
 إندونيســيا جمــهوريـة
 الدينيـــة ونؤالشــ وزارة

 ماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العليا الدراسـات كليـة

 العربية اللغة تعليـم قسم
 

 الّلغة العربّية عملية تعليم وتعلمترقية لاإلشراف التربوي تطبيق 
 بتونجول ولونج بتدائيةاال" الولد الصالح"بالتطبيق على مدرسة 

ماالنج في 
 

 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية
 

 
 :إعداد

 (12720072)فري إيراوانطا 
 

 :إشراف
 ليمان سزلمد شيخون زلمد . د. أ
 197201062005011001شهداء صاحل نور   .  د  

 العام
  م2014
 ه1435
 

 



 إندونيســيا جمــهوريـة
 الدينيـــة ونؤالشــ وزارة

 ماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العليا الدراسـات كليـة

 العربية اللغة تعليـم قسم
 

 الّلغة العربّية عملية تعليم وتعلمترقية لاإلشراف التربوي تطبيق 
 بتونجول ولونج بتدائيةاال" الولد الصالح"بالتطبيق على مدرسة 

ماالنج في 
 

 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية
 

 
 :إعداد

 (12720072)فري إيراوانطا 
 

 
 
 العام
  م2014
 ه1435
 
 



 االستهالل
 
 

       

 

 َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعْوا َلُه َوأَْنِصتُـْوا َلَعلَُّكْم تـُْرَحُمْوَن 
 (204: األعراف )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  العزيز سوديونوإلى والدي
الذي ربٍت وحثٍت على التقدم لنيل آمال والتفاؤل دلواجهة احلياة ادلليئة من التحديات 

 وعملٍت أن أقول حق بدون خوف
 

 تي الكريمة امرأة الحميرةإلى والدو
 اليت أفاضت مهمتها عٍت

 

 زوجتي المحبوبة أناندا فوتري ربيعة األدويةإلى و
 اليت أوقدت يّف نار اجلهد واذلمة يف قليب بسماحة صدرىا وخلوص قلبها كل آن وحُت

 

 أختي النبيلة أليندة الحسنة ونظيفة النور آنيتاإلى و
 اللتات حثاين بالقيام على أعمال اخلَتة

 السادة أساتذتيإلى و
 الذين حثوين لطلب العلوم وادلعرفة وشجعوين للتقدم يف الفكر

الذين يحرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة إلى و
 وبقائها
 

 
 
 
 



 كلمة الشكر و التقدير
 

احلمد هلل على كل حال، وأشكره على فضلو ادلتوال، وأسألو جزيل النوال، والثبات 
يف احلال وادلآل، وأصلي وأسلم على خَت الصابرين الشاكرين، وعلى آلو وأصحابو الغر 
:ادليامُت، والتابعُت ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد  

وقد مّن اهلل علي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو سبحانو أذلج باحلمد 
– والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت 

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف – بعد محد اهلل تعاىل 
خروج ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوىم إال 

: ومنهم . العمل اجلاد ادلخلص  
جامعة موالنا مالك إبراىيم مساحة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راىارجو، مدير 

. اإلسالمية احلكومية ماالنج  
جامعة موالنا مالك مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا 

 إبراىيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج
، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدكتور ولدانا وارجاديناتامساحة األستاذ 

جامعة موالنا مالك إبراىيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا   

مساحة الدكتور زلمد عبد احلميد، سكرتَت قسم تعليم اللغة العربية كلية 
جامعة موالنا مالك إبراىيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا   

 ، ادلشرف األول الذي أفاد األستاذ الدكتور زلمد شيخون زلمد سليمانمساحة 
الباحث علمياً وعملياً ووجو خطواتو ىف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة 
.البحث حىت اإلنتهاء منو، فلو من اهلل خَت اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير  

، ادلشرف الثاين، فحقاً يعجز لساىن عن شكره شهداء صاحل نور مساحة الدكتور
وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث فلم يبخل 
بعلمو ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث وتوجيهو، وكان لتفضلو مبناقشة ىذا 
البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم 

. الثواب واجلزاء  
 وعائليت احلاجة جومية واحلاج مشس العارفُتمجيع عائليت احملبوبُت واحملًتمُت من و

 األخرى اليت مل تكتب أمساءىم يف ىذه الرسالة



 كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة ادلعلمُت يف قسم تعليم 
جامعة موالنا مالك إبراىيم  اإلسالمية احلكومية اللغة العربية كلية الدراسات العليا 

فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف .  ماالنج
. والتشجيع  وجزاىم اهلل عٌت خَت اجلزاء  

كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل صاحب الفضيلة والسعادة مضاري ومدير 
ادلركز السوداين مباالنج الدكتور سعيد حواية اهلل أمحد كما يطيب يل أن أتوجو بكل 
احلب والشكر لزمالئي األعزاء ىف جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية 

أما أسرتى وعلى رأسها فوالدي الكرًن . ماالنج وادلعهد العايل سونان أمفيل ماالنج
الذي كان لو بعد اهلل تعاىل فضل إدتام ىذا البحث مبا غرسو ىف نفسي من حب للعلم 

وادلعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديت احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها 
.ادلستمر خَت معُت يل ىف حياتى  

وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساىم ىف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل 
.حيز الوجود ولو بكلمة تشجيع، ذلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان  

 
 واهلل ويل التوفيق     
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 شارع كيتاغي  تغال غوندو يف ماالنج: العنوان  
 

 أقّر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة العربية
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت 

 :عنوان
 

 ترقية عملية تعليم وتعلم الّلغة العربّيةل اإلشراف التربوي تطبيق

في ماالنج االبتدائية بتونجول ولونج " الولد الصالح"بالتطبيق على مدرسة 
 

وإذا ادعى أحد . زورهتا من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر حضرهتا وكتبتها بنفسي وما
استقباال أهنا من تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك، 

ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 
 .إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 . ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلالصة ومل جيربين أحد على ذلك
 

  م2014 أبريل 16        ماالنج، 
         توقيع صاحب اإلقرار

 
 

 فري إيراوانطا           
 07910022:                  رقم التسجيل      

 



  المستخلص
 على العربّية بالتطبيق الّلغة وتعلم تعليم عمليةاإلشراف الًتبوي لًتقية  تطبيق.  م2014فري إيراوانطا، 

األستاذ الدكتور زلمد شيخون : ادلشرف األول االبتدئية بتوجنول ولونج يف ماالنج، " الولد الصاحل"مدرسة 
شهداء صاحل نور . الدكتور: زلمد سليمان ، وادلشرف الثاين 

 العربّية الّلغة معّلم ، وتعلم تعليم عملية الًتبوي، اإلشراف : األساسية الكلمات
 وإىل تطوير خاصة بصفة أدائهم وحتسُت ادلعلمُت، كفايات تنمية إىل الًتبوي اإلشراف يهدف

 ادلعلمُت دلهارات التنمية بوظيفة يقوم الًتبوي اإلشراف عامة، وإن بصفة زلاورىا بكافة التعليمية العملية
 التعليمية ادلواقف يف ومشكالت صعاب من يواجههم ما التغلب على على ومساعدهتم وقدراهتم،

ادلعلم  سلوك لتغيَت يعملون مقتدرين، تربويُت مشرفُت تتطلب للمعلم ادلهٍت للنمو ادلختلفة، وتلك احلاجة
 كفاءة إىل رفع يؤدي مما التعليمي، ادلوقف يتطلبو الذي ادلالئم التدرييب األسلوب وخيتارون مهنياً، ومنوه
 . الذايت منوه على الًتكيز مع وادلهنية الثقافية ادلعلم

 الباحث وجد  ،حيث ادلطلوب ىو كما يقوم أنو اليبدو الًتبوي اإلشراف أن ادلالحظ، ومن
 جبمع الًتبوي اإلشراف عمل  يعملون ادلدرسة رؤساء بعض ألن الًتبوي اإلشراف ىف مشكالت ىناك

 لذلك يقوم الباحث بالبحث العلمي لكشف تطبيق اإلشراف الًتبوي  فقط اإلدارة وواجبة الدراسة ختطيط
بتدئية بتوجنول اال" ولد الصاحلال "مدرسةمن حيث أساليبو وأثره وادلعوقات يف عملية اإلشراف الًتبوي يف 

 .ماالنج يفولونج 
 ىو ادلدخل الكيفي ، وأما نوع البحث ىو البحث البحثإن مدخل البحث ادلستخدم ذلذا 

مجع البيانات اليت يستخدمها  وأما أدواتاخلرباء واألحوال والوثائق  : ومصادر البيانات منها الوصفي
بطريقة ميليس  حتليل البيناتطريقة  وأما   ادلالحظة وادلقابلة والتثليثي واالستبانة، وأما الباحث ىى

ومناقشة  ادلالحظة، ولفحص صحة البيانات يعمل الباحث بطول ادلالحظة، والتثليثي ،و عمق وحبورمان
 .ومراقبة األعضاء وحتليل ادلسئولُت واألساتذة،

أسلوب اإلشراف  األساليب ادلستخدمة يف عملية اإلشراف الًتبوي منها ونتيجة ىذا البحث ىي
 (ادلخطط ذلا) عليها أو ادلتفقالزيارة ادلفاجئة والزيارة : الًتبوي الفردي عرب الزيارة الصفية بأنواعها 

والتقوًن  (ادلقابلة يف الفصل و ادلقابلة يف اإلدارة وادلقابلة السببية)ومالحظة الفصل و ادلقابلة الفردية 
و أما أسلوب اإلشراف الًتبوي اجلماعي الذي تستخدمو رئيسة مدرسة  (self evaluation)النفسي 

( group discussion)الولد الصاحل بتوجنول ولونج يف ماالنج فهو ادلشاورة و ادلناقشة اجلماعية 
يدل على إجابية ردود فعل  الًتبوي اإلشراف وأما أثر (الورشة الًتبوية)والندوات الًتبوية و ادلشاغل الًتبوية 

 التعلم أنشطة تنفيذ على القدرة  معلمي اللغة العربية وحياول حتسُت القدرة يف ختطيط الدراسة ولتحسُت 
 الولد"   مدرسةالعوائق اليت توجو رئيسة وعمل برنامج التحسُت و والتقوًن من عمل التعلم والتعليم والتعليم
ادلدرسة وقلة الوقت  لرئيسة اإلدارية ماالنج منها كثرة الواجبات يف ولونج بتوجنول االبتدئية" الصاحل

 .كثرة عدد ادلدارس اليت جيب على ادلشرف الًتبوي زيارهتالإلشراف الًتبوي 
 



ABSTRACT 

 

Very Erawanto, 2014, Implementation of Education Supervision to improve 

teaching and learning Arabic at anak saleh elemantary school Tunggul Wulung 

Malang. The first advisor : Prof. Dr. Mohammad Shaikhun and The second 

advisor : Dr. H. Syuhadak. 

keyword : Education Supervision, teaching and learning, Arabic teacher 

The purpose of educational supervision is for competence development of 

teachers and improve their performance. Especially, for the development of the 

educational process and help them to overcome the difficulties and problems in 

education. supervisor in charge to change the behavior of teachers and to develop 

their professionalism and selecting appropriate training methods are needed in the 

educational process which leads to increase the efficiency of teachers, cultural and 

professional growth. 

Based on observations, implementation of supervision unlike what the 

researcher wants many principals or supervisors who emphasize administrative 

supervision in order. Therefore, this study aims to uncover the implementation of 

supervision in improving the competence of the Arabic language teacher 

education through how the techniques of educational supervision, influence on 

improving pedagogical supervision and constraints in the implementation of 

educational supervision.  

his study used a qualitative approach and descriptive research, while data 

sources are: expression informant, actions and documentation, instrument of 

research: researcher, technique of data collection: interview, observation and 

questionnaire, For the validity and credibility of the data is the participation of 

researcher, triangulation, discussion with colleagu and using data checking. 

The results of this study were (1) supervision technique used are: (a) the 

individual technique through classroom visit, classroom observation, personal 

interview and self evaluation. (b) group technique through deliberation, discussion 

groups, seminars and training. (2) As for the effect of supervision is the business 

and the Arabic language teacher feedback in improving the learning process from 

planning, implementation and evaluation of learning, As for the obstacles in the 

implementation of supervision are (a) the amount of the principal management 

task (b) at least time in the implementation of supervision and (3) the number of 

teachers supervised. 

 



ABSTRAK 

Very Erawanto, 2014, Pelaksanaan Supervisi Pendidikan dalam Peningkatan 

Proses Belajar Mengajar Bahasa Arab di Sekolah Dasar Anak Saleh Tunggul 

Wulung Malang. Pembimbing pertama : Prof. Dr. Mohammad Shaikhun, 

Pembimbing kedua : Dr. H. Syuhadak  

Kata Kunci : Supervisi Pendidikan, Belajar Mengajar, Guru Bahasa Arab 

Tujuan supervisi pendidikan adalah untuk pengembangan kompetensi 

guru, dan meningkatkan kinerja mereka. khususnya, untuk pengembangan proses 

pendidikan serta membantu mereka untuk mengatasi kesulitan dan masalah dalam 

pendidikan. supervisor bertugas untuk mengubah perilaku guru dan untuk 

mengembangkan profesionalitas mereka, serta memilih metode pelatihan yang 

tepat yang dibutuhkan dalam proses pendidikan, yang mengarah untuk 

meningkatkan efisiensi guru, pertumbuhan budaya dan profesional. 

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan supervisi tidak seperti apa yang 

diinginkan peneliti, banyak kepala sekolah atau supervisor yang menekankan 

supervisi pada tatanan administrasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap pelaksanaan supervisi dalam meningkatkan kompetensi pendidikan 

guru bahasa arab melalui bagaimana teknik-teknik supervisi pendidikan, pengaruh 

supervisi pada peningkatan kompetensi pedagogik dan hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan supervisi pendidikan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

deskriptif, sedangkan sumber data yaitu : ungkapan, tindakan informan dan 

dokumentasi. Instumen penelitian : peneliti, dan teknik pengumpulan data : 

interview, observasi dan angket. Untuk validitas dan kridebilitas data adalah 

keikutsertaan peneliti, triangulasi, diskusi dengan sejawat dan menggunakan 

pengecekan data. 

Hasil penelitian ini adalah (1) teknik-teknik supervisi yang digunakan 

adalah : (a) Teknik individu melalui kunjungan kelas, observasi kelas, interview 

pribadi dan avaluasi diri. (b) Teknik kelompok melalui musyawarah, diskusi 

kelompok, seminar dan pelatihan-pelatihan (2) adapun pengaruh supervisi adalah 

adanya usaha dan feedback guru bahasa arab dalam memperbaiki proses 

pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.(3) 

adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan supervisi adalah (a) banyaknya 

tugas manajemen kepala sekolah (b) sedikitnya waktu dalam pelaksanaan 

supervisi dan (3) banyaknya guru yang disupervisi. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 

 مقدمة البحث .أ 

 عملية التعليم يف ادلدرسة، ومن عناصر ،اجلهود لًتقية ادلوارد البشريةأىم من يعترب 
.  ألعماذلمادلوارد البشرية ادلعلمون، و ليس كل ادلعلمُت مدربُت تدريبا جيدا ومتقنُت

  فإنادلعلم ىو واحد من العوامل احملددة دلستوى جودة التعليم ولديو موقع مهم، لذلك
احملاولة لتحسُت نوعية التعليم جيب أن تويل اىتماما كبَتا لتحسُت ادلعلمُت على حد 

 .سواء من حيث الكمية واجلودة

 يف  ادلسؤولُت وىم من ادلهنيُت، دور مهم يف العملية التعليميةم لديوونادلعلم

 نتائج التعلم، والتدريب، حقيقة أن وميادلسؤول عن ختطيط وتنفيذ عملية التعلم، وتق

ادلعلمُت ذلم قدرة عالية على اإلبداع من أجل حتسُت أدائهم، ولكن القدرة وكفاءة 

تطور بشكل طبيعي ألن تأثَت العوامل ادلختلفة تادلعلمُت لتحسُت أدائهم ليست دائما 

لذلك ىم . اليت تظهر من كل شخصية ادلعلمُت أنفسهم أو وراء شخصية ادلعلمُت

. هتم يف عملية التعليمءحيتاجون إىل اإلشراف الًتبوي لًتقية كفا

ين الًتبويُت باإلشراف الًتبوي دلا لإلشراف رزاد اىتمام الباحثُت وادلنظلقد 

ورغم أن لإلشراف الًتبوي . م والتعلميالًتبوي من أثر ملوس يف حتسُت عملية التعل
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العديد من األدوار اذلامة اليت يضطلع هبا، إال أن حتسُت أداء ادلعلمُت يعترب من أىم 

أدوار اإلشرف الًتبوي افًتاضا بأن حتسُت أداء ادلعلمُت ضلو األفضل ينعكس على حتسُت 

. ادلوقف التعليمي ومستوى الطلبة

إن موقع اإلشراف الًتبوي ادلتميز يف النظام الًتبوي قد اكتسب أمهية خاصة، 

وذلك ألمهية الدور الذي يقوم بو اإلشراف الًتبوي بوصفو قائدا تربويا ومسؤوال عن 

حتسُت العملية التعليمية من خالل قيامو دبسؤوليات اإلشراف الًتبوي الذي يعرف بأنو 

مجيع اجلهود ادلنظمة اليت يبذذلا ادلسؤولون لتوفَت القيادة للمعلمُت والعاملُت اآلخرين يف 

واإلدارة التعليمية التخطيط احلقل الًتبوي يف رلال حتسُت التعليم مهنيا، ويشمل ذلك 

. وطرائق التدريس وتقومي العملية الًتبوية

وقد برزت مكانة اإلشراف الًتبوي يف اذليكل التنظيم للمؤسسات الًتبوية على 

أنو أدة لتطوير البيئة التعليمية حبيث الديكن االستغناء عنو، السيما وأن كل عمل حباجة 

إىل اإلشراف حىت يتم تطويره واالرتقاء دبستواه، فكيف إذا كان األمر متعلقا بالًتبية يف 

 اختاذ القرارات التصحيحية لسَت العلمية التعليمية والًتبوية

                                                           
1
 http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4320520/152.pdf diakses tanggal 

02 januari 2014  
2
 http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/731-774.pdf diakses tanggal 

02 januari 2014 

رسالة ماجستير غير )، ، درجة إسهام المشرف التربوي المنسق في حل المشكالت اإلداريةنايف بن معتاد بن معتق السلمي 

 16. ص (2008: منشورة، جامعة أم القرى

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4320520/152.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/731-774.pdf
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والإلشراف الًتبوي أىداف متعددة كتقومي عمل ادلؤسسات التعليمية، وتنظيم 

ادلوقف التعليمي وتوفَت التسهيالت التعليمية، واإلشراف الًتبوي الًتبوي يلعب دورا مهما 

من خالل اإلشراف على العديد من تلك األدوار اليت يؤديها يف العمليات التعليمية واليت 

عٌت هبا اإلشراف الًتبوي مساعدة ادلعلمُت على الوقوف على أحسن الطرق الًتبوية 

إليها وإبراىيم ىو  واالستفادة منها يف تدريس موادىا ومنها الوسائل التعليمية واليت أشار

عملية قيادة دديقراطية تعاونية منظمة تعٍت بادلوقف التعليمي جبميع عناصره من مناىج 

ووسائل وأساليب وبيئو ومعلم وطالب، هتدف دراسة العوامل ادلؤثرة يف ذلك ادلوقف 

. وتقوديها للعمل على حتسينها وتنظيمها من أجل حتقيق أفضل ألىداف التعلم والتعليم

 بصفة أدائهم وحتسُت ادلعلمُت، كفايات تنمية إىل الًتبوي اإلشراف ويهدف

 راشد ذلك إىل يشَت عامة، بصفة زلاورىا بكافة التعليمية العملية وإىل تطوير خاصة

 ومساعدهتم وقدراهتم، ادلعلمُت دلهارات التنمية بوظيفة يقوم الًتبوي اإلشراف إن:بقولو

ادلختلفة،  التعليمية ادلواقف يف ومشكالت صعاب من يواجههم ما التغلب على على

 سلوك لتغيَت يعملون مقتدرين، تربويُت مشرفُت تتطلب للمعلم ادلهٍت للنمو وتلك احلاجة

 شلا التعليمي، ادلوقف يتطلبو الذي ادلالئم التدرييب األسلوب وخيتارون مهنياً، ادلعلم ومنوه

 .الذايت منوه على الًتكيز مع وادلهنية الثقافية ادلعلم كفاءة إىل رفع يؤدي

                                                           
دور المشرف التربوي في تطوير أداء معلمي المواد االجتماعية في مجال عبد هللا بن مبارك حمدان القهشي في البحث العلمي  

 15. ص ) استخدام الوسائل التعليمية

رسالة ماجستير غير )،  الصعوبات التي تواجه المشرف التربوي عند تطبيقه للورش التعليميةعلي بن إبراهيم علي العمري،  

 5. ص (2008: جامعة أم القرى: منشورة
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ويعد اإلشراف الًتبوي أحد الركائز األساسية يف تطوير العمل الًتبوي، وتنبع 

أمهيتو من حاجة ادلؤسسات التعليمية لتطوير العملية التعليمية وضمان صلاحها يف حتقيق 

أىدافها وصوال دلخرجات جيدة، ويسعى اإلشراف الًتبوي إىل مساعدة كل من لو صلة 

بالعملية التعليمية خاصة ادلعلمُت الذين تتنوع حاجاهتم تبعا دلراحل تطورىم ادلهٍت، لذا 

فإنو يركز على حتسُت العوامل اليت تؤثر على العملية التعليمية من معلم وتلميذ ومنهج 

 .ومبٌت مدرسي

 ،حيث ادلطلوب ىو كما يقوم اليبدو أنو اإلشراف الًتبوي أن ادلالحظ، ومن

ىف اإلشراف الًتبوي ألن بعض رؤساء ادلدرسة يعملون  ىناك مشكالت وجد الباحث

عمل اإلشراف الًتبوي جبمع ختطيط الدراسة وواجبة اإلدارة فقط ولكن ىذا اليعمل 

االبتدائية بتوصلول ولونج  يف ماالنج، لذلك "الولد الصاحل"اإلشراف الًتبوي يف مدرسة 

االبتدائية "الولد الصاحل"يريد الباحث أن يعرف تطبيق اإلشراف الًتبوي يف مدرسة 

بتوصلول ولونج  يف ماالنج خاصة تطبيق اإلشراف الًتبوي لًتقية كالفاءة الًتبوية لدي 

بتطبيق  دوري موضوع اختيار ىف الباحث جيذب ادلشكلة العربية، وىذه معلمي اللغة

 مدرسة حالة دراسةة العررّ  الّلغة معّلمي الًتبوية لدي كفاءةال ترقيةل الًتبوي اإلشراف

 .ماالنج يفبتدئية بتوصلول ولونج اال" ولد الصاحلال"
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أسئلة البحث  .ب 

 ىذا أسئلة فإن سبق، فيما الباحث اليت شرحها البحثمشكالت  على بناءً 

 : مايلي ىي البحث

 معلمي  الًتبوية لدىكفاءةالترقية ل اإلشراف الًتبوي أساليب تطبيق ما ىي .1

  ؟ماالنج يفبتدئية بتوصلول ولونج اال" ولد الصاحلال "دبدرسة اللغة العربية

  معلمي اللغة العربية الًتبوية لدىكفاءةالترقية ل اإلشراف الًتبوي ىو أثرما  .2

  ؟ماالنج يفبتدئية بتوصلول ولونج اال" ولد الصاحلال"بادلدرسة 

 معلمي اللغة  الًتبوية لدىكفاءةالترقية لاإلشراف الًتبوي  عوائق  ىيما .3

  ؟ماالنج يفبتدئية بتوصلول ولونج اال" ولد الصاحلال "درسة باملالعربية

 

أهداف البحث  .ج 

: لبحث ما يلي يهدف ىذا ا ةالسابق ألسئلة البحث وفقا

معلمي اللغة الًتبوية لدى كفاءة الترقية لاإلشراف الًتبوي وصف أساليب  .1

 ماالنج يفبتدئية بتوصلول ولونج اال" ولد الصاحلال "درسةباملالعربية 

  معلمي اللغة العربيةالًتبوية لدىكفاءة الترقية ل اإلشراف الًتبوي الكشف أثر .2

  ماالنج يفبتدئية بتوصلول ولونج اال" ولد الصاحلال "درسةبامل
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  الًتبوية لدىكفاءةالترقية يف حتقيق اإلشراف الًتبوي  الكشف عن عوائق .3

 يفبتدئية بتوصلول ولونج اال" ولد الصاحلال "درسة باملمعلمي اللغة العربية

 ماالنج

 

أهمية البحث  .د 

: ىذا البحث لو فوائد كثَتة فهي كما يلي 

 :من الناحية النظرية  .1

تقصد نتائج ىذا البحث لزيادة النظرية البحثية اليت تتعلق باإلشراف الًتبوي 

 معلمي اللغة العربية وللباحث العلمي يكون  الًتبوية لدىكفاءةاليف ترقية 

وسيلة ومرجعا للبحث اآليت والعميق دبا يتعلق باإلشراف الًتبوي 

 :من الناحية التطبيقية  .2

 وادلسؤولُت والعاملُت يف فَتجى ىذا البحث أن يصبح تدخال نافعا للباحث

 والقارئ اآلخر لزيادة ادلعلومات وادلعرفات ويقدر ميدان البحث وكذلك

معلمي اللغة العربية الًتبوية كفاءة اليف ترقية التحليل عن اإلشراف الًتبوي 

 

حدود البحث  .ه 
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حيدد الباحث ادلوضوع يف ىذا البحث عن اإلشراف : احلدود ادلوضوعة  -1

 وخاصة يف  معلمي اللغة العربية الًتبوية لدىكفاءةالترقية لالًتبوي 

  ماالنج يفبتدئية بتوصلول ولونج اال" ولد الصاحلال "مدرسة

" ولد الصاحلال "مدرسةيف حيدد الباحث ادلكان للبحث : احلدود ادلكانية  -2

  ماالنج يفبتدئية بتوصلول ولونج اال

بتدئية اال" ولد الصاحلال "مدرسةيف يعمل الباحث البحث العلمي  -3

أبريل يف السنة الدراسية –  يف شهر فربيَت ماالنج يفبتوصلول ولونج 

2013-2014 

تحديد المصطلحات  .و 

كما  الباحث توضيح ادلصطلحات ادلستخدمة يف موضوع ىذا البحث فيهد

: يأيت

عملية هتدف إىل حتسُت ادلواقف التعليمية عن طريق : اإلشراف التربوي  .1

ختطيط ادلناىج او الطرق التعليمية اليت تساعد التالميذ على التعلم 

باسهل الطرق وافضلها حبيث تتفق وحاجاهتم وهبذا يصبح ادلشرف الفٍت 

 قائداً تربوياً 

                                                           
 1.ص(بدون سنة:كلية التربية جامعة عين شمس)ياسير فتحي الهنداوي، محادرات في اإلشراف التربوي،  
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العلمي  أو ادلعهد ىو الذي يعلم يف ادلدرسة : المعلم أو المدرس .2

يتم إعداد ىؤالء . واألدر ومن خاللو يتم بناء شخصيات أبناء الوطن

ادلتخصصة يف كافو التخصصات العلمية  ادلدرسُت يف كليات الًتبية

واألدبية، ومدة الدراسة فيها أربعة سنوات حيصل بعدىا اخلريج على 

يف التخصصات العلمية أو الليسانس يف التخصصات  درجة البكالوريوس

ويصبح اخلريج مؤىال للتدريس يف ختصصو بكفاءة دون غَته . األدبية

وينضم ىؤالء ادلدرسُت إىل نقابة ترعى شئوهنم الوظيفية واالجتماعية ىي 

 .نقابة ادلهن التعليمية، أو نقابة ادلعلمُت

 ادلتعلمُت، فهم يتضمن التعلم إدارة على القدرة:   التربويةكفاءةال .3

 لتفعيل ادلتعلمُت وتطوير التعلم، نتائج ميووتق وتنفيذ، التعليمي التصميمو

 .إمكاناهتم

 الدراسات السابقة  .ز 

1. Pelaksanaan supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru di SMP 

Islam Al- Ma’arif Singosari Malang 
طالب جامعة موالنا مالك إبراىيم  (2010" )يوسف آفندي"قد قام بو 

ترقية عن اإلشراف الًتبوي يف قام بالبحث الوصفي االسالمية احلكومية دباالنج 

                                                           
 2014 ينايير 04ويكيبيديا الموسوعة الحرة، المأخوذة التاريخ  
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اإلشراف الًتبوي يعمل بقيادة مستمرة ومن نتيجة حبثو أن كفاءة ادلدرسُت 

دبناسبة حاجاهتم ويستخدم األساليب يف اإلشراف الًتبوي ىي النشاطات 

اإلشرافية الفردية واجلماعية وتعمل النشاطات اإلشرافية الفردية بادلناقشات 

دبناقشات  تعمل اجلماعية النشاطات اإلشرافيةفصل وأما  الةالشخصية وزيار

  ادلؤسسةدرسُت بدراسات تطوير ادلعلمُت واحللقة العلمية اليت يعطيها امل
2. Implementasi Supervisi Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Profesionalitas 

Guru  

 جامعة موالنا مالك إبراىيم ةطالب(2008)" نتلى ىيتاىي"قد قامت بو 

عن اإلشراف الًتبوي يف  بالبحث الوصفي تقاماالسالمية احلكومية دباالنج 

اإلشراف الًتبوي حتصل ومن نتيجة حبثها ىي بعد عملية ترقية إتقان ادلدرسُت 

يستخدم  (2. أن ادلعلمُت يستعدون دائما االستعدادات قبل التدريس (1

زيادة مهارة ادلعلمُت وفقا ( 3. ادلعلمون دائما  وسائل التعليم يف التدريس

 يف عملية التعليم نقصانديكن للمعلمُت إتقان الصف ومعرفة أوجو ال( 4. للمهنة

 .والتعلم
3. Pelaksanaan Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Pada Kegiatan Belajar 

Mengajar Di Madrasah Ibtidaiyah Jayapura 

طالب جامعة موالنا مالك إبراىيم ( 2009)" مروان سيليو "هقد قام ب

 يف علوم عن اإلشراف الًتبويقام بالبحث الوصفي االسالمية احلكومية دباالنج 
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 مشريف الًتبية يعمل (1 ومن نتيجة حبثوالًتبية االسالمية عند التعليم والتعلم، 

فعالية اإلشراف  (2.  التعليم والتعلم  عند عمليةاإلسالمية يف اإلشراف الًتبوي

 لتنفيذ األنشطة  ادلدرسةعلى استعداديأثر  و الًتبيةادلشرف  الذي يعملو الًتبوي

 التعليمية والتعلم
4. Optimalisasi tugas Supervisi oleh Pengawas Sekolah dalam meningkatkan 

Profesionalisme Guru diwilayah Munjungan Trenggalek 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم ةطالب( 2011)" آرنا رمحوايت"قد قامت بو 

 يف عن اإلشراف الًتبوي بالبحث الوصفي تقاماالسالمية احلكومية دباالنج 

 يف ن معاون وادلعلموادلشرفيعمل  (1ا ومن نتيجة حبثو ترقية إتقان ادلدرسُت

ىو  االنعكاس( 3م ادلراقبة وفقا للعقد ادلتفق عليو( 2. مراجعة الوثائق التعليمية

  اجتماعات خاصة بُت ادلعلمُت وادلشرفُت
5. Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisi Pengajaran PAI Pada Rintisan 

Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) Di SMA Negeri 

Malang 

 جامعة موالنا مالك ةطالب( 2011)" خَت ادلدونون نساء"قد قامت بو 

 عن اإلشراف الًتبوي بالبحث الوصفي تقامإبراىيم االسالمية احلكومية دباالنج 

دور لو إن رئيس ادلدرسة ( 1ا ومن نتيجة حبثويف تعليم علوم الًتبية االسالمية ، 

جيب مدير  (2. الًتبية اإلسالميةعلوم  على تدريس امشرفيكون   أنىمم

غال الرئيسي، فإنو تى الرغم يف خضم االشعللوقت، ا مهنيا يف تقسيم درسةامل
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 جيب أن يكون قادرا على اختاذ الوقت لتنفيذ واإلشراف، وعلى الرغم من تنفيذ

 .بوقت قليل
6. Supervisi kepala Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Guru Pendidikan Agama 

Islam  

 جامعة موالنا مالك إبراىيم ةطالب( 2012)" أين فوسفا"قد قامت بو 

 يف عن اإلشراف الًتبوي بالبحث الوصفي تقاماالسالمية احلكومية دباالنج 

  الذي يعملعناصرال( 1ا ومن نتيجة حبثوترقية كفاءة مدرسي الًتبية االسالمية،  

  من خطة التعلمخاصة الكفاءة الًتبوية  الًتبوي ىيشرافاإلحتت  ادلدرسة رئيس

 ادلدرسة يف ترقية كفاءة مدرسي الًتبية سئيرىافعلياالسًتاتيجيات اليت ( 2

تنظيم التدري فصل وادلالحظة وادلشاورة و الةوزياراالسالمية ىي 

عن اإلشراف الًتبوي يف ترقية  درسوا الباحثُت إن السابقة، البحوث إىل بالنظر

اإلشراف الًتبوي يف  سلصصا يف حبثا اليوجد أنو الباحث فيستنتج. كفاءة ادلدرسُت عامة

ترقية الكفاءة الًتبية خاصة الكفاءة الًتبوي لدي معلمي اللغة العربية وخباصة يف ادلرحلة 

عن اإلشراف الًتبوي يف ترقية الكفاءة الًتبوية لدي  لذلك سيبحث الباحث.ااالبتدائية

 .معلمي اللغة العربية
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 الفصل الثاني
 معنى ومفهوم اإلشراف التربوي

 
 التربوي اإلشراف تعريف .أ 

: بـ  (لسان العرب)لقد ورد معٌت اإلشراف الًتبوي يف : اإلشراف الًتبوي يف اللغة 
 أي صار ذا شرف وعال يف دين أو دنيا : من شرف 

 أي عال وارتفع وانتصب: أشرف الشيء 
 ادلكان الذي تشرف عليو وتعلو مشارف األرض أعاليها : ادلشرف 

  أي اطلعت عليو من فوق: أشرف على الشيء 
 اطلع:الشيء على أشرف ويقال. واحلرص الشفقة, فوق من االطالع: لغة  اإلشراف

 :االصطالح فإن لو معان كثَتة منو يف وأما اإلشراف. وتواله فوق من
 التعلم عملية لتحسُت سلطط برنامج .1
 الًتبوي الواقع لتطوير وادلعلم ادلشرف بُت وتعاون تفاعل .2
 ادليداين الواقع لتحسُت وتوعية وإرشاد توجيو أداة .3
 .والتعليم الًتبية عملية يف ادلؤثرة الظروف دراسة إىل هتدف تعاونية فنية خدمة .4

 بادلوقف تعٌت منظمة تعاونية قيادية عملية بأنو الًتبويُت بعض عرف وقد
 وهتدف ، وتلميذ ومعلم وبيئة ، وأساليب ووسائل مناىج من عناصره جبميع التعليمي

 التعلم حتسُت على للعمل وتقييمها ادلوقف ذلك يف ادلؤثرة العوامل دراسة إىل
آخر  تعريف والتعليم، وىذا التعلم ألىداف األفضل حتقيق أجل من وتنظيمو،
 يقوم اليت ، ادلستمرة التعاونية ادلنظمة الًتبوية النشاطات رتيع ىو الًتبوي اإلشراف

 حتسُت بغية ، أنفسهم وادلعلمون واألقران ادلدارس ومديرو الًتبويون ادلشرفون هبا
 .التعليمية العملية أىداف حتقيق إىل يؤدي شلا ، وتطويرىا التعليمية ادلعلمُت مهارات

                                                           
 137. ص (1968دار المعارف، : مصر) لسان عربأبو الفضل ابن منظور،  
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 على يتفقوا مل لكنهم ، اإلشراف تعريف الًتبية علماء من كثَت وقد حاول
: التعاريف  ىذه ومن معانيها يف متقاربة كثَتة تعاريف فظهرت . لو زلدد تعريف
يرى الديك وآخرون بأنو عملية قيادية  دديقراطية تعاونية منظمة تعٍت بادلوقف  .1

التعليمي جلميع عناصره من مناىج ووسائل وبيئة ومعلم وطالب وهتدف إىل 
دراسة العوامل ادلؤثرة يف ذلك ادلوقف وتقييمها للعمل على حتسينها وتنظيمها 

  من أجل حتقيق أفضل ألىداف التعليم والتعلم
ويرى اإلبراىيم بأنو عملية تفاعل بُت ادلشرف وادلعلم يف جو دديقراطية  .2

يهدف إىل تزويد ادلعلم بكل ما حيقق منوه العلمي وادلهٍت بقصد حتسُت 
 عملية التعليم والتعلم

ويشَت عطوي إىل أن الًتبيون جيتمعون على أن عملية اإلشراف الًتبوي ىي  .3
خدمة فنية متخصصة يقدمها ادلشرف الًتبوي ادلختص إىل اادلعلمُت الذين 

يعلمون معو بقصد عملية التعليم والتعلم، وتعمل اخلدمة اإلشرافية على 
دتكُت ادلعلم من ادلعرفة العملية ادلطلوبة وادلهارات األدائية الالزمة على أن 

تقدم بطريقة إنسانية تكسب ادلعلمُت الثقة بأنفسهم وتزيد من تقلبهم 
 وحتسن من اجتاىاهتم

جهد إلثارة وتنسيق وتوجيو منو ادلعلمُت : ويرى رمزي أن اإلشراف الًتبوي  .4
 فرديا ورتاعية

 ادلواقف حتسُت إىل هتدف عملية أنو على حسُت سيد األستاذ عرفو كما .5
 التالميذ تساعد اليت التعليمية والطرق ادلناىج ختطيط طريق عن التعليمية

 يصبح وهبذا وحاجاهتم تتفق حبيث وأفضلها ، الطرق بأسهل التعلم على
 ادلعلمُت خلدمة يوجو نشاط األشراف أن كما تربويا قائدا الفٍت ادلشرف

 أكمل يف بواجباهتم للقيام مشكالت من يعًتضهم ما حل يف ومساعدهتم
                                                           

 80. ص (1998دار الفكر، : عمان) 2، طأسس اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف التربويتيسير الديك وآخرون،  

 14.ص ( 2002مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، : إربد)، اإلشراف التربوي أنماط وأساليبغدنان اإلبراهيم،  

. ص (2001دار العمية الدولية والثقافة، : عمان)، اإلدارة التعليمية ةاإلشراف التربوي أصولها وتطبيقهاجودت عطوي،  

330 

 75. ص (2005دار حنين، : الكويت)، في التفاعل الصفي واإلشراف التربوي واإلدارة المدرسيةعبد القدير رمزي،  
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 رتيع خدمة إىل ويهدف ، الراىن الوضع دراسة على يعتمد أنو كما صورة
 الشخصي مستواىم ورفع قدراهتم النطالق ، والتعليم الًتبية رلال يف العاملُت
  "أىدافها وحتقيق التعليمية العملية مستوى رفع حيقق مبا وادلهٍت

ىذه تعريفات كثَتة ومتعددة قدمها األدب الًتبوي والًتبويون باختالف آراءىم، 
 .ورتيعها تتعلق بأطراف العملية التعليمية والتعلمية هبدف حتسينها واالرتقاء هبا

من خالل استعراض التعريفات واآلراء السابقة، يتضح أن عملية اإلشراف 
الًتبوي مبفهومها احلديث ىي رلموعة عن األنشطة ادلدروسة يقوم هبا سلتصون، 

 :وهتدف إىل 
توجيو ادلعلمُت وإرشادىم وتزويدىم بكل جديد يف رلال عملو يساعد على  (1

 النمو الشخص وادلهٍت
حتقيق النمو ادلتكامل للتالميذ من خالل االىتمام جبميع العوامل والظروف اليت  (2

تؤثر يف تعليم التالميذ كادلناىح والوسائل التعليمية وطرق التدريس ونظام 
 االمتحنات والعالقات السائدة يف البيئة ادلدرسية

تركز على تقدمي ادلساعدة للمعلمُت لتأديب مهامهم على الوجو األكمل  (3
وادلسامهة يف حل مشكالهتم وتذليل الصعوبات اليت تواجههم ليتمكنوا من تنفيذ 

 ادلناىج ادلقررة وحتقيق األىداف ادلنشورة
هتدف على إحداث التغَت يف سلوك التالميذ فيصبحوا قادرين على بناء رلتمعهم  (4

 والدفاع عن وطنهم
 التربوي اإلشراف مفهوم .ب 

 يف شأنو األخَتين، العقدين خالل الًتبوي اإلشراف مفهوم يف تطور حدث لقد
 و والدراسات األحباث نتيجة وتتطور تنمو اليت الًتبوية ادلفاىيم من كثَت شأن ذلك

 قصور األحباث و الدراسات ىذه كشفت أن بعد خاصة ، الًتبوية ادلمارسات
 الدراسات ىذه وحاولت ، ( التوجيو - التفتيش) الًتبوي لإلشراف السابقة األمناط
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 الًتبوي اإلشراف حاول كما ، التعليمية العملية يف ادلرغوبة التغيَتات إحداث
 التعليمية و الًتبوية للعملية شاملة نظرة خالل من ، القصور أوجو تاليف احلديث
 الًتبوي لإلشراف التايل ادلفهوم يف تتجسد

 العملية وتطوير تقومي غايتها شاملة إنسانية قيادية شورية فنية عملية ىو اإلشراف
 زلاورىا بكافة الًتبوية و التعليمية
 و توجيو و رعاية خالل من التعلم و التعليم حتسُت إىل فنية هتدف عملية فهو .1

 شخص أي و ، ادلشرف و ادلعلم و الطالب من لكل ادلستمر النمو تنشيط
 إدارياً  أم كان فنياً  التعليمية العملية حتسُت يف أثر لو آخر

 وغَتىم والطالب ادلعلمُت من كل رأي احًتام على شورية تقوم عملية وىو .2
 فرص هتيئة إىل العملية ىذه وتسعى ، فيو وادلؤثرين اإلشراف بعمل ادلتأثرين من

 واإلبداع االبتكار على وتشجيعها الفئات ىذه من فئة كل لنمو متكاملة
 وغَتىم والطالب ادلعلمُت يف التأثَت على ادلقدرة يف قيادية تتمثل عملية وىو .3

 تلك حتسُت أجل من جهودىم لتنسيق ؛ التعليمية بالعملية عالقة ذلم شلن
 أىدافها حتقيق و العملية

 بصفتو الفرد بقيمة االعًتاف إىل شيء كل قبل إنسانية هتدف عملية وىو .4
 ادلعلم، وبُت بينو ادلتبادلة الثقة صرح بناء من ادلشرف يتمكن لكي إنساناً،

 ذلك ضوء يف معو يتعامل فرد كل لدى ادلوجودة الطاقات معرفة من وليتمكن
 التعليمية العملية حتسُت قي ادلؤثرة العوامل جبميع شاملة تعٌت عملية وىو .5

 .والتعليم الًتبية ألىداف العام اإلطار ضمن وتطويرىا
 
 
 التربوي اإلشراف أهمية .أ 
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 على الشامل مبفهومو يركز تعاوين عمل كونو من الًتبوي االشراف يكتسب
 العنصر ديثل الذي ادلعلم رأسها وعلى عناصرىا بكافة والًتبوية التعليمية العملية تنمية

 احلقيقي ادلعايش ،النو التنمية تلك راعي الًتبوي وادلشرف فيها الفاعل البشري
 لدور ادلدرك الًتبوية بالعملية ادلتصلة العناصر جلميع ادلالحظ ادليداين الًتبوي للعمل

 ، التعليمية والوسائل الدراسية كادلقررات وادلتعلم ادلعلم مساعدة يف عنصر كل
وقد أرجع حسُت وزميلو الًتبوي باالشراف االىتمام مت ولذلك التقومي واساليب

 :تلك األمهية إىل عدد من مربرات والدوافع تتمثل يف نقاط التالية 
 الصف وإدارة التخصص، مادة يف الضعف من ادلعلمُت بعض معاناة .1
 للمعلم ادلهٍت التأىيل ضعف .2
 الًتبوية والتقنيات ادلناىج جتديد .3
 وجهات النظر مع وتبادل التشاور خالل من ادلعلم تواجو اليت الصعوبات تذليل .4

 ال ادلشرف الًتبوي 
 الفكرية عزلتهم من واحلد بالواقع اتصاذلم وتسهيل للمعلمُت التدريب فرص توفَت .5
 الظروف أفضل توفَت خالل من التعليم جبودة االرتقاء على ادلعلم مساعدة .6

 التعليمية
 والعلوم ادلعارف ميادين يف اذلائل التطور .7
 األداء أساليب تفهم على مدتوومساع ادلهٍت بالتقدم ادلعلمُت اىتمام إثارة .8

 ادلختلفة النشاط أوجو وشلارسة
 التربوي االشراف أهداف .ب 

يهدف اإلشراف الًتبوي إىل حتسُت عملية التعليم والتعلم من خالل حتسُت رتيع 
العوامل ادلؤثرة عليها، ومعاجلة الصعوبات اليت توجهها وتطوير العملية التعليمية يف 

ضوء األىداف اليت تضعها وزارة الًتبوية والتعلم أو يف ضوء الفلسفة الًتبوية السائدة، 
ومن أمهها تطوير ادلنهج ادلدرسي، فادلنهج ادلدرسي احلديث ىو رتيع اخلربات اليت دير 
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هبا التالميذ حتت اإلشراف ادلدرسة وتوجيو منها، سواء أكان ذلك يف داخل ادلدرسة 
 .أم خارجها ويتضمن األىداف واحملتوى واألساليب وأساليب التقومي

  :ىي اخلاصة واالىداف
 البد عشوائياً،بل يكون ال التحسُت وىذا التلميذ لصاحل التعليم مواقف حتسُت .1

 ادلخطط التحسُت ىذا تقومي من والبد ختطيطو من
 يكون ىناك ان ،أي وحتسينها التعليمية بالعملية وتشويقهم ادلعلمُت اىتمام إثارة .2

 يربط ىدف بل دون واستمراره التحسُت يكون ان على التحسُت يف استمرارية
 مهنياً مستمرا منواً  ادلعلمُت منو على ىذا يساعد الذي حيدد حبيث باذلدف

 يدرك ما وان تام وضوح يف احلقيقية التعليم غايات يرى ان على ادلعلم مساعدة .3
 الغايات ىذه حتقيق يف متميز دور من ادلدرسة بو تقوم

 صورة واضحة رسم وعلى والوسائل االىداف بُت التفريق على ادلعلم مساعدة .4
 بلوغها على ادلدرسة تعمل اليت لالىداف

  ادلعلم على رؤية مادتو الدراسية يف وضعها الصحيح بُت سائر ادلوادمساعدة .5
 ادلدارس ودتكينو ايضاً من إدراك الصلة اليت تربط مدرستو بغَتىا من الدراسية

 واضحاً يرفعهم إدراكاً  وحاجاهتم النشىء مشكالت إدراك على ادلعلم مساعدة .6
 ادلشكالت تلك وحل احلاجات تلك الشباع اجلهد من ادلزيد لبذل

 بينهم التعاون وبث ادلعلمُت بُت العالقة اواصر وتقوية ادلدرسي اجلو حتسُت .7
 وعلميا مهنياً  وامنائهم

 انو منهم الواحد ينظر حبيث ادلعلمُت رتاعات بُت صلبة خلفية قاعدة بناء .8
 لو ومعزز لالخر مكمل

 يف ادلناسب اجلل وضع ديكن حىت معلم كل لو يصلح الذي منالعمل التاكد .9
 واشعاره قدراتو ابراز فيو الذي التقدم مواصلة على تشجيعو مث ادلناسب ادلكان

 بالنجاح
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 ادلعلمُت زمالئو وبُت بينو التنافس روح ،وبعث ادلعلم زتاسة اذكاء .10
 بو يتعلق وجعلو التدريس مهنة يف وحتسسو اجلديد للمعلم مالئم جو اجياد .11
 العليا وادلثل ادلباديء اجتاه يف ادلعلمُت جهود إليها ادت اليت النتائج تقومي .12

 ويف التعليم عملية يف صعوبات من يلقاه ما تشخيص يف ادلعلم ادلقبولة مساعدة
 عليها والتغلب الصعوبات تلك لتاليف اخلطة رسم

 التربوي اإلشراف خصائص .ج 
 : اآلتية باخصائص احلديث الًتبوي اإلشراف يتميز
 يف التأثَت تستطيع اليت القوية الشخصية مقومات فيها تتوافر قيادية عملية إنو .1

 تنسيق على وتعمل الًتبوية بالعملية عالقة ذلم شلن وغَتىم والطالب ادلعلمُت
 أىدافها وحتقيق العملية تلك حتسُت اجل من جهودىم

 كل ومتابعة تقابلها اليت واحلاجات ادلوقف بتغَت شلارستها تتغَت تفاعلية عملية إنو .2
 العلمي والتقدم الًتبوي الفكر رلال يف جديد

 وتقومي وتنفيذ وتنسيق ختطيط من )اادلختلفة مراحلها يف تعاونية عملية إنو .3
 بُت السليمة العالقة على يغطي مبا النظر وجهات باختالف ترحب )ومتابعة
 احللول وإجياد الًتبوية ادلشكالت دلواجهة بينهما العالقة وينظم وادلعلم ادلشرف
 ادلناسبة

 الًتبوي احلقل يف الوجدانية وادلشاركة االنسانية العالقات تنمية تعٍت عملية إنو .4
 يف واالرشاد واحملبة واالخالص الشورى دلباديء الفعلية الًترتة تتحقق حبيث
 وتصيد العقوبات وكثرة السلطة استخدام عن والبعد العطاء يف واجلدية العمل

 االخطاء
 التعلم لتحسُت نتائجها وتوظف واالبداع والتجريب البحث تشجع عملية إنو .5

 والقياس للمالحظة قابلة واضحة اىداف لتقيق السعي على وتقوم
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 االجيابية ادلبادرات وتشجع الروتينية، القيود من تتحرر متطورة مرنة عملية إنو .6
 العمل مرونة إىل ،وتتجو الناجحة والتجارب اجليدة اخلربات نشر على وتعمل
 االساليب وتنويع

 وتنقضي مشرف زيارة عند ،التبدا االفضل ضلو سَتىا يف مستمرة عملية إنو .7
 السابق ادلشرف مسَتة الالحق ادلشرف يتمم بل الزيارة تلك بانقضاء

 وعلى العملية وادلمارسة ادليدانية باالدلة ادلدعمة الواقعية على تعتمد عملية إنو .8
 الًتبوية العملية يف القصور نواحي تشخيص يف التامة الصراحة

 او الضعيف ادلعلم فتقبل وتقدرىا ادلعلمُت بُت الفردية الفروق حتًتم عملية إنو .9
 والنشيط ادلبدع ادلعلم تقبل ادلتذمر،كما

 مجال اإلشراف التربوي .د 
 أو الرؤية زاوية على رلموعات، اعتمادا عدة اىل رلال اإلشراف الًتبوي تصنيفا ديكن

 .للتصنيف استخدامها يتم اليت القاعدة
 حبسب األىداف .1

 القضايا على ادلالحظات تركز اليت األكادديي ىو اإلشراف اإلشراف (أ 
األكادديية يف رلال عملية التعليم الذي يعملو ادلدرس دلساعدة الطالب يف 

 عملية التعليم
 تدعم اإلدارية اليت على اجلوانب ادلالحظات تركز اإلداري ىو اليت اإلشراف (ب 

 التعليم  تنفيذ
على اجلوانب حول  ادلالحظات تركز اليت إشراف ادلؤسسة ىو اإلشراف (ج 

ادلدرسة  ادلدرسة ويهدف إشراف ادلؤسسة لرفع االسم اجليد ولرفع أداء
 شامال

 :رلال اإلشراف الًتبوي كما يايل (Ngalim Purwanto)وجيمع غاليم فوروانطا 
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مباشرة يتعلق  غَت اإلشراف العام ىو يعمل على األنشطات أو العملية بصورة .1
 وأدوات ادلدرسة دلكاتب اعلى إدارةمبحاولة حتسُت عملية التعليم كاإلشراف 

 واإلشراف على إدارة مال ادلدرسة وغَت ذلك

اإلشراف التعليمي ىو يهدف لتحسُت احلالة الفردية أو ادلادية اليت جيعلها حالة  .2
 الًتبوية األىداف التعليم اجليد لتحقيق

 أساليب اإلشراف التربوي .د 

 أساليب إىل تقسيمها وديكن ، وتتداخل الًتبوي اإلشراف أساليب تتعدد
 رتاعة بو تقوم وقد ، فرد بو يقوم قد ( مثالً  ) الًتبوي فالبحث  رتاعية، وأخرى فردية

 تقسيم اجلماعية وديكن واألساليب  الفردية بُت األساليب فاصل حد ذتة ليس إذ ؛
 يف الرئيس الدور الًتبوي للمشرف كان فإذا ، مباشرة وغَت مباشرة األساليب

 وغَت ادلباشرة األساليب بُت واضحة حدوداً  صلد ال فإننا ، ادلباشر غَت األسلوب 
 مدى على تتوقف فاعليتها ألن ؛ مباشر غَت أسلوباً  يعد الًتبوية فالنشرات  ، ادلباشرة
 يبذلو دلا مباشراً  أسلوباً  وتعد ، بنفسو مضامينها وتنفيذ قراءهتا  يف ادلعلم إجيابية

 بُت التقسيم وىذا ، ادلعلمُت مع ومناقشتها متابعتها  يف جهد من الًتبوي ادلشرف
 .ادلباشرة وغَت  ادلباشرة ، واجلماعية الفردية األساليب

 وادلعلم الًتبوي، ادلشرف هبا يقوم النشاط أوجو من رلموعة ىو فاألسلوب 
وكل أسلوب . الًتبوي اإلشراف أىداف حتقيق أجل من ادلدارس  ومديري والتالميذ

من أساليب اإلشراف الًتبوي ما ىو إال نشاط تعاوين منسق ومنظم ومرتبط بطبيعة 
 ادلوقف ويتغَت بتغَته يف اجتاه األىداف الًتبوية ادلنشودة

 أن ديكن الًتبوي اإلشراف يف يستخدم واحد أسلوب ىناك ليس أنو ويالحظ
 كل أن حيث والظروف ادلواقف رتيع يف تستخدم اليت األساليب  أفضل عنو يقال

 ادلواقف يف يستخدم قد أنو كما األساليب، من  أسلوب يناسبو تعليمي موقف
  أسلوب من أكثر الواحد التعليمي
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 بناءً  اإلشرافية أساليبو تنويع الًتبوي ادلشرف على ينبغي أنو القول ديكن لذا 
 التدريبية واحتياجاهتم ادلعلمُت بُت الفردية التعليمي والفروق ادلوقف  على طبيعة

 االعتماد عليو ادلناسب األسلوب الًتبوي ادلشرف خيتار وحىت. ادلتاحة واإلمكانات
 :  منها أساسية مقومات على
 من يستخدم الذي للهدف وحتقيقو الًتبوي للموقف اإلشرافية األسلوب مالئمة .1

   أجلو
  احتياجاهتم وتسد ادلعلمُت هتم دلشكالت اإلشرايف األسلوب معاجلة .2
 وتنفيذه وختطيطو مالئمة .3
 والبيئة وادلدرسة وادلشرف ادلعلم ظروف يراعي حبيث اإلشرايف األسلوب مرونة .4

  ادلتاحة واإلمكانيات 
 العمل شؤون يف ادلعلمُت منو يف تسهم خربات على اإلشرايف األسلوب اشتمال .5

 وادلهارات ، االجتماعية والعالقات  ، اجلماعي
 وادليدان ادلعلمُت حاجات وفق اإلشرافية األساليب تتنوع .6

 على طرأت اليت التطورات بسبب كبَتاً  اىتماماً  اإلشرافية األساليب نالت وقد
 أىداف من حتققو دلا وعناية فعالية أكثر أساليب وظهرت الًتبوي  اإلشراف مفهوم
  ادلهٍت النمو على ادلعلمُت وتساعد الًتبوية العملية  حتسُت يف تًتكز رئيسية

اجلماعية، وأما  واألساليب   الفردية ىي األساليب اإلشرافية األساليب وأىم أبرز ومن
 :الفردية منها  األساليب
   الصفية الزيارات (أ 

 اليت الفعالة الًتبوي اإلشراف أساليب أحد ىي الصفية الزيارة : مفهومها
 والتعلم التعليم عملييت سَت الطبيعة على لَتى الفرصة الًتبوي  ادلشرف دتنح
 الطرق على واإلطالع تدريسهم يف ادلعلمُت  تواجو اليت التحديات لَتى

   تعليم يف ادلستخدمة واألساليب
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 ادلشرف بُت تعاونية تقوديية توجيهية حتليلو عملية الصفية الزيارة :   أىدافها
 ما إذا خاصة العملية، الًتبية أنشطة من ىاماً  جانباً  وتشكل وادلعلم  الًتبوي
 تستحق ما وجهده وقتو من وأعطاىا جيداً  توظيفاً   الًتبوي ادلشرف وظفها

   اإلشرافية ادلداوالت (ب 
 بُت مناقشات من يدور ما ىو اإلشرافية بادلداوالت ادلقصود : مفهومها
 الًتبوية باألمور ادلتعلقة ادلسائل بعض حول ادلدرسُت وأحد  الًتبوي ادلشرف
 . شلارستها  يف يشًتك اليت العامة

 ما وكل وميولو آمالو على والوقوف مهنتو ضلو ادلعلم اجتاه تعرف  :  أىدافها
 وتقدير ادلسؤولية لتحمل ادلعلمُت منوه، وهتيئة  يعوق أو عملو يف يؤثر

 بقدر يأخذ ادلشرف ألن وذلك واخلربات، واألفكار اآلراء تبادل الظروف، و
 وحسن احملبة من جو إجياد يف ويسهم الرأي،  غَته ويشارك يعطي، ما

 يقًتحو ما لقبول ادلعلم لدى االستعداد
   ادلعلمُت بُت الزيارات تبادل (ج 

 ادلعلم نفس يف أثراً  يًتك فيو مرغوب فعال إشرايف أسلوب ىو : مفهومهاً 
 ضوابط وفق العملية دتت إذا خاصة إبداعو ويطلق بنفسو  ثقتو من ويزيد

 ذلا وسلطط مناسبة
اآلخرين  بأداء أدائو مقارنة خالل من عملو ادلعلم  تقومي  : أىدافها  :أىدافها
 ادلعلمُت مشكالهتم وتشجيع وطرح آرائهم إبداء على ادلعلمُت وتشجيع
 بعضاً  بعضهم واحًتام ادلعلمُت فهم شلارساهتم وتعميق وتطوير ادلبدعُت

   ادلصغر التعليم (د 
 التدريسية ادلهارات على التدريب إسًتاتيجيات من إسًتاتيجية ىو : مفهومو

 ادلهارات من رلموعة إىل ادلعلم أداء وحتليل التعليمية العملية  حتليل على يقوم
 أحسن على عملو تأدية على قادراً  يصَت حىت  تقويتها على والعمل السلوكية
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 أمام وقياسها مالحظتها ديكن زلددة مهارة بأداء ادلتدرب يقوم وفيو. وجو
 حبضور دقيقة( 20-5 )من زلدد زمن يف( 10  -4 )زمالئو من قليل عدد

  ادلشرف
 وأساليب التعليمية ادلهارات على اخلدمة أثناء ادلعلمُت  تدريب  :أىدافو
 رلال يف إبداعية إشرافية تقنية بصفتو ادلصغر التعليم احلديثة واستخدام التعليم

 التعليمي ادلوقف يف تدخل اليت ادلعقدة العوامل تيسَت الًتبوي و اإلشراف
 :منها   اجلماعية وأما األساليب

  :(الًتبوية الورشة )الًتبوي ادلشغل (ه 
 قيادات إشراف حتت ادلعلمُت من جملموعة عملي تعاوين نشاط ىو: مفهومو
 وقت يف ورتاعات أفراداً  ادلشًتكون فيها يعمل واسعة مهنية خربة  ذات تربوية
 أو التدريس طرق أحسن جتريب أجل من منسق إرشاد  حتت متعاونُت واحد
   مهمة تربوية مشكلة دراسة
 إتاحة الفرصة للمعلمُت حلل ادلشكالت اليت تواجههم بأسلوب  :أىدافو

علمي و تنمية أداء ادلعلمُت وإكساهبم خربات جديدة و إكساب ادلعلمُت 
خربات جيدة يف العمل التعاوين و حتقيق النشاط اإلبتكارى داخل الورشة 

   الًتبوية الندوات (و 
 موضوع أو لقضية الًتبويُت القادة من عدد عرض عن عبارة وىي : مفهومها

 للحاضرين ادلثمرة اذلادفة للمناقشة ذلك بعد اجملال  فتح مث زلدد
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 الفصل الثالث
البحث  يةمنهج

 
 البحثومنهج  مدخل .أ 

من  عملية كإحدي خاصة وظيفة العلمي البحث يف ادلستخدم ادلدخل يعترب
ذلك . يتها هناإذل البحث عمليات بداية من دائم بشكل اتباعها بد ال اليت عملياتال

 العمليات قيمة البحث وميلك وأمشلها البحث نتائج أحسن على احلصول ألجل
 على يركز البحث وىذا. وأىدافو قدراتو مدى ، ادلدخل مبحتوى تناسب العالية
بادلدرسة   معلمي اللغة العربية الًتبوية لديكفاءةاليف ترقية اإلشراف الًتبوي  تطبيق

 .االبتدائية بتوصلول ولونج يف ماالنج" الولد الصاحل"
 للحصول البحث وىو الكيفيادلدخل  ىو البحث ذلذا ادلستخدم ادلدخل يكون

 الكمي، ادلنهج أو اإلحصائية بالطريقة حصولو الميكن عما الكشف أو النتائج على
 إذل وينتهي للتوضيح العملية النظرية يستخدم وقد البيانات من الباحث يبدأ حيث
. تبطلها أو قبلها ما تؤيد اجلديدة النظرية

 ادلعلومات صورة ىي الباحث إليهاج حيتا اليت البيانات لوجودوىذا ادلدخل 
معلمي لدي   الًتبويةكفاءةاليف ترقية اإلشراف الًتبوي تطبيق  عن التفصيلية البيانية

 البحث  وىذااالبتدائية بتوصلول ولونج يف ماالنج" الولد الصاحل"بادلدرسة  اللغة العربية
الولد " مدرسة يف والبيانات ادلعلومات الباحث يأخذ حيث ادليداين البحث نوع من

 ألن الباحث ينسبو الظواىري  فادلدخلاالبتدائية بتوصلول ولونج يف ماالنج" الصاحل
 وادلتعلقة اجلارية وادليول الظواىر فهم مع والتغيريات األحوال عرض ىو اذلدف
 . البحث ميدان يف ادلوجودة البحث مبوضوع

( 1): ىناك األسباب دلاذا يستخدم الباحث هبذا ادلدخل وأما األسباب كما يلى
اإلشراف تطبيق  عن طلب ادلعلومات الصحيحة الضابطة عن الباحثيهدف 
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" الولد الصاحل"بادلدرسة   معلمي اللغة العربية الًتبوية لديكفاءةاليف ترقية الًتبوي 
يقصد الباحث عرض ادلعلومات واحلصول  (2 )االبتدائية بتوصلول ولونج يف ماالنج

على النتائج مؤسسا على الظاىرات ادلوجودة يعين موافقا على الواقع ىف ميدان 
ألن البحث يتكرر ىف اتصال ادلخربين مع العمليات اليت يقومون هبا  (3)البحث، 

 .أثناء التعلم والتعليم
 الظاىرات على تطبيقو حيث من الوصفي البحث وىو البحث منهج ىذا وأما

 لدراسة األخرى صممت أساسا البحث مناىج عجز اقتضاه طبيعى أمر اإلنسانية
 للظاىرة صحيح دقيق قياس إذل للتوصل القدرة عن الطبيعية لذلك تعجز الظاىرات

 الدالالت واستنتاج متاما ىو كما الوقائعي الوصفي ادلنهج اإلنسانية كما ىو يف حالة
تطبيق  يصف سوف الباحث ألن بالوصفي ويسمى  ادلشاىدة وقائع من والرباىني

 االبتدائية بتوصلول ولونج يف ماالنج" الولد الصاحل"مدرسة  ىف اإلشراف الًتبوي
 أنشطة أثناء يف ادلوجودة ادلعلومات حيث من وصفية صورة على يكتسب وكيف
 التحليلية ألن الوصفية الطريقة الباحث يستخدم. وخارجو الفصل يف والتعلم التعليم
 عند مجع ادلعينة األشياء أو الظواىر وصف إذل هتدف ىي الوصفية التحليلية الطريقة
 حالتها وتقدير هبا اخلاصة الظروف ووصف عنها وادلالحظات وادلعلومات احلقائق

. الواقع يف عليو توجد كما
 البيانات وأسلوب جمع أدوات .ب 

األدوات ادلستخدمة يف البحث الكيفي ىي الباحث بنفسو وىو يقوم بالتخطيط وعامل  
 مجع البينات وتفسري البينات وحتليل البينات وأخريا أصبح الباحث أن يبلغ نتائج البحث

 ادلالحظة منهج ىي مجع البيانات ادلستخدمة ىف ىذا البحث  أدواتطريقةو و
 الوثائقية والطريقة ادلقابلة ومنهج .ادلشاركة بدون ادلالحظة ومنهج ادلشاركة،

 .واالستبيان
 ادلالحظة .1
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 ىى ادلباشرة بادلالحظة أيضا ويقال بادلشاركة ادلالحظة طريقة الباحث يستخدم
 الباحث ويقوم. ادلدروسة اللغوية النشاطات من جزءا الباحث يكون حبيث طريقة

 الىت األشياء أو باألشخاص مباشرة اتصالو خالل معني من سلوك مبالحظة
 .البيانات الباحث ويسجل ،ويكتب يدرسها

 بأنشطة تتعلق اليت البيانات على للحصول ادلالحظة ىذه الباحث ويقوم
 واالتصال ، يف الكفاءة الًتبوية لدي معلمي اللغة العربية تطبيق اإلشراف الًتبوي

 عملية يف الطلبة ومجيع أنفسهم، الطلبة بني واإلتصال وادلشرف، ادلدرس بني
 والتعلم التعليم عملية خالل من ادلالحظة ىذه وتقام. وتعلمها اللغة تعليم

. ادلباشرة
 احلقائق ضلو بل فحسب، ادلنظورة احلقائق ضلو جتري ال ادلالحظة عملية

 ىف ادلعربة والبيانات العبارات مثل أخرى أشياء وىناك. أيضا واحلسية ادلسموعة
. التعليم عملية
 ادلقابلة .2
 أو البحث تساؤالت إجابة من الباحث متكن اليت ادلعلومات مجع مبوجبها يكمل
 ميكن الىت ادلعلومات جلمع طريقة الباحث مقابلة على وتعتمد فروضو، اختبار

 الباحث قبل من األسئلة من عدد طرح بغرض بوجو وجها للبحوث الباحث
 احلوار بطريقة البيانات طلب طريقة أهنا يقال أو ادلبحوث قبل من عليها واإلجابة
 اخلبري أو والفاعل الباحث بني والتساؤل
 قيةئلطريقة الوثاا .3
 والكتب الوثائق من والبيانات احلقائق لطلب البحث طريقة ىى الوثائقية الطريقة

 .ادلكتوبة ادلتعلقة باإلشراف الًتبوي ادلواد من وغريىا وادلذكرات والرسائل واجملالت

                                                           

 149 ص (1992دار الفكر للنشر والتوزيع، : عمان)، واساليبه مفهومه وأدواته: عبيدات، ذوقان وآخرون، البحث العلمى  
5
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تطبيق اإلشراف  عن بيانات أو احلقائق الباحث سيكتشف الطريقة فبهذه
 .العربية اللغة الًتبوي يف تعليم

  التثليثي .4
 شيء أو عامل باستخدام البيانات صحة صدق لفحص الطرق احدى من ىو

 ىذه الباحث واستخدم للموازنة، أو البيانات تلك لفحص نفسها البيانات خارج
 والوثائق،أو ادلالحظة من اجملموعة البيانات بني االختالفات وجد عندما الطريقة

 .وادلقابلة ادلالحظة بني أو وادلقابلة، الوثائقية بني
 االستبانة  .5

عبارة عن زلموعة من األسئلة ادلكتوبة اليت تعد بقصد احلصول على معلومات أو 
وتعد االستبانة من أكثر األدوات . أراء ادلبحوثني حول ظاىرة أو موقف معني

ادلستخدمة يف مجيع البيانات اخلاصة بالعلوم االجتماعية اليت تتطلب احلصول 
على معلومات  أو معتقدات أو تصورات أو أراء األفراد، ومن أىم ما تتميز بو 

 .االستبانة ىو توفري الكثري من الوقت واجلهد على الباحث
ويستخدم الباحث باألسئلة ادلفتوحة أو احلرة وفيها يًتك للمبحوث حرية اإلجابة 

 وزع الباحث عن السؤال ادلطروح بطريقتو اخلاصة وتعابريه وألفاظو اليت يراىا
االبتدائية بتوصلول ولونج " الولد الصاحل"االستبيانات للمعلي اللغة العربية مبدرسة 

يف ماالنج والبيانات اليت يبحثها الباحث ىي أثر اإلشراف الًتبوي يف ترقية 
 .الكفاءة الًتبية لدي معلمي اللغة العربية

 البيانات مصادر .ج 
 ادلطلوبة، فيتصل البيانات  طريقة متعددة ليكون  الباحث حاصال علىىناك
اإلشراف الًتبوي يف ترقية كفاةء معلمي اخلرباء الذين يعرفون ويفهمون عن  الباحث

 مصدر وأما .االبتائية بتوصلول ولونج يف ماالنج" الولد الصاحل"اللغة العربية بادلدرسة
 بأن وىو  الرئيسي فادلصدر ،وييناالث وادلصدر الرئيسى ادلصدر : نوعان البيانات

                                                           
أردن، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، )، منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقاتمحمد عبيدات وآخرون،  

 67.ص (1999
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 بأنو وه الثاين ادلصدر من غريىا وأما واألحوالن اخلرباء م البيانات الباحث يأخذ
.  ادلتعلقة باإلشراف الًتبويالوثائق منالبيانات  الباحث يأخذ
   براءاخل .1

اخلرباء أثناء ادلقابلة  أقوالىى  الكيفى البحث ىف ادلهمة البيانات مصادر ومن
أو أثناء ادلالحظة ادلباشرة، حيث يقيد ويكتب الباحث مجيع ماجيده من 

بادلسجل ويكون مادة باإلشراف الًتبوي ادلخرب ىف ادلذكرات ادلتعلقة 
وبادلقابلة وادلالحظة ادلباشرة سينال . ادلعلومات الىت جيب عليو حتليلها

الباحث احلاصالت الكاملة الشاملة شلا سألو ويسمعو ويشاىده يف ميدان 
. االبتدائية بتوصلول ولونج يف ماالنج" الولد الصاحل"مدرسة البحث وىو ىف 

 األحوال .2
 على لتحصل باستخدامها البد الىت الرئيسية ادلصادر من ىي األحوال

 اإلشراف ب يتعلق الذى واجلميع التعليمية األنشطة أحوال وىى البيانات،
بتوصلول " الولد الصاحل"الًتبوي يف ترقية كفاةءء معلمي اللغة العربية مبدرسة 

 أو بادلشاركة مباشرة االحوال ىذه الباحث يالحظ  حيثولونج يف ماالنج،
 الضابطة الصحيحة البيانات على حيصل حىت ادلشاركة بدون

 الوثائقي ادلصدر .3
 ادلصادر إذل فيحتاج ادلطلوبة البيانات لصدر التكفى واألحوال اخلرباء أقوال

 والرسائل واجملالت والكتب اللغة لربنامج الوثائق مثل( الوثائقية )ادلكتوبة
. باإلشراف الًتبوي ادلتعلقة وغريىا وادلذكرات

 أسلوب تحليل البيانات .د 
أن ( 1984)يستخدم الباحث طريقة حتليل البيانات بطريقة ميليس وحبورمان 

 حىت الوقت مرور مع ويستمر تفاعلي بشكل النوعية البيانات حتليل يف النشاط ويتم
. البيانات مشبعة كونت حبيث كاملة
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 لدى متوافرة ادلعلومات وتصبح البيانات مجع عملية بعد طلب ادلعلومات و 
 تنفيذ ىف الباحث أيبد وثائق، عن وعبارة ادلالحظة وجدول ادلقابلة دفًت من الباحث

 وقت ىف يتوقع البحث ىذا ىف ادلوجودة البيانات وحتليل .وتفسريىا البيانات حتليل
 الدقيق التأمل ذلإ حيتاج مشكل عمل التحليل ىذا البيانات مجع عملية مع واحد

 . ادلتوفرةالبيانات تنوع ذلإ تسبب العديدة البيانات مجع طرق ألن الطويل والصرب
 (Credibility )المصداقية .ه 

 الكيفي البحث يف ادلعيار بأهنا ادلصداقية (Lincoln)لنجون و (Guba)غوبا  عرف
 الداخلي الصدق ويعين. الوضعي البحث يف الداخلي الصدق ويوازن يعادل الذي
 ادلتغري يف ملحوظاً  تغرياً  أحدث ادلستقل ادلتغري وأن التجرييب ادلوقف يف األساسية ادليزة

 بني ومتاثل تشابو ىناك ىل ادلصداقية اختبار يسأل الكيفي، البحث ويف. التابع
 و تصوير يف الباحث وطريقة االجتماعية التكوينات وفهم إدراك يف ادلشًتكني طريقة
 ادلصداقية، لتعزيز البحث اسًتاتيجيات من عدد استخدام  .نظرىم وجهت وصف

 االسًتاتيجيات ىذه ومن
 وادلطولة الفعلية ادلشاركة .1

وعندما يثق . ال توجد قاعدة صارمة حتدد ادلدة اليت يقضيها الباحث يف ادلوقع
الباحث بأن ادلوضوعات واألمثلة تتكرر بدالً من الزيادة والتوسع فقد يكون ىذا 

 .ىو الوقت ادلناسب لًتك ىذا اجملال
 ادلثابرة دلالحظةا .2

جيب على الباحث أن يالحظ دلدة كافية لتحديد ومعرفة القضايا وادلشكالت 
وجيب جتنب االنغالق قبل األوان، أي التوصل إذل نتيجة عن . البارزة وادللحوظة

. ادلوقف بدون ادلالحظات الكافية
 األعضاء مراجعات .3

                                                           
 (جامعة االسالمية غزة، دون سنة: غزة)، رسالة البحث البحث النوعي، عفانة عزو 
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البد أن يتحقق الباحث من صحة . وىذا أىم معيار يف التحقق من ادلصداقية
بياناتو مع رلموعات ادلشًتكني بالنسبة للًتكيبات والتفسريات اليت تتطور نتيجة 

ومراجعات وتصحيحات األعضاء . للبيانات اجملموعة واليت قام الباحث بتحليلها
فعلى سبيل ادلثال، يف هناية ادلقابلة يستطيع . قد تكون شكلية وغري شكلية

الباحث تلخيص كل ما دار بينو وبني الفرد ويتأكد إذا كانت ادلذكرات اليت 
وميكن للباحث مشاركة مسودات تقرير  .سجلها تعكس حالة الفرد بدقة أم ال

( Mertens)  مارتنيوأنشأت.إلبداء رأيهم ومالحظاهتم البحث مع األعضاء
حلقة تغذية مرجعية يومية مع ادلدربني يف الًتبية اخلاصة وكانوا عمي أو صم أو 

وناقشت الباحثة البيانات اليت مجعتها يف اليوم السابق لتوضيح . بدون صعوبات
 .ولتعزيز قدراهتا على التمثيل الدقيق ألرائهم

 التثليث .4
تضمن التثليث ادلعلومات اليت مجعها الباحث من مصادر أو طرق سلتلفة دلعرفة 

لنجون  و (Guba)غوبا  ودل يعد. انسجام األدلة بني مصادر ادلعلومات والبيانات
(Lincoln ) ،يؤديان فكرة التثليث ألهنا تعين أنو ميكن وجود انسجام بني ادلصادر

وىذا يتعارض مع فكرة احلقائق والوقائع ادلتعددة اليت ناقشناىا يف ىذا الفصل 
ويقول الباحثان أن التثليث ال زالت يستخدم يف التأكد من صحة . قبل ذلك

، ولكن ينصح [كم عدد األطفال يف الربنامج: مثال]البيانات الواقعية واحلقيقية 
 .الباحثان باستخدام مراجعات األعضاء ألنواع البيانات األخرى

 مراحل تنفيذ الدراسة .و 
من ادلرحلة قبل ادليدان وادلرحلة العملية يف ادليدان  أما مراحل تنفيذ الدراسة تتكون

 .ومرحلة حتليل البينات
 ادلرحلة قبل ادليدان .1

 :وىي . األنشطة اليت يعملها الباحث من مراحل 6 ىناك
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 البحوث رلموعة مشروع (أ 
 اختيار ميدان البحوث (ب 
 طلب الًتخيص (ج 
 معرفة ادليدان (د 
 االختيار واالستفادة من ادلخربين (ه 
 استعداد ادوات البحث (و 
 ادلرحلة العملية يف ادليدان .2

 مفهوم خلفية البحث والباحث (أ 

 دخول ادليدان (ب 

 ادلشاركة مع مجع البيات (ج 

 مرحلة حتليل البيانات  .3

 
 
 

 

 هيكل البحث .ز 
خلفية )ادلقدمة :  ويتضمن من السابقة والدراسات العام اإلطار : الفصل األول 

، وأسئلة البحث، وأىداف البحث، وأمهية البحث، (البحث
 .وحدود البحث، وحتديد ادلصطلحات، والدراسات السابقة

 : اإلطار النظري ويتضمن مبحثني : الفصل الثاني 
  الًتبوي اإلشراف ومفهومتعريف  :ادلبحث األول    
 الًتبوي اإلشراف وخصائص وأىدافو أمهية :ادلبحث الثاين    

 ومتطلبات تطبيقو
يتضمن من منهج ومدخل البحث، أدوات مجع البيانات، مصادر  : الفصل الثالث 
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 ، مراحل تنفيذ الدراسةالبيانات حتليل أسلوب  البينات، 
نبذة تعريفية عن ميدان البحث وعرض وحتليل ومناقشة بيانات  : الفصل الربع   

 :البحث ويتضمن ثالثة مباحث 
 نبذة تعريفية عن ميدان البحث  : ادلبحث األول    
 عرض بيانات البحث  : ادلبحث الثاين    
 حتليلها مناقشة نتائج البحث : ادلبحث الثالث 

 ملخض نتائج البحث والتوصيات وادلقًتحات  :  الفصل الخامس
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 الفصل الرابع
 عرض وتحليل ومناقشة بيانات البحث 

 
 نبذة تاريخية وتعريفية عن ميدان البحث : المحث األول 

 خلفية تاريخية عن مدرسة الولد الصالح االبتدائية  .أ 

 الولد الصاحل ادلدرسة الًتبية مؤسسة ـ فتحت 2006-2005 يف العاـ الدراسي 

 مدرسة كالدة كراء افعكالد كافاالبتدئية ربت اسم مدرسة الولد الصاحل االبتدائية، ك

ة للمدرسة االبتدائية اليت على األساس لباادلط ارتفاع( 1)الولد الصاحل االبتدائية منها 

( 3) زلدكديو ادلدارس االبتدائية يف ماالنج (2)االسالمية كذات جودة يف ماالنج 

 .  الطلبةآباءاالقًتحات من 

 كالثقافة كاالجتماعية اليسهل تطور ادلدرسة التكنولوجية التطورات كسط يفك 

 النظرعلى األساس االسالمية، ككذلك كاف التحدم لًتبية االكالد ادلسلمني كبريا ب

ة التأثري، لذلك كانت احلاجة إىل ادلدرسة اليت قوماؿ اإلسالمية البيئة كجود عدـ إىل

 ادلناىجمن  دعمعلى أساس الًتبية االسالمية لتطبيعة األطفاؿ ادلسلمني ب

 . اجليدةـمالتعل كاسًتاتيجيات

 كمدرسة الولد الصاحل االبتدائية مصممة للطفولة على أف تزكد االطفاؿ 

 كاألخالؽ كادلعارؼ كادلهارات ليصبح ادلسلم صحيحا كأما ادلناىج اإلؽلاف أساسيات
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 الدراسية ادلناىجذلذه ادلدرسة فإهنا تصمم على ادلنهج ادلتكامل كىو الدمج بني 

 الكفاءة على معيار كمرجع الوطنية ادلناىجك.  الداخليةالدراسية  ادلناىجالوطنية ك

 القيمة لتوفرياحلد األدىن، كأما ادلناىج الداخلية دلدرسة الولد الصاحل االبتدائية فهي 

 .اإلصلليزية اللغة باستخداـ كالتواصل اإلسالمية القيم من ادلضافة

 المدرسة بطاقة .ب 

 مدرسة الولد الصاحل االبتدائية: اسم ادلدرسة    .1

102056104008: رقم إحصاء ادلدرسة   .2

3. الوطنيةللطالباالساسالرقم:20539410

4. املدرسةعنوان:رقمأرومباولونج31شارعتوجنول

ماالنجمدينةوارولووك

5. اهلاتفرقم:0341-487088

 2005: تأسيس ادلدرسة   سنة .6

 شللوكة للمدرسة: أراض ادلدرسة    .7

 (شلتاز) A    :ادلدرسي االعتماد .8

 عدد الفصوؿ    .9

  فصوؿ 4: الفصل األكؿ   (أ 
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  فصوؿ3: الفصل الثاين   (ب 

 فصالف:  الفصل الثالث   (ج 

  فصوؿ3: الفصل الرابع    (د 

  فصوؿ4: الفصل اخلامس   (ق 

  فصوؿ3: الفصل السادس   (ك 

 الرؤية المستقبلية ورسالة وأهداف المدرسة .ج 

 الرؤية ادلستقبلية .1

ربقيق ادلدرسة االسالمية ادلؤىلة لتزكيد ادلتخرجني فيها باإلؽلاف كالتقول 

كاألخالؽ الكرًن كمعارؼ العلـو كالتكنولوجيا كالثقافة كخدمة الدين كالوطن كبر 

 .الولدين

 (أك األىداؼ االسًتاتيجية)رسالة ادلدرسة  .2

 تنظيم الًتبية االبتدائية على أساس القيم االسالمية  (أ 

تنظيم الًتبية االبتدائية االسالمية اليت ترل ادلستقبل النتاج خرجي ادلدرسة  (ب 

 كاللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية  اللغةيف لتواصلاالبتدائية القادرين على ا

 ادلستقبل يف أنفسهم لدفعاإلصللزية 

 ربقيق البيئة التعليمية اجليدة كادلبتكرة كالصحة كاالسالمية (ج 
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 ربقيق اإلدارية كاالسًتاتيجية التعليم ادلهنية (د 

  كاالجتماعيةاألكادؽلي كغري األكادؽلي يف رلاؿ عايلاؿ اإلصلاز ربقيق (ق 

  كالثقافة كالديينللفنوف األطفاؿ حب غرس (ك 

  كاالنسانية كالفكرية كالوطنية كاألىليةاإلسالمية التزاـ ظلو (ز 

 أىداؼ كغايات ادلدرسة .3

كفقا لرؤية ادلستقبل كرسالة مدرسة الولد الصاحل االبتدائية فإف األىداؼ اليت 

 : تعمل لتحققها ادلدرسة كما يايل 

  الكرًن على أساس ادلعارؼ كادلهارات ادلناسبة باالسالـاألخالؽ كجود (أ 

 كجود ادلعرفة كادلهارة عن قراءة ككتابة القرآف الكرًن إلعمالو يف احلياة اليومية (ب 

 لإلتصاؿ يف احلياة اليومية كأداةكجود القدرة عن الكالـ باللغة االصلليزية  (ج 

 كااللتحاؽ على التعليم العايل

كجود القدرة على كتابة العمل العلمي كاخلياؿ كالصحافة ادلناسبة بتطور  (د 

 األكالد

  ذاتاؿ لتطوير كوسيلة ادلعلومات تكنولوجيا اتقاف (ق 

 : كأما الغاية اليت كجب عليها التحقيق كما يايل 

 العبادة يف التفوؽ (1
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  قراءة القرآفيف التفوؽ (2

  اللغة االصلليزيةيف التفوؽ (3

  القراءة كالكتابة كاحلسابيف التفوؽ (4

  اإلبداع يف التفوؽ (5

  تكنولوجيا كادلعلوماتيف التفوؽ (6

 اإلدارة وهيئة التديس .د 

 وظيفة التعليم المؤهل األكاديمي االسم الرقم
 - مدير ادلؤسسة الولد الصاحل عمراف عارفني. احلاج. د .1
 الرياضية رئيس ادلدرسة نوردية رمحويت .2
 الًتبية االسالمية نائب يف رلاؿ ادلناىج أمحد آفندم .3
 العلـو ك اللغة اإلندكنسية نائب اإلدارية سرم يوديانيت .4
 الرياضية كاللغة اإلصلليزية نائب يف رلاؿ الطلبة نور جيهاف .5
 اللغة اإلندكنسية كالتكنولوجية ادلدرس أمري الدين هنضياف .6
 اللغة العربية ك الًتبية االسالمية ادلدرس ىادم سوسانتو .7
 اللغة اجلاكية كالعلـو االجتماعية ادلدرس سرم سوباكيت .8
 اللغة اإلصلليزية كالعلـو الوطنية ادلدرسة ىين ىداية .9
 الرياضية ادلدرسة إيكا سعودية .10
 الرياضية ك العلـو ادلدرسة امرأة احملبة .11
 احلاسوبية ادلدرس دافيس يودسنو .12
 الرياضية كاحلاسوبية ادلدرسة آلفريا رسانا آكوايت .13
 العلـو االجتماعية كاللغة اإلندكنسية ادلدرسة ىرلينا ترم فامبويايت .14
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 احلاسوبية  ادلدرس أندرياس ستيونو .15
 اللغة اإلصلليزية كالعلـو ادلدرسة بنت ثانية ادلنورة .16
 كالعلـو الوطنية كاللغة اإلندكنسية ادلدرسة دينار إؽلن سوفرنيت .17
 الرياضة ادلدرس ريساس كحيودم .19
 اللغة اإلصلليزية كالعلـو االجتماعية ادلدرسة متأخرة اذلداييت .20
 العلـو الوطنية كالرياضاية ادلدرس مسركحاف .21
 اللغة اإلندكنسية كالعلـو الوطنية ادلدرسة لطفي مطمئنة .22
 اللغة اإلصلليزية كالعلـو ادلدرسة ليلة ادلنورة .23
 الرياضية كالعلـو االجتماعية ادلدرس غين الرمحن .24
 العلـو الًتبية االسالمية ادلدرس زلمد فرمانشة .25
 كالعلـو االجتماعية كالعلـو الوطنية ادلدرسة أجيك سرم كحيوين .26
 الرياضية كاحلاسوبية ادلدرسة نظيفة ادلعتمرة .27
 اللغة اإلصلليزية ك اللغة اإلندكنسية ادلدرسة  أكؿ الفوزية .28
 اللغة العربية كالرياضية ادلدرس عارؼ نزر رمحن .29
 اللغة اجلاكية كاللغة اإلندكنسية ادلدرسة  كيكي رزقي ىاريفة .30
 العلـو الوطنية كاحلاسوبية ادلدرسة لطفية .31
 اللغة اإلصلليزية ك اللغة اإلندكنسية ادلدرسة أناستاشة ترم ىارديين .32
 كالعلـو الوطنية كالرياضية ادلدرسة إيكا كجايانيت .33
 الرياضية كالعلـو االجتماعية ادلدرس كذلاف احلكيم  .34
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 أحوال الطلبة .ه 

إف الطلبة يف مدرسة الولد الصاحل االبتدائية بتوصلوؿ كلونج يف ماالنج أكثرىم 

 ( طالبا455)ـ 2013/2014غليئوف من ماالنج كعددمهم يف العاـ الدراسي 

 :كيوزعهم الباحث على كفق الفصوؿ كما يايل 

 عدد الطالب المرحلة
  طالبا92 الفصل األكؿ
  طالبا94 الفصل الثاين

  طالبا74 الفصل الثالث
  طالبا37 الفصل الرابع

  طالبا69 الفصل اخلامس
  طالبا89 الفصل السادس
  طالبا455 الجمع

 

 تعليم اللغة العربية في مدرسة الولد الصالح بتونجول ولونج في ماالنج .و 

 يبدأ تطبيقو ماالنج يف كلونج بتوصلوؿ الصاحل الولد مدرسة يفتعليم اللغة العربية 

من الفصل الرابع إىل الفصل السادس، كتعليم اللغة العربية يف الفصل الرابع 

يقتصر على أف يتعلم الطالب اللتعارؼ باحملادثة كحفظ ادلفردات يف الفصلني  

اخلامس إىل الفصل السادس يتعلم الطالب اجلملة البسيطة ككتابة العربية 
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الصحيحة كاذلدؼ من تعلم اللغة العربية ىو كتابة العربية الصحيحة كالكالـ 

 .بالبسيط بالعربية حوؿ األنشطة اليومية

 عرض بيانات البحث :المبحث الثاني 

معلمي اللغة أساليب تطبيق اإلشراف التربيوي لترقية الكفاءة التربوية لدي  .أ 

 ماالنج فيبتدئية بتونجول ولونج اال" ولد الصالحال "بمدرسة العربية

 مراحل اإلشراف التربوي .1

إف اإلشراؼ الًتبوم الذم تقـو بو رئيسة ادلدرسة على مدرسي اللغة العربية عن 

 :الكفاءة الًتبوية يف عملية التعلم كالتعليم منها 

 القدرة على تخطيط الدراسة (أ 

األشياء اليت  عندما يشرؼ رئيس ادلدرسة على زبطيط الدراسة إنو ينظر إىل بعض

 :يعملها منها 

يفحص رئيس ادلدرسة مدّرسي اللغة العربية فيما يتعلق باعدادىم خطط  (1

 النستمرة من منهج التعلم

ينظر رئيس ادلدرسة مالءمة ربليل مادة الدراسة اليت قّدمها مدرس اللغة  (2

 العربية

 السنوم  الفصل الدراسي كالربنامج يفحص رئيس ادلدرسة زبطيط برنامج (3
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 يفحص رئيس ادلدرسة خطة التدريس (4

الشهر قبل أف تعمل عملية  هناية ربقق رئيسة ادلدرسة اخلطوات الدراسة كل

. الدراسة حىت يعد معلم اللغة العربية خطة التدريس الذم سيعملو يف الشهر اآليت

ىذه خطة التدريس غلعلها معلم اللغة العربية عند تعليمو كأما جعل خطة التدريس 

إذا الغلعل معلم اللغة العربية . الشهر هناية قد كجبها رئيس ادلدرسة كيفحصها كل

 خطة التدريس فيأنبو كيأمره باعداد خطة التدريس كإذا مل يعملو مرة ثانية فستخفض

 . كما قالت نائبة مدرسة نور جيهاف كيأكده ىادم معلم اللغة العربية. ركاتبو

اإلدارية من التعلم قبل التعليم من ادلنهج ك  يفحص دائما رئيسة ادلدرسة اكماؿ"

كإذا كجد النقص يف صنعها فتعطينا . السنوم  الفصل الدراسي كالربنامج برنامج

كاإلشراؼ يشمل جعل اخلطة اجليدة كإختار ادلنهج اجليد ادلناسب . التوجيهات

لظركؼ الطالب كجعل الوسائل التعليمية اجليدة كعندما ال يعمل ادلعلم خطة 

كإىل جانب الفحص . ركاتبو حىت يقـو بعملها التدريس كل هناية الشهر فستخفض

التطوير فإف رئيس ادلدرسة يقـو باإلشراؼ الًتبوم مباشرة بزيارة الفصل عندما ضلن 

 ".(احملافظة بني الفصوؿ). نعمل بعملية التعليم

 

 
                                                           

 2014 فبريير 28نور جيهان، مقابلة، مدرسة الولد الصالح،  
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 التعلم والتعليم  أنشطة تنفيذ على القدرة (ب 

رئيسة ادلدرسة تشرؼ باإلشراؼ الًتبوم عملية التعليم اليت يعملها معلم اللغة 

 :العربية يشمل ما يأيت 

 يف عملية التعلم كالتعليم القدرة (1

كادلرحلة عند  (pra instruksional)ىذه القدرة تشمل على ادلرحلة قبل التعليمية 

يف ادلرحلة قبل التعليمية معلم اللغة العربية يفحص . (instruksional)التعليمية 

كادلرحلة عند . (apperception)بالًتابط  استعداد الطالب، كيعمل أنشطة اإلدراؾ

التعليم، كمعلم اللغة العربية يدؿ على إتقاف مواد التعلم جيدا، كيعمل عملية 

ربقيقو، كيعمل عملية التعليم مراتبة، كيقدر  ينبغي التعليم ادلناسبة باذلدؼ الذم

 فعالية ك يراقب تقدـ  األكثرالتعليميةعن حاؿ الفصل، كيستخدـ الوسائل 

 النشطة ادلشاركة كسائل التعليم، كتعزيز استخداـ يف الطالب إشراؾ  كالطالب

 إىل الرسالة التعلم، يستخدـ اللغة اللسانية كالكتابية كاضحة جيدة، نقل يف

 .ادلناسب النمط

 :ذلك الرأم فيما سبق قد أكّده نائب رئيس ادلدرسة أمحد آفندم كقاؿ إنو

أما ادلراحل عند التعلم كالتعليم نعملها بقدر ما استطعنا بل نراقب تقدـ "

الطالب عند عملية التعلم كالتعليم كنقـو بعملية التقوًن كالتقييم النهائي الذم 
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يناسب بالكفاءة كاذلدؼ كصلعل ملخص الدرس مع إشراؾ الطالب كنعمل 

 "التوجيو كنعمل األنشطة العالجية توفري دبتابعة اإلجراءات

 :كقدأكد معلم اللغة العربية عارؼ نور رمحن رأم نائب رئيس ادلدرسة يف أنو 

ادلراحل عند التعلم كالتعليم من عمل مهم كجب علينا أف نعملها عند التعليم "

لكي ال يصدـ الطالب يف فهم درسهم ألهنم يف عمرىم ىذا ػلتاجوف إىل 

التحفيز يف أكؿ الدراسة قبل التعلم كإذا يصدـ الطالب فسيقعوف يف مفاىيم 

 "خاطئة

من نتائج ادلقابلة تلخص أف ادلراحل عند عملية التعليم من األمور مهمة لكي ال 

 .يصدـ الطالب يف فهم درسهم كخريطة ادلفهـو يف درسهم

 القدرة يف التقوًن  (2

 ىذه القدرة يشتمل التقوًن التلخيصي كالتقوًن التكويين كتقرير نتائج التقوًن ك

اليومي بعد عملية  يف التقوًن التلخيصي يتم بعمل االختبار. التحسني برنامج

كالتقوًن التكويين يعمل بإعطاء األسئلة من ادلواد الذم أعطى . التعلم كالتعليم

اليومي   أشهر يف كل نصف السنة كتقرير نتائج التقوًن يعطي بعد االختبار6مدة 

النهائي كبعد ذلك يعمل معلم اللغة العربية بربنامج التحسني  كبعد االختبار

 .عندما ال ينجح بعض الطالب يف االختبار
                                                           

 2014 مارس 25أحمد آفندي، مقابلة، في الفصل الخامس،  

 2014 مارس 17عارف نور رحمن، مقابلة، في المدرسة،  
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 :كىذا قد أكّدت رئيسة ادلدرسة كقالت 

أف كل معلم عليو أف يعمل التقوًن ادللخص كالتقوًن التكويين كتقرير نتائج "

 "التحسني بعد بعد عملية التعلم كالتعليم برنامج التقوًن ك

 :كىذا أيضا ما أكّده معلم اللغة العربية ىادم سوسانتو بقولو 

ادلعلم كاجب عليو أف يتقن ادلادة كاستخداـ الوسائل التعليمية كالتقييم كنتائج "

العمل كاستخداـ اللغة كأف يقـو بعمل التقوًن بإعطاء اإلرشادات ك النشاطات 

 ."أكالوظائف لتحسني التعليم

 :كيزيد نائب رئيس ادلدرسة نائب مسؤكؿ ادلناىج بقولو 

على كل معلم أف يقـو بعمل التقوًن من التقوًن التلخيصي كالتقوًن التكويين "

كنتائجو كيقدـ إىل رئيسة ادلدرسة أك نائبها نائب مسؤكؿ ادلناىج كإذا مل يدؿ 

 "التقوًن على الشكل ادلطلوب فإف عليو أف ػلسن عملو 

كنتائج ادلقابلة عن التقوًن غلب القياـ بو هبدؼ معرفة مدل تطور الطالب يف 

دركسهم كيف فهم ادلواد التعلمية اليت قد علمها ادلعلم كدلعرفة ادلزايا كالعيوب يف 

 .كل طالب يف اجملاؿ األكادؽلي أك غري األكادؽلي

 عمل برنامج التحسني (3
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ىذه األنشطة تعمل لكي يصل الطالب إىل القيمة ادلعينة ككما قالت رئيسة 

 ادلدرسة 

كاجب على كل معلم أف يقـو بعمل التقوًن حىت يعرؼ أم طالب مل يصل إىل "

القيمة ادلعينة كيقدـ نتائج التقوًن إىل نائب رئيسة ادلدرسة يف رلاؿ ادلناىج لتفتش 

رئيسة ادلدرسة كإذا كجد الطالب مل يصل إىل القيمة ادلعينة فيعمل لو ادلعلم  

  "برنامج التحسني

كىذا اإلشرتف الًتبوم الذم تعملو رئيسة ادلدرسة لدعم عملية التعليم لتحسني 

عملية التعليم كلًتقية الكفاءة الًتبوية لدم معلم اللغة العربية عند عملية التعلم 

 .كالتعليم

 أساليب تطبيق اإلشراف التربوي .2

أما أساليب اإلشراؼ الًتبوم فهي طريقة يقـو هبا ادلشرؼ الًتبوم للمعاكنة 

 النشاطات ىي الًتبوم اإلشراؼ أساليب كلتحسني كلًتقية كفاءة ادلدرسني ك

 احملتول تقوًن أجل من تستخدـ اليت  كالعملية العلمية ، كاجلماعية الفردية اإلشرافية

 األىداؼ كربقيق ، كالتعلم التعليم  كربسني ، كادلهين العلمي النمو كربقيق ، كاألداء

 . ادلرجوة
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لنجاح اإلشراؼ الًتبوم يتأثر بأساليب اإلشراؼ الًتبوم  الرئيسية كالعوامل

كمناىجو اليت يستخدمها ادلشرؼ الًتبوم، لذلك ينبغي لإلشراؼ الًتبوم أف يعمل 

 كؽلكن ، كتتداخل ادلعلمني على الًتبوم اإلشراؼ أساليب على اذلدؼ كأف تتعدد

كالتكفي ادلؤسسة أف تستخدـ  أسلوبا   مجاعية كأخرل فردية أساليب  إىل تقسيمها

كاحدا فقط، من أساليب اإلشراؼ الًتبوم كإذا يستخدـ ادلشرؼ اسلوبا كاحدا فلن 

 .األمثل ألف كفاءة ادلدرسني متنوعة ادلستول غلرم على

 :كىذا ماقدأكدت عليو رئيسة ادلدرسة بقولو 

يف عملية اإلشراؼ الًتبوم أمجع بني أسلوب اإلشراؼ الًتبوم الفردم كأسلوب "

 "اإلشراؼ الًتبوم اجلماعي ألين أناسب بني ادلسؤلية كاحلالة اليت يواجهها ادلعلم

 :كىذا القوؿ قد أكدت عليو أيض نائبة رئيسة ادلدرسة يف رلاؿ الطلبة أنو 

يف عملية اإلشراؼ الًتبوم تعمل رئيسة ادلدرسة عمل اإلشراؼ الًتبوم بأسلوب "

 "اإلشراؼ الفردم كاجلماعي كىذاف يستدخدماف لفعالية اإلشراؼ الًتبوم

كمن شرح ىذه رئيسة ادلدرسة كنائبتها، فإف األسلوب الذم يستخدـ يف عمل 

اإلشراؼ الًتبوم لًتقية الكفاءة الًتبوية لدم معلم اللغة العربية ىو اإلشراؼ الًتبوم 

كاجلماعية تعمل عمل اإلشراؼ للمعلمني كالفردم عمل عند . الفردم كاجلماعي

 .اإلشراؼ على ادلعلم الواحد
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نتائج ادلقابلة كادلالفظة كالوثائقية سيشرح الباحث عن رلاؿ أسلوب  إىل استنادا

 .اإلشراؼ الًتبوم لًتقية الكفاءة الًتبوية لدم معلم اللغة العربية استنادا إىل ىدفو

 أسلوب اإلشراف التربوي الجماعي (أ 

من ادلدرسني  ىو اإلشراؼ الًتبوم الذم يعمل جلماعة أك اإلشراؼ على عدد

ادلؤىالت  نفس الذين يشرؼ ادلشرؼ عليهم على أف يكوف ادلدرسوف لديهم

 .كنفس ادلشكالت فيشرؼ ادلشرؼ عليهم مجاعية

أعمل بعمل اإلشراؼ الًتبوم اجلماعي " كىذا كما قالت رئيسة ادلدرسة 

عند ادلشاكرة بإمجاع ادلدرسني الذين لديهم كيعلموف يف نفس ادلادة لإلشراؼ 

ككل األسبوع يـو اجلمعة ضلن نعمل . الًتبوية كآمرىم يتبعوف الندكات. مجاعة

ادلشاكرة كاجتمع ادلدرسوف كلهم كيبحثوف ادلشكالت اليت كاجهت التعليم يف 

 "األسبوع ادلاضي كأنا أعطي ادلدخالت أك اإلرشادات للمدرسني

 :كىذا ما قد أكده معلم اللغة العربية عارؼ نور رمحن قائال 

الًتبوية لًتقية كفاءتنا  يف نصف السنة، رئيسة ادلدرسة تأمرنا أف نتبع الندكات"

كعند ادلشاكرة، . الًتبوية مرة يف نصف السنة كعلى األقل ضلن نتبع الندكات
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رئيسة ادلدرسة تعطينا ادلدخالت أك اإلرشادات عن مشكالتنا عند التعليم يف 

 "األسبوع ادلاضي

 :كىذا ما قد أكده معلم اللغة العربية ىادم سوسانتو يف قولو

تعمل رئيسة ادلدرسة بعمل اإلشراؼ الًتبوم ادلتعلق يف ترقية الكفاءة الًتبوية "

بل ينبغي لنا أف ضلضر الندكة مرة . الًتبوية أك الورشة كغري ذالك بإتباع الندكات

 يف نصف السنة، ىكذا نزيد علمنا كنوسع قدرتنا

 المشاورة (1

يتم اإلشراؼ الًتبوم عرب ادلشاكرة لكي غلد ادلدرسوف أف اإلرشادات 

كاإلشراؼ الًتبوم عرب ادلشاكرة يسهل على ادلدرسني أيضا أف . كالتوجيهات

يعربكا اآلراء ليستمع كل أعضاء ادلشاكرة إىل بعضهم كيناقشوف معا، كما قاؿ 

 نائب رئيس ادلدرسة يف رلاؿ ادلناىج 

يف جلسة ادلشاكرة، ترأس رئيسة ادلدرسة ادلشاكرة كتعطي ادلدخالت كاإلرشادات "

كتعطي الفرصة للمدرسني إليداء اآلراء أك . كالتوجيهات مباشرة للمدرسني

 "ادلشكالت عند التعليم كىكذا يستمع ادلعلموف كلهم إىل بعضهم
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عند ادلشاكرة، تعطي " كأكّد عارؼ نور رمحن معلم اللغة العربية كقاؿ 

رئيسة ادلدرسة ادلدخالت للمعلمني لًتقية كفائتنا من القدرة يف ادلواد كالقدرة يف 

عملية التعليم، كيف ادلشاكرة يكوف الشعور باالنفتاح لنفس ادلعلمني أقصى، كذلذا 

 "يستفيدكف ادلدخالت للتسهيل على الطالب عملية التعلم

 10كنتائج ادلقابلة تأكد ادلالحظة اليت يقـو هبا الباحث يف التاريخ 

 ادلعلموف مع رئيسة ادلدرسة يتشاكركف مشاكرة أسبوعية بعد الظهر 2014مارس 

يـو اجلمعة ككل ادلعلم يعطى الفرصة كاحدا فواحدا لتقدًن اآلراء أك ادلشكالت 

عن عملية التعليم يف األسبوع ادلاضي مث رئيسة ادلدرسة أك ادلعلم اآلخر يعطى 

 .ادلدخالت أك التوجيهات أك اإلرشادات للمعلمني اآلخرين

 إشراف المعلم في نفس المواد (2

ادلعلموف يف نفس ادلواد غلتمعوف ربت إشراؼ كتوجيو رئيسة ادلدرسة، كأما تطبيقو 

 :كما قالت رئيسة ادلدرسة . فيتم مناسبة كفقا الحتياجهم

ادلعلموف الذين يعلموف يف نفس ادلواد غلتمعوف  لبحث ادلواد يف كقت الراحة "

كبعد ذلك مث يبلغوف إىل رئيسة ادلدرسة عندما غلدكف ادلشكالت اليت الؽلكن 

 "حلها فأعطي ادلدخالت كاإلرشادات
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 2014 مارس 21مالحظة،  

 2014 مارس 21نوردية رحموتي، مقابلة، في إدارة المدرسة،  



18 
 

 :كىذا ما قد أكده معلم اللغة العربية ىادم سوسانتو كقاؿ 

ادلناقشة اليت نقـو هبا لبحث ادلواد يف كقت الراحة من عملية التدريس ادلواد "

كمشكالت فهم ادلواد كطريقة التدريس يف الفصل أك استخداـ الوسائل التعليمية 

كعندما صلد ادلشكالت عند التعليم نبلغها إىل رئيسة ادلدرسة مث يعطينا رئيسة 

 "ادلدرسة ادلدخالت

كليس ذلك فحسب حقيقة بل يف الفصل ىناؾ معلماف معلم الفصل كمعلم 

ادلواد كىذا ػلقق بطريقة غري مبشارة اإلشراؼ الًتبوم ككما قاؿ معلم الفصل 

 زلمد فرمانشو

أشاىد ادلعلم يعلم يف الفصل كبطريقة غري مباشرة أقـو باألشراؼ الًتبوم ألف "

كل يـو مررت فيو بادلعلم ىو فال عصبية للمعلم يعلم مواده كعندما كجدت 

ادلشكالت يف تعليمو ضلن نناقش معا من تقدًن الدركس كطريقة التدريس 

 "كاستخداـ الوسائل التعليمية يف حل مشكالت التعليم

 :كىذا ما قد أكده أيضا عارؼ نور رمحن معلم اللغة العربية بقولو 

أعلم اللغة العربية يف الفصل جانب معلم الفصل كىو ينظرين من أكؿ التعليم "

إىل آخر التعليم كطريقة غري مباشرة ىو يشرؼ عليَّ يف عملية التعليم كعندما 

 "أجد مشكلة التعيلم أناقش مع معلم الفصل حلل ىذه ادلشكالت 
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 الندوة التربوية والورشة التربوية (3

 :كما قالت رئيسة ادلدرسة يف شرحها 

كل معلم يتابع حضور الندكة الًتبوية أك الورشة الًتبوية كلكن معلم اللغة العربية "

يتبع نادرا الندكة الًتبوية أك الورشة الًتبوية لقلة انعقاد الندكة الًتبوية أك الورشة 

كلكن . الًتبوية عن مواد اللغة العربية ألف كمواد اللغة العربية من ادلواد احمللية

ادلدرسة يف كل نصف السنة تقـو بعقد الندكة الًتبوية أك الورشة الًتبوية لًتقية 

 "الكفاءة الًتبوية لدم ادلعلمني يف مدرسة الولد الصاحل االبتدئية

كىذا ما أكده معلم اللغة العربية ىادم سوسانتو عن قوؿ رئيسة ادلدرسة 

 :بقولو 

لًتقية ادلعرقة كالكفاءة ترسل رئيسة ادلدرسة ادلعلمني إىل الندكة الًتبوية أك الورشة "

الًتبوية، كقد أمرتين رئيسة ادلدرسة حبضور الندكة يف اجلامعة احلكومية ماالنج عن 

 "تعليم اللغة العربية 

كالوثائق اليت ناذلا الباحث يف مدرسة الولد الصاحل  البيانات إىل استنادا

تأمر رئيسة ادلدرسة ادلعلمني أمجعني دبتابعة حضوره الندكة الًتبوية أك . االبتدائية

 .الورشة الًتبوية إما احمللية أك الدكلية
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احلصة الفارغة  كقوع دلنع الحالة عن إتباع الندكة أك الورشة دكرية كىذا

 كمنفعة الندكة ادللحق يف إليو ينظر أف كاجلدكؿ الحالة إتباع الندكة ؽلكن

ادلعلموف يزيدكف ادلعرفة اجلديدة للتطبيق يف عملية التعليم من منهجو كطريقتو 

 .كاستخداـ الوسائل التعليمية لًتقية الكفاءة الًتبوية

 اإلشراف على جمييع المعلمين (4

يتم اإلشراؼ يف بداية السنة الدراسية كنصف السنة الدراسية كعن ىذا قد 

شرحت رئيسة ادلدرسة أف يف بداية السنة الدراسية غلمتع ادلعلموف إلعطاء 

 :ادلدخالت أك اإلرشادات كبقوذلا 

اإلشراؼ يعمل لًتقية كفاءهتم كىذا نقـو بو يف بداية السنة الدراسية هبدؼ "

 "سبكني أف يستعدكا للسنة الدراسية اجلديدة

 :كىذا ما قد أكد نائب رئيس ادلدرسة يف رلاؿ ادلنهج 

خالؿ إجتماع ادلعلمني أقدـ الثناء كالشرح إلعطاء الدكافع كادلدخالت عن  يف "

 "عملية التعليم كىذا للتطبيق يف عملية التعليم كزيادة ادلعرفة

 

 

                                                           
 مصدر الوثائق 
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 اإلشراف التربوي الفردي (ب 

شرحت نوردية رمحويت رئيسة ادلدرسة عن اإلسلوب  الذم تستخدمو يف 

 . اإلشراؼ الًتبوم الفردم

يف أسلوب اإلشراؼ الًتبوم الفردم أقـو بادلناقشة أك احملادثة مع ادلعلم مباشرة "

ىيبة ادلعلم أماـ التالميذ  على للحفاظ الصف كذلك يف يكوف أف غلب كىذا ال

 "مدل أداء ادلعلم أم كأعمل اإلشراؼ الًتبوم بزيارة الصف كذلك ألنظر إىل

 المناقشة الفردية مع المدرس  (1

تقـو رئيسة ادلدرسة للمناقشة مع ادلعلم خارج الفصل للحافظ على ىيبة 

 :ادلعلم أماـ التالميذ كما قاؿ ىادم عارؼ نور رمحن معلم اللغة العربية 

رئيسة ادلدرسة دعتين للمناقشة عن العملية التعليمية ألف يف ذلك الوقت "

كيف ادلناقشة تعطيين رئيسة ادلدرسة ادلدخالت . كجدتين ال أقدر حالة الفصل

كيف لتكسبين قدرة تقدير الفصل كىذه ادلناقشة سبت ىف اإلدارة كليست يف 

الفصل أك مباشرة كىكذا بادلناقشة أدفع لًتقية كفاءيت كلتسهيل عملية التعليم 

 "عليَّ 
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استنادا إىل ادلعلومات السابقة، الحظ الباحث أف ادلناقشة اليت يقـو هبا 

 ؽلكن التفسري أف ادلناقشة الفردية ادلدرسوف أك ادلناقشة مع رئيسة ادلدرسة

مهنية، كيف ادلناقشة ادلعلموف يشعركف بإعطاء اإلشراؼ لدفع ترقية  مساعدة

 .كفاءهتم الًتبوم

 الزيارة الصفية (2

إف من أساليب اإلشراؼ الًتبوم زيارة الصف كىذا األسلوب دلعرفة كيف 

حالة الفصل عندما يعلم ادلدرس كدلعرفة مستول فهم الطالب كدلعرفة مهارة 

 :ادلدرس يف التدريس كعن ىذا تقوؿ رئيسة ادلدرسة 

 ادلفاجئة الزيارة (أ 

 دقائق كىذا يعمل دلعرفة 10-5لزيارة الصف أعمل كل يـو تقريبا بني "

حالة الصف عند عملية التعلم كعندما أجد ادلشكالت يف التعليم أك 

ادلشكالت يف حالة الصف أدعو ادلعلم إىل اإلدارة يف الوقت الراحة 

 "كأعطي ادلدخالت اإلرشادات 

 الزيارة ادلفاجئة كىي ىي كزيارة الصف اليت تقـو هبا رئيسة ادلدرسة الزيارة

 كىذه قد  مسبق إتفاؽ أك إشعار دكف الًتبوم ادلشرؼ هبا يقـو اليت

 :أكدىا معلم اللغة العربية عارؼ نور رمحن بقولو 
                                                           

 2014 مارس 21المالحظة، قاعة المدرسة،  

 2014 مارس 21نوردية رحموتي، مقابلة، في إدارة المدرسة،  
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مسبق معي  إتفاؽ أك إشعار رئيسة ادلدرسة ذبيء يف فصلي فجأة دكف"

أداء الوظيفة كلكن  يف عن ىذه الزيارة ؽلكن للتدريب على استعداد دائما

نكوف قد عمل الوظائف من جعل  السابق ىذه الزيارة من ادلألوؼ لنا يف

 "اخلطوات التدريسة كالوسائل التعليمية

  ( ذلا ادلخطط )ادلرسومة الزيارة (ب 

 . مسبق إتفاؽ أك إشعار بعد الًتبوم ادلشرؼ هبا يقـو اليت الزيارة ىي

 النوع كىذا ، التفتيش دبمارسات ادلعلمني أذىاف يف الزيارة ىذه كترتبط 

 ادلشرؼ  بني الثقة جسور كاليهدـ الًتبوم لإلشراؼ احلديث ادلفهـو ىو 

يف ىذه الزيارة ادلرسومة ادلشرؼ الًتبوم غليء إستنادا إىل اجلدكؿ   .كادلعلم

 :ادلعني كما قالت رئيسة ادلدرسة 

عندنا الفريق لإلشراؼ الًتبوم كنقـو بو استنادا إىل اجلدكؿ ادلعني كىذا "

 "نعطيو لكي يعد ادلعلم يف خطة التدريس أك إعداد يف عملية التعليم

 :كىذا ما قد أكده معلم الًتبية االسالمية أمحد آفندم بقولو 

قبل أف تشرفن عليَّ رئيسة ادلدرسة زبربين ىف األكؿ كتعطيين اجلدكؿ "

لإلشراؼ الًتبوم، كىذا لتسهيل علينا يف إعداد النفس كخطة التدريس 

 "كيف عملية التعليم
                                                           

 2014 مارس 17عارف نور رحمن، مقابلة، في المدرسة،  

 2014 مارس 21نوردية رحموتي، مقابلة، في إدارة المدرسة،  
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استنادا إىل الزيارة الصفية اليت يقـو هبا رئيسة ادلدرسة أهنا هتدؼ 

 طبيعية كتقوًن بصورة الًتبوية كالفعاليات التعليمي ادلوقف مالحظة إىل 

 مدل  على ،كالوقوؼ كاألنشطة التعليمية كالوسائل ، التعلم أساليب

 .التعليم لسيكولوجية كمالءمتها صالحيتها

 

أثر اإلشراف التربوي في ترقية الكفاءة التربوية لدي معلمي اللغة العربية في  .ب 

 مدرسة الولد الصالح االبتدائية بتونجول ولونج في ماالنج

تعرب رئيسة ادلدرسة كىي ترجو بعد القياـ باإلشراؼ الًتبوم أثرا يف ترقية كفاءة 

الًتبوم للمعلمني خاصة دلعلم اللغة العربية كقد سأؿ الباحث عن أثر اإلشراؼ 

 :الًتبوم يف ترقية الكفاءة الًتبوية دلعلمي اللغة العربية كقالت 

ىناؾ أثر شديد يف عملية اإلشراؼ الًتبوم لًتقية الكفاءة الًتبوية دلعلمي اللغة "

ادلستدامة للمعلم  ادلهنية ك التنمية (PKG)العربية ألف ىناؾ الربنامج تقوًن أداء ادلعلم 

(PKB)  الذم يقـو بو رئيسة ادلدرسة مع الفريق من ادلعلمني ادلسؤكلني عن عملية

 "اإلشراؼ الًتبوم

                                                                                                                                                               
 2014 مارس 25أحمد آفندي، مقابلة، في الفصل الخامس،  

 2014 مارس 21نوردية رحموتي، مقابلة، في إدارة المدرسة،  
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كشرح أمحد آفندم نائب رئيس ادلدرسة يف رلاؿ ادلناىج عن برنامج تقوًن أداء 

أف ىناؾ مراحل كشركط  (PKB)ادلستدامة للمعلم  ادلهنية ك التنمية (PKG)ادلعلم 

ادلستدامة للمعلم  ادلهنية ك التنمية (PKG)كمعايري للقياـ بعملية تقوًن أداء ادلعلم 

(PKB.) 

أما شركط ادلطلوب توفرىا يف ادلعلم الذم يقـو بعملية تقوًن أداء ادلعلم 

(PKG) ادلستدامة للمعلم  ادلهنية ك التنمية(PKB)فهي ، . 

 أف يكوف ادلعلم لو الشهادة ادلهنية (1

 ك التنمية (PKG)أف يكوف ادلعلم يتابع التدريبات عن تقوًن أداء ادلعلم  (2

 (.PKB)ادلستدامة للمعلم  ادلهنية

 ادلهنية ك التنمية (PKG)أف يكوف ادلعلم ادلعلم لو شهادة تقوًن أداء ادلعلم  (3

 (.PKB)ادلستدامة للمعلم 

ادلستدامة للمعلم  ادلهنية ك التنمية (PKG)كأما مراحل عملية تقوًن أداء ادلعلم 

(PKB: ) 

 (self-evaluation)معلم ادلواد يعمل بعملية التقوًن النفسي  (1

رئيسة ادلدرسة مع الفريق يالحظوف مباشرة يف الفصل عملية التعليم كيقّوموف  (2

 (PKG)خبطوات تقوًن أداء ادلعلم 
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ادلستدامة للمعلم  ادلهنية رئيسة ادلدرسة مع الفريق يقوموف بعملية التنمية (3

(PKB) 

( PKB)ادلستدامة للمعلم  ادلهنية ك التنمية (PKG)نتائج تقوًن أداء ادلعلم  (4

 ( Diknas)كالتعليم  الًتبية تقدـ إىل مكتب

ادلستدامة للمعلم  ادلهنية ك التنمية (PKG)استنادا إىل عملية تقوًن أداء ادلعلم 

(PKB)  أهنها من عمل اإلشراؼ الًتبوم ككلها تأثر لًتقية الكفاءة الًتبوية للمعلمني

 .خاصة الكفاءة الًتبوية لدم معلم اللغة العربية 

إف سعي ادلعلم إىل أف يزيد كفاءتو الًتبوية يدؿ على ردكد فعل معلمي اللغة 

 االبتدئية الصاحل الولد العربية يف ترقية الكفاءة الًتبوية أف معلم اللغة العربية دبدرسة

ماالنج يسعى جبد لتحسني القدرة يف زبطيط الدراسة كلتحسني  يف  كلونج بتوصلوؿ

كعمل  كالتقوًن يف أعماؿ التعلم كالتعليم كالتعليم التعلم أنشطة تنفيذ على القدرة  

 بعد القياـ باإلشراؼ الًتبوم  برنامج التحسني

ىم ػلاكلوف ترقية العمل بعد القياـ باإلشراؼ "كما قالت رئيسة ادلدرسة 

شراؼ كىم يف ردكد الفعل  الًتبوم ألين أسأؿ عن نتيجتو عند ادلشاكرة كبعد اإلإ

 "يقوموف بتكميل الوظيفة اإلدارية من زبطيط الدراسة إىل أدكات التقوًن
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أنا معلم جديد كيف "كىذا ما يأكده معلم اللغة العربية عارؼ نور رمحن بقولو 

أكؿ دخويل يف ىذه ادلدرسة مل أكن أعرؼ شيئا عن األدكات التعليمية ككيف تعلم 

بشكل جيد، كبعد إشراؼ رئيسة ادلدرسة عليَّ كبعد أف أمرتين أف أتبع الندكات 

 "التعليمية قليال فقليال أحاكؿ أف أكوف معلما مهنيا

ولد ال "مدرسة بترقية كفاءة معلمي اللغة العربيةلاإلشراف التربوي  عوائق .ج 

 ماالنج فيبتدئية بتونجول ولونج اال" الصالح

اإلشراؼ الًتبوم الذم تقـو بو رئيسة ادلدرسة يف ترقية كفاءة الًتبوم  تنفيذ  إف

لدم معلمي اللغة العربية جيدة كلكن يف تطبيقو ىناؾ عوائق ذبدىا رئيسة ادلدرسة 

 :منها 

 ادلدرسة لرئيسة اإلدارية كثرة الواجبات .1

رئيس ادلدرسة اليعمل عملية اإلشراؼ الًتبوم فقط كلكن كثريا من الوجبات 

لذلك التعمل رئيسة ادلدرسة عمل . األخرل اليت غلب أف تكتملها يف اخلارج جيدا

كما . اإلشراؼ الًتبوم بنفسها خاصة اإلشراؼ الًتبوم يف رلاؿ عملية التعليم 

 :قالت رئيسة ادلدرسة 
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حقيقة ال أقدر أف أنظر كأالحظ كأعمل عمل اإلشراؼ الًتبوم بنفسي ألف كثرة "

ادلعلمني كأنا مشغولة بالوجبات يف اخلارج مثل ادلشاكرة مع ادلؤسسة أك ادلشاكرة يف 

 "مكتب الًتبوية كالتعليم

 اإلدارية الكثرية لرئيسة من ىذه ادلقابلة يستخلص الباحث أف كجود الواجبات

مدرسة الولد الصاحل بتزصلوؿ كلونج اليت تقـو هبا، رئيسة ادلدرسة فإهنا التقدر أف 

تقـو بنفسها بعمل اإلشراؼ الًتبوم دكف مساعدة من أيد اآلخرين يف عملية 

 اإلشراؼ الًتبوم

 قلة الوقت لإلشراؼ الًتبوم   .2

قلة الوقت تأثر عن فعالية اإلشراؼ الًتبوم ككثرة األنشطة لرئيسة ادلدرسة كأحيانا 

أمر مدير مؤسسة الولد الصاحل حبضورىا للمشاكرة فجأة أك دعوات رئيس مكتب 

ادلدرسة كما قالت رئييسة  بإدارة يتعلق ما الًتبية كالتعليم ذلا للمشاكرة حوؿ كل

 .ادلدرسة 

 يف الطالب أنشطة رصد أنا مشعولة كل يـو من الصباح حىت هتاية الدراسة من"

الباكر كأحيانا أشاكر مع  الصباح يف ادلدرسة إىل يأتوف الذين ادلعلمني ادلدرسة كمراقبة

                                                           
 2014 مارس 21نوردية رحموتي، مقابلة، في إدارة المدرسة،  
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مدير مؤسسة الولد الصاحل أك أشاكر يف مكتب الًتبية كالتعليم كذلذا من الصعب 

 "اإلشراؼ الًتبوم لتنفيذ الكايف الوقت لتوفري جدا

 كثرة عدد ادلدارس اليت غلب على ادلشرؼ الًتبوم زيارهتا .3

 كقت إىل ربتاج اجلوانب كمتعددة كمتشابكة معقدة عملية الًتبوية العملية

 يفوؽ ادلدرسني من عدد بزيارة الًتبوم ادلشرؼ يكلف  ىذا كمع ، كإخالص كجهد

 كما قالت رئيسة ادلدرسة   الضعف إىل يصل كأحيانا ادلقرر النصاب

 معلما يسبب ىذا فإف اإلشراؼ الًتبوم اليقـو 35عدد ادلعلمني يف ىذه ادلدرسة " 

، أحايانا لدم الواجبات خارج  بشكل جيد كالؽلكن أعمل بو بنفسي كل يـو

 "ادلدرسة كعلي أف أترؾ الواجبات يف ادلدرسة 

 

 تحليل ومناقشة تنائج البحث: المبحث الثالث 

 معلمي اللغة العربيةأساليب تطبيق اإلشراف التربوي لترقية الكفاءة التربوية لدي  .أ 

 ماالنج فيبتدئية بتونجول ولونج اال" ولد الصالحال "بالمدرسة

 تقدـ اليت كالعمليات اخلدمات رلموعة ىو العاـ دبفهومو الًتبوم اإلشراؼ

 .التعليم أىداؼ بلوغ يف يساعد شلا ادلهين  النمو على ادلعلمني مساعدة بقصد

                                                           
 2014 مارس 21نوردية رحموتي، مقابلة، في إدارة المدرسة،  

 2014 مارس 21نوردية رحموتي، مقابلة، في إدارة المدرسة،  
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 على ادلعلمني فأساليب اإلشراؼ الًتبوم كتطبيقها من أنشطة رئيس ادلدرسة دلساعدة

 .ادلهين  النمو

كمن العوامل الرئيسية لنجاح اإلشراؼ الًتبوم ػلدد باألساليب كادلناىج اليت 

لذلك ينبغي أف يتم عمل اإلشراؼ . استخدمها ادلشرؼ الًتبوم ليشرؼ ادلرؤكسني

بسرعة كمناسبة كفعالة كما كرأل زلمد رفاعي أساليب اإلشراؼ الًتبوم اليت يعملها 

 ادلشرؼ دلساعدة كترقية كفاءة ادلعلمني

 أساليب  إىل تقسيمها  كؽلكن  ادلعلمني على الًتبوم اإلشراؼ أساليب كتتعدد

مجاعة  بو تقـو  كقد ، فرد بو يقـو قد( مثالن  )الًتبوم فالبحث مجاعية كأخرل فردية

كيف ادلؤسسة أك ادلدرسة التكفي باسستخداـ أسلوب كاحد من اإلشراؼ الًتبوم 

مثال يستخدـ اإلشراؼ الًتبوم الفردم أك اإلشراؼ الًتبوم اجلماعي فقط كما أشار 

البدريإىل أف ادلشرؼ الًتبوم الناجح اليتقيد بأسلوب إشرايف معني، بل يستخدـ 

 أساليب عدة لتحقيق ىدفو يف ضوء ما يناسب ادلوقف التعليمي

لذلك، لًتقية الكفاءة الًتبوية لدم معلم اللغة العربية يف مدرسة الولد الصاحل، 

يستخدـ رئيس ادلدرسة يف عمل اإلشراؼ الًتبوم، باإلشراؼ الًتبوم الفردم 

. كاإلشراؼ الًتبوم اجلماعي الوارداف بالنظرية ادلرجعية يف عملية اإلشراؼ الًتبوم

                                                           
35

 Moh. Rifai. Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung;jemmars,), hal: 26 
 55. ص (2001دار الفكر، : عمان)، طبقات ومفاهيم في اإلشراف التربويطارق البدري،  
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كىذا يقدر أف ينظر إىل كجود األساليب اليت ذبمع بني اإلشراؼ الًتبوم الفردم 

 .كاإلشراؼ الًتبوم اجلماعي اليت يطبقها رئيس ادلدرسة يف مدرسة الولد الصاحل

جبمع بني األسلوبني يف اإلشراؼ الًتبوم الذم يقـو بو رئيس مدرسة الولد 

الصاحل للحصوؿ فعالية كدقة  العمل على اذلدؼ، كتطبيق اإلشراؼ الًتبوم اجلماعي 

يف مدرسة الولد الصاحل بتوصلوؿ كلونج يف ماالنج يشمل على ادلشاكرة ك إشراؼ 

ادلعلم يف نفس ادلواد كالندكة الًتبوية كالورشة الًتبوية كاإلشراؼ جلمييع ادلعلمني كأما 

تطبيق اإلشراؼ الًتبوم الفردم فإنو يشمل على الزيارة الصفية كادلناقشة الفردية مع 

 ادلدرس

 كىذا على كفق ساىرتياف كيركز األدب الًتبوم على العديد من األساليب 

اليت يؤديها ادلشرؼ الًتبوم يف شلارسة مهامو من خالذلا، نعرض فيما يايل أبرز ىذه 

 :األساليب 

 الزيارة الصفية  .1

بأهنا حضور ادلشرؼ الًتبوم أك مدير ادلدرسة خصة للمعلم يف غرفة "يعرفها اخلطيب 

الصف أثناء قيامو بالنشاط التعليمي حملالحظة أدائو الصفي يهدؼ تطوير كتقوًن 

 "األداء كالوقوؼ على أثره يف التالميذ

 :كقد حدد اخلطيب كآخركف أىدافها كالتايل 
                                                           

 205.ص(2003دار قنديل، :عمان)، اإلشراف التربوي فلسفة، أساليبه، تطبيقاتهإبراهيم والخطيب الخطيب،  
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معرفة مدل مالءمة ادلواد الدراسية لقدرات كحاجات التالميذ كسبكنهم من  (أ 

 استيعاهبا كفائدهتا يف ربقيق األىداؼ

التعرؼ على الطرؽ كاألساليب ادلستخدمة يف تعليم التالميذ كتقوًن نتائج  (ب 

 التعلم 

 الوقوؼ على حاجات ادلعلمني الفعلية للتخطيط لتلبيتها (ج 

مساعدة ادلعلمني يف تقوًن أعماذلم كمعرفة نواحي القوة كالضعف يف  (د 

تدريسهم كحل ادلشكالت اخلاصة اليت يعانوف منها كرفع مستول أدائهم 

 دلهامهم

زيادة رصيد ادلشرؼ من ادلعرفة كإغناء خرباتو دبا يطلع عليو من أساليب  (ق 

 كطرؽ جديدة يقـو هبا ادلعلم

كما أف من أىداؼ اإلشراؼ الًتبوم إكتشاؼ احلاجات كالذم يتحقق عن 

طريق زيارة صفوؼ أكثر من مرة، ألف كثريا من ادلعلمني ػلاكلوف إخفاء حاجاهتم 

كالتقليل منها، ظنا منهم أف ذلك يعيبهم أك يقلل من مستواىم، كما أف بعض 

ادلعلمني يظنوف أهنم ػلسنوف أعماذلم، كما أف من أىدافها تشخيص نقاط القوة 

  كالضعف لدل التالميذ، حيث يستطيع ادلشرؼ أف ػلدد مستول التالميذ

                                                           
 233. ص(2000دار األمل، : إربد) 3، طاإلدارة واإلشراف التربوي، اتجاهات حديثةالخطيب وآخرون،  

، تقييم أساليب اإلشراف التربوي المستخدمة من وجه نظر معلمي ومعلمات مدارس لواء البادية الشماليةخالد الرشيد،  

 19. ص(2000جامعة آل بيت، : القاهرة)رسالة ماجستير غير منشورة 
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 :كالزيارة الصفية ذات أنواع متعددة كىي 

 الزيارة ادلفاجئة  (1

كىي تلك الزيارة اليت يقـو هبا القائموف على تقييم ادلعلم دكف إشعاره هبا، 

كىذا النوع من الزيارات الػلقق األىداؼ ادلرجوة من اإلشراؼ كيرسخ 

أساليب التفتيش يف ذىن ادلعلمني كالطالب، كيقضي على الثقة بني ادلشرؼ 

كادلعلم، كيناقض ادلفهـو احلديث لإلشراؼ، كالزيارة ادلفاجئة ذبعل ادلعلم 

مستعدا للعمل، كيف نفس الوقت زبلق جوا من التوتر عند بعض ادلعلمني 

داخل الصف بني ادلشرؼ كادلعلم كالطالب كخارج الصف بني أعضاء اذليئة 

 التدريسية

 الزيارة ادلتفق عليها أك ادلخطط ذلا (2

 يكوف ،حيث كادلعلم ادلشرؼ بني بالتشاكر موعدىا ربديد يتم اليت كىي

    فيو زيارتو الًتبوم ادلشرؼ يريد الذم بالوقت مسبق علم على  ادلعلم

كىدفها تعميق الثقة كبناء العالقات اإلنسانية، كعليو غلب أف ؼلطط ذلذا 

النوع كاالشًتاؾ مع ادلعلمني كالتشاكر حوؿ الربنامج ادلخطط لو، كىذا النوع 

 من الزيارات يعرؼ بالزيارة الرمسية

                                                           
 245. ص(2005مكتبة الفالح، : الكويت)، اإلشراف التربوي نماذج النظرية وتطبيقاته العمليةعطاري وآخرون،  
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 الزيارة ادلطلوبة  (3

كتتم بناء على دعوة للموجو الطالعو على طريقة جديدة أك أسلوب 

فاعل دلعاجلة الضعف أك صورة مشرفة دلستويات التالميذ التحصيلية أك 

 مشكالت تعليمية تتصل دبوضوع معني

 مالحظة الفصل .2

الصفية يقدر ادلشرؼ أف يالحظ حالة التعليم كالتعلم  الزيارات خالؿ من

 direct)الصفية األكؿ ادلالحظة ادلباشرة  ادلالحظة من نوعاف احلقيقية كىناؾ

observation)  كىي أف ادلشرؼ يسجل ما يراه من التعلم كالتعليم باستخداـ

كالثاين ادلالحظة غري ادلباشرة  أدكات ادلالحظة عند ما يعلم ادلدرس يف الفصل

عادة )كىي ادلعلم الذم ُيشرؼ ربدده غرفة الزجاجة حىت ال يعرفو الطالب 

 (يعمل يف سلترب التعليم الصغرل

 ادلقابلة الفردية .3

 التدريس كيفية ادلقابلة الفردية ىي ػلصل بني ادلشرؼ كادلعلم دلناقشة

تنقسم ادلقابلة  (Mildred E. Swearingen)سورغني .  كعند ملرت آ اجليدة

 :الفردية على أربعة أقساـ

                                                           
 187. ص(1996مكتبة التربية العربي، : الرياض)، التوجيه واإلشراف التربوي في دول الخليج العربيفهد الحبيب،  
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 يكوف كىي احملادثة عندما (classroom conference)ادلقابلة يف الفصل  (أ 

. مثال يف كقت االسًتاحة أك ىم يرجعوف إىل الفصل يعد فيها مل الطالب

 كىكذا عمليتها يف الفصل

كىي احملادثة اليت تعمل يف مكتب  (office conference)ادلقابلة يف اإلدارة  (ب 

 البيانات ادلادية شللوءة باألدكات الدراسية كنتائج البيئة رئيس ادلدرسة حيث

 التحقيق كيف ىذه الغرفة اجلو ىادئ كسعيد من

الصدفة  طريق عن ذبرم اليت احملادثات (causal conference)ادلقابلة السببية  (ج 

يكشف ادلشي ادلعلم  مثال يلقي ادلشرؼ ادلعلم الذم انتهى من التعليم كأثناء

يكشف عن ادلشكالت التعليمية كىذه احملادثة ذبرم حىت الوصوؿ إىل 

 مكتب رئيس ادلدرسة

ادلشرؼ يزكر الفصل عندما بعلم  (observational visitation)ادلالحظة بالزيارة  (د 

 ادلدرس، كيف ىذه الزيارة يالحظ ادلشرؼ مث يناقش مع ادلدرس

 الزيارة التبادلية بني الفصوؿ .4

كعند ساىرتياف الزيارة التبادلية بني الفصوؿ ىي الزيارة التبادلية اليت يقـو هبا ادلعلم زميال 

  ككذلك يفعل اآلخريعمل يف الفصل

 (self evaluation)التقوًن النفسي  .5
                                                           

 36. المرجع نفسه، ص 
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التقوًن النفسي كخاصة يف تقدًن األدكات  على قادر يكوف أف ادلهين غلب ادلعلم

 ظلوه يساعد ادلعلم يف أف ؽلكن الذم االسلوب كالتقوًن النفسي ىو. الدراسية

استخالصو أف األساليب اليت استخدمها رئيسة  من البيانات السابقة، ما ؽلكن

مدرسة الولد الصاحل بتزصلوؿ كلونج كىي أسلوب اإلشراؼ الًتبوم الفردم يشمل على 

 self)الزيارة الصفية كعمل مالحظة الفصل كعمل ادلقابلة الفردية كالتقوًن النفسي 

evaluation) 

كأما أسلوب اإلشراؼ الًتبوم اجلماعي يستخدمو ادلشرؼ مباشرة عندما يواجو 

 : كأما األساليب اليت يتم ذلافهي كما يلي  ادلعلمني الذين يواجهوف نفس ادلشكلة

 ادلشاكرة (1

جيد كتشمل  بشكل هبا القياـ اتصاالت اإلدارة ادلدرسية كؽلكن ىي من كظائف

آرائهم، كمدير  عن التعبري احلقوؽ يف يف أعضاء ادلدرسة كفيها لديهم ادلساكاة

ككظيفة  (directing)ادلدرسة يقـو بوظائفو بشكل جيد يعين كظيفة التوجيو 

إذا يقـو بادلشاكرة  (communication)ككظيفة االتصاؿ  (coordinating)التنسيق 

 .مع أعضاء ادلدرسة
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كادلشاكرة من أساليب اإلشراؼ الًتبوم الذم لو كظيفة ربسني التعليم كالتعلم 

ككل مشاكرة ذلا ىدؼ خاص كىو اعتماد اآلراء حوؿ أساليب العمل اليت تتبع 

 لتحقيق  أغراض التدريس باجلودة األقصى يف ادلدرسة 

 (group discussion)ادلناقشة اجلماعية  (2

مشكالهتم كادلناقشة  حل بواسطتها بني ػلاكلوف مشكلة حوؿ اآلراء ىي تبادؿ

كىي كذلك طريقة لتنمية مهارة األعضاء حىت تغلبوا على صعوباهتم بواسطة 

  اآلراء تبادؿ

 الندكات الًتبوية  (3

عرفها احلبيب بأهنا عبارة عن عرض عدد من القادة الًتبويني لقضية أك موضوع 

زلدد، مث فتح اجملاؿ بعد ذلك للمناقشة اذلادفة ادلثمرة للحاضرين كلتحقيقها 

ينبغي أف يسبقها التخطيط ادلنظم مع ربديد األىداؼ كادلوضوعات كربديد 

  الزماف كادلكاف كربديد رئيس للندكة كسكرتارية لتدكين النتائج

 (الورشة الًتبوية)ادلشاغل الًتبوية  (4
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ىي نشاط تعاكين عملي يقـو بو ادلعلموف بقيادة ادلشرؼ الًتبوم للتدرب على 

 إصلاز عمل معني هبدؼ صقل مهارة زلدكدة

ككرد يف كتاب السعود أف ادلشاغل التوبوية يقصد هبا نشاط لتحسني األداء يتم 

أثناء اخلدمة كيشًتؾ يف إعدادىا كتنفيذىا ادلعلموف كاالداريوف كادلشرفني الًتبويني 

 أك مديرم ادلدارس أك غريىم

من البيانات السابقة، ؽلكن استخالص أف من األساليب اليت استخدمتها 

رئيسة مدرسة الولد الصاحل بتوصلوؿ كلونج يف ماالنج أسلوب اإلشراؼ التبوم 

( group discussion)اجلماعي كيشمل على أسلوب ادلشاكرة كادلناقشة اجلماعية 

 (الورشة الًتبوية)كالندكات كادلشاغل الًتبوية 

 

 معلمي اللغة العربيةلدى   التربويةكفاءةالترقية في  التربوي اإلشراف أثر .ب 

 ماالنج فيبتدئية بتونجول ولونج اال" ولد الصالحال"بالمدرسة 

 ك التنمية (PKG)استنادا إىل عرض البيانات كبتنفيذ برنامج تقوًن أداء ادلعلم 

الذم تقـو بو رئيسة ادلدرسة مع الفريق من ادلعلمني  (PKB)ادلستدامة للمعلم  ادلهنية

ادلسؤؤلني عن عملية اإلشراؼ الًتبوم يستطيع ادلعلم يقدر أف يزيد كفاءتو الًتبوية، 

                                                           
 139. ص(2004دار الفرقان، : عمان)، اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسيةمحمود طافش،  

 273. ص(2002مركز طارق للخدمات الجاميعة، : عمان)، "اتجاهات حديثة"اإلشراف التربوي راتب السعود،  
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 العربية اللغة معلمي لدل الًتبوية الكفاءة كإف تطبيق اإلشراؼ الًتبوم أثر يف ترقية

 .ماالنج يف  كلونج بتوصلوؿ االبتدئية" الصاحل الولد "دبدرسة

ادلستدامة  ادلهنية كالتنمية (PKG)كاذلدؼ من الربنامج تقوًن أداء ادلعلم 

لًتقية كفاءة ادلعلم يشمل على مجيع ادلعلمني يف مرحلة تربية األطفاؿ  (PKB)للمعلم 

كمرحلة ادلدرسة االبتدائية كمرحلة ادلدرسة ادلتوسطة كمرحلة ادلدرسة الثانوية كمرحلة 

الوطنية أك  الًتبية ادلدرسة الثانوية ادلهنية كمرحلة ادلدرسة االستثنائية ربت ظل كزارة

 الدينػػيػػة الشػػػؤكف كزارة

كذلك يدؿ على ردكد فعل معلمي اللغة العربية يف ترقية الكفاءة الًتبوية أف 

ماالنج ػلاكؿ  يف  كلونج بتوصلوؿ االبتدئية" الصاحل الولد "معلم اللغة العربية دبدرسة

ربسني القدرة يف زبطيط الدراسة بعد القياـ باإلشراؼ الًتبوم كىذا يدؿ على ردكد 

الفعل اإلغلابية دبالحظة إىل ادلعلم اللغة العربية اآلخر كيتعلم الكتب ادلتعلقة بالتعليم 

 .كيقـو بادلناقشة مع معلم اللغة العربية كغري ذلك

كىذا على كفق بالنظرية إف اإلشراؼ الًتبوم يعد عملية قيادية دؽلقراطية 

تعاكنية منظمة تعين بادلوقف التعليمي كالتعلمي جبميع عناصره من مناىج ككسائل 

كأساليب كبيئة كمعلم كطالب كهتدؼ إىل دراسة العوامل ادلؤثرة يف ذلك ادلوقف 

كتقييمها للعمل على ربسينها كتنظيمها من أجل ربقيق أفضل األىداؼ لعملية 
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كيرل إبرىيم بأنو عملية تفاعل بني ادلشرؼ كادلعلم يف جو دؽلقراطية . التعليم كالتعلم

يهدؼ إىل تزكيد ادلعلم بكل ماػلقق ظلوه العلمي ادلهين بقصد ربسني عملييت التعليم 

 كالتعلم

كيهدؼ اإلشراؼ الًتبوم إىل ربسني عملية التعليم كالتعلم من خالؿ ربسني 

مجيع العوامل ادلؤثرة عليها، كمعاجلة الصعوبة اليت تواجهها كتطوير العملية التعليمية 

يف ضوء األىداؼ اليت تضعها كزرة الًتبية كالتعليم أك يف ضوء الفلسفة الًتبوية 

السائدة، كمن أعلها تطوير ادلنهج ادلدرسي، فادلنهج ادلدرسي احلديث ىو مجيع 

اخلربات اليت ؽلر هبا الطلبة ربت إشراؼ ادلدرسة كبتوجيو منها، سواء أكاف ذلك يف 

داخل ادلدرسة أـ خارجها، كيتضمن األىداؼ كاحملتول كاألساليب كأساليب 

 .التقوًن

يعترب اإلشراؼ الًتبوم، كسيلة أساسية لتحسني التدريس، كتطوير نوعية 

التعليم من خالؿ تنمية كفايات ادلعلم التعليمية، كتزكيده باخلربات الًتبوية الالزمة، 

كينبغي أف يكوف اإلشراؼ متجددا كمتطورا، كذلك من أجل ربسني كتطوير كفايات 

 ادلعلمني كمساعدهتم على إثراء كتطوير ادلناىج الًتبوية كادلواد التعليمية

                                                           
 14. ص(2002مؤسسة حمادة للدراسة الجامعية، : إربد)، اإلشراف التربوي أنماط وأساليبعدنان اإلبراهيم،  

دينا يوسف عبد الرحمن الحالق، متطلبات تطوير اإلشراف التربوي في المرحلة الثانوية بمحافظة غزة في ضوء االتجاهات  

 24.. ص (2008: دون طبع:رسالة الماجستير)المعاصرة، 

صهيب كمال األغا، اإلشراف التربوي ودوره في فعالية المعلم في مرحلة التعليم األساسي العليا وكالة الغوث الدولية  

 3. ص (2008:دون طبع:جامعة األزهر)بمحافظة غزة 
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من خالؿ ماسبق يتضح أف اإلشراؼ الًتبوم يهدؼ إىل ربسني العملية 

التعليمية كالتعلمية من مجيع جوانبها مثال القدرة دلساعدة ادلعلمني على تنمية قدراهتم 

 .ككفياهتم من خالؿ مساعدهتم يف زبطيط الدراسة كيف تقوًن التعلم

 : كينتج عن تطبيق اإلشراؼ الًتبوم آثار كما يلي 

القدرة على مساعدة ادلعلم يف أف ينظر بوضوح إىل عملية التعليم كالتعلم  (1

 كنظاـ

 القدرة على مساعدة ادلعلم يف أف يرل بوضوح أىداؼ التعليم (2

 القدرة على مساعدة ادلعلم يف أف يطبق منهج التعليم بشكل جيد (3

 القدرة على مساعدة ادلعلم على أف غلعل أنشطة التعليم كالتعلم فعالية (4

القدرة على مساعدة ادلعلم يف أف يستخدـ الوسائل التعليمية كتطبيقها عند  (5

 التعليم

 القدرة على مساعدة ادلعلم على أف غلعل برنامج التعليم كالتعلم ناجحا (6

 القدرة على مساعدة ادلعلم على أف غلعل االختبار اإلصلازم التعلمي (7

 القدرة على مساعدة ادلعلم على إصلازم تقوًن نتائج التعلم (8

 القدرة على مساعدة ادلعلم يف التعرؼ على حاؿ الطالب (9

 مساعدة ادلعلم يف ربسني الركح ادلعنوية للدارسني (10
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  معلمي اللغة العربية التربوية لديكفاءةالترقية لاإلشراف التربوي  عوائق .ج 

 ماالنج فيبتدئية بتونجول ولونج اال" ولد الصالحال "مدرسةب

اإلشراؼ الًتبوم الذم تقـو بو رئيسة ادلدرسة يف ترقية  إف إجراءات تنفيذ

الكفاءة الًتبوية لدم معلمي اللغة العربية جيدة، كلكن يف تطبيقو ىناؾ عوائق ذبدىا 

رئيسة ادلدرسة كىذا مناسبة بقوؿ مديرية الًتبية كالتعلمية على شؤكف موظفي 

التعليمية يف رلاؿ تنمية ربسني نوعية موظفي التعليمية كادلعلمني يف كزرة الًتبية 

 ادلشاكل دلواجهة مستعدا يكوف أف كالتعليم الوطنية أف رؤساء ادلدارس أساسية غلب

 ،الًتبوم اإلشراؼ تنفيذ يف كادلعوقات

كاستنادا إىل عرض البيانات السابقة ىناؾ كجود العوائق يف عملية اإلشراؼ 

الًتبوم عامة مثال كثرة الوجبات اإلدرية لرئيس ادلدرسة كقلة الوقت لإلشراؼ الًتبوم 

كذلك مناسبة بالنظرية أف . زيارهتا الًتبوم ادلشرؼ على غلب اليت ادلدارس عدد كثرة

الًتبوم كتعد من أكثر  ربديات اإلشراؼ يف عملية اإلشراؼ الًتبوم عوائق ك

 :  مايأيت الًتبوم اإلشراؼ فاعلية يف تأثريان  ادلعوقات
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   بالطالب الدراسية الفصوؿ ازدحاـ (1

   زيارهتا الًتبوم ادلشرؼ على غلب اليت ادلدارس عدد كثرة (2

 سياراهتم تعريض إىل يؤدم شلا ؛ للمشرفني مواصالت كسائل توفر عدـ (3

 لالستهالؾ اخلاصة

   الًتبوم للمشرؼ الفين النشاط على سلبان  تؤثر اليت اإلدارية األعباء كثرة (4

 زيارة على يشتمل الذم اإلشرايف النشاط من الًتبوم ادلشرؼ نصاب كثرة (5

  ادلعلمني  من كبرية أعداد

 ادلشرفني لدل اإلشرافية الكفاءة لرفع ادلخصصة التدريبية الدكرات قلة (6

  الًتبويني

   اإلشرافية األساليب بعض لتنفيذ الالزمة ادلالية ادلخصصات قلة (7

   الًتبويني للمشرفني ادلمنوحة الصالحيات قلة (8

   ادلدارس بعض يف الًتبوية للعملية الالزمة التعليمية الوسائل قلة (9

 ادلشرؼ لوجود نتيجة ادلعلمني بعض لدل النفسي كالتوتر بالقلق الشعور (10

 ادلدرسة داخل الًتبوم

 :كىي   اإلدارية الًتبوم ادلعوقات اإلشراؼ كمن معوقات

 ادلعلم كعلى الًتبوم ادلشرؼ على اإلدارية األعباء كثرة (1
                                                           

 (هـ1421: دون طبع: رياض)، الرياض بمدينة التربوي اإلشراف فاعلية معوقاتالحماد،  العزيز عبد بن سعد بنإبرههم  

 1. ص
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 كادلعلمني الًتبويني للمشرفني التدريبية الدكرات قلة (2

 الًتبوم اإلشراؼ شلارسة على ادلدارس مديرم قدرة ضعف (3

 ادلعلمني لعدد نسبة ادلشرفني أعداد قلة (4

 كادلعلمني كادلديرين الًتبويني ادلشرفني بعض لدل العمل دبسؤكلية الوعي ضعف (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2. المرجع نفسه، ص 
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 الفصل الخامس

 ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 

 ملخص نتائج البحث .أ 

إف من أىداؼ اإلشراؼ الًتبوم الذم تقـو بو رئيسة مدرسة الولد الصاحل  .1

بتوصلوؿ كلونج للمدرسي اللغة العربية لًتقية الكفاءة الًتبوية يف عملية التعلم 

 أنشطة تنفيذ على القدرة (ب)الدراسة  زبطيط على القدرة (أ)  كالتعليم 

يف عملية التعلم كالتعليم ك القدرة يف التقوًن  يشتمل القدرة كالتعليم التعلم

 عمل برنامج التحسني

أما أساليب اإلشراؼ الًتبوم اليت يقـو هبا ادلشرؼ الًتبوم دلعاكنة كربسني  .2

الًتبوم اليت استخدمتها رئيسة  اإلشراؼ أساليب كلًتقية كفاءة ادلدرسني فإف

مدرسة الولد الصاحل بتوصلوؿ كلونج يف ماالنج ىي أسلوب اإلشراؼ الًتبوم 

الزيارة ادلفاجئة كالزيارة ادلتفق عليها أك ): الفردم عرب الزيارة الصفية بأنواعها 

ادلقابلة يف الفصل ك ادلقابلة )كمالحظة الفصل ك ادلقابلة الفردية  (ادلخطط ذلا
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ك أما أسلوب  (self evaluation)كالتقوًن النفسي  (يف اإلدارة كادلقابلة السببية

اإلشراؼ الًتبوم اجلماعي الذم تستخدمو رئيسة مدرسة الولد الصاحل 

 group)بتوصلوؿ كلونج يف ماالنج فهو ادلشاكرة ك ادلناقشة اجلماعية 

discussion)  (الورشة الًتبوية)كالندكات الًتبوية ك ادلشاغل الًتبوية 

 العربية اللغة معلمي لدل الًتبوية الكفاءة ترقية يف الًتبوم اإلشراؼ كأما أثر .3

ماالنج بعد القياـ بتنفيذ  يف كلونج بتوصلوؿ االبتدئية" الصاحل الولد"   دبدرسة

( PKB)ادلستدامة للمعلم  ادلهنية ك التنمية (PKG)الربنامج تقوًن أداء ادلعلم 

بتوصلوؿ كلونج يف ماالنج  الذم تقـو هبا رئيسة مدرسة الولد الصاحل االبتدئية

مع الفريق من ادلعلمني ادلسؤكلني بعمل اإلشراؼ الًتبوم يرجا ادلعلم يقدر أف 

يزيد الكفاءتو الًتبوية كذلك يدؿ على أف إجابية ردكد فعل معلمي اللغة 

 الصاحل الولد العربية يف ترقية الكفاءة الًتبوية أف معلم اللغة العربية دبدرسة

ماالنج ػلاكؿ ربسني القدرة يف زبطيط الدراسة  يف  كلونج بتوصلوؿ االبتدئية

 من عمل التعلم كالتعليم كالتعليم التعلم أنشطة تنفيذ على القدرة  كلتحسني 

بعد القياـ باإلشراؼ الًتبوم ككذلك يدؿ   كعمل برنامج التحسني كالتقوًن

على ردكد الفعل اآلخر مثال دبالحظة ادلعلم اللغة العربية اآلخر كيتعلم 

 .الكتب ادلتعلقة بالتعليم كيقـو بادلناقشة مع معلم اللغة العربية كغري ذلك
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اإلشراؼ الًتبوم الذم تقـو بو رئيسة ادلدرسة يف ترقية  تنفيذ إف إجراءات .4

الكفاءة الًتبوية لدم معلمي اللغة العربية جيدة كلكن يف تطبيقو ىناؾ بعض 

 يف كلونج بتوصلوؿ االبتدئية" الصاحل الولد"   مدرسةالعوائق اليت توجو رئيسة 

ادلدرسة كقلة الوقت لإلشراؼ  لرئيسة اإلدارية ماالنج منها كثرة الواجبات

 كثرة عدد ادلدارس اليت غلب على ادلشرؼ الًتبوم زيارهتاالًتبوم 

 التوصيات واالقتراحات .ب 

 ما حوؿ  التوصيات كاالقًتاحات بعض الباحث يقدـ البحث، نتيجة على اعتمادا

 :  كىي بالبحث يتعلق

 لرئيس ادلدرسة .1

ينبغي على رئيس ادلدرسة يقـو بتنفيذ اإلشراؼ الًتبوم ركتينية كمستمرة  (أ 

دلعلمي ادلدرسة، كمراحل تنفيذ اإلشراؼ الًتبوم غلب عليو الوفاء من 

زبطيطو كتنفيذه كتقوؽلو كمتابعة نتائج اإلشراؼ الًتبوم، كعند تنفيذ 

اإلشراؼ الًتبوم ينبغي لرئيس ادلدرسة يستعد إلعطاء ادلساعدة كحل 

 ادلشكلة ادلتعلقة بعملية التعلم كالتعليم
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يستطيع رئيس ادلدرسة يستطيع أف يستخدـ أسلوب اإلشراؼ الًتبوم اآلخر  (ب 

مثل أسلوب الزيارة التبادلية كيعين أف يقـو فيو معلم بزيارة زميل لو يدرس 

 نفس ادلادة يف ادلدرسة نفسها 

 للمعلمني .2

يرجى من ادلعلمي اللغة العربية لتطوير كفاءهتم من جوانب أخرل أف  (أ 

 يستمركف بالتعلم لتنمية ادلهنية يف تنفيذ العمل ادلعهود بو

لتحسني األداء ألنو يأثر  الذايت الدافع يرجى من ادلعلمي اللغة العربية تطوير (ب 

 للطالب كالفشل يف ترقية الكفاءة يسبب اطلفاض العلمي التحصيل

 للطالب العلمي التحصيل

 للباحث التايل .3

يرجى من الباحث التايل ينبغي عليو أف يطور ىذا البحث العلمي بزيادة  (أ 

 إسًتاتيجية لًتقية كفاءة معلمي اللغة العربية أك ترقية أداء معلمي اللغة العربية
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 الفصل الخامس

 ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 

 ملخص نتائج البحث .أ 

إن من أىداف اإلشراف الرتبوي الذي تقوم بو رئيسة مدرسة الولد الصاحل  .1

بتوجنول ولونج للمدرسي اللغة العربية لرتقية الكفاءة الرتبوية يف عملية التعلم 

 أنشطة تنفيذ على القدرة (ب)الدراسة  ختطيط على القدرة (أ)  والتعليم 

يف عملية التعلم والتعليم و القدرة يف التقومي  يشتمل القدرة والتعليم التعلم

 عمل برنامج التحسني

أما أساليب اإلشراف الرتبوي اليت يقوم هبا املشرف الرتبوي ملعاونة وحتسني  .2

الرتبوي اليت استخدمتها رئيسة  اإلشراف أساليب ولرتقية كفاءة املدرسني فإن

مدرسة الولد الصاحل بتوجنول ولونج يف ماالنج ىي أسلوب اإلشراف الرتبوي 

الزيارة املفاجئة والزيارة املتفق عليها أو ): الفردي عرب الزيارة الصفية بأنواعها 

املقابلة يف الفصل و املقابلة )ومالحظة الفصل و املقابلة الفردية  (املخطط هلا

و أما أسلوب  (self evaluation)والتقومي النفسي  (يف اإلدارة واملقابلة السببية

اإلشراف الرتبوي اجلماعي الذي تستخدمو رئيسة مدرسة الولد الصاحل 
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 group)بتوجنول ولونج يف ماالنج فهو املشاورة و املناقشة اجلماعية 

discussion)  (الورشة الرتبوية)والندوات الرتبوية و املشاغل الرتبوية 

 العربية اللغة معلمي لدى الرتبوية الكفاءة ترقية يف الرتبوي اإلشراف وأما أثر .3

ماالنج بعد القيام بتنفيذ  يف ولونج بتوجنول االبتدئية" الصاحل الولد"   مبدرسة

( PKB)املستدامة للمعلم  املهنية و التنمية (PKG)الربنامج تقومي أداء املعلم 

بتوجنول ولونج يف ماالنج  الذي تقوم هبا رئيسة مدرسة الولد الصاحل االبتدئية

مع الفريق من املعلمني املسؤولني بعمل اإلشراف الرتبوي يرجا املعلم يقدر أن 

يزيد الكفاءتو الرتبوية وذلك يدل على أن إجابية ردود فعل معلمي اللغة 

 الصاحل الولد العربية يف ترقية الكفاءة الرتبوية أن معلم اللغة العربية مبدرسة

ماالنج حياول حتسني القدرة يف ختطيط الدراسة  يف  ولونج بتوجنول االبتدئية

 من عمل التعلم والتعليم والتعليم التعلم أنشطة تنفيذ على القدرة  ولتحسني 

بعد القيام باإلشراف الرتبوي وكذلك يدل   وعمل برنامج التحسني والتقومي

على ردود الفعل اآلخر مثال مبالحظة املعلم اللغة العربية اآلخر ويتعلم 

 .الكتب املتعلقة بالتعليم ويقوم باملناقشة مع معلم اللغة العربية وغري ذلك

اإلشراف الرتبوي الذي تقوم بو رئيسة املدرسة يف ترقية  تنفيذ إن إجراءات .4

الكفاءة الرتبوية لدي معلمي اللغة العربية جيدة ولكن يف تطبيقو ىناك بعض 
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 يف ولونج بتوجنول االبتدئية" الصاحل الولد"   مدرسةالعوائق اليت توجو رئيسة 

املدرسة وقلة الوقت لإلشراف  لرئيسة اإلدارية ماالنج منها كثرة الواجبات

 كثرة عدد املدارس اليت جيب على املشرف الرتبوي زيارهتاالرتبوي 

 التوصيات والمقتراحات .ب 

 ما حول  التوصيات واالقرتاحات بعض الباحث يقدم البحث، نتيجة على اعتمادا

 :  وىي بالبحث يتعلق

 لرئيس املدرسة .1

ينبغي على رئيس املدرسة يقوم بتنفيذ اإلشراف الرتبوي روتينية ومستمرة  (أ 

ملعلمي املدرسة، ومراحل تنفيذ اإلشراف الرتبوي جيب عليو الوفاء من 

ختطيطو وتنفيذه وتقوميو ومتابعة نتائج اإلشراف الرتبوي، وعند تنفيذ 

اإلشراف الرتبوي ينبغي لرئيس املدرسة يستعد إلعطاء املساعدة وحل 

 املشكلة املتعلقة بعملية التعلم والتعليم

يستطيع رئيس املدرسة يستطيع أن يستخدم أسلوب اإلشراف الرتبوي اآلخر  (ب 

مثل أسلوب الزيارة التبادلية ويعين أن يقوم فيو معلم بزيارة زميل لو يدرس 

 نفس املادة يف املدرسة نفسها 
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 للمعلمني .2

يرجى من املعلمي اللغة العربية لتطوير كفاءهتم من جوانب أخرى أن  (أ 

 يستمرون بالتعلم لتنمية املهنية يف تنفيذ العمل املعهود بو

لتحسني األداء ألنو يأثر  الذايت الدافع يرجى من املعلمي اللغة العربية تطوير (ب 

 للطالب والفشل يف ترقية الكفاءة يسبب اخنفاض العلمي التحصيل

 للطالب العلمي التحصيل

 للباحث التايل .3

يرجى من الباحث التايل ينبغي عليو أن يطور ىذا البحث العلمي بزيادة  (أ 

 إسرتاتيجية لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية أو ترقية أداء معلمي اللغة العربية
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Pedoman wawancara kepala sekoah 

Wawancara dengan ibu Nurdiyah rohmawati selaku kepala sekolah SD Anak 

Saleh Malang 

1. Menurut pendapat anda apa arti supervisi pendidikan ? 

menurut saya supervisi itu adalah merupakan suatu pembinaan yang berupa 

bimbingan kearah perbaikan untuk meningkatkan mutu pengajaran. Tidak 

hanya sekedar tugas administrasi saja seperti pada umumnya yang dilakukan 

kepala sekolah. Tapi pada bagaimana guru itu bisa meningkatkan 

kompetensinya setelah diakan supervisi kepala sekolah 

2. Apakah supervisi pendidikan di sekolah ini merupakan tugas kepala sekolah? 

Supervisi ini bukan hanya tugas kepala sekolah saja melainkan tugas 

pengawas sekolah dari diknas. Disini memang saya sebagai supervisor 

langsung dan saya juga mendelegasikan dan memandatkan guru-guru senior 

atau waka untuk membantu saya melaksanakan supervisi 

3. Apakah supervisi itu penting dilakukan di SD Anak Saleh ini? 

Sangat penting sekali, saya selaku kepala sekolah selalu memantau 

perkembangan guru-guru disini ya dengan supervisi dan memantau mereka 

secara langsung maupun tidak langsung biasanya dari informasi guru atau wali 

murid 

4. Unsur-unsur apa saja yang anda suupervisi? 

Saya mensupervisi guru-guru yang ada disini meliputi Semua unsur dalam 

pelaksanaan pembelajaran mulai dari penyusunan RPP, Silabus, prota dan 

promes dan saya juga terkadang melihat seorang mengajar  meskipun tidak 

sepenuhnya bagaimana  seorang guru itu melakukan pembelajaran didalam 

kelas dan pada akhirnya kami memeriksa evaluasi belajar siswa pe tengah 

semester 

5. Apa saja teknik supervisi yang anda lakukan ketika mensupervisi guru-guru? 

Banyak teknik mas… meskipun secara tidak langsung teknik itu kami 

jalankan, misalnya kunjungan kelas, hampir setiap hari saya lakukan meskipun 

tidak lama ya antara 5-10 menit dan itu saya lakukan bergiliran antar kelas. 

Kami juga mengadakan musyawarah mingguan yang dilaksanakan tiap hari 



jumat setelah solat jumat disitu para guru melaporkan semua kejadian ketika 

proses pembelajaran minggu lalu jika ditemui masalah maka kami carikan 

solusinya. Kalau seminar juga kita lakukan tiap semester dan akhir tahun 

dengan mendatangkan narasumber dari luar dan itu wajiib diikuti oleh semua 

guru-guru SD Anak Saleh. 

6. Apa pengaruhnya bu.. setelah dilaksanakannya supervisi atau teknik-teknik 

supervisi tadi terhadap peningkatan pegagogik guru khususnya guru bahasa 

arab? 

Sangat berpengaruh sekali, misalkan pada waktu rapat ada yng kurang bisa 

menagani kondisi kelas trus dikasih solusi sama saya, guru tersebut langsung 

melaksanakannya atau setelah seminar mereka harus mempraktikkan hasil 

seminarnya dalam proses belajar mengajar. Semua kan termasuk dalam 

lingkup kompetensi pedagogik guru? 

7. Apa kendalanya bu, dalam pelaksanaan supervisi yang ibu lakukan? 

Kalau kendalah ya pasti ada lah mas. Saya selaku kepala sekolah tidak hanya 

mengurusi supervisi saja banyak tugas-tugas yang saya emban terkadang 

kepala yayasan mendadak menyuruh rapat atau dari diknas ada kegiatan maka 

saya ya harus meninggalkan sekolah. Ya mungkin waktu kali yang sangat 

sedikit saya lakukan untuk mensupervisi guru dan juga banyaknya guru disini 

jadi saya merasa kurang dalam mensupervisi mereka. Maka dari itu saya 

adakan rapat  mingguan dan seminar atau workshop untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman wawancara wakil kepala sekolah 

Wawancara dengan bapak ahmad efensi selaku  wakil kepala sekolah SD Anak 

Saleh Malang bidang kurikulum. 

1. Bagaimana pelaksanaan supervisi disini pak? 

Saya rasa cukup baik ya….kami selaku wakil kepala sekolah diberi mandat 

disini ada 4 orang, waka kurikulum waka kesiswaan dan waka humas untuk 

membantu mensupervisi guru-guru yang ada disini dengan progam PKG dan 

PKB. Itu sebenarnya porgam pemerintah tapi kamu kembangkan sendiri 

karena kami sekolah swasta harus lebih dalam memperhatikan kwalitas dan 

kompetensi guru-guru disisni.  

2. Bisa dijelaskan pak tengtang apa itu progam PKG dan PKB? 

Bisa pak… ada berbagai syarat yang harus ditembuh oleh seorang guru untuk 

menjadi supervisor, yaitu harus mengikuti pelatihan PKG dan PKB selama 

kurang lebh 2 mingguan, guru tersebut harus tersertifikasi kalau disini 

alhamdulillah semua waka nya sudah tersertifikasi. 

3. Bagaimana proses PKG dan PKB itu pak? 

Mulanya kami yang disupervisi dahulu oleh diknas kemudian kami 

berkelompok mensupervisi guru-guru. Pertama dengan melakukan EVADIR 

(evaluasi diri) dari situ kami cocokkan dengan keadaan yaitu dengan PKG 

selanjutnya dari situ kita lihat apa saja kekurangan guru tersebut maka kami 

laksanakan progam PKB dan hasilnya kami kumpulkan apa saja kebutuhan 

seorang guru tersebut untuk meningkatkan kompetensi guru, misalkan guru A 

tidak bisa membuat RPP dengan baik maka akan kami rekomendasikan untuk 

mengikuti pelatihan pembuatan perangkat mengajar atau kami sarankan untuk 

belajar pada sesama guru yang senior. 

4. Apakah progam itu perpengaruh pak pada peningkatan kompetensi guru 

terutama guru bahasa arab? 

Ya pak… kan dari hasil evaluasi sampai PKG dan PKB itu kan bisa diketahui 

apa saja kekurangan guru dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi 

hasil belajar siswa. 

 



Pedoman Wawancara guru Bahasa Arab 

1. Apakah kepala sekolah melakukan supervisi? 

Ya… hampir setiap hari kami didatangi oleh kepala sekolah untuk melihat 

proses belajar 

2. Kegiatan apa yang anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik 

anda?  

Biasanya ada seminar atau pelatihan. Kalau kami guru basaha arab untuk 

meningkatkan kompetensi biasanya kami inisiatif sendiri misalkan kami 

mengikuti seminar tentang pengajaran bahasa arab di UM 

3. Bagaimana sistem pembelajaran bapak setelah diadakan supervisi? 

Setelah kepala sekolah mengadakan supervisi pembelajaran, kami berusaha 

memperbaiki perencanaan pembelajaran, proses belajar mengajar dan evaluasi 

pembelajaran dengan melaksanakan masukan kepala sekolah, mengamati dan 

berdiskusi sesama guru bahasa arab dan mempelajari buku-buku terkait 

dengan pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل المقابلة 

 :دليل املقابلة جلمع البيانات 

  :دليل المقابلة مع مدير المدرسة (أ 

املتوسطة " املعارف"كيف تنفيذ اإلشراف الرتبوي يف املدرسة  .1

 االسالمية سنجاسري ماالنج لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية ؟

املتوسطة " املعارف"ما أهداف اإلشراف الرتبوي يف املدرسة  .2

 االسالمية سنجاسري ماالنج لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية ؟

املتوسطة " املعارف"ما أساليب اإلشراف الرتبوي يف املدرسة  .3

 االسالمية سنجاسري ماالنج لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية ؟

املتوسطة " املعارف"أين موقع أمهية اإلشراف الرتبوي يف املدرسة  .4

 االسالمية سنجاسري ماالنج لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية ؟

املتوسطة " املعارف"هل بعد تطبيق اإلشراف الرتبوي يف املدرسة  .5

االسالمية سنجاسري ماالنج لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية هناك 

 التقومي ؟

املتوسطة االسالمية " املعارف"ما فعالية اإلشراف الرتبوي يف املدرسة  .6

 سنجاسري ماالنج لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية



هل بعد إعطاء نتيجة تقومي اإلشراف الرتبوي، معّلمو اللغة العربية  .7

 يعطون ردا إجيابيا ؟

 :دليل المقابلة مع معلمي اللغة العربية  (ب 

  الرتبوي؟اإلشراف تنفيذ تأثري هو ما .1

 اإلشراف تنفيذ قبل  اللغة العربيةاملعلمي أداء فعالية يف الفروق كيف .2

  الرتبوي ؟اإلشراف تنفيذ بعدالرتبوي 

 تعلم نتائج حتقيق على ؤثريف جيد أداء لديه املعلم كان إذاهل  .3

 الطلبة ؟

هل يعطي املشرفون تقدمي اإلرشادات والتوجيهات للتغلب على  .4

 أوجه القصور والضعف يف معّلمي اللغة العربية ؟

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGANTAR 

Prihal   : Permohonan Pengisian Angket 

Lampiran  : Satu berkas 

Kepada Yth.  : Bapak/Ibu Guru Bahasa Arab SD Anak Saleh  

    Di Tempat 

 

 

 السالم عليكن ورحمة هللا وبركاته

 

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 pengaruh teknik supervisi pada kompetensi pedagogik guru 

bahasa Arab pada jenjang Sekolah Dasar. 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. 

 ولسالم عليكن ورحمة هللا وبركاته

 

 

        Malang, 25 Maret 

2014  

  

 

          Very Erawanto, S.S 

 



 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET TERBUKA : Mohon setiap pernyataan dapat diisi seluruhnya 

 

 

1. Apa strategi kepala sekolah dalam melakukan kegiatan supervisi untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam pembuatan perencanaan 

pembelajaran? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

2. Apa strategi kepala sekolah dalam melakukan kegiatan supervisi untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan pembelajaran? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

3. Apa strategi kepala sekolah dalam melakukan kegiatan supervisi untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam evaluasi pembelajaran? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

4. Teknik apa yang digunakan oleh kepala sekolah dalam mensupervisi anda? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

5. Diantara beberapa teknik supervisi, teknik apa yang paling mempengaruhi 

peningkatan kompetensi pedagogik anda? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

6. Melalui kegiatan apa anda bisa mengembangkan kurikulum? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

7. Apakah anda mengaplikasikan ilmu setelah mendapatkan  pelatihan atau 

seminar? Berikan alasan? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

8. Bagaimana cara anda untuk mengembangkan potensi peserta didik? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………...........………………………

……………………………..……………………………………………………

…………………………………… 

 

9. Apa bantuan kepala sekolah setelah mensupervisi anda? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………...….………………………… 

 

10. Apa tindak lanjut anda setelah kepala sekolah melakukan supervisi? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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