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مستخلص البحث
يهدف هذا البحث إىل وصف تطبيق الدورة التدريبية للمدرسي يف برامج تعليم اللغة العربية
يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد منبع العلوم بتا-بتا مبيكاسان مادورا ووصف العوامل
الداعمة واملعوقا يف الدورة التدريبية ملدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد
منبع العلوم بتا-بتا مبيكاسان مادورا .واستخدمت الباحثة يف هذا البحث النهج الكيفي
ابستخدام املدخل دراسة احلالة .والطريقة املستخدمة يف مجع البياان هي طريقة املقابلة
واملالحظة والواثئق كما استخدمت الباحثة طريقة حتليل البياان ابستخدام النموذج مليل
وهوبريمان .أما نتائج البحث فهي أن ختطيط الدورة التدريبية ملدرسي اللغة العربية يتكون
من )1( :حتليل اإلحتياجا وتعيني األهداف ( )3تعيني أنشطة التدريب ( )2تعيني املواد
التدريب ( )4تعيني طريقة التدريب ( )5تعيني وسائل التدريب (ب) تنظيم الدورة التدريبية
ملدرسي اللغة العربية احتوى )1( :وضع اهليكال اإلداري ( )3تعيني جدول التدريب (ج)
تنفيذ الدورة التدريبية ملدرسي اللغة العربية يتكون من إدارة الصف وتنفيذ الدورة التدريبية
ملدرسي اللغة العربية وتقومي الدورة التدريبية ملدرسي اللغة العربية معتمدا على التقومي التكويين
والتقومي التلخيصي .وأما العوامل الداعمة فهي أن الطالبا متحامسا يف التدريب والربامج
متوافرة يف تسريع حفظ قواعد اللغة العربية يف معهد منبع العلوم بتا-بتا متوافرة وكذلك
الوسائل التعليمية املعاصرة متوافرة .والعوامل العائقة يف الدورة التدريبية ملدرسي اللغة العربية
هي عدم الرتكيز للطالبا يف برانمج الدورة التدريبية وعدم اقتناء البيئة اللغة العربية يف معهد
منبع العلوم بتا-بتا.
الكلمات األساسية :الدورة التدريبية ،مدرسي اللغة العربية
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أساسيات البحث
املدق ّدمة
املدرس كدليل رئيسي.
إن العملية التدريسيّة هي جوهر العملية التعليمية الشاملة مع ّ
بناء على احتاد وزراء الرتبية الوطنية ) (Permendiknasالرقم  11سنة  3002جيب أن
مدرسا اربعة كفاءا جيب إتقاهنا ،وهي الكفاءة الرتبوية ،وكفاءة املهارة،
ميلكون لدى
ً
املدرسون هم عنصر أساسي يف حتديد جودة
والكفاءة االجتماعية ،والكفاءة املهنيةّ 1.
التعليم .ال ميكن استبدال وجود مدرس حمرتف أبي تقنية متطورة 3.لذلك ،لتنفيذ مثل هذه
املدرس لديه أقصى قدرة يف حماولة
املهام املعقدة والفريدة من نوعها ،هناك حاجة إىل ّ
لتحقيق األهداف التعليمية املتوقعة 2.إ ّن تطوير نظام التعليم والتعلم له عواقب على مجيع
املدرسني لزايدة حتسني كفاءاهتم .سيكون املعلمون األكفاء أكثر قدرة على إنشاء بيئة
ّ
4
تعليمية فعالة حبيث يسهل على الطالب حتقيق النجاح يف أنشطتهم التعليمية .مع األخذ
يف االعتبار وضع املعلمني كمحرتيف ،من املهم هنا تنفيذ برامج تدريبية كمحاولة لتطوير
وحتسني الكفاءا اململوكة ساب ًقا.
إىل جانب تطور العلوم والتكنولوجيا ،حتدي دور املعلم بشكل متزايد لي لنقل املواد
أيضا تغيري الفكر فيما يتعلق جبوهر أهداف التدري واملواد اليت سيتم
واملعرفة فقط ،ولكن ً
تسليمها وطرق التدري و االسرتاتيجيا  ،واختيار الوسائل املستخدمة ،واختيار منهجيا
1

Faizuz Sa’bani, , (2017) Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menyusun RPP melalui
kegiatan Pelatihan Pada Mts Muhammadiyah Wonosari, Junal Pendidikan Madrasah, Vol 2, No, 1
2
Piter Nugroho, , (2017) Pengembangan Model Pelatihan Inovatif Untuk Meningktkan
Kompetensi Inovatif Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Daerah Terpencil, Jurnal
Sekolah Dasar, No 2
3
Happy Fitria, (2019) Upaya peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Penelitian
Tindakan Kelas, Jurnal: Abdimas Unwahas, Vol. 4, No.1
4
Moh Uzer Usman, (2017). Menjadi Guru Profesional . Bandung : Remaja Rosdakarya
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التقييم .ومع ذلك ،إستنادا إىل اهتمام احلكومة الكبري مبهنة التدري  ،ميكن القول أنه ال
ميكن حاليًا مطابقتها مع الكفاءا اليت ميتلكها املعلمون أنفسهم ،ولي أقلهم مدرس اللغة
العربية ،والذي ال يزال من املمكن القول أنه حىت اآلن يتمتع بكفاءة منخفضة 5.تدين
كفاءهتم يف توصيل املواد واللغة النحوية وكذلك يف جوانب النطق والكتابة .للتغلب على
هذه املشاكل ،من املهم حتسني كفاءة املعلم الذي ميكن القيام به من خالل عقد الربانمج
للتدريب.
التدريب هو برانمج يوفر املعلوما واخلربة واألهداف التالية اليت جيب حتقيقها يف
املنظمة .التدريب يف التعريف التايل هو حماولة لتطوير املواقف واملعرفة واملهارا اململوكة
ساب ًقا .مت ّكن وظيفة التدريب املوارد البشرية من إبراز إمكاانهتا .يعمل برانمج التدريب
املتعمق كأداة لتحسني مهارا املوظفني ومتكينهم من أداء وظائفهم بشكل جيد وصحيح.
جيب النظر يف حتسني املوارد البشرية وتطويرها بشكل مستمر ،أي من خالل زايدة
اإلمكاان املختلفة اليت كانت مملوكة ساب ًقا .يتضمن ذلك زايدة املوارد البشرية يف برانمج
1
تعليمي ميكن القيام به من خالل توفري برامج تدريبية.
أيضا إىل الكتابة عن أمهية برامج التدريب ملعلمي اللغة ،مبا يف
متيل الدراسا احلالية ً
ذلك اللغة العربية لزايدة حتسني الكفاءا اليت كانت متتلكها ساب ًقا من حيث املواد
2
إبداعا  ،وابلطبع مع التطوير من خالل برامج التدريب.
واألساليب والوسائل األكثر ً
5

Ahmad,Muradi (2016) Pengembangan Kompetensi Guru Bahasa Arab Melalui IMLA sebagai
Organiasi Profesi, Arabi: Journal of Arabic Studies Vol, 1 No,2
6

Parihah Ipah, Yaya Suyana, (2016) Manajemen Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional
peningkatan kompetensi guru. Jurnal: Isema Vol 3, No. 1
7
Syahrial, Syafryadin, (2020) Pelatihan Menjadi Guru Bahasa Inggris Kreatif dan Milenial di
Sekolah Menengah Pertama Bengkulu Tengah, Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan Vol.
1, No.1
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إ ّن تنفيذ تعليم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربيّة منبع العلوم بتا بتا تواجه
مشاكل .أحدها هو عندما يكون اختيار طرق التدري واالسرتاتيجيا املستخدمة من قبل
املعلمني ال يزال رتيبًا وغري جذاب .لذلك ،فإن إدارة مركز ترقية اللغة العربيّة يف معهد منبع
العلوم بتا بتا .أخذ معهد منبع العلوم بتا بتا زمام املبادرة لتطوير الكفاءا اليت ميتلكها
املعلمون ليكونوا أكثر فعالية وكفاءة من خالل إجراء برامج تدريبية .هتدف هذه الدراسة إىل
حتديد كيفية تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربيّة مبعهد منبع
العلوم بتا بتا ابميكاسان مادورا .وكذلك معرفة العوامل الداعمة واملثبطة يف تنفيذ الربانمج
التدرييب.
اإلطار النظري
مفهوم التدريب
التدريب هو حماولة لتقليل وإزالة الفجوا اليت حتدث بني املوظفني .ميكن القول
أيضا أن التدريب هو جهد خمطط لتسهيل التعلم عن العمل املتعلق ابملواقف واملعرفة
ً
8
واملهارا اليت ميتلكها املوظفون يف املنظمة .يف التدريب ،يتم إنشاء بيئة حيث ميكن
للموظفني اكتساب أو تعلم مواقف وقدرا ومهارا ومعرفة وسلوكيا حمددة تتعلق
بعملهم 9.يركز التدريب عادة على توفري مهارا حمددة ميكن تطبيقها مباشرة يف تنفيذ
الوظيفة واملساعدة يف تصحيح نقاط الضعف يف األداء .والتدريب كمفهوم برانمج يهدف
إىل حتسني معرفة الفرد ومهاراته يتطور بسرعة كبرية وحديثة .إن تطوير منوذج التدريب احلايل
أيضا يف بعض املؤسسا املهنية .منوذج التدريب
ال حيدث فقط يف عامل األعمال ،ولكن ً
8

Putri Rianti, Novianti Ratna Sari, (2019) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, dan
Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan PT. Asuransi Tafakul Batam, Jurnal Akutansi,
Ekonomi dan Manajemen Syari’ah, Vol. 7 No,1
9
Keren , Anggi, (2021) Pengaruh Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Karir Terhadap
Prestasi Kinerja Karyawan Pada Hotel Sintesa Paninsula Manado, Jurnal: EMBA, Vol.9, No 1
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ينمو بسرعة وف ًقا الحتياجا التعلم .هناك العديد من مناذج التدريب اليت طورها اخلرباء
لتناسب األساليب واالسرتاتيجيا ومواد التدريب.
أنواع التدريب
جينسي

لقد تضمن التدريب على املهارا للنموذج الوظيفي الذي وضعه لوي
أربع خطوا جيب اختاذها يف تنفيذ التدريب على النحو التايل:

 .1تقييم األسباب وحتديد الربانمج التدرييب
 .3تصميم مراحل تنفيذ التمرين .تشمل األنشطة حتديد االجتماعا الرمسية وغري
الرمسية أثناء التدريب (جلسة تدريبية) ،وفهم مشاكل املتدربني
 .2اخرت طب ًقا فعاالً حيث تشمل األنشطة اختيار أنواع العروض التقدميية وحتديدها،
والتكييف البيئي مبا يف ذلك استخدام مرافق التعلم والوسائل املساعدة  ،وحتديد
وسائل االتصال
 .4تنفيذ وتقييم نتائج التمرين .تشمل أنشطتها حتويل املعرفة واملهارا والقيم بناءً
على الربانمج التدرييب ،ابإلضافة إىل تقييم التغيريا يف سلوك املشاركني بعد
10
املشاركة يف الربانمج التدرييب.
وقال القانون رقم املادة  14لسنة  3005بشأن املعلمني واحملاضرين تؤكد املادة  4أن
املعلمني كوكالء تعلم يعملون على حتسني جودة التعليم العقالين .لتكون قادرة على أداء
وظائفها بشكل صحيح ،جيب على املعلمني أن تكون لديهم شروط معينة ،أحدها هو
الكفاءة .وتشمل هذه الكفاءا وهي الكفاءة الرتبوية ،والكفاءة الشخصية ،والكفاءة
10

Rina Febriana, (2016) Identifikasi Komponen Model Pelatihan Pedagogik Untuk
Meningkatkan Profesonalitas Calon Guru Kejuruan, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol 23,
No.1
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املهنية ،والكفاءة االجتماعية .ومع ذلك ،ميكن إدراك أن املعلم ال ميكنه امتالك كل هذه
الكفاءا  .وابملثل مدرسو اللغة العربية .إضافة إىل ذلك يف تعليم اللغة العربية هناك
حتداي يواجهها مجيع معلمي اللغة العربية يف حماولة لنقل املعرفة ابللغة العربية .ال ميكن
مساواة تقنيا تعليم اللغة العربية عند تعليم الطفل قراءة القرآن .عند تقدمي فهم ملواد تعليم
اللغة العربية ،ال يكفي جمرد املرور بساعا  13.لذلك فإن األمر يستغرق وقتًا طويالً حىت ال
يشعر الطالب امللل ،حياول مدرس اللغة العربية استخدام أساليب واسرتاتيجيا فعالة وفعالة
ومثرية لالهتمام أثناء التعلم.
11

منهجيّة البحث
تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع نوع دراسة احلالة .دراسا احلالة هي نوع
واحد من البحث النوعي ،حيث يقوم الباحثون إبجراء استكشاف متعمق يف معهد منبع
العلوم بتا بتا ابميكاسان مادورا لربانمج أو حدث أو عملية أو نشاط لشخص واحد أو
أكثر .كان املخربون يف هذه الدراسة هم رئي واملعلمني واملشاركني يف مركز ترقية اللغة
العربيّة .إجراء هذا البحث يف مبعهد منبع العلوم بتا بتا ابميكاسان مادورا .مت اختيار هذها
املعهد من قبل الباحثني ألن معهد منبع العلوم بتا بتا ابميكاسان مادورا هو أحد األكواخ
الشهرية يف ابميكاسان مزيج من السلف والبيو احلديثة جيعل معهد منبع العلوم بتا بتا
ابميكاسان مادورا هي واحدة من أشهر املعهد ،وخاصة جمتمع ابميكاسان مادورا .األدوا
اليت يستخدمها الباحثون يف هذا البحث هو املالحظة واملقابلة والتوثيق .أسلوب حتليل
البياان املستخدمة من قبل الباحثني يف هذه الدراسة هي  )1حتليل البياان  )3عرض
11

Mustamin Fattah , (2013) Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kota
Samarinda, Jurnal FENOMENA, Vol V, No 1
12
Syindi Febri Oktaviani, , (2020) Optimalisasi Pembelajaran Bahasa Arab di Era Adaptasi
Kebiasaan Baru (AKB), Jurnal, At-Taqdir, Vol. 6, No.2
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البياان و  )2التحقق واستخالص النتائج .حتليل البياان اليت مت احلصول عليها من خالل
اخلطوا التالية :أوالً :مجع البياان املتعلقة بكيفية تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة العربية
يف معهد منبع العلوم بتا بتا ابميكاسان مادورا .اثنيًا تقلل الباحثة البياان ذا الصلة
ابملشكال الواردة يف تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة العربية وختتتم الباحثة الثالث
ابإلشارة إىل النظراي املوجودة.
عرض البياانت وحتليلها
تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة العربية يف مبعهد منبع العلوم بتا بتا ابميكاسان مادورا
التدريب هو حماولة لتقليل وإزالة الفجوا اليت حتدث بني املوظفني .ميكن القول
أيضا أن التدريب هو جهد خمطط لتسهيل التعلم عن العمل املتعلق ابملواقف واملعرفة
ً
12
واملهارا اليت ميتلكها املوظفون يف املنظمة .يف التدريب ،يتم إنشاء بيئة حيث ميكن
للموظفني اكتساب أو تعلم مواقف وقدرا ومهارا ومعرفة وسلوكيا حمددة تتعلق
بعملهم 14.يركز التدريب عادة على توفري مهارا حمددة ميكن تطبيقها مباشرة يف تنفيذ
الوظيفة واملساعدة يف تصحيح نقاط الضعف يف األداء.
التدريب كمفهوم برانمج يهدف إىل حتسني معرفة الفرد ومهاراته يتطور بسرعة كبرية
أيضا يف
وحديثة .إن تطوير منوذج التدريب احلايل ال حيدث فقط يف عامل األعمال ،ولكن ً
بعض املؤسسا املهنية .منوذج التدريب ينمو بسرعة وف ًقا الحتياجا التعلم .هناك العديد
من مناذج التدريب اليت طورها اخلرباء لتناسب األساليب واالسرتاتيجيا ومواد التدريب.
13

Putri Rianti, Novianti Ratna Sari, (2019) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, dan
Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan PT. Asuransi Tafakul Batam, Jurnal Akutansi,
Ekonomi dan Manajemen Syari’ah, Vol. 7 No,1
14
Keren , Anggi, (2021) Pengaruh Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Karir Terhadap
Prestasi Kinerja Karyawan Pada Hotel Sintesa Paninsula Manado, Jurnal: EMBA, Vol.9, No 1
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يتضمن التدريب على املهارا للنموذج الوظيفي الذي وضعه لوي جينسي أربع خطوا
جيب اختاذها يف تنفيذ التدريب على النحو التايل )1 :تقييم األسباب وحتديد الربانمج
التدرييب )3 .تصميم مراحل تنفيذ التمرين .تشمل األنشطة حتديد االجتماعا الرمسية وغري
الرمسية أثناء التدريب (جلسة تدريبية) ،وفهم مشاكل املتدربني )2 .اخرت طب ًقا فعاالً .تشمل
األنشطة اختيار أنواع العروض التقدميية وحتديدها ،والتكييف البيئي مبا يف ذلك استخدام
مرافق التعلم والوسائل املساعدة ،وحتديد وسائل االتصال )4( .تنفيذ وتقييم نتائج التمرين.
تشمل أنشطتها حتويل املعرفة واملهارا والقيم بناءً على الربانمج التدرييب ،ابإلضافة إىل تقييم
15
التغيريا يف سلوك املشاركني بعد املشاركة يف الربانمج التدرييب.
بناء على القانون رقم .املادة  14لسنة  3005بشأن املعلمني واحملاضرين تؤكد املادة
 4أن املعلمني كوكالء تعلم يعملون على حتسني جودة التعليم العقالين .لتكون قادرة على
أداء وظائفها بشكل صحيح ،جيب على املعلمني أن تكون لديهم شروط معينة ،أحدها هو
الكفاءة .وتشمل هذه الكفاءا  )1 :الكفاءة الرتبوية  ،والكفاءة الشخصية ،والكفاءة
املهنية  ،والكفاءة االجتماعية .ومع ذلك ،ميكن إدراك أن املعلم ال ميكنه امتالك كل هذه
11
الكفاءا  .وابملثل مدرسو اللغة العربية.
يف تعليم اللغة العربية ،هناك حتداي يواجهها مجيع معلمي اللغة العربية يف حماولة
لنقل املعرفة ابللغة العربية .ال ميكن مساواة تقنيا تعليم اللغة العربية عند تعليم الطفل قراءة
القرآن .عند تقدمي فهم ملواد تعليم اللغة العربية ،ال يكفي جمرد املرور بساعا  12.لذلك ،فإن
15

Rina Febriana, (2016) Identifikasi Komponen Model Pelatihan Pedagogik Untuk
Meningkatkan Profesonalitas Calon Guru Kejuruan, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol 23,
No.1
16
Mustamin Fattah , (2013) Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kota
Samarinda, Jurnal FENOMENA, Vol V, No 1
17
Syindi Febri Oktaviani, , (2020) Optimalisasi Pembelajaran Bahasa Arab di Era Adaptasi
Kebiasaan Baru (AKB), Jurnal, At-Taqdir, Vol. 6, No.2
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األمر يستغرق وقتًا طويالً .لذلك ،حىت ال يشعر الطالب امللل ،حياول مدرس اللغة العربية
استخدام أساليب واسرتاتيجيا فعالة وفعالة ومثرية لالهتمام أثناء التعلم .يف هذه احلالة،
ميكن مالحظة تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة العربية يف مبعهد منبع العلوم بتا بتا
ابميكاسان مادورا يتكون من  )1ختطيط برانمج التدريب  )3تنفيذ برانمج التدريب و )2
التقييم.
أ .ختطيط برانمج التدريب
يف كل برانمج سيتم تنفيذه ،جيب أن يبدأ خبطة جيدة .مع ذلك ،ستساعد اخلطة
على التشغيل السل للربانمج الذي مت التخطيط له مسب ًقا .ويشمل ذلك ختطيط التعليم
املتعلق بتخطيط مناهج التعليم والبنية التحتية واملرافق والبنية التحتية واإلدارة واملعلمني
وموظفي التعليم وغريهم.
بناءً على النتائج ،ميكن مالحظة أن التخطيط لتنفيذ برانمج التدريب الذي مت تنفيذه

يف مبعهد منبع العلوم بتا بتا ابميكاسان مادورا يبدأ بتحليل اإلحتياجا وحتديد األهداف.

 .1حتليل اإلحتياجا وحتديد األهداف
حتليل اإلحتياجا الذي أجرته إدارة مركز ترقية اللغة العربيّة مبعهد منبع العلوم بتا
بتا ابميكاسان مادورا .بدأ من ظهور شكاوى من املعلمني الذين واجهوا مشاكل عند تنفيذ
برامج تعلم اللغة العربية ،سواء من حيث املواد واألساليب واالسرتاتيجيا لتعلم اللغة العربية.
بعد حتليل االحتياجا  ،من املعروف أن هناك العديد من األشياء املهمة اليت حتتاج إىل
حتسني .من بينها تطوير املواد واألساليب واالسرتاتيجيا لتعلم اللغة العربية يف مركز ترقية
اللغة العربيّة مبعهد منبع العلوم بتا بتا ابميكاسان مادورا .لذلك ميكن مالحظة أن الغرض من
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تنفيذ برانمج تدريب املعلمني يف مركز ترقية اللغة العربيّة مبعهد منبع العلوم بتا بتا ابميكاسان
مادورا الذي حضره مجيع املعلمني والطالب الذين أكملوا برانمج مركز ترقية اللغة العربيّة
مبعهد الذي يسمونه ) (Hubbaهو برانمج تكميلي من الربانمج الذي أنشأه مسؤول مركز
ترقية اللغة العربيّة مبعهد للطالب الذين أكملوا برانمج مركز ترقية اللغة العربيّة مبعهد على
مرحلة اإلعداد واملبتدئ واملتوسط .مت تشكيل هذا الربانمج لكادر الطالب ليصبحوا مدرسني
يف مركز ترقية اللغة العربيّة وقد مت اختياره من قبل مسؤويل مركز ترقية اللغة العربيّة لزايدة
معرفتهم من حيث املواد واألساليب واالسرتاتيجيا لتعلم اللغة العربية.
كما أظهر نتائج املقابال واملالحظا اليت أجريت أن تنفيذ برانمج تدريب
معلمي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربيّة مبعهد منبع العلوم بتا بتا ابميكاسان مادورا
مطلوب ح ًقا .ألنه لي كل املعلمني لديهم مؤهال كمعلمني .ال يزال لدى بعض املعلمني
نقاط ضعف يف حتديد أساليب واسرتاتيجيا تعليم اللغة العربية .يذكر أن الكفاءا اليت
جيب أن ميتلكها املعلم تشمل العناصر التالية:
أوال :إتقان املادة ،واثنيا :التمكن من معايري كفاءة التعليم ،واثلثا :ميكن تطوير
املواد التعليمية بطريقة فريدة ومبتكرة ،ورابعا :السعي لتطوير موقف احرتايف يف بطريقة
18
مستدامة وخامسا :قادرة على استخدام التكنولوجيا أبكرب قدر ممكن من الكفاءة.
كما مت بذل العديد من اجلهود لزايدة الكفاءة املهنية للمعلم ،وهي )1 :أكملوا
تعليمهم على مستوى التعليم العايل .كما هو موضح يف قانون املعلمني واحملاضرين ،يتعني
على املعلم إكمال احلد األدىن من التعليم اجلامعي للحصول على مؤهال املعلم املهنية)3 .
دائما يف
إجراء برامج تدريبية لتحسني الكفاءا اململوكة سابقاً )2 .إنتاج أعمال منتجة ً
18

Muh Hambali , (2019) Manajemen Pengembangan Etika Profesi Guru (Suatu Pendekatan
Baru Kepemimpinan Berbasis Core Values), Yogyakarta: DIVA Press
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جمال التعليم ،من خالل حركا القراءة والكتابة .ميكن أن يساعد هذا املعلمني على صب
19
األفكار واألفكار اجلديدة يف حتسني مفهوم التعليم ليكون أفضل يف املستقبل.
 .3حتديد املواد التعليمية
املواد التعليمية املستخدمة خالل هذا الربانمج التدرييب نف املواد التعليمية اليت
يستخدمها املعلمون عند تنفيذ أنشطة التدري والتعلم .وذلك ألن املواد التعليمية
املستخدمة أثناء أنشطة التعلم من قبل املعلمني يتم تطويرها من خالل برامج التدريب اليت مت
تنفيذها .ومع ذلك ،يسعى األستاذ كمدرب يف تنفيذ هذا الربانمج التدرييب إىل تطوير
وتوسيع املواد التعليمية املستخدمة يف أثناء تنفيذ الربانمج التدرييب.
 .2حتديد الطريقة
أيضا مسب ًقا من خالل عملية
حتديد الطريقة يف تنفيذ هذا الربانمج التدرييب ً
التخطيط .األساليب املستخدمة يف تنفيذ الربانمج التدرييب هنا هي طريقة االستعالم وطريقة
لعب األدوار .الوسائط اليت سيتم استخدامها أثناء تنفيذ الربانمج التدرييب تشمل السبورا
البيضاء والعالما وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض ومكربا الصو  .املنهجيا
املستخدمة يف تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة العربية هي تقييما تكوينية يتم إجراؤها
خالل الربانمج التدرييب وتقييما تلخيصية يتم إجراؤها يف هناية جلسا الربانمج التدرييب.
ب .تنفيذ برانمج التدريب
بعد القيام بعملية التخطيط .املرحلة التالية هي تنفيذ تنفيذ الربانمج التدرييب .يف
عملية تنفيذ برانمج تدرييب ،ما ميكن عمله هو اختيار األنشطة اليت يتعني القيام هبا
19

Hastuti Eliza (2019), Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah menengah Kejuruan Melalui
pelatihan Software Engineering, Jurnal Tekbik Elektro dan Vokasional, Vol 5, No 1,
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وحتديد األهداف .من انحية أخرى ،مبجرد حتديد األهداف وصقلها ،ركز على األنشطة
واختذ قر ًارا هنائيًا بشأن األهداف اليت سيتم استخدامها ابلفعل خالل اجللسة .يعين إجراء
عملية التعليم والتعلم أن يقوم كل مدرب بتدري املوضوع للمشاركني .جيب أن تنتهي
عملية التدري والتعلم ابمتحان أو تقييم ملعرفة ما إذا كان اهلدف قد حتقق أم ال يف
برانمج التدريب .يف تنفيذ برانمج تدريب املعلمني فيمركز ترقية اللغة العربية حدد
اعا خمتلفة من األنشطة اليت يتعني القيام هبا .مثل حتديد فئة التدريب ،وإعداد
أنو ً
األنشطة األولية.
 .1حتيايت واحرتامي
عندما يبدأ تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة العربية  ،يف هذه احلالة يسبقه حتيا ،
معا.
حتيا يقودها األستاذ مباشرة كمدرب مليء بقراءة الصلوا ً
 .3حتفيز مدرسي اللغة العربية واملشاركني (حبّا) فيها
مهما للغاية أثناء تنفيذ الربانمج التدرييب .يف هذه احلالة ،
أمرا ً
يعد توفري الدافع هنا ً
أحياان من
يتعلم املعلمون ومشاركو (حبّا) اللغة العربية يف معهد منبع العلوم بتا-بتا يعاين
ً
اإلحباط بسبب افتقارهم إىل املعرفة فيما يتعلق ابختيار األساليب واالسرتاتيجيا الفعالة
والفعالة أثناء تنفيذ برانمج تعلم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد منبع العلوم
بتا-بتا.
 .2األنشطة األساسية مليئة ابملواد التدريبية يف شكل تطوير املواد التعليمية وطرق
التعلم واالسرتاتيجيا
عندما يكون املعلمون واملشاركني يف اهلبة متحمسني لتنفيذ الربانمج التدرييب .سيبدأ
األستاذ كموجهني برانمج التدريب من خالل تطوير املواد واألساليب واالسرتاتيجيا اليت
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كانت مملوكة ساب ًقا للمدرسني واملشاركني يف حبّا .يف هذه احلالة ،ال خيتلف استخدام املواد
التعليمية يف تنفيذ الربانمج التدرييب عن املواد التعليمية املستخدمة عند تعلم اللغة العربية.
وذلك ألن املدرسني واملشاركني يف حبّا ميكنهم تطبيق ما تعلموه بشكل مباشر أثناء املشاركة
يف الربانمج التدرييب .ومع ذلك ،يف هذه احلالة ،ال يزال هناك تطور يف اجلانب املادي،
ابستخدام الطريقة اليت يوفرها.
 .4التقييم ملعرفة اإلجنازا خالل الربانمج التدرييب
ملعرفة التقدم واإلجنازا يف تنفيذ هذا الربانمج التدرييب ،تقدم أستاذ تقييما
للمعلمني واملشاركني يف حبّا أثناء تنفيذ الربانمج التدرييب .يف تنفيذ الربانمج التدرييب  ،هناك
عدة طرق يستخدمها املدرب أثناء تنفيذ الربانمج التدرييب .تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة
العربية يف مركز ترقية اللغة العربية يركز على مهارتني أو مهارتني يف تعلم اللغة العربية ،ومها
مهارة كالم ومهرة قرية .ألن هاتني املهارتني مهمتان للغاية لتطويرمها يف تعلم اللغة العربية.
مهارة كالم هلا معىن مهم يف تعلم اللغة العربية .ميكن ملهرة كالم تدريب الطالب على نقل
الرغبا أو النوااي اليت سيعربون عنها ،ابلطبع ابللغة اليت يتعلموهنا .املهارة هي مهارة جيب أن
ميتلكها الطالب من أجل تدريبهم على تفسري فكرة أو أفكار يف مقال .تطوير مهارة كالم
يف تنفيذ الربانمج التدرييب يستخدم أسلوب لعب األدوار .ميكن القول أن استخدام أسلوب
لعب األدوار يف حتسني مهارة كالم فعال وفعال للغاية .هبذه الطريقة ،أثناء الربانمج التدرييب،
يُطلب من املعلم واملشاركني يف هوبة لعب األدوار أمام الفصل ،إما حمدثة أو دراما عربية
مبوضوع مت حتديده من قبل املدرب .طريقة لعب األدوار هي طريقة تستخدم لتقليد أو إظهار
30
حركا اآلخرين وتعبرياهتم وسلوكهم.
20

Abdurrahman, (2015) Tantangan Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Dalam Perspektif
Kompetensi Pedagogik dan Profesional, Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan
Kebahasaaraban Vol.2, No.1.
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ميكن تصنيف لعب األدوار على أنه جهد لتوليد دافع التعلم الذي ال يقتصر على
اجملال املعريف فقط  ،وميكن القول أن هذه الطريقة ميكن أن تدرب الطالب يف اجملال
العاطفي مثل إظهار أو التعبري عن أفعال جيدة جتاه اآلخرين وكذلك يف اجملال النفسي
31
احلركي يف إظهار اللغة اليت يتم دراستها وف ًقا للتوقعا اخلاصة
الطريقة التالية املستخدمة خالل برانمج تدريب معلمي اللغة العربية يف مركز ترقية
اللغة العربية هي طريقة استقصاء .مت استخدام أسلوب االستفسار أثناء عملية تطوير معلم
مهارة القراءة واملشاركني يف اهلبة .طريقة االستفسار هي إحدى طرق تعلم اللغة العربية وهي
فعالة للغاية وفعالة يف تطوير مهارة القرعة هبذه الطريقة ميكن للمتدربني استكشاف معارفهم
ميسر 33.قبل البدء ،قدمت املدربة
على نطاق أوسع ،ويف هذه احلالة يكون املدرب جمرد ّ
عدة حماور للمتدربني .مت توجيه املشاركني يف التدريب إلنشاء مقال جماين مبوضوع مت حتديده
من قبل املدرب.
ج .تقومي برانمج التدريب
املعيار الفعال املستخدم لتقييم األنشطة التدريبية هو الرتكيز على النهاية (النتيجة).
جيب على املديرين واملدربني االنتباه إىل ما يلي )1 :رد فعل املشاركني على عملية وحمتوى
أنشطة التدريب )3 ،املعرفة أو عملية التعلم املكتسبة من خالل اخلربة التدريبية)2 ،
التغيريا يف السلوك النامجة عن األنشطة التدريبية )4 ،النتائج أو التحسينا اليت ميكن
قياسها ،على املستوى الفردي والتنظيمي.

21

Halimatus Sa’diyah,. (2018) Bermain Peran (Role Playing) Dalam Pembelajaran Maharah
Al-Kalam di PBAK UIN Maliki Malang, Jurnal: Tarbiyatuna Volume 3 Nomor 2
22
Fatimah, Siti, (2019) Peningkatan Maharah Al-Qira’ah Siswa-Sisi Kelas VII-K Melalui Model
Pembelajran Inquiri di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Malang, Jurnal, Proceding of Internasional
Conference on Islamic Education
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ميكن أن مير تقييم برامج التدريب بعدة مراحل .أوالً  ،جيب وضع معايري التقييم قبل
خصيصا ألهداف التدريب .عالوة على ذلك ،مت إعطاء
بدء التدريب ،واليت تكون مصممة
ً
اختبارا أوليًا لتحديد مستوى املعرفة لديهم .بعد اكتمال الربانمج التدرييب أو قرب
املتدربني
ً
االنتهاء منه ،يتم إجراء تقييم هنائي لتحديد مدى استيعاب املشاركني للمواد التدريبية اليت مت
توفريها .يقال إن برانمج التدريب يكون انج ًحا إذا كان بناء القدرا ميكن أن يفي مبعايري
أيضا إىل تغيري يف املوقف ميكن قياسه من خالل حتسني األداء.
التقييم ،مما يؤدي ً
هذا يتوافق مع املنهجيا اليت مت تنفيذها يف تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة
العربية يف مركز ترقية اللغة العربية .يف تقييم تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة العربية ،يتم
الرتكيز بشكل أكرب على أداء املتدربني عند تنفيذ تعلم اللغة العربية .لذلك يف هذه احلالة،
يتم إجراء التقييم قبل بدء التدريب بتنفيذ االختيار من قبل رئيسة مركز ترقية اللغة العربية،
ويسمى التقييم أثناء الربانمج التدرييب التقييم التكويين  ،ويستخدم هذا التقييم للحصول على
تغذية راجعة مستمرة لكل من املعلمني و املتدربني ملعرفة النجاح والفشل أثناء التعلم .والتقييم
32
التجميعي املعطى يف هناية الدرس.
كان التقييم التكويين املستخدم أثناء تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة العربية فعاالً
وفعاالً للغاية .ألنه يف هذه احلالة سيتم الرتكيز بشكل أكرب على املشاركني يف التدريب يف
املمارسة املباشرة أمام الفصل مبا تعلموه أثناء الربانمج التدرييب .بينما يهدف التقييم اخلتامي
املستخدم يف هناية الربانمج التدرييب إىل معرفة إجنازاهتم اإلمجالية خالل تنفيذ الربانمج
التدرييب .ومع ذلك ،يف برانمج تدرييب ،فإن الرتكيز على املمارسة املباشرة مثل ،احملدثة،
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ولعب الدراما وغريها هو اخلطوة الصحيحة ملعرفة إجنازا الطالب طاملا أهنم يتابعون
الربانمج التدرييب الذي مت تنفيذه يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد منبع العلوم بتا-بتا.
العوامل الداعمة والعوامل العائدقة يف الدورة التدريبية للمدرسي اللغة العربية
أربعة من أدوا اإلدارة الستة وهي اإلنسان والطريقة واملواد واآلليا هي عوامل
داعمة ابإلضافة إىل العقبا يف تنفيذ برانمج التدريب ،وهي اإلنسان ،والطريقة (الطريقة)،
واملواد (املواد التعليمية) ،واآلليا نظام معلوما إدارة التدريب املستخدم ،املال (امليزانية)،
السوق (برانمج التوزيع).
هذه هي بعض العوامل الداعمة وكذلك العقبا يف تنفيذ برانمج التدريب يف مركز
ترقية اللغة العربية )1 .اإلنسان يف هذه احلالة يكون للمشاركني يف التدريب على تنفيذ
الربانمج التدرييب محاس كبري .ألن املتدربني حيتاجون ح ًقا إىل تطوير الكفاءة املعرفية
واألساليب واالسرتاتيجيا يف تعلم اللغة العربية .ال يزال البعض منهم مرتب ًكا يف استخدام
األساليب واالسرتاتيجيا الصحيحة عند تنفيذ برامج تعلم اللغة العربية .بعض املشاركني يف
التدريب ،ال يزال هناك من مل يلتحق ابجلامعة .حىت يتمكنوا من احلصول على الرغبة يف
التغلب على أوجه القصور يف تطوير املواد ،اخرت األساليب واالسرتاتيجيا املناسبة أثناء
تنفيذ برانمج التعلم أثناء تنفيذ الربانمج التدرييب الذي عقدته يف مركز ترقية اللغة العربية )3
األسلوب يف تنفيذ برانمج تدريب معلم اللغة العربية  ،يستخدم املدرب الطريقة الصحيحة
واليت حيتاجها املتدربون يف تعلم اللغة العربية .يف هذه احلالة  ،يتم تنفيذ الربانمج التدرييب يف
يف مركز ترقية اللغة العربية يركز على زايدة مهارة القرعة واملراهقا  .مهارة قراءة ومهرة كالم
مهارا جيب أن يتقنها مدرسو يف مركز ترقية اللغة العربية .ألن مهارة قرية هي مهارة ميكنها
مساعدة املعلمني يف توفري مواد تعليم اللغة العربية للطالب من خالل مقال ابللغة العربية.
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عندما يتقن املدرسون مهارة القراءة ،سيجدون تلقائيًا أنه من السهل اختيار املوضوع
املناسب لطالب يف مركز ترقية اللغة العربية يف تطوير الكتابة العربية .حبيث يشعر الطالب
أيضا ابلراحة يف تطوير مهارة القراءة .أما ابلنسبة إىل مهارة كالم ،فسيتم رعاية
يف هذه احلالة ً
مدرسيي يف مركز ترقية اللغة العربية أثناء التدريب قدر اإلمكان من قبل األستاذ كمدرب ،مع
األخذ يف االعتبار إحلاح وهدف تعلم اللغة هو تدريب مهاراتنا يف التواصل يف زايدة مهارة
قراءة األستاذ كمدرب يستخدم أسلوب االستفسار وطريقة لعب األدوار لتطوير مهارة كالم.
 )2املواد (املواد التعليمية) يف التخطيط السابق ،مت حتديد استخدام املواد التعليمية يف تنفيذ
هذا الربانمج التدرييب الستخدام نف املواد التعليمية مثل املواد التعليمية املستخدمة من قبل
املعلمني عند تعلم اللغة العربية .يهدف هذا إىل أن تكون املواد التعليمية املستخدمة أثناء
التدريب متوافقة مع املواد التعليمية عند تعلم اللغة العربية يف يف مركز ترقية اللغة العربية ومع
ذلك  ،يف هذه احلالة  ،قدم املدرب مواد إضافية لتوسيع معرفة املعلمني واملشاركني السابقني
يف اهلبة )4 .املال (امليزانية) يف هذه احلالة  ،يتم استخدام امليزانية اليت حصلت عليها يف مركز
ترقية اللغة العربية لتلبية وسائط تعلم اللغة العربية يف يف مركز ترقية اللغة العربية .مثل أجهزة
الكمبيوتر احملمولة وأجهزة العرض واللوحا البيضاء وغريها  )5السوق (برانمج التوزيع).
بعد تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة العربية يف يف مركز ترقية اللغة العربية سيتم تكليف جزء
أيضا أحد برامج
من املشاركني بتعلم اللغة العربية من خالل برانمج آخر  ،وهو الشعبة .هو ً
تعلم اللغة العربية اليت يقدمها مسؤولو يف مركز ترقية اللغة العربية للطالب الذين مل يدرسوا
اللغة العربية من قبل .يف هذه احلالة  ،سيقوم املشاركون الذين حضروا الربانمج التدرييب بتنفيذ
مهام تدريسية يف برانمج الشعبة .ابلطبع  ،مسلحني ابخلربة اليت مت اكتساهبا أثناء تنفيذ
الربانمج التدرييب  ،ميكنهم مساعدهتم يف تقدمي مواد تعلم اللغة العربية اليت سيتم تسليمها،
وطرق التدري واالسرتاتيجيا اليت سيتم استخدامها واختيار التقييم الصحيح النظام.
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يف تنفيذ الربانمج التدرييب جيب أن تكون هناك عوامل داعمة ومثبطة .كما فعلت
املقابال واملالحظا اليت أجراها الباحثة ،فإن العوامل الداعمة 34يف تنفيذ برانمج تدريب
معلمي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية وهي )1 :محاس ومحاس املشاركني يف التدريب
أثناء تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية  )3يوجد برانمج
تعليمي لقويد اللغة يف معهد منبع العلوم بتا-بتا ابميكاسان مادورا )2 .توافر وسائل التعلم
احلديثة أثناء تنفيذ الربانمج التدرييب.
دائما ،وجيب أن حناول تصحيح آاثر
إن العوامل املؤثرة على برامج التدريب موجودة ً
هذه القيود .ستعيق قيود التدريب التنفيذ السل لربانمج التدريب حبيث تكون األهداف
املراد حتقيقها أقل من األمثل .تشمل معوقا الربانمج التدرييب )1 ،املشاركون ،املشاركون
يف التدريب من خلفيا خمتلفة ،مثل التعليم األساسي ،واخلربة العملية ،والعمر .هذا
سيجعل من الصعب ويعيق التنفيذ السل للتمرين ،ألن قوهتم يف االستيعاب وإدراكهم
وقوهتم املنطقية للدروس املقدمة خمتلفة )3 .املدربني واملرافق والبنية التحتية يف برانمج التدريب
الالزم للتدريب سيئة للغاية أو ليست جيدة.
العوامل العائقة يف تنفيذ برانمج تدريب مدرس اللغة العربية هي )1 :عدم تركيز
املتدربني أثناء تنفيذ الربانمج التدرييب .كان سبب عدم تركيز املشاركني أثناء تنفيذ الربانمج
التدرييب هو وجود عقبة عندما انضم املشاركون إىل الربانمج التدرييب .من بني أمور أخرى ،
كيزا على
القيام مبهام أخرى من الكوخ جيب على املتدربني القيام هبا .هذا جيعلهم أقل تر ً
املشاركة يف برانمج تدريب املعلمني يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد منبع العلوم بتا-بتا
مبيكاسان مادورا .عامل مثبط آخر هو عدم توفر بيئة لغوية يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد
24

Eka Widiasih, , (2015) Monitoring dan Evaluasi Program Pelatihan Batik Brebesan, Journal
of Nonformal Education, Vol 1 No 1

320

Vol. 05 No. 02 July - December 2021
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549 - 368X

مساعدا يف
أيضا عامالً
ً
منبع العلوم بتا-بتا مبيكاسان مادورا .تعد البيئة الناطقة ابللغة العربية ً
التشغيل السل لربانمج تعلم اللغة .ومع ذلك ،يف هذه احلالة يف مركز ترقية اللغة العربية
مبعهد منبع العلوم بتا-بتا مبيكاسان مادورا ال يزال غري متاح يف بيئة لغوية للمعلمني أو
للطالب.
اخلالصة
تنفيذ برانمج تدريب معلمي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية مبعهد منبع العلوم
بتا-بتا مبيكاسان مادورا بدأ من خالل عملية التخطيط والتنفيذ وأخرياً التقييم )1 .عملية
التخطيط لربامج التدريب املنفذة يف مركز ترقية اللغة العربية يبدأ بتحليل االحتياجا وحتديد
أهداف تنفيذ الربانمج املراد تنفيذه .حيدث حتليل االحتياجا هنا بسبب وجود مشكلة
واجهها املعلمون أثناء تعلم اللغة العربية .ال حيضر هذا الربانمج مدرسو مركز ترقية اللغة
أيضا املشاركون يف حبّا لتحسني قدرهتم يف تدري اللغة
العربية ،ولكن هذا الربانمج يتبعه ً
أيضا
العربية وتعلمها من حيث املواد واألسلوب واالسرتاتيجية .يف عملية التخطيط ،يتم ً
حتديد املواد التعليمية اليت سيتم استخدامها أثناء تنفيذ الربانمج التدرييب .كما مت حتديد
األساليب واالسرتاتيجيا ووسائل اإلعالم وكذلك تقييم برامج التدريب مسب ًقا من خالل
عملية التخطيط )3 .تنفيذ برانمج تدريب مدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية )1
حتيا افتتاحية  )3 ،توفري احلافز للمعلمني واملشاركني يف حبّا  )2األنشطة األساسية املليئة
ابملواد التدريبية يف شكل تطوير مواد التدري وأساليب التعلم واالسرتاتيجيا  )4 ،مث التقييم
ملعرفة اإلجنازا خالل الربانمج التدرييب .العوامل الداعمة يف تنفيذ برانمج تدريب معلمي
اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية هي  )1محاس ومحاس املشاركني يف املشاركة يف
الربانمج التدرييب  )3هناك برانمج تعليمي قويد اللغة يف معهد منبع العلوم بتا-بتا )2 .توافر
وسائل التعلم احلديثة أثناء تنفيذ الربانمج التدرييب .ويف الوقت نفسه ،فإن العوامل املثبطة هي
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)3 ) غالبًا ال يركز املشاركون أثناء الربانمج التدرييب ألهنم يقومون مبهام أخرى من الكوخ و1
.بتا-عدم توفر بيئة انطقة ابللغة العربية يف معهد منبع العلوم بتا
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