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األول الباب  

 مقدمة

 

  البحث خلفية .أ 

ألنه باإلضافة . العربية معروفة جيدًا بني املسلمني

إنٌا (قال تعاىل يف القرأن الكرمي  إىل كونه لغة القرآن واحلديث ،

يستخدم  ٣الزخروف اية  ١)جعلناه قرأنا عربيٌا لعلكم تعقلون

غبة يف لذا فإن الر . املسلمون اللغة العربية أيًضا يف عبادة آهلتهم

تعلم اللغة العربية غري موجودة ، ألن اللغة العربية ال تزال 

تعترب لغة الدين اإلسالمي بدًال من أن تكون لغة العلم 

لذا فإن تعلم اللغة العربية حيفزها العديد من . والتكنولوجيا

بالنظر إىل مدى أمهية اللغة . املصاحل الدينية األيديولوجية

املسلمني مهتمون جًدا بتعلم اللغة العربية ، فمن املؤكد أن 

العربية ، خاصة بالنسبة لإلندونيسيني الذين يغلب عليهم 

املسلمون ، وبالطبع فإن احلاجة إىل تعلم اللغة العربية تعد أمرًا 

يشمل تعلم اللغة العربية أربع مهارات إلتقان . ملًحا للغاية

مهارة و مهارة الكالم : واملكونات األربعة هي. اللغة العربية

هي  ومهارة الكتابه. االستماع ومهارة الكتابه ومهارة  القراءة

واحدة من األدوات املهمة يف تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية 
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ومهارة حيدث هذا ألن  .اليت تتوافق مع األهداف التعليمية

لذلك ، . هي خطة تعليمية سيتم منحها للطالب الكتابه

اية وال ميكن إلغاؤه يف سياق يصبح موقع مهرة كتاب مهًما للغ

  .٢حتسني جودة اللغة العربية يف مؤسسة تعليمية

. حيتل املعلم موقًعا مهًما يف عملية التعلم    

يتمتع املعلمون كمعلمني خبدمات رائعة للغاية يف بناء ا�تمع 

. حىت حيصل املعلم على لقب بطل غري معروف. والدولة

حسني وبناء االحرتاف وبالتايل هناك حاجة إىل بذل جهد لت

ألنه ليكون املعلم جيب أن . املعلمون عمل احرتايف. املعلم

سيكون من . يأخذ املرء تعليم خاص ، وهو تعليم املعلم

الصعب بالتأكيد على األشخاص الذين ليس لديهم خلفية 

النظر يف املعلم هو مهنة ، . تعليمية أداء واجبا�م كمدرس

جيب على . يف أداء واجبا�م واملعلم مطلوب أن يكون مهنيا

املعلم احملرتف إتقان املوضوع ؛ يغطي املادة اليت مت تدريسها 

باإلضافة إىل ذلك ، جيب . واألساس العلمي ملواد الدرس

أيًضا إتقان أسس ورؤى التعليم وتدريب املعلمني وإتقان 

  .عملية تعليم املعلمني وتعلم الطالب

                                                           
2 Abd. Wahab Rosyidi, M.Pd & Mamlu‟atul Ni‟mah, 

Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang : UIN –
MALIKI press, 2011). 
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ي لديه الشخص الذ"صرح اإلمام الغزايل أن 

مث يعمل مبعرفته ، فهو الذي يقال إنه رجل  )اى العلم( معرفة

إنه مثل الشمس اليت تعطي الضوء . عظيم حتت السماء

مثل زيت اخلروع الذي . لآلخرين ، بينما هو أيًضا يلمع

. ٣تنبعث منه رائحة شخص آخر ، فهو بنفسه رائحة طيبة

ل وأنبل ميكن فهم تصريح الغزايل أن مهنة التدريس هي أنب

قدسية املعلم ليست بسبب . مهنة مقارنة باملهن األخرى

معرفته وسلوكه ، ولكن مكانته العالية ومكانته كميسر أو 

  .٤وسيط لرتاجع الربكة واملعرفة من اهللا تعاىل

. يشبه الغزايل املعلم كوصي وصي على املعرفة    

املعلمون هم أيًضا موضوعات التعليم الذين يلعبون الدور 

رب ، قبل القيام بواجبا�م ، أي التعليم والتدريس ، جيب األك

يف سياق . ٥أن يصبحوا شخًصا مؤمًنا بالتقوى والفضيلة

هو الذي يدير األنشطة . التعليم ، يلعب املعلمون دورًا رئيسًيا

ال يقوم املعلمون بتدريس . التعليمية مباشرة يف هذا ا�ال

ن لديه الفرصة لغرس املعرفة وحتويلها فحسب ، بل أكثر من أ

                                                           
  )مطبعة مشيد احلسني بدون سنة(االمام غزاىل ىف احيأ علوم الدين  ٢

  
4
 Abu Sangkan, Berguru kepada Allah: Menghidupkan 

Kecerdasan Emosional dan Spiritual, (Jakarta: Yayasan Shalat Khusyuk, 
2007), hlm.108-109. 

5 Ahmad Janan Asifudin, Mengungkit Pilar-Pilar Pendidikan 
Islam (Tinjauan Filosofis), (Yogyakarta: SUKA Press, 2009), hlm. 104. 
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خالل هذا الوقت ، تدعي العديد . القيم يف الطالب املشارك

من األطراف أن املعلم هو منصب احرتايف ، لكن يف الواقع ال 

يزال حباجة إىل توضيح بعقالنية ، كما هو موضح يف التمكن 

)knowledge base of teaching( من قاعدة معارفه يف التدريس
٦. 

يد الذي جيب على املدرسني إن النموذج اجلد

دراسته اليوم ليس حمصورًا يف جمرد روتني ، ولكنه دائًما ما 

يطور وميّكن أنفسهم باستمرار لتحسني مؤهال�م وكفاءا�م ، 

سواء من خالل التعليم الرمسي والتدريب أو الندوات أو ورش 

الكفاءة اليت ميتلكها كل معلم . ٧العمل واألنشطة املماثلة

وتتجلى الكفاءة يف . عية املعلمني يف التدريسستوضح نو 

هذا يعين . شكل إتقان املعرفة املهنية يف تنفيذ مهنته كمدرس

أن املعلم جيب أال يكون ذكيًا فحسب ، بل جيب أن يكون 

ال ميكن فصل كيفية تدريس . ٨جيًدا يف نقل معرفته للطالب

لم معلمي اللغة العربية عن اخللفية التعليمية وشخصية املع

عالوة على ذلك ، مدرس لغة أجنبية معقد للغاية يف . نفسه

 لذلك ، تعد كفاءة املعلم أحد. املادة اليت يتم تدريسها

                                                           
6 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan 

Standar Kompetensi Guru, (Bandung: Rosdakarya, 2011), hlm. 4. 
7 E jurnal.ikippgrismg.ac.id/index.php/JP2F/article/download/.../

119 
8 Ibid, hlm. 6 
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العوامل املؤثرة للغاية يف جناح املعلمني يف توصيل املواد  

  .التعليمية يف الفصل الدراسي

املتعلق باملعلمني  ٢٠٠٥لعام  ١٤يف القانون رقم   

توضيح أن املعلم هو معلم حمرتف وتتمثل  واحملاضرين ، مت

املهمة الرئيسية يف تعليم الطالب وتعليمهم وتوجيههم 

وتقييمهم يف مرحلة الطفولة املبكرة من خالل التعليم الرمسي 

، املعلمون احملرتفون هم . والتعليم األساسي والتعليم الثانوي

عم املعلمون الذين لديهم عدد من الكفاءات اليت ميكن أن تد

هناك أربع كفاءات جيب أن ميتلكها املعلم ، وهي . عملهم

الكفاءة الرتبوية وكفاءة الشخصية والكفاءة االجتماعية 

والكفاءة املهنية اليت يتم احلصول عليها من خالل التعليم 

الوترية السريعة للتكنولوجيا واملعلومات ، وتطور . ٩املهين

يث املعرفة غالًبا ما يكون املعلمني يف حتقيق املعرفة الذاتية وحتد

يصبح االستقالل واحلرية األساس األساسي لوجود . قدميًا

ال ُيطلب من . املعلمني كوكالء للتغيري ومعلمي الشخصية

املعلمني يف عصر العوملة فقط أن يكونوا قادرين على تقدمي 

وتقدمي الدروس بكل أدوا�م ، ولكن جيب أن يكونوا قادرين 

  .١٠ة أخالقية وقدوة لطال�معلى أن يكونوا قدو 
                                                           

9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 
Dosen Pasal 10 Ayat 2. 

10 Rini Widayati, “Refleksi Hardiknas: Profesionaisme Guru di 
Era Globalisasi, Bakti, XX, 251, (Mei 2012), hlm. 17 
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الكفاءة هي سلوك عقالين لتحقيق األهداف املطلوبة 

مبعىن آخر ، ميكن فهم الكفاءة على . وفًقا للشروط املطلوبة

كفاءة املعلم هي قدرة املعلم على تنفيذ . أ�ا مهارة أو قدرة

مدرس اللغة العربية . ١١ االلتزامات مبسؤولية وبشكل صحيح

. ية ال خيتلف عن مدرسي املواد اآلخرينهو مدرس لغة أجنب

كونك مدرًسا للغة العربية جيب أن يكون له اختصاص يف 

مادة اللغة العربية ، فإن النظر إىل اللغة العربية يعترب أمرًا صعًبا 

لذلك جيب أن يكون ملعلم اللغة . بالنسبة ملعظم الطالب

 واحدة من. العربية كفاءات خاصة يف تعلم اللغة العربية

األشياء اليت تؤثر على كفاءة معلمي اللغة العربية هي اخللفية 

من الناحية املثالية ، مدرس اللغة العربية هو . التعليمية املتخذة

ألنه يف التعليم باللغة العربية ، فإن . خريج تعليم اللغة العربية

املعرفة املكتسبة ال تتعلق باللغة العربية فحسب ، ولكن أيًضا 

مثل أساليب التعلم . العام والداخليعن التعليم 

واالسرتاتيجيات ووسائل اإلعالم ، باإلضافة إىل أ�م يعرفون 

أيًضا كيفية إعداد املنهج ، وخطط الدروس ، وبعض مكونات 

باإلضافة إىل ذلك ، يتم . املناهج اليت يدرسها املعلم فقط

. هاحتديد احرتافية املعلم أيًضا من الشهادة اليت مت احلصول علي

تعتمد جودة التعليم اجليد متاًما على احرتافية املعلمني احملرتفني 
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واملنضبطة واملثابرة ولديهم شخصية املعلم ، ويركزون بدوام  

جيب أن يكون املعلمون قادرين . ١٢كامل ، وحيددون اجلودة

على إظهار احرتافية عالية ، وهلذا السبب ، توجد قاعدة يف 

Permendiknas No. 18  بشأن شهادة املعلم ،  ٢٠٠٧لعام

وعملية إثبات الكفاءة املهنية واملعلم ، واليت يتم تنفيذها مع 

  .١٣)protofolio(حمفظة ملف اختبار

يتم منح . شهادة املعلم هي عملية تقدمي شهادة املعلم

هذا . شهادات املعلمني للمعلمني الذين استوفوا املعايري املهنية

للمعلم ليس سوى وسيلة  اجلهد إلصدار الشهادات املهنية

لإلبداع ، واهلدف الرئيسي هو عدم احلصول على بدل 

احرتايف ، ولكن القدرة على إثبات أن الشخص املعين لديه 

يف حني أن . الكفاءة أو يستحق أن يطلق عليه املعلم احملرتف

البدل املهين هو جمرد نتيجة منطقية للحصول على وضع املعلم 

حتديد أهلية املعلمني ) �١دف إىل ؛  شهادة املعلم. ١٤احملرتف

يف أداء واجبا�م كوكالء تعليميني وحتقيق أهداف التعليم 

) ٣حتسني عملية وجودة املخرجات التعليمية ، ) ٢الوطنية ، 

  .زيادة كفاءة املعلم
                                                           

12
 Ahmad Barizi, Menjadi Guru Unggul, hlm. 137. 

13. Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), hlm. 85. 

 
14 Muhammad Zen, Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru, 

hlm. 15. 
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ميكن االستنتاج أن وجود شهادة مهنية للمعلمني هو 

ا ألهداف ومثل حتسني جودة التعليم الوطين ليكون فعاًال ووفقً 

ومع . التعليم الوطين اليت �دف إىل تثقيف األمة بأكملها

ذلك ، فإن منح شهادة املعلم املهنية يثري العديد من املشاكل 

، مع راتب كبري ، املعلم ال يضيف نظرة ثاقبة لعامل التعليم ، 

ولكن بدًال من ذلك يضيع راتبه إلثراء نفسه من خالل شراء 

ور هذه املشاكل جيعل الغرض من عقد ظه. السلع الفاخرة

استناًدا إىل احلقائق اليت . شهادة املعلم ليس على اهلدف

مفادها أن الغرض من شهادة املعلم هو حتسني جودة املعلمني 

، لكن التقييم املقدم للمعلمني ليس هو األمثل ، كما يتضح 

  .١٥من عدم وجود مفهوم واضح لتقييم شهادة املعلم

تائج املالحظة يف هذا ا�ال ، وجد استناًدا إىل ن

الباحثون العديد من املشكالت املتعلقة بربامج شهادات 

املعلمني اليت ال تتوافق مع اختصاصا�م ، على سبيل املثال ، 

املعلم الذي اجتاز الشهادة ، ما زال ال يقوم بأداء واجباته  

كمدرس احرتايف ، ومن بينها عندما حصلوا على شهادة 

انوا مهتمني باجلوانب اإلدارة بدًال من القيام مدرس ، ك

بواجبا�م كمعلمني مبدعني من حيث التعلم وفًقا ألهداف 

هناك مشكلة أخرى تتمثل يف طريقة . شهادة املعلم نفسها
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التعلم ، فاملعلمون الذين حصلوا على شهادات ال خيتلفون 

عن املعلمني الذين مل حيصلوا على الشهادة ، سواء من حيث 

. ألساليب أو إدارة الفصل الدراسي واجلودة يف التعليم والتعلما

على الرغم من أن البعض قد بدأ يف استخدام أساليب أكثر 

على الرغم من أنه من املعروف مًعا أنه من أجل اجتياز . تنوعا

اختبار شهادة املعلم ، جيب أن مير بعدة مراحل اختبار أو 

 .ملعلمسلسلة من األنشطة حبيث تزيد جودة ا

 يف منطقة كاليوجنو ، وجد الباحث منوذًجا ملعلمي

كانت  و وغري احلاصلني على شهادات  اللغة النائلني للشهادة

 كفاءا�م متساوية تقريًبا ، ولكن يف الواقع العملي كان ملعلمي

منشغلني باملسائل املتعلقة باإلدارة حبيث  اللغة النائلني للشهادة

هو حتسني أداء املعلمني من  يكون الغرض من عقد الشهادات

يف املدارس معلمى اللغة العربية . أجل أن يصبحوا حمرتفني

" املعارف"منها املدرسة  ةيالثانوية اإلسالمية غري احلكوم

 سبعةمجلته  "منزل العلوم"واملدرسة " معاهد"واملدرسة 

شخص، ومعلم اللغة النائلني للشهادة مجلته إثنان ومعلم اللغة 

   ،مخسة للشهادة مجلته غري النائلني

بناًء على هذه الظاهرة ، يهتم الباحث بالبحث عن 

ملدرسون غري الشهادات وا ندرسو املاليت يعقدها  اإلحرتافية

 الذى قدم الباحث هواملوضوع و  احلاصلني على شهادات
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النائلني معلمي اللغة العربية  بنياإلحرتافية عن قارنة مدراسة "

يف  الثانوية اإلسالمية رسادبامل لشهادةالنائلني لوغري  للشهادة

لعام الدراسي لس ، قدمنطقة كاليوجنو 

  "ميالدية٢٠١٨/٢٠١٩

 البحث تركيز .ب 

دراسة مقارنة عن هو  البحث هذا تركيز واما

بين معلمى اللغة العربية النائلين للشهادة  اإلحترافية

رس امدالبومعلمى اللغة العربية غير النائلين للشهادة 

في منطقة كاليوونجو قدس للعام الدراسة  سالميةإلاوية انالث

 م ٢٠١٩ / ٢٠١٨

 أسئلة البحث .ج 

أسئلة البحث هي أسئلة من البحوث بسبب املشاكل 

من خلفية . اليت ال بد من اإلجابة عن طريق مجع البيانات

  :يلى ميكن ان تكون اسئلة البحث كماالبحث السابقة 

ئلني للشهادة ومعلمى النااللغة العربية املهنية ملعلمى  كيف.١

 الثانوية رساداملباللغة العربية غري النائلني للشهادة 

 يف منطقة كاليووجنو قدس ؟سالمية إلا

النائلني للشهادة معلمي اللغة العربية  بنيالفرق  هل. ٢

 الثانويةرس اداملبومعلمى اللغة العربية غري النائلني للشهادة 

  يف منطقة كاليووجنو قدسسالمية إلا
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 داف البحثأه .د 

  :فأهداف البحث كما يلي 

معلمى اللغة العربية النائلني للشهادة  اإلحرتافية  ملعرفة.  ١

 يف منطقة كاليووجنو قدسسالمية إلاالثناوية رس اداملب

معلمى اللغة العربية غري النائلني للشهادة  اإلحرتافية ملعرفة.  ٢

  سيف منطقة كاليووجنو قدسالمية إلاالثناوية رس اداملب

 

   البحث اهمية .ه 

 :إذا حصل هدف البحث فلهذا البحث فوائد كما يلي

 :الفوائد النظرية من هذا البحث وهي

 .إضافة خزانة العلوم لدى الباحثني بااللغة. ١

أن يكون مرجعا للمدرسني عن دراسة مقارنة عن . ٢

بني معلمى اللغة العربية النائلني للشهادة ومعلمى  اإلحرتافية

 سالميةإلاالثناوية رس اداملبة غري النائلني للشهادة اللغة العربي

 يف منطقة كاليووجنو قدس

 :والفوائد التطبيقية من هذا البحث وهي 

ملدرس اللغة العربية أن يكون مدخال له لرتقية الكفاءة . ١

 االساسية يف التعليم

 اإلحرتافية ملدرسة مواقع العلوم عن دراسة مقارنة عن . ٢

العربية النائلني للشهادة ومعلمى اللغة  بني معلمى اللغة



 
 

١٢ 
 

يف سالمية إلاالثناوية رس اداملبالعربية غري النائلني للشهادة 

 منطقة كاليووجنو قدس

  هذا البحث مفيد لتنوع منوذج التعليم. ٣

 

 تحديد المصطالحات .و 

  للمعلمين اإلحتراففهم  ١

. اليت تعين املهارات والقدرات اإلحرتاف  

من املعرفة والسلوك واملهارات اليت  هي جمموعة اإلحرتاف

. جيب أن ميتلكها املعلمون لتحقيق أهداف التعلم والتعليم

ووفقاً  ١٦.يتم احلصول على الكفاءة من خالل التعليم

ملوليسا ، فإن كفاءة املعلم هي مزيج من القدرات 

الشخصية والعلمية والتكنولوجية واالجتماعية والروحية اليت 

عيار املهين للمعلمني ، واليت تشمل تشكل اختصاصات امل

التمكن من املواد وفهم الطالب وتعليم التعلم والتطوير 

تعترب كفاءة املعلم أحد اجلوانب اليت  ١٧.الشخصي واملهنية

لذلك ، عند . تؤثر بشكل كبري على احرتاف املعلم

احلديث عن احرتاف املعلم ، جيب عليه أوًال فحص 
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١٣ 
 

وفقا لعمان ، . ها املعلمالكفاءات اليت جيب أن ميتلك

االختصاص هو شيء يصف مؤهالت الشخص أو قدراته 

  ١٨.، سواء النوعية والكمية

هذا الفهم يعين أنه ميكن استخدام الكفاءة يف 

أوال ، كمؤشر على القدرة اليت تبني : سياقني ، ومها

ثانيا ، كمفهوم يغطي . اإلجراءات اليت متت مالحظتها

فية والفنية وكذلك مراحل التنفيذ يف اجلوانب املعرفية والعاط

  ١٩.جمملها

Roestiyah حيدد الكفاءة على أ�ا مهمة . ك. ان

مناسبة وملكية املعرفة واملهارات والقدرات اليت تتطلبها 

يف هذه األثناء ، قال بيت وإيدا ساهرتان . بعض املناصب

أن الكفاءة هي القدرة على تنفيذ شيء يتم احلصول عليه 

 ٢٠.عليم والتدريب املعريف والعاطفي واألداءمن خالل الت

، الكفاءة هي جمموعة من  Kepmendiknas 2002وفقا ل 

اإلجراءات الذكية ، مليئة باملسؤوليات اليت يكون لدى 

الشخص كشرط يعتربه ا�تمع قادراً على القيام مبهام معينة 

 ٢١.يف جمال العمل
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١٤ 
 

الكفاءة املهنية هو قدرة السيطرة على املواد 

لتعليمية على نطاق واسع وعميق من أن يسمح املتعلمني ا

توجيه لتلبية معايري الكفاءة احملددة يف معايري الرتبية 

وهذا يعين أنه جيب أن يكون لدى املعلمني معرفة . الوطنية

واسعة فيما يتعلق مبجال املوضوع أو املوضوع الذي سيتم 

مبعىن امتالك  تدريسه باإلضافة إىل املعرفة التعليمية املنهجية

املعرفة النظرية للمفهوم ، والقدرة على اختيار منوذج ثابت 

، واسرتاتيجية وطريقة ، والقدرة على تطبيقها يف أنشطة 

جيب أن يكون املعلم أيضا معرفة واسعة حول . التعلم

، تتضمن  Soedijartoوفقا ل . املنهج ، وأساس التعليم

يم وختطيط التعلم، برامج تصم) ١(قدرات املعلم املهنية ؛ 

إدارة تنفيذ برامج التعلم، ) 3)، تعلميةتطوير برنامج ) ٢(

تشخيص العوامل ) ٥(تقييم عملية التعلم والنتائج، ) ٤(

  ٢٢.اليت تؤثر على جناح العملية التعليمية

من بعض النواحي وفقا لألرقام فوقه ميكن أن 

ملعلم هو القدرة على أن تكون خنلص إىل أن اختصاص ا

يف حوزة املعلم، الذي يشمل القدرات الشخصية 

والشخصية، تلك املعرفة للمتعلم، وعملية التعلم وكل ما 

يتعلق املكون التعلم، فضال عن القدرة على جمال 
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١٥ 
 

يف حني أن كفاءة . التكنولوجيا واملعلومات واالتصاالت

ا  حوزة مدرس املعلم العريب هو القدرة على أن تكون يف

علم (للغة العربية، الذي يغطي أربع مهارات وهي تتحدث 

، والسمع واالستماع قراءة والكتابة، مع كل شيء )الكالم

بالنسبة ألداء املعلمني . املتعلقة بالعربية ووسائط التعلم

مهمة جدا وحامسة يف عملية التعلم، وذلك ألن للطالب 

، جيب أن يكون  لذلك. واملعلمني مبثابة مثال على ذلك

. لدى املعلم سلوك وقدرات كافية لتطوير طالبه ككل

وفيما يلي تصنيف ملهارات املهام املهنية للمعلمني ، من 

 ٢٣بني آخرين ؛

 شهادة المعلمين) ٢  

 ٢٠٠٥لسنة  ١٤يف قانون مجهورية إندونيسيا رقم 

بشأن املعلمني واحملاضرين وذكر أن الشهادة هي عملية 

يف حني أن شهادة . لمعلمني واحملاضرينشهادة التدريس ل

املعلم متثل دليًال رمسًيا كإقرار مينح للمعلمني واحملاضرين  

وبناًء على هذا الفهم ، ميكن تفسري شهادة . كمحرتفني

املعلم على أ�ا عملية إلعطاء االعرتاف بأن شخًصا ما لديه 

القدرة على تنفيذ اخلدمات التعليمية يف وحدات تعليمية 

ة ، بعد اجتياز اختبار الكفاءة الذي متارسه هيئة إصدار معين
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١٦ 
 

وبعبارة أخرى، مت تصميم شهادة املعلم اختبار . الشهادات

عملية الكفاءة للكشف عن إتقان الشخص من الكفاءات 

  ٢٤.مبثابة شهادة األساس مرب

شهادة " املعىن"يف املعىن " املصدق"يعين املصطلح 

واليت تعطى لنوع املهنة من املؤسسة املرخص هلا ) شهادة(

إىل مالءمة املهنة للقيام ) ترخيص(ويف نفس الوقت بيان 

لكي يعترب املعلم جديرًا يف تنفيذ مهمة تثقيف . باملهمة

يتم منح شهادة . املهنة ، جيب أن يكون لديه شهادة معلم

. املعلم للمعلمني واحملاضرين الذين استوفوا املتطلبات

) ١١( ١من املادة  ١حكام الفقرة الشهادة القانونية وفقا أل

UUGD )هي عملية منح شهادات ) قانون املعلم واحملاضر

كما توجد عالقة مع شهادة . املعلمني للمعلمني واحملاضرين

، وهي أن  ١من املادة ) ١(املعلم ، املوضحة يف الفقرة 

الشهادة هي عملية منح شهادات املعلمني للمعلمني ، ويف 

يف . ، أن شهادة املعلم هي املهنية ١ادة من امل) ١٢(الفقرة 

، ال ميكن احلصول  ١١من املادة ) ٢(حني أنه يف الفقرة 

املعلمني  ٢٥.على شهادة التعليم إال من خالل برنامج اعتماد

 / لرت -S(احلصول على شهادة التدريس أدىن حمدد سلفا 
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١٧ 
 

D-4( ، وثبت أن تتقن بعض الكفاءات) أربعة الكفاءات

يف اتصال مع هذه األحكام، هو أن يكون ). األساسية

املعلم يأخذ شرطني، ومها احلد األدىن من املؤهل العلمي 

والتمكن من احلد األدىن من الكفاءة  ) S1 / D4دبلوما (

 .ميكن إثبات كالمها من خالل شهادة التعليم. كمدرس

هناك نوعان من األهداف اليت أهداف عملية 

تعليم وغري التعليم  أوال، هم من خرجيي ال: التصديق

الثانية ، املعلمني يف . كمدرس الذي يريد اختيارها للمهنة

وميكن أن يتم التصديق املعلم من قبل احلكومة  ٢٦.مناصبهم

املركزية واحلكومة احمللية، بالتعاون مع مراكز االختبار 

. واملؤسسات اليت تستخدم للقيام االختبار واالختبار

، يتم احلصول على شهادة  وللحصول على النتائج املثلى

املعلم من خالل جمموعة متنوعة من مناذج أدوات شهادات 

املعلمني مثل االختبارات التحريرية واختبارات األداء والتقييم 

لتكون قادرة على . الذايت وتقييم البورتوبوليو وتقييم األقران

النجاح يف أخذ اختبارات الكفاءة يف سياق شهادة املعلم ، 

  ٢٧.ني احملتملني بطبيعة احلال فهم أداة شهادة املعلمواملشارك
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١٨ 
 

يتم تنفيذ شهادة املعلم باستمرار ، ملعرفة تطور 

وهكذا، فإن نتائج اختبار الكفاءة يف شهادة . مهنة املعلم

املعلم ميكن استخدامها يف أي وقت، سواء لتعزيز 

تتضمن مبادئ . والتنسيب، فضال عن جائزة للمعلمني

  شهادة املعلم 

  تعليم اللغة العربية) ٣     

. ٢٨تعليما –يعٌلم - تعليم مشتاق من عٌلم  

واصطالحا هو ايصال املعٌلم العلم واملعرفة التالميذ 

بطريق قوية وهي الطريقة االقتصادية الىت توىف لكل 

من املعٌلم واملتعٌلم بالوقت واجلهد يف سبيل اهللا على 

مان أن قال الدكتور حممد على الس .٢٩العلم واملعرفة

تعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أهان 

التالميذ بطريقة قومية وهي طريقة اإلقتصادية اليت توفر 

لكل من املعلم واملتعلم الوفت واجلهد ىف سبيل 

اللغة العربية هي  ٣٠.احلصول على املعلم واملعرفة

املعلم عند  ٣١الكلمة الىت يعرب �ا العرب عن اغراضهم

                                                           
28

معارف دار ال. (ألوسیط االدب العرب وتاریحھ. احمد االسكاندار ومصطفى عنان 
٥. ص)  بدون سنة  

29
) ١٩٨٧, دار المشرق سنة, ببیروت (المنجد في اللغة واالعالل . لویس معلوف  

.٤٦٥,ص  
30

١٢. ص ،)١٩٨٣ املعارف، دار: القاهرة( العربية، اللغة تعليم فى التوجية السمان، على حممد    
31
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١٩ 
 

بل جيب أن يزود " أداة"ة العربية ليس جمرد تدريس اللغ

كما هو . الطالب بفهم لكل األشياء املتعلقة بالعربية

األستماع : معروف بالعربية ، هناك أربعة مهارة هي

) القراءة(والقراءة ) التحدث(واالستماع والفهم وكامل 

  ).الكتابة(والكتابة 

  رشوط املعمل املهنیة) ٤     
بشأن  ٢٠٠٥لسنة  ١٤يف القانون رقم   

على أن  ١٠املعلمني واحملاضرين ، نصت املادة 

اختصاصات املعلمني تشمل الكفاءات الرتبوية ، 

وكفاءات الشخصية ، والكفاءات االجتماعية والكفاءات 

هناك العديد من املتطلبات أو اخلصائص . املهنية

  :األساسية اليت يعمل عليها املعلمون ، وهي

عمق معني من املعرفة ال ويدعم العمل املهين ب

ميكن احلصول عليه إال من املؤسسات التعليمية املناسبة ، 

حبيث يستند أدائه على املعرفة العلمية اليت ميكن تفسريها 

  .علميا

تشدد املهنة على خربة يف جمال معني خاص 

بنوع املهنة ، حبيث ميكن فصلها بني مهنة واحدة وأخرى 

  .بشكل واضح



 
 

٢٠ 
 

وخربة املهنة على اخللفية  ويستند مستوى قدرة

التعليمية املعرتف �ا من قبل ا�تمع ، وبالتايل كلما 

ارتفعت خلفية التعليم األكادميي وفقا للمهنة ، كلما 

  .ارتفع مستوى اخلربة ، وبالتايل ارتفع مستوى اجلائزة

كما أن املهنة إىل جانب حاجة ا�تمع هلا تأثري 

ع حساسية عالية اجتماعي ، حبيث يكون لدى ا�تم

  ٣٢.جًدا لكل تأثري ناجم عن املهنة

 

 طرق وأنواع البحوث  .ز 

  نوع البحث )١
 امليداين الكمى البحث يف البحث هذا تضمني مت

 الرئيسي البيانات مصدر ألن ،) امليداين البحث(

 عالية مدرسة يف العريب املعلم هو الدراسة هذه يف

 سيتم الذي النهج. كاليووجنو قدسمنطقة يف

 )Kuantitatif(الكيمي البحث نهجم هو امهاستخد

 املعتمدة املهنية على الرتكيز خالل من

)profesionalisme ( ودراسة يةالعرب اللغة   نيللمعلم 
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٢١ 
 

 اللغة  للمعلمني )Pedagogik(الرتبوية للكفاءة نقدية

  .يةالعرب

  حتديد املوضوعات ومصادر البيانات البحثية )٢

ة كانت معلمي املواضيع الرئيسية يف هذه الدراس

اللغة العربية يف مدرسة عالية يف منطقةكاليووجنو 

قدس ، وحيث أن املوضوعات البحثية اليت تعترب 

قادرة على دعم عملية اكتساب البيانات كانت 

بعض الطالب من سكان الطالب يف الصف 

  .العاشر،واحلادى عشر والثانية عشر

مصادر البيانات يف هذه الدراسة من مصادر 

. ات األساسية ومصادر البيانات الثانويةالبيان

مصدر البيانات األساسية يف هذه الدراسة هو 

بيانات مت احلصول عليها من عدة مواد حبثية يف 

ولكن أن . مدرسة عالية يف منطقةكاليووجنو قدس 

مصادر البيانات الثانوية هي أي بيانات ميكن أن 

ون تدعم إعداد التقارير البحثية واليت ميكن أن تك

  .دليالً على صالحية البحث

  طريقة مجع البيانات )٣

 :طرق مجع البيانات يف هذه الدراسة هي

 

  



 
 

٢٢ 
 

 املالحظة )١

تستخدم املراقبة أو املالحظة ملراقبة عملية تعلم 

اللغة العربية ، واليت ترتبط باملوضوع األساسية 

للدراسة ، أي املعلم اللغة العربية الذي يقوم 

الدراسة ، كانت  يف هذه. بالتدريس يف الفصل

 الدراسة احلادية عشرة

 اإلستبيان )٢

 مرتب مغلق استبيان هو املستخدم االستبيان

 من طُلب. ليكرت مقياس أساس على

 خالل من إجابا�م أو آرائهم تقدمي املستجيبني

 اإلجابات أحد واختيار املقدم االستبيان ملء

 املعايري.  االستبيان ملء لتعليمات وفًقا املقدمة

 أسئلة هي الدراسة هذه يف األسئلة دادإع يف

 وألن ، لذلك. وهدفها الدراسة مبشكلة تتعلق

 املعلم شهادة تأثري حول تدور الدراسة هذه

 سوف األسئلة فإن ، املعلم كفاءة زيادة على

 .حتديدها مت اليت لألدوات وفًقا أيًضا به تتعلق

  حتليل البيانات )٤

ة باتباع نأخذ حتليل البيانات يف هذه الدراس  

  :اخلطوات التالية
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عن املهنية ف على العديد من املفاهيم يالتعر ) ١

علمي اللغة العربية من دراسة نقدية مل املعتمدة

  للكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية

للمعلم اللغة  املعتمدة يةاملهن عنتحليل ال) ٢

عاليه يف منطقة كاليووجنو قدس ال ةرسالعربية يف املد

  .املهنية ملعلمي اللغة العربيةوالكفاءة 

معاجلة البيانات باعتبار البيانات امليدانية اليت مت احلصول ) ٣

 .عليها من العديد من املخربين أألساسية

 الدراسة السابقة .ح 

 �ذا صلة هلا اليت الدراسات من عدد هناك

 هدايات أجراها اليت األحباث ذلك يف مبا ، البحث

 ويف العربية املعلم املهنية بعنوان دراسة يف. وهرماوايت

 مراجعة احلرجة( يوجياكرتا سليمان، لمتفي املدرسة العالية 

 أن إىل خلصت ) Ermawati 2013( عريب، الكفاءة املعلم

 املعايري يليب موقع يف العربية اللغة مدرس األكادميية،

 من مشاهد�ا ميكن واليت املهنية، املعلمني واملتطلبات

) S1( الدبلوم درجة لديها اليت لتعليميةا اخللفية اخللفية

 متلكها مت اليت املعلمني من أربعة الكفاءات إىل باإلشارة

. الدينية املدارس كل يف منهما كل العربية املعلم قبل من

 عملية جناح على كبري تأثري هلا األربع الكفاءات هذه

  . تدار اليت والتعلم التعليم



 
 

٢٤ 
 

 من يرى العربية املعلم يةاملهن بعنوان دراسة أثبتت حني يف

 آل األطراف املتعدد التجاري النظام يف الرتبوية الكفاءات

Mahalli Pleret ،األوىل مرة أن) ٢٠١٦( هدايت بانتول 

يف املدرسة   العربية اللغة مدرس التعليمية، املؤهالت من

 العربية اللغة خرجيي من هم بالفعل تأهل الثانوية اإلسالمية

 والتعليم الرتبية وزارة طربيه التدريس يئةه وأعضاء واألدب

 وانطالقا سواء، حد على اإلجنليزية، واللغة العربية اللغة يف

 قد العربية اللغة مدرس متتلكها اليت اللغوية الكفاءة من

 وزارة قبل من مطلوب هو كما التأهيل مبعايري التزمت

 العربية اللغة مدرس/  املرشحني للمعلمني الدينية الشؤون

 إىل حتتاج اليت األشياء من قليل عدد سوى يوجد ال

 العربية الدول معرفة يف ثاقبة نظرة حيث من ومها حتسني،

 اللغة مدرسو يتمتع ، التدريس كفاءة على بناءً  ، ثالثًا

 تقييم نتائج ذلك ويؤيد. جيدة تدريس بقدرات العربية

 استمارة باستخدام العربية اللغة لتعليم املدرسني كفاءة

 ال أن من الرغم على املعلمني، اختصاص تدريس قييمت

 من ومها وتعزيز، حتسني إىل حتتاج اليت بعض هناك تزال

 من وأيضا الوقت، وتنظيم الدروس، خطط إعداد حيث

  ، للطالب الدافع حيث
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 هيكل البحث .ط 

لتوضيح البحوث  وتبسيط الفهم، وكذلك 

ح البحوث اهلندسية هلذه األطروحة، فإن املؤلف يقرت 

هيكل البحث كتابة يتكون تقرير حبثي من أربعة فصول، 

  :وهي على النحو التايل

أسئلة ، البحثأي املقدمة تتكون من ؛ خلفية  األول بابال

البحث،أهداف البحث، أمهية البحث،حدود البحث، حتديد 

  .، هيكل البحث املصطلحات،الدراسة السابقة،

حتتمل على  اإلطار النظري هي اليت، وهي الثانيباب ال

  منها.األساسية

  منهج البحث: الثالث بابال

 مدخل البحث . أ

 جمتمع البحث وعينته . ب

 أداوة البحث . ت

 مجع البيانات . ث

  أسلوب حتليل البيانات . ج

  عرض البيانات وتحليلها:ألباب الرابع 

  عرض البيانات.أ  

 حتليل البيانات. ب  
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  الخاتمة: الباب الخامس 

 نتائج البحث . أ

  إقرتاح البحث  . ب

  والمراجع ألمصادر 

 المالحق

 

 

 

 

                                                                                                   




