريب املهني والتعليم التقني

�شبط جودة التدريب 

املهني والتعليم الفني

املعايري واملهارات 

املهنية

التج�شري للخريجني 

املتفوقني

�شهادة كفاءة مهنية 

)عامل مهني(

�شهادة كفاءة مهنية 

)عامل ماهر(

�شهادة كفاءة مهنية 

)عامل حمدود 

املهارات(

التدريب التخ�ش�شي 

املتقدم

�شنه ثالثة

التدريب التخ�ش�شي 

املتو�شط 

�شنة ثانية

التدريب التاأ�شي�شي 

�شنة اأوىل

مراكز التدريب 

املهني

ل
م

ع
ل
 ا

ق
و

�ش

ل
م

ع
ل
 ا

ق
و

�ش

�شنة رابعة

بكالوريو�س تقني

�شنة ثالثة

دبلوم عايل

�شنة ثانية

دبلوم

�شنة اأوىل

�شهادة اإجناز

تقني اخت�شا�شي

تقني

فني ماهر

فني حمدود املهارات

�شنة تاأ�شي�شية

الكليات التقنية 

�شهادة التعليم العام

 )وفق معدالت 

القبول املحددة(

خريجو التعليم 

العام 

 ال�شف 

العا�شر فاأعلى

تعليم اأ�شا�شي

 اأقل من 

ال�شف العا�شر
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ال�شكل ر.1 )يتبع(

نظام التدريب املهني والتعليم التقني )كليات التقنية(

االإمارات 

اململكة 

العربية 

ال�شعودية 

موري�شيو�س  ماليزيا  لبنان
جمهورية 

كوريا
اإ�شتونيا  البحرين  ُعمان

20 0 7 20 0 6 20 0 6 20 0 6 20 0 7 20 0 7 20 0 7 20 0 6 20 0 7

0. 1 0. 6 0. 7 3. 9 0. 6 1. 3 2. 1 - 1. 0 الزراعة 

11 . 9 5. 5 42 . 9 11 . 3 3. 7 8. 3 10 . 7 5. 4 40 . 3 الرتبية

9. 4 7. 1 11 . 9 28 . 4 13 . 3 26 . 4 10 . 6 10 . 3 9. 6 الهند�سة والت�سنيع واالإن�ساءات 

5. 1 7. 1 - 3. 7 11 . 9 12 . 3 10 . 9 9. 4 8. 2 ال�سحة 

13 . 4 33 . 6 15 . 9 11 . 4 12 . 6 18 . 2 10 . 4 9. 1 5. 9 العلوم االإن�سانية والفنون 

23 . 4 24 . 6 6. 8 16 . 7 9. 9 7. 4 10 . 5 7. 6 11 . 8 العلوم 

1. 2 - - 2. 3 1. 4 6. 1 8. 9 5. 0 - اخلدمات

35 . 4 17 . 8 21 . 8 22 . 2 46 . 6 19 . 9 35 . 8 41 . 4 17 . 0 العلوم االجتماعية واالأعمال والقانون 

- 3. 7 - 0. 0 0. 0 - - 11 . 8 6. 2 جماالت غري معروفة وغري حمددة 

10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0  املجموع

 الملحق )ش(
 تـوزيـع خـريـجـي الـتـعـلـيــم الـعـالـي

حسب التخصص الدراسي 

اجلدول �س.1

الن�شبة املئوية لتوزيع خريجي التعليم العايل ح�شب التخ�ش�س الدرا�شي يف دول خمتارة، 2007/2006 

UIS :امل�سدر

الربنامج التاأ�شي�شي

ال�شنة االأوىل

�شهادة اإجناز

ال�شنة الثانية

 تدريب على راأ�س العمل

 8 ا�شابيع

ال�شنة الثالثة

 تدريب على راأ�س العمل 

8 اأ�شابيع

ال�شنة الرابعة

 تدريب على راأ�س العمل 

8 اأ�شابيع

التدريب التعزيزي

التدريب التعزيزي

التدريب التعزيزي

التدريب التعزيزي

�شهادة اإجناز 

6-12 اأ�شابيع

دبلوم 

6-12 اأ�شابيع

دبلوم عايل 

6-8 اأ�شابيع

 �شهادة 

بكالوريو�س 

ل
م

ع
ل
 ا

ق
و

�ش

GPA 2.25

GPA 2.5

GPA 2.75

امتحان القبول
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ذكور/اإناث   اإناث  ذكور   املجموع 

3 24 . 6 76 . 9 55 . 3 ُعمان )2003( 

2 35 . 5 86 . 0 65 . 7 البحرين )2001( 

1 49 . 9 64 . 4 56 . 4 اإ�ستونيا )2000( 

4 19 . 2 73 . 8 46 . 6 اإيران )2005(

1 51 . 6 72 . 0 61 . 4 هونغ كونغ )2003( 

2 48 . 9 74 . 6 61 . 4 كوريا )2003( 

3 20 . 4 68 . 9 44 . 0 لبنان )2004(

2 39 . 7 77 . 4 58 . 2 موري�سيو�س )2004(

3 26 . 6 70 . 4 48 . 3 تركيا )2003(

2 37 . 8 92 . 7 77 . 5 االإمارات العربية املتحدة )2005( 

 ملحق )ت( 
 أسواق العمل: معدالت النشاط 

وإنتاجية القوى العاملة

اجلدول ت.1

 الن�شبة املئوية ملعدالت الن�شاط االقت�شادي يف عمر 15+ �شنة، ح�شب اجلن�س يف دول خمتارة،

ل�شنوات خمتلفة

  LABORSTA :امل�سدر

املالحظات: بيانات �سلطنة ُعمان م�ستثناة منها القوات امل�سلحة. 

ال�شكل ت.1

معدالت الن�شاط االقت�شادي للذكور واالإناث يف عمر 15+ ح�شب الفئات العمرية، �شلطنة ُعمان، 2003 

امل�سدر: LABORSTA، بناًء على التعداد ال�سكاين 2000. 

االإمارات 

 )2005(

 تركيا

)2003(

�شنغافورة 

)2003(

موري�شيو�س 

)2004(

 كوريا

 )2004(

هونغ كونغ 

 )2004(

اإ�شتونيا 

 )2003(

 عمان

 )2003(

2.2 2.6 - 1.7 2.7 - - 4.2 الزراعة

0.7 1.1 0.7 1.1 0.7 1.3 1.1 0.5 ال�سناعة

0.1 0.7 1.1 0.1 0.1 1.0 0.4 1.3 اخلدمات

اجلدول ت.2

م�شاهمة القوى العاملة يف القطاعات املختلفة/م�شاهمة القطاعات يف الناجت املحلي االإجمايل يف دول 

خمتارة ل�شنوات خمتلفة

 )LABORSTA( امل�سدر: ح�سابات املوؤلفني مبنية على اإح�سائيات العمالة

 .)World Bank( مبنظمة العمل الدولية وقواعد بيانات البنك الدويل
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 التعليم 

العايل

 التعليم 

الثانوي

 التعليم 

االبتدائي

درا�شة اأقل من 

�شنة واحدة
ال�شنة الدولة

41 46 12 1 20 0 0 اإ�ستونيا 

37 25 25 13 20 0 0 �سنغافورة

24 44 33 0 20 0 0 جمهورية كوريا 

21 45 33 1 20 0 2 هونغ كونغ 

19 19 24 38 20 0 4 قطر

17 26 25 32 20 0 3 الكويت

17 29 29 25 20 0 5 االإمارات ع   م 

14 25 35 26 20 0 0 �شلطنة ُعمان 

10 19 71 0 20 0 0 تركيا 

 الملحق )ث(
المسـتـوى التـعـلـيـمـي للـقـوى الـعـامـلـة 

اجلدول ث.1

الن�شبة املئوية للقوى العاملة )15+ �شنة( ح�شب امل�شتوى التعليمي يف دول خمتارة، حوايل عام 2000 )% من املجموع(

امل�سدر: منظمة العمل الدولية )ILO( - االإح�سائيات الرتبوية )يناير 2001(. 

مالحظة: االأرقام اخلا�سة ب�سلطنة ُعمان تت�سمن املواطنني الُعمانيني فقط.

 .ILO  :امل�سدر

ال�شكل ث.1

 الن�شبة املئوية للقوى العاملة يف عمر 25-29 الذين اأكملوا درا�شتهم مبوؤ�ش�شات التعليم العايل يف دول خمتارة 

يف �شنوات خمتلفة

 ترتيب ARWU الأف�شل

 500 جامعة

2010 Webometrics ترتيب

الأف�شل 500 جامعة

ترتيب QS-Time الأف�شل

 500 جامعة

0 5 4 هونغ كونغ 

1 - 1 اإيران

9 4 10 كوريا

0 - 4 ماليزيا

1 3 2 ال�سعودية 

2 2 2 �سنغافورة 

- 11 8 تايوان

0 5 4 تايلند

1 1 4 تركيا

 الملحق )خ(
الترتيــب الدولي للـجـامـعـات 

اجلدول خ.1

عدد اجلامعات من دول خمتارة م�شنفة �شمن اأف�شل 500 جامعة يف العامل

امل�سدر: 

 :QS-Time
 ;(http://www.topuniversities.com/university-ranking/world-university-ranking/2009results(

 :Webometerics
(http://www.webometerics.info/(

 :ARWU
(http://www.arwu.org/ARWU2009.isp(

  ARWU مالحظة: تايوان لي�ست م�سمنة يف ت�سنيف
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الرتتيب 

الدويل
الدولة اجلامعة الرتتيب

199 ال�سعودية جامعة امللك �سعود  1

404 ال�سعودية  جامعة امللك فهد للنفط واملعادن  2

496 ال�سعودية جامعة امللك عبد العزيز  3

835 ال�سعودية  جامعة االإمام حممد بن �سعود 4

1050 ال�سعودية  جامعة اأم القرى 5

1361 لبنان  اجلامعة االأمريكية ببريوت  6

1387 م�سر جامعة القاهرة  7

1527 ال�سعودية  جامعة امللك في�سل  8

1614 م�سر  اجلامعة االأمريكية بالقاهرة  9

1616 فل�سطني جامعة النجاح الوطنية  10

1691 الكويت  جامعة الكويت  11

1713 م�سر  جامعة عني �سم�س 12

1736 االإمارات جامعة االإمارات العربية املتحدة  13

1886 قطر جامعة قطر 14

2227 ال�سعودية  جامعة امللك خالد 15

2255 فل�سطني جامعة بريزيت  16

2269 االإمارات كلية التقنية العليا  17

2297 ال�سعودية  جامعة جنران 18

2407 ُعمان جامعة ال�سلطان قابو�س  19

2561 فل�سطني  جامعة القد�س العربية  20

اجلدول خ.2

اأف�شل اجلامعات العربية

Webometerics (http://www.webometerics.info/( :امل�سدر

 الملحق )ذ(
توقـعـات البـاحثـيـن عـن عـمـل 

ال�شكل ذ.1  

الن�شبة املئوية للباحثني عن عمل )من عمر 15 �شنة واأعلى( الذين مل ي�شبق لهم 

العمل من قبل والتحقوا بربامج التدريب املهني لفرتة ق�شرية 

ال�شكل ذ.2

الباحثون عن عمل الذين يف�شلون الوظائف املكتبية ح�شب م�شتواهم التعليمي، 2008

LFS 2008 :امل�سدر

LFS 2008 :امل�سدر
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 الملحق )ض(
المهـارات فوق المعرفيــة 

القدرات التالية ُتعترَب مهارات فوق معرفية: 

حتقيق التكامل بني التعُلّم املنهجي والتعُلّم الالمنهجي، وبني املعرفة التقريرية  		n

واملعرفة االإجرائية. 

احل�سول على املعلومات واختيارها وتقوميها يف عامل م�سبع باملعلومات.  		n

تنمية اأ�سكال من الذكاء وتطبيقها يف مواقف تتجاوز العمليات املعرفية التي تت�سف  		n

ب�سرامتها ودقتها. 

العمل والتعُلّم بفعالية �سمن فرق وجمموعات.  		n

مواجهة املع�سالت والق�سايا وحتويلها وتعديلها وحلها ب�سال�سة.  		n

ابتكار املعرفة واإعادة ترتيبها وتعديلها.  		n

التعامل مع املواقف املبهمة وغري املحددة املعامل وامل�سكالت املفاجئة التي  		n	

ال مُيكن التنبوؤ بها. 

لة من البنك الدويل، 2005.  امل�سدر: مقتب�سة ومعَدّ

املجموع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ال�شفوف

578501 46659 49598 53856 52269 52729 51983 49756 45695 43786 43971 44256 43943 اإجمايل االلتحاق 

13273 528 1862 2790 835 1179 1704 1695 2680 0 0 0 0 املعيدون 

565228 46131 47736 51066 51434 51550 50279 061 43015 43786 43971 44256 43943

اإجمايل االلتحاق بدون 

املعيدين 

15594 1697 1697 1697 1227 1227 1227 1137 1137 1137 1137 1137 1137

 تكلفة الوحدة 

)ريال عماين( 

755.9 79.2 84.2 91.4 64.1 64.7 63.8 56.6 52.0 49.8 50.0 50.3 50.0

 تكلفة االلتحاق الكلي 

)مليون ر.ع(  

737.6 78.3 81.0 86.7 63.1 63.3 61.7 54.6 48.9 49.8 50.0 50.3 50.0 التكلفة بدون املعيدين 

18.3 0.9 3.2 4.7 1.0 1.4 2.1 1.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0

الفرق مباليني الرياالت 

الُعمانية 

47.6 2.3 8.2 12.3 2.7 3.8 5.4 5.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 الفرق مباليني الدوالرات 

الملحق )ظ(
ج  ـخـرُّ تـكـلـفـة الـتَّ

امل�سدر: ح�سابات املوؤلفون بناًء على بيانات وزارة الرتبية والتعليم، 2008ج و2009اأ. 

اجلدول ظ.1

ج، 2008 تكلفة الَتّخُرّ
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االإداريون مقابل 

املدر�شة 

املعلمون 

مقابل 

الغرفة 

ال�شفية

عدد الطلبة 

يف الغرف 

ال�شفية

الطلبة مقابل 

االإداري

الطلبة 

مقابل املعلم

6. 6 2. 2 30 . 0 7. 0 13 . 8 م�سقط 

6. 6 2. 1 29 . 2 7. 0 13 . 6 �سمال الباطنة 

6. 4 2. 1 28 . 8 7. 2 13 . 6 جنوب الباطنة 

6. 4 2. 2 28 . 1 6. 8 13 . 0 الداخلية 

6. 1 2. 3 26 . 2 7. 0 11 . 6 جنوب ال�سرقية 

6. 3 2. 1 27 . 4 6. 5 12 . 7 �سمال ال�سرقية

5. 7 2. 3 26 . 2 7. 1 11 . 3 الربميي 

6. 1 2. 3 26 . 2 6. 1 11 . 3 الظاهرة

5. 0 2. 2 21 . 7 5. 8 9. 7 ظفار

4. 7 2. 4 17 . 8 6. 9 7. 5 الو�سطى

4. 9 2. 5 23 . 5 6. 8 9. 4 م�سندم 

6. 1 2. 2 27 . 5 6. 7 12 . 5 املجموع

الملحق )غ(
نسب هيئة التدريـس مقابـل الطلبة واإلداريـيـن والغرف الصفيـة

اجلدول غ.1

ن�شب هيئة التدري�س ح�شب املحافظة، 2009/2008 

امل�سدر: وزارة الرتبية والتعليم، 2009اأ. 

املعدل

املجموع  13 و 14
10 و 11 

و 12 
7 4 و 5 و 6 1 و 2 و 3 

الدرجات 

اخلا�شة

57 2 8 0 44 5 4 88 6 22 8 0 43 0 8 4 64 7 3 10 3 وزارة الرتبية والتعليم

10 0 7. 8 1. 5 4. 0 75 . 2 11 . 3 0. 2 الن�سبة املئوية 

22 8 1 4 13 8 7 62 6 5 50 7 8 71 4 5 16 7 6 12 6 3 وزارة ال�سحة 

10 0 6. 1 27 . 5 22 . 3 21 . 3 7. 3 5. 5 الن�سبة املئوية 

57 3 4 4 79 6 3 15 9 7 3 79 5 1 16 3 9 8 66 6 7 23 9 2 جميع موظفي اخلدمة املدنية

10 0 13 . 9 27 . 9 13 . 9 28 . 6 11 . 6 4. 2 الن�سبة املئوية  

الملحق )أ.أ(
توزيـع موظفي الخدمة المدنيـة حسب الدرجات الوظيـفيـة 

اجلدول اأ.اأ.1

توزيع موظفي اخلدمة املدنية ح�شب الدرجات الوظيفية، 2007 

امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني، 2008.  
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امل�سدر: املوؤلفون بناًء على درا�سة م�سح الدخل واالإنفاق. 

الملحق )أ.ب(
 نصيـب بنود إنفاق مختارة في الموازنة الكليـة لألسرة 

حسب مستوى تعليم رب األسرة 

ال�شكل اأ.ب.1

الن�شبة املئوية لن�شيب بنود اإنفاق خمتارة يف املوازنة الكلية لالأ�شرة ح�شب م�شتوى تعليم رب 

االأ�شرة 2008/2007 

الملحق أ.ج
اإلطار العام لحوكمة التعليـم

تت�سمن احلوكمة واالإدارة اجليدة يف التعليم اأبعاًدا متعددة. ويبدو اأَنّ هذا املفهوم يتخذ معاين متعددة يف �سياقات 

تربوية  �سيا�سات  واإعداد  والتعليم على �سياغة  الرتبية  وزارة  قدرة  ب�سفة عامة  وي�سمل  وثقافية خمتلفة.  �سيا�سية 

اإجراءات  وتطبيق  باجلودة،  تت�سف  تعليمية  لتوفري خدمات  بكفاءة  وا�ستخدامها  كافية  �سليمة، وتخ�سي�س موارد 

ت�سمح الأولياء االأمور واجلهات املعنية االأخرى مبراقبة ومتابعة توفري التعليم، وتطبيق مفهوم املحا�سبية على اجلهات 

ر اخلدمات التعليمية.  ر التعليم، و�سمان قبول واحرتام املواطنني للموؤ�س�سات التي ُتوِفّ التي ُتوِفّ

وتقدمي  االأداء،  وتوفري معلومات حول  التالية: وجود معايري،  ال�سروط  تطبيق  التعليم  الة يف  الفَعّ وتتطلب احلوكمة 

حوافز مقابل االأداء اجليد وتطبيق مفهوم املحا�سبية. وتعني ال�سيا�سات الرتبوية جميع ال�سيا�سات التي توجه املوؤ�س�سة 

وتقودها، وم�ستويات التمويل واأ�ساليبه، وتوفري اخلدمات التعليمية يف الدولة، وهي اخلدمات التي يعتمدها الربملان 

االجتماعية  اخلدمات  بتقدمي  اخلا�سة  العمليات  لتوجيه  والتعليم  الرتبية  وزارة  وت�ستخدمها  احلكومة،  وتتبناها 

ا عمليات االإدارة الرتبوية وممار�ساتها فتعني العمليات واملمار�سات امل�سممة لتحقيق االأهداف املحددة  وقيادتها. اأَمّ

التي  الكيفية  بالنظام، وحتديد  املعنية  م�سوؤوليات جميع اجلهات  وت�سمل حتديد  التعليمي،  النظام  ملختلف مراحل 

ا، وتو�سيح الكيفية التي يتم بها تقومي االأداء ومراقبته.  تتوا�سل بها االأنظمة الفرعية وبع�سها بع�سً

ويو�سح ال�سكل اأ.ج.1 اجلهات الرئي�سية التي تقوم باأدوار رئي�سية يف النظام التعليمي والعالقات بينها.

ال�شكل اأ.ج.1

االإطار العام حلوكمة التعليم 

 احلكومة 

احلكومة املركزية

املحلية 

وزارة الرتبية 

والتعليم

اجلهات التي تقدم 

اخلدمات التعليمية  

اجلهات املعنية 

االأخرى 

اجلهات امل�شتفيدة   

من اخلدمات 

التعليمية 

يـــر
ثـــ

ـــاأ
 ت
   

   
   

   
   

   
  

                     تـــاأثـــيـــر

ع
م

اأ
اأ

م

م

اأ

حما�سبية.    = اأ  

اإجراءات االإدارة وممار�ساتها.  م  =  

عمليات.  ع  =  

امل�سدر: املوؤلفون.

30

20
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0

        

الغذاء الكلي

ال�سكن

النقل

التعليم

ما بعدالثاتوي ثانوي   ابتدائي   اأقل من االإبتدائي     
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وتتطلب احلوكمة اجليدة يف التعليم معلومات دقيقة على م�ستوى النظام. ومُيكن اأْن ينعك�س ذلك يف تعريفات وا�سحة 

منتظمة،  ُجِمَعْت يف فرتات  والنتائج  االأداء  دقيقة حول  ببيانات  ومكوناته، م�سحوبة  النظام وخمرجاته  ملدخالت 

ا، من مكافاأة االأداء اجليد، وفر�س عقوبات  نهم، اأي�سً ن مثل هذه املعلومات املديرين من مراقبة االأداء، ومُتِكّ ومُتِكّ

عندما ال يتم حتقيق امل�ستويات املحددة. ويجب اأْن تت�سمن احلوكمة يف االأحوال النموذجية م�ستويات االأداء املطلوب 

حتقيقها، ومعايري �سفافة ومعلنة و/اأو مقايي�س مرجعية ُت�ستخَدم يف قيا�س ال�سيا�سات الرتبوية وتوجيهها، واخلدمات 

التي يتم توفريها، واالأداء. وتطبق بع�س املدار�س احلوافز كجانب رئي�سي من جوانب احلوكمة اجليدة، وهذه احلوافز 

ز  تكون يف العادة مكافاآت مالية اأو غري مالية اإيجابية )اأو �سلبية( )مثل تعديل الو�سع اأو التقدير اأو الرتقية( حُتِفّ

ًنا مرغوًبا فيه، بينما تعمل  ع احلوافز االإيجابية يف العادة �سلوًكا معَيّ نوًعا معيًنا من ال�سلوك اأو الفعل وُت�سجعه، وُت�سِجّ

احلوافز غري االإيجابية على منع مثل هذا ال�سلوك. وربطت بع�س االأنظمة التعليمية يف ال�سنوات االأخرية احلوكمة 

اجليدة باملحا�سبية، مثل االأنظمة التعليمية يف �سيلي واإجنلرتا، وبع�س اأجزاء الواليات املتحدة االأمريكية، وت�سمل هذه 

الطريقة، التي اأثارت مناق�سات مكثفة )Ravitch 2010(، يف العادة، جعل املوظفني احلكوميني واجلهات املخت�سة 

املحددة،  املخرجات  حتقيق  عن  م�سوؤولني  نف�سها،  واملدار�س  املدار�س  ومديرو  املعلمون  فيهم  مبن  التعليم،  بتوفري 

ومعاقبتهم يف حالة تق�سريهم يف ذلك.

الملحق أ. د
المفوضيـة الوطنـيـة للتعليـم في سـريـالنكا 

تاأ�س�ست املفو�سية الوطنية للتعليم يف �سريالنكا مبوجب قانون املفو�سية الوطنية للتعليم رقم 19 لعام 1991، لتقدمي 

تو�سيات اإىل رئي�س اجلمهورية حول ال�سيا�سات الرتبوية يف جميع جوانبها، بهدف �سمان اال�ستمرارية ومتكني النظام 

التعليمي من اال�ستجابة لالحتياجات املتغرية يف املجتمع. 

الروؤية 

دعم اإعداد وتطوير اإطار وطني عام �سامل لل�سيا�سات الرتبوية يحقق مفهوم التعليم للجميع، و�سمان العدالة والقدرة 

على التكيف للمحافظة على الهوية الوطنية ل�سريالنكا. 

التفوي�س 

درا�سة ال�سيا�سات الرتبوية الوطنية وتقدمي تو�سيات ت�سمن اال�ستمرارية يف جميع اأجزاء النظام التعليمي يف �سياق 

االحتياجات املتغرية ل�سريالنكا، وت�سمل ال�سيا�سات الرتبوية الوطنية ال�ساملة املو�سوعات التالية: 

اأهداف وغايات التعليم، بنية النظام التعليمي: التعليم ما قبل املدر�سي، االبتدائي، الثانوي، التعليم العايل، التعليم 

الوظيفي،  التعليم  اخلا�سة،  الرتبية  الكبار،  تعليم  املنهجي،  غري  التعليم  املنهجي،  التعليم  املهني،  التعليم  الفني، 

التعليم الديني. 

املعلمني،  وتعيني  الطلبة،  قبول  ومعايري  طرق  ذلك  وي�سمل  وتوزيعها،  مواقعها  وحتديد  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اإن�ساء 

وحمتوى التعليم، مبا يف ذلك لغة التدري�س، وتنوع املناهج، والكتب الدرا�سية، ومواد الَتّعُلّم، ومكان املعارف الدينية، 

واملراقبة واملمار�سة، والقيا�س والتقومي. 

االإ�سراف على نظام االمتحانات، وال�سهادات، والدبلومات، واجلوائز االأكادميية، واالعرتاف باملوؤهالت الدرا�سية، 

والتعيينات، واالإحالل، وقواعد االن�سباط، والتنمية املهنية ملوظفي اخلدمات التعليمية، مبن فيهم املعلمون واملوظفون 

امل�ساعدون، وامل�سرفون، واالإداريون. 

للتعليم،  وامل�ساندة  الثانوية  وتوفري اخلدمات  املجتمعية،  امل�ساركة  وي�سمل ذلك ح�سد  للتعليم،  املوارد  وتعبئة  ح�سد 

والرتبية  باالأ�سنان،  العناية  وخدمات  ال�سحية،  واخلدمات  الدرا�سي،  اليوم  منت�سف  عند  الغذائية  الوجبات  مثل 

الريا�سية، واالألعاب الريا�سية. 

املهمة

تقدمي تو�سيات اإىل رئي�س اجلمهورية حول ال�سيا�سات الرتبوية يف جميع جوانبها بهدف �سمان اال�ستمرارية ومتكني 

النظام التعليمي من اال�ستجابة لالحتياجات املتغرية يف املجتمع، وت�سمل مراجعة فورية لل�سيا�سات الرتبوية، وو�سع 

اخلطط، وت�سمني التو�سيات املقدمة اإىل الرئي�س ال�سيا�ساِت الرتبويَة الوطنيَة ال�ساملة. 

مراجعة ال�سيا�سات الوطنية الرتبوية واخلطط التي يجري تنفيذها على اأ�سا�س دوري، وتقدمي تو�سيات، كلما تقت�سي 

ال�سرورة، اإىل الرئي�س باإدخال تغيريات يف هذه ال�سيا�سات واخلطط. 

ل من قبل  تقدمي اال�ست�سارة اإىل الرئي�س حول الق�سايا واملو�سوعات االأخرى ذات ال�سلة بالتعليم والتي مُيكن اأْن حُتَوّ

الرئي�س اإىل املفو�سية الوطنية للتعليم للح�سول على ا�ست�سارتها ب�ساأنها.

http://www.nec.gov.lk. :امل�سدر
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الملحق أ.هـ
إطار عام لتطويـر السـيــاسة التربويـة وتنـفـيـذها  

ُيعترب اإعداد اإطار عام جيد التخطيط لتطوير ال�سيا�سات الرتبوية وتنفيذها طريقة منطقية ومنتظمة لتطوير هذه 

ال�سيا�سات، وي�ساعد يف �سمان اأَنّ ال�سيا�سات التي مت حتديدها قد مت اختيارها عرب طريقة دقيقة وحمكمة، واأَنّها 

قد خ�سعت للدرا�سة والفح�س با�ستخدام اإطار عام مقارن قائم على معايري وموؤ�سرات تدعمها االأدلة والرباهني، 

وي�سمل االإطار العام الذي ُيعر�س يف ال�سكل اأ ج1 املراحل االأربع التالية: 

اختيار ال�شيا�شة: وت�سمل هذه املرحلة العنا�سر التالية: 

الت�سكيل املبدئي لفريق تطوير ال�سيا�سات الرتبوية.  		n

حتديد نطاق ال�سيا�سات الرتبوية واأبعادها.  		n

حتديد جميع اجلهات املعنية وحتديد حماور اهتمامها بهذه ال�سيا�سات.  		n

االإعداد االأويل الإطار عام مقارن لتحليل خيارات ال�سيا�سات الرتبوية التي ت�سمل االأدوات، مثل حتليل فوائد  		n

التكلفة، وحتليل نقاط القوة ومواطن ال�سعف والفر�س واملهددات، واإجراء حتليل مبني على النتائج. 

تنظيم موؤمتر للجهات املعنية باأمر التعليم لتحديد اخليارات املمكنة لل�سيا�سات الرتبوية.  		n

االإعداد النهائي لالإطار العام املقارن يف �سورة متكاملة.  		n

تطبيق االإطار العام على خيارات ال�سيا�سات الرتبوية.  		n

اختيار اأف�سل اخليارات املوجودة.  		n

تخطيط ال�شيا�شات: وت�سمل هذه املرحلة اإعداد خطة �ساملة لتطبيق ال�سيا�سة التي مت اختيارها، و�سُت�ستخَدم 

يف اإعداد اخلطة طرق اإدارة امل�سروعات املتفق عليها لتحديد خطة ال�سيا�سة الرتبوية، و�ست�سمل املكونات التالية: 

نطاق وتفا�سيل اخلطة.  		n

مراحل تنفيذ اخلطة وت�سل�سلها وجداولها الزمنية.  		n

تخ�سي�س املوارد. 		n

تقدير التكلفة واملوازنة.  		n

حتديد خم�س �سنوات كخط قاعدي.  		n

تقومي املخاطر وخطة االإدارة.  		n

احل�سول على املوارد وخطة تدبريها.  		n

خطة �سمان اجلودة.  		n

خطة االت�ساالت. 		n

ال�شكل اأ.هـ.1

االإطار العام الإعداد ال�شيا�شات الرتبوية وتنفيذها

تنفيذ ال�شيا�شة الرتبوية: ت�سمل خطة تنفيذ ال�سيا�سة الرتبوية مكونني رئي�سيني يتم تنفيذهما بطريقة تفاعلية: 

ن االأول تخ�سي�س جميع املوارد )املالية والب�سرية واملادية واملعرفية(  م، وي�سمل املُكِوّ تنفيذ ال�سيا�سة واملتابعة والَتّحُكّ

لتنفيذ خمتلف الربامج واالأن�سطة املحددة يف خطة ال�سيا�سة الرتبوية. وُتعترَب هذه املرحلة اأ�سعب املراحل يف العملية، 

وتتطَلّب قدرة وخربة كبريتني يف اإدارة امل�سروعات واملبادرات املماثلة. وت�سمل مرحلة متابعة التنفيذ والتحكم تطبيق 

م تنفيذ ال�سيا�سة مقابل اخلطة املو�سوعة لها، وتقليل الفجوة بني بني ما هو خمطط وما يتم تنفيذه  طرق مراقبة تقُدّ

اأو اجلهد املكت�سب، واتخاذ اإجراءات ت�سحيحية مللء الفجوة. اإَنّ هذين املكونني ملرحلة تنفيذ ال�سيا�سة يعتمدان على 

ا يعتمدان على البدء بخطة واقعية  ا، ويتطلب تنفيذهما خربة كبرية يف تنفيذ ال�سيا�سات، ولكنهما اأي�سً بع�سهما بع�سً

لل�سيا�سة الرتبوية. 

تقومي تنفيذ ال�شيا�شة: يف نهاية املرحلة املحددة لتنفيذ ال�سيا�سة )يف الغالب خم�س �سنوات يف قطاع التعليم 

مثلما هو احلال يف �سلطنة ُعمان( يتم اإجراء تقومي ملخرجات وتاأثريات ال�سيا�سة التي مت تنفيذها بوا�سطة جهات 

داخلية وخارجية؛ ل�سمان اأَنّ منظوًرا م�ستقاًلّ وحمايًدا ومبنًيّا على االأدلة يتم تقدميه اإىل كافة اجلهات املعنية التي 

ا، يف تطويِر  اأْن ُت�سهم يف اتخاذ القرارات املرتبطة مب�ستقبل ال�سيا�سة الرتبوية، وُت�سهم عملية التقومي، اأي�سً مُيكن 

قاعدٍة معرفيٍة جماعيٍة وبنٍك لبيانات املمار�سات اجليدة يف قطاع التعليم.

امل�سدر: املوؤلفون

 .1

  اختيار 

ال�شيا�شة 

 .2

 تخطيط 

ال�شيا�شة 

3.اأ 

تنفيذ ال�شيا�شة 

 3.ب 

التنفيذ واملتابعة 

والتحكم  

 .4

تقومي ال�شيا�شة 

 .3

تنفيذ ال�شيا�شة
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الملحق أ. و
اإلدارة الـذاتـيــة الـمـدرسـيــة 

م�شتوى  اإىل  ومنحها  املركزية  احلكومة  مــن  ال�شالحيات  المركزية  املدر�شية  الذاتية  االإدارة  ت�شمل 

املحافظات التعليمية واملدار�س. 

التعليم.  حول  القرارات  التخاذ  االأ�سا�سية  كاجلهة  املدر�سة  ب��اأَنّ  يعرتف  الذي  الالمركزية  اأ�سكال  من  �سكل  وهي 

ل الالمركزية �سلطة اتخاذ القرارات اخلا�سة بالعمليات املدر�سية اإىل مديري املدار�س واملعلمني واأولياء االأمور  وحُتِوّ

ق هذا الَتّحُوّل يف الظروف النموذجية من خالل  واجلهات االأخرى يف املجتمعات املحلية التي تخدمها املدار�س، ويتحَقّ

ت�سكيل اللجان املدر�سية، واللجان االإدارية، وجمال�س املدار�س. وب�سورة عامة فاإَنّ تبني االإدارة الذاتية ينتج عنه نقل 

بع�س م�ستويات ال�سلطة وال�سالحيات وحتويله من االإدارات املركزية اإىل م�ستويات املدار�س يف جمال واحد اأو اأكرث 

من املجاالت التالية: )1( خم�س�سات املوازنة ومراقبتها. )2( تعيني املعلمني وموظفي املدار�س االآخرين واال�ستغناء 

اأداء املعلمني وتقوميه وترقيات املعلمني. )4( مراقبة تعُلّم الطلبة ومتابعة خمرجاته.  عن خدماتهم. )3( متابعة 

)5( تطوير املناهج ومراجعتها. )6( توفري الكتب املدر�سية وم�سادر الَتّعُلّم االأخرى. )7( �سيانة البنى االأ�سا�سية 

باملدر�سة وجتديدها. 

توفري  ر  ُتي�ِسّ  )1( باأَنّها:  حجًجا  عنها  املدافعون  ويطرح   املدر�سية،  الذاتية  االإدارة  حول  النظر  وجهات  وتختلف 

ال�سفافية  ز  ُتعِزّ  )4( املحا�سبية.  مفهوم  ز  وُتعِزّ االأداء  ر  ُتطِوّ  )3( الطلبة.  اإجن��ازات  ر  ُتطِوّ  )2( كخدمة.  التعليم 

يلي:  ما  املدر�سية  الذاتية  االإدارة  حول  ُتثار  التي  ال�سعف  نقاط  وت�سمل  ال�سعيفة،  واملمار�سات  الف�ساد  من   وُتقِلّل 

ع اأكرب ال�ستغالل ال�سلطة والنفوذ.   )1( فقدان ال�سلطة املعروفة والوا�سحة للجميع، وتغيري ديناميكيتها. )2( وجود توُقّ

)3( اإحداث تغيري يف اأدوار املعلمني وم�سوؤولياتهم ون�سيبهم من احل�س�س. 

جماالت م�شوؤوليات القيادة املدر�شية 

اأَنّ قادة املدار�س مُيكنهم اإحداث الفرق يف املدار�س اإذا مت منحهم �سلطات و�سالحيات  حت البحوث الرتبوية  و�سَّ

ُتدَعم جيًدا،  اأية حال ال تقود اال�ستقاللية وحدها ب�سورة تلقائية اإىل التطوير ما مل  التخاذ قرارات مهمة، وعلى 

حدود  ومعرفة  املدار�س،  لقادة  االأ�سا�سية  امل�سوؤوليات  حتديد  بو�سوح،  يتم،  اأْن  املهم  من  فاإَنّه  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 

ح يف اأغلب االأحيان اأن  �سالحياتهم و�سلطاتهم، ويجب حتديد هذه امل�سوؤوليات من خالل فهم املمار�سات التي ُيرَجّ

ر العملية التعليمية الَتّعُلّمية.  ُتطِوّ

وت�سمل م�سوؤوليات قادة املدار�س املجاالت التالية: 

برنامج  تعديل  املدار�س  ق��ادة  مبقدور  يكون  اأْن  يجب  وتطويره:  وتقويه  املعلم  اأداء  جــودة  دعــم  		n

التدري�س لُيلِبّي احتياجات املدر�سة، وتطوير روح العمل اجلماعي بني املعلمني، واأْن يهتموا مبراقبة اأداء املعلمني 

ا.  ومتابعتهم وتقوميهم وتنميتهم مهنًيّ

و�شع االأهداف والتقومي واملحا�شبية: يحتاج وا�سعو ال�سيا�سات الرتبوية اإىل �سمان اأَنّ قادة املدار�س  		n

تتوافر لهم ال�سالحيات وال�سلطات لو�سع التوجهات اال�سرتاتيجية ملدار�سهم، واأْن يطوروا قدراتهم - يف اإعداد 

م باجتاه حتقيق هذه االأهداف، م�ستخدمني  خطط مدار�سهم واأهدافها - الأق�سى درجة ممكنة، وُيراقبوا الَتّقُدّ

البيانات لتطوير املمار�سات. 

اإدارة ا�شرتاتيجية للموارد املالية والب�شرية: مُيكن لوا�سعي ال�سيا�سات الرتبوية تعزيز مهارات االإدارة املالية  		n

لفرق القيادة املدر�سية من خالل توفري فر�س التدريب لقادة املدار�س، واإن�ساء وظيفة املدير املايل �سمن فريق 

القيادة، اأو تقدمي خدمات الدعم يف جمال ال�سوؤون املالية اإىل املدار�س، باالإ�سافة اإىل ذلك يجب اأْن يكون مبقدور 

قادة املدار�س التاأثري يف قرارات تعيني املعلمني لتطوير م�ستوى املالءمة بني املر�سحني واحتياجات مدار�سهم. 

التعاون مع املدار�س االأخرى: يحتاج هذا البعد اجلديد يف م�سوؤوليات القيادة املدر�سية اإىل تنظيمهم  		n

ق فوائد للنظام املدر�سي ب�سكل عام بداًل من طلبة مدر�سة بعينها.  كدوٍر حمدد لقادة املدار�س. ومُيكن اأْن ُيحِقّ

ويحتاج قادة املدار�س اإىل تطوير مهاراتهم ليكونوا م�ساركني يف اأموٍر ومو�سوعات تتجاوز حدود مدار�سهم. 

World Bank 2008a :امل�سدر

املتحدة  والواليات  الالتينية،  اأمريكا  دولة يف  املدر�سية يف 15  الذاتية  االإدارة  ت حول م�سروعات  مَتّ دت درا�سة  حَدّ

االأمريكية، واأ�سرتاليا، ونيوزيلندا، واأفريقيا، 17 مهمة خا�سة بالقيادة املدر�سية بناًء على  تكرار حدوثها يف هذه 

الدول )ال�سكل اأ د.1(.

التعليمية  املواد  توفري   )1( هي:  الدول  هذه  املدر�سية يف  الذاتية  ب��االإدارة  اخلا�سة  تكراًرا  االأكرث  االأن�سطة  وكانت 

االإداري��ة  االأن�سطة   )4( املدر�سة.  موازنة  على  االإ�سراف   )3( اخلدمات.  عن  واال�ستغناء  التعيني   )2( املدر�سية. 

املدر�سية. )5( �سيانة املباين املدر�سية. ومن ناحية اأخرى، كانت االأن�سطة االأقل تكراًرا يف حدوثها هي: )1( فر�س 

ر�سوم مدر�سية على الطلبة. )2( حتديد تواريخ بدء وانتهاء العام الدرا�سي واالمتحانات وغريها. )3( حتديد عدد 

احل�س�س الدرا�سية. )4( متويل برامج تدريب املعلمني. )5( تغيري طرق التدري�س. 

ال�شكل اأ.و.1

الن�شبة املئوية لتكرار حدوث مهام جمل�س املدر�شة يف 15 م�شروًعا لالإدارة الذاتية املدر�شية
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الملحق أ.ز
إطار عام للتـخطيـط االستراتيـجي وإدارة األعمال

التخطيط اال�شرتاتيجي: البطاقة املتوازنة 

ر عملية التخطيط اال�سرتاتيجي وهي م�ستخدمة يف العديد من املوؤ�س�سات  ُتعترَب هذه الطريقة اإحدى الطرق التي ُتي�ِسّ

ت�سعينيات  اأوائل  يف  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات  هارفارد  جامعة  يف  مرة  ل  اأَوّ الطريقة  هذه  مت  وُقِدّ وال�سركات. 

القرن املا�سي، لتقومي اأداء �سركات القطاع اخلا�س يف تنفيذ خططها اال�سرتاتيجية. ومت تعديل هذه الطريقة وتبنيها 

اأخرى  والنقل وقطاعات  ال�سحية  والرعاية  التعليم  العام يف قطاعات  القطاع  وا�سع من قبل موؤ�س�سات  على نطاق 

د االإطاُر العاُمّ لكِلّ غايٍة ا�سرتاتيجيٍة ملوؤ�س�سٍة ما االأهداَف واملوؤ�سراِت واملبادراِت  م خدمات حيوية للمجتمع. وُيحِدّ ُتقِدّ

نظر اجلهات  وجهة  االعتبار هي: )1(  اأخذها يف  يتم  عنا�سر  اأربعة  وهناك  الغاية،  تلك  ق  حُتِقّ التي  وامل�سروعاِت 

املعنية. )2( العمليات الداخلية للموؤ�س�سة. )3( املوارد املتوافرة. )4( التمويل اأو اجلوانب املالية. وت�سمح طريقة 

البطاقة املتوازنة للموؤ�س�سات، مثل وزارة الرتبية والتعليم، برتجمة خطتها اال�سرتاتيجية التي متتد خم�س �سنوات 

اإىل ملفات مل�سروعات حمددة ذات �سلة باأهداف وغايات وا�سحة وحمددة، وتتوافر تفا�سيل وخمططات وا�سحة يف 

موؤلف )Kaplan and Norton (1996 حول الطريقة النموذجية واملعتادة لرتجمة الغايات اال�سرتاتيجية ملوؤ�س�سة ما 

مثل وزارة الرتبية والتعليم اإىل اأهداف قابلة للقيا�س والتقومي وم�سروعات حمددة. 

طريقة اإدارة عمليات املوؤ�ش�شة 

وهي  واالحتياجات.  والرغبات  املوؤ�س�سة  جوانب  جميع  وات�ساق  توافق  على  املوؤ�س�سة  عمليات  اإدارة  طريقة  ز  ُترِكّ

ر من الفعالية والكفاءة بينما ت�سعى نحو االبتكار واملرونة والتكامل مع التكنولوجيا. وت�سعى  طريقة �ساملة وكلية ُتطِوّ

اإدارة  اأَنّ طريقة  اإىل  االآراء  وُت�سري خمتلف  العمليات ب�سفة م�ستمرة،  اإىل تطوير  املوؤ�س�سات  اإدارة عمليات  طريقة 

ن املوؤ�س�سات من اأْن تكون اأكرث فعالية واأكرث كفاءة واأكرث قدرة على التغيري مقارنًة بالطريقة التقليدية  العمليات مُتِكّ

ذات الَتّ�سل�سل االإدارى الهرمي التي كانت ُتّركز على اأداء املهام والوظائف، وت�ساعد هذه الطريقة املوؤ�س�سات على 

ا،  اال�ستجابة لالحتياجات واملتطلبات املتغرية للجهات املعنية ب�سرعة وفعالية، وُت�ساِعد هذه الطريقة املوؤ�س�سات، اأي�سً

على: )1( حتديد قاعدة العملية اأو قاعدة تطويرها. )2( حماكاة التغيري وتطبيقه على العملية. )3( مقارنة خمتلف 

ا الختيار اأف�سل طريقة للتطوير. )4( اختيار تنفيذ خطة التطوير. )5( متابعة عملية  خيارات املحاكاة ببع�سها بع�سً

التطوير ومراقبتها، وتقدمي معلومات حول االأداء وت�سمينها منوذج املحاكاة، وذلك كخطوة لالإعداد لتكرار عملية 

م ال�سكل اأ ه�.1 خمطًطا لطريقة اإدارة عمليات املوؤ�س�سة.  التطوير، وُيقِدّ

ال�شكل اأ.ز.1

طريقة ترجمة الغايات اال�شرتاتيجية اإىل ملفات م�شروعات 

1. روؤية اال�شرتاتيجية وتطويرها 

2. اإعداد خطة ا�شرتاتيجية 

3. اإعداد م�شروع وتنفيذه 

 .1

الروؤية: 

ما روؤيتنا؟ 

 .2

الر�شالة: 

ما ر�شالتنا؟

 .3

اال�شرتاتيجية:

 ما اأهداف ا�شرتاتيجيتنا؟ 

  .4

 ترجمة اال�شرتاتيجية 

اإىل اأهداف

 .5

اإعداد خطة 

اال�شرتاتيجية 

 .6

اإعداد بطاقة 

الدرجات 

 .7

حتديد مبادرة 

اأو م�شروع 

 .8

اإعداد ملفات امل�شروعات 

وتوفري التمويل 

 .9

 تنفيذ امل�شروعات 

ومراقبتها 

امل�سدر: املوؤلفون
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 دراسـة مشـتــركـة بـيــن 
 وزارة التـربـيـــة والتـعـلـيــم،

 سلطنة ُعمان 
والبـنـك الـدولــي

ــان  ــم الــتــعــلــيــم فـــي ســلــطــنــة ُع

الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة

www.moe.gov.om

كان عدد الطالب امللتحقني باملدار�س 900 طالب يف �سلطنة ُعمان يف عام 1970م. ويبلغ 

عدد الطالب يف الوقت احلا�سر اأكرث من 000 600 طالب وطالبة يدر�سون يف املدار�س 

االلتحاق  معدالت  يف  الكبرية  الزيادة  هذه  وتعني  ال�سلطنة.  اأنحاء  جميع  يف  املنت�سرة 

بالتعليم خالل ال�سنوات االأربعني املا�سية، من حيث احل�سول على فر�س التعليم واإكمال 

حتقيقها  مت  التي  امل�ستويات  اأّن  االأ�سا�سي،  بعد  ما  التعليم  مرحلة  نهاية  حتى  الدرا�سة 

يف هذا املجال متيل اإىل �سالح ال�سلطنة عند مقارنتها بالدول االأخرى يف اإقليم ال�سرق 

الرتكيز  حتّول  �سيا�سات  احلا�سر  الوقت  يف  احلكومة  وتتبنى  اأفريقيا.  و�سمال  االأو�سط 

من االهتمام بتوفري فر�س التعليم نحو تطوير جودته، وحتقيق مالئمة العملية التعليمية 

التعّلمية لتلبية احتياجات املجتمع العماين. ويتمثل حمور م�سروعات التطوير التي �سهدها 

قطاع التعليم يف تطبيق نظامي التعليم االأ�سا�سي لل�سفوف من االأّول اإىل العا�سر، والتعليم 

ما بعد االأ�سا�سي لل�سفني احلادي ع�سر والثاين ع�سر. اإّن تر�سيخ ثقافة املعايري العالية 

لالأداء وتطوير القدرات املهنية للهيئات التدري�سية ُتعترب من املهام الرئي�سية التي يجب 

تنفيذها يف الفرتة املقبلة من اأجل الو�سول اإىل حتقيق جودة التعليم. 

والعاملني باحلقل الرتبوي  ال�سيا�سات الرتبوية  ي�ستهدف �سانعي  الذي  التقرير  اإّن هذا 

يرتكز على االأدلة واملعلومات امل�ستقاة من م�سادر متعددة ومتنوعة ال�ستك�ساف الو�سع 

اإعداده  اإّن هذا التقرير، الذي مت  احلايل لقطاع التعليم ما قبل العايل ب�سلطنة ُعمان. 

بتوفري  ال�سلة  ذات  اجلوانب  ي�ستعر�س  بال�سلطنة،  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 

التعليم، وجودة التعّلم، وطرق التدري�س التي ي�ستخدمها املعلمون، ومدى مواءمة النظام 

التعليمي ل�سوق العمل، ومتويل واإدارة النظام التعليمي. وُيقّدم التقرير عدًدا من التو�سيات 

التي ُتعنى بتحقيق مزيد من اجلودة والتطوير يف النظام التعليمي ل�سلطنة ُعمان. 


