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ظيف متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة في مناهج اللغة تو 
 العربية من وجهة نظر معلميها ومشرفيها بسلطنة عمان

 أ / نسرين محمد الكافو د الكاف أ.م. د/ فاطمة محم

 مستخلص:ال
هدددددلد الدراسددددة  لددددو تعددددرب مدددددص توايددددب مت لبدددداد ا قت دددداد ال ددددا م علددددو 

جهدة نادر معلميهدا وميدرليها بسدل نة عمدان  المعرلة لي مناهج اللغدة العربيدة مدن و 
( معلما ومعلمدة  ولتق يد  ٦٣2١)و ( ميرلا وميرلة،٠٣تكوند عينة الدراسة من )

الهدددب مددن الدراسددة قامددد الباقتتددان باسددت دام اسددتبانة لجمددت البياندداد، تكونددد مددن 
ت انددددة ، ل ددددرة موزعددددة علددددو أربعددددة مقدددداور )المعرلددددي، تنميددددة الت كيددددر، التوا دددد  ١2
 لوماد وا ت ا د، والمعلم، والت ويم( المع

أاهددرد نتددا ج الدراسددة  لددو أن مدددص توايددب مت لبدداد ا قت دداد ال ددا م علددو 
المعرلة لي مناهج اللغة العربيدة مدن وجهدة نادر معلميهدا وميدرليها جداود بمسدتوص 
متوسدد  علددو جميددت مقدداور الدراسددة، وعدددم وجددود لددرو  ذاد د لددة  ق ددا ية لمدددص 

ا قت داد ال دا م علدو المعرلدة لدي منداهج اللغدة العربيدة مدن وجهدة  توايب مت لبداد
نار عينة الدراسة تبعا لمتغير النوع ا جتماعي، ووجود لرو  ذاد د لدة  ق دا ية 
تبعا لمتغير الواي ة التعليمية  ولدي ودوو نتدا ج الدراسدة أو دد الباقتتدان بودرورة 

او تلدددل المندددداهج بمددددا يتددددواوم مراجعدددة مندددداهج اللغددددة العربيددددة والعمددد  علددددو  عددددادة بندددد
 ومت لباد ا قت اد ال ا م علو المعرلة 

االقتصاد القائم على المعرفة، مناهج اللغة العربية، معلمو  :ةمفتاحيالكلمات ال

 .ومشرفو اللغة العربية
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4١ 

The Extent of Employment of knowledge-Based Economy 

in the Arabic Language Curricula from teachers’ and 

Supervisors’ Perceptions in the Sultanate of Oman 

This study aimed at identifying the extent of employment 

of the knowledge-based economy in the Arabic language 

curricula from teachers’ and supervisors’ perceptions in the 

Sultanate of Oman. 

The study group consisted of (30) supervisors and (1046) 

teachers. The researchers employed a questionnaire as an 

instrument for data collection. It consisted of (24) items 

distributed in four fields (knowledge, communication, 

information technology, connection, thinking development, 

teacher, and assessment). The findings showed that the extent 

of employment of the knowledge based-economy in the 

Arabic Language curricula from teachers’ and supervisors 

'came in a moderate degree for the overall fields of the study. 

Therefore, the results revealed that there were no statistically 

significant differences in the employment of knowledge -

based economy in the Arabic language curricula according to 

gender. The findings also revealed that there were statistically 

significant differences according to the job. In the light of the 

study results, the researchers recommended the necessity of 

reviewing the Arabic language curricula and working on 

rebuilding those curricula in line with the requirements of a 

knowledge-based economy 

Key words: knowledge-based economy, Arabic language 

curricula, Arabic language teachers and supervisors. 
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 :الدراسةمقدمة 
تمتّد  لدي  يهد نهاية ال رن العيرين وبداية ال رن القادي والعيرين تغّيرا كبيدرا  

التورة المعلوماتية والتكنولوجيا، قيث أّدص الت ور الها   للمعلوماد والمعارب التي 
يددملد كالددة مندداقي القيدداة  لددو ن دد  العددالم لع ددر التكنولوجيددا وا ن جددار المعرلددي 

ت دددددا د وع دددددر التدددددورة المعلوماتيدددددة  وباتدددددد المعرلدددددة المقدددددرل وع ددددر تدددددورة ا 
مجا تدد ،  األساسددي لتنتددال وجلددو التددرواد لددي أي نيددا  مهمددا كانددد  بيعتدد  أو

ومددن هنددا اهددر م هددوم ا قت دداد المعرلددي والددذي يركددز علددو أهميددة ا سددتتمار لددي 
رة لدي اقت داد تروة  نما يدة مد ت أن لا قت اد المعرلي ليرص ال رد  العن ر البيري 

 ,Evans) داو، ويجدو العمد  علدو تنميدة هدذر التدروة لت دوير ا قت دادالسدو  واأل

2002.) 

 در ا قت داد المعرلدي يت لدو  لدو ع ا نت دا ان أن تدومن وجهة نادر الباقت
ي مجتمدددددت وازدهدددددارر، أالعمليدددددة التعليميدددددة باعتبارهدددددا دعامدددددة هامدددددة لت ددددددم  ت دددددوير

 دا وتي دا بدالتعليم وذلدل عدن  ريد  تنميدة راس المدا  لا قت اد المعرلي يرتب  ارتبا
دمددال التكنولوجيددا القديتددة ا  البيددري، قيددث يددتعلم األلددراد كي يددة البقددث عددن المعرلددة و 

 رين وتق ي  بالعم  لوال عن المهاراد اإلبداعية التي يكتسبونها للتعايش مت اآل
المعرلددي لمددن الددذاد، لددذا يعددد التعلدديم قجددر األسدداس للمددرور  لددو ع ددر ا قت دداد 

 اللدد  يددتم  عددداد ألددراد مهددرة قددادرين علددو اكتيدداب المعرلددة ون لهددا وا نت دداع منهددا 
نتاجها    وا 

( قددو   قامددة مجتمددت 4٣٣٠ل ددد أيددار ت ريددر التنميددة اإلنسددانية العربيددة للعددام )
المعرلددة،  لددو أن سياسدداد التعلدديم لددي الكتيددر مددن البلدددان العربيددة تعدداني مددن  يدداو 

 واوقة للعملية التعليميدة وأهددالها، ألن المنداهج الدراسدية العربيدة  ر ية متكاملة و 
تيدجت علددو الت كيدر الناقددد وأن مقتددوص المنداهج ي تدد  لددي ال لبدة النزعددة ا سددت اللية 
وبالتالي ي بو وهج اإلبداع، وييير الت رير  لو أن التقددي األهدم لدي مجدا  التعلديم 

عيدة التعلديم المتداب، بقيدث ي  دد التعلديم لي الو ن العربي يكمن لي ميكلة تردي نو 
هدلددد  التنمدددوي وا نسددداني مدددن أجددد  تقسدددين نوعيدددة القيددداة وتنميدددة قددددراد األنسدددان 
ال القددة، وأيددار الت ريددر أن الدددو  العربيددة تعدداني لجددوة وهددوة كبيددرة بينهددا وبددين دو  
العدالم لدي مجدا  المعرلدة، بسدبو الكتيدر مدن ال دعوباد التدي ت دب لدي مجدا  ت دددم 

 لتعليم ا
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 ّن النتيجة القتمّيدة لت دّور العلدوم والمعدارب وزيدادة قجدم المعرلدة وت بي اتهدا  
لدي نددواقي القيدداة وتغيددر أهميتهددا، جعدد  العديدد مددن الدددو  تسددعو  لددو  عددادة الناددر 

بأهميدة التعددي  والت دوير والتقدديث، وبداد ينادر  لدي نامهدا التعليميدة  يماندا منهدا
ملية استتمارية تهدب  لو استتمار م دراد العن ر البيري للعملية التعليمية بأّنها ع

 الذي يعّد المورد األكتر أهمية من بين الموارد المتولرة  
أّن التعلدديم ال ددا م علددو ا قت دداد المعرلددي يهدددب  لددو تدددريو ال لبددة وتعلدديمهم 
علددو كي يددة اكتيدداب المعرلددة وأسدداليو التعامدد  معهددا لددي واقددت القيدداة وال دددرة علددو 

يدددد معرلدددة جديددددة لودددال عدددن تزويددددهم بالمعدددارب والمهددداراد التدددي تمّكدددنهم مدددن تول
الذي يعييون لي  ليكونوا قوة قادرة ولعالة لي سدو  العمد   مواجهة تقدياد الع ر
 ولي اقت ادياد الدو  

لدذا لدالم لوو هدو  قدداث تغيدراد جذريدة لدي الدنام التربويدة لت دريج متعلمدين 
ي والعيددرين ومسددتجدا ت  وت نياتدد  بك دداوة عاليددة مددن مت دداعلين مددت لغددة ال ددرن القدداد

قيددددث  عددددداد وتهي ددددة ال اقددددة العاملددددة ال بيددددرة لتكددددون م تاقددددا للتنميددددة ا قت ددددادية 
وا جتماعية، وذلل من  ال  تدولير لدرا التعلديم الندوعي المتمّيدز للجميدت والتأكيدد 

الجديددة وت دوير  رعلو التعليم الذاتي المستمر والتدريو علو اإلبدداع وتوليدد ا لكدا
مهددداراد ال لبدددة لدددي مجدددا  التقليددد  والمناقيدددة والت كيدددر والعمددد  الجمددداعي وت دددوير 

ة ال دددددرة علددددو ال هددددم والددددرب  والتقليدددد  يددددال دددددرة علددددو القددددوار والن دددداش الهددددادب وتنم
   (4٣٣٠)م تمن، والت كير

دا لدي العمل يدة والمنهج المدرسّي بمدا يقويد  مدن كتدو مدرسدّية يععدًد عن در ا مهمل
الددذي بقددوزة ال الددو  ددوا  العددام  -التعليميددة التعلميددةح لمقتددوص الكتدداو المدرسددّي 

ك يدد  بتزويددد ال الددو ب بددراد تعليميددة متعددددة ومتنوعددة، كمددا ي ددوم بدددور  -الّدراسددي
المتددرجم ل كدددر المجتمدددت وت التددد ، والمق دددز والمسددتتير ل كدددر ال الدددو ودالعددد  للبقدددث 

مووددوعات  ومقتوياتدد  مددت ت ددوراد العددالم والت  ددي، ومندد  يددنعكس م دددار تمايددي 
المقي   ولّما كان للكتاو هذا الدور الهام لي الناام التعليمي، كاند عملية تقليل  

وذلددل مددن أجدد  أن  -كمددا ياددن الددبع  -وت ويمدد  مددن أجدد  ت ددويرر وددرورة   ترل ددا
يق ددد  الغايدددة مدددن وجدددودر لدددي هدددذر العمليدددة، ولكدددي تتق ددد  عمليدددة ت دددوير النادددام 

 مي التعلي
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لالمنهج يتأتر وي تر لي عوام  ت وت ل وانين التغيير المتسارع: كالمجتمت،  
والبي ددة، والت الددة، والناريدداد التربويددة، التددي تقددتم علددو األهميددة البالغددة لددي عمليددة 

ت دوير  (  ول د أسد رد نتدا ج دراسداد عديددة عدن ودرورة4٣٦٦ت ويرر )القريري، 
 لبددداد ومبددددادا ا قت دددداد ال ددددا م علددددو المدددنهج وتوددددمين  لمت لبدددداد الع ددددر، كمت

، ودراسدددددددددددة (4٣٦2)المسدددددددددددرورية، المعرلدددددددددددة، ومدددددددددددن هدددددددددددذر الد راسددددددددددداد: دراسدددددددددددة 
  (4٣٦2)العنزي، ودراسة  (،4٣٦٦)ال يسي،
و  يل لي أن نجاب تعميم الوعي والتعليم والمعرلة، وبالتدالي تق يد  التنميدة  

درة علدددو تبسدددي ها متوقدددب علدددو وجدددود واسدددت دام لغدددة و نيدددة قاملدددة للمعرلدددة، وقدددا
ي الها  لو ك  لرد لدي المجتمدت  و  ي ت در اسدت دام واسدتعما  اللغدة  وت ويعها وا 
الو نيدددة الميدددتركة علدددو توزيدددت المعرلدددة أو تعميمهدددا، ولكدددن ي ددد  اسدددت دامها  لدددو 
 نتددال المعرلددة وتوليدددها ون لهددا مددن أمددة  لددو أمددة ومددن قوددارة  لددو أ ددرص، واللغددة 

  (4٣٦2)الود يري،هي اللغة العربية الو نية التي تعنينا هنا 
ويت لو ا قت اد ال ا م علو المعرلة مهاراد ي م  من المناهج التعليمية أن  

تسددعو لددي  كسددابها لل ددالو، ومددن هددذر المهدداراد كمددا أيددار  ليهددا ال ددالي ودبددور 
( مهددداراد الت كيدددر، ومهددداراد ا ت دددا ، ومهددداراد العمددد  الجمددداعي، 4٣٦٣وقدددارة )

المعرليدددة، ومهددداراد الت كيدددر اإلبدددداعي، ومهددداراد قددد  الميدددكالد  ومهددداراد لدددو  
وأهددداب تدددريس مددنهج اللغددة العربيددة ليسددد ببعيدددة عددن تنميددة مهدداراد اقت دداد هددذا 
الع دددر، الدددذي يمتددد  رالدددد ا مدددن روالدددد التنميدددة اليددداملة، والدددذي يت لدددو اإلبدددداع لدددي 

للغويدة كدال راوة والكتابدة الت كيرح لمن أهداب تددريس اللغدة العربيدة تنميدة المهداراد ا
والتقدددددث وا سددددتماع، وجميعهددددا تعتمددددد لددددي أساسددددها علددددو الت كيددددرح لكمددددا أوودددد  

تدددراو 4٣٦٠ سدددماعي  ) ( أن تعلددديم هدددذر المهددداراد   ين  ددد  عدددن تنميدددة الت كيدددر وا 
 براد ال الو، وهذا ما أكدر كتير من التربويينح قيدث أن ال الدو   يسدت يت أن 

ا  ومبتكددر  ذا كددان ي ت ددد  لددو ال بددرة التريددة أو مهدداراد يتقدددث أو يكتددو بيددك  لّعدد
درال معاني ما ي درأ والتمييدز بدين  الت كير، ب   ن قدرت  علو لهم ما يسمت أو ي رأ وا 
الم اهيم التي يت   بد ، أمدور تتوقدب علدو مدا يتدولر لددص هدذا ال الدو مدن ر ديد 

 كبير من هذر الم اهيم  
غددة العربيددة  لددو تنميددة مهدداراد الك دداوة  وددالة لددذللح يهدددب تدددريس مددنهج الل 

دا  ا ت الية لدص ال الو، وأن است دام ال الو للغة بدقة لي مواقدب ات دالية  نتاج 
واست با   من م يراد التعّلم الجيدد، كمدا أن تددريو ال دالو علدو اسدت دام مهداراد 
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كسددداو المهددداراد اللغالك ددداوة ا ت دددالية يسدددهم لدددي تق يددد  التوا ددد  ال  ويدددة ّعدددا ، وا 
 (4٣٦٠ سماعي ، )

وأيارد كتير من الدراسداد  لدو أهميدة ا قت داد ال دا م علدو المعرلدة منداهج  
( التي هدلد  لو الكيب عن درجة 4٣٦2التربية والتعليم، منها دراسة المسرورية )

تددوالر مت لبدداد ا قت دداد ال ددا م علددو المعرلددة لددي أنيدد ة دروس ال ددراوة المتوددمنة 
ة "لغتدددددي الجميلددددة" لل ددددد ين السددددابت والتدددددامن األساسددددديين، لددددي كتددددداو اللغددددة العربيددددد

وتو لد  لو ان  ا  درجدة تدوالر مجدالي التوا د  وت اندة المعلومداد لدي أنيد ة 
معرلدة واقدت ( التدي هددلد  لدو 4٣٦١دروس ال راوة بكال الكتابين  ودراسة هزايمدة )

بعددد  ممارسدداد اقت دداد المعرلددة لددي المدددارس القحوميددة لددي مقالاددة اربددد،  ا ددة
ا قت ددداد المعرلدددي الدددذي تبنتددد  وزارة التربيدددة والتعلددديم  تن يدددذ "ميدددروع التقدددو  نقدددو

واقددت ممارسدداد اقت دداد المعرلددة لددي المدددارس األردنيددة  و ل ددد نتددا ج الدراسددة أن 
  القحومية لي مقالاة اربد مدن وجهدة نادر مدديري المددارس باندد بدرجدة مرت عدة

تعددرب درجددة توددمين منقددو ا قت دداد ( التددي هدددلد  لددو 4٣٦2ودراسددة القايددل )
المعرلددي لددي مندداهج اللغددة العربيددة للمرقلددة األساسددية العليددا، و ل ددد نتا جهددا  لددو 

( التدي 4٣٦2) ت اود درجة التومين للمجا د الواردة لي الدراسدة  ودراسدة البسدام
بقتد مدص تومين مجا د اقت اد المعرلة لي كتدو التربيدة اإلسدالمية لل د وب 

المرقلددددة اإلبتدا يددددة ولدددد  اراو معلمدددداد التربيددددة اإلسددددالمية والميددددرلاد  العليددددا مددددن
التربويددداد بمكدددة المكرمدددة  وتو دددلد الدراسدددة  لدددو أن درجدددة تودددمين كتدددو التربيدددة 
اإلسددالمية لمت لبدداد اقت دداد المعرلددة جدداو بدرجددة عاليددة مددن وجهددة ناددر المعلمددين 

  المعرلدددي وأقلهدددا تودددمنا هدددو المجدددا والميدددرلين  كمدددا أاهدددرد أن أعلدددو المجدددا د
مددص توايدب ( التي هددلد  لدو 4٣٦2المجا  التكنولوجي  ودراسة القايل وأمين )

ا قت اد المعرلي لي مناهج التربية الرياوية ال لس ينية من وجهة نار الميدرلين 
مدص توايب ا قت اد المعرلي لي مناهج التربية   و ل د الدراسة  لو والمعلمين

مددن وجهددة ناددر الميددرلين والمعلمددين جدداود بمسددتوص متوسدد  الرياوددّية ال لسدد ينية 
علو جميت مجا د الدراسة، وعدم وجود لرو  ذاد د لة  ق ا ية لمدص توايدب 
ا قت دداد المعرلددي لددي مندداهج التربيددة الرياوددية مددن وجهددة ناددر عينددة الدراسددة تبعددا 
لمتغيددددددر)الجنس(، ووجددددددود لددددددرو  ذاد د لددددددة  ق ددددددا ية تبعددددددا لمتغيددددددر )الواي ددددددة 

( هددددلد  لدددو معرلدددة درجدددة تدددوالر مهددداراد 4٣٦2  أمدددا دراسدددة العندددزي )التعليميدددة(
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ا قت دداد المعرلددي لددي كتددو الرياوددياد لل ددب التالددث المتوسدد  بالمملكددة العربيددة 
السددعودية  وكيدد د نتددا ج الدراسددة عددن وجددود ق ددور وتدددني لددي المجددا د ا تيددة: 

( 4٣٦٦مقلددي  ودراسددة ال يسددي )التكنولوجيددة، وا جتماعيددة، وا قت دداد العددالمي وال
والمالمددد  التدددي ، التدددي هددددلد  لدددو است  ددداو مالمددد  ا قت ددداد المعرلدددي المتودددمنة

ينبغي تومينها لي مقتوص م رراد العلوم اليدرعية بميدروع ت دوير التعلديم التدانوي 
بالمملكة العربية السعودية  وأس رد الدراسة  لي أن المجا  المعرلي كان أولر قاا 

( التدي 4٣٦٦) ,Al-Edwan & Hamaidaلمجدا د األ درص  ودراسدة مدن بداقي ا
عنيد مدص تومين كتو التربية ا جتماعيدة والو نيدة للمرقلدة األساسدية الددنيا لدي 
األردن لمعدددايير ا قت ددداد المعرلدددي مدددن وجهدددة نادددر المعلمدددين  وقدددد أيدددارد نتدددا ج 

كتددو و ا ددة لددي الدراسددة  لددو تدددني معددايير وللسدد ة ا قت دداد المعرلددي لددي هددذر ال
( التدي هددلد  لدو معرلدة تودمين 4٣٣2مجا  مهداراد الت كيدر  ودراسدة الجوارندة )

مبددادا ا قت دداد المعرلددي لددي كتددو الدراسدداد ا جتماعيددة لمرقلددة التعلدديم األساسددي 
لددددي األردن  وأاهددددرد نتددددا ج الدراسددددة وجددددود بعدددد  ال  ددددور لددددي تغ يددددة جوانددددو 

  نية وا قت ادية  الموامين التكنولوجية وا جتماعية والو 
الدذي يت لدو كغيدرر مدن  اللغدة العربيدةتتمقور قدو  منهدال  الباقتتانور ية 

المنداهج التعددي  والت دوير لتق يدد  التنميدة اليداملة والمتكاملددة لل لبدة، ولدي وددوو 
مددا سدددب  ل دددد جددداود هدددذر الدراسدددة لتعددرب مددددص توايدددب ا قت ددداد المعرلدددي لدددي 

الميددددرلين وذلددددل لددددي وددددوو المعلمددددين و  مددددن وجهددددة ناددددر اللغددددة العربيددددةمنهددددال 
التوجهدداد التربويددة القديتددة التددي تسددعو  لددو ا سددتتمار لددي العن ددر البيددري مددن 

  ال  عملية التعليم 
  :مشكلة الدراسة 

لي بناو  4٣2٣تتمت  ر ية اإلستراتيجية الو نية للتعليم لي سل نة عمان  
مما يمكنها من العيش منتجة موارد بيرية تمتلل المهاراد الالزمة للعم  والقياة 

لي عالم المعرلة المتجددة، وم هلة للتكيب مت متغيراد الع ر، ومقالاة علو 
هويتها الو نية وقيمها األ يلة، وقادرة علو ا سهام لي رقي القوارة اإلنسانية 
)الت رير ال تامي للندوة الو نية التعليم لي سل نة عمان ال ري   لو المست ب ، 

4٣٦2  ) 
ان الق ا من هذر الر ية، تبذ  وزارة التربية والتعليم جهود ا قتيتة للرقي و  

بالتعليم، كما تسعو لتق ي  الجودة لي المناهج المدرسية، ويت لو تق ي  ذلل 
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مكانية تق ي ها وواقعيتها  ا هتمام بمقتوص المناهج الدراسية، ووووب  اياتها، وا 
ياو األمور والمجتمت(  لو جانو ا هتمام لي تلبية ر باد المست يدين )ال لبة وأول

والتركيز علو الك اياد األساسية التي ينبغي اكتسابها من قب  المتعلم، ومهاراد 
  وتمايي ا مت (4٣٦2 )مسيرة التعليم لي سل نة عمان،ال رن القادي والعيرين 

تعليم الذي ي وم ب  ق اع ال ممت لباد هذا الع ر المتغيرة والمتجددة، وللدور المه
لي دعم ا قت اد ال ا م علو المعرلة، لإن القاجة ملقة لتتبت مدص مناسبة 

مدص توايب مت لباد مقتوص الكتو المدرسية لهذر المت لبادح وذلل من  ال  
ا قت اد ال ا م علو المعرلة لي مناهج اللغة العربية من وجهة نار معلميها 

 وميرليها بسل نة عمان
 :همية الدراسةأ

أهمية العملية التعليمية كعملية استتمارية  اهمية هذر الدراسة كونها تاهرتبرز  
لتق ي  النتاجاد التربوية الم هلة لمجتمت ا قت اد المعرلي، ألّن  مهمةح

لي القياة ا قت ادية والسياسية مهما  المعلوماد والمعارب تلعو دورا  
قوب علو ن ا  ال وة وا جتماعية والت الية، ومن  ال  هذر الدراسة يتم الو 

وبالتالي  ،من وجهة نار الميرلين والمعلمين اللغة العربيةوالوعب لي مناهج 
 مدص توايب ا قت اد المعرلي لي تلل المناهج، وهذر الدراسة تلبي جانبا   تعرب

من جوانو الت وير التربوي وذلل من  ال  تزويد المس ولين التربويين بم اهيم 
قا مة  لي سل نة عماني ات  لت ب  المناهج الدراسية ا قت اد المعرلي وت ب

-2األساسي )علو ا قت اد المعرلي، وتركّزد هذر الدراسة علو مرقلة التعليم 
والتي يتّم من  اللها تزويد ال لبة بال براد التربوية والمهاراد القياتية  (٦٣

وا ن جار  التي تمّكنهم من التعام  بيسر مت مت لباد ع ر الت ور التكنولوجي
 المعرلي  

 :الدراسةأسئلة  
اللغة العربية بمرقلة التعليم ما مدص توايب ا قت اد المعرلي لي مناهج  -٦

ميرلي اللغة العربية من وجهة نار  ( لي سل نة عمان٦٣-2األساسي )
 ومعلميها؟

 مدص لي( ٣،٣2≥α) مستوص عند  ق ا ية د لة ذاد لرو  توجد ه  -4
اللغة العربية بمرقلة التعليم األساسي لي مناهج  المعرلي ا قت اد توايب
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 تبعا   ميرلي اللغة العربية ومعلميها وجهة من ( لي سل نة عمان٦٣-2)
  ؟النوع ا جتماعي لمتغير

 مدص لي( ٣،٣2≥α) مستوص عند  ق ا ية د لة ذاد لرو  توجد ه  -٠
ساسي اللغة العربية بمرقلة التعليم األلي مناهج  المعرلي ا قت اد توايب

 ميرلي اللغة العربية ومعلميها نار وجهة من ( لي سل نة عمان٦٣-2)
  التعليمية؟ الواي ة لمتغير تبعا  

 :هداف الدراسةأ
 تهدب هذر الدراسة  لو:

اللغة العربية بمرقلة التعليم مدص توايب ا قت اد المعرلي لي مناهج   -٦
العربية ميرلي اللغة من وجهة نار  ( لي سل نة عمان٦٣-2األساسي )
  ومعلميها

اللغة العربية بمرقلة التعليم مدص توايب ا قت اد المعرلي لي مناهج   -4
ميرلي اللغة العربية من وجهة نار  ( لي سل نة عمان٦٣-2األساسي )
 الواي ة التعليمية( النوع ا جتماعي، تبعا لمتغيراد ) ومعلميها

 :الدراسة محددات
 اللغة العربية يرلي ومعلمي : يملد هذر الدراسة مةالبشري الحدود  
 مقالاة مس  : ةالمكاني لحدودا  
 و  للعام جريد هذر الدراسة  ال  ال    الدراسي األأ :الحدود الزمانية

  م4٣4٣/4٣4٦الدراسي 
 :متغيرات الدراسة

 المتغيراد المست لة: -٦
  ول  مستويان )ذكر، انتو(النوع ا جتماعي  
 ن(و ن/ معلمو رلالواي ة التعليمية ولها مستويان )مي  

  الدراسة مقاور المتغيراد التابعة: -4
 :مصطلحات الدراسة

  :االقتصاد القائم على المعرفة
ا قت اد ال ا م علو ا ستتمار لي ( علو أن : "٠٠، 4٣٦٦ل  ع ونة )عرّ 

رأس الما  ال كري، من  ال  ت وير وا  الب مناومة التعليم والتدريو، والبقث 
معلوماتية، تواب تكنولوجيا المعلوماد وا ت ا د،  والت وير، لي بي ة ت نية
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نتال المعرلة، لي ا  ناام مقكم من الت ويم  وتدعم وتيجت اكتساو ونير وا 
  " والمساولة والمياركة المجتمعية
( اقت اد المعرلة بأن :" ا قت اد الذي ٦٦،4٣٦٣) وعرب ال الي وا رون

، واست دامها، وتواي ها، يدور قو  الق و  علو المعرلة والمياركة ليها
نتاجها، بهدب تقسين نوعية القياة بمجا تها كالة، من  ال  اإللادة  وابتكارها وا 
من  دمة معلوماتية ترية، وت بي اد تكنولوجية مت ورة، واست دام الع   البيري 
كرأس ما  معرلي تمين، وتوايب البقث العلمي إلقداث مجموعة من التغيراد 

 بيعة المقي  ا قت ادي وتنايم ، لي ب  أكتر استجابة اإلستراتيجية لي 
وانسجام ا مت تقدياد العولمة وتكنولوجيا المعلوماد وا ت ا د وعالمية المعرلة، 

 والتنمية المستدامة بم هومها اليمولي والتكاملي "
( ا قت اد ال ا م OECD) كما عرلد منامة التعاون ا قت ادي والتنمية 

و أن  ا قت اد الذي يعتمد بيك  مباير علو  نتال وتوزيت علو المعرلة عل
  :(OECD, 2002) واست دام المعرلة

( بأن  "ا قت اد الذي يدور قو  4، 4٣٦٣وعرل  الهايمي والعزاوي ) 
الق و  علو المعرلة وتواي ها وابتكارها بهدب تقسين نوعية القياة من  ال  

اد تكنولوجية مت ورة، واست دام الع   اإللادة من  دمة معلوماتية ترية وت بي 
البيري كرأس للما ، وتوايب البقث العلمي إلقداث مجموعة من التغيراد 
اإلستراتيجية لي المقي  ا قت اديح لي ب  أكتر استجابة وانسجام ا مت تقدياد 

 العولمة وتكنولوجيا المعلوماد وا ت ا د" 
 :متطلبات اقتصاد المعرفة

ال يمية والمهارية والمعرلية التي ينبغي علو الكتو مجموعة الجوانو  
كسابها ل الو مرقلة التعليم األساسيح قتو تعينهم ليكونوا  المدرسية تومينها، وا 
ين للمعرلة   مستهلك ين لها، بما يجعلهم ذوي دور م تر لي دعم  ألراد ا منتج 

هذر  وت اس، ا قت اد الو ني من  ال  ما يمتلكون  من مهاراد وقدراد
تكوند من قا مة مت لباد ا قت اد ال ا م علو  المت لباد باست دام استبانة

المعرلة المناسبة والتي ينبغي توالرها لي مناهج اللغة العربية لي مرقلة التعليم 
 ( ٦٣-2األساسي )
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 :منهجّية الدراسة
 ان المنهج الو  ي لمالومت   بيعة هذر الدراسة تالباقت داست دم

 :وعينتها مجتمع الدراسة 
اللغة العربية لي من جميت ميرلي ومعلمي  وعينتها تكّون مجتمت الدراسة

( ٦٣2١( ميرلا وميرلة، و)٠٦والبالغ عددهم ) سل نة عمان بمقالاة مس  
لي  (٦٣-2) لمرقلة التعليم األساسي اللغة العربيةمعلما ومعلمة ممن يدّرسون 

( يوو  توزيت ألراد ٦  الجدو  )م4٣4٣/4٣4٦للعام الدراسي  مقالاة مس  
 (  النوع ا جتماعي، و الواي ة التعليمية) الدراسة تبعا لمتغيراد

 توزيت ألراد الدراسة (٦)جدو  

 التعليمية الواي ة
 31 ميرب
 1046 معلم

 1076 المجموع

 النوع ا جتماعي
 529 ذكر
 547 أنتو

 1076 المجموع
 :أداة الدراسة

 ميددرلي اللغددة العربيددة ومعلميهدداالدراسددة لددي اسددتبانة موجهددة  لددو  تمتلددد أداة
 يملد عباراد عن مت لباد ا قت اد ال ا م علو المعرلة لي مناهج اللغدة العربيدة

وقدددد سدددار بنددداو هدددذر ا سدددتبانة ولددد  ال  دددواد  (٦٣-2لمرقلدددة التعلددديم األساسدددي )
 اآلتية:

بمت لبدداد ا قت دداد تددي ععنيددد ا  ددالع علددو األدو التربددوي والدراسدداد السدداب ة ال -
(، 4٣٦2(، والقايددددددل )4٣٦١(، وهزايمددددددة )4٣٦2المسددددددرورية )متدددددد  ، المعرلددددددي
(، 4٣٦٦وال يسدددي ) ،(4٣٦4(، والجدددالولي )4٣٦2العندددزي )(، و 4٣٦2والبسدددام )

Al-Edwan & Hamaida (4٣٦٦)( و 4٣٦٣، والعدزاوي والهايدمي ،)  الهويمد
 (  4٣٣2(، والجوارنة )4٣٣2)

اإلجابددة عدن ل دراد ا سددتبانة، وهدو م يداس متدددرل ولد  سدلم  ماسددي   عدداد م يداس -
تمّت  لي درجة ممارسدة مدرسدي الم درراد التربويدة للتغذيدة الراجعدة، وهدي: "كبيدرة 

"، و" ير متأكد" وأع يد 2"، و"كبيرة" وأع يد الدرجة "2جد ا" وأع يد الدرجة "
 " ٦ا" وأع يد الدرجة ""، و"قليلة جد  4"، و"قليلة" وأع يد الدرجة "٠الدرجة "
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 :صدق أداة الدراسة
عرودددددد ا سدددددتبانة لدددددي  دددددورتها األوليدددددة علدددددو مجموعدددددة مدددددن المقكمدددددين 
الم ت ددين لدددي المندداهج و دددر  التددددريس بكليددة التربيدددة بجامعددة السدددل ان قدددابوس، 
للتأكددد مددن  دددقها ولدد  معددايير مقددددة، هددي: الدقددة اللغويددة للعبدداراد، ومالومتهددا 

تما ها ل ، وقد تّم األ ذ بمالقااتهم وتعديالتهم التي تمتلدد لدي لهدب الدراسة، وان
وددالة عبداراد أ ددرص، وتعددي  بعدد  ال ديا اد  وعليدد   قدذب بعدد  العبداراد، وا 

 ( عبارة ١2أ بقد ا ستبانة لي  ورتها النها ية مكونة من )
 :ثبات أداة الدراسة 

 لي ل  ددددراد للتأكددددد مددددن تبدددداد ا سددددتبانة تددددم اسددددت دام  ري ددددة ا تسددددا  الدددددا
( وهددو معامدد  اتسددا  جيددد ٣٩22ا سددتبانة قسددو معادلددة أل ددا كرونبددا ، وقددد بلددغ )

لغدددر  الدراسدددة  وبهدددذا أ دددبقد ا سدددتبانة لدددي  دددورتها النها يدددة قابلدددة للت بيددد ، 
لددي ال  دد  الدراسددي األو   ميددرلي اللغددة العربيددة ومعلميهدداوعليدد  تددّم توزيعهددا علددو 
ترجاعها مدددددنهم تدددددّم  د دددددا  البيانددددداد لدددددي ، وبعدددددد اسدددددم4٣4٣مدددددن العدددددام الدراسدددددي 

 القاسوو، واست رال النتا ج وتقليلها وت سيرها  
 :األساليب اإلحصائية 

اسدددددت دمد الدراسدددددة القاليدددددة المعالجددددداد اإلق دددددا ية اآلتيدددددة: المتوسددددد اد 
القسابية وا نقرالاد المعيارية لي الترتيو التنازلي لعبداراد ا سدتبانة المتمتلدة لدي 

سددي الم ددرراد التربويددة للتغذيددة الراجعددة ولدد  أهميتهدداح وذلددل لتجابددة ممارسدداد مدر 
عن الس ا  األو  للدراسة،  ودالة  لدو اسدت دام ا تبدار )د( لمعرلدة د لدة ال درو  

السددد ا  بدددين المجمدددوعتين المسدددت لتين، وقيمدددة )د( ودرجددداد القريدددةح لتجابدددة عدددن 
ة  وتددّم كددذلل اسددت دام  ري ددة المتعلدد  بددال رو  والددد  د اإلق ددا ي التدداني والتالددث

 أل ا كرونبا  لمعرلة تباد ا ستبانة 
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

ليمدددا يدددأتي عدددر  لنتدددا ج الدراسدددة، مرتبدددة ولددد  أسددد لتها، م روندددة بالمناقيدددة  
 والت سير:
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 عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها:
فــي فــي منــاهج مــا مــدظ توظيــف االقتصــاد المعر نددّا السدد ا  األو  علددو:  

مـن وجهـة نظـر بسـلطنة عمـان  (72-٥اللغة العربية لمرحلة التعليم األساسـي )
 ؟مشرفي ومعلمي اللغة العربية

لتجابدددددة عدددددن هدددددذا السددددد ا  تدددددّم قسددددداو المتوسددددد اد القسدددددابية وا نقرالددددداد 
المعياريددة ل  ددراد ا سددتبانة  وسددار عددر  النتددا ج المتعل ددة بهددذا السدد ا  مددن  ددال  

اد الدالة علو الممارساد اليا عة ترتيب ا تنازلي ا من األعلو  لو األدنو ترتيو العبار 
ميدددرلي اللغدددة العربيدددة ولددد  المتوسددد  القسدددابي وا نقدددراب المعيددداري  سدددتجاباد 

علدددددو ل دددددراد ا سدددددتبانة  وقدددددد تددددددرجد درجددددداد الموال دددددة ولددددد  التدددددالي:  ومعلميهدددددا
 ددددير بدرجددة من  ودددة  ( ت ابدد  الت4٩٠٠-٦المتوسدد اد القسدددابية للت ددديراد مدددن )
 ( ت اب  الت دير بدرجة متوس ة ٠٩١2-4٩٠2المتوس اد القسابية للت ديراد من )
 ( ت اب  الت دير بدرجة عالية 2-٠٩١2المتوس اد القسابية للت ديراد من )

( المتوس اد وا نقرالاد المعيارية لدرجاد استجاباد 4ويتومن الجدو  )
 لي بمت لباد ا قت اد ال ا م علو المعرلةمتعل ة الميرلي اللغة العربية ومعلميها 

 ( مرتبة ترتيبا تنازليا ٦٣-2مناهج اللغة العربية لمرقلة التعليم األساسي )
بمت لباد ا قت اد ال ا م المتوس اد القسابية وا نقرالاد المعيارية ( 4) جدو 

من  (٦٣-2لمرقلة التعليم األساسي ) مناهج اللغة العربية لي علو المعرلة
 مرتبة ترتيبا  تنازليا  ميرلي اللغة العربية ومعلميهاوجهة نار 

 المتوسط المحور
 الحسابي 

  االنحراف
 المعياري

 األهمية
 الرتبة المستوظ النسبية

 ٦ متوس  2٠٩2٣ ٣٩١2 ٠٩١2 المعرلي
 4 متوس  24٩2٣ ٣٩١٠ ٠٩١4 تنمية الت كير
 ٠ متوس  ١2٩2٣ ٣٩١2 ٠٩٠2 التوا  

 2 متوس  ١١٩2٣ ٣٩١١ ٠٩٠2 علوماد وا ت ا دت انة الم
 2 متوس  ١١٩٣٣ ٣٩2٣ ٠٩٠٣ المعلم
 ١ متوس  ١٠٩4٣ ٣٩24 ٠٩٦١ الت ويم

  متوس  ١2٩4٣ ٣٩22 ٠٩2٦ لمجموعا
 مت لباد ا قت اد ال ا م علو المعرلة( أّن توايب 2يالقا من الجدو  )

 من وجهة نار (٦٣-2اللغة العربية لي مرقلة التعليم األساسي )لي مناهج 
الميرلين والمعلمين كان متوس ا، وهذا يعني أّن استجابة ألراد العينة علو جميت 
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عزو تالدراسة جاود متيابهة قيث جاود جميعها بمستوص متوس ، و  مقاور
ان ذلل لكون لكرة ا قت اد المعرلي مازالد  ير واوقة بدرجة كالية لي تالباقت

م ا قت اد المعرلي م هوم جديد وقديث لم يتم لم هو  العمانيالناام التربوي 
ومن  ال  ل او   بيك  كبير بسل نة عمانالتعام  ب  لي وزارة التربية والتعليم 

ان بأن هذا تالباقت دبع  التربويين العاملين لي وزارة التربية والتعليم  قا
 الم هوم جديد بالنسبة لهم ولكرت   ير واوقة و ير موا ة بيك  لّعا  لي

 المناهج الدراسية  
( ت دم المجا  المعرلي المجا د األ رص بنسبة 4وكما يتو  من الجدو  )

 لو ماهية المعارب الموجودة لي مناهج اللغة  وقد يعزص هذا، ٪2٠٩2٣بلغد 
و ري ة تنايم هذر المعارب، ، و بيعة ت اع  ال الو مت المعارب المتل اة، العربية

يا من معايير تنايم المقتوص  وقد ات  د هذر النتيجة الذي بدورر يعد معيارا أساس
والعنزي (، 4٣٦2(، والقايل وأمين )4٣٦2مت نتيجة ك  من: المسرورية )

  ( 4٣٦2(، وال يسي )4٣٦2)
واقت ( التي  ل د 4٣٦١هزايمة )نتيجة هذر الدراسة مت دراسة  دوا تل 

ر مديري المدارس ممارساد اقت اد المعرلة لي المدارس القحومية من وجهة نا
( التي أيارد أن درجة تومين كتو 4٣٦2، ودراسة البسام )باند بدرجة مرت عة

التربية اإلسالمية لمت لباد اقت اد المعرلة جاو بدرجة عالية من وجهة نار 
( التي أيارد بأّن ت بي  مبادا 4٣٦4الجالولي )المعلمين والميرلين  ودراسة 

تانوّية القكومّية، جاود بدرجة كبيرة علو جميت ا قت اد المعرلي لي المدارس ال
( التي أس رد  لو 4٣٦٦) Al-Edwan & Hamaida ودراسة مجا د الدراسة 

تدني معايير وللس ة ا قت اد المعرلي لي كتو التربية ا جتماعية والو نية 
   مرقلة األساسية الدنيا لي األردنلل

عم   ا ة علو أ لو وعي  بقاجة لعمانيأّن المجتمت ا ناترص الباقتتو 
، لعدم معرلة بمت لباد ا قت اد ال ا م علو المعرلةمستوص ال براو التربويين 

الميكالد التي تواج  التقو  نقو ا قت اد المعرلي تعي  التوج  نقو هذا 
لناامنا التعليمي بقاجة  لو كوادر تعليمية  ،المنقو التعليمي المهم ب ري ة لّعالة

  لم يسودر هيمنة ا قت اد المعرليمميزة لي ا  عا
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 عند  ق ا ية د لة ذاد لرو  توجد ه  :التاني التسا   نتا ج عر 
اللغة العربية  مناهج لي المعرلي ا قت اد توايب مدص لي( ٣،٣2≥α) مستوص

ميرلي اللغة العربية  نار وجهة من (٦٣-2لي مرقلة التعليم األساسي )
 ؟جتماعيلنوع ا ا لمتغير تبعا ومعلميها

 قيث المست لة للعيناد( د) ا تبار است دم ل د التسا   هذا علو ولتجابة
  التسا   هذا نتا ج التالي الجدو  يوو 

( د) ا تبار ونتا ج المعيارية وا نقرالاد القسابية المتوس اد (٠)  الجدو 
اللغة  مناهج ليمت لباد ا قت اد ال ا م علو المعرلة  متوس اد بين لل رو 

ميرلي اللغة العربية  نار وجهة من (٦٣-2عربية لمرقلة التعليم األساسي )ال
 النوع ا جتماعي لمتغير تبعا   ومعلميها

المتوسط  العدد النوع المحاور
 الحسابي

االنحراف 
مستوظ  قيمة ت المعياري

 الداللة
 ٣٩١4 ٠٩22 242 ذكر المعرلي

 ٣٩١2 ٠٩١2 222 أنتو 0.010 2.73
 ٣٩١2 ٠٩٠2 242 ذكر تنمية الت كير

 ٣٩١2 ٠٩٠١ 222 أنتو 0.636 0.11
 ٣٩2٦ ٠٩4٣ 242 ذكر التوا  

 ٣٩24 ٠٩٦4 222 أنتو 0.030 1.30
ت انة المعلوماد 

 وا ت ا د
 ٣٩2٣ ٠٩٠4 242 ذكر

 ٣٩١2 ٠٩42 222 أنتو 0.766 0.00
 ٣٩١2 ٠٩١2 242 ذكر المعلم

 ٣٩١2 ٠٩١١ 222 أنتو 0.002 0.00
 ٣٩١2 ٠٩٠١ 242 ذكر لت ويما

 ٣٩١2 ٠٩٠4 222 أنتو 0.700 0.01
 ٣٩22 ٠٩2٠ 242 ذكر الكلي

 ٣٩22 ٠٩٠2 222 أنتو 0.101 1.71
أاهرد النتا ج المتعل ة بهذا التسا   عدم وجود لرو  ذاد د لة  ق ا ية 

علو جميت النوع ا جتماعي  لمتغير تبعا( ٣٩٣2 ≥ αعند مستوص الد لة )
قيث أاهرد النتا ج وجود لرو  دالة  المقور المعرلي باستتناو د الدراسة مجا

التي تدرس  اللغة العربية  يوجد ا تالب لي مناهج  .إلناث ق ا يا ول ال  ا
لي مدارس ا ناث والذكور وهنال تياب  لي البي ة التعليمية التي تدرس ليها هذر 

 للنوعينراد التدريبية وورش العم  تع د المناهج، وكذلل لأّن األيام الدراسية والدو 
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والمعلماد( علو مدار العام الدراسي، وهذا ي سر عدم وجود لرو  تبعا  للمعلمين)
القايل وأمين   وات  د نتا ج هذر الدراسة مت دراسة النوع ا جتماعيلمتغير 

مدص توايب ا قت اد المعرلي لي مناهج التربية  لو التي هدلد ( 4٣٦2)
قيث أاهرد نتا ج ن ،نار الميرلين والمعلمي من وجهة ال لس ينية الرياوية

أما النوع ا جتماعي  الدراسة عدم وجود لرو  ذاد د لة  ق ا ية تعزص لمتغير 
 المقور المعرليعلو  النوع ا جتماعيالسبو لي وجود لرو  تبعا لمتغير 

عينة الدراسة من ان أّن ذلل يعود  لو كون ألرد تعت د الباقتت ،ول ال  الذكور
للمنهال وهذا ينعكس بالتالي  المعارب والق ا   والمعلوماديركزون علو اإلناث 

بيك  أكتر  قيث  نَّ اإلناث  البا يركزن علو النواقي  المعاربعلو تق ي  
بأن نسبة كبيرة من  تا قا برة الباقتتين ومن  ال  والمعرلية   النارية

   ال  عملية  يرالهن أو هن بالمعارب والق ا الميرلاد والمعلماد يكون اهتمام
 ح مما ي تر هذا الجانو علو باقي مت لباد ا قت اد ال ا م علو المعرلة  تدريسهن

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل :التالث التسا   نتا ج عر 
اللغة العربية  مناهج في المعرفي االقتصاد توظيف مدظ في( α≤2.2٥) مستوظ

مشرفي اللغة العربية  نظر وجهة من (72-٥لتعليم األساسي )لمرحلة ا
  التعليمية؟ الوظيفة لمتغير تبعا   ومعلميها

 قيدث المسدت لة للعينداد( د) ا تبدار اسدت دم ل دد التسدا   هدذا علدو ولالجابة
 .التسا   هذا نتا جاآلتي  الجدو  يوو 

( د)ا تبار جونتا  المعيارية وا نقرالاد القسابية المتوس اد( 2) جدو 
 توايب مجا دمت لباد ا ت اد ال ا م علي المعرلة  متوس اد بين لل رو 

  (٦٣-2اللغة العربية لمرقلة التعليم األساسي ) مناهج لي المعرلي ا قت اد
 .التعليمية الواي ة لمتغير تبعا  ميرلي اللغة العربية  نار وجهة من

 المحاور
 الوظيفة
 التعليمية

 العدد
 المتوسط

 سابيالح
 االنحراف
 المعياري

 الداللة مستوى ت قيمة

 ٣٩24 ٠٩٠2 ٠٣ ميرب المعرلي
 ٣٩22 ٠٩١٠ ٦٣2١ معلم 0.013 1.00

 ٦٩٣٠ ٠٩٣2 ٠٣ ميرب تنمية الت كير
 ٣٩22 ٠٩٠2 ٦٣2١ معلم 0.010 2.12

 ٦٩4٠ 4٩22 ٠٣ ميرب التوا  
 ٦٩٦٦ ٠٩٦2 ٦٣2١ معلم 0.177 1.00
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 المحاور
 الوظيفة
 التعليمية

 العدد
 المتوسط

 سابيالح
 االنحراف
 المعياري

 الداللة مستوى ت قيمة

ت انة المعلوماد 
 ت ا دوا 

 ٦٩4١ 4٩2٣ ٠٣ ميرب
 ٣٩22 ٠٩٠٦ ٦٣2١ معلم 0.001 7.22

 ٣٩22 ٠٩42 ٠٣ ميرب المعلم
 ٣٩2٠ ٠٩١2 ٦٣2١ معلم 0.002 7.16

 ٣٩22 ٠٩٣2 ٠٣ ميرب الت ويم
 ٣٩2٠ ٠٩٠2 ٦٣2١ معلم 0.021 2.26

 ٣٩22 ٠٩٦4 ٠٣ ميرب الكلي
 ٣٩١٠ ٠٩24 ٦٣2١ معلم 0.000 2.02

 ج المتعل ددة بهددذا التسددا   وجددود لددرو  ذاد د لددة  ق ددا ية عنددد أاهددرد النتددا
( تبعا لمتغير الواي ة التعليمية ول ال  المعلمين علو ٣٩٣2 ≥ αمستوص الد لة )

وهذر النتيجة تعني وجود ا دتالب ، لتوا  جميت مجا د الدراسة باستتناو مجا  ا
والسدبو لدي ، غة العربيدةالللي وجهاد النار بين الميرلين والمعلمين قو  مناهج 

وجود هذر لرو  ول ال  المعلمين تعزص لكون المعلمين هم الموجودين لي الميدان 
وبالتددالي ي دددمون تغذيددة راجعددة عددن المنهددال  اللغددة العربيددةوي ومددون بت بيدد  مندداهج 

كتددر ت ددديرا لمدددص تق دد  النتاجدداد بندداو علددو مددا يقدددث لددي الت بيدد  ال علددي لهددم األ
مناسددبة المقتددوص للبي ددة التعليميددة المتددولرة وهددم األكتددر ت دداعال مددت التعليميددة ومدددص 

ال لبددة وبالتددالي لددديهم ال دددرة علددو ت يدديم عنا ددر المنهددال ول ددا لمددا يددتم لددي العمليددة 
(  لدو أن معلدم اللغددة 4٣٦2والقايدل )، (4٣٦2د المسدرورية )التعليميدة، وقدد أيدار 

بداع العربية   يتميز بكون  ي كر بعم  وا 
عت د تل التوا  وجود لرو  ذاد د لة  ق ا ية علو مجا   أما عدم

مجا  التوا   من أهم المهاراد التي تمكن البي ة التعليمية من ان أّن تالباقت
وهذا ي سر التكيب مت اقت اد المعرلة، ومواكبة ت نيات  ومستجدات  وتقديات ، 

 سبو عدم وجود لرو  دالة  ق ا يا علو هذا المجا  
 :االستنتاجات

  تلبي مت لباد  (٦٣-2األساسي )لمرقلة التعليم  اللغة العربيةان مناهج  -٦
ا قت اد المعرلي وذلل ول ا لنتا ج الدراسة التي أاهرد ان توايب 

 (٦٣-2األساسي )لمرقلة التعليم  اللغة العربيةا قت اد المعرلي لي مناهج 
 جاو بمستوص متوس  علو جميت مجا د الدراسة 
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لي مناهج  لمت لباد ا قت اد ال ا م علو المعرلةالدراسة  جاود مجا د -4
ميرلي اللغة ول ا لوجهة نار  (٦٣-2األساسي )لمرقلة التعليم  اللغة العربية

المجا  المعرلي، تنمية مرتبة ترتيبا تنازليا كما يأتي:  العربية ومعلميها
وجاود  مالت وي المعلم، الت كير، التوا  ، ت انة المعلوماد وا ت ا د،

 جميعها بمستوص متوس  
مت اب ة من وجهة  اللغة العربيةمدص توايب ا قت اد المعرلي لي مناهج  -٠

 النوع ا جتماعي تبعا لمتغير ميرلي اللغة العربية ومعلميها نار 
متباينة من وجهة  اللغة العربيةمدص توايب ا قت اد المعرلي لي مناهج  -2

  تبعا لمتغير )الواي ة التعليمية( ميرلي اللغة العربية ومعلميهانار 
 :التوصيات

 ان بعدة تو ياد وهي:تالباقت دو ألي ووو نتا ج الدراسة 
ريادية وتوعوية للميرلين والمعلمين لي وزارة التربية والتعليم عن  تولير برامج  -٦

 مت لباد ا قت اد ال ا م علو المعرلة 
والعم  علو  (٦٣-2سي )األسالمرقلة التعليم  اللغة العربيةمراجعة مناهج  -4

ال ا م ا قت اد  ومت لبادجراو التعديالد المستمرة لتلل المناهج بما يتواوم  
 علو المعرلة 

اللغة اعادة النار لي البرامج التدريبية وورياد العم  التي تع د لمعلمي  -٠
ليكون ميسرا ومسهال للعملية  حدوار الجديدة للمعلموالتركيز علو األ العربية،
 مية التعلي
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 المراجع
 المراجع باللغة العربية: -أوال  

(   ستراتيجياد تدريس اللغة العربية أ ر نارية 4٣٦٠ سماعي ، بليغ قمدي )
 وت بي اد عملية  دار المناهج للنير والتوزيت 

(  ت ويم كتو التربية اإلسالمية الم ورة لل  وب 4٣٦2البسام، نجالو  ال  )
تدا ية ول  اقت اد المعرلة من وجهة نار المعلماد العليا من المرقلة اإلب

والميرلاد التربوياد بالعا مة الم دسة )رسالة ماجستير  ير منيورة(، 
 جامعة أم ال رص  

(، نقو  قامة مجتمت المعرلة، برنامج 4٣٣٠) ت رير التنمية اإلنسانية العربية للعام
 ا مم المتقدة ا نما ي 

(  درجة ت بي  ا قت اد المعرلي لي المدارس 4٣٦4الجالولي،  ال  أقمد )
)رسالة  -المعي اد وسب  التقسين -التانوية القكومية لي مقالاة  ربد

 دكتورار  ير منيورة(  جامعة اليرمول 
(  مدص تومين مبادا ا قت اد المعرلي لي كتو 4٣٣2الجوارنة، مياس )

ن لاعلية ت بي  الدراساد ا جتماعية لمرقلة التعليم األساسي لي األرد
 وقداد تعليمية م ورة )رسالة دكتورار  ير منيورة(  جامعة اليرمول 

(  درجة تمتي  كتو اللغة العربية للمرقلة األساسية العليا 4٣٦2القايل، امنة )
-4١2، 4٦لمنقو ا قت اد المعرلي  مجلة المنارة للبقوث والدراساد، 

٠٣١  
ص توايب ا قت اد المعرلي لي (  مد4٣٦2أمين، أماني )و  القايل،  اد 

مناهج التربية الرياوية ال لس ينية من وجهة نار الميرلين والموجهين  
  ٦٣4-22، 4٦مجلة المنارة، 

(  الجودة الياملة لي المناهج و ر  التدريس  دار المسيرة 4٣٦٦القريري، رالدة )
 للنير والتوزيت وال باعة 

(   تعليم 4٣٦٣قارة، سليم مقمد )و  مدال الي عبدالقكيم ودبور، عبدالل يب مق
 األ  ا  لي ع ر ا قت اد المعرلي  دار الت الة للنير والتوزيت 

(  التعليم المبني علي اقت اد المعرلة، دار البداية نايرون 4٣٦٦ع ونة، بسام )
 وموزعون 
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(  درجة توالر مهاراد ا قت اد 4٣٦2العنزي، نوا  بند سويد بن م ر )
و رياوياد المرقلة المتوس ة )رسالة ماجستير  ير المعرلي لي كت

 منيورة (  جامعة اإلمام مقمد بن سعود اإلسالمية 
(  مالم  ا قت اد المعرلي المتومنة 4٣٦٦ال يسي، مقمد بن علي بن أقمد )

لي مقتوص م رراد العلوم اليرعية لي ميروع ت وير التعليم التانوي 
 ماجستير  ير منيورة(  جامعة م تة بالمملكة العربية السعودية )رسالة 

(، نقو ر ية جديدة للبقث التربوي لي مجتمت ا قت اد 4٣٣٠م تمن، منو )
 المعرلي، وزارة التربية والتعليم، ادارة البقث والت وير التربوي، األردن   

 (  مسيرة التعليم لي سل نة عمان 4٣٦2مجلس التعليم )
توالر مت لباد ا قت اد ال ا م علو (  درجة 4٣٦2المسرورية، نعمة سالم )

المعرلة لي أني ة "لغتي الجميلة" لل  ين السابت والتامن األساسيين 
 )رسالة ماجستير  ير منيورة(، جامعة السل ان قابوس 

(، المنهج وا قت اد 4٣٦٣) الهايمي، عبد الرقمن، والعزاوي، لا زة مقمد
  عةالمعرلي، دار المسيرة للنير والتوزيت وال با

(  واقت ممارساد اقت اد المعرلة لي المدارس القكومية 4٣٦١هزايمة، لاو  )
بمقالاة أربد لي ووو ت بي  برنامج ت وير التعليم نقو اقت اد 

  2٣4-222، ٦١2المعرلة  مجلة كلية التربية بجامعة األزهر، 
سي (  ت ويم كتاو لغتنا العربية ل لبة ال ب التاني األسا4٣٣2الهويم ، عمر )

لي ووو ا قت اد المعرلي لي األردن من وجهة نار معلمي   دراساد 
  4٠4-٦٦2، ٠١العلوم التربوية، 
(  لغة األمة ولغة األم عن واقت اللغة العربية لي 4٣٦2الود يري، عبدالعلي )

  بي تها ا جتماعية والت الية  دار الكتو 
 باللغة االجنبية: المراجع -ثاني ا
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