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Abstract 

The aim of the research is to identify the most important features of modernizing and developing 

curricula in accordance with the requirements of sustainable development in light of the vision 

of Oman 2040 from the viewpoint of the senior leaders of the Ministry of Education in the 

Sultanate of Oman, using the qualitative approach 

The study concluded with a set of results, the most important of which are: 
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Developing a proposal to develop or update curricula for a sustainable system in light of the 

strategic dimensions of Oman 2040 Vision. 

- Identifying the most important challenges of curriculum development in light of the 

requirements of sustainable development from the point of view of senior leaders, which can 

be measured in the light of educational standards and indicators . 

The study also recommended some recommendations, the most important of which are: 

Expanding scientific research related to curriculum development, integrating technology with 

education, sustainable development, and big data technologies. 

- Establishing specialized educational research centers, whose core work is to supervise the 

updating and development of curricula. 

 امللخص

هدف البحث اىل التعرف على اهم مالمح حتديث وتطوير املناهج الدراسية وفقاً ملتطلبات التنمية املستدامة يف ظل 
ستددا  املنهج ابمن وجهة نظر القيادات العليا يف وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان وذلك  2040رؤية ُعمان 
 النوعي ال

 وخلصت الدراسة اىل جمموعة من النتائج ومن امهها :

مقرتح لتطوير اوحتديث املناهج الدراسية ملنظومة مستدامة يف ظل األبعاد اإلسرتاتيجية لرؤية ُعمان  وضع -
2040. 

ظر القيادات العليا ن حتديد اهم حتدايت تطوير املناهج الدراسية يف ظل متطلبات التنمية املستدامة من وجهة -
 واليت ميكن قياسها يف ضوء معايري ومؤشرات التعليم.

 
 كما أوصت الدراسة ببعض التوصيات من امهها :

 التوسع يف األحباث العلمية املتعلقة بتطوير املناهج الدراسية ودمج التكنولوجيا ابلتعليم  والتنمية املستدامة ، -
 وتقنيات البياانت الضدمة.

 حبوث تربوية متدصصة يكون من صميم عملها االشراف على حتديث وتطوير املناهج الدراسية. انشاء مراكز -

Keywords: Curriculum Development, Sustainable Development, Oman Vision 2040 
 2040تطوير املناهج الدراسية , التنمية املستدامة , رؤية عمان  الكلمات املفتاحية:
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 الفصل االول 
 االطار املنهجي للبحث

 مقدمة

، اىل أمهية التعليم كركيزة اساسية من اسس التنمية املستدامة على 2040اشارت األبعاد اإلسرتاتيجية لرؤية ُعمان 
خمتلف اصعدهتا االجتماعية واالقتصادية والبيئية، فالتعليم بال شك يعترب من األولوايت اليت تعتمدها الدول املتقدمة 

 .دها البشرية اليت تعول عليها على صعيد االقتصاد العاملي يف ضوء تغريات العوملة واالنفجار املعريفيف تنمية موار 

وقد اشار اىل ذلك التوجه صاحب اجلاللة السلطان قابوس رمحه هللا  يف دور اإلنعقاد السنوي للفرتة اخلامسة جمللس 
ابخلربة واملهارة  بركب التعليم ابلوعي واملسؤولية وتتمتع  ابلرتكيز على ان تتحلى األجيال امللتحقة 2011ُعمان عا  

والتطلع اىل مستوايت معرفية أرقى وارفع، واشار كذلك رمحه هللا اىل ضرورة إجراء عملية تقييم شامل للعملية التعليمية 
هللا " مبراجعة  هيف ُعمان من اجل حتقيق االستفادة املرجوة فكان التوجه السامي لصاحب اجلاللة السلطان قابوس رمح

السياسة التعليمية و اخلطط والربامج وتطوير املناهج وحتديثها كي تتناسب مع املتغريات اليت يشهدها الوطن والعامل 
  ( 2018اكتوبر  23".) جريدة ُعمان عدد 

اتيجية ويف إطار تنفيذ هذه التوجهات السامية مت انشاء جملس التعليم يف السلطنة والذي من مهامه وضع االسرت 
واليت تقو  على رسم السياسات التعليمية اجلديدة ووضع مالمح الربامج التطويرية  2040الوطنية للتعليم يف السلطنة 

 .2040يف التعليم مبا يتوافق ومتطلبات العصر ومتطلبات التنمية املستدامة وفقاً لإلطار العا  للرؤية 

رؤية ُعمان  تطوير املناهج وفقاُ ملتطلبات التنمية املستدامة يفوسوف القي الضوء يف هذا البحث عن أمهية حتديث و 
2040. 

 مشكلة البحث: 
املناهج الدراسية تواجه  جمموعة من اهم سبل تطوير التعليم، والشك ان وزارة الرتبية والتعليم ان  تطوير وحتديث   

يزاته للقرن احلادي والعشرين وممبسلطنة عمان يف حاجة ماسة اىل توافر واثئق وطنية حول الكفاايت واألسس 
ومهاراته للمتعلمني واملعلمني وتكون مبنية على مقاييس وأسس حملية ودولية، واخلربة البسيطة لبعض املعلمني يف 
التشديص للمشكالت للتقومي املستمر وطرق عالجها، مما يؤثر سلبًا على حتقق اهلدف للمنهج، وأن يف جمال 

وماتية اجه مشكلة يف قلة اخلربة العمانية يف إعداد املناهج وسبل تنميتها لاللتحاق ابلثورة املعلإعداد املناهج فالوزارة تو 
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املتسارعة يف جماالت وسائل االتصال وطرق املعرفة واالقتصاد، ويعزى أيضاً قلة استددا  التكنولوجيا يف املناهج اىل 
كان    بويدي اخر ابن ضغط العمل يف اجملال الرت قصور يف البنية التحتية لالتصاالت يف سلطنة عمان، وهناك حت

اء السبب الرئيسي لعزوف خمتصني بناء املناهج ابالخنراط ابلربامج التدريبية اليت تصقلهم وجتعلهم ذوي خربة يف بن
 (2017املناهج احلديثة. )اهلامشي، 

ع احلواجز لتعليم، وكسر مجيومن هنا يؤكد الباحث بضرورة االهتما  البالغ جبميع األطر احمليطة مبنظومة ا
والتحدايت اليت تقف أما  حتديث وتطويراملناهج املطبقة يف املدارس بسلطنة عمان، وعلى الرغم من اجلهود املبذولة 
من وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان من أجل تطوير وحتديث املنظومة التعليمية، إال أنه ومن خالل عمل 

( وكذلك اخلطط اخلمسية 2040جود بعضاً من اخللل الواضح بني الرؤية املستقبلية )عمان الباحث ابلوزارة الحظ و 
( . من 2017التاسعة والعاشرة واليت وضعت االولوية الستشراف التعليم ومستقبله )ملتقى استشراف املستقبل 

ة قد ال تتمكن من احلالي جانب وبني السياسة التعليمية احلالية يف السلطنة من جانب آخر، فالسياسة التعليمية
النابعة من  2040، فقد أوضحت رؤية ُعمان 2040حتقيق الطموحات واملتطلبات املأمولة يف الرؤية املستقبلية 

رؤية صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد ""إن جناح التجارب النسائية هو نتاج سعي متواصل وعز  وإرادة 
تدرك مأرهبا إذا مل تعمل يداً واحدة من أجل بناء مستقبلها وتنمية قدراهتا  وإحساس ابملسؤولية، وال ميكن ألمة ان

أمهية منظومة التعليم والتقد  يف جماالت البحوث والتطوير واالبتكار  2040أوضحت رؤية ُعمان  وإمكاانهتا"، ولقد
ق أهداف مرة لتحقيوكل هذا ال يتسىن لنا احلصول عليه إال من خالل وضع اخلطط الذي هو عملية منظمة ومست

مستقبلية بوسائل مالءمة تقو  على جمموعة من القرارات واإلجراءات الرشيدة ووضع البدائل البينة وفقا ألولوايت 
خمتارة بعناية هبدف حتقيق أقصى استثمار ممكن للموارد واإلمكاانت املتاحة لعنصري الزمن والتكلفة كي يصبح نظا  

 Barrettكفاية وفاعلية لالستجابة الحتياجات املتعلمني وإمناؤهم املستدا .) التعليم مبراحله األساسية أكثر  
2018 ) 

إن تطوير التعليم والتنمية املستدامة ال يصل دون تطوير وحتديث وتطوير املناهج الدراسية متثل حموراً هاماً ألي نظا  
 ( Patrick 2018تعليمي. )

حنو  القرار من القيادات العليا يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمانوضع اخلطوط العريضة ملتدذي   أمهية البحث:
من خالل التصور املقرتح، مبا  2040تطوير وحتديث املناهج الدراسية لتحقيق التنمية املستدامةيف ظل رؤية ُعمان 

 حيقق النفع لطالب ومعلمي سلطنة عمان واملنظومة الرتبوية ككل.

 اىل: هتدف الدراسةأهداف البحث:  ●
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التعرف على اهم مالمح حتديث وتطوير املناهج الدراسية وفقاً ملتطلبات التنمية املستدامة يف ظل رؤية ُعمان  -1
 من وجهة نظر القيادات العليا يف وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان.  2040

 2040التعرف على اهم مالمح التنمية املستدامة يف رؤية ُعمان  -2
 العوائق اليت تواجه عملية تطوير وحتديث املناهج يف سلطنة ُعمان.الكشف على اهم  -3

 اسئلة البحث:

ماهي اهم مالمح حتديث وتطوير املناهج الدراسية يف سلطنة ُعمان وفقاً ملتطلبات التنمية املستدامة يف ظل  -1
 ؟ ُعمانمن وجهة نظر القيادات العليا يف وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة  2040رؤية ُعمان  

 ؟ 2040ماهي اهم مالمح التنمية املستدامة يف رؤية ُعمان  -2
 ماهي اهم عوائق عملية تطوير املناهج الدراسية يف سلطنة ُعمان؟ -3

 منهجية البحث :

والذي يعتمد على استيعاب موضوع  Qualitativeيعتمد الباحث يف هذا البحث على املنهج النوعي او الكيفي 
 البحث وتفسريه بشكل أساسي. 

املقابلة وتعد املقابلة من أهم وأبرز األدوات، وفيها يقو  الباحث بعقد  ويعتمد الباحث يف هذا البحث على اداة
 من قيادات العليا بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان بشكل مباشر 30مقابلة مع عينة البحث وحجمها 

  حدود البحث:
سوف يقتصر البحث على معرفة طرق وحتدايت حتديث  املناهج الدراسية يف ظل  احلدود املوضوعية للدراسة:

من وجهة نظر القيادات العليا بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة   2040متطلبات  التنمية املستدامة يف رؤية ُعمان 
 ُعمان.

 لتعليم يف مسقط بسلطنة ُعمان.وزارة الرتبية وا احلدود املكانية:
 2020: العا  احلدود الزمنية
 ن.القيادات العليا بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان واخلرباء الرتبويني ومديري الدوائر واملساعدي :احلدود البشرية

 املصطلحات والتعريفات اإلجرائية للبحث:
تيجية تتضمن استددامًا حمددًا للقوى الداخلية واخلارجية ( التطوير اصطالحا أبنه "إسرتا1992يعرفه )القاضي، 

 إلحراز التغري ويتيح إمكانيات كبرية لتنمية األفراد واجلماعات، وترسيخ االنتماء والعمل اجلماعي ومتاسكه".
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أطر و  ويعرفه الباحث إجرائيًا أبنه " اسرتاتيجية تتضمن التغيري التدرجيي حنو األفضل لتحسني السياسات التعليمية
 استشرف املناهج الدراسية لتحقيق التنمية املستدامة ".

واجملتمعات وكذلك  واملدن األرضأبهنا " هي عملية تطوير  (vila.2016ويعرفها فيال )التنمية املستدامة  -
 األعمال التجارية بشرط أن تقضي احتياجات احلاضر بدون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاهتا"

قاً لتدطيط بعضها طب ا  اليت تعتمد يف عملها على( أبهنا: " جمموعة من املركبات واألقس2014ويعرفها )سعدي، 
  حمدد تساعد يف الوصول إىل أهداف حمددة بعينها".

اسات التعليمية لتحديث وتطوير السي ويعرفها الباحث إجرائياً: جمموعة اإلجراءات واخلطوات اجلادة اليت يتم اختاذها
شرين وفقا ات السريعة واملتالحقة للقرن احلادي والعواملناهج الدراسية يف السلطنة كي تتواكب وتتالء  مع التغري 

 ملنهجية مدروسة تليب احتياجات احلاضر وتؤسس اإلطار العا  للمستقبل.
 
: هي رؤية وصياغة مستقبلية مت اعدادها بدقة عالية يف ضوء توافق جمتمعي واسع ومبشاركة 2040رؤية ُعمان -

وضوعية، ليتم لواقع االقتصادي واالجتماعي ومستشرفة للمستقبل مبفئات اجملتمع املدتلفة، حبيث تكون مستوعبة ل
 االعتداد هبا كدليل ومرجع أساسي ألعمال التدطيط يف العقدين القادمني.

 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة

  2015مع دول العامل يف قمة األمم املتحدة يف سبتمرب  2030أقرت سلطنة عمان أبهداف التنمية املستدامة  
 2030تحقيق هذه األهداف؛ فقد أُدجمت أهداف التنمية املستدامة للعمل حثيثًا ل األعضاء الدول أحد وأصبحت

متابعة حتقيق  ألولا طوعيال الوطين التقرير ضمن املرتكزات الرئيسية للدطة اخلمسية التاسعة للسلطنة، ويتضّمن
أهداف التنمية املستدامة والتقد  الذي أحرزته السلطنة وإلقاء الضوء على التحدايت اليت قد تواجه تنفيذها. ) 

 ( 2012البوسعيدي 
ومن أهداف التنمية املستدامة، واملعروفة أيًضا ابألهداف العاملية، هي دعوة للقضاء على التحدايت اليت تواجه  

تلك التحدايت املتعلقة ابلفقر وعد  املساواة ومحاية كوكب األرض من تدهور البيئة وضمان متتع مجيع  العامل، خاصة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/oman
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/oman
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/oman
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/oman
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/oman
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
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الناس ابلسال  واالزدهار، وتتميز أهداف التنمية املستدامة ابلشمولية والرتابط، حيث أن مفتاح حتقيق هدف ما 
نة على ن متييزومن هذا املنطلق حرصت سلطمرتبط بشكل وثيق ابألهداف األخرى، كما أهنا تشتمل اجلميع من دو 

من خالل عدة ركائز  2040وضع أهداف التنمية املستدامة نصب عينيها عند رسم مالمح رؤية ُعمان املستقبلية 
ج اسرتاتيجية من أمهها حتقيق تلك التنمية عن طريق تطوير التعليم العا  يف البالد وتطوير السياسات التعليمية واملناه

 مبا يتوافق واهداف التنمية املستدامة .الدراسية 
وإللقاء املزيد من الضوء على هذا املوضوع قا  الباحث بتقسيم هذا الفصل اىل مبحثني رئيسيني: وقد قمت بتقسيم 

 مباحث أساسية : 3هذا البحث اىل 
 .2040املبحث األول : التنمية املستدامة يف رؤية ُعمان 

 .2040ة املستدامة يف رؤية ُعمان املبحث الثاين : التعليم والتنمي
 املبحث الثالث : حتديث املناهج اللتعليمية وفقا ملتطلبات التنمية املستدامة .

 

 املبحث األول

 2040التنمية املستدامة يف رؤية ُعمان 

ملقبلة ا ميكننا القول ان  التنمية املستدامة هي التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال
على تلبية حاجاهتم أي أن املساوات والعدالة بني األجيال وهي واحدة من العوامل املطلوبة للتنمية املستدامة .) 

 (2014سعدي 
أن التنمية املستدامة هي االستعمال املثايل الفعال جلميع املصادر البيئية ، احلياة االجتماعية واالقتصاد للمستقبل  

 ى حياة أفضل ذات قيمة عالية لكل فرد من أفراد اجملتمع يف احلاضر واملستقبل. البعيد مع الرتكيز عل
و يعترب التحدي أما  اجملتمع الدويل اآلن هو كيفية حتقيق تنمية اقتصادية ورفاهية اجتماعية أبقل قدر من استهالك 

 (2017كرار   مية املستدامة. )بكرياملوارد الطبيعية وابحلد األدىن من التلوث واألضرار ابلبيئة وهذا هو جوهر التن
وتعترب األرقا  املعتادة تظهر تغيريا يف اجتاه واحد فقط بدون أظهار النقاط املتصلة مابني اقتصاد اجملتمع واحلياة 

 االجتماعية والبيئة وكأن اجملتمع يتكون من ثالثة أجزاء منفردة ومنفصلة وهي:
 Economyاالقتصاد  -1
     Environmentالبيئة     -Society    3احلياة االجتماعية      -2
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سوف ننظر  أيضا إىل مشاكل اجملتمع كاهنا  1وإذا مامت النظر إىل هذه األجزاء بطرق منفصلة وكما يف الشكل رقم 
 (  67-66ص  2014قضااي منعزلة عن بعضها البعض مما يؤدي إىل نتائج سيئة مثل: ) انظر سعدي 

 مشكلة ممكن أن يؤدايىل وجود مشكلة أسوء. حل  -
  احللول التدرجيية تعود إىل خلق جمموعات اقتصادية. -
 احللول التدرجيية تركز على الفوائد قصرية املدى فقط.    -
 
 
 

 
 

    
 
 
  

 (                    1شكل )     
جتماعية وهذه هي بني االقتصاد ،البيئة ،احلياة االوبدال من أتباع حلول تدرجيية حنن حباجة إىل النظر يف نقاط االلتقاء 

 (.2غاية التنمية املستدامة كما يف الشكل رقم )
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 : 2040التنمية املستدامة ورؤية ُعمان 
جند ان أهم ركائز تلك الرؤية تتمحور حول اإلنسان واجملتمع واالقتصاد والتنمية  2040ابلنظر اىل رؤية ُعمان 

ومتت إضافة البيئة املستدامة كمحور رابع بعد املؤمتر الوطين األخري، وحيتوي كل حمور على  واحلوكمة واألداء املؤسسي
على عدد من  2040ره وتستند عملية إعداد الرؤية املستقبلية ُعمان جمموعة من الركائز اهلامة واليت تساهم يف تطوي

الصادرة من األمم املتحدة، االسرتاتيجيات القطاعية،  2030املنطلقات األساسية من أبرزها أهداف التنمية املستدامة 
 (2040موقع رؤية ُعمان www.2040.om. ) 2040خمرجات مكتب الرؤية 

اليت أرسى قواعدها صاحب اجلاللة السلطان  2040ستدامة تعد من اهم ركائز رؤية ُعمان ويرى الباحث ان التنمية امل
حفظه –ويقو  حاليا على االشراف والتنفيذ صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق  -رمحه هللا–قابوس بن سعيد 

يتم إعدادها بناء على ورسم مساراهتا، اليت  2040هللا الذي حيرص على مشاركة اجملتمعية يف وضع رؤية عمان 
 األوامر السامية جلاللة السلطان املعظم مع ضمان املشاركة اجملتمعية الواسعة لكافة فئات اجملتمع.

 املبحث الثاين : التعليم والتنمية املستدامة :
يعمل التعليم على تعزيز األهداف يف مجيع احلقول املعرفية واإلجتماعية والسلوكية , ويف تنمية الكفاءات الرئيسية 

 (  40ص  2006املستعرضة والضرورية لتحقيق اإلستدامة , ولبلوغ أهداف التنمية املستدامة ) الغامدي 
 النظم التعليمية عميم التعليم من اجل التنمية املستدامة يفوقد اقرتح تقرير صادر من منظمة اليونيسكو الية تستند اىل ت

 على مجيع االصعدة يف:
 السياسات التعليمية. -1
 املناهج الدراسية. -2
 برامج اعداد وتدريب املعلمني. -3
 عملية تقييم الطلبة. -4

ير برانمج األمم ر ومن هذا املنطلق ميكننا اعتبار حق التعليم للجنسني أحد األهداف التنمية املستدامة، كما يؤكد تق
، املتحدة اإلمنائي بشأن التنمية البشرية على أن التنمية املستدامة ال نسطتيع ان خنتزهلا يف البعدين االقتصادي والسياسي

بل جيب كذلك مراعاة األبعاد الثقافية واالجتماعية واإلنسانية والروحية، مما جيعل دور التعليم حامساً بشكل كبري. ) 
 ويعترب احلّد من الفقر و اجلوع وتوفري التعليم للجميع وزايدة املستوايت التعليمية للشباب  (78ص  2014سعدي 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 79 to 100 
 

88 
 

ومراعاة املساواة بني اجلنسني، من األهداف اليت تتيح يف رأي برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ان ميضي صوب حتقيق 
تصادية، حيث املؤثرة يف عمليات النمو والتنمية االق أشكال من التنمية املستدامة ويعترب  تطوير التعليم  أحد العوامل

ة يُعّد إسها  التعليم يف التنمية من أهم القضااي  اليت تناوهلا علماء االقتصاد والرتبية، وتركز اهتما  الباحثني على العالق
هم ركائز الرؤية ا من ابني التعليم والتنمية وعوائدها على النمو االقتصادي ودور القوى العاملة املؤهلة يف ذلك وهذ

ولعل دور التعليم ومؤسساته يف عمليات النمو االقتصادي  (  4ص  2012. )البوسعيدي 2040املستقبلية لُعمان 
والتنمية يتحدد بعدة طرق  منها مبقدور التعليم أن يقو  أبدوار اساسية يف التحول املطلوب إىل جمتمعات مستدامة 

طوير اجملتمع املدين فالتعليم يصوغ القيم ووجهات النظر، ويساهم أيضاً يف تنمية وتابلتنسيق مع  احلكومة ومبادرات 
املهارات واملفاهيم واألدوات اليت ميكن أن تستدد  يف خفض أو إيقاف املمارسات غري املستدامة. )سعدي مرجع 

 ( 28سابق ص 
 دامة:املبحث الثالث: حتديث املناهج التعليمية وفقا ملتطلبات التنمية املست

البد من توفر السياسات التعليمية املناسبة من اجل دمج التعليم من اجل االستدامة يف بيئات التعلم، وجيب ان 
تكون متسقة من اجل إحداث التغري، وجيب ان تتم مراعاة االيت ليكون ممكنا تطوير املناهج املناسبة اليت تروج التعليم 

 من اجل التنمية املستدامة.
رحلة دمج التعليم يف مجيع املناهج التعليمية اخلاصة ابملناهج النظامية مبا يف ذلك الرعاية والرتبية يف مويتعني كذلك 

ج الطفولة املبكرة والتعليم االبتدائي والثانوي والتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين، وينبغي أن تتكفل املناه
ساسية اىل جانب املهارات العامة اليت ميكن استددامها يف شىت الدراسية اكتساب االطفال والشباب املهارات األ

 اجملاالت كمهارات التفكري النقدي وحل املشكالت وذلك من خالل:
 ان تتواصل اجلهود كي تتعمق الفهم اجليد الذي ينبغي ان يكون تعليم جمدي وذي مغزى. -
 اسية.لذي يتبع لتطوير املناهج الدر املزيد من االحباث وعمليات التقييم وتشاطر التجارب بشأن النهج ا -
العمل على أتسيس املناهج التعليمية على التعليم من اجل التنمية املستدامة مبا يف ذلك عمليات االستثمار يف  -

 املوظفني وتوفري املوارد املالية.
 العمل على تقدمي الدعم للمعلمني يف قاعات الدرس. -
 علمني. العمل على تعزيز قدرات صانعي السياسات وامل -

 
 الدراسات السابقة يف املوضوع
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( بعنوان " سياسات تطوير وضع املناهج املدرسية يف مصر " فقد هدفت الدراسة 2016هدفت عبد الرمحن ) - 
اىل بيان تفصيل أهم التحدايت اليت تواجه منهجية ومراحل حتديث وتطوير املناهج التعليمية يف مصر وتوصلت 

ات، وأوصت ة الشديدة يف عمليات صناعة القرار الدراسة اىل أن أهم حتدايت حتديث املناهج يف مصر ترجع اىل املركزي
الباحثة بعدة توصيات امهها ان عملية حتديث املناهج ال ميكن أن حتدث دون تشاركية ومتثيال لفئات اجملتمع املدتلفة 

نات يمن وزارة ومراكز تطوير التعليم واملعلمني واألهايل والتالميذ أنفسهم، ابإلضافة اىل ضرورة اعادة النظر يف التعي
 يف مراكز تطوير التعليم وإجراء بعض اإلصالحات التشريعية ورفع كفاءة املعلمني ومكانتهم.

( دراسة بعنوان "تطوير املناهج الدراسية من وجهة نظر املعلمني يف مدارس 2017وابلنسبة لدراسة )حمي وجرب 
م الثانوي من وجهة لدراسية يف مدارس التعليالتعليم الثانوي يف حمافظة البصرة " وهدفت الدراسة إىل تقييم املناهج ا

نظر املدرسني، وقد أعدت الباحثة استبيان هلذا الغرض متقيدة ابخلطوات العلمية املعهودة لبناء أدوات القياس 
للتحقق من الصدق والثبات، إذ مت عرض االستبانة على خنبة من احملكمني، كما مت حساب ثباهتا بطريقة االختبار 

( مث طبقت االستبانة على عينة بلغ حجمها ٠.٨٢ختبار فبلغت قيمة معامل االرتباط بني التطبيقني )وإعادة اال –
مدرس ومدرسة مت سحبها بطريقة عشوائية. وقد توصل إىل نتائج تشري إىل ترجيح املؤيدين لتطوير املناهج  100

 للمحايدين. % ٣.٧٦لمعرتضني ول % ١٧.٥٥مقابل  % ٧٨.٨٨الدراسية وحتديثها بعد حصوهلم على نسبة بلغت 
 الثالث الفصل

 االطار االجرائي 
 

يقو  البحث على تناول مشكلة موضوع البحث واإلجابة عن أسئلتها وفقاً إلطارين )نظري وعملي( ويتضمن اإلطار 
دوات أ النظري مسح للدراسات السابقة واألدبيات املرتبطة ابملوضوع اما اجلانب العملي من البحث فهو آراء تطبيق

البحث على عينة قصدية من القيادات العليا بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ُعمان، وتلك األدوات هي مقابلة 
استطالعية للتحقق من مشكلة البحث، وحتليل احملتوى لوثيقة الفلسفة العامة للتعليم يف سلطنة عمان، اضافة إىل 

 التوصيات تها وربطها ابألدب الرتبوي والدراسات السابقة مث تقدمياشتمال اجلانب العملي على حتليل النتائج ومناقش
 واملقرتحات املرتبطة بنتائج هذا البحث.

 جمتمع البحث:
 (.2019القيادات العليا بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان وتتمثل يف اجلدول التايل )وزارة الرتبية والتعليم،  
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مكان 
 خبري املستشار الوزير النوع العمل

أمني 
اللجنة 
 الوطنية

أمني 
مساعد 
 اللجنة

مندوب 
 اليونسكو

انئب مندوب 
 اليونسكو

مدير 
 عا 

ة وزارة الرتبي
 والتعليم

 8 1   1 50 20  ذكور

 3  1 1  22 5 1 إانث

 ( توزيع جمتمع البحث1جدول )
ية العليا بوزارة الرتبية القياد وسبب اختيار جمتمع البحث بسبب اخلربات الذي ميتلكها هذا اجملتمع، حبكم وظائفهم

والتعليم، وإملامهم أبسس بناء املناهج العمانية، وكوهنم أعضاء يف اللجان العليا يف الوزارة فيما خيص سري وأسس 
 منظومة التعليم يف سلطنة عمان.

 عينة البحث :
، وسوف 112عددهم مبحوث من جمموع اجملتمع األصلي للدراسة و  30وسوف يقو  الباحث أبخذ عينة عددهم 

 تكون العينة مقسمة اىل:
 

 العدد الوظيفة

 2 مستشارين
 25 خرباء تربويني
 3 مدراء عمو 
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 30 اجملموع

 
 ( توزيع عينة البحث2جدول )

 
 

 أداة البحث
( حماور 3ويوضح اجلدول )2040حتديث وتطوير املناهج التعليمية  وفقا ملتطلبات التنمية املستدامة يف رؤية ُعمان   

 وأسئلة املقابلة:
 

 أسئلة املقابلة
 وفقا لنموذج رالف اتيلور يف حتديث املناهج

 
مصادر تطوير واشتقاق  أهمماهي  -1

 املناهج احلديثة يف سلطنة ُعمان؟
ة املستقبلية للمناهج الدراسيماهي الرؤية  -2

 يف مدارس السلطنة؟

 3وضع أهداف عامة قابلة للتعديل وتشتق من  -1
مصادر: الطالب كمحور للعملية التعليمية واجملتمع واملادة 

 الدراسية

هل يتم ابألخذ بنظرايت العلو  احلديثة  -1
 ؟يف تطوير املناهج الرتبوية يف ُعمان؟  وكيفية هذا

من خالل مصفاة علم النفس تنقيح تلك األهداف  -2
 التعلم وفلسفة الرتبية

كيف يتم اختيار خربات التعلم عند  -1
 حتديث املناهج الدراسية يف ُعمان؟

اختيار خربات التعلم يف ضوء تلك اهداف التنمية  -3
 املستدامة

كيف يتم تنظيم خربات التعلم عند  -1
 التعلم.تنظيم خربات  -4 حتديث املناهج الدراسية يف سلطنة ُعمان؟

كيف تكون عمليات التقومي عند وضع  -1
 تقومي خربات التعلم -5 او حتديث املناهج الدراسية يف سلطنة ُعمان؟

ما أهم التحدايت اليت تواجه دمج التعليم 
 2040التعليم واالستدامة يف رؤية  -6 .2040ابالستدامة يف خطة ُعمان املستقبلية 
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 ( حماور وأسئلة اداة الدراسة3جدول )

 أداة البحث:صدق 
 لقد أتكد الباحث من صدق أداة البحث عن طريق:

  أوال: عرض األداة على جمموعة من احملكمني املتدصصني وذوي اخلربات يف احلقل الرتبوي.
اثنيا: التأكد من صدق األداة عن طريق تطبيق معايري الصدق يف الدراسات النوعية ملاكسويل من خالل الصدق 

 والنظري.الوصفي والبنائي 
 ثبات البحث:

مت التأكد من ثبات األداة عن طريق تقدير البىن املصممة من قبل الباحث اليت تقيس او متثل مقاطع حقيقية من  
 التجربة وكذلك تقدير مدى متثيل االستنتاجات للواقع متثياًل منطقياً.

لرتبية والتعليم يف قرار الرتبوي يف وزارة اواسفرت نتائج املقابلة االستطالعية على أنه قد تبني للباحث أن صناع ال
خاصة مع بدء تطبيق منهج كامربيدج  2040سلطنة ُعمان يشيدون بتطوير املناهج وفقا الهداف رؤية عمان 

على الصف من األول اىل  2019- 2018)سالسل العلو  والرايضيات( على املدارس يف سلطنة ُعمان العا  
عترب هي من أحدث املناهج اليت غزت العامل والدول املتقدمة ابألخص، وأن هناك الرابع من التعليم األساسي، وت

 أفكار مطروحة لطرح ختصصات جديدة يف امليدان الرتبوي تواكب التطوير التعليمي العاملي.
عمق ب واشاد املبحوثني من القيادات العليا واخلرباء بوزارة الرتبية والتعليم بضرورة مثل هذه الدراسات اليت تبحث

 لتحسني وتطوير منظومة التعليم وسياساته يف سلطنة عمان.
 الفصل الرابع

 االطار امليداين
 Qualitative Dataالنوعي للبياانت للتحليل  Maxqdaقا  الباحث بتحليل البياانت عن طريق برانمج 

Analysis  واختار الباحث هذا الربانمج بسبب انه أكثر الربامج التحليلية تقدما لنظم التشغيل ويعترب من الربامج
  .1989الرائدة عامليا يف هذا اجملال منذ عا  

املوجود  على الفلسفة اليت تقول أبن احلقيقة ليست واحدة، واالختالف البحث النوعي ويعتمد حتليل البياانت يف 
أن التعويل على التحليل العقلي املنطقي فقط، أو زايدة البياانت، بل إهنا متغرية وتتشكل من خالل  فيها ال ميكن

فهم جمموعة من الناس هلا، ويتعامل هذا البحث مع مواد رمزية حتتاج للكثري من التفسري، ويقو  ابإلجابة على 
لوكياهتم  لناس جتاه القضية املبحوثة وساألسئلة وليس على اختبار فرضيات، كما يسعى الكتشاف مواقف وآراء ا
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والقيم والثقافة وأمناط احلياة اخلاصة هبم، لذلك فمن الصعب حتديد وحصر اجملاالت اليت يتناوهلا البحث النوعي، 
وقد يسبب حتليل البياانت وتصنيفها حالًة من الضياع للباحث، ويف هذا املقال سنقو  بتناول أسس وخطوات 

 البحث النوعي.
 
 
 صف عينة البحث:و 

لقد حاول الباحث جاهداً أن ينتقى عينة البحث من هم هلم ابع طويل يف خدمة وزارة الرتبية والتعليم وخرباء املناهج 
الرتبوية حبيث يصل إىل أقصى استفادة من آرائهم املدتلفة مبا خيد  البحث وحيقق الغرض األمسى وهو خدمة السلطنة 

 ة من البحث. وأبناؤها الكرا  وحتقيق الغاي
 وصف لعينة البحث:

 ( يوضح املسمى الوظيفي لعينة البحث 4جدول )

 النوع املسمى الوظيفي  
 أنثى ذكر النسبة العدد

 %6.6 2 1 1 مستشار تربوي 1
 %10 3 0 3 مدير عا   2
83.4 25 13 12 خبري تربوي 3

% 
100 30 14 16 اإلمجايل

% 
 ( املسمى الوظيفي والنوع بكل وظيفة 10جدول )

بينما جاء املسمى  % 83.4يالحظ من اجلدول السابق أن معظم عينة البحث تعمل كدبري تربوي بنسبة بلغت 
  % 6.6وأقل نسبة جاءت يف املسمى مستشار تربوي بنسبة بلغت  % 10الوظيفي مدير عا  بنسبة بلغت 

 ( يوضح مكان العمل لعينة البحث 5ح جدول )مكان العمل لعينة البحث حيث يوض
 النسبة املئوية العدد املسمى الوظيفي  
 6.7% 2 مكتب معايل الوزير 1
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 23.3% 7 مديرية املناهج بوزارة الرتبية والتعليم 2

3 
مديرية تقنية املعلومات بوزارة الرتبية 

 3.3% 1 والتعليم

ة مديرية الربامج التعليمية بوزارة الرتبي 4
 23.3% 7 والتعليم

5 
بية مديرية تنمية املوارد البشرية بوزارة الرت 

 10.0% 3 والتعليم

6 
مديرية التدطيط وضبط اجلودة بوزارة 

 10.0% 3 الرتبية والتعليم

مديرية الشئون االدارية بوزارة الرتبية  7
 10.0% 3 والتعليم

8 
 املكتب الفين للدراسات والتطوير بوزارة

 13.3% 4 والتعليمالرتبية 

 %100 30 اإلمجايل
تالحظ للباحث أن أعلى نسبة من املشاركني من عينة البحث تعمل يف مديرية املناهج ومديرية الربامج التعليمية 

 لكل منهما  % 23.3بوزارة الرتبية والتعليم بنسبة بلغت 
 ( يوضح املؤهل العلمي والنوع لعينة البحث 6املؤهل العلمي ونوع عينة البحث حبسب املؤهل وجدول )

 املؤهل العلمي  
 النوع

 ةالنسبة املئوي العدد
 أنثى ذكر

 %46.7 14 8 6 دكتوراه 1

 %40 12 6 6 ماجستري  2

 %13.3 4 0 4 بكالوريوس 3

 %100 30 14 16 اإلمجايل



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 79 to 100 
 

95 
 

 ( املؤهل العلمي لعينة البحث حبسب النوع  6جدول )
كما أن مجيع عينة البحث من أصحاب اخلربات الطويلة يف الرتبية والتعليم ومجيعهم قد ختطى اخلمسة عشرة عاماً 

 عاما( من اخلربة الوظيفيية.15)
ا متثل جمتمع سابقة أهنوبعد أن استعرض الباحث الوصف الدميغرايف لعينة البحث واليت اتضحت من اجلداول ال

البحث من القيادات الرتبوية العليا بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان، كما أن معظم العينة من ذوي الدرجات العليا 
من الدكتوراه واملاجستري وهو ما يتضح معه أيضا الوعي العلمي ابجملال التعليمي والرتبوي وهو ما يصب يف مصلحة 

 للتحليل النوعي للبياانت. Maxqdaل الباحث إىل حتليل بياانت املقابلة عن طريق برانمج البحث، ومن مث ينتق
لذا فقد حاول الباحث التوصل إىل أهم األسس اليت ميكن من خالهلا سبل وطرق حتديث املناهج وفقا ملتطلبات 

لرتبية والتعليم وذلك من خالل وذلك من وجهة نظر القيادات العليا بوزارة ا 2040التنمية املستدامة ورؤية ُعمان 
 إجاابهتم على أسئلة املقابلة واليت يبينها الباحث فيما يلي:

 (Codeالكود ) سؤال املقابلة  
املوضوع 

(Themes) 

1 
ما أهم مصادر تطوير 
 واشتقاق املناهج احلديثة يف

 سلطنة عمان؟

 الدين اإلسالمي

 النظا  األساسي للدولة دستور الدولة

 الرتاث الوطين

 العادات والتقاليد للمجتمع العماين

 االنتماء العريب اهلوية العربية

 طبيعة اجملتمع اخلليجي

اسرتاتيجيات التعليم  2040اإلسرتاتيجية الوطنية للتعليم 
 الوطنية واليت تتوافق مع

  2040رؤية السلطنة 
 املستجدات العاملية

 التكنولوجيةالتطورات 
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 متطلبات التنمية املستدامة 

 التوجهات العاملية

 مبادئ فلسفة الرتبية

 اإلطار العا  للمناهج

 وثيقة املعايري واملدرجات التعليمية

الدراسات واألحباث  املراجع والكتب العلمية
العاملية واليت توافق 

 اجملتمع العماين
 املدتلفةالسالسل املنهجية 

 النظرايت الرتبوية احلديثة

 طبيعة املتعلم

 حاجات اجملتمع األهداف اجملتمعية

 متطلبات سوق العمل

 
 ترميز اجاابت السؤال األول 7جدول 

يتضح من اجلدول السابق أهم مالمح مكوانت تطوير املناهج وفقا ملتطلبات  االستدامة من وجهة نظر القيادات 
بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ُعمان واليت كان من أهم بنودها أن دستور البالد  هو منبع أي تطوير أو حتديث، العليا 

د حيث أنه حيوى أهم مالمح السلطنة واجملتمع الداخلي واليت به املعايري والواثئق اليت حتافظ على اهلوية الوطنية والتقالي
ألمور املنظمة ألحوال اجملتمع، واليت منها أن الدين الرمسي للدولة هو الدين العامة واملعتقدات وممارسة احلرايت وا

اإلسالمي، وأن اللغة العربية هي اللغة الرمسية، مث تليه االسرتاتيجيات التعليم الوطنية واليت تتوافق مع رؤية السلطنة 
ع على اجملتمع، واليت تعود ابلنفوهي وثيقة معايري هامة لعبور املستقبل وحتقيق آمال وطموحات السلطنة  2040

وحيث ان اجملتمع العماين قد انفتح على العامل اخلارجي فكان من املهم أن تستند مصادر اشتقاق املناهج إىل 
الدراسات والبحوث العاملية واليت قد أخذت مبلغها من التجريب والتحديث وفق ما هو متطور وحديث، ولكن مبا 
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تقاليد االجتماعية للمجتمع الُعماين، مث أخريًا البد وأن تليب املناهج أهداف وطموحات يتوافق واهلوية الوطنية وال
اجملتمع وتطلعاته وآماله فكان من املهم أن يتم حتديد هذه األهداف وفق املتغريات املستقبلية ومن مث حتديث املناهج 

 وفق ما هو متوقع من اجملتمع وما يساير آماله حنو املستقبل.
الرؤية املستقبلية وهو التنبؤ ملا ستحققه هذه املناهج  وهو أصبح من العلو  اهلامة التحليل اجليد ملا هو مث كانت 

متوقع لذا فإن االعتماد على الطالب وجعله هو غاية العملية التعليمية وحمورها ألن هذا الطالب هو املستقبل بذاته 
م تنمية إنه من املهم توفري مناهج عصرية هلذا الطالب تسهوهو طموح اجملتمع وقائده يف املستقبل القريب، لذا ف

شدصيته ومهاراته وسلوكياته وفق معطيات الثورة التكنولوجية واملعرفية احلديثة، ولن يتأتى هذا إال إبعداده اإلعداد 
وما يدركه الطالب  عاملتوازن التدرجيي لذا فإن املناهج البد وأن تعتمد أيضا على خربات املتعلم وتراعي الواقع واجملتم

وأن تكون اسرتاتيجيات التدريس متوازنة بني الواقع واملأمول ابستددا  املعينات التكنولوجية احلديثة، مع قياس وتقومي 
هذه املناهج واملوضوعات بطريقة مستمرة ودورية للوقوف على مدى حتقق األهداف اليت وضعت من أجلها املناهج 

 انية واجملتمع احمللي وأولياء األمور.والتقارب بني الدراسات امليد

1 

ما أهم التحدايت اليت تواجه 
امة ربط التعليم ابلتنمية املستد

يف رؤية عمان املستقبلية 
 ؟2040

 حتدايت الثورة الصناعية الرابعة
 التطورات التكنولوجية اهلائلة

 غزارة اإلنتاج العلمي والفكري
 العوملة

 الغزو الثقايف اخلارجي

حضارية حتدايت 
 وثقافية

 قلة اخلربات
 إعداد املعلمني تكنولوجيا

 الفجوة التكنولوجية بني الطالب واملعلم
 ضعف أتهيل الكوادر

 حتدايت التنمية املهنية
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 حمدودية املوارد
 قلة امليزانية

 ضعف أنظمة احلوافز واحملاسبة
 ضعف متويل األنشطة واملشروعات التعليمية

 حتدايت مالية

 ربط املناهج حباجات سوق العملعد  
 عد  حتديد توجهات سوق العمل

 عد  تنفيذ االسرتاتيجيات املدططة
 عد  حتديد ما هو مطلوب من التعليم

 ضعف التواصل بني عناصر املنظومة التعليمية
عد  االستفادة من دراسات وحبوث تطوير 

 التعليم
 عد  االعتماد على البياانت التحليلية

 أنظمة ضمان جودةعد  تطبيق 

 حتدايت تطبيق معايري
التعليم وخططه 

 االسرتاتيجية

 ضعف التحصيل العلمي
 ضعف خمرجات التعليم العايل

 ضعف خمرجات التدريب املهين

حتدايت تتعلق 
 ابملدرجات التعليمية

 ( ترميز اجاابت السؤال الثالث حتدايت تطوير املناهج 9جدول )
من خالل نتائج حتليل السؤال الثالث الحظ الباحث إن التغيريات املتالحقة واملتكررة واحلداثة املستمرة فرضت على  

اجملتمعات اإلنسانية ضرورة التغري معها بطريقة ال يستطيع معها التوقف ولو اللتقاط األنفاس فالتطور أصبح ضرورة 
اخلطط والرؤى املستقبلية ومن ضمنها سلطنة عمان حني وجهت  وليس رفاهية، لذا حاولت العديد من الدول وضع 
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وتوجيهها حنو االستدامة، أي حنو طريقة جديدة مبتكرة لفعل  2040كافة أجهزهتا التنفيذية لتنفيذ رؤيتها الطموحة 
 األشياء من أجل التحسني سواء حتسني حياة اجملتمع وبيئته وفرص استثماراته.

 :اخلامتة
 ميكننا اقول أبن الدول النامية تواجه بديلني رئيسيني يف تطوير نظامها التعليمي؛ فهي قد تستمر يفويف النهاية 

التوسع بصورة أوتوماتيكية يف التعليم النظامي أبسرع صورة ممكنة مع بعض التعديالت يف املناهج وطرق التدريس 
 ة.لعمل وسياسات التكلفة التعليميواالمتحاانت واإلبقاء يف نفس الوقت على اهلياكل املؤسسية لسوق ا

أما البديل الثاين فيتمثل يف حماولة إصالح النظا  التعليمي برمته من خالل تعديل شروط الطلب على فرص التعليم 
املتاحة وعرضها، وأيضًا إبعادة النظر يف املناهج وفقًا إلحتياجات املوارد احلقيقية يف الدولةووفقًا ملتطلبات التنمية 

 مة. املستدا

ونظرًا ألن النظم التعليمية تعمل على استمرار اهلياكل االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات بداًل من تغيريها؛ فإن 
آي برامج للتطوير او لإلصالح تستهدف جعل التعليم أكثر مالئمة حلاجات اجملتمع ومواجهة حتدايت العصر املعريف 

 وميكن تلديص نتائج البحث فيما أييت:  2040التعليم  املتتالية وهو ما تنادي به رؤية السلطنة يف
 اهم نتائج البحث :

 تنفيذ مناهج حديثة ومتطورة ألن املناهج القدمية اليت تعتمد على احلفظ والتلقني وتنمية اجلانب املعريف فقط -1
ج هأصبحت من الرتاث، ألن املعارف تطورت بشكل هائل وتضدمت بشكل رهيب فكان البد من تطوير املنا

لتنمية اجلوانب املهارية واإلبداعية لدى الطالب وتصديرها له أبشكال خمتلفة تناسب األمناط املدتلفة لتلقي املعلومة 
واستيعاب هذه املعارف، كما كان من املهم أتهيل املعلم للتوافق مع دوره اجلديد حيث إنه أصبح موجها وميسرا 

 .2040ستقبلية لعملية التعلم مما يتمشى منع رؤية ُعمان امل
العمل على زايدة فاعلية األنظمة االشرافية والرتبوية، ألهنا تعمل على توجيه املنظومة التعليمية بشكل جيد  -2

وتعمل على ضمان تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية على أرض الواقع وفق األهداف املوضوعة والتوقيتات احملددة كما 
 ظومة التعليمية.تعمل على تقومي جوانب األداء كافة داخل املن

تتمثل يف حتدايت  2040ان اهم حتدايت حتديث وتطوير املناهج الدراسية كي تتؤا  مع رؤية عمان  -3
 حضارية وثقافية وحتدايت التنمية املهنية والتحدايت املالية .
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