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 مجـهوريـة إندونيسـيا

  وزارة الشـؤون الدينيـة 

 اإلسالمية احلكومية مباالنج موالنا مالك إبراهيمجامعة 

  قسم تعليـم اللغـة العربيـة كليـة الدراسات العليا

   

  الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية تطبيق 

  باملدارس املتوسطة اإلسالمية  مدرسي اللغة العربيةدى ل

  مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى
  )دراسة وصفية تقوميية(

  
  

 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

   
  

  :إعداد

  زين العارفني: الطالب       

 ٠٩٧٢٠٠٧٧: رقم التسجيل 

  :إشراف

  الدكتور دحية مسقان املاجستري

 الدكتور مفتاح اهلدى املاجستري

  
  
  العام
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  علْم،  بِه لَك لَيس ما تقْف و لَا((
  ))مسئُولًا عنه كَانَ أُولَئك كُلُّ و الْفُؤاد و الْبصر السمع إِنَّ

  ٣٦سورة اإلسراء آية 
  

  )) إِذَا وسد الْأَمر إِلَى غَيرِ أَهله فَانتظرِ الساعةَ((
  رواه البخاري
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  إهداء
  

  إىل والدي و والديت
  املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق و الوفاء

  نقاء الضمريو عرفت يف نفسه السمحة الطيبة و سالمة الطوية و 
  تقدمة إجالل و احترام

  
  إىل أساتيذي الذين أدين هلم بالكثري

  تقديرا و إجالال
  

  إىل زوجيت و روحي 
  اليت تشجعين يف هذه كلية الدراسات العليا و تساعدين  فيما أحتاج إليه

  
  إىل ابين الذي يدعمين لكي أكون قدوة له يف احلياة

  
  حرصهم على وجود األمة و بقائها إىل الذين حيرصون على اللغة العربية

  
  إىل الذين يقومون بتعليم اللغة العربية أبناء األمة

  
  رسل حضارة أسهمت و تسهم يف خدمة اإلنسان
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  شكر و تقدير
  

احلمد هللا على كل حال، و أشكره على فضله املنوال، و أسأله جزيل النوال، 
الصابرين و الشاكرين، و على والثبات يف احلال و املآل، و أصلي و أسلم على خري 

  :و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد ،آله و أصحابه الغر امليامني، و التابعني
و قد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 

ويشرفين  ،على جزيل نعمائك و عظيم عطائك ثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضىوال
أن أتقدم بالشكر و التقدير و العرفان إىل الذين كان هلم فضل  –بعد محد اهللا تعاىل  –

و مل يبخل أحد بشيء طلبت، و مل يكن  ،يف خروج هذا البحث إىل خري الوجود
  :  حيدوهم إىل العمل اجلاد املخلص، و منهم

م مساحة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهي
  .اإلسالمية احلكومية مباالنج

مساحة األستاذ الدكتور مهيمن املاجستري، عميد كلية الدراسات العليا جامعة 
  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

مساحة الدكتور شهداء صاحل املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية 
  .اهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجالدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبر

مساحة الدكتور دحية مسقان املاجستري، املشرف األول الذي أفاد الباحث علميا 
و وجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث  ،و عمليا

  .حىت االنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء و من الباحث عظيم الشكر و التقدير
الدكتور مفتاح اهلدى املاجستري، املشرف الثاين، فحقا يعجز لساين عن  مساحة

فقد قدم للباحث كل العون و التشجيع طوال فترة إعداد هذا  ،شكره و تقديره
ما عن مساعدة الباحث و توجيهه، فلم يضق صدره يو ،فلم يبخل بعلمه ،البحث

فله مين خالص الشكر  ،ثكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحو
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  . و من اهللا عظيم الثواب و اجلزاء ،و التقدير
كما يتقدم الباحث بكل الشكر و التقدير إىل األساتيذ املعلمني يف قسم تعليم 

اهيم اإلسالمية احلكومية اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبر
قدير على ما قدموه من العلوم و املعارف فلهم من الباحث كل الشكر و الت مباالنج،

  . و جزاهم اهللا عين خري اجلزاء ،والتشجيع
رئيس  –كما أتقدم بكل الشكر و التقدير إىل الدكتوراندوس صبحي املاجستري 

الذي مسح يل بالقيام بالبحث العلمي حنو  ،وزارة الشؤون الدينية مبنطقة رمبانج إدارة
  .نطقة رمبانجاملدارس املتوسطة اإلسالمية مب

الثانوية اإلسالمية  رئيس مدرسة الرمحن - و إىل مساحة الشيخ سوغوتو مرجي 
  .هاكما يطيب يل أن أتوجه بكل احلب و الشكر، و لزمالئي األعزاء في ،برمبانج

و ألسريت و على رأسها والدي الكرمي الذي كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام 
حب العلم و املعرفة و اإلخالص يف العمل، هذا البحث مبا غرسه يف نفسي من 

و كان دعائها املستمر خري معني يل يف  ،ووالديت احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي
  .حيايت

و ألشقائي و زمالئي و أصدقائي و كل من ساهم يف إخراج هذا العمل 
املتواضع إىل خري الوجود و لو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر و عظيم 

  .و اهللا و يل التوفيق. دير و االمتنانالتق
  
  

  الباحث
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 مجـهوريـة إندونيسـيا

  وزارة الشـؤون الدينيـة 

 اإلسالمية احلكومية مباالنج موالنا مالك إبراهيمجامعة 

  قسم تعليـم اللغـة العربيـة كليـة الدراسات العليا

  تقرير املشرفني
الصالة و السالم على أشرف  و بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني

  . املرسلني و آله و صحبه أمجعني األنبياء و
  :بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالب

  زين العارفني   :  االسم 
   ٠٩٧٢٠٠٧٧  :  رقم التسجيل 

  الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية  تطبيق  :  موضوع البحث 

  باملدارس املتوسطة اإلسالمية  مدرسي اللغة العربيةدى ل      

    )دراسة وصفية تقوميية( الوسطىمبنطقة رمبانج جاوى       
  .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة

 املشرف الثاين  املشرف األول 

  
  الدكتور مفتاح اهلدى املاجستري   الدكتور دحية مسقان املاجستري

  ١٩٧٣١٠٠٢٢٠٠٠٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف  
  يعتمد،

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  

  الدكتور شهداء صاحل املاجستري
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١ :رقم التوظيف
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 مجـهوريـة إندونيسـيا

  وزارة الشـؤون الدينيـة 

 اإلسالمية احلكومية مباالنج موالنا مالك إبراهيمجامعة 

  قسم تعليـم اللغـة العربيـة كليـة الدراسات العليا

  املناقشةاعتماد جلنة 
  : عنوان البحث

  مدرسي اللغة العربية دى الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية لتطبيق 

  باملدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى
  )دراسة وصفية تقوميية(

 تعليم اللغة العربيةيف حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري 

  ٠٩٧٢٠٠٧٧: التسجيل رقم         زين العارفني : إعداد الطالب 
قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة و تقرر قبوله شرطا لنيل درجة 

  .م ٢٠١١متوز  ٢٩، يوم اجلمعةذلك يف  املاجستري يف تعليم اللغة العربية، و
  :و تتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

 : ...................التوقيع رئيسا و مناقشا    شهداء صاحل املاجستريالدكتور  - ١

 : ...................التوقيع مناقشا             توركيس لوبيس الدكتور - ٢

 : ...................مشرفا و مناقشا التوقيع  الدكتور دحية مسقان املاجستري  - ٣

 : ...................مشرفا و مناقشا التوقيع  الدكتور مفتاح اهلدى املاجستري  - ٤

  يعتمد،
  د كلية الدراسات العلياعمي

  
  األستاذ الدكتور مهيمن املاجستري

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف
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  إقرار الطالب
  

  : أنا املوقع أدناه، و بيانايت كاآليت
  زين العارفني :     االسم 

   ٠٩٧٢٠٠٧٧:   رقم التسجيل 
  Cabean Kidul RT : 001 RW :001 Bulu Rembang Jawa Tengah:     العنوان 

أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة 
لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج االعربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا م

  :حتت عنوان
 مدرسي اللغة العربية دى الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية لتطبيق 

   اإلسالمية مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى باملدارس املتوسطة
  )دراسة وصفية تقوميية(

و إذا ادعى . أو تأليف اآلخرحضرا و كتبتها بنفسي و ما زورا من إبداع غريي 
ال أا من تأليفه و تبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على أحد مستقب

على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا ذلك، و لن تكون املسؤولية على املشرف أو 
  .لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجام

  . هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة و ال جيربين أحد على ذلك
  

  م ٢٠١١ متوز ٢٩ماالنج، 
  
  

  زين العارفني 
  ٠٩٧٢٠٠٧٧: رقم التسجيل
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  مستخلص البحث
  

مدرسي اللغة دى التعليمية و الكفاءة املهنية ل الكفاءةتطبيق  م، ٢٠١١زين العارفني، 
دراسة وصفية ( العربية باملدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى

الدكتور : الدكتور دحية مسقان املاجستري، و املشرف الثاين: املشرف األول .)تقوميية
  .مفتاح اهلدى املاجستري

  
  .الكفاءة التعليمية، الكفاءة املهنية، مدرس اللغة العربيةالتطبيق،  :الكلمات األساسية

  
 الربامج التعليميةحتدد تنفيذ اليت  الستالرئيسة العناصر أهم  هو درسامل

هج من وأ ة الدراسيةادامل) ٣و  ،طالبال )٢و  ،نفسه درسامل )١ :هي  و ها،وجناح
، ذلكل و .البيئة )٦ و، دارةاإل )٥و  الوسائل التعليمية، وأاملرافق ) ٤و  ،الدراسة
 حسنأب دريسعملية الت فيذعلى تن اقادركون يل مطلوب عليمالت ليوككبدوره املدرس 

أن  شترط، يبشكل جيد على أداء وظيفته اكون قادريلو  .يف إطار تطوير التعليم األداء
الكفاءة  امنه دريسأنشطة التباليت تتصل مباشرة  اتالكفاءال سيما  اتالكفاء كتلمي
التعليمية ة كفاءال نيعتمد على األساس أ ،و إضافة إىل ذلك .الكفاءة املهنية و عليميةالت
ا يف متطبيقهإىل املربهنة على  ةضروريحباجة  درسي اللغة العربيةاملهنية ملة كفاءالو 

من الكفاءات األربع قد عينة امل ةكفاءأن ال على) claim(الدعوى  حىت ختترب امليدان
   .يةدريسالتتهم أنشطعلى  الحظاتها بعد بامليتقنو ملها أو أتقنو

تطبيق الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية مت كيف " :هذا البحث هيمشكلة  و
املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة بلدى مدرسي اللغة العربية دريس التأنشطة على 

  "؟رمبانج
) decision makers(لصانعي القرار الت دخاملتقدمي  بحثهذ الف اهدمن أ و



 ي 

 

 

التعليمية ة كفاءالدرسني امل إتقان حول يةامليدان ةالصور عنوحدة التعليم  مديري و
  .دريسالتعلى أنشطة لديهم  هماتطبيق و املهنيةة كفاءالو

على أنشطة تطبيق الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية أن هذا البحث  ضوفرو 
تعد املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج باللغة العربية  مدرسيدى لدريس الت

  .و منخفضة نسبيا ةخمتلفدرجته 
 ةاملسحي تقنيةالبالتقوميي  الوصفيث بحال من نوعو منهج هذا البحث 

)survey(. املتوسطة املدارس باللغة العربية  يمدرسفيتكون من  و أما جمتمع البحث
 proportional( نسبيةال العشوائية العينة األسلوبباستخدام مبنطقة رمبانج  اإلسالمية

random sampling( البياناتو من األدوات جلمع  .العينة الختيار: )الباحث نفسه )١، 
  .ةاملقابل) ٤(و   ،املالحظة) ٣(ة واناالستب )٢(و 

املهنية  الكفاءةالتعليمية و  الكفاءة تطبيقن أشارت إىل أبحث ال انتائج هذو 
  .منخفضة نسبيا و تلفةخم درجته عدتمدرسي اللغة العربية  لدى على أنشطة التدريس
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  مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية
 
Zainal Arifin, 2011, The Application Of Pedagogical Competence And 

Professional Competence Among Arabic Language Teachers In The Islamic 

Junior High Schools In Rembang Central Java (Descriptive-Evaluative Study).  

Advisors: 1) Dr.  Dihyatun Masqon, MA, 2) Dr.  Miftahul Huda, M.Ag.  

 
Keywords: Application, Pedagogical Competence, Professional Competence, 

Arabic Language Teacher 

 

Teacher is one component of the six main components which are keys of 

carrying out and successing of educational programs, namely: 1) teacher, 2) 

student, 3) material / curriculum, 4) facility and infrastructure, 5) management, 

and 6) environment. To that end, teacher as agent of learning is required to be able 

to organize learning process as well as possible within framework of educational 

development. To be able to perform its function well, teacher is required to have 

certain conditions, one of which is competence, particularly competence that 

relate directly to learning activities, namely pedagogical competence and 

professional competence. In addition, the principle which has to be held is 
competence of Arabic language teachers which is necessary to prove with its 

implementation in the field, so that claims to have or have not mastered certain 

competencies to be tested with observations of teachers in learning activities. 

Problem statement of this research is: “How is application of pedagogical 

competence and professional competence in learning activities among Arabic 

language teachers in The Islamic Junior High Schools in Rembang?” 

This research purposed to provide policy input to decision makers and 

managers of the educational unit of the image field about application of 

pedagogical competence and professional competence in learning activities 

among Arabic language teachers in The Islamic Junior High School in Rembang. 

Hypothesis of this research is application of pedagogical competence and 

professional competence in learning activities among Arabic language teachers is 

relatively different and relatively low. 

This research used descriptive-evaluative method with survey technique.  

Subject of this research was Arabic language teachers in The Islamic Junior High 

School in Rembang in academic year 2010/2011. Sampling technique used was 

proportional random sampling. Instruments for this research were researcher 

himself, questionnaire, observation, and interview. 

Research finding showed that application of pedagogical competence and 

professional competence in learning activities between Arabic language teachers 

is relatively different and relatively low.  
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Zainal Arifin, 2011, Penerapan Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi 
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Masqon, M.A., 2) Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Penerapan, Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Guru 

Bahasa Arab 

 

Guru merupakan salah satu komponen dari enam komponen utama yang 

merupakan faktor penentu keterlaksanaan dan suksesnya program pendidikan, 

yaitu: 1) guru, 2) siswa, 3) materi/ kurikulum, 4) sarana dan prasarana, 5) 

manajemen atau pengelolaan, dan 6) lingkungan. Untuk itu, guru sebagai agen 

pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran 

dengan sebaik-baiknya dalam kerangka pembangunan pendidikan. Untuk dapat 

melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib memiliki syarat tertentu, salah 

satu di antaranya adalah kompetensi, terutama kompetensi yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan pembelajaran, yaitu kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional. Di samping itu, dipegang prinsip bahwa kompetensi guru 

itu perlu dibuktikan dengan penerapannya di lapangan, sehingga pernyataan 

tentang telah atau belum dikuasainya kompetensi tertentu harus diuji dengan hasil 

pengamatan kegiatan guru dalam pembelajaran. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah: “Bagaimana penerapan 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dalam kegiatan pembelajaran 

di kalangan guru Bahasa Arab pada Madrasah Tsanawiyah se-Kabupaten 

Rembang? 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kebijakan kepada 

para pengambil keputusan kebijakan (decision makers) dan pengelola satuan 

pendidikan mengenai gambaran lapangan tentang penerapan kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional dalam kegiatan pembelajaran di kalangan 

guru Bahasa Arab pada Madrasah Tsanawiyah se-Kabupaten Rembang. 

Hipotesa dari penelitian ini adalah penerapan kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional di kalangan Guru Bahasa Arab dalam kegiatan 

pembelajaran relatif berbeda-beda dan relatif masih rendah. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan teknik 

survei. Populasi penelitian ini adalah guru Bahasa Arab pada Madrasah 

Tsanawiyah se-Kabupaten Rembang dengan menggunakan teknik sampling 

berupa proportional random sampling. Adapun instrumen penelitian ini adalah 

peneliti sendiri, angket, pengamatan, dan wawancara.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kompetensi pedagogik 

dan kompetensi profesional guru di kalangan guru Bahasa Arab dalam kegiatan 

pembelajaran relatif berbeda-beda dan relatif masih rendah. 



 م 

 

 

  حمتويات البحث
  

  الصفحة    املوضوع  
   صفحة الغالف 
   أ   ....................................................  صفحة العنوان 

   ب   ..........................................................  استهالل 
   ج    ............................................................  إهداء 

   د   .....................................................  شكر و تقدير 
   و     .................................................... تقرير املشرفني 

   ز    ................................................  اعتماد جلنة املناقشة 
   ح      ......................................................  إقرار الطالب 

   ط     .................................................  مستخلص البحث 
   ك     ..................................  مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 

    ل    ................................  مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 
    م    ...................................................  حمتويات البحث 

    ف    .....................................................  قائمة اجلداول 
   ص    .....................................................  قائمة املالحق 

 

  الفصل األول

  اإلطار العام
   ٢     ......................................................  مقدمة   -أ 
   ٨    ................................................  أسئلة البحث   - ب 



 ن 

 

 

   ٩    ..............................................  أهداف البحث   - ج 
   ١٠     ...............................................فروض البحث   -د 
   ١١     ................................................  أمهية البحث   -ه 
   ١٢    ...............................................  حدود البحث   -و 
   ١٣    ...........................................  حتديد املصطلحات   -ز 
  ١٥    ...........................................  الدراسات السابقة   - ح 

  

  الفصل الثاين

  اإلطار النظري
    ١٩    .............................  مفهوم الكفاءة للمدرس : املبحث األول
    ٢٢     ....................  ملدرس اللغة العربيةالكفاءة التعليمية : املبحث الثاين

    ٣٢    ....................   الكفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية: املبحث الثالث
     ٣٨    ............  دور مدرس اللغة العربية يف عملية التدريس : املبحث الرابع

     ٤٣    .......  مهارات التدريس األساسية ملدرس اللغة العربية : املبحث اخلامس
     ٥٠   ............................  نبذة عن ميدان الدراسة : ساملبحث الساد

  

  الفصل الثالث

  منهجية البحث
    ٥٩    ................................................  منهج البحث   -أ 
    ٦٠    ......................  جمتمع البحث و عينته و أسلوب اختيارها   - ب 
    ٦٢   .............................................  متغريات البحث   - ج 
    ٦٢    ..............................................  أدوات البحث    -د 



 س 

 

 

    ٦٣   ..............................................  مصادر البيانات   -ه 
    ٦٤    ........................................  أسلوب حتليل البيانات   -و 
   ٦٧    ........................................  مراحل تنفيذ الدراسة   -ز 

 

  الفصل الرابع

  عرض البيانات و حتليلها و مناقشتها
    ٧٠    ....................  حتليل صدق بنود االستبانة و ثباا : املبحث األول
     ٧٥   ............  عرض بيانات االستبانة و حتليلها و مناقشتها : املبحث الثاين

    ١٧٤   ..........  عرض بيانات املالحظة و حتليلها و مناقشتها : املبحث الثالث
    ١٩٣   .............  عرض بيانات املقابلة و حتليلها و مناقشتها : املبحث الرابع

  

  الفصل اخلامس

  نتائج البحث و التوصيات واملقترحات
    ٢٠٣    ......................................................  نتائج البحث 

    ٢٠٥   .......................................   توصيات و اقترحات البحث
  

  قائمة املصادر و املراجع 
     ٢٠٧   .........................................................  : املصادر 

 القرآن الكرمي  -

 صحيح البخاري -

   لسان العرب -



 ع 

 

 

     ٢٠٧    ...................................................  : املراجع العربية 
   ٢٠٧    .......................................................  كتب  -
      ٢٠٨   ...............  و شبكة االتصاالت جمالت و دوريات و نشرات  -

     ٢٠٨    .................................................  : املراجع األجنبية 
   ٢٠٨    .......................................................  كتب  -
    ٢١٠    ................  و شبكة االتصاالتجمالت و دوريات و نشرات  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ف 

 

 

  اجلداولقائمة 
  

  صفحة  موضوع  رقم
اسم املدارس و عنواا و اسم رؤساءها و عدد مدرسي اللغة   ١,١

  العربية
٥١  

  ٥٥  ملدرسي اللغة العربية ةاألكادميي تاملؤهال  ١,٢
  ٥٦  مدة اخلدمة أو خربة العمل ملدرسي اللغة العربية  ١,٣
  ٥٧  مبهنيتهممدرسو اللغة العربية املشهود مبهنيتهم و غري املشهود   ١,٤
لقياس درجة الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية املعيار املعترب   ٢,١

  من االستبانة
٦٥  

  ٦٦  لقياس درجة تطبيق الكفاءة من املالحظة املعيار املعترب  ٢,٢
  ٧٠  مواصفات استبانة الكفاءة التعليمية  ٣,١
  ٧٤  مواصفات استبانة الكفاءة املهنية  ٤,١
٥,١ – 

٥,٦١  
-٧٦  استبانة الكفاءة التعليميةنتائج 

١٤١  
٦,١ – 

٦,٢٩  
-١٤٢  نتائج استبانة الكفاءة املهنية

١٧٣  
٧,١ – 

٧,٢٩  
-١٧٤  نتائج املالحظة على أنشطة التعليم و التعلم يف حجرة الفصل 

١٩٣  
  
  
  



 ص 

 

 

  قائمة املالحق
  

  صفحة  موضوع  رقم
  ٢١٣  مقدمة االستبانة  ١
  ٢١٤  السرية الذاتية للمستجيب  ٢
  ٢١٥  دليل إجابة بنود االستبانة  ٣
  ٢١٦  مواصفات استبانة الكفاءة التعليمية  ٤
  ٢١٨  االستبانة جلمع البيانات املرتبطة بالكفاءة التعليميةبنود   ٥
  ٢٢٤  االستبانة جلمع البيانات املرتبطة بالكفاءة التعليميةترمجة بنود   ٦
  ٢٣٠  استبانة الكفاءة املهنييةمواصفات   ٧
  ٢٣١  االستبانة جلمع البيانات املرتبطة بالكفاءة املهنيةبنود   ٨
  ٢٣٤  االستبانة جلمع البيانات املرتبطة بالكفاءة املهنيةترمجة بنود   ٩
  ٢٣٧  منط املالحظة على أنشطة التعليم و التعلم  ١٠
  ٢٣٩  ترمجة منط املالحظة على أنشطة التعليم و التعلم  ١١
  ٢٤٢  دليل املقابلة احلرة املقيدة  ١٢
  ٢٤٤  ترمجة دليل املقابلة احلرة املقيدة  ١٣
النتاج من جتربة ثبات بنود استبانة الكفاءة التعليمية قبل انتقاء   ١٤

  )مرة أوىل( البنود
٢٤٧  

النتاج من جتربة ثبات بنود استبانة الكفاءة التعليمية بعد انتقاء   ١٥
  )مرة ثانية(البنود 

٢٥٠  

استبانة الكفاءة التعليمية بعد انتقاء النتاج من جتربة ثبات بنود   ١٦
  )مرة ثالثة( البنود مرة ثانية

٢٥٢  



 ق 

 

 

  صفحة  موضوع  رقم
النتاج من جتربة ثبات بنود استبانة الكفاءة املهنية قبل انتقاء   ١٧

  البنود
٢٥٤  

النتاج من جتربة ثبات بنود استبانة الكفاءة املهنية بعد انتقاء   ١٨
  البنود

٢٥٦  

  ٢٥٨  نتائج استبانة الكفاءة التعليمية   ١٩
  ٢٦٤  نتائج استبانة الكفاءة املهنية   ٢٠
  ٢٦٨  نتائج املالحظة على أنشطة التعليم و التعلم يف حجرة الفصل  ٢١

  
خطاب عميد كليات الدراسات العليا إىل رئيس إدارة وزارة الشؤون الدينية  -

 مبنطقة رمبانج 

الدينية مبنطقة رمبانج إىل عميد كليات خطاب رئيس إدارة وزارة الشؤون  -
 الدراسات العليا

  السرية الذاتية للباحث -



١ 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  الفصل األول

  اإلطار العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢ 

 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  الفصل األول

  اإلطار العام
 مقدمة  - أ 

 املدرس،) ١: (هي لتدريس، وجناح برامج ايف خمتلفة تؤثر عناصر هناك 
) ٤( ، و)curriculum( دراسةال أو منهجالدراسية دة املا) ٣( الطالب، و) ٢(و
، كان الرئيسةالست  من هذه العناصر و ١.البيئة) ٦( اإلدارة، و) ٥( ، وقرفاملَ

 ٢.يف املدرسة حيتلّ مكانا مهما جدا يف أنشطة التدريس صر واعنأهم ال املدرس
التدريس ل عافكه بدوراملدرس كان كونات املدعمة األخرى، بدون جتاهل املو

  .حيدد جناح التدريس نفسه
بالدراسة سنة ) Loxley(ي لوكسال و) Heyneman( هاينمان قام و
املختلفة اليت ) input(الت وجدا أن من بني املدخ و بلدا، ٢٩يف مـ  ١٩٨٣

 أو )students achievement( الطالب إجناز إليها أشار كما- عليمحتدد نوعية الت
 يف متزايد املهم دورهكان  و. املدرس حيددهامنها  ٣/١ -التعلم يف همحتصيل

تفصيل  و. النامية البلدان منها تعاين اليت التحتية البنية و احملدودة رافقامل منتصف
 حتقيق يف% ٣٤املدرسون  أسهم ناميا، بلدا ١٦ يف: كما يلي الدراسة نتائج

 املادية املرافق و ،%١٨ تعلمال وقت و ،%٢٢ اإلدارة و الطالب، حتصيل

                                                           
1 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan. (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2009) p. 10 

، يف حممود إمساعيل صيين و علي و سائل تدريب معلمي اللغة األجنبية و تطويرهمحممود إمساعيل صيين،  ٢
 اجلزء الثاين،  العلمي للندوة العاملية األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني ا،السجل ، )حمرران(حممد القامسي 

   ٢ص ) هـ ١٤٠٠مطابع جامعة الرياض، : الرياض( الوسائل،-الطريقة-الكتاب-املعلم
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 ،%٢٣ اإلدارة و ،%٣٦ نواملدرس أسهم صناعيا، بلدا ١٣ يف و. %٢٦
   ٣.%١٩ املادية املرافق و ،%٢٢ تعلمال وقتو

 أنعلى ) Nana Sudjana(نانا سودجانا  ا قام اليت الدراسة تدلّ و
 teachers( املدرسني أداءمن  متأثر إجنازهمو  طالبعلم الت حتصيل

performance( املدرسني  كفاءة :هاصيلتفو  .%٧٦,٦ بـ )teachers 

competence( و ،%٣٢,٤٣ سهمتأ للتدريس الدراسية املواد على مسيطر 
 تسهمأ الدراسية املواد جاهت مواقفهمشخصيتهم أو  و ،%٣٢,٣٨ تهمسأ

   ٤.%٣,١٩اجتماعيتهم  تهمسأ و% ٨,٦٠
يف  يؤثر الذي املدرسني أداء إن ،)Cruickshank( كرويكشانكل وفقا و

 teachers classroom( الصف الدراسي يف أدائهم هوا مباشر اتأثري التدريس عملية

performance(.على وجه األداء يكون أن ميكن و ٥) :تدريسال إعداد) ١ 
 انتباه إثارة على القدرة) ٣( و اجليدة، هأساليب و التدريس طريقة) ٢( و ،الكامل
) ٤( و ٦جيدا، فهماسة واملدراملواد الدراسية فهم على  بذل جهودهم إىل الطالب
   ٧.التعلمية التعليميةو املصادر  الوسائلخمتلفة  خداماست على القدرة

 على و. عليمالت عملية يف رئيس عامل هو املدرس بأن االعترافلزم ي و
 معتمدة غري كانت إذا لكن متطورا، وعليمية الت املرافق استكمال من الرغم
هذه املرافق املتطورة  تؤدي أن حاملرج غري فمن لنياملؤه املدرسني وجود على
   ٨.ممكن حد أقصى إىل التدريس عملية إىل

                                                           
3 Dedi Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru. (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 
1999) p. 178 
4 Nana Sujana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Sinar Baru, 2002) p. 42 
5 Donald R. Cruickshank, Research  That  Informs  Teachers  And  Teacher  Educators. 
(Bloomington: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1990) p. 5 
6 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab. (Surabaya: Usaha Nasional, 
1981) p. 2 
7 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 
(Malang: UIN Malang Press, 2008) p. 10 
8 Neni Utami, Kualitas dan Profesionalisme Guru. (Online), 
(http://www.pikiranrakyat.com/cetak/102/15/0802/html, diakses 4 Oktober 2007) p. 1 
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 الذين املدرسون يدعمها عندما أفضل مكانا التدريس عملية تأخذس و
 ذلك و. العايل األداء و ،الالزمة الكفاءات و الكافية، العلمية املؤهالت لديهم
 قطاع يف رواد و املدرسة، يف للطالب التربية منفّذي و احلربة كرأس ألم

 الكفاءات لديهم الذيناملدرسون  و. الدراسية املناهج مطوري و التدريس،
 قويةت على يقدرونس النية حسن و األداءحسن  و الكافية األكادميية واملؤهالت

 إىل سيؤدي بدوره هذا و. لتعلما أفضلإىل  ريض دافعهمحتو الطالب  ةمحاس
 عملية يف رئيسي عامل هو املدرس نأ ،بعبارة أخرى و. التدريس نوعية حتسني

  .الوطنية التربية منفذ و التدريس
 .الرمسية التربية نوعية حتسني يف جدا امهم و امركزي ادور للمدرسني إن
 التدريس عملية تنظيم على واقدريأن  طلوبونتم التدريس  وكالء هم ولذلك،

 التربية تطوير يف اسني ادور و عظيمة  وظيفة مهل إن و .التربية تطوير إطار يف
 القانون و .الكرمية كاملهنة املهنة هذه  تطوير إىل حاجة مثة لذلك، و. الوطنية

: يلي ما على يؤكد ٤ فصل اضريناحمل ودرسني امل عن ٢٠٠٥ سنة ١٤ رقم
 ٩.الوطنية التربية نوعية لتحسني وظيفتهم و التدريس، كوكالء املدرسني دور

 أن نيدرسامل على جيب صحيح، بشكل وظيفتهم أداء على قادرين وليكونوا
   .اتالكفاء و األكادميية تاملؤهال منها املتطلبة احملددة الشروط لكواتمي

 فصل الوطنية يةالترب نظام عن ٢٠٠٣ سنة ٢٠ رقم القانون إىل استنادا و
 يوالترب الوطين رايعامل عن ٢٠٠٥ سنة ١٩ رقم احلكومة نظام شرحه و ٤٢،١٠

 التاملؤه لكواتمي أن التدريس كوكالء املدرسني ىعل جيب أنه ٢٨،١١ فصل
 حتقيق على القدرة و عقلية،و ال سديةاجل الصحة و الكفاءات، و ،األكادميية

                                                           
9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.(Online), 
(http://dikti.go.id/tatalaksana/upload/uu_14_2005.pdf, diakses 20 Agustus 2011). p. 5 
10 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Online), 
(http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf, diakses 20 Agustus 2011). p. 14  
11

 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. (Online), 
http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/104.pdf, diakses 20 Agustus 2011). p. 21 
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  . الوطنية التربية أهداف
 الذي األدىن التعليم مستوى هو لمدرسنيل األكادميية باملؤهالت املراد و

 شهادة من يتضح كما ،التدريسمهنة أن ميتهنوا قبل  به الوفاء عليهم جيب
 ٤-دبلوم هي و النافذة القانونية لألحكام املناسبة الصلة ذات اخلربة ةشهادو
)Diploma-IV (بكالوريوس أو )Sarjana/ S-1(، اجلامعية التعليمية اخللفية و 

 مهنة شهادة و يدرسوا، اليت الدراسية للمواد املناسب التعليمي للربنامج املناسبة
  . )Sertifikat Profesi Guru( ستدريال

 األساسية ةرحلامل يف التدريس كوكالء املدرسني كفاءات تشمل و
 التعليمية، الكفاءة :على) الثانوية و املتوسطة( املتوسطة ةرحلامل و) تدائيةباال(

   .االجتماعية الكفاءة و املهنية، الكفاءة و الشخصية، والكفاءة
 والكفاءات األكادميية باملؤهالت يتعلق مما الباحث شرحه ما إىل استنادا و

 ةسلطال و األكادميية ةسلطال و الكفاءات عندهم الذينن املدرسني أ للمدرسني،
 املتوسطة املدارس و) MI/SD( االبتدائية املدارس يف العربية اللغة تعليمى لع املهنية

)MTs/SMP (الثانوية املدارس و )MA/SMU (األخري التعليمية املؤسسة أو 
 Pendidikan Bahasa( العربية اللغة تعليم قسم يف يتخرجون الذين هم املعادلة

Arab/ PBA(، جيني ليسوا وادأو العربية اللغة يف خبر )Bahasa dan Sastra 

Arab/ BSA (اإلسالمية  التربية أو)Pendidikan Agama Islam/ PAI ( ١٢.غريهاأو   
 مييل متأخرا، و. خمتلف شيء إىل تشري الواقعة احلقائق نأ ذلك، مع و
 مهنة شهادةنيل اخلاص ل ربنامجالالتعلم يف  إىل ادأ و العربية اللغة قسم خرجيو

 مهنة تعليم اخلاص يف نامجالرب أو - يف العصر القدمي–) Akta-1V( سيدرتال
 للحصول - العصر احلاضريف –) Pendidikan Profesi Guru/ PPG( سيدرتال

                                                           
12 Muhbib Abdul Wahab, Tantangan dan Prospek Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia. (Online), 
(http://www.atida.org/melayu/index.php?option=com_content&view=article&id=50:tantangandan
prospekpendidikanbahasaarabdiindonesiaolehmuhbibabdulwahab&catid=4:articles, diakses 26 
Januari 2011) p. 1 



٦ 

 

  .سيدرعلى القيام بالت السلطة و الكفاءات على
 اإلسالمية املعاهد خرجيي من أكثر العربية اللغة مدرسي اختذ كذلك، و

)Pondok Pesantren( املناطق يف تقع اليت األهلية اإلسالمية املدارس يف خاصة 
  .اإلسالمية املعاهد من عديدال هافي اليت

 جماالت يفالتدريس الذين يقومون ب املدرسني بعض هناك كذلك، و
ة كفاء ألن هنا بالذكر جديرة احلقائق هذه و. لسيطرم ختضع ال أخرى

 لسيطرم ختضع ال و خلربم تناسب ال أخرى جماالت يف للتدريس املدرسني
   .التدريس أنشطة جودة يقلل سوف

هناك أن ظهرت اإلشاعة اليت تدور حنو اتمع أنه ، و عالوة عن ذلك
 )Magister(املاجستري و  ) Sarjana(يوس رولبكاالتعليمية مستوى  مؤسسات

ميكن احلصول حىت  إتقان العلوم،دون  ،عوضتشبع االحتياجات إىل الشهادة 
   .بسهولة) gelar akademik( ةاألكادميي و الدرجةالشهادة على 

 نتقاداتاال أو شكوىال نشأة بدأت اليوم اتمع يف ذلك، جانب إىلو 
 ،-العربية اللغة تعليم شعبة من فيها مبا- اإلسالمية، اجلامعات عاملَ إىل وجهةامل
 قدرم فاخنفضت اللغوية، مهارام يف وكفاية استقالال أقلّ فيها اخلرجيني أن

 سبيل على و ١٣.األخرى املؤسسات أو اجلامعات خرجيي مع باملقارنة التنافسية
 ساعة ٥٨ احلكومية ماالنج جامعة يف العربية اللغة تعليم شعبة ختصص املثال،

 ١٢٦ مجلة من تهاترقي و األربع اللغوية املهارات لتنمية %٤٦ أو) SKS( معتمدة
 أكرب هو العدد هذا الكمية، حيث من و. الدراسية املواد من معتمدة ساعة
 كلية يف العربية اللغة تعليم شعبة ختصصها معتمدا ساعة ١٨ مع باملقارنة وأكثر
 تشكيلأن  ذلك، إىل إضافة و. بيوجياكارتا جاغا كايل سونن جامعة من التربية

 العربية اللغة بربنامج يبدأ احلكومية ماالنج جامعة يف هاتطوير و اللغوية املهارات

                                                           
13 Loc. Cit. 
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   ١٤.معتمدة ساعة ٢٤ من الوزن مع سنة ملدة املكثفة
 اليت املعلومات هي قبل من الباحث ذكرها اليت املكتشفة احلقائق بعض و

 مؤهالم العربية اللغة مدرسو تقني أن حول وصفية صورة و فكرة تعطي
     التعليمية  الكفاءةعلى و سيطرم إملامهم حول ، و بعد هايتقنو مل أو األكادميية

  . العربية اللغة تدريس يف هماتطبيقحول و   ،املهنية الكفاءةو 
 اللغة تدريس يف هماتطبيقو  عليهما سيطرمو إملامهم  درجة ملعرفة و
 درجة كفاءميف  تثرو العوامل اليت أ هود اليت بذلت لترقيتهماو اجل العربية
 صورة معرفة إىل دف اليت الدراسة هي و ،تقوميية دراسة هناك تكون أن ينبغي

 جدا ترتبطان اللتني العربية اللغة ملدرسي املهنية ةكفاءال و التعليمية ةكفاءالتطبيق 
 اليت البيانات بني املقارنة مث اتفسريمه و امليلهو حت اموصفه و التعليم بأنشطة
 ٢٠ رقم القانون: هي و التشريعات، تتطلبها اليت املقاييس أو املعايري و مجعت

 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003( الوطنية يةتربال نظام عن ٢٠٠٣ سنة

Tentang Sistem Pendidikan Nasional( ،عن ٢٠٠٥ سنة ١٤ رقم القانون و 
 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru(اضرين احمل ودرسني امل

dan Dosen( ،يوالترب الوطين رايعامل عن ٢٠٠٥ سنة ١٩ رقم احلكومة نظام و 
)Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan( ،عن ٢٠٠٧ سنة ١٦ رقمالوطنية  التربوية الشؤون وزارة ونظام 
 Peraturan Menteri Pendidikan( نيدرسللم ةالكفاء رايمع و األكادميي املؤهل

Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru(. ذه و تتطلبها اليت املعايريو الواقعة املعطيات بني املقارنة 
على اللغة العربية مدرسي  سيطرة ية عنالصورة امليدان معرفة ميكن التشريعات،

  .تنفيذمهاو  مهاإجناز يف تثرالعوامل اليت أ و هنيةامل الكفاءة التعليمية و كفاءةال
                                                           

14 Imam Ansori, Menuju Kurikulum PSPBA yang Kompetitif di Era Global, dalam Dudung 
Rahmat Hidayat dan Yayan Nurbayan (Ed.), Seminar Internasional Bahasa Arab dan Sastra 
Islam:  Kurikulum dan Perkembangannya. (Bandung: UIN Bandung, 2007) p. 143-144 
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 الواقعة احلقائق و التشريعات بني الفجوة وجود إن القول، خالصة و
 ةكفاءالعلى  سيطرمو العربية  اللغة مدرسيإملام  و األكادميية التؤهامل حول

 الباحث شجعت اليت هي يدانامل يف ماتطبيقه و املهنية ةكفاءالالتعليمية و 
  .العلمي البحث هذا إلجراء

درسي املهنية مل ةكفاءالالتعليمية و  ةكفاءالترمجة ن أذلك، إضافة إىل و 
 ةراوز تقريرات يهامبا ف-  من أحكام التشريعات القائمة صدرت يتال العربيةاللغة 

 )conceptual(مية ومفهدراسات ها روفّتأن  -املناسبة ية الوطنيةوالتربون ؤشال
ة عاملي )concern( عنايةإىل أن نوعية التعليم هي  انظر )empirical(جتريبية و
)global(.    

 ةكفاءالالتعليمية و  ةكفاءال ناألساس أيعتمد على  ذلك،عالوة على و 
 ا يف امليدانمتطبيقهاملربهنة على إىل  ةضروريحباجة  درسي اللغة العربيةاملهنية مل

قد من الكفاءات األربع عينة امل ةكفاءال أنعلى ) claim( الدعوى تربختحىت 
   .التعلميةية و ميالتعل تهمأنشطعلى  الحظاتاملب بعد وهاتسيطر ملأو  طروهايس

 

 أسئلة البحث   -ب 

 أسئلة ثالباح طرحي ،املقدمة على طروحةامل املشكالت منانطالقا 
 :يلى كما البحث

التدريس أنشطة على  تطبيق الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنيةمت كيف  - ١
 ؟يف املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانجلدى مدرسي اللغة العربية 

 : و تتفرع من هذا السؤال عدة األسئلة الفرعية، منها

كل واحد من درجة البكالوريوس و مدة اخلدمة و خربة  ما عالقة  )أ 
يف املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة ملدرسي اللغة العربية  العمل

  ؟هلم الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنيةبتطوير  رمبانج



٩ 

 

الدراسية اليت أعدها مدرسو اللغة مطابقة اخلطة درجة ما مدى   )ب 
العربية يف املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج لألنشطة 

 التدريسية؟

ر عليه مدرسو اللغة العربية يف املدارس ما األسلوب الذي سا  )ج 
 ؟التدريساملتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج يف أنشطة 

دارس املتوسطة استفادة مدرسي اللغة العربية يف املدرجة ما مدى   )د 
اإلسالمية مبنطقة رمبانج من تكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت يف 

 أنشطة التعليم و التعلم؟ 

املهنية ملدرسي اللغة ة كفاءالالتعليمية و ة كفاءال طويرأي جهود بذلت لت -٢
 العربية يف املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج؟

املهنية ملدرسي اللغة ة كفاءالالتعليمية و ة كفاءالأي عوامل أثرت يف درجة  - ٣
 العربية يف املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج؟

  
 أهداف البحث  -ج 

 رؤساءو  دخالت لصانعي القراراملاهلدف العام من هذه الدراسة هو توفري 
املهنية ة كفاءال والتعليمية ة كفاءال تطبيقحول امليدانية  الصورةعن وحدة التعليم 

 نبغياليت ي ةعترباملاملواد ك تالدخملهذه اتوقع تو   .اللغة العربيةي درسمدى ل
 .تطويرها أو تعزيزها

 :يف اآليتتتمثل ف اصةهداف اخلاألو أما 

نشاطات التدريسية العلى  الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية تطبيقوصف  - ١
كل عالقة ملتوسطة اإلسالمية، و مدرسي اللغة العربية يف املدارس ادى ل

تطوير الكفاءة ريوس و مدة اخلدمة و خربة العمل بدرجة البكالو واحد من
 هاومطابقة اخلطة الدراسية اليت أعد ، وهلمالتعليمية و الكفاءة املهنية 



١٠ 

 

من  استفادم ، وإجراء األنشطة التدريسية لديهم، و يةالتدريس بأنشطتهم
 . تصاالت يف األنشطة التدريسيةتكنولوجيات اإلعالم و اال

كشف اجلهود اليت بذلت لتطوير الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية  - ٢
 .ملدرسي اللغة العربية يف املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج

درجة الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية يف كشف العوامل اليت أثرت  - ٣
 .املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانجملدرسي اللغة العربية يف 

 

 فروض البحث  - د 

 ١٥)temporary( أولية إجابة بأا )hypothesis( الفرضية تعريف ميكن
 االختبار و الفحص تطلب ،العلمي البحث ملشكلة ١٦)tentative( مؤقتة

 البحث يف له كمرشد الفرض هذا يكون و. صحتها مدى من للتأكد والتجريب
  ١٧.ا يقوم اليت والدراسة

 :يلي فكما البحث أسئلة على بناء العلمي البحث هذا فروض أما و

دى ل التدريسأنشطة على الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية  تطبيق إن -١
 تعداللغة العربية يف املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج  مدرسي
 .نسبيا منخفضةو  ةخمتلفدرجته 

  :الفرعية كما يلي ية عدة الفروضالفرضتتفرع من هذه و 

درجة البكالوريوس و مدة اخلدمة و خربة  ليس لكل واحد من  )أ 
 الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنيةعالقة تبادلية إجيابية بتطوير  العمل

 .هلم

مع  بني عملية التدريسما يتعلق بتنفيذ كفاءم إن هناك فجوة في  )ب 
                                                           

15 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010) p. 36 
16 S. Nasution, Metodologi Research. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) p. 38 
17 M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 
Kuantitatif. (Malang: UIN Malang Press, 2009) p. 84-85 



١١ 

 

 .ةعداخلطة الدراسية امل

 .عليه ال يزال تقليديا وناألسلوب الذي يسريإن   )ج 

على تكنولوجيات اإلعالم واالتصاالت إن درجة سيطرم   )د 
 .منخفضة نسبيا استفادم منها يف أنشطة التعليم و التعلم تعدو

أغلبها  املهنية هلمة كفاءالالتعليمية و ة كفاءالمن اجلهود اليت بذلت لتطوير  -٢
 تطويرلاملدارس من املدرسني و رؤساء ) commitment(لتزام االيعود إىل 

 .حتسني نوعيتها التربية الوطنية و

 املهنية هلمة كفاءالالتعليمية و ة كفاءاليف درجة  تثراليت أمن العوامل  -٣
املؤهلة : من أنفسهم، منها) internal factor(أغلبها يعود إىل عامل داخلي 

و  النشاطات العلمية و واالشتراك بأنواع الدورات التدريبية األكادميية
 .و الوعي إىل املهام الرفاهيةو أو التجربة اخلربة

 

 أمهية البحث   -ه 

 :من أمهية هذا البحث هي

 :النظرية األمهية -١

التعليمية  ةكفاءالتطبيق لى املعطيات الواقعة حول للحصول ع  )أ 
لدى مدرسي اللغة ة التعليم و التعلم أنشط علىية هناملة كفاءالو

 .املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج يف املدارسالعربية 

 تطبيقاملدخالت للبحوث الالحقة عن  إضافة املواد املرجعية و  )ب 
ة التعليم و التعلم لدى أنشط علىاملهنية  ةكفاءال التعليمية و ةكفاءال

 يف املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج مدرسي اللغة العربية
 .يف امليدان تنفيذمهاو مها إجنازيف  تثرو األحوال اليت أ

 :التطبيقية األمهية -٢



١٢ 

 

 اللغة مدرسو هامن يستفيد) input( التكمدخ الدراسة نتائج إن  )أ 
ءم كفا رقيةت أنفسهم دائما على التفوق و ضتحريل العربية

)competence ( أدائهم و)performance (هنينيم مؤهلني ووا ريليص. 

امليدانية  حوالاأل عن) information( كمعلومات الدراسة نتائج إن  )ب 
عليم و تال على أنشطةاملهنية ة كفاءالالتعليمية و ة كفاءالتطبيق  حول
 اإلسالمية الثانوية املدارس يف العربية اللغةمدرسي دى ل التعلم
) stake holders( املصلحة أصحاب هامن يستفيد رمبانج، مبنطقة

تعلمها  العربية وة للنظر إىل املشاركة على حتسني نوعية تعليم اللغ
خالل هلم املهنية ة كفاءالالتعليمية و ة كفاءال طويرمن خالل ت

 .وكافية الطرق اليت هي فعالة

 صانعو هامن يستفيد) feed back( عائدة كتغذية الدراسة نتائج إن  )ج 
اخلطوات  حديدبت ايتابعو و )decission makers( القرار

التعليمية  ةكفاءالبمدرسي اللغة العربية إملام  طويراالستراتيجية لت
سبل حتفيزهم على  و ئهمأدا وو سيطرم عليهما  املهنيةة كفاءالو

مثل استخدام تقنيات  كافيةال فعالة والوسائل الالتفوق من خالل 
 .التقومي الذايت هلم

 

 حدود البحث   - و 

 .الزمن و املكان و باملوضوع يتعلق ما بتحديد البحث هذا الباحث يركز

 املوضوعي احلد - ١

 اللغةمادة  سيدريقومون بت لذيناملهنية لة كفاءو ال التعليميةة كفاءال
 .مـ ٢٠١٠/٢٠١١ الدراسي العامالفصل الدراسي الثاين من  يف العربية

 عليمتالإدارة ما يتعلق بعلى املدرسني قدرة و هي : التعليميةة كفاءال  )أ 



١٣ 

 

تنفيذ دريسية والت مجاربال طخطوضع أو إعداد  من تعلمنياملو تعلم 
 نتائجمراقبة  و التدريسي ميوالتقإجراء  و عملية التدريسو إدارة أ

 .تهامتابعو  التقومي

املواد الدراسية إتقان على و هي قدرة املدرسني : املهنيةة كفاءال   )ب 
 . تطوير نظام التدريسو  عمقا و سعة

 املكاين احلد - ٢

 :رمبانج مبنطقة أهلية مأ كانت حكومية اإلسالمية الثانوية املدارس

 .مدارس ٥ حتتها تنضوي و. احلكومية اإلسالمية الثانوية املدارس  )أ 

 .مدرسة ٣٥ حتتها تنضوي و. األهلية اإلسالمية الثانوية املدارس  )ب 

 يناالزم احلد - ٣

حىت  )April(نيسان شهر  منأشهر، وهي  مدة ثالثة يعقد هذا البحث
  .مـ ٢٠١١ سنة )June( حزيرانشهر 

 

 حتديد املصطلحات   -ز 

١٨:منها ألسباب ضروري أمر املصطلحات حتديد إن
 

 .ألخرى بيئة من و آلخر فرد من خيتلف املصطلحات مفهوم -١

 .معىن من أكثر املفاهيم لبعض يكون قد -٢

 .حمددة غري و غامضة ألفاظ هناك -٣

 .معىن من أكثرهلا  الفاظ هناك -٤

 .الوقت مبرور تتغري املعاين من كثري -٥

   اإليضاح، إىل حتتاج اليت املصطلحات بعض على البحث هذا يشتمل و

                                                           

  ١٢٩ ص) بال كثري، ابن دار: بريوت( ،امليسر العريب اإلنشاء العلى، طحيمر حسني فيصل ١٨
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 :هي و

 الكفاءة -١

واملعارف  درة على استعمال املهاراتالقهي  )competence( الكفاءة  )أ 
و ميكن  ١٩،ينامله قلاحلدة، داخل إطار الشخصية يف وضعيات جدي

٢٠.مالحظتها و تصنيفها
 

 التعليميةعلى القيام باألدوار شخص ما قدرة هي  التعليمية الكفاءة  )ب 
٢١.علمامل املهام املتعلقة بوظيفة عمل و

 

مكتسباته من  ة شخص ما على استعمالقدرهي  الكفاءة املهنية  )ج 
معترف  حرفة أو مهنة حسب متطلبات حمددة و جل ممارسة وظيفةأ

 ،تتم مالحظتها من خالل العمل امليداين و ٢٢.ا يف عامل الشغل
٢٣.الذي يعطي هلا صفة القبولو

 

  .سوى اللغة األم و اللغة الوطنية اللغة مدرس هنا به املقصود و: املدرس -٢
 من بنظام االتصال على آخر فرد ملساعدة مقصود بنشاط يقوم فرد هو و

                                                           

Online) (-http://ecoleouledouf05.ahlamontada.com/t3746(، املقاربات بالكفاءاتمال السنوسي، ك ١٩

iakses 26 Januari 2011d ,topic .( ١ص  
      ،تربية املعلم للقرن احلادي و العشرينحممود أمحد شوقي و حممد مالك حممد سعيد جممود،  ٢٠

 ١ص ) ١٩٩٥(
 ،تعريف الكفاءة، )anonymous(جمهول االسم  ٢١
)Online(،

http://www.infpe.edu.dz/cours/Enseignants/secondaire/Psychopedagogie/kafaaat/private/page2.ht(
diakses 2 April 2011) p. 1 m,    

  ١املرجع نفسه، ص  ٢٢

Online(،  p. 1 )iakses 2 d ,topic-http://jsoftj.mam9.com/t4674( تعريف الكفاءة،دركاوي حليمة،   ٢٣

April 2011(  
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٢٤.به االتصال تعود و ألفه الذي ذلك عن خيتلف الذي اللغوية الرموز
 

 :العربية اللغة -٣

       األلفاظ و األصوات من جمموعة أا حدها و ٢٥.اللسان هي :اللغة  )أ 
      للفهم أداة تستعملها و أغراضها، عن األمة ا تعرب اليت التراكيب و
 االجتماعي الترابط وسيلة فهي الثقافة، نشر و التفكري و اإلفهام و
٢٦.اتمع و للفرد منها بد ال

 

 جيل العرب و. بدويا يكن مل إن و العرب إىل منسوبة: العربية و  )ب 
٢٧.العجم خالف معروف الناس من

 

 اللغات إحدى هي و الفصحى العربية اللغة هنا العربية باللغة املراد و
 لغات أرقى من هي و تركيبا، و اشتقاقا و ومعىن مبىن أرقاها و السامية

كانون األول  ١٨و أصبحت لغة األمم املتحدة منذ  ٢٨،العامل
)December( اإلسبانية اللغة اإلجنليزية و الفرنسية و باإلضافة إىل  ١٩٧٤

 .و الصينية و الروسية

  
 الدراسات السابقة  -ح 

دراستان فيما يتعلق بالكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية اليت قام التوجد 
                                                           

) ١٩٨٩ إيسسكو،: املغرب( ،وأساليبه مناهجه: ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم ،طعيمة أمحد رشدي ٢٤
  ٤٥ ص
  ٤٠٥٠ ص) بال املعارف، دار: بال( ٥-لدا ،العرب لسان ،منظور ابن ٢٥
وانظر أيضا إىل . ٩ ص) ١٩٩٧ جمدالوى،: بال( ،العربية اللغة لتدريس احلديثة األساليب مقلى، أبو مسيح ٢٦

          ) ١٩٨٥دار النفائس، : بريوت( خصائص اللغة العربية و طرائق تدريسها،نايف حممود معروف، 

    ١٧-١٥ص 
   ٢٨٦٣ ص ،٤-ج ،سابق مرجع منظور، ابن ٢٧
  ٤٨ ص) بال اهلالل، دار: القاهرة( ،العربية األلفاظ و اللغوية الفلسفة زيدان، جرجي ٢٨
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 امهما الباحثان فيما سبق، و:  
٢٠٠٣.٢٩طنطاوي سنة  - ١

 

الكفاءة اللغوية و التعليمية ملدرسي اللغة العربية يف الربنامج : عنوان البحث
  .عليم اللغة العربية يف جامعة إندونيسيا و السودان مباالنجاملكثف لت

هذه رسالة املاجستري غري موجوة يف املكتبة املركزية و مكتبة كلية (
الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 

  .)تهنتيجه و منهجهذا البحث و  أهداففال تعرف 

٢ - ٣٠.أرسوييوسفهادي مي و هارينا يوهيت  

 .التعليمدراسة كفاءة املدرسني يف تطوير جودة : عنوان البحث  )أ 

القرار و رؤساء وحدة  يتقدمي املدخالت لصانع: أهداف البحث  )ب 
التعليم عن الصورة امليدانية حول سيطرة املدرسني الذين يقومون 

متوسطة اليت تقع  ةمدرس ٢٤ابتدائية و  ةمدرس ٣٢يف  بالتدريس
ر على الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية و تطبيقهما ائجزتسع يف 

الظروف اليت تؤثر يف حتقيق هاتني الكفاءتني  على أنشطة التدريس و
 . و إتقاما

) descriptive(وصفي ) qualitative(حبث كيفي : منهج البحث  )ج 
 )explanotory( يعليلت) analytic(  حتليلي

الكفاءة  املدرسني بالكفاءءة التعليمية ودرجة إملام أن  :نتيجة البحث  )د 
و أما درجة تطبيق هاتني . ليهما تعد خمتلفةع مسيطر املهنية و

                                                           

الكفاءة اللغوية و التعليمية ملدرسي اللغة العربية يف الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية يف طنطاوي،  ٢٩

جامعة الصداقة اإلندونيسية : ماالنج( ،رسالة املاجستري غري منشورة ،و السودان مباالنججامعة إندونيسيا 
  )٢٠٠٣السودانية اإلسالمية ماالنج، 

30 Harina Yuhetty dan Yusufhadi Miarso, Sinopsis Kajian Kompetensi Guru Dalam Meningkatkan 
Mutu Pendidikan. (Online), (www.yusufhadi.net, Diakses 21 Mei 2010) 
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 .تعد أدىن نسبيافالكفاءتني يف أنشطة التدريس 

ضوع البحث هلاتني موأن  يعرف الباحث ،هاتني الدراستني بعد مالحظة

الدراسة و كان  .املدرسكفاءة  عنو الدراسة اليت سيقوم ا الباحث الدراستني 

ن مبدرسي اتخمتصالكفاءة اللغوية، غري أما بحث يف الكفاءة التعليمية و  تاألوىل

بحث يف الكفاءة ت ةالثانيكذلك الدراسة  و .اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية

 ن مبدرسي اللغة العربية بل مجيعاصتختأما ال غري  ،أيضاالتعليمية و الكفاءة املهنية 

ة و املتوسطة والثانوية إسالمية ياالبتدائ: يف املراحل الثالث من يقوم بالتدريس

 . كانت أم عامة

منها ف الباحث اسيقوم  يتالبني الدراسة األوىل و الدراسة  أما الفروق و

يف احلد املوضوعي؛ فكان جمال الدراسة للباحث يعد أوسع من جمال الدراسة  فرق

يف مرحلة التعليم؛  فرقو كذلك . األوىل ألن الكفاءة اللغوية يف ضمن الكفاءة املهنية

 .فكانت الدراسة األوىل يف املرحلة اجلامعية و الدراسة للباحث يف املرحلة املتوسطة

منها أن هذه ف سيقوم ا الباحثالثانية و الدراسة اليت  االختالفات بني الدراسةوأما 

الدراسة خمتصة مبدرسي اللغة العربية يف املرحلة الواحدة و هي املرحلة املتوسطة 

يف تطوير ختالف االإىل االختالفات الفروق و هذه تؤدي  ،و طبعا. اإلسالمية

 .ملدرسنيمؤشرات الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية لقياس كفاءة ا
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري
  

  مفهوم الكفاءة للمدرس: املبحث األول
قدرة مقدرة أو بأا لكفاءة األساسي لفهوم امل) Syah(شاه  عرف

)kemampuan ( براعةأو )kecakapan.(٣١   
شخص ما ميثل مؤهلة  كل) Usman(عثمان  تعريف الكفاءة عندو 

)kualifikasi ( قدرتهمأو )kemampuan (٣٢.كمية كيفية كانت أم   
 .Mc(أحسن . مك نقال عن ٣٣)Mulyasa(سا موليا تعريف و الكفاءة عند

Ahsan(:  
   

“… is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, 

which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily 

perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors” 

  
 جزءا منشخص و أصبحت ها علي سيطريقدرات اليت و املاملعارف و املهارات هي 
وجداين و ) kognitif(معريف لوك سأحسن بيكون قادرا على القيام حىت ه نفس

)afektif (حركي و نفسي )psikomotorik(.   
 كرونكيلطون و )Finch(ه جنفي ،)Mc. Ahsan(أحسن . مك متشيا مع و

)Crunkilton (مولياسا  يف)Mulyasa(اا الكفاءة أحدد ٣٤ وظيفة معينة على سيطرة 
   .لدعم النجاح )appreciation( التقدير و الالزمة املواقف واملهارات و

                                                           
31 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2000) p. 229 
32 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994) p. 1 
33 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi. 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003) p. 38 
34 Loc. Cit. 
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 :إىل أن الكفاءة ٣٥)Sofo(صوفو  راشأو 

  
“... is composed of skill, knowledge, and attitude, but in particular the consistent 

applications of those skill, knowledge, and attitude to the standard of performance 

required in employment” 
 
تطبيق بل  فقطاملواقف  املهارات و على املعارف و الكفاءةحتتوي  ال ،بعبارة أخرى و

 .هو شيء مهم واملواقف الالزمة يف العمل املهارات  املعارف وتلك 

قدرة الفرد على  أي )ability(كقدرة الكفاءة  ٣٦)Robbin(روبني  صفوو 
: مهاو ، نياملع تتألف مند ن قدرة الفرأ، ىل ذلكو إضافة إ .فائوظال ختلفالقيام مب

قدرة القدرة الفكرية هي ف  .القدرة اجلسديةعامل ) ٢( و ،القدرة الفكريةعامل ) ١(
 وظائفلتنفيذ ال الزمةهي قدرة فالقدرة البدنية و أما  .نشطة العقليةمطلوبة لتنفيذ األ

   .املهارة القوة و والرباعة و )stamina( لتامحقدرة االإىل لب تطت اليت
  :إن الكفاءة ٣٧)Spencer(سبنسر  و) Spencer( سبنسر و قال

  
“... is underlying characteristic of an individual that is causally related to 

criterion-reference effective and/or superior performance in a job or situation” 

 
ذي  بأداءسببية عالقة ذات  للفردالكامنة املميزة  أو اخلصائصة ضمنيالات هي السم"
   ".معني عمل أو ظرف يف تفوقاملو فعال ال عياراملشار إىل امل

underlying "ما هلوق) Spencer(سبنسر  و) Spencer(سبنسر  شرحو 

characteristic ")ميزة الكامنةاملصائص اخل (شخصيةيف  متأصل و عميقجزء  األ 
ما  هلوق و .أنواع العمل احلاالت وجمموعة متنوعة من على التنبؤ ا ميكن  و شخص

                                                           
35 Francesco Sofo, Human Resource Development: Perspective, Roles and Practice Choice. 
(Warriewood, NWS: Business  and Professional Publishing, 1999) p. 123 
36 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior.  (New Jersey: Pearson Education International, 
2001) p. 37 
37 Lyle M. Spencer Jr. & Signe M. Spencer, Competence at Work: Models for Superior 
Performance. (John Wiley & Sons. Inc., 1993) p. 9 
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"related causally) "األ ،)عالقة سببية  عليهما أتنبأو ت األداء السلوك وتسبب. 
 همأداءمن  أيعلى  حقا أتنبت األ) املشار إىل املعيار( "referenced-criterion"ما هلووق

    .عينةامل املعايريعلى  بناًء أو سيئ جيد
يت الاألعمال جمموعة من أن الكفاءة هي  ٣٨)Muhaimin(مهيمن  و وصف

امتالكها  الشخصعلى جيب و  .يةمسؤول طبيعةو ملئت بعلى التفكري الذكي  أسست
ب أن تظهر طبيعة جي و .يف مهن حمددة وظائفقادر على تنفيذ اليعترب أنه كشرط ل

  .قاألخال التكنولوجيا و نظور العلم ومن م انظر املسؤولية كإجراء صحيح
 Departemen Pendidikan(الوطنية  يةوالتربشؤون الرة إداعند تعريف الكفاءة  و

Nasional ( اليت  القيم األساسيةو املهارات  و رفااملعهيرتةيالتفكرييف العادة  ظه 
    ٣٩.ةيوالعمل

وفقا و  .الشخص سلوك من )الكيفي( ةالنوعيطبيعة لالكفاءة هي صورة لو 
اليت تنتج  هي القدرة على القيام بشيء ماالكفاءة أن  ٤٠،)Lefrancois(ويس كيفرنلل

تؤدي إىل تغريات يف القدرة  و حتويات الذاكرةمب اتاملثري نضمتس و .من عملية التعلم
 من ما عملمعرفة كيفية يف جنح مت و ذا إ فردالو  .خالل عملية التعلم على فعل شيء

تغري الكفاءة  ال يبدو و. يف نفسهتغري الكفاءة قد حدث  هفأن قبلُمن  املعقدة األعمال
ي متر هو ما يعين أن الكفاءة ه و .يف وقت الحقللقيام بذلك ال توجد الفرصة إذا ما 

  .أداء معنيبالقيام القدرة على إىل  الفردؤدي و ت طويال اوقت و متضي
 تترتبو  ٤١.)active( حيةمهارات أا ) Cowell(ويل وك عندف الكفاءة يعرو ت

صعب أو املستوى املستوى األإىل  سهلال املستوىأو املستوى االبتدائي  من ةالكفاء
هي  و .داد املواد أو اخلربات التعليميةعملية إعببدورها سوف تتصل  هي و. عقداأل

                                                           
38 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) p. 151 
39 Rasto bin Dio Sudiro, Makna dan Dimensi Kompetensi Guru, (Online), 
(http://rastodio.com/pendidikan/pengertian-kompetensi-guru.html, diakses 21 Januari 2011) p. 1 
40 Guy R. Lefrancois, Theories of Human Learning. (Kro: Kros Report, 1995), p. 5. 
41 Richard N. Cowell, Buku Pegangan Para Penulis Paket Belajar. (Jakarta: Proyek 
Pengembangan Pendidikan Tenaga Kependidikan, Depdikbud, 1988), p. 95-99 
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 ةالكفاء تطبيق) ٢(، األساسية ةأقل الكفاءعلى  السيطرة) ١: (من كونعادة تت
هذه العملية استمرار  ميكن و ٤٢.ةاملهار وأ ةأو تطوير الكفاءحتسني ) ٣(، و األساسية

  .ااأو تطوير الكفاءة إلجراء حتسيناتما دامت هناك فرصة  الثالث
كرت ذم الكفاءة اليت وحول مفهو الشرائح ف اوصاأل التعاريف وبناء على و 

 صفت متكاملةكاملة و ة موحد واحدةأن الكفاءة هي خيص بالتل، ميكن قبلُ
 املعينة بعض املهنب رتبطت يتال ةمقياملاملواقف و املهارات  املعارف و و اإلمكانات

  .املعينة بعض املهنب لقيامشكل عمل أو أداء لعلى  هاقيقحتاألجزاء اليت ميكن بتعلق وت
ه سلطات و همهارات و اتهقدرم يه املدرس كفاءة نأ ٤٣)Syah(لشاه وفقا و 

  .النافذ وفقا ألحكام القانون مالئما و مسؤوال كمدرس يف تنفيذ التزاماته تهالمؤهو
يف  تهنوعياملدرس ستدلّ لكها اليت م ةالكفاءأن   ٤٤)Majid(د يجم و شرح

املهنية يف أداء  رف وااملع على سيطرةشكل ال علىالكفاءة هذه حقق تو س .التدريس
هذه ى احلصول عل كنميه أن ٤٥)Robotham(وبوام ر عتقدا و .كمدرس ةوظيفال

   .أو التجارب اتعن طريق التعليم الرمسي أو اخلربالكفاءة املطلوبة إما 
 فراعو امل فاهيماملأا سيطرة املدرس على  املدرسكفاءة ميكن تعريف و 

يف  يةالعمل و يةالتفكري تهيف عادظهرها املدرس ي اليتاملواقف  و القيم و املهاراتو
  .يةسيدرلتا ههنمب مالقيا

 
 الكفاءة التعليمية ملدرس اللغة العربية: املبحث الثاين

 ،التعليمية الكفاءة :على ملتتش املدرسني كفاءاتكما ذكر الباحث من قبل أن 
 الكفاءة و ،املكتسبة من خالل مهنة التعليم املهنية الكفاءة و ،الشخصية الكفاءة و

                                                           
42 Ibid. p. 101 
43 Muhibbin Syah, op. cit., p. 230 
44 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi 
Guru. (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2005), p. 6 
45 David Robotham, Competences : Measuring The Immeasurable, (Management Development 
Review, Vol. 9, No. 5, 1996) p. 27 
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 إىل هذه األربعة و التقسيم. ةموحدو هذه الكفاءات األربع كوحدة  .االجتماعية
إن الكفاءة املهنية هو يف الواقع  :بعض اخلرباء يقولونو  .فقط الفهميف  جل التسهيلأل

هذا من باب  و ٤٦.األخرى تغطي مجيع الكفاءاتتظل و ، ألا "املظلة"كمصطلح 
 دراسيةاملواد المضمون السيطرة على االنضباط أو و أما  .إطالق اجلزء و إرادة الكل

املواد  ضمونمعلى  أو سيطرة انضباطاسمى فأصح و أنسب أن ت اقو عم ةسع
   ٤٧.تسمى دراسة ختصصيةأو غالبا ) disciplinary content( دراسيةال

و تعلم  عليمتالعلى إدارة املدرسني قدرة  هي )pedagogic(عليمية الكفاءة التو 
   ٤٩:و من مؤشرات هذه الكفاءة ٤٨.تعلمنيامل
 :األساسية املؤشرات من و. الطالب خصائص ةمعرف  -أ 

 الفكرية و اجلسمانيةب باجلوان املرتبطة طالبال خصائص ةمعرف - ١
 .االجتماعية لثقافيةا خلفيتهم و املعنوية و الروحية و العاطفية واالجتماعية

 ،الطالب اتإمكان شخيصت - ٢

 ، )bekal ajar awal siswa( ىلواملعرفية األالطالب  ةذخري شخيصت - ٣

  .الطالب تعلم صعوبات شخيصت - ٤
 :األساسية املؤشرات من و. همامبادئ و التعلم و التعليم نظريات السيطرة على  - ب 

 هما،مبادئ و التعلم و التعليم نظرياتحمتلف  السيطرة على - ١

 التقنيات و األساليب و االستراتيجيات و الطرائق و املداخل تلفخم تطبيق - ٢
 .اعابدإ

 :األساسية املؤشرات من و. الدراسية املناهج تطويرالقدرة على   - ج 
                                                           

46 Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen 
Pendidikan Nasional, Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru: Sertifikasi Guru, (2007)       
p. 8-9 
47 Loc. Cit. 
48 Penjelasan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10  
(Online), (http://dikti.go.id/tatalaksana/upload/uu_14_2005.pdf, diakses 20 Agustus 2011). p. 6 
49 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar 
Kualifikasi dan Kompetensi Guru. (Online), (http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permen16-
2007KompetensiGuru.pdf, diakses 20 Agustus 2011). p. 18-20 
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 ،الدراسية املناهج تطوير مبادئ معرفة - ١

 ،التدريس أهداف حتديد - ٢

 ،دريسالت هدافألفقا و الدراسية املواد اختيار - ٣

 ،طالبال خصائص و املختار للمدخل وفقا الدراسية املواد تنظيم - ٤

 .التقومي أدوات والكفاءة  اتمؤشر تطوير - ٥

 :األساسية املؤشرات من و. التدريس أداءالقدرة على   -د 

 ،التدريس تصميم مبادئ فهم - ١

 ،التدريس تصميم عناصر تطوير - ٢

 ،الشامل التدريس تصميم إعداد - ٣

 ،جيدادريس الت نفيذت - ٤

 واملواد طالبال خلصائص وفقا التعلم مصادر و التعليمية الوسائل استخدام - ٥
 ،التدريس أهداف لتحقيق سةاملدر الدراسية

 .املدروسة املادة يف وضعت اليت للحالة وفقا املالئمة القرارات أخذ - ٦

 .و االستفادة منها االتصاالت و عالماإل تتكنولوجيا استخدامالقدرة على   -ه 

 :األساسية املؤشرات من و. مإمكانا تطويرالطالب يف  تيسريالقدرة على   -و 

 حتقيق على طالبال لتشجيع التدريس أنشطة من متنوعة جمموعة توفري - ١
 ،األمثل األداء

 الطالب إمكانات لتفعيل التدريس أنشطة من متنوعة جمموعة توفري - ٢
 .امإبداعو

 املؤشرات من و. مهذبا و حساسا و فعاال تصال بالطالباالالقدرة على   -ز 
 : األساسية

 ،ةكتاب و هاشفالتصال ا استراتيجيات معرفة - ١
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 اليت ربيةامل األلعاب أو األنشطة هم يفبين التفاعل و بالطالب لاصتاال - ٢
 يف للمشاركة طالبال من النفسية احلالة إعداد) أ( :من دورية بنيت
 إىل طالبال دعوة) ب(و  ،املثال و) bujukan( راودةامل خالل من اللعبة

 فعل ردود) د( ، ودرسامل دعوة على طالبال استجابة) ج( ، واملشاركة
  .جرا وهلم ،طالبال استجابة على درسامل

. تعلم الطالب حتصيل و دريسالت عملية على التقومي و التقدير عقدالقدرة على   - ح 
 : األساسية املؤشرات من و

 تعلم الطالب حتصيل و ميالتعل عملية على التقومي و التقدير مبادئ معرفة - ١
 ،سةاملدر الدراسية املواد خلصائص وفقا

 املواد خلصائص وفقا ميالتعل حتصيل و ميالتعل عملية جوانب حتديد - ٢
 ،سةاملدر الدراسية

 ،ميالتعل حتصيل و ميالتعل عملية على التقومي و التقدير إجراءات حتديد - ٣

 ،ميالتعل حتصيل و ميالتعل عملية على التقومي و التقدير أدوات تطوير - ٤

 ،دواتاأل خمتلف باستخدام مستمرا التقومي و التقدير عملية إدارة - ٥

 ،ميالتعل حتصيل و ميالتعل عملية على التقومي نتائج حتليل - ٦

 .ميالتعل حتصيل و ميالتعل عملية على بالتقومي القيام - ٧

 :األساسية املؤشرات من و. التقومي و التقدير نتائج من االستفادةالقدرة على   -ط 

 ketuntasan( التعلمإتقان  لتحديد التقومي و التقدير نتائج استخدام - ١

belajar(، 

) remedial( العالجية  الربامج لتصميم التقومي و التقدير نتائج استخدام - ٢
 ،)pengayaan(ضافية واإل

 ،املصلحة أصحاب ىلإ وميالتق و التقدير نتائج إبالغ - ٣

 .ة التدريسنوعي لتحسني التقومي و التقدير نتائج من االستفادة - ٤
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 نوعية لتحسني) tindakan reflektif( التفكريية باألعمال القيامالقدرة على   -ي 
 : األساسية املؤشرات من و. التدريس

 ،اتنفيذه مت يتالنشطة التدريسية األمراجعة  - ١

 املواد تطوير و نوعية التدريس لتحسنياملراجعة  نتائج من االستفادة - ٢
 ،الدراسية

) Classroom Action Research/ CAR( اإلجرائي صفيال ثبحال إجراء - ٣
  .التدريس نوعية لتحسني

ا هذه الكفاءة بأ ٥٠)Rasto(يف راسطو  الوطنيةية والتربشؤون الإدارة ت صفوو 
   :منتبدو هذه الكفاءة و  .التعلموالتعليم إدارة  كفاءة

 .يةدريسمج التاربال طخطوضع أو إعداد قدرة على ال  -أ 

 برامج طخطوضع أو إعداد القدرة على ن أ ٥١،)Joni(جلوين  وفقا
 : على املدرسقدرة  علىمل تتش دريسالت

 ، يةساواد الدراملتنظيم  و يططخت - ١

 ية،التعلم و يةنشطة التعليماألإدارة  يططخت - ٢

 ف الدراسي،الصإدارة  يططخت - ٣

 ، يةو التعلم يةعليمتصادر الامل و  وسائلالاستخدام  يططخت - ٤

  .تعليميةالغراض أللو إجنازهم مي حتصيل الطالب وتقحتطيط  - ٥

قدرة أن ال ٥٢)Rasto(سطو ايف ر وطنيةالية والتربشؤون القدمت إدارة و 
 :علىاملدرس قدرة على مل تتش دريسمج التابر طخطإعداد على 

 ،التدريسية وصف األهداف - ١

 ،الدراسية ادواختيار امل - ٢
                                                           

50 Rasto bin Dio Sudiro, op. cit., p. 1 
51 Joni T. Raka, Pedoman Umum Alat Penilaian Kemampuan Guru. (Jakarta: Dirjen  Pendidikan 
Tinggi Depdikbud, 1984) p. 12 
52 Rasto bin Dio Sudiro, op. cit., p. 1 
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 الدراسية،اد واملتنظيم  - ٣

 ،دريسيةاالستراتيجيات الت األساليب والطريقة و حتديد  - ٤

 ،التعليمية و التعلميةو املصادر الوسائل حتديد  - ٥

 ،يةميودوات التقاألإعداد  - ٦

 ،يةميوالتق نياتالتقحتديد  - ٧

  .الدراسية صصاحل تقسيم - ٨

هو  يةوالتعلم يةربامج التعليمال يططختن أ، السابق ذكرهالشرح بناء على و 
ا و هاجنازعليهم إينبغي اليت أنشطة الطالب  علىدرس امل ؤتنبطوالإتقا 

 )٢(، و األهدافحتديد  )١( :على ملتشي و هو .يةمعلالت و يةميالتعلالنشاطات 
 ،ية و التعلميةمينشطة التعلاألتصميم ) ٣(و ، هاوصفوالوحدة املوضوعية  تفسري

) ٥(و، ية و التعلميةميالتعل صادرامل و وسائلالاختيار جمموعة متنوعة من ) ٤(و 
 .التعليمية و التعلميةهداف األإتقان  يط التقومي علىطخت

  .عملية التدريسو إدارة أالقدرة على تنفيذ   - ب 

مج اليت مت امرحلة تنفيذ الرب وه ية و التعلميةميعملية التعلالتنفيذ كان 
نشطه و من املدرس هي املطلوبة قدرات املكانت ، اتيف هذا النشاطو  .وضعها

 .تأعداليت وفقا للخطط ليتعلموا  تعلمنيأنشطة امل نميةت و ثاحدإعلى جهوده 
مي ولى اختاذ القرارات بناء على التقع اكون قادريأن  درسيتعني على امل و

إىل حتتاج ب يلااألس هل، وافيةو كافية أنشطة التعليم والتعلم هل ؛املناسب
هداف األحتقيق  على مل ينجز طالب أي، تاج إىل تكرارنشطة حتأي أ، تبدالاس

 .يةالتعلمو التعليمية 

 و التعلملتعليم وا نظريةو اإلملام ب عرفةاملباإلضافة إىل - ،يف هذه املرحلةو 
اإلملام طلب من املدرس ي -،لطالبا و اإلملام بالفروق الفردية لدى املعرفة

 و ،التدريسمبادئ : المث ،التدريسيةتقنيات املرتبطة بال الالزمةاملهارات ب
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املهارات الالزمة طرائق التدريس، واستخدام  و ،دريسيةاستخدام الوسائل الت
 .للطالب مي نتائج التعلمولتق

على املدرس إمتالكها  الزمالقدرات املإىل  ٥٣)Yutmini( يومتيين و أشارت
 :علىتتضمن  ، و هيو التعلم مييف تنفيذ عملية التعل

و  مياملناسبة ألهداف التعلدريبية التو املواد  الوسائل وب يلاساألاستخدام  - ١
 ،التعلم

 ،يةالتدريساألدوات و املواد الدراسية  على لسيطرةا ظهارإ - ٢

 ل مع الطالب،اصتاال - ٣

 ية،طرق التدريسخمتلف الإثبات  - ٤

 .التعلم  لعملية التعليم ووميتقالإجراء  - ٥

ن أ ٥٤)Harahap( هارهب ذكر، )Yutmini(يومتيين  متمشيا مع و
 :علىمل تتشية مج التدريساربالتنفيذ ل هاكمتالا املدرسالالزم على ات قدرامل

 ،همإىل أن خيتتاملدرس الدرس ح تفتأن يلتعلم من على االطالب  ريضحت - ١

 ،ية و التعلميةالتعليم أو األهداف غراضاألتوجيه  - ٢

ض اغرأللو األساليب و التقنيات املناسبة طرق الب دراسيةاملواد القدمي ت - ٣
 ،ية و التعلميةالتعليم

 يف التعلم، الترسيخإجراء  - ٤

  ،بشكل صحيحالتعلمية و الوسائل و املرافق التعليمية استخدام  - ٥

 ،يةالتوجيهو تنفيذ اخلدمات االستشارية  - ٦

 التعلم، حتسني برامج التعليم و - ٧

 .التدريسي ميوتنفيذ نتائج التق - ٨

                                                           
53 Sri Yutmini, Strategi Belajar Mengajar. (Surakarta: FKIP UNS, 1992) p. 13 
54 Baharuddin Harahap, Supervisi Pendidikan yang Dilaksanakan oleh Guru, Kepala Sekolah, 
Penilik, dan Pengawas Sekolah. (Jakarta: Damai Jaya, 1982) p. 32 
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ينبغي  ،التعلمو ميالتعلفيما يتعلق بإدارة ، عملية التعليم والتعلمتنفيذ يف و 
أهداف تقنون يالطالب  أصبحف، امنظم و اططخمتقدمي املواد الدراسية أن يكون 
تنفيذ إمتالكها ل درسملجيب على اات اليت كفاءالو .يةاوكف يةفعالب التدريس
 اتقدرأوائل م و صائصاخلحتديد قدرته على من تبدو   تدريسيةال اتالنشاط

 .همريات يف سلوكاالستجابة ألية تغمي ووتقال تشخيص والب، مث الالط

أن الوطنية ية والتربشؤون الإدارة نقال عن  ٥٥)Rasto(راسطو  قدمو 
 :على ملتم تشالتعل م ويإجراء عملية التعلكفاءة 

 ح الدرس،تافتا - ١

 ،الدراسية ادوعرض امل - ٢

 ،التدريسيةوسائل و ال األساليباستخدام  - ٣

 ،)alat peraga( استخدام املعينات البصرية - ٤

 ،اليةصتلغة االالاستخدام  - ٥

 الطالب، ريضحت - ٦

 ،التدريسةنشطة األتنظيم  - ٧

 ،صالتممع الطالب لتفاعل ا - ٨

 الدرس، اختتام - ٩

 ،)feed back(ة دترغذية املإعطاء الت -١٠

 مي،وتقالإجراء  -١١

 .األوقات الدراسية و صاحلص فادةاست -١٢

 هفي ريجتذ عملية التعليم والتعلم هو نشاط يتنفإن : فإنه ميكن القول
 .التدريس يف مشاركتهمو تعلمنياملتنمية  بني البشر ملساعدةو املعاشرة ة لامعامل
أو ي الغالف اجلو وأالبيئة كوين ذ عملية التعليم والتعلم هو تتنفي نا، أأساسو 

                                                           
55 Rasto bin Dio Sudiro, op. cit., p. 1 
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 .املعرفية همريات يف هياكلأن تؤدي إىل تغ ميكن يتالالظروف 

 .التدريسي ميوالتقإجراء  القدرة على  - ج 

عملية التعليم والتعلم لمي وتقالن إجراء أ ٥٦،)Sutisna(لسوتيسنا  وفقا
 وأو إعدادها أنشطة التعليم والتعلم اليت مت وضعها من لتحديد جناح التخطيط 

امج أو األنشطة ربالم ينظت حتدد مدى جناحعملية هو نفسه مي والتقو  .تنفيذها
 .نشودةاملغراض األلتحقيق  يت أجريتال

مي هو والتقأن  يفسر ٥٧)Wirawan(وان ويرا يف) Commite( ييتممكو و
 و نشر التفاهمسي صحيحالمي وتقال و. جزء ال يتجزأ من كل املساعي البشرية

اهلدف  و .مي غري صحيح سيضر التعليمون التق، أيف حنيو . التعليم نتحسس
علومات املالتعلم هو احلصول على  ميات يف التعليم ووتقالالرئيسي من إجراء 

فتسعى ، ملتعلمنياالتعلمية لدى واألهداف التعليمية دقيقة عن مستوى إجناز ال
 .تنفيذها و تائج الدراسةن تابعةم

من واجبات  جزء وعملية التعليم والتعلم هلمي وتقالإجراء إن ، إذن
جل أل و التعلم ميأنشطة التعلأن متت بعد ء دااألأن يكون  ، و ينبغيدرسامل

متابعة سعى ، حبيث ميكن أن تيف حتقيق أهداف التعلم ملتعلمنيمعرفة نسبة جناح ا
  .ملتعلمنيانتائج تعلم 

أن إىل الوطنية ية والتربشؤون الإدارة نقال عن  ٥٨)Rasto(راسطو شري يو 
 :علىمل تتش تعلماملتعلم  ميوتقلاملدرس  كفاءة

 ،)tingkat kesukaran( الصعوبة عدلمبناء على  ةئلساختيار األعلى  ةقدرال - ١

 ،)daya beda( نيبالتا درجة بناء على ةسئلاختيار األعلى ة قدرال - ٢

                                                           
56 Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis dan Praktis Profesional. (Bandung: 
Angkasa, 1993) p. 212 
57 Wirawan, Profesi dan Standar Evaluasi. (Jakarta: Yayasan Bangun Indonesia & UHAMKA 
Press, 2002) p. 22 
58 Rasto bin Dio Sudiro, op. cit., p. 1 
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ثابتة الو غري  )invalid(ة ادقصالغري  ةلسئصحيح األعلى تة قدرال - ٣
)irreliable(، 

 بة،وجاأل نقيحت علىة قدرال - ٤

 مي،ونتائج التقب يبودرة على تقال - ٥

 ،هاحتليل ومي ونتائج التق عالجدرة على قال - ٦

 ،ميونتائج التقميول على تفسري ال وضعدرة على قال - ٧

 مي،ونتائج التقبناء على األسئلة بني التبادلية على حتديد العالقة  ةقدرال - ٨

 مي،ونتائج التقمن  نوعمستوى الت  شخيصدرة على تقال - ٩

 ،ولقعم ح ووضوبمي ونتائج التقج استنتادرة على قال -١٠

  .نامو إمكا نيتعلمامل اتقدرمتصنيف  -١١

 .تهاابعمتو  التقومي نتائج مراقبة على القدرة  -د 

أن إىل أيضا شري ت ٥٩)Rasto(يف راسطو  الوطنيةية والتربشؤون الإدارة و 
 :علىمل تتش تهامتابعو  التقومي نتائج مراقبة على كفاءةال

 مي،وتابعة لنتائج التقاملبرامج وضع قدرة على ال - ١

 مي،ولتقانتائج لحتياجات املتابعة شخيص االعلى تة قدرال - ٢

 املتابعة،بالقيام  قدرة علىال - ٣

 مي نتائج املتابعة،وقدرة على تقال - ٤

  .ميونتائج التقل ةتابعالربامج املمي وحتليل نتائج تققدرة على ال - ٥
تبدو من  سللمدر عليميةالكفاءة التن أنطالقا من الشرح السابق ذكره، ا و

) ٢(و  ،دريسيةمج التاربال طخطوضع أو إعداد قدرة على ال) ١(: التالية ؤشراتامل
 ميوالتقإجراء  القدرة على) ٣(، و عملية التدريسو إدارة أالقدرة على تنفيذ 

 .تهامتابعو  التقومي نتائج مراقبة على القدرة) ٤(التدريسي، و 
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٣٢ 

 

  الكفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية: لثاملبحث الثا
 عليهم جيب اليت قدراتامل من جمموعة هي العربية اللغة يدرسمل املهنية الكفاءة

 أداء يف للمدرسني أساسية دعامة تكون أن جيب و. تدريسال خالل لينجحوا إتقاا
املواد الدراسية سيطرة على قدرة الهي  )professional(الكفاءة املهنية و  .واجبام

   ٦١:كما يلي وصفها ميكن و ٦٠.اقعم و ةسع
أو املعارف املرتبطة  املفاهيمو  العربية للغةا موادأن يتقن مدرسو اللغة العربية   -أ 

 : األساسية املؤشرات من و. ذه املواد

علومها و مفاهيمها و معارفها  العربية اللغة جوانب خمتلف معرفة - ١
ا،ونظريا 

شفاها - االتصالية جوانبها مجيع يفسليمة  عربية لغةب التمكن من التعبري - ٢
)oral ( م وو كتابةالتقب )receptive (امنتج و )productive(. 

 اللغة وادمل األساسية الكفاءات و الكفاءات معايريأن يتقن مدرسو اللغة العربية   - ب 
 : األساسية املؤشرات من و. العربية

 ،معايري الكفاءات للمواد الدراسية استيعاب - ١

 ،اللغة العربيةواد ملالكفاءات األساسية  استيعاب - ٢

 .اللغة العربيةمن مواد  يةتدريسالهداف األاإلملام ب - ٣

 :األساسية املؤشرات من و .تطوير املواد الدراسية إبداعاالقدرة على   - ج 

 ،املواد الدراسية وفقا ملستوى تنمية أفكار الدارسنياختيار  - ١

على املواد الدراسية إبداعا وفقا ملستوى تنمية ) to process(ملية سري الع - ٢
 .نيتعلمأفكار امل
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٣٣ 

 

 : األساسية املؤشرات من و.  املهين طويرتالالقدرة على   -د 

 ،داء مستمرااألعلى راجعة أو املراقبة امل - ١

 ،يف تعزيز الكفاءة املهنية راجعة أو املراقبةاملاالستفادة من نتائج  - ٢

 ،لترقية الكفاءة املهنية) PTK(ث الفصل اإلجرائي القيام ببح - ٣

  .إتباع تقدم العصر من خالل التدرس من مصادر خمتلفة - ٤
. األداء املهين لتطوير االتصاالت و عالماإل تكنولوجيامن ستفادة االالقدرة على   -ه 

 :األساسية املؤشرات ومن

 ،و االتصاالت يف االتصاالت مع اآلخر عالماإلتكنولوجيا من ستفادة اال - ١

  .األداء املهين لتطويراالتصاالت غرضا  و عالماإلتكنولوجيا من ستفادة اال - ٢
قدرات املختلفة املطلوبة املأا الكفاءة املهنية تعريف  ٦٢)Surya(سوريا  دمقو 

على  املهنية ةالكفاء ملتتش و .امدرسا مهني ليصرياملدرس  سمن أجل حتقيق نف
الشعور  وة، سدراسية املدرالاملواد الطرائق و على  سيطربأن ي ،هجماليف  اتاخلرب

و  نيدرساملمن األخرى مع الزمالء  وحدةاإلحساس بال و ،وظائفالعن باملسؤولية 
  .اتدرسامل

نقال عن  املهنيةالكفاءة  ٦٣)Dahyat(هيات د و) Gumelar(غوميالر  وصف و
 اأEducation Teacher for Institut Asian (( املعهد اآلسيوي لتعليم املعلمني رأي

  :على تشتمل
 مأاجتماعية  أمكانت فلسفية  ،هاو تطبيقية التعليمباألسس ملام اإلقدرة على ال  -أ 

 ،تربوية مأ لغوية مأنفسية 

 تنمية وفقا ملستوىو تطبيقها  ة و التعلميةميالتعل اتنظريالبملام اإلالقدرة على   - ب 
 ،مو نفوسه مهسلوكو  نياملتعلمعقول 

                                                           
62 Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. (Bandung: Yayasan Bhakti 
Winaya, 2003) p. 138 
63 Rasto bin Dio Sudiro, op. cit., p. 1 



٣٤ 

 

 ، سةدرة امليالدراس داملوابملام اإلالقدرة على   - ج 

 ،هاتطبيقو  املناسبة هأساليبو أ التعليم طرائقبملام اإلالقدرة على   -د 

من املرافق سائل واإلعالمية والو األجهزة درة على استخدام خمتلف األدوات قال  -ه 
 ،التعليمية

 ،هاتنفيذ و يةسيدرالربامج الت تنظيمقدرة على ال  -و 

  التعلمي،و ي ميمي التعلوتقال إجراءعلى قدرة ال  -ز 

  .نياملتعلمنفس أ على ريضتحالعلى قدرة ال  - ح 
) Johnson(جونسون  عن نقال فاءة املهنيةالكتعريف  ٦٤)Anwar(أنور  عرض و

تشتمل على اأ:   
طة رتبالعلوم األساسية امل مفاهيم و سة،املدر يةساالدراملواد  خرتأم السيطرة على  -أ 

 ا،

 ،يةالتعليمالتربوية و  سساألو  فاهيماملعلى و اإلتقان سيطرة ال  - ب 

   .تعلمنيم املتعلّ و يةالتعليمالتربوية و  اتعمليسيطرة على الال  - ج 
أن إىل  درساملتطلب  ٦٥،)Arikunto(ريكونطا آ عند رأيالكفاءة املهنية و 

اإلتقان  و ،سةاملدر ةيالدراساملواد عن  اعمقو  سعةف املفاهيم و املعار لكتمي
يف تطبيقها و الطريقة املناسبة اختيار بيقا بتط كانت أمنظرية نهجية امل السيطرة علىو

  .التعلم التعليم وعملية 
الكفاءة املهنية أن  ٦٦)Rasto(يف راسطو  الوطنية يةوالتربشؤون الإدارة قدمت و 

املواد على  سيطرةال) ٣(و ، فاهيمملبا ملاماإل) ٢(و ، املهين التطوير) ١( :علىمل تتش
  :و فيما يلي بيان كل .ة األكادمييةيالدراس
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٣٥ 

 

 :علىمل تشي و. املهين التطوير  -أ 

 ةتلفليت تدعم هذه املهنة من خالل خما تالتكنولوجيا و علومالمتابعة تطور  - ١
 األنشطة العلمية،

 العمل العلمي، و كتاب  املدرسي كتابالترمجة  - ٢

 لتعلم، التعليم و امناذج  خمتلف تطوير - ٣

 ،)paper( البحثيةورقة الاملقال أو كتابة  - ٤

 ،)diktat( قرر الدراسيامل ترمجة أوكتابة  - ٥

 ،املدرسيكتاب الكتابة  - ٦

 ،)module( نمطيةالوحدة الكتابة  - ٧

 ،علميال البحثكتابة  - ٨

 ،)Classroom Action Research(اإلجرائي الصفي ث إجراء البح - ٩

 ،ةالنافع ةاملناسب تالتكنولوجيا اكتشاف -١٠

 ،السمعية وبصرية الوسائل ال اختراع -١١

 األعمال الفنية، إبداع -١٢

 ،التدريب املعتمدباالشتراك  -١٣

 ،ياملؤهلتعليم الاالشتراك ب -١٤

 .ناهج الدراسيةتطوير امل أنشطةاالشتراك ب -١٥

 : علىمل تشيو. و املعارف فاهيمملبا ملاماإل  - ب 

 ،)mission( رسالةال و )vision( ةستقبليامل االرأياإلملام ب - ١

 ،عليمالت و ربيةالعالقة بني التباإلملام  - ٢

 ،توسطياملو االبتدائي  التعليمفهوم اإلملام مب - ٣

 ،و دورها ةرسوظيفة املداإلملام ب - ٤

 ،نتائج التعلمو  التعليم و التعلماملرتبطة بعملية  العامة شاكلامل شخيصت - ٥



٣٦ 

 

أي داخل املدرسة  املدرسيالتعليم العالقة بني  دل علىنظام الذي يالبناء  - ٦
 .خارج املدرسة و

 : و تشتمل على. ة األكادمييةيالدراساملواد على  سيطرةال  - ج 

 ،علومفهم بنية ال - ١

 ،السيطرة على جوهر املادة - ٢

اليت حيتاج إليها سلطة وفقا لنوع اخلدمات السيطرة على جوهر ال - ٣
  .ونملتعلما

 الكفاءاتيلموا ب أن عليهم جيب ،العربية اللغةدرسي مل بالنسبة ،خاصة و
  :يلي كماالسيطرة عليها و
علومها و مفاهيمها و معارفها  العربية اللغة جوانب خمتلف معرفة - ١

 ونظرياا،

شفاها - االتصالية جوانبها مجيع يفسليمة  عربية لغةب التمكن من التعبري - ٢
)oral ( م وو كتابةالتقب )receptive (امنتج و )productive.(  

  : علىتشتمل  ٦٧)Yusufhadi( هادييوسف عندللمدرس و الكفاءة املهنية 
 االلتزام على تعلم الطالب،  -أ 

 ،ة و عمقاسعالسيطرة على املواد الدراسية   - ب 

 املسؤولية عن تنظيم و مراقبة تعلم الطالب،  - ج 

 التفكري االنعكاسي عما فعل،  -د 

  .الوعي أن املدرس هو جزء من جمتمع التعلم  -ه 
   ٦٨:فكما يلي عند فايز و أمني اليت حيتاج إليها املدرسؤهالت و أما امل
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٣٧ 

 

 فلسفة تربوية رشيدة، املدرس ذو  -أ 

 خربة واسعة ثقافية، املدرس ذو  - ب 

 تالميذهم،  املدرس يفهم  - ج 

 وعي اجتماعي،  املدرس ذو  -د 

 على توجيه عملية التعليم،  املدرس قادر  -ه 

 .املدرس فاهم متجدد  -و 

كما دى كفاية املدرس يف عمله ري احلكم على ممعايفايز و أمني إىل  و أضاف
   ٦٩:يلي

 القدرة على التدريس،  -أ 

 خدام املفاهيم السيكولوجية بكفاية، است  - ب 

 إقامة عالقات إنسانية داخل املدرسة،   - ج 

 الربط بني املدرسة و اتمع،  -د 

 القدرة على القيادة،  -ه 

   . محل مسئوليات املهنة  -و 
أن الباحث ستخلص ي، السابق ذكرهاناصر الكفاءة املهنية و مؤشراا من عو 

  :علىتشتمل  الكفاءة املهنية
 :او من مؤشرا. عمقا و سعةاملواد الدراسية على رس املدسيطرة   -أ 

 ،املختلفة العربية اللغة جوانب املدرس ةعرفم - ١

 ،االتصالية العربية اللغةجوانب  علىاملدرس سيطرة  - ٢

 .العربية اللغةاألساسية ملادة  معيار الكفاءة و الكفاءة علىاملدرس  ةسيطر - ٣

 : و من مؤشراا .ريسنظام التدتطوير قدرة املدرس على   - ب 

 ريسية،املواد الدراسية و الوسائل التد املدرسر يتطو - ١
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٣٨ 

 

 املهين، تطويرلل تفكري املدرس االنعكاسي عما فعل - ٢

 .تصاالتو اال جيا اإلعالمتكنولو املدرساستفادة  - ٣

مؤشرات الكفاءة  لديه ما عنداألداء  يعد حسناملدرس أن  بعبارة أخرى، و
اخلطة إعداد القدرة على  وة، سدرامل ادة الدراسيةاملباملؤهل العلمي  مطابقة :منها
السيطرة على املواد الدراسية،  وبالضبط،  الدرسح تافتاالقدرة على  وية، ساالدر

القدرة على  و ها،املناسبة واستخدام يةق التدريسائطرخمتلف الوالقدرة على اختيار 
بالضبط، الدرس اختتام القدرة على  وها، استخدام والوسائل التعليمية التعلمية اختيار 

مي والقدرة على متابعة نتائج التق وطبيقها، ت ومي وأدوات التقالقدرة على اختيار  و
  .جل حتسني نوعية التعليمأل

  
 دور مدرس اللغة العربية يف عملية التدريس: املبحث الرابع

، اللغة العربية بالنسبة لعملية التدريس اليت يقوم ا مدرس مهمةهناك أدوار  و
 :منها

  ٧٠.)learning resources( تعلمالمن مصادر مصدر املدرس   -أ 

 ارتباطا وثيقارتبط يمصادر التعلم من  امصدر باعتبارهدرس امل دورو 
أقل أو نه على حس ديرتقالا  ميكنو . دراسية املدرسةالاملواد بسيطرته على 

 فعاللعب دوره في يهاعل اجيد سيطركان يعند ما حسنا يعترب أنه  و .هحسن
فهم يال كان ما  عند أقل حسنايعترب أنه ، بالعكس و .للطالبلتعلم اكمصدر 

  .و ال يلم ا ةسدرالدراسية املاملواد 
القيام مبا  دريسلتعلم يف عملية التاكمصدر لى املدرس بدوره و ينبغي ع

  :يلي
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٣٩ 

 

 .من الطالب أحدث أفضل و املواد املرجعية أكثر واملدرس  لكتأن مي - ١

لطالب ايرجع إليها و تعلمها يالتعلم اليت مصادر على املدرس  دليأن  - ٢
 .من الطالب اآلخرين سرعسرعة التعلم أالذين لديهم 

 كمصدر على أداء واجباته هسهلتل اد الدراسيةاملو ةطيخريرسم املدرس أن  - ٣
الطالب على اليت جيب ) core(املواد األساسية  أيتحديد ال :، مثللتعلما

اليت السابقة دراستها املواد الدراسية  و أي، ضافيةاإلواد امل و أي، تعلمها
 .هكذا دواليك  ، وهارتذكّعليهم جيب 

  ٧١.)facilitator( يسرماملدرس   - ب 

 اخلدمات للتيسري على الطالب يف إعطاءيلعب دورا يف  ميسر درساملو 
   .عملية التعلم
هناك بعض األشياء  ،يف عملية التعلم اميسرباعتباره  هء دورجل أداو أل

وسائل ال ةاستخدام خمتلفاملرتبطة ب قضايايف الال سيما  ،اإلملام ا عليه ينبغياليت 
  :النحو التايل  كما يف ،دريسيةصادر التو امل

 هاكل منمع وظيفة  دريسيةصادر التامل وسائل والأنواع ب درسامليلم أن  - ١
 .اخلصائص املختلفة اهلألن 

من الوسائل التدريسية وسيلة هارات يف تصميم على امل درسامليسيطر أن  - ٢
 .دريسلتيسري عملية الت

منها  ديستفي ، ودريسيةالتصادر و امل وسائلالأنواع  درسامل نظمأن ي - ٣
 .أنشطة التدريسلتسهيل 

 .فعاال تفاعالمعهم  و يتفاعلفعال   الاصتامع الطالب  درسامل يتصلأن  - ٤

 ٧٢.)manager(مدير املدرس   - ج 

 إجياددورا يف  درسيلعب امل )learning manager( التعلممدير  باعتبارهو 
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٤٠ 

 

   .ةمرحية بصوراملناخ الذي يتيح للطالب التعلم 

من ن أ ،٧٣)Wina(ينا و يف) Ivor K. Devais(فايس دي. يفور كإلوفقا و 
 يستو ل )learning students(الطالب  م تعل يه غالبا املهملة لامليوى حدإ
 .Alvin C(ه جيإيور. جألفني  شرح و .)teaching teacher( درسس امليدرتب

Eurich (ينا و يف)Wina(ادرس على املاليت جيب  يةبادئ التعلمامل ٧٤مما  مراعا
  :النحو التايلكما يف ، دريسالتعملية إدارة يرتبط ب

 .تعلمه يهمجيب علكل ما بأنفسهم أن يتعلموا على الطالب  نبغيي - ١

 .التعلمسرعة له طالب لكل  - ٢

بعد االنتهاء  مهل) reinforcement(التعزيز إعطاء بتعلم ال البطال كثريس - ٣
 .التعلممراحل مرحلة معينة من من تنفيذ 

أو خطوة من  الدراسية واداملمن  مادةعلى  ةكاملال ة الطالبسيطر - ٤
 .اليةالتاخلطوة املادة أو  مهل تساعدهم و ستسهلسم لخطوات التع

 .للتعلمستثري انتباههم فأو واجبة مسؤولية الطالب  ىعطيإذا  - ٥

، امالقيام على املدرس ينبغي  انطانشهناك  ،دريسيف تنفيذ إدارة التو 
رد اواملمن  نفسهمورد ك هبدور قيامال) ٢(و  ،يةعلمدارة املوارد التإ) ١( :امه و
  :هي ، وأربع وظائف عامةله  املدرس كمديردور  و. علميةالت
، واالحتياجات تقدير الطلب: ها، مبا فيدريسأهداف التاملدرس ط طأن خي - ١

، دراسيةطة الاخل و) syllabus(قرر املنهج املإعداد  و حتديد األهداف، و
حتديد املوارد  ، وتقسيم احلصة الدراسيةو  ،الدراسية حتديد املوضوعاتو

 .الالزمة

 .دريسأهداف الت لتحقيقتنوعة امل يةعلماملوارد التجمموعة املدرس م نظأن ي - ٢

 علىقيادة املدرس تشمل  ، وتدريسالطالب و أنشطة ال يقود املدرسأن  - ٣
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٤١ 

 

 .إثارة انتباههم و همتشجيع والطالب حتفيز 

حتقيق  ألجلال  مأ على جمراه جيريهل  ؛على كل شيءاملدرس ف شرأن ي - ٤
 .األهداف

 هالكنو ،ةستقلامل ةطنشاأل يع هبراأل فائوظهذه العلى الرغم من أن و 
البعض، ببعضها  رتبطيمن األنشطة اليت ) cycle(أو دورة ) circle(رة ائكدعترب ت

  :التاليةيف الصورة  ةمبين يكما ه
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ٧٥.)demonstrator(مظهر املدرس   -د 

كل ما ميكن أن  بطالبني الر ظهأن يهو  امظهر درسدور املاملراد بو 
، امظهر درسدور املمرتبطان ب  سياقانهناك و  .رسالة منا جيدا فهم هويفهم

  :مهاو
و قدوة   أسوةو مثاال  صبح منوذجا وفياملواقف املثالية املدرس  ظهرأن ي - ١

 ٧٦.تالميذهل بالنسبة

 الدراسية املواد همفهمالطالب و  باعاستي يةكيف املدرسيظهر أن  - ٢
 ٧٧.جيداا مفها صحيحا و استيعاب
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٤٢ 

 

 ٧٨.)guide( شرفم املدرس  -ه 

 ،همتوجيهو ،على الطالبحمافظة  ارفمشباعتباره  درسر املادومن أو 
   .هممواهب و ،اهتمامام ، وممكاناوفقا إل واتطورلي و انمويلهم إرشادو

هناك بعض األشياء اليت جيب ، يداجل شرفاملدوره دور املدرس  لعبلي و
  :، منهاهاكالتمعليه ا

 .همعلي يشرف الذين على الطالبأن يتعرف املدرس  - ١

 دريسعملية الت و التدريسية ختطيط األهداف يفاملدرس  و يتمهرأن يفهم  - ٢
 .حتقيقهاعليه الكفاءات اليت ينبغي  و

  ٧٩.)motivator( حمرضاملدرس   -و 

إثارة انتباه املدرس من  طلبي، ية املثلىدريسنتائج التالللحصول على و 
 ةعتمدم دريسلتحقيق أهداف التمحاستهم ألن  )creative( اداعتإبالطالب 

 رشاداتيلي بعض اإل فيماو  .)motive(هم باعثو ضعف عتمادا كبريا على قوة ا
  :لتعلمعلى اب الالط ريضتحل

 .قهايقحتف التدريسية اليت يريد هدااملدرس األوضح يأن  - ١

 .تعلمالب اهتمام الطالبأن يثري املدرس  - ٢

  :الطالب إلثارة انتباهالطرق من  و
 .احتياجات الطالب و املدرسةالدراسية املواد بني املدرس صل يتأن   )أ 

خربة الطالب مستوى  وة اسيرالد ادواملبني املدرس  وافقأن ي  )ب 
 .مقدرمو

 ااستراتيجيا و يةيسرالتدنماذج ال خمتلفاملدرس م ستخديأن   )ج 
 .البادمت

 .التدريسأنشطة يف  ممتعا اجواملدرس  دجويأن  - ٣
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٤٣ 

 

 .لنجاح الطالبالزما ثناء و يثين معقولة جماملة املدرس  املجي أن - ٤

 .قدرام اخلاصةعمل الطالب وفقا ملموضوعيا ل رايدتقاملدرس  أن يقدر - ٥

بني  )cooperative learning(يف التعلم  التعاون املنافسة و املدرس دأن يوج - ٦
  .الطالب

  ٨٠.)evaluator(م مقواملدرس   -ز 

املرتبطة  علوماتاملبيانات أو الهو مجع  امومقباعتباره دور املدرس و 
   .نفذةامل يةدريسالت األنشطة نجاحب

  :مها، يف لعب دوره وظيفتاناك هنو 
دريسية يف حتقيق األهداف الت جناح الطلبة مي لتحديدوتقالأن يقوم املدرس ب - ١

 .سةاستيعاب املواد الدراسية املدريف  همد جناحيحدلتأو  املنشودة

يف تنفيذ مجيع نفسه  درس لتحديد جناح املوميتقاليقوم املدرس بأن  - ٢
 .املربجمةالتدريسية األنشطة 

 

  مهارات التدريس األساسية ملدرس اللغة العربية: املبحث اخلامس
السيطرة عليها،  اإلتقان أو وهناك مهارات أساسية جيب على املدرس اإلملام ا 

  : و منها
٨١.ابتجوساالأو  الطلباملهارة يف   -أ 

 

 دوجن يأتطيع يس يف الطلب أو االستجوابيف  ة املدرسمهارأن عتقد يو 
الطلب أو يعتقد اخلرباء أن  و .دريسالتيف عملية و أنفع ى جدأ اجو

  :هامن ،على الطالب ةإجيابي تاتأثريله يد اجل ستجوابالا
 .على حنو كامل دريسيةعملية التالمشاركة الطالب يف  رقيةتل - ١

 الطلب أو السؤالهو ، ألن التفكري نفسه ريقدرة الطالب على التفك لترقية - ٢
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٤٤ 

 

 .حقيقة

 . ةباجإلحتديد اإىل  همتوجيهل و مفضوهل والطالب انتباه ثارة إل - ٣

  .سةالدراسية املدرواد على املالطالب تركيز ل - ٤
النحو كما يف  ستجواباال أو الطلب تقنياتاملرتبطة ب رشاداتبعض اإلو 

  :التايل
 :، منهاتقنيةال اتتوجيهالعدة  - ١

 .الود احلارو  احلماسةاملدرس ظهر أن ي  )أ 

 .للتفكري اكافي اوقت ي املدرسعطأن ي  )ب 

 .السؤال ردجابة و طلب اإلمن حركة املرور أن يرتب املدرس   )ج 

 .األسئلة املزدوجةاملدرس نب تجيأن   )د 

 :، منهاتحسني نوعية األسئلةل اتتوجيهالعدة  - ٢

 .تدرجاماألسئلة املدرس  لقيأن ي  )أ 

 .)melacak( ةتتبعملااألسئلة  املدرسم ستخدأن ي  )ب 

  :ما يليكاملتتبعة  ةلئساألباملتعلقة  حوالبعض األو 
على  نبغيغامضة غري واضحة، يبة اجإأجاب الطالب ما  عند )١

 .همصيغة اإلجابة منحتسني  يطلباملدرس أن 

أو  همأفكارعلى تدفق تسري بة اجأجاب الطالب إما  عند )٢
 منهم إعطاء أن يطلب املدرسلى ، ينبغي عهمنظروجهات 

 .صادقةال ةجاحل

م يهاللمفبالنسبة غري كاملة  إجابةالطالب أجاب ما  عند )٣
إىل  هم و يرشد هموجهأن يينبغي على املدرس ، ةالصحيح
 .كاملةالجابة اإلإعطاء 



٤٥ 

 

٨٢).reinforcement( املهارة يف التعزيز  - ب 
 

 الطالب هكسلكل ما يعلى  )teacher response( املدرس استجابة يهو 
إىل  ذه االستجابةدف ه و .)to modify their behaviors( همسلوك ويلحتل

 املعطاةم ااستجابالحظات إىل الطالب عن أعماهلم أو املعلومات أو املتقدمي 
   .سيدرتيف كل  محتسني مشاركته مميكن هل حىتتصحيح ككتشجيع أو 

  : امه و، من التعزيز هناك نوعانو 
أم كان  مدحا، مكالب عنه ربيعتعزيز  و هو، )verbal( تعزيز اللفظيال - ١

 .اتصحيح مأ اتقدير

 .حركية إشارةب عنهيعرب  تعزيزهو  ، و)non-verbal( تعزيز غري اللفظيةال - ٢

 زعزي ما عند مالحظتها نبغي على املدرساليت ي ةالعديدهناك األشياء و 
  :كما يلي لتعلماإىل  همدافع لترقيةالطالب 

 .يف التعزيز و احلماسة ود احلارالأن يظهر املدرس الشعور ب - ١

 .باحتقارحىت ال يشعر الطالب  اديعا معقوال اتعزيزاملدرس  يعززأن  - ٢

 .حركياا إما لفظيا و متنوع اتعزيزأن يعزز املدرس  - ٣

 .املعينةا بعد ظهور االستجابة أو السلوك فور تعزيزال أن يعجل املدرس - ٤

٨٣.انتباه الطالب إثارة توفرياملهارة يف   - ج 
 

غري  و دائماجذب يف التدريسي ظ على املناخ للحف درسامل ةمهار يهو 
واملشاركة بنشاط يف  العاطفة و املثابرة و ةساماحل يظهرونف ،الطالبعلى  ممل

  .دريسأنشطة التخطوات  منكل خطوة 
القيام  درسميكن للمو إثارة انتباه الطالب  توفريهناك ثالثة أنواع من و 

يه ، وا:  
 .دريستنفيذ عملية التعند أو ملواجهة ا عند) variation( التوفري - ١
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٤٦ 

 

ميكن اليت تقنيات ل، هناك او حلفظ املناخ التدريسي املثلى
 :على النحو التايل  استخدامها

 ). teacher voice(املدرس  صوت توفري  )أ 

 .)focusing( هتماماالز يركت  )ب 

 ).teacher silence( درسصمت امل  )ج 

 ).eye contact( العيينتصال اال  )د 

 ).teacher movement( درسحركة امل  )ه 

  .التدريسيةوسائل الاستخدام التوفري يف  - ٢

 :النحو التايل مثل  ملدرسبه ا قوميو 

 هي ، و)visual(البصرية وسائل المتنوعة  املدرس مستخدأن ي  )أ 
 .وسائل اليت ميكن رؤيتهاال

 هي ، و)auditif(السمعية وسائل التلفة خماملدرس م ستخدأن ي  )ب 
 .هاعمساليت ميكن وسائل ال

 حتريكهاو ،هاتالعبو ، ملسها اليت ميكنوسائل الاملدرس م ستخدأن ي  )ج 
)motoric.( 

 .التفاعلأمناط التوفري يف القيام ب - ٣

عملية عند ما يقوم املدرس بكثريا األخطاء اليت حتدث من و 
مع  هتفاعلط امنمن أ فقط اواحد ااجتاه درسستخدم املأن ي يه التدريس
 دريسالتأنشطة يف ) static( جامدا امناخط النم اهذ جعلفي ،الطالب

 تفاعلالأمناط أن يوفر  يهينبغي عللذلك،  و .التعلم يفهم داعتإببس حيو
يعين ، )multi-directions( تعدد االجتاهأو مب ثننياال نيجتاهاالب التدريسي
 .الطالببني املدرس و  و درسامل وبني الطالب التفاعل 



٤٧ 

 

 ٨٤.يف افتتاح الدرس و اختتامه  املهارة  -د 

يف  درسم به املوقيهو العمل الذي ) set induction(س افتتاح الدرو 
كي  )mental(تهم عقلي وو انتباههم الطالب اهتمام حضري تل دريسأنشطة الت

   .ةسدراملواد الدراسية املعلى ا هذا االهتمام و االنتباه و العقلية تركزي
  :صاخعلى وجه ح الدرس تافتاض اغرمن أو 

 :ا يأيتمباملدرس قوم يميكن أن  و .الطالباهتمام  جذب - ١

التعلمية  أو التجارببأن املواد الدراسية  ةبطلالأن يؤكد املدرس   )أ 
 .حليام مقنعةو  ممفيدة هل

كأن  ،بالالط عندشياء اليت تعترب غريبة األاملدرس فعل أن ي  )ب 
 .و الوسائل التدريسيةأ األدواتاملدرس  م ستخدي

 .اممتع تفاعالمع الطالب املدرس  تفاعلأن ي  )ج 

 : ا يليمباملدرس قوم يو ميكن أن  .لتعلمعلى ا الطلبة ريضحت - ٢

 .درسامل من ربقبالحبيث يشعر الطالب  ايود اجو ين املدرسأن يب  )أ 

 .الطلبة يةفضولأن يثري املدرس   )ب 

 الطالب تعلم رباأو جتالدراسية بني املواد املدرس بط يرتأن   )ج 
 .محتياجااو

 األنشطة التدريسيةعلى ) manual(ل يدلالأو ) reference(جع رامل إعطاء - ٣
 :يلي امب املدرسقوم ميكن أن ي و .ا املدرسم وقسي يتال

على  اليت جيب وظائفال والتدريسية  األهدافاملدرس  نشدأن ي  )أ 
 .تحقيق األهدافبو ترتبط  هاجنازإ الطالب

حبيث  يةراحل التعلماملأو التدريسية طوات املدرس اخلشرح أن ي  )ب 
 .القيام بهعليهم ا جيب و يلمون مبالطالب يتعرف 
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٤٨ 

 

اليت األهداف التدريسية و الكفاءات أو املؤهالت أن يصف املدرس   )ج 
  .إملامها و سيطرا بعد أن متت الدراسةجيب على الطالب 

  الدرس ختتامال درسامل م اوقيأنشطة فهو اختتام الدرس تعريف أما  و
دف هذه و .الطالب مهاملدرس و تعلّ سهما درشاملة عالصورة التقدمي و 

، اسابق همتعلم رباجتمع  املواد الدراسية املدرسة ارتباطمعرفة األنشطة إىل 
  .يةدريسعملية التاليف تنفيذ  درس نفسهوجناح امل هممعرفة مستوى جناحو

  :مبا يلي قوم املدرسييمكن أن فالدرس  ختتامأما بالنسبة الو 
كي ينال الطالب صورة املواد الدراسية املدرسة أن يلخص املدرس  - ١

 .عنهاواضحة شاملة 

 ريثتل ةالرئيساألشياء الطلبة إىل  هتمامااملدرس ) to consolidate(د يوحأن  - ٢
 .يف وقت الحق مللتعل نتباههما

لتأسيس فهم جديد التدريسية األنشطة املدرس ) to organize(م نظّأن ي - ٣
 .لدى الطالب سةملدراالدراسية ملواد ا عن

 املفاهيملتوسيع  الطالب قترحي و التدريسية نتائجال املدرس تابعي أن - ٤
سةاملرتبطة باملواد الدراسية املدر. 

٨٥.الدراسي املهارة يف إدارة الصف  -ه 
 

ها ظحف و ىاملثل دريسيةظروف التال درس يف إجيادامل ةمهار هيو 
  .هاقتعو نأث األشياء اليت ميكن دما حت عند استعادوا

 ،دريسيالتناخ املُق وتععدة أنواع من السلوكيات اليت ميكن أن و هناك 
  :منها

 .الطالب عدم اهتمام - ١

 .إليه دافعهمعدم  ولتعلم باهم اهتماممن عدم السلوك هذا  ظهريو 
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٤٩ 

 

 :سباباألمن  و

 .دراسةللهمة مبليست املدرسة أن املواد الدراسية الطالب يعترب أن   )أ 

واد ملاعلى   السيطرة وو اإلملام  الفهملديهم بأن ر الطالب يشعأن   )ب 
 .املدرسة الدراسية

الذي التدريسي النمط هلم فق وايبامللل أو ال الطالب  يشعرأن   )ج 
 .املدرسطبقه ي

املواد  أقل سيطرة علىإملاما و  أقلأن املدرس الطالب يرى أن   )د 
 .درسةامل دراسيةال

 .عوقملاالسلوك نشأة  - ٢

  :كما يأيت عدة عوامل منالسلوك هذا  نشأيو 
 مهتأن يالطالب أن يريد  على سبيل املثالو ، نفسيةال الطالب حالة  )أ 

 .اآلخرمن  العناية واستمأن يلأو  م

 عنفو بشدةهم عاملي الذي درسامل معسيئة عليهم امل ة الطالبجترب  )ب 
  .حيسونه انتقاما النتقمون منه في

 بإدارة الصفالقيام ميكن قة، عواملالسلوكيات هذه ب انتجالو 
  :التاليةساليب باأل) classroom management(الدراسي 

 .املثلى التدريسيةالظروف املدرس  دأن يوج  )أ 

  .االستجابةاملدرس  بديأن ي  )ب 

 :ةاآلتي السبلمن خالل االستجابة بدو تو 

 .سلوك الطالب وأ ق املدرس على املواد الدراسيةعلّأن ي )١

٢( همو يالحظ ،ياعين اتصاالمع الطالب صل املدرس أن يت 
 .)continuously(باطّراد 

 .خاص م اهتماما هتمو ي، الطالبإىل  درسرب املقتأن ي )٣
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 .الطالب املدرس اهتمام زركيأن   )ج 

 :كما يليأنشطة التدريس بهم اهتمامتركيز القيام بميكن  و

، )visual( ابصري )illustration( حايضتواملدرس  وضحأن ي )١
العيين نشاط إىل آخر دون انقطاع االتصال  النظر مننقل ك

 .همدافرأ وأ  لطالبا جمموعةمع 

خالل التعابري  من) verbal(تعليقا لفظيا  املدرس قعلّأن ي )٢
 .املدرسة املواد الدراسية سياقمن رج أن ختدون ب ازجةالط

يوجههم و الدراسية احملددة هدافاألإىل الطالب يرشد املدرس أن   )د 
 .اواضح اتوجيهإليها 

 همسلوك لتعديل  هم زعزو ي هم نذريو الطالب  املدرسينصح أن   )ه 

)to modify their behaviors(. 

  :اإلنذار عند ااالهتمام  ى املدرساليت ينبغي علاألشياء و 
قا ظروف ح قونعويللطالب الذين نذار اإلاملدرس ه وجأن ي )١

 .إىل السوء ةاملنحرف همسلوكب ل الدراسيالفص

 هانةاإلو و العنف  شدةالنب تو جيلفظيا نذر املدرس يأن  )٢
 .الستهزاءاو

 

  نبذة عن ميدان الدراسة: املبحث السادس
حبر مايل و حدها الش. يف ضمن والية جاوى الوسطىرمبانج تقع  كانت منطقة

و الشرقي منطقة ) Pati(الغريب منطقة بايت و ) Blora( جاوى و اجلنويب منطقة بلورا
يف ما كالبحث  صورة ميدانيتلخص الباحث  و. جاوى الشرقية) Tuban(توبان 

   : اجلدول اآليت
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  ١,١جلدول ا
  اسم املدارس و عنواا و اسم رؤساءها و عدد مدرسي اللغة العربية

  رقم
اسم 
  املقاطعة

  عنوان املدرسة  اسم املدرسة
اسم رئيس 

  املدرسة

عدد 
مدرس 
اللغة 
  العربية

 كاليوري  ١
)Kaliori(  

موقع مسجد احلكمة،   اهلدىمفتاح 
 ماغوان

حممد سوباري 
  البكالوريوس

٣  

رقم شارع سيد محزة   وايل ساعا    
 ، تاسيكهارجو١

موليونو احلاج 
  البكالوريوس

٣  

 سومرب  ٢
)Sumber(  

مدرسة سومرب 
  احلكومية 

، ميولبابشارع 
  سومرب

كادري 
  البكالوريوس

٣  

سومرب، قرية  شارع  النورانية    
 راندو أغونج، سومرب

حممد طهار 
  البكالوريوس

٢  

قرية كريكيالنج،   مفتاح العلوم    
 سومرب 

عارف سيف 
الدين احلاج 
  البكالوريوس

٢  

 بولو  ٣
)Bulu(  

- سوبانج شارع  ١- الرمحن
 ٤،٥سومرب كيلومتر 

 المباعن الغربية، بولو 

سوغوتو مارجي 
  ٣  احلاج 

 سوالنج  ٤
)Sulang(  

 سوالنجمدرسة 
  احلكومية 

بلورا كيلومتر  شارع
 ، سوالنج١١

سريأنطا 
  البكالوريوس

٤  

غومن كيلومتر  شارع  توحيدية    
، بوماهان، ٤،٥

 سوالنج 

 البكالوريوس
  ٣  مفتاح الدين 

  ٣خري األنوار بلورا - رمبانج شارع  ٢- الرمحن    
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  رقم
اسم 
  املقاطعة

  عنوان املدرسة  اسم املدرسة
اسم رئيس 

  املدرسة

عدد 
مدرس 
اللغة 
  العربية

، ١٤كيلومتر 
 كمادوا، سوالنج

احلاج 
  البكالوريوس

 رمبانج  ٥
)Rembang(  

كياهي صاحل  شارع  مفتاح الفالح
، باديغ، ٢احلاج رقم 

 سريدادي، رمبانج 

مارين احلاجة 
  ٣  البكالوريوس

 بلورا- رمبانج شارع  املبارك    
 ، رمبانج ٤كيلومتر 

نورِ احلق 
  البكالوريوس

٣  

الوان رقم  شارع  معلمني معلمات    
 ، رمبانج ٤٣

حممد نواوي 
احلاج 

  البكالوريوس
٣  

قرية بوجنوهلارجو،   عمر فتاح    
 رمبانج

نور خزين احلاج 
  البكالوريوس

٣  

 السم  ٦
)Lasem(  

 السممدرسة 
  احلكومية 

سونان بونانج  شارع
 ، السم ١كيلومتر 

 البكالوريوس
خريان حممد 

  املاجستري
٤  

سونان بونانج  شارع  سونان بونانج    
، بونانج، ٢٨رقم 
 السم

نور  البكالوريوس
  ٣  خالص 

سوديتان رقم  شارع  النورية    
 م، السم٧

نور رمحة 
  البكالوريوس

٣  

 باجنور  ٧
)Pancur(  

حممد حزب  قرية جروك، باجنور  منبع العلوم 
  النجا

٣  
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  رقم
اسم 
  املقاطعة

  عنوان املدرسة  اسم املدرسة
اسم رئيس 

  املدرسة

عدد 
مدرس 
اللغة 
  العربية

 باموتان  ٨
)Pamotan(  

 باموتانمدرسة 
  احلكومية 

جاتريوغو  شارع
 ،٠،٥كيلومتر 
 باموتان

أنوار مسدد 
احلاج 

  البكالوريوس
٤  

حممد حمبوب  بانيو أوريب شارع  دار اهلدى     
  البكالوريوس

٣  

عمبالك  شارع  هداية املبتدئني    
، براغني، ٥ كيلومتر
 باموتان

 البكالوريوس
  ٣  زين الدين 

، قرية سيدورجو  روضة الفالح     
 باموتان

ليلة النعمة 
  البكالوريوس

١  

 غومن  ٩
)Gunem(  

مدرسة غومن 
  األهلية

ترمبس  شارع
 ، غومن٠،٢٥كيلومتر 

حممد صليب 
  البكالوريوس

٣  

 سيدان  ١٠
)Sedan(  

ضياء احلق  قرية منورو، سيدان   املنار
  البكالوريوس

٢  

 حممد أشريف قرية كومبو، سيدان   هداية املسلمني     
  البكالوريوس

٣  

كاومان، قرية   إسالمبة شافعية     
 غاندريروجو، سيدان

 البكالوريوس
  حممد منطاها

٣  

 قرية بوجنور  شارع  منشأ اهلدى     
  ، سيدان٧٤رقم 

  حممد رفيق احلاج 
٢  

كيلومتر سيدان  شارع  رياضة الطلبة     
 ، سيدان ١

حممد رفيق احلاج 
  البكالوريوس

٣  
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  رقم
اسم 
  املقاطعة

  عنوان املدرسة  اسم املدرسة
اسم رئيس 

  املدرسة

عدد 
مدرس 
اللغة 
  العربية

دادافان  شارع  مفتاح اهلدى     
، ١٦رقم  ٣كيلومتر 

قرية بوغورجو، 
 سيدان

سفيان الثوري 
 البكالوريوس

٣  

  ٢  شهاد احلاج قرية منورو، سيدان  تري اكيت     
 سلوكي  ١١

)Sluke(  
شركة  شارع  مسلك اهلدى 

سلوكي، - أرغاواستو
قرية سلوكي، 

 سلوكي 

عبد اجلليل عبد 
يد ا

  البكالوريوس
٣  

 كراغان  ١٢
)Kragan(  

سيدان رقم  شارع  جة الصاحلني 
، فالواعان، ٦٥

 كراغان

 البكالوريوس
  ٣  زاينمح

 رقم كراغان شارع  نور اهلدى     
، كاراجنلينجاك، ١٠١

 كراغان

رمحة 
  ٣  البكالوريوس

 نجاسار  ١٣
)Sarang(  

 رقم توبان شارع  سونان بونانج 
 ، سارانج٣٨

نعمتني احلاجة 
  البكالوريوس

٣  

قرية كاليفانج،   األنوار     
 سارانج 

حممد حترير 
  البكالوريوس

٣  

-كاليفانج شارع  اجلليلية     
، ٣لودان كيلومتر 

 غوجنغانج، سارانج

 البكالوريوس
  ٣  ماديونو



٥٥ 

 

  رقم
اسم 
  املقاطعة

  عنوان املدرسة  اسم املدرسة
اسم رئيس 

  املدرسة

عدد 
مدرس 
اللغة 
  العربية

قرية لودان ويتان،   هداية املبتدئني     
 سارانج 

حمصون 
  البكالوريوس

٣  

- سارانج شارع  املدينة     
، ٢كيلومتر  سيدان

قرية باباكتولونج، 
 سارانج 

مد نظام حم
   البكالوريوس

٢  

- لودان شارع  مفتاح اهلدى     
، ١كيلومتر  كاليفانج

، قرية لودان ويتان
 سارانج

حازم حنراوي 
  احلاج 

٣  

، كتولونجاقرية باب  منبع العلم النافع     
 نجاسار

   اهاحممد ط
١  

 سايل  ١٤
)Sale(  

مدرسة سايل 
  احلكومية 

متر شارع السم كيلو
 ، سايل١

مارغيونو 
  البكالوريوس

٤  

  ١١٤  اللغة العربية يمدرسجمموع   مدرسة ٤٠  املدرسة جمموعة
 

  : و أما املؤهلة األكادميية ملدرسي اللغة العربية فتتمثل كما يف اجلدول اآليت
  

  ١,٢اجلدول 
  األكادميية ملدرسي اللغة العربية املؤهالت

  جمموع  شعبة/قسم  مؤهلة أكادميية  رقم
  ٥  ) PBA(تعليم اللغة العربية   البكالوريوس  ١
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  جمموع  شعبة/قسم  مؤهلة أكادميية  رقم
  ٧  )BSA(اللغة العربية وأدا     
  ٥٩  )PAI(اإلسالمية  التربية    
  ١٦  القسم اآلخر    
) MA/SMA(املدرسة الثانوية   ٢

   )Ponpes( أو املعهد اإلسالمي
-  

٢٧  

  ١١٤  جمموع  
 

و أما مدة اخلدمة أو خربة العمل ملدرسي اللغة العربية فتتمثل كما يف اجلدول 
  : اآليت

 
  ١,٣اجلدول 

  مدة اخلدمة أو خربة العمل ملدرسي اللغة العربية
  املدرس جمموع  مدة اخلدمة  رقم
  ٣٣  سنوات ٥ – ١  ١
  ٥٠  سنوات ١٠ – ٦  ٢
  ٣١  سنوات ١٠أكثر من   ٣

  ١١٤  جمموع   
  

 و غري املشهود) tersertifikasi(مبهنيتهم  و أما مدرسو اللغة العربية املشهود 
  : فعددهم يتمثل كما يف اجلدول اآليت مبهنيتهم
  

  ١,٤اجلدول 
  مبهنيتهم املشهود مبهنيتهم و غري املشهودمدرسو اللغة العربية 
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  جمموع املدرس  غري املشهود ا/ املشهود باملهنية   رقم
  ٣  املشهود باملهنية  ١
  ١١١  غري املشهود ا  ٢

  ١١٤  جمموع  
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث
 منهج البحث  - أ 

الباحث يف  مد، يستخيف اإلطار العام املنشودة اعتمادا على أسئلة البحث
و البحث . )qualitative approach(الكيفي مدخل البحث كتابة هذه الرسالة 

الذي يتركز  هو البحث ٨٦)Lincoln(لينكولن  و) Denzin(ديرتين  الكيفي عند
ة طبيعيال التفسرييةاملدخل  تمل علىشو ي ).multi-methods(املتعدد على املنهج 

)interpretive naturalistic(  اإلنساين  بحثال موضوععلى)subject( أو البيئة  و
أو الظواهر  )indications( األعراضالباحث  فسري و .يكما ه الدراسيةاخللفية 

)phenomenon ( وناملعني هامنعاين ياليت.   
عملية تقوم على هو البحث الكيفي أن  ٨٧)Creswell(كريسويل  ذهب و

   .يةاإلنسان أو  جتماعيةاال تشكالامل لكشف ختصةاملنهجية امل
 البحث الكيفين أ )Best(بيست  نقال عن ٨٨)Ainin(لعينني وفقا  و

 هاو حتليل املظاهر أو األحوال الواقعة و كتابتهانيف يشتمل على اجلهود لتص
احلوادث  املظاهر ووصف أهداف هذا البحث الكيفي من  و. هاتفسريو
  . نظمام هامتثيلو  هاو تصويرالعالقات بينها  اقعات و الصفات والوو

 البحث الكيفييف ن أ )Biklen(لني بيك و) Bogdan(بوغدان  و عند
نية نساإ املدروسة اتعول عدد املوضأسال يqualitative descriptive ((الوصفي 

)subject (كانت أم مادية )object(  التعميمال يهدف إىل ألنه 

                                                           
86 Norma K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research. (Thousand Oaks, 
CA: Sage Publications, 1994) p. 2 
87 John W.Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design. (L.ondon: Sage, 1998) p. 15 
88 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Surabaya, Hilal Pustaka, 2010) p. 71 
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)generalization(،٩٠.إىل وجود الفرضيةو ال حيتاج  ٨٩   
موليونج  كما ورد يف) Biklen(بيكالين  و) Bogdan(بوغدان  و أضاف

)Moleong(دخل الكيفي، و هيأن هناك مخس عالقات للمإىل  ٩١) :١ (
االهتمام بعملية ) ٣(بصفة وصفية، و ) ٢(عية، و يباستخدام اخللفية الط

  .الواقعة األساسية) ٥(التفكري االستقرائي، و ) ٤(احملصالت، و 
بيئة طبيعية  على ريجي  اكيفيحبثا ستخدم ي بحثال ان هذإميكن القول و 
و تفسريها حتليلها  داة جلمع البيانات وهو أ الباحثو  .الباحثل من دون تدخ

النظام كشف إىل  بحثال هذاو يهدف  .)inductive(ستقرائية طريقة االبال
   . عيارامليه بناء على التقدير علو بالتايل  ،هتنفيذو  هوصفو

إىل البحث املسحي  يهدفو  .)survey( املسحهو هذا البحث  نوعو 
 ٩٢)Ainin(وفقا لعينني  دون املعلومات عن األفراد املتغريات عنمجع املعلومات 

نذير  نقال عن ٩٣)Ainin(عينني  و أضاف. نو آخري) Ary(آري  نقال عن
)Nazir ( احلقائق من املظاهر  لى عاحلصول  البحث املسحي يهدف إىلأن إىل

كيان االجتماعي الواقعية املرتبطة بالالواقعة، و البحث عن املعلومات 
  .معينة أو منطقةفئة من و السياسي االقتصادي و

 

 اع البحث و عينته و أسلوب اختيارهجمتم  -ب 

 نآخريو )Ary( ريآ نقال عن البحث جمتمعتعريف ) Ainin(عينني  عرف
 ةحيصرصيغة املصوغة ب اتعوادث أو املوضومن الناس أو احلعضاء األأنه مجيع 

                                                           
89 Robert C. Bogdan and Sari Knop'p Biklen, Qualitative Research for Education. (Boston, MA: 
Allyn and Bacon, 1982) p. 68-70 
90 Moh. Ainin, op. cit., p. 38 
91 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004) p. 8 
92 Moh. Ainin, op. cit., p. 73 
93 Loc. Cit. 
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) Ainin(عينني  أضافو  ٩٤.التعميم لوضع هي كغايةاليت اجلماعة الكربى أو 
جمموعة األفراد أو األحوال أو  أنهإىل  نو آخري )Ubaidat(عبيدات  نقال عن

 ٩٦نو آخري )Ibnu(ابن  نقال عن )Ainin(عينني  نو بي ٩٥.املدروسة اتعواملوض
املراد و ). object( كان أم ماديا) subject( إنسانيا الدراسة موضوعأنه 

املوضوع و أما . شرمن الباليت تتكون أعضاء اتمع  هنا نسايناملوضوع اإلب
  .البشر اتمع اليت تتكون من سوى أعضاءف هنا اديامل
اللغة العربية ن الذين يقومون بتدريس مادة درسوامل: البحثهذا مجتمع ف

الفصل الدراسي الثاين يف اإلسالمية مبنطقة رمبانج  املتوسطة يف املدارسن أمجعو
كان و  .مدرسا ١١٤ يبلغ ، و عددهممـ ٢٠١٠/٢٠١١العام الدراسي من 

نقال  )Ainin(وفقا لرأي عينني ) finite population( احمدود اجمتمعهذا اتمع 
  ٩٧.و آخرين) Ibnu(و ابن ) Nazir(عن رأي نذير 

نقال ) Ainin(وفقا لعينني  ةمفحوصفئة قليلة أو فرقة صغرية و العينة هي 
عبيدات  نقال عن) Ainin(عينني  و أضاف ٩٨.نو آخري) Ary(آري  عن

)Ubaidat (نذير  و)Nazir ( تكون كي و  ٩٩.حثجمتمع الب جزء منأنه إىل
-حىت يتمكن من الوصول إىل هذا الذي سحبت منه  بحثة تمع الالعينة ممثل

 كلها أختذ ١٠٠ن م أقلّ، فإذا كانت أعضاء اتمع -بحثالعينة تمع المتثيل 
إذا كانت أكثر و  ١٠٠.)اتمع الشامل(اتمع  دراسة دراسةكون التكعينة ف

ابن نقال عن رأي  )Ainin(عند رأي عينني منها % ٢٠حىت % ٢ منها أخذ
)Ibnu (عند رأي عينني  منها% ٢٠حىت % ١٠أو  ١٠١آخرين،و)Ainin(  نقال

                                                           
94 Ibid., p. 98 
95 Loc. Cit. 
96 Loc. Cit. 
97 Ibid., p. 100 
98 Loc. Cit. 
99 Loc. Cit. 
100 Suharsimi Arikunto, Metode Research. (Jakarta: Rajawali Press, 1983) p. 107 
101 Moh. Ainin, op. cit., p. 112 
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عند رأي  فأكثر منها% ٢٥حىت % ٢٠أو  ١٠٢،)Gay(غاي  عن رأي
   ١٠٣).Arikunto(كونطا آري

مدرسي اللغة العربية يف  جمموعمن  %٣٥أو  مدرسا ٤٠ :البحثهذا عينة ف
ام العصل الدراسي الثاين من الفيف املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج 

أي لكل  كل مدرسةليكون كل منهم ميثل و . مـ ٢٠١٠/٢٠١١الدراسي 
  .مدرسة مدرس واحد

 العشوائية العينة هو العينة الختيار الباحث عليه ريسي الذي األسلوبو 
 لبحثا جمتمع جمموع نسبة إىل نظرا) proportional random sampling( نسبيةال
 انوعهذه العينة كانت و  .)representative( ممثّلة العينة لتكون مدرسة كل يف

حبيث ميكن و حيتمل مجيع ) probability sampling(العينة االحتمالية من أنواع 
   ١٠٤.أعضاء العينةكأعضاء اتمع 

 

  متغريات البحث  -ج 

كفاءة مدرسي اللغة العربية هي  و ،متغرية واحدة البحثهذا متغريات كانت 
  .املهنية الكفاءةتعليمية و ال كفاءةالخاصة 

 

 أدوات البحث  - د 

 البيانات مجع أدوات أهم العلمي البحث هذا يف الباحث يستخدم
  : هي املطلوبة

ألنه من أهم ) human instrument(الباحث نفسه  هيو  األولية، األدوات - ١
ني لبيك و) Bogdan(بوغدان  يف البحث الكيفي وفقا لفكرةاألدوات 

                                                           
102 Loc. Cit. 
103 Suharsimi Arikunto, op. cit., p. 107 
104 Ibid., p. 105. Lihat juga Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, op. cit., p. 151 
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)Biklen (موليونج  يف)Moleong(أن الباحث أعلم بكل البيانات  ١٠٥
 .موقفهكيفية اختاذ و

) ٣( و ،املالحظة منط) ٢(، و االستبانة) ١: (هيو  الثانوية، األدوات - ٢
 .املقابلة دليل

 

 مصادر البيانات  -ه 

 :التالية املصادر بني من الباحث معهاجي املطلوبة، البيانات على للحصول

 األولية املصادر - ١

مة للحصول ئأداة مال انةعترب االستبت. )Questionnaire( االستبانة  )أ 
يقدم  حقائق مرتبطة بواقع معني، و على معلومات وبيانات و

بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد 
١٠٦.ةاملعينني مبوضوع االستبان

 

 واقفمب املرتبطة البيانات جلمع مغلقة استبانة الباحث يستخدمو 
سيطرم  و ةهنياملالكفاءة التعليمية و  كفاءةالإملامهم بو  املدرسني

 .عملية التعليم و التعلم يف امتطبيقه و عليها

تعترب املقابلة استبيانا شفويا يقوم من خالله  .)Interview( املقابلة  )ب 
الباحث جبمع املعلومات و البيانات الشفوية من املفحوص، و هي 

   ١٠٧.أداة هامة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشرية
 املرتبطة البيانات جلمعمقيدة  حرة مقابلة الباحث يستخدمو 
العوامل  و املهنيةالكفاءة التعليمية و  كفاءةاللتطوير  هود املبذلةباجل

                                                           
105 Lexi J. Moleong, op. cit. p. 168 

ص ) ١٩٨٧دار الفكر، : عمان( أساليبه-أدواته-البحث العلمي، مفهومهذوقان عبيدات و آخرون،  ١٠٦
١٢١  

  ١٣٥املرجع نفسه، ص  ١٠٧
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 .العربية اللغة مدرسي لدى التدريبية الدورات قة واملعو طة واملثب
ويستحدمها أيضا لتحقيق نتائج االستبانة و نتائج املالحظة على 

 الباحث للمقابلة و ينفذها ويسجلفيعد  .الوثائق التعليمية و التعلمية
  .املقابلة يف من معلوماتكل ما يسمع 

 . )Observation( املالحظة  )ج 

ة السلبياملشاركة بأسلوب  مباشرة مالحظة الباحث جيريو 
)passive participation( تني اهتنفيذ ب املرتبطة البيانات جلمع

التدريسة  سائلالو وتدريس الأنشطة على و تطبيقهما الكفاءتني 
 األدوات و ةيالدراس طةاخل مثل املرتبطة بأنشطة التدريس ثائقالوو

سمع يو يسجل الباحث كل ما يكتب حبيث ، التقوميية و التدريسية
 اتعاألشخاص أو املوضوو ال يتفاعل و ال يتصل مع  شهديو 

أو ) spectator(هذه احلالة كمثل املشاهد و الباحث  يف  .املدروسة
جاملتفر )loiterer(  وفقا لعينني)Ainin (اسفرديل ستعريا مصطلحم 

)Spradley(.١٠٨
 

الكفاءة التعليمية و  كفاءةالب املرتبطة البحوث و الكتب: الثانوية املصادر - ٢
 .نشطة التدريسأ علىو تطبيقهما  للمدرس املهنية

 

 أسلوب حتليل البيانات   - و 

 تنسيقها و هاتنظيم و البيانات ترتيب عملية هو البيانات بتحليل املراد
 تكون العملية هذه و ١٠٩.العينة جمموعات من جمموعة يفها و تفسري وتشخيصها

 هذه تطلب لذلك و. البحث ميدان الباحث تركي أن عند البيانات مجع أول من
   .افكر و قوة و اهتماماو  اجهد العملية

                                                           
108 Moh. Ainin, op. cit., p. 130 
109 Suharsimi Arikunto, Metode Research. (Jakarta: Rajawali Press, 1983) p. 107 
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 يسلكه الذي األسلوبكان نشودة هلذا البحث، األهداف املنطالقا من ا و
 descriptive( اإلحصائي الوصفيالتحليل  هو جتمع اليت البيانات لتحليل الباحث

analysis statisic( بناء اآلن الدراسة اتعوموض أحوال الباحث يصف، بأن 
 على للحصول الباحث فيحللها هي، كما واملعطيات ةعقاالو ظواهرال على

كما يف  )Tabel Distribusi Frekuensi( تكرارال توزيع جدول باستخدام النتائج
  : ةاآلتي) rumus(الصيغة 

 تكرار    

)frequency(  
    

 ئويةانسبة م

)Percentage(  
  %١٠٠ x  ـــــــ  =

 عدد املستجيب    

)Number of case(  
    

 
 حتليل البيانات من االستبانة -١

م املعيار املعترب استخدبا املستجيبنيلل الباحث بيانات االستبانة من حي
ملهنية ملدرسي اللغة العربية على لقياس درجة الكفاءة التعليمية و الكفاءة ا

  :يف اجلدول اآليتكما أنشطة التدريس 
  

   ٢,١دول اجل
  لقياس درجة الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية من االستبانةاملعيار املعترب 

  صفة  كفاءةمعيار ال
  جدا جيد/ ممتاز   ٥ ≤الدرجة املعدلة  ≤ ٤,٥٥
  جيد  ٤,٥٥ <الدرجة املعدلة  ≤ ٣,٥٥
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  صفة  كفاءةمعيار ال
  مقبول  ٣,٥٥ <الدرجة املعدلة  ≤ ٢,٥٥
  ناقص  ٢,٥٥ <الدرجة املعدلة  ≤ ١,٥٥
  اأكثر ناقص  ١,٥٥ <الدرجة املعدلة  ≤ ١,٠٠

 

  حتليل البيانات من املالحظة -٢

 م املعيار املعترباستخدبا املستجيبنيمن  املالحظةلل الباحث بيانات حي 
 اللغة العربية على أنشطة التدريس درسيمل كفاءةالتطبيق درجة  لقياس

  :اآليتاجلدول كما يف 
  

  ٢,٢اجلدول 
  لقياس درجة تطبيق الكفاءة من املالحظة املعيار املعترب

  صفة  نسبة مائوية
يبدون املستجيبني الذين نسبة مائوية من  <% ٩٠

  %١٠٠ ≤الكفاءة  مؤشر
  ممتاز

من املستجيبني الذين يبدون  نسبة مائوية <% ٨٠
  %٩٠ ≤ الكفاءة مؤشر

  جيد

ين يبدون نسبة مائوية من املستجيبني الذ <% ٧٠
  %٨٠ ≤ الكفاءة مؤشر

  مقبول

من املستجيبني الذين يبدون  نسبة مائوية <% ٦٠
  %٧٠ ≤ الكفاءة مؤشر

  ناقص

من املستجيبني الذين يبدون  نسبة مائوية ≤ %٠
  %٦٠ ≤ الكفاءة مؤشر

  اأكثر ناقص
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 مراحل تنفيذ الدراسة  -ز 

 :التايل الترتيب حنو على الدراسةهذه  تنفيذ مراحل تترتب

 :و جيري الباحث يف هذه املرحلة على النحو التايل. مرحلة االستعداد - ١

 .)pre-survey(قبلي ال املسح  )أ 

 .العينة سحب  )ب 

 االستبانة سئلةأل) kisi-kisi( واصفاتاخلطة العامة أو امل تصنيف  )ج 
 .وبنودها

 .نسحبةامل العينة سوى اتمع على االستبانة أسئلة بنود جتربة  )د 

 .االستبانة أسئلة بنود عديلت  )ه 

 .دليل املقابلة و منط املالحظة إعداد  )و 

 :و جيري الباحث يف هذه املرحلة على النحو التايل. مجع البياناتمرحلة  - ٢

 .)respondents(ستجيبني املإىل  االستبانة نشر  )أ 

 .تنفيذ املالحظة و تسجيل مجيع املعطيات  )ب 

 .مجيع املعطيات ليسجاملقابلة و تنفيذ ت  )ج 

 .و مناقشتها مرحلة حتليل البيانات - ٣

  :ما يليكخطوات  أربعقوم الباحث بتحليل البيانات بي
 .السجالت امليدانيةمراجعة ع البيانات و مج  )أ 

و غري املناسبة  البيانات انتقاءعملية اختيار و  وه ، والبيانات تصغري  )ب 
 البياناتألهداف الدراسة و يطرح  املناسبةالبيانات فيحلل  ،املناسبة

 .هلا غري املناسبة

تثبة ألن يف هذه اخلطوة اخلطوة املهمة و امل وهو  ، البيانات دميتق  )ج 
، هاتصنيفو ) ٢( ، والبيانات تشخيص) ١: (بـالباحث م وقي
موضوعا و  منظما تفسريها و هاتوضيح) ٤(، و هاتنظيم) ٣(و
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 .هاتفسري )٥(، و شامالو

. هي اخلطوة األخرية من حتليل البيانات ، واو إثباالبيانات تلخيص   )د 
بعد  بعض طول وبيرتبط بعضها ذكورة املربع األطوات هذه اخلو 

 . مجع البيانات
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  الفصل الرابع

 عرض البيانات و  حتليلها  و مناقشتها
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  الفصل الرابع

  حتليلها  و مناقشتهاعرض البيانات و  
  

  و ثباا بنود االستبانةصدق  حتليل: املبحث األول

 استبانة الكفاءة التعليمية للمدرس مواصفات  - أ 

  :فيما يلي مواصفات استبانة الكفاءة التعليمية ملدرسي اللغة العربية
  

  ٣,١اجلدول 
 مواصفات استبانة الكفاءة التعليمية

  رقم البند  مؤشر  صنف  رقم
 جمموعة
  البنود

 اخلطة إعداد  .١
  دراسيةال

، ٣، ٢، ١  د أهداف التدريسيدحت  .أ
٦، ٥، ٤   

٦  

واد املفضلية د أيدحت  .ب    
  دراسيةال

٢  ٨، ٧  

ق ائم طراستخدا  .ج    
  وأساليبه التدريس

٢  ١٠ ،٩  

، ١٢، ١١  مصادر التعلمم استخدا  .د    
١٤، ١٣  

٤  

م الوسائل استخدا  .ه    
  التعلمية التعليمية

١٦، ١٥ ،
١٧  

٣  

  ٦، ١٩، ١٨ مناط التدريسأاختيار   .أ عمليةالقيام ب  .٢
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  رقم البند  مؤشر  صنف  رقم
 جمموعة
  البنود

، ٢١، ٢٠  للطالب ناسبةامل  التدريس
٢٣، ٢٢  

      دريسالت تابعت تقدمي  .ب    
  اإلعداد -      

)preparation(  
٢٥، ٢٤ ،

٢٦  
٣  

-pre(االفتتاح  -      

teaching(  
٢٨، ٢٧ ،
٣٠، ٢٩  

٤  

العرض  -      
)presentation(  

٣٢، ٣١ ،
٣٤، ٣٣ ،
٣٦، ٣٥ ،
٣٨، ٣٧ ،
٤٠، ٣٩ ،
٤٢، ٤١ ،
٤٤، ٤٣ ،
٤٦، ٤٥ ،
٤٨، ٤٧ ،

٤٩  

١٩  

، ٥١، ٥٠  )closing(االختتام  -      
٥٣، ٥٢ ،

٥٤  
٥  

  ٢  ٥٦، ٥٥التقدير  أدواتم يصمت  .أر يقدالت  .٣
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  رقم البند  مؤشر  صنف  رقم
 جمموعة
  البنود

على  ميوقالتو
التدريس عملية 

  التعلمحتصيل و

  ميووالتق

، ٥٨، ٥٧  ميولتقدير والتقم باياقال  .ب    
٦٠، ٥٩ ،

٦١  
٥  

تقدير نتائج ال ةرإدا  .ج    
  ميوتقالو

٦٣، ٦٢ ،
٦٤  

٣  

نتائج  ةتابعم  .٤
التقدير 

   ميوالتقو

د معايري إتقان يدحت  .أ
 Kriteria(التعلم األدىن 

Ketuntasan Minimal(  
٢  ٦٦، ٦٥  

الربنامج  ميصمت  .ب    
 )remedial( العالجي

  اإلشرافو

٦٨، ٦٧ ،
٧٠، ٦٩ ،

٧١  
٥  

إىل مي ونتائج التق غبالإ  .ج    
 أصحاب املصلحة

)stake holders(  

٧٣، ٧٢ ،
٧٤  

٣  

من نتائج االستفادة   .د    
التقومي لتحسني نوعية 

  التدريس
١  ٧٥  

  ٧٥  ة بنود االستبانةجمموع  
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بني و حتليل البيانات مستجي ١٠ءة التعليمية على ربة استبانة الكفاو بعد جت
حصل  software (SPSS Statistic 17.0(برنامج العقل اإللكتروين باستخدام 

مبعىن أن هذه االستبانة  و هذه. ٠,٩٧٥ :درجة ثبات االستبانةالباحث على 
عددها يبلغ ف )invalid(صادقة الاحملذوفة ألا غري أما بنود االستبانة و . ة جداتباث

، ٢٠، ٣: هيصادقة الغري االستبانة احملذوفة  فأرقام بنود .بندا ٧٥بندا من  ١٩
٦٥، ٦١، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥١، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٣، ٢٨، ٢٧، ٢٢ ،
 koefisien(العالقة التبادلية ة و حذفت هذه البنود ألن درج. ٧٤، ٦٩، ٦٧

korelasi ( ٠,٣٠٠أدىن من. )٢٤١ص  ١٤ حقج العمل يف امللإىل نتائ ارجع-
٢٤٣(  

و معرفة أي بنود االستبانة احملذوفة، أحصى ثبات درجة الإحصاء و بعد 
مرة  ةفوذالبنود غري الصادقة احملبعد ختلصها من ات االستبانة الباحث درجة ثب

ا دلكن هناك بنو . ٠,٩٨٤ :إىل مرتقيةدرجة ثبات االستبانة أصبحت ف. ثانية
انتقاص البنود؛  عاقبة هو هذ .٦ بند رقمالو هو بندا،  ٥٦غري صادق من  واحدا
 .بندا صادقا ٥٥و تبقّى  .العالقة التبادلية قيمة تضاخنفكثرت البنود  اكلم

  )٢٤٥-٢٤٤ص  ١٥ حقإىل نتائج العمل يف املل ارجع(
 ٦بعد التخلص من البند رقم و أحصى الباحث درجة الثبات مرة ثالثة 

و هذه مبعىن أن  . ٠,٩٨٤فدرجة ثبات االستبانة مادامت ثابتة يف . غري الصادق
ص  ١٦ حقإىل نتائج العمل يف املل جعرا(. تة جداباثمادامت هذه االستبانة 

٢٤٧-٢٤٦(  
 

 مواصفات استبانة الكفاءة املهنية للمدرس  -ب 

  :استبانة الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربيةخطة عامة من لي فيما ي
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  ٤,١اجلدول 
 مواصفات استبانة الكفاءة املهنية

  رقم البند  مؤشر  فصن  رقم
ة جمموع
  البنود

على  ةسيطرال  .١
  دراسيةاملواد ال

خمتلف جوانب معرفة   .أ
  اللغة العربية

٢، ١ ،
٥، ٤، ٣  

٥  

على مجيع  ةسيطرال  .ب    
جوانب اللغة العربية 

  االتصالية

٧، ٦ ،
٩، ٨  

٤  

معايري  استيعاب  .ج    
 Standar( اتالكفاء

Kompetensi( 
األساسية  اتوالكفاء

)Kompetensi Dasar( 
  ةالعربياللغة  ةادمل

١١، ١٠ ،
١٣، ١٢ ،

١٤  
٥  

ر نظام يطوت  .٢
  دريسالت

 دراسيةر املواد اليطوت  .أ
التعليمية  وسائلالو

إبداعا  التعلمية
)creative(  

١٦، ١٥ ،
١٨، ١٧  

٤  

م بالتفكري القيا  .ب    
) reflective(االنعكاسي 

 هيناملتطوير لل
)professionalism(  

٢٠، ١٩ ،
٢٢، ٢١ ،
٢٤، ٢٣  

٦  
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  رقم البند  مؤشر  فصن  رقم
ة جمموع
  البنود

تكنولوجيا من  ةداالستفا  .ج    
 واالتصاالت عالماإل
)Teknologi Informasi 

dan Komunikasi(  

٢٦، ٢٥ ،
٢٨، ٢٧  

٤  

  ٢٨  بنود االستبانة ةجمموع  
 

ها دبلغ عدد بنوياليت (-الكفاءة املهنية الباحث استبانة جرب و بعد أن 
درجة ثبات هذه بنود االستبانة الباحث أحصى مستجيبني و  ١٠على ) بندا ٢٨

 حصل على software (SPSS Statistic 17.0(العقل اإللكتروين باستخدام برنامج 
و أما بنود االستبانة احملذوفة ألا غري صادقة  .٠,٩٣٨درجة ثبات االستبانة 

)invalid ( فأرقام بنود االستبانة احملذوفة غري . بندا ٢٨من  بنود ٣لغ يبفعددها
إىل نتائج العمل  جعرا( .بندا صادقا ٢٥و تبقّى  .٢٨، ١٩، ٩: الصادقة هي

  )٢٤٩-٢٤٨ص  ١٧ حقيف املل
و بعد إحصاء درجة الثبات و معرفة أي بنود االستبانة احملذوفة، أحصى 
الباحث درجة ثبات االستبانة بعد ختلصها من البنود غري الصادقة احملذوفة مرة 

مبعىن أن و هذه  .٠,٩٤٩: فأصبحت درجة ثبات االستبانة مرتقية إىل. ثانية
-٢٥٠ ١٨ حقانظر إىل نتائج العمل يف املل. (تة جدابابانة مادامت ثهذه االست

٢٥١ (  
  
  عرض بيانات االستبانة و حتليلها و مناقشتها: املبحث الثاين

 استبانة الكفاءة التعليمية للمدرسعرض بيانات   - أ 
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  : و أما نتائج استبانة الكفاءة التعليمية فكما يف اجلداول اآلتية
  

  ٥,١ اجلدول
   )Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/ RPP(ية سالدراطة اخل عدادإ

  قبل التدريس
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٥٢,٥  ٢١  دائما
  ٢٢,٥  ٩  مرارا
  ٢٠  ٨  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

اخلطة  ونيعدال يزالون معظم املستجيبني أن  ،اجلدولهذا اعتمادا على 
ا تجيبسم ٢١يبلغ  و عددهم. التدريسأنشطة وا ءأن يبتدالدراسية قبل 

: تفصيلال، ب)%٤٧,٥(مستجيبا  ١٩يبلغ هم و عدد الباقني من .%)٥٢,٥(
" أحيانا"إجابة ، و%)٢٢,٥( مستجيبني ٩" مرارا"ن جييبون إجابة يبلغ عدد الذي

و إجابة  ،%)٢،٥(مستجيب واحد " نادرا"إجابة و  ،%)٢٠(مستجيبني  ٨
فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  ).%٢,٥(مستجيب واحد " ال مرة"

  ."جيدة"تعد  هذا املؤشرشري إىل أن كفاءة املدرسني يف و هذه ت. ٤,٢٠
التعليمية  قائوثاملالحظة على ال جائنتن عتلف قليال خت نتائج االستبانةو 
أن النشاطات التدريسية ال يناسب مرارا إىل  ريشتاملالحظة  جائنتو  .التعلمية

 perangkat(تدريسية الدوات األو كانت . ية املعدةساالدر ةخطلل

pembelajaran (ر املنهج املمن  وجودة يف أيدي املدرسنياملقر)syllabus (ةطاخلو 
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 Forum(موضوعة معا يف منتدى املناظرة ملدرسي اللغة العربية  يةساالدر

Musyawarah Guru Mata Pelajaran/ MGMP Bahasa Arab(.  و هناك بعض
إشباع الشروط اإلدارية حينما ستعقد املراقبة املدرسني يعدوا ألجل 

)monitoring ( أو التحكيم اإلداري و اإلجازة)accreditation.(  بعبارة و
 ملدرسةا صائصأقل وفقا خلا و العاقبة أ. القائمةم يقلدون يف األمناط أأخرى، 

قدرة على وضع استراتيجيات م أقل هلني الذين درسمن املهناك العديد و .نفسها
   .هوأساليب هإجراءات و التقييم كيفية و ،دريسالت

م أب ون خالل املقابلة بسبب االختالف بينهماعترفكان بعضهم ي و
ن أمع ذلك،  و. ةاالستبان إجابة بنودجابة على حنو أفضل نسبيا يف إىل اإل ونيلمي

   .هاحيلتكن متاملالحظة هو حالة حقيقية ال 
  

   ٥,٢اجلدول 
 analisis( حتليل القدرة األولية للطالب نتائجعلى  اعتمادا يةسالدراطة اخل عدادإ

kemampuan awal siswa (أو خصائصهم  
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٣٥  ١٤  دائما
  ٣٠  ١٢  مرارا
  ٢٥  ١٠  أحيانا
  ٧,٥  ٣  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 يعدون يزالون ال نيتجيبساملالكثريين من أن  ،اجلدول هذا ىلاستنادا إ

. أو خصائصهم حتليل القدرة األولية للطالب نتائجعلى  اعتمادا يةسالدراطة اخل
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مستجيبا  ١٢بلغ ي" مرارا"و عدد إجابة  ).%٣٥(مستجيبا  ١٤و عددهم يبلغ 
عدد إجابة و  ).%٢٥( مستجيبني ١٠يبلغ  "أحيانا"عدد إجابة و  ).%٣٠(
جييب ) %٢,٥(مستجيب واحد هناك ، و )%٧,٥(مستجيبني  ٣بلغ ي" نادرا"

شري إىل و هذه ت. ٣,٨٨فتبلغ من إجابتهم و أما الدرجة املعدلة  ".ال مرة"إجابة 
  ."جيدة"تعد  هذا املؤشرأن كفاءة املدرسني يف 

 يةسالدراطة اخلإعداد  تمدوناملدرسني يع إىل أن و نتائج املقابلة تشري
الشهادة  أو خصائصهم على الدرجات املكتوبة يف القدرة األولية للطالبملعرفة 

)certificate (أو كشف الدرجة )raport (القبلي  دون االختبار)pre-test(  أو
أن مادة اللغة العربية ال توجد ، مع )placement test(امتحان حتديد املستويات 

افة إىل ذلك، أن معظم و إض). MI(علم إال يف املدارس اإلبتدائية اإلسالمية ال تو
التلميذات يف املدارس املتوسطة اإلسالمية متخرجون يف املدارس  التالميذ و
عدها املدرسون عند نظر العاقبة أن اخلطط الدراسية اليت يو ). SD(اإلبتدائية 

  .  ولية و خصائصهمالباحث ال يساير مع قدرات الطالب األ
  

   ٥,٣اجلدول 
إلمتام املواد من البداية اىل النهاية ) rencana pertemuan( اضرةخطة احمل طيطخت

  )Kalender Pendidikan/ Kaldik(روزنامة التعليمية لالدراسية حسب ا
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٦٧,٥  ٢٧  دائما
  ٢٥  ١٠  مرارا
  ٧,٥  ٣  أحيانا
  -  -  نادرا

  -  -  مرة ال
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع
خطة  ططونخيال يزالون معظم املستجيبني أن هذا اجلدول، نظرا إىل 

. روزنامة التعليميةلإلمتام املواد الدراسية حسب امن البداية اىل النهاية  اضرةاحمل
 ١٣و اآلخرون منهم عددهم يبلغ . )%٦٧,٥( اتجيبسم ٢٧عددهم يبلغ و
 ،"مرارا"جييبون إجابة %) ٢٥(مستجيبني  ١٠: تفصيلال، ب)%٣٢,٥(ا تجيبسم

ال "و" انادر"و مل توجد إجابة ". أحيانا"جييبون إجابة ) %٧,٥(مستجيبني  ٣و 
هذه تشري إىل أن و. ٤,٦٠فتبلغ ابتهم إج و أما الدرجة املعدلة من .هممن" مرة

  ."ممتازة"تعد  هذا املؤشركفاءة املدرسني يف 
املدرسون خالل املقابلة يشكون أم ال يلبون تلبية خطة احملاضرة و 
ألن تنفيذ االختبار  يف الفصل الدراسي الثاينروزنامة التعليمية لحسب ااملخططة 

 امقدمأكثر ال يناسب للجدول املقرر أي هو ) Ujian Nasional(ي الوطين النهائ
  . فتصبح أيام احملاضرة غري الفعالة منه

  
   ٥,٤اجلدول 

 )pekan efektif( فعالالسبوع األلى نتائج حتليل عادا عتما اضرةاحملخطة ط يطخت
  يةالتعليم روزنامةلايف 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٥٥  ٢٢  دائما
  ٢٥  ١٠  مرارا
  ١٠  ٤  أحيانا
  ٧,٥  ٣  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع
خطة ططون خيال يزالون  معظم املستجيبنيأن لى هذا اجلدول، اعتمادا ع

. يةالتعليم روزنامةلايف  فعالالسبوع األلى نتائج حتليل عادا عتما اضرةاحمل
 ١٨الباقون منهم عددهم يبلغ و  ).%٥٥(ا تجيبمس ٢٢ عددهم يبلغو

 ،"مرارا"جييبون إجابة %) ٢٥(مستجيبني  ١٠: تفصيلال، ب)%٤٥(مستجيبا 
) %٧,٥(مستجيبني  ٣و ، "أحيانا"جييبون إجابة %) ١٠(مستجيبني  ٤و

أما و  ".ال مرة"جييب إجابة ) %٢,٥(و مستجيب واحد  ،"نادرا"جييبون إجابة 
شري إىل أن كفاءة املدرسني هذه ت و. ٤,٢٣بلغ فتة املعدلة من إجابتهم الدرج

  ".ةجيد" تعد هذا املؤشريف 
حيصون ال  تشري إىل أن املدرسنيو نتائج املالحظة على الوثائق التعليمية 

اعتمادا ا يعدوو بالتايل هم  .يةالتعليم روزنامةلاملوجودة يف ا عدد األيام الفعالة
، و مناسبة فيهااأليام الفعالة املوجودة  فتكون عدد احملاضرة مناسبة لعدد. عليها

   . ملعيار الكفاءة و الكفاءة األساسية من املواد الدراسية
  

   ٥,٥اجلدول 
الستماع فالكالم ترتيب اكتساب اللغة من ام املواد الدراسية اعتمادا على يصمت

  الكتابةفالقراءة ف
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٣٠  ١٢  دائما
  ٥٧,٥  ٢٣  مرارا
  ١٢,٥  ٥  أحيانا
  -  -  نادرا
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

مرات عديدة صممون يمعظم املستجيبني أن  ،اجلدولهذا ا إىل استناد
تيب اكتساب اللغة من االستماع فالكالم فالقراءة املواد الدراسية اعتمادا على تر

الباقون منهم عددهم و ).%٥٧,٥(مستجيبا  ٢٣يبلغ  يبلغ و عددهم. الكتابةف
جييبون إجابة  )%٣٠(ا تجيبسم ١٢ :تقصيلال، ب)%٤٢,٥(مستجيبا  ١٧يبلغ 

مل توجد إجابة و  ".أحيانا"إجابة  جييبون) %١٢,٥(مستجيبني  ٥و  ،"دائما"
هذه تشري  و. ٤,١٨فتبلغ إجابتهم  و أما الدرجة املعدلة من ."ال مرة"و  "انادر"

  ". جيدة"تعد  هذا املؤشرإىل أن كفاءة املدرسني يف 
ألن  ة ال ختتلف عن إجابة املستجيبنييطة الدراساخلو نتائج املالحظة على 

ترتيب اكتساب على  معتمدستعملها املدرسون  يالكتب املرجعية اليتتأليف 
عنها حبيث أن  التعليم و التعلم ختتلفعلى أنشطة  ، غري أن نتائج املالحظةاللغة

معظم املدرسني ال يهتمون ذا الترتيب بل يهتمون كثريا باإلملام بالقواعد 
  . اللغوية

  
   ٥,٦اجلدول 

عرفة ال املالطلبة، لدى  الشفهية التحريرة ةهاررقية امللت دريسيةنشطة التم األيصمت
  اللغةعن 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٥  ٦  دائما
  ٥٥  ٢٢  مرارا
  ٢٢,٥  ٩  أحيانا
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٧,٥  ٣  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

مرارا عديدة صممون ياملستجيبني  أن معظمهذا اجلدول، ىل نظرا إ
عن عرفة دون املالطلبة لدى  الشفهيةالتحريرة  ةهاررقية امللت دريسيةنشطة التاأل

 ١٨و الباقون منهم عددهم يبلغ ). %٥٥(مستجيبا  ٢٢و عددهم يبلغ . اللغة
مستجيبا  ٩يبلغ  "أحيانا"عدد الذين جييبون إجابة  :تفصيلال، ب)%٤٥(مستجيبا 

و عدد  .فقط) %١٥(مستجيبني  ٦يبلغ  "ادائم"؛ و عدد إجابة )%٢٢,٥(
و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  ).%٧,٥(مستجيبني  ٣يبلغ " نادرا"إجابة 
  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٣,٧٨فتبلغ 

عن إجابة  التعلم ختتلف بعيدا و نتائج املالحظة على أنشطة التعليم و
يهتمون بترقية مهارة الكالم لدى  وادااملستجيبني حبيث أن معظم املدرسني مل يك

- ، أن معظمهم و بعبارة أخرى. الطالب بل هم يهتمون كثريا بالقواعد اللغوية
  .  يعلمون املعارف عن اللغة العربية دون املهارة اللغوية العربية - مجيعهم دلو مل يع
  

   ٥,٧اجلدول 
  األساليب التدريسية خمتلف الطرائق و ماستخدا

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٥  ٦  دائما
  ٦٢,٥  ٢٥  مرارا
  ٢٠  ٨  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع
خمتلف يستخدمون املستجيبني  أن معظمهذا اجلدول، لى اعتمادا ع

ون تجيبسامل: تفصيلالالتدريسية، ب األساليب التدريسية يف أنشطتهم الطرائق و
الذين  و ،%)٦٢,٥(ا تجيبسم ٢٥يبلغ عددهم " مرارا"إجابة  الذين جييبون
و املستجيبون الذين ). %٢٠(ني تجيبسم ٨يبلغ عددهم " ياناأح"جييبون إجابة 

 مستجيب واحدو %). ١٥(ني تجيبسم ٦عددهم جمرد " دائما"ن إجابة جييبو
. ٣,٩٠فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  ".نادرا"جييب إجابة ) %٢,٥(

  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 
أن معظم املدرسني ال تشري إىل و نتائج املالحظة على الوثائق التعليمية 

الطرائق املناسبة أو األساليب التدريسية املستخدمة لتعليم املواد يذكرون 
معظم أن و التعلم تشري إىل نتائج املالحظة على أنشطة التعليم و  . الدراسية

عند نظر و. ون خمتلف الطرائق أو األساليب التدريسيةستخدماملدرسني ال ي
 Communicative(معظمهم ال يطيقون استخدام املدخل االتصايل أن الباحث، 

Approach ( و الطرائق األخرى مثل الطريقة املباشرة)Direct Method ( أو
ألن هذه الطرائق حتتاج إىل ) Audio-Lingual Method(الطريقة السمعية الشفوية 

معظم أن  ،و عالوة عن ذلك. املهارة اللغوية الشفوية اجليدة من املدرسني
 قسمبل يتخرجون يف ) PBA(تعليم اللغة العربية  املدرسني ال يتخرجون يف قسم

األخرى غري  )Program Studi/ Prodi(و األقسام ) PAI(األسالمية  التربية
  .املناسبة لتعليم مادة اللغة العربية كما هو املطلوب
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   ٥,٨اجلدول 
  وقدرات الطالب واد الدراسيةخصائص امل و ةستخدمالطريقة املبني  ةالئمامل

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٢٢,٥  ٩  دائما
  ٧٠  ٢٨  مرارا
  ٥  ٢  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

بني مرات عديدة الئمون ي املستجيبنيأن معظم هذا اجلدول، ا إىل استناد
عددهم و  .قدرات الطالب و واد الدراسيةخصائص امل ة وستخدمالطريقة امل

مستجيبا  ١٢و عدد الباقني من املستجيبني يبلغ ). %٧٠(ا تجيبسم ٢٨يبلغ 
 فقط، )%٢٢,٥(ني تجيبسم ٩" مرارا"يبلغ عدد إجابة :  ، بالتفصيل)%٣٠(

جييب ) %٢,٥(واحد  و مستجيب ،"أحيانا"جييبان إجابة ) %٥(ان املستجيبو 
و أما الدرجة املعدلة من  .هممن "ال مرة"إجابة عوض وجد و مل ت ".نادرا"إجابة 

تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,١٣فتبلغ إجابتهم 
  ".جيدة"

تشري إىل أن معظم أنشطة التعليم و التعلم نتائج املالحظة على و  
بل هم  واد الدراسيةخصائص املة و ستخدمالطريقة املالئمون بني املدرسني ال ي

و الطريقة ) Inductive Method(ال يزالون يستخدمون الطريقة االستقرائية 
ألم يهتمون كثريا بتعليم ) Deductive Method(االستداللية أو االستنتاجية 

 نحوو كذلك هم ال يزالون يستخدمون طريقة ال. اعد اللغوية العربيةالقو
لتعليم أية مادة اللغة العربية ألن ) Grammar and Translation Method(الترمجة و
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اليت حتتاج إىل أعلى املهارة  هذه الطريقة تعد سهلة بالنسبة للطرائق األخرى
  .الكالمية

  
   ٥,٩اجلدول 

لدعم املواد  لطالببالنسبة لخرا تأمتعد  أفضل و وم املواد املرجعية أكثر استخدا
  دريسيةالت

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٥٥  ٢٢  دائما
  ٢٧,٥  ١١  مرارا
  ١٥  ٦  أحيانا
  -  -  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

املواد مرارا  ونستخدمياملستجيبني أن معظم هذا اجلدول، ا إىل نظر
. دريسيةلدعم املواد الت لطالببالنسبة لخرا تأمتعد  و أفضل واملرجعية أكثر 

ا تجيبسم ١٨يبلغ  منهم و عدد اآلخرين). %٥٥(ا تجيبسم ٢٢عددهم يبلغ و
ا تجيبسم ١١" مرارا"يبلغ عدد الذين جييبون إجابة : تفصيلال، ب)%٤٥(
" ال مرة"إجابة ، و )%١٥(ني تجيبسم ٦" أحيانا"، و إجابة )%٢٧,٥(

أما الدرجة املعدلة و .هممن "نادرا"و مل توجد إجابة ). %٢,٥(واحد  مستجيب
هذا و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,٣٣من إجابة املستجيبني فتبلغ 

  ".جيدة"تعد  املؤشر
تشري إىل أا غري متوفرة  ساسيةو نتائج املالحظة على الكتب املرجعية األ

و معظم املدرسني . و غري متنوعة يف املكتبة املدرسية و يف أيدي املدرسني
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  قواميس أو املعاجم الثنائية اللغةالمل توجد و . ميلكون كتابا واحدا أساسيا فقط
. و هذه القواميس قد اشتراها املدرسون من التربع املالية من الطالب.  إال قليال

ألن دور منتدى ) Lembar Kerja Siswa/ LKS(طالب د كراسة الو مل توج
و املدرسون . درسي مادة اللغة العربية ال جيري على النحو األفضلاملناظرة مل

   . فيصورونه فيقسمونه إىل الطالب يأخذون التدريبات من الكتاب األساسي
  

   ٥,١٠اجلدول 
ميكن  و بسيطة،الرخيصة وال سهلة وال يةصادر التعلماملم استخدا ر وايختا

  دريسيةغراض التاألملتنوعة  ااستخدامه
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٦٠  ٢٤  دائما
  ٣٥  ١٤  مرارا
  ٢,٥  ١  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ونستخدميال يزالون  املستجيبنيأن معظم هذا اجلدول، لى اعتمادا ع

ملتنوعة  اميكن استخدامه و بسيطة،الرخيصة وال سهلة وال يةصادر التعلمامل
هم البابقون منو). %٦٠(ا تجيبسم ٢٤و عددهم يبلغ . دريسيةغراض التاأل

يبلغ عدد الذين جييبون إجابة : تفصيلالب )%٤٠(ا مستجيب ١٦عددهم يبلغ 
، )%٢,٥(واحد  مستجيب" أحيانا"إجابة  ، و)%٣٥(مستجيبا  ١٤" مرارا"
 .هممن "ال مرة"و مل توجد إجابة ). %٢,٥(واحد مستجيب " نادرا"إجابة و
هذه تشري إىل أن كفاءة  و. ٤,٥٣فتبلغ إجابتهم  أما الدرجة املعدلة منو
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  ".جيدة"تعد  هذا املؤشراملدرسني يف 
عظم املدرسني و نتائج املالحظة على أنشطة التعليم و التعلم تشري إىل أن م

-وال . مل يستفيدوا من البيئة احمليطة املدرسية كمصادر التعلم -مجيعهم لو مل يعد
فيزورون  هم ال خيرجون مع طالم منهو . تزال أنشطة التدريس داخل الفصل

مثال عندما كان  موضوع الدرس عن املكتبة أو املقصفاملكتبة مثال عندما كان 
املدرسة عندما كان  يفلون مع الطالب أو جيواملقصف موضوع الدرس عن 

  . موضوع الدرس عن البيئة املدرسية، و هلم جرا
  

   ٥,١١اجلدول 
  احتياجام مستوى تفكري الطالب و و ةستخدماملالتعلمية در ااملصبني  ةالئمامل

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٥٧,٥  ٢٣  دائما
  ٤٠  ١٦  مرارا
  ٢,٥  ١  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ئمون يال ال يزالون املستجيبنيا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم استناد
. احتياجام مستوى تفكري الطالب وو  ةستخدماملالتعلمية در ااملصبني 

 ١٧عددهم يبلغ و البابقون منهم ). %٥٧,٥( مستجيبا ٢٣عددهم يبلغ و
 ١٦" مرارا"الذين جييبون إجابة  يبلغ عدد: تفصيلال، ب)%٤٢,٥(مستجيبا 
و مل توجد  %).٢,٥(واحد مستجيب " أحيانا"، و إجابة )%٤٠(مستجيبا 

. ٤,٥٥فتبلغ أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  و .هممن "ال مرة"و " نادرا"إجابة 
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  ".ممتازة"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 
مفهوم املدرسني يف املصادر التعليمية التعلمية  أن و نتائج املقابلة تشري إىل 

كان  و. و املدرسني و الوسائل التعليمية التعلميةدرسية منحصرة على الكتب امل
و مل يوجد . كمصدر التعلم منحصر على كتاب املدرس مفهوم الكتب املدرسية

  . كتاب الطالب أو الكتب األخرى املرتبطة ا إال يف بعض األحيان
منحصر على أجهزة وم الوسائل التعليمية التعلمية كمصدر التعلم و مفه

وسائل ) ١(: شتمل علىا ت، مع أ)OHP(احلاسوب و الشاشة فوق الرأس 
 الثابتةو الصور ) bahan cetak(و املواد املطبوعة ) grafis(الرسوم البيانية 

)gambar diam( ، و)(الوسائل البصرية  )٢visual( و ،)السمعية الوسائل ) ٣
)audio( و ،)( ثابتةالوسائل السمعية البصرية ال) ٤audio visual diam( و ،)٥ (

التلفاز، ) ٦(، و )film motion picture(وسائل الصور املتحركة املسماة فيلما 
  ). multi-media(متعدد األجهزة ) ٧(و

و كان . املختربات و املكاتبعلى  رمنحص ممصدر التعلالبيئة كمفهوم  و
األخرى احمليطة حوهلم كصدر من البيئة  ونال يستفيدو الطالب املدرسون 

   .التعلم
و يف أنشطة التعليم و التعلم كان املدرسون مل يصمموا بعد املصادر 
التعليمية التعلمية متناسقا و على النحو األمثل وفقا لإلجراءات و املطلوب من 
إجناز املنهاج الدراسي حىت يشعر الباحث باحلاجة إىل وجود الدليل املتمسك به 

  . يف تطوير مصادر التعلم
  

   ٥,١٢اجلدول 
ال سيما الطالب  لطالب تعلمها، ولاليت ميكن  يةصادر التعلمامل إىل ةرشااإل

  لطالب اآلخرينسرعة التفكري بالنسبة ل البديهة وسرعة  هلمالذين 
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٢٠  ٨  دائما
  ٤٧,٥  ١٩  مرارا
  ٢٧,٥  ١١  أحيانا
  ٥  ٢  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

مرات شريون ي املستجيبني ىل اجلدول السابق ذكره أن الكثريين مننظرا إ
لطالب تعلمها، وال سيما الطالب الذين لاليت ميكن  يةصادر التعلمامل إىلعديدة 

 ١٩عددهم يبلغ و  .لطالب اآلخرينوسرعة التفكري بالنسبة لالبديهة سرعة  هلم
 ١١يبلغ عددهم " أحيانا"الذين جييبون إجابة و  ).%٤٧,٥(مستجيبا 
مستجيبني  ٨عددهم يبلغ " دائما"الذين جييبون إجابة و ). %٢٧,٥(مستجيبا 

عوض  وجدو مل ي. "نادرا"جييبان إجابة ) %٥(ان تجيبو املس. فقط )%٢٠(
. ٣,٨٣فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  ".ال مرة"إجابة  مستجيب جييب

  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 
صادر املو نتائج املقابلة تشري إىل أن أكثر ما يشري إليه املدرسون من 

اإلنترنت اليت سهل الوصول إليها،  هي شبكة لطالب تعلمهالاليت ميكن  يةالتعلم
اليت ميكن و أما املصادر التعليمية التعلمية  .يئة يف املدرسةغري أا غري مته

و االنسان ) message(اخلطاب : أقسام، و هي ٦فينقسم إىل  لطالب تعلمهال
)human ( و املادة)materiality ( أو برنامج العقلي اإللكتروين)software (
و الطريقة  )tool(أو اآللة ) hardware(أو األداة ) equipment(اجلهاز و
)method ( أو األسلوب)technique ( و البيئة)environment  .(  
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    ٥,١٣اجلدول 
  يف التدريسالتعليمية التعلمية م الوسائل استخدا

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٠  ٤  دائما
  ٣٢,٥  ١٣  مرارا
  ٣٥  ١٤  أحيانا
  ٢٢,٥  ٩  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ونستخدمي املستجيبنيالكثريين من لى اجلدول السابق ذكره أن اعتمادا ع

مدرسا  ١٤و عددهم يبلغ . يف التدريسالتعليمية التعلمية الوسائل  أحيانا
). %٣٢,٥(مستجيبا  ١٣يبلغ عددهم " مرارا"الذين جييبون إجابة و ). %٣٥(

و عدد ). %٢٢,٥(ني مستجيب ٩عددهم يبلغ " نادرا"إجابة  و الذين جييبون
 ٤يبلغ  يف التدريسالتعليمية التعلمية الوسائل ون ستخدمي الذين ال يزالون

 ".ال مرة"مستجيب جييب إجابة عوض و مل يوجد . فقط) %١٠(ني تجيبسم
و هذه تشري إىل أن كفاءة . ٣,٣٠فتبلغ أما الدرجة املعدلة من إجابتهم و

 ".مقبولة أو كافية"تعد  هذا املؤشراملدرسني يف 

إجابة بيا عن تعليمية ختتلف قليال نسعلى املرافق النتائج املالحظة و 
يف التعليمية التعلمية م الوسائل استخدتشري إىل أن او نتائج املالحظة . املدرسني
الوسائل التقليدية منحصر على و هو . يعد منخفضا نسبيا التدريسأنشطة 

و مل  .املدرسي أو الكتب اإلضايف و الكتب السبورة و الطباشرياملعتادة مثل 
 كذلكو . يف أيدي املدرسني إال نادرا) alat peraga(توجد املعينات البصرية 

ص املدمج و قرص الفيديو الرقمي القر تسجيل الكاسيت و شريط الفيديو و
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 ةمتوفر غري) OHP(و الشاشة فوق الرأس  DVD/VCDجهاز التسجيل و مشغل و
الم تكنولوجيا اإلع الذين يستفيدون من نياملدرسعدد كذلك  و. يف املدارس

ت خمترب احلاسوب أتاحقد و العديد من املدارس . جدا نسبيا االتصاالت قليلو
 ونكثريالفرسون أنفسهم دامل أماو. دون املدرسني لطالباه الذي يستفيد من

و كذلك خمترب اللغة غري موجود يف  .لهيشغعلى ت بعد نوقدريال منهم نسبيا 
  .مجيع املدارس

  
   ٥,١٤اجلدول 

مستوى  والدراسية  وادخلصائص امل التعلمية املستخدمةالوسائل التعليمية  ةفقاوم
  قدر عقوهلم و تفكري الطالب

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٥  ٢  دائما
  ٥٥  ٢٢  مرارا
  ٣٠  ١٢  أحيانا
  ٧,٥  ٣  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

مرارا ون فقاوي املستجيبنياستنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم 
مستوى تفكري  والدراسية  وادخلصائص املالتعلمية املستخدمة الوسائل التعليمية 

الباقني و عدد ). %٥٥(ا مستجيب ٢٢عددهم يبلغ و . قدر عقوهلم و الطالب
املستجيبون الذين جييبون إجابة : صيلالتفب) %٤٥(مستجيبا  ١٨يبلغ  هممن
" نادرا"و الذين جييبون إجابة  ،%)٣٠(مستجيبا  ١٢عددهم يبلغ " أحيانا"

جييبان إجابة ) %٥(و املستجيبان  ،%)٧,٥(مستجيبني  ٣عددهم يبلغ 
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و أما  ".مرةال "جييب إجابة ) %٢,٥(و يوجد مستجيب واحد  ،"دائما"
و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني . ٣,٣٠فتبلغ الدرجة املعدلة من إجابتهم 

  ".مقبولة أو كافية"تعد  هذا املؤشريف 
الوسائل يستخدمون  حينما تنبيهات للمدرسنيجديرة بالذكر هنا الو 
أن تكون ) ٢(التدريس، و  بأهداف الئمةمأن تكون ) ١( :التعلميةالتعليمية 

) ٤(ن السبيل إىل نيلها سهال، و أن يكو) ٣(ملضمون املواد الدرسية، و  عينةم
أن يتاح الوقت الكايف يف ) ٥(أن يكون املدرسون ماهرين يف استخدامها، و و

  . أن تكون مالئمة لقدر عقول الطالب) ٦(استخدامها، و 
  

   ٥,١٥اجلدول 
  ةاملدرس يف غري املوجودةالتعلمية الوسائل التعليمية  اختراع

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٢,٥  ١  دائما
  ٣٠  ١٢  مرارا
  ١٧,٥  ٧  أحيانا
  ٣٥  ١٤  نادرا
  ١٥  ٦  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 خيترعونال  املستجيبنيالكثريين من ىل اجلدول السابق ذكره أن نظرا إ
 ١٤و عددهم يبلغ  .إال نادرا ةاملدرس يفالتعلمية غري املوجودة الوسائل التعليمية 

مستجيبا  ١٢عددهم يبلغ " مرارا"و الذين جييبون إجابة  ).%٣٥(مدرسا 
مستجيبني  ٧عددهم يبلغ " أحيانا"و الذين جييبون إجابة  ).%٣٠(
 )%١٥(مستجيبني  ٦يبلغ  عددهم" ال مرة"الذين جييبون إجابة و ). %١٧,٥(
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و أما الدرجة  ".دائما"فقط جييب إجابة ) %٢,٥(و يوجد مستجيب واحد 
هذا و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٢,٧٠فتبلغ املعدلة من إجابتهم 

  ".مقبولة أو كافية"تعد  املؤشر
تشخيص الوسائل التعليمية  بأنو من خالل املقابلة يعترفون املدرسون 

وافرة املتاحة مصممة كانت أم مستفادة تاختيارها و االستفادة من أنواعها املو
 من أن يكونوا يبذلون جهدا كبرياأحب إليهم ملساعد عملية التدريس 

متوافرة و متاحة فإن  و على الرغم من أن الوسائل التعليمية. الختراعها
    .ملدرسنيمندوب على ااختراعها شيء 

  
   ٥,١٦ اجلدول

  لمواد الدراسيةتعليمية الطبيعية املناسبة لالبيئة ال نكويت
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ١٠  ٤  دائما
  ٣٥  ١٤  مرارا
  ٣٧,٥  ١٥  أحيانا
  ١٥  ٦  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 وننكوي املستجيبنيالكثريين من لى اجلدول السابق ذكره أن اعتمادا ع

 ١٥عددهم يبلغ  و. لمواد الدراسيةتعليمية الطبيعية املناسبة لالبيئة الأحيانا 
مستجيبا  ١٤عددهم يبلغ " مرارا"الذين جييبون إجابة و . )%٣٧,٥(مستجيبا 

%). ١٥(مستجيبني  ٦عددهم يبلغ " انادر"الذين جييبون إجابة و ). %٣٥(
يوجد  و). %١٠(مستجيبني  ٤عددهم يبلغ " دائما"الذين جييبون إجابة و
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و أما الدرجة املعدلة من  ".ال مرة"فقط جييب إجابة ) %٢,٥(مستجيب واحد 
تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٣,٣٥فتبلغ إجابتهم 

  ".مقبولة أو كافية"
نتائج و. إجابة املدرسنيالحظة على أنشطة التدريس ختتلف عن و نتائج امل

لمواد املناسبة لتعليمية الطبيعية البيئة ال كونونياملالحظة تشري إىل أن املدرسني ال 
الدراسية إال قليل منهم، مع أن البيئة اللغوية من أهم األشياء لنجاح الطالب يف 

و يقصد ). foreign language(و اللغة األجنبية ) second language(اللغة الثانية 
بالبيئة اللغوية هنا كل ما يسمعه الطالب و ما يشاهده مما يتعلق باللغة الثانية أو 

املدروسة مثل احملادثة يف الفصل أو يف املقصف أو يف اجلمعية التعاونية األجنبية 
بني املدرسني و الطالب أو أو يف امللعب أو يف املكتبة أو يف املخترب أو احملاورة 

و قليل جدا نسبيا منهم . عن الدروس و األنشطة اليومية و غريهااألصدقاء بني 
و من . ية داخل الفصل و خارجهيشجعون الطالب و خياطبوم باللغة العرب

اللغوية الشفوية حمدودة  األسباب من هذه املظاهر عند نظر الباحث أن مهارم
هم ال يتخرجون يف تعليم اللغة العربية بل يتخرجون يف املعاهد ألن بعض

ب من األسباو . ال يعتادون املخاطبة باللغة العربيةهم اإلسالمية السلفية و 
سني امة من العناصر األخرى املرتبطة مثل الطالب و املدرعدم الدعاألخرى هي 

  . منطق اللغة العربيةة ياملدرسالبيئة لتكوين  خرين و رؤساء املدارساآل
  

   ٥,١٧اجلدول 
  كتلةالعلى منط  الصف الدراسييف  دريسيةالتاألنشطة  جراءإ

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٢,٥  ١  دائما
  ٢٢,٥  ٩  مرارا
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٤٥  ١٨  أحيانا
  ٣٠  ١٢  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

رون جيال  استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن الكثريين من املستجيبني
املستجيبون : بالتفصيل كتلة،العلى منط  الصف الدراسييف  دريسيةالتاألنشطة 

الذين ، و %)٤٥(مستجيبا  ١٨عددهم يبلغ " أحيانا"الذين جييبون إجابة 
و الذين جييبون إجابة  ،%)٣٠(مستجيبا  ١٢عددهم يبلغ " نادرا"جييبون إجابة 

) %٢،٥(و مستجيب واحد  ،%)٢٢،٥(مستجيبني  ٩عددهم يبلغ " مرارا"
و أما الدرجة املعدلة من  .هممن" ال مرة"و مل توجد إجابة  ".دائما"جييب إجابة 

تعد  هذا املؤشراملدرسني يف  و هذه تشري إىل أن كفاءة. ٢,٩٨فتبلغ  إجابتهم 
  ".مقبولة أو كافية"

رون و نتائج املقابلة و املالحظة مناسبة إلجابة املدرسني حبيث أم ال جي
و هذه تشري إىل أن معظم . إال نادرا كتلةالعلى منط  دريسيةالتاألنشطة 

التعلم و) active learning(ل روا بعد على إجراء التعلم الفعااملدرسني مل يقد
ألن التعلم على منط الكتلة مماثل هلذين ) cooperative learning(التعاوين 

سيطرة املدرسني على إجراء أنشطة التعليم و التعلم على كانت و . النموذجني
و عدم  . حنو الكتلة تدل على سيطرم على املفاهيم و املعارف حوهلما

 الصف الدراسيه يف ي جيرونعلى أن النمط التدريسي الذ سيطرم عليهما يدل
  . )teachers centered(ال يزال يتركز على املدرسني 
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   ٥,١٨اجلدول 
  مقدربينهم حسب مختلفة امل الطالب الوظائف اءعطإ

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٠  ٤  دائما
  ٣٠  ١٢  مرارا
  ٥٥  ٢٢  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

الطالب أحيانا  ونعطي إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبنينظرا 
مستجيبا  ٢٢عددهم يبلغ و . مقدربينهم حسب مختلفة امل الوظائف

: بالتقصيل) %٤٥(مستجيبا  ١٨و عدد الباقني منهم يبلغ ). %٥٥(
، %)٣٠(مستجيبا  ١٢عددهم يبلغ " مرارا"املستجيبون الذين جييبون إجابة 

و يوجد  ،%)١٠(مستجيبني  ٤عددهم يبلغ " دائما"جييبون إجابة الذين و
) %٢,٥(و مستجيب واحد  ،"نادرا"جييب إجابة %) ٢,٥(مستجيب واحد 

و هذه . ٣,٤٣فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  ".ال مرة"جييب إجابة 
  ".مقبولة أو كافية"تعد  هذا املؤشرتشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 

 الوظائفيعطون  واداتشري إىل أن املدرسني مل يكو نتائج املالحظة 
من خالل املقابلة و. أنشطة التدريس يف مقدربني الطالب حسب مختلفة امل

. ملختلفة بينهم يف بعض األحيانأم يعطون الواجبات املرتلية ابهم يعترفون 
من م عاقبة قدربينهم حسب مختلفة امل الطالب الوظائف اءعطإكان و

  .  خصائص الطالب معرفتهم
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   ٥,١٩اجلدول 
  )proportional(  امتناسب و) exactly( متاما الدراسية اخلصصم يقست

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٥٢,٥  ٢١  دائما
  ٤٥  ١٨  مرارا
  ٢,٥  ١  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

أن معظم املستجيبني ال يزالون اعتمادا على اجلدول السابق ذكره 
مستجيبا  ٢١عددهم يبلغ و . امتناسب و متاما الدراسية اخلصص ونقسمي
: بالتقصيل) %٤٧,٥(مستجيبا  ١٩و عدد الباقني منهم يبلغ ). %٥٢,٥(

، %)٤٥(مستجيبا  ١٨عددهم يبلغ " مرارا"املستجيبون الذين جييبون إجابة 
و مل توجد إجابة ". أحيانا"جييب إجابة ) %٢,٥(يوجد مستجيب واحد و
و هذه تشري . ٤,٥٠فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم ". ال مرة"و " نادرا"

  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرإىل أن كفاءة املدرسني يف 
و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس تشري إىل أن هناك بعض املدرسني 

و كذلك . االفتتاحية و االختتامية على النحو األمثلالذين ال يعملون العملية 
التدريس إىل االفتتاح و العرض واالختتام حىت أن  بعضهم ال يقسمون أنشطة

وهذا يدل على أن . دق اجلرس و الطالب مل يقض التدريبات أو التمريناتي
 اومتناسبمتاما  الدراسية اخلصصبعض املدرسني مل يقسموا بعد .  
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   ٥,٢٠اجلدول 
  دريسيةلتا هدافلأل وفقا الصف الدراسيم ينظت و ادستعداال

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٦٥  ٢٦  دائما
  ٣٠  ١٢  مرارا
  ٥  ٢  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني ال يزالون يستعدون 
 ٢٦عددهم يبلغ و . دريسيةلتا هدافلأل وفقا الصف الدراسيو ينظمون 

: بالتقصيل) %٣٥(مستجيبا  ١٤و عدد الباقني منهم يبلغ ). %٦٥(مستجيبا 
، %)٣٠(مستجيبا  ١٢عددهم يبلغ " مرارا"املستجيبون الذين جييبون إجابة 

ال "و " نادرا"و مل توجد إجابة ". أحيانا"إجابة  انجييب ) %٥( انستجيباملو
و هذه تشري إىل أن كفاءة . ٤,٦٠فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  ".مرة

  ".ممتازة"تعد  هذا املؤشراملدرسني يف 
نتائج ختتلف اختالفا بعيدا عن و نتائج املالحظة على عملية التدريس 

" أكثر ناقصة"تعترب  هذا املؤشرأن كفاءة املدرسني يف لى و هي تدل ع. االستبانة
فقط حيضرون الطالب للتعلم، غري أن األنشطة ) %٢٠(مستجيبني  ٨ألن هناك 
منحصرة على التحية والدعوة إىل قراءة البسملة أو قراءة ) prolog(التحضريية 

كراسي يف الينظموا ويصمموا املكاتب و وادامل يكن و كان املدرسو. الدعاء
ملكاتب كانت ا و. وفقا ألهداف املواد الدراسية املدروسة الصف الدراسي

هناك و). formasi kelas traditional(كما هي على البنية التقليدية الكراسي فيه و
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 /U”-Shape“(دائرة العلى بنية نصف  اصممم الصف الدراسي كانمدراس 

formasi setengah lingkaran( .بنية متعددة األهداف  وهذه البنية تعد
)multipurpose .(  

 الصف الدراسيو أما البنية اليت ميكن أن يستخدمها املدرسون لتصميم 
اموعة ) ٢(، و )setengah lingkaran(نصف الدائرة )  ١: (فكما يلي

)tim/kelompok( و ،)(منضدة املؤمتر ) ٣meja konferensi( و ،)الدائرة ) ٤
)lingkaran( و ،)(الزمرة على الزمرة ) ٥kelompok pada kelompok( و ،)٦ (

 pengelompokan(اجلماعة املتفرقة ) ٧(، و )ruang kerja(غرفة العمل 

terpencar( و ،)٨ ( بنية"V) "tanda pangkat( و ،)(التقليدية ) ٩tradisional.(  
   

    ٥,٢١اجلدول 
  ديدةاجلواد ربطها بامل ودراسية السابقة املواد ال ةراجعم

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٣٥  ١٤  دائما
  ٦٥  ٢٦  مرارا
  -  -  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

) %٦٥مستجيبا أو  ٢٦(نظرا إىل اجلدول السابق أن معظم املستجيبني 
. ديدةاجلواد بامل مرارا يربطوا ودراسية السابقة املواد ال مرات عديدة ونجعيرا
يبلغ ف ديدةاجلواد يربطوا بامل ووا جعيراالذين ال يزالون املستجيبني عدد أما و 

و هذه . ٤,٣٥فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  ).%٣٥(مستجيبا  ١٤
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  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرتشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 
هي و. نتائج االستبانةالتدريس ال ختتلف عن و نتائج املالحظة على عملية 

يعملون عملية اإلدراك بالترابظ ) %٣٧,٥٠(مدرسا  ١٥تشري إىل أن 
)apperception (أو اإلحياء املفاجئ )brain storming .( و هذه تشري إىل أن

  " ناقصةأكثر "تعترب  هذا املؤشركفاءة املدرسني يف 
  

   ٥,٢٢اجلدول 
  وحوضالتدريسية بف اهدض أو األاغرفهم األ

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٩٠  ٣٦  دائما
  ٧,٥  ٣  مرارا
  ٢,٥  ١  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ونفهمال يزالون ي اعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني
مستجيبا  ٣٦و عددهم يبلغ . وحوضالتدريسية بف اهدض أو األاغراأل
 ٣: فقط، بالتفصيل) %٥(مستجيبني  ٤و عدد الباقني منهم يبلغ ). %٩٠(

جييب ) %٢,٥(و مستجيب واحد  ،"رامرا"جييبون إجابة ) %٧,٥(مستجيبني 
و هذه . ٤,٨٨و أما الدرجة املعدلة من إجابة املستجيبني فتبلغ  ".أحيانا"إجابة 

  ".ممتازة"تعد  هذا املؤشرتشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 
. إجابة املدرسني ختتلف عن و نتائج املالحظة على عملية التدريس ال

 ،موضوع املواد الدرسية ونفهمي) %١٠٠(مدرسا  ٤٠تشري إىل أن هي و
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 .وحوضالتدريسية منها بف اهداألو  ،ومعيار الكفاءة و الكفاءة األساسية منها
و هذه عاقبة ". ممتازة"تعترب  هذا املؤشرهذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف و

بعبارة أخرى أن  و. يف تعليم اللغة العربية خدمتهم و خربة عملهمطول مدة 
  . بية بسيطرة على املواد الدراسيةهلا عالقة تبادلية إجيااخلدمة و خربة العمل مدة 

  
   ٥,٢٣اجلدول 

  مفيد هلم املدروس أن الدرسب هماهتمام وب طالانتباه ال ةراثإ
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٥٧,٥  ٢٣  دائما
  ٤٢,٥  ١٧  مرارا
  -  -  أحيانا
  -  -  نادرا

  -  -  مرةال 
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ونريثال يزالون ي استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني
 ٢٣و عددهم يبلغ . مفيد هلم املدروس أن الدرسب هماهتمام وب طالانتباه ال

مرات  ونريثي  )يف املائة ٤٢,٥(مستجيبا  ١٧و ). يف املائة ٥٧,٥(مبتجيبا 
و أما الدرجة املعدلة . أن هذا الدرس مفيد هلمب هماهتماموب طالانتباه العديدة 

هذا و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,٥٨من إجابة املستجيبني فتبلغ 
  ".ممتازة"تعد  املؤشر

أن معظم املدرسني ال تشري إىل و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
واد الدراسية أن املب هماهتمامو ب طالانتباه ال يف االفتتاح أو التحضري ونريثي

، مع أن األنشطة اإلثارية أمر  يام االتصالية إال قليل منهمحل ةمفيد املدروسة
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الفهم املواد  ا  أنفسهم و محاستهم للتعلم و مهم جدا ألن الطالب سيشجعون
قد أشارت إىل  يف جمال التعليم و التعلم و نتائج الدراسات. الدراسية املدروسة

  .ك عالقة تبادلية إجيابية بني حافز الطالب و حتصيل تعلمهمأن هنا
  

   ٥,٢٤اجلدول 
  الدرس السابق الطالب لتذكري سئلةإعطاء األ

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٣٧,٥  ١٥  دائما
  ٥٢,٥  ٢١  مرارا
  ١٠  ٤  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

مستجيبا أو  ٢٦( معظم املستجيبنينظرا إىل اجلدول السابق ذكره أن 
عدد و . سئلة لتذكري الطالب الدرس السابقاأل مرات عديدةيعطون ) %٦٥

مستجيبا  ١٥يبلغ  سئلة لتذكري الطالب الدرس السابقيعطون األالذين ال يزالون 
سئلة لتذكري الطالب الدرس يعطون األالذين املستجيبني عدد و أما  ).%٣٧,٥(

و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  ).%١٠(مستجيبني  ٤أحيانا فيبلغ  السابق
  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,٢٨فتبلغ 

ال  أن معظم املدرسنيتشري إىل و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
بل هم يف االفتتاح  سئلة لتذكري الطالب الدرس السابقخيصصون إعطاء األ

و هم يعطوا حينما يرون أن بعض . يعطوا خالل أو طول أنشطة التدريس
  . ة املدروسةالطالب مل يفهموا بعد املواد اجلديدة املرتبطة باملواد السابق



١٠٣ 

 

   ٥,٢٥اجلدول 
خطاء يف تفسري ب األانتجاجل أمن انتباه  بكل حذار و دراسيةشرح املواد ال

  هامفهوم
  نسبة مائوية  تكرار  اإلجابةفرق 

  ٨٧,٥  ٣٥  دائما
  ١٠  ٤  مرارا
  ٢,٥  ١  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ال يزالون  اعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني
خطاء يف تفسري ب األانتجاجل أمن انتباه  بكل حذار و دراسيةاملواد ال ونشرحي

وا شرحو اآلخرون منهم ي). %٨٧,٥(مستجيبا  ٣٥يبلغ و عددهم . هامفهوم
و يتبقى مستجيب واحد . )%١٠(مستجيبني  ٤و عددهم يبلغ . مرات عديدة

. ٤,٨٥فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  .ها أحياناشرحي) %٢,٥(
  ".ممتازة"تعد  هذا املؤشرهذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني و

تشري إىل أن درجة سيطرة على أنشطة التدريس و نتائج املالحظة 
، )%١٠٠مستجيبا أو  ٤٠" (ممتازة"عترب ت املدرسني على املواد الدراسية املدرسة

غري أن بعضهم يعترفون خالل املقابلة أن يف بعض الكتب املدرسية عدة مفردات 
 صةو اخلصخ) globalisasi(و العوملة ) polusi(تعترب جديدة عندهم مثل التلوث 

)privatisasi.(  و العاقبة من هذا االعتراف عند نظر الباحث وجود املستجيبني
  ". أحيانا"و " مرارا"الذين جييبون إجابة 

  



١٠٤ 

 

   ٥,٢٦اجلدول 
  مفهوم عقول وم و نسجمم و بطالقة دراسية املواد الميقدت

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٧٢,٥  ٢٩  دائما
  ٢٧,٥  ١١  مرارا
  -  -  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ونقدمي ال يزالون استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني
 ٢٩و عددهم يبلغ . مفهوم عقول وم و نسجمم و بطالقة دراسيةاملواد ال

 ونقدمي و هم املستجيبون الذين (- و عدد الباقني منهم ). %٧٢,٥(مستجيبا 
 ١١يبلغ  -)مفهوم عقول وم و نسجمم و بطالقة دراسيةاملواد ال مرات عديدة

. ٤,٧٣و أما الدرجة املعدلة من إجابة املستجيبني فتبلغ  ).%٢٧,٥(مستجيبا 
  ".ممتازة"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 

يقدمون تشري إىل أن املدرسني تائج املالحظة على أنشطة التدريس و ن
. )%١٠٠مستجيبني أو  ٤٠(و منسجما املواد الدراسية معقوال و مفهوما 

كان استخدام و. اممتاز عتربيإتقام املواد الدراسية املدرسة أن هذه تشري إىل و
من القواعد العامة إىل األمثلة -) deductive(األسلوب االستنتاجي أو االستداليل 

من –) inductive(األسلوب االستقرائي  أحب إليهم من أن يستخدموا -اخلاصة
  . عند تقدميهم وشرحهم املواد الدراسية - األمثلة إىل القواعد العامة

  
  



١٠٥ 

 

   ٥,٢٧اجلدول 
  واد الدراسيةللمالدراسة اإلضافية  اءعطإ
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٤٠  ١٦  دائما
  ٥٥  ٢٢  مرارا
  ٥  ٢  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

طني الدراسة عي نظرا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني
). %٥٥(مستجيبا  ٢٢و عددهم يبلغ . واد الدراسية مرات عديدةللماإلضافية 

يبلغ : ، بالتفصيل"أحيانا"و " دائما"إجابة  ونممن جييب ونو الباقون منهم يتكون
جييبان إجابة ) %٥(و املستجيبان  ،%)٤٠(مستجيبا  ١٦" دائما"عدد إجابة 

و هذه تشري . ٤,٣٥و أما الدرجة املعدلة من إجابة املستجيبني فتبلغ ". أحيانا"
  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرإىل أن كفاءة املدرسني يف 

و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس تشري إىل أن املدرسني ال يزالون 
شكل التدريبات و التمرينات يف واد الدراسية للمالدراسة اإلضافية  ونعطي
الواجبات املرتلية، غري أن هذه التدريبات و التمرينات و الواجبات املرتلية و

منحصرة على مؤشرات معيار الكفاءة و الكفاءة األساسية دون املواد اجلديدة 
  . ملواد السابقةإىل ااملضيفة 
  

   ٥,٢٨اجلدول 
  قبولةامل ناسبة والعربية امللغة ال و طالقةالونغيم الت والسليم  م النطقاستخدا
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٤٢,٥  ١٧  دائما
  ٥٥  ٢٢  مرارا
  ٢,٥  ١  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

مرات  ونستخدمياعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني 
. قبولةامل ناسبة والعربية امللغة ال و طالقةالونغيم والتالسليم  النطق عديدة

مستجيبا،  ١٨و عدد الباقني منهم يبلغ ). %٥٥(مستجيبا  ٢٢عددهم يبلغ و
لغة الو طالقةالونغيم الت والسليم  النطق يستخدمونال يزالون عدد من : بالتفصيل
 مستجيب واحدو ،%)٤٢,٥(مستجيبا  ١٧يببلغ  قبولةامل ناسبة والعربية امل

العربية لغة ال و طالقةال ونغيم الت والسليم  النطق أحيانايستخدم  )%٢,٥(
. ٤,٤٠و أما الدرجة املعدلة من إجابة املستجيبني فتبلغ  .قبولةامل ناسبة وامل
  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرهذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف و

يستخدمون و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس تشري إىل أن املدرسني 
و يعترب ممتازا، ) %١٠٠مستجيبا أو  ٤٠(اللغة اجليدة شفوية كانت أم كتابة 

غري أم ال يستخدمون اللغة العربية عند احملاضرة بل هم يستخدمون اللغة 
) lingua franca(كلسان مشترك  -واللغة اجلاوية يف بعض األحيان– اإلندونيسية

األحيان هم يستخدمون اللغة العربية، غري و يف بعض . يف أنشطة التعليم و التعلم
  .أا منحصرة على الطلب و النهي فقط

  
  



١٠٧ 

 

    ٥,٢٩اجلدول 
  بفعايل )alat peraga( بصريةلا املعيناتدوات األم مصادر التعلم أو استخدا

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٢٧,٥  ١١  دائما
  ٥٥  ٢٢  مرارا
  ١٢,٥  ٥  أحيانا
  ٥  ٢  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

مرات ون ستخدمي استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني
 ٢٢و عددهم يبلغ . بفعايل بصريةلاملعينات ادوات األمصادر التعلم أو  عديدة

، )%٤٥(مستجيبا  ١٨و عدد اآلخرين منهم يبلغ ). %٥٥(مستجيبا 
، %)٢٧,٥(مستجيبا  ١١وا يبلغ ستخدميعدد من ال يزالون : بالتفصيل

واملستجيبان  ،%)١٢,٥(مستجيبني  ٥وا أحيانا يبلغ ستخدميعدد من و
و أما الدرجة املعدلة من إجابة املستجيبني فتبلغ . ا نادرااستخدمي )%٥(

  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,٠٥
 عوضتشري إىل أن الباحث ال يرى على أنشطة التدريس و نتائج املالحظة 

 الباحث ألنالسبب و. بصريةلاملعينات ادوات األون ستخدمالذين ي املدرسني
و ألن معظم موضوعات  ،يالحظ أنشطة التعليم و التعلم مرة واحدة فقط

نتائج املالحظة على و كذلك . عن منصوبة األفعالعند إجراء املالحظة الدرس 
الوسائل التعليمية التعلمية تشري إىل أن الباحث ال جيد مثل يمية و الوثائق التعل

و خالصة القول إن كفاءة املدرسني يف . الصور أو الرسوم البيانية أو البطاقات
تعترب ها ماستخدا مشاركة الطالب يفبصرية و لاملعينات ادوات األم استخدا



١٠٨ 

 

  ".أكثر ناقصة"
  

   ٥,٣٠اجلدول 
النشاطات الصفية حىت تشارك  املئوية بالضبطنسبة البالطالب جمموعة  ميقست

  إنتاج اللغةيف الطالب 
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٥  ٢  دائما
  ٣٥  ١٤  مرارا
  ٤٧,٥  ١٩  أحيانا
  ١٢,٥  ٥  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 أحيانا ونقسمي املستجيبنيالكثريين من نظرا إىل اجلدول السابق ذكره أن 
النشاطات الصفية الطالب حىت تشارك  ئوية بالضبطااملنسبة البالطالب جمموعة 

عدد املستجيبني و ). %٤٧,٥(مستجيبا  ١٩و عددهم يببلغ . إنتاج اللغةيف 
" نادرا"و عدد إجابة  ،%)٣٥(مستجيبا  ١٤يبلغ " مرارا"الذين جييبون إجابة 

و أما ". دائما"جييبان إجابة ) %٥(و املستجيبان  ،%)١٢,٥(مستجيبني  ٥يبلغ 
و هذه تشري إىل أن كفاءة . ٣,٣٣الدرجة املعدلة من إجابة املستجيبني فتبلغ 

  ".مقبولة"تعد  هذا املؤشراملدرسني يف 
عوض و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس تشري إىل أن الباحث ال يرى 

و كما قلت ). team(ق املدرسني الذين جيرون األنشطة التعلمية على شكل الفري
) Tim Siswa(أنا الباحث سابقا إن األنشطة التعلمية على شكل فريق الطالب 

و بعبارة أخرى أن منوذج التعليم و التعلم يف . عاوينتتدل على التعلم الفعال و ال



١٠٩ 

 

و ال يزال يتركز على املدرس دون  ،اللغة العربية ال يزال على النموذج التقليدي
  .  الطالب أنفسهم

  
   ٥,٣١اجلدول 

  الضبطإنتاج اللغة بيف   اءخطح األيصحت
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٥٠  ٢٠  دائما
  ٤٥  ١٨  مرارا
  ٥  ٢  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ال يزالون اعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن الكثريين من املستجيبني 
مستجيبا  ٢٠ يبلغ و عددهم .الضبطإنتاج اللغة بيف   اءخطاأل ونصححي
) %٥(قيان و البا. يصححوا مرات عديدة) %٤٥(مستجيبا  ١٨و ). %٥٠(

و هذه . ٤,٤٥فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  ".أحيانا امنهم يصححا
  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرتشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 

الباحث ال يرى و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس تشري إىل أن 
املدرسني يصصحون األخطاء إال األخطاء التحريرية قراءة كانت أم كتابة ألن 

مهارة الكتابة و القراءة تطوير أنشطة التعليم و التعلم متركزة و منحصرة على 
  ). ideal(ر بعد نسبيا على املثال األعلى طوو أما مهارة الكالم فلم ي. االستماعو

  
  



١١٠ 

 

   ٥,٣٢اجلدول 
  فعايلات اللغوية بالتدريب ريوفت

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٣٢,٥  ١٣  دائما
  ٥٧,٥  ٢٣  مرارا
  ١٠  ٤  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ات التدريبوفرون استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني ي
 ١٣و ). %٥٧,٥(مستجيبا  ٢٣و عددهم يبلغ  . مرات عديدةفعايلاللغوية ب

) %١٠(مستجيبني  ٤و . فعايلوفروا بيال يزالون ) %٣٢,٥(مستجيبا 
و هذه . ٤,٢٣فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  ".أحيانا فعايلوفروا بي

  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرتشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 
ات اللغوية التدريبو نتائج املالحظة على أنشطة التدريس تشري إىل أن 

و السبب . ات اللغوية كتابة كانت أم قراءةلتدريبالشفوية غري متوفرة بالنسبة ل
  .  عند نظر الباحث أن األسئلة يف االمتحان النهائي على شكل الكتابة

  
   ٥,٣٣اجلدول 

 و التعبري عن أفكارهم اخلاصةة أادلا وأ الفرصة للطالب لطرح األسئلة ةحاتإ
  واد الدراسيةشرح املعند 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٧٧,٥  ٣١  دائما



١١١ 

 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٢٢,٥  ٩  مرارا
  -  -  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ونحيتنظرا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني ال يزالون ي
عند  و التعبري عن أفكارهم اخلاصةة أادلاوأ الفرصة للطالب لطرح األسئلة

 عدد الباقنيو ). %٧٧,٥(مستجيبا  ٣١و عددهم يبلغ  .واد الدراسيةشرح امل
أما و .%)٢٢,٥(مستجيبني  ٩مرات عديدة يبلغ  هذا املؤشرممن يفعلون منهم 

و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني . ٤,٧٨فتبلغ الدرجة املعدلة من إجابتهم 
  ".ممتازة"تعد  هذا املؤشريف 

و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس تشري إىل أن التفاعل بني املدرسني 
-one(بينهم و طالم يف اجتاه واحد  و ال يزال االتصال. م غري فعالطالو 

way (م مستمعني هلمو يف شكل احملاضرة حبيث كانوا حماضرين و يصبح طال .
عند ما وجدوا الصعوبة أو  لطرح األسئلةو كأنه ال شجاعة يف أنفسهم 

بعبارة أخرى، أن عملية التعليم  و. واد الدراسية املدروسةامل املشكالت يف
التعلم هامدة جامدة نسبيا ألن املدرسني مل جيروا بعد أنشطة التعليم و التعلم و

  .  اليت ينمي االختراعات و اإلبداعات من عقول طالم
  
  

   ٥,٣٤اجلدول 
  مقنعة و بصورة مرضية بدقة و ةلئساأل ةباجإ



١١٢ 

 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٦٥  ٢٦  دائما
  ٣٥  ١٤  مرارا
  -  -  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ونبياعتمادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني ال يزالون جي
). %٦٥(مستجيبا  ٢٦و عددهم يبلغ  .ومقنعة بصورة مرضية بدقة و ةلئساأل

 ١٤و عددهم يبلغ . و مقنعة أحيانا مرضية بدقة ووا بيجيواآلخرون منهم 
و هذه تشري . ٤,٦٥فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  .%)٣٥(مستجيبا 

   ".ممتازة"تعد  هذا املؤشرإىل أن كفاءة املدرسني يف 
من و. نتائج االستبانةحظة على أنشطة التدريس ال ختتلف عن و نتائج املال

بأم يف حال من " مرارا"خالل املقابلة يعترف املدرسون الذين جييبون إجابة 
األحوال ال يقدرون على أن يفهموا الطالب يف القضايا اليت يتساءلون ا ألن 

  .  قدر عقول الطالب متفاوت بينهم
  

   ٥,٣٥اجلدول 
 الصفيف الدراسية  املواد تفسريات فهمم أقل قدرة على هللطالب الذين ا اءعطإ

  صاتفسريا على وجه خ الدراسي
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٥  ٢  دائما
  ٨٠  ٣٢  مرارا



١١٣ 

 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٥  ٦  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ون مرات عطاستنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني ي
الصف يف الدراسية  املواد تفسريات فهمم أقل قدرة على هللطالب الذين عديدة ا
عدد و). %٨٠(مستجيبا  ٣٢و عددهم يبلغ . صاتفسريا على وجه خ الدراسي

ال ) %٥(املستجيبان : ، بالتفصيل)%٢٠(مستجيبني  ٨الباقني منهم يبلغ 
عطني تفسريا ي) %١٥(مستجيبني  ٦و  زاالن يعطيان تفسريا على وجه خاص،ي

و هذه . ٣,٩٠فتبلغ  الدرجة املعدلة من إجابتهمو أما  .على وجه خاص أحيانا
   ".جيدة"تعد  هذا املؤشرتشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 

تشري إىل أن املدرسني يعرفون أن  و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس
بالعنايا و الصعوبات و املشكالت يف فهم املواد الدراسية الطالب يعانون 

املدرسون الذين ال يزالون  و. التمرينات و التدريباتاملدروسة بعد أن يعطوهم 
قد عرفوا ميزان ذكاءهم و كانت لديهم بيانات عن الطالب  هذا املؤشر يفعلون

يعرفون ف" أحيانا"و " مرارا"و أما املدرسون الذين جييبون إجابة . و خصائصهم
   . أن لكل طالب ماهية

  
   ٥,٣٦اجلدول 

  همريقدت و) neutral( حمايدة الطالب بطريقة عادلة و ةاشرعم
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٩٥  ٣٨  دائما



١١٤ 

 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٥  ٢  مرارا
  -  -  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 اشرونعأن معظم املستجيبني ال يزالزن ينظرا إىل اجلدول السابق 
مستجيبا  ٣٨و عددهم يبلغ . حمايدة الطالب بطريقة عادلة و ونقدريو
و أما الدرجة  .مرارا هذا املؤشريعمالن  )%٥(منهم و الباقيان ). %٩٥(

هذا و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,٩٥فتبلغ  املعدلة من إجابتهم
  ".ممتازة"تعد  املؤشر

 اشرونعو نتائج املالحظة على أنشطة التدريس تشري إىل أن املدرسني ي
هتمون يو هم . و ال حيابوموم قدرهم ي و. حمايدة الطالب بطريقة عادلة و

هذا املؤشرمرارا  و هناك بعض املدرسني الذين يفعلون. اهتماما شامال م 
أو  أم ال يعدلون تارة على الطالب غري املطيعنيبيعترفون خالل املقابلة و

   .األشرار
  

   ٥,٣٧اجلدول 
أثناء الطالب بالراحة واالسترخاء  يشعرحبيث فضي التدريسي املناخ امل نكويت

  )intense( كثفامل التفكري قدرة إىل حتتاجاألنشطة اليت التعلم حىت أثناء 
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ١٥  ٦  دائما
  ٧٠  ٢٨  مرارا



١١٥ 

 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٥  ٦  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

مرات عديدة  كونوناعتمادا على اجلدول السابق أن معظم املستجيبني ي
أثناء التعلم الطالب بالراحة واالسترخاء  يشعرحبيث فضي التدريسي املناخ امل

 ٢٨ و عددهم يبلغ. كثفامل التفكري قدرة إىل حتتاجاألنشطة اليت حىت أثناء 
مستحيبا  ٦يبلغ  هذا املؤشرن و عدد الذين ال يزالون يفعلو ).%٧٠(مستجيبا 

وأما  .%)١٥(مستجيبني  ٦يبلغ  أحيانا ونهيفعلو كذلك عدد الذين ). %١٥(
و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني . ٤,٠٠فتبلغ الدرجة املعدلة من إجابتهم 

  ".جيدة"تعد  هذا املؤشريف 
األسلوب الذي يسري  و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس تشري إىل أن

على شكل األضحوكة أو املزاح  فضيالتدريسي املناخ املعليه املدرسون لتكوين 
)joke ( اليت تتعلق مبوضوع  اللغويةاليت تدعم املهارة خالل احملاضرة دون اللعبة

يطرحون األضحوكة  الذين) %٤٠(مستجيبا  ١٩ هناكو . الدرس املدروس
أكثر " هذا املؤشرو تعترب كفاءة املدرسني يف . خالل أنشطة التعليم و التعلم

  ".ناقصة
  
  

    ٥,٣٨اجلدول 
) active(بنشاط  دريسمجيع جمموعات من الطالب يف أنشطة الت مشاركة

  )interactive( وتفاعل



١١٦ 

 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٣٢,٥  ١٣  دائما
  ٤٧,٥  ١٩  مرارا
  ٢٠  ٨  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

مرات  ونركاشاستنادا إىل اجلدول السابق أن الكثريين من املستجيبني ي
. تفاعل بنشاط و دريسمجيع جمموعات من الطالب يف أنشطة التعديدة 

و عدد املستجيبني الذين ال يزالون ). %٤٧,٥(مستجيبا  ١٩عددهم يبلغ و
و الباقني منهم يطبقوا ). %٣٢,٥(مستجيبا  ١٣يبلغ  هذا املؤشريطبقون 

و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  .)%٢٠(مستجيبا  ٨و عددهم يبلغ . أحيانا
  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,١٣فتبلغ 

األسلوب الذي يسري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس تشري إىل أن 
دريس على يف أنشطة التطالب الالفعال من ك ارتشاالتنمية عليه املدرسون ل

و هم يطلبوم ليحاكوا مجيع ما قاله . والتقدم إىل األمام شكل احملاكاة
و يرى الباحث أن ما فعله . املدرسون مث يكتبون على السبورة أمام الفصل

و التعلم التعاوين ) active learning(املدرسون بعيد عما يسمى التعلم الفعال 
)cooperative learning .(تنمية  أن كفاءة املدرسني يف ،و بعبارة أخرى

 ٢٠" (ناقصةأكثر "دريس تعترب يف أنشطة التاالشتراك الفعال من الطالب 
  ).%٥٠مستجيبا أو 

  
  



١١٧ 

 

    ٥,٣٩اجلدول 
  املدروسةطلب الطالب لتلخيص الدروس 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٢٠  ٨  دائما
  ٧٧,٥  ٣١  مرارا
  ٢,٥  ١  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ون مرات عديدةطلبي اجلدول السابق أن معظم املستجيبني نظرا إىل

). %٧٧,٥(مستجيبا  ٣١ و عددهم يبلغ. املدروسةالطالب لتلخيص الدروس 
مستجيبني  ٨يبلغ  هذا املؤشرالذين ال يزالون يطبقون و عدد الباقني من 

و أما الدرجة  .أحيانا هذا املؤشريطبق %) ٢,٥(و مستجيب واحد ). %٢٠(
هذا هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف  و. ٤,١٨فتبلغ املعدلة من إجابتهم 

  ".جيدة"تعد  املؤشر
 ٨و نتائج املالحظة الباحث على أنشطة التدريس تشري إىل أن هناك 

هذه تشري إىل أن تطبيق  و. يلخصون املواد الدراسية املدرسة) %٢٠(مستجيبني 
 أكثر ناقصا"يعترب  ذا املؤشرالكفاءة املرتبطة."  

  
  

   ٥,٤٠اجلدول 
يف ) mandiri( ني بذاممستقل يدرسواكي لمحاستهم  وتقويةع الطالب يشجت

  إعطاء الواجبات املرتليةب مزهلامن



١١٨ 

 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٢٥  ١٠  دائما
  ٧٥  ٣٠  مرارا
  -  -  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 الطالب ونشجعاعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني ي
إعطاء ب مزهلايف من ني بذاممستقل كي يدرسوالو يقوون محاستهم مرات عديدة 

و عدد الباقني من الذين ). %٧٥(مستجيبا  ٣٠و عدهم يبلغ . الواجبات املرتلية
و أما الدرجة  .%)٢٥(مستجيبني  ١٠يبلغ  هذا املؤشرال يزالون يطبقون 
هذا و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,٢٥فتبلغ املعدلة من إجابتهم 

  ".جيدة"تعد  املؤشر
تطبيق الكفاءة املرتيطة تشري إىل أن أنشطة التدريس على  ةحظالملا نتائجو 

اإلرشادات بأن جيري املدرسون املتابعة بإعطاء التوجيهات و -أنشطة االختتام ب
و عدد الذين يعطون الطالب ". اأكثر ناقص"عترب ي -الواجبات املرتليةو 

 ٣٣يبلغ  منهم عدد الباقنيو ). %١٧,٥٠(مدرسني  ٧ الواجبات املرتلية يبلغ
ال يعطوموها ألسباب منها انتهاء احلصة الدراسية  و هم. )%٨٢,٥٠(مدرسا 

   . بدق اجلرس
  
  

   ٥,٤١اجلدول 
  الكالم لقياس مهاراتشفوي الختبار االم استخدا



١١٩ 

 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٧,٥  ٧  دائما
  ٢٢,٥  ٩  مرارا
  ٤٢,٥  ١٧  أحيانا
  ١٧,٥  ٧  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

أحيانا  ونستخدماستنادا إىل اجلدول السابق أن الكثريين من املستجيبني ي
مستجيبا  ١٧و عددهم يبلغ . الكالم شفوي لقياس مهاراتالختبار اال
  ٧و. مرات عديدة هذا املؤشرلون يفع%) ٢٢,٥(مستجيبني  ٩و ). %٤٢,٥(

 يفعلونه) %١٧,٥(مستتجيبني  ٧و . هيفعلونال يزالون ) %١٧,٥(مستجيبني 
و هذه تشري إىل أن كفاءة . ٣,٤٠فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم . نادرا

  ".مقبولة"تعد  هذا املؤشراملدرسني يف 
بيانة يف يد الباحث للمقارنة بني نتائج االستبانة و نتائج املالحظة و ال 

على أنشطة التعليم و التعلم ألن الباحث ال جيد أحدا من املدرسني جيري 
و نتائج املالحظة على الوثائق أو األدوات . طول املالحظة االختبار الشفوي

الدرجة م مقياس تشري إىل أن املدرسني ليس هليف أيدي املدرسني  التعليمية
)standar penilaian (فطبعا، كان . لقياس حتصيل تعلم الطالب يف مهارة الكالم

املدرسون حباجة إىل هذا املقياس ألن نوع االختبار املناسب لقياس مهارة الكالم 
  ).objective(هو االختبار الشفوي الذي كونه عادة موضوعيا 

  
    ٥,٤٢اجلدول 

  حماضرة من كل) post-test( بعديال ختبارالبا مقياال



١٢٠ 

 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٥  ٦  دائما
  ٦٥  ٢٦  مرارا
  ٢٠  ٨  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 بعديال ختبارالبا قوموننظرا إىل اجلدول السابق أن معظم املستجيبني ي
 ٨و ). %٦٥(مستجيبا  ٢٦و عددهم يبلغ . حماضرة مرات عديدة من كل

ال يزالون %) ١٥(مستجيبني  ٦و . به أحيانا قوموني) %٢٠(مستجيبني 
. ٣,٩٥و أما الدرجة املعدلة من إجابة املستجيبني فتبلغ  .هذا املؤشرون يفعل

  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرهذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف و
مستجيبا  ١٦و وقتما يالحظ الباحث على أنشطة التدريس جيد أن هناك 

جيرون االختبار بعد أن   -")ناقصةأكثر "هذه النسبة املائوية تعترب و (- %)٤٠(
 الطالب موضوعا و يشرحونه شرحا واضحا، غري أن الباحث يري أنهيعطوا 

املمارسات لقياس درجة  وأو التمرينات أبل التدريبات  ليس باالختبار البعدي
 .فهمهم على هذا املوضوع ألن املدرسني ال يكتبون النتائج يف الورقة التقديرية

ألساسية من املوضوع الكفاءة االنتائج مبعيار الكفاءة و و كذلك هم ال يقيسون
   . املدروس
  
  

   ٥,٤٣اجلدول 
  )objectively( يوضوعمبل الطالب اعمأ وميقت



١٢١ 

 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٩٢,٥  ٣٧  دائما
  ٧,٥  ٣  مرارا
  -  -  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ونموقاعتمادا على اجلدول السابق أن معظم املستجيبني ال يزالون ي
و عدد %). ٩٢,٥(مستجيبا  ٣٧و عددهم يبلغ . ل الطالب مبوضوعياعمأ

و أما . فقط) %٧,٥(مستجيبني  ٣يبلغ  هذا املؤشريفعلون الذين  الباقني من
و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني . ٤,٩٣فتبلغ الدرجة املعدلة من إجابتهم 

  ".ممتازة"تعد  هذا املؤشريف 
يعترفون خالل املقابلة بأم " مرار"ن إجابة يبوالذين جيو كان املدرسون 

بعواطفهم السلبية أو رقة شعورهم  متأثرون) occasionally(بني الفينة و الفينة 
السيئة عندما يقومون أعمال الطالب حبيث ال يعطون هلم التقدير أو االمتنان 

  . و هذه الكفاءة مرتبطة بكفاءة املدرسني الشخصية. كما هو املطلوب
  

   ٥,٤٤اجلدول 
  املنشودة الكفاءة حتقيقمعايري  علىاعتمادا  تعلمحتصيل ال وميتقإجراء 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٨٠  ٣٢  دائما
  ٢٠  ٨  مرارا
  -  -  أحيانا



١٢٢ 

 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 وميتق روناملستجيبني ال يزالون جياستنادا إىل اجلدول السابق أن معظم 
 ٣٢و عددهم يبلغ . املنشودة الكفاءة حتقيقمعايري  علىاعتمادا  تعلمحتصيل ال
. مرارا هذا املؤشريفعلون ) %٢٠(مستجيبني  ٨و يتبقى ). %٨٠(مستجيبا 

و هذه تشري إىل أن كفاءة . ٤,٨٠فتبلغ أما الدرجة املعدلة من إجابتهم و
  ".ممتازة"تعد  هذا املؤشراملدرسني يف 

معيار إتقان و نتائج املالحظة على الوثائق التعليمية تشري إىل أن تقرير 
السلسلة  غري معتمد على) Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM(التعلم األدىن 

 indikator(الكفاءة  التعلم األدىن يف مؤشرمعيار إتقان تقرير ) أوال: (التالية

kompetensi( مث ،)( يف الكفاءة األساسيةتقرير ال: )ثانياKompetensi Dasar/ 

KD( مث ،)( يف معيار الكفاءةتقرير ال) ثالثاStandar Kompetensi/ SK(مث ، )رابعا (
و كذلك هم ال يراعون املعايري . )mata pelajaran(يف املادة الدراسية تقرير ال

إلتقان يف على ا) kompleksitas(مستوى صعوبة املواد الدراسية  )١(: التالية
إتاحة املوارد أو ) ٢(، و الكفاءة األساسية  و معيار الكفاءةو مؤشرات الكفاءة

) ٣(انسانية كانت أم غري انسانية، و ) daya dukung(توفر املصادر املدعمة 
أو استيعاب الطالب املواد  )intake siswa(قدرة الطالب األكادميية املعدلة 

 KKM( يف املادة الدراسيةالتعلم األدىن معيار إتقان لكنه معتمد على الدراسية، و 

Mata Pelajaran( إمجاال.     
  
  



١٢٣ 

 

   ٥,٤٥اجلدول 
 قد مت تدريسهاول القائمة )bank soal(ة لئساأل جمموعة مناالختبار أسئلة  خذأ

  يف املاضي
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٢٥  ١٠  دائما
  ٧٢,٥  ٢٩  مرارا
  ٢,٥  ١  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ون مرات عديدة أسئلة خذنظرا إىل اجلدول السابق أن معظم املستجيبني يأ
و عددهم . يف املاضي قد مت تدريسهاو ل القائمةة لئساأل جمموعة مناالختبار 

. ال يزالون يأخذوا) %٢٥(مستجيبني  ١٠و ). %٧٢,٥(مستجيبا  ٢٩
و أما الدرجة . أحيانا هذا املؤشرلون يفع) %٢,٥(ويتبقى مستجيب واحد 

هذا  إىل أن كفاءة املدرسني يف و هذه تشري. ٤,٢٣فتبلغ املعدلة من إجابتهم 
  ".جيدة"تعد  املؤشر

و نتائج املالحظة على الوثائق التعليمية تشري إىل أن املدرسني أقل اهتماما 
 و خالل املقابلة . و هم ال ينظموا و ال يديروا جيدا. نسبيا بوثائق االختبار

اظرة ناملبأم ال يؤلفون أسئلة االختبار بأنفسهم بل مع منتدى ون يعترفهم 
  . )Forum MGMP Bahasa Arab( درسي اللغة العربيةمل

  
   ٥,٤٦اجلدول 

 هي متاحة ا منظما، ورإدا هم وتعلم تقدم بالطالب و املرتبطةالبيانات مجع 



١٢٤ 

 

  اجة إليهااحلعند 
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٤٠  ١٦  دائما
  ٤٧,٥  ١٩  مرارا
  ١٠  ٤  أحيانا
  -  -  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

جيمعون مرات  اعتمادا على اجلدول السابق أن الكثريين من املستجيبني
 متاحةهي  هم ويديروا منظما، وتعلم تقدمبالطالب و املرتبطةالبيانات عديدة 

و عدد الذين ). %٤٧,٥(مستجيبا  ١٩و عددهم يبلغ . إليها وناجتما حيعند 
مستجيبني  ٤و ). %٤٠(مستجيبا  ١٦يبلغ  هذا املؤشرلون ال يزالون يفع

ال "جييب إجابة ) %٢,٥(و يوجد مستجيب واحد . أحيانا يفعلونه) %١٠(
و هذه تشري إىل أن كفاءة . ٤,٢٣فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  ".مرة

  ".جيدة"تعد  هذا املؤشراملدرسني يف 
هذه البيانات تتكون و نتائج املالحظة على الوثائق التعليمية تشري إىل أن 

. و كشف الدرجات اليومية و النصفية السنوية ،كشف الغياب و احلضور: من
و مل جيد الباحث السجالت املرتبطة بأخالق الطالب اليومية اليت يستفيد منها 

  .   املدرسون لإلشراف عليهم
  
  

    ٥,٤٧اجلدول 
  حماضرةلكل ) satuan penilaian(تقييم ال ةوحد والدروس  ةوحد ةرإدا و بيرتت



١٢٥ 

 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٣٧,٥  ١٥  دائما
  ٤٧,٥  ١٩  مرارا
  ١٢,٥  ٥  أحيانا
  -  -  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 يديرون ون ورتباستنادا إىل اجلدول السابق أن الكثريين من املستجيبني ي
 ١٩و عددهم يبلغ . حماضرةتقييم لكل ال ةوحد والدروس  ةوحد مرات عديدة

هذا لون ال يزالون يفع%) ٣٧,٥(ا مستجيب ١٥و ). %٤٧,٥(مستجيبا 
و مستجيب واحد . أحيانا يفعلونه) %١٢,٥(مستجيبني  ٥و . املؤشر

ه و هذ. ٤,١٨فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم . البتة لهال يفع%) ٢,٥(
  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرتشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 

عديد الن هناك أ شري إىلت التعليمية التعلمية قائوثالحظة على الملاج ائنتو
حتصيل التعلم تقومي بكيفية ما يتعلق  م أقل قدرة على وضعهلني الذين درسمن امل

)teknik evaluasi hasil belajar(، ختبار و كيفية إجراء اال)tes ( بارختاالو غري 
)non-tes (كيفية و ،وضع أسئلة االختبار كيفيةو  ،كأداة من أدوات التقومي 

 ،)reliabilitas tes(و ثبات االختبار ) validitas item(جتربة صدق بنود األسئلة 
و كيفية حتليل بنود األسئلة من معدل  ،و إعطاء الدرجة كيفية التصحيح و

و كيفية تعيني  ،)daya pembeda(و درجة التباين ) tingkat kesukaran(الصعوبة 
و رسم الصورة  ،)rangking(تبة و تصنيف الر ،)nilai akhir(الدرجة النهائية 

  .إلجناز التعلم) profil(اجلانبية 
  



١٢٦ 

 

   ٥,٤٨اجلدول 
  اجيد املدرسة رئيس هاطلباليت  فيةصال دارةاإلكتب  إتاحة

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٣٧,٥  ١٥  دائما
  ٥٧,٥  ٢٣  مرارا
  -  -  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 دارةاإلكتب  ون مراراتيحنظرا إىل اجلدول السابق أن معظم املستجيبني ي
مستجيبا  ٢٣و عددهم يبلغ . اجيد املدرسة رئيس هاطلبية اليت الصف

مستجيب واحد  و. وايحتيال يزالون ) %٣٧,٥(مستجيبا  ١٥). %٥٧,٥(
. البتةيتيحها ال ) %٢,٥(و يوجد مستجيب واحد . ها نادرايتيح) %٢,٥(

و هذه تشري إىل أن كفاءة . ٤,٢٥فتبلغ وأما الدرجة املعدلة من إجابتهم 
  ".جيدة"تعد  هذا املؤشراملدرسني يف 

و نتائج املقابلة تشري إىل أن الكتب اإلدارية اليت طلبها رؤساء املدارس هي 
و حتليل األسبوع  ،() الروزنامة التعليميةمن األدوات التعليمية اليت تتكون 

 /Program Tahunan(حلصة الدراسية يف الربنامج السنوتقسيم ا و ،الفعال

Prota(، الربنامج يف الفصل الدراسي و )Program Semester/ Promes(ج ، واملنه
وأما . و معيار إتقان التعلم األدىنقرر، و نظام التقييم، و اخلطة الدراسية، امل

فهما شيخان كبريان ال طاقة هلم أن يلبيا  هذا املؤشراملدرسان الذان ال يعمالن 
  .   تلبية التعليم املتطور أكثر تطويرا

  



١٢٧ 

 

    ٥,٤٩اجلدول 
 مؤشر لكل) Kriteria Ketuntasan Minimal(األدىن د معايري إتقان التعلم يدحت

  لمواد الدراسيةلالكفاءات األساسية   الكفاءة ورييامن كل مع
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٥٧,٥  ٢٣  دائما
  ٢٥  ١٠  مرارا
  ١٢,٥  ٥  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

معايري  وندداملستجيبني ال يزالون حياعتمادا على اجلدول السابق أن معظم 
الكفاءات األساسية   الكفاءة ورييامؤشرات من كل مع لكلاألدىن إتقان التعلم 

مستجيبني  ١٠و ). %٥٧,٥(مستجيبا  ٢٣و عددهم يبلغ . لمواد الدراسيةل
و يوجد . وا أحياناددحي) %١٢,٥(مستجيبني  ٥و . وا مراراددحي) %٢٥(

 هال يفعل%) ٢,٥(و مستجيب واحد . نادرا هذا املؤشر يفعلمستجيب واحد 
و هذه تشري إىل أن كفاءة . ٤,٣٣فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم . البتة

  ".جيدة"تعد  هذا املؤشراملدرسني يف 
و نتائج املالحظة على الوثائق التعليمية تشري إىل أن املدرسني ال يقررون 

التعلم معيار إتقان تقرير ) أوال: (التعلم األدىن على السلسلة التاليةمعيار إتقان 
يف معيار الكفاءة، مث ) ثالثا(يف الكفاءة األساسية، مث ): ثانيا(، مث األدىن يف املؤشر

) ١: (عايري التاليةو كذلك هم ال يراعون امل. اللغة العربيةيف مادة ) رابعا(
الكفاءة و  مستوى صعوبة املواد الدراسية على اإلتقان يف مؤشرات الكفاءة

إتاحة املوارد أو توفر املصادر املدعمة انسانية ) ٢(و اءة، و معيار الكف األساسية



١٢٨ 

 

قدرة الطالب األكادميية املعدلة أو استيعاب ) ٣(كانت أم غري انسانية، و 
 التعلم األدىن يف املادةو لكنهم يقررون معيار إتقان . ةالطالب املواد الدراسي

 ودرجة إتقان تعلم الطالب يف مادة اللغة العربية ه أدىن و كان. إمجاال الدراسية
    .)ستونو  ةمخس( ٦٥

  
    ٥,٥٠اجلدول 

من خالل توفري  األدىنعايري إتقان التعلم يستوفون مبقدرة الطالب الذين  رطويت
  ضافيةاإلواد امل

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٣٢,٥  ١٣  دائما
  ٦٠  ١٤  مرارا
  ٧,٥  ٣  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

مرات عديدة  طوروناستنادا إىل اجلدول السابق أن معظم املستجيبني ي
واد املمن خالل توفري  األدىنعايري إتقان التعلم يستوفون مبقدرة الطالب الذين 

هذا ون و الذين ال يزالون يفعل%). ٦٠(مستجيبا  ١٤و عددهم يبلغ . ضافيةاإل
) %٧,٥(مستجيبني  ٣و يبقى ). %٣٢,٥(مستجيبا  ١٣عددهم يبلغ  املؤشر

و هذه تشري إىل . ٤,٢٥فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم . أحيانا يفعلونه
  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرأن كفاءة املدرسني يف 

و نتائج املقابلة تشري إىل أن املدرسني يقومون بالربنامج اإلضايف على 
الطالب الذين يتقنون املواد الدرسية أسرع من اجلدول املقرر حبيث يعطوم 



١٢٩ 

 

و هم يعقدون . جبات الفرديةاملواد اإلضافية و التدريبات أو التمرينات و الوا
و كانت نتائج . هذا الربنامج اإلضايف يف األوقات الدراسية الفعالة و غري الفعالة

  .   التقييم مزيدة على درجة املادة الدراسية املدروسة
العالجي فيقومون به على الطالب الذين ينالون الدرجة و أما الربنامج 

 حبيث يعطوم األسئلة اليت تلزم أدىن من درجة إتقان تعلم الطالب األدىن
. و مجع املعطيات ،و القيام بالواجبات ،و األمر بتلخيص املواد الدراسية ،إجابتها

. خارجهااحلصص الدراسية الفعالة و  داخلوهم يعقدون هذا الربنامج العالجي 
  .و كانت نتائج التقييم مدعمة على درجة املادة الدراسية املدروسة

  
   ٥,٥١اجلدول 

يف و صعوبة الطالب الذين يعانون من مشاكل  شرافإل اصةاخلدول اجل تصميم
  مالتعل

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٧,٥  ٣  دائما
  ٣٧,٥  ١٥  مرارا
  ٤٥  ١٨  أحيانا
  ٧,٥  ٣  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ن الكثريوكان و . إجابة املسستجيبني متنوعةنظرا إىل اجلدول السابق أن 
الطالب الذين يعانون من  شرافإل اصاخلدول اجل أحيانا يصممونهم من

و عدد ). %٤٥(مستجيبا  ١٨و عددهم يبلغ . ميف التعلو صعوبة مشاكل 
و عدد الذين ال يزالون ). %٣٧,٥(مستجيبا  ١٥الذين يصممونه مرارا يبلغ 



١٣٠ 

 

) %٧,٥(مستجيبني  ٣و كذلك . فقط) %٧,٥(مستجيبني  ٣يصممونه يبلغ 
وأما . البتة هيفعل ال) يف املائة ٢,٥(و مستجيب واحد . نادرا هذا املؤشر يفعلون

و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني . ٣,٤٠فتبلغ الدرجة املعدلة من إجابتهم 
  ".مقبولة"تعد  هذا املؤشريف 

إجراء اإلشراف خالل أو طول  أنبو من خالل املقابلة يعترف املدرسون 
أكثر كفاية عندهم من أن يكون يف  يعترب التعلم أحب إليهم وأنشطة التعليم و 
  . الوقت اخلاص خارج اخلصة الدراسيةيف الوقت املعني أو 

  
    ٥,٥٢اجلدول 

يعانون من مشاكل يف بعض الذين اصة للطالب اخلتوجيهات ال اإلشراف وعقد 
  الدراسية اتعواملوض

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٥  ٢  دائما
  ٣٢,٥  ١٣  مرارا
  ٥٠  ٢٠  أحيانا
  ١٢,٥  ٥  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع
أحيانا  ونعقدي لى اجلدول السابق أن الكثريين من املستجيبنياعتمادا ع

يعانون من مشاكل يف بعض الذين اصة للطالب اخلتوجيهات اإلشراف وال
مستجيبا  ١٣و ). %٥٠(مستجيبا  ٢٠و عددهم يبلغ . الدراسية اتعواملوض

هذا ون ال يفعل) يف املائة ١٢,٥(ستجيبني م ٥و . وا مراراعقدي) %٣٢,٥(
و أما . النهفقط ال يزاالن يفع) يف املائة ٥( و هناك مستجيبان. إال نادرا املؤشر



١٣١ 

 

و هذه تشري إىل أن كفاءة . ٣,٣٠الدرجة املعدلة من إجابة املستجيبني فتبلغ 
  ".مقبولة"تعد  هذا املؤشراملدرسني يف 

 بعد رة مل تسأن األنشطة اإلشرافيبو من خالل املقابلة يعترف املدرسون 
مشاكل و معظمهم يشرفون الطالب الذين يعانون من . على النحو األمثل

الصف يف فهم بعض املواد الدراسية خالل أنشطة التعليم و التعلم يف  وصعوبات
و يف بعض املدارس . رفنيمعظمهم يفوضوا إىل املدرسني املش و. الدراسي

و املدرس املشرف مسؤول . كل مدرس مشرف على عدة الطالبيوجد أن 
إىل املدرس املشرف و املستشار  ج اإلشرافون نتائو هم يبلغ. عن مشرفيه

)Guru Bimbingan dan Konseling/ Guru BK ( بتصميم نوع يتابع هو و بالتايل
  . اإلشراف و التوجيه املناسب للقضايا املعانية

  
   ٥,٥٣اجلدول 

  املدرس املشرف إىلمي والتق و ديرنتائج التق غبالإ
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٧,٥  ٣  دائما
  ٣٠  ١٢  مرارا
  ٢٧,٥  ١١  أحيانا
  ٢٥  ١٠  نادرا
  ١٠  ٤  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

و كان الكثريون . إجابة املستجيبني متنوعةاستنادا إىل اجلدول السابق أن 
عددهم و. املدرس املشرف إىلمي والتق و ديرنتائج التقمرات عديدة  بلغوني منهم
مستجيبا  ١١بلغوا أحيانا عددهم يبلغ يو الذين  ). %٣٠(مستجيبا  ١٢يبلغ 



١٣٢ 

 

%) ٧,٥(مستجيبني  ٣يبلغ بلغوا يو عدد الذين  ال يزالون ). %٢٧,٥(
 ١٠و عددهم يبلغ . نادرا هذا املؤشرون و يوجد الكثريون منهم يفعل. فقط

 ٤و عددهم يبلغ . البتة لونهو هناك مستجيبون ال يفع%). ٢٥(مستجيبني 
و هذه . ٣,٠٠فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم ). %١٠(مستجيبني 

  ".مقبولة"تعد  املؤشرهذا تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 
دور املدرسني املشرفني املستشارين كما قلت أنا الباحث من قبلُ إن 

)counselor (على املثال األعلى مل يسر بعد . و كان املدرسون مل يستفيدوا بعد
منهم و مل يتصلوا بعد م اتصاال مكثفا ملعاجلة أنواع القضايا املرتبطة بعملية 

ال يزال دورهم منحصرا على عالج الطالب السيئ سلوكهم  و. التعليم و التعلم
و أما الطالب الذين هلم أقل قدرة على فهم بعض املواد . و الطالب األشرار

فلم يهتم ا املدرسون اءهم الدراسية املدروسة أو الطالب املسكني ذك
مع أن هذه هي القضية من قضايا ،واملدرسون املشرفون املستشارون بعد 

  .فات و التوجيهات املهمةاإلشرا
  

   ٥,٥٤اجلدول 
  رئيس املدرسة ىلإمي والتق و ديرنتائج التق غبالإ

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٥٠  ٢٠  دائما
  ٤٠  ١٦  مرارا
  ٧,٥  ٣  أحيانا
  -  -  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع



١٣٣ 

 

 بلغونيال يزالون نظرا إىل اجلدول السابق أن الكثريين من املستجيبني 
مستجيبا  ٢٠و عددهم يبلغ . رئيس املدرسة مي علىوالتق و ديرنتائج التق

و عدد %). ٤٠(مستجيبا  ١٦بلغوا مرارا عددهم يبلغ يو الذين ). %٥٠(
و هناك مستجيب واحد ). %٧,٥(مستجيبني  ٣يبلغ  هذا املؤشرلون الذين يفع

و أما الدرجة املعدلة من إجابة املستجيبني فتبلغ  . البتةالال يفع%) ٢,٥(
  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,٣٥

يف مي تقوو من خالل املقابلة يعترف املدرسون بأم يبلغون نتائج ال
 ،بني املدرسني و رئيس املدرسة خالل االجتماع أو املواجهة: األوقات التالية

و هم خيصصون إبالغ مجيع نتائج . ظرة بينهم يف األوقات الفارغةاملناخالل و
 Rapat(إىل رئيس املدرسة حينما تعقد جلسة  االرتقاء إىل فصل أعلى  التقومي

Kenaikan Kelas/ RKK .( نتائج املالحظةو يف هذه اجللسة هم يبلغون مجيع 
  . هم وخصائصم األخرىلق بالطالب من تقدم تعلمهم و سلوكعلى ما يتع

  
    ٥,٥٥اجلدول 

املرتبطة ملتابعة اطة اخل تصميمل ميوالتقعملية احملصولة على املعلومات  ماستخدا
  تعلمحتصيل ال و التعليم عمليةبتحسني 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٣٧,٥  ١٥  دائما
  ٤٥  ١٨  مرارا
  ١٢,٥  ٥  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع



١٣٤ 

 

و كان . إجابة املستجيبني متنوعةاعتمادا على اجلدول السابق أن 
 ميوالتقعملية  احملصولة علىاملعلومات ون مرات عديدة ستخدميالكثريون منهم 

. تعلمحتصيل ال و التدريس عمليةاملرتبطة بتحسني ملتابعة اطة اخل تصميمل
و الذين ال يزالون يستخدموا عددهم  ).%٤٥(مستجيبا  ١٨عددهم يبلغ و

 ٥و عدد الذين يستخدموا أحيانا يبلغ ). %٣٧,٥(مستجيبا  ١٥يبلغ 
. نادرا هذا املؤشرل يفع%) ٢,٥(و مستجيب واحد ). %١٢,٥(مستجيبني 

و أما الدرجة املعدلة من . البتة لهال يفع%) ٢,٥(هناك مستجيب واحد و
تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,١٣فتبلغ إجابتهم 

  ".جيدة"
كشف مكتوبة يف  ميوالتقاحملصولة على عملية املعلومات كانت و 
طالب و مرتلتهم بني يذكر فيه مجيع ما يرتبط بنتائج تعلم ال و. البالطدرجات 

أم ال غري  الواحدة،) rombongan belajar(ن يف الزمرة التعلمية الطالب اآلخري
خالل و وقتما يتساءل الباحث . يستفيدون كثريا منها على النحو األفضل

فلم يف أي فصل ن ينال أعلى الدرجة و من ينال أدىن الدرجة معاملقابلة 
و خالصة القول إن . )wali kelas(القيمون على الصف  يعرفومها إال املدرسون

 تصميمعلومات املكتوبة يف كشف الدرجات ليستفيدوا بعد من املاملدرسني مل 
  . تعلمحتصيل ال و التدريس عمليةاملرتبطة بتحسني ملتابعة اطة اخل

تنقسم  و امؤشر ٥٥تضمن درسي اللغة العربية تمل الكفاءة التعليميةو كان 
  :يتأصناف كما يف اجلدول اآل ةإىل أربع
  
  

   ٥,٥٦ اجلدول
 التعليمية ملدرسي اللغة العربيةخالصة نتائج استبانة الكفاءة 



١٣٥ 

 

  معدلة درجة  فصن  رقم
  ٣,٩٤  اخلطة الدراسية إعداد  ١
  ٣,٩٨  القيام بعملية التدريس  ٢
  ٤,٠٣  التعلمحتصيل والتدريس عملية على  وميقالتر ويقدالت  ٣
  ٣,٩٤  ميوالتقالتقدير ونتائج  ةمتابع  ٤

  ٣,٩٧  معدل جمموع  
أن الكفاءة اليت  من هذه األصناف نظرا إىل الدرجة املعدلة لكل صنف

عملية على  وميقالتر ويقدالتهي الكفاءة يف جيدا يسيطر عليها املدرسون 
هي تنال أعلى الدرجة بالدرجة  و). الرقم الثالث( التعلمحتصيل  والتدريس 

هي  ٣,٩٤الكفاءة اليت تنال أدىن الدرجة بالدرجة املعدلة و . ٤,٠٣املعدلة 
نتائج  ةمتابعو الكفاءة يف ) الرقم األول(الكفاءة يف إعداد اخلطة الدراسية 

للكفاءة التعليمية ملدرسي و أما اموع املعدل  ).الرقم الرابع( ميوالتق التقدير و
مدرسي اللغة العربية و هذا يشري إىل أن كفاءة . ٣,٩٧اللغة العربية فهو 

  ".جيدة"التعليمية تعترب 
  :كما يلي الكفاءة التعليمية ملدرسي اللغة العربية ةنتائج استبان تفصيلو 

 :صنف كما يليذا الو الدرجة املعدلة هل. اخلطة الدراسية إعداد - ١

  
   ٥,٥٧اجلدول 

  اخلطة الدراسية يف صنف إعداد الدرجة املعدلة
  درجة معدلة  مؤشر  رقم
  ٤,٢٣  حتديد أهداف التدريس  ١
  ٣,٩٨  دراسيةواد الاملفضلية د أيدحت  ٢
  ٤,٠١  وأساليبه ق التدريسائم طراستخدا  ٣



١٣٦ 

 

  درجة معدلة  مؤشر  رقم
  ٤,٣١  م مصادر التعلماستخدا  ٤
  ٣,١٨  التعلمية م الوسائل التعليميةاستخدا  ٥

  ٣,٩٤  معدل جمموع  
ظرا إىل الدرجة املعدلة لكل مؤشر من هذا الصنف أن ما يسيطر ن
يف الرقم الرابع  املؤشر املدرسون جيدا و ينال أعلى الدرجة هوعليه 

نال أدىن الدرجة ي ماو . ٤,٣١بالدرجة املعدلة ) م مصادر التعلماستخدا(
) التعلمية م الوسائل التعليميةاستخدا(يف الرقم اخلامس  هو املؤشرف

. ٣,٩٤أما اموع املعدل هلذه املؤشرات فهو  و .٣,١٨ بالدرجة املعدلة
اخلطة الدراسية و هذا يشري إىل أن كفاءة املدرسني التعليمية يف إعداد 

  ".جيدة"تعترب 
نتائج املالحظة على األدوات ن عتلف قليال خت نتائج االستبانةو 
 ةطاخل و) syllabus(قرر املنهج املاليت أعدها املدرسون من  التدريسية

 ني الذيندرسن هناك العديد من املأ تشري إىل الحظةملاج ائنت و. يةساالدر
 sistem(التقدير  كيفية و دريسأقل قدرة على وضع استراتيجيات الت

penilaian( هإجراءات و )prosedur penilaian( ه أساليب و)teknik 

penilaian(. األدوات  إعدادعلى ون قدري ذينال نيوهناك بعض املدرس
لكن الواقع  و ،)fun(التعاوين و املريح  لتعلم الفعال ووفقا لالتدريسية 

 الدراسي جاملنهايعين (هذه األدوات التدريسية أن حتمال االإىل  شريي
موضوعة معا يف منتدى املناظرة ملدرسي مادة اللغة  )ة الدراسيةاخلطو

 هذه و العاقبة أن. القائمةبعبارة أخرى، هم يقلدون يف األمناط و . العربية
   .نفسها ساملدرا صائصأقل وفقا خلاألدوات التدريسية 

البيانات و ةستباناالسبب االختالف بني البيانات اموعة من  أماو 



١٣٧ 

 

بعض املدرسني به  عترفيو  الحظة فعند نظر الباحثاملاموعة من 
إجابة فضل نسبيا يف األنحو الجابة على إىل اإل ونيلمي مبأ خالل املقابلة

كن متمع ذلك، فإن املالحظة هو حالة حقيقية ال  و .ةاالستبان بنود
   .هاحيلت

اخنفاض كفاءة املدرسني يف وضع اخلطة املرتبطة بأما األسباب و 
منها ما يتعلق بإلقيادة اإلدارية من رؤساء عند نظر الباحث الدراسية ف

املدارس اليت كان رؤساءها بعض املدرسني الذين خيدمون يف  و. املدارس
. الدراسية إال يف بعض األحيان ال يعدون اخلطةثالية ال جيرون اإلدارة امل

حينما ستعقد املراقبة  املطلوبة يعدوا ألجل إشباع الشروط اإلدارية وهم 
و من األسباب األخرى ما يتعلق بشيوخ املدرسني حىت ال . أو اإلجازة

  .عليم و اقتضاءه املتطور أكثر تطويراطاقة هلم أن يلبوا تلبية الت
 :كما يليو الدرجة املعدلة هلذا الصنف . القيام بعملية التدريس - ٢

 
   ٥,٥٨اجلدول 
 القيام بعملية التدريسالدرجة املعدلة لصنف 

  درجة معدلة  مؤشر  رقم
  ٣,٥٦  للطالب ناسبةامل مناط التدريسأاختيار   ١
  ٤,٤٠  دريستسلسل الت تقدمي  ٢

  ٣,٩٨  معدل جمموع  
  ماين من هذا الصنف أن إىل الدرجة املعدلة لكال املؤشر نظرا

يف الرقم  راملؤشنال أعلى الدرجة هي ياملدرسون جيدا و  يسيطر عليه
املؤشر  كانو . ٤,٤٠: بالدرجة املعدلة) دريستسلسل الت تقدمي(الثاين 
نال أدىن ي) للطالب ناسبةامل مناط التدريسأاختيار ( يف الرقم األول الباقي

ين ملعدل هلاذين املؤشرو أما اموع ا. ٣,٥٦: الدرجة  بالدرجة املعدلة



١٣٨ 

 

إجراء عملية و هذا يشري إىل أن كفاءة املدرسني التعليمية يف . ٣,٩٨فهو 
  ".جيدة"تعترب  التدريس

  :كاآليت تفصيلهف دريستسلسل الت تقدمي و أما مؤشر
  

    ٥,٥٩اجلدول 
  دريستسلسل الت تقدمي ؤشرالدرجة املعدلة مل

  درجة معدلة  مؤشر  رقم
  ٤,٦١  اإلعداد  ١
  ٤,٤٣  االفتتاح  ٢
  ٤,٣٤  العرض  ٣
  ٤,٢١  االختتام  ٤

  ٤,٤٠  جمموع معدل  
 تقدمي املتفرعة من مؤشر على الدرجة املعدلة هلذه املؤشرات اعتمادا

ينال أعلى  ن ويسيطر عليها املدرسوي ذال أن املؤشردريس تسلسل الت
. ٤,٦١ بالدرجة املعدلة) اإلعداد(يف الرقم األول  الدرجة هو املؤشر

بالدرجة  )االختتام( يف الرقم الرابع املؤشر ذي ينال أدىن الدرجة  هوالو
و هذا . ٤,٤٠فهو  هلذه املؤشراتو أما اموع املعدل . ٤,٢١املعدلة 

تعترب دريس الت رتيبت تقدمييشري إىل أن كفاءة املدرسني التعليمية يف 
  ".جيدة"

حبيث  التعلمالتعليم و  ةطنشأ عن واقع قليالختتلف  جائهذه النتو 
أو املواد الدراسية  وضوعاملتقدمي ون مييلون إىل زاليال املدرسون  كان

)subject matters oriented(  تتركز على التعلم اليت ة التعليم و عملي و
يف  بالط الطيتنشا إىل دفعو يو مل) teachers centered(املدرسني 



١٣٩ 

 

تعلم الز على اجلهود الرامية إىل تشجيع الطالب على يركو كان الت .التعلم
ين يطبقون مبادئ التعلم الفعال املدرسني الذم أحب إىل مكاناإلتطوير 

الدراسية املواد  لاستكممن جمرد ا التعلم التعاوين و التعلم املريحو
  . املنشودة
تطوير املدرسني و جهودهم يف حماولة خمتلف عند نظر الباحث أن  و
التعلم الفعال و التعاوين  قواعدسقة مع لتكون متو التعلم التعليم أنشطة 

 رؤساء التزام و )komitmen guru(درسني التزام املبأكثر تأثرا واملريح 
يعترب التزام املدرسني على الرغم من أن  و. مواجبامبهامهم و املدارس 

ال يعين جتاهل الباحث  حيدد نوعية أنشطة التعليم و التعلم فإن  رئيساعامال
 يةلاو املوارد امل) fasilitas(املرافق التعليمية  خرى مثل توافراألعوامل ال
)dana (قعااملو و )lokasi(.  يدل على صحة ما قلت أن  دليل الذيالو

أقصى أو يف  اليت تقع بعيدة عن املدناملدارس  ةعداملدرسني يف هناك عدة 
ها غري كثرية صناديق و ،مرافقها حمدودة و كانت ،أو يف القرى املدن
 قواعدوفقا ل و التعلم عملية التعليمعلى تطوير ون قدرلكنهم ي و ،نسبيا

عديد من املدارس الهناك ، بالعكسو  .التعليم الفعال و التعاوين و املريح
لكن  ،نسبيا كافية هاصناديقو  هامرافقو كانت تقع يف املدن اليت األخرى 

أن عملية ، من الناحية املثالية و  .تقليدية التعلمالتعليم و ال تزال عملية 
 التعلم الفعال والتعاوين و املريحوفقا ملبدأ  اجيد تجريستعلم الالتعليم و
الذين لديهم التزام  وناملدارس املهني رؤساءو  درسوناملها ريديإذا ما 
 .األموال الكافية رافق ودعامة املاجبات فضال عن الو لمهام وعالية ل

و الدرجة املعدلة هلذا . التعلمحتصيل  و التعليمعملية على  وميقالتالتقدير و  - ٣
  :كما يلي الصنف

 
   ٥,٦٠ اجلدول



١٤٠ 

 

 التعلمحتصيل  والتعليم عملية على  وميقالتقدير و التالدرجة املعدلة لصنف 

  درجة معدلة  مؤشر  رقم
  ٣,٤٠  ميوالتقالتقدير  تصميم أدوات  ١
  ٤,٤٨  ميوالتقالتقدير وإجراء   ٢
  ٤,٢٢  ميوتقإدارة نتائج ال  ٣

  ٤,٠٣  معدل جمموع  
يسيطر ي الذ املؤشرأن  ىل الدرجة املعدلة هلذه املؤشراتاستنادا إ

 إجراء(يف الرقم الثاين ي ذالنال أعلى الدرجة هي ياملدرسون جيدا و  عليه
مقبوال  يسيطرون عليهي ذالو . ٤,٤٨بالدرجة املعدلة ) ميوالتقالتقدير و 

التقدير  تصميم أدوات(يف الرقم األول  هو املؤشرنال أدىن الدرجة يو 
 هلذه املؤشراتو أما اموع املعدل . ٣,٤٠بالدرجة املعدلة ) ميوالتقو

التقدير هذا يشري إىل أن كفاءة املدرسني التعليمية يف  و. ٤,٠٣فهو 
  ".جيدة"تعترب  التعلمحتصيل والتعليم عملية على  وميقالتو

ة على أنشطة املالحظعن نتائج  قليال تلفخت ةاننتائج االستب و
ال  درسنياملتشري إىل أن  ةاملالحظو نتائج . التدريس و الوثائق التعليمية

عملية التعليم و التعلم يف  على) post-test( البعدي باالختباردائما  يقومون
أقل تنوعا يف قياس مجيع االختبار  تقدير أوالو كان نوع . سالدراية  كل

أم  )afektif(وجدانيا  كان أم )kognitif( معرفيا الطالب تطورجوانب 
اليت ) hasil(و هم يفضلون نتيجة العمل . )psikomotorik(نفسيا حركيا 

ومناسبة . )proses(تشري إىل اجلوانب املعرفية فقط و يؤثروا على العملية 
عمل الطالب على جدران عرض تعديد من املدارس هناك ال، ديرالتق اهلذ

 .لكن ليس مجيع املدارس يفعل هذا النوع سية ودرالفصول امل

 : كما يلي صنفذا الو الدرجة املعدلة هل .ميوالتق التقدير ونتائج  ةمتابع - ٤



١٤١ 

 

  
 

    ٥,٦١اجلدول 
 ميوالتقالتقدير و نتائج  ةمتابع الدرجة املعدلة لصنف

  درجة معدلة  مؤشر  رقم
  ٤,٣٣  حتديد معايري إتقان التعلم األدىن   ١
  ٣,٦٥  واإلشراف الربنامج العالجي تصميم  ٢
  ٣,٦٨   أصحاب املصلحةإىل مي ونتائج التق إبالغ  ٣
االستفادة من نتائج التقومي لتحسني نوعية   ٤

  التدريس
٤,١٣  

  ٣,٩٤  معدل جمموع  
يسيطر عليه ي ذال املعدلة هلذه املؤشرات أن املؤشرنظرا إىل الدرجة 

حتديد (يف الرقم األول ي ذال املدرسون جيدا و ينال أعلى الدرجة هو
يف الرقم  و ينال املؤشر. ٤,٣٣بالدرجة املعدلة ) معايري إتقان التعلم األدىن

أدىن الدرجة بالدرجة املعدلة ) و اإلشراف الربنامج العالجي تصميم(الثاين 
و هذا يشري إىل . ٣,٩٤و أما اموع املعدل هلذه املؤشرات فهو . ٣,٦٥

تعترب  ميوالتقالتقدير و نتائج  ةمتابعأن كفاءة املدرسني التعليمية يف 
  ".جيدة"

الحظة على الوثائق عن نتائج امل قليالختتلف  ةاننتائج االستبو 
معيار إتقان تقرير املدرسني يف الحظة تشري إىل أن نتائج امل و. التعليمية

 التعلم األدىن يف املادة الدراسيةيعتمدون على معيار إتقان التعلم األدىن 
معيار تقرير ) أوال: (التاليةاملطلوبة عتمد على السلسلة و هم ال ي. إمجاال

) ثالثا(يف الكفاءة األساسية، مث ): ثانيا(، مث التعلم األدىن يف املؤشرقان إت
و كذلك هم ال يراعون . يف املادة الدراسية) رابعا(يف معيار الكفاءة، مث 
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مستوى صعوبة املواد الدراسية على اإلتقان ) ١: (التاليةاملطلوب املعايري 
إتاحة ) ٢(كفاءة و الكفاءة األساسية و معيار الكفاءة، و يف مؤشرات ال

قدرة ) ٣(املوارد أو توفر املصادر املدعمة انسانية كانت أم غري انسانية، و 
إضافة  و .استيعاب الطالب املواد الدراسية الطالب األكادميية املعدلة أو

يف  افعاليعترب أقل ي ذيتحسني األداء اللهود ال يبدون اجل أم، إىل ذلك
الواقع يشري إىل أن و كان   .أداءهم و كفاءم و مقدرة الطالب حتسني

أبدا  طورتتحىت مل ) rutinitas(يام بالرتابة قالجمرد  درسنيمعظم نشاط امل
 .كفاءم و أداءهم

 
 استبانة الكفاءة املهنية للمدرسعرض بيانات   -ب 

  : كما يف اجلداول اآلتيةالكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية  استبانةو نتائج 
 

   ٦,١اجلدول 
 دريسيف عملية الت قواعد اللغة العربية األساسية املستخدمة على ةسيطرال

  تالاتصواال
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٦٢,٥  ٢٥  دائما
  ٣٧,٥  ١٥  مرارا
  -  -  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ال يزالون اعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني
 دريسيف عملية الت قواعد اللغة العربية األساسية املستخدمة سيطرون علىي
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و عدد اآلخرين الذين ). %٦٢,٥(مستجيبا  ٢٥و عددهم يبلغ . تالاتصواال
و أما الدرجة املعدلة من ). %٣٧,٥(مستجيبا  ١٥يبلغ  مرارا سيطرون عليهاي

تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,٦٣فتبلغ إجابتهم 
  ".ةممتاز"

سة و جدير بالذكر هنا أن قواعد اللغة العربية األساسية املدروسة يف املدر
فضال  ،بالنسبة للمدرسنيالثانوية اإلسالمية و خباصة الوظيفية منها تعترب سهلة 

عن من يتخرجون يف املعاهد اإلسالمية السلفية املعتادة بتعليم علم النحو 
ألن الباحث ال يذكر أنواع " مرارا"و وجود من جييبون إجابة . والصرف

  .القواعد األساسية املرادة ا يف بند االستبانة
  

    ٦,٢اجلدول 
القواعد االجتماعية من مبا فيها من اللغة العربية  بني الثقافة ورتباط فهم اال

  استخدام اللغة العربية
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٣٠  ١٢  دائما
  ٤٠  ١٦  مرارا
  ٢٧,٥  ١١  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ون فهمي استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن الكثريين من املستجيبني
القواعد االجتماعية مبا فيها من اللغة العربية  بني الثقافة ورتباط اال مرات عديدة

 ١٢و ). %٤٠(مستجيبا  ١٦و عددهم يبلغ . من استخدام اللغة العربية
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يفهمونه ) %٢٧,٥(مستجيبا  ١١و . ال يزالون يفهمونه) %٣٠(مستجيبا 
أما الدرجة  و. نادرا هذا املؤشر يفعل) %٢,٥(مستجيب واحد و . أحيانا

هذا و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٣,٩٨فتبلغ املعدلة من إجابتهم 
  ".جيدة"تعد  املؤشر

و جدير بالذكر هنا أن من بني األهداف الثالث من تعليم اللغة األجنبية 
 kompetensi(و هي سيطرة املتعلمني على الكفاءة االتصالية -وتعلمها 

komunikatif (الكفاءة اللغوية  و)kompetensi kebahasaan ( و الكفاءة الثقافية
)kompetensi budaya(-  ا املدرسون كانت الكفاءة الثقافية مل يهتم إال بعد

مجيعهم أن مدرسي اللغة العربية ) أوال: (قليال، ألسباب عند نظر الباحث منها
ية حيت ال يعاشروم و ال ال يستوطنون أبدا يف البلدان اليت كانت لغة قومها عرب

معظم أن ) ثانيا. (يعاشرون من يعاشروم إن مل يكونوا مستوطنني فيها
 Cross-Cultural(مادة التفاهم و التبادل الثقافية املدرسني ال يدرسون 

Understanding/ CCU ( م يتخرجون يف قسمم ألاإلسالمية  التربيةيف كليا
)PAI ( ا مع أن هذه املادةالدراسية ال تدرس إال يف قسم اللغة العربية وأد
)BSA ( و قسم تعليم اللغة العربية)PBA (ال يف  ،يف بعض اجلامعات املعينة

و طبعا، أن الكفاءة الثقافية مل يسيطر بعد معظم مدرسي اللغة العربية . مجيعها
  .  بانةاالست نتائجختتلف عن هذه و نتائج املقابلة . يف املدراس اإلسالمية

  
    ٦,٣جلدول ا

  ةالعربي وصالنص و كالم العريبفهم املعىن الوارد يف ال
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٣٢,٥  ١٣  دائما
  ٦٧,٥  ٢٧  مرارا
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  -  -  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

املعىن  ون مرارافهمي نظرا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني
مستجيبا  ٢٧و عددهم يبلغ . ةالعربي وصالنص و كالم العريبالوارد يف ال

مستجيبا  ١٣يبلغ  هذا املؤشرن و عدد الذيني ال يزالون يفعلو). %٦٧,٥(
هذه تشري إىل أن  و. ٤,٣٣فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم ). %٣٢,٥(

  ".جيدة"تعد  هذا املؤشركفاءة املدرسني يف 
من خالل املقابلة يعترف املدرسون بأم يستفيدون من القواميس أو و 

  ال يعرفون معناها، غري أم مل يتذوقوا بعدا الكلمة اليتاملعاجم حينما وجدو
ب ادوكذلك هم ال يعرفون مصادر اآل. اآلداب العربية و يستمتعون جبماهلا

  . شعرا و نثرا إال بعضها ةالعربي
  

   ٦,٤جلدول ا
بني يتقابل بينها و أناملدرس ستطيع يحىت و مزاياها خصائص اللغة العربية  معرفة

  اللغة االندونيسية
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٣٧,٥  ١٥  دائما
  ٤٢,٥  ١٧  مرارا
  ١٧,٥  ٧  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  -  -  ال مرة
  ١٠٠    جمموع

 يعرفوناعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن الكثريين من املستجيبني 
يتقابلوا بينها و بني  أن ونستطيعيحىت و مزاياها خصائص اللغة العربية  مرارا

الذين ال و عدد ). %٤٢,٥(مستجيبا  ١٧و عددهم يبلغ . اللغة االندونيسية
أحيانا  لونهالذين يفعو). %٣٧,٥(مستجيبا  ١٥يبلغ  هذا املؤشرلون يزالون يفع

يف  ٢,٥(تجيب واحد هناك مسو). ةيف املائ ١٧,٥(مستجيبني  ٧عددهم يبلغ 
و هذه . ٤,١٥فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  .إال نادرا لهال يفع) املائة

  ". جيدة"تعد  هذا املؤشرتشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 
. الدراسة التقابلية و حتليل األخطاءو خالل املقابلة يتساءل الباحث عن 

ومعظمهم يعترفون بأم ال يدرسون هذه املادة الدراسية وقتما يتعلمون يف 
. ألن هذه املادة ال تدرس إال يف قسم تعليم اللغة العربية مرحلة البكالوريوس

ودف هذه املادة إىل معاجلة الصعوبات و املشكالت يف تعليم اللغة الثانية 
)Second Language ( و اللغة األجنبية)Foreign Language( . و نتائج املالحظة

على األسلوب الذي سار عليه بعض املدرسني لترمجة النصوص العربية يف 
اللغة العربية  خصائصالكتاب املدرسي تشري إىل أن إتقام و سيطرم على 

تأثرون ي و هم. نيسيةاللغة اإلندوخصائص و سيطرم على أقوى من إتقام 
و كذلك . الكالم اإلندونسيريية للغة العربية عندما يعربون لتعبباألسلوب ا

 العكس، هم يتأثرون بأسلوب الكالم اإلندونيسي عندما يعريون الكالم العريب
 ونترمجهم يكيف ذهبت إليها؟ و : و على سبيل املثال ترمجة. يف بعض األحيان

و هذه الترمجة غري خمطئة ولكنها .  engkau pergi ke sana? Bagaimana: إىل
 engkau pergi ke Naik apa: واألصح هو. غري عادية يف الكالم اإلندونيسي
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sana? .  
   ٦,٥جلدول ا

 Teaching( اللغة العربية كلغة أجنبية دريستيف املبادئ األساسية تمسك بال

Arabic as Foreign Language(  
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٢٢,٥  ٩  دائما
  ٥٠  ٢٠  مرارا
  ٢٥  ١٠  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
  -   -   ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

تمسكون ي) %٥٠(مستجيبا  ٢٠استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن 
و عدد النصف . اللغة العربية كلغة أجنبية دريستيف املبادئ األساسية مرارا ب

) %٢٥(مستجيبني  ١٠: ، بالتفصيل)%٥٠(مستجيبا  ٢٠الباقي يبلغ 
. يتمسكون اال يزالون  )%٢٢,٥(مستجيبني  ٩و . يتمسكون ا أحيانا

و أما الدرجة املعدلة . ال يتمسك ا إال ندرا) %٢,٥(هناك مستجيب واحد و
 هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٣,٩٣فتبلغ من إجابتهم 

 جيدة"تعد."  
و نتائج . أنشطة التدريس ختتلف عن نتائج االستبانةنتائج املالحظة على و 

 دريستيف املبادئ األساسية املالحظة تشري إىل أن معظم املدرسني ال يتمسكون ب
و هم ال يستخدمون املدخل االتصايل يف تعليم اللغة . اللغة العربية كلغة أجنبية

تعليم هلدف من املدخل االتصايل على أن ايعتمد و . العربية بل املدخل التقليدي
. اللغة العربية و تعلمها هو لتطوير مهارة املتعلمني اللغوية دون املعرفة عن اللغة

أما املدخل التقليدي فيعتمد على أن اهلدف من تعليم اللغة العربية و تعلمها هو و
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. مون مبمارسة الكالم إال قليالو ال يهت .لقراءة النصوص العربية و فهم معناها
 ال يزالون يستخدمون هذا املدخل حىت ال يستطيع الطالب معظم املدرسنيو

   .   لشفوي تلقائيا بل يفكرون ما سيعبرعلى التعبري ا
العربية و تعلمها كلغة من أهداف تعليم اللغة او جدير بالذكر هنا أن 

. اللغة العربية شفوية كانت أم كتابةتصالية باملهارة االتطوير ) ١: (هي  جنبيةأ
التعرف ) ٢( و. لى مهارة االستماع و الكالم و القراءة و الكتابةو تشتمل ع

ربط املعارف اللغوية بالعلوم األخرى ) ٣(يت تتضمنها اللغة األجنبية، و بالثقافة ال
   . م اللغة املدوسة و اللغة األخرىاالتقابل بني نظ) ٤(املناسبة، و 

  
   ٦,٦جلدول ا

  لغة عربية سليمةكتابة ب و التعبري شفاهاو اللغة العربية االتصاالت بمن  تمكنال
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ١٢,٥  ٥  دائما
  ٨٠  ٣٢  مرارا
  ٧,٥  ٣  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

من مرارا  يتمكنوننظرا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني 
عددهم و. لغة عربية سليمةكتابة بو  و التعبري شفاهااللغة العربية االتصاالت ب

 ٥نها يبلغ م يتمكنونو عدد الذين ال يزالون ). %٨٠(مستجيبا  ٣٢يبلغ 
. أحيانا هذا املؤشريفعلون ) %٧,٥(مستجيبني  ٣و ). %١٢,٥(مستجيبني 

و هذه تشري إىل أن كفاءة . ٤,٠٥فتبلغ وأما الدرجة املعدلة من إجابتهم 
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  ".جيدة"تعد  هذا املؤشراملدرسني يف 
تشري إىل أن معظم املدرسني ال تائج املالحظة على أنشطة التدريس و ن

و هذه عند نظر الباجث تشري إىل أن . يعتادون خماطبة الطالب باللغة العربية
وقليل منهم خياطبوم . ة االتصاالت الشفوية ملدرسي اللغة العربية حمدودةمهار

كأن السبب األوىل و. ب و النهيصيغة الطلا، غري أن التعبري منحصر على 
. مرتبط خبلفيتاهم الدراسية أو مؤهالم األكادميية اليت ال تناسب للمادة املدرسة

  .  و كذلك الطالب ال يتعودون املخاطبة بينهم ا يف النشاطات الصفية
  

    ٦,٧جلدول ا
  سياق الكالم و ظروفعلى إنتاج اللغة العربية املناسبة لل ةقدرال

  نسبة مائوية  تكرار  اإلجابةفرق 
  ١٢,٥  ٥  دائما
  ٦٧,٥  ٢٧  مرارا
  ٢٠  ٨  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ون مراراقدراعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني ي
 ٢٧و عددهم يبلغ . سياق الكالمو ظروفعلى إنتاج اللغة العربية املناسبة لل

مستجيبني  ٨ون عليه أحيانا يبلغ قدريو عدد الذين ). %٦٧,٥(مستجيبا 
و أما  .ون عليهقدري ال يزالون% ١٢,٥(مستجيبني  ٥و هناك ). %٢٠(

و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني . ٣,٩٣فتبلغ الدرجة املعدلة من إجابتهم 
  ".جيدة"تعد  هذا املؤشريف 
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معظم املدرسني  إىل أنو نتائج املالحظة على النشاطات التدريسية تشري 
مل يكادوا يتكلمون باللغة العربية خالل نشاطام التدريسية حىت ال يعرف 

و يظن . سياق الكالم و ظروفإنتاج اللغة العربية املناسبة لل الباحث ملكتهم يف
الباحث أم يفهمون اللغة العربية مسعا و كالما و كتابة، غري أم ال يتعودون 
أن يعربوا عما يف أذهام و أفكارهم تعبريا شفويا فال ميلكون امللكة اللغوية 

   .   الشفوية
  

    ٦,٨جلدول ا
  دريساللغة العربية يف أنشطة التبالطالب خماطبة 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٢,٥  ١  دائما
  ٣٥  ١٤  مرارا
  ٥٠  ٢٠  أحيانا
  ١٢,٥  ٥  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

مستجيبني  ٢٠(استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن املستجيبني نصفهم 
 ١٤و . دريس أحيانااللغة العربية يف أنشطة التبالطالب اطبون خي) %٥٠أو 

ال ) %١٢,٥(مستجيبني  ٥و . ا مرات عديدةاطبوم خي) %٣٥(مستجيبا 
.  اطبهم اخي ال يزال) %٢,٥(و هناك مستجيب واحد . اطبوم ا إال نادراخي

و هذه تشري إىل أن كفاءة . ٣,٢٨فتبلغ  و أما الدرجة املعدلة من إجام
  ".ةمقبول"تعد  هذا املؤشراملدرسني يف 

و نتائج املالحظة على النشاطات التدريسية تشري إىل أن املدرسني ال 
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دريس بل يف بعض األحيان اللغة العربية يف أنشطة التأبدا بالطالب خياطبون 
خاصة عندما يدرسون الطالب يف الصف األول ألن معظمهم يتخرجون يف و

ة حىت ال يستوعبون املدارس االبتدائية فال ميلكون الذخرية اللغوية العربية الوافي
حيت يبذلون اجلهود بأم ن املدرسول املقابلة يعترف و خال. الكالم العريب البتة

لتحسني كتابتهم الرديئة أو جتويد قراءم  املتاحة احلصص الدراسية قضواي
  .املكروهة

  
    ٦,٩جلدول ا

  ضبط و وضوحباملواد الدراسية شرح موضوع 
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٨٥  ٣٤  دائما
  ١٢,٥  ٥  مرارا
  ٢,٥  ١  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ونشرحنظرا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني ال يزالون ي
مستجيبا  ٣٤و عددهم يبلغ . ضبط و وضوحباملواد الدراسية موضوع 

يوجد و . مرارا هذا املؤشريفعلون ) %١٢,٥(مستجيبني  ٥و ). %٨٥(
فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم . أحيانا يفعله) %٢,٥(مستجيب واحد 

  ".ةممتاز"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,٨٣
و نتائج املالحظة على أنشطة التعليم و التعلم تشري إىل إن املدرسني 
يطولون شرحهم املواد الدراسية املتعلقة بالقواعد النحوية و الصرفية و يقللون 
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 واو ينبغي للمدرسني أن يصمم. املمارسة و التدريبات الكالمية ذه القواعد
أو لعب ) dialog situasional(يطبقوها يف احلوار املوقعي أن هذه القواعد و 

حىت ال ينفصل شرح القواعد عن التدريبات  )role-play(األدوار الوظيفية 
  .  الكالمية

عند نظر " أحيانا"و " مرارا"وجود املستجيبني الذين جييبون إجابة و 
أن يف بعض الكتب بخالل املقابلة  ونفعتري ألن هناك قليل منهمالباحث 

و العوملة ) polusi(تعترب جديدة عندهم مثل التلوث املدرسية عدة مفردات 
)globalisasi ( و اخلصخصة)privatisasi.(  
  

   ٦,١٠اجلدول 
  درسةمن املفاهيم امل الواقعيةمثلة األعلى إعطاء  ةقدرال

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٨٥  ٣٤  دائما
  ١٢,٥  ٥  مرارا
  ٢,٥  ١  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ونقدرلى اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني ال يزالون ياعتمادا ع

مستجيبا  ٣٤و عددهم يبلغ . درسةمن املفاهيم امل الواقعيةمثلة األعلى إعطاء 
و مستجيب . مرارا هذا املؤشريفعلون ) %١٢,٥(مستجيبني  ٥و ). %٨٥(

. ٤,٨٣فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم . أحيانا يفعله) %٢,٥(واحد 
  ".ةممتاز"تعد  هذا املؤشرهذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف و
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ختتلف قليال عن  يةو التعلم يةالتعليم اطاتنشو نتائج املالحظة على ال
املوادة ما يشرحون حيناملدرسني  تشري إىل أنو نتائج املالحظة . نتائج االستبانة

األمثلة اليت يعاين ا  ااملتعلقة بالقواعد النحوية والصرفية هم ال يعطوالدراسية 
الطالب يف حيام االجتماعية اليومية حىت ال يشعرون بأا مفيدة هلم و مؤثرة 

  .يف أذهام
  

   ٦,١١اجلدول 
  املناسبة األخرى عارفاملفروع ب يةدراساملواد ال ربطعلى  ةقدرال

  مائويةنسبة   تكرار  فرق اإلجابة
  ٢٧,٥  ١١  دائما
  ٥٢,٥  ٢١  مرارا
  ١٥  ٦  أحيانا
  ٥  ٢  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

على مرارا  ونقدري استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني
مستجيبا  ٢١و عددهم يبلغ . املناسبة العلوم األخرىب يةدراساملواد ال ربط

مستجيبا  ١١عددهم يبلغ  هذا املؤشرو الذين ال يزالون يفعلون ). %٥٢,٥(
و هناك ). %١٥(مستجيبا  ٦أحيانا يبلغ  لونهو عدد الذين يفع). %٢٧,٥(

فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم . إال نادرا هنال يفعال) %٥(مستجيبان 
  ".جيدة"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,٠٣

و نتائج املالحظة على النشاطات التعليمية و التعلمية تشري إىل أن هناك 
وكانت سيطرة املدرسني على . هذا املؤشريبدون ) %٣٧,٥٠(مستجيبا  ١٥
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تدل على ) interdisciplinary(ربط املواد الدراسية بفروع املعارف األخرى 
  . كفاءم املهنية الواسعة و املتبحرة

  
   ٦,١٢ل اجلدو

  احلياة بواقع يةدراساملواد ال ربطعلى  ةقدرال
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٣٥  ١٤  دائما
  ٥٥  ٢٢  مرارا
  ٧,٥  ٣  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

على  ون مراراقدري نظرا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني
). %٥٥(مستجيبا  ٢٢لغ و عددهم يب. احلياة بواقع يةدراساملواد ال ربط

مستجيبا  ١٤: ، بالتفصيل)%٤٥(مستجيبا  ١٨الباقون منهم عددهم يبلغ و
يفعلونه ) %٧,٥(مستجيبني  ٣و . هذا املؤشرال يزالون يفعلون ) %٣٥(

و أما الدرجة املعدلة من  .إال نادرا) %٢,٥(مستجيب واحد  و ال يفعله. أحيانا
تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٤,٢٣فتبلغ  بتهمإجا

  ".جيدة"
و نتائج املالحظة على النشاطات التعليمية و التعلمية تشري إىل أن هناك 

و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني . هذا املؤشريبدون %) ٤٥(مستجيبا  ١٨
  ". أكثر ناقصة"تعترب  هذا املؤشريف 

و جدير بالذكر هنا أن هذا النشاط يهدف أن يتمعىن الطالب أن املواد 
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الدراسية املدروسة مفيدة حليام اليومية حىت يشجعون أنفسهم و يهيجون 
  .  محاستهم للتعلم جبد و نشاط و يطبقون ما تعلمه يف حيام االجتماعية اليومية

  
   ٦,١٣اجلدول 

 الطالب على ية األساسية اليت جيبدراساملواد الأي : يةدراس املواد النيعيت
ا قد متت أل هاتذكرعليهم  املواد اليت جيبأي  ضافية، واإلواد امل أي و تعلمها،

  دراستها
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ١٧,٥  ٧  دائما
  ٣٢,٥  ١٣  مرارا
  ٣٧,٥  ١٥  أحيانا
  ٧,٥  ٣  نادرا
  ٥  ٢  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 وننيعي املستجيبني السابق ذكره أن الكثريين منا على اجلدول اعتماد
 الطالب على ية األساسية اليت جيبدراساملواد الأي : يةدراساملواد الأحيانا 
ا قد متت أل هاتذكرعليهم  املواد اليت جيبأي ضافية، واإلواد امل وأي تعلمها،
) %٣٢,٥(مستجيبا  ١٣و ). %٣٧(مستجيبا  ١٥و عددهم يبلغ . دراسته

ال يزالون ) %١٧,٥(مستجيبني  ٧و . مرات عديدة هذا املؤشرلون يفع
و هناك مستجيبان . إال نادرا ال يفعلونه) %٧,٥(مستجيبني  ٣و . يفعلونه

و هذه . ٣,٥٠فتبلغ  و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم. البتة ال يفعالنه%) ٥(
  ".ةمقبول"تعد  هذا املؤشرتشري إىل أن كفاءة املدرسني يف 

 منهج الدراسةو نتائج املالحظة على الوثائق التعليمية تشري إىل أن 
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)curriculum ( الذي طوره املدارس أو خمطط املنهج الدراسي)syllabus ( الذي
بعد بروح منهج الدراسة على مستوى التعليم  مل ينسجمطوره املدرسون 

)Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP .( هذا على الرغم من أن و
فإن  وسعا و عمقااا امكانمجيع املنهج يعطي كل مدرسة استقالال لتطوير 

 الوطين على املعيار األدىناملدرسني يعدون خمطط املنهج الدراسي اعتمادا 
)standar minimal nasional (تلكها النظر عن املصادر املدعمة اليت مت بقطع

لغة يدرسون عوض الكفاءة األساسية ل املدرسنيو خالصة القول إن . املدراس
العربية و ال يعطون الطالب املواد اجلديدة املضيفة إىل الكفاءة األساسية 

  .  واملدعمة هلا
  

    ٦,١٤اجلدول 
يف احللقات الدراسية دريس تنوعية النتائج البحوث على حتسني من  فادةستاال

ها على عملية قيطبت و، من بني املصادر األخرى وءةقراملوفيها  ةشتركامل
  التدريس

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٢,٥  ٥  دائما
  ٦٢,٥  ٢٥  مرارا
  ١٥  ٦  أحيانا
  ٧,٥  ٣  نادرا
  ٢,٥  ١  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

فيدون مرات ستي استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني
يف احللقات الدراسية دريس تنوعية النتائج البحوث على حتسني عديدة من 
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وا على عملية طبقي ، ووءة من بني املصادر األخرىقراملواملشتركة فيها 
و الباقون منهم عددهم ). %٦٢,٥(مستجيبا  ٢٥و عددهم يبلغ . التدريس

يفعلون ) %١٥(مستجيبا  ٦: ، بالتفصيل)يف املائة ٣٧,٥(مستجيبا  ١٥يبلغ 
 ٣و . ال يزالون يفعلونه) %١٢,٥(مستجيبني  ٥و . أحيانا ذا املؤشره

ال ) %٢,٥(و هناك مستجيب واحد . إال نادرا ال يفعلونه) %٧,٥(مستجيبني 
و هذه تشري إىل أن . ٣,٧٥فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم . البتة يفعله

  ".جيدة"تعد  هذا املؤشركفاءة املدرسني يف 
املرتبطة مبادة اللغة العلمية يعترف املدرسون بأن الندوات املقابلة خالل و 

العربية أو الدورات التدريبية يف تطوير مهنيتهم كمدرسي اللغة العربية مل تكد 
و إن تعقد فال ترتبط ارتباطا مباشرا خمتصا مبادة اللغة . تعقد يف منطقة رمبانج

مثل التدريب يف االستفادة من الربنامج العربية بل باملواد العامة يف جمال التعليم 
لتحليل صدق بنود االختبار  SPSSأو  ANATESأو  ITEMANالعقلي اإللكتروين 

إال نادرا و على الرغم من أم ال يشتركون خمتلف الدورات التدريبية . وثباا
 ليبحثوا املعلومات املرتبطة بالتطوير املهين و خباصةاإلنترنت  يستفيدون من مفإ

اليت مل  دراسيةبدال من االشتراك يف احللقات الاملرتبطة مبادة اللغة العربية 
  . إال نادرا يشتركوها

  
    ٦,١٥اجلدول 

  دريسيف جمال الت) isu-isu terbaru(أحدث القضايا على  ةسيطرال
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٥  ٢  دائما
  ٤٠  ١٦  مرارا
  ٣٢,٥  ١٣  أحيانا
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٢٠  ٨  نادرا

  ٢,٥  ١  مرةال 
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 اعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن الكثريين من املستجيبني يسيطرون
مستجيبا  ١٦و عددهم يبلغ . دريسأحدث القضايا يف جمال التعلى  مرارا

مستجيبني  ٨و . يسيطرون عليها أحيانا) %٣٢,٥(مستجيبا  ١٣و ). %٤٠(
ال يزاالن يفعالن ) %٥(مستجيبان و هناك . يسيطرون عليها نادرا) %٢٠(

و أما الدرجة  .البتة ال يفعله) %٢,٥(و يوجد مسجيب واحد . هذا املؤشر
هذا و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٣,٢٥فتبلغ املعدلة من إجابتهم 

   ".مقبولة"تعد  املؤشر
االستفادة من هي  من أنواع القضايا احلديثة و عند نظر الباحث أن

و تربية األخالق أو الشخصية ) education technology(تكنولوجيا التعليم 
)character building (التعاوين  و التعلم الفعال و)Active-Cooperative 

Learning( .تعلمهاتصايل يف تعليم اللغة العربية وو كذلك استخدام املدخل اال .
احث ال يذكر أنواع القضايا ألن الب هذا املؤشرو تنوعت إجابة املستجيبني يف 

اليت تعترب جديدة بالنسبة لتعليم اللغة العربية مع أن هناك كثريا من القضايا اليت 
  . تعترب جديدا يف جمال التعليم و التعلم

  
    ٦,١٦اجلدول 

تقوم على منهج اليت ديدة اجلكتب الشري إىل ت يتالاملواد الدراسية  الطالب اءعطإ
  قائمال الدراسة

  نسبة مائوية  تكرار  اإلجابةفرق 
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  نسبة مائوية  تكرار  اإلجابةفرق 
  ٥٢,٥  ٢١  دائما
  ٤٠  ١٦  مرارا
  ٧,٥  ٣  أحيانا
  -  -  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ون عطنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني ال يزالون ياست
تقوم على منهج اليت ديدة اجلكتب الشري إىل ت يتالاملواد الدراسية  الطالب
مستجيبا  ١٦و ). %٥٢,٥(مستجيبا  ٢١و عدده يبلغ  .قائمال الدراسة

 فعلونهي) %٧,٥(مستجيبني  ٣و . مرات عديدة هذا املؤشريفعلون ) %٤٠(
و هذه تشري إىل أن . ٤,٤٥فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  .أحيانا

  ".جيدة"تعد  هذا املؤشركفاءة املدرسني يف 
و نتائج  .التعليمية ختتلف عن نتائج االستبانةو نتائج املالحظة على الوثائق 

املالحظة تشري إىل أن املدرسني مجيعهم يأخذون املواد الدراسية من كتاب واحد 
و مل جيد الباحث الكتب . أو من كتابني على األكثر و يتخذونه كتابا مدرسيا

و عالوة على ذلك جيد الباحث عدة . املرجعية اإلضافية و كراسة الطالب
و أضف إىل ذلك أن . ال ميلك القاموسجديدة اليت تعترب )  مدارس ٣(ارس املد

من منهج الدراسة ) standar isi(بعض املدرسني ال يستوعبون معيار احملتوى 
  . ملادة اللغة العربية) KTSP(على مستوى التعليم 

  
  

   ٦,١٧اجلدول 
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  باذاجل دريستاللتشغيل املناخ اللغوية لعبة ال ريطوت
  نسبة مائوية  تكرار  اإلجابةفرق 

  ٢,٥  ١  دائما
  ٢٥  ١٠  مرارا
  ٣٢,٥  ١٣  أحيانا
  ٢٧,٥  ١١  نادرا
  ١٢,٥  ٥  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

أحيانا  ونطورياملستجيبني  ىل اجلدول السابق ذكره أن الكثريين مننظرا إ
مستجيبا  ١٣و عددهم يبلغ  .باذاجل دريستاللتشغيل املناخ اللغوية لعبة ال
عدد و. إال نادرا هذا املؤشرال يفعلون  )%٢٧,٥(مستجيبا  ١١و ). %٣٢,٥(

 يبلغ عدد الذين ال يفعلونه و). %٢٥(ممستجيبني  ١٠مرارا يبلغ  الذين يفعلونه
فواحد  و أما عدد من ال يزال يفعله. )%١٢,٥(مستجيبني  ٥البتة يبلغ 

و هذه تشري إىل . ٢,٧٨فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم . فقط) %٢,٥(
  ".مقبولة"تعد  هذا املؤشرأن كفاءة املدرسني يف 

ختتلف بعيدا عن و نتائج املالحظة على النشاطات التعليمية و التعلمية 
تشري إىل أن املدرسني مجيعهم ال يستفيدون من و نتائج املالحظة . نتائد االستبانة
و يرى الباحث أن هذه النتائج مل . باذاجل دريستاللتشغيل املناخ اللعبة اللغوية 

متثل بعد احلقائق الواقعة يف ميدان البحث ألن الباحث جيري املالحظة مرة 
الباحث حباجة إىل املالحظة املتابعة حىت يستطيع أن و طبعا، . واحدة فقط

  .الباحث املقابلة بني نتائج االستبانة و نتائج املالحظة
يف استخدام اللعبة يف عملية التعليم  فوائد و جدير بالذكر هنا أن هناك

أن حتدى ) ٢(أن تذهب اللعبة ملال عن أنفس الطالب، و ) ١: (منها والتعلم،
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أن تنهض اللعبة محاسة ) ٣( اللعبة طالبا على حل املشكلة يف بيئة مسرورة، و
أن تساعد اللعبة طالبا بطيئ التفكري و أقل ) ٤(تعاونية و منافسة حسنة، و 

  .   درسني إىل أن ال يزالون خيترعون يف التعليماملأن تدفع اللعبة ) ٥(ا،  دافع
  

   ٦,١٨اجلدول 
  هأي قصور يف تدريسئه على من زمال التقومي التقدير وطلب 

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ٢,٥  ١  دائما
  ٧,٥  ٣  مرارا
  ٣٠  ١٢  أحيانا
  ١٧,٥  ٧  نادرا
  ٤٢,٥  ١٧  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ون طلبيال اعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن الكثريين من املستجيبني 
 ١٧و عددهم يبلغ . هأي قصور يف تدريسئه على من زمال التقومي التقدير و البتة

 ٧و . يطلبون منهم أحيانا) %٣٠(مستجيبا  ١٢و ). %٤٢,٥(مستجيبا 
) %٧,٥(مستجيبني  ٣و . ال يطلبون منهم إال نادرا) %١٧,٥(مستجيبني 

فقط ال ) يف املائة ٢,٥(و يوجد مستجيب واحد . يطلبون منهم مرات عديدة
و هذه تشري . ٢,١٠فتبلغ عدلة من إجابتهم و أما الدرجة امل. يزال يطلب منهم

  ".ناقصة"تعد  هذا املؤشرإىل أن كفاءة املدرسني يف 
و كأن نتائج االستبانة تشري إىل أن بعض املدرسني يستحيون من أن 

عودون إىل املشرف التربوي و مدير املدرسة و زمالئهم املعنيني لالسترشاد ي
خبربام و التزود بنصائحهم، مع أن االسلوب الذي يعترب سهال و رخيصا 
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 self assessment/ self(لتطوير كفاءة املدرسني هو من خالل التقومي الذايت 

evaluation .( و كان االسترشاد خبربات اآلخرين و التزود بنصائحهم نوعا من
و جدير بالذكر هنا أن . أنواعه، غري أم مل يتعودوا بعد به لتطوير كفاءم

املدرسني املخلصني لعملههم هم الذين يقومون أنفسهم بأنفسهم فتكون رقباء 
التقومي الذايت و من خالل . عليها حفظاء لواجبتهم قبل أن يقومهم األخرون

  . يستطيع املدرسون أن يروا موقعهم يف سلّم النجاح املهين
  

   ٦,١٩اجلدول 
عملية على  قهايطبتها وتالحظم و، اقتراحات لتحسني التعليمم بماهتاال باالة وامل

  التعلم و ميالتعل
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٢٢,٥  ٩  دائما
  ٧٢,٥  ٢٩  مرارا
  ٢,٥  ١  أحيانا
  ٢,٥  ١  نادرا
  -  -  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

مون هتبالون و ياستنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني ي
عملية على  اوطبقيا ووالحظياقتراحات لتحسني التعليم، وب مرات عديدة

و عدد املستجيبني ). %٧٢,٥(مستجيبا  ٢٩و عددهم يبلغ . والتعلم ميالتعل
و هناك ). %٢٢,٥(مستجيبني  ٩يبلغ  هذا املؤشرالذين ال يزالون يفعلون 

ال ) %٢,٥(إال نادرا و مستجيب واحد  ال يفعله) %٢,٥(مستجيب واحد 
و هذه تشري إىل أن . ٤,١٥فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم . البتة يفعله
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  ".جيدة" تعد هذا املؤشركفاءة املدرسني يف 
مع أن نتائج  ذا املؤشرو يتساءل الباحث يف الذهن عن إجابة املدرسني هل

مل يطبقوا بعد املعلومات واالقتراحات  أماملالحظة على أنشطة التعليم تشري إىل 
أن و يعتمد الباحث على الواقع . على النحو األمثل لتطوير أداءهم و كفاءم

كفاءم أبدا  طورتتيام بالروتينية حىت مل قال جمرد درسنيمعظم نشاط امل
  .أداءهمو

  
    ٦,٢٠اجلدول 

  ءدااأللتحسني ) self assessment/ self evalution( مي الذايتوم تقنيات التقاستخدا
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ١٠  ٤  دائما
  ١٧,٥  ٧  مرارا
  ٤٧,٥  ١٩  أحيانا
  ٢٠  ٨  نادرا
  ٥  ٢  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ون ستخدمنظرا إىل اجلدول السابق ذكره أن الكثريين من املستجيبني ي
و عددهم يبلغ . ءهملتحسني أدا) penilaian diri( مي الذايتوتقنيات التقأحيانا 

إال نادرا عددهم يبلغ  هذا املؤشرو الذين ال يفعلون ). %٤٧,٥(مستجيبا  ١٩
مستجيبني  ٧مرات عديدة يبلغ  و عدد الذين يفعلونه). %٢٠(مستجيبني  ٨
). %١٠(مستجيبني  ٤ نهو يبلغ عدد الذين ال يزالون يفعلو). %١٧,٥(
 و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم. البتة ال يفعالنه) %٥(هناك مستجيبان و

  ".مقبولة"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٣,٠٨فتبلغ 



١٦٤ 

 

. الوثائق التعليمية ختتلف بعيدا عن نتائج االستبانةو نتائج املالحظة على 
من - والباحث عند مالحظتها ال جيد قائمة رصد ذاتية يستطيع املدرسون 

كيف جييبون هذا : و السؤال. أن يروا موقعهم يف سلم النجاح املهين -خالهلا
 البند إجابة متفرعة؟ و يتساءل الباحث يف الذهن عن كفاءة املدرسني الشخصية

  .ىل أن يعطوا بيانات ليست كما هي املوجودة بل كما هي املطلوبةإ
وظيفتهم سني يستطيعون أن يروا و يعرفوا املدرن و جدير بالذكر هنا أ

و حتصيل تعلم الطالب بواسطة التقومي الذايت ألنه  الصف الدراسيالتعليمية يف 
يم و التعلم لية التعلة عمو مراجع ،التعليم و التعلميهدف إىل حتديد أهداف 

التلخيص ، وو اكتشاف احلل على القضايا أو املشكالت املواجهة ،السابق فعلها
التقومي الذايت أسلوبا سهال  يعد و .على العمليات كلها من أوهلا إىل آخرها

  .ستفادة منهالاب، غري أم مل يتعودوا بعد ارخيصا لتطوير كفاءة املدرسنيو
  

    ٦,٢١اجلدول 
اليت مت  دريسردود الفعل على أنشطة الت تعليقات والطلب الطالب إىل تقدمي 

  إجنازها
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٥  ٢  دائما
  ٣٠  ١٢  مرارا
  ٤٠  ١٦  أحيانا
  ٢٠  ٨  نادرا
  ٥  ٢  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ون طلبياعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن الكثريين من املستجيبني 
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اليت مت  دريستعليقات وردود الفعل على أنشطة التالالطالب إىل تقدمي  أحيانا
 هذا املؤشرو عدد من يفعلون ). %٤٠(مستجيبا  ١٦و عددهم يبلغ . إجنازها

 ٨إال نادرا عددهم يبلغ  و من ال يفعلونه). %٣٠(مستجيبا  ١٢مرارا يبلغ 
) %٥(ملستجيبان و ا. البتة ال يفعالنه) %٥(و املستجيبان ). %٢٠(مستجيبني 

هذه تشري و. ٣,١٠فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم  .ال يزاالن يفعالنه
  ".مقبولة"تعد  هذا املؤشرإىل أن كفاءة املدرسني يف 

يف أوقات  هذا املؤشر رونال جيو خالل املقابلة يعترف املدرسني بأم 
هم يتساءلون عما  ،عادةو . يف خالل النشاطات التعليمية و التعلميةخمتصة بل 

يتعلق بإجراء عملية التعليم و التعلم اليت مت إجنازها مدخال كان أم طريقة أم 
و لكن هذا . أسلوبا أو عما يتعلق بإرادة الطالب لكي يتعلموا جبد و نشاط
و الباحث ال . االعتراف خمالفة لنتائج املالحظة على الوثائق التعليمية و التعلمية

و يتساءل الباحث  .الكتابات يف حتليل عملية التعليم و التعلم جيد السجالت أو
 ،كيف ال يكتبون املعلومات املهمة املرتبطة بتطوير كفاءم؟ فطبعا: يف الذهن

  . أن هذا شيء غريب
 

    ٦,٢٢اجلدول 
يف أنشطة  ةواجهيف حل املشكلة امل ةمساعدلل ئيإلجراا يبحث الفصلال جراءإ

  دريسالت
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٧,٥  ٣  دائما
  ٧,٥  ٣  مرارا
  -  -  أحيانا
  ١٧,٥  ٧  نادرا
  ٦٧,٥  ٢٧  ال مرة
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

البتة  رونال جي استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن معظم املستجيبني
يف أنشطة  ةواجهيف حل املشكلة امل مملساعد ئيإلجراا يبحث الفصلال
و أما الباقون منهم فعددهم ). %٦٧,٥(مستجيبا  ٢٧و عددهم يبلغ . دريسالت

إال  هذا املؤشرون عدد الذين ال يفعل: يل، بالتفص)%٣٢,٥(مستجيبا  ١٣يبلغ 
 لونهمن يفع و من ال يزالون يفعلونهو أما ). %١٧,٥(مستجيبني  ٧نادرا يبلغ 

الدرجة املعدلة من إجابتهم و أما ). %٧,٥(مستجيبني  ٣مرارا فعدد كل يبلغ 
   ".ةناقص"تعد  هذا املؤشرهذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف و. ١,٧٠فتبلغ 

سني و نتائج املالحظة على الوثائق التعليمية و التعلمية تشري إىل أن املدر
الكتب املرجعية غري أن ) ١: (حيتجون بـ البحث العلمي ونرجي الذين ال

 perpustakaan(املكتبة املنطقية  كون )٢(، و متوافرة يف املكتبة املدرسية

daerah (و تعد بعيدة عن مساكنهم ،)االمتنان عدم اإلعانة املالية و التقدير و) ٣
اجلهود املبتذلة من وقت و مال و طاقة إلجراء البحث العلمي مع أا على 

ئي إلجراا يبحث الفصلو أما من جيرون ال. حباجة ماسة إىل املساعدة املالية
)Penelitian Tindakan Kelas/ PTK ( فبعض منهم يعترفون سرا خالل املقابلة

املهنة بأمنا فعله منه ألجل تكملة بعض شرط من شروط نيل شهادة 
)sertifikasi .(هم يصورونه أو يقلدونه من زمالئهم أو من االنترنت حبجة و

  . كما حيتج ا املدرسون الذين ال جيرونه
  

   ٦,٢٣اجلدول 
يف  اليسهتة شاشالو اسوباحلتكنولوجيا اإلعالم و االتصاالت من م استخدا

  دريسالتتنفيذ 
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  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  -  -  دائما
  ٢٢,٥  ٩  مرارا
  ٤٠  ١٦  أحيانا
  ١٢,٥  ٥  نادرا
  ٢٥  ١٠  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ون ستخدمي نظرا إىل اجلدول السابق ذكره أن الكثريين من املستجيبني
 اليسهة أو تكنولوجيا اإلعالم و االتصاالت األخرى تشاشال و اسوباحل أحيانا

 ١٠و هناك ). %٤٠(مستجيبا  ١٦و عددهم يبلغ  .دريسالتيف تنفيذ 
) %٢٢,٥(مستجيبني  ٩و . ال يستخدمونه البتة) %٢٥(مستجيبني 

و مل . ال يستخدمونه البتة) %١٢,٥(مستجيبني  ٥و هناك . يستخدمونه مرارا
فتبلغ و أما الدرجة املعدلة من إجابتهم . ممن ال يزال يستخدمه يوجد أحد

  ".مقبولة"تعد  هذا املؤشرو هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٢,٦٠
م استخدإىل أن اونتائج املالحظة على النشاطات التعليمية و التعلمية تشري 

التعلمية أو املعينات التعليمية الوسائل تكنولوجيا اإلعالم و االتصاالت أو 
و هو منحصر . يعد منخفضا نسبيا التدريسأنشطة يف ) alat peraga(البصرية 

الكتب املدرسي أو عتادة مثل السبورة و الطباشري وعلى الوسائل التقليدية امل
يف أيدي املدرسني ) alat peraga(و مل توجد املعينات البصرية . الكتب اإلضايف

يل الكاسيت و شريط الفيديو والقرص املدمج و قرص و كذلك تسج. إال نادرا
و الشاشة فوق الرأس   DVD/VCDالفيديو الرقمي و جهاز التسجيل و مشغل 

)OHP (وكذلك عدد املدرسني الذين يستفيدون من . يف املدارس ةفراغري متو
و العديد من املدارس قد . تكنولوجيا اإلعالم و االتصاالت قليل جدا نسبيا
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وأما املدرسون . خمترب احلاسوب الذي يستفيد منه الطالب دون املدرسنيأتاحت 
و كذلك خمترب اللغة . أنفسهم فالكثريون منهم نسبيا ال يقدرون بعد على تشغيله

  .غري موجود يف مجيع املدارس
  

   ٦,٢٤اجلدول 
يف  د منهملستفاا )software(العقلي اإللكتروين  بحث بنشاط عن برنامجال

  دريسالت
  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة

  ٧,٥  ٣  دائما
  ٢٧,٥  ١١  مرارا
  ٢٧,٥  ١١  أحيانا
  ١٥  ٦  نادرا
  ٢٢,٥  ٩  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ون بحثاعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن الكثريين من املستجيبني ي
يف  ستفيدون مرات عديدة منهو ي العقلي اإللكتروين بنشاط عن برنامج مرارا

و كذلك عدد الذين ). %٢٧,٥(مستجيبا  ١١و تبلغ عددهم . دريسالت
مستجيبني  ٩و هناك ). %٢٧,٥(مستجيبا  ١١أحيانا يبلغ  هذا املؤشريفعلون 

. إال نادرا ال يفعلونه) %١٥(مستجيبني   ٦و  .البتة ال يفعلونه) %٢٢,٥(
أما و  .فقط) %٧,٥(مستجيبني  ٣فيبلغ  وأما عدد الذين ال يزالون يفعلونه

و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني . ٢,٨٣فتبلغ الدرجة املعدلة من إجابتهم 
   ".مقبولة"تعد  هذا املؤشريف 

و طبعا أن استخدام جهاز احلاسوب يف النشاطات التعليمية و التعلمية 
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العقلي اإللكتروين املناسب للمواد الدراسية املدرسة ألنه ال  برنامجحباجة إىل 
و نتائج املقابلة تشري إىل أن الربنامج العقلي اإللكتروين . يشغل إال ذا الربنامج

 Microsoft Officeالذي يعتاد املدرسون استخدامه لعرض املواد الدراسية هو 

PowerPoint .و هم ال يعتادون استخدام أدوب فليسه )Adobe Flash ( أو
و كذلك هم ال يعتادون استخدام ). Macromedia Flash(ماكروميديا فليسه 

برنامج اللعبة اإللكترونيية لتطوير مهارة الطالب األربع مثل هوت بوتاتوس 
)Hot Potatoes .( ال يعرفونبل –ال يتعودون بعضهم كان و يف جمال التقومي - 

و كيفية  SPSSو ) ANATES(و أناتيس ) ITEMAN(إيتمان الربنامج اإللكتروين 
يل صدق بنود أسئلة لاستخدام كل من هذه الثالث مع أا تساعد املدرسني لتح

االختبار و ثباا و معدل صعوبتها و درجة تباينها بدون أن يقضوا أوقام 
  . الثمينة

  
    ٦,٢٥اجلدول 

اجلديدة املعلومات الدراسية واملواد مع عن اجل اإلنترنت للبحث ومن  ةدستفاالا
  دريسعن الت

  نسبة مائوية  تكرار  فرق اإلجابة
  ١٠  ٤  دائما
  ٤٠  ١٦  مرارا
  ٢٠  ٨  أحيانا
  ٧,٥  ٣  نادرا
  ٢٢,٥  ٩  ال مرة
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

ستفيدون استنادا إىل اجلدول السابق ذكره أن الكثريين من املستجيبني ي
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عن اجلديدة املعلومات  الدراسية و املوادمع عن اجلاإلنترنت للبحث ومرارا من 
ال ) %٢٢,٥(مستجيبني  ٩و ). %٤٠(مستجيبا  ١٦و عددهم يبلغ . دريسالت
و عدد . ستفيدون منه أحياناي) %٢٠(مستجيبني  ٨و . ستفيدون منه البتةي

و عدد الذين . فقط) %١٠(مستجيبني  ٤ستفيدون منه يبلغ يالذين ال يزالون 
و أما الدرجة  ).%٧,٥(مستجيبني  ٣نادرا يبلغ إال  هذا املؤشرال يفعلون 

هذا و هذه تشري إىل أن كفاءة املدرسني يف . ٣,٠٨فتبلغ املعدلة من إجابتهم 
  ".مقبولة"تعد  املؤشر

اإلنترنت ستفيدون من يو نتائج املقابلة تشري إىل أن املدرسني الذين 
دريس هم التعن اجلديدة املعلومات املواد الدراسية و مع عن اجلللبحث و

و أما املدرسني الشيوخ فال طاقة هلم على االستفادة منه، مع . ن الشباناملدرسو
حون اليت حيتاج إليها املتصفّعن كل شيء أن اإلنترنت أتاح املعلومات 

)browsers( باإلضافة إىل املعلومات أو املواد املرتبطة مبجال التعليم .   
تنقسم إىل و امؤشر ٢٥تضمن لعربية تدرسي اللغة امل الكفاءة املهنيةو كان 

  :الصنفني كما يف اجلدول اآليت
  

    ٦,٢٦ اجلدول
  خالصة نتائج استبانة الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية

  ة معدلةدرج  فصن  رقم
  ٤,٠٨  دراسيةعلى املواد ال ةسيطرال  ١
  ٣,٠٧  دريسر نظام التيطوت  ٢

  ٣,٥٧  معدل جمموع  
نظرا إىل الدرجة املعدلة لكل صنف من هذين الصنفني أن الكفاءة اليت 

الرقم ( دراسيةعلى املواد ال ةسيطراليسيطر عليها املدرسون جيدا هي الكفاءة يف 
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و الكفاءة اليت تنال . ٤,٠٨و هي تنال أعلى الدرجة بالدرجة املعدلة ). األول
الرقم ( دريسر نظام التيطوت هي الكفاءة يف ٣,٠٧أدىن الدرجة بالدرجة املعدلة 

. ٣,٥٧ية ملدرسي اللغة العربية فهو هنللكفاءة املو أما اموع املعدل . )الثاين
  ".جيدة"ية تعترب هنهذا يشري إىل أن كفاءة مدرسي اللغة العربية املو

  :كما يلي ية ملدرسي اللغة العربيةالكفاءة املهن ةنتائج استبان تفصيلو 
 :و الدرجة املعدلة هلذا الصنف كما يلي. دراسيةعلى املواد ال ةسيطرال - ١

  
    ٦,٢٧ دولاجل

 دراسيةعلى املواد ال ةسيطرال لصنفالدرجة املعدلة 

  درجة معدلة  مؤشر  رقم
  ٤,٢٠  جوانب اللغة العربية ةختلفاإلملام مب  ١

على مجيع جوانب اللغة العربية  ةسيطرال  ٢
  االتصالية

٣,٧٥  

 Standar( على معايري الكفاءة ةسيطرال  ٣

Kompetensi( األساسية  اتوالكفاء
)Kompetensi Dasar( ةالعربياللغة  ةادمل  

٤,٢٨  

  ٤,٠٨  جمموع معدل  

ذي ال ظرا إىل الدرجة املعدلة لكل مؤشر من هذا الصنف أن املؤشرن
يف الرقم  يذنال أعلى الدرجة هي اليسيطر عليه املدرسون جيدا و ي

اللغة  ةاداألساسية مل اتوالكفاء  على معايري الكفاءة ةسيطرال( الثالث
يف هو املؤشر نال أدىن الدرجة  فذي يو ال. ٤,٢٨بالدرجة املعدلة ) ةالعربي

بالدرجة ) على مجيع جوانب اللغة العربية االتصالية ةسيطرال( الرقم الثاين
هذا  و. ٤,٠٨وأما اموع املعدل هلذه املؤشرات فهو . ٣,٧٥املعدلة 
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املواد تقان أو السيطرة على اإلية يف ري إىل أن كفاءة املدرسني املهنيش
  ".جيدة"تعترب دراسية ال

املواد الدراسية  تشري إىل أنأنشطة التدريس نتائج املالحظة على و 
النحو الصرف، فضال قواعد اليت يسيطر عليها املدرسون هي ما يرتبط ب

أساسية تعترب  املدرسة الثانوية اإلسالميةيف عن كون هذه القواعد املدرسة 
  :تتلخص كما يف اجلدول اآليت سهلة، وو 

  
   ٦,٢٨ اجلدول

قواعد اللغة العربية األساسية املدروسة يف املدرسة الثانوية خالصة 
  اإلسالمية

صف 
  مدرسي

فصل 
  دراسي

  قواعد أساسية  موضوع

ضمري مفرد، إشارة (املبتدأ   التعارف  ١  ١
اسم الصفة، (واخلري ) مفرد

  )ألوان، أدوات اجلر
اخلرب املقدم و املبتدأ املؤخر   املدرسة  ٢  

فعل (والنعت، املبتدأ واخلرب 
، العدد )مضارع للمفرد

  )١٠٠-١رقم (
الساعة، النشاطات   ١  ٢

يف ( اليومية
  )املدرسة، يف البيت

العدد الترتييب، اسم ضمري 
اجلملة (واخلرب  للمفرد، املبادأ

املفعول به، اجلملة ، )االمسية
  الفعلية،
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صف 
  مدرسي

فصل 
  دراسي

  قواعد أساسية  موضوع

املصدر الصريح، الفعل   اهلواية، املهنة   ٢  
املضارع املنصوب 

  لِ/لَن/أَنْ:بـ
املناسبات الدينية   ١  ٣

عيد الفطر، عيد (
  ) األضحى

الفعل املاضي، الفعل 
لَـم :املضارع ازوم بـ

  النافية و ال الناهية، اإلضافة
السياحة وخلق   ٢  

املناظر مجال (العامل 
الطبيعية، احلفاظ 

  )على البيئة

اسم التفضيل، ارد واملزيد 
من الفعل، اسم املوصول، 

  فعل األمر

و اعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن القواعد اللغوية العربية 
األساسية و خباصة الوظيفية منها املدرسة يف املدراس املتوسطة اإلسالمية 

فضال عن من يتخرجون يف املعاهد  تعترب سهلة بالنسبة للمدرسني
و وجود من جييبون . اإلسالمية السلفية املعتادة بتعليم علم النحو والصرف

ألن الباحث ال يذكر أنواع القواعد األساسية املرادة ا يف " مرارا"إجابة 
  . بند االستبانة

 :هلذا الصنف كما يليو الدرجة املعدلة . دريسر نظام التيطوت - ٢

 
    ٦,٢٩ اجلدول

  دريسر نظام التيطوت لصنفالدرجة املعدلة 
  درجة معدلة  مؤشر  رقم
  ٣,٥٦التعليمية  وسائلالو دراسيةر املواد اليطوت  ١
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  درجة معدلة  مؤشر  رقم
  إبداعا التعلمية

  ٢,٨٣  املهين تطوير للالقيام بالتفكري االنعكاسي    ٢
  ٢,٨٣  واالتصاالت عالمتكنولوجيا اإلستفادة من اال  ٣

  ٣,٠٧  جمموع معدل  
ذي ال إىل الدرجة املعدلة لكل مؤشر من هذا الصنف أن املؤشرظرا ن

 ولي يف الرقم األذال يسيطر عليه املدرسون جيدا و ينال أعلى الدرجة هو
بالدرجة املعدلة ) إبداعا التعليمية التعلمية وسائلالو دراسيةر املواد اليطوت(

القيام (يف الرقم الثاين  ذي ينال أدىن الدرجة  فهو املؤشرو ال. ٣,٥٦
ستفادة من اال(و الرقم الثالث ) املهينتطوير للبالتفكري االنعكاسي 

وأما اموع . ٢,٨٣ بالدرجة املعدلة) واالتصاالت عالمتكنولوجيا اإل
و هذا يشري إىل أن كفاءة املدرسني . ٣,٠٧املعدل هلذه املؤشرات فهو 

  ".ةمقبول"تعترب  دريسر نظام التيطوتاملهنية يف 
  

  عرض بيانات املالحظة و حتليلها و مناقشتها: ثالثالاملبحث 
  : و نتائج املالحظة على نشاطات التعليم و التعلم كما يف اجلداول اآلتية

  
  ٧,١اجلدول 

  الطالب للتعلمحتضري  وإعداد 
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ٢٠  ٨  بدوي
  ٨٠  ٣٢  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
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ال أن معظم املستجيبني شري إىل ت على أنشطة التدريسنتائج املالحظة و 
قبل  للتعلمحيضرون الطالب يستعدون على إجراء النشاطات التعليمية حبيث ال 

هذا ن هذه يبدوعدد الباقني الذين و  %). ٨٠(مستجيبا  ٣٢و عددهم يبلغ  .العرض
يستوعبون أهداف التعليم يستعدون حبيث و هم ). %٢٠(مستجيبني  ٨يبلغ  املؤشر

حبيث يؤدون السالم  قبل العرض مللتعل الطالب ونرو حيض، املنشودة بوضوحالتعلم و
يدعوم إىل قراءة  أول مرة، و الصف الدراسيإىل على الطالب عند ما يدخولون 

ينظمون الصفوف الدراسية من  ، والدعاء أو البسملة، و يعدون اخلطة الدراسية
اجلدول يشري و .مكاتب الطالب و مقعدهم وفقا ألهداف التعليم و التعلم املنشودة

  ".ةصأكثر ناق"عترب ت هذه الكفاءةق النسبة املائوية ممن يطبإىل أن السابق ذكره 
  

  ٧،٢اجلدول 
  )apperception(وعي الذات االستنباطي  إجراء
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

   ٣٧,٥  ١٥  بدوي
   ٦٢,٥  ٢٥  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٢٥(أن معظم املستجيبني إىل تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

و هم ال جيرون وعي الذات االستنباطي . هذا املؤشرن ال يبدو) %٦٢,٥تجيبا أو مس
). %٣٧,٥(مستجيبا  ١٥يبلغ   هذا املؤشرن يبدو و عدد الباقني الذين .العرضقبل 

يربطوا باملواد اجعون املواد الدراسية القدمية وحبيث ير جيرونه قبل العرضو هم 
اجلديدة، و يعطون أسئلة للطالب لتذكريهم املواد السابقة دراستها، و حيثوم على أن 

أن و يشري اجلدول السابق ذكره إىل . الدرس املدروس مفيد هلم يف حيام اليومية
  ".أكثر ناقصة"عترب تالنسبة املائوية ممن يطبق هذه الكفاءة 
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  ٧,٣اجلدول 

  املواد التعليميةالسيطرة على على  الدلّ
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ١٠٠  ٤٠  بدوي
  -  -  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٤٠( مجيعهم أن املستجيبنيإىل تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

املواد أم يسيطرون على على  و هم يدلّون. هذا املؤشريبدون  )%١٠٠مستجيبا أو 
حبيث يشرحون املواد الدراسية بكل حذار حىت ال خيطئون يف شرح  التعليمية
يشري  و. حىت يستسهل الطالب استيعاا اضحو وا اموجز و كان الشرح. مفهومها

وهذه  ".ةممتاز"عترب تهذه الكفاءة اجلدول السابق ذكره إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق 
أن مدة خدمة  ،أو بعبارة أخرىظر الباحث عاقبة من طول مدة خدمتهم، عند ن

  . املدرسني هلا عالقة تبادلبة إجيابية مع سيطرم على املواد الدراسية
  

  ٧,٤اجلدول 
  ذات الصلة) interdisclipinary(األخرى  عارفملاب املواد الدراسيةربط 

  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر
   ٣٧,٥  ١٥  بدوي

   ٦٢,٥  ٢٥  بدوال ي
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ٢٥(أن معظم املستجيبني إىل تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
 املواد الدراسية ونربطو هم ال ي. هذا املؤشرن ال يبدو) %٦٢,٥تجيبا أو مس
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يبلغ  هذا املؤشرن يبدو و عدد املستجيبني الباقني الذين. األخرى ذات الصلة عارفاملب
 األخرى ذات الصلة عارفاملب املواد الدراسية ونربطو هم ي). %٣٧,٥(مستجيبا  ١٥

مترام األطراف واسع  أن إدراك املدرسني و تدل هذه القدرة على. بينما يشرحوا
هذه و يشري اجلدول السابق ذكره إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق . متبحر العلومو

  ".أكثر ناقصة"عترب تالكفاءة 
  

  ٧,٥اجلدول 
  مفهوم و بوضوح الدراسيةاملواد عرض 

  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر
  ١٠٠  ٤٠  بدوي

  -  -  بدوال ي
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ٤٠(املستجيبني مجيعهم أن إىل تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
طالقة ب الدراسيةاملواد و هم يعرضون . هذا املؤشريبدون ) %١٠٠مستجيبا أو 

و يشري . و هذا يدل على إتقام املواد الدراسية املدرسة. ممفهو حضاوكالمه و
، غري "ةممتاز"عترب تهذه الكفاءة  اجلدول السابق ذكره إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق

. أن قليال منهم خياطبون الطالب باللغة العربية و يشجعوم على املخاطبة بينهم ا
فأما مهارة االستماع . إذا، املهارات اليت طورها املدرسون هي مهارة القراءة و الكتابة

  . و الكالم ال يهتمون ما إال قليال بالنسبة ملهاريت القراءة و الكتابة
  
  

  ٧,٦اجلدول 
  أو قدر عقوهلمالطلبة فهوم ستوى ممب املواد الدراسية ةمالئم
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  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر
  ١٠٠  ٤٠  بدوي

  -  -  بدوال ي
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ٤٠(أن املستجيبني مجيعهم إىل تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
ستوى مب املواد الدراسية و هم يالئمون. هذا املؤشريبدون ) %١٠٠مستجيبا أو 

حبيث ال يطنبون يف شرحها حىت يستسهل الطالب  أو قدر عقوهلمالطلبة فهوم م
و الرخيصة وفقا خلصائص الطالب  و هم خيتارون مصادر التعلم السهلة. استيعاا

ملعرفة  )pre-test(، غري أم ال جيرون االختبار القبلي أهداف التعليم و التعلمو
 )placement test(أو امتحان حتديد املستويات  ،ذخريم املعرفيةخصائصهم و 

إىل مصادر  شريونو هم ي. لتقسيمهم إىل الصفوف املناسبة ملستويات عقوهلم و ميوهلم
أن يتعلمها الطالب الذين هلم سرعة البديهة و التفكري بالنسبة التعلم اليت ميكن 

هذه الكفاءة ن يطبق و يشري اجلدول السابق ذكره إىل أن النسبة املائوية مم. لآلخرين
  ".ممتازة"عترب ت

  
  ٧,٧اجلدول 

  اليومية واقع احلياةب الدراسيةربط املواد 
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ٤٥  ١٨  بدوي
  ٥٥  ٢٢  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٢٢(أن معظم املستجيبني إىل تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

 واقع حياةب املواد الدراسية ونربطو هم ال ي. هذا املؤشرن ال يبدو) %٥٥مستجيبا أو 
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مستجيبا  ١٨يبلغ   هذا املؤشرن يبدو و عدد املستجيبني الباقني الذين. اليوميةالطالب 
حبيث يعطون األمثلة املأخوذة من  اليوميةم حياواقع ا بوربطو هم ي). %٤٥(

الطبيعية يف إجراء أنشطة التعليم نون البيئة ، غري أم ال يكوحيام اليومية االجتماعية
أو زيارة املقصف عندما  ،مثل زيارة املكتبة عندما كان موضوع الدرس عن املكتبة

عندما كان موضوع  أو التجول حول املدرسة  ،كان موضوع الدرس عن املطعم
و يشري اجلدول السابق ذكره إىل أن النسبة . و هلم جرا ،الدرس عن البيئة املدرسية

  ".أكثر ناقصة"عترب تهذه الكفاءة ة ممن يطبق املائوي
  

  ٧,٨اجلدول 
  الطلبة وفقا خلصائص القيام بالتدريس

  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر
  ١٠٠  ٤٠  بدوي

  -  -  بدوال ي
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ٤٠(أن املستجيبني مجيعهم إىل تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
 وفقا خلصائص يقومون بالتدريسو هم . هذا املؤشريبدون ) %١٠٠مستجيبا أو 

حبيث يساعدون بصورة خاصة الطالب الذين أقل قدرة على فهم املواد  الطلبة
، و جيرون الربنامج العالجي على الذين مل يتقنوا بعد معيار النجاح الدراسية املدروسة

جبات األدىن و جيري الربنامج اإلضايف على الذين يتقنونه، غريأم ال يعطون الوا
و يشري اجلدول السابق ذكره إىل أن النسبة املائوية  .حسب مقدرة عقوهلم و ميوهلم

  ".ممتازة"تعترب هذه الكفاءة ممن يطبق 
  

  ٧,٩اجلدول 
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  بتنظيم و ترتيب القيام بالتدريس
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ١٠٠  ٤٠  بدوي
  -  -  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٤٠(أن املستجيبني مجيعهم إىل تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

من  منظما و مرتبا بالتدريسو هم يقومون . هذا املؤشريبدون ) %١٠٠مستجيبا أو 
االفتتاح مث العرض مث االختتام، غري أن هناك تنبيهات مناسبة لالفتتاح و العرض 

كان بعض املدرسني ال يفعلون األنشطة التحضريية  ،و مناسبة لالفتتاح .واالختتام
كان املدرسون مل يكادوا  ،مناسبة للعرضو ). brain storming(حياء املفاجئ واإل

يستخدمون الوسائل التعليمية التعلمية أو املعينات البصرية أو تكنولوجيا اإلعالم 
كان املدرسني مل يكادوا يفعلون االختبار البعدي  ،لالختتام و مناسبة. واالتصاالت

)post-test .(هذه الكفاءة  يشري اجلدول السابق ذكره إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق
  ".ممتازة"تعترب 

  
   ٧,١٠اجلدول 

  الدراسي إدارة الصفالسيطرة علي 
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ١٠٠  ٤٠  بدوي
  -  -  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٤٠(إىل أن املستجيبني مجيعهم تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

 إدارة الصف الدراسي على و هم يسيطرون. هذا املؤشريبدون ) %١٠٠مستجيبا أو 
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، و يشجعون الطالب على يقبضون على نشاطات الطالب يف الصف الدراسيحبيث 
 الصف الدراسياءهم، و يتحركون يف و يعرفون أمساملقامسة يف نشاطات التعلم، 

مشاكل يف فهم الطالب الذين يعانون من صعوبات ويعرفون و يتفاعلون معهم فيه، و
 .غري املتوقع وقوعهايستطيعون أن يتكيفون عن الظروف  و ،املواد الدراسية املدروسة

أن كفاءة املدرسني يف إدارة الصف الدراسي فعاال هي سيطرم على  ،و بعارة أخرى
املنع ظهور املشكالت أو القضايا طول أنشطة التعليم و التعلم و معاجلة السلوك 

 ".ممتازة"عترب تهذه الكفاءة اجلدول إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق هذا يشري و . السيئة

  
  ٧,١١اجلدول 

  اهتماما عادال متساويالطالب باهتمام اال
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ١٠٠  ٤٠  بدوي
  -  -  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٤٠(إىل أن املستجيبني مجيعهم تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

اهتماما متساويا، لطالب با ونهتمو هم ي. هذا املؤشريبدون ) %١٠٠مستجيبا أو 
 و هم يهتمون م. وم و ال حيابومقدري و، حمايدة بطريقة عادلة و ماشروعيو

هناك بعض اهتماما شامال بني الطالب األذكياء و الطالب املسكني ذكاءهم، غري أن 
أم ال يعدلون تارة على الطالب غري املطيعني باملدرسني الذين يعترفون خالل املقابلة 

و هذه الكفاءة  .يف قلوم) menaruh dendam(بل هم ال حيفظون حقدا  أو األشرار
و يشري هذا اجلدول إىل أن النسبة املائوية  .مرتبطة ارتباطا وثيقا بكفاءم الشخصية

  ".ممتازة"تعترب ممن يطبق هذه الكفاءة 
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  ٧,١٢اجلدول 
  )contextual( قريينالالقيام بالتدريس 

  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر
   ٣٧,٥  ١٥  بدوي

   ٦٢,٥  ٢٥  بدوال ي
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ٢٥(ستجيبني إىل أن معظم املتشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
 قريينالال يقومون بالتدريس و هم . هذا املؤشريبدون ال ) %٦٢,٥مستجيبا أو 

هذا يبدون  و عدد املستجيبني الباقني الذين. ةالبيئة الطبيعييقومون بالتدريس يف الو
قريين و يف البيئة الو هم يقومون بالتدريس . %)٣٧,٥(مستجيبا  ١٥يبلغ  املؤشر

مثل املنضدة و الكرسي  الصف الدراسيالطبيعية، غري أن البيئة منحصرة على ما يف 
نون البيئة الدراسية يكوهم و . هلم جرا و ،السبورة و الطباشري و القلم و الكتابو

و يشري هذا اجلدول . املثالية وفقا ألهداف التعليم و التعلم و خصائص املواد الدراسية
  ".أكثر ناقصة"تعترب إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق هذه الكفاءة 

  
  ٧,١٣اجلدول 

  )daya kreativitas( قوة اإلبداع ينميي ذالالقيام بالتدريس 
  مائويةنسبة   تكرار  مؤشر

   ٣٧,٥  ١٥  بدوي
   ٦٢,٥  ٢٥  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٢٥(إىل أن معظم املستجيبني تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

 ينميي ذالو هم ال يقومون بالتدريس . هذا املؤشرال يبدون ) %٦٢,٥مستجيبا أو 
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مستجيبا  ١٥يبلغ  هذا املؤشريبدون  و عدد املستجيبني الباقني الذين. قوة اإلبداع
ختراع مثل طلبهم الطالب قوة اإل ينميي ذالو هم يقومون بالتدريس ). %٣٧,٥(

و يشري هذا اجلدول إىل . مث التعبري ا يف مجلة تامة الصف الدراسيلذكر أمساء ما يف 
  ".أكثر ناقصة" تعتربأن النسبة املائوية ممن يطبق هذه الكفاءة 

  
  ٧,١٤اجلدول 

  اجلذابالقيام بالتدريس 
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ٢٥  ١٠  بدوي
  ٧٥  ٣٠  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٣٠(إىل أن معظم املستجيبني تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

هذا يبدون  عدد املستجيبني الباقني الذينو. هذا املؤشرال يبدون ) %٧٥مستجيبا أو 
و هم يقومون بالتدريس اجلذاب، غري أن ما . %)٢٥( مستجيبني ١٠يبلغ   املؤشر

يعترب جذابا عند الطالب منحصر على أضحوكة املدرسني أو مزاحتهم دون اللعبة 
التعاوين روا بعد أنواع التعليم الفعال وو هم مل جي. اللغوية املدعمة إتقان املواد الدراسية

 /Student-Teams-Achievement Divisions(مثل تقسيم فريق الطالب بناء على إجنازهم 

STAD) ( بواسطة األلغوزة)quiz  (بني فريق اللعبة سابقة أو امل)Teams-Games-

Tournaments/ TGT)(  بوسيلة اللعبة)game (يشري هذا اجلدول إىل أن و . األكادميية
  ".أكثر ناقصة"تعترب النسبة املائوية ممن يطبق هذه الكفاءة 

  
  ٧,١٥اجلدول 

  تعليمية التعلميةوسائل الالالطالب يف استخدام  مشاركة
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  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر
  -  -  بدوي

  ١٠٠  ٤٠  بدوال ي
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ٤٠(إىل أن املستجيبني مجيعهم تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
ت تكنولوجياال يستخدمون و هم . هذا املؤشرال يبدون ) %١٠٠مستجيبا أو 

ال املتجددة بل املراففق العادية مثل السبورة و الطباشري، و صاالت االتاإلعالم و 
و كذلك هم ال حياولون صنعها إن مل تكن متوافرة . هااستخدامالطالب يف  يشاركون
و احلاسوب أو الكشاف الضوئي أسائل هنا املعينات البصرية ود بالااملر و. يف املدرسة

)projector ( تو هلم جرا من أنواع تكنولوجيا ،التسجيلأو الشريط أو جهاز 
يشري هذا اجلدول إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق هذه و . اإلعالم و االتصاالت

  ".أكثر ناقصة" تعتربالكفاءة 
  

  ٧,١٦اجلدول 
  ب مشاركة الطالريثيي ذالالقيام بالتدريس 

  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر
  ١٠٠  ٤٠  بدوي

  -  -  بدوال ي
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ٤٠(إىل أن املستجيبني مجيعهم تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
 مشاركة ريثيي ذالو هم يقومون بالتدريس . هذا املؤشريبدون ) %١٠٠مستجيبا أو 

، غري أن ما فعله املدرسون مقصور على التقدم إىل األمام لكتابة إجابة األسئلة بالطال
أو  )learning together(التعلم مجاعة أو التعلم معا و حماكاة نطق املدرسني دون 
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و يشري هذا اجلدول إىل أن النسبة املائوية ). group investigation(استقصاء اجلماعة 
  ".ةممتاز"تعترب ممن يطبق هذه الكفاءة 

  
   ٧,١٧اجلدول 

  الطالب يف التعلممن تشجيع املشاركة النشطة 
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ٥٠  ٢٠  بدوي
  ٥٠  ٢٠  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٢٠(إىل أن املستجيبني نصفهم تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

الطالب من املشاركة النشطة  ونشجعيو هم . هذا املؤشريبدون ) %٥٠مستجيبا أو 
مقصور على عمل  -كما قلت أنا الباحث سابقا–ما فعله املدرسون ، غري أن يف التعلم

النصف و . و حماكاة نطق املدرسني ،الواجبات بالتقدم إىل األمام لكتابة إجابة األسئلة
و هم ال يقومون بالتعليم اجلماعي و ال . هذا املؤشر ال يبدونمنهم %) ٥٠(الباقي 

يقسمون الطالب إىل مجاعات صغرية و يثريون املنافسة أو املسابقة بني أعضاءها يف 
مثل تقسيم فريق الطالب بناء على نفس اجلماعة أو بني اجلماعات األخرى كما يف  

ول إىل أن و يشري هذا اجلد). (TGT(أو يف املسابقة بني فريق اللعبة ) STAD(إجنازهم 
  ".أكثر ناقصة" تعتربالنسبة املائوية ممن يطبق هذه الكفاءة 

  
  ٧,١٨اجلدول 

  استجابة الطالب جتاه) sikap terbuka(نفتح املوقف إظهار امل
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ١٠٠  ٤٠  بدوي
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  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر
  -  -  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٤٠(املستجيبني مجيعهم إىل أن تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

استجابة  نفتح جتاهاملوقف و هم يظهرون امل. هذا املؤشريبدون ) %١٠٠مستجيبا أو 
الفرصة لطرح هلم  ونحيتيو  هم،مناالستجابة  يصربون على طلبحبيث  الطالب
، و يفتحون صدرهم لنيل التوصيات و التعبري عن أفكارهم اخلاصةة أادلا وأ األسئلة

و يشري هذا اجلدول إىل . منهم حول إجراء النشاطات التعليمية و التعلميةو املنتقدات 
  ".ممتازة"تعترب أن النسبة املائوية ممن يطبق هذه الكفاءة 

  
  ٧,١٩اجلدول 

  يف التعلم تهممحاس الطالب وجة إثارة 
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ٤٠  ١٦  بدوي
  ٦٠  ٢٤  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٢٤(إىل أن معظم املستجيبني تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

 تهممحاس الطالب وجة  ونريثو هم ال ي. هذا املؤشرال يبدون ) %٦٠مستجيبا أو 
حبيث  )%٤٠( مستجيبا ١٦يبلغ   هذا املؤشريبدون  و عدد الباقني الذين. يف التعلم

أثناء التعلم االسترخاء  الطالب بالراحة و يشعرحىت فضي التدريسي املناخ امل كونوني
عن ) digression( همفاحنربا كثفامل التفكري قدرة إىل حتتاجاألنشطة اليت إىل أثناء 

يف جمموعة العمل املريح دون التعلم التعاوين  ،املوضوع بصيغة األضحوكة اإلجيابية
)teamwork( . تعترب و يشري هذا اجلدول إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق هذه الكفاءة
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  ".أكثر ناقصة"
  

  ٧,٢٠اجلدول 
  التعلم التعليم و أثناء عملية الطالب رصد تقدم تعلم

  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر
  ١٠٠  ٤٠  بدوي

  -  -  بدوال ي
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ٤٠(أن املستجيبني مجيعهم إىل تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
  ،حضورهمو ون غياب الطالبرصديو هم . هذا املؤشريبدون ) %١٠٠مستجيبا أو 

 ،الصف الدراسييف  ون بينهمتجولو ي ،التعلم التعليم و أثناء عمليةهم تقدم تعلمو 
، تقدم تعلمهم تعلمهم و نشاطاتاإلشراف على  ألجل املراقبة و  عهمم ونتفاعليو
للطالب و الربنامج العالجي  ،املواد اإلضافية) excellents(الطالب املتفوقون يعطون و

و يشري هذا اجلدول إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق هذه  .)inveriors( نيفلاألس
  ".ةممتاز"تعترب الكفاءة 

  
  ٧,٢١اجلدول 

  )post-test( بعديال االختبارإجراء 
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ٤٠  ١٦  بدوي
  ٦٠  ٢٤  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٢٤(إىل أن معظم املستجيبني تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
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يبلغ  هذا املؤشريبدون  و عدد الباقني الذين. هذا املؤشرال يبدون ) %٦٠مستجيبا أو 
غري أن نوع االختبار غري  ،ديالبع االختبار ونرو هم ال جي). %٤٠( مستجيبا ١٦

و هم ال يستخدمون . معتمد على نوع املهارة اللغوية اليت يلزم على الطالب إتقاا
لقياس مجيع ) الكتايب(تحريري االختبار البل  االختبار الشفهي لقياس مهارة الكالم

و كذلك عناصر -  االستماع و القراءة و الكتابةمهارة مهارات اللغوية األربع من 
حىت مل يكد االختبار يقيس ما يلزم  ،إىل مهارة الكالم - غة مثل القواعد و املفرداتالل

أكثر " تعتربو يشري هذا اجلدول إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق هذه الكفاءة . أن يقاس
  ".ناقصة

  
  ٧,٢٢اجلدول 

  تحريرية جبودةال و شفويةاستخدام اللغة ال
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ١٠٠  ٤٠  بدوي
  -  -  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٤٠(إىل أن املستجيبني مجيعهم تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

غري  ،و لغتهم سليمة ،جيدة و تعد كتابتهم. هذا املؤشريبدون ) %١٠٠مستجيبا أو 
و اجلاوية يف بعض  أن اللغة املشتركة املستخدمة ليست بالعربية بل اإلندونيسية

لو مل يعد –و هم ال خياطبون الطالب باللغة العربية إال يف بعض األحيان . األحيان
تعترب و يشري هذا اجلدول إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق هذه الكفاءة . - نادرا

  ".ممتازة"
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  ٢٣اجلدول 
  املناسب سلوباالب التعليماتتقدمي 

  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر
  ١٠٠  ٤٠  بدوي

  -  -  بدوال ي
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ٤٠(إىل أن املستجيبني مجيعهم تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
 التعليمات و اإلرشادات مونقديو هم . هذا املؤشريبدون ) %١٠٠مستجيبا أو 

، ومىت للطالب ، و مىت ينصحون؛ مىت يرفعون أصوام و خيفضوااملناسب سلوباألب
تعترب و يشري هذا اجلدول إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق هذه الكفاءة . حيذروم

  ".ممتازة"
  

   ٧,٢٤اجلدول 
  القيام بالتفكري االنعكاسي أو تلخيص املواد الدراسية

  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر
  ٢٠  ٨  بدوي

  ٨٠  ٣٢  بدوال ي
  ١٠٠  ٤٠  جمموع

 ٣٢(إىل أن معظم املستجيبني تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 
 هذا املؤشريبدون  و عدد الباقني الذين. هذا املؤشرال يبدون ) % ٨٠مستجيبا أو 

يدعون إىل الطالب لتلخيص املواد الدراسية و هم  ).%٢٠(مستجيبني  ٨يبلغ 
 .طرح بعض األسئلةبفهم الطالب  ونربتخيا بأنفسهم، و يلخصوأو  ،سةواملدر

  ".أكثر ناقصة"تعترب يشري هذا اجلدول إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق هذه الكفاءة و
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  ٧,٢٥اجلدول 

  واجباتال إعطاء أو اتتقدمي التوجيهب تابعةاملإجراء 
  نسبة مائوية  تكرار  مؤشر

  ١٧,٥  ٧  بدوي
  ٨٢,٥  ٣٣  بدوال ي

  ١٠٠  ٤٠  جمموع
 ٣٣(أن معظم املستجيبني إىل تشري و نتائج املالحظة على أنشطة التدريس 

 هذا املؤشريبدون  و عدد الباقني الذين. ال يبدون هذا املؤشر) %٨٢,٥مستجيبا أو 
 ونشجعيو اتتقدمي التوجيهب تابعةامل ونرو هم جي). %١٧,٥(مستجيبني  ٧يبلغ 

إعطاء ب مزهلايف من) mandiri( ني بذاممستقل يدرسوالمحاستهم  يقوون والطالب 
و يشري هذا اجلدول إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق هذه الكفاءة . املرتليةالواجبات 

  ".صةأكثر ناق"تعترب 
و أما العدد املعدل من املستجيبني الذين يبدون مؤشرات الكفاءة من مجيع 

  :فكما يلي التدريسيف أنشطة  األصناف
  

  ٧,٢٦ اجلدول
  تائج املالحظة على أنشطة التدريسخالصة ن

  مؤشر  رقم
جمموع معدل  

  )شخصا(
  نسبة مائوية

ما قبل (االفتتاح   ١
  ) التدريس

٢٨,٧٥  ١١,٥٠  

  ٧٨,٠٨  ٣١,٢٣أنشطة (العرض   ٢
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  مؤشر  رقم
جمموع معدل  

  )شخصا(
  نسبة مائوية

  )التدريس األساسية
  ١٨,٧٥  ٧,٥٠  االختتام   ٣

  ٤١,٨٦  ١٦,٧٤  جمموع معدل  
 أن الصنف الذي يسيطر عليه املدرسون و ينال أعلىاعتمادا على هذا اجلدول 

العرض أو أنشطة التدريس (الذي يف الرقم الثاين  هو" مقبوال"النسبة املائوية و يعد 
أكثر "و الذي ينال أدىن النسبة املائوية و يعد %. ٧٨,٠٨بالنسبة املائوية ) األساسية

و أما النسبة %. ١٨,٧٥بالنسبة املائوية ) االختتام(هو الصنف يف الرقم الثاين  "ناقصا
يشري إىل أن  هذا اجلدولو %. ٤١,٨٦فهي  الثالث ة هلذه األصنافاملائوية املعدل

  ".أكثر ناقصة"تعترب يف النشاطات التدريسية املهنية النسبة املائوية ممن يطبق الكفاءة 
ما "يبدون مؤشرات الكفاءة من صنف و أما العدد املعدل من املستجيبني الذين 

  : يف أنشطة التعليم و التعلم فكما يلي " قبل التدريس
  

  ٧,٢٧ اجلدول
  "االفتتاح"من صنف العدد املعدل 

  صنف  رقم
  معدل   عدد

  )شخصا(
  نسبة مائوية

  ٢٨,٧٥  ١١,٥٠  االفتتاح  ١
  ٢٨,٧٥  ١١,٥٠  معدل جمموع  

 ١١,٥٠عدد املستجيبني املعدل من هذا الصنف يبلغ اجلدول أن هذا ىل إادا استن
هلذا و هذا يشري إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق الكفاءة %). ٢٨,٧٥(مستجيبا 

، غري أن الباحث يعرف بأن هذه النتائج مل متثل بعد "أكثر ناقصة"تعترب  الصنف
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ة املتابعة حيت للحقائق الواقعة ألنه جيري املالحظة مرة واحد فيحتاج إىل املالحظ
  . يعرف سبب اخنفاض تطبيق هذه الكفاءة لديهم

و أما العدد املعدل من املستجيبني الذين يبدون مؤشرات الكفاءة من صنف 
  :يف أنشطة التعليم و التعلم فكما يلي" العرض"

  
  ٧,٢٨اجلدول 

  "العرض"من صنف  العدد املعدل

  مؤشر  رقم
  معدل   عدد

  )شخصا(
  نسبة مائوية

السيطرة على املواد   ١
  الدراسية

٧٦,٥٠  ٣٠,٦٠  

  ٦٥,٨٣  ٢٦,٣٣  استراتيجية التدريس  ٢
التقومي على عملية   ٣

التدريس وحتصيل 
  التعلم

٧٠  ٢٨  

استخدام اللغة   ٤
  املشتركة

١٠٠  ٤٠  

  ٧٨,٠٨  ٣١,٢٣  جمموع معدل  
ينال  و "جيدا جدا"املدرسون  ذي يسيطر عليهال أن املؤشرىل هذا اجلدول نظرا إ

%. ١٠٠بالنسبة املائوية ) استخدام اللغة(ي يف الرقم الرابع ذال أعلى النسبة املائوية هو
) استراتيجية التدريس(يف الرقم الثاين  أدىن النسبة املائوية  هو املؤشرنال يي ذو ال

وأما النسبة املائوية املعدلة هلذه املؤشرات فهي %. ٦٥,٨٣بالنسبة املائوية 
تعترب  هلذا الصنفيشري إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق الكفاءة  و هذا%. ٧٨,٠٨
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  ".مقبولة"
و أما العدد املعدل من املستجيبني الذين يبدون مؤشرات الكفاءة من صنف 

  :يف أنشطة التعليم و التعلم فكما يلي" االختتام"
  

  ٧,٢٩ اجلدول
  "االختتام"من صنف  العدد املعدل

  مؤشر  رقم
  معدل   عدد

  )شخصا(
  نسبة مائوية

  ١٨,٧٥  ٧,٥٠  االختتام  ١
  ١٨,٧٥  ٧,٥٠  جمموع معدل  

 ٧,٥٠عدد املستجيبني املعدل من هذا الصنف يبلغ اعتمادا على هذا اجلدول أن 
هلذا و هذا يشري إىل أن النسبة املائوية ممن يطبق الكفاءة %). ١٨,٧٥(مستجيبا 

 متثل بعد أن هذه النتائج مل، غري أن الباحث يعرف "ثر ناقصةأك"تعترب  الصنف
فيحتاج إىل املالحظة املتابعة  اجيري املالحظة مرة واحد للحقائق الواقعة ألن الباحث

  . حيت يعرف سبب اخنفاض تطبيق هذه الكفاءة لديهم
  

  عرض بيانات املقابلة و حتليلها و مناقشتها : رابعاملبحث ال

 درسكفاءة امل طويرتلاجلهود اليت بذلت   - أ 

 طويرلتذلت جهودها و بسعت قد كل مدرسة أن  املقابلةنتائج أظهرت 
اللجان  و ،املدارس رؤساء و ،درسنياملبادرة من املب؛ فيها كفاءة املدرسني

 Musyawarah Guru(مادة اللغة العربية درسي منتدى املناظرة مل و ،املدرسية

Mata Pelajaran /MGMP Bahasa Arab(،  احملليةواحلكومة )Pemerintah 

Daerah(،  واحلكومة املركزية)Pemerintah Pusat(، املؤسسات اخلاصة و 



١٩٤ 

 

)Lembaga Swasta(كما يف التفصيل اآليت ،: 

ضور احل، ويف شكل التعليم املستمرهي  درسنيبل املاجلهود من ق  نأ أوال،
 ،)MGMP( مادة اللغة العربيةدرسي منتدى املناظرة ملأنشطة  ةخمتلفإىل 

حلقات  و ،)penataran( الترقية الدورات و ،)pelatihan( يةالتدريب الدوراتو
 غلبأ و .حتسني األداء و ،)seminar(احللقات الدراسية  و ،)workshop(العمل 

   . )sarjana/S1( البكالوريوس مستوىعلى للمدرسني  كادمييةاملؤهالت األ
 دراسامعلى مواصلة ن زالوال يالذين اللغة العربية  كان مدرسوو 

)melanjutkan studi (على نفقتهم اخلاصةمجيعهم البكالوريوس  على مستوى .
ة سة الدراسية املدرقسم تعليم اللغة العربية للمطابقة مع املادبون لتحقهم ال يو
 Pendidikan( اإلسالمية التربيةقسم بيلتحقون بل هم  ،هي مادة اللغة العربيةو

Agama Islam/PAI(سةاألكادميية ب تهم، فال تطابق مؤهلمن  و. املادة املدر
دائما يف  حتسينهتطويره و و داءاأل رقيةت يريدون درسنيبعض امل أنجدا  سرورامل

 .تعلمهم تعليم الطالب و

درسني كفاءة امل رقيةتيف املدارس  ؤساءربذهلا  اليتاجلهود  نأ ،اثاني
 :كما يف النحو التايل هاتطويرو

الترقية  الدورات و ،)pelatihan( يةالتدريب الدوراتإىل  درسنيسال املإر - ١
)penataran(، حلقات العمل  و)workshop(، احللقات الدراسية  و
)seminar(؛ 

و أنواع  ،التدريباتمن نتائج ) sosialisasi(التنشئة االجتماعية تكوين  - ٢
 ؛)narasumber(ستدل إحضار املالسياسات احلكومية عن طريق 

 اإلعالمتكنولوجيات احلاسوب و أنواع تخدام التدريب على اس - ٣
 ؛االتصاالتو

 ؛حلكومةاطالب ملتناسب لملواصلة دراسام ل درسنيتشجيع امل - ٤
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قدم تعترب أاليت خرى األ سادراملإىل ) studi banding(دراسية الزيارة العقد  - ٥
 ؛و أجيد

 ؛دريسدعم أنشطة التل تعليمية التعلميةسائل الالو واملدرسية ملة املرافق كت - ٦

 نيتفوقامل مدرسنيلل) penghargaan/hadiah(أة أو املكافوائز اجلتقدمي  - ٧
)berprestasi(؛ 

 ستمدامل ضايفاإل )income(دخل المن خالل توفري  درسنيرفاهية امل رقيةت - ٨
 ؛طالبال والدي من جلنة املدرسة و

لتحقيق  درسنير املائضم ةراثإ و ،التشجيع و ،)keteladanan(توفري املثالية  - ٩
و مواجبا معلمك ممسؤوليا. 

إىل ) magang(أو القيام بالترشيح  تدربلل نيدرسإرسال املنشاط و أما 
 .املتفوقة فلم جيد الباحث هذا النشاط خرىاألس ادرامل

تجسد يف جلنة ي ذيدور اتمع الو   .بذهلا اتمعاليت اجلهود   ،اثالث
يف شكل مجع األموال للمساعدة يف تسهيل عملية ) Komite Madrasah(املدرسة 

الزمة األموال ال و املعدات املدرسيةشراء  املباين و بناء، مثل و التعلمم يالتعل
، درسنيلمل يةتدريبالنشطة األلتمويل  هالتمويل األنشطة املدرسية مبا في

مساعدة املدرسني  و  )workshop/lokakarya( ورش العمل والعلمية والندوات 
ور قد أظهرت هذه اجلهود بشكل غري مباشر على د و .على مواصلة الدراسة

 .نيدرسكفاءة امل تطويرهااتمع يف املساعدة على 

 MGMP Bahasa( مادة اللغة العربيةدرسي ملمنتدى املناظرة دور  ،ارابع

Arab( .للمدرسني  جملسا و وعاء عند مدرسي اللغة العربية و كون هذا املنتدى
لتطوير  واملواجهة الصعوبات خمتلفة  عاجلةملنب جنبا جل كتفا لكتفللعمل معا 

إال قليل املدرسني ال يستفيدون منها لكن الواقع يبني أن و   .هاحتسينام و كفاء
 )temporalily(إال مؤقتة  هو املطلوبكما  دوره هذا املنتدىلعب ي و ال ،منهم
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 .بيل أن ستعقد االمتحاناتقُ

تطوير لاملركزية و احلكومة احمللية  احلكومةاليت بذلتها  اجلهود ا،خامس
  ،ملواصلة دراسامالدراسية  املنحو  ،املساعدات املاليةها من املدرسني ةكفاء

 ،هذيبيةالتنشطة األ ةخمتلف و ،لتعليم و التعلمسائل او و ،املدرسية واملعدات
أن املعلومات ، غري ورش العمل و ،لقات الدراسيةاحل و ،بيةالتدريبنشطة األو

ال تصل إليهم أو أا تصل إليهم لكنهم يرسبون املرتبطة بربنامج املنحة الدراسية 
 رؤساءاليت أجراها للمدرسني التهذيبية هود اجل كذلكو . يف االختبار اإلنتقائي

 دورأن حيث ) Pengawas/Penilik Madrasah(املدارس  وراقبم املدارس و
 .راقيب املدارسممن أكرب املدارس  رؤساء

صة تبدو أكثر اليت أجرا املؤسسات اخلا درسنيللم تهذيبيةاألنشطة الو 
 بل فقط همرفامع ريوفتألجل ال أا أي  أكثر فعاليةا أل جناحا من احلكومة

 .همأداءلتغيري 

عترب أكثر ت هاتطوير و درسنيامل ةكفاء تهذيبلية نشطة التدريباألكان و 
على ة بنيم ألا املدرسني ذهانأمن  رغبةال على املبادرة و تإذا أجري ةفعال

األداء تطوير  ىلإالدوافع  و ،سؤولياتامل دوار واألعن أساس الوعي 
عادة أجريت  األ نادر احلدوث اأمرتعد  همثل هذية نشطة التدريباألو .هحتسينو

  ).up-bottom(إىل األسفل  علىاألبادرة من املبناء على 

يف  اللغة العربية درسيم ةكفاء تطويراملبذولة ل اجلهود إن وخالصة القول
 : التالية، هي هوداجلمن خالل التعليم هيكل حتسني نوعية 

ارة الشؤون ، و وزيةوتربرة الشؤون الو إدا ،رسااملد مناملبادرة حماولة  - ١
 ،الدينية

  ،ملهينتطوير الل ةطة املقرراخلجراء إ - ٢

 حلقات العمل و ،يةالتدريباألنشطة ني من خالل درسامل كفاءةتطوير  - ٣
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)lokakarya(، العمل  ورشة و ،و الندوات العلمية)workshop(، عمل ال و
 ، خرىاملؤسسات األمع  التعاوين

 ،االتصاالت واإلعالم تكنولوجيا  هامبا فيالتعليمية استكمال املرافق  - ٤

 ،  يف األداءاملتفوقني درسنيللم) rewards( كافآتامل تقدمي - ٥

 ، درسنيية املهافرزيادة  - ٦

 ، ارف يف جمال حتسني اجلودةكوسيلة تبادل املع امستمرجتماع االعقد  - ٧

 ، قارنةاملدراسة الإجراء  - ٨

 ، بيةتكامل دراسةال اءجرإ - ٩

 ، بريوقراطيةالو ) praktisi( واملمارسني) pakar(اخلرباء  إحضار -١٠

 ، و التعلم يف الصف الدراسي التعليم ومي إلصالح نوعية وتقالإجراء  -١١

 .ةالدراس واصلةم خاللمؤهالت املدرسني من  ترقية -١٢

 ،السنوية طةخلاإعداد  :التالية جراءاتاإلمن خالل  اجلهود هذه تذنفو 
 درسي مادة اللغةمل يف منتدى املناظرة جتماعاالعقد  و ،حتفيز املدرسنيو

و ورشة  التدريب و عملالحلقات  عقد و ،و القيام مبواصلة الدراسة ،العربية
  .خرىاملؤسسات األالتعاون مع العمل و

ن أهم عامل مهيمن يستخلص الباحث من الشرح السابق ذكره أ و
)dominant ( ها حتسينمدرسي اللغة العربية و  ةكفاءتطوير يف اجلهود الرامية إىل

 يتاجلهود الرامية إىل تعزيز التعليم الو أما   .املدارس رؤساء و درسنيهو التزام امل
 ،املدارس رؤساءأو   ،اتمع وأ ،أو احلكومة احمللية ،أيت من احلكومة املركزيةت
   .قق النتائج املثلىحتلن ف درسنيإذا مل يدعمها التزام مجيع املف

 
  هاعن املثبطةالعوامل  كفاءة املدرس و درجة ةدعماملالعوامل   -ب 

كفاءة  درجةيف  انؤثري نامالهناك عأشارت نتائج املقابلة إىل أن 
أيت من ي ذيالهو  و ،)internal factor( الداخليامل عال) ١(:  مها، درسنيامل
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أيت من يي ذالهو  و ،)external factor( العامل اخلارجي) ٢( و ،درسنيامل أنفس
  .خارج أنفسهم

  :تشتمل على العوامل الداخلية و
 ؛مستوى التعليم - ١

 ؛والنشاطات العلمية اتالتدريبخمتلف املشاركة يف  - ٢

 اخلربة يف العمل؛ و دمةمدة اخل - ٣

 االلتزام لنداء  الوعي و؛)مقدار الرواتب و اإلعانة املالية( يةهافالر يمستو - ٤

 .الضمري - ٥

  :على ملتتشفالعوامل اخلارجية أما ف
اإلعانات املالية واملساعدات أو ) salary(أو املعاش اتب ورالكثرة  - ١

)subsidy (؛يةتلقّامل 

 ؛التعلميةالوسائل التعليمية  توافر املرافق و - ٢

 ؛رئيس املدرسة قيادة - ٣

 ؛)pembinaan(تهذيبية األنشطة ال - ٤

 .و مشاركتهم دور اتمع - ٥

، على ظة إىل أن هذه العوامل مترابطةاملالحو  ةاملقابلنتائج أشارت  و
 هناك عامال ا وعامال رئيسهناك مبعىن أن  ،متدرج من بينها دورالالرغم من أن 

   .ادعمم
هلا عالقة تبادلية إجيابية املدرسني كفاءة  درجة  نأأظهرت  ةنتائج املقابل و

 ،العكس على و .املتلقية الرفاهيةأو  اتبومع مقدار الر) linear(أو خطية 
 مل الكثريةاإلعانة املالية  واني الذين تلقّدرسامل إىل أن تراشأ املالحظة نتائج نأ

اإلعانة املالية  يتلقون املدرسني الذين المن العديد  كانوا و  .األداء اجليد وايظهر
أيضا  ونتوقعين يف الواقع درسواملؤالء هو   .قادرين على إظهار حسن األداء
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لكن  من أجل العمل على حنو أفضل، واإلعانة املالية  زيادات يف الرواتب و
على النحو ون يعملون يزال ال ةاتب حمدودوبر درسنياملهؤالء الواقع يثبت بأن 

ن من أ اأساسي ايف الواقع شرط اإلعانة املالية الكافية وأالرواتب و كانت   .األمثل
كفاءة  درجةؤثر على ت ةرئيس ةعاملب تليس هالكن و ،بأكثر قوةيعملوا 

  .درسنيامل
يعتذر ا اليت العوامل اخلارجية  كانت ،الكافية تبوارباإلضافة إىل الو 

توافر املرافق  يه فعالالم يال ميكن تنفيذ التعل اسببا وعتربو ي كثريان سواملدر
أن توافر إىل  تأشار دراسةنتائج اللكن  و .ةدعمالتعلمية امل والوسائل التعليمية

  .م الفعاليلتنفيذ التعل ضمانبليست  التعلميةالوسائل التعليمية  املرافق و
 عزيزكبرية يف تمسامهة لديها  همدور واملدارس  رؤساءقيادة و كانت 

املدارس تقريبا  رؤساءمجيع  قد أظهر و  .ينها و تطويرهاحتس و نيدرسامل كفاءة
 علىبعد  هممجيع درقمل ي لكن ، والتعليم حسني جودةالشعور باملسؤولية لت

 االتزام هم ألن ميتلكواراضمأذهام و أاستحضار و  إثارة محاستهم
وا و مل نفذي مل تقريبا املدارس رؤساءمجيع أن ت نتائج الدراسة وأوضح .اقوي

تيجية التعليم و التعلم الفعال استرا يطبقوا بعد)active learning (و التعاوين 
)cooperative learning (قادرة تعد  و التعليم املريح، مع أن هذه االستراتيجية

 رؤساءو كان  .مهامهم عن يةسؤولاملو  إىل احلب درسنير املاضمأعلى إثارة 
إىل  درسنير املاضمأعلى إثارة  نيقادر هذه االستراتيجيةيطبقون  الذين رسااملد

الشعور باملسؤولية  ونعرضهؤالء الرؤساء يو .مهامهم عن يةسؤولامل احلب
و مع  .مايف تنفيذ امله للمدرسنييزالون جيعلون أنفسهم قدوة  و ال املشتركة

بل قمن  داخليةالعوامل الكن ت، اء املدارسسؤدور ر عظممن  يكنذلك، مهما 
  .يف أنشطة التدريساملدرسني جناح نسبة  اديحتدأكثر حتدد املدرسني  أنفس

كفاءة تطوير لدعم اجلهود الرامية إىل  تهماركمشو  تمعاميكن دور  و
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، املدرسةجلنة  يف جسديتاتمع  دورأن  إىل نتائج الدراسةت أشار و. درسنيامل
ال تزال عامة لكن دور هذه اللجنة  و ،هم يف دعم أنشطة املدرسةمدور هلا  و

  .والدي الطالبمن ) penggalangan dana(حمدودة إىل جهود جلمع التربعات 
دور  اهلو  هاذكربق اليت سأن من بني العوامل نتائج الدراسة  أوضحتو 

وى مست: هي  و ،العوامل الداخلية درسني هيكفاءة املدرجة يف حتديد  عظيم
 اتالتدريب خمتلفاملشاركة يف  و ،اخلربة يف العمل اخلدمة ومدة  و ،التعليم

 نداء الضمري و ،عن املسؤولية الوعي و ،يةهافمستوى الر و ،النشاطات العلميةو
)panggilan hati nurani (وكيل التعليمس إىل أن املدر.  

عيارا لقياس درجة مهنية م تعليم املدرسني  مستوى خذتاُ ،حني يف و
ولكن  ،واحملاضرين درسنيامل نع ٢٠٠٥سنة  ١٤رقم ون لقانوفقا لاملدرسني 

التدريس  إجراءدرون على قالذين يني درسإىل أن امل تراشنتائج الدراسة أ
تحدد دائما من مستوى يال الفعال و التدريس التعاوين و التدريس املريح 

اإلشاعة اليت تدور حنو اتمع أن هناك  تنشأ ،إضافة إىل ذلك و .التعليم
 )Magister(املاجستري و  ) Sarjana(وريوس لمؤسسات تعليمية مستوى البكا

تشبع االحتياجات إىل الشهادة عوض، دون إتقان العلوم، حىت ميكن احلصول 
، بعبارة أخرى و .بسهولة) gelar akademik( ةاألكادميي و الدرجةعلى الشهادة 

  .درسنيكفاءة املدرجة ن هناك عوامل أخرى حتدد أ
 ةطنشاأل و التدريبية دوراتال خمتلفني يف درسمشاركة املكانت و 

 دراسةلكن نتائج ال و  ،مكفاءا تطوير كن ميالعوامل اليت  ىحدإ يه ةالعلمي
نشطة و هذه األ .الكفاءةتطوير ضمن تال تهم فيها إىل أن مشارك تراشأ
غري تلكن مل  و ،فحسبأفكارهم  معارفهم وذخرية على زيد تعادة ختلفة امل

  .همسلوك
 هامعظم درسنيكفاءة امل درجة دداليت حتمن بني العوامل الداخلية و إن 
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ال يزالون ن درسوهؤالء املو  .كمدرس االلتزام لنداء الضمري و ،الوعي هو
ترك  علىيف بعض األحيان  لزماليت ت خالل اجلهود املختلفةمن  مأدائهيطورون 

صفون ذه ين يتالذ املدرسنيإىل أن نتائج الدراسة  تأشار و .املصاحل الشخصية
بناء على أساس التعليم  التعلمأنشطة التعليم و على تطوير  ونقدري الصفة احلسنة

 و االختراعات اتاإلبداعلديهم و  .الفعال و التعليم التعاوين و التعليم املريح
 .لتعلمااالستفادة من البيئة كمصدر يف  القيود و خمتلفعلى املعاجلة يف  اليةعلا
يف املدارس مدرسي اللغة العربية استفادة  أنإىل  أشارت دراسةنتائج الو

على و .االتصاالت مل تكن مثالية و اإلعالم تمن تكنولوجيااملتوسطة اإلسالمية 
اإلعالم  تتكنولوجيا هذه معظمو   .اسوبخمتربات احلها فيتوجد  ،وجه عام

 learning about( اسوبعن أجهزة احل لتعلمفقط لستخدم تواالتصاالت 

computer(  اسوبأجهزة احلببدال من التعلم  )learning with computer(. 
املنفذ مبنطقة رمبانج متلك  دارس املتوسطة اإلسالميةمن املجدا  قليلةهناك نسبة و
)access ( املرتبطة بأنشطة التعليم و التعلم بياناتاللبحث  شبكة االتصاالتإىل، 
  .املدرسني الربيد اإللكتروين بني الطالب وو إرسال االتصاالت ب القيامو
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  الفصل اخلامس 

  ملخص النتائج و التوصيات و االقتراحات
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  الفصل اخلامس 

  التوصيات و االقتراحاتملخص النتائج و 
  

بعد جوالت طويلة نسبيا يف ربوع ميدان الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية 
ملدرسي اللغة العربية بالبحث و التحليل كما ورد يف الصفحات السابقة، يتوصل 

  :الباحث إىل نتائج معدودة فيما يلي
 البحث نتائج  - أ 

بيانات االستبانة و بيانات اليت حصل عليها الباحث يف اعتمادا على النتائج 
  : خص فيما يايتلهذا البحث أن ي قابلة، ميكن للباحث يفاملبيانات الحظة و امل
لدى  على أنشطة التدريسالكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية تطبيق ن إ - ١

درجة بال منخفضة نسبياو  أكثر ناقصةتعد درجته مدرسي اللغة العربية 
 %.٤١,٨٦ املعدلة

هم نم ة العملخرب ومدة اخلدمة الطويلة و  ة البكالوريوسيةهلملؤان إ  )أ 
) linear(خطيا تابعة  و هي .نيالكفاءت على هاتني سيطرةضمن تال 

 كثرةو يةستوى الرفاهمل تليس و .لسيطرة على املواد الدراسيةفقط ل
 positive( عالقة تبادلية إجيابية عانات املاليةاتب أو اإلوالر

correlation (هلم املهنية ةالكفاءالتعليمية و  ةالكفاء بتطوير. 

عملية التعليم بني  كفاءة املدرسنيهناك فجوة فيما يتعلق بتنفيذ إن   )ب 
 ةطخلاه من وأعدما ن إ .هاوعدأ يتالدراسية ال ةطخلمع ا التعلم و
ق غري مطاب الكن تنفيذه و ،إداريا ق لألنظمة القائمةدراسية مطابال

دراسية ال ال ةطهذه اخلو  .ها قبل التدريسواليت أعد ةللخط
 عند تستخدم البتة، و هياالحتياجات اإلدارية  شباعتستخدم إال إل

 أو التحكيم اإلداري جازةاإل أو) monitoring( راقبةامل ستعقد ما
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)accreditation(. 

 communicative(املدخل االتصايل  ا بعديستخدمو ملإن املدرسني   )ج 

approach (و كانت الطريقة اليت . اللغة العربية دريسلت
ة النحو و الترمجة قزال طريتال ها دريسا لتيستخدمو)Grammar-

Translation Method(.  الذي ساروا عليه  باألسلوكذلك و
تركز على تأنشطة التدريس كانت حيث  ،اتقليديها ال يزال دريسلت
 اضرةأكثرها على شكل احملو  ،)teacher centered( درسامل
)lecture ( أو اخلطبة)speech(. 

 active( فعالالتعلم ال ىلإ بعد تشر ملإن أنشطة التعليم و التعلم   )د 

learning( ،التعاوين التعلم  و)cooperative learning( ،التعلم  و
من مصادر البيئة كمصدر بعد من  واديفستهم مل ي و .)fun( ريحامل
على النحو األمثل بعد نفذ يمل  و .)learning resources( لتعلما

 و، )autonomous(يل ستقالاالالتعلم و  ،)team(الفريقي التعلم 
 التعلم القائم على املشكلة هو و) inquiry(اإلستجوايب تعلم ال
)problem-based learning(. 

 االتصاالت و عالماإل تتكنولوجياعلى  إن سيطرة املدرسني  )ه 
)Teknologi Informasi dan Komunikasi/ TIK(  ماستفادو هامن 

 كذلك االهتمام و .نسبيا منخفضةتعد  التعلمو مييف أنشطة التعل
أكثر يعد  االتصاالت الالزمة و عالماإل تبتوافر مرافق تكنولوجيا

 .ناقصا

 املهنية الكفاءةو  التعليمية  إلتقان الكفاءة ةاصاخلد وهاجلىل إتاج حينه إ - ٢
 ،التطبيقية اتالتدريب و ،الدراسات املقارنةف .ملدرسي اللغة العربية

 Forum( منتدى املناظرة ملدرسي مادة اللغة العربيةواالستفادة من 
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Musyawarah Guru Mata Pelajaran / MGMP Bahasa Arab(، 
 اتبدال من املشاركة يف التدريب )internet(تصاالت واستخدام شبكة اال

 .يف كثري من األحيان املكتشفة هودهي اجل ،ةالعلمي اتوالنشاط

 internal(هو عامل داخلي م حتدد مستوى كفاء م العوامل اليتمعظ - ٣

factor ( عن املهام وعي و هو ،درسنينفس املأأو عامل من داخل 
  .وكيل للتعليمهو بأن املدرس الضمري  نداء و ،سؤولياتاملو

 

 التوصيات و االقتراحات  )و 

تطبيق تتعلق ب تقومييةعلى صورة وصفية هذه الدراسة خطوة أوىل كانت 
هذه  تشتمل ال و. مدرسي اللغة العربيةلدى املهنية لكفاءة التعليمية و الكفاءة ا

ىل ما استنادا إو  .الكفاءة االجتماعية الكفاءة الشخصية وعلى  الدراسة
االقتراحات  اقترح ،ما توصل إليها من النتائج من احلقائق و اكتشفه الباحث

  :التالية
اليت تتمثل يف بنود املهنية إن مؤشرات الكفاءة التعليمية و الكفاءة  -١

 هاتنيتطبيق  متحانال) reliable(و ثابتة ) valid(االستبانة تعترب صادقة 
 .املتوسطة اإلسالميةدارس امليف مدرسي اللغة العربية لدى  الكفاءتني

الكفاءة الشخصية تطبيق على مل تاليت تشبالدراسة املتابعة م قاأن تينبغي  -٢
 .مدرسي اللغة العربيةلدى  الكفاءة االجتماعية و

لتطوير خريطة اجلهود املسؤولية اليت تتحمل املؤسسات م أن ترسينبغي  - ٣
 ةشاملبطريقة ملدرسي اللغة العربية  املهنيةو الكفاءة الكفاءة التعليمية 

 . بعضها ببعض تلك اجلهود املخروطة قينس ، و أنةميمستد ةططخم

٤- خمتلفتطبيق على  الكتب الدليليةو التوجيهية الكتب نشر ينبغي أن ت 
الفعال و التعاوين و املريح يف الصف التعلم  التعليم واستراتيجيات 
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 .الدراسي

بطريقة طوير كفاءم من خالل ت مدرسو اللغة العربية نمكّأن يينبغي  -٥
 العملو) perception(تشابه بني التصور الكون هناك أوجه تشاملة حىت ال 

املربيني مشاركة كانت و   .نوعية العملية التعليميةتطوير يف حماولة 
جلنة  ووزارة الشؤون الدينية  ية ووالتربالشؤون وزارة من املشرفني و
 .حتسني نوعية التعليمنجاح ل اأساسي اشرطللمجتمع  ةًممثل درسةامل

) sertifikasi guru(املهنيني املدرسني  أن يكون احلكم على تصديقينبغي  -٦
 .يف أنشطة التدريس مؤشرات الكفاءة طبيقتقائما على 

 .ضمريال نداءك طويرتالإىل  ةاجحب تعليمالة مهنإن  -٧

يف ) experts(تخصصني امل من املهن و غريالجيب أن يكون هناك تعاون مع  -٨
 .اتمع
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  قائمة املصادر و املراجع
 املصادر  .أ 

 القرآن الكرمي  .١

 صحيح البخاري .٢

 دار املعارف، بال: بال، ٥- ج ،٤-ج،، لسان العربابن منظور  .٣

 

 :املراجع العربية  .ب 

  : كتب -

دار اهلالل، : القاهرة، الفلسفة اللغوية و األلفاظ العربيةجرجي زيدان،  .٤
  بال

، أساليبه-أدواته-العلمي، مفهومهالبحث ذوقان عبيدات و آخرون،  .٥
  ١٩٨٧دار الفكر، : عمان

مناهجه : ، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة .٦

 ١٩٨٩إيسسكو، : املغرب، وأساليبه

جمدالوى، : بال، األساليب احلديثة لتدريس اللغة العربيةمسيح أبو مقلى،  .٧
١٩٩٧  

مكتبة : ، الرياضلتعليم واالتصالتقنيات اعبد العزيز حممد العقيلي،  .٨
  ١٩٩٩امللك فهد، 

مهنة التعليم و أدوار عادل السيد حممد اجلندي و حممد غازي بيومي،  .٩

  ٢٠٠٨دار املعرفة اجلامعية، : ، اإلسكندريةاملعلم

دليل التربية العملية و إعداد فايز مراد دندش و األمني عبد احلفيظ،  .١٠

  ٢٠٠٢لدنيا الطباعة و النشر،  دار الوفاء: ، اإلسكندريةاملعلمني

دار ابن : بريوت، اإلنشاء العريب امليسرفيصل حسني طحيمر العلى،  .١١
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 كثري، بال

  ٢٠٠١دار الفالح، : ، عماناملهارات الدراسيةحممد علي اخلويل،  .١٢

تربية املعلم للقرن حممود أمحد شوق و حممد مالك حممد سعيد حممود،  .١٣

  ١٩٩٥: ، بالاحلادي      و العشرين

السجل العلمي للندوة حممود إمساعيل صيين و علي حممد القامسي،  .١٤

 –املعلم : العاملية األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني ا، اجلزء الثاين

  ١٩٨٠جامعة الرياض، : ، الرياضالوسائل –الطريقة  –الكتاب 

دار : ، بريوتخصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،  .١٥
 ١٩٩٨النفائس، 

  
  جمالت و دوريات و نشرات و شبكة االتصاالت  -

 ، )Online(تعريف الكفاءة، دركاوي حليمة،  .١٦

)iakses 2 April 2011d. topic-http://jsoftj.mam9.com/t4674(  

 ،)Online( ،بالكفاءات املقاربات، السنوسي كمال .١٧
)diakses 26  topic.-http://ecoleouledouf05.ahlamontada.com/t3746

Januari 2011 ( 

) Online(، تعريف الكفاءة، )anonymous(جمهول االسم  .١٨
http://www.infpe.edu.dz/cours/Enseignants/secondaire/Psychopedago(

) Diakses 2 April 2011. gie/kafaaat/private/page2.htm  
 

 : املراجع األجنبية  .ج 

  كتب  -
19. Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar 

Kompetensi Guru. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya. 2005 
20. Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab. 

Surabaya: Usaha Nasional. 1981 
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21. Baharuddin Harahap, Supervisi Pendidikan yang Dilaksanakan oleh 
Guru, Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas Sekolah. Jakarta: Damai 
Jaya. 1982 

22. David Robotham, Competences : Measuring The 

Immeasurable, Management Development Review, Vol. 9, No. 5, 1996 
23. Dedi Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru. 

Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 1999 
24. Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Pembinaan dan 
Pengembangan Profesi Guru: Sertifikasi Guru. 2007 

25. Donald R. Cruickshank, Research  That  Informs  Teachers  And  
Teacher  Educators. Bloomington: Phi Delta Kappa Educational 
Foundation. 1990 

26. E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, 
dan Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003 

27. Francesco Sofo, Human Resource Development: Perspective, Roles 
and Practice Choice. Warriewood, NWS: Business  and Professional 
Publishing. 1999 

28. Guy R. Lefrancois, Theories of Human Learning. Kro: Kros Report. 
1995 

29. Imam Ansori, Menuju Kurikulum PSPBA yang Kompetitif di Era 
Global, dalam Dudung Rahmat Hidayat dan Yayan Nurbayan (Ed.), 
Seminar Internasional Bahasa Arab dan Sastra Islam:  Kurikulum 
dan Perkembangannya. Bandung: UIN Bandung. 2007 

30. John W.Creswell. Qualitative Inquiry and Research Design. L.ondon: 
Sage. 1998 

31. Joni T. Raka, Pedoman Umum Alat Penilaian Kemampuan Guru. 
Jakarta: Dirjen  Pendidikan Tinggi Depdikbud. 1984 

32. Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja 
Rosda Karya. 2004 

33. Lyle M. Spencer Jr. & Signe M. Spencer, Competence at Work: 
Models for Superior Performance. John Wiley & Sons. Inc.. 1993 

34. M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian 
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Malang: UIN Malang Press. 2009 

35. Moch. Anwar Idochi, Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya 
Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2004 

36. Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Surabaya: Hilal 
Pustaka, 2010 

37. Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 1994 

38. Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 2004 

39. Muhamma Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. Bandung: 
Yayasan Bhakti Winaya. 2003 

40. Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. 
Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000 
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41. Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar 
Baru. 2002 

42. Norma K. Denzin and Yvonna S., Lincoln. Handbook of Qualitative 
Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 1994 

43. Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis dan Praktis 
Profesional. Bandung: Angkasa. 1993 

44. Richard N. Cowell, Buku Pegangan Para Penulis Paket Belajar. 
Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Kependidikan, 
Depdikbud. 1988 

45. Robert C. Bogdan and Sari Knop'p Biklen. Qualitative Research for 
Education Boston, MA: Allyn and Bacon. 1982 

46. S. Nasution, Metodologi Research. Jakarta: Bumi Aksara. 2008 
47. Sri Yutmini, Strategi Belajar Mengajar. Surakarta: FKIP UNS, 1992 
48. Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, New Jersey: Pearson 

Education International. 2001 
49. Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara 

Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. 1993 
50. Suharsimi Arikunto, Metode Research. Jakarta: Rajawali Press. 1983 
51. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi 

Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 2009 
52. Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: UIN Malang Press. 2008 
53. Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009 
54. Wirawan, Profesi dan Standar Evaluasi. Jakarta: Yayasan Bangun 

Indonesia & UHAMKA Press. 2002 
 

 جمالت و دوريات و نشرات و شبكة االتصاالت -
55. Muhbib Abdul Wahab, Tantangan dan Prospek Pendidikan Bahasa 

Arab di Indonesia. (Online) 
(http://www.atida.org/melayu/index.php?option=com_content&view=
article&id=50:tantangandanprospekpendidikanbahasaarabdiindonesia
olehmuhbibabdulwahab&catid=4:articles., diakses 26 Januari 2011) 

56. Neni Utami, Kualitas dan Profesionalisme Guru. 
(http://www.pikiranrakyat.com/cetak/102/15/0802/html, diakses 4 
Oktober 2007) 

57. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan. (Online), 
(http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/104.pdf, diakses 20 
Agustus 2011) 

58. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. (Online), 
(http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permen16-2007KompetensiGuru.pdf, 
diakses 20 Agustus 2011) 

59. Rasto bin Dio Sudiro, Makna dan Dimensi Kompetensi Guru. 
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(Online), (http://rastodio.com/pendidikan/pengertian-kompetensi-
guru.html, diakses 21 Januari 2011) 

60. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. (Online), (http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf, 
diakses 20 Agustus 2011) 

61. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 
(Online), (http://dikti.go.id/tatalaksana/upload/uu_14_2005.pdf, 
diakses 20 Agustus 2011) 

62. Yusufhadi Miarso. Sinopsis Kajian Kompetensi Guru Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan. (Online), (www.yusufhadi.net, 
Diakses 21 Mei 2010) 
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 قبل انتقاءالكفاءة التعليمية  ثبات بنود استبانة جتربةمن نتاج ال:  ١٤ملحق 
 )مرة أوىل( البنود

 

 

(HASIL UJI RELIABILITAS ANGKET KOMPETENSI PEDAGOGIK  

SEBELUM SELEKSI ITEM) 

 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.975 75 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Item 1 307.60 1356.489 .932 .974 

Item 2 307.80 1368.622 .863 .974 

Item 3 307.90 1434.100 .181*) .976 

Item 4 307.30 1407.122 .705 .975 

Item 5 307.70 1356.233 .962 .974 

Item 6 307.10 1439.878 .314 .975 

Item 7 307.20 1424.844 .687 .975 

Item 8 307.40 1413.378 .761 .975 

Item 9 307.60 1392.711 .792 .975 

Item 10 307.70 1394.678 .808 .974 

Item 11 307.70 1356.233 .962 .974 

Item 12 307.70 1391.789 .850 .974 

Item 13 307.30 1414.233 .718 .975 

Item 14 308.10 1378.544 .911 .974 

Item 15 307.80 1393.067 .787 .975 

Item 16 308.20 1372.400 .901 .974 

Item 17 308.20 1372.400 .901 .974 

Item 18 308.00 1356.000 .961 .974 

Item 19 308.60 1423.378 .512 .975 
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Item 20 307.50 1450.722 .048*) .976 

Item 21 307.90 1374.767 .778 .975 

Item 22 307.30 1464.011 -.299*) .976 

Item 23 307.60 1419.156 .771 .975 

Item 24 307.30 1416.011 .683 .975 

Item 25 307.20 1424.844 .687 .975 

Item 26 307.20 1405.067 .885 .974 

Item 27 306.70 1452.456 .000*) .975 

Item 28 306.80 1445.733 .275*) .975 

Item 29 307.00 1437.111 .413 .975 

Item 30 307.20 1431.733 .513 .975 

Item 31 307.00 1418.222 .664 .975 

Item 32 307.00 1428.444 .651 .975 

Item 33 307.80 1447.511 .107*) .976 

Item 34 307.50 1400.944 .862 .974 

Item 35 307.20 1422.622 .743 .975 

Item 36 307.60 1385.156 .896 .974 

Item 37 308.20 1402.400 .604 .975 

Item 38 307.40 1414.489 .602 .975 

Item 39 306.90 1446.767 .172*) .975 

Item 40 306.70 1452.456 .000*) .975 

Item 41 306.80 1445.733 .275*) .975 

Item 42 306.90 1448.544 .116*) .975 

Item 43 307.40 1411.156 .805 .975 

Item 44 307.00 1437.333 .407 .975 

Item 45 306.90 1428.544 .745 .975 

Item 46 308.00 1428.444 .651 .975 

Item 47 306.90 1426.767 .801 .975 

Item 48 307.30 1407.789 .842 .975 

Item 49 307.10 1412.544 .750 .975 

Item 50 307.60 1441.822 .439 .975 

Item 51 307.10 1448.989 .081*) .976 

Item 52 307.10 1425.656 .680 .975 

Item 53 307.20 1439.289 .236*) .975 

Item 54 307.10 1446.100 .110*) .976 

Item 55 307.00 1446.000 .169*) .975 

Item 56 307.20 1420.400 .592 .975 

Item 57 307.30 1415.344 .696 .975 

Item 58 306.90 1435.211 .534 .975 

Item 59 307.20 1431.511 .518 .975 

Item 60 307.70 1424.678 .774 .975 

Item 61 307.40 1466.044 -.374*) .976 

Item 62 307.80 1361.733 .938 .974 

Item 63 307.90 1367.433 .855 .974 

Item 64 307.80 1357.289 .924 .974 

Item 65 309.10 1450.989 -.003*) .977 

Item 66 307.80 1366.400 .784 .975 

Item 67 307.20 1448.844 .083*) .976 
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Item 68 307.50 1400.944 .862 .974 

Item 69 307.70 1449.122 .087*) .975 

Item 70 308.30 1410.678 .458 .975 

Item 71 308.50 1402.722 .629 .975 

Item 72 309.30 1403.567 .540 .975 

Item 73 308.00 1383.778 .781 .975 

Item 74 309.70 1440.011 .142*) .976 

Item 75 308.20 1365.956 .846 .974 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

311.70 1452.456 38.111 75 

 

  إىل البنود غري الصادقة احملذوفة*) أشارت عالمة 
Keterangan *) = item yang gugur 
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بنود استبانة الكفاءة التعليمية بعد انتقاء النتاج من جتربة ثبات :  ١٥ملحق 
  )مرة ثانية(بنود ال

 

 

HASIL UJI RELIABILITAS ANGKET KOMPETENSI PEDAGOGIK  

SETELAH SELEKSI ITEM TAHAP KE-1 

 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.984 56 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Item 1 226.10 1293.211 .951 .983 

Item 2 226.30 1306.678 .866 .983 

Item 4 225.80 1345.511 .689 .984 

Item 5 226.20 1293.511 .975 .983 

Item 6 225.60 1378.044 .275*) .984 

Item 7 225.70 1361.344 .700 .984 

Item 8 225.90 1349.656 .781 .984 

Item 9 226.10 1328.322 .821 .983 

Item 10 226.20 1329.733 .847 .983 

Item 11 226.20 1293.511 .975 .983 

Item 12 226.20 1329.733 .847 .983 

Item 13 225.80 1352.178 .704 .984 

Item 14 226.60 1318.044 .892 .983 

Item 15 226.30 1332.900 .757 .983 

Item 16 226.70 1308.678 .924 .983 

Item 17 226.70 1308.678 .924 .983 

Item 18 226.50 1293.611 .971 .983 

Item 19 227.10 1359.878 .522 .984 

Item 21 226.40 1312.267 .785 .984 
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Item 23 226.10 1356.767 .759 .984 

Item 24 225.80 1354.844 .651 .984 

Item 25 225.70 1361.344 .700 .984 

Item 26 225.70 1341.344 .907 .983 

Item 29 225.50 1375.611 .363 .984 

Item 30 225.70 1370.233 .470 .984 

Item 31 225.50 1354.056 .691 .984 

Item 32 225.50 1366.056 .632 .984 

Item 34 226.00 1338.667 .859 .983 

Item 35 225.70 1360.233 .729 .984 

Item 36 226.10 1322.100 .909 .983 

Item 37 226.70 1341.122 .588 .984 

Item 38 225.90 1350.322 .625 .984 

Item 43 225.90 1348.544 .804 .983 

Item 44 225.50 1373.167 .431 .984 

Item 45 225.40 1365.600 .740 .984 

Item 46 226.50 1366.056 .632 .984 

Item 47 225.40 1362.933 .827 .984 

Item 48 225.80 1343.733 .870 .983 

Item 49 225.60 1347.822 .790 .983 

Item 50 226.10 1380.322 .358 .984 

Item 52 225.60 1363.378 .661 .984 

Item 56 225.70 1356.900 .604 .984 

Item 57 225.80 1353.956 .669 .984 

Item 58 225.40 1371.600 .546 .984 

Item 59 225.70 1367.344 .544 .984 

Item 60 226.20 1362.622 .747 .984 

Item 62 226.30 1299.344 .947 .983 

Item 63 226.40 1305.378 .859 .983 

Item 64 226.30 1293.344 .950 .983 

Item 66 226.30 1300.678 .823 .983 

Item 68 226.00 1338.667 .859 .983 

Item 70 226.80 1350.178 .432 .984 

Item 71 227.00 1341.333 .614 .984 

Item 72 227.80 1345.956 .482 .984 

Item 73 226.50 1317.167 .836 .983 

Item 75 226.70 1300.233 .889 .983 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

230.20 1388.844 37.267 56 

 

 إىل البنود غري الصادقة احملذوفة*) أشارت عالمة 

Keterangan *) = item yang gugur 

 

 

 



٢٥٣ 

 

ليمية بعد انتقاء النتاج من جتربة ثبات بنود استبانة الكفاءة التع:  ١٦ملحق 
 )ةمرة ثالث(البنود 

 

 

HASIL UJI RELIABILITAS ANGKET KOMPETENSI PEDAGOGIK  

SETELAH SELEKSI ITEM TAHAP KE-2 

 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.984 55 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Item 1 221.50 1282.500 .954 .983 

Item 2 221.70 1296.011 .868 .984 

Item 4 221.20 1335.067 .686 .984 

Item 5 221.60 1282.933 .977 .983 

Item 7 221.10 1350.767 .697 .984 

Item 8 221.30 1338.900 .783 .984 

Item 9 221.50 1317.833 .820 .984 

Item 10 221.60 1319.156 .847 .984 

Item 11 221.60 1282.933 .977 .983 

Item 12 221.60 1319.156 .847 .984 

Item 13 221.20 1341.956 .695 .984 

Item 14 222.00 1307.778 .889 .983 

Item 15 221.70 1322.456 .755 .984 

Item 16 222.10 1298.100 .925 .983 

Item 17 222.10 1298.100 .925 .983 

Item 18 221.90 1283.211 .971 .983 

Item 19 222.50 1348.944 .527 .984 

Item 21 221.80 1301.733 .785 .984 

Item 23 221.50 1346.056 .760 .984 
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Item 24 221.20 1344.622 .642 .984 

Item 25 221.10 1350.767 .697 .984 

Item 26 221.10 1330.544 .911 .984 

Item 29 220.90 1365.211 .353 .984 

Item 30 221.10 1359.433 .472 .984 

Item 31 220.90 1343.211 .695 .984 

Item 32 220.90 1355.433 .629 .984 

Item 34 221.40 1328.267 .855 .984 

Item 35 221.10 1349.878 .720 .984 

Item 36 221.50 1311.389 .912 .983 

Item 37 222.10 1330.322 .591 .984 

Item 38 221.30 1339.789 .624 .984 

Item 43 221.30 1338.011 .802 .984 

Item 44 220.90 1362.322 .434 .984 

Item 45 220.80 1354.844 .742 .984 

Item 46 221.90 1355.433 .629 .984 

Item 47 220.80 1352.178 .828 .984 

Item 48 221.20 1333.067 .871 .984 

Item 49 221.00 1337.111 .791 .984 

Item 50 221.50 1369.611 .356 .984 

Item 52 221.00 1352.667 .661 .984 

Item 56 221.10 1346.322 .602 .984 

Item 57 221.20 1343.511 .664 .984 

Item 58 220.80 1360.844 .547 .984 

Item 59 221.10 1356.767 .541 .984 

Item 60 221.60 1351.822 .750 .984 

Item 62 221.70 1288.678 .949 .983 

Item 63 221.80 1294.622 .862 .984 

Item 64 221.70 1282.900 .950 .983 

Item 66 221.70 1290.011 .826 .984 

Item 68 221.40 1328.267 .855 .984 

Item 70 222.20 1339.289 .435 .984 

Item 71 222.40 1330.711 .614 .984 

Item 72 223.20 1335.289 .482 .984 

Item 73 221.90 1306.322 .840 .984 

Item 75 222.10 1289.878 .888 .984 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

225.60 1378.044 37.122 55 
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الكفاءة املهنية قبل انتقاء النتاج من جتربة ثبات بنود استبانة :  ١٧ملحق 
 البنود

 

 

HASIL UJI RELIABILITAS ANGKET KOMPETENSI PROFESIONAL  

SEBELUM SELEKSI ITEM 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.938 28 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Butir 1 94.60 298.489 .635 .937 

Butir 2 95.10 290.544 .851 .935 

Butir 3 94.60 296.267 .759 .936 

Butir 4 94.80 293.733 .697 .936 

Butir 5 94.70 296.678 .752 .936 

Butir 6 95.00 296.889 .670 .936 

Butir 7 95.20 285.067 .828 .934 

Butir 8 95.70 295.122 .612 .936 

Butir 9 95.90 305.211 .163*) .940 

Butir 10 94.80 290.178 .856 .935 

Butir 11 94.80 290.178 .856 .935 

Butir 12 95.40 298.044 .408 .938 

Butir 13 95.30 297.789 .438 .938 

Butir 14 95.60 261.600 .904 .931 

Butir 15 95.80 272.622 .813 .933 

Butir 16 95.70 282.456 .671 .935 

Butir 17 94.90 288.322 .798 .934 

Butir 18 95.70 278.011 .790 .933 
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Butir 19 96.80 306.622 .105*) .941 

Butir 20 96.10 278.322 .679 .935 

Butir 21 95.10 291.878 .545 .937 

Butir 22 95.40 273.156 .750 .934 

Butir 23 95.60 280.489 .664 .935 

Butir 24 95.90 258.322 .869 .932 

Butir 25 97.30 293.344 .450 .938 

Butir 26 97.00 295.333 .329 .940 

Butir 27 97.00 295.333 .329 .940 

Butir 28 95.90 307.878 .015*) .945 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

99.10 310.322 17.616 28 

 

 إىل البنود غري الصادقة احملذوفة*) أشارت عالمة 

Keterangan *) = item yang gugur 
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انتقاء  بعدالنتاج من جتربة ثبات بنود استبانة الكفاءة املهنية :  ١٨ملحق 
  البنود

 

 

HASIL UJI RELIABILITAS ANGKET KOMPETENSI PROFESIONAL  

SETELAH SELEKSI ITEM 

 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.949 25 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Butir 1 85.90 286.322 .642 .948 

Butir 2 86.40 278.711 .849 .946 

Butir 3 85.90 284.322 .756 .947 

Butir 4 86.10 282.767 .653 .947 

Butir 5 86.00 285.333 .713 .948 

Butir 6 86.30 284.900 .669 .948 

Butir 7 86.50 273.833 .809 .946 

Butir 8 87.00 283.111 .614 .948 

Butir 10 86.10 278.322 .856 .946 

Butir 11 86.10 278.322 .856 .946 

Butir 12 86.70 285.344 .432 .949 

Butir 13 86.60 285.156 .460 .949 

Butir 14 86.90 249.656 .918 .943 

Butir 15 87.10 260.544 .827 .945 

Butir 16 87.00 271.556 .649 .947 

Butir 17 86.20 276.622 .793 .946 

Butir 18 87.00 266.667 .783 .945 

Butir 20 87.40 266.489 .684 .947 
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Butir 21 86.40 278.933 .579 .948 

Butir 22 86.70 260.678 .772 .946 

Butir 23 86.90 266.989 .710 .946 

Butir 24 87.20 246.844 .875 .945 

Butir 25 88.60 282.044 .430 .950 

Butir 26 88.30 284.011 .312 .952 

Butir 27 88.30 284.011 .312 .952 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

90.40 298.044 17.264 25 
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  مقدمة االستبانة :  ١ملحق 
 
 

PENGANTAR 
 
Prihal  :  Permohonan Pengisian Angket  
Lampiran  :  Satu berkas  
Kepada Yth.  :  Bapak/Ibu Guru Bahasa Arab MTs .....................................  
  di  ..................................... 

 
LMNآPQ و Sا UVWو ر YZ[\] م_`aا 

Angket ini diedarkan kepada Bapak/Ibu sehubungan dengan 
tugas akhir (thesis) pada Program Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab.  

Angket ini diedarkan kepada Bapak/Ibu dengan maksud untuk 
mendapatkan informasi mengenai kompetensi pedagogik dan 
kompetensi profesional guru bahasa Arab pada jenjang Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) se-Kabupaten Rembang. Maka dari itu, besar 
harapan saya kiranya Bapak/Ibu sebagai Guru Bahasa Arab 
berkenan mengisi angket yang telah disediakan.  

Angket ini bukan tes psikologi dari atasan Bapak/Ibu dan tidak 
mempengaruhi prestasi kerja Bapak/Ibu. Maka dari itu, Bapak/Ibu 
tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam memberikan informasi yang 
sejujurnya. Artinya, semua informasi yang Bapak/Ibu berikan 
adalah benar sesuai dengan kondisinya dan sebagaimana adanya, 
bukan sebagaimana seharusnya. 

Setiap informasi atau data yang diberikan terjaga 
kerahasiannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan 
penelitian.  

Peran serta Bapak/Ibu merupakan bantuan yang tidak ternilai 
harganya bagi penelitian ini, dan atas perhatian dan bantuannya, 
saya mengucapkan terima kasih. 

LMNآPQ و Sا UVWو ر YZ[\] م_`aا 
 

 Rembang, 1 April 2011 
 Hormat Saya, 
  
 
 
 Zainal Arifin 
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  السرية الذاتية للمستجيب:  ٢ملحق 
 
 

IDENTITAS RESPONDEN 
 
 
Nama Responden : .................................................. 
Nama Madrasah  :  .................................................. 
Mengajar di kelas  : .................................................. 
NIP/ NIY  : .................................................. 
Umur    : .................................................. tahun  
Jenis kelamin   : Laki-laki/Perempuan*)  
Pangkat/Golongan  : .................................................. 
Lama bekerja   : .................................................. tahun  
Pendidikan terakhir  : .................................................. 
Sertifikasi  : Sudah/Belum*) 
Status perkawinan  : Nikah/Belum*)  
Nomor HP  : .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
*) Coret yang tidak diperlukan 
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  دليل إجابة بنود االستبانة:  ٣ملحق 
 
 

PETUNJUK PENGISIAN 
 
Sebelum mengisi pertanyaan/pernyataan berikut, saya mohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian angket, 
sebagaimana berikut ini: 
1. Dari setiap pernyataan, pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 

keadaan Bapak/Ibu dengan cara membubuhkan tanda “check list” (√) pada 
kolom yang tersedia. 

2. Mohon setiap pernyataan dapat diisi seluruhnya. 
3. Contoh pengisian: 

 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR JS TP 
1. Saya menyiapkan rencana 

pembelajaran sebelum 
mengajar 

√     

 
Keterangan Penilaian:  
SL  = Selalu   = 5 
SR  = Sering   = 4 
JR  = Jarang   = 3 
JS = Jarang Sekali  = 2 
TP  = Tidak Pernah  = 1 
 
Misalkan Bapak/Ibu “SELALU” melakukan kegiatan itu, maka pilihan 
Bapak/Ibu adalah memberikan tanda “check list” (√) pada kolom “SL” 
sebagaimana pada contoh tersebut. 
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  اصفات استبانة الكفاءة التعليمية مو:  ٤ملحق 
 
 
A. INSTRUMEN KOMPETENSI PEDAGOGIK 

 
1. Kisi-kisi Instrumen Kompetensi Pedagogik Guru 

 

No. Kategori Indikator 
Nomor 
Butir 

Jumlah 
Butir 

1. Penyusunan rencana 
pembelajaran 

a. Perumuskan tujuan 
pembelajaran 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

6 

b. Pemilihan prioritas 
materi pembelajaran 

7, 8 2 

c. Penggunaan metode 
pembelajaran 

9, 10 2 

d. Penggunaan sumber 
belajar 

11, 12, 
13, 14 

4 

e. Pemanfaatan media 
pembelajaran 

15, 16, 
17 

3 

2. Pelaksanaan proses 
pembelajaran 

a. Pemilihan bentuk 
pembelajaran 

18, 19, 
20, 21, 
22, 23  

6 

b. Penyajian urutan 
pembelajaran 

  

 - Persiapan 24, 25, 
26 

3 

 - Pembukaan 27, 28, 
29, 30 

4 

 - Penyajian 31, 32, 
33, 34, 
35, 36, 
37, 38, 
39, 40, 
41, 42, 
43, 44, 
45, 46, 
47, 48, 

49  

19 

 - Penutupan 50, 51, 
52, 53, 

54 
5 

3. Penilaian dan 
evaluasi proses dan 
hasil pembelajaran 

a. Penyusun instrumen 
penilaian dan evaluasi 

55, 56 2 

b. Pelaksanaan penilaian 57, 58, 5 
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No. Kategori Indikator 
Nomor 
Butir 

Jumlah 
Butir 

dan evaluasi 59, 60, 
61 

c. Pengadministrasian hasil 
penilaian dan evaluasi 

62, 63, 
64 

3 

4. Tindak lanjut hasil 
penilaian dan 
evaluasi 
pembelajaran 

a. Penentuan ketuntasan 
belajar 

65, 66  2 

b. Perancangan program 
remedial, pengayaan dan 
bimbingan 

67, 68, 
69, 70, 

71 
5 

c. Pengkomunikasian hasil 
evaluasi 

72, 73, 
74 

3 

d. Pemanfaatan hasil 
evaluasi 

75 1 

 JUMLAH 75 
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  االستبانة جلمع البيانات املرتبطة بالكفاءة التعليميةبنود :  ٥ملحق 
 
 

2. Angket Kompetensi Pedagogik Guru 
 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR JS TP 
1 Saya menyusun rencana pembelajaran/ 

rencana pelaksanaan pembelajaran/ 
skenario pembelajaran sebelum mengajar 

     

2 Rencana pembelajaran saya susun 
berdasarkan analisis kemampuan awal atau 
karakteristik siswa 

     

3*) Untuk mengetahui kemampuan awal atau 
karakteristik siswa, saya mengadakan tes 
kemampuan akademik sebelum memulai 
pengajaran pada awal semester atau awal 
tahun pelajaran 

     

4 Saya membuat rencana pertemuan dari 
awal sampai akhir agar materi pelajaran 
dapat saya selesaikan sesuai kalender 
pendidikan 

     

5 Rencana pertemuan saya susun 
berdasarkan hasil analisis pekan efektif 
dalam kalender pendidikan 

     

6*) Saya menepati rencana pertemuan yang 
telah saya susun sehingga materi pelajaran 
benar-benar rampung dan tuntas dalam 
semester itu 

     

7 Materi pembelajaran saya susun 
berdasarkan urutan pemerolehan bahasa, 
yaitu mulai dari kegiatan mendengarkan 
(istima’), berbicara (kalam), membaca 
(qiro’ah), dan menulis (kitabah) 

     

8 Kegiatan pembelajaran saya arahkan untuk 
meningkatkan keterampilan berbahasa 
Arab siswa, bukan pada pengetahuan 
tentang bahasa Arab 

     

9 Saya menggunakan metode pembelajaran 
secara variatif 

     

10 Metode yang saya gunakan saya sesuaikan 
dengan karakteristik materi pelajaran dan 
kemampuan siswa 

     

11 Untuk mendukung isi/ materi      
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR JS TP 
pembelajaran, saya menggunakan bahan 
referensi yang lebih banyak, lebih baik, 
dan lebih baru dibandingkan dengan siswa 

12 Saya memilih dan menggunakan sumber 
belajar yang mudah, murah, sederhana, dan 
dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan 
instruksional pembelajaran 

     

13 Sumber belajar yang saya gunakan saya 
sesuaikan dengan taraf berfikir dan 
kebutuhan siswa 

     

14 Saya menunjukkan sumber belajar yang 
dapat dipelajari oleh siswa terutama siswa 
yang memilki kecepatan belajar di atas 
rata-rata siswa yang lain 

     

15 Saya menggunakan media pembelajaran 
dalam kegiatan pembelajaran 

     

16 Media pembelajaran yang saya gunakan 
saya sesuaikan dengan karakteristik materi 
pelajaran dan taraf berpikir siswa 

     

17 Saya berusaha membuat sendiri media 
pembelajaran jika tidak tersedia media 
pembelajaran di madrasah 

     

18 Saya menciptakan lingkungan 
pembelajaran alamiah yang sesuai dengan 
materi pelajaran 

     

19 Pembelajaran di kelas saya berikan dalam 
bentuk kelompok 

     

20*) Tugas-tugas individu saya berikan dalam 
bentuk pekerjaan rumah 

     

21 Saya memberi tugas yang berbeda sesuai 
dengan kemampuan siswa 

     

22*) Saya memberi tugas kepada siswa apabila 
saya berhalangan hadir atau ada tugas lain 
di/dari madrasah 

     

23 Saya membagi alokasi waktu pembelajaran 
secara tepat dan proporsional 

     

24 Saya betul-betul siap dan kelas saya atur 
sesuai dengan tujuan atau target 
pembelajaran 

     

25 Saya meninjau ulang materi yang lalu dan 
saya kaitkan dengan materi baru 

     

26 Saya memahami tujuan atau target 
pembelajaran yang ingin dicapai dengan 
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR JS TP 
jelas 

27*) Saya memberi salam (greeting)      
28*) Saya mengajak siswa untuk berdoa atau 

membaca basmalah secara bersama-sama 
     

29 Saya membangkitkan minat (memotivasi) 
siswa bahwa pelajaran ini berguna bagi 
mereka 

     

30 Saya memancing siswa dengan pertanyaan 
untuk mengingatkan pelajaran sebelumnya 

     

31 Saya sangat hati-hati dalam menjelaskan 
materi pembelajaran untuk menghindari 
kekeliruan dalam menjelaskan konsep 

     

32 Saya menyampaikan materi pembelajaran 
dengan lancar, runtut dan dapat dipahami 
(logis) 

     

33*) Pada saat menjelaskan materi 
pembelajaran, saya mengaitkannya dengan 
kehidupan nyata yang dialami oleh siswa 
sehari-hari 

     

34 Saya memberi pengayaan terhadap materi 
pembelajaran 

     

35 Saya menggunakan pelafalan, intonasi, 
kelancaran pengucapan, dan penggunaan 
bahasa Arab yang tepat dan berterima  

     

36 Saya menggunakan sumber belajar atau 
alat bantu pembelajaran secara efektif 

     

37 Saya membagi kelompok dengan 
persentase yang tepat sehingga kegiatan 
kelas melibatkan siswa memproduksi 
bahasa Arab 

     

38 Saya mengoreksi kesalahan memproduksi 
bahasa Arab dengan tepat 

     

39*) Saya mengetahui nama-nama siswa      
40*) Suara saya jelas, berirama, dan dapat 

didengar 
     

41*) Saya bergerak di dalam kelas dan 
berinteraksi dengan siswa untuk memantau 
dan mengawasi kegiatan dan kemajuan 
belajar siswa 

     

42*) Saya sabar dalam meminta siswa memberi 
respon (tanggapan) 

     

43 Saya memberikan latihan (drill) kemahiran 
berbahasa Arab secara efektif 
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR JS TP 
44 Pada saat menjelaskan materi, saya 

memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya, menyanggah, atau 
mengekspresikan gagasan mereka sendiri 

     

45 Saya menjawab pertanyaan dengan 
seksama dan memuaskan 

     

46 Siswa yang kurang mampu mengikuti 
penjelasan secara bersama-sama di kelas, 
saya berikan penjelasan secara khusus 

     

47 Saya memperlakukan siswa secara adil, 
tidak memihak, dan menghargainya 

     

48 Saya menciptakan iklim pembelajaran 
yang kondusif sehingga siswa merasa 
nyaman dan santai, bahkan selama 
kegiatan yang menekankan pada 
kemampuan berpikir secara intens 

     

49 Saya melibatkan seluruh kelompok siswa 
secara aktif dan interaktif dalam kegiatan 
pembelajaran 

     

50 Saya mengajak siswa untuk menyimpulkan 
pelajaran yang telah dilaksanakan 

     

51*) Saya mengecek pemahaman siswa dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan 

     

52 Saya memberi semangat kepada siswa 
untuk belajar mandiri di rumah dengan 
memberikan pekerjaan rumah 

     

53*) Saya mengajak siswa untuk membaca 
hamdalah atau do’a untuk menutup 
kegiatan pembelajaran 

     

54*) Saya mengucapkan salam sebelum keluar 
kelas 

     

55*) Saya menggunakan tes tertulis untuk 
mengukur keterampilan menyimak 
(istima’), membaca (qira’ah), menulis 
(kitabah), dan  komponen bahasa misalnya 
tatabahasa (qawa’id) dan kosa kata 
(mufradat) 

     

56 Saya menggunakan tes lisan untuk 
mengukur keterampilan berbicara (kalam) 

     

57 Saya melaksanakan penilaian akhir (post-
test) setiap kali pertemuan 

     

58 Saya menilai pekerjaan siswa secara 
obyektif 
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR JS TP 
59 Penilaian hasil belajar saya dasarkan pada 

ukuran pencapaian kompetensi yang 
ditetapkan 

     

60 Soal-soal yang saya berikan untuk siswa, 
saya ambil dari bank soal yang sudah ada 
dan sudah pernah saya ajarkan 

     

61*) Saya mengembalikan hasil-hasil pekerjaan 
siswa yang telah saya nilai sebagai umpan 
balik (feedback) bagi siswa untuk melihat 
di mana kelemahannya 

     

62 Data-data siswa dan perkembangan 
belajarnya saya kumpulkan dan saya atur 
dengan baik sehingga waktu saya 
membutuhkannya sudah tersedia dengan 
rapi 

     

63 Saya mengatur dengan baik satuan 
pelajaran dan satuan penilaian untuk setiap 
kali pertemuan  

     

64 Buku-buku administrasi pengelolaan kelas 
yang diminta kepala madrasah saya 
siapkan dengan baik 

     

65*) Saya menetapkan kriteria ketuntasan 
belajar setiap awal tahun pelajaran bersama 
forum MGMP 

     

66 Kriteria penetapan ketuntasan saya 
tetapkan per-indikator dari setiap standar 
kompetensi (SK) dan kompetensi dasar 
(KD) materi pelajaran 

     

67*) Saya memberlakukan program remedial 
(perbaikan) bagi siswa yang belum 
memenuhi kriteria ketuntasan minimal 
yang ditetapkan 

     

68 Saya meningkatkan kemampuan siswa 
yang memenuhi kriteria ketuntasan 
minimal dengan cara memberikan materi 
pengayaan (tambahan) 

     

69*) Materi pengayaan dan program remedial 
saya berlakukan baik pada jam 
pembelajaran maupun di luar jam 
pembelajaran 

     

70 Saya membuat jadwal tersendiri untuk 
membimbing siswa yang mengalami 
masalah dalam belajar 

     

71 Bagi siswa yang bermasalah dalam      
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR JS TP 
pelajaran tertentu, saya adakan bimbingan 
khusus 

72 Saya menyampaikan hasil penilaian dan 
evaluasi kepada guru pembimbing 

     

73 Saya menyampaikan hasil penilaian dan 
evaluasi kepada kepala madrasah 

     

74*) Saya menyampaikan hasil penilaian dan 
evaluasi kepada orang tua siswa 

     

75 Informasi hasil evaluasi saya gunakan 
untuk merancang rencana kerja tindak 
lanjut (RKTL) yang terkait dengan 
perbaikan proses dan hasil pembelajaran 

     

 
 
Keterangan *) : Item yang gugur (tidak valid) 
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  التعليميةاالستبانة جلمع البيانات املرتبطة بالكفاءة ترمجة بنود :  ٦ملحق 
  
 

  بيان  رقم
  فرق اإلجابة

  ال مرة  نادرا  أحيانا  مرارا  دائما
            قبل التدريس يةسالدراطة اخل عدأ  ١
 نتائجعلى  عدها اعتماداأ يةسالدراطة هذه اخل  ٢

  أو خصائصهم  حتليل القدرة األولية للطالب
          

ختبارا االأجري  ،القدرة األولية للطالب عرفةمل  *)٣
أو العام  يف بداية الفصل الدراسي يقبلال

  الدراسي
          

إلمتام من البداية اىل النهاية  اضرةخطة احمل خططأ  ٤
  روزنامة التعليميةلاملواد الدراسية حسب ا

          

لى نتائج عادا عتماأخططها  اضرةخطة احملهذه   ٥
  يةالتعليم روزنامةلايف  فعالالسبوع األحتليل 

          

تها حىت طاليت خط اضرةاحملة طخب الوفاء حاولأ  *)٦
يف هذا  حقا هاستكملأوالدراسية  وادامل متّأ

  الفصل الدراسي
          

أصمم املواد الدراسية اعتمادا على ترتيب   ٧
اكتساب اللغة من االستماع فالكالم فالقراءة 

  فالكتابة  
          

التحريرة  ةهاراملرقية لت دريسيةنشطة التاألصمم أ  ٨
  اللغةعن عرفة ال املالطلبة، لدى  الشفهية

          

            التدريسية واألساليب الطرائق  خمتلف مستخدأ  ٩
واد خصائص املو ةستخدمالطريقة املأالئم بني   ١٠

  وقدرات الطالب الدراسية
          

ستخدم املواد املرجعية دريسية، ألدعم املواد الت  ١١
  لطالببالنسبة لخرا تأمتعد أفضل ووأكثر 

          

سهلة ال يةصادر التعلماملستخدم أر واختأ  ١٢
 ختلفمل اوميكن استخدامه بسيطة،الرخيصة ال

          



٢٢٦ 

 

  بيان  رقم
  فرق اإلجابة

  ال مرة  نادرا  أحيانا  مرارا  دائما
  دريسيةغراض التاأل

 فادة منهاستاملالتعلمية در ااملصأالئم بني   ١٣
  مستوى تفكري الطالب واحتياجام و

          

لطالب لاليت ميكن  يةصادر التعلمامل أشري إىل  ١٤
سرعة  هلمتعلمها، وال سيما الطالب الذين 
  لطالب اآلخرينالبديهة وسرعة التفكري بالنسبة ل

          

            يف التدريسالتعلمية التعليمية ستخدم الوسائل أ  ١٥
املستخدمة التعلمية الوسائل التعليمية  فقاأو  ١٦

ومستوى تفكري الدراسية  وادخلصائص امل
  وقدر عقوهلم  الطالب

          

 يفن مل أجدها إالتعلمية الوسائل التعليمية  صنعأ  ١٧
  ةاملدرس

          

لمواد تعليمية الطبيعية املناسبة لالبيئة ال نكوأ  ١٨
  الدراسية

          

 الصف الدراسييف  دريسيةالتأجري األنشطة   ١٩
  فريق الاجلماعة أو على منط 

          

الواجبات يف شكل  هاالفردية أعطي وظائفال  *)٢٠
  املرتلية

          

بينهم حسب ختلفة امل الطالب الوظائفأعطي   ٢١
  مقدرم

          

متكن من أعندما مل  الطالب الواجباتأعطي   *)٢٢
أن هناك مهام أخرى  و، أإىل املدرسة ضوراحل

  يف املدرسة
          

              امتناسبصيبا م الدراسية اخلصصقسم أ  ٢٣
 وفقا الصف الدراسيأنظم حقا و ستعدأ  ٢٤

  دريسيةلتا هدافلأل
          

واد ربطها باملوأدراسية السابقة راجع املواد الأ  ٢٥
  ديدةاجل

          



٢٢٧ 

 

  بيان  رقم
  فرق اإلجابة

  ال مرة  نادرا  أحيانا  مرارا  دائما
            وحوضالتدريسية بف اهدض أو األاغرأفهم األ  ٢٦
            وسالما إىل الطالب حتية حييأ  *)٢٧
 أو قراءة البسملة الدعاءقراءة إىل أدعو الطالب   *)٢٨

  معا
          

أن هذا الدرس ب هماهتماموب طالانتباه ال ريثأ  ٢٩
  مفيد هلم

          

            الدرس السابق هماألسئلة لتذكريب الطالب سألأ  ٣٠
جل أمن بكل حذار وانتباه  دراسيةشرح املواد الأ  ٣١

  هاخطاء يف تفسري مفهومب األانتجا
          

 عقولم نسجمم بطالقة دراسيةأقدم املواد ال  ٣٢
  مفهوم

          

 احلياةب هارتبطأعندما أشرح املواد الدراسية،   *)٣٣
  اليت يعاين ا الطالب الواقعة

          

            واد الدراسيةللمالدراسة اإلضافية أعطي   ٣٤
لغة الو طالقةالونغيم والتالسليم  ستخدم النطقأ  ٣٥

  قبولةاملناسبة املالعربية 
          

املعينات دوات األأستخدم مصادر التعلم أو   ٣٦
  بفعايلالبصرية 

          

 املئوية بالضبطنسبة البالطالب جمموعة  قسمأ  ٣٧
إنتاج يف النشاطات الصفية الطالب حىت تشارك 

  اللغة
          

            الضبطإنتاج اللغة بيف   اءخطصحح األأ  ٣٨
            أعرف أمساء الطالب  *)٣٩
            وميكن االستماع إليه إيقاعي صويت واضح  *)٤٠
  تفاعل مع الطالبأو الصف الدراسييف أجتول   *)٤١

ألجل املراقبة واإلشراف على أنشطة تعلمهم 
  وتقدم تعلمهم

          

            الطالب من االستجابة  صرب على طلبأ  *)٤٢
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  بيان  رقم
  فرق اإلجابة

  ال مرة  نادرا  أحيانا  مرارا  دائما
            فعايلباللغوية ات التدريبأوفر   ٤٣
ح الفرصة ي، أتواد الدراسيةشرح املعندما أ  ٤٤

و التعبري عن ة أادلاوأ للطالب لطرح األسئلة
  أفكارهم اخلاصة

          

            مقنعة بدقة مرضية ةلئسب األيأج  ٤٥
 املواد فهمم أقل قدرة على هللطالب الذين ا  ٤٦

 شرحا هم، أعطيالصف الدراسييف الدراسية 
  صاخعلى وجه 

          

            همقدرأو الطالب بطريقة عادلة وحمايدة اشرأع  ٤٧
 يشعرحبيث فضي التدريسي املناخ امل كونأ  ٤٨

أثناء التعلم حىت الطالب بالراحة واالسترخاء 
 التفكري قدرة إىل حتتاجاألنشطة اليت أثناء 

  كثفامل

          

رك مجيع جمموعات من الطالب يف أنشطة اأش  ٤٩
  تفاعلو بنشاط  دريسالت

          

طلب من الطالب لتلخيص الدروس اليت مت أ  ٥٠
  هادراست

          

            طرح بعض األسئلةب فهم الطالب ربأخت  *)٥١
 يدرسوالوأقوي محاستهم أشجع الطالب   ٥٢

إعطاء الواجبات ب مزهلايف من ني بذاممستقل
  املرتلية

          

أنشطة  ختتامال احلمدلةقراءة إىل أدعو الطالب   *)٥٣
  دريسالت

          

            الصف الدراسيقبل اخلروج من  "وداعا" أقول  *)٥٤
 ةلقياس مهار االختبار التحريريأستخدم   *)٥٥

وعناصر اللغة مثل  الكتابةو قراءةوال االستماع
  واملفردات دقواعال

          

           شفوي لقياس مهاراتالختبار االأستخدم   ٥٦
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  بيان  رقم
  فرق اإلجابة

  ال مرة  نادرا  أحيانا  مرارا  دائما
  الكالم

            حماضرة كلل بعديال ختبارالبا قومأ  ٥٧
             ل الطالب مبوضوعيةاعمأم وقأ  ٥٨
 حتقيقمعايري  على تعلمحتصيل ال وميتق ؤسسأ  ٥٩

  املنشودة الكفاءة
          

 جمموعة لطالب منها اتاليت أعطياألسئلة  خذآ  ٦٠
   يف املاضي قد مت تدريسهاول القائمةة لئساأل

          

تغذية كمتها اليت قود نتائج أعمال الطالب يأع  *)٦١
هم يف نقاط ضعف واعرفكي ي مهل استرجاعية

  التعلم
          

 همتعلم تقدمالطالب وب املرتبطةالبيانات أمجع   ٦٢
يف أكون عندما  ةمنظما، وهي متاحوأديرها 

  حاجة إليها
          

لكل  ديرتقال ةوحدوالدروس  ةوحدوأدير  رتبأ  ٦٣
  حماضرة

          

 املدرسة رئيس هاطلبية اليت الصف دارةاإلكتب   ٦٤
  اجيد هاستعدأ

          

عام البداية كل يف  أضع معايري إتقان التعلم  *)٦٥
مادة اللغة درسي املناظرة مل منتدى يفدراسي ال

  العربية
          

مؤشرات  لكلاألدىن حدد معايري إتقان التعلم أ  ٦٦
 الكفاءة والكفاءات األساسية رييامن كل مع

  لمواد الدراسيةل
          

مل  لطالب الذينعلى اعالجي الربنامج الرض فأ  *)٦٧
باحلد األدىن من معايري  بعدومل يتقنوا وا فيستو

  املنشودة األدىنإتقان التعلم 
          

عايري إتقان يستوفون مبقدرة الطالب الذين  طورأ  ٦٨
  ضافيةاإلواد املمن خالل توفري  األدىنالتعلم 
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  بيان  رقم
  فرق اإلجابة

  ال مرة  نادرا  أحيانا  مرارا  دائما
اإلضايف داخل أقوم بالربنامج العالجي والربنامج   *)٦٩

  احلصص الدراسية الفعالة و خارجها
          

الطالب الذين  شرافنفصل إلاملدول أعمل اجل  ٧٠
  ميف التعلو صعوبة يعانون من مشاكل 

          

اصة للطالب اخلتوجيهات الاإلشراف وعقد أ  ٧١
ات عوضويعانون من مشاكل يف بعض املالذين 

   الدراسية
          

            املشرفاملدرس  إىلمي ووالتق ديرنتائج التق بلغأ  ٧٢
            املدرسة رئيس مي علىووالتق ديرنتائج التق بلغأ  ٧٣
            الطالب والدي إىلمي ووالتق ديرنتائج التق بلغأ  *)٧٤
 ميوالتقاحملصولة من عملية املعلومات  ستخدمأ  ٧٥

 عمليةاملرتبطة بتحسني ملتابعة اطة اخل تصميمل
  تعلمحتصيل الو التدريس

          

  
  

  ة ألا غري الصادقةإىل بنود االستبانة احملذوف*) عالمة  ترأشا :تنبيه
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  استبانة الكفاءة املهنيية مواصفات :  ٧ملحق 
 
 
B. INSTRUMEN KOMPETENSI PROFESIONAL 

1. Kisi-kisi Instrumen Kompetensi Profesional 
 

No. Kategori Indikator 
Nomor 
Butir 

Jumlah 
Butir 

1. Penguasaan materi 
pembelajaran 

a. Pemahaman atas 
berbagai aspek 
kebahasaan dalam bahasa 
Arab 

1, 2, 3, 
4, 5 

5 

b. Penguasaan atas segala 
aspek komunikatif 
bahasa Arab 

6, 7, 8, 
9 

4 

c. Penguasaan atas standar 
kompetensi dan 
kompetensi dasar mata 
pelajaran bahasa Arab 

10, 11, 
12, 13, 

14 
5 

2. Pengembangan 
sistem pembelajaran 

a. Pengembangan materi 
dan media pembelajaran 
secara kreatif 

15, 16, 
17, 18 

4 

b. Pelaksanaan tindakan 
reflektif untuk 
pengembangan 
keprofesionalan 

19, 20, 
21, 22, 
23, 24 

6 

c. Pemanfaatan teknologi 
informasi dan 
komunikasi (TIK) 

25, 26, 
27, 28 

4 

 JUMLAH 28 
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  االستبانة جلمع البيانات املرتبطة بالكفاءة املهنيةبنود :  ٨ملحق 
 
 

2. Angket Kompetensi Profesional Guru 
 
 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR JS TP 
1 Saya menguasai tata bahasa Arab dasar 

yang lazim dipergunakan dalam 
pembelajaran dan komunikasi 

     

2 Saya memahami keterkaitan antara bahasa 
Arab dengan budaya beserta aturan sosial 
pemakaian bahasa Arab 

     

3 Saya memahami makna yang terkandung 
dalam pembicaraan dan teks bahasa Arab 

     

4 Saya memahami karakteristik bahasa Arab 
sehingga saya bisa mengkontraskannya 
dengan bahasa Indonesia untuk 
mempermudah pembelajaran 

     

5 Saya memegang prinsip-prinsip dasar 
pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa 
asing (foreign language) 

     

6 Saya memiliki keterampilan 
berkomunikasi dengan bahasa Arab dalam 
bentuk lisan dan tulisan secara wajar 

     

7 Saya mampu memproduksi bahasa Arab 
(ta’bir) sesuai dengan situasi dan kondisi 
pembicaraan 

     

8 Saya berusaha berbicara dengan siswa 
dengan bahasa Arab dalam kegiatan 
pembelajaran 

     

9*) Saya membangkitkan minat siswa untuk 
berbicara dengan bahasa Arab baik di 
dalam kelas maupun di luar kelas 
pembelajaran 

     

10 Saya mampu menjelaskan pokok bahasan 
secara tepat 

     

11 Saya mampu memberikan contoh konkret 
dari konsep yang saya ajarkan 

     

12 Saya mampu mengaitkan materi 
pembelajaran dengan ilmu lain yang 
relevan 

     

13 Saya mampu mengaitkan materi      
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR JS TP 
pembelajaran dengan realitas kehidupan 

14 Saya melakukan pemetaan atas materi 
pelajaran, seperti menentukan mana materi 
inti yang wajib dipelajari siswa, mana 
materi tambahan (pengayaan), dan mana 
materi yang harus diingat kembali karena 
pernah dibahas 

     

15 Hasil-hasil penelitian tentang perbaikan 
pembelajaran baik yang saya ikuti dalam 
seminar maupun yang saya baca dari 
berbagai sumber, saya gunakan dan saya 
terapkan dalam pembelajaran 

     

16 Saya menguasai isu-isu mutakhir dalam 
bidang pembelajaran 

     

17 Saya berusaha memberikan materi 
pelajaran yang mengacu pada buku-buku 
baru sesuai kurikulum yang berlaku 

     

18 Saya mengembangkan permainan untuk 
menghidupkan iklim pembelajaran yang 
menarik 

     

19*) Saya aktif mengikuti seminar-seminar 
pembelajaran untuk saya terapkan dalam 
pembelajaran di kelas 

     

20 Saya minta kepada teman sejawat untuk 
menilai segala kekurangan saya dalam 
mengajar 

     

21 Setiap kali ada masukan/ saran untuk 
perbaikan pengajaran, saya perhatikan dan 
saya gunakan dalam proses pembelajaran 

     

22 Saya menggunakan teknik penilaian diri 
(self report) untuk meningkatkan kinerja 
saya 

     

23 Saya meminta siswa untuk memberikan 
komentar dan tanggapan atas kegiatan 
pembelajaran yang sudah terlaksana 

     

24 Saya melakukan penelitian tindakan untuk 
menyelesaikan masalah yang saya hadapi 
dalam kegiatan pembelajaran 

     

25 Saya menggunakan komputer dan LCD 
Proyector untuk memudahkan saya dalam 
meyelenggarakan pembelajaran 

     

26 Saya aktif mencari perangkat lunak 
(software) yang bisa saya manfaatkan 
dalam pembelajaran 
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR JS TP 
27 Saya mengakses internet untuk mencari 

dan mengumpulkan bahan serta informasi 
terbaru tentang pembelajaran 

     

28*) Saya berusaha belajar memanfaatkan 
teknologi pendidikan 

     

 
 
Keterangan *) : Item yang gugur (tidak valid) 
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  االستبانة جلمع البيانات املرتبطة بالكفاءة املهنيةترمجة بنود :  ٩امللحق 
 

 

  بيان  رقم
  فرق اإلجابة

  ال مرة  نادرا  أحيانا  مرارا  دائما
األساسية قواعد اللغة العربية سيطر على أ  ١

  تالاتصواال دريسيف عملية الت املستخدمة
          

مبا فيها بني الثقافة واللغة العربية رتباط أفهم اال  ٢
القواعد االجتماعية من استخدام اللغة من 

  العربية
          

 وصوالنص كالم العريبأفهم املعىن الوارد يف ال  ٣
  ةالعربي

          

 أنأفهم خصائص اللغة العربية حىت أستطيع   ٤
  اللغة االندونيسيةبني أتقابل بينها و 

          

اللغة العربية  دريستيف املبادئ األساسية أمتسك ب  ٥
 Teaching Arabic as Foreign( كلغة أجنبية

Language(  
          

اها شفاللغة العربية ة االتصاالت بلدي مهار  ٦
  سليمةصورة كتابة بو

          

 ظروفاملناسبة للأقدر على إنتاج اللغة العربية   ٧
  سياق الكالمو

          

اللغة العربية يف أنشطة بالطالب  أخاطب  ٨
  دريسالت

          

بيين  خاطبةاملب هماهتماموالطالب انتباه  ريأث  *)٩
 الصف الدراسيداخل باللغة العربية وبينهم 

  هخارجو
          

            وضبط وضوحباملواد الدراسية شرح موضوع أ  ١٠
من املفاهيم اليت  ةالواقعمثلة األأقدر على إعطاء   ١١

  سهادرأ
          

           ارفعاملب يةدراساملواد التوصيل قدر على أ  ١٢
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  بيان  رقم
  فرق اإلجابة

  ال مرة  نادرا  أحيانا  مرارا  دائما
   ذات الصلة األخرى

            احلياةبواقعية  يةدراساملواد التوصيل قدر على أ  ١٣
 يةدراسالاملواد أي : يةدراساملواد العني أ  ١٤

 وأي تعلمها، الطالب على األساسية اليت جيب
عليهم  املواد اليت جيبأي ضافية، واإلواد امل

  ا قد متت دراستهاأل هاتذكر

          

نوعية نتائج البحوث على حتسني فيد من أست  ١٥
 تشتركاليت ايف احللقات الدراسية دريس تال

ها طبقأ، وا من بني املصادر األخرىوقرأفيها 
  على عملية التدريس

          

 isu-isu(أحدث القضايا سيطر على أ  ١٦

mutakhir (دريسيف جمال الت  
          

إىل  رجعت يتالاملواد الدراسية  ي الطالبعطأ  ١٧
الدراسي على املنهج  ةمائقالديدة اجلكتب ال
  قائمال

          

            باذاجل دريستاللعبة لتشغيل املناخ ال طورأ  ١٨
ق طبدريس وأاحللقات الدراسية يف التيف  شتركأ  *)١٩

الصف يف دريس التها على أنشطة نتائج حبوث
  الدراسي

          

أي على  لتقدير و التقوميل ءزمالالطلب من أ  ٢٠
  تدريسالقصور يف 

          

 لتحسني التعليم،اقتراحات أبايل وأهتم ب  ٢١
  والتعلم ميعملية التعلعلى  طبقهاأأالحظها وو

          

) self report( مي الذايتوأستخدم تقنيات التق  ٢٢
  ءدااأللتحسني 

          

تعليقات وردود الأطلب من الطالب إىل تقدمي   ٢٣
  اليت مت إجنازها دريسالفعل على أنشطة الت

          

          يف  ةمساعدلل ئيإلجراا يبحث الفصلال أجري  ٢٤
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  بيان  رقم
  فرق اإلجابة

  ال مرة  نادرا  أحيانا  مرارا  دائما
  دريسيف أنشطة الت ةواجهاملحل املشكلة 

من أو نوع آخر  ةشاشال و اسوبستخدم احلأ  ٢٥
واالتصاالت ت اإلعالم تكنولوجياأنواع 

  دريسالتيف تنفيذ هل يستلل
          

لكتروين العقلي اإل أحبث بنشاط عن برنامج  ٢٦
)software( يف  أستفيد منهميكن أن  ذيال
  دريسالت

          

املواد مع عن اجلاإلنترنت للبحث وأستفيد من   ٢٧
  دريسعن التاجلديدة املعلومات الدراسية و

          

            عليمتكنولوجيا التاالستفادة من  أتعلم  *)٢٨
  
  

  ة ألا غري الصادقةإىل بنود االستبانة احملذوف*) مة عال ترأشا :تنبيه
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  منط املالحظة على أنشطة التعليم و التعلم :  ١٠ملحق 
 
 

FORMAT PENGAMATAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
Nama Subjek : ………………… Tanggal  Pengamatan : ……………… 
MTs Asal : ………………… Topik : ……………… 

 
Petunjuk Pengisian Format Pengamatan 
Berilah tanda (�) pada kolom:  Ya  : Jika indikator muncul 
     Tidak  : Jika indikator tidak muncul 
 

INDIKATOR YA TIDAK 
I. PRA PEMBELAJARAN   
  1. Mempersiapkan siswa untuk belajar   

  2. 
Melakukan kegiatan apersepsi  atau 
brain storming 

  

II. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   
 A. Penguasaan Materi    

  3. 
Menunjukkan penguasaan materi 
pembelajaran 

  

  4. 
Mengaitkan materi dengan pengetahuan 
lain yang relevan 

  

  5. Menyampaikan materi dengan jelas   

  6. 
Menyesuaikan materi dengan tingkat 
pengetahuan siswa 

  

  7. 
Mengaitkan materi dengan realitas 
kehidupan  

  

 B. Pendekatan/ Strategi Pembelajaran    

  8. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan karakteristik siswa 

  

  9. 
Melaksanakan pembelajaran secara 
runtut 

  

  10. Menguasai kelas   

  11. 
Memberi perhatian yang merata kepada 
siswa 

  

  12. 
Melaksanakan pembelajaran yang 
bersifat kontekstual (alamiah) 

  

  13. 
Melaksanakan pembelajaran yang 
memungkinkan tumbuhnya daya 
kreativitas (inquiry) 

  

  14. 
Melaksanakan pembelajaran yang 
menarik 
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INDIKATOR YA TIDAK 

  15. 
Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 
medi / alat peraga/ TIK 

  

  16. 
Pembelajaran yang memicu keterlibatan 
siswa (cooperatif learning) 

  

  17. 
Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 
dalam pembelajaran (active learning) 

  

  18. 
Menunjukkan sikap terbuka terhadap 
respon siswa 

  

  19. 
Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme siswa dalam pembelajaran 

  

 C. Penilaian Proses dan Hasil Belajar    

  20. 
Memantau kemajuan belajar selama 
proses 

  

  21. Melakukan penilaian akhir (post test)   
 D. Penggunaan Bahasa   

  22. 
Menggunakan bahasa lisan dan tulis 
secara baik 

  

  23. 
Menyampaikan pesan dengan gaya 
yang sesuai 

  

III. PENUTUP   

  24. 
Melakukan refleksi atau membuat 
rangkuman 

  

  25. 
Melaksanakan tindak lanjut dengan 
memberikan arahan atau penugasan 
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  ترمجة منط املالحظة على أنشطة التعليم و التعلم:  ١١ملحق 
  
 

  منط املالحظة
 أنشطة التعليم والتعلمعلى 

إسم 
   وضوعامل

.................... :  
تاريخ 

  املالحظة 
.................... :  

  أصل املدرسة 
.................... :  

 موضوع
  الدرس

.................... :  

  
 يف ملء منط املالحظة اإلرشادات

  ؤشر املبد ن يإ: نعم : يف العمود ) √(ضع عالمة 
  املؤشر بدين مل إ:  ال      

  
  ال  نعم  مؤشر

      دريسما قبل الت  أوال
        الطالب للتعلمحتضري وإعداد   .١    

  
  

٢.  
أو  )apperception(اإلدراك بالترابط  إجراء

  )brain storming(العصف الذهين 
    

      األساسية دريسأنشطة الت  ثانيا
      املواد الدراسيةالسيطرة على اإلتقان أو   .أ  
      املواد التعليميةعلى السيطرة على  الدلّ  .٣    
    األخرى  عارفاملب املواد الدراسيةربط   .٤    
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  ال  نعم  مؤشر
  ذات الصلة

      ومفهوم  بوضوح الدراسيةاملواد عرض   .٥    

    ٦.  
فهوم م ستوىمب املواد الدراسية مالئمة
   عقوهلمقدر أو الطلبة 

    

      اليومية واقع احلياةب الدراسيةربط املواد   .٧    
      دريساستراتيجية التو مدخل  .ب  
      الطلبة وفقا خلصائص القيام بالتدريس  .٨    
      بتنظيم و ترتيب القيام بالتدريس  .٩    
      دراسي ال الصفإدارة السيطرة علي   .١٠    
       يالطالب متساوباهتمام اال  .١١    
       ةالطبيعييف البيئة و السياقيالقيام بالتدريس   .١٢    
       قوة اإلبداع ينميي ذالالقيام بالتدريس   .١٣    
      القيام بالتدريس اجلذاب  .١٤    

    ١٥.  
وسائل الالطالب يف استخدام  مشاركة

  التعلميةتعليمية ال
    

    ١٦.  
 مشاركة ريثيي ذالالقيام بالتدريس 

  بالطال
    

    ١٧.  
الطالب يف من تشجيع املشاركة النشطة 

  التعلم
    

    ١٨.  
استجابة  نفتح جتاهاملوقف إظهار امل
  الطالب

    

      يف التعلم تهمالطالب ومحاسجة إثارة   .١٩    
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  ال  نعم  مؤشر
      التعلم حتصيلوالتعليم عملية على مي والتقالتقدير و  .ج  

    ٢٠.  
 أثناء عملية الطالب رصد تقدم تعلم

  التعلمالتعليم و
    

      بعديال ختباراالإجراء   .٢١    
      استخدام اللغة  .د  
      تحريرية جبودةوال شفويةاستخدام اللغة ال  .٢٢    
      املناسب النمطب املواد الدراسيةتقدمي   .٢٣    
      االختتام  ثالثا

    ٢٤.  
القيام بالتفكري االنعكاسي أو تلخيص 

  املواد الدراسية 
    

    ٢٥.  
 إعطاء أو اتتقدمي التوجيهب تابعةاملإجراء 

  واجباتال
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  دليل املقابلة احلرة املقيدة :  ١٢ملحق 
 
 

PANDUAN WAWANCARA 
 
A. Kualifikasi akademik. 

1. Apa tingkat pendidikan formal terakhir yang telah Bapak/Ibu capai? 
2. Apakah tingkat pendidikan tersebut sesuai dengan mata pelajaran yang 

Bapak/Ibu ajarkan? 
B. Pendidikan dan pelatihan. 

1. Apa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah Bapak/Ibu ikuti dalam 
rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam 
melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, 
kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional? 

2. Usaha-usaha apakah yang Bapak/Ibu tempuh untuk meningkatkan 
kompetensi pedagogik dan profesional? 

3. Bagaimana dukungan (pembinaan) dari madrasah (kepala madrasah), 
masyarakat (swasta), dan pemerintah terhadap usaha Bapak/Ibu untuk 
meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional? 

4. Dalam bentuk apa sajakah dukungan mereka wujudkan? 
5. Faktor apa sajakah yang Bapak/Ibu rasakan dapat mendukung atau 

menghambat usaha Bapak/Ibu dalam mengembangkan kompetensi 
pedagogik dan profesional? 

C. Pengalaman mengajar. 
1. Berapa lama Bapak/Ibu melaksanakan tugas sebagai pendidik pada 

pendidikan formal terutama pada MTs? 
2. Apakah pengalaman mengajar dapat membantu meningkatkan kompetensi 

Bapak/Ibu?  
3. Bagaimana pengalaman mengajar dapat membantu meningkatkan 

kompetensi Bapak/Ibu? 
4. Apakah Bapak/Ibu juga mengajar di madrasah lain? 

D. Penilaian dari atasan dan pengawas.  
1. Selama ini siapakah yang melakukan evaluasi terhadap kinerja Bapak/Ibu? 
2. Apakah kepala madrasah memeriksa dan memberikan penilaian atas 

kesiapan Bapak/Ibu dalam mengajar dan perlengkapan (sumber belajar/ 
media/ alat peraga) yang Bapak/Ibu pergunakan untuk membantu kegiatan 
belajar mengajar (KBM)? 

E. Prestasi akademik.  
1. Apakah prestasi yang pernah Bapak/Ibu capai sebagai guru, utamanya 

yang terkait dengan bidang keahlian Bapak/Ibu yang mendapat pengakuan 
dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, 
kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional, baik yang 
terkait dengan karya akademik, pembimbingan, dan kegiatan extra 
kurikuler?  

F. Karya pengembangan profesi.  
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1. Apa sajakah karya yang Bapak/Ibu hasilkan yang menunjukkan adanya 
upaya pengembangan profesi Saudara sebagai guru, semisal artikel, 
resensi (review), modul, PTK, dan media pembelajaran?  

G. Keikutsertaan dalam forum ilmiah. 
1. Forum ilmiah (seminar) apa sajakah yang Bapak/Ibu ikuti yang relevan 

dengan bidang tugas Bapak/Ibu baik pada tingkat kecamatan, 
kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai 
pemakalah maupun sebagai peserta? 

H. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan. 
1. Kegiatan organisasi kependidikan apa sajakah yang Bapak/Ibu ikuti 

selama ini untuk mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional, 
semisal MGMP? 

I. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. 
1. Penghargaan apa sajakah yang Bapak/Ibu peroleh karena atas dedikasi 

yang baik yang saudara tunjukkan dalam melaksanakan tugas baik pada 
tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional? 

2. Apakah penghargaan tersebut berkorelasi positif dengan dengan 
kesejahteraan Bapak/Ibu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٤٥ 

 

  ترمجة دليل املقابلة احلرة املقيدة:  ١٣ملحق 

  
  

  دليل املقابلة
 األكادميية ةاملؤهل  -أ 

 ه؟تالذي حققاألعلى ما هو مستوى التعليم الرمسي  - ١

 ؟تدرسها مادة الدراسية اليتلل مناسبمستوى التعليم هذا هل  - ٢

 يةالتدريبالدورة  التعليم و  - ب 

جل تطوير الكفاءة يف فيها أل اشتركتاليت  يةالتدريبالدورة  وأ ما التعليم - ١
ة على مستوى املقاطعكانت ، سواء يةالتربوية الرمس أداء الواجبات

)kecamatan(  نطقةاملأم )kabupaten ( ة احملافظأم)kota(  أم الوالية
)provinsi( ة وطنيأم ال)national( ةدوليال مأ )international(؟ 

 ؟التعليمية و الكفاءة املهنيةتطوير الكفاءة بذلتها لجهود أي  - ٢

يف  م جهودكدعاملدرسة و اتمع و احلكومة ل بذهلا رئيسجهود أي  - ٣
 الكفاءة املهنية؟و التعليمية الكفاءة  طويرت

 ؟املدرسة و اتمع و احلكومة الدعامات اليت بذهلا رئيسل اشكما أ - ٤

 عليميةيف تطوير الكفاءة التجهودك أو تعوق  عوامل ميكن أن تدعم أي - ٥
 والكفاءة املهنية؟

 خربة يف التدريس  - ج 

خصوصا يف  يف التعليم الرمسي، والتربوية  واجباتال يدتؤ مدة مك - ١
 ؟وية اإلسالميةمستوى املدرسة الثان

 الكفاءة؟طوير يف تالتدريسية  كرباجت كتساعدهل  - ٢

  الكفاءة؟ طوير يف ت كتساعدالتدريسية رب اتجالكيف  - ٣
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 ؟ىخراألرس اأيضا يف املدتدرس  هل - ٤

 املشرفني الرؤساء و من ميوتقال  -د 

 ؟ئكأدام بالتقدير و التقومي على يقومن  - ١

م على استعدادك يف التدريس و مصادر قويش و فتياملدرسة  رئيسهل  - ٢
 التعلم؟ أنشطة التعليم ويف  كملساعد هاتستخدمالتعلم اليت 

 كادميياألاإلجناز   -ه 

 تاعترف و ،جاالت اخلربةمب رتبطخاصة ت-تها حققأي إجنازات أكادميية  - ١
 نطقةاملأم  ةعلى مستوى املقاطعكانت سواء  ،تنفيذالأو جلنة  ةاملؤسسا 
 ؟ةدوليال مأة وطنيأم الوالية أم ال ةاحملافظأم 

 التطوير املهين إنتاج  -و 

املهين، مثل التعليم  طويرت يفد وهأنتجتها و تشري إىل اجل أي إنتاجات - ١
الوسائل  والبحث الفصلي اإلجرائي نماذج وال و ةاملراجع املقال و
 ؟التعلمية التعليمية

 العلمية الندوةاملشاركة يف   -ز 

على كانت سواء  صلة مبهنتك التعليمية، ها ذاتتشارك ةعلمي ديةنأي أ - ١
، ةدوليال مأة وطنيأم الوالية أم ال ةاحملافظأم  نطقةاملأم  ةمستوى املقاطع

 مشارك؟أم كمتحدث كنت سواء و

 اخلربة التنظيمية يف جمال التعليم  - ح 

التعليمية تطوير الكفاءة جل ألها تشاركأنشطة تنظيمية تعليمية أي  - ١
 ؟درسي املادةمنتدى املناظرة مل الكفاءة املهنية، مثلو

 ال التعليم املناسب متناناال  -ط 

أشرت أو اإلخالص الذي تفاين البسبب خري حصلت عليها  امتناناتأي  - ١
أم  ةعلى مستوى املقاطعكانت سواء تنفيذ الوظائف التعليمية، يف إليه 
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 ؟ةدوليال مأة وطنيأم الوالية أم ال ةاحملافظأم  نطقةامل

 ؟تكرفاهعالقة تبادلية إجيابية ب متناناتهل هلذه اال - ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ملحق 19 : نتائج استبانة الكفاءة التعليمية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 r1      5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4

2 r2      3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4

3 r3      5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5

4 r4      1 1 4 1 4 3 2 2 1 2 4 2 3 1 1 1 2 1 3 4

5 r5      5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5

6 r6      5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5

7 r7      5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5

8 r8      4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5

9 r9      5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4

10 r10     3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3

11 r11     5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 5 5

12 r12     5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 3 3 5 5

13 r13     4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 4 4

14 r14     5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 2 3 3 3 5 5

15 r15     5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 2 4 2 3 3 4 5 5

16 r16     5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5

17 r17     5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4

18 r18     4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3

19 r19     3 2 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 2 3 2 4 4

20 r20     3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 1 3 3 3 4 4

NO.
NAMA 

RESPONDEN 

NOMOR ITEM



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 r21     5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5

22 r22     5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 3 3 2 3 3 3 5 5

23 r23     4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 5

24 r24     5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5

25 r25     2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 1 2 2 3 4 4

26 r26     3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 1 2 2 3 4 5

27 r27     4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 3 3 3 4 4

28 r28     3 3 5 4 3 2 3 4 5 5 4 4 3 3 2 3 2 3 5 4

29 r29     5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5

30 r30     5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 3 4 2 3 2 3 5 5

31 r31     4 4 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 3 3 2 3 2 3 5 5

32 r32     4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 5 3 2 2 2 2 2 3 4 5

33 r33     5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 3 3 2 3 2 3 5 5

34 r34     5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5

35 r35     4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5

36 r36     5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5

37 r37     3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 2 3 2 3 4 5

38 r38     5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5

39 r39     4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 3 2 3 5 4

40 r40     3 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5

NO.
NAMA 

RESPONDEN 

NOMOR ITEM



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 r1      4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5

2 r2      4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4

3 r3      5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4

4 r4      4 3 5 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4

5 r5      5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

6 r6      5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5

7 r7      5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5

8 r8      4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

9 r9      5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 5 5 4 5

10 r10     4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4

11 r11     5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4

12 r12     4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4

13 r13     4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 4 3 4 4

14 r14     4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4

15 r15     4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4

16 r16     5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4

17 r17     4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 5 3 3 4 4

18 r18     4 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 5 5 4 5 3 4 3 4

19 r19     4 5 4 4 4 5 5 3 2 2 5 3 5 4 4 5 4 3 4 4

20 r20     4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4

NO.
NOMOR ITEMNAMA 

RESPONDEN 



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 r21     5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4

22 r22     4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4

23 r23     4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4

24 r24     5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5

25 r25     4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4

26 r26     4 5 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4

27 r27     4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4

28 r28     4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4

29 r29     5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4

30 r30     4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4

31 r31     4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4

32 r32     4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4

33 r33     4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4

34 r34     5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5

35 r35     4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4

36 r36     5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4

37 r37     4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4

38 r38     5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5

39 r39     4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4

40 r40     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5

NOMOR ITEM
NO.

NAMA 

RESPONDEN 



41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

1 r1      5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3

2 r2      3 4 5 4 4 3 3 2 2 4 4 2 3 3 2

3 r3      5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 5

4 r4      4 4 4 4 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1

5 r5      5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4

6 r6      5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 2 5 5

7 r7      5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 2 5 5

8 r8      4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3

9 r9      4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4

10 r10     5 3 5 5 4 3 3 4 5 3 1 2 1 4 3

11 r11     4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 r12     3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4

13 r13     3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4

14 r14     4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5

15 r15     3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5

16 r16     3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5

17 r17     3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 2 5 4

18 r18     3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 2 2 2 3 3

19 r19     2 3 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4

20 r20     2 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 5 3

NO.
NAMA 

RESPONDEN 

NOMOR ITEM



41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

21 r21     4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5

22 r22     3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5

23 r23     3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5

24 r24     3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4

25 r25     2 3 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 2 4 4

26 r26     2 3 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4

27 r27     3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4

28 r28     3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4

29 r29     4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5

30 r30     3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 3 5 5

31 r31     2 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 2 5 4

32 r32     2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4

33 r33     3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 5 4

34 r34     3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5

35 r35     3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4

36 r36     4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4

37 r37     3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 2 5 4

38 r38     4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5

39 r39     2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4

40 r40     5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 2 2 1 5 5

NOMOR ITEM
NO.

NAMA 

RESPONDEN 



ملحق 20 : نتائج استبانة الكفاءة املهنية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 r1      5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 2

2 r2      4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3

3 r3      5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5

4 r4      4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1

5 r5      5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4

6 r6      5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4

7 r7      5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4

8 r8      4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4

9 r9      4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3

10 r10     4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 2 4

11 r11     5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5

12 r12     5 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3

13 r13     4 3 4 2 2 3 3 2 5 5 4 4 2 4 2

14 r14     4 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 4

15 r15     5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4

16 r16     4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 3

17 r17     4 3 4 3 3 4 4 3 5 5 3 4 3 3 3

18 r18     4 3 4 3 3 4 4 3 5 5 2 3 3 3 3

19 r19     4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 2

20 r20     4 3 4 3 3 4 3 3 5 5 4 4 2 3 2

NO.
NAMA 

RESPONDEN 

NOMOR ITEM



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21 r21     5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4

22 r22     4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3

23 r23     5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4

24 r24     5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4

25 r25     5 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 3 4 3

26 r26     4 2 4 3 3 4 3 2 5 5 3 4 3 3 2

27 r27     5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4

28 r28     4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 3 4 3

29 r29     5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4

30 r30     5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 3

31 r31     5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 3

32 r32     5 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 3 4 2

33 r33     5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3

34 r34     5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4

35 r35     5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4

36 r36     5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4

37 r37     5 3 4 3 3 4 4 2 5 5 5 5 3 4 3

38 r38     5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4

39 r39     5 4 4 4 3 4 4 2 5 5 4 4 3 4 2

40 r40     5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 4 2

NO.
NAMA 

RESPONDEN 

NOMOR ITEM



16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 r1      3 2 2 3 2 3 2 3 4 4

2 r2      4 3 1 4 4 4 1 1 1 1

3 r3      5 4 3 5 5 3 5 1 1 1

4 r4      3 1 3 4 3 2 1 1 1 1

5 r5      5 4 4 5 5 5 5 1 1 1

6 r6      5 4 4 4 5 4 4 3 3 3

7 r7      5 4 4 4 5 4 4 3 3 3

8 r8      4 5 5 5 4 5 5 3 3 3

9 r9      4 4 3 4 3 4 4 1 3 3

10 r10     4 3 1 2 1 1 1 1 1 1

11 r11     5 4 3 5 4 4 2 4 4 4

12 r12     4 3 3 4 3 3 2 3 4 4

13 r13     4 2 1 4 2 3 1 2 2 2

14 r14     4 3 2 5 2 4 1 3 2 3

15 r15     5 2 3 4 3 3 2 4 4 4

16 r16     4 3 1 4 2 2 1 3 3 4

17 r17     4 3 1 4 1 2 1 3 3 3

18 r18     5 2 1 4 2 2 1 2 2 4

19 r19     4 1 1 4 3 1 1 1 1 1

20 r20     3 1 1 4 3 3 1 1 1 1

NOMOR ITEM
NO.

NAMA 

RESPONDEN 



16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

21 r21     5 3 3 5 3 3 2 3 3 4

22 r22     5 3 2 4 3 2 1 2 4 4

23 r23     5 2 2 5 3 4 1 4 4 4

24 r24     5 4 1 4 2 4 1 4 5 5

25 r25     5 2 1 4 3 4 1 3 3 4

26 r26     4 1 1 4 3 3 1 1 1 1

27 r27     4 3 3 4 4 4 2 4 5 5

28 r28     5 2 1 4 2 3 1 2 2 2

29 r29     5 3 2 5 3 3 1 4 3 5

30 r30     5 3 2 4 3 3 1 3 2 2

31 r31     5 2 2 4 3 3 1 2 2 3

32 r32     4 1 1 4 2 3 1 1 1 1

33 r33     4 2 1 4 3 2 1 3 4 4

34 r34     5 3 3 4 3 3 1 3 3 4

35 r35     5 4 3 5 4 4 1 4 4 4

36 r36     5 4 3 4 4 4 2 4 4 5

37 r37     4 2 1 4 3 3 1 3 4 4

38 r38     5 4 3 4 4 3 1 4 4 4

39 r39     4 2 1 4 3 2 1 3 3 3

40 r40     5 3 1 4 3 2 1 3 5 4

NOMOR ITEM
NO.

NAMA 

RESPONDEN 



ملحق 21 : نتائج املالحظة على أنشطة التعليم و التعلم 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 r1      0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

2 r2      1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

3 r3      0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

4 r4      1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

5 r5      0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

6 r6      0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

7 r7      1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

8 r8      0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

9 r9      0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

10 r10     0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

11 r11     1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

12 r12     0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

13 r13     0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

14 r14     0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

15 r15     0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

16 r16     1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

17 r17     0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

18 r18     0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

19 r19     0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

20 r20     0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

NO.
NAMA 

RESPONDEN 

NOMOR ITEM



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21 r21     0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

22 r22     1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

23 r23     0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

24 r24     0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

25 r25     0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

26 r26     0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

27 r27     0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

28 r28     0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

29 r29     1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

30 r30     0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

31 r31     0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

32 r32     0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

33 r33     0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

34 r34     0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

35 r35     0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

36 r36     0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

37 r37     1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

38 r38     0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

39 r39     0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

40 r40     0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

NO.
NAMA 

RESPONDEN 

NOMOR ITEM



16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 r1      1 1 1 0 1 0 1 1 0 0

2 r2      1 1 1 0 1 0 1 1 1 0

3 r3      1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

4 r4      1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

5 r5      1 0 1 0 1 1 1 1 0 0

6 r6      1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

7 r7      1 0 1 1 1 0 1 1 1 0

8 r8      1 0 1 1 1 0 1 1 0 0

9 r9      1 1 1 0 1 0 1 1 0 0

10 r10     1 1 1 0 1 0 1 1 0 0

11 r11     1 1 1 0 1 0 1 1 1 0

12 r12     1 0 1 0 1 1 1 1 0 0

13 r13     1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

14 r14     1 0 1 1 1 0 1 1 0 1

15 r15     1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

16 r16     1 1 1 0 1 0 1 1 1 0

17 r17     1 0 1 0 1 0 1 1 0 0

18 r18     1 0 1 0 1 1 1 1 0 0

19 r19     1 1 1 0 1 0 1 1 0 0

20 r20     1 0 1 0 1 0 1 1 0 0

NOMOR ITEM
NO.

NAMA 

RESPONDEN 



16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

21 r21     1 0 1 1 1 0 1 1 0 1

22 r22     1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

23 r23     1 0 1 1 1 0 1 1 1 0

24 r24     1 0 1 1 1 0 1 1 0 0

25 r25     1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

26 r26     1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

27 r27     1 0 1 0 1 0 1 1 0 1

28 r28     1 0 1 0 1 0 1 1 0 0

29 r29     1 0 1 1 1 0 1 1 0 0

30 r30     1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

31 r31     1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

32 r32     1 1 1 0 1 1 1 1 0 1

33 r33     1 0 1 0 1 0 1 1 0 0

34 r34     1 0 1 0 1 0 1 1 0 0

35 r35     1 0 1 1 1 0 1 1 0 0

36 r36     1 0 1 1 1 0 1 1 0 1

37 r37     1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

38 r38     1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

39 r39     1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

40 r40     1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

NOMOR ITEM
NO.

NAMA 

RESPONDEN 
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