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إهداء
أهدي هذه ألرسالة ألى:


والدين المخحزمين الذين ربياني وحياني على طلب العلم ادعو لكما سالمة في الدبيا واآلخرة
والى اسزني التي قد دعتتي وعضدبتى في طلب العلم خزاكم هللا خحز الجزاء
والى االساتذي الكرماء الذين أدبتي لهم تالكثحز اخحزاما واجالال



والى اخواني او زميلي الذين يساعدوني في كيابة هذا الجخث
سكرا كثحزا على مساعدتكم 

ز

ح
مستخلص البحث

ٛتزاين ٕٓٔٙ ،إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية (دراسة اٟتالة ٔتدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن
الثانوية اإلسبلمية لندنج جارف لومبوؾ الشرقية) ،رسالة ا١تاجستَت قسم تعليم اللغة العربية.
كلية الدراسات العليا ،جامعة موالان مالك ابراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج.ا١تشرؼ:
ٔ)د.عبدا١تالككرميأمرهللا،ا١تاجستَتٕ)د.نورىادم،ا١تاجستَت 
الكلمة ادلتفتحية :إدارةاٞتودة،تعليماللغةالعربية 
إدارة اٞتودة ىي النظاـ اإلدارم على أساس اٞتودة ليصل اىل ا١تعايَت ا١تقررة كلتحقيق رضا
ا١تستفيد اما مدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن الثانوية اإلسبلمية لندنج جارف لومبوؾ الشرقية ٢تا
بعثة كىي لًتقية كفائة الطلبة ىف الغيت األجنبية إما اللغة العربية ك اللغة اإل٧تلزية كفيها الربانمج
اإلضايفكالبيئةالعربيةللغةالعربية.يفبيئةا١تدرسة٬تبلكلطلبةافيتكلمواابللغةالعربيةاسبوعا
كامبلكاللغةاإل٧تلزيةمتبادال
كأىداؼ ىذا البحث )ٔ :لكشف كيفية ٗتطيط إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية
ٔتدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن الثانوية اإلسبلمية لندنج جارف ٕ)لكشف كيفية تنفيذ إدارة
اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن الثانوية اإلسبلمية لندنج جارف ٖ)
لكشف كيفية تقومي إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن الثانوية
اإلسبلميةلندنججارف 
يستخدـ الباحث مدخل كيفي ٔتنهج دراسة اٟتالة كٚتع البياانت اب١تقابلة كا١تبلحظة
كٖتليل الواثئق اما ٖتليل البياانت ابلنموذج التفاعلي ميليس كخربماف كىي ٚتع البياانت مث تقصَت
البياانت مث عرض البياانت مث االستنتاج اك التخليص كتصديق البياانت بتصديقية كموثوقية
كموضوعيةاماتصديقيةنوعافكىيطوؿاالشًتاؾكالتثليث 
ىذا البحث ٭تصل على ٗ)ٔ:تطيط إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ابىتماـ على:أ)
معايَت تعليم اللغة العربية (ا١تعايَت ٦تا سيحصل معيار التخطيط كمعيار التنفيذ كمعيار التقومي)الذم
٭تددمديرا١تدرسةب)كاىتماـمعايَتالتخطيطمناٟتكومة)ٕ.تنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغة
العربية ٬ترل ابستخداـ طرؽ ككسائل متنوعة كيعضد ابلربامج االضايف كحطاب اللغة العربية ك٠تيم
اللغة العربية كالعبودية االنتهائية لطلبة ()PASكبيئة اللغة العربية)ٖ.تقومي إدارة اٞتودة يف تعليم
اللغةالعربية:أ)ابالختبار(شفواياكٖتريراي).ب)كغَتاالختبار(ا١تبلخظةكاالستبانة)
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ABSTRAK

Hamzani, 2016. Manajemen Mutu Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Kasus di
SMA Islam Ulil Albab NW Lendang Jaran Lombok Timur), Tesis, Program
Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing (1) Dr. Abdul Malik Karim
Amrullah, M.Pd (2) Dr. Nur Hadi, MA
Kata kunci: Manajemen Mutu, Pembelajaran Bahasa Arab
Manajemen mutu adalah system manajemen berbasis mutu untuk mencapai
standar yang telah ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan, dan SMA
Islam Ulil Albab NW lendang Jaran Lombok Timur adalah madrasah yang
memiliki misi meningkatkan kemampuan bahasa inggris dan bahasa arab siswa.
Pembelajaran bahasa Arab didukung dengan Program ekstra kurikuler dan
lingkungan berbahasa. Di lingkungan sekolah siswa wajib menggunakan bahasa
arab seminggu penuh dan bahasa inggris secara bergantian.
Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengungkap bagaimana
perencanaan manajemen mutu pembelajaran bahasa Arab di SMA Islam ulil albab
NW Lendang Jaran 2) Untuk mengungkap bagaimana pelaksanaan manajemen
mutu pembelajaran Bahasa Arab di SMA Islam Ulil Albab NW Lendang Jaran 3)
Untuk mengungkap bagaimana evaluasi manajemen mutu pembelajaran Bahasa
Arab di SMA Islam Ulil Albab NW Lendang Jaran
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi
kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Adapun analisis data menggunakan model interaktif miles dan hubermen yaitu
pengumpulan data, tabulasi data, penyajian data, dan simpulan. Sedangkan
pengecekan keabsahan data menggunakan kreadibilitas (triangulasi dan
perpanjangan waktu), dependabilitas, dan konfirmabilitas.
Dalam penelitian ini peneliti menemukan 1) perencanaan manajemen mutu
pembelajaran Bahasa Arab dilakukan dengan memperhatikan: Pertama standar
pembelajaran Bahasa Arab (Standar dari apa yng akan dicapai, standar
perencanaan, standar pelaksanaan dan standar evaluasi) yang ditetapkan pengelola
madrasah, dua,memperhatikan standar perencanaan dari pemerintah 2)
pelaksanaan manajemen mutu pembelajaran bahasa arab di lakukan dengan
menggunakan metode, media yang bervariasi serta didukung dengan program2
ekstra kurikuler seperti pidato Bahasa Arab, kemah Bahasa Arab, PAS
(pengabdian ahir siswa) dan lingkungan berbahasa. 3) evaluasi manajemen mutu
pembelajaran Bahasa Arab dengan cara a) Tes (lisan atau tulisan) b) Non Tes
(Pengamatan dan Angket)
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ABSTRACT
Hamzani, 2016. Quality Management of Arabic Learning (Case Study in islamic
high school Ulil Albab NW Lendang Jaran East Lombok). Thesis, master
program of Arabic Education., Graduate of the State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang. guide ( 1 ) Dr. Abdul Malik Karim
Amrullah, M.Pd ( 2) Dr. Nur Hadi, MA
Key Word: Quality Management, Arabic Learning
Quality management is system management based the quality of to reach
the standard established and meet the needs of customers, Islamic High School
Ulil Albab NW Lendang Jaran East Lombok is having mission to improve the
ability students in english and arabic language . Arabic Learning supported with
extracurricular program and speaking environment . In the school , students are
obliged to use arabic for a whole week and english language alternately
As for the purpose of this research is: 1) To uncover how the quality
management planning of arabic learning in islamic high school Ulil Albab NW
Lendang Jaran; 2) To uncover how the quality management implementation of
arabic learning in islamic high school Ulil Albab NW Lendang Jaran; 3) To
uncover how the quality management evaluation of arabic learning in islamic high
school Ulil Albab NW Lendang Jaran.
This research used a qualitative approach through the case study. Data
collection using interviews, observation and documentation. As for data analysis
use the model interactive Miles and Hubermen the data collection, tabulation data,
presentation of data, and conclusions.While checking the validity of data using
kreadibilitas (triangulation and extra time), dependabilitas, and konfirmabilitas.
In this research the researchers found: 1) quality management planning of
Arabic learning adopted by taking into account: the first standard arabic learning
(planning standard, standards in implementing and standards evaluation) that are
set up madrasah managers, second, standard planning from the government; 2)
quality management implementation of arabic learning do by using the method,
media varying supported with extracurricular programs as speech arabic, arabic
camp, PAS (devotion the end of the students) and speaking environment; 3)
quality management evaluation of arabic learning use: a) tests (oral or written). b)
non tests (observation and questionnaire)
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ؾ
كلمة الشكر والتقدير
بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ
األنبياءكا١ترسلُتكعليألوكأصحابوأٚتعُت،كبعد .
يسرالباحثانتهاءكتابةىذهالرسالةالعلميةا١تاجستَت،كىنايريدالباحثأف
يقدـمنصميمقلبوالعميقأجزؿالشكركأٙتنالتقدير١تنقدساىمكساعدهعلىكتابة
ىذهالرسالة،كىم:

ٔ .األستاذ الدكتور اٟتاج موجيا راىرجو ،ا١تاجستَت مدير جامعة موالان مالك
إبراىيماألسبلميةاٟتكوميةٔتاالنج.
ٕ .األستاذالدكتوراٟتاجْترالدين،ا١تاجستَتمديرالدراسةالعلياجامعةموالان
مالكإبراىيم
ٖ .الدكتوراٟتاجكلداانكرغاديناات،ا١تاجستَترئيسقسمتعليماللغةالعربيةجامعة
موالانمالكإبراىيماألسبلميةاٟتكوميةٔتاالنج.
ٗ .الدكتورعبدا١تالككرميأمرهللا،ا١تاجستَتبصفتوا١تشرؼاألكؿ.كالدكتوراٟتاج
نور ىادم ،ا١تاجستَت بصفتو ا١تشرؼ الثاين ،اللذاف كجها الباحث كأرشداه
كأشرؼعليوبكلاىتماـكصربكحكمةيفكتابةىذهالرسالة.
٘ .األستاذ الدكتور دمحم عينُت ،ا١تاجستَت بصفتو رئيس ا١تناشة الذل أعطى
ا١تبلحظاتكاالقًتاحاتالستكماؿكتصحيحىذهرسالةا١تاجستَتالذلقاـ
الباحثببحثو.
 .ٙالدكتورصيفا١تصطفى،ا١تاجستَتبصفتورئيشاأساسياالذلأعطىالتعليقات
كاالقًتاحاتإلصبلحكتصحيحىذهرسالةا١تاجستَتالذلقاـالباحثببحثو.

ؾ

ؿ
 .ٚرئيسالربانمجا٠تاصلتعليماللغةالعربيةجامعةموالانمالكإبراىيماإلسبلمية
اٟتكوميةٔتاالنجكٚتيعاألساتذكاألساتذةكالطبلبكالطالباتيفذلكالربانمج
الذلساعدكاالباحثيفكتابةرسالةا١تاجستَت.
ٚ .ٛتيع االساتذ كاألساتذة يف الدراسات العليا احملًتمُت ،كاألصدقاء كمن ال
يستطيعالباحثأفيذكرىمٚتيعاىنا.
ىذا،كأسأؿهللاأفتكوفأعما٢تممقبولةكمثابة،كتكوفىذهرسالةا١تاجستَت
انفعةكمفيدةللعبادكالببلد،آمُت .


ماالنجٓٙ،يونيوٕٓٔٙـ 
الباحث ،

ٛتزاين 
رقمالتسجيلٕٜٔٗٚٓٓٛ:

ؿ

ـ
حمتوايت البحث
صفحةالغبلؼ.......................................................
صفحةا١توضوع......................................................
مواقفا١تشرؼ.......................................................
ا١توافقةكاالعتمادمنٞتنةا١تناقشة......................................
إقرارالطالب.........................................................
الشعار..............................................................
إىداء...............................................................
مستخلصالبحث....................................................
كلمةالشكركالتقدير.................................................
٤تتوايتالبحث......................................................
قائمةاٞتداكؿ........................................................
قائمةالصور.........................................................
قائمةا١تبلحق........................................................

أ
ب
ج 
د 
ق
ك
ز
ح 
ؾ
ـ
ع 
ؼ 
ص 

التفصل األول  :اإلطار العام
أ.خلفيةالبحث ............................................
ب.أسئلةالبحث .............................................
ج.أىداؼالبحث ...........................................
د.فوائدالبحث ..............................................
ق.الدراساتالسابقة .........................................
كٖ.تديدا١تصطلحات ........................................

ـ

ٔ 
٘
ٙ
ٙ
ٙ
٘ٔ 

ف
التفصل الثاين  :اإلطار النظري
أ.إدارةاٞتودة................................................
ٔ.مفهوـإدارةاٞتودة.....................................
أ)مفهوـاإلدارة......................................
ب)مفهوـاٞتودة......................................
ٕ.مفهوـإدارةاٞتودة.....................................
ٖ.ا٠ترباءيفإدارةاٞتودة..................................
ٗ.أ٫تيةإدارةاٞتودة......................................
٘.مبادئإدارةاٞتودة ....................................
ب.تعليماللغةالعربية.............................................
ٔ.مفهوـتعليماللغةالعربية....................................
ٕ.عواملتعليماللغةالعربية....................................
ٖ.أصوؿالتعليم..............................................
ٗ.عمليةتعليماللغةالعربية....................................
ج.إدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية ................................
ٔٗ.تطيطإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية ......................
ٕ.تنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية .......................
ٖ.تقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية........................

ٔٙ
ٔٙ
ٔٙ
ٔٚ
ٔٛ
 ٔٛ
ٖٕ 
ٕٗ
ٕٜ
ٕٜ
ٕٜ
ٕٖ
ٖٖ 
ٖ٘
ٖ٘
ٖٚ
 ٖٜ

التفصل الثالث  :منهجية البحث
أ .مدخلالبحثكمنهجو ........................................

ٕٗ 

ب.حضورالباحث...............................................
ج.ميدافالبحث.................................................
د.البياانتكمصادرىا.............................................

ٕٗ 
ٕٗ 
ٖٗ 

ف

س
ق.أسلوبٚتعالبياانت ..........................................
كٖ.تليلالبياانت .................................................
ز.تصديقالبياانت ...............................................

ٖٗ 
٘ٗ 
 ٗٚ

التفصل الرابع  :عرض البياانت

أٗ.تطيطإدارةاٞت ودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضة
الوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية ٜٗ .............
ب.تنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضة
الوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية٘ٛ .............
ج.تقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضة
الوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقيةٙٙ .............

التفصل اخلامس  :حتليل البياانت ومناقشتها
أٗ.تطيطإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضة
الوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومب وؾالشرقية ٚٓ .............
ب.تنفيذ إدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضة
الوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية ٖٚ .............
ج.تقومي إدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضة
الوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية ٚ٘ .............
التفصل السادس :ملخص نتائج البحث والتوصيات وادلتفرتحات
أ.ملخصنتائجالبحث ٚٛ .........................................
ب.التوصياتكا١تفًتحات ٜٚ .........................................
ا١تراجع ٛٔ ..............................................................

س

ع
قائمة اجلداول
اٞتدكؿ ٔ ٔ.الدراساتالسابقة ٔٔ ......................................
اٞتدكؿٔ ٗ.ىيكاؿالتقوميلتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضة
الوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارف ٙٛ .....................
اٞتدكؿٔ ٘.اٟتصائصات ٚٗ .................................PAKEM


ع

ؼ
قائمة الصور
الصورةٕٔ.
الصورةٕٕ.
الصورةٖٕ.
الصورةٕٗ.

عجلةدٯتنجللجودة....................................
العمليةاإلدارية.........................................
ىيكاؿا١تدخلالعصرللتحسيناتا١تستمرة...............
عجلةدٯتنجلتحسيناتاإلجراءات...............PDCA

 ٜٔ
ٕ٘ 
 ٕٙ
 ٕٚ

الصورةٕ٘.
الصورةٕ.ٙ
الصورةٕ.ٚ
الصورةٕ.ٛ
الصورةٕ.ٜ
الصورةٖٔ.

ا٠تطواتيفٗتطيطاٞتودة...............................
عناصرالتخطيط.......................................
ىيئةتنفيذاٞتودة.......................................
تثليثالتقوميللجودة ...................................
عمليةالتقومي...........................................
مكوانتٖتليلالبياانتالنموذجالتفاعليب.ميليزكأ.
ميكلىربماف..........................................
البياانتيفٗتطيطإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسة
أكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارف
لومبوؾالشرقية.........................................
البياانتيفتنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسة
أكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارف
لومبوؾالشرقية.........................................
البياانتيفتقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسة
أكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارف
لومبوؾالشرقية.........................................

ٖ٘ 
 ٖٙ
 ٖٛ
ٓٗ 
ٔٗ 

الصورةٔٗ.

الصورةٕٗ.

الصورةٖٗ.



ؼ

٘ٗ 

 ٘ٚ

ٗ ٙ

 ٜٙ

ص
قائمة ادلالحق
رسالةاإلذفللبحث ..................................................أ 
دليلا١تقابلة .........................................................ب
دليلا١تبلحظة ........................................................ج 
ا١تقابلةمعمديرا١تدرسةكرئيسا١تدرسة .................................د 
ا١تنظمةا١تدرسية ......................................................ق 
ا١تنظمةالتعليميةللمدرسُت ............................................ك 
كفائةا١تدرسُت .......................................................ز 
ا١تنظمةللبيئةاللغويةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطن ....................ح 
الربانمجاإلضايفللغةالعربية ...........................................ط 
احواؿالعامةمدرسةأكىلاأللبابهنضوالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنج
جارفلومبوؾالشرقية .................................................م 

السَتةالذاتية .........................................................ع 

ص

التفصل األول
االطار العام 
أ .خلتفية البحث
اإلدارةىيإحدلأىمالعلوـتبحثعنكيفيةالتحطيطكالتنظيمكالتنفيذ
لتحصل فعالة ك كفاءة اىل األىداؼ ا١ترجوة ككما قاؿ ستونرٕ إف اإلدارة عملية
التحطيط كالتنظيم كا١تراقبة اك قيادة ا١توارد لتحصل اىل أىداؼ ا١تنظمة ا١تعينة اك
اإلدارةىيترتيبكتنظيمحاصٖتققأىداؼمعينةمهماكانتىذهاألىداؼٖك
اإلدارة متعلق على كل عمل االنساف بدكف االستثناء يف الًتبية منها إدارة ا١توارد
اعمناإلدارات

البشريةكإدارةا١تناىجاكإدارةالًتبيةعينهاكغَتىا.كلشكلكانو
السابقةليستلتصلاىلاألىداؼفعالةفقدكلكنلتحصلاىلجودةا١تنتج
كاٞتودة ىي تتعلق اب١تفضلة كا١تناسبة ابالحتياجة كخالية من األخطاء مع
قدرةلَتضا١تستهلكاكٖتقيقرضاا١تستهلككمصطلحاتعناٞتودةعندا٠ترباء
٥تتلفةكعندجورفاٞتودةىيمناسبةابالىداؼكنفعهاكعندكركسيباٞتودةىي
مناسبة ٔتا ا١تعينة اماكورك ايثيكوا ) (Kaoru Ishikawaقاؿ اف اٞتودة ىي رضا
ا١تستهلك كمناسبةٔتاقاؿدٯتنجأفاٞتودةىيمناسبةبرضاا١تستهلكاكتفوقها.
ك٦تكن اف يبلحص اف اٞتودة ىي مناسبة ٔتا ا١تعينة اك ا١تقررة كا١تناسبة برضا
ا١تستهلكاكتفوقهافإدارةاٞتودةتتعلقابلنظاـاإلدارمعلىأساساٞتودةليصل
اىلماا١تقررةكلتحقيقرضاا١تستفيد .
كتكاسب من العصرل القدمي حىت
جودة الًتبية مشكلة مستمرة  ٖتدَّث
َ
اآلف،كثَتمنالطرؽتستعملإلصبلحجودةالًتبيةمثبلبًتقيةالكفائةالتعليمية
للمدرسكتغيَتاكتطويرا١تناىجكتزكيدالتسهيبلتكاألدكاتا١تدرسيةكاختارا١تواد
2

T. Hani handoko, Manajemen, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2014),
hlm. 8.

3عباسبلةدمحمأٛتد،مبادئاإلدارةا١تدرسية،كظائففها٣ -تبلهتا-مهارهتا-تطبيقاهتا(الرايض:مكتبةالرشدٖٔٗٔ،ىػٕٓٔٓ -
ـ)،ص.ٔ٘.

ٔ

ٕ
التعليميةكىؤالء١تاحصلاىلاالنتاجا١ترجوةكمارألجبلؿكصفرايدما٩تفاض
اٞتودة أتثَّر العوامل كىي كفائة ا١تدرس مامل تستغٌت كا٩تفاض التسهيبلت الًتبوية
كا١تنهجغَتا١تناسبةكبيئةا١تدرسةكاالسرةكاجملتمعغَتا١تساعدةٗ 
كيكوف اٟتبل لتلك ا١تشكلة ىي إدارة اٞتودة الف يف إدارة اٞتودة كل
أشخاصمشًتؾيفاالعماؿكالًتكيزعلىا١تستفيداكا١تستهلككيستخدـا١تدخل
العلميكالًتكيزعلىاٟتقائقكالقيادةالسليمةكالتحسيناتا١تستمرةعلىكلأنشطة
كك للجودة أربعة أساس منها خايل من العيوب كٖتقيق اٞتودة ابلوقاية .إذا إدارة
اٞتودة٬ترلاالنشطةبتحسُتمنمرةكاحدةكٖتسنهامستمرا 
اعتمادا على ذلك ٟتل تلك ا١تشكلة كلًتقية اٞتودة خاصة لتعليم اللغة
العربية٭تتجاىلاإلدارةكإدارةاليتتديراٞتودةمنٗتطيطكالتنفيذكالتقومي.كقاؿ
ادكاردسالس٘إدارةاٞتودةىيعمليةاليتتوظفالنتهاءاكلتكميلأىداؼا١تنظمة
أبنشطة التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كا١تراقبة اليت ٕترل جودة على أساس مسئولية
كتقسيمالعملكتنظيمكاستخداـا١تواردكالتسهيبلتكلهالتصلاىلأىداؼا١تنظمة
فعالةككفائة .
ذلك يدؿ على اف ٟتل مشكلة كترقية جودة خاصة  لتعليم اللغة العربية
فتديرجيدامنالتخطيطاكتعيُتا١تعايرالذمسيحصلكتنفيذىااكانشطةتعليم
اللغة العربية كتقوٯتها٬ .ترل تقومي ليعرؼ انتاج تعليم اللغة العربية (االخطاء اك
النقائصكا١تزااي٦تاقدحصل)كذلكسيكوفمصادراالصبلحٗتطيطتعليماللغة
العربيةكتنفيذىاكتقوٯتها 

4

Dahlena Sari Marbun, Konsep Manajemen Mutu Terpadu Untuk Lembaga Madrasah, Jurnal
Ilmiah, Manajemen Bisnis (Oktober 2003), hlm, 70.
5
Siti Romlah, Manajemen Mutu Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Dilingkungan Pondok
Pesantren Tudi Multisitus Pondok Pesantren Dalwa Raci Bangil, Pp Sengonagung Purwosari Dan
Pp Alyasini Caring-Areng Wonorejo Pasuruan Jawa Timur¸ (Disertasi, UIN Maliki Malang
2013), hlm. 18

ٖ
التخطيطىوالنظاـاإلدارماالكؿليجعلالربامجاالسًتإتييفإدارةا١توارد
لتصلاىلاالىداؼا١تعينة.لعلٗتطيطانجحااىتمعلىعمليةتصنيفالتخطيط،
اماعمليةيفتصنيفالتخطيطيهتمعلىاالسئلةالتاليةكىيتعرؼب()5Wك

( )Hكىي ماذا ك١تاذا كاين كمىت كمن ككيفٕ ٙتب ىذه االسئلة بوسيلة ٗتليل
البياانت كا١تعلومات كالواقع لعل ٗتطيط يصل اىل االىداؼ احملددة ك٬تعل التفيذ
فعالةككفائة
كثبلثة خطوات لتخطيط إدارة اٞتودة االكىل ٖتديد ا١تنتج كالثاين ٖتديد
ا١تستهلككالثالثةٖتديدإدارةا١تستهلكٚكلتخطيطجودةتعليماللغةالعربيةا١تخطط
سيعُت أىداؼ تعليم اللغة العربية ككيف سيصل اليها ام طريقو كا١تواد التعليمية
ا١تناسبةابألىداؼككفائةالطلبةكالتسهيبلتاكالوسائلالتعليميةككيفيةتقوميتعليم
اللغة العربية كقاؿ ركبيط ق .دفيس ( ٛ )Robert H. Davisالتخطيط على االقل
تتكوف من التوجيو اك االرشاد ( )Directionكاحملتول ()Content And Sequence
كالطريقة ( )Methodsكا١تصادر كا١تراجع ( )Contrainsكالتقومي كاحتصارا فالتخطيط
يدؿعلىماٖتصلكماتعملككيفتقومهاالصبلحهاكترقيتهامستمرا 
كتنفيذإدارةاٞتودةىياالنشطةلتصلاىلماا١تقررةأماختواتيفإدارة
اٞتودة ىي ٖتديد ا١تنتج كٖتديد ا١تستهلك كٖتديد إدارة ا١تستهلك ٜ.كتنفيذ إدارة
اٞتودةيفتعليماللغةالعربيةيركزعلىالطلبةلًتقيةكفائةالطلبةيفاللغةالعربيةالطلبة
تقدـفرصةكثَتةلتعلماللغةالعربيةكتدربمهارةاللغةالعربيةيفالعمليةالتعليمية

6

Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah, Strategi Meningkatkan Mutu Dan Daya
Saing Dan Lembaga Pendidikan Islam,(Jogjakarta:Arruz Media, 2013), hlm.141
7
Jarome s. Arcaro, quality in education an implemtation hanbook, Terj. Yosal Iriantara, pendidikan
berbasis mutu, prinsip-prinsip perumusan dan tata langkah penerapan,(Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2007), hlm. 126
8
Barnawi, Muhammad Arifin, Branded School Membangun Sekolah Unggul Berbasis Peningkatan
Mutu, (Jogjakarta: ArruzMedia,2013) hlm. 15-16
9
Jarome s. Arcaro, quality in education an implemtation hanbook, Terj. Yosal Iriantara, pendidikan
berbasis mutu, prinsip-prinsip perumusan dan tata langkah penerapan, hlm. 130

ٗ
سولذلكالعماليةالتعليميةٕترلبطريقةمتنوعةكتعضدهبوسائلالتعليمالكاملة
ىذايقصدلعلتعمليةتعليماللغةالعربيةفعالةككفائةكتصلاىلاالىداؼا١ترجوة 
كقاؿبرنومكدمحمآرفُتٓٔ لتحافظجودةتعليماللغةالعربيةفأنشطةالتعليم
يركزعلىالطلبةاما١تدرسيكوفالطلبةمشاركةيفانشطةالتعليمكا١تدرسيطلب
لتكوينعماليةالعليمالفعايل()aktifكاالبتكارم()kreatifكالفعالة()efektifكا١تسركر
( )menyenangkanكبذلكا١تدرسيطلبالستخداـطريقةككسائلا١تناسبة
بعد تنفيذ إدارة اٞتودة فيقوـ تعليم اللغة العربية .تقومي تعليم اللغة العربية
٬ترلمازلتالعمليةالتعليميةاكيفهنايتوك٬ترلالتقوميلتعرؼكفائةالطلبةيففهم
ا١تواد التعليمية ك٬تعل انتاج التقومي اصبلحا يف ا١تشكلة اك االخطاء كالنقائص يف
ٗتطيطاكالتنفيذك٬تعلهااعتمادالًتقيةجودةتعليماللغةالعربيةفبذلكتقوميإدارة
ا١تقوـ اك يناسب اب١تواد التعليمية ا١تتعلَّم اك
جودة تعليم  اللغة العربية يناسب ٔتا َّ
مؤشراتالتعليم.كقاؿفويفصوفياطنٔٔىناؾمبادئالتقوميليعرؼفهمالطلبةاك
انتاج للعملية يف ا١تواد التعليمية كىي الصدؽ كالعادؿ كالشامل كا١تتكاملة كا١تنفعة
كا١تنظمةكا١تسئوليةكا١تناسبةابلكفائة 
كلتقوميإدارةاٞتودةتسعختواتمنهاتطويراألىداؼكتطويراألىداؼاىل
ا١تعايَت كتطوير ا١تعايَت اىل ا١تعايَت الزنة كتطوير تنظيم التحويل كبعد ذلك يعمل
األنشطة مث تقييس ا١تتوالية مث تعيُت ا١تتوالية كتقارف ا١تتوالية اب١تعايَت ا١تقررة كتعيُت
ا١تتواليةا١تتعلقةابألىداؼكأخذالصنيعاسناداعلىالتقوميا١تتطور.هبذها٠تطوات
عماليةالتقوميكانتاجويكوفجيداكانتاجالتقومي٬تعلالصبلحمستمر 
مدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلمية لندنججارفتقعهايف
حارةلندنججارفقريةجنجغيالثامليةلومبوؾالشرقيةك٢تاالبعثةىيترقيةكفائة
الطلبةللغةالعربيةكاللغةاال٧تليزيةكالتصاؿاليهاخاصةيفتعليماللغةالعربيةمدير
10

Barnawi, Muhammad Arifin, Branded School, hlm. 40
Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),
hlm. 43
11

٘
امجاالضايفللغةالعربيةكىناؾ

ا١تدرسةيعُتمعايَتتعليماللغةالعربيةكيعضدابلرب
ايضا بيئة اللغة العربية حوؿ بيئة ا١تدرسة٬ .تب لكل طلبة اف يتكلموا ابللغيت
االجنبيةمتباداليفكلاالسبوع.يفاالسبوعاالكؿالطلبةيتكلمابللغةالعربيةمثيف
ٕٔ
االسبوعااليتيتكلمابللغةاال٧تلزية
كتعليماللغةالعربيةيفمدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنابللغةالعربيةام
ا١تدرسيعلما١توادالتعليميةابستخداـاللغةالعربيةىذاكماقاؿليأٖافتعليماللغة
العربيةابستخداـاللغةالعربية.ا١تدرسيشرحا١تودالتعليميةابستخداـاللغةالعربية.
كيطلبا١تدرسالطلبةفعايليفأنشطةالتعليم
كاعتمادا على ماسبق يريد الباحث يبحث ْتث الدراسة اب١تضوع :إدارة

اجلودة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة "أويل األلباب هنضة الوطن" الثانوية
اإلسالمية لندنج جارن لومبوك الشرقية
ب.أسئلة البحث
انطبلقا من خلفية البحث فمشكلة البحث ىي ما مدل مطابقة إبدارة
اٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكيلالبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنج
جارفلومبوؾالشرقيةكتتفرععنتلكا١تشكلةأسئلةالبحثالتالية:
ٔ .كيف ٖتطيط إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكيل األلباب هنضة
الوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية
ٕ .كيفتنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكيلاأللبابهنضةالوطن
الثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية
ٖ .كيفتقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكيلاأللبابهنضةالوطن
الثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية
ٕٔدمحمببلؿتوفيق،ا١تقابلة(ٓٔديسمربٕ٘ٔٓ)
ٖٔليا،ا١تقابلة(ٔٔينايَت)ٕٓٔٙ

ٙ
ج .أهداف البحث
اعتمادااىلأسئلةالبحث ا١تذكزرةكضعالباحثافأىداؼ البحث٢تذاالبحث
كىيالتالية :
ٔ .لكشف كيفية ٗتطيط إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكيل األلباب
هنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية
ٕ .لكشف تنفيذ إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكيل األلباب هنضة
الوطنالثانويةاإلسبلمسةلندنججارفلومبوؾالشرقية
ٖ .لكشف كيفية  تقومي إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكيل األلباب
هنضةالوطنالثانويةاإلسبلمسةلندنججارفلومبوؾالشرقية

د .فوائد البحث

بناءعلىماذكرهالباحثيفأسئلةالبحثففوائدالبحثيفىذاالبحثكمايلي :
ٔ .الفوائدالنظرية
الفوائدالنظرم٢تذاالبحثلزايدةخزائنعلوـتعليماللغةالعربيةاليتتتعلق
إبدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةكيكوفمراجعاللمديركا١تعلمكا١تتعلميفترقية
جودةتعليماللغةالعربيةكانتاجو
ٕ .الفوائدالتطبيقية
اسنادا لرئيس ا١تدرسة كمعلمُت كا١تتعلمُت كالباحثُت كا١تهتمُت يف إدارة
كترقيةجودةتعليماللغةالعربية 

ه .الدراسات السابقة

ٔ .سييترملةٖٕٔٓ
عنوافالبحث :إدارةاٞتودةالًتبويةٔتدرسةاآلليةيفبيئةا١تعهد(دراسةاٟتالة
ا١تتعددة ٔتعهد دلول بنجيل كمعهد سينجو نغنج فرك سرم
كمعهدالياسٍتكنورجوجولالشرقية 

ٚ
أىداؼالبحث :لكشفجودةالًتبيةمننظرا١تديرٔتدرسةالثانويةيفبيئة
ا١تعهدكتطبيقإدارةاٞتودةٔتدرسةالثانويةيفبيئةا١تعهدمع
مشكلتهاكحلها 
منهجالبحث :استخدـمدخلالبحثالكيفئتنهجدراسةاٟتالةا١تتعددة
كٚتعالبياانتاب١تبلحظةمعا١تشاركةكا١تقابلةالعميقةكدراسة
الواثئق كخطوات ٖتليل البياانت (ٔ) تقصَت البياانت (ٕ)
عرضالبياانت(ٖ)التحليصاكاالستنتاجامااسلوبٖتليل
البياانتبتحليلا١تواقعكبُتا١تواقع 
نتائجالبحث  :جودة الًتبية من نظر ا١تدير ىي القيمة ابلدلييل اهنا قد
كجدت ا٧تاز يف مرحلة كطنية كىي اللغة العربية ،قرائة كتب
الًتاث ٔتدرسة كرتوف الثانوية اإلسبلمية كتطبيق إلدارة اٞتودة
تبدئابختاركفائةالطلبةكتدريبا١تدرسكٕتنيبكالتوظيف
كترقية الكفائة كالتسهيبلت كالتدبَت كاالستعماؿ كاحملافظة
كاشًتاؾ اجملتمع كجودة عملية التعليم  PAKEMIكجودة ا١تنتج
كالنتيجةمناسبةاب١تعايَتا١تقررةامامشكبلهتاكحلهابنظاـإدارة
اٞتودة للمدخل كالعملية كا١تنتج كالتحسُت اىل كل شحص
كٖتسُتالعملكالتزاـاىلاٞتدةلًتقيةاٞتودةكالقيمةاعلىمن
ا١تعايَتاحملددة 
ٕ .عبداحمليطٕٓٔٗ،
عنوافالبحث :ترقية جودة الًتبية يف ا١تعهد (دراسة اٟتالة ا١تتعددة ٔتعهد
سيدكغَتم كراطوف فسوركاف كمعهد نور اٞتديد فعيطوف
فربولنجغوجولالشرقية) 

ٛ
سيدكغَتم

أىداؼالبحث  :مفهوـ تطوير اٞتودة كعمليتها كأثرىا ٔتعهد
كراطوفكمعهدنوراٞتديدفعيطوففربولنجغو 
منهجالبحث  :استخدـ ىذا البحث ا١تدخل الكيفي ٔتنهج دراسة اٟتالة
ا١تتعددةكأسلوبٚتعالبياانتاب١تقابلةكا١تبلخظةمعا١تشاركة
كٖتليل الواثئق كبعد ٚتع البياانت ٖتليل البياانت ابستخداـ
تقصَت البياانت عرض البياانت كاإلستنتاج اك التلخيص اما
تصديق البياانت إبستخداـ التثليث كفحص العضو كمناقشة
معاالصدقاءكمصدكقيةكموضوعيةكموثوقية 
نتائجالبحث :كنتائجالبحثىي(ٔ)مفهوـتطويرجودةالًتبيةيفا١تعهد
ىي(:أ)٬تمعرأيةكبعثةا١تعهد"تفقويفالدينكالدكةابٟتاؿ"
كٕتمعالًتبيةاإلسبلمية(الصلفىكا٠تلفي(ب)األصوؿمن
القيم اإلسبلمية (القرآف كاٟتديث) (ج) ا١تفهوـ ابستخداـ
احملافزةعلىالقدميالصاحلكاألخذابٞتديداألصلح(ٕ)عملية
تطوير جودة الًتبية يف معهد يعمل ب( :أ) ٗتطيط (ب)
االستخارةىياحدلالطرؽلتقريرا٠تطةبوجواىلهللا(ج)
التنفيذ بتكوين ا١تؤسسة ١تراقبة اٞتودة (د) الفحص اب١تراقبة
كالتقومي (ق) ابشر العمل كىي تطبيق الربانمج اٞتديد (ك)
التطويربتكوينا١تؤسسةاٞتديدةليعضدتطويرجودةالًتبيةيف
ا١تعهد (ٖ) كتطوير جودة يف ا١تعهد   أتثر على (أ) دخوؿ
ا١تعهديدؿبًتقيةجودةا١تنتجكترقيةجودةا١تواردللمعهدترقية
أثر ا١تؤسسة ،كثقافة اٞتودة كأثر ا١تتخرج يف اجملتمع كبرانمج
الًتبية فعالة ككفائة (ب) خارج ا١تعهد يدؿ كثَت الباحث
للمعهدكدراسةا١تقارنةللمعهد .

ٜ
ٖ .إندانجإراكاتىخريدةٕٓٓٚ،
عنوافالبحث  :إدارة اٞتودة الشاملة يف ا١تدرسة الثانوية (دراسة حوؿ ٪توذج
مراقبة اٞتودة يف مدرسة ا١تعارؼ الثانوية سنجاسارم كمدرسة
النورالثانويةبولوالكانجماالنج) 
ليعرب ٪توذج مراقبة اٞتودة اليت تتبق  ٔتدرسة ا١تعارؼ الثانوية
اىداؼالبحثّ :
سنجاسارمكمدرسةالنورالثانويةبولوالكانجماالنج 
منهجالبحث :استخدمتالباحثةىيكاؿالبحثالنوعئتدخاؿفنومينولية
الطبيعية كاستخدمت دراسة اٟتالة ا١تتعددة كاسلوب ٚتع
البياانتا١تبلخظةكا١تقابلةكدراسةالواثئق 
نتائجالبحث  :حصلت الباحثة على النتائج أف يف مراقبة ا١تنتج ا١تدرسة
الثانويةتستخدـ٪توذجتطبيقدراسةالقرآفسورةالفاٖتة.ذلك
النموذج يستخدـ ا١تدخاؿ العملي .كيستخدمهايف ترقيةمنتج
ا١تدرسةاستمرارا
ٗ .عمادالدينعمارالدقداؽٕٗٔٓ
عنوافالبحث  :معايَت تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة من كجو النظر ا١تعلمُت
(دراسةميدانيةٔتدرسةالرٛتةالثانويةابتؤتدينةماالنج( 
أىداؼ البحث ١ :تعرفة معايَت تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة من كجهو نظر
ا١تعلمُت ٔتدرسة الرٛتة كتطوير أداء مدير ا١تدرسة الثانوية
كاالرتقاءٔتمارساهتمالًتبويةلتسَتعلىالنهجالصحيح .
منهجاٟتث :كمنهجالبحثا١تستخدـىوا١تدخاؿالكيفيكنوعالبحث
دراسة اٟتالة ٔتدرسة الرٛتة الثانوية كاسلوب ٚتع البياانت
ا١تبلخظةكا١تقابلةكٖتليلالواثئق

ٓٔ
نتائجالبحث  :كانتهت الدراسة ابلنتائج التالية (أ) حظيت ٚتيع معايَت
اٞتودةالشاملةيفا١تدرسةا١تتعلقةاب١تعلمعلىتقبلبدرجةكبَتة
من قبل ا١تعلمُت (ب) معايَت توفَت ا١تناخ التعليمي ا١تبلئم
كاٟتفاظعليوكافيفأعلىدرجاتالتقبلابلنسبةلبقيةمعايَت
اٞتودة الشاملة يف ا١تدرسة (ج) معايَت اٞتودة الشاملة يف
ا١تدرسة ٮتضع اىل ا١تتغَتات الدراسة (ا١تؤىل الدراسي كنوعو
كمدة ا٠تربة يف التدرسي كا١ترحلة الدراسية) كىذا يعٍت ضركرة
االىتماـ اب١تعلم كاالعتناء إبعداده (د) حظيت ٚتيع العوامل
اليت تشجع ا١تعلمُت على تقبل معايَت اٞتودة الشاملة بدرجة
تقبل كبَتة من قبل ا١تعلمُت كا١تدير كحصل عامل/االىتماـ
ابٞتانباإلنساينيفالعملعلىأعلىمنكجهةنظرا١تعلمُت 
٘ٛ .تدحسيبٕٓٔٓ
عنوافالبحث :إدارةاٞتودةيفترقيةالكفائةاالحًتافيةلدلا١تدرسُتٔتدرسة
"ا١تعلماتهنضةالوطن"العاليةفنشورلومبوؾالشرقية 
اىداؼالبحث١ :تعرفةكيفتطبيقإدارةاٞتودةيفترقيةالكفائةاالحًتافيةلدل
ا١تدرسُتٔتدرسة"ا١تعلماتهنضةالوطن"العاليةفنشور 
منهجاٟتث :استخدمتالباحثىيكاؿالبحثالنوعئتدرسة"ا١تعلمات
العالية هنضة الوطن كأسلوب ٚتع البياانت كا١تبلخظة كا١تقابلة
كالطريقةالواثئقية 
نتائجالبحث :حصلالباحثعلىافترقيةاألىليةكاٟترفنيةلدلا١تدرسُت
يفمدرسةالعالية"ا١تعلمات"هنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقية
ٕترم جيدا بًتقية أىلية ا١تدرسُت من الًتبية كالتدريب الندكة
كالورشة كٖتصيل اٟتوائج كاعداد السهولة ا١تراقبة كالتقدير

ٔٔ
كالتحطيطكضبطدراجةاٞتودةلدلا١تدرسُتكىذهىيأىم
العوامللًتقيةاألىليةكاٟترفنيةلدلا١تدرسُت 

 .ٙمعلمُتٖٕٔٓ
عنوافالبحث  :ترقية اٞتودة ٔتدرسة اإلسبلمية ا١تنجزة (دراسة اٟتالة ا١تتعددة
ٔتدرسة دمحمية األكىل اإلبتدائية سيدكرجو كمدرسة ىد٬تة
اإلبتدائيةسورااباي) 
أىداؼالبحثٗ)ٔ(:تطيطترقيةاٞتودة(ٕ)جهودترقيةاٞتودة(ٖ)تقومي
ترقيةاٞتودة 
منهجالبحث :استخدـالباحثا١تدخلالنوعئتنهجدراسةاٟتالةا١تتعددة
كٚتع البياانت اب١تقابلة العميقة كا١تبلخظة مع ا١تشاركة كٖتليل
الواثئق كٖتليل البياانت بتقصَت البياانت كعرض البياانت
كالتلخيص اما تصديق البياانت ابلتثليث كفحص العضو
كمناقشةمعاإلخواف 
نتائجالبحث :كنتائجىذاالبحثٗ)ٔ(:تطيطإدارةاٞتودةاعتماداعلى
رأيةا١تدرسةكبعثتهاك٬تعلالًتقيةعلىالقدرةالتنافسيةللًتبيةيف
ا١ترحلة الوطنية كالدكلية كىو أيلف بتخطيط اإلسًتإتي (ٕ)
جهود ترقية اٞتودة بوسيلة( :أ) الشبكات كمدرسة الشقيقة
اب١تدرسةا١تنجزةيفا١ترحلةالوطنيةكالدكلية(ب)تتحققتطوير
ا١تنهجا١تتكاملةمعا١تنهجالوطنيةكالدكلية(ج)تطويرالوسائل
التعليميةعلىأساس( ICTد)تطويرالتعليمالفعالةكالكفائة(ٖ)
تقومي اٞتودة يعمل الداخلى كا٠تارجي ك٬تعل نتائجو يف ترقية
اٞتودةيفا١تستقبل 


ٕٔ
جدكؿٔ ٔ.
الدراساتالسابقة 
اسمالباحثكموضوع
ـ
البحثكاكقاتالبحث

ا١تناسبة

ا١تختلفة

ٔ سييترملة:إدارةاٞتودة تطبيق إدارة لكشفجودة
الًتبويةٔتدرسةاآلليةيف اٞتودة
بيئةا١تعهد(دراسةاٟتالة

ا١تتعددةٔتعهددلول
بنجيلكمعهدسينجو
نغنجفركسرمكمعهد
الياسٍتكنورجوجول
الشرقية

ٕ  عبدا١تهيط:ترقيةجودة 
الًتبيةيفا١تعهد(دراسة
اٟتالةا١تتعددةٔتعهد
سيدكغَتمكراطوف
فسوركافكمعهدنور

الًتبيةمننظر
ا١تديرٔتدرسة
الثانويةيفبيئة
ا١تعهدكتطبيق
إدارةاٞتودة
ٔتدرسةالثانويةيف
بيئةا١تعهدمع
مشكلتهاكحلها 
كاستخداـ
الباحثا١تدخل
الكيفئتنهج
دراسةاٟتالة
ا١تتاعددة

تصديقالبحث




كأسئلةالبحث:
(ٔ)كيفٗتطيط
إدارةاٞتودةيف
تعليماللغةالعربية 
(ٕ)كيفتنفيذ
إدارةاٞتودةيف
تعليماللغةالعربية
(ٖ)كيفتقومي
إدارةاٞتودةيف
تعليماللغةالعربية

مفهوـتطوير
اٞتودة
كعمليتهاكأثرىا
ٔتعهدسيدكغَتم 
كراطوفكمعهد 

ٖٔ
نوراٞتديد
اٞتديدفعيطوف
فعيطوففربولنجغو 
فربولنجغوجول
جولالشرقية  
الشرقية) 
تطبيق إدارة معايَتتطبيقإدارة 
ٖ  عمادالدينعمار
اٞتودةالشاملة
اٞتودة
الدقداؽ:
منكجهونظر ميدافالبحث:
معايَتتطبيقإدارة
ا١تعلمُتٔتدرسة ٔتدرسة"أكيل
اٞتودةالشاملةمنكجو
الرٛتةكتطوير األلبابهنضة
النظرا١تعلمُتٕٓٔٗ،
الوطن"الثانوية
أداءمديرم

ا١تدرسةالثانويةك اإلسبلمسةلندنج
جارفلومبوؾ
االرتقاء
ٔتمارساهتمالًتبوية الشرقية
لتسَتعلىالنهج
الصحيح.
تطبيق إدارة معايَتتطبيقإدارة
ٗ عمادالدينعمار
اٞتودةالشاملة
اٞتودة
الدقداؽ:
منكجهونظر
معايَتتطبيقإدارة
ا١تعلمُتٔتدرسة
اٞتودةالشاملةمنكجو
الرٛتةكتطوير
النظرا١تعلمُتٕٓٔٗ،
أداءمديرم
ا١تدرسةالثانويةك
االرتقاء
ٔتمارساهتمالًتبوية

ٗٔ
لتسَتعلىالنهج
الصحيح
تطبيقإدارةاٞتودة
ا١تناسبة
٘ ٛتيدحسيب:إدارة
اٞتودةيفترقيةالكفائة ١تعرفةتطبيق يفترقيةالكفائة
إدارةاٞتودة االحًتافيةلدل
االحًتافيةلدل
ا١تدرسُت
ا١تدرسُتٔتدرسة
"ا١تعلماتهنضةالوطن"
العاليةفنشورلومبوؾ
الشرقيةٕٓٔٓ،
 معلمُت:ترقيةاٞتودة
ٔتدرسةاإلسبلميةا١تنجزة
(دراسةاٟتالةا١تتعددة
ٔتدرسةدمحميةاألكىل
اإلبتدائيةسيدكرجو
كمدرسةىد٬تةاإلبتدائية
سورااباي)ٖٕٔٓ 



ٗتطيطترقية
اٞتودةكجهود
ترقيةاٞتودةكتقومي
ترقيةاٞتودة 

منماذكرالباحثكجدتمقارنةبُتىذاالبحثكالدراساتا١تذكورة.البحث
عندسيترملةْتثتعنإدارةاٞتودةالًتبويةٔتدرسةاآلليةيفبيئةا١تعهدكالبحث
عند عبد احمليط ْتث عن ترقية جودة الًتبية يف معهد ٔتعهد سيدكغَتم كراطوف
كمعهدنوراٞتديدفيط وففربولنجغوكالبحثعندإندانجإراكاتىخريدةْ،تثتعن
٪توذجمراقبةاٞتودةاليتتتبقٔتدرسةا١تعارؼالثانويةسنجاسارم 
كالبحث عند عماد الدين عمار الدقداؽ ْتث عن معايَت تطبيق إدارة اٞتودة
الشاملةمنكجونظرا١تعلمُتٔتدرسةالرٛتةكتطويرأداءمديرما١تدرسةالثانوية

٘ٔ
كاالرتقاء ٔتمارساهتم الًتبوية لتسَت على النهج الصحيح .كٛتيد حسيب ْتث عن
تطبيقإدارةاٞتودةيفترقيةالكفائةاالحًتافيةلدلا١تدرسُت.كالبحثعندا١تعلمُت
ْتث عن ترقية اٞتودة ٔتدرسة اإلسبلمية ا١تنجزة ٔتدرسة ٤تمية األكىل اإلبتدائية ك
مدرسةىد٬تةاإلبتدائيةسورااباي 
اما ىذا البحث يبحث عن إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ابستخداـ
ا١تدخاؿالوصفئتنهجدراسةاٟتالةاماأسئلةالبحثىي)ٔ(:كيفٗتطيطإدارة
اٞتودةيفتعليماللغةالعربية(ٕ)كيفتنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية(ٖ )
كيفتقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية



و .حتديد ادلصطلحات

ىذا البحث يبحث عن :إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكيل
األلبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية.كالباحثيشرح
ا١تصطلحاتليسهلالقارئوفيففهمىذاالبحث.كىيكالتالية :
إدارةاٞتودةىيالنظاـاإلدارلعلىأساساٞتودةليصلاىلا١تعايَتا١تقررةاك
ٔ .
لتحقيقرضاا١تستفيد(الطلبة)
ٕ .تعليماللغةالعربيةىيعمليةالتفاعلبُتا١تدرسكالطلبةيفالبيئةالتعليمية

ٔٙ
التفصل الثاين
االطار النظري
أ .إدارة اجلودة
ٔ .مفهوـإدارةاٞتودة
مفهوـإدارةاٞتودةستفهمبتحليلكلمةاإلدارةكاٞتودةكتفصيبلكمفهوـتلك
الكلمتُتكالتالية 
أ) مفهوـاإلدارة
كلمة إدارة يعود إىل العصر اليوانين أك اإلغريقيServeكمعناىا
(ا٠تدمة)علىأساسأفمنيعملىفاإلدارةيقوـعلىخدمةاآلخرينكىذا
ىو ا١تعٌت اللفظي ألصل الكلمة ألف كلمة يدير  Administerمكونة من
مقطعُت ابلبلتيٍت ٫تا  Adكٔ ministerتعٌت ٮتدـ اآلخرين كاب١تعٌت العلمى
تنظيمشؤكفالناسوالعنايةأبمورىملتحقيقأىداؼمعينةٗٔ 
أمامنالناحيةاالصطبلحيةفإنواليوجداتفاؽصريحككاضحبُت
الباحثُتكا٠ترباءاإلداريُتحوؿتعريفموحدكشامل كدقيقداؿعلىمعٌت
اإلدارةكقديرجعالسببىفذلكإىلحداثةعلماإلدارةكيتفاكتتعريفها
تبعا١تايلى ٔ٘:
ٔ) ىي ا١تعرفة الدقيقة ١تا تريد من الرجاؿ أف يعملوه مث التأكد من أهنم
يقوموفبعملوأبحسنطريقةكأرحصها
ٕ) كىيالعلمالذميهتمبتوجيواألعماؿكالسيطرةعليهاكضبطها كاٗتاذ
القرارات ا١تناسبة كىي العمليات كالوظائف كا١توجهة لتحقيق اىداؼ
٤تددة
ٖ) كىيالنشاطا١تشًتؾالذميساعداٞتماعةعلىٖتقيقأىدافها
14إتراهيم عثد العزيز الدعيلج ،اإلدارج العامح واإلدارج الترتىيح ،عمان :دار الرواد .2002 ،ص10-9 .
15تاس تلح دمحم أحمد ،مثادئ اإلدارج المدرسيح ،وظائففها -مجالتها-مهارتها-تطثيقاتها ،ص16-15 .

ٔٙ

ٔٚ
ٗ) كىينشاطأكعمليةتتعلقأساسابوسائلبلوغأىداؼا١تعينة
٘) كىي األنشطة التيتعٌت بًتقية جهود الشرية لتحقيق ٣تموعة من االفراد
غاايت٤تددةكأىداؼمعينةبكفاءةكفعالة
 )ٙىي عملية التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كمراقبة جهود افراد التنظيم
ٔٙ
كمستعملمواردبشاريةالتنظيماحملددة
 )ٚىيكلاعماؿليوجوكيرشداجملتمعاكالتسهيبلتليصلاىلاالىداؼ
 )ٛىيعمليةٗتطيطكالتنظيمكالقيادةكمراقبةالتنظيمككل٣تا٢تاليصلاىل
ٔٚ
اىداؼالتنظيمفعالةككفاءة
منالتعريفاتالسابقاتعرفناافإدارةىيعمليةالتخطيطكالتنظيم
كالقيادة كمراقبة جهود افراد التنظيم ككل ٣تا٢تا ليصل اىل األىداؼ فعالة
ككفاءة 
ب) مفهوـاٞتودة
اٞتودةىفاللغةمنفعلجادجودةكجودةصارجيدايقاؿجاد
ا١تتاعكجادالعملفهوجيدكٚتعوجيادكجيائدكجدالرجلأتىابٞتيدمن

قوؿ أك عمل فهو ٣تواد على صيغة ا١تبالغة كيقاؿ أجاد الشيء أم صَته
جيداكٕتودالشيءأمٗتَتكطلبأفيكوفجيداكاٞتيدنقيدالردئ .
كاصطبلحااٞتودةعندا١تؤىلُت٥تتلفاتبينهمكىي ٔٛ:
ٔ) جورفاٞتودةىيمناسبةابالىداؼكنفعها
ٕ) كركسيباٞتودةىيمناسبةٔتاا١تعينة
ٜٔ
ٖ) كوركايثيكوا()Kaoru Ishikawaاٞتودةىيرضاا١تستهلك
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ٔٛ
ٗ) دٯتنجاٞتودةىيمناسبةبرضاا١تستهلكاكتفوقها
اٞتودةىيتتعلقاب١تفضلةكا١تناسبةابالحتياجةكخاليةمناألخطاءمع
قدرةلَتضىا١تستهلككبذلكمفهوـاٞتودةىيمناسبةٔتاا١تعينةكا١تناسبة
برضاا١تستهلكاكتفوقها 
ج) مفهوـإدارةاٞتودة
إدارةاٞتودةىيالنظاـالعمليةالصبلحالعملكترقيةجودةالعمل
اما عند تينر كديطوركٕٓ ( )Tenner dan De Toroإدارة اٞتودة ىي طريقة
إلدارة التنظيم الشاملة كا١تتكاملة ليدؿ اك يرشد يفٖ )ٔ( :تقيق رضا
ا١تستهلكُت ا١تستمر (ٕ) ليصل اىل الًتقية مستمرا يف كل انشطة التنظيم
اعتمادعلىماذكرفإدارةاٞتودةىيالنظاـاالدارماللتنظيما١تتكاملليصل
اىلماا١تعينةكلتحقيقرضاا١تستهلكُت 
ٕ .ا٠ترباءيفإدارةاٞتودة
أ) دٯتنج
عجلةدٯتنجيُتطورإلرتباطا١تنتجابحتاجا١تنتجبًتكيزعلىكلا١توارداما
ا٠تطواتلعجلةدٯتنجكمااييل :
ٔ) يعملالبحثعنمستفيدكيستعملويفٖتطيطا١تنتج(التخطيط)
ٕ) ٭تصلا١تنتج(تنفيذ)
ٖ) أفحصا١تنتجىلمناسبةبتخطيط(أفحص)
ٗ) يسوؽا١تنتج(ابشرالعمل)
٘) ٭تللكيفا١تنتجيقبليفالسوؽمن٣تاؿاٞتودة،قيمةكاآلخر 
اماعجلةدٯتنجتصوركمااييل ٕٔ:
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ٜٔ






ٗتطيط 
ٖتليل

تنفيذ 
عجلةدٯتنج 

ٖتسُت

أفحص
الصورةٔ:ٕ.عجلةدٯتنجللجودة 

برانمجادكاردزددٯتنجللجودةتتلخصيفٗٔمبدأكىي ٕٕ:
ٔ) توفَتكخلقانسجاـبُتاالغراضكاألىداؼ
ٕ) قيادةكتركيجإلدارةالتغيَتللخطط
ٖ) بناءاٞتودةيفا١تنتجكتوقفعنالتفتيشا١تستمر
ٗ) تطبيقالتطويريفا١تنتجا١تستمريفا١تنتجكاٞتودةكا٠تدمة
٘) بناء عبلقات دائمة مع العمبلء على أساس األداء الراقي بدال من
األسعار
 )ٙإبدأيفتدريبالكوادرعلىأساسماسبق
 )ٚالًتكيزعلىاعدادالقياداتالراقيةاألداءكالتميز
 )ٛالقضاءعلىا٠توؼ(ا٠توؼمنا٠توؼ)
 )ٜإلغاءالقيودكاٟتواجزاإلداريةبُتاإلداراتكاألقساـ
ٓٔ) ٕتنبكضعحدكدقصوللئلنتاجيةكحصصاإلنتاج
ٔٔ) دعما١تساعداتكالتجديدكالتطوير
ٕٔ) تشجيعالثقةيفالنفسكالشعورابالفتخارابلنجاحكالتفوؽ
22فريد النجار ،إدارة اٞتودة الشاملة كاإلنتاجية كالتخطيط التكنولوجي للتميز كالزييادة كالتفوؽ( ،اإلسكندارية :دار اٞتامعية،
،)ٕٓٓٚصٕٖٜ-ٕٖٛ.

ٕٓ
ٖٔ) تشجيعالتعليمكالتنميةالذاتيةكبرانمجالتطوير
ٗٔ) إبداءبرانمجالتحوؿللعملماسبق
ب) فليبكركسيب 

كلقدكضعكركسيباربعةأسسللجودةكىيكالتالية ٕٖ:
ٔ) اٞتودةىيمناسبةٔتااحملددة 
ٕ) ٖتقيقاٞتودةابلوقاية 
ٖ) خايلمنالعيوب
ٗ) قياساٞتودةتكالفةمنغَت٦تاثل
كافمنهجكركسيبيتكوفمنأربعةعشرمبدأكىي ٕٗ:
ٔ) التزاـاإلدارةالعلياابٞتودة ( )Management Commitment
ٕ) إنشاءفريقلتحسُتاٞتودة ( )Quality Improvement Team
ٖ) قياساٞتودة ( )Quality Measurement
ٗ) ٖتديدتكلفةاٞتودة( )The Cost of Quality
٘) زايدةالوعيابٞتودة ()Quality Awarenes
 )ٙانشطةالتصحيحية ( )Corrective Action
 )ٚالتخطيطالسليماكخايلمنالعيوب ( )Zero Defects Planning
 )ٛاالىتماـبتدريبا١توظف( )Supervisor Training
 )ٜإنشاءاليوـدكفالعيوب ()Zero Defects Day
ٓٔ) ٗتطيطاالىداؼ()Goal Setting
ٔٔ) ازاؿاسبابالعيوب( )Error Cause Removal
ٕٔ) ا١تكافأة()Recognition
23
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ٕٔ
ٖٔ) إنشاء٣تالسللجودة ( )Quality Councils
ٗٔ) استمراريفعمليةٖتسُتاٞتودة ()Do It Over Again
ج) جوزيفجوراف 

كلقد طور جوزيف جوراف ٪توذج اٞتودة كأطلق عليها ثبلثية جوراف
للجودةكىيتشملمايلي ٕ٘:
ٔ) ٗتطيطاٞتودة 
تعد أكؿ مرحلة ْتيث تركز ا١تنظمة على ٖتديد
عمبلئهاكاحتياجاهتموأيضايتمتطويرا١تنتجكاٗتاذاإلجراءاتالضركرية
كتوقعاهتموأيضا يتم حصر اإلمكانيات

إلشباع احتياجات العمبلء
ا١تاديةللمنظمةكٖتديدا٠تطواتالعلميةإلنتاجا٠تدمةأكالسلعةكمنٙتة
تسهلعمليةانتقاؿا١تعلوماتإىلالقسمأكاإلدارةا١تسئولةعناإلنتاج
يفا١تنظمةكىذها١ترحلةتساعدا١تنظمةعلىٖتقيقاألىداؼا١تستقبلية
كاٟتصوؿعلىالنتائجمرضيةيفظلالظركؼالتشغيلية .
ٕ) مراقبةاٞتودة
ىذه ا١ترحلة تبدأ بتحديد ٦تيزات اٞتودة اليت ٖتتاج إىل
قياسوتؤكدعلىعمليةٖتديدكحداتالقياسكتكرارىالعمليةا١تراقبةمن
اجل إشباع متطلبات العميلوإنشاء جدكؿ للمراقبةكىذا من اجل
تسهيل مراقبة كاٗتاذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة كىدت السيطرة
عليالعمليةنفسهاكمنخبلؿىذها١ترحلةيتمفحصكالتقوميالفعلي
للمنتجات كمقارنتها مع ا١تتطلبات العميلولذ فإف الراقبة على اٞتودة
ٕٙ
تتضمنا٠تطواتأكردىاعلىالشكلالتايل:

M.N. Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, hlm. 37-38

ٕٙخاضركاظيمٛتود،إدارةاٞتودةالشاملة(،عماف:دارا١تسَتةٕٓٓٚ،ـٕٔٗٚ-ق)،ص.ٜ٘.
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ٕٕ
(أ) تقييماألداءالفعايلللعمل
(ب) مقارنةاألداءا١تتحقق(الفعايل)بؤلىداؼا١ت وعوضة
(ج) معلجةاإلختبلفاتأكاال٨ترفاتابٗتاذاإلجراءاتالتصحيحة
ٖ) ٖتسُتاٞتودة 
ىذه ا١ترحلة تتم كضع اآلليات ا١تساندة يف أماكنها الصحيحة
ا١تناسبةكىذامناجلٖتقيقاٞتودةبشكلمستمركيشملذلكتوزيع
ا١تواردكتكليفاألفرادكأيضاعلىتشكيلفريقدائميتوىلمتابعةاٞتودة
كاحملافظة على ا١تكاسب احملققةكٯتكن تنفيذ ىذه ا١ترحلة ابستخداـ
الطرؽ العلمية كالوسائل اإلحصائية كا١تعركفة أبدكات اٞتودة كالرسم
البياين١تراقبةاٞتودةكالرسمالبياينلباريتوكا١تدرجاتالتكرارية .
افأفكارجورافتتلخصيفٓٔنقطكمايلي ٕٚ
ٔ) رفعدرجةالوعيلدلا١توظفُتأب٫تيةعمليةٖتسُتكٖتديداالحتياجات
ٕ) ٖتديداألىداؼا٠تاصةبعمليةالتحسُت
ٖ) االىتماـبعمليةالتنظيممناجلٖتقيقأىداؼا١ترجوةكىذامنخبلؿ
عددمناإلجراءاتكإنشاء٣تلسللجودةالنوعية
ٗ) االىتماـبعمليةالتدريب١توظفُت
٘) االىتماـاب٧تازمشاريعتساعدا١تنظمةيفحلمشاكلها
 )ٙاالىتماـبتقدميتقاريردكريةكشاملةعنكضعا١تنظمة
 )ٚتشجيع كٖتفيز العاملُت كحثهم على ٖتسُت األداء،كىدا من خبلؿ
االعًتاؼاب٧تازاهتم
 )ٛاالىتماـبعمليةاالتصاؿبُتاألقساـا١تنشاةكالًتكيزعلىأ٫تيةالتغذية
العكسيةكوسيلةلتوصيلالنتائجاألقساـمعينة
M.N. Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, hlm. 37.
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ٖٕ
 )ٜاالىتماـبتوثيقالبياانتكتسجيلهاعلىشكلالبياانت
ٓٔ) االىتماـ بعملية التوسيع كذلك من خبلؿ اعتبار التحسُت السنوم
جزااليتجزأمننظممنظمةكعملياهتاا١تختلف 
ٖ .أ٫تيةإدارةاٞتودة
اإلدارةمهمةجداللمجتمعاتبشكلعاـكىيضركريةجداىفالقطاع
العاـ كا٠تاص حيث يشَت (بيًت دراكر  )Peter Druckerإىل أف اإلدارة الفعالة
أصبحتكبسرعةالعنصرالرئيسىفالدكؿالناميةكماأصبحتالعنصراألكثر
إٟتاحايفالدكؿا١تتقدةلذلكتتبلورأ٫تيةاإلدارةفيمايلى :

أ)
ب)
ج)
د)
ق)
ك)

ٖتديدأىداؼا١تؤسسةكٖتقيقىذهاألىداؼلبقاءا١تشركعك٪توه
توفَتعناصراإلنتاجللمشركعكمزجعناصراإلنتاجىذهابلشكلا١تناسب
تضعا١توظفا١تناسبيفا١تكافا١تناسب
تقوـبتوجيوا١توظفُتكحفزىم
اكتشاؼاال٨ترافاتيفالتنظيمكالتصحيحتلكاال٨ترافات
دفعاألفرادالستقباؿالقراراتكتنفيذىاكيكوفذلكعنطريقٖتفيذىم
كالتأكيدمنأفلديهما١تعلوماتكا١تهاراتالضركريةللقياـبعمليةالتنفيذ

ز) اإلدارةمهنة٘تارسيفأممشركع٠تدمةاجملتمع

ح) اإلدارةٗتلققياداتكاعيةك٘تدا١تشركعاب٠تلقكاإلبداع
ا٫تيةإدارةاٞتودةيفالتنظيم ٕٛالفإدارةاٞتودةيكوفحداالعلىيف
التنافساذاكانتا١تؤسسةينتجا١تنتجاٞتيدكا١تنتجيكوفعلىرضاا١تستهلك

اكا١تستفدكىذسيجعلالًتقيةيفالتسويقكانتاجية

Marzuki Mahmud, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi, hlm. 7

28

ٕٗ
ٗ .مبادئإدارةاٞتودة
نظاـ إدارة اٞتودة الشاملة إيزك ٔٓٓ٢ ٕٓٓٛ :ٜتا ٙتانية نظاـ إلدارة اٞتودة
ٕٜ
كىيكالتالية
أ) الًتكيزعلىا١تستفيداكا١تستهلك(الطلبة)
ٯتثلرضاالعمبلءاحملوراألساسيإلدارةاٞتودةكإدارةاٞتودةالشاملة
تسعى دائما إىل أف تكسب رشا العميل من ا٠تدمة اليت تقدمها ا١تنظمة
لذلك يتم تصميم ا٠تدمة كفق معلومات كبياانت يتم ٚتعها من العمبلء
بشكلدكرمحىتيتمتطويرىالتتبلئمكرغباهتم
ب) القيادةالسليمة
تلتزـالقيادةاإلداريةبدعمقمةا٢ترـالتنظيميمثينحدراىلا١تستوايت
الدنيا كاف تلتزـ القيادة كتشجيع التغيَت من من اإلدارة التقليدية اىل إدارة
اٞتودةالشاملةمنخبلؿ٘تكُتالفرؽالعملمنإجراءالتغيَتاتا١تقًتحة.
ج) اشًتاؾكلاالشخاص
ا١تشاركةٗتلقنوعمنالقبوؿكعدـمقاكمةالتغيَتكتكوـا١تشاركةمن
خبلؿفرؽالعملكحلقاتاٞتودةاليتٖتددمعوقاتاألداءا١تتميزكالعمل
علىإ٬تاداٟتلوؿا١تناسبة٢تا.
د) ا١تدخلالعملي
عند ايزك ٔٓٓ ٕٓٓٛ : ٜا١تدخل العملي يشًتط ليعمل افحص
تباط
كالتطبيقكاالدارةكاعملاستمرارالعمليةاحملتاجةلنظاـإدارةاٞتودةكار 
كل عملية ليصل اىلاألىداؼ ا١ترجوة.يف ىؤالء العمليات ثبلثةاالشياء
ٖٓ
اليتيكوفعمليةمبلحظةكالقياس.ثبلثةالعملياتا١تذكورةىي:

C. Rudy Prihantoro, konsep Pengendalian mutu, hlm. 51
C. Rudy Prihantoro, konsep Pengendalian mutu, hlm. 55-56
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ٕ٘
ٔ) العمليةا١تاىية
العملية ا١تاىية توظف كًتقية القيمة يف التنظيم اليت تبدأ من
ا١تستهلك ا٠تارجي كيعوداىل ا١تستهلك ىذه العملية ترتبط اب١تستهلك
كتثَتىممباشرة
ٕ) العمليةا١تساندة ()Proses Pendukung
ىذه العملية توظف كا١تساند يف ا١تؤسسة ليحصل البياانت
كا١تعلوماتاكيديراالداريةبنظاـا١تعُت
ٖ) العمليةاإلدارية()Management Process
ا٠تصائص من ىذه العملية ىي تعمل ا١تراقبة ينشئ ا١تقررة اما
عمليةاداريةفذهالصورةالتالية :
()Realization Proses



ا١تستهلك



العمليةاإلدارية
ا١تخبلت

العمليةا١تاىية

ا١تخرجات

ا١تستهلك

العمليةا١تساندة

الصورةٕ:ٕ.العمليةاإلدارية 
ق) ا١تدخلالنظاميلئلدارة
ا١تدخلالنظاميكإدارةيعملاذاا١تدخلالعمليقدن ّفذاما١تدخل
النظاميلئلدارةىيٚتعمنا١تدخلالعمليفبذلكا١تدخلالنظاميكا١تدخل
العملي٫تامرتبطاف
ك) التحسيناتا١تستمرة
تقومي إدارة اٞتودة الشاملة على مبتدأ أف فرص التطوير كالتحسُت
التنتهيأبدامهمابلغتكفاءةكفعاليةاألداء،كماافمستولاٞتودةليس

ٕٙ
اثبت لذلك ففي إدارة اٞتودة الشاملة العمل مستمر دائم التقييم كالتقومي
كالبحثاففرصالتطوركاكدىذاالعنصردٯتنجيفأربعةنشاطاتٖٔ 
ٔ) خططللتحسُتأكمعاٞتةمشكلة
ٕ) نفذا٠تطةعلىنطاؽضيقللتجربة
ٖ) أفحصفعاليةالتنفيذيفالنطاؽالضيق
ٗ) ابشرالعملكفقا٠تطة)(plan > do>cek> act
ٕٖ
كيصورىيكاؿلتحسيناتا١تستمرةكمااييل:


 )(Act
)(Plan
 ابشرالعمل
ٗتطيط

)(Do
(Cek/Study

تنفيذ
 أفحص

الصورة ٖ: ٕ.ىيكاؿا١تدخلالعصرملتحسيناتا١تستمرة
يفٖتسُتكتطويراإلجراءاتكا١تسمىبعجلةدٯتنجٖٖ لتحسُت
اإلجراءات  P D C Aكفيها يتم عرض اإلجراءات كاألعماؿ إبستمرار

31عثاس تلح دمحم أحمد ،مثادئ اإلدارج المدرسيح ،وظائففها -مجالتها-مهارتها-تطثيقاتها ،ص.211 .
32

Robert Lundqvist, Quality In Higher Education Approaches To Its Management And
Inprovment, (Sweden: Lulea tekniska universitet, Licentiate Thesis, 1997), hlm. 14.

33محمىد عثد الفتاح رضىان ،إدارج الجىدج الشاملح ،فكر وفلسفح قثل ان يكىن تطثيق( ،مصر :مجمىعح
العرتيح للتدرية والنشر ،)2012 ،ص.30 .

ٕٚ
كمراجعتها كٖتسينها بشكل دائم كالستجابة ١تنطلبات العمبلء كتلبية
رغباهتمكالتأكدمنمدلرضاىمعلىا١تنتجمنسلعاكخدمات

تعيين
)(Define
قياس

قيادة

()Measure

()Control

تحليل
()Analyza

تطوير



)(Improve


الصورةٗ:ٕ.عجلةدٯتنجلتحسُتاإلجراءات P D C A
ز) الًتكيزعلىاٟتقائق
افاٗتاذالقراراتالصائبةاليتحققإطبلقادكفاللجوءالعتماداٟتقائق
الواقيعسة سيما كاف ذلك من اكثر األنشطة يف تعزيز ٧تاح إدارة اٞتودة
الشاملةكإفىذابدكرهيتطلبتوفَتنظاـمعلوماتفاعلةكاعتماد االفراد
العاملُت أنفسهم إذ اهنم اكثر قدرة فِت إدراؾ اٟتقائق من غَتىم يف ىذا
اجملاؿ .
كقداصبحفعليا٧تاحالقراراتاليتتعتمداٟتقائقبصورةاكثركفاءة
كفاعليةمنالقراراتاليتكانتتعتمديفضوءاٟتدساكالتخمُتاكا٠ترب
الشخصية

ٕٛ
ح) التفاعلا١تتنافعاب١تدخل
ا١تؤسسة كا١تدخل متعلق بُت االحد كاالخر كىذا ارتباط ا١تتنافع اما
ا٠تطواتلتطبيقىذاا١تبادئىي ٖٗ:
ٔ) ٮتتارا١تدخلا١تهم
ٕ) اشًتاؾا١تدخليفاختارحجاتا١تؤسسة
ٖ) اشًتاؾا١تدخليفعمليةتطويراسًتإتيةا١تؤسسة
ٗ) بناءالتفاعلاب١تدخلكيعملا١تدخلكشريكالعمل
٘) يكوفتفاعلقصَتكتفاعلطويل
 )ٙيتصلكيتبادؿا١تعلوماتاب١تدخل
 )ٚا١تنتجمنا١تدخلمناسبةٔتعايَتا١تؤسسة
 )ٛاالنشطةا١تتكاملةيفتطويركترقيةاٞتودة
 )ٜمكافأةالًتقيةكجودةمنمدخل 

C. Rudy Prihantoro, konsep Pengendalian mutu, hlm.58
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ٕٜ
ب .تعليم اللغة العربية

ٔ .مفهوـتعليماللغةالعربية
مفهوـالتعليمعندا١تؤىلُت٥تتلفةمنهامايلي :
أ) التعليمىوعمليةاكطرؽاكاعماؿالذم٬تعلالشحصتعليما
ب) رمبيفجونجٖ٘ افالتعليماكتسابا١توادالتعليميةاكاكتسابا١تهاراتمن
التعليماكا٠تربةكالتعلم
ج) حلغارد )Hilgerd( 36التعلبيمىيعمليةالتغيَتمنأنشطةاكالتدريبامايف
معملاكبيعةعا١تية
د) عنرشدمأٛتدطعيمةٖٚمصطلحالتعليمىوأنوعمليةإعادةاليتيكتسب
ا١تتعلم بواسطتها ا١تعرفة كا١تهارات  Restructuringبناء ا٠تربةكاإلٕتاىات
كالقيم.إنوبعبارةأخرل٣تموعاألساليباليتيتمبواسطهاتنظيمعناصرالبيئة
احمليطةاب١تتعلمٯتثلماتتسعلوكلمةالبيئةمنمعافمنأجبلكتسابوخربات
تربويةمعينة
بناءامنالتعريفاتالسابقاتفالتعليمهيعمليةالتغيَتمنأنشطةاكالتدريب
امايفمعملاكبيعةعا١تيةلنيلا١تعرفاتاكا١تهارات 
ٕ .عواملتعليماللغةالعربية
التعليم ىو عملية مهمة كمنظمة كليس عملية عشوائية أك إرٕتالية.
كتعليماللغةالعربية٭تتومعلىالعواملا١تعينةكىيا١تعلم،كا١تتعلمكا١تادةكالطريقة
كالوسائلعمليةتعليماللغةالعربية

35

M. Thobrani, belajar dan pembelajaran teori dan praktik, (Yogyakarta: Arruz Media, 2015),
hlm. 17
36
Fathur Rahman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang: Madani, 2015), hlm. 24.

37رشدم أٛتد طعيمة  ،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو( ،إيسيسكو:منشورات ا١تنظمة اإلسبلمية للًتبيةكالعلوـ
كالثقافة)ٜٜٔٛ،ص٘ٗ

ٖٓ
أ) ا١تعلم

ا١تعلم ىو القائم بدكر الًتبية كالتعليم أك ا١ترشد للتلميذ إىل التعليم
الذاتيالذمتشًتطوالًتبيةاٟتديثةيفالعمليةالتعليميةكا١تعلم٭تمليفعنقو
أمانةىيًتبيةاٞتيلالناشئيمنا١تواطنُت.فلذلكا١تعلممهمجدايفعملية
التعليمية ألهنيستطيع أف ٭تدث التغَتات ا١ترغوبة يف سلوؾ ا١تتعلم ،كتنمية
ركحاإلنضباطالذاتيلدمالتعلمكاحًتاـأنظمةا١تؤسسةالتعليميةمنخبلؿ
اإلقتداءٔتعلمهم .
ب) ا١تتعلم
كا١تتعلم اسم الفاعل من "تعلم -يتعلم-تعلما -متعلما-فهو
متعلم"ٖٛكا١تتعلم ىو اإلنساف الذم يتعلم عادة يف ا١تدارس أك ا١تعاىد
اإلسبلميةللحصولعلىالعلمالنافعيفحياتوكمعيشتو 
ج) ا١تادة
ا١تادة التعليمية ىي ا١تعلومات اليت يقصدهبا ا١تعلم أف يوصلها إىل
التبلميذ .كقاحملمد عبد القادر أٛتد ٖٜأف ا١تادة التعليمية ال بد ٢تا شركط
كىي :
ٔ) صحةا١تادةكمناسبةلعقوؿالتبلميذ.
ٕ) أفتكوفا١تادةا١تختارةمرتبطةْتياةالتبلميذكابلبيئةاليتيعيشفيها،
مناسبةلوقتاٟتصة.
ٖ) أف تقسم ا١تادة ا١تقررة إىل الوحدات توزعُت على أشهر السنة ،كربط
ا١تادةالتعليميةاٞتديدةٔتادةالدرسالقدمي

32سحنحافظكآخركف،أصوؿالًتبيةكعلمالنفس(،بدكفمكاف:داراٞتهاد،)ٜٔ٘ٙ،صٚ.
ٖٜدمحمعبدالقادرأٛتد،طرؽالتعليماللغةالعربية(،القاىرة:مكتبةالنهضةا١تصرية،)ٜٔٚٓ،صٕٕٕٔ-

ٖٔ
د) الطريقة

٧تاح عملية التعليمية تتعلق بنجاح الطريقة ا١تستخدمة .ىي كصيلة
لتحقيقأىداؼا١توادالتعليميةبوقة٤تددفالطريقةكا١تادةالتعليميةمتبلزماف
٫تاكجهافلعملةكاحدةفإذاضعفتإحدا٫تامليتحققا٢تدؼمنالعملية
علىالصورةا١تنشودةفحسنالطريقةاليعوضفقر ا١تادة،كغزارةا١تادةتسبح
عدٯتةاٞتدكمإذاملتصادؼطريقةجيدة
طرؽ تعليم اللغة العربية سينجح اذا كاف يف تطبيقها يشمل شركط
٧تاحالطرؽ.كىياساسلنجاحتطبيهاكىيكمااييل ٗٓ:
ٔ) طرؽالتعليممناسبةاحواؿالطلبة،كفاءةالطلبة
ٕ) الطرؽيتبعالقواعدالعامةاليتيستعملا١تدرسيفحلمشكبلتالتعليم
ا١تثاؿيبداءمنسهلةاىلصعباكمنالبسيطحىتالتأكيد
ٖ) يقدرتكييففرؽالطلبة
اىم الطرؽ الذم يستخدـ ا١تدرس عندما سعلم ا١تواد التعليمية
أيثرعمليةالتعليمكانتاجهاكلذلكا١تدرسيطلب١تعرفةالطرؽا١تتنوعة
اما طرؽ تعليم اللغة العربية منها طرؽ ا١تباشرة كطرؽ القواعد كالًتٚتة
كطرؽالقراءةكطرؽالسمعيةكسفاكيةكغَتآخر .
ق) الوسائل
الوسائليفتعليماللغةالعربيةىيكلمايتعلموا١تدرسمنالوسائل
ليستعُت هبعلى تفهيم تبلميذه ما قد يصعب عليهم فهمو من ا١تعلومات
اٞتديدة .فقد يستعُت بشيءمن ا١تعل ومات القدٯتة أك يلجأ إىل حواسهم
فيعرضعليهمشىتيسهلعليهمإدراكهبإحدلاٟتواسفظهرأفاستعماؿ
كسائلاإليضاح٬تعلقواعدالتدريسإىلا١تعقوؿ .
Fathur Rohman, metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 132-134
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ٕٖ
كلذالكالوسيلةمهمةجداألفالوسيلةأفٕتلبهبارغبةالتبلميذ
كأنًتتفعفهمالتبلميذكأفتعطيالبياانتالوثيقةكأفٗتلصا١تعلوماتكأف
يسهل هبأٗحىت ال بد ا١تعلم أف يستطيع استخداـ الوسيلة يف أم ا١تادة
التعليميةلكيصارا١تعلمانجحا.تفسَتالبياانت .
ٖ .أصوؿالتعليم
أصوؿ التعليم يبلحص ما ا١تعركؼ كما ا١تنتج عن كيفية الشحص يعلم.ا١تعلم
يعلمجيداإذاكافيفهمأصوؿالتعليمالتلي ٕٗ:
أ) يتعلما١تتعلمجيداإذاكافاستعدديفالتعلم.اليكوفا١تعلماف٬تربا١تتعلميف
التعليم.كامر الذم ٯتكن ليعمل ا١تعلم ىي يشجع ا١تتعلم للتعليم لعل عنده
إرادةللتعليم.كلذلكاخربا١تعلمقبلو١تاذايتعلمكما٬تداذايتعلم
ب) يتعلم ا١تتعلم سهبل إذا مايتعلم متعلق ٔتا قد ع ِرؼ كىيابداء الدراسة ٔتراجعة
ماتتعلميفا١تاضى
ج) يتعلم ا١تتعلم جيدا بتدر٬تي ام يدير الدراسة بتسلسل من البسيط اىل ا١تعقد
كمنماعرؼاىلما١تايعرؼ 
د) يتعلم ا١تتعلم إبعما٢تا (.)learning by doingكىذ مهم جدا البد على ا١تتعلم
٦تارسةاكتدريبماتتعلم
ق) يستخدـ ا١تتعلم دائما ما تتعلم فحسن معرفتو كفهمو.معنها اف البد على
التعليما١تراجعةكا١تمارسة
ك) النجاحيفالتعليم٬تعلا١تتعلماكثرللتعليمبتقدميكفائةا١تتعلمفسيتعلمكثَت
ز) ٭تتاج ا١تتعلم ا١تثَت مباشرة كمستمرا ليعرؼ ىل تتعلم.ا١تتعلم يريد اف يتعلم
كيفيعملالشيئكلذلكالبدعلىا١تعلميركزلتقدميا١تثَتمباشرةكمستمرا
41

Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003),
hlm. 75.
42
Fandy Tjipto, Anastasia diana, Total quality management,hlm. 226-227

ٖٖ
ٗ .عمايةتعليماللغةالعربية 
عملية التعليم يركز على الطلبة كىي تكوين الطلبة من ٣تاؿ ا١تعرفية
ٖٗ
كالسلوكيةكالوجدانية.كعمليةالتعليم٢تاثبلثخطواتكىي:
أ) اإلفتتاح
اإلفتتاح ىي االنشطة االكىل يعمل ا١تدرس إلبداء الدراسة افتتاح
الدراسةىواالنشطةليكوفاستعدادالذىنيةكيسًتعىا١تدرسالطلبةكامبل
لَتكزنفسهمللتعليم.ىذاسيكوفارتباطمتناغمبُتا١تدرسكالطلبةكبُت
الطلبةكالطلبة
ب) تكوينالكفاءة
تكوين كفاءة الطلبة انشطة ماىية لعملية التعليم بعضها شرح
ليبٌت
ا١تعلومات عن ا١تواد االساسية اك ا١تواد ا١تعيارية يبحث ا١تواد ا١تعيارية 
ليحل
كفاءة الطلبة مع تبادؿ ا٢تربة كاآلراء يف ْتث ا١تواد ا١تعيارية اك
ّ
ا١تشكبلتا١تواجومعا
ج) االختتاـ
االختتاـ انتهاء من عملية التعليم .يف انشطة االختتاـ ا١تدرس
سيحاكؿ ١تعرفة تكوين الكفاءة كانتاج التعليم كفهم الطلبة اىل ا١تواد اليت
تتعلم.كيفانشطةا٠تتتاـينتهيا١تدرسالدراس
اماعمليةالتعليمتفصيبلكالتاليةٗٗ 
أ) يبدئالدراسةابلسبلـاكابلدعاء
ب) يفحصا١تدرسحضورالطلبة
ج) يعملا١تدرسإدارةالفصل
د) يشرحا١تدرسا١توادالتعليميةيفالفصل
Aminatul Zahroh, Total Quality Management Teori & Praktik, hlm. 133-135
Abdul Hadis, Nurhayati B. Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 98.
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ٖٗ
ق) يعطىا١تدرسالطلبةفرصةلؤلسئلة
ك) إجابةا١تدرسأسئلةالطلبة
ز) يعقدا١تدرسا١توادالتعليمية
ح) يقدـا١تدرساألسئلةاألساسيةكاالستمرارية
ط) يعلما١تدرسأبساليبا١تتنوعة
م) يقدـا١تدرسا١تثَتلًتقيةإرادةالطلبةيفالتعليم
ؾ) يعملا١تدرسالتعليميففرقةالقصَتة
ؿ) يقيدا١تدرسمناقشةالفرقة
ـ) يعلما١تدرسعلىأساساالفرادا١تختلفة
ف) يعلما١تدرسمنأكشاؼالطلبة
س) يطورا١تدرسابتكارالطلبة
ع) يقدـا١تدرسكظائفالتعليماىلالطلبةفرديةاكفرقة
ؼ) يقوـا١تدرسالسلوكيةمنتعاكفالطلبةيفعمليةالتعليمكالتعلم
ص) يقوـكفاءةالطلبةيففهما١توادالتعليمية
ؽ) يوضحا١تدرسإجابةالطلبةعلىأسئلةالطلبةاألخر
ر) يبلخصا١تدرسالدراسةيفهنايةالتعليم
ش) يعطىا١تدرسكظيفةا١تنزؿ
ت) كٮتتتمالدراسةابلسبلـ 

ٖ٘
ج .إدارة اجلودة يف تعليم اللغة العربية
إدارةاٞتودةيفالتعليمتُداركتنظّمابنداءمنٗتطيطالتعليموعمليةالتعليمكآخرا
ىيتقوميالتعليماماتفصيبلكمااييل :
ٔٗ .تطيطإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية
التخطيطىيعمليةتصنيفا٠تطواتاليتسيعملليصلاىلاألىداؼ
ا١تعينة .التخطيط يصنف على االحتاجات ا١تناسبة ابحتاجات ا١تخطط .اما
االىمالتخطيطيصلاىلماا١ترجوةكا٠تطواتيفٗتطيطاٞتودةىي ٗ٘:

ٖتديدا١تنتج



ٗتطيطاٞتودة

ٖتديدا١تستهلك
ٖتديدإرادةا١تستهلك

الصورة٘:ٕ.ا٠تطواتيفٗتطيطاٞتودة 
كمرحلةالتخطيطىي :
أ) ٖتديداألىداؼالذمسيحصل
ٖتديداألىداؼىيا٠تطوةاألكؿيفتنفيذإدارةاٞتودة،ا١تؤسسةاألكؿ٭تدد
األىداؼلتخطيطا٠تطواتيفتنفيذىا
ب) ٖتديدشيئآخر٦تاا١ترجوة
بعد ٖتديد األىداؼ األساسية كأمنية أخرل .كاألفضل أمنية
ا١تستهلك .ا١تؤسسة تكوف فرقة التصاؿ كإخبار االرئية كبعثة ا١تؤسسة
كعناصرالتخطيطكمايفالصورةاألتية :
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ٖٙ




خطةا١تنظمة
خطةالقسم 



خطةالفرقة

الصورة:ٕ.ٙعناصرالتخطيط 
ج) تعيُتالعمالية
ابعماؿ تعيُت العمالية ا١تؤسسة تعرؼ عمالية اليت يعاملكعمالية التحقيق
كا١تساعدةاكعماليةاإلدارة 
د) ٖتديدالعمالية
ٖتددالعماليةاحملتاجةليمدابنتاجكيستعرضالعماليةاحملتاجةيفمدبذلك
االنتاج 
كٗتطيطالتعليمعندركبيطق.دفيس()Robert H. Davisتتكوفعلى ٗٙ:
أ) التوجيواكاالرشاد()Direction
التوجيواكاالرشادىيأىداؼالتعليماكالكفاءةاليتيصل الطلبة
كىي مكونة االكىل من مكوانت التعليم يصنف ا١تدرس يف خطة التعليم.
أىداؼالتعليمىيأىداؼالنهايةألنشطةتعليمكتعلم.يفالتعليمأىداؼ
التعليميقسماىلالقسمُتاألكىلاىداؼالعامةكالثاينأىداؼا٠تاصة
ب) احملتول ()Content And Sequence
احملتولاما١توادالتعليميةىيمصادرالتعليمكالتعلمللطلبةالتييشرح
ا١تدرس يف عملية التعليم كالتعلم الف بدكف ا١تواد التعليمية فليست عملية

Barnawi, Muhammad Arifin, Branded School, hlm. 15-16
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ٖٚ
التعليم كالتعلم كأىم اإلىتماـ يف اختار ا١تواد التعليميةىي ا١تنفعة كاالكقات
ا١تناسبةكاحواؿبيئةاكاجملتمعككفاءةالطلبةكميو٢تمكالتسهيبلت
ج) الطريقة()Methods
٭تدد طرؽ التعليم ارتباط بكيفية معلم يشرح ا١تواد التعليمية لتبٌت
الكفاءة االساسية .يف التعليم ا١تدرس يستخدـ الطرؽ ا١تتنوعة ليصل اىل
أىداؼالتعليماحملددةلذلكيرجوعلىا١تدرسالختارطرؽالتعليما١تناسبة
أبىداؼالتعليماحملددة
د) ا١تصادركا١تراجع()Contrains
مصادر التعليم ا١تستخدـ يف عملية التعليم اما ركبيط ق .دفيس
()Robert H. Davisيقسم مصادر التعليم اىل ثبلثة كىي مصادر االنساف
()Humanكا١تؤسسة()Institusionalكمصادرالتعليمية()Instruksional
ق) التقومي
كىي احدل الطريقة ليعطي القيمة على الطلبة كنتيجة التقومي
يستخدـا١تدرسليقرراكاصبلحمشكبلتالتليمكيطورخطواتالتعليم
ا١تناسبةٔتاا١ترجوة 
ٕ .تنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية
كا١ترحلةلتنفيذإدارةاٞتودةمرحلتُتكىي :
أ) ٭تددالصنيعاالحتياجة
إذاكافا١تؤسسةقدكجدتمقارنةبُتالنظاـكليافالتخطيطيوجولتحديد
الصنيعالذميطبقيفا١تستقبل 
ب) تنفيذا٠تطة
يفىذها١ترحلةتعطىاإلدارةاالىتماـعلىنتائجولتأكدافكلعناصرمن
إدارةاٞتودةمنطيقيةكفعلة.كاإلدارةالعاليايقدـاالىتمامااحملصوصعلى :

ٖٛ
ٔ) النقائصيفتنفيذإدارةاٞتودة
ٕ) الصنيعاتالصعبةكغَتالفعلةاكال٘تكنالفعلها 
كا٠تطوات يف تنفيذ إدارة اٞتودة لتخقيق رضا ا١تستهلك كما يف الصورة
الآلتية ٗٚ

ٖتليلا١تشكلة 
تنتفيذ اجلودة

تكوينماالذمٯتكنٟتلا١تشكبلت
ٖتديدالعراقيل

الصورة:ٕ.ٚىيئةتنفيذاٞتودة 
امامرحلةحلا١تشكلةلتنفيذإدارةاٞتودةيقسماىلاربعةاقساـكىي :
ٔ .طريقةحلا١تشكلة
ٕ .اكقاتحلا١تشكلة
ٖ .دليلحلا١تشكلة
ٗ .ا٠تطةالصبلح( )Rencana Tindak
٬ترلٖتليلا١تشكلةلتعيُتماالذميثَتاىلالعمليةكاللمنتجاٞتيد.يف
ىذها١ترحلةتعيُتحلا١تشكبلتكاختاراحدلمنهاالذم٬تيئاكثرا١تنفعة
اىل ا١تستهلك .كاتكد اف حل ا١تشكلة الذم قد اخًت إرادة يف ٖتقيق رضا
ا١تستهلكاكا١تؤسسة 
بعدٖتليلا١تشكلةيقررا١تديركيفيةتنفيذذلكاٟتل.كيفىذها١ترحلة
سيقررا١تديراكقاتحلا١تشكلةكيصنفخطواهتاك٭تددكلمراحلالتنفيذ.
عندماىذها١ترحلةقدفعل.يصورا١تديركيفيةحلتلكا١تشكلةكا٠تطوات
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ٖٜ
التالية يف مرحلة حل ا١تشكلة لتنفيذ إدارة اٞتودة ىي اف ا١تدير ٭تدد ا١توارد
االحتياجةالصبلحاٞتودة 
اما ا٠تطوات اآلخرة يف مرحلة حل ا١تشبلت لتنفيذ إدارة اٞتودة ىي
تقريرخطةالصبلح.يفىذها١ترحلةيصورا١تديرا١تعلوماتمنالواثئقالذم
قد كامل من قبل ،يف الواثئق ىو ٭تلل انتاج التعليم .كالواثئق يقدـ ا١تدير
ا١تعلوماتعناالىداؼالذمقدحصل 
ٖ .تقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية
عمل عمليةَ ٚتع كانتفاع
التقومي ىو اقساـ التكاملي يف عملية التعليم يُ َ
ا١تعلوماتالكليةعننتائجالتعليماليتيوجدالطلبةليثبّتدرجةاالنتاجكفهم
الكفاءةاصبلحالعمليةالتعليمامامبادئالتقوميىي ٗٛ:
أ) الصدؽ :انتاج تعليم سيقيس الكفاءة احملددة يف معايَت احملتول كمعايَت
الكفاءةكالكفاءةاالساسية 
ب) ا١توضوعي:تقوميانتاجالتعليمليساتثَتللمقوـالنفسي
ج) ا١تفتوح :منهاج التقومي كخصائصو كاساس الٗتاذ مقررة انتاج التعليم يعلم
ا١تشاركُت
د) عادؿ:انتاجالتقومياليربحكيضرالطلبة
ق) الشاملة:التقوميانشطةا١تتعلقةبعمليةتعليمكتعليم
ك) ا١تتكاملة:يتضمكلالكفاءاتابستخدـاسلوبالتقوميا١تناسبة
ز) ا١تنفعة:تقوميانتاجالتعليميفهمسهلةكا١تنفعة
ح) ا١تنظمة:تقوميانتاجالتعليميعملخطةكمتدرجابتتبيعا٠تطواتاحملددة
ط) مسئولية:تقوميانتاجالتعليممسئوليةمن٣تاؿاالسلوبكا٠تطواتكاالنتاج
م) ا١تناسبةابلكفاءة:تقوميانتاجالتعليمأيسسيفقياسانتاجالكفاءةاحملددة
Popi Sopiatin, manajemen belajar berbasis kepuasan siswa,hlm. 43
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ٓٗ
كاستخدـتثليثٚتعا١تعلوماتلتقومياٞتودةاما٪توذجوكمايفالصورةاآلتية :

مبلحظةمباشرة

تقومياٞتودة
رأما١تستهلك

البياانتالكمية

الصورة:ٕ.ٛتثليثالتقوميللجودة 
التقومي٬ترلبعداالنشطةكىو٭تددكيفيةا٧تازمنالعمليةكا١تنتج.
كهبذه العملية يعرؼ ا٧تاز من االنشطة كالتنفيذ ككذلك اب١تنتج كانتاج التقومي
سيكوف اسنادا لتحسُت ا١تنتج مستمرا .طريقة التقومي ٬ترل ْتسب دخل
مستثمركا١تسركؼكا١تنتجكحقوؽالتخطيطكا١تراقبةكا١تقررةكا١تعلوماتمنالنظاـ
اكا١تستهلك 
ككافبعضاالحتياجاتيفالتقوميكمايلى ٜٗ:
أ) ٯتكنافيصنفاالىداؼاىلا١تعايَت
اصفاتا١تعايَتللنظاـا١تقوـ
ب) مو
َّ
ج) اذاكافمليوجدا١تعايَتفاالتقومي٭تتجاىلزنةيفا١تعايَت
د) تنظيمالتحويللتطويرقيما١تعايَتاىلالتقوميعلىأساسإجراءاتمنٚتيع
ا١تعايَتانتبلقا٦تاا١تذكورةكافتسعاقساـالذم٭تدديفعمليةالتقوميمنها:
ٔ) تطويراألىداؼ
ٕ) تطويرا١تعايَت
ٖ) تطويرمعايَتالزنةكتنطيمالتحويل
Rudy Prihantoro, konsep Pengendalian mutu, hlm.193
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ٔٗ
ٗ) تعملاالنشطةكتقيسمتوالية
٘) تقارفا١تتواليةاب١تعايَت
 )ٙتعيُتا١تختلفات
 )ٚأخذالصنيع
اماالبيافمنذلككمايفالصورةاالتية ٘ٓ:

اعماؿاالنشطة(٘)









تقيسا١تتوالية()ٙ

......
…..

تطويرا١تعايَت ()K
K1a

T1

K1z
Kna

Tjn

……

……

Tjn



تعيُتا١تتواليةا١تتعلقة
ابالىداؼ()ٛ

تقارفا١تتوالية 
اب١تعايَتا١تقررة()ٚ

تطويراآلىداؼ ()T
T1
T2
T3

أخذالصنيعاسناداعلى
التقوميا١تتطور()ٜ

تطويرمعايَتالزنة
()Wt
K1a = Wt1a
….

Kna =Wtnz

Kjn
()1

()2

()3

تطويرتنظيمالتحويل 
 = Tjtعددالزنة
 = Tjnا١تقررةالنوعية
()4

الصورة:ٕ.ٜعمليةالتقومي 

Rudy Prihantoro, konsep Pengendalian mutu, hlm.194
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ٕٗ
التفصل الثالث
منهجية البحث
أ .مدخل البحث و منهجه
يفىذاالبحث استخدـالباحث ا١تدخلالكيفي .كا١تدخلالكيفيكماقاؿ
ٔتبانج ستيادمٔ٘ ىو اجرل البحث الذم انتج البياانت الوصفية كاشتمل على
الكلمات الشفوية اك التحريرية من اإلنساف كطبيعتهم كٯتكن مبلحظتها .ككاف
ا٢تدؼ٢تذاا١تدخلىوالفهمالسليممن طبيعةاإلنسافكخلفيتهم كلذلكاستخدـ
الباحث ا١تدخل الكيفي بنوع دراسة اٟتالة لنيل البياانت عنكيفية ٗتطيط إدارة
اٞتودةيف تعليماللغةالعربيةككيفية تنفيذإدارةاٞتودة يفتعلماللغةالعربيةككيفية
تقوميإدارةاٞتودةيفتعلماللغةالعربية 

ب.حضور الباحث

حضور الباحث عملية معينة  يف ميداف البحث ٟتصوؿ على البياانت
الصحيحةكىذاضركرميفالبحث١تعرفةانشطةاجملتمعيفالبحثالوصفي.يفىذا

البحثحضورالباحثىواألدكاتا١تفتحية( .)Key Instrumentكرألموليونجٕ٘
يفالبحثالوصفيالباحثكاألدكاتا١تفتحيةكاف٤تططاكمطبقايفٚتعالبياانت
ك٤تلبلكمفسرالبياانتكآخراكافالباحثمبلغامنانتاجالبحث

ج .ميدان البحث

ميدافالبحثيفىذاالبحثىيمدرسةأكلواأللبابهنضةالوطنالثانوية
اإلسبلمية لندنج جارف لومبوؾ الشرقية .ك احتاج الباحث اىل البياانت ا١تتعلقة
بكيفيةٗتطيطإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةككيفيةتنفيذىاكتقوٯتها.كقدجرل
الباحثىذالبحثمنشهرفربايرحىتمارس ٕٓٔٙ
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ٕٗ

ٖٗ
د .البياانت و مصادرها
ٔ .البياانت
البياانتاليتٚتعهاالباحثىيإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسة
أكلواأللبابهنضةالوطنلندنججارفلومبوؾالشرقيةالبياانتاألكىليفالبحث
الوصفي ىي الظاىرة كالعملية  كغَت الظاىرة ككذلك البينات من ا١تقابلة ك
ا١تبلخظةكٖتليلالواثئق.البياانتاليتٚتعهاالباحثتتعلقأبسئلةالبحث 
كالبياانت اليت ْتثها الباحث يف ىذا البحث مايلي (ٔ) ٗتطيط إدارة
اٞتودةيفتعليماللغةالعربية(ٕ) تنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية(ٖ)
تقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية 
ٕ .مصادرالبياانت
يفىذاالبحثكاف ا١تخرب(ٔ)رئيسا١تدرسة(ٕ)ككيلرئيسا١تدرسة
(ٖ) ا١تعلم (ٗ) م وظف  ا١تدرسة (٘) كالطلبة .كقرر ا١تخرب انسب ابلبياانت
ا١ترجوةكتعلقأبسئلةالبحثكىي(ٔ)ٗتطيطإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية
(ٕ) تنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية(ٖ)تقوميإدارةاٞتودة يف تعليم
اللغةالعربية 
ه .أسلوب مجع البياانت
أسلوبٚتعالبياانتىوالطرؽاليتاستخدمهاالباحثٞتمعالبياانتٖ٘
كىيأىمالطرؽيفالبحثألفالغرضاالكؿمنالبحثىونيلالبياانت.اسلوب
ٚتع البياانت ثبلثة كىو متعلق كمتكامل بُت االحد كاالخرل .كأما أسلوب ٚتع
البياانتالىتقاـ هباالباحثتكوفعلىا١تبلحظةكا١تقابلةكٖتليل الواثئقامابياهنا
كالتالية :
Suharsimi Arikunto, Menejemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 100.
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ٗٗ
ٔ .ا١تبلحظة 
ا١تبلخظةىيطريقةٚتعالبياانتاليتاستخدـالباحثحواشامباشرةاىل
ما ْتث اـ ال  .يف ىذا البحث استخدـ الباحث ا١تبلحظة غَت مشاركة يف
االنشطةكاالحواؿاليتعُ ِملتيفميدافالبحثاكحسبالباحثالحظما
عُ ِملكاستمعماقيلا١تخربيفميدافالبحث 
كالحظالباحثماتعلق أبسئلةالبحثمنانشطةٗتطيطإدارةاٞتودة
يفتعليماللغةالعربيةكتنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةكتقوميإدارةاٞتودة
يفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنج
جارفلومبوؾالشرقية 
ٕ .ا١تقابلة 
جرت٤تادثةبُتشخصُتالسائل
ا١تقابلةىي٤تادثةمعغرض٤تددكقد 
(طرحاألسئلة)كا١تخرب(تقدمياإلجاابت).كأضاؼبصركمكسواندسأفا١تقابلة
ىي نوع من اٟتوار أك السؤاؿ كاٞتواب بُت السائل كا١تخرب للحصوؿ على
اإلجاابتا١تطلوبة .كاستخداـالباحثأسلوبا١تقابلةشبومنظمللحصوؿعلى
ا١تعلومات لفظيا كمواجها مباشرة لوجو مع ا١تخرب كمت القياـ بو ْتيث امكن
الباحث حصوؿ على بياانت كاضحة كمسؤكلية .لنيل البياانت ا١تعينة قابل
الباحث رئيس ا١تدرسة كككيل رئيس ا١تدرسة كمدرس اللغة العربية كموظف
ا١تدرسةكالطلبةككافدليلا١تقابلةيفا١تبلحقالصفحة"ب"
ٖٖ .تليلالواثئق 
طريقة ٖتليل التوثيق ىو أسلوب ٚتع البياانت من خبلؿ ٚتع  .كنوعها
متنوعة كواثئق مكتوبة كصور إلكًتكنية موجودة يف ا١تدارس الختار البياانت
ا١توافقة هبذا البحث .ككانت ا١تقارنة مع الطرؽ األخرل ىذه الطريقة ليست
صعبةٔتعٌتإذاكانت ىناؾخطأيفالكتابةاليزاؿمصدرالبياانتدكفتغيَت

٘ٗ
ك٦تكنأفينظرإليهامرةأخرلكصورةالواثئقكبرانمجا١تدرسةكجدكاؿالدراسة
كغَتىا 
اما البياانت اليت كجدت هبذه الطريقة ىي الصورة العامة ١تدرسة أكيل
األلباب الثانوية هنضة الوطن الثانوية اإلسبلمية لندنج جارف لومبوؾ الشرقية
كا١تنظمةا١تقررةلرئيسا١تدرسةكماتتعلقإبدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية

و .حتليل البياانت

أسلوبٖتليلالبياانتاليتقاـهباالباحثفيوىوأسلوبالتحليلاٟتوارم
ا١تتعددكىوٖتليلالبياانتللبحثالوصفيمر على اربعة حطوات كقاؿماتيو ب.
ميليزكأ.ميكلىوبرمافأفعمليةٖتليلالبياانتبنموذجالتفاعليمرابستمرار
حىتالنهائيكخطواهتاكمايليٚ)ٔ(:تعالبياانت ) )ٕ(،(Data Collectionكتقصَت
البياانت) )ٖ( (Data Reductionكعرضالبياانت))ٗ(،(Data Displayكا٠تبلصةأك
االستنتاج (Kesimpualn & Verifying) .كذلكٯتثليفالصورةاألتية .









ٚتعالبياانت



عرضالبياانت

تقصَتالبياانت
التلخيص | االستنتاج


صورةٔ:ٖ.مكوانتٖتليلالبياانت:النموذجالتفاعليٗ٘ 
ماتيوب.ميليزك أ.ميكلىوبرماف
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Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang
Metode-Metode Baru, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 20.

ٗٙ
كالبيافمنخطواتٖتليلالبياانتيفالصورةٖٔ.ا١تذكورةكمايفالتايل:
ٔٚ .تعالبياانت
مرحلة ٚتع البياانت كىي ٤تلة ٞتمع البياانت ا١تتعلقة هبذا البحث
كٚتعهاالباحثبطريقةا١تبلحظةكا١تقابلة كٖتليل الواثئق.أهنافعلهاابلتوايلقبل
دخو٢تاإىلميدافالبحث أكبعدتركها.يفبدايةٖتليلالبياانتفكافالباحث
ٚتع البياانت ابختار احملتول من كفاءة ا١ترتفعة كا١تتوسطة كالصفلى كٖتديد
البياانتالليت ركزعلى ٗتطيطإدارة اٞتودةيفتعليماللغةالعربية كتنفيذإدارة
اٞتودةيفتعلماللغةالعربيةكتقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية .
ىذه ا٠تطوة ىي أىم ا٠تطوات يف البحث بدكهنا الٕترم خطوات
بعدىا.كىذها٠تطوةمنٚتيعالبياانتارادالباحثحصلعلىبياانتالبحث

لندنججارفلومبوؾالشرقية

ا١تيدانيةيفمدرسةأكيلاأللبابهنضةالوطنالثانوية
كىناؾ أمر تعلق هبذه ا٠تطوة كىو تعلق الوسيلة ا١تستخدمة ٞتمع البياانت
كنوعها.كقدقررت كسيلةٚتعالبياانتيفىذاالبحثكماذكرىا الباحثيف

اسلوبٚتعالبياانتالسابقة
ٕ .تقصَتالبياانت
تقصَتالبياانتىيتصنيفالبياانتمنٚتعالبياانتكاختارالبياانت
ا١تهمة اك ا١تناسبة ببياانت البحث كترؾ البياانت غَت ا١تناسبة .كىي ا٠تطوات
ا١تتعلقة بتحليل البياانت كا٠تطوات الىت عمل الباحث يف ىذه ا٠تطوة ىي
خطوتُت.ا٠تطوةاألكىلاصبلح()Editingكاٚتاعكتلخيصالبياانتكا٠تطوة
الثانية تصنيف الكتابة القصَتة حىت نيل الباحث ا١توضوع كاجملتمع ك٪توذج
البياانت 



ٗٚ
ٖ .عرضالبياانت
كخطوات التالية اعٍت عرض البياانت كىي إختار البياانت كتركيزىا
كحصرىايفا١تيداف.كىذهاألنشطةىيأنشطةالتحليلبطريقةتقسيمالبياانت
كتوجههاأكترؾماالاحتاجهاالباحثيفالبحثالمكنوأخذا٠تبلصة .
مرحلةيف عرضالبياانتظهربشكلرسمالبيايناكالصورة.هبذاالعرض
سهلالباحثلقراءةا١تعلومات كقدظهرالباحثبشكلالرسمالباينيفالفصل
ّ
الرابعالبياانتعن كيفيةٗتطيطإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةككيفيةتنفيذ
إدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةككيفيةتق وميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربية
ٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية 
ٗ .التلخيصاكاالستنتاج
مرحلة التلخيص اك االستنتاج اعٍت ا٠تبلصة من ىذا البحث
العلمي.كىيا٠تطواتا١تتأخرةا٠تبلصةاألكىلمنالبياانتا١تبدئيةك٦تكنالتغَت
منخطواتٚتعالبياانتا١تذكورة.كإذا

إذاكافتوجوالبياانتليستمناسبة 
ظهرتالبياانتابلصدؽكالثبات
كانتا٠تبلصةمنالبياانتا١تبدئيةمتساكية ك 
ا٠تبلصةكانتالثّقة 

ك

ز .تصديق البياانت

فحصالباحثصدؽنتائحْتثوقبلٖتليلكتفسَتالبياانتكىذهالعملية

كررىاالباحثعلىعدةمراتكطالعهامعا١تتحصصُت.كىذاكافقٔتاقاؿموليونج
اف ىناؾ بعض ا٠تطوات لتصديق نتائج البحث كىي طوؿ االشًتاؾ كا١تبلحظة
العميقةكالتثليثكافحاصاالصحابكٖتليلاٟتالةالسلبيةككفائةا١تراجعكإفحاص
االعضاء كا١توثوقية كا١توضوعية .كمن ىذه الطرؽ لتصديق صدؽ البياانت اختار
الباحثبعضطريقةتصديقالبياانتكىي :


ٗٛ
ٔ.

مصدكقية()Creadibility

لوصلاىلدرجةالتصديقيةعملالباحث:
أ) طوؿاالشًتاؾ
عمل الباحث طوؿ االشًتاؾ ٟتصوؿ بو من ا١تعلومات الصحيحة
كىذااالشًتاؾمطلوبيفسائرالنشاطاتكالربامجكالعمليةا١تتعلقةإبدارة
اٞتودةيفتعليماللغةالعربية 
ب) التثليث

ىومناحدلالطرؽلتصديقصدؽالبياانتٔتقارنةنتائجالبياانت
منكلادكاتٚتعالبياانتكاستخداـالباحثىذهالطريقةعندماكجدت
االختبلفاتبُتالبياانتا١تقابلةكا١تبلخظةكالواثئقاكبُتا١تقابلةكالواثئق
اكبُتا١تبلخظةكا١تقابلة 
ٕ .ا١توثوقية ()Dependability
ىذه الطريقة استخدمها الباحث ١تعرفة جودة عملية من ىذا البحث
كلًتقيباخطاءمنخطةالبحثكٚتعالبياانتكتفسَتالبياانتكلذؾاحتاج
الباحث اىل التدقيق ا١توثوقي ( )Dependen Auditorكاىل ا١تستشار يف ىذا
البحثكيفىذاالبحثالتدقيقا١توثوقيىوا١تشرفافك٫تااالشراؼاالكؿ د.
عبدا١تالككرميأمرهللا،ا١تاجستَتكاشراؼالثايند.نورىادما١تاجستَت 
ٖ .ا١توضوعية()Confirmability
ا١توضوعية عملة لتقومي انتاج البحث اليت دعمت البياانتا١توجودة يف
ىذهالطريقةكاكدالباحثالبياانتاىل رئيسا١تدرسةكمديرا١تدرسةكمدرس
اللغةالعربيةكمشرفُتك٫تااالشراؼاالكؿ د.عبدا١تالككرميأمرهللا،ا١تاجستَت
كاشراؼالثايند.نورىادما١تاجستَت 

ٜٗ
التفصل الرابع
عرض البياانت
يفىذاالفصلعربالباحثالبياانتعن(:أ)ٗتطيطإدارةاٞتودةيفتعليماللغة
العربية ٔتدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن الثانوية اإلسبلمية لندنججارف (ب)  تنفيذ

إدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلمية
لندنججارف(ج)تقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضة
الوطنالثان ويةاإلسبلميةلندنججارف 
إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن الثانوية
اإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية اعتمادعلىبعثتهاىيترقيةكفاءةاللغةالعربية
كاللغةاال٧تليزيةللطلبة.سولتعليمكتعلميفالفصلىناؾالربامجاالضايفايضاكبرامج
االضايف للغة العربية كليحصل اىل األىداؼ ا١تذكورة فيعمل ٗتطيط تعليم اللغة العربية
كتنفيذهكتقوٯتواماتفصيبلكماااليت :
أ .ختطيط إدارة اجلودة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة أوىل األلباب هنضة الوطن
الثانوية اإلسالمية لندنج جارن لومبوك الشرقية
لعل تعليماللغةالعربيةفعالةككفائةكانتاجهاجيدافيعملالتخطيطقبلها.
ا٠تطيطتصويراالعماؿاكا٠تطواتالليتستعمليفالتجريبكماستحصلبعدىا
اك بكلمة آخرل التخطيط تضم ا١تعايَت ا١تقررة اعتمادا ىف االعماؿ ك الصورة ٦تا
تعمل كما تصل .كالتخطيط إلدارة جودة تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل األلباب
هنضة الوطن الثانوية اإلسبلمية لندنج جارف لومبوؾ الشرقية اعتمادا على ا١تعايَت
احملددكىيمعياراف :


ٜٗ

ٓ٘
ٔ .معايَتتعليماللغةالعربيةمنمديرا١تدرسة 
قاؿككيلرئيسا١تدرسةللمنهج٘٘افمعايَتاٞتودةيفتعليماللغةالعربية
ٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية
٢تاا١تعايَتكالتالية :
أ) ا١تعايَتاألىداؼلتعليماللغةالعربية
ٔ) يقدرالطلبةعلىكلمهاراتاللغةالعربية
ٕ) يقدرالطلبةيففهمالنصوصاللغةالعربية
ٖ) يقدرتقدميا١تفهوـابللغةالعربية
ٗ) يقدرالطلبةيفترٚتة
٘) يقدرالطلبةيفتقدميا١تفهوـٖتريراياكشفواي
 )ٙيقدرالطلبةلتعلماللغةالعربية
ب) معايَتالتخطيطلتعليماللغةالعربية 
كمعايَت ٗتطيط التعليم ١تدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن الثانوية
اإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقيةكالتالية:
ٔ) ا١تدرسيصنفخطةالتعليمابىتماـكفاءةالطلبة
ٕ) اختارا١تدرساىداؼالتعليما١تناسبة
ٖ) اختارا١تدرسطريقةالتعليما١تناسبةابىداؼالتعليم
ٗ) استخداـالوسائلالتعليمةاليتتساعدعمليةالتعليمكالتعلم
٘) ٖتديدىيكاؿتقوميالتعليما١تناسبةابالىداؼ
ج) معايَتالتنفيذلتعليماللغةالعربية 
قاؿرئيسا١تدرسة ٘ٙافمعايَتعمليةتنفيذتعليمكتعلماللغةالعربية
ٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفكالتالية :
٘٘دمحمببلؿتوفيق ،ا١تقابلة(ٕمارس )ٕٓٔٙ

ٔ٘
ٔ) يلبسا١تبلبسالنظيفةك٬ترلالتعلينمٖتتكقتو
ٕ) كلمةا١تقدمةاككلمةاستهبلؿابستخداـاللغةالعربية
ٖ) استخداـاللغةالعربيةعلىاالقلثبلثوفيفا١تائة
ٗ) عمليةتعليماللغةالعربيةمناسبةبوقتموقوت
٘) استخداـطرؽالتعليمككسائلوا١تتنوعة
٬ )ٙتعلالطلبةعمليااكفعليابعمليةالتعليمكالتعلم
 )ٚتوجيوالطلبةلتعليمبنفسهم
د) معايَتالتقوميلتعليماللغةالعربية 
معايَت التقومي لتعليم كتعلم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل األلباب هنضة
الوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقيةكالتالية ٘ٚ:
ٔ) ٬ترلالتقوميكليوـمزالتالعماليةالتعليمية
ٕ) يفحصا١تديرالواثئقمنانتاجتعليماللغةالعربية
ٖ) ادكاتالتقوميابالختباركغَتاالختبار
ٗ) تصنيفىيكاؿالتقوميا١تناسبة
٘) يعملتقوميالتعليميفآخرمنعمليةالتعليمكيفالنصفا١تستولكآخر
ا١تستول
٬ )ٙتعلا١تدرسانتاجالتقوميمصادرالتحسُتمستمر
ٕ .معايَتتعليماللغةالعربيةمناٟتكومة 
سوما١تعايَتا١تذكورةٗتطيطالتعليميعتمداىلا١تعايَتمناٟتكومةكقاؿ
مرشدين ٘ٛىوا١تدرسيفمدرسةأكىلاأللبابالثانويةاإلسبلميةلندنججارف
لومبوؾالشرقيةافلتخطيطخطةتعليم٨تددمكونتهاالتالية :
٘ٙاٟتجاللوبودمكرايكاف،ا١تقابلة(ٗٔمارس)ٕٓٔٙ
٘ٚاللوبودمكرايكاف،ا١تقابلة(ٕٚمارس)ٕٓٔٙ

ٕ٘
أ) الكفائةالرئيسةكالكفائةاالساسيةكا١تؤشرات
الكفائةالرئيسةكالكفائةاالساسةىياقلالكفائةالىتسيفهمالطلبة
كا١تؤشرات ىي عبلمات ٦تا قد فهموا الطلبة .الكفائة الرئيسة تتطور اىل
الكفاائتاالساسيةكالكفائةاالساسيةتتطوراىلا١تؤشرات.الكفائةالرئيسة
كالكفائة االساسية كا١تؤشرات تتعلق بُت االحد كاالخرل اذف يف تطوير
ئيسةاىلالكفائةاالساسيةكالكفائةاالساسيةاىلا١تؤشراتفتهتم

الكفائةالر
متعلقةبينها 
كىذاكماقوؿمرشيدينٜ٘مدرساللغةالعربيةفيهانتطورالكفائة
الرئيسةاىلالكفاائتاالساسيةكالكفائةاالساسيةاىلا١تؤشرات .كالكفائة
الرئيسةنتطورىااىلالكفاائتاالساسةعلىاالقلاثنتُتككذلكيفتطوير
الكفائةاالساسيةاىلا١تؤشراتيفنتطورىاابىتماـمشاركةبينها
ب) أىداؼالتعليم
تطوير اىداؼ التعليم يعتمد على كفائة الطلبة كتطوير اىداؼ
التعليم يناسب اب١تؤشرات اك الكفائة االساسية كالكفائة الرئيسة رال
مرشدينٓ ٙافلتطويراىداؼالتعليمسولاىتماـمناسبةاب١تؤشراتالبد
علىيناافنطوراىداؼالتعليمابىتماـكفائةالطلبة 
ج) طريقةالتعليمككسائلو
طريقةالتعليممهمةيفعمليةتعليمكتعلمبلتقاؿافطريقةاىممن

ا١تادة إذف اختار طرؽ التعليم ا١تناسبة امر اىم اخطاء يف اختار سيجعل
أىداؼالتعليممليصل.كاختارطرؽالتعليميفٗتطيطخطةالتعليمٔتدرسة

٘ٛدمحمببلؿتوفيق،ا١تقابلة(ٕمارس)ٕٓٔٙ
ٜ٘مرشدين ،ا١تقابلة(ٚمارس)ٕٓٔٙ
ٓٙمرشدين ،ا١تقابلة(ٚمارس)ٕٓٔٙ

ٖ٘
أكىل األلباب هنضة الوطن الثانوية اإلسبلمية لندنج جارف لومبوؾ الشرقية
يناسبابىداؼالتعليمككذلكيفاختاركسائلالتعليم 
كقاؿ مرشدينٔ٨ ٙتن نستخدـ طرؽ متنوعة يف عملية التعليمية
كنعينهاعندما٩تططخطةالتعليمسولمطابقةأبىداؼالتعليماختارطرؽ
التعليم تناسب ٔتيوؿ الطلبة سواء كاف بوسائل التعليم .ككسائل التعليم
يناسب أبىداؼ التعليم اك ا١تواد التعليمية متجاىز من تلك الوسائل يف
ا١تدرسة 
كيقوؿ ايضإ ٙطرؽ تعليم اللغة العربية اليت نستخدـ منها طريقة
ا١تباشرة كطريقة القراءة كطريقة القوائد كالًتٚتة كطريقة التدريب كطريقة
االنتقائية كطريقة ا١تناقشة اما الوسائل التعليمية مثل كتب التعليمية للغة
العربية كالشاشة كاٟتاسوب كالفيديو كا١توسيقي (اٟتوار ابللغة العربية)
كالشريطكالصوربطاقةاٟترؼ
د) ا١توادالتعليمية
قبل اختار ا١تواد التعليمية يعمل ٖتليل ا١تواد التعليمية اليت ستعلم
كليعرؼبُتا١توادالتعليميةالصعبةكا١توادالتعليميةالسهلةىذعملمهمالف
ٖتليلا١توادالتعليميةأيثرايضاعلىتعيُتعددلقاائتيفالتعليميةكتعيُت
علىاكقاتمعينةيفشرحا١توادالتعليميةكيساعدا١تدرسيفاختارطرؽ
سلوبوكالبدعلىا١تعلم

التعليمالذمسيستخدـيفعماليةالتعليمككذلكاب
افيصنفىيكاؿتقوٯتو
كىذاكماقاؿمدرساللغةالعربية 63افٖتليلا١توادالتعليميةاىم
الف بتحليل ا١تواد التعليمية ٨تن نستتع اف نتعُت اكقات التعليمية ا١ترجوة.
ٔٙمرشدين ،ا١تقابلة(ٚمارس)ٕٓٔٙ
ٕٙمرشدين ،ا١تقابلة(ٚمارس)ٕٓٔٙ
ٖٙمرشدين ،ا١تقابلة(ٓٔمارس)ٕٓٔٙ

ٗ٘
كاصعب ا١تواد التعليمية اكقاهتا اطوؿ اب١تواد التعليمية السهلة كٖتليل ا١تواد
التعليميةيدؿعلىامطرؽككسائلنستخدـيفعمليةتعليماللغةالعربية 
كاختارا١توادالتعليميةيناسباب١تعايَتكاالىداؼا١تعينةكىيأتخد
من مصادر التعليم ا١تتنوعة اما من كتب اللغة العربية اك من اجمللة اك من
فيديوابللغةالعربية
ق) مصادرالتعليم
مصادرالتعليمىومراجعمنا١توادالتعليميةأيخذمنهاكلمصادر
من ا١تواد التعليمية ا١توجودة اك ا١تناسبة اب١تواد التعليمية ا١تتعلمة كمصادر
التعليمالذميستخدـككتباللغةالعربيةمثلكتباللغةالعربيةللمدرسة
الثانويةاكقواعداللغةالعربيةاكالعربيةبُتيديككغَتذلككاحياانأنخذ
مناجمللةكصحوؼاالنشطةللطلبة((LKSكفيديو .
ك) خطواتالتعليمكاكقاتموقوت()Alokasi Waktu
خطواتانشطةتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطن
الثانوية اإلسبلمية لندنج جارف ينقسم اىل ثبلثة خطواتٗ ٙكىي االكىل
االنشطة ا١تقدمة كالثانية االنشطة ا١تاىية كالثالثة االنشطة االختتماـ لكل
االنشطاتكقتموقوتكاظهرىاكالتالية ٙ٘:

ٔ) االنشطةا١تقدمة(ٚدقائق)
 ابداء الدراسة كتشجيع الطلبة زتقدمي أىداؼ التعليم كتكرير ا١توادالتعليمية يف االسبوع القادـ ك يربط ا١تدرس بُت ا١تواد التعليمية
السابقةكا١توادالتعليميةاآلتية
ٕ) االنشطةالتعليمية(ٖٓدقيقة)
ا١تبلحظة( )Mengamati
ٖٗٙتليلالواثئقمدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارف
ٖ٘ٙتليلالواثئقمدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارف

٘٘
 الطلبةيراقباكيستمعا١تدرساكالشريطاكالفيديو السؤاؿ
 يعطىا١تدرسفرشةللطلبةليسأؿمنمااليفهمها االستطبلع( )Mengeksplor
توحيد( )Mengasosiasi
االتصاؿ( )mengkomunikasikan
 الطلبةيطبقماتتعلموا(أ) االنشطةاالختتماـ(ٛدقائق)
 تلخيصا١توادالتعليمية تقوميالدراسةابلتدريباتاك كظيفةا١تنزؿ كاختتاموابلسبلـاكالدعاءٖ) تقوميالتعليم
التقومي اليومي يعمل ليعرؼ فهم الطلبة يف ا١تواد التعليمية بعد
عمليةالتعليميةاختار٪توذجتقومييناسباب١تؤشراتمناىداؼالتعليم
احملددةك٪توذجتقومينوعافاالختبار()Tesكغَتاالختبار()Non Tes
تقوميابالختبارليقوـالكفائةا١تعرفيةللطلبةاماتقوميغَتاالختبارليقوـ
الكفائةالوجدانيةاكالكفائةالسلوكية
تقوميتعليماللغةالعربيةابالختبارمثليقوـكفائةالطلبةيففهم
النصوصاللغةالعربيةككفائةالطلبةيفترتيبكلمةاللغةالعربيةاككفائة
الطلبة يف ترٚتة اللغة العربية اىل اللغة االندكنيسيو اك انعكس ككفائة
الطلبةيففهمكلمةاللغةالعربيةاليتٝتعوااككفائتهميفنطقكلمةالغة
العربية 

٘ٙ
اما غَت االختبار ليقوـ الوجدانية اك السلوكية للطلبة ىذا كما
يقاؿ مدرس اللغة العربية .ٙٙتقومي تعليم اللغة العربيةنوعافاالختبارم
كغَتاالختبارليعرؼفهمالطلبةيفا١تواداليتتتعلموانستخدـاالختبار
اماليقوـكجدانيةاكالسلوكيةيفانشطةتعليمالللغةالعربيةنستخدـغَت
االختبار مثل ا١تبلخظة كالتقومي بُت االخواف .من البياانت ا١تذكورة
الخظ  الباحث اف ٗتطيط إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة
أكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفكالصورةالتلية :

ٙٙمرشدين ،ا١تقابلة(ٓٔمارس)ٕٓٔٙ

٘ٚ
ٗتطيطإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكلِتاأللباب




هنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية

معايَتٗتطيطتعليماللغةالعربيةمناٟتكومة

معايَتتعليماللغةالعربيةمنمديرا١تدرسة






الكفائةالرئيسةكالكفائةاألساسيةكا١تؤشرات

اا١تعايَتالىداؼتعليماللغةالعربية

أىداؼالتعليم

معايَتٗتطيطتعليماللغةالعربية

طريقةالتعليمككسائلو

معايَتتنفيذتعليماللغةالعربية




ا١توادالتعليمية

معايَتتقوميتعليماللغةالعربية



مصادرالتعليم



خطواتالتعليمكاكقاتموقوت




تقوميتعليماللغةالعربية

الصورةٔ :ٗ.
البياانتيفٗتطيطإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطن
الثانويةاإلسبلميةلندنججارف 

٘ٛ
ب.تنتفيذ إدارة اجلودة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة أوىل األلباب هنضة الوطن
الثانوية اإلسالمية لندنج جارن لومبوك الشرقية
كانشطة تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىلاأللباب هنضة الوطن ٕترل بطريقة
بٌت
متنوعةككسائلة٥تتلفةٕترلعمليةتعليماللغةالعربيةلتصلاىلاىداؼالتعليمكلت 
كفاءة الطلبة الطرؽ ا١تستخدمة مثل طريقة القراءة كطريقة القوائد كالًتٚتة كطريقة
التدريبكطريقةاالنتقائيةكطريقةا١تناقشةاماالوسائلا١تستخدمةمثلكتبالتعليمية
للغةالعربيةكالشاشةكاٟتاسوبكالفيديوكا١توسيقي(اٟتوارابللغةالعربية)كالشريط
كالصوربطاقةاٟترؼ 
كقاؿمرشدين67ىنانستخدـطريقةتعليممتنوعةمثلطريقةالقواعدكترٚتة
لتعليمقواعداللغةالعربيةكطريقةاالنتقائيةلتعليمالكبلـكطريقةالقراءةلتعليممهارة
القراءةكطريقةٝتعيةكشفويةلتعليممهارةاالستماعاكالكبلـكطريقةالتدريبلكل
مهارات اللغة العربية ككذلك نستخدـ طريقة ا١تناقشة كطريقة ا٠تطابة اما كسائل
التعليمية ا١تستخدمة مثل الصور يستخدـ لتعليم مهارة الكتابة اك الكبلـ كالفيديو
١تهارةاالستماعاكالكبلـاكالكتابة 
مدرسة أكىل أاللباب هنضة الوطن الثانوية اإلسبلمية تستخدـ منهج الفُت
كثبلثة عشر(ٖٕٔٓ)لذلكعمليةتعليماللغةالعربيةٕترلبًتكيزعلىالطلبةاك
ٕترللكيالطلبةفعالةيفكلانشطةالتعيلمكالتعلمكيطلبا١تدرسالطلبةليعمل
انشطة التعليم يف عملية تعليم مثل يبدأ الدراسة كاحدىم يبلحص الدراسة ا١تاضة
كيسأؿا١توادالتعليميةالذممليفهموكيطبقا١توادالتعليميةكيناقشهاكغَتذلك 
كطرؽ يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن الثانوية
اإلسبلميةكخطواهتاكالتالية ٙٛ:

ٙٚمرشدين،ا١تقابلة(٘ٔمارس)ٕٓٔٙ
ٙٛمرشدين،ا١تقابلة(ٔٚمارس)ٕٓٔٙ

ٜ٘
ٔ .طريقةا١تناقشة
خطوات يف اجراء طريقة ا١تناقشة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل
األلبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةىي ٜٙ:
أ) يشرحا١تدرسأىداؼالتعليميةكطريقةتعليمها
ب) يقسما١تدرسالطلبةاىلالفرؽ
ج) يعطىا١تدرسنصكاحدلكلفرقة
د) الطلبةيناقشكيفهمالنص
ق) يقدـالطلبةانتاجا١تناقشةاماـالفرقةاالخرل
ك) احدل الفرقة تقدـ ا١تداخبلت اك األسئلة الواحدة ككالفرقة ا١تتقدمة ٕتيبها
كبعدذلكتبدؿابلفرقةاالخرل
ز) مزالتعمليةا١تناقشةا١تدرسيبلخظها
ح) بعدانتهاءانشطةا١تناقشةا١تدرسيقدـا١تداخبلتكيبلخصهاكيقدـالطلبة
النصالبلخراب١توضوعا١تناسبة
ط) ٮتتتما١تدرسالدراسة
ٕ .طريقةٝتعيةكشفوية
خطوات يف اجراء طريقة ٝتعية كشفوسة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة
أكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةىي ٚٓ:
أ) يشرحا١تدرسأىداؼالتعليميةكطريقةتعليمها
ب) يستعددا١تدرساٟتاسوبكالشاشةكالفيديو
ج) يطلبا١تدرساىتماـالفيديو(الفيلم)كأيمرىملكتابةا١تفرداتا١تسموع
د) ا١تدرسيراقبالطلبة
ٜٙا١تبلخظةانشطةتعليماللغةالعربيةٔتدرشةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندمججارف
ٓٚا١تبلخظةانشطةتعليماللغةالعربيةٔتدرشةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندمججارف

ٓٙ
ق) الطلبة يقدـ كتابتهم شفواي كالطلبة االخرل يقدـ رايهم مث يبدؿ ابلطلبة
االخر
ك) ا١تدرسيصلحكيبلحصها
ز) يقدـا١تدرسكظيفةا١تنزؿللطلبةليقصالفيلمقصَتة
ح) ٮتتتما١تدرسالدراسة
ٖ .طريقةاالنتقائية
خطوات يف اجراء طريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل
األلبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةىي ٚٔ:
أ) يشرحا١تدرسأىداؼالتعليميةكطريقةتعليمها
ب) الطلبةيًتجماىلاللغةالعربيةماذاتقصدبتلكالصورة
ج) كبعدذلكا١تدرسيقدـالطلبةصورةكاحدةلكلطالب
د) يقدـالطلبةابللغةالعربيةشفوايماذايقصدمنتلكالصورةمتبادال
ق) يبلحظا١تدرسالوجدينكالسلوكيلكلالطلبةمازلتعمليةتعليمكتعلم
ك) يقدـا١تدرسا١تداخبلتكيبلخصالدراسة
ز) يقدـا١تدرسالطلبةالوظيفةكبعمرهليبحثالصورةعنعمليةتعليمكتعليم
كيًتٚتهاابللغةالعربية
ح) ا١تدرسٮتتتمالدراسة
ٗ .طريقةالقراءة
خطوات يف اجراء طريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل
األلبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةىي ٕٚ:
أ) يشرحا١تدرسأىداؼالتعليمية
ب) يعطىا١تدرسنصكاحدلكلطالب
ٔٚا١تبلخظةانشطةتعليماللغةالعربيةٔتدرشةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندمججارف
 72ا١تبلخظةانشطةتعليماللغةالعربيةٔتدرشةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندمججارف

ٔٙ
ج) يشكلالطلبةالنص
د) يقرءالطالبالكلمةاكالكلمتُتمنالنصاماـالفصلمتبادال
ق) احدمنالطلبةيقدـا١تداخبلتاكاألسئلةالواحدةاىلالطالبا١تقدـكبعد
ذلكيبدؿالطالبةاألخرل
ك) ٬تبالطالباألسئلة
ز) يبلحظا١تدرسعمليةالتعليمية
ح) بعدق ّدـكلطلبة٬تمعالنصالذمقدشكلو
ط) يفحصكيصلحا١تدرسالنص
م) يراجعا١تدرسكظائفقالطلبة
ؾ) يفهنايةالتعليميةيقدـا١تدرسا١تداخبلتكيبلخصها
ؿ) كيقدـالطلبةكظيفةا١تنزؿامالنصالبلخراب١توضوعا١تناسب
ـ) ٮتتتما١تدرسالدراسة
٘ .طريقةالتدريب
خطوات يف اجراء طريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل األلباب
ٖٚ
هنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةىي:
أ) يشرحا١تدرسأىداؼالتعليمية
ب) يشجعا١تدرسالطلبةلتعليماللغةالعربية
ج) يشرح ا١تدرس ا١تواد التعليمية عن كيفية تصنيف الكلمةابستخداـالًتتيب
الفعلية(فعل-فاعل-مفعوؿ)
د) يقدـا١تدرساألمثلةمنتصنيفالكلمةابستخداـالًتتيبالفعلية
ق) يعطىا١تدرسالطلبةٜتسكلمات(االفعاؿ)
ك) يعمرا١تدرسالطلبةلتصنيفالكلمةبتلكالكلمةابستخداـالًتتيبالفعلية
73ا١تبلخظةانشطةتعليماللغةالعربيةٔتدرشةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندمججارف

ٕٙ
ز) يبلخظا١تدرسعماليةالتعليمية
ح) بعدانتهى٬تمعالطلبةكظائفو
ط) يفحصا١تدرسكظائفالطلبة
م) كلطلبةيكتبكلمةكاحدةيفالسبورةابستخداـالًتتيبالفعلية
ؾ) يناقشا١تدرسكالطلبةالكلمةاليتكتبالطلبةيفالسبورة
ؿ) يصلحا١تدرسكالطلبةالكلمةاألخطاءمعا
ـ) يراجعا١تدرسكظائفالطلبة
ف) يبلخصا١تدرسالدراسة
ٜتس

س) يقدـ ا١تدرس الطلبة كظيفة ا١تنزؿ لتصنيف الكلمة ابلًتتيب الفعلية
كلمات
ع) ٮتتتما١تدرسالدراسة
سولذلك ليعضدتعليماللغةالعربية يفمدرسةأكىلاأللبابهنضة الوطن
فيها الربانمج االضايف للغة العربيةكاٞترموز ( )Pramukaفيو الربانمج ا١تخيم للغة
كيفبرانمج ا١تخيم للغة العربية يدرب الطلبةٟتطاب اللغة العربية كيشجعو

العربية.
ابستخداـ اللغة العربية يف التكلم كتعلمها كقاؿ مدير ا١تدرسةٗ ٚبرانمج ٥تيم للغة
العربيةيعمليفيوـالعطلةعادةيفيوـالبلحدكأىدافهالتشجيعالطلبةيفتعليم
اللغةالعربيةكترقيةكفائتو
كبرانمج Imtaqفيويدربالطلبةٟتطاباللغيتاالجنبيةكيعمليفالصباح
منيوـاٞتمعةمرةكاحدةيفاالسبوع،قبلاٟتطابيقرأالطلبةصورةآيسكبعد
قراءة سورة آيس اٟتطابابللغةاالندكنيسية كاللغيت األجنبية .الطلبة الذم سيقدـ
اٟتطابيعُتيفاالسبوعالسابقةكالطلبةالذميقدـاٟتطابثبلثةطلبةشحص
كاحدٟتطاباللغةاالندكنيسيةككذلكاللغياالجنبية٘ ٚ
74اللودمحمببلؿ،ا١تقابلةٕٜ(،فرباير)ٕٓٔٙ
75مرشدين،ا١تقابلة(ٕٜفرباير)ٕٓٔٙ

ٖٙ
كيكوف ايضا برانمج العبوديةاالنتهائية للطلبة ) (PASبرانمج  PASخاصة
للطلبة  الفصل الثالث.كجب على كل الطلبة الفصل الثالث اف يعلم يف مدرسة
ا١تتوسطة اسبوعاكامبلحىتاسبوعُتكاملُت ٚٙكيعملبرانمج PASيفا١تستول
االكىلكأىداؼىذاالربانمجلتدريبالطلبةيفتعليماللغةالعربيةامالطلبةليس
استطاعايفتعليماللغةالعربيةفقدكلكنيقدرايضالتعلمو 
كتعليماللغةالعربيةيعضدايضاابلبيئةالعربية.بيئةمدرسةأكىلاأللبابهنضة
الوطن الثانوية اإلسبلمية لندنج جارف لومبوؾ الشرقية تشمل اب١تفردات اللغيت
البلجنبيةكىياللغةالعربيةكاللغةاال٧تليزيةكلشيئيفمدرسةأكىلاأللبابيًتجم
اىلتلكاللغيتاالجنبيةكا١تبٌتكالغرؼكالفصوؿكاالدارةكالشجرةكالربكةكاٟتديقة
كاالزىاركاٟتماـكغَتذلككلهاتقعا١تفرداتابللغيتاالجنبية 
كجب على كل طلبة اف يستخدـ اللغيت االجنبية حوؿ بيئة ا١تدرسة من
جانبالشرقيةحىتبيتسنسيلكمنجانبالغربيةحىتساحةبيتاٟتاجاللو
اٛتدعمر77اسبوعاكامبلابللغةالعربيةمثمتبادالابللغةالعربيةيفاالسبوعا١تستقبل
كللطلبةالذينمليستخدـاللغيتاالجبيةيفالتكلمفلهمكفاراتكىيكلمةكاحدة
للغةالثاثقيةيفا١تنطقةاالكىلكفارهتاالفكٜتسةماائتككلمةكاحدةللغةالثاثقية
االكىل

غَت ا١تنطقة االكىل كفارهتا الف ككلمة كاحدة للغة االندكنيسية يف منطقة
كفارهتاالفككلمةكاحدةللغةاالندكنيسيةغَتمنطقةاالكىلكفارهتاكٜتسةماائت
كاذاكانتاكثرمنثبلثةكلماتفعقاهباالتنظيفكدفعالكفارةكيعلقالصندكؽيف
اخرىا  72
عنقهابكتابةاسًتاحةاللغة( )language breakerاك 
اماتلخيصمنتفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللباب
هنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقريةكمايفالصورةالتالية :
ٚٙاللودمحمببلؿتوفيق،ا١تقابلة(ٕٜفرباير)ٕٓٔٙ
ٚٚا١تبلخظةيفمدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارف
ٖٚٛتليلالواثئقمدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارف

ٗٙ







تنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكلِتاأللباب
هنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية

تعليماللغةالعربيةالنظامي( )Reguler

الربانمجاالضايف









طريقةا١تناقشةبوسيلةالنصوص 

حطاباللعةالعربية 

طريقةاالنتقائيةبوسيلةالصور 

برانمجا١تخيمللغةالعربية

طريقةالسمعيةكشفوسةبوسيلةاٟتاسوب
كالشاشة
طريقةالقراءة 

العبوديةاالنتهائيةللطلبة( )PAS

بيئةاللغةالعربية 

طريقةالتدريب( )drill







الصورةٕ ٗ.
البياانتيفتنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطن
الثانويةاإلسبلمسةلندنججارفلومبوؾالشرقية 

٘ٙ
ج .تقومي إدارة اجلودة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة أوىل األلباب هنضة الوطن
الثانوية اإلسالمية لندنج جارن لومبوك الشرقية
تقومي جودةتعليماللغةالعربيةةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانوية
اإلسبلميةلندنججارفيعملمقومُتاالكؿا١تدرسكالثاينا١توظفةاليومية( Petugas
)Piketا١تدرسيقوـتعليماللغةالعربيةثبلثةمراتكىيكالتالية :
ٔ .اإلختباراليومياكاالسبوعي
االختبار اليومي اك التقييم اليومية ٬ترل يف آخر من عملية التعليم
كالتعلم.التقييماليوميةيتكوفعلىاألسئلةالذم٬تبالطلبةكالوظائفا١تنظمة
ا١تتعلقة اب١تفهوـ كالكفاءة االساسية ا١تتعلم .التقييم اليومية على األقل يعمل
عندما ٕترل عملية التعليم كالتعلم اك بعد انتهائو ىيكاؿ التقييم يناسب
كىي
ابالىداؼ اك ا١تواد ا١تتعلمة كما قوؿ مرشدين مدرس تعليم اللغة العربية 
كالتالية ٜٚ
االختباراليوميىوالختبارالذميعملمازؿعمليةالتعليميةاكبعد
انتهائهااماشفواياكٖتريرايكيستخدـاالختبارالشفومالختبارمهارةالقرائة
كمهارةالكبلـاكمهارةاالستماعامااختبارالتحريرم١تهارةالكتابةاكترتيب
الكلماتكٯتكنايضا١تهارةالقرائة
ٕ .امتحافنصفالسنة) (UTS
امتحافنصفالسنةيعملمرةكاحدةيفا١تستولعندماعمليةالتعليم
تصلاىلالكفاءاتاالساسياتاكعندماتصلاىلا١تواصفاتٜتسوفيفا١تائة.
ىيكاؿ االختباريفامتحافنصفالسنةمناسبةابالختباريفاالختباراليومي
كىي ٖتريراي اك شفواي كلكن اكثر استخداـ االختبار التحريرم الف االختبار
ابلشفوم٭تتجاىلاالكقاتالكثَتةٓ ٛ
ٜٚمرشدين،ا١تقابلة(ٖابريل)ٕٓٔٙ
ٓٛمرشدين،ا١تقابلة(ٖابريل)ٕٓٔٙ

ٙٙ
كقالتديٍتىيطالبةيفتلكا١تدرسةافامتحافنصفالسنةيعمل
يف نصف ا١تستول ىيكاؿ االختبار ٦تكن ابالختبار الشفوم كعلى االكثر
ابلتحريرم.االختبارالشفوميعملمتبادالبُتكلفصوؿمثبليفمستولاالف
قسمالثقافةيفا١تستولااليتقسمالعلوـالطبيعيةٔ ٛ
ٖ .امتحافالنهائي) (UAS
امتحاف النهائي يعمل كليا .ا١تواد لبلمتحاف النهائي من كفاءات
ئيسةكالكفاءاتاالساسيةيفا١تستولاالكىلكا١تستولالثانية.امتحافالنهائي
الر 
يعمليفهنايةمنا١تستولكيعملمرتُتيفسنةكاحدة.اما٪توذجتقوميالذم
٬ترلا١تدرسيفتعليماللغةالعربيةكىياالختبار()Tesكغَتاالختبار( Non
)Tesتقوميابالختبارليقوـالكفائةا١تعرفيةللطلبةاماتقوميغَتاالختبارليقوـ
الكفائةالوجدانيةاكالكفائةالسلوكية
تقومي تعليم اللغة العربية ابالختبار مثل يقوـ كفائة الطلبة يف فهم
النصوصاللغةالعربيةككفائة الطلبةيفترتيبكلمةاللغةالعربيةاككفائةالطلبة
يفترٚتةاللغةالعربيةاىلاللغةاالندكنيسيواكانعكسككفائةالطلبةيففهمكلمة
اللغةالعربيةاليتٝتعككفائتهميفنطقكلمةالغةالعربية 
اما غَت االختبار ليقوـ الوجدانية اك السلوكية لطلبة ىذا كما يقاؿ
مدرساللغةالعربية.82تقوميتعليماللغةالعربيةنوعافاالختبارمكغَتاالختبار
ليعرؼفهمالطلبةيفا١تواداليتقدتتعلمنستخدـاالختباراماليقوـكجدانية
اكالسلوكية يف انشطة تعليم الللغة العربية نستخدـ غَت االختبار مثل ا١تبلخظة
كالتقوميبُتاالخواف 
كتقومي ابستخداـ ا١تبلخظة ليعرؼ تطوير الوجداين للطلبة  يف كل
اسبوعاماىيكالوكمايفاٞتدكاؿااليت :
ٔٛاندركافجوىارم،ا١تقابلة(ٔٔابريل)ٕٓٔٙ
ٕٛمرشدين ،ا١تقابلة(ٖٔابريل)ٕٓٔٙ

ٙٚ
اٞتد كؿٔ ٗ.
ىيكاؿتقومياللغةالعربيةابستخداـا١تبلخظة
أتعبلمة√ ا١تناسبةبتطورالوجداينللطلبة!
رقم االٝتاء 

ابتكارم 

انضباطي 

االتصايل 
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كا١توظفاليومييقوميتعليماللغةالعربيةٔتبلخظةعمليةالتعليمكالتعلم
كليوـىميبلحظوفانشطةتعليمكتعلماب١تتبادؿبُتاالحدكاالخرلكموظف
اليوميالذميراقبيذىباىلا١تدرسةصباحامبكراكيرجعمتأخرامناألخر 
كيقوموفايضاابستخداـاالستبيافا١تفتوحكاالستبيافا١تستًتيفا١تستول
االكىل ا١تراقبوف يطلب الطلبة ليقدـ ا١تداخبلت كاالنتقاد اك االقًتحات عن
انشطة تعليم اللغة العربية ابستخداـ االسبياف ا١تفتوح ا١تستعددة مثل كفائة
ا١تدرسيفشرحا١توادالتعليميةكالتسهيبلتاكالوسائلمنتعليماللغةالعربيةاك
مايتعلقأبنشطةتعليماللغةالعربية 

ٙٛ
كيف ا١تستول الثانية ا١توظف اليومي يقدـ الطلبة االستبياف ا١تفتوح
كيطلبهم الجابتو .كاالسئلة من االستبياف يصنف مدير ا١تدرسة معا كاسئلة
االستبياف حوؿ انشطة تعليم اللغة العربية كما يتعلق هبا عدد اسئلة االستبياف
ٜتسةكعشركفسؤاالكىيكالواختاراالحدكابربعةاختارتلكاربعةاختاريدؿ
علىدراجاتٖتسُتانشةتعليماللغةالعربية .
االخوافٖ ٛتقومي تعليم اللغة العربية الذم يعمل ا١توظف

كقاؿ شيخ
اليوميكليوـيبلخظانشطةتعليماللغةالعربيةتلكاليوـسولا١تبلخظة٨تن
نقوـ ابستخداـ االستبتُت االكىل االستبانة ا١تفتوح كالثانية االستبانة ا١تستًت
نستخدـالطلبةاالستبانةا١تفتوحيفمستولاالكىلكاالستبانةا١تستًتيفا١تستول
الثانية
اما تلخيص من تقومي إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل
األلباب هنضة الوطن الثانوية اإلسبلمية لندنج جارف لومبوؾ الشرقرية كما يف
الصورةالتالية :

ٖٛشيحاالخواف ،ا١تقابلة(ٖٔمارس)ٕٓٔٙ

ٜٙ

تقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكلِتاأللباب
هنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية

اإلختبار 

شفواي 

غَتاإلختبار

ا١تبلحظة 

ٖتريراي 

اإلستبانة

اإلستبانةا١تفتوحة 

اإلستبانةا١تستمرة 

الصورةٖ ٗ.
البياانتيفتقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطن
الثانويةاإلسبلمسةلندنججارفلومبوؾالشرقية

ٓٚ
التفصل اخلامس
حتليل البياانت ومناقشتها
ىذا البحث يبحث عن إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية كيف ىذا الفصل
الباحث سيحلل كيناقش البياانت عن( :أ) ٗتطيط إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية
ٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارف(ب)تنفيذإدارةاٞتودة
يفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارف
(ج)تقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانوية
اإلسبلميةلندنججارف 
أ .ختطيط إدارة اجلودة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة أوىل األلباب هنضة الوطن
الثانوية اإلسالمية لندنج جارن
التخطيط ىو تصوير االعماؿ اكا٠تطوات الليت ستعمليف التجريب كما
ستحصلبعدىااكبكلمةآخرلالتخطيطيضما١تعايَتا١تقررةاعتماداىفاالعماؿ
كالصورة٦تاستحصل.كخطواتيفٗتطيطإدارةاٞتودةعندجَتكميس.ارجركىي
ٖتديدا١تنتجكٖتديدا١تستهلككٖتديدإرادةا١تستهلكٗٛامٗتطيطإدارةاٞتودةىي
تعيُتا١تعايَت٦تاا١ترجوةككيفيصلاليهابتحديداحتياجا١تستهلككإرادهتالتخقيق
رضاا١تسهلك 
كمكوانت التخطيط على الؤلقل تتكوف على ٜتس مكوانت .كىي تعُت
جودةتعليماللغةالعربيةكرالركبيدىػ.دفيس٘ٛخطةالتعليمستكوفجيدةاذاكاف
ىيٗتططبتحديدٜتسةمسكبلتالتعليميةكىياألىداؼ()Directionكاحملتول
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ٓٚ

ٔٚ
( )Conten And Sequenceكالطريقة ( )Methodsكمصادرالتعليم ()Constrains
كالتقومي( )Evaluation
كعندركدمفريهنطورك ٛٙافمرخلةالتخطيطىي(ٔ)ٖتديداألىداؼ٦تا
سيحصل(ٕ)ٖتديدشيئآلخر٦تاا١ترجوة(ٖ)تعيُتالعملية(ٗ)ٖتديدالعملية.
امافيفمرحلةالتخطيطا١تخططيعُتاألىداؼا١ترجوةكخطواتلتصلاليهااك
الطرؽاليتتستخدـلتصلاىلاألىداؼا١تقررة 
٦تاا١تذكورةافٗتطيطإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةتتكوفعلى(ٔ)
األىداؼ (ٕ) العملية اك الطريقة اك األنشطة (ٖ) ماذا تعلم (ٗ) ا١تصادر (٘)
عُت كٖتلللعلهامناسبةٔتا
التقومي.يفٗتطيطإدارةاٞتودةكلمكوانتا١تذكورةتُ ِّ
ا١ترجوةكتلكا١تكوانتتشارؾكتداخلبُتاآلحدلكاألخرلفيناسبكلمكوانت
أمرمهمةيفالتخطيط 
كٗتطيطإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطن
الثانويةاإلسبلميةلندنججارفابستخداـا١تعايَتمنمديرا١تدرسةكاٟتكومةاما
ا١تعايَتمنمديرا١تدرسةىيا١تعيارألىداؼتعليماللغةالعربيةكمعيارالتخطيط
كمعيارالتنفيذكمعيارالتقومي.كتفصيبلكمايلى :
ق) ا١تعايَتمنأىداؼتعليماللغةالعربية
ٔ) يقدرالطلبةعلىكلمهاراتاللغةالعربية
ٕ) يقدرالطلبةيففهمالنصوصاللغةالعربية
ٖ) يقدرتقدميا١تفهوـابللغةالعربية
ٗ) يقدرالطلبةيفترٚتة
٘) يقدرالطلبةيفتقدميا١تفهوـٖتريراياكشفواي
 )ٙيقدرالطلبةلتعلماللغةالعربية
Rudi Prihantoro, konsep pengendalian mutu, hlm. 61
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ٕٚ
ك) معايَتالتخطيطلتعليماللغةالعربية 
كمعايَت ٗتطيط التعليم ١تدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن الثانوية
اإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقيةكالتالية:
ٔ) ا١تدرسيصنفخطةالتعليمابىتماـكفاءةالطلبة
ٕ) اختارا١تدرساىداؼالتعليما١تناسبة
ٖ) اختارا١تدرسطريقةالتعليما١تناسبةابىداؼالتعليم
ٗ) استخداـالوسائلالتعليمةاليتتساعدعمليةالتعليمكالتعلم
٘) ٖتديدىيكاؿتقوميالتعليما١تناسبةابالىداؼ
ز) معايَتالتنفيذلتعليماللغةالعربية 
كمعايَتعمليةتنفيذتعليمكتعلماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضة
الوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفكالتالية :
ٔ) يلبسا١تبلبسالنظيفةك٬ترلالتعلينمٖتتكقتو
ٕ) كلمةا١تقدمةاككلمةاستهبلؿابستخداـاللغةالعربية
ٖ) استخداـاللغةالعربيةعلىاالقلثبلثوفيفا١تائة
ٗ) عمليةتعليماللغةالعربيةمناسبةبوقتموقوت
٘) استخداـطرؽالتعليمككسائلوا١تتنوعة
٬ )ٙتعلالطلبةعمليااكفعليابعمليةالتعليمكالتعلم
 )ٚتوجيوالطلبةلتعليمبنفسهم
ح)معايَتالتقوميلتعليماللغةالعربية
معايَتالتقوميلتعليمكتعلماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطن
الثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقيةكالتالية :
ٔ) ٬ترلالتقوميكليوـمزالتالعماليةالتعليمية
ٕ) يفحصا١تديرالواثئقمنانتاجتعليماللغةالعربية

ٖٚ
ٖ) ادكاتالتقوميابالختباركغَتاالختبار
ٗ) تصنيفىيكاؿالتقوميا١تناسبة
٘) يعمل تقومي التعليميف آخر من عملية التعليم كيف النصف ا١تستول كآخر
ا١تستول
٬ )ٙتعلا١تدرسانتاجالتقوميمصادرالتحسُتمستمر
كامامعايَتالتخطيطمناٟتكومةلتعليماللغةالعربيةكىيٖتليلالكفائة
الرئيسة كالكفائة االساسية كا١تؤشرات كأىداؼ التعليم كطريقة التعليم ككسائلو
كا١تواد التعليمية كمصادر التعليم كخطوات التعليم مع اكقات موقوت كالتقومي.
ا١تعايَت التخطيط من اٟتكومة يدؿ على عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل.
كىذايطابقٓتطواتالتخطيطعندنَتافكىوكمايلى ٛٚ:
أ) ٭تتولجدكاؿالتعريف
ب) ٭تدداكقاتالتعليما١ترجوة
ج) ٭تددمعايَتالكفاءةكالكفاءةاالساسيةكا١تؤشراتا١تستخدمة
د) يصنفاىداؼالتعليممناسبةٔتعايَتالكفاءةكالكفاءةاالساسيةكا١تؤشرات
اليتتتحددت
ق) ٭تددا١توادالتعليميةعلىأساسا١تواداالساسية
ك) ٭تددطريقةالتعليما١تستخدمة
ز) ٭تددخطواتالتعليممنانشطةاالكىلكانشطةا١تاىيةكانشطةالنهاية
ح) ٭تددأدكاتالتعليمكمصادره
ط) تصنيفالتقومي
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ٗٚ
ب .تنتفيذ إدارة اجلودة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة أوىل األلباب هنضة الوطن
الثانوية اإلسالمية لندنج جارن
التنفيذىيكيفيةإجراءاتلتصلاىلماا١ترجوةاكا١تقررةكمرحلةتنفيذإدارة
اٞتودةيفتعليماللغةالعربيةىيمرحلتُتاألكىل٭تددالصنيعاالحتياجةكالثانيةتنفيذ
ا٠تطة اما خطوات يف تنفيذ إدارة اٞتودة ىي (ٔ) ٖتليل ا١تشكلة (ٕ) كتكوين
ماالذمٯتكنٟتلا١تشكبلت(ٖ)كٖتديدالعراقيل.اميفالتفيذإدارةاٞتودةالبد
علىٖتديدا١تشكلةكٖتديدالعراقيلكحلها .

كزعلىالطلبة( )Centered Student
كليحافظجودةالتعليمفانشطةالتعليمير
ك٬تعلالطلبةمشاركةيفالتعليمكيكوف لو ىربةالتعليمالفعالةكالكفاءة.متعلقهبذا
فتعرؼعمليةالتعليمابسم PAKEMكىيالتعليم(  )P: Pembelajaranكفعايل( A:
)Aktifكابتكارم( )K: Kreatifكفعالة( )E: Efektifكمسركر()M: Menyenangkanاما
ا٠تصائصاتعمليةتعليمبنوذج PAKEMكمايفاٞتدكاؿاآليت :
اٞتدكؿٔ ٘.
ا٠تصائصاتPAKEM
الفعايل( )Aktif
االكتابة 
ا١تناقسة 
اجملادلة 
حلا١تشكبلت 
األسئلة 


تبيُت 
تلحيص 
ٖتليل 
تقومي 


ابتكارم( )Kreatif
التفكَتالعميق 
حلا١تشكبلت
التفكَتا١تختلف 
حلا١تشطبلتّتيد 
التفكَتاالفًتاقي( )divergen
التفكَتا١تفتوح 


الفعالة( )Efektif
الطلبةيفهما١تفهوـ 
يقدرالطلبةيفتطبيقا١تفهوـ١تسألةبشيطة 
ينتجالطلبةا١تنتج
متشجعللتعليم 

مسركر( )Menyenangkan
التفاعل 
ا١تتحرؾ 
اسًتعااي 
ٕتذيب 
يكوفا٢تاـ

٘ٚ
ككانتجودةعمليةالتعليمكالتعلمتتعلقعلىعمليةالتعليمكالتعلمالفعالة
كالكفاءةكشركطعمليةالتعليمكالتعلمالفعالةكالتالية ٛٛ:
ٔ .يشارؾالطلبةفاعلييفالتعليم
ٕ .يشجعالطلبة٢تمةاالمر
ٖ٬ .تعلالطلبةاىتماماعلىانشطةالتعليم
ٗ .اصوؿفردم
٘ .استخداـالوسائلالتعليمية
امالتبٍتاٞتودةيفالتعليمٕتدثبلثةاشياءا١تهمةلتعملكىي ٜٛ:
ٔ .يشارؾالطلبةيفاختارطرؽالتعليم
ٕ .أيكدعلىانتاجكيركزعلىانشطةالتعليم
ٖ .ابتعدالطلبةعلىا٠توؼيفالتعلم
اعتماداعلىماا١تذكورةلتبٌتاٞتودةيفالتعليم تتعلقجودة عمليةالتعليم
كالتعلم اىل ماذا حدث يف انشطة التعليم الىت يعمل ا١تدرس كالطلبة .كعلى ذلك
فجودةعمليةالتعليمكالتعلميرلمناٞتوانبالتالية 
ٔ .يعملا١تدرساستعادايفالتعليمالنظامي
ٕ .طرؽا١تدرسيفشرحا١توادالتعليمية
ٖ .استعماؿاكقاتمادـانشطةالتعليمكالتعلم
ٗ .تشجيعا١تدرسكالطلبة
٘ .االرتباطالتفاعليبُتا١تدرسكالطلبة 
كعملية تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن الثانوية
اإلسبلميةتركزعلىالطلبةك٬تعلهمفعايليفانشطةالتعليمبتقدميفرصةكثَتةألسئلة
كتطبيق اك تدريب اك يقدـ رايهم يف انشطة عملية تعليم اللغة العربية ككذلك
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ٚٙ
ابستخداـطريقةمتنوعةككسائلا١تختلفةا١تناسبةأبىداؼالتعليمكاماطريقةالتعليم
ككسائلو ا١تستخدمة ىي طريقة االنتقائية بوسيلة النصوص كطريقة ا١تناقشة بوسيلة
الصوركطريقةالسمعيةكالشفويةبوسيلةاٟتاسوبكالشاشةكطريقةالقراءةكطريقة
التدريب.سولعمليةتعليميفالفصلابستخداـطرؽمتنوعةكماا١تذكورةتوجد

ايضاالربانمجاالضايفللغةالعربيةكىي :برانمجخطابابلغةالعربيةكبرانمجا١تخيم
للغةالعربيةكبرانمج()PASكالبيئةاللغوية 


ج .تقومي إدارة اجلودة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة أوىل األلباب هنضة الوطن
الثانوية اإلسالمية لندنج جارن

عمل عمليةَ ٚتع كانتفاع
التقومي ىو اقساـ التكاملي يف عملية التعليم يُ َ
ا١تعلومات الكلية عن  نتائج التعليم اليت يوجد الطلبة ليثبّت درجة االنتاج كفهم

الكفاءة اصبلحا لعملية التعليم اما مبادئ التقومي ىيٓ :ٜالصدؽ كا١توضوعي ك
العادؿكالشاملةكا١تتكاملةكا١تنفعةكا١تنظمةكا١تسئوليةكا١تناسبةابلكفاءةكل

ا١تفتوحك
مبادئالتقوميلعلتقوميينتجا١تنتجاٞتيد 
تقوميإدارةاٞتودةبنموذجالتثليثكىيثبلثةأقساـ(ٔ)مبلحظةمباشرة
(ٕ)رأما١تستهلك(ٖ)البياانتالكمية ٜٔ:مبلحظةمباشرةىيتبلخظمباشرة
انشطةإدراةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةكأخذرألا١تستهلكيقصداب١تستهلكىنا
ىيالطلبةاكاجملتمعاكا١توظفاماالبياانتالكميةىيالبياانتاليتتدؿعلى
العددكٯتكن٭تصلهامننتائجالتقوميابالختبار 
كللتقوميتسعخطواتكىي (ٔ) تطويراألىداؼ (ٕ)تطويرا١تعايَت(ٖ)
تطويرمعايَتالزنة(ٗ)تطويرتنطيمالتحويل(٘)تعملاالنشطة()ٙتقيسمتوالية
()ٚتقارفا١تتواليةاب١تعايَت ()ٛتعيُتا١تختلفات ()ٜأخذالصنيع.أىداؼالتقومي
Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa,hlm. 43
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ٚٚ
يتطوراىلاقساـكاألىداؼيتطوراىلا١تعايَتاتكا١تعايَتاتتتطوراىلا١تعايَتاتالزنة
ككذلكٔتعايَتالزنةيتطوراىلبعضتنظيمالتحويلمثتعيُتاألنشطةلتحصلاليها
كتقيس ا١تتوالية ليعرؼ ا١تزاي كنقائصها  ككذلك ٔتقارنة بُت ا١تتوالية كا١تقررة كتعيُت
ا١تتواليةاب١تعايَتككتعيُتاىلتواليةا١تتعلقةابألىداؼكأخذالصنيععلىأساسالتقومي
كلها٦تاا١تذكورة١تعرفةا١تزاايكالنقائصك٬تعلاعتمادالتحسُتيفا١تستقبل 
كتقوميتعليماللغةالعربيةيعملثلثمراتيفا١تستولكىييفهنايةتعليمية
اكمازؿالتعليمكامتحافنصفالسنةكامتحافالنهائيك٪توذجالتقومينوعافكىي
االختباركغَتاالختباركتقوميتعليماللغةالعربيةيعملابالختباراماشفواياكٖتريراي
كغَتاالختباراب١تبلخظةكاالستبانة(مفتوحاكمستمرا) 

ٚٛ
التفصل السادس
اخلادتة
بعدقاـالباحثببحثعنإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللباب
هنضةالوطنالثانويةاإلسبلميةلندنججارفلومبوؾالشرقية.فحصلالباحثعلىنتائج
البحثكالتوصياتكا١تقًتحاتالتالية :

أ .ملخص نتائج البحث

كىذاىينتيجةالبحثيقدمهاالباحثيفالصفحاتالتالية .
ٔٗ .تطيط إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن
الثانويةاإلسبلميةلندنججارف
ٗتطيط إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية ٔتدرسة أكىل األلباب هنضة
الوطن الثانوية اإلسبلمية يعتمد على ا١تعايَت ا١تعينة من مدير ا١تدرسة كمعايَت
خطةالتعليممناٟتكومةامامعايَتتعليماللغةالعربيةالذميعُتمديرا١تدرسة
يتكوفمنمعايَتاألىداؼلتعليماللغةالعربيةكمعايَتٗتطيطهاكمعايَتتنفيذىا
كمعايَت تقوٯتها اما معايَت ٗتطيط التعليم من اٟتكومة كىو بتحليل الكفائة
الرئيسة كالكفائة االساسية كا١تؤشرات كأىداؼ التعليم كطرؽ التعليم ككسائلو
كا١تواد التعليمية كمصادر التعليم كخطوات التعليم مع اكقات موقوت كتقومي
التعليم
ٕ .تنفيذإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانوية
اإلسبلميةلندنججارف
تعليم اللغة العربية يركز على الطلبة ك٬تعلهم فعلي يف انشطة التعليم
بتقدميفرصةكثَتةالسئلةكتطبيقاكتدريباكيقدـرايهميفانشطةتعليماللغة
العربيةككذلكابستخداـطريقةمتنوعةككسائلا١تختلفةكا١تناسبةابىداؼا١تعينة
اما طرؽ تعليم اللغة العربية ا١تستخدمة ىي طريقة اإلنتقائية بوسيلة النصوص
ٚٛ

ٜٚ
كطريقة ا١تناقشة بوسيلة الصور كطريقة السمعية كالشفوية بوسيلة اٟتاسوب
كالشاشةكطريقةالقراءةكطريقةالتدريب 
سولعمليةتعليمىناؾايضاالربانمجاالضايفللغةالعربيةكىيبرانمج
خطابللغةالعربيةكبرانمجا١تخيمللغةالعربيةكبرانمجالعبوديةاالنتهائيةللطلبة
()PASككالبيئةالغوليةفركضلكلطلبةلتكلماللغةالعربيةيفبيئةا١تدرسة
ٖ .تقوميإدارةاٞتودةيفتعليماللغةالعربيةٔتدرسةأكىلاأللبابهنضةالوطنالثانوية
اإلسبلميةلندنججارف 
كتقومي إدرة جودة يف تعليم اللغة العربية يعمل ثلث مرات يف ا١تستول
كىيمازلتعمليةالتعليميةاكيفهنايتهاكامتحافنصفالسنةكامتحافالنهائي
اما٪توذجتقوميقسمافكىياالختباركغَتاالختبار.كالتقوميابالختبارقسماف
االختبار الشفوم كاالختبار التخريرم كالتقومي بغَت االختبار اب١تبلحظة كتقدمي
االستبيافإمامفتوحاكمستًت 

ب.التوصيات وادلتفرتحات

بناءا على نتيجة البحث اليت حصل عليها الباحث فاراد الباحث تقدمي
ا١تدرسة كموظف ا١تدرسة
التوصية عن إدارة اٞتودة يف تعليم اللغة العربية لرئيس 
كمدرساللغةالعربيةكالطلبة .
لرئيسا١تدرسةافيديرجودةتعليماللغةالعربيةبًتقيةمعايَتاٞتودةا١تعينة
كزايدة الربانمج االضايف للغة العربية كالتسهيبلت ككسائل التعليمية كترقية كفاءة
ا١تدرسكا١توظفيفادارةكتعلماللغةالعربية 
كعلى موظف ا١تدرسة اف يدير جودة تعليم اللغة العربية بتعيُت معايَت
اٞتودةا١تناسبةاب١تواديفا١تدرسةاماا١تعايَتالىتستحصلكمعايَتٗتطيطكمعايَت
تنفيذكمعايَتتقوميكيراقبهالعلتتصلعلىجودةتعليماللغةالعربيةا١ترجوة

ٓٛ
كعلىمدرساللغةالعربيةافيتطوركفاءهتميفتطبيقتعلماللغةالعربية
كالبدعليوافٮتططانشطةتعليماللغةالعربيةاب١تعايَتا١تعينةكتنفيذىاكتقويها
لتحسُتمستمركلًتقيةجودةتعليماللغةالعربية .
كعلى الطلبة ٔتدرسة أكىل األلباب هنضة الوطن ليجرل برانمج اللغة
العربيةكتعليماللغةالعربيةابٞتدكاالجتهاد 

ٔٛ
ا١تراجع 
أ .مراجعاللغةالعربية 
أٛتد طعيمة ،رشدم .تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو،
إيسيسكو:منشوراتا١تنظمةاإلسبلميةللًتبيةكالعلوـكالثقافة ٜٜٔٛ،
حافظ ،سحن كآخركف  .أصوؿ الًتبية كعلم النفس ،بدكف مكاف :دار اٞتهاد،
 ٜٔ٘ٙ
عبد العزيز الدعيلج ،إبراىيم  .اإلدارة العامة كاإلدارة الًتبوية ،عماف :دار الركاد،
 ٕٓٓٛ
عبد الفتاح رضواف٤ ،تمود  .إدارة اٞتودة الشاملة ،فكر كفلسفة قبل اف يكوف
تطبيق،مصر٣:تموعةالعربيةللتدريبكالنشر ٕٕٓٔ،
كاظيمٛتود،خاضر.إدارةاٞتودةالشاملة،عماف:دارا١تسَتةٕٓٓٚ،ـٕٔٗٚ-ق 
دمحمأٛتد،عباسبلة.مبادئاإلدارةا١تدرسية،كظائففها٣-تبلهتا-مهارهتا-تطبيقاهتا
الرايض:مكتبةالرشدٖٔٗٔ،ىػٕٓٔٓ-ـ
دمحم عبد القادر أٛتد ،طرؽ التعليم اللغة العربية ،القاىرة :مكتبة النهضة ا١تصرية،
ٜٓٔٚ
النجار،فريد.إدارةاٞتودةالشاملةكاإلنتاجيةكالتخطيطالتكنولوجيللتميزكالزييادة
كالتفوؽ،اإلسكندارية:داراٞتامعيةٕٓٓٚ،
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