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  الباب الثانى

 اإلطار النظري

 

  اإلحتراف المعلم عامة على  نظرة .أ 

 اإلحتراف المعلم فهم  .١

هي قدرة املعلم على إدارة التعلم  اإلحرتاف املعلم

الذي يشمل فهم الطالب وتصميم وتنفيذ التعلم وتقييم 

التعلم وتطوير الطالب لتحقيق اإلمكانات املختلفة 

 معلم حمرتف ليس املعروف أن الوصول إىلمن   ١.لديهم

الكفاءة الرتبوية هي اختصاص املعلمني يف . باألمر السهل

عملية التعليم والتعلم املرتبطة جبوانب فهم سلوك تعلم 

الطالب ، وتصميم وتنفيذ التعلم ، بعد أن يتم تنفيذه 

جيب أن يكون املعلم مطلوبًا لتقييم نتائج تعلم الطالب 

وبالتايل ، إذا  . ملعلمإىل حد فهم الطالب لنتائج تدريس ا

كان املعلم قادرًا على القيام بذلك ، عندئٍذ يعترب املعلم 

  . ذو كفاءة تربوية

                                                           
1  Imam Wahyudi, Pengembangan Pendidikan, Strategi Inovatif 

& Kreatif dalam Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif, (Jakarta: 
PT. Prestasi Pustakarya, 2012), hlm. 115 
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قانون املعلمني 'وفقا ألنور عريفني يف ورقته 

جادل بأن الكفاءات الرتبوية ميكن وصفها ' واحملاضرين

   ٢بالتفصيل على النحو التايل ؛

 اجلسدية اجلوانب من الطالب خصائص فهم )١

 والفكرية والعاطفية والثقافية واألخالقية االجتماعيةو 

 واحتياجات ، الطالب من وا�تمع األسرة خلفية فهم )٢

  ، الثقايف التنوع سياق يف التعلم

  ، الطالب تعلم وصعوبات التعلم أمناط فهم  )٣

  ، الطالب إمكانات تطوير تسهيل  )٤

 هي اليت والتعلم التعلم ومبادئ النظريات اتقان )٥

  ، تعليمية

مهنة املعلم هي حالة وتوجيه وقيمة وغرض وجودة  )٦

خربة وسلطة يف جمال التعليم والتعليم ترتبط بعمل املرء  

غضون ذلك ، املدرسون  يف  ٣.كمصدر رزق

مة لتنفيذ احملرتفون هم معلمون لديهم الكفاءات الالز 

تشمل كفاءات املعلمني . مهام التعليم والتدريس

املعرفة ، واملواقف واملهارات املهنية ، الشخصية 

وبعبارة أخرى ، فإن تعريف . واالجتماعية واألكادميية

                                                           
2 Anwar Arifin dalam dialog, Undang-undang Guru dan Dosen, 

, (Makalah, tanggal 01 April 2006). 
3 M. Usman Uzer ،Becoming a Professional Teacher ،(Bandung: 
Teenager Rosda Karya ،2005) ،p  .٤٧  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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املعلم املهين هو شخص لديه قدرات وخربات خاصة 

يف جمال تدريب املعلمني حبيث يؤدي واجباته ووظائفه  

  . بقدرات قصوىكمعلم يتمتع 

ميكن االستنتاج أن املدرسني احملرتفني مدرّبون جيداً 

 .ومدّرسون جيداً ، ولديهم خربة غنية يف جماال�م

 خصائص المعلمين المهنية  .٢

املعلم هو أحد املوارد البشرية اليت حيدد وجودها إىل 

حد كبري جناح برنامج التعليم يف املدرسة ، ألن املعلم هو 

وفقا لكوناندار ، فإن أحد . يف املدرسةاملوظف األكثر 

العناصر الداعمة لنجاح جودة التعليم يف املدارس يرجع إىل 

أي أن تنفيذ حتسني جودة التعليم يف  ٤.احرتاف املعلم

  . املدارس جيب أن يتطلب وجود معايري املعلم املهنية

ميكن االستنتاج أنه بدون املعلمني احملرتفني لن 

مجيع مكونات التعليم ، . وتتطور تتطور جودة التعليم

والتعلم يف املدارس ، واملواد ، ووسائل اإلعالم ، والبنية 

التحتية ، وصناديق التعليم لن تقدم أقصى دعم أو ال ميكن 

االستفادة منها على النحو األمثل لتطوير عملية التعلم دون 

دعمها من خالل وجود معلمني حمرتفني يستخدمون بشكل 

  . احرتايف

                                                           
4
 Op cit Hlm 46 
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احد يؤثر على جناح املعلمني يف حتقيق عملية التعلم هو و 

الكفاءات اليت ميتلكها املعلم . الكفاءة يف تثقيف الطالب

ألن هذه الكفاءات سيتم تطبيقها يف عامل . ضرورية للغاية

ال ميكن فصل جودة . التعليم وعملية التعلم يف املدارس

  . ف واملهاراتالتعليم عن املعرفة اليت ميتلكها املعلم واملواق

هو القدرة على  ) Lefrancois(وفقا لكفاءة املعلم 

خالل . القيام بشيء ما ، والذي ينتج عن عملية التعلم

عملية التعلم ، سينضم احلافز إىل حمتويات الذاكرة ويسبب 

إذا جنح املعلمون . تغريات يف القدرة على القيام بشيء ما

عقدة أكثر من ذي والطالب يف تعلم كيفية القيام بوظيفة م

قبل ، فعندئذ يف هذا الفرد ، جيب أن يكون هناك تغيري يف 

   ٥.الكفاءة

لذا ميكن مالحظة أن كفاءة املعلم هي قدرة املعلم 

على تغيري املواقف الطالب الذين مل يعرفوا يف السابق ، 

يف القانون على . والذين مل يتمكنوا من ذلك يف السابق

أيضا أن الكفاءة هي جمموعة من املعلمني واحملاضرين ذكر 

املعارف واملهارات، جيب أن تكون مملوكة دا السلوكيات ن، 

                                                           
5 Guy R. Lefrancois, Theorys of Human Learning, ( Kro: Kros 

Report, 1995), hlm. 5  
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املنضوية وأتقن من قبل املعلمني واحملاضرين يف تنفيذ مهمة 

   ٦. االحرتاف

جيب أن يستمر املعلمون واملدربون واملعلمون يف 

السعي إىل حتسني كفاء�م املهنية ، ألن الكفاءة تتعامل مع 

وفقا ألندريان ، . هام الروتينية اليت جيب أن يقوم �ا املعلمامل

فإن الكفاءات اليت جيب أن يتقنها املعلم هي أن املعلم 

جيب أن يتقن املواد التعليمية ، وأن يتقن سيكولوجية تعلم 

الطالب ، وأن يكون قادرًا على التواصل والتأثري على جناح 

   ٧.التعليم

ضر على أنه حيق وينص قانون املدرس واحملا

للمعلمني والعاملني املهنيني احلصول على حقوقهم 

ومن املتوقع أن يتمكن اختصاصيو . والتزاما�م املهنية

التوعية من اخلدمة الكاملة يف مهنتهم وأن يكونوا قادرين 

يف قانون املعلم . على العيش بشكل الئق من املهنة

   ٨: يتم حتديد ما يلي) UUGD(واحملاضر 

يكون مربيا املؤهالت األكادميية والكفاءة  جيب أن ) أ

املربني وكالء للتعلم، وشهادة التدريس والبدنية 

                                                           
6 Dalam Andrian. S., Empat Pilar Kompetensi Guru dalam 

KTSP, (Bandung: Widya Karya, 2008), hlm. 45. 
7 Ibid hal 46 
8  Anwar Arifin dalam dialog, Undang-undang Guru dan Dosen 

(UUGD)", di Unversitas Negeri Malang, (Makalah, tanggal 01 April 
2006). 



 

٣٢ 
 

والصحة الروحية فضال عن وجود القدرة على حتقيق 

  )٨املذكورة يف املادة (األهداف الوطنية للتعليم 

يتم احلصول على املؤهالت األكادميية من خالل  ) ب

أربعة برامج  أو )S1(برامج البكالوريوس اجلامعية 

اليت تتوافق مع واجبا�م كمعلمني  )D-IV(الدبلوم 

 ).٩مدرجة يف املادة (

تتمتع الكفاءة املهنية للمعلمني بالكفاءة الرتبوية ،  ) ت

وكفاءة الشخصية ، والكفاءة االجتماعية ، والكفاءة 

املهنية اليت يتم احلصول عليها من خالل التعليم املهين 

  ). ١٩الوارد يف املادة (

كما يُطلب من املعلمني املهنيني إىل جانب ذوي 

املؤهالت األكادميية أن يكون لديهم كفاءة ، مما يعين أن 

لديهم املعرفة واملهارات والسلوكيات اليت جيب امتالكها 

يف . واستيعا�ا وإتقا�ا يف االضطالع بواجبا�م املهنية

دور املعلم   ٤، تسمى املادة  ٢٠٠٥لعام  ١٤القانون 

الفقرة  ٢٨، واملادة  ٢٠٠٥لعام  PP 19مث امل للتعلم ، كع

تسمى أيضا عامل التعلم على مستوى التعليم  ٣

االبتدائي والثانوي وتشمل التعليم يف مرحلة الطفولة 

   ٩:املبكرة

                                                           
   ٢. مارت���س �مني ، شهادة �نة املعمل يف ٕاندون�س�یا ، ص  ٩
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 الكفاءة الرتبوية )١

الكفاءة الرتبوية هي قدرة املعلم على إدارة التعلم 

التعلم وتقييم الذي يشمل فهم الطالب وتصميم وتنفيذ 

التعلم وتطوير الطالب لتحقيق اإلمكانات املختلفة 

املعروف أن الوصول إىل معلم حمرتف ليس من   ١٠.لديهم

الكفاءة الرتبوية هي اختصاص املعلمني يف . باألمر السهل

عملية التعليم والتعلم املرتبطة جبوانب فهم سلوك تعلم 

م تنفيذه الطالب ، وتصميم وتنفيذ التعلم ، بعد أن يت

جيب أن يكون املعلم مطلوبًا لتقييم نتائج تعلم الطالب 

وبالتايل ، إذا  . إىل حد فهم الطالب لنتائج تدريس املعلم

كان املعلم قادرًا على القيام بذلك ، عندئٍذ يعترب املعلم 

  . ذو كفاءة تربوية

قانون املعلمني 'وفقا ألنور عريفني يف ورقته 

فاءات الرتبوية ميكن جادل بأن الك' واحملاضرين

   ١١وصفها بالتفصيل على النحو التايل ؛

فهم خصائص الطالب من اجلوانب اجلسدية  . أ

واالجتماعية واألخالقية والثقافية والعاطفية 

 والفكرية
                                                           

10  Imam Wahyudi, Pengembangan Pendidikan, Strategi 
Inovatif & Kreatif dalam Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif, 
(Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2012), hlm. 115 

11 Anwar Arifin dalam dialog, Undang-undang Guru dan 
Dosen, , (Makalah, tanggal 01 April 2006). 
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فهم خلفية األسرة وا�تمع من الطالب ،  . ب

 واحتياجات التعلم يف سياق التنوع الثقايف ، 

 الطالب ، فهم أمناط التعلم وصعوبات تعلم   . ت

 تسهيل تطوير إمكانات الطالب ،   . ث

اتقان النظريات ومبادئ التعلم والتعلم اليت هي  . ج

 تعليمية ، 

تطوير منهج يشجع مشاركة الطالب يف التعلم   . ح

 ، 

 تصميم التعلم الرتبوي ،  . خ

تنفيذ التعلم الرتبوي وتقييم عمليات التعلم   . د

 .والنتائج

أنواع جيب على املدرسني املعتمدين فهم وتطبيق 

خمتلفة من نظريات التعلم عن طريق االهتمام 

بالتطورات فهم الطالب ، وميكنهم تطبيق أساليب 

التعلم املناسبة ، واستخدام موارد وأدوات التعلم 

املناسبة ، وتنظيم عملية التعلم وتنفيذها ، وقادرون 

على تقييم التعلم والقدرة على تشجيع الطالب على 

  .ىأن يكونوا أفضل مرة أخر 

 الكفاءة املهنية )٢

الكفاءة املهنية هي قدرة املعلم على إتقان املواد 

التعليمية على نطاق واسع وعمق واليت متكنه من توجيه 
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ووفًقا لرومسان ، . الطالب وفقا للمعايري احملددة سلفا

فإن املدرسني احملرتفني هم أولئك الذين لديهم وظائف 

يق للمؤسسة حمددة بناًء على خربة املعلم مع فهم عم

أو أكادميًيا لديهم معرفة بالنظريات / التعليمية ، و 

   ١٢.التعليمية وقادرون على تنفيذ هذه النظريات التعليمية

من عام  ١٩رقم  )PP(على أساس الالئحة احلكومية 

تنص على أن القدرات املهنية للمعلمني  ٢٠٠٥

   ١٣:ميكن رؤيتها يف شكل قدرات على النحو التايل

 ة علمية ومنهجيةإتقان ماد ) أ

القدرة األوىل اليت جيب أن يتقنها املعلمون احملرتفون 

هي التمكن من املنهجية واملضمون للمواد اليت يتم 

تدريسها حبيث يكون املعلمون احملرتفون يف عملية 

تطبيق التعلم خرباء حقيقني ومهارة يف جمال املنهجية 

 .املفاهيمية

 يف جمال الدراسة اتقان هيكل ومواد املناهج الدراسية ) ب

كما يُطلب من املدرسني احملرتفني أن يكونوا خرباء يف 

هيكل وهيكل مواد املناهج الدراسية ، حبيث يعرف 

                                                           
12

 Rusman, Model-model Pembelajaran; Mengembangkan 
Profesionalisme Guru, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 
70 

13 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005    
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املعلم املواد الفرعية اليت سيتم منحها للطالب وفًقا 

 .للمجاالت اليت هي مواصفات املعلم

إتقان واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ) ت

 يف التعلم

املفيد جًدا إعطاء الطالب القدرة على التقدم من 

التكنولوجي حىت يتمكن الطالب من التنافس ومواكبة 

 .التطور السريع للتكنولوجيا

 تنظيم مواد املناهج الدراسية ) ث

جيب أن يكون املعلم قادرًا على تنظيم مادة املناهج 

الدراسية يف جمال الدراسة ، حبيث يكون هناك تطابق 

بني املادة املوضوعية واحدة مع مادة  وال يوجد تداخل

 .املوضوع اآلخر

 .حتسني جودة التعلم من خالل أحباث العمل الصفية ) ج

يقوم املدرس بإجراء حبث عملي للفصول الدراسية 

�دف أن يتمكن املعلم من حتسني جودة التعلم الذي 

حيدث ويعرف نقاط القوة والضعف اليت يعاين منها 

 .ل املناسبة للطالبالطالب ليأخذ أفضل احللو 

 الكفاءة الشخصية )٣

الكفاءة الشخصية هي القدرة الكامنة يف املعلم 

بطريقة ثابتة ومستقرة وناضجة وحكيمة وكرمية 
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التعريف  ١٤.لتكون مثاال للطالب والشخصية النبيلة

من عام  ١٩السابق مشابه لالئحة احلكومة رقم 

بشأن كفاءات الشخصية اليت جيب أن  ٢٠٠٥

وقد ذكر أن ما يتم تضمينه يف  . علمتوجد يف امل

كفاءات الشخصية هو قدرة شخصية قوية ومستقرة 

وناضجة وحكيمة وكرمية ، كمثال على الطالب ، 

   ١٥:تشمل هذه الكفاءات. ولديهم شخصية نبيلة

عرض نفسك كشخص صلب ومستقر  )١

 وناضج وحكيم وكرمي 

عرض نفسك كشخص نبيل كقدوة   )٢

 للطالب وا�تمع ، 

خالقيات العمل ، ومسؤولية عالية إظهار أ  )٣

 والفخر يف كونه املعلم والثقة بالنفس ، 

التمسك بقانون األخالقيات املهنية  )٤

 للتدريس ، 

 تقييم األداء اخلاص بك ، و  )٥

 .طور نفسك باستمرار )٦

                                                           
14 A. Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam, (Malang: 

UIN Malang Press, 2008), hlm. 76 
15 Imam Wahyudi, Pengembangan Pendidikan, Strategi Inovatif 

& Kreatif dalam Mengelola Pendidikan secara Komprehensif, (Jakarta: 
PT. Prestasi Pustakarya, 2012), hlm. 112 
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تعد االختصاصات الستة املذكورة أعاله 

. جوانب مهمة جيب أن ميتلكها معلم حمرتف

واملوقف األخالقي  ألنه يف ذلك هناك النضج

مع الوعي . الذي جيب أن ميتلكه كل معلم

بالعمل ، والنضج واحلكمة األخالقية ، ميكن أن 

ميكن لآلثار . يقال املعلم أن يكون املعلم املهنية

أن ينقل الطالب إىل مستوى اإلجناز الذي مت 

 .طموحه وفًقا لوالية الدستور

 الكفاءة االجتماعية )٤

الكفاءة اليت جيب أن  الكفاءة االجتماعية هي

توجد يف املعلم يف جمال العالقات واخلدمات ، وفقا 

وميكن التواصل مع ).  Sanaky(للحجري السناكى

اآلخرين ، وتكون قادرة على حل املشاكل وخدمة 

من عام  ١٩وفقا لالئحة احلكومة رقم  ١٦.ا�تمع

، أوضح أن القدرة االجتماعية هي قدرة  ٢٠٠٥

ا�تمع على التواصل والتفاعل املعلمني كجزء من 

. بفعالية مع الطالب واملربني اآلخرين وا�تمع احمليط

ميكن االستنتاج أن الكفاءة االجتماعية هي القدرة 

اليت جيب أن تكون موجودة يف املريب يف التواصل 
                                                           

16 Hujair AH. Sanaky, Sertifikasi dan Profesionalime Guru di 
Era Reformasi Pendidikan, Jurnal Pendidikan Islam, Jurusan Tarbiyah, 2 
(5): 7-8 
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والتواصل مع نفسه ، واآلخرين ، والبيئة احمليطة من 

  .أجل حتقيق تعليم أفضل جودة

ص االجتماعي ميكن أن تظهر يف اختصا    

  : األشكال التالية

التواصل بفعالية وتعاطف مع الطالب  )١

وأولياء األمور والزمالء الرتبويني وموظفي 

 التعليم وا�تمع ، 

املسامهة يف تطوير التعليم يف املدارس  )٢

 وا�تمعات ، 

املسامهة يف تطوير التعليم على املستويات  )٣

 ية والعاملية ، احمللية واإلقليمية والوطن

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  )٤

 .للتواصل وتطوير أنفسهم

االختصاصات األربعة املذكورة أعاله شاملة 

لذلك ، تشمل كفاءة . وتكاملية يف أداء املعلم

مقدمة متعمقة للطالب ، ) أ(املعلم بالكامل 

إتقان جمال الدراسة لكل من التخصصات ) ب(

) التعليمية يف املناهج الدراسية ، ج العلمية واملواد

تنفيذ التعلم الرتبوي الذي يشمل ختطيط وتنفيذ 

التعلم ، وكذلك . التعلم ، وتقييم العملية ونتائجها



 

٤٠ 
 

التطوير املستمر للشخصية ) متابعة للتحسني ، د

  ١٧.والكفاءة املهنية

ميكن االستنتاج أن املعلم من أجل حتسني 

أن يكون لديه مهنته ونوعية التعليم جيب 

جيب أن يطبق . الكفاءات األربع املذكورة أعاله 

املعلمون الكفاءات األربع من أجل احلصول على 

باإلضافة إىل ذلك ، جيب . تعليم أفضل جودة

على املعلم الذي يقال أنه حمرتف أثبتت شهادته 

استنادا إىل الئحة . مجيع االختصاصات األربعة

 ٢٠٠٥ن عام م ١٩رقم  اإلندونيسيااحلكومة 

 )SNP(من املعايري الوطنية للتعليم  ٢٨بشأن املادة 

جيب أن يكون لدى املعلمني : تنص على أنه

للتعلم ،  مؤهالت أكادميية وكفاءات كعوامل

يتمتعون بصحة بدنية وبدنية ، ولديهم القدرة 

  ١٨.على حتقيق أهداف التعليم الوطنية

كفاءة التدريس وكيل يف ما سبق، هو اختصاص 

كيل تدريس املعلمني يف التعليم االبتدائي و 

ط ك الكفاءة مرب، : والثانوي واليت تشمل
                                                           

17 Agus Maimun & Agus Zainul Fitri, Madrasah Unggulan; 
Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif, (Malang: UIN Malang 
Press, 2010), hlm. 128-129 

18 Standar Nasional Pendidikan (SNP), (Jakarta: Asa Mandiri, 
2006), hlm. 16 
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الكفاءة الشخصية، والكفاءة املهنية والكفاءة 

 .االجتماعية سبق شرحه فهمه لكل منهما

  لكها المعلمون المحترفون تمالقدرات التي يجب أن ي .٣

كما هو مفهوم بشكل عام ، يُنظر إىل املعلمني 

يف . شخصية كاملة إذا كان لديهم كفاءة مهنية على أ�م

الكتاب الذي كتبه منصور موشليش ، الكفاءة املهنية 

للمعلمني تتكون من عدة قدرات ، وهي على النحو 

  : التايل

تعرف بعمق على الطالب الذين يريدون أن يتم ) أ

  تقدميهم 

  اتقان املواد املوارد تدريس العلوم، سواء من حيث) ب

  املعرفة حمتوى تأدييب اجلوهر و  .١

تصبح حقول التعبئة والتغليف للعلوم مواد  .٢

معرفة احملتوى (تعليمية يف املناهج الدراسية 

  ).الرتبوي

 :تنظيم التعليم ركض فقط أن تريب، وتشمل ) ث

تصميم برامج التعلم على أساس سلسلة من  )١

 القرارات الظرفية ،

تنفيذ برامج التعلم مبا يف ذلك منتصف الطريق  )٢

ساس اختاذ قرار املعامالت املتعلقة على أ



 

٤٢ 
 

بالتعديالت واالستجابات الفقهية من الطالب 

 .إىل إجراءات املعلم

 الوصول إىل عمليات التعلم والنتائج  )٣

استخدام نتائج التقييم لعملية التعلم والنتائج من  )٤

  أجل حتسني إدارة التعلم بطريقة مستدامة

 تطوير املهارات املهنية على أساس مستمر ) ج

إلضافة إىل ذلك ، هناك شيء آخر حيتاج إىل با

اهتمام خاص للمعلمني احملرتفني ، وهو حالة مرحية ، 

وباملثل ، . وبيئة تعلم جسدية ونفسية على حد سواء

مويالسا إن املهمة الرئيسية للمدرس هي  . قال إي

كيفية �يئة بيئة تعليمية ممتعة ، حبيث ميكن أن تثري 

  ١٩.أ االهتمام والشغففضول مجيع الطالب حىت ينش

 العوامل المؤثرة على مهنة المعلم .٤

وفقا لعلي الدين ، هناك العديد من العوامل اليت 

ميكن أن تؤثر على مهنة املعلم يف التدريس ، وهي على 

  :النحو التايل

 الوضع األكادميي  .أ 

عمل املعلم هو مهنة حمرتفة بطبيعتها ، يف مهن 

ف ينفذها بسيطة ذات طبيعة احرتافية هي وظائ
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 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, 

Karakteristik dan Implementasi, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2002), hlm. 
187 
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فقط من هم على استعداد خصيصا هلا وليس 

 لوظائف أخرى

 جتربة التعلم .ب 

يف التعامل مع الطالب ، ليس من السهل 

تنظيمها ، وأشياء كثرية تصبح شكاوى ، وجيد 

العديد من املعلمني أيضا أ�ا تشكو ألنه من 

الصعب خلق جو ممتع ومثري ألنشطة التعليم 

قدرة على إتقان  هذا ألن املعلم أقل. والتعلم

 .وتعديل عملية التعلم املستمرة

 مهنة احملبة كمدرس .ج 

احلب سيشجع األفراد على القيام باألشياء كجهد 

شخص يفعل شيئا بدون حب ، وعادة . وتضحية

يف القيام . ما يفعل الشخص يف حالة اإلجبار

بشيء سيكون أكثر جناحا عندما يرافقه شعور 

 .باحلب ملا يفعل

 شخصية .د 

الشخصية هي السمات الشاملة اليت هي يف لغة 

يف عملية التدريس والتعلم ، . شخصية الشخص

  .تشارك شخصية املعلم يف حتديد شخصية طالبه

  

 



 

٤٤ 
 

 تطوير موقف المعلم المهنية  .٥

ميتلك املعلمون كمعلمني مهنيني صورة جيدة يف 

ا�تمع إذا استطاعوا إظهار موقف جيد حبيث ميكن 

�ا يف بيئتهم ، أي عن طريق استخدامهم كنماذج حيتذى 

حتسني خدما�م ، وزيادة معرفتهم ، وإعطاء التوجيه 

والتشجيع لطال�م ، وكيف يرتدي املعلمون ، ويتحدثون 

، ويتفقون مع الطالب وزمالئهم املعلمني وأعضاء 

  ٢٠.ا�تمع

، املوقف هو  )Deden  ،2011 يف(وفقا لواجليتو 

الل احلركات صورة شخصية الشخص الذي يولد من خ

كرد فعل . اجلسدية واستجابات العقل إىل وضع أو كائن

، يرتبط املوقف دائًما ببدائلني ، مها سعيد أو غري سعيد ، 

املعلمون كمهنة يف . وفًقا لـ و تنفيذ أو جتنب شيء ما

 ١من املادة  ١، الفقرة  ٢٠٠٥من عام  ١٤القانون رقم 

ن حمرتفون لديهم املتعلقة باملعلمني واحملاضرين هم معلمو 

مهمة رئيسية هي التعليم ، والتعليم ، واإلرشاد ، والتوجيه 

، والتدريب ، والتقييم ، و تقييم الطالب يف التعليم يف 

مرحلة الطفولة املبكرة يف التعليم الرمسي والتعليم األساسي 

 . والتعليم الثانوي
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املدرسون الذين يستوفون املعايري هم املعلمون 

ون املؤهالت املطلوبة ويفهمون بشكل الذين يستوف

. صحيح ما جيب القيام به داخل وخارج الفصل الدراسي

من وجهة نظر اخلرباء أعاله ، ميكن االستنتاج أن املعلمني 

. احملرتفني هم معلمني أكفاء يقومون مبهنتهم بكفاءة عالية

لفهم شدة مهنة التعليم ألنه جيب أن يكون لديهم خربة 

خربة يف جمال التعليم واخلربة يف جمال مزدوجة يف شكل 

   ٢١:الدراسة اليت مت تدريسها ، من بني أمور أخرى

 إتقان املعرفة حول املوضوع الذي يتم تدريسه ) أ

املعلم هو عضو نشط يف املهنة املهنية للمنظمة ، ويقرأ   ) ب

ا�الت املهنية ، ويشارك يف احلوار مع زمالئه املعلمني 

 . ة ، ويعزز الطالب واملوضوع، ويطور املهارات املنهجي

فهم عملية التعلم مبعىن أن الطالب يفهمون أهداف   ) ت

التعلم والتوقعات واإلجراءات اليت حتدث يف الفصل 

 الدراسي 

 تعرف على طرق وأماكن للحصول على املعرفة   ) ث

 تنفيذ السلوك وفًقا للنموذج املطلوب يف الفصل  ) ج

حتمل  لديك موقف منفتح جتاه التغيري ، جيرؤ على ) ح

 املخاطر وعلى استعداد لتحمل املسؤولية 

                                                           
21 Ibid, hlm 34 
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  . تنظيم الفصول وختطيط التعلم بعناية ) خ

من بعض ما سبق ، ميكن مالحظة أنه على الرغم 

من أن سلوك مجيع املعلمني يعترب دائما من قبل اجلمهور 

، فإن ما سيتم مناقشته يف هذا القسم هو على وجه 

هذا يرتبط بأمناط . التحديد سلوك املعلم املتعلق مبهنته

السلوك يف فهم وممارسة وممارسة موقف القدرة واملوقف 

وبالطبع  . أن تكون معلمًا مهنيته حلم لكل معلم. املهين

كمعلم حمرتف مطلوب أيًضا أن يكون دائًما مثاًال 

للطالب واألصدقاء وا�تمع احمليط ، يتم شرح ما يلي 

   ٢٢:حول بعض تطور مهارة املعلم

 التشريع املواقف جتاه .أ 

يف النقطة التاسعة ، تنص مدونة أخالقيات املعلم 

يقوم املعلمون بتنفيذ : اإلندونيسية على ما يلي

. مجيع السياسات احلكومية يف جمال التعليم

السياسة التعليمية لبلدنا تُعقد من قبل احلكومة ، 

يف هذه احلالة من قبل وزارة الرتبية والتعليم 

ة يف جمال التعليم يف يف سياق التنمي. والثقافة

إندونيسيا ، أصدرت احلكومة سياسات مبا يف 

بناء املباين التعليمية وفرص التعليم العادل ، : ذلك

من بني أمور أخرى من خالل االلتزام بالتعلم ، 
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٤٧ 
 

وحتسني نوعية التعليم ، وتشجيع جيل الشباب 

  .من خالل تشجيع نوادي الشباب وغريها

 تقومي هيئة .ب 

ية هي العالقات اليت جيب تنفيذها العالقات الرمس

يف سياق القيام بواجبات رمسية ، يف حني أن 

عالقات القرابة هي عالقات أخوية جيب القيام 

�ا يف بيئة العمل ويف العالقة الكلية من أجل 

  .دعم حتقيق جناح أعضاء املعلم احملرتفني

  عالقات املعلم على أساس بيئة العمل -أ

تاج إىل أن يزرعه املعلم وهناك موقف مهين آخر حي

هو موقف الرغبة يف العمل معًا واالحرتام املتبادل 

إذا كان هذا . والتفاهم املتبادل واملسؤولية الكاملة

قد تطور ، سيكون هناك شعور باملصري نفسه ، 

فضال عن إدراك املصاحل املشرتكة ، وليس إعطاء 

األولوية ملصاحلهم اخلاصة من خالل تضخيم 

  .خرينمصاحل اآل

  العالقة على أساس البيئة الشاملة  - ب

إذا أخذنا مثاًال على مهنة الطب ، فعندئذ يف 

قسم الطبيب الذي حتدث يف حفل تنصيب 

طبيب جديد ، من بني أمور أخرى ، هناك مجلة 

تنص على أن كل طبيب سيعاجل زمالئه كأشقائه 



 

٤٨ 
 

، مع هذه الكلمات يعترب األطباء مهنتهم كأسرة 

ال يزال هناك . عليها عالية وممجدةجيب احلفاظ 

حاجة إىل زرع هذا اإلحساس باألخوة ، حبيث 

ميكن يف املستقبل مالحظة أن عالقة املعلم مع 

 .زمالئه تستمر مثل مهنة الطب

 املواقف جتاه الطالب  .ج 

يف مدونة األخالقيات للمدرسني اإلندونيسيني ، 

املدرسون اإلجنليز يوجهون : ُيكتب بوضوح أن

لتشكيل اإلنسانية اإلندونيسية ككل اليت  الطالب

ويتضمن هذا األساس . لديها روح البانشاسيال

عدة مبادئ جيب أن يفهمها املعلم يف أدائه ملهامه 

غرض التعليم الوطين ، واملبدأ : اليومية ، وهي

التوجيهي ، ومبدأ تشكيل الشعب اإلندونيسي  

مبدأ آخر هو توجيه الطالب ، وليس . ككل

يتم سرد الفهم التوجيهي  . أو التعليم فقطالتعليم 

كما ذكرت من قبل كي هاجر ديوانتارا يف ثالث 

              مجل صلبة املعروفة جيدا ، وهي 
Ing Ngarso Sung Tulodo   Ing Madyo Mangun karso 

tutwuri handayani   

اجلمل الثالث تعين أنه جيب أن يكون .       

اء مثال ، جيب أن يكون التعليم قادرًا على إعط
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قادرًا على إعطاء النفوذ وجيب أن يكون قادراً 

على السيطرة على الطالب إلطاعة مواهبهم 

يف . وطبيعتهم بينما يلفت املعلم االنتباه إليه

handayani  يعين املعلم يؤثر الطالب ، مبعىن

 .التوجيه أو التدريس

 املواقف جتاه مكان العمل .د 

اجليد يف مكان العمل من املعروف أن املناخ 

يتم حتقيق هذا أفضل من قبل  . سيزيد اإلنتاجية

كل معلم واملعلم ملزم خللق مثل هذا اجلو يف 

خللق جو عمل جيد هناك أمران جيب . بيئتهم

أخذمها يف االعتبار ، ومها احلفاظ على عالقة 

 .جيدة مع القادة وزمالء العمل

 املواقف جتاه العمل .ه 

طالب ، الذين تتعلق مهنة املعلم بال

إن . لديهم بشكل طبيعي أوجه تشابه واختالف

مهمة خدمة األشخاص املتنوعني تتطلب صربًا 

وصربًا كبريين ، خاصة عند التعامل مع الطالب 

عادة ما ينجح الناس الذين اختاروا مهنة . الصغار

معينة بشكل جيد ، إذا كان حيب مسريته بكل 

حياته  أي ، القيام بأي شيء حىت تكون. قلبه

املهنية ناجحة ، وملتزمة بعمله ، وجيب أن تكون 



 

٥٠ 
 

را غبة وقادرة على القيام بواجباته وأن تكون قادرة 

على خدمة مستخدمي اخلدمة اجليدة الذين 

  . حيتاجون إليها

لتحسني جودة املهنة بشكل فردي ، 

ميكن للمدرسني القيام بذلك بشكل رمسي أو غري 

ن املعلم يشارك بشكل رمسي ، هذا يعين أ. رمسي

يف خمتلف التعليم أو الدورات املتقدمة اليت تتوافق 

ميكن . مع جمال الواجب والرغبة والوقت والقدرة

للمدرس بشكل غري رمسي حتسني معرفته ومهاراته 

من خالل وسائل اإلعالم مثل التلفزيون والراديو 

وا�الت وا�الت العلمية والصحف واإلنرتنت 

قراءة الكتب املدرسية واملعارف وما إىل ذلك ، أو 

 . األخرى اليت تناسب جماله

  المعلم االحتراف في المنظور اإلسالم .٦

تعتمد الكفاءة املهنية على معيارين أساسيني ، مها 

جيب أن يتم نداءات احلياة أو التفاين واخلربة . النداء واحلياة

سيقيس هذا . وفقا لإلسالم بسبب اهللا سبحانه وتعاىل

يف اإلسالم ، جيب أن يتم أي . ي تعمل به القيماملدى الذ

وهكذا ، فإن هذين  ٢٣.عمل مبا يف ذلك املعلم باحرتاف
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األمرين ، ومها التفاين واخلربة اليت تلون املسؤولية عن تشكيل 

باإلضافة إىل ذلك . املهنية املعلم يف منظور الرتبية اإلسالمية

لحات ، هناك تعبريات ضمنية عندما حيدد اإلسالم مصط

هناك جوانب تنطوي على كلمة االحرتاف ، ". االحرتاف"

   ٢٤.أي تفويض عالقة أو عمل خلبري

يف دعم قيم احرتاف املعلم ، من الضروري وجود مبادئ 

  : منظمة ، وهي

  املبادئ اإلدارية  ) أ

مبدأ اإلدارة هو املبدأ الذي يؤدي إىل عملية 

صل يف هذه احلالة ، جيب أن حي. التحول إىل معلم حمرتف

املعلم على شهادة املعلم ، كدليل على شرط املؤهالت 

باإلضافة إىل ذلك ، . األكادميية والكفاءة والصحة البدنية

جيب على املعلمني متابعة التطوير املهين للمعلمني ، من 

أو التعليم املهين للمعلمني ، حيث يكون  PLPGخالل 

التعليم بعد برنامج البكالوريوس الذي يعد الطالب 

   ٢٥.للحصول على وظائف مبتطلبات مهارات خاصة

  املبدأ التشغيلي ) ب

يف هذا املبدأ ، كيف تصف العمل التكتيكي 

هناك العديد من األوصاف يف هذا املبدأ ، . للمدرس
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25 Mansur Muslich, Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme 
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واحدة منها أربع كفاءات كما هو منصوص عليه يف 

الفقرة  ٢٠٠٥من عام  ١٩. احلكومة اإلندونيسيارقم 

 ١٦ئحة وزير الرتبية والتعليم رقم وال ٢٨من املادة  ٣

، وهي الكفاءات الرتبوية والشخصية  ٢٠٠٧من عام 

   ٢٦.واملهنية واالجتماعية

مقياس خربة املعلم يف الوصول إىل نقطة     

االحرتاف هو مدى متكنه من حتقيق شرطني ، ومها 

بالطبع إذا مت جتاهل . مبدأ اإلدارة واملبادئ التشغيلية

رد انتظار التدمري أو الغرض من هذا اجلانب ، فإن جم

رمبا من بني التأثريات العديدة اليت . التعليم مل يتحقق

حتدث ، واحًدا منهم ، ال ميتلك املعلم املهارات 

. الفكرية حبيث يؤثر على جودة الطالب الذين يتغذون

أو أيضا ، تلد معلمني غري أخالقيني حىت أن اآلثار 

  . غري أخالقيةاملرتتبة على الطالب تأيت أيضا 

وبالتايل ، فإن العنصر أو العنصر بأكمله الذي 

يدعم موقف املهنية من املعلم ، يف منظور إسالمي ، 

من أجل احلفاظ على موقف الرتبية اإلسالمية من 

حيث الرتبويني ، فمن الضروري تكييفها مع نسمة 

يشكل األمل . اإلسالم على أساس القرآن والسنة
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ية املهنية للمعلمني من منظور إسالمي واملثل العليا املهن

. ، ويوجه املعلم ليكون لطيًفا ومهذبًا وأخالقًيا وروحًيا

كما جيب أن يكون املعلمون يف العمود الفقري للتعليم 

يف املنظور اإلسالمي سينجح . اإلسالمي وجود قوي

املعلمون أو املعلمون يف القيام مبهامهم إذا كان لديهم 

. ملة ولديهم كفاءة دينية مهنيةأفكار خالقة ومتكا

وفقا لسوالين ، حبيث يتحقق هدف التعليم ، جيب أن 

يكون املعلم املتطلبات األساسية ، الشروط األساسية 

   ٢٧:يف السؤال هي

  ) وجود شخصية ميكن االعتماد عليها( شخصيةمتطلبات  )١

  ) امتالك املعرفة املؤهلة( علميةمتطلبات  )٢

معرفة ، العيش ، واخلوض يف ( إضافيةمتطلبات  )٣

األشخاص الذين يواجهو�ا ، حىت يتمكنوا من توحيد 

  ). أنفسهم جللب الطالب حنو األهداف احملددة

)a(  حيمل املعلمون يف اإلسالم كموظفني حمرتفني

يف مهمة مزدوجة يف نفس الوقت ، أي مهمة 

مهمة دينية حسب املعلم . الدين ورسالة العلم

الدينية إىل الطالب ، حىت لنقل قيم التعاليم 

يتمكن الطالب من عيش احلياة وفقا ملعايري 
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تتطلب رسالة العلم من املعلم أن ينقل . الدين

من نتائج حتليل عدد من . املعرفة وفقا لألزمنة

املؤلفات ، بصفة عامة فإن احرتاف املعلمني  

   ٢٨:كمعلمني مسلمني هو

  ممراجعة شهادة المعل  . ب

  علمتعريف شهادة الم ١  
شهادة املعلم هي عملية العطاء شهادة املعلم 

للمعلمني واحملاضرين أو األدلة الرمسية تقديرا للمعلمني 

   ٢٩.واحملاضرين كمحرتفني

ووفقاً حملمد زين ، كما ورد يف كتابه ، ُمتنح شهادة 

ميكن  ٣٠.املعلم للمدرسني الذين يستوفون املعايري املهنية

للمعلمني الذين استوفوا مالحظة أن شهادة املعلم تُعطى 

وفقا لكوناندر شهادة مهنية املعلم هو . املعايري املهنية

عملية منح شهادات للمدرسني الذين استوفوا معايري 

   ٣١.التأهيل ومعايري الكفاءة
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29 Martinis Yamin, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia, 

(Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 2  
30 Muhammad Zen, Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru, 

(Malang: Cakrawala Media Publisher, 2010), hlm.13 
31 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, ( Jakarta: 
Rajawali Press, 2009), hlm.79 



 

٥٥ 
 

من الرأي أعاله ، ميكن االستنتاج أن شهادة 

املعلم هي عملية منح شهادات للمدرس الذي يفي 

يتم إجراء الشهادات من . ايري الكفاءةباملعايري املهنية ومع

قبل مؤسسات التعليم العايل اليت تدير الشكاوى من 

. موظفي التعليم املعتمدين واحملددين من قبل احلكومة

تشمل أنشطة شهادة احملرتف املهنية حتسني املؤهالت 

يتم اختبار الكفاءة من خالل . واختبارات الكفاءة

ءات املهنية والرتبوية اختبارات مكتوبة الختبار الكفا

وتقييمات األداء الختبار الكفاءات االجتماعية 

تصاحب شهادات املعلمني كمحاولة . والشخصية

لتحسني جودة املعلم زيادة يف رفاهية املدرسني حبيث 

يتوقع حتسني جودة التعلم ونوعية التعليم يف إندونيسيا 

ويتمثل شكل زيادة رفاه املدرسني . على أساس مستمر

شكل بدل مهين ملرة واحدة للحصول على مرتبات  يف

   ٣٢.أساسية للمعلمني احلاصلني على شهادة معلم

  األساس القانوني للحصول على شهادة المعلم  .٢

األساس الرئيسي لتنفيذ الشهادة هو القانون رقم 

 )UUGD(املتعلق باملعلمني واحملاضرين  ٢٠٠٥لعام  ١٤

ة ذات املاد  ٢٠٠٥.٣٣ديسمرب  ٣٠الذي صدر يف 

                                                           
32 Ibid, hlm 79 
33 Muhammad Zen, Kiat Sukses, hlm. 14 



 

٥٦ 
 

اليت  ٨املادة  ٢٠٠٥من  ١٤الصلة املباشرة وهي املادة 

جيب أن يكون لدى املعلمني مؤهالت : تنص على ما يلي

أكادميية ، وكفاءات ، وشهادات تربوية ، وصحة جسدية 

وعقلية ، ولديهم القدرة على حتقيق أهداف التعليم 

من املادة الثانية اليت  ١مقال آخر هو الفقرة  ٣٤.الوطنية

متنح للمعلمني  ٨نص على أن شهادة املعلم يف املادة ت

  . الذين يستوفون املتطلبات

 ٢٠ومن األسباب القانونية األخرى القانون رقم 

بشأن نظام التعليم الوطين ، والئحة وزير  ٢٠٠٣لسنة 

بشأن تصديق  ٢٠٠٧لعام  ١٨التعليم الوطين رقم 

و ماي ٤املعلمني على املناصب اليت مت تأسيسها يف 

٢٠٠٧.٣٥   

من أجل جعل فهم الشهادة أكثر وضوًحا 

واستقرارًا ، مت اقتباس العديد من املقاالت الواردة يف قانون 

بشأن  ٢٠٠٥من عام  ١٤. مجهورية إندونيسيا رقم

   ٣٦:املعلمني واحملاضرين على النحو التايل

الشهادة هي عملية توفري شهادات : ١١النقطة  ١املادة  .١

 . احملاضريناملعلمني للمعلمني و 
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جيب أن يكون لدى املعلمني مؤهالت أكادميية : ٨املادة  .٢

، وكفاءات ، وشهادات تربوية ، وصحة بدنية وروحية ، 

 . ولديهم القدرة على حتقيق أهداف التعليم الوطنية 

شهادة املعلم كما هو احلال يف املادة : ١نقطة  ١١املادة  .٣

 تعطى للمعلمني الذين استوفوا املتطلبات ٨

يتلقى املعلمون احلاصلني على شهادة معلم : ١٦املادة   .٤

ببدل مهين من راتب واحد ، وتدفع احلكومة من قبل 

  . املعلمني العام واخلاص

من االقتباس ، ميكن أن نفهم أن الشهادة هي 

عملية إعطاء شهادات املعلمني للمعلمني الذين استوفوا 

ادميية متطلبات معينة ، وهي احلصول على املؤهالت األك

، والكفاءة ، والصحة اجلسدية والروحية ، والقدرة على 

حتقيق أهداف التعليم الوطنية ، واليت يصاحبها زيادة 

على الرغم من أنه بناء على القانون . حمرتمة يف الرفاهية

اخلاص باملعلمني يف املكتب ، يتم إجراء اختبار الكفاءة 

ة املهنية يف شكل تقييم للمحفظة ، وهو اعرتاف بالتجرب

  . للمدرس يف شكل تقييم مستند يعكس كفاءة املعلم

  تنظيم شهادة المعلم  .٣

 ١٤مت تنظيم املنظمني املعتمدين مبوجب القانون 

، وهي اجلامعات  ١١من املادة  ٢، الفقرة  ٢٠٠٥لعام 

اليت لديها برامج لتوفري العاملني يف جمال التعليم املعتمدين 
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وهذا يعين أن تنفيذ  ٣٧.واملعتمدين من قبل احلكومة

شهادة املعلم يتم من قبل اجلامعات اليت لديها برامج 

للمشرتيات التعليمية اليت لديها كليات املعلمني ، على 

الرتبية يف ، كلية  اجلامعة العلمية الطبيبيةسبيل املثال 

اليت مت اعتمادها من قبل  اجلامعة احلكومة اإلسالمية

العايل جلمهورية إندونيسيا  ا�لس الوطين العتماد التعليم

  . واليت حتددها احلكومة

وينظم املنظم عملية تنفيذ شهادة املعلم ، وبالتحديد 

التعاون بني املكتب الوطين اإلقليمي للتعليم أو إدارة 

عندئذ ، . املقاطعات الدينية مع التعليم العايل املعني

ة تتحمل احلكومة واحلكومة احمللية متويل التصديق ، الفقر 

، على احلكومة  ٢٠٠٥من عام  ١٤من املادة  ١

واحلكومة اإلقليمية توفري ميزانية لتحسني املؤهالت 

األكادميية وشهادة املعلمني للمعلمني يف املناصب اليت 

تعينها الوحدات التعليمية اليت تنظمها احلكومة واحلكومة 

   ٣٨.اإلقليمية و ا�تمع

عقدها بالتعاون بني ميكن االستنتاج أن شهادة املعلم يتم 

احلكومة املركزية واحلكومة احمللية من أجل حتسني املؤهالت 

  . األكادميية وجودة التعليم الوطنية
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  أهداف وفوائد شهادة المعلم  .٤

ينص قانون املعلم واحملاضر على أن شهادة       

. املعلم جزء من زيادة جودة املعلمني وزيادة رفاهيتهم

، يُتوقع من املعلمني أن  لذلك ، من خالل هذه الشهادة

يصبحوا معلمني حمرتفني ، وحتديداً أولئك الذين حصلوا 

على األقل ومؤهلني كوكالء تعليميني   S-1 / D-4على تعليم 

كما يتضح من امتالك شهادات املعلمني بعد اجتيازهم 

حيق ملهنته احلصول على تعويض يف . اختبار الكفاءة

ة الراتب األساسي شكل بدل احرتايف من احلكومة بقيم

  .ملرة واحدة

شهادة املعلم )  Kunandar(وفقا لكوناندار    

حتديد جدوى املعلمني يف أداء املهام  ) ١: يهدف إىل

عملية ) ٢كوكالء التعلم وحتقيق أهداف التعليم الوطنية ؛ 

زيادة كفاءة ) ٣التحسني وجودة املخرجات التعليمية ؛ و 

   ٣٩.املعلم

ن وزارة الرتبية والتعليم ، يف املبادئ التوجيهية م

   ٤٠ويقال أن أهداف شهادة املعلم هي ؛

حتديد جدوى املعلم يف القيام باملهمة كعامل للتعلم  . �ٔ 

 . وحتقيق أهداف الرتبية الوطنية
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 حتسني عملية وجودة النتائج التعليمية . ب

 . زيادة كرامة املعلم . ت

  . زيادة مهارة املعلم . ث

املعلم  ، �دف شهادة )Wibowo( ويباواوفًقا لـ

   ٤١:إىل

 محاية مهنة املربني وموظفي التعليم  . �ٔ 

محاية ا�تمع من املمارسات غري الكفؤة ، وبالتايل إتالف  . ب

 صورة املعلمني واملعلمني 

مساعدة موفري التعليم ومحايتهم عن طريق تقدمي إشارات  . ت

 .وأدوات الختيار املتقدمني األكفاء

 .ي التعليمبناء صورة ا�تمع حنو مهنة املربني وموظف  . ث

تقدمي احللول من أجل حتسني نوعية املعلمني وموظفي   . ج

  . التعليم

من الوصف أعاله ، ميكن مالحظة أن شهادة 

املعلم �دف إىل محاية مهنة التدريس لتصبح معلمني 

أكفاء ومهنيني يف تنفيذ األنشطة التعليمية لتحسني جودة 

  . التعليم من أجل حتقيق ُمُثل التعليم الوطين 

   ٤٢:حني أن مزايا شهادة املعلم هي يف
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محاية مهنة التعليم من املمارسات غري الكفؤة ، واليت  . �ٔ 

 .ميكن أن تضر صورة مهنة التدريس

محاية اجلمهور من اجلودة واملمارسات التعليمية غري   . ب

 . املهنية

من ) LPTK(احلفاظ على مؤسسات التعليم ملوظفي التعليم  . ت

جية اليت حتيد عن الرغبات الداخلية والضغوط اخلار 

  . األحكام املعمول �ا

  حتسني رفاه املدرسه  . ث

من الوصف أعاله ، ميكن مالحظة أن فوائد 

شهادة املعلم هي احلفاظ على صورة املعلم حبيث يستمر 

باإلضافة إىل ذلك ، . يف كونه جيًدا يف نظر ا�تمع

شهادة املعلم مفيدة للمجتمع حبيث يتم محاية ا�تمع من 

  . ات التعليمية رديئة اجلودةاملمارس

 مبادئ شهادة المعلم  .٥

يُعد املعلم معلًما مهنًيا يتمتع باملهمة األساسية 

املتمثلة يف تعليم الطالب وتوجيههم وتوجيههم وتدريبهم 

وتقييمهم وتقييمهم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف التعليم 

   ٤٣.الرمسي والتعليم األساسي والتعليم الثانوي

ل إنتاج معلمني حمرتفني ، من الضروري لذا من أج

يف شهادة املعلم . املعلمني/ إجراء اختبار الكفاءة للمعلمني 
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يف املناصب ، يتم إجراء اختبار كفاءة املعلمني يف شكل 

تقييم احملافظ ، وبالتحديد تقييم الوثائق املوجهة إىل عشرة 

لعام  ١٨رقم  )Permendiknas(مكونات ، كما هو مذكور يف 

   ٤٤:من هذه املكونات هي كما يلي ٢، املادة  ٢٠٠٧

 املؤهالت األكادميية: ١املكون  ) �ٔ 

املؤهالت األكادميية ، أي التعليم الرمسي الذي مت حتقيقه 

حىت يشارك املعلم يف الشهادة ، على حد سواء التعليم 

)S1 / S2 / S3 (  أو دبلوم الدراسات العلياأو غري درجة)D-

يتضح من وجود . أو يف اخلارج، سواء يف الداخل  ) 4

  . دبلوم أو شهادة

 التعليم والتدريب : ٢املكون   ) ب

اإلجناز األكادميي هو اإلجناز الذي حققه املعلم ، والذي 

يتعلق بشكل أساسي مبجال ختصصه الذي يتلقى 

املؤسسة التنظيمية ، على املستويني / االعرتاف من اللجنة 

ب خربات يف املشاركة يف التعليم والتدري .اإلقليمي والوطين

أنشطة التعليم والتدريب يف سياق تطوير وتعزيز الكفاءة 

ثبت يف شكل شهادات أو . يف تنفيذ املهام كمعلمني

 .شهادات أو شهادات من معاهد التدريب

 خربات التدريس: ٣املكون   ) ت
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٦٣ 
 

اخلربة التدريسية هي فرتة عمل املعلم يف تنفيذ املهمة  

عينة وفًقا لرسالة التكليف من كمعلم يف وحدة تعليمية م

 .املؤسسة املعتمدة

 ختطيط وتنفيذ التعلم: ٤املكون   ) ث

ختطيط وتنفيذ التعلم هو إعداد وأنشطة املعلم يف إدارة 

تعليم الفصل الذي يتم إجراؤه عند وجهًا لوجه أو عند 

جيب أن يكون ختطيط تعلم املعلم قادراً على . تنفيذ التعلم

وتنظيم املواد ، واختيار املوارد صياغة أهداف التعلم ، 

يف حني أنه . التعليمية ، وتقييم العمليات والتقييم التعلم

من أجل تنفيذ التعلم ، جيب أن يكون املعلم قادرًا على 

حتفيز الطالب على االستمرار يف الرغبة يف التعلم ، 

باإلضافة إىل أنه جيب أن يُطلب من املعلم أيًضا إتقان 

 .اال�م العلميةاملواد وفًقا �

 التقييمات من الرؤساء واملشرفني : ٥املكون   ) ج

تقييم املشرفني واملشرفني هو تقييم املشرف للشخصية 

والكفاءات االجتماعية ، مبا يف ذلك جوانب الطاعة يف 

تنفيذ التعاليم الدينية ، واملسؤولية ، واملثابرة ، واالحنراف ، 

واملثالية ، وأخالقيات واالجتهاد ، واألمانة ، واالنضباط ، 

 العمل ، واالبتكار واإلبداع

 اإلجناز األكادميي : ٦املكون  ) ح

 أعمال التطوير املهين: ٧املكون  ) خ



 

٦٤ 
 

أعمال التطوير املهين هي عمل يبني وجود جهود ونتائج 

على سبيل املثال . التطوير املهين اليت يقوم �ا املعلم 

ها من ، وغري  PTK الكتب واملقاالت ووسائل اإلعالم ،

 .األعمال

 املشاركة يف املنتدى العلمي: ٨العنصر   ) د

املشاركة يف املنتديات العلمية هي املشاركة يف األنشطة 

العلمية ذات الصلة مبجال عملهم على املستوى اإلقليمي 

  .والوطين ، سواء كمتحدثني أو كمشاركني

جتربة املنظمات يف جمال التعليم والشؤون : ٩املكون  ) ذ

 االجتماعية 

إن خربة املنظمات يف التعليم وا�االت االجتماعية هي 

خربة املعلم يف تويل مسؤولية املنظمات التعليمية 

. واملنظمات االجتماعية واحلصول على مهام إضافية

يشمل املديرون التنظيميون يف جمال التعليم مديري منتدى 

، منتديات جمموعة عمل املعلم  )FKKS(التواصل الرئيسي 

)FKKG(  استشارة املعلم للموضوع ،)MGMP(  وما إىل ،

 .ذلك

  اجلائزة ذات الصلة مبجال التعليم : ١٠العنصر  ) ر

اجلوائز ذات الصلة بعامل التعليم هي جوائز يتم احلصول 

عليها ألن املعلم يظهر تفانًيا جيًدا يف القيام باملهام والوفاء 

، ) كطول الوقت ، والنتائج ، وما إىل ذل(باملعايري الكمية 



 

٦٥ 
 

يف ا�ال ، ) االلتزام وأخالقيات العمل(واألمهية النوعية 

  . على املستويني اإلقليمي والوطين

باإلضافة إىل ما سبق ، كما يقتبس الباحث من 

كتاب كوناندار ، فإن تطبيق شهادة املعلم يعتمد على 

   ٤٥املبادئ التالية ؛

 نفذ مبوضوعية وشفافية ومساءلة  ) أ

عملية احلصول على اهلدف هو اإلشارة إىل 

شهادات تربوية غري متييزية وتفي مبعايري التعليم 

شفاف ، والذي يشري إىل عملية إصدار . الوطنية

الشهادات اليت توفر فرًصا ألصحاب املصلحة يف 

التعليم للحصول على إمكانية الوصول إىل 

املعلومات حول إدارة التعليم ، واليت تتضمن 

والعمليات وإصدار نظاًما يشتمل على املدخالت 

املساءلة هي عملية اعتماد ُحتسب . الشهادات

  .ألصحاب املصلحة التعليمية واملالية واألكادميية

وينتهي يف حتسني جودة التعليم الوطين من خالل  ) ب

 .حتسني جودة املعلمني ورفاهية املعلم

شهادة املعلم هي جهد حكومي لتحسني جودة 

سيحصل . لماملعلم إىل جانب حتسني رفاهية املع

املعلمون الذين اجتازوا اختبار شهادة املعلم على 
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٦٦ 
 

بدل مهين ملرة واحدة الراتب األساسي كشكل 

من أشكال اجلهود احلكومية لتحسني رفاهية 

 .املعلم

 . نفذت وفقا للقواعد واللوائح  ) ت

يتم تنفيذ برنامج شهادة املعلم من أجل تنفيذ 

ام لع ١٤والية قانون مجهورية إندونيسيا رقم 

املتعلق باملعلمني واحملاضرين ، والالئحة  ٢٠٠٥

بشأن معايري  ٢٠٠٥لعام  ١٩احلكومية رقم 

  .التعليم الوطنية

 نفذت بطريقة خمططة ومنهجية  ) ث

ولكي يعمل برنامج الشهادات بفعالية وكفاءة ، 

 .جيب أن يتم ختطيطه بعناية ومنهجية

 تقدير جتربة املعلم  ) ج

ضافة إىل طول تشمل خربة العمل للمدرسني باإل

تعليم املدرسني التدريب على التدريب الذي مت 

تسجيله ، واألعمال اليت مت إنتاجها يف شكل 

وسائل إعالم للكتابة والتعلم ، وغريها من 

 .األنشطة اليت تدعم احرتافية املعلم

 يتم حتديد مبلغ شهادة املعلم من قبل احلكومة  ) ح

من أجل فعالية وكفاءة تنفيذ شهادة املعلم 

وضمان جودة نتائج الشهادة ، يتم حتديد عدد 



 

٦٧ 
 

املشاركني يف اختبارات الكفاءة املهنية 

  .واالختبارات السنوية من قبل احلكومة

ميكن االستنتاج أن مبدأ شهادة املعلم هو احلفاظ 

على معايري جودة املعلم حبيث تكون خمتصة وفقا ملا أعلنته 

املعلم هو . ناحلكومة على النحو املنصوص عليه يف القانو 

وظيفة أساسية كمهنة حبيث جيب أن يكون هلا معايريها 

ومبادئها اخلاصة ، حبيث أنه عندما يعمل املعلمون يكون 

بإمكا�م احلصول على الكفاءات املطلوبة بدًال من العمل 

غري املالئم ، فقط حشو الوقت الفراغ ، الوظائف اجلانبية 

  . وغريها

ورة أعاله ، وفًقا حملمد زن باإلضافة إىل املبادئ املذك

، جيب أن " نصائح للوصول إىل شهادة املعلم" يف كتابه 

   ٤٦:يكون لدى املعلمني املعتمدين املبادئ التالية

 . لديك موهبة من االهتمام ، والدعوة الروح ، واملثالية  .١

أن يكون لديك التزام بتحسني جودة التعليم واإلميان  .٢

 .واإلخالص والطابع النبيل 

حلصول على مؤهالت أكادميية وخلفية تعليمية تتوافق ا  .٣

 . مع جمال الواجب 

 .حتمل مسؤولية تنفيذ االحرتاف  .٤
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٦٨ 
 

 . احلصول على دخل حمدد وفقا ألداء العمل   .٥

أن يكون لديك ضمان للحماية القانونية يف القيام  .٦

بواجبات مهنية ، ولديها منظمات مهنية تتمتع بصالحية 

 . واجبات مهنية املعلمني تنظيم األمور املتعلقة ب

يتم التمكني املهين للمعلمني من خالل طرق دميقراطية  .٧

وعادلة وغري متييزية ومستدامة من خالل دعم حقوق 

اإلنسان والقيم الدينية والقيم الثقافية والتعددية الوطنية 

  . وقواعد السلوك املهنية

من مبادئ الشهادة أعاله ، ميكن مالحظة أن 

ام بواجباته كمدرس جيب عليه دائمًا إعطاء املعلم يف القي

جيب دائما الوفاء بواجبا�م ومسؤوليا�م . األولوية ملهنيته

  . من أجل احلصول على نتائج تعليمية جيدة

الذين ينالون ( خصائص المعلمين المعتمدين  .٦

  )للشهادة

ميتلك املعلمون املعتمدون العديد من اخلصائص 

ألخرى ، وهذه اخلصائص املميزة اليت تفرق عن املهن ا

   ٤٧:اخلاصة هي كما يلي

 لكفاءة األساسية يف عامل التعليمامتالك ا . أ
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٦٩ 
 

وفقا لكوناندار ، فإن أحد العناصر الداعمة 

لنجاح إدارة اجلودة على أساس املدرسة هو 

يف حني ميكن القول أن املعلمني . احرتاف املعلم

هم من املهنيني إذا كان لديهم بالفعل شهادة 

. يشار إليها عادة باسم شهادة املعلم معلم أو

ميكن القول أن تنفيذ اإلدارة يف حتسني جودة 

التعليم جيب أن يتطلب معلمني حمرتفني أو 

ينص القانون اخلاص باملعلمني . معتمدين

واحملاضرين على أن الكفاءة هي جمموعة من 

املعارف واملهارات والسلوكيات اليت جيب أن 

ا املعلم أو احملاضر يف ميتلكها ويعيشها ويتقنه

  ٤٨.القيام بواجباته املهنية

 هناك زيادة يف قدرة املعلم . ب

إحدى خصائص املعلمني املعتمدين هي زيادة يف 

بناًء على الالئحة . قدرة أو كفاءة املعلمني

تتجلى هذه  ٢٠٠٥من عام  ١٩احلكومية رقم 

  ٤٩:القدرات يف شكل قدرات

 إتقان مادة علمية ومنهجية  )١
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٧٠ 
 

يكل ومواد املناهج الدراسية يف اتقان ه  )٢

 جمال الدراسة 

إتقان واستخدام تكنولوجيا املعلومات   )٣

 واالتصاالت يف التعلم

 تنظيم مواد املناهج الدراسية    )٤

حتسني جودة التعلم من خالل أحباث  )٥

 .العمل الصفية

 هناك زيادة يف رفاهية املعلمني . ت

رعاية املعلمني مهمة للغاية من أجل حتسني 

ميكن أن تكون زيادة الرفاهية يف شكل . األداء

يرتبط الرفاه اخلارجي . رفاه خارجي وخارجي

براتب الئق يستطيع على األقل تلبية االحتياجات 

 .املادية واالجتماعية

 تنمية املعلم املعلم . ث

ميكن القيام بالتطوير الوظيفي من خالل نظام 

تروجيي مفتوح وصريح حبيث يفتح الفرص للتنافس 

جيب زراعة أنواع . بني املعلمنيبشكل عادل 

ميكن تطوير . خمتلفة من اجلوائز للمعلمني البارزين

: قدرات املعلمني املعتمدين بطرق خمتلفة مثل

، ) املعلم املستمر للتعليم املستمر( PLPGمتابعة 

وإنشاء منتديات لتحسني جودة املعلم مثل توفري 



 

٧١ 
 

وجمموعات عمل املعلم  )PKG(تقييم أداء املعلم 

)KKG .( 

قدرة املعلم هي واحدة من العوامل اليت تؤثر على 

كلما كان املعلم . التحصيل الدراسي للطالب

أكثر كفاءة ، كلما كان مستوى جناح الطالب 

أعلى ، والعكس صحيح ، فإن اخنفاض كفاءة 

  املعلم يؤثر سلًبا على جناح التعليم

  

  جهود المعلمين المعتمدين لتحسين مهنيتهم  .٧

يد من اجلهود اليت بذهلا املعلمون هناك العد

،  ) Sardiman(ساردمانوفقا ل. املعتمدون لزيادة مهنيتهم

واحدة من اجلهود اليت ميكن القيام �ا من قبل املعلمني 

   ٥٠:املعتمدة هو أن يكون هلا دافع قوي ، مبا يف ذلك

ميكن أن يعمل بشكل مستمر (جييب على هذه املهمة  .١

 ،) أبًدا قبل االنتهاء لفرتة طويلة ، وال يتوقف

، تتطلب ) ال يتم تثبيطها بسرعة(صعوبات مواجهة مرنة   .٢

غري راض عن (التشجيع من اخلارج لتحقيق ما أمكن 

 ،) اإلجنازات اليت حتققت

 إظهار االهتمام مبختلف املشكالت ،  .٣
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٧٢ 
 

القضية اليت جيب أن يعرفها املعلمون يف تعليم أنواع 

ويد األخالقي النبيل ، خمتلفة من اللطف لألطفال والتع

حتفيز األطفال ، وتقدمي اهلدايا يف بعض األحيان ، : وهي

. وإعطاء أمثلة جيدة لألشياء السيئة واجليدة وما إىل ذلك

كل هذه األساليب مفيدة يف تعويد األطفال على 

  ٥١.الفضائل ، الشخصية النبيلة واألخالق االجتماعية

  تفضل العمل بشكل مستقل .٤

أشياء ميكانيكية (بامللل مع املهام الروتينية  ميكن أن تشعر .٥

 ،) ، مرارًا وتكرارًا ، حبيث تكون أقل إبداًعا

 ،) إذا كان متأكًدا من شيء ما(ميكنه احلفاظ على رأيه   .٦

 .من اجلميل العثور على األسئلة وحلها   .٧

من الوصف أعاله ، ميكن مالحظة أن املعلم هو حمفز 

إيصال الطالب إىل جناح  ميكن االعتماد عليه وقادر على

جيب على املدرسني يف املدارس أو . العامل ويف النهاية

جيب . املدارس العامة تقدمي مثال جيد واالنضباط لطال�م

. أن يكون املعلم منضبطًا قبل دعوة الطالب لالنضباط

دائًما ما تكون العالقات الفعالة بني املعلمني والطالب 

وجود عالقات جيدة ، مع . مستيقظة ومحيمة وحمرتمة

. سوف يشعر الطالب باحلرية واآلمان للدراسة يف املدرسة
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٧٣ 
 

وعلى العكس ، إذا مل تكن العالقة بني املعلم والطالب 

جيدة ، فلن حتقق أية اسرتاتيجية جيدة للتدريس والتعلم 

   .نتائج جيدة

لذلك ، جيب أن يكون املعلم قادرًا على أن 

بعد كل شيء ، يكون يصبح مثاًال على طالبه ، ألنه 

املعلم هو الطرف الرئيسي املرتبط مباشرة بالطفل يف إطار 

  . عملية التعلم يف الفصل الدراسي

  




