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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 
 عامة عن المعهد "تشويق الطالب" بقدسالصورة ال .أ

 قدسالمعهد "تشويق الطالب"  تاريخ .1
هي إحدى املعاهد الذي يكون  بقدس املعهد "تشويق الطالب"

اإلسالمية الداخلية  املعهد "تشويق الطالب"يف منطقة قدس. أسست 
ون يف منزله د يبدأ هو يؤسس ذلك املعهد، عبد اللطيف الشيخ قبل من

  ععاية املنز  الييفي من قبل ابنهمثبعد وفاته،  .أي تكلفة على اإلطالق
مأمون  أمحد ألوان مث يستمي ابنه املسمى الشيخ احلاج الشيخ احلاج املسمى
 دسبق "تشويق الطالب" عهدم  تطوييمت ،مأمون أمحد خالشي يف يد ،أمحد

من غري املعيوف بالضبط مىت  .واكتسبت ثقة اجملتمع
استناًدا إىل البيانات اليت مت  .الداخلية "تشويق الطالب" عهدم إنشاء مث

فق ذي تو احلاج توفيق اليمحن و الشيخ احلاج الشخ   احلصو  عليها من
الداخلية،  بقدس "تشويق الطالب" عهدمبصفتها القائم على ععاية  اهلل

عاًما  52هو قبل  الداخلية "ب"تشويق الطالعهد مل أن اإلنشاء التقدييي
 -وهي +/  م( 8251العالية تشويق الطالب ) إنشاء مدعسة من العام
 8.م 8256

 الب""تشويق الطمعهد  تطويي مأمون، مت الشيخ احلاج خال  قيادة
، اليت "تشويق الطالب" لتصبح مؤسسة تعليمية عمسية، وهي مدعسة بقدس

                                                           

اذ   8  لة مع األست ب ملقا لصعودا ة ا ي ليعا ا وفق اهلل، مقدمي  لشيخ اجلاح ذي ت تشويق  ا
لطالب )ت ب س( بقدس،   .5252ماعس  1ا
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بادع إىل إنشاء املدعسة اليت أصبحت  .هذا املعهد تقع إىل اجلنوب من
عبد  الشيخ احلاج اآلن واحدة من املداعس اليئيسية يف منطقة القدس هو

ذي مأمون، املعيوف خببري فلك العلم والالشيخ احلاج اجلليل، ابن شقيق 
 .شغل مية منصب كاتيب سوعيا، اجمللس التنفيذي جلامعة هنضة العلماء

اإلسالمية الداخلية  ثالب عهدولكن مع ميوع الوقت، مت فصل إداعة م
املعهد  باإلضافة إىل ميافق الغيفة ، يوفي هذا تشويق الطالب. ومدعسة

 5أيًضا مكتبة، على اليغم من جمموعة حمدودة جًدا من الكتب.
من أن غالبية طالهبم يلتحقون باملداعس اليمسية يف  على اليغم 

إن  .ال يزا  موجوًدا مع نظام وعاثة مؤسسها عهدنفس الوقت، فإن هذا امل
، غة العيبيةتعليم اللمواصفات العلوم اليت يتم تسليط الضوء عليها هي 

 6.باإلضافة إىل أهنا تدعس أيًضا كتب السلف يف خمتلف التخصصات
    

  قدسب تشويق الطالب معهدالجغرافي من الالموقع  .2
 لتابعة ملدينةا باالي تعاه" بقدس يف قيية "تشويق الطالب املعهدتقع 

 22686قدس  567قدس. هي يف الشاعع ك.ه. تيحيان أجهوعي عقم 

مرت  222و  قدس مرت مشا  بيج 722جاوى الوسطى، على بعد حوايل 
 6املدعسة كما يلي:. اما تفصيل دائية بناء هذه وسط مدينةمن 
 مرتا ميبعا 8562اتساع أعضها  .أ
 حالة أعضها الوقف .ب

                                                           

لطالب،  5  ملعهد تشويق ا اعيخ ا ت انات عن  ي ب ل ا يق   .5252ماعس  2توث
لطالب،  6  ملعهد تشويق ا اعيخ ا ت انات عن  ي ب ل ا يق   .5252ماعس  2توث
باح6  ل ا ه  قل ن لذي  يق ا توئ ل ا ملعهداساس علي  نات ا ا ي ب " بقدس "تشويق الطالب ث من 

اعيخ  ت ل ا لذي يؤخذ يف   .5252ماعس  82ا
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 البناء هو اخليسانة املسلحة بطبقتني .ج

من اإلسرتاتيجية لتأسيس املدعسة فطبعا يكون هذا املوقع موقعا 
مناسبا وفعاال ألن هلا حد بالقيية املتجاوعة هبا. هذا يسهل الطالب للذهاب 

يف د ا املعهواليتخذون وقتا طويال. وكذلك أيضا بوجود هذ عهدإىل امل
الوسط سيكون من يتعلموا فيها هم الطالب الذين جائو من املناطق 

ة إى أحناء مناطق القيية املتجاوع ا املعهد املتنوعة. وهبذا أيضا اشتهي هذ
والبعيدة منها. واآلن الطالب ليس جميدا من نفس القيية ولكن من الدائية 

يى أيضا حىت تكون هذه املدعسة ليست مكان للدعاسة فحسب األخ
 ولكن لبناء صلة اليحم بني الطالب من املناطق املتنوعة.   

 
 قدس ب" بالمعهد "تشويق الطال الرؤية والرسالة واألهداف من .3

كل معاهد يف تأسيسها هلا عؤية وعسالة وأهداف. وكذلك أيضا 
قدس، عندها عؤية وعسالة وأهداف حيث هبا  للمعهد تشويق الطالب

 جتيي هذا املعهد مبقايسه.  
 )ت ب عأية واليسالة هي جيب أن تتحق معهد تشويق الطالب

ي وميكنهم تطوي التوحيد هي طباعة جيل من الطالب الذين هم من س(
بظاهية الشباب األقل  هذه اليؤية مدفوعة .السلف الدين مع توفري كتاب

  2الديين وهشاشة اإلميان. قدعة يف اجملا 

                                                           

ع 5  ل ا انات عن األهداف  ي ب ل ا يق  لطالب توث لمعهد تشويق ا ل ماعس  82بقدس، امة 
5252. 
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 3كما يلي:عهد تشويق الطالب  واألهداف من امل
 بتفقه يف الدين واألخالق الكيمية والنظامية. املعهدحتقيق  .8
 ة.تنمية الرتبية بإعطاء املهاعات العملية لنيل كيفية اإلنسان املتفوق .5
إعداد الطالب للحياة املنسجمة كأعضاء اجملتمع الذين ميتلكون  .6

 والقدعة االجتماعية ومحاسة حلفظ العامل باجلو الديين. الثقافة
 تنمية الطالب سيكونون أكيمني وصاحلني. .6

 
 قدسب" بالمعهد "تشويق الطال من وسائل .4

 :7كما يف اجلدو  اآليت  ئل املوجودة يف هذا املعهد هوأّما الوسا 
 4.1جدول 

 بيان مجلة إسم األدوات عقم
 جيد 6 ميحاض 8
 جيد 82 اممح 5
 جيد 81 مساحة الغيفة 6
 جيد 8 مشابك الغسيل 6
 جيد 8 طبخم 2
 جيد 5 قاعة 3
 جيد 6 مكتب 7

                                                           

يق  6  لطالبتوث لمعهد تشويق ا ل عامة  ل ا انات عن األهداف  ي ب ل  82بقدس،  ا
 .5252ماعس 

لمعهد تشويق الطالب  7 ل عامة  ل ا انات عن األهداف  ي ب ل ا يق   82بقدس،  توث
 .5252ماعس 
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 جيد 2 كيسي 1
 جيد 3 كأس 2

 جيد 5 خزائن املكتب 82
 جيد 8 أعفف الكتب املكتبية 88
 جيد 52 قعدم 85
 جيد 8 حامل حذاء 86
 جيد 57 الطالبخزانة  86
 جيد 5 كمبيوتي 82
 جيد 5 مسح ضوئيو  طابعة 83
 جيد 6 سبوعة 87
 جيد 8 آلة كاتبة 81
 جيد 8 حتقق من السييي 82
 جيد 8 جملس اإلداعة 52
 جيد 88 ختم 58

 
 قدس عهد تشويق الطالبالتركيب المنظمي من الم .5

شويق للمعهد تالرتكيب املنظمي هو شيئ مهم لكل املنظمة ومنها 
تلك ميأن  هدعاوالرتبوية البد لكل م عهد. لتحقيق املسؤوليات املالطالب

الرتكيب املظمي. الرتكيب املنظمي يف حقيقته يساعد املدعسة لتنظيم 
األموع اليت تتعلق هبا سواء أكانت معلقة باألموع اإلداعية أو األموع 

 يق الطالباملعهد تشو بدون املظام فتهلك هلكة سييعة.   عهدالطالبية. امل
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ني املقيعة بالفعالة. كل مدعس عهدهداف املهلا تيكيب منظم لتحقيق األ
فيها هلا منصب حسب قدعهتم وهؤالء يقومون مبسؤولية ببذ  كل جهدهم 
حىت تكون مدعستهم مدعسة منظمة ومتقدمة. ملعيفة الرتكيب املنظمي من 

 :1، يقدمه الباحث يف الصوعة كما يلياملعهد تشويق الطالب
 1جدول. 

 2ستشويق الطالب قدعهد الرتكيب املنظمي من امل
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

لطالب 1  ملعهد تشويق ا ا لرتكيب  انات عن جدوا  ا ي ب ل ا يق  ماعس  82بقدس  توث
5252. 

مل 2  ا لرتكيب  انات عن جدوا  ا ي ب ل ا يق  لطالبتوث  ماعس 82، بقدس عهد تشويق ا
5252. 

 النذير
 ماعمون احلاج الشيخ

 (لهي املغف)أمحد
 الوعيض

 اليمحن توفق احلاج الشيخ
 اهلل توفق ذي احلاج الشيخ

  الرئيس
 حممد خازن األسياعي
 زيدان نبيل ك.

 

 مثري
  صندوق أمين
 توفيق اهلكيم

 زيدان نبيل ك.

 الكتابة
 إعانة اليزاق

 عمضان أمحد فيابو

  التربوية
 عزقي ألف موالنا
 حممد زين املتقني

 األمن
 أمحد عيندي هريماوان
 حممد عزالدين

 

  النظيف
 أمحد لطف الندى

 توفيق ديدي كوعنيياوان
1. Nur Ilmi A 

  المعدات
 جنيب هومامي

 أمحد لطفي هيدايات

 المكتبة
 حبيب أعيف مولنا
 حممد عزالدين

 

 المطعم
 عمضان أمحد فيابو

اهلكيمتوفيق   
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الرتكيب املنظمي السابق هو الدا  على وظائف املدعسني جبانب  
. مجيع املدعسني يؤيدون بعضهم بعضا لتقدمي عهدكمدعسي املواد يف امل

الطالب. يتصل املدعسون بعضهم بعضا عن كل أموع تيبوية  عهد تشويقامل
 السيما لرتقية مهاعة الطالب يف الدعاسة.

 
 قدسعهد تشويق الطالب بأحوال المدرسين والطالب من الم .6

 أحوال المدرسين .أ
املدعس هو العامل املهم يف عملية الدعاسة. هو العنصي األساسي 
يف تنفيذ الرتبية حىت أن تكون األهداف املقيعة حمققة. كثري جدا ممن 
يقو  أن املدعس هو البطل بدون عالمة الفضل. هذه اجلملة تفيد أن 

املدعس يف وسط العامل الرتبوي مهم جدا. هو جيتهد اجتهادا   مكان
كبريا ويبذ  كل طاقته لتنمية قدعة طالبه إخالصا. واليستوي بني 
اجتهاده وتفضيل اجملتمع عنه. كان يف اللجنة الرتبوية مواد كثرية 
ومتنوعة، فلذلك حتتاج احتياجا كبريا إىل صفوف املدعسني املأهلني يف  

 ن العلمية. كثري من الفنو 
كثري من املدعسني يستخدم املدخل اإلنساين يف عملية الدعاسة 
 ويطبق الطييقة االتصالية يف تعليم املواد السيما للمواد اللغوية وهي اللغة

 العيبية واللغة اإلجنليزية، واللغة اإلندونيسية واللغة اجلاوية.
دعسة مكل مدعسني واملوظفني يتعاونون على تقدمي املدعسة لتكون 

وأما بالنسبة ملدعس اللغة العيبية يف  82نافعة لطالهبا واجملتمع العام.
                                                           

اذ  82  لة مع األست ب ملقا لصعودا ة ا ي ليعا ا وفق اهلل، مقدمي  لشيخ احلاج ذي ت  ا
لطالب،  تشويق ا ل  .5252ماعس  1ا
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الفصل يدعس املادة باتصا  مع املدعسني األخيين لتباد  اآلعاء الرتبوية 
السيما مع املدعسني للغات األخيى أال وهي اللغة اإلجنليزية واللغة 

 اإلندونيسية واللغة اجلاوية.
 املعيفة للطالب، هناك حاجة إىل املعلمنيلدعم عملية التعلم ونقل 

 الطالب معهد تشويق األهداف ليكونوا قادعين على حتقيق هذه
لديها مقدم ععاية الشيخ احلاج توفيق اليمحن والشيخ  اإلسالمية الداخلية

مأمون  الشيخ احلاج احلاج ذي توفيق اهلل كأستاذ أخوة وأخوات من
 88.نقل املعيفة  عملية أمحد، كما ساعده العديد من الطالب يف

ومبساعدة من مدييي املعهد، يف املعهد تشويق الطالب قدس، يصبح 
مجيع اإلداعيني معلمني دينيني ويعلمون الكتاب الذي يتم تدعيسه يف 

 املعهد التشويق الطالب قدس.
كان عدد   5282/5252وضع الطالب يف العام الدعاسي 

 85 .طالًبا 862 بقدس معهد تشويق الطالب الطالب يف
 

 ب. عرض البيانات
في المعهد "تشويق الطالب" بقدس  العربيةتعلم اللغة  البيانات عن .1

 م2121-2112العام الدراسي 
 اإلسالمية. وكذلك عاهديف املاللغة العيبية أصبحت مادة مهمة 

 دعس الطالب فيها دعوسا كثرية منهاي .بقدس "تشويق الطالب"عهد مب
                                                           

لرت  88  انات عن جدوا  ا ي ب ل ا يق  لطالبتوث ملعهد تشويق ا  82،  قدس كيب ا
 .5252ماعس 

لرت  85  انات عن جدوا  ا ي ب ل ا يق  ملعهد تشو توث لطالبكيب ا  82،  قدس يق ا
 .5252ماعس 
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اللقاء  ليف االسبوع، ويف ك ةمي اللغة العيبية، هم يدعسون اللغة العيبية 
ة ولو كانت مادة اللغ دقيقة. أعبعون حصتان التدعيس، ويف كل حصة

العيبية مية يف األسبوع فقط ولكن يف هذا املعهد يدعس الطالب علوم 
آخي اليت هلا عالقة باللغة العيبية منها علم النحو وعلم الصيف. هم 
يدعسون علم النحو وعلم الصيف حصة يف األسبوع. أما األهداف العامة 

من تعلم اللغة العيبية يف هذا املعهد هي إلعطاء الطالب الكفاءة  املنشودة
ألهداف اخلاصة من تعلم اللغة العيبية هي يف فهم النص العييب. وأما ا

  86ماع.ستلتنمية كفاءة الطالب يف مهاعة القياءة والكتابة والكالم واإل
طة تتكون من املدعسة املتوس"تشويق الطالب" الطالب يف املعهد 

اإلسالمية و املدعسة العالية اإلسالمية. واما املعلم ملادة اللغة العيبية يف 
هذا املعهد يف املدعسة املتوسطة اإلسالمية فهو األستاذ حممد زين املتقني. 

فيظ. األستاذ سيف النوع ح واما املعلم يف املدعسة العالية اإلسالمية فهو
واستخدام كتاب مداعج الدعوس العيبية ككتاب مقيع يف تدعيس اللغة 
العيبية، النه كتاب قصري جيمع املهاعات األعبع وكيفية تطبيقها 

 86واختباعها.
ومعلم اللغة العيبية يستخدم طييقة التعليم املتنوعة هي طييقة 

يستخدم البصيية. وعندما املعلم باحملاضية وطييقة االمثلة وطييقة السمعية 
 هبذه الطييقة املتنوعة يساعد الطالب يف فهم املدة يف تعليم اللغة العيبية
 حىت حقّق موقف التعليم السيوع واليغبة يف عملية تعليم اللغة العيبية. يف

عليم اللغة . يف ت" بقدس"تشويق الطالب معهدالعملية الدعاسية يستعمل 
                                                           

عيبية حممد زين  86  ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب  .5252ماعس  82ملتقني، امقا
ية حممد زين   86  عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب  .5252ماعس  82ملتقني، امقا
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ات وهي املهاعة االستماع والكالم والقياءة والكتابة. العيبية أعبع املهاع 
مهاعة الكالم هي لغة منطوقة للتعبري عن أفكاع ذهنية. الكالم من 

 15املهاعات األساسية اليت يسعى الطالب اىل إتقاهنا يف اللغات األجنبية.
الكالم هو يشمل جانب التحدث يف اللغة. وهي املهاعة الثانية 

ويشكالن معا يف امليحلة الشفوية. ألنه يشمل  بعد مهاعة االستماع،
اجلانب العملي التطبيقي الشفوي يف تعليم اللغة. فقد يبدأ الداعس الكالم 
قبل القياءة والكتابة. وهذه املهاعة تبدأ صوتية وتنتهي باتصا  الداعس مع 
غريه يف موقف من املواقف حيث يتم نقل املعىن من متحدث آلخي، يعرب 

فكاعه، فالغيض هو فهم عسالة املتكلم وإفهام اليسالة بكالمه من أ
 .للسامع

)ت ب  "تشويق الطالب عهدمباإلنساين يف تعليم اللغة العيبية 
من ناحية تنفيذية جييي حسب ما يكون يف اخلطوة التدعيسية. " س(

  حظةالويشيحها الباحث شيحا مفصال  حسب احلواصل من الطييقة امل
 :83كما يلي

 اإلعداديةأ. العملية 
نز  إىل قبل أن ي علمامليحلة اإلعدادية هي  امليحلة اليت يبدأها امل

ميدان التعليم. هذه امليحلة مهمة جدا ألهنا كاألساس واألصل يف تعليم 
يقصد يف هذه امليحلة عما هو يييد و  علماللغة العيبية. يفكي وخيطط امل

ة حيث الدعاسياألهداف  علميف عملية التعليم. وكذلك أيضا يعني امل
هبا يُعلم جناح الدعاسة. يعد املدعس أيضا املواد اليت سيعلمها ويدعب 
                                                           

نوع حفيظ،  82  ل ا عيبية سيف  ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب  5252ماعس  85مقا
لطالب  مالحظة  83 ملعهد تشويق ا  .5252ماعس  2بقدس، يف ا
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نفسه يف استخدام الطييقة اليت سيختدمها يف عملية التدعيس. وأما 
 87الشيح املفّصل يتمثل كمايلي:

 األهداف الدعاسية  علمعني امل .8
 املواد حسب األهداف الدعاسية املعينة علمأعد امل .5
 الطييقة اليت سيستخدمها يف عملية الدعاسة  علماملأعد  .6
 الوسائل التعليمية املساعدة يف عملية الدعاسة علماملأعد  .6
 يةبالتعليم اللغة العيبالتدعيبات اليت تتعلق  علمامل عني ا .2
 األلعب اللغوية لتربيد احلالة احلاعة يف الفصل أحيانا. علمامل أعد .3

 
 ب. العملية التدريسية

عد العملية ب علمهي العملية اليت يقوم هبا امل العملية التدعيسية
، دسبق "تشويق الطالب" عهدمباإلعدادية. حسب ما يالحظ الباحث 

 81العملية التدعيسية كما يلي:
 املقدمة .8
 .إىل الفصل بالتبسم إىل طالبه علماملدخل  (أ
وألقى السالم عليهم كامال وبصوت مسموع فطلب  علمجلس امل (ب

 من أحد الطالب الفتتاح الدعاسة بالدعاء.
 أخباع طالبه هلذا اليوم واألشياء املعلقة هبم. علماملسأ   (ج
 .املادة اليت سيدعسها الطالب علماملألقى  (د
 .طالبه حثا كبريا على أمهية املادة املدعوسة علماملحّث  (ه

                                                           

ة17  ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب  .5252ماعس  82، حممد زين ملتقني مقا

مل 18  ةا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب ملتقني قا  .5252ماعس  82، حممد زين ا
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 .املادة هذا اليوم باملادة السابقة عالقة متصلة علماملعّلق  (و
طالبه باحلماسة " هل أنتم مستعّدون للتعلم هذا  علماملسأ   (ز

 اليوم؟ 
 لتطبيقا .5
 .املادة ملهاعة الكالم بالتعبري الشفوي عن األنشطة علماملألقى  (أ

 صالية.عن األنشطة اليومية بالطييقة االت اليومية بالطييقة االتصالية
املفيدات اجلديدة حو  املوضوع املبحوث على  علمامل كتب (ب

 السبوعة.
طالبه لتكياع ماهو قا  باهتمام إىل املقاصد التعبريية  علماملطلب  (ج

 وبالشكل التظهريي كما يف احلقيقة.
طالبه للقيام باالتصا  احلقيقي حسب التعبري  علماملدعا  (د

 املدعوس.
 والطالب األخيون لصديقهم املقدمني. علماملصّفق  (ه
 .طالبه فيقة ثنائية علماملسم ق (و
 كل الفيقة الختياع املوضوع املعني.  علماملطلب  (ز
 .املختاع باالتصا  احلقيقي مرتتباطّبق الطالبان املوضوع  (ح
 .لصوعة املتعلقة باملوضوع املبحوثا علماملألصق  (ط
 شيح الطالب الصوعة امللصقة يف السبوعة بالتعبري الشفوي اتصاال. (ي
 82.احلماسة يف كل أنشطة الطالب يف الفصل علماملأعطى  (ق

 االختتام .6
 .د الطالب لتلخيص املادة املدعوسةأح علماملطلب  (أ

                                                           

مل 19  ةا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب ملتقني قا  .5252ماعس  82، حممد زين ا
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 .املوضوع الدعاسي للقاء اآليت علماملألقى  (ب
 طالبه بتعلمهم هلذه احلصة هتنيأ كبريا. علماملهنأ  (ج
 .التشجيعات ليتعلم الطالب تعلما جيدا علماملأعطى  (ه
  52الدعاء والسالم. علمامل ألقى (و
 

 ج. العملية التقويمية   
 العملية التقييمية هي العملية اليت يقوم هبا املدعس لنظي إىل احلواصل

التقييم حسب األهداف امليجوة.  علممن الدعاسة املنفذة. يستخدم امل
 يف وعلى سبيل املثا  يييد الباحث أن يعيف إىل أي مدى مهاعة الطالب

بتلك  . فطبعا البد له أن يستعمل التقييم الذي يناسبتعليم اللغة العيبية
املهاعة. حسب ما عكز الباحث يف هذا البحث العلمي، أال وهو ينظي إىل 

يف س بالتقييم. مناسبة مبالحظة الباحث، يقوم األستاذ علمما يقوم امل
 :58بالتقومي كما يلي النوع حفيظ

 التقومي التكويين .8
 التكويين هو أحد التقومي الذي ييكز أهدافه ملالحظة تقدمة التقومي

الطالب حينما جتيي الدعاسة. هذا التقومي يستخدمه املدعس ملعيفة إىل 
أي مدى قدعة الطالب على املواد املتدعسة يف وحدة الدعاسة. 

التقومي التكويين إلعطاء اإلجابة لدى طالبه مستمياً  علميستخدم امل
الفشل يف الدعاسة. األستاذ هيتونا يستخدم هذا حو  النجاح أو 

                                                           

مل 20  ةا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب ملتقني قا  .5252ماعس  82، حممد زين ا

مل 21  ةا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب نوع حفيظ قا ل ا  . 5252ماعس  88، سيف 
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التقومي ملعيفة قدعة طالبه يف مهاعة الكالم حيث لقد طبق الطييقة 
 االتصالية باستخدام املدخل اإلنساين من قبل.

 لتقومي التشخيصيا .5
التقومي التشخيصي هو أحد التقومي الذي يستخدمه املدعس ملعيفة 

 يف الدعاسة والصعوبات اليتشخصية طالبه بالضبط حو  مواقفهم 
ف يستقبلواها فيها. تعليم اللغة العيبية حيتاج إىل هذا التقومي أيضا لكش

صعوبات دعاسية لدى الطالب. ومن املهاعة اللغوية اليت حتتاج إىل هذا 
التقومي هي مهاعة الكالم. كما هو معيوف أن يف تدعيس الكالم ليس 

ىل طبيعة ا ولكن حيتاج إيضا إجميدا عن كيف حتفيظ املفيدات وتعبريه
الشجاعة وثفة النفس فيها. بناء على ذلك، يستخدم األستاذ هيتونوا 
هذا التقومي ملعيفة مواقف طالبه يف دعاسة السيما لتنميتهم وصعوبات 

 مستقبلة لديهم.
 التقومي التجميعي .6

التقومي التجميعي هو أحد التقومي الذي يستخدمه املدعس ملعيفة 
قي حد الوقت املعني. وعلى سبيل املثا  يستخدم املدعس  قدعة الطالب

هذا التقومي ملعيفة وسعة فهم الطالب حو  الباب األو  من الدعاسة. 
يألف املدعس األسئلة والتدعيبات لطالبه لكي هؤالء الطالب جييبواها 
حسب قدعهتم. بعد ذلك، يعيف أن هناك نتيجة حيث تد  على أي 

سيف النوع  اب األو . يستخدم االستاذمدى فهم الطالب حو  الب
هذا التقومي كل أسبوع واحد مية. وعلى سياق الطييقة االتصالية،  حفيظ
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طبق هذا التقومي بالتدعيبات اللسانية على وجه التفضيل. هذا مهم ملعيفة 
    55قدعة كالم الطالب حو  املوضوع املبحوث يف كل باب.

من  يت متتلك القيمة املهمة أيضا.يقدم الباحث البيانات األخيى ال      
املعيوف، قد شيح الباحث سابقا أن األستاذ هيتونوا يف تعليم اللغة العيبية 
يستخدم الطييقة االتصالية باستخدام املدخل اإلنساين. حسب ما 

هري بدعوة الطالب لتظ سيف النوع حفيظالحظ الباحث، علم األستاذ 
قدعهتم يف مهاعة الكالم ويشجعهم يف جما  الطبيعة لعلهم يتشجعون 
فيها. عّلم باحلماسة لكل خطوة تعليمهم حىت اليشعي الطالب بامللل 
إليه يف عملية الدعاسة. وهو أيضا نظي إىل مجيع الطالب ودوع الفصل 

 الهتمام طالبه اهتماما عدال. 
م هبا الباحث، كانت الطييقة باستخدام حيث اليت قا قابلةمن امل  

 يف تعليم اللغة العيبية هلا خصائص فيما يلي: علميستخدمها امل
 إىل أن الطالب هم األجيا  املتقدمة بالقدعة األساسية. علمينظي امل .أ

 باحلماسة حىت يكون الطالب متحمسني أيضا. علميعلم امل .ب
 ليومية باملدخليدعو الطالب إىل طالبه اتصاال حو  األنشطة ا .ج

 .السيكولوجي
اللغة العيبية يف عملية التعليم بالرتمجة أيضا من  علميستخدم امل .د

 التعبريات الصعبة.
عة الطالب فيصة كبرية لتظهري وتيقية مهاعة كالمهم بطبي علمه. يعطى امل
 الشجاعة.

                                                           

اذ  22  لة مع األست ب ملقا نوع حفيظ،ا ل ا تاسعة ، ا5252ماعس  88 سيف  ل ا لساعة 
لنصف . وا  صباحا
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الطالب استخدام اللغة العيبية الواقيعة اليومية اتصاال  علمو. يدعب امل
 فعاال

 56الطالب مباشية وصيحية ولكن باحلكمة. عهدز. الخيطأ امل
 ملكانت أحوا  الطالب يف عملية الدعاسة   اذاالباحث  نتائج   

  يشعيالمتشجعني ومتحمسني فيها. نظي الباحث إىل الطالب بأهنم 
سة اشرتاكا  . هؤالء اشرتكوا الدعاالتعليم اللغة العيبيةبالفيح والشجاعة يف 

بيعة له أثي كبري لط املعلميتها. هذه طبعا دالة على أن كامال حىت هنا
 حىت يكونوا ماهيين فيها. تعليم اللغة العيبيةالطالب يف 

 
هد عفي تعليم اللغة العربية في الم المعلم البيانات عن مشكالت .2

   م2121-2112العام الدراسي  " بقدس"تشويق الطالب
لعناصي، جمموعة من ا إّن العملية التعليمّية هي عملية تشرتك فيها

ابتداًء من املعلمني، وانتقااًل إىل الطلبة، واملواد التعليمية، واألساليب 
التدعيسية، واملناهج وغريها، واليت حتدث داخل الصف، ويعتمد جناحها 

نا ديننا ثّ على مدى تفاعل العناصي املكّونة هلا ومدى تطّوعها. املعلم ح
عّلم هو اإلاحلنيف على التعّلم، وذلك ملا للع

ُ
نسان لم من فوائد مجٌّة، فامل

الذي حيمل على عاتقه عسالة تعليم األبناء )شباب املستقبل(، ويبذ  هذا 
نفعة للطاّلب وتسهيل

َ
 املعّلم الكثري من الوقت واجلهد يف سبيل حتقيق امل

  56.وصو  املعلومات إليهم

                                                           
ملتقني 56 ية حممد زين ا عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب ملقا غ ا ل ل ا يم  عل ت ة  ي عي إىل عمل ل ا ة ة  ي ب

املعهد تشويق  لطالبب  .5252ماعس  82قدس،  ا
مل 24  ةا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب نوع حفيظ قا ل ا  . 5252ماعس  88، سيف 
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كون يفالتدعيس هي عسالٌة قبل أن تكون مهنٌة بأجٍي، واألمة اليت 
قوام التعليم لديها قويًّا فإهّنا تكون أّمًة قويًّة وثابتًة وعاسخًة، بينما األّمة 
اليت تُعاين من اجلهل فهي أمٌة ضعيفٌة وُمتزعزعٌة وخائفٌة وسهلة املنا . 

ولذلك جيب دعمه  ،تواجه املعّلم الكثري من الصِّعاب يف مسريته التعليمّية
ذ ، اعه يف تأدية مهمته يف العطاء والبوالوقوف إىل جانبه من أجل استمي 

 وتوفري املتطلبات اليت حيتاج إليها يف سبيل تطويي العملية التعليمية
 املة.وتقّدمها، ألن النتيجة النهائية ستكون يف مصلحة األمة ك

ملية خال  الع شكالتتواجه فئة كبرية من املعلمني مُجلة من امل
و  دون حتقيق سري هذه العملية، وحتالتدعيسية، واليت تؤثي بشكل سليب يف 

أهدافها اليئيسية والفيعية، علمًا أّن هذه الصعوبات تيتبط جبوانب عدة 
من التدعيس، تتمّثل يف املعلم نفسه، ويف املواد واملساقات الدعاسية، ويف 
البيئة الصفية واملدعسية، وكذلك يف الطلبة، ويف القوانني املعتمدة يف 

 يف اجملتمع احمليط.املؤسسة الرتبوية، و 
ويق يف املعهد تش اليت يوجهها املعلم املشكالتهذه جمموعة من 

 ا املشكلة الداخلية واملشكلة اخلاعجيية.الطالب قدس منه
 خربة املدعسني بشكل عام تدوع حو  الكفاءة الداخلية املشكلةأن  (8

ملوقف مثل اإتقان املواد ، جما   احرتافية لديها، كال اجملالني املعييف مثل
مهاعات  مهنته )الكفاءة الشخصية( وجما  السلوك مثل احلب

 .غريهاالرتبوي( و  التدعيس، وتقييم نتائج تعلم الطالب )الكفاءة
 إتقان املواد  (أ)

جيب أن يبدأ إتقان املواد بتصميم وحتضري املادة التعليمية / 
املوضوع عوامل مهمة يف تنفيذ أنشطة التعلم من املعلم 
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حبيث ميكن لعملية التعلم تسري على ما ييام ، تصميم  .لطالهبم
وإعداد املواد التعليمية جيب أن تكون حذعا ولطيفا 

التصميم أو التحضرياملواد التعليمية / مادة مبثابة اجتاه  .ومنهجيا
تنفيذ التعلم، وبالتايل عملية التدعيس والتعلم ميكن توجيهها 

 مواد تعليمية مصحوبةولكن جيب عليك التصميم وإعداد  .وفعالة
بأفكاع / أفكاع وسلوك املعلم املبدع، مع االهتمام كل األشياء 

 الواعدة يف معىن تعلم املشاعكني الطالب.
 حيب مهنة التعليم (ب)

بدءا من كفاءات املعلم اليت جيب أن ميتلكها املعلم واليغبة 
القوية يف أن يصبح معلما وهو أمي جيد، أن مشكلة مهنة التدعيس 

دعسة ال تزا  مثرية لالهتمام للحديث عنه ومناقشته واملطالبة يف امل
به حلها، ألنه ال يزا  هناك العديد من املعلمني الذين لديهم فكي 
أن التدعيس هو جميد عمل بدوام جزئي، على اليغم من أن املعلم 
هو العامل املهيمن يف التعليم اليمسي يف بشكل عام ألنه بالنسبة 

ا يتم استخدام املعلمني كنماذج حيتذى هبا للطالب، غالًبا م
هلذا السبب، ينبغي أن يكون املعلمون السلوك والقدعة  .قدوة

دوع املعلم هو هذا السلوك  .الكافية على التطوع الطالب ككل
مكانة عالية  .من قبل اجملتمع من شخص بسبب وضعهم املتوقع

اليوم اجملتمع ال  .يتطلب صنع املعلم ظهوع سلوك كيمه من صاحبه
 52.يزا  يتوقع هذا السلوك ألطف واحرتام املعلم

 
                                                           

مل 25  ةا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب ملتقني  قا  .5252ماعس  82حممد زين ا
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 مهاعات التدعيس)ج( 
س التدعي جيب أن يكون لدى املعلم العديد من مكونات املهاعة

يامج إتقان املواد، إداعة بمنها : حبيث ميكن حتقيق عملية التعلم ، 
ت التعليم عالالتعليم والتعلم، استخدام الوسائط أو املواعد ، إداعة تفا

 وغري ذلك.والتعلم 
 تقييم نتائج تعلم الطالب (د)

ط الطالب فق يتم إجياء التقييمات ليس فقط ملعيفة املستوى
قق ح معيفة مستوى معيفة الطالب أو حققوا تقدًما، لكنهم يييدون

 جناح أجييت للحصو  على بيانات حو  مدى هو نشاط .الطالب
يتم التقييم من قبل  .التدعيسيف  الطالب يف التعلم وجناح املعلم

 .املعلم
املشكلة اخلاعجية هي املشاكل اليت تأيت من خاعج أنفسهم املعلم نفسه  (5

 منها :
  عالقة المعلم بالطلبة (أ

ا، وخاصة يف مبالطلبة أحياناً بالتعقيد إىل حدتتسم عالقة املعلم 
اجملتمعات النامية اليت يقتصي فيها دوع الطالب على كونه متلقي 

تتعلق بالطلبة تتمّثل هذه الصعوبات يف عدم  مشكالت 53للمعلومة.
وجود دافع واهتمام لدى الطلبة اجتاه الدعاسة، مما يؤثي سلبًا يف 
استفادهتم من املعاعف واخلربات اليت يطيحها املعلم خال  العملية 
التدعيسية، وينتج عن ذلك عدم استجابة الطلبة للمثريات امليتبطة 
                                                           

مل26  ةا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب نوع حفيظ قا ل ا  . 5252ماعس  88، سيف 
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دعيسية، حيث إّن ضعف انتباه الطلبة يؤثي سلبًا يف بالعملية الت
حتصيلهم الدعاسي، وإدعاكهم للمساقات التعليمية املختلفة، وبالتايل 

 يعيق حتقيق املعلم لألهداف اليت حددها. 
غة العيبية لتعلم اللمن قبل معلمي اللغة العيبية ل واجهت املشاكل

 :مبا يف ذلك
 عدم اهتمام الطالب باملعلم (8
 اهتمام الطالب باملواد اليت يدعسها املعلمعدم   (5
 هناك طالب ما زالوا يلعبون مبفيدهم ، وخاصة الطالب اجلالسني (6

 يف املقعد اخللفي
 الطالب املشغولون مبهام تعليمية أخيى (6
 هناك طالب ال يزالون نائمني (2
 .هناك طالب ال جيدون صعوبة يف قياءة النصوص العيبية (3

 تتعلق بالبيئة الصفية مشكالت (ب
توجد هذه الصعوبات نتيجة عدم وجود ُمناخ تعليمي مناسب، 
وخاصة يف ظل امليافق غري املناسبة للتدعيس يف املدعسة، وعدم توفي 
أجهزة التربيد والتدفئة الالزمة، ومعدات التدعيس األساسية من لوح 
التدعيس، ومقاعد، ولوحات تعليمّية، وأجهزة مساندة وغريها، أو نتيجة 

ضمن بيئة حميطة تعج باإلزعاج والضوضاء وغريها من لوجود الصف 
 مشتتات الرتكيز واالنتباه.

 يعد. ملعدبالوقت ا مي األدواتضبت تقد يفعلم ناقصا ملكان ا
 عيس،التد يف املعلمني مشكالت إحدى الداعمة وامليافق األدوات نقص
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 واإلجابات واألسئلة احملاضيات جانب إىل أخيى طيق توجد ال ألنه
 سبيل على .تدعيسها يتم اليت األساليب من بامللل الطالب يشعي حىت

 وتللص محاًسا أكثي الطالب سيكون العملي، االستماع يف املثا ،
 57غالًبا. يسمعونه الذي املعلم صوت من الصويت

  إدارية وتنظيمية مشكالت (ج
تتمّثل هذه الصعوبات يف عدم القدعة على إداعة وتنظيم الصف، 

السيطية على الطلبة، مما يؤدي إىل إضاعة الوقت  وعدم القدعة على
 املخصص للتدعيس، وبالتايل يسبب فشل العملية التعليمية.

 املواد مجع يفي املاهعلم ناقص ملكان ا. بالتأكيد ختتلف املعلم قدعة
واد امل شكلة مننظي تيتيب مياحل امل يفعلم ناقصا ملكان ا  و الدعاسية

 قيقحت يف كافية ليست املادة إتقان لىع القدعة. عطوءةالدعاسية امل
 اسيالدع  الفصل إداعة جتعل سوف. والفعالة الفعالة التعلم أهداف
 ملعلم،ا يصل ال عندما صاخبني الطالب املعلمني تدعيس نظام وكذلك
. الدعس ىلإ االنتباه يف الطالب محاس جلذب لالهتمام مثرية طييقة وهي
 اليت مسيةالي  املداعس عن ختتلف وهي. الكفاءات من الكثري لديها ليس
 لذا. لمنيللمع مهين كتدعيب والتدعيب التعليم مثل ميات، عدة تعقد
  51.التعلم نظام يف مشكلة أيًضا هي املعلم قدعة فإن

 ضعف المناهج (د

 لتحتيةا خمتلفة والبنية املعلمني الكفاءات ألن ضعيف طييقة
  .االن حىت للمعلمني الطالب محاسة على التأثري حىت كاملة ليست

                                                           

مل 27  ةا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب ملتقني قا  .5252ماعس  82، حممد زين ا

مل 28  ةا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب ملتقني قا  .5252ماعس  82، حممد زين ا
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عدم التضلع ، و داف التعليم وموادههناسبة بأامل رياختياعة الطيق غكمثل 
صان فهم تق، و ستخدمةملة بالطيق اري متعلقة كث، استخدام الطيق يف
 يفاقصا علم نكان امل، و الطالب يفساسية الناقصة ألعلم عن الكفاءة اامل

يجيات خاصة تااسرت  هليس ل ، وةيلافيوحة والفعملات امياستيعاب التقد
  52.أكثي صعبة يتدة الملاتعليم ا يف

 
 الحلول لبعض المشكالت التي يواجهها المعلِّمالبيانات عن  .3

ية املعلم التعاون تتطلب احرتاف للتغلب على املشاكل الرتبوية املتعلقة
 مع الوكاالت األخيى، ودمج مجيع مصادع املعلومات بني عوامل التعليم

ولية عالية مسؤ  اجملتمع يف أنشطة التدعيس والتعلم، والزعاعةموجودة يف 
ضال ف عن املهام اليت يقومون هبا وتثقيف أخالق الكيمية يف كل عمل يومي

 .عن التعاون من خمتلف األطياف
ط يف تسليم تعمل كوسي املعلم يف عملية التعلم يف مؤسسة تعليمية

عهد اء يف املاة الواقعية، سو الطالب يف احلي يدعس للطالب، مث يتبعه املواد
هنيني، امل يف هذه العملية التعليمية، لتصبح معلما .عهدخاعج امل أو يف

ن املعلم القدعة والوالء، وهذا يعين أ ينبغي أن يكون للمدعسني فئتني، ومها
ية على يعلم، لديه القدعة النظي  جيب أن يكون لديه القدعة يف جما  العلوم

، الء املعلمو  التخطيط والتنفيذ إىل التقييم واحليازةالتدعيس الذي جيد، من 
وبعد  فقط يف الفصل، ولكن قبل أي الوالء للمهام غري املتعلقة باملعلم

 .62الفصل
                                                           

مل 29  ةا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب نوع حفيظ قا ل ا  5252ماعس  88، سيف 

مل 30 اذ ا ة باست ل ب ليمحنقا لشيخ احلاج توفيق ا  .5252ماعس  85، ا
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ال ميكن  .خربة خاصة منصب يتطلبهوظيفة املعلم هي مهنة أو 
مهمة   .خاعج جما  التعليم القيام هبذا العمل من قبل أي شخص فقط

 ثقف يعين االستمياع .تشمل: التعليم والتدعيس والتدعيب مهنة التدعيس
التدعيب يعين تنمية املهاعات  يف هذه األثناء .وتطويي العلوم والتكنولوجيا

يف حني أن املهام االجتماعية للمعلمني ال تقتصي فقط على  .طالبلل
 بالطبع، عالوة على ذلك املعلم هو شخص يتوقع أن يكون قادعًا اجملتمع
بل ماهي و متحضي سوف يبين مستق األمة وإعداد البشي األذكياء،تثقيف 

 كلما كان املعلمون أكثي دقة يف أداء وظائفهم، كلما زاد .الوطن والبلد
 68.ء األمةتفعل بنا مضمونة خللق واحلفاظ على مواعد بشيية موثوقة يف
ب لزيادة توجيه الطال بعباعات بسيطة مسؤولية املعلم هو توجيه و

 .مكاناهتاإ كلما كانت املهاعات أكثي مهاعة وأكثي تطوعاً وتطوعاً  معيفتهم،
و املعلم أن املعلم اجليد ه يف هذا الصدد هناك بعض اخلرباء الذين يقولون

 طةأي املعلمني الذين مياعسون األنش التدعيس باإلهلام القيامالقادع على 
لم أنه يفعله قادع من خال  األنشطة يع .تعليمه قادع على إهلام طالبه

 65.ليتمكن من التعبري عن األفكاع الكبرية لطالبه على تشجيع الطالب
بري من اهتمام ك إن مشكلة املعلمني يف عامل التعليم حتصل دائًما

  نياهم كوسائل إعالم مهمة للغاية، وهذا يعين احلكومة .احلكومة واجملتمع
االجتماعية والثقافية اليت املهام  هم محلة الواجب .ععاية وتطويي األمة

بينما ينظي الناس إىل  .مبثل األمة تعمل على إعداد الشباب وفقا لذلك

                                                           

ليمحن،  68  لشيخ احلاج توفيق ا اذ ا ة باست ل ب ملقا  .5252ماعس  85ا
ليمحن،  65  لشيخ احلاج توفيق ا اذ ا ة باست ل ب ملقا  .5252ماعس  85ا
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من  66.أعما  أخيى املعلم هو عمل خاص خيتلف عن العمل العمل
وازي بالت عمل املعلم ليس فقط كمجيد مصدع عزق وجهة نظي اجملتمع،

يتعلق بتعليم الطفل عمل املعلم  .مع عمل النجاعين أو التجاع أو غريهم
 .وتنمية الدولة ومستقبل األمة

ومن  .لجيل املستقبل أفض اجملتمع يعطي أمل كبري للمعلم للوالدة
ط حياة من قدوة لطالهبم وقادعة على توجيههم حنو املتوقع أن تكون ملكة

باعتباعه أهم عامل يف عملية  مت وضع املعلم .حيرتم األخالق واألخالق
 اجلودة وتعترب كفاءة املعلم هلا التأثري األكرب على اجلودة. التعليم والتعلم

مطلوب من املعلمني أن يتصيفوا  لذلك، من الطبيعي فقط إذا 66.التعليم
 جودة عملية التعليم والتعلم من أجل حتسني بشكل احرتايف يف التنفيذ

لذي اجملتمع احلديث ا هذه املطالب تتماشى مع التطوعات .التعليم يفعلون
 وهو أمي ضيوعي للغاية يف جمتمع جمموعة متنوعة من التخصصات يييد

 طلبات العمل املهنية خمصصة أيًضا للمعلم .معقدة يزداد بشكل متزايد
 .العمل والعمل وفًقا للمهنة اليت حيملوهنا

 معيفة مقدما فهم إن احلديث عن العمل املهين يتطلب منا ذلك
 يعين أن املهنة هي أساسا وهذا .احملرتف املهنة كشكل أساسي للكلمة

ختصص املواقف الفكيية اليت مت احلصو  عليها من خال  الدعاسات 
والتدعيب، يهدف إىل توفري املهاعات من خال  اخلدمة وتوجيه لآلخيين 

يف منظوع علم االجتماع، أن املهنة هي  .الياتب أو  عسوم علىللحصو  

                                                           

لشيخ احلاج ذي توفيق اهلل،  66  اذ ا ة باست ل ب ملقا  .5252ماعس  2ا
ملتقني،  66  ة زين ا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب ملقا  . 5252ماعس  82ا
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لشيء ا يف الواقع ليس كذلكنوع النموذج أو نوع العمل املثايل، ألنه  حقا
 .السهل لتحقيق ذلك

العمل  الوفاء مبتطلبات منوذج بينما املهنية هي عملية جتاعية حنو
غيري االحرتاف واجلهود املبذولة لت قادع وحممي ولديه مدونة األخالق املثايل

بينما  .يعكس النموذج املهين كموقف النخبة هيكل املناصب حىت يتمكنوا
 أي اخلدمة واخلدمة القائمة على حد ذاته هو موقف حكيميف  تلك املهنة

 املهاعات والقدعات والتقنيات واإلجياءات املصحوبة مبوقف ثابت
 62.شخصية معينة

القيام  علمملجيب على ا بناء على نتائج املقابالت والتوثيق واحللو 
كوع أعاله: كما هو مذ عليم اللغة العيبية  به للتغلب على مشاكل مهنة الت

 منوذج املعلم وإعادة تيتيب جوانب التعليم املختلفة خال  واًل، استقامةأ
ملناهج ا اجلوانب التعليمية مثل التعليم األساسي، واألهداف، .يتم ذلك

، والبيئة ،املتاحة والطيق واملناهج املستخدمة وامليافق والبنية التحتية
اعتباعها املعلم الذي إذ تضع يف  .والتقييم، وهلم جيا حتتاج إىل مياجعة

ي مث جيب أن يكون لدى املعلم الوع هو يف طليعة األنشطة التعليمية،
 .واملسؤولية عن املهمة واملهنة اليت حيملها

ين يتفوقون الذ ثانياً، يف املعلم جيب أن يزعع مبوقف من املسؤولية
ن املواقف كبشي الذي على املهام املوكلة إليهم وجيب أن يكون املعلم

 أن تكون خالقة ومبتكية وموجهة حنو اإلنتاجية، يون بعقالنية،يفك
ائًما حتسني وحناو  د حمرتف، ذو بصرية، فكي يف املستقبل، احرتم الوقت

                                                           

ملتقني،  62  ة زين ا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب ملقا  . 5252ماعس  82ا
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 يف استخدام وسائل التعلم القائم على التكنولوجيا و املعيفة واملهاعات
 .املعلومات

كفاءة   عيتطلب عف ثالثاً، يف سياق إعداد مهنية املعلمني األكفاء
قادة املؤسسات التعليمية بشكل  املعلم التعاون من خمتلف األطياف،

يف هذه احلالة، جيب على قائد  .عهدامل عئيسي كواضعي السياسات يف
يقود، لذلك  للمؤسسات التعليمية لديها نظية مستقبلية املؤسسة التعليمية

 جتاه (حتسني أداء موظفيها )مبا يف ذلك املعلمني سيكون متحمسا دائما
 .احرتافية عالية من أجل إعداد جودة خيجييها
قائد جيب أن يكون لدى ال عابعاً، باإلضافة إىل زيادة مهنية املعلم،

اليؤية  حتقيق املعلم احملرتف حبيث تكون اسرتاتيجية فعالة وذات كفاءة
 التعليم الذي حيدث داخل املؤسسة اليت يقودها ميكن واليسالة واألهداف

 عاسةد من خال  إعطاء املكافآت يف شكل فيص املعلم حتققت، سواء
 فتح الفيصة للمشاعكة يف الدعاسات إىل مستوى أعلى ، إشياف دوعي ،

 63.األنشطة التعليمية والتدعيبية
على مشكلة املعلم، يتم  كما قا  األستاذ سيف النوع حفيظ

 : إعداد املعلم مع بعضهم
التحلي بالصرب لتحمل األعباء امللقاة عليه، وعدم الوصو  مليحلة امللل  .أ

 وعدم املقدعة على االستمياع. 

 تعلُّم الطيق واألساليب احلديثة حلل الصعوبات اليت تواجهه.  .ب

عمل أنشطة ملفتة للطالب، من خال  استخدام وسائل حديثة ويف  .ج
ميكنه أن يطلب من املديي توفريها له، أو  عهدحا  عدم وجودها يف امل

                                                           

اذ  36  لة مع األست ب ملقا تيجة ا ملتقني،ن  .5252 ماعس 82 زين ا
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أن يبتكي طيقًا أخيى بأدوات متوفية لديه، فمثاًل ميكنه االستعانة 
  67بالكيتون والوعق الالصق واملقص لشيح مسألة عياضية.

بث احليوية وعوح الدعابة يف الصف، وذلك للفت انتباه الطالب،  .ه
 والسيطية على احلصة. 

ني الطالب إضافًة الستيعاب مشاكل الطالب مياعاة الفيوق الفيدية ب .و
وحماولة حلها، وتنمية عوح التعاون بينهم من خال  احللقات الدعاسية 

 واملشاعيع اجلماعية. 

معاملة الطالب حبسب امليحلة العميية اليت مييون هبا فالتعامل مع  .ز
 األطفا  خيتلف عن التعامل مع املياهقني أو الكباع. 

استخدام أسلوب الثواب والعقاب من خال  إعطاء احلوافز واجلوائز  .ح
للطالب امللتزمني، ومعاقبة الطالب غري املهتمني بالدعس بعد حتيي 
السبب، وال جيب معاقبة اجلميع بذنب طالب واحد، كحيمان الصف 
من عحلة بسبب سلوك صدع من بعض الطالب فيكفي حيمان 

 الطالب املذنبني. 

ألموع أكثي من ما جيب من قبل املعلم، فتبسيط األموع عدم حتميل ا .ط
يعد أمًيا هاًما يف مهنة التدعيس ليتمكن املعلم من احلفاظ على حالة 

 نفسية جيدة متكنه من االستمياع بطييقة ال تؤذي طالبه. 

عدم إظهاع املعلم لنقاط ضعفه أمام طالبه، فال جيب أن تثري تصيفاهتم  .ي
ها بكل هدوء وصيامة، وإن مل يكن ملًما غضبه وجيب عليه أن يواجه

                                                           

مل 37  ةا ي عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب نوع حفيظ قا ل ا  . 5252ماعس  88، سيف 
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باملادة اليت يدعسها ال جيب أن يظهي ذلك هلم بل تطويي نفسه وتعلم 
 61.اجلديد

 

 تحليل البيانات  .ج
بعد عيض اليانات البحثية، جييب الباحث اآلن أن حيللها 
بتحليل علمية اسنادا إىل النظييات اليت صدعت من العلماء املعتمدين. 

"تشويق الطالب" عهد يف امل العيبيةتعلم اللغة  هو عن عن التحليل األو 
م. التحليل الذي سيقوم به الباحث 5252-5282العام الدعاسي  بقدس

 طبعا حسب البيانات السابقة.
من عيض البيانات السابقة، يعيف أن مدعس اللغة العيبية "األستاذ   

س يف ثالث ي" يقوم بتدع  سيف النوع حفيظواألستاذ  حممد زين املتقني
مياحل متوالية أال وهي العملية اإلعدادية، والعملية التدعيسية، وامليحلة 

على سبيل العام، ما يقوم به املدعس يناسب بالنظيية الرتبوية  62التقييمية.
 التدعيسية. أن ميتلك القدعة يف عملية تدعيسه حو  ما يلي:

 القدعة يف إعداد التدعيس حيث يهتم باألشياء اآلتية: .8
 االهتمام بالطبيعة والقدعة من الطالب .أ
 تقييي األهداف التدعيسية .ب

 ج. اختياع املواد تيتيب املواد الدعاسية
 د. اختياع الطيق التدعيسية

 ه. اختياع الوسائل التدعيسية
                                                           

نوع حفيظ،  61  ل ا ية سيف  عيب ل ا لغة  ل ا ذ  ا ة باست ل ب ملقا  .5252ماعس  88ا
ملتقني،  62  اذ زين ا لة مع األست ب ملقا تيجة ا  .5252ماعس  82ن
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 و. اختياع اسرتاتيجية التقومي
 . القدعة يف تدعيس حيث توعط األشياء كما يلي:5   

 أ. القدعة الفتتاح الدعاسة 
 ب. قيام بلباب التدعيس حيث حيتوي إىل ما يلي:

 . إلقاء املواد الدعاسية8  
 . استخدام الطييقة التدعيسية5  
 . استخدام الوسائل التدعيسية6  
 . القاء األسئلة6  
 . إعطاء التقوية2  
 . االتصا  يف الدعاسة3  

 ج. اختتام الدعاسة
 يلي: . القدعة يف التقومي حيث حيتوي األشياء كما6
 أ. تنفيذ االختباع 
 ب. تقييم االختباع 
 ج. إعالن نتائج الطالب 
 62.د. تنفيذ الربنامج التكياعي 
 

حسب النظيية اليت ألقاها سوباعاطا سابقا طبعا يناسب مبا قام يه 
تاذ . نّفذ األسسيف النوع حفيظواألستاذ  األستاذ حممد زين املتقني

باإلعداد أوال حو  ما هو يييد فيه حىت ال يشعي بالتحري يف عملية 
                                                           

40 Suryo Subro to,  Proses Bela jar Mengajar Di Sekolah (Wawasan  

Baru,  Beberapa Metode  Pendukung,  dan  Beberapa Komponen Layanan  

Khusus) ,  (Bandung :  Rinneka Cip ta,  2009) ,  21-22.  
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 التدعيس. باإلعداد الدعاسية أيضا يستعد األستاذ حممد زين املتقني
ية الستقبا  طالبه يف الفصل بإعطاء كيف سيف النوع حفيظواألستاذ 

جيايب تأثري إالدعاسة اجلذابة. هذا مهم أن البد للمدعس أن يأثي طالبه ب
  68ل الدليل هو أن يكون الطالب مسيطيين على ما يدعسون.وعلى سبي

 ستخدمي هيتونوا األستاذ أن إىل الباحث نظي باملقابلة، مناسبة
 ولكن اتام مدعسا اليكون هو.  التعليم خطوة كل يف احملاضية الطييقة
 اللغة اللغةب يتكلموا أن يستطيعوا لكي وملساعدهتم طالبه لدى كاليفيق
 يقوم ليتا الدعاسة فتصبح الطالب، صحبة املعلم يكون عندما. العيبية
 عيوناليش الذين هم للطالب والسيما جذابة دعاسة والطالب املعلم هبا

 املنهجب يناسب هذا .إجيابيا اشرتاكا الدعاسة يف ويشرتكون باخلوف
 طالبهل الكبرية الفيصة يعطي أن للمعلم البد أن األن للسنة الدعاسي

 . بيةإجيا مساعدة فيها يساعد اليت الدعاسة عملية يف كاملساعد وهو
 على احثالب مع املقابلة عملية يف املتقني زين حممد األستاذ قا 

 للكالم البهط املعلم يشجع كيف عن تتحدث العيبية اللغة دعاسة يف أن
 وثقة جاعةبالش تأسس أن املصطفي سيف يقو  مبا يناسب هذا. العييب
 .  جيا وهلم واخلوف احلياء حنو النفسية املشاكل بإزالة النفس

 ماهيين ونوايك حىت التعابريات بتلك اتصال طالبه األستاذ يدعب
 الرتبوية ييةالنظ يف كان مبا يناسب طبعا هذا. اللغة مهاعة يف ومتشجعني

. الدعاسية وادبامل الطالب يومية يعلق الذي التعليم هو الفعا  التعليم أن
 اهيينم يكونوا حىت التعابريات بتلك اتصال طالبه األستاذ يدعب

                                                           
41 S.  Nasution,  Berbagai Pendekatan Proses  Bela jar  Mengajar ,  

(Jakarta  :  B ina Aksara,  Jakarta ,  1998) ,  102.  
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 الرتبوية ييةالنظ يف كان مبا يناسب طبعا هذا. اللغة مهاعة يف ومتشجعني
 .الدعاسية وادبامل الطالب يومية يعلق الذي التعليم هو الفعا  التعليم أن

. التطبيق امنظ وفق يتم العيبية اللغة تعلم أن إىل املؤلف وخيلص
 املعلمون نهام يعاين اليت املشاكل بسبب وكفؤة فعالة تكن مل ، ذلك ومع
 تبدو لذلك دعًما األقل التعلم ووسائط ، نفسه املعلم كفاءة حو  مثل

 احملدود لوقتا إىل املتحمسون الطالب يفتقي. عتيبة املستخدمة الطييقة
 الذي خياآل العمل. الطالب أو املعلم انضباط نقص بسبب التدعيس يف

 غياب أن كما. التعلم عملية على تأثري أيًضا له ، املعلم جو أحيانًا ينفذه
 .الطييقة بيقتط يف اختالفًا أقل يصبح املعلم قدعة يشحذ الذي التدعيب

 التعليمية وادامل مثل تواجهها اليت املعلم مشاكل لتوقع املقدمة احللو 
 تدعيسوال التدعيس، يف واالنضباط التدعيس، قبل األخيى الكتب من

 مثل واصلالت وأساليب للقدعات، وفًقا اإلعالم وسائل وتطويي احلقيقي،
 شجاعة فزحت حىت الطالب أصدقاء وتصبح الطالب، مع التفاعل توفري

 الصف، يف الدعابة وعوح احليوية بثو  .التعلم يف نشط على الطالب
 يوقالف مياعاةو  .احلصة على والسيطية الطالب، انتباه للفت وذلك
 لها،ح وحماولة الطالب مشاكل الستيعاب إضافةً  الطالب بني الفيدية
 عواملشاعي الدعاسية احللقات خال  من بينهم التعاون عوح وتنمية

 فالتعامل اهب مييون اليت العميية امليحلة حبسب الطالب معاملة . اجلماعية
 داماستخو . الكباع أو املياهقني مع التعامل عن خيتلف األطفا  مع

 للطالب واجلوائز احلوافز إعطاء خال  من والعقاب الثواب أسلوب
 وال السبب، حتيي بعد بالدعس املهتمني غري الطالب ومعاقبة امللتزمني،

 عحلة من الصف كحيمان واحد، طالب بذنب اجلميع معاقبة جيب
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 .ذنبنيامل الطالب حيمان فيكفي الطالب بعض من صدع سلوك بسبب
 نم متكنه جيدة نفسية حالة على احلفاظ من املعلم ليتمكن يس

 أمام عفهض لنقاط املعلم إظهاع عدمو . طالبه تؤذي ال بطييقة االستمياع
 بكل يواجهها نأ عليه وجيب غضبه تصيفاهتم تثري أن جيب فال طالبه،
 ظهيي أن جيب ال يدعسها اليت باملادة ملًما يكن مل وإن وصيامة، هدوء
 .اجلديد وتعلم نفسه تطويي بل هلم ذلك

 


