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ABSTRACT 

The current study aimed to identify the reasons for the reluctance of the students of 

the general education diploma in the schools of South Batinah province, specifically 

in the schools of the state of Rustaq for the academic year 2018/2019, on the study 

of forensic education and making it an option within its options. 

The study reached several conclusions, the most prominent of which is that the 

students of this stage do not put the religious disciplines in their choices with their 

convictions of their importance to the individual and the society. They also see that 

the decision to choose the academic specialization is an individual decision that 

belongs to the student himself and does not want to involve another party in that 

choice. 

The study recommended that the religious education be given greater attention by the 

authorities responsible for education, the adoption of more legal disciplines in order 

to give the largest possible segment to benefit from it, and the demand of the 

responsible authorities for employment in coordination with educational institutions 

to provide job opportunities for graduates. To avoid the emergence of the problem of 

job seekers in this important specialization And to benefit from the technological 

development of curriculum development in the disciplines of Sharia and conversion 

from traditional to modern study, and linking the curricula of Islamic disciplines by 

the community and work to address and provide solutions to the phenomena and 

problems experienced by members of society today, and linking the policy of 

admission to institutions of higher education with the actual needs necessary for legal 

disciplines , And work to increase the proportion of public spending on education 

and scientific research in religious disciplines,. 

Keywords 

General Education Diploma Students, Southern Batinah Governorate , Forensic 

specialization 
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 ملخص ال

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على أسباب عزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة 
عن دراسة التعليم الشرعي وجعله خيارًا ضمن  2018/2019الدراسي وبالتحديد يف مدارس والية الرستاق للعام 

املطروحة، وقد توصلت الدراسة إىل عدة استنتاجات أبرزها، أن طالب هذه املرحلة ال يضعون التخصصات  مخياراهت
بأمهيتها للفرد واجملتمع، كما أهنم يرون إن إختاذ قرار اختيار التخصص  قناعتهممع  اجلامعية الشرعية ضمن خياراهتم

األكادميي قراراً فردياً يعود إىل الطالب نفسه وال يرغب يف إشراك طرف آخر يف ذلك اإلختيار، وقد أوصت الدراسة إىل 
سؤولة عن التعليم، وإعتماد إهتمام أكرب من قبل اجلهات امل وإعطاءه دعم وتشجيع الطلبة على دراسة العلوم الشرعية

مزيد من التخصصات الشرعية إلعطاء اجملال ألكرب شرحية ممكنة لإلستفادة منه، ومطالبة اجلهات املسؤولة عن التوظيف 
التخصصات الشرعية تفاديًا لظهور مشكلة الباحثني  خلرجييبالتنسيق بينها وبني مؤسسات التعليم لتوفري فرص العمل 

خصص املهم، واالستفادة من التطور التكنولوجي لتطوير املناهج الدراسية يف التخصصات الشرعية عن عمل يف هذا الت
وحتويلها من الدراسة التقليدية إىل الدراسة احلديثة، وربط مناهج التخصصات الشرعية بواقع اجملتمع والعمل على معاجلة 

مع اليوم، وربط سياسة القبول يف مؤسسات التعليم العايل وتقدمي احللول للظواهر واإلشكاالت اليت يعاين من أفراد اجملت
، والعمل على زيادة نسبة اإلنفاق العام على التعليم والبحث العلمي ةحتياجات الفعلية الضرورية للتخصصات الشرعيباال

 يف التخصصات الشرعية.

 

 الكلمات المفتاحية.

 الشرعي. طلبة دبلوم التعليم العام، حمافظة جنوب الباطنة، التخصص
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اجلامعة األمسرية اإلسالمية،  -كلية الدعوة وأصول الدين –ينظر: الزباخ، مصطفى، التوجه االسرتاتيجي لرفع حتديات التعليم الديين، جملة أصول الدين  1

 .12، ص2017، 2ليبيا، العدد
 (.122سورة التوبة، اآلية) 2
م الديين يف مراحله املختلفة، أعمال املؤمتر العلمي الدويل: التعليم الديين النظامي ينظر: عوض، بكر زكي إبراهيم، التحديات اليت تواجه مؤسسات التعلي 3

 .46، ص2013ليبيا،  -اجلامعة األمسرية للعلوم اإلسالمية زلينت -التصورات وآليات التطبيق -األساسي واملتوسط يف ليبيا
 www.islamichistory.net/articles/fa2.htmمهية العلم يف اإلسالم،ينظر، ممتاز، فضل اهلل،.أ ينظر، ممتاز، فضل اهلل، املصدر السابق. 4

 

 

 المقدمة
لقد محلت األلفية الثالثة حتديات حضارية واجتماعية متنامية، ومستجدات تكنولوجية ومعرفية متطورة مهددة سيادة 
اجملتمعات وهوياهتا احلضارية ومرجعياهتا القيمية، ومشككة يف معتقداهتا الدينية، وإذا كانت املنظومة التعليمية يف عاملنا 

واإلسالمي مسؤولة بالدرجة األوىل عن أسباب ختلفنا الثقايف، واالجتماعي، والعلمي، فإن التعليم الديين يتطلع العريب 
 (.1مبسؤولية كربى يف مواجهة هذه التحديات)

فالتعليم الديين من أشرف العلوم، وأصله وحي إهلي صريح، وهو مرياث النبوة، كما أن اجملاهدين يف سبيله شأهنم شأن  
َوَما َكاَن ٱۡلُمۡؤِمنُوَن ﴿ي السيف للذود عن هذه األمة، وقد عرب عنهم القرآن الكرمي بالنفر يف سبيله يف قوله تعاىل: حامل

يِن َولِيُنِذُرواْ  ۡنُهۡم طَآئِفَٞة لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي ٱلدِّ  فَلَۡوََل نَفََر ِمن ُكلِّ فِۡرقَٖة مِّ
ا َرَجُعٓوْا إِلَۡيِهۡم لََعلَُّهۡم  قَۡوَمهُۡم إِذَ لِيَنفُِروْا َكآفَّة ۚٗ

، ومدارس العلم الشرعي يف تأريخ املسلمني أسبق من مدارس العلم املدين، فلم نسمع من حلقات  (2)﴾ يَۡحَذُروَن 
ُعقدت يف املسجد النبوي أن املسجد احلرام لدراسة وتدريس العلوم الكونية، وإمنا لتدريس العلوم الشرعية، فمن حلق 

 (.3الذكر إىل حلق العلم على اختالف أشكاله وألوانه الشرعية املباشرة وغري املباشرة)
 الدراسة:ة لمشكثانياً: 

ال شك أن حاجة الشعوب املسلمة إىل العلم الشرعي متتد بالضرورة إىل حاجتها لعلوم ومعارف أخرى كعلم الطب و 
املسلم واهتمامه يف عصرنا احلاضر؛ ألهنا مل تعد جمرد حاجة ملحة، بل جيب أن تكون هذه العلوم حمل عناية  احلاسوب،

بل أصبحت ضرورة قصوى يف وقت خًتلف فيه املسلمون عن غريهم من األمم، أضف إىل ذلك أنَّ كل علم نافع حتتاج 
 ( 4إليه األمة اإلسالمية يف حاضرها ومستقبلها للدفاع عن عقيدهتا وشريعتها .)

امة يف كل بالد اإلسالم بالدين؛ ألن دين اإلسالم دون سواه من األديان جعل طلب العلم فريضة عوقد ارتبط التعليم  
 "اقرأ"، وقد اقتضت ضرورات -صلى اهلل عليه وسلم  -على كل مسلم ومسلمة ، وكانت أول كلمة تنزلت على الرسول 
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 .12، ص1991ينظر: قاسم، عون الشريف، مؤسسات التعليم الديين يف السودان، تعليم اجلماهري، تونس،  5

 
الكرمي احملور الذي دارت عليه فروع العلوم املختلفة يف قرون التعبد تعلم القرآن الكرمي ، وحفظه ، وقراءته، فكان القرآن 

 (.5اإلسالم األوىل، وظل ذلك دين املسلمني يف كل أقطارهم يف القرون الالحقة )
وإنَّ مرحلة الدبلوم العام يف سلطنة ُعمان هي آخر مراحل الدراسة للطالب يف مرحلة الدراسة ما قبل اجلامعية، حيث 

ؤسسات التعليم العايل من جامعات وكليات اليت تعرض براجمها األكادميية املتنوعة كاًل على حسب ينتقل بعدها إىل م
 ختصصه.

ومن خالل استطالع الرأي الذي قام به الباحث لعدد من طلبة وطالبات مرحلة الدبلوم العام يف بعض مدارس حمافظة  
جه لدراسة التخصصات الشرعية بسبب قلة فرص العمل جنوب الباطنة تبني له عزوف هؤالء الطالب والطالبات عن التو 

اليت ميكن أن حيصل عليها خريج هذه التخصصات رغم قناعاهتم بأمهيته للفرد واجملتمع، لذا حياول الباحث طرح هذه 
ن فإومن مث   اإلشكالية حماوالً التوصل إىل مقرتحات وتوصيات قد ُتساعد اجلهات املختصة ملعاجلة أسباب هذا العزوف،

 هو : السؤال العام 
ما أسباب عزوف طلبة الدبلوم العام في مدارس محافظة جنوب الباطنة وبالتحديد في مدارس والية الرستاق عن 

 دراسة التعليم الشرعي؟
 ت الدراسة:الاؤ سثالثاً: ت

 الدراسة قد أثارت بعض التساؤالت منها: مشكلةإن 
 ما أسباب عزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة عن دراسة التعليم الشرعي؟.  .1

هل هناك عالقة تأثري وتأثر بني عزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة عن  .2
 التخصصات؟.دراسة التعليم الشرعي ، وقلة توفر فرص العمل حلملة هذه 

هل هناك مفاضلة بني التخصصات الشرعية والتخصصات األخرى لدى طالب دبلوم التعليم العام  .3
 مبدارس حمافظة جنوب الباطنة؟.

 بنائهم لتخصصاهتم اجلامعية؟.أهل للوالدين تأثري على اختيار  .4
م التعليم العام يف مدارس حمافظة لدراسة اجلوانب أعاله فإن الباحث يسعى لتوضيح األسباب الرئيسة لعزوف طلبة دبلو  

 جنوب الباطنة عن دراسة التعليم الشرعي حيث إن اإلقبال على هذا النوع من التخصص يُعاين من ضعف 
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اإلقبال على دراسته مقارنة بكيثر من التخصصات، وسوف يقوم الباحث باحلصول على آراء الطبة املستهدفني عن 
 طريق االستبانة. 

 :دراسةأهداف الرابعاً: 
 :اآلتيةهتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف 

معرفة األسباب احلقيقية لعزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة عن دراسة التعليم  (1
 الشرعي.

البحث عن عالقة التأثري والتأثر بني عزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة عن  (2
 دراسة التعليم الشرعي ، وتوفر فرص العمل حلملة تلك التخصصات.

اليت مبوجبها يفضل طالب دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة  -إن وجدت –البحث عن معايري املفاضلة  (3
 جنوب الباطنة التخصصات العلمية األخرى.

 للتخصصات اجلامعية.التعرف على دور أولياء أمور الطلبة يف مشاركة أبنائهم يف اختيارهم  (4

 خامساً: فرضيات الدراسة:

لقد انبثق عن مشكلة الدراسة ثالث فرضيات، فتمثلت املتغريات املستقلة يف أسباب عزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف 
نة مدارس حمافظة جنوب الباطنة، وعالقة التأثري والتأثر بني طالب دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباط

وفرص العمل، ومفاضلة الطالب بني التخصصات املطروحة، ومشاركة أولياء أمور الطلبة يف اختيار ختصصاهتم اجلامعية، 
 أما املتغري التابع فهو التخصصات الشرعية، والفرضيات هي:

ال توجد عالقة بني عزوف طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة ، وقلة توفر فرص  الفرضية األولى:
 العمل حلملة تلك التخصصات

ال توجد معايري مفاضلة لدى طلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة بني التخصصات  الفرضية الثانية:
 الشرعية والتخصصات األخرى.

 : ال يوجد تأثري ألولياء أمور الطلبة على أبنائهم يف اختيار ختصصاهتم اجلامعية. لفرضية الثالثةا
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 سادساً: مجال وحدود الدراسة:

 ميكن األخذ يف االعتبار احملددات التالية لتعميم نتائج هذه الدراسة واالعتماد عليها:

سوف تقتصر هذه الدراسة على معرفة أسباب عزوف طلبة دبلوم التعليم العام  الحد الموضوعي: -1
 يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة عن دراسة التعليم الشرعي.

سوف هتتم هذه الدراسة بطلبة دبلوم التعليم العام يف مدارس حمافظة جنوب الباطنة  الحد البشري: -2
 بسلطنة ُعمان وبالتحديد يف مدارس والية الرستاق.

 سوف تقتصر هذه الدراسة على مدارس حمافظة جنوب الباطنة. الحد المؤسسي: -3

دارس حمافظة جنوب الباطنة سوف تقتصر الدراسة على طلبة دبلوم التعليم العام يف م الحد الزماني: -4
 م .2018/2019بسلطنة ُعمان وبالتحديد يف مدارس والية الرستاق خالل العام الدراسي 

 سابعا: منهجية الدراسة:
سوف تتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي جلمع البيانات وحتليلها، إذ هو منهج مالئم لطبيعة هذا النوع من الدراسات 

أسلوبني، يتمثل األول يف األسلوب النظري لتقدمي خلفية عن التخصصات الشرعية وأمهيتها لدى ، فهو منهج قائم على 
الفرد واجملتمع من خالل االطالع على خمتلف الدراسات ، واألحباث ، والكتب ، واجملالت مبوضوع البحث ، واالستعانة 

لالطالع على عدد املدارس ، وعدد الطالب يف مدارس باإلحصائيات والتقارير الرمسية الصادرة من وزارة الرتبية والتعليم 
 حمافظة جنوب الباطنة، ومن اجلهات اإلحصائية ذات االختصاص.

 ثامناً: صعوبات الدراسة المتوقعة:

 تتمثل الصعوبات اليت قد يواجهها الباحث يف اآليت:
الباحث على صعوبة احلصول على دراسات سابقة هلا عالقة هبذه الدراسة، حيث مل يقع نظر  -1

 دراسات مشاهبه.

 عدم اجلدية من قبل بعض املستهدفني يف تعبئة بيانات االستبانة بدقة. -2

 تلك املعوقات جمتمعة أو منفصلة هلا تأثري سليب على نتائج الدراسة وبالتايل على التوصيات واملقرتحات.
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دام احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم ينظر: البديوي، توفيق بن إبراهيم حممود، استطالع أراء معلمي العلوم الشرعية باملدارس الثانوية حنو استخ 6

 .226-225، ص2008، 1، العدد20العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، اجمللد -الشرعية، جملة جامعة امللك سعود

 

 تاسعا: الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة املرتبطة هبذه الدراسة، وذلك بالرجوع إىل الكتب والدوريات قام الباحث بإجراء مسح الستخالص 
العربية والدراسات واألحباث، واستخدام شبكة املعلومات الدولية، وقام باختيار جمموعة من الدراسات الىت رأى فيها 

 .ارتباط وتقارب مع دراسته

الشرعية بالمدارس الثانوية نحو استخدام الحاسب اآللي في الدراسة األولى:استطالع آراء معلمي العلوم 
 (.6تدريس مواد العلوم الشرعية )

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على آراء معلمي العلوم الشرعية باملدارس الثانوية حنو استخدام احلاسب اآليل يف  
 والربجميات املتاحة يف األسواق واالستفادة تدريس مواد العلوم الشرعية، وذلك للوقوف على مدى استخدام احلاسب اآليل

منها يف العملية التعليمية يف تدريس مواد العلوم الشرعية، وطبقت هذه الدراسة على عينة من معلمي العلوم الشرعية يف 
 املدارس الثانوية مبدينة الرياض.

ومات العامة عن معلمي العلوم الشرعية تكونت أداة الدراسة من استبانة اشتملت على قسمني، تعلق القسم األول باملعل
باملدارس الثانوية، بينما احتوى القسم الثاين على فقرات االستبانة واليت توزعت على أربعة حماور، حيث ركز احملور األول 
 على استطالع آراء معلمي العلوم الشرعية حنو استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم الشرعية، وتناول احملور

 الثاين مدى توافر أجهزة احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم الشرعية، وركز احملور الثالث على الصعوبات 
اليت حتد من استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم الشرعية، بينما تناول احملور الرابع مستوى ثقافة معلمي العلوم 

 تدريس مواد العلوم الشرعية.الشرعية يف استخدام احلاسب اآليل يف 
وقد أظهرت نتائج الدراسة موافقة أفراد العينة على أمهية استخدام احلاسب اآليل يف تدربس مواد العلوم الشرعية، وأن 
استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم الشرعية يساعد على شد انتباه التالميذ للدرس، كما أنه يعترب من الوسائل 

 الفعَّالة يف التدريس، وأشارت النتائج أيضاً إىل عدم توافر أجهزة احلاسب اآليل يف املدارس كما ينبغي وهذا حيد  التعليمية
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املرحلة االبتدائية، جملة القراءة ينظر: حممود، عبدالرزاق خمتار وآخرون، دراسة حتليلية حملتوى مقررات العلوم الشرعية يف ضوء التساؤالت الدينية لتالميذ  7

 .2007، 64واملعرفة، العدد

 
من استخدامه يف تدريس مواد العلوم الشرعية ويقف عائقاً أمام املعلمني حنو استخدامه، وقد أوصت الدراسة على ضرورة 

الربجميات املوجودة للمادة الدراسية، وتشجيع املعلمني على االلتحاق بالدورات توفري أجهزة احلاسب اآليل مبا يتناسب مع 
التدريبية الستخدام احلاسب اآليل يف التدريس، باالضافة إىل إجياد دورات متخصصة يف استخدام احلاسب اآليل يف 

 تدريس مواد العلوم الشرعية.
قدمت معلومات جيدة متثلت يف كيفية تطوير تدريس مواد العلوم الشرعية باستخدام  ويرى الباحث أن هذه الدراسة

 التكنولوجيا احلديثة، وهذا يعزز من االقبال على دراسة هذه التخصصات املهمة للفرد واجملتمع.
المرحلة الدراسة الثانية: دراسة تحليلية لمحتوى مقررات العلوم الشرعية في ضوء التساؤالت الدينية لتالميذ 

 (7اإلبتدائية.)
هتدف الدراسة إىل معاجلة املفاهيم الدينية اليت تُقدم لتالميذ املرحلة االبتدائية من الصف الرابع وإىل السادس للعام 

، واليت يراه الباحث بأهنا غري مناسبة خلصائص هؤالء وحلاجاهتم ومتطلباهتم، وال جتيب عن 2006/2007الدراسي 
كل كاٍف ومناسب، وقد استخدم الباحث جمموعة من أدوات الدراسة، فقد استخدم نوعني من تساؤالهتم الدينية بش

 االستبيان فاألول جلمع التساؤالت الدينية اليت يُثريها تالميذ املرحلة االبتدائية، والثاين لتحديد املفاهيم الدينية الالزمة 
ثالثة استمارة لتحليل مقررات العلوم الشرعية باململكة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية يف ضوء تساؤالهتم الدينية، وال

 السعودية يف الصفوف من الرابع وحىت السادس من املرحلة االبتدائية.
وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من التوصيات ومن أمهها: االسرتشاد بقائمة املفاهيم اليت مت التوصل إليها عند ختطيط 

مية، وتوجيه رجال الرتبية والتعليم والقائمني على وسائل اإلعالم ومؤلفي كتب الرتبية الدينية كتب الرتبية الدينية اإلسال
إىل ضرورة تضمني املفاهيم الدينية اإلسالمية الواردة يف حمتوى الدراسة والالزمة لتالميذ التعليم العام يف برنامج الرتبية 

إبراز أهداف الرتبية الدينية، وحتديد األساليب واألنشطة والفعاليات الدينية يف املراحل التعليمية املختلفة، والعمل على 
 اليت ُتسهم يف حتقيقها وذلك عند إعداد املناهج الدراسية.

ذات أمهية ؛ ألها تعاجل مفاهيم دينية ذات أمهية لطالب املراحل األوىل من التعليم وهذه  يرى الباحث أن هذه الدراسة
 م الصحيحة اليت يكون هلا أثر يف حتديد توجهاته التعليمية املستقبلية.الفئة جيب أن يلقنوا املفاهي
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ظر مشريف العلوم ينظر: الوادعي، مسفر بن أمحد، دور معلم العلوم الشرعية يف تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة ن 8

 .2018، 1، العدد7اجمللدالشرعية مبنطقة عسري، اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة، 

 
الدراسة الثالثة: دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم المسؤولية االجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانوية من 

 (8وجهة نظر مشرفي العلوم الشرعية بمنطقة عسير.)

معلم العلوم الشرعية يف تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة هدفت الدراسة إىل التعرف على دور 
الثانوية من وجهة نظر مشريف العلوم الشرعية مبنطقة عسري، وقد استخدم الباحث املنهج املختلط، حيث طُِبَقْت على 

استخدم الباحث أداة أخرى وهي ( مشرفاً تربوياً من مشريف العلوم الشرعية مبنطقة عسري، كما 120عينة مكونة من )
كيفية تفسريية لبيانات االستبانة، وهي عبارة عن مقابلة وشرح وإيضاح العديد من نتائج االستبانة، وقام الباحث باختيار 

 ( مشرفني عشوائيا، جلمع البيانات النوعية.10عدد)

حث الطالب على بر والديهم واإلحسان إليهم، وقد توصلت الدراسة إىل أن معلم العلوم الشرعية ُيسهم بدرجة كبرية يف 
واحرتام أنظمة املدرسة وقوانينها، كما أشارت النتائج إىل دور معلم العلوم الشرعية يف توعية الطلبة بالقيم واملثل واألفكار 

تأكيد على الوحدة السائدة يف اجملتمع، وتعزيز التفاعل اإلجيايب مع قضايا اجملتمع االجتماعية والصحية واالقتصادية ، وال
 الوطنية والتالحم والتكافل بني أفراد اجملتمع.

وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب معلمي العلوم الشرعية على آليات وأساليب تعزيز املسؤولية االجتماعية يف شخصيات 
 الطلبة من خالل مقررات العلوم الشرعية وتفعيلها واقعاً عملياً يف حياهتم اجملتمعية. 

أتت على الدور الذي جيب أن يقوم به معلموا العلوم الشرعية لطلبتهم، وحثهم على  الباحث أن هذه الدراسةيرى 
 القيم والعادات اجملتمعية الصحيحة وخاصة لدى طالب املراحل األوىل من الدراسة كاملرحلة االبتدائية والثانوية.

  : مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها:عاشراً 

 م:دبلوم التعليم العا •

 دبلوم التعليم العام هو مصطلح يُطلق على طلبة الصف الثاين عشر من املرحلة الثانوية، حيث إن مراحل الدراسة 
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 om/governorates/sbatgo-https://www.moi.gov.om/arينظر: املوقع اإللكرتوين الرمسي لوزارة الداخلية  9

لسودان، المية، اينظر: احلسني، علي عبداهلل حممد، أثر التعليم الشرعي فث تعزيز اجلانب األخالقي يف اجملتمع، جملة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلس 10
 199، ص2011، 22، العدد14اجمللد

 .17، ص2007ينظر: الصمدي، خالد وآخرون، أزمة التعليم الديين يف العامل اإلسالمي، دار الفكر املعاصر، دمشق، الطبعة األوىل، 11

 
يف سلطنة ُعمان متر بثالثة مراحل، فاألوىل املرحلة االبتدائية ومتتد من الصف األول االبتدائي وحىت السادس االبتدائي، 

السابع وحىت الصف التاسع، واملرحلة الثانوية ومتتد من الصف العاشر وحىت الصف واملرحلة اإلعدادية ومتتد من الصف 
 الثاين عشر.

 محافظة جنوب الباطنة: •
حمافظة جنوب الباطنة هي واحدة من حمافظات السلطنة اليت حدد الواليات التابعة هلا وهي : )الرستاق، العوايب، خنل، 

( الذي مبوجبه اعتمد التقسيم اإلداري لسلطنة 114/2011لطاين رقم )وادي املعاول، بركاء، املصنعة( املرسوم الس
ُعمان ونظم مبوجبه عمل احملافظني، ومتتد بني حبر ُعمان شرقاً وبني سفوح جبال احلجر الغريب غرباً، ويبلغ عدد سكاهنا 

 (.9نسمة ) 398456، 2016حسب بيانات املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات لعام 
 رعي:التعليم الش •

         (.10أن مفهوم التعليم الشرعي، يشمل تعليم العلوم الشرعية، وهي العلوم اليت هلا صلة باإلسالم عقيدة وشريعة، )
 الفصل الثاني

 أهمية التعليم الشرعي وتطوره التاريخي في سلطنة ُعمان

 تمهيد.
تتمثل يف املنظومة الرتبوية وخاصة يف جمال الرتبية على رغم األزمة اليت تعصف بالتعليم الديين، إال أنه ذو أمهية كبرية 

القيم، واحلفاظ على اهلوية. ويعترب هذا النوع من التعليم على مر التاريخ معبئًا للطاقات الفكرية والعلمية ، بل وحىت 
براجمه وطرق تدريسه السياسية يف العامل اإلسالمي إبان االستعمار، وحىت يضمن استمراريته فإنه حباجة إىل التجديد يف 

 (.11مما يضمن قيامه باملهام نفسها اليت كان يقوم هبا )
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ألول، ئر، العدد اينظر: ناصر، عائشة خلضر، احلق يف التعليم الديين بني الشريعة والقانون، جملة جيل الدراسات املقارنة، مركز جيل البحث العلمي، اجلزا 12

 .81،87،88، ص2016
 /www.alukah.net/web/triqi/0/31473ينظر: الطريفي، عبداهلل إبراهيم علي، العلم الشرعي دالالت وتقسيمات،  13
ة، السودان، الميينظر: احلسني، علي عبداهلل حممد، أثر التعليم الشرعي فث تعزيز اجلانب األخالقي يف اجملتمع، جملة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلس 14

 199، ص2011، 22، العدد14اجمللد

 
ومن حق الفرد أن يتلقى قدراً من العلوم الدينية، وأن توفر له مجيع اإلمكانات اليت تتيح له مزاولتها، وهذا احلق ُيستمد 

الدولية، ومن مصادر شرعية تعتمد على النصوص القرآنية والسنة من مصادر قانونية تتجسد يف املعاهدات واالتفاقيات 
 النبوية.

احلق يف التعليم الديين يقصد به حق الفرد يف تلقي العلوم املتعلقة مبعتقده، وقد عرب علماء الشريعة عن هذا النوع بالعلم و 
قة بني طرفني، فالطرف األول يتمتع الشرعي، وهو ما أنزل اهلل على رسوله من البينات واهلدى، فالدين لغة : هو عال

بالسلطان والقوة وامللك واجلربوت واحلكم، وحق احملاسبة واجملازاة، وأما الطرف الثاين فيقف يف اجلانب الثاين باخلضوع 
 والطاعة والذل والعبادة والورع. والعالقة بني الطرفني هي الدين أو املنهج أو الطريقة اليت حتدد عالقة األول بالثاين

 (.12وبالعكس )
 المبحث األول: مفهوم التعليم الشرعي.

من األلفاظ والرتاكيب الدارجة قدميًا وحديثاً ، حيث شاع استخدامه من لدن كثري من العلماء  العلم الشرعي مصطلح
العلم تعين املعرفة والباحثني، وقد يأيت بألفاظ أخرى مثل العلوم الشرعية، أو التعليم الشرعي، أو التعليم الديين، ولفظة 

وهو ضد اجلهل، أما لفظ الشرعي فهو منسوب إىل الشرع وهو يف األصل يطلق على هنج الطريق الواضح، أما الشريعة 
عند االطالق فإهنا تشمل كل ما نزل به الوحى مما يتعلق بالعقائد ، والعبادات ، واملعامالت ، واألخالق ، واآلداب 

(13.) 
شرعي يشمل تعليم العلوم الشرعية، وهي العلوم اليت هلا صلة باإلسالم عقيدة وشريعة، فتشمل كما أن مفهوم التعليم ال

 العلوم الغيبية املتعلقة بعامل الغيب كاجلنة والنار واحلساب، وعلوم الشريعة اليت تبني طبيعة األحكام التشريعية من 
التطبيقية وهي العلوم اليت تعتمد على التجربة واملالحظة عن حيث احلالل واحلرام واملباح، كما يدخل فيه أيضًا العلوم 

 (.   14طريق احلواس، كالرياضيات ، والفيزياء ، والطب ، واهلندسة )
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 midad.com/article/205619، 2017ينظر: البدر، بدر بن ناصر، أمهية التعليم يف احلفاظ على اهلوية اإلسالمية،  15
 ينظر: البدر، بدر بن ناصر، مرجع سابق. 16

      
 .للفرد والمجتمعأهمية التعليم الشرعي  المبحث الثاني:

التعليم الشرعي هو أحد قواعد اجملتمع املسلم، وركن من أركانه، وصمام أمان ألهله من فنت الشبهات والشهوات،  
فيكسب املسلم القدرة على التوازن بني احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة، والتوازن بني رغبات الروح ، ومطالب اجلسد، وحيرص 

ل والعمل، كما أن التعليم اإلسالمي جمال رحب يتيح للمسلم االطالع على اجلمع بني صالح الظاهر والباطن، والقو 
على التاريخ اإلسالمي، والنظر يف سري الصاحلني من العلماء واجملاهدين، والدعاة وغريهم ممن بذلوا جهودهم، وأفنوا 

طرة والصفحات الناصعة من أعمارهم، وصرفوا أوقاهتم يف خدمة هذا الدين ونشره بني العاملني، ويف ثنايا تلك السري الع
(.  كما أن العلم 15تارخينا اإلسالمي جيد املسلم القدوة الصاحلة واألسوة الفاعلة اليت حتثه على أعمال اخلري واإلحسان )

الشرعي كبقية العلوم األخرى له أمهية كبرية يف الفرد واجملتمع ، فلوال العلم لبقيت الدول يف ظالم دامس ، ومل تستطع 
لتطور املتسارع الذي يغزو العامل بأكمله، فالعلم الشرعي حيارب البطالة والعوز والفقر، ويقدم للمجتمع العامل مواكبة ا

الفاهم بأمور دينه ودنياه ، ويثبت باألدلة القرآنية والسرية النبوية كل ما يتعرض له األنسان من قضايا حياتيه، وهو العلم 
طريق من الدالالت ) عبارة النص أو إشارته، أو داللته أو اقتضائه( مما هو  اليت جاءت به الشريعة أو دلت عليه بأي

 (.16معروف عند علماء الفقه وأصوله )
 المبحث الثالث: التعليم الشرعي في سلطنة ُعمان. 

وهي تتمسك بالعقيدة اإلسالمية اليت  -صلى اهلل عليه وسلم  -منذ دخول ُعمان إىل اإلسالم استجابة لدعوة الرسول  
تشكل قاعدة أساسية حلياة املواطن الُعماين، فقد قامت املساجد على امتداد القرون املاضية بدور حيوي كدور للعبادة 

مان الذين حرصوا على نشر العلم بني املواطنني والذي ارتبط باجلانب وللتعليم، فمن خالهلا برز العديد من علماء عُ 
الديين إىل حد بعيد، ومن أبرز الُعلماء البشري بن املنذر ، وموسى بن أيب جابر األزكوي ، واملنري بن النري الريامي اجلعالين 

ليمهم من قبل معلمي القرآن الكرمي ، وحممد بن املعلى الكندي ، وسلمة بن مسلم العوتيب، فقد كان األطفال يتم تع
حتت ظل األشجار أو يف اجملالس العامة واليت كانت تسمى بالسبلة أو يف املساجد أو بيوت املعلمني واملعلمات أنفسهم، 
وكانت الدراسة تعقد طيلة أيام األسبوع ما عدا يومي اخلميس واجلمعة، وتبدأ حلقة الدراسة من الصباح وتستمر حىت 

( دارسًا معظمهم من صغار السن الذين ترتاوح 50( إىل )20للها اسرتاحتان، وكل حلقة تضم ما بني )العصر تتخ
 أعمارهم ما بني السادسة والرابعة عشر، وبعد أن ينهي الدارس حفظ القرآن الكرمي يلتحق حبلقات التعليم مع علماء 
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 .2001ينظر: من إصدارات وزارة الرتبية والتعليم ، أضواء على التعليم يف سلطنة ُعمان، 17
 .2014ينظر: من إصدارات جملس التعليم ، التعليم يف سلطنة ُعمان، 18

 
مركزين لتجمع الُعلماء، ومل تكن هناك معايري واضحة لتقييم مؤهلني أكفاء يف كالً من والييت نزوى والرستاق اللتني تُعدان 

 التعليم، غري أن جودة حفظ القرآن الكرمي هي املعيار الوحيد لتفوق الدارس.
لقد شكلت مدارس املساجد والبيوت للتعليم الديين يف خمتلف مناطق ُعمان وخاصة منذ أواخر القرن التاسع عشر، مثل 

م جبوار قلعة اجلاليل يف عهد السلطان السيد تركي بن 1888واليت تأسست يف عام مدرسة مسجد اخلور مبسقط، 
(، ومدرسة الزواوي يف مسقط واليت كانت تقع أسفل قلعة اجلاليل واستمر التعليم هبا إىل عهد 1888-1871سعيد )

نادر بن  (، ومدرسة مسجد الوكيل يف مسقط مقابل بيت السيد1970-1932السطان السيد سعيد بن تيمور )
فيصل، ومدرسة بيت الشيخ راشد بن عزيز اخلصييب، ومدرسة بيت الوكيل واليت تقع مقابل بيت السيد شهاب بن 

م، ومدرسة بوذينة نسبة إىل حممد علي 1924فيصل، ومدرسة ُصحار الذي أسسها السيد محد بن فيصل بن تركي عام 
بن فيصل، ومدرسة بيت السيد نادر بن فيصل، حيث بدأ بوذينة اليت قدم من تونس يف عهد السلطان السيد تيمور 

 التعليم يف هذه املدرسة يف عهد السلطان السيد سعيد بن تيمور.
م حتول التعليم الديين إىل التعليم النظامي احلديث، حيث أنشئت مدارس حمدودة ختضع للتخطيط 1930ويف عام   

وى، ومتعددة املواد ويدرسها معلمون معينون من قبل الدولة واإلشراف احلكومي، وأخذت تَُدرس مناهج حُمددة احملت
(17.) 
م ، فقد َمًرت مسرية التعليم بعدة مراحل، فقد كان االهتمام منصباً يف 1970وبتويل سلطان البالد مقاليد احلكم عام  

بداية السبعينيات إىل منتصف التسعينيات بشكل أساسي على التطور الكمي للتعليم، بينما مت الرتكيز على التطور 
، وكان للتعليم 2011تقييم مسرية التعليم سعيًا للجودة منذ عام مالنوعي منذ منتصف التسعينيات، مث تال بعد ذلك 

( 6الديين نصيبًا من هذا االهتمام، حيث مت إنشاء معاهد للعلوم اإلسالمية منتشرة يف حمافظات السلطنة وعددها )
السلطان  معاهد يف كاًل من مسقط، والسويق، والربميي، وجعالن بين بوحسن، وعربي، وصاللة، ويشرف عليها مركز

قابوس العايل للثقافة والعلوم، كما مت إنشاء مدارس لتحفيظ القرآن الكرمي حتت إشراف وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
واليت تستهدف األطفال يف مرحلة التعليم ما قبل املدرس، حيث مت توزيعها على كل من مسقط، ومشال الباطنة، وجنوب 

ة، وجنوب الشرقية، والربميي، والظاهرة، ومسندم، كما مت إنشاء كلية للعلوم الشرعية الباطنة، والداخلية، ومشال الشرقي
 (.18هبدف إجياد جيل واٍع يدرك متطلبات احلياة املعاصرة، ويقدم احللول على أسس من الثوابت الدينية )
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السنوي السابع لكلية الشريعة" ينظر: بويطل، إبراهيم حسن على، املدارس الشرعية ومعايري اجلودة وسبل النهوض هبا وتطويرها، املؤمتر العلمي الدويل  19

 .35-34، ص2017التعليم الشرعي وسبل تطويره"، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
ة الشريعة" ينظر:صعيدي، سرين حممد أسعد، التحديات اليت تواجه كليات الشريعة وطلبتها وسبل مواجهتها، املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع لكلي 20

 .204، ص2017بل تطويره"، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، التعليم الشرعي وس
 .208ينظر:صعيدي، سرين حممد أسعد، التحديات اليت تواجه كليات الشريعة وطلبتها وسبل مواجهتها، مرجع سابق، ص 21

 
 .التحديات التي يواجهها التعليم الشرعي: الرابعالمبحث 

وال  إن حرص القائمني واملهتمني بشأن التعليم الشرعي على نشره وعلى تقدميه يف أفضل صورة أمر ال جدال فيه     
 حيتاج إىل إثبات، لكن املشكلة تكمن يف العقبات اليت يواجهها هذا النوع من التعليم ومنها اآليت:

 ، املكتبات الشاملة، ...إخل.إقامة املباين املدرسية املتطورة ، التجهيزات، الكتب املدرسية •
 ندرة اخلرباء واملتخصصني، وتوفري األعداد الكافية من املعلمني كماً ونوعاً. •
 ضعف التقومي العلمي لواقع التعليم الشرعي واملناهج على وجه اخلصوص. •
 االستسالم للواقع املتمثل يف التعليم بالطرق التقليدية السائدة. •
 رعي مما جيعل القائمني على مؤسسات التعليم الشرعي يف ركود ، ومجود ، وتكاسل.قلة املقبلني على التعليم الش •

انصراف الكثري من املتميزين واجلادين والنابغني عن هذا النوع من التعليم ؛ نظرًا ألن الفرص املرتبطة بسوق  •
ى التعليم الشرعي العمل أكثر يف التخصصات العلمية املهنية والتطبقية، وهي شكوى الكثري من القائمني عل

 (.19يف كثري من الدول اإلسالمية )

كما أن من صور التحديات اليت تواجه التعليم الشرعي هو حماولة تفريغ كليات الشرعية من مهماهتا ، وغاياهتا ، وحتويل 
يعملوا مبا طالهبا إىل آالت حتفظ املعلومات دون أن تفهم فحواها حاهلم يناقض أقواهلم فيحفظون النصوص دون أن 

 (.20جاء فيها، فال عجب إذاً أن يستهدف التعليم الشرعي لتعود األمة اإلسالمية كما كانت من قبل متفرقة متناحرة )
 الخالصة.

إن بناء اإلنسان واالهتمام بطاقاته الوجدانية والروحية يفوق االهتمام بالعمران والصحة اجلسدية ؛ ألن األخرية هي 
 وروحياً، فاعتالل الفكر والروح عند اإلنسان إمنا هو مرض عضال آثاره السلبية تنتشر يف نتاج صحة اإلنسان فكرياً 

 (.21اجملتمع اتشار النار يف اهلشيم )
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ز البحث وتطوير املوارد البشرية، مرك -ينظر: شاهني، حممد عبد الفتاح وآخرون، جودة التعليم من منظر إسالمي، جملة رماح للبحوث والدراسات 22

 .2007، األردن،3العدد

 
عتبارها دولة عربية إسالمية أعطت التعليم الديين أمهية بالغة منذ القدم، فقد كانت املساجد، وجمالس اسلطنة ُعمان بو 

وتعليم الناس ، األئمة مقراً لتعليم القرآن الكرمي والسرية النبوية، ومل ختلو قلعة أو حصن من مدارس لتحفيظ القرآن الكرمي 
زاد  سلطان البالدشأت املدارس لذات الغرض، ويف العهد احلايل عهد السنة النبوية وتعاليم الشريعة اإلسالمية، وأن

عتماد ختصصات شرعية متنوعة ختدم اجملتمع وتساعد على النهوض بالتنمية الشاملة، اهتمام بالعلوم الشرعية من خالل الا
توظيف يف السوق الُعماين لذلك فإن على جهات ال  هتمام.الا هذاعلى  فكلية العلوم الشرعية، واملعاهد اإلسالمية مثال

واجلهات املسؤولة عن التعليم مهام كبرية يف وضع اخلطط االسرتاتيجية طويلة املدى لوضع التخصصات الشرعية ضمن 
التخصصات اليت يقبل عليها طلبة دبلوم التعليم العام عند اختيارهم لتخصصاهتم اجلامعية؛ ألهنا ذات فائدة كبرية على 

 اإلنسان يف دنياه وآخره. الفرد واجملتمع وتفيد
 نظام التعليم في سلطنة ُعمان :الفصل الثالث

 يد.همت

لقد ربط اإلسالم بني كافة اجلوانب العملية الرتبوية يف سياق فريد بدءًا من أنَّ طلب العلم فريضة على كل مسلم 
الفرد املسلم ال يقتصر على العلوم وانتهاًء  بدعوته لنشره وتعميمه، وأن العلم الذي ينبغي أن يسعى إليه ، ومسلمة

النظرية، وإمنا يشتمل على اكتساب املهارات املختلفة وفقًا ملتطلبات العصر، ومبا يتالءم مع خصائص اجملتمع وأمناط 
احلياة فيه . وقد دعى اإلسالم يف كثري من املناسبات إىل ضروة احملافظة على جودة العملية التعليمية من أجل البقاء يف 

املنافسة، وأن يتقن العمل مبعىن أن يؤدي عمله على أكمل وجه ، وبالطريقة اليت حتقق رضى اهلل سبحانه وتعاىل،  سلم
واإلتقان ال يكون إال بوجود املعرفة، ولذا دعى اإلسالم إىل العلم والتعلم للوصول إىل درجة اإلتقان يف العمل والذي من 

 (.22) خالله يستطيع اإلنسان تلبية حاجات جمتمعة

أما عن كلمة )العلم( يف القواميس واملعاجم العربية ، فنجد أن ) َعلم(: العلم: بفتحتني) العالمة( وهو أيضاً )اجلبل( و  
)علم( الثوب والراية، وعلم الشْي )بالكسر( يعلمه )علماَ( عرفه، ورجل )عالَّمة( أي عامل جداً، واهلاء للمبالغة، و)علم( 

 مة( الشجعان، و)علَّمه( الشْي )تعليماً فتعلم( وليس التشديد هنا للتكثري ، بل للتعدية، ويقال الفارس، جعل لنفسه )عال
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 .20-17، ص2011ينظر: العزاوي، تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية، دار اخلليج، عمان، الطبعة األوىل، 23
 .43، ص2010، مسقط، 30ينظر: مشرببر، ريتشارد، تطوير التعليم يف سلطنة ُعمان، رسالة الرتبية، العدد  24
 .91، ص2010، مسقط، 30حل، بصري، التعليم يف سلطنة ُعمان، رسالة الرتبية، العدد ينظر: صا 25

 

 أيضاً )تعلم( مبعىن )أعلم(.  فالعلم هو مطلق املعرفة املكتبسبة عن طريق املالحظة، والتجربة واالستنتاج، أي أدرك حقائق 

 األشياء مسموعاً ومعقواًل.

وقد عرَّف ويبسرت العلم على أنه : "املعرفة املنسقة اليت تنشأ عن املالحظة والدراسة والتجريب، واليت تتم بغرض حتديد  
 يعة أو أسس أصول ما مت دراسته".طب

 ويعرِّفه جيمس هوبوود جينز على : " أنه األداة اليت تعلمنا كيف نعرف".

أما قاموس أكسفورد فقد َعرَّف العلم على أنه : " هو ذلك الفرع من الدراسة الذي يتعلق جبسد مرتابط من احلقائق  
على طرق ومناهج موثوق هبا الكتشاف احلقائق اجلديدة يف نطاق الثابتة املصنفة، واليت حتكمها قوانني عامة ، وحتتوي 

 (.23هذه الدراسة" )

 المبحث األول: تطور التعليم في سلطنة ُعمان.

إن أمهية التعليم يف سلطنة ُعمان نابعة من تعاليم الدين اإلسالمي، حيث إن أول كلمة نزلت يف القرآن الكرمي هي كلمة 
الكلمة فإهنا دعوة الفرد بأن يسعى لطلب العلم، وتثقيف الذات كوسيلة للخروج من ظالم  "اقرأ"، وباملعىن الواسع هلذه

اجلهل، وبالتايل فإن أمهية العلم متجذرة يف اإلسالم باعتباره ضرورة أساسية للتنمية البشرية، وال ميكن ألي بلد االرتقاء 
لسلطنة ُعمان فقد وهبها اهلل قائداً أدرك منذ البداية بأنه  يف سلم التنمية من دون االستثمار املستمر يف التعليم، وبالنسبة

 (.24بتطويره للتعليم، وإتاحته للشعب، إمنا هو يتبع املبادئ اليت تدعو هلا كل الشرائع السماوية والطبيعية )

وذجًا الفتًا تضمن ورغم البداية املتأخرة زمنيًا باملقارنة مع العديد من دول املنطقة والعامل، فقد قدمت سلطنة ُعمان أمن
العديد من اإلجنازات يف جمال تطوير النظام الرتبوي، ومل يقتصر هذا التقدم على اجلوانب الكمية للمنظومة الرتبوية ، بل 

 (، فلم يكن هناك نظام تعليمي يف السلطنة، وكل ما كان موجوداً هو 25تعداه ليشمل الكثري من اجلوانب النوعية)
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 .2014، العراق، 4-2، العدد42(، جملة اخلليج العريب، اجمللد1933-1980ينظر: عبداخلضر، سيله طالل ياسني، التعليم يف سلطنة ُعمان) 26

 

د والبيوت، مث تطور التعليم من املسجد إىل منزل يستأجر هلذا الغرض، ومل تظهر املدرسة مدارس تقع داخل املساج
(، ومسيت باملدرسة 1970-1935، أي يف حكم عهد السيد سعيد بن تيمور )1935النظامية إال يف عام م

ان قابوس بن سعيد السلطانية، ويف عهد السلطان نفسه افتتحت املدرسة السعيديه، واستمر احلال حىت  جميء السلط
 (26املعظم، الذي اتبع سياسة التعليم للجميع )

م، وتقوم وزارة التعليم العايل منذ 1986وتوجت املسرية التعليمية يف السلطنة بافتتاح جامعة السلطان قابوس يف عام 
العايل يف السلطنة، ويأيت (، بالعمل على النهوض بالتعليم 2/1994إنشائها مبوجب املرسوم السلطاين السامي رقم )

( مؤسسة تعليمية حكومية تضم جامعة 35تصنيفها بني ) جامعات، كليات جامعية، معاهد متخصصة(، منها )
( كليات تقنية تشرف عليها 7( كليات للعلوم التطبيقية تشرف عليها وزارة التعليم العايل، و )6السلطان قابوس، و)

م ؛ إلعداد وتأهيل القضاة والدعاة وتشرف عليها وزارة األوقاف 1986الشرعية يف عام وزارة القوى العاملة، وكلية العلوم 
والشؤون الدينية، وكلية الدراسات املصرفية واملالية ويشرف عليها البنك املركزي الُعماين، كما يتوىل القطاع العسكري 

ع، فجاء إنشاء كلية عسكرية تقنية يف اإلشراف على كليات ومعاهد عسكرية خمتلفة ومتعددة ختدم أهداف هذا القطا 
العقد األول من القرن احلادي والعشرين ذات طابع أكادميي عسكري ووجه جديد للقطاع العسكري،  كما تتوىل شرطة 
ُعمان السلطانية اإلشراف على كلية العلوم الشرطية، باإلضافة اىل حتويل عدد ثالثة عشر معهدًا صحيًا إىل كلية تتبع 

 ة، ومعهد القضاء العايل التابع لوزارة العدل.وزارة الصح

( كلية، وجيري 20( جامعات، و)8( مؤسسة، مقسمة إىل )28أما مؤسسات التعليم العايل اخلاصة فقد بلغ عددها) 
العمل حالياً على صياغة قانون جديد للتعليم العايل تنضوي حتت مظلة أحكامه مجيع مؤسسات التعليم العايل بالسلطنة، 

مية منها واخلاصة، ويتم تنظيم عمليات قبول وتوزيع الطلبة على املقاعد الدراسية جبميع مراحلها وتفرعاهتا من احلكو 
(، والذي يعد أحد املشاريع 104/2005خالل مركز القبول املوحد الذي أنشئ مبوجب املرسوم السلطاين رقم )

 دوياً إىل خدمات إلكرتونية. اإللكرتونية اليت أنشأهتا الوزارة لتحويل اخلدمات املقدمة ي
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 .7/6/2018، بتاريخ 13519ينظر: جريدة ُعمان، العدد 27

 

( بإنشاء كلية ُعمان للعلوم الصحية واملعهد العايل 18/2018م صدر املرسوم السلطاين رقم )2018ويف عام 
 للتخصصات الصحية، وقد نص املرسوم على متتع كالً منهما بالشخصية االعتبارية، واالستقالل اإلداري واملايل على أن

ُعمان للعلوم الصحية اختصاصات، وخمصصات وأصول وحقوق وسجالت كل من معهد العلوم الصحية، تؤول إىل كلية 
ومعهد ُعمان ملساعدي الصيدلة، ومعهد ُعمان للصحة العامة، ومعهد ُعمان للتمريض، ومعهد ُعمان إلدارة املعلومات 

املعهد العايل للتخصصات الصحية  الصحية، ومعاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة باحملافظات، كما تؤول إىل
 (.27اختصاصات وخمصصات وأصول وحقوق وسجالت معهد ُعمان للتمريض التخصصي التابع لوزارة الصحة )

 المبحث الثاني: دوافع الطلبة في اختيار تخصصاتهم الجامعية.

 دوافع أسرية وشخصية. ▪

الطالب اجلامعي، والتسرع يف عملية االختيار ميكن إن اختيار التخصص اجلامعي من أكرب التحديات اليت قد تواجه 
وصفه بالطريق غري املعبد اليت تكثر فيه املطبات، فإذا جتاوز أحد املطاب يصعب عليه جتاوز اآلخر، وقد تظهر على 
السطح دوافع أسرية وشخصية تقوده إىل االختيار غري الناجح للتخصص اجلامعي واليت سوف تعود عليه وعلى أسرته 

 اعب كبرية، وميكن تلخيص تلك الدوافع يف النقاط اآلتية:مبت

: إن اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميول الطالب وشغفه مهم جداً، فإذا كان الميول واألهداف .1
التخصص ال حيبه سوف يؤدي ذلك إىل عدم حتقيق النجاح والتميز فيما بعد، كما جيب أن تكون 

 ذلك االختيار. للطالب دوافع خاصة يسعى لتحقيقها من

جيب مراعاة ما ميتلكه الطالب من قدرات عقلية وذهنية، فعلى سبيل املثال قد يلجأ الطالب  :القدرات .2
إىل اختيار ختصصات نظرية يرى فيها مقدرته على القيام مبا تتطلبه تلك التخصصات، ويبتعد كليًا عن 

 التخصصات العملية اليت حتتاج إىل جهد وتفكري.

: فطموح الطالب املستقبلية جيب أن يقابلها املناسب األهداف المستقبلية للطالب تتفق مع التخصص .3
 من التخصصات األكادميية، فعلى سبيل املثال لو كان الطالب يرغب أن يكون طبيباً يف حياته العملية، 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 65 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 وهكذا...فهنا جيب أن يكون التخصص الذي سوف يقوم باختياره يف جمال الطب، 

: فبعض التخصصات هلا وقع اجتماعي لدى كثري من األسر، فتعترب السمة العلمية المرموقة للتخصص .4
 من الوجاهة اليت ينفرد هبا بعض اجملتمعات واليت غالباً ما تعطيها االهتمام.

 : ففي بعض األحيان نرى أنَّ األسرة تنظر إىل التخصصقرب الجامعة وبعدها من مقر إقامة الطالب .5
القريب من سكنهم ، حىت ال يكلفهم أعباء إضافية، وعليه فإن التخصص املعتمد يف اجلامعة أو الكلية 

  سواء كان مناسباً له أو مل يكن مناسباً  فإن الطالب خيتاره نظراً لقربه من مسكنه.

 دوافع اقتصادية. ▪

العيش بكرامة، فالعامل اليوم مير مبراحل اقتصادية عامل اليوم عامل مادي يصعب العيش فيه دون وجود دخل يتيح للفرد 
متقلبة، تتنوع فيه االحتياجات، فما كان يف قدمي الزمان غري أساسي أصبح اليوم من متطلبات احلياة اإلساسية، وقابل 

من السعي  ذلك التنوع يف ضرورات احلياة ارتفاع كبري يف أسعارها، وحىت يستطيع الفرد مواجهة تلك التغيريات فإنه البد
لكسب الرزق، والتعليم أفضل الوسائل لتحقيق األهداف، لذلك على الطالب أن خيتار التخصص املناسب الذي من 

 خالله يستطيع املشاركة يف خدمة نفسه أواًل وخدمة جمتمعه ثانياً، وميكن تلخيص الدوافع املادية يف النقاط التالية:

العمل املتاحة بعد التخرج، والبحث عن املهن اليت يوجد هبا نقص يف التفكري يف املستقبل املهين، وبفرص  .1
 السوق احمللي، مثال ذلك االجتاه حنو الصناعات ، وعلوم البيانات، وعلوم احلاسب والتكنولوجيا.

اختيار التخصص الذي يتيح أكثر من خيار يف املستقبل، ففي حالة اختيار ختصص الطب على سببيل  .2
لعمل هو فقط مهنة الطب، أما يف حالة اختيار ختصص أدب إجنليزي على سبيل املثال، املثال، فإن جمال ا

فإن جماالت العمل متنوعة كالتدريس، والرتمجة، والنشر، والعالقات العامة، وبالتايل فال حتتاج إىل انتظار 
 حىت يتوفر الشاغر يف السوق احمللي.

 دوافع أكاديمية. ▪

طًا لقبول الراغبني يف االلتحاق هبا، منها جمموع الدرجات يف التعليم الثانوي، معظم اجلامعات والكليات تضع شرو 
واملعدل الرتاكمي لبعض املواد، وشهادة اجتياز اللغة اإلجنليزيه وغريها من الشروط، واليت قد تكون عائقًا للطلبة يف 

 ثانوية تعني الطالب على معرفة قدرته االلتحاق بالتخصصات اليت يرغبون فها، كما أنه ال توجد برامج يف املدارس ال
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وميوله العلمي، مع ضرورة وجود مرشد أكادميي يف كل مدرسة ثانوية تسهياًل للطالب يف مساعدته الختيار التخصص 
 (.28املناسب.)

 المبحث الثالث: نظام التعليم في محافظة جنوب الباطنة

اإلداري للدولة اليت تعىن بالنظام التعليمي يف حمافظات السلطنة، واليت وزارة الرتبية والتعليم هي إحدى وحدات اجلهاز 
من اختصاصاهتا حبث واقرتاح السياسات الرتبوية والتعليمية للتعليم املدرسي، ووضع اخلطط واملشروعات لتنفيذ السياسة 

طور العلمي والتقين، ونشر التعليم الرتبوية والتعليمية املعتمدة يف ضوء متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية والت
 األساسي وما بعد األساسي وفق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية جلميع املواطنني يف كل حمافظات ومناطق السلطنة.

لقد حتول التعليم املدرسي يف سلطنة ُعمان من التعليم التقليدي واملسمى بالتعليم العام إىل ما يسمى بالتعليم األساسي، 
رف بأنه تعليم موحد توفره الدولة جلميع أطفال السلطنة ممن هم يف سن الدراسة، ومدته عشر سنوات يبدأ من والذي يُع

الصف األول وحىت الصف العاشر ، ويقوم عل توفري االحتياجات التعليمية األساسية من املعلومات واملعارف واملهارات، 
ستمرار يف التعليم والتدريب، وهو تعليم يوصف بالشمولية من حيث وتنمية االجتاهات والقيم اليت متكن املتعلمني من اال

 ( .29تنمية جوانب شخصية املتعلم يف إطار متوازن ومتكامل )

وقد عملت وزارة الرتبية والتعليم  بسياسة التوازن يف توزيع اخلدمات التعليمية معتمدة على التوزيع السكاين يف مناطق 
ية الصادرة من اجلهات ذات االختصاص أمثال املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، السلطنة من خالل اإلحصاءات الرمس

 وقد استفادت حمافظة جنوب الباطنة كباقي احملافظات خبدمة التعليم واجلداول اآلتية تبني ذلك.
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 (1اجلدول رقم)

 

مستوى حمافظات السلطنة للعام الدراسي الطلبة الدارسون يف املدارس احلكومية حسب املرحلة التعليمية واجلنس على 
2015/2016 

 احملافظة

التعليم ما بعد  التعليم العام التعليم األساسي
 اجملموع األساسي

-5الصفوف) حلقة ثانية حلقة أوىل
10) 

 (12-11الصفوف)

كال  إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 اجلنسني

جنوب 
 الباطنة

11995 11983 18122 16761 130 599 5170 5174 35417 34517 69934 

 ، بتصرف من الباحث.18، ص2016-6املصدر: إحصاءات التعليم املدرس، املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، اإلصدار

 

 

 (1الشكل رقم)

 

 عدد املدرسني والطالب واملدارس يف املدارس احلكومية حسب احملافظات 

 2015/2016للعام الدراسي
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، بتصرف من الباحث22، ص2016-6املصدر: إحصاءات التعليم املدرس، املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، اإلصدار  

  الفصل  الرابع

 والنائج والتوصيات منهجية الدراسة

 مصادر المعلومات والبيانات:

استناداً لطبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى لتحقيقها، فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي والذي حُياول  
 من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وحتليل بياناهتا، وقد استخدم الباحث مصدريني أساسيني للملومات:

حيث اجته الباحث يف معاجلة اإلطار النظري للدراسة إىل مصادر البيانات الثانوية واليت تتمثل يف  در الثانوية:المصا
الكتب واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، واألحباث اليت تناولت موضوع الدراسة بشكل مباشر أو غري مباشر، 

عن التعليم واإلحصاء يف سلطنة ُعمان أمثال وزارة الرتبية والتقارير الرمسية الصادرة من اجلهات ذات االختصاص املسؤولة 
والتعليم ، واملركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، واملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب الباطنة، وبالبحث واملطالعة 

 يف مواقع اإلنرتنت املختلفة.

راسة جلأ الباحث إىل مجع البيانات األولية من خالل االستبانة ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الد المصادر األولية:
كأداة للبحث، ُصممت خصيصاً هلذا الغرض، ووزعت إلكرتونياً على الفئات املستهدفة وهم طلبة الدبلوم العام مبدارس 

 .2018/2019حمافظة جنوب الباطنة وبالتحديد يف  والية الرستاق للعام الدراسي 
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 سة:مجتمع وعينة الدرا

جمتمع الدراسة يُعرف بأنه مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث، وبذلك فإن جمتمع الدراسة هو مجيع األفراد 
واألشياء الذين يكونون بوضوح مشكلة الدراسة، وبناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن اجملتمع املستهدف يتكون من 

م  2019م/2018باطنة واحملصورة على مدارس والية الرستاق للعام الدراسي طلبة الدبلوم العام مبدارس حمافظة جنوب ال
متكن الباحث من احلصول على أعداد الدارسني مبدارس حمافظة جنوب الباطنة من املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة 

 جنوب الباطنة ومن تقارير املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات.

( تعبئة ناجحة قرابة أسبوع استمرت خالل الفرتة 30تعبئة االستبانة حىت الوصول إىل العدد) لقد استغرقت عمليات 
 م.2018ديسمرب 27وحىت  2018ديسمرب  20من 

 أداة الدراسة:

مت إعداد استبانة حول" مدى إقبال طلبة دبلوم التعليم العام مبدارس حمافظة جنوب الباطنة على دراسة التعليم الشرعي"، 
تُعترب االستبانة األداة الرئيسة املالئمة للدراسة امليدانية للحصول على املعلومات والبيانات اليت جيري تعبيئتها من حيث 

قبل املستجيب، وقد قام الباحث بعمل االستبانة متضمنة عناصر أسئلة حول التخصص األكادميي و، كيفية اختياره ، 
 الب؟وهل أن ختصص التعليم الشرعي ضمن اختيار الط

 وقد استخدم املقياس عبارات ) نعم، ال (. 

 نتائج الدراسة والتوصيات :الخاتمة

 نتائج الدراسة. •
وفقاً ملا عرضه الباحث من مادة نظرية للبحث كي ختدم بناءه، وبناء على ما مت التوصل إليه من معلومات وبيانات      

 عن املستجيبني من خالل أجوبتهم على عناصر االستبانة، ميكن التوصل إىل النتاج اآلتية:

 ( أجابوا %93,3تمع حيث بلغ ما نسبته )غالبية الطلبة املستجيبني مقتنعني بأمهية التعليم الشرعي للفرد واجمل .1
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 بأمهية التعليم الديين للفرد واجملتمع.

( من املستجيبني يرون أن فرص العمل حلملة التخصصات الشرعية ال تتوفر هلم فرص %63,3إن مانسبته ) .2
 فرص العمل.( يرون أن فرص العمل هلذه الفئة من التعليم تتوفر هلم %36,7عمل يف السوق احمللي، بينما )

ضمن نتائج الدراسة تشري إىل أن التخصصات الشرعية ليست ضمن اختيارات غالبية الفئة املستهدفة، حيث  .3
( يضعون ختصص التعليم %26,3( ال يرغبون يف التخصصات الشرعية، بينما  )%73,3إن ما نسبته )

 الشرعي ضمن اختياراهتم.

ون بقرارهم الشخصي دون رغبتهم يف إشراك طرف ( يرون أن اختيار التخصص يك%73,3إن ما نسبته ) .4
( من املستجيبني برغبتهم يف مشاركة طرف آخر يف عملية اختيار %26,3آخر يف عملية االختيار، بينما يرى )

 التخصص اجلامعي.

 التوصيات. •
التخصصات إعطاء التعليم الشرعي اهتمامًا أكرب من قبل اجلهات املسؤولة عن التعليم، واعتماد مزيد من  .1

 الشرعية إلعطاء اجملال ألكرب شرحية ممكنة لالستفادة منه.

مطالبة اجلهات املسؤولة عن التوظيف بالتنسيق بينهم وبني مؤسسات التعليم لتوفري فرص العمل خلرجيي  .2
 التخصصات الشرعية تفادياً لظهور مشكلة الباحثني عن عمل يف هذا التخصص املهم.

ولوجي لتطوير املناهج الدراسية يف التخصصات الشرعية وحتويلها من الدراسة التقليدية االستفادة من التطور التكن .3
 إىل الدراسة احلديثة.

 ربط مناهج التخصصات الشرعية بواقع اجملتمع والعمل على معاجلتة ، وتقدمي احللول للظواهر واإلشكاالت اليت  .4

 يعاين منها أفراد اجملتمع اليوم.

 مؤسسات التعليم العايل باالحتياجات الفعلية الضرورية للتخصصات الشرعية.ربط سياسة القبول يف  .5

 توفري بيئة تعليمية جيدة للطالب من حيث توفري كل مستلزمات العملية التعليمية. .6

 زيادة نسبة اإلنفاق العام على التعليم والبحث العلمي يف التخصصات الشرعية. .7
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