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الملخص:
هدفت الدراسةة إل التعر

عل أرر تصيةياا اتسةةتراتياية الص نية للتعليم  0202عل خطط وبرامج التعليم العالي -

كلياا العلصم التطبيقية أنمصذجا  -في سةةةةةلطنة عمان .وتم بناء اسةةةةةتبانة تمصنت مي جزئيييز الازء ااوبز البياناا العامة افراد
عينة الدراسةةة ،والازء النانيز أرر تصيةةياا اتسةةتراتياية الص نية للتعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في
سلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،وتمصن مي ( )7فقراا .وبلغت عينة الدراسة ( )037إداريا وأكاديميا ووظائف
مسةةةاندة .وتصيةةةلت نتائج الدراسةةةةز إل أن أرر تصيةةةياا اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم
التطبيقية بأرر (كبير) ،وعدم وجصد فروق دالة إحصةةةةةائية تعزى للمتغيرااز (الانس ،والمسةةةةةم الصظيسي ،وسةةةةةنصاا ال برة)،
ووجصد فروق ذاا دتلة إحصائية تعزى لمتغير المصقع الاغرافي للملياا لصالح يحار.
وفي ضةصء النتائج أويةت الدراسةة بتلميج لاان لتل يت وتقييم الصاقع السعلي ،ومتابعة مسايرة خطط وبرامج كلياا
العلصم التطبيقية (جامعة التقنية والعلصم التطبيقية)؛ لتتماش مع خطط وبرامج في اتستراتياية الص نية للتعليم .0202
الكلمات المفتاحية :اتستراتياية الص نية للتعليم  ،0202جامعة التقنية والعلصم التطبيقية.

The National Education Strategy 2040 and the Impact of its Recommendations on Higher
Education Plans and Programs in the Sultanate of Oman (Colleges of Applied Sciences as a
Model(

Abstract
The study aimed to identify the impact of the recommendations of the National Education
Strategy 2040 on plans and programs for higher education - Colleges of Applied Sciences as a model
- in the Sultanate. A questionnaire of two parts was formed. The first part included basic data of the
study sample, and the second part dealt with the impact of the recommendations of the National
Education 2040 Strategy on the plans and programs of the Colleges of Applied Sciences in the
Sultanate of Oman from the point of view of the members of the study sample. It consisted of (7)
items. The study sample consisted of (237) administrative, academic and support employees.
The results of the study concluded that the impact of the recommendations of the National
Strategy for Education 2040 on the plans and programs of the colleges of applied sciences had a
(significant) effect. Also there were no statistically significant differences due to the variables:
(gender, job title, years of experience), and there were statistically significant differences due to the
variable of geographical location for colleges in favor of Sohar.
In light of the results, the study recommended the formation of committees to diagnose and evaluate
the actual situation, and to follow up with the plans and programs of the colleges of applied sciences
(University of Technology and Applied Sciences); to be in line with plans and programs of the
National Education Strategy 2040.
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 .1المقدمةز
شهد التعليم في سلطنة عمان تطصرا في م تلف مراحله ،حيث إن المتتبع لمسيرة التعليم العالي في سلطنة عمان يدرك تماما
الاهصد العظيمة المبذولة في هذا المااب ت طيطا وتنسيذا ،فقد أعدا خططا واضةةةةحة ااهدا
بالتعليم المدرسةي ،رم التعليم العالي؛ إلعداد المصادر الص نية ،وتزويدها بم تلف المعار

بدءا بالتعليم قبج المدرسةةةةي ،ومرورا

والمهاراا وال براا .واسةتحدرت سلطنة

عمان برناماا للمعلميي يقبج خرياي النانصية العامة لمدة عام واحد ،وفي عام  4890أنلئت الملياا المتصسطة للمعلميي والمعلماا،
وكانت تتبع في ذلك الصقت وزارة التربية والتعليم ،وتسةةةتقبج خرياي النانصية العامة لمدة عاميي ،وبدأ عدد الملياا يزداد ليصةةةج إل
تسع كلياا في عام  ،4882وتتصل وزارة التربية اإلشرا

عليها [.]4

وفي عام  4880استحدرت وزارة التعليم العالي بمصجب المرسصم السلطاني السامي رقم ( ،)4880/0وأسند إليها كج ما
يتعلق بةالتعليم العةالي ،وبةدأا مرحلةة تطصير جةديةدة لنظةام التعليم العةالي ،فارى العمةج عل تطصير برامج الملياا المتصسةةةةةةطة
ونصعيتها ،وترقية برنامج إعداد المعلميي؛ ليصةةةةبح برناماا بمسةةةةتصى البمالصريصأ ولمدة أربع سةةةةنصاا ،وبذلك تحصلت الملياا
المتصسةةةةةةطةة إلعداد المعلميي والمعلماا إل مسةةةةةةم كلياا التربية ،وأدرجت تحت مظلة وزارة التعليم العالي في عام ،4881
واسةتمرا خلب ال(ةةةةةة( )08سنة الماضية في رفد قطاع التعليم بالمعلميي والمعلماا في م تلف الت صصاا والمراحج التعليمية
جميعها [.]0
وفي عةةام  0220حصلةةت كليةةاا التربيةةة جميعهةةا إل كليةةاا للعلصم التطبيقيةةة ،فركزا عل التعليم التطبيقي؛ لتصاكةةب
التطصراا في ماةالي التمنصلصجيةا والعلصم التطبيقيةة [ ،]0وخطةت الصزارة خطصة جةديةدة ،فقةد قامت الاهاا الم تصةةةةةةة في هذا
القطةاع باعتماد برنامج قائم عل التبادب الطلبي في عام  .]3[ 0243ومي رم اسةةةةةةتحد مالس التعليم؛ لي تت بالتعليم ،ويقصم
عل شةةةةة ونه ،وإدارته وتطصيرر ،ويرسةةةةةم ال طط واتسةةةةةتراتياياا مي خلب الاهاا الملةةةةةرفة عل التعليم لم تلف المراحج
والم سةةسةةاا التعليمية ،وفي الصقت نسسةةه كان ت بد مي رسةةم اسةةتراتياية و نية للرتقاء بالتعليم وخلياته فتم ل عي هذا السمر
المستقبلي إنلاء مالس التعليم [.]0
وتصل مالس التعليم دورا جصهريا في تحقيق ااهدا

التربصية التعليمية بما تسرضةةةةه المرحلة الحدينة مي متطلباا ،وبناء

جسصر التصايج والتعاون ،وتصحيدها مع الاهاا ذاا اتختصاص؛ لتحقيق رؤية مستقبلية للتعليم في سلطنة عمان متمنلة في الرؤية
واتستراتياية الص نية للتعليم  ،0202باإلضافة إل اإلشرا

عل إعداد قانصن للتعليم العالي ،والملاريع التنمصية.

ونتياة لما تصافر لدى مالس التعليم والاهاا الم تصةةةة مي تقارير عي وجصد بعل النغراا التي تحتال إل تحسةةةيي ،تم
تبني دراسة إعادة هيملة منظصمة التعليم ،فأجريت دراسة و نية شاملة إلعادة هيملة منظصمة التعليم في  ،0243/0240وأقيمت ندوة
شةةةةملت قطاعاا التعليم جميعها ،خرجت بنتائج عل مسةةةةتصى سةةةةصق العمج ،والتعليم المدرسةةةةي والتقني والتطبيقي ،وبالرجصع إل
التقرير ال تامي للندوة الص نية "التعليم في سةةةلطنة عمان الطريق إل المسةةةتقبج  ،"0240تم ملحظة أن هناك مسةةةص اا لعملية
التطصير نةابعةة مي وجصد رغراا تتعلق بةالتعليم العةالي ،ومي أهمهاز قصةةةةةةصر مصاكبته للمسةةةةةةتاداا العلمية والمعرفية العالمية،
وضةةةةعف تصافقه مع متطلباا سةةةةصق العمج ،وربطه بالماتمع واحتياجاته ،باإلضةةةةافة إل وضةةةةع قانصن ي تت به ،وأي ةةةةا أن
م رجاته ت تاار م رجاا التعليم العالمية،

وقد كلةست النتائج أن أحد ااسةبال لتلك الململا هي وجصد فاصة ناتاة عي لبة الساعاا النظرية مقارنة بالساعاا
التدريبية العملية ،مما يسةةةةبب خلل في متطلباا الاصدة ومعاييرها ،وتمدأ الطلبة في ت صةةةةصةةةةاا معينة دون الت صةةةةصةةةةاا
ااخرى ،وكذلك خلصةةةت الندوة الص نية "التعليم في سةةةلطنة عمان الطريق إل المسةةةتقبج  "0240إل مامصعة مي التصيةةةياا
والمقترحاا أهمهاز دراسةةةة واقع سةةةصق العمج واحتياجاته المسةةةتقبلية ،وأهمية مصاءمة الم رجاا مع سةةةصق العمج ،والتصجه في
المرحلة القادمة نحص إنلةةاء مراكز بحنية ت تت بالتعليم ،ونتياة لهذر التصيةةياا واتقتراحاا كان مي ال ةةرور إعادة النظر
في برامج وخطط م سساا التعليم العالي ،ووضع نظام للمساءلة والحصافز ،ومعايير وم شراا للاصدة [.]1
ومع تتابع الدراسةةةةةة والتقييم لسةةةةةد النغراا ،وتاصيد الم رجاا ،كلةةةةةست الندوة التي عقدا في  0247بعنصان "التعليم
والتصجهاا التنمصية وفرص التصظيف الحالية والمستقبلية في سصق العمج" ،عي رغراا دلت عليها الم شراا المسحية لمتطلباا
سةةةةةةصق العمج ،وتممي الم رجاا مي المهاراا المطلصبة ،واسةةةةةةتقصةةةةةةاء وجهاا نظر أربال ااعماب تبيي أن هناك تدنيا لدى
ال ريايي في المهةةاراا النقةةديةةة والمنطقيةةة والتحليليةةة ،والمهةةاراا المتةةابيةة والمحةادرةةة بةةاللغةةة اإلناليزيةةة ،والمهةةاراا القيةةاديةةة،
وإناةاز المهةام .وتطرق أربةال ااعماب لتحدياا تصظيف ال ريايي ،ومي أهمهاز نقت ال برة والمهاراا ااسةةةةةةاسةةةةةةية ،وعدم
اتن با  ،والعزو

عي العمج في القطاع ال اص ،والر بة في أجصر مرتسعة ،و يال الصتء الصظيسي .وأجر مسح خخر عي

مةدى رضةةةةةةا الم رجةاا عي برامج التعليم العةالي التي ت هلهم للن را في سةةةةةةصق العمةج فمةانةت النتائج متدنية في المهاراا
الممتسةبة ،ويةعصباا تمنلت في حصةصب حملة الدبلصم عل وظائف أكنر ،وفي مدة زمنية أقج مي حملة البمالصريصأ ،واشةترا
وجصد ال برة ،وقلة الصظائف المرتبطة بالت صت [.]6
وفي إيدار خخر لمالس التعليم والذ حمج عنصانز "أبرز الملاريع التي أشر

عل إعدادها مالس التعليم" تصيج

إل التركيز نلر التعليم الاامعي والزيادة الممية ،مع عدم اتهتمام باصدة التعليم ،وجصدة النظام ،واتهتمام بالم سساا التعليمية
وخايةةة قبج عام  ،]0[ 0240ومي التحدياا التي واجهت التعليم العالي كما ورد في إيةةدار عام " 0249التعليم العالي في ظج
المعرفة والتنمية المسةةةةةةتدامة" ومي أبرز التحديااز قلة بحص ااكاديمييي العلمية التطبيقية ،وندرة المت صةةةةةةصةةةةةةيي في التقانة،
وندرة ااكاديمييي العمانييي وخاية في الت صصاا الدقيقة ،ووجصد تحدياا مالية أدا إل رفع نصال الساعاا ااكاديمية في
كلياا العلصم التطبيقية [.]0
والرؤية الص نية للتعليم  0202كانت نتال عملية اسةةةتقراء لمسةةةيرة التعليم الماضةةةية ،واسةةةتلةةةرا

للغد التعليمي القادم،

والتصجهاا العالمية وفق أولصياا البلد ،وبما يتناسةةةةةةب واإلمماناا المتاحة ،ومبنية عل تلةةةةةة يت ااوضةةةةةةاع الراهنة وتحليج
الم شةةةةراا والبياناا الممية والنصعية المتصفرة ،فمان حريا بالسةةةةةلطنة أن تلةةةةمج اللانة العليا لرؤية عمان  0202في ديسةةةةةمبر
 0243برئاسةةة يةةاحب الاللة السةةلطان هينم بي ارق حسظه هللا ورعار – [ ،]7وتم

ةةت عي الرؤية اتسةةتراتياية الص نية

للتعليم  0202وتمصنت مي ( )1اسةةةتراتياياا فرعية هيز إدارة التعليم ،التحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحج التعليمية وقطاعاا
العمج ،بناء الاصدة في التعليم ،البحث العلمي والتطصير ،تمصيج التعليم.

 .1.1مشكلة الدراسة:
نتياة الدراسةةاا التقييمية التي تم الصقص

عليها ،وكازء مي عملية شةةاملة و نية لصةةيا ة رؤية عمان  ،0202كان ت

بةد مي يةةةةةةيةا ةة وريقةة شةةةةةةاملة ومتماملة لمنظصمة التعليم أي ةةةةةةا ،تترجم هذر الرؤية للصقص

في وجه هذر التحدياا مي جهة،

واترتقاء بمسةةتصى التعليم مي عدة زوايا؛ لتحقيق تنمية مسةةتدامة ،وفرا الميان الص ني الم هج المفء في سةةصق العمج المحلي
والدولي ،وتحقيق المنافسةةةة الدولية مي جهة أخرى .ومي هنا رسةةةمت ملمح اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم  0202هادفة إل بناء
مصارد بلرية تمتلك المهاراا اللزمة للن را في مياديي الحياة وااعماب الم تلسة.
واتسةتراتياية الص نية للتعليم  0202لم تمي وليدة اللحظة ،بج نتياة ت طيط استراتياي؛ للعمج عل تقييم واسع للصاقع
التعليمي ،جامعا هذا التقييم ج َج ال براا المحلية والدولية [ ،]3ومسةةةتسيدا مي التاارل ااخرى ،بحيث تصةةةبح المرجع والمصجه
والمرشد للتغيراا والتطصراا بالقطاع التعليمي ،واعتمدا رسميا عام  0247تحت اشرا

مالس التعليم [.]9

ومي خلب الدراسةةاا والتقارير المحلية والدولية تبيي لدى الباحنيي أن التعليم العالي يصاجه العديد مي التحدياا ،تتال
في إدارة التعليم والتي تممي في اآلتيز تعدد الاهاا الملةةةةةةرفة عليه ،كذلك عدم وضةةةةةةصط ال طط ،وضةةةةةةعف عملياا الرقابة،
والحاجة إل اتسةةةةتقلب اإلدار والمالي .وفيما ي تت بالطلبة والم رجااز مصا التعليماا ال ايةةةةة بالتحاق الطلبة وعدم
تصحيدها ،وضةةعف التدريب ،وقلة التنصع في الت صةةصةةاا والتنصع اتقتصةةاد ؛ مما نتج عنه الزيادة العددية للباحنيي عي عمج.
وبالنسةةبة للاصدة تمنلت في ضةةعف إكسةةال الطلبة مهاراا وكساياا التسمير ات بداعي ،والبحث العلمي ،ونقت البياناا ال ايةةة
بسةةةةةصق العمج وبالنسةةةةةبة للبحث العلمي الحاجة إل رفع نسةةةةةبة التعميي في المساءاا البحنية ،ودعم البحث العلمي ،وأما تحدياا
التمصيج فمانت في اآلتيز اعتماد التعليم العالي بلمج كبير عل التمصيج الحمصمي.
وأما الدراسةاا في (اليصنسمص) حللت واقع التعليم العالي ،وكان أبرز التحدياا التي أشارا لها أن تمصيج التعليم العالي
في أكنر البلةدان العربيةة يعتمةد عل الحمصمةة ،وعةدم وجصد تنصع في البرامج ااكةاديميةة ،وضةةةةةةعسهةا في إعةداد الطةالب العربي
باللةةمج الايد مما يسةةاعدر عل النااط في سةةصق العمج ،وأن دور البحص شةةبه معدوم .ومي النتائج التي تصيةةلت إليها الدراسةةة
ضةةرورة يةةيا ة اسةةتراتياياا و نية للتعليم العالي تسةةتهد

(التمصيج ،والم رجاا ،والبحص ) ،ورفع نسةةبة مسةةاهمة القطاع

ال اص ،والحاجة إل نظام جصدة [.]8
ومي خلب ات لع عل الدراسةةاا السةةابقة ومنهاز دراسةةة البحراني [ ]42التي كلةةست عي التحدياا التمصيلية لقطاع
التعليم العالي التي اسةةةتدعت الحاجة إل العمج عل تنصيع التمصيج؛ بسةةةبب إل ندرة اتسةةةتنمار البحني أو تقديم اتسةةةتلةةةاراا أو
التدريب بمقابج في الم سةةسةةاا التعليمة الحمصمية ،وأويةةت الدراسةةة ب ةةرورة تنسيذ اتسةةتراتياية الص نية للتعليم  0202لحج
ملةملة التمصيج ،ودراسةة الحصسنية والاابر والعتيقي [ ]44أويت بتصحيد منهاية عملية ت طيط نظم المعلصماا اتستراتياية
ال ايةة بسةصق العمج بيي م سةسةاا التعليم العالي وتطصيرها بلةمج مسةتمر مع وضعها كأولصية عند ييا ة استراتياية التعليم
العالي.

 .2.1أسئلة الدراسة
وفي ضصء ما سبق ،يممي أن تتبلصر ململة الدراسة باإلجابة عي التساؤتا اآلتيةز
 .4ما أرر تصيةةياا اتسةةتراتياية الص نية للتعليم  ،0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سةةلطنة عمان مي وجهة
نظر أفراد عينة الدراسة؟

 .0هج تصجد فروق ذاا دتلة إحصةةائية عند مسةةتصى دتلة   α  0.05لتقديراا عينة الدراسةةة ارر تصيةةياا اتسةةتراتياية
الص نية للتعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سةةةةلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةةةةة تبعا
لمتغيراا الدراسة (الانس ،المسم الصظيسي ،سنصاا ال برة ،المصقع الاغرافي للملياا)؟

 .3.1أهداف الدراسة:
تهد
 .4التعر

هذر الدراسة إل تحقيق ما يليز
عل أرر تصيةةةياا اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم  0202عل خطط ،وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سةةةلطنة

عمان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
 .0الملةةف عي وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةائية عند مسةةتصى دتلة   α  0.05لتقديراا عينة الدراسةةة ،أرر تصيةةياا
اتسةةةةتراتياية الص نية للتعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سةةةةلطنة عمان ،مي وجهة نظر أفراد
عينة الدراسة؛ تبعا لمتغيراا الدراسة (الانس ،المسم الصظيسي ،سنصاا ال برة ،المصقع الاغرافي للملياا).

 .1.1أهمية الدراسة:
تت ح أهمية هذر الدراسة فيما يليز
 ااهمية النظرية
 أتاحت هذر الدراسةةةة اسةةةتملةةةا

أرر تصيةةةياا اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم

التطبيقية في سلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.


أبرزا هذر الدراسةةةة برامج جديدة ذاا نصعية مي خلب اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم  0202وعلقتها ب طط وبرامج
التعليم العالي بلمج عام والتطبيقي بلمج خاص.

 كلةست هذر الدراسةة عي بعل النغراا في البرامج ،ومدى اسةتاابتها للستراتياية الص نية للتعليم  0202ومحاورها،
وما ورد في كلياا العلصم التطبيقية.
 ااهمية التطبيقيةز كلست هذر الدراسة عيز


جصانب القصة وال ةةةةعف في عملية الربط بيي خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية ،وملةةةةاريع وبرامج اتسةةةةةتراتياية
الص نية للتعليم  ،0202وأن تسهم في تل يت الصضع في هذا المااب.



مي المتصقع أن تسيد نتائج هذر الدراسةةةةةة يةةةةةناع القرار في ات اذ التدابير اللزمة؛ لمصاءمة ال طط والبرامج ال ايةةةةةة
بملياا العلصم التطبيقية مع اتستراتياية الص نية للتعليم .0202

 .1.1حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة عل الحدود التاليةز
 .4الحدود المصضصعيةز تدرأ اتستراتياية الص نية للتعليم  0202في سلطنة عمان ،مي خلب اتستراتياياا التالية (إدارة
التعليم – التحةةاق الطلبةةة بةةالتعليم العةةالي وقطةةاعةةاا العمةةج – بنةةاء الاصدة في التعليم – البحةةث العلمي والتطصير -تمصيةةج
التعليم العالي) ،وأرر تصيياتها وملاريعها عل خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية.

 .0الةةةحةةةدود الةةةبلةةةةةةةةريةةةةز ةةةبةةةقةةةت الةةةدراسةةةةةةةةةة عةةةلةةة اإلداريةةةيةةةي وااكةةةاديةةةمةةةيةةةيةةةي والةةةصظةةةائةةةف الةةةمسةةةةةةةةةانةةةدة فةةةي
كلياا العلصم التطبيقية في سلطنة عمان.
 .3الحدود الممانيةز بقت الدراسةةةة في كلياا العلصم التطبيقية في (يةةةصر – يةةةللة – نزوى – عبر – يةةةحار) سةةةابقا
والاامعاا التقنية والعلصم التطبيقية حاليا.
 .0الحدود الزمانيةز بقت الدراسة في خريف 0204/0202م.

 .6.1مصطلحات الدراسة
 -4اتسةتراتيايةز عرفها الحال [ ]40ايةطلحا بأنها "تحديد أهدا

صيلة المدى ،وخط سةير للم سسة لتصج إل

اياتها عل

المدى البعيد ،مي خلب اختي ار البديج اانسةب مي بيي البدائج المتاحة ،وات اذ القراراا المسةتقبلية ،واتستسادة مي اإلمماناا
المتاحة والمساءاا والقدراا المتصفرة ،واختيار النمط الملئم".
 ويعرفها الباحنصن إجرائياز عل أنها اختيار وتحديد المسةةةار ،أو ااسةةةلصل اانسةةةب مي قبج الم سةةةسةةةة مسةةةت دمة اإلمماناا،والصسائج المتاحة لتحقيق أهدافها الطصيلة المدى.
 اتسةةتراتياية الص نية للتعليم  0202في سةةلطنة عمانز هي" المرجع ااسةةاسةةي اعماب الت طيط في مااب التربية والتعليم فيسلطنة عمان في العقديي القادميي" [.]43
 -0ال ططز عرفها مريزيق [" ]40هي التصةصر الصاقعي القابج للتنسيذ إذا اتبع ااسلصل العلمي في الت طيط ووضع الت طيط في
يصرة برنامج قابج للتنسيذ ومحدد ال طصاا والمراحج والزمان والممان ،أو هي نتال عملية الت طيط بلمج يصف بالتسصيج
الطريقة التي سص

تتبع مي أجج تحقيق ااهدا ".

 -ويعرفها الباحنصن عل أنها مسةةار تنسيذ ؛ لتحقيق ااهدا

المسةةتهدفة للمسةةتهد

في فترة زمنية محددة ،وتحديد كيسية

تحقيق اانلطة مي خلب المصارد البلرية والمادية؛ لتحقيق الغاياا في مدة زمنية في إ ار اإلجراءاا المحددة.
 -0البرامجز "قائمة مي المصاد الدراسةةةةةية مصةةةةةحصبة بجشةةةةةاراا منهاية ،ومرفقة بتعليماا حصب الطريقة التي ينبغي أن تتبع في
عملية التدريس" [.]41
 ويعرفهةةا البةةاحنصن إجرائيةا هي عبةةارة عي المصاد التةدريسةةةةةةيةةة ،وااكةةاديميةة ،والبحنيةةة التي تطرحهةةا المليةةاا والاةةامعةةاا فيالمراحج الدراسةةةةية الاامعية ،سةةةةصاء الاامعية ااول  ،أو العليا ،والتي يتم اعتمادها مي قبج مالس أمناء الملياا ،وتصةةةةادق
عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتبتمار ،والتي تزود الطلبة بالمعار

والمهاراا اللزمة للن را في سةةةةةةصق

العمج؛ حسةةةب م هلتهم وت صةةةصةةةاتهم وفقا تحتياجاا سةةةصق العمج ،والتي يتطلب منهم اجتيازها للحصةةةصب عل الم هج.
ويتم معرفة ذلك مي خلب استاابة أفراد عينة الدراسة لألداة التي يعدها الباحث.
 -التصييااز يعرفها الباحنصن إجرائيا عل أنها المقترحاا والحلصب التي مي المأمصب ااخذ بها وتنسيذها.

 .2اإلطار النظري:
اتسةتراتياية الص نية للتعليم  0202جاءا نتياة ت طيط اسةتغرق سةنصاا صيلة ،ونبعت مي دعصة سامية مي المغسصر
له بجذن هللا تعال ياحب الاللة السلطان قابصأ بي سعيد في عام  0240/0244للعمج عل تقييم واسع للصاقع التعليمي ،جامعا
هذا التقييم جج ال براا المحلية والدولية [ ،]3ومسةتسيدا مي التاارل ااخرى سةصاء المتزامنة أو السابقة لها لصضع إ ار تستقي
منه عم لياا التحسةيناا والتحديناا لهذا القطاع المهم وخاية ما ي تت بمصاردها البلرية ،ولم تركز فقط عل الاانب البلر
بج تعدته للهتمام بمافة التسايةةيج ،ولم تغسج الاصانب ااخرى وخايةةة العمرانية منها لزيادة الطاقاا اتسةةتيعابية ،وتسعيج نظام
الاصدة اللاملة ،ومصاجهة التحدياا الحالية والمستقبلية،
بحيث تصةةةةةةبح المرجع والمصجه والمرشةةةةةةد للتغيراا والتطصراا بالقطاع التعليمي ،وفي عام  0223كان هناك تصجيه
مباشةةةةر مي مقبج مالس الصزراء لمالس التعليم العالي سةةةةابقا إلعادة يةةةةيا ة اسةةةةتراتياية التعليم  ،0202 – 0226وتم تحليلها
ومراجعتها وتنقيحها إل أن تم تغييرها بلةةةةمج جذر  ،وتبلصرا عنها اتسةةةةتراتياية الص نية للتعليم  ، 0202واعتمدا رسةةةةميا
عام  0247تحت اشةرا

مالس التعليم ،وجاء هذا الملةروع؛ لينصةب مع ملةروع إعادة دراسة هيملة منظصمة التعليم في بصتقة

التمامج لتحقيق تنمية شاملة مستدامة ،ت تقف عند حد المحلية بج تتعدار إل اإلقليمية رم العالمية [.]0
ومي منطلق التحدياا يةةةةةةيغت أهدا

اتسةةةةةةتراتياية الص نية للتعليم  ،0202والتي انبنقت منها أسةةةةةةس عامة وخمس

استراتياياا فرعية هيز
أوتز وضةع نظام فعاب إلدارة وحصكمة قطاع التعليم ،رانياز وضع نظام فعاب لعملية تسهيج انتقاب الطلبة خلب مسيرتهم
الدراسية ويصت إل التحاقهم بااعماب الم تلسة ،رالناز تاصيد النظام التعليمي ،رابعاز العمج عل رفع المهاراا البحنية وضمان
ديمصمتها ،خامسةةةاز وضةةةع مصةةةادر فعالة ومسةةةتدامة للتمصيج .وعل إرر هذر ااهدا

قامت اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم 0202

عةةةلةةة أسةةةةةةةةةس عةةةامةةةة كةةةانةةةت بةةةمةةةنةةةابةةةة الةةةمةةةعةةةايةةةيةةةر الةةةمةةةحةةةمةةةمةةةة الةةةتةةةي تةةةقةةةصم عةةةلةةةيةةةهةةةا عةةةمةةةلةةةيةةةة الةةةتةةةنةةةسةةةيةةةذ
[]46ز
 ااسةةةةاأ ااوبز إ ار عمج جديد للتعليم؛ لبناء نظام عمج متمامج له مي حيث العمج عل الت طيط اتسةةةةتراتياي ،ورسةةةةمسياساته ،ووضع قصانينه وإنلاء جهاا رقابية.
 ااسةةةةةةاأ النةانيز بنةاء القةدراا ،والتركيز عل رفع الاصانةةب اإلداريةة الم تلسةة منةج ،القةدراا وال براا والمهةاراا فيالمصارد البلرية؛ لتاصيد نصعية العمج.
 ااسةةاأ النالثز نقج المس ة ولياا للم سةةسةةاا التعليمية ،والتصجه إل اللمركزية أكنر مي المركزية ،وإعطاء اتسةةتقلليةالمرنة في أداء المهام.
 ااسةةةةاأ الرابعز تبني أسةةةةلصل مبني عل الم رجاا بجحدا تغيير في منظصمة التعليم؛ لتاصيد م رجاا النظام التعليمي،ورفع كساءته التنافسية ،وكساياا الطلبة.

وااسس العامة خنسة الذكر مهدا الطريق لصيا ة خمس استراتياياا فرعية هيز إدارة التعليم ،التحاق الطلبة وتقدمهم
عبر المراحةةةج الت عليميةةةة وقطةةةاعةةةاا العمةةةج ،بنةةةاء الاصدة في التعليم ،البحةةةث العلمي والتطصير ،تمصيةةةج التعليم ،وتم تنةةةاوب
اتستراتياياا السرعية بليء مي التسصيج في المبحث التالي []46ز
االستراتيجية األولى :إدارة التعليم.
تهد

هذر اتسةةةةةتراتياية إل إبراز نصعية العلقة للاهاا المسةةةةة ولة عي التعليم مي حيث المهام المصكلة إل كج جهة

مي هذر الاهاا؛ لتحقيق ااهدا

العليا .وخرجت بعدة تصيةةياا؛ لزيادة الساعلية في الاانب اإلدار والسني ،ومي أهمهاز إعادة

هيملة المهام واتختصةةةايةةةاا المنص ة بصزارة التعليم العالي ،وإشةةةرافها عل التعليم الحمصمي وال اص ،ووضةةةع قانصن خاص
لتنظيم العمج ،وتقصيم أعمالها ،والتصيةةية بجنلةةاء جامعة حمصمية ت ةةم كلياا العلصم التطبيقية والملياا التقنية ،وتطبيق اللةةسافية
والمساءلة والرقابة والعدالة والتلاركية في إدارة م سساا التعليم العالي واإلدارة المالية،
وإسةةناد مسةة ولية وضةةع نظام اعتماد م سةةسةةاا التعليم العالي للهيئة العمانية للعتماد ااكاديمي بلةةمج رسةةمي ،بينما
إيةةةدار التراخيت لم سةةةسةةةاا التعليم العالي مي اختصةةةاص وزارة التعليم العالي ،وتدريب وتمميي المصادر إداريا وفنيا وتقنيا
لتسيير ش ونها وتهيئتها لإلدارة الذاتية مستقبل.
االستراتيجية الثانية :التحاق الطلبة ،وتقدمهم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل.
تهد

هذر اتسةةتراتياية إل تسةةهيج اإلجراءاا في عملية انتقاب الطلبة عبر المراحج الم تلسة ،وحصةةصلهم عل العمج

المناسةةةب حسةةةب الت صةةةت ،ومي أبرز تصيةةةياتهاز رفع نسةةةبة انتسةةةال الطلبة للتعليم العالي إل ( )%12بحلصب عام ،0231
والعمج عل ت صةةةيت مقاعد لذو اتحتياجاا ال ايةةةة ،وتقديم التسةةةهيلا وال دماا لهم ،وإعادة النظر في اللةةةر ال اص
بسةي اتلتحاق بالتعليم العالي ،ووضةع خلية لربط وزارة التربية والتعليم بصزارة التعليم العالي بما يمسج سهصلة انتقاب الطلبة بلمج
سةةةةةةلس ،إنلةةةةةةاء مركز معني بةالقيةاأ لسحت قةدراا الطلبةة المقبليي عل مرحلة التعليم العالي ،ومركز خخر لتقديم التصجيهاا
ال ةايةةةةةةة بةالصظائف ،وزيادة الصعي النقافي بأهمية العمج ال اص ،وتقديم برامج تدريبية للطلبة أرناء مرحلة التعليم العالي عل
شر أن تربط الت صصاا بمهاراا سصق العمج الحالية والمستقبلية.
االستراتيجية الثالثة :بناء الجودة في التعليم.
تهد

هذر اتسةةةتراتياية إل رفع جصدة التعليم مي خلب نظامه وم رجاته؛ ليصةةةج إل المسةةةتصياا الدولية وينافسةةةها،

وأبرز تصيةةةةةياتهاز وضةةةةةع برامج وأنظمة للعتماد ااكاديمي تتماشةةةةة مع متغيراا وتطصراا التعليم العالي ،وتطصير القدراا
المحلية والص نية بما يتناسةةب واشةةترا اا الاصدة ،والعمج عل تحديث اإل ار ال اص بتصةةنيف الم سةةسةةاا التعليمية ،واعتماد
التصةةةنيف المعيار  ،والعمج عل متابعة أداء الهيئاا ااكاديمية بما يتصافق مع نظام الاصدة ،وتطصير وتحديث البرامج النصعية؛
لتأهيج الط لبة باللمج المتقي لسصق العمج ،وتصسيع مظلة التعاون بيي الم سساا التعليمية والم سساا العالمية؛ للستسادة وتبادب
ال براا ،وإنلاء لاان للمتابعة الميدانية للم رجاا وتقييمها ،وتعزيز التقانة بلمج إياابي.

االستراتيجية الرابعة :البحث العلمي والتطوير.
تهد هذر اتسةةةةةةتراتياية إل إيااد كساءاا بحنية و نية تتصةةةةةةف بالديمصمة ،وتت ذ مي المعرفة منهاا ،وبهذا تتممي مي أن
تغذ اقتصةةةةةاد سةةةةةلطنة عمان ،وأبرز تصيةةةةةياتها ما يأتيز تصافق خطط البحث العلمي وبرامج التعليم العالي مع اتسةةةةةتراتياية الص نية
للتعليم  ،0202نقةج الاةامعةاا في الماةاب البحني؛ لتصةةةةةةبح جةامعاا بحنية ذاا معايير دولية ،دعم البحص العلمية ماديا مي القطاعيي
الحمصمي وال ةاص ،رفع نسةةةةةةبة الملةةةةةةاركاا في الملةةةةةةاريع ال ايةةةةةةة بالبحث العلمي ،وإنلةةةةةةاء مراكز تتبن نتائج البحص العلمية
واسةةةةةةتنمةارهةا ،العمةج عل زيةادة معدتا البحص العلمية والتمنصلصجية والعلصم اإلنسةةةةةةانية ،ودعم الملةةةةةةاريع البحنية للطلبة ،وتعزيز
اتتصاب بيي الم سساا التعليمية البحنية والاهاا المعنية بالبحث واتستسادة منها.
االستراتيجية الخامسة :تمويل التعليم.
تهد هذر اتسةةتراتياية إل تصفير وتنصع مصةةاد التمصيج للتعليم ،والحرص عل ديمصمة هذا التمصيج ،وأبرز تصيةةياتها هيز
وضةةةةةةع خطة للتمصيج ،ومصازنة اإلنساق بيي التعليم المدرسةةةةةةي والتعليم العالي ،إيااد نظام تمصيلي وخلياا محددة يلةةةةةةر عليه مالس
التعليم ،نقج إدارة اللةةة ون المالية للم سةةةسةةةاا التعليمية ،وإعادة النظر لل دماا الماانية المقدمة في الم سةةةسةةةاا التعليمية ،وتصةةةميم
برامج للمسةاعداا لبعل السئاا مي الطلبة وإيااد مصةادر لتمصيلهم ،إشةراك القطاع ال اص في تمصيج التعليم ،واستنمار ال دماا التي
تقدمها الم سساا التعليمية بما يعصد بالنسع الماد للتعليم.
التجارب العربية والدولية في مجال االستراتيجيات الوطنية للتعليم.
مي خلب ات لع والبحةث عي تاةارل بعل الةدوب للسةةةةةةتسادة مي هذا المااب ،نصرد بعل التاارل ،مقارنيي بينها
وبيي التاربةة العمةانيةة مي حيةث اامصر الملةةةةةةتركةة والم تلسة .فقد ارتمزا رؤية  0232للتعليم في دولة قطر عل "بناء نظام
تعليمي يصاكب المعايير العالمية العصةةرية ،ويصاز أف ةةج النظم التعليمية في العالم" [ ،]47وبهذا النظرة هدفت إل التصجه إل
اقتصةةاد قائم عل المعرفة ،والتنافسةةية والعالمية والاصدة ،ورفع قدراا الم سةةسةةاا التعليمية ،ورفع كساءاا مصاردها البلةةرية،
واتهتمام بالبحث العلمي عل أن يتصافق مع معايير الاصدة اللاملة [.]49
وتاربةة المملمةة العربية السةةةةةةعصدية في وضةةةةةةع اتسةةةةةةتراتياية الص نية للتعليم  0232الهادفة إل التحصب إل ماتمع
المعرفةة ،والتلةةةةةةايع عل اتسةةةةةةتنمةار اامنج لل دماا التعليمية والبحنية ،وتصةةةةةةميم المناهج ااكاديمية وفق المعايير العالمية
الحدينة ،واتسةةةتنمار في المصارد البلةةةرية [ .]48بينما كانت هناك تاربة واسةةةتراتياية خايةةةة للتعليم العالي لإلماراا العربية
المتحةدة ،وهي اتسةةةةةةتراتيايةة الص نيةة للتعليم العةالي 0232م ،وتهةد

إل تمميي الطةالةب بةالمهةاراا والقدراا السنية والعلمية

المطلصبة ،عي ريق تطصير برامج أكاديمية أكنر إبداعا وابتمارا ترتقي إل تحقيق التنافس الدولي ،واستسادا مي تاارل الدوب
وال براا ااخرى السةباقة؛ لصةةيا ة اسةةتراتيايتها ،ومي بيي ما ترمي إليه اترتقاء بالبحث العلمي ونظام الاصدة ،وبناء اقتصةةاد
معرفي ،وتم تحديد  33مبادرة لتنسيذ هذر اتسةةتراتياية منها مبادرةز الاصدة الص نية ،ومالس للقطاع ال اص ل ةةمان مسةةاهمته،
وتحديد اتحتياجاا الصظيسية ،ودعم البحث العلمي ،وتطصير البرامج ااكاديمية و يرها [.]02
وهذا بالنسةةبة للدوب اإلقليمية ،وهناك أي ةةا تاارل عالمية كانت رائدة في مااب التعليم العالي ،اسةةتسادا منها التاربة
العمةانيةة في التعليم العةالي ،فمي النمةاذل التي يحتةذى بهةا ،نمصذل مةاليزيا التي تممنت مي النهصا واترتقاء بقطاعها التعليمي،
فقد عملت عل تأهيج مصا نيها مي عدة جصانب عقلية ،وروحية ،وإنسةةةانية ،وجسةةةمية ،وتصحيدهم عل الر م مي تعدد ااعراق،

فزودا المصا ي بالمهاراا والمعار

مي خلب التعليم ،والتدريب ،وات بداع ،و رست فيهم ضرورة التحلي بأخلقياا العمج،

كمةا عملةت عل تطصير إدارة التعليم الةذ كةان قصميةا مركزيةا .وعل هةذا ااسةةةةةةاأ صرا براماها وملةةةةةةروعاتها وخططها
التعليمية ،ولم تمتف بالتطصير بج وضةةعت خطة إرشةةادية؛ ل ةةمان تنسيذ ما وضةةعته باصدة عل مدار ( )40إدارة تعليم عل عدد
وتياتها ،وخصةةةصةةةت الحمصمة نسةةةبة مي إيراداتها لتمصيج التعليم وتطصيرر والبحص التربصية ،ومرحلة التعليم العالي ،وقد سةةةار
التعليم العالي في ( )3مسةةارااز ااكاديمي ،والسني ،والمهني ،وتتمتع م سةةسةةاتها باتسةةتقللية المالية واإلدارة الذاتية [ ،]04وقد
تقت هذر التاربة إشةةادة كما يذكر أحد الباحنيي فيقصبز إن نظرة ماليزيا كانت راقبة فلم تمتف بالتحاق الطلبة بالتعليم؛ انها تدرك
أنه ليس كافيا لنمصها اتقتصاد بج كرست جهصدها لتاصيدر [.]00
وفي سةةةةياق الحديث عي التاارل الرائدة نذكر جهصد منظمة اامم المتحدة للتربية والعلصم والنقافة (اليصنسةةةةمص) في وضةةةةع
رؤية التعليم حت عام  ،0232وفي مسةةاعيها للق ةةةاء عل السقر وضةةعت ( )47هدفا للصيةةةصب إل التنمية المسةةةتدامة ،وهذا يتحقق
بالتعليم أوت ،ف صةةةةةةت الهد

رقم ( )0للتعليم ،وتمنج في تصفير التعليم الايد للاميع ،وتزويد اللةةةةةةبال بالمهاراا المهنية والتقنية

للحصةةةصب عل الصظائف المناسةةةبة ،والق ةةةاء عل اامية ،وإنلةةةاء المرافق التعليمية التي ت دم جميع فئاا الماتمع ،وزيادة فرص
المنح الدراسية للدوب النامية المقدمة مي الاهاا الدولية ،وزيادة أعداد المساءاا التدريسية [.]8

 .3الدراسات السابقة
أجرا رير ولصرسةةي  ]03[ Thiry & Laursenدراسةةة هدفت إل إبراز دور المرشةةديي في تدريب الطلبة الاامعييي
عل الممارسةةاا العلمية الصةةحيحة للبحص العلمية ،ومدى تساعج المرشةةديي مع لبتهم ،وأدوار المرشةةديي السعلية .اسةةت دم المنهج
الصيسي ،والمقابلا لعينة مي الطلبة عددهم ( )73البا في المرحلة الاامعية ااول في م سستيي بحنيتيي ،وتصيلت الدراسة إل
أن حاجاا وتصقعاا الطلبة ت تلف في البحص العلمية في المرحلة الاامعية ااول عي الطلبة ذو ال برة ،وأبرزا دور المرشديي
في رفع النقةة لةدى هةذر السئةة؛ لتممينهم مي إجراء البحص العلميةة بةالطريقةة العلمية الصةةةةةةحيحة ،ودور البحص العلمية في اترتقاء
بمصاهب الطلبة.
قام العلص [ ]00بدراسةةةة هدفت إل التعر

عل الدور الصاقعي لملياا العلصم التطبيقية في سةةةلطنة عمان في مااتا

التنمية المعرفية ،حيث اسةت دم الباحث المنهج الصيةسي ،واسةت دم اسةتبانة ،وتمصن ماتمع الدراسةة مي ( )402مي منسصبي هذر
الملياا مي إدارييي وأكاديمييي ،وتصيةةلت الدراسةةة إل أن دور كلياا العلصم التطبيقية قص في إعداد اافراد ،ودورها متصسةةط
في تنمية ماتمع المعرفة وتصليدها ،وأظهرا وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةائية في كج مي تقديراا الانسةةةةيي لدور الاامعة في
إعداد اافراد لصالح الذكصر.
قام عصا هللا [ ]01بدراسةةةةةة هدفت إل التعر

عل واقع كلياا التربية بالسةةةةةصدان في إيةةةةةلط التعليم وفق اادوار

المتاددة ،واسةت دم المنهج الصيةسي التحليلي ،حيث قام بتحليج التقارير واإلحصةاءاا الرسمية ،وتصيلت الدراسة إل ضرورة
مطابقة المباني للمصايةةساا العالمية مي حيث اتتسةةاع ،والدعم والتمصيج المسةةتمر ،وضةةعف في مسةةتصى الم رجاا ،وعزو
الطلبة المتميزيي عي اتلتحاق بملياا التربية ،وقصصر في المناهج الدراسية.

وأعد اللةةةةةةمر [ ]06دراسةةةةةةة هدفت إل إي ةةةةةةاط الدور السعلي لملياا العلصم التطبيقية التابعة لصزارة التعليم العالي
والبحث العلمي واتبتمار في سةةةةةلطنة عمان في تحقيق التنمية المسةةةةةتدامة ،والدور المأمصب حسةةةةةب اسةةةةةتراتياية التعليم ،0202
واسةت دم الباحث المنهج الصيةسي التحليلي ،وقام ببناء اسةتبانة للدراسة ،وتمصنت عينة الدراسة مي ااساتذة ااكاديمييي حيث بل
عددهم ( ،)492شةةةملت كلياا العلصم التطبيقية في سةةةلطنة عمان ،وتصيةةةلت الدراسةةةة إل ضةةةعف الدور الصاقعي لملياا العلصم
التطبيقية في تحقيق التنمية المسةةتدامة ،وبلغت المتصسةةطاا لمج مي الدور ااكاديمي ( ،)0.04وخدمة الماتمع ( ،)3.77وعلقة
الت صةصةاا ااكاديمية بسصق العمج ( ،)0.03وبل المتصسط العام للتحدياا التي تصاجهها في تحقيق التنمية المستدامة (،)3.89
مليرا إل درجة عالية مي التحدياا.
وأجرى إسةماعيج [ ]07دراسة هدفت إل تحليج ونقد ال طة اتستراتياية للتعليم قبج الاامعي  0232-0240الصادرة
عي وزارة التربية والتعليم بمصةر ،واسةت دم المنهج الصيةسي التحليلي ،وتصيةلت الدراسة إل وجصد ضعف منهاي واضح في
وريقة ال طة اتسةةةتراتياية ،وعدم انسةةةاام ال طة ،وااهدا  ،والمبادم العامة لمرحلة التعليم ،واتفتقار لتحليج البيئتيي الداخلية
وال ارجية للنظام التعليمي وفق اللرو العلمية التي تطلبها عملية التل يت والتحليج.
أجرى حال ااميي ،وأبصتمة [ ]09دراسةةةةةة هدفت إل الملةةةةةف عي إسةةةةةهام البرنامج ااكاديمي المحاسةةةةةبي بالاامعاا
السةةةعصدية؛ إلحدا نمص في مااب ريادة ااعماب والملةةةروعاا وفق رؤية  ،0232اسةةةت دم الباحنان المنهج الصيةةةسي التحليلي،
ودراسة الحالة ،وقاما ببناء استبانتيي ااول ممصنة مي ( )47فقرة ،والنانية مي ( )07فقرة،
وتمصن ماتمع الدراسةةة مي لبة جامعة خالد بالسةةنة النهائية جميعهم ( ،)192وااكاديمييي ( ،)10وتصيةةلت الدراسةةة
إل وجصد علقة بيي البرنامج ااكاديمي للمحاسةةبة وتزويد الطلبة بالمعار

والمهاراا للةةغج وظائف المحاسةةبة ،وأنه ت تصجد

علقة بيي البرنامج وريادة ااعماب والملروعاا وفق رؤية 0232م.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يلحظ مي خلب الدراسةةةاا السةةةابقة ،أن الدراسةةةة الحالية مي وجهة نظر الباحنة تتميز بأنها أوب دراسةةةة تتناوب اتسةةةتراتياية
الص نية للتعليم 0202وأرر تصيةةةةياتها عل خطط وبرامج التعليم العالي مي جهة ،ومدى تصافق عملياا التطبيق لتصجيهاتها وملةةةةاريعها
عل أرا الصاقع مي جهةةة أخرى ،مي خلب الصقص

عل خطط وبرامج كليةةاا العلصم التطبيقيةةة التي يسترا أن تمصن منبنقةةة عي

اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم  .0202إت أن الدراسةةةة الحالية تتلةةةابه مع معظم الدراسةةةاا التي ركزا في كنير منها عل اتسةةةتراتياية
الص نية للتعليم بلةةمج عام وتتلةةابه بلةةمج خاص مع دراسةةة اللةةمر [ ]06الذ تناوب اتسةةتراتياية الص نية للتعليم  ،0202إت أن ما
يميز الدراسةةةة الحالية عي دراسةةةة اللةةةمر [ ]06أنها تأتي بعد اتعتماد النهائي للسةةةتراتياية الص نية للتعليم  0202والذ تم في عام
 ،0247في حيي أن الدراسة السابقة أجريت قبج اعتماد اتستراتياية وبياناتها تعصد إل ما قبج عام .0241
أوجه التشابه واالختالف:
 .4المنهايةز اسةت دمت معظم الدراسةاا المنهج الصيةسي التحليلي منج دراسة عصا هللا [ ،]01ودراسة اللمر [ ،]06ودراسة
إسةةةةةماعيج [ ،]07كما اسةةةةةت دمت دراسةةةةةة العلص [ ،]00المنهج الصيةةةةةسي ،في حيي أن منهاية هذر الدراسةةةةةة كانت المنهج
الصيسي.

 .0العينةز بقت دراسةةةة عصا هللا [ ،]01ودراسةةةة إسةةةماعيج [ ]07عل تحليج ورائق ،ورير ولصرسةةةي Thiry & Laursen
[ ]03بقت عل عينة مي الطلبة ،في حيي بقت عينة هذر الدراسةةةةة عل ااكاديمييي واإلدارييي والصظائف المسةةةةاندة بملياا
العلصم التطبيقية.
 .3ااداةز اسةت دمت الدراسةة الحالية اتسةتبانة ،وهي ااداة ذاتها المعتمدة في أ لب الدراسةاا السةابقة منج دراسةة اللمر [،]06
في حيي است دمت دراسة عصا هللا [ ،]01ودراسة إسماعيج [ ]07تحليج محتصى.
اتسةةتسادة مي الدراسةةاا السةةابقةز تم الرجصع إل الدراسةةاا السةةابقة كمراجع مهمة في اادل النظر لم تلف فصةةصب
الدراسة ،وفي تسسير النتائج.

 .1الطريقة واإلجراءات
 .1.1منهج الدراسة:
است دم الباحنصن المنهج الصيسي وذلك لملءمته بيعة أهدا

الدراسة.

 .2.1مجتمع الدراسة:
تمصن ماتمع الدراسةةةةةة مي جميع منسةةةةةصبي كلياا العلصم التطبيقيةز (اإلدارييي وااكاديمييي والصظائف المسةةةةةاندة) فيز
(يللة ،يصر ،عبر  ،نزوى ،يحار) في سلطنة عمان ،والبال عددهم (.)833

 .3.1عينة الدراسة:
تمصنت عينة الدراسةةةة مي ( )037مي اإلدارييي وااكاديمييي والصظائف المسةةةاندة بما نسةةةبته ( )%01مي الماتمع اايةةةلي
للدراسة .والادوب ( )4يصضح تصزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيراا الدراسة.

جدول ( :)1تصزيع أ فراد عينة الدراسة وفقا لمتغيراا الدراسة
نوع المتغير

المتغير

العدد

النسبة المئوية ()%

الجنس

ذكر

138

%58.2

أنن

99

%41.8

237

%422

إدار

78

%32.9

أكاديمي

120

%50.6

وظائف مساندة

39

%16.5

237

422

 8سنصاا فأقج

85

%35.8

 42سنصاا –  49سنة

81

%34.2

 48سنة فأكنر

71

%30.0

237

%422

يصر

50

%21.1

عبر

51

%21.5

المجموع
المسمى الوظيفي

المجموع
سنوات الخبرة

المجموع
الموقع الجغرافي

يللة

26

%11.0

يحار

62

%26.1

نزوى

48

%20.3

237

100

المجموع

 .1.1أدوات الدراسة
لإلجابة عل أسئلة الدراسة ،وتحقيق أهدافها ،تم بناء أداة الدراسة؛ لامع البياناا .وتم الرجصع إل القراراا الصزارية،
والتعاميم المنظمة ،وخطط الملياا الحالية والمستقبلية ،والرجصع إل اتستراتياية الص نية للتعليم  ،0202وعدة دراساا منها دراسة
اللمر [ .]06حيث تمصنت أداة الدراسة في يصرتها ااولية مي جزئيييز الازء ااوبز البياناا ااساسية افراد عينة الدراسة.
والازء النانيز أرر تصيياا اتستراتياية الص نية للتعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سلطنة عمان مي
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،وتمصن مي ( )8فقراا ،وتم تبني تدرل ليمرا ال ماسي (مصافق بلدة = ،1مصافق = ،0محايد
= ،3ير مصافق = ،0ير مصافق بلدة =)4؛ لمعرفة وجهة نظر أفراد عينة الدراسة (الملحق .)0
صدق األداة
للتحقق مي الصةةدق الظاهر لسقراا ااداة المسةةت دمة في الدراسةةة ،تم عرضةةها في يةةصرتها ااولية عل مامصعة مي
المحمميي مي ذو ال برة واتختصةاص ،والبال عددهم ( ،)43والملحق ( )4يصضةح ذلك .واتسمق عل يدق ااداة ،وإجراء بعل
التعديلا.
االستبانة بصورتها النهائية
تمصنت ااداة في يةةةصرتها النهائية مي جزئيييز الازء ااوبز تناوب البياناا ااسةةةاسةةةية .الازء النانيز أرر تصيةةةياا
اتسةةةةةةتراتيايةة الص نيةة للتعليم  0202عل خطط وبرامج كليةاا العلصم التطبيقية في سةةةةةةلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة تمصن مي ( )7فقراا.
صدق االتساق الداخلي
تم اسةةةت دام معامج اترتبا بيرسةةةصن؛ للتحقق مي يةةةدق اتتسةةةاق الداخلي بيي محاور ااداة وذلك بحسةةةال معاملا
اترتبا بيي درجة كج محصر والمحاور ااخرى.
جدول ( :)2قياأ الصدق باست دام قياأ اتتساق الداخلي بيي فقراا أداة أرر تصيياا اتستراتياية الص نية للتعليم  0202عل
خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
الجزء الثالث

رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

أثر توصيات

4

2.99

0.00

االستراتيجية الوطنية

0

2.82

0.00

للتعليم  2212على خطط

3

2.99

0.00

وبرامج كليات العلوم

0

2.86

0.00

التطبيقية في سلطنة

1

2.86

0.00

عُمان من وجهة نظر

6

2.90

0.00

أفراد عينة الدراسة

7

2.98

0.00

يتبي مي الادوب ( )0وجصد اتسةةةةاق داخلي بيي أرر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتياية الص نية للتعليم  0202عل خطط وبرامج
كلياا العلصم التطبيقية في سةةةلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةةةة ،وفقراتها عند مسةةةتصى دتلة ( )2.24مما يدب عل
أن ااداة قابلة للتطبيق.
ثبات األداة
تم حسةةةةال اتتسةةةةاق الداخلي لسقراا ااداة ،وتم التحقق والتنبت مي الصةةةةدق الظاهر لها ،و بقت ااداة بعد إجازتها مي
المحمميي عل عينة اسةةةةتطلعية عددها ( )32مصظسا مي منتسةةةةبي الملياا؛ للتأكد مي رباتها ،وكذلك اسةةةةت دام م شةةةةراا اتتسةةةةاق
الداخلي ألسا كرونباخ ( )Alpha Cronbachحيث حللت فقراا ااداة ،إذ أن معامج اترتبا يمنج دتلة للصةةةدق بالنسةةةبة لمج فقرة
والمقياأ الذ تنتمي إليه ،وهذا ما يصضحه الادوب ()3
جدول ( :)3معامج ألسا كرونباخ
الجزء

المحاور

معامج النباا الملي (الازء النانيز أرر تصيةةةةةةياا اتسةةةةةةتراتياية الص نية للتعليم  0202عل

ألفا كرونباخ
2.86

خطط وبرامج كليةاا العلصم التطبيقيةة في سةةةةةةلطنةة عمةان مي وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة).
يلحظ مي الادوب ( )3أن معامج ألسا كرونباخ ( .)2.86وهذا يدب عل أن معاملا النباا لاميع فقراا الازء النالث
جاءا عالية ،وهص دليج واضح عل أن المقياأ يالح لغرا الدراسة نتياة رباته.

 .1.1إجراءات الدراسة:
 .4بعد اختيار المصضصع بدأ السريق البحني بامع اادبياا والدراساا السابقة المرتبطة بالمصضصع.
 .0بعد ذلك تم ييا ة الململة البحنية وكتابة الم طط البحني.
 .3بعد ذلك بدأ العمج ببناء أداة الدراسة وييا تها في يصرتها ااولية.
 .0تم تحميم ااداة مي قبج أكاديمييي م تصيي.
 .1تم يةةةيا ة ااداة في يةةةصرتها النهائية ،بعد ااخذ بملحظاا المحمميي ،رم تطبيقها عل عينة اسةةةةتطلعية لمعرفة دتتا
الصدق والنباا.
 .6بعد ذلك تم تطبيق الدراسةةةةة عل العينة المسةةةةتهدفة ،رم جمع اتسةةةةتباناا ،وإدخالها في برنامج  ،spssوتحليلها واسةةةةت رال
النتائج وكتابة التصيياا.

 .6.1متغيرات الدراسة:
 .4الانس (ذكر ،أنن ).
 .0المسم الصظيسي (إدار  ،أكاديمي ،الصظائف المساندة).
 .3المصقع الاغرافي للملياا (يللة ،يصر ،عبر  ،نزوى ،يحار).

 .1النتائج ومناقشتها:
معيار تصحيح النتائج
تةةةم تةةةحةةةديةةةد الةةةمةةةدى لةةةمةةةقةةةيةةةاأ لةةةيةةةمةةةرا الةةة ةةةمةةةاسةةةةةةةةي الةةةمةةةطةةةبةةةق فةةةي ااداة ،حةةةيةةةث تةةةم حسةةةةةةةةةال الةةةمةةةدى
( ،)0 = 4 – 1وقسمته عل عدد الحدود المطلصبة لتحديد صب السئة ( ،)2.9 = 1 /0وإضافة الناتج عل أقج قيمة (= 2.9 + 4
)4.9؛ للحصصب عل

صب السئة حسب المعادلة التاليةز
( صب السئة =

أكبر قيمة  −أيغر قيمة
أكبر قيمة

=

1−5
5

= )2.9

والادوب ( )0يصضح معيار الحمم عل السقراا حسب مدى المتصسط الحسابي ،وفيما يلي عرا نتائج الدراسة مرتبة حسب أسئلتهاز

جدول ( :)1معيار الحمم عل السقراا حسب مدى المتصسط الحسابي
مدى المتوسط الحسابي

األثر

(مي - 4أقج مي )4.9

قليج جدا

(مي - 4.9أقج مي)0.6

قليج

(مي  - 0.6أقج مي )3.0

متصسط

(مي  - 3.0أقج مي )0.0

كبير

(مي )1 - 0.0

كبير جدا

أوال :النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤؤؤوال األول والذي نص على" :ما أثر توصؤؤؤؤؤؤيات االسؤؤؤؤؤؤتراتيجية الوطنية للتعليم  2212على خطط
وبرامج كليات العلوم التطبيقية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟"
لإلجابة عي هذا السةةةة اب تم اسةةةةت رال المتصسةةةةطاا الحسةةةةابية ،واتنحرافاا المعيارية ،والرتبة لتقديراا أفراد عينة
الدراسةةة عل كج فقرة مي فقراا الازء النالث مي أرر تصيةةياا اتسةةتراتياية الص نية للتعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا
العلصم التطبيقية مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةة والبال عددها ( )7فقراا؛ لتحديد أرر تصيةياا اتستراتياية الص نية للتعليم
 0202عل خطط وبرامج كليةةاا العلصم التطبيقيةةة مي وجهةةة نظر أفراد عينةةة الةةدراسةةةةةةةة ،حيةةث تم ترتيبهةةا تنةةازليةةا بنةةاء عل
المتصسطاا الحسابية ،والادوب ( )1يصضح تلك النتائج.
جدول ( :)1المتصسةةةةطاا الحسةةةةابية واتنحرافاا المعيارية والرتبة وأرر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتياية الص نية للتعليم  0202عل خطط
وبرامج كلياا العلصم التطبيقية في سلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

رقم

رتبة

الفقرة

الفقرة

3

1

1

2

7

3

0

0

6

5

4

6

5

7

الفقرة
تقيم ال طط والبرامج بمليةاا العلصم التطبيقيةة عل أسةةةةةةس مسةةةةةةتمدة مي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.48

0.94

األثر
كبير

اتستراتياية الص نية للتعليم 0202.
تبني كلياا العلصم التطبيقية خططها وبراماها وفق اتسةةتراتياية الص نية

3.46

0.92

كبير

للتعليم 0202.
تطصر خطط وبرامج كليةةاا العلصم التطبيقيةةة بمةةا يتصافق مع المتغيراا

3.46

1.00

كبير

الحدينة.
تبن البرامج التعليمية بملياا العلصم التطبيقية بأسةةةةاليب علمية حدينة وفق

3.43

0.96

كبير

اتستراتياية الص نية للتعليم 0202.
تةتةصافق خطط وبرامج كليةةةاا العلصم التطبيقيةةةة مع متطلبةةةاا التنميةةةة

3.43

0.99

كبير

المستدامة في السلطنة.
تتسةةةةم خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية المصاكبة لتصيةةةةياا ومحاور

3.43

0.92

كبير

اتستراتياية الص نية للتعليم  0202بقدرتها عل رفع كساءة ال ريايي.
تبني خطط وبرامج كليةاا العلصم التطبيقية المصاكبة لتصيةةةةةةياا ومحاور

3.41

0.93

كبير

اتستراتياية الص نية للتعليم  0202القدراا والمهاراا اللزمة لمصاجهة
التحدياا المستقبلية.
المتصسط الحسابي العام للسقراا

3.44

0.87

كبير

يت ةةةةةةح مي جةدوب ( )1أن المتصسةةةةةةطةاا الحسةةةةةةابية للسقراا تراوحت بيي ( )3.09 -3.41أ بأرر كبير ،حيث جاء
المتصسةط العام ارر تصيةياا اتستراتياية الص نية للتعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية وفقا لتقديراا عينة
الدراسةةةة بمتصسةةةط ( ،)3.00وبانحرا

معيار ( ،)2.97أ بأرر كبير ،وجاءا السقرة( )3التي نصةةةها " تقيم ال طط والبرامج

بملياا العلصم التطبيقية عل أسةةةةس مسةةةةتمدة مي اتسةةةةتراتياية الص نية للتعليم  "0202في المرتبة ااول كأعل فقرة بمتصسةةةةط
حسةةةةةةابي ( ،)3.09وانحرا

معيةار ( ،)0.94وبأرر كبير يليها في المرتبة النانية السقرة ( )4التي نصةةةةةةها "تبني كلياا العلصم

التطبيقية خططها وبراماها وفق اتسةةةتراتياية الص نية للتعليم  "0202بمتصسةةةط حسةةةابي ( ،)3.46وانحرا

معيار (،)0.92

وبةأرر كبير يليهةا في المرتبةة النةانيةة ممرر السقرة ( )7التي نصةةةةةةهةا "تطصر خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية بما يتصافق مع
المتغيراا الحدينة" بمتصسط حسابي ( ،)3.06وانحرا

معيار ( ،)4وبأرر كبير كذلك ،وجاءا السقرة ( )5في المرتبة ااخيرة

التي نصةها "تبني خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية المصاكبة لتصيياا ومحاور اتستراتياية الص نية للتعليم  0202القدراا
والمهاراا اللزمة لمصاجهة التحدياا المستقبلية" بمتصسط حسابي ( ،)3.41وانحرا

معيار ( ،)0.93وبأرر كبير.

تلةةةير نتائج الدراسةةةة إل أن جميع السقراا جاءا بأرر كبير ،حيث جاء المتصسةةةط العام ارر تصيةةةياا اتسةةةتراتياية
الص نيةة للتعليم  0202عل خطط وبرامج كليةاا العلصم التطبيقيةة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةةةةةةة بأرر كبير ،ويممي تعليج
تلك النتياة بصجصد الرقابة المباشةةةةرة مي قبج الاهاا اإلشةةةةرافية بالمديرية العامة لملياا العلصم التطبيقية ،التي تعن باإلشةةةةرا
عل التعليم الاامعي بالسلطنة ،واإلداراا العليا بملياا العلصم التطبيقية،

وربما كل هاتيي الاهتيي ت

ةةةةعان لإلشةةةةرا

التسصةةةةيلي المركز المباشةةةةر لصزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتبتمار؛

وعليةه ت بد أن تمصن أنمصذجا للم سةةةةةةسةةةةةةاا التعليمية ااخرى في اتباعها لتطبيق اتسةةةةةةتراتياية الص نية للتعليم  ،0202ومي
المحتمج أن يعصد السبب أن مدراء البرامج بالملياا الذيي يرتبطصن ارتبا ا مباشرا بممتب معالي وزيرة التعليم العالي.
وجةةاءا السقرة ( ) 3في المرتبةةة ااول بةةأرر كبير ،ويممي تعليةةج ذلةةك إل أن أفراد العينةةة كةةانصا يلحظصن قيةةام لاةةان
المتابعة بعمج دراسةةةةةاا تتبعيه لل طط وأررها عل الطلبة؛ وان أسةةةةةس التقييم وبنصدر المتبعة منبنقة مي اتسةةةةةتراتياية الص نية
للتعليم  ،0202وجاءا في المرتبة النانية السقرة ( )4بأرر كبير ،وفي المرتبة النانية ممرر السقرة ( )7التي نصةةةةةةها "تطصر خطط
وبرامج كلياا العلصم التطبيقية بما يتصافق مع المتغيراا الحدينة" بأرر كبير ،وقد يعزى ذلك إل ضرورة أن تتماش هذر ال طط
والبرامج مع هذر اتستراتياية وت تحيد عنها؛ انها معرضة للاهاا الرقابية والمساءلة ،وجاءا السقرة ( )1في المرتبة ااخيرة
بةأرر كبير ،لربمةا يرجع ذلةك إل وجصد أجهزة وأدواا حةدينةة قةد تسةةةةةةبق ااجهزة واادواا في اللةةةةةةركاا ،وإل تعييي الهيئة
ااكاديمية ذاا المساءة العالية ،مع تاهيز ورش عل قدر عالي المسةةةةتصى مما يسةةةةهم في التركيز عل بناء القدراا والمهاراا،
وت تلف هذر الدراسة مع دراسة اللمر [ ]06التي أشارا إل ضعف دور كلياا العلصم التطبيقية في تحقيق التنمية المستدامة.

ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤؤوال الثاني والذي نص على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصؤؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤؤتوى داللة  α  0.05
لتقديرات عينة الدراسؤؤؤة ألثر توصؤؤؤيات االسؤؤؤتراتيجية الوطنية للتعليم  2212على خطط وبرامج كليات العلوم التطبيقية تبعا لمتغيرات
الدراسة (الجنس ،الموقع الجغرافي للكليات)؟"
لإلجابة عل هذا السةةةة اب تم اسةةةةت رال المتصسةةةةطاا الحسةةةةابية واتنحرافاا المعيارية لمج مي (الانس ،المسةةةةم الصظيسي،
سةةنصاا ال برة ،المصقع الاغراف لي للملياا) ،للملةةف عي دتتا السروق بيي المتصسةةطاا الحسةةابية لتقديراا أفراد العينة ،فتم اسةةت دام
اختبار (ا )T. test -للنصع اتجتماعي للمقارنة بيي متصسةةطاا الذكصر واإلنا عل أداة ال لدراسةةة ،وتم اسةةت دام تحليج التبايي ااحاد
( )One way Anovaللملف عي أرر المسم الصظيسي ،وسنصاا ال برة ،والمصقع الاغراف لي للملياا وذلك كما يأتيز
" .1الجنس"
الادوب ( )6يصضح المتصسطاا الحسابية ،واتنحرافاا المعيارية واختبار (ا )T-test -لتقديراا أفراد عينة الدراسة
لمتغير الانس ارر تصيةةةةةةياا اتسةةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر
أفراد عينة الدراسة.
جدول ( :)6اختبار (ا )T. test -المتصسةةةطاا الحسةةةابية ،واتنحرافاا المعيارية لمتغير الانس ارر تصيةةةياا اتسةةةتراتيايلة الص نيلة
للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
رقم

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

اتجاه

الفقرة

النوع

العدد

الحسابي

المعياري

ت

الداللة

الداللة

تبني كلياا العلصم التلطبيقيلة خططها

ذكر

138

3.51

1.00

0.99

0.31

-

وبراماها وفق اتستراتيايلة الص نيلة

أنن

99

3.39

0.79

الفقرة
1

للتلعليم 0202
2

ذكر

138

3.49

1.03

1.09

0.27

-

تبن البرامج التلعليميلة بملياا العلصم

أنن

99

3.35

0.85

التلطبيقيلة بأساليب علميلة حدينة وفق
اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 0202
3

تقيلم ال طط والبرامج بملياا العلصم

ذكر

138

3.48

0.98

التلطبيقيلة عل أسس مستمدة مي

أنن

99

3.47

0.88

0.02

0.97

-

اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 0202
4

تتسم خطط وبرامج كلياا العلصم

ذكر

138

3.51

0.97

التلطبيقيلة المصاكبة لتصيياا ومحاور

أنن

99

3.32

0.84

1.52

0.13

-

اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 0202
بقدرتها عل رفع كساءة ال ريايي
5

تبني خطط وبرامج كلياا العلصم

ذكر

138

3.49

1.00

التلطبيقيلة المصاكبة لتصيياا ومحاور

أنن

99

3.30

0.81

1.56

0.12

-

اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 0202
القدراا والمهاراا اللزمة لمصاجهة
التلحدياا المستقبليلة
6

تتصافق خطط وبرامج كلياا العلصم

ذكر

138

3.48

1.07

التلطبيقيلة مع متطلباا التلنمية المستدامة

أنن

99

3.36

0.87

0.88

0.38

-

في السلطنة
7

تطصلر خطط وبرامج كلياا العلصم

ذكر

138

3.53

1.04

التلطبيقيلة بما يتصافق مع المتغيراا

أنن

99

3.36

0.93

1.26

0.21

-

الحدينة
أرر تصيياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم 0202

ذكر

138

3.49

0.95

عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة

أنن

99

3.36

0.75

1.19

0.24

-

عمان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

يلحظ مي الادوب ( )6عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتصى الدتلة   α  0.05لتقديراا أفراد عينة
ال لدراسةة أرر تصيياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة عمان مي وجهة
نظر أفراد عينة الدراسة لاميع السقراا تبعًا لمتغير الانس.
يتبيي مي نتائج الدراسةةةةةة عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتصى الدتلة   α  0.05لتقديراا أفراد عينة
ال لدراسةةةةة ارر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة
الدراسةةةة لاميع محاور الازء النالثز أرر تصيةةةياا اتسةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة
مي وجهةة نظر أفراد عينةة الةدراسةةةةةةة تبعةً ا لمتغير الانس ،مما يدب عل عدم وجصد أرر لهذا المتغير ،وقد يعزى ذلك إل أن ال طط
والبرامج رابتة وتنسذ مي قبج الانسيي ،ومي المحتمج أن يعصد ذلك إل تصفر نسس الظرو

التنظيمية ،والبيئية،

وال دماا المقدمة لمل الانسةةةةةيي ،وقد يمصن ذلك لمصن العينة مي الذكصر واإلنا التي قامت باتسةةةةةتاابة متمافئة ،وتتعرا لنسس
ال براا ،لذلك لم تتأرر اتستااباا مي الطرفيي.
 " .2المسمى الوظيفي"
تم اسةةةةت دام اختبار انصفا لتحليج التبايي ( (One way Anovaلتقديراا أفراد عينة الدراسةةةةة تبعًا لمتغير المسةةةةم الصظيسي
ارر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سةةةةلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد
عينة الدراسة ،والادوب ( )7يصضح ذلك.
جدول ( :)7نتائج اختبار انصفا لتحليج التبايي ( )One way Anovaلمتغير المسةةةم الصظيسي ارر تصيةةةياا اتسةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم
 0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
رقم

درجات

متوسط

الفقرة

المصدر

مجموع المربعات

الحرية

المربعات

تبني كلياا العلصم

بيي المامصعاا

0.18

2

0.09

التلطبيقيلة خططها

داخج المامصعاا

198.76

234

0.85

وبراماها وفق

الملي

198.95

236

الفقرة
1

قيمة ف

0.11

مستوى

اتجاه

الداللة

الداللة

0.90

-

اتستراتيايلة الص نيلة
للتلعليم 0202
2

تبن البرامج التلعليميلة

بيي المامصعاا

0.30

2

0.15

بملياا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

217.94

234

0.93

بأساليب علميلة حدينة وفق

الملي

218.24

236

0.16

0.85

-

اتستراتيايلة الص نيلة
للتلعليم 0202
3

تقيلم ال طط والبرامج

بيي المامصعاا

0.01

2

0.01

بملياا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

207.11

234

0.89

عل أسس مستمدة مي

الملي

207.12

236

0.01

0.99

-

اتستراتيايلة الص نيلة
للتلعليم 0202
4

تتسم خطط وبرامج كلياا

بيي المامصعاا

0.64

2

0.32

العلصم التلطبيقيلة المصاكبة

داخج المامصعاا

199.46

234

0.85

لتصيياا ومحاور

الملي

200.10

236

اتستراتيايلة الص نيلة
للتلعليم  0202بقدرتها عل
رفع كساءة ال ريايي

0.37

0.69

-

5

تبني خطط وبرامج كلياا

بيي المامصعاا

0.96

2

0.48

العلصم التلطبيقيلة المصاكبة

داخج المامصعاا

202.51

234

0.87

لتصيياا ومحاور

الملي

203.48

236

0.56

0.57

-

اتستراتيايلة الص نيلة
للتلعليم  0202القدراا
والمهاراا اللزمة
لمصاجهة التلحدياا
المستقبليلة
6

تتصافق خطط وبرامج

بيي المامصعاا

0.69

2

0.34

كلياا العلصم التلطبيقيلة مع

داخج المامصعاا

231.42

234

0.99

متطلباا التلنمية المستدامة

الملي

232.10

236

0.35

0.71

-

في السلطنة
7

تطصلر خطط وبرامج

بيي المامصعاا

0.91

2

0.45

كلياا العلصم التلطبيقيلة بما

داخج المامصعاا

233.96

234

1.00

يتصافق مع المتغيراا

الملي

234.87

236

0.45

0.64

-

الحدينة
أرر تصيياا اتستراتيايلة الص نيلة

بيي المامصعاا

0.27

2

0.13

للتلعليم  0202عل خطط وبرامج

داخج المامصعاا

179.01

234

0.76

كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة

الملي

179.28

236

0.17

0.83

-

عمان مي وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة

يت ةةةةح مي الادوب ( )7عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةائية عند مسةةةةتصى الدتلة   α  0.05لتقديراا أفراد عينة
ال لدراسة ارر تصيياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة لاميع السقراا تبعًا لمتغير المسم الصظيسي.
يتبيي مي نتائج الدراسةةةة عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةائية عند مسةةةتصى الدتلة

 α  0.05

لتقديراا أفراد عينة

ال لدراسة ارر تصيياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة
الدراسةةةةة لسقراا أرر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر
أفراد عينة الدراسةةة تبعًا لمتغير المسةةم الصظيسي ،ما يلست النظر إل أن السئاا النل مي ااكاديمييي ،واإلدارييي ،والمسةةانديي
لم تتسةاوا وجهاا نظرهم نحص أرر تصيةةةةةةياا اتسةةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة
وهةةةةةذا قةةةةةد يةةةةةعةةةةةصد إلةةةةة

أن تةةةةةطةةةةةبةةةةةيةةةةةق اتسةةةةةةةةةةةتةةةةةراتةةةةةيةةةةةاةةةةةيةةةةةة الةةةةةص ةةةةةنةةةةةيةةةةةة لةةةةةلةةةةةتةةةةةعةةةةةلةةةةةيةةةةةم 0202

قد شمج كافة القطاعاا بالملياا ،ولم يستأرر بها قطاع دون خخر،

وقد يعزى ذلك إل حث اإلدارة العليا عل نقج المعلصماا بيي المصظسيي خايةةةةةة بعد عقد اتجتماعاا أو البرامج التدريبية ،وقد
يمصن اامر راجعا إل وجصد خلياا وإجراءاا واضةحة لطريقة التطبيق ،وعقد اتجتماعاا بلمج مستمر ،وقد يعزى إل وجصد
اللانة الرئيسةةةةة للسةةةةةتراتياية الص نية  0202مي جميع الصظائف وتنبنق منها عدة لاان وأ لب المصظسيي أع ةةةةةاء بها ،وربما
يعصد إل أن ال طط والبرامج تصضع بعد دارسة وتقييم البيئة وااخذ برأ جميع الهيئاا.
" .3سنوات الخبرة"
الادوب ( )9يصضةةح نتائج اختبار انصفا لتحليج التبايي ( (One way Anovaلتقديراا أفراد عينة الدراسةةة تبعًا لمتغير
سةةنصاا ال برة ارر تصيةةياا اتسةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سةةةلطنة عمان
مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
جدوب ()9ز نتائج اختبار انصفا لتحليج التبايي ( )One way Anovaلمتغير سةةةةةنصاا ال برة ارر تصيةةةةةياا اتسةةةةةتراتيايلة الص نيلة
للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
رقم

الفقرة

المصدر

الفقرة
1

متوسط

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات

تبني كلياا العلصم

بيي المامصعاا

0.37

2

0.19

التلطبيقيلة خططها

داخج المامصعاا

198.57

234

0.85

وبراماها وفق

الملي

198.95

236

قيمة ف

0.22

مستوى

اتجاه

الداللة

الداللة

0.80

-

اتستراتيايلة الص نيلة
للتلعليم 0202
2

تبن البرامج التلعليميلة

بيي المامصعاا

2.21

2

1.10

بملياا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

216.03

234

0.92

بأساليب علميلة حدينة

الملي

218.24

236

1.20

0.30

-

وفق اتستراتيايلة
الص نيلة للتلعليم 0202
3

تقيلم ال طط والبرامج

بيي المامصعاا

0.59

2

0.30

بملياا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

206.53

234

0.88

عل أسس مستمدة مي

الملي

207.12

236

0.34

0.71

-

اتستراتيايلة الص نيلة
للتلعليم 0202
4

تتسم خطط وبرامج

بيي المامصعاا

1.57

2

0.79

كلياا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

198.53

234

0.85

المصاكبة لتصيياا

الملي

200.10

236

ومحاور اتستراتيايلة

0.93

0.40

-

الص نيلة للتلعليم 0202
بقدرتها عل رفع كساءة
ال ريايي
5

تبني خطط وبرامج

بيي المامصعاا

0.57

2

0.28

كلياا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

202.91

234

0.87

المصاكبة لتصيياا

الملي

203.48

236

0.33

0.72

-

ومحاور اتستراتيايلة
الص نيلة للتلعليم 0202
القدراا والمهاراا
اللزمة لمصاجهة
التلحدياا المستقبليلة
6

تتصافق خطط وبرامج

بيي المامصعاا

0.63

2

0.31

كلياا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

231.47

234

0.99

مع متطلباا التلنمية

الملي

232.10

236

0.32

0.73

-

المستدامة في السلطنة
7

تط لصر خطط وبرامج

بيي المامصعاا

0.02

2

0.01

كلياا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

234.85

234

1.00

بما يتصافق مع

الملي

234.87

236

0.01

0.99

-

المتغيراا الحدينة
أرر تصيياا اتستراتيايلة

بيي المامصعاا

0.37

2

الص نيلة للتلعليم  0202عل

داخج المامصعاا

178.90

234

خطط وبرامج كلياا العلصم

الملي

179.28

236

0.18

0.24

0.78

-

التلطبيقيلة في سلطنة عمان مي
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

يت ةةةةةح مي الادوب ( )9عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتصى الدتلة   α  0.05لتقديراا أفراد عينة
ال لدراسةة أرر تصيياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة عمان مي وجهة
نظر أفراد عينة الدراسة ،وكذلك عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصائية لاميع السقراا تبعًا لمتغير سنصاا ال برة.
يتبيي مي نتائج الدراسةةةةة عدم وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةائية عند مسةةةةتصى الدتلة   α  0.05لتقديراا أفراد عينة
ال لدراسة ارر تصيياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة
الدراسةةةةةةة  0202لسقراا الازء النالثز أرر تصيةةةةةةياا اتسةةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم

التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير سنصاا ال برة ،وقد يعزى ذلك إل حث اإلدارة العليا عل نقج ال براا
بيي المصظسيي ،وهذا ما قد نعلله بأن إجراءاا التطبيق واضةةحة للاميع بغل النظر عي سةةنصاا ال برة ،وقد يعصد ذلك إل كنرة
اتجتمةةةاعةةةاا واللقةةةاءاا ال ةةةايةةةةةةةةة بتطبيق ال طط والبرامج التي ت د إل تقليةةةج السصارق بيي المصظسيي بم تلف خبراتهم
المتراكمة ،وقد يعزى أي ًا إل الصعي مي قبج جميع ال براا ،ونقج المعرفة مي المستصى ااعل في ال براا إل اادن .
" .1الموقع الجغرافي"
الادوب ( )8يصضةةح نتائج اختبار انصفا لتحليج التبايي ( (One way Anovaلتقديراا أفراد عينة الدراسةةة تبعًا لمتغير
المصقع الاغرافي ارر تصيةياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة عمان
مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
جدول ( :)9نتائج اختبار انصفا لتحليج التبايي ( (One way Anovaلمتغير المصقع الاغرافي ارر تصيةةةةةياا اتسةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم
 0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
الفقرة

رقم

المصدر

الفقرة
1

متوسط

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات

تةبةنةي كةلةيةةةاا الةعلصم

بيي المامصعاا

18.01

4

4.50

ل
ل
طةبةيةقةيةةةة خططهةةةا
الةتة

داخج المامصعاا

180.93

232

0.78

وبةةةةرامةةةةاةةةةهةةةةا وفةةةةق

الملي

198.95

236

قيمة

مستوى

ف

الداللة

5.77

0.00

اتجاه الداللة
لصالح يحار

اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة
للتلعليم .0202
2

تبن البرامج التلعليمي ةلة ة

بيي المامصعاا

20.19

4

5.05

بملياا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

198.04

232

0.85

بأسةةةةاليب علميلة حدينة

الملي

218.24

236

5.91

0.00

لصالح يحار

ل
ةةةةةتراتيايةةةة
وفةق اتسة
الةةص ةةنة لةيةةةة لةةلةةتل ةعةةلةةيةةم
.0202
3

تةقيلم ال طط والبرامج

بيي المامصعاا

23.75

4

5.94

بملياا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

183.37

232

0.79

عل أسس مستمدة مي

الملي

207.12

236

7.51

0.00

لصالح يحار

اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة
للتلعليم .0202
4

تتسةةةةةةم خطط وبرامج

بيي المامصعاا

16.18

4

4.05

كليةاا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

183.92

232

0.79

المصاكبةةة لتصيةةةةةةيةةاا

الملي

200.10

236

5.10

0.00

لصالح يحار

ومحاور اتسةةتراتيايلة
الص ني ةلة ة للتلعليم 0202
بةقةةةدرتةهةةةا عةةلة رفع
كساءة ال ريايي.
5

تةبةنةي خةطةط وبةرامج

بيي المامصعاا

21.19

4

5.30

كليةاا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

182.29

232

0.79

المصاكبةةة لتصيةةةةةةيةةاا

الملي

203.48

236

6.74

0.00

لصالح يحار

ومحاور اتسةةتراتيايلة
الص ني ةلة ة للتلعليم 0202
القةةةدراا والمهةةةاراا
الةةلزمةةةة لةةمةةصاجةةهةةةة
التلحدياا المستقبليلة.
6

تةتصافق خطط وبرامج

بيي المامصعاا

24.23

4

6.06

كليةاا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

207.88

232

0.90

مع متطلبةةةاا التلنميةةةة

الملي

232.10

236

6.76

0.00

لصالح يحار

المستدامة في السلطنة.
7

تةطة لصر خطط وبرامج

بيي المامصعاا

17.07

4

4.27

كليةاا العلصم التلطبيقيلة

داخج المامصعاا

217.80

232

0.94

بةةةمةةةةا يةةةةتةةةةصافةةةق مةةةةع

الملي

234.87

236

4.55

0.00

لصالح يحار

المتغيراا الحدينة.
أرر تصيةةةةةةيةةةاا اتسةةةةةةتراتيايلةةةة

بيي المامصعاا

19.41

4

4.85

الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط

داخج المامصعاا

159.86

232

0.68

وبرامج كليةةةاا العلصم التلطبيقيلةةةة

الملي

179.28

236

7.04

0.00

لصالح يحار

في سةةةةلطنة عمان مي وجهة نظر
أفراد عينة الدراسة.

يت ةةح مي الادوب ( )8وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةائية عند مسةةتصى الدتلة   α  0.05لتقديراا أفراد عينة الدراسةةة
أرر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سةةةةلطنة عمان مي وجهة نظر
أفراد عينة الدراسةةةةةة ،ووجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتصى الدتلة   α  0.05لتقديراا أفراد عينة الدراسةةةةةةة أرر
تصيةةياا اتسةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة في سةةلطنة عمان مي وجهة نظر أفراد
عينة الدراسة لاميع السقراا تبعًا لمتغير المصقع الاغرافي ،حيث جاءا أقج مي مستصى الدتلة ،  α  0.05

مما يلةةير إل وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةائية ،وتكتلةةا

السروق لصةةالح أ مامصعة ،تم اسةةت رال المتصسةةطاا الحسةةابية

وإجراء اختبار شيسيه.
تم اسةةت رال المتصسةةطاا الحسةةابية ،واتنحرافاا المعيارية لتقديراا أفراد عينة الدراسةةة ارر تصيةةياا اتسةتراتيايلة
الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةةةةةةة لسقراا الازء النالث مي
ااداة تبعًا لمتغير المصقع الاغرافي للملف عي أررر ،والادوب ( )42يصضح ذلك.
جدول ( :)12المتصسةةةةطاا الحسةةةةابية ،واتنحرافاا المعيارية لمتغير المصقع الاغرافي ارر تصيةةةةياا اتسةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم
 0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
المتوسط

االنحراف

الفقرة

رقم

الحسابي

المعياري

تبني كلياا العلصم التلطبيقيلة خططها وبراماها وفق اتسةةةتراتيايلة

يصر

50

3.46

0.97

الص نيلة للتلعليم .0202

عبر

51

3.24

0.76

يللة

26

3.46

1.03

يحار

62

3.89

0.75

نزوى

48

3.17

0.97

تبن البرامج التلعليميةل ة بمليةاا العلصم التلطبيقيةلةة بةأسةةةةةةاليةب علميةلةة

يصر

50

3.44

0.99

حدينة وفق اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم .0202

عبر

51

3.22

0.88

يللة

26

3.46

0.95

يحار

62

3.87

0.82

نزوى

48

3.08

1.01

تقيلم ال طط والبرامج بملياا العلصم التلطبيقيلة عل أسةةةس مسةةةتمدة

يصر

50

3.48

0.91

مي اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم .0202

عبر

51

3.22

0.88

يللة

26

3.42

0.95

يحار

62

3.97

0.75

نزوى

48

3.15

1.01

تتسةةةةةةم خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة المصاكبة لتصيةةةةةةياا

يصر

50

3.44

0.97

ومحةاور اتسةةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202بقدرتها عل رفع

عبر

51

3.18

0.82

كساءة ال ريايي.

يللة

26

3.35

0.94

يحار

62

3.84

0.77

نزوى

48

3.21

0.99

الفقرة
1

2

3

4

الموقع

العدد

الجغرافي

تبني خطط وبرامج كليةةاا العلصم التلطبيقيةلةة المصاكبةةة لتصيةةةةةةيةةاا

يصر

50

3.22

0.97

ومحاور اتسةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202القدراا والمهاراا

عبر

51

3.22

0.88

اللزمة لمصاجهة التلحدياا المستقبليلة.

يللة

26

3.42

0.90

يحار

62

3.90

0.78

نزوى

48

3.19

0.91

تتصافق خطط وبرامج كليةاا العلصم التلطبيقيةل ة مع متطلبةاا التلنمية

يصر

50

3.38

1.18

المستدامة في السلطنة.

عبر

51

3.08

0.91

يللة

26

3.50

0.81

يحار

62

3.92

0.82

نزوى

48

3.19

0.94

تةط لصر خطط وبرامج كليةةةاا العلصم التل
ل
طبيقيةةةة بمةةةا يتصافق مع

يصر

50

3.46

1.18

المتغيراا الحدينة.

عبر

51

3.22

0.90

يللة

26

3.31

0.93

يحار

62

3.89

0.81

نزوى

48

3.25

1.00

أرر تصيةياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا

يصر

50

3.41

0.93

العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

عبر

51

3.19

0.77

يللة

26

3.41

0.85

يحار

62

3.89

0.71

نزوى

48

3.17

0.88

5

6

7

الادوب ( )42يصضةةح التبايي المتقارل في المتصسةةطاا الحسةةابية واتنحرافاا المعيارية لتقديراا أفراد عينة الدراسةةة
تبعًا لمتغير المصقع الاغرافي ،وللتأكد مي دتلة السروق بيي المتصسطاا الحسابية تم است دام اختبار انصفا لتحليج التبايي ( (One
.way Anova
جدول ( :)11اختبار شيسيه (’ (Scheffeللمقارناا المتعددة البعدية لمتغير المصقع الاغرافي
م

الفقرة

4

تبني كلياا العلصم التلطبيقيلة خططها وبراماها وفق اتستراتيايلة الص نيلة
للتلعليم .0202

الموقع

الموقع

الداللة

الجغرافي

الجغرافي

اإلحصائية

يحار

يصر

0.17

عبر

*0.01

يللة

0.38

نزوى

*0.00

0

تبن البرامج التلعليميلة بملياا العلصم التلطبيقيلة بأساليب علميلة حدينة وفق

يحار

اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم .0202

3

تقيلم ال طط والبرامج بملياا العلصم التلطبيقيلة عل أسس مستمدة مي

يحار

اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم .0202

0

تتسم خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة المصاكبة لتصيياا ومحاور

يحار

اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202بقدرتها عل رفع كساءة ال ريايي.

1

تبني خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة المصاكبة لتصيياا ومحاور

يحار

اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202القدراا والمهاراا اللزمة لمصاجهة
التلحدياا المستقبليلة.

6

تتصافق خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مع متطلباا التلنمية المستدامة

يحار

في السلطنة.

7

تط لصر خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة بما يتصافق مع المتغيراا

يحار

الحدينة.

أثر توصيات االستراتيجيّة الوطنيّة للتّعليم  2212على خطط وبرامج كليات
العلوم التّطبيقيّة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

يحار

يصر

0.20

عبر

*0.01

يللة

0.47

نزوى

*0.00

يصر

0.08

عبر

*0.00

يللة

0.15

نزوى

*0.00

يصر

0.24

عبر

*0.00

يللة

0.23

نزوى

*0.01

يصر

*0.00

عبر

*0.00

يللة

0.25

نزوى

*0.00

يصر

0.06

عبر

*0.00

يللة

0.47

نزوى

*0.00

يصر

0.25

عبر

*0.01

يللة

0.17

نزوى

*0.02

يصر

2.21

عبر

*2.22

يللة

2.48

نزوى

*2.22

*دالة عند مستوى  α  0.05
يتبيي مي الادوب( )44أن هناك فروقًا دالة إحصةةةةةةائيًا عند مسةةةةةةتصى   α  0.05لمتغير المصقع الاغرافي في الازء
النالث مي ااداةز أرر تصيةةةةةياا اتسةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر

أفراد عينة الدراسةةة ،كانت السروق بيي (يةةحار وعبر ) وبيي (يةةحار ونزوى) ،وجاءا لصةةالح يةةحار ،وفي جميع السقراا
ارر تصيياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
حيث اشةةتركت جميعها في السروق بيي (يةةحار وعبر ) وبيي (يةةحار ونزوى) ،ماعدا السقرة ( )1كانت السروق بيي (يةةحار
وعبر ) وبيي (يةةحار ونزوى) وبيي (يةةحار ويةةصر) ،وبالرجصع إل المتصسةةطاا الحسةةابية لمقارنة أعل متصسةةط حسةةابي
جميعها جاءا لصالح يحار.
كلةةةةست نتائج الدراسةةةةة إل وجصد فروق ذاا دتلة إحصةةةةائية عند مسةةةةتصى الدتلة   α  0.05لتقديراا أفراد عينة
ال لدراسة ارر تصيياا اتستراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة
الةدراسةةةةةةة لاميع فقراا الازء النةالةثز أرر تصيةةةةةةياا اتسةةةةةةتراتيايلة الص نيلة للتلعليم  0202عل خطط وبرامج كلياا العلصم
التلطبيقيلة مي وجهة نظر أفراد عينة الدراسةةةةةةة تبعًا لمتغير المصقع الاغرافي لصةةةةةةالح يةةةةةةحار ،ويممي تعليج ذلك إل أن دائرة
البرامج ااكةاديميةة بصزارة التعليم العةالي والبحث العلمي واتبتمار تسةةةةةةتعيي بال براا المصجصدة في يةةةةةةحار؛ لتطصير ال طط
والبرامج ،باإلضةةافة إل تميز قسةةم ضةةمان الاصدة في يةةحار عي مناظريه مي ااقسةةام ااخرى في الملياا ،وقد يرجع ذلك إل
أن عةدد مي القيةاداا بالاهة الملةةةةةةرفة المركزية كانصا بملية العلصم التطبيقية بصةةةةةةحار؛ فترتب عليه اتهتمام بجرسةةةةةةاب اللاان
والمتابعة بلمج دور  ،وكما أن لقرل المصقع الاغرافي لصحار مي المركز اإلدار أررا في ذلك ،ومي المممي أن يعصد السبب
إل المتابعة المستمرة للمعنيي بالاهة الملرفة لمدى تطبيق ال طط ب(ملياا العلصم التلطبيقيلة ،وحرص اإلدارة العليا بصحار عل
تطبيق خطط وبرامج الملياا باللةةةةمج المطلصل؛ ان الت صةةةةصةةةةاا المطروحة التي تتميز بها كلية يةةةةحار وخايةةةةة برنامج
الهندسةةة وارتبا الملية بالمنطقة الصةةناعية والم سةةسةةاا الصةةناعية والتاارية ي رر بلةةمج إياابي في تصجهاا اتسةةتااباا لدى
المستايبيي مي كلية يحار.

 .6التوصيـات:
تصيي هذر الدراسة في ضصء التسسيراا والنتائج السابقة باآلتيز
 تلةميج لاان أو فرق لتل يت وتقييم الصاقع السعلي ،ومتابعة مسايرة خطط وبرامج كلياا العلصم التطبيقية (جامعة التقنيةوالعلصم التطبيقية)؛ لتتماش مع ما وضع مي خطط وبرامج في اتستراتياية الص نية للتعليم .0202
 .7البحوث المقترحة
 -اتستراتياية الص نية للتعليم  0202ومدى تصافق خطط وبرامج التعليم المدرسي مع تصيياتها.

 .8قائمـــة المراجـــع
أوال :الدراسات العربية
 .4وزارة التربية والتعليم .)0241( .رؤى تربوية في النطق السامي .سلطنة عمان.
 .0وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتبتمار .)0249( .التعليم العالي في ظل اقتصؤؤاد المعرفة والتنمية المسؤؤتدامة ،سةةلطنة
عمان.
 .3مالس التعليم .)0248( .محطات مشرقة في مسيرة التعليم في سلطنة عُمان ،4 .سلطنة عمان.

 .0مالس التعليم .)0249( .أبرز المشاريع التي أشرف على إعدادها مجلس التعليم ،4 .سلطنة عمان.
 .1مالس التعليم .)0240( .التقرير الختؤامي للنؤدوة الوطنيؤة التعليم في سؤؤؤؤؤؤلطنؤة عُمان الطريق إلى المسؤؤؤؤؤؤتقبل .تاريخ
انعقادر في  46أكتصبر 0240م ،سلطنة عمان.
 .6مالس التعليم .)0247( .ندوة التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمسؤؤؤؤؤؤتقبلية في سؤؤؤؤؤؤوق العمل.
تاريخ اتنعقاد  9أكتصبر  ،0247ناد الصاحاا ،مسقط.
 .7خميي ،سامح .)0248( .افتتاط أعماب الم تمر الص ني للرؤية المستقبلية (عمان  .)0202جريدة الوطن ،تاريخ الرجصع
إليه .0202/4/9 ، alwatan.com/details/312459
 .9مالس التعليم .)0249( .الملخص التنفيذي االستراتيجية الوطنية للتعليم  ،4 .2212سلطنة عمان.
 .8اليصنسمص ( .)0249تقرير دراسة اليونسكو التعليم العالي في الدول العربية .ممتب اليصنسمص اإلقليمي للتربية في الدوب
العربيةز بيروا.
 .42البحراني ،ماهر أحمد .)0248( .تحدياا تمصيج م سةةةسةةةاا التعليم العالي الحمصمية في سةةةلطنة عمان مي وجهة نظر مصظسي
كلياا العلصم التطبيقية .مجلة أكاديمية شمال أوروبا للعلوم والبحث العلمي ،الدنمارك.449-88 ،)0(1 ،
 .44الحصسةةةةةنية ،خصلة بنت سةةةةةعيد بي حميد ،الاابر  ،خلسان بي نايةةةةةر بي خلسان ،و العتيقي ،إبراهيم مرعي إبراهيم.)0202( .
واقع تصظيف نظم المعلصماا اتسةتراتياية لسةصق العمج في كلياا العلصم التطبيقية والملياا التقنية العليا بسلطنة عمان .العلوم
التربويةز جامعة القاهرة  -كلية الدراساا العليا للتربية.144 -078 ،)3(28 ،
 .40الحال ،أحمد علي .)0244( .التخطيط التربوي االستراتيجي الفكر والتطبيق ،4 .عمانز دار المسيرة للتصزيع والطباعة.
 .43رؤية عمان  .)0248( .0202وثيقة الرؤية .سلطنة عمان.
 .40مريزيق ،هلةةةةةةةةام يعقصل .)0229( .التخطيط التربوي المفهوم والواقع والتطبيق ،4 .عمةةانز دار الارير للنلةةةةةةر
والتصزيع.
 .41شةةةةةةبةمةةةة االةصكةةةة .)0202(.قؤراءة فؤي الؤمؤفؤؤؤاهيم التربويؤؤؤة البرنؤؤؤامج والمنهؤؤؤا أنموذ  .تةةةاريخ الرجصع إليةةةةه
.0202/0/7 ،https://www.alukah.net/culture/0/56850/،0202/0/7
 .46مالس التلعليم .)0249( .الملخص التنفيذي االستراتيجيّة الوطنيّة للتّعليم  ،4 .2212سلطنة عمان.
 .47الحرمي ،بدرية علي .)0247( .تقييم مدى تحقيق األهداف في اسؤؤؤؤؤؤتراتيجيّة التنمية الوطنيّة  2216-2221دراسؤؤؤؤؤؤة
حالة اسؤؤؤؤتراتيجيّة قطاع التّعليم والتدريب (التّعليم العام)( .ملةةةةروع تتصياي ير منلةةةةصر) ،معهد الدوحة للدراسةةةةةاا
العليا ،دولة قطر.
 .49سعد ،محمصد إبراهيم .)0247( .التلعليم ورؤية قطر .جريدة الوطن ،)9263( ،ص.41
 .48اللةهر  ،يةالح أحمد .)0248( .تقويم االسؤتراتيجيّة الوطنيّة السعودية للتحول إلى مجتمع المعرفة( .رسالة دكتصرار
ير منلصرة) جامعة نايف العربية للعلصم اامنية ،المملمة العربية السعصدية.
اسؤؤؤؤؤؤتراتيجيؤة التّعليم العؤال ّي  .2232اتماراا العربية المتحدة ،تاريخ الرجصع إليه
 .02وزارة التلربيةة والتلعليم.)0247( .
ّ
اتستراتياية الص نية للتعليم العالي  - 0232البصابة الرسمية لحمصمة اإلماراا العربية المتحدة ).0202/3/01 ،(u.ae

 .04مةصسةةةةةةصعةةةة ات بةةةداع .كؤتؤؤؤاب الؤتؤّ عليم في مؤؤؤاليزيؤؤؤا .تةةةاريخ الرجصع إليةةةه https://download-library-pdf-
.0202 /0/09 ،ebooks.com/27499-free-book
 .00حسب النبي ،أحمد محمد نبص  .)0247( .التلعليم والتنافسية في ماليزيا وإممانية اإلفادة منها في مصر .العلوم التربويةز
جامعة القاهرة  -كلية ال لدراساا العليا للتربية.048 -448 ،)01( ،
 .00العلص  ،يةاسةةةةةةر بي حمصد بي عبةد هللا ،)0240( .الموتمر الثؤالؤث والعشؤؤؤؤؤؤرون :الحكومة والمجتمع والتكامل في بناء
المجتمعات العربية .واقع دور م سةساا التعليم العالي في بناء ماتمع المعرفة في سلطنة عمانز كلياا العلصم التطبيقية
نمصذجا .اتتحاد العربي للممتباا والمعلصماا ووزارة النقافة والسنصن والترا القطرية ،قطر.4720-4691،)3( ،
 .01عصا هللا ،عصام الديي برير خدم .)0240( .دور كلياا التربية في إيلط التعليم في ضصء اتستراتياية ربع القرنيةز
دراسة عي جمهصرية السصدان .مجلة العلوم التربويةز السصدان.436-443 ،)40( ،
 .06اللةةةمر  ،حمصد بي عبد هللا بي سةةةالم .)0241( .واقع الدور الذ تلعبه كلياا العلصم التطبيقية بسةةةلطنة عمان في تحقيق
التنمية المستدامة بالسلطنة والمأمصب في ضصء استراتياية التعليم  .0202جرش للبحوث والدراسات :ااردن،)4(16 ،
.096-068
 .07إسةةةماعيج ،لعت حسةةةيني .)0247( .ال طة اتسةةةتراتيايلة للتلعليم قبج الاامعي 0232 - 0240ز دراسةةةة تحليلية نقدية.
جامعة الزقازيق  -كلية التربية ،مصر.402-1 ،)68( ،
 .09حال ااميي ،إدريس محمد عمر ،وأبصتمة ،مصسةةةة محمد أحمد .)0249( .مدى مسةةةةاهمة التلعليم المحاسةةةةبي بالاامعاا
السةةعصدية في تطصير وريادة ااعماب والملةةروعاا الصةةغيرة والمتصسةةط في ضةةصء رؤية المملمة  0232بالتطبيق عل
جامعة الملك خالد .أماراباكز ااكاديمية اامريمية العربية للعلصم والتمنصلصجيا.474 – 414 ،)08(9 ،
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