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 الباب األول
  المقدمة 

 

 خلفّية البحث .أ 
وىو  ,وحيدد ادلعلم يف نظام التعليم العام ،يعد ادلعلم عنصرًا مهًما جًدا يف التعلم

فادلعلم يقوم أيًضا بادلهمة والدور يف بناء  ،ليس ذلك فحسب الشاغل األول يف التعليم.
حيدد ادلعلم أيًضا  عامل أفضل للتعليم للمستقبل، وخاصة تلك اليت تقام رمسًيا يف ادلدرسة.

ألن ادلعلم عنصر مؤثر جًدا يف حتقيق  ,خاصة يف عملية التدريس والتعلم ،صلاح الطالب
 أىداف تعليمية عالية اجلودة.

قدرة ادلعلمُت على التدريس أولوية، وادلعلمون كمعلمُت  خالل ىذا الوباء، تكون
مطالبون دائًما بالقدرة على األداء بكل الطرق وأن يكونوا مرنُت أو يتبعون وفًقا 

 للتطورات التعليمية والظروف احلالية.
الذي يُطلب من ادلعلم حالًيا تنفيذ أنشطة التعلم اليت كانت يف البداية وجًها لوجو 

 تعلم اإللكًتوين باستخدام تكنولوجيا التعلم ادلتطورة واحلديثة.يف أنشطة ال
يف الوقت احلايل، تعد قدرة ادلعلم وإبداع ادلعلم من ادلعايَت يف التعلم. ألن ادلعلم 

 عنصر مهم للغاية يف التعليم.
 الكفاءة يف اإلندونيسية ىي استيعاب اللغة اإلصلليزية، وىي ادلهارات والقدرات.

رلموعة من ادلعارف والتدريب وادلهارات اليت جيب أن ديتلكها ادلعلمون الكفاءة ىي 
يتم احلصول على الكفاءة من خالل التعليم والتدريب  لتحقيق أىداف التعلم والًتبوي.

 ٔ.والتعلم ادلستقل عن طريق استخدام مصادر التعلم
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اليت جيب أن ديتلكها ادلعلمون تتكون من أربع كفاءات، ضمن الكفاءات  ةالكفاء
األربع اليت جيب أن تكون مًتابطة ومًتابطة مع بعضها البعض، ألن أول شيء يراه ادلعلم 

 ىو من حيث كفاءتو.
 :ٗ-ٔ األية سورة القلم الكرمي يف تعاىل يف القرآن ا قال

َر  (َٕما أَْنَت بِِنْعَمِة َربَِّك ِبَْجُنوٍن ) (ٔ﴿ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن ) َوِإنَّ َلَك ألْجرًا َغي ْ
    ٕ(﴾ٗ) َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  (ٖشَلُْنوٍن )

ديتلكو ادلعلم ىو أن يكون لو  يف ىذه اآلية توضح أن االختصاص الذي جيب أن
واالتصاالت يف التنمية   إتقان واستخدام تكنولوجيا ادلعلوما النيب زلمد. اشخصية مثله

 وسائل اإلعالم مع اآلخرين. والعلوم والقدرة على الكتابة لتطوير العلوم و
: الكفاءة ٕٛمن ادلادة  ٖ، الفقرة ٕ٘ٓٓلعام  ٜٔتوضح الالئحة احلكومية رقم 

للتعلم على مستوى التعليم األساسي، وكذلك التعليم يف مرحلة الطفولة ادلبكرة،  كعامل
( الكفاءة ٗ( الكفاءة ادلهنية، و )ٖ( الكفاءة الشخصية، )ٕ( الكفاءة الًتبوية، )ٔ)

 .االجتماعية
 ةمن بُت الكفاءات األربعة، الشيء األكثر تأثَتا على الطالب، وىي الكفاء

الكفاءة الًتبوية، ألنو يف ىذه الكفاءة الًتبوية يؤكد أكثر على  لمُت.الًتبوية وادلهنية للمع
إتقان فهم التعلم للطالب. يف حُت أن الكفاءة ادلهنية موجهة بشكل أكرب ضلو إتقان 

 مادة تعليمية واسعة وعميقة ديكن توجيهها للطالب.
ادلعلم ادلعلم ىو الشخص ادلسؤول وىو ادلسؤول عن تعليم طالبو. وىذا يعٍت أن 

جيب  ,لذلك جيب أن يكون لديو أساسيات الكفاءة كسلطة وقدرة على أداء واجباهتم.
حيتاج ادلعلمون الذين  أن يكون ادلعلم شللوًكا دتاًما للكفاءة كقدرة ومهارة يف إدارة التعليم.

يتمتعون بالكفاءة الًتبوية إىل إتقان عدد من اجلوانب ادلهمة، ِبا يف ذلك: فهم البصَتة 
تصميم التعلم، تنفيذ التعلم، تقييم  ,األساس التعليمي، فهم الطالب، تطوير ادلناىج أو
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ومن ناحية  ٖنتائج التعلم، تطوير الطالب لتحقيق اإلمكانات ادلختلفة ديلكون.
من خالل امتالك ىذه .ٗ االحًتاف ومنها: إتقان القدرة على التعلم الواسع والعميق

ادلتوقع أن يتمكن ادلعلم من إدارة التعلم بشكل جيد وتنفيذ  الكفاءة الًتبوية وادلهنية، من
 التعلم ادلوايت وادلوجو، خاصة يف تعلم اللغة وخاصة العربية.

مهمة ادلعلم ودوره مهمان للغاية يف جعل الطالب أو التالميذ يفهمون ادلواد اليت 
يف ادلواد اليت يتم تدريسها. عالوة على ذلك، فإن معلمي اللغة األجنبية معقدون جًدا 

ادلهمة الرئيسية للمعلم أو ادلدرس ىي تسهيل تعلم الطالب.  يقومون بتدريسها للطالب.
لتحقيق ىذه ادلهمة، جيب أال يكون ادلعلمون أو ادلدرسون قادرين فقط على توفَت وخلق 

 جو تعليمي جذاب ومتناغم وال ينسى.
مشكالت كفاءة أطروحة من زلمد منَت حبث عن " يف ىذه الدراسة السابقة، 

  ٘".يف ادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب وحوذلا معلم اللغة العربية
كفاءة معلم اللغة العربية يف تقييم التعليم ِبدرسة أطروحة من ماريٍت حبثت عن "  

 ٙ".ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ اس السنةاإلحسان ادلتوسطة اإلسالمية بيجي كيدونج بانتينج بانيوم
أطروحة من موليانيت حبثت عن "الكفاءة التعليمية و ادلهنية دلعلمي اللغة العربية 

 ِٚبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية غوندانج الكي ماالنج".
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Teori dan Praktik, (Jakarta: Prenadamedia,2015).h.30-54 
يف ادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية   وحوذلا مشكالت كفاءة معلم اللغة العربية زلمد منَت، "55

)كلية علوم الًتبية و التعليم، جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، أطروحة ". كالسات مجرب
ٕٓٔٚ). 

 
كفاءة معلم اللغة العربية يف تقييم التعليم ِبدرسة اإلحسان ادلتوسطة اإلسالمية بيجي كيدونج   ، "ماريٍت6

 (ٕٛٔٓكلية الًتبية و علوم التدريسية ، جبامعة اإلسالمية احلكومية بربووكرتو، أطروحة )". بانتينج بانيوماس السنة
7
موليانيت،"الكفاءة التعليمية و ادلهنية دلعلمي اللغة العربية ِبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية غوندانج  

 (ٕٚٔٓ)جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، أطروحة الكي ماالنج". 
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 دلعّلمة ادلهنّية الِكفايَاتيبحث عن ادلوضوع " الصيخان زلمد بنت حصةومن 
رحّلة

َ
شرفات تراىا كما ادلعرِفة رلتَمع يف بأدوارىا للقيام الثانويّة ادل

ُ
 مدينة يف الًتبويّات ادل

 ٛ." الرياض
 ِبدرسة العربية اللغة معلمي أراء " ِبوضوع كرسنا فرادنا أكرب وأطروحة من  

 ٜ "لألطفال العربية اللغة معلم كفاءة يف اإلسالمية االبتدائية بيمباصلونان
العالقة بُت الكفاءة ادلهنية دلعلم و رغبة  " يوبيار و أتقة حبثتا عن ادلوضوعومن 

التالميذ يف تعلم اللغة العربية ِبهارة قراءة النص العربية ,دلدرسة العالية ادلهاجرين موس 
 10رواس سومطرى اجلنوبية".

أيًضا بناًء على الظروف احلالية، مل يتم فحص أي و  من بُت الدراسات السابقة،
يف إصدار  ةالباحث ترغبمن الدراسات السابقة أعاله يف وقت حدوث ىذا الوباء. 

أن مشكلة كفاءة معلمي اللغة العربية خالل  وىيالالحق،  ااخًتاق جديد يف نتائج حبثه
 .ىذه اجلائحة مهمة جًدا للبحث

ن ، أل، ومها الًتبوية وادلهنيةُتتئأحباثهم كفا يف ةالباحث يس ذلك، فقد اختار لي
 الًتبوية وادلهنية. ةتأثَت كبَت يف عملية التعلم، ومعظم ادلعلمُت ال يتقنون الكفاء ئتُتالكفا

العالية اإلسالمية  ادلدرسيتلكن مل يقم أحد بفحص الكفاءة الًتبوية وادلهنية للمعلم يف 
خلفية تعليمية سلتلفة من حيث الدورة  . وأيًضا ال أحد يفحص مدرًسا ذااألىلية

                                                 
رحّلة دلعّلمة ادلهنّية الصيخان، الِكفايَات زلمد بنت حصة ٛ

َ
 كما ادلعرِفة رلتَمع يف بأدوارىا لقيامل الثانويّة ادل

شرفات تراىا
ُ

 ٖٙ٘. ص:ٕٚٔٓ، ٕ، ج. ٛٔرللة البحث العلمي يف الًتبية. ع. مدينة الرياض،  يف الًتبويّات ادل
معلم  كفاءة يف اإلسالمية االبتدائية بيمباصلونان ِبدرسة العربية اللغة معلمي أراء كرسنا فرادنا أكرب  "9

 (.ٕٔٔٓ، أطروحة )جامعة شريف ىداية ا اإلسالمية احلكومية جاكرتا "العربية اللغة
العالقة بُت الكفاءة ادلهنية دلعلم و رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية ِبهارة قراءة النص  يوبيار و أتقة " ٓٔ

. جامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية فادلبانج ،العربية ,دلدرسة العالية ادلهاجرين موس رواس سومطرى اجلنوبية"
.ٜٖٔ، ص. ٕٛٔٓ، يونيو ٔ، رقم. vol.10رللة البيان 
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الدراسية اليت خيتارىا أثناء الكلية، شلا يعٍت أن الدورة اليت درسها خالل الكلية ختتلف 
 عما يعلمو ادلعلم للطالب.

موجو أكثر العالية  ادلدرسيتىي أن نظام تعلم اللغة العربية يف  ادلدرستانميزة ىذه 
د أكثر. يف حُت أن أوجو اعيؤكد على جزء القو  السلفي، شلا ادلعهدمثل التعلم يف 

ىي أن طريقة تدريس معلمي اللغة ليست متنوعة للغاية، فإن  ادلدرستانالقصور يف ىذه 
معلمي اللغة العربية يستخدمون طريقة ااضرة فقط، ووسائل اإلعالم ادلستخدمة ىي 

كثَتًا يف ادلشاركة يف تعلم . وقد أدى ذلك إىل عدم رغبة الطالب  فقط السبورات والكتب
 اللغة العربية، واعترب ذلك شلاًل للغاية.

يوجد معلمُت ال يعلمون حبسب خلفيتهم التعليمية أثناء  العاليةادلدرستا ويف ىذه 
العالية  دلدرسيت، فإن عملية تعلم اللغة العربية ةوجودىم يف الكلية. وحسبما الحظ الباحث

العالية  رسيتدادلاللغة العربية يف  مدرسُتادلعلمُت. نقل ما زالت تسيطر على  دريةيف ادل
أن ادلوضوع كان غَت جذاب تقريًبا مثل الطالب، ونتيجة لذلك  اإلسالمية األىلية 

 أصبح جو الفصل الدراسي رتيباً وأصبح الطالب أقل نشاطًا وأقل محاًسا يف التعلم.
هارات التدريس الًتبوية جيب أن يكون معلمو اللغة العربية قادرين على إتقان م

م اللغة العربية بشكل جيد. ولكن يبدو أنو ال ياجليدة حىت يتمكن الطالب من حتقيق تعل
 العالية اإلسالمية األىلية ادلدرستا مرحلة يزال ىناك العديد من معلمي اللغة العربية على 

لطالب بتعلم اللغة الذين مل يتقنوا الكفاءة الًتبوية اجليدة. ويتجلى ذلك يف قلة اىتمام ا
 م اللغة العربية.يالعربية واطلفاض اإلصلاز يف تعل
كاليمانتان   جاتور بتمبان العالية اإلسالمية األىلية رسيتدادلدروس اللغة العربية يف 

تواجو العديد من العوائق أو ادلشكالت يف ادلمارسة وإتقان ادلادة الواسعة،  الوسطى
علم. تأيت معظم اخللفيات التعليمية للمدرسُت يف وذلك بسبب اخللفية التعليمية للم

 عالية من خلفيات تعليم غَت اللغة العربية.ال رسيتدادل
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اتضح أن مشكلة ادلعلم ىذه ليست فقط يف عدم تطابق اخللفية التعليمية، ولكن 
ىناك مشاكل أخرى تكمن ورِبا تكون أكثر حدة وأكثر حدة، وادلشكلة ىي أن العديد 

ادرون على إتقان ادلوضوع، ولكنهم يتصادمون دائًما يف تقدمي ادلواد. ىذا من ادلعلمُت ق
ما دييز بُت أىل اللوغة ومدرسة اللغة. أىل اللغة ىو خبَت يف اللغة العربية سواء من 
حيث القوايد وأدهبا، يف حُت أن مدرس اللغة ىو شخص يفهم اللغة العربية ويتقنها 

حت ىذه احلقيقة معرفة مشًتكة يف ادلؤسسات ولكنو ماىر أيًضا يف تدريسها. أصب
 التعليمية، وخاصة يف بعض ادلؤسسات التعليمية اخلاصة.

 ةالًتبوية اليت جيب أن ديتلكها ادلعلمون، حاول الباحث ةبناًء على أمهية الكفاء
 ادلدرسيتاحلصول على بيانات معلومات حول الكفاءات الًتبوية اليت ديتلكها معلمو 

. النتائج اليت مت احلصول عليها جاتور كاليمانتان الوسطى اإلسالمية األىلية بتمبانالعالية 
أن ىناك معلمُت يف مؤسسة تعليمية يفتقرون إىل البصَتة  ةمن البحث الذي أجراه الباحث

يف الكفاءة الًتبوية يف إجراء أنشطة التعلم، على سبيل ادلثال، ال يقدم ادلعلم ادلواد اليت 
ب يفهمون الدرس بسبب نقص التدريس وجًها لوجو وكذلك طرق التدريس جتعل الطال

ادلستخدمة أقل جاذبية وغَت مقبولة للطالب. خيتتم ىذا الكاتب بناء على نتائج 
ادلقابالت مع العديد من الطالب الذين مت إجراؤىم أثناء البحث ادلسبق أو البحث 

إعطاء معرفتهم إىل احلد األقصى أثناء. ادلعلمون الذين جيب أن يكونوا قادرين على 
 يشعرون أقل بالشكل األمثل من قبل الطالب.

تتعلق ادلشاكل ادلذكورة أعاله باخللفية التعليمية للمعلم الذي خيتلف يف رلال 
بالرغبة يف إجراء حبث للعثور على احلقائق الفعلية. يهتم  ةخربتو، لذلك يهتم الباحث

 الكفاءة الًتبوية ادلشكالت اللغة العربية وكيف أن بإجراء حبث حول عملية تعلم ةالباحث
كاليمانتان   اتورج بتمبانللمعلمُت من خلفيات خرجيي التعليم غَت العريب  و ادلهنية

 يف تدريس ادلواد العربية.  الوسطى
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على الرغم من أن تقنية التعلم اإللكًتوين ادلستخدمة تزداد تعقيًدا، إال أن العديد 
كالت تظهر ويشعر هبا ادلعلمون وخيتربوهنا أثناء أنشطة التعلم حبيث من ادلشكالت وادلش

من ادلهم إثارة ىذه القضية ألهنا تتعلق بالتطوير  يكون التعلم أقل من ادلستوى األمثل.
 ترغبكفاءة ادلعلم يف إتقان التعلم. بعد ذلك ال ةادلشكل الشامل جلودة التعليم حول 

الكفاءية التربوية و المهنية لمدرسي  المشكالت " دراسة ىذا ادلوضوع:اليف  ةالباحث
جاتور   اللغة العربية عبر اإلنترنيت في المدرستي العالية اإلسالمية األهلية بتمبان

 كاليمانتان الوسطى".
 

 أسئلة البحث .ب 
العالية  رسيتدادليف عرب اإلنًتنيت  كيف تتم عملية تدريس اللغة العربية  .ٔ

 ؟ كاليمانتان الوسطى  جاتور بتمبان اإلسالمية األىلية
و ادلهنية  دلدرسي اللغة العربية عرب اإلنًتنيت   الكفاءية الًتبوية ما مشكالت .ٕ

 كاليمانتان الوسطى؟  جاتور بتمبان العالية اإلسالمية األىلية ادلدرسيتيف 
 أهداف البحث .ج 

 بناء على ادلشاكل اليت دتت صياغتها، فإن أىداف ىذه الدراسة ىي كما يلي:
ادلدرسيت العالية يف عرب اإلنًتنيت لوصف عملية تدريس اللغة العربية  .ٔ

 .كاليمانتان الوسطى  جاتور بتمبان اإلسالمية األىلية
الكفاءية الًتبوية و ادلهنية دلدرسي اللغة العربية عرب  ادلشكالت للتعرف على .ٕ

كاليمانتان   جاتور بتمبان العالية اإلسالمية األىلية ادلدرسيتيف اإلنًتنيت 
 الوسطى.
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 الدراسات السابقة .د 
ألن البحث السابق . يعترب البحث السابق من ادلراجع األساسية عند إجراء الدراسة

لو وظيفة لتوسيع وتعميق النظرية اليت سيتم استخدامها يف الدراسة البحثية اليت سيتم 
 .تنفيذىا

إجراء حبث سابق عن األدبيات  الباحثةلدعم وتسهيل كتابة ىذه األطروحة، 
 اادلوجودة يف شكل أعمال حبثية سابقة تتعلق بالعنوان وذات صلة بادلوضوع الذي درسه

 .الباحثة
موليانيت حبثت أطروحة عن "الكفاءة التعليمية و ادلهنية دلعلمي اللغة قالت أواًل، 

 ىذا نتائج دل. العربية ِبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية غوندانج الكي ماالنج"
 الكفاءة أثبت قد ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة معلمي ( 1 : التايل النحو إىل البحث

 على القدرة أن ) : اآليت النحو على إليها ينظر أن ، موالتعل التعليم عملية يف التعليمية
 التعليمية الربامج ختطيط على القدرة ( ب ) ، العميق بوصف الطالب خصائص فهم

 مثل ادلتنوع ادلواد إلقاء وطريقة التدريس، خطط صناعة يف التوثيق لكان شلا اجليدة،
 التقومي طريق عن ، التقومي ( ج ) . اإلليكًتونية الوسائل واستخدام االنتقائية الطريقة

 ىذه يف العربية اللغة معلم تبُت قد ( ۲ . الطالب تطوير ( د ) . والتحريري الشفهي
 ) . التعلم وعقلية ، مفهوم ، وىيكل ، ادلواد على السيطرة ( 1 ) . خالل من ادلدرسة

 ( د ) . التعليمية ادلواد تطوير ( ج ) . أساسية والكفاءة الكفاءة معيار اتقان ( ب
 يف للمعلمُت وادلهنية التعليمية الكفاءة ( ۳ . واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا تطوير

 سلرجات حتسُت على يساعد التقيم ونظام التعليم، يف الطالب يساعد العربية اللغة تعليم
 ٔٔ.التعلم أىداف حتقيق يف جدا مفيدة والتعلم التعليمية،

                                                 
موليانيت،"الكفاءة التعليمية و ادلهنية دلعلمي اللغة العربية ِبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية غوندانج 11

 (ٕٚٔٓ)جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، أطروحة الكي ماالنج". 
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 مشكالت كفاءة معلم اللغة العربية" حبث أطروحة عن زلمد منَت قال  ثانًيا،
أما نتيجة البحث  ".يف ادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب وحوذلا

فهي: أشكال مشكالت ترقية كفاءة معلم اللغة العربية: اطلفاض كفاءة ادلدرس يف 
تصميم وتنظيم أدوات التعليم، والكتب اإلضايف لًتقية كفاءة ادلدّرس اللغة العربية 
ادلوجودة يف ادلدرسة زلدودة. مث زلاولة حل مشكالت كفاءة معلم اللغة العربية: يعٍت 

، ادلدرسُت (MGMP) امج الًتبوية والدورة والندوة والورشة، إتبع برنامجبوجود الرب 
  ٕٔ.اًتفُت بطريقة قراءة الكتب أو الوسائل ادلطبعية أو حبث األخبار من الشبكة الدولية

أطروحة عن" كفاءة معلم اللغة العربية يف تقييم التعليم  حبثت  ماريٍت، قالت ثالثا
-ٕٛٔٓ اإلسالمية بيجي كيدونج بانتينج بانيوماس السنةِبدرسة اإلحسان ادلتوسطة 

استناداً إىل نتائج حتليل البيانات، ديكن االستنتاج أن ادلعلم لقد قام ِبهمتو يف ". ٜٕٔٓ
التقييم اي مراحل التقييم وىي ختطيط التقييم فيو حتديد مشكالت ادليدان وحتديد 

لتقييم على ثالث رلالت يستخدم األىداف واإلستعداد للتقييم مّث يستمّر بتنفيذ ا
االسلوب ادلناسب مّث حتليلو بدء من فحص ورقة االجابة واعطاء الدرجات وتصحيحو 
وتقرير النتيجة واإلستفادة لتحسُت عملية التعليم وترقية ادلهارة ادلهنية يوافق إىل مبدأ 

يل. وحيث  التقييم ادلستخدم وىو مبدأ التقييم للمنهج الدراسى اجلديد التقييم األص
كانت يف تنفيذه عراقيل يوجهو ادلعلم وىي عدم اإلستعداد من الطالب يف اإلختبار أي 
إختبار يومي وعراقيل أخرى من وجو الوقت. ومع ذلك، جيب أن يكون ىناك زيادة 
وحتسُت يف كفاءة ادلعلم من خالل حضور الندوات وأنشطة تطوير ادلناىج الدراسية، 

 ٖٔ. رؤية ادلدرسة ورسالتها بشكل جيد حبيث ديكن حتقيق ما يصبح

                                                 
يف ادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية   وحوذلا مشكالت كفاءة معلم اللغة العربية ، "زلمد منَت12

امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، كلية علوم الًتبية و التعليم، جب) أطروحة". كالسات مجرب
ٕٓٔٚ). 

ماريٍت، " كفاءة معلم اللغة العربية يف تقييم التعليم ِبدرسة اإلحسان ادلتوسطة اإلسالمية بيجي كيدونج ٖٔ
 (ٕٛٔٓكلية الًتبية و علوم التدريسية ، جبامعة اإلسالمية احلكومية بربووكرتو، أطروحة )بانتينج بانيوماس السنة". 
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عن رللة البحث العلمي يف الًتبية.من  الصيخان زلمد بنت حصةقال  رابعا،
رحّلة دلعّلمة ادلهنّية الِكفايَات ادلوضوع "

َ
 كما ادلعرِفة رلتَمع يف بأدوارىا للقيام الثانويّة ادل

شرفات تراىا
ُ

 الكفايات عن الكشف الدراسة ىدفت".  الرياض مدينة يف الًتبويّات ادل
شرفات تراىا كما ادلعرفة رلتمع يف بأدوارىا للقيام الثانوية ادلرحلة ادلعلمة ادلهنية

ُ
 ادل

 الباحثة طبقت و الوصفي، ادلنهج الدراسة واستخدمت الرياض، مدينة يف الًتبويات
 ادلشرفات آراء تباين إىل الدراسة وتوصلت فنّية، تربوية مشرفة ۲۰۲ على دراستها

 ِبدارس الثانويّة ادلرحلة يف ادلعلمات لدى ادلهنية الكفايات توافر واقع حول الًتبويات
 الكفايات توافر ضلو الدراسة عينة أفراد نظر وجهات اتفاق إىل أشارت كما الرياض،

 عينة أفراد نظر وجهات اتفاق وكذلك الثانوية، بادلدارس ادلعرفة لنشر للمعلمات ادلهنية
 الثانوية، ادلرحلة معلمات لدى ادلعرفة لتوظيف ادلهنية الكفايات توافر مدى ضلو الدراسية

 بادلرحلة للمعلمات ادلهنية الكفايات توافر إىل توصلت كما عام، بوجو متوسطة وىي
 عينة أفراد نظر وجهات اتفاق إىل أشارت كما متوسطة، بدرجة ادلعرفة لتوظيف الثانويّة

 واليت الثانوية، بادلرحلة للمعلمات ادلهنية الكفايات من حتد اليت الصعوبات ضلو الدراسية
 أفراد نظر وجهات اتفاق إىل أشارت وأخَتاً  كبَتة، أهنا إىل للمحور العام ادلتوسط أشار

 يف للمعلمات ادلهنية الكفايات توفر اليت الضرورية واإلجراءات السبل ضلو الدراسة عينة
 موافقة إىل للمحور العام ادلتوسط أشار كما ادلعرفة، ِبجتمع لإلسهام الثانويّة ادلرحلة

 ادلعلمات منح يف واإلجراءات السبل تلك أمهية على ادلشرفات قبل من جداً  كبَتة
 ٗٔ.ادلعرفة رلتمع يف لإلسهام ادلهنية الكفايات

 ِبدرسة العربية اللغة معلمي أراء " ِبوضوع قال كرسنا فرادنا أكرب ، خامسا
". نتائج ىذه لألطفال العربية اللغة معلم كفاءة يف اإلسالمية االبتدائية بيمباصلونان

 ِبدرسة العربية اللغة معلمي أراء عن الباحث وحلل حبث ما وبعدالدراسة إىل ما يلي: 

                                                 
رحّلة دلعّلمة ادلهنّية الصيخان، الِكفايَات زلمد بنت حصة ٗٔ

َ
 ادلعرِفة رلتَمع يف بأدوارىا للقيام الثانويّة ادل

شرفات تراىا كما
ُ

 ٖٙ٘. ص:ٕٚٔٓ، ٕ، ج. ٛٔرللة البحث العلمي يف الًتبية. ع. مدينة الرياض،  يف الًتبويّات ادل

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=255678
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 اخلالصة إىل وصل لألطفال، العربية اللغة معلم كفاءة يف اإلسالمية االبتدائية بيمباصلونان
 معرفة على ادلعلم قدرة وىي ،اجد مهمة ادلعلم كفاءة يعتقدون ادلعلمُت أن : اآلتية

 تاما تنفيذا واجباتو تنفيذ على وقدرتو كليتو يف تعلمو ما إىل بنسبة الًتبوية العلوم
 زيادة يف احلماسة تنقصهم ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة معلمي وأن . ومضبوطا

 أفكار بتنمية يرتبط ما كل و العربية واللغة لألطفال النفس وعلم الًتبية عن معلوماهتم
 ٘ٔ.العربية اللغة ادلعلم األربع الكفايات عن فهمهم عدم إىل يؤدي شلا وذلك ،بالطال

العالقة بُت الكفاءة ادلهنية دلعلم و  ، من يوبيار و أتقة حبثتا عن ادلوضوع "سادسا
رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية ِبهارة قراءة النص العربية ,دلدرسة العالية ادلهاجرين 

أن الكفاءة ادلهنية دلعلم اللغة ) ٔ(موس رواس سومطرى اجلنوبية". فنتائج البحث ىي 
( وأن رغبة ٕ)  . ٙٙو %تالميذ أ ٜٙالعربية يف إشارة متوسطة بنتيجة معدلة يعٍت 

 ٔ٘تالميذ أو ٖ٘التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف إشارة متوسطة بنتيجة معدلة يعٍت 
تالميذ  ٖ٘أن مهارة قراءة النص العربية يف إشارة متوسطة بنتيجة معدلة يعٍت  (ٖ%. )

نص (العالقة بُت الكفاءة ادلهنية دلعلم ورغبة التالميذ ِبهارة قراءة الٗ) %. ٔ٘أو
وجدول  ٫ٚٗٓ.رواس قوية أو عالية بنتيجة  دلدرسة العالية ادلهاجرين موسي- العربية

و ي ذلم  ٕك  ٔيشَت إىل أن بُت ادلتغَتين ك ٜٜٚ ٓ،ٓٙ- ٓالتفسَت عند قيمة ر : ،
 ٙٔ.العالقة القوية أو عالية

ألن يف التعليم، يعد ادلعلم ىو العنصر األكثر أمهية يف دعم صلاح اذلدف التعليمي، 
ادلعلم ىو الشخص الذي يغرق مباشرة يف اجملال للقيام بالتعلم من أجل حتقيق األىداف 

 التعليمية ادلرجوة.

                                                 
معلم  كفاءة يف اإلسالمية االبتدائية بيمباصلونان ِبدرسة العربية اللغة معلمي أراء كرسنا فرادنا أكرب  "٘ٔ

 (.ٕٔٔٓ، أطروحة )جامعة شريف ىداية ا اإلسالمية احلكومية جاكرتا "العربية اللغة
لنص العالقة بُت الكفاءة ادلهنية دلعلم و رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية ِبهارة قراءة ا " يوبيار و أتقةٙٔ

 جامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية فادلبانج ،العربية ,دلدرسة العالية ادلهاجرين موس رواس سومطرى اجلنوبية"

 .ٜٖٔ، ص. ٕٛٔٓ، يونيو ٔ، رقم. vol.10رللة البيان 
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الًتبوية ومعلمي اللغة العربية اًتفُت،  يةمن الدراسات السابقة ادلتعلقة بالكفاء
  ديكن االستنتاج أنو يشرح فقط كفاءة ادلعلمُت يف مدرسة واحدة، ويفحص فقط مستوى

 مدرسة الثانوية أو ادلستوى العايل للناشئُت فقط.
الكفاءية الًتبوية و ادلهنية دلدرسي اللغة  موضوع "البحث عن يف ىذه الدراسة، 

إجراء حبث سابق عن األدبيات ادلوجودة يف شكل أعمال حبثية سابقة  الباحثةالعربية، 
". ىناك  كاليمانتان الوسطى  اتورج درية دتبانِب العالية اإلسالمية األىليةتتعلق بالعنوان 

ادلعلمُت  ةلكل مدرسة، وكفاءعرب اإلنًتنيت  سيتم فحصها يف تعلم اللغة العربية مدرستان
الًتبويُت وادلهنيُت يف كل مدرسة. أي معلمي اللغة العربية ليس لديهم شهادة مدرس 

 العربية.تعليم اللغة قسم  اللغة العربية أو ديكن القول أهنم ليس لديهم خلفية 
 
 التحديد اإلجرائي .ه 

 ادلشكالت .ٔ
يف )اإلصلليزية(  (Problem)من كلمة مشكلة ( Problematika)ادلشكالت 

وديكن ايضا ِبعٍت ادلسألة اليت تقع يف شخص   مل يكشف غطاءىاِبعٌت مسألة الىت 
 . ووجد فيو مشكلة  حياول حصول مقصود شيء

 الكفاءة .ٕ
ما يف القيام ِبهمة لتحقيق ىدف الكفاءة ىي القدرة اليت ديتلكها شخص 

معُت. فبذلك، فإن كفاءة ادلعلم ىي القدرة اليت ديتلكها ادلعلمون يف إتقان التعلم، 
 سواء كانت تتعلق ِبواد التدريس أو إتقاهنا يف إدارة الصفوف.

 الكفاءة الًتبوية .ٖ
الكفاءة الًتبوية ىي فهم ادلعلم للطالب، والتخطيط، وتنفيذ التعلم، وتقييم 

تائج التعلم، وتطوير الطالب لتحقيق إمكاناهتم. ادلقصودة يف ىذا البحث تعٍت ن
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العالية  رسيتدادليف عرب اإلنًتنيت  قدرة ادلعلم الًتبوية على تعليم اللغة العربية
 كاليمانتان الوسطى.  جاتور بتمبان اإلسالمية األىلية

 الكفاءة ادلهنية .ٗ
إتقان مادة تعليمية واسعة النطاق  كفاءة ادلعلم يف  الكفاءة ادلهنية ىي

وادلواد العلمية اليت  رسيتدادليف ومتعمقة، واليت تشمل إتقان مواد ادلناىج الدراسية 
 بتمبان العالية اإلسالمية األىلية رسيتدادليف عرب اإلنًتنيت  اللغة العربية تدعم ادلواد

 كاليمانتان الوسطى.  جاتور
 اللغة العربية .٘

لكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم وعنصر اللغة العربية ىي ا
 األساسي يف دتنية الشعب العربية.

 اإلنًتنيت .ٙ
 التعلم اإلنًتنيت عرب التعلم يعٍت .تيت يعٍت أن تكون متصالً باإلنًتنياإلنًتن

 تعليمي. تطبيق باستخدام( لوجو وجهاً  بدون) تنفيذه يتم الذي
 اإلسالمية األىلية.العالية  رسيتدادل .ٚ

 اإلسالميةرسيت دادل ىي جاتور درية دتبانِباألىلية  اإلسالمية العالية رسيتدادل
 كاليمانتان الوسطى. ِبنطقة كابواساليت حتت وزارة الدينية  األىلية

 
 أهمية البحث .و 

 فائدة أو فوائد ىذه الدراسة ىي كما يلي:
 ةنظريأمهية ال .ٔ

وادلعلومات والرؤى للمعلمُت من الناحية النظرية، ديكن أن تساىم بادلعرفة 
م يالًتبوية وادلهنية للمعلمُت يف تعل يةالكفاء دلشكالتاذوي الصلة فيما يتعلق ب
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 بتمبان اإلسالمية األىلية العالية رسيتدادل، وخاصة يف عرب اإلنًتنيت اللغة العربية
 .جاتور

 ةعمليأمهية ال .ٕ
ديكن أن تقدم مدخالت أو اقًتاحات يف زلاولة لتحسُت جودة  (أ 

 العالية اإلسالمية األىلية رسيتدادليف ادلعلمُت يف تعلم اللغة العربية 
 .كاليمانتان الوسطى  جاتور دتبان درية فرعيةِب

ديكن أن يكون مرجعا للمؤسسات التعليمية، وخاصة بالنسبة للتعليم  (ب 
، أنو من ادلهم جدا لكل إلسالمية األىليةالعالية ا رسيتدادل مرحلةعلى 

مؤسسة تعليمية عقد تدريب للمعلمُت الذين يريدون فقط التدريس 
 يف ادلؤسسة التعليمية.

 يف تعلم اللغة العربية. ةديكن أن يوفر ىذا البحث خربة قيمة للباحث (ج 
 

 هيكل البحث .ز 
الدراسة مقدمة: خلفية البحث، أسئلة البحث، وأىداف البحث، و  الباب األول

 .ىيكل البحث، وأمهية البحث، و السابقة، و التحديد األجرائي
كفاءة ادلدرس، أقسام  مفهوماليت تتضمن:  اإلطار النظرى الباب الثاني

تعليم اللغة العربية،  مفهومكفاءة ادلهنية،  مفهومكفاءة الًتبوية،  مفهومالكفاءات، 
 .مفهوم اإلنًتنيت ، وأىداف تعليم اللغة العربية

نوع و مدخل البحث، ادلوضوع و منهج البحث اليت حتتوي على:  الباب الثالث
أساليب حتليل و أدوات البحث، و أساليب مجع البيانات، و موقع البحث، و ذايت البحث، 

 .تأكيد صحة البياناتو البيانات، 
حتليل البيانات ومنقشتها اليت حتتوي على: ة عن ادليدان، وتقدمي الباب الرابع 

 البيانات، وحتليل البيانات وتفسَتىا.
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اخلادتة اليت حتتوي على : اخلالصة البحث، والتوصيات البحث، الباب الخامس 
 وادلقًتحات البحث.

 
 


