
 لباب األول ا

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

املستقبل للشعب اإلندونيس ي هو التربية. فبسببها كل فرد متوقع ألن مفتاح النجاح في  

التربية مقياس لتقدم األمة، حيث تكون األمة املتقدمة أمة لها موارد 1يستطيع تطور جودته.

بشرية ذكية. لتقييم جودة املوارد البشرية في أي دولة،يمكن أن ينظر ذلك من خالل جودة 

 2يخ أن التقدم واملجد لألمة يتحددان بالتطور في مجال التعليم.تربيية األمة. لقد أثبت التار 

مطلق لتحقيق األهداف اإلنمائية. تتم التنمية  شرطتحسين جودة املوارد البشرية هو  

الوطنية في سياق التنمية الكاملة للشعب اإلندونيس ي. يتطلب هذا البرنامج التنموي 

ى دعم نجاح أي برنامج تنموي ، أي املوارد البشرية اإلندونيس ي من البشر املوثوقين القادرين عل

اإلبداعية ، واملستعدة للعمل بجد ومستقلة ، ولديها املعرفة واملهارات الالزمة لزيادة اإلنتاجية 

 ، وإحدى الطرق هي من خالل التعليم.

دي ينبغي للتربية أن تصاحب بزيادة في جودة املعلمين, ألنه مع زيادة فيجودة املعلمين سيؤ  

إلى تطوير جودة التربية الحالية.في هذه الحالة ، و نظمت الحكومة القوانين عن  املعلمين كما 

الذي يذكر أن املعلمين هم من املعلمين املحترفين  2005لعام  14يذكر في القانون رقم 

عليم باملسؤولية الرئيسية أي تربية الطالب, و تعليمهم, و إرشادهم, و تدبيرهم, وتقييمهم في الت

 3في مرحلة الطفولة املبكرة في التعليم الرسمي ، والتعليم األساس ي والتعليم الثانوي.
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لغرض من التعليم هو مجموعة من النتائج التعليمية التي حققها الطالب. بشكل عام ،  

فإن الغرض من التعليم هو تثقيف وتطوير اإلمكانات داخل الطالب. يقال إن األهداف 

 ات تعلم الطالب التطوير والتحسين.منجز التعليمية تتحقق إذا واجهت 

الدراس ي.  نجز ج أنشطة التعلم املثالية  هي من املللتربية عالقة قوية بأنشطة التعليم. نتائ 

 نجز و هي مستوى النجاح الذي تحقق بعدعملية أنشطة التعليم والتعلم.، يمكن مالحظة امل

 الدراس ي من خالل القيمة التي قدمها املعلم من مجال الدراسة الذي درسه الطالب.

من عملية تعلم الطالب بعاملين ، األمثل للتعلم  نجز تتأثر الجهود املبذولة لتحقيق امل 

 هما:

العوامل الداخلية ، وهي العوامل املوجودة في نفس الفرد, كمعدل الذكاء, و املوقف و  .1

 اإلهتمام, و الدافع.

العوامل الخارجية ، وهي العوامل املوجودة خارج نفس الفرد, كا البيئة األسرية, و املنهج,  .2

 4الصديق, و غير ذلك.و املدرس, و املرفق الدراس ي, و 

من هذا ، يمكن أن ينظر أن املعلم هو أحد العوامل املحددة لنجاح املحاولة التربوية. هذا  

هو السبب أن كل ش يء يتعلق بتجديد املناهج ، وشراء أدوات التعلم ، وحتى معايير املوارد 

على مدى أهمية  البشرية التي تحصلها املحاولة التربوية،تتلخص دائًما في املعلم.هذا يدل

 5موقف املعلم في مجال التربية.

عن املعلمين و هيي  2005لعام  14موافقة على رقم  الكفاءات التي يجب أن يمتلكها املعلم 

الكفاءة التربوية والكفاءة الشخصية والكفاءة املهنية والكفاءة االجتماعية. و الكفاءة التربؤية 

املعلم,حيث يشحذ املعلم قدرته في إدارة الدراسة ، من إحدى الكفاءات التي يجب أن يمتلكها 
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والتخطيط وتنفيذ الدراسة ، وتقييم الدراسة ، وتطوير الطالب لتحقيق اإلحتمال املختلفة 

 6لديهم.

و كذلك باللغة العربية, كما عرفنا معا أن اللغة العربية هي لغة عاملية ولغة الكتاب  

هما من مصادر الشريعة اإلسالمية. لذلك, اللغة املقدس القرآن الكريم والحديث الشريف و 

العربية في مؤسسة تعليمية تتميز باإلسالم مستعدة لتحقيق الكفاءات اللغوية األساسية, التي 

 تتضمن أربع مهارات لغوية التي تعلم وثيقة ، وهيي مهارة اإلستماع والقراءة والكتابة.

ة من مؤسسات التعليم اإلسالمي هي واحد يبوك يوكياكرتاد2 محمدية متوسطة مدرسة 

 التي تقوم بتدريس اللغة العربية في مناهجها للطالب, ألن استخدام اللغة العربية سيسهل

الطالب في تعلم وفهم أساس دين  اإلسالم ، أي القرآن والحديث ، وفهم املعرفة اإلسالمية 

 املكتوبة باللغة العربية.

, مدرسة اللغة العربية في الصف السابع في اد  و املال حظة مع أستاذة  استنادا للمقابلة 

أن معظم طالب الصف السابع متخرجون املدرسة اإلبتدائية  متوسطة مدرسة

عند  و الحكومية,حيث لم يعرفوا اللغة العربية, حتى أن بعضهم لم يتعرفوا بالحروف الهجائية

مت الطالب عند رغبة  في تعلم اللغة العربية عملية التعلم الحظت الباحثة أن املدرسة عل

يتطلب هذ الحال من دور املعلم  فقط حتى  منجزهم الدراسة أقل من معايير اكتمال الحد, و

في إدارة التعلم بفهم حال الطالب ، والذي يسمى  الكفاءة التربوية. من ذلك, ملعلم إرشاد في 

تباع العملية الدراسية جيدا و حماسة في إدارة التعلم, فبهذا يتمكن الطالب أن يستطيع إل

 التعلم.

املعلم الذي عنده كفاءة تربوية جيدة سيستطيع أن يعرف ما يريد و يحتاج إليه الطالب  

في العملية الدراسية. إنه يعرف مدى وعمق املواد التي ستعطى لطالبه وفًقا لتطور عقليهم. 

األقل سيزيد حماسة الطالب للتعلم, على  على7للمعلم معرفة و يعرف كيفية  إيصالها للطالب.
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العكس, إذا لم يكن املعلم جيدا, فسيعطي تأثيرا سلبيا على الطالب,  وال يشعر بالحماسة في 

 هم الدراس ي.منجز إتباع الدراسة, حتى سيؤثر على 

يسعى هذا البحث ربطا بين كفاءة تربوية املعلم في اللغة العربية, وإلى أي مدى يؤثر دور  

دراسة الطالب. من هذه خلفية املشكلة, أنا كالباحثة أريد  منجز الكفاءة التربوية للمعلم على 

االغة  دراسة نجز ممعلم للتربوية الكفاءة ال لىع تصورات الطالب أن البحث حول " أثر 

في السنة  يوكياكرتا يبوكفي د 2السابع بمدرسة  متوسطة محمدية  ية لدى طالب الصفالعرب

 2019 /2018 الدراسية

 أسئلة البحث .ب

 من الخلفية أعاله ، يمكن صياغة بيان املشكلة ، وهو:

كيف تصورات الطالب على الكفاءة التربوية للمعلم في تعلم اللغة العربية لدى طالب  .1

 ديبوك؟2 محمديةة وسطالصف السابع بمدرسة مت

دراسة اللغة العربية لطالب الصف السابع بمدرسة متوسطةمحمدية  منجزكيف  .2

 ديبوك؟2

دراسة  منجزهل يوجد تأثير كبير بين تصورات الطالب على الكفاءة التربوية للمعلم و  .3

 ديبوك ؟ 2اللغة العربية لدى طالب الصف السابع بمدرسة متوسطةمحمدية 

 حثبأهداف ال  .ج

ملعرفة التصورات الطالب على الكفاءة التربوية للمعلم في تعلم اللغة العربية لدى  .1

 ديبوك2طالب الصف السابع بمدرسة متوسطة محمدية 

دراسة اللغة العربية لطالب الصف السابع بمدرسة متوسطة محمدية  منجزملعرفة  .2

 ديبوك 2

دراسة  منجزملعرفة مقدار التأثير بين تصورات الطالب على الكفاءة التربوية للمعلم و  .3

 ديبوك. 2اللغة العربية للطالب الصف السابع بمدرسة متوسطة محمدية 



 فوائد البحث  .د

 . الفوائد النظرية1

 النظريات املتعلقة بكفاءة املعلم ، وخاصة الكفاءة التربوية للمعلملتعزيز  (1

 التعليمي. نجز كأداة مرجعية في تطوير املعرفة املتعلقة بامل (2

 . الفوائد التطبيقية2

 للطالب (1

في  يملكه الطالب يجب أن حيثما املوقف العقلي للتعلميمكن أن تساعد  تحسين 

 .باألمثل مادة اللغة العربية حتى يستطيع الطالب أن ينجز معيار الكفاءة 

 للمعلم (2

يمكن هذا البحث أن يستخدم كمرجع املعلم في مساعدة  تحسين الكفاءة التربوية 

 الدراس ي أحسن من  قبل. نجز التي يمتلكها لتحسين امل

 للباحثة (3

كفاءات التي يجب أن يمتلكها املعلم ها عن الومعرفت رئي الباحثة مكن تطويري

 الطالب. دراسة منجز ومعرفة العوامل التي تؤثر على 

 للمدرسة (4

 نجز يمكن أن تساهم بأفكار حول دور الكفاءة التربوية للمدرسين في تحسين امل

الدراس ي للطالب وتوفير املعلومات للمدارس ملساعدة املعلمين على تحسين 

 كفاءاتهم.

 حدود البحث .ه

ستناًدا إلى خلفية املشكلة أعاله ، من املعروف أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على   

العلمي للطالب ، لذلك تقتصر هذه الدراسة على وجود أو عدم وجود تأثير الكفاءات  نجز امل

، املدرسة  2التربوية ملعلمي اللغة العربية على وصفات التعليم للصف السابع املحمدية 

 ياكارتاكية ديبوك ، يو اإلعداد



 هيكل البحث .و

عنوان " أثر تصورات الطالب على الكفاءة التربوية للمعلم تنقسم كتابة البحث العلمي ب 

ديبوك  2اللغة العربية لدى طالب الصف السابع  بمدرسة متوسطة محمدية دراسة  في منجز

 .ابواب 5إلى  2018/2019يوكياكرتا في السنة الدراسة 

 البحث فهي كما يلي:أما هيكل 

أهداف  أسئلة البحث ، وو يحتوي على خلفية البحث ، الباباألول مقدمة: في هذا  الباب .1

 البحوث السابقةالبحث ، وفوائد البحث ، و حدود املشكلة، و هيكل البحث. و 

و الكفاءة التربوية  تصورات الطالب على  البابالثاني اإلطار النظري: يحتوي هذا  الباب .2

 ديبوك 2و الصورة العامة بمدرسة متوسطة محمدية  الدراسة منجزو 

ث و نوعه, و زمن البح منهجيحتوي على  البابالثالث منهجية البحث: في هذا  الباب .3

, و ادوات البحث و مجتمع البحث و عينته, و ومصادر البيانات البحث, و موقع البحث,

 وتقنيات تحليل البيانات طرق جمع البيانات, 

الصدق و  اختباريحتوي على نتائج  البابنتائج البحث واملناقشة: في هذا رابع ال الباب .4

و النتائج من ، الدراس ي نجزالكفاءة التربوية وامل عل ، وتصنيف تصورات الطالب الثبات

 الشرط املسبق و احتبار الفرضية اختبارتحليل 

 التلخيصات من نتائج البحث يحتوي على البابالخاتمة و النتائج: في هذا  الخامس الباب .5

 قتراحاتإلوا

 البحوث السابقة .ز

, و منها جزء على البحوث السابقة املناسبة باملشكلة التي ستبحثها الباحثةيحتوي هذا ال

 يعني كما يلي:

م في مادة اللغة العربّية : 2016, ديياه مرينا أرفةلالبحث العلمي  .1
ّ
الكفاءة التربوّية للمعل

والنتيجة من هذا البحث تدّل . و نتيجة البحث هي Ngawiللمدرسة العالية الحكومّية 

قد  Ngawiعلى أّن عملّية التعليمّية في مادة اللغة العربّية للمدرسة العالية الحكومّية 



رات التعل
ّ
يمّية, ولكن هناك النقصان من تحصل على طبقة جّيدة و قد كافأت للمؤش

م اللغة العربّية خمسة من ثمانية 
ّ
ناحية إبالغ املحتوى و في تنظيم الوقت, وقد كافأ معل

رات للكفاءة التربوّية
ّ
ستفعله . و الفرق بين الباحثة السابقة و الباحثة أي مؤش

البحث  , ومتغّيرexpost factoالباحثة, ستؤّدى الباحثة البحث الكّمي بنوعه البحث 

بَحث يعني عن الكفاءة التربوّية و ثنتيجة الدراسة, أّما ديياه مرينا أرفة فهي 
ُ
الذي ست

 8يستخدم طريقة البحث الكّمي الوصفي, و بمتغّير واحد وهو الكفاءة التربوّية. 

ارتباط الكفاءة التربوية للمعلم بنتيجة الدراسة : 2016, لنور سورايهالبحث العلمي  .2

 1في درس علم اإلجتماعية لدى طالب الصف الخامس بمدرسة اإلبتدائية الحكومية  

Kupang  مدينةBandar Lampung  نتيجة البحث . 2016 /2015في السنة الدراسية

, r hitung =:0بنتيجة  korelasi product momentمن تقنية تحليل البيانات بصياغة 

فيوجد اإلرتباط بين الكفاءة  022و2< 478و15بمعنى اإلرتباط مرتفع جدا. و  818

 لدى طالب الصف الخامس التربوية للمعلم بنتيجة الدراسة في درس علم اإلجتماعية

في السنة  Bandar Lampungمدينة  Kupang 1بمدرسة اإلبتدائية الحكومية  

الباحثة و الباحثة السابة أي استخدمت نور . و الفرق بين 2016 /2015الدراسية 

و مادةها علم أإلجتماعية أما  product momentو    korelasiسورايه تقنية الفرضية 

 9الباحثة استخدمت تحليل انحدار بسيط و املادة درس اللغة العربية.

دراسة دراسة الطالب ) ارتباط الكفاءة التربوية بدافعية : 2018البحث العلمي لبسمة,  .3

 15 مدرسة ابتدائية حكوميةبالرابع  صفاالرتباط على التعلم املوضوعي في ال

Palmerah  وخلص الباحث إلى أن نتائج تحليل بيانات الكفاءة التربوية  ا غربي.جاكرت

٪ ، في حين أن الدافع التعلم هو في  55.2ملعلمي الفصل هي في الفئة املتوسطة بنسبة 

وأوجد الفرق  .٪ وهناك عالقة بين الكفاءة التربوية والدافع التعلم 63.8فئة عالية في 

بحثت بسمة اإلرتباط بمتغير تابع الدافع و بين بحث الباحثة السابقة و الباحثة هو 
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في الصف الرابع, أما الباحثة بحثت األثر بمتغير تابع  منجز  التعلم املوضوعياملادة 

 10الدراسة و املادة اللغة العربية في الصف السابع.

: أثر الكفاءة التربوية للمعلم في منجز 2018البحث العلمي لعفيفة أسونة األول ى,  .4

في السنة   Trenggalek 2الدراسة في درس علم الدين اإسالمي بمدرسة عالية حكومية 

. نتيجة البحث هي أوجد األثر اإليجابي و املهمة بين الكفاءة 2018 /2017الدراسية 

الدراسة في درس علم الدين  عن فهم الطالب في منجز التربوية و الكفاءة التربوية

ما  2018 /2017في السنة الدراسية   Trenggalek 2اإسالمي بمدرسة عالية حكومية 

و تقييمه في منجز أوجد األثر بين الكفاءة التربوية للمعلم عن تخطيط التعليم ة

في السنة   Trenggalek 2الدراسة في درس علم الدين اإسالمي بمدرسة عالية حكومية 

. و الفرق بين الباحثة السابقة و الباحثة هو هدف بحث 2018 /2017ة الدراسي

بين الكفاءة التربوية عن فهم الطالب و عقيفة أسونة األولي ملعرفة مقدار األثر 

في منجز دراسة علم الدين اإلسالمي. و يهدف بحث الباحثة  تقييمهاتخطيط املادة و 

ملعرفة و  ية للمعلم في تعلم اللغة العربيةالتصورات الطالب على الكفاءة التربو  ملعرفة 

ملعرفة مقدار التأثير بين تصورات الطالب على الكفاءة التربوية للمعلم و دراسة النجز م

 11ة العربية.ز دراسة اللغمنجو 
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