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االفتتاحية
الأولى،  اخلم�سية  عام 1978م خالل اخلطة  ال�سلطنة  التعليم يف  لفل�سفة  وثيقة  اأول  اإ�سدار  لقد مت 
وا�ستجابة للتطورات وامل�ستجدات يف قطاع التعليم قامت وزارة الرتبية والتعليم بتطوير الوثيقة عامي 

2003م، و 2009م خالل خطتي التنمية اخلم�سية ال�ساد�سة وال�سابعة.

وخالل ال�سنوات الأخرية اأ�سبح من ال�سرورة مبكان اأن متر فل�سفة التعليم يف ال�سلطنة مبرحلة اأخرى 
من املراجعة والتطوير، وذلك يف ظل التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي ي�سهده العامل، وكذلك 
ملواكبة ما ت�سهده ال�سلطنة من منو مت�سارع وتطور نوعي يف جميع مناحي احلياة.وين�سجم هذا التطوير 
ال�ساملة، وكذلك مع  والتنموية  الوطنية  واأهدافها  للدولة  العامة  ال�سرتاتيجية  للفل�سفة مع  اجلذري 
التوجيهات ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه- 
اأدائها  م�ستوى  رفع  �ساأنه  من  ما  كل  واتخاذ  التعليمية،  للمنظومة  �سامل  تقييم  باإجراء  ق�ست  التي 

وجتويد نواجتها.

وحر�سًا من جمل�س التعليم على امتثال تلك التوجيهات ال�سامية، وال�ستجابة ملتطلبات تطور املجتمع 
�سبيل  واتخذ خطوات حثيثة يف  مبادرات عديدة  املجل�س  تبنى  ال�ساملة؛  التنموية  وم�سريته  العماين 
التعليم  فل�سفة  تطوير  على  تقت�سر  مل  والتي  وعنا�سرها،  مكوناتها  بجميع  التعليم  مبنظومة  الرقي 
خطط  واإعداد  2040م،  عام  حتى  للتعليم  جديدة  وطنية  ا�سرتاتيجية  بناء  �سملت  واإمنا  فح�سب، 
وبراجمه،  وخططه  ت�سريعاته  تطوير  وكذلك  املختلفة،  وم�ساراته  مراحله  هيكلة  لإعادة  ودرا�سات 
اإ�سافة اإلى مبادرات وم�ساريع اأخرى ياأمل املجل�س من خاللها حتقيق نقلة نوعية للتعليم يف �سلطنة 
عمان، واإعداد اأجيال قادرة على اإدارة حركة التنمية وتطور املجتمع ومواجهة حتديات امل�ستقبل وتلبية 

متطلباته.

وفيما يتعلق بتطوير وثيقة فل�سفة التعليم يف ال�سلطنة؛ فقد َخُل�َس املجل�س اإلى اأهمية اإعادة �سياغة 
مبادئها الأ�سا�سية ومراجعة وتطوير اأهدافها العامة مبا يرقى بها مل�ستوى طموحات املجتمع العماين 
اإلى  الرتبية  فل�سفة  من  الفل�سفة  م�سمى  تغيري  ال�ساأن  هذا  يف  املجل�س  وقرر  امل�ستقبلية،  وتطلعاته 
فل�سفة التعليم، واأل تقت�سر على مرحلة التعليم املدر�سي كما كانت �سابقًا، واإمنا ت�سمل جميع مراحل 
ق�سى  الذي   )2012  /48( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  مع  ان�سجامًا  وذلك  وم�ساراته،  واأنواعه  التعليم 
باإن�ساء جمل�س التعليم واإ�سدار نظامه، ليكون معنيًا بر�سم �سيا�سات جميع مراحل املنظومة التعليمية 
ومكوناتها، و توجيه وم�ساندة موؤ�س�ساتها، ويف الوقت ذاته متابعة اأدائها والعمل على حت�سينه، والرقي 

به للم�ستويات املطلوبة.
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وعلى ذلك، ُتعدُّ هذه الوثيقة مرجعًا رئي�سًا لر�سم �سيا�سات التعليم وخططه يف ال�سلطنة، وحمركًا نحو 
حتقيق غاياته الكربى واأهدافه العامة، كما اأنها مُتثل موجهًا لعمليات التطوير امل�ستمرة ملنظومة التعليم 
يف كل املراحل وامل�ستويات. كذلك تعترب فل�سفة التعليم قاعدة ر�سينة للنظام التعليمي بال�سلطنة تتميز 
املتكامل  النمو  حتقيق  موجهات  مت�سمنًة  والتجديد،  واملعا�سرة  والأ�سالة  والتكامل  ال�سمول  بطابع 
للمتعلم روحيًا ونف�سيًا وفكريًا وخلقيًا وج�سمانيًا واجتماعيًا، وكذلك لتعزيز املواطنة والهوية العمانية 
لديه، ف�ساًل عن ال�سعي لتعريف املتعلمني بالتزاماتهم الدينية، والجتماعية، والقانونية يف عالقاتهم 
تعليم عايل اجلودة، مت�سمنًا برامج  اإليهم من  الآخرين، وذلك مبا يقدم  اأنف�سهم ومع  املتنوعة مع 
يتواكب  مبا  وكفاياته  املتعلم  مهارات  �سقل  يف  ت�سهم  للتعليم،  متنوعة  وم�سارات  واأكادميية  تعليمية 

ومتطلبات التنمية امل�ستدامة.

ُف فل�سفة التعليم باأنها جمموعة من املبادئ والأهداف التي جتمع بني الأ�سالة واملعا�سرة، وُتعدُّ  ُتعرَّ
موجًها لبناء عنا�سر املنظومة التعليمية كافة وتطويرها، وت�ستند هذه املبادئ على جمموعة م�سادر 

واأ�س�س دينية وعلمية ووطنية ودولية. 

الإ�سالمي  الدين  مببادئ  واملتم�سك  تعالى،  باهلل  املوؤمن  الإن�سان  تكوين  اإلى  التعليم  فل�سفة  وترمي 
وقيمه، واملخل�س لوطنه و�سلطانه، والقادر على فهم جمريات الع�سر وح�سن التعامل معها، واملمتلك 
ملهارات التفكري العلمي واحلياة العملية الإيجابية، امل�سهم يف التنمية امل�ستدامة يف القطاعات املختلفة 

باملجتمع العماين. 

وتنطلق فل�سفة التعليم يف �سلطنة ُعمان من م�سادر واأ�س�س متينة، تعترب دعائم را�سخة لبناء الأجيال 
واإعدادهم للم�ستقبل، ومرتكزات رئي�سة لالأهداف التعليمية العامة التي يعمل النظام التعليمي على 
ا�ست�سراف  يف  وطموحاته  الُعماين  املجتمع  وواقع  املعا�سرة،  املتغريات  العتبار  يف  اآخذة  حتقيقها، 
امل�ستقبل، وتلبية احتياجاته الراهنة وامل�ستقبلية، وذلك بال�ستفادة من الجتاهات العاملية املتطورة، 
بالنظام  قدًما  للم�سي  ومتطورًا  جديدًا  ن�سقًا  ُت�سّكُل  والتي  الرائدة،  التعليمية  والنماذج  واخلربات 

التعليمي والرقي مبنظومته الوا�سعة وحت�سني اأداء موؤ�س�ساته وجودة نواجته.

تت�سف  رئي�سة،  م�سادر  ع�سرة  على  عمان  �سلطنة  يف  التعليم  فل�سفة  بنيت  فقد  ذلك،  على  وبناًء 
باملوثوقية واملرونة والقابلية للتجديد، مت�سمنة �ستة ع�سر مبداأ، متتزج يف عالقة تفاعلية تنبثق عنها 
جمموعة من الأهداف التعليمية العامة، والتي �ستعمل منظومة التعليم بجميع عنا�سرها وموؤ�س�ساتها 

على حتقيقها على اأر�س الواقع، وتفعيلها يف حياة املتعلمني، و يف م�سرية مناء املجتمع وتقدمه. 



التعليم مصادر فلسفة 
في ســــــــلطنة ُعمان
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امتزجت  التي  الرئي�سة  والأ�س�س  امل�سادر  من  جمموعة  على  ُعمان  �سلطنة  يف  التعليم  فل�سفة  تعتمد 
ن بناءها املرتابط، الذي تنطلق منه عمليات التطوير امل�ستمرة لعنا�سر العملية التعليمية التعلمية  لتكوِّ

كافة،  وهذه امل�سادر هي: 

1. الدين اإلسالمي:

يت�سمن  الذي  الإ�سالمي،  الدين  و�سلوكه من  وفكره  ي�ستمد عقيدته  م�سلم،  الُعماين جمتمع  املجتمع 
جوانب العقيدة والعبادة وال�سلوك املنظمة لعالقة الإن�سان بربه، ونف�سه، واأ�سرته، وجمتمعه، وبالكون 
واحلياة من حوله، ويدعو اإلى العلم، والعمل، وعمارة الأر�س؛ لذا فاإن مبادئ الدين الإ�سالمي واأ�س�سه 

وقيمه متثل م�سدرًا اأ�سا�سيًا لفل�سفة التعليم يف ال�سلطنة.

2. الفكر السامي:

ُل الفكر ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه -  مُيثِّ
اأحد امل�سادر الأ�سا�سية جلوانب البناء والتطوير، التي ت�سهدها ال�سلطنة يف خمتلف املجالت، مبا يف 

ذلك التوجيهات املتعلقة بالتعليم وجتويده، وتنمية املوارد الب�سرية.

م�ستواه  ورفع  وحت�سينه،  التعليم،  تطوير  اأهمية  على  اهلل-  -اأبقاه  جلاللته  ال�سامي  الفكر  يوؤّكُد  كما 
ت�سارك يف عملية  اأجيال موؤهلة،  اأجل تكوين  ال�ساملة، من  التنمية  مبختلف جوانبه، وربطه بجوانب 
التنمية، وتتعامل مع املتغريات وامل�ستجدات املحلية والعاملية بكل كفاءة واقتدار، وللفكر ال�سامي اأثره 
كافة  التعليمية  املنظومة  عنا�سر  وجتويد  ونوعًا،  كمًا  بال�سلطنة  التعليمية  امل�سرية  تطوير  يف  الكبري 

باملراجعة والتقييم امل�ستمر.

3. النظام األساسي للدولة:

ُل النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم )96/101( بتاريخ 24 من  مُيثِّ
اأ�سا�سيًا  م�سدرًا  1996ميالدية  نوفمرب  �سهر  من   6 له  املوافق  1417هجرية،  الآخرة   جمادى  �سهر 
للت�سريع يف الدولة، وي�ستمدُّ م�سادره من ال�سريعة الإ�سالمية، وفًقا ملا جاء  يف املادة رقم )2( والتي 
ت على الآتي: »دين الدولة الإ�سالم وال�سريعة الإ�سالمية هي اأ�سا�س الت�سريع«، وتن�سوي يف نطاقه  ن�سّ
ه  د عليها جاللة ال�سلطان املعظم -اأعزَّ املوؤ�س�سات كافة باعتبار اأنَّ الدولة هي دولة موؤ�س�سات، كما اأكَّ

اهلل واأبقاه-.
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وقد اأ�سار النظام الأ�سا�سي للدولة يف املادة رقم )13( حتت بند » املبادئ الثقافية« اإلى  الآتي: 

• التعليم ركن اأ�سا�سي لتقدم المجتمع، ترعاه الدولة وت�سعى لن�سره وتعميمه.	

• روح 	 واإذكاء  العلمي،  التفكير  وتنمية  وتطويره  العام  الثقافي  الم�ستوى  رفع  اإلى  التعليم  يهدف 
البحث، وتلبية متطلبات الخطط القت�سادية والجتماعية، واإيجاد جيل قوي في بنيته واأخالقه، 

يعتز باأمته ووطنه وتراثه، ويحافظ على منجزاته.

• والمعاهد 	 المدار�س  اإن�ساء  على  وت�سجع  الأمية،  مكافحة  على  وتعمل  العام  التعليم  الدولة  توفر 
الخا�سة باإ�سراف من الدولة ووفقًا لأحكام القانون .   

4. الحضارة الُعمانية:

والثقافية  ال�سيا�سية  املجالت  خمتلف  يف  احل�سارية  الإجنازات  من  حافاًل  ر�سيدًا  ال�سلطنة  متتلك 
لتها  والجتماعية والقت�سادية؛ فموقعها اجلغرايف، و�سواحلها الطويلة، و�سهولها اخل�سبة املمتدة، اأَهَّ
بداية  منذ  الب�سرية  اجلماعات  اإليها  وفدت  حيث  الأولى،  احل�سارية  ال�ستيطان  مناطق  من  لتكون 
ح�سارة الإن�سان، كما جعلتها مركزًا اقت�ساديًا مهمًا يف خمتلف الع�سور واحلقب التاريخية، ومنطلقًا 

عت اأهلها على التوا�سل مع ح�سارات عدة.  لنت�سار الإ�سالم، و�سجَّ

ن الفكر الُعماين املتزن، وانطلقت م�سرية النه�سـة الُعمانية احلديثة  ومن هذه الأر�س احل�سارية تكوَّ
مبا تتمتع به من مقومات فريدة، اأ�سهمت يف بناء حا�سـر مزدهـر يـربط بيـن املا�سي العريق وامل�ستقبل 
التعليم بال�سلطنة على بناء جيل واٍع مبنجزات وطنه  امل�سرق. ويف �سوء هذة املقومات تعمل فل�سفة 

احل�سارية وتطلعاته امل�ستقبلية؛ ليكمل م�سرية البناء والتطوير.

5. المجتمع الُعماني )خصائصه، واحتياجاته، وطموحاته(:

الدين  من  هويته  ي�ستمد  العربية،  اللغة  هي  الر�سمية  لغته  م�سلم،  عربي  جمتمع  الُعماين  املجتمع 
واملحبة  والتعاون  والتاآخي  الفر�س،  وتكافوؤ  وامل�ساواة  بالعدل  ويت�سم  العربية،  والثقافة  الإ�سالمي 
احتياجات  لتلبية  وتطويرها  اخلطط  تنفيذ  يف  والواقعية  الجتماعي،  والأمن  وال�سالم  وامل�ساركة 
املجتمع واآماله املتجددة، كما يتميز املجتمع الُعماين بعالقات الرتابط والحرتام املتبادل وال�سداقة 
مع ال�سعوب واملجتمعات الأخرى، لذا فاإنَّ من اأهداف فل�سفة التعليم بال�سلطنة تعزيز هذه اخل�سائ�س 
واملحافظة عليها، وتر�سيخ قيم النتماء والوحدة الوطنية؛ لتحقيق البناء امل�ستمر والتنمية ال�ساملة يف 

�سوء احتياجاته وطموحاته. 
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القت�سادية  التحديات  من  جمموعة  يواجه  املعا�سرة  املجتمعات  من  كغريه  الُعماين  واملجتمع 
والجتماعية والثقافية وال�سيا�سية والرتبوية املختلفة؛ بفعل تاأثري التطور التكنولوجي، و�سيوع العوملة، 
والثقافات املرتبطة بها، مما ينتج عنه -اأحيانًا- ظهور اأمناط معينة من القيم والعالقات. لذا كان 
من اأهداف فل�سفة التعليم بال�سلطنة النظر يف الأ�ساليب املنا�سبة للت�سدي لهذه التحديات والتغلب 
الع�سر وحتدياته  متغريات  مع  للتعامل  الالزمة  واملهارات  واملعارف  بالقيم  املتعلمني  وتزويد  عليها، 

املختلفة.

6. الرؤية المستقبلية للدولة:

تكُمن اأهمية ال�سيا�سات واخلطط ال�سرتاتيجية للدولة باعتبارها املوجهات العامة للخطط التنموية 
امل�ستقبلية وبراجمها التطويرية، والتي تتبناها احلكومة يف ال�سلطنة وفق التوجيهات ال�سامية جلاللة 

ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم- حفظه اهلل ورعاه-.

 كما يظهر ذلك جليًا يف النطق ال�سامي جلاللة ال�سلطان -اأعّزه اهلل- حيث قال: » اإنَّ ما ن�سعى اإليه 
الع�سرية،  الدولة  اأ�س�س  بناء  ا�ستكمال  هو  ال�سلطنة  املتعاقبة يف  التنموية  تنفيذ اخلطط  من خالل 
والرتقاء مب�ستوى احلياة يف جميع ربوع وطننا العزيز، وذلك وفقًا لربامج حمددة ومدرو�سة بعناية 
تامة، تهدف اإلى زيادة معدلت النمو القت�سادي، مع الرتكيز يف �سبيل حتقيق ذلك على تنويع م�سادر 
الدخل الوطني، وتنمية املوارد الب�سرية«. ) من النطق ال�سامي يف اأثناء النعقاد ال�سنوي ملجل�س عمان 

يف 12 اأكتوبر2004م (.  

املدى،  ا�سرتاتيجية طويلة  �سيا�سات وخطط  اإيجاد  اإلى  ال�سلطنة  التوجيهات، عمدت  ولتحقيق هذه   
�سعيًا اإلى حتقيق التنمية امل�ستدامة بجميع اأبعادها، واإحداث تغيريات جوهرية وا�سعة يف ُبنية القت�ساد 
والرتقاء  اجلانب،  هذا  يف  اخلا�س  القطاع  دور  وتعزيز  الإنتاجية،  قاعدته  تنويع  بغر�س  الوطني؛ 
بقدرات الُعمانيني ومهاراتهم ملواكبة التطور التقني واملعريف، واإدارة املتغريات املحلية والعاملية بكفاءة 
عالية. ومبا اأنَّ الإن�سان هو �سانع التنمية ومطورها كان ملوؤ�س�سات التعليم دورها الريادي يف اإيجاد جيل 

من املتعلمني، قادر على البناء والعطاء وامل�ساركة الفاعلة من خالل مبادئ واأهداف هذه الفل�سفة.

7. الفكر التربوي المعاصر:

ترتكز فل�سفة التعليم يف �سلطنة ُعمان على املبادئ الفكرية واملنطلقات الأ�سا�سية التي حتكم العمل 
الرتبوي املعا�سر، وحتدد طبيعته وم�ساراته يف البيئات الجتماعية، ويعرب عن هذه املبادئ واملنطلقات 
من خالل املفاهيم الأ�سا�سية للتن�سئة والرتبية والتعليم والتدريب والتثقيف والتوعية، يف �سوء معايري 
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اجلودة، وربطها بالتعليم امل�ستمر، والتنمية الب�سرية، و�سوق العمل. وي�ستند الفكر الرتبوي املعا�سر 
كم�سدر من م�سادر فل�سفة التعليم يف ال�سلطنة على القيم والجتاهات واملعارف، وعلى نتائج البحوث 

والدرا�سات املعا�سرة املرتبطة مبجال الرتبية والتعليم مبا يتوافق مع املجتمع الُعماين.

8. خصائص المتعلم:

واجل�سمانية  والفكرية  العقلية  اخل�سائ�س  من  مبجموعة  جمتمع  اأي  يف  الأفراد  منو  مراحل  تتميز 
والجتماعية، وتت�سمن عددًا من املهارات وامل�سوؤوليات واحلاجات. وياأتي دور اجلهات امل�سرفة على 
هذه  مراعاة  يف   - التعليمية  منظومتها  عنا�سر  وتطوير  مناهجها  بناء  عند   - وموؤ�س�ساته  التعليم 
موجهًا  وا�ستعداداته، منوًا  لقدراته  وفقًا  لينمو  فرد  لكلِّ  امل�ساعدة  وتقدمي  ومتطلباتها،  اخل�سائ�س 

نحو ما يحتاجه املجتمع وما يهدف اإليه.

9. العهود والمواثيق الدولية:

توؤّكُد فل�سفة التعليم يف ال�سلطنة على املبادئ واملواثيق الدولية التي من �ساأنها تعزيز الوعي بالق�سايا 
امل�ساواة  مبادئ  وتر�سيخ  و�سعادته،  الإن�سان  رخاء  نحو  الإيجابية  الجتاهات  وتنمية  الإن�سانية، 
والعدالة، وتقبل الآخر، وتنمية الوعي بحقوق الطفل واملراأة، وغريها من املبادئ والقواعد والقوانني 

التي ت�سمنتها تلك املواثيق واملعاهدات.

10. القضايا العالمية المعاصرة:

والقت�سادية  والجتماعية  والفكرية  ال�سيا�سية  الق�سايا  من  العديد  خ�سم  يف  اليوم  العامل  يعي�س 
والدميقراطَيّة،  الإن�سان،  وحقوق  احل�سارات،  كحوار  وال�سيا�سيني؛  املفكرين  �سغلت  التي  املتنوعة 
والعدالة الدولية، والعوملة، والتجارة العاملية، والبيئة واأمن املعلومات، والأمن املائي والغذائي، والطفرة 
املعرفية، و�سيوع التكنولوجيا، والتطورالإعالمي ال�سريع، وظهور و�سائل التوا�سل الجتماعي كمحرك 

لالإعالم امل�ساعد، وغريها. 

وياأتي دور فل�سفة التعليم يف توجيه النظام التعليمي اإلى بناء التوجهات الإيجابية نحو هذه الق�سايا، 
وفًقا ملنظومة املجتمع الُعماين وعقيدته الإ�سالمية وهويته الوطنية. 



فلســــــفة  مبــــــادئ 
وأهـــدافها  التعليـــــم 
فـــي سلطنـــة ُعمـــان
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التعليمية  الأهداف  منها  تنبثق  التي  املبادئ  من  جمموعة  ُعمان  �سلطنة  يف  التعليم  فل�سفة  تت�سمن 
العامة، وُتعدُّ هذه املبادئ والأهداف موجًها لعملية بناء عنا�سر املنظومة التعليمية كافة وتطويرها يف 

جميع مراحل التعليم واأنواعه، وت�سمل الآتي: 

أواًل: النمو المتكامل للمتعلم:

ونف�سيًا،  روحيًا،  املتكامل  على النمو  املتعلمني  مل�ساعدة  املنا�سبة  الفر�س  تهيئة  اإلى  التعليم  يهدف 
املجتمع  فل�سفة  �سوء  ويف  واإمكاناتهم،  ل�ستعداداتهم  وفقًا  واجتماعيًا؛  وج�سمانيًا،  وخلقيًا،  وفكريًا، 
الُعماين وثقافته وهويته وتطلعاته، ومبا يكفل التوازن بني حتقيق الأفراد لذواتهم من ناحية، واإعدادهم 
للم�ساركة يف بناء جمتمعهم من ناحية اأخرى. ويتم حتقيق النمو املتكامل للمتعلم بوا�سطة الأهداف 

الآتية:

تنمية ال�سخ�سية المتكاملة للمتعلم.      . ١

تلبية متطلبات مراحل النمو المختلفة وخ�سائ�سها.. ٢

اإك�ساب المتعلم المعارف والمهارات الالزمة للتعامل مع م�ستجدات الع�سر وتحدياته.. ٣

تنمية قدرات المتعلم وميوله ومواهبه والرتقاء بمهاراته.. ٤

تنمية الح�س الجمالي لدى المتعلم. . 5

تعزيز التربية البدنية وال�سحية لدى المتعلم.. 6

تعزيز الجانب الأخالقي والتربية الجتماعية لدى المتعلم.. ٧

ثانيًا: الهوية والمواطنة:

حقوق  من  عليها  يرتتب  مبا  الإ�سالمية،  العربية  ولهويته  للوطن،  النتماء  عن  تعبريًا  املواطنة  ُل  مُتثِّ
وواجبات وم�سوؤولية جمتمعية م�سرتكة، ويتم تعزيز املواطنة والهوية الُعمانية انطالقًا من الأهداف 

الآتية:

تر�سيخ العقيدة ال�سحيحة، وتاأ�سيل منهج الو�سطية في الدين ب�سلوك الطلبة.. ١

اإتقان اللغة العربية والعتزاز بها.. ٢

العتزاز بالهوية والتاريخ الُعمانيين. . ٣

تر�سيخ النتماء لالأمة العربية والإ�سالمية.. ٤
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الحفاظ على التراث الح�ساري الُعماني وتنميته.. 5

تعزيز قيم المواطنة، والحفاظ على التراث الح�ساري العماني.. 6

تنمية ح�س الم�سوؤولية وقيم الم�ساركة المجتمعية والوطنية.. ٧

تحقيق التوازن بين الأ�سالة والمعا�سرة في عملية التطور الجتماعي.. ٨

الهتمام بالأ�سرة باعتبارها مكونًا اأ�سا�سيًا للمجتمع.. 9

تر�سيخ الحقوق والواجبات تجاه الوطن والمجتمع.. ١٠

ثالثًا: العزة والمنعة الوطنية:

من املبادئ املهمة يف اأي نظام تعليمي اأن يربى الن�سء على حب الوطن والولء لقيادته، وتقدير رموزه، 
واملحافظة على منجزاته؛ لتحقيق العزة واملنعة الوطنية، وذلك من خالل الأهداف الآتية:

تعزيز النتماء للوطن والولء لجاللة ال�سلطان.. ١

تعزيز هيبة الدولة و�سيادة القانون فيها.. ٢

تعزيز الوحدة الوطنية بين اأفراد المجتمع الُعماني. . ٣

تر�سيخ احترام »علم ال�سلطنة« و »الن�سيد الوطني« واإبراز دللتهما الرمزية والوطنية.. ٤

تنمية الوعي باأهمية الدفاع عن الوطن وحماية مكت�سباته.. 5

اإعالء �ساأن الم�سلحة الوطنية فوق العتبارات ال�سخ�سية.. 6

رابعًا: القيم والسلوكيات الحميدة:

هويته  وتر�سم مالمح  كيانه  ن  تكوِّ التي  وال�سلوكيات  القيم  من  منظومة  على  الُعماين  املجتمع  يقوم 
التعليم يف بناء هذه القيم وال�سلوكيات، ويتم من هذا املبداأ  العربية الإ�سالمية، وتتكامل موؤ�س�سات 

حتقيق الأهداف الآتية:

تر�سيخ القيم الإ�سالمية. . ١

تعزيز اللتزام بالعادات والتقاليد الح�سنة للمجتمع العماني. . ٢

تقدير القيم الإن�سانية الم�ستركة.. ٣

غر�س ال�سلوكيات الحميدة في نفو�س المتعلمين.. ٤
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تنمية ال�سعور بمكانة المعلم العلمية والجتماعية.. 5

تعميق احترام الآداب والذوق العام.. 6

خامسًا: التربية على حقوق اإلنسان وواجباته: 

ُتعدُّ الرتبية على حقوق الإن�سان من اجلوانب التي رّكز عليها الدين الإ�سالمي، وهي تعريف الأفراد 
بحقوقهم وواجباتهم على امل�ستوى الوطني والعاملي يف  �سبيل اإقامة جمتمع يحظى فيه جميع الأفراد 

بالتقدير والحرتام، ويتم ذلك بتحقيق الأهداف الآتية:

تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان وواجباته.. ١
تنمية الوعي بالق�سايا الإن�سانية.. ٢
تنمية التجاهات الإيجابية نحو الذات والآخر.. ٣
تر�سيخ الحق في التعليم.. ٤
تر�سيخ مبادئ الم�ساواة والعدالة وفقًا للنظام والقانون.. 5
تنمية الوعي بحقوق المراأة والطفل.. 6
تنمية الوعي باحتياجات ذوي الإعاقة واحترامهم والتفاعل الإيجابي معهم.. ٧
تعزيز حق الفرد في الم�ساركة ال�سيا�سية والمجتمعية.. ٨

سادسًا: المسؤولية والمحاسبة:

بيئة  يف  والقانونية  والجتماعية،  الوطنية،  وم�سوؤولياتهم  الدينية،  بالتزاماتهم  املتعلمني  تعريف  اإنَّ 
الدرا�سة والعمل واملجتمع ويف عالقتهم املتنوعة مع اأنف�سهم، ومع الآخرين ُيعدُّ مبداأً مهمًا، ويتحقق 

بالأهداف الآتية:

تعزيز ال�سعور بالم�سوؤولية نحو الذات والآخرين.. ١

تر�سيخ مبداأ �سيادة القانون واللتزام به.. ٢
تعميق فهم المتعلم لحقوقه وواجباته وتعزيز م�ساركته الفاعلة في مجتمعه.. ٣
تنمية الوعي باأهمية ال�سوابط الجتماعية والنظام العام واحترامهما. . ٤
تنمية القدوة الإيجابية كمفهوم وممار�سة مجتمعية.. 5
تعميق دللت واأبعاد مفهوم دولة القانون والموؤ�س�سات.. 6
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سابعًا: التربية على مبدأ الشورى: 

تهدف اأخالقية التعليم اإلى تن�سئة املتعلم تن�سئة اجتماعية �سليمة، من اأجل تكوين مواطن �سالح قادر 
على التعبري  وامل�ساركة الفاعلة،  يف ظل جمتمع يكفُل له العدالة الجتماعية وامل�ساواة، ويتم حتقيق 

مبداأ ال�سورى من خالل الأهداف الآتية:

اء. . ١ تنمية القدرة على الم�ساركة بالراأي والنقد البنَّ

تعزيز مبداأ ال�سورى والحريات المنظمة قانونيًا.. ٢

ت�سجيع التنوع في اأ�سكال التعبير المتوازن وفق ال�سوابط الأخالقية والقانونية.. ٣

تنمية التوعية بالثقافة النتخابية وتعزيزها.. ٤

تعزيز الأ�ساليب الح�سارية للتعبير الهادف عن الآراء.. 5

تعزيز الممار�سات المتعلقة بال�سورى.. 6

ثامنًا: التربية من أجل التنمية المستدامة:

اأ�سبح حتقيق التنمية امل�ستدامة من اأولويات دول العامل املختلفة، ومن �سمنها �سلطنة عمان؛ وعليه 
فاإّن فل�سفة التعليم يف ال�سلطنة تقوم على تربية الأجيال تربية متكاملة من اأجل حتقيق هذه الغاية، 
وذلك من خالل تهيئة املتعلمني واإك�سابهم املعارف والقيم واملهارات التي متّكنهم من ال�ستفادة من 
تلبية  يف  فاعل  بدور  لالإ�سهام  وذلك  املت�سارع،  التكنولوجي  والتطور  املتنوعة،  احل�سارية  املعطيات 

احتياجات احلا�سر والعمل على توفري  متطلبات امل�ستقبل.

وعلى ذلك فاإن فل�سفة التعليم يف ال�سلطنة تعمل على حتقيق مبداأ التعليم من اأجل التنمية امل�ستدامة 
من خالل عدد من الأهداف، اأهمها ما ياأتي :

تزويد المتعلمين بالمعارف والمهارات والقيم المتعلقة بق�سايا التنمية الم�ستدامة. . ١

الإ�سهام في تحقيق اأهداف التنمية ال�ساملة للمجتمع العماني. . ٢

بناء القدرات الوطنية وتنميتها في مختلف المجالت.. ٣

الإ�سهام في حماية البيئة و�سون مكوناتها الطبيعية. . ٤

تطوير المعارف والمهارات المتعلقة بالأمن المائي والغذائي، ومواجهة الكوارث الطبيعية.. 5
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تنمية الوعي بال�ستخدام الر�سيد للموارد والثروات الطبيعية.. 6

الإ�سهام في الحفاظ على الإرث الح�ساري العماني.. ٧

تعزيز اأنماط الحياة ال�سحية الم�ستدامة لدى المتعلمين.. ٨

تنمية الح�س بجميع مكونات البيئة وعنا�سرها الطبيعية ل�سيما البيئة الخ�سراء.9. 

تطوير نظم المعارف التقليدية والمحلية في التنمية الم�ستدامة وما لها من اإ�سهامات.٠١. 

تعزيز ثقافة ال�سلوك ال�ستهالكي الر�سيد. . ١١

تاسعًا: التعليم مسؤولية وشراكة مجتمعية:

والقطاع  الإعالم،  وو�سائل  وامل�سجد،  واملدر�سة،  الأ�سرة،  فيها  ت�سرتك  جمتمعية،  م�سوؤولية  التعليم 
التعليم،  اأهداف  بنجاح  كفيل  ال�سراكة  هذه  وحتقيق  الأخرى،  املعنية  املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلا�س، 

ويتاأتى ذلك بالرتكيز على الأهداف الآتية:

تاأكيد دور الأ�سرة في تربية الن�سء وتعليمه.. ١

تنمية الم�سوؤولية المجتمعية تجاه التعليم.. ٢

تعزيز ال�سراكة المجتمعية في التعليم.   . ٣

تكري�س ثقافة العمل التطوعي.. ٤

تاأ�سيل دور القطاع الخا�س في تنمية قطاع التعليم.. 5

تفعيل دور و�سائل الإعالم المختلفة في الق�سايا التعليمية. . 6

عاشرًا: تعليم عالي الجودة للجميع: 

توؤّكُد ال�سلطنة على اأهمية تزويد املتعلم بخربات تعلم نوعية، وتوفري معايري اجلودة الالزمة لعنا�سر 
لالأهداف  حتقيقًا  املعنية،  املوؤ�س�سات  دور  وتعزيز  بها  العمل  ثقافة  وتر�سيخ  كافة،  التعليمية  العملية 

والغايات املن�سودة.  ويتمثل ذلك يف التاأكيد على الأهداف الآتية:

تقدير العلم وموؤ�س�ساته.. ١

تنمية الطموح والدافعية نحو التعلم.. ٢

اإك�ساب المتعلمين المعارف ال�سرورية والمهارات الأ�سا�سية.. ٣
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تنمية ال�سعور باأهمية التعليم لكلِّ فرد بغ�س النظر عن قدراته وخ�سائ�سه.. ٤

العمل على تحقيق تعليم عالي الجودة.. 5

غر�س ثقافة التقييم والتطوير الم�ستمرين في جوانب العملية التعليمية كافة. . 6

رفع كفاءة الموؤ�س�سات التعليمية واإدارتها.. ٧

الرتقاء بكفاءة المعلم وجودة اإعداده وتاأهيله.   . ٨

تمكين الجهات الإ�سرافية وموؤ�س�سات العتماد وتدقيق الجودة من تحقيق ر�سالتها واأداء مهامها.. 9

تعزيز دور الموؤ�س�سات التعليمية في الرتقاء باأدائها وتطوير ذاتها.. ١٠

الحادي عشر: العلم والعمل: 

العمل  �سوق  واحتياجات  املجتمع  تنمية  مع متطلبات  الكربى  وغاياته  التعليم  ر�سالة  بني  املواءمة  اإنَّ 
ُيعدُّ من اأهم ركائز التعليم يف �سلطنة ُعمان، وذلك يف �سبيل اإيجاد اأجيال متتلك من القيم والأخالق 

والعلوم والثقافة واملهارات ما يوؤهلها للرقي بالدولة وتنمية املجتمع وتطّوره.

وبجانب املبادئ والأهداف التي عنيت برت�سيخ ر�سالة العلم والنمو املتكامل للمتعلم؛ فاإّن حتقيق هذا 
املبداأ الذي يربط بني ر�سالة العلم وغاياته مبتطلبات التنمية ال�ساملة واحتياجات �سوق العمل، يتحقق 

من خالل الأهداف الآتية:

التطبيق العملي للمعرفة النظرية.. ١

غر�س قيم العمل والإنتاج.. ٢

تقدير العمل باأنواعه.. ٣

تنمية المهارات الأ�سا�سية للعمل.. ٤

ال�سعي للمواءمة بين نواتج التعليم ومتطلبات التنمية ال�ساملة للمجتمع واحتياجات �سوق العمل.. 5

تنمية مهارات العمل من اأجل المناف�سة المحلية والعالمية.. 6

ت�سجيع ثقافة التمهين وتعزيز فاعليتها في الحياة المهنية لالأفراد وفي �سوق العمل.. ٧
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الثاني عشر: مجتمع المعرفة والتكنولوجيا: 

اأ�سا�سيًا يف جميع  متطلبًا  ُتعدُّ  اإذ  احلديثة،  املجتمعات  مكونات  اأهم  بالتقانة  املدعومة  املعرفة  ُل  مُتثِّ
جوانب التطوير، وخا�سة فيما يت�سل بالتعليم والثقافة والقت�ساد، واملجالت الأخرى، التي اأ�سبحت 

معتمدة على توفري  كمٍّ كبري من املعرفة واملعلومات. ويتحقق هذا املبداأ من خالل الأهداف الآتية:

تعزيز القدرة على التعامل مع معطيات الع�سر والتكنولوجيا الحديثة. . ١

تعزيز اإنتاج المعرفة والتكنولوجيا ون�سرهما وتوظيفهما.. ٢

الوعي باأهمية الأمن المعلوماتي وق�سايا التقانة وال�سبكات.. ٣

غر�س مفاهيم بناء راأ�س المال الفكري.. ٤

تعزيز الوعي باأهمية القت�ساد المبني على المعرفة.. 5

ت�سجيع اإنتاج المعرفة المحلية وتقديرها وتطويرها.. 6

توطين المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرة الذاتية في مجالي البحث والتطور التكنولوجي.. ٧

اإك�ساب الكفايات والمهارات الالزمة لمجتمع المعرفة.. ٨

الثالث عشر: البحث العلمي واالبتكار: 

ُتعدُّ مهارات البحث العلمي من املبادئ املهمة يف فل�سفات التعليم احلديثة، وتهدف اإلى تدريب املتعلمني 
على املالحظة والتحليل والتجريب وال�ستك�ساف يف املواقف التعليمية املتنوعة. وتنبثق من هذا املبداأ 

الأهداف الآتية: 

تنمية مهارات التفكير العليا.. ١

توفير بيئات تعلم محفزة على التفكير  وال�ستك�ساف والبحث العلمي والبتكار.. ٢

تنمية مهارات البحث العلمي وال�ستنتاج وال�ستق�ساء.. ٣

ت�سجيع ثقافة البحث العلمي والبتكار لدى المتعلمين، وفي اأو�ساط المجتمع.٤. 

تقدير الموهوبين والباحثين والمبتكرين من ال�سباب ودعمهم.. 5
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الرابع عشر: ريادة األعمال والمبادرات : 

التنمية  لتحقيق  الرامية  اجلهود  تدعم  التي  القت�سادي  النمو  حمركات  اأحد  الأعمال  ريادة  ُتعدُّ 
امل�ستدامة، كما تعمل على ت�سجيع ال�سباب على املبادرة، والإ�سهام يف اإيجاد فر�س العمل، ويتاأتى ذلك 

من خالل حتقيق الأهداف الآتية:

غر�س قيم ومبادئ ريادة الأعمال.. ١

تنمية مهارات ريادة الأعمال.. ٢

تقدير مبادرات واإبداعات ال�سباب ودعمها.. ٣

تحقيق مهارة الريادة في مختلف المجالت.. ٤

تعزيز قيمة المبادرة لدى المتعلمين.. 5

الخامس عشر: التربية من أجل السالم والتفاهم: 

اإنَّ التعليم من اأجل ال�سالم يتحقق بتعزيز قيم الت�سامح، والتفاهم، وقبول الآخرين، واحلوار والتقارب 
معهم، وفقًا ملبداأ التقدير والحرتام املتبادل، ويتم ذلك بتحقيق الأهداف الآتية:

تنمية احترام الختالف الفكري المتوازن والتعددية الثقافية.. ١

تعزيز التفاهم والت�سامن بين مختلف فئات المجتمع.. ٢

تر�سيخ اأنماط ال�سلوك الإيجابية؛ لتعزيز قيم ال�سالم والتعاي�س الم�سترك.. ٣

تعزيز الحوار الإيجابي والتقارب بين الثقافات.. ٤

تنمية ثقافة احترام الراأي الآخر.. 5
تعزيز الوعي بق�سايا التفاهم والتعاون الدولي والحترام المتبادل ون�سره.. 6
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السادس عشر: التعلم مدى الحياة: 

تنتهي عند مرحلة معينة، مما  ول  لالإن�سان،  العمرية  املراحل  ت�سمل جميع  التعليم عملية م�ستمرة، 
يوجب على كل فرد يف املجتمع اأن يجدد من معارفه ومهاراته ب�سفة دائمة من خالل التعلم امل�ستمر. 

ويت�سنى الو�سول لهذا املبداأ بتحقيق الأهداف الآتية:

تعزيز فر�س التعلم مدى الحياة.. ١

تنمية مهارات الحياة الإيجابية. . ٢

تعزيز مهارات التعلم المنظم ذاتيًا والتعلم مدى الحياة. . ٣

تنمية مهارات التخطيط وا�ست�سراف الم�ستقبل.. ٤

 تعزيز دور المراكز الثقافية والمكتبات العامة في المجتمع، وتنمية فاعليتها في حياة المتعلمين.5. 

وختامًا، اإنَّ فل�سفة التعليم يف �سلطنة ُعمان هي املرتكز الأ�سا�سي لر�سم ال�سيا�سات الرتبوية والتعليمية، 
الرتقاء  يكفل  مبا  ال�سلطنة،  يف  للتعليم  التطويرية  وامل�ساريع  ال�سرتاتيجية،  اخلطط  لبناء  وموجهًا 
وغاياته  ال�سامية  التعليم  ر�سالة  حتقيق  نحو  موؤ�س�ساته  وتوجيه  كافة،  التعليمية  املنظومة  بعنا�سر 
ُعد؛ مما يتطلب من جميع  الكربى،  واإجناز الأهداف الوطنية لتقدم املجتمع ورقيه على خمتلف ال�سُّ
مبادئ  من  حوته  ما  وفق  والعمل  اأ�سا�سي،  كمرجع  الوثيقة  هذه  اعتماد  بالتعليم  املعنية  املوؤ�س�سات 
ومنطلقات عامة واأهداف وم�سامني متنوعة، وذلك بو�سفها اإطار عمل وطني لتوجيه م�سرية التنمية 

والتطوير يف قطاع التعليم مبراحله واأنواعه كافة.

واهلل ويل التوفيق ،،،
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