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 1771-1790يم في سمطنة عمان التعم
 د. باسمة عبد العزيز عمر العثمان

 كمية اآلداب /جامعة الموصل
 : ةالمقدم

حيث كاف التعميـ ككما ىك الحاؿ في معظـ دكؿ ، لـ يكف في سمطنة عماف في بداية عيد التعميـ أم نظاـ تعميمي
، الذككر دكف اإلناث كمف ىـ مف ميسكرم الحاؿ الخميج العربية يتـ داخؿ المساجد أك في البيكت كيقتصر عمى تعميـ

 فكانت أشبو بالكتاتيب التي يتمقكف فييا تعاليـ القرآف كالسنة النبكية دكف العمـك األخرل.
مدرسة ك  ( ىما مدرسة مسجد الخكر1888-1871تيف في عيد السمطاف تركي بف سعيد )أكؿ مدرس افتتحتلقد 

( 1913-1888تبعيما في عيد السمطاف فيصؿ بف تركي )ك ، (1)ف كالمغة العربيةاصكؿ الديك  الزكاكم تدرسا عمـك القراف
كما تـ في عيد ىذا السمطاف تكميؼ شخص يعرؼ بإسـ )محمد عمي بكذينو( لتدريس عدد ، (2)تأسيس مدرسة بيت الككيؿ

 المغة العربيةك  راف الكريـيدرس فييا عمـك الق، الذم عرؼ فيما بعد بمدرسة بكذينوك ، البنات في منزؿ بمسقطك  مف البنيف
 .(3)1930استمر التدريس فييا حتى عاـ ك  طالبوك  ( طالبان 120بمغ عدد طمبتيا )ك ، الحسابك  الجغرافيةك  التاريخك 

دكران في ادخاؿ التعميـ ، 1891التي بدأ نشاطيا التبشيرم في مسقط عاـ ، كما كاف لإلرساليات التبشيرية البركتستانتية
الذيف يشكمكف نسبة كبيرة في ك  قد لقيت ترحيبان بيف أكساط الزنكج العبيد المحركميفك ، انشائيا مدرسةالى ُعماف مف خالؿ 

عدـ تفرغيـ لمعممية ك  اال اف نشاط االرسالية في مجاؿ التعميـ كاف محدكدان النشغاؿ المبشريف بالتبشير، (4)مطرحك  مسقط
 كانت المغة فقد تنكعت لغة الطالب المنتسبيف الييا بيف العربية مف المشاكؿ التي كاجيتيا مدرسة االرساليةك ، التعميمية

تـ افتتاح 1928في عاـ ك ، مما يجعؿ مف الصعكبة تنظيـ الفصكؿ الدراسية، الفارسيةك  اليندكستانيةك  السكاحميةك  البمكشيةك 
 .(5)لية الييااستطاعت جذب بعض طالب مدرسة االرساك ، اكؿ مدرسة حككمية في مسقط سميت بالمدرسة السمطانية

( شيدت ُعماف كضعان سيئان كاف سببو محاكالت الييمنة البريطانية 1970-1932في عيد السمطاف سعيد بف تيمكر )
فنتيجة تعثر عممية ، عمييا مف خالؿ التحكـ بالمساعدات المالية التي تقدميا ليا خاصة مع افتقار عماف الى مصدر مادم

انغالقيا ك  التي ادت بدكرىا الى عزلة ُعمافك  بالسمطاف سعيد الى اتباع سياسة التقشؼ مما حدا، استخراج النفط مف أراضييا
 .(6)منيا التعميـك  كما كاف ليا اثرىا عمى ما تقدمو الحككمة مف خدمات لممكاطنيف في مجاالت الحياة المختمفة، عف العالـ

                                                           

 .34-33ص(، 1985كزارة التربية كالتعميـ كالشباب، لمحات عف ماضي التعميـ في سمطنة ُعماف، )سمطنة ُعماف،   (1)
الككيؿ: منصب حككمي كاف يتكاله مكظؼ يككؿ اليو تصريؼ بعض االمكر المتعمقة بقصر السمطاف، ككاف ىذا   (2)

 .42ص ر نفسة،المكظؼ يقيـ في منزؿ يسمى بإسـ بيت الككيؿ، المصد
 .45ص المصدر نفسة،  (3)
(، 1966مسيران كمصيران، ترجمة محمد أميف عبداهلل، )سمطنة ُعماف،  1856ركبرت جيراف الندف، عماف منذ   (4)

 .139-138ص
بصرة، ، اطركحة دكتكراه غير منشكرة، )جامعة ال1958-1930طيبو خمؼ عبداهلل، العالقات الُعمانية االمريكية   (5)

 .71(، ص1996
، كمية اآلداب كالعمـك االجتماعية، 1975الى  1970عبد الكريـ، تأسيس الدكلة الحديثة في سمطنة ُعماف مف  ناىد  (6)

 . alarabi.ma-www.attarikhعمى المكقع جامعة السمطاف قابكس، بحث منشكر 
ت في التاريخ كالسياسة كالتعميـ، مركز الدراسات االقميمية، )جامعة ابراىيـ خميؿ العالؼ، الخميج العربي: دراسا  (7)

 .90ص (،2007المكصؿ، 

http://www.attarikh-alarabi.ma/


  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

57 

 1930السمطانية االكلى التي ُانشأت منذ عاـ  لقد انعدـ التعميـ النظامي اال في ثالث مدارس ابتدائية ىي المدرسة
كاف مقرىا ك  1940المدرسة السعيدية عاـ ك ، 1935المدرسة السمطانية الثانية عاـ ك ، في عيد السمطاف تيمكر بف فيصؿ

أما عدد ، ( طالبان 900بمغ مجمكع طمبة ىذه المدارس )، 1955مطرح عاـ ك  1943ُانشأ ليافركع في صاللو عاـ ك ، مسقط
 .(1)اداريان ك  ( معممان 30االدارييف فقد بمغ )ك  مميفالمع

مدتيا ست ك  تمييا المرحمة االبتدائيةك  مدتيا سنتاف تمييديةك  كاف يتـ التعميـ في ىذه المدارس لممرحمة قبؿ االبتدائية
، غريبان في التعميـ تنتيج ادارة المعارؼ اسمكبان ك ، (2)سنكات يحصؿ الطالب بعدىا عمى الشيادة االبتدائية مف دائرة المعارؼ

كما ال يكجد تقيد في السف ، لو الحؽ في التغيب عف المدرسة قدر ما يشاءك ، فال يسمح لممعمـ بمعاقبة الطالب عمى تغيبو
كما يمنع السمطاف الشباب الُعمانييف مف الخركج خارج ، لذلؾ نجد اف بعض الطالب مف يجمس مع ابنو في نفس الصؼ

 البحريفك  فيما يسمح لغير العمانييف بإكماؿ دراستيـ خارج ُعماف في قطر، (3)ر مف العمر لمتعميـالبالد بعد سف الرابعة عش
 .(4)بريطانياك  ايرافك  اليندك 

ك تجدر االشارة الى اف كضع ىذه المدارس غير مستقر فيي قد تتعرض لمغمؽ في أم كقت بسبب تخكؼ السمطاف 
ينسب اليو قكلو لمستشاريو ك ، ر الُعمانيينمما يجعميـ يطالبكف بحقكقيـتنكيك  حذره الشديد مف التعميـك  سعيد بف تيمكر

 .(5)البريطانييف "انكـ فقدتـ اليند ألنكـ عممتـ الشعب"
كبقيت اكضاع التعميـ في عماف عمى ما ىي عميو مف غير تغيير حتى تغير الكضع السياسي بانقالب قاـ بو قابكس 

ليبدأ السمطاف الجديد مرحمة جديدة مف التحديث شممت ، 1970تمكز  23في عمى كالده ( 6).......(.-1970بف سعيد )
 . (7)في مقدمتيا التعميـك  مختمؼ مجاالت الحياة

 
 : م1771-1790التعميم في سمطنة عمان 

كاف المجتمع العماني يكاجو نقصان في الخدمات ، 1970تمكز 23عندما تكلى السمطاف قابكس بف سعيد الحكـ في 
ـ مف أبرزىا لعالقتو المباشرة بأم عممية تنمكية كقد أكضح السمطاف مكقفو منيا في مقابمة صحفية لو مع مجمة ككاف التعمي

ألف اإلدارة كالتخطيط يحتاجاف الى مخططيف ، الكطف العربي بقكلو "ما مف شؾ أف التعميـ ىك مشكمتنا األكلى في عماف
أف ، يمكف أف يتـ ذلؾ إال إذا انتشر التعميـ كال، ء الشعب نفسوكنحف نريدىـ مف أبنا، كالى مكظفيف مثقفيف، كمديريف

                                                           

 .251ص (،1994سعكد بف سالـ العنسي، التنمية كالمكارد البشرية في ُعماف، )سمطنة ُعماف،   (1)
 .33-32ص (،1964، )بيركت، 1عكني مصطفى، سمطنة الظالـ في مسقط كُعماف، ط   (2)
، رسالة ماجستير غير 1971-1945جمعة، نشأة التعميـ الرسمي الحديث في الخميج العربي احمد عبد الكىاب ال (3)

 .219ص (،2006منشكرة، )جامعة المكصؿ، 
 .251ص العنسي، المصدر السابؽ، (4)
، درس المرحمة االبتدائية في المدرسة السعيدية في صاللو، في 1940قابكس بف سعيد: كلد في مدينة صاللو عاـ  (5)

التحؽ  1960مو كالده الى انكمترا فكاصؿ تعميمو لمدة عاميف في مؤسسة تعميمية خاصة كفي عاـ ارس 1958عاـ 
باألكاديمية العسكرية الممكية )سانت ىيرست( كضابط تخرج برتبة مالـز ثاني، ثـ انضـ الى احدل الكتائب البريطانية 

تخصصية في شؤكف االدارة، عاد الى ُعماف عاـ العاممة في المانيا الغربية، عاد بعدىا الى بريطانيا كأكمؿ دكرات 
، تقمد حكـ ُعماف بعد تنحية كالده عف السمطة عاـ 1970حيث فرض عميو كالده االقامة الجبرية حتى عاـ  1964
1970 ،http://www.almaha.net. 

 .219ص الجمعة، المصدر السابؽ،  (6)
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فالناحية الصحية كالمكاصالت كالطرؽ كميا ، كأنا ال أقمؿ مف خطكرة المشاكؿ األخرل، الخبراء يكمفكننا مصاريؼ باىضو
إذا سبقتيا نيضة  نيضتنا لف تتحقؽ إال، سنعمميـ حتى في ظؿ الشجرة، مشاكؿ تكاجينا كلكف األكلكية دائما لمتعميـ

حرص السمطاف منذ بداية عيده عمى أف يفتح لمجيؿ العماني الجديد كؿ األفاؽ التي تساعده . كعمى ىذا األساس (1)تعميمة"
كمف أجؿ أف يككف لمتعامؿ المكجو مع المتطمبات العممية كالثقافية ، عمى التعميـ كالتقدـ كالنمك في ىذا العصر المتطكر

كمف ىذا المنطمؽ أعمف السمطاف في خطابو الذم كجيو لمشعب العماني في ، المتقدـ نسافت ميزة اإلكالكظيفية التي صار 
خراجيا  بأف األسباب التي دعتو إلى أستالـ السمطة كعزؿ كالده ىي عدـ قدرة كالده عمى تطكير السمطنة 1970تمكز26 كا 

، اجات الشعب كفي تكفير الخدمات التعميمية كالصحية لواحتي مف عزلتيا عف العالـ كاالستفادة مف ثركات بالده في مكاجية
مف أربعو كزراء كاف مف بينيـ كزيران لمتعميـ بعد أف تـ إنشاء كزارة لمتربية كالتعميـ  1970آب  15كتـ تشكيؿ حككمتو في 

 .(2)في نفس العاـ
تاحة الفرص التعميمية لجميع ية كحضارية ككيدؼ كتـ كضع خطو شاممو عمى أسس تتمثؿ بإإنسانبزغ التعميـ كرسالة 

. فقد حرص (3)المكاطنيف كجعؿ التعميـ أداة فعالة في تحقيؽ الكحدة االجتماعية كالكطنية كفي بناء الشخصية العمانية
 فيك يرل اف التعميـ، تراثيا الثقافي في سياؽ تطبيؽ االصالحاتك  السمطاف قابكس بف سعيد حرصان شديدان عمى تقاليد البالد

كفي حديث لو ، كبدكف بنية اساسية لف تقـك االصالحات عمى قاعدة اجتماعية متينة، لشعب الشرط االكؿ لمنجاحتنكير اك 
، تذكر السمطاف قابكس االكقات التي اتضحت فييا ابعاد اصالحاتو قائالن "كؿ بمد البد اف يمر بفترات مف النيكض كالرككد

 ككاف يجب العثكر عمى سبيؿ لمنيضة، لدييا المكارد الكافية لمتنمية كلـ تكف، غير مالئمةك  كُعماف كاجيت ظركفان قاسية
، كىك ليس ىدفان بذاتو، فالتعميـ ىك مفتاح النجاح، اال أف ما أمف مستمزمات النيضة ليس عائدات النفط كحدىا، التنميةك 

فبدكف ، ـ تشغؿ بالي منذ الصباكانما كسيمة لكعي الناس كادراكيـ الذاتي في المقاـ االكؿ" كما أضاؼ "اف مشكمة التعمي
 .(4)التعميـ ال يأخذ الناس فكرة عف الخير كالشر كالحؽ كالباطؿ كال يمكنيـ أف ييتمكا بأنفسيـ كيسيركا عمى مصالحيـ"

انما كاف درجة في ك ، مجرد اتجاه مف اتجاىات التطكر الصاعد في ُعماف الناشئلـ يكف فتح المدارس لتعميـ الجيؿ 
اطالؽ الحريات دكف ك  فكاف السمطاف قابكس عمى يقيف مف اف أية محاكلة لالنفتاح، اـ السياسي لمبالدسمـ اصالح النظ

ادراؾ في البناء المدني اال ببمكغ ك  فيـ ال يستطيعكف أف يشارككا بكعي، تعميـ ابناء الشعب انما تتحكؿ الى مغامرة خطيرة
 .(5)المعمكماتك  مستكل معيف مف االطالع

التعميـ قابكس شعار"فقد رفع السمطاف ، البداية الحقيقية لتطبيؽ النظاـ التعميمي الحديث في السمطنة 1970يعد العاـ 
 كافتتحت( طالب 245فسيمت االمكر التعميمية كتـ قبكؿ )، (6)النيضة الحديثة في السمطنة انطالؽتحت ظؿ شجرة" منذ 

كخالؿ العاـ نفسو تـ إفتتاح مدرسة ، (7)اقة كمرباط كسدحمدارس جديدة في القطاع الشرقي مف صاللو كالقرل الساحمية كط

                                                           

 .alarabi.ma-www.attarikhر السابؽ، المكقع، المصدعبد الكريـ (1)
 . 251العنسي، المصدر السابؽ، ص (2)
 .120ص (،1984عماف،  كزارة االعالـ، عماف الدكلة العصرية، )سمطنو (3)
،  )مسقط، 2ط  م الضامف،سيرجي بميخانكؼ، مصمح عمى العرش قابكس بف سعيد سمطاف ُعماف، ترجمة خير  (4)

 .246(، ص2005
 .247ص المصدر نفسة، (5)
-1970عمي حمزة عباس الصكفي، عماف في عيد السمطاف قابكس بف سعيد، دراسة في التطكرات الداخمية ) (6)

 .237ص (،2010(، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، )جامعة المكصؿ، 1995
 .8ص (،1975، عمافة التنمية، )سمطن أساس كالثقافة، االنساف االعالـ كزارة  (7)
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( 5طالبان ك) (214ابتدائية في أزكي بثالث مراحؿ ضمت ) . كفتحت الحككمة مدرسة(1)طالبة (650مدرسة لمبنات دخمتيا )
 .(2)معظـ ىؤالء الطالب كانكا في مدارس الكتاتيب قبؿ ألتحاقيـ بالمدرسة الحككمية ، معمميف
 (5805طالبان كطالبة كبمغ عدد الذككر منيـ ) (6941كبمغ ) أرتفع عدد الطمبة 1970/1971راسي كخالؿ العاـ الد 

فقد أرتفع عدد الطمبة كبمغ مجمكعيـ مف بنيف  1971/1972العاـ الدراسي  أما في، (1136) في حيف بمغ عدد االناث
 .(3)(طالبة 1952)( أما اإلناث فكاف 13382ككاف عدد الطالب الذككر )، ( طالب15334كبنات )

أنشاء مدارس جديدة لمبنيف أحداىا في حاسؾ في الطرؼ الشرقي مف مقاطعو  1972/1973كشيد العاـ الدراسي 
كبمغ عدد مدارس الذككر في ، (4)ظفار كأخرل في مدكل عمى الجانب الغربي الى جانب مدرسة اضافية في صاللو نفسيا

( طالبو كبمغ عدد المدارس 7874( طالب كاالناث )27691الذككر الى )( مدرسة ككصؿ عدد الطالب 72العاـ المذككر )
( مدرسو 26( مدرسو ابتدائية كىي مكزعو الى )103( مدارس إعدادية ك)7( مدرسة منيا مدرسو ثانكيو لمذككر ك)111)

 .(5)( مدرسو لمذككر75لإلناث ك)
ال أنو تـ تخطي ىذه العقبة تحت شعار "التعميـ كخالؿ ىذه الفترة كانت االمية عقبو كبيرة تكاجو مسيرة التعميـ ا

كما تـ افتتاح أكؿ مجمكعة مف مراكز ، كأصبح بذلؾ التعميـ متاحان لمجميع دكف أية قيكد بسبب العمر أك الجنس، (6)لمجميع"
سان في ( دار 3587مراكز محك األمية جذبت الييا بحماس شديد الذيف ال يعرفكف القراءة كالكتابة كقد التحؽ بيذه المراكز )

، . كمف أجؿ إعداد القيادات التربكية كتدريبيا في مجاؿ تعميـ الكبار(7)( مف النساء 786مختمؼ مناطؽ السمطنة منيـ)
فعمى المستكل المحمي أعدت الكزارة دكرة تدريبية لمعامميف ، قامت كزارة التربية بنشاطات عمى المستكل المحمي كالخارجي

كبالتعاكف مع المركز الدكلي لمتعميـ ، مع الجياز العربي لمحك األمية كتعميـ الكبار في مراكز تعميـ الكبار بالتعاكف
كاليكنسكك. اما عمى المستكل الخارجي فقد شاركت السمطنة في دكرات كحمقات دراسية كندكات في كؿ مف السعكدية كالعراؽ 

 .(8)كمصر لتطكير الكادر الكظيفي العامؿ في ىذا المجاؿ
 (49414عددىـ ) حيث بمغ، في جميع مراحؿ السمطنة زيادة في أعداد الطمبة 1974/1975سي شيد العاـ الدرا

( طالبا" في 70األكاديمية ك) اإلعدادية ( طالبا" كطالبة في المرحمة571طالبا" كطالبة يدرسكف في المرحمة الثانكية ك)
( في التعميـ 48576الخاصة. كالباقكف كعددىـ ) يةاالنتداب ( طالبا" كطالبة في المدرسة115المينية ك) اإلعدادية المرحمة

 الظاىرية ( كتبمغ النسبة150,000كيشكؿ ىذا جميع الطمبة البالغ عددىـ )، االبتدائي في مدارس كزارة التربية كالتعميـ
ممان ( مع2115%. كيعمؿ في ىذه المدارس )20,59االبتدائية الى مف ىـ في سف التعميـ االبتدائي لمطمبة في المرحمة

داريان كتشكؿ القكل الكطنية كمعممة مميف المؤىميف تربكيان حكالي مف مجمكع القكل التعميمية كتبمغ نسبو المتع %16,74كا 
باعتبار الحد االدنى مف متطمبات التأىيؿ سنتاف مف الدراسة األكاديمية فكؽ التعميـ  % مف مجمكع القكل التعميمية56

بمكجب المعيار المذككر كتبمغ نسبو المعمـ الى الصؼ  %0,75 التعميمية لقكل الكطنيةالثانكم كتبمغ نسبو المؤىميف مف ا
( طالبان في الذككر 260( معمـ لكؿ فصؿ كتبمغ نسبو عدد الطمبة الى المعمـ الكاحد )1,4االبتدائية الى ) في المرحمة

                                                           

 .224-223ص (،1976دكنالد ىكلي، عماف كنيضتيا الحديثة، ترجمو فؤاد حداد كعادؿ صالحي، )لندف،   (1)
(2)  Robert Anton Mertz, Education and Man Power in the Arabian Gulf , Beirut ,1972 , P. 61.  
 . 84ص مطنة ُعماف، د.ت(،، )س1975 - 1974دائرة التخطيط التربكم، التقرير االحصائي السنكم،   (3)
 .64، د. ـ، ص1975 -1965عبدهلل النفيسي، تثميف الصراع في ظفار  (4)
 .84، المصدر السابؽ، ص1975 -1974دائرة التخطيط التربكم، التقرير االحصائي السنكم،  (5)
 .244، ص1975/ شباط / 18المعيد العربي لمتخطيط، ندكة تنميو المكارد البشرية في الخميج العربي، البحريف،  (6)
 .256العنسي، المصدر السابؽ، ص (7)
 .244-243ص الصكفي، المصدر السابؽ، (8)
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( 169( مركزان منيا )74ية بمغ عددىا ). كشيد العاـ نفسو افتتاح عدد مف مراكز محك االم(1)( طالبو في االناث28ك)
 .(2)( دارسان كدارسة 5816فصالن يمتحؽ بيا )

كىي الفترة التي  1975حتى عاـ  1971التربية كالتعميـ منذ عاـ  ألغراض لقد بمغت قيمة االعتمادات المكجكدة
لاير عماني أنفقت عمى بناء 9,785,006مبمغا" قدره  1980-1976الخمسية األكلى لمكزارة لمفترة مف  سبقت كضع الخطة

الشقيقة  ىذا باإلضافة الى بعض المدارس التي بنيت مف مساعدات بعض الدكؿ العربية، المدارس كالمنشئات التعميمية
% مف مجمكع الميزانية العامة حيث استطاعت كزارة التربية 2,79عمما" أف المبالغ التي خصصت لمتعميـ كانت بنسبة 

كاضح إلقباؿ البنات  ت السابقة أف تنشر التعميـ في جميع أنحاء السمطنة فازداد عدد التالميذ بشكؿكالتعميـ خالؿ السنكا
كشيد العاـ ، 1970ممحكظان رغـ عدـ كجكد أية مدرسة لمبنات في جميع أنحاء السمطنة قبؿ عاـ  عمى المدارس اقباالن 

( طالبان كطالبة يدرسكف في 56150لسمطنة)زيادة في عدد الطمبة حيث بمغ عددىـ في جميع مراحؿ ا 1975/1976
األكاديمية  اإلعدادية ( طالبان كطالبة في المرحمة1095)ك الثانكية ( طالبان كطالبة في المرحمة200(مدرسة منيـ )210)
الخاصة كالباقكف كعددىـ  ( طالبان كطالبو في المدارس االبتدائية324المينية ك) اإلعدادية ( طالبان في المرحمة84ك)
% مف مجمكع 3,29كيشكؿ ىذا جميع الطمبة بنسبة، ( في التعميـ االبتدائي في مدارس كزارة التربية كالتعميـ54457)

كفي العاـ ، %22,69االبتدائية الى مف ىـ في سف التعميـ االبتدائي لمطمبة في المرحمة السكاف كبمغت النسبة الظاىرية
 .(3)ة بقسمييا العممي كاالدبي لمبنيفالثانكي نفسو أجرم أكؿ امتحاف لشيادة الدراسة

حصؿ تغير كبير في قطاع ، (4)( 1980-1976الخمسية االكلى لمتنمية) كىك أكؿ أعكاـ الخطة 1976كخالؿ العاـ 
 نساف"بناء اإل الثانية قطاع التعميـ فبعد أف كاف شعار المرحمة االكلى "التعميـ تحت ظؿ شجرة" أصبح شعار المرحمة

. لقد عممت الخطة عمى مكاصمة (5)عصره القادر عمى المشاركة في النيضة العمانية بالعمـ كالمعرفة"العماني المنتمي الى 
احداىما ، فتـ إنشاء مدرستيف اعداديتيف نمكذجيتيف ذكاتي طابع ميني، نمك الخدمة التعميمية باإلضافة الى تنكيع التعميـ

 افتتاحالمتخصصة أماـ الحاصميف عمى الشيادة اإلعدادية فتـ باإلضافة الى فتح عدد مف المعاىد ، لمبنيف كاخرل لمبنات
كما شممت الخطة العناية بتحسيف نكعية المباني الدراسية غير ، معيد نزكل الزراعي كالبدء بالتعميـ التجارم الثانكم لمبنيف

كالتي استبدلت بمدارس مبنية كىي المباني التي كانت مستأجرة أك التي أنشأت بمكاد غير ثابتة كالخياـ ، الصالحة تربكيان 
 .(6)بالمكاد الثابتة

 ( مف االناث في المرحمة االبتدائية19179( تمميذان منيـ )65876كعمى إثر ذلؾ أزداد عدد الطمبة ليصؿ الى )
( مف االناث في المرحمة 85( طالبان كطالبة منيـ )337)ك ( مف االناث في المرحمة االعدادية403( طالبان منيـ )2322)ك

                                                           

 .84، المصدر السابؽ، ص1975 -1974دائرة التخطيط التربكم، التقرير االحصائي السنكم،  (1)
 .8ص ، )سمطنو عماف، د. ت(،1976 - 1975قسـ اإلحصاء التربكم، التقرير االحصائي السنكم،  (2)
 .217(، ص1986ريخي كالحضارم لسمطنو عماف، )بغداد، خالد العزم، الكاقع التا (3)
ككاف المشجع عمى العمؿ بيا ىك زيادة  1980-1976ي الخطة التي أستمرت مف عاـ : كىالخطو الخمسية االكلى (4)

عكائد النفط ككذلؾ زيادة حصو الحككمة في صناعو النفط ككاف اليدؼ منيا تحقيؽ معدؿ نمك ايجابي في القطاعات 
 6,2مميكف لاير عماني لمبنية األساسية االقتصادية كاالدارة الحككمية ك 120ية كتـ خالؿ الخطة تخصيص غير البتركل

% لمبنية االجتماعية، سالـ بف محمد الشنفرم، تأثير دخؿ البتركؿ عمى التنمية االقتصادية في سمطنو عماف، رسالو 
 .39 – 38ص (،1989ماجستير غير منشكرة، )ككلكرادك، 

 .254ص (،1980، )مسقط، 1980-1970ات تجارة كالصناعة، االقتصاد العماني في عشر سنك كزارة ال (5)
(، 2010، )سمطنة عماف، 30تقي العبدكاني، قراءة في مسيرة التعميـ في سمطنة عماف، مجمة رسالة التربية، العدد (6)

 .111ص
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كأزداد ، ( مدرسة ابتدائية كثانكية249حيث كصؿ الى )، الثانكية كرافؽ ىذه الزيادة في عدد الطالب زيادة في عدد المدارس
كخصصت الكزارة أكثر مف ، ( مف العمانييف346( مف الذككر كاالناث منيـ )2564عدد الييئات التدريسية الى ) ايضان 

ي الميداف التعميمي بعد إف كانت ميزانية الكزارة مميكف لاير عماني خمسو عشر مميكف لاير عماني ليذه التكسعة ف
 .(1)1971عاـ

سعى كزير التربية أحمد بف عبد هلل الغزالي الى تطبيؽ العديد مف البرامج كالتي أدت بصكرة ، كفي مجاؿ تعميـ المرأة
لجمع االمكاؿ كالمعدات لممدارس المسائية مباشرة اك غير مباشرة الى تقدـ المرأة في القرل كشجع الناس عمى تككيف لجاف 

حيث يتـ تعميـ النساء فييا الميارات االساسية في القراءة كالكتابة كاالسعافات االكلية كالتغذية كالصحة المنزلية ، لمنساء
مع في المناطؽ النائية التي لـ يكف فييا منشئات تعميمية كبني  ة( مدرس65تـ بناء ) 1976. كخالؿ عاـ (2)العامة

التنمية المستقبمية ستركز عمى نكعيو  الغزالي أف خطط المدارس الجديدة منشئات صحية كأكد كزير التربية احمد عبد هلل
كرافؽ الزيادة في عممية بناء المدارس كفتحيا النقص في الكادر التعميمي لذا ، التعميـ كليس عمى عدد البنايات الجديدة
( مف جميكرية مصر 385( مدرسان كمدرسة منيـ )569بمغ عددىـ ) (3)ف العرباستقدمت السمطنة مجمكعة مف المعممي

( مف 7( مف السكداف ك)48( مف المممكة العربية السعكدية ك)100( مف المممكة االردنية الياشمية ك)129العربية ك)
يكسبو  اؼ معدؿ مالاير عماني في الشير كىك أربعة اضع (150يقرب مف ) ككانت تدفع الحككمة ليـ ما، (4)البحريف

ككاف تكظيؼ المعمميف في المناطؽ النائية صعبان كيستمـ المعممكف الراغبكف في الذىاب الى ، المعمـ المصرم في بمده
يتكجب عمى ، كفي المدف االكثر سكانان ، (لاير عماني في الشير50المقاطعات المختمفة بالكامؿ تقريبان زيادات تقدر بػ)

كبالتعاكف مع الككاالت الدكلية خطط المسؤكلكف ، يف بسبب عدـ كفاية اعداد بنايات المدارسالمعمميف العمؿ عمى كجبت
ككاحد لػ  (المنطقة الجنكبية)( رجؿ سنكيان في صاللو في كالية ظفار 200العمانييف لفتح ثالث معاىد لتدريب كاحد لػ)

المينية الكحيدة التي كانت مكجكدة في عاـ  رجؿ في مسقط ايضان. اف المدرسة (300امرأة في مسقط ككاحد لػ ) (200)
ىي مركز التدريب الميني العماني في مطرح كأصبحت مدرسة تجارة ككانت سابقان تديرىا شركو شؿ لمبتركؿ  1976

 .(5) 1970كأصبحت مف مسؤكلية الحككمة في عاـ 
سطة( الحد االدنى الذم ينالو الفرد باعتبار المرحمة االعدادية )المتك 1976بدأت كزارة التربية كالتعميـ في العاـ 

إال إف ظركؼ السمطنة كحاجتيا الماسة إلى أعداد كبيرة مف المكاطنيف ، العماني مع اف ىذا القرار ال يعني الزاميو التعميـ
ميـ باإلضافة إلى ضركرة فتح المدارس أماـ الطمبة بدكف قيكد. كما كأجرت كزارة التربية كالتع لشغؿ معظـ المراكز الفنية

. ككانت 1976/1977امتحانات شيادة الدراسة الثانكية العامة لمبنات في العاـ الدراسي  كلممرة االكلى في تاريخ السمطنة
كزارة التربية كالتعميـ تشجع الطمبة مف أجؿ مكاصمة تعميميـ كاجتيازىـ المرحمة الثانكية كأرساليـ في بعثات تعميمية جامعية 

كتمقى آالؼ منيـ التحصيؿ الدراسي في ، الدكلة مبالغ كبيرة إليفاد الطمبة العمانييف الى الخارج . كاعتمدت(6)خارج السمطنة
، كساعد ذلؾ عمى سد حاجة البالد الى ككادر مف االختصاصييف المؤىميف، كأكربا كأمريكا جامعات ككميات األقطار العربية

سمطاف أف يحؿ تدريجيان اختصاصييف مف أبناء عماف محؿ كما كفر مستمزمات الشركع ببرنامج التعميف الذم أراد بو ال

                                                           

 .8(، ص1976، السنة الخامسة، )سمطنة عماف، 126مجمو العقيدة، العدد   (1)
(2)  Richard Fnyrop , Arabian Hand Book for the Persian Gulf States, 1977 , P. 356. 
(3)  Ibid, P. 366. 

 .218العزم، المصدر السابؽ، ص  (4)
(5)  Fnyrop, Op. cit., p. 366.  

 .218ص العزم، المصدر السابؽ،  (6)
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كبدأ في العاـ نفسو تخطيط ، (1)األجانب العامميف في المكاقع الحساسة في العديد مف أجيزة الدكلة كفي الميداف االقتصادم
يـ الكبار في مسقط )يكندب( كما تـ في ىذا العاـ افتتاح مركزيف لتعم برامج تعميـ البالغيف بمساعدة مف برنامج التنمية

 .كصحار لتقديـ معمكمات مينيو كاكاديمية لمكبار في البالد
يضطركف لمسفر خارج  كلعدـ كجكد جامعة كطنية في عماف كاف معظـ الطمبة الذيف يرغبكف بإكماؿ الدراسة الجامعية

كالعراؽ ككاف أغمب الطمبة في  كاكربا كبعض البمداف العربية كخاصة مصر البالد معظميـ في الكاليات المتحدة االمريكية
كقد بمغ مجمكع الطمبة المكجكديف خارج السمطنة حتى عاـ ، (2)كاكربا يدرسكف الطب كاليندسة الكاليات المتحدة االمريكية

( في االتحاد السكفيتي 36( في البحريف ك)61( في انكمترا ك)71( في مصر ك)147( طالبان متكزعيف الى )433) 1976
 .(3)( في العراؽ23كدية ك)( في السع29ك)

تقسيـ السمطنة الى سبع مناطؽ تعميمية يدير كؿ منيا مدير عاـ لمتربية  1976/1977لقد شيد العاـ الدراسي 
كما اتخذت السمطنة سياسة تنكيع التعميـ ، كالتعميـ كىي العاصمة كالباطنة كالشرقية كالداخمية كالجنكبية كالظاىرة كالشمالية

ثـ بدأ ، قاصران عمى التعميـ العاـ 1975/1976فكاف التعميـ حتى العاـ الدراسي ، طمبات التنمية فييامف أجؿ مكاجية مت
إلعداد المعمميف في ثانكيو جابر  بافتتاح أكؿ معيد إلعداد المعمميف بصؼ كاحد 1976/1977التنكع في العاـ الدراسي 
األكؿ اإلعدادم. كيعتبر ىذا البرنامج مقدمة لمعيد أعداد  ( تمميذان مف الناجحيف مف الصؼ26) بف زيد بمغ عدد تالميذه

 .(4)بو الحصكؿ عمى الشيادة االعدادية لاللتحاؽكيشترط  1978/1979المعمميف الذم افتتح العاـ الدراسي 
إف الظركؼ التي كانت سائدة في المجتمع العماني قبؿ تكلي السمطاف قابكس مقاليد الحكـ دفعت بالعمانييف الى 

رة طمبان لمرزؽ كعند تحسف الظركؼ رجع ىؤالء العمانييف مع أكالدىـ الذيف كانكا يجيمكف المغة العربية كمف منطمؽ اليج
كالذم يدخؿ مف منطمؽ النظرة القكمية كالكطنية كاإلصالحات  االىتماـ بالتعريب كتسديد المغة العربية تحدثان ككتابة

تؤدم رسالتيا  كمراكز تعميـ المغة العربية لمعمانييف العائديف 1977كمنذ عاـ أالجتماعية كالتنمكية التي تتطمبيا الحياة. 
شاركت السمطنة في ، . كفي سبيؿ تطكير مستكل العامميف في مجاؿ التعميـ(5)كأحرزت تقدمان كنجاحان في ىذا المضمار

كما اشتركت السمطنة ، ؿ كالنساءدكرات كحمقات دراسية كندكات في السعكدية كالعراؽ كمصر شممت التعميـ الكظيفي لمرجا
 .(6)كالذم أكد عمى دكر المعمـ كبرامج إعداده كتأىيمو 1977في مؤتمر كزراء التربية العرب في أبك ظبي عاـ 

نساف، كادراكان مف أف االمية ىي أىـ المعكقات االساسية لبرامج التنمية المختمفة كما اف كجكدىا ىك أىدار لكرامة اإل
قد أخذت طريؽ تحرير المكاطف مف ركاسب الجيؿ كالتخمؼ كعمى ذلؾ تـ التكسع في مراكز محك  كلما كانت النيضة

( دارسان 2429( مركز ضمت )24بعدد ) 1973/1974االمية بمختمؼ ربكع السمطنة منذ بداية نشاطيا في العاـ الدراسي
كفيما يختص ، 1978/1979اـ الدراسي ( دارسان كدارسة في الع5921( مركز تضـ )105كدارسة كأرتفع ىذا العدد الى )

بالمناىج الدراسية فقد تـ االستعانة بالمناىج الدراسية مف دكؿ الجكار لعدـ كجكد منيج تعميمي خاص بالسمطنة كمف ثـ 
ارتأت السياسة التعميمية الى أعادة النظر في قضيو المناىج كالتي يتكجب معيا أضفاء السمات االساسية لعماف بكؿ ما 

إلعداد المناىج العمانية بحيث تتفؽ  كمف أجؿ ذلؾ تـ كضع خطة شاممة، ف خصائص كصفات كمتطمبات كغاياتفييا م

                                                           

 .248-247ص بميخانكؼ، المصدر السابؽ،  (1)
(2)  Fnyrop, op. cit., P. 366.  

أقطار الخميج العربي كالجزيرة العربية، حقائؽ كارقاـ، الكتاب السنكم االكؿ، مركز دراسات الخميج  سممى عدناف محمد،  (3)
 .322ص (،1978العربي، )جامعة البصرة، 

 . 218ص العزم، المصدر السابؽ،  (4)
 .56(، ص1979، )سمطنة عماف، 120مجمة النيضة العمانية، العدد   (5)
 .244ص الصكفي، المصدر السابؽ،  (6)
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بالمبادئ القكيمة لعقيدة االسالـ الحنيؼ كلتعالج مشاكمو كتحقؽ  كاحتياجات الشعب العماني لتزكيد االجياؿ القادمة مع ثقافة
لتعاكف مع فريؽ مف خبراء اليكنسكك كالخبراء العرب كانتيكا الى كضع فتـ تشكيؿ لجاف مختمفة في الكزارة با، (1)أىدافو

  .(2)لممراحؿ الدراسية االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية 1978/1979مناىج دراسية خاصة بالسمطنة لمعاـ الدراسي 
المحمية بعامو كالريؼ كلما كاف سكاف المناطؽ الريفية يمثمكف نسبو كبيرة في السمطنة لذا فاف االىتماـ بالمجتمعات 

 لذا فقد، بخاصة مف المبادئ ألرئيسية التي تبنتيا أىداؼ التربية بالسمطنة كأف قضيو ضماف التكازف بيف المدينة كالريؼ
الى تضميف كتب التربية عمكما" تدريس المكضكعات التي تتصؿ بالبيئة مف  1978/1979عدت كزارة التربية خالؿ العاـ 

أف يمـ بصكرة شاممو بالبيئة التي يعيش فييا مع مسايرة المناىج الحديثة الحتياجات البيئة المحمية  أجؿ تمكيف كؿ فرد مف
 .(3)الريفي كتحسيف حياة المجتمع

مف سمطنة ُعماف تطكرا" ممحكظا" في ميداف التربية كالتعميـ فأرتفع عدد المدارس في العاـ  كشيدت المنطقة الجنكبية
اضافة الى أمر السمطاف قابكس بصرؼ ، ( طالبان 8300( مدرسة كبمغ عدد طالبيا )61الى ) 1979/ 1978الدراسي 

المعكنة لمطالب الكافديف مف الجباؿ لمكاجية متطمبات حياتيـ الدراسية كعدـ ارىاؽ أكلياء أمكرىـ الذيف ال يستطيعكف 
 . (4)مكاجيو تمؾ األعباء كبالتالي يتسبب ذلؾ في فقدانيـ فرص التعميـ

تماـ الكاضح مف قبؿ الدكلة في التعميـ خالؿ ىذه الفترة رافقو زيادة في عدد المدارس كالطمبة كالمدرسيف فقد أف االى
( 359في عدد المدارس لمختمؼ مراحميا الى ) الى زيادة 1978/1979اشار التقرير االحصائي السنكم لمعاـ الدراسي 

مف  (26847( طالبان كطالبة منيـ )86896حيث بمغ ) لطمبةكرافقو أيضان زيادة في عدد ا، ( لمبنات73مدرسة منيا )
( معممان كمعممة منيـ 4397فيما بمغ عدد المعمميف الى )، %30,9البنات أم اف نسبو البنات الى البنيف تصؿ الى

( طالب كعدد 77كخالؿ العاـ نفسو كصؿ عدد الطمبة الذككر في معيد أعداد المعمميف الى ) .(5)( مف البنات1234)
 .(6)( مدرس كمدرسة92( طالبة كبمغ عدد مدرسيف ىذيف المعيديف )296الطالبات )

 : اكتماؿ السمـ التعميمي بالسمطنة ليشمؿ مراحؿ كأنكاع التعميـ كمنيا 1979/1980كشيد العاـ الدراسي 
فييا  عاـ كمدة الدراسةسنة كيقبؿ بيا التالميذ النظاميكف بمدارس التعميـ ال 11 -6كىي مف سف : المرحمة االبتدائية -1

( تمميذ كتمميذة 83703كبمغ عدد تالميذ المرحمة االبتدائي) (7)ست سنكات ينتقؿ الناجحكف منيا الى الصؼ االكؿ اإلعدادم
( مف الذككر في 2460( مف االناث ك)1128( منيـ )3588في حيف بمغ عدد المدرسيف )، ( تمميذان 56409كتمميذة منيـ )

 .(8)( مدرسة مختمطة125لإلناث ك) ( مدرسة41( مدرسة لمذككر ك)74درسو منيا )( م240حيف بمغ عدد المدارس )
 :فييا ثالث سنكات كىي تقسـ الى كمدة الدراسة: المرحمة االعدادية  -2

                                                           

 .58، ص120يضة العمانية، المصدر السابؽ، العدد مجمة الن (1)
 .242ص الصكفي، المصدر السابؽ، (2)
 .58، ص120مجمة النيضة العمانية، المصدر السابؽ، العدد  (3)
 .20(، ص1979، )سمطنة عماف، 122مجمة النيضة العمانية، العدد  (4)
راسات الخميج العربي، )جامعة البصرة، عبد الجبار ناجي، دراسات عف تاريخ الخميج العربي كالجزيرة العربية، مركز د (5)

 .168ص (،1985
، )الرياض، 1982 - 1979مكتب التربية لدكؿ الخميج العربي، مسيرة التعميـ كالثقافة في دكؿ الخميج العربي،  (6)

 .214ص (،1982
 .250ص كزارة التجارة كالصناعة، المصدر السابؽ، (7)
 .211ص مكتب التربية لدكؿ الخميج العربي، المصدر السابؽ،  (8)
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كيمنح الناجحكف في النياية شيادة اتماـ الدراسة االعدادية ، سنة 14 - 12كىك مف سف : التعميـ االعدادم العاـ -أ 
( مف 7838( طالبان منيـ )10177في المرحمة االعدادية) 1979/1980بمغ عدد الطالب لمعاـ الدراسي ك ، (1)العامة

 .(2)( اناث2339الذككر ك)
ػ كيقبؿ بيا الناجحكف مف الصؼ السادس االبتدائي كيمتحؽ الناجحكف في نياية : الدراسات االسالمية االعدادية  -ب 

 .(3)السالمي أك بمدارس التعميـ الثانكم االخرلالصؼ الثالث مف ىذه الدراسات بالمعيد ا
 : كتنقسـ الى، فييا ثالث سنكات ػمدة الدراسة: المرحمة الثانكية  - 3

كيقبؿ بو الحاصمكف عمى الشيادة االعدادية العامة كتتشعب فيو الدراسة االكاديمية عند : التعميـ الثانكم العاـ -أ 
 1979/1980ي كيبمغ عدد طالب ىذه الدراسة في العاـ الدراسي بداية الصؼ الثاني الى فرعيف عممي كأدب

 ( طالبان كطالبة1274)
كيعتبر بمثابة مرحمة تالية لمرحمة التعميـ اإلعدادم العاـ كالدراسات االعدادية : التعميـ الثانكم اإلسالمي -ب 

تركيز عمى مادتي المغة العربية االسالمية كالدراسة بو عمى غرار الدراسة بمدارس التعميـ الثانكم العاـ مع ال
 ( طالب فقط.52كبمغ عدد الطالب في ذلؾ العاـ ) كالتربية االسالمية

كيقبؿ بو الطالب الحاصمكف عمى الشيادة االعدادية العامة كيمنح الناجحكف في نياية : التعميـ الثانكم التجارم -ج 
 (طالبان.25ب في ىذا التعميـ )الصؼ الثالث عمى الشيادة الثانكية التجارية كبمغ عدد الطال

يقبؿ بو الطالب الحاصمكف عمى الشيادة االعدادية العامة كيمنح الناجحكف في نياية : التعميـ الثانكم الزراعي -د 
( مف 5( طالب باإلضافة إلى )7الصؼ الثالث عمى الشيادة الثانكية الزراعية كيبمغ عدد الطالب بيذا التعميـ )

 أبناء المزارعيف.
 حكالي 1979/1980كبمغ عدد المتقدميف بيذا المعيد في العاـ الدراسي : معيد أعداد المعمميف كالمعممات -ق 

 .(4)%  40( طالبة بنسبو 93( طالبان كطالبة منيـ )231)
( 341كقكبمت ىذه الزيادة في أعداد الطمبة في مختمؼ فركع التعميـ بزيادة في إعداد الفصكؿ كالمعمميف فقد بمغت )

 .(5)( مف ىيئات التدريس588 جديدان يقابميـ )فصالن 
فقد صادقت السمطنة عمى نص المرسـك السمطاني  1980كضع التعميـ العالي في سمطنة عماف عاـ  كفيما يخص

 87كما نص المرسـك السمطاني ذك الرقـ ، إنشاء جامعة الخميج العربي اتفاقيةبالتصديؽ عمى  1980لسنة  66ذم الرقـ 
كقد أشار السمطاف قابكس في خطاب لو ، مى انضماـ السمطنة الى اتفاقية انشاء المعيد العربي لمتخطيطع 1980لسنة 

الى تزايد أعداد الطمبة قائالن "كلدينا اآلف أكثر مف ألؼ طالب  1980تشريف الثاني  18بمناسبة العيد الكطني العاشر 
كما أضاؼ " كفي نفس ، التكنكلكجيا الحديثة قد سخرت لحاجتنا"كما إف كسائؿ العمـ ك ، كطالبة يتمقكف التعميـ في مدارسنا

عدادىـ اإلعداد الكافي ليصبحكا عمماء كاختصاصييف في الطب كاليندسة  الكقت سنتخذ الخطكات الالزمة لتعميـ شبابنا كا 
ؼ قررنا إنشاء أجؿ تحقيؽ ىذا اليد كمف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ قررنا، كالزراعة كغير ذلؾ مف فركع االختصاص األخرل

 .(6)جامعة قابكس في نزكل"

                                                           

 .250ص كزارة التجارة كالصناعة، المصدر السابؽ،  (1)
 .212ص مكتب التربية لدكؿ الخميج العربي، المصدر السابؽ،  (2)
 .250ص كزارة التجارة كالصناعة، المصدر السابؽ،  (3)
 .252ص المصدر نفسو،  (4)
 .7(، ص1980، )سمطنة عماف، 137مجمة النيضة العمانية، العدد   (5)
 .245 -244ص الصكفي، المصدر السابؽ،  (6)
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( تكصمت مسيرة النيضة 1985-1981ىك العاـ االكؿ مف الخطة الخمسية الثانية )ك  ـ1981بتداءن مف عاـ ا
اما االتجاه الثاني ، التعميمية في السمطنة في اتجاىيف شمؿ االتجاه االكؿ نشر التعميـ بشكؿ عاـ بيف ابناء الشعب العماني

كما ، زاد عدد المدارس االعداديةك  البديمة انتشارىاك  حيث كاصمت المدارس االبتدائية الجديدة، طكير النكعي لوفتضمف الت
اصبح القبكؿ فييا مقصكران عمى الحاصميف عمى شيادة ك  المعممات فتـ تطكيرىاك  شمؿ االىتماـ معاىد اعداد المعمميف

الخطط التي انجزتيا ك  فضال عف الدراسات، استكماؿ المباني االداريةك  . كما تمت اضافة مرافؽ تربكية(1)الثانكية العامة
. كما ازدادت تخصيصات قطاع التعميـ التي بمغت (2)التي كانت مف اكليات القيادة العمانيةك  السمطنة خالؿ تمؾ الفترة

اال انيا حققت تقدمان ، الخرلاالجتماعية اك  التي تعتبر قميمة قياسان الى القطاعات االقتصاديةك ، ( مميكف لاير عماني84)
طالبو ك  ( طالبان 140,582بمغ مجمكع الدارسيف فييا )، ( مدرسة455مممكسان في ىذا القطاع فزاد عدد المدارس الى )

 .(3)معمموك  ( معممان 6575كيتكلى تعميميـ )
سي لشركة مقاكلو أككؿ تشييد ىذا المجمع الدراك ، بدأت اعماؿ بناء أكؿ جامعة في السمطنة 1982مع بداية عاـ 

( مميكف دكالر عمى بناء 500انفؽ حكالي )ك ، كـ مف العاصمة مسقط 50تـ تشييدىا عمى بعد ك ، بريطانية كسبت المناقصة
خالؿ العاـ الدراسي ك  .(4)التشجيرك  المكاصالتك  دكر الطمبةك  المكتباتك  مرافقيا التي تضمنت اجنحة التدريسييف

المعممات الى ما يزيد عمى ك  الثانكية بما في ذلؾ معاىد المعمميفك  االعداديةك  تدائيةازداد عدد المدارس االب 1983/1984
( 7700المدرسيف الى ما يزيد عمى )ك  كما بمغ عدد المعمميف، طالبةك  ( طالبان 168,000ارتفع عدد الطالب الى )ك ، (409)

ت عمى الشيادة االعدادية باإلضافة الى ظيكر . كما تـ انشاء مدرسة تجارية لمبنات ُقبؿ فييا الحاصال(5)معممةك  معممان 
( طالبان جميعيـ مف 173بمغ عدد طمبتيا )، (6)الذم تمثؿ في افتتاح مدرسة في منطقة الباطنةك ، التعميـ الثانكم الصناعي

 .(7)النكع مف التعميـ حيث كاف في بدايتو ىك ما يمثؿ صغر حجـ ىذاك ، الذككر
ففي ، راسي اال كتككف ىناؾ زيادة في اعداد الطالب كالييئات التدريسية كالمدارسمف المالحظ انو ال يكاد يمر عاـ د

بمغت نسبة البنات ، ( تمميذان كتمميذة155,389ارتفع عدد طالب المدارس االبتدائية الى ) 1984/1985العاـ الدراسي 
بمغت نسبة البنات ، طالبةك  ( طالبان 828,755%( يقابمو ارتفاع ممحكظ في عدد طمبة المدارس المتكسطة الى )42)
مف ناحية اخرل كاف ىناؾ زيادة في ، %(32( الفت البنات نسبة )1951كعمى الصعيد الثانكم بمغ عدد الطمبة )، %(33)

 .(8)( مدرسة38الثانكية )ك  ( مدرسة197المتكسطة )ك  ( مدرسة308عدد المدارس االبتدائية الى )
، كىك االرتفاع بمستكل إعدادىـ عمميان كمينيان ، سبة إلعداد المعمميفكما ظير خالؿ ىذه الفترة اتجاه كاضح بالن
الى استحداث نظاـ حديث لإلعداد في الكميات المتكسطة  1984/1985كلذلؾ اتجيت السياسة التعميمية منذ العاـ الدراسي 

فقد ُاعيد تنظيـ القبكؿ بيا ، سطةلممعمميف كالمعممات يحؿ محؿ نظاـ معاىد المعمميف كيرتفع بنظاـ القبكؿ في الكميات المتك 
كما ازداد اعضاء الييئة التدريسية في مدارس التعميـ العاـ ، فأصبح يقبؿ بيا الحاصمكف عمى الثانكية العامة كاالعدادية

                                                           

، )سمطنة ُعماف، 30احمد محمد عيسى، التعميـ في ُعماف مسيرة تطكرية متكاصمة، مجمة رسالة التربية، العدد   (1)
 .79(، ص2010

 .246ص الصكفي، المصدر السابؽ،  (2)
 .245 – 244ص المصدر نفسة،  (3)
 . 248ص بميخانكؼ، المصدر السابؽ،  (4)
 . 263ص العالؼ، المصدر السابؽ،  (5)
 . 79ص السابؽ،عيسى، المصدر   (6)
 . 325ص (،1989محمد منير مرسي، التعميـ في دكؿ الخميج العربية، )القاىرة،   (7)
 . 245ص الصكفي، المصدر السابؽ،  (8)
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% تبمغ نسبة المعممات 17( مف الُعمانييف أم بنسبة 1900( مف المعمميف كاالدارييف منيـ )11,000)كصكالن الى حكالي 
% مف المجمكع الكمي لممدرسات بينما تبمغ نسبة االناث الُعمانيات مف المجمكع الكمي لييئة التدريس ما يقارب 40رب ما يق
 .(1)% كىي نسبة صغيرة كما تبدك7

كقد ، اتسعت الخريطة التعميمية لتطاؿ كؿ مكاف عمى ارض السمطنة، مع انتياء سنكات الخطة الخمسية الثانية
ككاف ابرز مالمحيا تحقيؽ الكفاية الذاتية تجاه المناىج ، الكـك  االرتقاء بالنكعك  الجكدةك  التطكيرحققت اىدافيا مف حيث 

 .(2)المستكحاة مف البيئة العمانية
( كاف التركيز عمى نشر الخدمة التعميمية كنمكىا عف طريؽ ما تـ 1990-1986خالؿ الخطة الخمسية الثالثة )
حيث اىتمت ىذه الخطة ، عالكة عمى التحسف النكعي لمتعميـ، افات تربكية كاسكافادراجو بيا مف مشركعات تعميمية كاض

بمكازنة الكـ كالكيؼ كالمكازنة بيف المراحؿ التعميمية المختمفة لكي يتحقؽ بناء اليـر المتكازف لممراحؿ التعميمية مع العمؿ 
كتعزيز مبدأ التكسع في التعميـ لمكاجية الزيادة ، طنيةعمى مكازنة كمفة التعميـ كعائده كربط مخرجاتو باحتياجات التنمية الك 

كتضاعؼ عدد المدارس كالتالميذ اضعافان ، كعمى مدل سنكات ىذه الخطة تطكر التعميـ في السمطنة كمان كنكعان ، الطالبية
 .(3)مضاعفة كتعددت مستكيات التعميـ كما تشعبت فركعو كانكاعو لمقابمة احتياجات التنمية

تشريف  9ـ تحقيقو مف منجزات تعميمية ضمف ىذه الخطة كاف افتتاح جامعة السمطاف قابكس في مف أبرز ما ت
كقد القى السمطاف قابكس كممة بيذه المناسبة قائالن "اف افتتاح الجامعة اليـك يأتي ، بعد اربع سنكات مف العمؿ 1986الثاني 

اقتناعان منا بأىمية الدكر الذم تضطمع بو كدعامة قكية بحمد اهلل ثمرة طيبو لجيكد حثيثة بذلت عمى مدل سنكات عديدة 
كلقد انتيجنا في انشائيا سياستنا الكاقعية في التخطيط كالتطبيؽ كلـ نقمد تجربة بذاتيا كانما ، لمنيضة التعميمية في البالد

، (4) ة الحضارية لشعبنا"اخذنا بإيجابيات النظـ االكاديمية المعاصرة ضمف نظاـ يالئـ كاقعنا العماني كيعبر عف الشخصي
كما أضاؼ " اف الجامعة اذ تباشر رسالتيا لبناء ككادر كطنية مؤىمة عمميان عمى أرقى المستكيات فأف المسؤكلية الممقاة 

كاالىتماـ ، عمى عاتقيا تتطمب منيا في المقاـ االكؿ العناية بترسيخ القيـ كالتقاليد االصمية التي يعتز بيا شعبنا كؿ االعتزاز
إبراز تراثنا العماني الحافؿ باألمجاد ليستمد ابناؤنا مف ىذا كمو ما ينير اماميـ الطريؽ كيحفزىـ لمعطاء كالتفاني في خدمة ب

الكطف كالحفاظ عمى مكتسبات نيضتو كالعمؿ عمى تحقيؽ المزيد منيا في اطار مسيرتنا الجادة عمى طريؽ التقدـ 
 .(5)كالنماء"

البشرية ييدؼ الى ك  صرحان عمميان أكاديميان يتمتع بمستكل رفيع مف االمكانيات العمميةتعتبر جامعة السمطاف قابكس 
كتقـك الجامعة بدكر ميـ كأساسي في ، ( طالب1500حيث بمغت طاقتيا االستيعابية أكثر مف )، تمبية احتياجات البالد

كقد تخرجت أكؿ دفعة مف الطمبة ، (6)رية المختمفةتطكير التعميـ في ُعماف كالمشاركة االيجابية في الفعاليات الثقافية كالفك
كقاؿ كىك يتمنى النجاح في ، كاعتبر السمطاف ىذه المناسبة مرحمة رئيسية مف مراحؿ التاريخ العماني المعاصر 1990عاـ 

م في بناء العمؿ ألبنائو مف أكائؿ الخريجيف "كىا انتـ اكتسبتـ مف المعارؼ كالخيرات ما يؤىمكـ لإلسياـ بدكر ىاـ كحيك 
المجتمع العماني المعاصر كالحفاظ عمى مكاسب النيضة المباركة كتحقيؽ مزيد مف التقدـ لألجياؿ العمانية الحاضرة 

                                                           

 .327 -326ص مرسي، المصدر السابؽ،  (1)
 . 246ص الصكفي، المصدر السابؽ،  (2)
 . 81ص عيسى، المصدر السابؽ،  (3)
 .246ص نقالن عف الصكفي، المصدر السابؽ،  (4)
 .248ص ف بميخانكؼ، المصدر السابؽ،نقالن ع  (5)
(، 2010، )سمطنة ُعماف، 30لعدد تقي العبدكاني، قراءة في مسيرة التعميـ بسمطنة ُعماف، مجمة رسالة التربية، ا  (6)

 .107ص
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كالتضحية كحسف  ثأرقيـ الخير كالحؽ كالتسامح كالتكامؿ كاالي، كالقادمة في اطار الُمثؿ كالقيـ الخالدة التي نؤمف بيا
فأصبحت طبيعة مالزمة لو كسجية ، اء كاالجداد كتشربيا المجتمع العماني جيالن بعد جيؿكىي قيـ تكارثيا االب، المعاممة

 (1)محمكدة مف سجاياه العديدة التي تخَمؽ كسار عمى نيجيا خالؿ جميع العصكر كاألحقاب"

ييا حسب اف جامعة السمطاف قابكس ىي الجامعة االكلى كالكحيدة في ُعماف كعمى ىذا االساس كاف افتتاح الكميات ف
كذلؾ ، 1987ففي البداية تـ افتتاح خمس كميات ثـ اضيفت كمية اآلداب عاـ ، أكلكيات حاجة السكاف في التخصصات

( 6ككمية الزراعة )، ككمية الطب، ككمية العمـك، ( تخصصان 12تشمؿ )ك  )كمية التربية كالعمـك االسالمية: عمى النحك التالي
كخصص لمتطمبات الكميات السابقة ثالثة مراكز ، ( أقساـ8ككمية اآلداب )، ( تخصصات6ككمية اليندسة )، تخصصات

فضالن عف المكتبة التي تُضـ ، كمركز المغات(، كمركز تقنيات التعميـ، مركز الحاسكب االلي): داخؿ المدينة الجامعية
 .(2)كيدرس فييا نخبة مف الُعمانييف العائديف مف الخارج، المراجع االساسية في كؿ تخصص

كتمعب كميات الزراعة كالعمـك البحرية ، تمنح جامعة السمطاف قابكس خريجييا درجات البكالكريكس كالماجستير 
جنبان الى جنب مع ، كالطب كالعمـك الصحية كاليندسة كالعمـك دكران رئيسيان في تطكير العمـ كالتكنكلكجيا كالمعرفة كالميارات

كما أف ، ت سكؽ العمؿ في مياديف ادارة االعماؿ كاالتصاالت كالتصميـ كاليندسةكميات العمـك التطبيقية في تمبية احتياجا
. (3)الكميات التقنية تكفر مجمكعة مف برامج التعميـ العالي التي تمبي احتياجات سكؽ العمؿ كتمبي متطمبات المرحمة التالية

مشيران الى ، 1989لمجمة الحكادث المبنانية عاـ  كقد أكد كزير التربية كالتعميـ العماني يحيى بف محفكظ المنذرم في حديثو
كاقع العممية التعميمية كارتباطيا بالبيئة كالتراث الُعماني قائالن "اف الجامعة تخطك اآلف خطكاتيا المبرمجة في مجاؿ البحكث 

 .(4)صحية كالتربكية"كىناؾ تصكر ألف تمعب دكران كبيران في البحكث الزراعية كالسمكية كال، التي تربط كمياتيا بالبيئة
ففي العاـ ، أما فيما يتعمؽ بعدد المدارس الحككمية في سنكات الخطة الخمسية الثالثة فقد شيدت زيادة كاضحة

فيما بمغ عدد ، ( ثانكية62( اعدادية ك)249)ك ( ابتدائية367( منيا )696أصبح عدد المدارس ) 1987/1988الدراسي 
كقد بمغ عدد الدارسيف في كافة المراحؿ التعميمية نحك ، ( مدرسة703حكالي ) 1988/1989المدارس في العاـ الدراسي 

( مدرسة كعدد الدارسيف 760بمغ عدد المدارس ) 1989/1990كفي العاـ الدراسي ، طالبةك  ( طالبان 294,934)
 .(5)( مدرس ُعماني3000( مدرسان كمدرسة منيـ )15,314يدرس فييا أكثر مف )، ( طالبان كطالبة327131)

مف خالؿ التركيز عمى تحسيف ، (1995-1991أف التطكر االكثر فقد شيدتو سنكات الخطة الخمسية الرابعة )
 مع مكاصمة الجيكد الرامية الى تحقيؽ ىدؼ حصكؿ الجميع عمى التعميـ االساسي، نكعية نظاـ التعميـ العاـ ككفاءتو

استيدفت ىذه الخطة استمرار تحقيؽ التكازنات التعميمية كالتكازف بيف . كما (6)اناثان دكف تفريؽك  اتاحتو اماـ الجميع ذككران ك 
كالتكازف بيف التعميـ العاـ كتعميـ الكبار ، كالتكازف بيف االنفاؽ كالعائد في التعميـ، كالتكازف بيف المراحؿ المختمفة، الكـ كالكيؼ

ث مف الكميات المتكسطة الى كميات تربية حيث طكرت ثال، (7)عالكة عمى االستمرار في تعميف كظائؼ ىيئات التدريس

                                                           

 .249-248ص نقالن عف بميخانكؼ، المصدر السابؽ،  (1)
 .247-246ص الصكفي، المصدر السابؽ،  (2)
 (،2010، )سمطنة ُعماف، 30رائعة لقطاع التعميـ، مجمة رسالة التربية، العدد احمد رضكاف، سمطنة ُعماف، انجازات   (3)

 . 53-52ص
 . 248ص نقالن عف الصكفي، المصدر السابؽ،  (4)
 .247ص الصكفي، المصدر السابؽ،  (5)
، 30ايمانكئيؿ ساف خكاف، تطكر التعميـ في سمطنة ُعماف انعكاس لرؤية القائد المتميز، مجمة رسالة التربية، العدد   (6)

 .47ص (،2010)سمطنة ُعماف، 
 . 113ص العبدكاني، المصدر السابؽ،  (7)
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كما تـ افتتاح معيد التأىيؿ التربكم ، ثـ انتقمت تبعية ىذه الكميات الى كزارة التعميـ العالي، تمنح درجة البكالكريكس
الستيعاب خريجي الجامعة مف كميات غير متخصصة في التربية لتأىيميـ لمعمؿ في مجاؿ التدريس بالمرحمتيف االعدادية 

 .(1)يمنح الخريج دبمكمان في التربية، كالثانكية
كذلؾ في خطاب لو ، كاف ليذا االنجاز صداه لدل السمطاف قابكس الذم أشاد بالمسيرة التعميمية كتدرجيا المتسارع

عمـ "اف مسيرة ال: قائالن  1991تشريف االكؿ  30طالبات جامعة السمطاف قابكس في ك  بمناسبة تخرج الدفعة الثانية مف طمبة
ماضية عامان بعد عاـ دربيا ىمة صادقة كعزيمة كاثقة تسمك بُعماف الغالية الى ذران رفيعة مف المعرفة الحقة القادرة عمى بناء 

كما أعمف ، (2)حضارة أصيمة تأخذ بثمرات التقدـ العممي كتحافظ عمى مكركثيا مف القيـ النبيمة كالتقاليد التاريخية العريقة"
لسمطنة تكلي التعميـ جؿ اىتماميا كتسعى لتطكيره كتحسينو كرفع مستكاه كتحديث المعارؼ كتعميقيا السمطاف قابكس أف ا

 كتككيف أجياؿ متعممة تشارؾ في عممية التنمية كتتعامؿ مع المستجدات المحمية، كاثرائيا كتكييفيا مع عالـ دائـ التغيير
ؿ افتتاح المراكز العممية المساندة لمعممية التعميمية كالتي تمثمت كيتكضح ىذا االىتماـ مف خال، العالمية بكؿ كفاءة كتقديرك 

في بمد لـ يصؿ عدد سكانو الى مميكني ، ( لمحاسكب434( مختبران لمعمـك ك)660)ك ( مركزان لمصادر التعميـ450بإنجاز )
ط كاستراتيجية مستقبمية مما يدؿ عمى اف ىذا البمد فيو مؤشرات تعميـ حيكم كفؽ خط، نسمة في تسعينات القرف العشريف

 .(3)ميزت النظاـ التعميمي لمنيضة الُعمانية الحديثة عف الدكؿ االخرل
فيما يخص اعداد المدارس كالطمبة فقد تكاصؿ ازدياد عددىا خالؿ فترة الخطة الخمسية الرابعة ليصؿ عدد المدارس 

اال انو ال تكجد مدارس خاصة كثيرة في سمطنة  ،( طالبان كطالبة490,482( مدرسة كعدد الطمبة الى )800الى اكثر مف )
تشبو  -(GCSEكأشير ىذه المدارس مدرسة السمطاف التي يتـ بيا تعمـ ابناء الطبقة الراقية لمحصكؿ عمى شيادة )، ُعماف

ىذه المدرسة كيتكلى ادارة ، مع دراسة المغة االنكميزية الى جانب المغة العربية -شيادة الدراسة الثانكية العامة البريطانية
 .(4)شخصية بريطانية

حيث ، كفي مجاؿ تطكير التعميـ العالي فقد شيد زيادة كبيرة في الطاقة االستيعابية لمؤسسات التعميـ العالي الُعمانية
كما لـ تغفؿ خطة تطكير التعميـ العالي ربطو بقضايا المجتمع ، شكمت جامعة السمطاف قابكس العمكد الفقرم ليذا التطكر

، تو االجتماعية كالتنمكية كأىدافو البعيدة المدل في الجكانب العممية كالحاجات العممية لقطاعات المجتمع المختمفةفي حرك
كذلؾ عبر التطكر النكعي لمحاكر التعميـ كالبحث العممي كتنمية المجتمع كالتعاكف مع المؤسسات العممية االخرل داخؿ 

 .(5)كخارج السمطنة
كزارة التعميـ العالي في سمطنة عماف تشرؼ عمى كافة البعثات الدراسية في الخارج سكاء  البد مف االشارة الى اف

كقد بمغ عدد الدارسيف في ، كانت دراستيـ عمى نفقة الدكلة أك عمى نفقتيـ الخاصة أك عمى منح مقدمة مف دكؿ أخرل
( يدرسكف عمى نفقتيـ 607منيـ )، البة( طالبان كط2836( نحك )1995-1991الخارج في نياية الخطة الخمسية الرابعة )

كبمغ عدد الطمبة ، ( يدرسكف عمى نفقة شركة تنمية نفط ُعماف222( يدرسكف عمى نفقة جيات اخرل ك)507الخاصة ك)
 .(6)طالبةك  ( طالبان 3607نحك ) 1995مف خريجي البعثات حتى نياية عاـ 
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اال انو ليس الزاميان في مراحمو ، بتدائية الى الثانكيةظؿ التعميـ في سمطنة ُعماف مجانيُا في جميع مراحمو مف اال
كتقدـ السمطنة شأنيا شأف الدكؿ الخميجية االخرل الكتب كالقرطاسية مجانان مع تكفير كسائؿ النقؿ لمتالميذ ، االكلى

 .(1)كالمعمميف كتييئة سبؿ االقامة الداخمية المختمفة لمكاصمة الدراسة
ماف بنظامو المتطكر يساير أفضؿ االنظمة التعميمية العالمية كما زالت السمطنة لقد أصبح التعميـ في سمطنة عُ 

تحرص عمى تنمية ىذا النظاـ كتطكيره ليصبح كاحدان مف االنظمة التي يحتذل بيا في العالـ كليساىـ مف خالؿ جيكده في 
 التطكير.ك  حركة التنمية

 : الخاتمـة
 : خمصت الدراسة الى االستنتاجات التالية

بدأت مرحمة جديدة عامة لمتعميـ في  1970ع تكلي السمطاف قابكس بف سعيد مقاليد الحكـ في سمطنة ُعماف عاـ م -1
 العالـ.ك  السمطنة عمى الرغـ مف البداية المتأخرة زمنيان بالمقارنة مع العديد مف دكؿ المنطقة

الجامعة التي تكجت النيضة التعميمية خالؿ فترة كجيزة انتقمت السمطنة مف التعميـ تحت ظالؿ االشجار الى رحاب  -2
، (1995-1991( مدرسة في سنكات الخطة الخمسية الرابعة )965الى ) 1970( مدارس عاـ 3فمف )، الحديثة

( 909كمف )، المعمماتك  الكميات المتكسطة لممعمميفك  التربية الخاصةك  تنكعت بيف التعميـ العاـ كالتقني كاالسالمي
 طالبة في ذات الفترة مف سنكات الخطة الخمسية الرابعة.ك  ( طالبان 490,482الى نحك ) 1970طالبة عاـ ك  طالبان 

لـ يقتصر عمى ، قدمت سمطنة ُعماف انمكذجان الفتان تضمف العديد مف االنجازات في مجاؿ تطكير النظاـ التربكم -3
 ضان.بؿ تعداه ليشمؿ الكثير مف الجكانب النكعية أي، الجكانب الكمية لممنظكمة التربكية

اف تطكير التعميـ في سمطنة ُعماف ابتداءن مف التعميـ المدرسي كصكالن الى التعميـ الجامعي كاف خطكة ميمة لتحقيؽ  -4
 مفيـك التنمية الشاممة في البالد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .249ص الصكفي، المصدر السابؽ،  (1)


