الباب ّ
األاول
ّ
مقدمة
أ .خلية البحث
اإلاعلمىن اإلاشبىن اإلاخخصصىن بمهمتهم ألاظاظُت هي الخعلُم والخذسَغ ،والخىحُه
وأًظا الخذسٍب والخلذًش وجلُُم الؼالب على معخىي الخعلُم الشظمي في مشخلت الؼفىلت
اإلابىشة والخعلُم الابخذائي ،والثاهىي.
اإلاعلم ًىفز دوسا مهما حذا في جدذًذ همُت وهىعُت الخعلُم .ولزلًً ،يبغي على اإلاعلم
الخفىحر والخؼت لخدعحن فشص الخعلم للؼالب وجدعحن هىعُت الخعلُم.
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في اؼاسة الى كاهىن حمهىسٍت إهذوهِعُا عذد  14لعىت  2005بؽأن اإلاعلمحن
واإلاداطشًٍ اإلاادة  ،10والفلشة ( ،)1على أن اخخصاص اإلاعلمحن اإلاؽاس إليها في اإلاادة 8
ٌؽمل الىفاءة التربىٍت ،والىفاءة الشخصُت ،والىفاءة الاحخماعُت ،والىفاءة اإلاهىُت
اإلاىدعبت مً خالٌ الخعلُم اإلاهً.
ًجب أن ًيىن اإلاعلم في واحباتهم واإلاعلمحن هي اإلاعشفت خىٌ الىُفُت التي ًيبغي بها
حعلُم ألاػفاٌ .اإلاعلمىن لِعىا فلؽ مً روي اإلاهاساث في جلذًم اإلاىاد الخعلُمُت ،ولىً
مً اإلاؼالبىن أًظا لخؼىٍش الشخصُت للؼفل ،وجؼىٍش مضاج الؼفل ،وهزلً طمحر الؼفل.
واللذسة التربىٍت مً اإلاعلمحن ًجب أن ًمخلىها .ألنها هي العلم الزي ًذسط هُفُت جىحُه
الؼفل ،وهُفت الخعامل مع الؼالب ،ما هي مهمت اإلاشبحن في حعلُم ألاوالد ،ما هى الغشض
مً حعلُم ألاػفاٌ .التربُت هي هظشٍت ؼاملت ،أصمت مىطىعُت وجؼىٍش مفاهُم الؼبُعت
البؽشٍت ،وػبُعت الؼفل ،وػبُعت الغشض مً الخعلُم وػبُعت العملُت الخعلُمُت.
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واخذة مً الىفاءاث التي ًجب أن ًمخلىها اإلاعلمىن هي الىفاءة التربىٍت .مً الىاخُت
اإلاثالُت اإلاعلمحن الزًً لذيهم الىفاءة التربىٍت بداحت إلى إجلان فُما ًالي :فهم البصحرة أو
اللاعذة الخعلُمُت ،فهم اإلاخعلمحن ،جؼىٍش اإلاىاهج  /اإلاىهج ،حعلم الخصمُم  ،حعلُم وحعلم
خىاسي  ،جلُُم هخائج الخعلم ،وجؼىٍش اإلاخعلمحن لخدلُم ؤلامياهاث اإلاخخلفت لذيهم .مع هزه
الىفاءة التربىٍت مً اإلاخىكع أن اإلاعلم ًمىً إداسة الخعلم حُذا وهزلً إحشاء الخعلُم
الفعاٌ.
العشبُت باعخباسها لغت خُت ،ظىاء الىالظُىُت والحذًثُت راث فائذة و أهمُت كصىي
في مجاٌ الذًً والعلىم والثلافت و في حعضٍض وجىمُت وػىُت ،ختى العالكاث الذولُتً .مىً
أن ًىظش إلُه مً حعالُم اللشآن والحذًث بالعشبُت التي حعخخذم الخىحيهُت للبؽشٍت .في
زلافت العلم ،فئهه ًمىً أن ًىظش في الخاسٍخ دوس اللغت العشبُت في إهلار علم وفُلعافت
الُىهان التي جظش بذًنهم ،ووفلا لألوسوبُحن .مً الىظش في أهمُت دساظت اللغت العشبُت ،فئهه
لِغ مً اإلاعخغشب أن الذوٌ العشبُت وغحر العشبُت اهخمام خاص إلاصالح لغت التى أهضلذ
للبؽشٍت هى الخؼىٍش والحفاؾ على وحىدها .واخذة مً ؤلاهخماماث هي إكامت اإلاذاسط
الذًيُت ،وهزلً الذوساث إلاعشفت والاظخىؽا ولفهم العشبُت.
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مهاسة اللشاءة هي مً بحن أهم اإلاىاد الخعلُمُت ،والؼالب الزًً ًخفىكىن في اللشاءة.
وأنها جخفىق أًظا في غحرها مً اإلاىاطُع .اللشاءة هي اليؽاغ.

3

مدم ّ
اإلاذسظت العالُت ّ
ذًت ً 3ىٍاهشجا التي لها خصائص خاصت ومضاًاها التى ًخم فيها
جذسَغ اإلاعشفت الذًيُت مً ؤلاظالم ،و هُمىهامادًُاهان والعشبُت ( .)ISMUBAهظام
الخعلُم جياملُت ؼاملت--مً اإلاخىكع أن جيخج الخشٍجحن الزًً واهىا ٌعُؼشون العلىم
العامت وؤلاظالم ،هُمىهامادًُاهان ،فظال عً اللغت العشبُت حُذا.
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بعذ اإلاالخظت فى الُىم الخامغ ّ
الخاسٍخ  15فبراًش ّ 2018
العاعت  13.50-13.10هىان
العذًذ مً العلباث أو اإلاؽاول في اإلاماسظت للخعلم باللغت العشبُت ،هما حعشض معلمىا
اللغت العشبُت أن الؼالب مً اإلاذسظت العالُت اإلادمذًت ً 3ىحُاواسجا مً مخخلف اإلاىاػم
والخلفُت الخعلُمُت .بعظها مً اإلاذسظت الثاهىٍت الحيىمت والبعع آلاخش مً اإلاذسظت
الثاهىٍت .إن بِئتي الخعلُم الشظمُخحن اإلاخخلفخحن  ،ظُيىن لها بالخأهُذ جأزحراث مخخلفت
على كذسة الؼالب على اللشاءة في حعلم اللغت العشبُت.
هزا هى اإلايان الزي ًلعب فُه اإلاعلم دو ًسا ً
مهما في حعل الؼالب و ًفهمىن عً
اإلاىطىعاث التي ًخم جذسَعها .ال ظُما في مهاسة اللشاءة مً الخؼاب العشبي الزي هى
حضئُا وفلا للؼالب صعبت فى اللشاءة ،والترحمت ،وفهم مً العشبُت إلى ؤلاهذوهِعُت .عالوة
على رلً ،مذسط اللغت ألاحىبُت معلذ للغاًت في اإلاادة التي ٌعلمها .اإلاهمت الشئِعُت
للمذسط أو اإلاعلم هي حعهُل حعلم الؼالب .إلهجاص هزه اإلاهمتً ،جب أال ًيىن اإلاعلمحن
كادسًٍ على جىفحر بِئت حعلُمُت مثحرة ومبخىشة فدعب ،بل ًمىنهم ً
أًظا إوؽاء حعلم ال
ًيس ى .هما كاٌ ألاظخار عشٍف ٌعنى مذسط اللغت العشبُت فى الفصل الحادًت العؽش لذًه
صعىبت جزهش في الخعامل مع كذسة اإلاخعلمحن اإلاخخلفحن  ،وخاصت في جذسَغ الؼالب غحر
الخلفُت الذًيُت ألن معظمهم ًجذون صعىبت في كشاءة الخؼاب وفهمه في الذسط العشبي.
ًجب أن جثاس اللظاًا أعاله إلاضٍذ مً الخدلُم للعثىس على الحلائم الحلُلُت.
باليعبت لىجاح حعلم الؼالب ًخعلم بذوس اإلاعلم الىفاءة في حعلُم اللغت العشبُت ،اإلاعلمىن
ألاهفاء ظُيىن أهثر كذسة على إداسة الصف ،وبالخالي على الؼالب .باإلاىطىع "تأثير الكفائة
ّ
ّ
حمدًة 3
التربوية على مهارة القراءة فى الفصل الحادي العشر الطبيعي باملدرسة العالية امل

للسنة ّ
الدر ّ
ًوكياكرتا ّ
اسية .7102-7102
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ب .أسئلة البحث
بىاء على خلفُت البدث العابم رهشها سأث الباخثت أن جدذًذ اإلاعألت ًدخىي على
بعع اإلاعائل وجدخاج إلى البدث وهي ما ًلي:
 .1هُف جىفُز حعلُم اللغت العشبُت فى الفصل الحادي العؽش الؼبُعي باإلاذسظت العالُت
اإلا ّ
دمذًت ً 3ىهُاهشجا ؟
 .2ما معخىي الىفاءة التربىٍت للمعلم في اللغت العشبُت فى الفصل الحادي العؽش
الؼبُعي باإلاذسظت العالُت اإلا ّ
دمذًت ً 3ىهُاهشجا ؟
 .3هم جؤزش الىفاءة التربىٍت للمعلم اللغت العشبُت إلاهاسة اللشاءة فى الفصل الحادي العؽش
الؼبُعي باإلاذسظت العالُت اإلادمذ ًّت ً 3ىهُاهشجا ؟
ج .أهداف البحث
مؤظعا على ما رهشه الباخثت في جدذًذ اإلاعألت ,فأهذا

البدث التي جلصذها في

بدثه وهي ما ًلي:
 .1إلاعشفت هُف جىفُز حعلُم اللغت العشبُت فى الفصل الحادي العؽش الؼبُعي باإلاذسظت
العالُت اإلا ّ
دمذًت ً 3ىهُاهشجا.
 .2إلاعشفت ما معخىي الىفاءة التربىٍت للمعلم في اللغت العشبُت فى الفصل الحادي العؽش
الؼبُعي باإلاذسظت العالُت اإلا ّ
دمذًت ً 3ىهُاهشجا.
 .3إلاعشفت هم جؤزش الىفاءة التربىٍت إلاعلم اللغت العشبُت إلاهاسة اللشاءة فى الفصل الحادي
العؽش الؼبُعُت باإلاذسظت العالُت اإلا ّ
دمذًت ً 3ىهُاهشجا.
د .فوائد البحث
 .1ألاهمُت الىظشٍت ً :ىفش بذًال للمعلم اللغت العشبُت في إعؼاء دفعت حُذة في عملُت
حعلم اللغت العشبُت.
 .2ألاهمُت الىاكعُت :
 للمذسط ،هزا البدث مً اإلاخىكع أن جيىن مفُذة في جدعحن أداء اإلاعلمحن مًخُث الىفاءة التربىٍت مً اإلاعلمحن.
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 للباخثت ،مً اإلاخىكع أن ًظُف هزا البدث مىدت دساظُت للىخاب جخعلم بالىفاءةالتربىٍت إلاعلم اللغت العشبُت كبل الزهاب مباؼشة إلى عالم العمل في أداء واحباث
همعلم.
ه .هيكل البحث
هما إلاىاكؽت مىهجُت في هزه ألاػشوخت وٍخألف مً خمعت فصىٌ:
الباب ألاوٌ :ملذمت خلفُت اإلاؽيلت ،أظئلت البدث ،أهذا البدث ،فىائذ البدث،
اظخعشاض للمؤلفاث ،و اإلاىاكؽت و علم جصيُف.
ّ
الثاوي :ؤلاػاس ّ
الىظش ّي الزي ًبدث عً حعشٍف الىفائت التربىٍت و مهاسة اللشاءة،
الباب
التي ظى ًيىن مشحعا في جدلُل الباب الشابع و الخعشٍف عً اإلاذسظت.
الباب الثالث :مىهجُت البدث جخيىن مً جصمُم البدث وأدواث البدث والبُاهاث
ومصادس البُاهاث ،وإحشاءاث حمع البُاهاث وخؼىاث جدلُل البُاهاث.
الباب الشابع :جدلُل البُاهاث علي الىفائت التربىٍت للمعلم اللغت العشبُت في اإلاذسظت
ّ
مدمذًت ً 3ىٍاهشجا وجأزحره على مهاسة اللشاءة في الفصل الحادًت العؽش الؼبُعُت.
العالُت
الباب الخامغً :خيىن مً الاظخيخاحاث والاكتراخاث.
و .البحوث ّ
السابقة
ّإن هزا اإلاىطىع الزي هخبها الباخثت لِغ مىطىعا حذًذا على ؤلاػالق في هزا الحاٌ,
و كذ هخبذ الشظائل الىثحرة في هزا اإلاىطىع منها ما ًلي:
ّ
ألاوٌ ،البدث العلمي فشٍذة العُيُت ( )Faridatul Ainiyahػالبت كعم حعلُم اللغت
العشبُت ،دسوط التربُت ؤلاظالمُت  ،الذساظاث العلُا بجامعت ؤلاظالمُت ؤلاهذوهِعُت ظجن

والُجاحا ًىهُاواسجا ،للعىت  ،2014باإلاىطىع "الىفاءة التربىٍت للمعلمحن في جدعحن
الذافع لخعلم اللغت العشبُت ػالب مذسظت إًبدُذائُت داس العالم بذون اإلاىؼلت
ظىبت( ،)Subahوصاًت على العشػ باجُغ ( ،)Batangحاوا وظؼي" .و هزه أػشوخت ومً
اإلاخىكع أن جدذد هُف الىفاءة التربىٍت إلاعلمي اللغت العشبُت ،عما إرا وان اخخصاص التي
جؤزش على دوافع الخعلم للؼلبت في مذسظت ؤلابخذائُت داس العالم جلشٍبا ،زم البُاهاث
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ً
ً
اإلالذمت وجدلُلها في ؼيل هىعي مً أحل ًمىً أن ًلذم وصفا مفصال لىخائج هزه البدىر
راث الصلت .مع هخائج الذساظت أن الىفاءة التربىٍت للمعلمحن ًخظمً فهم اإلاخعلمحن
والخخؼُؽ والخلُُم للخعلم الخعلُمي اعخبر "حُذ".
الثاوي ،البدث العلمي عبذ الشؼُذ

(Rosyid

 )Abdulػالب كعم حعلُم اللغت

العشبُت،ولُت التربُت و الخعلُم بجامعت ؤلاظالمُت ؤلاهذوهِعُت ظجن والُجاحا ًىهُاواسجا،

للعىت ،2013باإلاىطىع "التربىٍت اخخصاص اإلاعلم العشبُت مجمىعت الخلفُت غحر العشبُت
الخعلُم في حعلم اللغت العشبُت في مذسظت الثاهىٍت الحيىمت ماحىووهاسحى ًىٍاهشجا" هزا
البدث لخدذًذ الىفاءة التربىٍت أن اإلاعلم لذًه خلفُت عذم العشبُت -الخعلُم في حعلم
اللغت العشبُت ،وحؽمل :الىفاءة في فهم اإلاخعلمحن ،جصمُم الخعلم ،وجىفُز الخعلم ،وجلُُم
الخعلم (اخخباس الخيىٍني) والىفاءة في جؼىٍش إمياهاث التي ًملىها اإلاخعلمحن .هزا البدث هى
البدث اإلاُذاوي باظخخذام مىهج الىُفي .مً هخائج هزه الذساظت أن الىفاءة التربىٍت
للمعلمحن مً أصل عشبي مً الخعلُم غحر العشبُت على حىاهب فهم اإلاخعلمحن ،وجصمُم
حعلم اللغت العشبُت ،وجىفُز عملُت الخعلم ،وجلُُم مخشحاث الخعلم العشبُت (اخخباس
الخيىٍني) ،وإمياهاث جؼىٍش مخعلمي اللغت العشبُت ال ًضاٌ "أكل حُذ".
الثالث ،مجاالث مً معخمحن كاجذ ( STAIN )Mustamin Fattahظاماسهذا باإلاىطىع "
الىفاءة التربىٍت إلاعلمي اللغت العشبُت مذسظت العالُت ظاماسٍىذا" هى اإلاجالث الياجب ًشٍذ
أن ٌعش هُف معخىي الىفاءة التربىٍت مذسط اللغت العشبُت في اإلاذاسط الذًيُت عالُه
ظاماسٍىذا .أما باليعبت للغشض مً هزا البدث معشفت معخىي هفاءة مذسس ي اللغت
التربىٍت في مذسظت علُا .هزا البدث الىصفي الىمي عً ػشٍم اخخُاس خمعت مً العُىاث
مً  11مذاسط زاهىٍت إظالمُت اللؼاعحن العام والخاص في ظاماسٍىذا .جلىُاث حمع
البُاهاث في هزه البدث باظخخذام زالر جلىُاث ،وهي :اإلاالخظت واإلالابالث والاظخبُاهاث
جلُُم إدساوي الىفاءة اإلاعلم التربىٍت العشبُت على أظاط مع هخائج  ،3..3مما ٌعني "حُذ
جصيُفها".
الشابع ،البدث العلمي أخمذ عشٍف هذاًت ( )Ahmad Arif Hidayatػالب كعم حعلُم
اللغت العشبُت،ولُت التربُت و الخعلُم بجامعت ؤلاظالمُت ؤلاهذوهِعُت ظجن والُجاحا
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ًىهُاواسجا ،للعىت  ،2016باإلاىطىع "اإلاهىُت اإلاعلم اللغت العشبُت مً خُث الىفاءة التربىٍت
في مذسظت الثاهىٍت اإلاهاٌ  Pleretباهخىٌ" جىضح هزه ألاػشوخت هُف معخىي الىفاءة
اإلاهىُت إلاعلمي اللغت العشبُت مً خُث الىفاءاث التربىٍت التي حؽمل اإلاهاساث :فهم ألاظاط
الىظشي لخعلُم وجؼىٍش البرامج وجىفُز هزه العملُت ،وهزلً جىفز جلُُم حعلم اللغت
العشبُت .ووان هزا البدث خى الىُفي .جلىُت لجمع البُاهاث عً اإلاالخظاث واإلالابالث،
وحمع الىزائم .وهخائج البدىر أن ًيىن اإلاعلمحن لذيهم الىفاءة التربىٍت واهذ حُذة بما
فُه الىفاًت في الخخؼُؽ والخىفُز ،والخعلم ،ولىً في اإلاماسظت العملُت في الفصىٌ
الذساظُت ال جضاٌ بعع أوحه اللصىس التي جدخاج إلى معالجت مثل ػشٍلت الخذسَغ.
لخجىب الدؽابه في مجاٌ البدىر ،والياجب وؼشح اإلاىكف والاخخال مع البدىر أخشي،
ًؤهذ الباخث علي جدلُل الىفاءة التربىٍت للمعلم في مهاسة اللشاءة.
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