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 ملخص البحث

أثر الكفاءة المهنية  .9102. عابدين، علي سعيد
والشخصية لمعلم اللغة العربية على إنجاز 

مات لطالبات تربية المعللتعليم اللغة العربية 
اإلسالمية في معهد والي صانجو نجابر 

-9102للتربية اإلسالمية السنة الدراسية 
اجستير،  قسم تعليم اللغة . رسالة الم9102

و وروغجامعة فون العربية، كلية الدراسات العليا،

محمد منير، اإلسالمية الحكومية. المشرف : د. 

 .الماجستر

الكفاءة  ، الكفاءة المهنية:  الكلمات المفتاحية

 إنجاز التعليم ، الشخصية

أحد العوامل الخارخي الذي يؤثر المعلّم هو  

على إنجاز التعليم، ومن ثّم فينبغي للمعلم أن تكون 

لذيه الكفاءات األربعة وهي الكفاءة المهنية 

 الكفاءةوالشخصية والتعليمية واإلجتماعية. أما 

هي القدرة على إتقان المواد التعليمية على فالمهنية 

ب الطال راادإل وتمكن المعلمنطاق واسع وعميق 

ة الكفاءو .التعليم الوطنيةمعايير  لوصول إلىل

الشخصية لها أدوار ووظائف مهمة للغاية في توجيه 

 لغة العربية وفقًاال إنجاز تعليمالطالب لتحقيق 

 .لمعايير الكفاءة في معايير التعليم الوطنية
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 اتبلاط عن كاتب البحثال أجرى النظرية، الختبار

 كانت. 9102/9102 السنة تربية المعلمات اإلسالمية

 بلغ الذي الخامس الصف طلبة هي رسالةال في العينة

. الكمي البحث هو البحث نوع. ةطالب 922 مجموعه

 االستبيان هي البيانات جمع في المستخدمة الطريقة

 .الذاتية واالختبارات والوثائق

 راختبا طريق عن ألداة،ل بتحليل االختبار يبدأ

. الفرضية اراختب قبل تنفيذها يتم التي والموثوقية الصالحية

 تعددم ، تلقائيال االرتباط الكالسيكي االفتراض اختبار

 اتالبيان تحليل. المتعدد التغاير واختبار ، االستعمار

 ، t اختبار ، المتعدد الخطي تراجعال هو المستخدمة

 .F واختبار

 SPSS باستخدام البيانات معالجة إلى استنادًا

 F قيمة من أيًضا هذا يتضح تم ، 92 اإلصدار

 عند) 3،13 الجدولي Fكبر من أ  20،929الحسابي

، df ( =3 -0( : )922-3 = )9:920و %2 األهمية مستوى

ة والشخصية على يعني وجود  أثر الكفاءة المهني

أو  R square  1،330 وقيمة  إنجاز تعليم اللغة العربية.

 والشخصيةالكفاءة المهنية  أن إلى يشير مما ،33،0%

 نسبةب إنجاز تعليم اللغة العربية على كبير أثر لهما معا

 الكفاءة المهنية والشخصية أنبناء على ماسبق  .33،0%

 .إنجاز تعليم اللغة العربيةفى  كبير أثر لهما معًا
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ABSTRACT 
Abidin, Ali Said 2019. The Effect of Professional Competence 

and Personality of Arabic Teachers on Student 

Learning Achievement Tarbiyatul Mu`allimat Al 

Islamiyah Wali Songo Islamic Boarding School  

Ngabar on Year 2018-2019. Thesis,  Department of 

Arabic Language Education (PBA),  Post-Graduate 

Islamic State Institute (IAIN) Ponorogo. Advisor: Dr 

H Moh Munir,  Lc. MAg. 

Keywords: Professional Competence,  Personality 

Competence. 

Teacher is one of external factors that influence in 

students' learning achievement,  and teachers must have 4 

competencies,  including Pedagogic,  personality,  

professional and social competencies. Professional 

competence is the ability to govern learning material 

widely and deeply which enables guiding students to 

complete standard competency set in the National level,  

Personality Competence is the ability inherent in educators 

in a steady,  stable,  mature,  wise,  and authoritative role 

model for student,  and noble. Personality competency has 

a large effect on the growth and personal development of 

students. 

To test that theory the author conducted a research 

on Tarbiyatul Mu’allimat Al Islamiyah student,  Wali 

Songo Islamic Boarding School,  Ngabar,  Ponorogo Year 

2018/2019. The sample in this research,  amounted to 284 

students. This research using quantitative research. Using 

questionnaire,  documentation and subjective tests in 

collecting data. 

Questionnaire method is used for Professional 

Competence and Personality of Arabic Teachers on Student 

Learning Achievement. Documentation method is used for 
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retrieving profile education data and Arabic language 

developer at Wali Songo Islamic Boarding School. 

Test begins with an analysis of instrument 

prerequisites,  named validity and reliability test,   

performed before testing the hypothesis. Classic test 

assumption is normality test,  autocorrelation,  

multicollinearity,  and heterocedasticity test. Analysis of 

data used in multiple linear regression,  t test,  and F test. 

Based on processing data using the SPSS version 

25 program,  obtained F value is 71.252> F table 3.03 (at 

the significance level of 5% and df = (3-1) ;  (284-3) = 2; 

281),  it means  there is an effect of professional 

competence and personality of  Arabic language teacher 

on the achievement of learning Arabic in Tarbiyatul 

Mu'allimat Al Islamiyah students,  Wali Songo Islamic 

Boarding School,  the R square value is 0.336 or 33.6%. it 

is showing that both professional competence and 

personality competence of Arabic language teachers can 

influence 33.6% of the variation in Arabic learning 

achievement of  Tarbiyatul Mu’allimat Al Islamiyah 

students in Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School. 

So,  based on that results of research,  it can be 

concluded that both of professional competence and 

personality competence of Arabic language teachers have 

a significant effect on the Arabic learning achievement 

students in  Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School,  

Ponorogo Year 2018/2019 
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ABSTRAK 

Abidin , Ali Said 2019. Pengaruh Kompetensi Profesional 

dan Kepribadian Guru Bahasa Arab terhadap 

Prestasi Belajar Santriwati Tarbiyatul Mu, allimat Al 

Islamiyah Pondok pesantren Wali Songo Ngaba 

Tahun Jaran 2018-2019. Tesis, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab (PBA), Pasca Sarjana Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. H 

Moh Munir,  Lc. MAg. 

Kata Kunci : Kompetensi Profesional,  Kompetensi 

Kepribadian, Prestasi Belajar 

Guru Adalah Salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik,  dan guru 

harus mempunyai 4 kompetensi, diantaranya adalah 

Kompetensi Pedagogik,  kepribadian,  profesional dan 

sosial. Kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing peserta 

didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam Standar Nasional Pendidikan,  Kompetensi 

Kepribadian adalah kemampuan yang melekat dalam diri 

pendidik secara mantap,  stabil,  dewasa,  arif,  dan  

berwibawa menjadi teladan bagi anak didik,  dan 

berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

pribadi para peserta didik.   

Untuk menguji teori tersebut penulis melakukan 

penelitian pada santriwati  tarbiyatul Mu’allimat Al 

Islamiyah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar,  

Ponorogo Tahun 2018/2019. Sampel pada penelitian ini 

adalah santri yang berjumlah 284 santri. Jenis penelitian 

ini yaitu penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan 
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dalam pengumpulan data yaitu Angket,  dokumentasi dan 

tes subjektif.  

Metode Angket digunakan untuk mengambil data 

kompetesi Profesioal da Kepribadia  Metode dokumentasi 

untuk mengambil data tentang Prestasi belajar bahasa 

Arab di Pondok Pesantren Wali Songo.  

Pengujian diawali dengan analisis prasyarat 

instrumen yaitu dengan uji validitas dan reliabilitas yang 

dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik 

yaitu uji normalitas,  autokorelasi,  multikolineritas,  dan 

uji heterokedastisitas. Analisis data yang digunakan yaitu 

regresi linier berganda,  uji t,  dan uji F.  

Berdasarkan olah data menggunakan program SPSS 

versi 25,  diperoleh nilai F hitung sebesar 71, 252 > F tabel 

3, 03 ( pada taraf signifikansi 5% dan df =(3-1) ; (284-3) 

= 2; 281),  Artinya adanya Pengaruh kompetensi 

profesional dan Kepribadian guru bahasa Arab terhadap 

prestasi belajar bahasa Arab santriwati Tarbiyatul 

Mu’allimat Al Islamiyah Pondok Pesntren Wali Songo 

Ngabar,  diperoleh nilai R square 0, 336 atau 33, 6%. Hal 

ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional dan 

kompetensi kepribadian guru bahasa Arab secara 

bersama-sama mampu mempengaruhi sebesar 33, 6% 

variasi prestasi belajar bahasa Arab santriwati Tarbiyatul 

Mu’allimat Al Islamiyah Pondok Pesntren Wali Songo 

Ngabar. 

Jadi,  berdasarkan hasil penelitian di atas dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi profesional dan 

kompetensi kepribadian guru bahasa Arab secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

prestasi belajar bahasa Arab santriwati  Pondok Pesantren 

Wali Songo Ngabar,  Ponorogo Tahun 2018/2019. 
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 لباب األولا 

 المقد مة

 أ. خلفية البحث

إن األمم تعتمد على المدرسة فى تريبة 

ستطيع تأبنائها بكل الوسائل لتسد النقص الذى ال 

األسرة القيام بها، ولذلك وجب على المدرسة  

أن تسهل األمور المعقدة وتختار األمور 

الجوهرية المالئمة لتربية األطفال، ويجب أن 

تكون المدرسة منبعا للفضيلة، ويجب أن تعمل 

المدرسة التربية للوصول إلى كمال الفرد خلقيا، 

 واجتماعيا وعقليا وصحيّا.  األمم تعتمد أيضا

على المدرسة فى تربية علوم الدين  ولفهم علوم 

أن يكون األطفال ماهرا في اللغة و ،الدين

العريبة. والمعلّم أهّم عامل فى التربية المدرسية. 

 1تكون المدرسة.أي  م لفكما يكون المع

يقوم المعلّم بعمل جليل خدمة العلم 

والمجتمع، فمركزه من أكبر المراكز ومهنته 

مهنة، فيجب المعلّم بها كما يجب فوق كل  تسمو

                                                        
 حياء الكتبأمحمد عطية األبرااي، روح التربية والتعليم، )القاهرة : دار 0

 .021.،(0221العربية ، 
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دور  لمعلّمل 2أن نضعه موضعه ونقدر حق قدره.

الذي يسعى إلى  في عملية التعليم فهو أساسي

نهضة المجتمع بالتعاون مع المدرسة عن طريق 

 رفع درجات تحصيل الطالب ودافعيتهم نحو

فالمعلّم ال يقتصر دوره على ارح  تعليم،ال

أيًضا الموجه  بل هوإيصال المعلومة  الدرس أو

إن المعلّم يعمل طوال . والمراد األمثل للطالب

الوقت على إثارة دافعية المتعلم وتحسين تحصيله 

ً يعمل على بشتى الوسائل والتقنيات فهو  دائما

ه المهني والعمل على ي بنموّ تطوير ذاته والرقّ 

قانون عن ، ومعنى المعلّم عند تنمية المجتمع

 0المادة  9112سنة  02م المعلّم والمحاضر رق

 المهني معلّمالأن المعلّم يعني مربي مهني. يقال 

ا على أربعة الكفاءات، هي كفاءة إذا كان قادر

 المهنية. و الشخصية واالجتماعيةو التعليمية

 .ليمتنفيد وظيفة التع الكفاءة هي قدرة المعلّم فيو

 الكفاءة التعليمية.( 0أم الكفاءة األربعة فهي : 

فهم على الشمل تي تال ميتعلالإدارة  نالقدرة عهي 

من  ييمتقالم ويتصميم وتنفيذ التعلاللطالب وبا

لهم وفقا مآم وتطوير الطالب لتحقيق ينتائج التعل

                                                        
 .020.،المرجع نفسه 9
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هي الكفاءة الشخصية.( 9. 3 .لديهم بموهبة

الكفاءة التي رسخت في اخصية المعلّم مراخة 

لكفاءة اثابتة وتكون قدوة لمتعلمين،  وتتعلق هذه 

( 3  4 عمليته اليومية.البأخالق كريمة المعلّم  ب

إذ المعلّم جزء من المجتمع  الكفاءة االجتماعية.

على االتصال والمعاملة  االبد عليه أن يكون قادر

 .عمع الطالب والمعلّمين وأولياء الطالب والمجتم

قدرة  المعلّم بالمادات  الكفاءة المهنية.( 2. 5

تمكنه إاراف التالميذ في  الدراسية قدرة جيدة

 6 التعليم.

 صية يعني: أهمية الكفاءة المهنية والشخ 

أهمية الكفاءة المهنية للمعلّم هي القدرة  (أ

 اقوعمي اعلى إتقان المواد التعليمية  واسع

إرااد الطالب لتحقيق  ويمكن المعلّم

، وتنال الكفاءة المهنية األهداف المحددة

 بالتعلم المهني بالجامعة. 

                                                        
3 Mulyasa, Stamdar Kompetensi dan Sertifikasi Guru ( معايير كفاءة

 .Bandung : Remaja Rosda Karya 2008,75 (المعلمين واهاداتهم

 .002 ،المرجع نفسه4 
 .023 ،المرجع نفسه5 
 .032 ،المرجع نفسه6 
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ي ف اكبيرتؤثر أثرا اخصية المعلّم  (ب

وتطور  نموّ  وتؤثر في نجاح التعليم،

 .الطالبة اخصي

ل الخارخي الذي أحد العوام وأما المعلّم فهو

ثر إنجاز التعليم، وفقا بما كتب محمد عطية يؤ

األبرااي في كتابه روح التربية والتعليم  يعني: 

إن أثر المدرس يظهر في تالميذه، كما يظهر أثر 

فلذالك البد للمعلّم استحقاق   7اآلباء في األبناء.

ي الكفاءة المهنية أالكفاءة األربعة هذه 

والشحصية والتعليمية واالجتماعية. والمسؤول 

الوالدان  عن التربية والتعليم في المنزل هو

والمسؤول عن التربية والتعليم فى المدرسة هو 

 المعلّم.

ي هالتربيةا وسائط مالتربية والتعليم له

 فالمنزل .المدرسة والبيئة االجتماعيةوالمنزل، 

معنى فى تكوين خلق اإلنسان وعادته  له أثر ذو

ولغته ولهجته في المحادثة، فى أحواله وآدبه 

ومعامالته، ويؤثر فى ذوقه الفني وتقديره لجماله 

ت درسة  للتربية والتعليم وليسممعهد فالبيعة.  الطّ 

لطفل القراءة والكتابة وظيفة المدرسة تعليم ا

يفتها إعداد الطفل تربية حقة ظفحسب، ولكن و
                                                        

 .022، المرجع نفسه 2
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تجعل عضوا نافعا فى المجتمع.  أما البيئة 

أثر ال ينكر فى حياة الطفل  االجتماعية فذو

وسلوكه وقد تهدم البيئة ما بناه المنزل والمدرسة، 

والبيئة الصالحة تستطيع أن تقوم بأمور ال 

لقيام بها. أقيم المعهد يستطيع المنزل والمدرسة ا

مدرسة للتعليم  علوم الدين وعلوم اللغة العربية 

 وعلوم الطبيعية.

معهد "والي صانجو" نجابر للتربية 

اإلسالمية  له مدارس هي: تربية األطفال 

"منبع الهدى"،  "المنار"، المدرسة االبتدائية

تربية المعلّمين اإلسالمية )خاص للطالب( 

سالمية )خاصة للطالبات( تربية المعلّمات اإل

يها وجامعة "رياضة المجاهدين اإلسالمية" وف

لية كلية الدعوة وكو ثالثة كليات هي كلية التربية

الشريعة. وخريج من تربية المعلّمين والمعلّمات 

اإلسالمية جاز أن يكون معلّما فى تربية 

المعلّمين والمعلّمات بشروط، منها أن يكون 

 المجاهدين اإلسالمية.طالبا فى جامعة رياضة 

استخدم المعلّمون اللغة العربية في إلقاء مواد 

الدراسة اإلسالمية والدراسة اللغوية والمحادثة، 
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بعضهم  كان خريج معهد والي صانجو

تهم إلى جامعات اإلسالمية فى يواصلون دراس

دان المتنوعة فى  ارق األوسط كجامعة البل

محمد األزهر في قاهرة مصر وجامعة اإلمام 

اروط  النجاح وبن سعود اإلسالمية بجاكرتا. 

في  تعليم اللغة العربية موفورة ومتنوعة منها 

طريقة التدريس والبيئة اللغوية وكفاءة المعلّم. 

وطريقة تدريس اللغة العربية تسهل للوصول 

 هارات األربعة هي مهارة االستماع الي الم

الكتابة. مهارة ومهارة القراءة ومهارة الكالم و

غة في استخدام الل طالبغوية تعويد الوالبيئة اللّ 

 العربية.

، من الوثائق من قسم التعلم وفى الواقع 

اللغة  معلّماتعدد  تربية المعلّمات اإلسالميةب

ليست معلّمة لتربية المعلّمات  معلمة22 العربية

من البالد في  اإلسالمية خريجة بالجامعات

خريجة من  دى منهنوسط وال إحارق األ

 للغة العربية.كليات التربية ا
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 يةاللغة العرب تلمعلّماالمهنية  تنال الكفاءة   

 لعربيةاللغة ابالتعلم المهني بالجمعة فى قسم تعليم 

مؤسسا  بالمشكالت السابقة أراد الباحث أن 

 تأثر الكفاءة المهنية والشخصية لمعلّمايحلل عن 

اللغة العربية على إنجاز تعليم اللغة العربية 

لطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية في معهد والي 

نجابر للتربية اإلسالمية السنة الدراسية  صانجو

9102-9102. 

 ب. أسئلة البحث.

اللغة  تهل أثّرت الكفاءة المهنية لمعلّما .0

العربية على إنجاز تعليم اللغة العربية 

المعلّمات اإلسالمية في معهد لطالبات تربية 

نجابر للتربية اإلسالمية السنة  والي صانجو

 ؟9102-9102الدراسية 

اللغة  تهل أثّرت الكفاءة الشخصية لمعلّما .9

العربية على إنجاز تعليم اللغة العربية 

لطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية في معهد 

نجابر للتربية اإلسالمية السنة  والي صانجو

 ؟9102-9102ية الدراس

هل أثّرت الكفاءة المهنية والشخصية  .3

اللغة العربية على  إنجاز تعليم اللغة  تلمعلّما
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العربية لطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية 

نجابر للتربية  في معهد والي صانجو

 ؟9102-9102اإلسالمية السنة الدراسية 

 ج. أهداف البحث.

من  حثاالب ذكر، السابقة بناء علي أسئلة البحث

 يلي: هذهالرسالة فهي كما

لمعرفة أثر الكفاءة المهنية لمعلّمة اللغة  .0

العربية علي إنجاز التعليم اللغة العربية 

لطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية في معهد 

نجابر للتربية اإلسالمية السنة  والي صانجو

 .9102-9102الدراسية 

غة الللمعلّمة  لمعرفة أثر الكفاءة الشخصية .9

العربية علي إنجاز التعليم اللغة العربية 

لطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية في معهد 

نجابر للتربية اإلسالمية السنة  والي صانجو

 .9102-9102الدراسية 

 لمعرفة وجود أثر الكفاءة المهنية والشخصية .3

لمعلّمة اللغة العربية علي إنجاز التعليم اللغة 

ة المعلّمات اإلسالمية العربية لطالبات تربي

نجابر للتربية  في معهد والي صانجو

 .9102-9102اإلسالمية السنة الدراسية 

 البحث. وائدد. ف
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ي يرجوها الباحث في هذا البحث والفائدة الت

 ما يلي:

 الفائدة النظرية. .0

زيادة المعلومات عن الكفاءة المهنية 

عليم وإنجاز ت والشخصيىة لمعلّم اللغة العربية،

 غة العربية.الل

 الفائدة العملية. .9

 للمدرسة. (أ

ترقية الكفاءة المهنية والشخصيىة 

لمعلّم اللغة العربية بتربية المعلّمات 

وترقية إنجاز تعليم اللغة  اإلسالمية،

العربية لطالبات بتربية المعلّمات 

 اإلسالمية.

 ب( للمدير.

المكّون الرئيسي  أّن المدير هو

القرارات للمدرسة فطبعا كل قرر من 

المدرسة من لديه. بهذا البحث قدر المدير 

أخد القرر بأنسب الجاالت وأطبق 

 الطرق.

 ج(  للمعلّم.
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هذا البحث يكشف كل الناحية التي 

يؤثر علي كفاءة المعلّم المهنية 

والشخصية، وبها تسهل المعلّم في آداء 

واجبه في التعليم لترقية المهارة اللغوية 

 ت. لطالبااوإنجاز تعليم 

 د(  للقارئ والباحث.

من هذا البحث استطاع القارئ يزيد 

وأّما الباحث  فيمكن استخدام  ،معارفه في علم اللغة

مواد تكملية إلبحاثهم  هذا البحث بمثابة مرجع أو

 في المستقبل.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 أ. الدراسة السابقة. 

بما بحث  تث المتشابهاوهناك بح

الباحث عن الكفاءة المهنية والكفاءة الشخصية 

 تعليم. الوإنجاز 

أحمد رضا عن أثر  كتبهالبحث الذي 

الكفاءة المهنية لمعلّم اللغة العربية علي إنجاز 

تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية الفطرة 

سورابايا وجود عالقة متينة بين الكفاءة المهنية 

عربية علي إنجاز تعليم اللغة لمعلّم اللغة ال

ه نتيجة هذ xyR   =1،0322العربية  يُعرف به نتيجة 

والمراد بها وجود   1،211 – 1،011وقعت بين

علقة متينة بين المتغيرة المستقلة وهي الكفاءة 

والمتغيرات  (X)المهنية لمعلّم اللغة العربية 

 .(Y)إنجاز تعليم اللغة العربية أي  التابعة 

 تيوي إيكاواتي عن هتالذي كتب م البحثث

أثر الكفاءة المهنية للمعلّم علي فاعلية تعليم  في 

المدرسة الثانية إنسان جينديكيا باليمبنع وجود 
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أثر ذومعنى بين  الكفاءة المهنية للمعلّم علي 

فاعلية تعليم بحاصل التحليل أّن مقارنة نبيجة 

 “r”  فيr أكبر من (1،222) الحسابي r الجدولي 

 r  ( ومستوي 1،322كان ) %0لمستوي خطأ

( ha)وذلك قُبِل  1،310من العينة  %2خطأ من 

يعني  وجود أثر ذومعنى بين  ( h0)أورفِض 

الكفاءة المهنية للمعلّم علي فاعلية تعليم  في 

 المدرسة الثانية إنسان جينديكيا باليمبنع.

ثم البحث الذي بحث سوفريانتوعن أثر 

الكفاءة الفيدغوغيك والشخصية للمعلّم علي 

إنجاز تعلم الدراسة اإلسالمية لطالب المدرسة 

المهنية المتوسطة غانيسا تاما بويواللى حاصل 

البحث يدل علي أن وجود أثر الكفاءة الشخصية 

للمعلّم علي إنجاز تعلم التربية اإلسالمية لطالب 

المهنية المتوسطة غانيسا تاما بويواللى  المدرسة

م منالتحليل  0102-0100في السنةالدراسية 

لمستوي   2،322= الحسابي tيُعرف نتيجة 

-uji koefisien determinasi X2وحاصل   .1،111 خطأ

Y يغرف من تجليل  regresi linier sederhana 
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ومعناه أثرت الكفاءة  الشخصية  1،290قيمة

إنجاز تعلم التربية اإلسالمية المتغيرة علي 

لطالب المدرسة  المتوسطة غانيسا تاما 

 بويواللى.

 االتشابه وفيه افيه ةبحوث السابقال من 

 هو يشمل على مابما بحث الباحث و ختالفاال

 يلي:

بين البحث الذي بحث أحمد رضا وما  التشابه .0

في المتغيرة المستقلة وهي   بحث الباحث

م اللغة العربية وفي الكفاءة المهنية لمعلّ 

المتغيرة التابعة وهي إنجاز تعليم اللغة 

المتغيرة  حمد رضاالعربية، والفرق أل

المستقلة  واحدة وهي الكفاءة المهنية لمعلّم 

اللغة العربية وللباحث المتغيرتان المسبقلتان 

هما الكفاءة المهنية لمعلّم اللغة العربية 

حمد رضا خاصة والكفاءة الشخصية، أل

لمدرسة الثانوية وللباحث للمدرسة الثانوية ل

حمد رضا من الطالب أل والعالية والعينة

 .والطالبات وللباحث خاصة للطالبات

بين البحث الذي بحثت تيوي  التشابه .9

في المتغيرة   إيكاواتي  وما بحث الباحث
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المستقلة وهي الكفاءة المهنية لمعلّم، والفرق 

لة المتغيرة المستقتيوي إيكاواتي  بين هما ل

 واحدة وهي الكفاءة المهنية لمعلّم إاّل 

رتين المستقلتين يوللباحث إحدي المتغ

العربيىة ولم وخصص الباحث لمعلّم اللغة 

 ة متساوية.تكن المتغيرة التابع

البحث الذي بحث سوفريانتووما  بين التشابه .3

المتغيرة المستقلة بحث الباحث في إحدي 

 وفي المتغيرة التابعةالشخصية وهي الكفاءة 

والفرق بين هما   وهي إنجاز التعليم 

المتغيرة المستقلة وهي سوفريانتو إحدي ل

لمهنية ا الكفاءةالفيدغوغيك  وللباحث  الكفاءة

وخصص الباحث لمعلّم اللغة العربية 

وخصص الباحث في إنجاز تعليم اللغة 

المدرسة   سوفريانتولالعربية والعينة 

للمدرسة الثانوية والعالية  المتوسطة وللباحث

سوفريانتومن الطالب والطالبات ل والعينة

  .وللباحث خاصة للطالبات

 .ةالنظريب. 

 العوامل الذي يؤثر إنجاز التعليم هي: 
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العوامل الداخلي، وهو من الفرد الذي  .0

يشمل علي الذكاء والموهبة والتشجيع 

 والرغبة.

العوامل الخارجي، وهو يشمل البيئة  .9

األسارية والمدرسية واالجتماعية، البيئة 

المدرسية تشمل علي: طريقة التعليم، 

المعلّم، الطالب، المنهج الدراسي، نطام 

 8المدرسة.

المعلّم الذي  ي هولعوامل الخارجأحد ا

يؤثر إنجاز تعليم هذا يطابق بما كتب محمد 

عطية األبرااي في كتابه روح التربية والتعليم  

لمدرس يظهر في تالميذه، كما يعني: إن أثر ا

يظهر أثر اآلباء في األبناء. ويؤكد بنتائج البحث 

 ما يلي: 

أحمد رضا عن أثر  كتبنتائج البحث الذي 

الكفاءة المهنية لمعلّم اللغة العربية علي إنجاز 

تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية الفطرة 

 ةسورابايا بإيجاز وجود علقة وضعية بين الكفاء
                                                        
8 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru  Bandung : Remaja Rosda) ()علم النفس التربوي بنهج جديد

Karya 2008), 138. 
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المهنية لمعلّم اللغة العربية علي إنجاز تعليم 

 اللغة العربية.

نتائج البحث الذي بحث سوفريانتوعن ثم 

أثر الكفاءة الفيدغوغيك والشخصية للمعلّم علي 

إنجاز تعليم الدراسة اإلسالمية لطالب المدرسة 

المتوسطة غانيسا تاما بويواللى حاصل البحث 

لشخصية للمعلّم يدل علي أن وجود أثر الكفاءة ا

علي إنجاز تعلم التربية اإلسالمية لطالب 

المدرسة المهنية المتوسطة غانيسا تاما 

 بويواللى. 

نظرا من  نتائج البحث مما سبق تعني: 

لمعلّمة  وجود أثر الكفاءة المهنية والشخصية

اللغة العربية على إنجاز التعليم اللغة العربية 

الكفاءة المهنية أراد الباحث أن يختبر  عن أثر 

لمعلّمة اللغة العربية على إنجاز  والشخصية

التعليم اللغة العربية لطالبات تربية المعلّمات 

 نجابر للتربية اإلسالمية في معهد والي صانجو

 اإلسلمية. 

 كفاءة المعل م. .0
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 .كفاءة المعلّممفهوم  (أ

والسلوك  رفمجموعة من المعا

بها  ستحق والمهارات التي يجب أن ي

كفاءة ال وتناللّمون لتحقيق أهداف التعليم. المع

 فسبالنمن خالل التعليم والتدريب والتعليم 

ومفهوم الكفاءة  .كل مصادر التعليم استخدامو

لمعلّمين ل 9112لعام  02لقانون رقم عند ا

 :01 يةاآل، 01والمحاضرين، المادة 

 رفالكفاءة هي مجموعة من المعا  

والمهارات والسلوكيات التي يجب أن 

المحاضر في أداء  ها المعلّم أويستحق

 فى التعليم.واجباته 

 أنواع الكفاءة.  (ب

 الكفاءة التعليمية. (0

على فهم الطالب  المعلم قدرة

م سج التعلم وتقييم نتائيوتصميم وتنفيذ التعل

 .وتطوير الطالب لتحقيق إمكاناتهم المختلفة

 هذه الكفاءة تشمل على:

الفهم عن المعلومات وأساس     (أ)

 التعليم.
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 الفهم عن الطالب. (ب)

 راسي.)ج(   تطوير منهج الدّ 

 تخطيط التعليم. (د)

 تنفيد  التعليم. (ه)

 استخدام التكنولوجيا فى التعليم. (و)

 التقييم. (ز)

ملهم وفقا آتطوير الطالب لتحقيق  (ح)

 9.لديهم بموهبة

 الكفاءة االجتماعية. (9

له أن جزء من المجتمع البد  المعلّم

على االتصال والمعاملة مع  ايكون قادر

الطالب والمعلّمين وأولياء الطالب 

 والمجتمع.

 المعلّم أن يكون قادرا على: بدال 

 فهيا. االتصال لسانا وا (أ)

 استخدام التكنولوجيا فى االتصال. (ب)

المعاملة مع الطالب والمعلّمين وأولياء  (ج)

 الطالب.

 10بالمجتمع.معاملة حليمة  (د)

                                                        
9 Mulyasa, Stamdar Kompetensi dan Sertifikasi Guru ( معايير كفاءة

 .Bandung : Remaja Rosda Karya 2008,75 (المعلمين واهاداتهم

 .023.، المرجع نفسه10 
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 .الكفاءة المهنية (3

الدراسية قدرة  بالمادة قدرة  المعلّم 

 11في التعليم. طاّلبجيدة تمكنه إاراف ال

 عند نانا سوجانا المعلّم الناجح هو

الذي له الكفاءات األساسية للتعليم التى لها 

 أربع نقاط رئيسية:

الكفاءة علي تخطيط الدرس وأهدافه:  (أ)

تتضمن كتحديد األهداف التعليمية الخاصة 

مية والنشاطات والوسائل بالمادة التعلي

 التعليمية.

الكفاءة عن المادة الدرس تتضمن الفهم عن  (ب)

 المادة فهما حقيقيا.

)ج( كفاءة تنفيد التعليم: تشتمل على تنظيم 

الخبرات التعليمية والنشاطات الموافقة لها 

 وتوظيفها في العملية التعليمية.

                                                        
 .032 .،المرجع نفسه11 
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)د(  الكفاءة علي التقييم: تشتمل الكفاءة علي 

تعليم، المالحظة جودة الترقية والتقييم 

 12تعليم.ال جودةالمستمرة علي ترقية 

للمعلّم  وهناك مجموعة من والمهارات األساسية

 تتمثل فيما يلي:

 المهارة عن منهج الدراسي. (0

 التصميم. المهارة عن التخطيط أو (9

 المهارة عن التدريس. (3

 رة عن إدارة الفصل.المها (2

 المهارة عن التقويم. (2

 المهارة عن إتقان التخصص. (0

 ات هي ما يلي:مؤارولهذه الكفاءة  

لمية العوإتقان المواد والبنية ومفاهيم العقلية  (0

 يتم تدريسها. ذيال رسالدّ التي تدعم 

معرفة جوانب اللغة المختلفة في   (أ)

اللغويات العربية والخطاب واللغويات 

 االجتماعية واالستراتيجية(.

                                                        
12 Nana Sujana,  Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar ( أساسيات

التعليم والتعلمعملية  ), Bandung: Algesindo Sinar Baru 1998., 19-

20. 
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ي ف افهيا وتحريرياإتقان اللغة العربية  (ب)

 الخطابوجوانب )اللغوية الجميع 

 .اللغوية االجتماعية واالستراتيجية(و

تقان معايير الكفاءة والكفاءات األساسية إ (9

 .ادةللم

 .ادةالكفاءة للمفهم معايير  (أ)

 .ادةفهم الكفاءات األساسية للم (ب)

 تعليم.الفهم أهداف  (ج)

 تطوير المواد التعليمية. (3

ى لمستو وفقااختيار المواد التعليمية  (أ)

 الب.تطور الطّ 

 متنوعل ااكأالمادة ب تعليم (ب)

 .بلمستوى تطور الطاّل  مالئما

 .امستمرالمهنية تطوير  (2

 المحاسبة بأعمال مستمر. (أ)

من أجل زيادة  المحاسبةاستخدم نتائج  (ب)

 .الكفاءة المهنية

 ةترقيل عملية البحث العلمي للفصل (ج)

 .الكفاءة المهنية

من خالل تعليم  عن تطوير الزمنتابع  (د)

 من مصادر مختلفة.

 نفسه. رقيةاستخدام تكنولوجيا لت (2
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 .يةاستخدام تكنولوجيا في االتصال (أ)

 13 .رقية نفسهاستخدام تكنولوجيا لت (ب)

 . الكفاءة الشخصية (2 

كفاءة المعلّم الشخصية هي الكفاءة التي 

رسخت في اخصية المعلّم مراخة ثابتة 

وتكون قدوة لمتعلمين،  وتتعلق هذه الكفاءة 

لمعلّم  بعمليته اليومية. لبأخالق كريمة 

اخصية المعلّم تؤثر في نجاح التربية 

خصوصا في التعليم والتعليم وهي تكوين 

ما  رنظباخصية الطالب، ألن الطالب يتعلم 

عمله المعلّم، هذا دليل على أّن الكفاءة 

الشخصية له أثر في تكوين اخصية 

 الطالب.

 كفاءة المعلّم الشخصية تؤثر في نمو

وتكوين اخصية الطالب إعدادا لحياته 

بل لذلك كفاءة المعلّم قاالجتماعية في المست

الشخصية كانت مهمة ألنها مصدرا من 

                                                        
13 Peraturan MenteriPendidikan Nasional (  نظام وزير

 .20 ,2007 16  (التربية الوطنية
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ن يفهم فهما الكفاءة األخري وعلى المعلّم أ

حقيقيا عن التعليم ألن التعليم وسيلة في 

تكوين الكفاءة الشخصية للطالب والبد 

للمعلّم أن يتصف  بالصفات التالية: 

، الشخصية المرسخة الثابتة الراادة

ة االنضباطية ذو هيبة، الشخصية يالشخص

التي تكون قدوة للطالب ويتخلق  باألخالق 

 الكريمة.

 

 

 لثابتة الراادة.الشخصية المرسخة ا (0

ينبغي على المعلّم ملك الشخصية   

المرسخة الثابتة والراادة في أداء وظيفة 

التعليم ألن كثير من مسألة التعليم تسبب 

من اخصية المعلّم التي لم تكن مرسخة 

 14 ثابتة وراادة.

                                                        
معايير كفاءة ) Mulyasa, Stamdar Kompetensi dan Sertifikasi Guru ا14

 .Bandung : Remaja Rosda Karya 2008,121 (المعلمين واهاداتهم
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البد للمعلّم أن يمنع نفسه عند التعليم   

 هألن الطالب قد يمتحن وجدان المعلّم  بقول

بحركته وبخطئه الذي يجعل المعلّم غضبا 

اديدا، وإن لم يستطع أن يمنع نفسه عند 

الغضب يدّل علي اخصية المعلّم لم تكن 

 مرسخة ثابتة وراادة. 

 والحكيمة والهائبة. الشخصية  (9

الشخصية التي لم تكن انضباطا يسبب 

إلي المعصية التي عمل الطالب في 

م المجتمع ولذلك اخصية انضباطية مه

للطالب، وبدأ انضباط الطالب من سخصية 

انضباطية للمعلّم. في التربية بدأ انضباط 

الطالب من المعلّم الذي له اخصية 

انضباطية وحكيمة وهائبة، وال يرجى 

كثيرا في تكوين انضباط الطالب من المعلّم 

الذي لم يكن قويا وحكيما في اخصيته 

 15 وانضباطه وليس له هيبة.

 ثلى.( الشخصية الم3

                                                        
 .099، المرجع نفسه15
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صار المعلّم قدوة لطالبه ولمن الذي 

يعرف أنه معلّم، والقدوة هي أساسية في 

الدراسة، نظر الطالب ومن حوله نظرا 

اهتماما لكل فعل وقول المعلّم  ولذلك علي 

المعلّم أن يكون قدوة حسنة في أداء وظيفته 

 في التعليم أوفي غير التعليم.

 ة.الكريم( الشخصية التي تتعلق باألخالق 2

أن يتخلق المعلّم باألخالق الكريمة ألنه 

بديل وليّي الطالب  ويكون المعلّم مرادا 

وأمينا والزم عليه باألخلق الكريمة أثناء 

الدراسة،  أن يفهم المعلّم بعلم النفس وعلم 

الشخصية وعلم صحة العقلي، اإلنسان 

هومخلوق فريد تنموبصفاته الفريدة وأثرت 

  16والتجربة في نموه.البيئة والتربية 

 :كفاءة الشخصيةالمؤار  

للمعايير الدينية والقانونية  وفقاالعمل  (0

 واالجتماعية والثقافية اإلندونيسية.

 بالعدل.احترم الطالب  (أ)

                                                        
 .099، المرجع نفسه16
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ة للمعايير الدينية والقانوني وفقا اتصاف (ب)

بق في المجتمع اواالجتماعية التي تط

 .ةتنوعالمطنية إندونيسية الوثقافة الو

نفس كشخص أمين ونبيل ونموذج الإظهار  (9

 لطالب والمجتمعايحتذى به 

 ن صادقا وحازما وإنسانيا.وكي (أ)

 تقوي الله ويتخلق باألخالق الكريمة. (ب)

 لطالب وأعضاء المجتمع.يكون قدوة ل (ح)

إظهار النفس كشخص قوي ومستقر وحكيم  (3

 وموثوق.

  .إظهار النفس كشخص مستقر (أ

 .إظهار النفس  وحكيم وموثوق (ب

العمل والمسؤولية العالية  إظهار أخالقيات (2

 .والفخر بكونك مدرًسا والثقة بالنفس

إظهار ارتفاع أخالقيات العمل  (أ

 .والمسؤولية

 .اهكون معلّمة وتؤمن بنفسيفخور بأن  (ب

 العمل بشكل مستقل مهنيا. (ج

 التمسك بقواعد السلوك المهني للمعلّم. (2

 فهم المعلّم مدونة قواعد السلوك المهني. (أ

 المهنية لألخالقيات.تنفيذ مدونة المعلّم  (ب
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ف وفقًا لقواعد السلوك المهني اتصا (ج

 17 للمعلّم.

 تعليم اللغة العربية..8

 أهداف تعليم اللغة العربية.أ(. 

يقصد بالهدف لغة: الفاية. وفي المجال 

التربوي نقصد بالهدف الوصف الموضوعي 

 18الدقيق ألسكال التغير المطلوب.

ة العربيّة لغأن ينشأ الطالب على حب اللّغة  (0)

 القرآن الكريم.

التعّرف على مواطن الجمال في اللّغة   (9)

العربيّة وآدابها، وأن يكتسب الطالب القدرة 

 على دراسة فروع اللّغة العربيّة. 

تعريف الطالب بألفاظ اللّغة العربيّة  (3)

الصحيحة وتراكيبها وأساليبها السليمة 

 بطريقة مشوقة وجذابة. 

غه بالقراءة أن يستغل الطالب وقت فرا (2)

 واإلطالع والرجوع إلى المكتبة.

                                                        
 .02 تنظيم وزير  التربية الوطنية(. ،) المرجع نفسه17

)تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبه:  رادي أحمد طعيمة18 

 ،لتربية والعلوم والثقافة إيسسكى المنظمة اإلسالمية ل : 0222مصر

03. 
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تمكين الطالب من القراءة الصحيحة، وأن   (2)

يكتسب القدرة على استعمال اللغة استعماالً 

صحيحاً في االتّصال مع اآلخرين؛ 

كالسرعة وجودة اإللقاء وحسن التعبير، 

وتعويده حسن االستماع لما يسمع مما 

 ه.ئجييّسر له أموره ويعينه على قضاء حوا

تنمية الذوق األدبي لدى الطالب حتى يدرك   (0)

النواحي الجمالية في أساليب الكالم ومعانيه 

وصوره. تعويد الطالب التعبيرات السليمة 

الواضحة عن أفكاره وما يقع تحت حواسه 

 نطقاً وكتابة وحسن استخدام عالمات الترقيم.

تنمية قدرة ومهارة الطالب اإلمالئية   (2)

 يع الكتابة الصحيحةوالخطية بحيث يستط

 من جميع النواحي.

إيقاظ وعي الطالب إلدراك ارف الكلمة   (2)

وتوجيهه؛ للمحافظة على طهارتها ونقائها 

 حتى ال تستعمل إال في الخير.

مساعدة الطالب على فهم التراكيب المعقدة   (2)

واألساليب الغامضة وتمكين الطالب من 

 التفكير بدقّة والبحث العقلي الدقيق. 

على النهوض باللغة العربية العمل  (01)

 والعمل على نشرها قدر المستطاع.
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تعويد الطالب على قواعد الحديث   (00)

واحترام الرأي اآلخر وكذلك التغلب على 

 .عامل الخجل

 ب. طرق تعليم اللغة العربية.

 طريقة الترجمة. (0)

 الطريقة المباارة. (9)

 الطريقة السيكولوجية. (3)

 الطريقة الصوتية. (2)

 الطريقة الطبيعية. (2)

 الطريقة القراءة. (0)

 الطريقة السمعية الشفهية. (2)

 19الطريقة التوليفية. (2)

 . إنجاز التعليم.3

م ييحسن إنجاز التعلم بالنجاح تعل

الدرس، كما فى اكل قيم بعد فعل عملية 

التعلم. إنجاز التعلم مزيج من كلمتين، هما 

اإلنجاز والتعلم. فى كل كلمة لها معنى خاص. 

يحقق النتيجة. بينما التعلم هوما  نجاز هواإل

                                                        
عة أم )جام تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة،  19

 .02 ،0222القرى: 
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يعمل اخص للحصول تغيير السلوك الجديد 

عموماكما النتيجة خبرة فى التفاعل مع البيئة. 

التعلم تغير فى السلوك أوالمظاهر، بسلسلة 

األنشطة، على سبيل المثال بالقراءة والمشاهدة 

واالستماع، وتقليد واآلخرون. يعرف التعلم 

لوك على الفرد بفضل بأنه عملية تغيير الس

 20 وجود تفاعل بين الفرد والفرد مع البيئة.

إتقان جملة من المهارات  هو إنجاز تعليم

والمعارف التي يمكن أن يمتلكها الطالب بعد 

تعرضه لخبرات تربوية في مادة دراسة معينة 

 اومجموعة من المواد.

ويمثل مفهوم إنجاز تعليم قياس قدرة 

المواد الدراسية الطالب على استيعاب 

المقررة ومدى قدرته على تطبيقها من خالل 

وسائل قياس تجريها المدرسة عن طريق 

االمتحانات الشفوية والتحريرية التي تتم في 

                                                        
20 Muhammad fatkhurohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran     

( التعلم والتعليم) Yogyakarta: Sukses Offset, 2012 ),18-119. 
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أوقات مختلفة فضالً عن االمتحانات اليومية 

 والفصلية.

 أهدافــــه:

 تعليم أهداف منها:النجاز إل

تقرير نتيجة الطالب النتقاله إلى مرحلة   .0

 أخرى.

تحديد نوع الدراسة والتخصص الذي  .9

 سينتقل إليه الطالب الحقا.

 ب.معرفة القدرات الفردية للطال. 3

.االستفادة من نتائج التحصيل لالنتقال من 2

 مدرسة إلى أخرى.

 

وقد أكدت البحوث على وجود عالقة 

بة تجاهات الموجواال النتيجة الجيدةوظيفية بين 

المدرسة وينعكس كذلك على سلوك  نحو

المدرسة والتعليم ويسهم في  ب نحوالطال

 تعديل التوافق النفسي واالجتماعي للطلبة.

وغرض العام في تعليم اللغة العربية 

هواستيعاب المهارات األربعة هي االستماع ثم 



   
 

32 
 

الكالم ثم القراءة والكتابة، مع فهم المفردات 

 القواعد الشامل. والتركيب و

 المهارة اللغوية.

 اللغوية أربعة هي:  المهرة

 مهارة االستماع.  (0

يقصد باالستماع االنتباه وحسن اإلصغاء 

إلي ايء مسموع وهو يشمل إدراك الرموز 

اللغوية المنطوقة، وفهم مدلولها وتحديد الوظيفة 

االتصالية المتضمنة في الرموز أوالكالم 

الخبرات المحمولة في هذه المنطوق، وتفاعل 

الرموز مع خبرات المستمع وقيمه ومعاييره، 

ونقد هذه الخبرات وتقويمها ومحاكمتها والحكم 

عليها في ضوء المعايير الموضوعية المناسبة 

 لذلك.

العملية اإلنسانية المقصودة  االستماع هو

التي تهدف إلى االكتساب والفهم والتحليل 

فمهارة . 21بناء الذهنيوالتفسير واالاتقاق ثم ال

االستماع هي المهارة الصعبة التي يحتاج 
                                                        

تدريس العربية في التعليم العام   و محمد السيد مناع،  رادي أحمد طعيمة21
 .21 ،هـ(9110م/0290دار الفكر العربي ) ،نظريات وتجارب
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الشخص المستمع لكالم المتحدث إلى اهتمام 

كالمهم كل االهتمام، ويركز إلى حديثه، ويفهم 

وهذه المهارة  . أصواته، وإمائة بدنه وحركاته

يزداد صعبا في تعلمها وخاصة لغير الناطقين 

 ارجها التيبها لتشبه األحروف في صفاتها ومخ

 ال توجد في اللغة سوى اللغة العربية.

ومع أن االستماع هي المهارة الصعبة 

لدى المتعلمين بها، أنها المهارة األساسية في 

تعلم سائر المهارات األخرى، ألن المتعلمين 

يستطيعون أن يتكلموا ويكتبوا ويقرؤوا بوسيلة 

هذه المهارة، ألن تعلم المهارات اللغوية سوى 

ة االستماع تحتاج دائما إلى سالمة مهار

االستماع من جهة الدارس، إذ بدونها سوف 

يواجه المتعلم صعبا مراكبا في تعلم المهارات 

 في اللغة العربية.

وفي الجهة األخرى يعتبر االستماع 

والفهم مهارتين متكاملتين التي ينبغي أن يتدرب 

الدارسون عليهما منذ بداية تعلمهم اللغة العربية 

فمن هذا، من  ألهميتهما على فهم تلك اللغة.
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يستمع وال يفهم فال يعرف المضمون من الكالم، 

ومن ال يستمع ال يفهم طبعا فال يعرف 

المضمون من الكالم أيضا. فاالستماع هوتمييز 

األصوات المسموعة واألحرف المنطوقة، 

معرفة ضمن الكالم المقصود من  والفهم هو

 جهة المتكلم.

ن العبارات السابقة بالذكر، فالحاصل م

العملية البدنية التي تعتمد على  أن السماع هو

األذن.  المخصوص للسماعة وهو سالمة العضو

فاألصم ال يفهم كالم المتحدثين طبعا، ألنه 

اليستطيع استماع كالمهم بأذنه، وكذا من يسكن 

في مكان الضوضاء يصعب عليه في فهم كالم 

الضوضاء على األخرين حيث يواوش ذلك 

 أذنه.

 مهارة الكالم. (9
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لتعبير ا علىمهارة الكالم هي القدرة 

الكلمات عن األفكار واألراء  باألصوات أو

 22والراغبات والمشاعر إلي المخاطب.

الكالم في أصل اللغة عبارة عن  

المعنى  األصوات المفيدة، وعند المتكلمين هو

القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ، يقال في 

فسي كالم، وفي اصطالح النحاة: الجملة ن

 .المركبة المفيدة نحو: جاء الشتاء

أما التعريف االصطالحي للكالم فهو:  

ذلك الكالم المنطوق الذي يعبر به المتكلم عما 

خاطره، وما يجول  في نفسه من هاجسه، أو

بخاطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به 

ود به عقله من رأي أوفكر، وما يريد أن يز

غيره من معلومات، أونحوذلك، في طالقة 

وانسياب، مع صحة في التعبير وسالمة في 

 .األداء

                                                        
22  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ( علم

لم اللغة العربيةيهج تعامنال ) (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), 

135.  
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النشاط اللغوي المهم في الحياة  الكالم هو

اليومية كان اإلنسان به يحاول أن يعبر عن كل 

ماخطرة بباله االفكار والشفوي. دون التعبير 

عن نفسه اليعرف اإلنسان ما فكره واعره. 

والكالم هوإحد المهارات اللغوية االربعة 

الفعالية االنتجية وهي مهارة القراءة واالستماع 

عتبر من أهمية والكالم هي توالكتابة والكالم. 

لى اللغة األجنبية وتعتبر من إالمهارات بالنسبة 

أهم المهارات اللغوية. ألن الكالم جزء عملى 

الذى يمارسه المتعلم. فالكالم جزء أساسي في 

تعليم اللغة األجنبية ويعتبر والقائمون   منهج

على هذا الميدان من أهم اهداف تعليم اللغة 

ه يمثل في الغالب الجزء العملى األجنبية ذلك أن

  23والطبقى في تعليم اللغة.

قال رادى أحمد طعمية " والكالم في اللغة 

الثانية من المهارة األساسية التى تمثل غاية من 

                                                        
امعة أم )ج للناطقين بلغات أخرى تعليم اللغة العربيةمحمود كامل الناقة،   23 

 .0222،020القرى: 
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نفسه وسيلة  غايات الدراسة اللغوية وإن كان هو

 24 خرين".لالتصال مع اآل

فكانت مهارة الكالم هي المهارة األساسية 

االستماع. وتشتمل مهارة الكالم على  بعد مهارة

مهارة  المحادثة والتعبير الشفهى. الكالم هو

انتاجية تتطلب من المعلّم القدرة على استخدام 

األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية 

ونظام وترتيب الجمل الكلمات حتى تساعد على 

 التعبير عما يريده المتكلم في مرادف الحديث

عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا الكالم  أنّ  أي

للمتكلم ثم مضمونا للحديث كما أن الكالم تعتبر 

عملية انفعالية واجتماعيا، ومعنى هذا أن الكالم 

عملية تبدأ وينتهى باتمام عملية اتصال  هو

صوتية مع متحدث من بناء اللغة في موقف 

 25.اجتماعى

                                                        
)مكة  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ادي احمد طعمة، المرجع فير24

 .222 ،9(,قسم 0220المكرمة: جامعة أم القرى, 

 تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة،   ا25 

 .0222،023)جامعة أم القرى: 
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وقد اتفق الشرح السابق بتعريفات علماء 

ما قال أحمد  منها: ،تعريف اللغةاللغة عن 

مختار عمر: "اللغة هي كل نطق أوكتابة 

أوإاارة يعبر بها كل قوم عن 

ومصطفى الغاليين قال في كتاب  مقاصدهم",

جامع الدروس: "اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل 

 26.قوم عن مقاصدهم"

ألن اللغة هي الكالم المنطوق ال الكالم 

إلى معرفة أن أساس المكتوب. هذه العبارة تدلنا 

الكالم. وتعد مهارة الكالم إحدى  اللغة هو

ألن اللغة في  ،المهارات اللغوية األساسية

التعبير الشفوي  األصل كالم. ومهارة الكالم هو

تبر فالكالم يع باللغة العربية لالتصال اليومي.

ايئا أساسيا في منهج تعليم اللغة األجنبية. 

ميدان من أهم ويعتبره القائمون على هذا ال

 27.أهداف تعليم اللغة األجنبية

                                                        

ط االولى، )بيروت :  جامع الدروس العربية، مصطفى الغاليين،26 

 .2،(9112المكتبة العصرية 
 .020،المرجع نفسه محمد كامل النّاقة، 27  
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 ( مهارة القراءة.3

أن القراءة "عملية عقلية تشمل تفسير 

الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، 

وتطلب هذه العملية فهم المعاني، كما أنها 

تططلب الربط بين الخبرة الشخصية والمعاني 

وتوضيف تلك المعاني في حل المشكالت التي 

 تعرض لإلنسان.

 هي: القراءةب والمراد

قدرة بصرية صوتية أوصامتة، يفهم بها  (أ)

 الفرد ويعبربها ويؤثر فيمن حوله بها. 

القراءة تعني استخالص المعنى من المادة  (ب)

 المكتوبة وتحليل رموزها. 

القراءة تنطوي على اإلنتباه، واإلدراك،  (ج)

 والتذكر، الفهم، والتذوق، واإلنفعال. 

القدرة على تقوية الحواس القراءة هي  (د)

والذاكرة والعقل للحصول على الكثير من 

 المعرفة. 

القراءة هي استرجاع منطقي أوعقلي  (ه)

ون المعلومات للمعلومات في الدماغ، وتك

  صور. أو ،على اكل رموز، حروف
 فوائد القراءة: 
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 اكتساب المعرفة.  (أ)

االتصال بالمعارف اإلنسانية في حاضرها  (ب)

 وماضيها.

 اإلنسان بعقول اآلخرين وأفكارهم.اتصال  (ج)

 التثقيف. )د( 

 .في القراءة متعة للنفس وغذاء للعقل )ه( 

تزيل فوارق الزمان والمكان فنعيش في  (و)

أعمار الناس جميعا ونعيش معهم أينما كانوا 

 .وأينما ذهبوا

 مهارة الكتابة.  (3

فالكتابة فى اللغة من مادة )ك ت ب( 

وأما اإلصطالحى, تعنى الجمع والشد والتنظيم. 

فيرى عليان أن الكتابة هي أداء منظم ومحكم 

يعبر به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره المحبوسة 

من نفسه, وتكون دليال وجهة نظره, وسببا فى 

 28.حكم الناس عليه

من التعريف السابق يظهر أن الكتابة 

 بخالف ،هى النتيجة وحصيلة العقل اإلنسانى

                                                        
المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها. الرياض.  احمد فؤاد عليان.28 

 .020 ،0203دار المسلم للنشر والتوزيع. 
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وحيث إنهما نافذة من نوافذ  ،االستماع والقراءة

المعرفة وأداة من أدوات تثقيف العقل. ويؤكد 

كما نقله اوريل  ،هذا المعنى يونس وأخرون

حيث قالوا: "إذاكانت القراءة إحدى نوافذ 

وأداة من أهم أدوات التثقيف التى يقف  ،المعرفة

 ،بها اإلنسان على نتائج الفكر البشري

مفخرة العقل  الكتابة تعتبر فى الواقع  فإن

بل إنها أعظم ما أنتجه العقل. وقد  ،اإلنسانى

ذكر علماء األنثروبولوجى أن اإلنسان حين 

اخترع الكتابة بدأ تاريخه الحقيقى". فالكتابة 

أيضا تعتبر وسيلة من وسائل االتصال بين الفرد 

ممن تفصله عنهم المسافات الزمانية  ،وغيره

 .والمكانية

إذن فالكتابة نشاطة حركية ونشاطة 

فكرية وهما معاً تكونان المهارة الكلية للكتابة 

التى تنقسم بدورها إلى مهارتين: المهارة 

الحركية ثم المهارة الفكرية. وهنا يجدر بنا 

اإلراارة إلى أمرمهم تفرق به بين مفهوم 

المهارة الفكرية فى كتابة اللغة األم والمهارة 
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بة اللغة األجنبية ومدلول هذه الفكرية فى كتا

المهارة والمستوى الذى يمكن الوصول إليه فى 

اللغة الثانية. ولعل هذا األمر يتطلب منا أن نعود 

إلى ما سبق أن قررناه من أن الكتابة وسيلة 

لالتصال وللتعبير عن التفكير. فمن خالل 

الكتابة يستطيع الفرد أن يصل إلى التمييز بين 

والتفكير الناضج. فالكتابة  التفكير الغامض

تسجل فكره وتجتهد لتعبر عن مختلف المشاعر 

والمفاهيم والصور التى تريد أن تخرج من عقله 

مستخدًما فى ذلك الكلمات مسطرة على الورق, 

على تسلسل أفكاره، بهدف تحقيق   ومسيطراً 

عملية اتصال، بواسطتها يمكن جعل الفكرة 

ويعنى هذا أن  الواحدة ملكاً لشخصين أوأكثر،

الكتابى )التعبير واإلنشاء( يحقق   التعبير

وظيفتين من وظائف اللغة األولى هى االتصال، 

والثانية هى التفكير، ومن هنا وجب أن يتجه 

 تعليم التعبير الكتابى فى اللغة األم إتجاهين هما:

اتجاه االتصال وهوما نطلق عليه اآلن      .1

 االتجاه الوظيفى فى الكتابة.
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اتجاه تفكير ويطلق عليه اآلن االتجاه      .2

 29.األدبى واالبداعى فى الكتابة

 

 ة هي: ويوالمؤار بالمهارات اللغ

 االستماع. (أ

 انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه. (0

 معرفة تقاليد االستماع وآدابه. (9

تقدير مشاعر المتحدثين ومجاملتهم في  (3

 الحديث.

إعطاء الفرصة كاملة للمتحادث وعدم  (2

 30مقاطعة.

 الكالم.  (ب

استخدام النظام الصحيح لتركيب الكليمة  (0

 العربية عند الكالم.

التمييز، عند الكالم بين التعبير الجميل  (9

 والعادي.

                                                        

لكة )المم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىتعليم  الناقة،محمد كامل 29 

العربيسة السعودية: حقوق الطبع وإعادته محفوظة لجامعة أم القرى, 

0222،)932. 
المهارات اللغوية مستوياتها، تدريسها، صعوبتها  ،رادي أحمد طعيمة30 

 .22 ،(9112)قاهرة دار الفكر العربي، 
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تقديم الناس بعضهم لبعض بطريقة  (3

 31مناسبة.

 القراءة. ج(

قراءة النص من اليمين إلي اليسر بشكل  (0

 سهل ومريح.

معرفة كلمات الجديدة لمعني واحد  (9

 )مفردات(.

تصنيف الكلمات علي أساس المترادفات  (3

 والمتصادفات )المتقابالت(.

متابعة نا يستمل عليه النص من أفكار  (2

 واالحتفاظ بها حية في ذهنه فبرة القراءة.

 .استنتاج المعني العام من النص المقروء (2

متابعة األحداث التي ترد في قصة  (0

 .قصيرة

تعرف إاارات الطباعة وتفسيرها  (2

 .ت الوقف والوصلوعالما

معرفة استخدام اإلسارة إلي المرجع في  (2

 .أسفل الصفحة

 .تركيز االنتباه في محتويات المقروء (2

                                                        
 .22،المرجع نفسه31 



   
 

45 
 

القدرة علي ربط الرموز باألفكار التي  (01

 .تدل عليها

مراعة حركات اإلعراب عند القراءة  (00

 .الجهرية

دقة النطق وإخراج الحروف إخراجا  (09

 32.عند القراءة الجهرية

 ي.التدوق األدب د(

اختيار أقرب األبيات معني إلي بيت  (0

 معين.

 33ارح بعض أبيات الشعر أبيات مناسبا. (9

 التعبير الكتابي والخط.ه(

مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية في  (0

 الكتاية.

مراعاة التناسق والنطام فيما يكتبه  (9

بالشكل الذي يضفي عليه مسحة من 

 الجمال.

 العربيإتقان األنواع المختلفة من الخط  (3

 ) رقعة، نسح، ثلث(.

                                                        

 .011-22،  هنفس نفس المرجع32 

 .011،، هنفس نفس المرجع33 
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ص الكتابة العربية عند ئمراعاة خصا (2

الكتابة )المد، التنوين، التاء المربوطة 

 والمفتوحة،...(

 مراعاة عالمات الترقيم عند الكتابة. (2

ااتقاق عدد من األسئلة المناسبة من نص  (0

 معين وكتابتها بصياغة لغوية صحيحة.

توجيه عدد من األسئلة إلي صديق يجيب  (2

 كتابة عليها حول موضوع يحدده المعلّم.

التقاط األفكار الرئيسية من حديث يسمعه  (2

 وكتابتها بطريقة صحيحة ومستوفاة.

كتابة طلب استقالة أواكي أواالعتذار  (2

 عن القيام بعمل معين.

مراعاة التناسب بين الحروف طوال  (01

واتساعا وتناسق الكلمات في 

 34أوضاعها.

 القواعد النحوية.و( 

 لزمان والمكان.ظروف ا (0

 اإلضافة. (9

 النكرة والمعرفة. (3

 أدوات النفي. (2

                                                        
 .010-011،  المرجع نفسه 34
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 العطف. (2

 الصفة الموصوف. (0

 أنواع الفعل. (2

 صيغة االستقال في اللغة )السين، سوف(. (2

 اإلفراد والتثنية والجمع. (2

 النهي. (01

 المفعول به. (00

 المفعول ألجله. (09

 المفعول المطلق. (03

 المفعول معه. (02

 المبتدأ والخبر. (02

 والخبر.عالمات االسم والفعل  (00

 الفعل الالزم والمتعدي. (02

 إعراب الفعل المضارع. (02

 األفعال الخمسة. (02

 إسناد الفعل الماضي للضمير المتصلة. (91

 إسناد المضارع للضمائر المتصلة. (90

 أنواع الخبر. (99

 إن وأخواتها. (93

 كان وأخواتها. (92

 المعلوم والمجهول. (92

 جمع التكثير. (90
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 جمع المذكر السالم. (92

 35جمع المؤنث السالم. (92

بين الكفاءة المهنية والشخصية لمعل م . العالقة 1

 وإنجاز التعليم.

 في عملية التعليم فهو دور أساسي لمعلّمل

الذي يسعى إلى نهضة المجتمع بالتعاون مع 

المدرسة عن طريق رفع درجات تحصيل 

فالمعلّم ال  تعليم، الطالب ودافعيتهم نحو

إيصال  يقتصر دوره على ارح الدرس أو

الموجه والمراد األمثل  أيًضا المعلومة بل هو

إن المعلّم يعمل طوال الوقت على . للطالب

إثارة دافعية المتعلم وتحسين تحصيله بشتى 

 دائماً يعمل على تطوير الوسائل والتقنيات فهو

ذاته والرقي بنموه المهني والعمل على تنمية 

 .المجتمع

قانون عن المعلّم ومعنى المعلّم عند 

أن  0المادة  9112سنة  02والمحاضر رقم 

المعلّم يعني مربي مهني. يقال معلّم المهنية إذا 

                                                        
 .019-010، المرجع نفسه 35 
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كانت قادرة على أربعة الكفاءات، هي كفاءة 

 . المهنيةو الشخصية، واالجتماعية التعليمية،

 .ليمتنفيد وظيفة التع الكفاءة هي قدرة المعلّم في

هوإتقان جملة من المهارات  إنجاز تعليم

يمتلكها الطالب بعد والمعارف التي يمكن أن 

تعرضه لخبرات تربوية في مادة دراسة معينة 

يحسن إنجاز التعلم  اومجموعة من المواد.

بالنجاح تعلم الدرس، كما فى اكل قيم بعد فعل 

عملية التعلم. إنجاز التعلم مزيج من كلمتين، 

هما اإلنجاز والتعلم. فى كل كلمة لها معنى 

 وا التعلم هيحقق النتيجة. بينم خاص. إنجاز هو

ما يعمل اخص للحصول تغيير السلوك الجديد 

عموماكما النتيجة خبرة فى التفاعل مع البيئة. 

التعلم تغير فى السلوك أوالمظاهر، بسلسلة 

األنشطة، على سبيل المثال بالقراءة والمشاهدة 

واالستماع، وتقليد واآلخرون. يعرف التعلم 

 لبأنه عملية تغيير السلوك على الفرد بفض

 وجود تفاعل بين الفرد والفرد مع البيئة.

 تعليم هي: الإنجاز  علي العوامل الذي يؤثر
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من الفرد الذي يشمل  العوامل الداخلي، وهو .0

 علي الذكاء والموهبة والتشجيع والرغبة.

يشمل البيئة  العوامل الخارجي، وهو .9

األسارية والمدرسية واالجتماعية، البيئة 

التعليم،  المدرسية تشمل علي: طريقة

المعلّم، الطالب، المنهج الدراسي، نطام 

 المدرسة.

المعلّم الذي  أحد العوامل الخارخي هو

تعليم هذا يطابق بما كتب محمد عطية اليؤثر إنجاز 

األبرااي في كتابه روح التربية والتعليم  يعني: إن 

ه، كما يظهر أثر اآلباء طالبأثر المدرس يظهر في 

 في األبناء.

السابقة البد للمعلّم بالكفاءات  من األراء

األربعة هي: الكفاءة المهنية، الشخصية، 

التعليمية واالجتماعية العوامل الذي يؤثر إنجاز 

تعليم هي: العوامل الداخلي والعوامل الخارجي،  

والعوامل الخارجي وهويشمل البيئة األسارية 

والمدرسية واالجتماعية، البيئة المدرسية تشمل 

التعليم، المعلّم، الطالب، المنهج  علي: طريقة
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الدراسي، نطام المدرسة. إذن الكفاءة المهنية 

 معنى فى إنجاز التعليم. والشخصية لها أثر ذو

 . أإلطار الفكري.ج

 

 

 

 

 

من  الصورة السابقة يبجث الباحث عن أثر 

الكفاءة المهنية والشخصية لمعلّمة اللغة العربية 

على إنجاز تعلم  اللغة العربية لطالبات تربية 

المعلّمات اإلسالمية بمعهد والى صانجونجابر فى 

 9102 – 9102السنة الدراسية 

فى هذا البحث الكفاءة المهنية والشخصية لها 

على إنجاز التعلم طالبات تربية معنى  أثر ذو

 المعلّمات اإلسالمية منها ما يلي:

ة اللغة العربي تاإذا كانت الكفاءة المهنية لمعلّم .0

 مرتفعة كان إنجاز تعلم  اللغة العربية مرتفعة.

الكفاءة 

إنجاز      المهنية

   التعليم

 الكفاءة

 الشخصية

الشخصية 

     الشخصية
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اللغة  تاإذا كانت الكفاءة الشخصية لمعلّم .9

العربية مرتفعة كان إنجاز تعلم  اللغة العربية 

 مرتفعة.

 تات الكفاءة المهنية والشخصية لمعلّمإذا كان .3

اللغة العربية مرتفعة كان إنجاز تعلم  اللغة 

 العربية مرتفعا.

 .فرضيات البحث.د

اللغة  تاوجود أثر الكفاءة المهنية لمعلّم .0

العربية علي إنجاز التعليم اللغة العربية 

لطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية في معهد 

 ة اإلسالمية.نجابر للتربي والي صانجو

 اللغة تالمعلّم وجود أثر الكفاءة الشخصية .9

العربية علي إنجاز التعليم اللغة العربية 

لطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية في معهد 

 .نجابر للتربية اإلسالمية والي صانجو

 وجود أثر الكفاءة المهنية والشخصية .3

اللغة العربية علي إنجاز التعليم اللغة  تالمعلّم

العربية لطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية 

نجابر للتربية  في معهد والي صانجو

 اإلسالمية.
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 الباب الثالث

 البحث يةمنهج

 تصميم البحث. .أ

طريقة في جمع البيانات  منهج البحث هو

أربعة كلمات الذي  عليبغرض خاص. بناء 

البد أن نهتّم بها وهي: الطريقة العلمية، 

بناء  36الهذف، الفائدة. والبيانات، والغرض أو

علي البيانات قسم البحث إلي قسمين هما: البحث 

 البحث النوعي هو .النوعي والبحث الكمي

حركة  الجملة أو تكوين البيانات من الكلمة أو

أما البحث الصورة.  مظهر الوجه أو الجسم أو

 البيانات الكمي هو تكوين البيانات من العدد أو

 37الكمي في اكل العدد.

 :فما يلي ،أّما مخطط تصميم البحث

                                                        
36Sugiono, Metode penelitian kuantitatif Kualitatifdan R&D( طرق

 ,Bandung: Alfa Beta( 2006( (البحث الكمي النوعي والبحث والتطوير

3. 
33 Sugiono Metode penelitian kuantitatif Kualitatifdan Dan 

Kombinasi (mixed Method ( طرق البحث الكمية والنوعية ومجموعات

()طريقة مختلطة   ) Bandung:Alfa Beta(.2013, l6. 
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 طيط هذا البحث هو بحث تأثيري وهوخت

لتعريف تأثير المتغيرات الثالثة: المتغيرة 

اللغة  تاالمستقلة وهي الكفاءة المهنية لمعلّم

اللغة  تامعلّمل والكفاءة الشخصية (1X)العربية 

والمتغيرة التابعة  إنجاز التعليم اللغة  (2X)العربية 

أما مخطط تصميم  البحث، ما  (Y)العربية 

 38يلي:

 
  

 

            r 1 

 

  r3   R 

              

    r 2  

 

 البيانات
X1 لغة ال تالمعلّم المتغيرة المستقلة وهي الكفاءة  المهنية

 العربية

                                                        
38  Sugiono, Metode penelitian kuantitatif Kualitatifdan dan 

kombinasi(طرق البحث الكمية والنوعي) (Bandung: Alfa Beta 2006), 

45. 

X1     

Y     

X2     
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2X تالمعلّم المتغيرات المستقلة وهي الكفاءة الشخصية 

 اللغة العربية
Y  تعليمالالمتغيرات التابعة وهي إنجاز 

r1 اللغة العربية على إنجاز  تالمعلّم أثر الكفاءة المهنية

 تعليمال
r 2 از اللغة العربية على إنج تاأثر الكفاءة  الشخصية لمعلّم

 تعليمال

 

 متغيرات البحث.   .ب
 متغبرات البحث. .أ

ة المستقلة وهي الكفاءة المتغير

الكفاءة و (1X)اللغة العربية  تالمعلّمالمهنية 

 ( 2X)اللغة العربية  تالمعلّمالشخصية 

المتغيرات التابعة وإنجاز تعليم اللغة 

 .(Y)العربية 

 ج.أسلوب جمع البيانات.

استخدم الباحث في جمع البيانات 

طريقة مستخدمة  بطريقة االستبيان وهو

عطاء األسئلة علي الورقة إلي جميع العينة. إل
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كل عدد من األسئلة يطلب شويقدم االستبيان ب

اإلجابة عنها، استخدام االستبيان في جمع  

 ة المستقلة وهي الكفاءة المهنيةالبيانات  المتغير

الكفاءة الشخصية و (1X)اللغة العربية  نالمعلّم

  (.2Xاللغة العربية ) تاملمعلّ 

وأما المتغيرات التابعة  إنجاز تعليم اللغة 

دام البيانات من قائمة نتائج باستخ (Y)العربية 

االمتحان فى المستوى األولى والمستوى 

الثانية، والدروس اللغة العربية فى تبرية 

المعلّمات موفورة منها: التمرينات فى اللغة 

المطالعة واإلنشاء و واإلمالءالعربية 

الصرف و والنحوالبالغة والمحفوظات و

 والخط.

 د.أداة البحث.

في البحث العلمي على النهج الكّمي 

استخدام الباحث أداة البحث في جمع البيانات 

لتقدير نتيجة  المستخدمةوأداة البحث 

 المستخدمةالمتغيرات ولذلك عدد أداة البحث 

ات البيان متعلقة بعدد المتغيرات وطريقة جمع
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باالستبيان للمتغيرة المستقلة وهي الكفاءة 

الكفاءة و (1X)اللغة العربية  تاالمهنية لمعلّم

وأما جمع  (2X)اللغة العربية  تامعلّمالشخصية ل

البيانات من المتغيرات التابعة وإنجاز التعليم 

دام البيانات من قائمة خباست (Y)اللغة العربية 

 األولى والمستوى نتائج االمتحان فى المستوى

 الثانية.

لتقدير النتيجة  المستخدمةأداة البحث  

والغرض منها الحصول على البيانات الكمية 

 والدقيقة ويجب على كل أداة لها مقياس.

استخدم الباحث مقياس ليكرت في أخذ 

النتيجة من كل أدوات االستبيان بطريقة مقياس 

 وصفي الخامس، هي ما يلي:

  2= دائما             .0

   2تكرارا           =  .9

  3أحيانا           = .3

 9غريبا            = .2

 0لما بالمرة         = .2
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ألن الباحث سيأخذ إجابة الشخص لشيء يمكن 

 39التعبير بموافقة صريحة علي موضع.

 أدوات البحث

 المؤارات جزء منالمتغيرة المتغيرة الموضوع
نمرة 

 االستبيان

أثر الكفاءة 

المهنية 

والشخصية 

لمعلّمة اللغة 

العربية على 

إنجاز تعلم  

اللغة العربية 

لطالبات 

تربية 

المعلّمات 

اإلسالمية 

بمعهد والى 

صانجونجابر 

فى السنة 

الكفاءة 

المهنية 

لمعلّم 

اللغة 

 العربية

إتقان المواد 

والبنية 

ومفاهيم 

العقلية 

العلمية و

التي تدعم 

 ذيال الدرس

يتم 

 تدريسها.

معرفة جوانب اللغة 

المختلفة في 

اللغويات 

العربية 

والخطاب 

واللغويات 

االجتماعية 

 واالستراتيجية(.

 

0،9 

إتقان اللغة العربية 

 افهيا وتحريريا

في جميع جوانب 

)اللغوية، الخطاب، 

اللغوية 

3،2،2 

                                                        
39 Nana Sudiah, Metode Penelitian Pendidikan ( مناهج البحث

 .Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013, 238 ,(التربوي
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الدراسية 

9102 – 

9102 

االجتماعية، 

 واالستراتيجية(

تقان معايير إ

الكفاءة 

والكفاءات 

األساسية 

 .ادةللم

فهم معايير الكفاءة 

 .ادةللم
0،2 

فهم الكفاءات 

 .ادةاألساسية للم
2،2 

 01،00 فهم أهداف تعليم.

تطوير المواد 

 التعليمية.

اختيار المواد 

 اوفقالتعليمية 

لمستوى تطور 

 الطالب.

09،03 

ل ااكأالمادة ب تعليم

 مالئما متنوعة

لمستوى تطور 

 الطالب

02،02 

المهنية تطوير 

 .امستمر

المحاسبة بأعمال 

 مستمرا
00 

استخدم نتائج 

من  المحاسبة

أجل زيادة 

 .الكفاءة المهنية

02 
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عملية البحث العلمي 

 ةترقيل للفصل

 .الكفاءة المهنية

02 

عن تطوير تابع 

من  الزمن

خالل تعليم من 

 مصادر مختلفة.

02،91 

استخدام 

تكنولوجيا 

 رقيةلت

 نفسه.

استخدام تكنولوجيا 

 .يةفي االتصال
90،99 

استخدام تكنولوجيا 

 .رقية نفسهلت
93،92 

الكفاءة 

الشخصية 

لمعلّم 

اللغة 

 العربية

 وفقاالعمل 

للمعايير 

الدينية 

والقانونية 

واالجتماعية 

والثقافية 

 اإلندونيسية.

احترم الطالب 

 بالعدل
92،90 

 وفقا اتصاف

للمعايير الدينية 

والقانونية 

واالجتماعية 

 بق فياالتي تط

المجتمع 

ية طنالوثقافة الو

92،92 
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إندونيسية 

 تنوعةالم

نفس الإظهار 

كشخص 

أمين ونبيل 

ونموذج 

يحتذى به 

لطالب ا

 والمجتمع

ن صادقا وحازما وكي

 وإنسانيا.
92 

تقوي الله ويتخلق 

باألخالق 

 الكريمة

31 

لطالب يكون قدوة ل

وأعضاء 

 المجتمع.

30 

إظهار النفس 

كشخص 

قوي 

ومستقر 

وحكيم 

 وموثوق.

إظهار  (ت

النفس 

كشخص 

 مستقر 

39 

إظهار النفس  

 وحكيم وموثوق
33 

إظهار أخالقيات 

العمل 

والمسؤولية 

إظهار ارتفاع 

أخالقيات العمل 

 والمسؤولية

32 
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العالية 

والفخر 

بكونك 

مدرًسا 

والثقة 

 بالنفس

كون يفخور بأن 

معلّمة وتؤمن 

 .هابنفس

32 

العمل بشكل مستقل 

 مهنيا.
30 

التمسك بقواعد 

السلوك 

المهني 

 للمعلّم.

فهم المعلّم مدونة 

قواعد السلوك 

 المهني.

32 

تنفيذ مدونة المعلّم 

المهنية 

 لألخالقيات.

32 

  

ه.محل  البحث، مجتمع البحث وعينات 

 البحث.

 محل  البحث. .0

اختار الباحث محل البحث في 

المدرسة تربية المعلّمات اإلسالمية يمعهد " 

والي صانجو" نجابر للتربية اإلسالمية قرية 

نجابر منطقة سيمان حولي سبع كيلو مترا من 
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مركز مدينة فونوروغو. أقيم هذا المعهد سنة 

. أقامه كياهي الحج محمد طيب 0200

كياهي الحج احمد طيب وكياهي وأبناؤه منهم 

الحج إبراهيم طيب,  وأقيمت المدرسة تربية 

ه. وعدد  0221المعلّمات اإلسالمية سنة 

تلميذة. ومن حجة  222سكان لهذه المدرسة 

الباحث اختيار هذه المدرسة ألن هذه المدرسة 

يستخدم اللغة العربية في تعليم علوم اللغة 

علّمي وعلوم الدينية مع أن ال أحد من م

 المدرسة متخرج من كليات اللغة العربية.

 

 مجتمع البحث وعينات البحث .8

جميع الجوانب  مجتمع البحث هو

التي ستتم التحقيق ويسمى مبحث من 

الموضوعات البحثية. مجموعة من أفرد 

السكان الذى يمثلون بمجتمع البحث، 

المجموعة الصغيرة سوف نفتّسها تسمى 

 40بعينة البحث.

                                                        
 .921المرجع نفسه ،40  
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والمجتمج في هذا البحث الطلبات 

 222بتربية المعلّمات اإلسالمية وعدد هن 

 طالبة. 

 

تعيين العينة من المجتمع يسمى أخذ 

تلميذة وطريقة  222عدد المجتمع   العينات.

أخذ العينة في هذاالبحث بطريقة 

 وهي ما يلي:   (slovin)صلوفين

 𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

))2 n= N / (1+( N x e 
n  =N(/0ــ+N  x e9 )) 

n  =222(/0 +222x  912،1 )) 

n = 222(/0 +222x  112،1 )) 

n = 222(/0 +9,2322 ) 

n  =222 /3,2322  

n = 923,03 

n = العينة 

N = لمجتمع 

e = مستوي الخطأ 
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تلميذة بمستوي الخطأ   222من المجتمع 

 تلميذة. 922والعينة منها  2%

في هذا لبحث احتار الباحث عينة 

الصدفة، وتحتار الباحث عددا من األفراد الذين 

يقابلهم بالصادفة. وتوزع االستبيانات واالختبار 

إلى العينات الآلتى حضرن مبكرة في المدرسة 

 قبل الدراسة.

 

 و.تحليل البيانا ت.

وهذا البحث من البحث الكمي ألن كثيرة 

من البيانات من العدد والمعدود. بعد جمع 

عينة ومن كل منبع البيانات ثم البيانات من كل 

أخد التحليل، ويُوجه التحليل إلجابة أسئلة البحث 

وفروض البحث الذي قدم الباحث، تحليل 

البيانات في البحث الكمي باستخدام اإلحصاء 

واإلحصاء الذي يستعمل  في هذا لبحث 

 (statistik deskriptif)وهواإلحصاء الوصفي

 statistik)ئيواإلحصاء االستنتاجي أواالستقرا

infernsial/induktif).  في اإلحصاء االستنتاجي قد
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أوغير  (parametrik)يكون اإلحصاء الحدودي

.)non parametrik( حدودي
 41 

في التحليل البيانات  عن أثر الكفاءة 

المهنية على إنجاز  تعليم اللغة العربية  أثر 

الكفاءة والشخصية  لمعلّمة اللغة العربية على 

تعليم اللغة العربية  استخدام الباحث إنجاز  

 Regresi linier))الصيغة التراجع الخطي البشيطي

sederhana   وأما  في التحليل البيانات  عن أثر

الكفاءة المهنية والشخصية  لمعلّمة اللغة العربية 

على إنجاز  تعليم اللغة العربية لطالبات استخدام 

 الباحث الصيغة التراجع الخطي المتعدد

((Regresi linier berganda    وهوطريقة اإلحصاء

التي يتعلم عن علقة معقولة بين المتغيرتين 

أوأكثر، والمتغيرة التابعة تتعلق بنتيجة من 

 المتغيرة المستقلة.

أّما الخطوات في تحليل البيانات في هذا 

 البحث  فهي كما يلي:

 .اختبار شرط قبل التحليل.0

                                                        
 .20، المرجع نفسه41



   
 

67 
 

التي يجب في البحث الكّمي، الشروط 

الوفاء بها من قبل أداة البحث نوعان علي األقل 

وهي نظرا من االختبار على الصدق واالختبار 

 42على الثبات.

 .(Uji Validitas)االختبار على الصدق  .0

األدوات في البحث ال بد تحتبر صدقها 

وثباتها صالحية أدوات البحث تشير إلى أن 

نتيجة القياص نصف الجوانب التي تتم 

ها. إذا كانت أدوات غير صدق، ال يمكن قياس

  أن تستخدم لالستبيان.

القرارات في هذا  فى أخذأساس 

 :ة ما يليطرقباالختبار

  r  مع قيمةالحسابي   rقيمة   ة بينقارنالم (0

 الجدولي.

  rقيمة  أكثر من الحسابي  rإذا كانت قيمة  (9

 الجدولي وكان االستبيان صادقا.

  rقيمة  الحسابي أقّل من  rقيمة  إذا كانت (3

 الجدولي وكان االستبيان  غير صادق.

 

                                                        
 .992، المرجع نفسه 42
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  SPSS  طريقة حسابه باستخدام برنامج

، لالختيار برنامج الحل اإلحصائي الذكي

 91على الصدق والثبات استخدم الباحث 

منها للمتغيرة كفاءة  92أسئلة  32عينة و

أسئلة للمتغيرة كفاءة  02المعلّم المهنية و

على الصدق بعد اختبار شخصية. المعلّم ال

 : كما يلي منها، فإن نتائج والثبات

 

 كفاءة المعلّم المهمية .0

 3.0الجدول 

نمرة 

 األسئلة
 الدجدولي r الحسابي

r 
 البيانات

 صادق 1،222 1،010 0

 صادق 1،222  1،221 9

 صادق 1،222  1،009 3

 صادق 1،222  1،209 2

 صادق 1،222  1،020 2

 صادق 1،222  1،203 0

 صادق 1،222  1،222 2
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 صادق 1،222  1،220 2

غير  1،222  1،902 2

دقاص  

 صادق 1،222  1،010 01

غير  1،222  1،930 00

دقاص  

 صادق 1،222  1،222 09

 صادق 1،222  1،221 03

 صادق 1،222 1،002 02

 صادق 1،222  1،222 02

 صادق 1،222  1،203 00

 صادق 1،222  1،022 02

 صادق 1،222 1،220 02

 صادق 1،222 1،203 02

غير  1،222  1،032 91

دقاص  

غير  1،222  1،320 90

دقاص  

 صادق 1،222  1،231 99
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غير  1،222 1،332 93

دقاص  

 صادق 1،222 1،002 92

اسئلة غير صدق  2اسئلة كانت   32من 

والذي غير  93، 90، 00،91، 2وهي نمرة

 دق فال يستخدم في هذا البحث اص

 كفاءة المعلّم الشخصية .9

 3.9الجدول 

نمرة 

 األسئلة
 البيانات r الدجدولي r الحسابي

 صادق  1،222 1،220 92

 صادق 1،222 1،202 90

 صادق 1،222 1،222 92

 صادق 1،222 1،229 92

 صادق 1،222 1،220 92

 صادق 1،222  1،229 31

 صادق 1،222 1،210 30

 صادق 1،222 1،022 39

 صادق 1،222 1،220 33
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 صادق 1،222  1،210 32

 صادق 1،222  1،229 32

 صادق 1،222  1،229 30

 صادق 1،222 1،202 32

 صادق 1،222 1،222 32

دق فاستخدم كلها فى ااسئلة كانت كلها ص 02من 

 هذا البحث

 

 . (Uji Reliabilitas)وثوق أوثبات أدوات البحث  .9

ثقة أدوات البحث تتعلق بدرجة ثبات 

أوقرر نتائج القياس. تسمي األداة لديه القدر 

الكافي من الموثوقية, عند ما يتم استخدام أداة 

لقياس جوانب قياس عدة مرات وكانت النتائج 

على  ختبارااليشير متساوية أومتكافئة نسبيا. 

 إلى قيمة ألفا البحث مأسسافي هذ الثبات 

كما  .SPSSدول إخراج كرونباخ  في ج

هواالختبارات اإلحصائية األخرى، فإن نتائج 

مأسسا من ألفا كرونباخ  على الثباتاختبار 

 الخبراء.تقرير معين من 
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ما عاى ثبات فيفي اختبار  طريقة تقرير

 :يلي

 أكثر من  . إذا كانت قيمة ألفا كرونباخ0

 االستبيان موثوقًا أوثابتًا. كان 1،01

 أقّل من  قيمة ألفا كرونباخ. إذا كانت 9

، فإن االستبيان غير موثوق به 1،01

 .ثابتأوغير 

. االختبار على الثبات من الكفاءة المهنية 0

 للمعلّم.

ة الكفاءونتائج من االختبار على الثبات من 

 المهنية للمعلّم ما يلي:

3.3الجدول   
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.856 24 

 

 

من الجدول السابق أن نتيجة الكفاءة المهنية 

  1،01هذه النتيجة أكثر من  1،220للمعلّم  

 ويسمى االستبيان ثباتا
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. االختبار على الثبات من الكفاءة الشخصية 9

 للمعلّم

ونتائج من االختباى على الثبات من الكفاءة 

 الشخصية للمعلّم ما يلي:

 3.2الجدول 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.950 14 

 

 

من الجدول السابق أن نتيجة الكفاءة 

هذه النتيجة أكثر    1،221الشخصية للمعلّم 

 ويسمى االستبيان ثباتا  1،01من 

 .(Uji Asumsi Klasik )اختبار الفرض الكالسكي .9

 . (Uji Normalitas )اختبار الطبيعية (0

الطبيعية لمعرفة ستخدم اختبار ا

انتشار المتغيرة توزيعا طبيعيا أم ال. 

اختبار الطبيعية في هذا البحث باستخدام 

 رموز كولموغوروف سمرنوف

(kolmogorof smirnov)  بأخذ االستنتاج إذا
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أكثر  (nilai signifikansi) كان النتيجة األهمية

تسمي هذه البيانات التوزيع   1،12من 

تسمي هذه الطبيعي وإذا عكس منه 

 43البيانات التوزيع غير الطبيعي.

 

 Uji)دمتعدال يالخط تباراالخ (9

Multikolinieritas)  . 
ختبار المتعدد ال ياختبار الخطمن هدف 

عالقة بين المتغيرات  فيهكان نموذج التراجع  أ

عن وجود أوعدم  معرفةل .أم ال المستقلة

مالحظة بمتعدد في نموذج التراجع، ال يالخط

أوعامل  (tolerance value) التسامحمن قيمة 

 variance inflation (VIF)   تضخم التباين

factor  و  1،0أكبر من  قيمة التسامح إذا كان

  01.44أقل من  أوعامل تضخم التباين
 

 .(Uji Autokorelasi) اختبار االرتباط الذاتي (3

                                                        
43 Suliyanto, Ekonometrika Terapan: Teori&Aplikasi dengan SPSS )

والتطبيق مع: النظرية االقتصاد القياسي( التطبيقي  SPSS(, (Yogyakarta: 

Penerbit Andi, 2011), 69-75. 

 .21-20،المرجع نفسه 44 
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 فةمعريستخدم اختبار االرتباط الذاتي ل

كالسيكي ال الفرضية انحراف وجود

االرتباط بين  لالرتباط الذاتي أم ال، وهو

في المالحظة مع   (residual) المتبقيات

المالحظات األخرى في نموذج التراجع. 

 طريقة االختبار المستخدمة ًا هي اختبار

Durbin Watson DW) :45بالشروط التالية  

-2أوأكبر ) dLأصغر من  dأ. إذا كانت 

dL،)  ُفض فر H0،   يعني وجود ارتباط

 الذاتي.

-2و) dUموجودة بين  dب. إذا كانت 

dU) ،بلقُ ف H0،  يعني عدم  ارتباط

 الذاتي.

أوبين  dUو dLموجودة  dج. إذا كانت 

(2-dL) (2و-dU) فال يوجد استنتاج ،

 محدد.

من الجدول اإلحصائي  dLو dU ةقيمد.  

Durbin Watson (DW الذي يعتمد على )

                                                        
 .090-092،المرجع نفسه45 
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وعدد المتغيرات عدد المشاهدات 

 التي تشرح.
 

 .  (Uji Hipotesa) اختبار الفرضية .3

 طريقة التحليل للمسألة األولي والثانية.

أساليب تحليل البيانات المستخدمة في 

اإلحصاء الوصفي واالستداللي.  هذا البحث هو

اإلخصاء  اإلحصاء الوصفي واالستداللي هو

تحليل اإلخصاء من  الذي يستخدم لوصف أو

البحث، ولكنها  تستخدم لجعل أوسع نتائج 

اإلخصاء الذي  االستنتاج. أّما االستداللي هو

يستخدم لتحليل بيانات العينة، وستكون النتائج 

للتعميم )الستدالل( في المجتمع حيث بحثت 

 العينة

في التحليل البيانات عن أثر الكفاءة 

المهنية على إنجاز  تعليم اللغة العربية  أثر 

خصية  لمعلّمة اللغة العربية الكفاءة والش

على إنجاز  تعليم اللغة العربية  استخدام 

الباحث الصيغة التراجع الخطي 

واختبار (   Regresi linier sederhana))البشيطي
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 (T )  ليعرف أثر كل المتغيرة  المستقلة  إلي

المتغيرة التابعة، وجود أثر الكفاءة 

جاز  نوالشخصية  لمعلّمة اللغة العربية على إ

   aHقُبل تعليم اللغة العربية أوبكالم آخر 

 الجدوليTأكثر من  الحسابيTعند ما نتيجة  

 .aHوإذا عكسه وُرفض   %2لمستوي الخطأ 

 طريقة التحليل للمسألة الثالثة. (3

وأما  في التحليل البيانات  عن أثر 

الكفاءة المهنية والشخصية  لمعلّمة اللغة 

اللغة العربية العربية على إنجاز  تعليم 

لطالبات استخدام الباحث الصيغة التراجع 

 و   Regresi linier berganda)) الخطي المتعدد

هوطريقة اإلحصاء التي يتعلم عن علقة 

ة أكثر، والمتغير معقولة بين المتغيرتين أو

 التابعة تتعلق بنتيجة من المتغيرة المستقلة.
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 الباب الرابع

 عرض البيانات

 لموقع البحثالوصف العام  .أ

 نجابر تاريخ تأسيس معهد والي صانجو .0

تاريخ تأسيس معهد والي  (أ

 صانجونجابر

قبل تأسيس معهد والي   

صانجو، كان في قرية نجابر معهد 

صغير يقع في الجنوب من القرية 

تحت رياسة كياهي داود، ولكن بعد 

وفاته، اندلع المعهد الذي بناه، ألن لم 

إال  بقىوما  يستمر نسله في الرياسة.

 المصلى وسكن الطالب.

حاول كياهي  0291ي عام ف  

أحد سكان  هو الحاج محمد طيب

نجابر الذي جاء من مببيات سيريبون 

نشر دين اإلسالم وتحسين أخالق 

أهل القرية بتعليم القرآن والعلوم 

الدينية ويصبح إماًما في المصلى 

 .(Blok Kidul) مجتمع جهة الجنوب

 ، كانعصرفي ذلك ال  

الهولنديون ال يزالون مستعمرين 
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إلندونيسيا، وكانت هناك أنواع 

مختلفة من األزمات منها األزمة 

االقتصادية والثقافية والتعليمية في 

كل مكان، بما في ذلك قرية نجابر، 

وال سيما في مجال عملية دين اإلسالم 

في أنشطتهم اليومية. اعتاد أهل قرية 

 يسرنجابر على األعمال السيآت كالم

 وارب الخمور عبادة األاجار.

واجه انتشار التعاليم اإلسالمية   

في ذلك الوقت تحديات قاسية من 

الناس الذين اعتادوا على فعل المنكر. 

رأى كياهي الحاج محمد طيب هذا 

الواقع دافعية في تأسيس المؤسسة 

إعدادا لجيل اإلسالم في المستقبل. 

أكد نفسه  بأن مسار التعليم 

ق الصحيح. لتنفيذ الهدف هوالطري

النبيل يدرس أبنائه في المعاهد 

السلفية والعصرية في فونوروغو، 

 معهد جورسان 

اإلسالمية ومعهد تيجالساري 

اإلسالمية، معهد دار السالم كونتور 

 فونوروغو
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عملية تأسيس معهد والي   (ب

 نجابر صانجو

بدأ األمل إلصالح وتعزيز قرية   

بتأسيس  0220نجابر في عام 

المدرسة االبتدائية بستان العلوم 

اإلسالمية" تحت قيادة كياهي الحاج 

وكان التدريس في  احمد طيب

 المساء.

، غير اسم 0221في عام   

المدرسة اإلبتدائية "بستان العلوم 

اإلسالمية" إلى المدرسة االبتدائية 

"منبع الهدى" والتعليم في الصباح. 

أسست مؤسسة تربية  0201في عام 

 ."المنار" لاألطفا

اسس المؤسسة  0222في عام   

"الثانوية للمعلّمين" ثم غير اسمها 

إلى "تربية المعلّمين اإلسالمية" 

خاص للبنين على مستوى المدرسة 

 0221المتوسطة والعالية. وفي عام 
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أسست "التربية المعلّمات 

 46اإلسالمية" خاص للبنات.

في ذلك الوقت جاء طالب من   

ابر. وفي عام القرى من جوار نج

جاء تسعة طالب من خارج  0200

و، ومنذ ذلك الحين، غمدينة بونورو

 بدأ تنفيذ المعهد.

تسمية المعهد بوالي   

 صانجومستوحة من ثالثة أمور:

عدد الطالب األولين تسعة  (0

 وا من المناطقؤأاخاص جا

 .المختلفة

الرغبة في تذكر خدمات األولياء  (9

في مجال الدعوة اإلسالمية في 

 إندونيسيا

الرغبة في الميراث مع استمرار  (3

حماسهم وجهودهم في نشر 

اإلسالم. راجيا في أن يقوم طالب 

                                                        

 .02 .،9102عابر  لمعهد والي صاعا يمليه خطبة االفتتاح 46 
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المعهد تنفيذ الدعوة اإلسالمية كما 

 47عملها األولياء.

 وقف معهد والي صانجو تعهدج( 

 .نجابر

 من بعض تاريخ اندالع المعهد  

الكبير السابق لعدة أسباب، من بين 

هي وفاة كياهي  األسباب الرئيسية

ألن الرياسة في  كرئيس المعهد،

المعهد تركز على النسل دون النظر 

 إلى الجودة والقدرات.

عائلة كياهي الحاج محمد طيب ال   

تريد أن يحدث التاريخ السابق في 

معهد والي صانجو، فأخذ الزمام 

لتعهد الوقف من العائلة إلى األمة.، 

فال تملك األسرة حقوق الملكية 

)حقوق الميراث( لمعهد والي 

صانجو، وستكون مسؤولية تقدم 

                                                        
 .99 .،لمحة من صور المعهد 47 
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المعهد وتطورها على أيدي 

 الخريجين والمسلمين.

عقد تعهد الوقف في يوم األحد   

هـ الموفق ب  0211من اعبان  93

بميالد  م، مطابقا 0221يوليو 0

المعهد في تسع سنوات الثانية. نفذ 

تعهد الوقف من قبل عائلة مؤسس 

المعهد موكال بـ كياهي الحاج أحمد 

طيب وكياهي الحاج إبراهيم طيب 

كالواقفين. اهد في تعهد الوقف 

المسؤولون المدنيون والعسكريون 

والعلماء وقادة المجتمع والعائالت 

والمتعاطفون بالمعهد. في عملية 

 دالوقف أماننات ليصير المعهد: تعه

مؤسسة تعليمية خاضعة للشريعة  (0

اإلسالمية، وخادمة للمجتمع في 

األوامر تحملهم إلى سعادةالحياة 

 .في الدارين
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المحافظة على المؤسسة التعليمية  (9

اإلسالمية وتطويرها من مستوى 

 الحضانة إلى الجامعة.

مؤسسة تعليمية إسالمية تتمتع  (3

تعليمها إلى: بروح المعهد وتتجه 

تقوى الله، األعمال الصالحة، 

األخالق الكريمة، الجسم السليم، 

المعرفة الواسعة، األفكار المنفتحة 

 .وريادة األعمال

ف الناظر من الوقف في أقصر كلّ   

وقت مايمكن تأسيس هيئة قانونية 

باسم مجلس رياسة المعهد، مع 

كونها أعلى المؤسسات في معهد 

ة ألمانات والمنفذ والي صانجو

الوقف المنصوص علي تعهد 

 48الوقف.

الغرض األسمى من تعهد الوقف   

أن تكون استمرارية التعليم وتطوير 

                                                        
 .90 ،المرجع نفسه48 
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اإلسالمية أكثر  معهد ولي صانجو

 تطوراً ويمكن أن تتطور بسرعة.

 

 .الموقع الجغرافي .9

بعيدًا عن جمهور  يقع معهد ولي صانجو  

 وليالمدينة مع األجواء الريفية. يقع معهد 

صانجوفي قرية نجابر، منطقة سيمان، 

 2مقاطعة بونوروغو. يقع على بعد حوالي 

كيلومترا جنوب مدينة بونوروغو. 

للوصول إلى معهد ولي صانجو، يمكن 

المرور عبر طريقين، هما الشرق 

والغرب، اللذان سيجتمعان في نهاية 

 .المطاف في منطقة جيتس

 اترؤية ورسالة مؤسسة تربية المعلّم .3

 نجابر  اإلسالمية معهد والي صانجو

 .الرؤية (أ

تحقيق اإلنسان بالشخصيات 

المعهدية، والتفوق في اإلنجاز، 

والتنافسية في مجال الدراسات 
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اإلسالمية واللغة اإلنجليزية العربية 

 .والعلوم في العصر العالمي

 .الرسائل  (ب

تنظيم التعليم والتدريس في الدراسات  (0

 أو اإلسالمية واللغة العربية

اإلنجليزية والعلوم التي تتميز 

 بخصيصات المعهد.

تنمية القدرات النظرية والعملية في  (9

الدراسات اإلسالمية واللغة العربية 

 .واإلنجليزية والعلوم

تحسين الجودة المستمرة في إدارة  (3

تربية المعلّمين اإلسالمية فعالية 

 .وكفاءة

 .الكاملة تطوير الوسائل التعليمية (2

مع مختلف  تطوير التعاون (2

األطراف، المحلية واألجنبية، لتعزيز 

وتطوير القدرات في الدراسة 

اإلسالمية واللغة العربية 

 .أواإلنجليزية والعلوم

االتجاهات واألهداف للتربية والتعليم  .2

 .والمبادئ الخمسة لمعهد والي صانجو

 .االتجاهات واألهداف للتربية والتعليم (أ
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 .تقوى الله (0

 .األعمال الصالحة (9

 .األخالق الكريمة (3

 .الجسم السليم (2

 .المعرفة الواسعة (2

 .األفكار المنفتحة (0

 .لاعمريادة األ (2

 .حب الوطن (2

 .المبادئ الخمسة للمعهد  (ب

 .اإلخالص (0

 .البساطة (9

  .االعتماد على النفس (3

 .األخوة اإلسالمية (2

 .الحرية (2

بتربية  اتلباوالطات حالة المعلّم (0

 .اإلسالمية اتالمعلّم

اإلسالمية هي المؤسسة  اتتربية المعلّم  

وسطة أي ما يعادل المدرسة تالتربوية الم

سنوات.  0تعليم فيها  مدة ,الثانوية والعالية

، هيرأس هذه المؤسسة مدير واحد ونائب
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يتولى كل منهما مستوى ثانوي ومستوى 

 عال.

 

الهيكل التنطيمي في تربية المعلّمين 

 .اإلسالمية

 

 

 

 

 

 قسم الوسائل التعليمية قسم تنمية الموارد البشرية

 قسم العالقة 

 العامة

 

 قسم اإلدارة المدرسية
قسم 

ا

ل

ط

ال

 ب

 قسم التعليم

مدير تربية المعلمين 

 اإلسالمية

 منسق األعضاء 

 رؤساء المعهد

أمين  سكرتير

الصند

 وق

 منظمة الطلبة

 الطالب

 ___________ خط تعليمي
 

 - - - - - - - - خط تنسيقي
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 2.0 الجدول

اإلسالمية السنة  اتفي تربية المعلّم اتعدد المعلّم

 9102-9102الدراسية 

 طبقة تعليم التفصيل
المجموع 

 الكلي
 الرقم

 الماجستير تمعلّما 2
 معلّما 022

 

 

 

0 

 9 العالم معلّمة 23

 3 دبلوم تانمعلّم

 معلّمة 22
 اتتربية المعلّم

 اإلسالمية
2 

 

 

  2.9 الجدول

 اإلسالمية اتفي تربية المعلّم اتلباعدد الط

المجموع  الفصول النفصيل

 الكلي

 الرقم

 0 طالبة 222 األول طالبة 022

 9 األول التكثيفي طالبة 22

 3 الثاني طالبة 092
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 2 الثالث طالبة 020

 2 الثالث التكثيفي طالبة 22

 0 الرابع طالبة 000

 2 الخامس طالبة 032

 2 السادس طالبة 093

 

 .الوسائل التعليمية (2

هي المكونات التي  الوسائل التعليمية

تعين نجاح عملية التعليم والتدريس. مع 

ة يمكن سير عملي الوسائل التعليميةتوافر 

التعليم وتعليم سيرا حسنا  بحيث يمكن 

 تحقيق األهداف التعليمية على ما يرام.

تشمل الوسائل التعليمية على العدد 

من المباني والفصول واآلدات التعليمية. 

 الوسائل التعليمية في معهد والي صانجو

 49كما في الجدول التالي:

 

 

                                                        
 اإلسالمية ات البيانات من هيئة تربية المعلم49 
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 2.3 الجدول

 اإلسالمية اتبتربية المعلّمالوسائل التعليمية 

 الرقم الوسيلة اءاسم العدد البيانات

 0 المسجد 0 

 9 مكتب رؤساء المعهد 0 

 3 مكتب المدير 0 

مكتب مؤسسة لتطوير  0 

 األوقاف

2 

 2 مكتب األساتذة 9 

 0 الفصل 32 

 2 النختبر للعلوم الطبيعية 0 

 2 المختبر الكمبيوتر 0 

 2 مختبر اللغة 0 

 01 المكتبة 0 

 00 مكتب اإلدارة 0 

 09 مكتب قسم الطالب 0 

مكتب مجلس إاراف  0 

 الطالب

03 
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 02 سكن الطالب 39 

 02 مكتب منظمة الطلبة 2 

 00 غرفة قسم الصحة 0 

 02 مكتب مركز اللغة 0 

 02 مكاب مركز القرآن 0 

 02 غرفة للفنون 0 

 91 المطعم 0 

 جمعية تعاونية للطالب 0 

 التجارة في

90 

 99 المقصف 0 

 93 التوزيعة 0 

 92 امالحمّ  001 

 .لبياناتل وصف الخاص .ب
الكفاءة  عنللحصول على بيانات 

 ،بحثال االشخصية في هذ ةكفاءالالمهنية و

استخدم الباحث طريقة استبيان منظم مع 

نموذج إجابة مغلقة، وهي استبيان بواسطة 

ي لونتيجته فيما يإجابة بديلة من الباحث، مع 

لإلجابات  2لإلجابات دائًما،  2؛ القيمة 
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لإلجابات  9لإلجابات أحيانًا،  3، تكرارا

بيانات عن و .لما بالمرةلإلجابات  0، غريبا

 قائمة نتائجم اللغة العربية من يتعلال إنجاز

لعينة وا اللغة العربية. االمتحان من الدرس

ت من البيانا .طالبة 922 ، البحثفي هذه 

 لي:كما يصف الباحث و، المجموعة

 .الكفاءة المهنية عن. وصف البيانات 0

 هو ا البحثفي هذ مرادالوصف ال

 الذي البيانات من نتائج االستبيان ارح  

. المعلّمات تربيةات لباطوّزع الباحث إلى 

نية الكفاءة المهاستنتج الباحث عن بعد البحث 

 التالي: فيمالمعلّم اللغة العربية 

 2.2جدول 

لكفاءة ا من الستبيانالنتيجة نسبة مئوية 

 المهنية 

 مجموع التكرار النسبة المئوية
النتيجة من الكفاءة 

 المهنية
 نمرة

2،0 93 21 -22  0 

0،1 02 21 -22  9 
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92،2 20 01 – 02  3 

22،2 032 21 – 22  2 

2،2 92 21 -22  2 

  مجموع 922 011

 9102األولية، المصدر: معالجة البيانات 

الكفاءة المهنية إلى  نتيجةثم تصنيف 

 mean ثالث فئات بناًء على الوسط المثالي

Ideal (Mi) واالنحراف المعياري المثالي  

Standar Deviasi Ideal (SDi)  يجاد إلصيغةMi 

 هي: SDiو

ى + عل)القيمة األ   = 0/9(Mi) المتوسط المثالي

 (ىدنالقيمة األ

)القيمة  0/0   =(SDi) المثالي االنحراف المعياري

 (ىدنالقيمة األ -ى علاأل

 التالية:كما  للبحث عن الفئات 

   SDi) –X < (Mi  =منخفض

   SDi) ≤ X ≤ (Mi + SDi) –(Mi =متوسط

  X > (Mi + SDi) = مرتفع
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نتائج تصنيف درجات الكفاءة المهنية 

 هي كما يلي:

 2.2جدول 

 .وصف الكفاءة المهنية

 العينات
 نمرة فئة

 التكرار النسبة المئوية

29،0 %  0 مرتفع 090 

 22،2%  9 متوسط 031 

 00،0%  3 منخفض 33 

011%  مجموع 922 

 .9102المصدر: معالجة البيانات األولية، 

بناء على الجدول السابق، عند 

الطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية عن 

( أن ٪ 29،0) عينة 090 الكفاءة المهنية من

 031 ومنة، مرتفعمعلّم اللغة العربية بكفاءة 

 كفاءةب( أن معلّم اللغة العربية ٪ 22،2) عينة

ن معلّم أ( ٪ 00،0) عينة 33 نة، وممتوسط

  كفاءة منخفضة.باللغة العربية 

  

 .. وصف البيانات حول الكفاءات الشخصية9
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ارح  هو ا البحثفي هذ مرادالوصف ال

الذي وّزع  البيانات من نتائج االستبيان 

المعلّمات  تربيةات لباطالباحث إلى 

استنتج الباحث عن بعد البحث  اإلسالمية.

 يمافية لمعلّم اللغة العربية شخصالكفاءة ال

 التالي:

 2.0جدول 

لكفاءة ا من الستبيانالنتيجة نسبة مئوية 

 .يةشخصال

 مجموع التكرار النسبة المئوية
من الكفاءة النتيجة 

 المهنية
 نمرة

2،2 92 21 – 22  0 

3،9 2 20 – 21  9 

09،3 32 20 – 22  3 

90،0 22 20 – 01  2 

90،0 22 00 – 02  2 

99،2 02 00 – 21  0 

 مجموع 922 011

 .9102المصدر: معالجة البيانات األولية، 
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الكفاءة المهنية إلى  نتيجةثم تصنيف 

 mean ثالث فئات بناًء على الوسط المثالي

Ideal (Mi) واالنحراف المعياري المثالي  

Standar Deviasi Ideal (SDi)  يجاد إلصيغةMi 

 هي: SDiو

ى + عل)القيمة األ   = 0/9(Mi) المتوسط المثالي

 (ىدنالقيمة األ

)القيمة  0/0   =(SDi) االنحراف المعياري المثالي

 (ىدنالقيمة األ -ى علاأل

  التالية:كما  للبحث عن الفئات 

   SDi)  –X < (Mi =منخفض

   SDi) ≤ X ≤ (Mi + SDi) –(Mi =متوسط

  X > (Mi + SDi) = مرتفع

نتائج تصنيف درجات الكفاءة المهنية 

 هي كما يلي:

 2.2جدول 

 لشخصية.وصف الكفاءة ا

 العينات
 نمرة فئة

 التكرار النسبة المئوية
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 0 مرتفع 032 22،2

 9 متوسط 002 20،3

 3 منخفض 92 2،2

 مجموع 922 011

 .9102المصدر: معالجة البيانات األولية، 

بناء على الجدول السابق، عند الطالبات 

تربية المعلّمات اإلسالمية عن الكفاءة الشخصية 

( أن معلّم اللغة العربية ٪ 22،2) عينة 002 من

( أن ٪ 20،3) عينة 031 ومنة، مرتفعبكفاءة 

 92 نة، وممتوسطكفاءة بمعلّم اللغة العربية 

كفاءة بن معلّم اللغة العربية أ( ٪ 2،2) عينة

 منخفضة.

 .م اللغة العربيةيتعلالوصف بيانات عن إنجاز .3

  ا البحثإليه في في هذ المراد الوصف 

 يةم اللغة العربيتعلالإنجاز هوارح البيانات عن 

المعلّمات اإلسالمية من قائمة  تربيةات لباطل

نتائج االمتحان فى الدرس اللغة العربية 

 ونتيجات منها فيما يلي:
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 2.2جدول 

 إنجاز التعليم اللغة العريةوصف 

 نمرة نتيجة إنجاز التعليم مجموع التكرار النسبة المئوية

0،2 2 3.01 – 2,11  0 

00،2 22 2,10 – 2,11  9 

92،2 22 2,10 – 0.11  3 

92،1 20 0,10 – 2,11  2 

90،2 00 2,10 -2,11  2 

2،2 99 2,10 – 2,29  0 

 مجموع 922 011

 .9102المصدر: معالجة البيانات األولية، 

الكفاءة المهنية إلى  نتيجةثم تصنيف 

 mean ثالث فئات بناًء على الوسط المثالي

Ideal (Mi) واالنحراف المعياري المثالي  

Standar Deviasi Ideal (SDi)  يجاد إلصيغةMi 

 هي: SDiو

ى + عل)القيمة األ   = 0/9(Mi) المتوسط المثالي

 (ىدنالقيمة األ
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)القيمة  0/0   =(SDi) االنحراف المعياري المثالي

 (ىدنالقيمة األ -ى علاأل

  :التاليةكما  للبحث عن الفئات 

   SDi)  –X < (Mi =منخفض

   SDi) ≤ X ≤ (Mi + SDi) –(Mi =متوسط

  X > (Mi + SDi) = مرتفع

إنجاز التعليم نتائج تصنيف درجات 

 هي كما يلي: اللغة العربية

 2.2جدول 

 إنجاز التعليم اللغة العربيةوصف 

 العينات
 نمرة فئة

 التكرار النسبة المئوية

 92،9 %  0 مرتفع 23 

 22،2 %  9 متوسط 031 

92،1 %  3 منخفض 20 

011 %  مجموع 922 

 9102المصدر: معالجة البيانات األولية، 

م تعليعلى الجدول السابق، أن  إنجاز  بناء

ية تربية المعلّمات اإلسالمباللغة العربيى لطالبات 
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 ومن، مرتفع بإنجاز( ٪ 92،9) عينة 23 من

 20 ن، وممتوسط بإنجاز( ٪ 22،2) عينة 031

 منخفض. بإنجاز( ٪ 92،1) عينة
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 الخامس الباب

 تحليل البيانات.

بعد جمع البيانات المحتاحة المطابقة 

ا م بهذا البحث ثم أخذ التحليل من البيانات وهو

 يلي:

 المبحث األول .0

 Uji Asumsi Klasik) ( اختبار االفتراضات الكالسيكية

 تحليلفى فرضيات الاختبار أداء  قبل 

اختبار ب البد التراجع الخطي المتعدد،

نات البيا معرفةل ،الكالسيكية أوالً االفتراضات 

تحليل التراجع المتعدد. ل ممكنة المستخدمة 

 :ما يلي تشمل االختباراتو

 

 .( Uji Normalitas) تبار الطبيعيةخا .0

يستخدم اختبار الطبيعية لمعرفة انتشار 

المتغيرة العشوائي مع التوزيع الطبيعي أم ال. 

اختبار الطبيعية في هذا البحث باستخدام 

 kolmogorof)  رموز كولموغوروف سمرنوف

smirnov)  بأخذ االستنتاج إذا كان النتيجة



   
 

103 
 

  1،12أكثر من (nilai signifikansi) األهمية

تسمي هذه البيانات التوزيع الطبيعي وإذا 

عكس منه تسمي هذه البيانات التوزيع غير 

 50الطبيعي.

 نتيجة اختبار الطبيعي ما يلي:

 

 2.0جدول 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Standardized 

Residual 

N 284 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .99646017 

Most Extreme Differences Absolute .051 

Positive .051 

Negative -.043 

Kolmogorov-Smirnov Z .864 

Asymp. Sig. (2-tailed) .444 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

                                                        
50  Suliyanto, Ekonometrika Terapan: Teori&Aplikasi dengan 

SPSS القتصاد القياسي( التطبيقي: النظرية والتطبيق معا  SPSS(, 

(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011). 69-75. 
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ن أ السابقاختبار الطبيعي في الجدول  من

أكثر من  1،222 هي   Asymp. Sig. (2-tailed)قيمة 

ا البيانات في هذ أن  منه جاستنتوا، 1،12

 توزيع طبيعي.التحليل 

 

 . (Uji Multikolinierity)متعددال يالخط تباراالخ  .9

متعدد ال ياختبار الخطمن هدف 

ن عالقة بي فيهكان نموذج التراجع  أختبار ال

 عن وجود معرفةل .أم ال المتغيرات المستقلة

متعدد في نموذج التراجع، ال يأوعدم الخط

 (tolerance value) مالحظة من قيمة التسامحب

 variance inflation عامل تضخم التباين أو

factor (VIF) .   أكثر  إذا كانت قيمة التسامح

 ، 01أقل من  VIFوكانت قيمة  1،0 من

بين  الخطي متعدد عدمنه ماستنتاج 

  .51المتغيرات المستقلة في نموذج التراجع

 بحثال افي هذ multicollinearity نتائج اختبار

 في الجدول التالي:

                                                        
 .21-22 ،المرجع نفسه 51
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 2.9جدول 

 multicollinearity نتائج اختبار
Coefficientsa 

Model 

Unstandardize

d 

Coefficie

nts 

Standardized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Er

ror Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) .325 .506  .642 .521   

Kompetensi 

Profesi

onal 

.041 .006 .372 7.277 .000 .901 1.109 

Kompetensi 

Kepriba

dian 

.053 .008 .343 6.699 .000 .901 1.109 

a. Dependent Variable: 

Prestasi Belajar 
      

في  multicollinearity نتائج اختبار 

أنه ال توجد متغيرات مستقلة  السابق الجدول 

البسامح أقل من في هذه الدراسة لها قيمة 

 نتيجة .01أكثر من  VIF وليس لها قيمة   1،0

 1،210الكفاءة المهنية لها قيمة التسامح  

الكفاءة المهنية لها قيمة  ونتيجة VIF  0،012و

ج استنتوا . VIF  0،012و 1،210 التسامح 
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بين  multicollinearity متعددال يالخط  عدمنه م

 المتغيرات المستقلة في نموذج التراجع.

 .(Uji Auto Korelasi) اختبار االرتباط الذاتي .3

 فةمعريستخدم اختبار االرتباط الذاتي ل

كالسيكي لالرتباط ال الفرضية انحراف وجود

 االرتباط بين المتبقيات الذاتي أم ال، وهو

(residual)   في المالحظة مع المالحظات

األخرى في نموذج التراجع. طريقة االختبار 

 Durbin Watson (DW) المستخدمة ًا هي اختبار

  52:بالشروط التالية

-2أكبر ) وأ dLأصغر من  dإذا كانت   (0

dL)يعني  فض فرضية فارغة، رُ ، ف

 .الذاتيوجود ارتباط 

 ،(dU-2)و dUموجودة بين  dإذا كانت  (9

باط ارت ل الفرضية الفارغة يعني عدم بقُ ف

 .الذاتي

-2بين )وأ dUو dLموجودة  dإذا كانت  (3

dL) و(2-dU)، .فال يوجد استنتاج محدد 

                                                        
 .090-092.، المرجع نفسه52
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اإلحصائي من الجدول  dLو dU ةقيم 

Durbin Watson (DW)  يعتمد على عدد الذي

 المشاهدات وعدد المتغيرات التي تشرح.

ما  اختبار االرتباط الذاتينتيجة و

 يلي:

 2.3جدول 

 .اختبار االرتباط الذاتينتيجة 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .580a .336 .332 .98045 1.941 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional 

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar   

 Durbin Watsonقيمة  السابقالجدول  من

من و N   =922مع  DWقيمة جدول  ،0،220

 0،220 =(dL) نتجة (k) تينالمستقل تينالمتغير

    4du = 9،022والقيمة  dU =  0،200) والقيمة

 dUبين  وقعت Durbin Watson 0،220قيمة و

أن منه ستنتاج واال (DU  9،022-2و( 0،200

ال يحدث مع أعراض  التراجعنموذج معادلة 

 .ذاتياالرتباط ال
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 (.Heterokedastisitas) اختبار التغاير غير المتجانسة. 2

غير المتجانسة  اختبار التغاير من هدف

في نموذج  اختالف المتغيرةكان  أختبار ال

 من مالحظة إلى مالحظة التراجع من المخلفات 

من مالحظة من المخلفات  المتغيرةإذا أخرى. 

 فيُعرف بالتدخينأخرى سواء  إلى مالحظة

(Homokedastisitas)، فسيُطلق  ،وإذا كان مختلفًا

 غير المتجانسةعليه اسم التغاير 

(Heterokedastisitas.)  والجيد ه التراجعنموذج 

التغاير عدم حدوث أو  (Homokedastisitas) التدخين

وجود  لمعرفة. (Heterokedastisitas) غير المتجانسة

 (.Heterokedastisitas) غير المتجانسةالتغاير عدم وأ

. إذا كانت القيمة الهامة glejserاستخدام طريقة ب

المخلفات على  1،12أكبر من  ( p) غير مهمة

(residual)،  ال مشكلة من  التراجعفإن نموذج

. 53(Heterokedastisitas) غير المتجانسةالتغاير 

 لي: ما ي اختبار التغاير غير المتجانسةونتيجة 

 2.2جدول 

                                                        
 .22-20 ،نفسهالمرجع 53
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 .اختبار التغاير غير المتجانسةونتيجة 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coeffici

ents 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .396 .309  1.278 .202 

Kompetensi 

Profesion

al 

.004 .003 .064 1.028 .305 

Kompetensi 

Kepribadi

an 

.002 .005 .029 .465 .642 

a. Dependent Variable: abres     

يوضح أن جميع المتغيرات  السابقفي الجدول 

 ونتيجة . (1،12أكبر من  Sig)  المستقلة لها 

 ونتيجة .Sig  1،312  متغير الكفاءة المهنية

واستنتاج  ،sig. 1،029 متغير الكفاءة الشخصية 

لم يحدث  بحثال افي هذ التراجعأن نموذج  منه

 التغايرية غير المتجانسة.

 المبحث الثاني ب.

 ربيةاللغة الع إنجاز تعليمأثر الكفاءة المهنية على . 0

 .)اختبار جزئي( Tاختبار  أ(
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من  أثرمقدار لداللة الجزئي  tاختبار 

 ةابعالت ةفي ارح المتغير ةواحد ةمستقل ةمتغير

  54بالشروط التالية:

عند    الجدوليt  أكبر منالحسابيt  إذا كانت قيمة (0

فض ورُ  Haبل قُ  يعني ،1،12 أهميةمستوى 

Ho. 

عند  الجدوليt  أقل أو سواء الحسابيt    إذا كانت قيمة (9

بل وقُ   Haفض رُ   يعني ،1،12 أهميةمستوى 

Ho. 

في  (1X)لكفاءة المهنية ا من نتائج االختبار الجزئي

 هي كما يلي: بحثهذه ال

 

 

 

 2.2جدول 

 (1X)لكفاءة المهنية ل tنتائج االختبار 

 

                                                        
 .21.، المرجع نفسه 54 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coeffici

ents 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
2.638 .398  6.627 .000 

Kompetensi 

Profesi

onal 

.052 .006 .480 9.191 .000 

a. Dependent Variable: 

Prestasi Belajar 
    

  12،1أو  α  =5%عند  الجدوليtقيمة  تقرير

ألنه  1،192ى قسمين وهيلى إ قسمت αوقيمة 

هي  n  =922، n و ،جهتينمن ستخدم فرضية ا

هي مجموع كل  kو   ،k =9 والبيانات  مجموع

=  df  =n – k   =922 – 9ونتيجة  المتغيرات 

بناًء  .0،202 ±هي  الجدوليtقيمة  ويجد .929

 ،السابقفي الجدول  tعلى نتائج االختبار 

 التالية: هنتائجو

  أكثر منالحسابيt الكفاءة المهنية  لها

tمع قيمة 0،202أكثر من  2،020أو ـ  الجدولي

منه ج استنتا،  و1،12 من أقلّ  0،000 األهمية

الكفاءة ر أثيعني وجود  ،Ho رفضو Haقبل 
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 يمإنجاز التعلعلى  اللغة العربية المهنية لمعلّم

لطالبات بتربية المعلّمات  اللغة العربية

 اإلسالمية.

 .Uji regresi sederhana البسيط  التراجع اختبارب( 

ليل لتح البسيط  التراجعستخدم تحليل ا

 (1X)العالقات السببية لمتغيرات الكفاءة المهنية 

 (Y) إنجاز التعليمعلى  (2X)وكفاءات الشخصية 

 جزئيًا.

( Y) إنجاز التعليمعلى  (1X)أثر الكفاءة المهنية  (أ

 .جزئيًا

  التراجعالنموذج المستخدم إلجراء تحليل 

على  (1X)الكفاءة المهنية أثر  معرفةل  البسيط

  55:فيما يليجزئيًا  هو ( Y) إنجاز التعليم
 

Y = a + bX1 + e 

 :يعني

Y  = إنجاز التعليم 

a  = ثابت 

b  = معامل الترجع 

                                                        

 .32، المرجع نفسه 55 
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1X = الكفاءة المهنية 

 e  = معيار الخطأ 

 فى الجدول البسيط  التراجعتحليل نتيجة 

 اآلتي: 

 2.0جدول 

 البسيط  التراجعتحليل 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficie

nts 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
2.638 .398  6.627 .000 

Kompetensi 

Profesi

onal 

.052 .006 .480 9.191 .000 

a. Dependent Variable: 

Prestasi Belajar 
    

Y = α + bX1 + e 

 Y = 2,638 + 0،052X1 

ا يوضح م ،البسيطة تراجعبناًء على معادلة ال

 يلي:

قيمة الكفاءة  إذا؛ يعني  9،032 قيمة ثابت (0

، ثم )صفر(1اللغة العربية هي  ةالمهنية لمعلّم

لطالبات تربية  للغة العربيةا إنجاز تعليم
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وحدة،  9،032هو المعلّمات اإلسالمية 

 ة.ثابت افتراض أن العوامل األخرى تعتبرب

( 1X)لمتغير الكفاءة المهنية  تراجعيمعامل ال (9

بمعنى إذا كانت المتغيرات  ، 1،129هو

 ةرمتغيوثابتة،  تهاالمستقلة األخرى هي قيم

 ا زيادة فيه الكفاءة المهنية لمعلّم اللغة العربية 

ة اللغ إنجاز التعليمحدة وحدة، فإن ابمقدار و

طالبات تربية المعلّمات اإلسالمية  العربية

 أن افتراضب وحدة 1،129سوف تزيد بنسبة 

المعامل إيجابي،  .ثابتةعوامل أخرى تعتبر 

بين الكفاءة  خاطيةبمعنى أن هناك عالقة 

كلما  ،إنجاز التعليمالمهنية لمعلّم اللغة العربية 

الكفاءة المهنية لمعلّم اللغة العربية  قيمة

 يةاللغة العرب إنجاز التعليم قيمةكان  مرتفعة

 مرتفعة.

 

 .(متزامن)اختبار  F اختبار.ج(

لكفاءة ل( متزامن)اختبار  F االختبار (أ

 .المهنية

أثر الختبار  Fستخدم اختبار ا

لمتغيرات المستقلة على ل متزامن
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 ةلمتغيراإذا كان . المتغيرات التابعة

 ةعلى المتغير ة ذوأثر متزامنالمستقل

مة ئمال ترجعمعادلة النموذج و ،ةالتابع

ناك إذا لم يكن ه ،على العكسمطابقة. أو

مة ئماللم النموذج و تأثير متزامن، 

  56مع الشروط التالية: مطابقةأو

عند الجدولي Fأكثر من  الحسابيF . إذا كانت قيمة0

ورفض  Ha قبلو، %2مستوى األهمية 

Ho. 

الجدولي F قّل أو سواء معأ الحسابيF كانت قيمة إذا. 9

ورفض  Ho قبلو %2عند مستوى األهمية 

Ha. 

هي كما  بحثفي هذه ال Fنتائج اختبار 

 يلي:

2.2جدول   

 (X1)   نتائج االختبار الكفاءة المهنية

                                                        
 .21، المرجع نفسه56 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 93.848 1 93.848 84.483 .000a 

Residual 313.258 282 1.111   

Total 407.105 283    

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Profesional   

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar    

أكثر من  الحسابيFأن قيمة  ،السابقالجدول  من

Fعند مستوى  3،22أكثر من  22،223الجدولي

 ;df  =(9-0 )   ;(922-9 = )0و  ،%2األهمية 

929)  

يعني . Hoورفض Haقبل  هنمج استنتاس

ثر أاللغة العربية لها  ةمعلّمأن الكفاءة المهنية ل

 اللغة العربية إنجاز تعليممتزامن على 

معنى بوأللطالبات بتربية المعلّمات اإلسالمية. 

 مةئفي معايير مال تراجعنموذج معادلة ال ،آخر

 .مطابقة وأ

 .R)2( حتيمةمعامل الد( ال

 .لكفاءة المهنيةل R)2( حتيمةمعامل الال

األثر  مئوية  معرفةهذا االختبار ل

 ةللمتغيرات المستقلة على تغيير المتغير
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إذا . 1 إلى 0بين  حتيمةمعامل الال. قيمة ةالتابع

 ةأن قدرة المتغيريعني   ،0 إلى R)2(اقتربت 

قيمة  تقترباإذا  ضعيفة. ومحدودة أ( Y) ةالتابع

)2(R تعطي ةالمستقل ةتعني أن المتغير 1 إلى 

 ةلتنبؤ المتغير المحتاجةجميع المعلومات 

في الجدول  R)2( حتيمةمعامل الال. قيمة 57ةالتابع

 . اآلتي

  2.2الجدول 

  )X1(الكفاءة المهنية R)2( حتيمةمعامل الالقيمة 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .480a .231 .228 1.05397 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Profesional 

  R square قيمةالسابق الجدول  من 

على أن الكفاءة  هذا يدلّ  %93،0وأ   1،930

اللغة العربية قادرة جزئيًا على  ةمعلّمالمهنية ل

 اللغة العربية تعليمإنجاز على  %93،0 التأثير

ا ات اإلسالمية وباقيتهالمعلّمة للطالبات بتربي

                                                        
 .21،المرجع نفسه 57
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أُثرت بالمتغيرة األخرى التي ليست   22،2%

  المتغيرة فى هذا البحث

 

ة اللغ إنجاز التعليمة على شخصيأثر الكفاءة ال .8

 .العربية

 .)اختبار جزئي( Tاختبار  (أ

من  أثرمقدار لداللة الجزئي  tاختبار 

 ةفي ارح متغير المتغير ةواحد ةمستقل ةمتغير

  58بالشروط التالية: ةالتابع

  أكبر منالحسابيt     قيمة إذا كانت قيمة (0

tيعني ،12،1 أهميةعند مستوى    الجدولي 

 .Hoفض ورُ  Haبل قُ 

  أقل أو سواء الحسابيt     إذا كانت قيمة (9

tيعني ،12،1 أهميةعند مستوى  الجدولي  

 .Hoبل وقُ   Haفض رُ 

 (2X) ةشخصيالالكفاءة  من نتائج االختبار الجزئي

 هي كما يلي: بحثفي هذه ال

 2.2جدول 

 (2X) ةشخصيالالكفاءة  tنتائج االختبار 

                                                        
 .21، المرجع نفسه58 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coeffici

ents 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.062 .486  4.245 .000 

Kompetensi Kepribadian .071 .008 .460 8.696 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar    

  12،1أو  α  =5%عند  الجدوليtقيمة  تقرير

ألنه  1،192ى قسمين وهيلى إ قسمت αوقيمة 

هي  n  =922، n و ،من جهتينستخدم فرضية ا

هي مجموع كل  kو   ،k =9 والبيانات  مجموع

=  df  =n – k   =922 – 9ونتيجة  المتغيرات 

بناًء على  .0،202±هي  الجدوليtقيمة  ويجد .929

 هنتائجو ،السابقفي الجدول  tنتائج االختبار 

 التالية:

  أكثر منالحسابيt لها  ةشخصيالالكفاءة 

tمع قيمة  0,202أكثر من  2،020أو ـ  الجدولي

منه ج استنتا،  و1،12أقل من  0،000 األهمية

الكفاءة ر أثيعني وجود   ،Ho رفضو Haقبل 

إنجاز على  اللغة العربية ةلمعلّم ةشخصيال
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ت للطالبات بتربية المعلّما اللغة العربية تعليم

 اإلسالمية.

 .Uji regresi sederhana البسيط  التراجع اختبار  (ب

( Y) إنجاز التعليمعلى ( X2)ية شخصأثر الكفاءة ال .

 .جزئيًا

  التراجعالنموذج المستخدم إلجراء تحليل 

على ( X2)ية شخصأثر الكفاءة ال معرفةل  البسيط

  59:فيما يليجزئيًا وه (Y) إنجاز التعليم

 

Y = a + b X2 + e 

 :يعني

Y  = إنجاز التعليم 

a  = ثابت 

b  = معامل الترجع 

X2 = الكفاءة المهنية 

 e  = معيار الخطأ 

فى الجدول  البسيط  التراجعتحليل نتيجة 

 اآلتي: 

   2.01جدول

                                                        
 .32، المرجع نفسه 59 
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 للكفاءة الشخصية البسيط  التراجعتحليل 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficie

nts 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.062 .486  4.245 .000 

Kompetensi 

Kepribadi

an 

.071 .008 .460 8.696 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar    

Y = α + bX2 + e 

Y = 2,062 + 0،071X2 

 :يوضح ما يلي ،البسيطة تراجعبناًء على معادلة ال

يعني أن قيمة الكفاءة  9،109 قيمة ثابت (0

ثم  ،)صفر(1اللغة العربية هي  معلّمية لشخصال

للطالبات بتربية للغة العربية  التعليمإنجا

وحدة،   9،109وه المعلّمات اإلسالمية 

 افتراض أن العوامل األخرى تعتبر ثابتة.ب

( 2X) ةشخصياللمتغير الكفاءة  تراجعيمعامل ال(9

بمعنى إذا كانت المتغيرات المستقلة  1،120وه

الكفاءة  ةمتغيرو ،ثابتة تهااألخرى هي قيم

 فيها زيادة  اللغة العربية  معلّمية لشخصال
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اللغة  إنجاز التعليمفإن  ،حدة وحدةابمقدار و

وف سطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية  العربية

عوامل  أن افتراضب وحدة  1،120تزيد بنسبة 

ن بمعنى أ ،المعامل إيجابي .ثابتةأخرى تعتبر 

 لّممعة لشخصيفاءة البين الك خاطيةهناك عالقة 

اءة الكف قيمةكلما  ،إنجاز التعليماللغة العربية 

 يمةقكان  مرتفعةاللغة العربية  معلّمة لشخصيال

 مرتفعة. اللغة العربية إنجاز التعليم

 .يةشخصلكفاءة الل (متزامن)اختبار  Fاختبار  (ج

لمتغيرات ل أثر متزامنالختبار  Fستخدم اختبار ا

إذا كان . المستقلة على المتغيرات التابعة

 ةرعلى المتغي متزامنة ذو أثر المستقل ةمتغيرال

 مة أوئمال ترجعنموذج معادلة الو ،ةالتابع

ناك تأثير إذا لم يكن ه ،على العكسمطابقة. 

مع  مطابقة مة أوئماللم النموذج و متزامن، 

  60الشروط التالية:

عند الجدولي Fأكثر من  الحسابيF . إذا كانت قيمة0

 .Hoورفض  Ha قبلو، %2مستوى األهمية 

                                                        
 .21، المرجع نفسه60
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الجدولي F قّل أو سواء معأ الحسابيF قيمةكانت  إذا. 9

ورفض  Ho قبلو %2عند مستوى األهمية 

Ha. 

 هي كما يلي: بحثفي هذه ال F نتائج اختبار

2.00جدول   

 . X)2( يةشخصنتائج االختبار الكفاءة ال
ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 86.084 1 86.084 75.620 .000a 

Residual 321.021 282 1.138   

Total 407.105 283    

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Kepribadian   

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar    

أكثر من  الحسابيFأن قيمة  ،السابقالجدول  من

Fعند مستوى  3،22أكثر من  22،092الجدولي

 ;df  =(9-0 )   ;(922-9 = )0و  ،%2األهمية 

929)  

يعني . Hoورفض Haقبل  هنمج استنتاس

اللغة العربية لها  ةمعلّمية لشخصأن الكفاءة ال

 اللغة العربية إنجاز تعليمأثر متزامن على 

معنى ب وأللطالبات بتربية المعلّمات اإلسالمية. 
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 مةئفي معايير مال تراجعنموذج معادلة ال ،آخر

 .مطابقة وأ

 .يةشخصللكفاءة ال R)2( حتيمةمعامل الال (د

األثر  مئوية  معرفةهذا االختبار ل

 ةللمتغيرات المستقلة على تغيير المتغير

إذا . 1 إلى 0بين  حتيمةمعامل الال. قيمة ةالتابع

 ةأن قدرة المتغيريعني   ،0 إلى R)2(اقتربت 

قيمة  تقترباإذا  ضعيفة.ومحدودة أ( Y) ةالتابع

)2(R تعطي ةالمستقل ةأن المتغيرتعني  1 إلى 

 ةلتنبؤ المتغير المحتاجةجميع المعلومات 

في الجدول  R)2( حتيمةمعامل الال. قيمة 61ةالتابع

 . اآلتي

 2,09الجدول

  )X1(يةشخصالكفاءة ال R)2( حتيمةمعامل الالقيمة 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .460a .211 .209 1.06695 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Kepribadian 

                                                        
 .21،المرجع نفسه61 
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 R square قيمةالسابق الجدول  من 

هذا يدل على أن الكفاءة  %90،0 وأ   1،900

اللغة العربية قادرة جزئيًا على  ةمعلّمل يةشخصال

 اللغة العربية إنجاز تعليمعلى  %90،0 التأثير

ات اإلسالمية وباقيتها المعلّمة للطالبات بتربي

أُثرت بالمتغيرة األخرى التي ليست   22،2%

  المتغيرة فى هذا البحث

 

 إنجاز تعليمعلى  والشخصية أثر الكفاءة المهنية. 3

 .اللغة العربية

 (t )جزئي اختبار (أ

من  أثرمقدار لداللة الجزئي  tاختبار 

 ةفي ارح متغير المتغير ةواحد ةمستقل ةمتغير

  62بالشروط التالية: ةالتابع

عند    الجدوليt  أكبر منالحسابيt      إذا كانت قيمة (0

فض ورُ  Haبل قُ  يعني ،1،12 أهميةمستوى 

Ho. 

                                                        
 21.،. المرجع نفسه62 
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 الجدوليt  أقل أو سواء الحسابيt     إذا كانت قيمة (9

  Haفض رُ   يعني ،1،12 أهميةعند مستوى 

 .Hoبل وقُ 

  2.03دولج

  tنتائج االختبار  (0
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficie

nts 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .325 .506  .642 .521 

Kompetensi 

Profesi

onal 

.041 .006 .372 7.277 .000 

Kompetensi 

Kepriba

dian 

.053 .008 .343 6.699 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

  12،1أو  α  =5%عند  الجدوليtقيمة  تقرير

ألنه  1،192ى قسمين وهيلى إ قسمت αوقيمة 

هي  n  =922، n و ،من جهتينستخدم فرضية ا

هي مجموع كل  kو   ،k =9 البيانات و مجموع

 df  =n – k   =922 – 9ونتيجة  المتغيرات 

بناًء  .0،202 ±هي  الجدوليtقيمة  ويجد .929= 
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 ،السابقفي الجدول  tعلى نتائج االختبار 

 التالية: هنتائجو

لغة ال إنجاز التعليمأثر الكفاءة المهنية على  .0

 .العربية

  أكثر منالحسابيt الكفاءة المهنية  لها

tمع قيمة  0،202أكثر من  2،922أو ـ  الجدولي

منه ج استنتا،  و1،12أقل من  0،000األهمية 

الكفاءة ر أثيعني وجود  ،Ho رفضو  Haقبل 

 يمإنجاز التعلعلى  اللغة العربية ةالمهنية لمعلّم

للطالبات بتربية المعلّمات  اللغة العربية

 اإلسالمية.

 

غة الل إنجاز تعليمة على شخصيأثر الكفاءة ال (9

 .العربية

  أكثر منالحسابيt لها  ةشخصيالالكفاءة 

tمع قيمة  0،202أكثر من  0،022أو ـ الجدولي

منه ج استنتا،  و1،12أقل من  0،000األهمية 

الكفاءة ر أثيعني وجود   ،Ho رفضو Haقبل 

إنجاز على  اللغة العربية ةلمعلّم ةشخصيال
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ت للطالبات بتربية المعلّما اللغة العربية تعليم

 اإلسالمية.

 

 .Uji regresi berganda المتعدد تراجعال اختبار  (ب

المتعدد لتحليل  ترجعاستخدام تحليل ال

كفاءات الو (1X)لكفاءة المهنية لالعالقات السببية 

م اللغة العربية إنجاز  تعليعلى  (2X)الشخصية 

 معًا. (Y) ات اإلسالميةالمعلّمتربية بلطالبات ل

 المتعدد معًا ترحعالنموذج المستخدم لتحليل ال

  63كما يلي:وه

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

 :يعني

Y  =   مالتعليإنجاز 

a  = ثابت 

 2b1b = المعامل التراجع 

X1 = لكفاءة المهنيةا 

X2 = كفاءات الشخصيةال 

e  = معيار الخطأ 

                                                        
 .23.، المرجع نفسه63
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ي ف تحثال االمتعدد في هذ تراجعنتائج تحليل ال

 الجدول التالي:

 

 2.02 الجدول

 المتعدد تراجعتحليل ال
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficient

s 

Standardized 

Coeffici

ents 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .325 .506  .642 .521 

Kompetensi 

Profesi

onal 

.041 .006 .372 7.277 .000 

Kompetensi 

Kepriba

dian 

.053 .008 .343 6.699 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Y = 0،325 + 0،041X1 + 0،053X2 

 ، يوضح ما يلي:المتعدد تراجعال بناًء على معادل

 المهنيةيعني أن قيمة الكفاءة  1،329 قيمة ثابت  (0

، ثم )صفر( 1اللغة العربية هي  ةية لمعلّمشخصالو

ية ترببطالبات للللغة العربية ا تعليمإنجاز 
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وحدة،  1،329هو المعلّمات اإلسالمية 

 أن العوامل األخرى تعتبر ثابتة.افتراض ب

( 1X) المهنيةلمتغير الكفاءة  تراجعيمعامل ال (9

بمعنى إذا كانت المتغيرات المستقلة  1،120هو

الكفاءة  ةمتغيروثابتة،  تهااألخرى هي قيم

قدار بم فيها زيادة  اللغة العربية  ةلمعلّم المهنية

 اللغة العربية إنجاز التعليمحدة وحدة، فإن او

زيد سوف تتربية المعلّمات اإلسالمية بطالبات لل

عوامل أخرى  أن افتراضب وحدة  1،120بنسبة 

المعامل إيجابي، بمعنى أن هناك  .ثابتةتعتبر 

ة اللغ ةلمعلّم المهنيةبين الكفاءة  خاطيةعالقة 

 لمهنيةاالكفاءة  قيمة، كلما إنجاز التعليمالعربية 

 إنجاز قيمةكان  مرتفعةاللغة العربية  ةلمعلّم

 مرتفعة اللغة العربية تعليم

( 2X) ةشخصياللمتغير الكفاءة  تراجعيمعامل ال( 3

بمعنى إذا كانت المتغيرات المستقلة  1،123وه

الكفاءة  ةمتغيرو ،ثابتة تهااألخرى هي قيم

 فيها زيادة  اللغة العربية  ةمعلّمية لشخصال

اللغة  تعليمإنجاز فإن  ،حدة وحدةابمقدار و

للطالبات بتربية المعلّمات اإلسالمية  العربية

 أن افتراضب وحدة 1،123سوف تزيد بنسبة 
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 ،المعامل إيجابي .ثابتةعوامل أخرى تعتبر 

فاءة بين الك خاطيةبمعنى أن هناك عالقة 

 ،إنجاز التعليماللغة العربية  ةمعلّمة لشخصيال

بية اللغة العر ةمعلّمة لشخصيالالكفاءة  قيمةكلما 

 اللغة العربية إنجاز تعليم قيمةكان  مرتفعة

 مرتفعة

 

المهنية لكفاءة ل( متزامن)اختبار  Fاختبار ج(  

 يةشخصالو

أثر الختبار  Fستخدم اختبار ا

لمتغيرات المستقلة على المتغيرات ل متزامن

ة ذوأثر المستقل ةمتغيرإذا كان ال. التابعة

نموذج و ،ةالتابع ةعلى المتغير متزامن

على مطابقة. مة أوئمال ترجعمعادلة ال

 ناك تأثير متزامن، إذا لم يكن ه ،العكس

مع الشروط  مطابقةمة أوئماللم النموذج و

  64التالية:

                                                        
 .21.، المرجع نفسه64 
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عند الجدولي Fأكثر من  الحسابيF . إذا كانت قيمة0

 .Hoورفض  Ha قبلو، %2مستوى األهمية 

الجدولي F قّل أو سواء معأ الحسابيF كانت قيمة إذا. 9

ورفض  Ho قبلو %2عند مستوى األهمية 
Ha. 

 هي كما يلي: بحثفي هذه ال F نتائج اختبار

2.02جدول   

 F نتائج االختبار
ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 136.986 2 68.493 71.252 .000a 

Residual 270.119 281 .961   

Total 407.105 283    

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional 

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar    

الجدولي Fأكثر من  الحسابيFأن قيمة  ،السابقالجدول  من

عند مستوى األهمية  3،13أكثر من   20،929

   (df ( =3-0 )   ;(922-3 = )0; 920و  ،2%

يعني . Hoورفض Haقبل  هنمج اتنتاس

اللغة  ةمعلّمية لشخصالالمهنية وأن الكفاءة 

 ربيةاللغة الع إنجاز التعليمأثر على العربية لها 
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 بمعنى وأطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية. 

 مةئفي معايير مال تراجعنموذج معادلة ال ،آخر

 .مطابقة وأ

 المهنيةالكفاءة  R)2( حتيمةمعامل الد( ال

 والشخصية.

األثر  مئوية  معرفةهذا االختبار ل

 ةللمتغيرات المستقلة على تغيير المتغير

إذا . 1 إلى 0بين  حتيمةمعامل الال. قيمة ةالتابع

 ةأن قدرة المتغيريعني   ،0 إلى R)2(اقتربت 

قيمة  تقترباإذا  ضعيفة.ومحدودة أ( Y) ةالتابع

)2(R تعطي ةالمستقل ةعني أن المتغيري 1 إلى 

 ةلتنبؤ المتغير المحتاجةجميع المعلومات 

في الجدول  R)2( حتيمةمعامل الال. قيمة 65ةالتابع

 . اآلتي

 

  2.00الجدول

 R)2( حتيمةمعامل الال

 

                                                        
 21،المرجع نفسه65
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .580a .336 .332 .98045 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Kepribadian, Kompetensi 

Profesional 

 R square قيمةالسابق الجدول  من 

هذا يدل على أن الكفاءة  %33،0وأ   1،330

اللغة العربية قادرة  ةمعلّمل والشخصية المهنية

اللغة  تعليمإنجاز على  %33،0 على التأثير معا

ات اإلسالمية المعلّمة للطالبات تربي العربية

أُثرت بالمتغيرة األخرى التي   %00،2وباقيتها 

 .ليست المتغيرة فى هذا البحث

 

 ج. المبحث الثالث 

 التفسير.والبحث     

فى هذا البحث ثالثة بحوث أساسية 

اللغة  معلّمةأثر الكفاءة المهنية  لوهي : 

العربية على إنجاز  تعلم اللغة العربية لطالبات 

ات اإلسالمية في معهد والي المعلّمتربية 

اءة أثر الكف، للتربية اإلسالمية صانجو نجابر

اللغة العربية على إنجاز   معلّمةالشخصية  ل
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ت االمعلّمتعلم اللغة العربية لطالبات تربية 

ية للترب صانجونجابراإلسالمية في معهد والي 

أثر الكفاءة المهنية والشخصية  و  اإلسالمية

غة العربية على إنجاز  تعليم اللغة الل معلّمةل

ي ات اإلسالمية فالمعلّمالعربية لطالبات تربية 

 .للتربية اإلسالمية صانجو نجابرمعهد والي 

أثر الكفاءة المهنية فى البحث عن 

اللغة العربية على إنجاز   معلّمةوالشخصية  ل

ات مالمعلّ تعليم اللغة العربية لطالبات تربية 

ية للترب صانجونجابروالي  اإلسالمية في معهد

استخدم الباحث االيتبيان فى جمع  اإلسالمية

الكفاءة المهنية والشخصية  البيانات عن 

إنجاز  ، أما البيانات من اللغة العربية معلّمةل

ات مالمعلّ تعليم اللغة العربية لطالبات تربية 

فأحذ الباحث من قايمة نتائج  اإلسالمية

 االمتحان. 

ضيات استخدم الباجث فى اختبار الفر

،  tاختبار ، Fاختبار اختبارات الموفورة منها : 
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 R)2( حتيمةمعامل الواختبار ال  التراجعاختبار 

 والخالصة منها:

اللغة العربية على  معلّمةأثر الكفاءة المهنية  ل .0

م اللغة العربية لطالبات تربية يإنجاز  تعل

صانجو ات اإلسالمية في معهد والي المعلّم

 للتربية اإلسالمية  نجابر

ة اللغة العربي معلّمةلالكفاءة المهنية  رتثأ

اللغة العربية لطالبات تربية  تعليمعلى إنجاز  

ات اإلسالمية في معهد والي المعلّم

جزئيا، أّكدها  للتربية اإلسالمية صانجونجابر

أكثر من  2،202 وأالجدولي    tأكثر من الحسابي  tبالقيمة 

مما   R square 1،930أّكدها  بالقيمة و 0،202

ة اللغة العربي معلّمةيدل على أن الكفاءة المهنية ل

اللغة  تعليمعلى إنجاز   على اجزئيت ثرأ

 ات اإلسالمية فيالمعلّمالعربية لطالبات تربية 

  %93،0صانجونجابر بالقيمة معهد والي 

أُثرت بالمتغيرة األخرى التي  %20،2 وباقيتها

 . ليست المتغيرة فى هذا البحث

أن  دلي البسيط تراجعنتائج تحليل المن 

ها املمع قيمةاللغة العربية  معلّمةالكفاءة المهنية ل
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أن هناك عالقة يعني  قيمة إيجابيةوهذه  1،129

 ةاللغة العربي معلّمةبين الكفاءة المهنية ل خاطية

لطالبات تربية  اللغة العربية إنجاز تعليمو

ات اإلسالمية في معهد والي المعلّم

 قيمةكلما  ،للتربية اإلسالمية صانجونجابر

ان ك مرتفعةاللغة العربية  معلّمالكفاءة المهنية ل

لك وذمرتفعة.  اللغة العربية إنجاز تعليم قيمة

ألن الكفاءة المهنية هي القدرة على إتقان المواد 

 موتمكن المعلّ طاق واسع وعميق التعليمية على ن

معايير الكفاءة  لوصول إلىالطالب ل راادإل

 ،لذلك معايير التعليم الوطنية. من هينةالم

  ونالمعلّمون هم هنياللغة العربية الممعلّمو

 ةكثيرخبرة  موله، جيد بيدرتتعليم جيد ووذو

 الطالب إلراادفي اللغة العربية حتى يتمكن 

ير اللغة العربية وفقًا لمعايم يتعلإنجاز اللتحقيق 

 .الكفاءة المحددة في معايير التعليم الوطنية

يعني . Hoورفض Haقبل  هنمج استنتاس

ر أثاللغة العربية لها  ةمعلّمأن الكفاءة المهنية ل
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ربية للطالبات بت اللغة العربية إنجاز تعليمعلى 

 المعلّمات اإلسالمية. 

 

لى اللغة العربية ع معلّمةأثر الكفاءة الشخصية  ل .9

إنجاز  تعلم اللغة العربية لطالبات تربية 

صانجو ات اإلسالمية في معهد والي المعلّم

 .للتربية اإلسالمية نجابر

اللغة  معلّمةل الشخصيةالكفاءة   رتثأ

اللغة العربية  تعليمالعربية على إنجاز  

ات اإلسالمية في معهد المعلّملطالبات تربية 

يا، جزئ للتربية اإلسالمية صانجو نجابروالي 

 2،029 وأالجدولي    tأكثر من الحسابي  tأّكدها بالقيمة 

 R squareأّكدها  بالقيمة و 0،202أكثر من 

مما يدل على أن الكفاءة المهنية    1،900

على إنجاز   اجزئيت ثرأاللغة العربية  معلّمةل

ات لمعلّماتربية بلطالبات لاللغة العربية  تعليم

صانجونجابر بالقيمة اإلسالمية في معهد والي 

أُثرت بالمتغيرة   %22،2 وباقيتها  90،0%

  .األخرى التي ليست المتغيرة فى هذا البحث
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أن  ليد البسيط تراحعنتائج تحليل المن 

 مةقياللغة العربية  معلّمةل الشخصيةالكفاءة 

أن يعني  قيمة إيجابيةوهذه  1،120ها معامل

 الشخصيةبين الكفاءة  خاطيةهناك عالقة 

اللغة  إنجاز التعليمو اللغة العربية معلّمةل

ي ات اإلسالمية فالمعلّملطالبات تربية  العربية

 ،للتربية اإلسالمية صانجو نجابرمعهد والي 

اللغة  ةمعلّمل الشخصيةالكفاءة  قيمةكلما 

لغة ال إنجاز التعليم قيمةكان  مرتفعةالعربية 

سا في يامولعند  وفقًا هذا مرتفعة.  العربية

: 9112ة واهادة المعلّم" )كتابه "معايير الكفاء

"الكفاءة الشخصية" القدرة  يعني ( 002

م وناضج وحكيلمعلّم في نموذج ثابت ولالكامنة 

 .األخالق الكريمةوله  ،وموثوق للطالب

على  ذومعني أثرالكفاءة الشخصية لها 

 لطالب. هذه الكفاءةاوتنمية اخصية ونم

الشخصية لها أدوار ووظائف مهمة للغاية في 

ة لغال إنجاز التعليمتوجيه الطالب لتحقيق 
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العربية وفقًا لمعايير الكفاءة المحددة في معايير 

 .التعليم الوطنية

يعني . Hoورفض Haقبل  هنمج استنتاس

اللغة العربية لها  ةمعلّمية لشخصأن الكفاءة ال

 اللغة العربية إنجاز تعليمأثر متزامن على 

 للطالبات بتربية المعلّمات اإلسالمية

 

ة اللغ معلّمةأثر الكفاءة المهنية والشخصية  ل .3

العربية على إنجاز  تعليم اللغة العربية لطالبات 

ات اإلسالمية في معهد والي المعلّمتربية 

 .للتربية اإلسالمية صانجونجابر

 الشخصيةو المهنية  الكفاءة  أثرت

ة اللغ تعليمة العربية على إنجاز  اللغ معلّمةل

ي ات اإلسالمية فالمعلّمالعربية لطالبات تربية 

للتربية اإلسالمية  صانجونجابرمعهد والي 

المهنية  لكفاءةمن االحسابي  tمعا، أّكدها بالقيمة 

هما  0،022 الشخصية الكفاءةمن و  2،922

 F 20،929الحسابيوالقيمة   0،202 الجدوليtأكثر من 

 وجودأن منه االستنتاج و F  3،13الجدولي منأكثر 

ة اللغ معلّمةلشخصية الر للكفاءة المهنية وثأ
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 م اللغة العربيةيتعلال إنجازالعربية على 

ات اإلسالمية في معهد المعلّملطالبات تربية 

 .للتربية اإلسالمية صانجونجابروالي 

 الشخصيةو المهنية  الكفاءة  أثرت

ة اللغ تعليماللغة العربية على إنجاز   معلّمةل

 ات اإلسالمية فيالمعلّمالعربية لطالبات تربية 

عا، مللتربية اإلسالمية  صانجونجابرمعهد والي 

مما يدل على   R square  1،330أّكدها  بالقيمة و

اللغة  معلّمةلوالشخصية أن الكفاءة المهنية 

اللغة  تعليمعلى إنجاز   ت معاثرأالعربية 

 ات اإلسالمية فيالمعلّمالعربية لطالبات تربية 

  %33،0صانجونجابر بالقيمة معهد والي 

أُثرت بالمتغيرة األخرى التي  % 00،2 وباقيتها 

 .ليست المتغيرة فى هذا البحث

يعني أن . Hoورفض Haقبل  هنمج اتنتاس

ية اللغة العرب ةمعلّمية لشخصالالمهنية والكفاءة 

بات طال اللغة العربية إنجاز التعليمأثر على لها 

 تؤثر الكفاءة المهنيةتربية المعلّمات اإلسالمية. 

ة اللغ تعليمعلى إنجاز  وكفاءة الشخصية معًا 
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 ات اإلسالمية فيالمعلّمالعربية لطالبات تربية 

 عا،مللتربية اإلسالمية  صانجونجابرمعهد والي 

 لهاهاتيناللغة العربية  معلّمة لمتألنه إذا كان

لى درة عاقاللغة العربية  كانت معلّمة ،تينالكفاء

اللغة العربية على نطاق في م يتعلالإتقان مواد 

وناضجة ، قوية مراخةقدرة وواسع وعميق 

 ،وحكيمة وموثوقة لتكون مثااًل للطالب

قيق توجيه الطالب لتحل المعلّم يتمكن  تهشخصيب

 كفاءةال اللغة العربية وفقًا لمعايير إنجاز تعليم

 في معايير التعليم الوطنية. المعينة
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 الباب السادس

 الخاتمة

 نتائج البحث. .أ
في  تحليل البيانات و عرضبناًء على 

يمكن تخليصها باألمور السابقة،   األبواب

 اآلتية:

ثر لها أ الكفاءة المهنية لمعلّمة اللغة العربية  .0

 اللغة العربية إنجاز تعليمعلى ذومعنى 

لطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية بمعهد 

نجابر للتربية اإلسالمية فى  والى صانجو

هذه النتائج  .9102-9102السنة الدراسية 

 2،922أو ـ  الجدوليt  أكثر منالحسابيtمن قيمة 

أقل  0،000األهمية مع قيمة  0،202أكثر من 

 رفضو  Haقبل منه ج استنتا،  و1،12من 

Ho،  ةالكفاءة المهنية لمعلّمر أثيعني وجود 

 ربيةاللغة الع إنجاز التعليمعلى  اللغة العربية

 للطالبات بتربية المعلّمات اإلسالمية. 

 

ها ل ية لمعلّمة اللغة العربية شخصالكفاءة ال  .9

 اللغة العربية إنجاز تعليمعلى أثر ذومعنى 

لطالبات تربية المعلّمات اإلسالمية بمعهد 
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والى صانجونجابر للتربية اإلسالمية فى 

هذه النتائج  .9102-9102السنة الدراسية 

 0،022أو ـ الجدوليt  أكثر منالحسابيt من قيمة

أقل  0،000األهمية مع قيمة  0،202أكثر من 

  ،Ho رفضو Haقبل منه ج استنتا،  و1،12من 

 ةلمعلّم ةشخصيالالكفاءة ر أثيعني وجود 

 بيةاللغة العر إنجاز تعليمعلى  اللغة العربية

 للطالبات بتربية المعلّمات اإلسالمية.

 

لمعلّمة اللغة والمهنية ية شخصالكفاءة ال .3

 إنجاز تعليمعلى لها أثر ذومعنى  العربية 

لطالبات تربية المعلّمات  اللغة العربية

اإلسالمية بمعهد والى صانجونجابر 

للتربية اإلسالمية فى السنة الدراسية 

الجدولي Fأكثر من  الحسابيFقيمة  .9102-9102

عند مستوى  3،13أكثر من   20،929

df ( =3-0 )   ;(922-3 )و  ،%2األهمية 

 Haقبل  هنمج اتنتاس .(920 ;0= 

المهنية يعني أن الكفاءة . Hoورفض

اللغة العربية لها أثر  ةية لمعلّمشخصالو

 طالبات اللغة العربية إنجاز التعليمعلى 

بمعنى آخر،  أوتربية المعلّمات اإلسالمية. 
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مة ئفي معايير مال تراجعنموذج معادلة ال

 .مطابقة أو

 ب. اقتراحات.

يمكن تقديم  السابقة،لى االستنتاجات ع بناءً 

 ي:االقتراحات على النحوالتال

تربية المعلّمات اإلسالمية بمعهد ينبغي على  .0

رقية ت والى صانجونجابر للتربية اإلسالمية

الكفاءة المهنية لمعلّمة اللغة العربية بتوفير 

التدريبات األنشطة المتعلقة باللغة، مثل 

 .والدورة اللغوية

معهد ية بتربية المعلّمات اإلسالمينبغي على  .9

رقية ت والى صانجونجابر للتربية اإلسالمية

 ية لمعلّمة اللغة العربيةشخصالكفاءة ال

 .تهذيب األخالقباألنشطة المتعلقة بال
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 المراجع  

 المراجع العربية .0

محمد السيد و  رادي أحمد طعيمة،طعيمة 

تدريس العربية في التعليم العام  .مناع

دار الفكر العربي ، نظريات وتجارب

 .هـ9110م/0290

تعليم اللغة  المرجع في .رادي احمد،مة يطع

مكة المكرمة:  العربية لغير الناطقين بها

 .0220 ،جامعة أم القرى

المهارات اللغوية  .رادي أحمد ،طعيمة

دار قاهرة  مستوياتها، تدريسها، صعوبتها

 .9112ر العربي، كالف

المهارات اللغوية ماهيتها  احمد فؤاد.، عليان

. الرياض. دار المسلم وطرائق تدريسها

 .0203للنشر والتوزيع. 

ط  جامع الدروس العربية، .مصطفى ،لغاليينا

 .9112المكتبة العصرية  :بيروتاالولى، 



   
 

147 
 

تعليم اللغة العربية الناطقين  .حمود كاملم,النّاقة 
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