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ENGLISH ABSTRACT
This study aimed at describing the implementation of the pedagogic and professional
competences of Arabic language teachers at Islamic Junior High Schools in Rembang
Regency. This study used a descriptive qualitative method, with the populations were
Arabic teachers at Islamic Junior High Schools in Rembang Regency. Samples were taken
using proportional random sampling technique. The research data were collected using
closed questionnaires, passive participation observation and semi-structured interview,
and were processed with a frequency distribution table. The results indicate that Arabic
teachers' pedagogical and professional competencies are fairly good with an average score
of 3.97 and 3.57 on the Likert scale. However, the implementation of these two
competencies among Arabic language teachers in learning activities is different and
relatively low with an average score of 41.86%.
Keywords: Pedagogical Competence, Professional Competence, Arabic Language Teacher
INDONESIAN ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan kompetensi pedagogik dan
kompetensi profesional guru Bahasa Arab pada Madrasah Sanawiah di Kabupaten
Rembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik survei.
Populasi penelitian ini adalah guru Bahasa Arab pada Madrasah Sanawiah di Kabupaten
Rembang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik proportional random sampling.
Data penelitian dikumpulkan dengan angket tertutup, observasi partisipasi pasif, dan
wawancara semi-terstruktur, dan diolah dengan tabel distribusi frekuensi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dan profesional di kalangan guru
bahasa Arab terbilang baik dengan nilai rata-rata 3,97 dan 3,57 dalam skala Likert.
Namun, penerapan kedua kompetensi tersebut di kalangan guru bahasa Arab dalam
kegiatan pembelajaran berbeda-beda dan terbilang rendah dengan skor rata-rata
41,86%.
Kata Kunci: Kompetensi Pedagogis, Kompetensi Profesional, Guru Bahasa Arab
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املقدمة
هناك عناصر خمتلفة تؤثر يف جناح برامج التدريس ،وهي املدرس والطالب واملادة الدراسية أو
الست الرئيسة،
منهج الدراسة واملرفق واإلدارة ،والبيئة ) .(Arikunto, 2009: 10ومن هذه العناصر
ّ
َ
حيتل مكاان مهما جدا يف أنشطة التدريس يف املدرسة (صيين:1400 ،
كان املدرس أهم العناصر و ّ
 .)2وبدون جتاهل املكوانت املدعمة األخرى ،كان املدرس بدوره كفاعل التدريس حيدد جناح
التدريس نفسه.
وقام  Heynemanو  Loxleyابلدراسة سنة  1983مـ يف  29بلدا ،ووجدا أن من بني
املدخالت املختلفة اليت حتدد نوعية التعليم -كما أشار إليها إجناز الطالب أو حتصيلهم يف التعلم-
ّ
 1/3منها حيددها املدرس .وكان دوره املهم متزايد يف منتصف املرافق احملدودة والبنية التحتية اليت تعاين
منها البلدان النامية .وتفصيل نتائج الدراسة كما يلي :يف  16بلدا انميا ،أسهم املدرسون  %34يف
حتقيق حتصيل الطالب ،واإلدارة  ،%22ووقت التعلم  ،%18واملرافق املادية  ،%26ويف  13بلدا
صناعيا ،أسهم املدرسون  ،%36واإلدارة  ،%23ووقت التعلم  ،%22واملرافق املادية %19
(.)Supriadi, 1999: 178
ودلّت الدراسة اليت قام هبا انان سوجاان على أن حتصيل تعلم الطالب وإجنازهم متأثر من أداء
املدرسني ب ـ ـ  .%76,6وتفصيلها :كفاءة املدرسني للتدريس أسهمت  ،%32,43وسيطرهتم على
املواد الدراسية أسهمت  ،%32,38وشخصيتهم أو مواقفهم ججتاه املواد الدراسية أسهمت %8,60
وأسهمت اجتماعيتهم .)Sujana, 2002: 42( %3,19
وإن أداء املدرسني الذي يؤثر يف عملية التدريس أتثيا مباشرا هو أدائهم يف الصف الدراسي
( .)Cruickshank, 1990: 5وميكن أن يكون األداء على وجه :إعداد التدريس الكامل ،وطريقة
التدريس وأساليبه اجليدة ،والقدرة على إاثرة انتباه الطالب إىل بذل جهودهم على فهم املواد الدراسية
املدروسة فهما جيدا ( ،)Muhammad, 1981: 2والقدرة على استخدام خمتلفة الوسائل واملصادر
التعليمية التعلمية (.)Machmudah, 2008: 10
ويلزم االعرتاف أبن املدرس هو عامل رئيس يف عملية التعليم .وعلى الرغم من استكمال املرافق
ملرجح أن
التعليمية ومتطورهتا ،لكن إذا كانت غي معتمدة على وجود املدرسني املؤهلني فمن غي ا ّ
تؤدي هذه املرافق املتطورة إىل عملية التدريس إىل أقصى حد ممكن ).(Utami, 2007: 1
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وستأخذ عملية التدريس مكاان أفضل عندما يدعمها املدرسون الذين لديهم املؤهالت العلمية
الكافية ،والكفاءات الالزمة ،واألداء العايل .وذلك ألهنم كرأس احلربة ومن ّفذي الرتبية للطالب يف
ومطوري املناهج الدراسية .واملدرسون الذين لديهم الكفاءات
املدرسةَ ،
ورّواد يف قطاع التدريسّ ،
واملؤهالت األكادميية الكافية وحسن األداء وحسن النية سيقدرون على تقوية محاسة الطالب
وحتريض دافعهم إىل أفضل التعلم .وهذا بدوره سيؤدي إىل حتسني نوعية التدريس .وبعبارة أخرى ،أن
املدرس هو عامل رئيسي يف عملية التدريس ومنفذ الرتبية الوطنية.
إن للمدرسني دورا مركزاي ومهما جدا يف حتسني نوعية الرتبية الرمسية .ولذلك ،هم وكالء
التدريس متطلوبون أن يقدروا على تنظيم عملية التدريس يف إطار تطوير الرتبية .وإن هلم وظيفة
عظيمة ودورا سنيّا يف تطوير الرتبية الوطنية .ولذلك ،مثة حاجة إىل تطوير هذه املهنة كاملهنة الكرمية.
والقانون رقم  14سنة  2005عن املدرسني و احملاضرين فصل  4يؤكد على ما يلي :دور املدرسني
كوكالء التدريس ،ووظيفتهم لتحسني نوعية الرتبية الوطنية .وليكونوا قادرين على أداء وظيفتهم بشكل
صحيح ،جيب على املدرسني أن ميتلكوا الشروط احملددة املتطلبة منها املؤهالت األكادميية
والكفاءات.
واستنادا إىل القانون رقم  20سنة  2003عن نظام الرتبية الوطنية فصل  ،42وشرحه نظام
احلكومة رقم  19سنة  2005عن املعيار الوطين الرتبوي فصل  ،28إنه جيب على املدرسني كوكالء
املؤهالت األكادميية ،والكفاءات ،والصحة اجلسدية والعقلية ،والقدرة على حتقيق
التدريس أن ميتلكوا ّ
أهداف الرتبية الوطنية.
ابملؤهالت األكادميية للمدرسني هو مستوى التعليم األدىن الذي جيب عليهم الوفاء به
واملراد ّ
قبل أن ميتهنوا مهنة التدريس ،كما يتّضح من شهادة وشهادة اخلربة ذات الصلة املناسبة لألحكام
القانونية النافذة وهي دبلوم 4-أو بكالوريوس ،و اخللفية التعليمية اجلامعية املناسبة للربانمج التعليمي
املناسب للمواد الدراسية اليت يدرسوهنا ،وشهادة مهنة التدريس .وتشمل كفاءات املدرسني كوكالء
التدريس يف املرحلة األساسية (االبتدائية) واملرحلة املتوسطة (املتوسطة والثانوية) على الكفاءة
التعليمية ،والكفاءة الشخصية ،والكفاءة املهنية ،والكفاءة االجتماعية.
واستنادا إىل ما شرحه الباحث مما يتعلق ابملؤهالت األكادميية والكفاءات للمدرسني ،إن
الكفاءة التعليمية واملهنية لدى مدرسي اللغة العربية ابملدارس املتوسطة اإلسالمية

206 | Z a i n a l A r i f i n :

مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى

LISANIA: journal of Arabic Education and Literature, Vol 5, No.2, December 2021, 204-223

املدرسني الذين عندهم الكفاءات والسلطة األكادميية والسلطة املهنية على تعليم اللغة العربية يف
املدارس االبتدائية واملدارس املتوسطة واملدارس الثانوية أو املؤسسة التعليمية األخري املعادلة هم الذين
خبرجيني يف اللغة العربية وأدهبا أو الرتبية اإلسالمية أو
يتخرجون يف قسم تدريس اللغة العربية ،و ليسوا ّ
غيها (.)Wahab, 2011: 1
ومع ذلك ،أن احلقائق الواقعة تشي إىل شيء خمتلف .ومتأخرا ،مييل خرجيو قسم اللغة العربية
وأدهبا إىل التعلم يف الربانمج اخلاص لنيل شهادة مهنة التدريس -يف العصر القدمي -أو الربانمج اخلاص
يف تعليم مهنة التدريس -يف العصر احلاضر -للحصول على الكفاءات و السلطة على القيام
أكثر من خرجيي املعاهد اإلسالمية خاصة يف املدارس
ابلتدريس .وكذلك ،اختذ مدرسي اللغة العربية ج
اإلسالمية األهلية اليت تقع يف املناطق اليت فيها العديد من املعاهد اإلسالمية .وكذلك ،هناك بعض
املدرسني الذين يقومون ابلتدريس يف جماالت أخرى ال ختضع لسيطرهتم .وهذه احلقائق جديرة ابلذكر
هنا ألن كفاءة املدرسني للتدريس يف جماالت أخرى ال تناسب خلربهتم وال ختضع لسيطرهتم سوف
يقلل جودة أنشطة التدريس .وعالوة عن ذلك ،إنه ظهرت اإلشاعة اليت تدور حنو اجملتمع أن هناك
عوض ،دون
مؤسسات تعليمية مستوى البكالوريوس واملاجستي تشبع االحتياجات إىل الشهادة
ج
إتقان العلوم ،حىت ميكن احلصول على الشهادة و الدرجة األكادميية بسهولة.
وإىل جانب ذلك ،يف اجملتمع اليوم بدأت نشأة الشكوى أو االنتقادات ا ّ
ملوجهة إىل عالَ
أقل استقالال وكفاية
اجلامعات اإلسالمية- ،مبا فيها من شعبة تعليم اللغة العربية ،-أن اخلرجيني فيها ّ
يف مهاراهتم اللغوية ،فاخنفضت قدرهتم التنافسية ابملقارنة مع خرجيي اجلامعات أو املؤسسات األخرى
( .)Wahab, 2011: 1وعلى سبيل املثال ،ختصص شعبة تعليم اللغة العربية يف جامعة ماالنج احلكومية
 58ساعة معتمدة أو  %46لتنمية املهارات اللغوية األربع و ترقيتها من مجلة  126ساعة معتمدة
من املواد الدراسية .ومن حيث الكمية ،هذا العدد هو أكرب وأكثر ابملقارنة مع  18ساعة معتمدا
ختصصها شعبة تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية من جامعة سونن كايل جاغا بيوجياكارات .وإضافة إىل
ذلك ،إن تشكيل املهارات اللغوية و تطويرها يف جامعة ماالنج احلكومية يبدأ بربانمج اللغة العربية
املكثفة ملدة سنة مع الوزن من  24ساعة معتمدة (.)Ansori, 2007: 143-144
وبعض احلقائق املكتشفة اليت ذكرها الباحث من قبل هي املعلومات اليت تعطي فكرة وصورة
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بعد ،وحول إملامهم
وصفية حول أن يتقن مدرسو اللغة العربية مؤهالهتم األكادميية أو ل يتقنوها ج
وسيطرهتم على الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية ،وحول تطبيقهما يف تدريس اللغة العربية.
وملعرفة درجة إملامهم وسيطرهتم عليهما وتطبيقهما يف تدريس اللغة العربية ينبغي أن تكون هناك
دراسة تقوميية ،وهي الدراسة اليت هتدف إىل معرفة صورة تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية
ملدرسي اللغة العربية اللتني ترتبطان جدا أبنشطة التعليم ووصفهما وحتليلهما وتفسيمها مث املقارنة بني
البياانت اليت مجعت واملعايي أو املقاييس اليت تتطلبها التشريعات ،وهي :القانون رقم  20سنة 2003
عن نظام الرتبية الوطنية ،والقانون رقم  14سنة  2005عن املدرسني و احملاضرين ،ونظام احلكومة رقم
 19سنة  2005عن املعيار الوطين الرتبوي ،ونظام وزارة الشؤون الرتبوية الوطنية رقم  16سنة 2007
عن املؤهل األكادميي ومعيار الكفاءة للمدرسني .وهبذه املقارنة بني املعطيات الواقعة واملعايي اليت
تتطلبها التشريعات ،ميكن معرفة الصورة امليدانية عن سيطرة مدرسي اللغة العربية على الكفاءة
التعليمية والكفاءة املهنية وتطبيقهما.
وخالصة القول ،إن وجود الفجوة بني التشريعات واحلقائق الواقعة حول املؤهالت األكادميية
وإملام مدرسي اللغة العربية وسيطرهتم على الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية وتطبيقهما يف امليدان هي
شجعت الباحث إلجراء هذا البحث العلمي .وإضافة إىل ذلك ،إن ترمجة الكفاءة التعليمية
اليت ّ
والكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية اليت صدرت من أحكام التشريعات القائمة -مبا فيها تقريرات
وزارة الشؤون الرتبوية الوطنية املناسبة -أن توفّرها دراسات مفهومية وجتريبية نظرا إىل أن نوعية التعليم
هي عناية عاملية .وعالوة على ذلك ،يعتمد على األساس أن الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية
ملدرسي اللغة العربية حباجة ضرورية إىل املربهنة على تطبيقهما يف امليدان حىت ختترب الدعوى على أن
بعد ابملالحظات على أنشطتهم
الكفاءة املعينة من الكفاءات األربع قد سيطروها أو ل تسيطروها ج
التعليمية والتعلمية .وجدير ابلذكر أن للمدرسني يف التعليم الرمسي اإلندونيسي أربع كفاءات هي
الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية والكفاءة الشخصية والكفاءة االجتماعية ،وخيتار الباحث كفاءيت
التعليمية واملهنية دون األخريني ألن هتني الكفاءتني مرتبطان ارتباطا وثيقا بنجاح عملية التعليم والتعلم
يف الصفوف الدراسية ،وألنه يتم احلصول عليهما من خالل التعليمات والتدريبات يف الكليات
الرتبوية.
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منهجية البحث
بشكل عام ،يتم إجراء البحث على عدة مراحل ،وهي حتديد مشكلة البحث ،مث تصميم
البحث املسحي املقطعي ( )cross-sectional surveyوأدواته هي االستبانة واملقابلة واملالحظة،
وتطوير املؤشرات لكفاءيت التعليمية واملهنية ،مث حتديد العينة ،مث إجراء االختبار األويل ملعرفة صدق
بنود االستبانة وثباهتا ،مث مجع البياانت من خالل أدوات البحث الثالث وفحصها وترميزها وإدخاهلا
يف مواضعها ،مث معاجلة البياانت وحتليلها وتفسيها ،مث تقدمي االستنتاجات.
وهذا البحث هو من البحث النوعي (الكيفي) بطريقة الوصف .يقال أنه حبث نوعي وصفي
ألنه يتم تقدمي البياانت يف شكل وصفي وحتليلها بدون التقنيات اإلحصائية .وإذا ظهرت األرقام يف
هذا البحث فإن وجودها تكون مساعدة فقط وليس البياانت الرئيسية ( .)Ainin, 2010: 12وإن
البحث النوعي (الكيفي) يشتمل على اجلهود لتصنيف املظاهر أو األحوال الواقعة وكتابتها وحتليلها
وتفسيها .ومن أهداف هذا البحث النوعي وصف املظاهر واحلوادث والواقعات والصفات والعالقات
بينها وتصويرها ومتثيلها منظما (.)Ainin, 2010: 71
تدخل من
وميكن القول إن هذا البحث يستخدم حبثا كيفيا جيري على بيئة طبيعية دون ّ
الباحث .والباحث هو أداة جلمع البياانت وحتليلها وتفسيها ابلطريقة االستقرائية .ويهدف هذا
البحث إىل وصف تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية لدى مدرسي اللغة العربية يف املدارس
املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى ،وابلتايل التقدير عليه بناء على املعيار.
ونوع هذا البحث هو املسح ( .)surveyويهدف البحث املسحي إىل مجع املعلومات عن
املتغيات دون املعلومات عن األفراد واحلصول على احلقائق من املظاهر الواقعة ،والبحث عن
املعلومات الواقعية املرتبطة ابلكيان االجتماعي واالقتصادي والسياسي من فئة أو منطقة معينة
(.)Ainin, 2010: 73
فمجتمع هذا البحث :املدرسون الذين يقومون بتدريس مادة اللغة العربية أمجعون يف املدارس
املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى ،وعددهم يبلغ  114مدرسا .وكان هذا اجملتمع
جمتمعا حمدودا (.)Ainin, 2010: 100( )finite population
وكي تكون العينة ممثلة جملتمع البحث الذي سحبت منه حىت يتمكن من الوصول إىل هذا
(متثيل العينة جملتمع البحث)؛ فإذا كانت أعضاء اجملتمع أقل من  ،100اختذ كلها كعينة فتكون
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الدراسة دراسة اجملتمع (اجملتمع الشامل) ( ،)S. Arikunto, 1983: 107وإذا كانت أكثر من ،100
أخذ  %2منها عند  Ibnuوآخرين أو  %20-10منها عند  )Ainin, 2010: 112( Gayأو -20
 %25منها عند  .)S. Arikunto, 1983: 107( Arikuntoفعينة هذا البحث 40 :مدرسا ()%35
من جمموع مدرسي اللغة العربية يف املدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج .ويكون كل منهم ميثل
لكل مدرسة أي لكل مدرسة مدرس واحد .واألسلوب الذي يسي عليه الباحث الختيار العينة هو
العينة العشوائية النسبية ( )proportional random samplingنظرا إىل نسبة جمموع جمتمع البحث يف
كل مدرسة لتكون العينة ممثّلة .وكانت هذه العينة نوعا من أنواع العينة االحتمالية ( probability
 )samplingحبيث ميكن وحيتمل مجيع أعضاء اجملتمع كأعضاء العينة (.)Ghoni, 2009: 151
وللحصول على البياانت املطلوبة ،جيمعها الباحث من خالل االستبانة املغلقة ( closed
 )questionnaireمبقياس  ،Likertومن خالل املالحظة املباشرة أبسلوب املشاركة السلبية ( passive
 ،)participationومن خالل املقابلة شبه املنظمة ( .)semi-structured interviewويبلغ عدد بنود
االستبانة للكفاية التعليمية  55بندا صادقا ( )validواثبتا ( )reliableجدا بدرجة الثبات ،0,984
وللكفاية املهنية عددها يبلغ  25بندا صادقا وثباات جدا أيضا بدرجة الثبات .0,945
واألسلوب الذي يسلكه الباحث لتحليل البياانت اجملموعة هو التحليل اإلحصائي الوصفي
ابستخدام جدول توزيع التكرار ()frequency distribution table؛ فيحلل الباحث بياانت االستبانة
من املستجيبني ابستخدام املعيار املعترب لقياس درجة الكفاية التعليمية والكفاية املهنية ملدرسي اللغة
العربية كما يف اجلدول اآليت:
اجلدول  .1املعيار املعترب لقياس درجة الكفاءة التعليمية و الكفاءة املهنية من االستبانة
معيار الكفاءة

الصفة

الرقم
.1

 ≤ 4,55الدرجة املعدلة ≤ 5,00

ممتاز  /جيد جدا

.2

 ≤ 3,55الدرجة املعدلة < 4,55

جيد

.3

 ≤ 2,55الدرجة املعدلة < 3,55

مقبول

.4

 ≤ 1,55الدرجة املعدلة < 2,55

انقص

.5

 ≤ 1,00الدرجة املعدلة < 1,55

أكثر انقصا

الكفاءة التعليمية واملهنية لدى مدرسي اللغة العربية ابملدارس املتوسطة اإلسالمية
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وأما بياانت املالحظة على املستجيبني فيحللها ابستخدام املعيار املعترب لقياس درجة تطبيق
الكفاءة ملدرسي اللغة العربية على أنشطة التدريس كما يف اجلدول اآليت:
اجلدول  .2املعيار املعترب لقياس درجة تطبيق الكفاءة من املالحظة

الرقم

الصفة

النسبة املئوية

ممتاز

.1

 < %90نسبة مئوية من املستجيبني الذين يبدون مؤشر الكفاءة ≤
%100

.2

 < %80نسبة مئوية من املستجيبني الذين يبدون مؤشر الكفاءة ≤  %90جيد

.3

 < %70نسبة مئوية من املستجيبني الذين يبدون مؤشر الكفاءة ≤  %80مقبول

.4

 < %60نسبة مئوية من املستجيبني الذين يبدون مؤشر الكفاءة ≤  %70انقص

.5

أكثر
انقصا

 ≤ %0نسبة مئوية من املستجيبني الذين يبدون مؤشر الكفاءة ≤ %60

الكفاءة التعليمية لدى مدرسي اللغة العربية لدى مدرسي اللغة العربية ابملدارس املتوسطة
اإلسالمية مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى
تتضمن الكفاءة التعليمية ملدرسي اللغة العربية  55مؤشرا وتنقسم إىل أربعة أصناف كما يف
اجلدول اآليت:

اجلدول  .3خالصة نتائج استبانة الكفاءة التعليمية ملدرسي اللغة العربية
الصنف

الرقم

الدرجة املعدلة

.1

إعداد اخلطة الدراسية

3,94

.2

القيام بعملية التدريس

3,98

.3

التقدير والتقومي على عملية التدريس وحتصيل التعلم

4,03

.4

متابعة نتائج التقدير والتقومي

3,94

اجملموع املع ّدل

3,97

نظرا إىل الدرجة املعدلة لكل صنف من هذه األصناف أن الكفاءة اليت يسيطر عليها املدرسون
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جيدا هي الكفاءة يف التقدير والتقومي على عملية التدريس وحتصيل التعلم (الرقم الثالث) .وهي تنال
أعلى الدرجة ابلدرجة املعدلة  .4,03والكفاءة اليت تنال أدىن الدرجة ابلدرجة املعدلة  3,94هي
الكفاءة يف إعداد اخلطة الدراسية (الرقم األول) والكفاءة يف متابعة نتائج التقدير والتقومي (الرقم
الرابع) .وأما اجملموع املعدل للكفاءة التعليمية ملدرسي اللغة العربية فهو  .3,97وهذا يشي إىل أن
كفاءة مدرسي اللغة العربية التعليمية تعترب "جيدة".
وتفصيل نتائج استبانة الكفاءة التعليمية ملدرسي اللغة العربية كما يلي:
إعداد اخلطة الدراسية .والدرجة املعدلة هلذا الصنف كما يلي:

اجلدول  .4الدرجة املعدلة يف صنف إعداد اخلطة الدراسية
املؤشر

الرقم

الدرجة املع ّدلة

.1

حتديد أهداف التدريس

4,23

.2

حتديد أفضلية املواد الدراسية

3,98

.3

استخدام طرائق التدريس وأساليبه

4,01

.4

استخدام مصادر التعلم

4,31

.5

استخدام الوسائل التعليمية التعلمية

3,18

اجملموع املع ّدل

3,94

نظرا إىل الدرجة املعدلة لكل مؤشر من هذا الصنف أن ما يسيطر عليه املدرسون جيدا
وينال أعلى الدرجة هو املؤشر يف الرقم الرابع (استخدام مصادر التعلم) ابلدرجة املعدلة .4,31
وما ينال أدىن الدرجة هو املؤشر يف الرقم اخلامس (استخدام الوسائل التعليمية التعلمية)
ابلدرجة املعدلة  .3,18وأما اجملموع املعدل هلذه املؤشرات فهو  .3,94وهذا يشي إىل أن
كفاءة املدرسني التعليمية يف إعداد اخلطة الدراسية تعترب "جيدة".
ونتائج االستبانة ختتلف قليال عن نتائج املالحظة على األدوات التدريسية اليت أعدها
املقرر واخلطة الدراسية .ونتائج املالحظة تشي إىل أن هناك العديد من
املدرسون من املنهج ّ
املدرسني الذين أقل قدرة على وضع اسرتاتيجيات التدريس وكيفية التقدير وإجراءاته وأساليبه.
وهناك بعض املدرسني الذين يقدرون على إعداد األدوات التدريسية وفقا للتعلم الفعال
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والتعاوين واملريح ،ولكن الواقع يشي إىل االحتمال أن هذه األدوات التدريسية (يعين املنهاج
الدراسي واخلطة الدراسية) موضوعة معا يف منتدى املناظرة ملدرسي مادة اللغة العربية .وبعبارة
أخرى ،هم يقلدون يف األمناط القائمة .والعاقبة أن هذه األدوات التدريسية أقل وفقا خلصائص
املدراس نفسها.
وأما سبب االختالف بني البياانت اجملموعة من االستبانة والبياانت اجملموعة من
املالحظة فعند نظر الباحث ويعرتف به بعض املدرسني خالل املقابلة أبهنم مييلون إىل اإلجابة
على النحو األفضل نسبيا يف إجابة بنود االستبانة .ومع ذلك ،أن املالحظة هو حالة حقيقية
ال متكن حيلتها.
وأما األسباب املرتبطة ابخنفاض كفاءة املدرسني يف وضع اخلطة الدراسية فعند نظر
الباحث منها ما يتعلق ابلقيادة اإلدارية من رؤساء املدارس .وبعض املدرسني الذين خيدمون يف
يعدون اخلطة الدراسية إال يف بعض
املدارس اليت كان رؤساءها ال جيرون اإلدارة املثالية ،ال ّ
األحيان .وهم يعدوهنا ألجل إشباع الشروط اإلدارية املطلوبة حينما ستعقد املراقبة أو اإلجازة.
ومن األسباب األخرى ما يتعلق بشيوخ املدرسني حىت ال طاقة هلم أن يلبوا تلبية التعليم
واقتضاءه املتطور أكثر تطويرا.
القيام بعملية التدريس .والدرجة املعدلة هلذا الصنف كما يلي:

اجلدول  .5الدرجة املعدلة لصنف القيام بعملية التدريس
املؤشر

الرقم

الدرجة املع ّدلة

.1

اختيار أمناط التدريس املناسبة للطالب

3,56

.2

تقدمي تسلسل التدريس

4,40

اجملموع املع ّدل

3,98

نظرا إىل الدرجة املعدلة لكال املؤشرين من هذا الصنف أن ما يسيطر عليه املدرسون
جيدا وينال أعلى الدرجة هي املؤشر يف الرقم الثاين (تقدمي تسلسل التدريس) ابلدرجة املعدلة:
 .4,40وكان املؤشر الباقي يف الرقم األول (اختيار أمناط التدريس املناسبة للطالب) ينال أدىن
الدرجة ابلدرجة املعدلة .3,56 :وأما اجملموع املعدل هلاذين املؤشرين فهو  .3,98وهذا يشي
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إىل أن كفاءة املدرسني التعليمية يف إجراء عملية التدريس تعترب "جيدة".
وأما مؤشر تقدمي تسلسل التدريس فتفصيله كاآليت:

اجلدول  .6الدرجة املعدلة ملؤشر تقدمي تسلسل التدريس

الرقم

املؤشر

.1

اإلعداد

4,61

.2

االفتتاح

4,43

.3

العرض

4,34

.4

االختتام

4,21

اجملموع املع ّدل

الدرجة مع ّدلة

4,40

اعتمادا على الدرجة املعدلة هلذه املؤشرات املتفرعة من مؤشر تقدمي تسلسل التدريس أن
املؤشر الذي يسيطر عليها املدرسون وينال أعلى الدرجة هو املؤشر يف الرقم األول (اإلعداد)
ابلدرجة املعدلة  .4,61والذي ينال أدىن الدرجة هو املؤشر يف الرقم الرابع (االختتام) ابلدرجة
املعدلة  .4,21وأما اجملموع املعدل هلذه املؤشرات فهو  .4,40وهذا يشي إىل أن كفاءة
املدرسني التعليمية يف تقدمي ترتيب التدريس تعترب "جيدة".
ومن خالل املالحظة ،هذه النتائج ختتلف قليال عن واقع أنشطة التعليم والتعلم حبيث
كان املدرسون ال يزالون مييلون إىل تقدمي املوضوع أو املواد الدراسية و عملية التعليم و التعلم
اليت ترتكز على املدرسني ول يدفعوا إىل تنشيط الطالب يف التعلم .وكان الرتكيز على اجلهود
الرامية إىل تشجيع الطالب على التعلم لتطوير إمكاانهتم أحب إىل املدرسني الذين يطبقون
مبادئ التعلم الفعال والتعلم التعاوين والتعلم املريح من جمرد استكمال املواد الدراسية املنشودة.
وعند نظر الباحث أن خمتلف حماولة املدرسني وجهودهم يف تطوير أنشطة التعليم والتعلم
لتكون متّسقة مع قواعد التعلم الفعال والتعاوين واملريح أكثر أتثرا ابلتزام املدرسني والتزام رؤساء
املدارس مبهامهم و واجباهتم .وعلى الرغم من أن التزام املدرسني يعترب عامال رئيسا حيدد نوعية
أنشطة التعليم والتعلم فإن الباحث ال يعين جتاهل العوامل األخرى مثل توافر املرافق التعليمية
واملوارد املالية واملواقع .والدليل الذي يدل على صحة ما قلت أن هناك عدة املدرسني يف عدة
الكفاءة التعليمية واملهنية لدى مدرسي اللغة العربية ابملدارس املتوسطة اإلسالمية
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املدارس اليت تقع بعيدة عن املدن أو يف أقصى املدن أو يف القرى ،وكانت مرافقها حمدودة،
وصناديقها غي كثية نسبيا ،ولكنهم يقدرون على تطوير عملية التعليم والتعلم وفقا لقواعد
التعليم الفعال والتعاوين واملريح .وابلعكس ،هناك العديد من املدارس األخرى اليت تقع يف املدن
وكانت مرافقها و صناديقها كافية نسبيا ،لكن ال تزال عملية التعليم والتعلم تقليدية .ومن
الناحية املثالية ،أن عملية التعليم والتعلم ستجري جيدا وفقا ملبدأ التعلم الفعال والتعاوين واملريح
إذا ما يديرها املدرسون ورؤساء املدارس املهنيون الذين لديهم التزام عالية للمهام والواجبات
فضال عن دعامة املرافق واألموال الكافية.
التقدير والتقومي على عملية التعليم وحتصيل التعلم .والدرجة املعدلة هلذا الصنف كما يلي:
اجلدول  .7الدرجة املعدلة لصنف التقدير و التقومي على عملية التعليم و حتصيل التعلم
الرقم

املؤشر

.1

تصميم أدوات التقدير التقومي

3,40

.2

إجراء التقدير والتقومي

4,48

.3

إدارة نتائج التقومي

4,22
اجملموع املع ّدل

الدرجة املع ّدلة

4,03

استنادا إىل الدرجة املعدلة هلذه املؤشرات أن املؤشر الذي يسيطر عليه املدرسون جيدا
وينال أعلى الدرجة هي الذي يف الرقم الثاين (إجراء التقدير و التقومي) ابلدرجة املعدلة .4,48
والذي يسيطرون عليه مقبوال وينال أدىن الدرجة هو املؤشر يف الرقم األول (تصميم أدوات
التقدير والتقومي) ابلدرجة املعدلة  .3,40وأما اجملموع املعدل هلذه املؤشرات فهو  .4,03وهذا
يشي إىل أن كفاءة املدرسني التعليمية يف التقدير والتقومي على عملية التعليم وحتصيل التعلم
تعترب "جيدة".
ونتائج االستبانة ختتلف قليال عن نتائج املالحظة على أنشطة التدريس والواثئق
التعليمية .ونتائج املالحظة تشي إىل أن املدرسني ال يقومون دائما ابالختبار البعدي على
عملية التعليم والتعلم يف كل هناية الدرس .وكان نوع التقدير أو االختبار أقل تنوعا يف قياس
مجيع جوانب تطور الطالب معرفيا كان أم وجدانيا أم نفسيا حركيا .وهم يفضلون نتيجة العمل
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اليت تشي إىل اجلوانب املعرفية فقط ويؤثروهنا على العملية .ومناسبة هلذا التقدير ،هناك العديد
من املدارس تعرض عمل الطالب على جدران الفصول املدرسية ولكن ليس مجيع املدارس
يفعل هذا النوع.
متابعة نتائج التقدير والتقومي .والدرجة املعدلة هلذا الصنف كما يلي:

اجلدول  .8الدرجة املعدلة لصنف متابعة نتائج التقدير والتقومي
الرقم

املؤشر

الدرجة املع ّدلة

.1

حتديد معايي إتقان التعلم األدىن

4,33

.2

تصميم الربانمج العالجي واإلشراف

3,65

.3

إبالغ نتائج التقومي إىل أصحاب املصلحة

3,68

.4

االستفادة من نتائج التقومي لتحسني نوعية التدريس

4,13

اجملموع املع ّدل

3,94

نظرا إىل الدرجة املعدلة هلذه املؤشرات أن املؤشر الذي يسيطر عليه املدرسون جيدا وينال
أعلى الدرجة هو الذي يف الرقم األول (حتديد معايي إتقان التعلم األدىن) ابلدرجة املعدلة
 .4,33وينال املؤشر يف الرقم الثاين (تصميم الربانمج العالجي واإلشراف) أدىن الدرجة ابلدرجة
املعدلة  .3,65وأما اجملموع املعدل هلذه املؤشرات فهو  .3,94وهذا يشي إىل أن كفاءة
املدرسني التعليمية يف متابعة نتائج التقدير والتقومي تعترب "جيدة".
ونتائج االستبانة ختتلف قليال عن نتائج املالحظة على الواثئق التعليمية .ونتائج املالحظة
تشي إىل أن املدرسني يف تقرير معيار إتقان التعلم األدىن يعتمدون على معيار إتقان التعلم
األدىن يف املادة الدراسية إمجاال .وهم ال يعتمدون على السلسلة املطلوبة التالية( :أوال) تقرير
معيار إتقان التعلم األدىن يف املؤشر ،مث (اثنيا) يف الكفاءة األساسية ،مث (اثلثا) يف معيار
الكفاءة ،مث (رابعا) يف املادة الدراسية .وكذلك هم ال يراعون املعايي املطلوب التالية)1( :
مستوى صعوبة املواد الدراسية على اإلتقان يف مؤشرات الكفاءة والكفاءة األساسية و معيار
الكفاءة ،و ( )2إاتحة املوارد أو توفر املصادر املدعمة انسانية كانت أم غي انسانية ،و ()3
قدرة الطالب األكادميية املعدلة أو استيعاب الطالب املواد الدراسية .وإضافة إىل ذلك ،إهنم ال
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يبدون اجلهود لتحسني األداء الذي يعترب أقل فعاليا يف حتسني أداءهم وكفاءهتم ومقدرة
الطالب .وكان الواقع يشي إىل أن معظم نشاط املدرسني جمرد القيام ابلراتبة حىت ل تتطور أبدا
كفاءهتم و أداءهم.
الكفاءة املهنية لدى مدرسي اللغة العربية لدى مدرسي اللغة العربية ابملدارس املتوسطة اإلسالمية
مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى
تتضمن الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية  25مؤشرا وتنقسم إىل الصنفني كما يف اجلدول
اآليت:

اجلدول  .9خالصة نتائج استبانة الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية

الرقم

الدرجة املع ّدلة

الصنف

.1

السيطرة على املواد الدراسية

4,08

.2

تطوير نظام التدريس

3,07
3,57

اجملموع املع ّدل

نظرا إىل الدرجة املعدلة لكل صنف من هذين الصنفني أن الكفاءة اليت يسيطر عليها املدرسون
جيدا هي الكفاءة يف السيطرة على املواد الدراسية (الرقم األول) .وهي تنال أعلى الدرجة ابلدرجة
املعدلة  .4,08والكفاءة اليت تنال أدىن الدرجة ابلدرجة املعدلة  3,07هي الكفاءة يف تطوير نظام
التدريس (الرقم الثاين) .وأما اجملموع املعدل للكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية فهو  .57,3وهذا
يشي إىل أن كفاءة مدرسي اللغة العربية املهنية تعترب "جيدة".
وتفصيل نتائج استبانة الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية كما يلي:
السيطرة على املواد الدراسية .والدرجة املعدلة هلذا الصنف كما يلي:
اجلدول  .10الدرجة املعدلة لصنف السيطرة على املواد الدراسية
الرقم

املؤشر

الدرجة املع ّدلة

.1

اإلملام مبختلفة جوانب اللغة العربية

4,20

.2

السيطرة على مجيع جوانب اللغة العربية االتصالية

3,75

الكفاءة التعليمية واملهنية لدى مدرسي اللغة العربية ابملدارس املتوسطة اإلسالمية

217 | Z a i n a l A r i f i n :

مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى

LISANIA: journal of Arabic Education and Literature, Vol 5, No.2, December 2021, 204-223

الرقم
.3

املؤشر
السيطرة على معايي الكفاءة والكفاءات األساسية ملادة
اللغة العربية
اجملموع املع ّدل

الدرجة املع ّدلة
4,28
4,08

نظرا إىل الدرجة املعدلة لكل مؤشر من هذا الصنف أن املؤشر الذي يسيطر عليه
املدرسون جيدا و ينال أعلى الدرجة هي الذي يف الرقم الثالث (السيطرة على معايي الكفاءة
والكفاءات األساسية ملادة اللغة العربية) ابلدرجة املعدلة  .4,28والذي ينال أدىن الدرجة فهو
املؤشر يف الرقم الثاين (السيطرة على مجيع جوانب اللغة العربية االتصالية) ابلدرجة املعدلة
 .3,75وأما اجملموع املعدل هلذه املؤشرات فهو  .4,08وهذا يشي إىل أن كفاءة املدرسني
املهنية يف اإلتقان أو السيطرة على املواد الدراسية تعترب "جيدة".
ونتائج املالحظة على أنشطة التدريس تشي إىل أن املواد الدراسية اليت يسيطر عليها
املدرسة يف املدرسة
املدرسون هي ما يرتبط بقواعد النحو الصرف ،فضال عن كون هذه القواعد ّ
الثانوية اإلسالمية تعترب أساسية وسهلة ،و تتلخص كما يف اجلدول اآليت:
اجلدول  .11خالصة قواعد اللغة العربية األساسية املدروسة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية

الرقم
.1

الصف الفصل
املدرسي الدراسي
1

.2

.3

2

القواعد األساسية

املوضوع

1

التعارف

املبتدأ (ضمي مفرد ،إشارة مفرد) واخلي
(اسم الصفة ،ألوان ،أدوات اجلر)

2

املدرسة

اخلرب املقدم و املبتدأ املؤخر والنعت ،املبتدأ
واخلرب (فعل مضارع للمفرد) ،العدد (رقم
)100-1

1

الساعة ،النشاطات العدد الرتتييب ،اسم ضمي للمفرد ،املبتدأ
واخلرب (اجلملة االمسية) ،املفعول به ،اجلملة
اليومية (يف
املدرسة ،يف البيت) الفعلية،
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الرقم

الصف الفصل
املدرسي الدراسي

.4
.5

.6

3

القواعد األساسية

املوضوع

املصدر الصريح ،الفعل املضارع املنصوب
بـ:أَ ْن/لَ ْن/ل

2

اهلواية ،املهنة

1

املناسبات الدينية
(عيد الفطر ،عيد
األضحى)

2

اسم التفضيل ،اجملرد واملزيد من الفعل ،اسم
السياحة وخلق
العال (مجال املناظر املوصول ،فعل األمر
الطبيعية ،احلفاظ
على البيئة)

الفعل املاضي ،الفعل املضارع اجملزوم بـ:لَ ْـم
النافية و ال الناهية ،اإلضافة

واعتمادا على اجلدول السابق ذكره أن القواعد اللغوية العربية األساسية وخباصة الوظيفية
املدرسة يف املدراس املتوسطة اإلسالمية تعترب سهلة ابلنسبة للمدرسني فضال عن من
منها ّ
يتخرجون يف املعاهد اإلسالمية السلفية املعتادة بتعليم علم النحو والصرف .ووجود من جييبون
إجابة "مرارا" ألن الباحث ال يذكر أنواع القواعد األساسية املرادة هبا يف بند االستبانة.
تطوير نظام التدريس .والدرجة املعدلة هلذا الصنف كما يلي:
اجلدول  .12الدرجة املعدلة لصنف تطوير نظام التدريس
الرقم

املؤشر

الدرجة املع ّدلة

.1

تطوير املواد الدراسية والوسائل التعليمية التعلمية إبداعا

3,56

.2

القيام ابلتفكي االنعكاسي للتطوير املهين

2,83

.3

االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت

2,83

اجملموع املع ّدل

3,07

نظرا إىل الدرجة املعدلة لكل مؤشر من هذا الصنف أن املؤشر الذي يسيطر عليه
املدرسون "جيدا" وينال أعلى الدرجة هو الذي يف الرقم األول (تطوير املواد الدراسية والوسائل
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التعليمية التعلمية إبداعا) ابلدرجة املعدلة  .3,56والذي ينال "مقبوال" فهو املؤشر يف الرقم
الثاين (القيام ابلتفكي االنعكاسي للتطوير املهين) والرقم الثالث (االستفادة من تكنولوجيا
اإلعالم واالتصاالت) ابلدرجة املعدلة  .2,83وأما اجملموع املعدل هلذه املؤشرات فهو .3,07
وهذا يشي إىل أن كفاءة املدرسني املهنية يف تطوير نظام التدريس تعترب "مقبولة".
وأ ما العدد املعدل من املستجيبني الذين يبدون مؤشرات الكفاءة من مجيع األصناف يف أنشطة
التدريس عند املالحظة فكما يلي:
اجلدول  .13خالصة نتائج املالحظة على أنشطة التدريس
املؤشر

الرقم

اجملموع املع ّدل
(الشخصي)

النسبة املئوية

.1

االفتتاح (ما قبل التدريس)

11,50

28,75

.2

العرض (أنشطة التدريس األساسية)

31,23

78,08

.3

االختتام

7,50

18,75

16,74

41,86

اجملموع املع ّدل

اعتمادا على هذا اجلدول أن الصنف الذي يسيطر عليه املدرسون وينال أعلى النسبة املئوية
ويعد "مقبوال" هو الذي يف الرقم الثاين (العرض أو أنشطة التدريس األساسية) ابلنسبة املئوية
 ،%78,08والذي ينال أدىن النسبة املئوية ويعد "أكثر انقصا" هو الصنف يف الرقم الثاين (االختتام)
ابلنسبة املئوية  ،%18,75وأما النسبة املئوية املعدلة هلذه األصناف الثالث فهي  ،%41,86وهذا
اجلدول يشي إىل أن النسبة املئوية ممن يطبق الكفاءة املهنية يف النشاطات التدريسية تعترب "أكثر
انقصة".
اخلالصة
اعتمادا على النتائج اليت حصل عليها الباحث يف بياانت االستبانة وبياانت املالحظة وبياانت
املقابلة ،ميكن للباحث يف هذا البحث أن يلخص أن كفاية مدرسي اللغة العربية ابملدارس املتوسطة
اإلسالمية مبنطقة رمبانج تعد "جيدا" ابلدرجة املعدلة  3,97للكفاية التعليمية و  3,57للكفاية
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تعد درجته أكثر انقصة ومنخفضة نسبيا ابلدرجة املعدلة
املهنية .وأما تطبيق هتني الكفايتني ّ
 %41,86من عدد املستجيبني .وفيما يلي بعض النتائج اليت مت التوصل إليها خالل البحث:
أوال ،إن املؤهلة البكالوريوسية ومدة اخلدمة الطويلة وخربة العمل منهم ال تضمن سيطرة على
هاتني الكفاءتني .وهي اتبعة خطيا فقط للسيطرة على املواد الدراسية .وليست ملستوى الرفاهية وكثرة
الرواتب أو اإلعاانت املالية عالقة تبادلية إجيابية بتطوير الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية هلم.
اثنيا ،إن هناك فجوة فيما يتعلق بتنفيذ كفاءة املدرسني بني عملية التعليم والتعلم مع اخلطة
أعدوه من اخلطة الدراسية مطابق لألنظمة القائمة إداراي ،ولكن تنفيذها
الدراسية اليت أعدوها .إن ما ّ
غي مطابق للخطة اليت أعدوها قبل التدريس .وهذه اخلطة الدراسية ال تستخدم إال إلشباع
االحتياجات اإلدارية البتة ،وهي تستخدم عند ما ستعقد املراقبة أو اإلجازة أو التحكيم اإلداري
(.)accreditation
بعد املدخل االتصايل لتدريس اللغة العربية .و كانت الطريقة
اثلثا ،إن املدرسني ل يستخدموا ج
اليت يستخدموهنا لتدريسها ال تزال طريقة النحو و الرتمجة .و كذلك األسلوب الذي ساروا عليه
لتدريسها ال يزال تقليداي ،حيث كانت أنشطة التدريس ترتكز على املدرس ،و أكثرها على شكل
احملاضرة أو اخلطبة.
بعد إىل التعلم الفعال ،والتعلم التعاوين ،والتعلم املريح.
رابعا ،إن أنشطة التعليم والتعلم ل تشر ج
بعد على النحو األمثل التعلم
بعد من البيئة كمصدر من مصادر التعلم .ول يجنفذ ج
وهم ل يستفيدوا ج
الفريقي ،والتعلم االستقاليل ،والتعلم اإلستجوايب وهو التعلم القائم على املشكلة.
خامسا ،إن سيطرة املدرسني على تكنولوجيات اإلعالم واالتصاالت واستفادهتم منها يف أنشطة
تعد منخفضة نسبيا .وكذلك االهتمام بتوافر مرافق تكنولوجيات اإلعالم واالتصاالت
التعليم والتعلم ّ
الالزمة يعد أكثر انقصا.
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