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وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتخطيط الرتبوي وتنمية املوارد البرشية

ملخــص

تتناول هذه الورقة بشكل موجز دور السياسات التعليمية يف سلطنة عامن يف تأسيس كفاءات برشية 
رافدة ملجاالت العمل املتوفرة بسوق العمل العامين وملجاالت  التعليم الجامعي والعايل ، وذلك من 
خالل استعراضها لالسرتاتيجيات التنموية طويلة املدى الشاملة التي أقرتها الحكومة وعملت مبوجبها 
طيلة الثالث واألربعني عاما املاضية ، حيث تناولت الورقة كل اسرتاتيجية عىل حدة ووضحت حيثيات 

بناءها وأبرز سياساتها التعليمية وصيغ التعليم املتبعة لتحقيق األهداف وأبرز تحدياتها .

الرؤى  عىل  املبنية  التعليمية  السياسات  رسم  يف  السلطنة  اتبعتها  التي  اآلليات  الورقة  تناولت  كام 
االسرتاتيجية العامة لغايات البلد وخطط تنمية املوارد البرشية ومحاورها وأهدافها وبرامج وأساليب 
 ، الحالية  التعليمي  النظام  تحديات  أبرز  إىل  باإلشارة  الورقة  واختتمت  وقياسها  ومتابعتها  تنفيذها 
والرؤى املستقبلية التي سيتم اتباعها لبناء سياسات تعليمية جديدة يف إطار االسرتاتيجية طويلة املدى 

الثالثة القادمة .
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من أقوال القائد حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم

“ ... إننا نهدف إىل نرش التعليم يف جميع أنحاء السلطنة ، ليك ينال كل نصيبه يف التعليم وفق قدراته 
، كام نعمل عىل وضع خطة للقضاء عىل األمية ونركز بصورة خاصة عىل التعليم املهني والتعليم العايل 
، حتى نلبي حاجة البالد من القوى البرشية العامنية املدربة ، وتبذل جهود يف سبيل تعمني املناهج 
يف مختلف املراحل التعليمية ، والتوسع يف الخدمات التعليمية يف املراحل الدراسية املختلفة وخاصة 
يف املرحلة االبتدائية ، واالهتامم بإيفاد البعثات من خريجي املدارس الثانوية إىل الجامعات واملعاهد 

العليا يف الدول الصديقة املختلفة ... “ )26 نوفمرب 1975م( .

» ... إن تحديات املستقبل كثرية وكبرية ، والفكر املستنري والثقافة الواعية واملهارات التقنية الراقية هي األدوات 
الفاعلة التي ميكن بها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها ، لهذا فإنه البد لنظام التعليم من أن يعمل جاهدا 
يف سبيل توفري هذه األدوات يف الوقت املناسب تحقيقا للغاية  التي من أجلها أنشئ وهي النهوض باملجتمع 
وتطوير قدراته وإمكانياته ليتمكن من مواكبة مسرية الحضارة يف جميع امليادين تلك هي مهمة نظام التعليم 

وواجبنا جميعا مساعدته ، يف إنجازها عىل أفضل نحو ممكن ...« )18 نوفمرب 1990( .

» ... وملا كان التعليم هو الركيزة األساسية للتقدم والتطور وإليجاد جيل يتحىل بالوعي  واملسوؤلية ويتمتع بالخربة 
واملهارة ويتطلع إىل مستوى معريف أرقى وأرفع فإنه البد من إجراء تقييم شامل للمسرية التعليمية ، من أجل 

تحقيق تلك التطلعات واالستفادة من فرص العلم املتاحة يف القطاعني  العام والخاص« 
)افتتاح الدورة الربملانية ملجلس عامن 2011م( .

مقدمــة:
» تؤمن حكومة سلطنة عامن منذ بزوغ فجر النهضة املباركة يف عام 0791م باإلنسان باعتباره   “ حجر الزاوية 
يف كل بناء تنموي وقطب الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية «  )خطاب جاللة السلطان يف مجلس عامن 

2011م( لذلك فهي تؤمن بقيمة تنمية املوارد البرشية ، األمر الذي رشعت مبوجبه يف بناء وتطوير نظاما 
تعليميا فاعال ومرنا ، متالمئا مع غايات  خطط التنمية البرشية املستدامة وبرامجها ومشاريعها ومرتكزا 

عىل ثوابت سياساتها واسرتاتيجياتها  وآليات تطبيقها .
أمرين  إىل  تهدف  مستقبلية  اسرتاتيجية  أولوية  باعتباره  التعليمي  القطاع  بناء  عىل  السلطنة  دأبت 

رئيسيني هام: 
من  السلطنة  تقرتب  وبذلك  العامنيني  كل  متناول  التعليم يف  تضع  أن  الحكومة يف  رغبة  األول: هو 



الهدف طويل األمد ملحو األمية وتحقيق مبدأ التعليم للجميع . 
الثاين: هو رغبة الحكومة يف بناء قوة عمل محلية متعلمة ميكنها أن تحل محل العاملة األجنبية ومن 

ثم االزدهار يف السوق التنافيس العاملي للمورد البرشي .
ولقد استطاعت السلطنة خالل العقود األربعة املنرصمة أن تحقق إنجازات تعليمية غري مسبوقة عىل 
املستوى العاملي خالل الفرتة الزمنية القصرية هذه من حيث ارتفاع نسب االلتحاق لكافة ممن هم 
يف سن التمدرس ، واالرتقاء مبستوى التعليم القائم عىل النوعية والتجويد ، ورغم ذلك رافقت تلك 
التعليمي ، وجودة مخرجاته ومدى  النظام  التحديات املرتبطة بجودة عمليات  املنجزات جملة من 

مالمئتها لسوق العمل أو قدرتها عىل املنافسة عىل فرص التعليم الجامعي والعايل .

اسرتاتيجيات التنمية وسياسات التعليـم

تطورت السلطنة خالل العقود األربعة املنرصمة مبوجب اسرتاتيجيتني تنمويتني طويلتي املدى : األوىل 

امتدت خالل األعوام من 1970م وحتى 1995م ، والثانية  متتد من عام 1996م وحتى 2020م ، وهي 

تسترشف اسرتاتيجية تنموية طويلة ثالثة ستبدأ من عام 2020م وستنتهي يف عام 2040م . 

لقد كان لالسرتاتيجيتني األوىل والثانية آلية تطبيق متثلت يف بناء وتنفيذ خطط خمسية تعمل برشائحها 

السنوية عىل إنجاز أهداف وغايات االسرتاتيجيات تلك مرحلياً ؛ من خالل الوحدات الحكومية وشبه 

الحكومية . وكان لكل من هذه االسرتاتيجيات سياساتها التعليمية التي قادت برامج ومشاريع التعليم 

وتنمية املوارد البرشية وحققت إنجازاتها من خاللها ، كام كان لها آليات متابعة ومراقبة لتحقيق ذلك 

املنجز ومؤرشات أدائه ورصد تحدياته .

االسرتاتيجية طويلة املدى األوىل )1970م - 1995م(

ارتكز األداء التنموي للسلطنة يف املقام األول عىل تدفق املوارد النفطية التي شكلت إيراداتها مصدر 

دخل يكاد يكون وحيد لتمويل كافة برامج ومشاريع التنمية ، حيث اتسم االنفاق الحكومي خالل 

هذه الفرتة باالرتفاع ومبستويات عالية من االستثامر يف البنى األساسية واالعتامد عىل أعداد كبرية من 

العاملة الوافدة ولقد رافق هذه املرحلة سياسات تعليمية متثلت يف الرتكيز عىل نرش مظلة التعليم يف 

كافة أرجاء السلطنة لكال الجنسني وسيادة للنزعة الكمية فيه حيث أن املهم »هو التعليم حتى تحت 
ظل الشجر« )خطاب جاللة السلطان 19970م( .

أثر السياسات التعليمية عىل تنمية املوارد البرشية بهذه االسرتاتيجيـــة

يف الوقت الذي مل يكن فيه يف السلطنة سوى )909( طالب وطالبة يف عام 1969م يدرسون يف ثالث 

مدارس قفز هذا العدد ليصل إىل )16( مدرسة يف عام 1970م يدرس فيها قرابة )3478( طالب وطالبة 



، ثم وصل العدد يف عام 1980م إىل )373( مدرسة يدرس فيها قرابة )106932( طالب وطالبة ، ووصل 

يف عام 1995م إىل )779( مدرسة يدرس فيها )355986( طالب وطالبة .

لقد ابتدأت الخطط الخمسية للتنمية يف عام 1976م ، وركزت عىل االنتشار بالتعليم يف كافة أرجاء 

السلطنة للذكور واإلناث وافتتاح املباين املدرسية وزيادة االستيعاب بها ، أما الخطط الخمسية الثانية 

بالنوعية إىل جوار الكم  ، فقد اهتمت  التي امتدت من عام 1981م حتى 1995م  والثالثة والرابعة 

حيث وجدنا ظهور املختربات املدرسية واملكتبات ومشاغل العمل ، كام سعت الخطة الرابعة تحديدا 

إىل خلق التوازن بني الكم والكيف ، أي بني املتعلمني ونوعية التعليم الذي يتلقونه وتعزيز العنرص 

الوطني يف التدريس ، وميكن القول أن من أبرز منجزات هذه املرحلة ما ييل :

باملدارس من )3478( 1970م حتى وصل يف عام . 1 امللتحقني  الطلبة  أعداد  تزايد   : الطلبة  أعداد 

1995م )488797( طالب وطالبة .
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أعداد املدارس : تزايدت أعداد املدارس حيث ارتفعت من )16( مدرسة عام 1970م  إىل )953( . 2

مدرسة عام 1995م.
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أعداد املعلمني : تزايد أعداد املعلمني )عامين/وافد( من )196( معلم عام 1970م إىل )22292( . 3

معلم عام 1995م.
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تعلم اإلناث : سعى النظام التعليمي إىل تحقيق التوزيع العادل للفرص التعليمية فيام بني الذكور . 4

واإلناث ، ففي حني شكلت نسبة اإلناث )13.5 %( من إجاميل الدارسني يف عام 1970م ، بلغت 

هذه النسبة )48.3 %( من إجاميل الدارسني يف عام 1995م .
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 نسبة اإلناث نسبة الذكور

بدء التعليم قبل املدريس من خالل القطاع الخاص وإرشاف الوزارة عليه فنيا وإداريا.. 5

بدء تعليم ذوي االحتياجات الخاصة حيث وجدت مدرسة األمل للصم والبكم .. 6

تزايد برامج تعليم الكبار وخفض مستويات محو األمية إىل حدودها الدنيا .. 7

النزعة النوعية يف التعليم والتي تجلت يف البدء يف تطوير املناهج الدراسية العامنية ، وتطوير . 8

قدرات املعلمني العامنيني ، وتحسني بيئة التعلم يف املباين املدرسية ، وظهور املدارس اإلعدادية 

النموذجية واملدارس الثانوية األكادميية بقسميها األديب والعلمي إىل جوار املدارس الثانوية املهنية 

الصناعية  الثانوية  واملدرسة  التجارية  الثانوية  واملدرسة  الزراعية  الثانوية  كاملدرسة  املتخصصة 

املعلمني  متوسطة إلعداد  كليات  إىل  بعد  فيام  تطورت  التي  املعلمني  ثانوية  معاهد  إىل  إضافة 

ومعاهد تأهيل املعلمني ، وكليات جامعية لتأهيل املعلمني .

التحديات التي واجهت سياسات تلك االسرتاتيجية

رغم تزايد أعداد القوى البرشية املتعلمة وتحقيقها ملستويات تعليمية متقدمة وبدء تواجدها يف سوق 

العمل ويف الدراسات الجامعية العليا إال أن هذه املرحلة رافقها تحدي أسايس متثل يف انخفاض مستوى 

وتدين  والحرف  املهن  لبعض  املتعالية  ونظرتها  املتعلمة  الوطنية  البرشية  للموارد  اإلنتاجية  الكفاءة 



مشاركتها يف األنشطة املنتجة ، إضافة إىل تدين مقدرة العاملة الوطنية عىل مواكبة التطورات املتسارعة 

يف املجال التقني ، ناهيك عن االختالالت القامئة يف سوق العمل من حيث ضعف مساهمة العاملة 

الوطنية يف عمليات االنتاج واستمرار االعتامد عىل القوى البرشية األجنبية والتوسع يف استقدامها .

االسرتاتيجية طويلة املدى الثانية )6991 - 0202م(

ملواجهة التحديات التي أقرتها التجربة التنموية األوىل يف االسرتاتيجية الوطنية طويلة املدى السالفة 

االقتصاد  عىل  طرأت  التي  اإليجابية  التطورات  من  االستفادة  تعظيم  إىل  السعي  أجل  ومن   ، الذكر 

الوطني خالل الفرتة من 1970م  وحتى 1995م ، ومن املوارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة واملوقع 

الجغرايف املتميز ، ومن الفرص التي اتاحتها ثورة االتصاالت وعوملة االقتصاد ، وبغرض استدامة التنمية 

وتحسني نوعية حياة الفرد العامين بوتائر عاملية متواصلة ، اعتمدت السلطنة يف األول من يناير لعام 

الثانية للفرتة من  1996م ومبقتىض املرسوم السلطاين رقم )1996/1( اسرتاتيجية تنمية طويلة املدى 

1996م وحتى 2020م وسمت بــ » الرؤية املستقبلية لالقتصاد العامين 2020م« .

وهدفت هذه االسرتاتيجية فيام هدفت إليه :  توفري الخدمات الصحية والتعليمية وتطويرها وتدريب  

املواطنني العامنيني وتنمية مهاراتهم وانتهاج سياسات تهدف إىل تعزيز املستوى املعييش للمواطن ، 

والسعي إىل إحداث تغريات هيكلية يف االقتصاد الوطني بغرض تنويع قاعدته االنتاجية وتعزيز دور 

القطاع الخاص يف االقتصاد الوطني وتنمية املوارد البرشية ، حيث كان من أبرز محاورها محور:  تنمية 

املوارد البرشية وتطوير قدرات ومهارات العامنيني ملواكبة التطور التقني وإدارة املتغريات التي تحدث 

فيه بكفاءة عالية ومواجهة الظروف املحلية والعاملية املتغرية باستمرار يف سوق العمل .

ولقد أولت الخطط الخمسية املنفذة ألهداف اسرتاتيجية االقتصاد العامين 2020م أهمية خاصة لتنمية 

املوارد البرشية من خالل توفري املوارد الالزمة للبدء يف تنفيذ التوجهات املعتمدة ورفع نسبة مشاركة 

الكوادر البرشية الوطنية يف سوق العمل من خالل اعتامد مجموعة من السياسات والربامج لتحقيق 

هذا الهدف ، وكان من أبرز تلك السياسات هي سياسات التعليم .

محاور خطة تنمية املوارد البرشية 

إن أبرز محاور خطة تنمية املوارد البرشية يف اسرتاتيجية االقتصاد العامين 2020م  فيام يتعلق بأمر 

التعليم العام ما ييل : 

إيجاد مناخ يعمل عىل نرش وتشجيع ورعاية املعرفة .. 1

تعليم أسايس مجاين لكافة العامنيني يتم توفريه من خالل نظام يتسم بفعالية التكاليف والكفاءة . 2

وتشجيع التعليم ومحو األمية .



الوطني . 3 التي يحتاجها االقتصاد  الرئيسية  التخصصات  الثانوي يقوم عىل توفري  نظام تعليم بعد 

والتسهيالت الالزمة إلجراء البحوث التطبيقية .

التحديات . 4 مواجهة  قادرا عىل  ليكون  العامين  املواطن  إعداد  تعمل عىل  وتدريب  تعليم  أنظمة 

املستقبلية واكتساب معيشته مبا يتناسب مع أدائه وإنتاجيته .

ربط مخرجات أنظمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل من مختلف املهارات.. 5

أهداف خطة تنمية املوارد البرشية

إن األهداف املراد تحقيقها تعليميا يف إطار تلك محاور خطة تنمية املوارد البرشية هي :

امليض قدما يف نرش التعليم يف جميع مناطق البالد .. 1

والتكنولوجي وذلك . 2 العلمي  التقدم  تواكب  الرتبوية حتى  املناهج  العمل عىل تحديث وتطوير 

بالتحول نحو النواحي العملية يف التعليم والتعلم .

تطوير املامرسات الرتبوية لتواكب التقنيات الرتبوية الحديثة .. 3

االرتقاء بتدريب الهيئات التدريسية فنيا وإداريا .. 4

العمل عىل إرساء قواعد التعلم األسايس وما يتطلبه من تجهيزات واستعدادات حتى ميكن من . 5

أو  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  خالل  من  العمل  بسوق  لاللتحاق  معدين  طالب  تخريج 

االستمرار يف تلقي التعليم يف مراحل عليا .

السعي نحو تحديد صيغة مناسبة للتعليم الثانوي مبا يكفل تخريج طالب مهيأ لالنخراط يف سوق . 6

العمل بقليل من التدريب .

السياسات التعليمية التي اتبعت لتحقيق أهداف االسرتاتيجية

يف إطار خطة تنمية املوارد البرشية ومحاورها وأهدافها ، طرحت الرؤية املستقبلية لالقتصاد العامين 

2020م ثالث بدائل من السياسات التي ميكن اتباعها لتحقيق أهداف التعليم استقر األمر بعدها عىل 

األخذ بالبديل األول القايض بإدخال التعليم األسايس القائم عىل تعليم أسايس مدته عرش )10( سنوات ، 

وتعلم ما بعد األسايس مدته سنتان )2( لتحقيق نوعية الكادر البرشي املطلوب ، وكان ذلك عىل أساس  

السياسات التعليمية املقرة التالية  :

تقوية التعليم منذ املرحلة االبتدائية .. 1

النهوض مبستوى نظام التعليم األسايس وما يتطلبه من تجهيزات ومعدات وأبنية ومناهج وكتب . 2

ومعلمني مقتدرين .

البحث عن أفضل صيغة للتعليم الثانوي تتناسب مع متطلبات املرحلة القادمة .. 3

إلغاء الفرتة املسائية مام سيرتتب عليه زيادة زمن الحصة تلقائيا وهذا سيتيح وقت أكرب لدراسة األساسيات . 4



تدريس . 5 تطوير وتحسني  تكفل  التي  وبالصورة  املراحل  لجميع  الدراسية  الخطة  النظر يف  إعادة 

العلوم والرياضيات واإلنسانيات واالجتامعية حسب ميول كل طالب وقدراته .

إعادة النظر يف املناهج الدراسية بحيث يتم الرتكيز عىل التخصصات العلمية والحد من التخصصات . 6

األدبية .

إدخال الحاسوب كامدة أساسية يف املقررات الدراسية وخاصة يف املرحلة الثانوية .. 7

توفري املعلمني واملوجهني وأمناء املختربات واملكتبات واألخصائيني االجتامعيني بالقدر املطلوب.. 8

العمل عىل جعل عمر الكتاب املدريس عاما واحدا .. 9

تحسني أوضاع املعلمني حتى تتمكن الوزارة من استقطاب النوعيات املمتازة .. 10

تدريس مادة اللغة اإلنجليزية من الصف األول االبتدايئ .. 11

الرتبوي . 12 األداء  للنهوض مبستوى  الخدمة  أثناء  الرتبوي  املجال  العاملني يف  لتدريب  الجهود  بذل 

واالرتقاء بالكفاءة املهنية لهم من خالل الدورات املختلفة والورش واملشاغل املتعددة .

ناحية . 13 من  الطلبة  أعداد  يف  الزيادة  عىل  سترتتب  التي  النفقات  لتغطية  الالزم  التمويل  توفري 

والتحسني والتطوير اللذين تهدف الوزارة إىل تحقيقهام يف الخدمات التعليمية من ناحية أخرى.

تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكرث إيجابية يف قطاع التعليم من خالل تقديم الدعم املايل له . 14

وزيادة الدعم الفني واإلداري للمدارس التي يتوىل إنشاءها .

املراحل . 15 بكافة  االلتحاق  عىل  الطلبة  تشجيع  خالل  من  التعليم  مجال  يف  الخاص  القطاع  دعم 

مبدارس التعليم الخاص بتقديم منحة لكل طالب راغب يف ذلك ووفق الرشوط والضوابط التي 

تضعها الجهات املعنية ، وبذلك سيتم تخفيف الضغط عىل املدارس الحكومية وتشجيع القطاع 

من  جزء  تحمل  عىل  القادرين  املواطنني  وإرشاك  واسع  بشكل  املجال  هذا  يف  للدخول  الخاص 

تكاليف التعليم .

النظام التعليمي القائم عىل تلك السياسات

بارشت وزارة الرتبية والتعليم بتفعيل السياسات التعليمية التي أقرت  يف الرؤية املستقبلية لالقتصاد 

العامين 2020م وخطة تنمية املوارد البرشية ، وكلفت بيت خربة يقوم مبراجعة شاملة للنظام التعليمي 

القائم ، وتشخيص واقعه وقدرته عىل تلبية متطلبات املرحلة املقبلة وإمكانياته إلكساب مخرجات 

أن  يجب  السلطنة  أن  إىل  املراجعة  تلك  وخلصت   ، للمستقبل  الالزمة  واملهارات  الكفايات  التعليم 

تتحول تعليميا نحو األخذ بنظام التعليم األسايس وترك التعليم السابق . 

نظام التعليم األسايس

لقد اعتمدت خطة التحول عىل جملة من املرتكزات  التي ينبغي أن يقوم عليها النظام التعليمي ، وتلك املرتكزات هي :



العام . 1 بحلول  عام 2020م  املتزايدة حتى  البرشية  القوى  لكافة  النوعي  التعليم  متطلبات  تلبية 

الدرايس 2021/2020م .

تجديد أهداف التعليم والتعلم بحيث تؤدي إىل إعداد العامنيني للحياة والعمل يف اإلطار الوطني . 2

الحديث واملحيل .وبذلك فإن املخرجات يجب أن  العاملي  التي يخلقها االقتصاد  الظروف  وفق 

تتسم بقدرات عالية من التكيف وخلفية قوية من املعارف واملهارات واالتجاهات اإليجابية .

الفنية . 3 املجاالت  يف  الذاتية  قدراتها  تطوير  من  املخرجات  متكن  بحيث  العلوم  تدريس  تطوير 

والتقنية والهندسية والصحية واملجاالت العلمية األخرى والتي متيز الدولة الحديثة املتطورة.

واالستدالل . 4 املشكالت  مهارات حل  تنمية  تركز عىل  بحيث  الرياضيات  تدريس  وتحسني  تطوير 

والعالقات املتداخلة والرتابط بني مختلف املفاهيم الرياضية .

الرتكيز عىل اللغة اإلنجليزية بحيث يبدأ تدريسها يف مرحلة مبكرة وبصورة أعمق تضمن اكتساب . 5

مهاراتها بنهاية التعليم ما بعد األسايس .

زيادة زمن التعلم وتطوير الخطة الدراسية بحيث تصل إىل )180( يوم درايس فعيل مبعدل )5( . 6

عدد  لتصل  للحصة  دقيقة  و)45(  أسبوعية  دراسية  )40( حصة  وأربعني  يومية  دراسية  ساعات 

الساعات الدراسية خالل السنوات العرش للتعليم األسايس إىل )9600( ساعة دراسية .

تقييم نوعية التعليم بإنشاء وحدة تختص بإعداد برامج لتقييم نتائج الطالب ومقارنتها باملستويات . 7

العاملية ، بحيث يتم الرتكيز يف تقييم تعلمهم عىل القدرات العليا واملهارات وجوانب الشخصية 

املتكاملة وليس تقييم استظهار املعلومات .

االهتامم باملعلمني بحيث يتم رفع مستويات تأهيل كافة املعلمني العامنيني إىل مستوى الشهادة . 8

الجامعية األوىل وتحديد أعباءهم التدريسية لتصل إىل )25 – 30( حصة أسبوعية من أصل )40( 

حصة ، عىل أن يرافق كل ذلك برامج تدريب نوعية أثناء الخدمة .

تدريس الكمبيوتر يف املدارس عىل نحو مدمج باملواد وبشكل تكاميل ومن الصفوف الدنيا ، عىل . 9

أن يكون أداة للتعلم والحصول عىل املعلومات وليس هدفا لها .

توفري مراكز مصادر التعلم يف املدارس بحيث تعمل عىل متكني الطلبة  من الحصول عىل مختلف . 10

أنواع املعرفة االلكرتونية وغريها .

توفري املختربات املدرسية لضامن تدريس العلوم تجريبيا .. 11

تطوير التعليم الثانوي بحيث يهتم باملهارات العقلية الفكرية يف كل املواد الدراسية ويفي عند . 12

إكامله بنجاح مبتطلبات القبول الخاصة مبؤسسات التعليم العايل .

إصالح اإلدارة بإحداث تغيريات تنظيمية وإجرائية بالوزارة من شأنها أن تزيد كفاءة أجهزتها يف . 13

التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم .



أن يبدأ التطبيق تدريجيا ومرحليا مع مرافقة التقييم له .. 14

رصد الكلف املالية الرأساملية والتشغيلية الالزمة له .. 15

املخرجات املتوقعة من نظام التعليم األسايس

عندما يكمل الطالب الربنامج التعليمي لنظام التعليم األسايس الذي يعكس فعليا اإلصالحات التعليمية 

املتوخاة ، فإنه من املتوقع أن تكون حصيلة خريج مرحلة التعليم األسايس كام ييل :

تعليم عام صحيح مساو أو أعىل من مستوى خريج الصف العارش يف أغلب الدول املتقدمة .. 1

أساس متني يف الرياضيات والعلوم مع اكتساب القدرة للتفكري املنطقي وإثبات صحة تفكريه مع . 2

استيعاب وفهم طرق حل املشكالت واكتساب الثقة يف استعامل هذه الطرق .

مهارات تعلم جيدة مع استيعاب جيد لكيفية الحصول عىل املعلومات بعدة طرق والقدرة عىل . 3

تطوير نفسه ليك يصبح متعلم مستقل ذو حوافز ذاتية للتعلم .

معرفة عملية مبختلف استعامالت أجهزة الكمبيوتر .. 4

حصيلة كافية يف اللغة اإلنجليزية متكنه من دراسة مواد فنية محددة بهذه اللغة . وسوف يكون مبقدور . 5

خريجي الصف الثاين عرش من مواصلة دراسة تخصصية يف املرحلة الجامعية يف الرياضيات والعلوم .

استيعاب  ممتاز وإدراك للرتاث العامين والعريب واإلسالمي .. 6

أثر السياسات التعليمية عىل تنمية املوارد البرشية بهذه االسرتاتيجيــة

متكن نظام التعليم األسايس من تحقيق أهداف عديدة عىل مستوى الكم وعىل مستوى النوع ، فكميا :

أعداد الطلبة : بلغ عدد الطلبة امللتحقني باملدارس يف عام 2000م قرابة )554845( طالب وطالبة . 1

عام  يف  عددهم  ووصل   ، وطالبة  طالب   )568074( قرابة  2005م  عام  يف  عددهم  وصل  بينام 

2010م قرابة )522520( طالب وطالبة وانخفض يف عام 2013م إىل )516891( طالب وطالبة .

 



أعداد املدارس : تزايدت أعداد املدارس حيث ارتفعت من )993( مدرسة عام 2000م إىل )1042( . 2

مدرسة عام 2013م .
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أعداد املعلمني : تزايدت أعداد املعلمني )عامين/وافد( من )26509( معلم ومعلمة عام 2000م . 3

إىل )55343( معلم ومعلمة عام 2013م .
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تعلم اإلناث : استمر تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية فيام بني الجنسني عىل نحو أكرث وضوحا يف . 4

هذه املرحلة حيث بلغت نسبة اإلناث إىل الذكور يف التعليم لعام 2000م )48.7 %( ووصلت يف 

عام 2013م )49.7 %( .
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يف الجانب النوعي فلقد تحققت جملة من األهداف يف مجال إعادة بناء املناهج الدراسية وتقويم 

ومالعب  التعلم  مصادر  ومراكز  مختربات  من  متطلباتها  وتجويد  التعلم  بيئة  وتحسني  الطلبة  أداء 

أعداد  تزايدت  املعلمني حيث  تدريب  برامج  تطوير  إىل  باإلضافة  األخرى  واللوازم  تعليمية  ووسائل 

الربامج التدريبية وأعداد املستهدفني بها من املعلمني والفئات االخرى أثناء الخدمة خالل األعوام من 

1998/97م وحتى 2012م .
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كام تطورت الربامج التعليمية املوجهة لذوي االحتياجات الخاصة مبختلف إعاقاتهم وظروفهم الدراسية 

األخرى ملن يواجهون صعوبات وتحديات يف التعليم باإلضافة إىل تقليص نسب محو األمية لتصل إىل 

)9.2%( للفئة العمرية من )15 – 79( سنة ، ناهيك عن قدرة النظام عىل تحقيق كافة األهداف العاملية 

لخطة التعليم للجميع بحلول عام 2015م .

الهادفة إىل فحص قدرته عىل االلتزام  التقييمة  الدراسات  التعليم األسايس إىل عدد من  خضع نظام 

املوارد  لنوعية  املطلوب  التعليم  أهداف  تحقيق  عىل  وقدرته   ، أوجدته  التي  التعليمية  بالسياسات 

البرشية املنشودة منها : دراسة تقويم الحلقة األوىل ، ودراسة فاعلية التكاليف لقطاع التعليم العام 

والتي كانت بالتعاون مع البنك الدويل ، ودراسة التعليم يف سلطنة عامن امليض قدما يف تحقيق الجودة 

بالتعاون أيضا مع البنك الدويل ، ودراسات تيمز 2007 ، ومتيز وبريلز 2011م ، وأخريا دراسة تقييم 

النظام التعليمي لسلطنة عامن بالتعاون مع املنظامت الرتبوية النيوزلندية .

وخلصت تلك الدراسات إىل أن أبرز التحديات التي واجهت نظام التعليم األسايس حتى اآلن وحدت 

املرحلة  البرشية خالل  املوارد  تطوير  إىل  الهادفة  التعليمية  السياسات  كافة  تحقيق  قدرته عىل  من 

املاضية هي أنه ال يزال يواجه تحديات تتمثل يف تدين مستوى اإلنجازات التي يحققها الطلبة عندما 

التعليم  ومهارات  األساسية  التعليم  مهارات  يف  الدويل  املستوى  عىل  الطلبة  بإنجازات  مقارنتها  تتم 

األخرى املرتبطة مبهارات التفكري الناقد والقدرات العقلية العليا األخرى كحل املشكالت وغريها.

أن  يدرك  ، كام  تواجهه وحجمها  التي  األساسية  التحديات  بالسلطنة طبيعة  التعليمي  النظام  يدرك 

لديه اإلمكانية الالزمة لتجاوز تلك التحديات سواء ما يرتبط منها باملعلم أو املناهج أو بيئة التعلم أو 

عمليات التعلم ومخرجاتها أو عمليات إدارة التعليم ومتويله ، ولعل مشاريع مثل :

قانون التعليم .. 1

معايري املناهج واملعايري املهنية .. 2
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