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

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 

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

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

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

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

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

منهم 89%. 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.

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

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

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

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

وحل امل�ساكل وتت�سف باالإبداع والتكيف واملناف�سة.

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

العمانيني ممن هم يف �سن االلتحاق باملدر�سة، فقد حتول اهتمام الوزارة يف ال�سنوات 

االأخرية من جمرد ال�سعي نحو زيادة معدالت التحاق الطالب باملدار�س اإىل ال�سعي نحو 

اإعداد الطالب ملواجهة  العمل بغية  ل�سوق  التعليم وزيادة مالئمته  تطوير جودة نظام 

حتديات االقت�ساد القائم 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 منهجا موحدا لل�سفوف )1-10(. كما مت يف العام 

االأ�سا�سي )12-11(  التعليم  بعد  ما  ال�سفوف  ي�ستهدف  نظام جديد  اإدخال  2007م 

يقوم على منوذج »مواد اأ�سا�سية + مواد اختيارية«. اإن هذه اخلطوات التطويرية تركز 

على تغيري اأ�ساليب التعليم والتعلم والتقييم وحتديث املناهج واإ�سافة م�سادر معرفة 

جديدة وحت�سني االإمكانات املتاحة والتقليل من حجم ال�سفوف الدرا�سية ورفع م�ستوى 

موؤهالت ومهارات املعلمني. 
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والتي  الطالب  اأداء  بجودة  املتعلقة  امل�ستمرة  الق�سايا  من  العديد  فهنالك  ذلك  ومع 

حتتاج اإىل الوقوف عليها عن كثب. ولهذا فقد وجهت حكومة ال�سلطنة دعوتها للبنك 

املدر�سي  التعليم  قطاع  درا�سة عن  الإجراء  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  للتعاون  الدويل 

يف ال�سلطنة وذلك من اجل حتليل مواطن القوة وال�سعف يف النظام احلايل وتقدمي 

اأتوجه  فاإنني  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن  وبالنيابة  امل�ستقبل.  يف  بالتطوير  التو�سيات 

بال�سكر للبنك الدويل جلهوده وخرباته الكبرية واملقدمة من اأجل اخلروج بهذا التقرير 

ال�سامل والقيم. كما اأود التعبري عن امتناين وتقديري جلميع العاملني يف وزارة الرتبية 

والتعليم حيث �ساعد تعاونهم املتفاين مع فريق البنك الدويل يف تعزيز جودة التقرير 

م�ساعدة  اأهميته يف  يثبت  التقرير  باأن هذا  تامة  ثقة  واإنني على  بالواقع  ومدى �سلته 

والكفاءة.  واجل��ودة  وامل�ساواة  االلتحاق  حيث  من  التعليمي  النظام  لتطوير  ال�سلطنة 

ونحن ممتنون لهذا التعاون املثمر وامل�ستمر والدعم الذي يقدمه البنك الدويل، ونقدر 

له ب�سدق دائما هذه امل�ساهمة.

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

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

وا�سرتاتيجيات تعليمية ناجحة.

د.مديـحة بنت اأحمد ال�شيبانية

وزيرة الرتبية والتعليم

�سلطنة ُعمان
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ش�ك�ر وت�ق�دي��ر

ال��دويل  والبنك  عمان  ب�سلطنة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  التعاون  من  عديدة  اأ�سهر  جهود  نتائج  ليعك�س  التقرير  ه��ذا  ياأتي 

مب�ساعدة عدد من املعنيني. يف البداية كانت على راأ�س فريق الدرا�سة العماين معايل الدكتورة مديحة ال�سيبانية، وزيرة الرتبية 

الهنائي  حممد  بن  اأحمد  الدكتور  ثم  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية  للجنة  العامة  االأمينة  حينها  كانت  اإذ  والتعليم 

منى  والدكتورة  ال�سابق،  والتعليم  الرتبية  وزير  ال�سليمي  من�سور  بن  �سعود  بن  يحيى  معايل  من  كل  قدم  كما  الوزيرة،  م�ست�سار 

الدرا�سة.  هذه  يف  القيمة  وم�ساهماتهم  خرباتهم  واملناهج  للتعليم  والتعليم  الرتبية  لوزارة  ال�سابقة  الوكيلة  اجلردانية  �سامل  بنت 

رئي�سة  والتطوير،  للدرا�سات  الفني  املكتب  مدير  نائبة  النبهانية  مرمي  الدكتورة  العماين  الدرا�سة  فريق  قائمة  ا�ستملت  وقد 

املديرة  امل�سكرية  زوينة  والدكتورة  �سابقًا،  املناهج  لتطوير  العامة  املديرة  البو�سعيدية  اأمل  والدكتورة  للدرا�سة،  الفني  الفريق 

املوارد  تنمية  ويحيى احلارثي مدير عام  املهني،  التوجيه  العامة ملركز  املديرة  البلو�سية  �سناء  والدكتورة  الرتبوي،  للتقومي  العامة 

وفاطمة  �سابقا،  الوطني  االقت�ساد  وزارة  من  اللواتي  وعقيل  الوزيرة،  مبكتب  اخلبرية  العجمية  مع�سومة  والدكتورة  الب�سرية، 

جرفث وديفيد  احلجري  را�سد  والدكتور  اجل��ودة،  �سبط  دائرة  مدير  الها�سمي  ووليد  اخلا�سة،  للمدار�س  العامة  املديرة   نوراين 

David Griffiths اخلبريان باملكتب الفني للدرا�سات والتطوير، وطاهرة اللواتية نائبة مدير دائرة االإح�ساء، ومرمي الريامية مديرة 

دائرة التخطيط، وانت�سار اأمبو�سعيدية مديرة دائرة االإ�سراف الرتبوي، وعبد اجلليل املنذري مدير املوازنة، وماجد العربي نائب 

مدير املوازنة املتكررة، واأ�سماء البلو�سية ع�سوة مناهج تعليمية - اأحياء باملديرية العامة لتطوير املناهج، واأحمد الهنائي نائب مدير 

دائرة التنمية املعرفية باملديرية العامة للتقومي الرتبوي، و�سامل احلارثي  ع�سو فني اإمتحانات باملديرية 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.

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

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

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

الزين مدير قطاع  االإقليمي، ومراد  املدير  اإقبال فاروق  االإر�ساد  املعلمني. وقدم  اأخ�سائي تدريب   Aidan Mulkeen وايدين مولكني 

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.

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

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

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

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

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

ذات ال�سلة بهذه الدرا�سة.

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

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

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

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

.Barbara Catherwood الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم لتن�سيق اأن�سطة البعثة. قامت بتحرير هذا التقرير باربرا كاثروود
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نظرة عامة 

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

- تقريبا - جميع االأطفال الُعمانيني الذين هم يف �سن التعليم االأ�سا�سي باملدار�س، باالإ�سافة اإىل ن�سبة 

عالية بلغت )86%( من الطالب الذين هم يف �سن التعليم ما بعد االأ�سا�سي. لقد وجهت حكومة �سلطنة 

ا  اأي�سً ولكن  االآن  التي حتققت حتى  االإجنازات  للحفاظ على  لي�س فقط  التاأكيد  اإىل  اهتمامها  ُعمان 

وياأتي  الُعماين.  املجتمع  الحتياجات  وموائمًا  والكفاءة  اجلودة  عايل  تعليمّيًا  نظامًا  حتقيقها  لتعزيز 

والبنك  ُعمان  بالتعاون بني حكومة �سلطنة  التعليم  بها قطاع  نتيجة لدرا�سة قام  التقرير  اإعداد هذا 

الدويل لتحليل جوانب القوة ومواطن ال�سعف يف النظام التعليمي، ولتقدمي تو�سيات من اأجل موا�سلة 

تطوير خمرجات التعليم يف �سلطنة ُعمان. 

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

يتناول مراحل التعليم املدر�سي، ويبحث يف اجلوانب التالية: معدالت االلتحاق بالتعليم، وجودة التعلم 

النظام  واإدارة  العمل، ومتويل  �سوق  التعليم الحتياجات  نظام  وموائمة  التدري�س،  واملعلمني، وطرائق 

يف  قدمًا  امل�سي  كيفية  ب�ساأن  العامة  بال�سيا�سات  املتعلقة  التو�سيات  بع�س  التقرير  ويقدم  التعليمي. 

العمل الرتبوي. وفيما يلي ملخ�س للنتائج الرئي�سية للتقرير.

 

ال�ن�ت��ائج الرئ�ي��س�ي��ة 
اإن النجاح الذي حققته �سلطنة ُعمان يف ال�سنوات االأخرية يف جمال توفري التعليم ُيعترب مثريًا لالإعجاب، 

فقد ارتفعت اأعداد امللتحقني باملدار�س من 900 طالب يف عام 1970 اإىل اأكرث من 600،000 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 معدالت االلتحاق بالتعليم يف �سلطنة ُعمان متاثل تلك اخلا�سة ببلدان اأخرى يف ال�سرق االأو�سط 

و�سمال اأفريقيا )MENA( اأو تفوقها. وب�سفة خا�سة فاإَنّ معدل االإناث الالتي يكملن مرحلة التعليم العايل يف 

ق معدالت عالية تكاد تكون م�ساوية للمعدالت يف الدول التي تت�سف مب�ستويات اأداء عالية  �سلطنة ُعمان ُيحِقّ

يف هذا املجال، مثل �سنغافورة وكوريا اجلنوبية، يف وقت توجه احلكومة تركيزها نحو جودة العملية التعلمية 

التعليمية ومواءمتها. 

وتوؤكد نتائج حتليل هذه الدرا�سة اأن التحدي الرئي�سي الذي يواجه قطاع التعليم يف �سلطنة ُعمان يتمثل يف 

تطوير جودة خمرجات تعلم الطالب، واأن يكون ال�سعي نحو حت�سني اجلودة هو االأولوية الرئي�سية للحكومة 

يف جمال التعليم. وت�سمل امل�ساعي املبذولة يف جمال اجلودة تطبيق التعليم االأ�سا�سي )ال�سفوف 10-1(، 

ومرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي )ال�سفان 11 و12(. والأن هذه املبادرات ال تزال جديدة ولن تكون نتائجها 

وا�سحة متاًما لعدة �سنوات، اإال اأن موؤ�سرات عمليات التقومي التي متت موؤخرًا على امل�ستوى الوطني والدويل 

للتح�سيل الدرا�سي ُت�سري اإىل احلاجة اإىل بذل مزيد من 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. ويقرتح هذا التقرير اأولويتني  وا�سعتي 

التدري�س. وفيما يلي  املعلمني يف مهارات  العليا، و)2( تطوير قدرات  املعايري  بناء ثقافة  املجال هما: )1( 

ا التو�سيات ذات ال�سلة بال�سيا�سات العامة: اخلطوط العري�سة لهاتني االأولويتني، واأي�سً
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بناء ثقافة للمعايري العليا

الو�شع احلايل:  

املعلمني  باأداء  ال�سفية، مروًرا  ال�سغار يف غرفهم  االأطفال  اأن�سطة  بدءًا من  والتعلم مب�ستويات عالية  االأداء  يكون  اأن  توقع  ينبغي 

واالإداريني، وانتهاًء بالبيئة املنزلية. ولوحظ اأَنّ هنالك تباينًا بني اإدراك مفهوم حتقيق التعلم لدى الطالب واملعلمني واأولياء االأمور 

من جهة ومعنى حتقيق التعلم الفعلي من جهة اأخرى. 

عات احلكومة، ودون امل�ستويات  وتو�سح عمليات تقومي تعُلّم الطالب التي تتم على امل�ستويني الوطني والدويل اأن اأداء الطالب دون توُقّ

التي يتم حتقيقها يف دول عديدة يف العامل. ويف هذا ال�سدد ُيالحظ اأن الطالب الذكور حققوا م�ستويات متدنية ب�سورة ت�سرتعي 

 ،)TIMSS( 2007 االنتباه، اإذ اأن من بني جميع الدول الثماين واالأربعني التي �ساركت يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم لعام

�سجلت �سلطنة ُعمان اأكرب فرق يف االأداء بني اجلن�سني، حيث ح�سل الطالب الذكور على م�ستويات اأداء اأقل بكثري من الطالبات 

يها الدرا�سة. اإَنّ الوقت الفعلي املخ�س�س للتعلم يف املدار�س احلكومية يف �سلطنة ُعمان ُيعترب اأقل مما  يف كافة املجاالت التي ُتغِطّ

يتم تخ�سي�سه للتعُلّم يف العديد من البلدان االأخرى. ويفتقد خريجو املدار�س بع�س املهارات االأ�سا�سية، وب�سفة خا�سة يف اللغة 

املعنية  اجلهات  ت  عرَبّ ذلك  اإىل  باالإ�سافة  العايل.  التعليم  موؤ�س�سات  يف  متهيدية  �سنة  درا�ستهم  يتطلب  الذي  االأمر  االإجنليزية، 

بالتوظيف عن قلقها ب�ساأن مدى جاهزية هوؤالء اخلريجني ل�سغل الوظائف فيها. ومن اأجل اأن ي�ستمر نظام التعليم يف �سلطنة ُعمان 

يف التطور ينبغي رفع م�ستوى املعايري، وتنفيذ االإجراءات الالزمة ل�سمان حتقيقها. 

جماالت حمددة ينبغي تناولها: 

من اأجل زيادة الفرتة الزمنية التي مي�سيها الطالب يف التعلم الفعلي، فاإَنّه من املهم جّدًا زيادة عدد اأيام ال�سنة الدرا�سية    n

العام  ي�ستغرقها  اأن  يجب  التي  دولّيًا  املعتمدة  ة  املَُدّ من  قريبة  مدة  وهي  ر�سمّيًا،  د  حُمَدّ هو  يومًا ح�سبما   180 لتكون  الفعلية 

الدرا�سي. ويف الوقت احلايل ُتفَقد اأياٌم درا�سية ب�سبب املنا�سبات اخلا�سة وغريها من العطالت الر�سمية، واأداء االمتحانات. 

العادية  احل�س�س  تدري�س  يف  واال�ستمرار  الدرا�سي،  العام  نهاية  يف  واح��دة  مرة  ع�سر  الثاين  ال�سف  امتحانات  عقد  اإَنّ 

ُي�ساِعدا يف حتقيق هدف اإطالة العام  اأن  اأثناء تنظيم هذه االمتحانات مُيكن  لطالب ال�سفوف من االأول اإىل احلادي ع�سر 

�س للمهرجانات اأو  الدرا�سي. باالإ�سافة اإىل ذلك مُيكن اأن يطلب اإىل املدار�س متديد العام الدرا�سي لتعوي�س االأيام التي ُتخ�سَّ

الأغرا�س اأخرى. وعالوة على ذلك ينبغي ت�سجيع املعلمني على اإعطاء االأولوية لتنفيذ املناهج الدرا�سية على االأن�سطة االأخرى.

اإَنّ و�سع اأهداف تعلم وا�سحة وواقعية لكل �سف، ون�سرها على نطاق وا�سع بني املعلمني والطالب واأولياء االأمور، مُيكن اأن ُي�ساعدا    n

ع املعلمون على متابعة تعُلّم الطالب ب�سورة منتظمة وتقدمي تغذية راجعة اإليهم واإىل اأولياء  يف رفع جودة التعلم. وينبغي اأن ُي�سَجّ

اأمورهم. ويجب ت�سجيع الطالب يف جميع ال�سفوف الدرا�سية على  تطوير مهارات التفكري العليا وزيادة الرتكيز عليها عند و�سع 

االمتحانات. وميكن اال�ستفادة من نتائج االمتحانات ب�سورة اأكرب يف حتديد املجاالت التي يواجه الطالب فيها �سعوبات يف كل 

مادة درا�سية، واإدخال التعديالت الالزمة على برامج تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة لتطوير قدراتهم يف تدري�س هذه املجاالت.     

ينبغي درا�سة ومعاجلة تدين م�ستويات التح�سيل الدرا�سي لدى الطالب الذكور ب�سورة منهجية. وكخطوة اأوىل يجب العمل    n

على زيادة وعي اأولياء االأمور، وتب�سريهم بالفرق يف م�ستويات االأداء بني الطالب والطالبات، وت�سجيعهم على حتديد توقعات 

اأعلى لتعلم الطالب الذكور، وحيث اإن العوامل الرئي�سية التي تت�سَبّب يف انخفا�س م�ستوى اأداء الطالب الذكور غري وا�سحة 

ب�سكل جيد فاإنه يجب اإجراء درا�سة جتريبية �ساملة لتحديد تلك العوامل، وو�سع  خطة عمل اإجرائية ملعاجلتها. 

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

اأحد االأ�سباب الرئي�سية التي ت�ستدعي التحاق الطالب ب�سنة درا�سية متهيدية يف معظم اجلامعات احلكومية واخلا�سة، لذا 

قد يكون من ال�سروري اإعادة النظر يف مناهج اللغة االإجنليزية وطرائق تدري�سها. اإ�سافة اإىل ذلك، والأَنّ االأدلة املو�سوعية 

لهاتني  الدرا�سية  املناهج  اإجراء مراجعة  والعلوم، يجب  الريا�سيات  الطالب يف  اإىل تدين م�ستويات حت�سيل  ُت�سري  املتوفرة 

اأنهم يفتقرون القدرة على تطوير »املهارات ال�سخ�سية«  اإىل  املادتني. وُت�سري بع�س اجلهات التي توظف الطالب اخلريجني 

اإَنّ  املتعلقة بهم، مثل العمل �سمن فريق، وفن التحدث واالإلقاء، وحل امل�سكالت، والتفكري الناقد، وبع�س اأخالقيات العمل. 

ا يكون اأمرًا مطلوبًا ل�سمان حتقيق  تخفي�س عدد املواد الدرا�سية التي يدر�سها الطالب  يف مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي رمَبّ
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فهٍم اأعمق للمفاهيم التي يدر�سونها. وحيث اإن عددًا قلياًل من موظفي املديرية العامة لتطوير املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم 

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

تطوير مهارات التدري�ص لدى املعلمني

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 

التعليم. وتتوفر  العامل الرئي�سي يف تطوير جودة  ُيعترَب  اإَنّ وجود هيئة تدري�س فاعلة تتمتع مبهارات تربوية  اأهمية.  العامل االأكرث 

يف �سلطنة ُعمان هيئة تدري�س كبرية جدًا ذات موؤهالت تربوية وافية وكافية، لكن بالرغم من ذلك ال يتم تزويد املعلمني اجلدد 

باملهارات التدري�سية ب�سورة كافية اأثناء التحاقهم بربامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة، وذلك ب�سبب عدم تركيز هذه الربامج على 

املهارات الرتبوية التدري�سية، واأي�سًا ب�سبب حمدودية الرتبية العملية باملدار�س، كما اأن مدربي املعلمني يف الوقت احلا�سر ال ميتلكون 

اخلربة العملية داخل الغرف ال�سفية اأو مهارات التدري�س بقدر كاف. ويجب اأن تكون الربامج التدريبية اأثناء اخلدمة ذات طبيعة 

عملية اأكرث، واأْن ُتلِبّي احتياجات املعلمني. كما يجب اإعادة الرتكيز على عمل املعلمني داخل املدار�س، وتخ�سي�س وقت اأكرث للتدري�س، 

والتقليل من كتابة التقارير واأداء املهام االإدارية.       

جماالت حمددة ينبغي تناولها: 

ع منهم تدري�سها غري متنا�سبة، كما اأن تلك الربامج ال  برامج اإعداد املعلمني اجلدد قبل اخلدمة واملناهج الدرا�سية التي ُيتوَقّ   n

ُتنا�ِسب واقع التدري�س الفعلي داخل الغرف ال�سفية. باالإ�سافة اإىل ذلك فاإَنّ مقررات اإعداد املعلمني تفتقر اإىل الرتكيز على 

التدريب العملي، ف�ساًل عن اأن اخلربة الفعلية داخل الغرف ال�سفية ملدربي املعلمني اأنف�سهم ُتعترَب حمدودة. اإَنّ اإعادة النظر 

اخلا�سة  الرتبوية  للمهارات  الربامج  املالئمة يف هذه  االأولوية  منح  �سمان  قبل اخلدمة من حيث  املعلمني  اإع��داد  برامج  يف 

بالتدري�س اأمر �سروري جّدًا، بحيث يتم اإعداد املعلمني اجلدد ب�سورة منا�سبة لتدري�س املناهج الدرا�سية.

اأَنّ ن�ساب املعلم من احل�س�س  يحتاج املعلمون اإىل الرتكيز على حتقيق جودة التدري�س وجودة تعُلّم الطالب. وبالرغم من    n

ُيعترَب قلياًل يف �سلطنة ُعمان مقارنة بدول اأخرى، اإال اأن املعلمني ي�سريون اإىل زيادة يف املهام االإدارية التي يتم تكليفهم بها، 

مثل اإعداد التقارير عن م�ستويات اأداء طالبهم 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 التعلم لدى 

الطالب، واأن يتم دعم االأن�سطة التي ميار�سها املعلمون مع زمالئهم، وذلك من خالل ت�سكيل جمعيات ملعلمي املواد الدرا�سية 

باملحافظات التعليمية. 

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

اإَنّ الوفرة احلالية من املعلمني، والتي اأدت  امل�ستقبلية حلاجة املدار�س اإليهم، وتوفري املعلمني املواطنني من داخل ال�سلطنة. 

اإىل اإغالق بع�س كليات اإعداد املعلمني )كليات الرتبية( نتج عنها نق�س يف اإعداد معلمي احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي. 

و�سي�سكل هذا االأمر خماطرة يف امل�ستقبل، وقد يوؤدي اإىل زيادة االعتماد على املعلمني 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 

اإعداد املعلمني بقبول  باأن يتم توجيه موؤ�س�سات  بع�سها االآخر. وميكن معاجلة هذا الو�سع الغري مر�سي عن طريق املطالبة 

الطالب على اأ�سا�س خطة طويلة االأمد لالحتياجات الفعلية الأعداد معلمي كل مادة درا�سية عند قبول الطالب لكل تخ�س�س.  

البعيدة عن  املناطق  مدار�س  وتعمل يف  ُعمان.  �سلطنة  يًا يف  املدن حتِدّ البعيدة عن  املناطق  مدار�س  املعلمني يف  ي�سكل عمل    n

املناطق احل�سرية ن�سبٌة اأعلى من املعلمني غري الُعمانيني، وبالتايل فاإَنّ معدالت النقل من مدر�سة اإىل اأخرى تكون اأعلى بني 

املعلمني فيها مقارنة باملناطق احل�سرية. اإَنّ توفري عالوة اإ�سافية منا�سبة للمعلمني العاملني يف املناطق البعيدة عن املدن التي 

يتم التعامل معها ب�سكل خا�س، ومتديد فرتة بقائهم يف مدار�س هذه املناطق قبل تقدمي طلب النقل، واإعطاء االأف�سلية لطالب 

ا تكون خيارات ينبغي درا�ستها والتفكري فيها. هذه املناطق يف االلتحاق بكليات اإعداد املعلمني، رمَبّ
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حتديات اأخرى: 

باالإ�سافة اإىل ذلك هنالك عدٌد من املجاالت التي يجب درا�سة مو�سوع توفري التعليم فيها، وذلك من اأجل حتقيق اأهداف التعليم 

للجميع، وامل�ساهمة يف تعزيز جودة التعليم: 

يجب اإعطاء االأولوية ملو�سوع التو�سع يف توفري التعليم احلكومي ملرحلة الطفولة املبكرة؛ نظرًا لعدم توفر هذا النوع من التعليم    n

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

اإن التحاق االأطفال، يف مرحلة الطفولة املبكرة، باملدار�س اخلا�سة التي اأ�سبحت �سائعة يف �سلطنة ُعمان وازداد عددها، متاٌح 

فقط لالأ�سر التي ميكنها دفع الر�سوم اخلا�سة بااللتحاق بهذه املدار�س. ويجب اإعطاُء االأولوية –عند بداية التو�سع يف تعليم 

مرحلة الطفولة املبكرة- للمناطَق التي يتدَنّى فيها اأداء املدار�س احلكومية، بجانب ت�سجيع القطاع اخلا�س على اال�ستمرار يف 

تقدمي خدمات التعليم ملرحلة الطفولة املبكرة.  

اآليات مالئمًة لتحديد وتقومي الطالب ذوي االإعاقة، وقد تكون احلاجة الفعلية لتوفري  تفتقد ال�سلطنة، يف الوقت احلا�سر،    n

كافة  فيها  ت�سارك  االإعاقة،  ذوي  لتعليم  وطنية  ا�سرتاتيجية  و�سع  ويجب  حاليا.  متوافر  هو  اأكرب مما  االإعاقة  لذوي  التعليم 

الوزارات املعنية بهذا االأمر. و�سيكون من ال�سروري توفري بيانات دقيقة فيها ب�ساأن الطلب على املرافق التعليمية لالأطفال ذوي 

االإعاقة. كما يجب اأن يتلقى املعلمون الذين يدر�سون �سفوف الدمج تدريبًا مالئمًا. 

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

ع التحاقهم بالدرا�سة يف مراكز تعليم الكبار، ال�سيما الذكور الذين تقل  الكبار وطرق تدري�سها، وتقييم احتياجات الذين ُيتوَقّ

زيادة عدد  الكبار عن طريق  تعليم  برنامج  تعزيز جودة  باالإناث. وميكن  املراكز مقارنًة  بهذه  الوقت احلا�سر  اأعدادهم يف 

املراكز، وتطوير املناهج واملواد امل�ساندة، وو�سع �سيا�سة عامة جلذب املعلمني للعمل بهذه املراكز وتدريبهم وت�سجيعهم على 

اال�ستمرار يف العمل بها. 

اإن هذه التو�سيات ت�ستدعي تطبيقات اإدارية ومالية، خا�سة اإن حتقيق هدف تطوير جودة التعليم يتطلب اأْن تقوم جميع الوزارات 

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، ويتم اإن�ساوؤها من ممثلني للوزارات املعنية، مبا يف ذلك وزارة الرتبية والتعليم، 

ووزارة التعليم العايل، ووزارة القوى العاملة، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة ال�سحة، ووزارة املالية، واالأطراف املعنية االأخرى، 

والتخطيط  القيادة  مهارات  لتعزيز  اإداري  تدريب  برنامج  والتعليم  الرتبية  وزارة  ُتن�سئ  اأن  وميكن  اخلا�س.  القطاع  ذلك  يف  مبا 

للموظفني القياديني العاملني فيها.  

اإَنّ هذا  التعُلّمية.  التعليمية  املبادرات  املت�سلة باجلودة، ونحو دعم  املدخالت  املتوافرة نحو  املوارد  ا�ستخدام جميع  ويجب حتويل 

ز هذه  التحول يف ا�ستخدام املوارد مُيكن حتقيقه من خالل مراجعة نظام رواتب واأجور الهيئات التدري�سية واالإدارية. ويجب اأْن ترِكّ

ن�سبتان  باالإداريني، وهما  املعلمني مقارنًة  ون�سبة عدد  الطالب مقابل كل معلم،  ن�سبة عدد  املراجعة، ب�سفة خا�سة، على حتديد 

ُتعتربان متدنيتني يف الوقت احلا�سر. ومُيكن اأن ُيعطى اعتباٌر خا�ٌسّ باآليات اإعطاء العالوات وربط الرواتب واالأجور باالأداء، اأو بقبول 

د الرواتب ح�سب االأقدمية فقط. اإَنّ املبادرات  املوظفني العمل يف املناطق البعيدة عن املدن بداًل من اتباع النظام احلايل الذي ُيحِدّ

االإدارية واملالية االأخرى التي تهدف اإىل تطوير م�ستوى 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 

اأَنّ البيانات املطلوبة التخاذ  التمويل احلكومي للتعليم لتحديد اأوجه الق�سور املتوقعة يف تخ�سي�س املوارد املالية؛ و)3(- �سمان 

قرارات �سليمة مبنية على معلومات ذات �سلة بال�سيا�سات الرتبوية يتم وفق فرتة زمنية حمددة، وتت�سم بامل�سداقية والدقة والثبات. 

وي�سيد هذا التقرير باالإجنازات الكبرية التي حققتها �سلطنة ُعمان يف توفري التعليم حتى االآن، كما ي�سيد اأي�سًا باالإرادة ال�سيا�سية 

ي حتقيق جودة التعليم ال ُيعترَب اأمرًا م�ستحياًل بالن�سبة  مت الدعم لتحقيق هذه االإجنازات امللحوظة. اإَنّ جتاوز حتِدّ رت وقَدّ التي ي�َسّ

اإىل �سلطنة ُعمان، اإاَلّ اأنه �سيتطلب روؤية م�سرتكة، وتخطيطًا دقيقًا، وا�ستخدامًا ر�سيدًا للموارد، وعماًل تعاونّيًا ت�سرتك فيه جميع 

اجلهات املعنية. 
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م�ل�خ�ص

ال�ت�ع�ل�ي�م في س�ل�ط�ن�ة ُع�م�ان: 
الُمضي ُقدمًا في تح�ق�ي�ق الج�ودة

القيادة  حتت  مت�سارعًة  واقت�ساديًة  اجتماعيًة  الٍت  حت��ُوّ ُعمان  �سلطنة  قت  حَقّ

– حفظه  ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  احلكيمة حل�سرة �ساحب اجلاللة 

التنمية التي بداأ تنفيذها منذ بداية  – من خالل �سل�سلة من خطط  اهلل ورعاه 

عقد ال�سبيعينيات من القرن املا�سي. وت�سمل اأوجه التنمية الرئي�سية التي حتققت 

امللتحقني  الطالب  وعدد  التعليمية  املوؤ�س�سات  عدد  يف  الزيادة  التعليم  قطاع  يف 

ا عمليات التطوير التي �سهدها النظام  باملدار�س بجميع املراحل التعليمية، واأي�سً

التعليمي. وتعمل حكومة �سلطنة ُعمان، وهي تتطلع نحو امل�ستقبل، على دعم هذه 

االإجنازات واال�ستمرار يف حتقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية. وُيعترب تزويد 

يف  الزاوية  حجر  املطلوبة  واالجتاهات  واملهارات  باملعارف  ال�ساعدة  االأجيال 

ا�سرتاتيجية االنتقال بال�سلطنة نحو حتقيق م�ستويات اأعلى من االإجنازات.
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التعليم قبل  اأ�سا�سية على  ًزا ب�سورة  ُمرِكّ ُعمان،  التعليم يف �سلطنة  التقرير بدرا�سة قطاع  ُيعنى هذا 

تزويدهم  الرتبوية من خالل  ال�سيا�سات  لوا�سعي  يكون مرجًعا  اأْن  التقرير  والهدف من هذا  العايل. 

بتحليل واٍف عن الو�سع احلايل لقطاع التعليم، وت�سليط ال�سوء على بع�س االأولويات الرئي�سية للمرحلة 

القادمة لتطوير هذا القطاع وتنميته. واعتمد التحليل على جمموعة من م�سادر املعلومات التي تت�سمن 

بالتعليم،  املعنيني  مقابلة  اإىل  باالإ�سافة  االأخ��رى،  واجلهات  والتعليم  الرتبية  وزارة  قدمتها  بيانات 

ي هذا التقرير مو�سوعات متعددة  واملعلومات التي مت جمعها من الدرا�سات والتقارير ال�سابقة. وُيغِطّ

هي: معدل االلتحاق بالتعليم، ونوعية تعلم الطالب وجودته واإجنازاتهم، واملعلمون وطرائق التدري�س، 

ومواءمة التعليم الحتياجات �سوق العمل، ومتويل التعليم واإدارته. وبينما ي�سيد التقرير بالدور االجتماعي 

ز ب�سفة خا�سة على العالقة بني قطاع التعليم و�سوق  اء الذي يقوم به التعليم، فاإَنّه ُيرِكّ واملجتمعي البَنّ

م  العمل، وعلى م�ساهمة التعليم يف حتقيق اأهداف �سلطنة ُعمان يف جمال التنمية االقت�سادية. وُيقِدّ

ملخ�س التقرير: )1( النتائج الرئي�سية للتحليل. )2( التحديات الرئي�سية التي تواجه قطاع التعليم. 

)3( مقرتحات خا�سة باإجراءات تتعلق بال�سيا�سات الرتبوية ملواجهة هذه التحديات، وت�سمل م�سفوفة 

لة بتو�سيات يف جمال ال�سيا�سات الرتبوية )امللحق 1(.  ُمف�سَّ

ل ال�شباب، �شواء الُعمانيون اأو غري الُعمانيني، يف �شن العمل ن�شبًة كبريًة من ال�شكان يف �شلطنة ُعمان.  ُي�شِكّ

ن�سبة  لديها  ُعمان  اأَنّ �سلطنة  اإىل  الوطني )2010(  اأ�سدرتها وزارة االقت�ساد  التي  ال�سكان  ُت�سري تقديرات 

عالية من ال�سباب �سمن جمموع �سكانها، حيث بلغت ن�سبتهم يف عام 2009 )27%( من عدد �سكان ال�سلطنة 

البالغ 3.2 مليون ن�سمة منهم )48%( من املواطنني اأعمارهم اأقل من 20 عاًما. ومن املتوقع اأْن يتغرَيّ هذا 

الو�سع خالل العقود القادمة ب�سبب االنخفا�س يف معدالت االإجناب الذي �سهدته االأعوام االأخرية، فقد تدنت 

من )44.7( لكل 1000 مواطن يف عام 1990 اإىل )24.0( يف عام 2004، )اإاّل اأنها ارتفعت اإىل 29.5 يف عام 

2009(. ويو�سح ال�سكل رقم )1( اأدناه للهرم ال�سكاين ذلك )وزارة االقت�ساد الوطني 2010(. وتبلغ ن�سبة 

اأو الذين توجد  العاملني الذكور غري املتزوجني  واأغلبية هوؤالء من  غري العمانيني ثلث �سكان �سلطنة ُعمان، 

اأ�سرهم خارج ال�سلطنة )يف الفئة العمرية 25-39 عاًما(. 

من جهة اأخرى فقد ارتفع عدد ال�سكان ارتفاًعا ملحوًظا بني عامي 2008 و2009 من 2.9 مليون ن�سمة اإىل 3.2 

مليون ن�سمة، وُيعزى ذلك ب�سورة رئي�سية اإىل الزيادة يف عدد غري الُعمانيني التي بلغت )28%( من عدد ال�سكان. 

ت�شعى احلكومة يف الوقت احلا�شر لتنويع م�شادر االقت�شاد الوطني من خالل الت�شنيع واخل�شخ�شة، 

وذلك بعد االعتماد الكلي ل�شنوات عديدة على االإيرادات النفطية. 

ُتعترب �سلطنة ُعمان من الدول ذات الدخل املرتفع، حيث بلغ متو�سط الدخل الوطني االإجمايل للفرد 17.890 

القرن حوايل  االأوىل من هذا  الع�سر  ال�سنوات  النمو خالل  بلغ معدل  كما   ،
1

اأمريكّيًا يف عام 2008م دوالًرا 

االإجمايل يف  الناجت املحلي  النفط من 40.6% من  تقليل االعتماد على قطاع  اإىل  4.6%، وتهدف احلكومة 

عام 2009 )وزارة االقت�ساد الوطني 2010( اإىل 10% بحلول عام 2020 )وزارة االقت�ساد الوطني 2007(. 

ويحظى مو�سوع الباحثني عن عمل باهتمام متزايد، حيث حققت �سيا�سة »التعمني« التي تتبناها الدولة بع�س 

النجاح حتى االآن.

مت ت�شنيف �شلطنة ُعمان يف ال�شنوات االأخرية من الدول التي حققت معدالت عالية يف جمال التنمية الب�شرية.

فقد اأ�سار موؤ�سر التنمية الب�سرية لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي )UNDP( يف عام 2009 اإىل اأَنّ ترتيب �سلطنة 

ُعمان 56 من بني 182 دولة. ويقي�س هذا املوؤ�سر املتعدد اجلوانب متو�سط االإجنازات التي تتحقق يف االأبعاد 

الثالثة الرئي�سية للتنمية الب�سرية )حياة �شحية طويلة، واحل�شول على املعرفة، وامل�شتوى املعي�شي املنا�شب(. 

أه�داف ال�ت�ق�ري��ر ون�ط�اق�ه

خل�ف�ي��ة

طريقة اأطل�س البنك الدويل ) منهاج عمل البنك الدويل لتطوير البيانات، دي�سمرب 2010(.  
1
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ال�شكل 1

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

اجلدول )1(

االإنفاق املتكرر واالإمنائي يف قطاع التعليم يف االأعوام 2005 و 2007 و2009 

 امل�سدر: وزارة 

االقت�ساد الوطني 2010

االإمنائي املتكرر اإجمايل االإنفاق )متكرر + اإمنائي(

2009 2007 2005 2009 2007 2005 2009 2007 2005

124.4    95.1    52.7 823.8    651.1    498.2 948.2    746.2    545.9
 االإنفاق 

)بالريال العماين(

4.6 5.5 5.3 17.5 15.6 15.4 12.8 12.7 13.0
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
كن�سبة مئوية )%( من اإجمايل 

اإنفاق جميع الوزارات املدنية 

امل�سدر: وزارة 

االقت�ساد الوطني 

2008 و2010 

مالحظة: ي�سمل ذلك 

اإنفاق وزارة الرتبية 

والتعليم، ووزارة 

التعليم العايل، ووزارة 

القوى العاملة، وجامعة 

ال�سلطان قابو�س.

ال�شكل 2

عدد الطالب امللتحقني بال�شفوف 1 – 12 يف العام الدرا�شي 1971/1970 مقارنة بالعام الدرا�شي 2009/2008 

امل�سدر: دائرة 

 االإح�ساء بوزارة 

الرتبية والتعليم 

مالحظة: البيانات 

اخلا�سة باملدار�س 

الدولية غري متوفرة 
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الدرا�سي 2009/2008.
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ل الكبري الذي حدث يف نظام التعليم خالل االأربعني عاًما املا�سية اَتّ�سم بعدٍد من االإجنازات  اإَنّ التحُوّ

ن من  ا مَكّ امللحوظة، ففي املقام االأول ظل التزام احلكومة نحو التعليم قويًا، ويحظى بدعٍم جيد، مَمّ

الذي  االأمر  ملحوظة،  ب�سورة  بالتعليم  امللتحقني  االأطفال  عدد  زاد  كما  املبادرات وحتقيقها،  تطوير 

غري  ب�سورة  املدر�سي  بالتعليم  بااللتحاق  املدر�سة  �سن  يف  هم  ملن  االأطفال  من  كبريٍة  الأع��داٍد  �سمح 

ل تركيز ال�سلطنة يف الوقت  م�سبوقة. وبناًء على ذلك فقد حتقق مفهوم التعليم للجميع تقريًبا، وحتَوّ

احلا�سر نحو حتقيق جودة التعليم من خالل بذل جهود حقيقية يف هذا املجال احليوي بعد اأن حتققت 

معدالت التحاق عالية. 

االلتزام احلكومي 

يظهر التزام احلكومة القوي جتاه التعليم يف التخطيط واال�شرتاتيجيات التي ت�شعها. 

د ا�سرتاتيجية التنمية طويلة املدى )1996-2020(: الروؤية امل�ستقبلية لالقت�ساد العماين )وزارة االقت�ساد  توؤِكّ

الوطني 2007( اأَنّ املوارد الب�سرية ت�َُعُدّ حمور ا�سرتاتيجية التنمية االقت�سادية لل�سلطنة؛ فمن حيث التمويل 

�ست �سلطنة ُعمان ن�سبة كبرية للتعليم من املوازنات املتكررة للوزارات املعنية بالتعليم، حيث بلغت هذه  خ�سَّ

الن�سبة 37.2% يف عام 2009 )اجلدول 1(. 

اأعادت احلكومة هيكلة النظام التعليمي يف العام الدرا�شي 1999/1998 بهدف تطوير خمرجات التعلم. 

االأ�سا�سي  التعليم  ال�سابق من خالل تطبيق نظام   التعليمي  النظام  ا�ستبدال  التطوير مت  وكجزء من عملية 

الذي يتكون من حلقتني هما احللقة االأوىل: وتت�سمن ال�سفوف من االأول اإىل الرابع. واحللقة الثانية: وت�سمل 

التي  االأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  االأ�سا�سي مرحلة  التعليم  وتعقب مرحلة  العا�سر.  اإىل  ال�سفوف من اخلام�س 

تتكون من ال�سفني احلادي ع�سر والثاين ع�سر، و�سملت جوانب التطوير التجهيزات املادية واملباين واملناهج 

وموؤهالت املعلمني واالإدارة املدر�سية. 

زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم

انتقلت �شلطنة ُعمان ب�شرعة نحو زيادة اأعداد الطالب امللتحقني بالتعليم يف نظام تعليمي حديث 

منطلقة من تقاليد را�شخة يف التعليم داخل االأ�شرة والتعليم املجتمعي. 

فقد زاد عدد الطالب امللتحقني بالتعليم من 900 طالب يف عام 1970 اإىل اأكرث من 000 600 طالب يف العام 

الدرا�سي 2009/2008 )ال�سكل 2(، كما التحق جميع االأطفال الُعمانيني تقريبًا بالتعليم االأ�سا�سي )ال�سفوف 

من االأول اإىل العا�سر(، حيث بلغت ن�سبة االلتحاق االإجمايل يف العام الدرا�سي 2009/2008 )97%(، كما 

بلغت هذه الن�سبة يف مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي )ال�سفني احلادي ع�سر والثاين ع�سر( 86% للطالب 

الُعمانيني. وحتقق هذا النمو يف اأعداد الطالب امللتحقني بالتعليم من خالل توفري املدار�س احلكومية، حيث 

عدد  اإجمايل  من   %89 اإىل  خدماتها  م  ُتقِدّ  2009/2008 الدرا�سي  العام  يف  مدر�سة   )1047( عددها  بلغ 

الطالب امل�سجلني باملدار�س. 

حدث حت�شن يف معدل اإعادة الطالب لل�شفوف الدرا�شية من االأول اإىل الثاين ع�شر للطالب الُعمانيني 

والطالب غري العمانيني. 

الدرا�سي  العام  يف   %64 من  ع�سر  الثاين  ال�سف  حتى  التعليم  يف  الطالب  ا�ستمرار  ن�سبة  ارتفعت  حيث 

1999/1998 )للطالب الُعمانيني وغري الُعمانيني( اإىل 86% يف العام الدرا�سي 2009/2008، وانخف�ست ن�سبة 

اإعادة ال�سفوف الدرا�سية ب�سورة ملحوظة خالل الفرتة املذكورة، وال يوجد يف الوقت احلا�سر اإعادة لل�سفوف 

ا يف ال�سفوف من اخلام�س اإىل الثاين ع�سر فاإَنّ ن�سبة اإعادة ال�سفوف ترتاوح بني %1  من االأول اإىل الرابع. اأَمّ

و6% لكل �سف درا�سي يف العام الدرا�سي 2009/2008. كما انخف�ست معدالت االنقطاع عن الدرا�سة اأي�سًا 

الت�قدم واإلنجازات الت�ي تحق�ق�ت في حق�ل التعلي�م 
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اإىل 2% اأو اأقل ما عدا يف ال�سف العا�سر الذي ُيعترب نهاية مرحلة التعليم االأ�سا�سي قبل انتقال الطالب اإىل 

مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي، فقد بلغت ن�سبة االنقطاع عن الدرا�سة يف هذا ال�سف 5% لالإناث و7% للذكور.

زادت معدالت االنتقال بني املراحل الدرا�شية ب�شورة ملحوظة. 

حيث ارتفع معدل االنتقال من نهاية مرحلة التعليم االأ�سا�سي لاللتحاق بالتعليم ما بعد االأ�سا�سي اإىل 89% يف 

العام الدرا�سي 2009/2008 بعدما كان 73% يف العام الدرا�سي 1999/1998. ويف الوقت نف�سه فاإَنّ عدًدا 

التحقوا بربامج  االأ�سا�سي قد  التعليم  اأكملوا مرحلة  الذين  حمدوًدا )ولكنه يف تزايد م�ستمر( من الطالب 

التعليم الفني والتدريب املهني، فعلى �سبيل املثال زاد عدد الطالب امللتحقني مبراكز التدريب املهني من 2000 

طالب يف العام الدرا�سي 2006/2005 اإىل 2929 طالبا يف العام الدرا�سي 2009/2008. وميّثل ذلك ن�سبة 

3% من عدد الُعمانيني يف الفئة العمرية 16-17 �سنة )كانت الن�سبة 2% يف العام الدرا�سي 2006/2005(. 

وبالتوازي مع ما ذكر اأعاله حدث منو مت�شارع يف الطاقة اال�شتيعابية لقطاع التعليم العايل. 

الكليات  النمو يف عدد  ال�سلطان قابو�س يف عام 1986. كما زاد  بافتتاح جامعة  حيث زادت ب�سورة جذرية 

التقنية وكليات العلوم التطبيقية وموؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية االأخرى، ف�سال عن اجلامعات اخلا�سة. 

ويلتحق يف الوقت احلا�سر اأكرث من ن�سف خريجي ال�سف الثاين ع�سر بالتعليم العايل، ويتلقى 92% منهم 

درا�ستهم داخل ال�سلطنة. وبلغت ن�سبة االلتحاق االإجمايل مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان 36% يف 

العام الدرا�سي 2009/2008. 

ونتيجة لهذا التو�شع امل�شطرد فاإَنّ م�شتويات االلتحاق بالتعليم يف �شلطنة ُعمان مت�شاوية اأو تزيد عن 

 .)MENA( م�شتويات االلتحاق بالتعليم يف دول اإقليم ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا

ويالحظ اأَنّ االإجنازات يف هذا املجال قد حدثت ب�سفة خا�سة يف التحاق االإناث مبوؤ�س�سات التعليم العايل، 

ففي عام 2000 بلغت ن�سبة العمانيات الالتي اأكملن تعليمهن العايل 55% يف الفئة العمرية 25- 29 �سنة، وهي 

ا بالن�سبة اإىل الُعمانيني الذكور فاإَنّ %17  ن�سبة مماثلة لتلك التي بلغتها كل من �سنغافورة وكوريا اجلنوبية. اأَمّ

فقط اأكملوا تعليمهم العايل يف ذلك العام. 

الرتكيز على اجلودة: 

بعد النجاح يف التو�شع يف االلتحاق بالتعليم زاد الرتكيز ب�شورة اأكرب على حتقيق جودة التعليم. 

ذت وزارة الرتبية والتعليم �سل�سلة من عمليات التقومي على امل�ستوى الوطني، لر�سد ومتابعة خمرجات  فقد نَفّ

التعّلم لل�سفوف الرابع وال�سابع والعا�سر. وباالإ�سافة اإىل ذلك �ساركت �سلطنة ُعمان يف الدرا�سة الدولية يف 

الريا�سيات والعلوم )TIMSS، 2007( التي توفر موؤ�سرات دولية ميكن قيا�س خمرجات التعلم بال�سف الثامن. 

يت�شف نظام االمتحانات احلايل ب�شمات اإيجابية عديدة.

التي  العامة  للتقومي الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم مب�سوؤولية تنظيم االمتحانات  العامة  وت�سطلع املديرية 

لها تاأثريات مهمة على جودة العملية التعليمية التعُلّمية. ويت�سف العاملون بالعدالة، كما تت�سف االإجراءات 

احلايل:  االمتحانات  لنظام  االإيجابية  ال�سمات  ومن  واملو�سوعية.  بالدقة  فيها  املتبعة  الداخلية   االإداري��ة 

)1( اتباع اأ�سلوب فني منا�سب يف اإعداد االمتحانات. )2( نظام التدقيق على امل�سححني. )3( اإعداد دقيق 

الأدلة الت�سحيح. )4( تطبيق نظام اال�ستئناف بعد ظهور النتائج. 

اإَنّ م�شروعات التطوير املتعددة التي مت تنفيذها يف التعليم االأ�شا�شي والتعليم ما بعد االأ�شا�شي ُتعترَب 

خري �شاهد على العزمية لتطوير جودة التعليم.

وت�سمل م�سروعات التطوير: تطبيق طريقة التعليم املتمركز حول الطالب يف التعليم والتعلم، والرتكيز على 

املهارات احلياتية وتطبيقات احلياة الواقعية يف املناهج، وتطبيق نظام التقومي امل�ستمر، وخف�س عدد الطالب 

يف كل غرفة �سفية، وتطبيق م�سروع االإدارة الذاتية املدر�سية، وتنفيذ برنامج للتقومي ال�سامل لالأداء املدر�سي. 

كما رفعت وزارة الرتبية والتعليم احلد االأدنى ملوؤهالت املعلمني الذين يرغبون يف االلتحاق باملهنة الأول مرة، 

وزادت من عدد اأيام الدرا�سة الفعلية خالل العام الدرا�سي. 
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 ظلت زيادة عدد املعلمني الُعمانيني املوؤهلني للعمل بالتدري�ص من اأ�شا�شيات ا�شرتاتيجيات وزارة 

الرتبية والتعليم.

اإدراكها  اأجله احلكومة، وهو تطوير نوعية التعليم عن طريق  اآخر على الهدف الذي تعمل من  وهناك دليل 

الأَنّ  باأهمية كبرية  التعمني  اإىل ذلك حتظى �سيا�سة  باالإ�سافة  الهدف.  للمعلمني يف حتقيق هذا  للدور املهم 

االعتماد على القوى العاملة غري الُعمانية له نتائج �سلبية على املدى البعيد يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية 

الُعمانيني وتدريبهم، ففي  املعلمني  ال�سيا�سة تقدما جيدًا يف تعيني  والثقافية، وقد حققت هذه  واالجتماعية 

العام الدرا�سي 1982/1981 كان النظام التعليمي يعتمد ب�سورة اأ�سا�سية على املعلمني غري الُعمانيني الذين 

�سكلوا ن�سبة 92% من اإجمايل عدد اأع�ساء الهيئة التدري�سية. ويف العام الدرا�سي 2009/2008 انعك�س احلال 

واأ�سبح 89% من اأع�ساء الهيئة التدري�سية من الُعمانيني. وحدث تطور ملحوظ يف م�ستوى موؤهالت املعلمني 

حيث يحمل 83% من املعلمني درجة جامعية يف الوقت احلا�سر مقارنة بن�سبة 8% فقط يف عام 1972.
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�ع�ل�ي��م   ��ة الت�ي ُت�واِج�ه ال�تَّ ئ�ي��س�يَّ ي��ات ال�رَّ �حدِّ ال�تَّ

حتقيق مبداأ »التعليم للجميع«

باالإ�سافة اإىل حتقيق معدالت التحاق عالية مبرحلة التعليم االأ�سا�سي، تتمثل اأهداف التعليم للجميع 

االأخرى التي تلتزم بها �سلطنة ُعمان يف: )1( تعليم مرحلة الطفولة املبكرة. )2( تعليم االأطفال ذوي 

االإعاقة. )3( تعليم الكبار. 

رة: التعليم يف مرحلة الّطفولة املُبِكّ

الت االلتحاق به ال  بالرغم من اأّن تعليم مرحلة الطفولة املبكرة قد �سهد تو�سعا يف �سلطنة عماًن اإاّل اأَنّ معَدّ

العام  املبكرة 41482 يف  الطفولة  بالتعليم يف مرحلة  امللتحقني  اإجمايل عدد  بلغ  ن�سبيًا، حيث  تزال متدنية 

اأقل من  الدرا�سي 2009/2008 ميثلون 39% من االأطفال يف الفئة العمرية 4-5 �سنوات تقريًبا، وهي ن�سبة 

احلقائق  وت�سري  العمرية.  الفئة  لهذه  االأخرى  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  االلتحاق  ن�سبة 

الدولية اإىل اأهمية تعليم مرحلة الطفولة املبكرة لتطوير مهارات التعلم، ملا ينتج عنه من حت�سن ملحوظ يف 

االأطفال  حياة  يف  جوهرية  واجتماعية  اقت�سادية  فوائد  التعليم  ولهذا  باملدر�سة.  لاللتحاق  االأطفال  اإعداد 

الرتبية  وزارة  نطاق  خارج  تعمل  ظلت  املبكرة  الطفولة  مرحلة  تعليم  موؤ�س�سات  معظم  اأن  اإال  امل�ستقبلية، 

الذي  االأمر   ، مالية حمددة  ر�سوم  تقدم هذه اخلدمة مقابل  االأحيان يف �سورة مراكز  اأغلب  والتعليم، ويف 

ي�سكل عائًقا اأمام االأ�سر الفقرية الإحلاق اأطفالها بهذه املدار�س، ففي العام الدرا�سي 2009/2008 بلغت ن�سبة 

التحاق االأطفال باملدار�س اخلا�سة 77%، منهم 35% مبدار�س حتفيظ القراآن الكرمي، و29% بريا�س االأطفال 

اخلا�سة، و13% باملدار�س الدولية. وظلت هنالك م�ساع للتو�سع يف توفري هذا النوع لعامة املواطنني. ومُتِثّل 

اأعداد امللتحقني بدور رعاية الطفولة التي ت�سرف عليها وزارة التنمية االجتماعية واأركان االأطفال التي تعمل 

حتت اإ�سراف جمعيات املراأة العمانية ون�سبتها 17% من اإجمايل امللتحقني يف العليم مبرحلة الطفولة املبكرة، 

وريا�س االأطفال التابعة ل�سرطة عمان ال�سلطانية، وقوات ال�سلطان امل�سلحة، ومدار�س حتفيظ القراآن الكرمي 

ن�سبة 3%. باالإ�سافة اإىل ذلك بداأت وزارة الرتبية والتعليم يف العام الدرا�سي 2006/2005 تطبيق برنامج 

تدريبي من خالل اإن�ساء غرف �سفية حت�سريية )م�سروع �سفوف التهيئة( لتعليم مرحلة الطفولة املبكرة يف 

مدار�س التعليم االأ�سا�سي ملعاجلة الق�سور يف توفري فر�س تعليم مرحلة الطفولة املبكرة يف املناطق الريفية 

والبعيدة عن املراكز احل�سرية. وبلغت ن�سبة امللتحقني بهذه الغرف ال�سفية التح�سريية 3% من اإجمايل عدد 

امللتحقني مبراكز تعليم مرحلة الطفولة املبكرة يف العام الدرا�سي 2009/2008. ويف عام 2008 اأطلقت وزارة 

الرتبية والتعليم حملة وطنية بالتعاون مع منظمة اليوني�سيف والقطاع اخلا�س لزيادة الوعي باأهمية التحاق 

االأطفال مبراكز تعليم مرحلة الطفولة املبكرة.

تعليم ذوي االإعاقة:

ال يزال توفري التعليم لالأطفال ذوي االإعاقة حمدودًا جّدًا من حيث اأعداد امللتحقني به، والتغطية اجلغرافية، 

اأو الب�سرية يف  اأو العقلية  م برامج للطالب ذوي االإعاقة ال�سمعية  اإذ توجد جميع املدار�س الثالث التي ُتقِدّ

حمافظة م�سقط فقط. وبداأت وزارة الرتبية والتعليم يف العام الدرا�سي 2006/2005 تطبيق برنامج لدمج 

الطالب الذين يعانون من اإعاقة �سمعية اأو عقلية يف مدار�س التعليم االأ�سا�سي. وت�سارك يف هذا الربنامج يف 

الوقت احلا�سر 56 مدر�سة من جميع املحافظات التعليمية، وبلغت ن�سبة عدد الطالب ذوي االإعاقة امل�ساركني 

يف هذا الربنامج 1% تقريبًا من عدد الطالب يف �سن التعليم االأ�سا�سي، وهي ن�سبة اأقل بكثري من ن�سبة ال�%10 

التي متثل املتو�سط الدويل لالأطفال ذوي االإعاقة )البنك الدويل، 2003(. وقد بذلت وزارة الرتبية والتعليم 

جهًدا يف تو�سيع تقدمي هذه اخلدمات يف املناطق الريفية، ولكن بالرغم من ذلك ال يزال توفري هذه اخلدمات 

للطالب ذوي االإعاقة يف املناطق البعيدة حمدوًدا جّدًا. اإَنّ تطوير هذه اخلدمة يكتنفها بع�س املعوقات ب�سبب 

الق�سور يف البيانات الوافية حول اأعداد الطالب ذوي االإعاقة الذين يوا�سلون درا�ستهم باملدار�س )دون اأْن 

يتلقوا رعاية تربوية خا�سة(، اأو الذين يوجدون مبنازلهم )دون توفر فر�س لاللتحاق باملدار�س(.
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تعليم الكبار: 

ذت وزارة الرتبية والتعليم مبادرات لتوفري برامج لتعليم  نت م�ستويات تعليم الكبار ب�سورة ملحوظة، ونَفّ حت�َسّ

اأَنّه ال تزال توجد فر�ٌس ملزيد من النمو والتطوير يف هذا املجال، حيث  الكبار واملنقطعني عن الدرا�سة، اإاّل 

اأطلقت وزارة الرتبية والتعليم العديد من املبادرات اجلديدة. من بينها م�سروع املدر�سة املتعاونة الذي بداأ 

احلكومية.  باملدار�س  الكبار  تعليم  برامج  توفري  اإىل  يهدف  والذي   2004/2003 الدرا�سي  العام  يف  تنفيذه 

كما بداأ تنفيذ م�سروع القرية املتعلمة يف عام 2004 لتوفري برامج لتعليم الكبار من املواطنني الُعمانيني غري 

اأكمل  وُتعترَب م�ساركة الذكور ب�سفة خا�سة منخف�سة يف هذه الربامج، حيث  الريفية.  املتعلمني يف املناطق 

عدد قليل من الطالب برنامج تعليم الكبار الذي ميتد ثالث �سنوات، والتحقوا بالدرا�سة يف املرحلة التعليمية 

االأعلى. ويت�سع املجال اأمام مزيد من التطوير فيما يتعلق بجودة هذا الربنامج، اإال اأن تقدمي مكافاآت ب�سيطة 

بالربنامج  العمل  اإىل  املنا�سبني  املعلمني  اإىل �سعوبة جذب  يوؤدي  الكبار  تعليم  برنامج  العاملني يف  للمعلمني 

وا�ستمرارهم فرتات اأطول. 

اجلوانب ذات ال�شلة بالبيانات التي توؤثر يف دقة تقييم حتقيق اأهداف التعليم للجميع:  

تتوافر لدى حكومة �سلطنة عمان بيانات ذات جودة عالية حول االأطفال الُعمانيني، اإال اأن املعلومات التي تتوافر 

حول االأطفال غري الُعمانيني تفتقر اإىل الدقة )وب�سفة خا�سة فيما يتعلق بالتقديرات ال�سكانية(، االأمر الذي 

ت�ستهدف جميع  للجميع  التعليم  اأهداف  والأَنّ  بالتعليم.  التحاقهم  ر�سد معدالت  ال�سعوبة مبكان  يجعل من 

االأطفال املوجودين بالدولة، مبن يف ذلك االأطفال غري الُعمانيني، فاإَنّ التقدم الذي حققته ال�سلطنة ال ميكن 

ر�سده ومتابعته بدقة دون توافر البيانات الدقيقة التف�سيلية حول االأطفال غري الُعمانيني. 

جودة خمرجات تعُلّم الطالب  

نه من املناف�سة على امل�ستوى الدويل، فاإَنه  مع �سعي �سلطنة ُعمان نحو تطوير اقت�سادها الوطني ب�سورة مُتِكّ

ُع يف ن�سر التعليم حتقيَق م�ستويات عالية من االإجناز من قبل الطالب. ويف الوقت  من املهم اأْن يتوافق الَتّو�ُسّ

التي  التقومي  عمليات  نتائج   )1( التعّلم:  جودة  حتقيق  تواجه  التي  التحديات  من  جمموعة  توجد  احلا�سر 

تتم على امل�ستوى الوطني غري ُمر�سية يف خمرجات التعُلّم للعديد من الطالب الذين مل ي�ستطيعوا حتقيق 

م�ستويات االإجناز املتوقعة، خ�سو�سًا يف مادة الريا�سيات. )2( عمليات التقومي الدولية ُتبنِيّ اأَنّ خمرجات 

ُتعترَب اقت�سادياتها مناف�سة لالقت�ساد  التي  اأقل من مثيالتها يف العديد من الدول  التعُلّم يف �سلطنة ُعمان 

الُعماين. )3( وجود فجوة ملحوظة بني الذكور واالإناث يف �سلطنة ُعمان، حيث ينخف�س امل�ستوى التح�سيلي 

للذكور عن م�ستوى حت�سيل االإناث. ومن االأدلة التي ت�سري اإىل تدين م�ستوى حت�سيل الطالب ما يلي:  

عمليات التقومي الوطنية ت�شري اإىل اأَنّ اأداء الطالب يف عملية الَتّعُلّم اأقل من التوقعات.    )1

اأ�سارت �سل�سلة من عمليات التقومي الوطنية لل�سفوف الرابع وال�سابع والعا�سر التي نفذتها وزارة الرتبية    

والتعليم اإىل اأَنّ الطالب حققوا م�ستويات اأداء متدنية يف جميع ال�سفوف التي مت اختبار طالبها، فعلى 

ق امل�ستوى املتوقع من قبل الوزارة.   �سبيل املثال اأظهر تقومُي طالب ال�سف ال�سابع اأَنّ معظمهم مل ُيحِقّ

كان  الُعمانيني  الطالب  اأَنّ   )2007  ،TIMSS( والعلوم  الريا�شيات  يف  الدولية  الدرا�شة  نتائج  تو�شح    )2

اأداوؤهم اأقل من اأداء طالب معظم الدول امل�شاركة يف الدرا�شة. 

رت مقارنة  �ساركت �سلطنة ُعمان يف الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007( التي وَفّ   

دولية الإجنازات طالب ال�سف الثامن يف هاتني املادتني. وكان اأداء الطالب الُعمانيني اأف�سل من اأداء 

 ،)MENA( طالب بع�س دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ودول ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا

اإاَلّ اأَنّ اأداءهم كان اأقل من اأداء طالب دول �سرق اآ�سيا ومعظم الدول االأخرى التي �ساركت يف الدرا�سة. 
 

فعلى �سبيل املثال الطالب الذي ي�سنف يف املئيني )التكرار الرتاكمي( الت�سعيني يف �سلطنة ُعمان )يعني 

املئيني اخلام�س ع�سر يف  ال�سلطنة( ي�سنف يف  اأف�سل من 90% من الطالب يف  نتيجة  اأنه حقق  ذلك 

�سنغافورة )يعني ذلك اأنه حقق م�ستوى اأداء اأقل من 85% من الطالب يف �سنغافورة(.
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وبالرغم من اإدراك اجلميع للم�شتوى غري املقبول ملخرجات التعليم يف هذه الدرا�شة، اإاَلّ اأَنّ كاًلّ من 

املعلمني والطالب عرَبّ عن ثقة عالية بجودة التعُلّم الذي يحققه. 

فقد اأحرز طالب ال�سف الثامن بال�سلطنة يف مقيا�س الثقة بالنف�س اخلا�س بتعُلّم الريا�سيات والعلوم الذي 

التي  الدرجات  مبتو�سط  مقارنة  عالية  درجات   )2007( والعلوم  الريا�سيات  يف  الدولية  الدرا�سة  ت�سمنته 

اأحرزها طالب الدول االأخرى التي �ساركت يف الدرا�سة. كما عربوا عن ثقتهم باأنف�سهم من حيث معرفتهم 

قها الطالب ُي�سِبّب �سعوبات لهم  باملفاهيم التي ت�سمنتها االختبارات.  اإَنّ تدين جودة االإجنازات التي ُيحِقّ

لرفع  تاأ�سي�سية  ب�سنة  االلتحاق  الطالب  معظم  اإىل  ُيطلب  حيث  العايل،  التعليم  مبوؤ�س�سات  التحاقهم  عند 

مادة  يف  خا�سة  ب�سفة  ذلك  ويحدث  بنجاح،  درا�ستهم  الإكمال  املطلوب  امل�ستوى  اإىل  االأكادميي   م�ستواهم 

اللغة االإجنليزية. 

ق االإناث على الذكور يف االأدوات اخلا�شة بقيا�ص خمرجات التعُلّم.  با�شتمراٍر تتفَوّ

ل و�سع االإناث خالل فرتة الثالثني عاًما املا�سية من عدم التحاقهَنّ بالتعليم اإىل تفوقهَنّ امللحوظ  فقد حتَوّ

على الطالب يف جميع اأدوات قيا�س اأداء الطالب واختباراتهم. ويف هذا ال�سدد توجد اختالفات ذات داللة 

االإناث  ن�سبته 92% من  ما  لعام 2009: )1( حققت  ع�سر  الثاين  ال�سف  امتحانات  تتمَثّل يف  بني اجلن�سني 

االختبارات  مواد  يف  االأوالد  على  االإن��اث  تفوق   )2( االأوالد.  حققها   %83 بن�سبة  مقارنة  النجاح  الُعمانيات 

الوطنية لل�سف ال�سابع وهي: اللغة العربية والريا�سيات والعلوم واملهارات احلياتية، بفارق ملحوظ يف معظم 

االأحيان. )3( تَتّ�سف �سلطنة ُعمان باأكرب فرق بني اأداء االإناث والذكور )ل�سالح االإناث( يف مادة الريا�سيات، 

وثالث اأكرب فرق بني اجلن�سني يف مادة العلوم بني جميع الدول الثمان واالأربعني )48( دولة التي �ساركت يف 

الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS 2007(. وقد ُيعَزى ذلك اإىل اأن الطالب الذكور ي�ستغلون 

قدرًا حمدودًا من الوقت املتوافر لهم خارج املدر�سة لالأغرا�س التعليمية، حيث اأظهر امل�سح الذي مت يف اإطار 

الدرا�سة الدولية يف الريا�سيات والعلوم عام 2007 اأَنّ اأقل من ن�سف عدد الطالب ق�سوا �ساعة واحدة اأو اأكرث 

م�ساء كل يوم يف اأداء واجباتهم املنزلية، كما اأَنّهم ق�سوا وقًتا اأقل ن�سبًيّا يف القراءة من اأجل املتعة والت�سلية 

مقارنًة بن�سبة 69% من االإناث الالئي ق�سني �ساعة اأو اأكرث يف اأداء واجباتهن املنزلية.  

را�شّي   الَتّقومي واملناهج ومدة العام الِدّ

ا.  الوقت الذي يق�شيه الطالب يف التعليم حمدوٌد ب�شبب العام الدرا�شي الق�شري ن�شبًيّ

 يف حني اإَنّ امل�ستهدف ر�سمًيّا من قبل الوزارة هو اأن يكون العام الدرا�سي 180 يوًما، وهو ما يت�سق مع املعايري 

الدولية يف هذا ال�ساأن، اإاَلّ اأَنّ عدد اأيام العام الدرا�سي يف واقع االأمر تقل عن ذلك ب�سبب االمتحانات واملنا�سبات 

تني يف العام، االأمر الذي يت�سَبّب يف فقدان وقت خم�س�س للتعُلّم.  والعطالت االأخرى. وجُترى االمتحانات مَرّ

نيا، حيث ُيطلب اإىل معلمي احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي  وتوؤثر هذه االمتحانات اأي�سًا على ال�سفوف الُدّ

امل�ساركة يف مراقبة امتحانات ال�سف الثاين ع�سر. ومن ال�سعوبة مبكان معرفة حجم التاأثري الرتاكمي لغياب 

هوؤالء املعلمني عن مدار�سهم والوقت ال�سائع ب�سبب االمتحانات العامة، اإاَلّ اأَنّ بع�س التقديرات ت�سري اإىل اأَنّ 

العام الدرا�سي الفعلي يكون يف حدود 110 اأيام ملدار�س البنني و126 يوًما ملدار�س البنات يف ال�سف الثاين 

را�سَيّ الفعلَيّ مُيكن اأْن يكون اأقل من ثلثي الوقت املتوقع للتدري�س الفعلي.  ع�سر. ونتيجًة لذلك فاإَنّ العام الِدّ

يجب اأْن يكون هنالك تركيز اأكرب على تدري�ص مهارات الَتّفكري العليا وتقوميها. 

التفكري  ملهارات  الطالب  تعلم  تطوير  على  الرتكيز  لزيادة  جهوًدا  الرتبوي  للتقومي  العامة  املديرية  تبذل 

العليا، كما هو احلال يف دول اأخرى عديدة، اإال اأَنّ حمتوى مفردات االمتحانات يف اأوراق االمتحانات ال�سابقة 

وت�سميمها يجنحان نحو اأْن يكون لها تاأثري قوي يف كيفية التعليم، ومن ثَمّ تكون النتيجة هي »التدري�س من اأجل 

ن امتحانني لل�سف الثاين ع�سر الطالب على  را�سيني الذي يت�سَمّ ع نظام الف�سلني الِدّ ا ُي�سِجّ االمتحان«. ورمَبّ

ا. اإَنّ العدد الكبري  الرتكيز على جزء حمدد من املنهج لكل مادة من املواد الدرا�سية خالل فرتة ق�سرية ن�سبًيّ

اأ�سا�سية، وثالث مواد اختيارية،  من املواد الدرا�سية التي يدر�سها طالب ال�سف الثاين ع�سر - ثمان مواد 

نها املواد الدرا�سية.  ع الطالب على اال�ستيعاب العميق للمفاهيم التي تت�سَمّ ُي�سِجّ اأاّل  وم�سروع - من املرجح 
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ومن اأجل تي�سري درا�سة الطالب للمواد الدرا�سية ب�سورة اأعمق فاإَنّه قد يكون من ال�سروري خف�س عدد املواد 

�س يف عدٍد حمدود من املواد الدرا�سية  را�سَيّة التي يدر�سها كل طالب على حدة، بحيث ُي�سَمح له بالَتّخ�سُّ الِدّ

يتم اختيارها لتالئم احتياجاته وقدراته الفردية. وقد يكون من االأف�سل على املدى البعيد، طرح جمموعة 

اأكرب من املواد الدرا�سية االإختيارية بحيث ت�سمح للطالب باالختيار من قائمة مو�سعة من اخليارات. 

الَتّقومي امل�شتمّر: 

املجال  والإتاحة  الطالب،  اأداء  تقومي  يف  االمتحانات  على  االعتماد  لتقليل  امل�ستمر  التقومي  نظام  تطبيق  مت 

غم من  وبالَرّ العليا.  التفكري  مهارات  على  الرتكيز  اأكرب من  بقدر  ا  اأي�سً ولل�سماح  التكويني،  التقومي  لتفعيل 

جريت 
ُ
ق بالكامل. وقد اأظهرت درا�سة م�سحَيّة اأ م يف هذا املجال اإاَلّ اأَنّ هذه االأهداف مل حُتَقّ اإحراز بع�س الَتّقُدّ

منظم.  وغري  حمدوًدا  كان  التكويني  التقومي  الأغرا�س  امل�ستمر  التقومي  ا�ستخدام  اأَنّ  الوطنِيّ  امل�ستوى  على 

واأ�سار 90% من املعلمني اإىل اأَنّهم نادًرا ما كانوا يرجعون اإىل مالحظاتهم التي �سجلوها على بطاقات تقرير 

اأداء الطالب. وعلى الرغم من اأَنّ املعلمني كانوا قد اأظهروا ب�سورة عامة دعمهم ملبداأ التقومي امل�ستمر اإاَلّ اأَنّ 

70% منهم اأبدوا �سكواهم من اأن التقومي امل�ستمر ينطوي على قدر كبري من االأعباء العملية. كما اأ�سار ن�سف 

وا اأي تدريب على تطبيق التقومي امل�ستمر.   املعلمني اإىل اأَنّهم مل يتلَقّ

املعِلّمون وجودة التعليم 

توفري املعلمني:

ال�سلطنة يف جمال  التي حققتها  االإجن��ازات  وُتعترَب  تاأهياًل جيًدا.  موؤهلة  تدري�سية  ُعمان هيئة  �سلطنة  لدى 

�سد واملتابعة امل�ستمرين، وو�سع التقديرات امل�ستقبلية  اأَنّ هناك حاجة اإىل الَرّ التعمني مثرية لالإعجاب، اإال 

ل�سمان وجود االأعداد املطلوبة والكافية من املعلمني الُعمانيني اجلدد. اإَنّ اإغالق بع�س برامج اإعداد املعلمني 

احللقة  معلمي  ة  خا�سَّ وب�سفة  املعلمني،  من  معينة  فئات  اإع��داد  ة  حمدودَيّ يف  ت�سَبّب  الزائدة  للوفرة  نتيجة 

ة  االأوىل من التعليم االأ�سا�سي. و�سيوؤثر هذا االأمر على املدى البعيد يف جودة التعليم، وقد ينتج عنه العودة مَرّ

اأخرى اإىل االعتماد على املعلمني غري الُعمانيني اأو على املعلمني الذين مت اإعدادهم خارج ال�سلطنة. باالإ�سافة 

اإىل ذلك فاإَنّه يبدو من املرجح اأن تزيد احلاجة اإىل املعلمني اجلدد على املدى املتو�سط، حيث اإَنّ 13% من 

هم احل�سول على التقاعد يف اخلم�س   املعلمني �سُيكملون عامهم الع�سرين يف اخلدمة، وبالتايل �سيكون من حِقّ

�سنوات القادمة. 

االعتماد على املعلمني غري الُعمانيني: 

اأَنّ  اإاَلّ  الُعمانيني،  اإَنّ معلمي العلوم العامة واللغة العربية والرتبية االإ�سالمية هم تقريًبا جميًعا من  يف حني 

لني  هنالك عجًزا يف مواد درا�سية اأخرى، فعلى �سبيل املثال يوجد نق�ٌس يف عدد املعلمني الُعمانيني الذكور املوؤَهّ

ملواد اللغة االإجنليزية واالأحياء، كما يوجد عجز يف عدد املعلمات الُعمانيات املوؤهالت ملواد الريا�سة املدر�سية 

والفنون الت�سكيلية واملهارات املو�سيقية. ونتيجًة ذلك ت�سري االإح�ساءات يف عام 2009/2008 اإىل اأن املعلمني 

الذكور غري الُعمانيني تبلغ ن�سبتهم 64% يف مادة اللغة االإجنليزية، و45% يف مادة الفنون الت�سكيلية، و44% يف 

ل املعلمات غري الُعمانيات ن�سبة 48% يف مادتي الريا�سة املدر�سية والفنون الت�سكيلية.  مادة االأحياء. كما ُت�سِكّ

املعِلّمون يف املحافظات البعيدة: 

يت�سَبّب نظام توزيع املعلمني املُطَبّق يف الوقت احلا�سر يف اأْن حتظى املحافظات البعيدة بعدٍد اأكرب ن�سبًيّا من 

البعيدة  املحافظات  املعَيّنون يف  املعِلّمون  وي�سعى  الُعمانيني.  واملعِلّمني غري  تنق�سهم اخلربة  الذين  املعِلّمني 

تتوفر لدى %59  املثال  اأخرى، فعلى �سبيل  اأماكن  اإىل  اأ�سرع وقت ممكن  اأماكن عملهم يف  اإىل االنتقال من 

من املعلمني العاملني مبحافظة الو�سطى، و42% من املعلمني العاملني مبحافظة ظفار، خربة اأقل من خم�س 

�سنوات مقارنة بن�سبة 26% من املعلمني على م�ستوى ال�سلطنة الذين تقل خربتهم عن خم�س �سنوات. وميالأ 

الُعمانيني من بني  البعيدة حيث يوجد معلم واحد من غري  ال�سواغر يف املحافظات  الُعمانيني  املعلمون غري 

كل اأربعة معلمني يف كل من حمافظة الو�سطى وحمافظة ظفار؛ فارتفاع معدالت االنتقال بني املعلمني ووجود 

معلمني من دون خربة عملية لهما تاأثريات �سلبية يف جودة تعُلّم الطالب.
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تدريب املعِلّمني قبل اخلدمة: 

بالَتّدري�س  وللقيام  الَتّدري�س.  مهارات  تنمية  على  كاف  بقدر  اخلدمة  قبل  املعلمني  اإع��داد  برامج  ز  ُترِكّ ال 

لغر�س حتقيق فهم الطالب يحتاج املعلمون اإىل جمموعة من مهارات التدري�س التي مُيكن تنميتها وتطويرها 

ذو  كبريًا من حمتواها  اأَنّ جزءًا  كما  قبل اخلدمة مبحدوديتها،  املعلمني  اإعداد  برامج  وتَتّ�سف  باملمار�سة. 

جريت معهم مقابالٌت عن قلقهم ب�ساأن املعارف التي 
ُ
ا، وقد عرَبّ مديرو املدار�س الذين اأ طبيعة نظرية ن�سبًيّ

ت  عرَبّ كما  بها.  يتمَتّعون  التي  التدري�س  ومهارات  االإجنليزية،  اللغة  يف  وكفاءتهم  اجلدد  املعلمون  ميتلكها 

جمموعات من الطالب املتدربني ليعملوا كمعلمني م�ستقباًل عن قلقهم باأَنّهم مل يتم اإعدادهم اإعداًدا جيًدا 

ل برنامج الرتبية العملية بجامعة ال�سلطان  للممار�سات الفعلية داخل الغرف ال�سفية، فعلى �سبيل املثال ُي�سِكّ

قابو�س حوايل 6% فقط من جمموع ال�ساعات املعتمدة لربنامج اإعداد املعلمني، وال يتم تنفيذ الرتبية العملية 

التدري�س يف  اأع�ساء هيئة  العديد من  فاإَنّ  اإىل ذلك  وباالإ�سافة  الربنامج،  االأوىل من  �سنوات  الثالث  خالل 

موؤ�س�سات اإعداد املعلمني ذوي خربة حمدودة يف ممار�سة التدري�س الفعلي باملدار�س. 

التدريب اأثناء اخلدمة: 

اأثناء  التدريب  برامج  من  جمموعة  والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  الب�سرية  امل��وارد  لتنمية  العامة  املديرية  م  ُتقِدّ

ال�سفية.  الغرف  املمار�سة داخل  التدريب على  اأثر  بيانات منتظمة حول  توجد  اأَنّه ال  اإاَلّ  للمعلمني،  اخلدمة 

 : ويف درا�سة م�سحية متت يف عام 2009 ذكر 150 معلًما من خم�س حمافظات تعليمية �ساركوا يف الدرا�سة اأَنّ

)1( برامج التدريب ذات طبيعة نظرية غالبة. )2( يتم تنفيذ املقررات التدريبية بطريقة التلقني واإعطاء 

املعلومات، وال تلبي احتياجات املتدربني. )3( املدربون لي�سوا ذوي خربة كافية يف حمتوى الربامج التدريبية. 

اإعادة تركيز املعِلّمني على التدري�ص: 

ُيعترب الزمن املخ�س�س للتدري�س يف الوقت احلا�سر قلياًل ن�سبًيّا ح�سب املعايري الدولية. وبالرغم من ذلك ي�سكو 

املعلمون من اأَنّهم مثقلون باالأعمال الكتابية واإعداد التقارير. وُتعترَب اأنظمة اإعداد تقارير اأداء الطالب والتقومي 

ا باملقارنة بالزمن  ا، اإذ اإن الزمن الذي يق�سيه املعلمون يف التدري�س واالت�سال املبا�سر بالطالب قليل ن�سبًيّ دة جًدّ ُمعَقّ

املخ�س�س للمهام غري التدري�سة، مثل حت�سري خطة كتابية لكل در�س واإعدادها، وحتديث املعلومات اخلا�سة 

بتقومي اأداء الطالب، والقيام مبهام وواجبات اأخرى يف اإعداد التقارير ويف جوانب اأخرى ذات �سبغة اإدارية. 

املواءمة 

االلتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل:  

 ُيطلب اإىل معظم امللتحقني مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان اإكمال »�سنة تاأ�سي�سية« قبل بدء درا�سة 

�ساتهم االأ�سلية. وُتعترَب هذه ال�سنة التاأ�سي�سية �سرورية من قبل موؤ�س�سات التعليم العايل، الأَنّ خريجي  تخ�سُّ

ال�سف الثاين ع�سر يفتقدون اإىل بع�س املهارات، وب�سفة خا�سة يف اللغة االإجنليزية التي ُتعترَب لغة التدري�س 

يف معظم موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�سة. يف حني اإَنّ هنالك توقعات عالية باأَنّ مناهج التعليم 

اأَنّه �سيكون من  اإاَلّ  القادمة،  ال�سنوات  الو�سع يف  ن من هذا  االأ�سا�سي �سوف حُت�ِسّ والتعليم ما بعد  االأ�سا�سي 

اأداء  م�ستوى  لتدين  الرئي�سية  االأ�سباب  حتليل  العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  لكل  املفيد 

ل م�سوؤوليات تطوير جاهزية الطالب لاللتحاق مبوؤ�س�سات  خريجي ال�سف الثاين ع�سر للتعاون مًعا يف حتُمّ

التعليم العايل، وبالتايل للتخُلّ�س يف نهاية االأمر من ال�سنة التاأ�سي�سية.  

يجي املدار�ص:   مهارات خِرّ

ي�سل حوايل ع�سرين األف طالب يف كل عام يف �سلطنة عمان ممن اأكملوا درا�ستهم وال يلتحقون مبوؤ�س�سات 

هوؤالء  د  ُتزِوّ املدار�س  اأَنّ  من  التاأكد  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ُيواِجه  الذي  ي  الَتّحِدّ ويتمَثّل  العايل.  التعليم 

ال�سباب بخربات تعُلّم منا�سبة وذات �سلة باحتياجاتهم، وذلك الإعدادهم للحياة يف مرحلة ما بعد املدر�سة. 

وبالرغم من اأَنّ هنالك معلومات ُت�سري اإىل اأَنّ عدًدا من هوؤالء اخلريجني ميتلكون مهارات تتالءم بقدر حمدود 

ا ومتطَلّبات �سوق العمل، اإاَلّ اأَنّ هذه البيانات �سئيلة حول هذا االأمر ال�ستخدامها يف اإدخال تغيريات على  جًدّ

النظام التعليمي. 



التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة32

الَتّوجيه املهني:  

مت اإن�ساء املركز الوطني للتوجيه املهني يف عام 2008 لتزويد الطالب با�ست�سارات ومعلومات حول �سوق العمل، 

�ست الوزارة غرًفا مل�سادر التوجيه  ومل يتم حتى االآن اإجراء تقومي ر�سمي حول فعالية هذا املركز. وقد خ�سَّ

املهني يف جميع املدار�س التي توجد بها �سفوف من اخلام�س اإىل الثاين ع�سر. ويلقى عمل املركز دعًما من 

خالل التعاون مع كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة اخلدمة املدنية، وجامعة ال�سلطان قابو�س، و�سركات 

القطاع اخلا�س.  

�شوق العمل يف مرحلة انتقالَيّة:  

جمال  يف  العام  للقطاع  فيها  ال�سيطرة  كانت  فرتة  من  انتقالية  مبرحلة  ُعمان  �سلطنة  يف  العمل  �سوق  مير 

ل العاملون يف اجلهاز  التوظيف اإىل فرتة االقت�ساد امل�سرتك الذي ي�سهد ازدهاًرا ملحوًظا للقطاع اخلا�س. و�سَكّ

االإداري للدولة وقطاع التعليم مًعا 38% من القوى العاملة يف عام 2003م، بينما كانت ن�سبة العاملني يف قطاع 

ال�سناعة 9% فقط. ومن املتوقع اأْن تزيد اأهمية العمل يف القطاع اخلا�س وقطاعات ال�سناعة واخلدمات يف 

اًل نحو اقت�ساد وطني يتمَتّع بقدرة اأكرب على التناف�سية. و�سيكون لهذه الفرتة  املرحلة االنتقالية التي ت�سهد حتُوّ

االنتقالية تاأثرٌي على طبيعة املهارات التي تتطَلّبها اجلهات التي تقوم بالتوظيف.  

االعتماد على العمالة الوافدة: 

ال غرُي الُعمانيني على القطاع اخلا�س يف �سلطنة ُعمان. ومَثّل غرُي الُعمانيني اأكرث من ثلث ال�سكان  ُيهيمن الُعَمّ

الُعمانيني  من  فقط   %15 اخلا�س  بالقطاع  ويعمل  العاملة.  القوى  من   %75 �سكلوا  اأَنّهم  اإاَلّ   ،2009 عام  يف 

)مقارنًة بن�سبة 86% من العاملني يف القطاع احلكومي(. وتَتّ�سف العمالة الوافدة يف القطاع اخلا�س بتوزيع 

ثنائِيّ الَنّمط من حيث امل�ستوى التعليمي: )1( عدد كبري من العمال غري املهرة. )2( جمموعة من املهنيني 

ذوي املوؤهالت االأكادميية العالية. وُيهيمن الوافدون على جميع فئات التوظيف يف القطاع اخلا�س با�ستثناء 

الوظائف الكتابية التي ي�سغلها املواطنون الُعمانيون باأعداٍد كبرية.  

م�شاركة املراأة يف �شوق العمل:  

قن عليهم يف التح�سيل واالأداء،  غم من اأَنّ عدد االإناث يفوق عدد الذكور يف النظام التعليمي واأَنّهن يتفَوّ بالَرّ

اإاَلّ اأن اأعدادهن اأقل يف �سوق العمل. وكانت ن�سبة االإناث العامالت ممن كانت اأعمارهن فوق 15 �سنة يف �سوق 

اأف�سح خم�س )5/1( عدد الباحثني عن  العمل 25% فقط يف عام 2003م مقارنة بن�سبة 77% للذكور. وقد 

عمل، وخا�سة االإناث، باأنهم ال يرغبون يف العمل يف القطاع اخلا�س ب�سبب �سروط العمل غري املنا�سبة لهم. 

وجهة نظر جهات الَتّوظيف: 

ت اجلهات التي تقوم بتوظيف الباحثني عن عمل عن قلقها ب�ساأن جاهزية اخلريجني وا�ستعدادهم للعمل  عرَبّ

ل بع�س هذه اجلهات توظيف غري الُعمانيني اأو الُعمانيني الذين تلقوا تعليمهم خارج  ّ يف �سلطنة ُعمان، وُيف�سِ

ال�سلطنة بداًل من الُعمانيني الذين تعَلّموا داخل ال�سلطنة وذلك ب�سبب جاهزيتهم للعمل. وُينظر اإىل الُعمانيني 

من خريجي اجلامعات املحِلّية باأَنّهم مل يتم اإعدادهم على نحٍو كاٍف يف املهارات االجتماعية، مثل العمل يف 

فريق، وفن التحدث واخلطابة، ومهارات حل امل�سكالت، والتفكري الناقد، كما اأَنّهم يفتقدون بع�س اأخالقيات 

ل امل�سوؤولية.   غبة يف حتُمّ العمل والَرّ

توفري الوظائف: 

ال يوجد توازن بني خمرجات النظام التعليمي من جهة وتوفري الوظائف من جهة اأخرى. وي�سل اإىل �سن العمل 

اأَنّ العدد الكلي للوظائف التي مت توفريها خالل اخلطة  اإاَلّ  األف �ساب )ذكوًرا واإناًثا(،  �سنوًيّا حوايل �ستني 

بالقطاع  التوظيف  جهات  تف�سيل  اإىل  باالإ�سافة  عام.  كل  يف  وظيفة   21000 حوايل  كان  ال�سابعة  اخلم�سية 

التوازن بني خمرجات  فاإَنّ عدم  ال�سلطنة،  تعليمهم خارج  تلقوا  الذين  والُعمانيني  الوافدة  العمالة  اخلا�س 

النظام التعليمي من جهة وفر�س العمل املتوافرة من جهة اأخرى، �سيجعل االأمر اأكرث �سعوبة بالن�سبة لل�سباب 

العماين الذين تلقوا تعليمهم داخل ال�سلطنة من حيث العثور على فر�س توظيف منا�سبة لهم. 
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الَتّكاليف والَتّمويل  

ر على الَتّعليم:   االإنفاق املتكِرّ

االإنفاق  بلغ  التعليم، ففي عام 2009  ن�سبًة عالية من موارد وزاراتها املدنية لقطاع  �س �سلطنة ُعمان  ُتخ�سِّ

العاملة،  الُقوى  ووزارة  العايل،  التعليم  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ذلك  )وي�سمل  التعليم  على  ر  املُتكِرّ

وجامعة ال�سلطان قابو�س( 37% من االإنفاق املتكرر جلميع الوزارات املدنية اأو 18% من اإجمايل االإنفاق املتكرر 

احلكومي. وزاد االإنفاق على التعليم مبعدالت اأ�سرع من معدالت زيادة اأعداد الطالب، االأمر الذي نتجت عنه 

اأ�ساًل جزًءا كبرًيا  اإَنّ �سلطنة ُعمان تخ�س�س  التعليم. وحيث  زيادة يف تكلفة كل بند من بنود االإنفاق على 

من موارد الوزارات املدنية للتعليم، فاإَنّ جماالت التنمية امل�ستقبلية يف هذا القطاع يجب اأْن تعتمد اأكرث على 

املكت�سبات التي تتحقق من خالل كفاءة االأداء وعلى التمويل اخلا�س. 

رواتب واأجور الهيئات التدري�شية واآليات �شرفها: 

عالًيا  ُعمان  �سلطنة  واأجورها يف  التدري�سية  الهيئات  لرواتب  االإنفاق احلكومي  �س من  املُخ�سَّ ُيعترَب اجلزُء 

من   %90 من  اأكرث  التدري�سية  للهيئات  املدفوعة  واالأجور  الرواتب  هذه  تكلفة  ومُتِثّل  الدولية.  املعايري  ح�سب 

نفق على رواتب املعلمني واأجورهم يف عام 2007 يف دول 
ُ
االإنفاق املتكرر على التعليم يف ال�سلطنة مقارنًة مبا اأ

منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية )OECD( والذي بلغت ن�سبته 64% )منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 

واتب واالأجور،  ر لتغطية بنود اأخرى غري الَرّ ى جزٌء قليٌل من موازنة االإنفاق املُتكِرّ 2010(. ونتيجًة لذلك يتبَقّ

االأمر الذي يوؤثر ب�سورة مبا�سرة يف جودة التعليم يف جماالت مثل: الو�سائل واملواد التعليمية اأو املبادرات التي 

من �ساأنها حتقيق اجلودة. اإَنّ معدالت التوظيف العالية للهيئات التدري�سية تقود اإىل ارتفاع اإجمايل الرواتب 

واالأجور يف املوازنة، فهنالك اأعداٌد كبرية من املعلمني مقارنًة باأعداد الطالب، واأعداد كبرية من االإداريني 

مقارنًة باأعداد املعلمني. وارتفع عدد املعلمني واالإدرايني مبرور الوقت بالرغم من الثبات الن�سبي يف اأعداد 

َيّة واملدار�س والطالب. ونتيجًة لذلك كان متو�سط ن�سبة املعلم اإىل الطالب يف �سلطنة ُعمان يف  ِفّ ّ الغرف ال�سَ

العام الدرا�سي 2009/2008 اأقل من املتو�سط يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية )OECD( )كانت 

التعاون  للتعليم االبتدائي يف دول منظمة  للتعليم االأ�سا�سي مقارنة بن�سبة 16.4  الن�سبة يف ال�سلطنة 10.6 

االقت�سادي والتنمية(، لكن متو�سط عدد الطالب يف الغرفة ال�سفية كان 27 طالًبا يف ال�سلطنة، وهو اأكرب 

من متو�سط عدد الطالب يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية حيث كان املعدل 21 طالًبا يف الغرفة 

ال�سفية الواحدة. 

�شالحَيّات حمدودٌة على م�شتوى املدار�ص:   

املدر�سية  التعاونية  اجلمعَيّات  عائدات  من  املدار�س  اإدارات  ف  ت�سُرّ حتت  املو�سوعة  املبالغ  اأغلب  تتوافر 

�س للمدار�س ملقابلة بع�س امل�سروفات. وحتتفظ املدار�س بن�سبة 85% فقط  با�ستثناء املبالغ النقدية التي ُتخ�سَّ

ة للرتبية والتعليم باملحافظات الَتّعليمَيّة.  ية اإىل املديرَيّات العاَمّ من هذه العائدات بينما ُتر�َسل املبالغ املتبِقّ

تتوافر  كما  للمدار�س،  �سة  املُخ�سَّ املالية  املوارد  ا�ستخدام  يف  حمدودة  ب�سالحَيّات  املدار�س  مديرو  ويتمَتّع 

للمدار�س حوافز قليلة الإطالق مبادرات ذات �سلة باأو�ساعها وظروفها الداخلية.  

ة:   امل�شادر اخلا�شَّ

ا يف الوقت احلا�سر حيث يبلغ 4.3% من اإنفاق االأ�سرة يف العام  ُيعترَب االإنفاق اخلا�ُسّ على الَتّعليم منخف�سً

لدول  التعاون  جمل�س  دول  جميع  يف  اخلا�سة  باملدار�س  االلتحاق  الت  ُمعَدّ وترتفع   .2008/2007 الدرا�سي 

اخلليج العربية - ما عدا يف اململكة العربية ال�سعودية - ب�سورة ملحوظة عن هذه املعدالت يف �سلطنة ُعمان. 

�س بالُلّغة العربَيّة واملدار�س الدولية يف ال�سلطنة %10  وبلغت ن�سبة التحاق الطالب باملدار�س اخلا�سة التي ُتدِرّ

من اإجمايل امل�سجلني باملدار�س يف العام الدرا�سي 2009/2008. وكانت ن�سبة الطالب امل�سجلني يف املدار�س 

الطالب  عدد  اإجمايل  من   %30 املثال،  �سبيل  على  الدرا�سي،  العام  ذلك  يف  البحرين  مملكة  يف  ة  اخلا�سَّ

امللتحقني باملدار�س. ويعك�س ارتفاع عدد الطالب امللتحقني بالَتّعليم قبل املدر�سي والَتّعليم اجلامعي ارتفاع 

الطلب على الَتّعليم يف �سلطنة ُعمان. والأَنّ هنالك جمااًل لزيادة امل�ساركة يف االإنفاق على التعليم من امل�سادر 
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لتقدمي  نظاٌم  ُي�ساِحبه  اإذا مل   - التمويل اخلا�س  على  االعتماد  فاإَنّ  العايل،  الَتّعليم  موؤ�س�سات  ة يف  اخلا�سَّ

ل  امل�ساعدات للطالب - �سيكون له اآثار اجتماعية عك�سية، الأَنّ االأ�سر القادرة فقط تكون اأكرث قدرة على حتُمّ

تكاليف اخلدمات الَتّعليمَيّة املرتفعة.  

ت�شنيف املوازنة:  

�س بها االأموال  الع على موازنة وزارة الرتبية والتعليم، يتبنَيّ ب�سورة وا�سحة الكيفية التي ُتخ�سَّ من خالل االِطّ

اأَنّ املوارد لي�ست  �سد، طاملا  اإَنّها مبنَيّة على املدخالت وذات ا�ستخدام حمدود للَتّخطيط والَرّ ة، حيث  العاَمّ

فة ح�سب االأن�سطة الرئي�سية اأو املراحل الدرا�سية. ولوجود عالقة بني االأهداف القطاعية وتخ�سي�س  ُم�سَنّ

املوارد فاإَنّه من ال�سعوبة مبكان اإجراء تقومي دقيق لفعالَيّة االإنفاق وتعزيز ثقافة املحا�سبية يف قطاع التعليم. 

احلوكمة واالإدارة 

التن�شيق بني الوزارات:  

تقع م�سوؤولية حتليل ال�سيا�سات والتطوير والتدريب وتنمية املوارد الب�سرية يف قطاع التعليم على عاتق عدٍد 

يف  خمتلفة  ب��اأدوار  اأخرى  وزارات  اأربع  تقوم  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإىل  فباالإ�سافة  املختلفة،  اجلهات  من 

 قطاع التعليم: )1( وزارة التعليم العايل من خالل اجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل االأخرى التابعة لها. 

)2( وزارة الُقوى العاملة من خالل مراكز التدريب املهني والكليات التقنية العليا. )3( وزارة ال�سحة من 

تعليم  برامج  خالل  من  االجتماعية  التنمية  وزارة   )4( ال�سحية.  العلوم  ومعاهد  التمري�س  معاهد  خالل 

مرحلة الطفولة املبكرة. ومن ال�سعوبة مبكان تن�سيق اأهداف وغايات التنمية ومعاجلة الق�سايا التي تتطلب 

تن�سيق  م�سوؤولَيّة  تتوىَلّ  تكون هنالك جهة مركزَيّة  اأن  بدون  الوزارات  واتفاًقا بني خمتلف  وم�ساركة  تن�سيًقا 

اإعداد ال�سيا�سات وتطويرها. 

اإدارة املعلومات: 

اأن�ساأت وزارة الرتبية والتعليم مديرية عامة جديدة لتقنية املعلومات تتوىَلّ م�سوؤولية اإدارة وتقدمي املعلومات 

ة بالوزارة. وُت�ستَمُدّ البيانات اخلا�سة بقطاع التعليم التي يتم  ابة الَتّعليمَيّة االإلكرتونَيّة اخلا�سَّ من خالل البَوّ

التعليمية االإلكرتونية من املعلومات التي يتم احل�سول عليها من امل�سادر املركزية  البوابة  ن�سرها يف موقع 

بالوزارة ومن املحافظات التعليمية، وهي بيانات تف�سيلية عن املدار�س وعن الوزارة ب�سورة عامة. وُتعترَب هذه 

ة نحو االأمام، ويجب اأْن ُتقّدم معلومات اأكرث دقة وموثوٌق مب�سادرها للجهات التي ت�سع ال�سيا�سات  خطوة هاَمّ

الرتبوية. اإن البيانات  يف الوقت احلا�سر ال ت�سل اإىل م�ستوى طموحات وزارة الرتبية والتعليم لتحليل وتخطيط 

ومتابعة النظام التعليمي ب�سورة كاملة ولدقة قيا�س التقدم يف حتقيق االأهداف اال�سرتاتيجية. وعلى وزارة 

عي نحو تطوير جودة البيانات  الرتبية والتعليم، ب�سفة خا�سة، العمل مع الوزارات االأخرى ذات ال�سلة يف ال�َسّ

االإح�سائية ال�سكانية واملالية. 

الت الوطنية:    اإيجاد اإطار عام �شامل للموؤِهّ

�سات الَتّعليم العايل، ولكن هذا االإطار العام ال  ا مبوؤ�َسّ الت خا�سًّ ا للموؤِهّ اأن�ساأت وزارة التعليم العايل اإطاًرا عاًمّ

الت اخلا�سة بالتعليم ما بعد االأ�سا�سي والتدريب املهني. وبناًء عليه فاإَنّ �سلطنة ُعمان تفتقد اإطاًرا  ي�سمل املوؤِهّ

ا لتي�سري  الت التعليمية والتدريبية يف منظومة مرتابطة، واأي�سً الت الوطنية ملقارنة املوؤِهّ ا �ساماًل للموؤِهّ عاًمّ

�سات التعليم العايل اأن  الت اخلا�ِسّ مبوؤ�َسّ االنتقال من برنامج درا�سي اإىل اآخر. ومُيكن لالإطار العام للموؤِهّ

الت.   مُيِثّل نقطة انطالق قوية الإعداد االإطار العام الوطني ال�سامل للموؤِهّ
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الالمركزَيّة: 

يت مبدار�س االإدارة الذاتية. وبا�ستثناء   مت حديًثا منح مدار�س خمتارة درجة من اال�ستقاللية املحدودة، و�ُسِمّ

جزٍء ب�سيٍط من عائدات اجلمعَيّات املدر�سية يتوافر جماٌل حمدوٌد على م�ستوى املدار�س للح�سول على موارد 

ع  ة باملدار�س. ومع توافر مزيد من اال�ستقاللية للمدار�س ومدرائها، ُيتوَقّ مالية ال�ستخدامها يف اأغرا�س خا�سَّ

يا�سة التي تَتّبعها وزارة الرتبية والتعليم يف الوقت احلا�سر، والتي  اأن يتطَلّب ذلك مزيًدا من املحا�سبية. اإَنّ ال�ِسّ

تتيح للمحافظات التعليمية قْدًرا اأكرب من الالمركزية يف اأداء مزيد من املهام ُتعترَب �سيا�سة منا�سبة، وكَلّما 

الَتّعليمَيّة، مبا  الحَيّات للمحافظات  الَنّظر يف منح مزيد من ال�سَّ اأكرب مُيكن  اكت�سبت هذه املبادرة م�ساحة 

يف ذلك تطبيق بنود املوازنة املالية، وتنفيذ برامج التدريب اأثناء اخلدمة، وتعيني املعلمني ونقلهم، وت�سميم 

مباين املدار�س واإن�ساوؤها. 
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يات التي متت االإ�سارة اإليها �سابًقا ال ُيعترب اأمًرا م�ستحياًل. لقد اأظهرت �سلطنة ُعمان  اإَنّ جتاوز الَتّحِدّ

التالية  االأج��زاء  د  وحُت��ِدّ الَتّعليم.  قطاع  �سريع يف  ر  تطُوّ لتحقيق  ال�سيا�سية  واالإرادة  القدرة  االآن  حتى 

بوَيّة التي مُيكن ا�ستخدامها لتعزيز جودة الَتّعليم ومواءمته،  يا�سات الرَتّ ة بال�ِسّ بع�س االإجراءات اخلا�سَّ

ولتطوير نظام التعليم الُعماين لي�سل اإىل م�ستويات عالية من االأداء والكفاءة. 

كيز على جودة املخرجات الَتّعليمَيّة الرَتّ

يجب اأْن يكون لتعزيز جودة املخرجات التعليمية االأولوية يف املرحلة القادمة من عملية الَتّطوير، وذلك لتمكني 

�سلطنة ُعمان من تطوير قدراتها الَتّناف�سَيّة وم�ساعدتها على حتقيق اأهدافها االقت�سادية. اإَنّ تطوير املخرجات 

التعليمية  اخللفية  حيث  من  املثال:  �سبيل  )على  ة  خا�سَّ ب�سفة  حمدودة  فر�س  لهم  تتوافر  للذين  التعليمية 

اأوجه  وذا  معقدة  عملَيّة  اجلودة  ُيعترَب حت�سني  ويف حني  باأكمله.  املجتمع  �سيفيد  املادي(  الدخل  اأو  لالأ�سرة 

متعددة فاإنه يتطَلّب بذل جهٍد م�ستمر، ويجب على وزارة الرتبية والتعليم اأْن تويل عناية جادة للمجاالت التالية: 

طول العام الدرا�شي: 

ر  اإَنّ اإطالة العام الدرا�سي لي�سل عدد اأيام الدرا�سة الفعلية اإىل العدد امل�ستهدف ر�سمًيّا، وهو 180 يوًما، �ستوِفّ

مزيًدا من الوقت للتعُلّم، و�ستجعل النظام التعليمي ل�سلطنة ُعمان اأكرث قرًبا للمعايري الدولية. اإَنّ وقت التعليم 

والتعُلّم املفقود يف الوقت احلا�سر مُيكن تقليله من خالل عدم اإلغاء احل�س�س الدرا�سية اأثناء االمتحانات، 

ومنع طالب ال�سف الثاين ع�سر من الغياب فرتاٍت طويلًة عن املدر�سة قبل جلو�سهم المتحانات دبلوم التعليم 

اأَنّ ذلك  العام. و�سُتقِلّل العودة اإىل نظام االمتحان الواحد يف نهاية العام الدرا�سي من الوقت املفقود، كما 

العام. التعليم  دبلوم  امتحانات  جودة  لتطوير  الوقت  من  مزيًدا  الرتبوي  للتقومي  العامة  املديرية  �سيمنح 

اال�شتفادة من نتائج االمتحانات: 

تقوم املديرية العامة للتقومي الرتبوي باإعالن نتائج االمتحانات واإر�سالها اإىل املديريات العامة باملحافظات 

للتقومي  العامة  املديرية  تقوم  اأن  ويفرت�س  العالقة.  ذات  الوزارة  عام  بديوان  االأخرى  واملديريات  التعليمية 

الرتبوي بالنظر يف اأمر تقدمي تغذية راجعة تف�سيلية مبا�سرة للمعلمني حول االأخطاء ال�سائعة التي يرتكبها 

دة مبا فيها برامج التدريب يف اأثناء اخلدمة والبوابة  الطالب يف االمتحانات، ومُيكن القيام بذلك بطرق ُمتعِدّ

االإلكرتونية التعليمية. كما اأن على املديرية العامة للتقومي الرتبوي تعزيز م�ستوى قدراتها الفنية التي ت�سمح 

لها بتنفيذ برنامج طويل املدى للبحث والتقومي. 

درا�شة اأ�شباب تديِنّ حت�شيل الطالب الذكور: 

ل�سلطنة  واالإنتاجية  التناف�سية  القدرة  اإ�سعاف  يف  الذكور  الطالب  حت�سيل  م�ستوى  تدين  يت�سبب  اأن  مُيكن 

اإجراء بحوث مركزة وجادة. وب�سفة مبدئية مُيكن  يتطَلّبان  امل�سكلة والرتكيز عليها  اإَنّ درا�سة هذه  ُعمان. 

تنفيذ درا�سة تطبيقية لتحديد العوامل الرئي�سية التي توؤثر يف م�ستوى حت�سيل الطالب الذكور، على اأْن يتبع 

ذلك اإعداد خطة عمل ملعاجلة هذه العوامل. 

تطوير املناهج وبناء القدرات: 

ومُيكن  املناهج.  تطوير  عملية  يف  اأكرب  بقدر  الطالب  حت�سيل  حول  املو�سوعية  البيانات  ا�ستخدام  مُيكن 

للمديرية العامة لتطوير املناهج - التي يتوفر بها عدٌد كبرٌي من املخت�سني يف التدري�س، اإ�سافة اإىل وجود عدد 

ا يف تطوير وتقومي املناهج - اأْن تنفذ برامج تدريبية ملوظفيها يف  �سً ّ حمدود من الذين تلقوا تدريًبا ُمتخ�سِ

جمال اإعداد املناهج وتطويرها. وعلى املديرية كذلك اأْن تنظر يف تو�سيع دائرة م�ساركة جهات اأخرى يف عملية 

االأخرى  واجلهات  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  االأخرى  الدوائر  مع  العمل عن قرب  املناهج من خالل  ت�سميم 

املعنية باأمر التعليم، مبن يف ذلك املعلمني وامل�سرفني. 

�ري��ق إلى األم��ام    الطَّ
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تطوير مناهج الُلّغة االإجنليزَيّة: 

نتيجًة لالهتمام الكبري الذي ُتبديه جهات عديدة مب�ستويات الطالب يف اللغة االإجنليزية، ينبغي للمديرية 

عة مع اجلهات الرئي�سية  العامة لتطوير املناهج اإعداد اإطار عام للغة االإجنليزية بعد اإجراء مناق�سات ُمو�َسّ

وموظفو  بالتوظيف،  املعنية  واجلهات  العايل،  التعليم  ملوؤ�س�سات  ممثلون  ذلك  يف  مبن  االأم��ر،  بهذا  املعنية 

د عملية املناق�سات التي يتم اإجراوؤها،  وزارة الرتبية والتعليم الذين لديهم �سلة بهذا املو�سوع. ويجب اأن حُتِدّ

اأجل  القراءة من  القراءة )وت�سمل  اللغة االإجنليزية مثل مهارات  لتعُلّم  الرئي�سية  للجوانب  الن�سبية  االأهمية 

يف  املَُتّبعة  والتقومي  التدري�س  اأ�ساليب  تغيري  و�سيتم  واملخاطبة.  االإن�سات  ومهارات  والكتابة،  اال�ستيعاب(، 

الوقت احلا�سر نتيجة للتعديالت التي �سيتم اإدخالها على املناهج كنتيجة لهذه املناق�سات. 

ثقافة  املعايري العليا )حتقيق م�شتويات اأداء عالية(: 

�سٍفّ  لكل  واقعية  اأداء  معايري  اأو  اأهداف  و�سع  خطة  يف  اال�ستمرار  املناهج  لتطوير  ة  العاَمّ للمديرية  ينبغي 

درا�سّي. ويجب ت�سجيع املعلمني على ر�سد م�ستويات التعُلّم ومتابعتها وتقدمي تغذية راجعة للطالب واأولياء 

ويف  َيّة  ِفّ ّ ال�سَ الغرف  داخل  وتقوميها  العليا  التفكري  مهارات  لتدري�س  اأكرب  اهتمام  اإيالء  يجب  كما  االأم��ور. 

االمتحانات العامة. وعلى وزارة الرتبية والتعليم القيام باإجراءات لزيادة فهم اأولياء االأمور للم�ستويات التي 

قها اأبناوؤهم وللطرق التي مُيكن بها اأْن يتفاعل اأولياء االأمور واأبناوؤهم ومعلموهم.  يتوقعون اأن ُيحِقّ

ر�شد امل�شتويات الَتّعليمية ومتابعتها: 

ملتابعة  قدراتها  تعزيز  والتعليم  الرتبية  وزارة  على  الطالب،  اأداء  م�ستويات  تطوير  نحو  ك  الَتّحُرّ من  كجزء 

قها الطالب ور�سدها من خالل تنظيم اختبارات وطنية ذات كفاية فنية لتقومي م�ستويات  امل�ستويات التي ُيحِقّ

الرتبية  وزارة  من  يتطلب  كما  الرتبوية.  ال�سيا�سات  وا�سعي  اإىل  بذلك  تقارير  وتقدمي  الطالب،  اإجن��ازات 

الوقت  يف  التقومي  اإج��راءات  املعلمون  بها  ي�ستخدم  التي  الكيفية  لتطوير  الالزمة  اخلطوات  اتخاذ  والتعليم 

احلا�سر وذلك من خالل: )1( تبني طرق اأخرى لتدريب املعلمني اأثناء اخلدمة بداًل من النموذج املَُتّبع يف 

اخلا�سة  ت  جاَلّ ال�ِسّ حفظ  يف  االقت�سار   )2( )كا�سكيد(.  الهرمي  النظام  على  يقوم  الذي  احلا�سر  الوقت 

لنتائج  املنتظم  اال�ستخدام  ت�سجيع   )3( التكويني.  للتقومي  مفيدة  اأَنّها  ُيعتقد  التي  اجلوانب  على  بالتقومي 

د من اأَنّ املعلمني ي�ستخدمون معايري واقعية )مت اإعدادها بالت�ساور مع  اأُكّ التقومي الأغرا�س ت�سخي�سية. )4( الَتّ

قها الطالب. املديرية العامة لتطوير املناهج( لتقومي م�ستويات االإجناز التي ُيحِقّ

ل االلتحاق بالَتّعليم يف بع�ص املجاالت   ع يف معَدّ الَتّو�ُشّ

اإجمايل  بالَتّعليم قد زاد ب�سورة ملحوظة يف �سلطنة ُعمان، حيث بلغ معدل  ل االلتحاق  اأَنّ معَدّ غم من  بالَرّ

اإمكانية  هنالك  تزال  ال  اأَنّه  اإاَلّ  االأ�سا�سي،  بعد  ما  بالَتّعليم  و%86  االأ�سا�سي،  بالَتّعليم  تقريًبا   %98 االلتحاق 

الكبار.   وتعليم  االإع��اق��ة،  ذوي  وتعليم  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  تعليم  جم��االت  يف  املعدالت  ه��ذه  لزيادة 

رة:  فولة املُبِكّ التعليم يف مرحلة الُطّ

ع يف تعليم مرحلة الطفولة املبكرة، وب�سفة  �سيكون من املنا�سب لوزارة الرتبية والتعليم اأْن ت�سعى نحو الَتّو�ُسّ

خا�سة للفئات الفقرية يف املجتمع ولالأطفال الذين يعي�سون يف املناطق الريفية. و�ستكون هنالك حاجة اإىل 

زيادة اال�ستثمار احلكومي ل�سمان توفري فر�س مت�ساوية لالأطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة للح�سول على 

هذا النوع من التعليم. ويجب على وزارة الرتبية والتعليم، ب�سفة خا�سة، تفعيل املوارد املالية والب�سرية لزيادة 

ويجب  الريفية.  باملناطق  االأ�سا�سي  التعليم  امللحقة مبدار�س  التح�سريية(  )ال�سفوف  التهيئة  �سفوف  عدد 

الربنامج  لتطوير جودة هذا  ب�سروط عمل منا�سبة، وذلك  اأكفاء  ال�سفوف معِلّمون ومعِلّمات  اأْن يعمل بهذه 

ع يف �سفوف التهيئة مق�سوًرا على �سٍفّ واحد قبل ال�سف االأول  وتعزيزه. ويف البداية مُيكن اأن يكون الَتّو�ُسّ

لتحديد  املو�سوع  هذا  يف  االأخرى  الدول  جتارب  درا�سة  مُيكن  اإليه(  باالإ�سافة  )اأو  لهذا  وكبديل  االأ�سا�سي، 

ا�ستخدام  مثل  ُعمان،  �سلطنة  يف  املبكرة  الطفولة  مرحلة  تعليم  خدمة  تقدمي  يف  ع  للَتّو�ُسّ املنا�سبة  الطريقة 

م�سروع الكوبونات لتمويل االلتحاق مبرحلة التعليم ما قبل املدر�سي باملدار�س اخلا�سة باأ�سعار ُيَتّفق عليها - 
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غم من اأَنّ هذه االآلَيّة تخ�سع يف الوقت احلا�سر جلدل ونقا�س يف االأدبيات املهنية - كما مُيكن للحكومة  بالَرّ

رة مرتبطة بروؤيٍة �ساملة للتعليم.  اإعداد ا�سرتاتيجية �ساملة وقابلة للتنفيذ لتعليم مرحلة الطفولة املُبِكّ

تعليُم ذوي االإعاقة: 

على وزارة الرتبية والتعليم النظر يف اإعداد ا�سرتاتيجية وطنية منا�سبة لتعليم ذوي االإعاقة، وذلك بالتعاون مع 

ن اخلطوات التمهيدية الرئي�سية: )1( اإن�ساء اآليات  وزارة ال�سحة ووزارة التنمية االجتماعية. ويجب اأْن تت�سَمّ

االأطفال.  بيانات دقيقة حول احتياجات هوؤالء  اأو�ساعهم. )2( جمع  االإعاقة وتقييم  االأطفال ذوي  لتحديد 

االإعاقة يف  ذوي  الطالب  ودمج  تدري�س  م�سوؤولية  يتولون  الذين  للمعلمني  منا�سبة  تدريب  فر�س  توفري   )3(

املجتمع املدر�سي. 

تعليم الكبار: 

الذين  والطالب  الكبار،  ار�سني  الَدّ واحتياجات  الكبار،  تعليم  ملناهج  مو�سوعية  تقومي  عملَيّات  اإج��راء  اإَنّ 

يف  ا�ستخدامها  مُيكن  قِيّمة  معلومات  توفري  يف  �سُي�ساعد   ، �سمِيّ الَرّ الَتّعليمي  بالِنّظام  الدرا�سة  عن  انقطعوا 

هذه  يف  التو�سع  ويجب  الكبار.  تعليم  جمال  يف  احلا�سر  الوقت  يف  م  ُتقَدّ التي  التعليمية  اخلدمات  تطوير 

اخلدمات لت�سمل املزيد من االأ�سخا�س الذين يحتاجون اإىل برامج تعليم الكبار، وب�سفة خا�سة الذكور من 

بني ب�سورة جيدة ويعملون باأو�ساع عمل منا�سبة.   ع اإىل توفري معِلّمني مدَرّ املواطنني. و�سيحتاج مثل هذا الَتّو�ُسّ

اإعداد معلمني ميتلكون مهارات التدري�ص املنا�شبة

توفري املعلمني: 

من اأجل �سمان توفر تدري�س ذي جودة باملدار�س، هنالك حاجة اإىل توفري عدد كاٍف من املعلمني، وت�سميم 

�سونها ومهارات  نظام كفء لتوزيعهم، والتاأّكد من امتالكهم معرفة منا�سبة مبحتوى املواد الدرا�سية التي ُيدِرّ

الذين يرتكون  املعلمني  الأعداد  تقديرات  وو�سع  ين  ور�سًدا م�ستمَرّ متابعة  و�سيتطَلّب ذلك  تدري�سها،  طرائق 

املتوقعة من  املطلوبة  واالأع��داد  املعلمني من جهة  اإعداد  املقبولني مبوؤ�س�سات  الطالب  اأعداد  وموازنة  املهنة 

املعلمني من جهة اأخرى.  

توزيع املعلمني:

الوافدين  املعلمني  على  االعتماد  تقليل  بغية  حاليا،  املتبعة  املعلمني  توزيع  �سيا�سة  النظر يف  اإعادة  باالإمكان 

يف املحافظات البعيدة، ومن ذلك اأن ت�سرف عالوات اإ�سافية جمزية ملعلمي املدار�س البعيدة على اأن يتم 

النقل يف حت�سني  اإمكانية تقدمه بطلب  املدر�سة قبل  املعلم يف  بقاء  ي�سهم متديد مدة  حتديدها بدقة. وقد 

اال�ستمرارية يف تلك املدار�س. وميكن اإعطاء اأف�سلية اأكرب للمر�سحني من املناطق البعيدة عند التحاقهم الأول 

مرة بدورات تدريب املعلمني وخالل التوظيف.

ُنُظُم الَتّدري�ص ولوائحها: 

يجب اإعداد ُنظم ولوائح الإعداد وتدريب املعلمني لتطوير جودة وات�ساق برامج اإعداد املعلمني يف املوؤ�س�سات 

احلكومية واخلا�سة. و�سي�ساعد هذا االأمر يف �سمان ما يلي: )1( برامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة بحيث 

وطرائق  مهارات  وتنمية  تطوير   )2( التخرج  بعد  بتدري�سها  �سيقومون  التي  الدرا�سية  املناهج  مع  تتوافق 

التدري�س يجب اأن مُينح االأولوية يف برامج اإعداد املعلمني. ومُيكن اإتخاذ االإجراءات التي ت�سمن اأّن املهارات 

العملية يف التدري�س ًتعطى وزًنا اأكرب ويتم ت�سمينها ب�سورة اأف�سل يف برامج اإعداد املعلمني قبل اخلدمة. 

جودة التدري�ص: 

كيُز يف عمل املعلمني على الَتّعليم والتعّلم. وللقيام بذلك يجب  اأْن ُيعاد الرَتّ �سيتطَلّب تطوير جودة التدري�س 

ا، وتوفري وقت كاف للتدري�س، كما مُيكن اإعادة التوازن بني اأنظمة  تب�سيط نظام التقارير والتقومي املُطَبّق حالًيّ



التعليم في سلطنة ُعمان    الُمضي ُقدمًا في تحقيق الجودة40

االإ�سراف واملتابعة والتقومي؛ الإعطاء االأولوية الأداء املعلم داخل الغرف ال�سفية على االأعمال االإدارية الورقية. 

وي�ستخدموا  املنهج،  مو�سوعات  لتدري�س  االأولوية  يعطوا  اأن  املعلمني  من  ع  ُيتوَقّ ال�سفية  الغرف  داخل  ويف 

َيّة من قبل الطالب كَلّما كان  �سِفّ الوقت الذي يتوفر لهم بعد احل�س�س الدرا�سية يف ممار�سة االأن�سطة الاَلّ
 

ذلك ممكًنا. 

الَتّدريب يف اأثناء اخلدمة:  

اأْن  ويجب  والتعّلم،  التعليم  على  الرتكيز  لتعزيز  اخلدمة  اأثناء  ة  امل�ستمَرّ املهنية  التنمية  برامج  توفري  مُيكن 

وب�سفة  والتعّلم،  بالتعليم  ال�سلة  ذات  التدريبية  للربامج  اخلدمة  اأثناء  التدريب  برامج  يف  االأولوية  تعطى 

تنفيذ  املعِلّمني ذوي اخلربة  وعلى  َيّة.  ِفّ ّ ال�سَ الغرف  التطبيقية داخل  املهارات  ت�ستمل على  التي  تلك  خا�سة 

مثل هذه الربامج التدريبية. وُت�سري الَتّجارب الدولية يف هذا املجال اإىل اأَنّ تبادل اخلربات بني املعلمني ُيعترب 

اإن�ساء  ت�سجيع  يجب  ذلك  على  وبناء  وتنميتها.  اخلدمة  اأثناء  التدريب  برامج  تطوير  يف  الة  فَعّ ا�سرتاتيجية 

يدر�سون  الذين  للمعلمني  الفر�سة  ُتتاح  �ساتهم، حيث  تخ�سُّ التعليمية ح�سب  باملحافظات  املعلمني  جمعَيّات 

داخل  ذونها  ُينِفّ التي  التدري�سية  املمار�سات  ومناق�سة  وجتاربهم  خرباتهم  لتبادل  نف�سها  الدرا�سية   امل��ادة 

َيّة.  ِفّ ّ الغرف ال�سَ

تعزيُز العالقة بني الَتّعليم و�شوق العمل

الربط ب�شوق العمل: 

اإَنّ العالقة بني التعليم ما بعد االأ�سا�سي، والتعليم العايل، واجلهات التي ُتعنى بالتوظيف، حتتاج الأن تكون 

مرتابطة ومتينة، وذلك من اأجل حت�سني م�ستوى مالءمة التعليم ل�سوق العمل، وملبيًة الحتياجاته، فعلى �سبيل 

ح املهارات واالجتاهات التي تتوقع توافرها  ّ املثال: مُيكن جلهات التوظيف وموؤ�س�سات التعليم العايل اأْن ُتو�سِ

عات.  لدى خريجي املدار�س، على اأْن تتم توعية الطالب واأولياء االأمور واملعلمني بهذه الَتّوُقّ

املناهج يف املوؤ�ش�شات الَتّعليمَيّة:  

هنالك حاجة ملراجعة مناهج التعليم ما بعد االأ�سا�سي وامل�ستويات املتوقع حتقيقها من قبل الطالب يف هذه 

املزيد  اإدخ��ال  وعند  اأخ��رى.  ناحية  العمل من  و�سوق  ناحية  التعليم من  بني  املواءمة  لتعزيز  وذلك  املرحلة، 

من املهارات التي يتطلبها �سوق العمل يف مناهج التعليم االأ�سا�سي فاإَنّه �سيكون من ال�سروري اإيجاد احللول 

لتجنب اختيار الطالب مهارات بعينها يف هذه ال�سن املبكرة، وال�سماح لهم بتنمية جمموعة كبرية من املهارات 

ا يف مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي فاإَنّ تقليل الف�سل بني  والكفايات التي تتالءم ورغباتهم وا�ستعدادهم. اأَمّ

امل�سارين االأكادميي واملهني �سُي�ساعد يف ت�سهيل عملية االنتقال اإىل �سوق العمل وتزويد خريجي كال امل�سارين 

تعاوًنا بني وزارة الرتبية  اأكرب من املهارات التي يتطلبها هذا ال�سوق. وقد يتطلب حتقيق هذا االأمر  بقدٍر 

والتعليم ووزارة القوى العاملة ووزارة التعليم العايل، لرفع م�شتوى املقررات املهنية، واالإعرتاف بالكفاءة 

ذات ال�شلة بالوظائف يف �شوق العمل، واإن�شاء روابط بني التعليم ما بعد االأ�شا�شي والتعليم املهني، وجتنب 

االختيار املبكر للتخ�ش�شات املهنية والوظيفية من قبل الطالب. وحيث اإَنّ االقت�ساد الُعماين ي�سهد تطورًا 

ا على املهارات  م�ستمرًا، وتتزايد قدرته التناف�سية يف االأ�سواق االإقليمية والدولية، فاإَنّ الطلب �سيكون عالًيا جًدّ

اأ�سياء  تعّلم  على  القدرة  املهارات  هذه  وت�سمل  العليا.  التفكري  مهارات  خا�سة  وب�سفة  والعملية،  االأكادميية 

فريق.  العمل �سمن  وعلى  امل�سكالت،  على حل  والقدرة  العمل،  نحو  االإيجابية  واالجتاهات  ب�سرعة،  جديدة 

املهارات  مناهج  تطوير  عملية  من  جزًءا  الدرا�سية  الربامج  �سمن  العملية  اخلربة  اإدخ��ال  يكون  اأْن  ومُيكن 

احلياتية؛ بهدف حت�سني فر�س احل�سول على عمل بالن�سبة اإىل الطالب. 

املرونة: 

طاملا اأَنّ النظام التعليمي ي�سعى ليكون اأكرث ا�ستجابًة الحتياجات املتعِلّمني واحتياجات �سوق العمل، فاإَنّه من 

رورِيّ توفري قدر اأكرب من املرونة. اإَنّ و�سع اآليات ت�سمح للمتعلمني بتاأجيل تخ�س�سهم يف م�سارات معينة،  ال�سَّ

وبتغيري م�ساراتهم بعد التخ�س�س، وبالعودة اإىل التعّلم النظامي بعد اكت�ساب اخلربة العملية، مُيكن اأن يجعل 
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ر عملية التعُلّم مدى احلياة،  النظام التعليمي يَتّ�سف باملرونة. ومُيكن ملثل هذا النظام التعليمي املرن اأْن ُيي�ِسّ

اخلا�س  للموؤهالت  العام  االإطار  مفهوم  تو�سيع  اإَنّ  احتياجاتهم.  ح�سب  تعليمهم  بتكييف  لالأفراد  وال�سماح 

تعزيز  يف  مهمة  خطوة  مبثابة  �سيكون  والتدريبي  التعليمي  النظام  جممل  لي�سمل  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات 

املرونة اإىل امل�ستوى املرغوب حتقيقه. 

امل�شامني االإدارَيّة واملالَيّة  

تبِنّي موازنة قائمة على املخرجات:  

ل املوازنة  اإّن تغيري طريقة اإعداد املوازنة من نهج قائم على املدخالت اإىل نهج قائم على املخرجات �سُيحِوّ

اإىل اأداة اإدارية واآلية من اآليات ال�سيا�سات الرتبوية، و�سُيمّكن ذلك وزارة الرتبية والتعليم من تقييم التكاليف 

ة بتحقيق نتائج معينة. باالإ�سافة اإىل ذلك فاإن ربط املوازنة باإطار عام الإنفاق متو�سط املدى �سي�سمح  اخلا�سَّ

دًة لت�سل اإىل اأق�سى ما ميكن حتقيقه منها من خالل زيادة م�ستوى التنبوؤ باملوارد  ق خمرجاٍت حمَدّ باأْن حُتِقّ

التي تكون هنالك حاجة اإليها لتحقيق اأهداف حمددة.  

تتُبّع م�شار املال احلكومي:  

�سيكون من املفيد اإجراء درا�سة لتحليل الكيفية التي يتم فيها اأوجه االإنفاق املخ�س�س لوزارة الرتبية والتعليم 

الكفاءة  عدم  اأوجه  تو�سح  ودقيقة  عامة  �سورة  ذلك  يوفر  اأْن  ومُيكن  امل�ستهدفة.  للجهات  و�سوله  اأجل  من 

وزارة  اإىل  املالية  وزارة  املالية من  املــوارد  ور�شد  تتُبّع  اإىل  باالإ�شافة  التعليم.  قطاع  تواجه  التي  والعقبات 

الرتبية والتعليم على امل�شتوى املركزي وم�شتوى املحافظات وم�شتوى املدار�ص، فاإَنّ تدفق املوارد الب�شرية 

اإىل  ت�شل  حتى  املـــوارد  هــذه  توظيف  بها  يتم  التي  الكيفية  لتو�شيح  ومتابعته  ت�شجيله  يجب  والعينية 

امل�شتفيدين من اخلدمات التعليمية يف نهاية املطاف. 

مراجعة الرواتب واالأجور: 

مُيكن اأن يوؤدي اإجراء مراجعة �ساملة لنظام الرواتب واالأجور للهيئات التدري�سية واالإدارية اإىل حتقيق نتائج 

ز املراجعة، ب�سفة خا�سة، على ن�سبة املعلم اإىل عدد  اأْن ُترِكّ اإيجابية يف جمال متويل قطاع التعليم. ويجب 

ل اأن تكون كلتاهما ح�سب املعايري الدولية(. ومُيكن اأْن  الطالب، ون�سبة عدد االإداريني اإىل عدد املعلمني )ُيف�سَّ

يوؤدي ذلك اإىل حتقيق نقلة يف توفري موارد مالية اأكرث للو�سول اإىل مدخالت نوعية وتقدمي الدعم للمبادرات 

اجلديدة يف قطاع التعليم. ويجب مراجعة �سيا�سات الرواتب واالأجور ملعرفة ما اإذا كان مُيكن تطبيق نظام 

احلوافز يف نظام الرواتب واالأجور، ويف الوقت نف�سه املحافظة على االلتزام بقانون ولوائح اخلدمة املدنية، 

فعلى �سبيل املثال مُيكن ربط بع�س العالوات بنتائج اأداء الهيئة التدري�سية، وبالتايل مُيكن تقدمي عالوة اأو 

ا - اإدخال بع�س الديناميكَيّة يف نظام الرواتب، حيث اإَنّ العامل  حافز مقابل االأداء اجليد، كما مُيكن - اأي�سً

اإمكانية ربط العالوات  ا يف  اأي�سً ا مُيكن النظر  د م�ستوى الراتب هو االأقدمية فقط. ورمَبّ ُيحِدّ الوحيد الذي 

ى فيها مهام الوظيفة.  مب�ستوى �سعوبة الظروف واالأحوال التي توؤَدّ

اال�شتقالل املايُلّ للمدار�ص: 

ا تنظر وزارة الرتبية والتعليم يف منح مزيدًا من اال�ستقالل املايِلّ للمدار�س من اأجل حتقيق قدرًا اأكرب من  رمَبّ

التطوير وتعزيز مفهوم الالمركزية. اإَنّ مديري عموم املحافظات التعليمية، وهم يف موقع اأقرب اإىل احلقل 

ة فيما يتعلق بتخ�سي�س املوارد املالية، فعلى  نهم من اتخاذ قرارات اأكرث دَقّ الرتبوي، قد يكونون يف و�سع مُيِكّ

ف يف موارد مالية اأكرب �سيجعل املمار�سات  م�ستوى املدار�س فاإن منح مديري املدار�س �سلطات اأكرب يف الَتّ�سُرّ

واالإجراءات املدر�سية ذات �سلة اأكرب بالظروف املحلية لكل مدر�سة. اإَنّ منح مزيدًا من ال�سالحيات ملختلف 

حتقق  حا�سمة  اإج��راءات  ذلك  ي�ساحب  اأْن  ب�سرط   - املالية  بال�سوؤون  يتعلق  فيما  الالمركزية   امل�ستويات 

ال�سفافية - �سي�سهم يف تعزيز املحا�سبية والكفاءة يف ا�ستخدام املوارد املالية. 
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تعزيز التعاون بني الوزارات واإعداد ا�شرتاتيجية وطنية للتعليم: 

ُيعترب التعليم ا�سرتاتيجية وطنية رئي�سية يتجاوز نطاقها وزارة واحدة. ومن اأجل بناء ا�سرتاتيجية مرتابطة 

العايل، والقوى  التعليم  الوزارات املعنية، وهي: وزارات  تعاوًنا وثيًقا بني  للتعليم ت�ستدعي احلاجة  ومتكاملة 

العاملة، والتنمية االجتماعية، وال�سحة، واملالية. اإَنّ اإن�ساء جهة عليا ت�سم ممثلني من هذه الوزارات واجلهات 

املعنية االأخرى، مبا فيها القطاع اخلا�س، مُيكن اأْن يقود برامج التنمية يف هذا القطاع. و�سيكون من ال�سروري 

املتغرية  االحتياجات  لتعك�س  املناهج  مراجعة  مثل  جماالت  يف  املعنية  واجلهات  ال��وزارات  بني  تعاون  وجود 

للمجتمع و�سوق العمل. 

اإن�شاء برنامج للتدريب على ال�شوؤون االإدارية:  

على وزارة الرتبية والتعليم النظر يف اأمر اإن�ساء برنامج ملنح �سهادة الدبلوم يف الدرا�سات االإدارية ومهارات 

تطوير  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  قابو�س  ال�سلطان  وجامعة  العامة  االإدارة  معهد  مع  بالتعاون  وذلك  القيادة، 

القدرات االإدارية وتنميتها لكبار املوظفني يف قطاع التعليم. ومُيكن تنفيذ هذا الربنامج التدريبي من خالل 

َيّة واملناق�سات والدرا�سة  ِفّ ّ جمموعة متنوعة من النماذج املرنة، مبا يف ذلك املحا�سرات داخل الغرف ال�سَ

عرب �سبكة االإنرتنت.  

اتَيّة املدر�شَيّة:  مركزَيّة واالإدارة الَذّ الاَلّ

اأمر تو�سيع برنامج االإدارة الذاتية املدر�سية لي�سمل جميع املدار�س  مُيكن لوزارة الرتبية والتعليم النظر يف 

مبا فيها مدار�س احللقتني االأوىل والثانية بالتعليم االأ�سا�سي. كما مُيكن تعميق وتو�سيع منح املديريات العامة 

واإدارات الرتبية والتعليم باملحافظات مزيًدا من ال�سلطات وال�سالحيات وحتقيق مفهوم الالمركزية يف تويل 

ا على مراحل بالتزامن مع اتخاذ  امل�سوؤوليات. ويتم و�سع اخلطط اخلا�سة بهذه التغيريات وتنفيذها تدريجًيّ

اإجراءات منا�سبة يف جمال تنمية القدرات واملحا�سبية وتطويرها.  

نظام �شامل للمعلومات �شهل اال�شتخدام: 

لبناء  االأداة  التعليمية االإلكرتونية، وا�ستخدام هذه  البوابة  التو�سع يف توظيف  مُيكن لوزارة الرتبية والتعليم 

د جهات اتخاذ القرارات ببيانات وموؤ�سرات دقيقة حول قطاع التعليم. و�سُيعّزز  نظام اأكرث �سمولية بحيث ُيزِوّ

ن من تطوير القدرة على  هذا النظام من عملية اتخاذ القرارات املبنية على املعلومات واالأدلة، كما اأَنّه �سُيمِكّ

ف من  ُتخِفّ اإجراءات  التعليمي، وامل�ساعدة يف اتخاذ  ق يف خمتلف جوانب النظام  م الذي يتحَقّ الَتّقُدّ متابعة 

ا يف اإعداد تنبوؤات دقيقة  ط، وامل�ساعدة اأي�سً م ح�سبما هو خُمَطّ ة النتائج املرتتبة على عدم حتقيق الَتّقُدّ ِحَدّ

الأغرا�س التخطيط. 

جودة البيانات:

حول  املعلومات  خا�سة  وب�سفة  ��ا،  دورًيّ وحتديثها  التعليمي  بالنظام  ال�سلة  ذات  الدقيقة  البيانات  جمع  اإَنّ 

االأطفال غري الُعمانيني، �سُي�ساعدان على ر�سد ومتابعة وتقييم خمرجات ال�سيا�سات الرتبوية، مبا يف ذلك 

التقدم الذي يتم نحو حتقيق اأهداف التعليم للجميع. 
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خ�ات�م�ة 

حقق قطاع التعليم يف �سلطنة ُعمان اإجنازات ملحوظة وتقدًما م�سهودًا منذ عام 

واإع��داد  بالتعليم،  االلتحاق  فر�س  يف  التو�سع  جمال  يف  خا�سة  وب�سفة   ،1970

هيئات تدري�س ُعمانية، وبناء قطاع للتعليم العايل. وحتققت هذه االإجنازات نتيجة 

الة، وا�ستمرار تخ�سي�س املوارد املالية  لالإرادة احلكومية القوية، وال�سيا�سات الفَعّ

لهذا القطاع. وال يزال هنالك بع�س التحديات التي تتمثل ب�سورة رئي�سية يف رفع 

اإَنّ حتديد معايري  الدولية.  املعايري  اأعلى  لتماثل  التعُلّم  م�ستوى جودة خمرجات 

عليا للتعُلّم )م�ستويات اأداء( وب�سفة خا�سة مهارات التفكري العليا، ُيعترَب خطوة 

مهمة نحو حتقيق هدف �سلطنة ُعمان لتكوين نظام اقت�سادي حديث وقائم على 

كبرية  قفزة  ويتطَلّب حتقيق  الدويل.  امل�ستوى  على  تناف�سية  قدرة  وذي  املعرفة، 

وتوفري  الدقيق،  والتخطيط  ال�سيا�سية،  االإرادة  توفر  ا�ستمرار  اجلودة  جمال  يف 

قت يف قطاع التعليم  املوارد املالية امل�ستدامة. ومع ذلك فاإَنّ االإجنازات التي حتَقّ

باأَنّ �سلطنة ُعمان قادرة على مواجهة  الثقة  خالل االأربعني عاًما املا�سية ُتعطي 

يات.  هذه الَتّحِدّ
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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�ص للتعلم الفعلي  اأ.1

 حتقيق الهدف اخلا�س بجعل العام الدرا�سي 180 يوًما. اأ.1.1

ولتحقيق 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،   ميتد العام الدرا�سي املعلن ر�سمًيّ

اإاَلّ 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 الطالب على احلفظ واال�ستظهار  مُيكن اأْن ُي�سِجّ

بداًل 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 الطالب باملعايري الوطنية. 

ال توجد �سلة بني م�ستوى التح�سيل احلقيقي للطالب 

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 الطالب، 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 

الطالب يف حتقيق اأهداف التعُلّم. 

متو�سطة/ 

طويلة 

املدى.

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

الملحق )1( 
 م�ص�ف�وف�ة الت�وص�ي��ات ال�خ�اص�ة بالس�ي��اس�ات 

الت�ربوي�ة ل�وزارة ال�ت�ربي��ة والت�عل�ي��م

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

قها الطالب الذكور ومعاجلتها  اأ.3 درا�شة تدين م�شتوى االإجنازات التي ُيحِقّ

 زيادة وعي اأولياء االأمور بالفجوة التي توجد بني الذكور واالإناث اأ.1.3

يف 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 الطالب، 

ومُيكن الأولياء االأمور اأي�سًا اأْن يطوروا من مفاهيم 

الطالب  نحو اأهمية االأن�سطة واالأعمال املدر�سية.

متو�سطة/ املدار�س 

طويلة املدى 

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   �سي�سمن وجوَد ا�سرتاتيجية وطنية ُتن�ِسّ

ع يف هذا النوع من  جميع اجلهات املعنية حدوُث تو�ُسّ

التعليم 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 

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

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 الطالب ذوي االإعاقة مع غريهم من الطالب. 

يتلقى املعلمون يف الوقت احلا�سر تدريًبا حمدوًدا 

لتكييف طرق التدري�س لتالئم الطالب ذوي 

االإعاقة الذين يدر�سون مع غريهم من الطالب 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 

ج - توفري هيئة تدري�شية متتلك مهارات تدري�ص باأعداد منا�شبة

توفري اأعداد كافية من املعلمني  ج.1

 تزويد موؤ�س�سات اإعداد املعلمني باالأعداد املطلوبة من املعلمني ج.1.1

يف 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 طالب 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 

ا ينتج عنها  باحللقة االأوىل بالتعليم االأ�سا�سي، ورمَبّ

االعتماد يف املدى املتو�سط على 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 

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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بالتعاون 

مع
االإطار 
الزمني

معاجلة املو�شوعات ذات ال�شلة بتوزيع املعلمني ج.2

 تقدمي عالوة اإ�سافية للمعلمني العاملني باملدار�س البعيدة على ج.1.2

اأْن يتم ا�ستهداف هذه املدار�س بعناية فائقة. 

مييل املعلمون نحو ترك العمل مبدار�س املحافظات 

 البعيدة بعد العمل بها فرتات ق�سرية ن�سبًيّا، 

وعليه 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 مبناطقهم 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 ج.1.3

املناهج الدرا�سية، والرتكيز على تنمية مهارات التدري�س لديهم. 

 زيادة �ساعات الرتبية العملية، وتعزيز دور املعلمني امل�سرفني على 

تدريب طالب 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 

تركيز املعلمني على جودة التدري�ص وتعُلّم الطالب  ج.4

تب�سيط اإجراءات التقومي امل�ستمر، واإعداد تقارير اأداء الطالب 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 الطالب.

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 الطالب  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 ج.1.5

بالتعليم والتعُلّم، وب�سفة خا�سة مهارات التدري�س داخل الغرف 

مها املعلمون ذوو اخلربة للمتدربني.  ال�سفية 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 

ق�سرية املدى: يتم التنفيذ خالل خم�س �سنوات.  متو�سطة/طويلة املدى: يتم التنفيذ يف فرتة اأطول من خم�س �سنوات.



51 م�ل�خ�ص الت�ق�ري��ر

املربراتتو�شيات خا�شة بال�شيا�شات الرتبوية 
بالتعاون 

مع
االإطار 
الزمني

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، والطالب، 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 الطالب 

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 

الطالب 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 

تطوير جودة املناهج  د.2

 تو�سيح اجلوانب ال�سرورية يف تعليم اللغة االإجنليزية د.1.2

)مهارات 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 الطالب 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 الطالب يف مادتي 

الريا�سيات والعلوم. وحت�سني وتطوير اأداء الطالب 

يف هاتني املادتني تقديًرا متطلبًاً جلهات التوظيف. 

ق�سرية 

املدى 

 تقليل عدد املواد الدرا�سية املطلوب درا�ستها يف مرحلة التعليم د.3.2 

ما 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 الطالب 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 

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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زيادة مرونة النظام التعليمي د.3

بناء نظام مرن تتاأخر فيه عملية التخ�س�س بالن�سبة اإىل د.1.3

الطالب، 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

ه�.1.1
ميتد نطاق امل�سوؤولية عن التعليم لي�سمل وزارات تتعاون جميع الوزارات املعنية باإعداد ا�سرتاتيجية وطنية للتعليم. 

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 

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 

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

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

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 

ا اأكرث �سفافية لت�سجيع  حمددة يوفر حافًزا مالًيّ

جتويد 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 الطالب تعترب منخف�سة، ويوجد 

عدد كبري من الطالب يف كل غرفة �سفية. زيادة 

ن�ساب املعلم من احل�س�س مُيكن اأْن يوفر موارد 

مالية لتقليل عدد الطالب 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.
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