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انتصار بنت حمد العلوى مخرجة الفيديو بمركز تقنيات التعليم . بجامعة السلطان قابوس ، و أ
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  اسة الدرمقدمة.1
  تمهيد  1.1

  
من السكان العمـانيين؛ وقـد حظيـت المـرأة العمانيـة منـذ انطالقـة                %) 49.5(تشّكل المرأة   

النهضة العمانية بعناية فائقة، من لدن جاللة السلطان قابوس بن سعيد سـلطان عمـان، إذ         
فتحت أمامها فرص آاملة للتعليم بكل مراحلـه ومـستوياته والعمـل فـي مختلـف المجـاالت                  

رآة في مسيرة البناء الوطني، وقد تجسد ذلك على نحو واضح من خالل رؤية ترتكز             والمشا
على الثقة الكاملة في قدرات المواطن العماني من ناحية والعمل على االستفادة القصوى             

: وقد أآد جاللتـه اهتمامـه بـدورها حـين قـال     . من الموارد البشرية العمانية من ناحية أخرى  
  ".يم الفتاة وهي نصف المجتمعولم يغب عن بالنا تعل"
  

وقد شجعت الحكومـة والمجتمـع خـروج المـرأة للحيـاة العامـة للـتعلم حتـى مراحلـه العليـا                      
والعمل في مختلف الوظائف والمهن وبنسب متكـافئة لحد بعيد مـع الرجل؛ مما مكّنهـا مـن                

من مجـرد   المشارآة في بناء وتنمية مجتمعها وممارسة الحقوق التي منحت لها وترجمتها            
نصوص قانونية إلى واقع ملموس، واجتهدت المرأة العمانية في االستفادة من هذه الفـرص              

  . مستفيدة من ثقة القيادة والمجتمع بأآمله بها
  

وقد انـضمت الـسلطنة لمنظمـة المـرأة العربيـة إيمانـا منهـا بأهميـة الـدفع بالعمـل العربـي                       
وفـي إطـار    . ي فـي مختلـف المجـاالت      المشترك، والنهوض بالمرأة على المـستوى اإلقليمـ       

الباحـث بـإجراء هـذه      سعي المنظمة لرصـد واقـع المـرأة فـي العـالم العربـي؛ فقـد وجهـت                   
آمــا – التعلــيم مجــال المتعلقــة بــالمرأة العمانيــة فــي مــشاريعالالدراســة المــسحية حــول 

  .-سيأتي
  

  الهدف العام للدراسة.1.2
 

التـي تمـت أو جـاري العمـل بهـا فـي       اليـة  الت مشاريعالقطاعات  تهدف الدراسة إلى تقّصي     
محو أميـة اإلنـاث، وتنميـة المهـارات الحياتيـة للمـرأة، ومحـو أميتهـا التقنيـة،                   : التعليم مجال

؛ وذلـك بغـرض تـوفير معلومـات محـددة وشـاملة حـول تلـك                 والتعليم المـستمر المقـّدم لهـا      
   .القطاعات

  
 فــي "ظــاهرة"لعــدم تمثيلهــا  اســتثناء قطــاع ظــاهرة تــسرب اإلنــاث مــن المــدارسوقــد تــم 

 فـي   مشاريع تتعلق بها؛ وذلك طبقا للمعايير الموضوعة لل       مشاريعالسلطنة فضال عن وجود     
  .عليه سيقتصر البحث على القطاعات األربع المتبقية. مجال التعليم

  
  أسئلة الدراسة.1.3

  
  : الدراسة على األسئلة الرئيسة التاليةتضع

 أو جاري العمـل بهـا فـي القطاعـات المـذآورة             التي تمت التعليمية   مشاريعالما   •
 : أعاله بسلطنة عمان؛ ضمن المعايير التالية

  
o  ؟)2005-1995(السنوات العشر األخيرة 
o الحكومية وغير الحكومية؟ 
o المدينة والريف والبدو؟ 
o  ماليين دوالر أمريكي؟) 3(وأآثر من ) آالف(بموازنة بين 
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  :ن حيث التعليمية ممشاريعالما مدى فاعلية هذه  •
o األهداف التي حققتها؟  
o األهداف التي فشلت في إنجازها؟ 
o ومعوقات تنفيذها؟محفزات  

 ما القضايا النسوية التعليمية األولى بالمواجهة في سلطنة عمان؟ •
  المستقبلية؟مشاريعالما قطاعات المرأة التعليمية التي يجب أن تستهدف ب •
ة فـي الـسلطنة مـن أجـل     ما مجاالت التنـسيق والتعـاون بـين الجهـات المختلفـ         •

 النهوض بالمرأة وبين األقطار العربية؟
 ؟ -إن وجدت–ما المشكالت التي واجهتها هذه الدراسة المسحية  •

  
  مبررات إجراء الدراسة وأهميتها.1.4

   
  :تنبثق أهمية الدراسة مما يلي

فـي   المنفـذة    للمـشاريع التعليميـة   توجيه االهتمام نحو إجراء مـسح شـامل          •
محو أمية اإلناث، وتنمية المهـارات الحياتيـة للمـرأة، ومحـو            : اليةالقطاعات الت 

  .أميتها التقنية، والتعليم المستمر المقّدم لها
فــي الــسلطنة والعــالم  للمــشاريع التعليميــة التمهيــد لوضــع رؤيــة شــاملة   •

 .العربي
 . وتحقيق أهدافهامشاريعالإبراز القضايا والمشكالت والمقترحات إلنجاز هذه  •
نظمة المرأة العربية على ترتيب األولويات وإنـشاء شـبكة لتبـادل            مساعدة م  •

الخبرات والتعاون والتنسيق بما يتـيح لهـا وضـع قاعـدة عريـضة مـن المعـايير                  
 التعليميـة   مـشاريع الالموحدة ذات الطابع الشمولي والمقارن القتراح وتنفيذ        

 .على مستوى الدول األعضاء
  

  منهج الدراسة. 1.5
  

القـائم  ) Qualitative Evaluative Research(النـوعي التقـويمي   لمـنهج   ااتبعت الدراسة
  .ها، لتحقيق أهداف ورصد نقاط القوة والضعف، تحليل المحتوى:على

  
  ا وعينتهالدراسةمجتمع  .1.5.1

   
  التعليميـة التـي تقـوم بهـا        مـشاريع ال العاملين فـي     األفراد  من جميع  الدراسةن مجتمع   تكّو

حكوميــة وغيــر الحكوميــة العاملــة فــي قطاعــات التعلــيم والتــدريب الهيئــات والمؤســسات ال
، "مجموعـات مرآـزة   "علـى شـكل     " قـصدية "قـد آانـت      ف الدراسـة أما عينة   . بسلطنة عمان 

 بلـغ العـدد اإلجمـالي       وقـد . مـشاريع ال المسئولين والمشرفين المباشرين لهذه       من تتكونو
) 1(ورئـيس قـسم،     ) 4(و مـشرف، ) 4(مـدراء دوائـر، و    ) 6 (:مـنهم ) 17 (الدراسةألفراد عينة   
  . والي) 1(فني، و) 1(نائب مدير، و

  
  ا وطرق تحليلهالدراسةأدوات .1.5.2

  
التقـويمي  آتصميم للمنهج النـوعي  ) Case Studies" (دراسة الحالة أو الحاالت"استخدمت 

  :للبحث المتبع في هذه الدراسة، وذلك باستخدام األدوات التالية
 ،اتدبيـ واألمعلومـات  وذلك بتحليـل محتـوى ال  ): Content Analysis(تحليل المحتوى  •

عها مـن مختلـف المـصادر علـى الـشبكة العالميـة والكتـب والنـشرات           ي تم تجم  التي
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 والمتماشـية مـع     ، التعليمية التـي تمـت أو جـاري العمـل بهـا            مشاريعالعن  الصادرة  
  .المعايير الموضوعة

منظمـة المـرأة     وضـعته ):Structured Opinionnaire (مـسبق البنـاء  لـآلراء   استبيان •
  .مفرداته من قبل الخبراء العربوتم تحكيم العربية 

العينــة القــصدية  آراء تنظــيمحيــث تــم ): Focused Groups(المجموعــات المرآــزة  •
  .آمجموعات مبحوثة

وهـي مقـابالت جزئيـة وغيـر مخططـة          : إجراء المقابالت مع المختـصين والمـسئولين       •
)Semi-Structured Interviews(   ؛ تمت متزامنة أو بعد انتهاء أفراد العينة مـن إآمـال

  . استبيان اآلراء
  

 لتحليـل منهج نـوعي     ميدانيا، تم تحليل البيانات باستخدام       ستبيانوبعد االنتهاء من إدارة اال    
إليجاد األنمـاط والتوجهـات     وتعّرف مضامينها   من آراء العينة     المعلومات المستنتجة والبيانات؛  
؛ ورصد مدى تحقـق األهـداف، ورصـد نقـاط الـضعف والقـوة، للحكـم علـى                   ك اآلراء  لتل العامة

  .فاعلية المشاريع
  
  تحليل محتوى األدبيات.2
  

  تمهيد.2.1
  

 مـشاريع نقوم في هذا الفصل بتحليل محتوى الوثائق التي تم جمعها وذلك بغـرض تعـّرف ال               
تساعدنا على تحليـل الوضـع      التعليمية التي ينبغي الترآيز عليها في العمل الميداني؛ آما          

 مــن وجهــة نظــر األدبيــات المطبوعــة والمقــروءة والتــي أصــدرتها   مــشاريعالفعلــي لهــذه ال
  .المؤسسات في مجتمع الدراسة

  
  نظرة عامة: المرأة العمانية في القطاع التعليمي.2.2

  
منظومـة  يمثل االستثمار في التعليم في سلطنة عمان سياسة مستمرة أدت إلـى تكـوين          

ألـف معلـم ومعلمـة معظمهـم     ) 32(يعمل بهـا   والتي ،)(Al Marjan, 2004مية متكاملة تعلي
، )2002/2003(مدرسة حكومية وخاصة في العـام الدراسـي         ) 1154(وهناك  . من العمانيين 

) 578.603(فضال عن عدة مدارس للجاليـات األجنبيـة وللتربيـة الخاصـة، وبلـغ عـدد الطـالب                 
طالبا وطالبة فـي التعلـيم الخـاص خـالل العـام            ) 23.166(ام و طالب وطالبات في التعليم الع    

وبينما تم تطـوير منـاهج التعلـيم فـي مختلـف المراحـل؛ فقـد تـم                  ). 2002/2003(الدراسي  
آذلك تطوير الكتاب المدرسي؛ حيث تم تطبيـق نظـام التعلـيم األساسـي، آمـا تـم إضـافة                    

وزارة اإلعـالم،   ( مقـررات الدراسـية   إلـى ال  " المهـارات الحياتيـة   "و" تقنيـة المعلومـات   "مقرري  
2005(.   

  
 لالهتمام بالتعليم وتطـويره باعتبـاره مفتاحـا أساسـيا           اويعد االهتمام بالتعليم العالي امتداد    

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن       . للتنمية البشرية التـي يمثـل اإلنـسان العمـاني محورهـا وهـدفها             
تـضم عـددا إجماليـا مـن        ) 1986(جامعة السلطان قابوس التي بدأت الدراسة بها فـي عـام           

وقد تمكنت الجامعة من تأهيل آادر وطني يتزايد        .  طالبا وطالبة   )11.843( الطالب يصل إلى  
ــة فــي آــل التخصــصات، وتمــنح اآلن درجــة      ــاديمي للجامع ــادر األآ عــدده ودوره ضــمن الك

التربيـة  الماجستير في عدد من التخصصات بكليات الهندسة، والعلـوم، والزراعـة، واآلداب، و            
آمــا تحــرص علــى أن تمتــد بحوثهــا األآاديميــة إلــى مجــاالت وجوانــب . والعلــوم اإلســالمية

مرتبطة بالتـنمية الوطنية بحيـث يمكـن االسـتفادة العمليـة منهـا علـى المـستوى العلمـي                   
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وبـذلك  . لتحسين األداء أو المساهمة في حل مشكالت أو التعامل مع قضية تـنموية معينـة             
 لمجتمع في تفاعل آامل والتـزام بعـادات وتــقاليد وأهـداف المجتمـع العليـا               ترتبط الجامعة با  

    . )2004جامعة السلطان قابوس، (
  

وفي الوقت الذي تشكل فيه جامعة السلطان قابوس قاعدة التعليم العـالي فـي الـسلطنة                
نـذ  من خالل ما يتوفر لها من إمكانيات علميـة وتقنيـة بـارزة، أعطـت وزارة التعلـيم العـالي م         

دفعة قوية للتوسع في التعليم العالي وتحقيق درجة عالية مـن           ) م1994(إنشائها في يناير    
التنسيق بين وحـدات هـذا القطـاع مـن ناحيـة وبينـه وبـين القطاعـات األخـرى واحتياجاتهـا                      

وقد توج ذلـك بإنـشاء مجلـس للتعلـيم العـالي بموجـب المرسـوم                . التنموية من ناحية ثانية   
، ومن أهـم اختـصاصاته رسـم الـسياسة العامـة للتعلـيم العـالي،                )65/98(السلطاني رقم   

والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا، والعمل على توجيهه بما يتفـق مـع حاجـات                
  . البالد، وتيسير تحقيق األهداف الثقافية واالجتماعية والعلمية للدولة

 الجامعــات والكليــات األهليــة وبينمــا فتحــت الحكومــة المجــال أمــام القطــاع الخــاص إلنــشاء
بإشــراف مــن وزارة التعلــيم العــالي ولتــوفير تخصــصات يحتاجهــا ســوق العمــل، وعلــى نحــو 

السلطاني يتكامل مع جامعة السلطان قابوس، تم إصدار نظام الجامعات الخاصة بالمرسوم            
) 42/99(الــسلطاني ، ونظــام إنــشاء الكليــات والمعاهــد العليــا الخاصــة بالمرســوم )41/99(

لــيكمال اإلطــار التنظيمــي الــشامل للتعلــيم العــالي، التــي يــزداد عــددها بــاطراد، باعتبارهــا 
المــصدر األساســي فــي تــوفير احتياجــات التنميــة الوطنيــة مــن المتخصــصين فــي مختلــف  

  . )2005وزارة اإلعالم،  (المجاالت
  

منـه  ) 13(ة وقد آفل النظام األساسي العماني للمرأة الحق في التعليم، فقـد نـصت المـاد       
فهـذا  . على أن التعليم رآن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه           

 Ministry of( التعلـيم علـى الرجـال    الحق مضمون للجنسين وال توجد نصوص قانونية تحكر
Social Development, 1996( .يحظى قطاع التعليم العماني باهتمام آبير ومتواصل على و

ت الـثالث والثالثـين الماضـية لـيس فقـط مـن أحـل إتاحـة فرصـة التعلـيم أمـام                       مدى السنوا 
المــواطن إلــى أبعــد مــدى يمكــن الوصــول إليــه، ولكــن أيــضا إعــداده وتأهيلــه علــى أفــضل   
. المستويات وذلك بربط هذا التعليم بثقافة األمة وحـضارتها وموروثاتهـا التـاريخي مـن ناحيـة            

 Ministry of، 2005وزارة اإلعــالم، (  ناحيــة أخــرىوبمنــاهج العــصر وأدواتــه وتقنياتــه مــن 
Manpower and UNECF, 2001: 17-18(. 

  
، ونـسبة  %)56(تبلغ نسبة النساء العامالت في هيئة التـدريس فـي المـدارس الحكوميـة         و

، بينما تبلغ نسبتهن فـي مـدارس        %)49(اإلناث المسجالت في مدارس التعليم األساسي       
%). 50(، وفـي المرحلـة الثانويـة        %)47(في المرحلة اإلعدادية    : منها%) 49(التعليم العام   

، %)61(فـي آليـات التربيـة       : أما نسبة اإلناث المسجالت في مراحل التعليم العالي فتبلـغ         
مـن  %) 55: (أما في جامعـة الـسلطان قـابوس فتبلـغ         %). 26(وفي آلية الشريعة والقانون     

ــدبلوم، و   ــشهادة ال ــ%) 50(الدارســين المــسجلين ل ــشهادة  م ن الدارســين المــسجلين لل
  .)2005وزارة اإلعالم،  (من الدارسين للشهادات العليا%) 35(الجامعية، و

  
 علـى   بـالترآيز بعد اإللمام بالوضع العام للمرأة العمانية في مجال التعليم، نقـوم فيمـا يلـي                

سـة   المنفذة والحالية فـي مجـال التعلـيم والقطاعـات المحـددة فـي أسـئلة الدرا                 مشاريعال
   .بالمعايير الموضوعة

  
  
 



 6

 محو أمية اإلناث.2.3
  

  محو األمية وتعليم الكبار.2.3.1
  

التعلــيم (ستهدف تحقيــق مبــدأ يــظلــت وزارة التربيــة والتعلــيم تــولي محــو األميــة اهتمامــا 
وذلك من خالل تنسيق الجهود مع آافـة الفعاليـات بـالوزارات والهيئـات ذات الـصلة                 ) للجميع

التعـاون مـع المنظمـات اإلقليميـة والدوليـة فـي مجـال التربيـة                إضافة إلـى     بالتربية والتعليم 
والتـي وفـرت   ) Ministry of Development and UNECF, 1996: 35-36(والثقافـة والعلـوم   

نتائجهـا حـصول الـسلطنة     والتـي آـان مـن    جهودا فنية وخبرة داعمة في مجال محو األميـة        
جريـدة الـوطن العمانيـة،       ()1997(لعربـي عـام     على الجائزة األولى علـى مـستوى العـالم ا         

تحت مظلـة وزارة التنميـة االجتماعيـة، تعـضد هـذا             ، المرأة العمانية  اتوآانت جمعي ؛  )2005
فـي أول نـشاط     جمعية المرأة العمانيـة بمـسقط       قامت  الجهود خاصة في قطاع المرأة، فقد       

حيـث آانـت نـسبة      " ة المـرأ  محـو األميـة   "بعقد ورشـة حـول      ) 1972(عام  لها بعد تأسيسها    
وجاءت اسـتراتيجية   . )8: أ2003وزارة التنمية االجتماعية،     (التعليم ضعيفة آنذاك بين النساء    

  :وزارة التربية والتعليم في هذا المجال للعمل في اتجاهين رئيسين
سد منابع األمية وذلك بنشر التعليم وتعميمه باستيعاب آل طفل بلـغ  : االتجاه األول  •

التعليم، وفـي هـذا المجـال خطـت الـسلطنة خطـوات متقدمـة               سن السادسة في    
  .%)99.8(حيث فاقت نسبة االستيعاب 

ــاني  • ــاه الثــ ــدث    : االتجــ ــار أحــ ــالل ابتكــ ــن خــ ــة مــ ــو األميــ ــى محــ ــل علــ   العمــ
 حيـث تعكـف     اآلليات واألساليب والتجارب متضمنا تحديث وتطوير مناهج محو األميـة         

لتـوائم احتياجـات الدارسـين    لجـان مختـصة علـى إعـادة تـأليف منـاهج محـو األميـة         
  .)2005المنتدى التربوي لوزارة التربية والتعليم، ( وتواآب التطورات التربوية الحديثة

  
  

  تطبيق برامج محو األميةوحلول  تحديات   2.3.1.1
  

  :تتمثل هذه التحديات فيما يلي
  .عزوف المعلم العماني عن العمل في مجال محو األمية بالمناطق النائية •
  .إحجام الدارسين عن االلتحاق بمراآز وفصول محو األميةظاهرة  •
، وقـد شـّكلت ظـاهرة    )UNESCO, 2005 (اهرة التسرب من هذه المراآز والفـصول ظ •

ببرامج محـو األميـة فـي الـسلطنة، ظـاهرة         ) Attrition(التآآل في أعداد الملتحقين     
ــين   ــرة ب ــا  ) 1998-1973(ملحوظــة فــي الفت ــدى اإلن ــغ معــدل التــسرب ل ث حيــث بل

)31.95(% Ministry of Education and UNICEF, 1999)( .  
  
  :، هيين رئيسمشروعينقد تم تنفيذ لمواجهة هذه التحديات، فو
 ؛ وجــاء"تجربــة المتطــوعين للتــدريس فــي فــصول محــو األميــة"مــشروع : األولالمــشروع  -

ا لهـذه   المشروع بمبـادرة مـن المنـاطق التعليميـة، وقـد أظهـرت نتـائج التقـويم نجاحـا جيـد                    
دارسا ودارسة، وعـدد المعلمـين      ) 898(التجربة حيث بلغ عدد الدارسين في شعب التطوع         

 .)2005المنتدى التربوي لوزارة التربية والتعليم،  (معلما ومعلمة) 136(المتطوعين 
وهو أحد برامج مكتب التربيـة العربـي لـدول          ،  "القرية المتعلمة "مشروع  : الثانيالمشروع   -

ال محـو األميـة األبجديـة والحـضارية وقـد أقـره المـؤتمر العـام لـوزراء التربيـة                 الخليج في مجـ   
والتعليم لدول المجلس على أن تقوم آل دولة باختيار القرية التي سينفذ فيهـا المـشروع؛                

 وقع االختيار على قرية المريصي بوالية برآاء، ويتوقع أن يكون للمـشروع دور              وفي السلطنة 
من خالل تعميمه على بقية المناطق بعد إجـراء التقـويم النهـائي    في تخفيض نسبة األمية     



 7

ويهدف هذا المشروع إلى القضاء على األمية في هذه القرية آمـا سيـسهم المـشروع          . له
في ترسيخ مبدأ الشراآة بين المؤسسات الحكوميـة واألهليـة والقطـاع الخـاص فـي دعـم                  

 العوامـل التـي تكفـل نجاحهـا تخطيطـا      التجربـة بجميـع    وقـد تـم تعزيـز   .وتعزيز برامج التنمية
 التـدريب المـستمر لألطـر العمانيـة العاملـة فـي المـشروع        وتنفيذا حيث تالزم تطبيقهـا مـع  

  .)20-10: أ2005وزارة التربية والتعليم، (
  

  نتائج تطبيق الحلول  .2.3.1.2
  

تحقـين  أعـداد الدارسـين المل     ،مـشاريع البعـد إتبـاع اآلليـات التـي توفرهـا هـذه              ،ارتفعتقد  
ــى     ــصل إل ــة لت ــاطق التعليمي ــع المن ــام الدراســي    ) 6.622(بجمي ــي الع دارســا ودارســة ف

 فــي )99/2000(دارســا ودارســة فــي العــام الدراســي ) 4.205(مقارنــة مــع ) 2003/2004(
الريفيـة النائيـة وازداد عـدد     اتـسع نـشاط محـو األميـة فـي المنـاطق      ؛ وفـصول محـو األميـة   

عــددهم هــذا العــام الدراســي      األميــة حيــث بلــغ  الدارســين الملتحقــين بمراآــز محــو   
نموا في عدد الدارسـين الملتحقـين        ، وهو ما يشكل   دارسا ودارسة ) 7.641) (2004/2005(

وقـد سـاهم    %) 65.6(وزيادة في عدد الشعب بنـسبة       %) 63.3( بنسبة   األميةبمراآز محو   
هم  معـدالت إقبـال   أعداد الشعب ايجابيا في الحد من ظاهرة تـسرب الدارسـين وزيـادة      ازدياد
ومـن المالحـظ مـن المـسوحات أن هنـاك انخفاضـا فـي                .فصول محو األميـة   ب  االلتحاق على

 ).2003(فـي عـام   %) 29(إلـى  ) 1993(فـي عـام   %) 54(معدالت األميـة لـدى اإلنـاث مـن         
 المــسجلين فــي مراآــز األميــة وتعلــيم الكبــار فــي الدراســة  أعــداد) 2.1(جــدول الويجمــل 

  .)2005جريدة الوطن العمانية،  ()2004-2003(عام الدراسي المنتظمة والحرة لل
  

  :)2.1(جدول 
  )2004-2003(إجمالي المسجلين في الدراسة المنتظمة والحرة للعام الدراسي 

 اإلجمالي الجنس
 )17.373(  ذآور
 )15.351( إناث

  
  مدارس تحفيظ القرآن الكريم.2.3.2

  
 مـؤخرا  وقامـت اح مـدارس لتحفـيظ للقـرآن الكـريم؛       تقوم وزارة األوقاف والشئون الدينية بافتت     

مدرسـة  ) 54(بالترآيز على سكان المنـاطق الـصحراوية مـن رجـال ونـساء، حيـث افتتحـت                  
تتمثـل هـذه    و ).2003(يظ القرآن الكـريم خـالل عـام         مدرسة لتحف ) 94(وقد تم افتتاح    . هناك

  :)2005وزارة األوقاف والشئون الدينية،  (التحديات فيما يلي
  . توفر التقنيات الحديثة المساعدة في التعليمعدم •
  .بعض المعوقات المالية •
 .عدم توفر ورش لتنمية مهارات التدريس لدى معلمات القرآن الكريم •

  
  .وتعمل الوزارة حاليا على إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على هذه التحديات

  
  في هذا القطاع البحثي المنتقاة مشاريعال.2.3.3

  
 وانطبـاق  ، وتفـرده  لـوزارة التربيـة والتعلـيم،      )القرية المتعلمـة   (ني الثا ة المشروع نظرا ألهمي 

  . الدراسةللتطبيق الميداني لهذه بحثي مشروع فقد تم اختياره آ،المعايير عليه
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  المهارات الحياتيةتنمية . 2.4
  منهاج المهارات الحياتية .2.4.1

  
إحدى المـواد الدراسـية     ارات الحياتية آ  يتمثل مشروع السلطنة في هذا المجال بإدراج المه       

 لإلنـاث   ألساسي بحلقتيها األولـى والثانيـة     الجديدة ضمن الخطة الدراسية لمرحلة التعليم ا      
وللذآور؛ وذلك آحل جذري لتأهيل نساء المستقبل ورجالـه بمـا يتناسـب وطبيعـة المرحلـة         

 مـن   يـة والتعلـيم، بمـا يلـي        وزارة الترب  ؛ وقـد قامـت    )ب2005وزارة التربية والتعليم،     (المقبلة
  :إجراءات لضمان تنفيذ المنهاج

 .)2000/2001(تطبيق منهاج الصف األول األساسي ألول مرة في العام الدراسي  •
عة وتقيـيم   ، وخضعت لعمليات مراج   المادة باهتمام متواصل  منهاج   حظيت عملية بناء   •

تحقـق  اج   للمنهـ  قـرب صـيغة ممكنـة     أة التوصـل إلـى      منذ بـدء عمليـة تطبيقهـا، بغيـ        
األهداف العامة المنشودة من وراء تدريس هذه المادة بمـا يتفـق وحاجـات آـل مـن                  

 . الفرد والمجتمع
 هاقواسـم و عالميـا،    الحياتيةتمايز تجارب تطبيق منهاج مادة المهارات       االستفادة من    •

خصوصيات آل بلد   بمحتوى  ال و من حيث األهداف  مشترآة، حيث تتأثر تلك التجارب      ال
 .جات المتعلمين الفعلية من المهارات اآلنية والمستقبليةعلى حدة وحا

 األدائيـة آتـساب المهـارات     ال الحقيقيـة العمـانيين    األفـراد  حاجـة    خذ فـي االعتبـار    األ •
والقــيم واالتجاهــات الــضرورية لتلبيــة مــا تتطلبــه خطــط التنميــة مــن إعــداد الكــوادر   

يـام بمـسؤوليات تنفيـذ      البشرية التي تمتلك آفايات ومهارات محددة تمكنها مـن الق         
 . خطط التنمية الشاملة في البالد

تغيـرات المتـسارعة التـي يعيـشها        ملمواجهـة ال   األفـراد خذ في الحـسبان تهيئـة       األ •
  االتـصاالت  والتطـور الـسريع لتقنيـة      المعلومـات    التقدم العلمـي وتـدفق    العالم نتيجة   
علـى مجتمعـات     مـن تحـديات قيميـة وحـضارية وثقافيـة             ذلـك   وما أفرزه  والمعلومات؛
وزارة التربيـة   ( مناسـبة لتعامل معها وفق أنماط فكرية ومهـارات أدائيـة          ل ،العالم آافة 
  .)1: ب2004والتعليم، 

 
  محاور المنهاج. 2.4.1.1

  
القـادر  العمـاني    الحياتيـة تعنـى ببنـاء شخـصية الفـرد            مادة المهـارات  من هذا المنطلق فإن     

 الحيــاة اليوميــة علــى مختلــف األصــعدة  لتعامــل مــع مقتــضياتاتحمــل المــسؤولية وعلــى 
الشخـصية واالجتماعيـة والوظيفيـة بـأعلى قـدر ممكـن مـن التفاعـل الخـالق مـع مجتمعـه            

مهـارات   يتمحـور حـول سـبعة محـاور تتـضمن     مـادة  ال ولذلك فإن محتـوى منهـاج    .ومشكالته
  :)2: ب2004وزارة التربية والتعليم،  (تتنوع بين

    ، الشخصية واالجتماعيةالمهارات •
  العقليةالمهارات  •
  ،المهنيةالمهارات  •
  الصحية،المهارات  •
   إدارة الوقت،مهارات •
  المواطنة والعولمة، مهارات  •
  .هارات إدارة شؤون األسرة والمنزلم •
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  موجهات اختيار المحتوى.2.4.1.2
  

  ):8: ب2004وزارة التربية والتعليم،  (تم اختيار محتوى المنهاج بهدي من الموجهات اآلتية
مدى حاجة الفرد الآتساب المعارف والمهارات المختـارة حاضـرا ومـستقبال إلشـباع               •

 .احتياجاته وتلبية متطلبات تفاعله مع معطيات الحياة المتجددة
مدى ارتباط تعلم المهارات المختارة بمعالجة ظواهر ومشكالت يعاني منها المجتمع            •

 .وتؤثر في مسيرته التنموية
مشكالت والقضايا المعاصرة على المـستويات االقتـصادية        مدى اهتمامها بمعالجة ال    •

والثقافيــة واالجتماعيــة التــي تلقــي بظاللهــا علــى العــالم مثــل العولمــة، والــسالم  
 .العالمي، والمشكالت البيئية، والصحية

 مدى قدرتها على تقديم المضامين المعرفيـة المناسـبة للعنايـة بالمهـارات العقليـة             •
مــشكالت، والتفكيــر الناقــد، واتخــاذ القــرارات، والمهــارات العليــا مثــل أســلوب حــل ال

 .العملية األدائية
مــستوى تحقيقهــا للتــرابط والتكامــل مــع محتويــات المــواد الدراســية األخــرى بغيــة   •

 .الوصول إلى تقديم معرفة متكاملة غير مجزئة للمتعلمين
ــرة     • ــة تطبيــق منهــاج المــادة فــي الفت ــداني لعملي ــائج الرجــع المي  –2000/2001 (نت

فعلى مدى هذه الفترة تم     ). 5–1( التي شملت تنفيذ مناهج الصفوف       )2002/2003
جمع المعلومات والبيانات المطلوبة عن سير عملية التطبيـق مـن مـصادر عـدة مثـل        
تقارير المناطق التعليمية، وتقارير الزيارات الميدانية لألعضاء المختصين بإعداد منهاج        

وقـد أشـارت تلـك      . اسـتمارات تقـويم المنـاهج المطبقـة       المادة، باإلضافة إلى نتـائج      
المصادر إلى المهارات التي يجب الترآيز عليها، وتلـك التـي يمكـن االسـتغناء عنهـا                 

 .عند إجراء عملية تطوير محتوى منهاج المادة
الـذي عبـرت عنـه بجـالء        " التعلم مدى الحياة  "ات التربوية المعاصرة مثل مبدأ      التوجه •

ربعـة التــي حـددتها اللجنـة الدوليـة للتعلــيم فـي القـرن الحــادي       أعمـدة المعرفـة األ  
 :، وهي أن يتعلم الفرد)1996( عام ليونسكولوالعشرين 

o آيف يتعلم. 
o آيف يعمل. 
o آيف يعيش مع اآلخرين. 
o آيف يكون  . 

وقد عنيت مادة المهارات الحياتية بأعمدة المعرفة الثالثة األخيرة، أآثـر مـن عنايتهـا               
الـذي حظـي باهتمـام مـواد دراسـية          " أن يـتعلم الفـرد آيـف يـتعلم          " بالعمود األول   

  .أخرى
اإلطالع على تجارب الدول األخرى في بناء برامج المهارات الحياتيـة، التـي تبـين أن                 •

ــأآثر مــن ثقافــة واحــدة، وهــذه      ــة تتــصف بأنهــا تتــصل ب المهــارات الحياتيــة المحوري
 الـصحة العالميـة عـام       المالحظة يـدعمها إلـى حـد مـا استقـصاء قامـت بـه منظمـة                

م طلب من خالله  من ممثلـين ألحـد عـشر بلـدا متقـدما وناميـا أن يـضع آـل                       1992
منهم قائمة بالمهارات التي يرغب في تضمينها برنـامج للمهـارات الحياتيـة، فجـاءت               

  .النتائج لتكشف عن مستوى عال من االتفاق
وزارة التربيـة   ( لطفـل ج بنـود اتفاقيـة حقـوق ا       ا تـضمين المنهـ    آيفيةدراسة   حاليا   تمي •

  .)ب2005والتعليم، 
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  في قطاع المهارات الحياتية وزارة التنمية االجتماعية تدريب.2.4.2
  

 التدريبيـة الموجهـة للمـرأة الريفيـة والبدويـة           مشاريعتقوم وزارة التنمية االجتماعية ببعض ال     
 فـي هـذا القطـاع     إلى بعـض المعلومـات      ) 2.2( يعرض الجدول في قطاع المهارات الحياتية؛ و    

)Ministry of Social Development, 1996: 12 وزارة ؛2005وزارة التنميـة االجتماعيـة،   ؛ 
  ).5: ب2003 وزارة التنمية االجتماعية، ،11-10: أ2003التنمية االجتماعية، 

  
  :)2.2(جدول 

   وزارة التنمية االجتماعية في قطاع تنمية المهارات الحياتيةمشاريع
 مدة المشروع  المستفيدين  نوع التدريب المهاري  اسم المشروع  م

  المهارات الحياتية  الفتاة المعاقة  1  فتاة) 45(
  طفلة) 40(

  )98/99(عامين 

إآساب مهارات وقدرات فنيـة       زيادة الدخل  2
للفتيات للتدريب علـى زيـادة      

  الدخل األسري

فتاة من  ) 1968(
 خريجات الثانوية 

)1994-2000(  

ــي   3 ــز وتمكــ ن تعزيــ
  المرأة

  المشغوالت اليدوية •
إعــداد دراســات الجــدوى   •

ــصادية لل ــشاريعاالقتــ  مــ
  الصغيرة

متدربـــــــة  ) 21(
  سنويا

)2003-2005(  

 
  في هذا القطاع البحثي المنتقاة مشاريعال .2.4.3

  
والمـشروع  وزارة التربيـة والتعلـيم؛      لـ ) منهاج المهارات الحياتية  (ول  مشروع األ النظرا ألهمية   

، فقد تم   ما، وانطباق المعايير عليه   ماوتفرده) زيادة الدخل (الجتماعية  الثاني لوزارة التنمية ا   
  . آمشروع بحثي للتطبيق الميداني لهذه الدراسةمااختياره

  
  حو األمية التقنيةم. 2.5

  
  تقنية المعلوماتمنهاج .2.5.1

  
) 1997(آمنت سلطنة عمان بأهمية تقنية االتصال والمعلومات، وأدخلت خدمة االنترنت عام       

يث تجاوزت عدد الطلبـات اإلمكانـات المتاحـة؛ وتـّم ترقيـة قـدرة النظـام وتوسـعته بـشكل                     ح
ألـف مـستخدم لـشبكة      ) 80.000(ويوجـد اليـوم تقريبـا       . مستمر على الرغم مـن الـصعوبات      

؛ والحقيقــة أن لــدى جامعــة الــسلطان قــابوس  خاصــة فــي المؤســسات التعليميــةالنترنــت
حـصة آبيـرة بـين هـؤالء        والفتيات  ال شك أن للنساء     مستخدم، و ) 15.000(وحدها ما يقارب    
على أن وضع تصور لبناء برامج استراتيجية وطنية للنهوض بالمعرفـة التقنيـة             . المستخدمين

ــذلك.فــي هــذا الجانــب هــو أمــر علــى قــدر آبيــر مــن األهميــة    ــاء تلــك   ول ، وآجــزء مــن بن
 تعليميـا فـي مدارسـها      آانت السلطنة في طليعة الدول التي أدخلت منهجـا           االستراتيجية،

تحـت  علـى حـد سـواء    لـذآور واإلنـاث   يستهدف آافة طالب مدارس التعليم األساسي من ا       
   .)أ2004وزارة التربية والتعليم،  ("تقنية المعلومات "مسمى
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   تقنية المعلوماتمنهاجأهداف .2.5.1.1
  

-1(صـفوفه  تشمل تجربة إدخال منهاج تقنية المعلومات آافة مـدارس التعلـيم األساسـي و            
  :)أ2004وزارة التربية والتعليم، ( ؛ وتتمثل أهم أهدافه في إآساب الطالب القدرة على)10
  .تشغيل أنظمة تقنية المعلومات والتحكم فيها وحل المشكالت المتعلقة بها •
  .شرح مفاهيم ومفردات تقنية المعلومات •
  .ستهمتخطيط ودمج استخدامات تقنية المعلومات في األوجه المناسبة لدرا •
الحصول على البيانات من خالل تقنية المعلومات وتفسيرها وتدقيقها وإدخالها وتحريرها            •

  .ومعالجتها
  . مع اآلخرين باستخدام أنظمة تقنية المعلوماتاألفكارتبادل  •
وزارة التربيـة    (. تقنيـة المعلومـات    أنظمـة تقديم المعارف وعرضـها عـن طريـق اسـتخدام            •

  ).2004والتعليم، 
  

  منهاجلخطة التنفيذية للا.2.5.1.2
  

مدرسة فـي  ) 17(في ) 1999-1998(بدأ تطبيق التجربة مع بداية برنامج التعليم األساسي        
حتى بلغ عـددها فـي العـام الدراسـي          مختلف أنحاء السلطنة، ويزداد عدد المدارس سنويا        

مدرســة فــي ) 132(، و)4-1الــصفوف (مدرســة فــي الحلقــة األولــى ) 221(، )2003-2004(
ــة  الحل ــة الثاني ــصفوف (ق ــزال    ) 26(، و)10-5ال ــا ي ــين؛ وم ــشمل الحلقت ــشترآة ت مدرســة م

  .المشروع مستمرا
  

وألجل التنفيذ السليم للمنهاج، أنـشئ مرآـز مـصادر تعلـم فـي آـل مدرسـة مـن مـدارس                      
التعليم األساسي بالحلقتين األولى والثانية، في حين تم إنشاء مختبر حاسـوب وسـائطي              

  . لحلقة الثانيةلكل مدرسة من مدارس ا
  

آما تم إعداد الفرق التدريبية لمعلمات الحلقة األولـى، ومعلمـي ومعلمـات الحلقـة الثانيـة؛                 
باإلضــافة إلــى إعــداد أخــصائيي مــصادر الــتعلم وتــدريب المعلمــات والمعلمــين علــى تنفيــذ  

س وتم اعتماد التكلفة المادية للمنهـاج فـي إطـار التكـاليف الـشاملة إلعـداد مـدار                 . المنهاج
وزارة التربيـة    (التعليم األساسـي بالـسلطنة والتـي تتحملهـا موازنـة وزارة التربيـة والتعلـيم               

  .)ب2004والتعليم، 
  
  

  التدريب المهني والتقني للمرأة العمانية  2.5.2
  

  التدريب المهني التعليم التقني و  .2.5.2.1
  

 خريجـي ع عـدد    لقد توسعت فرص التعليم التقني والتدريب المهني للجنـسين، حيـث ارتفـ            
فـي  ) 2004(طالبا وطالبة عام    ) 4747 (إلىآليات التقنية العليا التابعة لوزارة القوى العاملة        

آما تقوم الوزارة بعقـد نـدوات محليـة فـي          . خريجة) 1926(، منهم   مختلف التخصصات الفنية  
 المناطق وعلى المستوى الوطني لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتم إنشاء قاعدة بيانـات            

تشمل حجم ونوع العمالة الوافدة ومستوى التأهيل الالزم للعمانيين والعمانيات لشغل تلك            
لفـتح بـاب    فـي القطـاع الخـاص        التعلـيم التقنـي    ؤسساتالوظائف، آما يتم التنسيق مع م     

أ؛ وزارة القـوى    2005وزارة القـوى العاملـة،       (الدراسة أمام اإلناث في التخصـصات الهندسـية       
   .)ج2005العاملة، 
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الذي تصدره وزارة القوى العاملة إلى أن العدد اإلجمالي للطالبات          ) م2003(يشير تقرير عام    

) 681(الملتحقات بالبرامج والدورات التدريبيـة التقنيـة بغـرض االنـضمام لـسوق العمـل، هـو            
إلـى أن  ) م2004(ويـشير تقريـر     . من العدد اإلجمالي للدارسـين    %) 14.8(طالبة بما نسبته    

 مــشاريعوهــذه الــدورات مــن ال. طالبــة قــد انــضمت لهــذه الــدورات) 245(دة مــن دفعــة جديــ
تقنيـة  : الوطنية للتدريب والتوظيف حيث تشمل هذه الـدورات علـى المجـاالت التقنيـة فـي               

ــدبلوم(المعلومــات  ــة ال ــة المعلومــات  ) لحمل ــدبلوم(وخــدمات تقني ــة ال وزارة القــوى  ()لحمل
  ).أ2005العاملة، 

  
  صندوق سندوع مشردورات .2.5.2.2

  
 لتـشغيل الـشباب العمـانيين   " سـند  "مـشروع صـندوق   الرائدة في السلطنة،    مشاريعمن ال 

وتنفـذه وزارة القـوى العاملـة؛       وترعاه بـشكل آبيـر،       الدولة   تدعمه، والذي   من اإلناث والذآور  
 مع العلم أنه لم يـتم تـدريب         ،)%37.4( بما نسبته    )204(عدد اإلناث في المشروع     وقد بلغ   
 الملتحقات حيث أن المشروع يرتكز على إعطاء قـروض ماليـة مـع التـدريب فـي بعـض                 جمع

 طالبة إلى األردن للتدريب على      )1117(تم إرسال عدد     وفي إطار هذا المشروع      . المجاالت
   ).ج2005، وزارة القوى العاملة، ب2005وزارة القوى العاملة،  (الخياطة والتطريز

  
  مشروع انطالقةدورات .2.5.2.3

  
، والــذي بــدأ عــام النفطيــة العالميــة" شــل"الــذي تتبنــاه شــرآات " انطالقــة"يقـوم مــشروع  

بتحفيز وتشجيع الشباب العمـاني مـن اإلنـاث والـذآور، الـذين ال يـشغلون وظـائف                   ،)1996(
ويقـّدم البرنـامج خدماتـه      . على التفكير الجاد للبدء في تـشغيل أعمـال تجاريـة خاصـة بهـم              

ور، إحـداها هـو التـدريب، حيـث يـشمل دورات تدريبيـة فـي مجـال                  المجانية في أربعـة محـا     
تخطيط وملكية األعمال التجارية وتـستمر هـذه الـدورات لمـدة ثالثـة شـهور فـي محافظـات                    
ومناطق السلطنة المختلفـة بالتنـسيق مـع المعاهـد المتواجـدة بهـا؛ آمـا يـشمل المحـور                    

لـى أربعـة أيـام، ومـن أمثلتهـا عقـد            الثاني إقامة ورش عمل لمدة يوم واحد غالبا وقد تمتد إ          
اإلدارة الفعالـة   "، و "آيـف تـصبح مـديرا ناجحـا       "، و " النيرة األفكار: "الورش التالية تحت عناوين   

  ).2005شرآة شل العمانية،  ("األفرادفي تحفيز 
  

واقعـان فـي مجـال االقتـصاد،        ) 2.5.2.3 و 2.5.2.2: بنـدا (ولكون المـشروعين سـابقي الـذآر        
هدف غير رئـيس، فهمـا خـارج نطـاق هـذه الدراسـة؛ ويـتم دراسـتهما فـي                 والتدريب فيهما   

  .مجالهما
  
  
  
  

   المنتقاة في هذا القطاع البحثيمشاريعال.2.5.3
  

 دوال عربية أخرى تشترك في التجربة في هذا          أن يبدو من تحليل محتوى الوثائق واألدبيات،     
  .  السابق لهيالنظرالمحتوى يكتفي الباحث بتحليل القطاع مع السلطنة؛ لذا 
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  التعليم المستمر.2.6
  

  التعليم المستمر للمرأة في مجال التدريس.2.6.1
  

  لتدريس بفصول محو األميةلالعامة الثانوية  مخرجات الشهادة تأهيل.2.6.1.1
  

 لــسد العجــز فــي الكــادر وذلــكتــم تبنــي هــذا المــشروع مــن قبــل وزارة التربيــة والتعلــيم،  
مـين مـن جهـة، وإتاحـة الفرصـة لتعلـيم األميـين فـي القـرى                  التدريسي نتيجة عزوف المعل   

 رقــم الــوزاري وقــد صــدر القــرار. والتجمعــات الــسكانية البعيــدة عــن المؤســسات التعليميــة
 للتـدريس فـي مراآـز محـو         الـشهادة الثانويـة العامـة     بشأن االستعانة بخريجي    ) 64/2001(

لمين وذلك بعـد اإلعـداد والتأهيـل         وفر هذا المشروع للنشاط احتياجاته من المع       وقد. األمية
وشـارآت العديـد مـن خريجـات الثانويـة          . خريجا وخريجة ) 740(حيث تم تدريب ما يربو على       

علـى آيفيـة التعامـل مـع         فـي التـدرب   الرغبة للعمـل فـي هـذا المجـال           ممن لديهن العامة  
 تدريـسهم   خصائص المرحلة العمرية والنفسية والجسدية واالنفعالية للكبار واألميين وطـرق         

التــي تتناســب وفــصول محــو األميــة؛ إضــافة إلــى قيــامهن بتوعيــة المــواطنين وتــشجيعهم  
لالنخراط في فصول محو األميـة لتلقـى التعلـيم وتـذليل آافـة الـصعاب التـي تعـوق انتـشار                      

  . )2005جريدة الوطن العمانية،  (نشاط محو األمية
  

ــالثانويــة تأهيــل مخرجــات الــشهادة  .2.6.1.2 دريس بمــدارس تحفــيظ العامــة للت
  القرآن الكريم

  
تعيين عـدد   و شئون الدينية، إعادة تدريب    التي عنيت بها وزارة األوقاف وال      مشاريعمن بين ال  

آمـا  . معلمة) 500(من معلمات القرآن الكريم، من خريجات الثانوية العامة، وقد بلغ عددهن            
ة فـي مـسقط العاصـمة،       أن هناك مدارس خاصة تحت إشراف الوزارة لتحفيظ القرآن منتشر         

حيث تقّدم برامج دورات في تحفيظ القرآن الكريم لمستوى مـا بعـد الثانويـة وتمـنح شـهادة                
آمــا تــشرف عــدد مــن . خبــرة تمّكــن الخريجــات مــن مزاولــة مهنــة تعلــيم القــرآن بعــد ذلــك 

وزارة األوقـاف    (المتطوعات على هذه المدارس ويقمن بتعلـيم الكبـار علـى وجـه الخـصوص              
   ).2005الدينية، والشئون 
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  التعليم المستمر للمرأة في مجال التدريب.2.6.2
  

  دورات تدريب المرأة الريفية.2.6.2.1
  

تقوم وزارة الزراعة والثروة الـسمكية ممثلـة فـي دائـرة المـرأة الريفيـة بعقـد دورات تدريبيـة                     
وزارة  (مـشاريع ذه الهـ ) 2.3(، ويجمـل الجـدول    عـدة  فـي مجـاالت      لتدريب المـدربات  موجهة  

  .)2005الزراعة والثروة السمكية، 
  

  :)32.(دول ج
   في قطاع الدورات التقنيةالمدربات وزارة الزراعة والثروة السمكية لتدريب مشاريع

  مدة المشروع  المستفيدين  التعليم المستمرنوع   اسم المشروع م
تنمية القدرات المالية والفنية      اإلرشاد الزراعي 1

  مشاريع الزراعيةإلدارة ال
جميـــع العـــامالت 
في قطاع اإلنتـاج    

  الزراعي

مــــستمر منــــذ 
  )1999(عام 

جميـــع العـــامالت   تعليم الصحة البيطرية  اإلرشاد الحيواني 2
في قطاع اإلنتـاج    

  الحيواني

مــــستمر منــــذ 
  )1999(عام 

تـــــدعيم دائـــــرة   3
  المرأة الريفية

تعزيـز البـرامج التنمويـة التـي     
  تنفذها الوزارة

ــ) 520( ن مــــــــــ
ــة  خريجــات الثانوي

  العامة

)2001-2003(  

ــدواجن   4 ــة الــ تربيــ
  البياض

ــي    ــدواجن الت ــرامج ال ــز ب تعزي
  تنفذها الوزارة

من خريجات  ) 60(
  الثانوية العامة

-)1999(نهايـــة 
  مستمر

تربيــة وإآثــار نحــل  5
  العسل

ــرامج نحــل العــسل    ــدعيم ب ت
  التي تنفذها الوزارة

من خريجات  ) 50(
  الثانوية العامة

)1999-2003(  

  
  تدريب مدربات العمل االجتماعيدورات .2.6.2.2

  
 تقــوم بهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة لتــدريب المــدربات مــشاريعإلــى ) 2.4 (يعــرض الجــدول

؛ وزارة  21: 2004وزارة التنميـة االجتماعيـة،       (والمدربين في قطاع تنمية المهـارات الحياتيـة       
  :)25: ب2005نمية االجتماعية، ؛ وزارة الت11: أ2005التنمية االجتماعية، 

  
  
  
  

  :)2.4(جدول 
  المدربات في المجال االجتماعي وزارة التنمية االجتماعية لتدريب مشاريع

  مدة المشروع  المستفيدين  التعليم المستمرنوع   اسم المشروعم
 الدورات التخصـصية  1

  األسرية
ــشارات   ــاد واالستــــ اإلرشــــ

  األسرية
ــستفيدا ) 38( مــــ

في مجـال العمـل     
  جتماعياال

)2002-2006(  

رفع وتعزيـز الكفـاءة     2
  االقتصادية للمرأة

رفـع آفـاءة المـدربات وتأهيــل    
ــي    ــدريب فـ ــات للتـ المتطوعـ

  مجال اإلنتاج

  )2010-2003(  متدربة) 262(
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 خرى األالتدريبدورات . 2.6.2.3

  
فـي مجـال التعلـيم      تدريبيـة قـصيرة وطويلـة المـدى         هناك جهات أخرى تقوم بتقـديم دورات        

 بعضا مـن هـذه المؤسـسات ونـوع التـدريب المقـّدم            ) 2.5(للمرأة؛ ويجمل الجدول    ستمر  الم
)College of Banking and Financial Studies, 2005  ،معهـد اإلدارة  ؛2005؛ وزارة الـصحة 

  ).2005العامة، 
  

  :)2.5(جدول 
   تدريبية أخرى لتدريب المرأةمشاريع

 
 م

اســـــــــــــــم 
  المشروع

  جهة التقديم  المستفيدين  التدريبمدة  نوع التدريب المهاري

تأهيــــــــل القيــــــــادات 
  النسائية

  الدورات اإلدارية 1  مشارآة) 16(  أسبوع واحد

تنميـــــــة المهـــــــارات   
ــرأة   ــرافية للمــــ اإلشــــ

  العاملة

  مشارآة) 38(  أسبوع واحد

معهـــــد اإلدارة 
  العامة

  سنتان  دبلوم عام بعد الثانوية
  مستمر-1984

قفــــــة مث) 98(
  صحية

برنامج التثقيـف    2
  الصحي

ــى   ــوم تخصــصي عل دبل
  رأس العمل

  سنتان
  

مثقفــــــة ) 30(
  صحية

معهـــد العلـــوم 
وزارة /الــــصحية
  الصحة

تــــــــدريبات القيــــــــادة   الدورات اإلدارية 3
  النسائية

آليــات القطــاع   ) 10(  يومان
  الخاص

   
آما تقوم مراآز التأهيل النسوي التابعة لجمعيـات المـرأة العمانيـة بـدور فعـال تحـت مظلـة                    

رة التنمية االجتماعية في تأهيل المـرأة وتـدريبها، إلـى جانـب االهتمـام بتنميـة قـدراتها                   وزا
المهنية ومهاراتها العلمية بما يمكنها مـن االسـتفادة مـن الطاقـات اإلنتاجيـة الكامنـة لـديها                   
واســتثمارها فــي أعمــال منتجــة تعــزز مكانتهــا وتتــيح االآتفــاء الــذاتي ألســرتها مــن خــالل  

وبلغ عـدد هـذه المراآـز       .  فراغها لزيادة معرفتها ولتعزيز اعتمادها على ذاتها         استثمار أوقات 
مراآــز أنــشئت بجهــود ) 7(منهــا بجهــود حكوميــة و) 5(، أنــشئت )م2003(مرآــزًا عــام ) 12(

  .المرأة الذاتية
  

   المنتقاة في هذا القطاع البحثيمشاريعال. 2.6.3
  

 للتــدريس بفــصول محــو انويــة العامــةالــشهادة الثتأهيــل مخرجــات (نظــرا ألهميــة مــشروع 
دورات تـدريب مـدربات العمـل       (مـشاريع ، و )دورات تـدريب المـرأة الريفيـة       (مشاريع و ،)األمية

ا، فقـد تـم اختيـار      وانطبـاق المعـايير عليهـ      أثرها على المـرأة فـي الـسلطنة؛       و؛  )االجتماعي
 .بحثية لهذه الدراسة مشاريعآ مشاريع الهجميع هذ

  
  اإلجابة على السؤال البحثي األول :  النظريخالصة اإلطار. 2.7

  
 النـسوية   مـشاريع الالمتعلقـة ب  بهذا تكون الدراسة قد انتهت من عرض األدبيات المتخصـصة           

 ، على الـسؤال البحثـي األول     اإلجابةوبذلك تكون الدراسة قد توصلت إلى        .وتحليل محتواها 
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عمل بها في القطاعات المـذآورة      ما المشاريع التعليمية التي تمت أو جاري ال        ":الذي نصه و
 : أعاله بسلطنة عمان؛ ضمن المعايير التالية

 ؟)2005-1995(السنوات العشر األخيرة  •
 الحكومية وغير الحكومية؟ •
 المدينة والريف والبدو؟ •
 ماليين دوالر أمريكي؟) 3(وأآثر من ) آالف(بموازنة بين  •

  
من في التطبيق الميـداني طبقـا لتلـك         وبناء على ما تقّدم فإن المشاريع التعليمية التي تض        

  :التالية الستة التعليمية مشاريعال، هي المعايير
   .القرية المتعلمة •
  .منهاج المهارات الحياتية •
 . زيادة الدخل •
  .دورات تدريب المرأة الريفية •
  .دورات تدريب مدربات العمل االجتماعي •
  األمية للتدريس بفصول محو الشهادة الثانوية العامةتأهيل مخرجات  •

  
  .وبهذا تكون الدراسة قد أجابت على السؤال البحثي األول

  
  
   ومناقشتها وتحليل البياناتالدراسةج منه.3

 
  مهيدت.3.1

  
نقوم في هذا الفصل بعرض طريقة تخطيط الدراسة وإجراءها فـي الميـدان ومـن ثـم تحليـل              

علـى آافـة    اإلجابـة  وذلك بغـرض ومناقشتها ومعالجتها البيانات والمعلومات التي تم جمعها   
تم اختيارهـا وفقـا للمعـايير        التعليمية التي    مشاريعاألسئلة البحثية المتبقية فيما يتعلق بال     

  .الموضوعة
  

 هاإجراءاتنهج الدراسة وم.3.2
  

تــم فــي جميــع مراحــل الدراســة االسترشــاد باإلطــار المرجعــي إلعــداد وتنفيــذ الدراســات   
تحديـد مجالهـا، ومـشكلتها، وهـدفها،        : يـث المسحية الـذي وضـعه خبـراء المنظمـة؛ مـن ح           

وأسئلتها، ومعايير اختيار المشاريع، واستخدام االسـتبيان المعتمـد، باإلضـافة إلـى القائمـة               
  . التي شرحت ما ينبغي أن تتضمنه الدراسة المسحية

  
القـائم  ) Qualitative Evaluative Research(المنهج النوعي التقـويمي  وقد اتبعت الدراسة 

ومـن األسـباب التـي      . حليل المحتوى، ورصد نقاط القوة والـضعف، لتحقيـق أهـدافها          ت: على
تتعــرض لقــضايا تقويميــة فــي  دعــت الباحــث إلــى إتبــاع المــنهج النــوعي أن هــذه الدراســة

مــشاريع قائمــة تحتــاج إلــى الكــشف عنهــا ودراســتها، مــع صــعوبة فــي تعــّرف المتغيــرات    
 .يل المشاريع المبحوثةوتمييزها، آما أن هناك حاجة إلى عرض تفاص

  
آتــصميم للمــنهج النــوعي ) Case Studies" (دراســة الحالــة أو الحــاالت"وقــد اســتخدمت 

 هـذه الطريقـة   وعليه فقد قـام الباحـث لتطبيـق         . التقويمي للبحث المتبع في هذه الدراسة     
) المــشاريع/المــشروع" (الحالــة"تحديــد موقــع ) 1: (، بــاإلجراءات التاليــةفــي جمــع البيانــات
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باعتبـار هـذه المـشاريع التعليميـة هـي بـرامج            " الحالة"تحديد مرآز   ) 2(سياقها ومكانتها؛   و
 علـى النظـر فيهـا؛ مـن         تـه اختيار هـذه المـشاريع ألنهـا تقـع ضـمن قدر           ) 3(فريدة ومتميزة؛   

: جمـع المعلومــات والبيانـات مــن مـصادر متعــددة هــي   ) 4(وجهـات نظــر مختلفـة ومتعــددة؛   
  .)Patton, 1987: 19 (لمجموعات المرآزة، والمقابالت بصورة جزئيةاالستبيان، والوثائق، وا

  
  الدراسةمجتمع .3.3

   
 التعليميـة التـي تقـوم بهـا         مـشاريع  العاملين فـي ال    األفراد من جميع    الدراسةن مجتمع   تكّو

الهيئــات والمؤســسات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة العاملــة فــي قطاعــات التعلــيم والتــدريب 
  . بسلطنة عمان

  
  
  

  المستجيبينو الدراسةعينة .3.4
  

 يزيد من الذي أوضح أن ذلك) Patton, 1987: 52(حسب نمط  "قصدية "الدراسةآانت عينة 
شكل  على  العينة؛ وتم تنظيم الواردة من العينة الصغيرةمستوى االستفادة من المعلومات

 من بين مجتمع ، نظرا لطبيعة الدراسة التي تتطلب اختيار أفراد العينة"مجموعات مرآزة"
، وذلك لتوفر الخصائص التالية ستبيانالدراسة لكونهم األآثر تمكنا لالستجابة لفقرات اال

  :فيهم
 .اإلشراف عليه أو تنفيذهب المشروع التعليمي في اشتراآهم •
 ه تقّدمـ  أو بعـض مراحلـه لإلطـالع علـى        المشروع التعليمـي    سير   لمراحل   متابعتهم •

 . وضعفهوتعّرف نقاط قوته
م على الوصول للمعلومات التي تهم الدراسـة آالموازنـات ومعلومـات التقـويم              قدرته •

 .المستمر إن وجدت
  
 ، التعليميـة  مشاريع ال علىتكونت العينة من المسئولين والمشرفين المباشرين       بذلك فقد   و

) 17 (لمـستجيبين لغ العـدد اإلجمـالي ل     وب. التي تم استخالصها من اإلطار النظري للدراسة      
فنـي،  ) 1(نائـب مـدير، و    ) 1(رئيس قـسم، و   ) 4(مشرف، و ) 4(مدراء دوائر، و  ) 6 (:منهمفردا  
  .والي) 1(و
   

   الدراسةأدوات .5.3
  

ات، دبيواألمعلومات حيث تم تحليل محتوى ال): Content Analysis(تحليل المحتوى  •
مـن مختلـف المـصادر علـى الـشبكة العالميـة والكتـب             وتحليلهـا   عهـا   ي تـم تجم   التي

 التعليمية التي تمت أو جـاري العمـل بهـا والمتماشـية مـع            مشاريعن ال والنشرات ع 
، الذي تكّون من الباحث الرئيس واثنين من        ؛ وقد قام فريق البحث    المعايير الموضوعة 

 بجهـد آبيـر فـي جمـع هـذه المعلومـات عـن طريـق الزيـارات                   الباحثين المساعدين، 
  .الميدانية

 وضعته المنظمـة العربيـة   ):Structured Opinionnaire ( البناءلآلراء مسبق استبيان •
 بصورة جماعية ونقـاش     العربوالتربويين  مفرداته من قبل الخبراء      وتم تحكيم    ،للمرأة

وبعـد العديـد مـن عمليـات المراجعـة والتقيـيم والتعـديل              مفتوح استمر لمدة يومين،     
سـا  ؛ ويمثـل هـذا مقيا     تـم االتفـاق علـى اعتمـاده       فقرات االسـتبيان    جميع  المفّصل ل 

  .مطمئنا لصدق االستبيان
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 آراء أفراد العينة في شكل تنظيمحيث تم ): Focused Groups(المجموعات المرآزة  •
، "دراسة الحـاالت " ففي البحث النوعي التقويمي، وللتعمق في .مجموعات مبحوثة 

 فــي شــكل النــاسمــن جمــع البيانــات والمعلومــات يــتم قــد يكــون مــن المفيــد أن  
 إذا أريد الحصول علـى أنـواع معينـة مـن البيانـات شـبيهة                 خاصة ،مجموعات مبحوثة 

بالمعلومات، التي تبحثها هذه الدراسة؛ أو عندما تكون هك ظروف معينة تجعل مـن              
الصعب على الباحث جمع المعلومـات بطريقـة أخـرى، آمحدوديـة المـصادر، ووجـود                

ه  المبحـوثين؛ وهـي ظـروف تنطبـق علـى هـذ            األفـراد قواسم وعوامل مشترآة بين     
  .)Anderson, 1990: 241-242 (الدراسة

وبـالرغم مـن أن هـذه المقـابالت آانـت           : إجراء المقابالت مع المختصين والمسئولين     •
، فقد أفادت فـي تكـوين بعـض    )Semi-Structured Interviews(جزئية وغير مخططة 

الخبــرات والمالحظــات الميدانيــة، التــي أفــادت الباحــث، فــي تــدعيم بقيــة األدوات    
وقد تمت المقابالت إما بالتزامن أثنـاء إآمـال اسـتبيان اآلراء أو             . قشة المعلومات ومنا
  ).Anderson, 1990: 160 (بعده

  
  ستبيان االتطبيق.3.6

  
 ؛قام الباحث بتدريب فريق البحث المساند على طريقة مأل االستبيان، وشرح آافة مفرداتـه          

مثلـة الـسلطنة فـي منظمـة المـرأة          آما تمـت مراجعـة وزارة التنميـة االجتماعيـة، وزيـارة م            
العربيــة، للحــصول علــى رســالة رســمية موازيــة لرســالة المنظمــة لــضمان تعــاون الجهــات  

وتم حصر الهيئات الحكومية واألهليـة المختـصة لجمـع المعلومـات منهـا، وتحديـد                . المختصة
فـردا فـي    ) 17(وقـد تحـدد المـستجيبون بعـدد          ؛نوعية المعلومـات المطلوبـة مـن آـل جهـة          

 التـي استخلـصتها المراجعـة األدبيـة لتحليـل           الـستة ختلف هذه المؤسـسات؛ للمـشاريع       م
 الذين تم اختيارهم من مجتمع الدراسة،       األفرادتمت إدارة االستبيان مع     وبعدها،  . المحتوى

وقـد   . جمع االستبيانات السبعة عـشر مـن المـستجيبين         وبعد االنتهاء من مقابلة هؤالء؛ تم     
آمـا وجـد    . تبيانات المرتجعة لكونه غير ذي صلة بالمـشاريع المبحوثـة         تم استبعاد أحد االس   

  .بأن بعض االستبيانات غير مكتملة البيانات في بعض البنود، وتم اإلشارة لذلك في التحليل
  

  طريقة تحليل البيانات.3.7
  

ي مـنهج نـوع  باسـتخدام  وتحليلهـا  البيانات جمع بعد االنتهاء من إدارة االستبيان ميدانيا، تم    
ــة جمعــةتحليــل والمعلومــات المل ــزة،  مــن آراء عين مــضامينها اســتقراء بالمجموعــات المرّآ

؛ وصـوال    ومـن ثـم استنتــاج العالقــات بينهــا          ،وتنظيمها وترميزها وتقسيمها إلى مجموعـات    
   .إليجاد األنماط والتوجهات العامة لتلك اآلراء

  
  مناقشة البيانات.3.8

  
" الحالــة"، قــام الباحــث بدراســة  البيانــاتمناقــشةفــي ي التقــويم النــوعي لمــنهجلإتباعــا 

 اسـتعراض ؛ ومـن خـالل   )Patton, 1987: 19 (المتعـددة للمـشاريع  " الحـاالت "للمـشروع أو  
، وتــدعيمها مــن مــصادرها المتعــددة  بتحليــل محتوياتهــا  البيانــات والمعلومــات المفــّصلة   

حظات الميدانية المـشتقة مـن      استبيان آراء المجموعات المرآزة، والخبرة والمال     : باستخدام
المجمّعة، مـن هـذه      المعلومات والبيانات    تحليل وتفسير  تم   بحيث المقابالت غير المخططة؛  

، ومعرفة العوامل التي    "للمشاريع/للمشروع"عن الوضع الحالي والسابق     األدوات مجتمعة،   
 األهـداف،   ، والخبرات، والتجارب، ورصـد نقـاط القـوة والـضعف، ورصـد مـدى تحقـق                أثرت فيها 

  .)المشاريع(ورصد نقاط الضعف والقوة، للحكم على فاعلية الحالة أو الحاالت المدروسة 
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  المدروسةالتعليمية  المشاريع بياناتعرض وتحليل .3.9
  

  القرية المتعلمة. 3.9.1
  

 )3(لــ     مجموعـة مرآـزة     مـن  مكونـة عينـة   شارك في االستجابة الستبيانات هذا المـشروع        
المشروع، ووالي الوالية التي يتم فيها تنفيـذ المـشروع، ومـدير الـدائرة              مشرف على   : أفراد

   .  في وزارة التربية والتعليمالتي تتولى تنفيذ المشروع
  

  بيانات المشروع.3.9.1.1
  

  .هبيانات لهذا المشروع في مجال عينة الدراسةأدناه استجابات ) 3.1 (يعرض الجدول
  

  :)3.1(جدول 
  انات مشروع القرية المتعلمةبيردود المستجيبين حول 

  البيان  العنصر
لمحو القرية المتعلمة بقرية المريصي بوالية برآاء   اسم المشروع

المديرية العامة للتربية ( األمية األبجدية والحضارية
  )والتعليم لمنطقة الباطنة جنوب

  )2005-2004(عام دراسي واحد   مدة المشروع
  )2004(سبتمبر   التاريخ المخطط للبداية
  )2004(سبتمبر   تاريخ البداية الفعلية

  )2005(يونيو   التاريخ المخطط لالنتهاء
  مستمر  تاريخ االنتهاء الفعلي

  
من البيانات المدرجة أعاله يتبين أن التاريخ المخطـط والفعلـي للبـدء بالمـشروع متطابقـان،            

نهايـة العـام    مما يدل على إحدى النقـاط التـي تميـز المـشروع؛ والمـشروع مـستمر حتـى                   
  .الدراسي الحالي

  
  التنفيذ.3.9.1.2

  
عينـة الدراسـة لهـذا المـشروع فـي مجـال اإلجـراءات              أدناه اسـتجابات    ) 3.2 (يعرض الجدول 
  .التنفيذية له

  
  :)3.2(جدول 

  للمشروع اإلجراءات التنفيذيةردود المستجيبين حول 
  البيان  العنصر

ــيم، ومكتــ   الجهات المنفذة ــة والتعل ــاء  وزارة التربي ــوالي ببرآ ــة(ب ال ، )وزارة الداخلي
ــة    ــة، ووزارة التنميـــ ــديات اإلقليميـــ ــصحة، ووزارة البلـــ ووزارة الـــ

  االجتماعية، واللجان األهلية
  ةوغير حكوميحكومية،   طبيعة الجهات المنفذة

  الحكومة، والقطاع الخاص  الجهات الممولة
  محلية، وذاتية  طبيعة الجهات الممولة

  قريةالتغطيـــــــة الجغرافيـــــــة 
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  مشروعلل
  جديد، ومستمر الموقف الحالي للمشروع

عـــــدد العـــــاملين فـــــي 
  المشروع

معلمــة  )12( معلمــة رســمية،  )26(: علــى النحــو التــالي   )39(
   .مديرة المشروع) 1(، وةمتطوع

  من النساء األميات ) 44-15(الفئة العمرية   الفئة المستهدفة
ى سـن العاشـرة فـي        تعـدّ   ممـن  ثجميع األميين من الذآور واإلنـا       عدد المستهدفين

  القرية وال يجيد الكتابة والقراءة
ــستهدفين   ــدد المــــ عــــ

  الفعليين
بالمنــازل مــن آبيــرات الــسن ) 50(امــرأة دراســة رســمية، و) 186(

  من الراغبات في التعلم) 45(فوق 
تعليم، وتدريب، وتقديم خدمات، وتوعية إعالمية وإرشاد، ومهـارات           مشروعطبيعة ال

إنـارة، وبنـاء    (أة، وتطوير للبنية التحتية للبيئة المحيطـة        حياتية للمر 
  ) مساآن، ومظالت صيد

   قرية المريصي-والية برآاء  موقع تنفيذ المشروع
  

يتبين من الجدول أعاله، أن المشروع قد شارآت في تنفيذه عدة جهـات حكوميـة وأهليـة،                 
رآة القطـاع الخـاص فـي       وقد تأآدت هذه المشارآة من خالل بند التمويل الذي يوضح مـشا           

وإنما تعّداه  ) 45-15(تمويله، آما تبين المعلومات أن المشروع لم يقتصر على الفئة العمرية            
وتشير طبيعة المشروع إلى اهتمـام      . لكبيرات السن ممن هن فوق الفئة العمرية المذآورة       

تحتيـة للبيئـة   ، وتطـوير البنيـة ال   يتعدى التعليم والتدريب إلى إآساب المـرأة مهـارات حياتيـة          
  .المحيطة، وهي نقاط قوة تحسب للمشروع

  
  التمويل. 3.9.1.3

  
  .عينة الدراسة لهذا المشروع في مجال تمويلهأدناه استجابات ) 3.3 (يعرض الجدول

   
  
  

  :)3.3(جدول 
  ردود المستجيبين حول تمويل المشروع

  البيان  العنصر
حجـــم التمويـــل اإلجمـــالي   

  بالدوالر
  غير محّدد

  آالف  رف بالدوالرحجم الص
  %)100(محلي   نسبة التمويل
  متعدد  طبيعة التمويل

  
 أن موازنة المشروع مفتوحة، وأن الصرف على المشروع يقـع فـي بنـد             ،يوضح الجدول أعاله  

؛ ومتعدد حيث تشر األدبيات إلى أن المشروع يستفيد مـن المبـالغ             بحت وأنه محلي    الفاآل
م والقطـاع الحكـومي لتنفيـذ البـرامج التعليميـة والـصحية             التي رصدتها وزارة التربية والتعلـي     

واالجتماعية، آما أن مصادر أخرى يستفيد منها المشروع تتمثل في ما تقّدمه المؤسسات             
  . من تبرعات مادية وعينيةوالشرآات والجمعيات الخيرية التطوعية
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  األهداف.3.9.1.4
  

؛  الرئيـسة والفرعيـة    أهدافـه  مجـال     استجابات عينة الدراسة لهذا المشروع في      بعد دراسة 
محو أمية األميين األبجدية والحـضارية داخـل القريـة          :   تبين أن الهدف الرئيس يتمثل في

  :ذآورا وإناثا، في حين تتمثل األهداف الفرعية، في
 .تثقيف األهالي صحيا واجتماعيا وثقافيا •
 رفع مستوى وعي أهالي القرية ألهمية التعليم في حياة اإلنسان •
 لترآيز على التنمية الشاملة للقريةا •
  تعزيز العمل التطوعي لخدمة المجتمع وبرامجه   •

  
، يمكـن مالحظـة أهميـة األهـداف الفرعيـة      ستعراض األهداف الرئيسة والفرعيةمن خالل ا و

  .الهدف الرئيس للمشروعتحديد بالموازنة مع الهدف الرئيس؛ وقد اتفق أفراد العينة على 
  

  اإلنجازات.3.9.1.5
  

  .عينة الدراسة لهذا المشروع في مجال إنجازاتهأدناه استجابات ) 3.4 (يعرض الجدول
  
  

  :)3.4(جدول 
  ردود المستجيبين حول إنجازات المشروع

  البيان  العنصر
  تدريب الصيادين على طرق الصيد الصحيح وحفظ وبيع األسماك •  التدريب

  لصحيحة والخياطة والتطريز والتربية االطهيتدريب المرأة على  •
  دورات تدريبية في مجال التالوة القرآنية •

  غرس حب العمل التطوعي والتعاوني •  التوعية
  محاضرات وندوات اجتماعية وصحية ودينية •

ــة   ــوير البنيـــ تطـــ
  التحتية

  اإلصحاح البيئي والنظافة والتشجير •
 االهتمام بدخل األسرة بـالترآيز علـى تربيـة الحيـوان والـدواجن             •

  والصناعات الحرفية
  إقامة مناشط وألعاب ومسابقات قرآنية ورياضية  رىأخ
  
تشير اإلنجازات التي أدرجت في الجدول أعاله، إلى أن المشروع قد رّآز على عدة عناصر               و

 :في سبيله لتنمية الجانـب التعليمـي لألهـالي، حيـث حقـق أهدافـه فـي مجـاالت أخـرى                    
المعلومـات الميدانيـة أن هنـاك      ويتبين من هـذه     . تدريبية وتوعوية وصحية وتطويرية وترفيهية    

وبين إنجازاته، ممـا    ) 2-3راجع جدول   (حول طبيعة المشروع    تطابقا بين ما ذآره أفراد العينة       
  .يعد دليال بحثيا على صدق االستجابات نظرا لتعدد مصادر قياس المعلومات في االستبيان

  
  التقييم. 3.9.1.6

  
 نفـي    مـن  رغمبـال و. روع قد تم القيام بـه     إلى أن التقييم المرحلي للمش     أشار المستجيبون 

ــإن المــستجيبين اآلخــرين     ــيم، ف اســتنادا إلــى عملهمــا  (أحــد المــستجيبين لحــدوث التقي
 أن المـستجيب األول ينفـي حـدوث التقيـيم           ، ويبـدو   تقييم مرحلي  قد أآّدا حدوث  ) الميداني
ويـدعم هـذا   . ")لمـاذا لـم يـتم إجـراء تقيـيم     "آما أشار لذلك في استجابته لسؤال    (النهائي  

سـيتم إجـراؤه فـي      " تقييما نهائيـا  "التفسير، ما أشار إليه أحد المستجيبين اآلخرين من أن          
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 تقـوم بـه    إلى وجـود تقيـيم ذاتـي         أشار المستجيب اآلخر  آما  ). 2005(أواخر شهر مايو عام     
ي تقييم ذاتـ   آل شهر؛ باإلضافة إلى      المديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة الباطنة جنوب      

  .مستمر من قبل مكتب والي برآاء
  

مكتـب التربيـة لـدول مجلـس التعـاون          " أن جهة التقييم آانـت       االستبيانآما تبين معلومات    
، وتتـضمن معـايير     )7/2/2005(الذي طرح فكرة المشروع أصال، بتـاريخ        " لدول الخليج العربية  
  :إجراء التقييم، ما يلي

  مدى االستفادة من المشروع •
  بصورة صحيحةتنفيذ المشروع  •
  اآلليات والوسائل التي ينفذ بها المشروع •
 اإلطالع على مواقع المشروع •
  الفعاليات المصاحبة للمشروع •

ويوضح هذا، بأن معايير التقييم، حسبما ذآرها المستجيبون، تعتبر مقاييس جيدة إلجرائـه؛             
ئلة حيـاء النـساء المـستفيدات مـن المـشروع فـي الـرد علـى أسـ                 : "وقد أبرز المـستجيبون   

آأحد أهم معوقات إجـراء التقيـيم؛ ويبـين هـذا بـأن المعوقـات الثقافيـة يمكـن أن                " المقّيمين
وقد وصـف المـستجيبون نتـائج التقيـيم     . تلعب دورا غير إيجابي في الحد من فاعلية التقييم      

باإليجابية، حيث تم تصنيف المشروع آأفضل مـشروع علـى مـستوى دول مجلـس التعـاون                 
 المشروع بالموازنة مع مثيالته فـي دول الخلـيج األخـرى قـد حـاز علـى                  ؛ ويبدو أن  الخليجي

   . تقييم إيجابي
   

  التقييمات الشخصية للمشروع من قبل المستجيبين.3.9.1.7
  

  نقاط قوة المشروع .1.7.19.3.
  

رغبة القـائمين عليـه؛   ) 1: (قوة المشروع؛ أنه يتصف بـ    نقاط  ل تقييم عينة الدراسة     يتبين من 
د المعلمـات  للتـدريس وفـق الـزمن المناسـب للفئـة المـستهدفة وذلـك بنظـام                استعدا) 2(

) 4(اسـتجابة الفئـة المـستهدفة؛       ) 3 (؛الساعات المتفق عليها بين المعلمـات والمتعلمـات       
) 6(؛ جه للمجتمع المحليآونه مو) 5( ؛إضافته لمحاور المست احتياجات الفئة المستهدفة    

تعزيـزه للقناعـات بأهميـة تفاعـل        ) 7(؛  صحي لألهـالي  اهتمامه برفع الوعي االجتماعي والـ     
تعـاون أهـل القريـة بمختلـف     ) 8(؛ أبناء المجتمع ومؤسـساته فـي دعـم متطلبـات المجتمـع         

؛ دور المعلمات المتطوعات من حيث التوعيـة والتـدريس        ) 9(؛  المستويات وتقبلهم للمشروع  
قيـيم الشخـصية متقاربـة فـي        تبدو وجهات نظـر الت    و. دور الجهات الحكومية في إبرازه    ) 10(و

إيجابيـة المـستفيدين، والقـائمين علـى تنفيـذ          : من حيـث  ،  حكمها على نقاط قوة المشروع    
  .، وفئات المجتمع األخرىالمشروع

    
  تحديات داخلية .1.7.29.3.

  
  :في تقييمها للتحديات الداخلية للمشروع، إلى أن التحديات التاليةعينة الدراسة أشارت 
  لي للمرأة لالستفادة المثلى الرتباطها بمنزلهاعدم التفرغ الك •
  عدم اتفاق آافة اآلراء على موعد محدد للدراسة •
  عدم انضباط الرجال الرتباطهم بأعمالهم •
  مدى جدية وقناعة األميين بااللتزام ببرامج محو األمية •
  مستوى التعاون بين أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي للقرية •
  الدعم المالي للمشروع •
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 ير النقل للمشروع بشكل مستمرتوف •
  تغيب الدارسات لظروف اجتماعية مثل إقامة األعراس يؤثر على تحصيلهن الدراسي •

  
 العنـصر المـالي، وقـضايا       :في وصفها للتحديات الخارجية علـى     ،  رآّزت آراء المستجيبين  وقد  

عـدم أخـذ     غير اإليجابية نحو أهمية المـشروع؛ أو         االتجاهاتبعض   من   الناتجةعدم االنضباط   
  .االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للمستفيدين بعين االعتبار

   
  تحديات خارجية .3.9.1.7.3   
  

  .لم يذآر المستجيبون أية تحديات خارجية ذات صلة مباشرة بالمشروع
  

   للمشروعتمثل فرصا خارجية المتغيرات التي .1.7.49.3.
  

وع ثالثـة   للمـشر تمثل فرصا خارجية    ت التي    المتغيرا في تقييمها ألهم  عينة الدراسة   ذآرت  
الــوعي العــام لــدى المجتمــع بأهميــة التعلــيم واالســتعداد للمــساهمة  ) 1(: ، هــيعوامــل

تـوفر  ) 3( و ؛نجاح المـشروع إعالميـا وتجـاوب المنـاطق األخـرى معـه            ) 2( ؛المادية والمعنوية 
مـستجيبين؛ أن هـذه     من آراء ال  يتبين  و. الشروط التي تم على ضوءها اختيار قرية المريصي       

  . تستند إلى الدعم المالي واإلعالمي واالجتماعي الذي توفر للمشروعالمتغيرات
  

  التحديات الخارجية للمشروع .1.7.59.3.
  

، إلـى العامـل الجغرافـي،       للتحديات الخارجية للمـشروع   ه   تقييم أشار أحد المستجيبين في   
يعتقــد بــأن آبــر  المــستجيب بمعنــى آبــر المــساحة الجغرافيــة للمــشروع، ويبــدو أن هــذا 

ع خـارج إطـار المـشروع،       قـ المساحة المكانية التي يغطيها المشروع تشكل تحديا خارجيـا ي         
آمعوق لفاعلية المشروع يقع خارج نطاق تحكم القائمين عليه؛ وربمـا ال يعـود              أي أن تأثيره    

علـى هـذه    ؛ وإنما لالنتشار الـسكاني المـشتت        اهذا التساع الرقعة الجغرافية في حد ذاته      
الرقعة حسبما هو عليه الحال في بعض قرى الـسلطنة، حيـث يقطـن الـسكان فـي صـورة                    

إيـصال  فـي   تجمعات بؤرية صغيرة على مسافات متباعـدة إلـى حـد مـا؛ ممـا يـشكل عقبـة                    
  .الخدمات لهم

   
  مدى قدرة المشروع على االستدامة.1.7.69.3.

  
ــا فــي تقييمهــا عينــة الدراســة تطابقــت وجهــات نظــر   لمــدى قــدرة المــشروع علــى   تقريب

؛ إال أن أحد المستجيبين قرن تلك القدرة بتسخير اإلمكانات المادية له، باإلضـافة              االستدامة
هـذا  يتـضح مـن     إلى توافر اإلصرار على االستمرار، ووجـود الحـوافز المـشجعة للمتـدربات؛ و             

 شـامال   ، أن الدعم المالي هو أحد أسـباب تفعيـل المـشروع فـي حالـة اسـتدامته؛                 التعليق
الحوافز التشجيعية للمتدربات، حيث أن بعضهن يقمن بإعالة أسرهن؛ مما يجعل انخراطهن             
بانتظام في فعاليات المشروع أمـرا ثانويـا إزاء تـأمين معيـشة أطفـالهن؛ ولكـن اآلراء متفقـة                    

  .تقريبا على قدرة المشروع على االستدامة
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  روعالحاجة التي تستدعي استمرارية المش.1.7.79.3.
  

: ة التي تستدعي استمرارية المشروع؛ ذآر المستجيبون ثالثة عوامـل         للحاجفي تقييمهم   
 لـتعلم القـراءة     األفرادحاجة  ) 2(؛  أهمية استمراريته لتعميمه على باقي قرى السلطنة      ) 1(

 ؛ وأشـار أحـدهم إلـى إمكانيـة        لزمنيـة للقـضاء علـى األميـة       عدم آفاية الفترة ا   ) 3 (؛والكتابة
حيث اتفق آافة المستجيبين علـى   متطابقة؛  تبدو اآلراء   و. أساليب وطرق جديدة   ب ارهراستم

  الحاجة الستمرارية المشروع آونه 
  .مهم للقضاء على األمية، وعدم االرتداد إليها

  
  مدى الحاجة إلى تمديد المدة وتبريرها.1.7.89.3.

  
 إلـى تمديـد مـدة    جـة قد رأت أن هناك حا عينة الدراسة  االستبيان، إلى أن معلوماتأشارت  
، وقد برر المستجيبون تلك الحاجة بأن محو األميـة يفـضل أن تطـول لمـدة عـامين                   المشروع

دراسيين، وبأن مدة المشروع غير آافية حاليا فالعـام الواحـد ال يكفـي لمحـو األميـة ولمنـع                    
 ورد فـي  بـدو أن هـذه اآلراء تؤيـد مـا    االرتداد لها، وبإمكانية تطبيق فعاليات وأفكـار جديـدة؛ وي       

سابعا أعاله، آما أنها تبرز األسباب الداعية لطلـب تمديـد المـشروع والتـي يمكـن إجمالهـا                   
  .أهمية القضاء على األمية، وعدم االرتداد لها من قبل المستفيدين

  
  إضافات المشروع حال تنفيذه مرة أخرى.1.7.99.3.

  
؛ وقـد   يـذه مـرة أخـرى     إلضـافات الممكنـة للمـشروع فـي حالـة تنف          ا قام المستجيبون بتقييم  

تحفظ أحدهم بسبب أنه ال يمكن تحديد اإلضافات إال في ضوء التقيـيم النهـائي بحيـث يـتم                   
دراسة السلبيات لتالفيها في البـرامج الالحقـة المـشابهة؛ أمـا المـستجيبان اآلخـران فقـد                  
أشــارا إلــى أهميــة إدخــال التقنيــات الحديثــة آالحاســوب، وأدوات الطهــي الحديثــة، وأدوات 

لخياطـة والتــصنيع؛ فــي حــين أشــار المــستجيب اآلخــر إلــى ضــرورة  ربــط الجانــب النظــري  ا
بالعملي من خـالل الزيـارات الميدانيـة والـرحالت التدريبيـة، وإلـى ضـرورة اسـتغالل خامـات                    
البيئة؛ ويتضح من هذه االستجابات أن هناك وعيا بأهميـة التخطـيط المبنـي علـى التغذيـة                   

 االسـتفادة مـن التغذيـة الميدانيـة الراجعـة مـن             ، باإلضافة إلى  مي الختا التقييمالراجعة من   
والتي أظهرت أهمية استخدام أدوات ووسائل بيئية وحديثـة لتـدعيم طـرق               البنائي، التقييم

  .التدريس في المشروع
  

  مقترحات المشاريع المستقبلية المكملة.1.7.109.3.
  

  :الية الت المشاريع المستقبلية المكملةاقترح المستجيبون
  فتح مكتبة عامة •
  وجود أفراد لديهم االستعداد لمساعدة الفئة المستهدفة وللعمل التطوعي •
 دورات في مجال الحاسوب •
 رحالت ميدانية للدارسات •
 دورات في مجال الخياطة •
  جوائز تشجيعية للدارسات والمتطوعات •

  
ت تقويميـة  م هذه المقترحات ما سبق وأن أبـداه المـستجيبون مـن مالحظـات وتعليقـا            وتدّع

  .ذاتية، ويدل هذا على تناسق آرائهم وانسجامها
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  منهاج المهارات الحياتية. 3.9.2
  

مـن  ) 2(  مجموعة مرآزة لـ   شارك في االستجابة الستبيانات هذا المشروع عينة مكونة من        
 نائب مدير الدائرة المختصة بوضـع ومتابعـة منهـاج المهـارات الحياتيـة             ، و رئيس قسم : األفراد
   . التربية والتعليمبوزارة 

  
  بيانات المشروع.3.9.2.1

  
  .عينة الدراسة لهذا المشروع في مجال بياناتهأدناه استجابات ) 3.5 (يعرض الجدول

  
  :)3.5(جدول 

  منهاج المهارات الحياتيةردود المستجيبين حول بيانات 
  البيان  العنصر

  منهاج المهارات الحياتية  اسم المشروع
  وات فأآثرأربع سن  مدة المشروع

  )1998/1999 (العام الدراسي  التاريخ المخطط للبداية
  )1999/2000(العام الدراسي   تاريخ البداية الفعلية

  مستمر  التاريخ المخطط لالنتهاء
  مستمر  تاريخ االنتهاء الفعلي

  
المــشروع مــستمر؛ حيــث تــشير األدبيــات إلــى أن  مــن البيانــات المدرجــة أعــاله يتبــين أن 

فين الثامن والتاسع األساسيين قد تم الفراغ منهما وسيطبقان خالل العـامين            منهاجي الص 
  .القادمين

  
  التنفيذ.3.9.2.2

  
عينـة الدراسـة لهـذا المـشروع فـي مجـال اإلجـراءات              أدناه اسـتجابات    ) 3.6 (يعرض الجدول 
  .التنفيذية له

  
  :)3.6(جدول 

  للمشروع ردود المستجيبين حول اإلجراءات التنفيذية
  البيان  العنصر

ــيم   الجهات المنفذة ــة والتعل ــاهج  (وزارة التربي ــة للمن ــة العام ــرة تطــوير  -المديري  دائ
  )الدراسات االجتماعية والمهارات الحياتية

  ةحكومي  طبيعة الجهات المنفذة
  )وزارة المالية (الحكومة  الجهات الممولة

  محلية  طبيعة الجهات الممولة
التغطيـــــــة الجغرافيـــــــة 

  للمشروع
  قومي

  مستمر لموقف الحالي للمشروعا
عـــــدد العـــــاملين فـــــي 

  المشروع
    معلم ومعلمة ومشرف ومصمم منهاج180
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  الطالب من الفتيات والفتيان  الفئة المستهدفة
   ذآور)201.413(، و إناث)184.628(  عدد المستهدفين

ــستهدفين   ــدد المــــ عــــ
  الفعليين

  آما هو أعاله

  ، وتوعية إعالميةلوسائلوتزويد باتعليم، وتدريب،   طبيعة المشروع
ومدارس التعلـيم العـام     ) 9-1: الصفوف(مدارس التعليم األساسي      موقع تنفيذ المشروع

  )2+1: الصفوف(
  

حكومي بـشكل آامـل، وأنـه يهـدف إلـى تزويـد آافـة        يتبين من الجدول أعاله، أن المشروع   
هم؛ ومــن المتوقــع الفتيــات والفتيــان الملتحقــين بالمــدارس بالمهــارات الحياتيــة منــذ طفــولت

حسب ما تشير إليه األدبيات والخبرة الميدانية أن منهاج المهـارات الحياتيـة سـيتم تطبيقـه                
؛ وأن الوزارة في طور اإلعداد لتأليف الكتب الدراسـية وتـصميم المـواد              )12-10(في الصفوف   

  .التعليمية
  

  التمويل.3.9.2.3
  

  .لهذا المشروع في مجال تمويلهعينة الدراسة أدناه استجابات ) 3.7 (يعرض الجدول
   

  :)3.7(جدول 
  ردود المستجيبين حول تمويل المشروع

  البيان  العنصر
حجـــم التمويـــل اإلجمـــالي   

  بالدوالر
)280.818.000(  

  أآثر من ثالثة ماليين  حجم الصرف بالدوالر
  %)100(محلي   نسبة التمويل
  أحادي  طبيعة التمويل

  
مليون دوالر، وأن التمويل    ) 280(تصل إلى أآثر من     لمشروع  يوضح الجدول أعاله، أن موازنة ا     
 .أحادي حكومي محلي صرف

  
  األهداف.3.9.2.4

  
؛ إلى األهداف    الرئيسة والفرعية   المشروع  استجابات عينة الدراسة في مجال أهداف      تشير

  :الرئيسة التالية
إحداها في يتعرف المتعلم المهن والوظائف المتاحة والمهارات المطلوبة لاللتحاق ب •

 . المستقبل
يمتلك المتعلم القيم واالتجاهات الضرورية نحو العمل آاحترام العمل وإتقانه  •

 .والسعي الدائم لتطويره
يعي المتعلم بمشكالت المجتمع المحلي الصحية واالجتماعية والبيئية وآثارها  •

 .على الفرد والمجتمع
 . بالفائدة عليه والمجتمعيقدر المتعلم قيمة الوقت وأهمية استثماره فيما يعود •
يكتسب المتعلم القدرة على إدارة وقته بكفاءة عالية لتنظيم مختلف األنشطة التي  •

 .يمارسها في حياته اليومية
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يكتسب المتعلم السلوآيات الصحية للتمتع بحياة جيدة عبر االلتزام بالتغذية  •
 .الصحية وإتباع شروط السالمة وتجنب التعرض لمسببات األمراض

زز المتعلم قدراته على تنظيم عملية التعلم الذاتي والمستمر مدى الحياة بصورة يع •
 .فعالة

يكتسب المتعلم مهارات إدارة شؤون األسرة بأسلوب منهجي تعاوني يحقق  •
 .احتياجات أفرادها ويعزز األواصر التي تربط فيما بينهم

 .سائل اتصال فعالة ينمي الفرد قدراته على إقامة عالقات وطيدة مع اآلخرين عبر و •
يقدر المتعلم لآلخرين واحترام ثقافاتهم وانتهاج أسلوب الحوار البناء سبيال لمعالجة  •

 .الخالفات
يدرك المتعلم آثار مشكالت المجتمع العـالمي الـصحية واالجتماعيـة والبيئيـة علـى                •

 .العالم ويدعم الجهود الرامية إلى معالجتها
  

  :التاليفي حين تتمثل األهداف الفرعية في 
يدرك المتعلم مسؤولياته تجاه شؤون الحياة العامة في مجتمعه ويبادر للنهوض بها  •

 .  تعبيرا عن انتماءه لوطنه واستعداده لخدمة قضاياه والمحافظة على مكتسباته
 .يكتسب المتعلم بعض المهارات واالتجاهات الالزمة لدخول سوق العمل •
ة الفردية لإلسهام في معالجة المشكالت يتحلى المتعلم بروح المسؤولية والمبادر •

 .الصحية واالجتماعية والبيئية التي تواجه المجتمع المحلي
  .ينتهج المتعلم األسلوب العلمي في معالجة المشكالت والحكم على األشياء •

  
، يمكـن مالحظـة      للمـشروع  من خالل استعراض األهداف الرئيسة والفرعية المدرجة أعاله       و

بدرجة رئيسة وهذا طبيعي آون المشروع منهجيا، آم يمكـن مالحظـة            أنها موجهة للطالب    
  .)2.4.1.1(وهي تفّصل محاور المنهاج السبعة المذآورة في بند ؛ تها بشكل عامأهمي

  
  اإلنجازات  .3.9.2.5

  
  .عينة الدراسة لهذا المشروع في مجال إنجازاتهأدناه استجابات  )3.8 (يعرض الجدول

  
  :)3.8(جدول 

  يبين حول إنجازات المشروعردود المستج
  البيان  العنصر
فــرق تـدريب المعلمــين علـى تنفيــذ المنهـاج علــى آــل    تـدريب   •  التدريب

 .منهج دراسي جديد قبل تطبيقه في الميدان
تــدريب المعلمــين والمعلمــات فــي آــل منطقــة تعليميــة علــى   •

  .آيفية تنفيذ المنهاج قبل بداية العام الدراسي
: هميــة مــادة المهــارات الحياتيــة عــن طريــقتوعيــة المجتمــع بأ •  التوعية

برامج إعالمية مقروءة ومسموعة ومرئية تنتجها المديرية العامة        
للعالقات واإلعالم التربوي التابعة للوزارة، وبالنقاش المفتوح مـع         

  .مجالس اآلباء واألمهات في المدارس
  
علـى عنـصر     رّآـز    تشير اإلنجازات التي أدرجت فـي الجـدول أعـاله، إلـى أن المـشروع قـد                و

التدريب بـصورة آبيـرة؛ نظـرا ألن تنفيـذ المنهـاج ينبغـي أن يكـون دقيقـا للتأآـد مـن فاعليـة                       
 آما أن ارتباط المجتمع واألسرة بتنفيـذ        .التدريس من قبل المعلم والتطبيق من قبل الطالب       

ولـى  المنهاج هو أمر حيوي لنجاح تحقيق األهداف، ولذلك آانت التوعية موجهـة بالدرجـة األ            
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وبمراجعــة . لتوعيــة المجتمــع بأهميــة المــادة وأهميــة التعــاون مــع المدرســة فــي تنفيــذها 
، ذآر المستجيبان تزويد الوسائل آأحد نقاط طبيعة المشروع، غيـر أنهمـا لـم               )6-3(الجدول  

إلنجـازات، بـالرغم مـن أن    فـي اسـتجابتهما لـسؤال    يذآرا شيئا عن هـذه النقطـة بالتحديـد     
 تشير إلى أن منهـاج المهـارات الحياتيـة قـد تـزود بـالكثير مـن الوسـائل                    المالحظة الميدانية 
  .  واألجهزة التعليمية

  
  التقييم.3.9.2.6

  
 المشروع إلى أن تقييما رسميا قد أجري له في الفتـرة           في مجال تقييم  أشار المستجيبون   

تعلـيم وبيـت    ، بالتعاون بـين وزارة التربيـة وال       )2004(الواقعة بين شهري إبريل وديسمبر عام       
  : خبرة أجنبي؛ واشتملت معايير التقييم على

  تحصيل الطالب المعرفي والقيمي •
  آراء المعلمين والمشرفين وأولياء األمور والطالب •
 )مصفوفة المنهاج، والكتب الدراسية(فاعلية وثائق المنهاج  •

  
 خاصـة وأن    وتعتبر هذه المقاييس جيدة إلجراء التقييم باعتبار مناسـبتها لطبيعـة المـشروع،            

. الفئات المستفيدة من المشروع وعلى رأسها الطالب وأوليـاء األمـور قـد تـم تعـّرف آرائهـم                  
؛ ويمكـن   )العملـي (وتمثلت أهم معوقات إجراء التقييم فـي صـعوبة تقيـيم الجانـب األدائـي                

النظر إلى هذا المعوق في مادة تقوم أساسا على تنمية المهارات العمليـة اليوميـة؛ علـى                 
تأثير جدي على مدى دقة التقييم؛ ولذلك فـإن ارتفـاع تحـصيل الطـالب الـذي تحـدث                   أنه ذو   

ينحـصر علـى مـا يبـدو فـي المجـالين المعرفـي               التقيـيم الحقا في نتـائج     عنه المستجيبان   
وتمثلـت أهـم نتـائج    . واالنفعالي؛ وهو أمر ذآره أحدهما في توضيحه لمعـايير إجـراء التقيـيم            

  : في النقاط التاليةالتقييم
  ارتفاع تحصيل الطالب •
  اتجاهات الفئات األآاديمية والمجتمعية والطالبية إيجابية نحو المادة •
 فاعلية وثائق المنهاج مرتفعة •

  
  التقييمات الشخصية للمشروع من قبل المستجيبين.3.9.2.7

  
  نقاط قوة المشروع .3.9.2.7.1

  
ــي ــا تقييمف ــستجيبان    هم ــر الم ــشروع؛ ذآ ــوة الم ــاط ق ــل  االســتفادة ال: لنق ــن قب ــرة م كبي

المستهدفين، وقدرة المشروع علـى تعزيـز االنتمـاء للـوطن لـديهم، وعلـى تنميـة الجوانـب                   
ــة       ــصية جامع ــارات شخ ــسابهم مه ــدهم؛ وإآ ــة عن ــسانية واإلبداعي ــة،  (اإلن ــحية، عملي ص

، وتعزيـزه لتفـاعلهم مـع الثقافـات األخـرى، آمـا ذآـرا قدرتـه علـى بنـاء                    )اجتماعية، دراسية 
ضـافة إلـى تقبـل المتعلمـين وأوليـاء األمـور لموضـوعاته، آمـا رّآـز أحـد                    شخصية المـتعلم؛ إ   

المستجيبين على إعداد المشروع للمرأة لتأدية دورها في المجتمع في الجوانب األسـرية،             
  .والمهنية، واإلنسانية

  
  تحديات داخلية .3.9.2.7.2

  
 علــى ثالثــة ؛ وقــد اتفــق آالهمــالتحــديات الداخليــة للمــشروعاتقيــيم ب قــام المــستجيبان

ضـعف  ) 3(صـعوبات التمويـل، و    ) 2(قلة عدد الحصص المقررة لتنفيـذ المنهـاج،         ) 1: (تحديات
التأهيل المسبق قبل الخدمة لمعلمـات ومعلمـي مـادة المنهـاج، وذلـك لعـدم وجـود بـرامج               
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ويبـدو أن هـذه التحـديات تحـد مـن       . جامعية في المجاالت التخصصية لتي يطرحهـا المنهـاج        
؛ حيث تفيد المالحظـة الميدانيـة أن المعلمـين قـد تـم       بصورة مرضية   المنهاج  تطبيق إمكانية

اختيارهم من خلفيات تخصصية أخرى، آالدراسات االجتماعية، آما أن الحـصص األسـبوعية             
وتعتبـر هـذه التحـديات جديـة ومهمـة عنـد الحكـم علـى                . للمنهاج ال تزيد عن حـصة واحـدة       

يعتمد إلـى درجـة آبيـرة       جحة،  بصورة نا الفاعلية الكلية للمشروع؛ خاصة وأن تنفيذ المنهاج        
؛ وإذا أضفنا لكل ذلك، الصعوبات المالية، فإن ذلك يؤثر بصورة           على آفاءات المعلم األآاديمية   

أآبر على هذه الفاعلية من حيث توفر المواد والوسائل واألجهـزة التعليميـة الالزمـة لتنفيـذ                 
  .المهارات

  
  

  تحديات خارجية .3.9.2.7.3
  

، فاتفقا على أن أهمها يتمثـل فـي العـادات    ديات الخارجية للمشروع  لتحوقّيم المستجيبان ا  
ــد         ــّصل أح ــد ف ــة، وق ــارات األدائي ــى بعــض المه ــال الطــالب عل ــذ إقب ــي ال تحب ــد الت والتقالي
المستجيبين ذلك باضطرار مصممي المنهاج لتخفيف جرعة بعض المهارات آمهارات الطهي           

ا أشـار هـذا المـستجيب إلـى عـدم اهتمـام             آمـ لعدم تقبل المجتمع لها، لطبيعتها األنثوية،       
ويبدو أن هذه التحـديات تـشكل       . بعض األسر بالقدر الكافي بأداء أبنائهم لألنشطة المطلوبة       

مصدرا من مصادر عدم تفعيل تنفيذ المنهاج، بالرغم مـن اإليجابيـة التـي ظهـرت فـي نتـائج                    
ع، فـإن هنـاك آليـات       وبمعنـى آخـر، فإنـه بـالرغم مـن التقبـل االجتمـاعي للمـشرو               . التقييم

  .مقاومة إزاء هذا التغيير ينبغي االلتفات لها ومعالجتها
  

  للمشروع تمثل فرصا خارجية المتغيرات التي .3.9.2.7.4
  

) 1: (تمثـل فرصـا خارجيـة للمـشروع، تتمثـل فـي       أهم المتغيرات التي رأى المستجيبان أن  
تطوير المشروع تطـور مفهـوم      ) 2(اهتمام الدول األخرى بهذه التجربة ورغبتها في تطبيقها؛         

المــواطن : حاجــة المجتمــع للشخــصية النموذجيــة التــي تتــألف مــن) 3(التعلــيم والــتعلم؛ و
العالمي، والمنتج، والناقد البناء، والمتواصل مع الغير، والمعتمد على ذاتـه، والـساعي إلـى               

 التي أثارت اهتمام    ويالحظ أن تجربة المشروع،   . التطوير واإلنماء، والمساير لمقتضيات العصر    
الدول األخرى جديرة بالدراسة من قبل تلك الدول، خاصة العربية منهـا، آونهـا مـن التجـارب                  

تـي يـم فيهـا إآـساب الفتـاة المهـارات الحياتيـة              النادرة على مستوى المنطقـة العربيـة؛ وال       
  .الضرورية لمواآبة متطلبات العصر والمستقبل

  
  روع التحديات الخارجية للمش.3.9.2.7.5

  
لم يشر المستجيبان إلى أي نوع من التحديات الخارجية، التي تؤثر بصورة غير مباشرة في               

  .المشروع
  

  مدى قدرة المشروع على االستدامة.3.9.2.7.6
  

 جيدة، ممـا يـدل علـى        مدى قدرة المشروع على االستدامة    أشار آال المستجيبين إلى أن      
  .الثقة في استمراريته
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  التي تستدعي استمرارية المشروعالحاجة .3.9.2.7.7
  

هـذه  ة السـتمرارية المـشروع مبـررين        لحاجـ ا دّعم المستجيبان النقطة السابقة بتأآيـدهما     
 والتـي تتمثـل     هذا المـشروع،   بطبيعة الحياة المعاصرة، وبتطلعات الدولة لمخرجات        :الحاجة

اقعية الستمرار   ولربما يدل هذان المبرران على حاجة و       .في الفرد ذي الشخصية النموذجية    
المشروع، نظرا للطبيعة المتغيـرة لمهـارات الحيـاة اليوميـة المطلوبـة فـي عـصر المعلومـات               

  . والتكنولوجيا
  

  مدى الحاجة إلى تمديد المدة وتبريرها.3.9.2.7.8
  

؛ ويصفها أحدهما بأنها ماّسـة مـن    مدى الحاجة إلى تمديد مدة المشروع  يؤآد المستجيبان 
 مــن مواجهــة الحيــاة المعاصــرة بكــل متطلباتــه؛ فــي حــين يــصف أجــل إعــداد جيــل مــتمكن

لمستجيب اآلخر هذه الحاجة بأنها مـستمرة نظـرا لحاجـة الطـالب إلـى المهـارات الحياتيـة                   
المختلفة، ويضيف أن المشروع يجب أن يعمم علـى جميـع المـدارس والمراحـل الدراسـية؛                 

 الحياتية يقتـصر حتـى اآلن علـى         حيث أن دليل الخبرة يشير إلى أن تطبيق منهاج المهارات         
  .المدارس التي تطبق نظام التعليم األساسي وبعض مدارس التعليم العام

  
  إضافات المشروع حال تنفيذه مرة أخرى.3.9.2.7.9

  
ــن ا  ــد ســؤالهما ع ــرى     عن ــرة أخ ــذه م ــة تنفي ــي حال ــشروع ف ــة للم ــافات الممكن ــد إلض ، أّآ

الحاجـة لتأهيـل    : اله سـابقا مـن حيـث      المستجيبان على أن المشروع مستمر، وآرّرا ما قـا        
المعلمين والمعلمات وتدريبهم، وإيجاد مـصدر تمويـل آخـر، وإعطـاء الفتـرة الكافيـة لعمليـات                  

  .أن هذه اإلضافات حلول مباشرة للتحديات سابقة الذآرويالحظ . تأليف المنهاج وتطبيقه
  

  مقترحات المشاريع المستقبلية المكملة.3.9.2.7.10
  

  : لهذا المشروع، رّد المستجيبان بما يليالمشاريع المستقبلية المكملةمقترحات عن ال
  إشراك الطالب والمعلمين في تحديد المهارات التي يحتاجونها •
 إعداد خطط جيدة للتدريب والتمويل •
فتح مراآز صيفية لتكون حلقة وصل لتطبيق وتعزيز ما يتعّلمه الطالب في المهارات  •

  الحياتية
  ينإيجاد معلمين متخصص •
  فتح برنامج جامعي إلعداد وتأهيل المعلمين •

  
الطالـب والمعلـم، مـن      : وقد وجد أن هذه المقترحات ترّآـز علـى طرفـي العمليـة التعليميـة              

  .حيث التدريب والتأهيل، وإآساب المهارات وترسيخها
  

  زيادة الدخل.3.9.3
  

تنميــة بــوزارة الالمخــتص القــسم رئــيس شــارك فــي االســتجابة الســتبيان هــذا المــشروع 
،  وتخصـصية معلوماتـه    ؛، من طرف هذه الـوزارة     المشروعنتهاء  ؛ وذلك نظرا ال    فقط االجتماعية

    . وبغية الوصول إلى هذه المعلومات، التي تختزنها سجالت هذه الدائرة
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  بيانات المشروع.3.9.3.1
  . المشروعفي مجال بياناتأدناه ردود المستجيب ) 3.9 (يعرض الجدول

  
  :)3.9(جدول 

  زيادة الدخلود المستجيب حول بيانات مشروع رد
  البيان  العنصر

  البرنامج الوطني لزيادة دخل األسرة  اسم المشروع
   سنوات فأآثر)4(  مدة المشروع

  )1994(  التاريخ المخطط للبداية
  -  تاريخ البداية الفعلية

  )1999(  التاريخ المخطط لالنتهاء
   في جهة رسمية أخرى، ومستمر)2000(  تاريخ االنتهاء الفعلي

  
 ، وأنـه  على األقـل ، في هذه الوزارةالمشروع قد انتهى من البيانات المدرجة أعاله يتبين أن       

  .أدناه) 3.10(؛ وقد دّعم هذا ما ذآره المستجيب في الجدول استمر لمدة ست سنوات
  

  التنفيذ.3.9.3.2
  

ل اإلجـراءات التنفيذيـة     لهذا المشروع في مجـا    أدناه ردود المستجيب    ) 3.10 (يعرض الجدول 
  .له
  

  :)3.10(جدول 
  للمشروع ردود المستجيب حول اإلجراءات التنفيذية

  البيان  العنصر
  وزارة التنمية االجتماعية  الجهات المنفذة

  حكومية  طبيعة الجهات المنفذة
  الحكومة  الجهات الممولة

  محلية  طبيعة الجهات الممولة
التغطيـــــــة الجغرافيـــــــة 

  للمشروع
  قومي

  انتهى لموقف الحالي للمشروعا
عـــــدد العـــــاملين فـــــي 

  المشروع
   دائرة بكادرها الوظيفي، والمعاهد الموآلة بالتدريب

   أغلبية الفتيات الخريجات من الثانوية العامة  الفئة المستهدفة
  آما ذآر أعاله  عدد المستهدفين

ــستهدفين   ــدد المــــ عــــ
  الفعليين

  فتاة) 1968(

  تدريب  طبيعة المشروع
  عدد آبير من مناطق وواليات السلطنة   تنفيذ المشروعموقع
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وزاري تقـوم بـه وزارة التنميـة االجتماعيـة، ويـدار مـن              يتبين من الجدول أعاله، أن المشروع       
قبل الدائرة المختـصة بتنفيـذه، وأن الفئـة المـستهدفة هـم خريجـات الثانويـة العامـة، وهـو                     

اقتصاره علـى   وتشير طبيعة المشروع إلى     يشمل آافة أنحاء السلطنة، وأن تمويله محلي،        
  .؛ لتحقيق هدفه في زيادة دخل األسرةالتدريب

  
  التمويل.3.9.3.3

  .في مجال تمويل المشروعأدناه ردود المستجيب ) 3.11 (يعرض الجدول
   

  :)3.11(جدول 
  ردود المستجيب حول تمويل المشروع

  البيان  العنصر
حجـــم التمويـــل اإلجمـــالي   

  بالدوالر
   قبل الدائرة المالية بالوزارة حّدد من

  ماليين) 3(-مليون  حجم الصرف بالدوالر
  %)100(محلي   نسبة التمويل
  أحادي  طبيعة التمويل

  
ماليين، وأن التمويل أحادي ومحلـي      ) 3(تصل إلى   يوضح الجدول أعاله، أن موازنة المشروع       

  .هذا المشروع، وهذا يظهر مقدار األهمية، التي توليها الوزارة لمثل %)100(
  

  األهداف.3.9.3.4
  

زيادة دخـل األسـر متوسـطة الـدخل         :  آان  الرئيس أشار المستجيب إلى أن هدف المشروع     
إآـساب مهـارات وقـدرات فنيـة        : لرفع المستوى المعيشي؛ في حين أن هدفه الفرعي هـو         

  . للفتيات غير العامالت من خريجات الثانوية العامة
  
يمكـن مالحظـة أن التـدريب يعتبـر هـدفا           ئيس والفرعـي،     الـر  الهـدفين من خالل استعراض    و

  .، غير أنه يبقى المحّرك لتزويد الفتيات بالقدرة زيادة دخل أسرهن للمشروعثانويا
  

  اإلنجازات.3.9.3.5
  

  . المشروعفي مجال إنجازاتأدناه ردود المستجيب ) 3.12 (يعرض الجدول
  

  :)3.12(جدول 
   حول إنجازات المشروعبردود المستجي

  البيان  العنصر
ــدريب   التدريب ــاطق    ت ــات بمختلــف من ــات والنــساء العماني ــر مــن الفتي عــدد آبي

  السلطنة
توعيـــة المجتمـــع بأهميـــة العمـــل بالنـــسبة للفتـــاة العمانيـــة   •  التوعية

  ومشارآتها في مسيرة البناء
ــة محــالت الخياطــة الخاصــة بخريجــات     • ــة المجتمــع بأهمي توعي

  المشروع
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يـستهدف التوعيـة أيـضا،    رجت في الجدول أعاله، إلى أن المـشروع  تشير اإلنجازات التي أد   
؛ وترآـز اإلنجـازات علـى       ) أعـاله  3.10انظـر جـدول     (وهو ما لم يشر إليه المـستجيب سـابقا          

  .الطبيعة التوعوية المصاحبة لتدريب المرأة وعملها
  

  التقييم  3.9.3.6
  

مـسئولية عـن المـشروع مـع         معلـال ذلـك بانتقـال ال       تقيـيم ذآر المستجيب أن لم يتم إجراء       
  . نهاياته لوزارة أخرى

  
  بالتقييمات الشخصية للمشروع من قبل المستجي. 3.9.3.7

  
  . الشخصي للمشروعالمستجيبتقييم ) 3.13( الجدول يلخص

  
  :)3.13(جدول 

  تقييمه الشخصي للمشروع حول بردود المستجي
  البيان  العنصر

  اإلقبال الشديد  •  نقاط قوة المشروع
   الممتازة للخريجاتالنتائج •

عدم وجود حماية لتأمين قيام الخريجات   تحديات داخلية
  بتنفيذ مشاريع خاصة بهم

  )لم تذآر(  تحديات خارجية
تمثــــل فرصــــا خارجيــــة المتغيــــرات التــــي 

  للمشروع
  )لم تذآر(

  )لم تذآر(  التحديات الخارجية للمشروع
  ة القائمة عليه حاليامستمر من خالل الجه  مدى قدرة المشروع على االستدامة

حاجة سوق العمل لكوادر وطنية عاملة في   الحاجة التي تستدعي استمرارية المشروع
  المجال

  مطلوب لحاجة سوق العمل  مدى الحاجة إلى تمديد المدة وتبريرها
آل ما هو جديد في مجال التفصيل   إضافات المشروع حال تنفيذه مرة أخرى

  والخياطة
  )لم تذآر(  لمستقبلية المكملةمقترحات المشاريع ا

  
المـشروع مـا يـزال مـستمرا فـي الـوزارة            ويظهر من البيانات المـستقاة مـن االسـتبيان، أن           

حاجــة ســوق العمــل للكــوادر الوطنيــة المؤهلــة؛ ويعتبــر   مطلــوب لاألخــرى، وأن اســتمراره 
د المستجيب أن عدم وجود حماية لتـأمين قيـام الخريجـات بتنفيـذ مـشاريع خاصـة بهـم بعـ                    

عليه، إلقبال الشديد   ا: بينما أجمل نقاط قوة المشروع في     بمثابة تحد داخلي؛    آان   نتدريبه
  . النتائج الممتازة للخريجاتو
  

  دورات تدريب المرأة الريفية.3.9.4
  

 )4(مجموعـة مرآـزة لــ       شارك في االستجابة الستبيانات هذا المـشروع عينـة مكونـة مـن              
ــراد ــصة بتنف : أف ــدائرة المخت ــدير ال ــشرف،    م ــتص، وم ــسم المخ ــيس الق ــشروع، ورئ ــذ الم ي

    .؛ من وزارة الزراعة والثروة السمكيةومهندس
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  بيانات المشروع.3.9.4.1
  

 عينــة الدراسـة لهــذا المــشروع فـي مجــال بيانــات  أدنـاه اســتجابات  ) 3.14 (يعـرض الجــدول 
  .مجاالته التدريبية

  
 عبارة عن حزمـة مـن البـرامج         من البيانات المدرجة في هذا الجدول، يتبين أن المشروع هو         

المختلفة ذات الجوانب التدريبية، وهي فـي معظمهـا مـستمرة؛ غيـر أن مجـال تربيـة نحـل                    
وتــشمل عــددا مــن . أدنــاه) 3.14(العــسل مــا يــزال مــستمرا حــسب مــا ورد فــي الجــدول  

  .المجاالت التدريبية الموجهة للمرأة الريفية من قبل وزارة الزراعة والثرة السمكية
  
  التنفيذ  3-9-4-2
  

أدناه استجابات عينة الدراسـة لهـذا المـشروع فـي مجـال اإلجـراءات          ) 3.15(يعرض الجدول   
  .التنفيذية له

ويتبين من هذا الجدول، أن المشروع قد شارآت في تنفيذه عدة جهات حكومية، وإقليمية،              
 ودولية، وقد تأآـدت هـذه المـشارآة مـن خـالل بنـد التمويـل الـذي يوضـح مـشارآة جميـع                       

فـردا؛ وأن   ) 20(الجهات، آما تبين المعلومات أن عدد العاملين في آـل مجـال تـدريبي هـم                 
الفئــة المــستهدفة مــن التــدريب هــم خريجــات الثانويــة العامــة مــن الريفيــات؛ ويربــو عــدد    

فتاة ريفيـة، ولبرنـامج تـدعيم    ) 650(المستهدفين الفعليين للمشروع في آل مجاالته على      
فتـاة؛ ويالحـظ أن جميـع المجـاالت     ) 500(يـث يـصل عـدد متدرباتـه     المرأة الحـصة الكبـرى ح   

التدريبية مستمرة عدا تدعيم المرأة الريفية، وربما يكون هـذا هـو الـسبب وراء ارتفـاع عـدد                   
  .المتدربات فيه

  
  

  :)3.14(دول ج
  دورات تدريب المرأة الريفيةردود المستجيبين حول بيانات مشروع 

  البيان  العنصر
تدريب مدربات المرأة الريفية في مجاالت اإلرشاد الزراعي، 

  واإلرشاد الحيواني

  تدعيم المرأة الريفيةتدريب مدربات المرأة الريفية في مجال 

  تربية الدواجن البياضتدريب مدربات المرأة الريفية في مجال 

  اسم المشروع

  تربية نحل العسلتدريب مدربات المرأة الريفية في مجال 

اإلرشاد الزراعي، واإلرشاد الحيواني، وتربية 
  الدواجن البياض

سنوات ) 4(
  فأآثر

  عمدة المشرو

  سنتان-سنة  تدعيم المرأة الريفية، وتربية نحل العسل
اإلرشاد الزراعي، واإلرشاد الحيواني، وتربية 

  الدواجن البياض، وتربية نحل العسل
  التاريخ المخطط للبداية  )1999(

  )2001(  تدعيم المرأة الريفية
اإلرشاد الزراعي، واإلرشاد الحيواني، وتربية 

  الدواجن البياض، وتربية نحل العسل
  تاريخ البداية الفعلية  )2000(

  )2001(  تدعيم المرأة الريفية
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اإلرشاد الزراعي، واإلرشاد الحيواني، وتربية 
  الدواجن البياض

-  

  )2002(  تربية نحل العسل

 التاريخ المخطط لالنتهاء

  -  تدعيم المرأة الريفية
اإلرشاد الزراعي، واإلرشاد الحيواني، وتربية 

  الدواجن البياض
  تاريخ االنتهاء الفعلي  مستمر

  )2003(  تربية نحل العسل، وتدعيم المرأة الريفية
  
  
  
  
  
  

  :)3.15(جدول 
  للمشروع ردود المستجيبين حول اإلجراءات التنفيذية

  البيان  العنصر
وزارة الزراعة والثروة السمكية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية،          الجهات المنفذة

  ARDO)(رو آسيوية للتنمية الزراعية آالفوالمنظمة 
  ومنظمات إقليمية ودوليةحكومية،   طبيعة الجهات المنفذة

وزارة الزراعة والثروة السمكية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية،          الجهات الممولة
  ARDO)(رو آسيوية للتنمية الزراعية آالف والمنظمة

  وإقليمية، ودوليةمحلية،   طبيعة الجهات الممولة
التغطيـــــــة الجغرافيـــــــة 

  للمشروع
  على مستوى السلطنة

اإلرشـــاد الزراعـــي، واإلرشـــاد الحيـــواني، وتربيـــة  
  الدواجن البياض، وتربية نحل العسل

 الموقف الحالي للمشروع  مستمر

  انتهى  ةتدعيم المرأة الريفي
عـــــدد العـــــاملين فـــــي 

  المشروع
  في آل مجال) 20(

   المرأة الريفية من خريجات الثانوية العامة  الفئة المستهدفة
  جميع من ذآرن أعاله   عدد المستهدفين

ــستهدفين   ــدد المــــ عــــ
  الفعليين

في مجال تربيـة    ) 50(، و فتاة في مجال تدعيم المرة الريفية     ) 520(
بية الدواجن البياض بزيادة سنوية     في مجال تر  ) 57(ونحل العسل،   

  فتاة) 60(تبلغ 
، وتوعية إعالمية وتزويد بالوسائل،   تعليم، وتدريب، وتقديم خدمات،       طبيعة المشروع

   تزويد باألجهزة والمعلومات/وتطوير وتطوير البنية التحتية،
  جميع قرى ومناطق السلطنة  موقع تنفيذ المشروع
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  التمويل.3.9.4.3
  

  .أدناه استجابات عينة الدراسة لهذا المشروع في مجال تمويله) 3.16(دول يعرض الج
  

  :)3.16(جدول 
  ردود المستجيبين حول تمويل المشروع

  البيان  العنصر
تربية الدواجن البياض، وتربية 

  نحل العسل
يزيد بمعدل ) 10.000(
) 50.000(إلى ) 10.000(

  سنويا 

حجـــم التمويـــل اإلجمـــالي   
  بالدوالر

 المرأة الريفية، تدعيم
واإلرشاد الزراعي، واإلرشاد 

  الحيواني

)100.000 (  

  آالف  حجم الصرف بالدوالر
  %)100(دولي   تربية نحل العسل

، ودولي %)100(محلي   تربية الدواجن البياض
بحيث يتم تنفيذ %) 100(

  برنامجين في نفس المجال
اإلرشاد الزراعي، واإلرشاد 

  الحيواني
  %)100(حلي م

  نسبة التمويل

، ودولي %)30(محلي   تدعيم المرأة الريفية
)70(%  

  أحادي وثنائي حسبما ذآر أعاله  طبيعة التمويل
  

تصل إلى مئات اآلالف؛ آما هـو الحـال مـع الـصرف         يوضح الجدول أعاله، أن موازنة المشروع       
ان فـي   عليه، ومن المالحظ من بيانات االستبيان، أن الـدعم الحكـومي والخـارجي قـد يكونـ                

ــسبة     ــالغ بن ــاملي المب ــاالت آ ــض الح ــال   %) 100(بع ــذ المج ــة لتنفي ــة المطلوب إزاء الموازن
ــامج آخــر فــي نفــس المجــال       ــه أحــد المبلغــين إلــى برن ــؤدي إلــى توجي ــدريبي؛ ممــا ي الت

  .    في حين أن نسبة التمويل الخارجية قد تزيد عن تلك المحلية.التدريبي
  

  األهداف.3.9.4.4
، نـة الدراسـة لهـذا المـشروع فـي مجـال أهدافـه الرئيـسة والفرعيـة                  اسـتجابات عي   أظهرت

  :األهداف الرئيسة التالية
 تحسين المستوى المعيشي لألسر الريفية •
 تعزيز دور المرأة في المجاالت الزراعية •
تطوير التكنولوجيا المالئمة للمرأة الريفية وفقا لظروفها البدنية والمعيشية وتدريبها  •

غاللها لتقليل العبء الزراعي الشاق عليها إلنتاج منتوج على استخدامها واست
 يلقى إقباال في السوق 

تدريب وتعليم المرأة على استخدام أحدث التقنيات في تربية الدواجن وإنتاج البيض  •
 والصيصان

تدريب المرأة على استخدام البيانات والمعلومات المتوفرة عن المنافذ التسويقية  •
 وأسعار المنتج

  .تعزيز برامج تربية نحل العسل وضمان ديمومتهاتدعيم و •
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  : هي آالتالي،في حين أن األهداف الفرعية

 .تقييم وتعزيز البرامج التنموية التي تنفذها الوزارة وضمان ديمومتها •
تنميــة القــدرات الماليــة والفنيــة والتكنولوجيــة إلدارة المــشاريع الزراعيــة واســتخدام  •

ح الجماعية فـي العمـل واإلرشـاد الجمـاعي لكيفيـة            التكنولوجيا المالئمة غرس الرو   
استخدام التقنيـات الجديـدة لـصالح مـزارع األهـالي والمعلومـات الخاصـة باألسـواق                 

  .والبنوك والمؤسسات االقتراضية
من خالل استعراض األهداف الرئيسة والفرعية المدرجة في الجـدول أعـاله، يمكـن               •

مع الهدف الرئيس؛ وقد اتفق أفراد العينـة       مالحظة أهمية األهداف الفرعية بالموازنة      
 .على تحديد الهدف الرئيس للمشروع

  
انـات  ويبدو أن هناك ترآيزا آبيرا في األهداف على تمكين المرأة الريفيـة مـن اسـتخدام البي                

والمعلومات والتكنولوجيا بعد تدريبها؛ لحـل المـشكالت، قـد تـصادفها فـي عملهـا الزراعـي؛                  
 األهـداف علـى أرض الواقـع قـد ال يكـون ملموسـا فـي معظـم                   ولكن مدى تحقق مثل هـذه     

الحاالت بسبب ما سوف تكشف عنه المجموعـة المرآـزة الحقـا مـن معوقـات، لـيس أقلهـا                    
  .  عدم توفر التكنولوجيا ذاتها

  
  اإلنجازات.3.9.4.5

  
  .عينة الدراسة لهذا المشروع في مجال إنجازاتهأدناه استجابات ) 3.17( الجدول يعرض

  
  :)3.17 (جدول

  ردود المستجيبين حول إنجازات المشروع
  البيان  العنصر
 تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في هـذا المجـال            •  التدريب

ــة      ــرأة الريفي ــشرفاته ومرشــدات الم ــشروع وم لمهندســات الم
والعاملين فـي المجـال ومجـال اسـتخدام التقنيـات والمعلومـات            

 لصالح المشروع
نــدوات والمحاضــرات وورش العمــل للفئــة    إعــداد عــدد مــن ال   •

  المستهدفة في استخدام التقنيات الزراعية وإدارة المزارع
  إعداد عدد من النشرات التوعوية  •  التوعية

  
عنـصري  تشير اإلنجازات التي أدرجت في الجدول أعـاله، إلـى أن المـشروع قـد رّآـز علـى                    

ويتبـين مـن هـذه    . يس هـدفا أساسـا  ويبدو واضحا أن تدريب المـدربات لـ      ،   التدريب والتوعية 
راجـع  ( بين ما ذآره أفراد العينـة حـول طبيعـة المـشروع              تبايناالمعلومات الميدانية أن هناك     

قد يعود للمبالغـة فـي تـشخيص طبيعتـه مـن قبـل بعـض أفـراد                  وبين إنجازاته،   ) 3.14جدول  
  .العينة

  
  التقييم.3.9.4.6

  
ودهم حول إجراء التقييم لهـذا المـشروع،      أوضح المستجيبون في المجموعة المرآزة في رد      

أن التقييم قد تـم القيـام بـه، مـن قبـل وزارة الزراعـة والثـروة الـسمكية، والمنظمـة العربيـة                
 وهــي المنظمــات ARDO)(للتنميــة الزراعيــة، والمنظمــة آالفــرو آســيوية للتنميــة الزراعيــة  
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شمل معــايير إجــراء وتــ. المنفــذة والممولــة، وأن هــذه اإلجــراء يــتم بــشكل دوري آــل شــهر
  :التقييم، ما يلي

  التقارير الدورية الشهرية ونصف السنوية والسنوية •
  الزيارات الميدانية والمقابالت الشخصية •
  استمارات استبيان مسح الدخل المالي اليومي وإنتاج األسرة •
، لألعلى )المنفذين(، للمتوسط )المستفيدين (األدنىآلية التقييم من المستوى  •

 )المعّدين(
األعمال الموآلة للمرأة والمستفيدين والوقـت المـستهلك لكـل نـشاط،            (المؤشرات   •

التحكم في موارد الدخل والتكنولوجيا، المساهمة فـي وضـع القـرار واتخـاذه، درجـة                
  )استفادة المرأة الريفية، تغيير السلوآيات واالتجاهات وتحسن المستويات

  
زيـادة وعـي المـرأة الريفيـة        ) 2(المـشروع، و  الحكـم بنجـاح     ) 1: (وتمثلت أهم نتائج التقيـيم    

وأفراد أسرتها بشكل جيد وملحوظ في مجال استخدام التكنولوجيا والمعلومـات عـن طريـق               
ولـم يقـّرر المـستجيبون وجـود أي معـوق فـي عمليـة إجـراء                 . الصحف أو المذياع أو االنترنت    

  . التقييم
  

، بـصورة   صيل النتائج لـم تكـن متاحـة         ا أن المحكات التقييمية صارمة، غير أن تفا       ضحاوويبدو  
أمام الباحث من خالل االسـتبيان، وحيـث أنـه ال يمكـن أن يعـزى وعـي المـرأة الريفيـة                      أآبر  

 دورات تدريبية مـن هـذا       حضور لمجرد   ، في عصر األجواء المفتوحة    ،بأهمية المذياع والصحف  
  .  بحثياللتثبت القبيل، فإن نتائج التقييم تبقى غير قابلة 

   
  التقييمات الشخصية للمشروع من قبل المستجيبين.3.9.4.7

  
  نقاط قوة المشروع .3.9.4.7.1

  
  :نقاط قوته، فيما يلي عينة الدراسة لهذا المشروع أجمل المستجيبون في

  زيادة دخل األسر المستفيدة •
  استخدام أسلوب محلي سلس لإلرشاد والتعليم التقني للمزارعات والمربيات •
ى من النواحي الجغرافية والزراعية والتكنولوجية والنواحي دراسة المناطق والقر •

  االجتماعية والسكانية
إعطاء األولوية لألماآن التي يتوقع نجاح المـشروع فيهـا ممـا يـساهم فـي سـهولة                    •

إيجاد السوق للمعدات واآلالت والمعلومات المطلوبـة مـشارآة المـرأة وأسـرتها فـي          
يب والتعليم وأنشطة المـشروع وربطهـا بالبيئـة         تحديد احتياجاتها وأولوياتها من التدر    

  المحلية
زيادة محصلة العاملين في مجال تنمية المرأة الريفية في جميع المجاالت عن  •

  طريق التدريب وزيادة الوعي باستخدام التمكنولوجيا والمعلومات
زيادة المحصلة العلمية والثقافية في مجاالت التدريب لدى المدربات واألسر  •

  دةالمستفي
  حسن استخدام الموارد والتكنولوجيا في األنشطة اليومية  •

  
 والتكنولـوجي   ، والثقـافي  ، ترآيـز المـستجيبين علـى الجانـب العلمـي          ،يظهر مما ذآر أعاله   

وال . لذي خرجت به الفئة المستهدفة من التدريب آإحدى أهم نقـاط القـوة فـي المـشروع                ا
يقيـة فـي حيـاة األسـر المـستهدفة؛          شك أن هذا سيكون صحيحا إذا ما انعكس بـصورة تطب          

  .وهو أمر أّآده المستجيبون
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  تحديات داخلية .3.9.4.7.2

  
  :؛ ما يلي عينة الدراسة لهذا المشروعها للتحديات الداخلية للمشروع، ذآرت تقييمفي

  أمية المرأة الريفية •
  غالء التكنولوجيا •
  حرارة الطقس في المواسم الصيفية •
  طبيعة المرأة الريفيةغياب التكنولوجيا المالئمة ل •
  ب في جميع القرى الستغالل الموارد والمعلوماتوعدم وجود الحاس •

  
 السابقالبند استجابات  يتضح من القائمة المدرجة ضمن التحديات الداخلية، أن الترآيز في           

 ربمــا يكــون ادعــاء مبالغــا فيــه بعــض الــشيء، إذ يبــدو أن غالبيــة   ، علــى التكنولوجيــا)أوال(
    . غالءها، وعدم توفرها:  بالتكنولوجيا من حيثاعاشة ضمن المشروع متعلقالتحديات الم

  
  تحديات خارجية .3.9.4.7.3

  
  .، متصل مباشرة بالمشروع خارجي للمشروعلم تذآر عينة الدراسة إلى أي تحد

  
  للمشروع تمثل فرصا خارجية المتغيرات التي .3.9.4.7.4

  
تمثـل فرصـا خارجيـة      المتغيـرات التـي     هـم   هم أل تقيـيم عند سؤال عينة الدراسة عـن مـدى         
  :للمشروع؛ ذآر المستجيبون ما يلي

  االستفادة من خبرات الدول األخرى فيما يخدم المرأة الريفية •
تنشيط التقدم االقتصادي واالجتماعي للنساء الريفيات وأسرهن في إيجاد الضمان  •

  خدامها إلتاحة الوصول للتكنولوجيا وشبكة المعلومات وتدريبهن على است
إيصال النساء إلى الخدمات المالية والمصرفية المناسبة لالسـتمرار وفقـا لظـروفهن              •

  مما يساهم على استدامة وتوسعة المشروع
  

بالرغم من االستجابة غير الدقيقة لواضع المتغير األول، فإنه يمكن القول بأن المتغير الثالـث               
خبـرة الميدانيـة مـن حيـث تـدريب          على وجه الخصوص، هي إحدى النقـاط، التـي أثبتتهـا ال           

  .الفتيات على االقتراض البنكي بصورة مجدية، دعما لهن وتدعيما للمشروع
  

  التحديات الخارجية للمشروع .3.9.4.7.5
  

  .لم تذآر عينة الدراسة إلى أي تحد خارجي غير مباشر للمشروع
  

  مدى قدرة المشروع على االستدامة.3.9.4.7.6
  

وع على االسـتدامة عاليـة، وقـد ّبـرر أحـدهم رأيـه هـذا،                ة المشر قدرأن   المستجيبون أوضح
) المـرأة الريفيـة  (بوجود اهتمام آبير ورغبة أآيدة من المسئولين في الـوزارة والمـستفيدين     

وال شك أن الدعم اإلداري ألي      . لتنفيذ المشروع بالطرق الصحيحة والحديثة وبشكل سلس      
  .مشروع هو أحد أهم مقوماته للبقاء

  
  



 40

  الحاجة التي تستدعي استمرارية المشروع.3.9.4.7.7
  

ة تستدعي اسـتمرارية المـشروع بنـاء علـى األسـباب            حاجلقد وجد المستجيبون أن هناك      
  :التالية
  االستفادة من األفكار الحديثة فيما يلبي متطلبات المرأة الريفية •
  االستفادة آما ونوعا من المشروع لزيادة وتحسين مستوى المعيشة األسرية •
  إدخال تقنيات حديثة في التدريب والتعليم التقني •

  
ومن الواضح، أن اتجاها سـائدا فـي هـذا المـشروع يـدفع لـضرورة إدخـال األفكـار والتقنيـات                      
الحديثــة فــي التــدريب، لتمكــين المــرأة الريفيــة مــن االســتفادة القــصوى مــن المعلومــات    

  .والتكنولوجيا في عملها الزراعي
  

  ى تمديد المدة وتبريرهامدى الحاجة إل.3.9.4.7.8
  

  :أّآد المستجيبون الحاجة إلى تمديد مدة المشروع، معّللين ذلك بما يلي
  اإلفادة األسر الريفية وتحسين معيشتها  •
  االستفادة من التقنيات والمعلومات في مجاالت المشروع •

  
علـى  ؛ وهـذا يـّدل      )سـابعا (ويبدو أن هذه األسباب هي ذاتها التي ذآرت في البند السابق            

اهتمــام المــستجيبين بهــا لمــا تــشكله مــن هــدف مــستقبلي ينبغــي الــسعي لتحقيقــه    
  .مستقبال فيما إذا تم تمديد المشروع

  
  إضافات المشروع حال تنفيذه مرة أخرى.3.9.4.7.9

  
عينـة  لإلضافات الممكنة للمشروع فـي حالـة تنفيـذه مـرة أخـرى، وضـعت                 في استجاباتهم 

  :ت التالية؛ اإلضافاالدراسة لهذا المشروع
  

  توفير مستلزمات للمجاالت التدريبية  •
  أن يكون المشروع متكامال يتداخل فيه المستفيدون وجهات أخرى •
زيادة العاملين في المشروع حيث أنه يستهلك وقتا وجهدا آبيرا وأعدادا آبيرة من  •

  المتدربين فبالتالي ينبغي تعزيز الكوادر في هذا المشروع
 استغالل شرآات المعلومات والتكنولوجيا على التدريب الخارجي عن طريق •

  مستوى العالم 
إعداد منهج تعليم تقني يتسم بظروف الريف والنساء العامالت في المجاالت  •

  الزراعية والصناعات الحرفية وإيجاد الوسائل المناسبة لتنفيذ المنهج
  

، وتعليميـة أآثـر؛     يمكن إجمال هذه اإلضافات في الحاجة لموارد بشرية، وتدريبية، وتجهيزية         
وبشكل عـام، فـإن المـستجيبين يـرون ضـرورة تواجـد ذلـك آلـه فـي قالـب مـن التنـسيق،                         

  .والتكامل
  

  مقترحات المشاريع المستقبلية المكملة.3.9.4.7.10
  

  .لم يذآر المستجيبون أي مقترح مستقبلي مكمل للمشروع الحالي
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  تنسيق المشروع مع عدد من الجهات.3.9.4.7.11
  

  :ستجيب األول إلى أنهأشار الم
  

رى من األهمية أن تكون المشاريع التنمويـة اإلرشـادية والتعليميـة            أ"
مــن حيــث والتدريبيــة فــي قطــاع المــرأة الريفيــة مــشاريع متكاملــة   

تتداخل فيها الجهات المختلفـة آمؤسـسات   التنسيق مع جهات عدة    
ون حكومية ومنظمات خارجية آوزارة التنمية االجتماعيـة ووزارة الـشئ         

إلرشاد المستفيدات عن حقوقهن االجتماعية ذات الـصبغة        (القانونية  
لشرح آل ما يتعلق بـأمور      (ووزارة األوقاف والشئون الدينية     ) القانونية

ــد المــصرفية  ــصحة ) الفوائ ــصحية فــي   (ووزارة ال ــات ال ــشرح االلتزام ل
لشرح المقاييس والمواصـفات    (، ووزارة الصناعة    )النمنتوجات الزراعية 

  .")ةالفني
   
  

  دورات تدريب العمل االجتماعي: المشروع الخامس.3.9.5
  

مـن  ) 2(مجموعة مرّآزة لـ    شارك في االستجابة الستبيانات هذا المشروع عينة مكونة من          
والمشروع مكّون من . وهما مديرا الدائرتين المختصتين في وزارة التنمية االجتماعية       ،فراداأل

  .ان الدائرتانمجالين تدريبيين تشرف عليهما هات
  

  بيانات المشروع.3.9.5.1
  

 عينــة الدراسـة لهــذا المــشروع فـي مجــال بيانــات  أدنـاه اســتجابات  ) 3.18 (يعـرض الجــدول 
  .مجاليه

  
  :)3.18(جدول 
  دورات تدريب العمل االجتماعيردود المستجيبين حول بيانات 

  بيان مجال  العنصر
  رفع وتعزيز الكفاءة
  االقتصادية للمرأة

  بيان مجال
لدورات التدريبية ا

التخصصية في مجال 
اإلرشاد واالستشارات 

  األسرية
  فأآثر) 4(  فأآثر) 4(  مدة المشروع

  )2002(  )6/12/2003(  التاريخ المخطط للبداية
  )2003(  -  تاريخ البداية الفعلية

  )2005(  - التاريخ المخطط لالنتهاء
  )2006(  )2010(مستمر حتى   تاريخ االنتهاء الفعلي

  
آمـا يتـضح فـي      هناك بعض التأخر في البدء بالمشروع       البيانات المدرجة أعاله يتبين أن      من  

وفي الحين الذي   ،   للبدء في المجال التدريبي اإلرشادي     تاريخ المخطط والفعلي  ال افرق بين 
، فـإن المجـال التـدريبي االقتـصادي مخطـط لالسـتمرار             )2006(ينتهي فيه هذا المجال عام      

  .)2010(خمسية السابعة القادمة عام حتى نهاية الخطة ال
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  التنفيذ.3.9.5.2
  

عينة الدراسـة لهـذا المـشروع فـي مجـال اإلجـراءات         أدناه استجابات   ) 3.19 (يعرض الجدول 
  .التنفيذية له

  
  
  
  
  
  

  :)3.19(جدول 
  للمشروع ردود المستجيبين حول اإلجراءات التنفيذية

  بيان مجال  العنصر
  رفع وتعزيز الكفاءة

   للمرأةاالقتصادية

  بيان مجال
  اإلرشاد واالستشارات األسرية

  وزارة التنمية االجتماعية   الجهات المنفذة
  )دائرة شئون المرأة(

  وزارة التنمية االجتماعية 
ــشارات   ( ــاد واالستـــ ــرة اإلرشـــ دائـــ

  )األسرية
  حكومية  حكومية  طبيعة الجهات المنفذة

  تنمية االجتماعية وزارة ال  وزارة التنمية االجتماعية   الجهات الممولة
  محلية  محلية  طبيعة الجهات الممولة

التغطيـــــــة الجغرافيـــــــة 
  للمشروع

  قومي  قومي

  مستمر  رمستم الموقف الحالي للمشروع
عـــــدد العـــــاملين فـــــي 

  المشروع
  أفراد) 6(  فردا) 18(

  المرأة والطفل واألسرة  المرأة والجمعيات األهلية  الفئة المستهدفة
ــوظفين فــي    ) 38(  ستفيدةم) 262(  عدد المستهدفين ــن الم ــستفيد م م

  المجال االجتماعي
ــستهدفين   ــدد المــــ عــــ

  الفعليين
  آما ذآر أعاله  آما ذآر أعاله

  تدريب  تدريب، وتنمية مؤسسية  طبيعة المشروع
ــاطق    موقع تنفيذ المشروع ــة محافظــات ومن آاف

  السلطنة
  مسقط العاصمة

  
مول محليا بـشكل تـام، والمجـاالن        حكومي صرف، وم  يتبين من الجدول أعاله، أن المشروع       

حاليا مستمران في العمل، ويستفيد من المجـال التـدريبي اإلرشـادي مـدربو الـوزارة، فـي                  
حــين يــستفيد مــن المجــال التــدريبي االقتــصادي المــرأة والجمعيــات األهليــة؛ وفيمــا تقــدم 

م تقديمـه  خدمات التدريب اإلرشادي مرآزيا في مسقط العاصمة، فإن التدريب االقتصادي يت 
في ديوان الوزارة بمسقط بشكل أساس؛ آمـا أن لـه مراآـز تدريبيـة مـساندة فـي مختلـف                     

  . المناطق بالسلطنة
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  التمويل.3.9.5.3
  

  .عينة الدراسة لهذا المشروع في مجال تمويلهأدناه استجابات ) 3.20 (يعرض الجدول
   
  
  

  :)3.20(جدول 
  ردود المستجيبين حول تمويل المشروع

  ان مجالبي  العنصر
  رفع وتعزيز الكفاءة
  االقتصادية للمرأة

  بيان مجال
اإلرشاد واالستشارات 

  األسرية
حجـــم التمويـــل اإلجمـــالي   

  بالدوالر
)164.928(  )92.792(  

  آالف  آالف  حجم الصرف بالدوالر
  %)100(محلي   %)100(محلي   نسبة التمويل
  أحادي  أحادي  طبيعة التمويل

  
باآلالف، وأن المشروع أحادي ومحلي التمويل آما       نة المشروع   يوضح الجدول أعاله، أن مواز    

  .ذآر سابقا
  

  األهداف.3.9.5.4
  

، تبـين أن     مجـال أهدافـه الرئيـسة والفرعيـة        عـن عينة الدراسـة لهـذا المـشروع         عند سؤال 
  :أهدافه الرئيسة آما يلي

  
  قرفع آفاءة المدربات في المجال اإلنتاجي بالشكل الذي يتناسب ومتطلبات السو •
ــذ       • ــصادية المــصغرة والتعامــل مــع مناف ــة إعــداد دراســات الجــدوى االقت ــّرف آيفي تع

  التسويق المختلفة
تدريب عدد من الراغبين في العمل اإلرشادي من منسوبي وزارة التنمية  •

  االجتماعية
 تنفيذ ما يمكن من البرامج التوعوية اإلنمائية والوقائية •

  
  :أما أهداف المشروع الفرعية، فهي آما يلي

  
  مساعدة المرأة من أسر الضمان في إقامة مشاريع إنتاجية مصغرة فردية •
إيجــاد آــادر مؤهــل للتــدريب التطــوعي فــي المؤســسات النــسوية علــى مــستوى   •

  المناطق
  افتتاح مكاتب لإلرشاد واالستشارات األسرية بالمناطق المختلفة •

  
ظـة أهميـة األهـداف      استعراض األهداف الرئيـسة والفرعيـة المدرجـة أعـاله، يمكـن مالح            وب

 ويالحـظ أن هنـاك ترآيـز علـى األهـداف التدريبيـة             .ةف الرئيـس  اهـد الفرعية بالموازنة مـع األ    
بصورة أآبر عن تلك المستهدفة من قبل المشاريع السابقة، ممـا يؤآـد الموازنـة بـين هـذه                   

  .األهداف واألهداف التطبيقية من قبيل إعداد دراسة الجدوى وافتتاح مكاتب اإلرشاد
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  اإلنجازات.3.9.5.5
  

  .عينة الدراسة لهذا المشروع في مجال إنجازاتهأدناه استجابات ) 3.21 (يعرض الجدول
  

  :)3.21(جدول 
  ردود المستجيبين حول إنجازات المشروع

  البيان  العنصر
متدرب في المجال االجتماعي وتـأهيلهم للعمـل فـي          ) 38(عدد  تدريب    التدريب

  المجال اإلرشادي والتوعوي
رفع مستوى الوعي لدى المرأة المنتجة حيال أسـاليب إعـداد دراسـات        وعيةالت

  الجدوى االقتصادية
تنميـــــــــــــــــة ال
  مؤسسيةال

تحسين نوعية المنتج العماني الذي تنتجه المؤسسات المعنية بالمرأة         
  .بالشكل الذي يتناسب مع الواقع الحديث

  
شروع قـد رّآـز علـى عنـصري         ، إلـى أن المـ     تشير اإلنجازات التي أدرجت في الجدول أعـاله       

التوعية والتنمية المؤسسية بجانب التدريب، وهو أمر طبيعـي لمـشروع يهـدف إلـى تطـوير                 
  .العمل االجتماعي

  
  التقييم.3.9.5.6

  
تؤآد عينة الدراسة حدوث التقييم، وتشير إلى أنه أجـري مـن قبـل دائرتـي شـئون المـرأة،                    

لمجـال  ) 3/10/2004(ة االجتماعية؛ بتـاريخي     واإلرشاد واالستشارات األسرية؛ بوزارة التنمي    
لمجــال رفــع الكفــاءة االقتــصادية، وأن المعــايير التــي      ) 29/1/2003(اإلرشــاد األســري، و 

  :استخدمت آمحكات تقييمية هي
  )الوقت، العدد، نوعية التدريب، المحتوى: تتضمن بنوده(استبيان ورش اإلرشاد  •
 المعارض اإلنتاجية •
  دعوة المختصين •

  
لمستجيب للمجال التدريبي االقتصادي إلى أن أهم معوقات إجراء التقيـيم، تمثلـت             ويشير ا 

  :في
  عدم استمرارية بعض من المتدربات في مواصلة مراحل التدريب •
التفاوت في القدرات والخبرات بين المتدربات مما شكل عبئا على القائمين بعملية  •

  التدريب
مماثلـة علـى مـستوى المنـاطق        من ضمن شروط التدريب إسناد مهام تنفيذ ورش          •

للمتدربات إال أن نـدرة المـواد المـستخدمة فـي عمليـة التـدريب شـكل عبئـا علـى                     
  المعنيين بالوزارة

  
  : وتلخصت أهم نتائج التقييم للمجالين فيما يلي

  ظهور بعض من اإلبداعات الفنية في مستوى اإلنتاج بصفة عامة •
  تنظيم دورات اإلرشاد األسري آان جيدا •
معرفة وخبرة المتدربات بأساليب التواصل بقنوات التسويق وأساليب إعداد زيادة  •

  الجدوى االقتصادية
أآــد غالبيــة المتــدربين فــي اإلرشــاد األســري رغبــتهم فــي االســتمرار واســتكمال    •

  الدورات التخصصية
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 قامـت بـه     فقـد ه آان ذاتيا إلـى حـد بعيـد،          أن، حيث    مصداقية التقييم  قضيةاالستجابات   تبرز
وعليه، فـإن التقيـيم الـذاتي، وإن         ؛ المستجيبون  حسبما ذآر   لوحدهما ئرتين المختصتين الدا

، فإنـه بحاجـة إلـى تـدعيم مـن مـصدر تقييمـي               اآان من أفـضل أنـواع التقيـيم الموصـى بهـ           
آما يتبين أن تصميم الورش التدريبية في المجال االقتصادي ال يقوم علـى تحليـل               . مستقل

حيث الخلفيات المعرفيـة للمتـدربات وخبـراتهن، ممـا شـكل            خصائص الفئة المستهدفة من     
  .عبئا على القائمين بعملية التدريب آما ذآر أحد المستجيبين

   
  التقييمات الشخصية للمشروع من قبل المستجيبين.3.9.5.7

  
  نقاط قوة المشروع .3.9.5.7.1

  
  :تشير آراء المستجيبين إلى نقطتي القوة التالية للمشروع

لـوعي لـدى المـرأة المنتجـة حيـال أسـاليب إعـداد دراسـات الجـدوى                  رفع مستوى ا   •
  االقتصادية

ــة التخصــصية المرتبطــة بالمجــال      • ــدورات التدريبي ــامج متكامــل مــن ال المــشروع برن
  اإلرشادي

  
  تحديات داخلية .3.9.5.7.2

  
  :، قّرر المستجيبان ما يليللتحديات الداخلية للمشروعفي تقييمهما 

  المتدربات في مواصلة مراحل التدريبعدم استمرارية بعض من  •
التفاوت في القدرات والخبرات بين المتدربات مما شكل عبئا على القائمين بعملية  •

  التدريب
  ارتباطات المتدربين المسبقة تكون سببا في تأجيل موعد الدورات التدريبية •

  
 يكـون مـن غيـر       والتحديان األوليان هما بعينهما معوقان من معوقـات إجـراء التقيـيم، لـذا قـد               

المقبول استخدامهما لالستجابة لفقرتين مختلفتين من فقرات االستبيان، غير أن المالحـظ            
من هـذه البيانـات أن أحـد معوقـات تفعيـل التـدريب هـو تـأثير االلتزامـات واالرتباطـات علـى                        

  .    االستمرارية في الحضور للتدريب؛ وهو أمر تمت مالحظته في بعض المشاريع السابقة
  

  تحديات خارجية .3.9.5.7.3
  

  .لم يذآر المستجيبان أية تحديات خارجية تؤثر مباشرة في المشروع
  
  
  

  للمشروع تمثل فرصا خارجية المتغيرات التي .3.9.5.7.4
  

  .لم يذآر المستجيبان أية متغيرات تحت هذا البند
  

  التحديات الخارجية للمشروع .3.9.5.7.5
  

  .خارجية ذات صلة غير مباشرة بالمشروعلم يذآر المستجيبان أية تحديات 
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  مدى قدرة المشروع على االستدامة.3.9.5.7.6
  

؛ بتأآيـدها علـى   مدى قدرة المشروع علـى االسـتدامة  قّيمت عينة الدراسة لهذا المشروع   
  .قدرته على االستمرار أو استمراره الفعلي

  
  الحاجة التي تستدعي استمرارية المشروع.3.9.5.7.7

  
ة التي تستدعي استمرارية المـشروع، بتـصورها        لحاجالدراسة لهذا المشروع     عينة ا  قّيمت

أنه مهم لرفع مستوى معيـشة أسـر الـضمان االجتمـاعي وذلـك عـن طريـق تحويـل األسـر                      
الضمانية إلى أسر منتجة بالشكل الذي يسهم في زيادة دخلهـا؛ وأنـه تأهيـل آـوادر قـادرة                   

  .مؤهلة في المجال اإلرشادي والتوعوي
  

  مدى الحاجة إلى تمديد المدة وتبريرها.3.9.5.7.8
  

دى الحاجة إلـى تمديـد مـدة المـشروع؛          مفي تقييمها ل  عينة الدراسة لهذا المشروع     آرّرت  
من حيث أن تمديده مهم، لرفع مستوى معيـشة  ) سابعا(نفس تصوراتها السابقة في البند  

اتـب استـشارات أسـرية      أسر الضمان االجتماعي، وحتى تكتمل األعـداد المؤهلـة إلدارة مك          
 وتتشابه هذه المبررات مع مبررات سبق ذآرها فـي تبريـر الحاجـة              .بجميع واليات السلطنة  

لتمديد المشاريع السابقة؛ ويدل هذا على التصور الفكري النمطي لدى عينة الدراسة فـي              
المجموعات المرآزة، آما يعود جزئيا إلى تـشابه الحـاالت المدروسـة للمـشاريع مـن حيـث                  

    ).آالمحتوى، والفئة المستهدفة (ائصها العامةخص
  

  إضافات المشروع حال تنفيذه مرة أخرى.3.9.5.7.9
  

إلضـافات الممكنـة للمـشروع فـي حالـة          ا ذآر أحد المستجيبين في الرد على سـؤال حـول         
ضرورة إدخال المستجدات الحديثة التي تطرأ على أساليب التدريب وفق          ؛  تنفيذه مرة أخرى  
  .ق ومتطلباتهمعطيات السو

  
  مقترحات المشاريع المستقبلية المكملة.3.9.5.7.10

  
  :لمشاريع المستقبلية المكملةيقترح المستجيبان ا

  
  فرز قدرات وإمكانات المتدربات •
  إنشاء مباني خاصة لمكاتب اإلرشاد واالستشارات األسرية •
  وضع ضوابط تضمن استمرارية المتدربة في التدرب بكافة مراحل التدريب •
  ريغ المتدربين من منسوبي الوزارة للعمل في المجال اإلرشاديتف •
  توفير اإلمكانات الالزمة إلدارة المكاتب المقترحة •
إجراء دراسة ميدانية عن األسباب المؤدية لضعف التسويق مع وجود التدريب وآفاءة  •

  المنتج
  

ــة، واللوجــستية، فــ     ــشرية، والبحثي ــوارد الب ــف الم ي هــذه يالحــظ الحاجــة الواضــحة لتوظي
المقترحات؛ وهي تعكس إلى حد بعيد الحلول المطلوبة للمعوقات والتحديات المعاشة فـي             

  .هذا المشروع
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  تنسيق المشروع مع عدد من الجهات.3.9.5.7.11
  

  :إلىتحت هذا البند  ين المستجيب أحدأشار
  

ألنــشطة وبــرامج  ضــرورة التنــسيق مــع المنظمــات الداعمــة"
شاريع قــوة أآبــر إضــافة إلــى  المــرأة وذلــك إلعطــاء هــذه المــ 

التنسيق مع الجهات المختصة وذلـك للمـساهمة فـي إيجـاد            
  ".حلول للمعوقات الواردة أعاله

  
العامـة للتـدريس    الثانويـة   تأهيـل مخرجـات الـشهادة       : المشروع السادس  .3.9.6

  بفصول محو األمية
  

 )3(زة لــ    مجموعـة مرآّـ   شارك في االستجابة الستبيانات هذا المـشروع عينـة مكونـة مـن              
وقد لـوحظ   .  بوزارة التربية والتعليم   مشرف على المشروع  ) 2(مدير الدائرة المختصة، و   : أفراد

  .تطابق االستجابات بين أفراد المجموعة المرّآزة إلى حد آبير
  

  بيانات المشروع.3.9.6.1
  

  .عينة الدراسة لهذا المشروع في مجال بياناتهأدناه استجابات ) 3.22 (يعرض الجدول
  
  
  
  

  :)3.22(جدول 
 للتدريس الشهادة الثانوية العامةتأهيل مخرجات ردود المستجيبين حول بيانات مشروع 

  بفصول محو األمية
  البيان  العنصر

االستعانة بخريجات الشهادة الثانوية العامة للتدريس    اسم المشروع
  في مراآز محو األمية

  سنوات فأآثر) 4(   مدة المشروع
  -  للبدايةالتاريخ المخطط 

  )2001-2000(العام الدراسي    تاريخ البداية الفعلية
  -   التاريخ المخطط لالنتهاء
  مستمر   تاريخ االنتهاء الفعلي

  
وقـد بـدأ منـذ العـام الدراسـي          ،  أنـه مـستمر   أعـاله يتبـين     في الجدول   من البيانات المدرجة    

)2000-2001(.  
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  التنفيذ.3.9.6.2
عينة الدراسـة لهـذا المـشروع فـي مجـال اإلجـراءات         اه استجابات   أدن) 3.23 (يعرض الجدول 
  .التنفيذية له

  
  :)3.23(جدول 

  للمشروع ردود المستجيبين حول اإلجراءات التنفيذية
  البيان  العنصر

  وزارة التربية والتعليم  الجهات المنفذة
  حكومية  طبيعة الجهات المنفذة

  وزارة التربية والتعليم  الجهات الممولة
  محلية  يعة الجهات الممولةطب

التغطيـــــــة الجغرافيـــــــة 
  للمشروع

  قومي

  مستمر الموقف الحالي للمشروع
عـــــدد العـــــاملين فـــــي 

  المشروع
  خريجة ثانوية عامة) 862(

  سنة) 44-15(المرأة، والفتيات، الفئة العمرية   الفئة المستهدفة
  دفة للسكانمن الفئة العمرية المسته% 21.7، تمثل )84.337(  عدد المستهدفين

ــستهدفين   ــدد المــــ عــــ
  الفعليين

  تحررن من األمية) 12.436(

    تزويد باألجهزة والمعلومات/وتطويرتعليم، وتدريب،   طبيعة المشروع
  جميع مناطق السلطنة   موقع تنفيذ المشروع

  
حكومي بحت، وأن يدار على مستوى الـسلطنة مـن          يتبين من الجدول أعاله، أن المشروع       

ربية والتعليم تنفيذا وتمويال، وأنـه يـستهدف فـي مـستوى التـدريب والتوظيـف                قبل وزارة الت  
مـن الفتيـات والنـساء      ) 44-15(خريجات الثانوية العامة، وفي مستوى التنفيذ الفئة العمرية         
  .األميات؛ وأن طبيعته تتراوح بين التعليم والتدريب والتطوير

  
  التمويل.3.9.6.3

  
  .عينة الدراسة لهذا المشروع في مجال تمويلهابات أدناه استج) 3.24 (يعرض الجدول

   
  :)3.24(جدول 

  ردود المستجيبين حول تمويل المشروع
  البيان  العنصر

حجـــم التمويـــل اإلجمـــالي   
  بالدوالر

   سنويا)1.230.320(

  مليون) 3(-مليون  حجم الصرف بالدوالر
  %)100(محلي   نسبة التمويل
  أحادي  طبيعة التمويل
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، وأن الـصرف علــى  تـصل إلـى أآثــر مـن مليــون   أعــاله، أن موازنـة المــشروع  يوضـح الجـدول   
  .وأحادي التمويل وأنه محلي المليون آذلك،المشروع يقع في بند 

  
  األهداف.3.9.6.4

  
؛ بذآر األهـداف    عينة الدراسة لهذا المشروع في مجال أهدافه الرئيسة والفرعية         استجابت

  :الرئيسة التالية
   القرى النائية التي ترتفع فيها نسبة األميةإيصال محو األمية إلى •
إيجاد عمل مناسـب لخريجـات الثانويـة العامـة المـستقرات مـع ذويهـن فـي القـرى                     •

  النائية
  

  :وذآرت العينة األهداف الفرعية، آما يلي
 الحد من ظاهرة الهجرة إلى المدن للبحث عن عمل •
 حو األميةالحد من ظاهرة اإلحجام واالنقطاع عن االنتظام في صفوف م •
  معالجة عزوف المعلم العماني عن العمل في محو األمية •

  
استعراض األهداف الرئيسة والفرعية المدرجة في الجدول أعاله، يمكـن مالحظـة أهميـة              وب

؛ وتعـالج األهـداف فـي حالـة تحقيقهـا قـضايا              في مستوييها الرئيس والفرعي    األهدافآافة  
  .مهمةتربوية واجتماعية 

  
  اتاإلنجاز.3.9.6.5

  
  .عينة الدراسة لهذا المشروع في مجال إنجازاتهأدناه استجابات ) 3.25 (يعرض الجدول

  
  :)3.25(جدول 

  ردود المستجيبين حول إنجازات المشروع
  البيان  العنصر
تنظيم دورات تدريبية أساسية لخريجات الشهادة الثانوية حسب حاجـة            التدريب

  آل منطقة
الصحة، الطفولة، البيئة؛ في شكل حصص      : برامج مساندة في مجاالت     التوعية

  داخل الصفوف، محاضرات عامة لكل النساء في الحي أو القرية 
   زيارات ميدانية للمشرفين، وتنظيم دورات تنشيطية للمعلمات  أخرى

  
تشير اإلنجازات التي أدرجت في الجدول أعاله، إلى أن المشروع قد رّآز على عـدة عناصـر                 

قـام بتنفيـذ بـرامج      ، حيـث    لفئـة المـستهدفة   مية الجانـب التعليمـي ل      في سبيله لتن   توعوية
  . مساندة؛ باإلضافة إلى المتابعة الميدانية

  
  التقييم.3.9.6.6

  
يشير المستجيبون إلى إجراء تقييم للمشروع قامت به دائرة محـو األميـة والتربيـة الخاصـة                 

ة العـام األول للمـشروع؛      أي بنهايـ  ) 2001( خـالل شـهر ديـسمبر        في وزارة التربية والتعلـيم    
  : وآانت معايير إجراء التقييم تستند إلى

 المردود الكمي للدارسات بالفصول مقارنة بما آّن عليه قبل بدء المشروع •
 أداء المعلمات خريجات الشهادة الثانوية بعد التدريب •
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 الصعوبات والمشكالت التي واجهت المعلمات من خريجات الشهادة الثانوية •
  وع في البيئةتأثير المشر •

  
وآانت حداثة عهد المعلمـات خريجـات الـشهادة الثانويـة بالتـدريس أهـم معـوق فـي إجـراء           

  :التقييم؛ وتمثلت أهم نتائج تقييم المشروع في
 إيجاد معلم متفرغ وراغب في عمل محو األمية •
التقدير الذاتي لخريجة الشهادة الثانوية إذ أصبحت عضوا مفيدا لنفسها ومجتمعها  •

 د من قناعتها باالستقرار في قريتهامما زا
 القضاء على الظواهر السلبية التي رافقت عمل محو األمية آاإلحجام واالنقطاع •
  إيجاد حالة من الوعي بأهمية التعليم بين الريفيات •

  
وبالرغم من أن النتائج على جانب آبير من األهمية، فـإن التقيـيم الـذاتي يبقـى غيـر آـاف                     

انـت لـه    ويالحـظ أن المـستجيبون رأوا أن المـشروع آ         . ييم ومعياريته للتحقق من فاعلية التق   
  .ت المستهدفة والعاملة في المشروعمردودات إيجابية على الفئا

   
  التقييمات الشخصية للمشروع من قبل المستجيبين.3.9.6.7

  
  نقاط قوة المشروع .3.9.6.7.1

  
  :وضع المستجيبون نقاط القوة التالية للمشروع

د النساء المتقدمات للدراسة لزوال آل المعوقات التي حالت دون زاد من أعدا •
  ) عدم وجود مدرسة، أو بعدها المكاني: مثل(التحاقهن في السابق 

  إيجاد معلمة متفرغة وراغبة في العمل  •
المشروع له تأثيره في التوسع الذي شهدته المناطق النائية في مجال محو األمية  •

  لمناطقلوجود هؤالء الخريجات بتلك ا
أسهم المشروع وبشكل مباشر في زيادة األعداد الملتحقة بالتدريس وزيادة  •

  الشعب المعتمدة تبعا لذلك
وفر المشروع أعدادا من المعلمات المؤهالت سيكون لهن أثر إيجابي في تطبيق  •

  مشروع تخفيض األمية في السلطنة 
  ا المحلييعزز المشروع القناعة بدور المعلمة في خدمة أسرتها ومجتمعه •
يرتقي المشروع بمستوى الدارسات من خالل التعليم لتعزيز دورهن في التنمية  •

  االجتماعية لألسرة والمجتمع
  

تؤآد هذه النقاط على أن المشروع حيوي وذو مردود إيجابي واضح للمعلم والمتعلم آما 
  .عّبر عن ذلك أحد المستجيبين ملّخصا أغلب النقاط السابقة الذآر

  
  تحديات داخلية .3.9.6.7.2

  
  :ذآر أحد المستجيبين التحديات الداخلية التالية

  قصر فترة التدريب للمعلمات الخريجات •
  عدم وجود دورات تنشيطية منتظمة للمعلمات •
  قلة المتابعة للعمل ميدانيا لظروف بعض األقسام •
  صعوبات النقل •
  قلة الكادر المشرف على المتابعة الميدانية •
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من تحقيق  بصورة جدية   اإلدارية في هذا المشروع واضحة؛ مما قد يحد         ويتبين أن الصعوبات    
  .المشروع ألهدافه

  
  تحديات خارجية .3.9.6.7.3

  
  .لم يذآر المستجيبون أية تحديات خارجية ذات صلة مباشرة بالمشروع

  
  للمشروع تمثل فرصا خارجية المتغيرات التي .3.9.6.7.4

  
  .هذا البندلم يذآر المستجيبون أية متغيرات تحت 

  
  التحديات الخارجية للمشروع .3.9.6.7.5

  
  .لم يذآر المستجيبون تحديات خارجية غير مباشرة تحت هذا البند

  
  مدى قدرة المشروع على االستدامة.3.9.6.7.6

  
  .لم يتعرض المستجيبون لمدى قدرة المشروع على االستدامة تحت هذا البند

  
  ية المشروعالحاجة التي تستدعي استمرار.3.9.6.7.7

  
  .لم يتعرض المستجيبون للحاجة التي تستدعي استمرارية المشروع تحت هذا البند

  
  مدى الحاجة إلى تمديد المدة وتبريرها.3.9.6.7.8

  
رّد المستجيبون على سؤال حول مدى الحاجة لتمديد مدة المشروع ومبرراتها؛ بمـوافقتهم             

  :على وجود تلك الحاجة، لألسباب التالية
  روع مرتبط بالقضاء على األمية إلى حد بعيدأن المش •
لقد تم إعداد مشروع يتضمن تمديد نشاط محو األمية إلى ثالث سنوات بدال من  •

سنتين وذلك لضمان عدم ارتداد المتحررين من األمية إليها مرة أخرى؛ وهذا 
  المشروع قيد الدراسة

  
دراسـات جـادة لتمديـده      يتضح من هذه االستجابات، أن المشروع مـستمر فعـال وأن هنـاك              

  .وتمديد نشاط محو األمية بشكل عام
  

  إضافات المشروع حال تنفيذه مرة أخرى.3.9.6.7.9
  

  .لم يتعرض المستجيبون ألية إضافات تحت هذا البند
  

  مقترحات المشاريع المستقبلية المكملة.3.9.6.7.10
  

  .لم يتعرض المستجيبون ألية مقترحات تحت هذا البند
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  تنسيق المشروع مع عدد من الجهات.3.9.6.7.11
  

  : إلى أنهاثنان من المستجيبينأشار 
  

ال بد مـن مـشارآة المؤسـسات الحكوميـة والقطـاع الخـاص              "
في نشاط محو األمية لكونـه نـشاط مجتمعـي ومـردوده يعـم              

وتكـون مجـاالت التنـسيق فـي صـورة          . على المجتمع بأسـره   
وسن قـوانين   توفير دعم مالي وعيني وتوفير أماآن للدراسة،        

تــسمح لألميــين العــاملين فــي المؤســسات الدراســة خــالل  
  ".ساعات العمل

  
   البياناتمناقشة.3.10

  
فـي معظمهـا    الموجهـة للمـرأة، تعتمـد       مشاريع الـسلطنة التعليميـة       أن   بصفة عامة، يتضح  

ويالحـظ أنـه بـالرغم مـن الـضمانة التـي مـن الممكـن أن                 على التمويل والتنفيذ الحكـومي؛      
لــدعم اإلداري والمــالي للمــشاريع فــي حالــة الــدعم الحكــومي أو اإلقليمــي، فــإن يوفرهــا ا

القطاعات األهلية ينبغي أن تشارك لدفع المشاريع لتكون أآثر آفاءة؛ وقـد أشـار إلـى ذلـك                  
تخدم في غالبيتها جميـع     لوحظ أن المشاريع    و. عدد من عينة المجموعات المرّآزة للدراسة     

تتراوح مبالغ ؛ و م المشاريع في طبيعتها التدريبية والتوعوية     تشترك معظ ؛  و  مناطق السلطنة 
 وبالرغم من وجـود بعـض المـشاريع ذات          .ة للمشاريع بين اآلالف والماليين    التمويل المخصص 

؛ ويـدل هـذا     الصبغة الدولية واإلقليمية، فلم يتم تزويد أية أرقـام لهـا مـن قبـل المـستجيبين                
تفاوتـت  و . للتعامل مـع المـشاريع الدوليـة والداخليـة    ضرورة إيجاد آليات إدارية تنظيمية   على  

المشاريع المدروسة بين حصولها علـى تقيـيم ذاتـي وخـارجي، مـع وجـود معوقـات ثقافيـة                    
) المـشروع الـسادس  : مثـل (المشاريع التربويـة  ويبدو أن . واجتماعية تحد من فاعلية إجراءه   

 الجيـد، رغـم احتياجهـا للتقيـيم         أآثر تحديدا وترآيـزا، وربمـا يعـود هـذا لتـصميمها التعليمـي             
  . الخارجي بصورة أآبر من مشاريع اجتماعية واقتصادية تخص المرأة

  
، وعلـى  المـشروع األول يمكـن الحكـم بـصورة إيجابيـة علـى          وفي ضوء الحاالت المدروسـة؛      

نجاحه، في تحقيـق أهدافـه، وينبغـي فـي حالـة تبنيـه مـرة أخـرى التنبـه للتحـديات التـي                         
ــا، خاصــة ال  ــاون، والمــشكالت     واجهه ــة والتع ــات التوعي ــالي وآلي ــدعم الم ــا بال ــة منه متعلق

االجتماعيــة التــي أشــارت إليهــا األدبيــات؛ مثــل ظــاهرة التــسرب مــن فــصول محــو األميــة    
)UNESCO, 2005 ؛Ministry of Education and UNICEF, 1999.(     واألخـذ بعـين االعتبـار

   .بمقترحات وآراء المستجيبين في هذا السياق
  
 يبقـى مرتبطـا بتـوفر الـشروط الـضرورية           المـشروع الثـاني،   الحكم علـى نجـاح      ي حين أن    ف

، ويبـدو أن عـددا مـن الجوانـب           المـشروع  لتأآيد هذا النجاح؛ والمتمثلة فـي تحقيـق أهـداف         
مـشروع منهـاج المهـارات      األآاديمية والتطبيقية والتدريبيـة والتجهيزيـة فـي عمليـة تطبيـق             

ة التخطـيط، وبعـضها فـي طـور الطموحـات؛ إال أن ذلـك ال يعنـي                   ما يزال فـي مرحلـ      الحياتية
بصورة عامـة آخطـوة متقدمـة مهمـة فـي عـالم تربيـة               الثاني  التقليل من إيجابية المشروع     

  .اليوم
  
، أن المـشروع، القـى بـشكل عـام، قبـوال            عن دراسة حالة المشروع الثالث    يتضح مما ذآر    و

 فاعليتـه، ومـدى تحقيقـه ألهدافـه، قـد ال            من قبل الفئة المستهدفة؛ غيـر أن الحكـم علـى          
يكون سهال، بالنظر إلى قلة البيانات المتوفرة؛ إضافة لعدم وجـود محكـات تقييميـة داعمـة؛                 
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بالرغم من حقيقة أن حجم الصرف على هذا المشروع آان ضخما؛ مما يعطي مؤشرا على               
بعــد دراســة الحــاالت و .أنــه أحــد المــشاريع الكبيــرة التــي تبنتهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة 

بمجاالته التدريبية، يمكن الحكم عليه بأنه بالرغم من نجاحه         الرابع  المعروضة في المشروع    
المبدئي آما يبدو، فإنه ما يزال في حاجة إلى التطوير والبلورة، وإلى التكنولوجيا، والتكامـل               

  .مع جهات أخرى ليمكنه تفعيل نجاحه، وإيصاله إلى مستوى الفاعلية
  
، يعتبـر هـذا المـشروع       المـشروع الخـامس   اء على المعلومات التي أبرزتها دراسـة حالـة          بنو

ناجحا، من حيث خبرات وآفاءات المشرفين عليه، آما يتضح من المالحظة الميدانيـة التـي               
دّلت على أن هؤالء من األآاديميين والخبراء؛ غير أنه في حاجة لمزيد من التقيـيم وتوظيـف                 

  . ه، لكي يؤآد مدى فاعليتهالحلول المقترحة أعال
  
بناء على ما ورد أعاله في الحالة المدروسة للمشروع، يالحظ بـأن المـشروع يفيـد المـرأة                  و

من ناحية التأهيل والتوظيف؛ آمـا يفيـدها مـن ناحيـة محـو األميـة فـي التنفيـذ، وهـو بهـذا                        
 تـستهدف   مشروع متعدد األوجه لصالح المرأة، ويالحـظ أن عـددا مـن المـشاريع المدروسـة               

خريجات الثانوية العامة غيـر العـامالت، وهـي ظـاهرة تكـررت فـي عـدد منهـا؛ وتعـزى هـذه                       
الظـاهرة إلــى أن الفتيـات، علــى العكــس مـن الفتيــان، بعــد تخـرجهن بمعــدالت ال تــؤهلهن     
لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وال لاللتحـاق باألعمـال الحتيـاجهن للكفـاءة العلميـة،               

وس الكثير منهن عـاطالت عـن العمـل فـي المنـزل؛ لـذا مـن الواضـح، أن                    مما يؤدي إلى جل   
خطط الدولة في استهدافهن بالتدريب وتعزيز دورهـن فـي مجتمعـاتهن قـد أصـبحت واقعـا،                   
وجعلت منهن عضوات منتجات؛ وهذا يشكل قدرة على مواجهة أحـد التحـديات االجتماعيـة               

لـى أن الحكـم علـى مـدى تحقيـق هـذا       ع).  (Al Marjan, 2004التي تشير إليهـا األدبيـات   
المشروع ألهدافه يتوقف على النتائج الميدانية الواقعيـة، وينبغـي قيـاس هـذه النتـائج مـن                  
قبل هيئة تقييمية مستقلة، وبالرغم من هذا؛ فإن المـشروع بمعـايير تقييمـه الذاتيـة يعتبـر       

  .ناجحا ومهما في مجال محو األمية
  

اإلجابــة علــى الــسؤال البحثــي  : المدروســةالخالصــة العامــة للمــشاريع    .3.11
   الثاني

  
مـا مـدى فاعليـة هـذه     : "في سـعيها لإلجابـة علـى الـسؤال البحثـي الثـاني، والـذي نـصه                

  :المشاريع التعليمية من حيث
  

  األهداف التي حققتها؟ •
 األهداف التي فشلت في إنجازها؟ •
 محفزات ومعوقات تنفيذها؟ •

  
حليــل ومناقــشة البيانــات المتعلقــة بالمــشاريع  باســتعراض وتحتــى اآلن، قامــت الدراســة 

التعليميــة الــستة التــي تــم اختيارهــا بنــاء للمعــايير الموضــوعة؛ الآتــشاف مــدى تحقيقهــا  
أو فشلها في ذلك، والمحفـزات أو المعوقـات التـي تقـف وراء نجاحهـا وفـشلها،               /لألهداف، و 

 . والدروس المستفادة من ذلك
  
وامل الفاعليـة علـى المـستوى البحثـي إلـى ثالثـة              ع )162-160: 2004(يصنف الموسوي   و

ــضرورية : "األول منهــا: أصــناف ، )necessary pre-condition factors" (العوامــل القبليــة ال
" العوامـل الـسلبية  : "، والثالـث منهـا  )sufficient causes" (األسباب الكفائية: "والثاني منها

)negative factors .(أو نفيها ُتْعـرف بالعوامـل الـسلبية؛ وهـي     فالعوامل، التي يتم تجاهلها 
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، "ابتعـاد البـرامج والمـشاريع عـن المقومـات األآاديميـة فـي تـصميمها               "على سبيل المثال    
. ومثل هذه العوامل تؤثر سلبا على فاعلية المشاريع لذا لزم تجنبها من أجل زيادة الفاعلية              

ها قد ال تـتمكن البـرامج والمـشاريع         فهي العوامل، التي بغياب   " العوامل القبلية الضرورية  "أما  
من البقاء وينبغي أن تكـون هـذه العوامـل موجـودة فـي آـل المـشاريع؛ ومـن تلـك العوامـل                  

الموظفين، والمعدات واإلدارة، وآلها شروط مسبقة وضـرورية آحـد          : الموارد األساسية مثل  
 إذا وجـدت، قـد   فهـي تلـك العوامـل، التـي،    " اَألسباب الكفائية"أما . أدنى لنجاح أي مشروع 

 فرصـة أآبـر للنجـاح، آمـا أنهـا           اتضمن بالضرورة نجاح المشاريع أو البرامج، وذلك بأن تعطيهـ         
 مختلفة بعضها عن بعض في الفاعلية، ومـن ذلـك إجـراء التقيـيم المـستمر        المشاريعتجعل  

   .الذاتي والخارجي لنتاجات البرامج أو المشاريع
  

هـا تتـصف بتواجـد العوامـل القبليـة          ، نجـد أن   مبحوثـة اريع ال وبتطبيق هذه العوامل على المش    
 فــي حــين أن بعــضها يلزمــه تجنــب بعــض العوامــل آالعــاملين، والمــوارد الماليــة،الــضرورية؛ 

آمـا هـي الحـال فـي مـشروع دورات           " (عدم توافر منهج تعليمي للمـشروع     : "السلبية مثل 
 الحال فـي دورات تـدريب     آما هو " (عدم تحليل خصائص المتعلمين   "، و )تدريب المرأة الريفية  

األسباب الكفائية التي تضمن اسـتمرار نجاحهـا        ؛ بينما يفتقر بعضها إلى      )العمل االجتماعي 
ــل  ــذاتي والخــارجي   : وبقاءهــا مث ــيم المــستمر ال ــا هــو الحــال فــي بعــض   (إجــراء التقي آم

  .)المشاريع
  

 أداء عملهـا    المشاريع المدروسـة بالنجـاح والكفـاءة فـي        آافة  لذلك، فإنه يمكن الحكم على      
بحيــث أدى ذلــك إلــى تحقيــق بعــض أهــدافها نتيجــة وجــود المحفــزات الماليــة والبــشرية     
 والتجهيزية، وعدم تحقيق البعض اآلخر نتيجة وجود بعض المعوقات االجتماعية واللوجـستية           

بحيـث   امتالآها لخاصية الفاعلية حسب العوامـل الثالثـة المـذآورة أعـاله              إال أن والتقييمية،  
المحافظة على هذا النجـاح وتعزيـزه مرهـون بقـدرة مخططيهـا علـى نفـي العوامـل                   يمكنها  

هــا الــسلبية عنهــا وتــوفير العوامــل الكفائيــة لهــا بــصورة تــضمن بقاءهــا واســتمرارها وتطور  
       .؛ خاصة للمشاريع المستمرة منهاالنوعي

  
  .وبهذا تكون الدراسة قد أجابت على السؤال البحثي الثاني

  
  لتوصياتالنتائج وا.4

  تمهيد.4.1
  

لقد هدفت الدراسة إلى تقّصي قطاعات المشاريع التاليـة التـي تمـت أو جـاري العمـل بهـا               
وتنميـة  وظاهرة التسرب في المدارس،     محو أمية اإلناث،    :  بسلطنة عمان  في مجال التعليم  

ك بغـرض  المهارات الحياتية للمرأة، ومحو أميتها التقنية، والتعليم المستمر المقّدم لهـا؛ وذلـ       
  . توفير معلومات محددة وشاملة حول تلك القطاعات

  
حتى اآلن، قامت الدراسة باإلجابة على السؤالين البحثيين األول والثـاني وذلـك مـن خـالل       
تحليل محتـوى األدبيـات لتعـّرف المـشاريع التعليميـة التـي تمـت أو جـاري العمـل بهـا فـي                     

عـايير  الموضـوعة، آمـا درسـت مـدى           القطاعات المذآورة أعاله بـسلطنة عمـان؛ ضـمن الم         
وسيجيب الفصل الرابع واألخير عن بقية األسئلة البحثية؛ نظرا لطبيعتها آجزء من            . فاعليتها

 .نتائج الدراسة وتوصياتها
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  الدراسةنتائج .4.2
  

المـنهج النـوعي التقـويمي وباسـتخدام أدوات بحثيـة           تم في هذه الدراسة، من خالل إتباع        
التوصـل  ، وإجـراء المقـابالت،      المجموعـات المرآـزة   واستبيان لـآلراء، و    وى،تحليل المحت : مثل

  :للنتائج التالية فيما يتعلق بقطاعات المشاريع المشار إليها أعاله
بالنـسبة  " ظاهرة التسرب من المـدارس    " قائمة في آل القطاعات، إال قطاع         توجد مشاريع 
  .صة لمعالجتهاّكل ظاهرة، فضال عن وجود مشاريع خاشللفتيات؛ فال ت

تم استعراض ودراسة أدبيات قطاعات المشاريع؛ وتم انتقاء بعـضها حـسب المعـايير               •
للمـرأة لتـشابه    " محو األميـة التقنيـة    "الموضوعة للدراسة الميدانية؛ واستثناء قطاع      
  .التجربة مع تجارب بعض الدول العربية األخرى

أداء عملهـا، إال أن امتالآهـا       تمتاز آافة المـشاريع المدروسـة بالنجـاح والكفـاءة فـي              •
لخاصية الفاعلية يحتاج إلى جهود أخرى لضمان بقاء المشاريع واستمرارها وتطورها           

  .النوعي
بعــد تطبيــق أدوات الدراســة األربــع علــى المــشاريع المنتقــاة حــسب المعــايير          •

  :الموضوعة، تم استنتاج ما يلي
o تخدم المشاريع في غالبيتها جميع مناطق السلطنة. 
o ك معظم المشاريع في طبيعتها التدريبية والتوعويةتشتر. 
o تتراوح مبالغ التمويل المخصصة للمشاريع بين اآلالف والماليين  .  
o أنها تعتمد في معظمها على التمويل والتنفيذ الحكومي. 
o تفاوتت المشاريع المدروسة بين حصولها على تقييم ذاتي وخارجي .  
o رآيزاأن المشاريع التربوية أآثر تحديدا وت .  
o                    بالرغم من وجـود بعـض المـشاريع ذات الـصبغة الدوليـة واإلقليميـة، فلـم يـتم

 .تزويد أية أرقام لها من قبل المستجيبين
o                    تستهدف عدد مـن المـشاريع خريجـات الثانويـة العامـة غيـر العـامالت، وهـي

من الواضح، أن خطـط الدولـة فـي اسـتهدافهن           وظاهرة تكررت في عدد منها؛      
ز دورهــن فـي مجتمعــاتهن قــد أصـبحت واقعــا، وجعلــت مــنهن   بالتـدريب وتعزيــ 
 .عضوات منتجات

o اللتحــاق بمؤســسات التعلــيم ل  خريجــات الثانويــة العامــةزيــادة فــرص الفتيــات
  .عاليال

  
  الدراسةتوصيات .4.3

  
  التوصيات التفعيلية.4.3.1

  
  :توصي الدراسة الحالية بما يلي

 شمل مجاالت أخرى غيـر المجـاالت      الحالية والمستقبلية لت  المشاريع  طبيعة   توسيع •
 .التدريبية والتوعوية

 .القطاعات األهلية لدفع المشاريع لتكون أآثر آفاءةمشارآة  •
التنسيق والتعاون بصورة أآبر بين الجهات الحكومية المختـصة وغيرهـا مـن الجهـات                •

  .ذات الصلة بالمشاريع خدمة للفئات المستهدفة
  . مختلفة، ذات الصبغة التدريبيةوضع مناهج مصممة تربويا للمشاريع ال •
، وبقاءهـا،    مـستمر لـضمان فاعليتهـا       علـى تقيـيم ذاتـي وخـارجي        حصول المشاريع  •

 . واستمرارها وتطورها النوعي
  .القضاء على التحديات الداخلية والخارجية في المشاريع المدروسة •
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 .الحفظعمليات الترقيم والتصنيف و: التنظيم اإلداري بصورة أآبر للمشاريع من حيث •
 لكونـه يعتبـر معالجـة لقـضية          خريجات الثانوية العامة غيـر العـامالت؛       زيادة استهداف  •

  .اجتماعية
  

  التوصيات البحثية.4.3.2
  

   : حولينفي المجال البحثي، توصي الدراسة بإجراء بحث
   .وتعليم الكبار مشكالت انتظام الدراسة بفصول محو األمية •
 مـن   ،بالنـسبة للفتيـات   " ب مـن المـدارس    التـسر "وجود ظـاهرتي    مدى  التحقق من    •

 . عدمها بصورة موضوعية
  

   التوصيات التطبيقية.4.3.3
  

   الرئيسةالقضايا النسوية التعليمية.4.3.3.1
  

  :اإلجابة على السؤال البحثي الثالث
  

مـا القـضايا النـسوية التعليميـة األولـى      : "لإلجابة على السؤال البحثي الرابـع، والـذي نـصه     
؛ وجدت الدراسة القضايا الثالث التالية، حـسب ترتيبهـا فـي            " سلطنة عمان؟  بالمواجهة في 

  :األهمية
  

  محو األمية األبجدية لدى النساء الريفيات  تكثيف جهود: القضية األولى •
  خريجات الثانوية العامة التعليم العالي ل  فرصزيادة بحث: القضية الثاني •
  ب واإلرشاد النفسي واالجتماعيالتدريافتتاح مكاتب وعيادات : القضية الثالثة •

  
  .وبهذا تكون الدراسة قد أجابت على السؤال البحثي الثالث

  
  قطاعات المرأة التعليمية التي يجب أن تستهدف بالمشاريع المستقبلية.4.3.3.2

  
  :اإلجابة على السؤال البحثي الرابع

 
التعليميـة التـي يجـب    ما قطاعات المـرأة  : "لإلجابة على السؤال البحثي الرابع، والذي نصه      

  : فقد استنتجت الدراسة القطاعات التالية،"أن تستهدف بالمشاريع المستقبلية؟
  

  المرأة في الريف والبدوقطاع تعليم  •
 تقنوياحضاريا وتثقيف المرأة قطاع  •

  
  .وبهذا تكون الدراسة قد أجابت على السؤال البحثي الرابع

  
  نة وبين األقطار العربيةمجاالت التنسيق والتعاون بين السلط.4.3.3.3

  
  :اإلجابة على السؤال البحثي الخامس

  
ما مجاالت التنسيق والتعاون بين الجهـات       : لإلجابة على السؤال البحثي الرابع، والذي نصه      
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؛ وجـدت الدراسـة   "المختلفة في السلطنة من أجل النهوض بـالمرأة وبـين األقطـار العربيـة؟            
  :المجاالت التالية

  
نقاش، والمعـارض حـول المـشاريع القائمـة         الوالمشاغل، وحلقات   تنظيم الندوات،    •

منهـاج  : مثـل (العربية األخـرى، خاصـة المـشاريع المتميـزة          واألقطار  في السلطنة   
  .لالستفادة التبادلية منها) المهارات الحياتية في السلطنة

 العمانيـة العليـا والوسـطى   التعليميـة  النسائية دريب القيادات  تقديم منح وتمويل ت    •
  .في األقطار العربية المتقّدمة في هذا المجالبالمؤسسات التعليمية 

تبادل الخبرات البحثية المرتبطة بالمـشاريع التعليميـة بـين المؤسـسات النـسوية               •
  .في السلطنة واألقطار العربية

توظيف إمكانات التكنولوجيا الحديثة فـي التواصـل مـع المؤسـسات النـسوية فـي                 •
 .ية األخرىالسلطنة واألقطار العرب

  
  .وبهذا تكون الدراسة قد أجابت على السؤال البحثي الخامس

  
  صعوبات الدراسة.4.4

  :اإلجابة على السؤال البحثي السادس
مـا المـشكالت التـي واجهتهـا هـذه          : "لإلجابة على السؤال البحثي السادس، والذي نـصه       

افـة المؤسـسات    أن آ ؛ فـإن المالحظـة الميـداني أثبتـت          "؟-إن وجـدت  –الدراسة المـسحية    
المشارآة في الدراسة قد أبدت تعاونا متميزا؛ إال أن فريق البحث قد صادف بعض الـصعوبات    

  :التي ينبغي مراعاتها عند إجراء بحوث مستقبلية مماثلة
 .قلة الوقت المتاح للقيام بإجراء مسح من هذا القبيل على المستوى الوطني •
ا بـشكل أآبـر لـوال بعـض مظـاهر           هناك مشاريع تعليمية آـان مـن الممكـن دراسـته           •

 .الروتين، التي تفاوتت بين التحفظ أحيانا، والتردد أحيانا أخرى
التعلــيم، واالقتــصاد، ( أدى تكـرار طلــب فـرق الدراســات المـسحية األربــع للمنظمـة      •

من نفس األشخاص مأل االستبيانات المتشابهة إلى تعبير هؤالء         ) والصحة، واإلعالم 
    . األشخاص عن انزعاجهم

  
  .وبهذا تكون الدراسة قد أجابت على السؤال البحثي السادس

  
  مراجع الدراسة
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