
١ 

 اب األولبال

 مقدمة

 

 البحث خلفية  .أ 

ات مجيع اخلرب  يشتمل النطاق .جمال التعليم مساحة كبرية جدا

لقد مسع اجلميع بكلمة تعليم، وكل . واألفكار البشرية حول التعلبم

آ�ء ومعلمني كشخص لديه خربة يف التعليم عندما كان طفال، أو قام  

ومع ذلك، ال يفهم اجلميع ماهية التعليم، وكل شخص خيترب . �لتعليم

لذلك، لفهم خصوصيات . التعليم أو يقوم �لتعليم كما ينبغي

  ١.لتعليم، حنتاج إىل دراسة التعليموعموميات ا

التعليم هو استثمار طويل األجل يف املوارد البشرية له قيمة 

 تقدممت العثور على  .اسرتاتيجية الستمرارية احلضارة اإلنسانية يف العامل

وجمد أمة يف العامل إىل حد كبري من خالل التنمية يف جمال 

الل جودة التعليم يف ميكن رؤية تقييم جودة األمة من خ  .التعليم

البالد، لذلك جيب أخذ جودة التعليم على حممل اجلد حىت تشهد 

يعد املعلم أحد املكو�ت املهمة اليت جيب مراعا�ا ٢.تطورات مهمة

   ٣.�ستمرار يف حتسني جودة التعليم
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٢ 

ألن املعلم هو العامل الرئيسي ويؤثر على عملية تعلم  كوذل

يتمتع املعلم �لسلطة، ليس فقط يف من وجهة نظر الطالب، . الطالب

لذلك، فإن  .ا�ال األكادميي، ولكن أيًضا يف ا�ال غري األكادميي

يقوم مدرسون  ٤.جدا جًدا وحاسم كبري طال�م �ثري املعلمني على

للغاية يف تطوير جمال التعليم،  اسرتاتيجينياللغة العربية بوظيفة ودور 

ايل حيتاجون إىل تطويرهم كمهنة وخاصة جمال اللغة العربية، و�لت

بشأن املعلمني واحملاضرين،  ٢٠٠٥لسنة  ١٤يف القانون رقم . مفيدة

املعلمون هم معلمون حمرتفون "على أن  )١(فقرة ) ١(تنص املادة 

تتمثل مهمتهم الرئيسية يف تثقيف وتعليم وتوجيه وتوجيه وتدريب 

لتعليم والتعليم ا. وتقييم وتقييم الطالب على مسار التعليم الرمسي

  ٥.األساسي والتعليم الثانوي

على أن املعلمني  ينواحملاضر  نيمن قانون املعلم ٨املادة  تنص

مطالبون �حلصول على املؤهالت األكادميية والكفاءات وشهادات 

لديهم القدرة على وأن يكون  ،يتمتعوا بصحة بدنية وعقليةاملعلم، وأن 

، من ٨شارة إىل مضمون املادة �إل .ةحتقيق أهداف التعليم الوطني

الواضح أن ملكية الكفاءة إلزامية، أي أن املعلمني غري القادرين على 

على وجه التحديد، مت شرح هذه . الكفاءة سيخذلون معلميهم

اليت تنص على أن كفاءة املعلم كما ) ١(الفقرة  ١٠الكفاءة يف املادة 

وية، والكفاءة الكفاءة الرتب: تشمل ٨هو مشار إليه يف املادة 
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الشخصية، والكفاءة االجتماعية، والكفاءة املهنية اليت مت احلصول 

  ٦.عليها من خالل التعليم املهين

 األربعة، ألنّ  ةأنواع الكفاء ال ميكن فصلمن الناحية العملية، 

مرتابطة يف املعلم وجيب أن ميتلكها املعلم لبناء  ةاألنواع األربعة للكفاء

ومع ذلك، من الناحية النظرية، . اجباته التعليميةاالحرتاف يف أداء و 

  .عن بعضها البعض ةالكفاءاألربعة من نواع األ فصلميكن 

 يعيننوًعا واحًدا فقط من الكفاءة،  حبثأيف هذا املبحث، س

 ةاليهدف هذا البحث إىل استبعاد أمهية الكفاء .الكفاءة الرتبوية

كشف عن نوع واحد ومع ذلك، فإ�ا �دف إىل ال. الثالث األخرى

من الكفاءة ومناقشته على وجه اخلصوص وحماولة مراجعته بشكل 

  .أكثر مشوالً 

أما �لنسبة للمعلمني الذين لديهم كفاءة تربوية، فهم حباجة إىل 

فهم الرؤى أو األسس التعليمية، وفهم : إتقان عدة أمور من بينها

م يتنفيذ التعلم، و ياملنهج، وتصميم التعل أوتطوير املناهج  الطالب،

م، وتطوير الطالب لتحقيق يالرتبوي واحلواري، وتقييم نتائج التعل

مع هذه الكفاءة الرتبوية، من املأمول أن يتمكن . إمكا��م املختلفة

م يخاصة يف تعل. م مفيدايم جيدا وتنفيذ التعلياملعلم من إدارة التعل

  ٧.اللغة وخاصة العربية
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 مهارة الكالم، أربع مهارة، وهيم اللغة العربية، توجد ييف تعل

املهارات األربع هلا  .القراءةة االستماع، ومهار  ةالكتابة، ومهار  ةومهار 

هذه الدراسة  حبثأس. دورها اخلاص أو وظيفتها يف اللغة العربية

الكتابة هو  .الكتابة ةواحدة من املهارات األربع املوجودة، وهي مهار 

الكتابة هي . لغة العربية كتابةم الياليت تؤكد على تعل ةهار مإحدى 

شكل من أشكال فكر أو فكرة شخص ما هلا معىن ولتوفري الفهم 

حبيث تصبح . للقراء حىت يفهم القراء ما يعنيه املؤلف يف كتابته

  ٨.الكتابة أداة أو وسيط للتواصل بني الكاتب والقارئ

هي إحدى النواحي الفرعية يف مدينة جفارا، وهناك  كاليياما�ن

 تواسطةاملكاليياما�ن، وهي مدرسة  مدارس املتواسطة يف مخس

العلوم،  ودار  تواسطةاملاخلدمة، ومدرسة  تواسطةاملالفالح، ومدرسة 

. تشويق البنات تواسطةاملنور اإلسالم، ومدرسة  تواسطةاملومدرسة 

املدارس اخلمس هي مؤسسات تعليمية جتعل اللغة العربية مادة ولديها 

 املتواسطةومع ذلك، هناك ثالث مدارس . جيدةإمكا�ت تعليمية 

 املتواسطة الفالح، ومدرسة املتواسطةتريد التحقيق فيها، وهي مدرسة 

نور اإلسالم أل�ا أثبتت اإلعتماد  املتواسطة دار العلوم، ومدرسة

م، يوالبنية التحتية كافية أيًضا، سواء غرف التعل  Aاألكادمي

كما .تربات الكمبيوتر وغري ذلكواملكتبات، واللغة املختربات وخم

يتضح من إجنازات الطالب الذين يشاركون يف املسابقات على 
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 ،٪۱۰۰ الطالبحىت يتخرج  مستوى املدينة إىل مستوى املقاطعة،

ول العديد من الطالب يف املدارس املفضلة مثل مدرسة عالية قب ويتم

ناطق جفارا، حبيث يكون العديد من الطالب من �تم م ۱الدولة 

ليس ذلك . وخلفيات تعليمية خمتلفة �لتسجيل يف املدارس الدينية

 ةفحسب، فإن كل من أعضاء التدريس يف هذه املدارس يتمتع مبهار 

  .تدريس ممتازة ومعتمدة

من أجل حتسني جودة التعليم، يلعب املعلمون دورًا مهًما للغاية 

طة التعليمية يف املعلم هو رأس احلربة يف األنش. األهداف التعليمية يف

املدارس اليت تتعامل مباشرة مع الطالب، لذلك بدون دور املعلم، ال 

كما رأينا .  ميكن أن تعمل أنشطة التدريس والتعلم بشكل جيد

  .عندما يعلم املعلم

ن �ة يف كالييامامتواسطقام مدرس اللغة العربية يف مدرسة 

م من أنه ال يزال �عداد درس ختطيط وتنفيذ لعملية التعلم، على الرغ

ميكن مالحظة ذلك عندما يقوم املعلم �لتدريس . غري مثايل يف إدارته

يف الفصل، مثل قلة املعلمني إلشراك الطالب بشكل فعال يف عملية 

التعلم وأقل يف إعطاء استنتاجات من املواد اليت متت مناقشتها، حبيث 

ك مع لذل. يكون العديد من الطالب سلبيني وال يتقنون الدرس

األخذ يف االعتبار أمهية ز�دة كفاءة املعلم حبيث يتوقع من املعلمني 

  .حتسني قدرا�م التدريسية، كما هو احلال يف تعليم مهارة كتابة
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 بعنوانمن اخللفية اليت مت وصفها، يهتم الباحث �جراء دراسة 

لتعليِم  هوتنفيذِ  يمالتقي اللغِة العربيِة يف تصميمٍ  يالَكفاءُة التـَّْرَبوِيَُّة ملعلمِ "

  ".الكتابِة يف املدارِس املتواسطِة كاليياما�ن جفارا ةمهار 

  

  تركيز على البحث  .ب 

لتسهيل البحث، ركز هذا البحث على الكفاءة الرتبوية ملعلمي 

كتابة الذي الم مهارة يتعلل هوتنفيذالتقييم اللغة العربية يف تصميم 

 .يشمل االختبار وغري االختبار

  

 حثالب أسئلة  .ج 

 البحث مشكلة الباحثة تصف السابقة، املراجعات على بناء

  : التايل النحو على

م يتعللكيف الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية يف تصميم  . ١

  تواسطة كاليياما�ن  جفارا؟مدارس املكتابة يف المهارة 

م يلتعلتقييم تنفيذ الكيف الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية يف  . ٢ 

  تواسطة كاليياما�ن جفارا؟مدارس املكتابة يف المهارة 

 ةكتابالم مهارة يتعللتقييم الكيف متابعة العملية بعد إجراء  . ٣ 

والذي يشمل اختبارات وغري اختبارات يف مدارس املتواسطة  

 كاليياما�ن جفارا؟
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  البحث اهداف  .د 

 كما هي الدراسة هذه يف وصفها الباحثة تريد اليت األهداف

  : يلى

م يتعللمعرفة الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية يف تصميم  .١

  .دارس متواسطة كاليياما�ن جفارااملكتابة يف المهارة 

م يتعللتقييم تنفيذ المعرفة الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية يف  . ٢

  .تواسطة كاليياما�ن جفارامدارس املكتابة يف المهارة 

كتابة الم مهارة يتعللتقييم البعد إجراء العملية  فة املتابعة معر  . ٣

تواسطة  مدارس امليف  والذي يشمل اختبارات وغري اختبارات

  .كاليياما�ن جفارا

 

 البحث فوائد  .ه 

  :  التايل النحو على البحث هذا يف الفوائد

  فوائد النظرية  .١

من املتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على املسامهة يف 

ير التعليم، ال سيما فيما يتعلق �لكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة تطو 

 . م مهارة الكتابةيتعلله وتنفيذالتقييم العربية يف تصميم 
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  فوائد عملية .٢

  ةللباحث  )أ 

ميكن أن توفر هذه الدراسة املعرفة حول الكفاءة 

م يتعللالرتبوية ملعلمي اللغة العربية يف تصميم وتنفيذ تقييم 

وكذلك تدريب الباحث على كتابة أوراق . ةمهارة الكتاب

  .جيدة

  للمدارس  )ب 

ميكن استخدام هذا البحث كأساس أو مدخالت 

للمؤسسات التعليمية حيث يتم إجراء هذا البحث يف 

وضع السياسات املتعلقة بتصميم وتنفيذ تقييمات التعلم 

املناسبة، وخاصة �لنسبة ملوضوعات اللغات األجنبية مثل 

وهو قادر على تقدمي فوائد وكوسيلة تنمية اللغة العربية، 

الكتابة اللغوية العربية يف مدارس املتواسطة يف   ةمهار 

  .كاليياما�ن جفارا

  للمعلمني  )ج 

من املتوقع أن يكون هذا البحث مصدر إهلام 

الكتابة �للغة العربية، �ستخدام  ةللمعلمني يف تكوين مهار 

لة لتحقيق أساليب أو اسرتاتيجيات خمتلفة مناسبة وفعا

 ةم الطالب يف مهار يم يف حتسني خمرجات تعليأهداف التعل

  .الكتابة �للغة العربية
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  للطالب  )د 

توفري الفرص للطالب ليكونوا مبدعني ومهارات 

حىت يسهل على . الكتابة العربيةة إبداعية يف تطوير مهار 

الكتابة من أجل  ةم اللغة العربية يف مهار يالطالب تعل

 .لتعليميةحتسني نتائجهم ا

 

 املصطلحات حتديد  .و 

 البحث، لتسهيل الدراسة هذه يف املستخدمة املصطلحات

  : التايل النحو على البحث، سيعرف

هي القدرة يف إدارة تعلم : الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية .١

الطالب واليت تشمل فهم الطالب وتصميم وتنفيذ التعلم وتقييم 

  .  تحقيق إمكا��م املختلفةنتائج التعلم وتطوير الطالب ل

  .هو فكرة أو إعداد لتنفيذ عملية التعليم والتعلم: ميتصميم التعل .٢

عملية حتدد الظروف اليت ميكن يف ظلها حتقيق : ميتقييم التعل .٣

  .اهلدف

 بدءاً  ل،العق مضامني عن التعبري على القدرة هي : كتابةال مهارة .٤

 ة،املعقد جلوانبا إىل ت،الكلما كتابة مثل ب،اجلوان أبسط من

 .التأليف أي

 

 

 



١٠ 

  البحث هيكل  .ز 

منهجية الكتابة يف إعداد هذا االقرتاح هي ترتيب املشاكل 

املناقشة اليت سيتم وصفها يف كل فصل واليت يتم ترتيبها  وخطوات

يتكون منهجيات هذا . بشكل متزامن بطريقة منظمة ومنهجية

  :البحث من مخسة فصول هي

، البحث من اخللفية بابذا اله يف مقدمة،:  األول الباب

، وأهداف البحث، وفوائد البحث، أسئلة البحثو  وتركيز البحث،

  .حتديد املصطلحات، وهيكل البحثو 

 بابوالذي يتضمن يف هذا ال النظري، اإلطار:  الثاين الباب

كفاءة   )٢(الكفاءة الرتبوية للمعلم،  )١( وهى النظرية، طرمجيع األ

 )٤(كفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية،   )٣(العربية،  اللغةمعلمى 

 .الكتابة ةم مهار يتعل )٥( م اللغة العربية،يتقييم تعل

واليت تتكون من األنواع  البحث، هجامن:  الثالث الباب

البحث، وموضوع البحث، ومصدر البيا�ت،  ، وإعدادمقار�تو 

حتليل  طريقةمجع البيا�ت، واختبار صحة البيا�ت، و  طريقةو 

  .البيا�ت

وهى تقارير �إلجياز  ،نتائج البحث والتحقيق:  الرابع الباب

 . البحث وحتليل البيا�ت عن كائنات البحث، ووصف نتائج البحث،

ويتكون من االستنتاجات  ،االختتام : اخلامس الباب

  .واإلقرتاحات

 


