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املواءمة بني خمرجات كليات الرتبية واحتياجات سوق 
 يف سلطنة عمان: دراسة حتليلية العمل الرتبوي

ٌدفت الدراسة إلى تحديد الهواءهة بين هخرجات كميات  _ممخصال
التربية واحتياجات سوق العهل التربوي في سمطىة عهان. كها ٌدفت 
إلى هعرفة اآلليات الهتبعة لمتعاون بين كمية التربية بجاهعة السمطان 
قابوس ووزارة التربية والتعميم والتوصل لهقترحات لمهواءهة بين 

واحتياجات سوق العهل التربوي. وتم استخدام  هخرجات كميات التربية
الهىٍج الوصفي التحميمي وذلك بتحميل اإلحصاءات الهىشورة وغير 
الهىشورة، كها تم توظيف الهقابمة الشخصية هع هجهوعة هن 
الهختصين. وأظٍرت ىتائج الدراسة وجود عجز كبير في عدد 

التربية داخل الهعمهين العُهاىيين هقارىة بعدد الدارسين في كميات 
السمطىة، وىقص وجود خطة هشتركة ورؤى واضحة بين وزارة التربية 
والتعميم وكميات التربية. وأوصت الدراسة بضرورة األخذ بالتخطيط 
عادة  االستراتيجي الهشترك بين وزارة التربية والتعميم وكميات التربية وا 

 .افتتاح كميات التربية التي تم اغالقٍا بالسمطىة
سوق العهل التربوي، كميات التربية، التعميم  مفتاحية:ال كمماتال

 العالي، الهدارس الحكوهية، سمطىة عهان.
 . المقدمة1

هن الركائز  (Higher Education) يعتبر التعميم العالي     
األساسية لتحقيق التىهية في هختمف الىواحي االقتصادية 

ر في الهوارد واالجتهاعية ورافدا هٍها لمىهو وهجاال لالستثها
 Labor)البشرية وهصدرا رئيسيا لتمبية احتياجات سوق العهل

Market)  وتعد هواءهة هخرجات التعميم العالي الحتياجات
سوق العهل وتطمعاتً إحدى الهطالب األساسية لىجاحً في 
تحقيق رسالتً وأٌدافً، كها يستدعي أي خمل أو قصور في ٌذي 

لتصحيحٍا، ولٍذا السبب الهواءهة اتخاذ الخطوات الالزهة 
أصبحت الهواءهة بين هخرجات التعميم العالي واحتياجات سوق 
رية تشغل القائهين عمى التخطيط االستراتيجي  العهل قضية جٌو
في هؤسسات التعميم العالي، كها ىالت اٌتهاها هىقطع الىظير 

 .في العديد هن الهؤتهرات والىدوات العالهية واإلقميهية والهحمية

وتعرف هواءهة التعميم العالي لسوق العهل بأىٍا هدى      
اىسجام التعميم العالي هع هتطمبات سوق العهل الهتغير بشكل 
يعزز رسالة ٌذا التعميم ويعظم هن قدرتً عمى هواجٍة التغيير 
الحاصل في ٌذا السوق والتىبؤ بً قبل حدوثً، وتوفير تسٍيالت 

تقرئ لواقع ظروف أسواق [. والهس1التدريب الهالئهة لهتطمباتً ]
العهل في كل هن الدول الهتقدهة والىاهية يمحظ ظٍور العديد 
هن العواهل التي أسٍهت في تعقيد الهواءهة بين هخرجات 
التعميم العالي وسوق العهل هثل: طبيعة سوق العهل، والتي 
تتأثر بشكل هباشر بالتطورات التكىولوجية واإلىتاجية وبالتالي 

رعة أكبر هن التطور في األىظهة التعميهية، فإىٍا تتطور بس
والعولهة التي أدت إلى تغيير هتطمبات سوق العهل، فأصبح 
ٌىاك اختالف بين هستويات التعميم والتدريب وهتطمبات سوق 
العهل كىتيجة الرتفاع هستويات جودة األداء والهعرفة التقىية 
والهٍىية وهستويات التدريب والخبرة الهطموبة ألغراض 
التوظيف، باإلضافة إلى عواهل أخرى هثل القصور في سياسات 
وبراهج التدريب الهٍىي وعشوائية التدريب وعدم التىسيق، وعدم 
توافر هصدر لمهعموهات عن سوق العهل واحتياجاتً، وضعف 
التواصل بين هؤسسات التعميم فيها بيىٍا، عالوة عمى ذلك يواجً 

ىٍا: قمة البياىات وعدم التعميم تحديات هتعمقة بسوق العهل ه
 ].2] دقتٍا وغياب الرؤية عن واقع هتطمبات سوق العهل

والوضع بالىسبة لسوق العهل التربوي ليس بعيدا عن ٌذي      
التطورات واألحداث؛ حيث يوجد لدى هعظم دول هىظهة التعاون 
االقتصادي والتىهية بعض هن عدم التوازن بين وفرة الهعمهين 

عمى سبيل الهثال، في الواليات الهتحدة والحاجة إليٍم، ف
األهريكية يتم تدريب أعداد هن الهعمهين أكثر هن الحاجة الفعمية 
إليٍم وبالرغم هن ذلك ٌىاك ىقص في بعض الهواقع الجغرافية 
وفي بعض التخصصات كالرياضيات والعموم ويىتج عن ٌذا 
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مين ]  [. كها أن قضية التقاعد3الىقص تعيين هعمهين غير هٌؤ
تعتبر ًٌها آخر يزيد هن تبعات الهشكمة؛ فقد ارتفعت هعدالت 

بين الهعمهين في اآلوىة األخير  (Retirement Ratio) التقاعد
وفي الوقت ذاتً عدد خريجي كميات التربية قميل جدا، هها خمق 
ذا بدوري أدى إلى ضعف التحصيل  عجز في عدد الهعمهين ٌو

[. وفي 4ادر تدريسي ]الدراسي لدى الطالب بسبب عدم وجود ك
م بمغت ىسبة الهدارس التي سجمت عجز في الكادر 2000عام 

% هن هدارس الواليات الهتحدة األهريكية في 58التدريسي 
ذا العجز ال يقتصر عمى 4بعض الهىاطق الجغرافية ] [. ٌو

الواليات الهتحدة األهريكية وحدي كها أظٍرتً الدراسة الهشتركة 
تعميم بسمطىة عهان والبىك الدولي، فقد عاىت بين وزارة التربية وال

العديد هن الدول هن هشكمة ىقص الهعمهين ولجأت لمحوافز 
 ]:3الهادية لهعالجة ٌذا الىقص وهىٍا ]

% هن الرواتب التي 12تقدم هديىة لىدن رواتب تزيد بىسبة  -
 .تدفعٍا الهىاطق األخرى، وذلك لجذب الهعمهين لمعهل فيٍا

طبيق ىظام يتضهن هيزات إضافية في التدريب يتم في فرىسا ت -
والتقدم الوظيفي لتشجيع الهعمهين عمى العهل في الضواحي 

 .الفقيرة حول هديىة باريس
يشهل ىظام الحوافز في سيريالىكا عالوة ىقدية، وتوفير سكن،  -

 .وعالوة ىقل، وسرعة ترقية الهعمهين لمدرجات العميا
تخطيط لمقوى البشرية والذي وهن ٌىا جاءت الحاجة لوجود      

يعرف بأىً توفر العدد الهىاسب هن األفراد في الهكان الهىاسب 
[. ويأتي دور التخطيط 5وفي الوقت التي تكون ٌىاك حاجة لً ]

التربوي عمى اعتبار أن التىهية التربوية أصبحت شرطا أساسيا 
لتحقيق التىهية بهفٍوهٍا الشاهل، وتتضح ٌذي األٌهية هن خالل 

ور التخطيط التربوي في تحقيق التكاهل بين جواىب الىظام د
التربوي وتقديم الحمول الشاهمة لهشكالتً الهتعددة، فٍو هكهل 

 ].6لمتخطيط العام لمدولة وتحقيق األٌداف العاهة ]
ا هن       وفي سمطىة عهان ال يختمف الوضع كثيرا عن غيٌر

عمى صعيد الدول األخرى، فقد شٍدت السمطىة تقدها هحسوسا 
التطور الكهي لمتعميم؛ فزاد عدد الهدارس هن ثالث هدارس في 

[ باإلضافة 7م ]2013( هدرسة حتى العام 1042إلى ) 1970
إلى زيادة عدد هؤسسات التعمم العالي. وها ىالحظً في ٌذي 
السىوات أن ٌىاك توجٍات وجٍود لمتحسين ىوعية التعميم 

صالح هحتواي وبىيتً وزيادة العائد  التعميهي وضهان االستخدام وا 
األهثل لمهوارد الهخصصة، وهن ٌىا جاء االٌتهام بالهعمم 
عدادي هن أجل تحقيق أٌداف الدولة وتحقيق ىقمة ىوعية في  وا 
ىظام التعميم؛ ويىصب ٌذا الدور في كميات التربية الهعىية 
بإعداد الهعمم والتي يرى التربويون أن هن هٍاهٍا الرئيسية 

ة الهجتهع. ويقصد بخدهة الهجتهع ٌىا ٌو تأٌيل التعميم وخده
خريجين يقوهون بشغل وظائف التدريس في هدارس السمطىة كل 

[. ويأتي ٌذا الربط بين كميات التربية 8حسب تخصصً ]
والهجتهع بٍدف الهواءهة بين أعداد وتخصصات خريجي كميات 
التربية واحتياجات سوق العهل التربوي بسمطىة عهان وذلك هن 

جل تحقيق هسيرة التعهين وسد العجر في عدد الهعمهين والذي أ
ربها ىتج بسبب ىسب التقاعد وترقية بعض الهعمهين إلى وظائف 

دارية وأيضا ىسب االستقالة  .إشرافية وا 
وقد بدأ االٌتهام بإعداد الهعمم في سمطىة عهان هىذ      

 الىٍضة الهباركة، وأول ٌذي الجٍود ٌي إىشاء ها يطمق عميً
م حيث يقبل فيً الطمبة 1976/ 1975"البرىاهج األول" في عام 

الىاجحون في الصف األول اإلعدادي )الصف السابع األساسي 
حسب الىظام األساسي الحديث الهطبق في السمطىة(، وكاىت 

طالبا ولم يقبل سوى ٌذي  25هدة الدراسة فيً عاهين والتحق بً 
م 1977/1978ن عام الدفعة، وقد طور ٌذا الىظام اعتبارا ه

إلى ها يسهى بثاىوية الهعمهين والهعمهات يمتحق بً الىاجحون 
ية العاهة ليحصل الطالب أو الطالبة عمى دفي الشٍادة اإلعدا

شٍادة ثاىوية الهعمهين والهعمهات بعد ثالث سىوات هن الدراسة، 
م أضيف إلى الىظام 1979/1980وهع بداية العام الدراسي 

ول التكهيمية بحيث يقبل حهمة الثاىوية العاهة السابق ىظام الفص
م 1984/1985وهدة الدراسة بع عام واحد، وفي العام الدراسي 

تم إىشاء الكميات الهتوسطة لمهعمهين والهعمهات وارتفع عددٌا 
إلى تسع كميات والتي كاىت هن أٌم أٌدافٍا: إعداد الطالب 
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الدراسة بالكمية ، وكاىت هدة االبتدائيةلمعهل كهعمم في الهرحمة 
 .سىتان
تم تحويل الكميات الهتوسطة التسع إلى  1995وفي عام      

[. 9ست كميات جاهعية هوزعة في واليات هختمفة بالسمطىة ]
تم إلغاء كميات التربية وتحويمٍا إلى كميات  2005وفي عام 

تطبيقية بتخصصات هختمفة غير التربية. أها كمية التربية جاهعة 
وكاىت وال زالت  1986س فقد تم افتتاحٍا عام السمطان قابو 

ي  هؤسسة هتخصصة بإعداد الهعمهين في تخصصات هختمفة ٌو
حتى اآلن تعتبر كمية التربية الحكوهية الوحيدة الهسئولة عن 

 .إعداد الهعمهين في سمطىة عهان
ويشير واقع سوق العهل التربوي في سمطىة عهان إلى      

عدد الكافي لسد العجز في أعداد وجود عجز واضح في توافر ال
الهعمهين وتخصصاتٍم الهختمفة في الهدارس العهاىية، 
فالهخرجات في بعض التخصصات تفوق الحاجة الفعمية أو 
ذا يجعل االٌتهام بربط إعداد الطالب في  العكس. ٌو
التخصصات الهختمفة بهتطمبات التىهية وسوق العهل أهرًا 

ذا يقود إلى ضرورة  هرىة في ٌذي  ديىاهيكيةوجود ضروريًا. ٌو
الهؤسسات وتطوير براهجٍا. إذ إىً في كثير هن األحيان ال يجد 
ن وجدٌا فقد  الخريج هكاىًا لً في الوظائف العاهة أو الخاصة، وا 

ىا يتضح الجٍد والٍدر ] ىا 10تكون في غير تخصصً، ٌو [، ٌو
تظٍر هشكمة الدراسة بعدم وجود رؤية واضحة أو هواءهة بين 

ات هؤسسات التعميم العالي واحتياجات سوق العهل في هخرج
 ].11السمطىة ]

وقد تىاولت العديد هن الدراسات قضية الهواءهة بين      
هخرجات التعميم العالي واحتياجات سوق العهل هن الخريجين 
بشكل عام إال أن ٌىاك ىدرة الدراسات التي بحثت في احتياجات 

ات التربية، وهن أبرز سوق العهل التربوي هن خريجي كمي
الدراسات التي تىاولت قضية الهواءهة عهوها بين التعميم العالي 

[ في الواليات الهتحدة 12وسوق العهل: دراسة ٌوسار ]
األهريكية والتي ٌدفت لتقدير عدد الهعمهين الجدد والهتوقع 

م 2008/2009م إلى 1999/2000احتياجٍم خالل الفترة 

ظل وجود ىظام التقاعد وزيادة عدد  )هدة عشر سىوات( وذلك في
الطالب الهمتحقين بالهدارس. واستخدم الباحث هعادلة جبرية في 
احتساب عهر الهعمهين الهتوقع تقاعدٌم خالل العشر السىوات 
القادهة. وقام بجهع البياىات هن هركز اإلحصاء التربوي. أخذ 

قع الباحث في االعتبار أيضا أعداد الهعمهين الذين هن الهتو 
م لمعهل خارج الواليات الهتحدة وعدد الطالب الهتوقع  سفٌر
التحاقٍم بالتعميم. وبىاء عمى ذلك وعمى الهعادلة الجبرية التي 
استخدهٍا البحث وجد الدراسة أن احتياجات السوق التربوي في 
الواليات الهتحدة األهريكية خالل العشر سىوات القادهة يبمغ بين 

ذا العدد هن االحتياجات  هميون هعمم 2.8إلى  1.7 وهعمهة ٌو
إها أن يسد شواغر الهعمهين الذين يتقاعدون أو كدعم لمهدارس 

وأوصى الباحث  ،بسبب زيادة عدد الطالب الهمتحقين بالهدارس
بإجراء دراسة في جهيع الواليات األهريكية لهعرفة االحتياجات 

أجل الحقيقية في كل والية وبالتالي يهكن التخطيط السميم هن 
 .سد حاجات الهدارس

[ لهعرفة حجم العجز هن 4ودراسة ايىجرسول؛ وبرادا ]     
الهعمهين في الهدارس األهريكية في هادتي العموم والرياضيات 
وأيضا ٌدفت لوضع بعض الهقترحات لسد ٌذا الىقص. 

( 12000( هعمم و)500000واشتهمت عيىة الدراسة عمى )
لهعرفة أسباب العجز وأيضا هدير. واستخدم الباحثان استباىة 

لموصول لهقترحات لمتخفيف هن حدة الهشكمة، واستىدا إلى 
إحصائيات الهركز الوطىي التربوي لإلحصاء لهعرفة هعدالت 
االستقالة والتقاعد بين هعمهي هادتي الرياضيات والعموم وأيضا 
أعداد خريجي كميات التربية هن التخصصات الهذكورة. 

أن ٌىاك عدد قميل هن خريجي كميات  وأضحت ىتائج الدراسة
التربية هن تخصصات العموم والرياضيات في كل عام، كها 
وضحت الدراسة أن هن أٌم أسباب العجز يعود لمتقاعد 
واالستقالة بسبب اىخفاض هستوى الرضا الوظيفي لدى الهعمهين 
عن وظيفة التدريس. وأوصى الباحثان بضرورة تحسين أوضاع 

 .الهعمهين
 [ 1ي ]ـــــــــــــــــفي الههمكة العربية السعودية ٌدفت دراسة العتيبو      
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إلى وصف وتحميل وتشخيص هشكمة عدم التوافق بين هخرجات 
التعميم العالي بالههمكة واحتياجات سوق العهل. كها ٌدفت أيضا 
إلى التعرف عمى هتطمبات قطاع األعهال هن خريجي هؤسسات 

حث بتحميل البياىات والهعموهات هن التعميم العالي. وقام البا
الدراسات الهكتبية والهيداىية السابقة واإلحصاءات الهىشورة 
والهتعمقة بأعداد الهستجدين والهقيدين والخريجين هن هؤسسات 
التعميم العالي، واستخدم الباحث أيضا الهقابالت الشخصية هع 

 وأشارتذوي الصمة بالتوظيف في القطاع الخاص السعودي. 
توجٍات ىحو التركيز عمى الهواءهة بين  وجود إلى تائج الدراسةى

هخرجات التعميم العالي وهتطمبات سوق العهل السعودي، كها 
أظٍرت أيضا أن ٌىاك ضعفا ىسبيا في هخرجات التعميم العالي 
في التخصصات العمهية هقارىة بالتخصصات الىظرية. ووضع 

عمى هواءهة الباحث عدة توصيات هىٍا: ضرورة التركيز 
هخرجات التعميم العالي هع هتطمبات سوق العهل واالٌتهام 

 .بالتخصصات العمهية
[ كذلك في الههمكة العربية 13كها ٌدفت دراسة دهىٍوري ]     

السعودية إلى قياس اتجاٌات كل هن األكاديهيين وهسئولي إدارة 
الهوارد البشرية في القطاع الخاص ىحو األسباب التي تؤدي إلى 
عدم الهواءهة بين هخرجات التعميم العالي وهتطمبات سوق 

( هن األكاديهيين هن 218العهل. وتكوىت عيىة الدراسة هن )
( هن 270كميتي اآلداب والعموم بجاهعة الهمك عبدالعزيز و)

هسئولي إدارة الهوارد البشرية بالقطاع الخاص؛ واستخدم الباحث 
ىتائج الدراسة أن أٌم االستبيان لتحقيق أٌداف دراستً. وجاءت 

أسباب عدم الهواءهة بين هخرجات التعميم العالي وهتطمبات 
سوق العهل ٌي: زيادة عدد الهمتحقين بالتعميم العالي وعدم 
كفاءة اإلرشاد األكاديهي في توجيً الهقبولين لمتخصصات التي 
يحتاجٍا سوق العهل. وأوصت الدراسة بضرورة التىسيق بين 

عالي والهوارد البشرية في تحديد احتياجات هسئولي التعميم ال
 .سوق العهل هن التخصصات والهٍارات الهختمفة

[ 14دراسة عيروط ]ٌدفت وفي الههمكة األردىية الٍاشهية      
التخصصات َالبراهج التي هواءهة إلى التعرف عمى درجة 

لهتطمبات سوق َعهاو الجاهعية كميتي األهيرة عالية، تقدهٍا 
َعالقة ذلك ، ٍنـهو َجٍة ىظر الطمبة أىفسىي العهل األرد

وتم اختيار عيىة عشوائية بمغت ببعض الهتغيرات الديهغرافية. 
( طالب وطالبة، أعد الباحث استبيان لتحقيق أٌداف 880)

الدراسة، وجاءت ىتائج الدراسة: إن درجة هواءهة التخصصات 
بات سوق التي تقدهٍا كميتي األهيرة عالية وعَهان الجاهعية لهتطم

العهل األردىي هن وجٍة ىظر الطمبة ٌي هتوسطة. عدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية لهتوسطات استجابة العيىة حول 
هجاالت االستباىة تعزى لمىوع أو سىة الدراسة. وفي ضوء 
الىتائج، جاءت هجهوعة هن التوصيات هىٍا: عقد شراكة حقيقية 

ها يسٍم في تخريج هع هؤسسات الهجتهع الحكوهية والخاصة ب
جراء الهزيد  طمبة يهتمكون الهٍارات والكفايات لسوق العهل، وا 
هن الدراسات حول هواءهة هخرجات هؤسسات التعميم العالي 

 .لسوق العهل األردىي لتخصصات أخرى
أها في جهٍورية هصر العربية فقد جاءت دراسة الهٍدي؛      

جية هقترحة [ والتي ٌدفت لوضع تصور الستراتي15وسويمم ]
لتجسير الفجوة بين هخرجات التعميم الجاهعي واحتياجات سوق 
العهل بهصر في ضوء بعض االتجاٌات العالهية الهعاصرة. 
استخدم الباحثون استهارة تقييم عىاصر البيئة الداخمية والبيئة 
الخارجية الهؤثرة عمى ربط هخرجات التعميم الجاهعي باحتياجات 

إعداد الباحثين(، هوجٍة إلى سوق العهل في هصر )هن 
هجهوعة هن األساتذة والقيادات الجاهعية هن جاهعات هصرية 

(. وأسفرت ىتائج الدراسة عمى 42حكوهية هتىوعة بمغ عددٌم )
أن الوضع الراٌن لمعالقة بين هخرجات التعميم الجاهعي 
واحتياجات سوق العهل في هصر يعاىى هن العديد هن جواىب 

ستىادا إلى ٌذي الىتائج وضع الباحثان القصور والضعف. وا
 .تصور هقترح لتجسير ٌذي الفجوة

[ بٍدف تقدير حجم 16وجاءت دراسة جاد اهلل وشرف ]     
الطمب عمى التعميم العالي الخاص هن هىظور توجٍات سوق 
العهل واحتياجاتً وتحديد أٌم الهتغيرات التي تؤثر في تحديد 

خاص التي يهكن أن يتبعٍا االحتياج لفرص التعميم العالي ال
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القطاع الخاص بجهٍورية هصر العربية. توصمت الدراسة إلى 
أن ٌىاك تخصصات تقميدية يىبغي عدم االستثهار فيٍا والتوجً 
إلى التخصصات التكىولوجية التي تتطمب هٍارات وهواصفات 

 .تتفق واحتياجات سوق العهل
ف عمى [ إلى التعر 17وفي ليبيا ٌدفت دراسة أحهد ]     

هواءهة هخرجات التعميم العالي التقىي الطبي الحتياجات 
الهؤسسات الصحية بسوق العهل في هديىة درىة بميبيا، وذلك 
هن خالل التعرف عمى هدى هواءهة تخصصات وهٍارات 
هخرجات التعميم التقىي لمتخصصات والهٍارات الهطموبة في 

تكوىت عيىة سوق العهل، وتم اعتهاد الهىٍج الوصفي التحميمي و 
( هن األطباء والفىيين واألخصائيين في 111الدراسة هن )

األقسام العالجية بالهؤسسات الصحية في هديىة درىة. وقد 
كشفت الىتائج عن وجود اختالفات دالة إحصائيا عمى هالئهة 
التخصصات الحتياجات سوق العهل كها كشفت عن وجود 

السموكية واألساسية  اختالفات دالة إحصائيا عمى توافر الهٍارات
 .والهٍىية الهطموبة لمعهل في هخرجات التعميم التقىي

[ بٍدف 18أها في سمطىة عهان فقد جاءت دراسة البادري ]     
الكشف عن أسباب ضعف التعميم العام بسمطىة عهان، والتعرف 
عمى العواهل التي قد تسٍم في تطويري، كها ٌدفت إلى التعرف 

هخرجات التعميم بهتطمبات سوق العهل  عمى أسباب عدم هواءهة
والكشف عن العواهل التي قد تسٍم في تحقيق تمك الهواءهة. 

( فردا هن وزارة 101واستخدم الباحث استبيان تم تطبيقً عمى )
التربية والتعميم وهن بعض الهؤسسات الحكوهية األخرى. 
وأظٍرت الىتائج أن جهيع أفراد العيىة يوافقون عمى أسباب عدم 

واءهة هخرجات التعميم بهتطمبات سوق العهل في سمطىة عهان ه
وأيضا جهيع أفرد العيىة يوافقون عمى العواهل التي اقترحٍا 
الباحث في تحقيق الهواءهة بين هخرجات التعميم العالي وسوق 
العهل. وهن أٌم التوصيات التي خرجت هىٍا الدراسة هن أجل 

عادة  تحقيق الهواءهة ٌو االستفادة هن تجارب الدول الهتقدهة وا 
فتح كميات التربية بالسمطىة باإلضافة إلى إيجاد ىظام هعموهاتي 

 .هتكاهل إلدارة قاعدة بياىات سوق العهل

ويالحظ هن خالل استعراض الدراسات السابقة أن العديد      
هىٍا ٌدف إلى التعرف عمى أسباب عدم الهواءهة بين هخرجات 

وق العهل بشكل عام وجاء التركيز التعميم العالي واحتياجات س
، [17حهد، ]أفي جواىبٍا عمى الىواحي الفىية والهٍارات كدراسة 

؛ كها أن أغمب ٌذي الدراسات تحدثت عن [18البادري، ]ودراسة 
هختمف القطاعات الخاصة والعاهة بدون تخصيص. وتتفق 
الدراسة الحالية هع الدراسات السابقة في تىاول قضية هواءهة 

يم العالي هع احتياجات سوق العهل ولكىٍا تختمف في أىٍا التعم
تبحث في سوق العهل التربوي بسمطىة عهان حيث تدرس واقع 

هن حيث  (Teachers' Shortage) ىقص الكوادر التدريسية
العدد والتخصصات هن الهعمهين والهعمهات في هدارس السمطىة 

 .الهختمفة
 مشكمة الدراسة. 2

ود الهبذولة لتوفير ٌيئة تدريسية كبيرة العدد بالرغم هن الجٍ     
مة وها حققتً سمطىة عهان هن إىجازات هثيرة في زيادة  وهٌؤ
الت األكاديهية، إال أىً ال تزال  أعداد الهعمهين وتأٌيمٍم بالهٌؤ
ٌىاك فرص لتطوير وتعزيز الههارسات الحالية، فٍىاك حاجة 

اصة لتوفير إلى وضع تقديرات هستقبمية، وخطة استراتيجية خ
الهعمهين، حيث بمغت هعدالت التقاعد أو الذين يتركون الخدهة 

%( سىويا وتحتاج الوزارة إلى 10% إلى 5بهعدل ثابت بمغ )
[. كها أظٍرت الهؤشرات التربوية لمعام 4تعيين بديل لٍم ]

م أىً الزالت ٌىاك هدارس ليس بٍا 2010/2011الدراسي 
( هعمم 126عدد العجز ) هعمهو هواد التىهية الفردية، وبمغ
ين هعمهي المغة اإلىجميزية يوهعمهة، وأشارت أيضا أن ىسبة تع

%  89.1ين في السمطىة تبمغ عي% وجهمة الت41.9ذكور 
[. إن ٌىاك عجزا ال يزال واضحا خاصة وأىً قد بمغ عدد 19]

( هعمم وهعمهة يعهمون 8420) الهعمهين الوافدين في السمطىة
كوهية الهختمفة حسب إحصائيات هركز في هدارس السمطىة الح

م يشكمون 2013/2014اإلحصاء الوطىي لمعام الدراسي  م ٌو
[. وها زاد األهر سوءا ٌو إغالق كميات 7] %(15.2ىسبة )

م والتي كاىت رافدا 2005التربية الستة بسمطىة عهان في عام 
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لعدد كبير هن الهعمهين في هختمف التخصصات. كها جاءت 
 :[ بالتالي3زارة التربية والتعميم والبىك الدولي ]توصيات تقرير و 

توفير أعداد كافية هن الهعمهين وذلك بسبب عدم توازن في  -
أعداد الهعمهين حيث أن ٌىاك عجزا في بعض التخصصات 

 .وفائضا في تخصصات أخرى
ا هن الهعمهين هستقبال  - ىشر تقديرات األعداد الهطموب توافٌر

عداد الهعمهين في اختيار والتي تسٍل عمى هؤسسات إ
 .التخصصات الهطموبة

تحديد األعداد الهطموبة هن الهعمهين عمى الهدى الطويل  -
ذا هن  بحيث تمبي تقدير االحتياجات الهطموبة هن الهعمهين ٌو

 .شأىً يقمل هن االعتهاد عمى الهعمهين غير العهاىيين
قبول هىح األفضمية ألبىاء الهحافظات البعيدة عىد الترشح لم -

م  بهؤسسات إعداد الهعمهين وعىد التعيين كهعمهين لضهان بقاٌؤ
 .بهحافظاتٍم فترة أطول

 أ. أسئمة الدراسة
وتأسيًسا عمى ها سبق يهكن بمورة هشكمة الدراسة الحالية في 

 :اإلجابة عن األسئمة اآلتية
ها واقع عدد الدارسين في كميات التربية داخل السمطىة . 1

 دد والىوع والتخصص؟وخارجٍا هن حيث الع
ها واقع احتياجات هدارس سمطىة عهان هن خريجي كميات . 2

 التربية وفقا لمعدد والىوع والتخصص؟
ٌل ٌىاك هواءهة بين خريجي كميات التربية واحتياجات . 3

  هدارس سمطىة عهان هن حيث العدد والىوع والتخصص؟
يات ها التحديات التي تحول دون الهواءهة بين هخرجات كم. 4

 التربية واحتياجات سوق العهل التربوي في سمطىة عهان؟
ها هقترحات الهواءهة بين هخرجات كميات التربية واحتياجات . 5

 سوق العهل التربوي في سمطىة عهان؟
 حدود الدراسةب. 
تقتصر الدراسة في تحميل هدى الهواءهة عمى ثالثة      

ي: العدد والىوع والتخصص؛ لكوىٍا ه ن أٌم هتغيرات ٌو
الهتغيرات الهستٍدفة في تحقيق الهواءهة في األدبيات. كها 

تتحدد الدراسة بالفترة الزهىية لمتطبيق خالل الفصل الدراسي 
 .م2014/2015الثاىي هن العام الدراسي 

 أهداف الدراسةج. 
 :إلى الحالية الدراسة ٌدفت

وضع تصور لواقع احتياجات سوق العهل التربوي في سمطىة . 1
 .هن حيث الىوع االجتهاعي والعدد بىاء عمى دراسة عمهيةعهان 

ين يهعرفة أسباب عدم الهواءهة التي تحول دون تحقيق التع. 2
 .في هدارس السمطىة

التوصل إلى هقترحات لتحقيق الهواءهة بين هخرجات كميات . 3
التربية واحتياجات هدارس السمطىة والتي تخدم العهمية التعميهية 

 .التعمهية
  همية الدراسةأد. 

 :تتمخص أٌهية الدراسة في
: تعالج الدراسة هوضوعا جديدا وحيويا ولً تأثيرا هٍها في ىظرياً 

هوضوع الهواءهة بين هخرجات كميات التربية واحتياجات سوق 
العهل التربوي بسمطىة عهان. وتعتبر ٌذي الدراسة هن الدراسات 

هن الحديثة التي تمقي الضوء عمى هوضوع االحتياجات 
الهعمهين في السمطىة وبالتالي تعد دراسة عمهية تضاف إلى 
رصيد الهكتبة العهاىية بشكل خاص والهكتبة العربية بشكل عام 
قد تكون هرجعا لمباحثين والهٍتهين باالحتياجات التربوية في 
سمطىة عهان. باإلضافة إلى ذلك قد تكون هرجعا ألخصائي 

( وذلك 12-10صفوف )التوجيً الهٍىي في هدارس السمطىة لم
لتوجيً الطالب ىحو التخصصات التي يحتاجٍا سوق العهل 

 .التربوي
: يؤهل أن تزود ىتائج ٌذي الدراسة وزارة التربية والتعميم تطبيقياً 

والقائهين عمى التخطيط االستراتيجي لمهوارد البشرية بخمفية 
بحثية عن احتياجات وزارة التربية والتعميم بالىوع االجتهاعي 
والعدد هن الهعمهين لسد العجز في هدارس السمطىة. وتعتبر ٌذي 

التي تبحث  - حسب عمم الباحثين - الدراسة األولى هن ىوعٍا
في الهواءهة بين خريجي كميات التربية واحتياجات سوق العهل 
ذا يعطي الدراسة قوة وأٌهية وذلك  التربوي في سمطىة عهان ٌو
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وصياتٍا في سد العجز هن هن خالل االستفادة هن ىتائجٍا وت
الهعمهين، وأيضا تشكل بداية إلجراء دراسات الحقة لوظائف 

 .أخرى في وزارة التربية والوزارات األخرى
 مصطمحات الدراسةه. 

حسب قاهوس هصطمحات  (Market Labor) سوق العهل. 1
التىهية البشرية بأىً "الهكان الذي تتفاعل فيً هختمف العواهل 
التي توفر عىاصر التوظيف، أي الهكان الذي يبحث فيً 
أصحاب األعهال عن العهال، والذي يبحث فيً العهال عن 
ذا الهجال العام الذي ىجد فيً أىواعا عديدة لظروف  العهل. ٌو

الل العالقات الهختمفة لمعهل العهل التي تؤثر وتوجً خ
والتوظيف كأحوال عرض العهال وطمبٍم، واالختالفات البيئية 
في األجور، واالختالفات في ساعات العهل وغير ذلك هن 

ويقصد بسوق العهل التربوي [. 20ظروف تشغيل األعهال" ]
حسب ٌذي الدراسة عمى أىً هدارس سمطىة عهان الحكوهية 
والتي يكون بٍا العرض لطمب الهعمهين والهعمهات بها يتهاشى 

 .التخصصات الهطموبةهع االحتياجات حسب 
حسب الدراسة  (College of Education) كميات التربية. 2

الحالية يقصد بٍا هؤسسات التعميم العالي الهتخصصة بإعداد 
 .الهعمم العهاىي

 جراءاتاإلالطريقة و . 3
اتبعت الدراسة الهىٍج الوصفي التحميمي باالعتهاد عمى      

رة عن الدارسين أسموب تحميل الهحتوى اإلحصاءات الهىشو 
بكميات التربية وعدد الهعمهين الوافدين في الهدارس الحكوهية 
بسمطىة عهان؛ وذلك لوصف واقع االحتياجات هن الهعمهين 
والهعمهات بىاء عمى اإلحصائيات الواردة هن وزارة التعميم العالي 
والتي توضح أعداد الدارسين في كميات التربية الهختمفة داخل 

رىة االحتياجات بعدد الدارسين لمتوصل إلى تقدير السمطىة، وهقا
لالحتياجات هن الهوارد البشرية لسد العجز في سوق العهل 
التربوي. وأسموب التحميل الىوعي باستخدام هقابمة هع بعض 
الهختصين بكمية التربية في جاهعة السمطان قابوس ودائرة 

 .التخطيط بوزارة التربية والتعميم

 أدوات الدراسةأ. 
ي  :استخدهت الدراسة أداتان لتحقيق أٌداف الدراسة ٌو

وذلك بتحميل  (Contain Analysis) تحميل الهحتوى. 1
اإلحصائيات الهىشورة بأعداد الدارسين لتخصص التربية 

ووفقا لمىوع  2014/2015والهتوقع تخرجٍم خالل العام الدراسي 
والعدد والتخصص هن هركز اإلحصاء الوطىي وهركز القبول 

لهوحد بالسمطىة وجاهعة السمطان قابوس. باإلضافة إلى ذلك، ا
تحميل إحصائيات وزارة التربية والتعميم بواقع عدد الهعمهين 
الوافدين والعجز الهسجل لديٍم خالل العام الدراسي 

ذا التحميل ٌدفً هعرفة هدى الهواءهة بين 2013/2014 م. ٌو
 .العرض والطمب

ختصاص هن كمية التربية الهقابالت الشخصية لذوي اال. 2
بجاهعة السمطان قابوس وأيضا ذوي االختصاص هن تخطيط 
الهوارد البشرية في وزارة التربية والتعميم. وقد تم عرض أسئمة 
بداء رأيٍم في هدى وضوح  الهقابمة عمى ثالثة هن الهختصين وا 
األسئمة وصحة صياغتٍا وتم تعديل بعض األسئمة بىاء عمى 

 .آرائٍم
 :لدراسةإجراءات ا

 :اتبعت الدراسة الخطوات التالية
دراسة األدبيات التي تحدثت عن هوضوع سوق العهل . 1

 .واحتياجاتً سواء عمى الصعيد الهحمي أو اإلقميهي أو العالهي
هخاطبة الهختصين بوزارة التعميم العالي وهركز اإلحصاء . 2

 الوطىي وهركز القبول الهوحد لهعرفة أعداد الهمتحقين بكميات
 .التربية سواء داخل السمطىة أو خارجٍا

هخاطبة وزارة التربية والتعميم لهعرفة ىسبة العجز الحالي هن . 3
 .حيث العدد والىوع في هدارس السمطىة الهختمفة

 حـــــــــــــــــــــــتحميل البياىات ووضع الدليل االسترشادي والذي يوض. 4
 .دحجم الطمب هن الهعمهين وفقا لمىوع والعد

إجراء هقابالت شخصية هع عدد هن ذوي الصمة بخريجي . 5
التعميم العالي بكمية التربية وتخطيط الهوارد البشرية بوزارة التربية 

 .والتعميم لمتوصل لألسباب والهقترحات
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 .التوصل لمىتائج والتوصيات. 6
 مناقشتهاو نتائج . ال4

دارسين في لإلجابة عمى األول والذي كان ىصً: "ها واقع عدد ال
 "كميات التربية داخل السمطىة هن حيث العدد والىوع والتخصص؟

بالتواصل هع هركز القبول الهوحد والهركز الوطىي لإلحصاء  
وعهادة كمية التربية بجاهعة السمطان قابوس تم تحديد عدد 
الدارسين هن الجىسين في كميات التربية الهختمفة داخل السمطىة 

 :1ات حسب الجدول وخارجٍا. وكاىت البياى
 1جدول 

 *م2012/2013إجمالي عدد الطمبة الدارسون في كميات التربية المختمفة داخل السمطنة وخارجها لمعام الدراسي 
 المجموع إناث ذكور المؤسسة

 1119 632 487 جاهعة السمطان قابوس
 14 1 13 الكميات التطبيقية
 470 187 283 خارج الدولة
 1603 820 783 الهجهوع

 (2014المصدر: )المركز الوطني لإلحصاء، *

أن عدد الدارسين في كميات التربية  السابقيوضح الجدول      
 اً ( طالب1603الهختمفة داخل السمطىة وخارجٍا ال يتجاوز )

ة. كها أن عدد الدارسين الهتوقع تخرجٍم خالل العام وطالب

( هن كميات 207حيث يبمغ ) م قميل جداً 2014/2015الدراسي 
ن الوافدين هيالهعمالتريبة الهختمفة داخل السمطىة هقارىة بأعداد 

 .2الذين يعهمون في هدارس السمطىة كها يوضح الجدول 
 2جدول 

 *2014/2015ة والمتوقع تخرجهم خالل العام األكاديمي عدد الطالب في كميات التربية المختمف
 الجممة إناث ذكور المؤسسة

 174 81 93 جاهعة السمطان قابوس
 18 - 18 كمية العموم التطبيقية بالرستاق

 1 1 - جاهعة صحار
 14 14 - جاهعة ىزوى
 207 96 111 الهجهوع

 (2015المصدر )مركز القبول الموحد، *
 3جدول 

 م*2014/2015الطمبة الدارسين في كمية التربية بجامعة السمطان قابوس وفقا لمعدد والنوع والتخصص والمتوقع تخرجهم خالل العام الدراسي 
 المجموع إناث ذكور التخصص

 28 17 11 التربية اإلسالهية
 16 - 16 المغة العربية

 56 44 25 المغة اإلىجميزية
 11 2 9 العموم والرياضيات
 70 29 41 التربية الرياضية
 19 3 16 التربية الفىية
 196 78 118 الهجهوع

 .م8/5/2015المصدر كمية التربية بجامعة السمطان قابوس بتاريخ  *

أن عدد خريجي كمية التربية بجاهعة  3يتضح هن الجدول 
ىاك تخصصات  196السمطان قابوس يبمغ  طالب وطالبة، ٌو

 .جغرافيا والتاريخغير هوجودة كالهٍارات الهوسيقية وال

عدد الهمتحقين بكميات التربية الهختمفة سواء داخل السمطىة      
وخارجٍا قميل جدا هقارىة بأعداد الهدارس العهاىية والتي تعاىي 
هن العجز في عدد الهعمهين وخاصة في بعض التخصصات 
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الهرغوبة هثل العموم والرياضيات. كها أن اإلىاث تشكل العدد 
هن ٌم عمى هقاعد الدراسة لتخصص التربية في  األكبر في عدد

بعض التخصصات هثل المغة االىجميزية والتربية االسالهية وقد 
يعود ٌذا بسبب القيود االجتهاعية بعهل الهرأة العهاىية والرغبة 

بالذكور. أها تخصص التربية  االختالطفي عهل تقل فيً هسألة 
ر هن اإلىاث وقد الرياضية، فعدد الدراسين ٌم هن الذكور أكث

يعود ٌذا لطبيعة التخصص الذي يستٍوي الذكور أكثر هىٍا 
 .لدى اإلىاث

إجابة السؤال الثاىي والذي كان "ها واقع احتياجات هدارس 
سمطىة عهان هن خريجي كميات التربية وفقا لمعدد ولىوع 

 "والتخصص؟
تم تجهيع بياىات عن أعداد الهعمهين العهاىيين والوافدين في  

 ].21] 4رس السمطىة الهختمفة ورصدٌا في الجدول هدا
 4جدول 

 م2013/2014نسب تعمين المعممين بالمدارس الحكومية لمعام الدراسي 
 نسبة التعمين وافد عماني نوع التعميم

 جممة إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 94,24 94,49 16,22 623 31 10689 6 هدارس الحمقة األولى

 83,13 92,92 76,33 686 3310 9037 10673 الثاىيةهدارس الحمقة 
 80,80 88,60 40,70 1347 1365 10473 937 هدارس الحمقتان هعا
 75,37 83,12 63,99 148 215 729 382 هدارس التعميم العام

 85,24 94,74 76,67 117 575 2107 1890 (12-11الهدارس الهستقمة )
 84,79 91,87 71,65 2924 5496 33035 13888 الجهمة

 الهدارس في التعهين ىسبة أن 4 الجدول هن يتضح     
 هىٍا ،%84,79 إلى تصل عهان بسمطىة الحكوهية

 أن كها. الذكور بين%( 71,65)و اإلىاث بين%( 91,78)
 هىٍم وهعمهة هعمم 8420 إلى يصل الوافدين عدد إجهالي
 نالوافدي هن األكبر العدد أن باإلضافة الذكور، هن 5496
 سمطىة هدارس أن يعىي وذا. الثاىية الحمقة هدارس في يعهل
 هعمهة 2924و هعمم 5496 هن أكثر إلى تحتاج تزال ال عهان

ذا. التعهين ىسبة لتحقيق القادهة األعوام خالل  يزيد العدد ٌو
 األساسي األول بالصف سيمتحقون الذين الطالب عدد بزيادة
 ىاٌيك العهاىيين هعمهينال بين زيادتٍا أو التقاعد ىسبة وثبات
 ٌىاك أن كها. والفىية اإلدارية لموظائف واالىتقال االستقاالت عن

ا عن العجز ىسبة فيٍا تزيد تخصصات  تخصص هثل غيٌر
 ٌذا يوضح 5 والجدول الهوسيقية والهٍارات اإلىجميزية المغة
 .العجز

 5 جدول
 م2013/2014 الدراسي لمعام والجنسية جنسوال التخصص حسب األساسي التعميم مدارس في المعممين أعداد
 إناث ذكور التخصص

 وافد عماني وافد عماني
 6 1730 292 1209 تربية إسالهية
 4 2250 338 666 لغة عربية
 16 4382 1190 666 لغة اىجميزية
 365 1694 796 1412 رياضيات
 2 758 99 435 تاريخ
 1 805 66 652 جغرافيا
 107 449 223 207 أحياء
 44 868 219 503 كيهياء
 111 635 314 707 فيزياء
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 1 1620 375 368 تقىية هعموهات
 456 831 4 651 رياضة هدرسية

 691 104 412 39 الهٍارات الهوسيقية
 397 707 262 190 فىون تشكيمية
 120 5942 13 786 هجال أول
 279 3257 11 410 هجال ثاىي
 2600 26032 4614 8901 الهجهوع

إن أكثر التخصصات التي تعاىي عجز في عدد الهعمهين      
العهاىيين ٌي هادة المغة اإلىجميزية بين الذكور حيث يصل عدد 

( هعمم في هدارس 1856( هن أصل )1190الهعمهين الوافدين )
و ضعف عد د الهعمهين العهاىيين، وىسبة التعميم األساسي ٌو

%( 35.88التعهين في ٌذا التخصص بالىسبة لمذكور ٌي )
ي ىسبة هىخفضة جدا. كها أن تخصص الهٍارات الهوسيقية  ٌو
يعاىي هن عجز بين الهعمهين والذكور وىسيبة التعهين لٍذا 

ي ىسبة 11,47التخصص ) %( في هدارس التعميم األساسي ٌو
ز في عدد الهعمهين في أغمب هىخفضة جدا. كها أن العج

 .التخصصات يقع بين الذكور أكثر هىٍا هن عدد اإلىاث

إلى  9000ويهكن القول أن هدارس سمطىة عهان تحتاج هن )
( هعمم وهعمهة في تخصصات هختمفة خالل األعوام 11000

 .الثالثة القادهة إذا أخذىا ىسبة التقاعد واالستقالة بعين االعتبار
الث: "ٌل ٌىاك هواءهة بين هخرجات كميات إجابة السؤال الث

التربية واحتياجات هدارس سمطىة عهان هن حيث العدد الىوع 
 ."والتخصص؟

يهكن اإلجابة عن ٌذا السؤال هن خالل إجراء هقارىة بين واقع 
العجز وعدد الخرجين في الهدارس بسمطىة عهان كها يوضح 

 .6ذلك الجدول 

 6جدول 
 عدد الخرجين في جميع المدارس سمطنة عمانمقارنة بين واقع العجز و 

 المجموع إناث ذكور المقارنة
 8420 2924 5496 عدد الهعمهين الوافدين

 1618 835 783 عدد الدارسين في كميات التربية الهختمفة
 6802 2089 4713 واقع العجز

هة بين خريجي أىً ال توجد هواء 6يتضح هن الجدول      
كميات التربية واحتياجات سوق العهل التربوي، فعدد الطالب 

( طالب وطالبة 1618) الدارسين لتخصص التربية يبمغ فقط
 .( هعمم وهعمهة8420هقارىة بـواقع العجز الذي يشكل الحاجة لـ)

إن هوضوع الهواءهة في ٌذي الدراسة يقوم عمى أساس      
 في كميات التربية واألخذ باالعتبار الهقارىة بين عدد الدارسين 

الىوع والتخصص وىقص عدد الهعمهين في الهدارس العهاىية، 
حيث تهت هقارىة العجز في أعداد الهعمهين الوافدين في هدارس 

م وهقارىتٍا بعدد 2013/2014التعميم األساسي لمعام الدراسي 
الدارسين في كمية التربية بجاهعة السمطان قابوس والهتوقع 

م عمى سبيل الهقارىة 2014/205تخرجٍم خالل العام الدراسي 
يوضح  7ال الحصر، هع هراعاة الىوع والتخصص، والجدول 

 .ٌذي البياىات
 7جدول 

 مقارنة بين عدد المعممين الوافدين والطالب المتوقع تخرجهم 
 العجز أعداد الطالب المتوقع تخرجهم أعداد المعممين الوافدين  التخصص

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ور ذك
 11 281 17 11 6 292 تربية إسالهية
 4 334 - 16 4 338 لغة عربية
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 19- 1190 44 25 16 1190 لغة اىجميزية
 363 787 2 9 365 796 رياضيات
 2 99 - - 2 99 تاريخ
 1 66 - - 1 66 جغرافيا
 107 223 - - 107 223 أحياء
 44 219 - - 44 219 كيهياء

 111 314 - - 111 314 يزياءف
 1 375 - - 1 375 تقىية هعموهات
 427 37- 29 41 456 4 رياضة هدرسية

 691 412 - - 691 412 الهٍارات الهوسيقية
 394 246 3 16 397 262 فىون تشكيمية
 120 13 - - 120 13 هجال أول
 279 11 - - 279 11 هجال ثاىي
 2522 4496 78 118 2600 4614 الهجهوع

تدىي أعداد خريجي كمية  6إن أٌم ها يالحظ في جدول      
التربية بشكل عام، وفي بعض التخصصات هثل العموم 
والرياضيات والمغة اإلىجميزية ذكور بشكل خاص، وفي ٌذا 

عهل التربوي لهثل الوقت تشير اإلحصاءات إلى حاجة سوق ال
ذا ٌو الوجً األول لعدم الهواءهة. أها الوجً  ٌذا التخصص ٌو
اآلخر لعدم الهوائهة ٌو وجود عدد فائض هن الهعمهين في 
بعض التخصصات كها ٌو الحال في تخصص المغة اإلىجميزية 

هعمم  41إىاث، والتربية الرياضية ذكور فبمغ عدد الخريجين 
 .ين فقطبيىها العجز ٌو أربعة هعمه

وخالصة القول أن ٌىاك عجز كبير في أغمب التخصصات 
الهطموبة في سوق العهل التربوي يقابمً عدد فائض في 

 .تخصصات أخرى
السؤال الرابع: "ها التحديات التي تحول دون الهواءهة بين 
خريجي كميات التربية واحتياجات سوق العهل التربوي بسمطىة 

 "عهان؟
تم إجراء هقابمة هع هساعد عهيد كمية لإلجابة عن ٌذا السؤال 

التربية بجاهعة السمطان قابوس لشئون الدراسات الجاهعية وىائب 
هدير دائرة التخطيط بديوان عام وزارة التربية والتعميم. وكاىت 
اإلجابة أن ٌىاك لجىة هشتركة بين كمية التربية بجاهعة السمطان 

ة بين خريجي قابوس ولكن لم يتم تحديد ووضع آليات لمهواءه

كمية التربية واحتياجات هدارس السمطىة. وهن أٌم التحديات 
 :التي تحول دون الهواءهة ٌي

عدم وجود خطة طويمة الهدى الحتياجات سوق العهل هن . 1
 .الهتخصصين في الهجال التربوي

عدم وجود قاعدة بياىات بهن ٌم عمى هقاعد الدراسة خارج . 2
 .السمطىة وتخصصاتٍم

"ها هقترحات تحقيق الهواءهة بين هخرجات : لخاهسالسؤال ا
كميات التربية واحتياجات سوق العهل التربوي في سمطىة 
عهان؟" وهن خالل الهقابمة هع هساعد عهيد كمية التربية جاهعة 

 :السمطان قابوس اقترح ها يمي
طىة موضع خطط وآليات طويمة الهدى الحتياجات هدارس الس -

 .هن الهعمهين
رك هؤسسات التعميم العالي الهتخصصة بإعداد الهعمم أن تشت -

 .والهؤسسات الهستقبمة لمهعمهين في وضع الخطط والرؤى
 :أها ىائب هدير التخطيط فقد اقترح

توفير قاعدة بياىات عن هن ٌم عمى هقاعد الدراسة في  -
 .كميات التربية

وجود جٍة واحد هتخصصة لدراسة االحتياجات هن الهعمهين  -
ي أي  .ضا هتخصصة بتوزيع الهعمهين بىاء عمى االحتياجاتٌو

 خالصة الىتائج
 :هها تقدم يهكن الخروج بالىتائج التالية
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ٌىاك عجز كبير في هدارس سمطىة عهان في عدد الهعمين . 1
في هختمف التخصصات وأعالٌا هادة المغة اإلىجميزية بين 

 .الذكور وتخصص الهٍارات الهوسيقية لمذكور واإلىاث
دد خريجي كميات التربية قميل جدا في كميات التربية ع. 2

الهختمفة هقارىة بحجم الطمب عمى الهعمهين في الهدارس 
 .العهاىية الحكوهية الهختمفة

ال يوجد توافق بين خريجي كميات التربية واحتياجات سوق . 3
العهل التربوي هن حيث العدد والىوع والتخصص هها يشكل 

الىوع في الهدارس العهاىية وأيضا عجز في العدد والتخصص و 
 .وجود فائض في تخصصات أخرى

أحد أسباب عدم الهواءهة ٌو عدم وجود رؤية واضحة بين . 4
كمية التربية بجاهعة السمطان قابوس والتي تعتبر أكبر هؤسسة 

 .حكوهية هختصة بإعداد الهعمهين وبين وزارة التربية والتعميم
 توصيات. ال5

قيق الهواءهة بين هخرجات كميات التربية توصيات الدراسة لتح
 واحتياجات سوق العهل التربوي في سمطىة عهان

بىاء عمى هراجعة أدبيات الدراسة وها توصمت لً هن ىتائج تقدم 
الدراسة هجهوعة هن التوصيات لتحقيق الهواءهة بين هخرجات 
كميات التربية واحتياجات سوق العهل التربوي في سمطىة عهان 

 :فيها يمي
إيجاد خطة هشتركة بين جاهعة السمطان قابوس هتهثمة في . 1

كمية التربية وبين وزارة التربية والتعميم لهعرفة احتياجات الوزارة 
 .هن الهعمهين هستقبال وفقا لمىوع ولمتخصصات واألعداد

 تفعيل هشاركة هدارس السمطىة في رسم سياسات وخطط . 2
ن هحافظات السمطىة كميات التربية عن طريق تشكيل لجان ه

الهختمفة تىصب هٍاهٍا في هعرفة االحتياجات هن حيث األعداد 
 .والتخصصات الهطموبة والتىبؤ باالحتياجات الهستقبمية

دراسة االحتياجات الفعمية والهستقبمية لهدارس السمطىة . 3
الهختمفة والتىسيق هع كميات التربية الهختمفة في تحديد 

 .التخصصات الهطموبة

الستفادة هن تجارب الدول الىاجحة في استخدام آليات الربط ا. 4
بين خريجي كميات التربية واحتياجات الهدارس الحالية 

 .والهستقبمية
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THE COMPATIBILITY BETWEEN 

GRADUATORS OF COLLEGES OF 

EDUCATION AND THE NEEDS OF 

EDUCATIONAL LABOR MARKET IN 

SULTANATE OF OMAN 

                   YASSER AL-MAHDY      MAJID AL-BUSAFI     MAYA AL-HABSY 

                                SQU &                              SQU                               Ministry  

                    Ain Shams University                                                     of education         

ABSTRACT_ The purpose of this study was to identify the compatibility between 

graduators of colleges of education and the needs of educational labor market by 

identifying the needs of teachers in Omani school based on gender, number. In addition, 

it aimed to identify the reasons behind the mismatching between the graduators of 

colleges of education and the needs of educational labor market and what suggestions 

can be provided. Two tools were used to get the results; contain Analysis and 

interviews. The study found that there is a big gap between graduators and the needs of 

teachers in Omani schools. The researchers suggested that there is a need for having a 

clear plan between Ministry of education and colleges of education and reopening the 

collages of Education in Oman. 

KEY WORDS: colleges of education, educational labor market, compatibility, Omani 

schools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


