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الثانوية اإلسالمية احلكومية وليعي ، املدرسة كفاءة املعلمني،  اإلدارة اإلسرتاجتيةالكلمات األساسية: 
 تار.بلي

املعلم هو الروح يف عامل الرتبية. جناح التعليم يؤثر جبودة املعلني. املعلم له اجلودة والكفاءة العالية 
والعامقة سينتجاج التالميذ اجليدة يف كفاءهتا. مكانة املعلم واإلجراء لرتقية كفاءة املعلم مهم ألداء 

قية كفاءة املعلمني على حسب الدور إما التالميذ ذوالكفاءة اجليدة. تنفيذ الربانمج واألنشطة لرت 
على طبقة األهلي أو احمللي أوالبالدي. املدرسة تقام الربانمج لرتقية كفاءة املعلمني مبراقبة رئيس 
املدرسة على حد احمللي. وهذا مهم ليحافظ جودة التعليم وحلصول التالميذ ذوالكفاءة. لتحقيق 

االسالمية احلكومية وليعي بليتار تعمل الربانمج اإلستمرارية وألداء املعلم ذوالكفاءة مدرسة الثانوية 
  حلصول هذه األهداف.

املدرسة  اإلسرتاجتية لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف ةاإلدار يهدف هذا البحث إىل معرفة 
ة كفاءة كيفية التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة لرتقي،  الثانوية اإلسالمية احلكومية وليعي بليتار

 .الثانوية اإلسالمية احلكومية وليعي بليتاراملدرسة  معلمي اللغة العربية يف

والبياانت يف هذا البحث فهي . التحليلي املنهج املستخدم هلذا البحث هو املنهج الوصفي
الثانوية املدرسة ها واملناقشتها الذي قد عمل الباحث مع املدير تحليلنتائج املقابلة واملالحظة وال

اإلسرتاجتية لرتقية كفاءة  ةاإلدار  اإلسالمية احلكومية وليعي بليتار والوكيلها وكذالك املالحظة حول
املستخدم يف هذا  جلمع البياانت. أدوات البحثمعلمي اللغة العربية يف تلك املدرسة والواثئق 

 .املالحظة واملقابلة والواثئقالبحث هي 

 وليعي اإلسالمية الثانوية مدرسة أن يما يلي:وأما نتائج هذا البحث فتخلص الباحثة ف
  جهة من يعين األربعة اجملال مجيع من املعلميها كفاءة  لرتقية اإلسرتاجتية تطبيق بليتار
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كيفية  عن وأما. كافة  املهنية وكفاءة اإلجتماعية وكفاءة الشخصية وكفاءة الرتيوي كفاءة
معلمي اللغة العربية املدرسة تبداء من انحية املشاهدة  التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة لرتقية كفاءة

 للمعلم العمل وجموعة الرقابة هي األنشطة وأنواع. العالج واعطئ التقرير مث والتقومي
    .اإلستمرار بطرقة يعمل التحسني وذلك املدرسة للمدير العمل وجموعة الدرس

 وجناح املعلم جودة على ريؤث التالميذ جودةمدير املدرسة هي أن  واملقرتحات على
 العلوم سوى التالميذ هوية لتشكيل مهم املعلم دور  .املعلم مهنية على يؤثر التالميذ
 تطوير يف التالميذ يساعد اجليدة اجلودة له املعلم. األسوة إىل حيتاجون هم واملعرفة

 علمنيامل اءةالكفمعيار لمؤسسة الرتبية أن يرتقي وحتسن البد ل لذالك. والروحها العقليتها
وابإلستمرار. على األقل يف عملية تطوير كفاءة املعلم يهتم على  على حسب الدور

العناصر الثالثة فهي التعهد من الرئيس املدرسة، واإلنسان العامل واملتخصص يف مهارته، 
  .والنقود واملال
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Wildana Wargadinata, M.Ag (2) Dr. H. Nur Hasan Abd. Barri, MA 
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 Teacher is like the soul for the world of education . The success of 

education is influenced by the quality of a teacher. Teachers who have sufficient 

quality and competence will produce qualified learners either. The teachers and 

their efforts to increase competence are required in maintaining the quality of 

learners.  

 Efforts to improve the quality of teacher competence can be done 

nationally, regionally and locally. On a local basis to increase the competence of 

teachers can be done by the school under the guidance and monitoring of the 

principal. Efforts to improve teacher competence theoretically and practically 

have very important benefits, especially in improving the quality of education. In 

line with this, the government has established eight national education standards. 

One of them is professional standard.  

 To obtain professional teachers, including teachers of Arabic, Madrasah 

Aliyah Negeri Wlingi Blitar perform a variety of programs and sustained effort to 

enhance the quality competence of learners. 

This research was conducted in order to determine management strategies 

undertaken State Islamic Senior High School Wlingi Blitar in improving the 

competence of the Arabic language educators. And to find out how the planning, 

organization, implementation and oversight conducted Wlingi Islamic Senior 

High School in improving the competence of the Arabic language educators. 

This study uses descriptive qualitative research design analysis. The data 

of this research is the result of description and analysis of management strategies 

for improving the quality and competence of the Arabic language educators in 

State Islamic Senior High School Wlingi Blitar. The data source is the result of 

interviews with the head of  State Islamic High School Wlingi Blitar along with 

representatives in the field of Arabic language curriculum and educators. The data 

was collected by using observation, interviews and documentation as the data 

amplifier. 
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The results from this study is that in improving the quality and competence 

of the Arabic language educators State Islamic Senior High School Wlingi 

Blitarattention and develop the four branches, namely teachers' competence in 

pedagogic competence, personal competence, social competence and professional 

competence. In the application of measures to increase the competence of 

educators starting from the observation problem, diagnosis and analysis as well as 

giving decisions and solutions. As for other forms of activities undertaken in 

improving the competence of the Arabic language educators are Seminar, 

Workshop, Meeting service, MGMP, KKG, and MKKS. 

It is suggested to principals and education officials to always sensitive in 

upgrading all elements of education including educators. The emergence of a 

reliable student starts from qualified teachers. Decision-making is important for 

education because administrators in decision making has an important role in 

motivating, leadership, communication, coordination and organizational change. 

Teachers require professional training to increase their knowledge and skills. And 

the training that would be more useful if teachers have high morale and 

motivation, and motivation is influenced from the model of leadership and school 

management. 
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Kata Kunci: Manajemen Strategi, Kompetensi Pendidik, Madrasah Aliyah 

Negeri Wlingi Blitar. 

 

Guru ibarat ruh bagi dunia pendidikan. Keberhasilan pendidikan 

dipengaruhi oleh kualitas dan mutu seorang guru. Guru yang mempunyai mutu 

dan kompetensi yang memadai akan menghasilkan peserta didik yang bermutu 

juga. Keberadaan guru dan usaha-usaha peningkatan kompetensinya sangat 

dibutuhkan dalam menjaga mutu peserta didik. 

Usaha peningkatan kualitas kompetensi guru dapat dilakukan secara 

nasional, regional maupun lokal. Dalam skala lokal peningkatan kompetensi guru 

dapat dilakukan oleh sekolah dibawah arahan dan monitoring kepala sekolah. 

Usaha peningkatan kompetensi guru secara teoritis dan praktis memiliki manfaat 

yang sangat penting terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sejalan 

dengan ini, pemerintah telah menetapkan delapan standar nasional pendidikan 

dimana didalamnya terdapat standar tenaga didik.  

Untuk memperoleh guru yang profesional termasuk guru Bahasa Arab 

Madrasah Aliyah Negeri Wlingi Blitar melakukan program dan berbagai usaha 

yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kompetensi tenaga didik. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui manajemen 

strategi yang dilakukan Madarasah Aliyah Negeri Wlingi Blitar dalam 

meningkatkan kompetensi pendidik bahasa arab. Dan untuk mengetahui 

bagaimana perencanaan, organisasi, pelaksanaan serta pengawasan yang 

dilakukan Madarasah Aliyah Negeri Wlingi Blitar dalam meningkatkan 

kompetensi pendidik bahasa arab. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian analisis deskriptif 

kualitatif. Data penelitian ini berupa hasil diskripsi dan analisis mengenai 

manajemen strategi peningkatan mutu dan kompetensi pendidik bahasa arab di 

Madarasah Aliyah Negeri Wlingi Blitar. Adapun sumber datanya berupa hasil 

wawancara dengan kepala Madarasah Aliyah Negeri Wlingi Blitar beserta 

wakilnya dibidang kurikulum dan pendidik bahasa arab. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi 

sebagai data penguat.  

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam meningkatan mutu dan 

kompetensi pendidik bahasa arab Madarasah Aliyah Negeri Wlingi Blitar 

memperhatikan dan mengembangkan empat cabang kompetensi pada guru yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional. Dalam penerapan tindakan peningkatan kompetensi 
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pendidik dimulai dari pengamatan masalah, diagnosa dan analisis serta pemberian 

keputusan dan solusi. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam 

peningkatan kompetensi pendidik bahasa arab adalah Seminar, Workshop, Rapat 

dinas, MGMP, KKG, serta MKKS.  

Disarankan kepada kepala sekolah dan petinggi pendidikan untuk selalu 

peka dalam melakukan peningkatan seluruh elemen pendidikan termasuk 

didalamnya pendidik. Munculnya siswa yang handal dimulai dari guru yang 

bermutu. Pengambilan keputusan penting bagi administrator pendidikan karena 

dalam pengambilan keputusan mempunyai peran penting dalam memotivasi, 

kepemimpinan, komunikasi, koordinasi dan perubahan organisasi. Guru 

membutuhkan pelatihan profesional untuk menambah wawasan dan ketrampilan 

mereka. Dan pelatihan itu akan lebih bermanfaat lagi jika guru mempunyai 

semangat dan motivasi yang tinggi, dan motivasi itu dipengaruhi dari model 

kepemimpinan dan manajemen sekolah.  
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 والتقدير الشكر كلمة

 

 على وأشكره حال، كل على العاملني ورب واألرض السموت رب هلل احلمد

 والسالم الصالة. واملآل احلال يف والثبات النوال، جزيل أسألهو  املتوال، وفضله نعمه

 وعلى املختار، الشاكرين الصابرين خري هللا عبد بن حممد رسولنا على نمتالزما نادائم

 :بعد أما إبحسان، الدين يوم إىل تبعهم ومن والتابعني األطهار، وأصحابه آله

 ابحلمد أهلج سبحانه فله ،البحث هذا إعداد من ابالنتهاء علي هللا منّ  وقد
 بعد .ويشرفين عطائك وعظيم نعمك جزيل ىعل ترضى، حىت ريب اي احلمد فلك والثناء،

 إخراج يف فضل هلم كان  الذين إىل والعرفان والتقدير ابلشكر قدمأي أن اىلتع هللا محد
 العمل إال حيدوهم يكن ومل طلبت، بشئ أحدهم يبخل ومل الوجود حيز إىل البحث هذا

 :  ومنهم. املخلص جلادا

 اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة مدير راهرجو، موجيا احلاج الدكتور الربفيسور

 .االنجمب احلكومية

 ولداان احلاج والدكتور العليا الدراسة مدير ،مهيمن احلاج الدكتور لربفيسورا .1
 إبراهيم مالك والانم جامعة العربية اللغة تعليم قسم رئيس املاجستري ورغاديناات،

 .االنجمب احلكومية اإلسالمية

 علميا   الباحث أفاد الذي األول املشرف بصفته ،ورغاديناات ولداان احلاج كتورد ال .2
 حىت البحث فكرة بداية منذ البحث هذا إعداد مراحل كل  ىف خطواته ووجه وعمليا  

 .والتقدير الشكر ظيمع الباحث ومن والربكة اجلزاء خري هللا من فله منه، اإلنتهاء

 شكره عن لساىن يعجز فحقا   الثاين، املشرف بصفته ،الباري عبد حسن نور الدكتور .3
 فلم البحث هذا إعداد فرتة طوال والتشجيع العون كل  للباحث قدم فقد وتقديره

 لتفضله وكان وتوجيهه، الباحث مساعدة عن يوما   صدره يضق ومل بعلمه يبخل
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 والتقدير الشكر خالص مين فله الباحث نفس ىف األثر ربأك البحث هذا مبناقشة
 . والنعمة الثواب عظيم هللا ومن

 اخلاص بليتار وليعي احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة العربية اللغة ومعلمي املدير .4
 العلمي حبث يف الباحث انصرون هم والذين املاجستري حممودي احلاج األستاذ
 .املعلومات يف وخيربون

 أذكرهم أن ميكنين ال الذي. كربي  إىل ِصغري منذ احملبوبني وأستاذايت أساتيذي .5
 أن وعسى علمتموين قد اليت العلوم مجيع على كثريا   شكرا أشكرهم. فواحدا واحدا
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 الفصل األول
  العاماإلطار 
 

 مقدمة .أ
املعلم ميثل روح العملية الرتبوية واألساس الذي يتوقف عليه جناح الرتبية يف بلوغ 
غاايهتا وحتقيق أهدافها وترمجتها إىل واقع ملموس يف احلياة فهو الذي يعمل على تنمية 

وتوجيهها واستخدام القدرات واملهارات عند التالميذ عن طريق تنظيم العملية التعليمية 
 تقنيات التعليم ووسائله ومعرفة حاجات التالميذ وطرائق مناقشتهم وتعلمهم وهو عامل

لذا أصبح لزامًا على املعلم أن ينمو يف مهنته ملواكبة   أساس يف أي موقف تعليمي.
التقدم والتطور ابكتساب مهارات متجددة ومعارف متنوعة لتعديل اخلربات القدمية 

جديدة ومتابعة األساليب الرتبوية احلديثة واإلملام ابلوسائل التعليمية املفيدة وكيفية أبخرى 
استغالهلا يف إاثرة التالميذ وتوجيههم ومساعدهتم كيف يفكرون ويستفيدون من دروسهم 
مع إدراك حاجاهتم وتفهم دوافعهم حنو فهم احلقائق وتفسري الظواهر وحتليل العناصر حىت 

  .الرتبوية املنشودة اليت هي أساس العملية التعليميةتتحقق األهداف 
إن مهنة املعلم من أخطر املهن وأكثرها مسؤولية ألن املعلم يف الواقع هو الذي 
يعد لألمة أجياهلا القادرين على القيام أبعباء العمل والبناء والتنمية يف مجيع اجملاالت اليت 

ملها املعلم تتطلب أن تتوفر فيه كغاايت حتتاجها األمة لذلك فإن املسؤوليات اليت حت
 .معينة جتعله قادرًا على حتمل هذه املسؤوليات والوفاء مبتطلباهتا

لذا فإن مدير املدرسة عليه واجبات كبرية يف تطوير املعلمني وتنمية قدراهتم من خالل 
 سلوكي.الكفاايت التعليمية اليت تشمل جانبني مهمني مها : اجلانب املعريف ، واجلانب ال
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 2011وفقا على خطاب رمسي حممد عني على إنتاج البحث حسريي السانة 
أن بعض األسباب يف ختفيض التعليم اللغة العربية هي تنقص املصداقية يف نفس املدرسي 

منه متخرج من  %53مدرس اللغة العربية من جنس اجلامعية لكن  %70اللغة العربية.  
رئيس املدرسة حنو  ،تعليم اللغة العربية. فطبعا قسم تربية دين اإلسالم ليس من قسم

املسؤول يتأثر يف اإلدارة حينما حيدد اجتاه تعليم اللغة العربية. والزم أن حياول ترقية كفاءة 
1املعلمني يعىن رئيس املدرسة هلا االتزام العامق يف تعليم اللغة العربية . 

ومعيار كفاءة  ،ومعيار اإلجراءات ،املعايري الوطين لرتبية تذكر فيها معيار احملتوى
ومعيار  ،ومعيار التمويل ،ومعيار اإلدارة ،ومعيار اخلزائن ،ومعيار املدرسني ،املتخرج
. إهتمام عامق للمدرسني من انحية الكفاءة واإلحرتافية كان شيئ مهّمة حلصول 2التقييم

لوالد واجملتمع واألمراء. وفاء ا ،جودة الكفاءة ،أغراض الرتبية.  أمام املدرس مسؤولية كبرية
البد  ،اليزال يقام مبؤسسة تربية. ويف وراء ذلك املعلمني الربانمج لرتقية كفاءة جودة

لكي جودة الرتبية ونواجتها حتتفظ  علمنيملؤسسة الرتبية أن تقدم اإلثتثمارات الّدوراّي للم
 وإالّ الرتبية هي فاشل. 

 ،إىل األن  مثال 1994تداء من املنهج حتويل املنهج ميشي ابملرور. اب ،يف الواقع
اإلنتزاع ملعلم أولطالب. بنسة ملعلم  ،وفيه كثري من اإلنتزاع 2013واألجداد يعين املنهج 

البد أن ميلك الكفاءة اجليدة وكذلك لطالب البد أن ميلك الكفاءة اجليدة حينما هو 
ربية. ال ينال نتيجة الطالب مبا فيه الكفاءة على املادة اللغة الع ،ينتهي من عملية الدروس

 علمنيامل كفاءةاإلدارة لرتقية   اجليدة أيضا. كفاءةاليت هلا ال علمنياجليدة إال بوسيلة امل

                                                           
1Moh.ainin, Fenomena Demotivasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah, Pidato 

Pengukuhan Guru Besar (Malang: Universitas Negeri Malang,2011). 
2Muhaimin, dan Suti’ah, Manajemen Pendidikan:Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana 

Pengembangan Sekolah/Madrasah. Cet.3. (Jakarta;Kencana,2011),hlm.181. 
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أصبحت شيء مهّمة. إجراء إدراة رئيس املدرسة هو حماولة ونتيجة رئيس املدرسة 
3ساءلة.وامل ،واملنتج ،لتحقيق إدارة املدرسة حلصول أغراض الرتبية على حنوى الفعال   

على حسب الدور. ألن  علمنيامل الكفاءةمعيار لمؤسسة الرتبية أن يرتقي وحتسن البد ل
مبا فيها  ،النتيجة الرتبية أيثر بواسطة رئيس املدرسة يف اإلدراة والتمكني كلَّ من يوجد فيها

أحوالية . ويف هذا الصداد ترقية اإلجنازات والعمل تستطيع أن تقام برتقية علمنيتطوير امل
4اجملتمع يف املدرسة وتشكل اإلدارة اجليدة.  علمنيامل تتطّور كفاءة أنالزم لرئيس املدرسة  

التخطيط  تتكون من : علمنيوجودهتا لنيل الفعالية يف عملية تعليم الدراسة. تطوير امل
5والتعويضات والتقييم. والتدبري التدريب والتنمية الرتويج والتحويل   

 دارس يفدى املهي من إحوليعىي بليتار الثانوية اإلسالمية احلكومية  مدرسة
هلا  ع املتخرجنير وتطببتكامنطقة إدارية بليتار اليت هلا البعثة لتقدم تشكل التعليم ابإل

 البيان أنّ  دل علىىل تاجلودة اجليدة كافة وتستند على أساسية الدِّين. املالحظة األو 
يدة. ية كبرية وجالعرب للغةملدّرس فيها عن التعليم والتطوير ااهتمام رئيس املدرسة وبعض ا

   ة.    لطالب يف املدرسة وعلم عن التعليم اللغة العربيلساكن امليبىن 
ملختص الطالب تاج اإلن وليعىي بليتارالثانوية اإلسالمية احلكومية  يهدف مدرسة

سالمية نوية اإلالثا ةمدرس ة. ولتحقيق هذه األهدافالكافاإلسالمية والعلوم يف العلوم 
 على ألجنبيةغة اللّ اسبة املعّلمني. وكذلك بن أجاد وأحسن كفاءة وليعىي بليتاراحلكومية 

 .عربيةاللغة العرية فأحسن املدرسة كفاءة معلمي اللغة ال سبيل املثال

                                                           
3Mulyasa, Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Madrasah, (Jakarta:Pt Bumi Aksara, 

2011) hlm. 17 
4Mulyasa, Manajemen, hlm.63. 
5Mulyasa, Manajemen, hlm.64. 
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الثانوية اإلسالمية ينسحب الباحث ليخرت ويبحث هذه املدرسة  ويضّم من هذه احلالة
ة. غة العربيّ اللّ  كفاءة معّلميوكشف كيفية وإدارة اإلسرتاجتية لرتقية   وليعىي بليتاراحلكومية 

األخرى أخذ املنافع من هذا البحث وعملية إدارة اإلسالمية وميكن للمدرسة الثانوية 
ى الباحث أنه فرأالبحث العلمّي يقام هبذا املدرسة.  يكنيل مل اإلسرتاجتة. ومنذ وقت طو 

كفاءة   دارة اإلسرتاجتية لرتقيةاإلملوضوع"ولذالك أيخذ الباحث ا حيمل املنافع الكثرية
 .وليعىي بليتارالثانوية اإلسالمية احلكومية ة" يف مدرسة غة العربيّ اللّ  معّلمي

 

  أسئلة البحث. ب 

 فالباحث حيدد هذا البحث على األمور التالية  كما يلى :  ،بناء على ما سبق
يف ترقّية كفاءة  وليعىي بليتارالثانوية اإلسالمية احلكومية درسة املإسرتاجتية ما هي  .1

 ؟  معّلمي الّلغة العربّية
ها تنظيمو  الثانوية اإلسالمية احلكومية وليعىي بليتار املدرسةختطيط كيف  .2

 ؟يف ترقّية كفاءة معّلمي الّلغة العربّية  ها ومراقبتهاتنفيذو 
 

  أهداف البحثج. 

 يهدف هذا البحث إىل الكشف عن :
يف ترقّية كفاءة  وليعىي بليتارالثانوية اإلسالمية احلكومية اإلسرتاجتية مدرسة  .1

 .معّلمي الّلغة العربّية
وليعىي الثانوية اإلسالمية احلكومية  التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة مدرسة .2

 بليتار يف ترقّية كفاءة معّلمي الّلغة العربّية.
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 البحث د. أمهية
 يرجو الباحث أن يفيد هذا البحث إفادة علمية و تطبيقية :

 فوائد تطبقية
عاما. وتزيد  وليعىي بليتارالثانوية اإلسالمية احلكومية مدرسة حتسني تعليم اللغة العربية يف 

 املعلومات لدى املدرسة األخرى يف إصالح إدارة ترقية كفاءة معّلمي اللغة العربية.
 فوائد نظرية

تغنية املعلومات اجلديدة يف عملية إدارة ترقية كفاءة معّلمي اللغة العربية وتكثري الطروق 
 ن أمهيتها.وكيفية لرتقية كفاءة معّلمي اللغة العربية ويعرفون مجيع مدرسي اللغة ع

 
 حتديد البحث ه. 

حّدد الباحث حبثه لئال يطول الكالم إىل ما يتعلق هبذا  ،يف هذا البحث العلمى
املوضوع. فيعرض عن األهداف الىت أنشيء هذا البحث ألجلها. وهي كما يدرك فيما 

 يلى :
 احلدود املوضوعية

موضوع هذا البحث يعين اإلدارة اإلسرتاجتية لرتقية كفاءة معّلمي اللغة العربية دراسة 
. يبحث الباحث عن عملية وليعىي بليتارالثانوية اإلسالمية احلكومية مدرسة وصفية يف 

. وليعىي بليتارالثانوية اإلسالمية احلكومية مدرسة إدارة ترقية كفاءة معّلمي اللغة العربية يف 
 ل املوضوع ابلعناصر األساسي يعين التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة. واملراد هبا:ويشتم

التخطيط : عملية ألغراض خاصة وتعيني اإلسرتاجتيات والطرائق والتكنيك حلصول 
 األهداف منها.
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التنظيم : وظيفة اثنية يف اإلدارة ويعرف بعملية الرتكيب والتنظيم يتمسك على األهداف 
 ر والبيئة.واملصاد

 التنفيذ : األعمال املباشرة ليحرك األعضاء لكي يعمل على أهداف االخاصة.
املراقبة : عملية يشاهد ويناظر ابستمرار عن كل التنفيذ الذي ركب من قبل ويعطي 

 العالج حينما يوجد اخلطاء.
 احلدود املكانية

 وليعىي بليتاراحلكومية الثانوية اإلسالمية مدرسة املكان الذي حدد الباحث يف حبثه هو 
 وليعي بليتار.  01يف شارع بطل سوديرمان رقم 

 احلدود الزمانية 
 تقريبا أو حوايل شهرين. 2015يبحث يبتداء من شهر أبريل مارس مايو  الباحث

 
 الدراسات السابقةز. 

دراسة ) إدارة اجلودة لتطوير احرتافية معّلم املدرسة يف املعهد ،فتح الّرمحن
املتعددة يف مدرسة الثانوية نور احلكيم لومبوك الغربية ومدسة الثانوية إصالح احلالة 

كلية   ،رسالة املاجستري ،(الدين ومدسة الثانوية معهد اإلخالص اتليواع لومبوك الغربية
 2008 ،الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

( كيفية تطوير احرتافية معلم 1أن جييب نتيجة هذا البحث سؤالني، مها : ) الباحثأراد 
(  تطبيق إدارة اجلودة لتطوير احرتافية معّلم املدرسة يف املعهد. 2) ،املدرسة يف املعهد

( تشكيل التطوير احرتافية املعّلم الذي يقوم 1ونتيجة ذلك البحث فتدل على أن : )
وتصديق الشهادة ملعلم يف املعهد  ،املراقبة ،التدريب ،التجنيدابملعهد هو يبتداء من انحية 
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( تطبيق اجلودة يبتداء من خالل ختطيط اجلودة واملراقبتها. وتركز عليه الدارسات 2و )
السابقة تطبيق والتطوير احرتافية معلم بشكل العام أو كل املعلم يف املعهد. هناك شيئ 

 ة كفاءة املعلم من انحية طريق اإلدارة.متشاواي يعين احملاوالت مؤسسة يف ترقي
دف دراسة فتح هت( 1، منها: )ببحث فتح الرمحن يف عدة النواحي واختلف هذا البحث

أما اهلدف  ،كلها  عّلممالرمحن وصف عن تطبيق إدارة اجلودة يف املعهد وتطوير احرتافية 
 .ة خاصةعربيالباحث يبحث عن إدارة اإلسرتاجتية لرتقية جودة مدرسي اللغة ال

 
 حتديد املصطلحاتو. 

 اإلدارة
فيقصد ابإلدارة هنا يعين اإلدارة الرتبية فهي تعليم ترتيب من احلقول الرتبية اليت  

التواصل  ،التدريب التنسيق ،اختيار املظفني ،التنظيم ،أجريت من خالل أنشطة التخطيط
وإعداد التقارير بشكل منتظم لتحقيق هدف  ،التقييم ،الراقبة ،وضع امليزانيات ،التشجيع

6التعليم اجليد.  
 دارة اإلسرتاجتيةاإل

7إدارة اإلسرتاجتية هي ابقة القرارات وإجراءت اإلدراة لتحقيق األهداف يف زمان طويل.  
 كفاءة املعّلم

8الكفاءة الواجبة لدى املعّلم لكي يستطيع أن يعّلم التالميذ ابلناجح.  
 كفاءة املعّلمترقية  

9احملاولة لرتقية دراجة اإلمتياز من خالل املداخالت والعملية واإلنتاج . 
                                                           

6Tim Dosen Administrasi UPI, Manajemen Pendidikan,(bandung :alfabeta, 2011), hlm. 88 
7Sondang P.Siagian, Manajemen Stratejik,(Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2011),hlm. 15. 
8Hamzah B.Uno, Profesi Kependidikan,(Jakarta:PT.Bumi Aksara,2007), hlm.18 
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 مدّرس الّلغة العربّية
والتقييم اإلنتاج ويقوم ابلتدريب اللغة العربية احملرتاف الذي خيطيط ويعمل عملية تعليم 

1والتوجيه يف املؤسسة الرتبية الرمسية ويؤخذ املنهج الرمسية 0 . 
 

                                                                                                                                                               
9http:// everythingelsewastakensoichosethis.blogspot.com/ definisi mutu/, diakses pada 

tanggal 6 desember 2014  
10http:// tanahsoerga.blogspot.com/pendidik/, diakses pada tanggal 6 desember 2014  
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 اإلسرتاجتية إدارة بحث األول :امل

 تعريف إدارة اإلسرتاجتية  .أ
والتنسيق، والرقابة  ،والتنظيم، لتشمل، التخطيط ،اإلداريةوالعمليات تتعدد الوظائف 

املعىن األخر التخطيط والتنفيذ واملراقبة املصادر التنظيمة حلصول  ، والتوجيه.والتقييم
1األهداف املعينة.  عملية املنظمة لرتكيب وحلصول األهداف تعيندارة اإلسرتاتيجية واإل 
2املقصودة منها. فهم أو تعريف إدارة اإلسرتاتيجية يف جعبته من علم األدب ليس هناك  

شعور أبن يعترب املعيار. هذا هو السبب يف تعريف إدارة اإلسرتاتيجية  يعتمد على فهم 
تني تتألف من كلمة عبارة من كلم أو تفسري شخص  نطاق واسع. إدارة اإلسرتاتيجية هو

أن لكل منهما مفهومها اخلاص، الذي ربط مرة واحدة يف  سرتاتيجيةاالاإلدارة و 
-148: 2005املصطلحات غريت أن يكون مفهومها اخلاص. وفقا احلضري النووي )

(، مفهوم إدارة اإلسرتاتيجية )أربعة(. فكرة أول إدارة اإلسرتاتيجية  هي "عملية من 149
مع حتديد كيف تطبيقتها، املعدة من اإلدارة العليا  ترب أساسية وشاملةقرارات اليت تعال

لتحقيق أهدافها". من هذا املنطلق، وهناك  من مجيع املستوايت داخل املنظمة وتنفيذها
 من اجلوانب األخرى:

 إدارة االسرتاتيجية هي عملية صنع القراررات .1

                                                           
1Husaini Usman، Manajemen Teori Praktek Dan Riset Pendidikan،(Jakarta:PT.Bumi 

Aksara)،hlm. 5 
2Aime Heene، Manajemen Strategic Keorganisasian Public، (Bandung: PT Refika 

Aditama)، hlm 76 

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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املنظمة،   حياةيف هاما  القرارات األساسية وأمهية عموما فيما يتعلق ابجلوانب .2
 وال سيما الغرض منه وكيفية تنفيذ أو لتحقيق ذلك.

املدرسة(،   )مدير ليااختاذ القرار جيب أن يتم، أو على األقل إشراك اإلدارة الع .3
 كما أن املسؤولية الرئيسية على جناح أو فشل املنظمة. 

ية هو رتاتيجسالاتنفيذ املقررات كاسرتاتيجية للمنظمة لتحقيق اهلدف من هذه  .4
ن تعرف أا جيب كلهالذي قام به مجيع مستوايت املنظمة )املدرسة اجملتمعية(، و 

 وتنفيذ الدور املناسب للسلطة ومسؤوليات لكل منهما. 
  تمع املدرسيل اجملقب جيب أن تنفذ قرار تعيني اإلدارة العليا )مدير املدرسة( من .5

 نظمة. لمسرتاتيجية لكله يف أنشطة/ املهام حيث تركز على األهداف اال
تعريف اسرتاتيجية إدارة هو "لتطوير اجلهود اإلدارية للمنظمات الستغالل  .6

عيينه وفقا للمهمة حمددة السلطة من الفرص يبدو أن حتقيق اهلدف الذي مت ت
3سلفا ".  

4ومع ذلك من املصطلحات أو التعاريف املختلفة يتم توفريها من قبل اخلرباء  
لية إدارة التشابه، وهذا هو املعرفة الذي جيمع بني وظائف وميكن االطالع على عق

اإلدارة يف اختاذ القرارات النظام االسرتاتيجية، من أجل حتقيق األهداف التنظيمية بكفاءة 
وفعالية. من املصطلحات أو التعاريف املختلفة اليت ميكن أن يكون هناك خلص إىل أن 

اغة(، وتطبيق )تنفيذ( والتقييم )تقييم( إدارة اإلسرتاتيجية هي فن وعلم صناعة )صي
 القرارات االسرتاتيجية بني الوظائف اليت تسمح للمنظمة على حتقيق األهداف املستقبلية.

 اإلدارة اإلسرتاتيجيةالعناصر  .ب

                                                           
3Aime Heene،dkk. Manajemen Strategic، hlm 10 
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بناء على تعريف وخصائص ميكن استنتاج أن اسرتاتيجية إدارة هلا عدة أبعاد أو 
5متعددة األبعاد هو:  

 واملستقبل التوجيه أ( أبعاد الزمن 
بل، إىل املستق النظر عيدةومن املتوقع إدارة اإلسرتاتيجية يف صيانة وتطوير وجود منظمة ب

ع املستقبل ا. توقاجههوالتصرف يف استباقية وتوقعية من الظروف املستقبلية اليت قد تو 
 املستقبل. يفسنة مثال  30-25وضعت ويعرف أبنه الرؤية التنظيمية سوف تتحقق 

ام املاضي  ح واحرت رتيا قال إن اخليال أن تكون فعالة إذا لزم األمر لذلك وإعطاء االوي
ها يف عرب عنأليت اكمقدمة لكتلة اجلبهة ". مبعىن آخر هو بيان  من أهداف املنظمة 

م دمات، والقيا اخلهلقدم املنتجات واخلدمات املقدمة، حتتاج إىل معاجلة واجملتمع اليت ت
أهنا  سر علىن تفأفضال عن تطلعات ويف املستقبل. هبذه  ميكن  اليت احلصول عليها،

ر مةواليت تؤثللمنظ يجيةرؤية تنظيمية يف وجهة نظر املستقبل يف حتقيق األهداف االسرتات
 .بشكل مباشر على املهمة يف احلاضر واملستقبل

  ب( األبعاد الداخلية واخلارجية 
التعليم يف الوقت احلاضر، يف شكل نقاط  األبعاد الداخلية هي شروط منظمة غري رحبية 

القوة والضعف والفرص والقيود اليت جيب أن يكون معروفا بدقة. فمن الضروري لألنشطة 
التقومي الذايت  مثل ابستخدام التحليل الكمي ابستخدام احلساابت  احلساابت 

دارية. ومع اإلحصائية، وذلك ابستخدام البياانت الكمية املتاحة يف نظام املعلومات اإل
ذلك، البياانت الكمية وغالبا ما يكون غري كاف، بسبب ضعف يف السجل، والبحث، 
والبحث السلوك وتطوير البياانت على املاضي. ولذلك، ينبغي التقييم الذايت ال تعتمد  
كليا على البياانت الكمية، كما أنه ميكن أيضا أن يتم ذلك مع التحليل النوعي 

                                                           
5Sondang P.Siagian، Manajemen Stratejik، (Jakarta: PT Bumi Aksara)، hlm.15 
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عة من املعلومات النوعية أو البياانت الكمية والبياانت النوعية ابستخدام جمموعة متنو 
البيئة  SWOT.6 اجلزئي جزئيا. ميكن للتحليل النوعي أن يتم ذلك ابستخدام حتليل

اخلارجية هي يف األساس حتليل بيئة املنظمة املدرسة، والذي يتألف من البيئة التشغيلية، 
 تغطي جوانب خمتلفة أو شروط، من بني الظروف الوطنية البيئية والبيئة العاملية، واليت

االجتماعية والسياسية األخرى، االجتماعية واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية والتقدم 
وتطور العلم والتكنولوجيا، والعادات، والدين، اخل تنفيذ إدارة االسرتاتيجية حتتاج إىل 

 .لب على عقبات أو الضعف يف املنظمةحتديد واالستفادة من املزااي أو نقاط القوة والتغ
 ج. األبعاد إدارية املصادر 

 الستفادة منعلى ا قدرة. إدارة اإلسرتاتيجية عن أنشطة اإلدارة ال ميكن اهلروب من ال 
ق و حتقية حنمواردها، من أجل أن تكون متكاملة تنفذ يف وظيفة  وظائف اإلدار 

جيات سرتاتيفيذ اهدفها من خالل تناألهداف يف كل خطة من العملية، من أجل حتقيق 
ه ادية على وجرد اململواالتحقيق مهمة منظمة الرؤية املدرسة. تتكون املوارد املتاحة من 
موال لكل يص األختص اخلصوص يف شكل سارة والبنية التحتية، واملوارد املالية يف شكل

ملوارد يف كل هذه اتم تصنيات. برانمج، املوارد البشرية، املوارد التكنولوجيا وموارد املعلوم
لة أن يكون حا لي جيبلداخاإىل املوارد الداخلية، واليت يف سياق التقييم الذايت التحليل 

 معروفة على وجه التحديد.
 د. األبعاد مشاركة اإلدارة األعلى   
تبدأ إدارة اإلسرتاتيجية مع إعداد اخلطة االسرتاتيجية هو السيطرة املستقبلية للمنظمة.  

ك أن وجود وفقا لرؤية ميكن أن تتحقق. جيب أن تكون قادرة على استيعاب مجيع وذل

                                                           
6Sondang P.Siagian، Manajemen Stratejik، hlm.15 
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جوانب احلياة التنظيمية اليت تؤثر على الوجود يف املستقبل هو  مسؤولية اإلدارة العليا. 
ألن اخلطة االسرتاتيجية القرار الرئيسي ال يتم تعريفه ليشمل ولكن جيب أن يتم ذلك 

 دارة العليا، ألن مجيع األنشطة لتحقيق ذلك كان مسؤوليته. بشكل استباقي من قبل اإل
 ه(  األبعاد املتعددة القطاعات 

ام. وهكذا، مة كنظملنظإدارة اإلسرتاتيجية  كنظام وينبغي أن يستند تنفيذها على وضع ا
 مل مرفق أو ية إذالعملافإنه يعين أن منظمة تكون قادرة على التخطيط السرتاتيجية وخطة 

درسة هي وية امللثاند اتبعة ملنظمات أخرى ابعتباره رئيسه. يف ظل ظروف من ااالعتما
لة رؤية والرساوضع اليد و اتبعة لوزارة التعليم والثقافة يعين عدم وجود سلطة كاملة لتحد

قط. فمن سنوي فج الواألهداف واالسرتاتيجيات. املدرسة تعمل خلطة التشغيل والربانم
 ة.طة وخطط التشغيل هي األبعاد املتعددالواضح أن اسرتاتيجيات اخل

 
7فوائد إدارة اإلسرتاجتيةج.   

اليت ميكن  لفوائدعض ابأن يف تنفيذ إدارة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة الرتبية هناك 
أن إدارة  ها هي:خالصأن تعزز اجلهود لتحقيق بفعالية وكفاءة. الفوائد اليت ميكن است

رة، وعملية اإلدا ظيفةتعقيد يف التخطيط بوصفها و اإلسرتاتيجية حّد من عدم اليقني وال
كامل مع ليت تتالية تنفيذ العمل ابستخدام مجيع املصادر اململوكة فعليا من خالل عم

 لي:وظائف اإلدارة. وابلتفصيل الفوائد من إدارة اإلسرتاجتية كما ي
طة منظمة التعليم املدرسة ابعتبارها املنظمة من العمل لتكون دينامية ألن اخل .1

االسرتاتيجية وخطة التشغيل جيب أن تعدل بشكل مستمر لظروف واقعية 
                                                           

7Aime Heene dkk، Manajemen Strategic Keorganisasian Public، (Bandung: PT Refika 

Aditama)، hlm 102 
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للمنظمة )التحليل الداخلي( والبيئة )التحليل اخلارجي( تتغري دائما بتأثري العوملة. 
وبعبارة أخرى إدارة اإلسرتاتيجية  مثل إدارة ومراقبة العمل هو واقعي يف دينامياهتا، 

  .ملهمة واسرتاتيجية واقعية على أي حالسوف يكون دائما تركز على هدف ا
تنفيذ إدارة االسرتاتيجية من خالل التخطيط االسرتاتيجي وحتقيق خطة عملية   .2

مبثابة حتكم يف استخدام مجيع املوارد املتاحة بطريقة متكاملة يف تنفيذ وظائف 
رة اإلدارة، من أجل اختاذ مكان كعملية فعالية وكفاءة. وهذا يعين ابلتايل أن إدا

االسرتاتيجية دعم وظائف التحكم، حبيث العملية برمتها هي حتقيق اسرتاتيجية 
   ورؤية جتسيد جتري يف الطريقة اليت تسيطر عليها ويتم تنفيذ إدارة اإلسرتاتيجية

عن طريق اختيار وحتديد اسرتاتيجية كنهج منطقي، عقالين ومنهجي، وهو إشارة  .3
. االسرتاتيجية املختارة واتفقا على أن تقليل إىل تيسري صياغة وتنفيذ برانمج العمل

وحىت ينفي االختالفات واخلالفات يف حتقيق املزااي اليت هتدف إىل حتقيق األهداف 
  .االسرتاتيجية

إدارة اإلسرتاتيجية ميكن أن تكون مبثابة وسيلة إليصال األفكار واإلبداع واملبادرة  .4
االستجابة للتغريات والتطورات يف واالبتكار واملعلومات اجلديدة، وكذلك كيفية 

البيئة التشغيلية، وطنيا وعامليا، جلميع األطراف وفقا للسلطة واملسؤولية. وابلتايل 
 .فإنه من السهل االتفاق على تغيريات أو تطوير االسرتاتيجيات اليت سيتم تنفيذها

جع إدارة اإلسرتاتيجية  كنموذج جديد يف منظمة التعليم البيئي، ميكن أن تش  .5
السلوك االستباقي جلميع األطراف للمشاركة وفقا للموقف، سلطة ومسؤوليات  
كل منهما. وهكذا كل وحدة العمل سوف تسعى للتميز يف هذا اجملال لتعزيز 

 .التميز املؤسسي
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على  عنيةف املإدارة اإلسرتاتيجية يف تنظيم التعليم يتطلب من مجيع األطرا .6
ا مسؤولة جزئي لشعورء والى زايدة الشعور ابالنتمااملشاركة، واليت يكون هلا أتثري ع

املوقف أن  توحيدضا لوالشعور املشاركة. وبعبارة أخرى، خيدم اسرتاتيجية إدارة أي
 ابلنسبة ة وحىتمنظمالنجاح ليس فقط لإلدارة العليا، وإمنا هو جناح مشرتك أو لل

 للمجتمع الذي ختدمه. 
 
 لرتبية يف منافسة ا االستعدادد. 

افسة يف عامل الرتبية أو جانب األخر هو حق. القادم اجلديد حيتمل القدرة املن
8والوسائل الكاملة ومعلم الكامل. ،واإلرادة ليستويل السوق الرتبية ،والتيكنولوجي اجلديد  

يف عامل األعمال فإن التحدي األصعب ملنظمة هو كيف ميكن أن حتقيق إىل عمل كبري 
ليست مهمة سهلة ألنه عندما تقرر أن يغرق يف عامل  وميكن أن يؤدي يف السوق. هذه

األعمال عليك أن تكون على استعداد ملواجهة قسوة املنافسة واملنافسني. ومع ذلك  
كنت تصارع كان اجلهد أيضا يف الطلب من قبل أطراف أخرى. وابملثل يف جمال التعليم 

ليم ميكننا أن تكون قادرة وينبغي أن يكون على استعداد ملواجهة قسوة املنافسة حبيث تع
على املنافسة يف الساحة اليوم من العوملة والطلب من قبل الطرف اآلخر. يف جمال التعليم 
واملنافسة هي شيء طبيعي. ظهور املنافسة هو احلصول على كائن من التعليم الطالب / 

قادرة  الطالبة قدر اإلمكان. لذلك عادة فقط قادة املؤسسات التعليمية وقوية مستمرة
ذهنيا ملواجهة قسوة املنافسة أو األزمة يف رحلة املدرسة أو اجلامعة. املنافسة يف احلصول 
على كائن من التعليم ويرتبط بشكل وثيق مع الرباعة رجل الذي يقع يف التعليم تعرتف 
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األذواق السوق واختيار سوق العمل املناسب. أن يكون الكائن التعليمي املخلصني فإنه 
يكون اسرتاتيجية من أجل احلفاظ عليها من أجل عدم الرتشح للمنافسني جيب أن 

 ( األشياء اليت جيب مراعاهتا يف التعامل مع مثل هذه األمور: 1999اآلخرين. بورنومو )
ة أو مزااي ن عظممتعلم ت.حتليل من املزااي اليت متتلكها الشركات املنافسة ميكنك أن 1 

 لديهم.
لضعف املوجودة يف أعماهلم. ومن املفيد ابلنسبة لك لالستفادة . التحليل أيضا نقاط ا2

من املنافسني كما الفرص اجلديدة اليت ميكن أن تقدم للعمالء اخلاص بك أو 
األساس من اإلستعداد ملسابقة الرتبية تعين استعداد اجلودة لكي جودة املستهلكني. 

9الرتبية مرتفع يف كل اجملال.  
 

  اتيجية وإدارة العمليةتصور إدارة االسرت ه. ال
لتايل: "إن لنحو الى اعريتجراد فاجنيل )جامعة هارفارد( لصياغة مفهوم االسرتاتيجية 

من  و ضمينيح أاإلسرتاتيجية كمنظمة أو وحدة فرعية من منظمة أكرب وهو تصور صر 
 قبل املنظمة ذات التعلق يف شكل:

 . أهداف الطويلة وأهداف املنظمة. 1 
 املعنية  ملنظمةطة اوالسياسة حتديدها رئيسه، مما حيد من نطاق أنش . القيود واسعة2
. وأهداف اجلماعات خطة وقصرية املدى اليت تنفيذها مع توقع نظرا إلسهامها من 3 

حيث حتقيق أهداف املنظمة. الغرض من االسرتاتيجية هو للحفاظ على أو حتقيق موقف 
ال جيب أن أتخذ زمام املبادرة اذا كان ميكن ميزة ابملقارنة مع املنافسني. املنظمة ال يز 
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االستفادة من الفرص املتاحة يف البيئة والذي يسمح مزااي جذابة للقوة اجملاالت. مفهوم 
اإلدارة التنفيذية وجيب أن يتقن علم احملاسبة واالحصاء وتكنولوجيا املعلومات 

جمال األعمال التجارية اليت والرايضيات، وابلتايل فإن فرص العمل املتوفرة. مل يستبعد يف 
تعمل يف قطاع اخلدمات، ويتطلب أيضا خربة اإلدارة التنفيذية على سبيل املثال أن 
يكون مدير العمليات املصرفية، ومدير املشروع، مدير العمليات يف التأمني. وبذلك أيضا 

يف جمال  يف املنظمات غري التجارية كانت يف حاجة إىل اخلربة اإلدارة على سبيل املثال
التعليم وخدمة اجملتمع والدعوة وهلم جرا. قرارات هامة يف إدارة العمليات هي حتديد ما 
هو نوع من تصميم املنتج سوف يتم إنتاجها من قبل الشركة. يف اتصال مع قرار تصميم 
هو قرار يف حتديد أي نوع من اجلودة اليت سوف تتحقق من قبل الشركة. هذا هو نتيجة 

كات املوجودة. يف الواقع هناك منافسة يف عامل األعمال يعين أن كل شركة منطقية للشر 
تنتج املنتجات يف شكل سلع وخدمات يواجه دائما تقريبا منافسة من شركات أخرى. 
وذلك من أجل الدفاع عن أنفسهم يف عامل املنافسة على املدى الطويل، ونوعية مفهوم 

 العمليات يف القيام أبنشطتهم.هام ينبغي أن يكون مفهوما من قبل مديري 
 

 عملية إدارة االسرتاتيجيةو. 
إدارة االسرتاتيجية هو جمموعة من ثالثة أنشطة مرتابطة: حتليل والتخطيط وتنفيذ 

1.اتيجيةاسرت  0 وابلتايل هناك ثالثة مكوانت اليت جيب مراعاهتا يف حتديد اسرتاتيجية:  
كل من الشركات الكربى واملنظمات حتليل وختطيط وتنفيذ واليت ميكن أن تنطبق على  

 اجملتمعية واملؤسسات التعليمية. وميكن تفسري اإلدارة التنفيذية على النحو التايل:
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لبيئي. لرصد اكة احتليل البيئة، بدأت عملية إدارة اإلسرتاتيجيات  تستهدف شر  .1
د شركة قج البيئة الشركات ويشمل هنا كل العوامل على حد سواء داخل وخار 

لى األقل بيئي عل الى حتقيق األهداف املرجوة. وستكون نتائج هذا التحليتؤثر عل
ا لياهتتعطيك فكرة عن حالة الشركة اليت عادة ما تستخدم إلدارة عم

SWOT. 
من املتوقع خلية و الداو حتديد وتنفيذ التوجه للمنظمة، بعد حتليل البيئة اخلارجية  .2

 سةنافالشركة يف املابلفعل فإننا ميكن أن يكون حملة عامة عن موقف 
ف من التكي يفيةكتشكيل اإلسرتاتيجية، فإن الرتكيز لتشكيل االسرتاتيجية هو   .3

 أجل أفضل وأسرع من املنافسني يف املسابقة
ملنظمة ايجية سرتاتتنفيذ االسرتاتيجية، وتعقيد مشكلة تنفيذ لذلك أن تنفيذ ا  .4

 طورن تميكن أن تعمل بشكل جيد. جيب أن يكون مديرو فكرة واضحة ع
 ظيمي وثقافةل التنهليكالقضااي وكيفية التغلب عليها. يف هذه املرحلة فإن مسألة ا

 .الشركات وأمناط القيادة جيب مناقشتها على حنو أكثر عمقا
مراقبة اإلسرتاتيجية، نوع خاص من منظمة الرقابة اليت تركز على رصد وتنفيذ  .5

1عملية إدارة االسرتاتيجية. 1  
 
 

 ية وإدارة العملية يف الرتبية  إدارة اإلسرتاجتز. 
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كن رؤيتها ه ميعالشت أإدارة العملية يف التعليم من أبعاد االسرتاتيجية اليت نوق
هم جية لفسرتاتياتعاجل أهداف املنظمة، حتتاج أي  اسرتاتيجيات بوضوح أنه يف وضع

ضا ب أيوجيا. ويرهوإتقان خصوصيات وعموميات من الربانمج اليت جيري تنفيذها أو تط
ألخرى. خدمة املستاأن تكون مدرسة التعليم على استعداد للتنافس مع االسرتاتيجيات 

 يف حتديد اسرتاتيجية ويتم عادة كما يلي: 
1. التعرف على وضع التنافس1 2   

 ف املستوايتى خمتلة علوهذا يعين أن حتتاج إليها يف تطوير اسرتاتيجية التعليم املدرس
 من بني أمور درسة.م املليت قد تكون تصادم يف حركة التعليللنظر يف احلاالت املختلفة ا

 أخرى: 
ق ابملدارس اللتحاذ واأ. حالة الرتبية للعدد ونوع معدالت التعليم ومجلة التالمي

 والتسرب القائمة.
وال   تشرعذي الب. حالة الرتبية من حيث عدد العاطلني عن العمل واملبلغ ال

 على سوق العمل. العمل وقدرة اخلرجيني لالستيالء 
ذه عرفة هالل مخحالة اجملتمع يف احتياجات التعليم والتعلم املهين. من ج. 

 ها املنافسة ميلكيت الاخلرائط ميكن للمدارس الرتبية اخلاصة النظر يف األجزاء ال
 اليت ميكن املضبوطة إىل تطوير.

 . وضع أهداف العمل2
ء الربانمج، ميكن أن تتطور إىل أن يتحقق من احلقائق اليت متلكها أعاله، املؤسسة قبل بد

عند تنفيذ أنشطة املؤسسات التعليمية تعرف مسبقا البياانت كماشة اهلدف، 
واملؤسسات التعليمية املوجودة يعرف أين هو اآلن وأين للتحرك. مثال؛ التعليم املدرسي 
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باشرة هو أن يريدون املواطنني لتعلم بعد االنتهاء من الربانمج ميكن أن تعمل اهلدف م
نتعلم كل املواطنني لديهم املهارات املناسبة للبيئة. ليجب على مؤسسات التعليم غري 
النظامي يعرف أين تقف يف عيون اجملتمع، وجعل جديدة مع تعديالت االسرتاتيجية 

 الصحيحة
 . ختطيط االسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق وظيفة جديدة.3

، مثل خلارجياص اواب النزعات عن حمرك األقر وينبغي أن يتم عن طريق استخدام واجل
ك عدة ر. هناصاداملنافسة والتغريات التكنولوجية يف االحتياجات وتطوير عنصر امل

يجية ة. االسرتاتتعليمية المستوايت من إدارة اإلسرتاتيجية اليت حتتاج إىل عناية يف البيئ
يد اتيجية لتحدب اسرت طلو هنا م األوىل التعليم على مستوى القرية، اليت تنفذ الربامج. من

 ستكشاف، وااحتياجات التعلم وحتديد مكان ووقت التعلم وتوظيف مصادر التعلم
ملنطقة، ستوى الى معمصادر التمويل نتائج التعلم التسويق. واثنيا، فإن اسرتاتيجية 

رة ز، إداتعزيلواسرتاتيجية وهناك حاجة هنا هي خدعة. هنا أيخذ الطريق الصحيح 
ستوى على م يجيةات العاملني امليدانيني مستوى املقاطعات. اثلثا، اسرتاتالعملي

 خطيط لتحقيقبة للتطلو املقاطعات اليت تصف العملية للربانمج. هنا الطريقة الصحيحة امل
ومستوى  رابعة،. الالربانمج، والتدريب وتقييم واقع الربانمج للمنطقة من احملافظة

نية، اختطيط امليز  ة هنا،الزماسة. تنمية املصادر البشرية الاالسرتاتيجية اليت هي مركز السي
 وتقييم وتطوير الربامج. 
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1يف بيئة الرتبية العمليةاسرتاتيجة ح.  3   
س ذي يدر ب اللتطوير االسرتاتيجيات التنفيذية جيب أن تستخدم نفس األسلو 

ن م قادمةل النقاط القوة والضعف والفرص والتحدايت اليت توجد يف سياسات تفعي
 لي:يها ما خدامالتسلسل اهلرمي العايل. االسرتاتيجيات املختلفة اليت ميكن است

انمج ل الرب وجع وهذا يعين جتنب ختصيص األسهم ،تركيز وتنفيذ برانمج التعلم .1
 غري انجح وفعال، مييل التوزيع العادل ألصل هناك.

ن املرافق دة مفاالستتشجيع منو الوعي العام لتحقيق مراكز التعلم اجملتمعية. ا  .2
تمع، جملمعىن  عطاءإاملوجودة يف اجملتمع اليت ميكن أن تستخدم ألنشطة التعلم. 

 حبيث جعل التعليم ضرورة.
ية، لتعليمات اتشجيع منو مؤسسات منظمات التعلم أو اجملتمع تشارك يف مسار  .3

 هذه مل يفوتشجيعهم على أن تصبح مدير مركز التعلم اجملتمعية، مع األ
 تمع. يف اجمل ايدةاجملتمع ينمو بشكل أسرع واستيعاب تطلعات املتز  املؤسسة يف

رة درة على إداىل القإعام التدريب من مركز التعلم اجملتمعية، ويؤثر جناح التعليم ال .4
عة من ع جممو زة مالربامج اليت تنفذها اجملتمع. ألنه حيتاج إىل أن تكون جمه

ب أن هنا جيأفوز تل ويريدون الاملعارف التشغيلية، كما يليق اجلنود سوف تقا
 تكون جمهزة مبعدات عسكرية كافية. 

تائج وجيه نتيقا إنشاء شبكة من املعلومات والتسويق، ويرتبط ذلك ارتباطا وث .5
 برانمج الدراسة يف اجملتمع. 
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  الصعوابت اليت تعيق مدير املدرسة يف تنمية كفاءة املعلمني مهنيا -ط    
 دير  أوالً : صعوابت تتعلق ابمل

عدم توفر اخلربة الكافية لدى مدير املدرسة يف جمال اإلدارة املدرسية إذ أن معظم  .1
املديرين مل ينل تدريبًا كافيًا على مهام اإلشراف الرتبوي وما يتطلبه من مهارات 

 .يف العمل
 : صعوبة التوفيق بني النواحي اإلدارية واإلشراف الفين وتتمثل يف اآليت .2

بعملية اإلشراف الفين إىل جانب القيام ابألعمال اإلدارية  صعوابت القيام -أ
 .املتشعبة

إعطاء النواحي اإلدارية األمهية القصوى والنظر إليها على أهنا وحدها هي -ب
 .مهمة اإلدارة املدرسية وترك اإلشراف الفين للمشرفني الرتبويني

بدوره يف توجيه املعلمني نظراً  عدم التأهل الكايف للمدير ال يساعده على القيام .3
 لتعدد املواد وتنوع أساليب التدريس

  اثنياً : صعوابت تتعلق ابملعلمني  
غياب املدرسني أو أتخرهم وتربز هذه املشكلة بشكل واضح يف املدارس اليت  .1

يسودها الشقاق وعدم الثقة بني مدير املدرسة واملعلمني كما أهنا تربز عندما 
ة نفسه غري منضبط يف دوامه فيتخذ املعلمون منه قدوة يف يكون مدير املدرس

 .ذلك
عدم جتاوب املعلمني مع مدير املدرسة : حيث يرى بعض املعلمني أن توجيهات  .2

مدير املدرسة إرشادات نظرية بعيدة عن التطبيق يف ظل أعبائهم الكثرية كما أن 
ه دور كبري فبعض ي يتخذه مدير املدرسة يف التعامل مع املعلمني ل1األسلوب ال
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مديري املدارس ميلون تعليماهتم مما جيعل املعلمني حيسون أبهنم جمرد آلة منفذة 
ابإلضافة لذلك نرى بعض املديرين يهملون الفروق الفردية بني املعلمني متناسني 
أن املعلمني كغريهم بينهم فروق تتطلب من املدير تقدمي معوانت فردية ال 

مديري املدارس يوجهون اللوم والنقد عالنية  توجيهات عامة كما أن بعض
 .للمعلمني مما يدفع املعلمني إىل عدم التجاوب مع مدير املدرسة

كثرة أعداد املعلمني يف املدرسة الواحدة قد يواجه مديرو اجملمعات املدرسية  .3
واملباين املستأجرة مشكلة تتعلق بكثرة أعداد املعلمني يف املدرسة فيصعب 

مرار وخاصة أن املعلمني خمتلفني من حيث احلاجة إىل النمو متابعتهم ابست
واالستجابة له إضافة إىل أن كرب حجم املدرسة جيعل املدير أمام كم هائل من 
األعمال اإلدارية اليت تتطلب القيام هبا مما يؤثر على أداء املدير يف القيام بدوره 

 .يف متابعة وتطوير املعلمني
افظة على السلوك التدريسي القدمي : قد يواجه مدير رغبة بعض املعلمني يف احمل .4

املدرسة صعوبة حينما يواجه بعض املعلمني الذين مييلون إىل احملافظة على 
السلوك التدريسي القدمي العتقادهم أن النمو يف املهنة وإحداث التغيري يف 
 الطرائق واألساليب سيكلفهم مزيدًا من اجلهد أو لعدم رغبتهم يف التجديد

  .ألسباب أخرى
 اثلثاً : صعوابت إدارية 

قد يواجه مدير املدرسة بعض الصعوابت اإلدارية اليت تؤثر على قدراته للقيام مبهام 
 اإلشراف الفين يف املدرسة ومن هذه الصعوابت اإلدارية ما يلي:
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نوعية العالقة بني املدرسة واإلدارة التعليمية ومن ذلك متسك بعض اإلدارات  .1
بكل الصالحيات دون أن تعطي للمدرسة شيئًا من هذه الصالحيات  التعليمية

جعل املدرسة مقيدة بقيود اإلدارة التعليمية فال تستطيع التصرف ملواجهة 
احتياجاهتا بسرعة بسبب املركزية مما جيعل اإلدارة املدرسية تشعر بعدم االرتياح 

أدائها فال جتد يف عملها وعدم الثقة يف نفسها وينعكس أثر ذلك على نوعية 
 .الفرصة وال احلافز الذي جيعلها تنطلق يف عملها وتطور وتبتكر فيه

نتيجة لذلك يصرف املدير وقتًا كبريًا إلجناز  ،نقص الكادر اإلداري املؤهل .2
 .األعمال اإلدارية والكتابية على حساب اجلوانب اإلشرافية

ملدرسة جزءًا كبريًا من يف الغالب يصرف مدير ا ،متابعة بياانت السجالت اإلدارية
وقته يف متابعة استكمال البياانت اإلدارية ذات النمط الروتيين وذلك للتأكد من 

  .مدى كفايتها وصحة ما يدون فيها
 

 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرتبوية التعليمية -ي
 ما، ة الشاملة إىل حقيقة يف مؤسسةإن حتويل فلسفة اجلود ،حقيقة اجلودة الشاملة

ولذلك مبجرد استيعاب ، يجيب أال تبقى هذه الفلسفة جمرد نظرية دون تطبيق عمل
، تنفيذية من أسفل اهلرم إىل القمة، جيب أن يصبح جزءا وحلقة يف عملية اإلدارة الاملفهوم

، ة مكونة من مراحل حمددة بشكل جيدوهي عملي، وهذا ما يعرف إبدارة اجلودة الشاملة
، ويتم صبح مألوفة للمؤسسة اليت تتبناها، حىت تالزمن لتحقيقها تاج إيل متسع منوحت

 تنفيذها ابستمرار .
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 اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرتبوية التعليمية  -ك
: أداء العمل أبسلوب صحيح يقصد إبدارة اجلود الشاملة يف اجملال الرتبوي التعليمي

ع مستوى جودة املنتج التعليمي أبقل وفق جمموعة من املعايري الرتبوية الضرورية لرف متقن
، وأهداف اجملتمع وسد حاجة سوق العمل ققا األهداف الرتبوية التعليميةجهد وكلفة حم

 من الكوادر املؤهلة علميا .
ويعرف ) رودز ( اجلودة الشاملة يف الرتبية أبهنا عملية إدارية ترتكز على جمموعة من القيم 

اليت توظف مواهب العاملني وتستثمر قدراهتم  وتستمد طاقة حركتها من املعلومات
الفكرية يف خمتلف مستوايت التنظيم على حنو إبداعي لضمان حتقيق التحسن املستمر 

 . للمؤسسة
ويعرفها أمحد درايس أبهنا " أسلوب تطوير شامل ومستمر يف األداء يشمل كافة جماالت 

أي أهنا ، وق العمل والطالبالعمل التعليمي، فهي عملية إدارية حتقق أهداف كل من س
تشمل مجيع وظائف ونشاطات املؤسسة التعليمية ليس فقط يف إنتاج اخلدمة ولكن يف 

األمر الذي ينطوي حتما على حتقيق رضا الطالب وزايدة ثقتهم ،وحتسني مركز ، توصيلها
 املؤسسة التعليمية حمليا وعامليا .

ترتكز على جمموعة من القيم وتستمد طاقة ويعرفها رودس : أهنا عملية إسرتاتيجية إدارية 
حركتها من املعلومات اليت نتمكن يف إطارها من توظيف مواهب العاملني واستثمار 
قدراهتم الفكرية يف خمتلف مستوايت التنظيم على حنو إبداعي لتحقيق التحسن املستمر 

 للمنظمة.
فة اإلمكانيات ومن التعاريف السابقة نستنتج أنه من الضروري مبكان تسخري كا

، ومشاركة مجيع اجلهات واإلدارات واألفراد يف العمل كفريق واحد، املادية والبشرية
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، املة يف النظام الرتبوي التعليميوالعمل يف اجتاه واحد وهو تطبيق معايري إدارة اجلودة الش
 .ومراجعة اخلطوات التنفيذية اليت يتم توظيفها، وتقومي مدى حتقيق األهداف

إدوارد دمينج رائد فكرة اجلودة الشاملة حيث طور أربعة عشر نقطة توضح ما يلزم ويعترب 
جوهر اجلودة يف التعليم " وتتلخص  "  وتسمى هذه النقاط، إلجياد وتطوير ثقافة اجلودة

تقليل احلاجة  ،ـ تبين فلسفة اجلودة الشاملة ،إجياد التناسق بني األهداف: فيما يلي
حتسني اجلودة، اإلنتاجية، خفض ، املدرسية بطرق جديدةأجناز األعمال  ،للتفتيش

إزالة معوقات  ،التخلص من اخلوف ،القيادة يف التعليم، التعليم مدى احلياة ،التكاليف
 ،االلتزام ،مساعدة الطالب على النجاح ،حتسني العمليات ،خلق ثقافة اجلودة ،النجاح

 املسئولية.
التطبيق الفعلي ال بد من توافر مخسة مالمح  وحىت يكون للجودة الشاملة وجود يف جمال

  أو صفات للتنظيم الناجح إلدارة اجلودة الشاملة :
حشد مجيع العاملني داخل املؤسسة حبيث يدفع كل منهم جبهده جتاه األهداف  .1

  االسرتاتيجية كل فيما خيصه.
هة وخاصة ابلنسبة ألسس اجلودة املوج، الفهم املتطور واملتكامل للصورة العامة .2

 . إلرضاء متطلبات "العميل" واملنصبة على جودة العمليات واإلجراءات
 .قيام املؤسسة على فهم العمل اجلماعي .3
واليت تلزم املؤسسة وأفرادها ابرتقاء ، التخطيط ألهداف هلا صفة التحدي القوي  .4

 .ملحوظ يف نتائج جودة األداء
مؤثرة وفعالة لقياس  واتاإلدارة اليومية املنظمة للمؤسسة من خالل استخدام أد  .5

 . القدرة على اسرتجاع املعلومات والبياانت
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       فوائد تطبيق اجلودة الشاملة  -ل
تطوير املهارات القيادية واإلدارية  ،حتسني العملية الرتبوية وخمرجاهتا بصورة مستمرة 

 ،الرتبويتنمية مهارات ومعارف واجتاهات العاملني يف احلقل  ،لقيادة املؤسسة التعليمية
العمل املستمر من أجل  ،الرتكيز على تطوير العمليات أكثر من حتديد املسؤوليات

قيق رضا حت ،، أو الرسوبن اإلهدار الناتج عن ترك املدرسة، والتقليل مالتحسني
االستخدام األمثل للموارد  ،(اجملتمع، املعلمون، األمور ، أولياء)الطلبة املستفيدين وهم
 ،تقدمي اخلدمات مبا يشبع حاجات املستفيد الداخلي واخلارجي ،املتاحة املادية والبشرية

ختفيض التكلفة مع حتقيق األهداف الرتبوية يف  ،توفري أدوات ومعايري لقياس األداء
 . الوسط االجتماعي

 
  املعوقات العامة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة -م
 عدم التزام اإلدارة العليا .1
 يف إدارة اجلودة الشاملة وليس على النظام ككل عينةالرتكيز على أساليب م .2
 يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة عدم حصول مشاركة مجيع العاملني .3
 عدم انتقال التدريب إىل مرحلة التطبيق  .4
 تبين طرق وأساليب إلدارة اجلودة الشاملة ال تتوافق مع خصوصية املؤسسة  .5
 داراتمقاومة التغيري سواء من العاملني أو من اإل .6

  .توقع نتائج فورية وليست على املدى البعيد
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 البحث الثاين : كفاءة املعّلم
  متعريف كفاءة املعلّ  .أ

الفهم عن  ،كفاءة املعلم هو شيئ مهم لتحقيق املدرسة يبىن على أساس املعرفة
1التعليم واملنهج وتطوير اإلنسان كمثل أسلوب التعليم. 4 كفاءة املعلم ميكن أن تفسر   

ا كروية املعارف واملهارات واملواقف يف شكل عمل ذكي واملسؤولية الكاملة ألداء على أهن
واجبات التعلم. يف هذه الدراسة سيتم استعراض اثنني فقط كفاءة املعلم الرتبوية وكفاءة 
املهنية. يتميز كفاءة الرتبوية للمعلم من خالل قدرهتا على تنظيم عملية التعلم اجلودة، 

واإلجراءات اليت ميكن استخدامها كمثال على ذلك. حيتاج املعلمون  فضال عن املواقف
أن يكون كفاءة املهنية اليت ابستمرار على حتسني وتطوير املؤهالت األكادميية والكفاءة 
على أساس مستمر متاشيا مع تطور العلم والتكنولوجيا والفن. معلمي الرتبية األساسية 

1دميكياتطوير نفسه من جهة األكا حتتاج إىل 5 القدرة على رصد التقدم احملرز يف و  
طالهبم تعلم كجزء من الكفاءة الرتبوية ابستخدام جمموعة متنوعة من تقنيات التقييم 
البديلة مثل املالحظة، وتسجيل،  واملقابالت، واحملافظ، وعرض أعمال الطالب. املعلم 

ونية مع الزمالء والتعاون ابعتباره ضرورة تربوية لتحسني كفاءهتم من خالل األنشطة التعا
مع أولياء األمور، ومتكني مصادر يف اجملتمع، احبااث بسيط. حيتاج املعلمون أيضا إىل 
نسعى ابستمرار لتحسني أدائها والتغلب على مشاكل التعلم  تتبع التغيريات دائما. 

رة عن األنشطة والتعلم التعلم حيتاج إىل أن تدار بشكل صحيح. ألن إدارة التعلم هو عبا
سلسلة من األنشطة تسليم الدروس للطالب من أجل احلصول، وتطوير مواد التعلم 
وطريقة وعملية العالقات املتبادلة بني الطالب واملعلمني على حد سواء وتشارك بنشاط 

                                                           
14Hamzah B Uno، Prefesi Pendidikan، (Jakarta : PT Bumi Aksara)، hlm 18 
15Hamzah B Uno، Prefesi، hlm.17 
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وإدارة التعلم هو نشاط تنظيم أو ترتيب أفضل بيئة ممكنة والتواصل مع احتياجات 
لتعلم. احلد إدارة عملية التعليمية أكثر ببساطة هو كما الطالب مما أدى إىل عملية ا

يعمل ملتزمة هبدف مساعدة شخص أو تسهيل شخص آخر أنشطة التعلم. يف إدارة 
أنشطة التعلم املعلم إبجراء عملية تغيري إجيايب يف سلوك الطالب اليت تتميز التغريات يف 

عن اجلوانب األخرى على الطالب املعرفة والفهم، واملواقف، واملهارات والكفاءات فضال 
يف حني أن التغري يف السلوك هو مزيد من دولة حتسن من املهارات، واملواقف، املعرفة 

 .والفهم
 

 أنواع كفاءة املعّلم   .ب
هو القدرات الشخصية اليت تعكس شخصية مناذج صلبة   الكفاءة الشخصية .1

، وذات ومستقرة وانضجة واحلكمة وموثوقة ميكن أن يكون دور للطالب
ومن إحدى الكفاءات اليت جتب على نفس املعلم من جهة   األخالق العالية.

1الكفاءة الشخصية هي القدرة على املواد الدراسي. 6  
 الكفاءة الرتبوية .2

ييم م، وتقلتعلوتشمل هذه الكفاءات فهم املتعلمني واملصممني واملنفذين ل 
 ة. التعلم، وتنمية املتعلمني عالج تفعيل إمكاانت خمتلف

 الكفاءة االجتماعية  .3
الكفاءة املهنية للقدرة املعلم على التواصل الفعال مع الطالب وزمالئه املعلمني، 
واملوظفني، واآلابء أولياء الطالب، واجملتمعات احمللية احمليطة هبا. احتمال الرابعة هي 

 مهمة جدا يف عملية التعلم من أجل خلق الظروف للتعلم وتعليم جيد. 
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 املهنيةالكفاءة  .4
الكفاءة املهنية هو التعلم لإلتقان املواد العامق، والذي يتضمن التمكن من  

1موضوع يف املناهج الدراسية واملنهجية العلمية للمادة العلمية. 7  
 
 ور كفاءة املعّلم  يف عملّية التعليم الدّ ج. 

اك أن هن إىل استنادا إىل دراسة األدب من آراء آدمز وديكي ميكن أن خنلص
ملهارات ءات والكفااض دور يف تطوير العملية التعليمية للمعلم الذي يتطلب خمتلف بع

 يف جمال التدريس، ومها: 
املعلم كاملدرس، ونقل املعرفة، واحلاجة إىل لديهم مهارات يف تقدمي املعلومات إىل  .1

1الفئة. 8   
 ب.لطالاات من موعاملعلم كقائد الفصل، حباجة إىل املهارات الالزمة لقيادة جم .2
املعلم كاملرشد، حباجة إىل وسيلة لتوجيه املهارات وتشجيع أنشطة التعلم لدى  .3

1الطالب. 9  
 

 أمّهية كفاءة املعّلمد. 
مشاكل الكفاءة املهنية للمعلمني هي واحدة من الكفاءات اليت جيب أن تكون   

 كفاءةعض األشياء اليت أدت إىل أمهية  مملوكة من كل معلم يف أي مستوى تعليمية. ب
2من بني أمور أخرى:  لرتقية جودة الرتبية  املعلم 0  

                                                           
17Hamzah B Uno، Prefesi، hlm.19 
18E.Mulyasa، Menjadi Guru Profesional،(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya)،hlm. 37 
19E.Mulyasa، Menjadi، hlm. 40 
20E.Mulyasa، Menjadi، hlm. 188 
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 كفاءة املعلمني خلصوص القبول .1
ىل ليت حتتاج إاءات الكفأداة التحديد حتتاج إىل أن حتدد ما إذا كانت أنواع شائعة من ا 

هناك  كونيأن تتحقق كشرط لإلنسان أن يكون مقبوال. ونظرا هلذه الشروط سوف 
و هذا املعيار هلكامن ااض علم القبول الالزمة للمدرسة. االفرت الدليل ملدير يف اختيار امل

جناح  و صحيح  شكلأن من املتوقع أي املرشحني املؤهلني املعلم للقيام بواجباهتم ب
 كمدرسني يف املدارس. 

 كفاءة املعلمني مهم من أجل تطوير املعلم .2
2م يف تطوير املهنيتهاوجتدد أن املعلم هو املتخصص املهين يتأثر التبعية على نفس املعل  1   

قد حددت نوع من الكفاءات املعلم املطلوبة مث على حجم االبتدائية وحتديد املعلم الذي 
لديه صالحيات كاملة وما زالت غري كافية الكفاءة. مطلوب معلومات عن هذا من قبل 

 مسؤويل التدريب يف األعمال التجارية والتنمية من املعلمني. 
 عداد املناهج الدراسية كفاءة املعلمني يف إ .3

احدة من مني. و علالنجاح أو الفشل يكمن يف مكوانت خمتلفة من التعليم يف تدريب امل
م على أساس املعل ليمهذه املكوانت من املنهج الدراسي. ولذلك ينبغي إعداد مناهج التع

يم لتقياالت، ااألرس ظمةالكفاءات اليت حيتاجها كل معلم. اهلدف، الربامج التعليمية، وأن
 ام. عبشكل  علموهلم جرى ينبغي أن تكون ذات صلة التخطيط جيدا ملطالب كفاءة امل

 بالكفاءة للمعلم مهم التصال مع األنشطة والنتائج تعلم الطال .4
مل يتم حتديد عملية التعلم وتعلم الطالب من قبل املدرسة، ومنط، وهيكل، وحمتوى  

حتديد اختصاص املعلمني الذين يعلمون  املناهج الدراسية  فقط. ولكن أيضا من خالل
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وإرشادهم. سوف يكون املعلمون األكفاء أكثر قدرة على إدارة الصف، حىت يكون 
  تعليم الطالب يف املستوى األمثل.

 
 تطوير الكفاءة ومستخرجاهتاه. 

إن تطوير كفاءة املعلم وتنميه الفكر الوطين يؤدي اىل تعزيز مفهوم الوالء 
إن موضوع . طنة لديه وبذلك يصبح عنصر التغذية الفعال جملتمعه وأمتهواالنتماء واملوا

الوالء بصفة عامة واالنتماء الوطين بصفة خاصة من املوضوعات املهمة اليت شغلت وما 
زالت تشغل ابل علماء النفس واالجتماع واخلدمة االجتماعية والسياسية ويرجع هذا 

، ىل التقدم التكنولوجي اهلائل يف جمال االتصاالتاالهتمام الذي ازداد يف اآلونة األخرية إ
والتغريات السريعة اليت متر هبا اجملتمعات املعاصرة وأخريا بروز فكرة العوملة ، والغزو الثقايف

  (اجلواهري 1997يف شهذه األايم املعاصرة )
فطبيعة النظام التعليمي داخل املدرسـة له أتثري قوي على التالميذ، فمنذ دخول 

وتؤثر يف سلوكه بصفة ، لميذ املدرسة فانه يتعرض ملواقف ومؤثرات تطبع يف ذاكرتهالت
فهو يبدأ يومه الدراسي ، وعلى آرائه الوطنية يف مرحلة النضج بصفة خاصة، عامة

مث ، ابلطابور الصباحي حيث يستمع لإلذاعة املدرسية مبا تتضمنه من معلومات خمتلفة
وان تدريس وحدة يف الرتبيـة ، العلم فيتعرف إىل بلدهيستمع إىل النشيـد الوطين وحييي 

الوطنيـة داخل املدرسة لن يؤدي إىل الثمرة املرجوة منها إال إذا ارتبط ذلك مبمارسـة 
أن الدافع لالنتمـاء والوالء  .أنشطـة ال منهجيـة تدعم ما مت تدريسـه داخل الغرفة الصفية

اطفي ويكون ذلك من خالل االشرتاك يف يكون مبثابة حماولـة للحصول على الدعم الع
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األنشطة التعاونيـة ما بني الطلبة مث التفاعل االجتماعي اإلجيايب مع اآلخرين خاصة الذين 
  .يتمتعون بقدر عاٍل من املواطنة الصاحلة للنهوض ابلوطن وازدهاره

ومن خالل هذا كله يتشكل لدى املعلم و الطالب و يف عقل كل منهم منظومة من 
وتساعدهم على تعميم ما اكتسبوه يف ، فاهيم متكنه من التفاعل مع اآلخرين من حولهامل

، م واملوّجه للمعرفة بني األفرادمواقف مشاهبه أخرى، كون هذه املفاهيم تعترب العنصر املنظّ 
  (نشوايت 1996بدءاً من تعامله مع املدركات احلسية وحىت يصل إىل األفكار اجملردة )

يمية هلا دور هام يف تزويد املعلم والطالب هبذه املفاهيم واملعلومات والعملية التعل
، كما وتسهم يف إثـارة التفكري يف معاجلة ما يواجههم من مشكالت اليت ستساعدهم

، وإذا حاولنا البحث يف يف حياة األفـراد والنهوض الوطينوتنظيم اخلبـرات وأثرها الواضح 
املواطنة وتطويرها ال وهي مفهوم االنتمـاء والوالء و ، أسية املكتسبةهذه املفاهيم النف

، فالطالب يتمثل شخصية املعلم الذي يزرع فيه هذه املفاهـيم عقليـاً للنهوض الوطين
توق  1998)وميارسه سلوكًا وعماًل يف حياة خلدمة الوطن الغايل واجملتمع بشكل عام 

لبة والذي يبني كفاءة املعلم وقد ورد يف إن غرس االنتماء يف النفوس عند الط(. وعدس
يف قدرته يف ذلك على األبناء منذ الصغر بصفـة خاصة ويف ظل ثورة االتصـاالت وأاثرهـا 

وإعادة تشكيلهـا يف إطار اهلوية والشخصية ، اليت تسعى إىل توضيح اهلوية الوطنية
 (. اخلضري 2000واالنتقال هبا من اخلصوصيـة إىل العمومية )، العاملية

ن الدور الذي تلعبه املدرسـة عن طريق املعلم الكفؤ و من مناهج معدة كما أ
إعدادا جيدًا وأنشطـة إضافيـة إثرائيه يقوم هبا املعلم والطالب كالصحافـة وجمالت احلائط 
واإلذاعة املدرسيـة وغريها من النشاطات األخرى متيزها وتعترب داعمًا أساسيًا يف تطوير 

  .ومسامهـة يف تدعيـم االنتماء الوطين للوطن مفهوم االنتمـاء والوالء
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  تطويراملعلم وكفاءته
، وحيث أنه من املتفق عليه تربوايً وراء الوعي املكتسب لدى التالميذمبا أن املعلم 

أن ضعف االنتماء واملواطنة نتيجة طبيعية لعمليات التعلم املرضية فإن لدور املعلم أمهية 
عادها وممارستها ومن مث يقرتح التأكيد على آليات االرتقاء يف أتكيد مفهوم املواطنة أبب

مبستوى أداء املعلم املتسم ابإلجيابية وتنمية وعيه بكيفية استثمار املواقف اليومية يف تنمية 
 : وتعزيز املواطنة ويقتضي ذلك

 تطوير كفاءة املعلم ودورها الثقايف واالجتماعي 
م اجملردة واالجتاهات اإلجيابية وربطها تدريب املعلم على كيفية بلورة املفاهي .1

 ابملوضوعات املتاحة سواء من املقررات الدراسية أو القضااي واملشكالت اجملتمعية
حرص املعلم على ترمجة خرباته اإلجيابية إىل ممارسة فعلية يف املواقف التعليمية  .2

 ذ املختلفة وأن يكون سلوكه مطابقاً ألفكاره اليت يبثها يف عقول التالمي
 –احلرية  – االنتماء –اهيم وأبعاد املواطنة ) اهلوية إذ حيرص على بلورة مف .3

( يف صورة سلوكيات يدرب عليها التالميذ يف األنشطة الصفية املشاركة السياسية
 . والالصفية

وأن حيرص على التبصري أبمهية التوحد مع اجلماعة والتعاطف الوجداين بني  .4
ول لآلخر والتنوع يف إطار الوحدة اليت تعرب عن أفرادها مما يسهل عمليات القب

 التنوع وال ترفضه 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث .أ

قوم الباحث ابستخدام املدخل الكيفي وهو إجراءت البحث لتحصيل ي
املعلومات أو البياانت الوصفيية من عمليات الناس اليت تالحظ أو من كلماهتم املكتوبة 

. وهو طريقة البحث املستخدمة للحصول إىل البياانت املتعلقة حول عملية 1أو املنطوقة
 انويةف هنضة العلماء الث  املعار إدارة اإلسرتاجتية لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف مدرسة 

 .اإلسالمية بليتار
ت أو علوماف املوأما نوع هذا البحث هو وصفية حتليلية أبن يكون الباحث يص 

غة ة معلمي اللة كفاءرتقيالبياانت اليت مجعت من خالل كيفية وعملية إدارة اإلسرتاجتية ل
وصفية يوصف اسة الابلدر و . وليعىي بليتارالثانوية اإلسالمية احلكومية العربية يف مدرسة 

ق ت اليت تتعلعلوماوامل حداث أو األشياء العينة يف مجيع احلقائقالباحث الظواهر أو األ
ية الثانو درسة مية يف لعرباكيفية وعملية إدارة اإلسرتاجتية لرتقية كفاءة معلمي اللغة ابل

لكن يف  ،حصائيل اإلوليعىي بليتار. وحللت البياانت بدون التحلاإلسالمية احلكومية 
  اجلمل أو الوصفية.

 
 
 

                                                           
1Lexi J. Moeleong، Metode Penelitian Kualitatif،(Bandung : Remaja Rosda Karya،2011)، 

hlm. 4 
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 البياانتب. مصادر 
 املصادر األساسية .1

 الدين اذ سيفألستا ،رئيس املدرسة األستاذ حممودي املاجسترياملخرب أواملصادر : 
 وهو وكيل مدير املدرسة للمنهج.

 أداة اإلكتمال. ،املكان : األنشطة
 الواثئق : األرشف 

 املصادر الثانوية  .2
وسيلة ية باإلنسانيف هذا البحث حتصل الباحث على البياانت من املصادر 

نها من منسان ن اإلاملالحظة واملقابلة. وهناك توجد كذلك مصادر البحث اليت ليست م
هي  لصحيحةبحث ا، وما أشبه ذلك. ومصادر الالرمسيةقانون الالواثئق املكتوبة، و 

ند إجراء علباحث اخذه أاحملصول عليها يف حالة طبيعية .البياانت املقصودة هي مجيع ما 
  مكانه مما كتب أو مسع أو نظر إليه.البحث يف
 

 أسلوب مجع البياانتد. 
       املالحظة  .1

املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته  
ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن 
الباحث حينما يالحظ فإنه يتبع منهجا معينا جيعل من مالحظاته أساسا ملعرفة 
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2واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة ، فاستخدم للحصول على البياانت املطلوبة. 
املالحظة بكتابة مجيع األشياء اليت تتعلق ابملوضوع ولتسجيل الباحث طريقة 

املعلومات اليت تتعلق هبا أيضا. ومعلوماته حيث جنمع من خالل ما نشاهده أو 
نسمع بفهم دقيق لظاهرة معينة عنه. ونوع من املالحظة املستخدمة هي 

 قل من خالل :املالحظة بشكل عالنية. يالحظ الباحث على األ
 تمر.ع املستماملقصود هنا املكان الذي تتعلق ابلتفاعل وحالة اجمل ،املكان .أ

  ،األساتيذ ،منه رئيس املدرسة ،الفاعل  .ب

ألنشطة املثال ابيل ج. األنشطة الذي يعمل الفاعل يف حالة التفاعل املستمر على س
 املراقبة.

 
       املقابلة .2

 تصاليةكيبة اللرت اونصف  فاملقابلة املستخدمة يف هذا البحث هي املقابلة الدقيقة
لباحث( ائل )االس املباشرة احلرية بني السائل واملسؤول جلمع املعلومات، ويسجل

 قابلة هي:املصادر من م. البياانت اليت حيتاج إليها
 رئيس املدرسة األستاذ ا حممودي املاجستري .1

 املاجستري وكيل رييس املدرسة للمنهج األستاذ سيف الدين .2

 كارديسو  ،ةنيل املفرح ،اللغة العربية األستاذ حرس الدينبعض األساتيذ  .3

    

                                                           
، الرايض، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبهذوقان عبيدات وعبد الرمحن عددس وكايد عبد احلق، 2

 276 - 275 ، ص:1998دار أسامة للنشر والتوزيع، 
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 الواثئق .3
يكون بصور الواثئق ليزيد املصداقية يف انتاج البحث. الواثئق قد م الباحث طريقة ااستخد

 والسياسة وما أشبه ذلك. ،القانون ،دفرت اليوميات
 

  حتليل البياانته. 
 واملقابلةاملالحظة من خالل  بعد مجع البياانتيقوم الباحث بتحليل 

 . مث تكون اخلطوة وإجراء حتليل البياانت كما يلي: والتوثيق
 تنفيض البياانت .1

وارتكز األمور اهلامة وإزالة الباحث أخذ الباحث اإلختصار واختار األشياء الرئيسة 
األشياء ال فائدة هلا. فكانت البياانت املختارة ستوضح صورة وضحة وتسهل الباحث 

 ألجل البياانت احملتاجة.

 عرض البياانت .2
ومستمرا  ،وخمتصرا ،واضحا ،األهم من عرض البياانت يعىن أن تكون البياانت مرتبا

 ليسهل الباحث يف ترتيب مجع البياانت.  
 التحقق وخالصة البياانت .3

ابلتحقق واخلالصة يستطيع الباحث أن يوصف البياانت ابلوضوح والتظهري وأصبحت 
 مصداقية. 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها

 املبحث األول :حملة عن املدرسة
 رالثانوية اإلسالمية احلكومية وليع بليتا حملة املدرسة .أ

  املدرسة  من يةو  . اهل1
 اسم املدرسة : مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية وليعي .1
 ر وليعي بليتا 01عنوان املدسة : شارع بطل سوديرمان رقم  .2
 66184الرمز الربيدي :  .3
 0342693228رقم اهلاتف :  .4
 man.wlingi@yahoo.co.idالربيد اإللكرتونكي :  .5
 www.man.wlingi.sch.id  املواقع : .6
 131135050002رقم اإلحصاء املدرسة :  .7
8. NPSM  :20414825 
9. NPWP  :470178682653000 

 1995-11-25اتريخ امليالدي :  .10
 /2010aمرحلة االعتماد :  .11
 االرض : حق امللكية حالة .12
 حالة البنيان : شهادة االرض .13
 رئيس املدرسة  .14

 االسم : حممودي املاجستري



40 

 

 196710131998031001رقم املوظف : 
  Kw.13.1/2/Kp.07.6/4904/2009رقم التقرير رئيس املدرسة : 

 28-09-2009اتريخ : 
 التارخ عن املدرسة. 2

نوفمرب يف سنة  25ي بليتار يف اتريخ بين مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية وليع
.  يف 1995سنة  515  على أسس التقرير الشؤون الدينية بلد إندونيسية رقم 1995

تلوكو بليتار. يف الثانوية اإلسالمية احلكومية املاضي هذه املدرسة هي الفروع من مدرسة 
ني مدرسة ذلك الوقت تطوير هذه املدرسة غري مرتفع ومل يكن جيدا. ألن املسافة ب

  35الثانوية اإلسالمية احلكومية تلوكو ومدرسة الثانوية اإلسالمية وليعي بعيد يعين حويل 
كيلو مرت. حىت مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تلوكومل يستطيع أن حيرس ابلتمام 

 تلوكو لشؤون الدينيةالثانوية اإلسالمية احلكومية والكامل. وبعد ذلك اقرتح مدرسة 
املدرسة اإلسالمية وليعي احلكومية. ومنذ تلك الوقت انتقل املدرسة اإلسالمية ليجعل 

 وليعي.  01إىل شارع سوديرمان رقم  21كاجاة مادا رقم احلكومية وليعي من شارع  
ليس املدرسة الثانوية يف والية وليعي أال هي وعلى حسب جغريف وقعت يف مكان اجليد. 

منه ويقوم األنشطة األكادميكية فيه. ومير السيارة قريب من املسجد ويستطيع أن يتفع 
العمومة كل يوم أما شارع هذه املدرسة ذلك احلال يسهل جلميع التالميذ والتلميذات أن 

 يذهبوا أىل املدرسة. 
 . الرؤية والرسالة3

 الرؤية
 حتقيق األجيال العالية هلا أخالق الكرمية ويهتم البيئة
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 الرسالة
 جودة العلوم واألقالق واإلجتماعية ويهتم على البيئة. يعمل الرتبية على أسس .1
 اإلستعداد وتطوير التالميذ على أساس العلوم والتكنولوجية واإلميان والتقوى. .2
 اإلستعداد والنمو يف القوة واإلمكانية على سبيل تطوير الشخصية. .3
 التحقيق والفهم عن العلوم الدينية يف العبادة واحلياة. .4
ية البالد على طريق التدريس يف مدرسة على أساس اإلميان النمو الثقافة شخص .5

 والتقوى. 
 النمو يف املسؤولية لتحقيق صحة احلياة. .6
 التعاون الوثيقة مع املؤسسة التعينة ليجعل املدرسة هتتم ابلبيئة. .7
الرتقية يف جمال األكادميكية وغريها على سبيل التعليم الفعالية واالبتكارية  .8

 واملسرورية.
 . احلكوميةيف االميان والتقوى حىت استمرار التعليم يف مرحلة اجلامعة  الرتقية .9

 ترقية اجلودة واألمن كل أعضاء املدرسة املتدرجة. .10
 

 اهلدف من املدرسة
 ترقية التعليم ابلفعالية واالبتكارية واملسرورية حىت القوة من التالميذ مرتفع. .1
 املدرسة.ترقية احلالية والعبودية يف جسم التالميذ وأعضاء  .2
 ينشأحالة التعليم اجليدة يف املدرسة. .3
 ترقية اجلودة واجلملة الوسائل التعليمية لرتقية جودة التعليم. .4
 يطّبق األنشطة النمومية لرتقية امكانية التالميذ ابإلستشارية. .5
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 النمو ثقافة املدرسة يف أنشطة اجملتمع.  .6
 درسة.التعاون مع املدارس واملؤسسة األخرى لتحقيق برانمج امل .7
 يطبق التعليمية على طريق التجديد والدوافع يف جسم الطالب. .8
 ترقية جودة أعضاء املدرسة اليت هلا العالية واملسؤولية يف مدرسة ويف وراءها.  .9

 ميارس اإلهتمام أعضاء املدرسة على طريق األنشطة اإلجتماعية. .10
 

 التالميذ يف آخر ثالث سنواتجمموع . 4
 ذ يف آخر ثالث سنواتجمموع التالمي 4.1اجلدول 

 وضوح 2014 2013 2012 فصل
1 
2 
3 

279 
283 
239 

284 
272 
279 

312 
278 
269 

 

  859 835 801 جمموع
 فصل وتنقسم على : 27يوجد  

 الربانمج العلوم الطبيعية .1
 الربانمج العلوم اإلجتماعية .2
الدينية .3
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 املبحث الثاين :عرض البياانت وحتليلها
ية كفاءة معلمي اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية اإلدارة االسرتاجتية لرتق -أ

 وليعي بليتار احلكومية
 اللغة العربية يمعلماملهنية رتقية اجلودة رئيس املدرسة لالتخطيط  -1

من أحد اهم عناصر يف إدرة املوارد البشرية يف حتقيق ترقية اجلودة هي التخطيط 
(planning) تخطيط سيعاقب الفشل بدون عمل أن يف يف بعض األحيان  عمل ال

يف هذه احلالة تعترب احنراف اجلهة من هدف أو تسرف الرأمسالية يسبب فشل  ،التخطيط
 من حماولة وأعمال يف حتقيق اهلدف. 

ختطيط أن يتعلق ابملستقبل واملستقبل من أمر غري مؤكد، بدون التخطيط  
هي سيحققها، ولكن هذا الصحيح أن املدرسة سيضيع الفرص والتواجه  التحدايت ما

وليعي، يف جتنيد معلمو مازال أن  احلكوميةاالسالمية  الثانوية درسةاألمر التدخل على مب
 تستخدم التخطيط، هذه أن ميكن لريى من اعداد وخطوات التجنيد  كما يلي:

 إعداد (أ
ملتطلبات، فإنه متساواي ابمن أجل احلصول على املوارد البشرية املؤهلة واملبلغ  

لتوظيف االنسحاب ضم أعضاء جدد الذي ميكن إستخدامه عملية طريقة تاج حي
يقوم على طريقة انضجة متاما. يف عملية إعداد ويتم ختطيط االحتياجات من املوارد 

أن تفعل  ا. ما ميكن القيام هببدتاليت قد العمل البشرية من حتديد خمتلف وظائف 
 .وغريهاوظيفة شاغرة، وكمية، والتوقيت، 

جلنة تشكيل وليعي يف جتنيد معلم اجلديد  احلكوميةاالسالمية  الثانوية سةمدر 
لتجميع أعمال  جلنة هيئة ضم معلمو اجلدداملدرسة، رئيس برائسة  هيئة لقبول معلمو
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معني. كما دراسي أو يف وقت غري هيئة اليت تعقد يف نصف سنة الاحتياجات كل 
 شرح رئيس املدرسة يف عملية االعداد 

يف جتنيد معلم اجلديد  وليعي احلكوميةاالسالمية  الثانوية مدرسة"خططت 
جلنة هيئة املدرسة، مث بدأت على رئيس . برائسة جلنة هيئة ضم معلمو اجلددتشكيل 

هيئة اليت تعقد يف نصف سنة احتياجات كل لتجميع أعمال  ضم معلمو اجلدد
اك االحتياجات. ويتم ، على سبيل املثال إذا كان هنمعنيدراسي أو يف وقت غري ال

التخطيط وألقى الطلب إىل املؤسسة ، وبعد رسم التخطيط لضم معلم اجلديدرسم 
1"دمنها مث أن تعمل املدرسة ضم معلمو اجلدواملوافقة  . 

ل ن تشكدد أمن بيان رئيس املدرسة السابقة كان التخطيط قبول معملو اجل
ة قبول ل مرحلل لكعملية تشغياملدرسة  هيئة أو فريق جلنة  قبول يكون مسؤوال يف 

بول قفيذية نة التنوليعي، بوجود  هيئة جل احلكوميةاالسالمية  الثانوية مدرسةيف 
لى عدورية و الأمعلمو اجلدد أن املدرسة أن تعقد جتنيد لكل نصف سنة الدرسية 
 يد.التجن رحلةحسب حاجة املدرسة. أما خطة التالية هي كما راقب الباحث هي م

 
 مي اجلددجتنيد معل (ب

اجلدد لتلبية االحتياجات من  علميهو عملية للعثور على مرشحني للجتنيد 
املوارد البشرية للمدرسة. يف هذه املرحلة هناك حاجة مطلوب حتليل جلعل وصفا 

 الثانوية مدرسةمطلوب، يف هذه احلالة قسم احالل ما معلم مادة للمعلمني 
من ، من خالل املعلومات لمي اجلددمعقبول وليعي قد جتمع  احلكوميةاالسالمية 
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تعدد الوسائل اليصال املعلموت على أحناء اجملتمع كما  عرض رئيس املدرسة  يف 
 جتمع عن معلومات التجيند. 

االنرتنت على شبكة اإلنرتنت، "أن يعمل التجنيد من خالل عرب تعدد الوسائل و 
وليعي. انتشار املعلوت  يةاحلكوماالسالمية  الثانوية مدرسة البيئة املدرسية الفتات

هبدف ملعرفة لكل األطراف هذا التجنيد  إىل اجملتمع احتاد متخرجي مدرسة
2ومدرسة قد وجدت املوارد البشرية ذو اجلودة وخباصة جودة اللغة العربية . 

 
.  الذي مادة التعليم الدينية، للغة العربية بكفاءة املهارات معلمجتنيد املدرسة 

 الثانوية مدرسةاجلديد   ط الرئيسي يف استقبال معلمو الشر  كما الحظ الباحث يف
3التايلهي على النحو  وليعي احلكوميةاالسالمية  : 

 بتجويد صحيحقراءة القرآن  قدرة  .1
 الكتاب قدرة قراءة  .2
 ابكلروريوس  احلد األدىن شهادة .3
 ()مايكروسوفت أوفيس قدرة لتطبيق الكمبيوتر .4
 له خربة دراسة  .5

 ي: ا يلم اللغة العربية أستاذ سوكاردي وهو كمكما عرض من أحد معل
مرشح معلم الذي قابلنا هي قدرة قراءة القرآن بتجويده وقدرة قراءة كتب فهم 
النحوية، على األقل شهادة بكالوريوس، قدرة على تشغيل الوسائل التعليمية أو  
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دد له  كمبيوتر، له خربة تعلم يف مدرسة، وهبذه الشروط حنن نرجو من املعملمني اجل
4يف عملية العليمية  كفاءة اللغة العربية وكفاءة املعرفة احلداثة . 

حق  وليعي ةاحلكومياالسالمية  الثانوية مدرسةهبذه الشروط السابقة أن 
ن يرجى شروط أت الانتقائية يف قبول معلمي اجلديد وبتخطيط الناضج املهنية، كان

جلاهزة يف الغوية فاءات الوليعي هلا ك احلكوميةاالسالمية  الثانوية مدرسةمن املعلمني 
 ترقية الكفاءة املهارات للطلبة. 

 
 ح(ج(  تصفية )ترش

عقد امتحان قبول معلم يعني مبوظف اثبت مؤسسة ، بعد مرور مرحلة   
يتبع إلدارية. وسا قائية إنت إنتقائية اإلدارية وقررت اللجنة التنفيذية قبول جناح  بنجاح

ي كما مودحماحث من مقابلة مع رئيس املدرسة أستاذ االمتحان. كما حصل الب
 يلي:

"مرحلة األوىل هي إنتقائية اإلدراية، بشرط على األقل خريج بكالوريوس، وفقا 
على مطلبات وخلفيته،  تصفية معلم اجلديد، سندعو  الدعوات والدعوة األوىل هي 

سة، وبعده عودة امتحان االلتزام وأن يقوم  هذا اإلمتحان بني مرشح املعلم ومؤس
الثانية، أعطى املؤسسة التصديق أن مرشح معلم املذكور أن ميكن ملتابع اإلمتحان 
التالية، ومث عقد اإلمتحان التحريري وامتحان التجرييب يعين امتحان التدريس اجلزئي. 
إذا كان هو معلم اللغة العربية أو معلم النحو وغري ذلك فسيمتحن امتحان قراءة 

ء وبعد قرار جناح أن يعقد امتحان املقابلة، وبعد جناح هذه املقابلة، الكتب الصفرا
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قدمت املدرسة أمساء املذكور  إىل املعهد واملؤسسة، ومؤسسة أخرجت التصديق 
5.وليعي احلكوميةاالسالمية  لقبول معلم مدرسة الثانوية  

 
راحل ة املكلما سيقبل معلم اجلديد، ملرشحني أن يستلزم أن يشرتك بعد

 يري، إمتحانالتحر  تحانمتحاانت، من شروط اإلدارية، املقالبة إمتحان االتزام، إماإل
جلدد علمي امعل التدرسي اجلزئي وجتريب تشغيل الكمبيوتر، هذه كلها هتدف أن جي

يس لوليعي  احلكوميةاالسالمية  الثانوية مدرسةحق اجلودة، كل موظف ومعلم 
مل عسة أو ملدر اظف عمل اإلضايف خارج رواتب املوظفني ومنعت املدرسة لكل املو 

 يف مدرسة األخرى. 
الصحيح و اس ختبار عملية البحث عن أفضل النتصفية ملرشح معلم تعترب ال

ن عدد مصفية تأن حيسب العوامل يف عملية للمعلم يف مدرسة وفقا لالحتياجات 
تبار العني ابعدون بتؤخذ عملية تصفية الميكن أن  وابعتبارها. املدخالت املختلفة

من ت ملعلوماا من فيها. عملية االختيار ليست ممكنة دون النظر والتحليل والنظر
ب جيعمل تعدد الشروط أن يتوفر مرشح معلم الذي سيدرس ومعيار إجناز ال

 .تحقيقهل
 

 )توظيف(وضع د( 
لمعلمني املدرسة ل. مث دعوة اجلدد املعلمنيقبول  القبول اختبارجناح بعد نتائج 

عم مهنيتهم،  تقريرفئة اللجنة ملراقبة و أشهر األوىل  3أشهر، يف  6ملدة عقد عمل ل
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رسالة البيان يكون  على ت املؤسسة أشهر أصدر  6أشهر املقبلة  3وبعد ذلك 
 احلكوميةاالسالمية  الثانوية مدرسةمناسبة واملطلوبة من مادة . ما اثبتكمدرس 

القرآن، تعليم اللغة العربية هي مادة وأما مادة التعليمية تتعلقة ب، تهوفقا لقدر  وليعي
مادة  10، اليت تضم السرية الثقافة اإلسالمية، التوحيد، قواعد، علم املنطق، البالغة،

 كما قال رئيس املدرسة أستاذ حممودي كما يلي:   .التعليمية
فئة أشهر األوىل  3أشهر، يف  6عقد عمل ملدة للمعلمني دعت املدرسة ل

ت أشهر أصدر  6أشهر املقبلة  3وبعد ذلك عم مهنيتهم، ر تقرياللجنة ملراقبة و 
6اثبتكمدرس رسالة البيان يكون  على املؤسسة  . 

 :قال وزاد رئيس املدرسة أستاذ عن احالل وضع هيكل التنظيم، كما
 احلكوميةاالسالمية  الثانوية مدرسةالتنظيمي أو احالل هيكل وضع وأما 
السلطات وضع وتصفية حتديد ة يف أن تسلط املؤسسيف هذه احلالة وليعي ، 

املدخالت من وأخذت املؤسسة  الفرتة املقبلة،مرشحني اعداد أعضاء التنظيم 
، مؤسسة أيضا، مثل توزيع االستبياانت، وإجراء مشاورات مع مدرب املعلمني

7شيوخ املدرسةو  .  
من بيانت الفائقة أن عمل تصفية لقبول معلمي اجلدد البد أن يشرتك من عدة 

 احلكوميةاالسالمية  الثانوية مدرسةراحل، أن هذه التصفية الشديدة ليصري معلم يف امل
وليعي، وجنح يف لكل اإلمتحان، أن معلم مل يسجل من مبعلم اثبت، وإمنا معلم 
التجريبة، إذا كان قد جنح يف مدة ستة شهر يف عملية التعليم، وأظهرت مهنيته فقدم 
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 الثانوية مدرسةسالة البيان سيكون معلما يف هذه اللجنة إىل املؤسسة إلخراج ر 
 وليعي.  احلكوميةاالسالمية 

االسالمية  الثانوية ظفني ومعلمي مدرسةو كما يلي عرض الباحث عن أحوال م
8كما يلي، ،يف تشغيل عملية التعليم يف املدرسة وليعي احلكومية  :  

 التعليم األخري مكانة املوظف
 معلم قد حصل
 شهادة الرمسية 

 احلكومية 
غري 

 احلكومية
 حكومية  الدكتور املاجسرت ابكالوريوس دمبلومة >

غري 
 احلكومية

  
                            

 بنات بنني بنات بنني بنات بنني بنات بنني بنات بنني بنات بنني بنات بنني بنات بنني
0 0 24 22 10 5 11 16 3 0 0 0 0 0 8 3 

                                

 ةحلكومياالمية االس الثانوية ظفني ومعلمي مدرسةو ممن هذه البياانت أن كل 
 وليعي بعامة موظف احلكومية. 

يتخصصون يف الديين ملعلمني الذين هلا  وليعي احلكوميةاالسالمية  الثانوية مدرسة 
ملستوى ، امواد التعليمية 10مدرسا من  18العربية تتألف من ومعظم مادهتا ابللغة 
 يتكون من خرجيي وليعي احلكوميةاالسالمية  الثانوية مدرسةالتعليمي للمعلمني 

إدراة كما البياانت من .نييصل إىل شخصاملاجسرت شخصا،  16من  ابكالوريوس
9املدرسة  :  
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 البيان مادة التعليم التعليم األخري جنس إسم رقم
 رئيس املدرسة - جامعة يوكياكارات بنني حممودي 1
ماالنج احلكوميةجامعة  بنني إمران رشادي البكالوراي 2  - اللغة اإلندونيسية 

 - اجلغرفية ماالنج احلكوميةجامعة  بنني سوانراينتو البكالوراي 3

 - الرتبية الوطنية  - بنني مسرو املاجستري 4

5 
شافودين زهري 

 البكالوراي
ماالنج احلكوميةجامعة  بنني  - اللغة اإلجنليزية 

6 
مد انجب حم

 البكالوراي
 - احلاسوب  - بنني

7 
انين فسفتوساري 

 املاجستري
اتبن ماالنج احلكوميةجامعة    - كيمييا 

اتبن امي فضيلة البكالوراي 8 ماالنج احلكوميةجامعة    - اإلقتصاد 

9 
تيتيك يوليان 

 البكالوراي
اتبن ماالنج احلكوميةجامعة    - الرتبية الوطين 

ورايمويت عناية البكال 10 اتبن  ماالنج احلكوميةجامعة    - اإلقتصاد 

11 
غوغوت اري 

 سوسانتو
ماالنج احلكوميةجامعة  بنني  - اللغة اإلندونيسية 

12 
اتتوك هرننتو 

 البكالوراي
نيبن  - الرتبية الفنية - 

اتبن دايان هرويت البكالوراي 13 ماالنج احلكوميةجامعة    - اجلغريف 

14 
داين اكا فرسستينتا 

لورايالبكا  
اتبن ماالنج احلكوميةجامعة    - االقتصادي 

15 
ايك فوزي افصح 

 البكالوراي
ماالنج احلكوميةجامعة  بنات  - بيولوجيا 

اتبن لؤلؤ الوردة البكالوراي 16 ماالنج احلكوميةجامعة    - الرايضيات 

ايكو وحيونو  17 اتبن ماالنج احلكوميةجامعة    - اللغة اإلندويسية  
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 البكالوراي
ماالنج احلكوميةجامعة  بنني روحاين البكالوراي 18  - الرتبية البدنية  

 

خريج  بعامة وليعي ةاحلكومياالسالمية  الثانوية مدرسةمن هذه البياانت أن كل معلمي 
بية. يم اللغة العر معلما أن يدعم لرتقية التجود لتعل 18على األقل بكالوريوس، من 

ف لشريامعة من شرق األوسط، جامعة ابإلضافة أن معملني نصفها متخرجي جا
اليشكك  وليعي حلكوميةااالسالمية  الثانوية مدرسةوجامعة. هذا دليل أن املهنية معلمو 

نسيا هلم   إندو يفمية يف مهنيتهم، وغريها أن معلمني خرجيني من جامعة الدينية اإلسال
 كفاءة أيضا ابللغة العربية.  

 ربيةاللغة اللعلمعلمي ل ترقية املهنيةيف رئيس املدرسة تنفيذ  -2
 وليعي كوميةاحلمية السالا الثانوية مدرسةيف تنفيذ ترقية املهنية اللغة العربية يف 

د نفسية واعداداد الا اعأن رئيس املدرسة أن يتجه ويستلزم لكل معلمني لستعداد اجليد إم
 لي: معلم كما ي ملهنيةية ااملادة واعداد طريقة التعليم. ومن بني أن يقوم املدرسة يف ترق

 تعليم اللغة العربية ملعلمي املواد الدينية  -(أ
كما الحظ الباحث أن تعليم اللغة العربية خاصة ملعلم اللعة ألن لكل معلمي 
اللغة كتاهبا ابللغة العربية، ولغة التقدمي ابللغة العربية. البد من املعلم هلم كفاءة 

1مهارت اللغوية اللغة العربية، تعليم قراءة الكتب  .  يف تنفيذ ترقية املهنية معلمو0
وقواعد النحوية، أن يستزم لكل معلمي املواد ، كل حلقتني يف األسبوع كما عرض 

 أستاذ سوكاردي وهو مشرتك يف تعليم كما يلي: 
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أن يصنع جدوال الدينية، املواد لرتقية املوارد البشرية ملعلمني املواد اللغة العربية أو "
، صباحا 6.30يعين يوم اإلثنني والثلثاء ساعة  املعلمنيالدروس لتحسني نوعية 

األساسية اليت مجعتها يف ويصنف بفرقتني ، فرقة لمعلمني، تعليم لاملدرسة يعقد و 
وفرقة املتوسط أو املاهرة مجعتها يف صف واحد أو صف واحد، جمموعة واحدة، 

1". تعلم اللغة العربيةلرتقية ، جمومعة واحدة 1   
 

إلسالمية. دارس او املضعت ثالثة املدارس األكرب شيخ أللغة العربية أما يف تعليم ا
 وهم من الشيوخ املدرسة أو كبار املعلمني.:لتوجيه وتعليم 

1"يف ترقية املهنية املعلمني، أن يشري ثالثة من املشايخ من كبار املعلمني " 2  .  
 

هم مهنيون أشار مشرف لتعليم اللغة العربية  من كبار املدرسة و رأى الباحث 
 احلكوميةاالسالمية  الثانوية مدرسةيف اللغة العربية، وهم من أقدم معلم يف 

ستخدم يف مواد التعليمية االتدريس الذي وليعي.كما الحظ الباحث أن طريقة 
يقرأ وهو اعتمادا على كل جمموعة، وهناك نوعان، األول طريقة التلقي للمعلمني كما 

طريقة الثانية والنرب والتنغيم. و ح معا، قراءة ، وإعرابه، املعلم، مث تربير الشيخ بتصحي
من قراءة أن يكلف املعلم إلهناء تقدم، الهي طريقة ألولئك الذين لديهم املستوى 

التقى لقاء التايل أن يسأل صفحات يف أسبوع واحد، وبعد ذلك عندما بعض 
أجرى الشيخ لتعليم عملية ا يف إىل الشيخ.أو املادة اليت اليعرفه  الصعب املقروء 
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التقييم األدىن. ولكن هذا سيحصل النتيجة من األعلى حىت أيضا تقييم وتقدير، 
كتاب وأما   داء املعلم، ولكن هذا يتم تعيني سوى قدرة املعلمني وحده.يتعلق أب

كتاب ملخص الثانية  جملموعة وأما هي كتاب تعليم املتعلم، األوىل التعليم جملموعة 
1اللغة العربية 3  . 

لغة يف نسق الممع  إذن، يف ترقية اجلودة املهنية ملعلمني شارك رئيس املدرسة
سة يف اولة املدر حمني هي معلمتشغيل برانمج تعليم اللغة العربية، بتعليم اللغة العربية لل

ا  ول للطلبة هليف فص علمتطوير كفاءة املعلم وتعمق علوم اللغة العربية، حـىت يعلم امل
 هذا التعليم.كفاءة الزائدة من 

 أعلى ستوىملاملنح الدراسية للمعلمني الذين يستمر دراستهم ب( اعطاء 
قد أعطى  حلكوميةاأن  ،وليعي احلكوميةاالسالمية  الثانويةلرتقية املهنية املدرس 

.كما اجسترييا ماملنحة ملعلم الذي سيستمر دراسته ملستوى األعلى، درسات العل
 :  شرح رئيس املدرسة أستاذ حممودي
املنح الدراسية ملعلمني  احلكوميةيعطى أن املدرسة لرتقية اجلودة املهنية معلم يف 

دراستهم إىل مستوى أعلى، هذا لرتقية كفاءة او جودة املعلم يف سيستمرون الذين 
كمواصلة إىل املاجستري والدكتور، لقد أعطى املنحة إىل مستوى األعلى إذا    الرتبوية

1.احلكوميةكور فقدم املعلم طلب للمنحة إىل كان الطلب من معلم املذ  4  
 التعويضات ج( 
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ئيس ر عقد  ،لمنيوبعد عقد التدريبات للمعلمني املهنية أو ترقية اجلودة مع
انمج م. بر ازاهتالتعويضات إلجن ياملدرسة برانمج  كشف الدرجات متابعة أن يعط

 : حمموديمتابعة التصنفية كما عرض رئيس املدرسة أستاذ 
ف هو ملعلم من رفع الرواتب  من الرواتب األساسية، إذا كان نتيجته "التصني

3 (A)   30فرفع رواتبه ( فإذا كان تنيجته ،%B)   من رواتبه.  15فرفع  %
1إستخدام رواتب مبعيار أجور احمللي  5 . 

 لمعلمني يف عملية التعليم.لكفاءة الرتبوية د( ترقية ال
 م. من أهم يفاملعل ودةالتعليم وترقية اجل كفاءة الرتبوية من أهم يف تشغيل عملية

برتقية  يعي هيول وميةاحلكاالسالمية  الثانوية مدرسةتنفيذ ترقية املهنية املعلمني 
 : ستاذ حمموديدرسة أامل الكفاءة الرتبوية للمعلمني يف عملية التعليمية كما قال رئيس

و تقوية املواد حنن قد يكون أن ندعو األساتيذ من جامعات لتدريب املعلمني 
االسالمية  الثانوية التعليمية الذي سيدرس. يف ترقية التدريب املعلمني أن مدرسة

وليعي قد عقد  أنشطة التدريب الذي يعقد تعاون متابدل مع وزارة الدينية  احلكومية
 أن املعلم كيفية  أو تدريب ووزارة الرتبوية الوطنية من بني التدريبات هي األول تعليم

 لرتكيز للطبة كيفية  التدريب يعين التدريس  اثنيا. قرأ مما الفهم وحصل تسريعب  يقرأ
 لتطبيق ليهدف الطلبة عامل إىل ليدخل املعلم يدرب ان وأيضا التعليمية املادة  ولفهم
 الرسالة ملساوة ملعلم توجيه واثلثا تدريب الطلبة بظروف يناسب أن التعليم طربيقة
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 يف الطبية أنشطة فعالية إلحياء طريقة كيفية  تدريب ورابعا. اهلدف لتحقق واهلدف
1املنافع تعدد أو األساسية كبنية  الفصل استخدام كيفية  للمعلم وتدريب الفصل 6  " 

 
كما الحظ الباحث أن معلمي يف إدارة تعليم أوتدريس أن يطبق طريقة فعالة 
مناسب بظروف وخصائص الطلبة. ألن من خصائص وتنوع سلوك يؤدي املعلم 

ختيار طريقة املناسبة يف إدارة التعليمية الصحيحة برتتيب التخطيط التعليم اعتمادا إل
 مدرسةعل طريقة املختارة لتطبيقها مناسبا لظروف الشخصية الطلبة.  أن معلمي 

وليعي يف تنفيذ تعليم الفصل ترتيب مكانة الفصل ابمادة  احلكوميةاالسالمية  الثانوية
يفهم املعلم من انحية التطور على  مادة كما علم املعلم. أن التعليم حىت يفهم الطلبة 

حوال مبناسية املهنية املدرس، نظر املعلم الطلبة املختلفة من حيث كفاءة حىت أكل 
ويوجه سلوكهم واختاذ النهج بطريقة فردي ليست هي نفسها كما غريهم من 

 اي وعيوب كل منها.الطالب، ألن كل طالب حيتاج إىل عناية وعالج خمتلفة وفقا ملزا
أن يعرف املعلم من املوهبة وقدرة أفراد الطلبة ملقياس يف تعيني خطوات عملية 
التعليم. مبعرفة املوهبة وقدرة أفراد الطلبة أن يقوم املعلم مناسبا مبختلف األفراد  وأيضا 

كان املعلم موجها   .معلم أن يصري وسيلة للطلبة يف تطوير املوهبة وكفاءة من الطلبة
قبل التدريس إعداد األسئلة للطالب تتعلق عن املواد ودافعا للستعداد يف التعليم. 

. ويف هناية األخري التعليم أن . ومدى معرفة الطالب املواد اليت سيتم تدريسهاالسابقة
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املعلم قد أقام التقومي يف هناية التعليم  الذي يهدف ملعرفة مدى فهم الطلبة عن مادة  
1كم درس 7 . 

البيانت السابقة أن كفاءة املعلمني الرتبوية جيدة، بدليل من مشاركة  إذن، من
ء الفصل  إجرايفمني التدريبات اليت قد عقدت احلكومية وهذا يؤدي إىل معرفة املعل

 والطلبة حىت يكون عملية التعليم يف الفصل أن جيري بساللة.
 رسة ألداء املهنية للمعلمنيدالتقومي رئيس امل. 3

 ،ورا مهمادسة له ملدر اأن رئيس  ،ت وتطري املهنية معلمو اللغة العربيةقدرالرتقية 
نفيذ ط والتتخطيأن يعمل بساللة من ال يس املدرسة عملية أنشطة املدرسةبوجود رئ

كان رئيس   ،ربية الع والتقومي جرى على جمرها. من أهم يف تطوير املهنية معلمو اللغة
 املعلمني كما يلي: املدرسة أن خيطو التقومي أداذ املهنية

 ( رئيس املدرسة كالقيادة1
ون من تتك كانت وظيفة رئيس املدرسة كمدير هو تنفيذ الوظائف اإلدارة

 ملعلم، رئيساأداء  خطيطالتخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقومي أداء املعلم. لريتب الت
س رية من رئيشرد البملوااملدرسة أن يروط جلميع عناصر أفراد املدرسة. بتطبيق إدارة ا

ة قد أيد احلال ية، وهذهوليعي ميسؤول احلكوميةاالسالمية  الثانوية مدرسةاملدرسة يف 
 رئيس املدرسة : 

"دور رئيس املدرسة لرتقية املهنية اللغة العربية هي من مكوانت التعليمية اليت 
وإدارة تؤثر يف ترقية األداء املعلم. رئيس املدرسة مسؤول عن تنفيذ عملية التعليمية 

املدرسية، وتدريبات للمعلمني، واستفادة واحلفاظ وسائل وبنية األساسية، وظيفة 
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رئيس املدرسة يكون تعقيدا الذي يتطلب التأييد أداء معلم اللغة العربية  بفعالة. 
1 ".تطوير أداء املعلم يرى كرتقية اجلودة املوارد البشرية من برامج التدريبات التعليمية 8  

ة علم الوظيف مني يفملعلارد البشرية يهدف لرتقية املهنية ومهارات اأن تطوير املو 
تزويد لدرسة س املوبتطوير املهنية املعلم يقصد حماولة من رئي ،على حنو األفضل

 املنتاجة.عالة و م بفاملهارات خاصة ملعملي اللغة العربية. حىت يكون تنفيذ وظائفه
 مشرفااملدرسة  سدور رئي( 2

طوير تتحفيز ضا لة يف قيادة معلمني اصالح التعليم يدخل أيكان رئيس املدرس
ن لتعليمية. مقومي اة وتطريقة التعليمي ،املادة التعليمية ،املعلمني وتنقيح األهداف

ة رقية الكفاءتلمني. ملتعااحدى حماوالت خللق نظام التعليم اجليدة هي برتقية الرتبوية 
 درسة مهما.يس املرئ ه ولكن دوراعلم وحدالرتبوية  املتعلمني اليكفي على كفاءة امل

 ي: ما يلكما قال رئيس املدرسة كيف هذا الدور اهلام للناظر كمشرفيا.  
وليعي مهما  احلكوميةاالسالمية  الثانوية أن اإلشراف قد عمل رئيس مدرسة

جدا لرتقية الرتبوية املعلمني وترقية اجلودة التعليم، عمل اإلشراف من رئيس املدرسة 
إشرف التعليم بطريقة املراحل يعين إشراف اإلدارية مادة التعليمية ،كمراقبة أو هي 

أداة املالحظة الذي يبدأ من تشاور خطة البحث التدريس. أن يعمل رئيس املدرسة 
ألداة األنشطة لنتيجة كشف الدرجات يف أخر السة الدراسية، وتدخل من بياانت 

1التعويضات والرواتب 9 . 
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ة, س للسنتدريم استلزم مشرفا على املعلم إلعداد خطة اليف عملية التعلي
ربية غة العالل لنصف السنة الدراسية وخطة االتدرس يف األسبوع. كما شرح معلم

 سوكاردي:أستاذ 
وليعي أن يتجهون  احلكوميةاالسالمية  الثانوية يف مدرسة املهنيةكمدرس   "

ذهنيا، واإلدارة، أو سهم أن حياول استعداد أنفلتحسني جودهتا مهنة التدريس، 
ية, جيب على املعلم أن يعدها يف بداية نصف الدراسية يف إدار كإلعداد  أما املواد، 
اعداد اإلدارية هنا يف عصر اإلجازة أن يعمل برانمج للسنة, بنرامج نصف ، التعليم

السنة, أسبوع الفعالة, مجلة احملاضرة, معيار كفاءة األساسية, وخطة البحث 
2أن يعد ويسلم إىل الوكيل رئيس املنهج يف بداية أول التعليم"التعليمي. 0  . 
 

 :قال ديوكار سويؤكد هذا القول من مقابلة مع معلم اللغة العربية أستاذ 
يف أول التعليم, أن يتشاور ويتواجه املعلمني مع مشريف املدرسة, أن هيئة 

رقية املوارد البشرية املشرف, حنن كاملعلم مازال أن يتشاور مع املشرف على جهتني, ت
ومراقبة وتكملة خطة التديس كما محل املعملون, أهنم أن املشرف أن يهتم إجرءات 
من خطة التدريس وكيفي طريقة الدريسو وكيفية تقوميها حىت أن جيعل خطة التدريس 
مناسب خبصائص الطلبة وموافقة الوقت اجلاهزة, وبذالك طبعا أن ينقح املشرف كل 

2األسبوع 1 . 
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 ملعلمنياطوير تلتحفيز عرض البياانت السابقة أن دور املشرف مهاما جدا  من
مل تنقيح مما عل يميةلتعلاطريقة التعليمية وتقومي  ،املادة التعليمية ،وتنقيح األهداف

بحث . ة الويفتش من خط املعلمون خطة التدريس, أن مشرفا  ينقح خطة البحث
لفصول ىل اإريس وطرقه  ويالحظ أن يستلزم لكل املعلمني أن يصنع خطة التد

يس يف لتدر اهبدف ما مدى تطبيق ختطيط التعليم كما صنع ومدى تطيبق اخلطة 
 الفصل. 

اجلدير أن  مة ويفمنظ يف عملية التعليم أن يتعلق ابلنظام للمعلمني, ليجعل بيئة
 ظام أنوابلن لمعلمنيوليعي هلا النظام خاصة ل احلكوميةاالسالمية  الثانوية مدرسة

لذي ينطبق يمية التنظاجيري عملية التعليم بساللة. تسليم املرء يف طاعة على قواعد 
رب التوعية هم تعتوليتحوله. يف عامل التعليم أن النظام عمل هو طاعة املعلمني ومسؤ 

  مودي:اذ حمواألمانة يف تنفيذ الوظيفة كمعلم. كما قال رئيس املدرسة أست
ذا النظام, إذا كان معلمنا أن خيالف نظاك "أن مدرسة هلا النظام. لتطبيق ه

املدرسة مثال نظام ملدرسة أن يزال قيم القرآن والسنة, استخادم املالبس الرمسية 
2على حسب يوم استخدامه, حضور إىل املدرسة يف ساعة السابعة إال الربع 2 . 

ام ف النظخالإذا كان خالف املعلم يف النظام أن مدرسة أن يعمل إجراء مل
 م كما شرح رئيس املدرسة:ابلنظا

"يف إجراء عن خمالف النظام أن خيطط اإلشرف خبطوات نصح اإلشراف 
بتقدمي النصيحة على املخالف, خطة التالية تسليم الرسالة التحذير األوىل, رسالة 
الرمسية. .التالية رسالة الثانية. يف مدة معينة, املثال يف مدة شهرية أو ثالثة شهور 
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به. مث رسالة التحذير الثالثة أن مدرسة اليؤمر  على ذلك املخالف, بدون إخراج روات
2"إعادة املخالف إىل مؤسسة املدرسة 3 . 

حمس ن يتأبوجود نظام للمعلمني إبجرائية إجراء الصحيحة, وبغري قصد 
التعليم  عملية شغيلاملعلمون يف عمل التعليم ومحاية األمانة  اليت ائتمن, حىت ت

 يةاحلكومالمية االس ةثانويال مدرسةيف تقييم أداء املهنية ملعلمني  والتعلم عمل بساللة.
كشف اف بوليعي أن اشراف املدرسة أي يقوم بثالثة خطوات أن يقيم اإلشر 

 الدرجات. كما قال رئيس الدرسة أستاذحممودي:
"ملكافأة أن املدرسة ابستخدام كشف الدرجات للمعلمني, كشف الدرجات 

كشف الدرجات تتكون من ثالثة أحناء. أوال كشف   أن تصدر لكل سنة. تقيم
الدرجات خطة التدريس الذي يؤخذ من نشطات املعلمني من مالحظة الفصل. 

2اثنيا كشف الدرجات اإلبداعية املعلمني. اثلثا كشف الدرجات الوجدانية 4 ." 
 وديمسة حمس املدر نسبة مئوية يف تقييم أداء املعلمني. زاد الشرح رئي  وأما

 :قال
ية املعلمني يف ، لتحسني نوعالتعليم  يف صياغة اهلدفمراقبة لإلشراف  يف"
لتقييم اليت أجراها ثالثة جوانب ا  لمعلمنياملدرسة كشف الدرجات ل، عقدت التعليم

 ملعملنيلة اوحدة  اإلشراف هي كشف الدرجات خطة التدريس, املأخوذة من فعا
ة بنتيجة لدرجات األنشط%.  كشف ا 35من خالل مالحة إىل الفصول بنتيجة 

 %. 40أكثر من غريمها الوجدانية، %. كشف الدرجات  35

                                                           
2  2015 مايو 24 حممودي املدرسة، رئيس مع مقابلة 3
2  2015 مايو 24 حممودي املدرسة، رئيس مع مقابلة 4
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عمل املدرسة بتقييم من اإلشراف بتقييم كشف الدرجات الذي يقيم من هبذا أن 
 الوجدانيةثالثة أحناء هي من انحية جودة خطة االتدريس, أنشطة املعلمني, جودة 

يف عملية التعليم يف الفصل. حىت يكون املآخذ والضعف من دى متقومي ملعرفة مالواب
 . وجود تقييم األداء ملعلمي اللغة العربية ابإشارة  كشف الدرجات  لرتقية األداء للمستقبل

الشرح بعامة اإلدارة اإلسرتاجتية لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف مدسة الثانوية 
 وليعي بليتار هي,  احلكوميةاالسالمية 

 كفاءة الرتبوي

 طوير الكفاءة ابلكتابةت .1
ميرس معلمي اللغة العربية يف الكتابة لرتقية مهاراهتا وأبهنا ملعرفة حالة النفسي يف 

 جسم التالميذ عن عملية التعليم يف الفصل والتقوميها. نوعها متنوعة منها
 الكتابة عن االنعكاس التعليمية -(أ

 اخلالصة يف تطوير التالميذ عن نفسها -(ب
 املدرسة اإلخبار الصحايف يف  -(ج
 املقالة يف وسائل العمومة -(د

 تنفيذ اجملموعات النقدية .2
 التعليم مع األساتيذ -(أ

 اليشاور معلم املادة الدراسي -(ب
 جمموعات القراءة يف وقت غري معني  -(ج
 جمموعات املناقشة كل شهر -(د
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 جمموعات العمل -(ه
 جمموعات البحث -(و

 التعليم ابلفردي .3
 التعليم ابلشرائح والفيلم -(أ

 (googling)فّن الغوغل  -(ب
   ,http://www.languageguide.orgايرة املواقع احملبوب كمثل ز   -(ج

 http://www.schoolarabia.net -(د

 كفاءة اإلجتماعي

 ميرس معلم اللغة أن يستطيع اإلتصال ابلسان واحلرف املكتوبة  -(أ

 لتيكنولوحيااإلستفادة ا -(ب

 املشاركة مع اجملتمع والوالدهم   -(ج

تعمل األنشطة األكادميكي وغريه يف كل سانة لرتقية العالقة اجملتمع حول  -(د
 املدرسة.

 كفاءة الشخصي 

قد أثبت رئيس املدرسة القانون االنضباط للمعلم, دخل املدرسة يف الساعة  -(أ
 السابعة إال الربع جلميع أعضاء املعلم. 

 علم له األخالق العالية والتضرع البد يف نفس امل -(ب

 كفاءة املهين

http://www.languageguide.org/
http://www.languageguide.org/
http://www.schoolarabia.net/
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الكفاءة املهين هو القدرة على معلومات املادة اجليدة مرتبة وعامقا. خيلص الباحث عن 
البياانت عن التخطيط واإلجراء ألداء كفاءة املهنية معلمي اللغة العرية يف مدرسة الثانوية 

 وليعي بليتار وهو كما يلي, احلكومية

 ملعلمني, وقد احياان هذا االستبدال اتبع على تقرير احلكومي.استبدال ا .1

 مؤمتر التعليمي والندوة التعليمي حول مادة الدراسي يف خالل املرحلة وقتها.  .2

 التدريب االستمراري .3

 تعليم بشكل الصغري  -1

كما البيان من معلم اللغة العربية األستاذ سوكاردي نرجو من هذا الربمنج 
لتعليم, ملعرفة النقصان والزايدة التعليم, املكان لتجريب يعىن لكثرة طريقة ا

 الطرائق األجداد, وميرس السلوك املفتوحة املعلم على اقرتاحات الغري.

 تعليم املهنية االستمرارية  -2

 (workshopمعمل )  -3

هذه األنشطة متر يف خالل وقت الدارسي وتنفيذ على نفس املدرسة. 
املدرسة إما من اجلامعة أومن  وقد يكون احياان املتكلم من خارج

أو من املدرسة األخرى. املواد موافقة على ما حيتاج يف عملية  احلكومية
 التعليم كل يوم. وأيضا قد يكون هذه األنشطة تعمل خريج املدرسة. 

 (mentoringاإلرشاد ) -4
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يقام رئيس املدرسة اإلرشاد ملعرفة كيف تطبيق املعلم يف علمية التعليم يف 
نتائج من هذا الربمنج هو قائمة األنشطة من التالميذ, الفصل. و 

 االنعكس من نفس املعلم وختطيط التليم. 

 ةغة العربي  الل   كفاءة معل مي  دارة اإلسرتاجتية لرتقيةاإلعرض البياانت  .ب

تطبيق اإلدارة اإلسرتاجتية تتعلق ابلرتقية  واملالحظة على  لطالعالباحث اب قد قام
ربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية وليعي بليتار فوجد كفاءة معلمي اللغة الع

أن رئيس الرتبوي  الكفاءة من حيث حنوالباحث البياانت اليت تتعلق اإلدراة اإلسرتاجية. 
املدرسة يراقب من كل شهر من انحية الوسائل أو ختطيط الدراسي مع مراقب األخرى. 

وتقومي  تطبيق الدراسيو نهج والتخطيط الدراسي وأما الكفاءة الرتبوي تتكون من تطوير امل
الدراسي وتطوير التالميذ وغري ذلك. أما من حيث الكفاءة الشخصية أن املدرسة قد 

الكفاءة الشخصية فيها األخالق الكرمية  . الرئيس يرى أنأثبت القانون االنضباط
العامق. ساعة واحلكيم أواحلكمة واألسوة للتالميذ وتطوير النفسها وهلا علم الدين 

الدخول يف الساعة السابعة إال الربع وهذا جلميع أعضاء املدرسة. وأما من انحية الكفاءة 
هو يرى اإلتصال ابلسان واحلرف املكتوبة اجليدة وبنسبة معلم اللغة العربية اإلجتماعية 

لوالدهم ميارس أن يتكلم ابللغة العربية مث االستفادة التكنولوجية واملشاركة مع اجملتمع وا
ولذالك لكل السانة املدرسة تعمل ابلتضرع واألخالق كلهم من الكفاءة اإلجتماعية. 

األنشطة إما مع اجملتمع العام أو ابملؤسسة اخلاصة على سبل املثل املسابقة األكادميكية 
كل معلم اللغة العربية يف هذه املدرسة متخرج أو غريها. وأما من انحية الكفاءة املهنية  

من اجلامعة يف الشعبة اللغة العربية. األول يعىن األستاذ سوكاردي املاجستري متخرج من 
ماالنج والثاين األستاذ حارس الدين حمفوظ متخرج من اجلامعة  احلكوميةاجلامعة 
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نيل املفرحة متخرجة من اإلسالمية احلكومية سوانن أمبيل سورااباي والثالث األستاذة 
 اجلامعة 

الثانوية كلهم متخرجون من الشعبة اللغة العربية. وهذا مبعىن أن املدرسة   اكوعتولوع
وليعي قد اشتك املعلم اللغة العربية اليت هلا اجلودة يف كفاءة اإلسالمية احلكومية 

املواد الدراسي املهنية. ويزيد من الرئيس يرى املراد ابلكفاءة املهنية هي القدرة على 
اليت تتكون من التشكيل والطريقة الدراسية واهلدف من املادة والتطبيق عن العلوم يف 

سوى تلك البياانت السابقة املدرسة الثانوية اإلسالمية هلا النوع حياة اليومية. 
 للمعلم.لتدريب وتطوير الكفاءة 

 نوع تدريب وتطوير الكفاءة للمعلم 4.8 اجلدول
طة األنشصفة  رقم

 لتدريب
الشروط  نوع األنشطة

 الصفةو 
 الوقت

 MGMP معلم املواداجلمع  .1

KKG 
الرتكز لرتقية  
 كفاءة املهنية

حماضرة يف  6
 مرحلة واحدة

 التدريب ،الندوة الرتبية والتدريب .2
 تطوير املنهج

الرتكز لرتقية  
 كفاءة املهنية

 بغري اجلدول

 ،دراسة العليا فردية .3
 الدراسة القصرية

رقية كفاءة ت
 الرتبوي

 بغري اجلدول
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واعتمادا على هذا املوضوع حول اإلدارة اإلسرتاجتية قد أثبت القانون اليت تتعلق   
لرتقية كفاءة املعلم كله واملعلم اللغة العربية خاصة يعين ال بد كل املعلم يعلم على مهارته 

 الشعبة يف اجلامعته.  ويناسب مع 
إلدارة اإلسرتاجتية لرتقية كفاءة معلم اللغة العربية وللحصول عن املعلومات عن ا

سيف  قام الباحث املقابلة مع رئيس املدرسة األستاذ احلاج حممودي املاجستري واألستاذ
هتدف هذه املقابلة إىل احلصول إىل املعلومات  الدين املاجيسرت واألستاذة نيل املفرحة.

كفاءة معلمي اللغة العربية يف تلك املدرسة. عن اإلدارة اإلسرتاجتية اليت تتعلق ابلرتقية  
 وحصل الباحث على املعلومات التالية.

 اإلسرتاجتية اليت تتطبق يف هذه املدرسة لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية. .1

حنن هنتم اهتماما جيدا يف كفاءة املعلني مبا فيه معلم اللغة العربية. ولتحقيق " 
وهي الكفاءة الرتبوي والكفاءة الشخصية  ذلك اهلدف هنتم الكفاءة األربعة

والكفاءة اإلجتماعية والكفاءة املهنية. نعطي الفرصة الواسعة لكل أعضاء 
التعاون املعلمني لتطوير الكفاءهتا على سبيل املثل يشارك الندوة تتعلق ابلتعلم و 

 عليم. تمع املدرسة األخرى ليبحث عن كل األشياء يف عملية ال
 اءة معلمي اللغة العربية.التخطيط ترقية كف .2

ن نبداء من الصفر أو من األول يعين يف عملية القبول أو يف التخطيط حن"
مث مرشخة املعلم. حنن هنتم الشعبة والكفاءته لكي يناسب مع مهارته يف الفصل. 

حنن نقام بتحليل املشكلة اليت تواجهها يف املعلم هل املشكلة من انحية الطرق 
مث يطلب العالجها من تلك  ،ن كتب الدراسي وغري ذلكأو من الوسائل أو م
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املشكلة. وجنعل مث نسجل اجلدول جلمع معلم الدرس لتشاور وتعطي الفرصة 
  .ليبحث اخلرباء من معلم اخر من املدرسة األخرى

 نوع األنشطة لرتقية كفاءة معلم اللغة العربية.  .3

لفصل كل شهر " من مدرسة نسفها أي من انحية الداخلي حنن نزور يف ا
لرياقب معلية التعليم يف الفصل. مبا فيه نراقب وسيلة التعليم من حيث اخلطة 

فقه أو أشار على املنهج واملواد وغري ذلك. مث يدعو املتكلم من خارج املدرسة لي
وال تنسى الدارسي. وحنن حنّقق جمموعة العمل للمعلم الدرس ليشاور كل شهر. 

الندوة  أعطينا على سبيل املثل اليت قد الرتبية ميةاحلكو حنن نقبل كل الفرصة من 
 والتدريب وغريمها. 

 خطوات األنشطة لرتقية كفاءة معلم اللغة العربيةكيفية التنظيم و  .4

. ذلك من طريقتنا ليذكر املعلم ،اليزال حنن نشري على املعلم لكي تطور نفسه"
ة العربية يعين قد يزير وأما حتقيق العمل عن خطوة األنشطة لرتقية كفاءة معلم اللغ

حنن ندعو متكلم خارج املدرسة و املراقب يف الفصل لرياقب عملية التعليم والتعلم. 
 قسم الرتبوي ألشار ويفقه على فهم املواد وغريه.  احلكوميةمثل من 

تعطي  ،والتعامل مع معلم األخر ،"ونعمل أيضا التطبيق يف الفصل مع املراقب
 دية. والدرس بشكل الفر الوظيفة 

 تنظيم األنشطة لرتقية كفاءة معلم اللغة العربية .5

جيعل ليسجل و  ،حول التنظيم حنن ميارس التعاون مع كل أعضاء معلمي املدرسة"
ويعمل األنشطة والربانمج اليت تتعلق برتقية كفاءة املعلمني. يف تنظيم األنشطة 

 ليم.واإلسرتاجتية حلصول األهداف التعحنن نرجع إىل الرؤية املدرسة 
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 املراقبة لرتقية كفاءة معلم اللغة العربيةكيفية  .6

 الكن مننع اخلاطيئة منه ونساعده ،يف املراقبة حنن ال يطلب اخلاطيئة يف املعلم"
يعطي العالج من املشاكل تواجهها عند عملية التعليم اللغة العربية. واملراقبة اليت و 

يف كل ة والتقومي مث التقرير. عملنا يف هذه املدرسة يعين نبداء من انحية املشاهد
 .شهر نراقب من الوسائل التعليمية من كل املعلم وكذالك املعلم اللغة العربية

 اإلشرتاك للمعلم يف ترقية كفاءة املعليمي اللغة العربية .7

 ،لو مثل األنشطة جمموعة العمل للمعلم الدرس صفته واجب يف كل شهر"
يف تلك العمل يعين مجيع والية بليتار  فطبعا اإلشرتاك معلم فيها جيدة. ومشرتك

 وكاديري. 
  التأثري تطوير كفاءة املعلني يف حتقيق الربانمج املدرسة .8

" الرؤية يف هذه املدرسة يعين مساعدة يف كل املسابقة واملنافسة إما يف مرحلة 
اإلقليمي أو يف الوطين. ولإلستعداد التالميذ ذو اجلودة اجليدة البد حنن حنتاج 

م له الكفاءة اجليدة يف مهارته. وابألنشطة اليت تتعلق برتقية كفاءة املعلمي املعل
 يف انتاج التالميذ والنجاح. اللغة العربية انتفاع

 التاثري تطوير كفاءة املعلني يف ترقية كفاءة املهنية .9

أن املعلم البد له الكفاءة املهين. وابألنشطة مثل  احلكوميةاعتمادا على قانون  "
وذو  ،كافةوله الكفاءة الرتبوي ال ،العمل للمعلم وغريها املعلمنا مرتفعجمموعة 

واألهم معلنا األن  ،واإلتصالية مع مجيع التالميذ جيد ،الكفاءة العلمية العامقة
وحنن اليزل ألشارهم على تطوير الكفاءهتم حلصول يزيد يف اإلبداع واإلنتاجية. 

 أهداف التعليم والتعلم.



69 

 

 

 اءة املعلمني يف ترقية جودة التعليمالتاثري ترقية كف .10

نريد وجود التعليم ابلتفريح حيث التالميذ اليشعر ابملالل. جودة التعليم مهم " 
وتطوير الكفاءة للمعلم يؤثر يف علمية تعليم يف ملساعدة التالميذ يف الفهم كافة 

ة الفصل. نرجو منهم يستطيع أن جيعلوا ويطوروا شكل التعليم املتنوعة من انحي
 الطروق واملدخل والوسائل وغريهم.

 القيود واملوانع لألنشطة ترقية  كفاءة معلمي اللغة العربية .11

ثالث منهم موظف  ،معلم اللغة العربية يف هنا أربعالقيود موجدة يعين الوقت.  "
برانمج املدرسة لتطوير   عندهم الوقت الضيقة ليشارك األنشطة خارجو احلكومي. 
 كفاءهتم.

احث املقابلة مع بعض معلمي اللغة العربية وهي األستاذة نيل املفرحة. وقد قام الب
 وحصل الباحث على املعلومات التالية. 

 نوع األنشطة لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية اليت اشرتاكها .1

" يف كل شهر حنن نشرتك جمموعة العمل للمعلم الدرس ليبحث عما تواجه يف 
العربية من مدرسة األخرى وذالك واجب. وسوىهم عملية التعليم مع معلم اللغة 

 مثل الندوة والتدريبات من وزارة الرتبوي. 
 العناصر التطورها .2

مث مهارة التعليم املراد يعين   ،ين من انحية املعريف أي كفاءة الرتبوي" األول يع
كفاءة املهنية واألخر من انحية كفاءة اإلجتماعية واملسؤولية كاملعلم واملريب 

 سوة جلميع التالميذ.واأل

 القيود والصعوبة اليت تواجهها يف عملية األنشطة ترقية كفاءة املعلمني .3
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" الوقت. ما عندان الوقت الواسعة يف برانمج خارج املدرسة لرتقية املهارات. 
بنسبة املؤظف احلكومي مثال جيب علينا أن يستغرق الوقت يف املدرسة يف 

يت تواجهنا. وسوى الوقت ما يف مشكلة األسبوع. هذه من إحدى املشاكل ال
لنا. على سبيل املثل من انحية التنظيم والغرية يف اإلشرتاك أو عن املكان وغري 

 ذلك كلها ما يف مشكلة.
 يف الفصل التأثري تطوير الكفاءة على قدرة تصميم عملية التعليم .4

 لوم واملعرفةالندوة والتدريبات يعطينا الع ،أفاد كثريا من كل الربانمج عملناه "
ينفعنا حينما تعليم يف الفصل مع الطالب. وجيعل من الغين من انحية الطرق 

 التعليم والوسائل التعليمية ويشعر التلميذ ابلفرح. 
 قد ُوجد كاملعلم له األسوة واالجنازاتاالحرتام والثوب  .5

 ومل مرة. لكن الرئيس اليزال أن يعطي احلماسة لنا لتطوير مهاراتنا ،" ما يف
 حلصول األهداف التعليمية ويساعد اإلنتاج الكافة اجليدة من هذه املدرسة.

 ليشتقيق جودة املعلم اجليدة.االقرتاحات واحملاولة من املدرسة  .6

حنن مساعدة وموافقة على ما حيمل من املدرسة أي الربامج لرتقية كفاءة  "
الزائدة مين معلمي اللغة العربية ومعلمي األخرى. أظن احملاوالت جيدة لكن 

تنمية  بنسبة معلم اللغة العربية يعين ليزداد التعاون رمبا مع اجلامعة األخرى يف 
 كفاءة املدّرس وانتقال اخلربة معهم. 

وبعد أن الحظ واطالع بوسلة طريقة املالحظة واملقابلة يتعلق ابإلدراة اإلسرتاجتية لرتقية  
 ة البحث الذي قد كتب يف اببكفاءة معلمي اللغة العربية فأجاب الباحث عن أسئل

 األول. 
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وليعي الثانوية اإلسالمية احلكومية عن ما هي اإلسرتاجتية مدرسة يعين  األول  
اإلسرتاجتية اليت تطبقها املدرسة هي الرتكز تنمية  بليتار لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية ؟

اءة اإلجتماعية والكفاءة الكفاءة الرتبوي والكفاءة الشخصية والكففهي  العناصر األربع
حممودي املاجيستري إذا سئل عن  احلاج كما قال الرئس املدرسة األستاذ  املهنية.

وليعي بليتار لرتقية كفاءة معلمي اللغة الثانوية اإلسالمية احلكومية اإلسرتاجتية مدرسة 
ة. ولتحقيق هنتم اهتماما جيدا يف كفاءة املعلني مبا فيه معلم اللغة العربي" العربية فقال

ذلك اهلدف هنتم الكفاءة األربعة وهي الكفاءة الرتبوي والكفاءة الشخصية والكفاءة 
اإلجتماعية والكفاءة املهنية. نعطي الفرصة الواسعة لكل أعضاء املعلمني لتطوير 
الكفاءهتا على سبيل املثل يشارك الندوة تتعلق ابلتعلم والتعاون مع املدرسة األخرى 

 .شياء يف عملية التعليمليبحث عن كل األ
طيط والتنظيم التخ عن ثاين فأجاب الباحث عن أسئلة البحث رقم الثاين فهيال  

وليعىي بليتار يف ترقّية كفاءة معّلمي الثانوية اإلسالمية احلكومية  مدرسةوالتنفيذ واملراقبة 
 . الّلغة العربّية

ن األول يعين يف يف التخطيط حنن نبداء من الصفر أو ممن جمال التخطيط   
عملية القبول أو مرشخة املعلم. حنن هنتم الشعبة والكفاءته لكي يناسب مع مهارته يف 
الفصل. مث حنن نقام بتحليل املشكلة اليت تواجهها يف املعلم هل املشكلة من انحية 

مث يطلب العالجها من تلك  ،ل أو من كتب الدراسي وغري ذلكالطرق أو من الوسائ
عل مث نسجل اجلدول جلمع معلم الدرس لتشاور وتعطي الفرصة ليبحث املشكلة. وجن

 اخلرباء من معلم اخر من املدرسة األخرى.
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ليسجل  ،ميارس التعاون مع كل أعضاء معلمي املدرسة مدرسة وحول التنظيم  
وجيعل ويعمل األنشطة والربانمج اليت تتعلق برتقية كفاءة املعلمني. يف تنظيم األنشطة حنن 

  إىل الرؤية املدرسة واإلسرتاجتية حلصول األهداف التعليم. نرجع
ذلك من طريقتنا  ،شري على املعلم لكي تطور نفسهاملدرسة تاليزال  التنفيذأما و 

ليذكر املعلم. وأما حتقيق العمل عن خطوة األنشطة لرتقية كفاءة معلم اللغة العربية يعين 
ندعو متكلم خارج  قد يكوانتعليم والتعلم. و قد يزير املراقب يف الفصل لرياقب عملية ال

أو كما قال قسم الرتبوي ألشار ويفقه على فهم املواد وغريه.  احلكوميةاملدرسة مثل من 
 ،"ونعمل أيضا التطبيق يف الفصل مع املراقباألستاذ سيف الدين زهري املاجيستري 

 ."تعطي الوظيفة والدرس بشكل الفردية ،والتعامل مع معلم األخر
لرتقية   وليعى بليتارالثانوية اإلسالمية احلكومية  يف مدرسة املراقبةتشكيل وأما 

املراقبة الداخلية مبعىن املراقب من نفس تنظيم املدرسة  كفاءة معلمي اللغة العربية هي
 ،ن ال يطلب اخلاطيئة يف املعلميف املراقبة حن" ستاذ احلاج حممودي املاجيستريفقال األ

يعطي العالج من املشاكل تواجهها عند عملية التعليم و ئة منه ونساعده كن مننع اخلاطيل
اللغة العربية. واملراقبة اليت عملنا يف هذه املدرسة يعين نبداء من انحية املشاهدة والتقومي 
مث التقرير. يف كل شهر نراقب من الوسائل التعليمية من كل املعلم وكذالك املعلم اللغة 

 العربية. 
اإلدارة اإلسرتاجتية لرتقية كفاءة معلمي اللغة ومناقشتها  اليياانت حتليل -ج 

 العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية وليعي بليتار 
وبعد أن الحظ واطالع بوسلة طريقة املالحظة واملقابلة يتعلق ابإلدراة اإلسرتاجتية   

البحث الذي قد كتب لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية فيحلل الباحث عن أجوبة أسئلة 
 يف ابب األول. 
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الثانوية اإلسالمية  مدرسة ترقية كفاءة املعلمي اللغة العربيةاإلسرتاجتية اإلدراة  .1
 وليعي بليتار

تطبيق  الثانوية اإلسالمية وليعي بليتار كما البياانت السابقة أن مدرسة  
 من جهة كفاءة الرتيوي اإلسرتاجتية لرتقية كفاءة املعلميها من مجيع اجملال األربعة يعين

الرئس املدرسة األستاذ كما قال   وكفاءة الشخصية وكفاءة اإلجتماعية وكفاءة املهنية.
الثانوية اإلسالمية احلكومية احلاج حممودي املاجيستري إذا سئل عن اإلسرتاجتية مدرسة 

كفاءة املعلني "هنتم اهتماما جيدا يف   وليعي بليتار لرتقية كفاءة معلمي اللغة العربية فقال
مبا فيه معلم اللغة العربية. ولتحقيق ذلك اهلدف هنتم الكفاءة األربعة وهي الكفاءة 

 . الرتبوي والكفاءة الشخصية والكفاءة اإلجتماعية والكفاءة املهنية
املعلم ميثل روح العملية الرتبوية واألساس الذي يتوقف عليه جناح الرتبية يف بلوغ   

فها وترمجتها إىل واقع ملموس يف احلياة فهو الذي يعمل على تنمية غاايهتا وحتقيق أهدا
القدرات واملهارات عند التالميذ عن طريق تنظيم العملية التعليمية وتوجيهها واستخدام 

 طرائق مناقشتهم وتعلمهم وهو عاملتقنيات التعليم ووسائله ومعرفة حاجات التالميذ و 
زامًا على املعلم أن ينمو يف مهنته ملواكبة لذا أصبح ل  أساس يف أي موقف تعليمي.

التقدم والتطور ابكتساب مهارات متجددة ومعارف متنوعة لتعديل اخلربات القدمية 
أبخرى جديدة ومتابعة األساليب الرتبوية احلديثة واإلملام ابلوسائل التعليمية املفيدة وكيفية 

يفكرون ويستفيدون من دروسهم استغالهلا يف إاثرة التالميذ وتوجيههم ومساعدهتم كيف 
مع إدراك حاجاهتم وتفهم دوافعهم حنو فهم احلقائق وتفسري الظواهر وحتليل العناصر حىت 

 .تتحقق األهداف الرتبوية املنشودة اليت هي أساس العملية التعليمية
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تتكون من العناصر املتنوعة وليس من العنصر  اصطالحامعىن الكفاءة من هنا   
فاءة املعلم هو ( ك2007ي فقد لكن من جهة الروحي. قال مولياسا )البدين والعقل

اإلخطالط بني قدرة النفس والعلوم والتيكنولوجي واإلجتماعي والروحي كافة حىت 
2.املعلم كفاءةنفس التالميذ وتطوير  تتضمن إىل فهم املواد وفهم  5 ومن القانون البالدي  

البد أن يتضمن من الكفاءة الرتبوي قد قررت أن معيار الوطين الرتبيوي  احلكومية
2والكفاءة الشخصية والكفاءة اإلجتماعية والكفاءة املهنية. 6   

استنتاج وحيلل الباحث عن اإلدارة اإلسرتاجتية أن املدرسة قد سجلت وقررت   
الربانمج واألنشطة لرتقية كفاءة املعلمني ابجليد وهنتم إىل معيار الوطين الرتبوي عن عناصر 

 ووفقا على النظاري أن املراد بكفاءة املعلم فهي الكفاءة الرتبوي والكفاءة. الكفاءات
2الشخصية والكفاءة اإلجتماعية والكفاءة املهنية. 7 وكذالك اإلسرتاجتية لتنمية كفاءة  

 فمنها : ،املعلم هلا األهداف املهمة
م هاهت اجتاحتسنيحتقيق النمو املستمر للمعلمني لرفع مستوى أدائهم املهين و  .1

 إلبداعلى اوصقل مهاراهتم التعليمية وزايدة معارفهم ومستوى مقدرهتم ع
 .والتجديد

قنيات تثة يف حلديجتديد معلومات املعلمني وتنميتها وإيقافهم على التطورات ا .2
 .التعليم وطرق التدريس

                                                           
25Jejen Musfah،Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber 

Belajar Teori dan Praktek،(Jakarta:Kencana Prenada Media Group،2011(،hlm. 27  

26Jejen Musfah،Peningkatan،hlm. 30 
27Fachrudin Saudagar، Ali Idrus، Pengembangan Profesionalitas 

Guru،(Jakarta: Gaung persada ، 2009(، hlm.31 
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تعميق األصول املهنية عن طريق زايدة فعالية املعلم ورفع كفايته اإلنتاجية إىل   .3
 قصىحدها األ

ات التعليم وتقني عالةاإلطالع على أحداث النظرايت الرتبوية والنفسية والطرق الف .4
 .لذايتليم االتعاحلديثة واستخدام األساليب اجلديدة مثل التعليم املربمج و 

معاجلة أوجه النقص يف إعداد املعلمني قبل التحاقهم ابخلدمة هبدف رفع   .5
 .املستوى النوعي إلعداد املعلم

ملعلمني بربامج الدولة وخططها لتطوير التعليم ودراسة أهداف اجملتمع تبصري ا  .6
 .ومشكالته املعاصرة وتعريفهم بدور املعلم حياهلم

حتقيق النمو املهين زايدة فاعلية كفاءة املعلم يف ختطي مشاكل العمل بتجريب  .7
  .أفكار جديدة وطرق متنوعة لألداء

تابعة تطور املعارف العلمية النمو املهين يكسب املعلمني القدرة على م .8
 . والتكنولوجية واإلفادة منها يف جتديد وتطوير املهارات التعليمية والرتبوية

مهنة املعلم من أخطر املهن وأكثرها مسؤولية ألن املعلم يف الواقع هو الذي يعد لألمة  إنّ 
االت اليت حتتاجها يع اجملأجياهلا القادرين على القيام أبعباء العمل والبناء والتنمية يف مج

لذلك فإن املسؤوليات اليت حتملها املعلم تتطلب أن تتوفر فيه كغاايت معينة جتعله  األمة
لذا فإن مدير املدرسة عليه واجبات   .قادرًا على حتمل هذه املسؤوليات والوفاء مبتطلباهتا

تشمل جانبني كبرية يف تطوير املعلمني وتنمية قدراهتم من خالل الكفاايت التعليمية اليت 
 مهمني مها : اجلانب املعريف ، واجلانب السلوكي.

  
  وتشمل مية اليت جيب على املعلم معرفتهااجلانب املعريف من الكفاايت التعلي -أ
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خصائص التالميذ النفسية واجلسمية واالجتماعية ومراعاة هذه اخلصائص يف  .1
 التعليم

 .حاجات اجملتمع االجتماعية واالقتصادية والثقافية .2
 .ملعلومات واحلقائق واملفاهيم املتعلقة ابملادة الدراسية اليت يقوم بتدريسهاا .3
 .طرائق التدريس املناسبة ملادته اليت يقوم بتدريسها .4
 .التطورات العلمية الرتبوية اليت جتدد كل يوم .5
 .املكتشفات العلمية واإلبداعات األدبية اليت تساعده على تطوير معلوماته .6
 .بوية اخلاصة التخطيط والتنفيذ والتقوميأمهية العمليات الرت  .7
 دوره يف حتصني تنفيذ املناهج الدراسية .8

 : اجلانب السلوكي ) املهاري ( من الكفاايت التعليمية وتشمل -ب
 .قدرة املعلم على التخطيط لدروسه .1
 .قدرة املعلم على إدارة غرفة الصف وضبطه .2
 . حتقيق األهدافقدرة املعلم على استخدام الوسائل التعليمية لتوظيفها يف .3
 .قدرة املعلم على تنظيم نشاطات صفية وال صفية مناسبة لتالميذه .4
 .قدرة املعلم على استخدام اللغة العربية السليمة بوضوح .5
قدرة املعلم على حتليل نتائج االختبارات اليت مير هبا للوقوف على نقاط القوة  .6

 .والضعف
 .قدرة املعلم على التواصل اإلجيايب مع تالميذه .7
 .قدرة املعلم على طرح األسئلة داخل غرفة الصف .8
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ليم  التعملييتعقدرة املعلم على توظيف الكتاب املدرسي توظيفًا فاعاًل يف  .9
 .والتعلم

 .قدرة املعلم على إنتاج ما يلزمه من وسائل .10
 .قدرة املعلم على التجريب للوسائل والطرائق اجلديدة .11
 .قدرة املعلم على التفاعل مع بيئته احمللية .12
 .رستمراابايب قدرة املعلم على التأثري يف اجتاهات التالميذ على حنو إجي .13
ادهم واعتم علميقدرة املعلم على تشجيع التالميذ ابستخدام أساليب البحث ال .14

 .على قدراهتم الذاتية
 .قدرة املعلم على إثراء املناهج الدراسية .15
اخلربات  تبادل أجل قدرة املعلم على إشاعة روح التعاون مع زمالئه املعلمني من .16

 .املفيدة لتحسني األداء بينهم
 .تعليم تبارها بيئةية ابعحمللقدرة املعلم على استغالل اإلمكانيات املتوافرة يف بيئته ا .17
جها خاصة  حيتااليت قدرة املعلم على تنظيم ملفات يسجل فيها املعلومات احليوية .18

ألحوال اسي والدر حصيل ااملتعلقة بنمو وتطوير التالميذ من حيث التقدم يف الت
 .االجتماعية الصحية

 .نفسهمي بقدرة املعلم على استخدام طرائق التقومي الذايت من أجل تقو  .19
قدرة املعلم على التعاون مع كل من إدارة املدرسة واملشرف الرتبوي املختص من أجل 

2.تطوير مهاراته التعليمية 8   
                                                           

لد لك سعود، اجملعة املجام ، جملةدور املدرسة جتاه النمو املهين للمعلمحلبيب، فهد إبراهيم : 
2الثامن بدون السانة 8 
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 درسةمغة العربية مي اللعلة كفاءة املكيفية التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة ترقي .2
 الثانوية اإلسالمية وليعي بليتار

يف التخطيط املدرسة يبداء من الصفر أو من األول يعين يف عملية القبول  ،التخطيط
أو مرشخة املعلم. ويهتم الشعبة والكفاءته لكي يناسب مع مهارته يف الفصل. مث يقام 

علم هل املشكلة من انحية الطرق أو من الوسائل أو بتحليل املشكلة اليت تواجهها يف امل
مث يطلب العالجها من تلك املشكلة. وجيعل مث يسجل  ،من كتب الدراسي وغري ذلك

اجلدول جلمع معلم الدرس لتشاور وتعطي الفرصة ليبحث اخلرباء من معلم اخر من 
 درسة هيوإذا نرجع إىل النظاري أن التخطيط الذي قد حققت املاملدرسة األخرى. 

2لنظاري يسمي بسينوفتيك اب مناسبة 9)Sinoptik(   يف هذا النظاري يقال أن التخطيط
 البعثة. وأما خطواته األول حتليل املشكلة مث تقسيم العالج مث يطلب العالج وتقوميك

3العالج ابلتخصيص. 0  هي :ويقال أن مبادئ لرتقية جودة وكفاءة معلمني  
 .ستفيدغبات املر قق جودة حت يعين كيف جتعل من عمل الرتكيز على املستفيد وهذا ،أوال
  ة املنتج.لى جودعليس و ، وتعين السيطرة على عملية األداء الرتكيز على العمليات ،اثنيا
 . القيادة واإلدارة إذ ال توجد مؤسسة انجحة بدون قائد ،اثلثا
 مبعىن أشراكهم يف اختاذ القرار : متكني العاملني ،رابعا

 م . عرفهتنجاح ال أييت مما تعرف ، ولكنه أييت من الذين ـ أي أن ال 1
، اجاهتمحف على التعر ابلعاملني ، و ـ اجلودة تبدأ من الداخل : مبعىن االهتمام  2

 وظروف العمل احمليطة هبم .
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30Husaini Usman،Manajemen،hlm.75 



79 

 

 

 ،ستمرون املدواخلهم من خالل التعاـ ميكن تفجري الطاقة املخزونة يف  3
 وإشراكهم يف القرار .

على  ملستمراطوير ني والتطوير الشامل املستمر : يرتكز التحسني والتالتحس ،خامسا
 ،ادساس. ودةم ابجلااللتزا ،فهم العملية ،الرتكيز على العميلهي و ثالث قواعد مهمة 

خطاء عند دد األل عع، وهو العمل الذي جيطبيق مبدأ الوقاية خري من العالجالوقاية ت
 . خطاءأدون صحيح من أول مرة، وبل ال، وذلك وفق مبدأ أداء العماحلد األدىن

 ومها املؤشر ،لجودةللفقري اغايرة مها العمود يعترب القياس وامل اإلدارة ابحلقائق  ،سابعا
 . الذي يعطي املعلومات الختاذ القرار املناسب

ؤدي إىل تملة ، ملتكاعبارة عن جمموعة من اإلجراءات ا النظام الكلي املتكامل ،اثمنا
، ةإلداريالشئون ااإلدارة التعليمية،  اإلدارة العامة، واإلشراف، لهدف مشرتك مث

 . التجهيزات
 العالقة مع املوردين ،اتسعا

 ،مدرسة ميارس التعاون مع كل أعضاء معلمي املدرسةقال الرئيس " ،يمالتنظ
ليسجل وجيعل ويعمل األنشطة والربانمج اليت تتعلق برتقية كفاءة املعلمني. يف تنظيم 

املدرسة ة حنن نرجع إىل الرؤية املدرسة واإلسرتاجتية حلصول األهداف التعليم. األنشط
وفقا على ما حتقيق األجيال العالية هلا أخالق الكرمية ويهتم البيئة.  يعين هلا الرؤية

حسني عثمان أن التنظيم البد أن على كتاب  1996 (marquart) يقال مارقووات
3اإلسرتاجتية.يهتم الرؤية والثقايف والرتكيب و  1  )Robbins ,1994(ويزيد رابني   
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3التنظيم هي اإلحتاد اإلجتماعية جتري ابستمرار حلصول األهداف اجملموعة. 2  
 التعريف من هنا أن التنظيم هو النظام حيتاج إىل اإلدارة.

تطور  لم لكياملع اليزال املدرسة تشري علىيقال من رئيس املدرسة " ،التنفيذ
ة لرتقية  ألنشطوة انا ليذكر املعلم. وأما حتقيق العمل عن خطذلك من طريقت ،نفسه

ة التعليم عملي اقبكفاءة معلم اللغة العربية يعين قد يزير املراقب يف الفصل لري 
بوي الرت  قسم احلكوميةوالتعلم. وقد يكوان ندعو متكلم خارج املدرسة مثل من 

ي ن زهر لديسيف ا ألشار ويفقه على فهم املواد وغريه. أو كما قال األستاذ
 ،م األخرع معلممل والتعا ،املاجيستري "ونعمل أيضا التطبيق يف الفصل مع املراقب

  تعطي الوظيفة والدرس بشكل الفردية.
هي عملية األكادميكية لرتقية املهنية يف املدرسة   (Supervisi)الرقابةتنفيذ 

تنقسم إىل قسمني يعين  اخلاص للمعلم كاملريب يف عامل الرتبية. يف احلقيقة الرقابة
وليعي الثانوية اإلسالمية احلكومية الرقابة األكادميكية والرقابة اإلداري. وأما املدرسة 

 (Pietتطوير كفاءة املعلمني من تلك العناصر. وفقا على فيت ساهرتييانبليتار حياول 

(Sahertian حتسني عملية  ،يف زمان املستقبل الرقابة تتكون من تدريب املنهج
3وحيافظ على احلماسة وغرية املعلم يف إجراءه. ،تطوير املوظف،التعليم 3   

تنطلق أمهية دور مدير املدرسة يف النمو املهين للمعلمني من أمهية اإلدارة املدرسية اليت 
أصبحت وسيله إىل غاية هدفها حتقيق العملية الرتبوية حتقيقًا عمليًا ومن أهم تلك 
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نيًا وذلك للدور الكبري الذي يقوم به والذي يظهر أثره على الغاايت رفع كفاءه املعلم مه
 : التالميذ وألمهية الدور الذي يقع على عاتق مدير املدرسة االهتمام ابجلوانب التالية

عند توزيع األعمال واملسؤوليات على العاملني أن يالحظ مدى جناح كل منهم  .1
 يف حتملها.

ق اسهامه يف عالج ما يظهر يف أن يتعرف على جوانب ضعف املعلمني عن طري .2
 .املدرسة من مشكالت مرتبطة هبم

 .زايدة الفصول للتأكد من أن املعلم يقوم بواجباته التعليمية والرتبوية يف فعله .3
الكشف عن مواهب وإمكانيات املعلمني والتخطيط إلمنائها عن طريق قيادته  .4

 .احلكيمة وحسن توزيعه للعمل
 النظام التعليمي كاملعلمني الناجحني واملشرفني االستفادة من مجيع العاملني يف .5

الرتبويني حبيث يستعني هبم كمستشارين عند معاجلة املشاكل التعليمية املختلفة  
 .كل يف ختصصه

 .حتقيق االنسجام والتعاون مع املعلمني .6
  .اإلسهام يف ترشيح العاملني لربامج التدريب .7
  إليه وبرغبة اآلخرين يف التعامل معه.رعاية املعلم اجلديد وإشعاره حباجة املدرسة  .8

وليعى بليتار لرتقية  الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف مدرسة ،(Controling)املراقبة 
كفاءة معلمي اللغة العربية هي املراقبة الداخلية مبعىن املراقب من نفس تنظيم املدرسة 

 ،يطلب اخلاطيئة يف املعلمفقال األستاذ احلاج حممودي املاجيستري "يف املراقبة حنن ال 
لكن مننع اخلاطيئة منه ونساعده ويعطي العالج من املشاكل تواجهها عند عملية 
التعليم اللغة العربية. واملراقبة اليت عملنا يف هذه املدرسة يعين نبداء من انحية 
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املشاهدة والتقومي مث التقرير. يف كل شهر نراقب من الوسائل التعليمية من كل املعلم 
 وكذالك املعلم اللغة العربية. 

 خيلو من النقصان. من البياانت السابقة استنتاج الباحث اليت ال يوجد املدرسة 
أّن املدرسة حياول ان مينع اخلطيئة من املعلم. اهلدف من تلك احملاوالت يعين ليحارس بني 

الباحث يف قاران يف كل الوقت. وإذا يرى وم ن تكون مناسباابالتخطيط والتنفيذ حىت أ
يذكر فيها األسس الرئيسة هلذا  (Total Quality Control)النظاري املراقبة اإلمجالية

التعاون واإلشرتاك مث الفهم عن أمهية اجلودة مث مراقبة اجلودة إىل األول يعين  ،النظاري
حصوهلا مث مينع اخلطيئة من املعلم أو املدرس مث تصميم العالج ومث تنفيذ العالج من 

3املشكالت اليت تواجهها. تللك 4   

تقتضي وظيفة اإلشراف الرتبوي ملدير املدرسة أن يعمل بصفة مستمرة لتحسني 
مستوى املعلمني عن طريق توفري أنواع اخلربات اليت تساعدهم على النمو وإشراكهم يف 

كما أن دور املدير    .مواقف يستغلون فيها قدراهتم ويشعرون خالهلا ابلسعادة والرضا
تربوي يف مساعدة املعلمني على النمو أييت عن طريق دراسته لنقاط القوة كقائد 

والضعف اليت يالحظها يف املواقف التعليمية املختلفة من خالل زايرته للصفوف الدراسية 
وحيتاج املدير يف ذلك إىل خربات متنوعة يف كثري من أنواع الربامج وإىل مهارات للعمل 

وكجماعة إىل جانب اكتساب اجتاهات إجيابية كالثقة بقدرة  التعاوين مع املعلمني كأفراد
اجملموعة على إجياد احللول للمشكالت والصرب واملثابرة على العمل كما أن على املدير 
االهتمام ابلتفاعالت والعالقات قدر اهتمامه ابملهارات والكفاءات ومتثل ثقته ابلعاملني 
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لى التطوير املهين عنصرًا رئيسيًا يف املناخ وإميانه بقابلية كل منهم للنمو والقدرة ع
 الضروري إلحداث النمو وإال فقدوا محاسهم ورغبتهم يف حتسني أدائهم ويتطلب النمو.

ة روح املعنويرفع اللؤوب املستمر للمعلمني جهود املدير يف جانبني ومها األول السعي الد
  .للمعلمني والثاين تشجيع النمو املهين للمعلمني

 ق هذا الغرض جيب أن يستعني املدير بعدة أساليب منهاولتحقي

 .بجلانااالهتمام بنموه املهين املبين على جهوده الذاتية يف هذا  .1
 .طاالهتمام بزايرات الفصول وحجرات الدراسة بشكل منتظم وخمط .2

االهتمام بتنظيم االجتماعات الفردية واجلماعية هبدف التعرف على حاجات املعلمني 
3.هينللتطوير امل 5  

اً  مقيمره مشرفًا تربوايً يتطلب دور مدير املدرسة ابعتبا احتياجات املعلمني املهنية
طريقة بيم والتعلم التعل لييتالتعرف على احتياجات املعلمني املهنية الالزمة واملؤثرة يف عم

ة عملية تنمي بدء يفل التعاونية وذلك من خالل إجراءات وطرق معينة ينبغي القيام هبا قب
  :لكفاءات املهنية للمعلمني وهذه الطرق على النحو التايلا

ه ة هذدراسة سجالت املعلمني الرتاكمية فواجب مدير املدرسة دراس .1
ستوي ن املا دو السجالت للوقوف على املهارات التعليمية اليت يكون مستواه

 .املطلوب من أجل مواجهتها ابلتدريب لتطويرها وحتسينها

                                                           

3اخلطيب، رداح وآخرون : اإلدارة واإلشراف الرتبوي، اجتاهات حديثة  59841 
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فية السابقة أبنواعها سواء كانت تقارير املشرفني الرتبويني دراسة التقارير اإلشرا .2
أو تقارير رؤساء املعلمني السابقني وجيب أن تكون هذه الدراسة حتليلية هبدف 

 .التعرف على أمناط السلوك التعليمي الذي حيتاج إىل تطويره وحتسينه
ة زايرة املعلمني يف الصفوف وتكون أهداف هذا النوع من الزايرات دراس .3

 .السلوك التعليمي للمعلم داخل غرفة الصف بقصد تقوميه وتطويره
استخدام صحائف املالحظة وتعتمد هذه األدوات اهلامة يف رصد السلوك  .4

  .التعليمي للمعلم خارج غرفة الصف

وبعد اإلطالع على النتائج يستطيع مدير املدرسة حتديد احلاجات األساسية 
علمني حسب حاجاهتم إىل التطوير وهذا اإلجراء الالزمة ملعلمي مدرسته وتصنيف امل

 .حيتاج إىل التخطيط من أجل تلبية هذه احلاجات مستخدمًا الوسائل اإلشرافية املناسبة
وهكذا فإن احتياجات املعلمني تتنوع بتنوع الوسائل والطرق احلديثة يف الرتبية وختتلف 

ير املدرسة مراعاة الفروق ابختالف قدراهتم ومستوايهتم وخرباهتم مما يفرض على مد
الفردية بني املعلمني وتنمية االحتياج بدءًا ابألهم أبسلوب خيدم العملية التعليمية وحيقق 

يلزم مدير املدرسة ابعتباره قائدًا تربواًي متابعة منو املعلمني مهنيًا والقدرة على  .أهدافها
وتعاوين يسوده وحدة استخدام األساليب احلديثة لرفع وحتسني النمو يف جو مثايل 

  .اهلدف
واألساليب احلديثة اليت ميكن ملدير املدرسة استخدامها ميكن أن نقسمها إىل 
أساليب مباشرة وتشمل االجتماعات العامة للمعلمني والزايرات الصفية الورش الرتبوية 

وأساليب غري  .والدروس النموذجية واجتماعات اللجان واحللقات الدراسية احملاضرات
 .شرة وتشمل املكتبة والنشرات والقراءات املوجهة واألحباث الرتبوية واملعارض التعليميةمبا
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أن يقيم  وإذا يرى الباحث من اإلدارة اإلسرتاجتية اليت قد عملت املدرسة فهي حتاولت 
 كفاءة املعلمني بطريقة اجليد. 

لمي اللغة العربية يف وبعد حلل الباحث عما تتعلق ابإلدارة اإلسرتاجتية لرتقية كفاءة املع
حول  والتصور الثانوية اإلسالمية وليعي بليتار فيجعل الباحث التشكيلمدرسة 

 واإلدارة تنمية اجلودة للمعلمني. اإلسرتاجتية
 تصور تنمية الكفاءة .1

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة اإلسرتاجتية ترقية كفاءة أو جودة املعلمني .2

تقتضي وظيفة  ا يف استنتاج التقرير التليم.يف عامل الرتبوي املدير يتأثر كثري 
اإلشراف الرتبوي ملدير املدرسة أن يعمل بصفة مستمرة لتحسني مستوى املعلمني عن 
طريق توفري أنواع اخلربات اليت تساعدهم على النمو وإشراكهم يف مواقف يستغلون فيها 

كيل والتصور عن . فيجعل الباحث على التشقدراهتم ويشعرون خالهلا ابلسعادة والرضا
 اإلدارة اإلسرتاجتية. 

 تنمية كفاءة املعلمني

 كفاءة املهين

 كفاءة الشخصي

ة اإلجتماعيكفاء  

 كفاءة الرتبوي
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 ظهور جودة الرتبية العالية

 إدارة الرتبية اجليدة

التنفيذ الدقيق  التخطيط املراكب
 واملناسب

 املراقبة املستمرة

وجود العالج  الدوافع العالية
 ابلسرعة

تحسني التدريب وال وجود التناسق اجليد
 املستمر

وجود اإلتصال 
 اجليد

 الرائسة القوية

 اإلنتاج

 األسباب

 اإلجراءة
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث -أ
 بعد أن قام الباحث ابلتحليل فيقدم الباحث اخلالصة كما يلي :

أن اإلسرتاجتية اليت تطبقها املدرسة هي الرتكز تنمية العناصر األربعة فهي  -1
الكفاءة الرتبوي والكفاءة الشخصية والكفاءة اإلجتماعية والكفاءة 

 وأما كيفية لتحقيق من هذه العناصر فهي : املهنية. 

جموعات النقدية, التعليم كفاءة الرتبوي, التطوير كفاءة الكتابة, تنفيذ 
الفردي. كفاءة االجتماعى, ميارس معلم اللغة أن يستطيع اإلتصال 

كتوبة, اإلستفادة التيكنولوجيا, املشاركة مع اجملتمع ابلسان واحلرف امل
والوالدهم. كفاءة الشخصي, القانو االنضباظ للمعلم من رئيس املدرسة 
عند دخل الفصل, املعلم البد له االخالق العالية. كفاءة املهين, استبدال 

 االرشاد.املعلم, مؤمتر وندوة التعليمي, التدريب االستمراري, 

من  العربية يف التخطيط املدرسة يبدأالتخطيط ترقية كفاءة معلمي اللغة  -2
الصفر أو من األول يعين يف عملية القبول أو مرشخة املعلم. ويهتم 
الشعبة والكفاءته لكي يناسب مع مهارته يف الفصل. مث يقام بتحليل 

من لم هل املشكلة من انحية الطرق أو املشكلة اليت تواجهها يف املع
عالجها من تلك مث يطلب  ،وسائل أو من كتب الدراسي وغري ذلكال

عطي الفرصة اجلدول جلمع معلم الدرس لتشاور وييسجل و املشكلة. 
 ليبحث اخلرباء من معلم اخر من املدرسة األخرى.
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ويعمل  ،ارس التعاون مع كل أعضاء معلمي املدرسةمدرسة مت ،التنظيم
كفاءة املعلمني. يف تنظيم األنشطة   األنشطة والربانمج اليت تتعلق برتقية

 إىل الرؤية املدرسة واإلسرتاجتية حلصول األهداف التعليم. ترجع
طور نفسه. وأما حتقيق العمل املدرسة تشري على املعلم لكي ي ،التنفيذ

املراقب يزور عن خطوة األنشطة لرتقية كفاءة معلم اللغة العربية يعين قد 
م والتعلم. ويدعو متكلم خارج املدرسة يف الفصل لرياقب عملية التعلي

قسم الرتبوي ألشار ويفقه على فهم املواد وغريه.  احلكوميةمثل من 
تعطي الوظيفة  ،والتعامل مع معلم األخر ،والتطبيق يف الفصل مع املراقب

 والدرس بشكل الفردية.
فاءة وليعى بليتار لرتقية ك احلكوميةالثانوية اإلسالمية  درسةامليف  ،املراقبة

معلمي اللغة العربية هي املراقبة الداخلية مبعىن املراقب من نفس تنظيم 
 املدرسة.

 التوصيات واالقرتاحات -ب
دور   جودة التالميذ يؤثر على جودة املعلم وجناح التالميذ يؤثر على مهنية املعلم.

املعلم مهم لتشكيل هوية التالميذ سوى العلوم واملعرفة هم حيتاجون إىل األسوة. املعلم 
لمؤسسة البد لله اجلودة اجليدة يساعد التالميذ يف تطوير العقليتها والروحها. لذالك 

. على وابإلستمرار على حسب الدور علمنيامل الكفاءةمعيار الرتبية أن يرتقي وحتسن 
من  اجلهود واحملاولةية تطوير كفاءة املعلم يهتم على العناصر الثالثة فهي األقل يف عمل

  والنقود واملال. ،واإلنسان العامل واملتخصص يف مهارته ،الرئيس املدرسة
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 املصادر واملراجع

 القران الكرمي

البحث العلمي مفهومه أدواته ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عددس وكايد عبد احلق، 

 .1998دار أسامة للنشر والتوزيع،  :، الرايضأساليبه
Heene, Aime’ dkk. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik, Bandung: PT 

Refika Aditama,2010 

Lexi J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda 

Karya,2011. 

Muhaimin, dan Suti’ah, Manajemen Pendidikan:Aplikasinya Dalam Penyusunan 

Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Cet.3. Jakarta;Kencana,2011 

Mulyasa, Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Madrasah, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2011.  

Mulyasa, Menjadi Guru Professional, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2007  

Musfah, Jejen, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber 

Belajar Teori dan Praktek, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011 

Prayitno, Dasar Teori dan Praksis Pendidikan, Jakarta: PT.Gramedia, 2009 

Saudagar, Fachrudin, Ali Idrus, Pengembangan Profesionalitas Guru, 

Jakarta:Gaung persada,2009 

Siagian, Sondang P, Manajemen Stratejik, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011. 

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.  

Tim dosen administrasi UPI, Manajemen Pendidikan, Bandung :alfabeta, 2011. 

Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2008 

Umiarso dan Imam Ghozali,Manajemen Mutu Sekolah di Era Ekonomi Modern, 

Jogjakarta:IRCiSoD,2010 

Uno, Hamzah. Profesi Kependidikan, Jakarta:PT.Bumi Aksara,2007 
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Aksara,2008  

http://everythingelsewastakensoichosethis.blogspot.com/definisi mutu/, diakses 

pada  tanggal 6 desember 2014.  

http://tanahsoerga.blogspot.com/pendidik/, diakses pada tanggal 6 desember 2014.  
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Tema wawancara  

A. Informan utama : Kepala sekolah, H. Mahmudi, M.Sc, Waka kurikulum, 

Saifudin zuhri,M.Pd 

1. Strategi yang diterapkan dalam rangka peningkatan kompetensi 

profesional guru b. Arab  

2. Perencanaan kegiatan peningkatan kompetensi profesional guru b. Arab 

3. Bentuk-bentuk kegiatan peningkatan kompetensi profesional guru b. Arab 

4. Cara dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi 

profesional guru b. Arab  

5. Cara dan organisasi kegiatan peningkatan kompetensi profesional guru b. 

arab 

6. Cara pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan peningkatan profesional 

tenaga pendidik b. Arab 

7. Partisipasi tenaga pendidik dalam pelaksanaan dan pengembanganya. 

8. Pengaruh strategi pengembangan tenaga pendidik dalam mendukung 

program sekolah 

9. Pengaruh srategi pengembangan tenaga pendidik tehadap peningkatan 

kompetensi profesional 

10. Pengaruh peningkatan kompetensi profesional terhadap peningkatan mutu 

pembelajaran 

11. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelaksanaan pengembangan 

kompetensi guru b. Arab  

12. Pemberian penghargaan terhadap tenaga pendidik yang berprestasi 

khususnya pendidik b.arab. Penghargaan umum dan khusus. 
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B. Informan pendukung : Pendidik b.arab, Nailul Mufarohah,S.Pdi, Drs. Sukardi, 

Kharisudin, S.Pdi 

 

1. Kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi profesional yang telah 

diikuti 

2. Aspek-aspek yang dikembangkan 

3. Kesulitan dan keterbatasan yang dihadapi dalam kegiatan pengembangan 

kompetensi profesional 

4. Dampak kegiatan pengembangan terhadap kemampuan mengelola kbm 

dan kemampuan siswa 

5. Penghargaaan yang pernah diterima sebagai tenaga pendidik b. Arab yang 

berprestasi 

6. Upaya tenaga pendidik dalam pengembangan kompetensi profesional. 

7. Saran kepada madrasah dalam pengembangan kompetensi guru. 
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PROFIL MADRASAH ALIYAH NEGERI WLINGI 

KABUPATEN BLITAR 
 

I. IDENTITAS MADRASAH 

1. Nama Madrasah 

2. Alamat Madrasah 

3. Kode Pos 

4. Nomor Telepon fax 

5. E-mail 

6. Website 

7. Nomor Statistik Madrasah 

8. NPSM 

9. NPWP 

10. Berdiri 

a. Berdasarkan 

b. Tanggal 

11. Jenjang Akreditasi 

12. Status Tanah 

a. Surat Bukti Kepemilikan 

b. Luas Tanah 

13. Status Bangunan 

a. Izin Mendirikan Bangunan 

b. Luas Bangunan 

14. Kepala Madrasah 

a. Nama 

b. NIP 

c. NomorSK Kepala 

d. Tanggal 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

Madrasah Aliyah Negeri Wlingi 

Jl. PB. Sudirman 01 Wlingi Blitar 

66184 

(0342) 693228 

man.wlingi@yahoo.co.id 

http://www.man.wlingi.sch.id 

131135050002 

20514825 

47.01.78.682653000 

 

SK. Menteri AgamaRI No. 515A Th. 1995 

25 Nopember 1995 

2010 / A 

Hak milik 

Sertifikat 

8361 m2 

 

No. 647.503/116/2004 

2.085 m2 

 

Drs. MAHMUDI, M.Sc  

196710131998031001 

Kw.13.1/2/Kp.07.6/4904/2009 

28 September 2009 

 

II. SEJARAH SINGKAT MADRASAH 

Madrasah Aliyah Negeri Wlingi Kab. Blitar (MAN Wlingi) berdiri 

pada tanggal 25 Nopember 1995 berdasarkan SK Menteri Agama Republik 

mailto:man.wlingi@yahoo.co.id


95 

 

 
 

Indonesia Nomor: 515A Tahun 1995. Sebelum berstatuskan negeri, MAN 

Wlingi merupakan filial (cabang) dari MAN Tlogo Kab. Blitar. Selama 

menjadi filial MAN Tlogo, perkembagan MAN filial Wlingi kurang begitu 

diminati masyarakat. Hal ini desebabkan jarak lokasi antara MAN Tlogo 

dengan MAN filial Wlingi cukup jauh, kurang lebih 35 km, sehingga MAN 

Tlogo kurang bisa maksimal dalam mengelola MAN filial Wlingi. Agar 

MAN filial Wlingi bisa berkembang lebih pesat dan lebih diminati 

masyarakat, MAN Tlogo mengusulkan kepada Departemen Agama agar 

dinegerikan. Setelah berstatus negeri, MAN Wlingi pindah lokasi, yang 

semula berlokasi di  Jl.Gajah Mada 21 Wlingi, kemudian pindah di Jl. P. 

Sudirman 01 Wlingi, karena lokasi yang lama adalah milik LP. Ma’arif. 

MAN Wlingi merupakan satu-satunya Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas yang berstatuskan negeri di Kecamatan Wlingi. Secara geografis, letak 

MAN Wlingi cukup strategis, karena berdampingan dengan Masjid Agung 

Kabupaten Blitar. Kondisi ini sangat menguntungkan, karena MAN Wlingi 

dapat memanfaatkan Masjid Agung untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. 

Dari segi transportasi, MAN Wlingi juga sangat strategis, karena MAN 

Wlingi berada di lokasi yang dilalui kendaraan umum, yaitu mikrolet dan 

bus jurusan Blitar – Malang. 

 

III. VISI DAN MISI 

A.  Visi 

TERCIPTANYA GENERASI BERPRESTASI, BERAKHLAKUL  

KARIMAH DAN PEDULI LINGKUNGAN 

B. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu dalam 

keilmuan, moral, sosial, dan berbudaya lingkungan. 

2. Menyiapkan serta mengembangkan sumber daya insani yang 

berkualitas dalam  ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

berkualitas dalam iman dan takwa. 
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3. Menumbuhkembangkan semangat keunggulan dengan menggali 

potensi siswa terhadap minat dan bakat melalui program 

pengembangan diri. 

4. Mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan nilai-nilai agama 

Islam dalam bentuk praktik ibadah dan mengimplementasikan 

dalam kehidupan bermasyarakat.                                                                   

5. Menumbuhkan budaya karakter bangsa melalui pembelajaran di 

madrasah dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, iman 

dan takwa. 

6. Menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab warga madrasah 

untuk berperilaku/ berbudaya hidup sehat dengan 5 R ( reduce, 

reuse, recycle, replace, replan ). 

7. Menjalin kerjasama yang erat dan berkelanjutan dengan instansi 

terkait dalam rangka menciptakan madrasah berbudaya lingkungan. 

8. Meningkatkan pencapaian prestasi akademik dan presatasi non 

akademik melalui pembelajaran Aktif,  Kreatif,  Inovatif,  

Menyenangkan (PAIKEM). 

9. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta pengetahuan siswa 

agar siswa mampu melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan 

tinggi negeri. 

10. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia di 

madrasah secara bertahap. 

 

C. Tujuan Madrasah  

 

1. Terlaksanaannya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan (PAIKEM) dengan memanfaatkan daya dukung 

lingkungan madrasah sehingga siswa berkembang secara optimal 

sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

2. Meningkatkan kualitas sikap dan amaliah keagamaan Islam warga 

Madrasah. 
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3. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan suasana belajar 

yang kondusif di lingkungan madrasah. 

4. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang 

mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik. 

5. Menyelenggarakan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan 

pengembangan diri untuk mengenali potensi diri dan minat siswa 

melalui program bimbingan konseling. 

6. Mengembangkan budaya berbasis lingkungan pada warga 

madrasah dalam berbagai kegiatan di madrasah dan masyarakat. 

7. Melatih kepekaan, kepedulian warga madrasah melalui kegiatan 

sosial yang berwawasan  lingkungan.  

8. Memanfaatkan jalinan kerjasama antar madrasah dengan 

instansi/lembaga terkait dalam mendukung terealisasinya program 

madrasah. 

9. Mengoptimalkan pembelajaran di madrasah dengan program 

perbaikan dan pengayaan dengan motivasi dan pendekatan yang 

berkelanjutan.  

10. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki 

keunggulan, kesadaran dan  tanggungjawab sebagai warga 

madrasah. 

  



98 

 

 
 

IV. JUMLAH SISWA DALAM 3 TAHUN TERAKHIR 

Kelas 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Keterangan 

X 

XI 

XII 

279 

283 

239 

284 

272 

279 

312 

278 

269 

 

Jumlah 801 835 859  
 
Jumlah rombongan belajar terdapat 27 kelas dengan Program pendidikan 

yang diselenggarakan : 

a. IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

b. IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

c. Agama 

Rincian Rombongan Belajar Madrasah Aliyah Negeri Wlingi Kab. Blitar : 

 

I. Kelas X (9 kelas)    : 286 

siswa. 

1. X Agama       : 34 

siswa 

2. X IPA 1       : 33 

siswa 

3. X IPA 2       : 32 

siswa 

4. X IPA 3       : 32 

siswa 

5. X IPS 1       : 32 

siswa 

6. X IPS 2       : 32 

siswa 

7. X IPS 3       : 32 

siswa 

8. X IPS 4       : 30 

siswa 

9. X IPS 5               : 29 

siswa 

II. Kelas XI (9 kelas)  : 308 

siswa 

1. XI IPA 1  : 32 

siswa 

2. XI IPA 2  : 31 

siswa 

3. XI IPA 3  : 32 

siswa 

4. XI IPS 1  : 36 

siswa 

5. XI IPS 2  : 36 

siswa 

6. XI IPS 3  : 35 

siswa 

7. XI IPS 4  : 35 

siswa 

8. XI IPS 5             : 34 

siswa 

9. XI Agama : 37 

siswa 

  

III. Kelas XII (9 kelas) : 274 siswa 
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1. XII IPA 1       : 29 siswa 

2. XII IPA 2       : 30 siswa 

3. XII IPA 3       : 30 siswa 

4. XII IPS 1       : 29 siswa 

5. XII IPS 2       : 30 siswa 

6. XII IPS 3       : 31 siswa 

7. XII IPS 4       : 30 siswa 

8. XII IPS 5       : 30 siswa 

9. XII Agama       : 35 siswa 

 

 

V. SUMBER DANA OPERASIONAL DAN PERAWATAN 

1. DIPA 

2. BOS 

3. Jariyah 

 

 
 

VI. DATA GURU DAN PEGAWAI 

1. Guru 

GURU L P JUMLAH 

PNS 

DPK 

GTT 

Melengkapi Jam Sertifikasi 

16 

4 

9 

- 

17 

4 

9 

- 

33 

8 

18 

- 

Jumlah 29 30 59 

 

2. Pegawai 

Pegawai L P JUMLAH 

PT 

PTT 

Pegawai Koperasi 

Pegawai Asrama 

2 

7 

2 

- 

2 

2 

1 

1 

4 

9 

3 

1 

Jumlah 12 5 17 
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VII. DAFTAR GURU KEMENAG MADRASAH ALIYAH NEGERI WLINGI KAB. BLITAR 2015 
 

No N a m a N I P 

Pangkat Jabatan MK Pendidikan 

Tempat Lahir Tgl Lahir 

Gol TMT Nama TMT Thn Bln Nama Lulus Thn Ting Ket. 

1 Drs. Mahmudi, M.Sc 19671013 199803 1 001 IV.a / Pembina 01-10-2010 Kepala Madrasah 14-10-2009 14 10 UGM 2008 S2   BLITAR 13-10-1967 

2 Drs. Imron Rosadi/'131426022 19601009 198412 1 004 IV.b / Pembina Tk. I 01-10-2002 Guru Bahasa Indonesia 01-12-2008 26 01 IKIP 1984 S1   BLITAR 09-10-1960 

3 Drs. Sunaryanto 19660117 199303 1 002 IV.a / Pembina 01-04-2004 Guru Geografi 01-07-2004 19 10 IKIP 1991 S1   BLITAR 17-01-1966 

4 Mesro, M.Pdi 19661012 199203 1 012 IV.b / Pembina Tk.I 01-04-2004 Guru Pkn 01-01-2009 18 10 UNMUL 2001 S2   PACITAN 12-10-1966 

5 Syafudin Zuhri, M.Pd 196810241997031001 IV.a / Pembina 01-10-2006 Guru Bahasa Inggris 01-03-1997 15 10 UM 2009 S2   BLITAR 24-10-1968 

6 Drs. Mochamad Najib 19671129 199503 1 001 IV.a / Pembina 01-09-2011 Guru TIK 01-09-2011 17 06 IAIN 1992 S1   BLITAR 29-11-1967 

7 Nanik Puspitosari, M.Pd 19721216 199903 2 001 IV.a / Pembina 01-04-2009 Guru Kimia 01-07-2006 13 10 UM 2006 S2   BLITAR 16-12-1972 

8 Dra. Emi Fadilah 19661020 200312 2 001 III.d / Penata Tk.I 01-10-2010 Guru Ekonomi 01-12-2003 15 09 IKIP 1990 S1   BLITAR 20-10-1966 

9 Dra. Titik Yuliani 19660704 200501 2 003 III.c / Penata 01-04-2009 Guru Pkn 01-01-2005 15 09 IKIP 1990 S1   BLITAR 04-07-1966 

10 Moeti' Inayati, S.Pd 19661108 199803 2 001 III.c / Penata 01-10-2009 Guru Ekonomi 01-09-2001 12 10 IKIP 2004 S1   BLITAR 08-11-1966 

11 Gogot Ari Susanto, S.Pd 19740411 200501 1 001 III.c / Penata 01-04-2008 Guru Bahasa Indonesia 01-07-2008 08 00 IKIP 1997 S1   KEDIRI 11-04-1974 

12 Tatok Hernanto, S.Pd 19740719 200501 1 002 III.c / Penata 01-04-2009 Guru Pendidikan Seni 01-01-2005 08 00 UNY 2000 S1   BANYUWANGI 19-07-1974 

13 Diana Herawati, S.Pd 19741208 200501 2 002 III.c / Penata 01-04-2009 Guru Geografi 01-01-2005 08 00 IKIP 1998 S1   BLITAR 18-12-1974 

14 Dian Eka Prasastianta, S.Pd 19801025 200501 1 013 III.c / Penata 01-04-2009 Guru Ekonomi 01-01-2005 08 00 UM 2004 S1   BLITAR 25-10-1980 

15 Eka Fauzi Afsoh, S.Si 19810617 200501 1 007 III.c / Penata 01-04-2009 Guru Biologi 01-01-2005 08 00 STAIN 2003 S1   BLITAR 17-06-1981 

16 Lu'luul Wardah, S.Pd 19820806 200501 2 004 III.c / Penata 01-04-2009 Guru Matematika 01-01-2005 08 00 UM 2004 S1   BLITAR 06-08-1982 

17 Eko Wahyono, S.Pd 19750727 200501 1 003 III.c / Penata 09-01-2012 Guru Bahasa Indonesia 09-01-2012 07 08 IKIP MLG/UM 1997 S1   WONOGIRI 27-07-1975 

18 Rochani,S.Pd 19711121 200501 1 004 III.c / Penata 01-07-2012 Guru Olah Raga 01-07-2012 07 06 IKIP MLG/UM 17/06/1905 S1   BLITAR 21-11-1971 

19 Fathurohim,S.Ag 19780324 200501 1 003 III.c / Penata 01-07-2012 Guru Pai  01-07-2012 07 06 STAIN T.AGUNG 2000 S1   T.AGUNG 24-03-1978 

20 Zuhairi Musthofa, S.Pd 19701013 200604 1 004 III.b / Penata Muda Tk.I 01-04-2006 Guru Fisika 01-04-2006 12 04 UM 2000 S1   BLITAR 13-10-1970 

21 Eni Maslihah,S.Ag 19770328 200710 2 003 III.a / Penata Muda 01-07-2012 Guru Pai 01-07-2012 10 04 STAIN MLG 25/09/1999 S1 S2 UNLAM 2009 BLITAR 28-03-1977 

22 Syukrun Ni'mah, S.Pd 19740610 200710 2 003 III.b / Penata Muda Tk.I 01-10-2007 Guru Bahasa Inggris 01-10-2007 10 00 UNISMA 1998 S1   BLITAR 10-06-1974 

23 Erpina, SE 19760331 200710 2 003 III.b / Penata Muda Tk.I 01-10-2007 Guru Ekonomi 01-10-2007 10 00 UNIGA 1999 S1   BLITAR 31-03-1976 

24 Drs. Ali Mansur,M.Pd.I 19650705 200701 1 062 III.b / Penata Muda Tk.I 01-09-2009 Guru Bp / Bk 01-09-2009 08 08 IAIN 1989 S1   BLITAR 05-07-1965 

25 Istiqomah, S.Pd 19690917 200701 2 030 III.b / Penata Muda Tk.I 01-01-2007 Guru Bp / Bk 01-01-2007 08 09 UKM 2005 S1   BLITAR 17-09-1969 

26 Soendari, S.Pd 19711009 200710 2 001 III.b / Penata Muda Tk.I 01-10-2007 Guru Bahasa Indonesia 01-10-2007 08 09 IKIP 1995 S1   SURABAYA 09-10-1971 

27 Sulistyowati, S.Pd 19720404 200710 2 003 III.b / Penata Muda Tk.I 01-10-2007 Guru Bahasa Inggris 01-10-2007 08 09 STKIP 2000 S1   BLITAR 04-04-1972 
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28 Tri Santi Mardiati, S.Pd 19750326 200710 2 001 III.b / Penata Muda Tk.I 01-10-2007 Guru Bp / Bk 01-10-2007 08 09 UKM 2005 S1   BLITAR 26-03-1975 

29 Nur Azzahru Rohmah, S.Ip 19780405 200710 2 002 III.b / Penata Muda Tk.I 01-10-2007 Guru Bahasa Inggris 01-10-2007 08 09 UNDAR 2001 S1   BLITAR 05-04-1978 

30 Syamsu, S.Ag 19690503 200701 1 050 III.b / Penata Muda Tk.I 01-01-2007 Guru Pai Man Wlingi 01-01-2007 08 08 IAIN 1994 S1   BLITAR 13-05-1969 

31 Dra. Nurul Hidayah 19690802 200701 2 029 III.b / Penata Muda Tk.I 01-01-2007 Guru Pai Man Wlingi 01-01-2007 08 09 IAIN 1992 S1   BLITAR 02-08-1969 

32 Diana Dwi Oktafia S., S.Pd 19751007 200901 2 002 III.b / Penata Muda Tk.I 01-01-2009 Guru Bp / Bk 01-04-2010 08 00 UM 2000 S1   BLITAR 07-10-1975 

33 Nailul Mufarrohah, S.Pdi 19820414 200901 2 012 III.b / Penata Muda Tk.I 01-10-2009 Guru Bahasa Arab 01-01-2009 04 03 STAIN 2005 S1   BLITAR 14-04-1982 

 

 

VIII. DAFTAR GURU TIDAK TETAP MADRASAH ALIYAH NEGERI WLINGI KAB. BLITAR 2015 
 

No N a m a 
N I 
P 

Pangkat Jabatan MK GTT Latihan Jabatan Pendidikan 
Tempat 

Lahir 
Tgl Lahir 

Usia Catatan 
Mutasi 

Kepegawaian Gol TMT Nama TMT Thn Bln Nama Thn 
 

Jam 
Nama Lulus Thn Ting Thn Bln 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Moch.Eka Kohhari, BA 
- 

GTT 01-01-1996 Guru TIK 01-01-1996 
16         

STIKI MALANG 2004 D 3 BLITAR 05-10- 1965 
      

2 Endro Gunawan M,SE 
- 

GTT 01-01-2004 Guru Eko/Akunt 01-01-2004 
8         

UNEJ 1995 S 1 BLITAR 02-05- 1969 
      

3 Drs. Kharisudin Mahfudz 
- 

GTT 01-07-2004 Guru B.Arab 01-07-2004 
8         

IAIN S. AMPEL 1989 S 1 BLITAR 05-08-1961 
      

4 Edy Suhariyanto,S.Pd 
- 

GTT 01-07-2008 Guru Pkn 01-07-2008 
4         

UNIV.KANJURUHAN 1994 S 1 BLITAR 26-04-1969 
      

5 Elok Zunaidah, S.Pd.I 
- 

GTT 17-06-2007 Guru B.Arab 17-06-2007 
9         

UIN MALANG 2006 S 1 BLITAR 04-06-1983 

  
  

6 Yuliya Eka Puji Lestari,S.Si 
- 

GTT 01-01-2008 Guru Biologi 01-01-2008 
4         

UIN MALANG 2007 S 1 MALANG 02-02-1984 
      

7 Tatik Farihah,S.Pd 
- 

GTT 16-07-2007 Guru Fisika 16-07-2007 
5         

UM MALANG 2007 S 1 BLITAR 25-11-1983 
      

8 Muasisul Khoirot,S.Pd 
- 

GTT 20-02-2008 Guru Mtk 20-02-2008 
4         

UIN MALANG 2008 S 1 BLITAR 13-12- 1984 
      

9 Dhuha Ahmadi,S.Pd.I 
- 

GTT 12-01-2009 Guru Penjaskes 12-01-2009 
3         

UIN MALANG 2005 S 1 BLITAR 11-06-1983 
      

10 Drs.Qotrun Nada 
- 

GTT 01-07- 2010 Guru Ilmu Kalam 01-07- 2010 
2         

IAIN S.AMPEL MALANG 1992 S 1 BLITAR 10-02-1968 

  
  

11 Farkhan, S.Pd.I 
- 

GTT 01-12-2010 Guru Fiqih 01-12-2010 
2         

SMAN LASEM 1987 S M A BLITAR 04-03-1968 
      

12 Zunita Wulansari,S.Kom 
- 

GTT 01-11-2011 Guru TIK 01-11-2011 
1         

UIN MALANG 2010 S 1 BLITAR 08-06-1986 
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13 Nurul Hidayatul Lailin,S.Pd 
- 

GTT 01-11-2010 Guru Mtk 01-11-2010 
2         

UIN S.KALIJOGO 
YOGYAKARTA 

2006 S 1 BLITAR 01-02- 1983 
      

14 Binti Zariatin,S.Si 
- 

GTT 01-03-2011 Guru Biologi/Lh 01-03-2011 
1         

UIN MALANG 2009 S 1 BLITAR 06-02- 1988 
      

15 Arwan Sudrajat,S.Pd 
- 

GTT 01-07-2011 Guru Penjaskes 01-07-2011 
1         

IKIP UNITOMO MLG 2010 S 1 BLITAR 09-04-1987 
      

16 Zaenal Mustopa, S.Pd.I 
- 

GTT 01-07-2012 Guru Fiqih 01-07-2012 
  4       STIT AL-MUSLIHUUN 2007 

S 1 
TUBAN 23-12-1982       

17 Rubaniyatur Rohmah,S.Pd 
- 

GTT 15-07-2013 Guru Sosiologi 15-07-2013 
          UNM SURAKARTA 2012 

S 1 BLITAR 19/12/1990 
      

18 Faridatul Ula,S.Pd 
- 

GTT 15-07-2013 Guru Bp/Bk 15-07-2013 
           UM   

S 1 BLITAR 28/10/1985 
      

19 Dewi Kumalasari, S.Pd 
- 

GTT 01-08-2014 Guru SB 01-08-2014 

     
UM 2014 

S 1 BLITAR 11/11/1991 

    

 

 

IX. DAFTAR GURU DPK PADA MAN WLINGI KAB. BLITAR 2015 

No N a m a N I P 

Pangkat Jabatan MK Latihan Jabatan Pendidikan 
Tempat 

Lahir 
Tgl Lahir 

Gol TMT Nama TMT Thn Bln Nama Thn  Jam Nama Lulus Thn Ting 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Dra. Anik Wahyudiati 196103011986032005 IV.b / Pembina Tk.I 01-04-2005 Guru Ekonomi/ Akuntansi 25-11-1995 25 02       IKIP 1983 S1 BLITAR 01-03-1961 

2 Drs. Sukardi 195601011986031038 IV.a / Pembina 01-04-2010 Guru Bahasa Arab 25-11-1995 26 00       IKIP Mlg 1994 S2 BLITAR 01-01-1956 

3 Dra. Dwi Retno P. 196511011991032009 IV.a / Pembina 01-10-2003 Guru Kimia 25-11-1995 20 07       IKIP Sby 1989 S1 BLITAR 01-11-1965 

4 Tatik Asih S., S.Pd 196701051990032005 IV.a / Pembina 01-10-2007 Guru Kimia 01-12-2003 18 00       UNPAR 1999 S1 BOYOLALI 05-01-1967 

5 Dra. Hj. Endarwati 196812191996012001 IV.a / Pembina 01-04-2010 Guru Matematika 25-11-1995 15 04       
IKIP PGRI 

Mlg 
1992 S1 BLITAR 19-12-1968 

6 Anang Yudhi S, M.Pd 197105261997031005 IV.a / Pembina 01-04-2010 Guru Fisika 25-11-1995 14 02       IKIP 1995 S2 BLITAR 26-05-1971 

7 Harmadi,S.Pd 196901221997021003 IV.a / Pembina 01-11-2011 Guru Sejarah 01-07-2011 14 00       UNEJ 1996 S1 BLITAR 22-01-1969 

8 Drs. Suyanto 196602141998021003 III.d / Penata Tk.I 01-07-2005 Guru Penjaskes 01-07-2005 16 00       IKIP 1992 S1 BLITAR 14-02-1966 
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X. DAFTAR NAMA KARYAWAN PT MAN WLINGI TH. 2015 

 

No N a m a N I P 

Pangkat Jabatan MK Pendidikan 

Tempat Lahir Tgl Lahir 

Gol TMT Nama TMT Thn Bln Nama Lulus Thn Ting 

1 Dharis Kholifah,S.Sos 19720109 199803 2 002 III.a / Penata Muda 01-04-2010 KEPALA TU 01-11-2009 12 10 UNISBA 2011 S-1 BLITAR 09-01-1972 

2 Syaifuddin Zuhri 19830604 200901 1 014 II.b / Pengatur Muda Tk.I 01-01-2009 PEGAWAI 01-06-2010 08 08 S M K  2002 SMK BLITAR 04-06-1983 

3 Pamuji, S.Sos 19761228 200710 1 002 II.a / Pengatur Muda 01-10-2007 PEGAWAI 10-10-2007 08 07 MAN  2008 SMA MALANG 28-12-1976 

4 Binti Solikah, S.Pd.I 19680415 200710 2 002 II.a / Pengatur Muda 01-10-2007 PEGAWAI 01-11-2011 08 02 PGAN  1988 PGAN BLITAR 05-04-1968 

 

 

 

XI. DAFTAR NAMA KARYAWAN PTT MAN WLINGI TH. 2014 

 

No N a m a N I P 

Pangkat Jabatan MK PTT Latihan Jabatan Pendidikan 

Tempat Lahir Tgl Lahir 

Gol TMT Nama TMT Thn Bln Nama Thn  Jam Nama Lulus Thn Ting 

1 Sismanu, Ba - PTT 01-07-1996 Peg.Koperasi 01-07-1996           UNMER MLG 1974 D 3 Malang 05-06-1946 

2 Ahmad Bisri - PTT 01-07-2008 Operator Komp 01-07-2008           MAN WLG 2008 SMA Blitar 23-06-1989 

3 Kasiyanto - PTT 01-01-2005 Satpam 01-01-2005           SMA  1975 SMA Blitar 27-05-1959 

4 Luluk Faridhotul Chasanah, S.Pd - PTT 01-03-2011 Persuratan 01-03-2011           MAN WLG 2009 SMA Blitar 06-12-1990 

5 Mesdiono - PTT 01-04- 2011 Kebersihan 01-04- 2011           SMK 1987 SMK Blitar 20-12-1966 

6 Agus Iswahyudi - PTT 01-06- 2011 Penjaga Malam 01-06- 2011           SMK 2003 SMK Blitar 05-11-1984 

7 Yutifa Primahatii, A.Md Keb - PTT 18-04-2013 U K S 18-04-2013           
Stikes Patria 

Husada Blt 
19-8-2011 D3  Blitar 21-08-1989 

8 Ahmad Sidiq - PTT 23-09-2013 Penjaga Malam 23-09-2013           MAN WLG 2013 SMA Blitar 17-03-1995 

9 M. Irfaul Farikhin - PTT 08-11-2013 Kepegawaian 08-11-2013 
     

SMK 2009 SMA Blitar 24-07-1990 
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XII. DAFTAR NAMA PEGAWAI KOPERASI 

 

No N a m a N I P 

Pangkat Jabatan MK PTT Latihan Jabatan Pendidikan 
Tempat 

Lahir 
Tgl Lahir 

Gol TMT Nama TMT Thn Bln Nama Thn  Jam Nama Lulus Thn Ting 

1 R I A N I - PTT 01-09-2009 Peg.Koperasi 01-09-2009           MAN WLG 2009 SMA BLITAR 18-05-1991 

2 Yoga Firmansyah - PTT 26-10-2011 Peg.Koperasi 26-10-2011           MAN WLG 2011 SMA BLITAR 10-12-1992 

3 Ndaru Dwi Prasetyo Wibisono - PTT 10-11-2011 Peg.Koperasi 10-11-2011           MAN WLG 2011 SMA BLITAR 27-01-1992 

 

XIII. DAFTAR NAMA PEGAWAI ASRAMA 

 

No N a m a N I P 

Pangkat Jabatan MK PTT Latihan Jabatan Pendidikan 
Tempat 

Lahir 
Tgl Lahir 

Gol TMT Nama TMT Thn Bln Nama Thn  Jam Nama Lulus Thn Ting 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Isna Malikha, S.Pd.I - PTT 01-01-2015 Peg.Asrama 01-01-2015           UIN Malang 2013 S1 Blitar 13-10-1991 
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XIV. SARANA PRASARANA 

 

a. Ruang 

 

No. Jenis Ruangan Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Ruang Kepala 

Ruang TU 

Ruang Wakil Kepala 

Ruang Guru 

Ruang Kelas 

Ruang Perpustakaan 

Laboratorium IPA 

Laboratorium Bahasa 

Laboratorium Komputer 

Ruang OSIS 

Ruang Pramuka 

Ruang PMR 

Ruang UKS 

Ruang Koperasi Siswa 

Ruang BP/ BK 

Ruang KRR 

Aula 

Ruang Penjaga 

Kantin 

Ruang Jurnalistik 

Ruang Multimedia 

1 

1 

1 

1 

26 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

6 

1 

1 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Tidak Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

 

 

b. Infrastruktur 

 

No. Jenis Infrastruktur Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pagar depan 

Pagar samping 

Pagar belakang 

Tiang bendera 

Reservoir/tandon air 

Bak sampah 

Saluran premier 

Gudang 

Parkir Guru/ Karyawan 

Parkir Siswa 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Tidak Permanen 

Permanen 

Permanen 
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c. S

ani

tasi 

Air 

Ber

sih 

 

 

D. Asrama (Ma’had) 

      

No. Jenis Alat dan Mesin Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Kamar 

Kamar Mandi 

Dapur 

Ruang tamu 

Ruang resepsionis 

Ruang praktikum Agama/Mulitmedia 

Tandon air 

20 

22 

2 

1 

1 

1 

1 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

 

E. Alat Mesin Kantor 

 

No. Jenis Alat dan Mesin Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Mesin ketik manual 

Filing Cabinet 

Komputer TU 

Komputer Guru 

Komputer Siswa 

Printer TU 

Printer Guru 

Printer Siswa 

Scanner 

Notebook/Laptop 

LCD 

AC  

Sound System 

Faximile dan Telepon 

VCD Player 

Sepeda Motor 

Komputer BK 

1 

40 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

Masih Baik 

 

 

 

 

 

No. Jenis Infrastruktur Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

KM/WC Guru dan Karyawan 

KM/WC Siswa Putra 

KM/WC Siswa Putri 

3 

3 

4 

Permanen 

Permanen 

Permanen 
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XV. DATA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

 

No Nama Kegiatan Nama Pembina 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

OSIS 

Pramuka 

PMR 

UKS 

Kopsis 

Komputer/ Internet 

Keagamaan 

Brilliant English Club (BEC) 

Pembinaan Siswa Berprestasi 

Bola Volley  

Sepak Bola 

Gogot Ari Susanto, S.Pd 

Fathurrohim, S.Ag 

Zaenal Mustopa, S.Pd.I 

Tri Santi Mardiati, S.Pd 

Dian Eka Prasastianta, S.Pd 

Dian Eka Prasastianta, S.Pd 

Drs. Sukardi 

Syafudin Zuhri, M.Pd 

Dra. Dwi Retno P. 

Rochani, S.Pd 

Heru Hendrianto, S.Pd 

 

XVI. DATA PRESTASI AKADEMIK 

 

No.  Nama  Prestasi Tahun 

1 Ahmad Diyanal Arifin  
Juara V Lomba Ilmu Pengetahuan Umum 

tertulis Tingkat Nasional dari 1160 peserta  

2011 

2 Yeni Fatkhul Rohman  
Juara 32 Lomba Ilmu Pengetahuan Umum 

tertulis Tingkat Nasional dari 1160 peserta  

3 MAN WLINGI 
Juara II Lomba Reportase Tingkat Kab. 

Blitar di SMAN Srengat  

4 MAN WLINGI 
Juara II PI dan III PA PSHT Tingkat Kab 

Kota di MAN KOTA 

5 Mar`atus Sholihah Juara III Lari Tingkat Jatim di Jember  

6 Ahmad Diyanal Arifin  
Juara II Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib 

Lalu Lintas Tingkat Kb. Blitar 

7 Miftahul Huda  
Babap perempat final Olimpiade Tingkat 

Jatim di UM 

8 Eka Yunita Sari  Peringkat II Blitar Idol di RTV Blitar  

2012 

9 Miftahul Huda 
Semifinal Olimpiade Kimia Tingkat Jawa 

Bali di UIN Malang 

10 
Ahmad Diyanal Arifin & Lia 

Rohmatul Ummah 

Semifial Olimpiade Fisika Tingkat Jatim di 

Universitas Airlangga Surabaya  

11 Ahmad Diyanal Arifin 
Juara II Olimpiade MIPA Kemenag Kab. 

Blitar 

12 Febriya Ayu E.  
Juara III Olimpiade MIPS Kemenag Kab. 

Blitar 

13 Masrokul Huda dkk. 
Juara II Olimpiade MFQ Kemenag Kab. 

Blitar 
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14 MAN WLINGI 
Juara II PA, II PI, III PI PSHT Tingkat Kab. 

Kota Blitar 

15 Fitri Andiani 
Nilai UAN Tertinggi Jurusan Agama se-

KAB Blitar  

16 Ponisri 
Juara 1 olimpiade matematika Kanjuruan di 

regional Blitar. 

17 Volly Putri 
Juara 2 tingkat kabupaten ,HAB kemenagke 

67  

18 MAN Wlingi 
Juara II lomba Sholawat Diba’ se-Kab. 

Blitar, Masjid Mifathul Jannah 

2013 

19 Ahlam Nabillatur R. 
Juara I lomba Qiroah Putri tingkat SMA 

di UNISBA 

20 Bahrul Irsyadin 
Juara I lomba Qiroah Putra Tingkat 

SMA se-Kab. Blitar di UNISBA 

21 Tri Wahyni 
Juara III lomba pidato Bahasa Jawa se-

Kab. Blitar di STIT Al-Muslihun 

22 Masrukin 
Juara I putra Bulu Tangkis Porseni 

Tingkat MA se-Kab. Blitar 

23 Vanesa 
Juara I Putri Bulu Tangkis Porseni 

Tingkat MA se-Kab. Blitar 

24 Mega Susilawati 
Juara I Tenis Meja Porseni tingkat Mase-

Kab. Blitar 

25 Novia Norma Yunitasari 
Juara III lari 400 m Putri Porseni tingkat 

MA se-Kab. Blitar 

26 Miftahul Ulum 
Juara III lari 400 m Putra Porseni tingkat 

MA se-Kab. Blitar 

27 Victor Agung P. 
Juara II putra Catur Tingkat MA se-Kab. 

Blitar 

28 Luluk Pujiati 
Juara II putri Kaligrafi Porseni Tingkat 

MA se-Kab. Blitar  

29 Isna Mambaul Sholihin 
Juara I Putra Cipta Puisi Porseni Tingkat 

MA se-Kab. Blitar 

30 Irma Fuadatun Nisak 
Juara II Putri Cipta Puisi Porseni Tingkat 

MA se-Kab. Blitar 

31 M. Bagus Ainun Najib 
Juara III putra Pidato Bahasa Inggris 

Porseni Tingkat MA se-Kab. Blitar 

32 Ahlam Nabilatur R. 
Juara II putri MTQ Porseni Tingkat MA 

se-Kab. Blitar 

33 MAN Wlingi 
Juara II Band Islami Porseni Tingkat 

MA se-Kab. Blitar  

34 MAN Wlingi 
Juara II Putri Bola Volly Tingkat MA 

se-Kab. Blitar 

35 Hanim Latifah 
Juara I olimpiade Ekonomi Tingkat MA 

se-Kab. Blitar 
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36 Novi 
Juara II olimpiade Ekonomi tingkat MA 

se-Kab. Blitar 

37 Rizki Abdillah 
Juara I olimpiade Biologi tingkat MA se-

Kab. Blitar 

38 Retno Anihlatul  
Juara I olimpiade Geografi tingkat MA 

se-Kab. Blitar 

39 MAN Wlingi (Band X Pro) 
Peserta terbaik parade Band Pelajar di 

STIT Al-Muslihun 

40 Bahrul Irsyadin 
Juara harapan 3 MTQ putra Porseni VIII 

Tingkat Jatim 

41 
Rindang Prastikasari dan 

Pramesi Ratnaninesa 

Juara 3 Band Islami Porseni Tingkat 

Jatim 

42 
Renita Yusnisari, Frisma 

Dwi Cahyani, Khamdun M 

Kontingen team pemain Bola Volly 

Porseni Kab. Blitar 

43 Ahmad Yudha 
Kontingen team pemain Futsal Porseni 

Kab. Blitar 

44 MAN Wlingi 
Harapan II tim favorit tingkat Wira 

(PMR) se-Jawa terbuka (UIN Malang) 

45 MAN Wlingi 
Juara II Galeri Foto Tingkat Wira se-

Jawa Terbuka (UIN Maliki) 

46 MAN Wlingi 
Juara II Kreasi Memasak Pramuka se-

Kab.Blitar (UNISBA) 

47 MAN Wlingi Juara III putri Pramuka se-Kab. Blitar 

 

 

XVII. DATA LULUSAN 

 

a. DATA LULUS UN TIGA TAHUN TERAKHIR 

 

No. Tahun 

Pelajaran 

Peserta Lulus Tidak 

Lulus 

Keterangan 

1 2011/2012 238 238 0 Lulus 100% 

2 2012/2013 279 279 0 Lulus 100% 

3 2013/2014 286 286 0 Lulus 100% 

 

b. DATA LULUSAN YANG DITERIMA DI PT TIGA TAHUN 

TERAKHIR 
 

No. Tahun 

Pelajaran 

JumlahYang 

Melanjutkan 
PTN PTS Ket 

1 2011/2012 116 113 3 2011/2012 

2 2012/2013 70 37 33 2012/2013 

3 2013/2014    2013/2014 
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c. DATA LULUSAN YANG MELANJUTKAN KE PERGURUAN 

TINGGI NEGERI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

No. Tahun Pelajaran Jumlah Siswa Melanjutkan 

1 STAIN Tulungagung  5 

2 UT 1 

3 UIN Maliki MALANG 3 

4 Universitas Airlangga Surabaya 2 

5 Polinema 2 

6 Universitas Brawijaya Malang 7 

7 Universitas Negeri Jember 4 

8 Universitas Negeri Malang 7 

9 UNP 2 

10 Poltekes Negeri Malang 3 

11 POLRI 1 

 J U M L A H 37 
 

Blitar,   05 Januari 2015 

Kepala, 

 

 

 

Drs. Mahmudi, M.Sc 

NIP.196710131998031001 
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KEPALA  

Drs.MAHMUDI,M.Sc 

 

KKM 

 

KETUA KOMITE 

H. ASMUNGI 

KAUR TU 

DHARIS KHOLIFAH 

WAKA KURIKULUM 

SYAIFUDIN Z., M.Pd 

WAKA KESISWAAN 

ANANG Y. S. M.Pd 

WAKA HUMAS 

Drs. SUYANTO 

WAKA SARPRAS 

TATOK H., S.Pd 

LITBANG 

NANIK P.S. M.Pd 

WALI KELAS 

X,XI,XII 

(IPA/IPS/Agama) 

 

GURU 

 

OSIS 

 

BP/BK 
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Bendahara DIPA 

Pamuji 

Lab. Bahasa 

Eko W. S.Pd. 

 

Lab. IPA 

Tatik Asih, S.Pd. 

Perpustakaan 

Drs. Sunaryanto 

Bendahara SPP 

Moeti’ Inayati 

Operator/Teknisi 

Komputer 

Ahmad Bisri 

Satpam 

Kasiyanto 

 

UKS 

Yutifa Prima A.Md 

Penjaga Malam 

Ahmad Sidiq  

Umum/ Kebersihan 

Misdiono& Agus 

Ur. Kepegawaian 

M. Irfaul F. 

System Informasi 

Syaifuddin Zuhri. 

KA.  TU 

Dharis Kholifah 

Bendahara 

Jariyah 

Misatun, S.Ag. 

 

Ur. Persuratan 

Luluk F. Ch. 

Lab. Komputer 

Dian Eka P., S.Pd 

 

Penerima SPP 

Zainal M, S.Pd 
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