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 مستخلص البحث
إسرتاتيجية رئيس املدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف : 1027، حممح فهمي شهاب الزمزامي

مدرسة ماالنج املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل و مدرسة ماالنج املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ة ة احلكومي، قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالميالثانية

 . ( د. نور هادي1( د. مفتاح اهلدى 2ماالنج. املشرف: 
 اسرتاتيجية رئيس املدرسة، كفاءة معلمي اللغة العربيةالكلمات اإلشارية: 

اإلسرتاتيجية يف ك وظيفة رئيس املدرسة كاملشرف، يستخدم رئيس املدرسة األساليب اإلشراف
كانت   إذاكل رئيس املدرسة اإلسرتاتيجية املختلفة. لملعلم خاص معلم اللغة العربية. التعليمية  ترقية كفاءة

  ومعلم نفسه. ،إىل املدرسة، والطلبةثي إجيايب كون هلا أتتاالسرتاتيجية فعالة س
التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربية عند الكفاءات  ملعرفة وأهداف البحث هلذا البحث

 رئيس املدرسة، و ملعرفة إسرتاتيجية رئيس املدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية، و ملعرفة املشكالت
املتوسطة  ماالنج مدرسة يف العربية اللغة معلمي كفاءة ترقية وحلوهلا يف املدرسة رئيس يواجهها اليت

 الثانية. احلكومية املتوسطة اإلسالمية ماالنج ومدرسة األوىل ميةاحلكو  اإلسالمية
 أّما املنهج الذي تستخدمه الباحثإّن املدخل املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيفي. 

رئيس املدرسة ومعلمي اللغة العربية . وأّما املصادر هلذا البحث هي دراسة موقع متعدد هو املنهج الوصفي
بطريقة املالحظة واملقابلة والواثئقية. وأّما  تتعلق هبذه الرسالة. وعند مجع البياانت قام الباحثوالبياانت 

يض البياانت وعرض البياانت مّث تلخيص خطوات حتليل البياانت يف هذا البحث هي مجع البياانت وختف
 .هاحتقيقالبياانت و 

ة لدى معلمي اللغة العربية عند رئيس الكفاءات التعليمية الالزموأّما نتائج البحث هلذا البحث 
هي فهم خصائص الطلبة، وابتكار يف صناعة ختطيط  األوىل احلكومية املتوسطة اإلسالمية ماالنج املدرسة

إسرتاتيجية رئيس املدرسة يف ترقية كفاءة معلمي . التعليم وتنفيذ التعليم وتقومي التعليم، وفهم التكنولوجيا
ومشكالت اليت  لرتبوية والدورة التدريبية والزايرات الصفية واجتماع ابهليئة التعليمية.هي الندوة ا اللغة العربية

 يواجهها رئيس املدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية هي قصر وقت العمل وأنشطة مؤقتة.
املتوسطة  ماالنج الكفاءات التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربية عند رئيس املدرسة

. الثانية هي فهم خصائص الطلبة، وقدرة ختطيط التعليم وتنفيذ التعليم وتقومي التعليم احلكومية اإلسالمية
 هي الندوة الرتبوية، والزايرات الصفية. إسرتاتيجية رئيس املدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية

العربية هي قصر وقت العمل ونقص  ومشكالت اليت يواجهها رئيس املدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة
 اهتمام معلمي اللغة العربية على مداخالت رئيس املدرسة واقرتاحاته.
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ABSTRACT 

Moch Fahmi Syihab Azzamzami, 2017: The Strategy of school principals in 

improve Arabic Teacher competencies at State Islamic Junior High 

Schools 1 of Malang and State Islamic Junior High Schools 2 of Malang, 

Department of Arabic Education, Post Graduate Faculty of State Islamic 

University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Miftahul 

Huda, M.Ag, Advisor II: Dr. H. Nurhadi, MA 

Keywords: The Strategy of school principals, Arabic Teacher competences 

One of the tasks of the school principal is as supervisor .The school 

principal be able to use a variety of techniques supervision as a strategy to 

increase the pedagogical competency of teachers including Arabic teachers. Every 

school principal has particular strategy in increase the pedagogical competency of 

Arabic teacher. If the strategy runs successfully, it will give positive results to 

school, students, and teachers.  

The purposes of this research are to know the standard school principals 

about pedagogical competence of Arabic teachers, to know the school principal’s 

strategy in improving the pedagogical of Arabic teacher competencies, and to 

know the problems that faced by the school principal in implementing the strategy 

of increasing Arabic teacher competencies and the solution of it. 

The method of this research is descriptive qualitative. This research used 

design study of multi sites. The data of this research are from the school and 

Arabic teachers of state Islamic junior high school 1 of Malang and Arabic 

teachers of state Islamic junior high school 2 of Malang. The techniques of data 

collection are interview, observation and documentation. The techniques of data 

analysis are collected data, reduction of data, exposure to data, and conclusion.  

The research results from state Islamic junior high school 1 of Malang are 

school principal’s standard about pedagogical competence of Arabic teacher 

includes figure out the characteristics of school tuition, technology, be creative in 

teaching planning, implement learning, and evaluation learning. School principal 

has 4 strategies in increase the pedagogical competence of Arabic teacher there 

are a workshop education, training, visiting the classes, and MGMP. The 

problems that faced by the school principal are the limitation of time in following 

the part exercise of strategies and the incidental activities. 

The search results from state Islamic junior high school 2 of Malang are 

standard of the school principal about pedagogic competence of Arabic teacher 

includes figure out the characteristics of school tuition and ability in planning of 

teaching, carry out of teaching, and evaluation of teaching. School principal has 2 

strategies in increase the pedagogical competency of Arabic teacher there are a 

workshop and visiting classes. The Problems that faced by the school principal are 

the limitation of time in following the part exercise of strategies and lack of 

attention the Arabic language teachers of suggestions the school principal. 
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ABSTRAK 

Moch Fahmi Syihab Azzamzami, 2017: Strategi Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kompetensi Guru Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Malang dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Malang, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. H. Miftahul Huda, 

M.Ag, Pembimbing II: Dr. H. Nurhadi, MA 

Kata Kunci: Strategi Kepala Sekolah, Kompetensi Guru Bahasa Arab 

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor. Kepala sekolah 

dapat memanfaatkan berbagai teknik supervisi sebagai strategi untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru termasuk guru bahasa arab. Setiap 

kepala sekolah punya strategi tertentu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru bahasa arab. Jika strategi tersebut berjalan sukses, maka akan memberikan 

hasil positif kepada sekolah, siswa, dan guru sendiri.  

Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui standar 

kepala sekolah tentang kompetensi pedagogik guru bahasa arab, yang kedua untuk 

mengetahui strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru bahasa arab, yang ketiga untuk mengetahui masalah yang dihadapi kepala 

sekolah dalam melaksanakan strategi meningkatkan kompentensi guru bahasa 

arab dan solusinya. 

Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini 

menggunakan desain studi multi situs. Sumber data yaitu kepala sekolah dan guru 

bahasa arab Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Malang dan Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Malang. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yaitu mengumpulkan data, reduksi data, 

paparan data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Malang yaitu standar 

kepala sekolah tentang kompetensi pedagogik guru bahasa arab mencakup 

memahami karakteristik peserta didik, melek teknologi, kreatif dalam 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran. Kepala sekolah mempunyai 4 strategi dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru bahasa arab yaitu workshop kependidikan, pelatihan, 

kunjungan kelas, dan MGMP. Masalah yang dihadapi kepala sekolah yaitu 

keterbatasan waktu dalam mengikuti pelaksanaan sebagian strategi dan adanya 

kegiatan-kegiatan insidental. 

Hasil penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Malang yaitu standar 

kepala sekolah tentang kompetensi pedagogik guru bahasa arab mencakup 

memahami karakteristik peserta didik dan kemampuan dalam merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Kepala 

sekolah mempunyai 2 strategi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru 

bahasa arab yaitu workshop kependidikan dan kunjungan kelas. Masalah yang 

dihadapi kepala sekolah yaitu keterbatasan waktu dalam mengikuti pelaksanaan 

sebagian strategi dan kurangnya perhatian guru bahasa arab terhadap masukan dan 

saran kepala sekolah. 
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 التقدير كلمة الشكر و 
احلمد هلل رب العاملني على نعمه ظاهرة وابطنة، نشكرك على مزيد نعمك  

ومضاعف جودك وكرمك أشهد أن ال إله إال هللا املبدئ واملعيد وأشهد أّن حمّمدا عبده 
 محيد صلى هللا عليه وسّلم وأصحابه أمجعني. ورسوله، ترفع مؤديها إىل مراتب أوىل الت

جية رئيس املدرسة يف ترقية اسرتاتيكتابة هذه رسالة البحث حتت املوضوع "  قد متت
كفاءة معلمي اللغة العربية يف مدرسة ماالنج املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل 

البحث مل جتد أمامكم  ". وهذه رسالةومدرسة ماالنج املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية
اء واألصدقاء األحباء فلذلك تقدم بدون املساعدة من األساتيذ واألستاذات الكرم

 الشكر إىل: الباحث
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية األستاذ الدكتور موجيا راهارجو مدير  .2

 .االنجمباحلكومية 
موالان مالك إبراهيم  الدراسات العليا جبامعة كلية  مدير ر الدينحباألستاذ الدكتور  .1

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
امعة موالان مالك إبراهيم رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبولداان ورغاديناات الدكتور  .3

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج
، رسالة البحث ههذ مشريفك  نورهادياألستاذ الدكتور مفتاح اهلدى والدكتور  .4

اللذان وجهاين وأرشداين وأشرفاين بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه 
 الرسالة. 

يف مدرسة ماالنج املتوسطة اإلسالمية احلكومية  املدرسة أستاذ مشس الدينرئيس  .5
األوىل ورئيس املدرسة أستاذ فونو يف مدرسة ماالنج املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 رسالة املاجستي.الذين ساعدواين يف كتابة هذه  الثانية
هذا، وهللا أسأل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستي هذه  

 1027يناير  14ماالنج،                 انفعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني.
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ
يف دخول عصر العوملة تتميز املنافسة يف مجيع جماالت احلياة، واحد من 
أهداف الرتبية الوطنية يهدف إىل متكني الشعب اإلندونيسي الذي ميكن 

 .على املنافسة يف الساحة العاملية ةدر قل، واالعتماد على النفساالعتماد عليها، 
 عّلمنيخصوصا للم .طلب الناس على مواصلة التعلميالعلوم والتكنولوجيا تطوير 
 ، مثل التدريب يفتعليم املعّلمقدرة الزم أن تتطّور لذلك،  .طلبةيعّلمون الالذين 

 .الصحيحة يةميتقدمي اخلطة التعل
وعملية التعليم هو حماولة ابلوعي وخمططة لوجود األحوال وبيئة التعليم. 

لتكون  متطوير اإلمكاانت هللتطور اإلمكاانت بنشاط أن ي طلبةالتعلم حيث ال
قوة روحية، ضبط النفس، وشخصية، واألخالق، فضال عن املهارات الالزمة 

 1بلدان.أنفسهم واجملتمع واألمة وال
املدارس واملؤسسات التعليمية اليت أدت إىل توجيه ورعاية جيل الشباب 

املعرفة  .يء ابلتحدايت املستمر للحياةتمع ملاجملعلى العيش يف  اكون قادر يل
على العيش يف  التكون قادر  طلبةثل للمت ومهارات معينة وردت من املدرسة ال

كالت تنشأ املش اليت دارسامليف عملية التعليم يف  اوميكن أن يكون سبب .2اجملتمع
 .يف املدرسة طلبةم الهو ال يتم أداء املعلم يف تعل اواحد منه يف بعض األحيان.

، ريبامل، وهي كةهلذه الوظائف الثالث املعلم الوظائف املتنوعة وقفا ميلك
هي أن يريّب  عّلمني كاملريّب بشكل عام، الواجبات الرئيسية من امل د.م، واملرشواملعلّ 

                                                           
1 UU No 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 
2 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosda 

Karya, 2004) hlm.184 
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 ساواةم، ودور املرشد هو ميبتنفيذ التعل عّلمامل، كنيجحان كي يكونوا طلبةال
 3.طلبةال

رئيسي يف حتقيق اهلدف العامل الم هي يالتعل وتنفيذيف ختطيط  مقدرة املعل
بوظيفة ومسؤولية  رتبطكفاءة قدرة عملية التعلم والتعليم هذه ت .من التدريس

قتصر على توفري ي، ال حيتوي على معىن واسع واملريّب  عّلمامل املعّلم كاملعّلم واملريّب.
يف وقت  متعّلمنسلوك للاملواد التعليمية، ولكن الوصول إىل األخالق ومجاليات ال

 .الحق يف مواجهة حتدايت احلياة العامة
 إمكاانت يتطورواجباهتم بسهولة و  وايعمليف الواقع، فإن املعلمني ال 

يف التدريس  يعطي ذيرافق الاملشاكل احلياة وعدم وجود مباليت تواجه  نفسهم
كن ت مل طلبة يف توفري املواد التعليمية للريّب املك  محبيث يف أداء واجباهت

أداء  حىت ال يكونخر  عن املصادر األ املعرفةعن إضافة  السيامااالستعدادات، 
 .إنتاجيامني املعلّ 

م، وخاصة ييف عملية التعل لك القدرات اخلاصةاملعلم أن ميعلى جيب 
ليس من السهل أن يكون  .سبيل املثال درس اللغة العربيةعلى  املهمة. ادةلمل

ولكن أيضا ابعتبارها   الوسائل للتعلم، اللغة من انحية أخر  هو، ألن اللغة معلم
 .كائن ليتم تدريسها، وخصوصا يف درس اللغة العربية

الذين جيدون صعوبة يف  طلبةكثري من ال يف عملية تعلم اللغة العربية
بل كثري  اليت يعلمها املعلم.اللغة العربية  مادةعن  السيامافهم، الستيعاب و اال

ة يكون العربي وصحتفيظ النصألن  اخميفدرسا ن يعتربون اللغة العربية الذيمنهم 
 .جدا االلغة العربية مهم دور معلم يكون هنا ثقيال هلم.

                                                           
3 Hikmat, Manajemen Pendidikan, (bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm.286 
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، ولكن معلم اللغة العربية اليُطلب لفهم املواد اليت سوف يعلمها فقط
 فهمل سهال طلبة، حىت يكون الفعالةالم يتعلالسلوب أو طريقة األ عن أيضا
ضفاء املهي ابإلتدريس هو وسيلة للزايدة قدرة املعلمني ل . من األشكالاملواد

 .للمعلمني مع التدريب املكثف
الكفاءة هنا  .4ابملهام التعليمية والرتبوية ئفاكهو املعلم امل املعلم املهي

املؤهل  اختصاص شيء أن يصفتعميق املواد الدراسي، ولكن الكفاءة هي  ليس
. وكذلك كفاءة مبعىن املعرفة واملهارات والنتائج 5نوعية وكميةالشخص من خالل 

مث كفاءة املعلم مبعىن قدرة املعلم  .6األساسية النعكاس يف ممارسة التفكري والعمل
  7.مهنة املعلم تنفيذيف  انيف أداء التزاماته مع املسؤولية وقيمتها أو القدرة والسلط

التعليمية ال ينسجم بذاته، هناك عملية تنفيد التعليم يف مستو  الوحدة 
حيتاج إىل التخطيط والتنظيم عن تنفيد التعليم الذي سيعمل القيادة هي رئيس 

حتقيق  املدرسة. رئيس املدرسة كا لقائد له املسؤولية لتنفيذ كل األنشطة التعليمية.
رئيس املدرسة. رئيس املدرسة   غرض التعليم أو ال يعتمد على املهارات وشجاعة

يف  مهم لتطوير أداء املعلمني، ال سيماه دور لشرف وكاملريب، رئيس املدرسة كامل
  .كفاءة املعلمني، وخصوصا معلم اللغة العربية  جودة

لتبلغ حيدد إىل حد كبري يف جناح املدرسة  املدرسة هو مفتاح رئيس
ابستمرار لتحسني كفاءة املعلمني واملوظفني يف املدرسة  رئيسويلزم  .اهلدف
يف حتقيق األهداف الرئيسية  ةاالسرتاتيجي رئيس املدرسة أمهية موقع بنظر .سةاملدر 

 ظفنييد مع مجيع املو التواصل اجلمدير املدرسة قدرة  لكللمدرسة، وجيب أن مي
 .يتم حتقيق مجيع األهداف حىتيف املدارس 

                                                           
4 Trianto dan Titik triwulan Tutik, Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, 

Kompetensi, dan Kesejahteraan (Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher, 2007),hlm.71 
5 Moch Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung:Rosdakarya, 2005),hlm.14 
6 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses 

Dalam Sertifikasi Guru (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007),hlm.51 
7 Kunandar, Guru, hlm.52 
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يتم جهد واحد لتحسني كفاءة املعلمني يف املدارس اليت تقف حقا من 
دورا  كوني كاملشرفدور مدير املدرسة   .يف تنفيذ اإلشرافاملدرسة  رئيسقبل 
املدرسة   رئيس يثبتهيتم حتديد جناح أو فشل برامج التعليم يف املدارس لا، هامّ 
 .تنفيذ الربامج التعليميةمجيع  رئيس املدرسة عنيي املدير.ك

املعلم رئيس املدرسة يف قيادة املدرسة لديه اإلسرتاتيجية يف ترقية كفاءة 
إذا  خاص معلم اللغة العربية. كل رئيس املدرسة لديه اإلسرتاتيجية املختلفة. 

كانت االسرتاتيجية فعالة بعد ذلك سيكون هلا أتثري إجيايب على نتائج تعلم 
 نتائج تعلم الطلبة.مل يتطور ذا مل يكن كذلك، مث إالطلبة، 

ترقية كفاءة بحث عن إسرتاتيجية رئيس املدرسة يف أراد الباحث أن ي
 نستكوان ناختار الباحث مدرستاللغة العربية يف مرحلة متوسطة. و معلم ا

األوىل ومدرسة  احلكومية اإلسالمية موضوع البحث، مها مدرسة ماالنج املتوسطة
الهنما الثانية. اختار الباحث تلك املدرسة  احلكومية اإلسالمية ماالنج املتوسطة

اإلجنازات يف املسابقة خاصة يف جمال اللغة ، مث الطلبة تقريبا نفس اخلصائص
 العربية حىت تكون املدرسة املتوسطة املفضلة يف ماالنج.

مدرسة ماالنج و مدرسة ماالنج املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل 
من املدارس املفضلة يف مدينة  املدرستان امه املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية

وابلنظر إىل التوجيه، . يهات للمعلمني واملوظفني دائماتوجالعطي تاليت  ماالنج
 .ابستمرار على حتسني كفاءهتمقدرة تالميذهم املعلمني أساسية يف تطوير يكون 

لذلك، لتحقيق الكفاءة واإلنتاجية للمعلم حيتاج إىل التعزيز من خالل التدريب 
 .والتوجيه من قبل املدرسة

يف  رئيس املدرسةالحظة أولية ملراقبة اسرتاتيجية مبالباحث  أتىوقد 
يف املدرسة ماالنج املتوسطة اإلسالمية  اللغة العربية علميحتسني كفاءة م
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ني لتنفيذ اإلشراف على املعلم رئيس املدرسة الذي ينّفذ، احلكومية الثانية
 .عل املدرسة متفوقةجيو  كفاءةة  رتقيواملوظفني ل

لديها عدد   توسطة اإلسالمية احلكومية األوىلمدرسة ماالنج امل بينما يف
ال ميكن فصلها عن  ذلككل  .يف جمال اللغة العربيةخاصة كبري من اإلجنازات، 

وجه دائما يالذي  رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىلاسرتاتيجية 
 املتفاَخر. تجنازاالتعّلم حىت ميلكوا اإل يف تالميذافظة دافع الحملأداء املعلمني 

 املدرسة إسرتاتيجية رئيسلفية، ركز الباحث عنوان البحث  ومن تلك اخل
مدرسة ماالنج املتوسطة احلكومية األوىل  يف العربية اللغة معلم كفاءة ترقية يف

 ومدرسة ماالنج املتوسطة احلكومية الثانية .
 أسئلة البحث .ب

 يلي :بناء على تلك اخللفية البحث يركز أسئلة البحث كما 
عند رئيس  ما هي الكفاءات التعليمية الالزمة لد  معلمي اللغة العربية .1

 ومدرسة األوىل احلكومية اإلسالمية املتوسطة ماالنج مدرسة يف املدرسة
 الثانية؟ احلكومية اإلسالمية املتوسطة ماالنج

 يف العربية اللغة يمعلم كفاءة ترقية يف املدرسة كيف إسرتاتيجية رئيس .2
 احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج املتوسطة اإلسالمية ماالنج املتوسطةمدرسة 
 احلكومية الثانية؟ اإلسالمية

 يكفاءة معلميف ترقية  وحلوهلا رئيس املدرسة  اجههااليت يو  ما املشكالت .3
احلكومية األوىل ومدرسة  اإلسالمية اللغة العربية يف مدرسة ماالنج املتوسطة

 احلكومية الثانية؟ ةاإلسالمي ماالنج املتوسطة
 
 



6 
 

 أهداف البحث .ج
 إنطالقا من أسئلة البحث املذكورة سابقا يهدف هذا البحث كما يلي :

عند رئيس ملعرفة الكفاءات التعليمية الالزمة لد  معلمي اللغة العربية  .1
كومية األوىل ومدرسة احل اإلسالمية يف مدرسة ماالنج املتوسطةاملدرسة 

 كومية الثانية.احلاإلسالمية  ماالنج املتوسطة
اللغة العربية يف مدرسة  يإسرتاتيجية رئيس املدرسة يف ترقية كفاءة معلم ملعرفة .2

 احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج املتوسطة اإلسالمية ماالنج املتوسطة
 احلكومية الثانية. اإلسالمية

 معلمي كفاءة ترقية يفوحلوهلا  املدرسة رئيس هاجهايو  اليت املشكالت ملعرفة .3
 ومدرسة األوىل احلكومية اإلسالمية املتوسطة ماالنج مدرسة يف العربية اللغة
 .الثانية احلكومية اإلسالمية املتوسطة ماالنج

 فوائد البحث .د
 .تطبيقية وفائدة نظرية فائدة :فائداتن البحث ذاوهل
 النظريةوائد فال .1
إسرتاتيجية هذا البحث لتطوير نظرية إدارة رئيس املدرسة، خاصة يف جمال  .أ

 رئيس املدرسة يف ترقية كفاءة معلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة
 .اإلسالمية

يرجع النظرايت املوجودة عن إسرتاتيجية رئيس املدرسة وترقية كفاءة معلم  .ب
 اللغة العربية

 لتجارب أو البحوثحنو ا إلجراء مزيد ثو خالت املادية من البحااملد .ج
 ه الرسالةيف هذ ااملشاهبة أو اجلوانب األخر  اليت مل تتم تغطيته

 تطبيقيةال وائدفال .2
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أعطى هذا البحث توسيع مفهوم إسرتاتيجية رئيس املدرسة يف ترقية كفاءة  .أ
اللغة العربية حىت يكون أساس القرارات يف ترقية كفاءة معلم اللغة  يمعلم
 العربية.

 اللغة العربية. ياملراجع يف صياغة املواد لرتقية كفاءة معلم استخدام .ب
يكون نتيجة و توصيات لشؤون الدينية يف أتسيس رئيس املدرسة خاصة  .ج

 عن إسرتاتيجية رئيس املدرسة.
 حدود البحث .ه

احلدود املوضوعية : ركز الباحث يف هذا البحث عن  إسرتاتيجية رئيس  .1
 العربية يف مدرسة ماالنج املتوسطة اللغة ياملدرسة يف ترقية كفاءة معلم

احلكومية  اإلسالمية احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج املتوسطة اإلسالمية
اللغة  يالثانية   الذي يناقش إسرتاتيجية رئيس املدرسة يف ترقية كفاءة معلم

 اللغة العربية  يف تلك املدرسة. يمعلم تعليمية يناقش كفاءةالعربية و 
 اإلسالمية مكان البحث يف مدرسة ماالنج املتوسطة احلدود املكانية: .2

 احلكومية الثانية. اإلسالمية احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج املتوسطة
نصف األول من مرحلة األوىل يف عام احلدود الزمانية: يعقد هذا البحث يف  .3

 م )من شهر يويل حىت أكتوبري( 2117-2116الدراسي 
 الدراسات السابقة .و

الباحث ابإلطالع على عدة الدراسات السابقة، فوجد الباحث لقد قام 
الدراسات املتعلقة يستفاد منها يف جوانب موضوع البحث، و سيعرض الباحث 

 بعض األمثلة عليها، و من تلك الدراسات :
( أطروحة الدكتورة. عنوان البحث : تنفيذ اإلشراف يف 1112ميسرة ) .1

يف املدرسة اإلبتدائية  (multi situs) متعددسة اإلبتدائية )دراسة موقع املدر 
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احلكومية التجريبية ومدرسة ماالنج اإلبتدائية احلكومية واملدرسة اإلبتدائية 
 اإلسالمية يف ماالنج(
املعلم يف تنفيذ  ن أساليب اإلشراف بني املعلم ودورهذا البحث يبحث ع

رسة واخلرباء يف املشرف املد يس املدرسة يف تنفيذ اإلشراف ودوراإلشراف ورئ
االول، أسلوب اإلشراف بني املعلم تنفيذ اإلشراف. نتيجة البحث 

ابألساليب اإلشرافية العملية الفردية وابألساليب اإلشرافية العملية اجلماعية. 
يشارك املعلم يف تنفيذ إشراف كاملنفذيني واإلداريني. والثالث، دور والثاين، 

دور املشرف املدرسة واخلرباء ير. والرابع، رئيس املدرسة يف تنفيذ إشراف كاملد
 عطى املعلومات اجلديدة إىل املعلم.يشرف ويرقب أنشطة مدرسة وأ

، أدوات منهجية البحث، املدخل الكيفي بتصميم دراسة موقع متعدد
البحث الباحثة نفسها، أسلوب مجع البياانت املقابلة واملالحظة والواثئق، 

حتليل البياانت للموقع الفردي مث حتليل وطريقة حتليل البياانت نوعان 
 البياانت عرب املوقع.

الفرق بني هذه األطروحة وهذا البحث، تبحث الباحثة عن تنفيذ اإلشراف 
املعلم، ورئيس املدرسة، ومشرف املدرسة. ويف هذا البحث سيبحث عن 

 ختطيط وتنفيذ وتنسيق وتقومي. إشراف رئيس املدرسة من
رسالة املاجستري. عنوان البحث : إسرتاتيجية رئيس ( 2112نور أمريالدين ) .2

سوراكرات  16املدرسة يف ترقية اجلودة تعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية 
 .2111/2112يف عام الدراسي 

هذا البحث يبحث عن إسرتاتيجية رئيس املدرسة يف ترقية جودة تعليم اللغة 
سوراكرات وعوامل الداعمة وعوامل إعاقة  16العربية يف املدرسة اإلبتدائية 

. 16رئيس املدرسة يف ترقية جودة تعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية 
ترقية جودة تعليم اللغة  إسرتاتيجيات يف 9نتيجة البحث لد  رئيس املدرسة 
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عوامل  3عوامل الداعمة و 4وهناك  16العربية يف املدرسة اإلبتدائية 
 اإلعاقة.

أدوات  ،منهجية البحث، املدخل الكيفي بتصميم دراسة وصفية تقوميية
لوب مجع البياانت املقابلة واملالحظة والواثئق، اس البحث الباحث نفسه،

 البياانت مث عرض البياانت مث حتقق البياانت.وطريقة حتليل البياانت ختفيض 
إسرتاتيجية رئيس  الفرق هذه الرسالة مع هذا البحث، الباحث يبحث عن

إسرتاتيجية  وهذا البحث سيبحث املدرسة يف ترقية جودة تعليم اللغة العربية
 كفاءة معلمي اللغة العربية.  رئيس املدرسة يف ترقية

. عنوان البحث : إشراف رئيس ( رسالة املاجستري2113واحد هاشم ) .3
املدرسة يف ترقية كفاءة املعلم )دراسة احلالة املتعددة يف املدرسة املتوسطة 

 ساالتيكا(. 18احلكومية واملدرسة املتوسطة اإلسالمية األزهر 
هذا البحث يبحث عن تنفيذ إشراف رئيس املدرسة يف املدرسة املتوسطة 

ساالتيكا، وتنفيذ إشراف  18ية األزهر احلكومية واملدرسة املتوسطة اإلسالم
رئيس املدرسة من انحية نظرية اإلشراف، أتثري اإلشراف يف ترقية مهنية املعلم 
والفرق بني تنفيذ اإلشراف يف املدرسة املتوسطة احلكومية واملدرسة املتوسطة 

 ساالتيكا. 18اإلسالمية األزهر 
، أدوات ةمتعدد حالةمنهجية البحث، املدخل الكيفي بتصميم دراسة 

البحث الباحث نفسه، أسلوب مجع البياانت املقابلة واملالحظة والواثئق، 
ة مث حتليل البياانت الفردي حتليل البياانت للحالةوطريقة حتليل البياانت نوعان 

 .عرب احلالة
الفرق هذه الرسالة مع هذا البحث، الباحث يبحث عن تنفيذ اإلشراف 

 ىل إشراف لد  معلمي اللغة العربية.املعلم، وهذا البحث يركز إ
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( رسالة املاجستري. عنوان البحث: اإلشراف الرتبوي 2111حممد أشهري. ) .4
 املشرف املدرسة املتوسطة يف مدينة جفارا.

هذا البحث يبحث عن تنفيذ اإلشراف الرتبوي املشرف املدرسة املتوسطة يف 
اف الرتبوي املشرف مدينة جفارا وعوامل الداعمة وعوامل اإلعاقة يف اإلشر 

املدرسة املتوسطة يف مدينة جفارا. نتيجة البحث تنفيذ اإلشراف الرتبوي 
 مشرف املدرسة املتوسطة يف مدينة جفارا مناسبة مع النظرية اإلشراف.
أدوات  منهجية البحث، املدخل الكيفي بتصميم دراسة وصفية تقوميية،

ة واملالحظة والواثئق، البحث الباحث نفسه، اسلوب مجع البياانت املقابل
 وطريقة حتليل البياانت ختفيض البياانت مث عرض البياانت مث حتقق البياانت.

اإلشراف الرتبوي  الفرق هذه الرسالة مع هذا البحث، الباحث يبحث عن
 املدرسة رئيس املدرسةاإلشراف الرتبوي ، وهذا البحث املشرف املدرسة

املاجستري. عنوان البحث: تنفيذ (. رسالة 2115نور العناية الصحيحة. ) .5
اإلشراف الرتبوي ملعلم اللغة العربية )دراسة احلالة يف مدرسة املتوسطة 

 احلكومية فاراكن تيمكوغ(.
هذا البحث يبحث عن تنفيذ اإلشراف الرتبوي يف مدرسة املتوسطة احلكومية 

شراف فاراكن تيمكوغ وتنفيذ اإلشراف الرتبوي ملعلم اللغة العربية وتنفيذ اإل
 ملشرف املدرسة إىل معلم اللغة العربية.

نتيجة البحث تنفيذ اإلشراف الرتبوي ملشرف املدرسة ورئيس املدرسة. تنفيذ 
اإلشراف ملعلم اللغة العربية يشمل على التخطيط وتنفيذ والتقومي. تنفيذ 

 .  MGMPإشراف مشرف املدرسة إىل معلم اللغة العربية مثل الندوة و
أدوات البحث  املدخل الكيفي بتصميم دراسة حالة منهجية البحث،

الباحث نفسه، اسلوب مجع البياانت املقابلة واملالحظة والواثئق، وطريقة 
 حتليل البياانت ختفيض البياانت مث عرض البياانت مث حتقق البياانت.
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الفرق هذه الرسالة مع هذا البحث من انحية منهج البحث، هذه الرسالة 
 ا البحث بدراسة موقع متعدد.بدراسة حالة وهذ

 حتديد املصطلحات .ز
 لتسهيل الفهم يف هذا البحث يشرح الباحث املصطلحات كاآليت :

هي خطة شاملة وتكاملية ليت جعلت النظام أو القواعد يف العمل إسرتاتيجية  .1
 يف تنفيذ عمله وظيفة دور و  يس املدرسة لد رئلتحقيق أهداف حمددة. 

رئيس املدير و رئيس املدرسة كاملعلم و املدرسة كرئيس الذي حيتوي على 
رئيس القائد و رئيس املدرسة كف و رئيس املدرسة كاملشر اإلداري و املدرسة ك
 يستطيع أن يتطور يس املدرسةرئ الدافع.رئيس املدرسة كاملبتكرين و املدرسة ك

 ويف هذا البحث، يركز الباحث إىلمتنوعة. إسرتاتيجية  إىل دور ووظيفة
 من وظيفته كاإلشراف. يس املدرسةرئ إسرتاتيجية

اللغة العربية يف هذا البحث حيتوي على كفاءة تعليمية،  يكفاءة معلم .2
وكفاءة مهنية، وكفاءة شخصية، وكفاءة إجتماعية. وملعلم اللغة العربية هناك  
كفاءة خاصة مها كفاءة مهارة اللغة وكفاءة عناصر اللغة. ويف هذا البحث 

 كفاءة تعليمية.  ترقية ث إىليركز الباح
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 مفهوم االسرتاتيجية .أ 
مشتق 'من اليوناف' سًتاتيجوس. فهذا يعٍت عامة يف اليوناف  االسًتاتيجية

القددية غالبان ما يعٍت موظفي الدكلة )موظف دكلة( مع كظائف كاسعة النطاؽ. 
عن كسائل اسًتاتيجية الفن للعامة اليونانية القددية، بشكل عاـ تعترب مسؤكلة 

حرب، كتفقد أك الفوز. لتعزيز منو مفهـو االسًتاتيجية على زعيم بسبب مطالب 
 .احتياجات كرغبات السكاف ادلعنيُت

الذم يعترب من أكائل ادلهتمُت دبوضوع  ALFRID CHANDLERكيعرؼ 
التنظيم كاالسًتاتيجية بادلؤسسة االقتصادية أف االسًتاتيجية سبثل: "سواء إعداد 

كزبصيص ادلوارد  ت األساسية للمؤسسة أك اختيار خطط العملاألىداؼ كالغايا
 .الضركرية لبلوغ الغايات

إذ عرؼ االسًتاتيجية ىي رلموعة القرارات  R.A.THIETARTعرؼ كي
 كاحلركات ادلرتبطة باختيار الوسائل كمت فصل ادلوارد من أجل الوصوؿ إىل

 1األىداؼ.
طويلة األجل خطط مستقبلية PEARCE and ROBINSONؼ عر كي

كشاملة تتعلق بتحقيق التوافق كاإلنسجاـ بُت البيئة التنافسية كقدرة اإلدارة العليا 
 ربقيق األىداؼ. على

ىي عملية ربديد األىداؼ كاخلطط كالسياسات  BYARSؼ عر كي
ادلناسبة للظركؼ البيئية اليت تعمل يف ظلها ادلنظمة، كاليت تتضمن عملية ربديد 

 2توفرة.البدائل ادل كتقوًن
                                                           

1
 http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419,  الكاتب: د. زلمد مساء 21.31الساعة  2116مايو  27مت توثيق ،

 نصحي إبراىيم. 

http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419
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االسًتاتيجية فن استخداـ مهارات كموارد ادلنظمة لتحقيق األىداؼ من 
خالؿ عالقة فعالة مع البيئة يف ظركؼ مواتية أكثر، خطط حذران فيما يتعلق 
باألنشطة لتحقيق األىداؼ. االسًتاتيجيات الرئيسية يف القيادة ىي قدرة قادة 

غيل االسًتاتيجية أما عندما تبدأ تشغيل الدالة كعضو ادلنظمة. كبالتايل ديكن تش
 3دبوقف كسلوؾ القادة قادرة على كضع نفسو كجزء من أعضاء ادلنظمة.

سًتاتيجية الرئيسية اليت ديكن أف تتحقق إذا كاف القادة يف إدارة اال
التفاعل االجتماعي مع أعضاء رلموعتو، كأظهرت القدرة على فهم، على 

كاحتياجات ادلنظمة كأعضائها. كينبغي أف مشاكل -االىتماـ كادلشاركة يف قضايا
دلنع ذكباف يف ادلشاعر  –يتم ذلك القدرة بالنظر يف احلد األقصى حلدكد معينة 

كاألفكار كالسلوؾ ألعضاء اجملموعة، اليت ديكن أف تؤثر على فقداف الدكر أك 
 السلطة كزعيم.

ة على لتشغيل االسًتاتيجيات الرئيسية أف الزعماء ينبغي أف سبلك القدر 
كظيفة القيادة كقيادة اسًتاتيجيات جيب تشغيل باستخداـ -تنفيذ كظائف

مصدرا للقوة أك السلطة كادلسؤكلية أك احلقوؽ كااللتزامات ادلنتمُت إىل  –ادلصدر 
زعيم مسؤكؿ، سواء يف حاالت رمسية كغَت رمسية. كفقا لتشارلز ج. كيتنغ: 

دة الدالة ادلقًتنة مع ادلهمة، بُت أمور كظيفة القيادة كالعالقة الدالة. إخطار القيا
 4أخرل، رلموعة )بدء( بدء الوظيفة )تنظيم(، )اإلعالـ(، اختتمت )سومَتينج(.

 
 
 

                                                                                                                                                               
2 http://www.almualem.net/maga/a1024.html,  مساء، الكاتب / 7:15ة م الساع7332مارس03تم التوثيق في
 أ.د.عبد القادر قّروش

3
 Saiful Sagala, Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat (Jakarta:Nimas Multima, 

2004),hlm.101 
4
 Abdul Azis, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan (Bandung:Alfabeta, 2008), 

hlm.90 

http://www.almualem.net/maga/a1024.html
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 رئيس املدرسة .ب 
 تعريف رئيس املدرسة .1

. كأما اصطالح 5لغة ىو ادلعلم الذم يقود ادلدرسة رئيس ادلدرسةمعٌت 
يف ادلدرسة. رئيس ىوادلعلم )كظيفية( الذم قد عُت يف مناصب ىيكلية 

 .6ادلدرسة الفعاؿ ىو حيّضر التغيَتات ادلتعددة اجليدة إىل ادلدرسة
كيعرفو سعيد الداعور بأنو الشخص ادلعُت رمسيا من قبل كزارة الًتبية 
كالتعليم بوظيفة مدير ادلدرسة ليكوف مسؤال عن مجيع جوانب العمل يف 

اإلمكانات كالظركؼ مدرستو لتحقيق بيئة تعليمية أفضل، كالعمل توفَت 
 7لبلوغ األىداؼ ادلتوخاة.

كيعرؼ أمحد حجي بأنو الرئيس التنفيذم ادلسؤؿ عن كافة أنشطة 
ادلدرسة يف كافة اجملاالت الًتبوية كالتعليمية كاألنشطة ادلدرسية كالشئوف الغنية 

 8كاإلدارية كادلالية.
مج، كقفا كيعرؼ األغربم بأنو ديثل اجلهة ادلخولة بتنفيذ اخلطط كالربا

لسياست موسومة، كمشفوعة باللوائح كالتعليمات الصادرة من كزارة الًتبية 
 9العامة للدكلة. كالتعليم عرب إدارة التعليم دبا يتمشى مع التوجيهات

رئيس ادلدرسة ىو ادلعلم الذم يعطيو زيادة الوظيفة لقيادة ادلدرسة تكوف 
دلعلم كالتالميذ يتلقوف فيها عملية التعليمية كىناؾ مكاف التفاعل بُت ا

 الدركس.

                                                           
5
W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 482 

6
Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun 

Sekolah yang Bermutu. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 175. 
لنظم اإلدارية: رسالة عبد القادر خالد رباح أبو علي، العوامل ادلدرسية ادلؤثرة يف تطوير أداء مديرم ادلدارس الثانوية دبحافظات غزة يف ضوء مفهـو ربليل ا  7

 9( ص.2111ماجيتَت )قاىرة:جامعة األزىر، 
 365( ص.2111، )قاىرك: دار الكتاب ادلصرم، كاإلدارة ادلدرسيةاإلدارة التعليمية ، أمحد حجي  8
 33( ص. 2111، )بَتزت: دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، اإلدارة ادلدرسية البعد التخطيطي ادلعاصرعيد الصمد األغربم،   9
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كيرل الباحث أف رئيس ادلدرسة ىو القائد الًتبوم الذم يقـو باألعماؿ 
اإلدارية كالفنية يف مدرستو، بغرض تطويرىا كتنمية معلميو مهنيا كتعليميا، 
كرفع مستول طالب مدرستو، من خالؿ استثمار ادلوارد ادلادية كالبشرية 

 كحسن تنظيمها.
 املدرسة وظائف رئيس .2

 : 11عند ملياسا رئيس ادلدرسة لدل سبع كظائف
 رئيس ادلدرسة كادلعلم (1

ادلعلموف  األساسية كيكوف الًتبية ة التعليمية يف ادلدرسة ىيعملي
لتزامات النهج الدراسي يف ادلدرسة. رئيس ادلدرسة يظهر اادلتطورين من كم

العالية كالًتكيز يف تطوير ادلنهج الدراسي كعملية التعليمية يف مدرستو سيهتم  
كفاءة ادلعلمو. كىو سيحاكؿ أف يستعد كيشجع ادلعلم لًتقية كفاءهتم 

 عملية التعليمية فعالة كناجحة.تكوف الباستمرار حىت 
 رئيس ادلدرسة كادلدير (2

الرعاية كالتطوير ادلهٍت  تنفيذ أنشطةىو  رئيس ادلدرسةكاحد من كظائف
أف يستعد ك يعطي الفرصة  رئيس ادلدرسةللمعلمُت. كيف ىذه الوظيفة، 

الواسعة للمعلم لتنفيذ عملية التطوير ادلهٍت من أنشطة الًتبوية ك دكرات 
كدكرات تربوية  MGMPتدريبية يف داخل ادلدرسة أك خارج ادلدرسة مثل 

 مستول األعلى.كدكرات تدريبية أك التحق الدراسة إىل 
 رئيس ادلدرسة كاإلدارم (3

كخاصة فيما يتعلق باإلدارة ادلالية، أف من أجل  سؤكؿادلك  رئيس ادلدرسة
 .ادلعلمُت ال ديكن فصلها عن عامل التكلفة جودة التحسُت كتطويرربقيق 

لمدرس سيؤثر بالتأكيد ادليزانية ادلالية لادلدرسة على زبصيص  ما أكرب قدرة

                                                           
10

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 

hal. 98 
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ادلدرسة قادرا على  رئيسلذلك، جيب أف يكوف  .مللمعلّ  اجلودةعلى مستول 
 .ادلعلمُت جودة طويرلت ادلاليةيزانية ادلزبصيص 

 ؼرئيس ادلدرسة كادلشر  (4
اإلشراؼ.   ة التعليم، رئيس ادلدرسة حيتاج إىللتعريف فعالة ادلعلم يف عملي

كيفية اإلشراؼ كاحد منهم يذىب إىل الفصل دلالحظة عملية التعليم 
طريقة التعليم ادلعلم ادلنهج ك  خيتار كرئيس ادلدرسة يعرؼ كيف ة،مباشر 

كالوسائل الذم يستعملو يف الفصل. كمن نتائج اإلشراؼ، عرؼ العيوب 
رئيس  قدرة كفاءة ادلعلم. كبعد ىذا، حياكؿدلزايا معلم يف تنفيذ التعليم، كا

كفاءتو عيوبو كيزيد   أف حيسن ادلعلم احمللوؿ كالتدريب حىت يستطيع ادلدرسة
 11يف التعليم.

 رئيس ادلدرسة كالقائد (5
كيف أمناط القيادة رئيس ادلدرسة سوؼ حيصل اإلبتكار لًتقية كفاءة 
ادلعلم؟ عند نظرية القيادة ىناؾ نوعاف منهما اذباه الوظيفة ك اذباه البشرية. 

ترقية كفاءة ادلعلم، رئيس ادلدرسة جيوز أف يطبق منهما، يناسب  كيف عملية
حلاجة. يقود الناس يتعلق بشخصيتو، كموصفات شخصية رئيس األحواؿ كا

ادلدرسة كالقيادة الصدؽ كاإلعتماد على النفس كمسؤكلية كيقرر احلكم 
 12كالقناعة كاألسوة كثابت العاطفي.

 رئيس ادلدرسة كادلبتكر (6
رئيس ادلدرسة لدل أنواع اإلسًتاتيجيات يربط ادلالئمة يف حوذلم كإختيار 

كتطوير أسلوب  األسوة لتكامل األنشطة كيكوف كل ادلعلمالفقرة اجلديدة كا
التعليم ادلبتكرة. رئيس ادلدرسة كادلبتكرين عرؼ من كيفية عملو يعٍت البناء 

 13كاالبتكار كالتفويض كالتكامل كادلعقوؿ كادلوضوعي كالواقعي كاألسوة.
                                                           

11
 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, hal. 112 

12
 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, hal. 116 

13
 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, hal. 121 
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 رئيس ادلدرسة كالدافع (7
افع ادلعلمو يف مهنتهم يدلدلدرسة لدل أنواع اإلسًتاتيجيات رئيس ا

السياؽ كالتأديبية كشجاعة ككظيفتهم. الدكافع حيصل من تنظيم البيئة كتنظيم 
 14احًتاـ ادلعلم كتيسَت مصادر التعليم بوسائل تطوير مصادر التعليم.ك 

 كفاءة معلم .ج 
 تعريف كفاءة معلم .1

ة: استغٌت بو عن كرد يف ادلعجم الوجيز يف مادة كفاه الشيء يكفيو كفاء
ات ىي : االكتفاء ك االستغناء كقد ، فالكفاءة مجعو كفاء15فهو كاؼ غَته

جاء يف حديث الشريف: من قرأ اآليتُت من آخر سورة البقرة كفتاه، أم 
 أغناه.

 .Mcكأما مفهـو الكفاءة من جهة الًتبوية ىي كثَتة كمتعددة. يرل

Ahsan، ا الفرد أف الكفاءات بأهنا ادلعارؼ كادلهارات كالقدرات اليت يكتسبه
لتصبح جزء من سلوكو، األمر الذم ديكنو من اداء سلوكيات مرضية يف 
اجملاالت ادلعرفة كاالنفعالية كاحلركية كتبُت ىذه الكفاءات األغراض التعليمية 

 .16للربنامج الذم يقـو الفرد بدراسة كتكتب يف صورة زلددة حيب ربقيقها
ىن من ادلهارات كذكر مصطفى عبد السميع أف الكفاءة ىي احلد األد

اليت جيب اف يكتسبها ادلعلم نتيجة مركره بربنامج معُت كعلى أدائو داخل 
الفصل الدراسي، يعٍت أنو قد يصل على حد يساعد على اداء العمل، ك 
ىذه الكفايات ال ديكن قياسها إال دبالحظة أداء ادلعلم داخل الفصل عن 

                                                           
14

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, hal.122 
 538، ص. 1989القاىرة: دار التحرير, ،املعجم الوسيطمعجم اللغة العربية،  15

16
McAshan H,H, Competency Based Education and Behavioral Objecttives(new jersey:Education 

Technology Publication,1997, p.45 



18 
 

فاءات سبثل احلد طريق بطاقات مالحظة أعدت لذلك. كعلى ذلك أف الك
 . 17األدىن من ادلهارات اليت جيب اف يكتسبها ادلعلم لتحقيق ىدفو التعليمي

ا كيف تعريف آخر أف كفاءة ادلعلم ىي رلموعة من القدرات كما يرتبط هب
دكاره أك من مهارات الذم ديتلكها ادلعلم اليت ذبعلو قادرا على اداء مهمو، ك 

 .18ءة العملية التعليميةمسؤكليتو بكفاءة دبا ينعكس على كفا
 تصنيف كفاءة معلم .2

 تدكر ربديد زلاكرىا اليتقصد بالتصنيف ىنا ىو تقسيم الكفاءة ك ي
ات بُت . كقد تعددت أسلوب تصنيف الكفاء19حلواىا الكفاءة رئيسية

ًتبية الوطنية كتصنف كزارة ال باحثُت كما تعددت آرائهم يف ذلك.ال
 :21على اربعة ك ىيات ادلعلم عاما االندكنيسية الكفاء

 ((Kompetensi pedagogikات التعليميةالكفاء (1
كىذه الكفاءات يتضمن ادلعلم على كفاءة  ادلعلم يف زبطيط التدريس،  
كفاءة ادلعلم يف تنفيذ التدريس ككفاءة ادلعلم يف تقوًن اجراءات عملية التعليمية 

العملية كيف استفادة من نتائج البحوث العلمية لًتقية جودة األداء يف 
 21التعليمية.

 ىي يدكر معلم على عملية التعليم يف الفصلالكفاءات التعليمية 
 : 22يتضمن

 .على أساس كفلسفة الًتبية لدل معلم الفهم كادلعرفة .أ 

                                                           
 16،ص. 2115دار الفكر، ، عماف:تنمية و تدريبهعداد املعلم اسهَت زلمد حوالة، ك  ،مصطفى عبد السميع17
 65، ص.2111نطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنق: ،مهارات التدريس حنو اعداد مدرس اللغة العربية الكفء ،أكريل حبر الدين18

19
 Permendiknas Tahun 2010 Nomor 35 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya. Hal.150-158 
 81ص. ،مهارات التدريس حنو اعداد مدرس اللغة العربية الكفء ،أكريل حبر الدين 21

21
 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT.Rosdakarya. 2007) hal.102 

22
 Saiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan(Bandung:Alfabeta, 

2009) hal.32 
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ة سًتاتيجينيات كتنوع التالميذ حىت يصمم ايفهم ادلعلم على أداء كإمكا .ب 
 .التدريس دبناسبة خصائص الطلبة

ادلنهج الدراسي يف شكل كثائق كيف شكل تنفيذ ادلعلم قادر على تطوير  .ج 
 .التعلم

 يجية التدريس يستند الكفاءة ادلعياريةادلعلم قادر على زبطيط كإسًتات .د 
 .كفاءة األساسيةالك 

عملية التعليم بنشاط كفعاؿ تكوف حىت  يف تنفيذ التعليم حوارياادلعلم قادر  .ق 
 .كفرح كسركر

ة لتطوير أداء التالميذ بأنشطة الفعالادلعلم قادر على تطوير رغبة كأىلية  .ك 
 23.كإمكانيات الطلبة

 (Kompetensi Profesional) ات ادلهنيةالكفاء (2
بأمهية ادلهنية اليت  كىي عبارة عن ادلوقف الذم يتولد من اعتقاد ادلعلم

يقـو هبا كزلبتها. كيظهر ذلك يف زلاكالتو الدائمة كادلستمرة ضلو اإلصالح. 
الكفاءات اليت تتولد من خلفية ادلعلم كتندرج  ىذه  فالكفاءات ادلهنية ىي

 ات تتضمن على :الكفاء
 كفاءات ادلعلم يف استيعاب ادلواد التعليمية بشكل دقيق ك عميق. .أ 
 كفاءات ادلعلم يف كضع خطة البحث ك اجرائو ك كتابة التقرير عنو .ب 
 كفاءات ادلعلم يف اإلبداع ك نشره .ج 
 اجملتمع ك ربقيقو ك تقوديوكفاءات ادلعلم يف كضع خطة خدمة  .د 
 (Kompetensi Sosial)الكفاءات االجتماعية (3

العالقة االجتماعية بُت ادلعلم كالطالب كزمالء ىي عبارة عن تكوين ك 
أجل ربقيق كل ىذه العالقة تتم من العمل كادلوظفُت كاجملتمع بشكل عاـ، ك 

                                                           
23

 Permendiknas No.35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru 

dan angka kreditnya, hal.145 
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كالتكيف الكفاءات يف القدرة على انفتاح تتمثل ىذه ألىداؼ التعليمية. ك 
درة على تكوين ادلناخ يف القآلراء اآلخرين ك القدرة علي تقدًن ااالجتماعي ك 

 24اؾ اجملتمع على العمل.ًت القدرة علة اشالفصل كالعمل ك 
 (Kompetensi Interpersonal)الكفاءات الشخصية (4

ر على تصرفات األخالؽ اليت تؤثكىذه عبارة عن رلموعة من القيم كالتعاليم ك 
وقت نفسو تؤثر على يف المعو ك رلتطالبو كزمالئو العمل كأسرتو ك ادلعلم ضلو 

 اهتم.نشاط الطالب كمحاستهم يف التعليم كتنمية كفاء
 كفاءة معلم اللغة العربية .3

ادلعلم ما من  ىات البد ديتلك علكىذه النظريات من تصنيف الكفاء
ىي تعلق دبعلمي اللغة العربية يرل حسن جعفر أما الكفاءات اليت تك . ادلواد

 : 25اليت تتكوف من الكفاءات العامة كالكفاءات اخلاصة ات رلموعة الكفاء
 :اللغة العربية ىي يات العامة دلعلمالكفاءات العامة، تتكوف كفاء (1

 ات ادلعلم علي زبطيط التدريسكفاء .أ 
 ات ادلعلم على تنفيذ التدريسكفاء .ب 
 الفصلات ادلعلم على تفاعل ادارة كفاء .ج 
 ات ادلعلم علي تقوًن التدريسكفاء .د 

الكفاءات اخلاصة، ىذه الكفاءات تتعلق من كفاءات ادلعلم على ادلادة  (2
اللغة العربية اليت يتضمن من عناصر اللغة )األصوات، ادلفردات، القواعد( 

 كمن مهاراهتا ىي:
 كفاءات ادلعلم يف تدريس االستماع .أ 
 ات ادلعلم يف تدريس الكالـكفاء .ب 
 ادلعلم يف تدريس القراءة اتكفاء .ج 

                                                           
24

 Barnawi & M.Arifin, Kinerja Guru Profesional, (Yogyakarta:Arruz Media, 2012) hal.78 
 83ص ،مهارات التدريس حنو اعداد مدرس اللغة العربية الكفءأكريل حبر الدين,  25
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 كفاءات ادلعلم يف تدريس الكتابة .د 
 معلم اللغة العربية .د 

ادلعّلم ىو اّلذم يقـو بًتبية الّدارسُت كتعليمهم بإلقاء ادلعلومات أك 
الّدركس كىو اّلذم يدافعهم إىل أف يقوموا بالّتعّلم كفق ما استهدؼ بو. 

دفا الجعاؿ شخصية الّدارسُت فجميع الّنشاطات الّتعليمية يقـو هبا ادلعّلم ى
 العلمية.

ال بّد أف تتوّفر فيو صفات  ،يواصف ادلعّلم بأنّو معّلم ناجح لكي
 :76عديدة, منها

يتمّيز بالذّكاء كادلوضوعية كالعدؿ كاحلـز  ،ينبغي أف يكوف ذا شخصية قوية .1
 كاحليوية كالّتعاكف.

 ،يكوف مثقفازما يف غَت عنف.  كأف حا ،مسازلا يف غَت ضعف كأف يكوف .2
كيف  ،ع على ما استجد يف طرؽ الّتدريسلديو اىتماـ باالطال ،كاسع األفق

 ماّدتو.
كأف يكوف زلبّا  ،خاليا من األخطاء ،كأف يكوف أداؤه للعربية صحيحا .3

حسن  ،يسهامتمّكنا من ادلاّدة الّدراسية اّليت يقـو بتدر  ،متحّمسا لو ،لعملو
 العرض ذلا.

 طّيبة مع طالّبو كزمالئو كرؤسائو.كأف يكوف على عالقة  .4
ئيسي يف صلاح الّتعليم ادلعّلم اجلّيد ىو العمود األساسي كالعامل الرّ 

كالوسائل كالطّريقة كالّتقييم مجيعها تظل أدكات  فاألىداؼ كادلنهج ،كالّتدريس
عليم": الطّريقة عبثا بدكف ادلعّلم. كما قاؿ زلمود يونس يف كتابو "الًّتبية كالتّ 

 .27كركح ادلدّرس ىي األىمّ  ،كادلدّرس أىّم من الطّريقة ،من ادلاّدة أىمّ 

                                                           
 .9ىػ(. ص.  1424. )مشركع العربية للجميع, دركس الّدكرات التّدريبية دلعّلي الّلغة العربية لغَت النّاطقُت هباعبد الّرمحن بن إبراىيم الفوزاف. 26
 .23(, ص. 1972. )جاكرتا الًّتبية كالتّعليم زلمود يونس.27
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ّشريفة كمعّلم الّلغة العربية اجلّيد ىو اّلذم يقـو بعملية تدريس الّلغة ال
كيّتصف بصفات عاّمة مثل سائر ادلعّلمُت يف دركس  ،القرآنية أال كىي العربية

اّصة ديّيزه عن ه الّصفات اخلأخرل. كالبّد دلعّلم الّلغة العربية أف يّتصف هبذ
الّرغبة  ،غزارة ادلاّدة العلمية ،حسن اخللق ،عمق العقيدة ،زمالئو: الذّكاء

 .28تفهمو لطرؽ الّتدريس ،الّذاتية

 اإلشراف الرتبوي .ه 
 تعريف اإلشراف الرتبوي .1

، كغَته من العديد من Educational Supervisionإف اإلشراؼ الًتبوم 
ادلفاىيم الًتبوية، مل حيظ بتعريف كاحد يقبلو مجيع ادلختصُت. إذ ظهرت 
رلموعة من التعريفات اليت رباكؿ ربديد مفهـو اإلشراؼ الًتبوم فهذا 
تسارلز بركدماف يف كتابو "اإلشراؼ الفٍت يف التعليم" يعرفو بأنو "اجملهود 

النمو ادلستمر للمعلمُت يف ادلدرسة، الذم يبذؿ الستثارة كتنسيق كتوجيو 
فرادل كمجاعات، لكي يفهموا كظائف التعليم فهما أحسن، كيؤدكىا بصورة 
أكثر فاعلية، حىت يصبحوا أكثر قدرة على استثارة كتوجيو النمو ادلستمر 

 لكل تلميذ ضلو ادلشاركة العميقة يف بناء اجملتمع الدديوقراطي احلديث." 
ل "أف اإلشراؼ نشاط يوجو خلدمة ادلعلمُت فَت  (Wiles, 1969)أما 

كمساعدهتم يف حل ما يعًتضهم من مشكالت للقياـ بواجباهتم يف أكمل 
 صورة."

بأنو "عملية يستخدمها أكلئك  (Sergiovanni & Starratt, 1971)كيعرفو 
ادلسؤكلوف يف ادلدارس عن ربقيق جانب من أىداؼ ادلدرسة، كالذين 

 خرين دلساعدهتم يف ربقيق ىذه األىداؼ.يعتمدكف مباشرة على اآل

                                                           
 .11-9ـ(, ص. 1983. )بَتكت: مؤّسسة الّرسالة. ادلوجّو العلمي دلدّرس الّلغة العربية عابد توفيق اذلامشي.28
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 & Mosher)كيف كتاهبا "اإلشراؼ : ادلهنة اليت تثَت ادلعارضة"، يرل 

Purpel 1972) .29أف اإلشراؼ ىو تعليم ادلعلمُت كيف يعملوف 
تعريفا جديدا لإلشراؼ، كىو   (Wiles & Lovel, 1975)كقد عاد 

"السلوؾ اإلشرايف التدريسي كما يفًتض أف يكوف نظاـ سلوكي إضايف توفره 
ادلدرسة بشكل رمسي، لغرض التفاعل مع النظاـ السلوكي التعليمي على ضلو 
يضمن اإلبقاء على، ةتغيَت كربسُت كتوفَت الفرض التعليمية للتالميذ 

 31كربقيقها بالفعل."
ما سبق، كبالنظر إىل اإلشراؼ الًتبوم على أنو عملية كتأسيسا على 

متكاملة، ديكن أف نستخلص التعريف التايل، كما نستخدمو يف ىذا 
الكتاب: اإلشراؼ الًتبوم ىو مجيع النشاط الًتبوية ادلنظمة التعاكنية 
ادلستمرة، اليت يقـو هبا ادلشرفوف الًتبويوف كمديركا ادلدارس كاألقراف كادلعلموف 

سهم، بغية ربسُت مهارات ادلعلمُت التعليمية كتطويرىا، شلا يؤدم إىل أنف
 التعلمية. –ربقيق أىداؼ العملية التعليمية 

كبالنظر إىل ىذا التعريف، صلد أف عملية اإلشراؼ الًتبوم الفعاؿ تتميز 
 دبا يلي:
إهنا عملية تتألف من رلموعة من النشاط الًتبوية كالتخطيط  (1

كالتقوًن جلميع جوانب العملية الًتبوية.كما إهنا كالتدريب كالتنسيق 
تستخدـ رلموعة متنوعة من الوسائل اإلشرافية للقياـ بتلك النشاط 

 الًتبوية ادلتعددة.
إهنا عملية منظمة، تعتمد التخطيط أساسا ذلا، كتسَت كفق برنامج  (2

 31زمٍت زلدد، كلكل مرحلة من مراحلها أىدافها اخلاصة هبا.
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 65( ص 2117ية، عماف: جامعة عماف العرباإلشراؼ الًتبوم: مفهومو كنظرياتو كأساليبو، )الدكتور راتب السعود،  
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نية، فادلشرؼ )ادلشرؼ الًتبوم، أك مدير ادلدرسة، أك إهنا عملية تعاك  (3
الزميل/القرين( كادلعلم زميالف يف ادلهنة، كيتعاكناف يف العمل لتحقيق 

 أىداؼ ادلدرسة، يف جو من االحًتاـ ادلتبادؿ كالتقدير كالتقبل.
إهنا عملية مستمرة، دبعٌت أهنا تتم على مدل العاـ الدراسي، كحيثما كاف 

 32ا، كليست متقطعة أك مومسية.ادلعلم معلم
 أهداف اإلشراف الرتبوي .2

ما من شك أم عمل، يف أم رلاؿ الًتبية كالتعليم بشكل خاص، ىي 
اليت ربدد الوسائل كاألساليب كاألنشطة، الالـز استخدمها لتحقيق تلك 

 33األىداؼ، كمن مث ربديد طرؽ القياس كالتقييم.
شراؼ الًتبوم باتت ماسة كقد اتضح لنا فيما سبق أف احلاجة إىل اإل

جدا. كما من ذلك إال أف ىناؾ أىدافا ىامة لإلشراؼ الًتبوم، يسعى 
لتحقيقها. كقد أشار العديد من الباحثُت إىل أف لإلشراؼ الًتبوم أىدافا 
عامة أساسا كربم، كأخرل خاصة تفصيلو. كيتفق كثَت منهم على أف اذلدؼ 

 عملية التعليم كالتعلم.العاـ الشامل لإلشراؼ الًتبوم ىو ربسُت 
( 1979أما األىداؼ التفصيلية كفقا دلا يراه سليماف شعالف كرفاقو )

 :34فيشمل ما يلي
العمل على ما يكفل ربقيق األىداؼ االجتماعية كالًتبوية، كيوجو  (1

 ادلدرسُت إىل مراعاهتا، كإىل الفرؽ بُت الغاية كالوسيلة.
مساعدة دلدرسُت على الوقوؼ على أحسن الطرؽ الًتبوية كاالستفادة  (2

منها يف تدريس موادىم، كإطالعهم على كل جديد يف ميداف 
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زبصصهم، كتشجيعهم على إجراء ذبارب جديدة، كمشاركتهم يف كل 
 ما يساعد على منو ادلدارس مهنيا كعلميا.

ُت ىيئة الكشف عن حاجات ادلدرسُت، كتكوين عالقات إنسانية ب (3
 التدريس حىت ترتفع ركحهم ادلعنوية كيعملوا على ربقيق أىداؼ ادلدرسة.

احًتاـ شخصية ادلدرس كاحًتاـ قدراتو اخلاصة كمساعدتو على أف يصبح  (4
 قادرا على توجيو نفسو كربديد مشكالتو كربليلها.

مساعدة ادلدرسُت على االستفادة من البيئة احمللية، كالتعرؼ على  (5
دية كاإلنسانية، كاألماكن التارخيية كادلراكز الصناعية مصادرىا ادلا

 كادلتاحف كغَتىا.
 العمل على تنسيق الربامج التعليمية لتحسُت العملية الًتبوية. (6
مساعدة ادلدرس على تقوًن أعماؿ التالميذ، كإعانتو على تقوًن نفسو،  (7

 ليتعرؼ نواحي قوتو فيدعمها، كنواحي ضعفو فيعاجلها.
 :35( إىل أربعة أىداؼ لإلشراؼ الًتبوم ىي1975كمرسي )كيشَت مسعاف 

دة ادلهنية لكل من مديرم ادلدارس ربسُت العملية الًتبوية من خالؿ القيا (1
 كمعلميها.

تقوًن عمل ادلؤسسات الًتبوية من خالؿ القيادة ادلهنية لكل من مديرم  (2
 ادلدارس كمعلميها.

 هم كطرؽ تدريسهم.تطوير النمو ادلهٍت للمعلمُت كربسُت مستول أدائ (3
 العمل على حسن توجيو اإلمكانات البشرية كادلادية كحسن استخدامها. (4

كمن األىداؼ األخرل اليت أكد عليها البعض اآلخر )األفندم، 
 :36( ما يأيت1981
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مساعدة ادلدرسُت على إدراؾ مشكالت النشء كحاجاهتم إدراكا  (1
 جات.كاضحا، كبذؿ كل ما يستطيعوف من جهد إلشباع ىذه احلا

بناء قاعدة خلقية مسلكية بُت مجاعة ادلدرسُت كتوحيدىم يف مجاعة  (2
 متعاكنة، يشد بعضها أزر بعض، كللوصوؿ إىل األىداؼ عامة موحدة.

 ترغيب ادلدرس اجلديد يف مهنتو كمدرسو كجعلو يتعلق هبما. (3
مساعدة ادلدرسُت على تشخيص ما يلقونو من صعوبات يف عملية  (4

 دلواجهة ىذه الصعوبات كالتغلب عليها.التعليم، كيف رسم خطة 
ادلساعدة يف توضيح برامج ادلدرسة للبيئة ليفهم الناس أبعاد رسالتها  (5

كجعلهم يدركوف ما تواجهو ادلدرسة من صعوبات، فيسهموف يف 
مساعدهتا، كيشاركوف يف ربليل ادلشكالت كاقًتاح كسائل العالج ادلالئمة 

 ذلا.
دبا ىو فوؽ طاقاهتم من اجلهد كالوقت كمن محاية ادلدرسُت من مطالبتهم  (6

 تعرضهم للنقد الظامل.
 وظائف اإلشراف الرتبوي .3

اتضح لنا أف احلاجة إىل اإلشراؼ الًتبوم باتت ماسة جدا. ذلك أف 
ىناؾ رلموعة من األىداؼ العامة الكربل كاخلاصة التفصيلية اليت يسعى 

ىذاؼ لن يتأتى دكف القياـ اإلشراؼ الًتبوم إىل ربقيقها. على أف ربقيق ىذه األ
 :37دبجموعة من الوظائف أك ادلهاـ، اليت من أمهها

 اإلشراؼ على طرؽ التعليم كأسالبو (1
 إعداد ادلواد التعليمية كالتعريف بادلوجود منها (2
 توفَت التسهيالت التعليمية (3
 اإلفادة من خربات البيئة يف عملية التعليم كالتعلم (4
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 تنظيم ادلوقف التعليمي التعلمي (5
 يئة ادلعلمُت اجلدد كإعدادىم معلمهمهت (6
 تنظيم الدكرات (7
 تطوير ادلناىج (8
 اختيار ادلعلمُت (9

 اختيار مديرم ادلدارس كمساعديهم (11
 تطوير عالقة ادلدرسة باجملتمع احمللي (11
 تقوًن العملية التعليمية (12

 خصائص اإلشراف الرتبوي .4
كالتوجيو(. إف اإلشراؼ الًتبوم قد مر يف ادلرحلتُت متمايزين )التفتيش 

لقد كشفت الدراسات الًتبوية، كادلمارسات العملية ادليدانية، عن قصور 
التفتيش كالتوجيو عن إحداث التغَتات ادلرغوبة يف العملية التعليمية. كمن أبرز 

 عيوب ىذين النمطُت مايلي:

 -الًتكيز على ادلعلم باعتبار احللقة األضعف يف العملية التعليمية (1
 التعلمية.

ار على ربسُت أداء ادلعلم دكف النظر إىل جوانب العملية التعليمية االقتش (2
 التعلمية األخرل. –

ضعف الثقة ادلتبادلة بُت ادلشرؼ من حهة كبُت األطراؼ ادلشاركة يف  (3
التعلمية، مثل ادلعلم كادلدير من جهة أخرل، ككذلك  –العملية التعليمية 

 ضعف التفاعل كالتعاكف احلقيقي بينهم.
يف التعامل بُت ادلشرؼ كمن ىم دكنو يف السلم اإلدارم كخباصة  الفوقية (4

 ادلعلم.
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 –الًتكيز على الفرعيات كإمهاؿ األساسيات يف العملية التعليمية  (5
 (.1983التعلمية )كزارة الًتبية كالتعليم، 

كتأسيسا على ما جاءت بو الدراسات الًتبوية منذ الستينات من القرف 
ت العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، كتالفيا لكل جوانب العشرين ادلاضي، يف رلاال

القصور اليت ظهرت يف منطي اإلشراؼ السابقُت، التفتيش كالتوجيو، فقد كلد 
اإلشراؼ الًتبوم الدديوقراطي احلديث. إف ىدؼ اإلشراؼ الًتبوم الدديوقراطي 

معلم، التعلمية من خالؿ دعم ادلشرؼ لل –احلديث ىو ربسُت العملية التعليمية 
كمساعدتو، كمشارطة ادلسؤكلية يدا بيد، على اعتبار أف ىذا ادلعلم عنصر أساسي 
يف العلملية اإلشرافية، كلديو الرغبة يف العمل، كالتطوير الذايت، يف ظل جو من 
الطمأنينة اإلشرافية، كلديو الرغبة يف العمل، كالتطوير الذايت، يف ظل جو من 

 38رية.الطمأنينة، كاألمن النفسي، كاحل
لقد حاكؿ اإلشراؼ الًتبوم الدديوقراطي احلديث تاليف كل العيوب 
كالثغرات اليت برزت يف النمطُت السابقُت، التفتيش كالتوجيو، من خالؿ نظرة 

 شاملة متكاملة للعملية الًتبوية. 
إذ ال تعتمد على ادلشرؼ الًتبوم ادلتخصص كحده )على الرغم من أمهية 

تو على تقدًن ادلساعدة الفنيةادلتخصصة(. كإمنا ترتكز على دكره حبكم إعداده كقدر 
ثالث مصادر أساسية إضافية أخرل، كىي: مدير ادلدرسة )ادلشرؼ الًتبوم 
ادلقيم(، كاألقراف أك الزمالء )تبادؿ الزيارات بُت ادلعلمُت(، كادلعلموف أنفسهم 

 39)اإلشراؼ الذايت(.
 أساليب اإلشراف الرتبوي .5

أمجع الباحثوف الًتبويوف أف العامل األساسي يف اجلهود ادلبذكلة إلحداث 
التعليمية يتمثل يف ادلعلمُت. كقد أدلح الفيلسوؼ  –نقلة نوعية العملية التعلمية 
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إىل ىذه احلقيقة، حُت قاؿ بأف االصطالحات  Deweyالًتبوم الكبَت جوف 
  التعليم، كشخصيتهم. التعليمية كافة رىن بإصالح نوعية العاملُت دبهنة

تصنيف أساليب اإلشراؼ الًتبوم )اليت تسمى أحيانا الوسائل اإلشرافية( 
Supervisory Techniques  ،من حيث اجملموعات ادلستهدفة إىل أساليب فردية

كأساليب مجاعية. كأما من حيث طريقة تنفيذ فتصنف األساليب اإلشرافية إىل 
 على النحو التايل: أساليب نظرية كأساليب عملية، كذلك

 األساليب اإلشرافية النظرية الفردية .1
كىي رلموعة األساليب اإلشرافية اليت تأخذ طابع القراءات النظرية، 

 كنستهدؼ ادلعلم بشكل فردم، كتشمل:
 القراءات ادلوجهة .أ 
 النشرة اإلشرافية .ب 
 البحث االجرائي .ج 

 األساليب اإلشرافية النظرية اجلماعية .2
اإلشرافية اليت تأخذ طابع احلديث النظرم، كىي رلموعة األساليب 

 كتستهدؼ رلموعة من ادلعلمُت، كتشمل:
 الندكة الًتبوية .أ 
 ادلؤسبر الًتبوم   .ب 
 الدكرة التدريبية  .ج 

 األساليب اإلشرافية العملية الفردية  .3
كىي رلموعة األساليب اإلشرافية اليت تنجو باذباه اجلانب العملي أكثر 

 كتستهدؼ ادلعلم بشكل فردم، كتشمل:منها باذباه اجلانب النظرم، 
 االجتماع الفردم مع ادلعلم  ( أ

 الزيارة الصفية للمعلم   ( ب
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 األساليب اإلشرافية العملية اجلماعية .4
كىي رلموعة األساليب اإلشرافية اليت تنفذ عمليا، كتوفر للمعلمُت فرص 

 كتشمل:التطبيق ادليداين، كغالبا ما تتم جملموعة من ادلعلمُت، بشكل مجاعي، 
 االجتماعات اجلماعية مع ادلعلمُت .أ 
 ادلشغل الًتبوم )الورشو الًتبوية( .ب 
 التعليم ادلصغر .ج 
 الدرس التوضيحي )التطبيقي( .د 
 41تبادؿ الزيارات بُت ادلعلمُت .ق 

فردية أك مجاعية إىل  الباحث يف ىذا البحث عن أساليب اإلشراؼ الًتبوم حيدد
 .اليت تستخدـ ادلدارس يف إندكنيسيا الًتكيز على االسًتاتيجيات االهنمخسة أساليب 

 الزيارات الصفية .1
الزيارة الصفية ىي أحد أساليب اإلشراؼ الًتبوم الفعالة اليت سبنح 

الفرصة لَتل على الطبيعة سَت عملييت التعليم  أك رئيس ادلدرسة ادلشرؼ الًتبوم
كالتعلم لَتل التحديات اليت تواجو ادلعلمُت يف تدريسهم كاإلطالع على الطرؽ 

 .كاألساليب ادلستخدمة يف تعليم
توجيهية تقوديية تعاكنية بُت  ةىداؼ الزيارة الصفية عملية ربليلأأف 

ىامان من أنشطة الًتبية العملية،  جانبان  كادلعلمأك رئيس ادلدرسة ادلشرؼ الًتبوم 
خاصة إذا ما كظفها ادلشرؼ الًتبوم توظيفان جيدان كأعطاىا من كقتو كجهده ما 

 41تستحق.
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 الندكة الًتبوية .2
الندكة الًتبوية عبارة عن نشاط مجاعي ىادؼ، يتوىل فيو عدد من 

موعة ادلختصُت أكاخلرباء عرض اجلوانب ادلختلفة دلشكلة أكموضوع زلدد، على رل
 :الندكة الًتبوية أىداؼ .42من ادلعلمُت

 إثراء موضوع معُت أك خربة زلددة بأكثر من رأم كأكثر من رافد. .أ 
 إتاحة الفرصة لنقاش ىادؼ كمثمر حوؿ ما يتم عرضو من أفكار. .ب 
يتفاعل ادلعلموف مع قضايا تربوية  ةربقيق التواصل بُت ادلشاركُت كتوفَت فرص .ج 

 تتم مناقشتها كإثراؤىا.
 43 ادلساعدة على ربقيق النمو ادلهٍت كربقيق األىداؼ الًتبوية. .د 

 اجتماعات ادلعلمُت .3
أك كصػػف  ،دراسػػيةىػػي لقػػاءات تربويػػة دبعلمػػي مػػادة اجتماعػات ادلعلمػػُت 

 ،لتحقػق التكامػل بػُت جهػودىم ،رلموعػة معلمػُت يف زبصصػات سلتلفػة أك ،معُت
أىػػػػػػػػداؼ اجتماعػػػػػػػػات  كذبميػػػػػػػػع األفكػػػػػػػػار يف مواجهػػػػػػػػات ادلشػػػػػػػػكالت الًتبويػػػػػػػػة.

 :44ادلعلمُت
سػػػػئوليات تزكيػػػد ادلعلمػػػُت بػػػػبعض ادلفػػػاىيم الًتبويػػػػة كشػػػرح أبعادىػػػػا ,كربليػػػل م .أ 

 .ككيفية ربقيقها، ادلدرسة
كتكػػوين رأم عػػاـ  ،م ادلشػػًتؾ ,كادلسػػئولية ادلشػػًتكةربقيػػق قػػدر كاؼ مػػن الفهػػ .ب 

 .بُت مجاعة ادلعلمُت
هاـ بشػػػكل كاإلسػػػ، ةبصػػػورة عامػػػ، فرصػػػة دلواجهػػػة ادلشػػػكالت الًتبويػػػةتتػػػيح ال .ج 

 .لربامج العالجية يف مواجهة الضعفكتقدًن ا، مثمر يف إقًتاح احللوؿ
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 Made Pidarta, Supervisi Pendidikan Konstekstual (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hal. 170-173 
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 .كالت كالعقبات كالتنبؤ بالصعوباتربقيق النمو ادلهٍت كربسس ادلش .د 
 رفػػع الػػركح ادلعنويػػة للمعلمػػُت عػػن طريػػق إشػػعارىم بأمهيػػة الدكرالػػذم ديارسػػونو .ق 

 .كأمهية ادلقًتحات اليت يقدموهنا
 .موف ربديدا مقبوال قابال للتطبيقبغي أف يقـو بو ادلعلربديد ما ين .ك 
 .ؤىا بادلناقشة كالتحليل كالتطبيقثراطرح بعض التجارب الريادية كإ .ز 
دلشػػاركة كربمػػل أك مػػن تنقصػػو الثقػػة بػػالنفس علػػى ا، مسػػاعدة ادلعلمػػُت اجلػػدد .ح 

 .ادلسؤلية
لػػى عشلػػاينعكس ، كالتػػدريب عليهػػا، الفػػرص دلمارسػػة األسػػاليب الشػػوريةإتاحػػة  .ط 

 .أسلوب إدارة ادلعلمُت لصفوفهم
 الدكرة التدريبية .4

يُػَعرَّؼ التدريب اإلشرايف على أنو برنامج منظم كسلطط ديكن ادلعلمُت من 
النمو يف ادلهنة التعليمية، باحلصوؿ على مزيد من اخلربات الثقافية كالًتبوية 

لتعلم كيزيد كاألكادديية، ككل مل من شأنو أف يرفع من مستول عملية التعليم، كا
 من طاقات ادلعلمُت اإلنتاجية.

 كيتناكؿ التدريب يف أثناء اخلدمة جانبُت من الكفايات التعليمية مها:
جانب النظرم: يتم فيو تزكيد ادلعلمُت بادلعارؼ، كادلعلومات النظرية يف اجملاؿ  . أ

 الًتبوم
مثل جانب عملي: يتم فيو تدريب ادلعلمُت عمليا على ادلهارات التعليمية،   . ب

 رة على استخداـ الوسائل كالتكنولوجيالقدرة على إدارة الصف، القد
 45 التعليمية كغَتىا.

 
                                                           

 264-263( ص.2118دار الركاد،  إبراىيم بن عبد العزيز الدعياج، اإلدارة العامة كاإلدارة الًتبوية )عماف:  45
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 االجتماع باذليئة التعليمية .5
االجتماع باذليئة التعليمية ىو لقاء لقاء جيتمع فيو ادلشرؼ الًتبوم كمدير 
ادلدرسة مع عدد من معلمي مادة زبصصو، أك غَت زبصصو من مدرسة كاحدة 

مدارس متقاربة، يشًتؾ ادلشرؼ مع ادلعلمُت يف طرح موضوعات هتدؼ إىل أك 
معاجلة بعض اجلوانب الًتبوية كالتعليمية، كتناقش بركح عالية من التعاكف كاحًتاـ 

 46الرأم االخر بقصد ربسُت العملية التعليمية كتنميتها.
 :47كترمي االجتماعات باذليئة التعليمية إىل ربقيق األىداؼ التالية

تزكيد اذليئة التعليمية بإدراؾ عاـ دلعٌت الًتبية، كبادلهمة اخلاصة اليت تؤديها  .أ 
 ادلدرسة.

التغلب على صعوبة أك مشكالت مل يستطع ادلعلموف زبطيها، سواء يف  .ب 
 األىداؼ، أك ادلناىج، أك األنشطة.

االتفاؽ على بعض الوسائل كالتقنيات الًتبوية اليت يؤمل يف أف تؤدم إىل ربسُت  .ج 
 عملية الًتبوية.ال

حث ادلعلمُت يف سلسلة من االجتماعات على أف يساعدكا أنفسهم يف التعرؼ  .د 
 على حاجاهتم، كربليل مشكالهتم.

                                                           
46

 258ص. ،اإلدارة العامة كاإلدارة الًتبويةإبراىيم بن عبد العزيز الدعياج،   
 259إبراىيم بن عبد العزيز الدعياج، اإلدارة العامة كاإلدارة الًتبوية، ص.  47
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهجهمدخل البحث و  .أ 
الكيفي ألن البيانات الذي  ادلدخل استخدم الباحث يف ىذا البحث

ىذا ادلدخل يسعى لوصف وتفسَت  الباحث تكون على الصورة الوصفية. جا حيت
ادلدخل الكيفي فيو اإلنسان ىو  .موضوع البحث مبا وقفا للحقائق يف ادليدان

مصدر البيانات الرئيسي ونتائج حبثو يف شكل الكلمات اليت تتطابق مع احلالة 
 الفعلية. 

وصف البيانات على إجياد  يف ىذا البحث ادلتواقع أن يكون قادر
الشاملة عن إسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف 

 اليت أصبحت ىدفا ذلذا البحث ىي توفقةادلمية اإلسالمية ادلؤسسات التعلي
ماالنج ادلتوسطة احلكومية  مدرسةو مدرسة ماالنج ادلتوسطة احلكومية األوىل 

 ة.الثاني
 نأل (multi situs) دراسة موقع متعدد تصميمب ىذا البحثستخدام ي

اول حي يأي البحث الذ .تبحث ىذه الدراسة موضوع واحد يف موقعُت أو أكثر
 ةدراسة موقع وتبحث .التفصيل والعمق احلدث يف أو وضعادلو  ضبطال صفي أن

 دراسةل لرئيسيةخصائص ا .أوجو الشبو واالختالف والقاعدة عموما ةمتعدد
ختزين  اخللفية أو ادلوضوعات، اثنُت أو أكثر من عندما يى ةمتعدد ةوقعم

بدأت من ادلوقع األول مث  ةمتعدد ةدراسة موقع تطبيق تصميم مماثلة. البيانات
يف ىذا  ااختار الباحث موقعولذلك،  يستمر إىل ادلوقع الثاين مث يقارن بينهما.

مدرسة ماالنج ادلتوسطة احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج ادلتوسطة البحث 
 احلكومية الثانية.
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 حضور الباحث .ب 
 البحث أساسية يف أداة أصبح نفسو الباحث ،كيفيال البحث يف

 البيانات فيجمع البحث كأداة ألنو جدا، مهم البحث ىذا يف الباحث فحضور
 .البحث يف حيتاجو البيانات من وكم البحث مبوضوع أعرف بل ويعرف

 وجلمع البحث ىذا ويف البحث مبوضوع وقريبا حاضرا يكون أن جيب فالباحث
 .والعميقة الصحيحة البيانات على واحلصول البيانات

 مصادر البيانات .ج 
 صادرادلو البشرية  صادرادل على حتتوي البحث ىذا يف البيانات مصادر

مصادر البيانات البشرية مبثابة ادلوضوع أو ادلخربين الرئيسيُت  .غَت البشرية
  .(soft data) يةرلالرب والبيانات اليت مت احلصول عليها من خالل البيانات 

اللغة العربية  يومصادر البيانات البشرية يف ىذا البحث ىي رئيس ادلدرسة ومعلم
يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج ادلتوسطة احلكومية 
الثانية. من ىذه ادلصادر لنيل البيانات عن إسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف ترقية  

مدرسة ماالنج اللغة العربية من  يعلماللغة العربية وكفاءة م يكفاءة معلم
 .ادلتوسطة احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج ادلتوسطة احلكومية الثانية

يف شكل وثائق ذات صلة بًتكيز البحوث،  البشرية غَت مصادر البياناتو 
البيانات اليت  .مثل األحداث أو األنشطة اليت ذلا عالقة مع الًتكيز على البحوث

من ىذه  . (soft data)من خالل الوثيقة ىي البيانات الثابتةمت احلصول عليها 
رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة  إسًتاتيجية ادلصادر لنيل البيانات للتأكيد عن

 ،اللغة العربية يمعلم ات التعليمية الالزمة لدىكفاءالو  ،اللغة العربية يمعلم
 ومشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف 

ماالنج ادلتوسطة احلكومية  مدرسةو مدرسة ماالنج ادلتوسطة احلكومية األوىل 
 .ةالثاني
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 أسلوب مجع البيانات .د 
ادلنهج الذي سلك عليو الباحث يف احلصول على البيانات احملتاجة يف  

 كتابة ىذا البحث ىي :
 ملالحظةا .1

ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتساب خرباتو  ادلالحظة
ومعلوماتو حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمع عنو، ولكن 
الباحث حُت يالحظ فإنو يتبع منهجا معينا جنعل من مالحظتو أساسا دلعرفة 

 واعية أو فهم دقيق لظاىرة معينة.
 عن األنشطة عن البيانات حلصول ادلالحظة ىذه يف الباحث ويقوم
مدرسة يف  العربية اللغة يمعلم كفاءةترقية   يف ادلدرسة رئيس إسًتاتيجية

 ةماالنج ادلتوسطة احلكومية الثاني مدرسةو ماالنج ادلتوسطة احلكومية األوىل 
 .معلمي اللغة العربية يف ترقية كفاءهتموجهود 

 املقابلة .2
استخدام الباحث ادلقابلة جلمع ادلعلومات والبيانات من احملفوص، وىي 

بادلقابلة أداة مهمة للحصول على ادلعلومات من خالل مصادرىا البشرية. 
سيعرف الباحث من اخلبَت معرفة يف تأويلو عن الواقع و الظواىر ادلوجودة مبا 

 بلة إىل :يف ذلك ال ميكن وصوذلا من خالل ادلالحظة فقط. ىذه ادلقا
 يمعلمإسًتاتيجية يف ترقية كفاءة  رئيس ادلدرسة، لنيل ادلعلومات عن ( أ

 اللغة العربية 
وظيفة من رئيس المعلمي اللغة العربية، كيفية ترفية كفاءهتم وينفذ  ( ب

 ادلدرسة
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 الوثائق .3
 تتعلق الىت البيانات إىل للوصول الوثائق دراسة الباحث يستخدم
مدرسة يف  العربية اللغة معلم كفاءة ترقية يف ادلدرسة رئيس بإسًتاتيجية

ة، ماالنج ادلتوسطة احلكومية الثاني مدرسةو ماالنج ادلتوسطة احلكومية األوىل 
تاريخ تأسيس ادلدرسة وتطويرىا، وعددادلعلم  الوثائق على باإلطالع وىي

والتالميذ وادلوظف، وأحوال ادلعلم والتالميذ وادلوظف، ونشاط ترقية كفاءة 
 مدرسةو مدرسة ماالنج ادلتوسطة احلكومية األوىل يف  اللغة العربيةمعلمي 

 ة.ماالنج ادلتوسطة احلكومية الثاني
 حتليل البيانات .ه 

 من الباحث لدى متوفرة ادلعلومات صبحيو  البيانات مجع عملية بعد
 البيانات حتليل تنفيذ يف الباحث بدأ ، وثائق عن وعبارة ادلالحظةو  ادلقابلة

 مع واحد وقت يف يتوقع البحث ىذا يف ادلوجودة البيانات وحتليل. وتفسَتىا
 والصرب الدقيق التأمل إىل حيتاج مشكل عمل التحليل وىذا البيانات مجع عملية
 .اجملموعة البيانات تنوع إىل تسبب العديدة البيانات مجع طرق ألن الطويل

 النوعي البحث ذلذا الباحث استخدمهي الذي البيانات حتليل أسلوب
 ثالث على يسَت ،Huberman و Miles عند التحليل اسلوب ىو الوصفي
 :خطوات

 البيانات مجع (1
 اختيار البيانات، مجع ىو الباحث عملي ما أّول األوىل، ادلرحلة وذلذه

. والتوثيق ادلقابلة مالحظة، بيانات من إما ادليدان، من ادلطلوبات البيانات
 رئيس إسًتاتيجية عن وىي. موضوعية كلية شاملة البيانات الباحث سيجمع
 احلكومية ادلتوسطة ماالنج مدرسةيف  العربية اللغة معلمي كفاءة ترقية يف ادلدرسة
 .الثانية احلكومية ادلتوسطة ماالنج ومدرسة األوىل
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 البيانات ختفيض (2
 ادليدان، من ادلطلوبات البيانات اختيار يعٍت التخفيض، الباحث عمل مث

 كلية شاملة البيانات الباحث ومجع. والتوثيق وادلقابلة، مالحظة، بيانات من إما
وإسًتاتيجية  ،التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربية كفاءة حنو موضوعية

مشكالت اليت يواجهها و  ،رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية
 رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية.

 البيانات عرض( ج
 على تعرض ادلختارة البيانات وكانت البيانات، مجع عملية متّ  أن بعد

 حدوث على للقارئُت توضح. الصور أو الرسوم أشكال على معنوية، عروض
 شكل على البحث جواب إلجياد مستقلة بيانات تأيت وىنا. ادليدان يف واقعية

 احلدوث لتقوية اجلديدة األدلة بعدىا وجد إذا التغيَتات إليها ميكن الن مؤقت،
  .ادلتأدية

 وحتقيقها البيانات تلخيص( د
 التلخيص إىل حتاجفي مؤقتة، وأصبحت البيانات اختيار دتام بعد

 والتحليل فحسب، كيفية بصورة يتم البحث ىذا يف ادلعلومات وحتليل. والتحقيق
 يف سواء اجلارية واألحداث الواقعة التجارب معاجلة يف الًتكيز أن يعٍت الكيفي
 وحملة تصنيفو ستطيعوي فهمووي منها الباحث دركوي ما على احلاضر أو ادلاضى

 .عقلية مالحظة مالحظتها اليت العالقات
 ادلناسبة البيانات بفصيلة ابتدأ وصفي حبث ىو الكيفية البيانات وحتليل

 من بعض كل يف ادلعلومات معٌت وإعطاء الشرح إتيان مث وبعضها بالناحية
 على والشرح التحليل يف إذن. األخرى والناحية الناحية بُت والعالقة الناحية
 على تستعمل األخَت التحليل ويف االستقرائية بكيفية األسئلة إىل اجلمع سبيل
 وليس العام، التلخيص ألخذ ادلعٌت مرموز جلعل األخرى الناحية بُت اجلمع سبيل
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 كدور اخلطوات وىذه اخلاصة الناحية إىل يًتقى التحليل وجود ادلستحيل من
 االحوال لتصور يهدف أنو كما الوصفي ادلنهج الباحث ستخدمي. خاص

 التحليل مبنهج الباحث للحي مث البحث مبوضوع ادلتعلقة والوقائع واحلوادث
 .النقدي

 البيانات صحة فحص( و
 فحص أن ذلا البد كاملة متوفرة الباحث هامجع اليت البيانات كانت دلا

 صاحلة البحث نتائج لتكون فسرىاوي للحي أن قبل اجملموعة البيانات تلك
 .ضابطة

 صحة فحص بعملية قومي أن للباحث بد ال التحليل عملية أثناء
 البيانات على فللحصول. البحث ىذا يف البيانات صحة لتقرير البيانات

 ادلقارنة وطريقة الدقيقة ادلراقبة طريقة الباحث استخدم الصحيحة واالكتشافات
 نفسها البيانات خارج ادلوجودة باألشياء البيانات صحة لعالقة الطريقة ىي

 .ادلقارنة أو للفحص
( 2 االشًتاك، طول( ۱: ىي البيانات صحة لفحص الطرق بعض وىناك

 حتليل( 5 األصحاب، مناقشة (4 ،(triangulation) التثليثي( ۳ ادلالحظة، عمق
( 9 الشرح، تفصيل( 8 األعضاء، مراقبة( 7 ادلراجع، كفاءة( 6 السلبية، احلالة

 .حسابة
 ببحثو يليق ما الباحث فاختار البيانات صحة لفحص الطرق ىذه ومن

 :وىي
 االشًتاك طول .۱

 اشًتاك طول إىل الباحث حتاجفي الصحيحة ادلعلومات على للحصول
 تريد اليت اإلنشاء مبادة ادلتعلقة والعملية والربامج النشاطات سائر يف الباحث

 .حبثها
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 ادلالحظة عمق .2
 ادلالئمة الظروف يف اخلصائص ولكشف البيانات صحة دلعرفة
 كل حنو الدقيقة العميقة ادلالحظة إىل حاجة ففي حلها، ريدي اليت بادلشكالت

 البيانات على حتصل مامل بادلالحظة تقوم تزال فال البحث، مادة تكون ما
 .الصحيحة

 (triangulation) التثليثي .۳
 أو عامل باستخدام البيانات صحة لفحص الطرق إحدى ىو التثليثي

 واستخدم للموازنة، أو البيانات تلك لفحص نفسها البيانات خارج شيء
 االختالفات وجدت وعندما ادلوجودة البيانات بُت للمقارنة الطريقة ىذه الباحث

 بُت أو وادلقابلة، الوثائقية بُت أو والوثائقية، ادلالحظة من اجملموعة البيانات بُت
 .وادلقابلة ادلالحظة



 
 

ٗٔ 

 الرابع الفصل
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

ادلبحث األول: حملة عن مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ومدرسة 
 ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية.

 حملة عن مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل .1
 خلفية التارخيية .أ 

سطة اإلسالمية احلكومية األوىل وقعت يف الشارع مدرسة ماالنج ادلتو 
مباالنج، وىو موقع إسًتاتيجي وقعت فيو ادلدرسة اإلبتدائية  ٚباندونج رقم 

وادلدرسة ادلتوسطة وادلدرسة الثانوية اليت صارت اآلف ادلدرسة ادلتكاملة. أّوؿ نشأة 
و  ٛٚنة س/ٙٔ، ٛٚسنة /٘ٔادلدرسة الثالثة بقرار وزير الشؤوف الدينية رقم 

الذي قّرر مدرسة ادلدرسة اإلبتدائية ادلمارسة صارت مدرسة  ٛٚسنة  /ٚٔ
ماالنج اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية األوىل. والفصل األوؿ والثاين والثالث لًتبية 

ست سنوات صارت مدرسة ماالنج  PGAN ادلعلمُت اإلسالمية احلكومية
لرابع واخلامس والسادس لًتبية ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية. كذلك الفصل ا

ست سنوات مازالت على أهنا تربية  PGANادلعلمُت اإلسالمية احلكومية 
. لكن بعد ما دتت مجيع الفصوؿ فتغَتت وظيفتها إىل PGAادلعلمُت اإلسالمية 

 مدرسة ماالنج الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة.
ية احلكومية توسطة اإلسالمعدد معلمي اللغة العربية يف مدرسة ماالنج ادل

هم موظف حكومي وذلم ة معّلمُت ومعّلمة واحدة. وكلّ ، منهم ثالثاألوىل أربعة
الشهادة. يف التصنيفات التعليمية ثالثة معّلمُت قد حصل الدراسات العليا 

 ومعّلم واحد يف مرحلة باكراليوس.
لدولية مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل يف الدرجة ا

فطبعا فيها ادلعلمُت ادلتكافئُت يف رلاذلم خاصة يف مادة اللغة العربية. اإلجناز 
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احملصوؿ من الطلبة ال ينفصل عن دور ادلعّلمُت يف ادلدرسة. ىناؾ كثَت من 
العوامل اليت تؤثّر جناح تعّلم الطلبة والكفاءة ادلتفوقة لدى معلمي اللغة العربية 

 الطلبة إحدى العامل يف جناح تعلم
 الرؤية  .ب 

تكوف ادلدرسة ادلمتازة يف اإلدياف والتقوى والعلـو التكنولوجيا حسب 
 ادلعايَت العادلية.

 الرسالة  .ج 
 تنفيذ الًتبية يناسب بنظاـ الًتبية الدولية حسب ادلعايَت العادلية. (ٔ
 تنفيذ الًتبية بادلصادر اإلسالمية والثقافة الوطنية. (ٕ
 ادلعايَت الدولية والعادلية. تنفيذ ارتقاء كفاءة ادلعلمُت حسب (ٖ
 باللغة اإلجنليزية. ICTتنفيذ التعليم اجليدة حسب  (ٗ
تنفيذ تطوير ادلنشأة الذي يناسب بإدارة تطوير اجلودة على أساس ادلدرسة  (٘

MPMBM. 
 تطوير ثقافة احلياة الصحة لتحقيق األجياؿ التنافسية. (ٙ
 لعادلية.حتقيق ادلتخرجُت ذو األخالؽ الكردية واجلودة وذو نظرة ا (ٚ
 حتقيق ادلدرسة ادلعتمدة. (ٛ

 األهداف .د 
 حتقيق التطوير وخدمة الًتبية بادلصادر اإلسالمية. (ٔ
 حتقيق مورد ادلدرسة العالية والتنافسية. (ٕ
حتقيق تطوير ادلنشأة الذي يناسب بإدارة تطوير اجلودة على أساس ادلدرسة  (ٖ

MPMBM. 
 ة العادلية.حتقيق ادلتخرجُت التنافسي ذو األخالؽ الكردية وذو النظر  (ٗ
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 توسطة اإلسالمية احلكومية الثانيةحملة عن مدرسة ماالنج ادل .2
 خلفية التارخيية .أ 

 ٜٛٚٔسنة  ٙٔاعتمادا على إقرار وزير الشؤوف الدينية يف إندونيسيا رقم 
ـ، أّف تربية ادلعّلمات اإلسالمية احلكومية وقعت يف الشارع ـ.ت. ىاريونو رقم 

ؿ البناء التنظيمي، أّف الفصل الرابع والفصل دينويو ماالمج، يالقي إبدا ٜٖٔ
اخلامس والفصل السادس صار مدرسة ماالنج اإلسالمية احلكومية األوىل اليت 
وقعت اآلف يف تلوغوماس ماالنج. أّما الفصل األوؿ والفصل الثاين والفصل الثالث 
صار مدرسة ماالنج اإلسالمية احلكومية الثانية اليت وقعت اآلف يف الشارع 

ـ. يف ذلك  ٜٜٔٔكيدونج كاندانج ماالنج منذ سنة   ٚٚجيموروكاندانج رقم 
القرف، رعاية مدرسة ماالنج اإلسالمية احلكومية الثانية تالقي اإلبداؿ للمرّات 

 العديدة.
عدد معلمي اللغة العربية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ستاذ صلحا ومعلمة واحدة امسها أستاذة معلم واحد امسو أ الثانية معلماف اثناف.
مسيطة. منهما موظف حكومي وذلما الشهادة. يف التصنيفات التعليمية مها يف 
مرحلة باكراليوس. مها يعلماف اللغة العربية من فصل السابع حىت فصل التاسع. 

 ويف كل الفصل ينقسم إىل فصل أ حىت فصل ؼ.
 الرؤية .ب 

 البارعة واإلسالمية والتناُفسّية". "تكوف بيئة ادلدرسة معايَتا دولية
 أّما ادلؤشرات على حتقيق الرؤية ىي:

 استفاء ادلعيَت الدولية للًتبية. (ٔ
 تكوف ادلدرسة بارعة يف اإلجناز الدراسّي. (ٕ
 تكوف ادلدرسة بارعة يف اإلجناز العامّي. (ٖ
 ذو ثقافٍة إسالميٍة راِسَخٍة اليت تصدر من اإلدياف والتقوى إىل اهلل عّز وجّل. (ٗ
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 القدرة على ادلنافسة احملّلّية والدولّية والعاَلِميَّة. (٘
 الرسالة .ج 

 تطوير ادلدرسة حسب ادلعايَت الدولية للًتبية. (ٔ
لتطوير كفاءة الطلبة يف  ICTتنفيذ التعليم الفعلّي واإلبتكارّي مؤّسسا على  (ٕ

 العلـو والتكنولوجيا.
تتطور قدرهتم  اعطاء السهولة وتنمية القدرة واستعداد طبيعي للطلبة حىّت  (ٖ

 كامال.
 تطوير اخلصائص اإلسالمية يف التنظيم الًتبوي. (ٗ
 تطوير عملية عبودية جلميع أعضاء ادلدرسة اليت تعتمد على دين اإلسالـ. (٘
 تطوير األدب اإلسالمي جلميع أعضاء ادلدرسة لتكوف األخالِؽ الكردية. (ٙ
تكوف تطوير اإلحساس على بيئة ادلدرسة إّما جسميّا أو غَت جسمّي حىت  (ٚ

 البيئة انسجاما ومرحيا لتنفيذ العملية التعليمية.
  تطوير الفخور على اإلجناز وثقافة العمل اجليدة. (ٛ

 األهداف .د 
 حتقيق ادلعايَت ادلدرسية بادلعايَت الدولية للًتبية. (ٔ
 توصيل اإلجناز الدراسي. (ٕ
 توصيل اإلجناز العامّي. (ٖ
 افيّا.حتقيق اخلصائص اإلسالمية الطّيبة إّما تنظيميّا أو ثق (ٗ
تكوين بيئة ادلدرسة جسميّا أو غَت جسمّي اإلنِسجاَمة وادلرحية لتنفيذ العملية  (٘

 التعليمية.
حتقيق الفخور على اإلجناز جلميع أعضاء ادلدرسة وتطوير ثقافة العمل  (ٙ

 اجلّيدة.
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 مدرسة يف الكفاءات التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربيةادلبحث الثاين: 
 اإلسالمية ادلتوسطة ماالنج ومدرسة األوىل احلكوميةاإلسالمية  ادلتوسطة ماالنج
 .الثانية احلكومية

الكفاءات التعليمية ىي الكفاءة ادلهّمة اليت ال بد أف ديلكها ادلعّلموف ألّف ىذه 
الكفاءات تقّرر جناح عملية التعليم. باىتماـ إىل الكفاءات األخرى الكفاءة التعليمية 

سية اليت جيب على ادلعّلمُت أف ديلكواىا قبل أف يعرفوا الكفاءات تكوف الكفاءات األسا
األخرى. كفاءات معلمي اللغة العربية ىي يفهم ادلعلم ويعرؼ اللغة العربية ويستطيع أف 

 يعلم اللغة العربية إىل الطلبة.
 ماالنج مدرسة يف الكفاءات التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربية .1

 األوىل احلكومية ميةاإلسال ادلتوسطة
 ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة ادلقابلة مع رئيس ادلدرسةبالباحث  قاـ

أستاذ مشس الدين حلصوؿ البيانات ادلتعلقة بالكفاءات التعليمية الالزمة  األوىل احلكومية
. وحصل األوىل احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة يف لدى معلمي اللغة العربية

 باحث البيانات التالية:ال
الكفاءات التعليمية الالزمة لدى  قاؿ رئيس ادلدرسة األستاذ مشس الدين عن

 :األوىل احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة يف معلمي اللغة العربية
بّد للمعّلمُت يف ىذه ادلدرسة أف يتبعوا التطّور اجلديد يف الًتبية. إذا كاف  ال" 

ثوف اإلعالـ اجلديد فتزداد معرفتهم. فلذلك سوؼ ترتفع كفاءات معلمي ادلعّلموف يبح
 "اللغة العربية

لدينا معيار الكفاءة التعليمية خاصة لدى دلعلمي اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة. " 
األوؿ يستطيع ادلعلم أف جيعل األحواؿ ادلرحية للطلبة يف التعلم وجيّذب لتعلم اللغة العربية. 

ـز على ادلعلم أف يبتكري يف صناعة الوسائل التعليمية. والثالث ال بّد دلعلم والثاين ال
 "اللغة العربية أف يعرؼ ويفهم التكنولوجيا
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أّف ادلعلم الـز أف جيعل األحواؿ ادلرحية للطلبة يف تعلم اللغة العربية. ال جيوز "
ادلعلم. ىذا ىو ادلعلم الذي  للمعلم أف جُيِْبَ إرادتَو ويأمر الطلبة ليطيع إىل مجيع األمر من

سوؼ جيعل الطلبة سائمة يف التعلم ألف الطلبة ال تستطيع أف تدّلل قدرهتم ورَْأيَػُهم يف 
 ٔ"التعلم بسبب التحديد من ادلعلم

الكفاءات التعليمية  األستاذ مشس الدين عن ، قاؿ رئيس ادلدرسةىأخر  فرصةويف 
 :األوىل احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة يف الالزمة لدى معلمي اللغة العربية

نرجوا معلمي اللغة العربية أف جيعلوا األحواؿ ارتاح ما ديكن للطلبة حىت ال تشعر "
أّف اللغة العربية ىي ادلادة الصعبة وال خياؼ لتعلم اللغة العربية وال تنتظر طوؿ تنفيذ 

ويوّصل إىل ادلواد األخرى. وعملية عملية التعليم، مىت تنتهي الوقت دلادة اللغة العربية 
 "التعليم ادلرحية تكوف َمْبَدأً لتعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة

ُحبَّة يف "
نرجو معلمي اللغة العربية يستطيعوف أف جيعلوا الطلبة االبتكارية وادل

ديدة الكالـ والكتابة العربية. نرجو معلمي اللغة العربية أف يُػَعدُّوا االسًتاتيجيات اجل
باستخداـ علـو التكنولوجيا لتطوير كفاءة الكتابة والكالـ، ألّف كفاءة االستماع دتارس 

 ٕ"يف معمل اللغة والقراءة داخل الفصل
التطوير لكفاءة ادلعلمُت ليس ليخفي نقصاهنم  من تلك ادلقابلة وجد الباحث أف

ة ادلعّلمُت يف فحسب بل تطوير الكفاءات ىو أمر الـز لدى ادلعّلمُت لتجديد معرف
التعليم كطريقة التدريس اجلديدة، تكنولوجيا التعليم اجلديد وادلهّم معرفة ادلنهج الدراسي 

 اجلديد مع أدوات تعليمو.
حيلل الباحث البيانات من تلك ادلقابلة عن معيار الكفاءة التعليمية خاصة 

 ية األوىل التالية:مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكوم يف دلعلمي اللغة العربية
 
 

                                                           
 (ٕٙٔٓأغسطس  ٔ، مقابلة )يـو اثنُت، األوىل احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة مشس الدين، رئيس ادلدرسة  ٔ
2
 (ٕٙٔٓأغسطس  ٔٔـ مخيس، ، مقابلة )يو األوىل احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة مشس الدين، رئيس ادلدرسة  
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 فهم خصائص الطلبة (1
يذكر الباحث ادلؤشر األوؿ لكفاءة تعليمية معلمي اللغة العربية يف مدرسة 
ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ىي أف معلمي اللغة العربية جيب أف يفهم 

 خصائص الطلبة.
سًتاتيجية كي تكوف ال بّد دلعلمي اللغة العربية أف يكونوا ماىرا يف جتديد اال

بًة يف تعلم اللغة العربية. وال تشعر الطلبة على أّف مادة اللغة العربية ىي ادلادة  الطلبة رلذِّ
الصعبة لفهمها. الـز على معلمي اللغة العربية ليعطي ادلعرفة للطلبة يف السهولة ومنفعة 

بة يف تعلم اللغة العربي  ة.تعلم اللغة العربية كي تكوف الطلبة رلذِّ
إرادة تعلم الطلبة على ادلادة ادلعّينة تؤثّر أيضا إىل عملية التعليم. ادلثاؿ، الطالب 
حيّب مادة علم احلساب لكّنو يتكاسل يف تعلم اللغة العربية. ىذا احلاؿ يسبب عملية 
تعليم اللغة العربية ال تنجح. لذلك حُيْتاُج دور ادلعلم يف صناعة االسًتاتيجية العينة حىت 

 الطلبة اللغة العربية.حيّب 
الـز للمعلم اف يعرؼ خصائص كل طالب كي يكوف مجيع الطلبة فعليًَّة يف 
عملية التعليم بإعطاء ادلادة ادلناسبة بتجذيب الطلبة أو ىوايتهم. إذف، يبحث ادلعلم عن 

 ىواية الطلبة قبل أف يعّلَم كل فصل من الفصوؿ مث يُػَعلُِّقو بادلواد الدراسي.
  نناعة التططي  التعليم  ننفي  عملية التعليم  ونوو م التعليماالبتكار يف (2

يف أوؿ ادلرحلة للتعليم أو قبل العاـ الدراسي اجلديد يصنع ادلعلم األدوات 
، ختصيص الوقت، لتعليمية حتتوي على إعداد التدريس الذي فيو االسًتاتيجية التدريسا

 اجة يف التعليم واختبار التعليم مع تقوديو.ادلواد الدراسي، طرؽ التدريس، التكنولوجيا احملت
أّما ادلنهج الدراسي يف مدسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل 
تستخدـ ادلنهج الدراسي من احلكومة وكذلك ادلنهج الدراسي بادلعايَت الدولية. وأّما 

 داد التدريسإعيف ىذه ادلدرسة يصنعو ادلعلم باالبتكار ويطّوره من  إعداد التدريس
 الدويل.
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أمر رئيس ادلدرسة ادلعّلمُت يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل 
للمواد الدراسي بعد أف يشًتكوا التدريبات للغة العربية عن  macro media flashلصناعة 

تكنولوجيا التعليم. وتكوف الطلبة رلذبة للتعليم ألّف مادة التعليم ليس من الكتب 
 توّرط الطلبة يف تسجيل األصوات فيو. macro media flashفحسب. وصناعة ىذا 

يأمر رئيس ادلدرسة  macro media flashلنجاح معلمي اللغة العربية يف صناعة 
لتسهيل التعليم. يف مناسبة مشاورة ادلعّلمُت  macro media flashمجيع ادلعّلمُت لصناعة 

. macro media flashعلمي اللغة العربية خطوات صناعة واجتماع باذليئة التعليمية يقدـ م
واآلف يبلغ إىل مخسُت يف ادلائة يستطيع ادلعلمُت يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية 

 .macro media flashاحلكومية األوىل ليصنعوا 
سوى االبتكار يف تكنولوجيا التعليم يعطي أيضا معلمي اللغة العربية يف مدرسة 

دلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل اللعاب اللغوي اجلديد إىل الطلبة. يستخدـ ماالنج ا
معلمي اللغة العربية اللعاب من الكتب العدَّد أو اللعاب الذي يناؿ من التدريبات للغة 

 العربية حىت ال تسائم الطلبة يف تعّلم اللغة العربية.
باستخداـ االسًتاتيجية ومنهج  جيتهدوف ادلعلم كي تكوف الطلبة زلُِبًّا يف التعلم

التعليم ادلريح ويستمتعوف تعليمهم داخل الفصل أو خارجو.هبذا التعليم ادلريح يرجو 
 ادلعلمُت العلـو اليت يعّلموف إىل الطلبة مفهومة لطلبتهم.

 فهم التكنولوجيا (3
ادلعلمُت يف ىذا العصر الـز أف يفهموا التكنولوجيا وال جيوز أف يًتكوا اإلعالـ 

التكنولوجيا. تطّور التكنولوجيا السريع يؤثر أيضا للًتبية. ُتستخَدـ التكنولوجيا يف الًتبية و 
 لتسهيل عملية التعليم.

مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ىي ادلدرسة يف الدرجة 
يع الطلبة أف الدولية. فطبعا لديها التكنولوجيا ادلتقدِّـ دلساعدة تعليم اللغة العربية، تستط
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أو احلاسوب، والوسائل  LCD Projectorتتعّلم يف معمل اللغة أو تستخدـ الشاشة 
 .macro media flashو  mc. Power pointادلتعّددة ادلستخدمة يف التعليم مثل 

ج تتعّلم الطلبة يف معمل اللغة خار  ظة الباحث، مرّة واحدة يف األسبوعمن مالح
دلمارسة مهارة االستماع. وقع معمل اللغة يف الدور  ادلعملالوقت للتعلم والتعليم يف 

 soundوالتلفاز والسبورة واحلاسوب و  LCD Projectorالثالث. ويف كّل فصل الشاشة 

system .الذي يستطيع ادلعّلمُت أف يستخدمواىا يف عملية تعليم اللغة العربية 
 
ُ
َعدَّ يف ادلدرسة خاصة معمل الـز لعلمي اللغة العربية ليعلموا مجيع التكنولوجيا ادل

أو  macro media flashأو  power pointاللغة. سوى ذلك ال بّد للمعّلمُت أف يصنعوا 
 الوسائل األخرى ادلستخدمة لتسهيل عملية التعليم. 

كاف معلمو اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة مستطيعُت يف عمل التكنولوجيا. 
ويعّلموف ادلعّلمُت اآلخرين  macro media flashو  power pointيستطيعوف أف يصنعوا 

. سوى ذلك يستطيعوف أف يعملوا معمل اللغة ألّف كل macro media flashيف صناعة 
 األسبوع يعّلموف الطلبة مهارة االستماع يف معمل اللغة.

كاف معلمي اللغة العربية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل 
يس ادلدرسة لتنمية األفكار االبتكارية بشكل منهج التعليم أو باستخداـ ُمرجى لرئ

 التكنولوجيا كي تكوف عملية التعليم مؤثّرًة.
من ذلك البياف الكفاءة التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربية يف مدرسة 

صائص ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ىي يستطيع ادلعّلمُت أف يفهموا خ
الطلبة ويستطيع أف ينمو األفكار االبتكارية يف صناعة الوسائل التعليمية وتنفيذ اختبار 

 التعليم ويفهم التكنولوجيا.
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 ماالنج مدرسة يف الكفاءات التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربية .2
 الثانية احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة

 ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج سة مدرسةقاـ الباحث بادلقابلة مع رئيس ادلدر 
حلصوؿ البيانات ادلتعلقة بالكفاءات التعليمية الالزمة لدى  فونواألوىل أستاذ  احلكومية

الثانية. وحصل  احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة يف معلمي اللغة العربية
 الباحث البيانات التالية:

كفاءات التعليمية الالزمة لدى معلمي ال قاؿ رئيس ادلدرسة األستاذ فونو عن
 الثانية: احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة يف اللغة العربية

لكي حتصل نتائج التعلم اجليدة، الـز ادلعلم لديو الكفاءة التعليمية اجليدة. "
 مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية كادلدرسة ادلفضلة وادلتوفقة تصنع

 "ادلعيار الكفاءة التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربية
دلعيار الكفاءة التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربية، حنن نصنع صياغة "

مؤشرات ادلهمة وىذه تأثر إىل جناح التعلم. مؤشرات الكفاءة التعليمية الالزمة لدى 
ة، وقدرة يف صناعة التخطيط معلمي اللغة العربية تشمل على فهم خصائص الطلب
 ٖ"التعليم، وقدرة يف تنفيذ عملية التعليم، وقدرة تقومي التعليم

الكفاءات التعليمية  قاؿ رئيس ادلدرسة األستاذ فونو عن، ىأخر  فرصةويف 
 الثانية: احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة يف الالزمة لدى معلمي اللغة العربية

ة ىي ادلهمة ألهنا سوؼ يسهل ادلعلمُت يف التدريس يفهم خصائص الطلب"
ومهمة ادلعلم إجياد يف فصل واحد ىناؾ طبيعة الطلبة ادلتنوعة  وإعداد التخطيط التعلم.

 "النتائجأقصى وحيصل  تنسجم بالسهلطريقة حيث أف عملية التعلم 
الذين  ةبالنسبة للطلب بعض الطلبة يظن أف دروس اللغة العربية الثقيلة والصعوبة"

وىذا جيعل الطلبة مل يًتكز  القرآف الكرميقراءة ليسوا قادرًا على قراءة اللغة العربية أو 

                                                           
 (ٕٙٔٓأغسطس  ٛ، مقابلة )يـو اثنُت، الثانية احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة فونو، رئيس ادلدرسة  ٖ
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ويتجاىل ماذا شرح ادلعلم عن الدروس اللغة العربية. وىذه مشكلة كبَتة لدى معلمي 
 العربية ويطلبو حل ادلشكلة بسرعة"اللغة 

ة. الطلبة ادلتخرجُت لبفهم اخلصائص الطلبة من ادلهم حلفاظ على مشاعر الط"
مث يدرس يف مدرسة ادلتوسطة  ليس لديهم خلفية يف اللغة العربيةمن مدرسة اإلبتداعية 

لديهم خلفية و  اإلسالمية، وخيتلط مع الطلبة ادلتخرجُت من مدرسة اإلبتداعية اإلسالمية
 ٗ"عقدة النقص واحلياء ليس لديهم خلفية يف اللغة العربية وطلبة يف اللغة العربية
الكفاءات التعليمية  ، قاؿ رئيس ادلدرسة األستاذ فونو عنىأخر  فرصةويف 

 الثانية: احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة يف الالزمة لدى معلمي اللغة العربية
ب على ادلعلم أف يصنع إعداد التدريس مث قبل بدأ التعلم يف أوؿ ادلرحلة، جي"

دلدرسة( نناقش مع ادلعلم عن وحنن )رئيس ا صحيحها.ىل رئيس ادلدرسة لتيتجمعوهنا إ
ادلعلم قد دتت ادلؤشرات ادلعينة مث رئيس ادلدرسة  إعداد التدريس. إذا إعداد التدريس

 علم يف ىذه ادلدرسة ال تنسخ إعداد التدريس من ادلعلم األخر"يوفقها لتنفيذىا. وم
تدريس، غٍّت كن معلم غٍّت، غٍّت العلم، غٍّت األفكار، غٍّت طرؽ ال"

اسًتاتيجيات، غٍّت إعالـ التكنولوجي لكي تعلم الطلبة ليس رتيبة. جيب على ادلعلمي 
أو احلاسوب، والوسائل ادلتعّددة  LCD Projectorالشاشة  اللغة العربية أف يستخدـ
 ".mc. Power pointادلستخدمة يف التعليم مثل 

يف تنفيذ التعليم. قد فهم  كتوجيهات لدى معلمي اللغة الغربية  "إعداد التدريس
معلمي اللغة العربية عن أحواؿ وخصائص الطلبة، ورتبها معلمي اللغة العربية مبناسبة 

أف تسَت وفقا  على ادلعلم جيب اللغة العربيةمث عندما تعلم  أحواؿ وخصائص الطلبة.
 إلعداد التدريس"

                                                           
 (ٕٙٔٓ سبتمبَت ٘اثنُت، ، مقابلة )يـو الثانية احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسةرئيس ادلدرسة ، فونو  4



ٕ٘ 
 

ة بتدريب السؤاؿ فقط يف مادة اللغة وفيها مادة اللغة العربية اليكفي تقومي الطلب"
غة العربية يشمل على أربع كما مادة أخرى سوى مادة اللغة، ولكن يف مادة الل

 ٘مهارات"
التطوير لكفاءة ادلعلمُت ليس ليخفي نقصاهنم  من تلك ادلقابلة وجد الباحث أف

فحسب بل تطوير الكفاءات ىو أمر الـز لدى ادلعّلمُت لتجديد معرفة ادلعّلمُت يف 
طريقة التدريس اجلديدة، تكنولوجيا التعليم اجلديد وادلهّم معرفة ادلنهج الدراسي التعليم ك

 اجلديد مع أدوات تعليمو.
حيلل الباحث البيانات من تلك ادلقابلة عن معيار الكفاءة التعليمية خاصة 

 مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل التالية: يف دلعلمي اللغة العربية
 صائص الطلبةفهم خ (1

قبل دخوؿ الفصل لتعلم الطلبة، وجب معلمي اللغة العربية أف يفهم خصائص 
إعداد التدريس ومواد ووضع  طلبتو لكي يتعّرؼ معرفة الطلبة يف مادة اللغة العربية،

 .استخداـ أساليب التعلم واسًتاتيجيات التعلم ادلناسبةب الدراسي
كمؤشر أوىل للحصوؿ على   ة بجيعل فهم خصائص الطل رئيس ادلدرسة السبب

ة. إذا جتاىل ادلعلم خصائص الطلبة يف عملية التعلم ويعلم التعلم العادؿ كل طلب ةفرص
بإرادة نفسو، فطبعا بعض الطلبة يفهموف الدروس من ادلعلم، وبعضهم ال يفهموف 

 دروسهم.
ين الذ ةخاصة بالنسبة للطلب ةطلبلدى الاللغة العربية بعض الدروس تعتِب صعبة 

عندما دروس اللغة العربية  .القرآف الكرميقراءة ليسوا قادرًا على قراءة اللغة العربية أو 
 اللغة العربية. كسوؿ يف التعلم  الطلبة كوفي حىتالثقيلة وتفًتض الصعب الطلبة ستشعر 

البّد دلعلمي اللغة العربية أف يكونوا ماىرا يف جتديد االسًتاتيجية كي تكوف الطلبة 
بةً  يف تعلم اللغة العربية. وال تشعر الطلبة على أّف مادة اللغة العربية ىي ادلادة الصعبة  رلذِّ

                                                           
 (ٕٙٔٓسبتمبَت  ٘فونو، رئيس ادلدرسة مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية، مقابلة )يـو اثنُت،  ٘
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لفهمها. الـز على معلمي اللغة العربية ليعطي ادلعرفة للطلبة يف السهولة ومنفعة تعلم 
بة يف تعلم اللغة العربية.  اللغة العربية كي تكوف الطلبة رلذِّ

شكلة الطلبة يظن أّف دروس اللغة العربية معلمي اللغة العربية سوى حل ادل
أنو ليس الصعوبة، نشأت ادلشكلة األخرى اليت يواجهها من نفس الطلبة الذي يشعر 

عند اتباع دروس اللغة  عقدة النقصو  العربية حيث أف يصبح ىادئةلديو القدرة يف اللغة 
 .العربية

جعل دلتنوعة، ادلشكالت القائمة يف دروس اللغة العربية وخصائص الطلبة ا
 الدراسي ، وموادالتدريسإجياد احللوؿ، وصياغة اسًتاتيجية، والطرؽ  معلمي اللغة العربية

 يف دروس اللغة العربية. احلصوؿ على ادلساواة واإلنصاؼ ةاحلق حيث أف مجيع الطلب
معلمي اللغة العربية ينشط الطلبة بتعلم اللغة العربية بالراحة والسهل يف الفصل. 

إنشاء األلعاب التعليمية حيث أف الطالب غَت ادلشبعة،  علمي اللغة العربيةعادة، م
 .وأشعر بالراحة والسعادة لتعلم اللغة العربية

يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية  رئيس ادلدرسة ومعلمي اللغة العربية
 فهاوأىدا احلكومية الثانية حياولوف فهم خصائص الطلبة وحل ادلشكلة اليت يواجههم.

، ة نفسوالطلب يفالتعليمية، منع السلوؾ ادلنحرؼ  ةاحلصوؿ على نفس الفرص ةللطلب
 .ىتماـاالالطالب الذين يشعروف بالغربة أو يشعروف أقل و 

 قدرة يف ختطي  التعليم (2
ىناؾ كثَت من العوامل اليت تؤثّر جناح تعّلم الطلبة، خيطط وينظم التعلم إحدى 

فهم زلتوى ادلنهج ي أف ي اللغة العربيةادلعلم علىجيب  العامل يف جناح تعلم الطلبة.
يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة  . معلمي اللغة العربيةىل إعداد الدراسيمث يتطوره إ الدراسي

بشكل مستقل بنظر  إعداد الدراسيىل يتطور ادلنهج الدراسي إ اإلسالمية احلكومية الثانية
 الطلبة، واىداؼ ادلدرسة.أحواؿ اإلجتماعية والثقافة الطلبة، وخصائص 
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ليس تنازؿ عن االلتزامات  إعداد الدراسيرئيس ادلدرسة يرجو ادلعلم يف صناعة 
فقط، ولكن ينبغى ادلعلم يف ختطيط اخلطة يهتم الشروط وادلؤشرات واحتياج الطلبة 
وبعض اجلوانب األخرى اليت تتعلق بادلدرسة. مث ينفذ ادلعلم اخلطة دتاما عند تعلم الطلبة 

   الفصل.يف
 باجلهد إعداد الدراسيختطيط  يقـو ادلعلي اللغة العربية مبا كّلف رئيس ادلدرسة.

الشروط وادلؤشرات واحتياج الطلبة. تصحيح ومناقشة من رئيس ادلدرسة  مع اىتماـ
 وإعداد مصادر التعلم حيتاج ادلعلمي اللغة العربية يف إعداد الدراسييهدؼ الكماؿ 

 .إعداد الدراسيكتب يف   عملية التعليم كما قد
إتقاف طرؽ التدريس يف مادة اللغة العربية واستخداـ الوسائل التعليمية 

رئيس ادلدرسة يف  وتكنولوجيا التعليم احدى ادلؤشرات البد معلم اللغة العربية أف ديلكهم.
مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية يرجو معلمي اللغة العربية أف خيطط 

طرؽ التدريس تناسب مع مواد  معلمي اللغة العربيةابتكارا. يستعّدوف  إعداد الدراسي
 الدراسي ووسائلو الذي سيستخدمها يف عملية التعليم يف الفصل.

جيب على ادلعلمي اللغة الغربية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 إعداد الدراسيحيتاجو وتشمل  سيشرح الطلبة وما إعداد الدراسيالثانية أف يكتب 

شروط ومؤشرات متكاملة مثل الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية وأىداؼ التعليم 
وفقا لسياؽ احلياة و وختصيص الوقت ومواد الدراسي وطرؽ التدريس ووسائل ادلستخدمة 

 بة.اليومية وكيفية تقييم الطل
 قدرة يف ننفي  التعليم (3

ـ. القاد ادلرحلةيف  تعلم الطلبةلل هاسيستخدماليت  إعداد الدراسي كتب معلمد  ق
طة التعليمية كتوجيهات يف تنفيذ التعليم معلمي اللغة العربية يدخل إىل الفصل وجيعل اخل

 من دخوؿ الفصل حىت انتهى الدراسة.
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مع عمل معلمي اللغة العربية يف  إعداد الدراسيمالئمة يهتّم رئيس ادلدرسة 
طط اجلدوؿ لزيارة الفصل دلالحظة عمل معلمي اللغة العربية الفصل. رئيس ادلدرسة خي

عند يعلم الطلبة. ومن األىداؼ زيارة الفصل دلعرفة عمل معلمي اللغة العربية عند يعلم 
  الخترج من إعداد الدراسي عليمعند الت اللغة العربية معلميدلعاجلة و الطلبة يف الفصل، 
 اللغة العربية يف ادلعلمي يدور كيفيةودلعرفة   .بقاً مس العنواف خارجيف كما أنو ينقل ادلواد 

 ة.كيف عالقة ادلعلمُت مع الطلبو  ةالطلبكيفية برتب إدارة الصف و 
. يشرح إعداد الدراسييتنفذ معلمي اللغة العربية تعلم الطلبة كما قد كتب يف 

 mc. Power معلمي اللغة العربية عن ادلواد الدراسي باستخداـ الكتب الدراسي ووسائل 

point .طرؽ وفقا مع الطلبة بتغيَت اجللوس معلمي اللغة العربية يكيف الطلبة  بشاشة
 . وىذا يهدؼ الطلبة يف تعلم اللغة العربية النشاط وشجاعة.اليت سيستخدامها التدريس

معلمي اللغة العربية يعطي الفرصة إىل الطلبة ليسأؿ إىل ادلعلم ويعِب فكرتو عن 
تلك الفرصة. ومعلمي اللغة العربية يأمر الطلبة لتكلم باللغة العربية يف  ادلادة ادلتعلقة يف

مجلة بسيطة دلعرفة مهارة الكالـ الطلبة. ومعلمي اللغة العربية يأمر الطلبة إلنشاء عن 
ادلوضوع ادلعُت دلعرفة مهارة الكتابة الطلبة. وكيفية األخرى دلمارسة مهارة الكالـ الطلبة، 

ية يستخدـ الصورة ادلعينة مث يشاىد الطلبة ويعِب تلك الصورة جبملة معلمي اللغة العرب
 كلمات. ٙ حىت  ٗبسيطة يف 

ئمة قدرة معلمي اللغة العربية يف تنفيذ التعليم اجليد يعٍت تتفيذ التعليم مال
عند تعلم الطلبة، ويدور إدارة الصف، ويكفي  إعداد الدراسيبتخطيط التعليم. وجيعل 

واد الدراسي بشرحا واضحا، ويعطي الفرصة لدى الطلبة ليسأؿ أو تعبَت الطلبة، ويشرح ادل
 فكرتو، ويعطي الواجبات إىل الطلبة، وزلافظة شجاعة الطلبة يف تعلم اللغة العربية.

 قدرة يف نوو م التعليم (4
مؤشر األخَت الكفاءة التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربية يف مدرسة 

مية احلكومية الثانية يعٍت معلمي اللغة العربية ديلك الكفاءة يف ماالنج ادلتوسطة اإلسال
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تقومي الطلبة. وتقومي الطلبة يف مادة اللغة العربية على أساس أربع مهارة اللغة: مهارة 
القراءة ومهارة االستماع ومهارة الكالـ ومهارة الكتابة. ويأمر رئيس ادلدرسة إىل معلمي 

 يناسب مبهارة اللغة الطلبة. اللغة العربية لتقومي الطلبة
أكد رئيس ادلدرسة دلعلمي اللغة العربية لعمل تقومي الطلبة باىتماـ أربع مهارات. 
عندما اختبار النصفي واختبار النهائي باستخداـ السؤاؿ ادلقروء، وىذا يكفي دلعرفة 

ستماع ومهارة نتيجة الطلبة يف مهارة القراءة ومهارة الكتابة فقط. واختبار دلعرفة مهارة اال
 الكالـ يف جارج جدوؿ االختبار.

معلمي اللغة العربية أف ديلك الكفاءة لتقومي مهارة اللغة لدى الطلبة. جيب على 
. وغَتذلك، يف أف يقـو الطلبة يعدُّ معلمي اللغة العربية أدوات التقومي الذي سيستخدمو

بة والسهولة دلعرفة فهم الطلبة إعداد أدوات التقومي يهتم معلمي اللغة العربية درجة الصعو 
 معلمي اللغة العربية. مهارة اللغة ادلعينة اليت قد شرحهاعن ادلادة أو 

 وهناية ادلرحلة ديات اليومية، يف ادلنتصفو مي باستمرار بدء التقو يتم إجراء التق
ة. بأف يكوف معلوما تنمية الطلالطلبة يف مادة اللغة العربية كل عملية التعلم   ادلرحلة لكي
باستخداـ األدوات ادلناسبة  معلمي اللغة العربية عن كفاءة تقومي الطلبة جيدطبعا، قدرة 

أف تستخدـ كنقطة يف مادة اللغة العربية سيحصل النتيجة والقيمة  ةلقياس قدرات الطلب
 ة فهم الطلبة يف مادة اللغة العربية.مرجعي

اللغة العربية يف مدرسة  من ذلك البياف الكفاءة التعليمية الالزمة لدى معلمي
ىي يستطيع ادلعّلمُت أف يفهموا خصائص  توسطة اإلسالمية احلكومية الثانيةماالنج ادل
 .قدرة يف صناعة ختطيط التعليم وقدرة يف تنفيذ التعليم وقدرة يف تقومي التعليمالطلبة و 
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 يف بيةالعر  اللغة معلمي كفاءة نرقية يف ادلدرسة ادلبحث الثالث: إسرتانيجية رئيس
مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج ادلتوسطة 

 اإلسالمية احلكومية الثانية
مدرسة  يف العربية اللغة معلمي كفاءة نرقية يف ادلدرسة إسرتانيجية رئيس .1

 ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل
ذ مشس الدين ومعلم اللغة العربية قاـ الباحث بادلقابلة مع رئيس ادلدرسة أستا

 اللغة معلمي كفاءة ترقية يف ادلدرسة إسًتاتيجية رئيس أستاذ صاحل الدين بالبيانات عن
وحصل الباحث البيانات  مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل. يف العربية
 التالية:
 موابلة مع رئيس ادلدرسة األستاذ مشس الدين . أ

 معلمي كفاءة ترقية يف تويإسًتاتيجرئيس ادلدرسة األستاذ مشس الدين عن قاؿ 
 :العربية اللغة

ىذه ادلدرسة تنفيذ الندوة الًتبوية  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓوىل عاـ الدراسي يف مرحلة األ"
عن علموف يتلقوف ادلواد ادل .ٕٙٔٓيوين  ٕ٘حىت  ٕٙٔٓيوين  ٜٔأياـ من التاريخ  ٙ

، تصميم (KD)رئيسية والكفاءات ال (KI) من حتليل الكفاءات األساسية منهج الدراسي
الندوة الًتبوية كل ادلعلم  ، ويـو األخَت، وكيفية استخداـ وسائل التعليميةإعداد التدريس

 ٙ"إىل رئيس ادلدرسة إعداد التدريسدـ يتق
 يف تويإسًتاتيجرئيس ادلدرسة األستاذ مشس الدين عن قاؿ فرصة أخرى، ويف 

 :العربية اللغة معلمي كفاءة ترقية
رئيس ادلدرسة يعطي الفرصة الواسعة إىل معلمي اللغة العربية أف يسألوا إىل "

زلاضر يف الندوة الًتبوية. وكذلك تقـو مناقشة بُت احملاضر ومعلمي اللغة عن مادة 

                                                           
6
 (ٕٙٔٓأغسطس  ٔٔ ،مخيس)يـو ، مقابلة وىلاأل احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة مشس الدين، رئيس ادلدرسة  
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يف تا لنيل احللوؿ من ادلشكالت معلم عند يعلم الطلبة ادلتعلقة حىت ىذه الندوة تكوف وق
 "الفصل يف طوؿ ادلرحلة القددية

حنن متحمس إذا ناؿ الدعوة الشًتاؾ الدورة التدريبية اليت يهدفها لًتقية كفاءة "
الهنا ستكوف مفيدا تعليمية لدى معلم. وحنن نسعى أف نشارؾ معلم يف الدورة التدريبية 

 ٚ"للمعلم ومدرسة
 يف تويإسًتاتيجرئيس ادلدرسة األستاذ مشس الدين عن قاؿ فرصة أخرى، ويف 

 :العربية اللغة معلمي كفاءة ترقية
الطلبَة يناسب  ملّ ارات الصفية مهمة دلراقبة العملية التعليمية. ىل يعّلم ادلعالزي"

 "راقبة وسوؼ نعمل التقومي متساوياأو غَت مناسب حىت حيتاج إىل ادل إعداد التدريسب
. بل ادلعلم ادلستعّد خيِب نائب رئيس اجلدوؿ ادلرتبليس  تنفيذ الزيارات الصفية"

إعداد ختيار الوقت ادلناسب. وبعد ذلك يعطي ادلعّلم ادلدرسة قسم ادلنهج الدراسي ال
إىل نائب رئيس ادلدرسة قسم ادلنهج الدراسي ورئيس ادلدرسة يف اليـو قبل عملية  التدريس

 "الزيارات الصفية
ننّفذ االجتماع باذليئة التعليمية كل يـو السبت يف األسبوع األوؿ من الشهر. "

 يف القاعة حوايل مخسة عشر دقائق مث جيتمع ادلعلمُت يف كلواالفتتاح هبذا الِبنامج تُػنَػفَُّذ 
 "مكاف حسب ادلادة اليت يعّلموهنا

بعد تنفيذ االجتماع باذليئة التعليمية يصنع ادلعلم التقرير ادللخص إلينا حىت "
نعرؼ ما يفعلو ادلعلم يف برنامج االجتماع باذليئة التعليمية ألف ال يكفي لنا أف ندور 

 "م وبعضهم اآلخر يف الِبنامج اآلتواحدة. ممكن نزور بعضنا منه إليهم يف ساعة
االجتماع باذليئة التعليمية تكوف وسيلة دلناقشة ادلشكالت ادلتنوعة عن التعليم "

ش مع يف الفصل. إذا ال يوجد ادلعلمُت الطريقة إلغالب تلك ادلشكالت يستطيع أف يناق
 ٛ"رئيس ادلدرسة بل ويل الطلبة

                                                           
 (ٕٙٔٓسبتمبَت  ٔمشس الدين، رئيس ادلدرسة مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل، مقابلة )يـو مخيس،   ٚ
8
 (ٕٙٔٓ نوفمبَت ٗٔ ،مخيس)يـو  مشس الدين، رئيس ادلدرسة مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل، مقابلة  
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 م اللغة العربية األستاذ ناحل الدينموابلة مع معل  . ب
 ترقية يف ة رئيس ادلدرسةيإسًتاتيجعن  صاحل الدينربية األستاذ م اللغة العمعلقاؿ 

 :العربية اللغة معلمي كفاءة
. وخِبة أنا متخرج من جامعة احلكومية ماالنج من قسم تعليم اللغة العربية"

 "التدريس ىذه ادلدرسة فقط
معلمي اللغة العربية جيتمعوف مع معلمي اللغة. وأىداؼ يف تنفيذ الندوة الًتبوية "

تكوف  إعداد التدريساللغة. تصميم يوّحد وحتقيق الرؤية والرسالة ادلدرسة يف تعليم ىذا ل
 "موحدة

ة مثل الدورة عن ادلنهج حىت الدرجة الدولي ةاشًتكُت الدورات من الدرجة الوطني"
 ٜ"سورابايا ITSيف جاكرتا والدورة التدريبية عن التكنولوجيا التعليم يف  ٖٕٔٓالدراسي 

ة يإسًتاتيجعن  صاحل الدينربية األستاذ م اللغة العمعلقاؿ رصة أخرى، فويف 
 :العربية اللغة معلمي كفاءة ترقية يف رئيس ادلدرسة

يف التاريخ  يف ىذه ادلرحلة، نلت الزيارات الصفية مرة واحدة من رئيس ادلدرسة"
حضر رئيس ادلدرسة يف الفصل مع غسطس باألمس يف الفصل السابع د. من أ ٕٗ

نائب رئيس ادلدرسة قسم ادلنهج الدراسي. بعد انتهاء التعليم جنتمع لبحث النتائج من 
 "ادلالحظة
برنامج االجتماع باذليئة التعليمية لنا متنوٌع منها صناعة أمثلة األسئلة لإلمتحاف، "

ألسئلة لإلمتحاف النصفي واإلمتحاف النهائي، ادلناقشة، وتعليم ادلصغر والتدريب. حتليل ا
 ٓٔ"أحيانا نناقش إلعطاء شيء جديد إىل الطلبة كي تنشطوا يف التعلم

مدرسة ماالنج ادلتوسطة  رئيس ادلدرسة يف من تلك ادلقابلة وجد الباحث أف
ءة التلعليمية دلعلمي اللغة العربية يف اإلسًتاتيجيات لًتقية كفا اإلسالمية احلكومية األوىل

إسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف يحلل الباحث البيانات من تلك ادلقابلة عن مدرستو. وس
                                                           

 (ٕٙٔٓسبتمبَت  ٖصاحل الدين، معلم اللغة العربية، مقابلة )يـو سبت،   ٜ

10
 (ٕٙٔٓ نوفمبَت ٜٔسبت، )يـو ، مقابلة معلم اللغة العربية، صاحل الدين  
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مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ترقية كفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف
 األوىل التالية:

 الندوة الرتبوية (1
تنفيذ الندوة الًتبوية بشكل  اإلسالمية احلكومية األوىلمدرسة ماالنج ادلتوسطة 

مستقل. تنفذت الندوة الًتبوية مرة واحدة يف كل مرحلة، وتنفيذىا يف وقت العطلة 
ادلرحلة أو أسبوع قبل مرحلة اجلديدة. أىداؼ تنفيذ الندوة الًتبوية لتجديد وزيادة معرفة 

 التعليم.وعلـو معلمي اللغة العربية حوؿ منهج الدراسي و 
مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ادلواد يف الندوة  تقدمت

الًتبوية مطابقة مع األىداؼ رئيس ادلدرسة لًتقية كفاءة معلم خاصة معلمي اللغة 
، ومدخل التعليم، عداد التدريسا ًتبوية مثل تصميمالعربية. وادلواد يف الندوة ال

 لوسائل التعليمية، والتكنولوجيا التعليم وكل ما يتعلق بتعلم الطلبة.واسًتاتيجية التعليم، وا
ويف تنفيذ الندوة الًتبوية ىناؾ ادلواد العامة وادلواد اخلاصة. إذا تقدمت ادلواد 
العامة، ادلعلموف جيتمعوف يف قاعة ادلدرسة. وأما ادلواد اخلاصة، ادلعلموف مقّسم وقفا مبادة 

بية جيتمعوف مع معلمي اللغة اإلجنلزية ومعلمي اللغة دراسية. معلمي اللغة العر 
 اإلندونيسية.

أىداؼ مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ستكوف مدرسة يف 
الدرجة الدولية، البد أف حيسن تعليم اللغة خاصة يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية. يكوف 

ولذلك، يف تنفيذ الندوة الًتبوية معلمي اللغة . الطلبة أف يستخدـ اللغتُت شفويا وكتابة
لتحقيق الرؤية والرسالة  إعداد التدريسد يناقشوف يف تصميم جيتمعوف يف مكاف واح

 ادلدرسة يف تعليم اللغة وختطيط الغاية يف مرحلة القادمة.
يف مادة اللغة العربية، معلمي اللغة العربية يًتكزوف يف  إعداد التدريسويف تصميم 

باستخداـ اللعاب الًتبوية اليت تناسبها مبادة واستخداـ الوسائل  إعداد التدريسوير تط
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والتكنولوحي ادلوجودة مثل معمل اللغة لتسهيل تعلم الطلبة يف مادة اللغة العربية حىت 
 يشعر الطلبة رائعة وفرحة يف تعلم اللغة العربية.

اللغة العربية نيل  رئيس ادلدرسة يدؿ على زلاولتو يف ترقية كفاءة معلمي
إعداد اإلستجابة اإلجيابية من معلمي اللغة العربية ودليلها معلم يستطيع أف يصمم 

 بنفسو ويكوف ابتكارا يف ختطيط التعليم وتنفيذ التعليم وتقومي التعليم. التدريس
رئيس ادلدرسة يعطي الفرصة الواسعة إىل معلمي اللغة العربية أف يسألوا إىل 

وة الًتبوية. وكذلك تقـو مناقشة بُت احملاضر ومعلمي اللغة عن مادة زلاضر يف الند
ادلتعلقة حىت ىذه الندوة تكوف وقتا لنيل احللوؿ من ادلشكالت معلم عند يعلم الطلبة يف 

 الفصل يف طوؿ ادلرحلة القددية.
كوف مرجع لتنفيذ التعليم يف مرحلة القادمة. الجيوز ي ادلصمم إعداد التدريس

. ورئيس ادلدرسة يشرؼ كل معلم طوؿ إعداد التدريسم الطلبة دوف يستخدـ معلم يعل
 الوقت مثل يزور إىل الفصل واجتماع بُت ادلعلم.

 الدورة التدريبية (2
رئيس ادلدرسة يعطي الفرصة الواسعة إىل معلمي اللغة العربية الشًتاؾ الدورة 

ية احلكومية األوىل ال تنفذ التدريبية يف خارج ادلدرسة. مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالم
. جيوز معلمي اللغة العربية الشًتاؾ لتنفيذىا الدورة التدريبية بنفسو الهنا الوقت القصر

 الدورة الًتبوية إذا اليًتؾ وظيفتو ىي التعليم.
شجع رئيس ادلدرسة للمعلم أف يتابع الدورة التدريبية لزيادة العلـو وادلعرفة عن 

مثل جتديد الفهم عن ادلنهج الدراسي اجلديدة مثل التعليم وخاصة يف رلاؿ التعليمية 
 . ٖٕٔٓمنهج الدراسي 

معلمي اللغة العربية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ناؿ 
الدعوة دلتابعة الدورة التدريبية من وزارة الشؤوف الدينية يف جاكرتا، أوسورابايا، أوماالنج. 
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عليمية واجلامعات. كانوا معلمي اللغة العربية مدرسة ماالنج وكذلك الدعوة من اذليئة الت
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مشًتكا وقد يكونوا زلاضرا يف الدورة.

مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تكوف مدرسة مفضلة ومرجعة 
ألوىل دتلك موضف ومعلم يف اندونيسيا. مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ا

 الكفاءة يف كل رلاؿ. ويدور اإلدارية والتعليمية والتسهيالت اجليدة.
معلمي اللغة العربية يشاركوف الدورة مبقياس الوطٍت. وتعيُت معلمي اللغة العربية  

من وزارة الشؤوف الدينية. يفوض  كاحملاضر ليست دوف النظر من رئيس ادلدرسة وموظف
 مي اللغة العربية إىل وزارة الشؤوف الدينية بالنظر كفائتهم ومعرفتهم.رئيس ادلدرسة معل

من الدورات اليت يشاركها معلمي اللغة العربية يعطي التأثَت اإلجيايب إىل معلم 
التأثَت اإلجيايب إىل معلمي اللغة العربية نفسو  نفسو، وزمالئ ادلعلمُت، ومدرسة، وطلبة.

النتيجة يف مكانتو كموظف احلكومي، ويرقي كفاءهتم سيزيد األجنازات النفسية ويزيد 
 وعلومهم خاصة يف كفاءة التعليمية.

والتأثَت اإلجيايب للمدرسة ستكوف مدرسة شهرة دلا حققتها من اإلجنازات، 
واصبحت منوذجا دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية األخرى. كما بيانات من ادلالحظة، زارت 

مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  فونج إىلمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية من الم
األوىل وىذا الدليل أف ىذه ادلدرسة منودجا من مدرسة أخرى يف جاوى الشرقية وأوسع 

 من اندونيسيا.
والتأثَت اإلجيايب لزمالئ ادلعلمُت، معلمي اللغة العربية يوزّع خِبهتم ومعرفتهم من 

ىل زمالئ ادلعلمُت يف اجتماع باذليئة التعليمية مثل معلم الندوة الًتبوية والدورة التدريبية إ
مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية اللغة العربية ينفذ الدورة إىل زمالئ ادلعلمُت 

 .macro media flashاألوىل عن صناعة 

والتأثَت اإلجيايب لطلبة، فطبعا يف تنفيذ التعليم. معلم اللغة العربية ناؿ ادلعرفة 
اجلديدة مثل طرؽ التدريس واسًتاتيجية التعليم واستخداـ التكنولوجيا. معلم اللغة العربية 
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يستخدمهم يف عملية التعليم ليسهل الطلبة ويكوف الطلبة يتعلم اللغة العربية سهولة 
 وفرحة.
 الزيارات الصفية (3

ية الزيارات الصفية إحدى اإلسًتاتيجيات ادلستخدمة لرئيس ادلدرسة دلراقبة عمل
ادلعلمُت ولًتقية الكفاءة التعليمية للمعلمي اللغة العربية. جيعل رئيس ادلدرسة مبدرسة 
ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل الزيارات الصفية كاالسًتاتيجية لتطوير كفاءة 

 .تعليمية معلمي اللغة العربية
ل، كيف يستخدـ يعمل رئيس ادلدرسة الزيارات الصفية دلعرفة األحواؿ يف الفص

ادلعّلم اخلطة يف التدريس. سوى ذلك ىدؼ الزيارات الصفية لتساعد ادلعّلمي اللغة 
العربية إذا يوجد الصعوبات أو ادلشكالت يف الفصل. ىل يصّح أو خيطأ ادلعّلم يف 
التعليم. لكن األىّم ىو كيف الطريقة لتصحيح النقصاف يف عملية التعليم يف وجند 

 دلشكالت يف التعليم اللغة العربية يف الفصل.الطريقة إلزالة ا
يف عملية الزيارات الصفية يف مرحلة واحدة يزور رئيس ادلدرسة وادلشرؼ الًتبوي 
ادلعلمُت ثالث مرات على األقّل يعٍت مرتاف من رئيس ادلدرسة ومرة واحدة من ادلشرؼ 

ُت ادلستعّدين خيِب الًتبوي. وليس ىناؾ وقت معُت لعملية الزيارات الصفية لكن ادلعلم
رئيس ادلدرسة أو نائب رئيس ادلدرسة قسم ادلنهج الدراسي الختيار الوقت لتنفيذ 

 الزيارات الصفية.
تنفيذ الزيارات الصفية منظٌَّم لكن ليس فيو اجلدوؿ. ادلعلم ادلستعد خيِب نائب 

، والساعة، والفصل. وبعد ات فاؽ خيِبه رئيس ادلدرسة قسم ادلنهج الدراسي الختيار اليـو
إىل رئيس ادلدرسة ىل يستطيع تنفيذ الزيارات الصفية يف ذلك الوقت ويعطيو ادلعلم 

 .إعداد التدريس
ة لرئيس ادلدرسة يف ادلالحظة عملية تنفيذ التعليم ادلستخَدم ىناؾ ثالث أدوات

ارة للمعلم أداة إدارة ختطيط التعليم، وأداة ختطيط التعليم، وأداة تنفيذ التعليم. أداة إد
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وإعداد ختطيط التعليم تتضمن على الِبنامج السنة، والِبنامج ادلرحلة، وخطة تعليمية، 
 وكشف احلضور، وقائمة النتائج.التدريس، 
أصوؿ و  مؤشرات خطة التعليمية الكاملةأداة ختطيط التعليم تتضمن على  أما

: أنشطة األساسيةمقدمة، و  تتضمن على . وأداة تنفيذ التعليمتصميم خطة التعليمية
 .أنشطة اخلادتة، و (Konfirmasi)أكيد ، وت(Elaborasi)سهاب ، وا(Eksplorasi) استطالع

بناًء على ادلالحظة باستخداـ األدوات التالية معروؼ أّف ادلعلم لو ادلرجع يف 
 إعداد التدريسالتعليم من االفتتاح إىل االختتاـ الذي الـز أف يفّنَذه يف التعليم من مجيع 

 أو بعض منو.
 إعداد التدريسزيارات الصفية حيضر رئيس ادلدرسة يف الفصل وحيمل يف تنفيذ ال

وأدوات ادلالحظة. وبعد انتهاء الفرصة للتعليم يعود إىل اإلدارة لكتابة نتائج ادلالحظة 
لتحصيل النتيجة األخَتة. مث يدعو ادلعلَم إىل اإلدارة دلعرفة نتائج ادلالحظة ويناؿ 

التالية معروؼ ىل تصح كفاءة  درسة. من األدواتالت من رئيس ادلالتعليقات وادلداخ
 ادلعلم أو تنقص. والدالئل الناقصة سوؼ يصّحو ادلعّلم كي حيصل النتائج اجليدة.

التالية تستطيع أف تطّور الكفاءة التعليمية للمعلمُت ألف  والدالئل يف األدوات
لتدريس، استخداـ النتيجة من استعداد التعليم وتنفيذ التعليم الذي حيتوي على طرؽ ا

 التكنولوجيا، فهم خصائص الطلبة، إدارة الصف، وتقومي التعليم.
 اجتماع باذليئة التعليمية (4

االسًتاتيجية األخرى يستخدمها رئيس ادلدرسة مبدرسة ماالنج ادلتوسطة 
اإلسالمية احلكومية األوىل يف ترقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية ىي االجتماع 

ئة التعليمية. تنفيذ االجتماع باذليئة التعليمية حسب الوالية. لكن مدرسة ماالنج باذلي
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ذلا السياسة لتنفيذ االجتماع باذليئة التعليمية يف 

 ادلدرسة مع مجيع ادلعلمُت.
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حلكومية تنفيذ االجتماع باذليئة التعليمية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية ا
األوىل مرة واحدة يف كل الشهر. واالفتتاح ذلذا الِبنامج ينفذ يف قاعة واحدة باستماع 
ادلداخلة من رئيس ادلدرسة أو نائب رئيس ادلدرسة. بعد ذلك جيتمع ادلعلمُت حسب 

 ادلادة اليت يعلموهنا. ىذه الِبنامج يفنذ منذ الساعة الواحدة هنارا إىل الساعة الثانية هنارا.
جتماع باذليئة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يتكوف من أربعة معلمُت. وأحيانا اال

جيتمع معلمي اللغة العربية يف مكاف واحد. يف الِبنامج ىذه األنشطة ىو صناعة أمثلة 
األسئلة لإلمتحاف، حتليل األسئلة لإلمتحاف النصفي واالمتحاف النهائي، وتعليم ادلصغر، 

 والتدريب.
دلعلمُت أف خيتاروا الِبنامج يف أنشطة االجتماع باذليئة التعليمية. ال يقرر يستطيع ا

رئيس ادلدرسة أو نائب رئيس ادلدرسة قسم ادلنهج التعليمي الِبنامج لكنو يعطي الِباءة 
ذلم لصناعة الِبنامج حسب االتفاؽ من معلمي اللغة العربية. ىذا الِبنامج ينفذ 

ُت يشًتؾ التدريب خارج ادلدرسة. فيتقدـ ما ينالو من بالتدريب أي حينما أحد ادلعلم
 ذلك التدريب كي يناؿ ادلعلمُت ادلعرفة واإلعالـ اجلديدة.

لِبنامج تعليم ادلصغر تنفذ يف معمل اللغة. أربع معلمي اللغة العربية يعلموف 
ة متبادال. وىدؼ ىذه األنشطة لتجريب ادلنهج التعليمي اجلديد أو استخداـ االسًتاتيجي

التعليمية اجلديدة. حىت يستطيع ادلعلمُت أف يستخدموا ادلنهج واالسًتاتيجية جيدا 
 والتعليم يف الفصل.

ة عن طريقة التعليم وتوزيع ادلعرفة سوى ذلك تعليم ادلصغر يهدؼ إلعطاء ادلداخل
والعلم، إغالب ادلشكالت التعليمية يف الفصل حىت تكوف ىذه عملية التدريس مناسبة 

 جلميع معلمي اللغة العربية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل.
 يف كل مواجهة يصنع ادلعلم التقرير ادلكتوب عن الِبنامج يف ذلك اللقاء مث
يعطيها إىل نائب رئيس ادلدرسة قسم ادلنهج الدراسي والبّد للمعلم أف يصنعها لكل 
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ادلادة. إذف يف ذلك التقرير يكتب من الذي حضر يف ذلك الِبنامج، ما األنشطة فيو مث 
 استخدامها يف التعليم يف الفصل.

وكذلك يبحث معلم عن مشكالت التعليم يف الفصل يف االجتماع باذليئة 
يمية. إّما عن صعوبات ادلعلم يف تقدمي ادلادة أو مشكالت األدب للطلبة. والبد التعل

ادلشكالت يف الفصل حىت يصّح عملية التعليم يف  للمعلمُت لطلب الطريقة إلغالب
 الفصل.

سياسة رئيس ادلدرسة يف تكوين االجتماع باذليئة التعليمية يف ادلدرسة يعطي 
طور الكفاءة التعليمية للمعلمُت ألف يف ذلك الِبنامج التاثَت العظيم للمعلمُت وتت

 خيصص يف األنشطة التعليمية.
من ذلك البياف لدى رئيس ادلدرسة اربع اسًتاتيجيات لًتقية كفاءة معلمي اللغة 

الندوة الًتبوية والدورة  مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل العربية يف
 صفية واجتماع باذليئة التعليمية.التدريبية والزيارات ال

مدرسة  يف العربية اللغة معلمي كفاءة نرقية يف ادلدرسة إسرتانيجية رئيس .2
 توسطة اإلسالمية احلكومية الثانيةماالنج ادل

م اللغة العربية أستاذ ومعل فونوقاـ الباحث بادلقابلة مع رئيس ادلدرسة أستاذ 
 يف العربية اللغة معلمي كفاءة ترقية يف سةادلدر  إسًتاتيجية رئيس بالبيانات عن صلحا

 وحصل الباحث البيانات التالية: .توسطة اإلسالمية احلكومية الثانيةمدرسة ماالنج ادل
 موابلة مع رئيس ادلدرسة األستاذ فونو . أ

 اللغة معلمي كفاءة ترقية يف توإسًتاتيجي درئيس ادلدرسة األستاذ فونو عنقاؿ 
 :العربية

أنا أفوض معلمي اللغة العربية الشًتاؾ الندوة الًتبوية يف اذليئة أو ادلؤسسة "
اللغة العربية بعد اشًتاؾ الندوة الًتبوية أف يكوف حسنا عند ادلختلفة. أرجو إىل معلمي 
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يعلم الطلبة يف الفصل وزيادة العلـو وادلعرفة اجلديدة حوؿ تعليم اللغة العربية حىت ال 
 "تأخر ادلعلومات اجلديدة

لزيادة العلـو عن تعلم اللغة أىدؼ أف يفّوض معلمي اللغة العربية الندوة الًتبوية "
دلنهج الدراسي اجلديد، طرؽ التدريس اجلديدة يف تعلم اللغة العربية، يدور العربية مثل ا

 "ف، تنفيذ التعليم، تقومي التعليمإدارة الص
ىذه ادلدرسة لديها اإلجرائات دلعلم أف يتابع الندوة الًتبوية. رئيس ادلدرسة أف "

م التْلتو وجباتو يعرؼ أين ادلكاف الندوة، وما موضوع الندوة، وما فوائدىا للمدرسة، وادله
 "ليعلم الطلبة

أنا مع نائب رئيس ادلدرسة يف قسم منهج الدراسي نصّمم اجلدوؿ الزيارات "
 "ُلٍت وأنقسم اجلدوؿ إىل ادلعلموفالصفية اليت تنفيذىا مرة يف شهرين وكذلك كتبنا من أوكّ 

كل ادلعلم ناؿ الفرصة دلالحظة معلم أخرى عند تعلم الطلبة يف الفصل. "
إعداد وعمل ادلعلم عند يعلم الطلبة. وىل  إعداد التدريسالحظة ىي وموضع ادل

 ٔٔ"ند يعلم الطلبة. ونتيجة أخَت مٍتناسب مع عمل ادلعلم عي التدريس
 موابلة مع معلم اللغة العربية األستاذ نلحا    . ب

إلسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف ترقية  ا العربية األستاذ صاحا عن معلم اللغةقاؿ 
 كفاءة معلمي اللغة العربية:

 STAIN Sunan)احلكومية ماالنج سوناف أمبيل اإلسالمية أنا متخرج من جامعة "

Ampel Malang) معلم اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية. وخِبة التدريس  من قسم
 "ٕٓٓٓمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف سنجاساري مث انتقل اىل ىذه ادلدرسة منذ سنة 

يهتم رئيس ادلدرسة االعتبارات قبل أف يفوض معلم الشًتاؾ الندوة الًتبوية. قد "
 وزارة الشؤوف الدينية. وكذلك يف أجاز رئيس ادلدرسة معلم الشًتاؾ الندوة الًتبوية يف

 "ة عن تعليم اللغة العربيةالًتبويبعض اجلامعات اليت تنفيذ الندوة 

                                                           
 ( ٕٙٔٓأكتوبَت  ٛ، مقابلة )يـو سبت، مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانيةفونو، رئيس ادلدرسة   ٔٔ
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ذي ال إعداد التدريسالزيارات الصفية، ادلعلم الذي سُيزير، مجع  تنفيذ قبل"
 ٕٔ"يف وقت الزيارات الصفية. حىت معلم كا دلالحظ لديو أدوات يف ادلالحظة يستخدمو

توسطة مدرسة ماالنج ادل رئيس ادلدرسة يف وجد الباحث أف ،قابلةمن تلك ادل
اإلسالمية احلكومية الثانية اإلسًتاتيجيات لًتقية كفاءة التلعليمية دلعلمي اللغة العربية يف 

إسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف يحلل الباحث البيانات من تلك ادلقابلة عن مدرستو. وس
توسطة اإلسالمية احلكومية مدرسة ماالنج ادل غة العربية يفترقية كفاءة التعليمية دلعلمي الل

 التالية: الثانية
 الندوة الرتبوية (1

معلمي اللغة العربية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية 
ينشغلوف أف يشًتكوا الندوة الًتبوية يف اذليئة التعليمية واجلامعة. وجد الباحث البيانات 

من معلم اللغة العربية يعٌت بعض الشهادات مثل شهادة الندوة الًتبوية عن من الوثائق 
من كلية الدراسة العليا جامعة موالنا مالك  (Metode Fitrah)الطرؽ التدريس فطرة 

 ٖٕٔٓشهادة الندوة الًتبوية عن ادلنهج الدراسي إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، و 
الشؤوف الدينية يف ماالنج وكذلك من وزارة الشؤوف الدينية  يف مادة اللغة العربية من وزارة

 جاوى الشرقية.
أىداؼ معلمي اللغة العربية يشاركوف الندوة الًتبوية لزيادة العلـو عن تعلم اللغة 
العربية مثل ادلنهج الدراسي اجلديد، طرؽ التدريس اجلديدة يف تعلم اللغة العربية، يدور 

 ، تقومي التعليم.إدارة الصف، تنفيذ التعليم
قد وضح رئيس ادلدرسة لتفويض معلمي اللغة العربية الشًتاؾ الندوة الًتبوية 
لًتقية كفاءة ادلهنية وكفاءة التعليمية. رئيس ادلدرسة يرجو إىل معلمي اللغة العربية بعد 

معلم اللغة أف يكوف حسنا عند يعلم الطلبة يف الفصل. وادلراد ىنا  اشًتاؾ الندوة الًتبوية

                                                           
12

 (ٕٙٔٓ أكتوبَت ٘ٔلم اللغة العربية، مقابلة )يـو سبت، صلحا، مع 
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العربية يف تعلم الطلبة يستخدـ طرؽ التدريس ومدخل التعليم ادلتنوعة حللوؿ مشكالت 
 الطلبة عند تعلم اللغة العربية مثل الصعبة وادللل والثقيل.

مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية يف تفويض معلمي اللغة 
ادلعلم أف يتوفر اإلجرائات اليت ثبتها رئيس ادلدرسة.  العربية دلتابعة الندوة الًتبوية البد على

 ليس مجيع رسالة الدعوة يستطيع أف يشاركها معلمي اللغة العربية.
رئيس ادلدرسة ال تسمح معلمي اللغة العربية الشًتاؾ الندوة مباشرة دوف يعرفها 

الندوة  أىداؼ وموضوع الندوة الًتبوية. ىدؼ رئيس ادلدرسة تصميم اإلجرائات دلعرفة
الًتبوية اليت تابع معلمي اللغة العربية ليس فوائدىا لنفسو فقط، ولكن فوائدىا دلعلم 

 األخر وللمدرسة.
الندوة الًتبوية لدى معلمي اللغة العربية مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية 

نا وزارة الشؤوف الدينية، جامعة احلكومية ماالنج، جامعة موال احلكومية الثانية مثل من
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. والتسمح بعض رسالة الدعوة من ىيئة 

 وبعض االعتبارات. العمل األخرى التشًتؾ الف قصر الوقت
أرجو رئيس ادلدرسة إىل معلمي اللغة العربية بعد شاركها الندوة الًتبوية، أف يرفع  

ة وتكوف مادة اللغة كفاءهتم ويزيد علومهم ومعرفتهم حىت يستخدمهم يف تعلم الطلب
 العربية ىي ادلادة رائعة ومفضلة.

 الزيارات الصفية (2
الزيارات الصفية ىي اإلسًتاتيجية اليت ينفذىا رئيس ادلدرسة دلراقبة عمل ادلعلم 

 مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية خططت إذا تعلم الطلبة يف الفصل.
د صّمم ريس ادلدرسة جدوؿ الزيارات الصفية الزيارات الصفية مرة يف الشهرين. ق

 ادلعلموف ومنهم معلمي اللغة العربية.
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 مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ىي تنفيذ الزيارات الصفية يف
الزيارات الصفية ادلخططة حىت معلم يستعد قبلها. ومالحظ ليس رئيس ادلدرسة فقط 

 الحظ.ولكن كل ادلعلم لديو الفرصة كم
أىداؼ رئيس ادلدرسة يعطي الفرصة إىل ادلعلموف ليس لتقومي عمل ادلعلم عند 
يعلم الطلبة. ولكن أرجو رئيس ادلدرسة إىل ادلعلموف ليأخذوا خِبة من معلم الذي 
يالحظو ويستخدمها عند يعلم الطلبة حىت اإلسًتاتيجية الزيارات الصفية تنفع إىل مجيع 

 ادلعلم والطلبة.
رئيس ادلدرسة عن مقرر أو نتيجة منو. معلم ال جيوز أف يقّوـ معلم  البياف من

الذي يالحظو النو خياؼ أف يسبب عالقة متنافرة بُت ادلعلم. وظيفة ادلعلم يف مالحظة 
 معلم أخر أف يكتب كل ما فعل ادلعلم عند يعلم الطلبة منذ األوؿ حىت األخَت.

م الطلبة يف الفصل. مالحظ كمقارف مع عمل ادلعلم عند يعل إعداد التدريس
معلم.  ذي خططوال إعداد التدريسيكتب عمل ادلعلم منذ األوؿ حىت األخَت مث يقارف ب

 ومالحظ يكتب التعليق عن اتفاؽ اخلطة مع عمل ادلعلم يف الفصل.
الزيارات الصفية، مجع ادلالحظ التقرير من ادلالحظة إىل رئيس ادلدرسة بعد تنفيذ 
رئيس ادلدرسة يدعو ادلعلم دلناقشة عن عملو يف الفصل ورئيس ادلدرسة ليعطي النتيجة. مث 

إذا كاف قد  يعطي اإلرشادات وانتقادات لدى معلم لتحسُت كفاءهتم عند يعلم الطلبة.
 و.وينبغي حتسين نقص، وإذا كاف ومت جيدة مث جيب حلفظ

أف يأخذوا الزيارات الصفية باشًتاؾ معلموف يف تنفيذىا، إعطاء الفوائد دلعلمُت 
يقـو معلم دوف مالحظة خِبة التدريس من معلم أخرى. والعيوب ىي رئيس ادلدرسة 

 ، رئيس ادلدرسة يقـو معلم على تقرير من مالحظ.مباشرة
رئيس ادلدرسة التكتب امسو يف جدوؿ ولكن إذا لديو وقت الفرغ يشارؾ 

ر استنادًا إىل التقرير الواردة أكث من رئيس ادلدرسةفإنو جيعل اقًتاحات  الزيارات الصفية.
 . ادلباشرة الحظةمن ادلعلمُت وليس مستمدا من ادل
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من ذلك البياف لدى رئيس ادلدرسة اسًتاتيجيتاف لًتقية كفاءة معلمي اللغة العربية 
 توسطة اإلسالمية احلكومية الثانية الندوة الًتبوية والزيارات الصفية.مدرسة ماالنج ادل يف

ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف نرقية كفاءة معلمي اللغة ادلبحث الرابع: 
ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج  مدرسة العربية يف

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية
رئيس ادلدرسة يف تنفيذ إسًتاتيجية لًتقية كفاءة التعليمية لدى معلمي اللغة العربية 

، رئيس ادلدرسة مع جيري تنفيذ االسًتاتيجية . نشأت ادلشكالت عندماادلشكالت يواجو
. تنفيذ االسًتاتيجية معلمي اللغة العربية ينتقدوف ادلشكالت واختيار احللوؿ لكي الترقل

ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف ترقية سيعرض الباحث البيانات مث حتليلها عن 
اللغة العربية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل كفاءة معلمي 

 .ومدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية
ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف نرقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف  .ٔ

 مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل
ومعلم اللغة العربية  مشس الدينلة مع رئيس ادلدرسة أستاذ قاـ الباحث بادلقاب

ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة  بالبيانات عن أستاذ صاحل الدين
. وحصل وىلتوسطة اإلسالمية احلكومية األمدرسة ماالنج ادل يف معلمي اللغة العربية

 الباحث البيانات التالية:
 ذ مشس الدينموابلة مع رئيس ادلدرسة األستا . أ

ادلشكالت اليت يواجهها رئيس  عنرئيس ادلدرسة األستاذ مشس الدين  قاؿ
 :ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية

ليست من معلمي اللغة العربية ولكن  االسًتاتيجية يف تنفيذ ادلشكالت أواجو"
مؤقتة ال بد علي العمل وأنشطة  ادلشكالت من العوامل اخلارج مثل قصر الوقت نشأت

ف ىذا واجبات ووظيفة رئيس ادلدرسة. معلمي اللغة العربية يقبلوف أعتقدىا أل
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مي اللغة ف من احلاجة ووظيفة معلملوهنا باجلهد ألرئيس ادلدرسة ويع ات مناالسًتاتيجي
 "العربية لًتقية كفاءهتم

الندوة الًتبوية مرتُت يف مرحلة واحدة يعٍت يف عطلة ادلرحلة وبعد  أخطط"
امتحاف النصف، ولكن التنّفذ الندوة الًتبوية بعد امتحاف النصف حىت اآلف الف قصر 

 "وكثرة األنشطة يف مدرسة العمل الوقت
طة يف ىذه ادلرحلة اليت تنفيذىا يف يـو السبت وتغَت جدوؿ كانت األنش"

البد علينا أف نغَت اجتماعات  aksiomaاجتماعات باذليئة التعليمية مثل عيد األضحى و
 ٖٔ"ذليئة التعليمية يف أسبوع القادـبا

 موابلة مع معلم اللغة العربية األستاذ ناحل الدين . ب
ادلشكالت اليت يواجهها رئيس  عن معلم اللغة العربية األستاذ صاحل الديناؿ ق

 :ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية
مشغوؿ بوجباتو ووظيفتو. رئيس  رئيس ادلدرسة لديو قليل وقت الفراغ النو"

ينسخ  ياـ حىت بعض جدوؿ ادلخطط لواأل منجدوؿ أعماؿ خارج ادلدينة ادلدرسة لديو 
ة إىل قد عُت جدوؿ زيارة الصفي يت من أي وقت مضى عندماخِب و  يف وقت األخر.

، مل حيضر رئيس ادلدرسة فجعة النو اجتماعات يف إدارة إعداد التدريس فصلي ومجعت
  "الشؤوف الدينية جاوى الشرقية يف سورابايا وزارة

زار رئيس ادلدرسة إىل فصلي مرة واحدة يف مرحلة، وزيارة الثانية والثالثة لنائب "
رئيس ادلدرسة قسم ادلنهج الدراسي. ولذلك حنن نلتـز لتنفيذ كل اإلسًتاتيجيات 

رئيس ادلدرسة أف  ادلخططة حىت مل حيذفها. إذا يغيب رئيس ادلدرسة يف تنفيذ اسًتاتيجية،
 ٗٔ"نائب رئيس ادلدرسة أو من ادلعلم يعُت بديلو من

توسطة مدرسة ماالنج ادل أف رئيس ادلدرسة يف من تلك ادلقابلة وجد الباحث
اإلسالمية احلكومية األوىل يواجو ادلشكالت يف ترقية كفاءة التلعليمية دلعلمي اللغة العربية 

                                                           
 (ٕٙٔٓنوفمبَت  ٗٔمشس الدين، رئيس ادلدرسة مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل، مقابلة )يـو مخيس،   ٖٔ
 (ٕٙٔٓنوفمبَت  ٜٔصاحل الدين، معلم اللغة العربية، مقابلة )يـو سبت،   ٗٔ
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ادلشكالت اليت يواجهها تلك ادلقابلة عن  يحلل الباحث البيانات منيف مدرستو. وس
توسطة مدرسة ماالنج ادل رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف

 التالية: اإلسالمية احلكومية األوىل
 العمل قصر الوقت (1

الطلبة ووقت  التعلموقت خارج أو تنفيذ بعض االسًتاتيجيات تأخذ وقت فرغ 
 الندوة الًتبوية يف كل عطلة ادلرحلة حىت ينقص وقت العطلة ادلعلم. . ينفذ ادلعلمُتالعطلة

مدرسة يف بشكل عاـ، عطلة لدى معلم مثل عطلة الطلبة اسبوعُت، ولكن معلموف 
 عطلة اسبوع واحد واسبوع القادـ لتنفيذ ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل

 الندوة الًتبوية.
مرتُت  مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل الندوة الًتبوية يف تنفيذ

ولو مرة  اآلف التنّفذ الندوة الًتبوية بعد امتحاف النصفولكن حىت  يف مرحلة واحدة
واحدة. وىذا بسبب كثرة األنشطة يف داخل ادلدرسة وخارجها اليت يواجهها ويعملها 

 معلمي اللغة العربية ورئيس ادلدرسة.
. العمل ارات الصفية، رئيس ادلدرسة يواجو ادلشكلة قصر الوقتويف تنفيذ الزي

معلمُت  ٘ٙ مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل عدد ادلعلمُت يف
ومعلمات. كل ادلعلم لديو فرصة لزيارة الصفية لرئيس ادلدرسة ثالث مرات. ولكن 

م زيارتاف وكاف معلم زيارة الصفية لرئيس ادلدرسة، كاف معل التساوى بُت ادلعلم عدد
 ثالث زيارات.

ىو ادلشكلة اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة العمل قصر الوقت 
معلمي اللغة العربية. ولكن رئيس ادلدرسة ومعلمي اللغة العربية خيتاروف احللوؿ لكي 

 دوف حضور رئيس ادلدرسة. اسًتاتيجيةتواصل 
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 ؤقتةم أنشطة (2
نشطة قبل أياـ مثل زيارة الصفية واجتماعات قد تقرر رئيس ادلدرسة جدوؿ األ

 رئيس ادلدرسة التنفذ. و اليت يواجهها رئيس ادلدرسة مؤقتةيئة التعليمية. ولكن أنشطة باذل
 .اتباعها ليت جيب عليوا معينةبسبب نشاط ادلخططة األنشطة 

ىذه الف  اليت يواجهها رئيس ادلدرسة مؤقتةشطة أنتوّقفت اإلسًتاتيجية بسبب 
. رئيس ادلدرسة نشطة جيب أف تنفذ يف الوقت وال ديكن تنفيذىا يف وقت أخراأل

 .مؤقتةأنشطة  ومعلمي اللغة العربية خيتاروف وقت اخر الستبداؿ يـو الذي تستخدـ
ولكن إذا كاف أهنا ال ادلخططة ال تنفذ يف وقتها مل تكن حذفها،  اإلسًتاتيجية

معلمي اللغة  معرئيس ادلدرسة وفقا لالتفاؽ  مرة أخرى ايف وقت رلدوؿ مث استبداذل نفذت
 العربية.

ادلخططة.  اإلسًتاتيجية ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يعرقل يف تنفيذ
لنيل  كالتولكن على التزاـ وشجاعة رئيس ادلدرسة ومعلمي اللغة العربية يف توجيو ادلش

 .ططة ادلخ اإلسًتاتيجياتيستطيع أف ينفذ  احللوؿ حىت
ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي  من ذلك البياف

 احلكومية األوىل ىي قصر الوقت اللغة العربية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية
 .مؤقتةالعمل وأنشطة 

ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف نرقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف  .ٕ
 احلكومية الثانية دلتوسطة اإلسالميةمدرسة ماالنج ا

ومعلم اللغة العربية أستاذ قاـ الباحث بادلقابلة مع رئيس ادلدرسة أستاذ فونو 
ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة  بالبيانات عنصلحا 
نات مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية. وحصل الباحث البيا يفالعربية 
 التالية:
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 موابلة مع رئيس ادلدرسة األستاذ فونو . أ
ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف  عن رئيس ادلدرسة األستاذ فونوقاؿ 

 :ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية
كفاءة معلمي اللغة العربية ىي لدي  يف ترقيةادلشكلة الرئيسية اليت أواجهها "

الوقت الذي انقسم مع وظيفة أخرى. أنا ارّتب اجلدوؿ الزيارات الصفية وأوّكل وظيفيت 
تنفيذىا  الزيارات الصفية()اإلسًتاتيجية  إىل ادلعلم ادلختار كما كتب يف جدوؿ لكي ىذه

 "دتاما
 الدورة التدريبية ادلخصصة دلعلمُت يف اإلسًتاتيجية األخرى سينفذأنا أخطط "

مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية عن التكنولوجيا، ولكن مل يناؿ 
ب على الوقت الالئق لتنفيذىا وسأحاوؿ الختيار الوقت الالئق لتنفيذىا بسرعة الهنا وج

 "ادلعلم فهمها
أواجو مشكلة أخرى يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية ىي يعطي ادلداخلة "

ولكن معلمي اللغة العربية ال يستطيع تنفيذىا تاـ أو ينفذوهنا معلمي اللغة العربية بعضها 
 ٘ٔ"غة العربيةخل اللغة يف تعليم اللمثل استخداـ اللغة العربية كمد

 غة العربية األستاذ نلحاموابلة مع معلم الل  . ب
ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة  عن األستاذ صلحامعلم اللغة العربية قاؿ 

 :يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية
مالحظ يف الزيارات الصفية من معلمُت أو نائب رئيس ادلدرسة. ورئيس ادلدرسة "

يزور إىل الفصل وقت الفرغ من وظيفتو. لدى ادلعلم الفرصة يزور إىل الفصل صاحبو ألف 
 "فة من رئيس ادلدرسة ليبدؿ وظيفتوىذه الوظي
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ادلرحلة رئيس ادلدرسة اليزور منذ مرحلة ماضية حىت زيارة األوىل يف ىذه "
ادلختار كما كتب يف جدوؿ.شعرُت النقص من واليالحظ فصلي، بل يوكلها إىل ادلعلم 

 ٙٔ"الف رئيس ادلدرسة اليالحظ مباشرةمالحظيت 
توسطة مدرسة ماالنج ادل أف رئيس ادلدرسة يف من تلك ادلقابلة وجد الباحث

 ترقية كفاءة التلعليمية دلعلمي اللغة العربية اإلسالمية احلكومية الثانية يواجو ادلشكالت يف
ادلشكالت اليت يواجهها يحلل الباحث البيانات من تلك ادلقابلة عن يف مدرستو. وس

توسطة مدرسة ماالنج ادل رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف
 التالية: اإلسالمية احلكومية الثانية

 العمل قصر الوقت ( أ
كفاءة معلمي اللغة العربية يف مدرسة  اإلسًتاتيجية لًتقية رئيس ادلدرسةخيطط 

احدى منهما الزيارات الصفية. من وجهة  ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية
رئيس ادلدرسة لديو الزيارات الصفية نفسو. ولكن  رئيس ادلدرسة أف يتفذ النظري، الـز

معلمي الزيارات الصفية ا حىت رئيس ادلدرسة اليستطيع الواجبات الكثَتة البد أف ينفذى
 مساعدة من أخر. اللغة العربية دوف

رئيس الزيارات الصفية بنفسو جلميع ادلعلمُت وىذا  رئيس ادلدرسة اليستطيع تنفيذ
. ادلعلم ادلختار كما كتب يف جدوؿ إىلادلدرسةمل حذفها. ولكن رئيس ادلدرسة يوكلها 

 بُت ادلعلم.الفرصة لزيارة وكل ادلعلمُت ينالوا 
الزيارات الصفية عدة مرات ليس من رئيس ناؿ  أستاذ صلحا معلم اللغة العربية

معلم اللغة العربية نقص  وىذا يشعر ادلدرسة النو تنفيذ الواجبات األخرى يف مكاف أخر.
الزيارات الصفية من معلم أخر.  الشجاعة واذلماسة يف تنفيذ عملية التعليم إذا ناؿ

معلمي اللغة الف ىذا احتياجات لدى  معلمي اللغة العربية باجلهد ينفذىالذلك، و 
 العربية لًتقية كفاءهتم.
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مدرسة  رئيس ادلدرسة لديو اخلطة سينفذ الدورة التدريبية ادلخصصة دلعلمُت يف
ن الدورة التدريبية ع أراد رئيس ادلدرسة لتنفيذ .ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية

مدرسة  تكنولوجيا التعليم لدى معلمُت يف تلك ادلدرسة ومنهم معلمي اللغة العربية.
كمدرسة ادلفضلة وادلتوفقة يف ماالنج الشرقية   ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية

 تكوف ادلرجع دلدرسة ادلتوسطة األخرى حوذلا والبد عليها ماىر وكفاءة يف رلاؿ
 تكنولوجيا التعليم.

الدورة التدريبية ادلخططة ومل تنفيذىا حىت اآلف بسبب كثرة األنشطة يف داخل 
 ادلدرسة وخارج ادلدرسة اليت يعملها رئيس ادلدرسة ومعلمي اللغة العربية. مل يتم تنفيذ

مدرسة  لدى رئيس ادلدرسة ومعلمُت يف لمالع الدورة التدريبية ادلخططة قصر الوقت
 .ية الثانيةماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكوم

 رئيس ادلدرسة تم معلمي اللغة العربية على مداخالنوص اهتما  ( ب
رئيس ادلدرسة يعطي ادلداخلة إىل معلمي اللغة العربية ليس معاتبة عمل ادلعلم يف 
الفصل، ولكن لتحسُت عمل ادلعلم إذا يعلم الطلبة يف الفصل. رئيس ادلدرسة يقابل 

ات الصفية ويعطي ادلداخلة لتنفيذ معلمي اللغة ادلعلم يف اجتماع أو مناقشة بعد الزيار 
 العربية يف الفصل.

رئيس ادلدرسة يعطي ادلداخلة مناسبة على النتائج من الزيارات الصفية. يقدـ 
الزيارات الصفية ويناقشاف عن ما سيعمل  رئيس ادلدرسة ادلداخلة إىل معلم مبناقشة بعد

 ادلعلم القادمة.
ىي استخداـ اللغة سة إىل معلمي اللغة العرية احدى ادلداخلة من رئيس ادلدر 

. ولكن معلم اللغة العربية وجد الصعوبات الف العربية كمدخل اللغة يف تعليم اللغة العربية
 اكثر الطلبة اليستطيعوف أف يفهموا ادلواد اليت يقدمها معلم اللغة العربية.
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معلم اللغة العرية إذف، معلمي اللغة العربية ال يستطيع ادلداخلة مباشرة ولكن 
استخداـ اللغة العربية كمدخل اللغة يف تعليم حيتاج الوقت لتنفيذ بعض ادلداخالت مثل 

 وينفذىا تدرجيية على طوؿ الوقت. اللغة العربية
ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي  من ذلك البياف

احلكومية األوىل ىي قصر الوقت  الميةاللغة العربية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلس
 .نقص اىتماـ معلمي اللغة العربية على مداخلة رئيس ادلدرسةو 

 كفاءة نرقية يف ادلدرسة إسرتانيجية رئيس : مناقشة نتائج البحثمبحث اخلامس
احلكومية األوىل ومدرسة  اإلسالمية مدرسة ماالنج ادلتوسطة يف العربية اللغة معلمي

 احلكومية الثانية اإلسالمية ماالنج ادلتوسطة
قد حلل الباحث كل ادلوقع عن الكفاءة التعليمية الالزمة لدى معلي اللغة العربية 

ادلشكالت اليت يواجهها و  العربية اللغة معلمي كفاءة ترقية يف ادلدرسة إسًتاتيجية رئيسو 
 يفيقارف . واآلف الباحث سَتبط و رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية

 اإلسالميةاحلكومية األوىل ومدرسة ماالنج ادلتوسطة  اإلسالميةمدرسة ماالنج ادلتوسطة 
 .احلكومية الثانية

رئيس ادلدرسة . لو دور مهم يف تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم رئيس ادلدرسة
طلب رئيس ادلدرسة لديو . ينبغي اتباعها ادلعلمُت والطالب لدى إسًتاتيجيةو بسياسة 

 وتكوف ادلدرسة ادلفضلة ومتفوقة. أنشطة التعليم والتعلم اجليدةفكرة اإلبداعية لتطوير ال
أحد من وظيفة رئيس ادلدرسة ىي كادلشرؼ. رئيس ادلدرسة  كادلشرؼ يلتـز أف 

وشجع  يدرب ادلعلمُت، يلتـز رئيس ادلدرسة ترقية كفاءة معلم لكي يكوف ادلعلم ادلهٍت، 
نفيذ عملية التعليم ليتمكن تنمية القدرة اإلبداعية واإلبتكارية. رئيس ادلدرسة ادلعلمُت لت

 وحيقق رئيس ادلدرسة ىذه الوظيفة بأساليب وإسًتاتيجية اإلشراؼ الًتبوي.
مدرسة ماالنج ادلتوسطة  مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل و

ا ادلعلمُت ادلتكافئُت يف رلاذلم اإلسالمية احلكومية الثانية يف الدرجة الدولية فطبعا فيه
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خاصة يف مادة اللغة العربية. اإلجناز احملصوؿ من الطلبة ال ينفصل عن دور ادلعّلمُت يف 
ادلدرسة. ىناؾ كثَت من العوامل اليت تؤثّر جناح تعّلم الطلبة. والكفاءة ادلتفوقة لدى 

 معلمي اللغة العربية إحدى العامل يف جناح تعلم الطلبة.
 مدرسة ماالنج ادلتوسطة ة التعليمية الالزمة لدى معلي اللغة العربية يفالكفاء .1

 اإلسالمية احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية
التعليمية الالزمة  اتكفاء عن وحتليلها السابقة البيانات عرض على اعتمادا

 ومدرسة األوىل احلكومية اإلسالمية سطةادلتو  ماالنج مدرسة يف العربية اللغة علميدل
 التالية: الثانية احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ماالنج

احلكومية األوىل أستاذ  اإلسالميةمدرسة ماالنج ادلتوسطة شرح رئيس ادلدرسة 
مدرسة ماالنج  مشس الدين عن الكفاءة التعليمية الالزمة لدى معلي اللغة العربية يف

 واالبتكار يف صناعة التخطيط ،فهم خصائص الطلبةيعٍت األوىل ادلتوسطة احلكومية 
 ، تنفيذ عملية التعليم، وتقومي التعليم، وفهم التكنولوجيا.التعليم

أستاذ  ثانيةاحلكومية ال اإلسالميةمدرسة ماالنج ادلتوسطة شرح رئيس ادلدرسة 
ماالنج ادلتوسطة سة مدر  عن الكفاءة التعليمية الالزمة لدى معلي اللغة العربية يف فونو

 ، وقدرة يفالتعليم ، وقدرة يف صناعة التخطيطفهم خصائص الطلبةاحلكومية الثانية يعٍت 
 تقومي التعليم. تنفيذ عملية التعليم، وقدرة

مؤشرات الكفاءة التعليمية  ٖيتساوياف أستاذ مشس الدين وأستاذ فونو يف شرح 
مؤشر فهم التكنولوجيا كما شرح أستاذ  ٔ الالزمة لدى معلمي اللغة العربية. ويفًتقاف يف
يف  مدرسة ماالنج ادلتوسطة احلكومية األوىلمشس الدين. اشتهر معلمي اللغة العربية يف 

 رلاؿ التكنولوجيا التعليم وىذا تكوف القيمة اإلجيابية لرئيس ادلدرسة أستاذ مشس الدين.
مؤشر األوؿ  يف فهم خصائص الطلبةيضعاف أستاذ مشس الدين وأستاذ فونو 

كما قاؿ  الف قبل التعليم، الـز ادلعلم يعرؼ من سيعلم وكيف طريقة التدريس ادلناسبة.
أستاذ مشس الدين أّف ادلعلم الـز أف جيعل األحواؿ ادلرحية للطلبة يف تعلم اللغة العربية.  
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ة الـز على معلمي اللغة العربية ليعطي ادلعرفة للطلبة يف السهول كما قاؿ أستاذ فونو
 ومنفعة تعلم اللغة العربية كي تكوف الطلبة رغبة يف تعلم اللغة العربية.

كما كتب يف قانوف وزارة الًتبية الوطنية أف مؤشر األوؿ كفاءة التعليمية دلعلم 
 وادلراد من فهم خصائص الطلبة يتضمن على:فهم خصائص الطلبة. 

 يتعرؼ ادلعلم خصائص التعلم لكل الطلبة (ٔ
رصة ادلتساوية لكل الطلبة يف التعليم ويكوف الطلبة النشاط يعطي ادلعلم الف  (ٕ

 وابتكار
 يتنفذ ادلعلم إدارة الصف ليعطي الفرصة التعلم ادلتساوية كل الطلبة   (ٖ
يتعرؼ ادلعلم األسباب احنراؼ السلوؾ الطلبة وينهى ادلعلم احنراؼ الطلبة حىت   (ٗ

 إىل الطلبة األخرى.اليأثر 
 .ات وقدرة الطلبة، وحيل ادلعلم العيوب الطلبةيساعد ادلعلم تطور اإلمكاني (٘
 .واليكوف الطلبة عقدة النقص يف التعليميهتم ادلعلم العيوب اجلسدية لطلبة  (ٙ

قد عملوا معلمي اللغة العربية يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل 
لم. مدرسة ومدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية فهم خصائص الطلبة قبل التع

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تنقسم الطلبة إىل ثالثة فصوؿ على أساس مستوى 
ىي فصل لدى الطلبة ادلستوى الذكاء العايل، وفصل ختصص لغتُت،  الذكاء الطلبة

وىذا يسهل ادلعلم يف ختطيط التعليم ويعطي ادلادة وفصل عاـ لطلبة اليدخل فصالف. 
ومدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية تنقسم  .ؿ الطلبةالدراسي مبناسبة أحوا

إذا ناؿ الطلبة الطلبة على أساس نتائج اإلختبار دخوؿ ادلدرسة ومهارة قراءة القرآف. 
النتائج ادلمتازة من اداتُت يف فصل "أ" مث فصل "ب" لطلبة ناؿ النتائج حتت الطلبة من 

 فصل "أ" وىذا حىت فصل األخَت.
الباحث البيانات عن خصائص الطلبة، مادة اللغة العربية يف نظر  كما حلل

بعض الطلبة ىي مادة الصعوبة. وىذا ادلشكلة يتأثر إىل محاسة الطلبة يف التعلم اللغة 
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اليدخل الفصل  العربية. رئيس ادلدرسة ومعلمي اللغة العربية يعاجلوف احنراؼ الطلبة مثل
ة عقدة النقص واحلياء الف اليفهم اللغة العربية، رئيس عند مادة اللغة العربية ويشعر الطلب

ادلدرسة ومعلمي اللغة العربية حيلوف بتصنيف الفصل ذلدؼ حيفظ محاسة الطلبة يف التعلم 
 ويسهل ادلعلم عند تعلم الطلبة.

ف يعرؼ خصائص كل طالب كي يكوف مجيع الطلبة الـز للمعلمي اللغة العربية أ
م بإعطاء ادلادة ادلناسبة بتجذيب الطلبة أو ىوايتهم. إذف، يبحث فعليًَّة يف عملية التعلي
 مث يُػَعلُِّقو بادلواد التعليمية. ة قبل أف يعّلَم كل فصلادلعلم عن ىواية الطلب

 ختطيط التعليم ىو ، مث خيطط ادلعلم ختطيط التعليم.بعد فهم خصائص الطلبة
علم الذي سيأيت إىل تنفيذ التعليم. من إحدى الكفاءة التعليمية اليت البد أف دتلكها ادل

ويشمل ختطيط التعليم على ثالثة نشاط، وىم: حتديد االحتياجات، وصياغة على  
 كفاءة األساسية، وتأليف الِبامج التعليم.

 وأما يف قانوف وزارة الًتبية الوطنية ختطيط التعليم يتضمن على:
 على أساس ادلنهج الدراسي إعداد التدريستصميم  (ٔ
لتقّدر الطلبة الكفاءات األساسية ادلصممة يف  إعداد التدريسادلعلم  خيطط  (ٕ

 منهج الدراسي
 يهتم ادلعلم أىداؼ التدريس ومواد الدراسي يف ختطيط التعليم  (ٖ
خيتار ادلعلم ادلواد الدراسي على أساس أىداؼ التدريس ومعرفة اجلديدة   (ٗ

سب بالسياؽ واحلياة تناسب مبستوى الذكاء الطلبة وتناسب بعمر الطلبة وتناو 
 اليومية.

أمر رئيس ادلدرسة إىل معلمي اللغة العربية يف ختطيط التعليم أف يهتموا خصائص 
الطلبة وتناسب ادلواد الدراسي مع بيئة الطلبة واحلياة اليومية. ورأي رئيس ادلدرسة يناسب 

التعليمية من مع النظرية والقانوف. وينهى رئيس ادلدرسة إىل معلم لنقل أو تصوير اخلطة 
 معلم أخر.
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كانوا معلمي اللغة العربية يف ختطيط التعليم ابتكارا حىت يشعر الطلبة الفرح 
من مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  اللغة العربيةي ر يف تعلم اللغة العربية. ومعلموالسرو 

 باجلهد وابتكار. واسالمية احلكومية الثانية قد خططاحلكومية األوىل ومدرسة ادلتوسطة اإل
التعليم، مث ينفذه ادلعلم يف الفصل. مؤشرات تنفيذ التعليم ادلؤدب بعد ختطيط 

 ىي: عند قانوف وزارة الًتبية الوطنية
 . ةكامل  ةلماش ةادلصمم إعداد التدريسيتنفذ ادلعلم عملية التعليم مبوافقة  (ٔ
يتنفذ ادلعلم عملية التعليم ذلدؼ مساعدة تعلم الطلبة، ليس يقّوـ كفاءة ومهارة  (ٕ

 الطلبة
م على ياد الزيادة تتعلق بادلوضوع التعلرح ادلعلم ادلعلومات اجلديدة لطلبة كمو يش (ٖ

 أساس العمر ومستوى التعليم الطلبة
اخلطيئات الطلبة  ينظر ادلعلم اخلطيئات الطلبة فرع من عملية تعلم الطلبة. ليست (ٗ

 لتقةمي فقط.
حواؿ الطلبة يتنفذ ادلعلم عملية التعليم على أساس منهج الدراسي ويًتبطو مع أ (٘

 يف احلياة اليومية.
يتنفذ ادلعلم التعليم ادلتنوع ويستخدـ الوقت الفعاؿ مبوافقة العمر ومستوى التعليم  (ٙ

 الطلبة حىت التغَت اىتماـ الطلبة إىل الشيئ خارج الفصل.
 يعمل ادلعلم إدارة الصف باجليد (ٚ
 ادلصممة مع أحواؿ الفصل إعداد التدريسيناسب ادلعلم  (ٛ
ويتدرب ويتعامل مع الطلبة م الفرصة الواسعة إىل الطلبة ليسأؿ يعطي ادلعل (ٜ

 األخرى
 ينظم ادلعلم أنشطة التعليم منظم (ٓٔ
يستخدـ ادلعلم الوسائل التعليمية والتكنولوجيا التعليم لزيادة محاسة الطلبة يف  (ٔٔ

 التعلم ومساعدة ادلعلم لتحقيق أىداؼ التدريس.
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ادلصممة قبل  إعداد التدريسيم مبوافقة معلمي اللغة العربية يتنفذوف عملية التعل
كمرجع يف عملية التعليم منذ دخوؿ الفصل  إعداد التدريسيكوف ادلعلم  دخوؿ الفصل.

وصممها  إعداد التدريسحىت خروج الفصل. قد كتب ادلعلم كل األنشطة التعليم يف 
 لتعليم ادلؤدب.ادلعلم باىتماـ مؤشرات يف القانوف وينفذىا مبوافقة مؤشرات عن تنفيذ ا

استخداـ الوسائل والتكنولوجيا دور مهم يف جناح التعلم الطلبة. إذا معلم 
 لشرح ادلواد الدراسي وتفهيما الطلبة. تسهيال م يكوف ادلعلميستخدمهم يف تنفيذ التعلي

كما حلل الباحث عن البيانات قدرة تنفيذ التعليم دلعلمي اللغة العربية يف مدرسة ماالنج 
اإلسالمية احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية  ادلتوسطة

اراد رئيس ادلدرسة إىل معلمى اللغة العربية يتنفذوف عملية التعليم بالنشاط والفعاؿ حىت 
 يشعر الطلبة فرح يف تعلم اللغة العربية.

طلبة دلعرفة جناح بعد تنفيذ التعليم، وجب على معلم اللغة العربية أف يقـو ال
وعمل تقومي نتيجة التعلم دلعرفة تغيَت  التعليم وفهم الطلبة عن ادلادة قد شرح ادلعلم.

السلوؾ وتشكيل على كفاءة الطلبة الذي يستطيع أف يعمل بتقومي الصف واختبار على 
 ويف قانوف مؤشرات يف تقومي التعليم:قدرة األساسية وتقومي على هناية وحدة الًتبية. 

مم ادلعلم األدوات التقومي على أساس ادلواد الدراسي وأىداؼ التدريس يص (ٔ
 إعداد التدريسلتحقيق الكفاءات ومهارات ادلعينة كما قد كتب يف 

 يقّوـ ادلعلم الطلبة باستخداـ أساليب وطريقة التقومي الالئقة (ٕ
 حيلل ادلعلم النتائج الطلبة دلعرفة مستوى الفهم وجناح التعليم ويتعرؼ مزايا (ٖ

 وعيوب الطلبة مث حيّسنهم.
عملية التعليم سينفذه بعد كماؿ مداخالت إل  الطلبة يكوف ادلعلم النتائج (ٗ

 اإلختبار
 يكوف ادلعلم النتائج الطلبة مواد اجلديدة يف ختطيط التعليم لعملية التعلم األيت. (٘
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مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل  معلمي اللغة العربية يف
ىتماـ مهارة ومواد اة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية يقّوموف الطلبة بومدرس

 ادلعلم اليقّوـ الدراسي مثل تعلم مهارة الكالـ ويقـو الطلبة بالتكلم عن ادلادة ادلعينة.
اليت سيحققها يف  الطلبة بأدوات السؤاؿ مث جيب الطلبة دوف اىتماـ الكفاءات وادلهارات

 اخلطة.
تقومي نتائج التعلم قد فعلوا باجليد ألف كل  الباحث أف كفاءة ادلعلم يف وخلص

ادلعلم ينفذىم جيدا. ويف إختبار القدرة األساسية، عمل ادلعلم على االختبار الذي ينفذ 
تقومي الصف  بعد إنتهاء الكفاءة الواحدة أو بعد إنتهاء ادلوضوع. وأما عمل ادلعلم على

عند أنشطة التعليم أو عند يعطي ادلعلم حلفظ ادلفردات أو عند بالنظر إىل حيوية الطلبة 
مسَتات العمل. مث عمل ادلعلم على تقييم هناية الوحدة التعليم يف كل هناية فصل 

 الدراسي.
عن الكفاءات التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربية رئيس ادلدرسة  رأي

من سبع مؤاشرات دوف قدرة ادلعلم عن موفقة مع القانوف وزارة الًتبية، وتشمل اربع 
 النظرية التدريس، وتطوير أداء الطلبة وتعامل ادلعلم مع الطلبة اجليدة.

مدرسة  العربية يف اللغة معلمي كفاءة نرقية يف ادلدرسة إسرتانيجية رئيس .2
ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج ادلتوسطة 

 ثانيةاإلسالمية احلكومية ال
رئيس ادلدرسة يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل اربع اسًتاتيجيات 

 مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل لًتقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف
 الندوة الًتبوية والدورة التدريبية والزيارات الصفية واجتماع باذليئة التعليمية.

 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية اسًتاتيجيتاف لًتقية يف رئيس ادلدرسة
توسطة اإلسالمية احلكومية الثانية الندوة مدرسة ماالنج ادل كفاءة معلمي اللغة العربية يف

 الًتبوية والزيارات الصفية.
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الندوة الًتبوية والزيارات الصفية.  يستخدماف أستاذ مشس الدين وأستاذ فونو
ًتبوية عبارة عن نشاط مجاعي ىادؼ، يتوىل فيو عدد من ادلختصُت أواخلِباء الالندوة 

 ٚٔعرض اجلوانب ادلختلفة دلشكلة أوموضوع زلدد، على رلموعة من ادلعلمُت.
توسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تنفذت الندوة الًتبوية مرة يف ماالنج ادل مدرسة

اؿ الًتبية لعرض العلـو وادلعرفة اجلديدة إىل تدعو ادلوضف أواحملاضر أواخلِباء يف رلمرحلة. 
 ادلعلمُت. سوى ذلك، يفوض رئيس ادلدرسة معلم الشًتاؾ الندوة الًتبوية خارج ادلدرسة.

 توسطة اإلسالمية احلكومية الثانيةماالنج ادل مدرسة يفوض رئيس ادلدرسة يف
 التعليم. من ناحية الشًتاؾ الندوة الًتبوية خارج ادلدرسة بشرط دوف تشغيل وظيفتهم يف

النظرية، إسًتاتيجية رئيس ادلدرسة الندوة الًتبوية لًتقية كفاءة معلمي اللغة العربية تناسب 
 لتجديد ادلعرفة وترقية كفاءة التعليمية.  مع األىداؼ الندوة الًتبوية

 حقيقة تنفيذ الزيارات الصفية لرئيس ادلدرسة أو مشرؼ ادلدرسة. ولكن يف
توسطة اإلسالمية احلكومية الثانية رئيس ادلدرسة يوكل وظيفتو إىل دلماالنج ا مدرسة

ادلعلم.  من ناحية النظرية أساليب اإلشراؼ الًتبوي، ىذا العمل من تبادؿ الزيارة بُت 
 ادلعلم ليس الزيارات الصفية.

فإف الزياراة الصفية الناجحة تقسم إىل ثالث خطوات أومراحل كما يوضحها 
 وىي:

 يط )ما قبل الزيارة(مرحلة التخط (ٔ
 مرحلة التنفيذ )القياـ بالزيارة( (ٕ
 ٛٔمرحلة التحليل )ما بعد الزيارة( (ٖ

توسطة اإلسالمية ماالنج ادل مدرسة كما حلل الباحث البيانات من ادلقابلة،
احلكومية األوىل يف تنفيذ الزيارات الصفية تستخدـ ثالث أدوات وبعد الزيارة يناقش 

توسطة اإلسالمية احلكومية الثانية يف تنفيذ ماالنج ادل مدرسة رئيس ادلدرسة مع معلم. ويف
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الزيارة يناقش رئيس ادلدرسة مع  الزيارات الصفية تستخدـ أدوات من وزارة الًتبية وبعد
 معلم.

 توسطة اإلسالمية احلكومية األوىلماالنج ادل مدرسة تنفيذ الزيارات الصفية يف
ومية الثانية تناسب مع اخلطوات الزيارات توسطة اإلسالمية احلكماالنج ادل ومدرسة

الصفية وىدؼ رئيس ادلدرسة لًتقية كفاءة معلمي اللغة العربية يستطيع حتقيقها بالزيارات 
 الصفية.

توسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج ادل مدرسة يستخدـ رئيس ادلدرسة يف
مي اللغة العربية. خيتار رئيس الدورة التدريبية من احدى اإلسًتاتيجيات لًتقية كفاءة معل

ويتناوؿ التدريب  ادلدرسة موضوع الدورة التدريبية اليت يستفيدىا ادلعلم والطلبة وادلدرسة.
 ات التعليمية مها:ءيف أثناء اخلدمة جانبُت من الكفا

جانب النظري: يتم فيو تزويد ادلعلمُت ادلعارؼ وادلعلومات النظرية يف اجملاؿ  (ٔ
 الًتبوي

يتم فيو تدريب ادلعلمُت عمليا على ادلهارات التعليمية، مثل  جانب عملي: (ٕ
القدرة على إدارة الصف والقدرة على استخداـ الوسائل والتكنولوجي التعليمية 

 ٜٔوغَتىا
اشًتؾ معلمي اللغة العربية يف الدورة التدريبية تأثَت اإلجيايب إىل ادلدرسة والطلبة 

ة يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية ومعلم نفسو. قد وضح معلمي اللغة العربي
 .احلكومية األوىل لديهم الكفاءات التعليمية اجليدة

توسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج ادل مدرسة يستخدـ رئيس ادلدرسة يف 
اجتماع باذليئة التعليمية من احدى اإلسًتاتيجيات لًتقية كفاءة معلمي اللغة العربية. 

 يئة التعليمية ختصص دلعلمُت يف ىذه ادلدرسة فقط.وتنفيذ اجتماع باذل
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االجتماع باذليئة التعليمية ىو لقاء جيتمع فيو ادلشرؼ الًتبوي ورئيس ادلدرسة مع 
عدد من معلمي مادة ختصصو، أو غَت ختصصو من مدرسة واحدة أو مدارس متقاربة، 

اجلوانب الًتبوية يشًتؾ ادلشرؼ مع ادلعلمُت يف طرح موضوعات هتدؼ إىل معاجلة بعض 
والتعليمية، وتناقش بروح عالية من التعاوف واحًتاـ الرأي االخر بقصد حتسُت العملية 

 ٕٓالتعليمية وتنميتها.
االجتماع باذليئة التعليمية، يف كل اللقاء أنشطة  كما حلل الباحث البيانات عن

س ادلدرسة تنفيذ ادلتنوعة وجيوز ادلعلي يف مادة ختصصو خيطط أنشطتو وادلهم، اراد رئي
 حتسُت العملية التعليمية وتنميتها. األنشطة يف االجتماع باذليئة التعليمية هتدؼ إىل

مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  إسًتاتيجيات رئيس ادلدرسة يف
من ناحية النظرية هتدؼ إىل  األوىل ومدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية

إسًتاتيجيات تناسب مع خطواهتا حىت  فاءة  التعليمية معلمي اللغة العربية وتنفيذترقية ك
 حصل النتائج اجليدة.

 ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف نرقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف .3
مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج ادلتوسطة 

 ية الثانيةاإلسالمية احلكوم
يف ترقية كفاءة معلمي  أستاذ مشس الدين ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة

 اللغة العربية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ىي قصر الوقت
 .مؤقتةالعمل وأنشطة 

يف ترقية كفاءة معلمي اللغة أستاذ فونو ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة 
 العمل احلكومية األوىل ىي قصر الوقت يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية العربية

 .نقص اىتماـ معلمي اللغة العربية على مداخلة رئيس ادلدرسةو 

                                                           
 ٕٛ٘ص. ،اإلدارة العامة واإلدارة الًتبويةإبراىيم بن عبد العزيز الدعياج،  20
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. شغل العمل مشكلة األوىل من أسناذ فونو وأستاذ مشس الدين ىي قصر الوقت
نشطة رئيس ادلدرسة أنشطة كثَتة يف داخل ادلدرسة وخارج ادلدرسة ويأثر إىل بعض األ

حقيقة، أف تنفيذ الزيارات الصفية من ادلشرؼ  ادلصممة مثل تنفيذ الزيارات الصفية.
 الًتبوي ورئيس ادلدرسة.

الزيارة الصفية ىي أحد أساليب اإلشراؼ الًتبوي الفعالة اليت دتنح ادلشرؼ 
الفرصة لَتى على الطبيعة سَت عملييت التعليم والتعلم لَتى  أو رئيس ادلدرسة الًتبوي

لتحديات اليت تواجو ادلعلمُت يف تدريسهم واإلطالع على الطرؽ واألساليب ادلستخدمة ا
 ٕٔ.يف تعليم

فعل الباحث ادلالحظة وادلقابلة، تنفذ رئيس ادلدرسة أستاذ مشس الدين الزيارات 
الزيارات الصفية، يوكل  الوقت مع نفسمؤقتة يف  الصفية بنفسو. ولكن إذا لديو األنشطة

  الزيارات الصفية. سة إىل نائب رئيس ادلدرسة قسم منهج الدراسي لتنفيذرئيس ادلدر 
الزيارات الصفية وادلالحظ ليس رئيس  ورئيس ادلدرسة أستاذ فونو يصصم اجلدوؿ

يعرقل تنفيذىا. ولكن ادلدرسة ولكن من ادلعلم. ىذا احللوؿ لعملية الزيارات الصفية ال
و الينظر واليالحظ كفاءة وأداء معلمو يف احللوؿ من رئيس ادلدرسة تأثَت السليب الن

 عملية تعلم الطلبة.
نقص اىتماـ معلمي اللغة العربية و  مشكلة األخرى اليت يواجو أستاذ فونو ىي  

الف رئيس ادلدرسة اليعرؼ حقيقة مشكالت وصعوبة للمعلم  على مداخلة رئيس ادلدرسة
راءة البياف من ادلعلم ويناقش عند يعلم الطلبة يف الفصل، وىو يعرؼ أحواؿ الفصل من ق

ويسمع  الزيارات الصفية التباع تنفيذ مع ادلعلم. وحل ادلشكلة، حياوؿ رئيس ادلدرسة
اليت ادلشكالت  شكالت والصعوبة ادلعلم ويستعد االحتياجات معلم لنجاح التعليم.ادل

العربية. إذا  عرقل تنفيذ اإلسًتاتيجية لًتقية كفاءة معلمي اللغةيواجهها رئيس ادلدرسة الت

                                                           
 ٕٜٕص .  هومو ونظرياتو وأساليبو،اإلشراؼ الًتبوي: مفالدكتور راتب السعود،   ٕٔ
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وجد رئيس ادلدرسة ادلشكالت، رئيس ادلدرسة ومعلم يناقشوف حللوؿ ادلشكلة حىت 
 اإلسًتاتيجية اجليدة كما قد صمم رئيس ادلدرسة وناؿ النتائج ادلمتازة.  تنفذت
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 ماس الفصل اخل
 اخلمامتة

 

 لخص نتمائج البحثس . أ
نتائج البحث عن   ه الرسالة العلمية فحصل الباحثىذ بعد أن حلل الباحث

كفاءة التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربية وإسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف ترقية  
كفاءة معلمي اللغة العربية ومشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي 
اللغة العربية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ومدرسة ماالنج 

 : كما يليمية احلكومية الاانية  ادلتوسطة اإلسال
يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة  كفاءة التعليمية الالزمة لدى معلمي اللغة العربية .1

اإلسالمية احلكومية األوىل ىي فهم خصائص الطلبة وابتكار يف صناعة 
ختطيط التعليم وتنفيذ عملية التعليم وتقومي التعليم وفهم التكنولوجيا. وأما  

يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة  الالزمة لدى معلمي اللغة العربية كفاءة التعليمية
قدرة يف صناعة ختطيط فهم خصائص الطلبة و  اإلسالمية احلكومية الاانية ىي

الكفاءات التعليمية  ىذه .التعليم وقدرة تنفيذ التعليم وقدرة تقومي التعليم
بية  وتشمل اربع الالزمة لدى معلمي اللغة العربية موفقة مع القانون وزارة الًت 

من سبع مؤاشرات دون قدرة ادلعلم عن النظرية التدريس  وتطوير أداء الطلبة 
 وتعامل ادلعلم مع الطلبة اجليدة.

يف مدرسة  إسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية .2
ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ىي الندوة الًتبوية والدورة 

إسًتاتيجية رئيس  التدريبية والزيارات الصفية واجتماع باذليئة التعليمية. وأما
يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة  ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية

إسًتاتيجيات  والزيارات الصفية. الندوة الًتبوية اإلسالمية احلكومية الاانية ىي
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اإلسالمية احلكومية األوىل ومدرسة  مدرسة ماالنج ادلتوسطة رئيس ادلدرسة يف
أساليب ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الاانية من ناحية النظرية 

 التعليمية معلمي اللغة العربية وتنفيذ اإلشراف هتدف إىل ترقية كفاءة
 إسًتاتيجيات تناسب مع خطواهتا حىت حصل النتائج اجليدة.

ترقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف مشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف  .3
العمل  ىي قصر الوقت مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل

مشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة  . وأماوأنشطة مؤقتة
معلمي اللغة العربية يف مدرسة ماالنج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الاانية 

ونقص اىتمام معلمي اللغة العربية على مداخلة  عملال ىي قصر الوقت
ادلشكالت اليت يواجهها رئيس ادلدرسة التعرقل  واقًتاحات رئيس ادلدرسة.

تنفيذ اإلسًتاتيجية لًتقية كفاءة معلمي اللغة العربية. إذا وجد رئيس ادلدرسة 
ادلشكالت  رئيس ادلدرسة ومعلم يناقشون حللول ادلشكلة حىت تنفذت 

 تيجية اجليدة كما قد صمم رئيس ادلدرسة ونال النتائج ادلمتازة. اإلسًتا
 التوصيمات واالقرتاحمات . ب

احث االقًتاحات قًتح البىذه الرسالة  ياخلالصة على  الباحث توجوبعد أن 
 كما يلي :   لتكون ىذه الرسالة رسالة مؤثرة

وإشراف  أن يكون ىذه الرسالة بعض من ادلصادر وادلراجع عن علم إدارة الًتبوية .1
 الًتبوي  خاصة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية.

عن إسًتاتيجية رئيس ادلدرسة يف ترقية كفاءة معلمي اللغة  تحبا ىذه الرسالة .2
للمرة  الدراسة. فمن يريد أن يبحث عن ىذه العربية خاصة كفاءة التعليمية

 رئيس ادلدرسةإسًتاتيجية  ادلختلفة وليس إدارة الًتبوية علمالاانية فاحبث يف 
من ناحية أخرى ألن  . أوماال تنفيذ إشراف الًتبوي مشرف ادلدرسة فحسب 

 تنتمي بنمو الزمان. إدارة الًتبويةالعلوم خاصة العلوم 
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وأخريا  يرجو الباحث من ىذا البحث استفادة كبرية للقراء وزيادة يف العلوم 
 ون أن يبحاوا مبا يتعلق بو.الذين يريد لبةوادلعارف وأن يكون مراجعا إضافيا لدى الط
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