الباب ّ
ألاول
ّ
مقدمة
أ .تمهيد املشكلة
الظسوف الحالُت للخعلُم في إهدوهِظُا املىدظبت ًىالها الاهخمام مً
مخخلف ألاػساف .معظم الاهخمام إلى الىىعُت السدًئت للمخخسحين مً املدازض أو
املؤطظاث الخعلُمُت بشيل عام .وطىء هىعُت هرا ػبعا حظببه العىامل
املخخلفت التي جددر في عملُت الخعلم التي اطؼلعذ ،واخدي منها هى عامل
اللُاكت أو هىعُت الىخب املدزطُت املظخخدمت.
هما هى املعسوف أن الىخب املدزطُت لها دوز مهم للىطائل الخعلُمُت في
ً
الفصىٌ الدزاطُت وحصءا أطاطُا في الىظام الخعلُميً .سحع ذلً إلى أن الىخاب
ً
أداة هامت حدا لخلدًم املىاهج وجدلُلها .ألن دوزها أمس أطاطيى لرلً جلدم
ُّ
وجأخس حعلُم أمت ًمىً أن جدبع مً عالى و اهخفاض حىدة هص الىخب التي
ًلسأها ألاػفاٌ.
الىخب املدزطُت أخد أهىاع املىازد الخعلُمُت .الىخب املدزطُت أًظا هىع
واخد مً الىخب الخعلُمُت التي حغؼي مجمىعت واطعت مً املىاد التي طىف
ً
ًخمبها الخعلم .بُيىن ( )5391وضح وطىخا في جازٍجان وجازٍجان ()2::3452
اكترح أن الىخب املدزطُت هي الىخب التي جم جصمُمها لالطخخدام في الفصىٌ
الدزاطُت ،وحمعذ بعىاًت واعدها خبراء أو خبراء في املُدان وجيىن مجهصة
بىطائل الخدزَع املىاطبت املىافلت.
ممازلت مع السأي أعاله ،وشٍس التربُت الىػىُت املىصىص عليها في
 Permendiknasزكم  2في عام  2::2هخب أن الىخب املدزطُت هى:
هخب مسحعُت الصامُت الطخخدام في الىخداث الخاصت بالخعلُم الابخدائي
والثاهىي أو اليلُت التي جدخىي على مىاد حعلُمُت مً أحل شٍادة إلاًمان
وإلاخالص وألاخالق والشخصُت ،والخمىً مً العلم والخىىىلىحُا،
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وشٍادة الاخظاض واللدزة الجمالُت وجسكُت الحسهُت والصحت وطعذ
ً
اطدىادا إلى املعاًير الىػىُت للخعلُم.
خالُا جصوٍد الىخب املدزطُت التي كدمذ منها مشسوع الظاخت والحلىٌ
الري ٌظخفُد مادًا لبعع ألاػساف ،في خين أكل املعلم بعسفت هُفُت إوشاء
واخخُاز الىخب املدزطُت وهُفُت جؼبُلها في الفصل .وحىد الىخاب املدزس ي
بخاصت الىخاب املدزس ي باللغت العسبُت ٌعخبر أكل معُازا وظُفُا.
خصلذ الباخثت على صىزة مؤكخت مً خالٌ البدىر الظابلت أن دوز
هخاب مدزس ي باللغت العسبُت في املدزطت "داز الحيام الدولُت" أكل مً الدعم في
حعظُم هظام الخعلم .هرا بظبب هىعُت هخب اللغت العسبُت املظخخدمت غير وافُت
هما أن هىان العدًد مً أخؼاء الىخابت والىخاب أكل اهخمام الؼالب للخعلم،
ً
شيل أداة زجِبت ،وػسٍلت عسض املىاد ال ًصاٌ بظُؽ حدا ختى في بعع ألاخُان
ججعل الؼالب لم جىً كادزة على فهم وامل مدخىي املىاد امللدمت .ختى أنها
مؤزسة للخدزَع وعملُت الخعلم.
الىخب املدزطُت لها دوز هام للمعلمين والؼالب هي واملىاد املسحعُت
للخعلم و ٌظاعد الؼالب على فهم املىاد أنهم ذاهبىن لخعلم .الخعلم هى مً
الجهىد املبرولت املعلمين و الؼالب على اهدظاب وجىمُت املعازف .هرا هى الظبب
في أن الجهىد السامُت إلى جدظين هىعُت الخعلُم باللغت العسبُت لِظذ مشيلت
بظُؼت ،لىً مشيلت معلدة .إذا واهذ الىخب املدزطُت املظخخدمت أكل مالئمت
فئهه طِظبب أزس هفظا طلبُا  ،مثل وحىد اهؼباع بأن اللغت العسبُت صعبت
وٍصبذ شبذ شاكت .وباإلطافت إلى ذلً ،عدد املشاول الري ظهس ال ًصاٌ هثير
وبعد العدًد مً خلها .فئهه ًدبين مً عدد مً العىامل ،بما في ذلً حعلم اللغت
ً
العسبُت ًأخر فترة ػىٍلت حدا مً الصمً للظُؼسة علُه ،وأكل اطخعداد الؼالب
خظىز اللغت بظبب عدم جىفس الخعلُم في مجاٌ دعم املسافم ،وهرلً حعلُداث
مادة اللغت العسبُت املىحىدة في الىخب املدزطُت في جلدًم مظخىٍاث عالُت مً
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الصعىبت على جلىُاث واطتراجُجُاث وأطالُب الخىفُر .ولرلً ،الىخاب املدزس ي
باللغت العسبُت املظخخدم في املدزطت "اداز الحيام الدولُت" ًدخاج إلى مساحعت
مً خُث مالئمت مدخىٍاث ،و مالئمت الخلدًم و مالئمت اللغىٍت و مالئمت السطم.
وهرا بىاء على الىىعُت (معُاز) الىخب املدزطُت في BSNP (Badan Standar
)Nasional Pendidikan
وباإلطافت إلى ذلً ،غيرها BSNPفى عملُت جىمُت هره الىخب ًيبغي
أًظا أن حظدىد على املىهج الدزاس ي .مىاطُع اللغت العسبُت على أطاض
 Permenagزكم  2في عام  2::2املبِىت أن مىاطُع اللغت العسبُت اخدي مً
املىاطُع التي تهدف إلى حشجُع وجىحُه ،وجؼىٍس وحعصٍص اللدزة وهرلً وان
مىكفا إًجابُا ججاه خظً العسبُت اما جلبال إهخاحُت .وغسض مً مىاطُع اللغت
العسبُت هما ذهس فى  ، Permenagعلى الىدى الخالي4
 .5جىمُت اللدزة الخىاصل باللغت العسبُت ،طىاء واهذ شفهُت أو مىخىبت،
ً
التي حشمل املهازاث ألازبع مخددزا ،أي الاطخماع و الىالم ،واللساءة
والىخابت.
 .2الىعي بأهمُت اللغت العسبُت وىاخدة مً اللغاث ألاحىبُت لخصبذ
ألاداة السئِظُت للخعلم ،وال طُما في دزاطت مصادز الخعالُم
إلاطالمُت.
 .9جؼىٍس فهم الترابؽ بين اللغت والثلافت ،و جىطُع هؼاق زلافت ألافم.
وهىراً ،خىكع الؼالب له ألافياز بين الثلافاث وٍىزغ هفظه في
الخىىع الثلافي.
بىاء على ذلً غسض وهؼاق ،وفلا الصهساء صفدت ً 9مىً أن هسي أن
معُاز هفاءة خسٍجين ( ،)Standar Kompetensi Lulusanول مظخىي مً
مدزطت إًبدُدائُت ،مدزطت الثاهىٍت أو مدزطت عالُت على كدم املظاواة مىحها
للخمىً الىفاءاث اللغىٍت ألازبعت ،هى:
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 .5الاطخماع 4فهم الخؼاب على شيل الخعسض عً ػسٍم الفم أو الحىاز
مً خالٌ أوشؼت الاطخماع؛
 .2الىالم 4الىشف عً املعاهُى وألافياز والسأي ومشاعس ،الخبراث أو
املعلىماث شفىٍا في شيل الخعسض أو الحىاز عً ػسٍم اللص،
وأطأٌ والجىاب ،وغيرها؛
 .9اللساءة 4كساءة وفهم معنى الخؼاب مىخىب أو الىصىص في شيل
الخعلُم ،فىسة ،أو خىاز بظُؽ؛
 .4الىخابت 4هخابت اليلماث والعبازاث ووظُفُت الىص بظُؼت كصيرة مع
عالماث التركُم إلامالئي الظلُم؛ ٌعبر عً ألافياز ،والسأي ومشاعس
والخبراث أو املعلىماث في الىخابت على شيل الخعلُم أو الحىاز.
جلً الاخخصاص الازبع زم املىصىص علُه في املعاًبر الىفاءاث ( )SKو
الىفاءة ألاطاطُت ( )KDالتى بخخلف بين ول مظخىي مً الخعلُم زم أصبذ
املعاًبر الىفاءاث و الىفاءة ألاطاطُت أطاطا لخدصُل الخعلُم .ولرلً ًجب أن
ًيىن الىخاب مخؼىز مىاطبا باملىهج الدزاس ي الري أوحص فى املعاًبر الىفاءاث و
الىفاءة ألاطاطُت.
بىاء على جمهُد املشيلت ،اهخمذ الباخثت بخؼىٍس الىخاب املدزس ى باللغت
العسبُت املظخخدمت في "اداز الحيام الدولُت" بمىطىع "جؼىٍس الىخاب املدزس ى
للغت العسبُت فى املدزطت املخىطؼت  ."(SMP).عس ى أن ًمىً اطخخدام هخائج
هرا الخؼىٍس حظخؼُع لخدظين عملُت حعلُم اللغت العسبُت ،الطُما حعلُم اللغت
العسبُت في املدزطت املعللت.
ب .تحديد و صياغة املشكلة

 .1تحديد املشكلة
بىاء على جمهُد املشيلت املروىزة ًمىً للباخثت جددًد املشاول اللائمت،
حعنى هىعُت هخب اللغت العسبُت املظخخدمت غير وافُت هما أن هىان العدًد مً
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أخؼاء الىخابت والىخاب أكل اهخمام الؼالب للخعلم ،شيل أداة زجِبت ،وػسٍلت
ً
عسض املىاد ال ًصاٌ بظُؼا حدا ختى في بعع ألاخُان ًجعل الؼالب لم جىً
كادزة على فهم وامل مدخىي املىاد امللدمت.
 .2صياغة املشكلة
أ) هُف جخم عملُت جلُُم الىخاب املدزس ي للغت العسبُت فى املدزطت
املخىطؼت؟
ب) هُف جخم عملُت جؼىٍس الىخاب املدزس ي للغت العسبُت فى املدزطت

املخىطؼت؟
ت) هُف اطخجابت املعلمين والؼالب هدى الىخاب املدزس ي للغت

العسبُت فى املدزطت املخىطؼت جم جؼىٍسها على أطاض هخائج
الاخخباز ؟
ت .أهداف البحث

 .5معسفت عملُت جلُُم الىخاب املدزس ي للغت العسبُت فى املدزطت
املخىطؼت
 .2معسفت عملُت جؼىٍس الىخاب املدزس ي للغت العسبُت فى املدزطت
املخىطؼت
 .9معسفت اطخجابت املعلمين والؼالب هدى الىخاب املدزس ي للغت العسبُت
فى املدزطت املخىطؼت جم جؼىٍسها على أطاض هخائج الاخخباز.
ج .منهج البحث

هرا البدث مً البدىر التي حظخخدم مىهج البدث والخؼىٍس ( research
 .)and developmentالبدث والخؼىٍس ( )research and developmentهى مىهج
بدث الري ٌظخخدم إلهخاج مدصىٌ معين ،واخخباز فعالُت مدصىٌ معين
(طىحُىى.)2:5244:2 ،
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ال جصاٌ في الىخاب والصفدت هفظها ،ذهس طىحُىى أهه لخيىن كادزة على
إهخاج مدصىٌ معين ،اطخخدم البدىر جدلُل الحاحت والخخباز فعالُت
مدصىٌ ختى ٌعمل في املجخمع .لرا ،البدث والخؼىٍس ذلً مظخمسا.
ذهس  )53234222( Borg & Gallالبدث والخؼىٍس هى البدىر املىحهت
لخؼىٍس وجلُُم مدصىٌ املظخخدم في الخعلُم .وهىرا ًمىً اطخيخاج أن بدىر
الخىمُت هى البدىر التي تهدف إلى حعل الىظسٍت أو اخخباز الىظسٍت وإهما لخؼىٍس
مدصىٌ فعالت الطخخدامها في املدازض.
د .فوائد البحث
 .5الفائدة الىظسٍت الاوادًمُت
ٌعؼى هرا البدث املظاعدة لخؼىٍس حعلُم اللغت العسبُت خاصت
مخعللت بخؼىٍس الىخاب املدزس ى للغت العسبُت فى املدزطت املخىطؼت.
 .2الفائدة العملُت
أن فائدة العملُت فى هرا البدث ًىلظم إلى كظمين هما4
أ .مادة لتركُت هُفُت حعلُم اللغت العسبُت
بٌ .عؼى الاكتراح لخؼىٍس حعلُم اللغت العسبُت فى املجاٌ.

وباإلطافت إلى ذلً ،هرا البدث مسحىع أن حظخفُد مباشسة أو غير
مباشسة لجمُع ألاػساف ،بما في ذلً ما ًلي4
أ .للمدزطين،
ًمىً أن حظخخدم همىازد الخعلُمُت إلاطافُت
ب .للؼالب،
ًمىً أن ٌظاعد الؼالب في حعصٍص الخىمُت والنهىض وجدصُل
الؼالب.
ج.للمدزطت أو املؤطظت،
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ًمىً اطخخدام هخائج هره البدث إللهام واخد في اللُام عملُت
الخدزَع وحعلم اللغت العسبُت في مداولت جدظين هىعُت كدزة الؼالب.

ه .نظام الكتابة
البدث هرا مخيىن مً خمظت أبىاب ًبدأ بصفدت املىطىع وصفدت
مىافلت وكائمت الجدوٌ .الباب الاوٌ امللدمت هى جمهُد املشيلت وصُاغت املشيلت
وأهداف البدث وفىائد البدث و هظام الىخابت .الباب الثاوى هى الىظسٍاث
والبدث الظابم وهُيل الخفىير وفسطُت البدث .الباب الثالث ًخظمً مىاكشت
جفصُلُت خىٌ مىهج البدث بما في ذلً بعع مً امليىهاث الخالُت 4خؼىاث
البدث ،جصمُم البدىر وحعسٍف إلحسائى وحمع البُاهاث وجدلُل البُاهاث.
الباب السابع هى هخائج البدث وجفظيرها .الباب الخامع الىخائج و إلاكتراخاث.
وٍخخمم باملساجح واملالخم وطيرة الباخثت.
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