
الباب الثاىن
دراسة نظرية

الفصل األول
معيار املؤهل األكادميي وكفاءة املدرس

معيار املؤهل األكادميي وكفاءة املدرس.أ
التربية اجلودة تتعلق بعالقة أمامية وخلفية وأما العالقة األمامية عى 

شترط جلودة البالد املقدمة والعصرية التربية اجلودة تأن
والتاريخ تطور وتعمري البالد تتعلمنا أن البالد املقدمة .والسالمية

ها منهاج وعملي التربية اجلودة بالد الىت متلكوالعصرية والسالمية هى ال
أن التربية اجلودة تتعلق باحترافية املدرس ألن وأما العالقة خلفية هى 

رة منهاج وعملي التربية اجلودة وكاد احترافية املدرس تشترط حملاض
املدرس واحدى من احلكمة على كل البالد لتطور احلكمة إىل احترافية

الرتفاع اشرةبحكومة ىف بالد اخرى هى احلكمة املالىت تتطورها من 
يا إندونس2005وىف سنة .اجلودة واعطاء ضمانا وسالمة احلياة ملدرس

قد متلك قانون عن املدرس لتدخلّ مباشرة ىف ارتفاع كفاءة املدرس 
إىل حكمة لزوم املدرس ليملك املؤهل األكادميى على األقل دبلوما 

.رسرابع وشهادة عن حرفة املد
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معيار هو أقل الشروط اململوؤة واملرجع لتعيني األشياء وأما املؤهل 
وأما 1.وظيفته فعاليةألداءهو دور التربية للمدرس فاألكادميي 

مالوئها لينفيذ األكادميى هو درجة الدراسة الىت جيب عليه معيار
معيار، ولذلك كان بات األسسية ووضائفه بالفعالية والكافئيةلواجا

جيب ملوئها ويثبت بالشهادة األكادميية هو درجة الدراسة االذل الىت 
القوانني املستعملة، وعلى هذا جيب على وورقة البيانة املوافقة بشروط 

وروحانية مثل عمل التربوية أن يكون له صحيح جسمنية املدرس
والكفاءة، وأن يكون له استطاعة الجياد مقصود الدراسة التخيري 
سنة 16كما توضيح ىف قانون وزارة التربية الوطىن رقم 2.الوطنية

:منها األبة األوىل والثانية2007

.www.juga guru.com/document.php/document/article/750/148:يأخذ من 1
.www.bsnp.indonesia.org/standars-pendidikan.php:يأخذ من 2

www.juga
www.bsnp.indonesia.org/standars-pendidikan.php
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:الفصل األول 
.لكل املدرسالوطىناملدرس كان معيار املؤهل األكادميي وكفاءة.1
لاألوالبندكتب ىف يمعيار املؤهل األكادميي وكفاءة املدرس كما .2

شرح ىف ملحق قانون وزارة التربية الوطىن أن معيار املؤهل األكادميي ي
ىف تربية روضة األطفال ومدرسة الثانوية والعالية ميلك معيار األكادميي 

ىف تربية روضة األطفال ملقب بعاملقل دبلما رابع أواألوي علىالترب
ومدرسة الثانوية والعالية أو علم النفس ولنيله من املادة احملققة وملعيار 
كفاءة املدرس ىف تربية روضة األطفال ومدرسة الثانوية والعالية هى 

هاستبينالجتماعية وكلهافية وااحترالكفاءة التربوية والشخصية و
نيلمدرسلويؤهل التربامل3.فاءة املدرستى عن كآلالباحثة ىف الفصل ا

التربوي الرمسي املؤهليف عصرنا الراهن مبين على ندونسيا ىف إ
والتربية تعليمبالالقم  املعروف أو)LPTK(وهواملؤسسة التربوية للمربيني
4.يف اجلامعات احلكومة واألهلية

www.unm.ac.id/dokumen/permendiknas:يأخذ من 3 %202007.
Suparian,Menjadi Guru Efektif: م من يترج4 (Yogyakarta: Hikayat,2005) hal.148

www.unm.ac.id/dokumen/permendiknas
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الفصل الثاىن
كفاءة املدرس ىف منوال التعلم والتعليم

كفاءة املدرستعريف.أ
الكفاءة ) فوروادرمينطا. جس.و(ندونسية للغة اإلاىف املعجم العام 

ستطاعة الالقدرة واعلى أخذ القرار واستمراره أوهى القدرة 
5.دادعستالوا

جباكرتا أن )IKIP(التعلمية وعلوم التربيةىف اجلامعةرخماضويرى
ى وظيفة ة الىت تطالب علكفاءة املدرس هى الوظيفة أواملهارة أوالقدر

6.املدرس

(Teacher Competency)(أازير عثمان ىف كتابه وعيرىو The oblity

of a teacher to responsibility perform has or her duties opprapirately.(أي
7.العمل بواجباته ومسؤوليتهدرس هى قدرة املدرس ىف كفاءة امل

ة أن كفاءة املدرس هى صثة اخلال حمن البيان السابق أخذت البا
املهارة واملوقفة الىت يناهلا مبنوال التربية والتدريبات اخلاصة علىالقدرة 

وليته بصحيحة ئبته ومسألا تطالب ىف نفس حمترف املدرس لعمل واج
.كاملرىب

.Mohيترجم من 5 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : PT. Remaja Rosdakrya,
2002), hal14

,Roestiyahسترجم من6 Masalah-Masalah Ilmu Keguruan,( Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 4
.,Moh.uzer Usman: السابق املرجع7
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أضراب كفاءة املدرس.ب
املدرس كاحملترف ىف التربية ماعدا يفهم األشياء الفيلسوفية 

8.ى أن يعرف لعمل األشياء اإلجرائيةغواملفاهيمية فينب

.عمل ىف تفاعل التعلم والتعليماإلدارة والمثل 
ىف إدارة ذلك تفاعل مها كفاءة ىف إنشاء الربامج انلمدرس شيئلو

9.ويتعلمها إىل الطالب

أربع كفاءات إنقال وهو من علماء التربية)Cooper(وكوفري 
:للمدرس منها

له املعارف عن التدريس وأخالق الناس-
هلميعدرس الذى العلىله املعارف ويتسلط-
يح إىل نفسه ومدرسته وأصحابه والدروس الىت حله املوقف الص-

يتعلمها
10.ة ىف طرق التعليمءله الكفا-

:هيت للمدرس ءاأربع كفاإنقال )Glasser(ري وغيال س
تسلط على التعليم-
فهم هيئة الطالب-
تفعلى على منوال التعليم-
11.نتيجة الطالب ىف تعلمهتقدير -

,Sardiman AM: يتجم من 8 Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar,(Jakarta :Raja Grafindo
Persada,2000)hal.161.

,Sadirman:املرجع السابق 9 Interaksi,.
,Nana Sudjana:املرجع السابق10 Dasar-dasar proses belajar mengajar, hal. 17
,املرجع السابق11 Nana, Dasar-dasar proses belajar mengajar hal. 18
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ومنها س إىل ثالثة أقسام سم كفاءة املدرتنقسابقة أراءومن 
لتوضيح هذا البحث فيشرح من 12.ىف فهمية وموقفية وسلوكيةالكفاءة 

:ثالث كفاءات سابقة كمايلى
يةاملعرفالكفاءة .1

و تسلط على الدروس ومعرفة طرق حنالتثقيفهى تشدد كفاءة 
دارة الفصل إرشاد والشراف واالالتعلم والتعليم وهيئة الشخصية وا

وطرق التقدير على حاصل التعلم مطالب ومعرفة عن جمتمعية 
.ومعرفة أخرى

املوقفيةالكفاءة .2
حترام او ستعداد املدرس األشياء الىت تتعلق بوظيفته وحرفته حناهى 

إىل عمله وحيب دروسه ويكرم أصحابه يورتفع إىل حاصل عمله 
.جتهاٍدءاب

سلوكيةالالكفاءة .3
هى كفاءة املدرس ىف مهارة التدريس واإلشراف والتقدير 
وإستعمال ووسائل اإليضاح ىف التدريس ومعاشرة وتكلم بالطالب 

13.وختطيط التدرس ومهارة ىف عمل اإلدارية وغري ذلك

فيةاتراحكفاءة )أ
Subject(لكفاءة الواسعة عن دروسه البد أن ميلك اهى املدرس

matter( ى ملعرفة ىف منهج أىف تعليمها والتوكيل ىف علم املنهج

,Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan::املرجع السابق12 Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar

Mengajar, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hal. 24.
Cece Wijaya  dan Tabrani Rusyan:جغ اليابقاملر13
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ة وإستعماهلا ىف التعلم ختيار الطرق الصحيحاالنطرية ومهارة ىف 
:فية منهااتراالحة كفاءالو. والتعليم

درواسهرة علىالسيط.1
يرجو على املدرس لتفهيم عن تعريف دروسه وأضراا 

.ومقياسها الىت سيتعلمها
دارة التعلم والتعليماالكفاءة ىف .2

أهداف التدريس وإستعمال طرق املدرس لتحديد ى منرجي
عراف إىل إاملعلقة وإختبار اإلجراءت الصحيحة والتدريس

.وعمل التدريس اإلصالحى)Entry Behavior(لطالبهيئة ا
الفصلدارة إالكفاءة ىف .3

صناع فرقة احوال الفصل املترتبة واعطاء ااملدرس ى منرجي
وصلة بني املدرس والطالب ووالديهم واتمع ىف الطالب 

.بيئة املدرسة
البحث حلاجة التعليمجراءإالكفاءة ىف .4
املدرسةدارة إالكفاءة ىف عمل .5
الكفاءة ىف فهم منهاج التدريس وتطوره.6
بداعات يف التعليمإلواميلك املعارف الواسعة .7
العمل وتركيب نشاطات ىف التربيةيف اءة الكف.8
14.اليةعستعمال الوقت الفاالكفاءة ىف .9

,Suharsimi:املرجع السايق 14 Manajemenا
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ها كفاءة ىف ت تقصر على ثالثة أقسام منءاومن عشركفا
15.رامج التعلم والتعليم ويعملهابوسه وخيطط تسلط در

األوىل الكفاءة ىف تسلط دروسه هى كفاءة ىف التعريف 
.والتفهم والتطبيق والتحليل والتقومي ىف املعارف الىت سيتعلمها

ى كفاءة املدرس ىف هالثانية خيطط برامج التعلم والتعليم 
شارة الكتابة إلأنشاء الدروس الوحدة ومادة التدريس األخرمثل ا

بطريقة التنفيذ ىف التعلم والتعليم وورقة نشاط القراة وورقة الواجة 
.ستعمال وسائل اإليضاح لنجاح التعلم والتعليماو

لالثالثة الكفاءة ىف عمل التعلم والتعليم هى خيلق ىف تفاع
16.ايلّحوال الربامج مىت سيعمل التعلم بفعأليم بالتعلم والتع

كفاءة شخصية)ب
ص وىف خهى الشحصية احلسنة للمدرس ليصري مصدر الكثافة الش

توضيح ل17.سوة حسنة للطالبأهو نفس املدرس كخرالتعريف اآل
.بياا يشرح سوهرسيمى أريكونطا عنها

املراسح وكمال الوحدة.1
يؤ ثران إىل وظيفة املدرس ىف التعلم والتعليم وإن كانت الشخصية 
احلسنة وكمال الوحدة فتفرع املسائل بالسهلة وما بؤثر إىل منوال 

.التربية وأهدافها

,Cece Wijaya:تامرجع السابق15 Kemampuan, hal. 30
,Cece Wijayaاملرجع السايق16 Menajemen
,Suharsimi:املرجع السابق 17 Manajemen, hal. 239
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لتغري والتجديدباحساس .2
بعاجته والترك الزمن الن املدرس مها ممدرس ملا يعمله مناس 

ن قدتستعمل أدوات التكنولوجية ىف يتسلط كفاءة البحث واآل
.ستعماهلاالمنوال التدريس حىت يأمره 

مفكّر يف البدائل.3
ينبغى مدرس الءستعداد املسائل املوجودة وحلها قبل يتعلم مادة 

.جوبتهاالدروس ووجب عليه لال
عادل وصادق وهديف.4

فات حتتاج اخلربة الباطنية واألخالقية الفضيلة واالجتماعية تلك الص
والثقافية ولنيلها من حياة االجتماعية، وعادل هو يضع املدرس 

وهد ىف . األشياء ىف مكاا وصادق هو ىف عمل واجبه باخالص
هو يصدق ىف عمل النظام واملقياس املقرر وبدون تفريق إىل 

.الطالب
ةالواجبداءأبط ىف ضمن.5

وعمل ة واملرتب ىف موقف ؤحوال اهلدونضباط هو االىف التربية اإل
نضباط الثابت حىت بلغ أهدافه واالستحاد إما االساتيذ ليكون اإل
.أو التالميذ

العزم ىف التدريسيقو.6
قوة العزم ىف العمل هى عامل الدفع إىل النجاح وىف منوال التعلم 

جتاج فيه وهى للمعلم حىت تلك والتعليم قوة العزم للمعلم تدفع إىل
.التربية النجاحة



23

جمتهد يف نيل نتيجة العمل جيداُ.7
وىف نيل احلاصلى األحسن يرجو على املدرس الرتفاع روح العمل 

يدة الرتفاع التربية واملعارف وا لنموة وطلىب إبتكارية جد
.تكرسية ووالئية إىل لقدم التربية

ب ولطيف وحكيماجذ.8
جتما عية والعاطفية الصاف حتتاج إىل تضج التقسية واوتلك األو

والتجربات ىف اتمع وفني ذلك يرجو على الطالب لعب إىل 
.مدرسهم ا لكى لزيادة حث الطالب ىف تدرسيهم

منفتح.9
إىل غريه إما أصحابه وىف هذه احلالة يستطيع أن يشترك املدرس

طمح من غريه حىت وطالبه وأبويهم واتمع ويرجو عليه لعمل امل
.املدرسة كعامل التجد يدية واملدرس كالعاضد

مبتكر وذو هيبة.10
للذكاء العظيم ىف العادة فعالية مساوية بذكاء وتنمو فعالية من املرء

حىت حيتاج إىل املدرسني الذكاء وميلكون االءدارة الطويلة ووجب 
18.نجاح منوال التعلم والتعليمفعليهم حلكيم ألن ا 

جتماعيةاكفاءة )ج
ملدرس كفاءة املواصالت بطالبه وأصحابه ورأس املدرسة وموظف 

جتماعية الولتوضح البيان عن كفاءة ا. همتاإلدارى وجمتمع وبيئ
:كما يلى 

,Suharsimi:املرحع السابق 18 Menejemen, hal. 240-246
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بطالباالتصالمهارة )1
له جذابية )2
(BP3)عد ىف تنفيذ التربية تعاون يئة املسامو)3

19.ماهر ىف معاشرة بأصحابه والتربية)4

وثالثة كفاءات ىف بيان سابق كأساس ووسيلة للمدرس ىف تفاعل 
يالتعلم والتعليم وىف عمل وظيفته ومسؤليته كمرب.

كفاءة تربوية )د
ثره ليكون بالغا وله معيشة حسنة وكالم هى يعمل املرء األشياء أل

أخرى كفاءة التربوية هى غرض العمل لنيل التغير إىل أخالقه ألن 
وكان أربعة أشياء الىت يفهمها .أخالقه تستطيع أن تنظر لغريه

:املدرس منها 
الذكاء.1

.ولو كانت جتربة إىل الذكاء ولكن اليستوى بني ذكائه وسنه
بتكارىاال.2

منىرجطالب ويالابتكاريةر يمبنوال التدريس لتطويعمل 
املدرس إلصناع حالة حسنة مثل بإعطاء وظيفة وإصناع الفرقة 

ىف احلقيقة . الصغرية ألن ليس الطفل اإلبتكارى ماهرا وعكسه
فعالية الطالب وإبتكاريهم وجتربة منوال التدريس لنموة 

تدريس تعليمهم ولكن النعرف ىف عمله أن يعمل ذلك ال

,Suharsimi Arikunto:املرجع السايق19 Manajemen
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وهذه املسئلة تنظر مبنوال .سيعوق إىل فعالية الطالب وإبتكاريهم
.التعلم والتعليم الذى يستنده ببعد املعرفة

حالة اجلسم .3
وقرأتية وأعرجية وأمل أخرى وللمؤمل يتعلق بنظرية ومساعية

.حيتاج إىل إختالف اخلدمة ىف تطور نفسهم
منوة وتطور املعرفة .3

ىل املعرفية والنفسية واجلسمية ويتعلقهما بتركيب وطبيعة وتفريقهما إ
وظيفة املدرس ىف تفهيم وتقرير نشاط املعرفة (Piaget)قال فيغيت.الناس

جودية التدريس وكان أحد عامل ىف تقرير .فينظر إىل املثقف املختلف
وكان ثالثة .ة التشكيلة ىف عمل الوظيفةءستعداد هو كفااللطالب يعىن 

:ستعداد منها اللك اأشياء ىف ذ
ستعداد اجلسمى مثل أعصاب وعضالت ا-
-ر من مسئلة العاطفىنفسية مثل حتر
جتربة الىت تتعلقها مبهارة قبلها-

ط التدريس ختطي.4
احلاجة صخيتش)أ

ينبغى للمدرس أن يتبع الطالب لعرف وإظهار وحتديد ىف حاجة 
وحتقيق احلاجة .وجههاالتعليم وإستعمال مصادر وما مسئلة الىت يت

:تعمل بأشياء كما يلى
ظهار حاجة التعليم هو يريدون أن ميلكوا تلك يأمر الطالب إل-

.الكفاءة ويناهلا بنشاط التدريس
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.ستعمال البيئة كمصدر التعليم حلاجتهمايأمر الطالب لعرف و-
ظهار ما مسئلة الىت يتوجهها إما من ايأمر الطالب لعرف و-

.اخليةخارجية أو د
الكفاءةحتديد)ب

الكفاءة كاإلرشاد من معارف ومهارة وقيمة وموقف وكلهم يعمل 
.ىف عادة التفكري والتفعيل

رنامج التدريسبترتيب )ج

تنفيذ التدريس التربوى واحملاورة .5
دث تغري ىف التدريس وظيفة املدرس هى يسيطيع أن يستعمل البيئة حل

وكان ثالثة أشياء ىف التدريس .البالسلوك ىف تشكيل كفاءة الط
:منها 

:منافعه هى (Pre Test)التدريب األول )أ
ستعداد الطالب ىف التعليم ألنه ففكرم موجه على أسئلتهمال-
ملعرفة تقدمهم ىف التعليم-
ملعرفة الكفاءة األوىل هلم عن مبائ الكفاءة ىف منوال التدريس-

منوال التدريس)ب
النواة من خمطّط التدريس وتشكيل كفاءة الطالب هو النشاطة 

وما يسميا بفعلية إن كان الطالب متورط بعملي إما من خلق 
.جتماعياأو جسم أو 
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:منافعه هي (Post Test)االختبارالبعدي)ج
ملعرفة توكيل الطالب-
ملعرفة مبادئ الكفاءة وأهداف التدريس الىت يتسلط عليهم وإن -

يتسلطوا أهداف التدريس فيعطى إعادة كانوا مل
.إليهم)Remedial Teaching(التعليم

.ملعرفة عليهم الذين يتبعون إعادة العليم أو إرشاد التعليم-
كدرس لعمل اإلصالح ىف منوال التدريس والتشكيل ىف كفاءة -

.الطالب
ستعمال تكنولوجي التدريسا.6

تسهيل ىف نيل أهداف التدريس للتكنولوجي التدريس هو األلة املهمة 
وتشكيل الكفاءة وتسهيل ىف حتليل البيانات وإخبار مادة التدريس 

هذه احلالة جيب على املدرس لتملك كفاءة املنظّمة وثقافة متنوعة وىف 
والتحليل وإختيار اإلخبار الصحيح الذى يتعلقه بتشكيل كفاءة 

.الطالب وأهداف التدريس
تقومي التعليم.7

.تقدير الفصل وتدريب مبادئ الكفاءة للطالب وتقدير املرنامجيعمل ب
تنمية الطالب.8

وإعادة التعليم إرشاد )Ekstra Kurikuler(ويعمل بزيادة النشاطات 
20.التربية

.www.dewigusti.blogspot.com/2007/10/kompetensi-pedagogik:يأخد من20

www.dewigusti.blogspot.com/2007/10/kompetensi-pedagogik
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الفصل الثالث
فية املدرساحترا

فية املدرساحتراتعريف.أ
أصلها من اللغة " اِحلرفَة"دونسية هى إلنكلمة احملترف ىف اللغة ا

أو اللغة اهلولتدية هى "profesion"اإلجنلزية هى تترجم من الكلمة 
"profesie".

وتستلمها اللغتان الغربيتان من اللغة الال تينية وفيها الكلمة 
"profesio" منهما هو هار وكلمة، لفعلظوإرف عتامبعىنprofiteri وما

ومن تعريفها السابقة أا العمل اى " professus"يعترف ويظهر يسمى بـ 
21.خضاع الذان خيترمهاالكسب أو اإل

–عترف ااى to profess(عترف أو عهد اىف احلقيقة حرفة هى
22.املراد خيضع املرء إىل وطيفته ألنه يشعر أن يقبض على العمل) يعترف

م املرء له إن كان كلمة احملترف نعىت فهو العمل وإن كان إس
A vocation on wich profesional)واحملترف عند نانا سوجان هو . خربة

knowledge of some department a learning science is used in its applications to

the of other or in the practice of an art found it (
ل للمصلحة مث تستعمكان العمل احملترف حيتاج أن يتعلم علوما

عمله وبكلمة أحرى العمل احملترف هو يعملة لأل هل اخلاص وال ي. العامة
23.املرء مل ينال العمل األخر

,Mochtor Buchori:املرجع السايق 21 Pendidikan dalam Pembangunan, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana,
1994), hal. 36.

.Pietاملرجع السايق22 A. Sahertian, Profil Pendidik Profesional, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hal.
26.

.Mohاملرجع السايق23 Nur Usman, Menjadi.guru profesional,hal. 14
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نإتاميو نج . ف, سابق قال اغوسالاملدرس فية احترامن تعريف 
اءة والضربة اخلاصة ىف التعلمية حىت يستطيع املدرس هو املرء للكففيةاإحتر

املدرس هو ترىب املدرس حترفيةاأن يعمل وظيفته كاملدرس أو قول أخر
24.بصحيح وله جتربات يتسلط على طرق التعلم والتعليم وأساس التربوية

املدرسفية ارحتالاملقياس .ب
ن تبحث الباحثة ىف حبثها عن املدرس واآلفية احترافهم تعريف بعد

ومن البيان املسابق قديشرح أن املدرس وظيفة . املدرسفيةاحترالاملقياس 
لط على طرق ستلف إىل غرية ألنه ينبغى أن يتة والعمل احملترف خيفحر

ستماع السوفية وظة فيمالححترفية املدرس الو. العمل أو إجرائته خاصة
املدرس ستعطى حترفيةالولتوضيح عن مقياس . حبكمة ليعمل عمله

.الباحثة عال مال العرفة وشروطها
املدرس كترية وتنوعه كما قال سوهر فيةاحترالتعيني أخالق 

يأخذ: تدبري التعليم األتسانية"حتت موضوعسيمىي اريكونطا ىف كتابه 
.Robert W(ىو رحي. رأي ربيت Richey, .D(ود ويسىب غيبسون)1974

Westby Gibran, . و. عند ربيتطهاملدرس وشروحترفيةاوعالمات )1965
:رحيى كما يلى

.نسانية من نفسهاإلةأفضل خدم.1
املدرس حيتاج طويل الزمن لتدريس مناهج ومبادئ املعارف فيةاحترال.2

.اخلاصة

.Moh:املرجع السايق24 Uzer Usman, Menjadi.guru profesional ,hal. 15
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.تطورا ىف منوة الوظيفةميلك جودية خاصة خلرفته ويستطيع أن يتبع.3
.عملهةله اداب مهنة الذى ينظم إىل عضويته وأخالقه وموقفه وكيفي.4
.حيتاج إىل نشاط املثقف الطويل.5
نضباط ىف حرفته وأمن إىل إلظمات إىل قدراخلدمة وانيرتفع امل.6

.أعضائه
.يعطى الفرصة لتقدم وختصص تقلل بنفسه.7
.ويكون أعضاء ثابتة)Alive Career(ينظر احلرفة كعمل اخلياة.8

ويسىب غيبسون يعرب عال مات مصترف املدرس وشروطه .وعند د
:كمايلى

خاصة الىت تعمل على فرقة العامل ومسيت ةترف اتمع إىل خدماح.1
.حبرفة

كان العلوم تأسس طرقا وإجراءت له.2
ستعداد لنظام خاص قبل يعمل املرء حرفة العملاحيتاج .3
. ناسفة خارجيةرفة الىت حتمى إىل أمهية أعضائه من موله منظمات احل.4

دمة إىل ووظيفة ليس حراسة فقط بل يسعى أن يرتفع جودية اخل
25.أخالقية املخترف إىل أعضائهتإجراءواتمع 

يرى اختر خبوأيضا مالذى يطيع على فل عن موقدالئر ثالثة وعب
:كل اعضاء احلرفة ومنها

,Suharsimi Arikunto:املرجع السايق25 Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, Jakarta: Rineka
Cipta, 1993, hal. 235-236.
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خدمة خاصة إىل عطاءالاألول يتطور على كل أعضاء احلرفة
جتماعية وخدمة نفسية هى ااتمع وضرب تلك اخلدمة نفسية وخدمة 

سها أى تعمل إىل فرقة الناس كعجتماعية هىاتعمل إىل شخصية وخدمة 
وفني ذلك يصري الشخص منتشرا من حرفة خاصة ينبغى عليه أن ميلك 

ر أويتعلم ظا وىف حال جيب عليه أن ينهعطائالاملعارف والكفاءة الواسعة 
.ةءرف والكفااتلك املع

الثاىن أن احلرفة ليست كسبا أوعمال بل فيها كان إخضاع إىل 
وفني ذلك إن كان . لتصديقة أملا الناس وغريذلكياء مثل العدالة واشاأل

املرء يشعر أنه أعضاء احلرفة فعرف ما األخضاع الذى سيعطى إىل اتمع 
.ة اخلاصة لهءباملعارف والكفا

خضاع املستمر إإجراء العمل كعمالالاحلرفة تجب فوأما الثالث 
26.ألن الجيوز أن يقف احلرفة

وقدتبحث العالمات والشروما، لسابقة تستعمل مقياس احملترف 
جتماعية ستسببه إىل الاملدرس بل خيتلف أويتنوع حال اجلغرافية وأقتصاد ا

تلف ريكونطا عن خيأكما قال سوهرمسى . املضمون بتعليم املدرس املتنوع
منطقة مدانية ومن نظرمها ألوىل ىف منطقة داخلية والثانية ىفارسااملد

أخر أن شروطا لقو. نستطيع أن خنتلف موقف املدرس ملنطقتني املختلفة
للمدرسني ىف رفية وموقف نفسية أى كفاءة املختئأساسية وكفاءة إجرا

.27.مهعمل واجب

,Mochtar Bahri:املرجع السايق26 Pendidikan, hal. 37-38
,Suharsimi:املرجع السايق27 Manajemen, hal. 236-238



32

الفصل الرابع
ملدرس اللغة 2007سنة 16ية الوطىن رقم ستعمال قانون وزارة التربإ

العربية

كفاءة مدرس اللغة العربية.أ
يدرب اال لسنة علي النطق الصحيح، وال إن مدرس اللغة العربية ال

شكل عام ان بدرس، االتامل علي الكتابة السليمة، وإذا كان علي امل
غة يتصف بصفات معينة ليؤدي مهمته التعليمية ولتربوية، فمدرس الل

خري تفرضها أن يتصف بصفات أجانب تلك الصفات جيب دب إىلواأل
ن يعد إعدادا أعة املادة اليت يقوم بتدريسها وعليه فوق ذلك عليه طبي

28.هلذه املهنة الشريفةاُخاص

درس يف الفصل السابق بل يف الفصل وقد تبحث الباحثة كفاية امل
الرابع تبحث الباحثة عن كفاية مدرس اللغة العربية، ويف قانون وزارة 

:مقايس لكفاءة مدرس اللغة العربية كما يلي التربية الوطاين ان 
مثل علم اللغة و علم الكالم (ملعارف واسعة من الغوية يف اللغة العربية .1

) جيةجتماع اللغة وستراتيالوعلم 
مثل (تهتسلط اللغة العربية بالسان والكتابة ومتفتح ومنتج يف مواصال.2

29.)علم اللغة وعلم الكالم و علم إجتماع اللغة وستراتيجية

:وفني ذلك كان الصفات اخلاصة مبدرس اللغة العربية منها 

47-46:ص)1998دار الفكر املعاصر،:بريوت(جورت الركاىب،طرق تدريس اللغة العربية28
.www.unm.ac.id/dokumen/permendiknas%202007:يأخذ من 29

www.unm.ac.id/dokumen/permendiknas%202007
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وىلاألةالصف
دته معتزا ا، فاملدرس الذي ال اهي ان يكون حمبا ملالعربيةللغةاملدرس

يشعر باحلب للمادة اليت يدرسها ال يستطيع ان ينقل  

الثانيةةالصف
هي التمكن من املادة، وهذه الصفة ضرورية والزمة لكل مدرس كما 

يق مهمته وال السري بدرس ذكرنا إال ان مدرس العربية ال يستطيع حتق
واحدة إذا مل يكن متمكنا من مادة،غين التروة االدبية والزاد خطوة
.اللغوي

الصفة الثالثة 
فالنطق اجليد الفصيح .ملدرس اللغة العربية هى حسن النطق وجودة األداء

هو الوسيلة األوىل لتعليم العربية فعلى مدرس هذه املادة أن يلتزم 
.الفصحى ىف مجيع أقواله

الصفة الرابعة 
جيب أالّ يكون مدرس .للغة العربية سعة ثقافته وغىن مصادرهملدرس ا

العربية حمدود الثقافة فطبيعة مادته تفرض عليه أن يكون ملماً بثقافة 
ة أو لغات أخرى تزيد من معلوماته األدبية وىف لغ.واسعة ىف مادته نفسها

.وجتعله بعيد النظرات قادرا على التحليل واملوازنة
الصفة اخلامسة 

س العربية هى أنه مرشد وموجه فتعليم اللغة اليتم فقط ىف الساعات ملدر
املخصصة هلذه املادة ىف قاعات الدرس وإمنا يتم أيضا خارج 
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الدرس،فعلى املدرس أن يكون مرشدا وموجها لتالمذه ليدهلم على 
.املصادر ويوجه إنتاجهم األدىب واللغوى

الصفة السادسة 
ون مدرسا عاديا مقتصرا على التدريس هى أن مدرس العربية جيب أاليك

العملى اليومى فقط بل جيب أن يكون ذانتاج أديب عام كما جيب أن 
،فالنتاج األديب العام يغىن ثقافته والتأليف يشارك ىف التأليف املدرسى

املدرسى يزيد من قدرته التعليمية وميده باخلربات الىت تساعده على 
30.حسن القيام مبهمته التدريسية

ملدرس ومسؤولية املعلم هى كبرية جدا السابقةومن الصفات
أساء التقول خطورة عن مسؤولية الطبيب يعىن أن يهلك مريضه إذا 

عالجه عن إمهاله أو جهالة وقد يستطيع الفالح أن يهلك زرعه إذا أساء 
املعلم يستطيع أن خيطم تلميذه خدمته عن إمهاله أو سوء تدبري،وكذلك 

من ناحية عقله أو من ناحية نفسه إذا هو أمهل ىف عمله فأدى ذلك إىل 
31.سوء تعلميه وتربيته

تعليم مدرس اللغة العرربية ىف مدرسة الثانوية.أ
ن إجورت الركاىب .قال دىف كتاب طرق تدريس اللغة العربية 

ىف اللغة العربية بوجهيه الشفهى والكتاىب هو حصيلة القدرة على التعبري
التحدث أو الكتابة،كانت األوىل من تدريس اللغة العربية ىف املدارس 

50-47:جورت الركاىب،ص: املرجع السايق30
51.ص: املرجع السايق31
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الثانوية هو إتقان التعبري فهو الوسيلة الوحيدة للطالب حني يريد أن يتصل 
.عه عن طريق التحدث أو الكتابةمبجتم

ة غريالقرأة منها التدريب الكثرية على وإلتقان التعبري وسائل كثري
التعبري الشفهى والتحريرى،ولكى يكون التدريب جاريا على أصول اللغة 
ينبغى أن يقف الطالب على قواعد النحوواإلمالء والبالغة،وأن يربط 
املدرس بينها ربطا ألن اللغة وحدة ال تتجزأ،ومن هنا جاءت أيضا 

خرى اللذاا وإمنا كأدة للتعبري ضرورة إتقان فروع اللغة العربية األ
.الصحيحة والفهم واإلدراكالسليم والقرأة 

فالغرض األساسى إذن من تدريس اللغة العربية هو إتقان التعبري 
ألنه أداة التفاهم ومعيار الفهم وكان فهم الطالب ملا يلقى عليه وما يقرؤه 

لذى دف من كتاب مفيدا ومثمرا،وعلى اجلملة فإن الغرض األساسى ا
أن إليه من تعليم اللغة القومية ىف املدارس الثانوية هو أن يستطيع الطالب 

يعبر عن نفسه تعبريا كامالصحيحا باللسان أو بالقلم وأن يفهم ما يقرأ 
ه أوما يسمع،وأن يشارك ىف التفكري فيما حوله بقدر ما تسمح به سن

32.ومواهبه

تطبيق قانون وزارة التربية أنالباحثة ترىابق ومن البيان الس
مهم جدا للمدرسني ىف بلد إندونسيا ألن 2007سنة 16الوطىن رقم 

يقوم ذلك قانون فهو إحدى العامل ىف تطور التربية بإندونسيا ولكن 
خيتلف بسنوات ماضية ماكان قانون وزارة التربية الوطىن عن املدرس 

ون وزارة التربية الوطىن للمدرسني قانوفني ذلك مل يشترط قرار 

23.ص: املرجع السايق32
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فيجوزهم لتعليم ومن ذلك السبب سيصيب على كفاءة الطالب ىف 
.تعليمهم


