
 الثاني الفصل
  وتحليلها البيانات عرض

وهو  .هو رجل جيد وبانطاالختصاص العام للمعلمين في 
طریقة المالحظة و    یستند إلى نتائج البحوث آما یرى من

طریقة اإلستبيانات و طریقة اإلستبيانات و  طریقة المقابلة 
أداة و    مع رئس المدرس و الطالب و طریقة الوثائق

 .البحث
 البّيانات عراض  أ
 الحكومية العالية المدرسة العربية اللغة المدرس آفاءة .1

)(MAN وبانط في 
 الّتربوّیة آفاءة )1

 تعليم تجهيز في المدرس قدرة هي التربویة عن آفاءة
 التعلم وحاصل والتقویم التعليم تنفيذ و تخطيط و المتعلمين
 :المحتملة النطاق لتفعيل الطالب واتنمية

 التعلم رنامجب تخطيط على القدرة أ 

 جدواللتعریف تخطيط برنامج التعلم تنظر الباحثة عن 
 المدرسة آان  السابقة المذآورة هذه ولتجلب.  )Rpp( الدراسة
 آل یعينوا ان على المدرسين یستولى طوبان الحكومية العالية
 الكيفية لتنظيم المدرسين ویسمح منهم لكّل الموافقة الدراسة
  في عملوا ما یقّدمون المدرسون لكآذا و درسها التى الدراسة
  .سنة لكل المدرسين و الموظفين اجتماع

  )RPP( الدراسة جدوال  ترتبوا قد المدرسين ان آما
 وتنظموا ترتبوا قد والمدرسون. المدرسة رئيس یقدمونها الذین
 سبيل على ویحاسبوها المدرسة فى آانت التي الدراسة جميع



 اللغة التخصص بإقامة طالبال تطویر فى ویحاولون. الدوام
 .العربية

 حين دراستهم تدبير و طالبهم فهم فى جهدهم ویعطون
 وعامقا فاهما آانوا حتى العربية اللغة عن طالبهم احد سئل
 بأن التالطف و التبسم وجوه على طالبهم المدرسون ووجه
 .صابرین الطالب لدى آانوا حتى  رحمهم یبدوا
 التعلم تجهيز على قادرة ب 

سبة لعملية التعلم من المالحظات الصفية إجراء بالن
فقا للتعلم  )RPP(الدراسة جدوال األبحاث باستخدام أدوات تنفيذ 

، آما هو متصور من قبل مدرسين إنشاء خطط الدروس أن 
اللغة العربية هي جيدة ، لكنها تنتشر أیضا االستبيان إلى 

 .المتعلمين
 مخرجات التعلم تقویم على قادرة ج 

یم نتائج التعلم ، وقدرة المعلمين في مجال تق لتحدیدو

 .وثيقة اختبارات الذآاء ةواستخدم الباحث

 الشخصية آفاءة )2
 هي الشخصية عن آفاءة سوریابهذه استدعاء
 المعلمون ليكون المتعلم أجل من مطلوب المهاراتالشخصية

 یفهم الشخصية المهارات على الشخصية آفاءة یشمل. جيدا
  .النفس وحقيق النفس وجبة و النفس قبول, النفس

 عملة ومن والمكالة التحادث سبيل على الياحث وعرفه
 2011 مایو من 11 لتاریح وفقا البحث ابتداء وفي, اليومية



 اسمه إدارة ورئيس خاتم أستاذة اسمها المناهج منائب الباحثة
 .حاميد نور أستاد الباحث یعرفان وهما هارون أستاذ
، واستخدم  الشخصية آفاءة فيلتحدید قدرة المعلمين و

 .ثروستونة سكاال الباحث
 المهنية عن آفاءة )3

 واسعا المادة على التوآيل على قادرة هي المهنية آفاءة
 .وعميقا
 عن آفاءة، المهنية عن آفاءة لتحدید قدرة المعلمين فيو

 جدوالوأدوات وفقا على , اإلستبيانات اإلجتماعية
 ).RPP(الدراسة

 اإلجتماعية آفاءة )4
 بعض من قادرةالمدرس هي اإلجتماعية عن آفاءة

 األخر والمعلمين الطالب مع المؤثر ولتفاعل لتواصل المجتمع
  .حولها المجتمع و الطالب وأوليأ والموظفين
عن  اإلجتماعية عن آفاءة لتحدید قدرة المعلمين فيو

 .الطالب و المدرسون األخر و الموظفونالمقابلة مع  آفاءة
 العربية اللغة المدرس آفاءة على ؤثرت التي العوامل .2

 وبانط في MAN)( الحكومية العالية المدرسة
ومؤیدي  مثبط على تؤثر لتيالتعریف ما العوامل 

 MAN)( الحكومية العالية المدرسة العربية اللغة المدرس آفاءة
 البيانات تحليلتبحث هذا عن  وبانط في

 البيانات تحليل ب 



 الحكومية العالية لمدرسةا العربية اللغة المدرس آفاءة .1
)(MAN وبانط في 

 الّتربوّیة آفاءة )1
 التعلم برنامج تخطيط على القدرة أ 

جيدة  (RPP) بشكل عام ، وخصائص تنفيذ خطة التعلم

 : هي آما یلي

وفقا لنشاط التعليم والتعلم تكون العملية نفذت من قبل . ١

 .المعلمين الذین سوف تكون تجربة تعليمية للطالب

منهجية التعلم رتبت بحيث یمكن تحقيق أهداف خطوات  .٢

 .التعلم

رتبت خطوة بخطوة الدرس على النحو المفصل ممكن . ٣

األخرى  RPP ، بحيث عندما یستخدم من قبل مدرسين

،  (على سبيل المثال ، ثالثة معلمين تخضع ليست موجودة(

 .سهلة الفهم والتفسيرات ال یسبب مزدوجة

 RPP ج الباحث أن یتم إجراءعلى نظریة أعاله ربمانستنت

على المعایير  MAN طوبانمن قبل المعلم للغة العربية في 

 : بخطط الدرس جيدا



في خطط الدروس التي بذلت من قبل معلم اللغة العربية  •

هي االحماء النشاط ، األنشطة األساسية واألنشطة 

 .الختامية

 : في خطوات  منهجية التعلم •

 نسخ الكتابة ‐‐

 لكلماتاآتب ا‐‐

 استكمال الخطاب ‐‐

 ترجمة الجملة ‐‐

 الحصول على قصص من نفس المتعلمين ‐‐

 خلق الخطاب‐‐

خطوات تعلم استخدام اللغة التي هي سهلة على الفهم  •

 بأن مشرق بحيث ال تؤدي إلى تفسيرات مختلفة

 التعلم تجهيز على قادرة ب 



 مقدرا آان الذى تماما الدراسة جدوال الیقند المدرس إن
 المدرس لكل ان وطبعا والتعلم التدریس تطبيق في

 .تماما الدراسة جدوال یقتدى ان الیجب
من الناحية النظریة هناك آتاب الذي یستخدم لقياس مدى نجاح 

 : للتعليم والتعلم من حيث العملية

من المخطط التخطيط واإلعداد لها مسبقا من قبل المعلم إلشراك ) أ

 .الطالب بطریقة منهجية

صدد ، على الرغم من أن مدرس اللغة العربية درس خطط هذا ال

استخدام قدر أقل من أمثل ، ولكن المعلمين غالبا ما یفعلون الشيكات 

قبل القيام الموضوعات التعلم ، باإلضافة إلى قربه من المعلمين 

للتالميذ هي أیضا جيدة بحيث أن ما یجري التخطيط من قبل المعلم 

الب ، آما وصفت دليال على على أساس مادي وقدرة الط

االختالفات في طریقة تدریس المدرسين الباحثين في عرض 

 .البيانات

المعلم یحفز الطالب بحيث ال تعلم الطالب األنشطة مع آامل ) ب

 .اإلخالص والوعي ودون إآراه



وعادة ما یتم التحفيز من قبل مدرس اللغة العربية للطالب الحصول 

ا ، ألن الطالب وردت أیضا مع بعض على استجابة جيدة من بينه

مع الدافع  .القضایا بناء على ما هم ذاهبون للحصول على الحل

والمشورة ، وآذلك معرفة الفرص التجاریة ، ویمكن أن تعزز روح 

الطالب على مواصلة التعليم ، وتؤخذ هذه البيانات من االمتثال 

 ٢٠قيمة وتنفيذ التعلم من االستبيان للحصول على  RPP الصك مع

٪ المشكوك في تحصيلها  ٢١٪ ،  ٤١٪ من تحفيز للغایة ، وتحفيز 

 .٪ ال تحفيزهم ١٨و 

 تنوع األنشطة التعليمية) ج

عدم وجود تنوع األنشطة التي من شأنها أن تعلم بذلك عاجال أو 

لل ، وتعلم المواد آجال ، وشيئا فشيئا جعل الطالب یشعرون بالم

أما  .قاعدة التي یتم استخدامها من قبل أآثر من معلم اللغة العربية

٪ على مستوى  ١بالنسبة لالستبيان  فى مراتب مملة، الذي هو 

٪  ١٣٪ المشكوك فيه ، و  ٢٧٪ ،  ٤٩التشبع هو ، مملة جدا 

 .ليست مملة

 .یتعلم المشارآون التدریس إشراك جميع الطالب) د



ة عربية وشملت جميع الطالب، استنادا إلى بيانات الرصد مدرس لغ

أن المعلمين قادرون على السيطرة على فصول اللغة العربية فضال 

 .عن قربه من المعلمين ليس مع الطالب واحد أو اثنين فقط

٪ یوافقون بشدة ،  ١٤وأظهرت مدى تورط الطالب من االستبيان 

 .٪ ١٩، واختلف ٪ المشكوك في تحصيلها  ٣٤٪ ،  ٣٣وافق 

 یتم إعطاء الطالب الفرصة لتقييم أنفسهم) ه

التقييم الذاتي هو شيء مهم ولكن غالبا ما یعتبر تافها ، ورغم ذلك ، 

 .في عملية بحث للعثور على هذا ولكن ال یوجد متابعة من المعلم

 .التدریس في جو من المرح) و

من طبيعة رتيبة والتعلم ، بحيث یبدو ان الكثير من 
لطالب الذین یشعرون بالملل مع دروس في اللغة ا

العربية ، على الرغم من أنهم یشعرون االستمتاع مع 
٪ من الطالب وقال ان التعلم هو  ٩المعلم ولكن في 

٪  ٣١٪ من الطالب یقولون ، وقال  ١٦متعة ، متعة 
٪ من الطالب لم یكن  ٤٤من الطالب بتردد ، و وقال 

 .متعة

 جات التعلممخر تقویم على قادرة ج 

 95قد آان یعمل أستاد حاميد على أسئلة بتقييم 



 الشخصية آفاءة )2
 یتصور حتى المسئلة استقبال في الشخصية استطاعة انها قّرر آما
 في لتالمذه أسوة ویكون حسن بخلق متخلق وعارف مستقيم منه

 ٧٥في مقابلة مع مدیر المدرسة ، وقال انه على درجة  1.احواله
 .یملكها السيد نور حاميدالتي على السمات 

في المخطط من التشریعات الحكومية المتعلقة باختصاص المعلمين 
 : السمات ما یلي

 اإلیمان والتقوي  .أ

المواقف والسلوآيات التي تثبت إیمانه وتفانيه في نطاق 

ثورستون إنه اختار أن نتفق على أن جميع المعلمين 

ء وجوده في وبان أثناط MAN والتالميذ في ارتداء غطاء

الى جانب  .7المدرسة ، والخيار الذي یحتوي على قيمة 

بالمدرسة آل  القلنسوة ذلك ، في الممارسة العملية ، ارتدى

وتبدأ دائما  ظهرا یوم ، ویصلي دائما الضحى والجماعة

الدرس بسم اهللا القراءة ، وهذا قائم على المالحظات التي 

 .قدمت من قبل الباحثين

 كریمةاألخالق ال  .ب

                                                            
1 http://tanbihun.com/pendidikan/kompetensi‐kepribadian‐guru/(rifai 



السيد حامد نور حميد لدیه السمات التي یتم النبيلة ، هو في 

اظهار آيف انه فرض على بحث الضيف التي تعطي 

مأدبة في شكل من المشروبات والوجبات الخفيفة وآذلك 

التعویض اشار عندما أعطى الباحثون لدراسة أخرى  خلق

مدرس اللغة العربية ألنه یحمل مالدیني بالفعل رقمين 

تطوع وبصدقه أن نعترف بأن في  .ها من الباحثينغير

المهنة األولى هي المهنة التي یضطرون للعيش المربين ، 

عند الحاجة الباحثون بيانات عن الحاجة من حيث البحث ، 

 .من أجل المساعدة وتقدیم البيانات التي عقدت

 الهيبة  .ج

في معالجة مسألة آان حازما جدا ، وأآثر تسامحا تختار 

ألنه یقوم على المالحظات وتؤیدها آراء  .تبقى صامتةأن 

ختم قائال ان السيدة السيد حامد نور حميد هو عادة شخص 

 .هادئ

ال  المتعلمين متوسط السيد حامد نور حميد الطریق إلى حل

یدافع أو لدیهم ميل لتصحيح آراء الطالب ، مما جعل 



 الطالب على التفكير أآثر نضجا ، وانفتاحه ، في هذا

الصدد فضال عن إثبات أن لدیه شخصية ناضجة حكيمة 

 .ومستقرة

 مستقل وتطویر الذات المستدامة .د

لوضع أفضل النفس ، وحلقات دراسية ودورات تدریبية له 

على حد سواء وفقا لمجال أو آخر ، ألنه یقوم على 

 .االعتماد في الحصول عليه من قبل

 
 المهنية عن آفاءة )3

 العالية المدرسة العربية غةالل مدرس ، مهنية آفاءة
 ومناسبون آافياون مدرسون طوبان في MAN)( الحكومية
 من واحدة هي ألنها الحكومية المدارس إحدى في للتدریس
 وثيقة من البيانات إلى وینظر ، معلمة لتصبح المتطلبات

 هيئة أعضاء أنهم شرح الذي الدولة المعلمين حول
 لدروس وفقا شرآات مع العليا الدراسات وطالب التدریس

 یحصل والفهم الموضوع حيث من ألنه ، المسؤولية من
 .بالفعل جيدة درجات على

 MANالمهنية في اللغة العربية للمعلمين  عن آفاءةو
طوبان الكافية وفقا للمجال العلمي للغة العربية ، ألن المعلم 



هو باحث عربي مع أعضاء هيئة التدریس واإلدارات وفقا 
 .إلى جانب مدرسي اللغة .سؤوليةلدروس من الم

 اإلجتماعية آفاءة )4
 

. ومضرة منفعة لها الطالب مع والتقارب التخلط شدة ان
 وهذا الطالب في االحتزام عدم فيها تكون التى ومضرة

 المدرسة في المدرس وسائر حاميد نور لألستاذ وقع آما
 آااصاحب صارت حتى تالمدتهم ویقاربون یخالطون الذین
 .نفسهم في الصادق في

 واالجتماعية الشخصيةو العلمية من مزیج هو و  
 الذي ، معلملل المهنية معایير آفاءة قامةإل آافة الروحيةو

 ،المتعلمين من فهم ، المادة من التمكن یتضمن
 .والمهنيةالشخصية والتنمية ،یثقف أن وتعلم

 المدرسة في  عربيةال اللغة معلمل عن آفاءة معایير  
 مع یتفق طوبان في MAN)( وميةالحك العالية
 التعليم نظامل التنظيمية القوانين
 في تطبيقها أو تنفيذها الذین للمعلمين مرجعا الوطني
 .المدارس في والتعلم التعليم عملية

 العربية اللغة المدرس آفاءة على تؤثر التي العوامل .2
 وبانط في MAN)( الحكومية العالية المدرسة
 لمدرس استثناء یوجد ال .جدا مهم عمل نجاح دعم عوامل
 الحكومية العالية المدرسة في الفصحى العربية اللغة

)(MAN التي للعوامل نظرا یتحقق وسوف .طوبان في 
 أسرع المعلمين قدرات تنمية العربية اللغة تعلم هدف تدعم



 المعلم قبل من إليه ینظر آان األقل على .وفعالة وأفضل
  .طوبان في الحكومية اليةالع المدرسة في العربية اللغة
 في المدرس آفاءة على تؤثر الذى عوامل من آثير ویكون

 : منها التعلم عملية

 العمل على القدرة −

 الكفاءات من ویرافقه الميدانية لعلمه وفقا للغایة المختصة هي 
 .جيدة

 المعلم في أجرى −

 " قال أستاد حاميد 

 التربية −

ن الكافية وفقا للمجال طوبا المعلمون في المدرسة الحكومية با
العلمي للغة العربية ، ألن المعلم هو باحث عربي مع أعضاء 

إلى  .هيئة التدریس واإلدارات وفقا لدروس من المسؤولية
 .جانب مدرسي اللغة

 الوظيفى الوضوع −

 .مـ 2005آان أستاد حاميد الموظف الحكومي من سنة 

 .التعليمية الوسائل −

 المدرسة في العربية اللغة سمدر تدعملم   وسائل التعليمية
 النامية اختصاص في وبانط في MAN)( الحكومية العالية
 .التعل في



 
 

 


