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تقويم برنامج الماجستير في التربية اختصاص المنااجج ورراقات تاسري     
اللغة العربية في كلية التربية بجامعة السلران قابو  من وجهاة نرار   

 الخريجين
 

 *عبد اهلل بن مسلـــــــم اهلامشي. د
 **سليمان بن يوسف الغتامي.د

 
 الملخص

 
دف الدراس  إ ىل  ك العن  ر ء  ر جراب نامج  ا ساي  الت لاة    اا ال اسا  إ ج  ا ان    ا  ال    ا ت ته  

الخ   إ : أوله  ا: وطاائ   ت درما الة  إ الياسا إ ج ا اةا إ ال اسا إ سجالي إ ال  ة اي م اسين ج ا ل  يرمر
ال قارات ال ا ( 2)درةإ اس فادتهم لر ال قارات ال ا درسي ا، و( 1: )الدراساإ لةبايالت لر حاث

درة    إ ت ق      : وثاياه     ا. ال ق    ارات ال     ا مق اح    يي ى     اج ها( 3) اح    يي ح    تجها أو تي    دمةها، ومق
ول  قا   لل أ أء د . ُلخاةات البايالت جا لجاالت ال ياجإ والفهم وال هارات والق ام واالتجا  ات

الباحث اي اس   بااياك لعيي  اك ل ر ل   يرمر وج    أ   داف الدراس إ، ودء    سي  د ال تا د ل  ر    دمها وثباته  ا، 
نامجك   ا  65الب   الد ء   دد م العة   ا  2002و 1992ل   ر نامج   ا الباي   الت س   ار ء   الا  22ءة   ك 

 .ونامجإ
وام    ا  . وم   د سا      ال     ائت أي درة   إ اس    فادع الخ   امجار ل   ر ليو   م ال ق   ارات لاتفي   إ ء يلك   ا

الخامج  يي ح  تف سي  ر ال ق  ارات وتي  دمخ سين  ها اان  ا س    ب ل فاوت  إق ا  اي أساد   ا ح  تف لق  ار 
ل ا ت "و" القاابات ال اسيمإ سالة إ اإليجةازمإ"وتيدمخ لقاري " ت وت  ا ها وت يما ايوامات ال  ا "

ا ا أظهات ال  ائت أي الخامجار م اوي أي ُلخاة ات   ".الة إ الياساإ وطاق تدرم ها جا ال يةام اليام
 .البايالت ت قق  سدرةإ لاتفيإ ء يلكا

ل  يةق  إ س    يما الباي  الت، وىة  ااب وج  ا    يب لل  أ نة     الدراس  إ ىل  ك ة ة  إ ل  ر ال ق اح  ات ا
 .ال زمد لر الدراسات ء ه

 
 .سلطنة عمان –جامعة السلطان قابوس  –كلية الرتبية *   
 .سلطنة عمان –جامعة السلطان قابوس  –كلية الرتبية **  
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 :دقمة امل -1

ه بـالووادر اؤؤللـة تؤدي مؤسسات التعليم العايل دورًا مهمًّا يف تطوير اجملتمع وتنميته، مـن الـ ت تيويـد
يف مجيــع اتالتصاتــات الــب تتطلبهــا التنميــة الفــاملة ا،تلــف جواابهــا، ومــن الــ ت البحــو  ا ــاد  الــب 

إضـافة . تسالم يف تطوير اؤعرفة، وتف،يص اؤفو ت الب يعاين منها اجملتمـع، وتدـدا اولـوت اؤ  مـة هلـا
دـدا اتستفـارات وااـ ات يف النفـااات التنمويـة الـب إىل ما تدوم به لذه اؤؤسسات يف الدمة اجملتمع كت

 .تنفذلا مؤسسات الدطاعني العام واااص
واظـرًا للنمـو السـريع يف  ـات اؤعرفـة، والتطـور اؤــذلة يف تدنيـة اؤعلومـات، وتغـو متطلبـات سـو  العمــة 

عــــايل تنويـــع برا هــــا بـــني فـــرت  ووالــــرم، وتيايـــد مفــــو ت اجملتمـــع، وتــــبل لياًمـــا علـــ  مؤسســــات التعلـــيم ال
وتوسيعها، والرتكيي عل  الدراسات العليـا، واتلتمـام بالبحـث العلمـي  ؤـا لـه مـن دور بـارب يف مواكبـة لـذه 

 .اؤتغوات واتستجابة ؤتطلباهتا
وبييــاد  اؤســؤولية اؤلدــا  علــ  عــاتل مؤسســات التعلــيم العــايل والبحــث العلمــي، باتــ  لــذه اؤؤسســات 

التحديات يف إعداد اؤلتحدني هبا وتأليلهم للديام بأدوارلم يف عامل يتسم بـالتغو اؤسـتمر تواجه الوثو من 
ولذا يستدعي إعاد  النظر يف برا ها، والعمة علـ  تدوههـا وفـل معـايو معتمـد ، هبـد  . يف شىت ا وااب

تتمون مـن اسسـهام بفاعليـة تطويرلا لتواكب اؤعرفة العلمية والتدنية اؤتسارعة، وتت،ط  حدود التدليدية، و 
 .يف تطوير معار  اؤتعلمني وال اهتم النظرية والعملية

ويف لـــذا اساـــار، تـــأ  الدراســـة اواليـــة الـــب تتنـــاوت بـــالتدوا براـــام  اؤاجســـتو يف الرتبيـــة يف االتصـــاص 
صـور والدـو  اؤنال  وارا ل تدريس اللغة العربية من وجهة اظر اارجيني، راجني ون توفف عن جوااب الد

 .يف ال اام ، وتصة إىل مدرتحات هون اتستفاد  منها يف تطويره وإغنا ه
 :للمراس  النظري اإلطار -2

يتناوت لذا ا ااب دور الدراسات العليا يف تطوير اجملتمع، وواقعها يف الوان العريب وسـلطنة عمـان مـن 
لدراســــات العليــــا، والتعريــــف ب اــــام  الـــ ت عــــرج لنتــــا   الدراســــات الســــابدة الــــب وجريــــ  علــــ  بــــرام  ا

اؤاجستو يف الرتبية يف االتصاص اؤنال  وارا ل تدريس اللغة العربية، وخيتم بتوضـيل موقـع الدراسـة اواليـة 
 .بني الدراسات السابدة، وما استفادته منها

 :دور المراسات العليا يف تطوير اجملتمع -1 -2

  إىل التدــدم يف عــامل العلــم والتونولوجيــا، فهــي مصــدر إشـــعا  متثــة ا امعــات بوابــة اجملتمعــات اؤعاتــر 
علمـي وقدـايف وحرـاري وقيمــي، يدـع علـ  عاتدهـا إعــداد اؤـؤللني لوافـة اؤهـن ال بمــة لبنـا  اجملتمـع، ومــد ه 

 وتدـوم ا امعـات. باؤ،تصني والفنيني واا ا  اؤيودين بأتوت اؤعرفة وارا ل البحث اؤتددمة والديم الرفيعـة
بـدور مهـم يف ادـة اؤعرفـة واسضـافة إليهـا عـن اريـل التـدريس  -(21، 21: 1002)كما يـذكر شـحاتة –
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والبحث، وادد اؤعرفة عن اريل الدراسات اؤنهجية الناقد ، إضافة إىل تنمية ش،صية الدارسني من خمتلف 
 .ت اجملتمعا وااب، وإعداد الباحثني ؤفاركة اهليئات اؤ،تصة يف البحو  ؤواجهة مفو 

وإذا كان التعليم العايل يف  مله استثمارًا وانًيا، فالدراسات العليا من ولـم واـوا  لـذا اتسـتثمار  فهـي 
اؤســؤولة عــن توــوين قــرو  بفــرية مــن العلمــا  واؤفوــرين الــذين لــم وســاس  ــو اجملتمــع وابدلــاره، ولــي اريــل 

اؤنيع، )سني معيفتهم، وتبوؤ  موااة اجتماعية مرموقة األفراد إىل تطوير كفاياهتم الوظيفية اتالتصاتية، وحت
2992 :110.) 

عل  إعداد الباحثني الذين يسهمون يف إغنا   -وت سيما برام  الدكتورا -وتركي برام  الدراسات العليا 
، وهتــد  لــذه الــ ام  يف  ملهــا إىل إكســا  (Narozhnaya & Koziol, 2009: 643)اؤعرفــة 

البحث العلمي وتنمية ال اهتم العملية يف دراسة اؤفو ت بطريدة منهجيـة سـليمة، مـن  الدارسني كفايات
الـــ ت إقـــار  وســـئلة لـــيس هلـــا إجابـــة واضـــحة، والبحـــث عـــن إجابـــة هلـــا اـــا ي ظهـــر قـــدر  الـــدارس علـــ  بلـــور  

النتـــا    اؤفـــولة، وبنـــا  ودوات وثهـــا، ومجـــع البيااـــات، وحتليلهـــا باســـت،دام األســـاليب اؤناســـبة، ومناقفـــة
إضـــافة إىل هتيئـــة الـــدارس للتحلـــي بصـــفات . وتفســـولا، واتســـتفاد  منهـــا يف تطـــوير الواقـــع وتوضـــيل وبعـــاده
واؤرواــة الفوريــة ( Charles, 1988: 2)الباحـث األتــية، كاتســتعداد النفســي للبحــث وقــدر  التحمــة 

 .واألمااة العلمية واسبدا 
يف تطــوير مهــارات الدــوم العاملــة اؤؤللــة، وإعــداد البــاحثني يف ولــ ام  الدراســات العليــا وقرلــا اسجيــايب 

اؤسـتويات العليـا الــب تتطلبهـا قطاعــات األعمـات اؤ،تلفـة، وحتســني التـدريس ا ــامعي، واؤسـا ة يف الدمــة 
اجملتمــــع والبيئــــة اطليــــة عــــن اريــــل حــــة اؤفــــو ت، واطافظــــة علــــ  الــــرتا  العلمــــي واورــــاري، وترســــي  

 (.21: 1002النبهاين، )حث العلمي يف ا امعة واجملتمع وساسيات الب
وإذا كـــان البحـــث العلمـــي قاعـــد  وساســـية ؤواتـــلة التدـــدم العلمـــي والتونولـــوجي، ويـــؤدي دورًا بـــاربًا يف 
دراسة قرايا اجملتمع اؤتعلدـة بالثدافـة واتقتصـاد والسياسـة والتونولوجيـا وغولـا، وربطهـا بـالتحوتت العاؤيـة 

يف اجملتمع، فإن ا امعات تسع  من الـ ت البحـث العلمـي إىل إعــداد جيـة مـن البـاحثني اؤتميـيين، اؤؤقر  
واؤســـا ة يف تدـــدا اتستفـــارات العلميـــة، وتطـــوير اؤعرفـــة اساســـااية و ديـــدلا، واؤســـا ة يف ادـــة التدنيـــة 

 (.1002الربيعي، )وتواينها وتطويرلا 
ا اجملتمـع، وتـبل اتلتمـام بالبحـث العلمـي وتطـويره ضـرور  ملحـة، ويف ظة اوركة اؤتجـدد  الـب يعيفـه

ــدد فيهــا وولويــات البحــث وفــل حاجــة اجملتمــع، ومــا  تفــرج علــ  ا امعــات رســم الريطــة واضــحة اؤعــامل حت 
ــــه مــــن مفــــو ت  ــــو عــــ م، )يظهــــر في ــــة األساســــية ال بمــــة للبحــــث، (22: 1001وب ــــوفو البني ، وحتــــتوم ت
ربــــة، و صــــيص اؤواباــــات الوافيــــة، وإجيــــاد التفــــريعات اؤناســــبة، ومراجعــــة بــــرام  والوفــــا ات البفــــرية اؤد

 .الدراسات العليا اؤرتبطة به
ويف إاــار الســعي لــو الرقــي بالبحــث العلمــي، ظهــرت دعــوات إىل إافــا  جامعــات الاتــة للدراســات 

عن افاااهتا األالرم،  العليا، األمر الذي دفع بعض ا امعات إىل فصة فعلي  لنفااها يف البحث العلمي
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ومن ا امعات الب ا ذت لـذه ااطـو  جامعـة كاليفورايـا . فساعدلا ذلك عل  اتلتمام بالدراسات العليا
: 2991الصـــويف واوـــدايب والفيـــاج، )األمريويــة، وموســـوو الروســـية، ومدرســـة الرياضـــيات العليــا الفراســـية 

يف ا امعـات إىل جامعـات وـث، وجامعـات ولذلك وتبل باسموان تصن(. 86: 1002  النبهاين، 81
بيــد ون الع قــة الوايــد  بــني التــدريس والبحــث جعلــ  لــذا . تــدريس وفًدــا ل لتمــام اؤوجــه إىل كــة منهمــا

التصــــنيف مثــــار ااتدــــاد لــــبعض ا امعــــات لتغليبهــــا جااًبــــا علــــ  حســــا   الــــر  ولــــذلك ت نتدــــد الوثــــو مــــن 
سا  التدريس، ويف اؤدابة ت نتدد ا امعات العربية برعف ا امعات يف الغر  تلتمامها بالبحث عل  ح

ـــرم فيهـــا تنبـــع مـــن  البحـــث فيهـــا، وبعـــدلا عـــن قرـــايا اجملتمـــع وحتديـــل تنميتـــه  فوثـــو مـــن البحـــو  الـــب   
 (.6،8: 1006عيسان وعطاري واوارقي، )التمامات ش،صية لدفها يف األساس الرتقية العلمية 

 :ليا يف الوطن العربيواقع براةج المراسات الع -2-2

بـــدو ظهـــور بـــرام  الدراســـات العليـــا يف الـــدوت العربيـــة يف الربـــع األوت مـــن الدـــرن اؤاضـــي، وشـــهد عدـــدا 
السبعينات والثمااينات من ذلك الدرن توسًعا وفديًّا ملحوظًا يف بياد  عدد ا امعات، واؤلتحدني هبا  لتوفو 

الدطاعات اؤ،تلفة، بدو بعدلا توجه الوثو من ا امعات العربية  اود األدىن من الووادر البفرية اؤؤللة يف
إىل التوسع الروسي بفتل برام  الدراسـات العليـا يف خمتلـف اتالتصاتـات، والـًذا ابـدو التعلـيم اؤسـتمر، إذ 

اـــا ع، )تركـــي لـــذه الـــ ام  علـــ  رتـــد اؤفـــو ت، والعمـــة علـــ  مواجهتهـــا، واقـــرتا  اولـــوت اؤناســـبة هلـــا 
 (.1–8: 2919  بامفموس ومنسي، 22 :1000

وعل  الرغم من ا هود اؤبذولة يف تطوير برام  الدراسات العليا، تـدت اتـا   بعـض الدراسـات علـ  ون 
لــذه الــ ام  تعــاين مــن ضــعف قــدرهتا علــ  مواجهــة اواجــات الرتبويــة اؤعاتــر ، وعــدم متونهــا مــن إعــداد 

، (Narozhnaya & Koziol, 2009: 640)ليـة ا ـود  اؤ،تصـني واألكـادهيني يف  ـات البحـو  العا
باسضـــافة إىل مجـــود اللـــوا ل اؤنظمـــة هلـــا، واافصـــاهلا عـــن الدمـــة اجملتمـــع وتنميتـــه، وقلـــة الـــدعم الـــذي تلدـــاه، 

 (.21، 21: 1000اا ع، )وضعف بعض ا وااب التنظيمية، كالع قة بني األستاذ والطالب مثً  
  التمــام كثــو مــن تــاوتت تطــوير لــذه الــ ام  بالفــوة علــ  كمــا تــدت اتــا   بعــض الدراســات علــ

حسا  اؤرمون، وبالدرايا الفرعيـة دون األساسـية  فدـد عملـ  بعـض ا امعـات علـ  بيـاد  اؤدبـولني يف 
الدراســات العليــا، واســتحدا  وقســام جديــد  ومتنوعــة فيهــا، وبيــاد  اسافــا  عليهــا دون تفــ،يص الواقــع، 

مفو ت، لذا ظل  ال ام  فيها دون اؤستوم اؤطلو ، واستمرت تعـاين مـن قصـور ومعرفة ما يعرتيه من 
رجاهتـــا   ,Khader)ويـــذكر قـــادر (. 1009بويـــن ولاشـــم، )يف بعـــض مـــدال هتا، واسفـــاج مســـتوم خم 

ون كثـوًا مـن بـرام  الدراسـات العليـا غـو قـادر  علـ  حتديـل مـا تصـبو إليـه مـن ولـدا   إمـا ( 497 :2009
اهتا وو قلة كفا   تصميم برا هـا وتنفيـذلا، والففـة يف ا مـع بـني ا ـاابني النظـري والعملـي، لرعف إمواا

 .لذا يعاين اارجيون من ضعف اؤهارات ال بمة لسو  العمة، وقلة تلبيتها ؤتطلبات اويا  اؤتجدد 
. مــن بوايــا خمتلفــةوقــد وجــري العديــد مــن الدراســات لتدــوا بــرام  الدراســات العليــا يف الــوان العــريب  -

دراسة هتد  إىل تدوا برام  الدراسات العليا جبامعة اؤلك عبد ( 2919)حيث وجرم بامفموس ومنسي 
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وكان من ولم النتا   الـب توتـل  . العييي من وجهة اظر وعرا  ليئة التدريس يف كليات ا امعة اؤ،تلفة
لــذكور الــذين يفــر  علــيهم، يف حــني توجــد إليهــا عــدم وجــود تــعوبات يف التواتــة بــني اؤفــر  والطلبــة ا

لــذه اؤفــولة عنــد الطالبــات  اظـــرا لعــدم تواتــلهن اؤباشــر مــع اؤفـــر  بــة عــ  قنــوات خمتلفــة كاهلـــاتف، 
ووظهرت الدراسة ويرا وجود ضعف لغوي لدم الطلبـة الدارسـني، وعـدم وجـود . والدا ر  التليفييواية اؤغلدة

 .هيةالطط وثية واضحة يف األقسام األكاد
بدراســة سـع  إىل معرفــة الصـعوبات الـب تواجههــا الدراسـات العليــا، وحتـد  مــن ( 2992)وقـام اؤنيـع  -

وتوتة إىل ون من بني لذه الصعوبات قلة اتالتصاتات العلمية والتطبيدية، . توسعها جبامعة اؤلك سعود
ر  بعــض الطلبــة عــن اؤــد  اطــدد ، وتســر  الطلبــة، وبيــاد  وعــداد الدارســني اؤتفــرغني جي ًيــا، والتــأالر يف  ــ

واوت مد  الدراسة الب يدريها الطالب يف ا امعة مداراة بـبعض ا امعـات العربيـة واألجنبيـة بسـبب بـط  
ووظهـرت الدراسـة بعـض ا وااـب اسجيابيـة يف ال اـام ، منهـا تـوافر اسموااـات ال بمـة . اسجـرا ات اسداريـة

 .حيث اسشرا  عل  الطلبةللتوسع يف الدراسات العليا من 
بدراسة هتد  إىل تدوا برام  الدراسات العليـا يف ( 2991)وقام كة من الصويف واودايب والفياج  -

جامعة تنعا  مـن وجهـة اظـر وعرـا  ليئـة التـدريس والطلبـة  ؤعرفـة مـدم حتدـل اؤعـايو األساسـية الواجـب 
معيــارًا تــوافرت بدرجــة  21ق قــة معــايو فدــط مــن بــني ووظهــرت اتــا   الدراســة ون . توافرلــا يف تلــك الــ ام 

عالية، وتتعلل تلـك اؤعـايو بـالتدوا الـذي يترـمن اتالتبـارات النها يـة، واتالتبـارات اؤداليـة، والرتكيـي علـ  
 .معيارًا عل  درجة توافر قليلة 12معيارًا يف اؤستوم اؤتوسط، يف حني حصة  11ا وااب اؤعرفية، وجا  

دراسة هتد  إىل تدوا براام  الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة عـدن ( 1000)الطالع  ووجرم -
ون حتدل ولـدا  ال اـام ، : وكان من ولم النتا   الب توتل  إليها. من وجهة اظر الط   اؤلتحدني به

يف التـــدريس لـــي  واســـتفاد  الطلبـــة مـــن مســـاقاته جـــا ت يف اؤســـتوم اؤتوســـط، وون وكثـــر الطرا ـــل شـــيوًعا
ومـــن ولـــم الصــعوبات الـــب يواجههـــا . ويف وســـاليب التدــوا كااـــ  األســـئلة اؤداليــة وكثرلـــا شــيوًعا. اطاضــر 

الطلبــة عــدم تطــابل اتالتصــاص العلمــي للمفــر  مــع موضــو  رســالة الطالــب، وعــدم تــوافر معــايو متفــل 
 .لطالب يف االتيار وثهعليها لوتابة الرسالة، وعدم وجود الطة اسرتاتيجية يستعني هبا ا

إىل تعـــــر   واقـــــع بـــــرام  الدراســـــات العليـــــا يف جامعـــــة الدـــــدس، ( 1001)وهتـــــد  دراســـــة عابـــــدين  -
ووظهـــرت اتا جهـــا ون ولـــدا  . واؤفـــو ت الـــب تعرتضـــها مـــن وجهـــة اظـــر وعرـــا  ليئـــة التـــدريس والطلبـــة

ضـــو  األلـــدا  وحتددهـــا، الـــ ام  وتتوالـــا وارا ـــل التعلـــيم والـــتعلم جـــا ت يف مســـتوم عـــات مـــن حيـــث و 
وارتبــاا اطتــوم باأللــدا ، وعمدــه وتسلســله اؤنطدــي، وم  مــة ارا ــل التعلــيم والــتعلم لطبيعــة الدراســات 

يف حني جا ت  اتت التدـوا واؤدرسـني والسياسـات يف . العليا وولدافها، والتمامها بتنو  مصادر اؤعرفة
وكااــ  ولــم اؤفــو ت الــب تواجــه .   درجــة قليلــةمســتوم متوســط، وحصــل  التســهي ت يف الــ ام  علــ

 .لذه ال ام  ضعف ارتبااها بتنمية اجملتمع والدمته، وغيا  بعض التسهي ت
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إىل تدوا برام  الدراسات العليا يف ا امعة اسسـ مية بغـي  ( 1001)وسع  دراسة اوويل ووبو دقة  -
راســـات العليـــا تتميـــي يف  ـــاتت تلبيـــة حاجـــات ووظهـــرت اتا جهـــا ون بـــرام  الد. مـــن وجهـــة اظـــر ااـــرجيني

الطـ  ، واسشــرا  األكــادهي، وفعاليـة ارا ــل التــدريس، واسـت،دام تدنيــات التــدريس، بينمـا لنــا  حاجــة 
 .إىل تطوير اادمات الب تددمها اؤوتبة

ة اظر إىل تدوا برام  الدراسات العليا جبامعة الووفة من وجه( 1009)وهتد  دراسة بوين ولاشم  -
ووظهرت النتا   ون مستوم لـذه الـ ام  كـان متوسـطًا يف كثـو مـن  اتتـه، . وعرا  ليئة التدريس والطلبة

 -النظـام اسداري : وضعيًفا يف  اتت والرم، وتسلسل  لذه اجملاتت من األقوم إىل األضعف كما يلي
 -اتــــة بأعرــــا  ليئــــة التــــدريس الــــنظم اا -اؤدــــررات الدراســــية  -وســــاليب التدــــوا  -وســــاليب التــــدريس 
رجـات الدراســات  -تدنيـات اؤعلومـات واتتصـاتت  -التسـهي ت العلميـة والبحثيــة -اسشـرا  العلمـي  خم 

 .العليا
 :واقع براةج المراسات العليا يف سلطن  عمان -2-3

د  عـدد تفهد سلطنة عمان يف الوق  اواضر توسًعا ملحوظًا يف برام  الدراسـات العليـا مـن حيـث بيـا
وقــد غــدا اسقبــات علــ  . اؤؤسســات الــب تفــر  عليهــا، وعــدد اؤلتحدــني هبــا مــن الدطــاعني العــام وااــاص

ثـة الدراسـات العليـا يف جامعـة . مواتلة الدراسات العليا مطلًبا وساسًيا لدم الوثوين يف اجملتمع العمـاين ومت 
وقد اتبع  جامعة السلطان قابوس منهجية . يثهاالسلطان قابوس قطاًعا حيويًّا لدعم اجملاتت البحثية وحتد

إذ بـدو العمـة بـ ام  . متدرجة يف توسيع قاعـد  الدراسـات العليـا علـ  مـدم األعـوام اامسـة عفـر اؤاضـية
بسـتة بـرام  يف كليـب ابدا  والعلـوم اتجتماعيـة والرتبويـة، ومـا اليـوم فترـم  2991اؤاجستو فيها يف عام 
براا ــاً موبعــاً علــ  مجيــع كليــات ا امعــة، وبلــهب عــدد اؤلتحدــني هبــا يف العــام  11يــا منظومــة الدراســات العل

ي رــا  إىل ذلــك (. 1020عمــاد  الدراســات العليــا، )االًبــا واالبــة ( 292)  1009/1020األكــادهي 
بــــرام  الدراســــات العليــــا يف ا امعــــات اااتــــة مثــــة جامعــــات اــــيوم وتــــحار وظفــــار، الــــب ترــــم بــــرام  

و يف االتصاتــات اسدار  الرتبويــة، واسرشــاد والتوجيــه، واؤنــال  وارا ــل التــدريس، واللغــة العربيــة للماجســت
 .و داهبا، واتقتصاد، واظم اؤعلومات، وإدار  األعمات

وتســـيما يف جامعـــة  -وتبـــني اتـــا   الدراســـات الـــب وجريـــ  علـــ  بـــرام  الدراســـات العليـــا يف الســـلطنة 
من البة الدراسات العليا يواجهون تـعوبات متنوعـة، منهـا قلـة اؤعرفـة بالتعامـة  ون كثوًا -السلطان قابوس

مع مصادر اؤعلومات اؤتوافر  يف ا امعات، وخباتة اؤصادر اسلورتواية، وشـبوة اسارتاـ  علـ  الـرغم مـن 
وبة اللغـــة وكـــذلك تـــع. اعـــرتافهم بأ يتهـــا ودورلـــا اسجيـــايب يف البحـــث، وارتفـــا  دافعيـــتهم لـــو اســـت،دامها

األجنبية والتعامة مع اؤصادر اؤوتوبة هبا، والرعف يف مهارات است،دام اواسـو  رغـم ا ـالهم اسجيـايب 
  العبديل، 1002  الصبحي، 1002ا هوري، )لو است،دامه، وإقرارلم بدوره اسجيايب يف عملية البحث 

1009.) 
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يف جامعــة الســلطان قــابوس، دراســة النبهــاين ومــن الدراســات الــب وجريــ  علــ  بــرام  الدراســات العليــا 
الــب ســع  إىل تطــوير إدار  الدراســات العليــا جبامعــة الســلطان قــابوس يف ضــو  متطلبــات ا ــود  ( 1002)

تيويـد الطلبـة با ديـد مـن اؤعرفـة : وبين  النتا   ون من بني ادـاا الدـو  يف إدار  الدراسـات العليـا. الفاملة
عمـــاين، وتـــوافر الـــدوريات اوديثـــة يف اؤوتبـــة، ووضـــو  متطلبـــات الت،ـــر  لـــدم وربطهـــا واجـــات اجملتمـــع ال

ضعف تفجيع الطلبة عل  التعلم الـذا ، وتـعوبة اتتصـات بـني اؤفـرفني : ومن بني اداا الرعف. الطلبة
كمــا كفــف  الدراســة عــن بعــض التحــديات الــب تواجــه . والطلبــة، وقلــة اســت،دام التدنيــات الرتبويــة اؤتاحــة

راســـات العليـــا، والدصـــور يف بعـــض اظـــم التعلـــيم ا ـــامعي، وبيـــاد  عـــدد الطلبـــة اؤســـجلني يف الدراســـات الد
 .العليا، وبياد  حاجة سو  العمة إىل الوظا ف اؤهنية واألكادهية الدقيدة

إىل الوفف عن معوقات اتتصات بني وعرا  ليئة ( 1001)ويف اساار ذاته هتد  دراسة الغافري  -
ووظهرت النتا   ون وبرب معوقات اتتصات بني . البة الدراسات العليا يف جامعة السلطان قابوسالتدريس و 

وعرــا  ليئــة التــدريس والبــة الدراســات العليــا يف جامعــة الســلطان قــابوس تندســم إىل ق قــة وقســام، ووهلــا 
وضـعف مهـارات البحـث قلة اللدا ات الرتبوية بني وعرا  ليئـة التـدريس والطلبـة، : معوقات وكادهية، مثة

العلمـــي لـــدم الطلبـــة، وبيـــاد  العـــب  الدراســـي علـــ  األســـاتذ  والطلبـــة، وتـــعوبة االتيـــار الطلبـــة موضـــو  
قلــة الدافعيــة لــدم الطلبــة، والرــغوا النفســية مــن وعبــا  الدراســة، : وقاايهــا معوقــات افســية، مثــة. البحــث

جـرا ات اسداريـة، وقلـة اتلتمـام بـلرا  الطلبـة الـبط  يف اس: وقالثها معوقات إدارية، مثة. وقلل اتمتحااات
 .يف بعض ا وااب اسدارية ذات الع قة بدراستهم

دراســــة للوفــــف عــــن واقــــع اســــت،دام البــــة الدراســــات العليــــا جبامعــــة ( 1002)ووجــــرم الصــــبحي  -
راد العينـة ومن بني مـا توتـل  إليـه الدراسـة ون مجيـع وفـ. السلطان قابوس لفبوة اسارتا  وا الاهتم لولا

يست،دمون شبوة اسارتاـ  يف  ـات الدراسـة والبحـث، ولوـنهم يواجهـون العديـد مـن الصـعوبات الـب حتـد 
قلـــة الـــ ام  الـــب تســـت،دم اللغـــة العربيـــة مداراـــة : مـــن اســـتفادهتم مـــن الفـــبوة علـــ  النحـــو اؤطلـــو ، منهـــا

ووظهــرت . لــبط  الفــديد يف دالــوت اؤواقــعبــال ام  اؤعتمــد  علــ  اللغــة اسوليييــة، وقلــة تــوافر األجهــي ، وا
 . النتا   ويرا ون ا الات الطلبة لو است،دام الفبوة عالية وإجيابية

دراسة عن واقـع بـرام  الدراسـات العليـا ومفـو هتا يف جامعـة السـلطان ( 1008)ووجرت السعدي  -
ادـــاا الدــــو  يف  ــــاتت  واللصـــ  إىل ون لــــذه الــــ ام  تتميـــي بــــبعض. قـــابوس، والتوقعــــات اؤســـتدبلية هلــــا

التــدريس والتســهي ت وااــدمات اؤددمــة، يف حــني توجــد بعــض جوااــب الــندص يف  ــات اسشــرا  علــ  
 .الطلبة
بدراسة لوضع تصـور مدـرت  لتنظـيم مؤسسـات البحـث الرتبـوي يف سـلطنة ( 1008)وقام  اؤعمري  -

وتوافر اؤعلومات، والنفر والتوقيل، والتموية اهليوة التنظيمي، واالتيار الووادر البحثية، : عمان يف  اتت
تـوافر عمليـات : ومن النتا   الـب توتـل  إليهـا الدراسـة. والتجهيي، واتتصات والتنسيل الدااللي وااارجي
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تنظيم مؤسسات البحـث الرتبـوي اجاتتـه اؤ،تلفـة يف الواقـع بدرجـة تـرتاو  بـني اؤتوسـطة والرـعيفة، األمـر 
 .اؤؤسسات إىل الطة تطويرية الذي يعين حاجة لذه

إىل تدوا برام  الدراسات العليا يف كلية الرتبية ( 1008)وسع  دراسة الساؤي والصارمي واؤ، يف  -
وكفـف  النتـا   عـن وجـود قناعـة ورًضـا بفـوة عـام عنـد . جبامعة السلطان قابوس من وجهة اظر ااـرجيني

ررات وارا ل التـدريس والتدـوا واسشـرا  علـ  الرسـالة الرجيي لذه ال ام  من حيث األلدا  وتتوم اؤد
ويـرم . وإجرا ات مناقفتها، فيمـا عـدا إجـرا  التحوـيم ااـارجي حيـث يـرم اارجيـون واـه يأالـذ وقتًـا اـويً  

 .اارجيون كذلك مناسبة إجرا ات التسجية، وشروا الدبوت من االتبارات ومداب ت
ىل تعر  ا الات البحث الرتبوي يف براام  ماجستو إ( 1009)وهتد  دراسة العياتر  ومصطف   -

منــال  الرتبيــة اسســ مية وارا ـــل تدريســها يف جامعــة الســلطان قـــابوس، ومتثلــ  عينــة الدراســة يف الرســـا ة 
رسالة، واتبع  الدراسة اؤنه  الببليومرتي يف مجع  81، وعددلا 1001حىت عام  2996اؤنجي  من عام 

وممـا كفـف  عنـه . ل  عل   موعـة مـن اؤؤشـرات لتعـر  ا الـات البحـث الرتبـويالبيااات ع  ودا  اشتم
اتـــا   الدراســـة ون اؤـــنه  الوتـــفي كـــان الســـا د يف تلـــك الدراســـات، وون اتســـتبااات واتالتبـــارات وكثـــر 

 .األدوات است،داًما
ـــال  الرتبيـــة ( 1009)ووجـــرم العياتـــر   - اسســـ مية دراســـة ؤعرفـــة مـــدم فاعليـــة براـــام  ماجســـتو من

وارا ل تدريسها يف جامعة السلطان قابوس من وجهة اظر اارجيني فيما يتعلل باللوا ل اؤنظمة، واادمات 
. ا امعيــة، واؤدــررات، والتــدريس، والتدــوا، واسشــرا ، وجوااــب الدــو ، والصــعوبات الــب واجهــ  ااــرجيني

صــل   بفـــوة عــام علـــ  اســبة عاليـــة مــن األ يـــة ووشــارت النتـــا   إىل ون اطــاور الـــب تناولتهــا الدراســـة ح
ومتثل  ولم جوااب الدو  يف ال اام  يف الدعم ا يد من اؤفرفني للطلبة، وتفـجيعهم . فما فو %( 26)

علـــ  الـــتعلم الـــذا ، وكااـــ  ولـــم الصـــعوبات قلـــة اؤراجـــع العلميـــة مـــن دوريـــات ورســـا ة علميـــة يف موتبـــة 
 .ا امعة
بدراســـة هتـــد  إىل تدـــوا بـــرام  اؤاجســـتو بوليـــة الرتبيـــة يف جامعـــة ( 1009)وقـــام عثمـــان وبمـــ  ه  -

اؤدـررات الدراسـية، : وتركـيت وسـئلة الدراسـة يف  ـاتت. السلطان قابوس من وجهة اظر عينة مـن ااـرجيني
ودور  واطتوم الدراسي، واؤهارات اؤوتسبة، وارا ل التـدريس، ووسـاليب التدـوا، وإدار  ال اـام  وتنظيمـه،

ومتثل  ولم النتا   يف ون اسشرا  عل  الرسالة حصة علـ  درجـة رًضـا عاليـة، وون . اؤفر  عل  الرسالة
 .ال اام  قد سالم بفوة كبو يف إكسا  اارجيني مهارات وثية متنوعة

معرفــة اوعيــة مصــادر اؤعلومــات اؤتــوافر  يف موتبــة جامعــة اــيوم، ( 1009)وهتــد  دراســة العبــديل  -
ووظهـــرت النتـــا   ون ولـــم . يفيـــة اســـت،دام البـــة الدراســـات العليـــا هلـــا، وولـــم الصـــعوبات الـــب يواجهو ـــاوك

الوتــب الورقيــة واسلورتوايــة، واسارتاــ ، : اؤصـادر الــب يســت،دمها وفــراد العينــة للوتــوت إىل اؤعلومــات لــي
لعينـة التـأقو اسجيـايب لنارتاـ  علـ  وبـني  وفـراد ا. والدوريات الورقية، والنداش مـع ااـ ا  وذوي اتالتصـاص
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سلوكهم يف البحث عن اؤعلومات، يف حني جا  مستوم ااـدمات الـب تدـدمها اؤوتبـة، ومسـتوم رضـالم 
 .عنها متوسطًا

برناةج املاجستري يف الرتبي  اختصاص املناهج وطرائق تدمري  اللةد  العربيد      -2-4

 :يف كلي  الرتبي  جباةع  السلطان قابوس

، ليوـون 2991االتصاص اؤنال  وارا ل تدريس اللغـة العربيـة عـام / تل براام  اؤاجستو يف الرتبية افت  
واحــًدا مــن ق قــة بـــرام  ماجســتو تفتــتل يف كليـــة الرتبيــة، وليفــوة مــع بـــرام  الوليــة وبــرام  كليـــة ابدا  

طـورت بـرام  اؤاجسـتو علــ  وقـد ت. والعلـوم اتجتماعيـة بدايـة بـرام  اؤاجسـتو يف جامعـة الســلطان قـابوس
مستوم ا امعة ال ت السنوات اؤاضية تطورًا ملحوظًا متثة يف بياد  عددلا، وعدد الطلبة اؤلتحدني هبا يف 

 .مجيع الوليات
يلتحــل بال اــام  ســنويًّا مــا بــني ســتة إىل فاايــة اــ  ، وفًدــا للطاقــة اتســتيعابية لل اــام  الــب حتــددلا 

وي فرتا ل لتحـا  بال اـام  . اؤتعلدة بالعب  التدريسي واسشرا  عل  رسا ة الطلبةواصبة ليئة التدريس 
مــن جامعــة وو مؤسســة وكادهيــة ( بوــالوريوس وو ليســااس)ون يوــون اؤتدــدم حاتــً  علــ  درجــة جامعيــة 

وو (  )معدت )عل  جدوت قياسي يتوون من وربع اداا  1726معرت  هبا، واعدت تراكمي ت يدة عن 
( 1721-1760)وهوــن قبــوت اؤتدــدمني ذوي اؤعــدت الرتاكمــي مــن بــني . وو مــا يعادلــه( دير جيــد جــًداتدــ

ويف مثــة لــذه اوــاتت تؤالــذ يف اتعتبــار ااــ   العمليــة، وو وي افــاا  الــر بعــد الدرجــة . قبــوًت مفــرواًا
علـ  درجـة البوـالوريوس يف كمـا يفـرتا لدبـوت اواتـة . ا امعية األوىل لتدييم مددر  اؤتدـدم علـ  اسوـاب

اتالتصاتــات غــو الرتبويــة ون يوــون حاتــً  علــ  درجــة دبلــوم التأليــة الرتبــوي بتدــدير جيــد جــًدا وو مــا 
 .ويعد اجتياب اتالتبار التحريري واؤدابلة اللذين جيريهما الدسم شراًا وساسًيا للدبوت يف ال اام . يعادله

صص ني عل  اؤعدت الرتاكمي واتالتبار وتعتمد الولية يف اؤفاضلة بني اؤتددم التحريري واؤدابلة  إذ خي 
للمدابلـــة الفــفوية، ت ي رتـــب اؤتدــدمون بنـــا   ٪10ومثلهــا ل التبـــار التحريــري،  و للمعــدت الرتاكمـــي 10٪

تار اواتلون عل  الدرجات األعل ، تبًعا للطاقة اتستيعابية لل اام   .عل  ذلك، وخي 
. 1ساعة معتمد  اعـدت تراكمـي ت يدـة عـن  11اام  يتعني عل  الطالب اجتياب وسمتام متطلبات ال  

وتتــوب  لــذه الســاعات اؤعتمــد  علــ  فاايــة مدــررات يــدرس الطالــب اقنــني منهــا يف قســم علــم الــنفس،  ــا 
 ، ويدرس واحًدا يف قسم تونولوجيا"اسحصا  النفسي والرتبوي"، و"منال  البحث يف الرتبية وعلم النفس"

ومـا اؤدـررات اامسـة الباقيـة فيدرسـها يف ". تونولوجيـا التعلـيم واؤعلومـات واتتصـاتت"التعليم والـتعلم لـو 
منال  اللغة العربية واـر  "، و"اظريات اؤنال  الرتبوية وتصميمها وتطويرلا"قسم اؤنال  والتدريس، ولي 

، "يييـــة يف منـــال  اللغـــة العربيـــة واـــر  تدريســـهاقـــرا ات تربويـــة باللغـــة اسول"، و"تدريســـها يف التعلـــيم العـــام
ومــا ". مفــو ت منــال  واــر  تــدريس اللغــة العربيــة"، و"اــر  تــدريس اللغــة العربيــة يف مســتوم متدــدم"و

رســالة اؤاجســتو فلــيس هلــا ســـاعات معتمــد ، وإ ــا ي فــرتا اجتيابلــا بتدـــدير اــاجل، وفــل اسجــرا ات الـــب 
 .ا امعة حتددلا ت حة الدراسات العليا يف
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ويعتمــد تنفيــذ ال اــام  علــ  اظــام الســاعات اؤعتمــد  الــب يدرســها الطالــب يف فصــلني دراســيني، مــد  
الدراسـة يف الفصـة الواحـد منهمـا عسـة عفـر وسـبوًعا، وخيصـص األسـبوعان السـادس عفـر والسـابع عفــر 

راســة اؤدــررات، والثاايــة سعــداد وتســتغر  الدراســة للطلبــة اؤتفــرغني ســنتني  األوىل لد. ل متحااــات النها يــة
ومــا الطلبــة غــو اؤتفــرغني . الرســالة، علــ  وت تتجــاوب مــد  الدراســة قــ   ســنوات إت يف حــاتت اســتثنا ية

 .فيمنحون وربع سنوات لدراسة اؤدررات وإعداد الرسالة
التصاص اؤنال  وعل  الرغم من مري ما يييد عل  عسة عفر عاًما عل  براام  اؤاجستو يف الرتبية ا

وارا ل تدريس اللغة العربية، مل تـ جر دراسة علمية لتدوهه، وإ ا كان ذلك عن اريل التدوا ااارجي الـذي 
، حيـــث بار 1001، والثاايــة يف شـــهر وكتــوبر 1002وجــري علــ  ال اـــام  مــرتني، األوىل يف شـــهر مــارس 

ا اووظهرت اتا   التدوا . السلطنةمن الار   الولية والدسم الذي ينتمي إليه اتالتصاص يف كة مر  مدو م
وما ولم جوااب الرـعف . خيص براام  اؤاجستو بصور  عامة ون ال اام  يتمتع بددر من ا ود  واستدان

غيا  مركي وو  با امعة، ولذا جيعة رسا ة اؤاجستو  رد جهود فردية : الب ذكرلا اؤدومان فتمثل  يف
ة مدروسة عل  مستوم ا امعة، ولو ومر يؤقر سلًبا علـ  اؤسـتوم البحثـي، باسضـافة غو مرتبطة خبطة وثي

إىل ضـــعف الع قـــة بـــني وبار  الرتبيـــة واالتصـــاص اللغـــة العربيـــة يف كليـــة الرتبيـــة، فيمـــا يـــرتبط باتســـتفاد  مـــن 
نجــي ، ومعرفــة الدراســات الـــب حتتــا  إليهــا الــوبار  ميــداايا

 
  ديفـــي، 1002، كنعــان. )رســا ة اؤاجســتو اؤ

1001.) 
 :ةوقع المراس  احلالي  بني المراسات السابدق  -2-5

يتبـــني مـــن الدراســـات الـــب عرضـــ  ســـابًدا ون معظمهـــا الـــتم بالوفـــف عـــن جوااـــب الدـــو ، وجوااـــب 
وقد توتل  إىل وجود بعض الدصور يف جوااب خمتلفة . الرعف يف برام  الدراسات العليا الب استهدفتها

دررات الب تترمنها، وقرايا اسشرا  عل  البحو ، والع قة بني الدارسني ووعرا  ليئة مستوم اؤ: منها
التدريس، واسجرا ات اسدارية اؤتبعة، واؤصادر العلمية ال بمة وما يرتبط هبا من تدااات حديثة، إضافة إىل 

 .ضعف مستوم اارجيني علمًيا ومهنًيا
ات عن وجود جوااب قو  يف بعض ال ام ، متثل  يف توافر ويف الوق  ذاته، كفف  بعض تلك الدراس

اسموااات اؤادية والووادر اؤؤللة، ورضا اارجيني عن النظم األكادهية واؤدررات الدراسية، والع قة ا يد  
بــني الدارســني واؤفــرفني، إضــافة إىل وجــود الــدافع وات ــاه اسجيــايب عنــد كثــو مــن الدارســني لــو الدراســة، 

 .واتستفاد  من الفرص اؤوجود  يف ال ام 
وبالنسبة إىل األدوات الب است،دمتها الدراسات السابدة، اترل ون اتستبيان كان األدا  الر يسة  مع 

وما فيما يتعلل بالعينة، فدد ركي بعرها علـ  ااـرجيني، وبعرـها ابالـر علـ  . البيااات يف معظم الدراسات
وقـد تنوعـ  الدرـايا الـب تناولتهـا الدراسـات السـابدة يف . ها ما مجع بـني الفئتـنيوعرا  ليئة التدريس، ومن

 . ات الدراسات العليا، األمر الذي يفو إىل تعدد  اتت تدوا برا ها، وإموااية تناوهلا من بوايا خمتلفة
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،رجــات يف براــام  ماج
 
ســتو الرتبيــة يف وتتنــاوت الدراســة اواليــة جــاال ااطــة الدراســية ومــدم حتدــل اؤ

االتصـــاص اؤنـــال  وارا ـــل تـــدريس اللغـــة العربيـــة يف كليـــة الرتبيـــة جبامعـــة الســـلطان قـــابوس مـــن وجهـــة اظـــر 
ــا مــن مصــادر تدــوا لــذه الــ ام   ويف لــذا  ااــرجيني، باعتبــار الرجيــي بــرام  الدراســات العليــا مصــدرًا مهمًّ

ه من اؤفيد لتدـوا وقـر اـو  معـني مـن وا( Edwards & Owen, 2002: 57)السيا  يرم إدواردب ووون 
 .التعليم سؤات الفئة الب درس  ؤعرفة  را ها

 :وأسئلتها المراس  ةشكل  -3

ويـ ــدصد . حتتــا  بــرام  الدراســات العليــا إىل التدــوا باســتمرار، للتأكــد مــن و ــا تســو وفــل اؤ،طــط هلــا
ألافــطة اؤ،تلفــة عــن اريــل مجــع اؤعلومــات بــالتدوا يف  ــات التعلــيم العــايل إتــدار حوــم علــ  الــ ام  وا

بطريدة منظمة، هبـد  تعييـي ادـاا الدـو ، وتـ يف ادـاا الرـعف، ت التوتـة إىل اتـا   تسـاعد علـ  معرفـة 
،رجــات، بفــوة يعمــة علــ  تدويــة الــروابط بــني التعلــيم العــايل واجملتمــع 

 
مســتوم لــذه الــ ام  ووقرلــا يف اؤ

(Xue, 1996: 60.) 
تدــوا يف مســاعدته علــ  اؤداراــة بــني مــا حتدــل مــن ال اــام  بعــد تطبيدــه ومــا ينبغــي ون وتومــن و يــة ال

، واووــم علـ  قيمــة ال اــام ، (Patton, 1982: 15; Hass & Springer, 1998:20)يتحدـل 
 & Rossi)وتددير الفا د  من تطويره، ورفع مستوم فاعليـة إدارتـه، ومواجهـة اؤتطلبـات اؤ،تلفـة لتنفيـذه 

Freeman, 1984: 15.) 
وقـــد تبـــني مـــن اساـــار النظـــري والدراســـات الســـابدة ون براـــام  اؤاجســـتو يف الرتبيـــة االتصـــاص اؤنـــال  
. وارا ل تدريس اللغة العربية مل حيظ بأية دراسة علمية تعمة عل  تدوهـه لبيـان جوااـب الدـو  والرـعف فيـه

تدـــوا براـــام  ماجســـتو الرتبيـــة يف "ن الـــ ت ولـــذلك حتـــاوت الدراســـة اواليـــة ســـد الثغـــر  يف لـــذا ا ااـــب مـــ
االتصـــاص اؤنـــال  وارا ـــل تـــدريس اللغـــة العربيـــة يف كليـــة الرتبيـــة جبامعـــة الســـلطان قـــابوس مـــن وجهـــة اظـــر 

 :وحتديًدا تسع  الدراسة اوالية إىل اسجابة عن األسئلة ابتية". اارجيني
لدراســية ل اــام  ماجســتو الرتبيــة يف االتصــاص مــا ادــاا الدــو  والرــعف الــب يرالــا اارجيــون يف ااطــة ا -

 اؤنال  وارا ل تدريس اللغة العربية؟
 :وينبثل من لذا السؤات األسئلة الفرعية ابتية

 ما تدديرات اارجيني لدرجة استفادهتم من اؤدررات الب درسولا يف ال اام ؟  -
 ما اؤدررات الب يرم اارجيون حذفها وو تعديلها؟  -
 اؤدررات الب يرم اارجيون إضافتها؟ما   -
ما تدديرات الرجيي ماجستو الرتبية يف االتصاص اؤنال  وارا ل تدريس اللغة العربيـة لدرجـة حتدـل   -

رجات ال اام ؟  خم 
 :همف المراس  -4

 :تسع  الدراسة إىل حتديل اهلدفني ابتيني
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 ااطـة الدراسـية ل اـام  ماجســتو الوفـف عـن ادـاا الدـو  والرـعف الــب يرالـا اارجيـون يف -4-1 
 .الرتبية االتصاص اؤنال  وارا ل تدريس اللغة العربية

تعر  تدديرات الرجيي ماجستو الرتبية االتصاص اؤنال  وارا ل تدريس اللغة العربية لدرجة  -4-2 
رجات ال اام   .حتدل خم 

 :أهمي  المراس  -5
 :توتسب الدراسة و يتها من ا وااب ابتية

الوفــف عــن ادــاا الدــو  والرــعف يف ااطــة الدراســية ل اــام  ماجســتو الرتبيــة يف االتصــاص  -6-1
 .اؤنال  وارا ل تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس

مســاعد  الدـــا مني علـــ  براـــام  ماجســـتو الرتبيـــة يف االتصـــاص اؤنـــال  وارا ـــل تـــدريس اللغـــة  -6-2
الرتبية جبامعة السلطان قابوس يف حتسني ال اام  وتطويره، من ال ت تيويدلم بلرا  اارجيني  العربية يف كلية

 .يف مدررات ال اام ، ومدرتحاهتم اؤتعلدة وذ  بعرها، وو تعديلها، وو اسضافة إليها
مســاعد  الدـــا مني علـــ  براـــام  ماجســـتو الرتبيـــة يف االتصـــاص اؤنـــال  وارا ـــل تـــدريس اللغـــة  -6-3

لعربية يف كلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس يف حتسني ال اام  وتطويره، من ال ت تيويدلم بلرا  اارجيني ا
رجات ال اام   .ؤدم حتدل خم 

تددا مدرتحات ينتظر ون تساعد يف الت،طيط السليم سافـا  بـرام  مماقلـة يف اؤنـال  وارا ـل  -6-4
 .التدريس
 :حمود المراس  -6

اســـة اواليـــة مــن حيـــث اؤوضـــو  علــ  تدـــوا براـــام  ماجســتو الرتبيـــة يف االتصـــاص اؤنـــال  تدتصــر الدر 
وارا ــل تــدريس اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة جبامعــة الســلطان قــابوس مــن وجهــة اظــر ااــرجيني، ومــن حيــث 

 10017إىل دفعة  2991العينة عل  الرجيي ال اام  من دفعة 
 :ت المراس التعريفات اإلجرائي  ملصطلحا -7

رجات ال اام "، و"تدوا ال اام  الدراسي"يعر  الباحثان مصطلحي   :كما يأ " خم 
عمليـة منظمـة هتـد  : تدوا براام  ماجستو الرتبيـة يف االتصـاص اؤنـال  وارا ـل تـدريس اللغـة العربيـة    

  وارا ل تدريس اللغة العربيـة إىل مجع بيااات تتعلل بلرا  اارجيني يف براام  اؤاجستو يف االتصاص اؤنال
يف كليــة الرتبيــة جبامعــة الســلطان قــابوس ت معا تهــا  للوتــوت إىل وحوــام تتعلــل بندــاا الدــو  والرــعف، ت 

 .تددا اؤدرتحات اؤناسبة بفأ ا
رجات براام  ماجستو الرتبية يف االتصاص اؤنال  وارا ل تدريس اللغة العربية  موعة من اؤعار  : خم 

 .واؤهارات والديم وات الات الب يسع  ال اام  ألن يوتسبها الدارسون
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 :ةنهج المراس  وإجراءاتها -8

اســت،دم  الدراســة اواليــة اؤــنه  الوتــفي التحليلــي الدــا م علــ  وتــف الظــالر  كمــا لــي يف الواقـــع 
 .وجا ت إجرا ات الدراسة كما يأ . وتاولة تفسولا وحتليلها

 :راس  وعينتهاجمتمع الم -8-1

توون  تمع الدراسة من مجيع الرجيي ماجستو الرتبية يف االتصاص اؤنال  وارا ل تدريس اللغة العربية 
وما عينة (. 68)البالهب عددلم  1001إىل دفعة  2991الذين  رجوا يف جامعة السلطان قابوس من دفعة 

مـن  تمـع % 1171رجيـة، وي بنسـبة الرجيًـا وال 12الرجيـة، اجمـو   21الرجيًـا و 21الدراسة فدد مشل  
 .الدراسة
 :أداة المراس  -8-2

است،دم  يف الدراسة اوالية استبااة، تووا  من تورين وساسيني ووهلما اؤدررات الدراسـية، وقاايهمـا 
رجـات ال اــام  درجـة اتســتفاد  مـن اؤدــررات، وفيـه ا لــب إىل ( و: )ترـمن اطــور األوت ق قـة موواــات. خم 

مرتفعـة )حتديد رويه يف درجـة اتسـتفاد  مـن اؤدـررات الـب درسـها يف ال اـام  ضـمن مديـاس عاسـي ااري  
تعدية اؤدررات وحذفها، والب فيه إىل ااري  (  )، و(جًدا، مرتفعة، متوسطة، من،فرة، من،فرة جًدا

، وا لـب فيــه إىل إضــافة اؤدـررات(  )حتديـد اؤدـرر الـذي يــرم ضـرور  حذفـه وو تعديلــه مـع ذكـر السـبب، و
 .ااري  اقرتا  عناوين وو مواضيع ر يسة ؤدررات يرم ضرور  إضافتها مع ذكر السبب

رجات ال اام  مدسمة عل  ق قة  اتت لـي 16وما اطور الثاين فتوون من  رًجا من خم  اؤعرفـة ( و: )خم 
رجــات مدــررات ال اــام  الــب اشــت د  عباراهتــا مــن خم  . الدــيم وات الــات(  )اؤهــارات، و(  )والفهــم، و

ترــمنتها الدراســة الذاتيــة ل اــام  ماجســتو الرتبيــة يف االتصــاص اؤنــال  وارا ــل تــدريس اللغــة العربيــة الــب 
 (.1002قسم اؤنال  والتدريس، )وعدهتا اللجنة اؤ،تصة بدسم اؤنال  والتدريس 

اؤنال  وارا ل تـدريس اللغـة العربيـة وللتأكد من تد  اتستبيان ع رج عل   موعة من اؤ،تصني يف 
والرتبيــة اسســ مية يف قســم اؤنــال  وارا ــل التــدريس يف كليــة الرتبيــة جبامعــة الســلطان قــابوس، ت ع ــدل  يف 

 .ضو   را هم ومدرتحاهتم
ومــا الثبــات فدــد جــرم التأكــد منــه وســا  معامــة اتتســا  الــدااللي باســت،دام معادلــة ولفــا لوروابــا  

(Cronbach-Alpha .) ( 0712)وقـــــد تراوحـــــ  معـــــام ت اتتســـــا  الـــــدااللي طـــــاور اتســـــتبيااة بـــــني
( 2)ويبـني ا ـدوت رقـم . ولي تدت عل  اتصا  اتستبيااة بنسبة عالية من اتتسا  الـدااللي(. 0791)و

 .وروابا  طاور اتستبيانولفا لاب  معام ت 
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 (1)الجدول رمم 
 س باايل  اور االالدانةا ليالالت االت اق 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  اطور م
 الفدرات

معامـــــــــــــــــة اتتســــــــــــــــــا  
 الدااللي

 0712 9 اتستفاد  من اؤدررات 2
،رجات  تمعة 1

 
 0791 16 اؤ

رجات اؤعرفة والفهم (أ)  0711 9 خم 
رجات اؤهارات (ب)  0711 9 خم 
رجات الديم وات الات (ج)  0711 2 خم 

 .ويترمن اؤلحل اتستبيان يف تورته النها ية
 :ات اإلحصائي املعاجل -8-3

، واســـت ،رج  (SPSS)عو ـــ  البيااـــات باســـت،دام براـــام  اوـــيم اسحصـــا ية يف العلـــوم اتجتماعيـــة 
 .اؤتوسطات اوسابية، واتلرافات اؤعيارية، لتحديد درجة استجابة اارجيني عل  بنود اتستبيان

ة، اسـت،دم اؤتوسـط اوسـايب وللوتوت إىل تدديرات اارجيني لدرجة استجابتهم خبصوص بنـود اتسـتباا
وؤــا كـــان اؤديــاس اؤســـت،دم يف اتســتبيان عاســـياً، روم الباحثــان تدســـيم اؤتوســـطات . واتلــرا  اؤعيـــاري

 :اوسابية إىل ق قة مستويات  لتحديد تددير اارجيني لدرجة اكتساهبم لوة كفاية، كما يأ 
 .درجة من،فرة 1711إىل  2من  -
 .درجة متوسطة 1782إىل  1711من  -
 .درجة مرتفعة 6إىل  1781من  -
 :نتائج المراس  وةناقشتها -9

 .فيما يأ  عرج لنتا   الدراسة، مرتبة وفل األسئلة، مففوعة باؤناقفة والتفسو
ندقدداا الدقددوة والاددعي الددا يراهددا اطر ددون يف اططدد  المراسددي  ل ندداةج    -9-1

 تمري  اللة  العربي  ملناهج وطرائقاةاجستري الرتبي  يف اختصاص 

درجــة : وجيــب عــن الســؤات األوت للدراســة واألســئلة الث قــة اؤنبثدــة منــه مــن الــ ت ق قــة جوااــب، ووهلــا
اؤدـررات الـب يـرم اارجيـون حـذفها وو تعـديلها، وقالثهـا اؤدـررات : اتستفاد  من مدـررات ال اـام ، وقاايهـا

 .وفيما يأ  تفصية ذلك. الب يدرتحون إضافتها
 :تدقميرات اطر ني لمرج  استفادتهم ةن ةدقررات ال ناةج -9-1-1

ؤعرفـــة درجـــة اســـتفاد  ااـــرجيني مـــن اؤدـــررات الـــب ترـــمنها براـــام  اؤاجســـتو، اســـت ،رج  اؤتوســـطات 
( 1)وا ـدوت رقـم . اوسابية واتلرافات اؤعيارية لتدديرات اارجيني لدرجة استفادهتم من مدررات ال اـام 

 .  يوضل اتيجة ذلكاب
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 (2)الجدول رمم 
 ال  يس ات واالي ااجات ال ياارمإ ل قدماات الخامجار لدرةإ اس فادتهم لر لقارات البايالت

 درجة اتستفاد  اتلرا  اؤعياري اؤتوسط اؤدرر م
 مرتفعة 0721 1720 رسالة اؤاجستو 2
 عةمرتف 2710 1711 منال  البحث يف الرتبية وعلم النفس 1
 مرتفعة 0711 1700 اسحصا  النفسي والرتبوي 1
 مرتفعة 2721 1719 مفو ت منال  وار  تدريس اللغة العربية 1
 متوسطة 2712 1782 ار  تدريس اللغة العربية يف مستوم متددم 6
 متوسطة 2709 1768 منال  اللغة العربية وار  تدريسها يف التعليم العام 8
 متوسطة 2712 1711 ة اسولييية يف منال  اللغة العربية وار  تدريسهاقرا ات تربوية باللغ 2
 متوسطة 0799 1710 تونولوجيا التعليم واؤعلومات واتتصاتت 1
 متوسطة 0790 1701 اظريات اؤنال  الرتبوية وتصميمها وتطويرلا 9

 مرتفعة 0720 1721 اجملمو 
ون و ــم اســتفادوا مــن اؤدــررات الــب درســولا يف ال اــام  الســابل ون ااــرجيني يــر ( 1)يبــني ا ــدوت رقــم 
رســـالة اؤاجســـتو، ومنـــال  البحـــث، واسحصـــا  النفســـي، : وقـــد حصـــل  مدـــررات. بدرجـــة مرتفعـــة عمومـــا

واؤفــو ت علــ  وعلــ  اؤتوســطات، وراــا عــاد ذلــك إىل ا وااــب العمليــة التطبيديــة هلــذه اؤدــررات، ووقرلــا 
بحث العلمي ومعايوه وإجرا اتـه، وحاجـة الباحـث إليهـا سجـرا  البحـث العلمـي وفـل اؤباشر يف التعريف بال

 .مواتفاته اؤعروفة
ارا ل التدريس، ومنال  اللغة العربية، والدرا ات الرتبوية، وتونولوجيا التعلـيم واؤعلومـات، : وما مدررات

ذلـك يعـود إىل غلبـة ا ااـب واظريات اؤنال  فدد حصل  عل  درجات تددير متوسطة، ولعة السبب يف 
وسيترــل لــذا يف ا ااــب . النظــري علــ  لــذه اؤدــررات، وقلــة وقرلــا يف إكســا  الدارســني مهــارات البحــث

 .الثاين من جوااب تدوا اؤدررات
 :املدقررات الا يرى اطر ون حذفها أو تعميلها -9-1-2

، اســت،رج  التوــرارات والنســب للوفــف عــن اؤدــررات الــب يــرم اارجيــون ضــرور  حــذفها وو تعــديلها
وا ـدوت رقـم . اؤئوية لل،رجيني الذين يرون ضرور  حذ  اؤدرر وو تعديله بالنسبة إىل كة مدـررات ال اـام 

 .اب  يبني اتيجة ذلك( 1)
  (3)الجدول رمم 

 ال عاارات وال  ب ال ئيمإ لة قارات ال ا ماى الخامجيي حتجها أو تيدمةها
 ديةالتع اوذ  اؤدرر م

 النسب اؤئوية التورارات النسب اؤئوية التورارات
 1978 1 172 2 منال  البحث يف الرتبية وعلم النفس 2
 1978 1 172 2 اسحصا  النفسي والرتبوي 1
 1679 2 2272 1 ار  تدريس اللغة العربية يف مستوم متددم 1
 1270 20 271 1 مفو ت منال  وار  تدريس اللغة العربية 1
 1072 22 271 1 تونولوجيا التعليم واؤعلومات واتتصاتت 6
 1679 2 1171 9 اظريات اؤنال  الرتبوية وتصميمها وتطويرلا 8
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 1172 21 2171 1 منال  اللغة العربية وار  تدريسها يف التعليم العام 2

قـــــرا ات تربويـــــة باللغـــــة اسوليييـــــة يف منـــــال  اللغـــــة العربيـــــة  1
 8872 21 0 0 وار  تدريسها

اظريات "السابل ون وعل  تورار فيما يتعلل باوذ  كان من اصيب مدرر ( 1)يترل من ا دوت رقم 
وقـد علـة اارجيـون %.  1171الـرجيني اـا اسـبته  9  إذ اقرت  حذفـه "اؤنال  الرتبوية وتصميمها وتطويرلا

 :ذلك اا يأ 
 .   عليها وحتصيلها بنفسهيعتمد اؤدرر عل  اظريات قدهة هون للدارس اتا -
 .مل يترمن اؤدرر تدريًبا عل  مهارات وثية يفيد منها الباحث-
 .يتسم تتوم اؤدرر بددر من العمومية ت يفيد الباحث -
 .ت يتماش  تتوم اؤدرر مع متطلبات اؤنال  اوديثة -
 .سبل دراسة النظريات يف الدرجة ا امعية األوىل -    

الســـابل  إذ حصـــة لـــذا اؤدـــرر علـــ  وقـــة درجـــات ( 1)نتيجـــة مـــع اتـــا   ا ـــدوت رقـــم وتتســـل لـــذه ال
 .اتستفاد  يف روي اارجيني

، إذ كـان "الدـرا ات الرتبويـة"وما وعلـ  التوـرارات فيمـا خيـص تعـدية اؤدـررات فوااـ  مـن اصـيب مدـرر 
عــدية لــذا اؤدــرر يف بيــاد  وتل،صــ   را  ااــرجيني اؤتعلدــة بت. ٪8872الرجًيــا اــا اســبته  21مدــرت   ذلــك

ســــاعات اؤدــــرر، وتدريســــه يف فصــــلني، والرتكيــــي علــــ  اؤصــــطلحات الرتبويــــة الــــب تفيــــد الــــدارس، وإدالــــات 
اؤصطلحات اللغوية إىل جااب الرتبوية، وربط اؤدرر انال  اللغة العربية، وإتاحـة الفرتـة لدـرا ات فعليـة يف 

 .مراجع تدد 
يف اؤرتبــة الثاايــة مــن حيــث اقــرتا  " بيــة واــر  تدريســها يف التعلــيم العــاممنــال  اللغــة العر "وجــا  مدــرر 

ودعـا اارجيـون إىل الـت،لص مـن . من عينة الدراسة% 1172الرجًيا اا اسبته  21تعديله  فدد اقرت  ذلك 
ليمية، اؤوضوعات اؤورر  يف اؤدررات األالرم، وترمينه اؤستجدات الرتبوية وكيفية توظيفها يف العملية التع

 .والتعمل يف مناقفة الواقع الرتبوي
 .مل،ًصا أللم وسبا  اوذ  والتعدية الب ذكرلا وفراد عينة الدراسة( 1)ويترمن ا دوت رقم 

 (4)الجدول رمم 
 ال عاارات وال  ب ال ئيمإ أل م أسباب ال تف وال يدمخ ا ا ماا ا أجااد ءا إ الدراسإ

 النسب اؤئوية التورارات السبب م

 6279 21 إدالات اؤستجدات اوديثة، وتددا  اذ  تطبيدية هلا يف اؤيدان 2
 12 20 قلة األافطة التطبيدية وا وااب العملية 1
 1679 2 تورار اطتوم الذي درس يف الفهاد  ا امعية األوىل 1
 1171 8 اتعتماد عل  اظريات قدهة يستطيع الدارس اتا   عليها بنفسه 1
 2272 1 اعات اؤدرر، وضرور  إعطا ه اؤييد من اتلتمامقلة س 6
 271 1 تداالة تتوم اؤدرر مع مدررات والرم يف ال اام  8
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إدالـات اؤسـتجدات اوديثـة، وتدـدا  ـاذ  "ون وعلـ  األسـبا  توـرارًا كـان ( 1)يظهر من ا دوت رقـم 
اــ   علــ  اؤســتجدات الرتبويــة يف ا ــاابني ، ولــو يــدت علــ  رغبــة ااــرجيني يف ات"تطبيديــة هلــا يف اؤيــدان

النظري والعملي يف وقنا  دراستهم، والتمون مـن تطبيدهـا عمليـاً، ولـو مـا ااعوـس يف السـبب الثـاين اؤتعلـل 
توــرار اطتــوم الــذي درس يف : "وهلــذا ع قــة بالســبب الثالــث". األافــطة التطبيديــة وا وااــب العمليــة"بدلــة 

  إذ يـــدت علـــ  حـــرص ااـــرجيني علـــ  اتاـــ   علـــ  معـــار  وتطبيدـــات تربويـــة "الفـــهاد  ا امعيـــة األوىل
ولألسبا  الث قة األوىل ع قـة بالسـبب الرابـع اؤتعلـل باعتمـاد اؤدـرر . جديد  غو تلك الب درسولا سابًدا

تعتمـد   فاارجيون يـرون ون الدراسـة ينبغـي ون "اظريات قدهة يستطيع الدارس اتا   عليها بنفسه"عل  
تتوم اؤدرر مع مدررات "وما السبب السادس اؤتعلل بتداالة . عل  اؤستجدات اوديثة وجواابها التطبيدية

 .، فلعله يعود إىل عمومية توتيف اؤدررات، وقلة وضو  الفوار  بني بعرها"والرم يف ال اام 
منها براـام  الدراسـات العليـا، ومن الدراسات الـب عنيـ  باسـتفتا   را  الدارسـني يف اؤدـررات الـب يترـ

الـب اللصـ  إىل حاجـة بعـض اؤدـررات اللغويـة ( Edwards & Owen, 2002)دراسـة إدواردب ووون 
اؤ،تصـــة يف براـــام  اؤاجســـتو يف االتصـــاص تـــدريس اللغـــة اسوليييـــة لغـــة وجنبيـــة يف جامعـــة برمنجهـــام إىل 

 .هة اظر الدارسنيتطوير تتوالا، وحذ  بعض اؤدررات لعدم و يتها من وج
 :املدقررات الا يرى اطر ون إضافتها -1-3 -9

. ؤعرفة اؤدررات الب يرم اارجيون إضافتها، ت ر  لل،رجيني اجملات لذكر عنوان اؤدـرر وو موضـوعه الـر يس
اب  العنــاوين واؤوضــوعات الــب روم اارجيــون إضــافتها، مــع توراراهتــا واســبها ( 6)ويترــمن ا ــدوت رقــم 

 .اؤئوية
 (6)الجدول رمم 

 الي اومر وال ي يءات ال ا ماى الخامجيي ى اج ها لاتبإ ت ادلااك وج  تعااراتها
 النسب اؤئوية التورارات اؤوضو  م
 2176 6 كيفية إعداد رسالة اؤاجستو 2
 2272 1 تصميم اؤنال  الدراسية، وتدوهها 1
 2272 1 غة العربيةتوظيف اواسب ابيل ومصادر التعلم يف الل 1
 271 1 تصميم األدوات البحثية 1
 271 1 اؤفو ت الب تواجه معلم اللغة العربية 6
 271 1 قرا ات حتليلية للبحو  والدراسات 8
 271 1 فن الوتابة العلمية 2
 271 1 العوؤة واألوضا  السياسية واتقتصادية وااعواساهتا عل  التعليم وإعداد اؤعلم 1
 172 2 نظريات الرتبوية اوديثة وتطبيداهتا يف تدريس اللغة العربيةال 9
 172 2 بنا  األافطة اللغوية 20
 172 2 اسرتاتيجيات التدريس 22
 172 2 حتلية اطتوم 21
 172 2 تصميم اؤدررات اسلورتواية 21
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 172 2 ا ود  الفاملة يف العملية التعليمية 21
 172 2 اقتصاديات التعليم 26
 172 2 قرايا فورية معاتر  28

إن اؤوضـوعات والعنـاوين : ، هوـن الدـوت(6)بالنظر يف العناوين واؤوضوعات اؤترـمنة يف ا ـدوت رقـم 
رجاهتـا التفصـيلية،  -وو ينبغي ون تترـمنها–اتقين عفر األوىل تترمنها  اؤدـررات اواليـة وفـل توتـيفها وخم 

ولعـة السـبب يف اقـرتا  بعـض (. 1002قسـم اؤنـال  والتـدريس، : لل اـام ي نظر يف ذلك الدراسة الذاتية )
اارجيني هلا عا د إىل عدم دراسـتها يف تلـك اؤدـررات، وو ضـعف تغطيتهـا فيهـا، وو تناوهلـا اظريـاً دون إيـ   

 .ا ااب التطبيدي فيها اتلتمام الوبو، ولذا ما وشار إليه اارجيون كما تبني سابًدا
عات والعنـاوين الباقيـة، فهـي  ـر  عـن إاـار اؤنـال  وارا ـل التـدريس يف ابيعتهـا التفصـيلية، وما اؤوضو 

وتعوس تلك اؤدرتحات رغبة لدم . وإن كاا  ت تنفصة عنها باعتبارلا مما يؤقر يف العملية الرتبوية برمتها
ضــــا  والظــــوالر السياســــية ااــــرجيني يف ااــــرو  عــــن اطــــا  اؤعا ــــة النظريــــة، وربــــط الدرــــايا اؤدروســــة باألو 
كمـــا قـــد يوـــون ورا  تلـــك . واتقتصـــادية واتجتماعيـــة اؤعاتـــر  الـــب تتـــأقر بالعمليـــة التعليميـــة وتـــؤقر فيهـــا

اؤدرتحات ابيعة الوظا ف الب يفغلها معظم وفراد العينة  إذ تبني من اوديث عن العينة ون مـا يدـر  مـن 
ولي . رم هلا ع قة باؤنال  والتدوا يف وبار  الرتبية والتعليماصف وفراد العينة يفغلون وظا ف إدارية، ووال

وظا ف ت تتعلل مباشر  بتنفيذ العملية التعليمية  لونها تتطلب اؤعرفة بدرايا تربوية حديثـة تتعلـل بـا ود  
 .الفاملة، واقتصاديات التعليم، والعوؤة، واألوضا  السياسية واتجتماعية وااعواساهتا الرتبوية

تدت اؤدرتحات اوادية عفر والثااية عفر والثالثة عفر عل  التمام اارجيني بتدنيات التعليم وتوظيفها و 
يف العمليـة التعليميـة وإهــا م بأ يتهـا وحــاجتهم إىل مييـد مــن اؤعرفـة هبـا وبويفيــة اتسـتفاد  منهــا، ولـذا مــا 

 (.1009)والعبديل ( 1002)صبحي ، وال(1002)وكدته بعض الدراسات السابدة مثة دراسة ا هوري 
تدقميرات خر ي ةاجستري الرتبي  يف اختصاص املناهج وطرائق تمري  اللةد    -9-2

 :بي  لمرج  حتدقق ُةخرجات ال ناةجالعر

 :تدقميرات اطر ني لمرج  حتدقق ُةخرجات ال ناةج بشكل عام -9-2-1

ــــام  اســــ رجــــات ال ا ت ،رج  اؤتوســــطات اوســــابية للوفــــف عــــن تدــــديرات ااــــرجيني لدرجــــة حتدــــل خم 
 .يبني ذلك( 8)وا دوت رقم . واتلرافات اؤعيارية لوة تور عل  حدم، وللمحاور  تمعة

 (5)الجدول رمم 
 ال  يس ات واالي ااجات ال ياارمإ ل قدماات الخامجار لدرةإ ت ق  ُلخاةات البايالت وج  ال  اور

 تحدلدرجة ال اتلرا  اؤعياري اؤتوسط اطور م
رجات اؤعرفة والفهم 2  متوسطة 0781 1782 خم 
رجات اؤهارات 1  مرتفعة 0781 1711 خم 
رجات الديم وات الات 1  مرتفعة 0786 1712 خم 
،رجات  تمعة 1

 
 مرتفعة 0766 1711 اؤ
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،رجـــات عموًمـــا حتددـــ  بدرجـــة مرتفعـــة مـــن وجهـــة اظـــر ااـــرجيني( 8)يظهـــر مـــن ا ـــدوت رقـــم 
 
. ون اؤ

مــن ون ولــدا  بــرام  اؤاجســتو وتتوالــا ( 1001)  لــذه النتيجــة ممــا توتــل  إليــه دراســة عابــدين وتدــرت 
رجــات . وارا ــل التــدريس اؤســـت،دمة فيهــا جـــا ت يف مســتوم عــات اؤعرفـــة "وتفصـــيً  يــرم اارجيـــون ون خم 

رجات " والفهم  . بدرجة مرتفعة فتحدد " الديم وات الات"، و"اؤهارات"حتدد  بدرجة متوسطة، وما خم 
،رجات كة عل  حدم( 20)و( 9)و( 1)وتترمن ا داوت ذات األرقام 

 
 .ابتية تفصيً  للنتا   يف اؤ

 :تدقميرات اطر ني لمرج  حتدقق امُلخرجات يف حمور املعرف  والفهم -9-2-2

درجـــة حتدـــل اؤتوســـطات اوســـابية واتلرافـــات اؤعياريـــة لتدـــديرات ااـــرجيني ل( 2)يترـــمن ا ـــدوت رقـــم 
رجات ال اام  يف تور  ر  عل  حدم" اؤعرفة والفهم"خم   .لوة خم 

 (2)الجدول رمم 
 "ال ياجإ والفهم"ال  يس ات واالي ااجات ال ياارمإ ل قدماات الخامجار لدرةإ ت ق  ُلخاةات البايالت جا ل ير 

،ر  م
 
 درجة التحدل اتلرا  اؤعياري اؤتوسط اؤ

ســــــس البحــــــث العلمــــــي ومنالجــــــه، واألســــــاليب تعميــــــل اؤعرفــــــة بأ 2
 مرتفعة 2721 1702 .اسحصا ية اؤست،دمة يف البحو  الرتبوية

الندد العلمي لواقع تدريس اللغـة العربيـة، ومنالجهـا، وبـرام  إعـداد  1
 مرتفعة 0710 1721 .معلمها، يف مراحة التعليم اؤ،تلفة

ربيــــة وتـــــدريس تتبــــع ا الــــات البحــــث يف قرـــــايا منــــال  اللغــــة الع 1
 مرتفعة 0716 1721 .مهاراهتا وعلومها

ـــة يف منـــال  اللغـــة العربيـــة وارا ـــل تعليمهـــا  1 ـــع ات الـــات اوديث تتب
 مرتفعة 0792 1720 .وتعلمها

ـــــوت اؤناســـــبة ؤفـــــو ت  6 ـــــد دور البحـــــث العلمـــــي يف إجيـــــاد اول حتدي
 مرتفعة 2722 1720 .تدريس اللغة العربية

س النظرية لتدريس اللغة العربية و داهبا، وإعداد تعميل اؤعرفة باألس 8
 متوسطة 0721 1781 .معلمها، و طيط منالجها، وتدوهها، وتطويرلا

تعميل اؤعرفة بات الات اوديثة يف التونولوجيـا الرتبويـة ودورلـا يف  2
 متوسطة 0716 1711 .عمليب التعليم والتعلم

 صـــه يف تصـــميم منـــال  توظيـــف اتتصـــات اللغـــوي اووااتـــه والصا 1
 متوسطة 0796 1710 .اللغة العربية، وتدوهها، وتطويرلا

 متوسطة 2701 1702 .تعميل اؤعرفة بنظريات اؤنال ، وتصميمها، وتدوهها، وتطويرلا 9
رجـــات حصـــل  علـــ  مت( 2)يترـــل مـــن ا ـــدوت رقـــم  ،رجـــات ون عســـة خم 

 
وســـطات مرتفعـــة، ولـــي اؤ

ث العلمـــي مـــن حيـــث معرفـــة وسســـه ومنالجـــه ووســـاليبه اسحصـــا ية وا الاتـــه اؤتعلدـــة بالبحـــ( 6، و1و،2)
ولعــة ذلــك عا ــد إىل ون ااــرجيني مارســوا مهــارات البحــث العلمــي . ودوره يف حــة مفــو ت اللغــة العربيــة

 ولـذا. فعلًيا يف وقنا  إعدادلم لرسـالة اؤاجسـتو  األمـر الـذي موـنهم عمليًّـا مـن تعميـل اؤعرفـة هبـذه األمـور
،ــرجني 

 
فلهمــا ع قــة بإعــداد اساــار النظــري للبحــث، الــذي يفــرج علــ  الــدارس ( 1و 1)ينطبــل علــ  اؤ

وتتفل لذه النتيجة مع . تتبع ولم ات الات اوديثة اؤتعلدة اوضو  وثه، وتددا دراسة اظرية متواملة هلا
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 يف جامعـة السـلطان قـابوس فدـد سـالم براـام  اؤاجسـتو( 1009)ما توتل  إليه دراسـة عثمـان وبم  ـه 
 .يف إكسا  الطلبة مهارات وثية متنوعة

،رجــات 
 
اؤتعلدـــة باألســس النظريـــة لتــدريس اللغـــة العربيــة و داهبـــا، وإعــداد معلمهـــا، ( 9و 1و 8)ومــا اؤ

،ر  رقم 
 
ومنالجها، وتوظيف اتتصات اللغوي يف تصميم اؤنال  وتدوهها وتطويرلا، واظريات اؤنال ، واؤ

وراـا . اؤتعلل بالتونولوجيا الرتبوية فدد حصـل  علـ  درجـات حتدـل متوسـطة مـن وجهـة اظـر ااـرجيني (2)
 .عاد ذلك إىل قلة تغطيتها يف اؤدررات، وو قلة ما ارتبط هبا من وافطة وتعيينات ك لف الدارسون هبا

 :تدقميرات اطر ني لمرج  حتدقق امُلخرجات يف حمور املهارات -9-2-3

اؤتوســـطات اوســـابية واتلرافـــات اؤعياريـــة لتدـــديرات ااـــرجيني لدرجـــة حتدـــل ( 1)دوت رقـــم يترـــمن ا ـــ
رجات ال اام  يف تور   ".اؤهارات"خم 

 (2)الجدول رمم 
 ال  يس ات واالي ااجات ال ياارمإ ل قدماات الخامجار لدرةإ ت ق  ُلخاةات البايالت جا ل ير ال هارات

،ر  م
 
 درجة التحدل اؤعيارياتلرا   اؤتوسط اؤ

 مرتفعة 0720 1711 .إعداد خمطط متوامة لبحث علمي 20

بطاقــــــة حتليـــــــة اطتـــــــوم، واؤ حظـــــــة، : تصــــــميم ودوات البحـــــــث العلمـــــــي 22
 مرتفعة 0710 1711 .واؤدابلة، واتستبااة، واتالتبار، واؤدياس

 مرتفعة 0721 1729 .إجرا  البحو  العلمية يف  ات منال  اللغة العربية وتدريسها 21

تدــوا بعــض رســا ة اؤاجســتو والبحــو  العلميــة اؤنفــور  يف  ــات منــال   21
 مرتفعة 2721 1798 .اللغة العربية وارا ل تدريسها

تطبيــــل ارا ــــل البحــــث العلمــــي يف اؤفــــو ت الرتبويــــة اؤتعلدــــة بتــــدريس مهــــارات  21
 مرتفعة 2721 1716 .االلغة العربية اؤ،تلفة، وإجياد اولوت اؤناسبة هل

تطبيـــــل اؤهـــــارات ال بمـــــة للبحـــــث عـــــن اؤعلومـــــات يف اؤصـــــادر اؤ،تلفـــــة  26
 متوسطة 2701 1782 .اؤطبوعة منها واسلورتواية الصادر  باللغة اسولييية

توظيـــــــف ارا ـــــــل التـــــــدريس اوديثـــــــة يف تـــــــدريس مهـــــــارات اللغـــــــة العربيـــــــة  28
 متوسطة 2702 1781 .وعلومها

 متوسطة 2702 1768 .لبيااات اسحصا ية ا،تلف وشواهلا وتفسولاحتلية ا 22
 متوسطة 0719 1711 .يف التحلية اسحصا ي( SPSS)است،دام براام  اويم اسحصا ية  21

رجــات يف تــور ( 1)يظهــر مــن ا ــدوت رقــم  حتددــ  بدرجــة " اؤهــارات"ون ااــرجيني يــرون ون عســة خم 
رجيـون جي يًـا وو كليًـا يف وقنـا  دراسـتهم، وتسـيما يف مرحلـة إعـداد الرسـالة مرتفعة، ولي مهارات مارسها اا

،رجات األربعة الباقية فتحددـ  بدرجـة متوسـطة مـن اظـر ااـرجيني. وتدوهها
 
وهوـن ون يعـيم ذلـك . وما اؤ

،ر  رقم 
 
عالية يف اللغة  حيتا  إىل مهار ( 26)إىل قلة ممارسة اارجيني هلا يف وقنا  دراستهم، وتسيما ون اؤ

ولعـــة لـــذا لـــو مـــا دعـــا ااـــرجيني إىل اقـــرتا  بيـــاد  . اسوليييـــة، ولـــو مـــا يفتدـــر إليـــه معظـــم الدارســـني عـــاد 
، وتدريسـه يف فصـلني، كمـا ظهـر مـن النتـا   "الدـرا ات الرتبويـة باللغـة اسوليييـة"الساعات اؤ،صصة ؤدرر 

إىل ون الطلبـة ( 1009)والعبـديل ( 1002)ي والصبح( 1002)وقد توتل  دراسات ا هوري . السابدة
 .يواجهون تعوبات يف است،دام اللغة اسولييية والتعامة مع اؤصادر اؤوتوبة هبا
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،رجـــات 
 
بدرجــة مرتفعـــة مـــن وجهــة اظـــر ااــرجيني خمالًفـــا تقـــرتا  ( 21و 22و 20)وقــد يبـــدو حتدــل اؤ

الســابل، بيــد واــه ( 6)كمــا ورد يف ا ــدوت رقــم " كيفيــة إعــداد رســالة اؤاجســتو"ااــرجيني إضــافة مدــرر يف 
هوـن إرجــا  ذلــك إىل واحــد مــن ومــرين، ووهلمــا رغبـة بعــض ااــرجيني يف التعمــل بويفيــة إعــداد الرســالة وفــل 
اؤواتفات اؤعتمد  يف الولية وا امعة، قبـة ممارسـة ذلـك عمليًـا يف وقنـا  إعـداد الرسـالة، وابالـر ون غالبيـة 

،رجات، وون عدًدا قليً  منهم يرون ال   ذلـك، ويرغبـون يف  صـيص مدـرر  اارجيني يرون حتدل
 
لذه اؤ

ون عــدد ااـرجيني الــذين اقرتحــوا ذلــك ( 6)يتنـاوت كيفيــة إعــداد الرسـالة، إذ تبــني التوــرارات يف ا ـدوت رقــم 
 .لو عسة فدط

،رجني 
 
ة واسـت،دام براـام  اوـيم اؤتعلدني بتحليـة البيااـات اسحصـا ي( 21و 22)ويرم اارجيون ون اؤ

الـذي يـرم ( 1)اسحصا ية يف حتليلها حتددا بدرجة متوسطة، عل  الرغم مـن ظهـور مـن اتـا   ا ـدوت رقـم 
ووهلما : ولعة ذلك راجع إىل وحد ومرين. مرتفعة" اسحصا  النفسي والرتبوي"ون درجة اتستفاد  من مدرر 

وـــيم اسحصـــا ية يف وقنـــا  إعـــداد الرســـالة علـــ  اؤفـــر  اعتمـــادلم يف حتليـــة البيااـــات واســـت،دام براـــام  ا
اسحصا ي عل  الرسالة، وابالر ا اه استجابتهم خبصوص اتسـتفاد  مـن اؤدـررات إىل و يـة اؤدـرر، ولـيس 

 .إىل استفادهتم الفعلية منه
 :تدقميرات اطر ني لمرج  حتدقق امُلخرجات يف حمور الدقيم واالجتاهات -9-2-4

اؤتوســـطات اوســـابية واتلرافـــات اؤعياريـــة لتدـــديرات ااـــرجيني لدرجـــة حتدـــل ( 9)رقـــم يترـــمن ا ـــدوت 
رجات ال اام  يف تور  ر  عل  حدم" الديم وات الات"خم   .لوة خم 

 (9)الجدول رمم 
 " اتالقام واالتجا"ال  يس ات واالي ااجات ال ياارمإ ل قدماات الخامجار لدرةإ ت ق  ُلخاةات البايالت جا ل ير 

،ر  م
 
 درجة التحدل اتلرا  اؤعياري اؤتوسط اؤ

 مرتفعة 0762 1769 .و ية اللغة العربية وموااتها يف حيا  اساسان العريب وتسيما اؤسلم 29
 مرتفعة 0760 1769 .و ية اللغة العربية وموااتها يف العملية التعليمية التعلمية 10
 مرتفعة 0726 1768 .حيحة يف البحث العلميو ية اتبا  األسس العلمية الص 12
 مرتفعة 0729 1712 .و ية البحث العلمي ودوره يف تطوير العملية التعليمية، وحة مفو ت اويا  11
 مرتفعة 0721 1711 .اؤوااة العاؤية للغة العربية، وقدرهتا عل  مواكبة التطور العلمي 11
 متوسطة 2728 1761 .طدقني يف تطوير علوم اللغة العربية وتدريسهادور علما  اللغة العربية الددام  وا 11
 متوسطة 2711 1761 .و ية تعلم اللغات األجنبية، وخباتة يف  ات البحث العلمي 16

ــــا   يف ا ــــدوت رقــــم  رجــــات علــــ  متوســــطات مرتفعــــة( 9)تبــــني النت ــــل لــــذه . حصــــوت عســــة خم  وتتعل
،رجات جبملة من الديم وات الا

 
،ر  اؤ

 
ت الب يبدو ون ال اام  ول يف إكساهبا اارجيني، يف حني ون اؤ

واألمر ذاته . وقد يعيم ذلك إىل قصور يف تغطيته يف اؤدررات ذات الصلة به. بدرجة متوسطة( 11)حتدل 
،ـــر  

 
الــذي يعـــود مدصــور تغطيتــه يف اؤدـــررات إىل ضــعف الدارســـني عموًمــا يف اللغـــة ( 16)ينطبــل علــ  اؤ

 .ليييةاسو
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 :املدقرتحات -11

 :يف ضو  النتا   الب توتل  إليها الدراسة ومناقفتها، تدرت  الدراسة ما يأ 
إعطا  وبن كا  للجااب التطبيدي يف مدررات براام  ماجستو الرتبية يف االتصاص اؤنال   -10-1

ل التــوابن بينــه وبــني ا ااــب وارا ــل تــدريس اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة جبامعــة الســلطان قــابوس، اــا حيدــ
 .النظري
رجاتــــه، وبر يــــة الوليــــة ورســــالتها  -10-2 تطــــوير توتــــيفات اؤدــــررات وربطهــــا بألــــدا  ال اــــام  وخم 

 .وولدافها وإاارلا اؤفاليمي
التنسيل بني مدرسي اؤدررات يف إعداد ااطـط التفصـيلية للمدـررات لتفـادي التـداالة الـذي  -10-3

 .تناوت بعض الدرايا واؤوضوعات يف وقنا  دراسة تلك اؤدرراتقد حيد  اتيجة تورار 
اسـتبعاد اؤدــررات الــب ت تســالم يف تطــوير معرفــة الــدارس ومهاراتــه العمليــة اؤتعلدــة بالبحــث  -10-4

اظريـات اؤنـال  الرتبويـة وتصـميمها "العلمي ومنهجيته وإجرا اته وتطبيداته العملية من ال اام ، مثة مدـرر 
 ".لاوتطوير 

ـــدبلوم عنـــد إعـــاد  توتـــيف مدـــررات  -10-6 النظـــر يف توتـــيفات مدـــررات براـــا ي البوـــالوريوس وال
 .براام  اؤاجستو، والتأكد من عدم تورار اؤوضوعات اؤترمنة يف اؤدررات اؤتفاهبة يف ال ام  الث قة

ة الفرديـة وا ماعيـة الـب الرتكيي يف تـدريس اؤدـررات علـ  األافـطة البحثيـة والتعيينـات العمليـ -10-5
 .يولف هبا الدارسون لتحديل ولدا  اؤدررات

فســل اجملــات يف وقنــا  تــدريس اؤدــررات لتنــاوت اؤفــو ت والدرــايا البحثيــة اؤيداايــة اؤرتبطــة  -10-2
 .بالواقع الرتبوي عرًضا وحتليً  وادًدا وتطويرًا

ل تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبيـة جبامعـة تيويد براام  اؤاجستو االتصاص اؤنال  وارا  -10-2
 .السلطان قابوس اييد من البحو  والدراسات
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 املراجع

 :املراجع العربي 

موتبــة : الوويــ . (1ا). مــدالة إىل منــال  البحــث الرتبــوي .(1001) .وبــو عــ م، راجــني تمــود -
 .الف  
تدوا برام  الدراسات العليا جبامعة اؤلك   .(2919) .بامفموس، سعيد، ومنسي، تمود عبداوليم -

 –1(1). العلـوم الرتبويــة:  لـة جامعــة اؤلـك عبـد العييـي. عبـد العييـي مـن وجهـة اظــر وعرـا  ليئـة التـدريس
89. 
ا الات البة الدراسات العليا يف جامعة السلطان قابوس لو  .(1002) .ا هوري، علي بن سيف -

جامعــة : كليــة الرتبيــة والفنــون. رســالة ماجســتو غــو منفــور . بعــض اؤتغــواتاســت،دام اواســو  يف ضــو  
 .الومو 
تدـوا بـرام  الدراسـات العليـا يف ا امعـة  .(1001) .اوويل، عليان عبداهلل، ووبو دقة، سنا  إبـراليم -

 (1) 21، (ايةسلسـلة الدراسـات اساسـا) لـة ا امعـة اسسـ مية . اسس مية بغي  مـن وجهـة اظـر ااـرجيني
192– 111. 
تدرير تدوا برام  االتصـاص اؤنـال  واـر  تـدريس اللغـة العربيـة بوليـة  .(1001) .ديفي، جوبيف -

 .غو منفور. الرتبية جامعة السلطان قابوس
 .بحـــــث العلمــــي يف ا امعــــات العماايـــــةعوامــــة النهــــوج بال .(1002) .الربيعــــي، ســــعيد بــــن  ـــــد -

http://main.omandaily.om/taxonomy/term/179   10/20/1002والذ بتاري. 
تدوا برام  الدراسات العليا جبامعة الووفة من  .(1009) .بوين، تمد تمود، ولاشم، ومو  جابر -

كليـة  مركـي دراسـات الووفـة. (10). السـنة السادسـة.  لة العلوم اساسـااية. وجهب اظر وساتذهتا والبتها
 .11/1/1020والذ بتاري   http://www.ulum.nlفة جامعة الوو . الرتبية للبنات

تدوا  .(1008) .الساؤي،  د بن سليمان، والصارمي، عبداهلل بن تمد، واؤ، يف، تمد سرحان -
 لـة . بوليـة الرتبيـة جامعـة السـلطان قـابوس مـن وجهـة اظـر اؤت،ـرجني( اؤاجستو)براام  الدراسات العليا 

 .16 –80. (62). رتبية، جامعة عني مشسكلية ال. الدرا   واؤعرفة
واقع برام  الدراسـات العليـا ومفـو هتا يف جامعـة  .(1008) .السعدي،  د  بن  ل ت بن  د -

كليــة الدراســات العليــا، . رســالة دكتــورا  غــو منفــور . الســلطان قــابوس والتوقعــات اؤســتدبلية هلــذه الــ ام 
 .ا امعة األرداية

موتبـة : الدـالر . التعلـيم ا ـامعي والتدـوا ا ـامعي بـني النظريـة والتطبيـل .(1002) .شحاتة، حسن -
 .الدار العربية للوتا 
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واقع است،دام البة الدراسـات العليـا جبامعـة  .(1002) .العييي بن عباس بن منصور الصبحي، عبد -
: كليــة الرتبيــة والفنــون. رســالة ماجســتو غــو منفــور . الســلطان قــابوس لفــبوة اسارتاــ  وا الــاهتم لولــا

 .جامعة الومو 
تدوا برام  الدراسـات العليـا جبامعـة  .(2991) .الصويف، تمد، واودايب، داود،  والفياج، إبتسام -

 .96 –81.  (11).  لة احتاد ا امعات العربية. تنعا  من وجهة اظر وعرا  ليئة التدريس والطلبة
دراسات العليا ؤنل درجة اؤاجسـتو يف الرتبيـة يف كليـة الرتبيـة تدوا برام  ال .(1000) .اا ع، وايس -
 .91 –22. (8) 1.  لة جامعة عدن للعلوم اتجتماعية واساسااية. عدن –
تديـيم وعرـا  ليئـة التـدريس والطلبـة لـ ام  الدراسـات العليـا  .(1001) .عابدين، تمد عبد الدادر -

 .110-221. (2). 22. (العلوم اساسااية)وا   لة جامعة النجا  لأل. يف جامعة الددس
سلو  البحث عن اؤعلومات لدم البة الدراسـات  .(1009) .العبديل، يعدو  بن موس  بن  د -

كليـــــة ابدا  والعلـــــوم . رســـــالة ماجســـــتو غـــــو منفـــــور . العليــــا جبامعـــــة اـــــيوم عنـــــد اســـــت،دامهم للموتبـــــة
 .جامعة السلطان قابوس: اتجتماعية

ان، تمـــد واؤ، يف، عبـــد اجمليد والفــعيلي، علي وكاظم، علــــي والسليماين،  وا  والغنبوتي، عثمــــ -
جامعة السلطان قابوس من وجهة  -تدوا برام  اؤاجستو بولية الرتبية .(1009) .سامل واوميدي، ساؤة

جامعــة الســلطان . كليــة الرتبيــة. جســتو نــة تدــوا وتطــوير بــرام  اؤا: تدريــر فــين غــو منفــور. اظــر ااــرجيني
 .قابوس
 .(1020).عماد  الدراسات العليا، جامعة السلطان قابوس -

http://www.squ.edu.om/postgrd-rsrch-ar/tabid/2089/Default.aspx،  والــــــــــــــــــــــــــــــذ
 .29/1/1020بتاري  
فاعليـــة براـــام  ماجســـتو منـــال  الرتبيـــة اسســـ مية واـــر   .(1009) .العياتـــر ، تمـــد عبـــد الوـــرا -

: كليــة الرتبيـــة  .دراســات تربويـــة واجتماعيــة. تدريســها يف جامعــة الســلطان قـــابوس مــن وجهــة اظـــر ااــرجيني
 .108 – 129. (1). 26. جامعة حلوان

ا الـــات البحـــث الرتبـــوي يف  .(1009) .اتصـــار غـــابيالعياتـــر ، تمـــد عبـــد الوـــرا، ومصـــطف ، ا -
 لة احتاد ا امعات . براام  ماجستو منال  الرتبية اسس مية وارا ل تدريسها يف جامعة السلطان قابوس

 .101 –186. (61). العربية
وولويـات  .(1006) .عيسان، تاوة عبداهلل، وعطاري، عار  توفيل، واوارقي، عا فة بنـ  سـامل -

 .جامعة السلطان قابوس:  لس النفر العلمي. بحث الرتبوي يف سلطنة عمانال
معوقات اتتصات بني وعرا  ليئة التدريس والبة  .(1001) .الغافري، سامل بن سليمان بن عيس -

: كليـة الرتبيـة. رسـالة ماجسـتو غـو منفـور . الدراسات العليـا يف جامعـة السـلطان قـابوس يف سـلطنة عمـان
 .ومو جامعة ال

http://www.squ.edu.om/postgrd-rsrch-ar/tabid/2089/Default.aspx
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الدراســـة الذاتيـــة ؤاجســـتو الرتبيـــة يف االتصـــاص اؤنـــال  واـــر   .(1002) .قســـم اؤنـــال  والتـــدريس -
 .غو منفور، كلية الرتبية جامعة السلطان قابوس. تدريس اللغة العربية

تدريــر تدــوا بــرام  االتصــاص اؤنــال  واــر  تــدريس اللغــة العربيــة بوليــة  .(1002) .كنعــان، و ــد -
 .غو منفور .جامعة السلطان قابوسالرتبية 
تصــور مدــرت  لتنظــيم مؤسســات البحــث الرتبــوي  .(1008) .اؤعمــري، عا فــة بنــ  ســعيد بــن بفــو -

 .كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس. رسالة ماجستو غو منفور . بسلطنة عمان
سعود مـن الـ ت حتليـة بعـض تدوا الدراسات العليا جبامعة اؤلك  .(2992) .اهلل اؤنيع، تمد عبد -

 .182 –112. (1). العلوم الرتبوية:  لة جامعة اؤلك سعود. السج ت الط بية
تطوير إدار  الدراسات العليا جبامعة السلطان قابوس يف ضو   .(1002) .النبهاين، مرا بن  بلعر  -

 .جامعة السلطان قابوس: كلية الرتبية. رسالة ماجستو غو منفور . متطلبات إدار  ا ود  الفاملة
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