موجز رسالة املاجستري
اسرتاتيجية مدير كلّيّة املعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية ملعلم اللةة العريية
مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو
إعداد
حممد زك ميان
ّ
رقم التسجيل 41004441 :

املشرف الثاين

املشرف األول

د .نور حسن عبد الباري

د .مفتاح اهلدى

قسم تعليم اللةة العريية
كلية الدراسات العليا
جامعة موالان مالك إيراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
6102

موافقة املشرف
بعد االطالع على رسالة ادلاجستري اليت أعدىا الطالب:
زلمد زكي ميان
اإلسم
ّ :
رقم التسجيل ٕٔٗٚٓٓٓٗ :
 :اسرتاتيجية رئيس ادلدرسة يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة
العنوان
العربيّة مبعهد دار السالم كونتور فونوركو (دراسة وصفية حتليلية تقوميية)
وافق ادلشرف على تقدميها إىل رللس ادلناقشة.
ماالنقٕٓٔٙ................. ،م
ادلشرف األول،
الدكتور مفتاح اذلدى
رقم الظيف ٜٖٕٕٖٕٔٚٔٓٓٓٓٓٓٔٓٓ :
ماالنقٕٓٔٙ..............،م
ادلشرف الثاين،
الدكتور نور حسن عبد الباري
االعتماد
رئيس قسم تعليم اللغة العربية
الدكتور ولداان ورغاديناات
رقم الظيف ٜٖٜٜٜٖٔٚٓٓٔٔٛٓٔٓٓٔ :

أ

املوافقة واالعتماد من جلنة املناقشة
إن رسالة ادلاجستري حتت العنوان  :اسرتاتيجية مدير كلّيّة املعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة

الكفاءة التعليمية ملعلّمي اللّغة العربيّة مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو ،اليت أعدىا الطالب :
اإلسم

زلمد زكي ميان
ّ :

رقم التسجيل ٕٔٗٚٓٓٓٗ :
قد دافع الطالب عن ىذه الرسالة أمام رللس ادلناقشة وتقرر قبوذلا شرطا للحصول على
درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية ،وذلك يف يوم األربعاء ،بتاريخ ٕٓ من أبريل ٕٓٔٙم.
وتتكون جلنة ادلناقشة من السادات :
رئيسا مناقشا
الدكتور عون الرفيق
رقم التوظيف ٜٜٕٕٖٔٙٚٓٛٓٓٓٓٔٓٓٔ :
مناقشا أساسيا
زلمد عبد احلميد
الدكتور ّ
رقم التوظيف ٜٖٕٜٜٖٕٔٚٓٓٔٔٛٓٔٓٓ :
مشرفا مناقشا
الدكتور مفتاح اذلدى
رقم التوظيف ٜٖٕٕٖٕٔٚٔٓٓٓٓٓٓٔٓٓ :
مشرفا مناقشا
الدكتور نور حسن عبد الباري
رقم التوظيف - :
االعتماد
عميد كلية الدراسات العليا
األستاذ الدكتور حبرالدين
رقم التوظيف ٜٕٖٜٖٖٖٕٔ٘ٙٔٔٔٛٓٔٓ :

ب

إقرار الباحث
أان ادلوقع أدانه ،وبياانيت كاآليت :
زلمد زكي ميان
اإلسم
ّ :
ٖٕٔٗٓٓٓٗ :
رقم التسجيل
 :اسرتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة
العنوان
التعليمية دلعلّمي اللغة العربية مبعهد دارالسالم كونتور فونوروكو
أقر أبن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط للحصول على درجة ادلاجستري يف تعليم
ّ
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،
حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو أتليف اآلخر .وإذا ادعى أحد استقباال
أهنا من أتليفو وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأان أحتمل ادلسؤولية على ذلك ،ولن تكون
ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج.
ىذا ،وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
ابتو ٔٓ ،أبريل ٕٓٔٙم
ادلقر،
الباحث ّ

حممد زكي ميان
ّ

ج
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النساء 95:

د

إهداء
أىدي ىذه الرسالة إىل :
أيب وأمي اللذين ربياين و ّأدابين أحسن التأديب
وزوجيت وأختيا الصغرية احملبوابت

ه

مستخلص البحث
حممد زكي ميان ٕٓٔٙ ،م ،اسرتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة
ّ
التعليمية دلعلّمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو ،رسالة ادلاجستري ،قسم
تعليم اللغة العربية ،كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج .ادلشرف ٔ) د .مفتاح اذلدى )ٕ ،د .نور حسن عبد الباري.

الكلمات املفتاحية  :اسرتاتيجية املدير ،الكفاءة التعليمية ،املعلّم.

اسرتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ىذا البحث ىي زلاولة مدير كلّيّة ادلعلّمني

اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية بكلّية ادلعلّمني اإلسالميّة كونتور

فونوروكو .يهذف ىذا البحث إىل حتليل اسرتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية
جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو ،وادلشكالت
ادلتعلّقة ابسرتاتيجية مدير كلّية ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة

العربيّة بكلّية ادلعلّمني اإلسالمية كونتور وطريقة حتليلها مبدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة.

يستخدم ىذا البحث منهجاً نوعيا من خالل منوذج تفسريي ،وادلوقع احملدد للبحث
ىادفاً ،أي يف كلّية ادلعلّمني اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور .اسرتداد البياانت ابستخدام
ادلقابلة ادلتعمقة وادلالحظة ادلشاركة ،والواثئق ادلكتوبة .ويشمل حتليل البياانت بياانت موقع

فردي مع منوذج حتليل البياانت ميلس وىيبريمني ،وتتكون حتليل البياانت يف ىذا البحث إىل
مجع البياانت ،وفرز البياانت ،وعرض البياانت ،وأخذ اإلستنتاج.
أما ابلنسبة نتيجة ىذا البحث فهي )ٔ :اسرتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف
ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية يف معهد دار السالم كونتور فهي ،التأىيل،
إجياب معلمي اللغة العربية بكتابة االعداد ،تصحيح كتاب االعداد وتفتيشو إىل األساتيذ

و

األرشدين ،وتفتيش ادلفاجئ ،ونقد التدريس (االنتقادات لتقييم التعليم) ،ومراقبة الفصول،
ادلوجو ،وبطاقة التقرير للمعلّمني وكيميسان )ٕ .ادلشكالت ادلتعلّقة ابسرتاتيجية مدير
والتعلّم ّ
كلّية ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة بكلّية ادلعلّمني

التأخر من بعض
اإلسالمية كونتور وزلاولة مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف حتليلها فهي ّ
ادلعلّمني ونقصان كمالية كتابة االعداد ،وزلاولة مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة لتحليل ىذه
يتأخرون مكثّفة ،وعقد
ادلشكلة ىي عقد مراقبة الفصول ونقد التدريس للمعلمني الذين ىم ّ
يكملو كتابة االعداد مكثّفة.
تفتيش االعداد وتفتيش ادلفاجئ للمعلّمني الذين مل ّ

ز

ABSTRAK
Muhammad Zakiyaman, 2016, Strategi Direktur KMI dalam meningkatkan
Kompetensi pedagogik Guru Bahasa Arab di Pondok Modern Darussalam Gontor,
Ponorogo. Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr.Miftahul Huda, M.Ag, (2) Dr.Nur Hasan
Abdul Bari, M.A.
Kata Kunci: Strategi Direktur, Kompetensi Pedagogik, Guru.
Strategi Direktur KMI dalam penelitian ini adalah upaya – upaya Direktur KMI
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru bahasa arab di KMI Gontor.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskusikan: 1).Strategi Direktur
KMI dalam meningkatkan kualitas kompetensi pedagogik guru bahasa arab di KMI
Gontor 2). Problem yang berkaitan dengan strategi Direktur KMI dalam meningkatkan
kualitas kompetensi pedagogik guru bahasa arab di KMI Gontor beserta upayanya
dalam mengatasinya.
Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif melalui pendekatan kualitatif,
lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di KMI Pondok modern Darussalam
Gontor. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi
partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data meliputi data situs tunggal dengan
teknik analisis data model Miles dan Hibermen, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Strategi kepala sekolah dalam
meningkatkan kualitas kompetensi pedagogik guru bahasa arab di KMI Gontor yaitu,
Ta’hil, mewajibkan guru bahasa arab dalam menulis I’dad (persiapan mengajar) di buku
I’dad, taftisy dan tashih i’dad oleh master teacher, Taftisyul Mufaji’(tilang I’dad), Naqd
Tadris (Kritik evaluasi pengajaran), Muroqobatul fusul (Supervisi kelas), at-ta’allum almuwajjah (belajar terbimbing), Raport Guru, dan kemisan. 2) Problem yang berkaitan
dengan kompetensi pedagogik guru bahasa arab dan upaya kepala sekolah dalam
mengatasinya, yaitu keterlambatan dan kekuranglengkapan guru dalam membuat i’dad,
dan upaya kepala sekolah dalam mengatasi problem ini adalah dengan mengintensifkan
muroqobatul fusul dan Naqd tadris bagi guru yang terlambat dan mengintensifkan
taftisy idad dan tilang idad bagi guru yang kurang lengkap dalam membuat i’dad.

ح

ABSTRACT
Zakiyaman, M. 2016. The director’s strategy of KMI to enhance pedagogical
competence of Arabic teachers at Modern Islamic Boarding School Gontor, Ponorogo.
Thesis. Graduate Program in Arabic Education State Islamic University of Maulana
Malik Ibrahim Malang. Advisors: (1) Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (2) Dr. Nur Hasan
Abdul Bari, M.A.
Keywords: the director’s strategy, pedagogical competence, Teacher.
Strategy of the Director of KMI in this study referred to the director’s efforts to
bolster pedagogical competence of Arabic teachers at Modern Islamic Boarding School
Gontor. This study aimed at analyzing as well as discussing (1) the director’s strategy of
KMI to enhance pedagogical competence of Arabic teachers at Modern Islamic
Boarding School Gontor Ponorogo, and (2) the arising problems for such director’s
strategy of KMI to enhance pedagogical competence of Arabic teachers at Modern
Islamic Boarding School Gontor Ponorogo, and the director’s efforts to solve it.
This study was qualitative in nature by employing interpretive paradigm. The
location of the study was purposively determined, that was, KMI of Modern Islamic
Boarding School Gontor, Ponorogo. The techniques for eliciting the data were in-depth
interview, participatory observation, and documentation. The analysis of this study
consisted of one-site data of Miles and Hibermen’s model, data reduction, data
presentation, and conclusion.
The results of this study turned out that first, the director’s strategies for enhancing
pedagogical competence of Arabic teachers at KMI Gontor were conducting ta’hil,
asking the Arabic teachers to make i’dad (teaching preparation), conducting taftisy and
tashih i’dad by senior teachers, taftiiyul mufaji’ (checking for teaching preparation),
naqd tadris (teaching evaluation), muroqobatul fusul (class supervision), at-ta’allum almuwajjah (guided learning), teachers’ rapport, and regular meeting on Thursday.
Second, the arising problems for such a particular situation revealed some findings,
namely lack of Arabic teachers’ in preparing the i’dad on time, and incompleteness of
the i’dad (teaching preparation). The efforts to solve such problems made by the
directors were intensifying muroqobatul fusul (class supervision) and naqd tadris
(teaching evaluation) for teachers who putting off in making the i’dad. To teachers
whose teaching preparation (i’dad) were incomplete, the director of KMI stimulated
them by intensifying taftsiyul i’dad (checking for teaching preparation).

ط

شكر وتقدير
بسم هللا الرمحن الرحي م ،احلمد هلل رب العادلني والصالت والسالم على أشرف األنبياء
وادلرسلني وعلى آلو وأصحابو أمجعني ،وبعد.
يسر الباحث انتهاء ىذه الرسالة العلمية للماجستري ،وىنا يريد الباحث أن يقدم من
صميم قلبو العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير دلن قد ساىم وساعده على كتابة ىذه الرسالة :
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

األستاذ الدكتور موجيا راىرجو ،مدير اجلامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية
مباالنج.
األستاذ الدكتور حبر الدين ،مدير الكلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم
اإلسالمية احلكومية مباالنج.
الدكتور ولداان ورغاديناات ،رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
الدكتور مفتاح اذلدى بصفتو ادلشرف األول الذي أعطى ادلالحظات واالقرتاحات
الستكمال وتصحيح ىذه الرسالة.
الدكتور نور حسن عبد الباري ،بصفتو ادلشرف الثاين ،الذي وجو الباحث وأرشده
وأشرف عليو بكل اىتمام وصرب وحكمة يف كتابة ىذه الرسالة.

 .ٙالدكتور كياىي عبد هللا شكر زركشي و كياىي حسن عبد هللا سهال و كياىي مشس
اذلادي عبدا ،رؤساء معهد دار السالم كونتور فونوروكو.
 .ٚمشهودي سوابري ادلاجستري ،مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة بكلّية ادلعلّمني اإلسالميّة
معهد دار السالم كونتور فونوروكو ،واألساتذة بكلّية ادلعلّمني اإلسالميّة معهد دار
السالم كونتور فونوروكو الذين ساعدوا الباحث يف كتابة رسالة ادلاجستري ىذه.

ي

 .ٛمجيع األساتذة وادلوظفني يف كليات الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم
اإلسالمية احلكومية مباالنج احملرتمني ،واألصدقاء ومن اليستطيع الباحث أن يذكرىم
مجيعا ىنا.
ىذا ،وهللا أسأل أن تكون أعماذلم مقبولة ومثابة ،وتكون رسالة ادلاجستري ىذه انفعة
ومفيدة للعباد والبالد ،آمني.
ابتو ٗ ،أبريل  ٕٓٔٙم
ادلقر،
الباحث ّ
دمحم زكي ميان

ك

حمتوايت البحث
الفصل األول  :اإلطار العام
أ-خلفية البحثٔ............................................................
ب -أسئلة البحثٗ..........................................................
ج -أىداف البحث٘.........................................................
د -فوائد البحث٘...........................................................
ه -حدود البحثٙ..........................................................
و -الدراسات السابقةٚ.......................................................
ز -حتديد ادلصطلحاتٔٓ.....................................................
الفصل الثاين  :اإلطار النظري
ادلبحث األول  :اسرتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة
أ -مفهوم اسرتاتيجيةٕٔ.......................................................
ب -مفهوم رئيس ادلدرسة ٖٔ....................................................
ج -وظيفة رئيس ادلدرسة ٖٔ....................................................
د -رئيس ادلدرسة (ادلشرف الرتبوي ادلقيم)ٔٙ.....................................
ه -أمهية الدور اإلشرايف لرئيس ادلدرسة ٔٛ......................................
و -دور رئيس ادلدرسة يف تطوير ادلعلمني وتنميتهم مهنيأٜ.........................
ز -األساليب اإلشرافية دلدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة ٕٓ...........................

ل

ادلبحث الثاين  :جودة ادلعلّم
أ-مفهوم اجلودةٕٗ...........................................................
ب-طرق حتقيق اجلودة وحتسينهإٙ.............................................
ج-ادلعلّم و إعدادهٕٛ........................................................
د -معلّم اللغة العربيةٖٕ.......................................................
و -معيار جودة ادلعلم ٖٙ.....................................................
ه-الكفاءة الالزمة دلعلّمي اللغة العربية ٖٚ.......................................
الفصل الثالث  :منهجية البحث
أ -مدخل البحث ومنهجوٕٗ...................................................
ب-حضور الباحثٕٗ.........................................................
ج-البياانت ومصادرىا ٖٗ.....................................................
د-أسلوب مجع البياانت ٗٗ....................................................
ٔ -ادلقابلة ٗٗ...........................................................
ٕ -ادلالحظة ٗٗ.........................................................
ٖ -دراسة الواثئق ٗ٘.....................................................
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الفصل األول
اإلطار العام
أ -خلفية البحث
ادلعلمون يف ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية إبندونيسيا علّموا تالميذه اللغة العربية
منذ بداية دخولو إىل ادلدرسة اإلبتدائية حىت هناية تعلّمو يف اجلامعة اإلسالمية .ولكن
ىناك السؤال الذي يكون مشكلة ،ماذا وقع ابلتالميذ مع أنو قد إنتهى ومتّ وأكمل فًتة

تعلّمو اللغة العربية يف تلك ادلؤسسات سنوات فبعضهم مل يفهموا ومل يعرفوا اللغة العربية
جيدا؟ دلاذا جودة التالميذ مل تكن جيدة؟
إ ّن جودة التالميذ يؤثرىا ادلعلمون خاصة بطريقة تعليمو عليهم .والنتيجة من
إصلازات ادلعلّمني ينعكس يف نتيجة تعلّم التالميذ وإصلازاهتم .وذلك قد بينّو كودبليس

( )6976يف حبثو أن ادلعلّم لو دور كبري ألي صلاح يف عملية التعلم .البحث الذي نشر

حتت العنوان األبواب وراء الفصول الدراسية ) (Behind the Classroom doorsاليت توضح
أن ادلعلم عندما دخل الفصول الدراسية وأغلق أبواب الفصول ،فجودة التعلم أكثر
تصميماً من ادلعلم .حيتوي الوصف على أن جودة التعلم اليت يؤديها ادلعلم تتأثر إبصلاز

التالميذ.6

ال يضمن الشخص ادلاىر ابللغة ماىر بتعليم اللغة لألخرين ،ادلهارة اللغوية شيء
واحد وادلهارة يف تعليم اللغة شيء أخرى .فلمعلّم اللغة العربية على األقل يستويل على
ثالثة أشياء ،فهي )6( :اللغة العربية اجليدة ( )2معرفة ابللغة العربية والثقافة ( )3ادلهارة
لتعليم اللغة العربية.2
Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013), hal.19
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2012) hal.1
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ويقول ادلثل العريب الطريقة أىمّ من ادلادّة .دلاذا؟ ألنو كما رأى الباحث اآلن أن

منهج التعليم يف إندونيسيا قد غري عشر مرات ،يغري الغرض واحملتوى وادلواد التعليمية.
ولكن حىت اآلن فإنو ال حيصل جودة التالميذ اجليد .فمن إحدى الشروط للوصول إىل
جودة التالميذ اجليدة ىو البد للمعلم اللغة العربية قدرة على إستيالء رريقة التعليم
اجليد.
الطريقة ىي جزء من ادلنهج الدراسي ،رادلا أنو حيصل على أقل من االىتمام
وحتديثات من احلكومة اليت تغريت مرات عدة أىداف ادلنهج واحملتوى ،وادلواد ،ولكن أقل
اإلشعار يف جتديد رريقة التعليم ،مبا يف ذلك رريقة تعليم اللغة العربية.
هتتم وتطور منهجية التعليم
واحدة من ادلؤسسات التعليمية يف إندونيسيا اليت ّ
واللغة العربية فهي مؤسسة كلية ادلعلمني اإلسالمية ( )KMIمعهد دار السالم كونتور.
وىذا ادلعهد يؤيت الفرصة دلتخرجيو لتعليم الطالب يف كلّية ادلعلّمني اإلسالميّة مع أ ّهنم
مازال شباب .وادلتخرج ىذا ادلعهد لو دور يف تطوير اللغة العربية مثل الدكتور كياىي
احلاج عظام خالد ،الدكتور نورخوليس ماجد ،كياىي احلاج ىاشم موزادي ،كياىي
زلمد مفتوح
احلاج شراج الدين مشس الدين ،الدكتور ىدايت نور واحد ،الدكتورندوس ّ
بسيوىن ،الدكتور عبد الرمحن دمحم فاخر ،وزير الشؤون الدينية ا اآلن ،لقمان احلكيم سيف
الدين ،حىت رئيسا أوالً إمالء ىي الدكتورأندوس أمحد فؤاد أفندي فهم يتقنون اللغة
العربية وذلم الكفاءة التعليمية جيدة ،ابإلضافة إىل ذلك كثري من اخلرجيني الذين
يستمرون دراستهم يف الشرق األوسط كما يف مصر وجوردان والسودان واليمن وقطر
يتطلب إتقان اللغة العربية بشكل صحيح .وىناك اخلرجيون انشطون ابدلسابقة النارقة
ابللغة العربية مستوى الورين ،حىت يف مسابقة اجلدال ابللغة العربية مستوى رالب
اجلامعة على الصعيد الورين يف مسابقة تالوة القرآن يف شهر أغسطس العام ،2165
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 %71مشاركاً من خريج كلية ادلعلمني اإلسالمية معهد دار السالم كونتور ،3فهذا دليل

على أن اخلرجيني من ىذه ادلؤسسة ذلم جودة جيدة ابللغة العربية.

ىناك أسباب من أداء ادلعلّمني الذين يفتقرون من التعليم أهنم مل يقدروا على رريقة
تعليم اللغة العربية بشكل صحيح ،اخلطأ يف استخدام ررق التعليم وال يتقن ادلواد وال
يفهم ما ىو أسلوب ينبغي أن يستخدموىا لتعليم اللغة العربية.
ادلعلمون ادلستولون ابدلواد التعليمية وماىرون يف تعليمها عليهم مل حيصلو جودة
الطالب جيدة إذ أهنم غري معتمدة من قبل قيادة مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة جيدة.
ألن القائد كان عامالً حامسا يف صلاح أو فشل ادلنظمة واجلهد .سواء يف عامل األعمال
التجارية ،فضال عن التعليم وغريىم – أخرى .كما ذكر ب.سوريوسوبروتو حتقيق أىداف

التعليم يعتمد بدرجة كبرية على ادلهارات وحكمة القيادة دلدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة،
وىو واحد من تعليم القيادة .4نظراً ألن مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة منظمة مهنية رمسية

للمدارس مسؤولة عن تنظيم مجيع ادلصدر ادلنظمات وتتعاون مع ادلعلمني يف تعليم
الطالب لتحقيق األىداف التعليمية.
مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة كزعيم للتعليم ادلطلوبة كي يكون منط القيادة
ادلناسبة وماىرة وقادرة على أداء ادلهام اإلدارية – بفعالية وكفاءة كي توفر ذلا أثر إجيايب
على أداء ادلعلمني يف التعليم.5
من ىذه الظواىر ادلذكورة أعاله رأى الباحث أن ىناك وصف األمور ادلثرية
لالىتمام اليت ترغب يف زلاولة الكتاب ىنا ىو أحد مفاتيح النجاح لكلية ادلعلمني
3

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/07/nspcxe346-alumnigontor-dominasi-lomba-debat-bahasa-arab
4
Umiarso, Abd.Wahab, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual (Yogyakarta: ArRuz Media, 2011), hal.139.
5
Prim Masrokan Mutohar, Manajemen (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2013), hal.20.
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اإلسالمية معهد دار السالم كونتور حىت اليوم فال ميكن فصلها عن القيادة الرئيسية،
وإشارة أكثر حتديداً ىو ما ىي اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة معهد دار
السالم كونتور يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم
كونتور فونوروكو.
ولذلك أراد الباحث أن يبحث البحث حتت العنوان " اسرتاتيجية مدير كلّيّة
املعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية مبعهد دار
السالم كونتور فونوروكو"

ب -أسئلة البحث
وانطالقا شلا سبق يف ادلقدمة الذي ذكره الباحث ،فإن أسئلة البحث الرئيسية شلا يلي:
-6
-2

كيف اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة
التعليمية دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو؟
ما ىي ادلشكالت ادلتعلقة ابسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة مبعهد
دار السالم كونتور فونوروكو وكيف رريقة حتليلها مبدير كلّيّة ادلعلّمني
اإلسالميّة؟

5

ج -أهداف البحث
إنطالقا من أسئلة البحث ادلذكورة سابقا ,فيهدف ىذا البحث كما يلي:
 -6لتحليل اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة
التعليمية دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو.
 -2لتحليل ادلشكالت ادلتعلقة ابسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة مبعهد
دار السالم كونتور فونوروكو وكيف رريقة حتليلها مبدير كلّيّة ادلعلّمني
اإلسالميّة.
د -فوائد البحث
يرجى ذلذا البحث أن يكون انفعا يف اجلوانب اآلتية:
-6

-2
-3

دلعهد دار السالم كونتور  :يرجى ذلذا البحث أن يكون زايدة ادلرجع خاصة
عن اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف جودة كفاء معلمي اللغة
العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو.
دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور  :يرجى ذلذا البحث أن يكون
مرج ًعا معلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو.
للباحث  :يرجى ذلذا البحث أن يكون مفي ًدا للباحث من خالل العلوم
وادلعرفة اجلديدة عن اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف جودة كفاء
معلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو.

كما يرجى ذلذا البحث أن يكون مقاران للنظرايت ادلتعلقة ابسًتاتيجية مدير
كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية مبعهد
دار السالم كونتور فونوروكو.
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ه -حدود البحث
لقد قام الباحث بتحديد اجلوانب ادلتعلق ابلبحث ،وىي حدود ادلوضوعية،
وحدود ادلكانية ،وحدود الزمانية.
 -1احلدود املوضوعية
حدد الباحث يف ىذا البحث عن اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة
يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور
فونوروكو الذي يناقش عن اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة
الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة وادلشكالت ادلتعلّقة ابسًتاتيجية مدير كلّيّة
ادلعلّمني اإلسالميّة مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو.
 -2احلدود املكانية
أما حدود ادلكانية ،فيحصر ىذا البحث بكلّية ادلعلمني اإلسالمية معهد دار
السالم كونتور فونوروكو.
 -3احلدود الزمانية
قام الباحث احلدود الزمانية للبحث ثالثة أشهر ،تبدأ من شهر فربايري إيل
شهر أبريل يف العام الدارسي  2165ـ ـ  2166م.
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و -الدراسات السابقة
لقد قام الباحث ابالرالع علي عدة الدراسات السابقة ،فوجد الباحث
الدراسات متعلقة يستفاد منها يف جوانب موضع البحث ،وسيعرض الباحث بعض
األمثلة عليها .ومن تلك الدراسات :
 -6نور أمري الدين  2162م (رسالة ادلاجستري)
(أ) عنوان البحث :إسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة تعليم
اللغة العربية يف مدرسة اإلبتدائية  66سوراكرات يف عام الدراسي  2166ـ/
.2162
(ب) ىدف البحث :يبحث عن إسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة وعواملو
الداعمة واإلعاقة يف ترقية جودة تعليم اللغة العربية يف مدرسة اإلبتدائية 66
سوراكرات.
(ج) منهج البحث  :استخدم الباحث ىف ىذه الدراسة ادلدخل الكيفي
(د) نتيجة البحث  :لدي مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة  9إسًتاتيجيات و 4
عوامل الداعمة و  3عوامل اإلعاقة يف ترقية جودة تعليم اللغة العربية يف مدرسة
اإلبتدائية  66سوراكرات.
(ه) وجو التشابو  :اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة
التعليمية
(و) وجو االختالف  :اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ىذا البحث لًتقية
جودة تعليم اللغة العربية يف مدرسة اإلبتدائية أما اسًتاتيجية مدير كلّيّة
ادلعلّمني اإلسالميّة للباحث لًتقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية
مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو.
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 -2أوريل حبر الدين سنة  2162م (رسالة الدكتورة)
(أ) عنوان البحث :تنمية كفاءات التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف اجلامعات
اإلندونيسية (دراسة احلاالت ادلتعددة ىف مراكز التعليم اللغة العربية جبامعات
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج واحملمدية مباالنج وماالنج
احلكومية).
(ب) ىدف البحث :هتدف ىذه الدراسة إىل وصف ( )6واقع الكفاءات
التعليمية دلعلمي اللغة العربية ( )2كيفية تنمية تلك الكفاءات التعليمية ىف
تلك ادلراكز.
(ج) منهج البحث  :استخدم الباحث ىف ىذه الدراسة ادلدخل الكيفي ودراسة
احلاالت ادلتعددة.
(د) نتيجة البحث :الكفاءات التعليمية دلعلمي اللغة العربية ادلراكز الثالث ىي ()6
من حيث الكفاءة ىف خطة التعليم يتميز معلمو برانمج دراسة العربية ادلكثفة
فقط بتحقيق ذلك ،والجيدىا الباحث ىف ادلركزين األخرين ،و ( )2ومن حيث
الكفاءة ىف تنفيذ خطة التعليم فمعلمو ادلراكز الثالثة يتميزون بتحقيق ذلك
بشكل جيد مبا فيو من إدارة ادلواد التعليمية وإدارة الفصل واستخدام ادلداخل أو
الطرائق واألساليب ادلناسبة ،و ( )3ومن حيث الكفاءة ىف التقومي يوجد ذلك
بشكل جيد ومتنوع لدى معلمي ادلراكز الثالثة.
(ه) وجو التشابو  :الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية
(و) وجو االختالف  :ىذا البحث يبحث عن تنمية الكفاءة التعليمية وال اسًتاتيجية
مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية كما
يبحثو الباحث.
 -3واحد ىاشم  2163م (رسالة ادلاجستري)
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(أ) عنوان البحث :اإلشراف مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية كفاءة معلم
(دراسة احلالة ادلتعددة يف مدرسة ادلتوسطة احلكومية ومدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية األزىر  68ساالتيكا).
(ب) ىدف البحث :ىدف ىذا البحث عن تنفيذ اإلشراف مدير كلّيّة ادلعلّمني
اإلسالميّة يف مدرسة ادلتوسطة احلكومية ومدرسة ادلتوسطة اإلسالمية األزىر
 68ساالتيكا ،وتنفيذ اإلشراف مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة من انحية نظرية
اإلشراف،
(ج) منهج البحث  :استخدم الباحث ىف ىذه الدراسة ادلدخل الكيفي ودراسة
احلاالت ادلتعددة.
(د) نتيجة البحث:أتثري اإلشراف يف ترقية مهنية معلم والفرق بني تنفيذ اإلشراف يف
مدرسة ادلتوسطة احلكومية ومدرسة ادلتوسطة اإلسالمية األزىر  68ساالتيكا.
(ه) وجو التشابو  :إشراف مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية كفاءة ادلعلّم.
(و) وجو االختالف  :ىذا البحث يبحث عن أتثري اإلشراف يف ترقية مهنية ادلعلم
وأما الباحث يبحث عن إشراف مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة
الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية.
 -4زين العارفني سنة  2166م (رسالة ادلاجستري)
(أ) عنوان البحث  :تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة ادلهنية لدى مدرسي اللغة
العربية ابدلدارس ادلتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى (دراسة
وصفية تقوميية).
(ب) ىدف البحث :ومن ىدف ىذا البحث تقدمي ادلدخالت لصناعي القرار
( )decision makersومديري وحدة التعليم عن الصورة ادليدانية حول اتقان
ادلدرسني الكفاءة التعليمية والكفاءة ادلهنية وتطبيقهما لديهم على أنشطة
التدريس.
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(ج)
(د)

(و)
(ي)

منهج البحث :ومنهج ىذا البحث من نوع البحث الوصفي التقوميي ابلتقنية
ادلسحية (.)survey
نتيجة البحث :أشارت إىل أن تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة ادلهنية على
أنشطة التدريس لدى مدرسي اللغة العربية تعد درجتو سلتلفة ومنخفضة
نسبيا.
وجو التشابو  :تطبيق الكفاءة التعليمية دلعلّم اللغة العربية يف الفصل.
وجو االختالف  :ىذا البحث يبحث عن تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة
ادلهنية لدى مدرسي اللغة العربية وال اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة
لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية كما يبحثو الباحث.

ز -حتديد املصطلحات

 -1اسرتاتيجية  :تعين مبصطلح اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة
فهي زلاولة مدير كلّيّة ادلعلّمني اإلسالميّة ووظائفو يف ترقية جودة
الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية بكلّية ادلعلّمني اإلسالميّة
كونتور فونوروكو.
 -2مدير كلّيّة املعلّمني اإلسالميّة  :تعين مبصطلح مدير كلّيّة ادلعلّمني
اإلسالميّة فهي رئيس كلية ادلعلمني اإلسالمية ) (KMIمعهد دار
السالم كونتور فونوروكو.
 -3الكفاءة  :تعين مبصطلح الكفاءة فهي الكفاءة التعليمية.

وىذه الكفاءة يتضمن ادلعلم على كفاءة ادلعلم يف ختطيط التدريس ،كفاءة
ادلعلم يف تنفيذ التدريس و كفاءة ادلعلم يف تقومي اجراءات عملية التعليمية و يف
6
استفادة من نتائج البحوث العلمية لًتقية جودة األداء يف العملية التعليمية.
 6أوريل حبر الدين ،مهارات التدريس ضلو اعداد مدرس اللغة العربية الكفء ماالنج  :نطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم ،2166
ص65.

11

وىناك مصطلح آخر مرادف"ادلعلّم" وىو "ادلدرس" ،7وادلدرس ىو الكثري
ادلدرس ادلعلّم .8وىناك مصطلح آخر مرادف
الدرس والتالوة ىف الكتاب ،و ّ
"ادلعلّم" وىو األستاذ" .فاألستاذ ثالثة معان ،وىي  )6( :ادلعلم وادلدرس ()2
ادلاىر ( )3أعلى لقب عملي ىف اجلامعات.9

 7رلمع اللغة العربية ،ادلعجم الوجيز (مكتبة الشروق الدولة :القاىرة 2162 / 6433 ،م) ،ص .243
 8إبراىيم أنيس واخرون ،ادلعجم الوسيط...,صفحة.646 .
 9رلمع اللغة العربية ،ادلعجم الوجيز...،ص66 .
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الفصل الثاين
اإلطار النّظري
األول :اسرتاتيجية رئيس املدرسة
املبحث ّ
أ .مفهوم االسرتاتيجية

االسًتاتيجية مشتق 'من اليوانن' سًتاتيجوس .فهذا يعٍت عامة يف اليوانن القددية
غالباً ما يعٍت موظفي الدولة (موظف دولة) مع وظائف واسعة النطاق .وسائل
اسًتاتيجية الفن للعامة اليواننية القددية ،بشكل عام تعترب مسؤولة عن حرب ،وتفقد أو
الفوز .لتعزيز منو مفهوم االسًتاتيجية على زعيم بسبب مطالب احتياجات ورغبات
السكان ادلعنيُت.
االسًتاتيجية فن استخدام مهارات وموارد ادلنظمة لتحقيق األىداف من خالل عالقة
فعالة مع البيئة يف ظروف مواتية أكثر ،خطط حذراً فيما يتعلق ابألنشطة لتحقيق
األىداف .االسًتاتيجيات الرئيسية يف القيادة ىي قدرة قادة تشغيل الدالة كعضو
ادلنظمة .وابلتايل ديكن تشغيل االسًتاتيجية أما عندما تبدأ دبوقف وسلوك القادة قادرة
على وضع نفسو كجزء من أعضاء ادلنظمة.
االسًتاتيجية الرئيسية اليت ديكن أن تتحقق إذا كان القادة يف إدارة التفاعل
االجتماعي مع أعضاء رلموعتو ،وأظهرت القدرة على فهم ،على االىتمام وادلشاركة يف
قضااي-مشاكل واحتياجات ادلنظمة وأعضائها .وينبغي أن يتم ذلك القدرة ابلنظر يف
احلد األقصى حلدود معينة – دلنع ذوابن يف ادلشاعر واألفكار والسلوك ألعضاء اجملموعة،
اليت ديكن أن تؤثر على فقدان الدور أو السلطة كزعيم.
لتشغيل االسًتاتيجيات الرئيسية أن الزعماء ينبغي أن سبلك القدرة على تنفيذ
وظائف-وظيفة القيادة كقيادة اسًتاتيجيات جيب تشغيل ابستخدام ادلصدر – مصدرا
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للقوة أو السلطة وادلسؤولية أو احلقوق وااللتزامات ادلنتمُت إىل زعيم مسؤول ،سواء يف
حاالت رمسية وغَت رمسية .وفقا لتشارلز ج .كيتنغ :وظيفة القيادة والعالقة الدالة .إخطار
القيادة الدالة ادلقًتنة مع ادلهمة ،بُت أمور أخرى ،رلموعة (بدء) بدء الوظيفة (تنظيم)،
(اإلعالم) ،اختتمت (سومَتينج).
ب.مفهوم رئيس املدرسة

معٌت رئيس ادلدرسة لغة ىو ادلعلم الذي يقود ادلدرسة .1وأما اصطالح
ىوادلعلم (وظيفية) الذي قد عُت يف مناصب ىيكلية يف ادلدرسة .رئيس ادلدرسة
حيضر التغيَتات ادلتعددة اجليدة إىل ادلدرسة.2
الفعال ىو ّ
رئيس ادلدرسة ىو ادلعلم الذي يعطيو زايدة الوظيفة لقيادة ادلدرسة تكون
فيها عملية التعليمية وىناك مكان التفاعل بُت ادلعلم والتالميذ يتلقون الدروس.

ج .وظيفة رئيس املدرسة

عند ملياسا رئيس ادلدرسة الذي يقدر على دفع رؤيتها إىل العمل لديو سبع
وظائف.
رئيس ادلدرسة كادلعلم ،رئيس ادلدرسة كادلدير ،رئيس ادلدرسة
كاإلداري ،رئيس ادلدرسة كادلشرف ،رئيس ادلدرسة كالقائد ،رئيس ادلدرسة
كادلبتكر ،رئيس ادلدرسة كالدافع.
عند ملياسا رئيس ادلدرسة لدى سبع وظائف: 3
 )1رئيس ادلدرسة كادلعلم
عملية التعليمية يف ادلدرسة ىي أساسية الًتبية وادلعلم يكون ادلنفذين
وادلتطورين من منهج الدراسي يف ادلدرسة .رئيس ادلدرسة يظهر التزامات
1

W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 482
Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun
Sekolah yang Bermutu (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 175.
3
E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal.
98-122.
2
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العالية والًتكيز يف تطوير ادلنهج الدراسي وعملية التعليمية يف مدرستو سيهتم
كفاءة ادلعلمو .وىو سيحاول أن يستعد ويشجع ادلعلم لًتقية كفاءهتم
ابستمرار حىت عملية التعليمية فعالة وانجحة.
 )2رئيس ادلدرسة كادلدير
واحد من وظائف رئيس ادلدرسة ىو التنفيذ أنشطة الرعاية والتطوير ادلهٍت
للمعلمُت .ويف ىذه الوظيفة ،رئيس ادلدرسة أن يستعد و يعطي الفرصة
الواسعة للمعلم لتنفيذ عملية التطوير ادلهٍت من أنشطة الًتبوية و دورات
تدريبية يف داخل ادلدرسة أو خارج ادلدرسة مثل  MGMPودورات تربوية
ودورات تدريبية أو التحق الدراسة إىل مستوى األعلى.
 )3رئيس ادلدرسة كاإلداري
رئيس ادلدرسة كادلسؤولوخاصة فيما يتعلق ابإلدارة ادلالية ،أن من أجل
ربقيق التحسُت وتطويرجودة ادلعلمُت ال ديكن فصلها عن عامل التكلفة .ما
أكرب قدرة ادلدرسة على زبصيص ادليزانية ادلالية للمدرس سيؤثر ابلتأكيد على
مستوى اجلودة للمعلّم .لذلك ،جيب أن يكون رئيس ادلدرسة قادرا على
زبصيص ادليزانية ادلالية لتطويرجودة ادلعلمُت.
 )4رئيس ادلدرسة كادلشريف
لتعريف فعالة ادلعلم يف عملية التعليم ،رئيس ادلدرسة حيتاج عن اإلشراف.
كيفية اإلشراف واحد منهم يذىب إىل الفصل دلالحظة عملية التعليم
مباشرة ،ورئيس ادلدرسة يعرف كيف ادلعلم خيتار ادلنهج والطريقة التعليم
والوسائل الذي يستعملو يف الفصل .ومن نتائج اإلشراف ،عرف العيوب
وادلزااي معلم يف تنفيذ التعليم ،القدرة كفاءة ادلعلم .وبعد ىذا ،رئيس ادلدرسة
حياول احمللول والتدريب حىت ادلعلم يستطيع أن حيسن عيوبو ويزيد كفاءتو يف
التعليم.
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 )5رئيس ادلدرسة كالقائد
كيف أمناط القيادة رئيس ادلدرسة سوف حيصل اإلبتكار لًتقية كفاءة
ادلعلم؟ عند نظرية القيادة ىناك نوعان منهما اذباه الوظيفة و اذباه البشرية.
ويف عمليةترقية كفاءة ادلعلم ،رئيس ادلدرسة جيوز أن يطبق منهما ،يناسب
األحوال واحلاجة .يقود الناس يتعلق بشخصيتو ،وموصفات شخصية رئيس
ادلدرسة كالقيادة الصدق واإلعتماد على النفس ومسؤولية و يقرر احلكم
والقناعة واألسوة واثبت العاطفي.
 )6رئيس ادلدرسة كادلبتكرين
رئيس ادلدرسة لدى أنواع اإلسًتاتيجيات يربط ادلالئمة يف حوذلم و
إختيار الفقرة اجلديدة والتكامل األنشطة ويكون األسوة كل ادلعلم وتطوير
أسلوب التعليم ادلبتكرة .رئيس ادلدرسة كادلبتكرين عرف من كيفية عملو
يعٍت البناء واالبتكار والتفويض والتكامل وادلعقول وادلوضوعي والواقعي
واألسوة.
 )7رئيس ادلدرسة كالدافع
رئيس ادلدرسة لدى أنواع اإلسًتاتيجيات للدوافع ادلعلمو يف مهنتهم
ووظيفتهم .الدوافع حيصل من تنظيم البيئة وتنظيم السياق والتأديبية وشجاعة
و احًتام ادلعلم وتيسَت مصادر التعليم بوسائل تطوير مصادر التعليم.
رئيس ادلدرسة كادلشرف يف ادلمارسة العملية ،ينبغي االلتفات إىل ادلبادئ
اآلتية:4
( )1العالقات االستشارية ،مجاعية ،وليست ىرمية،
( )2نفذت بطريقة دديقراطية،
( )3على أساس إنتاج الًتبويُت (ادلعلمُت)،
4

E.Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hal.113
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( )4وقد مت ذلك استناداً إىل احتياجات إنتاج الًتبويُت (ادلعلمُت) ،ىو
مساعدة مهنية.
رئيس ادلدرسة كادلشرف ديكن القيام بو فعلياً ،بُت أمور أخرى ،من
خالل مناقشات اجملموعات ،زايرات ،زلاداثت ودروس وتعليم احملاكاة.
د .رئيس املدرسة (املشرف الرتبوي املقيم)
حُت كان غرض الًتبية تلقُت التالميذ ادلواد الدراسية وسبكينهم من إتقاهنا ،كانت
اإلدارة ادلدرسية عمال آليا روتينيا ،يهدف إىل تيسَت أمور ادلدرسة ،وفق قواعد اثبتة،
وتعليمات زلددة ،ينبغي التمسك حبرفيتها ،والتقيد بنصوصها ،أي أن جل اىتمام اإلدارة
ادلدرسية ىو النواحي اإلدارية وال غَت.
وبعد أن تطورت اجملتمعات ،وتطورت معها الدراسات الًتبوية والنفسية،
5
وأصبحت الًتبية هتدف إىل تكوين الفرد ادلتعلم تكوينا سليما متوازان من جوانبو اخلمس
 :البدنية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والروحية ،تغَت معٌت اإلدارة ادلدرسية ،فأصبحت
عملية إنسانية هتدف إىل توفَت الوسائل واإلمكاانت وهتيئة مجيع الظروف اليت تساعد
على ربقيق األىداف الًتبوية ،واالجتماعية اليت أنشئت ادلدرسة من أجلها.
على أن ىذا التغَت يف معٌت اإلدارة ادلدرسية ،وفلسفتها قد محل معو تغَتا يف
وظائفها .إذ أصبح لإلدارة ادلدرسية وظائف ثالث ىي  :الوظيفة اإلدارية اليت تعٍت
بتنظيم إدارة ادلدرسة ،والوظيفة الفنية اإلشرافية اليت تتطلب من ادلدير القيام ابلنشاطات
اإلشرافية ادلختلفة بوصفو مشرفا تربواي مقيما ،والوظيفة االجتماعية اليت تعٌت بربط
ادلدرسة ابجملتمع احمللي ()Jacobson, et. Al.,1963

5
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وعلى الرغم من صعوبة إجياد حد فاصل بُت ىذه األبعاد الثالثة يف عمل رئيس
ادلدرسة ،حيث أهنا تتكامل مجيعا من أجل ربسُت العملية التعليمية – التعلمية ،إال أن
كثَتا من الباحثُت قد وصفوا الدور الفٍت اإلشرايف لرئيس ادلدرسة ،أبنو أكثر صعوبة،
وعدوة أكثر أمهية من الدورين اآلخرين .ذلك أن ىذا الدور يكشف عن مهارات رئيس
ادلدرسة ،وقدرتو بصورة أوضح شلا ىو عليو احلال يف الدورين اآلخرين .فالدور اإلشراف
لرئيس ادلدرسة حيتاج إىل اخلربة ،واحلنكة ،والدراية ،وإىل كل صفات القيادة احلكيمة ،يف
كل ما يتصل أبمور التالميذ وادلعلمُت وأولياء األمور ،وما يرتبط ابدلناىج وأنواع
النشاطات الًتبوية ،وطرق التدريس ،والوسائل وادلواد التعليمية ،أي كل ما يتصل
ابلعمليات التعليمية – التعلمية (األفندي.)1981 ،
على أن البعض يرى أن اإلشراف الًتبوي ىو من مهمة ادلشرف الًتبوي
ادلختص ،ألنو األقدر على تقدًن ادلساعدة الفنية ادلختصصة للمعلم ،حيث أن لكليهما
موضوع دراسي زبصصي واحد .إال أن األدب الًتبوي يوضح أن مهمة اإلشراف الًتبوي
التقع على عاتق ادلشرف الًتبوي وحده ،وإمنا يشاطره ادلسؤولية اإلشرافية جهات أخرى،
وعلى رأسها رئيس ادلدرسة بصفتو مشرفا تربواي مقيما .فاإلشراف الًتبوي يتضمن مجيع
النشاطات الًتبوية ادلنظمة ادلستمرة التعاونية ،اليت يقوم هبا ادلشرفون الًتبويون ومديرو
ادلدارس واألقران وادلعلمون أنفسهم ،بغية ربسُت وتطوير ادلعلمُت التعليمية ،شلا يؤدي إىل
ربقيق أىداف العملية التعليمية – التعلمية (السعود.)1993 ،
وعلى الرغم من تعدد مصادر اإلشراف الًتبوي ،إال أن معظم البحوث الًتبوية يف
ىذا اجملال ،قد أشارت إىل أن رئيس ادلدرسة ،ىو عنصر فعال وأساسي وقادر على القيام
دبثل ىذه ادلهمة العسَتة ،وذلك حبكم موقعو يف ادلدرسة ،بوصفو قائدا تربواي يف مدرستو،
مسؤولية إعداد ادلتطلبات الالزمة للقيام هبذا النشاط الًتبوي اذلام ،والذي سيساعد دون
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أدىن شك على منو ادلعلم مهنيا ،وقد يتعدى ذلك إىل رفع روحو ادلعنوية ،والرضى عن
6
العمل لديو (.)Vanderventer, 1983
ه .أمهية الدور اإلشرايف لرئيس املدرسة:
يتزايد اعتقاد صانعي السياسيات الًتبوية ،يوما بعد يوم ،أبن إجياد ادلعلم الفعال،
ىو من أكثر الطرق فاعلية ضلو تعليم فعال ،يقود إىل ربسُت مستوى ربصيل التالميذ
وتطوير إصلازاهتم .وانطالقا من ىذا االعتقاد ،فقد اهنالت البحوث والدراسات الًتبوية
الكتشاف سبل إزباد ادلعلم الفعال ،والوسائل الالزمة لتحسُت مستواه ادلهٍت بشكل عام،
وتفعيل دوره داخل غرفة الصف بشكل خاص.
وكانت التوصيات اليت خرج هبا الباحثون يف ىذا اجملال كثَتة .ففي الوقت الذي
اعتقد البعض فيو أن زايدة الدخل الوظيفي للمعلم ( )Increasing Teacher Salaryىو
الطريق ضلو رفع كفاءتو ،اعتقد آخرون أن الًتكيز على التدريب ادلعلم قبل اخلدمة
( )Providing pre-service Trainingىو العامل األساسي .واعتقد فريق اثلث أن ربسُت
ظروف العمل داخل ادلدرسة ( )Enhansing Working Conditionsيكاد يكون أىم من
ىذا وذاك .وخالل عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين ادلاضي ،برز اذباه
رابع يقول أبن تقوًن ادلعلمُت واإلشراف الًتبوي ادلستمر عليهم ( Conducting On-going
 )Teacher Evaluation and Supervisionادلصاحب ابلتغذية الراجعة من قبل مديريهم ىو
من أكثر الوسائل فعالية لتطوير مهارات ادلعلمُت ،وربسُت شلارستهم التعليمية داخل
غرف الصفوف ،وابلتايل رفع مستوى ربصيل الطلبة .وكان من بُت األوائل الذين اندوا
بضرورة االلتفات إىل اإلشراف الًتبوي كوسيلة لتحسُت مهارات ادلعلم العامل روانلد تَتنر
( )Turner, 1965الذي وجد من خالل دراسة طويلة أجراىا عام  1965أن اكتساب
دلهارات أكثر يف موضوعي القراءة واحلساب كان نتيجة أساسية لإلشراف الًتبوي
6
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والتقوًن ادلستمر الذي تلقوه .على أن النتيجة الطبيعية الكتساب ادلعلم مهارات جديدة
7
أو تطوير مهاراتو احلالية ىي زايدة فعاليتو داخل حجرة الصف.
وقد أاثرت ىذه النتيجة ادلهمة اليت توصل إليها تَتنر  Turnerانتباه ابحثُت
آخرين ألمهية التقوًن واإلشراف الًتبوي ادلستمر من قبل مديري ادلدارس يف تطوير
مهارات ادلعلمُت التعليمية .وكانت اخلالصة اليت تواصلوا إليها مجيعا أهنم عدوا تقوًن
ادلعلمُت واإلشراف الًتبوي ادلستمر عليهم من أىم ادلتغَتات اليت تؤثر إجيابيا على تعلم
التالميذ واذباىاهتم .ومن بُت ىذه الدراسات اليت انتهت إىل أمهية اإلشراف الًتبوي
دراسيت دفيد ارمر ورفاقو ( )Armor, et. Al., 1976وريتشارد مَتنُت ()Murnane, 1975
الذين حلال العالقة بُت إشراف ادلدير وتقوديو دلعلميو ،وفعالية ىؤالء ادلعلمُت كما قيست
بتقدم تالمذهتم يف اختبارات مقننة .ويف كلتا الدراستُت فقد وجد أن اإلشراف الًتبوي
والتقوًن كاان على عالقة إجيابية بعالمات التالميذ يف تلك االختبارات .وىذا ما دعا
هبؤالء الباحثُت إىل القول أبن اإلشراف الًتبوي ادلستمر من قبل مديري ادلدارس يعمل
على ربسُت شلارسات معلميهم التعليمية وتطوير مهاراهتم ،شلا حيسن من إصلازىم داخل
8
غرف الصفوف ،وابلتايل يقود إىل ربسُت ربصيل الطلبة وتفوقهم األكادديي.
و .دور رئيس املدرسة يف تطوير املعلمني وتنميتهم مهنيا
يتعُت على رئيس ادلدرسة بصفتو مشرفا تربواي مقيما أن يعمل على ربسُت أداء
ادلعلمُت ،وزايدة إنتاجيتهم ،من خالل إاتحة كل فرصة شلكنة لنموىم وتطويرىم مهنيا.
9
ويقصد ابلنمو ادلهٍت للمعلمُت تطوير كفاايهتم التعليمية يف اجملالُت ادلعريف والسلوكي.

7
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ويتضمن اجلانب ادلعريف  Cognitive Domainمعرفة ادلعلم خبصائص التالميذ،
وإدلامو ابدلعلومات وادلفاىيم ادلتعلقة دبادتو الدراسية ،ومعرفتو أبساس ادلنهاج ،وأساليب
10
التدريس ،وغَت ذلك ،شلا يعينو يف أداء عملو على أكمل وجو.
أما اجلانب السلوكي (ادلهاري)  Psychomotor Domainمن الكفاايت التعليمية
فيشتمل على قدرة ادلعلم على التخطيط لدروسو ،واستخدام الوسائل التعليمية وإنتاجها
ووضع االختبارات التحصيلية وربليلها ،وقدرتو على إدارة الصف وطرح األسئلة داخل
الصف ،والتفاعل اللفظي اإلجيايب ،وقدرة ادلعلم على ذبريب األساليب والطرائق التعليمية
11
اجلديدة ،وغَت ذلك.
إن امتالك ادلعلم ذلذه احلكفاايت التعليمية – ادلعرفية والسلوكية – بسم ادلعلم
ابلفعالية ،ويقود ابلتايل إىل ربسُت نوعية التعليم يف ادلدرسة .ومن ىنا فإن رئيس ادلدرسة
مدعو إىل ربسُت ىذه الكفاايت ،وتنميتها ،وتطويرىا ،ابستمرار.

12

ز .األساليب اإلشرافية لرئيس املدرسة
ىناك رلموعة متنوعة من األساليب اإلشرافية اليت ديكن لرئيس ادلدرسة
استخدامها ،بصفتو مشرفا تربواي مقيما ،من أجل ربسُت نوعية التعليم يف مدرستو .وعلى
الرغم من أن ىذه األساليب اإلشرافية تكاد تكون متشاهبة لدى كل من رئيس ادلدرسة
وادلشرف الًتبوي ادلختص ،إال أن طبيعة ىذه األساليب وكيفية تنفيذىا زبتلف بعض
13
الشيئ عند رئيس ادلدرسة ،وتشمل ىذه األساليب اإلشرافية ما يلي:
.1

اللقاءت واالجتماعات مع ادلعلمُت

Meeting With The Teachers

وتقسم حبسب عدد ادلعلمُت الذين يلتقيهم ادلدير إىل نوعُت اثنُت ،ومها:
 10راتب السعود .اإلشراف التربوي.
 11راتب السعود .اإلشراف التربوي.
 12راتب السعود .اإلشراف التربوي.
 13راتب السعود .اإلشراف التربوي.

ص.221.
ص.221.
ص.221.
ص.221.

12

أ .االجتماعات الفردية
وىو اللقاء الذي جيمع بُت رئيس ادلدرسة ومعلم واحد فقط ،ألجل مناقشة قضية
تربوية ،أو إبداء التوجيهات للمعلم ،أو غَت ذلك ،شلا ينعكس إجيابيا على منو ادلعلم،
ورفع كفاايتو ،وربسُت شلارستو التعليمية ،وحسن تكفيو مع ادلدرسة.
ب .االجتماعات اجلماعية
ويقصد هبا التقاء ادلدير مع ادلعلمُت اثنُت ،أو أكثر ،أو مع ادلعلمُت كافة .وقد
يشًتك مع ادلدير يف ىذا النوع من االجتماعات شخص آخر كادلشرف الًتبوي مثال أو
رلموعة أشخاص كهيئة من ادلختصُت يقومون ابلتحدث عن موضوع تعليمي معُت ،وقد
يفتح ابب النقاش يف هناية االجتماع .وىناك أنواع عديدة من ىذه اللقاءت
واالجتماعات اجلماعية مع ادلعلمُت تشمل  )1( :احملاضرة ( )2الندوة ( )3احللقة
الدراسية ( )4ىيئة الثقاة ( )5النقاش الزمري ( )6ادلناضرة ( )7ادلؤسبرات الًتبوية.
 .2توظيف ادلكتبة ادلهنية

Professional Library

إن ىدف ادلكتبة ادلهنية ىو توفَت الفرص للمعلمُت لتحسُت شلارساهتم التعليمية،
من خالل القراءة ،أو مشاىدة أنواع سلتلفة من ادلواد ادلطبوعة وغَت ادلطبوعة .على أن
الدور الرئيس لرئيس ادلدرسة ىنا ىو توفَت اجملالت الدورية ادلتخصصة والنشرات
التوضيحية والكتب الًتبوية ،اليت تساعد يف ربديث معلومات ادلعلم ،وربسُت أساليب
التعليمية ،وتطوير خرباتو الًتبوية.
 .3الدروس التوضيحية

Demonstration Lesson

وىو أسلوب عام لتحسُت أداء ادلعلم من خالل ادلشاىدة العملية لشخض آخر
يقوم ابلدور نفسو .وديكن لرئيس ادلدرسة أن يقوم بنفسو أبداء ىذه الدروس التوضيحية،
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أو تكليف معلم ماىر من معلمي مدرستو ،أواالستعانة ابدلشرف الًتبوي أو من حيسن
أداء ىذا الدور.
.4التعليم ادلصغر

Micro – Teaching

ابلرغم من الصعوابت النسبية ذلذا التكنيك يف اإلشراف الًتبوي ،إال أنو ديثل أداة
ىامة لتطوير مهارات ادلعلم وإعطائو صورة واضحة عن شلارستو الصفية .ومع أن فلسفة
التعليم ادلصغر تقوم على تصغَت وقت الدرس إىل عشر دقائق ،وتصغَت حجم الصف إىل
أقل من عشر طالب ،وتصغَت أىداف الدرس إىل واحد أو اثنُت ،إال أن لرئيس ادلدرسة
استخدام مثل ىذه التقنية يف الظروف العادية .إذ ديكن استخدام جهاز التسجيل ادلرئي
 Video Tapeلتصوير ما جيري داخل غرفة الصف ،عالوة على قيام ادلدير بتدوين بعض
ادلالحظات اذلامة ،وبعد االنتهاء يلتقي ادلدير وادلعلم دلناقشة ما مت ،مستعُت ابلشريط
ادلصور

()Wenner, 1969

 .5الزايرات الصفية

Classroom Visitations

وسبثل أكثر األساليب اإلشرافية شهرة لدى مدير ادلدارس ،حىت أن البعض يعتقد
أهنا أسلوب اإلشراف الوحيد .وحىت تؤيت الزايرات الصفية أكلها ،ينبغي لرئيس ادلدرسة
أن يراعي حُت استخدامها أن تكون سلططة وىادفة ،وأن تتم بشكل تعاوين ،وأن يسبقها
اجتماع زبطيطي ويتبعها اجتماع ربليلي – اجتماع التغذية الراجعة.
 .6الزايرات ادلتبادلة بُت ادلعلمُت

Peer Classroom Visitations

يقصد هبذا األسلوب اإلشرايف أن يقوم ادلعلم ،أو نفر من ادلعلمُت ،بزايرة زميل
ذلم يف الصف ،أو خارجو ،يف مدرستهم أو يف مدرسة رلاورة ،لتحقيق أىداف زلددة،
ضمن خطة واحدة يتعاون على إعدادىا رئيس ادلدرسة وادلعلمون الذين ىم أداة التنفيذ.
ويقع ربت مظلة الزايرات ادلتبادلة بُت ادلعلمُت أن يقوم معلم أو نفر من ادلعلمُت بزايرة
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مدرسة أو مدارس متميزة يف رلال أساليب التدريس مثال ،أو الوسائل التعليمية ،أو
النشاطات الصفية أو الالصفية أو غَت ذلك .أما دور رئيس ادلدرسة فيتمثل يف التخطيط
ذلذه الزايرات ادلتبادلة بُت ادلعلمُت ومتابعة تنفيذىا وتقوديها وليس االشًتاك فيها .على
أننا سوف نناقش الحقا ىذا األسلوب اإلشرايف بشكل أكثر تفصيال.
 .7الورشة الًتبوية أو ادلشغل الًتبوي

Educational Work Shop

وىو أسلوب حديث من أساليب اإلشراف الًتبوي اليت هتدف إىل رفع كفاءة
ادلعلمُت ادلهنية .ويشارك رئيس ادلدرسة وادلشرف الًتبوي وادلعلمون وكل من يعنيهم األمر
يف التخطيط للورشة ،واليت غالبا ما تًتكز على االحتماالت ادلمكنة لعالج مشكلة من
مشكالت العملية التعليمية – التعلمية .وقد تعقد من أجل تدريب ادلعلمُت على أسلوب
جديد يف العمل .ويتجلى دور رئيس ادلدرسة يف شلارسة القيادة اإلشرافية عندما ينظم
نشاطات كهذه من أجل ربسُت برانمج ادلدرسة .وقد يتوىل ادلدير نفسو قيادة الورشة
الًتبوية ،وقد يساعده ادلشرف الًتبوي يف ذلك ،وقد يقتصر دوره على مساعدة ادلشرف
الًتبوي يف التنظيم العام ،واإلشراف على سَت عمل الورشة (عبد احلميد.)1977 ،
.8البحث اإلجرائي

Operational Research

وىو نشاط إشرايف يهدف إىل تطوير العمية التعلمية من خالل ادلعاجلة العلمية
ادلوضوعية للمشكالت اليت يوجهها ادلعلمون .وقد يكون البحث اإلجرائي فرداي يتواله
شخص واحد كادلدير أو ادلعلم ،أو مجاعيا يتواله ادلدير وادلعلم معا أو رلموعة من
ادلعلمُت .وتربز أمهية دور ادلدير يف اختيار مشكالت البحث وترتيب أولوايهتا ،وتشجيع
ادلعلمُت على تنفيذ ىذه البحوث ،وااتحة الفرصة ذلم لدراساهتا ،ومناقشة بعض البحوث
اليت نفذوىا (وزارة الًتبية والتعليم.)1983 ،
.9العمل مع ادلشرفُت الًتبويُت ومتابعة أنشطتهم وتقاديرىم
with Supervisors

Collaboaration
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ذلك أن للمشرف الًتبوي ولرئيس ادلدرسة ىدفا واحدا يف ىذا اجملال ،وىو
ربسُت نوعية التعليم يف ادلدرسة ،من خالل ربسُت مهارات ادلعلمُت وتطوير شلارستهم
التعليمية .إن دور رئيس ادلدرسة كمشرف تربوي مقيم متمم ومكمل لدور ادلشرف
الًتبوي ،فرئيس ادلدرسة أكثر التصاقا ابدلعلمُت والطالب ،وابلتايل فهو أكثر قدرة على
ربديد حاجات كليهما ومتابعة تلبية ىذه احلاجات .أما ادلشرف الًتبوي فهو أكثر قدرة
على تقدًن ادلساعدة ادلتخصصة يف اجملال احملدد .ودلا كان ادلشرف الًتبوي اليعدو كونو
زائرا قصَت اإلقامة يف ادلدرسة ،على عكس رئيس ادلدرسة ادلقيم فيها ،فإن دور رئيس
ادلدرسة واحلالة ىذه وىو التنسيق والتعاون ،وتدعيم الثقة مع ادلشرف الًتبوي ،وأن ديسك
ىو (أي ادلدير) بطرف شعرة معاوية اليت تربطو ابدلشرف الًتبوي.
املبحث الثّاين :جودة املعلّم
أ .مفهوم اجلودة

وجوده :صار جيّدا ،يقال جاد ادلتاع
اجلودة يف اللّغة من فعل جاد جودةّ ,
الرجل أتى ابجليّد من قول أو
وجاد العمل فهو جيّد ،ومجعو جياد وجيائد ،وجاد ّ
صَته جيّدا ،وذبود
عمل ،فهو رلواد على صيغة ادلبالغة ،ويقال :أجاد ّ
الشيئ أي ّ
14
الردئ.
ّ
الشيئ :أي ّ
زبَت وطلب أن يكون جيّدا ،واجليّد نقيض ّ
و ّأما اجلودة يف اإلصطالح ىي رلموعة من ادلفاىيم واإلسًتاتيجيات
واألدوات وادلعتقدات وادلمارسات الّيت هتدف إىل ربسُت جودة ادلنتجات واخلدمات
15
حسن ادلستمر يف األداء
وتقليل اخلسائر وخفض التّكاليف ،ويراىا أخرون ّأهنا :التّ ّ
وذلك لتطويره ،مع مراعاة خفض التّكلّفة وربسُت اإلنتاجية.
تدل أ ّن للجودة اليوجد مفهوم واضح عنها،
التعريفات ادلختلفة وادلتع ّددة ّ
السياق الّذي
متنوعة يتوقّف األخذ ّ
وأّهنا ربمل معاين ّ
أبي منها على االستخدام و ّ
14

جمال مح ّمد مح ّمد الهنيدي .المرجع السّابك .ص21 :

 15أمحد إبراىيم أمحد .اجلودة الشّاملة يف اإلدارة التّعليمية وادلدرسية (اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر ,)2003 .ص.
.27
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طبّقت فيو ،وأ ّن مفهومها متع ّددة حبيث الديكن حصره يف دائرة ضيقة ،وأ ّهنا مفهوم
الزمان إالّ أنّنا أن نتناول بعض ىذه ادلعاين.
خيتلف ابختالف ّ
يدل على معرفتنا
كلّما عرفنا عن تعريف اجلودة لغة واصطالحا أكثر ،فذلك ّ
الًتبوية وادلعاىد اإلسالميّة ،أل ّن اجلودة
ادلؤسسات ّ
مهمة ج ّدا للمنظّمة أو ّ
أب ّن اجلودة ّ
أىم
تعترب ّ
لب ادلنظّمة الّيت تكون أولية من األولوايت األساسيّة ،فتنميتها ىي من ّ
بوي
ادلهمة ،وعى العاملون ابلعامل ّ
الوظائف .واكتشاف مصادر اجلودة من ادلغامرة ّ
الًت ّ
أ ّن من وظائفهم الالّزمة ىي انتزاع اجلودة اجليّدة وإلقائها لدى الطّلبة.
الًتبوية ربتوي كماتلي:16
و ّأما من مصادرىا ّ
 .1الوسائل البنائية
 .2ادلعلّم اجليد
 .3قيمة األخالق العظمى
 .4نتائج اإلختبارات ادلمتازة
 .5ادلهنية
 .6دوافع الوالدين
 .7التّجارة واجملتمع احمللي
 .8ادلوارد ادلتاحة وادلتوفّرة
 .9التّكنولوجية العصريّة
الفعالية
 .10القيادة اجليّدة و ّ
حق اإلىتمام لل ّدارسُت
ّ .11
 .12ادلنهج ادلثايل
إذا كان التّعليم حيتاج إىل اجلودة فالبد من وصول إىل بعض األسس
والقواعد الّيت تساعد على جودة التّعليم مثل:
Edward Sallis. Total Quality in Education (Yogyakarta: IRCiSoD 2012), hlm. 30-31.

16
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 .1وضوح األىداف
 .2إشراك الطّالّب يف إعداد الربامج التّعليمي
 .3مساعدة الطّالّب على استعمال ادلصادر األساسية يف البحث
السرعة
 .4االىتمام ابحملتوى والطّريقة و ّ
 .5مسؤلية الطّالّب ضلو التّعلّم
 .6التّمييز بُت نشاطات ادلعلّم وادلتعلّم مع التّخطيط ذلذه النّشاطات
 .7وضع جداول لتقييم الطّالّب معرفيا ومهاراي
الالزمة للنّجاح يف العمل
 .8اعطاء الطّالّب اخلربة ّ
 .9جعل إجراءات تقوًن الطّالّب موضوعية غَت متحيّزة
 .10وضع سجالت تقديرات للفاحص
 .11ال ّدعم والتّوجيو ذوادلغزى للطّالّب
 .12إدخال مهن ذات مسة عادلية
 .13تشجيع الطّالّب على استخدام االنًتنت وادلكتبات والنّشرات ال ّدولية
وأقراص ال ّذاكرة ادلدرلة والكتب وغَتذلك من توصيات.
ب .طرق حتقيق اجلودة وحتسينها
هتتم
ادلؤسسة ّ
لتحقيق أىداف التّعليم ادلرسومة يف ّ
الًتبوية ,فالب ّد ذلا أن ّ
اىتماما عاليا إىل أن حي ّقق ذلك األىداف التّعليمية.للجودة ع ّدة طرق ربقيقها
وربسينها وىي فيما يلي:17
.1

التّخطيط

للجودة ()Quality Planning

17
(الرايض 1425 :ىـ) ،ص.31 .
أمحد اخلطيب و رداح اخلطيب .إدارة اجلودة الشّاملة تطبيقات تربوية ّ

12

وىي األنشطة الّيت رب ّدد األىداف وادلتطلّبات اخلاصة ابجلودة،
وبتطبيق عناصر نظام اجلودة وتشمل زبطيط ادلنتج ،والتّخطيط اإلداري،
الالزمة لتحسُت
الًتتيبات ّ
وزبطيط العمليات ،واعداد خطط اجلودة ،ووضع ّ
اجلودة.
 .2ضبط اجلودة ()Quality Control
وىي األساليب واألنشطة العملياتية ادلستخدمة لتلبية متطلّبات
اجلودة ,وتشتمل على األساليب واألنشطة العملياتية اذلادفة إىل مراقبة
العمليات ،واحل ّد من أسباب األداء غَت ادلقبول يف مجيع مراحل ربقيق ادلنتج
للوصول إىل الفاعلية اإلقتصادية ادلرجوة .وينظر عادة إىل ضبط اجلودة على
أنّو وسيلة للكشف عن العيوب .وليس دلنع حدوثها ،فهو يعتمد بشكل
أساسي على التّفتيش الّذي يعتمد بدوره على ادلفتشُت ،الّذين يقومون
بفحص عينات من ادلنتجّ ،إما بشكل دوري أو بعد تصنيع دفعة منو،
هبدف الكشف عن الوحدات ادلعيبة.
 .3ضمان اجلودة ()Assurance Quality
وىو مجيع األنشطة ادلنهجية وادلخطّط ذلا ،ادلطبقة ضمن نظام
ادلؤسسة قادرة على
اجلودة ،ويتم إثباهتا عند احلاجة ،لدعم الثقة الكافية أب ّن ّ
تلبية متطلبات اجلودة ،كما أ ّن ضمان اجلودة يعتمد على الوقاية أو منع
حدوث العيوب بدال من الكشف عنها ،ويركز على احلاجة إىل تطبيق
أساليب ضبط موثوقة على األنشطة ادلنفذة يف مجيع مراحل ربقيق ادلنتج.
 .4ربسُت اجلودة
ادلؤسسة لزايدة فاعلية
تتحمل عبء ّ
فهي عبارة عن األعمال الّيت ّ
للمؤسسة
األنشطة والعمليات ومردودىا هبدف توفَت فوائد إضافية
ّ
ويتم ربسُت اجلودة من خالل تنفيذىا بطرق جديدة ،ويع ّد
ولزابئنهاّ .
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الشاملة الّذي تعود جذوره إىل
ربسُت اجلودة أساسا دلفهوم إدارة اجلودة ّ
الشاملة.
مفهوم ضبط اجلودة ّ
ج .املعلّم وإعداده
 .1مفهوم ادلعلّم

ادلعلّم ىو الّذي يقوم بًتبية ال ّدارسُت وتعليمهم إبلقاء ادلعلومات أو
ال ّدروس وىو الّذي يدافعهم إىل أن يقوموا ابلتّعلّم وفق ما استهدف بو.
فجميع النّشاطات التّعليمية يقوم هبا ادلعلّم ىدفا الجعال شخصية ال ّدارسُت
العلمية.
لكي يواصف ادلعلّم أبنّو معلّم انجح ،ال ب ّد أن تتوفّر فيو صفات
عديدة ,منها:18
 )1ينبغي أن يكون ذا شخصية قوية ،يتميّز ابل ّذكاء وادلوضوعية
والعدل واحلزم واحليوية والتّعاون.
 )2وأن يكون مسازلا يف غَت ضعف ،حازما يف غَت عنف.
وأن يكون مثقفا ،واسع األفق ،لديو اىتمام ابالطالع على
مادتو.
ما استجد يف طرق التّدريس ،ويف ّ
 )3وأن يكون أداؤه للعربية صحيحا ،خاليا من األخطاء ،وأن
ادلادة ال ّدراسية
متحمسا لو ،متم ّكنا من ّ
يكون زلبّا لعملوّ ،
الّيت يقوم بتدريسها ،حسن العرض ذلا.
 )4وأن يكون على عالقة طيّبة مع طالّبو وزمالئو ورؤسائو.

18
الرمحن بن إبراىيم الفوزان .دروس ال ّدورات التّدريبية دلعلّي اللّغة العربية لغَت النّاطقُت هبا (مشروع العربية للجميع 1424 ,ىـ)،
عبد ّ
ص.9 .
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واعلم أ ّن العمل ادلنظّم إنتاجو أكثر ،والعمل الكامل تقديره أعظم،
يقسم
أقل .ومن ّ
الضروري على ادلعلّم أن ّ
والعمل ال ّدقيق احتماالت األخطأ فيو ّ
خيصصو ادلعلّم
وقتو بُت رلاالت نشاطو وعملو العلمي ،وىو خالف الوقت الّذي ّ
لبيتو وأىلو .لذلك ،فادلعلّم ادلنظّم يف عملو ديكنو أن يستفيد من وقتو كلّو .وكان
خيصص وقتا للعمل فإنّو مفتاح النّجاح ،ووقتا لالطالع فإنّو مصدر احلكمة،
ّ
فإهنا ينبوع الطّمأنينة.
ووقتا للعبادة ّ
ويع ّد عرض ادلعلومات وادلهارات للطّالّب دور أساسيا مطلواب من ادلعلّم،
تتضمن التّفاىم
ومن األدوار األساسية لو أيضا ،احلكمة ىف إدارة ّ
الصف .وىي ّ
والتّعاطف مع طالّبو ،وتوجيههم وإرشادىم فرداي ومجاعيا ،واالىتمام ابلقيم
الروحية واألخالقية ذلم ،وومراعاة حاجاهتم العلمية واالجتماعية ،والقدرة على
ّ
الصف ،ومواجهة ادلواقف ادلعقدة ،وتنمية روح االنضباط
احملافظة على النّظام يف ّ
ادلؤسسة التّعليمية من خالل االقتداء دبعلّمهم
ال ّذايت لدى طالّبو ،واحًتام أنظمة ّ
19
يف حسن أدائو لرسالتو.
فادلعلّم الكفء ىو الّذي يعمل على جذب انتباه طالّبو جملرايت درسو،
الصفي :فيطلب
فيستخدم الوسائل ادلعينة الّيت ّ
ربضهم على ادلشاركة يف النّشاط ّ
من بعض الطّالّب القيام بنشاط ،أو اإلجابة عن سؤال .فلدى ادلعلّم الكفء أن
يراعي عند توجيو األسئلة لطالّبو رلموعة من األسس ،أمهّها:20
السؤال جلميع الطّالّب ،مثّ خيتار من جييب بعد فًتة قصَتة،
أ .أن ّ
يوجو ّ
حىت يف ّكر اجلميع يف اإلجابة.
ّ
للضعفاء من الطّالّب.
السهلة ّ
ب .أن ّ
خيصص بعض األسئلة ّ

19
الرمحن .دروس ال ّدورات التّدريبية ،ص.9 .
عبد ّ
20
الرمحن .دروس ال ّدورات التّدريبية ،ص.10 .
عبد ّ
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ج .أالّ يهمل من ال يرفع يده لإلجابة ،فقد يكون منصرفا عن ال ّدرس ،أو
يعرف اجلواب ،إالّ أنّو خجول ....إخل.
لعرب عن
د .أالّ يقاطع الطّالب أثناء اإلجابة ،وأن يعطيو الفرصة كاملة ّ
نفسو ،إالّ إذا أسهب فيوقفو أبسلوب ودي.
ه .إذا أخطأ الطّالب يف اجلواب ،يعطي طالبا آخر فرصة اإلجابة ،وإذا مل
ليطمئن إىل أ ّن
يوفق ،يذكر ادلعلّم اإلجابة ويناقشها مع الطّالّب،
ّ
الصواب.
اجلميع ،قد أدركوا ّ
 .2إعداد ادلعلّم
اعلم أ ّن العامل قد يكون حبرا يف علمو ،ولكنّو قد ال يكون معلّما بدرجة
توازي ما لديو من علم ،فنقل العلم إىل ادلتعلّم حيتاج إىل مهارة .وأيضا ،أ ّن ادلعلّم
يكرر ادلعلّم
يتعلّم الكثَت عن طريق اخلربة ،ولكن ذلك قد ال يكون مفيدا ،فقد ّ
مهمة .كما أ ّن بعضهم قد يعتمد طريقة احملاولة
سلوكا خاطئا ،أو يهمل مسائل ّ
يكرره.
واخلطأ ،وقد يعتاد سلوكا خاطئا ومع ذلك ّ
وىناك ثالثة أنواع من أساليب االرتقاء ابدلعلّم ،وىي:21
يسمى أحياان .ويعٍت ذلك ما نقوم بو
أ .التّأىيل أو اإلعداد كما ّ
لتهيئة شخص ما لعملية التّدريس من إعداد لغوي وعملي
وتربوي قبل أن خيوض العملية التّعليمية .وىذا ىو ما نقوم بو
الًتبية وما شاهبا.
الربامج األكادديية غالبا ،كما يف كليات أقسام ّ
يتم أثناء شلارسة ادلعلّم لعملو كما
ب .التّدريب .يقصد بو أحياان ما ّ
يف التّدريب أثناء اخلدمة يف صور شىت مثل ال ّدورات التّدريبية
وورش العمل.
12
الرمحن .دروس ال ّدورات التّدريبية ،ص.2 .
عبد ّ
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ج .التّطوير .ويشمل ذلك الوسائل واألساليب ادلختلفة ،الّيت
تساىم يف تطوير شخصية ادلعلّم وتنمية معلوماتو وقدراتو العلمية
وادلهنية ،والنّشرات التّوجيهية ومشاىدة الربامج والنّماذج اجليّدة
ذات العالقة دبجال عمل ادلعلّم .وابلنّسبة دلعلّم اللّغة ،نضيف
الشفوي والكتايب ،وتنمية
ىنا التّحسُت ادلستمّر دلستواه اللّغوي ّ
معلوماتو عن اللّغة الّيت يدرسها وثقافة أىلها.
 .3رلاالت إعداد معلّمي اللّغة
خاصة ،وال سيما معلّم اللّغة
ىامة و ّ
حيتل إعداد ادلعلّم وتدريبو مكانة ّ
ادلتخصصُت يف ىذا ادليدان ،ومن ىنا فإ ّن كثَتا من
العربية لغَت النّاطقُت هبا ،لقلّة
ّ
ادلتخصصُت بعلم اللّغة التّطبيقي،
معلّمي العربية لغَت النّاطقُت هبا ىم من غَت
ّ
ادلدربُت يف ىذا ادليدان .وأتيت مسألة إعداد ادلعلّم وتدريبو شلن أمهّية
ومن غَت ّ
الًتبوية إىل أ ّن دور
ادلعلّم نفسو ودوره يف العملية التّعليمية ،حيث تشَت ال ّدراسات ّ
عام ديثل  % 60من التّأثَت يف تكوين الطّالب ،بينما تشًتك بقية
ادلعلّم بشكل ّ
الًتبوية بـ ـ ـ ـ  % 40من التّأثَت.
العناصر األخرى يف العملية ّ
الشك فيو أ ّن إعداد معلّم اللّغة الب ّد أن يشتمل يف ح ّده األدىن على
وشلّا
ّ
ثالثة عناصر أساسية:22
أ .اإلعداد اللّغوي
ويشتمل ذلك الكفاية اللّغوية ادلناسبة يف ادلهارات ادلختلفة،
إضافة إىل ادلعلومات ادلناسبة عن اللّغة وثقافتها واترخيها ،وذلك أل ّن
الشيئ ال يعطيو ،كما يقول يقول ادلثل العريب ادلعروف.
فاقد ّ
ب .اإلعداد العلمي
11
الرمحن .دروس ال ّدورات التّدريبية .ص.3 .
عبد ّ
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العامة
ادلتدرب ابدلعارف اللّسانية النّظرية والتّطبيقية ّ
أي تزويد ّ
اخلاصة أببنية اللّغة
اخلاصة ابللّغة اذلدف .ويشمل ذلك :ال ّدراسات ّ
و ّ
الصوتية وال ّداللية وقضاايىا ال ّذرائعية ،وربليل
الصرفية و ّ
النّحوية و ّ
اخلطاب ونظرايت اكتساب اللّغة األوىل والثّانية وقضااي اللّسانيات
االجتماعية.
الًتبوي
ج .اإلعداد ّ
ويشمل ذلك تزويد ال ّدارس دبا حيتاج إليو من معلومات
تتعلّق بطرائق تعليم اللّغة بوصفها لغة أجنبية وأساليب تقوًن أداء
السمعية
ال ّدارسُت وربليل أخطائهم وتصويبها وإعداد ادلعينات ّ
والبصرية ادلناسبة لتعليم اللّغة واستخدامها بطريقة فعالة.
ه .معلّم اللّغة العربيّة
الرئيسي يف صلاح التّعليم والتّدريس،
ادلعلّم اجليّد ىو العمود األساسي والعامل ّ
فاألىداف وادلنهج والوسائل والطّريقة والتّقييم مجيعها تظل أدوات عبثا بدون ادلعلّم.
ادلدرس
كما قال زلمود يونس يف كتابو ّ
أىم من ّ
ادلادة ،و ّ
"الًتبية والتّعليم" :الطّريقة ّ
23
األىم.
أىم من الطّريقة ،وروح ّ
ادلدرس ىي ّ
ّ
ومعلّم اللّغة العربية اجليّد ىو الّذي يقوم بعملية تدريس اللّغة ال ّشريفة القرآنية
عامة مثل سائر ادلعلّمُت يف دروس أخرى .والب ّد
أال وىي العربية ،ويتّصف بصفات ّ
اخلاصة دييّزه عن زمالئو :ال ّذكاء ،عمق
الصفات
ّ
دلعلّم اللّغة العربية أن يتّصف هبذه ّ
24
الرغبة ال ّذاتية ،تفهمو لطرق التّدريس.
العقيدة ،حسن اخللق ،غزارة ّ
ادلادة العلميةّ ،

23
الًتبية والتّعليم (جاكرات  ،)1972ص.23 .
زلمود يونسّ .
24
الرسالة1983 .م) ،ص.10-9 .
عابد توفيق اذلامشي .ادلوجّو العلمي دلدرّس اللّغة العربية (بَتوتّ :
مؤسسة ّ
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ونقول أب ّن معلّم اللّغة العربيّة ىو الّذي يقوم بتعليم التّالميذ من ادلهارات
وادلعلومات واألخبار ابستخدام اللّغة العربية ،ودلعلّم اللّغة العربية رلاالت كما تلي:
 .1اإلعداد التّخصيصي اللّغوي
ويعٍت ابإلعداد التّخصيصي اللّغوي ىنا أألداء اللّغوي والتّخصيصي يف اللّغة
25
خصص يف اللّغة العربية يشمل أمرين :ادلعلومات ادلتعلّقة ابللّغة ،ضلوا،
الت
و
العربيّة.
ّ
ّ
وصرفا ،وبالغة ،وأداب ،وتذوقا ،وانفعاال دبا ربتويو اللّغة من قيم و ّاذباىات .ويشمل
أيضا إتقان مهارات اللّغة ،حديثا وقراءة ،واستماعا ،وكتابة على مستوى منوذجي.
 .2اإلعداد الثّقايف
ويعٍت ابإلعداد الثّقايف أن يلم معلّم اللّغة العربية إدلاما كافيا للثّقافة العربية
مهمتو التّعليمية .و ّأما صلة الثّقافة بتعليم اللّغات وتعلّمها فهو أمر قد
ادلساندة ألداء ّ
الًتبية واللّغة ،حيث ذكر بعضهم أ ّن دارس اللّغة األجنبية الب ّد إن كان
أ ّكده علماء ّ
يتعرف على حضارة من يتكلّم تلك اللّغة تعرفا يعصمو
يرغب يف إتقاهنا جيّدا من أن ّ
26
من الوقوع يف زلل ابلغ ،ومن مث فإ ّن تعليم لغة أجنبية ىو حضارة أصحاب اللّغة.
الرئيسية الّيت جيب على معلّمي اللّغة العربية للنّاطقُت بغَتىا
واألطر الثّقافية ّ
أن يراعيها يف بناء ثقافتو الّيت هبا يستطيع التّعامل مع طالّبو ومع مادة التّعليم ،تتمثّل
27
يف أربعة أمناط وىي.
أ) الثّقافة القومية احمللّية.
واذلدف من مراعاة ىذا النّوع من الثّقافة من قبل ادلعلّم وتقدديها
لل ّدارسُت ىو ربط بيئتهم احمللية للتّفاعل معها بكفاءة ،لذا جيب أن
ينطلق معلّم اللّغة العربية من الثّقافة احمليطة ابل ّدارس لربط العالقة بُت ما
 25أوريل .مهارات التّدريس ,ص.35 .
26
(الرايض :دار الغايل 1991م),
اّلل وانصر عبد ّ
عبد احلميد عبد ّ
اّلل الغايل .أسس إعداد الكتب التّعليمية لغَت النّاطقُت ابلعربيةّ .
ص.20 .
 27أوريل .مهارات التّدريس ,ص.38 .
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ادلؤسسة التّعليمية وبُت مايشاىده أو يعايشو من مفاىيم
يتعلّمو داخل ّ
سلتلفة.
ب) الثّقافة اإلسالمية
وذلك أ ّن البعد اإلسالمي للثّقافة أييت متمثّال يف تقدًن الثّقافة
اإلسالمية الّيت وضفت ابدلعتقدات وادلفاىيم وادلبادئ والقيم وأمناط
السنّة
السلوك الّيت ّ
يقررىا ال ّدين اإلسالمي متمثّال يف القرآن الكرًن و ّ
ّ
عامة ،فهي ثقافة تقتصر على
النّبوية ا ّ
لشريفة و ّ
الًتاث اإلسالمي ّ
الزمان .وعلى ذلك تتمثل
اجملتمعات اإلسالمية بغض النّظر عن ادلكان و ّ
إحاطة معلّم اللّغة العربية ابلثّقافة اإلسالمية يف التّايل:
( )1اإلحاطة ابللّغة العربية .أبصواهتا وصرفها وضلوىا ومعجمها
وداللتها ،والنّظرايت اللّغوية الّيت تساعد يف منهجية التّعليم
اللّغوي ،وادلخترب اللّغوي وكيفية استعمالو واإلفادة منو .أل ّن اللّغة
وعاء الثّقافة والفكر ،وبغَت اإلحاطة أبدواهتا اليستطيع ال ّدارس
التّعامل مع مضموهنا.
( )2ادلعرفة الواضحة أبسس الفكر اإلسالمي وأركانو ،وما بٍت عليو
اإلسالم.
السنّة.
( )3ادلعرفة الواضحة دبصادر الفكر اإلسالمي ،القرآن و ّ
( )4ادلعرفة الواضحة ابإلطار الكبَت للتّاريخ اإلسالمي.
( )5اإلدلام ابجلوانب العملية التّطبيقية من احلضارة اإلسالمية.
( )6اإلدلام بسَت األعالم البارزين شلّن أسهموا يف بناء احلضارة
اإلسالمية على مر العصور.
( )7اإلدلام ابآلداب والتّقاليد اإلسالمية يف ادلناسبات اإلجتماعية،
واألعياد واإلحتفاالت ال ّدينية ،وموقف اإلسالم من القضااي
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ادلعاصرة كحقوق اإلنسان ،وحقوق ادلرأة والطّفل وما أشبو
ذلك.
( )8اإلدلام ابلرقعة اجلغرافية الّيت ديتد عليها العامل اإلسالمي ادلعاصر.
أبىم مراجع العربية وكيفية استخدام مكتبتها.
( )9اإلدلام ّ
أىم معطيات العلوم ادلساندة كعلم النّفس ،وعلم
( )10االطالع على ّ
اللّغة التّطبيقي ومناىج التّدريس وأساليبو ,وكيفية إعداد
اإلستباانت ,ووضع اإلختبارات وتقوًن الطّالّب وادلناىج.
ج) الثّقافة العادلية.
وذلك أنّو مل تعد ىناك حدود فاصلة ربول دون أتثَت ثقافة على
األخرى ،حيث أصبح العامل قرية صغَتة واحدة تفرض على اإلنسان يف
ىذا العصر أن يتزود بكثَت من ادلعارف والعلوم لكي يتمكن من فهم
العامل ادلعاصر والتّكيف مع متطلّبات العصر وأحداثو الّيت أصبحت
زبضع للتّق ّدم العلمي والتّكنولوجي كما عليو أن يواكب ىذا التّغيَت
فاليصبح غريبا يف عادلو.
العامة.
د) مواقف احلياة ّ
إ ّن معلّم اللّغة العربية من النّاطقُت بغَتىا حيتاج إىل إدراك بعض
الطّرق الثّقافية ادلناسبة دلخاطبة ادلتح ّدثُت هبذه اللّغة .فال ب ّد دلعلّم اللّغة
العربية أن يكون لو قدرة اإلتّصال اللّغوي اجليّد يف مواقف احلياة.
انطالقا من البيان ادلذكور ،خيلّص الكاتب على أ ّن ادلعلّم من الوسائل التّعليمية
ادلهمة .فالتّعليم سوف يسَت جيّدا بوجود ادلعلّم اجليّد .أل ّن ادلعلّم اجليّد يكون مركز
ّ
اىتمام التّالميذ ىف عملية التّعليم .فيستفيد الباحث ابلتّخليص أ ّن معلّم اللّغة العربيّة من
الًتبوية ،فوجوده اجليّد سوف حيمل عملية التّعليم
ادلؤسسة ّ
ادلهمة يف ّ
الوسائل التّعليمية ّ
ابلفضول ،وكان التّعليم سوف يسَت أبحسن ما ديكن ،وصلاح ادلدرسة يعتمد إىل ادلعلّم،
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ادلتخرج بذوي اجلودة احلسنة،
اخلريج أو
ّ
إذ كان ادلعلّم جيّدا فادلدرسة سوف زبرج ّ
متفوقة لسبب معلّميها الّذين ذلم اجلودة يف
تتطور وتتق ّدم وأصبحت ّ
فادلدرسة سوف ّ
الًتبوية.
اجملاالت التّعليمية و ّ
و .معيار جودة املعلّم
الًتبية ىو ادلعلّم .ويقال أب ّن ادلعلّم ىو ادلرء الّذي
ومن أمهّية ادلوارد البشرية يف ّ
الشبّان يف ادلستقبل .وكذلك أ ّن
ذو الواجبات واحملاوالت غرضا الذكاء حياة أجيال ّ
الًتبوية الّذي يفيد بو للتّطوير ولتنمية القوى
ادلعلّم ىو
ادلؤسسة ّ
ّ
األول يف ّ
كادلسهل ّ
البشرية لدى التّالميذ.
لذلك ،الب ّد أن تكون للمعلّم معيار اجلودة الّيت تعضده وتدافعو إىل ربصيل
الًتبوية ،ومن معيار جودتو سيأيت بياهنا فيما يلي:28
األغراض ّ
 .1الكفاءة التّعليمية
وىي القدرة على إدارة تعليم وتعلّم التّالميذ الّذي يشتمل إىل فهم
خصائصهم ،وإىل زبطيط وتنفيذ التّعليم ،وتقوًن نتائج التّعليم والتّعلّم ،وتطوير
قوى التّالميذ يف أنفسهم ،وأيضا القدرة على فهم احتياجات التّالميذ وشأهنم
الًتبوية
وتطويرىم لكي يكون التّعليم يسَت أبحسن ما يرام .و ّأما الكفاءة ّ
تتكون على:
للمعلّم ّ
السلوكي،
أ .ادلعرفة والفهم إىل خصائص التّالميذ يف اجملاالتّ ،إما يف اجملال ّ
واجملال اإلجتماعي ،واجملال الثّقايف ،واجملال العاطفي والعقالين.
الًتبوي
التبحر إىل نظرية التّعلّم ومبادئ التّعليم ّ
بّ .
الًتبوية لتطوير.
ج .القدرة على إجياد األنشطة ّ
د .التّيسَت و التّسهيل إىل تطوير كفاءة التّالميذ يف أنفسهم لكي حي ّققوىا.
Karwati, Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas. (Bandung: Alfabeta), hlm. 74.

28
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الفعايل والتّعامل احلسن بتالميذه.
ه .القدرة إىل االتّصال ّ
و .القدرة إىل عقد التّقييم والتّقوًن عن نتائج التّعلّم ألجل ربسُت وتطوير
التّعليم.
ز .الكفاءة اللّزمة ملعلّم اللّغة العربية

يتزود ابلكفاءات األربع الّيت
ينبغي دلعلّم اللّغة العربية للنّاطقُت بلغة أخرى أن ّ
االذباىات احلديثة ،وىي:29
تعينو يف العملية التّعليمية كما أ ّكد ّ
 .1الكفاءة اللّغوية
ادلتخصصة يف علوم اللّغة العربية وبصفة
يقصد بو ال ّدراسات العلمية
ّ
خاصة يف رلال تعليم اللّغة العربية للنّاطقُت بغَتىا نظرا أ ّن الكفاءة اللّغوية
ّ
ادلقومات الّرئيسية يف تعليم اللّغة العربية ،ذلك أل ّن معلّم اللّغة
سبثّل إحدى ّ
ملما إدلاما كافيا ابدلهارات
مهمة إالّ إذا كان ّ
العربية اليستطيع أن حي ّقق ّ
اللّغوية األساسية ذلا والتّمكن من توظيفها خلدمة الغرض من تدريسها .بناء
تعُت عملية التّعليم ،فادلعلّم الّذي ذو
على ذللك ،أ ّن كفاءة معلّم اللّغة العربية ّ
الكفاءة اللّغوية اجليّدة سوف يسَت التّعليم سَتا حسنا وأصبح فضوال لدى
ادلستمر الّذي دينع عملية التّعليم.
حيسوا ابدللل
ّ
التّالميذ ،ولن ّ
 .2الكفاءة ادلهنية
الًتبوية والنّفسية الّيت تق ّدم
ىو عبارة عن رلموعة من ال ّدراسات ّ
لل ّدارس والّيت تزوده دبعرفة دقيقة للطّبيعة العملية التّعليمية وخبصائص ادلتعلّم
النّفسية وقدراتو واستعداده ،كما أهنا هتدف إىل سب ّكن ادلعلّم من القيام بعملية
ابلشيئ التعٍت القدرة على
التّدريس على خَت وجو .وذبدر اإلشارة أ ّن ادلعرفة ّ

29
اّلل عبد التّـ ّواب .إعداد معلّمي اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية .1992 ,ص.19-14 .
عبد التّـ ّواب عبد ّ
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تعليمها لآلخرين .فقد يكون عادلا ابرزا يف رلال ما ديكن ولكن اليصلح
دلهنة التّدريس الفتقاره إىل الكفاءة على نقل تلك ادلعارف إىل ال ّدارسُت.
من ىنا كانت أمهّية اإلعداد ادلهٍت دلعلّم اللّغة العربية للنّاطقُت بغَتىا،
فاخلربات ادلهنية تعينو على إداراك طبيعة العملية التّعليمية وكيفية أدائها على
الًتبوية والنّفسية
الوجو األمثل .وحيتاج معلّم اللّغة العربية إىل ال ّدراسات ّ
الًتبوي واللّغوي ،وعلم
الًتبية اإلسالمية ،وعلم النّفس ّ
الًتبيةّ ،
التّالية :أصول ّ
الًتبية العملية.
الًتبوي واللّغوي ،و ّ
االجتماع ّ
الشعب
فاحملاوالت واخلطوات لًتقية ادلعلّم ادلهٍت يف إطار بناء مستقبل ّ
كما يلي:30
بحر كي اليكون سلطئا يف
يتبحر ادلعلّم ادلواد التّعليمية ّ
حق التّ ّ
أ) أن ّ
إلقائها.
دلادتو غرضا ألن يكون التّالميذ
توسعية ّ
ب) أن يكون ادلعلّم لو كفاءة ّ
متفوقُت يف التّعاليم.
ّ
ج) أن يكون ادلعلّم خبَتا يف استخدام ع ّدة ادلناىج ادلعاصرة مساعدة
لتعلّم التّالميذ.
د) أن يعرف ادلعلّم أكثر عن أحوال وظروف ادلدرسة ومشكالهتا.
ه) أن يساعد ادلعلّم تالميذه يف تطوير القيمة اإلنسانية ،واحلقوق
الروح االجتماعية،
السلوك ،والعدل ،و ّ
األساسية ،واخللق أو ّ
واألخوة .وىذه كلّها يستطيع ادلعلّم أن حي ّققها بوسيلة عملية التّعليم
لدى التّالميذ.

30

Veithzal Rivai, Sylviana Murni. Education Management Analisis Teori dan Praktik (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada 2012), hlm. 899-900.
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مروحا
لذلك ,فادلعلّم ادلهٍت ىو الّذي يقوم بعملية التّعليم والتّقييم ّ
حىت يستطيع أن يدافع امناء ابتكاراهتم التّعليمية .وىو أيضا يستخدم
لتالميذهّ ،
النموذج التّعليمي مناسبا حباجات التّالميذ وموافقا ابدلواد التّعليمية.
 .3الكفاءة الثّقافية
ويقصد بو ال ّدراسات الثّقافية الّيت تقدم لل ّدارس من معارف وقيم
اخلاصة ،والّيت هتدف إىل مساعدة
و ّاذباىات وأساليب التّفكَت وعناصر الثّقافة ّ
الًتبوية واالثّقافية واالجتماعية .فاللّغة والثّقافة أمران
ادلعلّم على أداء مهنتو ّ
اليتم إالّ
الينفصالن أبدا ،فإ ّهنما يتعلقان بعضها بعضا ،أي أ ّن متعلّم اللّغة ّ
بتعليم ثقاهتا.
وعلى اعتماد ىذا األساس ،على أ ّن اللّغة العربية والثّقافة اإلسالمية
وحدة متكاملة ،فمعلّم اللّغة العربية اجليّد ىو الّذي ال يقوم بتعليم وتدريس اللّغة
العربية قطا ،بل إّمنا يقوم بتعليم ثقافتها ،وجيمع بينهما يف التّدريس لدى التّالميذ.
الرئيسية الّيت جيب على معلّمي اللّغة العربية للنّاطقُت
واألطر الثّقافية ّ
بغَتىا أن يراعيها يف بناء ثقافتو الّيت هبا يستطيع التّعامل مع طالّبو ومع مادة
31
التّعليم ,تتمثّل يف أربعة أمناط وىي.
أ) الثّقافة القومية احمللّية.
واذلدف من مراعاة ىذا النّوع من الثّقافة من قبل ادلعلّم
وتقدديها لل ّدارسُت ىو ربط بيئتهم احمللية للتّفاعل معها بكفاءة ،لذا
جيب أن ينطلق معلّم اللّغة العربية من الثّقافة احمليطة ابل ّدارس لربط
ادلؤسسة التّعليمية وبُت مايشاىده أو
العالقة بُت ما يتعلّمو داخل ّ
يعايشو من مفاىيم سلتلفة.
ب) الثّقافة اإلسالمية
31أوريل .مهارات التّدريس ,ص.38 .
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وذلك أ ّن البعد اإلسالمي للثّقافة أييت متمثّال يف تقدًن
الثّقافة اإلسالمية الّيت وضفت ابدلعتقدات وادلفاىيم وادلبادئ والقيم
يقررىا ال ّدين اإلسالمي متمثّال يف القرآن الكرًن
السلوك الّيت ّ
وأمناط ّ
عامة ،فهي ثقافة تقتصر
السنّة النّبوية ا ّ
لشريفة و ّ
الًتاث اإلسالمي ّ
و ّ
الزمان.
على اجملتمعات اإلسالمية بغض النّظر عن ادلكان و ّ
ج) الثّقافة العادلية.
وذلك أنّو مل تعد ىناك حدود فاصلة ربول دون أتثَت ثقافة على
األخرى ،حيث أصبح العامل قرية صغَتة واحدة تفرض على اإلنسان
يف ىذا العصر أن يتزود بكثَت من ادلعارف والعلوم لكي يتمكن من
فهم العامل ادلعاصر والتّكيف مع متطلّبات العصر وأحداثو الّيت
أصبحت زبضع للتّق ّدم العلمي والتّكنولوجي كما عليو أن يواكب
ىذا التّغيَت فاليصبح غريبا يف عادلو.
 .4الكفاءة االجتماعية
اّلل
و ّأما مراد ىذه الكفاءة االجتماعية فهي أ ّن التلميذ كمخلوق ّ
االجتماعي فلو ادلعاملة االجتماعية كسائر النّاس .فادلعلّم يف ىذه احلالة الب ّد
أن يتعامل مع تالميذه معاملة جيّدة.
ترابطا دبعلّم اللّغة العربية ابلنّسبة إىل كفاءتو االجتماعية ،وىو أن
يكون لو ابل واىتمام على ادلسائل االجتماعية الّيت توافق بشرائع اإلسالم.
ومن صفاتو احملمودة عن الكفاءة االجتماعية ىي ادلوقف التّعاوين ،وحب
العون ,وادلساوة ،والتّسامح ،وغَتىا من اخلصال احملمودة الّذي الب ّد للمعلّم
أن يستحقها ويطبّقها يف عملية التّعليم.32

Ngainun Naim. Menjadi Guru Inspiratif. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), hlm. 61.
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السابق عن إدارة تطوير جودة معلّم اللّغة العربية ،سوف خيلّص
ومن البيان ّ
الًتبوية أمر ىا ّم لن يسبق عليها
ادلؤسسة ّ
ميسرا ،على أ ّن اإلدارة يف ّ
الباحث تلخيصا ّ
ألهنا من االسًتاتيجيات األساسية لتطوير جودة ادلعلّم ،فادلعلّم الّذي
خلع وال انفصالّ ،
يعُت
لو جودة سوف يكون معلّما انجحا يف عملية التّعليم ،أل ّن جودة ادلعلّم يف التّعليم ّ
يتحمسون يف التّعلم ،بل أصبحوا
عملية تعليمو ،فبو يتعلّم التّالميذ بعدم ادللل ،أي أ ّهنم ّ
رلتهدين فيو.
لذلك ،الب ّد دلعلّم اللّغة العربية أن يكون لو اربع كفاءات على األقلّ ،إما أن
تكون كفاءتو كفاءة شخصية ،وكفاءة اجتماعية ،وكفاءة لغوية ،وكفاءة مهنية .وىذه
الكفاءات من العناصر األساسية الّيت البد من اىتمامها لدى معلّم اللّغة العربية.
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الفصل الثالث
منهجية البحث
أ .مدخل البحث ومنهجه
استخدم الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي ألن البياانت اليت حيتاجها الباحث
تكون على الصورة الوصفية .كان ىذا البحث العلمي على نوع الدراسة الكيفية الوصفية.
ىذه الدراسة ىو إجراء البحوث اليت تنتج البياانت الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة
أو منطوقة للشعب واجلناة لوحظت ،وجهت على خلفية الفرد ككل ( )Holistickدون
1
األفراد وادلنظمات عزلو يف متغَت أو فرضية ،ولكن تعتربه جزءا من كمال.
البحث الكيفي ىو البحث الذى يهدف إىل فهم ظاىر عما الذى ينالو من اخلربة
عن موضوع البحث كمثل السلوك واإلدراك والتحفيز والعمل وغَتىا شامال ،وبواسطة وسيلة
2
الوصف بشكل الكلمات واللغة.
انطالقا من ىدف ىذا البحث يعٍت لوصف وحتليل كيف اسًتاتيجية مدير كلية
ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم
كونتور فونوروكو وادلشكالت ادلتعلقة ابسًتاتيجية مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية
جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو وطريقة
حتليلها مبدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية.

Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda karya, 2001), h. 3.
Lexy J..Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h.6.
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ب .حضور الباحث
يف البحث الكيفي ،الباحث نفسو أصبح آلة أو أداة البحث .فحضور الباحث يف
ىذا البحث دلهم جدا ،ألنو كأداة األوىل اليت تثبت الًتكيز على حبثو وخيتار خمرب كمصادر
البياانت وجيمع البياانت لتعريف اسًتاتيجية مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة
الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو وادلشكالت ادلتعلقة
ابسًتاتيجية مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة
العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو وطريقة حتليلها مبدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية.
فيجمع البياانت ويعرف بل أعرف مبوضوع البحث و كم من البياانت حيتاجو يف البحث،
وحتليل البياانت وتفسَتىا مث يستنتجها حىت جيد نتاجج البحث األخَتة من حبثو.
ج .البياانت ومصادرها
البياانت اليت حصل الباحث من مصادر البياانت ىي البياانت عن اسًتاتيجية مدير
كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار
السالم كونتور فونوروكو وادلشكالت ادلتعلقة ابسًتاتيجية مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف
ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو وطريقة
حتليلها مبدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية.
فمصادر البياانت يف ىذا البحث حتتوي على ادلصادر األساسية وادلصادر الثانوية.
فادلصادر األساسية ىي مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية معهد دار السالم كونتور ،واألساتيذ
األرشدون بكلية ادلعلمُت اإلسالمية معهد دار السالم كونتور ،ومعلم اللغة العربية بكلية
ادلعلمُت اإلسالمية معهد دار السالم كونتور كادلخربين ،وأما ادلصادر الثانوية ىي الوثيقة
ادلكتوبة ادلتعلقة ابسًتاتيجية مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية
دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو وادلشكالت ادلتعلقة ابسًتاتيجية مدير
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كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار
السالم كونتور فونوروكو وطريقة حتليلها مبدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية.
د .أسلوب مجع البياانت
ادلنهج الذي سلك عليو الباحث للحصول على البياانت احملتاج يف كتابة ىذا البحث ىي:
 .1ادلقابلة
هبذه ادلقابلة سيعرف الباحث من اخلبَت معرفة عميقة ىف أتويلو أو تفسَته عن الواقع
3
والظواىر ادلوجودة مبا ىف ذلك ال ديكن وصوذلا من خالل ادلالحظة فقط.
فبهذا البحث أجرى الباحث ادلقابلة مبدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية معهد دار السالم
كونتور واألساتيذ األرشدين ومعلمي اللغة العربية ،وقام الباحث ادلقابلة ادلعلقة للوصول على
البياانت ادلتعلقة إبسًتاتيجية مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية
دلعلمي اللغة العربية بكلية ادلعلمُت اإلسالمية معهد دار السالم كونتور فونوركو وادلشكالت
ادلتعلقة ابسًتاتيجية مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي
اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو وطريقة حتليلها مبدير كلية ادلعلمُت
اإلسالمية.
 .2ادلالحظة
فيستخدم الباحث أسلوب ادلالحظة .تعترب ادلالحظة ادلباشرة وسيلة مهمة من وساجل
مجع البياانت ،وىناك معلومات ديكن للباحث أن حيصل عليها ابلفحص ادلباشر .وادلالحظة
تستخدم عادة لفهم الظواىر وأمناط السلوك واتصال الفرقة طبيعيا والبحث ىف السلوك
الفردي وعملية وقوع تستطيع مالحظا ذلا يف الواقع الواقعية أو ادلواقف الوضعية.
3

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, KualitatifK dan R&D
(Bandung: ALFABETA, 2013), h. 318.
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وقام الباحث ىف ىذه ادلالحظة للحصول على ادلعلومات والبياانت الىت تتعلق
إبسًتاتيجية مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة
العربية بكلية ادلعلمُت اإلسالمية معهد دار السالم كونتور فونوركو وادلشكالت ادلتعلقة
ابسًتاتيجية مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة
العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو وطريقة حتليلها مبدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية.
 .3دراسة الواثجق
وىي طريقة البحث لطلب احلقاجق والبياانت من الواثجق والكتب واجملالت والرساجل
وادلذكرات وغَتىا من ادلواد ادلكتوبة.
يستخدم الباحث دراسة الواثجق للوصول إىل البياانت الىت تتعلق ابسًتاتيجية مدير
كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية بكلية ادلعلمُت
اإلسالمية معهد دار السالم كونتور فونوركو وادلشكالت ادلتعلقة ابسًتاتيجية مدير كلية
ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم
كونتور فونوروكو وطريقة حتليلها مبدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية ،وىي ابإلطالع على الواثجق
منها حتضَت الدرس والصور ،والكتب ،والشهادات ،وفيديو/أفالم.
ه .حتليل البياانت
بعد عملية مجع البياانت وتصبح ادلعلومات متوفرة لدى الباحث من ادلقابلة وجداول
ادلالحظة وعبارة عن واثجق ،بدأ الباحث يف تنفيذ حتليل البياانت وتفسَتىا .وطريقة حتليل
البياانت ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو لتحليل الكيفي منوذج التحليل الكيفي للمايلز
وىوبرمان التفاعلية .عرض مايلز وىوبرمان أن حتليل البياانت الكيفي بوصفية حينما إعطاء
معٌت للبياانت اليت مت مجعها وحتليلها وتفسَت البياانت .قام بتحليل البياانت ،أوال ،مجع حىت
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ينتهي البحث يف وقت واحد ومستمر .مث أن يقوم التأويل والتفسَت البياانت ابإلشارة إىل
ادلرجع النظرية ادلتعلقة وادلتصلة مبشاكل البحث .تتكون حتليل البياانت ما يلي:4
مجع

عرض

استنتاج

ختفيض

منوذج التفاعلي مايلز وىوبرمان يف حتليل البياانت يشَت يف ىذه الصورة التالية:
-1

مجع البياانت

مجع البياانت تعترب البياانت اليت تظهر ابلكلمات وليس سلسلة من األرقام .وقد مت
مجع البياانت يف رلموعة متنوعة من الطرق (ادلالحظة وادلقابلة ودراسة الواثجق) وعادة من
عملية غَت اجلاىزة أن تستخدم من خالل كتابة أوتسجيل وحتقيق .البحث الكيفي
سيكتسب مجلة البياانت الكثَتة ومعقدة ،والبياانت متيل إىل تبدو اتفهة .الباحث مجع
البياانت يف ىذا البحث من بياانت ادلالحظات ،وادلقابالت ،والتوثيق .البياانت اليت مت
5
مجعها وطبيعة غَت متجانسة ،مث أن يقوم بتخفيض البياانت .
مجع الباحث البياانت شاملة كلية موضوعية .وىي عن اسرتًتاتيجية مرتدير كليرتة ادلعلمرتُت
اإلسرترتالمية يف ترقيرترتة جرترتودة الكفرترتاءة التعليميرترتة دلعلمرترتي اللغرترتة العربيرترتة بكليرترتة ادلعلمرترتُت اإلسرترتالمية
معه رترتد دار الس رترتالم كونت رترتور فونورك رترتو وادلش رترتكالت ادلتعلق رترتة ابس رت رتًتاتيجية م رترتدير كلي رترتة ادلعلم رترتُت

4

M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2014), h. 306.
5
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,… h. 92.
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اإلسرترتالمية يف ترقيرترتة جرترتودة الكفرترتاءة التعليميرترتة دلعلمرترتي اللغرترتة العربيرترتة مبعهرترتد دار السرترتالم كونترترتور
فونوروكو وطريقة حتليلها مبدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية.
 -2ختفيض البياانت
مث عمرترتل الباحرترتث التخف رترتيض ،يعرترتٍت اختيرترتار البي رترتاانت ادلطلرترتوابت مرترتن ادلي رترتدان ،إمرترتا م رترتن
بي رترتاانت مالحظ رترتة ،وادلقابل رترتة ،والتوثي رترتق .مج رترتع الباح رترتث البي رترتاانت ش رترتاملة كلي رترتة موض رترتوعية رترتو
اس رتًتاتيجية م رترتدير كلي رترتة ادلعلم رترتُت اإلس رترتالمية يف ترقي رترتة ج رترتودة الكف رترتاءة التعليمي رترتة دلعلم رترتي اللغ رترتة
العربي رترتة بكلي رترتة ادلعلم رترتُت اإلس رترتالمية معه رترتد دار الس رترتالم كونت رترتور فونورك رترتو وادلش رترتكالت ادلتعلق رترتة
ابس رتًتاتيجية مرترتدير كليرترتة ادلعلمرترتُت اإلسرترتالمية يف ترقيرترتة جرترتودة الكفرترتاءة التعليميرترتة دلعلمرترتي اللغرترتة
العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو وطريقة حتليلها مبدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية.
-3

عرض البياانت

بعد أن مت عملية مجع البياانت ،وكانت البياانت ادلختارة تعرض على عروض معنوية،
على أشكال الرسوم أو الصور .توضح للقارجُت على حدوث واقعية يف ادليدان .وىنا أتيت
بياانت مستقلة إلجياد جواب البحث على شكل مؤقت ،ألن ديكن إليها التغيَتات إذا
وجدت بعدىا األدلة اجلديدة لتقوية احلدوث ادلتأدية.
-4

أخذ االستنتاج

أن الباحث يف ىذه العملية يبحث عن معٌت ادلواد ،تسجيل الًتتيب ،وأمناط ،والشرح،
واألشكال ادلمكنة ،وسبكة السببية ومقولة .عمل تدفيق االستنتاجات أثناء البحث ،بطريقة
6
بسيطة ،ظهر ادلعٌت من البياانت جيب أن يكون قابلة للتحقق.

M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif,… h. 310.
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و .فحص صحة البياانت
دلا كانت البياانت اليت مجعها الباحث متوفرة كاملة البد ذلا أن فحصت تلك البياانت
اجملموعة قبل أن حتلل وتفسرىا لتكون نتاجج البحث صاحلة ضابطة.
أثناء عملية التحليل ال بد للباحث أن يقوم بعملية فحص صحة البياانت لتقرير
صحة البياانت يف ىذا البحث .فللحصول على البياانت واالكتشافات الصحيحة استخدم
الباحث طريقة ادلراقبة الدقيقة و طريقة ادلقارنة ىي الطريقة لعالقة صحة البياانت ابألشياء
ادلوجودة خارج البياانت نفسها للفحص أو ادلقارنة.
وىناك بعض الطرق لفحص صحة البياانت ىي )۱ :طول االشًتاك )2 ،عمق
ادلالحظة )۳ ،مصدقية البياانت  )4مناقشة األصحاب )5 ،حتليل احلالة السلبية)6 ،
كفاءة ادلراجع )7 ،مراقبة األعضاء )8 ،تفصيل الشرح )9 ،حسابة.
ومن ىذه الطرق لفحص صحة البياانت فاختار الباحث ما يليق ببحثو وىي:
 .۱طول االشًتاك
للحصول على ادلعلومات الصحيحة فيحتاج الباحث إىل طول اشًتاك الباحث يف
ساجر النشاطات والربامج والعملية ادلتعلقة ابسًتاتيجية مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية
جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية بكلية ادلعلمُت اإلسالمية معهد دار السالم
كونتور فونوركو وادلشكالت ادلتعلقة ابسًتاتيجية مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية يف ترقية جودة
الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو وطريقة حتليلها
مبدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية..
 .2عمق ادلالحظة
دلعرفة صحة البياانت ولكشف اخلصاجص يف الظروف ادلالجمة ابدلشكالت اليت يريد
حلها ،ففي حاجة إىل ادلالحظة العميقة الدقيقة و كل ما تكون مادة البحث ،فال يزال
يقوم ابدلالحظة ما مل حيصل على البياانت الصحيحة.
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 .۳مصدقية البياانت
مصدقية البياانت ىي إحدى الطرق لفحص صحة البياانت كانت مصدقية البينات
اليت استخدمو الباحث يف ىذه الدراسة قسمُت ،مصدقية البينات التقنيات و مصدقية
البينات ادلصدرية .مصدقية البينات التقنيات ىي استخدم الباحث تقنيات مجع البياانت
ادلختلفة للحصول على بياانت من نفس ادلصدر .استخدم الباحث ادلالحظة التشاركية،
وادلقابلة ،والواثجق لنفس مصادر البياانت يف وقت واحد .ومصدقية البينات ادلصدر،
7
للحصول على البياانت من مصادر خمتلفة مع نفس األسلوب.

Sugiono, Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D cet. 16,

7

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 330.
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الفصل الرابع
عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
يتناول الباحث يف ىذا الفصل عرض البياانت اليت متّ مجعها من كلّية ادلعلّمُت
اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور فونوروكو .مث تلحق عرض البياانت عملية التحليل
ومناقشتها واالستنتاج منها .ويكون ترتيب عرض ىذا الفصل بداية من عرض البياانت عن
خصائص رلتمع البحث ،مث البياانت عن الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية مبعهد دار
السالم كونتور مث اسًتاتيجة مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية
مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو.
املبحث األول  :خصائص ميدان البحث
يتضمن ىذا الفصل مسحا صفيا حتليليا عن خصائص ميدان البحث وىو كلّية
ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور فونوروكو .وقد حرص الباحث على حصول
أكرب قدر شلكن من البياانت أو ادلعلومات حول كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة ومن اجلهات ادلعيّنة
ما يلي:
أ -نبذة خمتصرة عن كلّية املعلّمني اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور
 )1اتريخ كلّية املعلّمني اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور

للخطوة األوىل يف تطوير معهد دار السالم كونتور فنشأ مؤسس ادلعهد تربية األطفال،
برانمج التعليم األساسي ،يف السنة 6991م ،ادلواد والوسائل التعليمية والبنية األساسية يف
غاية البساطة ،ولكن بفضل اجلدية وادلثابرة والصرب وصدق األعمال من رئيس ادلعهد أحياء
روح التعلم رلتمع قرية كونتور .مشًتك ىذا الربانمج (تربية األطفال) يف احلاضر ليس من
السن وال من رلتمع قرية كونتور فإمنا أيضا خارجو.
األطفال فحسب فإمنا من كبار ّ
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بعد أن قام برانمج تربية األطفال ست سنوات ،ووجوده مرغوب يف ادلتعلّمُت ،فنشأ
ادلستمر وىو سلّم ادلتعلّمُت يف السنة 6999م ،يف ىذا الربانمج علّم
مؤسس ادلعهد الربانمج
ّ
مؤسس ادلعهد طالبو العلوم عميقا منها الفقو ،واحلديث والتفسَت وترمجة القرآن واخلطابة
وحبث ادلسائل والزاد ألن يكون معلّما كعلم النفس والعلوم الًتبية.
غَت إاثرة االىتمام بتعلم اجملتمع .فهذا
حضور تربية األطفال و سلّم ادلتعلّمُت قد ّ
الربانمج ينمو يوما بعد يوم بل يزداد منوه .فهذه التنمية مشكور مبؤسس ادلعهد ،فعقد الذكرة
ادلشكورة عن أتسيس معهد دار السالم كونتور العاشر من نشأتو ،أصبحت أحداث عيد
الشكر والتنبيهات متزايدة مثالية مع افتتاح برانمج التعليم اجلديد أيخذ معيار اإلعدادية و
الكبار عالية يسمى كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة ( )KMIأو مدرسة ادلعلّمُت اإلسالمية ،الذي
شهد قيامو نظام التعليم احلديث يف البيئة ادلدرسية داخلية.
أ ُِسس كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة يف  69ديسمرب  ،6991ليتزامن مع االحتفال
ابلسنوات العشر ادلاضية معهد دار السالم كونتور .يف تلك اللحظة جاءت أيضا امساً
جديداً ذلذا ادلعهد ،أي "احلديث" أي معهد دار السالم كونتور احلديث .دار السالم يعٍت
مسقط السلمية ،لكن ىذا ادلعهد معروفة ابسم "معهد العصري أو معهد احلديث أو معهد
كونتور "،اليت نسب إىل اسم القرية حيث يتم أتسيس الوكالة ،أي قرية كونتور.
يف كلّية ادلعلّمُت اإلسالمية الدروس الدينية كما يدرس يف بعض ادلعهد السلفي
بشكل عام ،أُلقي يف الفصول .ولكن يف نفس الوقت الطالب يعيشون ويسكنون يف ادلعهد
استمرت العملية التعليمية دلدة  92ساعة.
حملافظة على البيئة ادلعهدية وروح احلياة يف ادلعهدّ .
حيث أن كل شيء ،ما نُظر إليو ،واستُ ِمع إليو وحلُظ ونُفذ ابلطالب يف ادلعهد للًتبية .أُلقي
الدراسات الدينية والعامية متوازنة .مهارات التعليم والفنون ،والرايضة ،وادلنظمات وغَتىا
جزء من حياة الطالب يف ادلعهد .وجود كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة ديكن أن يقال ىدية من
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كياىي احلاج إمام زاركاشي (إحدى ادلؤسس) بعد أحد عشر عاماً تعلّم وطلب العلم يف
'ابدانغ ابصلانغ' ،سومطرة الغربية.
االختالفات الرئيسية بُت النظام اجلديد مبعهد العصر ونظام التعليم التقليدي مبعهد
السلف ،أن كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة اليستخدم التدريس على نظام ويتوانن (مجاعة)
وسوروجان (فرداي) .تعليم الطالب وتدريسهم يف طبقة من طبقات من فصل األول إىل
الفصل السادس حىت اإلعدادية والثانوية .ادلواد التعليمية الرمسية ،مبا يف ذلك اللغة العربية،
واالصلليزية ،والعلوم الدينية والعامية .لكن يف يومياهتم الطالب مطلوبة الستخدام اللغة العربية
واللغة اإلصلليزية.
أما تعليم اللغة العربية واللغة اإلصلليزية ابلطريقة ادلباشرة( )Direct Methodىو أن
يكون الطالب قادرين على مطالعة ودراسة الكتب ادلرجعي من الدرس الذي كان يدرس يف
كلّية ادلعلّمُت اإلسالمية .والرجاء من ادلتوقع بعد  9أو  9سنوات دراسة يف كلّية ادلعلّمُت
اإلسالميّة ،يستطيع الطالب مسبقاً قراءة الكتب .استخدام األسلوب ادلباشر أو أساليب
طريقة مباشرة ليس فقط على مسألة اللغة وحدىا ،بل على اجلامع ىو التعلم من ادلواد اليت
يتم تطبيقها مباشرة يف احلياة اليومية يف كونتور .اجلمع بُت ادلناىج الدراسية ،واخلارجية عن
ادلناىج الدراسية .األمناط وىكذا ديكن القول ،على معيار األنشطة الرمسية ،شلاثلة للمدرسة
(ادلدرسة الرمسية) ،لكن ال تزال تنفذ يف نظام ادلعهد الداخلي .ويف ىذا السياق ،كياىي إمام
زاركاشي لو دوران كرئيس ادلعهد ومدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة .فضال عن مدرسة داخلية
دينية .وىذا ىو ما دييز بُت كياىي إمام زاركاشي و أستاذه زلمود يونس ،الذي يعمل فقط
ادلدرس ،يف نفس الوقت التمييز بُت كلّية ادلعلّمُت
كمدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة و ّ
اإلسالميّة و ادلدارس العادية ادلوجودة يف ادليدان يف ذلك الوقت.
رأى إمام زاركاشي أن ادلعهد ال ديكن قياسو إال مبادة الكتاب 'الكتاب األصفر' أو
كتاب كالسيكي آخر أو التعليم فقط .أن أىم الشيء من اجلانب ادلتعلقة ابدلعهد ىو
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اجلانب الًتبوي .حاليا الكتاب رلرد جزء من الدورة التعليمية .مع مثل األنشطات خارج
الفصول الدراسية واحلياة اليومية للطالب حباجة إىل إعداد لتحتوي على عناصر الًتبية .ماذا
فعل إمام زاركاشي ،موكيت على ،وىو وزير سابق للشؤون الدينية ،ابدأ احلكم،أفضل النظام
التعليمي الديٍت ىو نظام ادلعهد ،مشَتاً إىل التقاليد الدينية للروح .ويقع جبوار نظام التدريس
يف ادلدارس الدينية ،مشَتا إىل أساليب التدريس احلديثة ،وكل تصميم ادلواد تعليمية ،نظام
ادلنهج أو طبقاهتا .ويف حُت ،ادلدرسة اعتمدت على نطاق واسع ابحملمدية ،كانت نظام
ادلعهد اعتمدىا هنضة العلماء ،مواءمة 'معهد كونتور احلديث' على حد سواء .من أي وقت
مضى يعطي موكيت على فرضية ،أن نظام التعليم وتدريس الدين أفضل 'ادلدرسة يف ادلعهد'.
أنو يرى كونتور ،منذ عام  ،6991رائدة إدماج تلك النظم ،حىت جعلو كادلؤسس لنظام
'ادلعهد احلديث'.
 )2منهج كلّية املعلّمني اإلسالمية معهد دار السالم كونتور
أ -املواد الرتبية

 .6اإلديانية
 .9اإلسالمية
 .9األخالق الكردية
 .2اجلنسية/ادلواطنة
 .5الفنون واجلمال (اجلماليات)
 .1الرايدية وادلهارات التقنية
 .7الدعوة واجملتمعية
 .8القيادة واإلدارة
 .9ادلعلمُت
 .61ادلعهدية
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 .66تعليم اإلانث (النسائيات)
 .69الًتبية البدنية والصحة

ب -الربانمج الرتبوية

الربامج الًتبوية يف النظام ادلتكامل بنظام ادلعلّمُت ،فيثبت ويعيش الطالب ابلنظام يف
ادلعهد منضبطة دلدة  92ساعة ،ابلتوجيو واإلشراف من ادلعلمُت وكياىي .فمنهج ادلعلّمُت

ادلنهج ال يقتصر على الفصل فحسب ،ولكن بدالً من ذلك ىو رلموع األنشطة داخل
وخارج الفصول الدراسية عملية تعليمية اليت ال ديكن فصلها .لتيسَت التنفيذ والرصد والتقييم،
الربامج ديكن جتميعها يف:
 .1داخل املنهج الدراسية

أ -علوم اإلسالمية
 )6القرآن
 )9التجويد
 )9التفسَت
 )2الًتمجة
 )5احلديث
 )1مصطلح احلديث
 )7الفقو
 )8أصول الفقو
 )9الفرائض
 )61التوحيد
 )66الدين اإلسالمي
 )69مقارنة األداين
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 )69التاريخ اإلسالمي

ب -علوم العربية

 )6اإلمالء
 )9دترين اللغة (اللغة العربية)
 )9اإلنشاء
)2
)5
)1
)7
)8
)9
)61
)66

ادلطالعة
النحو
الصرف
البالغة
اتريخ األدب اللغوي
احملفوظات
العجم
اخلط

ج -علوم العامة
)6
)9
)9
)2
)5
)1
)7
)8

اللغة اإلندونيسية
اللغة اإلصلليزية
الرايضية
الفيزاي
الكيمياء
البيولوجيا
اجلغرافيا
التاريخ العام
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 )9دفاتر الكتاب
 )61الًتبية الوطنية
 )66علم االجتماع
 )69علم النفس
 )69ادلعلم التدريبية  /التعليمية
 )62ادلنطق

 .2خارج املنهج الدراسية

حصة التعليم حتت اإلشراف من ادلعلّمُت والطالب الرئيسي.
نفذ ىذا الربانمج خارج ّ
أ -العبادة العملية

 )6الصالة
 )9الصوم
 )9تالوة القرآن
 )2الذكر

ب-التعلم واسعة النطاق
)6
)9
)9
)2
)5
)1

التدريب والتطوير بثالث لغات (العربية ،اإلصلليزية ،إندونيسيا)
وجو
التعلم ادلُ ّ
الدراسة لكتب الًتاث
شلارسة واخلطابة يف ثالث لغات
تدقيق الذكاء
ادلناقشات ،واحللقات الدراسية والندوات وجراحة الكتاب.
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ج -العملية واإلشرافية
 )6ادلمارسة لآلداب واألخالق/األخالق
 )9شلارسة التدريس/الًتبية
 )9ادلمارسة من ادلعمل
 )2ادلمارسة سلترب اللغات
 )5ادلمارسة 'الدعوة' اجملتمعية
 )1شلارسة احلج
 )7شلارسة تنظيم ىيئة اجلنازة
 )8التوجيهات واإلرشادات
املبحث الثاين :اسرتاتيجية مدير كلّيّة املعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة
التعليمية ملعلّمي اللغة العربيّة بكلّية املعلّمني اإلسالميّة مبعهد دار السالم كونتور
فونوروكو.

ادلعلمون ادلستولون ابدلواد التعليمية وماىرون يف تعليمها عليهم مل حيصلو جودة الطالب
جيدة إذ أهنم غَت معتمدة من قبل قيادة مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة جيدة .ألن القائد
كان عامالً حامسا يف صلاح أو فشل ادلنظمة واجلهد .سواء يف عامل األعمال التجارية ،فضال
عن التعليم وغَتىم .والكفاءة التعليمية اجليدة دلعلّمي اللغة العربية بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة
معهد دار السالم كونتور لن تسَت سَتا حسنا بدون الرائسة واالسًتاتيجيات اجليدة من مدير
كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة لًتقيتها .فلمدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة لو اسًتاتيجيات لًتقية
جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم
كونتور.
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كما أشار إليو مشهودي:
لًتقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد
دار السالم كونتور ،فاخلطوة األوىل ىي التأىيل .التأىيل ىو تعميق ادلواد واخبار كيفية
التعليم الصحيح مثل التأىيل يف درس الًتمجة واإلنشاء وادلطالعة والبالغة ودترين اللغة واتريخ
األدب ىذا التأىيل ألقاه ادلعلم الرئيسي على ادلعلّمي الشاب ادلعلّمون من السنة األوىل حىت
السنة اخلامسة ،كاملة خالل األسبوع الذي يبدأ من يوم السبت حىت اخلميس ،ادلواد
يؤىلها األساتيذ األرشدون مرة واحدة يف األسبوع ،ويعقد طوال نصف األول
ادلذكورة ّ
6
الدراسي أو النصف الثاين.
كما قال زينال أيضا:
االسًتاتيجة األوىل من مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلّمي
اللغة العربية ىي مجع ادلعلّمُت لدروس اللغة العربية ،أهنم جتمعون يف الغرفة ادلقررة (غرفة
ويتم ادلعلم الرئيسي معلّمي اللغة العربية كيفية
التأىيل) ،اجتمعوا مع ادلعلم الرئيسيّ ،
يوجو ّ
تعليم مواد اللغة العربية جيدا ،أو ىناك أيضا بعض ادلصطلحات و األساليب حىت ادلفردات
9
اليت مل تفهموىا نوقشت وسئلت حينما التأىيل مبعلّم الرئيسي.
كما وفقو جزمي وقال:
ىناك اسًتاتيجيات مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة الذي قام هبا الرئيس لًتقية جودة
الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية احدى منها التأىيل ،التأىيل ىو تعميق ادلادة ألقاه
األساتيذ األرشدون على ادلعلمي اجلدد ،على سبيل ادلثال التأىيل يف درس ادلطالعة فيناقش
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يوجهو ادلعلم الرئيسي ادلعلمي اجلدد عن كيفية تعليم ادلطالعة،
ىنا عن كيفية التعليم الصحيح ّ
9
ألقاه ادلفردات الصعبة واألساليب اجليدة اليت ديكن استخداموىا وتدريسوىا للطلبة.
ووفق بقول مشهودي ،فقال حافظ زيد:
اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي
اللغة العربية منها التأىيل ،أي األساتيذ األرشدون سيتم ويبلّغ كيفية تعليم ادلوضوعات
بشكل صحيح وفقا لكتاب الًتبية العملية .يف مكان التأىيل فُتحت أيضا ابب األسئلة
الشائعة أو مناقشة ادلفردات ،التعبَت عن اجلمل غَت ادلفهومة ديكن أن يطلبوىا ويسألوىا
2
ادلعلّمون اجلدد من األشياء اليت التفهموىا مباشرة إىل األساتيذ األرشدون.
دلّت البياانت السابقة أ ّن اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة األوىل يف ترقية
جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية وىي التأىيل .البياانت السابقة مطابقة مبالحظة
الباحث يف ميدان البحث ،أن الباحث الحظ أنشطة التأىيل الذي يقوم بو ادلعلم الرئيسي،
5
التأىيل لدرس اإلنشاء يف مكتب كلية ادلعلمُت اإلسالمية.
نظرا إىل اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة األوىل يف ترقية جودة الكفاءة
التعليمية دلعلّمي اللغة العربية وىي التأىيل .سيبحث الباحث حبثا معينا شلا يلي:
التأىيل ىو اسًتاتيجية األوىل من مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة لًتقية جودة الكفاءة
يؤىل
التعليمية دلعلّمي اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور يف التأىيل األساتيذ األرشدون ّ
معلّمي اللغة العربية ،جيعلهم ماىرين بل خبَتين يف التعليم .كما أييت عبد االرمحان بو
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يسمى أحياان .ويعٍت ذلك ما نقوم بو لتهيئة شخص ما
التعريف ،التّأىيل أو اإلعداد كما ّ
لعملية التّدريس من إعداد لغوي وعملي وتربوي قبل أن خيوض العملية التّعليمية .وىذا ىو
1
الًتبية وما شاهبا.
ما نقوم بو الربامج األكادديية غالبا ،كما يف كليات أقسام ّ
ومثل ذلك التعريف يعرف أمحد اخلطيب ورداح اخلطيب لتحقيق أىداف التعليم
هتتم اىتماما عاليا إىل حتسُت اجلودة ،فهي عبارة عن
ادلرسومة يف ادلؤسسة الًتبوية ،فال ب ّد ذلا ّ
ادلؤسسة لزايدة فاعلية األنشطة والعمليات ومردودىا هبدف توفَت
تتحمل عبء ّ
األعمال الّيت ّ
ويتم حتسُت اجلودة من خالل تنفيذىا بطرق جديدة ,ويع ّد
فوائد إضافية
ّ
للمؤسسة ولزابئنهاّ .
الشاملة الّذي تعود جذوره إىل مفهوم ضبط اجلودة
حتسُت اجلودة أساسا دلفهوم إدارة اجلودة ّ
7
الشاملة.
ّ
استمر مشهودي بقولو:
و ّ
اخلطوة الثانية ىي تصحيح االعداد إىل شيخ الديوان (األساتيذ األرشدون) ،كان
كل يوم
كتبو ادلعلم قبل التعليم .عقد ىذا التصحيح كل ّ
حصة التعليم كلما قبل التعليمّ ،
يصحح ادلعلمون اعدادىم اىل شيخ الديوان (األساتيذ األرشدون) يف مكتب
الب ّد و لزم أن ّ
8
كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة.
كما قال كوكوح:
قبل التعليم أوجب مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة معلمي اللغة العربية بكتابة خطوة
التعليم وماذا سيتكلم وماذا سيفعل وماذا سيلقي أمام الطالب وماذا سيؤتيو إليهم كلّها
5
الرمحن بن إبراىيم الفوزان .دروس الدّورات التّدريبية دلعلّي اللّغة العربية لغَت النّاطقُت هبا (مشروع العربية للجميع,
عبد ّ
 6292ىـ) ،ص.9 .
5
(الرايض 6295 :ىـ) ،ص.96 .
أمحد اخلطيب و رداح اخلطيب .إدارة اجلودة الشّاملة تطبيقات تربوية ّ
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مكتوب يف كتاب االعداد .بعد أن كتبو ادلعلّمون االعداد عليهم تصحيح اعدادىم إىل شيخ
الديوان (األساتيذ األرشدون) ،فيفتّش األساتيذ األرشدون اعدادىم ،فإذا كان االعداد
صحيح فأابحهم ابلتعليم يف الفصل ،والتوقيع من األساتيذ األرشدون يكون عالمة االعداد
9
صحيحة فإال فال.
وفق بقول كوكوه فيقول زولكفلي:
ادلعلمون بكلّية ادلعلّمُت اإلسالمية أوجبهم رئييس ادلدرسة بكتابة االعداد ،فاالعداد
ىو ماذا سيلقيو ادلعلّم إىل التالميذ يف الفصل مكتوب يف كتاب االعداد ،وبعد كتابة االعداد
يصححو إىل شيخ الديوان (األساتيذ األرشدون) ،ىل االعداد صحيح
وجب على ادلعلّم أن ّ
61
أم دلا فسوف معروف بوجود التوقيع من شيخ الديوان يف كتاب االعداد.
وقال زينال أيضا:
احلصة يف الفصل
معلّمو اللغة العربيّة الذين سيقومون ابلتعليم يف ذلك اليوم ويف تلك ّ
ويصححوه ويفتّشوه إىل شيخ الديوان .كتابة االعداد يشمل على
الب ّد أن يكتبو االعداد
ّ
ادلق ّدمة و األسئلة ادلتعلقة ابدلوضوع أو الدرس السابق مثّ كتابة العرض فهو منت الدرس الذي
سيلقيو ادلعلّمون مثّ كتابة التطبيق فيو األسئلة لقياس صلاح التدريس .فادلعلّمو اللغة العربيّة
يصحح اعدادىم ويطلب التوقيع إىل شيخ الديوان.
الذين سيعلّمون يف تلك ّ
احلصة الب ّد أن ّ
66
احلصة.
كل ّ
كل يوم قبل التعليم يف ّ
ودتشي ىذه العملية ّ
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دلّت البياانت السابقة على أ ّن اسًتاتيجية الثانية والثالثة دلدير كلّيّة ادلعلّمُت
اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة
معهد دار السالم كونتور ىي إجياب كتابة االعداد دلعلّمي اللغة العربيّة قبل التعليم و
تصحيحوىا إىل شيخ الديوان (األساتيذ األرشدين) .فهذه االسًتاتيجية عرفت وظهرت
مبالحظة الباحث ضلو ىذه األنشطة يف مكتب كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم
69
كونتور.
نظرا إىل اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة الثانية والثالثة يف ترقية جودة
الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية وىي كتابة اإلعداد وتصحيحها إىل شيخ الديوان
(األساتيذ األرشدين) .سيبحث الباحث حبثا معينا شلا يلي:
إجياب كتابة االعداد وتصحيحها إىل شيخ الديوان (األساتيذ األرشدون) من مدير
كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة دلعلمي اللغة العربية نوع من اىتمام مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة
ضلو ضمان جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية .كما وفقو أمحد اخلطيب و رداح
هتتم اىتماما
اخلطيب ،فقاال ،لتحقيق أىداف التعليم ادلرسومة يف ادلؤسسة الًتبوية ،فال ب ّد ذلا ّ
عاليا إىل ضمان اجلودة ( ،)Assurance Qualityوىو مجيع األنشطة ادلنهجية وادلخطّط ذلا,
ادلؤسسة قادرة
ادلطبقة ضمن نظام اجلودة ,ويتم إثباهتا عند احلاجة ,لدعم الثقة الكافية أب ّن ّ
على تلبية متطلبات اجلودة ,كما أ ّن ضمان اجلودة يعتمد على الوقاية أو منع حدوث
العيوب بدال من الكشف عنها ,ويركز على احلاجة إىل تطبيق أساليب ضبط موثوقة على
69
األنشطة ادلنفذة يف مجيع مراحل حتقيق ادلنتج.
ووصل مشهودي ببيانو فقال:
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نسميها تفتيش ادلفاجئ ،هبذه االسًتاتيجية نوظّف األساتيذ
بعدىا ىناك اسًتاتيجية ّ
ادلقررة يف الطرق ادلواصلة
احلصة الثانية ّ
حىت ّ
ادلسؤولُت منذ ّ
احلصة السادسة للقيام يف األمكنة ّ
إىل الفصل أو يف ملتقي الطريق ادلواصل إىل الفصل لعملية التفتيش ،تفتيش كتاب االعداد
يكملو ادلعلّمون من االعداد يف التعليم .للمعلّمُت الذين مل
كل ما الب ّد أن ّ
وعالمة تصحيحو و ّ
يكملو كتابة االعداد (نقصان
يكتبوا االعداد فال يسمحو ابلتعليم وللمعلّمُت الذين مل ّ
يصحح االعداد ،نقصان التطبيق وغَت ذالك) سيكون تذكرة و مكتوبة للتقييم و
التاريخ ،مل ّ
62
سوف يقرؤ ىذا اخلطأ يف االجتماع األسبوعي.
كما قال زينال يف النفس الشيء:
االسًتاتيجية بعدىا ىي تفتيش ادلفاجئ ،يعقد ىذا التفتيش للتعامل األساتيذ الذين
مل يكتبوا االعداد كامال بسبب النسيان وغَت ذلك .يف ىذه االسًتاتيجية وظّف مدير كلّيّة
ادلعلّمُت اإلسالميّة األساتيذ األرشدون ليفتّش اعداد للمعلّم الشاب مفاجأة يف ملتقى الطريق
يكمل االعداد فأمره إبكمال االعداد قبل التعليم ،فإذا
ادلواصل إىل الفصل ،إذا عرف أبنو مل ّ
مل يكتب فال يسمحو ابلتعليم وسيب ّدلو العلّم اآلخر يف التعليم .الوقت لعملية تفتيش ادلفاجئ
قبل دخول الفصل ،ولكن إذا كان الوقت زلدود بكثرة الفصول ،فهذا التفتيش يعقد أحياان
يف أثناء التعليم بدعوة ادلعلّم للخروج مثّ سألو عن االعداد مثّ فتّشو أو يعقد أحياان أيضا بعد
65
التعليم.
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فوفق كوكوه ببيان مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة فقال:
مثّ ىناك االسًتاتيجية بعدىا فهي تفتيش ادلفاجئ يعٍت تفتيش اعداد ادلعلّم الشاب
يف الطريق ادلواصل إىل الفصل الذي يقوم بو ادلعلّم األرشد .فادلعلّم األرشد يفتّش االعداد
أكملو
للمعلّم الذي سيقوم ابلتدريس يف ذلك اليوم ويف تلك ّ
احلصة ،أكتبو االعداد أم الّ ،
صححو فأابحو
أصححو إىل شيخ الديوان أم دلا ،فإذا كتبو االعداد وكملو و ّ
االعداد أم الّ ،
61
ابلتعليم.
السابقة على أ ّن اسًتاتيجية الرابعة دلدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف
دلّت البياانت ّ
ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم
كونتور ىي تفتيش ادلفاجئ دلعلّمي اللغة العربيّة الذي قام بو ادلعلّمون األرشدون يف الطرق
ادلواصلة إىل الفصل .فهذه االسًتاتيجية عرفت وظهرت مبالحظة الباحث ضلو ىذه األنشطة
67
يف ملتقي الطريق ادلواصل إىل الفصل بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور.
نظرا إىل اسًتاتيجية الرابعة دلدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة
التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور ىي تفتيش
ادلفاجئ ،سيبحث الباحث حبثا معينا شلا يلي:
تفتيش ادلفاجئ ،يعٍت األساتيذ األرشدون الذين يفتّشون كتاب االعداد دلعلمي
اللغة العربية قبل الدخول إىل الفصل نوع من اىتمام مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة ضلو
ضمان جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية كما وفقو أمحد اخلطيب و رداح اخلطيب،
هتتم اىتماما عاليا إىل
فقاال ،لتحقيق أىداف التعليم ادلرسومة يف ادلؤسسة الًتبوية ،فال ب ّد ذلا ّ
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ضبط اجلودة ( ،)Quality Controlوىي األساليب واألنشطة العملياتية ادلستخدمة لتلبية
متطلّبات اجلودة ،وتشتمل على األساليب واألنشطة العملياتية اذلادفة إىل مراقبة العمليات،
واحل ّد من أسباب األداء غَت ادلقبول يف مجيع مراحل حتقيق ادلنتج للوصول إىل الفاعلية
اإلقتصادية ادلرجوة .وينظر عادة إىل ضبط اجلودة على أنّو وسيلة للكشف عن العيوب.
وليس دلنع حدوثها ،فهو يعتمد بشكل أساسي على التّفتيش الّذي يعتمد بدوره على
ادلفتشُت ،الّذين يقومون بفحص عينات من ادلنتجّ ،إما بشكل دوري أو بعد تصنيع دفعة
68
منو ،هبدف الكشف عن الوحدات ادلعيبة.
فاستمر ووصل مشهودي ببيانو فقال:
ّ
مثّ االسًتاتيجية بعدىا لًتقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة فهي نقد
كل يوم ،ضلن (مدير
التدريس ،ىذا النقد عقده األساتيذ األرشدون إىل ادلعلّم اللغة العربيّة ّ
كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة مع رجال كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة) نشَت بعض األساتيذ األرشدون
لكل األسبوع.
كل يوم ّ
ليقوم هبذا النقد (نقد التدريس) ضلو الدروس العربيّة ،نعطيهم اجلدول ّ
فنتيجة النقد أو احلاصل من النقد يقرأه وخيربه مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة عند االجتماع
مرة عقد نقد التدريس ،وإىل كم معلّما
األسبوعي .على سبيل ادلثال يف ىذا األسبوع كم ّ
عقده ،ماذا احلاصل منو فيما يتعلق ابجلوانب اإلجيابية والسلبية ،ماذا األخطاء عند التعليم يف
69
الفصل.
كما قال أيضا شريف آبدي:
مثّ ىناك االسًتاتيجية بعدىا فهي نقد التدريس الذي يعقد يف أثناء التعليم يف
الفصل ،ينتج األساتيذ األرشدون تعليم معلّمي اللغة العربيّة ،ماذا النقصان؟ وماذا الفضيلة أو
55
(الرايض 6295 :ىـ) ،ص.96 .
أمحد اخلطيب و رداح اخلطيب .إدارة اجلودة الشّاملة تطبيقات تربوية ّ
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اخلربة اجليدة؟ بعد انتهاء من التعليم دعى ِ
ادلنتقد (األستذ األرشد) ادلنت َقد (ادلعلّم) مثّ أخربه
ِ
ورقِب وقُيِم حىت
ضلو نقصانو وفضيلتو عند التعليم .إذن ادلعلّم الشاب لدرس اللغة العربيّة نُقد ُ
ادلعلّمُت من السنة اخلامسة والسنة السادسة (درجة البكالوريوس) ننتقدىم يف التعليم .دلاذا؟
لتكوين البيئة اجليدة ولًتقية كفاءهتم التعليمية وجلعل مراشح الرئيس الذي يستطيع أن خيتار
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معلّميو اجليدة يف ما بعد.
وقال أيضا زينال:
االسًتاتيجية بعدىا ىي نقد التدريس ،النقد ضلو طريقة التعليم للمعلّمُت .فهذا النقد
حصة واحدة دتاما.
نفذه األساتيذ األرشدون معلّمي اللغة العربيّة .ىم ينتقدوهنم طوال التعليم ّ
ينتجهم يف ىذا النقد كيفية التعليم ،يبدأ من ادلق ّدمة مثّ العرض مثّ التطبيق .فبعد انتهاء من
التعليم ادلعلّم يف تلك احلصة أو ادلنت َقد دعي ِ
ابدلنتقد (األستاذ األرشد) فأخربه إذا كان ىناك
ُ
ّ
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الصحيح.
اخلطأ أو النقصان يف طريقة التعليم ،مثّ أخربه كيف طريقة التعليم ّ
وقال أيضا فرجون:
دلعلمي اللغة العربيّة يف كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة
لقياس ولًتقية جودة الكفاءة التعليمية ّ
عقد نقد التدريس ،فهو التقييم أو النقد عند التعليم ،الذي قام بو األساتيذ األرشدون.
واألمور اليت انتقدىا األساتيذ األرشدون يف التعليم تشمل على :تعيُت الغرض اخلاص،
استفادة وسائل اإليضاح ،ادلق ّدمة أي كيف ادلعلّم يلقي الدرس يف ادلق ّدمة أسألو عن الدرس
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ادلاضي أم ال ،شرح الكلمة اجلديدة ،العرض ،والتطبيق .مثّ انتقده أيضا أحوال ادلعلّم،
99
وصوت ادلعلّم أوضح أم غَت واضح ،أل ّن صوت ادلعلّم يؤثّر إىل فهم التالميذ.
وزاد زولكفلي وقال:
لقياس ولتقييم الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية يف كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد
دار السالم كونتور ،نعقد علمية النقد أي نقد التدريس أو تقييم التعليم ،ىذه العملية
دلالحظة ولًتقية ادلعلّمُت يف التعليم ،نراقبهم منذ كتابة االعداد وإلقاء الدرس حىت التطبيق
الذي قام بو ادلعلّم يف الفصل .فانتقدان وأخربان ادلعلّمُت بعد تعليمهم يف الفصل مباشرة ماذا
99
اخلطأ عند التعليم.
دلّت البياانت السابقة على أ ّن اسًتاتيجية اخلامسة دلدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف
ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم

كونتور ىي نقد التدريس دلعلّمي اللغة العربيّة الذي قام بو ادلعلّمون األرشدون أثناء التعليم يف
الفصل .فهذه االسًتاتيجية عرفت وظهرت مبالحظة الباحث ضلو ىذه األنشطة جانب
92
الفصل بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور.
نظرا إىل اسًتاتيجية اخلامسة دلدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة
التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور ىي نقد
التدريس ،سيبحث الباحث حبثا معينا شلا يلي:
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نقد التدريس ،ىذه األنشطة إحدى من اسًتاتيجيات مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف ترقية
جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية معهد دار السالم كونتور ،فيها مدير كلّيّة
ادلقررة ،يشرفون وينتقدون
ادلعلّمُت اإلسالميّة واألساتيذ األرشدون يذىبون إىل الفصول ّ
عملية التعليم من معلمي اللغة العربية ،فهذه العملية وفقو ملياسا ،واحد من وظائف مدير
كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة ىو مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة كادلشرف لتعريف فعالة ادلعلم يف
عملية التعليم ،مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة حيتاج عن اإلشراف .كيفية اإلشراف واحد
منهم يذىب إىل الفصل دلالحظة عملية التعليم مباشرة ،ومدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة
يعرف كيف ادلعلم خيتار ادلنهج والطريقة التعليم والوسائل الذي يستعملو يف الفصل .ومن
نتائج اإلشراف ،عرف العيوب وادلزااي معلم يف تنفيذ التعليم ،القدرة كفاءة ادلعلم .وبعد ىذا،
مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة حياول احمللول والتدريب حىت ادلعلم يستطيع أن حيسن عيوبو
95
ويزيد كفاءتو يف التعليم.
ومثلو راتب السعود ذلك التعريف ،الزايرات ادلتبادلة بُت ادلعلمُت
 ،Visitationيقصد هبذا األسلوب اإلشرايف أن يقوم ادلعلم ،أو نفر من ادلعلمُت ،بزايرة زميل
ذلم يف الصف ،أو خارجو ،يف مدرستهم أو يف مدرسة رلاورة ،لتحقيق أىداف زلددة ،ضمن
خطة واحدة يتعاون على إعدادىا مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة وادلعلمون الذين ىم أداة
التنفيذ .ويقع حتت مظلة الزايرات ادلتبادلة بُت ادلعلمُت أن يقوم معلم أو نفر من ادلعلمُت
بزايرة مدرسة أو مدارس متميزة يف رلال أساليب التدريس مثال ،أو الوسائل التعليمية ،أو
النشاطات الصفية أو الالصفية أو غَت ذلك .أما دور مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة فيتمثل
Peer Classroom

E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 9825
122.
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يف التخطيط ذلذه الزايرات ادلتبادلة بُت ادلعلمُت ومتابعة تنفيذىا وتقوديها وليس االشًتاك
91
فيها .على أننا سوف نناقش الحقا ىذا األسلوب اإلشرايف بشكل أكثر تفصيال.
وخالل عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين ادلاضي ،برز اجتاه رابع
يقول أبن تقومي ادلعلمُت واإلشراف الًتبوي ادلستمر عليهم ( Conducting On-going Teacher
 )Evaluation and Supervisionادلصاحب ابلتغذية الراجعة من قبل مديريهم ىو من أكثر
الوسائل فعالية لتطوير مهارات ادلعلمُت ،وحتسُت شلارستهم التعليمية داخل غرف الصفوف،
97
وابلتايل رفع معيار حتصيل الطلبة.
فاستمر ووصل مشهودي ببيانو فقال:
ّ
االسًتاتيجية بعدىا ىي مراقبة الفصول ،نوظّف بعض ادلعلّمُت من األساتيذ
األرشدين لَتاقبون الفصول .ماذا الذي يراقبهم يف الفصل؟ ىم يراقبون أحوال ادلعلّمُت يف
زي ادلعلّمُت
الفصل اليت تشمل على حضورىم يف ادليعاد أو ّ
أتخر وشرح ادلعلّمُت الدرس و ّ
جيد أم غَت جيّد ،وأحوال التالميذ يف الفصل اليت تشمل على حضور التالميذ واىتمام
التالميذ ضلو الدرس يف الفصل ونظافة الفصول اليت تشمل على النظافة داخل الفصل
98
أوخارجو ،وأدوات الفصول اليت تشمل على ادلكنسة وادلنشة وادلفراش واللوحة.
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مثّ قال مشهودي:
حصة التعليم يف الفصل
مثّ ىناك االسًتاتيجية ولكن عقدت خارج الفصل وخارج ّ
ادلو ّجو ،ادلعلّمون يراقبون ويعلّمون التالميذ يف ىذه العملية الذي عقدت بعد
فهي التّعلّم ُ
ادلوجو ىناك كشف احلضور للمعلّمُت واألساتيذ
ادلقررة .يف التّعلّم ّ
صالة العشاء يف األمكانة ّ
ادلقررة دلالحظة ولتعليم تالميذ كلّية ادلعلّمُت
األرشدين ،وجب عليهم اإلتيان إىل األمكنة ّ
يدرب ادلعلّمُت ليقرأ القدرة ادلعرفية من تالميذ كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة.
اإلسالميّة .ىنا ّ
ادلعلّمون بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة ليس ذلم مسؤولون التعليم يف الفصل فقط وإّمنا مسؤولون
كادلشرفُت يف مسكن التالميذ ،ومسؤولون يف أقسام على سبيل ادلثال مسؤول يف مكتب
اإلدارة أو مسول يف مكتب اذلاتف وكذلك ىم من طلبة جامعة دار السالم .فادلعلّمُت يف
خيصصو يف
يفهمون ادلنهج الدراسي ليس ّ
كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور ّ
99
الفصل فحسب بل أوسع والب ّد ذلم أن يطور ادلنهج خارج الفصل.
دلّت البياانت السابقة على أ ّن اسًتاتيجية السادسة و السابعة دلدير كلّيّة ادلعلّمُت
اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة
ادلوجو .فهذه االسًتاتيجية عرفت
معهد دار السالم كونتور ىي مراقبة الفصول و التّعلّم ّ
وظهرت مبالحظة الباحث ضلو ىذه األنشطة ،راقب الباحث مراقبة الفصول يف الصباح يف
ادلوجو يف الليل أو بعد صالة العشاء مبعهد دار السالم
وقت التعليم وراقب الباحث التعلّم ّ
91
كونتور.
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ادلوجو مبعهد دار السالم كونتور 69 ،فربايَت .9161
ادلالحظة يف أنشطة مراقبة الفصول والتعلّم ّ
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نظرا إىل اسًتاتيجية السادسة و السابعة دلدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف ترقية جودة
الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور ىي
ادلوجو .سيبحث الباحث حبثا معينا شلا يلي:
مراقبة الفصول و التّعلّم ّ
مراقبة الفصول والتعلّم ادلوجو ،ىتان األنشطتان اسًتاتيجية السادسة و السابعة من
اسًتاتيجيات مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة
العربية معهد دار السالم كونتور ،فيها ادلعلّمون ادلوظفون احلرسون يزورون الفصول ليفتش
أحوال ادلدرسُت وأحوال التالميذ ونظفة الفصول وأدوات الفصول .ىذه األنشطة من رعاية
مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة ضلو ج ّدية ادلعلّمُت يف التعليم حىت يتسابقون ويتحمسون يف
التعليم الصحيح .فوفق هبذه االسًتاتيجية راتب السعودفقال عن الزايرات الصفية ،الزايرات
الصفية  ،Classroom Visitationsودتثل أكثر األساليب اإلشرافية شهرة لدى مدير ادلدارس،
حىت أن البعض يعتقد أهنا أسلوب اإلشراف الوحيد .وحىت تؤيت الزايرات الصفية أكلها،
ينبغي دلدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة أن يراعي حُت استخدامها أن تكون سلططة وىادفة،
وأن تتم بشكل تعاوين ،وأن يسبقها اجتماع ختطيطي ويتبعها اجتماع حتليلي – اجتماع
96
التغذية الراجعة.
فاستمر ووصل مشهودي ببيانو فقال:
ّ
يف كلّية ادلعلّمُت اإلسالمية ىناك بطاقة التقرير للطلبة كما يف ادلدرسة األخرى ولكن
ىناك أيضا بطاقة التقرير للمعلّمُت اليت مل توجد يف ادلدرسة األخرى فهذه ىي االسًتاتيجية
لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة .فهذه البطاقة (بطاقة التقرير للمعلّمُت) ىي
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البطاقة فيها رلموعة من نتيجة ادلمواد التعليمية اليت علّموىا يف الفصل ،فادلعلّمون بعد عقد
ادلادة اليت علّمها يف
العامة سينالون ىذه البطاقة فيعرفون رلموعة النتيجة من ّ
ادلراجعة ّ
الفصل .فإن كانت النتيجة صغَتة أو غَت جيّدة فلهم فرصة إلصالحها بطريقة التعليم أكثر
ادلوجو صباحا أو ليال دلقابلة االمتحان يف الفصل
جهاد وأكثر وقت خارج الفصل يف التعلّم ّ
99
األول أو الثاين.
الدراسي ّ
فقال فرجون وفقا لقول مشهودي:
مثّ ىناك االسًتاتيجية نسميها بطاقة التقرير للمعلّمُت ،فهذه البطاقة أُعطيت مبدير
كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة إىل ادلعلّمُت بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة هبا يعرفون رلموعة النتيجة من
ادلادة اليت علّموىا ادلعلّمون
ادلادة اليت علّموىا التالميذ ،بل يعرفون رلموعة النتيجة من ّ
ّ
ادلتنوعة ،فتكون مقارنة ومسابقة بعضهم بعضا لًتقية
اآلخرون يف النفس ّ
ادلادة من الصل ّ

كفاءهتم التعليمية .فالنتيجة يف بطاقة التقرير للمعلّمُت تكون أساسا دلدير كلّيّة ادلعلّمُت
اإلسالميّة لتقييم الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة ،إذا كانت النتيجة صغَتة بل التصل
إىل معيار النتيجة فدعاه ادلعلّم الذي لو النتيجة الصغَتة مثّ أعطاه القرطاس اخلاص لكتابة
النقصان أو اخلطأ يف ما يتعلّق بتعليمو تقييما بتعليمو مثّ أمره مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة
99
ادلادة الصغَتة نتيجتها.
لًتقية تعليمو بزايدة الوقت اخلاص خارج الفصل لتعليم ّ
فقال زولكفلي أيضا:
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ادلادة اليت
العامة ىناك بطاقة التقرير للمعلّمُت ،فيها رلموعة النتيجة من ّ
بعد ادلراجعة ّ
علّمها ادلعلّمون التالميذ يف الفصل ،وجود ىذه البطاقة دلعرفة ىل التعليم جيد أم مل يكن
جيدا ،فإذا كان من ادلعلّمُت لو نتيجة صغَتة فدعاه مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة مثّ أوجبو
ادلادة وكذلك أوجبو
لصناعة برانمج التخطيط يوميا وأسبوعيا لًتقية النتيجة الصغَتة يف ّ
لصناعة برانمج التخطيط للعقد التدريبات واالمتحان البد تقدديو إىل مدير كلّيّة ادلعلّمُت
92
كل األسبوع.
اإلسالميّة ّ
العامة بكلّية ادلعلّمُت
البياانت السابقة مطابقة ابلوثيقة ادلكتوبة للجنة ادلراجعة ّ
95
اإلسالمية كونتور فيها بطاقة التقرير للمعلّمُت.
نظرا إىل اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة الثامنة يف ترقية جودة الكفاءة
التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور ىي بطاقة

التقرير للمعلّمُت .سيبحث الباحث حبثا معينا شلا يلي:

بطاقة التقرير للمعلّمُت ،مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة خيرب ويذكر وينبو ادلعلّمُت هبا،
وفيها رلموعة النتيجة من الطالب ،إذا كانت صغَتة النتيجة فعليو ترقية التعليم ضلو الطالب
وكتابة الربامج لًتقية نتيجة الطالب .فهذه نوع من اىتمام مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة ضلو
ضمان جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية كما وفقو أمحد اخلطيب و رداح اخلطيب،
هتتم اىتماما عاليا إىل
فقاال ،لتحقيق أىداف التعليم ادلرسومة يف ادلؤسسة الًتبوية ،فال ب ّد ذلا ّ
ضبط اجلودة ( ،)Quality Controlوىي األساليب واألنشطة العملياتية ادلستخدمة لتلبية
متطلّبات اجلودة ،وتشتمل على األساليب واألنشطة العملياتية اذلادفة إىل مراقبة العمليات،
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وثيقة جلنة ادلراجعة ّ

55

واحل ّد من أسباب األداء غَت ادلقبول يف مجيع مراحل حتقيق ادلنتج للوصول إىل الفاعلية
اإلقتصادية ادلرجوة .وينظر عادة إىل ضبط اجلودة على أنّو وسيلة للكشف عن العيوب.
وليس دلنع حدوثها ،فهو يعتمد بشكل أساسي على التّفتيش الّذي يعتمد بدوره على
ادلفتشُت ،الّذين يقومون بفحص عينات من ادلنتجّ ،إما بشكل دوري أو بعد تصنيع دفعة
91
منو ،هبدف الكشف عن الوحدات ادلعيبة.
ىناك االسًتاتيجية لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة كونتور جبمع ادلعلّمُت
أسبوعيا يبحث فيو التقييم عن التعليم ،على ىذه االسًتاتيجية فقال مشهودي:
ضلن (مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة ورجال كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة) نشَت بعض
ادلقرر ،فنتيجة النقد
كل يوم ابجلدول ّ
األساتيذ األرشدين لعقد نقد التدريس دلواد اللغة العربيّة ّ
قرئ أمام ادلعلّمُت بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة عند كيميسان (االجتماع األسبوعي) مبدير كلّيّة
ِ
مرة على كم
ادلعلّمُت اإلسالميّة أو انئبو متبادال ،مثال يف ىذا األسبوع قد عُقد النقد كم ّ
97
معلّما ابخلطأ كذا وكذا فيما يتعلق بعملية التعليم يف الفصل.
فوصل مشهودي يف بيانو وقال:
للمعلّمُت الذين مل يكتبو االعداد مل يسمحو بتعليم التالميذ يف الفصل ،وللمعلّمُت
يصححو االعداد إىل شيخ الديوان
الذين مل يكملو االعداد (النقصان يف كتابة التاريخ ومل ّ

55
(الرايض 6295 :ىـ) ،ص.96 .
أمحد اخلطيب و رداح اخلطيب .إدارة اجلودة الشّاملة تطبيقات تربوية ّ
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ونقصان يف كتابة التطبيق) يكون مالحظة كالتقييم وسوف يُقرأ ىذه ادلالحظة عند
98
كيميسان (االجتماع األسبوعي).
وكذلك قال زينال:
نسميها كيميسان (االجتماع
يف كلّية ادلعلّمُت اإلسالمية كونتور ىناك االسًتاتيجية ّ

األسبوعي) ،يف تسوية األىداف فيو تبحث عن ادلعهد ،وبرامج ادلعهد يف احلاضر يلقيها
رئيس ادلعهد وتبحث فيو التقييمات عن عملية التعلّم والتعليم طوال األسبوع ادلاضي يلقيها
مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة .وبعض التقييمات عن التعليم ادلقروءة فيو فهي أتخر ادلعلّم يف
االتيان إىل الفصل وكتابة االعداد غَت كاملة بل مل يكتبو .وكذلك يلقيو فيو العقاب أو اجلزاء
دلن ُجيَ ِوُّز عن النظام ادلقرر ،ىذه كلّها تبحث يف كيميسان (االجتماع األسبوعي) ،فوجب

على ادلعلّمُت ابالتباع واإلشًتاك يف كيميسان.

39

يف النفس الشيء بقول زينال فقال فرجون:
ىناك الوقت اخلاص لقراءة التقييمات عن التعليم فهو كيميسان (االجتماع

كل يوم
األسبوعي) ،جيتمع ادلعلّمون مع رئيس ادلعهد ومدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف ّ
اخلميس منذ الساعة  – 66.11إىل الساعة  ،69.91يبحث فيو التقييمات عن عملية
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التعلم والتعليم بكلّية ادلعلّمُت اإلسالمية وبعض ادلعلمُت ادلتأخرين يف االتيان إىل الفصل ومل
21
يكتبو االعداد كامال مع العقاب.
صححو كوكوه عن قول مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة وقال:
ّ
ىناك الوقت اخلاص لعقد التقييمات عن التعليم فهو يف كيميسان (االجتماع

األسبوعي) .يبحث فيو عن نقصان ادلعلّمُت يف التعليم واألخطاءت عند التعليم ،مثّ يبحث
26
عن اجلوانب السلبية واإلجيابة يف التعليم.
من البياانت ادلذكورة عرفت أب ّن اسًتاتيجية التاسعة دلدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف
ترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم

كونتور ىيكيميسان(االجتماع األسبوعي) .فهذه االسًتاتيجية عرفت وظهرت مبالحظة

الباحث ضلو كيميسان(االجتماع األسبوعي) جيتمع ادلعلّمون فيو مع رئيس ادلعهد ومدير
29
كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف مبٌت الرابطة معهد دار السالم كونتور يف يوم اخلميس.
نظرا إىل اسًتاتيجية التاسعة دلدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف ترقية جودة الكفاءة
التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور

ىيكيميسان(االجتماع األسبوعي) ،سيبحث الباحث حبثا معينا شلا يلي:

 55ادلقابلة أبمحد فرجون محدان ،معلّم اللغة العربية بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور 62 ،فربايَت
.9161
 55ادلقابلة بكوكوه فتمو ويضوضو ،معلّم اللغة العربية و شيخ الديوان بكلّية ادلعلّمُت اإلسالمية كونتور 68 ،فربايَت
.9161
 55ادلالحظة يف أنشطة كيميسان يف مبٌت الرابطة  67مارس .9161
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كيميسان(االجتماع األسبوعي) يف كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة يبحث مدير كلّيّة
ادلعلّمُت اإلسالميّة فيو التقييم عن التعلم والتعليم أمام ادلعلّمُت ،فقال راتب السعود عن ىذه
االسًتاتيجية ،من أجل ترقية جودة التعليم يف مدرستو ىناك أسلوب اإلشراف اليت ديكن
مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة استخدمها وىي اللقاءت واالجتماعات مع ادلعلّمُت ،يقصد
هبا التقاء ادلدير مع ادلعلمُت اثنُت ،أو أكثر ،أو مع ادلعلمُت كافة .وقد يشًتك مع ادلدير يف
ىذا النوع من االجتماعات شخص آخر كادلشرف الًتبوي مثال أو رلموعة أشخاص كهيئة
من ادلختصُت يقومون ابلتحدث عن موضوع تعليمي معُت ،وقد يفتح ابب النقاش يف هناية
االجتماع .وىناك أنواع عديدة من ىذه اللقاءت واالجتماعات اجلماعية مع ادلعلمُت تشمل
 )6( :احملاضرة ( )9الندوة ( )9احللقة الدراسية ( )2ىيئة الثقاة ( )5النقاش الزمري ()1
29
ادلناضرة ( )7ادلؤدترات الًتبوية.
من البياانت ادلذكورة عرف و علم أب ّن اسًتاتيجية مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف
ترقية الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربية  9فهي:
 )6التأهيل ،التأىيل ىو تعميق ادلواد واخبار كيفية التعليم الصحيح مثل
التأىيل يف درس الًتمجة واإلنشاء وادلطالعة والبالغة ودترين اللغة واتريخ
األدب ىذا التأىيل ألقاه ادلعلم الرئيسي على ادلعلّمي الشاب ادلعلّمون من
السنة األوىل حىت السنة اخلامسة ،كاملة خالل األسبوع الذي يبدأ من يوم
يؤىلها األساتيذ األرشدون مرة واحدة
السبت حىت اخلميس ،ادلواد ادلذكورة ّ
يف األسبوع ،ويعقد طوال نصف األول الدراسي أو النصف الثاين.

 55راتب السعود .اإلشراف الًتبوي  :مفهومو ،ونظرايتو ،وأساليبو (جامعة عمان العربية للدراسات العليا  :طارق.
 ،)9117ص.678.
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احلصة
 )9كتابة االعداد ،فكل ادلعلم الذي سيعلّم يف ذلك اليوم ويف تلك ّ
الب ّد أن يكتب االعداد يف كتاب االعداد إجياده رجال كلّية ادلعلّمُت
اإلسالميّة.

 )9تفتيش االعداد وتصحيحه ،وجب للمعلّمُت الذين سيعلّمون يف ذلك
احلصة أن يفتّشو اعدادىم إىل شيخ الديوان (ادلعلّم
اليوم ويف تلك ّ
الرئيسي) ،فإذا كان كتابة االعداد صحيحة فأابحهم شيخ الديوان
ابلتعليم وإال فال .وعالمة تصحيح االعداد من شيخ الديوان بوجود
التوقيع يف كتاب االعداد.

 )2تفتيش املفاجئ ،ىو تفتيش اعداد ادلعلّمُت يف ملتقى الطريق الذي قام

بو األساتيذ األرشدون ابدلفاجأة .يف ىذه األنشطة فتّش األساتيذ
األرشدون كمالة كتابة اعداد ادلعلّمُت ،أكتبو التاريخ و الغرض العام
صححو إىل شيخ الديوان.
والغرض اخلاص وىل ّ

 )5نقد التدريس ،أشار رئيس ادلعهد بعض األساتيذ األرشدون ليقوم هبذا

كل يوم
النقد (نقد التدريس) ضلو الدروس العربيّة ،أعطاىم اجلدول ادلقرر ّ
لكل األسبوع .فنتيجة النقد أو احلاصل من النقد يقرأه وخيربه مدير كلّيّة
ّ
ادلعلّمُت اإلسالميّة عند االجتماع األسبوعي .على سبيل ادلثال يف ىذا
مرة عقد نقد التدريس ،وإىل كم معلّما عقده ،ماذا احلاصل
األسبوع كم ّ
منو فيما يتعلق ابجلوانب اإلجيابية والسلبية ،ماذا األخطاء عند التعليم يف
لكل
كل يوم ّ
الفصل .ضلو الدروس العربيّة ،أعطاىم اجلدول ادلقرر ّ
األسبوع .فنتيجة النقد أو احلاصل من النقد يقرأه وخيربه مدير كلّيّة
ادلعلّمُت اإلسالميّة عند االجتماع األسبوعي .على سبيل ادلثال يف ىذا
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مرة عقد نقد التدريس ،وإىل كم معلّما عقده ،ماذا احلاصل
األسبوع كم ّ
منو فيما يتعلق ابجلوانب اإلجيابية والسلبية ،ماذا األخطاء عند التعليم يف
الفصل.
 )1مراقبة الفصول ،أشار مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة بعض ادلعلّمُت
دلراقبة الفصول ،ووظّفو دلالحظة ادلعلمُت يف الفصل عن كيفية التعليم
وكيفية موقف ادلعلّمُت يف الفصل وكيفية صوت ادلعلمُت ىل صوهتم راز
يهتمون على بيان ادلعلّمُت يف الفصل
واضح وأحوال التالميذ ىل ّ
ونظافة الفصل اليت تشمل على النظافة داخل الفصل وخارجو وضوء
الشمس وترتيب الفصل وأدواتو.

املوجه ،ادلعلّمون يراقبون ويعلّمون التالميذ يف ىذه العملية الذي
 )7التعلّم ّ
ادلوجو ىناك
ادلقررة .يف التّعلّم ّ
عقدت بعد صالة العشاء يف األمكانة ّ
كشف احلضور للمعلّمُت واألساتيذ األرشدين ،وجب عليهم اإلتيان إىل
ادلقررة دلالحظة ولتعليم تالميذ كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة .ىنا
األمكنة ّ
يدرب مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة ادلعلّم ليقرأ القدرة ادلعرفية من
ّ
تالميذ كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة.

 )8بطاقة التقرير للمعلّمني ،ىي رلموعة النتيجة من ادلواد الدراسية اليت
فكل ادلعلّم سينال ىذه البطاقة
علّموىا ادلعلّمون التالميذ يف الفصلّ ،
العامة .ادلعلّمون ليسوا يصنعون األسئلة و يفتّشوهنا
بعد برانمج ادلراجعة ّ
بل أهنم يعرفون رلموعة النتيجة من ادلواد الدراسية اليت علّموىا نفسهم و
ادلعلّمون اآلخرون.
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 )9كيميسان ،االجتماع األسبوعي للتقييم يف كونتور مشهور مبصطلح
كيميسان ،فيو يبحث عن تقييمات عملية التعلم والتعليم يف كلّية
ادلعلّمُت اإلسالمية كونتور ،فيو قرأ مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة
ادلالحظات عن أتخر بعض ادلعلّمُت ابإلتيان إىل الفصل و بعض
ادلعلّمُت الذين مل يكملو اعدادىم وأخطاءت بعض ادلعلّمُت يف طريقة

التعليم مع العقاب أو اجلزاء دلن جيوز عن نظام التعليم بكلّية ادلعلّمُت
اإلسالمية.
املبحث الثالث :املشكالت املتعلقة ابسرتاتيجية مدير كلّيّة املعلّمني اإلسالميّة يف ترقية
جودة الكفاءة التعليمية ملعلّمي اللغة العربية بكلّية املعلّمني اإلسالمية كونتور وطريقة
حتليلها مبدير كلّيّة املعلّمني اإلسالميّة.

كما ادلدرسة اجليدة األخرى فيها ادلشكلة اليت تتعلّق بعملية التعلّم والتّعليم ،ففي كلّية
ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور ىناك ادلشكلة فيما تتعلق ابلكفاءة التعليمية
األىم ىو كيف مدير كلّيّة ادلعلّمُت
دلعلّمي اللغة العربية سواء كانت ادلشكلة صغَتة أم كبَتة ّ
اإلسالميّة حيلّل تلك ادلشكلة.
فقال مشهودي عنها:
األىم كيف نقابلها
يف كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة كما يف ادلدارس األخرى فيها ادلشكلة ،و ّ
وضللّلها جيدا .إذا وجدان ادلعلّمُت الذين مل يكتبو االعداد فمعروف بعملية مراقبة الفصول أو
يكملو أو مل يكتبو االعداد فلم
بتفتيش ادلفاجئ أو بنقد التدريس ،فإذا كانو معروفون أبهنم مل ّ
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يسمحو ابلتعليم .و ذلك ادلعلّم الب ّد أن يق ّدم نفسو إىل مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة ،مثّ
22
بدلو الرئيس ابدلعلّم اآلخر للتعليم يف الفصل.
فاستمر مشهودي ببيانو وقال:
ّ
أخف اجلزاء ىو ادلنقول ،ننقل مكان تعليم ادلعلّم إىل كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة يف ادلعاىد
ّ
الفروعية ،يف ابصلواصلي أو المبونج أو كينداري أو أجتيو أو بوسو وغَتىا .وطلب مدير كلّيّة
25
ادلعلّمُت اإلسالميّة إىل انئبو يف كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة يف معهد الفرع لَتاقب ذلك ادلعلّم.
كما قال أيضا زينال:
وظيفة ادلعلّمُت يف كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور ليست فقط التعليم
ولكن ذلم ثالث وظائف ىي كادلعلّم ومساعد ادلعهد وطالب جامعة دارالسالم .فاخلطأ الذي
يكون مشكلة ليس متعمدا ديكن بسبب النسيان على أن ذلم جدول التعليم يف ذلك اليو
احلصة أو لو شغل ويتمتّع يف شغلو حىت نسي يف كتابة االعداد أو كتبو االعداد
ويف تلك ّ
يكملو أو مل يكتبو االعداد يف كتاب االعداد معروف
ولكن غَت كامل .ادلعلّمون الذين مل ّ
بشيخ الديوان عند تصحيح االعداد فإن مل يُعرفو فسوف معروف عند تفتيش ادلفاجئ فإن مل
يكمل االعداد فعليو
يُعرفو فسوف معروف عند عملية نقد التدريس .إذا كان ادلعلّم مل ّ
اكماذلا أوال فبعد أن كملو االعداد أبيح ابلتعليم ،فإذا كان ادلعلّم مل يكتب االعداد فال
يسمح ابلتعليم و يب ّدلو ادلعلّم اآلخر موقفو يف التعليم ،فلو جزاء يف األسبوع ليسكن يف
مكتب كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور ليساعد رجال كلّية ادلعلّمُت

 55ادلقابلة مبشهودي سوابري ،مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور69 ،
فربايَت .9161
 50ادلقابلة مبشهودي سوابري ،مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور69 ،
فربايَت .9161
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اإلسالميّة يف عملهم ديكنو أيضا يكون ادلعلّم الُمب ّدل ،فعليو السكن فيو منذ الساعة السابعة
21
حىت الساعة الثانية عشرة و الربع.
استمر زينال ببيانو فقال:
و ّ
وادلشكلة اآلخر ىي أتخر ادلعلّم يف إتيانو إىل الفصل للتعليم .يف كلّية ادلعلّمُت
احلصة الب ّد
اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور ادلعلّم الذي سيعلّم يف ذلك اليوم ويف تلك ّ
أن أييت يف ادليعاد ،مخس دقائق داخل مالحظة التأخر ،وىذه ادلالحظة سوف تقرأ عند

كيميسان.

27

يف النفس الرأي بزينال فقال فرجون:
األىم كيف ضللّلها .فادلشكلة األوىل يف كلّية
ادلشكلة يف أي مدرسة كانت موجودة ّ
ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور ىي تتعلّق بضبط الوقت يف التعليم ،ىنا مخس
دلهم ج ّدا .ضبط الوقت يف التعليم
دقائق داخل ادلالحظة يف التأخر ،دلاذا؟ أل ّن االنضباط ّ
يتعلّق جبهد ادلعلّم يف التعليم .فطريقة مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة لتحليل ىذه ادلشكلة
يتأخر يف الوقت
يتأخر .إذا كان التأخر الزاد من مخس دقائق فيذ ّكره أال ّ
إبعطاء اجلزاء دلن ّ
احلاضر ويكون مالحظة ويقرأ يف كيميسان ،إذا كان التأخر زاد من مخس دقائق وعملو
مرات عديدة ،فعليو السكن يف مكتب كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة أسبوعا منذ الساعة السابعة
ّ
إىل الساعة الثانية عشرة والربع ،فيو يساعد رجال كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة يف أنشطتهم ضلو
التعليم على سبيل ادلثال يكون مبادال للمعلّم ادلعتذر أم ادلستأذن .وادلشكلة األخرى ىي
أخف اجلزاء
يكمل االعداد أو مل يكتبو بسبب ما فعليو جزاء و ّ
تتعلّق بكتابة االعداد ،فمن مل ّ
55
مبحمد زينال ،معلّم اللغة العربية وشيخ الديوان بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور69 ،
ادلقابلة ّ
فربايَت .9161
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مبحمد زينال ،معلّم اللغة العربية وشيخ الديوان بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور69 ،
ادلقابلة ّ
فربايَت .9161

55

ىو السكن أو الثبت يف مكتب كلية ادلعلّمُت اإلسالميّة أسبوعا وأش ّداجلزاء ادلنقول إىل
28
ادلعاىد الفروعية.
كذلك زولكفلي ص ّدق بقول مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة وقال:
أي مدرسة كانت مشكلة .فادلشكلة اليت تتعلّق ابلكفاءة التعليمية بكلّية ادلعلّمُت
يف ّ
ادلادة اليت سيعلّمها إىل
اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور منها نقصان االستيالء على ّ
التأخر يف اإلتيان عند التعليم وتتعلّق بكتابة االعداد .فيحلّلها مدير كلّيّة ادلعلّمُت
التالميذ و ّ
أتخر يف التعليم ولو كان دقيقة لكن
اإلسالميّة ادلشكلة األوىل ابلتأىيل .ىنا ادلعلّم يقال أنّو ّ
أتخر مخس دقائق يكون مالحظة وسوف
التأخر ،فإن كان من ادلعلّمُت من ّ
معفو عنو هبذه ّ
أتخر زيد من مخس دقائق،
يذ ّكرىم األساتيذ األرشدون يف ادلكان ،فإن كان من ادلعلّمُت من ّ
أتخر عشرة دقيقة أو مخس عشرة دقيقة ،فيكون مالحظة ولو جزاء أبن يثبت أو
ادلثال ّ
يكمل
يسكن يف مكتب كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة أسبوعا .فإن كان من ادلعلّمُت من مل ّ
أخف اجلزاء ىي السكن يف مكتب كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة أسبوعا
االعداد أو مل يكتبو ّ
29
أش ّده ادلنقول إىل ادلعاىد الفروعية بل مردود من ادلعهد.
البياانت ادلذكورة مطابقة مبالحظة الباحث يف ميدان البحث ،مالحظة الباحث اليت
51
يكملو االعداد.
تتعلّق ّ
بتأخر ادلعلّم وبعض ادلعلّمُت الذين مل ّ
وعلم أب ّن ادلشكالت ادلوجودة يف كلّية ادلعلّمُت
من البياانت ادلذكورة يف السابق عُرف ُ
اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور تتعلّق ابلكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة مع حتليلها
مبدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة ىي:
 55ادلقابلة أبمحد فرجون محدان ،معلّم اللغة العربية بكلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور 62 ،فربايَت
.9161
 55ادلقابلة بزولكفلي ،معلّم اللغة العربية ورجال كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور 67 ،فربايَت .9161
 05ادلالحظة يف أنشطة تفتيش ادلفاجئ ونقد التدريس 61 ،فربايَت .9161
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 )6ادلشكلة اليت تتعلّق بكتابة االعداد ،مل يزال موجودين من ادلعلّمُت الذين مل
يكملو كتابة االعداد ومن مل يكتبوه .فتحليلها مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة
بًتقية اسًتاتيجيتو ،بًتقية تفتيش ادلفاجئ ونقد التدريس .فإن كان ادلعلّم ُجي ّوز
عنو مرات عديدةّ ،أوال أمره ابلسكك أو الثبوت يف مكتب كلّية ادلعلّمُت
ادلتجوز أنشطة كلّية ادلعلّمُت
اإلسالميّة يف األسبوع فيو يساعد ادلعلّم
ّ
احلصة ،كتابة
اإلسالميّة ضلو التعليم مثل تفتيش كشف احلضور يف هناية ّ
االعداد طوال األسبوع ،يب ّدل ادلعلّم ادلعتذر أو ادلستأذن يف التعليم .فإن كان
مرة أخرى فنقل مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة مكان التعليم
ّ
جيوز عنو ّ
واخلدمة يف كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة يف ادلعاىد الفروعية ادلوجودة خارج
فرده مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة من
مرة أخرى ّ
جاوى .فإن كان ّ
جيوز عنو ّ
معهد دار السالم كونتور.
يتأخرون يف اإلتيان إىل الفصل
 )9التأخر ،مل يزال موجودين من ادلعلّمُت الذين ّ
للتعليم .يف كونتور مخس دقائق يكون ادلالحظة يف التأخر ،ىذه ادلشكلة
تؤدي إىل جودة الكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة بكلّية ادلعلّمُت
ّ
اإلسالميّة .فيحلّلها مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة إبعطاء بطاقة جدول
التعليم إىل ادلعلّمُت ،فبهذه البطاقة ادلعلّمون يعرفون ويتذكرون مىت يعلّمون،
حصة ويف أي فصل وأين مكان الفصل .فهذه البطاقة
يف أي يوم ويف أي ّ
يتأخر
الب ّد أن حتملوىا إىل أي مكان كان ووضعو يف اجليب .فإن كان ادلعلّم ّ
مخس دقائق يكون مالحظة وسوف يقرؤ يف كيميسان ،فإن كان ادلعلّم
أخف اجلزاء ىو السكون أو
مرات عديدة ّ
ّ
يتأخر زيد من مخس دقائق ويعملو ّ
الثبوت يف مكتب كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور يف
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رده من
مرة أخرى فنقلو إىل ادلعهد الفرع بل ّ
األسبوع ،فإن كان ّ
جيوز عنو ّ
معهد دار السالم كونتور.
نظرا إىل البياانت السابقة ،أ ّن التأخر ونقصان كمالية كتابة االعداد من ادلشكلة اليت
تتعلّق ابلكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة العربيّة يف كلّية ادلعلّمُت اإلسالمية معهد دار السالم
كونتور ،سيبحثها الباحث حبثا معيّنا شلايلي:
مدير كلّيّة ادلعلّمُت اإلسالميّة يف كلّية ادلعلّمُت اإلسالميّة معهد دار السالم كونتور
قادر على عرض وتقييم وتقرير وحتليل ادلشكالت ادلتعلقة ابلكفاءة التعليمية دلعلّمي اللغة
العربيّة ،وفقو عبد هللا شكري زاركشيي فقال أن الرئيس جيب أن يكون ذكيا يف مشاىدة،
وحل ادلشكالت واألعراض والظواىر واألحداث احمليطة ابلبيئة.
ومساع ،وتقييم ،وتقرير ّ
االستخبارات يف ادلشاىدة تتعلق برؤية السر وراء احلادث وادلخابرات يف االستماع تتعلق
ابدلخابرات يف تصفية ادلعلومات استناداً إىل احلقائق الصحيحة ،جيب على الرئيس أبن يفتّش
حىت الخيطأ يف التقريرب الشيء ،يف تقييم ادلعلومات االستخباراتية ذات
وحي ّقق احلقائق ّ
الصلة مبشاىدة رلموعة متنوعة من أوجو القصور ،وادلخالفات أو الزائدة – مزااي يف تنفيذ
الربانمج أو النشاط ،االستخبارات يف التقييم ترتبط ارتباطاً وثيقا ابلقدرة على حتليل الطاقة،
لتقييم الوسائل اليت جيب أن يفهم اجلوانب اإلجيابية والسلبية يف احلدث ،واالستخبارات يف
التقرير ترتبط ارتباطاً وثيقا ابلشجاعة يف اختاذ اخلطوات اليت ينبغي اختاذىا نظرا إىل العدل
56
حل ادلختلفات وادلشكالت يف احلياة.
الكامل ،واالستخبارات يف التحليل أي قدرة على ّ
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Abdullah Syukri Zarkasyi, Bekal untuk Pemimpin, Pengalaman memimpin Gontor, (Ponorogo,
Trimurti Press, 2011) h.92-94.
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الفصل اخلامس
اخلامتة
أ -ملخص نتائج البحث
وقدوصلالباحثيفهنايةىذاالبحثإىلالنتائجالتالية:
 .1اسرتاتيجيةمديركلّيةاملعلّمنياإلسالميّةيفترقيةجودةالكفاءةالتعليميةملعلّمي
اللغةالعربيةمعهددارالسالمكونتورفهي:
أ -التأهيل ىو تعميق املواد واخبار كيفية التعليم الصحيح ،ألقاه املعلّم الرئيسي
علىاملعلّمنيالشباب.
ميفذلكاليومويفتلكاحلصةأوجبو
ب -كتابة االعداد،فكلاملعلمالذيسيعلّ
ّ
مديركلّيّةاملعلّمنياإلسالميّةأبنيكت اعاعداديفكتاباعاعداد.
ج -تفتيش االعداد وتصحيحه،وج للمعلّمنيالذينسيعلّمونيفذلكاليوم
ويفتلكاحلصةأنيفتّشواعدادىمإىلشيخالديوان(املعلّمالرئيسي).
ّ

د -تفتيش المفاجئ ،ىو تفتيش اعداد املعلّمني يف ملتقى الطريق الذي قام بو
األساتيذاألرشدونابملفاجأة.
ه -نقد التدريس ،األساتيذ األرشدون يقومون هبذا النقد ،ىم يقومون خارج
الفصلينتجتعليماملعلّم.
و -مراقبة الفصول ،أشارمديركلّيّةاملعلّمنياإلسالميّة بعضاملعلّمنيملراقبة

الفصول ،ووظّفو ملالحةة املعلمني يف الفصل عن كيفية التعليم وموقف
املعلّمني يف الفصل  وصوت املعلمني وأحوال التالميذ ونةافة الفصل 
وترتي الفصلوأدواتو.
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الوجه ،املعلّمون يراقبون ويعلّمون التالميذ بعد صالة العشاء يف
ز -التعلّم ّ

ىنايدربمديركلّيّةاملعلّمنياإلسالميّة املعلّمليقرأالقدرة
نةاملقررة ،
األمك
ّ
ّ

املعرفيةمنتالميذكلّيةاملعلّمنياإلسالميّة.
ح -بطاقة التقرير للمعلّمني،ىيجمموعةالنتيجةمناملوادالدراسيةاليتعلّموىا
اجعةالعامة.
مونالتالميذيفالفصل،فكلاملعلّمسينالوىابعدبرانمجاملر
املعلّ
ّ
ّ

ط -كيميسان ،اعاجتماع األسبوعي للتقييم ،يبحث مدير كلّيّة املعلّمني
اإلسالميّة فيو عنتقييماتعمليةالتعلموالتعليميفكلّيةاملعلّمنياإلسالمية
كونتور.

 .2املشكالت املتعلقة ابسرتاتيجية مدير كلّيّة املعلّمني اإلسالميّة يف ترقية جودة

الكفاءةالتعلميّةملعلّمياللغةالعربيةبكلّيةاملعلّمنياإلسالميةكونتورفهيالتأخر
يف اإلتيان إىل الفصل للتعليم ولو كان مخس دقائق و نقصان كمالية كتابة

اعاعداد ،فيحلّلها مدير كلّية املعلّمني اإلسالميّة األوىل إبعطاء بطاقة جدول
التعليمإىلاملعلّمني،وحيلّلهاالثانيةبرتقيةتفتيشاملفاجئونقدالتدريس.
ب -التوصيات واالقرتاحات
أرادالباحثأنيق ّدمالتوصياتواعاقرتاحاتاآلتية :
 )1ينبغيللمعلّمنيأبنعاتتأخرويفاإلتيانإىلمكانالتعليمولوكاندقيقةمع
أنالتأخريفكلّيةاملعلّمنياإلسالميةمعهددارالسالمكونتوراندر.
حصة قبل التعليم أل ّن
كل ّ
كل يوم و ّ
 )2وينبغي للمعلّمني إكمال كتابة اعاعداد ّ
كماليةكتابةاعاعداددليلعلىجهداستعدادىميفالتعليم.
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