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كلمات مضيئة
«ال يخف���ى أن التعلي���م أس���اس التنمي���ة ,فف���ي مراحل���ه المتع���ددة
وم���ن خالل مناهج���ه المتنوعة تعد الق���وى العامل���ة الوطنية الالزمة
إلدارة عجل���ة التنمي���ة وتنفيذ برامجها في ش���تى الميادين؛ لذلك كان
الب���د لنجاح خط���ط التنمية وبرامجه���ا التنفيذية على النح���و المبتغى
والمس���توى المطلوب من ضمان جودة مخرج���ات التعليم والنهوض
بمختلف أنواعه ومراحله وفقا للسياس���ة العام���ة للدولة ،وبما يؤدي
إل���ى بلوغ األهداف التي نس���عى جميعا إلى تحقيقها .وخالل الفترة
المنصرم���ة طبقت في ُعمان أنظمة ومناهج تعليمية متنوعة وبرامج
تدريبي���ة وتأهيلية متعددة ،إال أن األم���ر يتطلب إيالء عناية أكبر للربط
بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل .لذلك فإنه من أولويات
المرحل���ة التي نم���ر بها والمرحل���ة القادمة التي نستش���رفها مراجعة
سياس���ات التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها بما يواكب المتغيرات
التي يش���هدها الوطن ،والمتطلبات التي يفرضه���ا التقدم العلمي
والتط���ور الحضاري؛ وص���وال إلى بناء جيل مس���لح بالوعي والمعرفة
والقدرات المطلوبة للعمل المفيد.
وما إنشاء مجلس التعليم إال للنهوض بهذا القطاع؛ لذلك يجب على
سائر الجهات المش���رفة على التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته أن
تتع���اون مع هذا المجلس بكل فاعلية وجدية ومثابرة .وال يفوتنا في
ه���ذا المقام أن ندعو مجلس ُعمان إلى تقديم رؤاه وأفكاره في هذا
الش���أن إل���ى مجلس التعليم ونح���ن على ثقة بأن الجهود المش���تركة
سوف تؤدي إلى النتيجة المرجوة بمشيئة الله».
حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد  -حفظه الله ورعاه -
مجلس ُعمان 2012م
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الوطنية
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يع���د التعلي���م أهم ركائز التنمية المس���تدامة ،وهو م���ن األولويات التي تعتمده���ا الدول في بناء
ُّ
تعول عليه���ا في عملية البناء الوطني و ترس���يخ مكانته���ا على الصعيد
الت���ي
البش���رية
موارده���ا
ّ
العالمي.
من هذا المنطلق تتنافس الدول على الرقي بنظمها التعليمية وتجويد مخرجاتها لتناسب أوضاعها
الحالي���ة والمس���تقبلية ،وم���ن أجل ذل���ك تعمد مختلف دول العال���م إلى تقييم أنظمته���ا التعليمية
لتحقيق الجودة في عمليتي التعليم والتعلم ،وذلك وفق طرق منهجية تضمن الدقة والمصداقية
في عمليات التقويم.
وقد أدركت حكومة سلطنة ُعمان أهمية التعليم في قيادة التنمية الشاملة للدولة؛ فأولت اهتماما
كبي���را بنوعية التعليم وجودته تعزيزا لكفاءة الموارد البش���رية للقيام بأدوارها في التنمية الوطنية،
وقد ُو ّجهت الخطط التعليمية مع بداية النهضة المباركة نحو نشر التعليم وتعميمه بما يتواكب مع
التغيرات التكنولوجية والمعرفية والتحديات االقتصادية
الخطط التنموية الخمس���ية للدولة .ومع
ّ
واالجتماعية والثقافية لهذا العصر وجهت الحكومة الجهود لتجويد التعليم واالرتقاء به.

المقدمة

وتأسيس���ا على ذل���ك وإدراكا ألهمية اإلرادة السياس���ية في مواكبة التعليم للتطورات الس���ريعة
وجه حضرة صاحب الجاللة الس���لطان قابوس بن
ف���ي مجاالت المعرفة والتقانة واالقتصاد ،فقد ّ
سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه  -في خطابه السامي لالنعقاد السنوي لمجلس ُعمان عامي
2011م و2012م إل���ى ض���رورة إجراء تقويم ش���امل للتعليم في الس���لطنة للتعرف على التحديات
وإيج���اد اآللي���ات المناس���بة للتغلب عليها من أج���ل إعداد جيل قادر على مواكبة المس���تجدات على
الس���احتين الدولية واإلقليمية ،كما أكد جاللته أهمية الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات س���وق
العمل بمراجعة سياس���ات التعلي���م وخططه وبرامجه المختلفة بما يت���واءم مع متطلبات المجتمع
وسوق العمل.
واس���تجابة للتوجيه���ات الس���امية لحض���رة صاحب الجالل���ة الس���لطان قابوس بن س���عيد المعظم
– حفظه الله ورعاه – يعكف مجلس التعليم على رس���م السياس���ة العامة للتعليم بمختلف أنواعه
ومراحل���ه ،ويعم���ل على توجيهه بما يتفق والسياس���ة العامة للدولة ومتطلبات التنمية الش���املة،
وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف فلسفة التربية والتعليم في السلطنة.
وفي هذا اإلطار يعمل المجلس على انجاز االستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة ُعمان 2040
بالتنس���يق مع الجهات المختصة .ويتكامل هذا العمل مع مش���روع دراس���ة إع���ادة هيكلة منظومة
التعلي���م بمختل���ف أنواع���ه ومراحله؛ والتي أنجزت ف���ي عام 2013م ،إضافة إلى إش���راف المجلس
على إعداد قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي ،والمشاريع التطويرية األخرى التي تعدها
الجهات المعنية بالتعليم.
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على اإلسهام في رقي الحضارة اإلنسانية.

لقد حققت الس���لطنة إنجازات واضحة في قطاع التعليم
تمثل���ت في التح���اق ( )%97.8من األطفال الذين هم في
سن التعليم األساسي بالمدارس وارتفع معدل االلتحاق
بالتعلي���م م���ا بعد األساس���ي ليصل إل���ى ( .)%84.3وبلغ
مع���دل التحاق الطلبة بالتعليم العالي في الفئة العمرية
( )% 28.7( )24-18في عام 2012م مقارنة ب ( )%12.6في
عام 2000م .إال أن هذه اإلنجازات تركزت على نشر مظلة
التعلي���م والجوانب الكمية له ،في حين بقيت جودة نظام
التعلي���م تش���كل تحديا ملحوظا ،فضال ع���ن أن التركيز كان
على مؤسسات التعليم بدال من منظومة التعليم.

أوال
ً

مشروع االستراتيجية الوطنية
للتعليم في سلطة عمان 2040

وبني���ت االس���تراتيجية على أربعة أس���س تمه���د الطريق
ً
ً
معينا
جانبا
لخمس اس���تراتيجيات فرعية ،يناقش كل منها
من جوانب عملية تطوير التعليم .واألسس األربعة هي:
تبني إطار عمل جديد للتعليم ،وبناء القدرات في النظام
التعليمي ،ونقل المس���ؤوليات للمؤسس���ات التعليمية،
وتبني أسلوب مبني على المخرجات.
وقد تضمنت االستراتيجية الوطنية للتعليم  2040خمس
اس���تراتيجيات فرعي���ة ه���ي :اس���تراتيجية إدارة التعلي���م،
واس���تراتيجية التح���اق الطلب���ة وتقدمه���م عب���ر المراح���ل
التعليمي���ة وقطاع���ات العمل ،واس���تراتيجية بن���اء الجودة
ف���ي التعلي���م ،واس���تراتيجية البح���ث العلم���ي والتطوير،
واستراتيجية تمويل التعليم.

ويواج���ه قطاع التعلي���م العديد من التحدي���ات من أبرزها
تعدد الجهات اإلش���رافية على التعليم وال سيما التعليم
العالي ،والحاجة إلى تحسين جودة مخرجات نظام التعليم
وتوفير فرص العمل المناسبة لها ،وندرة الكفاءات البحثية
العالي���ة ،واالعتم���اد بش���كل كبير عل���ى الحكوم���ة مصدرا
لتموي���ل التعليم .وتقتضي مواجهة هذه التحديات إيجاد
الحلول المناس���بة لها بأس���لوب علمي ومنهجي ،ووضع
استراتيجية شاملة ومتكاملة لمنظومة التعليم.

ً
وفقا لألسس العامة
وقد وضعت هذه االس���تراتيجيات
لهذه االستراتيجية ،وبنيت على دراسات وتوصيات أوراق
العمل ودراسات الفرق البحثية ،ودراسة مجلس التعليم،
ودراس���ة الفري���ق الفن���ي ،وتوجه���ات المجل���س األعل���ى
للتخطي���ط .وتناقش هذه االس���تراتيجيات التحديات التي
يج���ب التغلب عليها لتحقيق رؤية االس���تراتيجية ،وتبدأ كل
استراتيجية بهدف عام ،والتوصيات الالزمة لتحقيقه.

وتأت���ي االس���تراتيجية الوطني���ة للتعلي���م  2040اس���تجابة
للتوجيه���ات الس���امية لحض���رة صاحب الجاللة الس���لطان
قاب���وس بن س���عيد المعظ���م – حفظه الل���ه ورعاه  -في
كلمت���ه في مجلس ُعم���ان 2011م و 2012م بإجراء تقييم
شامل للعملية التعليمية ،ترتكز على دراسات متخصصة
قام بها مجموعة من الخب���راء المحليين والدوليين ،وتأخذ
في االعتبار المستجدات التي طرأت على قطاع التعليم.
وتمثلت رؤية االستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة
ُعم���ان  2040ف���ي بناء م���وارد بش���رية تمتل���ك المهارات
الالزم���ة للعم���ل والحياة مم���ا يمكنها م���ن العيش منتجة
في عالم المعرفة ،ومؤهلة للتكيف مع متغيرات العصر،
ومحافظة على هويتها الوطنية وقيمها األصيلة ،وقادرة

وأع���دت خط���ة تنفيذي���ة لالس���تراتيجية ،تضمن���ت تحدي���د
أولوية تنفيذ كل توصية ،وتحديد الجهات المس���ؤولة عن
تنفيذها ،والنتائج المتوقعة ،ومؤش���رات لقياس التنفيذ،
واإلط���ار الزمن���ي للب���دء واالنته���اء منه���ا ،كم���ا تضمن���ت
الخطوات المتسلسلة لتطبيق التوصية.
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أ -استراتيجية إدارة التعليم

ب -استراتيجية التحـاق الطـلـبـة وتقـدمـهـم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل

ش���هد قطاع التعليم خالل العقدين الماضيين إنشاء عدد
م���ن الهيئات والمجالس التي ترق���ى لمواكبة المتغيرات
العماني���ة لالعتماد
المحلي���ة والعالمي���ة؛ فأنش���ئت الهيئة ُ
األكاديم���ي ،ومجلس البح���ث العلم���ي ،والمركز الوطني
للتوجي���ه المهني ،وتوس���ع التعليم الخاص بش���كل كبير.
وعل���ى الرغ���م من ه���ذا التطور ف���ي هيكلي���ة المنظومة
التعليمي���ة ما زالت األس���س التي يبن���ى عليها التخطيط
االس���تراتيجي ،والجانب التشريعي والرقابي ،والعمليات
التشغيلية لها تتسم بعدم الوضوح.
وتمث���ل اله���دف الع���ام الس���تراتيجية إدارة التعلي���م في
تحدي���د األدوار والمس���ؤوليات وأوج���ه العالقة للمجالس
المتخصص���ة والجه���ات المعني���ة بالتعلي���م حت���ى يتمكن
النظ���ام التعليم���ي بأكمله من تحقي���ق األهداف الوطنية
له بفاعلية.
وتدعو استراتيجية إدارة التعليم إلى تنظيم قطاع التعليم
بم���ا يعمل على فص���ل عمليات التخطيط االس���تراتيجي
والتش���ريعات المنظم���ة لقط���اع التعلي���م والعملي���ات
التش���غيلية للمؤسس���ات التعليمي���ة .ولذل���ك أوص���ت
ب���أن يتولى مجلس التعلي���م متابعة تنفيذ االس���تراتيجية
الوطنية للتعليم ،وبإعادة تحديد اختصاصات وزارة التربية
والتعلي���م بتقديم التعلي���م المدرس���ي ومتابعته ووضع
األس���س والمعايير له ،وبإعادة تحديد اختصاصات ووزارة
التعلي���م العال���ي بالقيام ب���دور المنظم للتعلي���م العالي
بش���قيه الحكومي والخاص من خالل تطبيق التشريعات
والنظ���م التي تؤط���ر عمل���ه ومراقبة تنفيذه���ا .وأوصت
االس���تراتيجية بإع���ادة هيكلة الس���لم التعليم���ي للتعليم
المدرس���ي بما يلب���ي الغايات المنش���ودة من���ه .وأكدت
االس���تراتيجية على ضرورة تطوير نظام إدارة جودة قطاع
التعلي���م بأكمله بما يضمن له االس���تمرار في المحافظة
على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية.
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وأوص���ت هذه االس���تراتيجية بالعمل على بن���اء القدرات
الذاتية داخل المؤسس���ات التعليمي���ة بما يؤهلها لتحمل
مس���ؤولية إدارة هذه المؤسسات ،ومن ثم العمل على
نق���ل المس���ؤوليات والصالحي���ات له���ا تمهي���دا لمنحه���ا
اإلدارة الذاتي���ة م���ع وضع تش���ريعات للمس���اءلة اإلدارية
ً
ونظرا ألهمي���ة مهارات القي���ادة واإلدارة لدى
والمالي���ة.
الك���وادر العليا في المؤسس���ات التعليمية فإنه بات من
الض���روري العمل على تطوير كف���اءة اإلدارات العليا في
المؤسس���ات التعليمية ،بما يسهم في االرتقاء بالعمل
اإلداري فيها وفق أفضل الممارسات وأجودها.
كم���ا أك���دت االس���تراتيجية عل���ى أهمي���ة تطوي���ر نظ���ام
إلكترون���ي فاع���ل إلدارة المعلوم���ات اإلداري���ة م���ن أجل
ضم���ان كف���اءة األداء اإلداري للمؤسس���ات التعليمي���ة.
ودع���ت االس���تراتيجية إل���ى وضع خط���ة ش���املة لتطوير
المراف���ق والبن���ى األساس���ية للمؤسس���ات التعليمي���ة،
وتطوير مواصفات المبنى المدرسي بما يوائم الطبيعة
الطبوغرافية ،وبناء مجمعات س���كنية للمعلمين العاملين
ف���ي المناطق النائي���ة ،وتوفير الس���كنات الداخلية لطلبة
التعليم العالي .وأوصت االستراتيجية أيضا بتنظيم عمل
الوزارات المس���ؤولة عن التعلي���م والمجالس التخصصية
والمؤسس���ات التعليمية من خالل وضع قانون للتعليم
المدرس���ي وقانون للتعليم العال���ي يحددان الصالحيات
والمس���ؤوليات واألط���ر العام���ة المناس���بة لعم���ل نظام
العماني.
التعليم ُ

تش���ير بيانات المركز الوطني لإلحص���اء والمعلومات بأن
نس���بة الس���كان في الفئة العمرية األقل من  15س���نة
العمانيين في منتصف
بلغت حوالي ( )%33من الس���كان ُ
عام 2012م .وإذا ما أريد إعداد الجيل الجديد من الش���باب
بش���كل مناس���ب ،فإنه يتحتم توفير ف���رص االلتحاق لهم
بنظ���ام تعليمي ذي كفاءة داخلية عالية ،يس���هل انتقالهم
عبر مساراته المتنوعة وفقا لقدراتهم وميولهم ،ويزودهم
بمه���ارات وكفاي���ات الق���رن الح���ادي والعش���رين ،وينمي
ق���درات ريادة األعمال لديهم مما يس���هل انخراطهم في
س���وق العمل كي يسهموا بش���كل فاعل في تحقيق ما
تصبو إليه السلطنة مستقبال.

وتناول���ت اس���تراتيجية التح���اق الطلب���ة وتقدمه���م عب���ر
المراحل التعليمية وقطاعات العمل أهمية تعزيز التكامل
والتجانس بين التعليم المدرس���ي والتعليم العالي؛ من
أجل خلق نظام تعليمي موحد ومتكامل يتسم بالتجانس
واليس���ر ف���ي انتقاله م���ن مرحلة إلى أخ���رى .ودعت إلى
تقيي���م مناهج التعليم ما بعد األساس���ي وتطويرها بما
يعمل على امتالك مخرجات التعليم المدرسي للمهارات
والكفايات التي تساعد على دخول مرحلة التعليم العالي
واجتيازها بنجاح.
وأك���دت االس���تراتيجية على بن���اء نظام للتعلي���م التقني
والمهن���ي يتس���م بالنفاذي���ة ليعم���ل على تعزي���ز التنقل
والتراب���ط بي���ن مختلف مه���ن التعليم التقن���ي والمهني
ووظائفه ،وكذلك بينه وبين التعليم المدرسي والتعليم
العال���ي ،عل���ى أن يك���ون جاذب���ا لمختل���ف فئ���ات الطلب���ة
واهتماماتهم.

ويتمث���ل اله���دف العام له���ذه االس���تراتيجية في ضمان
حص���ول جميع الطلبة في س���ن التعليم قبل المدرس���ي
والمدرس���ي عل���ى التعلي���م في أرج���اء ُعمان كاف���ة ،وأن
يسهل نظام التعليم التقدم الفاعل لهم وانتقالهم خالل
مراح���ل التعليم المدرس���ي وحتى التعلي���م العالي ومن
ث���م التحاقهم بالعمل حس���ب مس���توياتهم ومؤهالتهم
الدراسية.

ودعت االستراتيجية إلى ربط النظام التعليمي بمتطلبات
قطاعات العمل ،بحيث يتس���م بالمرونة ليكون قادرا على
التجاوب بش���كل س���ريع م���ع التغي���رات التي تط���رأ على
قطاع���ات العم���ل واحتياجاته���ا من المهارات بما يس���هل
انتق���ال الطلب���ة إليها ،ويتطل���ب ذلك وجود آلي���ات فاعلة
لتحديد المهارات الت���ي تحتاجها قطاعات العمل وضمان
معرف���ة المؤسس���ات التعليمية بها لتعم���ل على تطوير
برامجها وفقا لذلك.

تدعو اس���تراتيجية التح���اق الطلبة وتقدمه���م عبر المراحل
التعليمية وقطاع���ات العمل إلى تحقيق معدالت التحاق
بالتعلي���م المدرس���ي والعال���ي وفق���ا للمعايي���ر الدولية،
ويتطل���ب ذل���ك اعتماد التعلي���م ما قبل المدرس���ي نظرا
ل���دوره ف���ي تعزي���ز االنتقال لمرحل���ة التعليم المدرس���ي،
وضرورة تبني تش���ريعات إلزامية التعليم المدرسي مما
يفض���ي إلى زيادة مع���دالت االلتحاق بالتعلي���م العالي.
وأك���دت االس���تراتيجية على أهمي���ة تحقيق الت���وازن في
التعلي���م المدرس���ي بي���ن التعلي���م األكاديم���ي والتعليم
المهن���ي ،وتوفي���ر مجموع���ة م���ن الخي���ارات للطلبة وفقا
لرغباتهم وقدراتهم واحتياجاتهم ،بما يتطلب فتح مسارات
للتعليم المهني بعد مرحلة التعليم األساسي.

وأك���دت االس���تراتيجية عل���ى أن التعليم محور أساس���ي
ف���ي تنمية ري���ادة األعمال ،وتطوير المهارات والس���مات
العام���ة لها ،والتوعية بالتوجه نحو العمل الخاص بإنش���اء
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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د -استراتيجية البحث العلمي والتطوير

ج -استراتيجية بناء الجودة في التعليم
حقق���ت الس���لطنة تقدم���ا كبي���را خ�ل�ال العق���ود األربعة
الماضي���ة في قط���اع التعليم ،س���واء في أع���داد الطلبة
الملتحقي���ن به أو المؤسس���ات التعليمية على مس���توى
التعلي���م المدرس���ي والعالي ،إال أنه ال ت���زال هناك حاجة
ملح���ة لالرتق���اء بجودة النظ���ام التعليمي في الس���لطنة
لتصل إلى المستويات الدولية .ولعل من أهم التحديات
ف���ي هذا المجال ،الحاجة إلى تطوير آليات ضمان الجودة،
ووض���ع معايي���ر وطني���ة إلع���داد كف���اءات أعض���اء هيئات
التدري���س وتقوي���م أدائهم ،وتحس���ين التحصيل العلمي،
والتأكي���د على اكتس���اب مه���ارات وكفايات الق���رن الواحد
والعش���رين ،والمواءم���ة بي���ن التعليم واحتياجات س���وق
العم���ل؛ لتمكي���ن خريج���ي التعلي���م المدرس���ي والتعليم
العالي من مواصلة دراستهم ،أو االلتحاق بسوق العمل
والمساهمة في التنمية الشاملة للبالد.
وتمث���ل اله���دف الع���ام الس���تراتيجية بن���اء الج���ودة ف���ي
التعلي���م في االرتقاء بج���ودة النظ���ام التعليمي ،لتواكب
المس���تويات الدولية بما يس���هم في بن���اء مخرجات ذات
جودة عالية.
وقد أوصت هذه االس���تراتيجية بتطوير نظام الجودة عن
طري���ق قي���ام وزارة التربية والتعليم بوض���ع نظام داخلي
لضمان تعزيز الجودة في التعليم المدرس���ي ،ومواصلة
العمانية لالعتماد األكاديمي عملها في استكمال
الهيئة ُ
تطوير نظام وطني العتماد مؤسس���ات التعليم العالي
وبرامجه���ا ،إضاف���ة إلى تطوي���ر الكف���اءات وإعدادها في
مجال ضمان الجودة.
أما بالنس���بة لإلط���ار الوطن���ي للمؤه�ل�ات العلمية في
س���لطنة ُعم���ان المعم���ول ب���ه حالي���ا ،الذي يقتص���ر على
المؤه�ل�ات األكاديمي���ة ،فق���د أوص���ت االس���تراتيجية
بتطويره؛ ليصبح إطارا ش���امال لمختلف أنواع المؤهالت،
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ويلبي حاجات قطاع التعليم بأكمله.
كما تدعو اس���تراتيجية بناء الجودة إل���ى االرتقاء بالهيئات
التدريس���ية م���ن خالل إع���داد معل���م التعليم المدرس���ي
وتأهيل���ه وتدريبه ،ووضع نظ���ام للترخيص لمهنة التعليم
المدرس���ي ،لتمكين���ه م���ن أداء عمل���ه بفاعلي���ة .وتوصي
االس���تراتيجية بوضع خطة بعيدة الم���دى إلعداد الهيئات
التدريس���ية لمؤسس���ات التعليم العالي لتحقيق نس���بة
 %60في العام 2040م ،وتصميم برنامج لإلعداد المهني
ف���ي مج���ال التدري���س لهيئ���ات التدري���س ف���ي التعليم
العالي ،باإلضافة إلى اس���تحداث نظام ش���امل لتقويم
أداء هيئات التدريس في المدارس ومؤسسات التعليم
العالي ،ونظام للمحاسبية والحوافز.
وتوصي االستراتيجية كذلك باالرتقاء بالعملية التعليمية
التعلمي���ة من خ�ل�ال تصميم برامج علمية إلع���داد الخريج
ليك���ون متمكن���ا في مج���ال تخصص���ه وملم���ا بالمعارف
األساس���ية األخرى ذات العالقة ،واستخدام الطرق التي
تجع���ل الطالب محور العملية التعليمية ،وتنمية المهارات
األساس���ية الالزمة للعمل والحياة ،باإلضافة إلى إنش���اء
مركز وطني للتقويم التربوي واالمتحانات يوفر مؤشرات
تعكس مدى جودة التعليم المدرسي.
وف���ي ه���ذا اإلط���ار توص���ي االس���تراتيجية بتعزي���ز دور
المؤسس���ات ف���ي غ���رس التربي���ة القيمي���ة والوطني���ة
واالتجاهات اإليجابية في نفوس الطلبة.
ول���م تغفل هذه االس���تراتيجية ع���ن الدور ال���ذي يجب أن
تؤدي���ه المؤسس���ات التعليمي���ة ف���ي خدم���ة المجتم���ع،
فقد أوصت بتعزيز التعاون والش���راكة بين المؤسس���ات
التعليمي���ة والمجتمع المحلي؛ لتحس���ين ج���ودة مخرجات
التعليم والمساهمة في تطوير المجتمع.

أش���ارت خطط التنمية الخمسية المتعاقبة إلى أن البحث
العلم���ي يعد أحد عناص���ر منظومة العل���م والتكنولوجيا.
العمان���ي،
وأك���دت الرؤي���ة المس���تقبلية لالقتص���اد
ُ
ُعم���ان 2020 :عل���ى أن���ه ركيزة أساس���ية إلح���داث التنمية
واستدامتها ،وعنصرا أساس���يا لالستراتيجيات المعتمدة
للتنوي���ع االقتصادي ف���ي الرؤية المس���تقبلية؛ إذ تعتمد
عليه عملية نقل التكنولوجيا وتوطينها.
وأول���ت الحكوم���ة اهتمامه���ا بالبحث العلم���ي من خالل
إنش���اء مجل���س البحث العلم���ي في ع���ام 2005م ،وقام
المجل���س بإعداد االس���تراتيجية الوطني���ة للبحث العلمي
( )2020-2008متضمن���ة ثماني���ة قطاع���ات بحثي���ة منه���ا
التعليم والموارد البش���رية الت���ي بينت أن الوضع الراهن
لمع���دالت إنت���اج البح���وث ونوعيته���ا في قط���اع التعليم
ً
ً
جذريا
تغييرا
يشير إلى الحاجة الماسة الستراتيجية تحدث
لتحقيق التميز في البحث العلمي.
وتمث���ل اله���دف الع���ام الس���تراتيجية البح���ث العلم���ي
والتطوي���ر ف���ي بن���اء قدرات مس���تدامة للبح���ث العلمي
في المؤسس���ات التعليمية وتعزيز دورها المحوري في
المساهمة لبناء اقتصاد مبني على المعرفة.

كما أكدت هذه االس���تراتيجية عل���ى أهمية االبتكار لتنمية
االقتص���ادات الناجحة ،ومن ثم إلى تحس���ين مكانتها في
السوق العالمية التنافس���ية ،وكذلك تعزيز تعليم العلوم
الهندس���ية والتكنولوجيا كونها أول���ى ركائز االبتكار ،وفي
الوقت ذات���ه االهتم���ام بالعلوم االجتماعية واإلنس���انية
نظرا لدورها المهم في فهم الفرد وبنية المجتمع.
وأوصت اس���تراتيجية البحث والتطوير بإنش���اء الحاضنات
العلمي���ة الت���ي تعم���ل على مد الجس���ور بي���ن الجامعات
ومراك���ز البح���ث العلمي من جه���ة ،والقطاع���ات اإلنتاجية
م���ن جهة أخرى ،وتخدم في الوقت ذاته الجامعات ومراكز
البح���ث العلم���ي م���ن خ�ل�ال تبن���ي نتائ���ج البح���وث التي
يتوصل إليه���ا األكاديميون وتطويره���ا ووضعها موضع
التنفيذ ومن ثم تسويقها باعتبارها منتجا جديدا.
ودعت هذة االستراتيجية إلى بناء الكفاءات الوطنية في
البح���ث العلمي ،وبن���اء القدرات البحثية ل���دى الطلبة في
مختلف مس���تويات النظ���ام التعليمي ،ودعم المش���اريع
الطالبي���ة االبتكاري���ة م���ن خ�ل�ال احتض���ان المؤسس���ات
الحكومية والخاصة لتلك المشاريع وتطويرها.

وقد أكدت استراتيجية البحث والتطوير على دور الجامعات
ف���ي توفي���ر البيئ���ة المالئم���ة لتنمي���ة البح���ث العلم���ي
وتش���جيعه في المجاالت المختلفة ،وإيجاد عالقة تبادلية
مؤث���رة وفاعلة بين مراك���ز البحث العلمي والجامعات من
جهة ،وبين المؤسس���ات والمنش���آت اإلنتاجية والخدمية
والمس���تفيدة من البحث من جهة أخرى ،بما يس���هم في
تعزيز السعة البحثية فيها .وأوصت بضمان توافق خطط
البحث العلمي وبرامج الدراس���ات العليا في مؤسسات
التعلي���م العالي مع الخطة االس���تراتيجية الوطنية للبحث
العلمي.
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هـ -استراتيجية تمويل التعليم
تناول���ت اس���تراتيجية التموي���ل تحلي���ل الوض���ع الحال���ي
لتموي���ل التعلي���م ودراس���ة التحدي���ات الت���ي يواجهه���ا،
وقدم���ت توصيات بوضع آليات جديدة لعمليات التمويل
ومص���ادره .ويالحظ أن النظ���ام الحالي لتموي���ل التعليم
مشتت بين جهات متعددة ،وذلك لوجود تمويل منفصل
ل���كل من وزارة التربي���ة والتعلي���م ،ووزارة التعليم العالي،
ووزارة الق���وى العامل���ة ،وجامع���ة الس���لطان قاب���وس،
والجهات األخرى المش���رفة على المؤسسات التعليمية؛
فل���كل منه���ا ميزاني���ة خاص���ة به���ا لتمويل المؤسس���ات
التعليمي���ة التابع���ة لها ،وهذا التش���تت في مس���ؤوليات
التموي���ل يؤدي إلى ازدواجية الجه���ود وفقدان الفاعلية.
ويتسم نظام التمويل الحالي كذلك بالمركزية في تمويل
المؤسس���ات التعليمية؛ مما يعرقل االستجابة السريعة
ف���ي اتخ���اذ القرارات المناس���بة لتغيير البرام���ج التعليمية
وف���ق المس���تجدات ،وال يوف���ر مج���اال لتحفيز اإلب���داع أو
االس���تخدام األمث���ل لإلنفاق على المؤسس���ة ،ومن أبرز
تحدي���ات قطاع التعليم في الس���لطنة ه���و اعتماده على
الحكومة مصدرا رئيسا للتمويل.

التعليم تس���تند إلى مبدأ رب���ط التمويل بالمخرجات ،الذي
يقوم على مفاهيم التمويل المعياري والتمويل المحايد.
ويعتم���د نظام التموي���ل المعياري على أس���س ومعايير
موحدة ومحددة ومتعارف عليها وتس���تند على مؤشرات
األداء ،وتقلي���ل الكلف���ة .أما نظام التموي���ل المحايد فإنه
يق���وم عل���ى معامل���ة الطلبة ف���ي مؤسس���ات التعليم
متس���او ،ويتم تمويل
العالي الحكومية والخاصة بش���كل
ٍ
البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات بدون تمييز.
وأوص���ت االس���تراتيجية بالتركيز عل���ى الكف���اءة باعتبارها
عامال أساس���يا في اتخاذ القرارات المس���تقبلية لتمويل
النظ���ام التعليم���ي ،ومراقبة توازن اإلنف���اق بين التعليم
المدرس���ي والتعلي���م العال���ي ،وعلى أهمي���ة وضع آلية
لتعزي���ز دور القطاع الخ���اص في دعم التعليم والتوس���ع
في���ه .ودعت االس���تراتيجية إل���ى إيجاد مص���ادر تمويلية
مس���تدامة ،وتوفير مصادر تمويلية بديلة لقطاع التعليم،
لتأمين الدعم المالي له في ظل المتغيرات االقتصادية
وتقلبات السوق النفطية.

وتمث���ل الهدف العام الس���تراتيجية تموي���ل التعليم في
تطوير آليات جديدة لتمويل قطاع التعليم وتوفير مصادر
تمويل مستدامة له.
وقد أوصت استراتيجية التمويل باستحداث إطار تمويلي
متكامل يكون مجلس التعليم مسؤوال عنه ،وبهذا تصبح
مس���ؤولية توزيع التمويل تحت مظلة واحدة .كما أوصت
االستراتيجية بالتوجه نحو الالمركزية من خالل العمل على
نقل الصالحيات المالية للمؤسسات التعليمية ،لتمكينها
من إدارة ش���ؤونها المالية مع وجود آلية للمس���اءلة على
جوانب االنفاق.
كم���ا قدمت اس���تراتيجية التموي���ل آليات جدي���دة لتمويل
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ً
ثانيا

مشروع إعادة هيكلة منظومة التعليم

ً
وعالمي���ا ،وتقويمه���ا للوض���ع الراه���ن له���ذه المنظومة،
وقدم���ت الدراس���ة جملة م���ن المقترح���ات لمواجهة تلك
التحدي���ات ،والعدي���د م���ن التوصي���ات المتصل���ة بالمحاور
الخمس���ة المستهدفة .وجاءت نتائج الدراسة في خمسة
تقارير مس���تقلة ،يغطي كل منها بشكل مفصل ودقيق
محورا من محاور الدراس���ة ،إضاف���ة إلى ملخص تنفيذي،
يس���تعرض أه���م الجوان���ب المتعلق���ة بتطوي���ر منظومة
التعليم في السلطنة.

ً
تنفيذا للتوجيهات الس���امية لحضرة
ج���اءت هذه الدراس���ة
صاح���ب الجالل���ة الس���لطان المعظ���م ،إذ أك���د جاللته في
خطاب���ه الس���امي ف���ي أثن���اء االنعقاد الس���نوي لمجلس
ُعم���ان لعام���ي 2011م و 2012م أهمية التعليم ،وضمان
ج���ودة مخرجات���ه ،وض���رورة مراجع���ة سياس���اته وخطط���ه
وبرامجه ،بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها
ً
وس���عيا لوضع هذه التوجيه���ات موضع التنفيذ،
الوطن.
اتخ���ذ مجل���س التعلي���م ق���رارات ع���دة ،منها تش���كيل لجنة
رئيس���ة لإلش���راف عل���ى دراس���ة إع���ادة هيكل���ة منظومة
التعليم بمختلف مراحلها ،وضبط جودته ،وتنويع مخرجاته،
ورفع الطاقة االس���تيعابية لمؤسس���ات التعليم العالي،
والتعليم التقني والمهني ،بموجب القرار رقم (،)2012/1
وقام���ت اللجنة في س���بيل إنجاز مهامه���ا واختصاصاتها
بتش���كيل عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل اختص كل
منها بمحور من تلك المحاور.
وم���ن أجل وض���ع خطة تنفيذية لإلش���راف عل���ى المحاور
المذكورة أعاله ،وضعت اللجنة الرئيسية خطة لهذه اللجان
اشتملت على ما يأتي:
 vمعرفة اإلطار العام لمنظومة التعليم.
 vاالطالع على الدراسات وجمع البيانات.
 vالمقارنة والتحليل.
 vالتنسيق مع أصحاب العالقة.
 vاالطالع على نماذج ألفضل الممارسات العالمية.
 vصياغة التقرير.
وق���د تمكنت الدراس���ة م���ن توصيف أب���رز التحديات التي
تواجه منظومة التعليم في الس���لطنة ،من خالل تحليلها
ً
محليا
للدراس���ات المتوافرة ،وقيامها بالزي���ارات الميدانية
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أ -دراسة إعادة هيكلة نظام التعليم العام
اعتم���دت منهجي���ة الدراس���ة عل���ى التعرف عل���ى الوضع
الحال���ي لنظام التعليم العام من خالل العروض والتقارير
والبيان���ات الت���ي قدمه���ا المختص���ون ف���ي وزارة التربية
والتعلي���م وجامع���ة الس���لطان قاب���وس ومرك���ز القب���ول
الموح���د ،وعلى الزي���ارات الميداني���ة للمحافظات لمعرفة
الواق���ع التعليمي في الس���لطنة ،باإلضافة إلى دراس���ة
البنك الدولي ،ودراسة التوجهات الدولية في الرياضيات
والعل���وم .كم���ا ت���م االط�ل�اع على أفض���ل الممارس���ات
واإلج���راءات التعليمية لبعض الدول ،إضافة إلى االطالع
على بعض النظريات التربوية في النظم التعليمية.
وعرض���ا
ً
تعريف���ا بمش���كلة الدراس���ة،
ً
ويتضم���ن التقري���ر
للمنهجي���ة الت���ي اتبعته���ا اللجن���ة ف���ي الحص���ول عل���ى
البيان���ات وتحليله���ا للوصول إلى النتائج .ث���م بيانً ا للنتائج
الت���ي توصلت إليها اللجنة مقس���مة عل���ى ثمانية محاور
وفقا لقرار تش���كيل اللجنة هي :السلم التعليمي الحالي
ومراحل���ه المتوالية ،وبنية المناهج الدراس���ية ،والنظر في
إمكاني���ة طرح مقررات دراس���ية ذات طابع تقني ومهني،
وإدارة نظ���ام التعلي���م الع���ام وم���دى تحقيق���ه لفلس���فة
التعلي���م وأهداف���ه ،وأنظم���ة إعداد المعلمين ومس���توى
تأهيله���م ونوعيت���ه ،ونظام اإلش���راف التربوي ووس���ائله
وأس���اليبه ،والخدم���ات التعليمية المس���اندة ،والدور الذي
يقوم به القطاع الخاص.
وقد أوضحت الدراسة أن هناك الكثير من اإلنجازات التي
تحققت في مجاالت المحاور التي تناولتها ،والسيما فيما
يتعلق بنش���ر التعلي���م وتوفيره للجمي���ع ،وزيادة معدالت
االلتحاق بالتعليم العام ،وتعمين الكوادر اإلدارية والفنية،
والعمل على تنمية قدراتها ،وتوفير البنى والمستلزمات
األساسية ،وبناء المناهج الدراسية ومراجعتها وتطويرها.
غي���ر أن الجوان���ب المتعلق���ة بجودة التعليم ،ومس���تويات
الخدم���ة المقدم���ة ،وأداء الك���وادر اإلداري���ة والفني���ة
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ب -دراسة إعادة هيكلة نظام التعليم العالي

والتدريسية ،وأداء الطلبة ،ال زالت دون مستوى الطموح
مقارن���ة بمعايي���ر األداء الدولي���ة ،حيث أوضحت الدراس���ة
وج���ود تحديات تواجه نظام التعليم العام في الس���لطنة
أبرزها :الضعف الكبير في المهارات األساس���ية (القراءة
والكتابة والحس���اب) لدى الطلبة ف���ي مختلف الصفوف
الدراس���ية ،والتدن���ي الملحوظ في مس���توى أداء الطلبة
في االمتحانات الدورية والنهائية ،وتحقيق مستوى دون
المتوس���ط في االمتحانات الدولي���ة في مهارات القراءة
والعلوم والرياضيات.

تنطلق هذه الدراسة من حاجة قطاع التعليم العالي في
الس���لطنة إلى التطوير بما يتواك���ب واحتياجات المجتمع
والتط���ورات العلمية والمعرفية المتس���ارعة ،بغية تمكين
مخرج���ات قطاع التعليم من المنافس���ة العلمية والتقنية
ً
ً
وعالميا .ومن هذا المنطلق؛ اش���تملت الدراس���ة
إقليميا
على أقس���ام ع���دة ،ه���ي إدارة التعليم العال���ي بمختلف
مس���توياته ومس���اراته ،وإع���داد التصورات المس���تقبلية
المناس���بة لهذا الش���أن ،إضافة إلى دراسة إمكانية وضع
إطار قانوني للتعليم العالي.

كم���ا تناول التقري���ر التحديات المتعلق���ة بالمحاور الثمانية
بش���يء م���ن التفصي���ل ،وأتب���ع كال منه���ا بجمل���ة م���ن
التوصي���ات والمقترح���ات الت���ي يؤم���ل أن تس���اهم في
تطوير نظام التعليم العام ،والمرتكزات التي يقوم عليها،
باعتباره العمود الذي تستقيم عليه المنظومة االجتماعية
واالقتصادية والثقافية في السلطنة.

ففيما يتعلق بإدارة التعليم العالي في السلطنة ،تناولت
الدراس���ة مختلف مؤسس���ات التعليم العال���ي الحكومية
باس���تثناء المؤسسات العس���كرية ،وقد اتضح وجود عدد
من التحديات ،وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات التي
تقت���رح إعادة هيكل���ة إدارة ه���ذا القطاع ،على أن يش���مل
المقترح المكونات الرئيسة اآلتية:

وتطرق���ت الدراس���ة كذل���ك إل���ى إمكاني���ة وض���ع إط���ار
قانون���ي للتعلي���م العال���ي ،وأوص���ت بأهمي���ة اإلس���راع
في اس���تصدار قان���ون للتعلي���م العام والعالي بش���قية
الحكوم���ي والخ���اص ،ليحدد فلس���فة التعلي���م وأهدافه،
ويمهد لتنفيذ االس���تراتيجية الوطنية للتعليم  ،2040على
أن يغط���ي اإلط���ار القانون���ي جمي���ع مكون���ات منظومة
التعليم من الجهات التش���ريعية ،والتنظيمية ،والتنفيذية،
والمؤسس���ات التعليمي���ة ،والمنتس���بين إليه���ا ،وجمي���ع
أصح���اب العالقة بالعملية التعليمية ،وأن يش���مل اإلطار
القانون���ي تنظيم العالقة بين ه���ذه المكونات والنموذج
التشغيلي للتعليم بجميع مراحله وأنواعه وبشقيه العام
والخاص.

 vمجلس التعليم بصفته الجهة المس���ؤولة عن رس���م
السياس���ات العام���ة للتعليم بجميع مراحل���ه وأنواعه
وبشقيه الحكومي والخاص.
 vوزارة التربي���ة والتعلي���م بصفته���ا جه���ة تنظيمي���ة
وإش���رافيه وتنفيذي���ة ف���ي جان���ب التعلي���م م���ا قبل
المدرس���ي والمدرس���ي الحكوم���ي وجه���ة تنظيمية
وإشرافية للتعليم المدرسي الخاص.
 vوزارة التعلي���م العال���ي بصفته���ا جه���ة تنظيمي���ة
وإش���رافية معنية بقطاع التعلي���م العالي الحكومي
والخاص.
العماني���ة لالعتم���اد األكاديمي الت���ي يتمثل
 vالهيئ���ة ُ
دورها في منح االعتماد لجميع مؤسس���ات التعليم
ما قبل المدرس���ي والمدرسي ،واعتماد مؤسسات
التعليم العالي والتقني والمهني وبرامجها.
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ج -دراسة الطاقة االستيعابية لمؤسسات التعليم العالي
المقومات والمرافق واإلمكانيات المالية المناسبة ،حيث
تواج���ه خطط رفع الطاقة االس���تيعابية ف���ي معظم تلك
المؤسس���ات تحديات تتعلق بتوفير تلك المقومات .أما
مؤسس���ات القط���اع الخ���اص فتخضع خططها لسياس���ة
الع���رض والطلب .وم���ن حيث مصدر التموي���ل ،فإن عدد
الطلب���ة الدارس���ين على نفق���ة الحكوم���ة ( )73646طالب
وطالب���ة يش���كلون م���ا يق���ارب ( )%72م���ن إجمال���ي أعداد
الدارس���ين .ويختم التقرير بتوقعات الطاقة االستيعابية
المس���تقبلية مع توصيات تعالج التحديات الحالية وتتطلع
لمستقبل أفضل لهذا القطاع.

شملت دراس���ة الطاقة االستيعابية لمؤسسات التعليم
العال���ي عدة جوانب منها :تطور التعلي���م العالي ،وواقع
الطاق���ة االس���تيعابية ،والتوقع���ات المس���تقبلية له���ا،
والتحدي���ات الت���ي تواج���ه زيادته���ا ،ومتطلب���ات رفعه���ا.
وت���م تنفيذ الدراس���ة باالعتماد على البيان���ات اإلحصائية
المعتم���دة ،والتواص���ل م���ع الجه���ات المختص���ة بتل���ك
المؤسس���ات لتقدي���م البيان���ات المطلوب���ة ،ومطابقته���ا
على الواقع من خالل الزيارات الميدانية التي نفذت من
قبل فنيين منتمين للقطاعات التعليمية المختلفة لقرابة
ست وخمسين مؤسسة تعليم عال حكومية وخاصة .كما
تم تنفيذ زيارات خارجية لالستفادة من خبرات تلك الدول
في وضع الحلول.

د -دراسة تنويع التعليم العالي ومواءمته مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل
عملت هذه الدراسة على تقديم تحليل مفصل لدارسة
المعارف والمهارات لمخرج���ات التعليم العالي ،ومدى
مواءمته���ا مع س���وق العم���ل في مختل���ف القطاعات
االقتصادي���ة ف���ي الس���لطنة ،حي���ث غط���ت خمس���ة
مح���اور هي :المتطلبات المس���تقبلية له���ذه المعارف
والمه���ارات في مختلف القطاعات ،والبرامج المختلفة
الت���ي تقدمها مؤسس���ات التعليم العال���ي ،والتدريب
المهن���ي ال���ذي توف���ره تل���ك المؤسس���ات ،والخط���ط
المختلفة للتعليم التقن���ي والتدريب المهني ،وخبرات
ال���دول والمؤسس���ات التعليمي���ة لل���دول المتقدم���ة،
ويق���دم التقري���ر النتائ���ج المفصل���ة ع���ن ه���ذه المحاور
باإلضافة إلى التوصيات.

وتوضح الدراس���ة تطور مؤسس���ات التعلي���م العالي من
حيث أعدادها وأع���داد الطلبة وأعضاء الهيئات األكاديمية
واإلدارية والفنية بش���كل عام ،ثم يعرج إلى توضيح ذلك
كل على
التطور على مستوى مؤسسات التعليم العالي ُ
ح���دة ،بعدها يتمح���ور الحديث للتركيز على محاور رئيس���ة
هي :أعداد الطلبة المقبولين ،ومجمل الطلبة الدارس���ين
في المؤسس���ة ،والمرافق المتوفرة في كل مؤسس���ة
تعليمية.

وتش���ير نتائج الدراس���ة إلى أن هيمنة الق���وى العاملة
الواف���دة في القطاع���ات االقتصادية الخاصة ليس���ت
وحده���ا ما يش���كل تحديا ،ب���ل ازديادها أيض���ا مع زيادة
تط���ور ه���ذه القطاع���ات ،وم���ن ث���م ف���إن الزي���ادة في
اكتساب المهارات والمعارف الموازية لهذه التطورات
العمانية،
تكون لصالح القوى العاملة الوافدة بدال من ُ
مم���ا يترتب عليه تقليل إمكانية بناء مقدرات وس���عات
معرفية ومهارية للوطن.

وباس���تقراء نتائج واقع الطاقة االس���تيعابية ،فإنها تشير
إل���ى أن ع���دد الطلب���ة المقبولي���ن بمؤسس���ات التعلي���م
ً
ً
ب���دءا م���ن الع���ام األكاديم���ي
كثي���را
العال���ي تضاع���ف
 2012/2011ف���ي تخصصات :اإلدارة والتجارة ،وتكنولوجيا
المعلوم���ات ،والهندس���ة والتكنولوجيا المرتبطة بها ،في
حي���ن جاء ع���دد الطلبة مح���دودا في تخصص���ات :العمارة
واإلنش���اء والخدم���ات الش���خصية ف���ي المؤسس���ات
الحكومي���ة والخاص���ة .كم���ا أن هن���اك عالق���ة للطاق���ة
االس���تيعابية في مؤسسات التعليم العالي بمدى توفر

العمانية تمتلك أكبر عدد
ورغ���م أن بنية التعليم العالي ُ
من مؤسس���ات التعليم العالي بالنسبة لعدد سكانها
مقارن���ة مع دول كثيرة ،فقد أش���ارت الدراس���ة إلى أن
كف���اءة وفعالي���ة هذه المؤسس���ات م���ن ناحي���ة التنبؤ
للمع���ارف والمه���ارات اآلنية والمس���تقبلية المطلوبة
ف���ي القطاعات االقتصادية المختلفة ،ونوعية البرامج،
وطرحه���ا ،وضم���ان جودته���ا ،ومواءمتها م���ع متطلبات
القطاع الخاص ،ال تلبي اآلمال المرجوة لتطوير القوى
العاملة الوطنية.
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كما تش���ير نتائج الدراسة إلى وجود ازدواجية في طرح
البرامج في مؤسسات التعليم العالي ،وهو ما يؤدي
إلى عدم االس���تغالل األمثل للموارد .كما تبين وجود
ضع���ف أساس���ي في هي���كل المؤهالت ألكب���ر نظام
في التعليم العالي مقارن���ة بالعدد (للتعليم التقني)،
ويؤدي هذا الضعف إلى ضعف المهارات المكتس���بة
في مختلف المس���تويات (فني -تقني –اختصاصي)
التي يمنحها هذا النظام.
كذلك أوضحت الدراسة – فيما يتعلق بالتدريب المهني
 ع���دم وج���ود معايي���ر لتطوي���ر المناهج الت���ي تعكسالمتطلبات اآلنية والمستقبلية للقطاعات االقتصادية
كوجهة موحدة مانحة للشهادات ،ومسؤولة عن ضمان
جودة هذه المؤهالت.
وق���د أوص���ت الدراس���ة بإنش���اء مجال���س للمه���ارات
مس���ؤولة ع���ن رص���د المع���ارف والمه���ارات اآلني���ة
والمستقبلية ،ومواءمتها مع برامج مؤسسات التعليم
العال���ي والتدري���ب في جميع القطاع���ات االقتصادية،
وتطوي���ر هيكلة المؤهالت للتعلي���م التقني عن طريق
تش���عيب ه���ذا الهي���كل لتكون ل���ه ثالثة مس���ارات منذ
قب���ول الطالب ،وإنش���اء جه���ة مانحة للش���هادات دون
مس���توى البكالوري���وس ،وتوجي���ه الم���وارد التعليمي���ة
والتدريبية إلى تطوير التعليم والتدريب في القطاعات
االقتصادي���ة االس���تراتيجية الداخل���ة ف���ي اس���تراتيجية
العمان���ي ،وتقلي���ل ازدواجي���ة البرامج التي
االقتص���اد ُ
تطرحها مؤسسات التعليم العالي.
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هـ -دراسة أنظمة إدارة جودة التعليم
تطرق الدراسة إلى بحث إدارة جودة التعليم في السلطنة،
ً
عددا من الجوانب أبرزها :األنظمة واإلجراءات
حيث غطت
المتبعة إلدارة الجودة في الس���لطنة ،ومس���توى خريجي
دبل���وم التعليم العام الذين يش���كلون مدخ�ل�ات التعليم
ً
معرفيا
العالي الحكومي والخاص لمعرفة مدى تأهيلهم
ً
ومهاريا لاللتحاق بمس���ارات التعليم العالي وتخصصاته،
وتش���خيص نوعية مخرج���ات مؤسس���ات التعليم العالي
ومس���تواها ،وم���دى تلبيته���ا الش���تراطات مؤسس���ات
المجتمع وسوق العمل.
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ً
بل���دا ،مما يدع���و إلى ض���رورة العمل على
م���ن بين 144
إح���داث تطوير جوهري للنظ���ام التعليمي ولنوعية تعليم
مادت���ي الرياضي���ات والعل���وم ونوعي���ة التعلي���م م���ا بعد
الثان���وي والتدري���ب وخدماته والبحث العلم���ي على نحو
يحقق للس���لطنة التقدم المنش���ود في هذا المجال ،مما
س���تكون ل���ه انعكاس���ات إيجابية على نوعي���ة العرض من
الق���وى العامل���ة الوطني���ة لتلبية احتياجات س���وق العمل
المحلي.

وق���د تبين م���ن خالل الدراس���ة وجود جه���ود حثيثة تقوم
به���ا وزارة التربية والتعلي���م إلدارة وتطبيق معايير الجودة
ف���ي المؤسس���ات التابعة له���ا ،من خالل دوائر أنش���ئت
له���ذا الغرض مثل :دائرة الج���ودة ،ومكتب ضمان الجودة
للمدارس الخاصة ،والمكتب الفني للدراس���ات والتطوير،
ودائرة تطوير األداء المدرسي ،ودائرة اإلشراف التربوي،
بي���د أن تعدد ه���ذه الجهات أس���هم في تش���تت الجهود،
وت���وزع الم���وارد المتاح���ة األمر ال���ذي أفقده���ا الكثير من
فاعليتها.

ً
وختام���ا أكدت الدراس���ة عل���ى أهمية مراجع���ة اإلجراءات
واألنظم���ة المتعلق���ة بج���ودة التعلي���م بمختل���ف مراحله،
وأهمية رفع مس���توى مخرجات دبلوم التعليم العام وما
يعادل���ه ،والرقي بمخرج���ات التعليم العال���ي لتتواكب مع
احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وعل���ى صعيد قطاع التعليم العال���ي الحكومي والخاص
فق���د خل���ص التقري���ر إل���ى أن العدي���د من أنظم���ة جودة
التعلي���م ف���ي العالم ترتكز عل���ى ربط العملي���ة التعليمية
بس���وق العم���ل خ�ل�ال فت���رة الدراس���ة ،فتخص���ص تل���ك
األنظمة نس���بة كبيرة من س���اعات الدراس���ة للتدريب ،إال
ً
غائبا عن عدد من مؤسسات التعليم
أن هذا الجانب يبدو
العالي في الس���لطنة ،وحتى تلك التي تخصص نس���بة
ً
عنصرا
من س���اعات التدريس للعملية التدريبية ال تعدها
من عناصر الجودة.
كم���ا تطرق الدراس���ة إل���ى تحلي���ل ترتيب الس���لطنة فيما
يتعل���ق بمح���ور التعلي���م العال���ي والتدري���ب ف���ي تقري���ر
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مرجعا
تُ ع���د وثيقة فلس���فة التعليم في س���لطنة ُعم���ان
ً
مهما في توجيه مالمح السياسة التربوية التي ينتهجها
ً
النظ���ام التعليم���ي بالس���لطنة .وق���د ش���هدت الس���احة
عموما ،وفي الس���لطنة على وج���ه الخصوص،
التربوي���ة
ً
مس���تجدات جعلت أمر تطوير ه���ذه الوثيقة ضرورة ملحة
خ�ل�ال المرحلة الراهنة ،لتكون معب���رة عن الرؤية الحقيقية
لتطوير مسيرة التعليم في السلطنة ،والمرتكز األساس
الذي يمكن البناء عليه لتحسين جودة المخرجات التعليمية.

ً
ثالثا

مشروع وثيقة فلسفة
التعليم في سلطنة ُعمان

بالقي���م والس���لوكيات الحميدة ،والتربية م���ن أجل التنمية
المس���تدامة ،والمحاس���بية والمس���ؤولية ،والتربي���ة
مسؤولية وشراكة وطنية ،والتربية على حقوق اإلنسان،
والتربية من أجل السالم والتسامح ،والفكر الديمقراطي،
وتعليم عالي الجودة للجميع ،والتعلم مدى الحياة ،والعلم
والعم���ل ،والتفكي���ر العلمي ،والريادة واالبت���كار ،ومجتمع
المعرفة والتكنولوجيا (التقانة).
وتع���د األه���داف المدرجة في الفلس���فة ترجم���ة لغايات
العماني وطموحاته وتطلعاته في مجال التربية
المجتمع ُ
والتعليم ،وتحدد أوجه األنش���طة التربوية المراد تحقيقها
خصوصا
منظ���ري المناه���ج
ّ
ف���ي األف���راد .ويتمث���ل دور
ً
عموما في
والعملي���ة التربوي���ة ومخططيها ومطوريه���ا
ً
ترجم���ة تلك األه���داف العامة إلى أه���داف إجرائية قابلة
للقياس ،من خالل صياغة مخرجات ومعايير تعليمية في
المعارف والمهارات اإلدراكية والقدرات العامة ،وجوانب
التحصيل في المجاالت التخصصية المختلفة.

وتكم���ن أهمي���ة وج���ود فلس���فة للتعليم في الس���لطنة
كونها المحرك نحو تطوير التعليم واإلصالح التربوي في
جميع مؤسسات التعليم ،فهي تشكل أهمية خاصة في
توحي���د الرؤى والممارس���ات في قط���اع التربية والتعليم،
انطالق���ا من أس���س ومبادئ ونظري���ات تربوية معاصرة،
تمث���ل اإلطار الع���ام الذي يوج���ه العملي���ة التعليمية نحو
التحس���ين والتطوير ،وفق مصادر ومبادئ وأهداف عالية
الجودة والمصداقية.
وق���د اس���تندت وثيق���ة فلس���فة التعلي���م إلى ع���دد من
المص���ادر وه���ي الدي���ن اإلس�ل�امي ،والفك���ر الس���امي
لحض���رة صاح���ب الجالل���ة الس���لطان قاب���وس بن س���عيد
المعظ���م -حفظ���ه الل���ه ورع���اه  -والنظ���ام األساس���ي
العمان���ي ،وخصائص المجتمع
للدول���ة ،وال���دور الحضاري ُ
العمان���ي واحتياجات���ه وطموحات���ه وتحديات���ه ،وخصائص
ُ
المتعل���م ،والفكر التربوي المعاص���ر ،والعهود والمواثيق
الدولية ،والخطط االستراتيجية للدولة ،والقضايا العالمية
المعاصرة.
كم���ا تؤك���د فلس���فة التعلي���م عل���ى المب���ادئ واألهداف
الت���ي يرتك���ز عليه���ا بن���اء عناص���ر المنظوم���ة التعليمي���ة
التعلمي���ة وتطويره���ا ،ومنها النم���و المتكام���ل للمتعلم،
والهوية والمواطنة ،والعزة والمنعة الوطنية ،والتمسك
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مزاول���ة مهن���ة التعليم ،والمنطلقات األساس���ية لمتابعة
أوضاع الهيئة التعليمية وإدارة شؤونها.

يأتي مش���روع قانون التعليم المدرس���ي ضمن سلسلة
متواصل���ة من الجه���ود الرامية إلى تطوي���ر التعليم في
الس���لطنة م���ن خالل العناي���ة بتطوي���ر البنية التش���ريعية
والتنظيمية للنظ���ام التعليمي إيمانا بأهمية هذا الجانب
ف���ي تحقي���ق أه���داف النظ���ام التعليمي ف���ي المجتمع
وتجويد مخرجاته.

ً
رابعا

مشروع قانون التعليم المدرسي

ويعد مشروع قانون التعليم المدرسي استجابة للتوسع
الكبير الذي شهدته منظومة العمل التربوي خالل العقود
الماضية ،وتمهي���دا لمرحلة جديدة من التطوير .إن تطوير
قان���ون خاص بالتعليم المدرس���ي هو ترجم���ة لتوصيات
جملة م���ن الدراس���ات التربوية التي نفذته���ا الوزارة في
الس���نوات القليل���ة الماضية والتي أجمع���ت على أهمية
حوكمة النظ���ام التعليمي في الس���لطنة ،وتطوير البنية
التش���ريعية والتنظيمي���ة الت���ي تكفل بيئ���ة تربوية محفزة
وداعمة لثقافة اإلبداع والتجديد في مختلف المستويات
الفني���ة واإلداري���ة .وق���د بني القان���ون باالس���تفادة من
تج���ارب عدد م���ن النظم التربوية الرائ���دة التي نجحت في
تطوير قوانين خاصة بالتعليم.
���د قانون التعليم المدرس���ي بالتش���اور م���ع المعنيين
ُأ ِع ّ
بالعم���ل التربوي داخل ال���وزارة وخارجها ،بحيث يس���تجيب
لمتطلب���ات النظ���ام التعليمي في الس���لطنة ،وللحاجات
المستجدة للمتعلم ،ولمقتضيات المرونة والكفاءة التي
تس���تلزمها إدارة النظ���ام التعليم���ي ف���ي الق���رن الحادي
والعش���رين .ويتوزع مش���روع قانون التعليم المدرس���ي
على عشرة أبواب تضم كل منها فصوال متعددة ،شملت
جوان���ب منه���ا :متطلب���ات القب���ول ف���ي مراح���ل التعليم
المختلف���ة ،وبرامج التربي���ة الخاصة ،والمناه���ج ،والتقويم
الترب���وي ،والتعلي���م الخ���اص ،وبيئة التعل���م ،ومواصفات
المبنى المدرس���ي ،وتمويل التعليم ،إضافة إلى جوانب
تتعل���ق بالهيئ���ة التعليمي���ة بالم���دارس م���ن حي���ث رخصة
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يع���د مش���روع قان���ون التعلي���م العال���ي أح���د اآللي���ات
واألدوات المنظم���ة للتعليم العالي في الس���لطنة ،فال
يخف���ى بأن القوانين المنظمة للتعليم العالي حاليا كثيرة
توازي تعدد المؤسس���ات المشرفة على التعليم العالي
والمؤسس���ات المقدم���ة للخدم���ة التعليمي���ة مم���ا أوجد
إمكانية عدم االنسجام التام بينها.

ً
خامسا

مشروع قانون التعليم العالي

وانطالق���ا من التوجه الصادر من مجلس التعليم الموقر
لوزارة التعليم العالي بش���أن إعداد مش���روع متكامل عن
قان���ون التعلي���م العال���ي ،حرص���ت اللجن���ة القائم���ة على
صياغ���ة القانون على أن تنضوي تح���ت القانون المنتظر
للتعليم العالي أنواع التعليم العالي التقني والتطبيقي
والمهني (الحكوم���ي والخاص) باإلضافة إلى اإلجراءات
التي تنظم مؤسسات التعليم العالي من حيث اإلنشاء
والتخصص���ات والبرام���ج والجودة بما يخدم مس���يرة هذا
القطاع بسلطنة ُعمان.
وق���د روعي في كتاب���ة مواد القان���ون ديمومة القانون
والبع���د عن تضمينه أية أحكام تفصيلية ،وقصر نصوصه
عل���ى األح���كام األساس���ية العام���ة والضروري���ة لمعالجة
مختل���ف الموضوع���ات التي يتناوله���ا ،وتفويض اللوائح
التنفيذي���ة والتنظيمي���ة ف���ي معالج���ة مختل���ف األح���كام
التفصيلية المتصلة بأحكامه .كما جاءت نصوص مسودة
المش���روع لتنظم عمل التعلي���م العالي بما يكفل ضمان
تحقي���ق األهداف والغايات المرجوة من ورائه كافة ،ومن
أهمها التوجه العام للس���لطنة ف���ي تبنى معايير ضمان
الجودة في أبعاد المنظومة التعليمية.
محاور مشروع قانون التعليم العالي
 vالفصل ( :)1التعريفات؛ يتناول هذا الفصل تعريفات
المصطلح���ات والعب���ارات والكلمات التي تس���تخدم
في سياق القانون.

 vالفصل( :)2األحكام العامة؛ األحكام التي تسري على
الوقائ���ع التي ينظمها أو يحكمها هذا القانون وتبين
مدى سريانه.
 vالفص���ل ( :)3أه���داف التعليم العال���ي؛ مجموعة من
األهداف التي يس���عى التعلي���م العالي ممثال في
جميع مؤسساته التنظيمية والتنفيذية لتحقيقها.
 vالفص���ل ( :)4مؤسس���ات التعلي���م العال���ي؛ يعن���ى
بتنظيم مؤسسات التعليم العالي من حيث إنشاؤها
وإلغاؤها وآلية طرح البرامج األكاديمية باإلضافة إلى
تنظي���م عمل المجالس واللجان به���ا واألمور اإلدارية
والمالية التي تنظم العمل.
 vالفص���ل ( :)5البعث���ات واإلعان���ات الدراس���ية؛ يعن���ى
بتنظي���م ش���ؤون االبتع���اث الداخل���ي والخارجي في
مرحلة الدراسات الجامعية والدراسات العليا.
 vالفصل ( :)6المؤهالت العلمية ومعادلة الشهادات؛
يتن���اول ه���ذا الفص���ل ش���روط وإج���راءات معادل���ة
المؤهالت الدراس���ية ومعايير االعتراف بمؤسسات
التعليم العالي.
 vالفص���ل ( )7الجزاءات والعقوبات؛ ينظم هذا الفصل
الج���زاءات والعقوب���ات الت���ي تقع على مؤسس���ات
التعلي���م العال���ي ف���ي حال���ة مخالفته���ا ألح���كام هذا
القانون.
ف���ى إنج���از ه���ذا المش���روع اس���تعانت اللجن���ة بالقوانين
واللوائح المنظمة للتعليم العالي في السلطنة ،وكذلك
نم���اذج لبعض قوانين التعلي���م العالي في بعض الدول
لتكون مادة استرشادية ألداء مهمتها وحتى يكون عملها
ً
ً
ومهنيا.
حرفيا
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ً
سادسا

النظام الوطني إلدارة جودة التعليم العالي
في سلطنة ُعمان :تطويره وتنفيذه

مجلس االعتماد السابق في نشر ثقافة الجودة وتطوير
النظ���ام الوطن���ي إلدارة جودة التعلي���م العالي ،متضمنا
اعتماد مؤسس���ات التعليم العالي وبرامجها األكاديمية.
وق���د حرصت الهيئة على اتباع نهج التش���اور المكثف مع
قط���اع التعلي���م العال���ي والمعنيين في مختل���ف مراحل
تصميم المكونات األساسية لهذا النظام وتنفيذها.

اس���تجابة للحاج���ة الملحة لتوفي���ر فرص التعلي���م العالي
لألع���داد الكبي���رة م���ن خريج���ي دبل���وم التعلي���م الع���ام،
بذلت حكومة س���لطنة ُعم���ان جهودا كبيرة لزي���ادة الطاقة
االس���تيعابية لمؤسس���ات التعلي���م العال���ي الحكومي���ة.
وحيث إن هذه المؤسس���ات لم تتمكن من توفير الفرص
الكافية الس���تيعاب األعداد المتنامية من الطلبة الراغبين
ف���ي االنخراط في التعلي���م العالي ،كان من الطبيعي أن
توافق الحكومة على فكرة الس���ماح للمؤسسات الخاصة
بط���رح برامج التعليم العالي في الس���لطنة ،الس���تيعاب
وبن���اء على ه���ذه الموافقة،
المزي���د من ه���ؤالء الطلبة.
ً
تم إنش���اء أول مؤسسة تعليم عال خاصة في السلطنة
في منتصف تسعينات القرن الماضي ،تلتها العديد من
مؤسس���ات التعليم العالي الخاصة ،والتي يصل عددها
اليوم إلى  27مؤسسة.

ومع أن نهج التشاور ،مع القطاع والمعنيين ،يعني الحاجة
لوق���ت أط���ول لتطوي���ر هذا النظ���ام ،إال أن إعط���اء قطاع
التعلي���م العال���ي دوره الحقيقي ،وإش���راكه في عمليات
التطوي���ر واالس���تفادة م���ن معطي���ات الرج���ع الميدان���ي
يزي���د م���ن فاعلية عم���ل الهيئة ،ويضم���ن موائمة النظام
الحتياجات القطاع.

ومن المعلوم ،فإن أحد األهداف األساسية لتوفير فرص
التعليم العالي هو بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على
تلبية متطلبات سوق العمل ،واالستمرار في المساهمة
الفاعلة في مس���يرة التنمية الش���املة للسلطنة .لذا ،كان
الب���د من االهتمام بج���ودة مخرجات مؤسس���ات التعليم
العال���ي ،تحقيق���ا لهذا اله���دف .وقد بدا واضح���ا أن ذلك
يتطل���ب إنش���اء جهة حكومي���ة متخصص���ة ،تُ عنى بضمان
جودة التعليم العالي ،وتقوم باعتماد مؤسسات التعليم
العال���ي ،والبرامج التي تطرحه���ا ،بناء على معايير تضعها
ضمن نظام وطني ش���امل إلدارة ج���ودة التعليم العالي
في السلطنة.
وعل���ى هذا األس���اس صدر المرس���وم الس���لطاني رقم
العماني���ة لالعتم���اد
( )2010/54القاض���ي بإنش���اء الهيئ���ة ُ
األكاديمي؛ لتحل محل مجلس االعتماد الس���ابق ،وتعمل
كجهة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية ،وتتبع مجلس
التعليم .وقد جاء إنشاء الهيئة لتكمل المسيرة التي بدأها
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ً
سابعا

مشروع مؤشرات األداء لمؤسسات التعليم
العالي الخاصة

ً
مفهوما متعدد األبعاد،
إن للج���ودة في التعليم العال���ي
ويت���م قياس أداء مؤسس���ات التعلي���م العالي وتقييمها
أو أي���ا من برامجه���ا وفق أس���اليب ومنهجي���ات متعددة.
وتتف���اوت المنهجي���ة المتبع���ة بي���ن أس���اليب «نوعي���ة»
كتدقيق الجودة أو االعتماد األكاديمي ،وأساليب «كمية»
تُ س���هل عملية القياس والمقارن���ة والتصنيف ،من خالل
اس���تخدام االحصاءات واس���تقراء البيانات النوعية بشكل
كمي كما هو الحال في مش���اريع مؤش���رات األداء التي
تتبناها ال���دول ألغراض وأهداف مختلفة ،يأتي من بينها
التعرف على األداء العام للمؤسسات التعليمية أو إجراء
دراس���ات مقارنة لجوانب متعددة في العملية التعليمية،
بينما تستخدمها عدد من الدول أو المؤسسات العالمية
في تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها إما
على نطاق محلي أو نطاق دولي حسب األحوال.
يأتي مش���روع مؤش���رات األداء الذي بدأت وزارة التعليم
العالي في التحضير له منذ العام  2011م كمبادرة مهمة
مس���تقبال إلجراء
ذات أبع���اد مختلفة يمك���ن االعتداد بها
ً
قي���اس وطن���ي ألداء القط���اع التعليمي في الس���لطنة.
وكغي���ره من المش���اريع بدأ العمل به من خ�ل�ال أخذ عينة
تمثل وحدة متكاملة ومتسقة مع بعضها البعض لتوفير
بيان���ات أكث���ر مصداقي���ة وذات دالالت يمك���ن قياس���ها
وتحليله���ا بش���كل منس���جم ،لذا ب���دأ المش���روع من خالل
فح���ص المؤش���رات ف���ي مؤسس���ات التعلي���م العال���ي
الخاص���ة وعددها عند بداية الفحص  26مؤسس���ة تعليم
ع���ال خاصة ( 19كلي���ة و 7جامعات خاص���ة) .ولتقنين حجم
ٍ
التفاوت في نوعية المؤسس���ات (جامع���ة ،كلية جامعية،
كلية) فقد تم احتساب الكليات التابعة للجامعات كوحدات
مستقلة لتس���هيل دراس���ات المقارنة والتحليل ولتقنين
الفوارق الناتجة من استخدام الوحدة األكبر-أي الجامعة.
اتس���م المش���روع بمنهجي���ة علمية نتجت عنها مؤش���رات
واقعي���ة تطلب���ت االط�ل�اع عل���ى الكثي���ر م���ن الوثائ���ق
الوطني���ة والتج���ارب العالمي���ة ،وقد مر المش���روع بمراحل
متع���ددة من اس���تخالص األه���داف ،واش���تقاق الغايات،

وفحص مميزات األهداف والغايات ودراس���تها ،واقتراح
المؤش���رات ومواءمته���ا واختب���ار خواصه���ا ،ث���م اقترحت
األوزان المناس���بة لكل جانب .وقد تمخض عن المش���روع
حزم���ة م���ن المؤش���رات وصل عدده���ا إلى  116مؤش���را
موزع���ا على ع���دد من الفعالي���ات والوظائف األساس���ية
للتعلي���م العالي م���ن أهمها :البرامج التدريس���ية ،وجودة
التعل���م ،والدع���م األكاديم���ي للطالب ،والبح���ث العلمي،
وتوفير الهيئة األكاديمية وغير األكاديمية ،وتوفر المرافق
والخدم���ات التعليمي���ة وغي���ر التعليمية الموجه���ة للطلبة
والهيئة األكاديمية ،ورضا الطلبة واألكاديميين ،والعالمية،
وعالقة المؤسسات بالمجتمع ،وتوظيف الخريجين.
وق���د وفر تحلي���ل بيانات المش���روع نتائج كثيرة وش���املة،
وزود بمعلومات واسعة تتعلق بمجمل أداء المؤسسات
الخاص���ة وتقيي���م األه���داف والغاي���ات والمؤش���رات ،ثم
وضح���ت ف���رص التطوي���ر المنهجي���ة الممكن���ة م���ن نتائج
المش���روع ،ووضع���ت بع���ض االس���تنتاجات والتوصيات
الالزم���ة ،وبين���ت بع���ض الصعوب���ات والتحدي���ات الت���ي
واجهت المشروع بشكل عام.
وخلص المش���روع إل���ى نتائج مهمة ح���ول الجوانب التي
يتوجب التركيز عليها عند متابعة أداء المؤسسات من قبل
الجهات المعنية بالدولة ،والتي يتوجب على المؤسسات
أخذ التدابير الالزمة لتحس���ين أدائه���ا فيها ،حيث إن قراءة
نتائج المشروع في نسخته األولى أوضحت وجود بعض
أوجه الضعف العام في أداء المؤسسات في المؤشرات
المتصل���ة بالبحث العلمي واإلرش���اد األكاديمي وتفاعل
الطلب���ة م���ع الهيئ���ات االكاديمية ،واألنش���طة المجتمعية
وتوفر األكاديميين م���ن حملة الدكتوراه والحاصلين على
األلق���اب العلمية العليا (األس���تاذ واالس���تاذ المش���ارك)،
حي���ث كان���ت معدالت ه���ذه المؤش���رات منخفض���ة (أقل
من  ،)%60بينما حققت المؤسس���ات مؤشرات جيدة إلى
ح���د ما (أكث���ر م���ن  )%60فيما يتعل���ق برض���ا الطلبة ورضا
األكاديميين ،وتوفر استراتيجيات التعليم وطرق التدريس
المناسبة.
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ً
ثامنا

تجويد التعليم المدرسي

تمكنت الس���لطنة خالل العقود األربعة األخيرة من توفير
التعلي���م المجان���ي للمواطني���ن والمقيمي���ن ،فارتفع���ت
مع���دالت التح���اق الطلبة بالم���دارس مقارن���ة بالمعدالت
العالمي���ة ،والس���يما ف���ي مرحل���ة التعلي���م األساس���ي،
وتط���ورت مع���دالت االنتق���ال بي���ن المراح���ل الدراس���ية،
وتحقق توفير فرص متساوية للحصول على التعليم من
خالل تأكيد حق كل فرد في التعليم.
وبجان���ب م���ا تحقق إل���ى اآلن؛ ما ت���زال الجهود مس���تمرة
لتحس���ين نوعية التعليم وتطوير مس���توى مخرجاته؛ نظرا
العمان���ي من تطورات متس���ارعة
لم���ا يش���هده المجتمع ُ
ومس���تمرة ف���ي مجاالت الحي���اة؛ مما يدعو إلى تحس���ين
نوعي���ة التعلي���م ورف���ع كفاءته في ضوء تحدي���ات العصر
ومتطلباته وتطلعات المستقبل.
ولذلك ب���ادرت وزارة التربية والتعليم إلى إجراء دراس���ات
تقويمية للنظام التعليمي بالتعاون مع مؤسسات عالمية
متخصص���ة ،عززتها باالطالع على األنظمة التعليمية في
الدول التي حققت مستويات عالية في نتائج االختبارات
الدولية؛ بهدف إعداد خارطة الطريق المس���تقبلية لتجويد
التعليم المدرسي.
وينتظ���ر أن تق���وم خارط���ة الطري���ق المس���تقبلية لتجويد
ُ
التعلي���م المدرس���ي عل���ى عدد م���ن المرتك���زات لتضمن
التكامل والنظرة الكلي���ة للنظام التعليمي ،ومن أبرز هذه
المرتك���زات :تطوير كفاءة الجوان���ب اإلدارية والمالية في
النظ���ام ،وتحس���ين مس���تويات أداء المعلمي���ن ،والرق���ي
بمس���توى الكوادر اإلدارية واإلش���رافية ،وتطوير المناهج
وأنظم���ة التقوي���م واالمتحان���ات ،وإدارة أنظم���ة البيانات
والمعلومات ،وإعداد مؤش���رات األداء الرئيس���ية للنظام
التعليم���ي ،وتعزي���ز مس���توى التواص���ل والتع���اون م���ع
الجهات المعنية بهدف تجويد مخرجات النظام التعليمي.
وس���تنفذ خارط���ة الطريق المس���تقبلية عبر خط���ة مرحلية

طويلة المدى ،وستنبثق منها خطط إجرائية قصيرة المدى
خ�ل�ال الفترة القادمة .ومن المؤم���ل خالل هذه المراحل
ونقلة نوعية للنظ���ام التعليمي في إطار
ٍ
ل
تحقي���ق تَ ّ
ح���و ٍ
تحسين جودة التعليم المدرس���ي ،والعمل لتحقيق نتائج
بارزة من أهمها )1( :تحس���ين مستويات مخرجات النظام
التعليمي؛ لمواكبة المستويات العالمية ،وإكساب الطلبة
المهارات األساس���ية التي تتطلبها مؤسس���ات التعليم
العماني ،و( )2تطوير مستوى أداء
العالي وسوق العمل ُ
الهيئ���ة التدريس���ية ،وكفاءة الكوادر اإلدارية واإلش���رافية،
و( )3تحقي���ق مس���توى جيد م���ن التواص���ل والتعاون مع
أولي���اء األم���ور وغيرهم م���ن المعنيي���ن ،و( )4التحول من
التركيز على المدخالت نحو التركيز على المخرجات.
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أ -مشروع تقييم المدارس في سلطنة ُعمان
يهدف هذا المش���روع إلى دراس���ة تجربة الس���لطنة في
مجال تقييم المدارس في ثالثة أقس���ام رئيسة .يناقش
القس���م األول ظهور نظام تطوير األداء المدرس���ي في
ُعم���ان ،ال���ذي صاحب مش���روع تطوير التعلي���م العام في
الخط���ة الخمس���ية السادس���ة؛ بغية رب���ط التقييم بضمان
تحق���ق األهداف االس���تراتيجية للتطوير ،وذل���ك بالتعاون
م���ع مؤسس���ة أوفس���تد البريطاني���ة بوصف���ه بي���ت خبرة
أجنب���ي من���ذ ع���ام 2002م .كما تس���تعرض المنهج المتبع
ف���ي التقييم وهيكلة النظم اإلداري���ة والفنية التي راعت
مكون���ات النظ���ام التعليم���ي والمن���اخ الثقاف���ي لعملية
التقييم ،وأهم التحديات التي تعترض تطبيقه.
وف���ي القس���م الثاني تم���ت مناقش���ة أه���م التوجهات،
والتج���ارب العالمية ف���ي مجال تقييم الم���دارس (school
 )evaluationكمؤش���ر يغذي النظرة المس���تقبلية لتقييم
العماني���ة .أم���ا القس���م الثال���ث فيس���تعرض
الم���دارس ُ
المقترحات المستقبلية لتطوير تجربة السلطنة في مجال
تقيي���م الم���دارس وفق توصي���ات ونتائج الدراس���ات في
هذا الشأن ،وللتغلب على التحديات التي أفرزتها التجربة
الس���ابقة في مجال تقيي���م المدارس آخذة ف���ي االعتبار
نض���ج التجرب���ة الس���ابقة وتحق���ق الكثي���ر م���ن المقومات
البنيوية والقدرات الفنية التي لم تكن متوفرة عند بداية
تطبيق النظام.
وجدي���ر بالذك���ر أن األنظم���ة التربوية في بل���دان مختلفة
عمدت إلى تقييم ج���ودة أنظمتها التعليمية بغية تحقيق
ّ
والتعل���م ،وذلك وفق طرق
التمي���ز في عمليت���ي التعليم
ممنهج���ة تضم���ن الدق���ة والمصداقي���ة ف���ي عملي���ات
التقيي���م .وتتمث���ل الغاية من التقييم ف���ي ضمان تحقق
الجودة والتميز في الخدمة التعليمية المقدمة.

ب -المركز الوطني للتقويم التربوي واالمتحانات

التنظيمي���ة ومناهج العمل والطرق المتبعة التي تتم من
خالله���ا عمليات التقيي���م ،إذ إن ذلك يعتم���د على تطوير
أنظم���ة تقيي���م تت�ل�اءم م���ع النظ���ام التربوي ف���ي البلد،
وتتالءم مع تطوير القدرات التقييمية للكادر التربوي.

تتمثل الغاية األساسية من إنشاء المركز في توفير نظام
للتقويم واالمتحانات يحظى بثقة المجتمع ،ويسهم في
وبيانات لواضعي السياس���ات التربوية
ٍ
معلومات
ٍ
توفير
ّ
التعلم ،وما يسبقها من عمليات.
تتعلق بمخرجات

وع�ل�اوة على ذلك فإن معظم األنظم���ة التربوية تعتمد
عل���ى المزج بي���ن التقيي���م الداخل���ي والتقيي���م الخارجي،
باإلضافة إلى أن نجاح عمليات التقييم يعتمد بدرجة كبيرة
على وجود فهم مشترك بين أصحاب الشأن بالغاية من
التقييم وعل���ى الطاقات والق���درات التقييمية للقائمين
على عمليات التقييم.

وتتضمن رسالة المركز تمكين الطلبة من االلتحاق بسوق
العمل أو بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان
وخارجها ،حيث ّ
يكثف المركز جهوده لتحقيقها.
فق���د ظه���رت الحاجة إل���ى إنش���اء مركز وطن���ي للتقويم
التربوي واالمتحانات في الس���لطنة ف���ي ظل االهتمام
الكبير الذي يلقاه التقويم التربوي في معظم دول العالم؛
لما له من دور في تحديد السياسات التعليمية ،واستجابة
للتحدي���ات التي يعانيها المجتمع التربوي في الس���لطنة
ف���ي تحديد المعوقات المؤثرة في التحصيل الدراس���ي
بش���كل دقيق وموضوعي ،بسبب غياب مقاييس األداء
المقنن���ة ،وأدوات التش���خيص الموضوعي���ة ،وعدم وجود
معايير واضحة ومحددة للكشف عن حدوث التعلم ودرجة
تحق���ق أهداف���ه ،واالفتقار إلى مؤش���رات صادقة وثابتة
تعك���س مدى ج���ودة مخرجات التعليم المدرس���يُ ،يعتمد
عليها في إجراء البحوث والدراسات التربوية ،لتسهم في
رف���ع كفاءة العملي���ة التعليمية ،وتوفي���ر المرونة والقدرة
على اتخاذ القرارات والتش���ريعات والقوانين المس���اندة
له���ا ،وتطوير المنظومة التعليمية بش���كل عام ،من خالل
توفي���ر مؤش���رات صادقة لألداء الحقيق���ي لتعلم الطلبة
في الصفوف (.)12-1

كما أن األدبيات في هذا المجال تطرح تنوعا في الهياكل
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ج -تطوير المناهج الدراسية  :عملية مستمرة
ش���رعت وزارة التربية والتعليم في تطوير ش���امل لوثائق
المناهج الدراس���ية من خالل مش���روع المعايير التعليمية،
العمانية ،بما
ال���ذي يهدف إل���ى تطوي ٍر
ش���امل للمناه���ج ُ
ٍ
يعال���ج التوجه���ات الحالي���ة للمناه���ج الدراس���ية ،ويراع���ي
المس���تجدات التربوي���ة والعلمي���ة في مج���االت المناهج
وأساليب تدريسها.

تع���د المناه���ج الدراس���ية إحدى أه���م مكون���ات منظومة
العم���ل الترب���وي ،إذ تهدف إلى تحقي���ق األهداف العامة
للتعلي���م ،وتزوي���د المتعل���م بجمل���ة م���ن المع���ارف ف���ي
مختلف المجاالت ،وتنمية مهاراته وصقل قدراته وتقويم
سلوكه.
ويع���د اإلطار الع���ام للمناهج الدراس���ية ووثيق���ة المنهج
الدراس���ي للمواد المختلفة ،األس���اس المنظ���م لعناصر
المنهج وعمليات تطويره .ويتناوالن المتعلم وما ينبغى
أن يكتس���به من مع���ارف ومهارات واتجاه���ات وقيم ،كما
يتناوالن المنهج من حيث :فلس���فته ،وأهدافه ،ومحتواه،
وأساليب التعليم ،والمصادر والمواد التعليمية ،وأساليب
التقوي���م ،تأت���ي بع���د ذلك مصفوف���ات الم���دى والتتابع
لجميع المواد الدراسية ،التي شملت األهداف والمحاور
والموضوع���ات والمف���ردات ،م���ع الح���رص عل���ى تحقيق
التكام���ل األفق���ي بين الم���واد التي ت���درس في الصف
نفس���ه ،وبين ال���دروس في كل مادة ،والتكامل الرأس���ي
على مستوى موضوعات المادة الواحدة ،وعلى مستوى
الم���واد األخرى عبر الصف���وف المختلفة ،والس���عي نحو
إدخ���ال بع���ض المفاهي���م والقي���م والمهارات المناس���بة
ضمن المناهج الدراسية.

وقد ُأنجزت المرحلة األولى من هذا المشروع ،وتضمنت
بن���اء اإلط���ار الع���ام للمناه���ج الذي يح���وي م���ا ينبغي أن
يكتسبه الطلبة من معارف ومهارات وقيم في المجاالت
المختلفة ،وش���رعت الوزارة في المرحلة الثانية التي تركز
عل���ى بناء مصفوف���ات المدى والتتابع للم���واد المختلفة
ف���ي الصفوف الدراس���ية ،وبع���د االنتهاء م���ن بناء هذه
الوثائق سيبدأ العمل في تحديد مؤشرات األداء الالزمة
لمتابع���ة تقدم تعلم الطلبة ،ومواءم���ة ذلك مع المعايير
المهنية للمعلمين.

ولك���ي تحاف���ظ المناه���ج عل���ى أهميته���ا ف���ي منظومة
العم���ل الترب���وي كان ال ب���د م���ن تطويرها باس���تمرار ،من
حيث األه���داف والمحتوى واألنش���طة واألمثلة والصور
والرسومات ،والوس���ائل التعليمية والمصادر والتقنيات
المس���تخدمة في التدري���س ،ومن حيث أس���اليب تقويم
تعل���م الطلب���ة ،دون إغف���ال تغذي���ة البرام���ج التدريبي���ة
للمعلمين بجوانب التطوير.
وبناء على ما أنجز من دراسات وبحوث ،وتقويم لمنظومة
ً
العمل التربوي في السلطنة ،وما نجم عنها من توصيات،

د -المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين
لقد حظي قطاع التعليم وموارده البش���رية أكثر من غيره
من القطاعات األخرى في السلطنة بعناية كبيرة من لدن
الحكومة وذلك إيمانا بأهمية التنمية المستدامة للكوادر
الوطنية وتأهيلها بش���كل مس���تمر يتوافق مع متطلبات
العص���ر؛ لتك���ون ق���ادرة على تلبي���ة الحاج���ات والمتغيرات
الوطنية ،ومواكبة المستجدات العالمية.

تل���ك المتعلق���ة بالجوان���ب التأهيلية والتدريبي���ة للهيئات
التدريس���ية والوظائف المرتبطة به���ا ،وإعطائها األولوية
ف���ي خططه���ا وبرامجه���ا التطويري���ة ،فق���د س���عت إلى
تنفيذ مش���روع وطني طم���وح للنهوض بقط���اع التنمية
المهنية لتطوير النظام التعليمي ،يتمثل في إنشاء مركز
تخصص���ي للتدري���ب المهني للمعلمين يعن���ى باالرتقاء
بالمعل���م وصق���ل مهارات���ه وقي���اس أدائه ،وإيج���اد آليات
وخطط واضحة لتدريبه ومتابعة وتحليل أدائه في الحقل
التربوي.

وفي ضوء ذلك فقد تمكّنت الس���لطنة خالل فترة وجيزة
من نش���ر مظل���ة التعليم ف���ي كل ربوعها م���ن خالل بناء
المدارس ،وتعيي���ن الكوادر اإلدارية والفنية والتدريس���ية
المؤهل���ة ،وتوفي���ر جمي���ع المص���ادر والكت���ب والوس���ائل
المعينة لتحقيق تعليم أفضل.
كم���ا تمكّن���ت الس���لطنة من تحقي���ق نس���بة مرتفعة في
تعمي���ن قط���اع التعلي���م؛ إذ وص���ل ع���دد المعلمين خالل
ً
معلما ومعلمة،
الع���ام الدراس���ي 2014/2013م ()52822
باإلضاف���ة إل���ى ( )13422موظف���ا في الوظائ���ف الفنية
واإلداري���ة المرتبط���ة بالتدري���س ،وفي ضوء م���ا يتطلبه
ه���ذا الجانب م���ن اهتمام بالكوادر البش���رية العاملة ،فقد
وجه جاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه
ّ
الل���ه ورع���اه  -برفع الميزانية المخصص���ة لإلنماء المهني
للهيئات التدريس���ية والوظائف المرتبطة بها في الحقل
الترب���وي إلى أكث���ر من ثالثة أضع���اف ،اعتب���ارا من العام
الدراس���ي 2012/2011م ،م���ن خالل توفي���ر برامج تدريبية
نوعي���ة من ناحي���ة التخطي���ط والتصمي���م والتنفيذ؛ وذلك
م���ن أجل دعم هذه البرامج ،وصق���ل المهارات األكاديمية
والتخصصية والتربوية ،وتحس���ين جودة األداء التعليمي
في المدارس وتطويره ،وقياس األثر التربوي والتعليمي
المتوقع منها.
وإدراكا م���ن وزارة التربي���ة والتعلي���م بالتحدي���ات الت���ي
تواجهه���ا في كافة قطاعاتها التربوي���ة المختلفة ،وخاصة
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