
 إستراتيجية رئيس المدرسة في تأهيل مدرسي اللغة العربية
  في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية بباتو

 والمدرسة المتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا بماالنج
 

 
 رسالة الماجستير

 

 

 

 إعداد:

 إيرا آنييت
 ٖٕٖٚٓٓٚٔرقم التسجيل: 
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 إستراتيجية رئيس المدرسة في تأهيل مدرسي اللغة العربية
  في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية بباتو

 والمدرسة المتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا بماالنج

 
 رسالة الماجستير

 

 عة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ىذه الرسالة تقدم إىل جام
 الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية

 

 

 إعداد:

 إيرا آنييت
 ٖٕٖٚٓٓٚٔرقم التسجيل: 

  

 

 

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا

 ومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحك
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 اإلستهالل

 

 

 َرِعيَِّتِو" َعنْ  َمْسُئول   وَُكلُُّكمْ  رَاع   "ُكلُُّكمْ 

 )رواه البخاري ومسلم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د 

 

 اإلهداء

 

 أىدي ىذه الرسالة إىل:

تربية  ينربيا نياللذحسنية جعفر ادلاجسترية  يوأم لوكوت ناسوتيون ادلاجستريأيب 
كون قادرة على إمتام أروحية حىت  مادية كانت أم وتعب وقد أنفقا يلبكل جهد  حسنة

 "صغرية فريل ولوالدي وارمحهما كما ربياينرّب اغيف ىذه اجلامعة " دراسيت

 وريين أماليا، وألني فطريان، ولدا الكبريات وأخوايت اإلحسان أدرى الكبري أخي
 دراسيت إمتام يف حيثوين الذين داريا عن
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 كلمة الشكر والتقدير

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف 
 األنبياء وادلرسلني وعلى آلو أمجعني، وبعد.

تسر الباحثة إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستري، وىنا تريد الباحثة أن 
ساعدىا على  تقدم من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير دلن قد ساىم و 

 كتابة ىذه الرسالة، وىم:

األستاذ الدكتور موجيا راىرجو ادلاجستري، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  .ٔ
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

األستاذ الدكتور حبر الدين ادلاجستري مدير الدراسة العليا، والدكتور ولدانا ورغاديناتا  .ٕ
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  ادلاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 احلكومية مباالنج.

األستاذ الدكتور مهيمن ادلاجستري بصفتو ادلشرف األول. والدكتور منري العابدين  .ٖ
ادلاجستري بصفتو ادلشرف الثاين، اللذان وجها الباحثة وأرشداىا وأشرفا عليها بكل 

 اىتمام وصرب وحكمة يف كتابة ىذه الرسالة.

 إىل خاصة العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية يف اتذة احملًتمنياألس مجيع .ٗ
 احلميد ادلاجستري. والدكتور حممد عبد ولدانا ورغاديناتا ادلاجستري، الدكتور

رئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو ورئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  .٘
درسني والتالميذ والتلميذات يف تلك ادلدرستني الذين سوريا بووانا مباالنج، ومجيع ادل

 ساعدوا الباحثة يف كتابة  ىذه رسالة ادلاجستري.



 و 

 

 .العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية يف وأخوايت إخواين ومجيع .ٙ

ىذا، واهلل أسأل أن تكون أعماذلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة ادلاجستري ىذه 
 اد والبالد، آمني. نافعة ومفيدة للعب

 

 م ٕ٘ٔٓماالنج،  دييسمرب 

 الباحثة،

 

 إيرا آنييت
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 ط 

 

 إقرار الطالبة

 
 أنا ادلوقعة أدناه، وبيانايت كاآليت:

 اإلسم : إيرا آنييت

 ٖٕٖٚٓٓٚٔرقم التسجيل : 

يف ادلدرسة ادلتوسطة  ة العربيةإسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف تأىيل مدرسي اللغ العنوان :
 وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا مباالنج اإلسالمية احلكومية بباتو

 
أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط للحصول على درجة ادلاجستري يف 

حلكومية تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ا
ماالنج، حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى 
أحد استقباال أهنا من تأليفو وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على 
ذلك، ولن تكن ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا 

 يم اإلسالمية احلكومية ماالنج.مالك إبراى

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

 م ٕ٘ٔٓباتو،  سبتمرب 
 الطالبة ادلقرة،

 

 

 إيرا آنييت



 ي 

 

 مستخلص البحث
اإلسالمية  يف ادلدرسة ادلتوسطة إسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف تأىيل مدرسي اللغة العربيةم.  ٕ٘ٔٓإيرا آنييت، 

، رسالة ادلاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا مباالنج احلكومية بباتو
( األستاذ الدكتور مهيمن ٔالدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف: 

 بدين ادلاجستري.( الدكتور منري العإادلاجستري، 
 ةاإلسًتاتيجية، رئيس ادلدرسة، التأىيل، مدرسي اللغة العربيالكلمات األساسية: 

تؤثر كفاءة رئيس ادلدرسة يف تدبري العناصر ادلدرسية على جناح أو فشل الًتبية والتعليم يف ادلدرسة، ألن 
ملية التعليم بدون اآلثار العظيمة يف تطوير عتعطي  واد والوسائل والتكلفة لنمجيع ادلكونات يف عملية التعليم: ادل

ج إىل رئيس ادلدرسة الناجح كادلدير يف البيئة ادلدرسية تأىيل مدرسي اللغة العربية إحتا ، لذلك لادلدرس ادلؤىل
 .جحة وتعليم اللغة العربية الفعاللتحقيق مؤسسة الًتبية اإلسالمية النا

يف  ية رئيس ادلدرسة يف تأىيل مدرسي اللغة العربيةسًتاتيجوصف عن امن ىذا البحث ىي ال ىدافاأل
. كانت ثالثة تركيز وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا مباالنج ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو

( ما ٕاللغة العربية،  لدى رئيس ادلدرسة لتأىيل مدرسي ( ما الربامج احملاولةٔبحوث يف ىذا البحث ىي ال
 ( وكيف مراقبة رئيس ادلدرسة فيو.ٖرئيس ادلدرسة للحصول عليو،  ًتاتيجياتاس

وأما ادلنهج أو األسلوب الذي اتبعتو الباحثة يف ىذا البحث فهو  .النوعي ىذا البحث يستخدم ادلدخل
نات بإنقاص حتليل البياادلالحظة، وادلقابلة، والوثائق، و منهج دراسات احلالة ادلتعددة. وأسلوب مجع البيانات ىو 

البيانات، وعرض البيانات، واستنتاج البيانات. والتحقيق من صحة البيانات بطويل الوقت للمشاركة، وادلثابرة على 
 ادلالحظة، والتثليث بادلصادر والطريقة.

يف ادلدرسة ادلتوسطة  سًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف تأىيل مدرسي اللغة العربيةوأما نتائج البحث عن ا
لدى رئيس  ( الربامج احملاولةٔ) فهي وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا مباالنج احلكومية بباتو اإلسالمية

التدريبات، وورشة العمل، ومنظمة ادلشاورة دلدرسي ادلادة الدراسية،  سة لتأىيل مدرسي اللغة العربية ىيادلدر 
رئيس ادلدرسة للحصول عليو ىي  إسًتاتيجيات( ٕاألسبوعي والشهري، )والربنامج اليومي، وبرنامج اجللسة 

 الشهري اللقاء عقدو  اشًتاك ادلدرسني إىل التدريبات، وورشة العمل، ومنظمة ادلشاورة دلدرسي ادلادة الدراسية،
اىتمام حباجات و التعلم الذايت، ادلدرسني على مواصلة دراستهم إىل الدراسات العليا و  حثو  ،ادلدرسني لتوجيو

( ومراقبة رئيس ٖديد اجلداول، والوسائل التعليمية، وتصميم الدراسة، وإعطاء الوقت للمشاورة، )ادلدرسني، وحت
 ، وزيارة الفصل.ربية ىي من خالل مراقبة اإلدارةادلدرسة يف تأىيل مدرسي اللغة الع
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Success or failure of madrasah education and learning is strongly 

influenced by the ability of headmaster in managing each part of madrasah, 

because all parts such as materials, facilities and costs will not give a great 

influence in the development of learning process in the absence of professional 

teachers. Therefore, to improve the professionalism of Arabic teacher, the 

headmaster competence figure is needed as a manager in the school environment 

to realize the successful educational institutions of islamic and Arabic learning. 

This study aims to reveal and describe the headmaster strategy in 

improving the professionalism of Arabic teacher at MTs Negeri Batu and MTs 

Surya Buana Malang. There are three research focuses, namely, what are the 

programs of the headmaster, what are the strategies of the headmaster in 

improving the professionalism of Arabic teacher and how monitor conducted by 

the headmaster in improving the professionalism of teachers of Arabic language.  

This study used a qualitative approach with the method or type of multi 

cases of study research. The data is collected by observation, interviews and 

documentation. Analysis of data is cunducted by the data reduction, data 

presentation and conclusion. Checking the validity of the data is by extending the 

time, observation perseverance and triangulation of sources and methods. 

The results of research on strategies of the headmaster in improving the 

professionalism of Arabic teachers at MTs Negeri Batu and MTs Surya Buana 

Malang, (1) the pursued program headmaster are conducting training, workshop, 

meetings similar subject teachers (MGMPS), daily program, weekly and monthly 

meeting. (2) the strategies of the headmaster to improve the professionalism of 

teachers of Arabic is by involving teachers in training, workshops and MGMPS, 

held such a monthly meeting for founding the teachers, motivate teachers to 

further study and learn independently, taking care of teachers, schedulling, 

facilities, instructional design, take the time for a meeting and sharing, (3) 

monitoring headmaster in improving the professionalism of teachers of Arabic 

that is through administrative oversight and supervision of classroom visits. 
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Sukses tidaknya pendidikan dan pembelajaran di madrasah sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan kepala madrasah dalam mengelola setiap komponen 

madrasah, karena seluruh komponen seperti materi, sarana dan biaya tidak akan 

memberi pengaruh yang besar dalam pengembangan proses pembelajaran tanpa 

adanya guru yang profesional. Oleh karena itu untuk meningkatkan 

profesionalisme guru bahasa Arab dibutuhkan figur kepala madrasah yang 

kompeten sebagai manajer di lingkungan sekolah untuk mewujudkan lembaga 

pendidikan Islam dan pembelajaran bahasa Arab yang sukses. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan tentang 

strategi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru bahasa Arab 

di MTs Negeri Batu dan MTs Surya Buana Malang. Ada tiga fokus penelitian 

yaitu: apa saja program dan strategi kepala madrasah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru bahasa Arab serta bagaimana pengawasan yang dilakukan 

kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru bahasa Arab tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode atau 

jenis penelitian studi multi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan datanya yaitu 

dengan perpanjangan waktu partisipan, ketekunan pengamatan dan triangulasi 

sumber dan metode. 

Adapun hasil penelitian tentang strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru bahasa Arab di MTs Negeri batu dan MTs 

Surya Buana Malang adalah: (1) program yang diupayakan kepala madrasah 

antara lain pelatihan, workshop, musyawarah guru mata pelajaran sejenis 

(MGMPS), program harian, rapat mingguan serta rapat bulanan, (2) strategi 

kepala madrasah untuk meningkatkan profesionalisme guru bahasa Arab yaitu 

dengan mengikutsertakan guru dalam pelatihan, workshop dan MGMPS, 

mengadakan pertemuan bulanan untuk pembinaan guru, memotivasi guru untuk 

studi lanjut dan belajar mandiri, memperhatikan kesejahteraan guru, pengaturan 

jadwal, sarana dan prasarana, desain pembelajaran, meluangkan waktu untuk 

pertemuan dan sharing, serta (3) pengawasan kepala madrasah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru bahasa Arab yaitu melalui pengawasan 

administrasi dan supervisi kunjungan kelas. 



 م 

 

 محتويات البحث
 

 أ ...................................................................... صفحة الغالف
 ب ................................................................... صفحة ادلوضوع

 ج ........................................................................ اإلستهالل
 د ............................................................................ اإلىداء

 ه ............................................................... لمة الشكر والتقديرك
 ز ..................................................................... موافقة ادلشرف

 ح ................................................... ادلوافقة واالعتماد من جلنة ادلناقشة
 ط ....................................................................... إقرار الطالبة

 ي ................................................................. مستخلص البحث
 ك .................................................... مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

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

 ف ..................................................................... قائمة اجلداول
 ص ............................................................... قائمة الرسوم البيانية

 ق ..................................................................... قائمة ادلالحق
 

 ل: اإلطار العامالفصل األو 
 ٔ ............................................................. مقدمة .أ 

 ٘ ..................................................... أسئلة البحث .ب 

 ٙ ................................................... أىداف البحث .ج 

 ٙ ..................................................... فوائد البحث .د 

 ٚ .................................................... حدود البحث .ه 



 ن 

 

 ٛ ................................................. الدراسات السابقة .و 

 ٖٔ .............................................. حتديد ادلصطلحات .ز 
 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري
 ٗٔ .................................... مفهوم اسًتاتيجية رئيس ادلدرسة .أ 

 ٗٔ ............................................ مفهوم االسًتاتيجية .ٔ

 ٘ٔ ........................................... مفهوم رئيس ادلدرسة .ٕ

 ٚٔ ................................. مفهوم تأىيل مدرسي اللغة العربية .ب 

 ٚٔ ................................................ مفهوم التأىيل .ٔ

 ٕٗ .................................... مفهوم مدرسي اللغة العربية .ٕ

 ٖٓ .............. إسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف تأىيل مدرسي اللغة العربية .ج 

 ٖٓ ....... الربامج احملاولة لدى رئيس ادلدرسة لتأىيل مدرسي اللغة العربية .ٔ

إسًتاتيجيات رئيس ادلدرسة للحصول على تأىيل مدرسي اللغة  .ٕ
 ٕٖ ........................................................ العربية

 ٖ٘ ................. تأىيل مدرسي اللغة العربيةمراقبة رئيس ادلدرسة يف  .ٖ
 

 الفصل الثالث: منهجية البحث
 ٗٗ ............................................ مدخل البحث ومنهجو . أ

 ٘ٗ ................................................... حضور الباحثة . ب

 ٘ٗ .................................................. مصادر البيانات . ج

 ٙٗ ..............................................أسلوب مجع البيانات . د

 ٛٗ .................................................... حتليل البيانات . ه

 ٜٗ ................................................. تصحيح البيانات . و
 



 س 

 

 الفصل الرابع: نتائج البحث وتحليلها
 ٔ٘ .............................................. أ.حملة عن مكان البحث

 ٔ٘ ................ ة اإلسالمية احلكومية بباتو. حملة عن ادلدرسة ادلتوسطٔ
 ٙ٘ ............ . حملة عن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا مباالنجٕ

 ٔٙ .................................................. ب. عرض البيانات
 ٔٙ ............. . البيانات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتؤ

 ٖٙ .... أ( الربامج احملاولة لدى رئيس ادلدرسة لتأىيل مدرسي اللغة العربية
س ادلدرسة للحصول على تأىيل مدرسي اللغة ب( إسًتاتيجيات رئي

 ٙٙ ........................................................ العربية
 ٜٙ ............. ج( مراقبة رئيس ادلدرسة يف تأىيل مدرسي اللغة العربية

. البيانات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية سوريا بووانا ٕ
 ٔٚ .......................................................... مباالنج

 ٘ٚ .... أ( الربامج احملاولة لدى رئيس ادلدرسة لتأىيل مدرسي اللغة العربية
يجيات رئيس ادلدرسة للحصول على تأىيل مدرسي اللغة ب( إسًتات

 ٛٚ ....................................................... العربية 
 ٔٛ ............. ج( مراقبة رئيس ادلدرسة يف تأىيل مدرسي اللغة العربية

 ٗٛ ................................................... ج. حتليل البيانات
 ٘ٛ ...... . الربامج احملاولة لدى رئيس ادلدرسة لتأىيل مدرسي اللغة العربيةٔ
لغة . إسًتاتيجيات رئيس ادلدرسة للحصول على تأىيل مدرسي الٕ
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 ع 

 

 ٜٙ .... . نتائج البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا مباالنجٕ
 

 الفصل الخامس: مناقشة البيانات
 ٜٜ ...... ربامج احملاولة لدى رئيس ادلدرسة لتأىيل مدرسي اللغة العربية. الٔ
. إسًتاتيجيات رئيس ادلدرسة للحصول على تأىيل مدرسي اللغة ٕ

 ٖٓٔ ......................................................... العربية
 ٛٓٔ .............. . مراقبة رئيس ادلدرسة يف تأىيل مدرسي اللغة العربيةٖ

 
 الفصل السادس: الخاتمة

 ٖٔٔ ........................................... أ. ملخص نتائج البحث
 ٗٔٔ ......................................... ب.التوصيات واالقًتاحات

 
 قائمة المراجع
 قائمة المالحق
 السيرة الذاتية

 
 

 

 

 

 

 



 ف 

 

 قائمة الجداول
 

 صفحة موضوع رقم
، اجلدول رقم بو الباحثة ستقوم الذي والبحث السابقة البحوث بني الفرق ٔ

(ٔ.ٔ) 
ٔٔ 

 بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف وادلوظفني ادلدرسني حالة ٕ
 (ٔ.ٗ) رقم ، اجلدولٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ الدراسي العام

ٖ٘ 

 بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة بادلدرسة الطالب والطالبات حالة ٖ
 (ٕ.ٗ) رقم ، اجلدولٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ الدراسي العام

٘ٗ 

 ٘٘ (ٖ.ٗ) رقم بباتو، اجلدول احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة بادلدرسة الوسائل ٗ
مباالنج،  بووانا سوريا اإلسالمية ادلتوسطة بادلدرسة والطالبات الطالب حالة ٘

 (ٗ.ٗ) رقم اجلدول
ٜ٘ 

 رقم مباالنج، اجلدول بووانا سوريا اإلسالمية ادلتوسطة بادلدرسة الوسائل ٙ
(ٗ.٘) 

ٙٓ 

 رقم العربية، اجلدول اللغة مدرسي لتأىيل ادلدرسة رئيس لدى احملاولة امجالرب  ٚ
(ٗ.ٙ) 

ٛٙ 

العربية،  اللغة مدرسي تأىيل للحصول على ادلدرسة رئيس إسًتاتيجيات ٛ
 (ٚ.ٗ) رقم اجلدول

ٜٛ 

 ٜٔ (ٛ.ٗ) رقم العربية، اجلدول اللغة مدرسي تأىيل يف ادلدرسة رئيس مراقبة ٜ
 ٕٜ (ٜ.ٗالبحث، اجلدول رقم ) نتائج من اجلمع ٓٔ

 
 
 
 
 
 



 ص 

 

 قائمة الرسوم البيانية
 

 الرسوم البيانية رقم
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو عملية تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ٔ

احلالة من االختبار النهائي دلادة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ٕ
 سوريا بووانا مباالنج

 الرسم من رئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو ٖ

 دراسيلالرسم من نائب رئيس ادلدرسة بشأن ادلنهج ا ٗ

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  اللغة العربية يف يمدرس معالرسم  ٘
 بباتو

 الرسم مع رئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا مباالنج ٙ

 بشأن ادلنهج الدراسي  رئيس ادلدرسة نائبة الرسم مع ٚ

ا ادلتوسطة اإلسالمية سوريا بووان مدرسي اللغة العربية يف ادلدرسة الرسم مع ٛ
 مباالنج

 
 
 
 
 
 
 



 ق 

 

 قائمة المالحق
 

 موضوع رقم
 الصورة اجلانبية من رئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو ٔ
 الصورة اجلانبية من رئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا مباالنج ٕ
 اذليكل التنظيمي للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو ٖ
 ل التنظيمي للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا مباالنجاذليك ٗ
 دليل ادلقابلة ٘
 شهادة التدريبات أو الندوة دلدرسي اللغة العربية ٙ
 التحضري دلدرسي اللغة العربية ٚ
ورقة النشاط/الدفًت اليومي ألنشطة ادلدرسني يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوريا  ٛ

 بووانا مباالنج
 رسالة البحث ٜ

 الرسوم البيانية ٓٔ
 السرية الذاتية ٔٔ

 
 
 



1 

 

 الفصل األول

 اإلطار العام

 

 مقدمة .أ 

ادلدرسون  ددبالد ادلسلمني. وحيجناح أو فشل األمة يف البلد من تؤثر الًتبية على 
على النظام، والنشاط، واألخالق  ونعتمدإىل حد كبري، ألهنم ي جناح التعليم ادلؤىلون

 تكاسلون أوأما ادلدرسون ي والعكس الكرمية، وتركيز األفكار، وتعزيز اجلودة وغريىا.
 التعليم ألن تلك الصفات تشري إىل فشلالوقت فهم سيؤثرون على و  يهملون ابلنظام

 1عدم الرغبة يف جناح التعليم خاصة والًتبية عامة.

 التجديف ادلدرس وانل ،األبطال اجملهولني من يعد ادلدرس كان اترةلذلك، 
 ومن. اإلندونيسية الًتبية جودة بضعف يرتبط التجديف وذلك. أخرى اترة القبيح

 الذي اخلرب من مسعنا مما واندر تربيتهم، يف ادلدرس فشل إىل الطالب فشل يؤدى اآلسف
 الًتبية حكم من االصطالح وىناك. الناجحني الطالب تربية يف اجليد مدرس تقدير يرفع

 جنح وكلما ادلدرس أخطأ الطالب فشل كلما اإلندونيسية الًتبية عادة أبن اإلندونيسية
 2.سواه دون جنح البالط

سانوسي من جامعة الًتبية اإلندونيسية بباندونج: "كثري من اجملتمع  قال
متشككون مبهنة ادلدرس، أىذه ادلهنة للمحًتفني فحسب، أم كذلك للعوام دون الكفاءة 

واآلن، ليس من أمر عجيب لكثرة ادلدرسني يدرسون خارج   3اخلاصة يف التعليم؟".

                                                           
1
Ahmad Barizi, Menjadi Guru Unggul (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 137. 

2
Momon Sudarma, Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 5. 
3
Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2009), hlm. 45. 
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ثال: ادلتخرجون يف كلية غري الًتبية يعلمون يف ادلدارس بدون كفاءهتم، على سبيل ادل
ادلعارف واخلربات عن منهج التعليم، وىذه ادلشكلة ىي سلسلة من قلة االحًتام دلهنة 

ولديو ادلعارف واخلربات عن  ادلدرس ادلؤىل ينبغي دلهنة التديس أن تتكون من التدريس.
تلميذ. ىذه احلالة تعترب على مهنة التدريس من التعليم، ألنو يدرس اإلنسان اآلخر يعين ال

 4األعمال اليت فيها مستقبل منخفض من مهنة الطب أو الطيار أو األعمال االقتصادية،
حىت كثري من ادلدرسني يعملون األعمال األخرى لوفاء االحتياجات ادلادية واالقتصادية 

 بدال من تطوير كفائتهم ادلهنية.

انحية األزمنة وتغري ادلناىج التدريسية اليت وضعتها  وجاءت ادلشكلة األخرى من
احلكومة، كما قال أبو الدين انات: جيب على ادلدرس أن يطور معارفو منذ وقت إىل وقت 

 5وفقا لتغري الزمان وتقدم العلوم والتكنولوجيا.

من وزير الًتبية الوطنية  ريخيف ىذا األ التقرير وبتلك ادلشكالت الكثرية قد صدر
 قسم يف من ادلتخرجني وىو ادلدرس أن يعلم يف ادلدرسة عن جواز 2003سنة  34رقم 
ذه الشهادة أخرجتها اجلامعات الًتبية بشرط لديهم الشهادة يف التعليم. وكانت ى غري
 6ة الًتبية.بكلي

صدر القانون حنو نظام الًتبية الوطنية وحنو ادلدرس واحملاضر، فتغري مصري  مث قد
مصريىم مل يكن مبنيا. ولكن هبذا مع أن بعض الناس يقولون إن تغيري  ادلدرس واحملاضر،

ة، على األقل. خصوصا يف آراء احلكومالقانون تغريت آراء اجملتمع حنو ادلدرس واحملاضر 
 7هبذا  القانون  كانت احلكومة وصفت أهنا قد اىتمت ابدلدرس واحملاضر.

                                                           
4
Ahmad Barizi, Menjadi Guru Unggul (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 138. 

5
Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 147. 
6
Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2009), hlm. 45. 
7
Momon Sudarma, Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 3. 



3 

 

 

 

مكتوب أن  درس واحملاضرعن ادل 2فصل الو  2005سنة  14إن يف القانون رقم 
يف ادلرحلة االبتدائية، وادلرحلة ادلتوسطة، ومرحلة تعليم  للمدرس منزلة كالفئة ادلهنية

والبيان السابق  الطفولة ادلبكرة على خط التعليم الرمسي مناسبا بنظام القانون اإلندونيسي.
رس ىو من يعين الفصل الثاين أتكيد من تعريف ادلدرس كما عرفو القانون أبن ادلد

ادلهنيني مبهنتو األوىل ىي الًتبية، والتعليم، والتوجيو، والتدريب، والتقييم، والتقوًن حنو 
الطالب يف تربيتهم منذ الطفولة على اخلط الرمسي، وادلرحلة االبتدائية، وادلرحلة 

 8ادلتوسطة.

ادلهنة أو  احلرفانية ىي 4أية  4فصل  2005سنة  14 إعتمادا على القانون رقم
األنشطة اليت فعلها الشخص وىذه ادلهنة أو األنشطة منبئا لكسب ادلعيشة اليت حتتاج إىل 

ياء ادلهمة لكون األش 6ادلهنة. وىناك  عين ادلهارة، والتعليم اخلاص بتلكصة، تاادلهارة اخل
( حتتاج إىل اخلربة 2( منبئ لكسب ادلعيشة، )1، وىي )من الفئة ادلهنيةادلدرس يعد 

( حتتاج إىل 5( حتتاج إىل القدرة اخلاصة ، )4حتتاج إىل ادلهارة اخلاصة، ) (3اخلاصة، )
 9( حتتاج إىل التعليم ادلهين.6ادلعايري اخلاصة، )

وابلنظر إىل أمهية دور ادلدرسني يف عملية التعليم، جيب عليهم أن يتفاعلوا مع 
وافع العالية. ويرتبط تالميذىم فعالة حىت يتمكن التالميذ من التعلم ابلظروف الفرحة والد

دور ادلدرس بعملية التعليم يف ادلعارف، وادلفاىيم، وتطوير ادلادة، واستخدام الطريقة 
ومن األدوار األساسية اليت يقوم هبا  10ادلناسبة، وتنمية الكفاءة النفسية يف نفس تالميذه.

دارة العملية ، ودور ادلدرس يف إوالتعليم التعلم ادلدرس ىي دور ادلدرس يف تصميم عملية
التعليم، ودور التعليمية، ودور ادلدرس يف توجيو التعليم، ودور ادلدرس يف تقوًن عملية 

 11النفسي، ودور ادلدرس يف قيام ادلنهج التعليمي. ادلدرس يف اإلرشاد

                                                           
8
Momon Sudarma, Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci, hlm. 13. 

9
Momon Sudarma, Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci, hlm. 27. 

10
Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 53. 

11
Hamzah B Uno, Profesi Kependidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 25. 
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تري الباحثة أمهية اجلهود اليت يقومها رئيس  نطالقا على ادلشكالت ادلذكورة،إ
البشرية يف ادلدرسة  لمدرسني، ألن ادلدرس ىو جزء من ادلواردل بتحسني التأىيل ادلدرسة

وحتسني جودة ادلدرسة يتطلب بوجود ادلدرسني ادلؤىلني يف  موظفي ادلدرسة.سوى مدير و 
اثر تعطي اآل سائل والتكلفة لنأعماذلم. ومجيع ادلكوانت يف عملية التعليم: ادلواد والو 

ة اجليد يعلم ما سورئيس ادلدر 12درس ادلؤىلي.تطوير عملية التعليم بدون ادلالعظيمة يف 
وزير الًتبية الوطنية أبندونيسيا  يف تقريرحيتاج إليو ادلدرس وموظف ادلدرسة، كما يكتب 

بشأن معايري رئيس ادلدرسة: إحدى من الكفاءات اإلدارية لرئيس  2007سنة  13رقم 
 13ة الفعالة يف ادلدرسة.د البشرير ادلدرسة ىي تدبيري ادلدرسني وادلوظفني لتحقيق ادلوا

سوراي  وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتوادلدر و 
ابعتبار  .، جبودة مدرستهما "ممتازة"ماالنجبباتو و  تفوقةادلدارس ادلاالنج مها من بوواان مب

ية احلكومية اإلسالم ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو ىي ادلدرسة ادلتوسطة
وحصلت على درجة اجلودة ادلمتازة يف السنة  2004بباتو وقد بنيت يف السنة  دةيحالو 

، وكذلك ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان مباالنج ىي ادلدرسة اليت بنيت 2012
وحصلت أيضا  2008وحصلت على درجة اجلودة ادلمتازة يف السنة  1999يف السنة 

ربية جيدا بدليلو . وإجناز الطالب يف مادة اللغة الع ادلسابقات الكثريةعلى  التقديرات يف
لنتبجة األعلى من معايري اكتمال احلد األدىن يف مادة اللغة قد حصل الطالب على ا

. ابإلضافة إىل وجود تعليم قراءة القرآن بعد صالة الظهر كل يوم يف ادلدرسة العربية
و، ووجود ادلعهد للطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ببات

اإلسالمية سوراي بوواان مباالنج وفيو البيئة اللغوية ابللغة العربية واإلجنليزية لدعم كفاءة 
 14. الطالب يف استيعاب اللغة األجنبية

                                                           
12

Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi 

Menuju Desentralisasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 5. 
13

E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), hlm. 320. 
14

 .2015ادلالحظة ادلباشرة يف شهر فرباير  
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ح أو فشل التعليم، جنا مدرسني تؤثر على لل احلرفانية كما ذكرت الباحثة أن  
. لذا، يف ىذه ادلناسبة ستكتب الباحثة د يؤثر على جودة ادلدرسةورئيس ادلدرسة اجلي

مدرسي اللغة العربية يف تلك أتىيل  حث العلمي عن اسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يفالب
مادة اللغة العربية  ادلدرستني، للحصول على ادلعلومات واخلربات عن مفتاح النجاح يف

 واجويف إندونيسيا ما زال م لغة العربيةتعليم ال ألن عامة، تلك ادلدرستني خاصة ويف
حلل ىذه ادلشكالت طبعا و ادلشكالت الكثرية منها ما يتعلق ابدلدرس وادلتعلم وادلنهج، 

ن خالل وتلك احلالة حتقق م إحتاج إىل دور رئيس ادلدرسة الناجح يف البيئة ادلدرسية،
كوان مثاال لغريىا من حىت ت من رئيس ادلدرسة ، وادلراقبةسًتاتيجياتال، واالربامج احملاولة

النظام التعليمي يف ادلدارس الدينية خاصة  رس اليت ما زالت خلفها لتحقيق تقدمادلدا
 وادلدارس يف إندونيسيا عامة.

 

 أسئلة البحث  .ب 

 وابلنظر إىل تلك ادلقدمة، ميكن للباحثة تقدًن األسئلة التالية:

 ادلدرسة سي اللغة العربية يفمدر تأىيل لدى رئيس ادلدرسة ل ما الربامج احملاولة .1
 بوواان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة
 ؟مباالنج

مدرسي اللغة العربية يف أتىيل  رئيس ادلدرسة للحصول على ما اسًتاتيجيات .2
 اإلسالمية ادلتوسطة وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة
 ؟مباالنج بوواان سوراي
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 ادلدرسةمدرسي اللغة العربية يف أتىيل  رئيس ادلدرسة يف مراقبةكيف  .3
 بوواان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة
 ؟مباالنج

 

 أهداف البحث .ج 

 :يلي كما فهي العلمي البحث ىذا كتابة من األىداف أما

مدرسي اللغة العربية يف تأىيل ل ئيس ادلدرسةلدى ر  معرفة الربامج احملاولة .1
 اإلسالمية ادلتوسطة وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة
 .مباالنج بوواان سوراي

مدرسي اللغة أتىيل  رئيس ادلدرسة للحصول على اسًتاتيجيات الكشف عن .2
 ادلتوسطة سةوادلدر  بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة العربية يف ادلدرسة

 .مباالنج بوواان سوراي اإلسالمية

 مدرسي اللغة العربية يف ادلدرسةأتىيل  رئيس ادلدرسة يف الكشف عن مراقبة .3
 بوواان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة
 .مباالنج

 

 فوائد البحث .د 

 :فهي البحث ىذا فوائد من وأما

كتشاف األشكال ادلناسبة إن ىذه الدراسة مساعدة ال ة: من الناحية النظري .1
 .مدرسي اللغة العربيةأتىيل  رئيس ادلدرسة يف عن سياسة
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 : من الناحية التطبيقية .2

مدرسي أتىيل  عن ادلعلومات للمدرسة يف أخذ االسًتاتيجياتإعطاء  ( أ
 .اللغة العربية

 .دلدرسي اللغة العربية يف حتسني مهنتهم زايدة ادلراجع  ( ب

 .هممهنت أتىيلالعربية يف درسي اللغة دل عمشج ( ج

 

 حدود البحث .ه 

 ففي ىذا البحث، حتدد الباحثة ادلشكالت كما يلي:

مدرسي اللغة العربية أتىيل  اسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف احلد ادلوضوعي عن .1
للحصول  من خالل الربامج احملاولة، واسًتاتيجيات ادلتفوقتني يف ادلدرستني

 .ادلدرسة رئيس مراقبةعليو، و 

 ادلدرسة فهو البحث ىذا لقيام موضوعا الباحثة تتخذه الذي ادلكايناحلد  .2
اإلسالمية سوراي بوواان  وادلدرسة ادلتوسطة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو

 .مباالنج

مدرسي اللغة العربية للعام أتىيل اسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف  :احلد الزماين .3
 .2014/2015الدراسي 
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 دراسات السابقةال .و 

، وقامت ابلبحث حتت ادلوضوع "رايسة مدير ادلدرسة لًتقية 2003سري رمحي،  .1
 مهنية ادلدرسني"، رسالة ادلاجستري يف قسم إدارة الًتبية اإلسالمية.

ىذا البحث يهدف إىل )أ( معرفة طريقة رايسة رئيس ادلدرسة الثانوية احلكومية 
على التقدم يف  األوىل مباالنج لًتقية مهنية ادلدرسني، )ب( دلعرفة دلاذا هبذه طريقة حصلت

لًتقية مهنية  تيجية اليت قام هبا رئيس ادلدرسةدلعرفة االسًتاو  )ج(مهنية ادلدرسني، 
 ادلدرسني.

باحثة ادلنهج الوصفي، وجلمع البياانت قامت الباحثة بطريقة تستخدم ال
ب فتيش صحة البياانت من خالل األساليادلالحظة، وادلقابلة، والواثئق. قامت الباحثة بت

، )ج( (dependability)، )ب( قابل للمدافعة (credibility)قابل لالعتماد  اآلتية: )أ(
و الباحثني اآلخرين. مث حتليل مع األصحاب أ، واحلوار (confirmability)قابل للتعزيز 

البياانت ابلتحليل التفاعلي وىي التفهيم والتصنيف، مث التخفيض وإصدار البياانت 
 وأخريا التلخيص ادلستمر.

ونتائج من ىذا البحث ىي أن الرايسة الدميوقراطية  اليت هتتم ابالتصال الفردي 
ستطيع أن تكون سببا مسهال للمدير يف كل حال وابستخدام اسًتاتيجية االعتدال ت

 لًتقية  مهنية ادلدرسني.

، وقام ابلبحث حتت ادلوضوع "كفاءة إدارية مدير ادلدرسة 2009مسلم عبد اجمليد،  .2
 لتنمية مهين ادلدرس"، رسالة ادلاجستري يف قسم إدارة الًتبية اإلسالمية.

لثانوية ىذا البحث يهدف إىل معرفة التصميم الذي يعمل مدير ادلدرسة ا
 ادلدرس، لتنمية مهين سة الثانوية احلكومية سومينيفاحلكومية ترايت سومينيف وادلدر 
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اليت يعمل مدير ادلدرسة لتنمية مهين ادلدرس، دلعرفة التقوًن الذي  ودلعرفة طريقة التطوير
 يعمل مدير ادلدرسة لتنمية مهين ادلدرس.

اانت تتكون من ادلقابلة، ادلدخل الكيفي، وطريقة مجع البييستخدم  ىذا البحث
 وادلالحظة، والواثئق. أما طريقة ثقة البياانت فهي بعملية ادلثلث، ومراجعة البياانت.

)أ( التصميم الذي يعمل مدير ادلدرسة الثانوية  والبياانت ىذا البحث كما يلي:  
رية ( التصميم من خالل النظ1احلكومية تريايت وادلدرسة الثانوية احلكومية سومينيف: )

( 3أكادمييك ادلدرسة، )( يورط مجيع عناصر 2واحلاجة، ) والرسالة، وىدف ادلدرسة،
( واجتماع العمل، )ب( 4التحليل مستوى العمل، )أخذ ادلدرس اجلديد غري مبين و 
( دراسة 2، )العمل ، وورشةالتدريب ( اتبع ادلدرس1: )التطوير الذي يعمل مدير ادلدرسة

( رللس صلة الرحيم بني 4ة دلدرسي ادلادة الدراسية، )( منظمة ادلشاور 3مستمرة، )
( دراسة مقارنة إىل ادلدرسة 7( حتسني اإلشراف، )6( زايدة الوسائل، )5، )نيادلدرس

األخرى. أما التقوًن من مدير ادلدرسة فهو  )أ( يقوم إبشراف الًتبية للمدرس شخصيا أو 
، سلوك ادلدرس ر ادلدرسو حض اجتماعيا،  )ب( اإلشراف مباشرة أو غري مباشرة، )ج(

 يف ادلدرسة، تطوير الطالب، خطة التدريس، و)د( يستعمل تشكيل نتيجة العمل.

ترقية جودة معلمي  ، وقام ابلبحث حتت ادلوضوع "إدارة2014لطفي أمني هللا،  .3
 ".معهد الرفاعي العصري مباالنجيف  اللغة العربية

دة معلمي اللغة العربية مبعهد وصف عملية إدارة ترقية جو  ىلإ يهدف ىذا البحث
معلما. ترقية جودة ادلعلم يف أمرين: أ( إدارة معهد  31الرفاعي العصري مباالنج، وفيو 

الرفاعي العصري يف جتنيد معلمي اللغة العربية من حيث ختطيط قبول، والتدريس التجرييب 
مي اللغة العربية والتقوًن والتعيني، ب( إدارة معهد الرفاعي العصري يف ترقية جودة معل

 ، وإيقاف العمل.، والتطويرات، والتقوًنمن حيث التدريبات



11 

 

 

 

يستخدم الباحث يف ىذه الدراسة ادلدخل الكيفي والدراسة احلالة، ويتم مجع 
ثفة وادلالحظة ادلشًتكة كما يتم عن طريقة دراسة ة ادلكلالبياانت فيها عن طريقة ادلقاب

ستخدم ادلنهج التثليثي. ويتم بعد ذلك تنظيم الواثئق. وللتأكد من صدق البياانت ا
 البياانت وتفسريىا مث االستنتاج وفق تساؤالت الدراسة.

 ونتائج ىذا البحث ىي:

يف جتنيد معلمي اللغة العربية من حيث ختطيط القبول، والتدريس التجرييب،  ( أ
( ختطيط قبول معلمي اللغة العربية مبعهد الرفاعي 1والتعيني ىي:  ،والتقوًن

( وجود األولية 2لعصري عريضة ومشروط حسب احلاجة داخل الوحدة، ا
( معهد الرفاعي 3للخرجني الذين يتفقون وتريد أن تصبح معلمة اللغة العربية، 

العصري فيو ادلعايري يف جتنيد معلمي اللغة العربية ولو كان غري مكتوبة منها 
تعيني بناء ال( 4ينية ومتزوج، التدرج التعليمية، والكفاءات التعليمية، واالنتماء الد

 على توصية الوحدة احلاجة ويعني بو ادلدير أو رئيس ادلؤسسة.

( 1إدارة ترقية جودة معلمي اللغة العربية يف معهد الرفاعي العصري فيما يلي:   ( ب
االسًتاتيجيات لًتقية جودة معلمي اللغة العربية يف عدة طرق منها الدورة 

الفنية حتت الرعاية من كبار ادلعلمني وورشة العمل  التدريبية، ومشاورة ادلعلمني
( عملية تقوًن معلمي اللغة العربية أجرهتا مدير ادلعهد، 2وإيتاء ادلعلم اخلصوصي، 

ورئيس الوحدة، وقسم تنمية ادلنهج والبحث، والطالب أيضا تسهم يف تقييم من 
العربية يف  ة( والتعويضات دلعلمي اللغ3حيث الطبيعة على رغم غري الرمسية، 

وادلسافة من البيت إىل ادلعهد الرفاعي  ل راتب مناسبة مع حالة ادلعلمني،شك
 ( وكيفية تفريغ4من نتيجة الطالب، واإلجناز خالل التدريس بنظر  ،العصري

معلمي اللغة العربية مبعهد الرفاعي العصري متنوعة منها إيقاف العمل بسبب 
 . لة، أما التقاعد فلم حيدث فيو، واالستقااختالف االنتماءات الدينية
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 ىذا أن ىي بو الباحثة ستقوم الذي والبحث السابقة البحوث بني فالفرق
يف  مدرسي اللغة العربيةأتىيل  اسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف عن يكشف البحث

 ادلتوسطة وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة يف ادلدرسة ادلدرستني ادلتفوقتني تعين
للحصول عليو،  خالل الربامج احملاولة، واسًتاتيجياتمن  مباالنج بوواان سوراي إلسالميةا
 .رئيس ادلدرسة مراقبةو 

 فوضحت تلك التصورات من ىذا اجلدول كما أييت: 

 (1.1اجلدول رقم )
 الفرق بني البحوث السابقة والبحث الذي ستقوم الباحثة به

الباحث  رقم
وسنة 
 البحث

ريات متغ عنوان البحث
 البحث

منهجية 
 البحث

 تركيز البحوث

سري رمحي،  1
 م 2003

 ادلدرسة مدير رايسة
 مهنية لًتقية

 ادلدرسني

رايسة مدير  -
 ادلدرسة

لًتقية مهنية  -
 ادلدرسني

 رئيس رايسة طريقة معرفة ادلنهج الوصفي
 احلكومية الثانوية ادلدرسة

 لًتقية مباالنج األوىل
 ودلعرفة ادلدرسني، مهنية

 حصلت طريقة ذههب دلاذا
 مهنية يف التقدم على

 ودلعرفة ادلدرسني،
 هبا قام اليت االسًتاتيجية

 لًتقية ادلدرسة رئيس
 ادلدرسني مهنية

مسلم عبد  2
اجمليد، 
 م 2009

 مدير إدارية كفاءة
 لتنمية ادلدرسة
 ادلدرس مهين

كفاءة  -
إدارية مدير 

 ادلدرسة

لتنمية مهين  -

 الذي مالتصمي معرفة ادلدخل الكيفي
 ادلدرسة مدير يعمل
 ترايت احلكومية الثانوية

 وادلدرسة سومينيف
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 احلكومية الثانوية ادلدرس
 مهين لتنمية سومينيف
 طريقة ودلعرفة ادلدرس،
 مدير يعمل اليت التطوير

 مهين لتنمية ادلدرسة
 التقوًن ودلعرفة ادلدرس،

 ادلدرسة مدير يعمل الذي
 .ادلدرس مهين لتنمية

لطفي أمني  3
 2014هللا، 

 م

 جودة ترقية إدارة
 العربية اللغة معلمي

 الرفاعي معهد يف
 مباالنج العصري

إدارة ترقية  -
جودة 

معلمي اللغة 
 العربية

معلمي اللغة  -
العربية يف 
معهد 
الرفاعي 
العصري 
 مباالنج

ادلنهج الوصفي 
)ادلدخل 

الكيفي، منهج 
 (دراسة احلالة

 الرفاعي معهد إدارة
 معلمي جتنيد يف العصري

 حيث من العربية ةاللغ
 والتدريس قبول، ختطيط
 والتعيني، والتقوًن التجرييب
 الرفاعي معهد وإدارة

 جودة ترقية يف العصري
 من العربية اللغة معلمي

 التدريبات، حيث
 والتقوًن، والتطويرات،
 العمل وإيقاف

إيرا آنييت،  4
 م 2015

 رئيس إسًتاتيجية
 أتىيل يف ادلدرسة

 اللغة مدرسي
 ادلدرسة العربية يف
 اإلسالمية ادلتوسطة

 بباتو احلكومية
 ادلتوسطة وادلدرسة

 سوراي اإلسالمية
 مباالنج بوواان

إسًتاتيجية  -
رئيس 
 ادلدرسة

أتىيل  -
مدرسي 
 اللغة العربية

ادلدخل 
مبنهج النوعي، 

دراسات احلالة 
 ادلتعددة

 ،وصف الربامج احملاولة
ومراقبة  ،واسًتاتيجيات

رئيس ادلدرسة يف أتىيل 
 سي اللغة العربيةمدر 
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 حتديد املصطلحات .ز 

 سي اللغة العربيةجودة وكفاءة مدر لرفع  زلاولة مدرسي اللغة العربية: ىوأتىيل  .1
 .التعليم للحصول على جناح

 ىي رلموعة العمل لدى رئيس ادلدرسة لتأىيل مدرسي اللغة العربية:  الربامج احملاولة .2
، وىي لتأىيل مدرسي اللغة وةمن رئيس ادلدرسة للحصول على األىداف ادلرج

 ة.يبالعر 

 اخلطة اليت حتتوى رئيس ادلدرسة يف أتىيل مدرسي اللغة العربية: ىي إسًتاتيجيات .3
 .أتىيل مدرسي اللغة العربية على للحصولمن رئيس ادلدرسة  األنشطة سلسلة على

ئيس ر  ايقوم هب اليت اجلهود ىي :اللغة العربية يمدرسأتىيل  رئيس ادلدرسة يف مراقبة .4
 .مدرسي اللغة العربية إشراف وتوجيوادلدرسة يف 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 املبحث األول: مفهوم اسرتاتيجية رئيس املدرسة

 يةمفهوم االسرتاتيج . أ

 أمَتأك  حلربا علم تعٍت strategia اليواننية الكلمة من مشتقة سًتاتيجيةاإل
تستخدـ  سًتاتيجيةاإل ٔ.الوقائع أك األحداث تنظيمل ادلهارة ىي سًتاتيجيةاإل. احلرب

 األنشطة سلسلة على حتتول اليت طةاخل كىي .أىدافها حتقيق يف جاحالن على للحصوؿ
 ٕادلرجوة. تعليميةال ىداؼاأل لتحقيق

 ادلوركدة كالتصرفات الغاايت عن الالزمة الشركط من ىي ادلنظمة سًتاتيجيةكإ
 ريةااإلد كادلواقف ادلؤشرة الربامج من ادلضمونة اخلطوات على حتتول كىي للمستقبل

 ٖ.اضاألغر  لتحقيق

االسًتاتيجية ىي اخلطة أك  أف إىل الباحثةالسابقة، تلخص  من تلك التعريفات
النجاج يف حتقيق األىداؼ ادلرجوة، كىنا  ىاألعماؿ اليت صممت للحصوؿ عل

االسًتاتيجية لتأىيل مدرسي اللغة العربية ىي اخلطة اليت تقـو هبا ادلدرسة لتحقيق 
 غة العربية.األىداؼ ادلرجوة كىي أتىيل مدرسي الل
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3
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 مفهوم رئيس املدرسة . ب

 تعريف رئيس املدرسة .1

رئيس ادلدرسة ىو قول التدريس بوظيفتو القائد يف ادلدرسة اليت فيها عملية التعلم 
 ٗكالتعليم كمكاف التفاعل بُت ادلعلم كادلتعلم.

رئيس أك مدير ادلدرسة ىو قائد العملية التعليمية كلها يف ادلدرسة كال يصل إىل ك 
توافر هبذا ادلنصب، كما أنو ال بد أف ينصب إال إذا كاف مؤىال خاصا كجديرا ىذا ادل

 ٘ا:هصفات معينة يف مدير ادلدرسة من أمه

إىل آتزر الصفات العقلية  ةقوة الشخصية إضاف : كيف مقدمتهاالصفات الشخصية ( أ
 كاخللقية حيث يؤثر يف غَته أتثَتا تلقائيا. كالنفسية كاجلسمية

كىي اإلدياف مبهنة التعليم كأىدافو كاإلحاطة بعلـو : لتجريبيةالصفات ادلهنية ا  ( ب
 الًتبية كعلم النفس، كمعرفة النظم ادلالية كاإلدارية اليت تقـو هبا ادلدرسة.

كما ينبغي أف يقـو مدير ادلدرسة بعدة كاجبات من أمهها التخطيط ادلدرسي 
ك ىيئة سلتارة من ادلعلمُت، بوضع الربانمج الشامل للعمل قبل بدء الدراسة يعاكنو يف ذل

إضافة إىل اإلشراؼ على التنفيذ، حيث يقـو مدير ادلدرسة ابدلتابعة الدائمة جلهود 
 العاملُت مصحوبة ابلتوجيو كالتقوًن.

 رئيس املدرسة واجبات .2

يعد رئيس ادلدرسة ىو ادلسؤكؿ األكؿ يف مدرستو كىو ادلشرؼ على رتيع شؤكهنا 
 دارية كاالجتماعية.الًتبوية كالتعليمية كاإل

                                                           
4
Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 83.  
 .ٖٕٓ(، ص ٕٛٓٓ)عماف: دار الركاد،  كاإلدارة الًتبوية اإلدارة العامةإبراىيم بن عبد العزيز الدعيلج، 1
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 ٙأما كاجبات مدير ادلدرسة فهي:

( متابعة حسن سَت العملية الًتبوية يف ادلدرسة كالرفع من ٔ) كاجبات فية: ( أ
( تطوير أداء ادلعلمُت كادلعلمات كاإلسهاـ يف ترشيحهم للربامج ٕمستواىا، )

العليا  مية القيم كاألخالؽ كادلثل ( تنٖكحثهم على اإلقباؿ عليها، ) التدريبية
( زايرة ادلعلمُت كادلعلمات يف الفصوؿ دلتابعة ٗكالصدؽ كالعدالة، )

 ُت( التقوًن ادلستمر للعامل٘تدريسهم كتدكين ادلالحظات عنهم كتوجيههم، )
  يف ادلدرسة كمساعدهتم على النمو ادلستمر.

إدارة شؤكف التالميذ كالتلميذات، القبوؿ، التسجيل، ( ٔ) كاجبات إدارية:  ( ب
( ٗ( شؤكف احلساابت، )ٖ( رعاية شؤكف العاملُت ابدلدرسة، )ٕعة، )ادلتاب

( اإلشراؼ على مباين ادلدرسة ٙ( شؤكف التغذية، )٘شؤكف التوريدات، )
 كصيانتها كتنظيم العمل هبا.

( دعم ٕ( توثيق الصلة بُت ادلدرسة كأكلياء األمور، )ٔ) كاجبات اجتماعية: ( ج
( الًتحيب كاالىتماـ ٖيف اجملتمع، ) عالقات ادلدرسة ابدلؤسسات االجتماعية

( ٘( توطيد الصلة أبىايل احلي، )ٗابلزائرين للمدرسة كمساعدهتم، )
مسؤكلياهتم جتاه اجملتمع الكبَت )ابدلسامهة يف األنشطة االجتماعية يف مناسباتو 

 ادلختلفة(.

 

 

 

                                                           
 .ٕ٘ٔ، ص اإلدارة العامة كاإلدارة الًتبويةإبراىيم بن عبد العزيز الدعيلج، 1
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 مدرسي اللغة العربيةأتهيل  : مفهوماملبحث الثاين

 التأهيل مفهوم . أ

 –أّىلو لألمر أّىل: ك  (،أتىيال - يؤّىل – مصدر من كلمة )أّىل يلالتأى كلمة
  ٚصَّته أك رآه، أىال لو أم صاحلا لو.

 هنةادل من سماتال عن عربت اليت كالسلوؾ كالنوعية اجلودة: معٌت اذل نيةاإف احلرفك 
 عملال كل أف يصف الذم ادلصطلح يعٍت ادلهٍت خصالش موقف ىي نيةااحلرف. هنيةادل أك
 ٛ.مهنتويف  كالقدرة ادلهارة لو شخص من بو القياـ على بجي

 كموظف أكال، :يلي فيمادرس ادل حرفانية مقياس أفف عثماف، دمحم رأم دعن أما
 لحيم ادلدرس اإلنساين، اجملاؿ يف اثنيا،. كالتدريب كالتدريس بتعليم حييطادلدرس  مؤىل
 موطنا يصبحوا س يدرس الطالب كيادلدر  اثلثا،ك . يف ادلدرسة الطالب أكلياء منزلة نفسو

 ٜ.لألمة كاألفكار ألخالؽاب اندكنيسيا

 مع التعليم سلرجة أمهية أك مالءمة مدل على أيضا إليها عُتي للمدرس احلرفانية
 كاجلودة كاألىداؼ، كالقيمة، كالتوجيو، ،الةاحل :تعريفال اذل ادلدرس حرفانية أف. مهنتو

 كسبال الذم يكوف شخصال بعمل متعلقة كالتدريس التعليم رلاؿ يف كالسلطة ادلهنة من
واد التعليمية كاسعة ادلسيطرة لقدرة على ا تعٍت ادلهنية الكفاءات معايَت أما ٓٔ.لرزؽل

 ٔٔ.يف معايَت الًتبية الوطنية كما توجد  معايَت الكفاءةكإرشاد الطالب لتوفَت  كعميقة

                                                           
1
 .ٛٔ (، صٜٜٛٔ، )بَتكت: دار ادلشرؽ، ادلنجد يف اللغة كاالعالـلوس معلوؼ،  

8
Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 31. 

9
Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru, hlm. 37. 

10
Kunandar, Guru Profesional: Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 46. 
11

E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 135. 
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اصة بتدريس اللغة العربية يقصد ابإلعداد ادلهٍت: ادلعارؼ كادلهارات الًتبوية اخل
ابدلرحلة  اإلبتدائية، اليت ينبغي أف يكتسبها الطالب ادلعلموف )ختصص اللغة العربية( من 
خالؿ دراستهم للمقررات الًتبوية ادلقررة بربانمج اإلعداد. كمعايَت اإلعداد ادلهٍت ىي: 

التخطيط لتدريسها، موجهات تصميم ادلقررات الًتبوية بتحديد سلرجاهتا، كإعداد موادىا ك 
كصوال دلعلمي لغة عربية قادرين على االضطالع أبدكارىم ادلهنية ادلختلفة حاليا 

 ٕٔكمستقبليا.

 العربية اللغة مدرسيأتىيل  أف إىل صخلت الباحثة ادلذكورة، التعريفات على بناء
 ىو زلاكلة لرفع جودة ككفاءة مدرسي اللغة العربية للحصوؿ على صلاح التعليم.

 ٖٔ:التاليةالسمات  لو عند ساحَتتياف ؤىلادل درسادلك 

 ادلدرس لو ادلعارؼ يف ادلادة، كادلهارات يف تنفيذىا. أف يعٍت كىذا ادلؤىلي. .ٔ

 الفكرية ادلسؤكلية ملحي ادلدرس أف يعٍت كادلستقلة. يف الفكر، ادلسؤكلية  .ٕ
 ية.التعليم ادلبادئ قياـ يف ادلستقلة كلو درسويف  كاألخالقية

 اليزاؿ، أم ادلدرس ادلؤىلي ادلهٍت السلوؾ كقواعد ابلكرامة سكدت ادلدرس .ٖ
 .التضامن على احلفاظ

بشأف ادلدرس كاحملاضر،  ٚ الفقرة من ٖ ادلادة ٕ٘ٓٓ لسنة ٗٔ رقم القانوف يف
 ٗٔ: التايل النحو على للمدرس التأىيل مبادئ أف على نصي

 يف التعليم. كادلثالية ،الركحك  ،ادليوؿك  ،رغبةال ذك .ٔ

 .الكردية خالؽاألك  كالتقول كاإلدياف التعليم، نوعية حتسُتيف  الرغبةذك   .ٕ
                                                           

42
 .ٕٙ (، صٕٗٓٓ)د.ـ: منشورات عامل الًتبية،  تقييم الكفاايتدمحم فاحتي،  

13
Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan 

Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 155. 
14

Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 41. 
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 للمهنة. كفقا التعليمية كاخللفية األكادديية ؤىالتادل ذك  .ٖ

 للمهنة. كفقا احملتاجة كفاءةال ذك .ٗ

 ادلهنة. تنفيذ عن سؤكليةادل ذك .٘

 .الوظيفة إصلاز أداء حسب على تعُتت حصيلة ادلاؿ ذك .ٙ

 .احلياة مدل التعليم بطريقة يةادلهن لتطوير فرصةال ذك .ٚ

 .ادلهنية تنفيذيف  القانونية احلماية ضماف ذك .ٛ

 ادلهنية. ابلوظيفة ادلتعلقة ادلسائل لتنظيم ادلهنية ادلنظمة كجود .ٜ

 درسادل كفاءةرتبط بكفاءهتم يف تنفيذ الوظيفة ادلهنية. ك إف احلرفانية للمدرسُت ت
 سلوؾ أبهنا عرؼ جارليسك  .ن ادلدرسم السلوكية قيقةاحل عن النوعية الصورة تعترب

 .٘ٔ ادلرجوة الظركؼ حسب على ادلشركط اذلدؼ لتحقيق معقوؿ

 أك بنوعية إما ،ادلهارات أك القدرات عن الشخص تصور اليت الةاحل تعٍت الكفاءة
 يستلـز أف، كموجيونو حاسيبوافك  عثماف أكزير دمحم قاؿ الكفاءة، ىذه معٌت لفهم. كمية

  ٙٔ:يلي كما التدريس،يف  كفاءات اينذت مدرس أف ديلكلل

 كالوسائل ،الطالب تنظيم على أف يقدر ادلدرس على جيب. الصفوؼ إدارة .ٔ
 ؼاىداأل لتحقيق فعالة بيئةال علجي حىت متعةادل ظركؼال كيعوده إىل ،التعليمية
 ية.التدريس

 أحد يعترب مناسب بتسلسل اجليدة ادلخططة ادلادة تقدًن. ادلادة شرح مهارة  .ٕ
 .الطالب مع التفاعل يف درسادل أنشطة من اذلامة وانباجل

                                                           
15

E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 25. 
16

Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru, hlm. 55-59. 
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 عملية يف كالفن ادلهارة من جزء السؤاؿ إنشاء على ادلدرس قدرة .السؤاؿ مهارة .ٖ
 كالتعليم. التعلم

 رغبة إىل تؤدم ىو أف ادلهارة ىذه من كالغرض. التعليم كإغالؽ االفتتاح مهارة .ٗ
 الصورة تقدًن إىل يهدؼ التعليم غالؽإل كابلنسبة. ادلناقشة أك الدراسة الطالب يف

 ادلدرس صلاح كمستول للطالب التحصيل مستول كمعرفة الطالب، تعلم دلا الشاملة
 كالتعليم. التعلم عملية يف

 عملية ظركؼ للمدرس أف ينظم يستلـز الطالب، من ادللل حلل. الفنوف إجراء مهارة .٘
 .ادلختلفة الفنوف إجراء طريق من خالؿ التعليم

 كحتفيز الدرس، إىل الطالب كعناية اىتماـ من فوائدىا حتسُت. كالدافع التعزيز مهارة .ٙ
 الطالب سلوؾ كتعزيز التعلم كالتعليم، أنشطة كحتسُت التعليمية، الدافعية كزايدة

 منتجة.

  مرتكزة. ادلناقشة كيرشد يوجو ادلدرس. الصغَتة ادلناقشة يف اإلرشادة مهارة .ٚ

 التعليم عملية خلدمة ادلدرس يلـز الصفوؼ، يف للتعليم إضافة. الفردم التعليم مهارة .ٛ
 .الفردم

 كعبد زلمودة أمي رأم دعن هاديلك أف على ادلدرس جيب اليت الكفاءاتك 
 االجتماعية كالكفاءة الشخصية، الكفاءة: ىي أحواؿ ثالثة من تكوفت ريشدم الوىاب

 قدرة يف ًتكيزلاب مهنتو تنفيذ يف ادلدرس صلاح كحتدد ىذه ادلهارات .ادلهنية كفاءةالك 
 ٚٔ:التايل النحو على التدريس،

 

                                                           
17

Umi Machmudah dan Abdul Wahab Risyidi, Active Learning dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm. 13-15. 
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 الشخصية الكفاءة .1

 كالنفسية الفسيولوجية الةاحل عن األساسية ادلعرفة لو يكوف أف ينبغي للمدرس
 ،درسادل يف يوجد أف الشخصية الكفاءات بعض. يواجههم نالذي للمتعلمُت كالًتبوية

 ادلتعلمُت، تطور عن ادلعرفة ذك ، كىوكليتومسؤ ك الدراسية ادلادة عن عميقة معرفة يعٍت
 فردية. معهم عاملالت كيفيةك 

 االجتماعية الكفاءة .2

 قدرة من يتعُت التعلم صلاح أف تفًتض اليت اإلنساين التعلم مبادئ ادلدرس يطبق
 االجتماعية الكفاءة. الحتياجاهتم كفقا خيدمهم كادلدرب ادلتعلمُت، ذات يف التعلم

 كالزمالء(. كاجلَتاف اآلابء مثل) كبيئتهم ادلتعلمُت مع التواصل لىع القدرة ىي للمدرس

 التدريس املهنية يف الكفاءة .3

 كما القدرة معو يكوف أف جيب التعليم، عملية يدير كأف درسادل دكر على بناء
 :يلي

 ادلادة الرئيسية، كاختيار األىداؼ، صياغة يشمل التعليم، نظاـ ختطيط ( أ
 كالوسائل اجلاىزة، التعليمية كادلوارد الطرائق، أك باألسالي كاستخداـ كاختيار

 التعليمية.

 كتقدًن برانمج ادلناسب شكل التعلم اختيار يتكوف من التعليم، نظاـ تنفيذ  ( ب
 ادلناسب. التعليم

 التقوًن أنشطة كتنفيذ التقوًن، أجناس كإعداد ابختيار التعليم، نظاـ تقوًن ( ج
 التقوًن. نتائج تسجيل عنال كإقامة إبدارة التدريس، عملية خالؿ
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 ةالذاتي القدرة كترقية الطالب فعالة، ابستخداـ تفوؽ التعليم، نظاـ تطوير ( د
 .التعلم برامج كتطوير

ديلك ادلدرس، ما كفاءات اليت جيب أف هناؾ أربع  أما عند رأل أم مولياسا ف
 ٛٔيلي:

 عليميةالكفاءة الت .1
تشتمل  اليت لدل ادلتعلمُت ةيميدارة التعلاإلالقدرة على  يى عليميةالكفاءة الت

 .ادلتعلمُت رنتائج التعلم، كتطو  وًنم، كتقيفهم ادلتعلمُت، كتصميم كتنفيذ التعل على
مل على تاليت تش م الطالبيإدارة تعل على درسقدرة ادل يى عليميةالكفاءة الت

 :ما يليفياألقل 
 .األسس الًتبوية أكفهم الثقافة  (أ 
 .ادلتعلمُتحالة فهم   (ب 
 .كخطة التدريسهج تطوير ادلن (ج 
  .ميتعلالتصميم  (د 
 .مم الًتبوم كاحلوار يتنفيذ التعل (ق 
 .التعليمتكنولوجية ستخداـ إ (ك 
 .نتائج التعلم وًنتق (ز 
 .ختلفةادل يتهمإمكانلتحقيق  ُتتطوير ادلتعلم (ح 

 شخصيةالالكفاءة   .2
كأخالؽ  قدكة للطالب، ك ، ةكمستقر  ةالكفاءة الشخصية ىي قدرة شخصية اثبت

عداد إل ،ادلتعلميف تشكيل شخصية  مهم لكفاءة الشخصية دكركل كردية لدل ادلدرس.
 .ة يف عامتوالدكلاجملتمع ك  تقدـل كتطوير ادلوارد البشرية،

                                                           
18

E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 75- 173. 



22 

 

 

 

درس  أف ادلدييلوف اعًتاؼ الطالب الذين ابعتبارىا من أمهية الكفاءة الشخصية 
سلوؾ ال أف يظهر يف اجملتمع. ادلثاؿ، جيب على ادلدرس كأيف ادلدرسة  للطالبكقدكة 

 أف يتابعوا سلوكو.حبيث ديكن للطالب  إظهارا حسنا عن نظاـ اإلنضباط
 

 كفاءة املهنيةال .3
كإرشاد  واد التعليمية كاسعة كعميقةادلسيطرة لقدرة على ا ىي كفاءة ادلهنيةال

رلاؿ ، فإف ابلعامة .يف معايَت الًتبية الوطنية كما توجد  معايَت الكفاءةالطالب لتوفَت 
 :على النحو التايلأف يصفها  درسللم كفاءة ادلهنيةال

الفلسفية كالنفسية كالسوسيولوجية،  :تعليميةكالقادر على تطبيق األسس الفهم ال (أ 
 .كىلم جرا

 .لتنمية ادلتعلم حسب تطبيق نظرية التعلمكالقادر على فهم ال  (ب 
 القادر على تطوير ادلادة الدراسية. (ج 
 .ميأساليب التعلطريقة ك قادر على تطبيق كالفهم ال (د 
 ية.ميصادر التعلادلوسائل ك الدكات ك األ درة على تطوير كاستخداـقال (ق 
 .ميقدرة على تنظيم كتنفيذ برامج التعلال (ك 
 ادلتعلم. لدل تعلمال وًنقدرة على تنفيذ تقال (ز 
 .قدرة على منو شخصية ادلتعلمال (ح 

 
 الكفاءة االجتماعية  .4

اصل كالتفاعل لتو اجملتمع على اكجزء من   درسقدرة ادلىي الكفاءة االجتماعية 
 .أكلياء الطالب، كاجملتمع احملليأك  ، كادلوظفُت، كاآلابءادلعلمُتك نفس الطلبة، مع  ةفعال

 :كأيضا لو الكفاءة ؿ
 .ترااإلشأك الكتابة كاابللساف التواصل  (أ 
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 .ظيفياك ادلعلومات كاالتصاالت  ةتكنولوجيإستخداـ   (ب 
أكلياء أك ، كاآلابء مع الطالب كزمالئو ادلعلمُت، كادلوظفُت ةفعالالتعامل ب (ج 

 .الطالب
 احمللي.ب مع اجملتمع ادالتعامل ابأل (د 

 
 مفهوم مدرس اللغة العربية . ب

 مفهوم املدرس .1

كلمة ادلدرس اسم فاعل من فعل دّرس: دّرس كأدرسو الكتاب أم جعلو 
 عملو، الذم الشخص ىو ادلدرس تعريف الكبَت اإلندكنيسي القاموس يفك  ٜٔيدرسو.

 م،يلتعلا كظيفة تملحت اليت شخصيةال ىو ادلدرس. سير دىو الت مهنتو أك وعيشك 
 ٕٓكالتدريس، كاإلرشادة.

 ٕٔفهو: اخلرباء بعض عند ادلدرس أما

 علىيقدر  الذم الشخص ىو ادلدرس أف لينضوف مايك كجواناثف لورانس رأل (أ 
 .الدراسية الفصوؿ كإدارة تنظيم

 من كالسلوؾ اخلربة جهوفايو  الذين  ىم، ادلدرسُتكموريس جرامبس جياف عرض  (ب 
 .أف يكوف قادرا على أداء التعلم حىت ما فرد
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 .ٕٔٔ (، صٜٜٛٔ، )بَتكت: دار ادلشرؽ، اللغة كاالعالـادلنجد يف لوس معلوؼ،  

20
Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 33. 

21
Umi Machmudah dan Abdul Wahab Risyidi, Active Learning dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm. 10. 
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 األساسية بوظيفتو ادلؤىلي ادلريب ىو ادلدرس فأب سيسميايت كأتيك قيةك ر  عرؼ (ج 
 مرحلة يف ادلتعلم كتقييم تقديرالك  تدريبالك  توجيو،الك  كالتدريس، ،التعليمك  ية،و الًتب

 ٕٕ.الثانوم كالتعليم ائياالبتد كالتعليم الرمسي، كالتعليم ،ادلبكرة الطفولة

 الذم ىو ادلدرس أف إىل صخلت أف ةللباحث ديكن السابقة، لتعريفاتا بعض من
 .التعليمية األىداؼ لتحقيق الفصل كإدارة ميالتعل برامج تصميم على يقدر

 لعمل التالية ادلتطلبات ستويفي أف ادلدرس على جيب مهاليك، رعم نظر عند
 ٖٕ:يلي كما هنية،ادل وظيفةال

 .ديو ادليوؿ يف التعليمل (أ 

  .يف التعليم هارةلديو ادل  (ب 

 .تكاملةادلك  يدةاجل شخصيةال لديو (ج 

  .يدةاجل العقلية الذكاء لديو (د 

 .لديو صحة اجلسم (ق 

  .الواسعة كادلعرفة اخلربة لديو (ك 

  .القواعد اخلمس ركح ذاتو نسافاإل ىو ادلدرس (ز 

 .الصاحل ادلواطن ىو ادلدرس إف (ح 
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Rugaiyah dan Atiek Sismiati, Profesi Kependidikan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

hlm. 6. 
23

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 118. 
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 مفهوم مدرس اللغة العربية .2

، فهو ادلنوط عد مدرس أك معلم اللغة العربية أحد أىم عناصر منهج اللغة العربيةي
طيط ذلذا ادلنهج، كتنفيذه، كتقوديو، كتطويره، كابلتأكيد فإف جودة بو ادلشاركة يف التخ

 ٕٗالقياـ بو تتطلب كجود معلم كفء كفعاؿ ال يقل عن نظرائو من معلمي اللغات األـ.

منظمة تساعد التلميذ على إدراؾ اخلربة التعليمية، التدريس ىو عملية ىادفة 
كالتفاعل معها، كالستفادة من نتائج ىذا التفاعل عن طريق تعديل سلوؾ جديد فإنو 

 ٕ٘ديكن النظر إليها على أساس مراحلها، كىي مراحل ثالث متكاملة:

كىي مرحلة تسبق دخوؿ ادلدرس ، مرحلة ما قبل التفاعل أك مرحلة التخطيط ( أ
درس، كفيها خيطط عناصر درسو، كخطواتو، كأىم األنشطة، كالوسائل قاعة ال

 كالطرؽ التعليمية اليت يؤثر استخدامها فيو.

كفيها حياكؿ تطبيق ما كصل إليو من خطط يف ادلرحلة ، مرحلة التفاعل أك التنفيذ  ( ب
 السابقة. كسلوكو ىنا سلوؾ يتسم ابلتفاعل كاحلركة كاحليوية.

ىذه ادلرحلة للمتابعة كالتقوًن الذايت، كما أهنا ، ك التابعةمرحلة ما بعد التفاعل أ ( ج
مرحلة للتغذية الرجعية يستفيد هبا ادلعلم يف حتسُت نشاطو يف ادلرحلتُت، كفهم 

 تالميذه، كتعرؼ خصائصهم كمشكالهتم.

 

 

                                                           
21
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 واجبات مدرس اللغة العربية .3

رشاده يف رتيع إف ادلدرس يقـو مقاـ الوالدين كاجملتمع يف تربية الطفل، بتوجيهو كإ
 ٕٙنواحى تربيتو حبيث يتمكن من ادلالئمة كالتوفيق بُت نفسو كبُت بيئتو.

ادلدرس األكؿ أحد العمد األساسية اليت يقـو عليها البناء ادلدرسي، كتعد ك 
كظيفتو من الوظائف الرئيسية يف التعليم، من الناحيتُت الفنية كاإلدارية، كيتوقف صلاح 

على ما يبذلو ادلدرسوف األكائل من جهود سللصة، كتعاكف جاد  ادلدرسة يف أداء رسالتها
كىذه الواجبات تنقسم قسمُت: كاجبات إدارية، ككاجبات  مثمر يف أداء كاجباهتم.

 ٕٚ:فنية

 الواجبات اإلدارية ( أ

على ادلدرس األكؿ مشًتكا مع زمالئو أف يساعدكا انظر ادلدرسة يف األعماؿ 
لتعاكف ادلنشود بُت أعضاء األسرة ادلدرسية، كتتحقق هبا اإلدارية مساعدة صادقة، يتم هبا ا

شًتاؾ يف كاالالغاية ادلطلوبة، كمن ىذه الواجبات اإلدارية: توزيع الطلبة على الفصوؿ، 
توزيع جدكؿ احلصص اإلضافية، ك اإلشراؼ على اللجاف ادلختلفة، ك اإلدارة ادلدرسية، 

 .ةعضوية رللس إدارة ادلدرسك عضوية جلنة ادلكتبة، ك 

 الواجبات الفنية  ( ب

على ادلدرس األكؿ للغة العربية طائفة كبَتة من ىذه الواجبات الفنية، تتصل 
بزمالئو ادلدرسُت، كابدلناىج الدراسية، كالكتب ادلقررة، كطرائق التدريس، كغَت ذلك شلا 
يرتبط مبادتو. كتقضى ىذه الواجبات لكثرهتا كتشعبها أبف ينشط ذلا ادلدرس األكؿ يف 
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 )القاىرة: دار ادلعارؼ مبصر، الًتبية كطرؽ التدريسصاحل عبد العزيز كعبد العزيز عبد اجمليد،  
 .ٓٙٔ(، ص ٜٙٚٔ

21
-ٖٛٗ(، ص ٕٕٓٓ)القاىرة: دار ادلعارؼ،  ادلوجو الفٍت دلدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،  

ٗٗٔ. 
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ت منتظمة متعاقبة، على مدل العاـ الدراسي، بل يستوجب بعضها أف يبادرىا كيفرغ فًتا
 ذلا قبيل افتتاح الدراسة.

 صفات مدرس اللغة العربية .4

يشًتؾ معلم اللغة العربية مع غَته من ادلعلمُت ابلصفات العامة، كلكنو يتميز 
 ٕٛبصفات خاصة دتيزه عن غَته من ادلعلمُت. كمن أىم ىذه الصفات:

 وقد الذكاءت ( أ

إف اللغة تعبَت عن احلياة مبا دتوج بو من عقائد كأفكار كمبادئ كاجتاىات كمشائر 
داخلية كأحاسيس، كىذا حيتاج إىل درجة عالية من الذكاء يف حيث أف بقية ادلعلمُت 

 سلتصوف بزاكية من زكااي احلياة الرحبة، يكوف فهمها أيسر كأسلوب التعبَت أسهل

 عمق العقيدة  ( ب

ِإَّنآ أَنزَْلَناُه قُػْرَءاانن َعَربِيًّا لآَعلآُكْم "كقولو تعاىل:   غة العربية لغة القرآف الكرًن،إف الل
 ب مع قدسية لغتو، كيكوفلذا جيدر مبعلم العربية أف يتجاك  (،ٕ: ٕٔ)يوسف/ تَػْعِقُلوَف"

تو ادلسحة ادلشرقة من خالؿ كلماتو، كبذا تكوف معلما عقائداي، تنفجر معاين عقيد
سالتو زلمولة يف لغتو. كمعلم اللغة لو القدرة على نشر العقيدة ادلسحة من خالؿ األمثلة ر 

كالشواىد النحوية، كاختيار النصوص األدبية ادلستمدة من العقيدة، يف حُت أف رلاؿ 
 إبراز العقيدة لبقية ادلدرسُت زلدكد، مع أمهيتها ذلم

 حسن اخللق ( ج

، كإف لكل مدرس، كلكنو دلن يدعو إ ىو ضركرم ىل العقيدة كحيمل لواءىا الـز
رعاية التالميذ، كحسن معاملتهم، كالقدكة احلسنة ذلم، كل ذلك يعزز ثقة التالميذ بو، 
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كبصفتو حيمل بلغتو الًتاث اإلسالمي كاإلنساين، فيجب أف يرقي إىل مستول ىذا ادلقاـ 
 بسلوكو كطيب خلقو

 غزارة ادلادة العلمية ( د

اقا كاسعة يف اختصاصو العلمي، فهو يقـو األلسنة إف دلدرس اللغة العربية آف
بتدريسو، شلا يدعوه إىل ضبط حركات كسكنات كل حرؼ كفق قواعد اللغة العربية كىو 
يعٍت جبودة النطق، شلا يقتضي معرفتو قواعد النطق الصحيحة كسلارج احلركؼ. كدترين 

واعد اإلمالء الطالب عليو، كىو يعٍت برسم احلركؼ بصورة صحيحة كجيدة، كفق ق
 ها حركاهتا كرسم حركفها كآداهبا كنطقفاختصاصو يتناكؿ لغة احلياة، 

 بة الذاتيةالرغ ( ق

اة، فيجب أف خيتارىا مدرسها عن رغبة صادقة فلما كانت اللغة العربية لغة احلي
بة تبعث فيو ركح النشاط كاإلبداع، كما تبعث يف القدكة احلسنة مبدرسهم، حيث أف الرغ
بطة كالفرح بتدريسو، فمن ال رغبة لديو يف تدريس اللغة حيـر طالبو الرغبة كالشعور ابلغ

 منها كذلك )كفاقد الشيء ال يعطيو(.

ىو زلاكلة  أف أتىيل مدرسي اللغة العربيةالتعريفات السابقة تلخص الباحثة كمن 
 لرفع جودة ككفاءة مدرسي اللغة العربية للحصوؿ على صلاح التعليم.
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 إسرتاتيجية رئيس املدرسة يف أتهيل مدرسي اللغة العربيةاملبحث الثالث: 

 لدى رئيس املدرسة لتأهيل مدرسي اللغة العربية امج احملاولةالب  .أ 

تتطلب الربامج ك  ٜٕكربامج الدرس كاإلذاعة.ىو اخلطة ادلرسومة لعمل ما  الربانمج 
لضركرية مزيج من السياسات كاإلجراءات كالقواعد كختصيص للمهاـ كالعناصر األخرل ا

 ٖٓلتنفيذ إجراء معُت، حيث يتطلب الربانمج موازنة لإلنفاؽ الرأمساىل كأخرل للتشغيل.

كالتخطيط ىو عبارة عن رلموعة من كالربامج ىي إحدل من أنواع اخلطط. 
العمل الذم يتعُت لتحقيق األىداؼ احملددة، كيشتمل التخطيط على النشاط من 

 ٖٔمنط رلموعة العمل يف ادلستقبل. القرارات، كحيتاج إىل الرسالة كإطالع

 ٕٖككلمة احملاكلة اسم مفعوؿ من فعل حاكؿ: حاكؿ زلاكلة كحواال البصر: حّدده.
  ٖٖكحاكؿ األمر زلاكلة، كحواال: أراد إدراكو كإصلازه.

ىي  لدل رئيس ادلدرسة لتأىيل مدرسي اللغة العربية تقصد ابلربامج احملاكلةك 
لحصوؿ على األىداؼ ادلرجوة، كىي لتأىيل مدرسي رلموعة العمل من رئيس ادلدرسة ل

 اللغة العربية.
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ىناؾ أربعة برامج تدريبية دلدرسي اللغة العربية يف كل مرحلة تعليمية )إبتدائية، 
 ٖٗإعدادية، اثنوية، كتطلبات جامعية عامة( على األقل:

 .برانمج تدرييب ختصص: للوفاء ببعض االحتياجات ادلعرفية كادلهارية التخصصية .ٔ

 برانمج تدرييب تربوم: للوفاء ببعض االحتياجات ادلعرفية كادلهارية الًتبوية. .ٕ

برانمج تدرييب للتنمية الذاتية: للوفاء ببعض االحتياجات ادلعرفية كادلهارية للتنمية  .ٖ
 الذاتية.

برانمج تدرييب لالجتاىات ادلهنية: للوفاء ببعض االحتياجات التدريبية لتنمية  .ٗ
 اإلجيابية.االجتاىات ادلهنية 

أما عند الدكتور دمحم منَت مرسي فهناؾ نوعاف أساسياف من برامج التدريب يف 
 ٖ٘أثناء اخلدمة:

هتدؼ إىل جتديد اجلوانب ادلهنية للفرد  كىي ،Refresher Courses التجديديةالربامج  .ٔ
بتزكيده أبحدث االجتاىات كادلفاىيم كاخلربات ادلتعلقة مبيداف عملو. كيستخدـ ىذا 

ُت على اختالؼ ختصصاهتم. دلع من الربامج يف الدكؿ ادلختلفة دلساعدة ادلعاالنو 
على سبيل ادلثاؿ الربامج التجديدية القصَتة اليت تقدمها كزارة الًتبية كالسلطات 
التعليمية احمللية كمعاىد الًتبية كادلنظمات ادلهنية للمعادلُت كغَتىا من اذليئات، 

فيها يتفرغ ادلعلموف للدراسة مبعاىد الًتبية تفرغا كامال كالربامج التجديدية  الطويلة ك 
 أبجر دلدة عاـ عادة، أك بتبادؿ ادلدرسُت مع الدكؿ األخرل.   
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هتدؼ إىل أتىيل األفراد للوظائف  كىي ،Qualifying Programmes التأىيليةالربامج  .ٕ
األعلى اليت يرقوف إليها بعد تدريبهم. كينبغي أف يقـو ىذا النوع من الربامج على 

 األسس التالية:

شرح كحتليل األسس القانونية كالتشريعية اليت حتكم العمل ادلقبل يف عالقاتو مع  ( أ
 األعماؿ األخرل.

 حتليل دلهارات الوظيفة كمستوايت أدائها. ( ب

 Role Playingماد التدريب على دتثيل الدكر إعت ( ج

 

 رئيس املدرسة للحصول على أتهيل مدرسي اللغة العربية إسرتاتيجيات .ب 

عند  من االسًتاتيجيات اليت يتمكن رئيس ادلدرسة من قيامو لتأىيل ادلدرس
 ٖٙرلتهد، كما يلي:

 مهنة ادلدرس كتطوير تدبَت .ٔ

ىذه  .توفَت اجلودة التعليميةالقياـ بتدبَت كتطوير ادلهنة دلدرس يهدؼ إىل 
االسًتاتيجية تعطى الدكافع يف نفس ادلدرسُت، من الوظائف ىي أف يستعد ادلدرس 
جدكؿ تقدًن ادلواد الدراسية لسنة كاحدة. كذلك اجلدكؿ يساعد ادلدرس اآلخر على 
تقدًن ادلادة إذا كاف ادلدرس األكؿ غائب يف الفصل. كتكليف تلك الوظيفة لكل ادلدرس 

 ات.قًتاحنفيذ كتقرير كمناقشتها مع ادلدرسُت لبحث ادلداخالت كااللت
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 العلمية نشطةاأل يف ادلشاركة .ٕ

 غَت أك احلكومية) ادلدراس بُت تبادؿكادل تعاكفال على رمجي ىذا الربانمج
ادلدرس، ضلو  هنيةمب تعلقي ىذا الربانمج. للمدرسُت ادلهنية الكفاءة لتطوير (احلكومية

 ادلدرسة كإدارة الدراسية، ادلناىج أك ادلواد أك ادلدرسُت، كمهارات ،ًتبويةال ثقافةال تطوير
 أنشطة، ك ملتقي برانمج :يلي كما النشاط مبختلفة اـتق العلمية األنشطة ىذه. كغَتىا
 العلمية. الندكة، ك العمل كرشة

 ادلشاركة يف منظمة ادلدرسُت .ٖ

واد الدراسية، على سبيل ادلدرس يشارؾ ادلنظمة اليت يقـو هبا ادلدرسوف من ادل
، (KKG)، كرلموعة مهنة ادلدرس (MGMP)ادلثاؿ منظمة ادلشاكرة دلدرسي ادلادة الدراسية 

 للحصوؿ على ادلمعلومات كاخلربات عن ادلواد كالطرائق كالوسائل التعليمية. 

مل تتشقول التعليم، فهي عند مولياسا  ترقيةتطوير ك ب تتعلق اليت ةسًتاتيجياالأما 
 اجلودة رفيو قول التعليم، كالتعليم قبل التنسيب، كاالختيار كالتنسيب، كتدبَتعلى ت

 ٖٚكتطوير العمل لقول التعليم:

 :التالية ألموراب ،قول التعليم ترفيو .ٔ

 الراتب لقول التعليم مناسب حباجة حياتو كأسرتو. ( أ

 شركات،كال ،ليةاحمل كومةاحل تتبعها ركزيةادل كومةاحل من قول التعليم ترفيو ترقية  ( ب
 .احمللية الذايت كمحب مناسبة

 أحسن حيتاج إىل انئية، بعيدة أماكن يف ات إىل قول التعليمحتياجالا لتوفَت ( ج
 .أجرة أك مكافأة
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 :التالية مورابأل قبل التنسيب، التعليم .ٕ

 .كالتأسيس اجملتمع الحتياجة كفقا التعليم نظاـ حتسُت ( أ

 ل التعليم.يف برامج التعليم لقو  التوجيو إعادةإحتاج إىل   ( ب

 اجليد لقول التعليم. تعليمال إعداد ( ج

 :التالية األمور إىل يراعي أف اإلختيار كالتنسيب، .ٖ

 .اجلودة إىل يستند االختيار عملية تنفيذ ( أ

 .ادلناطق  احتياجة إىل يستند قول التعليم جتنيد  ( ب

 كإنتماء لتطوير وتسمح اليت التنسيب كالتدريب لقول التعليمك  التعيُت مبنظ القياـ ( ج
 .ابحلرية كمهنتو النفس

 :التالية األمور يالحظ أف تدبَت اجلودة لقول التعليم، .ٗ

 .فعالةقول التعليم  جودة ًتقيةالقياـ ب ( أ

 .رمسي كغَت رمسيال تعليمال خالؿ من قول التعليم جودة بًتقية القياـ  ( ب

 قول التعليم. جودة لًتقية األفضل ىو ما لتحديد سلطةادلدرسة ال إعطاء ( ج

 :التالية النقاط يراعي أف لقول التعليم،تطوير العمل  .٘

 على ىتماـالاالقياـ بتعيُت ادلصافحة لقول التعليم من خالؿ التجنيد الشديد، ك  ( أ
 .القيادية قدرة

 لتحفيز كوسيلة التعليم كمستوايت رتيع على األعلى حد إىلرفع كظيفة ادلراقبة    ( ب
 .التعليم جودة



21 

 

 

 

  لتطوير ة ادلدرسة كيعطى فرصة دلدرسديلك دكرا مهما يف قياد رئيس ادلدرسة إفك 
 ٖٛ:يلي ما خالؿ من ،كفائتو

  .ادلشاكل حل يف ادلوظفُت كرتيع ادلدرسُت إشراؾ .ٔ

 .هبا القياـ ديكن ككيف األشياء، عن فكرهتم كيف عن ادلدرسُت إىل سئلةاأل .ٕ

 إعطاء ادلدرسُت ادلعلومات الكثَتة عن النظم اإلدارية. .ٖ

 يف عملية التعليم.أسئلة إىل ادلدرسُت عن مشاكلهم  .ٗ

 .القمة اضلطاط مبدخل لتنفيذىا مناسبة غَت ادلدرس تطويريف  ادلفيدة الرغبة أف الفهم .٘

للمدرسُت  ادلهنة تطويرل مباشرة كالرقابة ادلسؤكلية نقل بطريقة ادلهٍت النمو جتديد .ٙ
 .كادلوظفُت

 .ادلدرسة يف ادلشًتكُت رتيع بُت كادلستمر ادلنتظم التواصل تطبيق .ٚ

 ادلشكالت. كحل النزاعات، حل يف اخلربات تطوير .ٛ

 .ادلخاطرة لتحمل للعمل ذفاإلك  ادلستقل إعطاء .ٜ

 (.ادلدرسوف، كادلوظفوف) قول التعليم حتياجةاب االىتماـ إعطاء .ٓٔ

 مراقبة رئيس املدرسة يف أتهيل مدرسي اللغة العربية .ج 

العمل. ادلراقبة ىي عملية حتديد األىداؼ، فيما يتعلق مبستول اإلنتاج، كتقييم 
 ٜٖكىذا يسمح للتنفيذ أف جيرل كفقا للخطة، تعٍت كفقا للمعايَت ادلرجوة.
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ىي عملية تنظيم كضبط كتعديل األنشطة التنظيمية بطريقة تؤدل إىل ادلساعدة 
يف إصلاز األىداؼ. تبدأ الرقابة اإلدارية الفعالة ابلتزامن مع عملية التخطيط االسًتاتيجي، 

تم بناء عليو مراقبة التصرفات اإلجراءات اليت تتم بغرض فهي تزكدان ابألساس الذم ي
تنفيذ اخلطط االسراتيجية، حبيث تتمكن اإلدارة من معرفة مدل التقدـ يف تنفيذ اخلطط 
كمدل جودة األداء، كما ىي التعديالت أك التغيَتات اليت جيب إجرائها كأين حتدث ىذه 

 ٓٗالتعديالت.

 التحقق من االختيار السليم كالتدريب اجليد، كالرقابة على ادلوارد البشرية، تعٍت
 ٔٗكتقييم أداء األفراد، كادلكافآت كاألجور ألفراد التنظيم.

 تقييم العمل .1

 ىل ادلوظف، إنتاجية مدل حتديد كيفية ىو كفَتيس ركالندل كفقا العمل تقييم فإ
 سوؼ كاجملتمع ادلنظمات من كال أف حبيث ادلستقبل يف فعاؿ بشكل يعمل أف ديكن ىو

 ٕٗ.فائدة تستفيد

 منتج كخلق العمل أخالقيات لبناء ادلمكن فمن األداء، تقييم من النوع ىذا مع
 ٖٗ:ىي األداء تقييم أنشطة تنفيذ من كالوظيفة. كاحد كقت يف جيد

 .اإلدارم التطوير (أ 

 .كحتسُت األداء قياس (ب 
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 .التعويض كظيفة تنفيذ يف اإلدارة مساعدة (ج 

 .ادلستقبل إىل البشرية ردادلوا إدارة ختطيط كظيفة مساعدة (د 

 .كادلرؤكسُت الرؤساء بُت تصاؿاإل كسائل (ق 

 بشكل تنفذ أف جيب التعويض فوظيفة لإلصلازات التقييم ذلك نتائج أساس على
 ٗٗ:مثل مناسب،

  .األعماؿ نتائج أساس على كاحلوافز الركاتب إدارة (أ 

 .اإلصلازات أساس على الركاتب نظاـ توفَت (ب 

 .للموظفُت ادلنظمة من اإلضايف الدخل فوائد إدارة (ج 

 التعويض/األجور  .2

. كاحلكومة كادلوظفُت الشركة مصاحل إىل عموما ادلكافأة أك التعويض برامج هتدؼ
 برانمج يستند أف جيب األطراؼ جلميع االرتياح كتوفَت أىداؼ إىل الوصوؿ يتم حبيث

 .كمعقولة عادلة ادئمب على التعويض

 ٘ٗ:التالية الفئات إىل التعليم رلاؿ يف ُتللعامل ادلكافأة أك التعويض كينقسم

 كفقا( احلكومي ادلوظف) الدكلة قبل من الركاتب على حيصل الدائم العامل (أ 
 .الدكلة ألنظمة

 كفقا ادلناسبة الركاتب على حيصل)موظف مؤقت(  ادلدرسة يف غَت الدائم العامل  (ب 
  .الدكلة لقرار

                                                           
44

Baharuddin dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam: Transformasi Menuju 

Sekolah/Madrasah Unggul, hlm. 65. 
45

Rugaiyah dan Atiek Sismiati, Profesi Kependidikan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

hlm. 81. 



21 

 

 

 

 كفقا الركاتب على لحيص للخدمة مدرس بكونو ادلدرسة يف ادلؤقت العامل (ج 
 .الدكلة ألنظمة

 لظركؼ كفقا الركاتب على حيصل ادلعلم إلدارم للعامل سواء الفخرم، العامل (د 
 .اإلقليمي لألجور األدىن احلد إىل تشَت اليت يازةاحلك  ادلدرسة، دتويل

 (equal pay equal work)ىو األجر من التعويض يف ادلطبقة ادلبادئ أحد

 .العمل تناسب أك كالدفاع كاالستمرارية

 كالرضا التعاكف، عالقات التايل، النحو على ىو التعويض إعطاء من كالغرض
   .ادلوظفُت انضباطك  كاالستقرار كالدافع فعاؿ، كادلشًتايت الوظيفي،

 ٙٗ:كىي لتعويض،ل تؤثر اليت العوامل

  .العمالة على كالطلب العرض (أ 

 .للشركة كاالستعداد القدرة (ب 

 .موظفلل ادلنظمة/العمل (ج 

 .ادلوظف إنتاجية (د 

 .كالقوانُت احلكومة (ق 

 .ادلعيشة (ك 

 .موظف مواقف (ز 

 .ادلوظفُت لدل كاخلربة التعليم (ح 
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 .الوطٍت االقتصاد حالة (ط 

 العمل. كطبيعة نوع (م 

 ىي Carter Good Govermance Dictionary of Education يف الكتاب ادلراقبةك 
 احلاثة عليو دخل كشلا ،يمالتعل إلصالح كغَتىم ادلدرسُت لقيادة الوكالة لدل احملاكلة كل

 التعليمية كالطرائق التعليمية كادلواد الًتبوية األغراض صالحكإ كدلهنتهم للتنمية كاالختيار
 على ادلدرسوف يدؿ لكي ادلراقبوف هبا يقـو اليت التأىيل دالئل إهنا أيضا كتعٌت. كالتقوًن

 .العمل يف حرفانيتهم

 على حتتول اليت اخلاصة ادلميزات على دليال كوفت الًتبوم اجملاؿ يف ادلراقبة
 ادلراقب من اإلجراء كاف إذا اخلطاء، فأصاب. التوجيو بوجود كاثفةادل ادلراقبة تصورات

 كيف .التوجيو ىو العملية ىذه ركح أف كادلهم فحسب كالتقرير الفحص ادلراقبة على
 .همليتىأب ادلتعلقة ادلشاكل حلل ادلدرسُت كتنمية كمساعدة تطوير جوايو  فادلراقب التطبيق

 التعليمية ادلواقف لًتقية اعدة ادلدرسُتمس يف األساليب كل ادلراقب كيستخدـ
 كالبصرية السمعية الوسيلة سبيل على مثال بغَتىا أـ كانت كمباشرة رتعيا أـ كاف  فرداي

 ٚٗ:يلي كما الًتبوم للمراقب ادلستخدمة األساليب ىناؾ. كغَتىا

 .كيفية أـ كانت  كمية أحواذلا أك ادلدرسة ظركؼ عرفةدل يستفيدىا ،ادلدرسة زايرة .ٔ

 .الفصل يف التعليمية العملية عن الصورة دلعرفة يستفيدىا ،مالحظة الفصوؿ أك زايرة .ٕ

 أك ؿو الفص بُت ادلتبادلة للزايرة ادلراقب يتوافر ،ادلدارس أك ؿو الفص بُت الزايرة .ٖ
اليت ىي  األخرل من اخلربات ادلدرسوف يعرؼ إىل أف تستهدؼ تلك. ادلدارس

 كالتعليم. اإلصالح يف جيدةأحسن ك 
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 ادلناقشة سبيل على شخصيا ادلراقب فيلقى الفصوؿ مالحظة فبعد الشخصي، اللقاء .ٗ
 .البحوث عن اآلراء تبادؿ أك احلوار أك

 .صيةالشخ ابدلكادلة اإلقامة ديكن ال كاف إذا ذلك للمدرسُت، ادلشاكرة .٘

 تصبح كىي النشرات إصدار يف راك ادلراقب فيكو  التأىيلية، النشرات يف اإلصدار .ٙ
 .كتابة كادلدرسُت نفسو للمراقب كسيلة

 .ادلدرسُت أتىيلك لتطوير غَته كأ ادلراقب بو يقـو الذم كالتوجيو اإلرشاد .ٚ

 كترشيدىم ادلدرسُت حلث زلاكؿ أف ادلراقب فهمت لقد اإلدارية، الناحية من
 تنمية يف التعليم تنفيذ عن ادلدرسوف ميفه لكي ذلك. عيارت أـ كاف  فرداي استمراراي
 ٛٗ.عليو مستمرا فعاليا التالميذ

 إىل ادلعطية ادلساعدة أهنا الًتبوية ادلراقبة تعريف عن إيفانس كنياجيل اتصف لقد  
 دلساعدة زلاكلة أبهنا أيضا جيلكماف كعرفها. جكادلنه كالًتبية التعلم جودة لًتقية ادلدرسُت
 أهنا لوفيل ككيليس يتصف كبينما ،تعلمهم جودة ترقيةك  تعلمابل يدكموا لكي ادلدرسُت

 .الصحيحة النتائج على للحصوؿ العمل يف ادلدرسُت دلساعدة ادلتوافرة األنشطات

 ٜٗ:منها ةادلوجود التعريفات عدة عن رفاعي ؿو كيق

 .التعليمية ادلواقف أحسنك  لتطوير مساعدة ادلراقبة .ٔ

 .الصحيح للعمل متهمكخد ادلدرسُت دلساعدة نشطةأ ادلراقبة .ٕ

 .ابلتالميذ تعاكفكال األفراد مع ابلتعاكف التعليمية الًتقية عملية ادلراقبة .ٖ

 .مدرسيهم خالؿ التالميذ لدل التعليم نتيجة ترقية زلاكلة ادلراقبة .ٗ
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 .ادلعينة الدرجة إىل ادلدرسُت لًتقية ابخلصوص اإلدارة رلاالت من قبةاادلر  .٘

 .التعليم يف ادلعينة األىداؼ عن السيما ةادلدرس إدارة يف مرحلة ادلراقبة .ٙ

 النماذج الستخداـ ادلدرسُت ادلدرسة رئيس يتوافر كاألنشطة، الربانمج تطبيق يف
 بسبيل التعليمية ادلواد مطالب على كفقة التعليمية كاألساليب كالطرائق كاالسًتاتيجيات

 كىو  كمديرا قائدا ةادلدرس رئيس فيصبح حتركها كيف. إليو للحاجة أمكن ما كل التوفَت
. ادلوجودة ادلشكلة على فحسب مفاعال كليس التوقع يف ادلمكنة األشياء كل حيتسب
 كالدالئل اإلجراءات إىل كالربامج األنشطات كل جودة تضمُت يف ادلدرسة رئيس كيراجع
 على ادلتعارضة ادلشكالت حلل أما. عنها يدقق أف عليو كجيب ادلراقب يكوف كىو العملية

 ٓ٘ .عنها كيتفق عليها انظرا يكوف فهو ركؼلظا كل

 يدعمها اليت كاألنشطات الربامج يصمم أف اجليد ادلدرسة رئيس على جيب
 عليو كجيب. كاألجواد حسناأل إىل كتغَتا فعاليا ليصبحوا ككالديهم كالتالميذ ادلدرسُت

 فيها تولكحي األكؿ منذ عنها خطاء يكوف ال أف يتأكد ادلدرسة بياانت تصنيف يف أيضا
 أف عليو كجيب جادلنه تطوير رلاؿ يف البياانت مثال كادلاضى احلاضر عن ادلصورة الوقائع
خطة  تصنيف يف مهارهتم أشكالو كمن. تطويره فك كيريد يفهموف ادلدرسُت فأ يتأكد

 ٔ٘.تطويره ككيفية فيو ادلضموف معيار إىل ةادلشَت  التدريس

 كفقا التعليم يطبقإىل التحضَت، ك يطورىا ف صنف ادلدرس خطة التدريس ما بعد
 رئيس فتقريرات ادلؤسسة عن كادلعلومات ابلبياانت يتعلق ما كأما. ذلك التحضَت على

 جادلنه كتطوير إقامة يف كغَتىا فيها كادلوارد ادلؤسسة استعداد ىو -مدير كىو – ادلدرسة
. كغَتىا األخرل دلواداب ادلواد كمناسبة التعليمك  التعلم يف الصحيحة اإلسًتاتيجيات كتطبيق
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 االبتداعات إبفتاح مستمرا مدرستو يف الًتبوية اجلودة كترقية التقدـ بقصد كلها تلك
 .فيها فرد لكل الكافية

كاإلشراؼ   ادلراقبة. مراقباتو يبذؿ أف ادلدرسة لرئيس فينبغى اجلودة إىل للوصوؿ
 األساس، كعلى. درسةادل يف األنشطة جودة تقييس يف ادلهمة اإلدارية العملية كالمها

 على جترل اإلدارة يف اإلجراءات كل أف التأكيد يف ادلتنوعة الطريقة الدرسة رئيس لكتدي
. كاإلدارية ادلنظمة األىداؼ تضمُت حتقق العملية بوصفها ادلراقبة أف ىندكقو قاؿ. رلرىها

 تحقيقل التشوايت من كالتصحيح اإلجادة يف األنشطات تعتربىا ادلراقبة أف كيتأكده
 .ادلرجوة األىداؼ

 كتصحيحها كإرشاد كاألنشطات الربامج بطض يف ةابحملاكل أيضا ادلراقبة تعترب
 عملها أف سوتيسنا كأكرد. عليها خط مبا تتعلق أهنا تَتم أكد. اجلودة ضبط هبدؼ
 ٕ٘:كىي شاملة مراحل ثالث على يتكوف

 .العمل تقييس .ٔ

 .ادلقررة ابدلعايَت العمل مقارنة .ٕ

  .التشوايت من لالعم تصحيح .ٖ

 الربامج يف التشوايت من ابدلنع األىداؼ تتحقق أف ضمانة أهنا رتاىَت أكدك 
 ٖ٘: يلي كما كىي التعليم رقابة أساليب مااتىَتك كساىَتتياف يتفرؽك . كاألنشطات

 أساليبو فهناؾ العكس كأ الدرس نفس يف مشكلة نفس ذلم للمدرسُت األسلوب .ٔ
، االجتماعي اإلشراؼ، ك القيادة، ك الندكات، ك ايتادلنتد، ك ادلدرسُت مشاكرة: كىي

 . التصحيح تيافإ، ك االستبانة تيافإ، ك السياحة، ك النشراتك 
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 عنها ادلدرس يتعارض اليت اخلاصة ادلشكلة يف يستخدـ كىو الفردم األسلوب .ٕ
، الفصوؿ إىل الزايرة، ك اجلدد للمدرسُت االجتاه: أساليبو كىناؾ ادلراقب إىل كيناقشها

 .كتبادذلما ادلدرس بيت إىل الزايرة، ك كادلدرس ادلراقب بُت يالشخص اللقاءك 

أعماؿ  تقديرل الطريقة ادلراقب ديتلك هبا ألف جذبة األساليب تلك كتعترب
 أما. ادلباشر كغَت ادلباشر األسلوب: مها ابدلصطلحُت عنها أخرل عبارة كىناؾ. ادلدرسُت

 ابدلشاكرة ادلثاؿ سبيل على مباشرة رسكادلد ادلراقب معاملة فهي ادلباشرة األساليب
 كاالستبانة النشرات بوجود فهي ادلباشرة غَت األساليب كأما. الفصل إىل كالزايرة كالندكات

 . كغَتىا

 ٗ٘:يلي كما التعليمية الرقابة أساليب سبعة أف عنهافيدرات  أكرد شلا ببعيد، كليس    

 .صللفاكزايرة  مالحظة كىي ابلفصل ادلتعلقة األساليب .ٔ

 .ادلدرسُت كمشاكرة الرمسي كغَت الرمسي ابللقاء ادلتعلقة األساليب .ٕ

 .ةاخلاص ةكالرقاب رتاعة ةادلخطط ةالرقاب ىو اخلاص العمل أسلوب .ٖ

 .ادلدرسُت الءزمب الرقابة أسلوب .ٗ

 .ركابئيةالكه دكاتكاأل التالميذ من ابآلراء ادلستخدـ سلوباأل .٘

 .األخرل ادلدرسة إىل الزايرة أسلوب .ٙ

 .الًتبوم اللقاء أسلوب .ٚ
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 مدخل البحث ومنهجه .أ 

وأما ادلنهج أو  .النوعي ادلدخل ىو البحث ىذا يف ادلستخدم ادلدخل إن
وأتخذ  اسات احلالة ادلتعددة،در  هو منهجفث بحىذا ال األسلوب الذي اتبعتو الباحثة يف

من أجل أن  دراسات احلالة ادلتعددة أشكاال خمتلفة، فبعضها يبدأ كحالة منفردة فقط
جيعل العمل األصلي يصلح كأول خطوة يف سلسلة الدراسات، كما جترى اثنتان أو أكثر 
 1من دراسات احلالة، ومن مث يتم ادلقارنة بني احلاالت حيث يتم إظهار الفروق بينها.

فرق  بدونوتصمم دراسة احلالة ودراسات احلالة ادلتعددة يف نفس ادلنهجية،  
إىل احلالة األخرى،  الة ادلتعددة تحاح  احلالة من حالة منفردةاحل دراسات 2واسع بينهما.

 3.جترى اثنتان أو أكثر من دراسات احلالة حىت

مدرسي أتىيل  إسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف هذا البحث يقصد ابلظاىرة ىي:ف 
 سحاميةاإل ادلتوسطة وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسحامية ادلتوسطة اللغة العربية يف ادلدرسة

للحصول عليو، ومراقبة  من خحال الربامج احملاولة، وإسًتاتيجيات مباالنج بوواان سوراي
 رئيس ادلدرسة يف تنفيذه.
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 حضور الباحثة .ب 

كانت الباحثة مفتاح البحث يف البحث النوعي. والباحثة ىي أداة ىامة يف مجع 
انسوتيون أن كما قال س.   ة يف البحث.دالبياانت وأصبحت األدوات األخرى مساع

الباحث كأداة قادر على وضع نفسو يف مجيع احلالة وقادر على مجع البياانت، ال متلك 
 4األدوات األخرى اليت تستخدم يف البحث الكمي.

سًتاتيجية مجع البياانت اليت تتعلق اب ألجل البحث مكان يف الباحثة وحضور
 احلكومية اإلسحامية ادلتوسطة ادلدرسة يف العربية اللغة مدرسيأتىيل  رئيس ادلدرسة يف

 .مباالنج بوواان سوراي اإلسحامية ادلتوسطة وادلدرسةبباتو 

 

 مصادر البياانت .ج 

 ادلصادر اليت تستخدم الباحثة يف ىذا البحث ىي:

للحصول  اللغة العربية. درسة، وانئب رئيس ادلدرسة، ومدرسوادل رئيس اإلنسان: .1
يف أتىيل مدرسي اللغة العربية من  على البياانت عن اسًتاتيجية رئيس ادلدرسة

 رئيس ادلدرسة يفخحال الربامج احملاولة، واسًتاتيجيات للحصول عليو، ومراقبة 
 .تنفيذه

اليت تتعلق ابسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف أتىيل مدرسي اللغة والكتب  الواثئق .2
 .العربية
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 أسلوب مجع البياانت .د 

 ادلحاحظة .1

 ومعلوماتو خلرباتو اكتسابو يف العادي اننساإل يستخدمها وسيلة ىي ادلحاحظة
يحاح   حني الباحث ولكن عنو، نسمع أو ىدهانش ما خحال من خرباتنا جنمع حيث

لظاىرة  دقيق فهم أو واعية دلعرفة ساساأ فإنو يتبع منهجا معينا جيعل من محاحظاتو
 5.معينة

ة، يالتدريس ، والوسائل ادلدرسية، والعمليةحالة ادلدرسة وىي تحاح  الباحثة عن
 ادلتوسطة ادلدرسة يف العربية اللغة مدرسي أتىيل يف ادلدرسة رئيس سًتاتيجيةاب وما تتعلق
 خحال من مباالنج بوواان سوراي اإلسحامية ادلتوسطة وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسحامية

 .تنفيذه يف ادلدرسة رئيس ومراقبة عليو، للحصول جياتسًتاتيوا ،احملاولة امجالرب 

 قابلةادل .2

تقوم و  6ادلقابلة أداة ىامة للحصول عل ادلعلومات من خحال مصادرىا البشرية،
ادلدرسة، ومدرسي اللغة العربية. وهتدف  الباحثة ابدلقابلة مع رئيس ادلدرسة، وانئب رئيس

 مات والبياانت متعلقة هبذا البحث ما يلي:ادلقابلة إىل احلصول على ادلعلو 

 البياانت عنو  ادلعلومات احلصول على هتدف إىلادلدرسة  ادلقابلة مع رئيس ( أ
من خحال الربامج  سًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف أتىيل مدرسي اللغة العربيةا

 ادلتوسطة يف تنفيذه يف ادلدرسة ادلراقبةللحصول عليو، و  سًتاتيجيات، وااحملاولة
 .االنجمب بوواان سوراي اإلسحامية ادلتوسطة وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسحامية
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البياانت و  ادلعلومات احلصول على ادلدرسة هتدف إىل ادلقابلة مع انئب رئيس  ( ب
من خحال الربامج  سًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف أتىيل مدرسي اللغة العربيةا عن

 ادلتوسطة يف تنفيذه يف ادلدرسة ادلراقبةللحصول عليو، و  سًتاتيجيات، وااحملاولة
 .مباالنج بوواان سوراي اإلسحامية ادلتوسطة رسةوادلد بباتو احلكومية اإلسحامية

البياانت عن و  ادلعلومات احلصول على ادلقابلة مع مدرسي اللغة العربية هتدف إىل ( ج
يف أتىيل مهنتهم من خحال التدريب، األنشطة اليت يقوم هبا مدرسو اللغة العربية 

 رئيس ادلدرسة.، ومراقبة والتعليم

 الواثئق .3

ف عن البياانت أو ادلتغريات اليت تتكون من دراسة الواثئق ىي الكش
التسجيحات والسجل الدراسي، والكتاب ادلدرسي، واجلرائد، واجملحات، وكتابة التقارير 

 ادلتوسطة ادلدرسةتستخدم الباحثة الواثئق لنيل البياانت عن حالة و  7وغري ذلك.
 كما يلي:   مباالنج بوواان سوراي اإلسحامية ادلتوسطة وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسحامية

 اإلسحامية ادلتوسطة وادلدرسةبباتو  احلكومية اإلسحامية ادلتوسطة ادلدرسةاتريخ  ( أ
 .مباالنج بوواان سوراي

 ادلتوسطة وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسحامية ادلتوسطة ادلدرسةتركيب منظمة   ( ب
 .مباالنج بوواان سوراي اإلسحامية

سة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسحامية احلكومية بباتو الصورة اجلانبية من رئيس ادلدر  ( ج
 وادلدرسة ادلتوسطة اإلسحامية سوراي بوواان مباالنج.
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 احلكومية اإلسحامية ادلتوسطة ادلدرسةمدرسي اللغة العربية يف  الصورة اجلانبية من ( د
 .مباالنج بوواان سوراي اإلسحامية ادلتوسطة وادلدرسة بباتو

 اإلسحامية ادلتوسطة وادلدرسة بباتو احلكومية إلسحاميةا ادلتوسطة ادلدرسةأنشطة  ( ه
 ،الربامج احملاولة خحال من مدرسي اللغة العربيةأتىيل يف  مباالنج بوواان سوراي

 والتدريب والتعليم دلدرسي اللغة العربية، ومراقبة رئيس ادلدرسة.

 

 حتليل البياانت .ه 

 وصفي حتليل يوى البياانت حتليل أسلوب البحث ىذا ىف الباحثة تستخدم
 8:يلى كما ،(Huberman)  وىوبريمان (Miles) ميلس طراز على كيفي

 

 

 

 

 البياانت إنقاص .1

البياانت ىو عملية التخيري، وتركيز األفكار، وادلستخلص، وحتويل  إنقاص
البياانت األولية من ميدان البحث. وتقام ىذه العملية ابلبحث منذ أول حىت انتهاء 

 البحث.
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البيانات عرض  

 ستنتاج البياناتإ

 جمع البيانات
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 عرض البياانت .2

نقسم البياانت إىل الفئات تناسب ابدلوضوع وأسئلة ة تيف ىذه اخلطوة، الباحث
 البحث.

 ستنتاج البياانتإ .3

 بياانت البحث،من  واالستدالل االستنباط أخذ ىي البياانت عرض بعد اخلطوة
 تميز من النتائج السابقة.مل على النتائج اجلديدة اليت تتيش

وكان حتليلو يف  الفلسفة الوضعية. اء علىوىذا التحليل عند ميلس وىوبريمان بن
مث تضع الباحثة وصف البياانت إىل اجلداول،  البحث ادليداين مبكان واحد أو أكثر منو.

وتستخدم ىذه اجلداول لتحليل البياانت بشكل ادلقارنة، أو نظر الًتتيب، أو إطحاع 
 9العحاقة بني البياانت.

 

 و. تصحيح البياانت

: طويل الوقت ة أساليبثحاث الباحثة تستخدم البياانت، صحة ولفحص
 11ادلحاحظة، والتثليث. ة علىثابر ادلللمشاركة، و 

ن البحث ميلك دورا مهما يف للمشاركة. حضور الباحثة يف ميدا طويل الوقت .1
عملية مجع البياانت. وقت قصري ال يكفي  جلمع البياانت، وذلك يتطلب بزايدة 

 .د إىل ادليدان جلمع وفحص البياانتوقت الباحثة، يعين أن الباحثة تعو 
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وتقام ابدلثابرة على ادلحاحظة الكتشاف اخلصائص  .ادلحاحظة ة علىثابر ادل .2
كيز األفكار يف تلك عن احلالة ادلناسبة مبشكحات البحث، وتر والعناصر 
 .حىت تقوم الباحثة ابلبحث العميق تادلشكحا

صحة البياانت  والتثليث ىو األسلوب الذي يستخدم لتفتيش التثليث.  .3
مها ادلصادر، و تستخدم الباحثة نوعني من التثليث و  ادلستفادة شيئا آخر.

التثليث ابدلصادر، وىو ادلقارنة بني معلومات ادلحاحظة وادلقابلة، أ( والطريقة. 
 تفتيش ثقة التثليث ابلطريقة، وىو، ب( وادلقارنة بني بياانت ادلقابلة والواثئق

اللغة العربية  رسة، وانئب رئيس ادلدرسة، ومدرسيس ادلدمن رئياحملصولة البياانت 
 يف ادلقابلة.
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث وحتليلها

 

 املبحث األول: حملة عن مكان البحث

 حملة عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو . أ

 اتريخ التأسيس ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو .1

فرونويودو، دائرة  إن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو تقع يف الشارع
على  2004 أسست ىذه ادلدرسة يف السنة  ، الناحية جونرغلو بباتو.ة دادا فرغلوالقري
ة بباتو، بنظر إىل تلك السنة ياحلكوم اإلسالمية زلافظة ادلدينة بباتو لتكملة ادلدرسة دعوة

قد بينت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فحسب، ومل توجد ادلدرسة 
 1رحلة ادلتوسطة واإلبتدائية.ملاإلسالمية احلكومية ل

قبل أن تصبح ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو، كانت إمسها ادلدرسة 
بناء على تقرير  2004/2005ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلستعدة بباتو منذ السنة 

سنوات تكون ىذه  5مث بعد  وى الشرقية.اجوالية وزارة الشؤون الدينية اإلسالمية ل
 2009أبريل  2ادلدرسة إبمسها ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو يف التاريخ 

 .2009سنة  48بتقرير وزارة الشؤون الدينية اإلسالمية رقم 

دة ادلدرسة شلتازة واآلن، تكون ىذه ادلدرسة من ادلدارس ادلتفوقة دبدينة ابتو جبو 
وىذه  دة بباتو.يحية احلكومية الو ادلتوسطة اإلسالمالة ادلدرسة حب 2012منذ سنة 

علم والتعليم الفعالة على عملية الت كونادلدرسة تقوم ابألعمال النافعة لًتقية جودهتا وت
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الدوام، ربت إشراف رئيس ادلدرسة سوديرمان ادلاجستَت وىو رئيس ادلدرسة األول يف 
 يف ادلالحق. حىت اآلن. والصورة اجلانبية منو موجودة 2004ىذه ادلدرسة منذ السنة 

 الرؤية والرسالة ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو .2

 املدرسةرؤية  ( أ

التقوى، ربقيق ادلدرسة ادلتفوقة والناجحة يف رلال العلوم والتكنولوجية، واإلؽلان و "
 2نظر البيئة"وذي اخلصائص اإلسالمية ب

 رسالة املدرسة  ( ب

تكنولوجية، لناجحة يف رلال العلوم وال"ادلدرسة تقوم بعملية الًتبية ادلتفوقة وا
 اخلصائص اإلسالمية بنظر البيئة" واإلؽلان والتقوى، وذو

 أهداف املدرسة ( ج

 سنوات، ىم يقدرون على: 3بعد أن يتعلم الطالب دلدة 

 تنفيذ العبادة اليومية بشكل صحيح وترتيب. (1

 .تم القرآن وقرائتوخ (2

 .ذي األخالق الكرؽلة (3

 .حفظ القرآن، خاصة جزء عم (4

 احملادثة ابللغة اإلصلليزية والعربية. (5

 ادلنافسة مع الطالب من مدارس أخرى يف رلال العلوم والتكنولوجية. (6
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 املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو حالة املدرسني واملوظفني ابملدرسة .3

أما ادلدرسون وادلدرسات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو فهم  
اجلامعات ادلختلفة يف إندونيسيا، خاصة يف اجلامعات يف جاوى رجوا يف زبكثَتون 
 3:كما يف اجلدول اآليت  شخصا. 76. وعدد ادلدرسُت وادلوظفُت يف ىذه ادلدرسة الشرقية

 (4.1اجلدول رقم )
 حالة املدرسني واملوظفني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو

 2114/2115العام الدراسي 
 اجملموع وظفاملدرس/امل

 19 ادلدرس احلكومي
 29 ادلدرس غَت مثبت

 2 ادلدرس احلكومي ادلستعملي
 4 ادلدرس ادلؤقت

 3 ادلوظف احلكومي
 - ادلوظف ادلؤقت

 9 ادلوظف غَت مثبت
 10 ادلشرف اإلضايف

 
رسان، علا زبرجا يف مد 2وحالة مدرس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة عدده 

ويدرسان  لك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج، قسم اللغة العربية.ان مااجلامعة موال
 حىت اآلن. م 2004 السنة مادة اللغة العربية منذ 
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 املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتوحالة الطالب والطالبات ابملدرسة  .4

إن الطالب والطالبات يف ىذه ادلدرسة زبرجوا يف ادلدارس ادلختلفة يف مدينة ابتو 
ماالنج، منهم زبرجوا يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية، وادلدرسة اإلبتدائية و 

وعددىم  قد زاد دائما كل السنة اإلسالمية، وادلدرسة اإلبتدائية احلكومية بباتو وماالنج. 
 يف اجلدول اآليت: 2014/2015للعام الدراسي و  الدراسية اجلديدة،

 
 (4.2اجلدول رقم )

 ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتواب والطالبات حالة الطالب
 2114/2115العام الدراسي 

العام 
 الدراسي

جمموع 
الطالب 

 اجلدد

 اجملموع الفصل الثالث الفصل الثاين الفصل األول

جمموع 
 الطلبة

الفرقة 
 الدراسية

جمموع 
 الطلبة

الفرقة 
 الدراسية

جمموع 
 الطلبة

الفرقة 
 الدراسية

2014/
2015 

820 291 9 292 9 237 8 82
0 

26 

 

 حالة الطلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو
 2114/2115العام الدراسي 

 اجملموع اجلنس الصف 
 أنثى ذكر

 291 151 140 األول
 292 167 125 الثاين
 237 124 113 الثالث
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 تواملتوسطة اإلسالمية احلكومية ببا ابملدرسة الوسائل .5

أما الوسائل التعليمية ادلوجودة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو 
 فهي كما يف اجلدول:

 (4.3اجلدول رقم )
 الوسائل ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو

 عدد الغرفة الوسائل الرقم
 24 غرفة التدريس 1
 1 ادلكتبة 2
 - معمل العلوم الطبيعة 3
 1 الكمبيوترمعمل  4
 1 غرفة رئيس ادلدرسة 5
 1 غرفة ادلدرسُت 6
 1 غرفة اإلدارة 7
 1 ئب رئيس ادلدرسةغرفة ان 8
 1 متعدد الوسائل 9
 - معمل الفنون 10
 1 غرفة إلشراف اجتماعيال 11
 16 احلمام للطلبة 12
 2 احلمام للمدرسُت 13
 1 ادلخزن 14
 - احلجرة الصحية 15
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 سة املتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان مباالنجحملة عن املدر  . ب

 املتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان مباالنجاتريخ التأسيس ابملدرسة  .1

رقم  4غاجاايان  إن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان تقع يف الشارع
 10خ التاري . أسست ىذه ادلدرسة يف، دائرة القرية دينويو، الناحية لووكوارو دباالنج631
 4.ربت إشراف مؤسسة ابىاان جيتا فرسادا دباالنج  1999يونيو 

، كانت إمسها درسة ادلتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان دباالنجقبل أن تصبح ادل
ادلعهد بيال جيتا كمعهد الطلبة إلشراف التعلم ربت اإلشراف: عبد اجلليل ادلاجستَت، 

اجستَت، والطبيب ألفُت فجرول ك ادلاجستَتة، وسوابصلي ادليوسري إيستوتيك مام
ويركز ىذا ادلعهد إلعداد الطلبة الناججُت يف االمتحان النهائي الوطٍت ادلاجستَت. 

ابلتعاون مع ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل دباالنج، واإلصلاز األخَت من 
  الطلبة يف ىذا ادلعهد شلتاز.

اإلسالمية سوراي  نو ادلدرسة ادلتوسطةمث من ىذا ادلعهد قد ظهرت الفكرة لتكوي
بوواان دباالنج، برؤية ادلدرسة: "الناجحة يف اإلصلاز، وادلتفوقة يف االبتكارات، وادلتقدمة يف 

جبودة  ادلتفوقة دبدينة ماالنجتكون ىذه ادلدرسة من ادلدارس االبتداع بنظر البيئة". واآلن 
درسة النتيجة الناجحة يف ادلسابقة ، وقد حققت ىذه ادل2008 ادلدرسة شلتازة منذ سنة

ربت إشراف رئيس ادلدرسة أضبد رايدي، وىو رئيس  ثَتة لوالية مدينة كانت أم دولية،الك
عبد حىت اآلن بعد رئيس ادلدرسة األول  2010ادلدرسة الثاين يف ىذه ادلدرسة منذ السنة 

 . والصورة اجلانبية منو موجودة يف ادلالحق.اجلليل ادلاجستَت
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 املتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان مباالنجلرؤية والرسالة ابملدرسة ا .2

 رؤية املدرسة ( أ

 5"الناجحة يف اإلصلاز، وادلتفوقة يف االبتكارات، وادلتقدمة يف االبتداع بنظر البيئة"

 رسالة املدرسة  ( ب

 تكوين السلوك الناجحي، والعقل الناقدي واإلبداعي لدى الطالب. (1

كرة، والتفكَت العلمي بناء على استقرار التقدير وخربة وضع أظلاط الدراسة ادلبت (2
 القيم الدينية اإلسالمية.

وضع السلوك اإلبداعي، واالنضباطي، وادلسؤويل، وخربة القيم الدينية اإلسالمية  (3
 لتشكيل الطالب ذي األخالق الكرؽلة.

 تكوين الطالب ذي ادلعرفة عن البيئة. (4

 أهداف املدرسة ( ج

 الطالب يقدرون على:

 يق اإلصلاز اجليد.ربق (1

 .ادلعارف، والتكنولوجية، والفنون، واألخالق الكرؽلة ملك (2

 التعليم فعالة.التعلم و  إشًتاك يف عملية (3

 تنمية االبتكار الذايت لدى الطالب. (4

 إنشاء البيئة اإلسالمية. (5
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 منافسة العلوم، واخلربة، والتفكَت العلمي. (6

 تكوين البيئة اإلسالمية وادلعرفة العلمية. (7

 املتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان مباالنجاملدرسني واملوظفني ابملدرسة حالة  .3

إن ادلدرسُت وادلدرسات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان دباالنج ىم  
كثَتون زبرجوا يف اجلامعات ادلختلفة يف إندونيسيا، خاصة يف اجلامعات يف جاوى 

 6شخصا. 30ه ادلدرسة الشرقية. وعدد ادلدرسُت وادلوظفُت يف ىذ

مدرسان، علا زبرجا يف  2وحالة مدرس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة عدده 
اجلامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج واجلامعة عبد الرضبن بن عوف 

 وم  2013اإلسالمية دباالنج، قسم اللغة العربية. ويدرسان مادة اللغة العربية منذ السنة 
 .م 2014

 املتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان مباالنجحالة الطالب والطالبات ابملدرسة  .4

إن الطالب والطالبات يف ىذه ادلدرسة زبرجوا يف ادلدارس ادلختلفة يف مدينة ابتو 
وماالنج، منهم زبرجوا يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية، وادلدرسة اإلبتدائية 

اإلبتدائية احلكومية بباتو وماالنج. وعددىم للعام الدراسي اإلسالمية، وادلدرسة 
 يف اجلدول اآليت: 2014/2015
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 (4.4اجلدول رقم )
 حالة الطالب والطالبات ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان مباالنج

 2114/2115العام الدراسي 
 اجملموع أنثى ذكر الصف

 120 16 16 األول )أ(
 12 17 األول )ب(
 13 17 األول )ج(
 11 18 األول )د(
 118 14 20 الثاين )أ(

 14 16 الثاين )ب(
 13 14 الثاين )ج(
 13 14 الثاين )د(
 81 13 16 الثالث )أ(

 11 13 الثالث )ب(
 11 17 الثالث )ج(

 319 141 178 اجملموع
 

 النجاملتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان مباابملدرسة  الوسائل .5

أما الوسائل التعليمية ادلوجودة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان دباالنج 
 فهي كما يف اجلدول:
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 (4.5اجلدول رقم )
 الوسائل ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان مباالنج

 عدد الغرفة الوسائل الرقم
 9 غرفة التدريس 1
 1 غرفة رئيس ادلدرسة 2
 1 ادلدرسُتغرفة  3
 1 غرفة اإلدارة 4
 1 أمُت الصندوقغرفة  5
 1 معمل العلوم الطبيعة 6
 1 معمل الكمبيوتر 7
 1 ادلصلى 8
 1 متعدد الوسائل 9
 1 ادلكتبة 10
 1 غرفة اجلمعية التعاونية للطلبة 11
 1 احلجرة الصحية 12
 1 غرفة صبعية الطلبة 13
 2 احلمام للمدرسُت 14
 11 لطلبةاحلمام ل 15
 1 ادلخزن 16
 3   ادلكان للوضوء 17
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 اجملموع الوسائل الرقم
 1 اجلهاز للرايضيات 1
 4 "21التليفزيون  2
 1 الفيديو 3
 4 احلاسوب 4
 10 اجلهاز 5
 3 مسعي 6

  

 املبحث الثاين: عرض البياانت

 البياانت يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو . أ

 اعتمادا بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة عن البياانت ةالباحث تعرض
 عن العربية اللغة ومدرسي الدراسي ادلنهج لشؤون وانئبو ادلدرسة برئيس مقابلتها على

 ،احملاولة الربامج على ملتتش اليت العربية اللغة يمدرس أتىيل يف االسًتاتيجيات
 .العربية اللغة يمدرس أتىيل يف ادلدرسة رئيس مراقبةواالسًتاتيجيات، و 

 :رلمال ادلدرسة رئيس فقال العربية اللغة يمدرس حرفانية عن ستجابةإ

 جيدا كان ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة مدرسي لدى ادلادة سبكُت إن"
 تطوير إىل ػلتاج مازال ولكن األوىل، اجلامعية الشهادة على حصال قد ألهنما
 7."وأحسن ابجليد العربية تدريس أداء يتم حىت اوأساليبه التعليمية ادلناىج

 :يقول أنو رئيس ادلدرسة انئب أيضا ذلك ويضيف
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 كاييو  أستاذة مثال واجباتو، أداء يف مؤىال ادلدرس يكون أن يرجو"
 8".العربية اللغة لقسم لشهادهتما وفقا مايعل أن غلب زلفوظ وأستاذ

  توافر يعٍتادلهٍت  ادلدرس ةعالم من أن لباحثةل تتضح السابقة البياانت من
 من استيعابو مع ادلدرسة يف يدرسها اليت الدرس ومادة اجلامعة يف القسم بُت أىليتو
 .ادلادة

 ادلقرر اجلديد العربية اللغة مدرس وتوظيف اختيار من األول التخطيط ظلوذجو 
 :ليي كما

 أو احلوائج قًتاحا اإلسقاط،: احلكومة إىل نطلب األول: خطوااتن ىناك"
 ضلن الثاين. وىذا ىذا إىل حباجة ضلن الدينية، الشؤون وزارة إىل االحتياجات

 ادلدرسة يف ادلدرس عدد كان إذا اجلديد ادلدرس وتوظيف ختياراب نقوم بنفسنا
 شبكة يف اإلعالن خالل والتوظيف التجنيد ويتم. إليو ماسة حباجة وضلن انقصا

 نطلب مث. ذلك مثل تنفيذ وسبقنا كجريدة، اإلعالم بوسائل وؽلكن ادلدرسة،
 جلنة عند من ذلك وسبويل مقابلة أو الختبارات ادلختصة السلطات من مساعدة
 9".ادلدرسة

 :اييوك العربية اللغة مدرسة تقال كما

 العمل يريدون خُتادلرس ادلدرسُت من كثَت مدنية ادلدرسة كانت حينما"
 إىل انتقل أن بعد مث كومي،احل ادلوظف من إال مدرس اليوجد ولكن ادلدرسة، يف

. ادلدرسة ىذا يف أدرس مث العمل أطلب( اييوك) فأان ،ىاألخر  احلكومية ادلدرسة
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2015. 
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 اآلن. يُعقد ال بل زلددة بتمث غَت اجلديد ادلدرس أخذ نأ العام ىذا منذ ولكن
 10".فقط ادلوجود ادلدرس ادلدرسة أوظفت

 العربية اللغة مدرس يفوتوظ ذبنيد نظام أن للباحثة تضحت البياانت تلك من
 قًتاحا مع احلكومة من اإلسقاط األول: نظامُت إىل ينقسم درسةادل يف اجلديد

 إذا نفسها ادلدرسة من توظيف الثاين. الدينية الشؤون وزارة إىل ادلدرس يعٍت االحتياجات
 والتوظيف التجنيد. يتوفر مل احلكومة من اإلسقاط وكان أكثر ادلدرس إىل ربتاج تزال
 االختبارات تنفيذ مث كجريدة اإلعالم بوسائل وؽلكن ادلدرسة، شبكة يف اإلعالن لخال
 .اللجنة قبل من تعقد

 :ادلدرسة يف اجلديد العربية اللغة درسم توجيو إن ادلدرسة رئيس قال

 مدة اجلديد ادلدرس فنعطي الشروط تتوفر مث ما بشروط نوظف أن بعد"
 إذا سنتُت بعد ادليداين، التوجيو تعارف يعٍت البداية من سنتُت، حواىل العمل
 حىت شروط لو يعطى يتخلص أو ادلدرسة من ؼلرج أن يف رغبي ادلدرس كان
 11".والعمل ابلتدريس يهتم

 رئيس هبا يقوم اليت وادلراقبة االسًتاذبياتو  ،احملاولة امجالرب  إن ذلك، إىل ابإلضافة
 :ليي كما العربية اللغة يمدرس أتىيل يف ادلدرسة

 ةلدى رئيس املدرسة لتأهيل مدرسي اللغة العربي ربامج احملاولةلا .1

 قال كما ىي العربية اللغة يمدرس لدى رئيس ادلدرسة لتأىيل احملاولة امجفالرب 
 :الرئيس
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 مشاورة نفسها ادلدرسة رلتمع يف ادلشاورة عقدان أننا للمدرس وابلنسبة"
 تعليم لدعم والندوة بالتدري يف االشًتاك مث (.MGMPSة )خاص دلادة ادلدرس

 من غَتىا أو الدينية الشؤون وزارة هبا وتعقد ربتفظ اليت العربية اللغة
 12".ادلؤسسات

 :يقول أنو الدراسي ادلنهج بشأن الرئيس انئب دهأيك ذلك، وبيان

 مدرسُت، لوجود مشاورة ادلدرس دلادة اللغة العربية ىناك ادلدرسة بيئة يف"
 تعلقت فيما اآلراء تبادل فيو وؽلكن بعضا بعضو صالنيت األحيان من كثَت يف وعلا

 نعقد ضلن الواسعة وللبيئة .احلالة ىذه ستمرت هللا شاء إن. تدريس وكيفية ابلنص،
 مسرحية، ابستخدام التدريبات وذبري التكنولوجيا، علم دراسة مثل التدريبات

 التكنولوجية األمور يف ادلؤىل ادلتكلم نقدم مث جذااب، التدريس يكون أن البد
 .التدريس يف ادلدرسُت ميعجل كفاءة تنمية تعقد وأيضا

 اجلمعة صالة بعد صلتمع اجلمعة، يوم منتدي ىناك ذلك، على وعالوة
 األكل برانمج أيضا وىناك. ذلك إىل وما والسياسات ادلشكالت، عن لنشاور
 ىيئة عائلة مع جتماعا شهرين كلو  نفسو، ادلدرس يطبخ أن غَت من صباعة

 13".تبادال ادلدرسُت كل بيت يف دلدرسةا

 :مؤكدا العربية اللغة مدرس يقول الشأن، وىذا

 األحيان بعض يف أنو الدينية الشؤون وزارة من ربانمجال إىل ابإلضافة"
 صلمع بنفسنا ندفع أننا دبعٌت. ادلدرسة تكاليف على العمل ةوورش التدريب ىناك
 ابلورشة نفسها ادلدرسة تقوم أحياانو  ،"تواب" مدينة يف ادلدارس من والنقود النفقة
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 مدرسا ضلضر األحيان بعض يف السنة، يف مرة تعقد الورشة كانت. والتدريب
 والصور فيديوا جعل كيفية عن ادلعلومات يعطي التكنولوجيا علم يف مؤىال

 ترقية أجل من كلو ىذا. الورشة من مرات خالل ادلدرسُت صبيع إىل واحليوية
 .التدريس يف دلدرسا مهنية مستوى

 الكمبيوتَت أما ،االصليليزية اللغة تدريب ىو عقده يتم مل الذي الربانمج 
 يكن مل ولكن موجودا كان" ابتوا" مدينة يف ادلدرسُت بُت واالجتماع. مت قد

 ،مرات ثالثة 2005 السنة يف يعٍت اشًتاكها يل سبق اليت الورشة. فعاليا
 2013 سيالدرا هجادلن عن تدريبال .عام شكل على التدريب واألخرى
 خاص ىذا مقاطعة أو زلافظة من الثاين مث أان، بنفقيت األول مرتُت، اشًتكت

 ىناك حاصل وجد 2013 ةيالدراس ادلناىج تدريب ىو اآلخر التدريب. للعربية
 خصة ال ادلادة تناسب من البد بل فقط ادلهارات على تعتمد ال العربية تعليم أن

 .طفق واحدة دلهارة

 من واحلاضرون. الدينية احملاضرة فيو منتظم اجتماع ىو خرآ برانمج
 اجلمعة يوم لكل ادلنتدي كانو  .موجودا مازال االجتماع ىذا وعائلتهم ادلدرسُت
 منتدي ىناك سنة كل. فقط مرات ثالث كان موجود، غَت اآلن بل موجودا

 كانت. سبابواأل ادلشكالت تقييم مث فقط، مرات ثالث غلري ىذا أسبوع لكل
 14".توقفت اآلن بل جارية كلها ىذه

 :اييوك ستاذةأ العربية اللغة ةمدرس ايضأ هاتقال القاضية وىذه

للمنهج  اجتماعية عالقات ىناك كانت 2013 الدراسي للعام ابلنسبة"
 ادلدرسة ومساعدة الدينية الشؤون وزارةو  ،احلكومة نتبع وضلن 2013الدراسي 

 قد ابألمس ادلشي، على قادرةغَت  زالت ال الدينية رساادلد منادلشاورة  .أيضا
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، ولكن ضلن  العربية واللغة الدين دلدرس األمر يتحقق ملو  ذلذا، جلنة شكلت
 15."كمدرسي اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة نتبادل آرائنا يف التعليم

 رئيس قبل من احملاولة امجالرب  أن للباحثة تضحت أعاله الواردة البياانت من
 يومدرس وانئبو الرئيس شرح قد كما ىي العربية اللغة يمدرس أتىيل أجل من دلدرسةا

 ،ةخاص دلادة ادلدرس مشاورة نفسها ادلدرسة رلتمع يف ادلشاورة ىناك أوال. العربية اللغة
 فيما اآلراء تبادل فيو ؽلكن بل مغلقا ليست يعٍت وىذا ادلكثفة، ادلستمرة االتصاالت مع

 اللغة تعليم لدعم وتدريبات العمل ورشة ىناك واثنيا. التدريس يةوكيف ابلنص تعلقت
 .احلكومة قبل من تعقد اليت العربية

 رئيس املدرسة للحصول على أتهيل مدرسي اللغة العربية إسرتاتيجيات .2

أتىيل مدرسي اللغة  للحصول على رئيس ادلدرسة هبا قومي اليت واالسًتاتيجيات
 :التايل النحو على لو قدم قد العربية

 يعٍت بيئتهم يف ادلشاورة مث للمدرسُت االجتماعات عقدان لقد أوال"
 تعليم لدعم إىل التدريبات ادلدرسُت اشًتاك اثنيا ،ادلشاورة دلدرسي ادلادة الدراسية

 يف احلث اثلثا. األخرى وادلؤسسات احلكومة قبل من تعقد عربيةال اللغة
 .كان مكان أي يف يتعلم أن نؽلك دبعٌت الذايت التعلم خالل من تشجيعهم

 من كان إذا الرمسية، ادلدرسة خالل من ؽلكن الدراسة مواصلة حملاولةو 
 يوجد. العلياالدراسات  إىل دراستهم يواصلوا أن دلدرسُت فرصة فهناك احلكومة

 حينما. بسورااباي اجلامعة يف العليا اتدراسال يف يدرس الرايضيات مدرس حاليا
 كانت ولو الختبار اإلذن فأعطينا الدينية للشؤون رةالوزا من موجودا كان

 مث ،فرصتو قليل ةالدراسي ادلنحة وسيطة من أبن نعلن أيضا وضلن. قليلة الفرصة
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 كان إذا ألن نفسو، نفقتو على اخلارج يف دراستو يواصل أن ادلدرس على ضلث
 .قادرة غَت فطبعا ادلدرسة عند من ةلفوالتك النفقة

 ىناك احلكومي غَت للمدرس. احلكومة يتبع احلكومي فادلدرس للرفاىية،
 الشهادتية األجرة. احلكومة سياسة يتبع والثاين ادلدرسة سياسة يتبع األول أمران،
 أيضا وىناك. ادلدرسة من الشهرية الرواتب أما. احلكومة من احلكومي غَت دلدرس
 16".وادلدرسة اللجنة من النقل وسائلل قليلة زايدة

 :ليي كما يعٍت السابق، للبيان امؤكد رئيس ادلدرسة ئبان أيضا ويقول

 ألننا ذلك، من أكثر ينبغي ال اليوم يف ساعات ست للمدرسُت أعد أان"
 ادلهنية الكفاءة على للحفاظ ذلك وكان .للراحة ساعتُت ساعات، شبان عندان
 حيث من أحاول أان لذلك. فقط جلوس بس فعملو متعبا ادلدرس كان إذا ألن
 عن مثل التدريبات نعقد ضلن الكبَتة وللبيئات .التدريس وجدول ادلدرسة نظام
 ليس ادلتكلم ضلضر مث .جذابة العربية اللغة تدريس جعل كيف التكنولوجيا، علم

 .عموما ادلدرسُت جلميع بل فقط العربية اللغة دلدرس

 ىناك أن قلت مث ،التدريب األول وانئب مث رئيس ادلدرسة يشارك عادة،و 
 وزارة من التدريب ىناك يكون عندما االنتظار ىذا إن حُت يف. جديدة ةسياس

 ادلستوى يف اييوك أستاذة اثنيا مث زلفوظ أستاذ أوال يشًتك عادة الدينية الشؤون
 ذلك، على وعالوة .الدينية الوزارة من الدعوة على اعتمادا التدريب يتم. التايل
 من ذلم ننصح فإننا الدينية، الشؤون وزارة مع ونتواصل األحيان من كثَت يف وضلن
 أن يرجو ابلفعال التدريس عملية يؤدوا مل ادلدرسُت من كثَت أنو ادلشكالت ىذه

 أموال ىناك الوزارة يف أن تفيد ماتو معل تلقينا أمس. للتدريب الوقت ينتهزوا
 عادة وضلن الدينية العلوم دلدرس خاصة 2013سنة  الدراسية ادلناىج لتدريب
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 قد اآلن ألن أيضا نشجعهم ضلن عادة ذلك مع. العربية اللغة من دلدرسا نشارك
 17".اجلديد الدراسي العام حان

 :التايل النحو على. اييوك أستاذة ،ةادلدرس قبل من أيضا قالوت

 نعلن 2013 الدراسية للسنة فاشًتكنا، التدريب ىناك كان عندما"
 ،ادلدرسة ومساعدة والوزارة كومةاحل نتبع أبننا نقرر .2013سنة  الدراسية ادلناىج

 مل من ادلدرسة الدراسة واصلةادلنحة الدراسية دل إنو  ادلدرسة. رئيس مع نشاور مث
 بل اشًتك، قد الرايضيات مدرس. ةفموجود احلكومة من أما ،ةموجود تكن

 18".بعض يشًتك مل العربية اللغة مدرس

 يف ادلدرسة رئيس جياتيتاسًتا أن للباحثة تضحت السابقة ادلذكورة البياانت من
ادلشاورة دلدرسي  مثل نفسها بيئتها حول ادلشاورة عقد ىي أتىيل مدرسي اللغة العربية

 اللغة تدريس وربسُت لدعم التدريب أنشطة يف ادلدرسُت اشًتاك اثنيا. ادلادة الدراسية
 درسادل على احلث اثلثا. األخرى ادلؤسسات وأ احلكومة هبا قامت األنشطة ىذه العربية

 .التدريس مستوى ترقية مع التدريس يف الطريقة أبحسن نفسو يزود أن

 ست التدريس مدرس لكل غلب حد على اجلدول، ترتيب يف االىتمام رابعا
 إىل هتدف والراحة ،للراحة ساعااتن. ادلدرسة يف ساعات شبان من اليوم يف ساعات
 إىل دراستهم يواصل أن للمدرسُت الفرصة إعطاء خامسا. ادلهنية الكفاءة حفاظ

 .اجلديد ادلدرس اثنية مرة ادلدرسة تنظم مث اجلامعة يف ليدرس إذن لو من ،العلياالدراسات 
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 يف يدرس أن أحسن قليلة، تكون الدراسية ادلنحة خالل من أن تذكَتة سادسا،
 برفاىية االىتمام سابعا. عليها قادرة غَت ادلدرسة عند من ألن نفسو فقةنال على اجلامعة

 سياسة يتبع األول: أمران ىناك احلكومي وغَت احلكومة، يتبع حكومي مدرس ادلدرس،
 من ػلصل حكومي غَت دلدرس الشهادتية الرواتب زايدة احلكومة، يتبع والثاين ادلدرسة

 .مدرس لكل النقل وسيلةل وقليلة احلكومة،

 مراقبة رئيس املدرسة يف أتهيل مدرسي اللغة العربية .3

 :ليي كما العربية اللغة يمدرس أتىيل يف ادلدرسة رئيس مراقبة أما

أن  مدرس لكل ينبغي اإلداري اإلشراف أوال للمراقبة، اإلشراف ىناك"
 أقوم بزايرة الفصل الدراسي الفصل أو الدراسي العام أول يفو  ،تعليمية آداة ؽللك
 انةاألم تنفيذ ادلدرسُت ندعو البداية منذ. الرمسي ابلشكل مرات 2-1 االقل على

 اليغادر ادلدرس شيء وأىم. ابألحسن ونصاحبهم. والد التالميذ من وادلسؤولية
 19".األمر مهمة بدون تعليمو واجبات عن

 :ليي كما يعٍت السابق، للبيان امؤكد رئيس ادلدرسة انئب أيضا ويقول

 وظيفتو مباشرة الرئيس ينقل أحياان. ادلدرسُت إرشاد رئيس ادلدرسة على"
 لو ادلباشر اإلشراف ألن. مباشرة غَت من أشرف أنٍت والفرق. لإلشراف إيلي 

 الفصل حافة على أذبول أن حاولت لذلك. حقيقي غَت التدريس كأن ضعف
 يسلموا أيضا أصدقائي طلبتو  .طبيعي حق ىو كان وادلالحظة، ادلراقبة مع

 إىل ربتاج التدريس عملية يف ألن اإلرشادات، أحد من ىذا ،التعليمي اجلهاز
 يف مرة معالتحضَت غل إن يقول  من ىناك ادلفهوم، يف االختالفات ىناك. َتربض
 صبع من األسباب. األمر ىذا على قادرين كانوا إذا الفور، على سنة دلدة السنة
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 لذلك .الضعف نقاط عرفنا مضى أن بعد ألنو الدراسي الفصل كل يف التحضَت
 لتحليل يطلب ما عادة ضلنو  فقط. والتصحيح التنقيح رلرد ادلقبل التحضَت
 .فقط االستخدام بقي مث إكسل مع الربانمج جعلنا ألننا األسئلة

 لديهم الذين أشخاص من ادلدرسُت ثالتة لتكتبوا الطالب على أمرأان و 
 حىت التعليمو  التعلم عملية يف جيدة وغَت التعليمالتعلم و  عملية يف جيدة طريقة

 عن يقدرون  ىم تركت أن لست مث. الطالب عند كفاءهتم ضللل أن نستطيع
 لنظام،اب يشعرون ىم ىل اثنية مرة الطالب على أسأل بل ادلدرسُت فحسب،

 ونفسهم ادلدرسة رئيس إىل جيدة مدخالت ليعطي الطالب على أمر ذلك وبعد
 أعمل اإلجراء وىذا. ادلرجو دخلكادل منهم ومزااي العيوب نعرف أن نستطيع حىت

 .ما زلت مدرسا جديدا  مباشرة بطريقة أستطيع ال الن منهم لتحليل

 موجودة فصول، من النتائج لأوص اإلدارة جتماعا يف ،ىخر أ فرصة ويف
 واآلن ادلشكالت معنا وابلرغم نتبسم أن منكم نرجو نإذا تبسما ليس مدرسا
 مدرسا ونظن الزمان من اضيام ليس دنياىم ألن نفسنا نفتح أن منكم نرجو

 اخلارج يف يدرسون ىم الطالب من كثَت سلتلفا، ناآل لكن ،كثَتا علوماؽللك 
 20".كثَتة خربة وذو

 :يلي ما فوظ،زل أستاذ ىو العربية اللغة مدرس قال وكما

 بد وال ،(يوم كل ليس) الواحد َتالتحض أعد سنة نصف كل ويف"
 الربانمج ويعطي دائما ادلدرسة رئيس راقبي وىنا ضَتالتح أن ؽللك للمدرس
 عند ادلشكالت عن يعرف ىو إذان ،قبنااير  يوم وكل .عملال ةورشو  التدرييب

 ىم جيدا يف انضباطو ادلدرسة ىذه يف رسادلد .متأخرا رسدادل بل ،ادلدرسُت
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 يف الفصل من وؼلرجون والنصف السادسة الساعة يف الفصل إىل يدخلون
 رسادلد رفاىية نإ قيقة،وابحل .والنصف الواحدة الساعة أو ظهرا الواحدة الساعة

وكذلك  القليلة، ادلشكلة حكومي غَت رسدلد لكن ،ادلشكالت فيهم ما احلكومي
 ىو دون شهادة التعليم مثبت غَت رسدلدو  مثبت بشهادة التعليم، غَت رسدلد

 21".ادلقبول

 :يلي كما اييوك، أستاذة وىي العربية اللغة مدرسة تقال ،ةاحلج وىذه

 التعلم بعملية الفختاال وجدي وإذا السنة نصف كل يف التحضَت أعد"
 يشًتك وقد مباشرة، الفصل إىل يراقب ادلدرسة رئيسو  .التصحيح فهناك التعليمو 

حضور  وعن معو، أشاور ىخر أ فرصة ويف ،حصتُت واىلح فصلال يف رافاإش
 يف حصة 37،5 احلكومي للمدرس، وادلدرسة احلكومة من ادلدرس نظامو

 إذا) ظهرا والنصف لواحدةا حىت والنصف السادسة الساعة من وىو األسبوع
 الساعة حىت السابعة الساعة يفادلدرس  غليء أن غلوز فارغة األوىل صةكانت احل

 22".(ظهرا الواحدة الساعة حىت مثبت غَت رسوللمد الثانية،

 اللغة يمدرسأتىيل  يف ادلدرسة رئيس مراقبة أن الباحثة عرفت األعاله، البيان من
 أول أو السنة أول يف تحضَتال أن ؽللك رسدلد بد ال ،ارةاإلد مراقبة ،أوال :ىي العربية

 .مرتُت األقل على ،الفصل زايرة: اثنيا السنة، نصف من

 سوراي بوواان مباالنج درسة املتوسطة اإلسالميةالبياانت يف امل . ب

 سوراي بوواان دباالنج اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة عن البياانت الباحثة تعرض
 العربية اللغة ومدرسي الدراسي ادلنهج بشأن وتوانئب ادلدرسة برئيس امقابلته على اعتمادا
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 ،احملاولة الربامج على ملتتش اليت العربية اللغة يمدرس أتىيل يف االسًتاتيجيات عن
 .العربية اللغة أتىيل مدرسي يف ادلدرسة رئيس مراقبةو  واالسًتاتيجيات،

 :رلمال ادلدرسة ئيسر  فقال العربية اللغة يمدرس حرفانية عن ستجابةإ

 اللغة مدرس عن الطالب استجاابت إىل لنظراب ةجيد درسادل مهنية"
 23، وادلراقبة، وإصلاز الطالب."العربية

 اانو بو  سوراي اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف رئيس ادلدرسة ةئبان احلجة ىذه ؤكدتو 
 :توقال دباالنج

 العربية اللغة يمدرساجملموع من و  ةجيد جودة مدرس اللغة العربية"
 يف جيدا يفهمان وعلا حسن وأستاذ ادلاجستَت خباري سبطي أستاذ وعلا معلمان

 خارج العربية اللغة تعليم حياانأ) وجذابة جيدا تعليمهما وكان. العربية اللغة تعليم
 ىذه يف الطالب عدد ألن ادلدرسة ىذه يف يكفيان مدرسان وىذان. (الفصل
 حصة 2006 سنة ودلنهج حصتُت 2013سنة  دلنهج فصل وكل قليل ادلدرسة

 24."دقيقة 40واحدة، وىي 

 فرايتو  عندما ىي ادلهٍت ادلدرس خصائص أن الباحثة عرفت البياانت ىذه من
 ،ادلدرسة يف( العربية اللغة) ادلعلمة ادلادة مع اجلامعة يف شعبة بُت مساواة ادلدرس

 اللغة متعل يف الطالب إصلاز ومن ميلالتع طريقة إىل وابلنظر ةادلعلم ادلادة عن ستيعاباب
 .العربية
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 ىذه يف العربية اللغة مدرس يف إقبال ادلستخدم سلوباأل األول، تخطيطللو 
 :ادلدرسة

 من أو اإللكًتوين ربيدال يف نشاور وأحياان الطلب عريضة إىل ننظر "
 مرشحُت إىل صلانو  مث مثال احتياجات بتحليل طلتار مث ىخر األ الطلب عريضة

 مدرس ربتاج إىل دباالنج اانو بو  سوراي اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة ىذه يف أن
 اليوم ويف ىذا التاريخ يف ادلدرسة إىل جاءو أن مرشحُت من نرجوو  العربية اللغة

 وقراءة ،ادلقابلة م،يالتعل مهارة: اآلتية هاراتادل يف شروط وبعض ادلعُت،
  25."القرآن

 :درسةادل رئيس انئبة احلجة ىذه ؤكدوت

 نإذا اختبار، خالل من ادلدرسة ىذه إىل يدخلون الذين ُترسادلد نإ "
 ادلعلم أو رسادلد أنخذ الن شعبتهم دبناسبة الطلب عريضة غلمعون ىم: أوال

 إىل إصلاز وننظر ،ادلدرسة ىذه يف ادلعلمة ادلادة مع اجلامعة يف شعبة بُت مناسبة
 ختباراال ىي خرىأ خطوة تإدارا من ُتانجح وبعد. اجلامعة يف التعلم

 من ؼلرج مدرس فجأة أمس ولكن .والتعليم التعلم وعملية ،وادلقابلة ،التحريري
 يقدمأن  آخر مدرس من نطلب مث آخر، مدرس إىل ضلتاج وسرعة ادلدرسة ىذه

  26."الذين لديهم الكفاءة اجليدة يف التعليم ادلرشحُت
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 :خباري سبطي أستاذ قال وكما

 مث ادلدرسة تلك من زبرج ىي صديقيت، من علوماتادل ىذه أعرف "
 عريضة وأصبع ادلقابلة القرآن، قراءة إختبار شًتكأ ذلك وبعد ادلدرسة إىل أذىب
 27."مقبول انأ هلل واحلمد. ذلك وغَت الطلب

 اللغة مدرسيف إقبال  ادلستخدم سلوباأل أن الباحثة عرفت البياانت ىذه ومن
 أو اإللكًتوين ربيدال يف النشر وأحياان الطلب عريضة إىل نظرال ىو ادلدرسة ىذه يف العربية

  أن مرشحُت إىل إعالن مث مثال احتياجات بتحليل اختار مث ى،خر األ الطلب عريضة من
 العربية اللغة ربتاج إىل مدرس  دباالنج، اانو بو  سوراي اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة ىذه يف
 يف شروط وبعض ادلعُت، اليوم ويف ىذا تاريخال يف ادلدرسة إىل رشحونادل ن جاءإذا
 تلك من فجأة ؼلرج ادلدرس وإذا، القرآن وقراءة ،ادلقابلة م،يالتعل مهارة: اآلتية هاراتادل

الذين لديهم  ادلرشحُت ليقدم آخر مدرس من طلبت مث مدرسإحتاج إىل  وسرعة ادلدرسة
 .الكفاءة اجليدة يف التعليم

 العربية اللغة من تنسيب مدرس ادلرجوة ألىدافا عن ادلدرسة رئيس قال وكما
 :اجلديد

 28."أشهر ثالثة األقل على ادلادة علمي أن اجلديدة للمدرس بد ال"

 :رئيس ادلدرسة ةانئب احلجة ىذه كدوتؤ 
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 ادلدرس كوني مث ،أشهر ثالثة األقل على ادلادة علمي أن اجلديد للمدرس"
 ألن أشياء ادلدرسة رئيس ثبتوي. سنتُت األقل على األول ابلعقد مثبت غَت

 29."ادلدرسة ىذه من خرج مث ادلدرسة ىذه يف سًتيحي ال الذي ادلدرس إىل خاف

 اللغة درسدل ادلستخدم الوقت أن الباحثة صفتلخ السابقة البياانت إنطالقا علىو 
 ابلعقد مثبت غَت ادلدرس كوني مث، أشهر ثالثة األقل على ادلادة علملي اجلديد العربية

 .سنتُت األقل على لاألو 

 ادلدرسة رئيس من راقبةادلو  ادلرجوة األىداف لتحقق سًتاتيجياتالاو  مج،اللرب  مث
 :يلي كما وىي العربية اللغة يمدرسأتىيل  يف

 ةسي اللغة العربيلدى رئيس املدرسة لتأهيل مدر  الربامج احملاولة .1

العربية فهي كما  أتىيل مدرسي اللغة يف ادلدرسة رئيس لدى احملاولة الربامج وأما
  قال الرئيس:

كل  ادلدرسُت مع ألقى ادلدرسة رئيس"يف ادلدرسة تدبَت للمدرسُت، فأان ك
 أو تلقاىان اليت ادلراعاة ادلهمة األمور ىناك ولكن بيننا فقط ابدلصافحة وليسيوم، 

 عن ادلدرسة رئيس يلقى مث القرآن من ركع حسب القرآن بقراءة فتبدأ. العكس
 ذلك يف ادلوجودة ادلعلومات ادلدرسون يلقى أن وابلعكس، دلهمةا ادلعلومات

 .دقائق 10 -5 حول تدور األنشطة تلك. احملتفنة ادلسائل تكون ال حىت الوقت
 معُت وقت بدون أي العارض ادلنتدى دبعٌت األسبوعي اجللسة برانمجمث وجود 

  ؤسسةادل مدرسي لكل توجيوب قامي الشهري، الربانمج، و االحتياجات حسب
 . شهر كل(ادلستوى لكل)
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. األخرى ادلؤسسات أو الدينية الشؤون وزارة يد التدريبات من فتنعقدمث 
 سيمستَت أو دراسي فصل كل يف األقل على واحدة زلاضرة الربانمج ذلك دوري

 دباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالن جامعة من احملاضرون فيها ويلقى
 التعلم عن ادلدرسُت معارف زايدة إىل تستهدف تلك. كوميةاحل ماالنج وجامعة
 إىل خصوصا ،لديهم ادلوجودة العلوم أو احملصولة ادلعلومات تصليحو  والتعليم،

 من العامل دعوفي lesson study ادلثال سبيل على زمانو يف ادلعروف التعلم
   30".األقل على واحدة ندوة الندوة وتنعقد اجلامعات

  وقالت: الرئيس انئبة جةاحل ىذه ؤكدوت

 ادلدرسة خارج وتدريبا ضَتالتح إعداد عن تدريبا نعقد السنة أول يف"
 ىذه يف الربامج سنعقد 2015 حىت 2014 السنة ويف احلكومة تقوم هبا الذي

. دلشاورة ادلدرس اجلديدة السنة أول يف 2013 ادلنهج استخدام يف وىي ادلدرسة
دبنظمة ادلشاورة دلدرسي ادلادة الدراسية ولكن مل  يف البيئة األكرب نرجو أن نقوم

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ابشًتاك مع قامذبر جيدا، لو كان إعداده قد 
 .احلكومية األوىل دباالنج

 قراءة  يوم كل ويف ،شهر أو سبوعأ كل يف ُترسادلد مع معتصل مث 
 وطبعا ىخر أ فرصة يف معا دخالتادل أو والتعليم التعلم عن ونشاور صباعة نالقرآ
 أشهر ثالثة كل ويف شهر كل يف معتصل مث ،اإلسالمية األخوة ظلو األنشطة ىذه

 31".اإلسالمية األخوة لنمو ادلدرس بيت كل إىل نزور أن نبادل
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 :يلي ماك خباري، سبطي أستاذ ىو العربية اللغة مدرس قالو 

عن  ىااتبعنااآلخرون قد  العمل من ادلدرسة، أان وادلدرسون ىناك ورشة"
ولكل  إيل التوجيو ادلدرسة رئيس اعطى رسادلد أو ادلواد أو غَتىا. ولتدبَت ادلنهج

الطالب،  عن مدخالت ٍتعطيي ادلثال سبيل على صالة الضحى بعد ادلدرسُت،
 مث مس،أ 2013 ادلنهج لتطبيق ىناك التدريب ىذه االجتماع يقام كل يوم. مث

 أو الدوافع عن ة كل شهرادلؤسس مدير من تدبَت ادلدرسة ىذه يف رسادلد لكل
ادلتوسطة اإلسالمية  ودلشاورة مدرسي ادلادة الدراسية نتبع ادلدرسة .التشجيع
 32"نتبعها.دعوان للبحث عن ادلادة أو غَتىا األوىل دباالنج، إذا ن احلكومية

 وقال أيضا مدرس اللغة العربية اآلخر كما يلي:

، كل يوم اجتمع ادلدرسون رتب"للمدرسُت يف ىذه ادلدرسة تدبَت م
ورئيس ادلدرسة عند وقت االسًتاحة، فيها نقرأ القرآن قليلة ونتكلم عن 
ادلشكالت لدى الطالب أو ادلداخالت، أو رئيس ادلدرسة يعطى أيضا التوجيو 

 2013 ادلنهج لتطبيق ولتدريبات ىناك التدريب وإرشادات يف ىذا الوقت.
 عن ة كل شهرادلؤسس مدير من توجيو رسةادلد ىذه يف رسادلد لكل مث مس،أ

وقد تكون أيضا ادلشاورة يف األسبوع إذا احتاج رئيس  .التشجيع أو الدوافع
دلشاورة دلدرسي ادلادة اووجود أيضا اللقاء كل ثالثة أشهر. أما  ادلدرسة إليها.

أسئلة اإلمتحان من ادلدرسة  الفصل الدراسيكل   الدراسية فلم ذبر، ولكن عادة
 33األوىل دباالنج." وميةاحلك اإلسالمية سطةادلتو 

 رئيس لدى الربامج احملاولة أن الباحثة تصرح األعاله البياانت إنطالقا علىو 
 ادلدرسة رئيس فيتلقى ،اليومي الربانمجأوال،  ىو أتىيل مدرسي اللغة العربية يف ادلدرسة
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 يتلقاىا اليت ادلراعاة ادلهمة األمور ىناك ولكن بينهم فقط ابدلصافحة وليس ادلدرسُت مع
 رئيس يلقى مث القرآن من ركع حسب القرآن بقراءة فتبدأ. العكس أو ادلدرسة رئيس

 ذلك يف ادلوجودة ادلعلومات ادلدرسون يلقى أن وابلعكس، ادلهمة ادلعلومات عن ادلدرسة
اثنيا،  .دقائق 10 -5 حول تدور األنشطة تلك. احملتفنة ادلسائل تكون ال حىت الوقت

 حسب معُت وقت بدون أي العارض ادلنتدى دبعٌت األسبوعي اجللسة انمجبر 
 لكل) ادلؤسسة مدرسي لكل توجيوب قامي الشهري، الربانمجاثلثا  .االحتياجات

 نصف كللدى ادلدرسُت عن التعليم ف اتعلوممث لزايدة اخلربات وادل .شهر كل(ادلستوى
  .قد عقدت ورشة العمل أو التدريبات  السنة

 رئيس املدرسة للحصول على أتهيل مدرسي اللغة العربية إسرتاتيجيات .2

 اللغة مدرسي أتىيل للحصول على ادلدرسة رئيس هبا يقوم اليت واالسًتاتيجيات
 :التايل النحو على لو قدم قد العربية

 مع أتلقى أن دقائق 10-5 حول يوم كل أتفرغ ادلدرسة رئيس"ك
 يصلون وادلدرسُت التالميذ فكل. تاسعةال الساعة يف الراحة عند ادلدرسُت
نتكلم عن مشكالت الطالب أو  ذلك وبعد القرآن يقرؤون مث الضحى

 .احملتفنة ادلسائل تكون ال حىت الوقت ذلك يف ادلوجودة ادلعلومات ادلداخالت أو
 يدورورشة العمل أو التدريبات. بمث لزايدة معلومات ادلدرسُت فتقوم ادلدرسة 

 ويلقى سيمستَت أو دراسي فصل كل يف األقل على واحدة اضرةزل الربانمج ذلك
 دباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالن جامعة من احملاضرون فيها

إىل  ةالدراس استمرو لي ُترسادلد نشجع وأحياان. احلكومية ماالنج وجامعة
 درجة نيل هم يتمكن منكل ادلدرسة ىذه يف ُترسادلد نرجوو  الدراسات العليا،

 .ادلاجستَت
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 اجلهاز مثال التعليم دلساعدة التعليمية ابلوسائل تموجبانب ذلك هن
 يف صبودا يكون ال أن دبعٌت التعلم تنوع صممونيف الفصول،  LCD الكهروابئي

 وقد ادلصلى، يف يكون وقد الفصل، يف التعليمالتعلم و  يكون وقد. التعليمو  التعلم
 أن ذلم الفرصة عطىأ لذا،. عليو التالميذ عصبا إب مَتجوساري احلديقة يف يكون

 جذبة التعليمو  التعلم ظروف يصنعوا أن للمدرسُت وينبغى مهاراهتم طورواي
 ادلثال سبيل على. للمدرسُت ادلكافآت ربقيق ىناك مث .ادلسرورية ابألنشطات

 لديهم هبا ولعل اخلاصة القيمة ذلم ولذا فيها فتفوق للمسابقة واإلرشاد التوجيو
 قُتو ادلتف ادلدرسُت بُت سبييز ىناك يكون أن ينبغي لذلك،. للمؤسسة كبَت تماماى

 34".قُتو ادلتف وغَت

 قالت أيضا انئبة رئيس ادلدرسة عن تلك البياانت:و 

 يوم كل ، أو أسبوعيا، أو شهراي.يوميا جتماعاال ونعمل نشاور ضلن"
 نشاور األنشطة ذهى وبعد صباعة نقرأ القرآن ،راحةلا يف وقت يشاورون ونرسادلد
، وأيضا رئيس ادلدرسة يعطى الدوافع ادلدرسة يف توجد يتال ادلشكالت عن

 األنشطة وىذه ادلدرسة خارج ُترسدلد تدريبال مث واإلرشادات يف ىذه الفرصة.
كاملة إىل   مسؤولية ادلدرسة رئيس اعطى فصل كل ويف. احلكومة من تعمل

 يف ُترسللمد الزائدة جرةاأل مث ىناك. اطبعا ما زال يراقبنو ادلدرسُت عن الطالب 
 35".لًتقية جودة ودوافع ادلدرسُت ةادلؤسس ومراقبة ضوراحل كشف من شهر كل

 :يلي كما ىو أستاذ سبطي خباريو  العربية اللغة مدرس قال وكما
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 يف ادلثال سبيل على ،ادلدرسة من ُترسللمد التدريبات نشارك ضلن"
 بنفسنا. الدراسية لقةاحل أو العربية للغةا مؤسبر ركنشاأو  ،تقوؽلو حىت ادلنهج إعداد
 ادلكان ىذا ويف ادلدرس قاعة يف ونرسادلد معتجا الضحى صالة بعد ذلك وبعد

 ادلشاورة الطالب. مث وجود مشكالت عن خالتادادل من اكثَت  صباعة نشاور
 األطفال، روضة مرحلة) الدراسية رحلةادل كل من جلميع ادلدرسُت يف ادلؤسسة

من   إلصلازا نظام ادلدرسة ويف. ( كل شهرثانوية، والتوسطةوادل تدائية،اإلب دلرحلةا
 رئيس وانئب الفصل دلدرس الزائدة األجرةو  شهر، كل يف ضوراحل كشف
 درجة يف ةللدراس. لألسرة أو والزائدة للمواصالت ،روبية آالف مائتُت ادلدرسة

 يف للمدرس احلكومة من اسيةالدر  نحةادل مستقال، ولكن ىناك ستمرأ ادلاجستَت
 36".يف ذلك الوقت اإلصلليزية وللغة اإلسالمية الًتبية شعبة

 :يلي كما اآلخر العربية اللغة مدرس قال احلجة وىذه

 هازاجل ادلثال سبيل على ة،كامل يةالتعليم وسائلال سبلك ادلدرسة ىذه"
 قصةالو  مالتعلي عملية يف الشاشة خدمستأ وأحياان يف فصوذلا، الكهروابئي

 كل إىل التوجيو ادلدرسة رئيس اعطى اسًتاحة عندكل يوم و  .حلاسوباب القصَتة
سنة  ادلنهج عن تدريبا نشًتك وجبانب ذلك الطالب، مشكالت عن مدرس

 مث القرآن نقرأ ادلؤسسة، ي. مث كل شهر وجود التدبَت جلميع مدرس2013
 الزائدة جرةاأل ناك أيضاى ادلدرس جودة لًتقيةو  ُت.رسللمد الدوافع أو تشجيعال

 37صلاز األعمال ومراقبة ادلؤسسة."إ من شهر كل يف رسللمد

رئيس ادلدرسة يف أتىيل مدرسي  اسًتاتيجيات أن الباحثة عرفت احلجة ىذه من
 دقائق 10-5 حول يوم كل ادلدرسة رئيس يتفرغ، أوال: ىي ادلستخدمة اللغة العربية
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 يصلون وادلدرسُت التالميذ فكل. التاسعة ساعةال يف الراحة عند ادلدرسُت مع ليتلقي
اثنيا، ينعقد اللقاء  .ادلهمة ادلكاملة يتكلمون ذلك وبعد القرآن يقرؤون مث الضحى

الشهري لتوجيو ادلدرسُت من أي ادلرحلة )روضة األطفال، واإلبتدائية، وادلتوسطة، 
 السنة نصف كل يف ،تعليموال التعلم عملية عن والعلوم اخلربة لزايدة واثلثا والثانوية(.

 رئيس عطىا: رابعا. الزمان ىذا يف ىناك ورشة العمل أو التدريبات التعليمية للمدرسُت
  (.ادلاجستَت درجة) العليا الدراسات إىل واصلة دراستهمدل ُتادلدرس على الدوافع ادلدرسة

، LCD يالكهروابئ اجلهاز مثال التعليم دلساعدة التعليمية ابلوسائل يهتمخامسا، و 
 التعلم يكون وقد. التعليمو  التعلم يف صبودا يكون ال أن دبعٌت التعلم تنوع يصمموسادسا، 

 صباعإب مَتجوساري احلديقة يف يكون وقد ادلصلى، يف يكون وقد الفصل، يف التعليمو 
 يصنعوا أن للمدرسُت وينبغى مهاراهتم طورواي أن ذلم الفرصة يعطى لذا،. عليو التالميذ
 ادلكافآت ربقيق ىناك :سابعاو  .ادلسرورية ابألنشطات جذبة التعليمو  علمالت ظروف

 القيمة ذلم ولذا فيها فتفوق للمسابقة واإلرشاد التوجيو ادلثال سبيل على. للمدرسُت
 بُت سبييز ىناك يكون أن ينبغي لذلك،. للمؤسسة كبَت اىتمام لديهم هبا ولعل اخلاصة

 .قُتو ادلتف وغَت قُتو ادلتف ادلدرسُت

  مراقبة رئيس املدرسة يف أتهيل مدرسي اللغة العربية .3

أما ادلراقبة اليت يقوم هبا رئيس ادلدرسة يف أتىيل مدرسي اللغة العربية فهي كما 
 قال الرئيس:

 ابستخدام يوم كل فأنظر. يوم كل التعليمية احلرسة أنشطة ىناك"
 البطاقة أيضا تخدمسوأ. احلارسة ومقررات (CCTV) ادلغلقة التلفزيونية الدوائر

 وبذلك،. فصل لكل يكف مل (CCTV) ادلغلقة التلفزيونية الدوائر وجود ألن
 احلارس فيخرب الواجبات يفعل ال مدرس ىناك كان إذا. ادلدرسون فعل ما عرفأ

 وذلك إليهم يعطى ادلدرسة يف ادلعينة األطراف أن سبق، ذكر لقدو . إيل عنو
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 أوراق ؽللكوا ادلدرسون كان  شهراي، تقوميالمث وجود أيضا  .واحًتامهم همحلث
 الرئيسية كالتقارير شهر، يف يوم كل سبتلئ اليت لألنشطة الدفًت اليومي/النشاط

 ادلكافآت ربقيق ىناك مث ومن وأصدقاءىم، ادلدرسُت أداء لكتابة ادلؤسسة إىل
 ذلم ولذا فيها فتفوق للمسابقة واإلرشاد التوجيو ادلثال سبيل على. للمدرسُت

 يكون أن ينبغي لذلك،. للمؤسسة كبَت اىتمام لديهم هبا ولعل اخلاصة القيمة
 .قُتو ادلتف وغَت قُتو ادلتف ادلدرسُت بُت سبييز ىناك

 احلضور كتابة إىل ابإلضافة الوجو طبعة ابستخدام حلضورىم التحققمث 
 .ادلشاورة كاتب من أخذهو  ادلشاورة يف احلضور أيضا ملويش احلضور كشف يف

لتعذيل  قتصدىاأ وال ،ةابجلداول ادلعين الفصل إىل ادلباشرة قبةاادلر ل أيضا وأعم
 38".قًتاحاتاال عطىوأ هبم كلمأت وإظلا ادلدرسُت

  انئبة رئيس ادلدرسة قالت: احلجة ىذه ؤكدوت

 فجأة الفصل إىل دخلي مباشرة، وغَت مباشرة مراقبة ادلدرسة رئيس عمل"
 الطالب إىل سألي وأحياان ،التعليم مليةع يف ادلستخدمة طريقةال كيف عرفلي

من و  (CCTV) ادلغلقة التلفزيونية الدوائر تستخدم ادلدرسة ىذه. مدرسيهم عن
 .والطالب يف الفصل ادلدرس لأعما عن تبيُت اآللة ىذه

 خطةو  ضَت،يشمل التح الواثئق، ادلدرسون ؽلتلك رس،ادلد أداء لتقوميو 
 كشفو  الفصل. يف ادلستخدمة سًتاتيجيةالوا ،السنة نصف يف ربامجالو  ،التدريس

 الواثئق ىذه صلمعو  التعليمو  التعلم عن األنشطة ورقةيكتب يف  للمدرس ضوراحل
 نستعمل وضلن .يوم كل التعليمية احلرسة ، جبانب التقرير منادلدرسة رئيس إىل

 يسهمون الذي رسادلد إىل التقدير ونعطي لتشجيع األنشطة دعم أو مساعدة
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 كل من التقرير عنده رسدللم البد شهر كل يف . لذلكدلدرسةا ىذه على
 بُت فروق حىت صريح لنا. رسللمد صلازإ ،تقدير نشطةاأل ىذه ومن ،نشطةألا

 39".جيد غَت مدرسو  اجليد ادلدرس

 :يلي ما العربية اللغة مدرس قالو 

 على ،التعليم كل يوم وىو يكتب أنشطة ادلدرسُت حارس يف ادلدرسة"
. وىناك ادلدرسة رئيس إىل قرري مث يف حضورىم. متأخرا منهم من ادلثال سبيل

 ويف. لةيستخدم ىذه اآل أن لو بد ال الفصل إىل دخلادلدرس ي عندما طبع الوجو
 يرافقواو  الفصل إىل يدخلوا أن ي الفصلرسللمد بد ال الربع إال السابعة الساعة

 إىل نبدأ سباما السابعة الساعة ويف. السابعة الساعة حىت القرآن قراءة الطالب
 ،والعصر الظهر يصلون مث الغداء ويتناولون الضحى يصلون ىم مث األوىل صةاحل
. اجلامعة يف أعلم الظهر بعد ألن الظهر قبل حىت أان بنفسي أعلم يف ادلدرسةو 

الزائدة  األجرة األنشطة ىذهمن  ،شهر كل األعمال للمدرسُت ورقةوىناك أيضا 
 40."لتشجيعهم يف أعماذلم

 :يلي ماك  حسن، أستاذ ىواآلخر  العربية اللغة مدرس أيضا قال احلجة وىذه

كل ل بد وال ،(يوم كل ليس) الواحد َتالتحض أعد سنة نصف كل يف"
 ضوراحل كشف ىو ينظر إىل ،دائما ادلدرسة رئيس راقبو  .ضَتالتح مدرس

ومن ىذه  يزور الفصل كما يف جدولو. التعليمية، أو راسةاحل جدولأو  ،للمدرس

                                                           
 5، ادلقابلة الشخصيةرئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان دباالنج،  ةئبان ،أنديرايان فيفُت55

 .2015يونو 

 .2015مايو  26، ادلقابلة الشخصيةخباري، مدرس اللغة العربية،  يسبطدمحم 56



55 

 

 

 

كل   ادلدرسة ىذه على يسهمون الذين ُترسادلد إىل التقديراألنشطة ىناك 
 41".شهر

 اللغة أتىيل مدرسي يف ادلدرسة رئيس مراقبة أن الباحثة عرفت احلجة ىذه من
  :وىي يف ىذه ادلدرسة العربية

 يوم كل ادلدرسة رئيس فنظر. يوم كل التعليمية احلرسة أنشطة ىناكأوال، 
 ،الشهري التقومياثنيا، . احلارسة ومقررات (CCTV) ادلغلقة التلفزيونية الدوائر ابستخدام

 شهر، يف يوم كل سبتلئ اليت لألنشطة الدفًت اليومي/النشاط أوراق ؽللكوا ادلدرسونكان 
 ربقيق ىناك مث ومن وأصدقاءىم، ادلدرسُت أداء لكتابة ادلؤسسة إىل الرئيسية كالتقارير
 القيمة ذلم ولذا فيها فتفوق للمسابقة واإلرشاد التوجيو ادلثال سبيل على. ادلكافآت

 بُت سبييز ىناك يكون أن ينبغي لذلك،. للمؤسسة كبَت اىتمام لديهم هبا ولعل اخلاصة
 الوجو طبعة ابستخدام حلضور ادلدرسُت التحقق. اثلثا، قُتو ادلتف وغَت قُتو ادلتف ادلدرسُت
 وأيخذه ادلشاورة يف احلضور أيضا ملويش احلضور كشف يف احلضور كتابة إىل ابإلضافة

 وال ابجلداول ادلعينة الفصل إىل ادلباشرة قبةاادلر ورابعا،  .ادلشاورة كاتب من ادلدرسة رئيس
 .قًتاحاتاال ويعطى هبم يتكلم ىو وإظلا لتعذيل ادلدرسُت يقتصدىا

 

 حتليل البياانت: املبحث الثالث

عن  ، فتقوم الباحثة بتحليل البياانتةالسابق عرض البياانت إنطالقا على
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف أتىيل مدرسي اللغة العربية يف 

 :  ما يلي احلكومية بباتو وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان دباالنج
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 ةدرسة لتأهيل مدرسي اللغة العربيلدى رئيس امل الربامج احملاولة .أ 

 بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسةساوة من نتائج البحث بُت ادل
لدى رئيس ادلدرسة  عن الربامج احملاولة دباالنج بوواان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة وادلدرسة

العمل لًتقية الكفاءة ادلهنية ىي وجود التدريبات وورشة  لتأىيل مدرسي اللغة العربية
للمدرسة  وزارة الشؤون الدينية اإلسالمية أو ادلؤسسة األخرىا ، اليت تقوم هبوالتعليمية

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية سوراي ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو، و 
 أو دراسي فصل كل يف األقل على واحدة زلاضرة الربانمج ذلك يدوربوواان دباالنج 

 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك النمو  جامعة من احملاضرون فيها ويلقى سيمستَت
 التعلم عن ادلدرسُت معارف زايدة إىل تستهدف تلك. احلكومية ماالنج وجامعةدباالنج 

 ادلعروف التعلم خصوصا لديهم ادلوجودة العلوم أو احملصولة ادلعلومات تصليحو  ،التعليمو 
 ندوة الندوة وتنعقد اتاجلامع من العامل فيدعو lesson study ادلثال سبيل على زمانو يف

  .األقل على واحدة

 وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسةوالفرق من نتائج البحث بُت 
لدى رئيس ادلدرسة لتأىيل  عن الربامج احملاولة دباالنج بوواان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة

خاصة دلادة اللغة  الدراسية ةادلاد دلدرسي ادلشاورةوجود منظمة  مدرسي اللغة العربية ىو
 مدرسي ، ابالتصال وادلشاورة بُت)لًتقية الكفاءة ادلهنية والتعليمية واالجتماعية( العربية

توسطة اإلسالمية يف ادلدرسة ادل ب التعليميةاليوالطريقة واألس اللغة العربية عن ادلواد
 احلكومية بباتو.

 الربانمج( 1فهو  دباالنج وواانب سوراي اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسةوأما يف  
 ىناك ولكن بينهم فقط ابدلصافحة وليس ادلدرسُت مع ادلدرسة رئيس فيتلقى اليومي،
 حسب القرآن بقراءة فتبدأ. العكس أو ادلدرسة رئيس يتلقاىا اليت ادلراعاة ادلهمة األمور

 لقىي أن وابلعكس، ادلهمة ادلعلومات عن ادلدرسة رئيس يلقى مث القرآن من ركع
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 تلك. احملتفنة ادلسائل تكون ال حىت الوقت ذلك يف ادلوجودة ادلعلومات ادلدرسون
 العارض ادلنتدى دبعٌت األسبوعي اجللسة برانمج( 2 .دقائق 10 -5 حول تدور األنشطة

 لكل توجيوب قامي الشهري، الربانمج( 3 .االحتياجات حسب معُت وقت بدون أي
وىذه الربامج هتدف إىل ترقية الكفاءة ) .شهر كل (ادلستوى لكل)  ادلؤسسة مدرسي

 الشخصية واالجتماعية دلدرسي اللغة العربية(. 

 :أييت كما اجلدول ىذا من التصورات تلك فوضحت

 (4.6اجلدول رقم )
 درسة لتأهيل مدرسي اللغة العربيةلدى رئيس امل الربامج احملاولة

 الفرق املساوة تركيز املشكلة

املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية احلكومية 

 بباتو

املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية سوراي 

 بوواان مباالنج

لدى  الربامج احملاولة
رئيس ادلدرسة لتأىيل 
 مدرسي اللغة العربية

التدريبات وورشة 
الكفاءة العمل، لًتقية 

 ادلهنية والتعليمية

 منظمة ادلشاورة
الدراسية  ادلادة دلدرسي

خاصة دلادة اللغة 
لًتقية الكفاءة ) العربية

ادلهنية والتعليمية 
 واالجتماعية(

الربانمج اليومي، 
 اجللسة برانمجو 

األسبوعي، والربانمج 
)لًتقية  الشهري

الكفاءة الشخصية 
 واالجتماعية(
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 رئيس املدرسة للحصول على أتهيل مدرسي اللغة العربية إسرتاتيجيات .ب 

 بباتو احلكومية ميةاإلسال ادلتوسطة ادلدرسة بُت البحث نتائج من ادلساوة
 ادلدرسة رئيس اسًتاتيجيات عن دباالنج بوواان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة وادلدرسة

 :ىي العربية اللغة مدرسي أتىيل للحصول على

 كانت حيث العربية اللغة تعليم يف ادلساعدة التدريبات إىل وإحلاقهم ادلدرسُت دعوة .1
 الدينية الشؤون الوزارة يد على بباتو ميةاحلكو  اإلسالمية ادلتوسطة للمدرسة تنعقدىا

 اإلسالمية ادلتوسطة للمدرسة منتدايت وتنعقد الواحد الفصل يف واحدة مدة على
 اإلسالمية إبراىيم مالك موالن جامعة من احملاضرون فيها ويلقى. دباالنج بوواان سوراي

 زايدة ىلإ تستهدف التدريبات تلك. احلكومية ماالنج وجامعة دباالنج احلكومية
 ادلوجودة العلوم أو احملصولة ادلعلومات تصليحو  ،التعليمو  التعلم عن ادلدرسُت معارف
 فيدعو  lesson study ادلثال سبيل على زمانو يف ادلعروف التعلم إىل خصوصا ،لديهم
  .األقل على الواحد الفصل يف واحدة مدة اجلامعات من العامل

 التباع الفرصة إبعطاءىم العليا الدراسات إىل دراستهم مواصلة على ادلدرسُت حث .2
 التحاق يف ذلم التزكيات إعطاء أو ةيالدراس ادلنحة على للحصول اإلختبارات
 .العليا الدراسات

 على اجلامعة يف يدرس أن أحسن قليلة، تكون الدراسية ادلنحة خالل من أن تذكَتة .3
 .عليها قادرة غَت ادلدرسة عند من ألن نفسو نفقةال

: أمران ىناك احلكومي وغَت احلكومة، يتبع حكومي مدرس ادلدرسُت، برفاىية إىتمام .4
 غَت دلدرس الشهادتية الرواتب زايدة احلكومة، يتبع والثاين ادلدرسة سياسة يتبع األول

 للمدرسة كذلك. مدرس لكل النقل وسيلةل وقليلة احلكومة، من ػلصل حكومي
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 ذلم عطىفت األساسية ادلعاييش من ابإلضافة دباالنج، بوواان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة
 .       للمؤسسة فعلهم ما على وربًتمهم ربثهم أن ابذلدف اإلجرائية ادلكافأة

 وادلدرسة بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة بُت البحث نتائج من والفرق
 للحصول على سةادلدر  رئيس اسًتاتيجيات عن دباالنج بوواان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة

 اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة رئيس لدى االسًتاتيجيات ىي: العربية اللغة مدرسي أتىيل
 :يلي كما  العربية اللغة مدرسي أتىيل للحصول على بباتو احلكومية

 .بدرسهم ادلتخصصُت ادلدرسُت حول ادلشاورة عقد .1

 خارج ممهارهت ترقية يف يستطيعوا اكانو  أينما دبعٌت الذايت لتعلما على ادلدرسُت حث .2
 .ادلدرسة

 حد على يوميا ساعات ست حول يدرسون فادلدرسون اجلدول، تنظيم مراعاة .3
  .أتىيلهم حلرس للراحة ساعتُت ذلم وؼلص منها أكثر وال األعلى

 دباالنج بوواان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة رئيس لدى االسًتاتيجيات وأما
 :فهي العربية لغةال مدرسي أتىيللحصول على ل

 عند وىو ادلدرسُت مع ليتلقي دقائق 10-5 حول يوم كل ادلدرسة رئيس يتفرغ .1
 القرآن يقرؤون مث الضحى يصلون وادلدرسُت التالميذ فكل. التاسعة الساعة يف الراحة
 .ادلهمة ادلكاملة يتكلمون ذلك وبعد

 ،واإلبتدائية ،طفالاأل روضة) ادلرحلة أي من ادلدرسُت لتوجيو الشهري اللقاء ينعقد .2
 (.والثانوية ،وادلتوسطة

 LCD  الكهروابئي اجلهاز مثال التعليم دلساعدة التعليمية ابلوسائل يهتم .3
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التعلم  يكون وقد. التعليمو  التعلم يف صبودا يكون ال أن دبعٌت التعلم تنوع يصمم .4
 صباعإب مَتجوساري احلديقة يف يكون وقد ادلصلى، يف يكون وقد الفصل، يف التعليمو 

 أن للمدرسُت وينبغى مهاراهتم طورواي أن ذلم الفرصة يعطى لذا،. عليو التالميذ
 .ادلسرورية ابألنشطات جذبة التعليمو  التعلم ظروف يصنعوا

 :أييت كما اجلدول ىذا من التصورات تلك فوضحت

 (4.7اجلدول رقم )
 العربية اللغة مدرسي أتهيل للحصول على املدرسة رئيس إسرتاتيجيات

 الفرق املساوة تركيز املشكلة

املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية احلكومية 

 بباتو

املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية سوراي 

 بوواان مباالنج

رئيس  إسًتاتيجيات
ادلدرسة للحصول 

أتىيل مدرسي  على
 اللغة العربية

 إىل ادلدرسُت إشًتاك
 وورشة التدريبات،

 العمل، وحث
على مواصلة  ادلدرسُت

 الدراسات تهم إىلدراس
 واىتمام ،العليا

 ادلدرسُت حباجات

إشًتاك ادلدرسُت إىل 
 ادلشاورة منظمة

 ادلادة دلدرسي
 وحث الدراسية،

 على التعلم ادلدرسُت
واىتمام  الذايت،

 اجلداول تحديدب

 الشهري اللقاء عقد
 ادلدرسُت، لتوجيو

 ىتمام ابلوسائلاو 
 وتصميم التعليمية،
 وإعطاء الدراسة،

 لمشاورةل الوقت

 

 مراقبة رئيس املدرسة يف أتهيل مدرسي اللغة العربية .ج 

 بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة بُت البحث نتائج من ادلساوة
 أتىيل يف ادلدرسة رئيس مراقبة عن دباالنج بوواان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة وادلدرسة
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 يف بينهما فرق وإظلا. الفصل وزايرة اإلدارية ادلراقبة عملية ىي العربية اللغة مدرسي
 ؽللكوا أن ادلدرسُت على فهي بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف أما. التطبيق

 مدة الفصل إىل ويراقبهم الدراسي الفصل أو الدراسي العام أول من ادهواستعد التحضَت
 .رمسي غَت أو رمسيا أكان سواء مدتُت أو واحدة

 :يلي كما فهي دباالنج بواوان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يفادلراقبة  وأما

 ابستخدام يوم كل ادلدرسة رئيس فنظر. يوم كل التعليمية احلرسة أنشطة ىناك .1
 ألن البطاقة أيضا ويستخدم. احلارسة ومقررات (CCTV) ادلغلقة التلفزيونية الدوائر
 رئيس يعرف وبذلك،. فصل لكل فيك مل (CCTV) ادلغلقة التلفزيونية الدوائر وجود

احلارس  فيخرب الواجبات يفعل ال مدرس ىناك كان إذا. ادلدرسون فعل ما ادلدرسة
 إليهم يعطى ادلدرسة يف ادلعينة األطراف أن سبق، ذكر لقد. ادلدرسة  رئيس إىل عنو

 .واحًتامهم همحلث وذلك

 سبتلئ اليت لألنشطة ليوميالدفًت ا/النشاط أوراق ؽللكوا ادلدرسون كان  شهراي، التقومي .2
 وأصدقاءىم، ادلدرسُت أداء لكتابة ادلؤسسة إىل الرئيسية كالتقارير شهر، يف يوم كل
 فتفوق للمسابقة واإلرشاد التوجيو ادلثال سبيل على. ادلكافآت ربقيق ىناك مث ومن
 ينبغي لذلك،. للمؤسسة كبَت اىتمام لديهم هبا ولعل اخلاصة القيمة ذلم ولذا فيها

 .قُتو ادلتف وغَت قُتو ادلتف ادلدرسُت بُت سبييز ىناك يكون نأ

 كشف يف احلضور كتابة إىل ابإلضافة الوجو طبعة ابستخدام حلضورىم التحقق .3
 كاتب من ادلدرسة رئيس وأيخذه ادلشاورة يف احلضور أيضا ملويش احلضور
 .ادلشاورة

 ىو وإظلا لتعذيل ادلدرسُت يقتصدىا وال ابجلداول ادلعينة الفصل إىل ادلباشرة قبةاادلر  .4
 .قًتاحاتاال ويعطى هبم يتكلم
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 :أييت كما اجلدول ىذا من التصورات تلك فوضحت

 (4.8) رقم اجلدول
 العربية اللغة مدرسي أتهيل يف املدرسة رئيس مراقبة

 الفرق املساوة تركيز املشكلة

املدرسة املتوسطة 
 اإلسالمية احلكومية بباتو

املدرسة املتوسطة 
سالمية سوراي بوواان اإل

 مباالنج

مراقبة رئيس ادلدرسة يف 
أتىيل مدرسي اللغة 

 العربية

 وزايرة اإلدارة، مراقبة
 الفصل

 ؽللكوا أن ادلدرسُت على
 من ادهواستعد التحضَت

 أو الدراسي العام أول
 وزايرة الدراسي، الفصل
 أو واحدة مدة الفصل

 رمسية تأكان سواء مدتُت
 ةرمسي غَت أو

 احلرسة شطةأن ىناك
 فنظر. يوم كل التعليمية

 يوم كل ادلدرسة رئيس
 الدوائر ابستخدام
 ادلغلقة التلفزيونية
(CCTV)  ومقررات 

 احلارسة،

 أبوراق شهراي، التقوميو 
 الدفًت اليومي/النشاط
 كل سبتلئ اليت لألنشطة
 شهر، يف يوم

 حلضور ادلدرسُت التحققو 
 الوجو طبعة ابستخدام
 كتابة إىل ابإلضافة
 كشف يف احلضور
 الفصل زايرةو احلضور، 

 ابجلداول ادلعينة
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وأما اجلمع من نتائج البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو 
 وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان دباالنج فهو كما يف اجلدول اآليت:

 (4.9اجلدول رقم )
 اجلمع من نتائج البحث

ملدرسة املتوسطة ا تركيز املشكلة رقم
اإلسالمية احلكومية 

 بباتو

املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية سوراي بوواان 

 مباالنج

اجلمع من نتائج 
 البحث

لدى  الربامج احملاولة 1
رئيس ادلدرسة لتأىيل 
 مدرسي اللغة العربية

، لعملالتدريبات وورشة ا
 دلدرسي منظمة ادلشاورةو 

الدراسية خاصة  ادلادة
 ربيةدلادة اللغة الع

بات وورشة التدري
، الربانمج العمل
 اجللسة برانمجاليومي، و 

األسبوعي، والربانمج 
 الشهري

التدريبات وورشة 
منظمة ، و لعملا

 دلدرسي ادلشاورة
الدراسية خاصة  ادلادة

دلادة اللغة العربية، 
الربانمج اليومي، 

 اجللسة برانمجو 
األسبوعي، والربانمج 

 الشهري

رئيس  إسًتاتيجيات 2
 درسة للحصول علىادل

أتىيل مدرسي اللغة 
 العربية

 إىل ادلدرسُت إشًتاك
العمل،  وورشة التدريبات،

على  ادلدرسُت وحث
 مواصلة دراستهم إىل

 واىتمام ،العليا الدراسات
ادلدرسُت،  حباجات

إشًتاك ادلدرسُت إىل 
 دلدرسي ادلشاورة منظمة
 وحث الدراسية، ادلادة

 على التعلم ادلدرسُت

 إىل ادلدرسُت إشًتاك
 وورشة التدريبات،
 ادلدرسُت العمل، وحث

على مواصلة دراستهم 
 ،العليا الدراسات إىل

 حباجات واىتمام
 اللقاء عقد ادلدرسُت،

 لتوجيو الشهري
ىتمام وا ادلدرسُت،
 التعليمية، ابلوسائل

 إىل درسُتادل إشًتاك
 وورشة التدريبات،

 العمل، وحث
على  ادلدرسُت

 مواصلة دراستهم إىل
 ،العليا الدراسات

 حباجات واىتمام
ادلدرسُت، إشًتاك 
 ادلدرسُت إىل منظمة

 دلدرسي ادلشاورة
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 واىتمام بتحديد الذايت،
 اجلداول

 الدراسة، وتصميم
 الوقت وإعطاء

 للمشاورة

 الدراسية، ادلادة
على  ادلدرسُت وحث

 الذايت، التعلم
 واىتمام بتحديد

 اللقاء عقد، اجلداول
 لتوجيو الشهري

وإىتمام  رسُت،ادلد
 التعليمية، ابلوسائل
 الدراسة، وتصميم
 الوقت وإعطاء

 للمشاورة

مراقبة رئيس ادلدرسة يف  3
أتىيل مدرسي اللغة 

 العربية

ؽللكوا  أن ادلدرسُت على
 من ادهواستعد التحضَت

 أو الدراسي العام أول
 وزايرة الدراسي، الفصل
 أو واحدة مدة الفصل

 رمسية تأكان سواء مدتُت
 ةرمسي غَت أو

 احلرسة أنشطة ىناك
 فنظر. يوم كل التعليمية

 يوم كل ادلدرسة رئيس
 الدوائر ابستخدام
 ادلغلقة التلفزيونية
(CCTV)  ومقررات 
 والتقومي احلارسة،
 أبوراق شهراي،

 اليومي دفًتال/النشاط
 كل سبتلئ اليت لألنشطة

 والتحقق شهر، يف يوم
 حلضور ادلدرسُت

 الوجو طبعة ابستخدام
 كتابة إىل إلضافةاب

 كشف يف احلضور
 الفصل احلضور، وزايرة

 وزايرة اإلدارة، مراقبة
 الفصل
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 عينةابجلداول ادل

 

 : نتائج البحثاملبحث الرابع

 نتائج البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو . أ

 بباتو كوميةاحل اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف البياانت وربليل عرض صبيع من
 يف ادلدرسة رئيس هبا يقوم وادلراقبة واالسًتاتيجيات احملاولة امجالرب  عن ادلواصفات توجد
 :ةكاآلتي العربية، اللغة مدرسي أتىيل

  ةدرسة لتأهيل مدرسي اللغة العربيلدى رئيس امل الربامج احملاولة .1

 :سة لتأىيل مدرسي اللغة العربية فهيلدى رئيس ادلدر  أما الربامج احملاولة

خاصة دلادة اللغة العربية، ابالتصال   الدراسية ادلادة دلدرسي ادلشاورةظمة من ( أ
واألساليب التعليمية  يف وادلشاورة بُت مدرسي اللغة العربية عن ادلواد والطريقة 

 .واالجتماعية( دلهنية والتعليميةادلدرسة، )لًتقية الكفاءة ا

عربية اليت تقوم هبا وزارة التدريبات وورشة العمل، وىي تتعلق بتعليم اللغة ال  ( ب
، )لًتقية الكفاءة ادلهنية الشؤون الدينية اإلسالمية أو ادلؤسسة األخرى

 .والتعليمية(

 رئيس املدرسة للحصول على أتهيل مدرسي اللغة العربية إسرتاتيجيات .2

 رئيس ادلدرسة للحصول على أتىيل مدرسي اللغة العربية فهي: أما اسًتاتيجيات

 خاصة دلادة اللغة العربية. الدراسية ادلادة دلدرسي شاورةادلإقامة دبنظمة  ( أ
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اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية  العمل وورشة التدريبات، إىل ادلدرسُت شًتاكإ  ( ب
 وتقوم هبا وزارة الشؤون الدينية اإلسالمية أو ادلؤسسة األخرى.

 رهتم خارج ادلدرسة.اهرسُت على التعلم الذايت لًتقية محث ادلد ( ج

 8ساعات من  6اجلداول التعليمية، ادلدرس يعلم الدراسة على أكثر ربديد  ( د
 ساعات كل يوم.

، منحة توفَت الفرصة للمدرسُت أن يتصلوا دراستهم إىل الدراسات العليا ( ه
 دراسية كانت أم تكلفة شخصية.

دراستهم بتكلفة شخصية إذا كانت منحة  مواصلة دلدرسُت علىاحث  ( و
 ة.دراسية غَت شلكن

 احلكومي وغَت احلكومة، تبعي حكومي مدرس ادلدرس، فاىيةبر  االىتمام ( ز
 الرواتب زايدة احلكومة، يتبع والثاين ادلدرسة سياسة يتبع األول: أمران ىناك

 لكل النقل وسيلةل وقليلة احلكومة، من صلرب حكومي غَت دلدرس الشهادتية
 مدرس.

 مراقبة رئيس املدرسة يف أتهيل مدرسي اللغة العربية .3

 ة رئيس ادلدرسة يف أتىيل مدرسي اللغة العربية فهي:أما مراقب

 أول من ادهواستعد التحضَت ؽللكوا أن ادلدرسُت على ىيادلراقبة اإلدارية،  ( أ
 .الدراسي الفصل أو الدراسي العام

 أو واحدة مدة الفصل إىل رئيس ادلدرسة يراقب ادلدرسُت زايرة الفصل،  ( ب
 ة.رمسي غَت أو رمسية تأكان سواء كل الفصل الدراسي  مدتُت
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 نتائج البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان مباالنج . ب

سوراي بوواان  اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف البياانت وربليل عرض صبيع من
 رئيس هبا يقوم وادلراقبة واالسًتاتيجيات احملاولة امجالرب  عن ادلواصفات توجد دباالنج
 :ةكاآلتي العربية، غةالل مدرسي أتىيل يف ادلدرسة

 ةدرسة لتأهيل مدرسي اللغة العربيلدى رئيس امل الربامج احملاولة .1

 :فهو العربية اللغة مدرسي لتأىيل ادلدرسة رئيس لدى احملاولة امجالرب  أما

 رئيس فيتلقى )لًتقية الكفاءة الشخصية واالجتماعية(. اليومي، الربانمج ( أ
 ادلهمة األمور ىناك ولكن بينهم طفق ابدلصافحة وليس ادلدرسُت مع ادلدرسة
 حسب القرآن بقراءة فتبدأ. العكس أو ادلدرسة رئيس يتلقاىا اليت ادلراعاة

 أن وابلعكس، ادلهمة ادلعلومات عن ادلدرسة رئيس يلقى مث القرآن من ركع
 ادلسائل تكون ال حىت الوقت ذلك يف ادلوجودة ادلعلومات ادلدرسون يلقى

 .دقائق 10 -5 حول تدور األنشطة تلك. احملتفنة

 معُت وقت بدون أي العارض ادلنتدى دبعٌت األسبوعي اجللسة برانمج ( ب
 ، )لًتقية الكفاءة الشخصية واالجتماعية(.االحتياجات حسب

 كل(ادلستوى لكل)  ادلؤسسة مدرسي لكل توجيوب قامي الشهري، الربانمج ( ج
 ، )لًتقية الكفاءة الشخصية واالجتماعية(.شهر

 ذلك يدور )لًتقية الكفاءة ادلهنية والتعليمية(. ورشة العمل، التدريبات أو ( د
 ويلقى سيمستَت أو دراسي فصل كل يف األقل على واحدة زلاضرة الربانمج

 دباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالن جامعة من احملاضرون فيها
 عن ادلدرسُت معارف زايدة إىل تستهدف تلك. احلكومية ماالنج وجامعة
 ،لديهم ادلوجودة العلوم أو احملصولة ادلعلومات تصليحو  ،التعليمو  التعلم
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 فيدعو lesson study ادلثال سبيل على زمانو يف ادلعروف التعلم إىل خصوصا
 .األقل على واحدة ندوة الندوة وتنعقد اجلامعات من العامل

 رئيس املدرسة للحصول على أتهيل مدرسي اللغة العربية إسرتاتيجيات .2

 :فهي العربية اللغة مدرسي أتىيل على للحصول ادلدرسة رئيس اسًتاتيجيات أما

 وىو ادلدرسُت مع ليتلقي دقائق 10-5 حول يوم كل ادلدرسة رئيس يتفرغ ( أ
 مث الضحى يصلون وادلدرسُت التالميذ فكل. التاسعة الساعة يف الراحة عند

 .ادلهمة ادلكاملة يتكلمون ذلك وبعد القرآن يقرؤون

 ،األطفال روضة) ادلرحلة أي من ادلدرسُت لتوجيو الشهري اللقاء ينعقد ( ب
 (.والثانوية ،وادلتوسطة ،واإلبتدائية

 العربية اللغة بتعليم تتعلق اليت العمل وورشة التدريبات، إىل ادلدرسُت إشًتاك ( ج
 .األخرى ادلؤسسة أو اإلسالمية الدينية الشؤون وزارة هبا وتقوم

استهم بتكلفة شخصية إذا كانت منحة در  مواصلةدلدرسُت على احث  ( د
 .ةدراسية غَت شلكن

 LCD  الكهروابئي اجلهاز مثال التعليم دلساعدة التعليمية ابلوسائل يهتم ( ه

 يكون وقد. التعليمو  التعلم يف صبودا يكون ال أن دبعٌت التعلم تنوع يصمم ( و
 احلديقة يف يكون وقد ادلصلى، يف يكون وقد الفصل، يف التعليمالتعلم و 

 مهاراهتم طورواي أن ذلم الفرصة يعطى لذا،. عليو التالميذ صباعإب جوساريمَت 
 ابألنشطات جذبة التعليمالتعلم و  ظروف يصنعوا أن للمدرسُت وينبغى

 .ادلسرورية
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 ذلم عطىفت األساسية ادلعاييش من ابإلضافة ،ُتادلدرس برفاىية إىتمام ( ز
 .   للمؤسسة فعلهم ما على وربًتمهم ربثهم أن ابذلدف اإلجرائية ادلكافأة

 مراقبة رئيس املدرسة يف أتهيل مدرسي اللغة العربية .3

 :فهي العربية اللغة مدرسي أتىيل يف ادلدرسة رئيس مراقبة أما

 يوم كل ادلدرسة رئيس فنظر. يوم كل التعليمية احلرسة أنشطة ىناك ( أ
 مويستخد. احلارسة ومقررات (CCTV) ادلغلقة التلفزيونية الدوائر ابستخدام

 لكل يكف مل (CCTV) ادلغلقة التلفزيونية الدوائر وجود ألن البطاقة أيضا
 ىناك كان إذا. ادلدرسون فعل ما ادلدرسة رئيس يعرف وبذلك،. فصل

 ذكر لقد. ادلدرسة  رئيس إىل عنو احلارس فيخرب الواجبات يفعل ال مدرس
 .ًتامهمواح همحلث وذلك إليهم يعطى ادلدرسة يف ادلعينة األطراف أن سبق،

 لألنشطة الدفًت اليومي/النشاط أوراق ؽللكوا ادلدرسونكان  شهراي، التقومي  ( ب
 أداء لكتابة ادلؤسسة إىل الرئيسية كالتقارير شهر، يف يوم كل سبتلئ اليت

 ادلثال سبيل على. ادلكافآت ربقيق ىناك مث ومن وأصدقاءىم، ادلدرسُت
 هبا ولعل اخلاصة القيمة مذل ولذا فيها فتفوق للمسابقة واإلرشاد التوجيو
 بُت سبييز ىناك يكون أن ينبغي لذلك،. للمؤسسة كبَت اىتمام لديهم

 .قُتو ادلتف وغَت قُتو ادلتف ادلدرسُت

 يف احلضور كتابة إىل ابإلضافة الوجو طبعة ابستخدام حلضورىم التحقق ( ج
 من ادلدرسة رئيس وأيخذه ادلشاورة يف احلضور أيضا ملويش احلضور كشف
 .دلشاورةا كاتب

 لتعذيل ادلدرسُت يقتصدىا وال ابجلداول ادلعينة الفصل إىل ادلباشرة قبةاادلر  ( د
 .قًتاحاتاال ويعطى هبم يتكلم ىو وإظلا
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 الفصل اخلامس

 مناقشة البياانت

 

سًتاتيجية على مناقشة البياانت من نتائج وحتليل البحث عن ا ىذا الفصل حيتوى
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  رئيس ادلدرسة يف أتىيل مدرسي اللغة العربية

 التالية:، وىي كما البياانت وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوراي بوواان مباالنج بباتو

يف ادلدرةة ة درةة لأهييل مدرة  الغةة الربييلدى رئيس ادل الربامج احملاولة .أ 
وادلدرةة ادلأوةطة اإلةالمية ةوراي يوواان  ادلأوةطة اإلةالمية احلكومية يباتو

 مباالنج

 ت عملية التعليم يقـو هباكان إذا جناحا والًتبوية التعليمية األنشطة ستكوف
 مكوف ىو ادلدرس ألف ىذا. تعلمهم يف جودة خدمة التالميذ دـخي وىو اجليد، ادلدرس

 ادلدرسة لرئيس ينبغى وابلطبع،. ادلدرسة يف التعليمية العملية يف تالميذىم على مؤثر مهم
 رئيس فخطط ولتحقيقها،. فيها وغَتىم والتالميذ ادلدرسُت إىل اجلودة اخلدمة يعطي أف

 ادلدرسُت رلموعات ويبٌت مدرستو عن وادلعلومات البياانت على ابعتماد الربانمج ادلدرسة
 .فيها وغَتىم والوظائف ادلكتبة وأمُت

 على اإلبتدائي تستوىادل يف تالميذه لًتبية األوىل ابلواجبة مهٍت مريب ىو ادلدرس
 أتىيل فإ بفاضل إبراىيم قاؿ. ادلتوسطة والًتبية األساسية والًتبية الرمسية الًتبية حتسب
 أفف عثماف، دمحم رأي دعن أما. وتقوديو بو والعمل التدريس تخطيطل وظيفتو ادلدرس
 والتدريس بتعليم حييطادلدرس  مؤىل كموظف أوال، :يلي فيماادلدرس  حرفانية مقياس
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. يف ادلدرسة الطالب أولياء منزلة نفتسو لحيم ادلدرس اإلنتساين، اجملاؿ يف اثنيا،. والتدريب
 1.لألمة واألفكار ابألخالؽ اندونيتسيا موطنا حوايصب ادلدرس يدرس الطالب كي اثلثا،و 

 ختطيط يف ادلكافئة ادلدرسة رئيس قدوة إىل العربية اللغة يمدرس أتىيل وحيتاج
الربانمج ىو أدوات التسياسة وفيها األنشطة  .التسياسة خذأ يف سًتاتيجياتواال امجالرب 

 2.ادلرجوة األىداؼ لتحقيق اليت تقـو هبا ادلدرسة

امج مزيج من التسياسات واإلجراءات والقواعد وختصيص للمهاـ تتطلب الرب و 
والعناصر األخرى الضرورية لتنفيذ إجراء معُت، حيث يتطلب الربانمج موازنة لإلنفاؽ 

 3الرأمساىل وأخرى للتشغيل.

ة العربية ىو لدى رئيس ادلدرسة لتأىيل مدرسي اللغ ويقصد ابلربانمج احملاولة
ة، وىي لتأىيل مدرسي رسة للحصوؿ على األىداؼ ادلرجو من رئيس ادلد رلموعة العمل

 ة. اللغة العربي

 الػمتوسطة درسةوادل بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة درسةيف ادل ادلدرسة رئيس
 امجالرب  من خالؿ العربية اللغة مدرسي أتىيل حياوالف مباالنج بوواان سوراي اإلسالمية

، خاصة لًتقية الكفاءة العربية اللغة تعليم يف همة مهنتًتقيوورشة العمل ل اتريبالتد بوجود
 الربانمج ذلك نعقدفي بباتو، احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة مدرسةلل أما. ادلهنية والتعليمية

وأما للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  .األخرى ادلؤستسات أو الدينية الشؤوف وزارة يد على
 دراسي فصل كل يف األقل على واحدة زلاضرة مجالربان ذلك دوريف مباالنج بوواان سوراي

 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالف جامعة من احملاضروف فيها ويلقى سيمتستَت أو

                                                           
1
Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 37. 

2
Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm. 139. 
ة: )اإلسكندري ات إدارة منظمات األعماؿ: الوظائف وادلمارسات اإلداريةأساسي عبد الغفار حنفي،2

 .173(، ص 2006الدار اجلامعية، 
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عملية  عن ادلدرسُت معارؼ زايدةإىل  تتستهدؼ تلك. احلكومية ماالنج وجامعة مباالنج
 لمالتع إىل خصوصا لديهم جودةادلو  العلـو أو احملصولة ادلعلومات تصليحو  ،التعليمو  التعلم

 وتنعقد اجلامعات من العامل فيدعو lesson study ادلثاؿ سبيل على زمانو يف ادلعروؼ
 .األقل على واحدة ندوة الندوة

 وىي حوذلا يف مشاورات بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف وىناؾ
 يتفاعالف العربية اللغة مدرسي فأ هبا وتعٌت الدراسية ادلادة دلدرسي ادلشاورة منظمة

 ،التعليمية ابألمور تعلقت مما بينهما تبادؿ اآلراء فيها أف أخرى وبعبارة ،فيها ويتواصالف
وىذا الربانمج يهدؼ إىل ترقية الكفاءة ادلهنية ، وغَتمها التعليم وطريقة التعليمية ادلواد مثل

 فهناؾ مباالنج بوواان سوراي الميةاإلس ادلتوسطة للمدرسة أما والتعليمية واالجتماعية.
 : منها اخلاصة الربامج

 ادلدرسة رئيس فيتلقى .(لًتقية الكفاءة الشخصية واالجتماعية) اليومي الربانمج .1
 اليت ادلراعاة ادلهمة األمور ىناؾ ولكن بينهم فقط ابدلصافحة وليس ادلدرسُت مع

 مث القرآف من ركع تسبح القرآف بقراءة فتبدأ. العكس أو ادلدرسة رئيس يتلقاىا
 ادلدرسوف يلقى أف وابلعكس، ادلهمة ادلعلومات عن ادلدرسة رئيس يلقى

األنشطة  تلك. احملتفنة ادلتسائل تكوف ال حىت الوقت ذلك يف ادلوجودة ادلعلومات
 .دقائق 10 -5 حوؿ تدور

 حتسب معُت وقت بدوف أي العارض ادلنتدى مبعٌت األسبوعي اجللتسة برانمج .2
 )لًتقية الكفاءة الشخصية واالجتماعية(. االحتياجات

، شهر كل(ادلتستوى لكل)  ادلؤستسة مدرسي لكل توجيوب قاـي الشهري، الربانمج .3
      )لًتقية الكفاءة الشخصية واالجتماعية(.

 اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف ادلدرسة رئيس لدى احملاولة امجالرب  كل اتفق وقد
 فضل رجب دمحم ذكر مبا مباالنج بواوان سوراي اإلسالمية طةادلتوس ادلدرسةو  بباتو احلكومية
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يف كل مرحلة تعليمية )إبتدائية،  العربية اللغة مدرس لتأىيل برامج أربع ىناؾ أف هللا
 4إعدادية، اثنوية، وتطلبات جامعية عامة( على األقل:

 .برانمج تدرييب ختصص: للوفاء ببعض االحتياجات ادلعرفية وادلهارية التخصصية .1

 برانمج تدرييب تربوي: للوفاء ببعض االحتياجات ادلعرفية وادلهارية الًتبوية. .2

برانمج تدرييب للتنمية الذاتية: للوفاء ببعض االحتياجات ادلعرفية وادلهارية للتنمية  .3
 الذاتية.

برانمج تدرييب لالجتاىات ادلهنية: للوفاء ببعض االحتياجات التدريبية لتنمية  .4
 اإلجيابية.االجتاىات ادلهنية 

 يمدرس أتىيل يف ادلدرسة رئيس بو يقم مل الذي الربانمج يكثر يزاؿ ال ولكن،
 5:يلي كما مرسي منَت دمحم أورد كما العربية اللغة

، وىي هتدؼ إىل جتديد اجلوانب ادلهنية للفرد Refresher Coursesالربامج التجديدية  .1
لقة مبيداف عملو. ويتستخدـ ىذا بتزويده أبحدث االجتاىات وادلفاىيم واخلربات ادلتع

النوع من الربامج يف الدوؿ ادلختلفة دلتساعدة ادلعامُت على اختالؼ ختصصاهتم. 
على سبيل ادلثاؿ الربامج التجديدية القصَتة اليت تقدمها وزارة الًتبية والتسلطات 

ت، التعليمية احمللية ومعاىد الًتبية وادلنظمات ادلهنية للمعادلُت وغَتىا من اذليئا
والربامج التجديدية  الطويلة وفيها يتفرغ ادلعلموف للدراسة مبعاىد الًتبية تفرغا كامال 

 أبجر دلدة عاـ عادة، أو بتبادؿ ادلدرسُت مع الدوؿ األخرى.   

                                                           
3
)القاىرة: عامل الكتب،  معلم اللغة العربية: معايَت إعداده ومتطلبات تدريبودمحم رجب فضل هللا،  

 .116 (، ص2011

-183 (، ص1983)القاىرة: عامل الكتب،  اإلدارة التعليمية: أصوذلا وتطبيقاهتادمحم منَت مرسي، 4
184. 
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، وىي هتدؼ إىل أتىيل األفراد للوظائف Qualifying Programmesالربامج التأىيلية  .2
م. وينبغي أف يقـو ىذا النوع من الربامج على األعلى اليت يرقوف إليها بعد تدريبه

 األسس التالية:

شرح وحتليل األسس القانونية والتشريعية اليت حتكم العمل ادلقبل يف عالقاتو مع  ( أ
 األعماؿ األخرى.

 حتليل دلهارات الوظيفة ومتستوايت أدائها. ( ب

 Role Playingإعتماد التدريب على دتثيل الدور  ( ج

 

يف ة لغحصول عغى أتييل مدرة  الغةة الربيية رئيس ادلدرة إةرتاتيجيات . ب
وادلدرةة ادلأوةطة اإلةالمية ةوراي  ادلدرةة ادلأوةطة اإلةالمية احلكومية يباتو

 يوواان مباالنج

 ادلورودة والتصرفات الغاايت عن الالزمة الشروط من ىي ادلنظمة سًتاتيجيةإ
 ريةااإلد وادلواقف ؤشرةادل الربامج من ادلضمونة اخلطوات على حتتوى وىي للمتستقبل

، احملرؾ إىل الراكد من ادلدرسُت تغيَت للرئيس األوىل الوظيفة كانت 6.األغراض لتحقيق
 هبا ـيقو  اليت الدقيقة االسًتاتيجيات ىي ىذه .وغَتىا ادلباالة إىل االىتماـ غَت ومن

  .قبل من وأوجد أحتسن أعماذلم تغيَت يف يرغبوا أف ادلدرسُت لدعم ادلراقب

 سواء العربية اللغة مدرسي لتأىيل ادلدرسة رئيس لدى االسًتاتيجيات ناؾى
 اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف أـ بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف تأكان

 :أتيت كما مباالنج بوواان سوراي

                                                           
6
Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm. 139. 
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 انتك حيث العربية اللغة تعليم يف ادلتساعدة اتريبالتد إىل وإحلاقهم ادلدرسُت دعوة .1
 الدينية الشؤوف وزارة يد على بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة للمدرسة تنعقدىا

 اإلسالمية ادلتوسطة للمدرسة منتدايت وتنعقد يف الفصل الواحد واحدة مدة على
 إبراىيم مالك موالف جامعة من احملاضروف فيها ويلقى. مباالنج بوواان سوراي

إىل  تتستهدؼ التدريبات تلك .احلكومية ماالنج عةوجام مباالنج احلكومية اإلسالمية
 العلـو أو احملصولة ادلعلومات تصليحو  ،التعليمالتعلم و  عن ادلدرسُت معارؼ زايدة

 lesson ادلثاؿ سبيل على زمانو يف ادلعروؼ التعلم إىل خصوصا ،لديهم ادلوجودة

study األقل على يف الفصل الواحد واحدة مدة اجلامعات من العامل فيدعو. 

 تباعال الفرصة ىمإبعطاء العليا الدراسات إىل على مواصلة دراستهم ادلدرسُت حث .2
 التحاؽ يف ذلم التزكيات إعطاء أو ةيالدراس ادلنحة على للحصوؿ اإلختبارات
 .العليا الدراسات

 على اجلامعة يف يدرس أف أحتسن قليلة، تكوف الدراسية ادلنحة خالؿ من أف تذكَتة .3
 .عليها قادرة غَت ادلدرسة عند من فأل نفتسو فقةنال

 ىناؾ احلكومي وغَت احلكومة، يتبع حكومي مدرس ،ُتادلدرس برفاىية إىتماـ .4
 الشهادتية الرواتب زايدة احلكومة، يتبع والثاين ادلدرسة سياسة يتبع األوؿ: أمراف

 كذلك .مدرس لكل النقل وسيلةل وقليلة احلكومة، من حيصل حكومي غَت دلدرس
 األساسية ادلعاييش من ابإلضافة مباالنج، بوواان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة للمدرسة

   .للمؤستسة فعلهم ما على هممًت وحت ثهمحت أف ابذلدؼ اإلجرائية ادلكافأة ذلم عطىفت

 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة رئيس لدى سًتاتيجياتاال ىناؾ ابلتايل،
 :يلي كما  بيةالعر  اللغة مدرسي لتأىيل بباتو

 .بدرسهم ادلتخصصُت ادلدرسُت حوؿ ادلشاورة عقد .1
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 ممهارهت ترقية يف يتستطيعوا اكانو  أينما مبعٌت تعلم الذايتلا على ادلدرسُت حث .2
 .ادلدرسة خارج

 حد على يوميا ساعات ست حوؿ يدرسوف فادلدرسوف اجلدوؿ، تنظيم مراعاة .3
  .أتىيلهم رسحل للراحة ساعتُت ذلم وخيص منها أكثر وال األعلى

 اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة رئيس لدى سًتاتيجياتاال فهناؾ ذلك، وبينما
 :يلي كما العربية اللغة مدرسي لتأىيل مباالنج بوواان سوراي

 عند وىو ادلدرسُت مع يتلقيل دقائق 10-5 حوؿ يـو كل ادلدرسة رئيس يتفرغ .1
 يقرؤوف مث الضحى صلوفي وادلدرسُت التالميذ فكل .التاسعة التساعة يف الراحة
 .ادلهمة ادلكاملة يتكلموف ذلك وبعد القرآف

 ،األطفاؿ روضة) ادلرحلة أي من ادلدرسُت لتوجيو الشهري اللقاء ينعقد .2
 (والثانوية ،وادلتوسطة ،واإلبتدائية

 LCD الكهروابئي اجلهاز مثال التعليم دلتساعدة التعليمية ابلوسائل يهتم .3

التعلم  يكوف وقد. التعليمو  التعلم يف مجودا يكوف ال أف مبعٌت التعلم تنوع يصمم .4
مَتجوساري  احلديقة يف يكوف وقد ،ادلصلى يف يكوف وقد ،الفصل يف التعليمو 
 وينبغى مهاراهتم او طور ي أف ذلم الفرصة يعطى لذا،. عليو التالميذ مجاعإب

  .ادلتسرورية ابألنشطات جذبة التعليمالتعلم و  ظروؼ يصنعوا أف للمدرسُت

 ادلتوسطة ادلدرسة يف إما ادلدرسة رئيتسا لدى االسًتاتيجيات كل اتفق وقد
 ذكر مبا  مباالنج بواوان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف أو بباتو احلكومية اإلسالمية
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سة من قيامو لتأىيل من االسًتاتيجيات اليت يتمكن رئيس ادلدر  ثالث ىناؾ أف رلتهد
 7، كما يلي:ادلدرس

 مهنة ادلدرس وتطوير تدبَت .1

ىذه  .القياـ بتدبَت وتطوير ادلهنة دلدرس يهدؼ إىل توفَت اجلودة التعليمية
االسًتاتيجية تعطى الدوافع يف نفس ادلدرسُت، من الوظائف ىي أف يتستعد ادلدرس 
جدوؿ تقدمي ادلواد الدراسية لتسنة واحدة. وذلك اجلدوؿ يتساعد ادلدرس اآلخر على 

ف ادلدرس األوؿ غائب يف الفصل. وتكليف تلك الوظيفة لكل ادلدرس تقدمي ادلادة إذا كا
 ات.قًتاحلتنفيذ وتقرير ومناقشتها مع ادلدرسُت لبحث ادلداخالت واال

 العلمية نشطةاأل يف ادلشاركة .2

 غَت أو احلكومية) ادلدراس بُت تبادؿوادل تعاوفال على ريجي ىذا الربانمج
ادلدرس، حنو  هنيةمب تعلقي ىذا الربانمج. مدرسُتلل ادلهنية الكفاءة لتطوير (احلكومية

 ادلدرسة وإدارة الدراسية، ادلناىج أو ادلواد أو ادلدرسُت، ومهارات ،الًتبوية ثقافةال تطوير
 أنشطة، و ملتقي برانمج :يلي كما النشاط مبختلفة اـتق العلمية األنشطة ىذه. وغَتىا
 العلمية. الندوة، و العمل ورشة

 مة ادلدرسُتادلشاركة يف منظ .3

ادلدرس يشارؾ ادلنظمة اليت يقـو هبا ادلدرسوف من ادلواد الدراسية، على سبيل 
، (KKG)، ورلموعة مهنة ادلدرس (MGMP)ادلثاؿ منظمة ادلشاورة دلدرسي ادلادة الدراسية 

 للحصوؿ على ادلمعلومات واخلربات عن ادلواد والطرائق والوسائل التعليمية.

                                                           
7
Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 70-75. 
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  لتطوير دورا مهما يف قيادة ادلدرسة ويعطى فرصة دلدرس ديلك رئيس ادلدرسة إفو 
 8:يلي ما خالؿ من ،عند روحيات كفائتو

  .ادلشاكل حل يف ادلوظفُت ومجيع ادلدرسُت إشراؾ .1

 .هبا القياـ ديكن وكيف األشياء، عن فكرهتم كيف عن ادلدرسُت إىل سئلةاأل .2

 إعطاء ادلدرسُت ادلعلومات الكثَتة عن النظم اإلدارية. .3

 سئلة إىل ادلدرسُت عن مشاكلهم يف عملية التعليم.أ .4

 .القمة احنطاط مبدخل لتنفيذىا مناسبة غَت ادلدرس تطويريف  ادلفيدة الرغبة أف الفهم .5

للمدرسُت  ادلهنة تطويرل مباشرة والرقابة ادلتسؤولية نقل بطريقة ادلهٍت النمو جتديد .6
 .وادلوظفُت

 .ادلدرسة يف ادلشًتكُت مجيع بُت وادلتستمر ادلنتظم التواصل تطبيق .7

 ادلشكالت. وحل النزاعات، حل يف اخلربات تطوير .8

 .ادلخاطرة لتحمل للعمل ذفاإلو  ادلتستقل إعطاء .9

 (.ادلدرسوف، وادلوظفوف) قوى التعليم حتياجةاب االىتماـ إعطاء .10

 

 

 

                                                           
8
Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktek (Bandung: PT Refika Aditama, 

2009), hlm. 38. 
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يف ادلدرةة ادلأوةطة مباقبة رئيس ادلدرةة يف أتييل مدرة  الغةة الربيية  . ج
 وادلدرةة ادلأوةطة اإلةالمية ةوراي يوواان مباالنج ة يباتواإلةالمية احلكومي

 ومعيار ابألىداؼ التنفيذ معيار تقرير يف ادلنظمة زلاولة ىي موكلَت عند ادلراقبة
 عيارمب الواقعة األنشطة ومقارنة الراجعة التغذية ادلعلومات لنظاـ التصميم ومعيار اخلطوات
 موارد تأكيدل احملتاج اإلصالح على أخذ مث ديرىاوتق التشوايت وتعيُت التسابقة ادلقررات
 .ادلنظمة أغراض حتسب فعالية ادلتستعملة الشركة

 ققحت حىت التصليح إلقامة التنفيذ يف عدمها وأ التشوية وجود دلعرفة العملية وىي
 ادلالحظةىي  ابدلراقبة وادلراد. ادلنشودة األىداؼ على موافقا الواقعة األنشطة عليها

 غَت راألم عن والتصحيح التوجيو أيضا وتعٌت. تدليلالو  والتوضيح التتسجيلو  ادلتستمرة
 9  .اإلدارية العملية يف النجاح مفتاح إهنا. واخلطاء الصواب

 لنجاح التأكيد وىو اذلدؼ يف يتستوايف ومها ادلراقبة أنشطة من والتقوميادلراقبة  
 الًتقيب يف ادلدير زلاولة أو تسعيال فهوادلراقبة  وأما التطبيق يف خبالفهما لكن الربانمج
 وكيف التحدايت ىناؾ وىل ال؟ أـ جترى ىي ىل وأتكيدىا األنشطات لنظرة ادليداين

 والغالب،. األنشطة جترى ما بعد احملصولة النتائج على فيًتكز التقومي وأما معاجلاهتا؟
 .للتقومي عزيزة معلومة ادلراقبة نتيجة تكوف

 عن ادلعلومات إلعطاء ادلتستعمل التقريري التحليل إجراءادلراقبة  أف دوف وضح
 التحقيق عملىي  ادلراقبة أفكرونباح   أورد. احملصولة التقريرات من وادلتسبب التسبب
 التقومي يتصور. ولتصليح بو ويقصد الربانمج جيرى حينما والعواقب احلوادث من ادلنظم

 من ابدلنافع يعرؼ وبو ادلوجودة والدوافع وادلميزات والعيوب والتحدايت الربانمج جناح عن
  10من نتيجة ادلراقبة. وادلعلومات البياانت على حصل ما بعد الربانمج

                                                           
9
Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hlm. 219. 
10

Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, hlm. 220. 



019 

 

 

 

 على حتتوى اليت اخلاصة ادلميزات على دليال كوفت الًتبوي اجملاؿ يف ادلراقبة
 ادلراقب من اإلجراء كاف إذا اخلطاء، فأصاب. التوجيو بوجود كاثفةادل ادلراقبة تصورات

 ويف .التوجيو ىو العملية ىذه روح أف وادلهم فحتسب والتقرير والفحص راقبةادل على
 .همليتىأب ادلتعلقة ادلشاكل حلل ادلدرسُت وتنمية ومتساعدة تطوير جوايو  فادلراقب التطبيق

 ادلتوسطة ادلدرسة يف العربية اللغة مدرسي أتىيل يف ادلدرسة رئيس مراقبة أما
 عملية فهي مباالنج بواوان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة رسةوادلد بباتو احلكومية اإلسالمية

 ادلتوسطة ادلدرسة يف ادلراقبة أما. التطبيق يف بينهما فرؽ وإمنا .الفصل زايرةو  اإلدارية ادلراقبة
 أوؿ من دهاواستعد التحضَت ديلكوا أف ادلدرسُت على فهي بباتو احلكومية اإلسالمية

 وأ ةواحد مدة الفصل إىل رئيس ادلدرسة ويراقب ،الدراسي الفصل أو سياالدر  العاـ
 .رمسي غَت وأ رمسيا أكاف سواء مدتُت

 :يلي كما فهي مباالنج بواوان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف ادلراقبة وأما

 ابستخداـ يـو كل ادلدرسة رئيس فنظر. يـو كل التعليمية احلرسة أنشطة ىناؾ .1
 ألف البطاقة أيضا ـويتستخد. احلارسة ومقررات (CCTV) ادلغلقة التلفزيونية الدوائر
 رئيس يعرؼ لك،وبذ. فصل لكل يكف مل (CCTV) ادلغلقة التلفزيونية الدوائر وجود

احلارس  فيخرب الواجبات يفعل ال مدرس ىناؾ كاف إذا. ادلدرسوف فعل ما ادلدرسة
 إليهم يعطى رسةادلد يف ادلعينة األطراؼ أف سبق، ذكر لقد. ادلدرسة  رئيس إىل عنو

 .واحًتامهم همحلث وذلك

 دتتلئ اليت لألنشطة الدفًت اليومي/النشاط أوراؽ ديلكوا ادلدرسوفكاف  شهراي، التقومي .2
 وأصدقاءىم، ادلدرسُت أداء لكتابة ادلؤستسة إىل الرئيتسية كالتقارير شهر، يف يـو كل
 فتفوؽ للمتسابقة واإلرشاد التوجيو ادلثاؿ سبيل على. ادلكافآت حتقيق ىناؾ مث ومن
 ينبغي لذلك،. للمؤستسة كبَت اىتماـ لديهم هبا ولعل اخلاصة القيمة ذلم ولذا فيها
 .قُتو ادلتف وغَت قُتو ادلتف ادلدرسُت بُت دتييز ىناؾ يكوف أف
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 كشف يف احلضور كتابة إىل ابإلضافة الوجو طبعة ابستخداـ حلضورىم التحقق .3
 كاتب من ادلدرسة رئيس أيخذهو ادلشاورة يف احلضور أيضا ملويش احلضور
 .ادلشاورة

 ىو وإمنا لتعذيل ادلدرسُت يقتصدىا وال ابجلداوؿ ادلعينة الفصل إىل ادلباشرة قبةاادلر  .4
  .قًتاحاتاال ويعطى هبم يتكلم

 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف ادلدرسة رئيس يراقب ما كل اتفق وقد  
أف  إينكوسوارا وأأف قمريةمبا ذكر  مباالنج بواوان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة وادلدرسة بباتو

 كاف  فرداي التعليمية ادلواقف لًتقية اعدة ادلدرسُتمتس يف األساليب كل يتستخدـادلراقب 
. وغَتىا والبصرية التسمعية الوسيلة سبيل على مثال بغَتىا أـ كانت ومباشرة مجعيا أـ

 11:يلي ماك الًتبوي للمراقب ادلتستخدمة األساليب ىناؾ

 .كيفية أـ كانت  كمية أحواذلا أو ادلدرسة ظروؼ دلعرفة يتستفيدىا ،ادلدرسة زايرة .1

 .الفصل يف التعليمية العملية عن الصورة دلعرفة يتستفيدىا ،مالحظة الفصوؿ أو زايرة .2

 أو ؿو الفص بُت ادلتبادلة للزايرة ادلراقب يتوافر ،ادلدارس أو ؿو الفص بُت الزايرة .3
اليت ىي  األخرى من اخلربات ادلدرسوف يعرؼ إىل أف هدؼتتست تلك. ادلدارس

 والتعليم. اإلصالح يف جيدةأحتسن و 

 ادلناقشة سبيل على شخصيا ادلراقب فيلقى الفصوؿ مالحظة فبعد الشخصي، اللقاء .4
 .البحوث عن اآلراء تبادؿ أو احلوار أو

 .صيةالشخ ابدلكادلة اإلقامة ديكن ال كاف إذا ذلك للمدرسُت، ادلشاورة .5

                                                           
11

Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, hlm. 230. 
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 تصبح وىي النشرات إصدار يف راو ادلراقب يكوف التأىيلية، النشرات يف اإلصدار .6
 .كتابة وادلدرسُت نفتسو للمراقب وسيلة

 .ادلدرسُت أتىيل لتطوير غَته وأ ادلراقب بو يقـو الذي والتوجيو اإلرشاد .7

 12:ييل كما التعليمية الرقابة أساليب سبعة أف عنهافيدرات  أورد مما ببعيد، وليس    

 .الفصل وزايرة مالحظة وىي ابلفصل ادلتعلقة األساليب .1

 .ادلدرسُت ومشاورة الرمسي وغَت الرمسي ابللقاء ادلتعلقة األساليب .2

 .ةاخلاص ةوالرقاب مجاعة ةادلخطط ةالرقاب ىو اخلاص العمل أسلوب .3

 .بزمالء ادلدرسُت الرقابة أسلوب .4

 .روابئيةكهال دواتواأل التالميذ من ابآلراء ادلتستخدـ سلوباأل .5

 .األخرى ادلدرسة إىل الزايرة أسلوب .6

 .الًتبوي اللقاء أسلوب .7

 

 :اإلةأنأاج

 يف يف أتىيل مدرسي اللغة العربية ادلدرسة رئيس اسًتاتيجة عن البحث نتائج من
 بواوان سوراي اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسةو  بباتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة
 رسيمد أتىيل يف ادلدرسة رئيس لدى احملاوالت أمهية ىناؾ أف حثةالبا فتتستنتج ،مباالنج

 الربامج من تتكوف اليت احملاوالت تلك من التنفيذ ابإلضافة،. العربية اللغة
يف توجيو وإرشادة  حكيمة لرئيس ادلدرسة أف يعينهاالبد ، وادلراقبة واالسًتاتيجيات

                                                           
12

Saiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2010), hlm. 173. 
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ا كانت جترى عليها صحيحة تصبح ومتساعدة مدرسي اللغة العربية يف أعماذلم، حيث إذ
 العملية التعليمية جناحة ومتسرورة.



111 

 

 الفصل السادس

 اخلامتة

 

التوصيات و ملخص نتائج البحث،  تقدم أن للباحثة جيدر البحث ىذا هناية قبل
 واالقرتاحات املرتبطة ابلبحث يف ىذا املوضوع.

 ملخص نتائج البحث .أ 

سرتاتيجية رئيس املدرسة يف أتىيل مدرسي أعاله، فا نتائج البحث ابلنسبة على
واملدرسة املتوسطة اإلسالمية  اإلسالمية احلكومية بباتو يف املدرسة املتوسطة اللغة العربية

 :سوراي بوواان مباالنج

 وورشة التدريبات، ىي درسة لتهىيل مدرسي اللغة العربيةلدى رئيس امل الربامج احملاولة .1
 اجللسة وبرانمج اليومي، والربانمج الدراسية، املادة ملدرسي املشاورة ومنظمة العمل،

 .والشهري األسبوعي

 اشرتاك ىيرئيس املدرسة للحصول على أتىيل مدرسي اللغة العربية  رتاتيجياتسإ .2
 الدراسية، املادة ملدرسي املشاورة ومنظمة العمل، وورشة التدريبات، إىل املدرسني

 مواصلة دراستهم إىل على املدرسني حثو  ،املدرسني لتوجيو الشهري اللقاء عقدو 
 اجلداول، وحتديد املدرسني، حباجات ماماىتو  الذايت، والتعلم العليا الدراسات
 .للمشاورة الوقت وإعطاء الدراسة، وتصميم التعليمية، والوسائل

 ،اإلدارة مراقبة خالل من ىيمراقبة رئيس املدرسة يف أتىيل مدرسي اللغة العربية  .3
 .الفصل وزايرة
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 التوصيات واالقرتاحات  .ب 

 التوصيات .1

 :ل ملذكورة، ركزت الباحثة التوصياتومن نتائج البحث ا

 التعليم املسروراسية لرتقية ابتكار املدرسني يف لوسائل الدر ابرئيس املدرسة أن يهتم  ( أ
 والفعال.

 رئيس املدرسة أن يهتم ابحتياجات املدرسني ويعطيهم اإلرشادة لتهىيل كفاءهتم.  ( ب

 م خارج املدرسة.املدرس أن يزيد مهارهتم من خالل التعلم الذايت لرتقية كفائته ( ج

 اإلقرتاحات .2

  ويف هناية البحث تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية:

السياسة االسرتاتيجية لتهىيل مدرسي اللغة العربية يف  أيخذأن  حيسن لرئيس املدرسة ( أ
 املدرسة.

يشرتكوا التدريبات وورشة العمل خارج املدرسة أن  درسي اللغة العربيةحيسن مل  ( ب
 استقالال.

خالل الدراسات العليا والتعلم  نهتم ممهار  ي اللغة العربية أن يزيدواملدرسحيسن  ( ج
 الذايت خارج املدرسة.
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Pedoman Wawancara 

 

1. Bagaimana tanggapan kepala sekolah terhadap profesionalisme guru bahasa 

Arab di sekolah baik kualitas maupun kuantitasnya? 

2. Bagaimana model rekrutmen calon guru bahasa Arab yang diterapkan di 

sekolah? 

3. Apa saja persyaratan bagi calon guru bahasa arab? 

4. Seperti apa orientasi terhadap guru bahasa Arab yang baru mengajar di 

sekolah? 

5. Apa tujuan dari pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru bahasa Arab 

di sekolah? 

6. Apa saja program yang diupayakan oleh kepala sekolah dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme guru bahasa Arab? 

- Program untuk kompetensi pedagogik 

- Program untuk kompetensi profesional 

- Program untuk kompetensi kepribadian 

- Program untuk kompetensi sosial  

7. Bagaimana strategi kepala sekolah untuk mewujudkan program yang telah 

diupayakan tersebut? 

8. Apa saja kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme guru bahasa Arab di sekolah? 

9. Bagaimana dengan upaya pengembangan pendidikan bagi guru bahasa Arab 

di sekolah? 



10. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme guru bahasa Arab? 

11. Apa tujuan dilaksanakannya kegiatan pengawasan tersebut? 

12. Bagaimana sistem penilaian kinerja terhadap guru bahasa Arab di sekolah? 

13. Bagaimana bentuk reward atau penghargaan dari sekolah bagi guru yang 

berprestasi? 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



الرسوم 
 

 

 

 

 

 

 

عملية تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احلالة من االختبار النهائي ملادة اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا 
 مباالنج



 الرسوم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

الرسم من رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسي لالرسم من نائب رئيس املدرسة بشأن املنهج ا
 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرسم مع مدرس اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو ةالرسم مع مدرس
 



 

 

 

 

 

 

 

  

الرسم مع رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا مباالنج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بشأن املنهج الدراسي  رئيس املدرسة نائبةالرسم مع
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا مباالنج  مدرس اللغة العربية يف املدرسةالرسم مع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتوسطة اإلسالمية سوريا بووانا مباالنج  مدرس اللغة العربية يف املدرسةالرسم مع
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