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درجة املاجستري يف تعليم اللغة أقرر أبن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل 
مية احلكومية ماالنج حضرهتا العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسال

أدعى أحد استقباال و كتبتها بنفسي و ما زورهتا من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. و إذا 
سؤولية على ذلك، و لو أهنا من أتليفه و تبني أهنا فعال ليست من حبثي فأان أحتمل امل

الك إبراهيم تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالان م
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة و الجيربين أحد على ذلك. 
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 شهفرتى ألساحممد أدي 
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 البحثمستخلص 

م، إدارة اجلودة الشاملة لرتقية مهارة الكالم مبعهد  ٨٢٠١حممد أدي شهفرتى ألسا ،
دارالسالم كونتور الرتبية اإلسالمية احلديثة إندونيسيا، رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة 
العربية، كلية الدراسة العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

الدكتور احلاج نور حسن عبد الربي  (٢اجستري الدكتور احلاج سواتمان، امل (١رف: .املش
 ،املاجستري. 

 الكلمات املفتاحية: إدارة اجلودة الشاملة، اللغة العربية، مهارة الكالم 
الالزمة لالتصال. مع مهارات التحدث اجليد ،ستجري  فرتةمها رة الكالم هي ال

هناك اتصال، ميكنك أن تتخيل إذا مل تكن لديك قدرة  االتصاالت بشكل جيد، لن يكون
الصعب القيام به بشكل جيد، والتفاهم من اجلانب اآلخر جيدة على الكالم. سيكون من 

العديد من الفوائد  سيكون صعبا، حىت يسبب التواصل بني بعضهم البعض. لذلك هناك
 اليت ميكن الشعور هبا فورا إذا كان شخص ماهرا يف التحدث. 

تستخدم هذه الدراسة هنًجا نوعيا جلمع البياانت وحتليلها وكذلك حل املشكالت. 
 عندما ينظر إليها من موقع البحث، فإن هذا البحث هو حبث ميداين .

 قابالت واملالحظات من موضوع البحث. البياانت الرئيسية يف البحث النوعي هي نتائج امل

ختطيط  (١)وير اللغة اليت تشمل: وجد الباحث العديد من النتائج يف إدارة تط
تطوير اللغة يف الكونتور، مبا يف ذلك: صياغة األهداف اليت تتوافق مع رؤية ورسالة والغرض 

يشمل التنظيم: تقسيم املهام ،والرصد وإعادة  (٢، )املعهد، وضع قواعد لالنضباط اللغوي
وجيه بشأن تطوير اللغة، تنفيذ تطوير اللغة يشمل: تقدمي الت (٣، التنظيم، وتنسيق العمل

وفري الدافع ألفضل لتطوير اللغة، يؤدي على مسار األنشطة اللغوية، اختاذ قرارات بشأن ت
 تق ومي تط ور اللغة: اإلشراف املباشر وغري املباشر. ( ٤، االنتهاكات
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ABSTRACT 

Adi Syahputra alsa. 2018 Total Quality Management for Improving Speaking 

Skills at Modern Islamic Boarding School Gontor Indonesia. Thesis. Arabic 

language Study Program Postgraduate Islamic University of Malang. 

Advisor: (1) Dr. H. Sutaman, M.A. (2) Dr. Nur hasan abdul bari, M.A.  

Key words: Total Quality Management, arabic language, speaking skills  

Speaking skills are abilities that are needed to communicate. With good 

speaking skills, communication will take place well, there will be no 

communication, you can imagine if you do not have good ability to speak. 

communication will be difficult to do well, understanding from the other side will 

be difficult, even will cause communication in talking between each other. so there 

are many benefits that can be felt immediately if someone is skilled at speaking.  

This study uses a Qualitative approach to collect data and analyze it and also 

to solve problems. When viewed from the research location, this research is a field 

research. The main data in qualitative research are the results of interviews and 

observations from the object of research.  

In this study the researcher found several findings in the management of the 

development of language which include:1. Planning language development in the 

modern cottage Gontor, including (a). formulating goals that are in accordance with 

the vision, mission and purpose of the lodge, (b). make rules for language discipline, 

2. organizing includes: division of tasks, monitoring and reorganization, and 

coordination of work, 3. the implementation of language development in the gontor 

hut includes (a). provide guidance on language development, (b). provide 

motivation to the best santri for language development, (c). lead on the course of 

language activities, d. make decisions on violations, 4. Evaluation of overlapping 

language development: direct, indirect supervision. 
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ABSTRAK 

Adi Syahputra Alsa. 2018. Manajemen Mutu Terpadu dalam meningkatkan 

Keterampilan Berbicara di Pondok Modern Darussalam Gontor Indonesia. 

Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa arab Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Malang. 

Pembimbing: (1) Dr. H. Sutaman, M.A. (2) Dr. H. Nur Hasan Abdul Bari, M.A.  

Kata Kunci: Manajemen Mutu Terpadu, Bahasa Arab, Keterampilan Berbicara.  

Keterampilan berbicara merupakan kemampuan yang sangat diperlukan 

untuk berkomunikasi. Dengan kemampuan berbicara yang baik, maka komunikasi 

akan berlangsung dengan baik, tidak terjadi diskomunikasi, bisa dibayangkan jika  

tidak mempuyai kemampuan yang baik dalam berbicara. komunikasi akan sulit 

untuk dilakukan dengan baik, pemahaman dari pihak lawan akan sulit, bahkan akan 

menyebabkan diskomunikasi dalam berbicara antara satu sama lain. jadi Ada 

banyak manfaat yang bisa dirasakan langsung jika seseorang terampil berbicara.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitaif untuk mengumpulkan 

data dan menganalisanya dan juga untuk menyelesaikan masalah. Bila dilihat dari 

lokasi penelitian maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah hasil wawancara dan observasi dari objek 

penelitian.  

Dalam penelitian ini peneliti menumukan beberapa temuan dalam 

manajemen pengembangan bahasa santri yang meliputi: 1. Perencanaan 

pengembangan bahasa di pondok modern gontor, meliputi (a). merumuskan tujuan 

yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pondok, (b). membuat peraturan 

kedisiplinan berbahasa, 2. pengorganisasian meliputi: pembagian tugas, 

pemantauan dan reorganisasi, dan koordinasi kerja, 3. pelaksanaan pengembangan 

bahasa di pondok gontor meliputi (a). memberikan pengarahan tentang 

pengembangan bahasa, (b). memberikan motivasi kepada santri terbaik 

pengembangan bahasa, (c). memimpin atas jalannya kegiatan berbahasa, (d). 

mengambil keputusan atas tindakan pelanggaran, 4. Evaluasi pengembangan 

bahasa meluputi: pengawasan secara langsung, dan tidak langsung. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ

 لتكتولوجياا  ّي،جوهر اً تغري لألعماأداء ا طريقة من ةملعاصرا لتكنولوجياا غرّي 
 امستخداب سيوهلندا لتصميما يف تراإلبتكاا فأصبحت تملنتجاا لتصميما طريقة من

 ىلإ إلضافةاب لوقتا يف اً كبري فرقًاو حتقق (Computer-aided  engineering) لكمبيوترا
و  تنياوإللكرا مكنت فقد يعزلتوا يف حىت لعاليةا دةجلوو ا دةملتعدا ئلالبدا فرالتوا
و  لبضاعةا طلب مبنيزالا لوقتا ختفيض من تإلتصاالا تكنولوجياو  لكمبيوترا

 ١.تسليمها

 غري لتغيريا نكاو ،قتو يفكل نإلنساا كل بجتر ىلذا قعةوا هي لتغيريا
أبرز التغيري  ٢. )Planned change(التخطيط لتغيريا و  )Unplanned change(لتخطيطا

 كثروأ. إلجابيةاإبرازا إدارة الصراع و لكن التغيري تريد هبا املنظمة فهي أتثري  لسلبيةا ثريأت
 قعةوا كثري نأل، لرتبويةا منظمة حيث من لتغيريا هامن ةحدوا فهي ملتنوعةا لتغيريا سجناأ

إدارة  فهي حلنجاا حتقيق. و(The Learning Organization)       لرتبويةا ملنظمةا يفكل
 ٣. )Total Quality Management( لشاملةا دةجلوا

 دةجلوإن ا نحسا حممد نحسا هااير كما ملفاهيما كثرأ لتعليما يف لشاملةا دةجلوا
و املواصفات احملددة  ملعايريا  مع لتعليمىا ملنظاا تخمرجا مطابقة هي لتعليما يف لشاملةا

التعليم  فهي حتسني العمل  يف لشاملةا دةجلوا يهلنيدا حممد حممد لمجا لقاو ٤.مسبقا

                                                           
 ٢٠(، ص. ٢٠١١، ) الرايض: مجيع احلقوق حمفوظة، ٢١سيد اهلواري، اإلدارة األصول و األسس العلمية لقرن ال ١

2 J. Winardi, Management Perubahan, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 3.  
3 Wibowo, Manajemen Perubahan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm, 197. 

٤٧(، ص،  ١٩٩٢حسن حممد حسان، رؤية إنسانية ملفهوم ضبط جودة التعليم، ) القاهرة: دراسات الرتبوية، 4
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أبهنا  خرآ هاايرو 5و املخرجات. تلعملياوا تملدخال: ايف النظم الرتبوي جبميع مكوانته
 يف حالتهاو لرتبيةا جوهرية عن ةليمشوو بدقة تعرب ليتا جمموعة من اخلصائص و السمات

و يراها آخر أيضا أبهنا جمموعة من  ٦و املخرجات. تلعملياوا تملدخالا هادبعاأ كل
 كل لكذيف مبا حالتهاو لرتبيةا جوهر عن مشوليةو بدقةاخلصائص أو السمات الىت تعرب 

 دةجلوا عن لباحثا هاايرو ٧.و خمرجات و تعذية الراجعة تعملياو تمدخال ،هادبعاأ
 لتحقيق لعملا يفحتسني ملنظمةا هلذه ملستخدمةاليتا لحللوا فهي لتعليما يف ملةلشاا
 .دةملنشوا افألهدا

قية جودة لرت لتعليما يفعملية لشاملةا دةجلوإدارة ا ميقو سةرملدا ملنظمةا بد ال
 من كل يف لشاملةا دةجلوا ممفهو نلبياا ىلإ سةرالدا هدفت لباحثا فيعر كماالرتبية. 

 لشاملةا دةجلوا  ممفهو امسخدا رةخطو بتوضيح أبد فيهو .لغريبوا إلسالمىا لفكرا
 دةجلو تتعلق ليتا إلسالميةا ملفاهيما ماوأ ٨.إلسالميةا صولهأ عن ابعيدو لغربيةا بدالالته

 ن،إلتقاوا ،ملنكرا عن لنهىوا وفملعر ألمروا ن،إلحساوا ح،إلصالا مكمفهو لشاملةا
 غريو ،نو لتعاوا ،لعملوا ص،إلحالوا ،لوقتوا ،حلكمةوا رة،لقدوا ون،لتعارى، وا لشووا
 دةجلوا  مفاهيم امستخدا عن بد ال لتعليميةوا يةدارإلا لعمليةا حتسني نكاإذا . لكذ

 .لعربيةا للغةا تعليم

 من دةعبا بعد و اإلحسان لعملا مرأي هللاإن  ،لكرميا آنلقرا يف لشاملةا دةجلوا
تعاىل:  قوله من ملعىنا اهذ يتأكدو. آلخرأو ا بنفسه ملنافعا ىلإ حيمل عمل يعىن تعاىل هللا

 عنو ىلإ بفانصا لتعبديةا لشعائرا من فرغتأي إذا . ٧فانصب، الشرح: فإذا فرغت 

                                                           
ر النشر للجامعات، مجال حممد حممد اهلنيدي، مبادئ اجلودة الشاملة يف اإلسالم و بعض تطبيقها يف التعليم اإلسالمي، ) القاهرة: دا 5

 ١٧(، ص:  ٢٠٠٨
 ١٨(، ص:  ١٩٩٢، اجلودة و اقتصادايهتا يف الرتبية، ) القاهرة: دراسات تربوية، عابدينس عباحممود  ٦
 ٢١(، ص: ١٩٩٢فهومات منشورة ضمن كتاب اجلودة الشاملة يف التعليم، ) القاهرة: دراسات تربوية، رشدي طعيمة، األسس و امل ٧
اهلنيدي، مبادئ اجلودة الشاملة يف اإلسالم و بعض تطبيقها يف التعليم اإلسالمي، ) القاهرة: دار النشر للجامعات،  مجال حممد حممد ٨

 ١٩(، ص:  ٢٠٠٨
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 حاجة لتحقيق تعاىل هللا دعبا بعد لعملا يفعل نإلنساا كلو ٩.لعملوا دةلعباا من خرآ
 لقا كما. هاؤجزو نفعه نيكو نشاطه ةئردا عتساوا تهدجوو عمله رقد علىو ،لدنياا

 ةً حيو فلنحيينُه مؤٌمن هوو  نثىأو أ ٍكرذ من صاحلا عمل من :لكرميا آنلقرا يف تعاىل
 صلحا عمل كلأي(. ٩٧أبحسن ما كانوا يعملون )النحل:  جرهمأ لنحزينهمو  طيبًة
 جعل قد. وحياهتم يف صلحا عمل ميقوأن  نلإلنسا بد ال لذلكو ،تعاىل هللا من اءجز
 .لعملا رقد على ألجرا هللا

 دةجو ؛الأو: تشمل سةرللمد لشاملةا دةجلوأن ا حجي مساعيلإ محدأ ىيرو
 دةجو اثنيا ،(ملعلمنيا دةجوو سيةرملدا دارةإلا دةجو) تشملو سيةرملدا لبشريةا ىلقوا

 دةجوو سيةرملدا لبيئةا تنظيم دةجوو سىرملدا خملناا دةجو)  تشملو لتعلموا لتعليما بيئة
 دةجو ،بعارا. سةرللمد يةدملاا اردملوا دةجو لثااث، (سيرملدا ملنهجا دةجوو سةرملد لتعليما
 ،لبيئةا تمبؤسسا لالتصاوا ،لبيئة ملنهجا طتباار( تشملو حمللىا عتموا  سةرملدا بني لصلةا

 ١٠املدرسة.   إدارة دةجو ؛خامسا. تمعا  بثقافة جملنهاا طتباوار

 نقيص نيسياوندإ يف لرتبيةا دةجلوو ا ،لرتبيةا دةجلوا لرتقية لشاملةا دةجلوا فهدأ
 دارةإلا مإلهتماا قص فهي تملشكالا هذه من حدوا ،فيها تملشكالا كثرأ  نأل اجد

 غريو ،ملديروا ،لبشريةا اردمورة، و ملهاوا ،لتغيريوا ،تيجيةاالسرتا دارةإلا حيث من ،بيةرتلا
 لرتقية لشاملةا دةجلوإدارة ا لباحثا رختا، واملتنوعةا دارةإلا نأل. دارةإلا من علق هلا لكذ

 اهذ يف ،ملعهدأو ا سةرملدا افألهدا لتحقيق يعرفهاأن  بد ال لتغيري. إدارة املكالا رةمها
 بذلكو. تغيري لتغيريا مرإدارة  منها ةحدوا سةرملدا دارةإلا لتحسني ارسملدا بد ال لعصرا

 حىت مبقو ما يغري ال هللاإن : قاله كما ،قتو يفكل تعاىل هللا نكاو ن،آلا لتغيريا ميقو
)الرعد:  وال من نهد و من ماهلمو هللا بقوم سواءا فال مرد له  أراد ، وإذانفسهمأب ما وايغري

                                                           
 ٢٠نفس املراجع، ص: 9

 .٤٦٣-٤5٧(، ص: ٢٠٠٧مساعيل حجي، اإلدارة التعليمية و اإلدارة املدرسية، ) القاهرة: دار النشر للجامعات، أمحد إ ١٠
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إذا  سةرملدا منظمة يغري كذلكو فسهنب يغريأن   نإلنساا(. هبذه اآلية البد على ١١
 .صألخاا لعربيةعلىا للغةا تعليم دةجو لتحسني اجد مهم لتغيريإدارة ا نأل. داموجو نكا

 The External) جيةرخا بيئة: بسباعرف الباحث أن اإلدارة التغيري أب كما

Environment) ،و بيئة . لتغيريا بسبب يةدإلقتصاوا تكنولوجيو إلجتماعيةوا كاألساسية
 ملديرا تباهىو ملعهدأو ا سيةرملدا ملنظمةا دارةكإ،  (The Internal Environment)خليةالدا
 كيفو خليةدا بيئة و جيةرخا بيئة يهتم ملعهدأو ا سةرللمد بد ال ،لذلكو ١١.لوظيفةوا

 سةرملدا من كل ليس لكنو .لعربيةا للغةا لتعليما دةجلوا لرتقية اجد مهمةحلوهلا ألهنا 
 ،سةرملدا يف ألقعيةا أل دارةإلا لثقافةأو ا فخواإلدارة ألهنا  حيث من لتغيريا عن فقةامو
 .سةرملدايف لتعليما افألهدا لتحقيق دارةإلا لتغيريا عن فقةامو سةرملدا بعضو

 كل يف لرتبيةا دةجو لرتقية خلقهو به تديرو تفهمو فتعرأن  لتغيريا بد ال لذلك
سة. در امل هذه افألهدا لتحقيقو مكال رةمها تنمية منظمة يف خاصةو  سةرملدا منظمة

 هيو لتغيريا مليقواملوارد البشرية  جحيتاو ،سةرملدا ملنظمةأو ا فرقةأو  دامنفر حيث من
ودور  ظيفةو  عنالبشرية  اردملوا من فهمأ بذلك ،سةرملدا ملنظمةا لتغيريا اهذ من طشر
لتحقيق األهداف املنظمة. ال سيما  اجد مهمة ملنظاا يفجترية مدخلو نشاطةو رةمهاو

 ١٢كاملعهد  أو املدرسة. )Learning Organization The(منظمة الرتبوية 

 لرتبيةا مؤسسة يف لعربيةا للغةا رسمدأو  معلمأن  يضاأ مشكالته ماوأ
 لملثاا سبيل على آلخرا قسم من لكنو ،لعربيةا للغةا تعليم قسم من ليس كثرأإلسالميةا
 عتما  علم قسم منأو  بحلساا علم قسم منأو  إلسالميةا لدينيةا تعليم قسم من رسملدا

 هليةأ ميلك ال ىلذا ملعهدا يف بلطالا من لعربيةا للغةا رسمد حياوأ. آلخرا قسم منأو 
 لعربيةا للغةا رسمد اجددر ان حىت ،لعربيةا للغةا ملاجسترييفقسمأو ا ملهنيةسرجاوا لعلميةا

                                                           
11  Ellent A. Benowitz, Principle Of Management, ( America: Hungry Minds, 2001), hlm: 85. 
12  Wibowo, Manajement Perubahan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm: 5. 
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 للغةا رسمدأن  حملاضروا رسملدا ننياقو ىلإ لباحثا ينظر نكاوإذ . لعربيةا للغةا قسم من
 .لعربيةا للغةا قسم من ملهنيةوا لعلميةا هليةأ ميلكأن  بد ال لعربيةا

 ١٣:له ليقا حملاضروا رسملدا ننياقو يف كما

 حانيةولروا جلسمانيةا صحةو يسرلتدا يف ملهنيةوا لعلميةا هليةأ للمحاضر بد ال .١
 .لوطنيةا لرتبيةا افهدأ لتحقيق ءةلكفاا ميلك كذلكو

انمج جامعي و بر ان أسرجا جامعي مجبران يف جلامعةا من ملهنيةوا لعلميةا هليةأ لينا .٢
 ديفلوما املنسبة لوظيفة املدرسة و احملاضر.

البد للمحاضر أهلية فيداغوغك و أهلية شخصية و أهلية اجتماعية اليت تنال من  .٣
 تربية مهنة.

 عملوضواب لرسالةا حبث يبحثأن  لباحثا رادفأ ،لبحثا خلفية هذه على ءبنا
الرتبية اإلسالمية  ركونتو ملسالادار  مبعهد ملكالا رةمها لرتقية لشاملةا دةجلو"إدارة ا: 

 نيسيا"وندإاحلديثة 
 أسئلة الباحث .ب

 :يلى كما هوو  لبحثا بتحديد يتأي ،لباحثا عرضها ليتا لبحثا خلفية من نطالقاوا

 م؟لكالا رةمها  لرتقية ركونتو ملسالدارا معهد لشاملةا دةجلوإدارة اختطيط  كيف .١
 م؟لكالا رةمها  لرتقية ركونتو ملسالدارا معهد لشاملةا دةجلوإدارة اتنظيم  كيف .٢
 م؟لكالا رةمها  لرتقية ركونتو ملسالدارا معهد لشاملةا دةجلوإدارة اتنفيذ  كيف .٣
 ؟ملكالا رةمها  لرتقية ركونتو ملسالدارا معهد لشاملةا دةجلوإدارة اتقومي  كيف .٤
 أهداف البحث .ج

 :يلى فما لبحثا ايفهذ لباحثا عليها حيصل افهدأ ماوأ

                                                           
13  Anwar Afirin dalam dialog, Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD). Di Universitas Negeri 

Malang, (Makalah, tanggal 01 April 2006) 
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 إلسالميةا لرتبيةا ركوتو ملسالدار ا هدمبع لشاملةا دةجلوادارة ا حالة ملعرفة .١
 .ملكالا رةمها ترقية يف كبري سسأ هو كما حلديثةا

 دارة،إلاابلتخطيط  يتعلق يلذا نتوركو ملسالدار ا مبعهد دارةإلا ظائفو ملعرفة  .٢
 .ملكالا رةمها لرتقية تقوميهاو  ،تنفيظها ،تنظيمها

الم مبعهد دارالسالم ملعرفة حالة اإلدارة، معيار اإلدارة، و ارتباطها لرتقية مهارة الك .٣
 كونتور.

 فوائد البحث .د
 لبحثا ئدافو ماوأ. لتطبيقيةوا لنظريةا ئدالفوا ىلإ فريجع لبحثا ئدافو ماوأ
 :فهي دةملقصوا

 لنظريةا ةلفائدا .١

 لتنميةو  لتعليمو ا لرتبيةا يف دةجلوإدارة ا ملعرفة فهي لنظريةا ةلفائدا ماوأ
 .لشاملةا دةجلوإدارة ا صلةابو لتعليميةوا بويةلرتا ملعلو تيبليتترا ملعلوا ئناحز

 الفائدة التطبيقية .٢
a) لعربيةا للغةا رسملد فعاان لبحثا اهذ نيكوأن  ملتوقعا منو 

 دةجلوو ا لعربيةا بيئة تطبيق يف لتسحيل لرتبيةإدارة ا لتنظيم
 .نيسياوندإ يف ملعاهدو ا ارسملدا مجيع يف لصاحلةا

b) لتنمية لصاحلةا وةقدو  مركز ركنتو ملسالدار ا معهد جتعل 
 على ملكالا رةمها ترقية و لعربيةا للغةا عن ةكبري رادةإلا
 .ألخصا

 حدود البحث .ه
 ودحلدوا ،ملوضوعيةا ودحلدا ىلإ نتتكو لبحثا اهذ يف لبحثا ودحد ماوأ

 :يلى كما ودحلدا ءهؤال على لباحثا حيشرو. ملكانيةا
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 دةجلوادارة ا فهي لبحثا اهذ يف ملوضوعيا حلدا ما، وأملوضوعيا حلدا .١
ملعرفة  لبحثا اهذ على لباحثاخذ.  وأملكالا رةمها ترقية يف لشاملةا ١

 دارةإلا لوظائفو ا ركونتو ملسالدارا مبعهد لشاملةا دةجلوا دارةإلا حالة
 تقوميهاو  ،تنفيذها ،تنظيمها دارة،إلا بتخطيط يتعلق يلذا لشاملةدةاجلوا
 عربية بيئةو  ملكالا رةمها لرتقية،  يف جديد ساليبأ يوجد ال نهأ لكذ

 لبحثا ايفهذ لعربيةا للغةا تعليم دةجو ريايمعو.لعربيةا للغةا تعليم ةجيد
 لطلبةا ىلإ ستجات  الوا اتملثريا خيلقو لعربيةا للغةا تعليمذجمنا خيلق فهو

 تصديق لتثبيت حلكومية قبةاملرا يفعل كذلكو للغةا تعليم تقومي يفعلو
 .سةرملدا مج

احلد املكاين، و أما احلد املكاين يف هذا البحث فهي مبعهد دار السالم  .٢
 دةو جلإدارة ا لينظر أل لباحثا مناسبة ا خذوأ.  إلسالميةا يةلرتباكونتور 

 من كثرأ لباحثا فيعر كما م،لكالا رةمها لرتقية ملعهدا اهذ لشاملةيفا
 .نيسياوندإ دبال يف ملعاهدا

 الدراسات السابقة .و
 يف لعربيةا للغةا املعلمي دةجو ترقيةإدارة لطفي أمني هللا، ابملوضوع:  .1

 .الرفاعي العصري مباالنجمعهد 
 دةجو ترقية عملية صفو ولحتا سةرالدا هذه  لبحثا افدهأ

 مباالنج يلعصرا لرفاعيا معهدإدارة ( ١: مرينأ يف لعربيةا للغةا معلمي
 يسرلتدو ا ل،قبو ختطيط حيث من لعربيةا للغةا   معلمي جتنيد يف
 يف مباالنج يلعصرا لرفاعيا معهدإدارة ( ٢. لتعينيو ا لتقوميا ،لتجرييبا

و  اتلتطويرو ا تيبارلتدا حيث من لعربيةا للغةا معلمي دةجو ترقية
 .لعملا عن فإليقاو ا لتقوميا
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 سةرالدو ا لكيفيا ملدخلا سةرالدا هذه يف لباحثا ميستخد
 ملالحظةو ا ملكثفةا ملقابلةا طريقة عن فيهات  لبياا مجع يتمو  ،حلالةا
 لوو ا ،لتثليثيا ملنهجا مستخدت ا سةدرا طريقة عن يتم كما ملشرتكةا

 مث تفسريهات و  لبياا تنظيم لكذ بعد يتم لبياا قصد من للتأكيدو . ئق
 معهدأن إدا رة  هنا لبحثا نيجة.سةرالدا تالؤتسا فقو منها جالستنناا
 للقبوا ختطيط من لعربيةا للغةا معلمي جتنيد لجما يف يلعصرا لرفاعيا

 معلمي لقبو (ختطيط١ :هي لتعينيو ا لتقوميو ا لتجرييبا يسرلتدو ا
 حلاجةا حسب  وطمشرو  عرضية يلعصرا لرفاعيا مبعهد لعربيةا للغةا

 للخرجيني ليةواألا دجوو( ٢ .يلعصرا لرفاعيا مبعهد ةلوحدا خلدا
 .لعربيةا للغةا معلمة تصبحأن   تريدو  نيتفقو للذينا

 للغةا معلمي دةجو ترقيةإدارة  صفو هنا لبحثا مالحظةو 
 معلمي دةجو لرتقية تتيجيااالسرتا( ١: يلي مما يلعصرا معهد يف لعربيةا
 لفنيةا ملعلمنيا ورةمشا ،يبيةرلتدا ورةلدا منها: قطر ةعد يف لعربيةا غةللا

 ،خلصوصيا ملعلما ءتياو إ لعملا شةو ور ملعلمنيا رمنكبا لرعايةا حتت
 ،ملعهدا مدير هتاجرأ لعربيةا للغةا معلمي تقومي عملية (٢. لكذ غريو 

 تسهم يضاأ بلطالو ا لبحثو ا ملنهجا تنمية قسمو  ة،لوحدا ئيسو ر
 تلتعويضاو ا( ٣ .لرمسيةا غري غمر على لطبيعةا حيث من تقييم يف

 ملسافةو ا ،ملعلمنيا حالة مع مناسبة تبرا شكل يف ربية لعا للغةا للمعلمي
 من ينظر يسرلتدا لخال زإلجناو ا ي،لعصرا لرفاعيا معهد ىلإ بيت من

 لرفاعيا مبعهد لعربيةا للغةا معلمي تفريغ كيفيةو ( ٤. لطالبةا نتيجة
و  لدينيةا ءاتنتماا فختالا بسبب لعملا فيقاإ منها متنوعة يلعصرا

 .فيه ابدأ ثحيد فلم لتقاعدا ماو أ إلستقالةوا لشريعةا ينكر
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إدارة جودة اإلشراف الغوي يف ترقية تعليم اللغة هبرين بداي، ابملوضوع:  .٢
 هيمابرا مالكان موال جامعة مبعهد حتليلية صفيةو سةدرا) لعربيةا
 ماالنج(. حلكوميةا إلسالمية ا

 فيشر يلذا يلرتبوا لفاعل دةجلوادارة ا فيه لعربيةا للغةا متعليإن 
 لثاينو ا ىلوألا ىملستوا يف جلامعيا بلطالا فيقر هو فملشرا ،طلبة فمشر
 جلامعةا ملعهدا يف لعربيةا للغةا يعلم هو معني برمجو  ،ملعهدا يف لسكنا منذ
 ترقية يف للغةا فملشر دةجلوإدارة ا لبحثا انميد يف للغةا تعليم يبفذ هةو 

و  جليدا للغةا فمشر لحلصو افألهدا من ىحدا هي لعربيةا للغةا تعليم
 . جلامعةا مبعهد لناجحا

ادارة  يف قبةامرو  تنفيذو  تنظيمو  ختطيط صفو: فهي لبحثا افهدأ
 ملك موال جامعة مبعهد لعربيةا للغةا تعليم ترقية يف يللغوا افإلشرا دةجو

 يةفصو سةرابد لبحثا اهذ ميستخد.ماالنج حلكوميةا إلسالميةا هيمابرإ
 .ئقاثلوا سةو درا ملقابلةو ا ملالحظةت  لبياا مجع بسلوو أ حتليلية

 للغةا تعليم ترقية يف يللغوا افإلشرا دةجوإدارة  عن لبحثا نتائج
: هي ماالنج حلكوميةا إلسالميةا هيمابرإ ملك انموال جامعة مبعهد لعربيةا

 من جلامعةا مبعهد للغةا فمشر للقبو لعمليةا كهنا حتطيط حية( من ان١
 لعربيةا للغةا تعليم يف للغةا فمشر طتباو ار ةخلربو ا للغةا راتامه نباجو
. رختبااب للغةا فمشر من للغةا جملس كةرمشا كهنا لتنظيما حية رختباا يف
 ،جلامعةا معهد مدير من للغةا جملس كةرمشا كهنا لتنظيماانحية  منو ( ٢
 ةيحان منو ( ٣. لعربيةا للغةا تعليم ترقية يف للغةا فمشرو  للغةا مريبو 

و اللغة،  مسابقةو  ،للغةا حصباو  ،للغةا دةعباو  ف،ملشر بتكوين لتنفيذا
 يف ةحدوا هبا مريب اللغة مرة مقا ليتا قةامر حية من و(٤. للغةا ثنائي وةند
 .فيها ألسبوعنيا
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 ميةدالكاا لشاملةا دةجلوإدارة ا ابملوضوع: ات،شكيو بوأ سعيد فاتن .3

 .ماالنج هيمابرإ مالك موال جبامعة
 جبامعة ميةدألكاا دةجلوا معايري معرفة ىلإ لبحثا اهذ فيهد

 هذه ىلإ لللوصو جلامعةا تتيجيااسرتو ا ،ماالنج هيمابرإمالك  انموال
ت  لبياا مجع ضلغرو . جلامعة ميةدالكاا دةجلوا تطبيق ىمدو  ،ملعايريا

: هيت و  لبياا جلمع ساسيةا قطر ثالثة لباحثا ستخدمتأ فقد
 تملعلوماا على لحلصوا فد ئق لوا سةو درا ،ملالحظةا ،ملقابلةا

: اءاتجرا ثالثة لخال منت  لبياا بتحليل لباحثا قامت قدو . تفصيلية
 .منها لتحققا و ،لنتائجا صالستخالت  لبياا ضعرت  لبياا تقلص

 1اجلدول: 
 دراسات السابقة

 أهداف البحث موضوع إسم الباحث منرة

 معلمي دةجو ترقيةإدا رة  لطفي أمني هللا ١
 معهد يف لعربيةا للغةا
 مباالنج يلعصرا عيفالرا

 ترقية عملية صفو ولحتا
 لعربيةا للغةا معلمي دةجو

 افإلشرا دةجوإدارة  هبرين بداي ٢
 للغةا تعليم ترقية يف يللغوا
 موال جامعة مبعهد لعربيةا
 ماالنج هيمابرإ

 تنفيذو  ،تنظيم ،ختطيط صفو
 دةجوإدارة  يف قبةامرو 

 ترقية يف يللغوا افإلشرا
 لعربيةا للغةا تعليم
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 لشاملةا دةجلوإدارة ا دسعي فاتن ٣
 موال جبامعة ميةدألكاا

 ماالنج هيمابرإ ملك

 جلامعةا تتيجيااسرتا ملعرفة
 دةجلوا معايري ىلإ لللوصو

 دةجلوا تطبيق ىمدو  لشاملةا

و من البحث السابقة إن اإلرتبط بني الدراسات السابقة األتية مع البحث 
مبعهد داراسالم مهارة الكالم  الذي سيقوم به الباحث و هو إدارة اجلودة الشاملة لرتقية

 سيقوم هبا الباحث يف اجلدول األتية. كونتور
 

 ٢اجلدول: 
 اإلرتباط بني الدراسات السابقة مع هذا البحث

 هذا البحث الدراسات السابقة منرة
إدارة اليت يقوم حول جودة معلمي  ١

اللغة العربية من عملية و اسرتاتيجية 
ف يف التعليم اللغة، و حتاول وص

 ترقية جودة معلمي اللغة العربيةعملية 

إدارة اجلودة الشاملة يبحث عن مجيع 
عمليات و األنشطات اللغة الذي فيها 

 دور يف ترقية مهارة الكالم

إدارة جودة اإلشراف لرتكيز يف ترقية  ٢
كفاءة عملية التعلم لرتقية مهارة 

 الكالم

أما اإلدارة اجلودة الشاملة يبحث من 
و هو ختطيط ملعرفة التعليم قبل ابتداء 

أهداف و تنظيم لتأكيد على سرية 
العمل و تنفيذ لتأكيد جناح العمل يف 

 مهارة الكالم
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 لثاىنالفصل ا
 يلنظرر اإلطاا

 
 لشاملةا دةجلوا :ادارة ولألا ملبحثا

 (Etymologyمفهوم من انحية علم األصول ) .أ
 إلغريقيا أو نينليوا لعصرا ىلإ دويعإدارة  كلمة صلأن أ لوجد يخرلتاا ىلإ جعر لو

 اهذوخدمة اآلخرين،  على ميقو دارةإلا ىف يعمل منأن  سساأ على (خلدمةا) معناهاوو 
مكونة من مقطعني ابلالتيين   Administer يدير كلمة نأل, لكلمةا ألصل للفظيا ملعىنا هو

اس، و العناية مبعىن خيدم اآلخرين، و ابملعىن العلمى: تنظيم شؤون النMinister و   Adمها: 
 ١٤أبمورهم لتحقيق أهداف معينة.

 دجا ليقا ١5،اجيد رصا: هدجو، ودةً جوو  ً داجو-دجا فعل من للغةا ىف دةجلوا
أو  لقو تىأ لرجلا جدو من جليد ،جيائدو دجيا مجعهو ،جيد فهو  لعملا دجاو عملتاا

                                                           
١٠—٩(، ص:  ٢٠٠٧الرتبوية، ) عمان: دار الرواد، ، اإلدارة العامة و اإلدارة لدعيلجالعزيز اهيم عبد ابرإ 14

15  Ma’sum, Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, ( Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1984) 
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 ءلشيا دجتوو ا،جيد صريهأي  ءلشيا دجا:أ ليقاو ،ملبالغةا صيغة على ادجمو فهو ،عمل
 .دئلرا نقيد جليدوا اجيد نيكوأن  طلبو ختري:أي 

 (Terminology)  صطالحياا لشاملةا دةجلوادارة ا ممفهو .ب
 ضحووا صريح قتفاا يوجد ال فإنه الصطالحيةا لناحيةا من دارةإلا معىن ماو أ

 دارة،إلا معىن علىدال  قيقود شاملو موحد تعريف لحو ينيدارإلا اءخلربوا لباحثنيا بني
 :يلى ملا تبعا تعريفها وتيتفا. ودارةإلا علم ثةاحد ىلإ لكذ ىف لسببا يرجع قدو

 درة. النا انتإلمكاوا اردملواهي: عملية مجع ( Management) مبعىن دارةإلا تعريف .١
يشري إىل أنشطة تطبيق األهداف و القواعد  (Service)اخلدمة  مبعىن دارةإلا تعريف .٢

  آلخرينا خلدمة تللمعلوما تبويبو ادعدوإبواسطة املسؤولني 
 تآلالوا ادألفرا ىف تتمثل ظائفو فهو ( System) مكنظا دارةإلا ممفهو ماأو  .٣

 .حمليطا لبيئةا يف ادألفرا خلدمة منتج جإلنتا مخلاا ادملووا
 ليهاإ يوجه لىتا. لرقابةوا ،لتوجيهوا ،لتنظيموا ،لتخطيطا مثل تلعملياا هي دارةفاإل الذ
 قلوأ كفايةو ءةكفا على لكوذ ،تهدارإل هدفا بوصفها لتحقيقها ،مرتهإ حتت من ملديرا

 ١٦.عائد كربوأ جهد
 دواتألوا تتيجيااإلسرتوا ملفاهيما من جمموعة هي صطالحاا دةجلوو ا

 خلسائرا تقليلو تخلدماوا تملنتجاا دةجو حتسني ىلإ فهتد لىتا تسارملماوا اتملعتقيدوا
 مع ،لتطويره لكوذ داءألا ىف ملستمرا لتحسن: اهناأ ونخرآ هاايرو ،لتكاليفا خفضو

 .إلنتاجيةا حتسنيو لتكلفةا خفض ةعاامر
هي قيمة جيدة ولكن  شاملةيعين قيمة جيدة أو قيمة شيء ما، لذلك الالشاملة 

، من الضروري البدء بتعريف جودة الشاملةيف اإلدارة اجلودة  شاملةعند مناقشة تعريف ال
على  شاملةاملنتج الذي وصفه مخسة خرباء جودة. ابلنسبة لبعض هذه اآلراء، ميكن فهم 

                                                           
 ١٠(، ص: ٢٠٠٧اإلدارة العامة و اإلدارة الرتبوية، )عمان: دار الرواد،  ،لدعيلجا لعزيزا عبد هيمابرإ  16
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حملددة مسبًقا ، وفًقا ع أو خدمات تتوافق مع املعايري اأهنا حالة املنتج يف شكل سل
 ١٧.الحتياجات العمالء ورضاهم ، أو حىت أكثر من املعايري ، واحتياجات العمالء ورضاهم

 بد ال ملؤثرا افألهدا لتحقيق لكنو ،معا افهدأ لتحقيقهبا  متقو ملنظمةا كل
 :منها هيو حدوا ىنعمب حقيقة لوإدارة، و ممفهو عن وعةملتنرأي ا نكاو. حلسىنإدارة ا

 يطلب اهذو ١٨الذي يقوم هبا مع األخر. ءشي كل عل يتحصل نفنو هيإدارة  يرى أبن
 جحيتا يلذا عمال مليقو آلخرا شخص مبنظا ملنظمةا افألهدا لتحقيق ملديرا بل مإلهتماا

 .بنفسه عمال ميقو بغري به
 لتحقيق ملنظمةرد اامو متستخد عملية:  هي معناهان إدارة أب نبردو ىيرو 

 و القيادة(Organizing) منظمة و   (Planning)لتخطيطا بوظيفة ملنظمةااف دهأ
(Leading) و املراقبة(Controlling)  .بعض تتغري لىتا سةرمما هيإدارة  جكريورأي دو 

سطانري و فرميان،  ىير. وجإلنتاا كثريو افألهدا مهتماوا ةمؤثر فرقة جعل لشخصا
 ملنظمةا ءعضاأ عمال قبةاملروا دةياقلوا منظمةو لتخطيطا عملية هيإدارة ( أبن ١٩٩٢

بشرح. و يرى رببني و  ملنظمةا افألهدا لتحقيق دةملوجوا ملنظمةا اردمو كل ميستخدو
فعالية أهنا بكيفية املؤثرة بشخص اآلخر.  يصنع عملية هيإدارة أبن  ١٩٩٦١٩جولتري، 

 .ألقلا حلدا اردمو وفملصرا ببحث جيرخلاوا خليالدا بني تعليق ليد ملؤثرا
 لعلم مؤهل ميلك لىتا جلامعةا من خترجت هبا لوظيفةا خذأي ةظمملنا من كثرأ

 على لرقابةوا اراتلقرا ذختاا حلامرهبا  يقصد دارةإلن اأب( فانس ستانلى) يرى. و دارةإلا
( سترفو) ىير حني يف. تقريرها لسابقا افألهدا حتقيق بقصد إلنسنيةا ىلقوا لعماأ
 .إلنساينا طلنشاا توجيه فن: معناها دارةإلن اأب

 يتميز ىلذا ونملتعاا ىلبشرا جلهدا من عنو: معناها دارةإلن اأب( يتداو) ىيرو
 افهدأ بتحديد ملتعلقةا ظيفةالو دارةإلا أبن (ونشيلد)ويعرف .لرشدا من عالية جةربد

                                                           
17 Nasution, Manajemen Mutu Terpadu: Total Quality Management, (Jakarta Timur: Ghalia 

Indonesia, 2010), hlm: 23 
18  Wibowo, Manajemen Perubahan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm: 193 
19  Ibid, hlm: 193 
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 لعماأ على لرقابةوا لتنظيما هيكل تقريرو يعزلتووا جإلنتاوا لتموينا بني لتنسيقوا وعملشرا
 يةدارإلا لسياسةا تنفيذ تتوىل لىتا:  هي نفيذيةتلا دارةإلن اأب( ويرى )شيلدون .لتنفيذا

 داريإلا لفكرأن  ا لسابقةا رفلتعاا  من يتضحو. لعلياا دارةإلا صممتها لىتا ودحلدا ضمن
 تملصطلحا يتعلق فيما لفكرا لجار بنيم  قتفاا دجوو ملعد لكوذ ضعيفازال  ما
 .يةدارإلا

 من سعأو نعيشه ىلذا حلديثا لعصرا مبنطق دارةإلا ممفهون أب للقوا ميكنو
 حلامر على اقاصر يعد مل دارةإلا ممفهوأن  لكذ ،سبق فيما بعضها ضستعرا لىتا ملفاهيما
 مملفهوا يتضمن بل مةزحلاا دةلقياأو ا إلنسانيةا يلقوا لعماأ على لرقابةوا اراتلقرا ذختاا

 مع لتعاملا على درةلقاا مةزحلاا دةلقياوا لتوجيهوا لتنظيما حسنو اراتلقرا ذختاوا
 سنيؤوملرا مع ر على التعامل لشعووا امالحرتوا وبلتجاروح ا فيهم خيلق بسلو سنيؤوملرا

 افهدأ حتقيق على صحلروا لرضااب رلشعووا امالحرتوا وبلتجاروح ا فيهم خيلق أبسلوب
 .ملؤسسةا

أبهنا تعين الغعالية،  ونخرآ ىيرو  ءةلكفاا تعين لشاملةا دةجلوأن ا لبعضا ىيرو 
 تركزو  ،معًا لفعاليةو ا ءةلكفاا تشمل ليملتعا لجما يف لشاملةا دةجلوأن ا و يرى عشيبة 

 لشاملةا دةجلوإدارة ا ممفهو لقدظهر. لفاعليةو ا ءةلكفاا مفهومي على لشاملةا دةجلوا
 متكامل بسلوأ نه لشاملةا دةجلوإدارة ا ممفهو يعين دإلقتصاا يف حدثت ليتا مةزألا بعد

 لفرصةا لعملا قفرو  للعاملني ليفر لتعليميةا مستوو  ملنطقةت ا وعفر مجيع يف يطبق
 فضلأ حتقيق فعالية هوأو . لتعلما عملية من ملستفيدينو ا بلطالا تحاجا عإلشبا
 ممكنة رةصو علىو أ لتكاليفا قلو أ ألساليباأبكفا  يةرستشاو ا حبثية تعليمية تخدما

 ٢٠.(١٩٩٤، رلنجاا)
 لتعليميا لنظامىا تخمرجا مطابقة هي لتعليما ىف لشاملةا دةجلوا من خلالصةا ماوأ

 تلسماوا خلصائصا خرآ هااير ماوأ. مسبقا دةحملدا تصفااملووا من جمموعة :ملعايريا مع

                                                           
 ٣٣(، ص: ٢٠١٢، لعماألإدارة ا قسم: ءقازرلا جامعة)، لشاملةا ودةلج, إدارة انیدود أمحد يوسف  20
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 تلعملياوا تملدخالا هادبعاأ كل ىف حالتهاو لرتبيةا جوهرية عن مشوليةو بدقة تعرب لىتا
 لعملا حتسني هي لعربيةا للغةا لتعليما ىف لشاملةا دةجلوأن ا لباحثا هااير. وتملخرجاوا
 ٢١.تملخرجاوا تلعملياوا تملدخالاانته: الرتبية اللغة العربية جبميع مكو  ملنظاا ىف
 ملعريفا تنفيذ يف صخا مبنظا عمالية هي لشاملةا دةجلوأن ادارة ا حلشرا اهذ من خلالصةا

 .نإلنساا عناصر يف لتغيريا لتأثري جحيتا ىلذا اردموو لوسائلوا

 الفرق األساسي بني اإلدارة و اإلدارة الشاملة .ج
املة وطرق اإلدارة األخرى. أوالً، هناك أربعة اختالفات رئيسية بني إدارة اجلودة الش

االجتماعية. االقتصاد عظم نظرايت وتقنيات اإلدارة أتيت من العلوم أصله الفكري. م
اجلزئي هو أساس معظم تقنيات اإلدارة املالية ، وأساليب التسويق الكامنة يف علم 

لتنظيمي. النفس وأنظمة دعم القرار، ويوفر علم االجتماع أساًسا مفاهيمًيا للتصميم ا
ويف الوقت نفسه األساس النظري إلدارة اجلودة الشاملة هو اإلحصاءات. جوهر إدارة 

( Statistical Process Controlدة الشاملة هو التحكم يف العمليات اإلحصائية )اجلو 
اثنياً، مصدر االبتكار. إذا مت احلصول على  بناًء على أخذ العينات وحتليل التباين.

لتقنيات اإلدارية من كليات إدارة األعمال الرائدة وشركات معظم األفكار وا
اإلداري يتم إنشاؤه إىل حد كبري من قبل رواد من الستشارات اإلدارية، فإن االبتكار ا

املهندسني والفيزايئيني الصناعيني العاملني يف القطاعني الصناعي واحلكومي.الثالثة ، 
يف اإلدارة املالية والتسويق واإلدارة  وهي بلد امليالد. معظم املفاهيم والتقنيات

تحدة مث تنتشر يف مجيع أحناء االسرتاتيجية والتصميم التنظيمي أتيت من الوالايت امل
يف األصل من الوالايت املتحدة، إدارة اجلودة الشاملة العامل. بداًل من ذلك ، جاءت 

إدارة . لذا، تدمج مث تطورت أكثر يف الياابن مث تطورت إىل أمريكا الشمالية وأورواب
يف التنفيذ والتنظيم،  املهارات الفنية والتحليلية من أمريكا، واخلربة الياابنية اجلودة الشاملة

                                                           
مجال حممد حممد اهليندي، مبادئ اجلودة الشاملة يف اإلسالم و بعض تطبيقها يف التعليم اإلسالمي، )القاهرة: دار النشر   ٢١

 ١٦-١٤: (، ص٢٠٠٨للجامعات، 
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الرابعة، وهي عملية النشر أو االنتشار.  وكذلك تقاليد اخلربة والنزاهة من أورواب وآسيا.
فل. أولئك الذين انتشار معظم اإلدارة احلديثة هو التسلسل اهلرمي ومن أعلى إىل أس

كانوا روادها كانوا عادة شركات عمالقة مثل جنرال إلكرتيك وآي يب إم وجنرال 
وتورز. يف حني أن حركة حتسني اجلودة هي عملية من أسفل إىل أعلى ، رائدة من م

قبل الشركات الصغرية. يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ، ال يكون احملرك الرئيسي هو 
 ٢٢.دائًما، ولكن غالًبا ما يكون مدير القسمالرئيس التنفيذي 

 لشاملةا دةجلوإدارة ا تطبيق ئدافو .د
 مهتما حيظىأن  ميكن ال معينة يةإدار مفاهمو  دئمبا امستحدو ا تطبيقإن 

 دةجلوإدارة ا دئمباو  مفاهم تطبيقو  معينة ئدافو حتقيق عنها ترتبإذا  الإ لعلياا دارةإلا
 :٢٣هازبرأ من ئدالفوا من كثري ىلحتقيقإ دييؤ ،لشاملةا

 ملنتجةا لسلعو ا تحلدماا نوعية حتسني .١
 ملؤسسةا يف لعاملنيأداء ا ىملستوا فعر .٢
 لتشغيلو ا تخلدماا تكالف ختفيض .٣
 لعملا ساليبو أ قطر تطويرو  حتسني على لعملا .٤
 سسةملؤا عن لعملنيا ضاو ر ءنتماو ا ءالدة وزاي .5
 دةجلوا ارةإد بتطبيق مهمااللتزا نتيجة ملؤسسةا يف نلعاملوا ادألفرا جينيها ئدافو كهناو 

 :منها لشاملةا
و  ساليبأ تطوير يف كهماشرتا لخال من ملؤسسةا يف لعامللنيا راتمها تنمية .١

 ملؤسسةا يف لعملا اءاتجرإ
  عماهلمإعطاء العاملني احلوافز نتيجة للجهود اليت يبلزوهنا للقيام أب .٢
 .فهااهدو أ ملؤسسةا مع يتكيف يلذا لتنظيميا خملناا توفري .٣

                                                           
22 Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana, Total Quality Management, (Kawasan Candi Gebang: 

Andi Offset Yogyakarta, 1998), hlm: 4 
عائد اجلودة لقياس النتائج املالية لربمنج اجلودة يف شركتك، )القاهرة: الشركة العربية ألعالم العلمي  ،روالند راست و أخرون  ٢٣

5٣(، ص: ١٩٩٦شعاع، 
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. جىرخلاوا خلىالدا ملاعو نأل له يباعدأن  يستطيع ال ءشي كل هو لتغيريا
 غري لتغيريامها  نكاو ،قتو كل ىف نإلنساا كل بجتر ىلذا قعةوا هي خرآ ممفهوو
 ازابرإ لسلبيةا ثروأ ،إلجابيةواأبرز التغغيري أتثري السلبية  ٢٤و التغيري التخطيط. لتخطيطا

 لتغيريا سجناأ كثروأ. إلجابيةا ثريأت فهي ملنظمةاو لكن التغيري تريد هبا  اعلصرإدارة ا
 كل  ىف قعةوا كثريمنظمة الرتبوية، ألهنا  حيث من لتغيريا منها ةحدوا هيو ملتنوعةا
 ٢5.لشاملةا دةجلوإدارة ا فهي حلنجاا حتقيقو .لرتبويةا ملنظمةا

إدارة  تنفيذ هو لعوملةا عصر يف لتعليما دةجو حتسني يف يعين مهم عنصر ىحدإ
 لتعلما دةملتعدا لوسائطوا توماملعلا تكنولوجيا مستخدا قد ليتا عمد مع لتعلما عملية

 ىلإ خلطا قغالإ ميكننا حىت, فعالياو  عياابدوإ نفتاحاا كثرأ لتعلما يصبح حبيث،  لكايفا
 .يلولدا حىتو لوطينا لتعليما عامل عوملة يف ٍازمو

 ملعاجلةأدوات  امستخد ملتعلقةا ملسائلا مجيع فهم لديها تالتصاالا تكنولوجيا
 هي تالتصاالوا تملعلوماا جياولوتكن نفإ ،لذلكو ٢٦.حدوا زجها منت  لبياا نقلو

 اوإدا ر تملعلوماا مبعاجلة ملتصلةا نباجلوا جلميع سعاوا فهما يتضمن أيتجز ال مكافئ
 ال ليتا دواتألا كثرأ من ةحدوا. معينة تكنولوجيا امستخد مإلعالا سائطو بني نقلهاو

 .لكمبيوترا هو تاالا  من لعديدا يف عنها غىن
 من تقلل ليتا زإليدا ةاعدمسلل تصميم هو لتكنولوجياا( ١٩٨٣" )rogerوفق "

 من ثننيا دةعا لتكنولوجيا. اةملرجوا لنتيجةا حتقيق يف لسببيةا تلعالقاا يف ليقنيا معد
. و يف الوقت (software) تلربجمياوا ( hardware) ةألجهزا جلانبا هو اهذو ،جلانبا

 بشكل ديتؤ شاملة طريقة أبهنا  لتكنولوجياا (١٩٦٧) javques ellul نفسه، يعرف 
( ١٩٩١) Garry J. Angglin. وفق يبشر طنشا كل يف ءةكفا ةميز هلاو شيدر

                                                           
24  J. Winardi, Manajemen Perubahan, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm: 3 
25  Wibowo, Manajemen Perubahan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm, 197 

٣٤ (، ص:١٩٩٦حسني محد ابلطوجيي، وسائل اإلتصال و التكنولوجيا يف التعليم، )قويت: دار القلم،  26
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 حلل منهجية بطريقة ملعرفةا من غريهاو لطبيعيةوا لسلوكيةا ملعلوا تطبيق هو لتكنولوجياا
 ٢٧.لعمليةا ملشاكلا حلل لعلما منستخد ليتا لطريقةا هي لتكنولوجياا لذلك. ملشاكلا

 يف افهدأ ماو أ ،بلطالا تعلمو  لتعليما لرتقيةا يف ننظر فسو لطريقةاو هبذا 
 :يعين لتعليما يف تإلتصاالوا تملعلوماا تكنولوجيادور 

a) ءةكفاو رةكمها تالتصاالوا تملعلوماا تكنولوجيا 
b) للتعلم حتتية بنية ابعتبارها تالتصاالوا تملعلوماا تكنولوجيا 
c) ٢٨لتعلما ادملو ركمصد تالتصاالوا تملعلوماا تكنولوجيا. 

 (:Management Areas) جماالت اإلدارة .ه
 (:Public Administration) لعامةا دارةإلا .١

  تلقطاعاا يف لعامةا تلسياساا تنفيذو حلكوميا علقطاإدارة ا يف تتمثلو
العلمي هي: إدارة األعمال احلكومية،  مبفهومها لعامةا دارةإلوا. كافة حلكوميةا
 عليها يطلق للفظيا للبسا اهذ لةزاإلو ل،لشموا معناه ليس هنا( لعامة)ا لفظو

 دارةإلا تعريف ميكن ملنطلقا اهذ منو( لعامةا لألعماا )إدارة ينيدارإلا بعض
 .لةوللد لعامةا لسياسةا لتنفيذ جلماعيةوا يةدلفرا دللجهو تنسيق: أبهنا لعامةا

 سطةابو ممها تنفيذ ضبغر رسمتا ظيفيةو تعماليا مجلة: " يضاأ هيو
جمهوداهتم و حتقيق أهداف  قابةور تنسيقو تنظيمو ختطيط طريق عن ،خرينآ

 .لعامةا ملصلحةا فيستهد معا طبنشا متقوو ،لةولدا صنع من هيواملنظمة. 
 : Business Administration)) خلاصةا دارةإلأو ا لألعماإدارة ا .٢

 ملختلفةا يةدالقتصاا تعاوملشروا تلشركاا عقطا يفإدارة  تتمثل هيو
. مسامهة تشركاأو  ادفرا ىلإ ملكيتها دتعو لىتوا خدميةأو  ،صناعيةأو  ،عيةزرا
 هي. وصخلاا علقطاا يف صخا نفع حتقيق فتستهد لىتا ةشطألنا ىلإ فهتدو 

                                                           
27  Rusman, Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi mengembangkan 

profesionalitas guru, (depok: PT rajagrafindo persada, 2013), hal. 78-79 
28  Asmani, jamal ma’mur, Tips efektif pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

dunia pendidikan, (Jogjakarta, DIVA Press, 2011), hal. 149-15 
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 كما ،بحر حتقيق مههاوأ ،خلاصةا ملصلحةا فتستهدو ديلفرا طلنشاا صنع من
: ا فيقصد لألعماأو إدارة ا صخلاا دارةإلا ماأ .ملاليةا هتافاومصر مجيع تتحمل هناأ

 شكل يف صشخاأ مجلةأو  شخص ميتلكها لىتا اءسو يةدلفرا لألعماإدارة ا
 .مؤسسةأو  ةشركأو  منظمة

 :non-profit organization) ) لرحبيةا غري دارةإلا .٣
 تجلمعياإدارة ا مثل ،لربحا ىلإ فد ال لىتا تهليئاإدارة ا يف تطبيق هيو

 .لتطوعيةا دارةإلأو ا خلرييةا جلمعيةأوإدارة ا نيةولتعاا
 : ليةولدا تملنظماا .٤

 تمعا  ينشئها لىتا ملنظمة يتعلق لجما هوو ليةولدا تملنظماا يف دارةإلا تطبيق
 وللدا جامعة مثل إلقليميةوا ليةولدا تهليئاوا ة،ملتحدا ألمما هيئة مثل. يلولدا
 .لعربيةا

 :يةدارإلا تملعلوماا نظم لجما .5
 امستخدا يف تتمثل. داريإلا للعمل يةورضر تمعلوما تقدمي على يعمل حيث

 جميز حديث لجما هوو ةلرشيدا اراتلقرا ذالختا مةزلالا تلربجمياوا سيباحلوا
 ٢٩.داريإلا مللعا يف لتقنيةا امستخدا بني

 أمهية اإلدارة : .و
 ملعاا علقطاا ىف اجد يةورضر هيو معا بشكل تللمجتمعا اجد مهمة دارةإلا

 لعنصرا بسرعة صبحتأ لفعالةا دارةإلأن ا ىلإ فتري دكري  يشري حيث صخلاوا
 .ةملتقدا وللدا يف حلاحاإ ألكثرا لعنصرا صبحتأ كما ،لناميةا  وللدا ىف لرئيسا

 :يلى فيما دارةإلا مهيةأ رتتبلو لذلك
 .منوهو وعملشرا ءلبقا افألهدا هذه حتقيقو ملؤسسةا افهدأ حتديد .١
 .ناسب هذه جإلنتاا عناصر جمزو وعللمشر جإلنتاا عناصر توفري .٢

                                                           
 ١١(، ص: ٢٠٠٨العزيز الدعيلج، اإلدارة العامة و  اإلدارة الرتبوية، )عمان: دار الرواد، إبراهيم عبد    ٢٩
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 .ملناسبا نملكاا يف ملناسبا ملوظفا تضع .٣
 .حفزهمو ملوظفنيا بتوجيه متقو .٤
 .تفااالحنرا تلك تصحيحو لتنظيما يف تفااالحنرا فكتشاا .5
 حتفيذهم طريق عن لكذ نيكوو ،اتنفيذهو اراتلقرا لالستقبا ادألفرا فعد .٦

 .لتنفيذا بعملية مللقيا يةورلضرا راتملهاوا تملعلوماا لديهمأن  من لتأكيدوا
 اإلدارة مهنة متارس يف أي مشروع خلدمة اجملتمع. .٧
 ابخللق و اإلبداع.اإلدارة ختلق قيادات واعية و متد املشروع  .٨
 دول كهناو  مةقدمت صناعيةدول  كفهنا، ألمما لتطوير امؤشرو رامعيا دارةإلا .٩

 من كثردارة أ وللدا بعض مهتماا لكذ سببو إل ة،متأخردول  كهناوانمية 
 .ىألخرا وللدا

 دارةإلا يف ألساسيةا عدالقوا .ز
 :هي عداقو بعأر ىف تلخيصها ميكنو

 ل،لعماوا ملوظفنيا من دعد دجوو نفإ: مجاعي جهد لكل مةزال دارةإلا .١
 جدإذا و الإ لعملا زجناإ ىلإ دييؤ ال مخلاا ادملووا ال،ألموا من كميةو

 من ءجز بكل  ميقو من ريقرو ،حتقيقها بملطلوا افألهدا دحيد شحص
 .دشارإلوا لتوجيه ميقوو ،لعملا اءجزأ

 تنظيمو بتخطيط لكوذ: آلخرينا سطةابو لألعماا بتنفيذ يتعلق طنشا دارةإلا .٢
 .لوظائفا ذه ميقو من كل داريإلوا ،م تصرفاو همدجهو قابةور توجيهو

 ىلإ لللوصو لكوذ: لبشريةوا  يةدملاا يللقو ألمثلا امالستخدا حتقق دارةإلا .٣
 هيو دارةإلا اراتقرو تتصرفا حتكم عداقو كهناو ة،ملرجوا افألهدا
 عدالقوا هذهو اف،ألهدا لتحقيق ا يستعني لىتا للعناصر ألمثلا امإلستخدا

 ةقاعد: مهان  قاعد يةدالقتصاا ةلقاعدا عن عتتفرو ،يةدقتصاا بطبيعتها
 الفعالية. ةقاعدو ،لكفايةا
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ا حر ليس داريفاإل: تلرغباوا  تللحاجا لكاملا عإلشباا ىلإ دارةإلاهتدف  .٤
 ليةوملسؤ"ا ةقاعد تصرفاته حتكم لكنو ارات،قر من هاير ما ذختاا ىف
 إلجتماعيةوا يةدالقتصاا تحلاجاا نحلسباا يف خذأن  فعليه" الجتماعيةا

 .ضةرملتعاا ملصاحلا بني( ازنلتو)ا حيققأن  عليهو ن،لإلنسا حانيةولروا
 ابستخدام  زإلجناا على رةلقدا تعين عامة بصفة رةادإلأن ا للقوا خالصةو
 مملفهوا بذلك هيو. معينة افهدأ حتقيق جلأ من ملتاحةا تإلمكانياا مجيع

 تنسيقو تنظيمو ختطيط من دارةإلا ا متقو لىتا ألنشطةوا لوظائفا مجيع تتضمن
 .تقوميو متابعةو توجيهو

 املهارات اإلدارية: .ح
 :لتاليةا راتملها يتمتعأن  مديرأي  من يتطلب
 بطور ،ككل للمؤسسة لشموليةا يةؤلرا على رةكالقد:فكرية راتمها .١

 .لبعضا ببعضها عملوضواجزاء أ
 مطلوبة هيو ،آلخرينا مع لتعاملا على رةلقدا رختصا: نسانيةإ راتمها .٢

 .يةدارإلت اايملستوا مجيع يفو او متسا بشكل
 بحلاسوا امستخدوا ،حملاسبةوا للغةا رةمها بكتساا مثل :فنية راتمها .٣

 .لدنياا يةدارإلت ا ملستوا ىف كثرأ ةمطلوب هيو
 املستوايت اإلدارية: .ط

 من نطالقاا لكوذ خرآ ىلإ مدير من ملديرا على نطلقه ىلذا للقبا خيتلف قد
  داراتإلا اعنوأ نيكو لكذ على ءبناو ملديرا اهذ فيه دىملوجوا داريإلا ىملستوا

 :كالتاىل
أو  ،يسلرئا دارة،إلا جملس ئيسر مثل،  لتعريفا يتم: لعلياا دارةإلا ىمستو .١

 .ىملستوا اهذ ىف دارةإلا اعنوأ بأللقاا هذه متثلو ،لتنفيذا ملديرا
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املستوى  اهذ ىف ملديرينا من اعنوأ يضاأ كهنا: لوسطىا دارةإلا ىمستو .٢
 مدير ،لرئيسا ئب مثل( لسابقا ىملستوا مع نةرمقا) لوسطيا دارىإلا
 .إلقلميا ملدير، أو القسما

 كهنا نيكو ىندألا ىتوملسا داريإلا ىملستوا اهذ ىف:  لدنياا دارةإلا ىمستو .٣
 مدير:  لكذ لمثاو تمسميا ةعد نحيملو قد ملديرينا من  اعنوأ ةعد
 .فمشر ة،ئردا مدير مساعد ة،ئردا

إداري  ىمستوأي   يفو ملديرا عنو نكا مهما نهأ هنا لنقوأن  بقي
 ميقو لىتا تلنشاطاوا تجباالووا لألعماا يف تشابه كهنا نفإ ملنظمةا خلدا

 هبا مجيع هؤالء.
 ة :دار ف اإلئوظا .ي

 عناصر ىف جتميعها ميكنو نيودارإلا سهارميا دةحمد ظائفأو و نشطةأ هيو
أو  لوظائفا هذه همأ منو ،لبعضا بعضها مع متشابكةو خلةامتد هيو. خمتلفة

 :يلى ما لعناصرا
 التخطيط: .١

 منهجأو  بسلوأ عن رةعبا"  إلجليزيةا ىف لمايقاأو  لتخطيطا
 حتديدو ا ساادر و  ةملتوفرا رادملوت وا إلمكاا حصر ىلإ فيهد حديث

. معينة منيةز ةفطر لخال ةمرجو افهدأ لتحقيق ،ستغالهلاا اءاتجرإ
 ،تنميتهاو لبشريةا لعقليةا لطاقةا على ظحلفاا ابلتخطيط  ألخذا يعىنو
 طريق عن ،مثلأ حال تملشكالا حل يف مهااستخدا لخال من لكذ
 اردملوا  سةدرا على دةعا لتخطيطا يعملو ،لتفكريا ىف لعلميا بألسلوا

 بنيو بينها مةاءملوا بقصد ج،إلنتاا درمصاو لطبيعيةا درملصاأو ا
 ٣٠اجملتمع. تحتياجاا

                                                           
 ٩٧(، ص: ٢٠١١أوريل حبر الدين، مهارات التدريس، )ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم،   ٣٠
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 عندو. ملستقبلا مبعرفة للتنبؤ كيةذ عملية:  هو لتخطيطا لكالذ
 فد حمليطةا جيةرخلاوا خليةالدا لتنظيميةا لبيئةا سةدرا جيب لتخطيطا
 نباجلوا سةدرا لكذ يتطلب حيث ،هبا اتملؤثرا اتملتغريا على لتعريفا
 ملنافسةا يعرملشاا سةدرا جيب كما ،لسياسيةوا الجتماعيةوا يةدالقتصاا

 .عامة لبيئةا ىف ثحتد قد لىتا اتملستجد لتنبؤوا
 التنظيم: .٢

 لكوإدراك وذ عيو عن  يتم ىلذا كملشرتا جلماعيا لعملا هوو
 يةإدار ةحدو كل عمل معرفةو ملؤسسةا خلدا يةدارإلا ألنشطةا برتتيب

 لبيئةا خلدا كملشرتا جلماعىا لعملوا. ملنظمةا افهدأ لتحقيق لكوذ
 ادألفرا رختياوا دوارألا كذلكو مملهاوا ألنشطةا يعزتو حيث من لتنظيميةا
 دجياإ على لعملا ورةضر لكذ يتضمن حيث لعملا ىف غبنيالروا يندرلقاا

 .ظيفةو لكل ملطلوبةا تصفااملوا ىلإ ضافةإ لفعالةا لعملا ةقو
 التوجيه: .٣

 مبين سليما داشاإر داريإلا لتنظيما يف لعاملنيا ادألفرا دشاإر عملية: هوو
أن  دارةإلا ءعلما يرجع. وافألهدا حتقيق جلأ من علمية سسأ على

 .دةلقياوا لالتصاوا حلفزا يشمل لتوجيها
 اإلتصال: .٤

أو  خرآ شخص ىلإ مجاعةأو  شخص من تملعلوماا لساإر هوو
 ىلذا لالتصاا ةعاامر مع تملعلوماا هذه فهم ورةضر مع ىخرآ مجاعة
 ،يسرو بسهولة تإلجتاهاا بكل تملعلوماا ورمر تسهيل على رةلقدا يوفر

 .لوسيلةوا ،لرسالةوا ،ملستقبل، ا ملرسلا لالتصاا عملية تشملو
 احلفز: .5
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 يثري حلفظوا ،ما كسلو ةشدو طبيعة جتاها يف تغري لىتا ةلقو:ا هوو
 .معني بعمل مللقيا دلفرا عندفاوا ارصروإ سمحا

أو  يةدما حاجة عشباأو إ فهد ىلإ لللوصو فعةالدا ةلقوا هوو
 عهاانوأ جبميع فزاحلوا امستخدا على لناجحةا داراتإلا تعتمدو. معنوية
 مهيةأ ىمد على ملتبعا كلسلوا ةشد تعتمد لكن، افألهدا ىلإ لللوصو

 ابلنسبة للفرد. حلافزا
 القيادة: .٦

 لتأثريا اهذ رمصد نيكوو سنيؤوملرا كسلو على لتأثريا ىف رةلقد:ا هيو
 خصائصأو  تمعلوما من لديه يتوفر ماأو  للقائد ملمنوحةا لسلطةا

 .صيةخش
 اختاذ القرار: .٧

 ئلالبدا من بديل رختياإ يتم حيث معينة ملشكلةا حلل ملديرا يتخذه ارقر
 دملنشوا فللهد لللوصو ألفضلا لبديلا رختياا يتمأن  ضيفرت، وملتاحةا

 التوظيف: .٨
 كفهنا ،هادرمصا عن لبحثوا لفعليةا لعملا ةقو بستقطاا سياسة: هيو

 لناجحةا داراتإلا تلجأ ام غالبا. جيةرخا درمصا كهناو خليةدا درمصا
 حيث ،فزاحلوا بطريقة فيعر ما يف تتمثل لتوظيفا ىف تسياسا عتباا ىلإ

 .اقألسوا ىف ةملتوفرا لطلبوا ضلعرا ةقو على تعتمد
 التنسيق: .٩

 خلةاملتدا ألنشطةا بني لعملا ةحدو حتقيق ىلإ فد لىتا لعملية:ا هيو
 نيعملو ادألفرا مجيعو يةدارإلا اتلوحدا مجيعأن  من لتأكيداهبدف 

 .سلبية نتائج عليه يرتتب افحنروا رضتعا دجوو معد من لتأكدوا ليةعابف
 الرقابة: .١٠
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 للخطة مطابقتها ىمد على فللتعرول  الأو لألعماا متابعة: هيو
 تتبع ما غالبا. وتجدإن و تفااالحنرا تصحيح على لعملوا ملوضوعةا
 اتحدو ا ميقو ،الحقةا لرقابةوا لسابقةا ما يعرف ابلرقابة  داراتإلا

 التنظيم. خلاد متخصصة
 التقومي: .١١

 ،ملعايريا سساأ على قائمة دةحمد منيةز ةمد يف راتختباا جمموعة: هو
 لتقوميا يتيحو ملؤسسةوا  لعاملنيا ءةكفا ىمد يعكس عاما مقياسا توفر

 حيث. لوقتا ورمر مع ملختلفةا لقسما لعماأ تنفيذ بني نةرملقاا فرصة
 لعلياا دارةإلل يررتقا مبوجبها متقدو قابةور راتختباا ىلإ لعاملنيا خيضع

 ملؤسسةا زجناوإ ص،خا بشكل للعاملني شامل تقومي على لللحصو
 ٣١.معا بشكل

 حتسينهاو دةجلوا لتحقيق قطر .ك
 هي:و ،حتسينهاو دةجلوا لتحقيق قطر ةعدكهنا ماوأ

 :دةللجو لتخطيطا .١
 بتطبيقو دة،جلو خلاصةا تملتطلباوا افألهدا دحتد لىتا ألنشطةا هيو

 ختطيطو داري،إلا خطيطتلوا ج،ملنتاا ختطيط تشملو دةجلوا منظا عناصر
 لتحسني مةزالا تلرتتيباا ضعوو دة،جلوا خطط ادعدوإ ت،لعملياا
 .دةجلوا

 :دةجلوا ضبط .٢
 دة،جلوا تمتطلبا لتلبية ملستخدمةا لعملياتيةا ألنشطةوا ألساليبا هيو
 ت،لعملياا قبةامر ىلإ فةدهلاا لعملياتيةا ألنشطةوا ألساليبا على تشتملو
 لللوصو جملنتاا حتقيق حلارم مجيع ىف لملقبوا غري داءألا بسباأ من حلدوا

                                                           
 ١٨-١٤(، ص: ٢٠٠٨اد، م عبد العزيز الدعيلج، اإلدارة العامة و اإلدارة الرتبوية، )عمان: دار الرو إبراهي  ٣١
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 نهأ على دةجلوا ضبط ىلإ دةعا ينظر. وةملرجوا يةدالقتصاا لفاعليةا ىلإ
 بشكل يعتمد فهو. ثهاوحد ملنع ليس. وبلعيوا عن للكشف سيلةو
 نيقومو لذينا ،ملفتشنيا على هوريعتمدبد يلذا لتفتيشا على ساسىأ

 ،همن فعةد تصنيع بعددوري أو  بشكل ماإ ج،ملنتاا من تعينا بفحص
 .ملعيبةا اتلوحدا عن لكشفا فد

 :دةجلوا نضما .٣
 دة،جلوا منظا ضمن ملطبقةا ،هلا ملخططوا ملنهجيةا ألنشطةا مجيع هوو
 لكافيةا لثقةا تلبية على درةقا ملؤسسةن ا لدعم ،حلاجةا عند ا ثباإ يتمو

 منعأو  لوقايةا على يعتمد دةجلوا نضماأن  كما دة،جلوا تمتطلبا
 تطبيق ىلإ حلاجةا على يركزو ،عنها لكشفا من بدال بلعيوا وثحد

 .جملنتاا حتقيق حلامر مجيع ىف ةملنفذا ألنشطةا على موثوقة ضبط ساليبأ
 :دةجلوا حتسني .٤

 ألنشطةا فاعلية دةلز ملؤسسةا ءعب ةملتخذا لألعماا عن رةعبا هيو
 يتمو. لزئنهاو للمؤسسة ضافيةإ ئدافو حتقيق فد ،هادودمرو تلعملياوا

 دةجلوا حتسني دعبو ة،جديد قبطر تنفيذها لخال من دةجلوا حتسني
 ضبط ممفهو ىلإ هورجذ دتعو ىلذا لشاملةا دةجلوإدارة ا مملفهو ساساأ
 ٣٢.لشاملا دةجلوا

 :لشاملةا دةجلوا تطبيق .ل
 :يلى كما لشاملةفهيا دةجلوا تطبيق ماوأ

 راتلتطوا ةمسايرو ،فهااهدأ حتقيق على بيةلرتا تكليا تعملأن  جلأ من
 متقوأن  عليها جيب ت،امعلوم رةثو من صاحبها ماو لتكنولوجيةوا لعلميةا

 ٣٣بآلتى:
                                                           

 ٣٢-٣٠(، ص: ٢٠٠٤أمحد اخلطيب، إدارة اجلودة الثاملة، ) الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،   ٣٢
 ١١٠-١٠٩املراجع نفسه، ص:   ٣٣
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 يتطلب ىلذا ألمرا ؛ضحةوا اتحتديد ىلإ تلعمومياا من لالنتقاا .١
على خمتلف  لعاملنيا جلميع دةجلوا ظل ىف لرتبيةا تكليا افهدأ توضيح

 مستوايهتم.
 مةومقا تقل حىت يةدلفرا افألهدوا ابلطموحات  افألهدا تلك بطر .٢

 التطوير.
 لفعاوأ تسارمما ىلإ ترمجتهاو ىمستو لكل لفرعيةا افألهدا حتديد .٣

 .لرتبيةا تكليا افهدأ حتقيق مع فقاتتو حبيث
 

 املبحث الثاين: تعليم مهارة الكالم 
 مفهوم مهارة الكالم .أ

 هوو  ع،إلستماا بعد بعةرألا للغةا نفنو من لثاينا لفنا ملكالا يعتربإن 
 طنشا هو ملكالا نأل ٣٤،كالما تصو كل فليس نلإلنسا ةملميزا تلعالماا من

 سغر هو ملكالا يسرتد من ملعاا فهلد. اعالستماا عملية بعد جإلنتاا كثري
 ملعرفةوا للغةا زمور عن ملعرفةا هي ملكالءةاكفاأن  ،شفهيا للغةا لستعماا ءةكفا
 .طبيعي بشكل هتادستفاا على رةلقدوا معانيها عن

: بهو فيهو  لشيئا رةمهاو -رامهوو-امهر-ميهر- مهر من رمصد رةمها
 أو معرفة تقنهاا صناعته يفو  به ملاعا قاذحا نكاأي  ،لعلما يف مهر هو قحذ
 للغويةا عدالقوا ةعاامرو  ،لفهمو ا ءة،لكفاوا ،لدقةو ا ،لسرعةاب بغي يتميز أداء

 ٣5املنطوقة و املكتوبة.
 ءشي عن لتفكرياب هنا تتعلق أل ،لصعبةا للغويةا رةملهاا هي ملكالا رةمها

 ملناسبةا ةينملعا جلملوا داتملفرا ادعدإ ىلإ جحتتا لعمليةا اهذ. وليقوأن  ينبغى

                                                           
٨5(، ص: ١٩٩٢ية ما هيتها و طرائق تدريسها، ) الرايض: دار السالم، أمحد فؤاد حممد عليان، املهارات اللغو   ٣٤

 ٢٦(، ص: ١٩٨٦لوبس معلوف، املنجد يف اللغة و اإلعالم، )بريوت: دار املشرف،   ٣5
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 رألفكاا عن لتعبريا ىفو ،لنطقا ىف تيبارتد ىلإ جحتتا كذلكو ة،ملرجوا الألحو
 ٣٦و الشعور ابلستعمال العبارة البسيطة املفهومة.

 أمهية الكالم .ب
 ءبنا ىف  ملتعلما سيلةو نهأ كما م،إلفهاوا لفهما ىف نالنساا سيلةو مفالكال

 تتطلب لىتا قفاملوا ىف لالجتاوا ،لكلمةاب جهةاملوا على تهرمقدو ،بنفسه ثقته
 قاموسه فيتسع ملتعلما ىلد للغويةا وةر لثزدة ا ىف يسهم ملكالأن ا كما ،لكذ
 جتويده ىف هاودور ملكالا بفن تباطهاوار يضاأ ئةالقرا مهيةأ تتضح هناو ي،للغوا
 .للمتعلمني مناسبةو ةجيدو دةجا نيةأقر دةما رختياا حسنإذا أ خاصة ،حتسينهو

 ،حديثه يمستو على يقفأن  ملتعلما  يستطيع-يضاأ-ملكالا لخال منو
 مبا ،نةرملقاوا لتقوميوا لتمحيصوا للمحاكمة ليخضعه للمعلم لفرصةا  حتتا حيث

 ٣٧.حبديثه ءتقارالوا هامبستو ضلنهوا ىلإ فملطااهناية  يف هديقو
 أهداف تعليم الكالم .ج

مهارة الكالم أهداف عامة على مستوى الربانمج التعليمي املعني، كما هلا 
 لنوعنيصياغةا هذين من عنو لكلو ،سيةرالدا حلصة ةدعا ترتبط خاصة افهدأ

 ملكالا رةمها تعليم عند فهاهدأ غيصو هوو ملعلما علىو ىألخرا عن ختتلف لغوية
 ٣٨.افألهدا هذه لصياغةبنيا يف مييزن أ

 :يلى فيما ألمهها ضيعرأن  ميكن حلديثا لتعليم عامة افهدأ كهنا
 لتنغيموا ربلنا اعنوأ دييؤوأن . لعربيةا للغةا اتصوأ ملتعلما ينطقأن  .١

 .لعربيةا ءبناأ من مقبولة بطريقة لكوذ ملختلفةا
 هبةملتشاوا ورةملتجاا اتألصوا ينطقأن  .٢

                                                           
55(، ص: ٢٠٠٩فتح املوجود، مدخل إىل تدريس اللغة العربية، )متارام: مؤسسةامل تر،   ٣٦

 ٤٩-٤٨(، ص: ٢٠١١اللغوية، )ماالنج: اجلامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج، نور هادي، املوجه لتعليم املهارات   ٣٧
قوق الطبع و إعادته حمفوظة جلامعة أم القرى، الناقة، حممود كامل، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، )مكة: ح  ٣٨

١5٨-١5٧(، ص: ١٩٨5
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 .لطويلةا تحلركاوا ةلقصريا تحلركاا بني لنطقا ىف قلفرا ركيدأن  .٣
 .ملناسبةا لنحويةا لصيغا مستخدما هرفكاأ عن يعربأن  .٤
 لعربيةا ىف لكلمةا لرتكيب لصحيحا ملنظاا مستخدما هرفكاأ عن يعربأن  .5

 .ملكالا لغة ىف خاصة
 لتذكريا مثل ىلشفوا لتعبريا ىف للغةا خصائص بعض ميستخدأن  .٦

 ميلز مما لكذ غريو منتهوأز لفعلا منظاو لحلاوا دلعدا متييزو لتأنيثوا
 .لعربيةاب ملتكلما

 ،تهراقدو نضجه ىمستوو  لعمره مناسبة كالمية لفظية وةثر  يكتسبأن  .٧
 .عصرية لتصاا تعماليا ممتاإ ىف وةلثرا هذه ميستخدوأن 

 هامستوو لعمره ملناسبةوا ملقبولةا لعربيةا لثقافةا لشكاأ بعض ميستخدأن  .٨
 عن ألساسيةا تملعلوماا بعض يكتسبوأن  ،عمله طبيعةو الجتماعيا
 .السالميوا لعريبا اثلرتا

 .لبسيطةا حلديثا قفامو ىف مفهوماو ضحاوا اتعبري نفسه عن يعربأن  .٩
 ل متصلهبا بشك ثلتحدوا لعربيةا للغة لتفكريا من يتمكنأن  .١٠

 .مقبولة منيةز اتلفرت بطامرتو
 ىف هلامةا نباللجو مبعرفته طمنو افألهدا هذه كل حتقيقإن 

 عملية ءي لىتا ألسليبوا قلطروا خلاملدا فعلأ عن حبثهو ملكالا تعليم
 له ختقق شفهية شةرمما للغةا سةرمما من فعال ارسلدا متكن ةجيد تعليمية

 ٣٩.ةملرجوا افألهدا للجماعةو
 ملكالا رةمها طبيعة .د

 مث ،ىندألأو ا ولألا ىملستوا هو لنطقن: ا مستو هلا راتملهاا هذهإن 
 يلذا ويلببغاا يددلرتا منذ ملتعلما سهرميا لنطقو ا. ملتقما ىملستوا هوو  لتعبريا

                                                           
 ١5٩-١5٧(، ص: ١٩٨5ات أخرى، )مكة: مجعة أم القري، حممود كامل الناقه، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغ  ٣٩
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 ألسئلةا بعض عن ليةآ جابةأو إ ،ملعلما راتعبا لبعض للغةا تعلم يةابد يف به ميقو
 يف أفيبد لتعبريا ماأ. جلهريةا اءةلقرا ءثناأ سهرميا كما ،إلستيعابيةا أو ةملباشرا

 على مناو إ آليلا يددلرتا ىلإ يعتمد ال قخال اعبدأ جانب هوو  ،حقة ال مرحلة
 ٤٠.ملوقفا تالئم ليتا ظأللفاو ا راتلعباا رختياو إ لتفكريا

 ملكالا رةمها تعليم يف ملهمةا نباجلوا .ه
 ٤١:يلي كما ملكالا رةمها تعليم يف ملهمةا نباجلوا همأ من

 النطق .١
 ىلكربا ألمهيةا لرتبيةا ىيرإذ  ،لصويتا جلانبا نباجلوا هذه همأ من

و  تغيريه يف صعوبة كثرأ فالنطق، ً صحيحا تعليما يةابد منذ لنطقا لتعليم
 نهأ نهاذألا يف ضحًاوا نليكوو . خاطئ بشكل تعليمه بعد تصحيحه

 اتم.و  كامل بشكل ارسلدا لنطقا يف بملطلوا ليس
 املفردات .٢

 ،يةنبألجا لغة لتعليم خطةأي  افهدأ من هدفا للفظيةا وةلرا تنمية تعد
 سائلأ و كما ملعىنا محلدوات  لوقتذات ا يف اأ  هي داتملفرأن ا لكذ

  ىلإ فكره يرتجم مث يفكرأن  للمتكلم يستطيع داتفباملفر ،للتفكري
 ألجنبيةا للغةا يف داتملفرا تكتسب ما دةعاو  ،يريد ما حتمل تكلما

 رةمها يتأت مث. اءةلقرو ا عإلستماا هيو  لإلستقباا راتمها لخال من
 .مهااستخدا على يبرلتدو ا لتنميتها لا نفتفسحا لكتابةو ا ملكالا

 القواعد .٣
و . عدالقوا ىلإ رةإلشاا ألجنبيةا للغةا بتعليم نملهتموا يهمل اكثري

 يف يةورضر ليست عدالقون ا نيصرحو ما افكثري جنبيةأ للغة نملتعلموا
                                                           

-٢٤(، ص: ٢٠٠٣بة وهبة، فتحي علي يونس، املرجع يف التعليم اللغة العربية لألجانب من نظرية إىل التطبيق، )القاهرة: مكت  ٤٠
٢5 
١٣٤-١٣١(، ص: ٢٠٠٣حممد كامل انقة و أخرون، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، )مصر: أسيسقو،   ٤١
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 للغةأن ا هيو  ،للغة ثللتحد يةورضر ليستأي  ،للغةا امستخدا تعليم
 ينبغي أن يعرفها جيدا املتكلم هبا. ليتا عدالقوا من جمموعة حتكمها

 الوسائل يف تعليم الكالم .و
 ملدخلا اهذ ففي م،لكالا تعليم يف يلبصرا لسمعا  ملدخلا امستخدا ميكن

و  حداث.ألا من ثالثلو  ،لتمثيلو ا رةلصوا منها ةكثري ساليبأ امستخدا ميكن
 ،نطقه مث تولصاب بطهور ملعىنا لتفسري ابملالمح و كلها أساليب يستعان هبا لتعبريا

 ٤٢.بسباأ ةعد ميقو ملدخلا اهذ امستخدو إن ا
  م،ألا للغةا ىلإ حلاجةاب سحلساا من اكثري يقلل تلصو رةلصوا طتباار أن .١

 .مألا للغةا من يبرلتد حاجةدون  ةمباشر نيرتبطا هنا للفظو ا فاملعىن
 على سنيارلدا يبرتد ىلإ يةابد منذ إلنتباها تلفت بألسباا هذهأن  .٢

 ذاهتا. ألجنبيةا للغةاب ةألجنبيا للغةا يف لتفكريا
 لتتابعا مع فقط بطاالترت ملتكلما  تلكلماا نأل تقل هنا للكتابة حلاجةأن ا .٣

 على يساعد مما نمعا من رةلصوا ةتثري ما مع يضاأ بل ،للنطق لصحيحا
 .رةلصوا يةرؤ دمبجر ستدعئهو ا لنطقا حفظ

 مع لسمعيا لتذكرا مع يلبصرا ضلعرا على يعتمد هنا لتعلمأن ا .٤
و  حلديثا مع لسمعا مع لبصرأن ا شك الو يلشفوا امإلستخدا
 .ملكالا على رةلقدا يؤكد امإلستخدا

 صلفرا له حتتا حيث للمتعلم اتمثريو  فعدوا يتضمن ملدخلا اهذأن  .5
 حقيقية قفامو يف نفسه كسيشرو  رلصوو ا سلناا يعايش فهو لعلميةا

 .متحركة حية
 اليبسألا فمن ة،كثري تمكناو أ ساليبأ ليشمل يتسع ملدخلا هذهأن  .٦

و  ،لتمثيليةا قفاملوا سالسل بسلوو أ ،ملباشرا بألسلو يسمى ما جند
                                                           

حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طبيعة، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، )الرابط: منشورات املنظمة اإلسالمية   ٤٢
 ١٣٦-١٣5(، ص: ٢٠٠٣و العلوم و الثقافة،  للرتبية
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 تلرحالو ا اتملعسكرا جندت  إلمكاا منو  ،ألجوبةو ا ألسئلةا بسلوأ
 .ملكالا تمسابقاو  لسمرا تحفالو  تملناقشاو ا تإلجتماعاو ا

 ملكالا رةمها تعليم تمشكال .ز
بعض الصعوابت العربية، فمن املتحمل أن يوااجه  للغةا لعريبا غري يتعلم عندما

 ٤٣يقول اخلوىل أن هناك مشكالت يف مهارة الكالم و هي: املتعلقة ابلنطق. و
 .مألا لغته يف دةملوجوا غري لعربيةا اتألصوا بعض ينطقأن  ملتعلما يصعب .١
 يف تشبه أصواات اهتصوأ هاايإ انظا لعربيةا اتألصوا بعض ملتعلماقد يسمع  .٢

 .لكذ فخال قعوا يف هناأ ملعلما مع مألا لغته
 خطأ دىفيؤ يسمع ما سسأ على فينطق يسمع ماإدراك  يف ملتعلما خيطع قد .٣

 .لنطقا خطأ ىلإ لسمعا
 ينتطقهاو  لعربيةا اتألصوا بعض بني هلامةا وقلفرإدراك ا يف ملتعلما خيطع قد .٤

 .مألا لغته يف ما على قياسا هامة ليست
 .مألا لغته من يستعريها عنها غريبةاةصوأ لعربيةا للغةا ملتعلما يضيف قد .5
 ينطقه كما ال مألا لغته يف ينطق هو كما لعريبا تلصوا مملتعلا ينطق قد .٦

 .لعريبا
 فبعض جتماعيةا راتالعتبا ما عريب تنطقصو ملتعلما على يصعب قد .٧

 .معينا سلوكا لفما من نللساا اجخرا تعترب بلشعوا
 تلصوا اهذ لكنو  ،ما للمتعلم مألا للغةو ا لعربيةا بني مشرتكاقد جتد صوات  .٨

 .قعاملوا بعض يف ملتعلما ىلد صعوبة يشكل
 مفخمة اتصوأ فهيط،ض،ص( ) لعريبا غري على لصعبةا اطألصوا منو  .٩

 .حتليقأو  قطباأي إ لتفخيم تعرضت ،مطيفةأو 

                                                           
 ٤٧-٤٦(، ص: ١٩٨٢ودية، حممد علي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية، الرايض: اململكة العربية السع  ٤٣
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 لتمييزا ه،و،ح( و) بني لتمييزا لعريبا غري على لصعبةا اطألصوا منو  .١٠
 ك،و،ف(.) بني

 ه، و، ح( ) بني لتمييزا لعريبا غري على يصعب قد كذلك .١١
 .ةلقصريا لفتحةو ا ةزهلما بني لتمييزا لعريبا غري يصعب قد .١٢
 .لطويلةاو  ةلقصريا لفتحةا بني قلفرا ركيدأن  ملتعلما على يصعب قد  .١٣
 .لطويلةا ةلكسرو ا ةلقصريا ةلكسرا بني لتمييزا عليه يصعب قد .١٤
 .ددةملرأو ا يةارلتكرا لعربيةر( ا) لنطقا عليه يصعب قد .١5

 ملكالا تعليم يف اتخطو .ح
 ٤٤:يلي فيما ملكالا لتعليم لتخطيطا قبل عىاترأن  البد ليتا رألموا

 ايتمستوو  هتمامهمو ا ملستمعنيا نوعية على الأو ثملتحدا فيتعرأن  .١
 .نحيبو ال ماو  مساعه نحيبو ماو  تفكريهم

 .كالمه افهدأ حتقيق على ملتكلما ليساعد اهذو  ملكالا افهدأ دحيدأن  .٢
 رألفكاا دحيدأى أن  ،كالمه ىحمتو حتديد على دراً قا ملتكلما نيكوأن  .٣

 .حتديدها سبق لىتا افألهدا مع متفقة
 لوطنيةا لتعليما معايري .ط

 مجيع يف لتعليما مبنظا يتعلق فيما ىندألا حلدا معايري هي لوطنيةا لتعليما معايري
 :لوطنيةهيا لتعليما معايري. نيسياوندإ يةرجلمهو لقضائيةت اايلوالا

 . معايري املرافقة و البنية التحتية5  . معايري كفاءات اخلرجيني١
 . معايري العدارة٦   . معيار احملتوى٢
  . معايري متويل التعليم٧   . معايري العمليات٣
 . معايري التقييم الرتبوي٨ التعليم و موظيفي التعليم. معايري ٤

 :افألهدوا لقياسيةا لوظائفا .ي

                                                           
 ٩٣-٩٢ه(، ص:  ١٤٢٣على أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، )الرايض: دار الشواف للنشر و التوزيع،   ٤٤



35 
 

 من لتعليما قبةامرو تنفيذو لتخطيط سكأسا لوطنيةا لتعليما معايري تعمل
 دةجو نامض ىلإ لوطنيةا لتعليما معايري فد لوطينا لتعليما دةجو حتقيق جلأ
. كرمية رةحضاو طنيةو شخصية تشكيلو ألمةا ةحيا تعليم رطاإ يف لوطينا لتعليما

 تملتطلبا فقاو مةامستدو موجهةو خمططة بطريقة لوطنيةا لتعليما معايري نتقاإ يتم
 ٤5.لعامليةوا لوطنيةوا حملليةا ةحلياا يف اتلتغيريا

 
 

 الفصل الثالث
 منهجة البحث

 منهجهولبحث امدخل  .أ
لنوعي.مدخل املدخل ا لبحث هوا اهلذم تخدملسالبحث امدخل إن 

لكشف عما ال ميكن حصوله لطريقة أو النتائج اعلى ل لبحث حلصوالنوعي هو ا
م قد يستخدانت ولبياالباحث من أ احيث يبد، لكمياملنهج أو اإلحصائية ا
 ٤٦تبطلها.أو تؤيد ما قبلها ة جلديدالنظرية اىل إينتهى ولعملية للتوضيح النظرية ا

ف كما يلى: يهدب ألسباوا ٤٧لنوعي.املدخل الباحث م  ايستخدو
، ملعهدا التغيري يف هذم الضابيطة عن نظاالصحيحة ت املعلوماالباحث طلب ا
لشاملة دة اجلودل بني إدارة التبااتباطى رإلدا اجون ولنوعي ألابملدخل  ايسمى و
ما . .وأإبندونيسياإلسالمية الرتبية ر اكونتوم لسالدارامبعهد م لكالرة اترقية مهاو

منهجية حبث أبهنا لوصفي أو الكيفي هج امنملستخدمة فهي اث لبحمنهج ا
، ألعمق هلاالفهم واعلى وقيقا دصفا وهر الظواصف وتركز على م لعلوايف
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46  Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, Cetakan Kedua Puluh 

Sembilan), hlm: 2 
47  Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 2010), hlm, 71 



36 
 

لكشف عن اعلى ولتجريب اعلى دة يركز عاى لذالكمى البحث اخيتلف عن و
لبحث ايفوح ملطرال افالسؤ، يةدلعدت املعطيااعلى د لنتيجة إلعتماأو السبب ا
من اهتمامه ابلسبب و كثر أملعىن والعملية هتم ابمفتوح النهاية و يال لنوعي سؤا

، ألن يهتم لطبيعيالبحث امنها ء، مساة ألنوعي عدالبحث اختذ اقد و ٤٨النتيجة.
بدراسة الظواهر يف سياقها الطبيعي، ألنه يهتم بدراسة الظواهر يف سياقها الطبيعي، 

لك ى ذقط بل يتعدلوصف فال يكتفي ابوقد يسمى البحث التفسريى، ألنه 
ساليب أمن ب سلوأنه: أبلوصفي أو النوعي املنهج ايضا  وأ ٤٩لتفسري.والتحليل ل
د، أو حمدع موضوة أو قيقة عن ظاهرودكافية ت ملركز على معلوماالتحليل ا

مث ، على نتائج علميةل حلصواجل ألك من ، وذمنية معلومةات زفرتة أو فرت
ى يرو ة.لفعلية للظاهرا تملعطيااينسجم مع  مبا، تفسريها بطريقة موضوعية

سته من اد دراملرع املوضواعن طريقة لوصف رة لوصفي عبااملنهج ون أن اخرآ
ليها على إلتوصل اليت يتم النتائج اتصوير ، ومنهجيته علمية صحيحةل خال

تفصيلي وقيق دصف ونه إخر( آتعريف )وميكن تفسريها ة قمية معربل رشكاأ
 5٠نوعية.رة صوعلى د حمدع موضوة أو لظاهر

 و مصادرها اانتالبي .ب
ليها د إيعوت، ملشكالح الثانية بعد ط رة اخلطوالبحث هو در امجع مصا

ما توفره ل ئه من خالم ايقو، وحبثهدة يستقى منها ما، وستهدرالباحث يف ج ر ا
ن يقسموم ليواملنهجية ت اسارالدوالعلمي البحث ء اعلمات. إن من معطيا

ىل وألاعلى ن يطلقوو)مشتقة( در ىل مصاإو ىل( در )أوىل مصاإعها وفردر وملصاا
ة مباشردة ماأول هي ، وفقطدر( )مصال( أو صوأو )أصلية( در أسم )مصاا

                                                           
 ٣٣(، ص: ٢٠٠٩مكتبة اجملتمع العريب،  اثئر أمحد غباري و أصحابه، البحث النوعي يف الرتبية و علم النفس، )عمان:  ٤٨
 ٣٣املراجع نفسه، ص:   ٤٩
 ١٨٢(، ص: ٢٠٠٠عاملية، )بريوت: دارالفكر، ري، البحث العلمي أساسيته اليددوحيد ء وجار  5٠
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در ملصااملقتبسة من املشتقة( فهي تلك در )املصااما ، أسةروملدامتصلة حلقيقة 
 ا.مباشرس القتبان اكاإذا نية( در )مصان قد تكو، وىلوألا

ت أو على معلوما لحلصواليه بقصد إلباحث اما يرجع ن فإا هكذو
 ن:تكو أنما إلية أوقائق ح

و هي أقدم ما حيوي مادة موضوع ما، و هي الواثئق ألساسية: در امصا .١
ليت مل يسبق نشرها القيمة ت املخطوطااتشمل ، وىل عنهوألت اسارالدوا
م ملسبة لألحكااحلكم ت احيثياولساسة دة والقاات امذكرو ئق اثلووا
مكنة لشخصية لألت اسارادلت واليومياواخلاصة ت اخلطا والقضائية ا

ليت هي ة الفرتوا امؤلفها شاهدن ليت يكوالكتب واخيية رالتت اللوحاوا
 ت.إلحصائياوالبحث ع اموضو

در ملصاالعلمية على مادهتا اتعتمد يف مصادر اثنوية: و تسمى املراجع و .٢
 لعكس.دون امرجع ر على كل فاملصدوىل وألاألصلية ا

، حبثهء ثناألباحث اليه إجع ء رجع تعىن كل شياملراكلمة أن 
على كال ر كلمة مصدق لبعض طالاال ميانع ، ونويةة منه فائدد فأفا

ي لذاألصيل هو البحث أن املهم ، والتفرقةاىل تلك إمليل م اعد، ولنوعنيا
ر لعلمية للمصداألمهية از ابرإجل أمن ، وألصليةدر املصاايعتمد على 

، لبحثايف ة حدواعن نقطة دة متعددر فر مصااتوى فإنه لد، ألصيلا
 5١م، ألنه هو األصلية.األقدر املصداهلامش ايثبت يف 

ساسي ر أمن مصدن لبحث تتكوا ايف هذت لبيا در امصاإن 
 ي.نور مصدو

سة رملدائيس ورلعربية اللغة رس املدالبياانت األسسية: ا .١
 املعهد.ئيس ورلوظيفة وا

                                                           
 ٣5٩-٣5٧(، ص: ٢٠٠٠ري، البحث العلمي أساسيته النظرية و ممارسته العمالية، ) بريوت: دار الفكر، يددوحيد ء وجار  5١
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 5٢البياانت الثانوية: النظرية الىت تتعلق مبوضوع البحث. .٢
، و قدم لبحثع اموضوا هذ حمتجة يفومتعلقة هنا ألانت لبياادر لباحث مصار اختاوا
 البياانت مث مصادرها أدوات مجعها يف الشكل اآلتية: بعرض

 3اجلدول: 
 البينات و مصادرها

 مصادرها البياانت الرقم
ختطيط إدارة لرتقية مهارة  ١

 الكالم
رئيس املعهد، األساتيذ من قسم إحياء اللغة، 

 حمرك اللغةمنظمة الطلبة من قسم 
ية مهارة تنظيم إدارة لرتق ٢

 الكالم
األساتيذ املسؤول يف تقسيم قسم منظمة الطلبة 

 و  هي قسم رعاية الطلبة 
تنفيذ إدارة لرتقية مهارة  ٣

 الكالم
قسم إحياء اللغة، حمرك اللغة، و قسم الغة يف 

 املساكن، وكذلك أعضاء الطالب املعهد
تقومي إدارة لرتقية مهارة  ٤

 كالمال
 يع كلها و تقومي إدارة يتكون من مج

 
 البياانتمجع ب سلوأ .ج

الواثئق سة ودراملقابلة واملالحظة الباحث هي ايستخدمهى لذب اسلووأ
ملالحظة فهي امعلومة ستحصل يف و 5٣هنا حمتاجة يف هذا موضوع البحث.أل

م لكالرة الشاملةيف ترقية مهادة اجلوالبحث ع اموضوا حمتاجة يف هذادارة عملية 
ملعهد ائيس ورلوظيفة رس  واملداية ؤر ملقابلة فهي ايفر. وكونتوم لسالدارامبعهد 

ملسكن يف الك مدبر اكذو لطلبة األساتيذ, منظمة اما من إللغة ء احياإقسم و 
لو اليت ت ايف وإلسالمية.  الرتبية ر اكونتوم لسالداراد مبعهم لكالرة اترقية مها

                                                           
52  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm: 172 
53  Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm: 28 
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، ملقابلةت: املعلومااساسية جلمع ق أطرث ثالك ملعهد. تتعلق هناا البيا ذائق فهي 
 ئق.اثلو ا سة، ودراملالحظةوا

 أوال: املقابلة.
ملقابلة اميكن تعريف ، ومة للبحثزلالانت البيااجلمع أداة ملقابلة اتعد 

ملقابلة شخص القائم ابفيه ول جهة حيااقف موتفاعل لفظي يتم عن طريق موأبهنا 
خرين ص آشخاأو أخر آشخص ات معتقدت أو آراء أو يستشري معلوماأن 

ملقابلة اتعريف أن لباحث اصة خالوملوضوعية. البياانت اعلى بعض ل حلصووا
، لبحث شائعةاض اليت تنفذ ألغرت املقابالف، واهدذات ثة دحملاامن ع هي نو
 ع.الستماواحلديث ل امن خالء ألشياا دسهلة إلجياة وا طريقة مباشرأ حيث 

املقابلة املنظمة و املقابلة شبه املنظمة و املقابلة غري ملقابلة فهي اع انوأ
كثر ار أحلواملدير ب قرألباحث ن املنظمة ألاغري ملقابلة الباحث ر اختااملنظمة. وا
الشاملة  ادارة اجلودةعن البياانت عميقة جلمع وسئلة مفتوحة ، ذات أمنه مقابال

 5٤مهارة الكالم طالب مبعهد دارالسالم كونتور. يف ترقية
هنا مبنظمة ن يكوو لعربية اللغة رس املقابلة ملدالباحث عن م ايستخدو

يف ل ستحصوت معلوماوملنظمة كذلك. ب اطالو للغة ء احياإلطلبة يف قسم ا
دة جل وادارة اللغة عن ء احياإقسم و لعربية اللغة رس املداية رؤملقابلة فهي ا
 م.لكالرة اترقية مهالشاملةيف ا

 اثنيا: املالحظة
، ملالحظةالنوعي هي البحث ايف ت ملعلوماالثانية جلمع األساسية الطريقة ا

ي لرتبوالبحث ايف ة كبري مهيةأهلا ، والجتماعيةم العلوايخ عريق يف رللمالحظة 
ضعها ول ا يف م ايقوأن ىل ج إلرتبوية حتتااقف املوافكثري من ص، بشكل خا

                                                           
54  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alvabeta, 2015), hlm: 

233 



40 
 

ليومية افيها يف حيا ا ي يسمع مما جيرى ورما ي تسجيلولطبيعي باحث مبالحظا ا
 لطبيعية.ا

 ن:ألساسياايعترب قطباها ث ولبحواملالحظة يفام اسائل الستخدة وعدك هنا
يف عمل ور نوعي له جذ ساسياملالحظة ابملشركة: و هو اسلوب أ .١

سة شيكاغو رليه مبدإشري أما ا هو وإلنسانية م  اولعلل البحث يف اا
 لنفس.العلم 

ث حباأمه يفاستخدامت ى لذواكمي أسلوب و هو لبنائية: املالحظة ا .٢
 55متنوعة.
عة اجملمويف ص شخاهنا أكة ألرملشاالباحث عن املالحظة ابخذ وأ

اك رتالشل البحث من خالف ا املنظمة حسب هدة أو الوحدأو ا
)املساعدين( و ابلرغم ملخربين اجتمع من قبل ت ملعلوما، وامعهم
 بشكل علينأو  ل عن املوقف إما فردايملالحظة يسأن الك فإذمن 

لبشرية يف ارد املوادارة اعملية انت لبيااجلمع اجملموعة يف اد لألفر
لرتبوية ا“ يةاهلدا”لعربية مبؤسسة اللغة امعلمي دة ترقية جو

 نج فلوسو ماالنج.اإلسالمية كرا
 لثا: دراسة الواثئقاث

لبحث ايف ت ملعلوماالثالثة جلمع األساسية الطريقة ا
را حلديثة مصدأو اخيية رلتاائق اثلوافتعد ، لو ئقاسة درالنوعي ا

حلديث اجملتمع افمن  خصائص ، لنوعيي الرتبوامهما للبحث 
م، كل عان  لرتبويون املشرفواليتيكتبها اير رفالتقا، لتوثيقا

ما ا، وزايرهتعند ارس ملدت اجاليف سها نووليت يدت التوجيهاوا
ما ت، ومالحظاث وحبووير رمن تقااء خلربن واملعلموايكتبه 

                                                           
 ٤١(، ص: ٢٠٠٩د غباري، البحث النوعي يف الرتبية و علم النفس، )عمان: مكتبة اجملتمع العريب، أمح  55



41 
 

ئق للباحث واثكل هذه ، مسيةت رتوجيهاوير رمن تقار يصد
ىل نتائج مهمة إلتوصل احتليلها وستها ل درايستطيع من خالو
 5٦ة.مفيدو

 
 انتلبيااحتليل ب سلوأ .د

ت قابالملص املنظمة للبحث يف نصوالعملية اهي اانت لبياحتليل 
تنظيمها انت ولبيااليت مجعت من خالهلا ى األخراد املووانية امليدت املالحظاوا
لتحليل ايشتمل ، وكتشفه  لآلخريناليتمكن من تقدمي ما ولباحث هلا افهم ايدة لز

و لتعامل معها اميكن ات حدوىل إتقسيمها وترتيبها انت ولبياالعمل مع اعلى 
 مند يستفاأن ما ميكن وملهم اما هو ف كتشاق وانساط وأمناأحبثا عن تركيزها 

 انت.لبيااتلك 
بعد البياانت، وقت مجع وجريت يف ، ألنوعيالبحث ايف انت لبيااحتليل 

لباحث حتلياًل ى اجر، أملقابلةاقت ومعينة. يف ة يف فرتانت لبياامن مجع ء النتهاا
أن إلجابة متت مقابلتها بعد اكانت إذا متت مقابلته. ي لذالشخص اجابة ل إحو

لسؤال مرة أخرى، إىل حد ما، ية، فستواصل الباحث اشعر التحليل أهنا غري مرض
( أبن األنشطة يف Miles and Hubermanجادل )ليت تعترب موثوقة. انت البيااعن 

حتليل البياانت النوعية تتم بشكل تفاعلي و تستمر بشكل مستمر حىت يتم 
انت و هي: لبيااألنشطة يف حتليل امشبعة. انت لبيان التايل فإاستكماهلا، و اب

، (Data Display)ضلعر، وبياانت ا(Data Reduction)ل البياانت تقلي
األنشطة يف حتليل  5٧. و ابلتايل فإن البياانت مشبعة.)Conclution(واإلستنتاج

 البياانت النوعية هي:

                                                           
٤٢نفس املراجع، ص:  56

57 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: Alvabeta, 2015), hlm: 

243 
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 ختفيض البياانت .١
لرتكيز ت، واألساسيار اختيا، والتلخيصايعين انت لبيااتقليل إن 

ن لتايل فإابو لنمط. ع واملوضوالبحث عن ، واملهمةء األشيااعلى 
مبزيد م لقياالباحثني اتسهل على وضح رة أوصوانت املخفضة ستوفر لبياا

، لفنيةالناحية امن ورة. لضرالبحث عنهاعند انت والبياامجع ت من عمليا
م هبا يف هذا البحث: تسجيل لقيااليت مت تشمل أنشطة احلد من البياانت ا

 لبحث.اكيز ملتعلقة برتاق ئالواثقبة نتائج مجع امث مرنتائج املقابالت 
 عرض البياانت .٢

مكانية إليت تتيح ت املعلومااجمموعة من اد عدإهو انت لبيااتقدمي 
يتم أن ميكن ، لنوعي البحث العمل. يف اسحب ولنتائج ص استخالا

ت عالقا، أو بيانيةم سوة، أو رموجزف صاأويف شكل انت لبياض اعر
، سةرالداه لك. يف هذذما شابه ، أو نسيابيةت اخمططات، أو لفئاابني 

ر، لصواول، واجلددي، وانص سرانت لبياالفنية سيتم تقدمي الناحية ان م
 لبيانية.م الرسووا

 اإلستنتاج .٣
هو ن هوبرماوفقا مليلز انت ولبياالثالثة يف حتليل ة اخلطوا

جديد مل ف كتشاالنوعي هو البحث ايف ج الستنتاالتحقق. ج واالستنتاا
 لبحثايف ت اجاالستنتن التايل قد تكوو ابمن قبل. دا يكن موجًو

، يةالبداملصاغة منذ املشكلة اإلجابة على صياغة اعلى درة لنوعي قاا
لت زالنوعي ما البحث املشكلة يف اصياغة وملشكلة ن امبا ليس ألرلكن و

ط ستنبااعملية ، ستتم لفنيةالناحية امن اجملال. بعد ر ستتطوومؤقتة 
و لنتائج ت امناقشة حقل بيا ل سة من خالرالدالنتائج يف هذه ا

 رجة يف فصل مراجعة األدبيات.لنظرايت املداب
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ًفقا ملايلز ولتفاعلية انت البياالتحليل ذج فيما يلي منو
انت لبيااحتليل اء جرإنه عند ألبياين الرسم اسيوضح  5٨ن.هوبرماو
لعملية بشكل استتم انت، لبياع اسرتجااحد مع واقت ولنوعية يف ا

 ملشبعة.انت البيااعلى ر لعثوامستمر حىت يتم 
 1الشكل: 

 تقنيات حتليل البياانت )ماليز و هوبرمان(منوذج 
 

 
 

عاله بتوضيح ن أهوبرماومايلز م لنمو قاذج امنوانت لتفاعلي لبياالبياين الرسم ا
عملية مجع البياانت. لوقت مع ابه يف نفس م لقياالنوعية ميكن انت البيااحتليل اء جرإنه يف أ

 ت.الستنتاجاانت والبياض اعرانت ولبياامنة تقليل املتزت العمليااتتضمن هذه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
58  Ibid, hlm: 247 

 عرض البياانت

 البياانت ختفيض اإلستنتاج

 مجع البياانت
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 الفصل الرابع
 عرض البينات و نتائج البحوث

م. لسالدار اليت مت مجعها من معهد انت البياض البحث عرا الباحث يف هذول ايتنا
لفصل ا اهذض ترتيب عرن يكوومناقشتها. ولتحليل اعملية انت لبياض امث يلحق عر

رة لشاملة لرتقية مهادة اجلواانت عن إدارة لبيااهد. مث عن حملة معانت لبياض اية من عرابد
 نيسيا.وندإغو روبفنوي ملركزر اكونتوم لسالدار امعهد  بطالم لكالا

 حلديثة.اإلسالمية الرتبية ر اكونتوم لسالداراحملة عن معهد ول: ألاملبحث ا
 موقع اجلغريف .أ

 منطقةك مالرر نتوكو قرية يف حلديثةا إلسالميةا رتبيةلر اكونتوم لسالداراتقع معهد 
 إلسالميةا رتبيةلر اكونتوم لسالدار امعهد إن  5٩كيلومرتا من ماالنج.  ٨٩ فنوروغو، تقريبا

ان ها ضمان و آلاىل إسيسها اتغريها منز و سياسية ب حز أي ىلإ تنتمي ال هليةأ حلديثةا
هي تعترب و إلسالمية" املعلمني التعليمية بكلمة "كلية و الرتبية انه ولشؤم لتااحقا للرتكيز 

                                                           
 ٢٠١٨أغوستوس  ٢٠يسي مبعهد دارالسالم كونتور، يف التاريخ املقابلة مع السكرتري الرئ  5٩



45 
 

ادي إلعداملتوسط ى املستوالرمسية على اعليمية لتاألنشطة امة بتنظيم لقائة الوحيداهليئة ا
ملعهد ح الك جنااملعهد فلذر ايف حتقيق شعال لفعااها دورلكلية ن كاو فيه. وي لثناوا

 ٦٠املدرسية بكلية املعلمني اإلسالمية.ألنشطة ح االينفصل عن جنا
 اترخيي عن نشأة معهد دارالسالم كونتور احلديث .ب

هم  كياهي و لثالثة ء األشقااق عليهم ما يطلا لذين كثرية اوخإملعهد ثالثة ا اسس هذأ
كشي يف سنة م زرماج إحلااكياهي و لدين فناين اين ج زحلااكياهي و محد سهل ج أحلاا
ملعهد ال ميكن فصله ا اهذة يخ عن نشأمالدية. إن بداية اتر ١٩٢٦كتوبر ألتاسع من ا

لثامن عشر ا نلقراىل إملعهد ا اهذة نشأور جزت متدي إلذري  اسال من معهد جتا
كوسوما دي ألمري حممد هااهد اجملاعية الدايف عهد ،  ١٧٨٠و ابلتحديد عام دي، مليالا

لشمايل من الشاطئ ن على ابتشريبون سلطنة  كاسبوهاء مباأحد ، ألدينل امجان سليما
ة لسيطرامن ي هلولندار اإلستمرش امتكنت جيوأن لسلطنة بعد در اغاي لذوى اجاة جزير

ملعاهد ى احدل ساري، إعهد جتايف مف ملطااستقربه احىت لشمالية اطئ الشون اعلى مد
و ملعهد اإلسالمية على مشايخ م العلوأن و القرافيه و درس لوقت الك ذايف رة ملشهوا

 ٦١علمائه.
 لثنويةا مرحلة لكذا بعد سسأ مث لألطفاا تربية مبرحلةر كونتوم لسالدارامعهد أ بد 

تالها إنشاء م ست سنوات و ه بنظا ١٣55وال ش من اإلسالمية املعلمني بكلية لعاليةا و
 قرية فتح و لشيخا بنت وجتز سةرالدا متأ ملاو  ه. ١٣٨٣جامعة دارالسالم يف رجب 

ىل إألمر من حني ر اتطوو إلسالمي العمل املركز اة صبح نوأفيها ا معهدم اقأ و ركونتو
 ٦٢م.لسالة و األحوو اللعلم را منام ليور احىت صار جلزو املد احني بني 

                                                           
60  Panitia Penulisan Riwayat Hidup Dan Perjuangan KH Imam Zarkasyi Pondok Modern Gontor 

Ponorogo, KH Imam Zarkasyi Dari Gontor Merintis Pesantren Modern, (Gontor: Gontor Press: 

1996), Hal. 41 
61  Zarkasyi, Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern Gontor, (Ponorogo: Trimurti 

Press, 2005), Hal. 62 
62  Biografi K.H. Imam Zarkasyi Dari Gontor Merintis Pesantren Modern, (Ponorogo: Percetakan 

Trimurti, 1996), Hal. 9-15 
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ا لذين قاموالكبري اعية الدا اهذء بناأبع من الراجليل ء دور الك جاذبعد و 
 هم:ر، و كونتوم لسالداراسسو معهد ح و ألكفااصلة امبو
 (١٩٧٧-١٩٠١)      يبشرم نوأمحد سهل سانطوسو ج أحلااكياهي  •
 (١٩٦٧-١٩٠٨م بشري )نوألدين فناين سانطوسو اين ج زحلااكياهي  •
 (١٩٨5-١٩١٠)ي     بشرم نوأكشي سانطوسو م زرماج إحلااكياهي  •

ربيع األول  ١٢أتسيسه يوم اإلثنني مت ي لذاحلديث املعهد ا اعلى هذا طلقوو أ
إبسم ئية اإلبتدامبرحلة أوا بدم إبسم دارالسالم،  و ١٩٢٦أكتوبر  ٦ه املواقف ب ١٣٤5
شوال  5ا تعد ذلك كلية املعلمني اإلسالمية نظام ست سنوات يف سسوأمث ل ألطفااتربية 

ر، ملعهد يف قرية كونتوا اقع هذيم  و ١٩٦٣سمبري دي ١٩ه املواقف ب ١٣55
 نيسيا.وندر إلشرقية جبمهووا اكو جاروفونو

ىل إلثالثة ء األشقااليت تدفع اعي والدينية لدة الغرياملعهد ا اسيس هذا هم أمن و
روح لتعليم متماشيا مع و الرتبية ح اصالإإلسالمية من جديد عن طريق ة احلياابعد و 

ىل وألالرسالة اصبحت وألوقت. الك ذمن إلسالمي ا لعاملدت اليت سااإلسالمية النهضة ا
صبح فيما أنه أملعهد ا اهم خصائص هذألعل من ، و لدينالتفقه يف انشئ أجلها ألىت من ا

ية منظمة أو آسياسي ب حزأي ىل إليت التنتمي اهلية أسالمية ابعد مؤسسة تربوية 
م لتعليو الرتبية ون الشؤم التاغ الك ضما للتفرم، و ذىل يوإسيست أن منذ ، جتماعيةإ

 ٦٣ن التأثريات اخلارجيياة.بعيد ع
 سةرملدالتعليمية هلذ ت اآلالو الوسائل و املعلم ب و الطالد اعد .ج

ب لطالد ايبلغ عد، ٢٠١٨كتوبر أىل إغسطس أمن ، أي لبحث ا اهذاء جرإعندما مت 
-٢٠١٨سي رالداحلديثة للسنة اإلسالمية الرتبية ر اكونتوم لسالداراملعلم يف معهد و ا

ية رحلديث جلمهود الصعول امنزمن ب لطالد ايل عدمت تسجمالدية،   ٢٠١٩
 ، كما يف جدول اآلتى:٢5٫٣١٩نيسيا وندإ

                                                           
 ٣م كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة، )فونوروكو: مطبعة دارالسالم(، ص: مسقان و اآلخرون، معهد دارالسال دحية  ٦٣



47 
 

 
 4 اجلدول:

حلديثة اإلسالمية الرتبية نتور اكوملسالدار املعلم مبعهدب و الطالد اتلخيص عد
 64م ٢٠1٩-٢٠1٨سي رالداسنة 

 عدد كله عدد إسم منرة
 معلم طالب

 ٤٨5٦ 5٢٢ ٤٣٣٤ ١ل للرجار كونتوم لسالدارامعهد   ١
 ١٦٦٨ ١٧٧ ١٤٩١ ٢ل للرجار كونتوم لسالدارامعهد   ٢
 ١٧٨٧ ٢٣٨ ١5٤٩  ٣ل للرجار كونتوم لسالدارامعهد   ٣
 ٤٠٦٣ ٤٤٠ ٣٦٢٣ ١ر للبنات كونتوم لسالدارامعهد   ٤
 ١٨٦٧ ٢٢٢ ١٦٤5 ٢ر للبنات كونتوم لسالدارامعهد   5
 ٢٨٤5 ٢٦٧ ٢5٧٨ ٣ر للبنات كونتوم لسالدارامعهد    ٦
 ٣١٦ ٧٠ ٢٤٦ ٤ر للبنات توكونم لسالادار معهد    ٧
 ١٦١٨ ١٧٤ ١٤٤٤ 5ر للبنات كونتوم لسالدارامعهد    ٨
 ١٩٣ ٤٦ ١٤٧ ٦ر للبنات كونتوم لسالدارامعهد   ٩

 ١٠٠٣ ١٣٧ ٨٦٦ ٧ر للبنات كونتوم لسالدارامعهد   ١٠
 ١5٢٧ ١5٠ ١٣٧٧ 5ل للرجار كونتوم لسالدارامعهد   ١١
 ١٤٣٠ ١٤٨ ١٢٨٢ ٦ لللرجار كونتوم لسالدارامعهد   ١٢
 ٣٢٣ ٦٩ ٢5٤ ٧ل للرجار كونتوم لسالدارامعهد   ١٣
 - - -  ٨ل للرجار كونتوم لسالدارامعهد   ١٤
 ٧٠٣ ٨٧ ٦١٦ ٩ل للرجار كونتوم لسالدارامعهد   ١5

                                                           
غو روفونور كونتوم لسالدارامعهد ول، ألالطابق اسة رمبنائي مد، لرئيسييتري السكرامكتب اليت أخذ هبا الباحث يف  لوثيقة ا  ٦٤
 ٢٠١٨وبر أكت ٢٢وى الشرقي إندونيسيا، يف التاريخ جا
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 ١٢٧ ٢١ ١٠٦ ١٠ل للرجار كونتوم لسالدارامعهد   ١٦
 ٨٧ ٢5 ٦٢ ١١ل للرجار كونتوم لسالدارامعهد   ١٧
 ٣5٩ 5٦ ٣٠٣ ١٢ل للرجار توكونم لسالادار معهد   ١٨
 ١٩٣ ٤5 ١٤٨ ١٣ل للرجار كونتوم لسالدارامعهد   ١٩
 ٣5٤ 5٧ ٢٩٧ ١٤ل للرجار كونتوم لسالدارامعهد   ٢٠
    ١5ل للرجار كونتوم لسالدارامعهد   ٢١

 ٢5٣١٩ ٢٩5١ ٢٢٣٦٨ عدد كله
 

 5اجلدول: 
 ركونتوم لسالدارالتعليمية مبعهد ات آلالو اسائل و

 حال عدد ل اآلالتائوس منرة
  ٦٤ مبناء ١
  ٣١5 فصل ٢
  ٣١5 سبورة ٣
  ١٤٫١٧5 مكتب و مقعد ٤
  5٢٢ معلم 5
  ٣5 مسالط ٦

 
 حلديثةاإلسالمية الرتبية ر اكونتوم لسالدارامبعهد دارة إلالثاين :حالة املبحث ا

التدريس، يف معهد دارالسالم كونتور هناك ن جناح عملية التعليم و ضماولتسهيل 
غري مباشر. أو ل مباشر بشكاء سومن املؤسسات اليت تنظم هذه العملية،   العديد

تكلف ، وتطوير معهدولية كاملة عن تنفيذ وهي هيئة تشريعية مسؤ، ولوقفاكالة و
، لسببا اهلذويس. رلتدوالتعليم اية عملية ارستمرن املعهد بتفويضها لضماائيس ر
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أو لتعليم ى اعلى مستواء سو، يةدارإلاتيجيته اسرتن اىل ضماإملعهد ائيس ج رتاحي
 سية.رالداملناهج ا

 ل:قاي لذ، امنشةذ درألستااكد أكم 
هي ر، ولتعليم عقد من  كونتوامستويني من ك هنا، مييادكاانحية أ

، و مستوى KMI) ابإلسم كلية املعلمني اإلسالمية )ملتوسط ى املستوا
  مهاتتعامالن مباشرة مع  التعليم و التدريس، ومؤسستني ك هنااملتتوسط، 

ركة بتنفيذ قامت شولطلبة. اعاية رقسم و إلسالمية املعلمني اكلية 
لطلبة اضطلعت مؤسسة ابينما مدير مؤسسة، ها دقا، وخليةالداألنشطة ا

مقدمو ة ها مباشردقا، وجلزئيةواملنهج اجة عن رخلاانشطة ابألللتمريض 
ى. و مع ذلك، يف ملنتدء اسارؤيضًا أهم ا كانو لذينالطلبة الرعاية من ا

 ٦5بة".ار من قبل موظفني يدعى "رعاية الطليدن كاا اليومي، تنفيذه
ن ألف، طرأي من تدخل ل خٍاوملعهد  بشكل مستقل التعليم يف م امت تطوير نظا

ملنهج بشكل ايتم تنظيم ل، ملثااتعليمه. على سبيل ومستقاًل يف تنظيم ن كار معهد  كونتو
 ملعهد ككل.انمج اقا لربفومستقل 

ب، حيث مت للطالميية دألكاهتتم ابألنشطة ا إلسالمية هي مؤسسةاملعلمني اكلية 
و حتسني اجلودة األكادميية، لدى تشغيل ن لضما، ١٩٣٦تطبيق تنفيذ نظام منذ عام 

، قسم البحث و التطوير املناهج، قسم لتعليموايس رلتدامثل قسم عملية أجزاء معينة. 
 الوظيفي، املكتبة، اإلدارة و املعدات.املعلم 

اًل وإلسالمية جداعلمني ملاكلية دت  فقد حد، يقلتنسا األمهية هذًا نظرو
سيلة لتقييم وىل إإلضافة ع الجتماالشهر. ايف ة مرم قساأملنتظمة بني ت الالجتماعا

كل قسم خيصص ، سيتم تنفيذه. ال يكفيي لذالتخطيط للرب مج واليت مت تنفيذها امج الربا
 ع.سبوأخلية كل ت داجتماعااًصا لعقد قًتا خاوًيضا أ

                                                           
 م ٢٠١٨أغوس  ١5أخذ هبا الباحث مع األستاذ درمنشة يف التاريخ  نتائج املقابلة اليت  65
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حلديثة اإلسالمية ارتبية لر اكونتوملسالدارامعهد  على مؤسسة يف تنظيم مركزأ
شخصاً، و هي  ١5ن من لوقف هو هيئة تشريعية تتكوالوقف. جملس اكالة وهي 

ليومية يتم تنفيذ هذه ت اجباالوواملعهد.ايس يف رلتدوالتعليم اتطوير وعن تنفيذ مسؤولية 
 ملعهد.ائيس ر  ملهمة منا

لتعليم. دة اتقييم جويف ص خلاالكل مؤسسة تعليمية مقياسها ن يكوأن جيب 
فيما  ٢٠٠5لعام  ١٩منرة  ٢من اآلية  ٢ة لفقرالتعليم يف ادة ملعايري جوم صف عاد ويرو

ًيضا أكل مؤسسة تعليمية لديها ن فإ، لكذمع ولوطنية. التعليم امعايري ق بنطايتعلق 
إدارة مها كمرجع يف استخداصيغة يتم رة يم لتفصيل يف صولتعلاسياسة لتحديد معايري 

 ت.لتوقعاامع ن لذين يتماشواخلرجيني ج انتاإو ملؤسسة ا
، ضحةواسالة ورية رؤىل إحاجة ك هنا، لقياسيةدة اتصميم مثايل للجوء إلنشا

خلق جو يعمل ل من خالس لقابلة للقيااف األهدت والسياسااعلى توفري صياغة درة قاو
ر جهدهم. يف تصميم معيارى قصال يف مؤسسة تعليمية من بذطنني املواعلى متكني مجيع 

ر جونتوهي جعل مؤسسة ، وية رؤلصغري تركيبة خ الكوانشأ ، أألمثل اعليم لتدة اجو
يفي ل رمنزوسالمية إخلية ارس داسالمية حديثة بقيت يف شكل مدإمؤسسة تعليمية 

رة للحضاء لبناوالتغيري امركز م ، وللعلورة صبحت منا، وأحديث دة ، وجلوافائق 
 م.إلسالاين ودألمة العربية كلغة اللغة امركز تطوير وإلسالمية. ا

دة جلووذات املتفوقني س النااهي تشكيل شخصية ر كونتوم لسالدارامهمة معهد 
لديهم معرفة ة، وجيدم جساألديهم ، ولتفكرياجة عالية من درممن هم على ، لعاليةا

على درة لقبيل قاا اهذإلنسانية من ت املؤهالن امكرسة للمجتمع. ألوجمانية واسعة، و
د الستعبا، واخلالفةابوظيفة م لقيااعلى درة لقاة، اهردملزاإلنسانية رة احلضااحتريك عجلة 

 ء.ألنبياالوعظ يف اضر حماار ستمر، واىل هللاإ
لذين املثقفني انة حنو تك وين ازلعامة بطريقة متووالدينية املعرفة امهمة هي تعليم 

ابهلل سبحانه نيسيني ملتزمني وندإطنني امواد مهمة إلعدر كما حيمل جونتون. هم مثقفو
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ء حقيقًيا يف بنادًورا يلعب ونيسيا وندإيضًا يف أطة رمتور جونتوأن كدليل على و تعاىل، 
 ٦٦خلرجيني.اعمل ل من خال، نيسينيوإلنداألمة والشعب ا

لتعليم امؤشر ن فإ، ضحة واية مؤسسة تعليمية رؤيتنا من رؤلنظر عن ف ابصرو
يف حني دة. جلوابشرية عالية ارد موج نتاإعلى  لتعليميةت املؤسسااهذه رة جليد هو قدا

لعمل ون، التعادرة، املبااعلى رة لقدالذين لديهم البشر النوعية هي ارد املواخصائص أن 
ام ستخدار، القرع اصنات، ملشكالاحل ، لتفكري، اصلالتو، التقييم، ايبرلتد، اجلماعيا
 لتعلم.رات اختطيط مهات، ملعلوماا

خمتلفة ارد مواد عدإىل إملرشد ليس فقط اعى يس، لتعليم دة ايف حتديد معايري جو
ًيضا أبل جيب ، يين فقط ك دلديه سلوولدينية م العلول الساحليني يف جماب الطالالتطوير 

غرسه ي لذالتوجه ن العامة.كام العلوايفخمتلف ء كياب أذلطالاليت جتعل ارد املواد اعدإ
ذ ألستاأكد أا كمل.الحتفااليس ولعلمية ا اهو ت لطالباوالبساطة والطلبة تمع امعهد على 

 ل:قاي لذ، امنشةدر
لتعليم يف ا ، وايف ل لقتاواللقفز ون لطلبة تمع مستعدأن ايعين اجملتمع، 

ء لبناة  ، حلياابساطة ء. ألشياامثل هذه اد عدر إكونتوم لسالدارامعهد 
ن. مرومتفائل ت ملوامن ف لعيش ال خيااعلى ؤ جير، عقلية وقوية روح 

رب حيا، يينام دكالتز،  هللا نألدق لصاالتوفيق خ روح الكوس اكما يغر
ر غونتون ألل، الحتفااليس وألمة. ات والذامة ايرفع من ك روجلهل ا

تصبح وتمع تمع دة ا ىل جتديد قاإهويته كمؤسسة تعليمية موجهة ز عز
 ٦٧للشعب.اء غر
حنو تشكيل ق هو حتقيق جيل متفور لتعليم يف جونتوامن ف هلدن افإو ابلتايل، 

، ملعرفة، والصحة، والفطنةن لذين يتمتعوامني ملسلاملؤمنني اتشكيل جيل من ، وخلمةامة أ

                                                           
 م ٢٠١٨نتائج املالحظة اليت أخذ هبا الباحث يف معهد دارالسالم كونتور يف شهر أغوش   ٦٦
 م ٢٠١٨سيبتمبري  ٣ نتائج املقابلة اليت أخذ هبا الباحث مع معلم طالب معهد دارالسالم كونتور يف التاريخ  ٦٧
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لفكر ء اعلمار يوِلد تعليم جونتول أن ملأموامن وملكرسة للمجتمع. ة، واحلرالعقلية وا
 لتفكري.ء والذكااصيد من رلذين لديهم ا

 إلسالميةاملعلمني امنهج تعليم كلية  .أ
يف ت ترتيب للموضوعاد ملنهج ليس جمرأن اكشي م زرماج إحلاايعتقد  كياهي 

أي يف ى و خرة أمرم لنواىل ظ إالستيقاامن برانمج تعليمي كامل، بدءا بل هو ، لفصلا
 ٦٨ب.تربية للطالو كانت فهو مبا فيهمن منهج تعليم ن مكا

لكنه متكامل بشكل متكامل ، ولتعلم ليس هدًفا مستقاًل امن ف هلدأن ايعين ا هذ
لعربية اة للغاكذلك يف تعلم ، وإلسالمية اخلية الدارس املدالشامل للتعليم يف ف اهلدامع 

رات ملهان احبيث تكو، للغة نفسهاام استخدايف ت سارنظرية فقط بل مماد ليس جمر
ن فإ، ملعهداكما يف ى. ألخررات املهاامن م لكالرة اكثر مهار أملعهد كونتواللغوية يف ا
م، من معهد بشكل عاف هلدالتأكيد ال ختتلف عن ر لتعليم يف معهد كونتوامن ض لغرا
لعلم م انقسان امه ألاستخدالعلم مفيد أن احظة ن ماللفعل عند ميكء. هي طباعة علماو

 حلقيقية.االجتماعية ة احليااسع يف أونقسًاما اسيولد 
ملبسطة بشكل العربية اللغة ابلعامة روس الداىل إلدينية إلضافة اد املوام استخدايتم 

للغوية يف رات املهااحتسني رس ولداف اهدأكثر فعالية لتحقيق أمما جيعلها ، كثر مشواًلأ
كتب املدرسية لدينا يتم مجعها كياهي اهلاج إمام زركشي، مثل دروس الض حد. بعواقت و

 ٦٩اللغة العربية، البالغة، علم املنطق، عقيدة، الفقه، التجويد.
ملقابلة مع انتائج ، حلديثةر اكونتوم  لسالدار دار األساتيذمعهد احد ل أكما قاا هذ

 شهيد هي:ر نوذ ألستاا
ت حتوالل أهنا يقاأن شي ميكن كزر مماج إهلااكياهي م هبا  ليت قااحل املرا

يث دألحاات / التفسريايتم ترتيب ل، ملثااعلى سبيل ، إلسالميةامن تربية 

                                                           
68  Tim Penyusun, K.H. Imam Zarkasyi, Dari Gontor merintis Pesantren Modern, (Gontor: Gontor 

Press, 1996), hlm: 51 
69 Tim Penyusun, K.H. Imam Zarkasyi, Dari Gontor merintis Pesantren Modern, (Gontor: Gontor 
Press, 1996), hlm: 51 
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ملعهد ايف رس يدي لذاحلديث أو التفسري املظهر. ختتلف عن ابطريقة 
ا ليس من هذر جلاللني. يفمعهد كونتواتفسري ل ملثااعلى سبيل ى، ألخرا
ل حوايت آلاهي مع قطع من ، وىلوألالطبقة اال سيما يف ، لقبيلا
لشخصية. ل احوايت آلاكثر على ألذلك ا. هلم جرداب وآلق واألخالا

و لتفسري املعاملةكل من رة أو الذكواعلى أت قد بد ٢لطبقة  ن اقد تكو
لكاملة العربية اللغة ب لكتاالثالث الصف استخدمت اقد ، وحلديثا

ت اليت مت إدخاهلا مل تعد من القطع، كلماأن كيف ت ولرتتيباامن ذة مأخو
تفسري مع حمتوى أعلى، يتم  ٦و  5لطبقة امث  ٤لطبقة اق تعميعندما مت 

أنمل أن يكون لذلك أ، ملبتدامن تفسري ف لصرايضا أينظر ، لنحوعلم ا
 ٧٠تطوير اللغة العربية وفقا لقدرة كل شخص.

 رللغة مبعهد كونتوك امركز قسم حمر .ب
حلديثة جما اإلسالمية الرتبية ر اكونتوم لسالدارامبعهد ت للغاامركز م يقد

حلها اإلجنليزية علي مجيع مراللغة اىل العربية إلضافة اللغة ايس رتدبر لمتكامال 
ت للغاالعامة يف هذه اخلفيته وته راملناسب لقدى املستوالطالب يف ل ايتوقف قبوو

 ى.ملستواحتديد ر ه إلختبازجتياإعلى 

 ركونتوم لسالدارامبعهد دارة إلالثالث: ختطيط املبحث ا
 ملكالرة اتطوير مهااف هدأصياغة  .أ

ًفا لتحقيقها اهدأضع معهدوعنكيفية دارة إلاطيط يف لتخاظيفة وتتمثل 
لتخطيط هي ما اظيفة ، وببساطةاف. ألهدالتحقيق هذه ت تيجيااسرتاتطوير و

بع أرىل إمن إلضافة ة حدوالتخطيط هي اظائف وكيفية حتقيقه. وتريد حتقيقه 
 لتقومي.والتنفيذوالتنظيم اظائف وية إدارظائف و
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ت ملعلوماواتكنولوجيا لاالمة على لعوملة مع عاصخب ويف خضم صخب 
د لوجوا امقًدما. ال ميكن فصل هذدا ونت موجًووجرخ كوال ال يز، ية رلتجاا

ًئما. داتتغري ر وحلديثة لتتطوزل املنااها رتطووليت متتلكها ت اتيجيااالسرتابسبب 
ل: قاي لذا ٧١،لطلبةاعاية رملاجستري من قسم ري الزنوامحد ذ أألستااما قاله ا هذ

دم لقااحملفظة على "اجلديد م:ملفهواهدتؤكد على ملعا ايف هذ ةملعتمداتيجية االسرتا
 صلح.أألخض و الصاحل ا

ت لفلسفاالعديد من الديه ط يف كل نشان ملرعوخ اكوأن ىل إإلضافة اب
 فهي: ت ما لنسبة للفلسفاألتعلم. والتعليم واملؤسسية الفلسفة الك ذمبا يف 

مجيع ق ويقف فور كونتو، و اليت تشمل: أ. الفلسة املؤسسة .١
ل، لنضااهو حقل من ر كونتوم لسالداراد معهات، ب. اجملموع

ينتمي ر كونتوم لسالدارامعهد ة، ج. حليااليس مكاً للبحث عن و
 ٧٢لدين.ل اجارىل ن إلذين ال ينتموس النااىل إ

، و اليت تشمل: أ. كلمة ينظر، يسمع، يعمل، الفلسفة التعليمية .٢
، لتعليماعلى عناصر من ي لطلبة حيتواكلما شعر ، و بهيشعر به،  

مثقفني مثقفني ن يكونية، ج. جما، ومطلعة، صحيةضلة، ب. الفا
ـ. ه، ليت تعينة احليااهي ة حليا، د. الدينن امثقفني يعرفوا ليسوو
ن وتكأن تريد ت، ه. خلدمااعن ل لكن ال تسأولك ذفعل ا

كبري مثل ، ز. ينتقلر وملكسور اينهادة، وللقياة جاهزدة وبقيا
 بك.ص خلاالربح اكبري مثل ، بكص خلاالتحويل ا

مهية من أكثر ب أألسلو، و اليت تثمل: أ. التعليما.فلسفة  .٣
مهية أكثر أملعلم انفس ، ولطريقةامهية من أكثر أملعلم ع، املوضوا
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ن، ج. ليس تعلم لالمتحا، وللتعلمن إلمتحا، املعلم نفسه امن 
 ن.إلحسادة والعلم للعباالعلم بل اجل ألعلم ليس من ا

ر كونتوم  ساللداراصمم معهد ، ملعهدالطلبة يف ط االنضباايف تنفيذ تعليم 
ألكثر العنصر اهو ط النضبااملعهد. ؤاي اًفقا لرضية وغروسالة تربواي ورًفا اهدأ
م لنظااتشكيل ، كثر تنظيمان أملعهدسيكوا ايف هذة حليااجممل أن مهية يف حبيث أ
 ل:قاي لذري الزينوامحد ذأألستال اتوجيها. كما قاد وملتشدالطلبة ا

، لديه عقلية لطلبةاملعهدجعل ا ايف هذط النضبااتعليم م نظاف يهد
ليت تنطبق يف املكتوبة اغري أو ملكتوبة اعد اًفقا للقوك وسلوك، وسلوو

مع م. وملعهد بشكل عااسالمة ولطلبة نفسه اجل خري أمن ، ملعهدا اهذ
لوقت ايف ولة وشخصية مسؤولك شخصية ذسيشكل ييب دلتأالتعليم ا
 ٧٣و توجيها.كثر تنظيما أملعهدا ايفهذة حليااجممل ن حبيث يكو، ملناسبا

يف حتسني ر كونتوم لسالداراييب يف معهد دلتأالتعليم اف اهدأة ميكن صياغ
 لتالية:ط النقاالتفصيل يف ث لتحدرات امها

ذ ألستااضح أوموجهة. كما ولعيش بطريقة منظمة اعلى درة .قا .١
 ل:قاي لذري اينوز محدأ

أن ملتوقع امن ، ملعهدا ايف هذف لصرالتعليم يف امع 
مة ليومية بطريقة منتظامن عيش حياته ب لطالايتمكن 

دة، لعباامنًظما بشكل جيد يف ن يكووأن موجهة  و
ام ستخد، واملالبساء اتدم، وارلطعاول اتنا، وسةرالدوا
 ٧٤ا املعهد.ألنشطة يف هذاجبميع م لقيااتوجيهه ، ولوقتا
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لديه حس حالة يف ن يكوأن حيمل ولية ولطلبة ملسؤايع يستط .٢
، لعربيةايتكلم ب أن لطالامما يتطلب من كل، للغويةاألنشطة ا

 ل:قاي لذري اينوزمحد ذ أألستاا كرذكما 
حظر ومر أوايف شكل ا املعهد، يف هذالتأديبية ألنظمة ا
لية يف تنفيذ وملسؤر ايف شعوس ىل غرابت هتدف إعقوو
لديهم من ن يكوأن ل ملأموامن وملعهد. اجبتها يف وا

يف أو لبيئة ايف ن نه عندما يعيشوأحلساسية اهذه ل خال
لك ذيف ملطبقة اعد القوع اتبااجيب عليهم ، جمموعة معينة

ايت الرغبات الشخصية و لوأوليس ترتيب ن، وملكاا
 ٧5ترتيب أولوايهتم.

ج حلااكر  كياهي ذين كما دملتشدالطلبة اتشكيل شخصية  .٣
 ل:قاي لذ، اكشيي زرعبدهللا شكر

ة ىل حيادي إتؤف ئما سوك داليت تتحراملعهد اة حلياا
سوف تلد موقفا عسكراي، يناميكية ة الدحليا،ً  ايناميكيةد

لنهاية ايف ، ومنتجط نضبااىل د إدلتشسيؤدي موقف ا
الطلبة يف معهد لد موًقفا عقلًيا لشخصية ف يوسو

 ٧٦دارالسالم كونتور.
 ركونتوم لسالدارامبعهد ب لطالانشطة أتشكيل  .ب

ألنشطة ، اليوميةاألنشطة افهي م قساأىل ثالثة إلباحث الفصل تنقس اا من هذو 
 لسنة:األنشطة كل اليت متا ا السنة األنشطة نصف ، و اسبوعيةأ
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 ٧٧ليوميةاألنشطة ا .١
 6اجلدول: 

 ركونتوم لسالداراليومية يف معهد األنشطة امج ابرول جد
 األنشطة الساعة منرة
 انلقرااءة قرم و لنوامن م قيا ٠٤٫١٠-٠٣٫٣٠ ١
 لصبحة اصال ٠٤٫١5-٠٤٫٠٠ ٢
 داتملفرء القاو إثة دحما ٠٤٫٤5-٠5٫١5 ٣
 حلصبااتعلم  ٠5٫٤5-٠5٫١5 ٤
 رإلفطاا ٠٧٫٠٠-٠٦٫٠٠ 5
 ل الفصلخود ٠٧٫١5-١١٫٤5 ٦
 ة الظهرصال ١٢٫٠٠-١٣٫٠٠ ٧
 اءلغدا ١٣٫٠٠-١٣٫٤5 ٨
 ءملشادرس ا ١٤٫٠٠-١٤٫٤5 ٩

 ة العصرصال ١5٫٠٠-١5٫١5 ١٠
 آنلقراءة اقر ١5٫١5-١5٫٤5 ١١
 رايضة ١5٫٤5-١٧٫٠٠ ١٢
 عيمجاآن لقراءة اقر ١٧٫٠٠-١٧٫٤5 ١٣
 ةحلجراحسب آن لقراءة اقر ١٧٫٤5-١٨٫٣٠ ١٤
 العشاء ١٨٫٣٠-١٩٫٣٠ ١5
 ءلعشاة اصال ١٩٫٣٠-١٩٫٤5 ١٦
 عيمجاء عاد ١٩٫٤5-٢٠٫٠٠ ١٧
 الليلتعلم  ٢٠٫٠٠-٢١٫٣٠ ١٨
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 كنملساايف ر حلضواكشف  ٢١٫٤5-٢٢٫٠٠ ١٩
 ملنواقت و ٢٢٫٠٠-٠٣٫٣٠ ٢٠

 
 ٧٨األنشطة األسبوعية .٢

a)  ةحملاضرانشطة أعلى تشغيل اللسيطة 
b) ء و اجلمعةحملدثةيف انشطة إدارة أعلى ة لسيطرا 
c) كتابتهاب وألسلوات و ادملفرال استبدا 
d)  عيةسبوأللغة اعقد حتسني 
e) ة حملضرامن زيف دش ملهاة واحملضرالتحقق من ملكية كتب ا

 ذاةحملاوا
f) ة ملسجد بعدالطبقية يف اللغة ت النتهاكااعن نسبة ن إلعالا

 عيسى
g)  ونيسياإلنداللغة ث ابلتحدايف تدريب الطالب 
h)  بع الرع األسبووالثاين لعربية ع األسبواللغةيف اعقد تسجيع

 شهرإلجنليزية كل ا
i)  مطالبة مجيع األعضاء إبحضار الكتب املتعلقة ابحملاذات يف

 الوقت املناسب
j)  للغة ء احياإقسم ىل إتقريره وللغة ط االنضبااتلخيص منتهكي

 للغة.ك اقسم حمرو
k)  السيطرة على فحص الكتب املفردات من قبل احلدود مرة

 واحدة يف الشهر.
 األنشطة نصف السنة .٣
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a) عقد برانمج إختمام اللغة 
b) مسابقة الدراما ابللغة العربية، و مثل ، للغويةت اابقاعقد مس

 املناظرات العربية.
 للغةك احمرم جعل نظا .ج

م  لسالدارايوجد يفمعهد ب، لطالاخَطط للغة ملالتطوير اختطيط ن لضما
تتم يف معهد ب للتخطيط لتطوير لغة طالة حدواخمتلفة. طريقة م نظار كونتو

ول مسؤي لذاللغة ء احياإ قسمو للغة ك اقسم حمرل من خالر كونتوم لسالدارا
ليومية يف ة احلياايف ث لتحدايف بلطالامن ط النضبااعد التخطيط لقواعن 

 ملعهد.ا
 ل:قاي لذ،امحدأ يلدذ وألستال اكما قا

ملعهد قد مت تنظيم ا الطلبة يف هذاكل ما يتعلق للغة يف تنفيذ تطوير لغة 
ب ابلتساوي. لطالالتعامل مع مجيع ايتم ، لطلبةامن ط النضبااعد ايف قو

ة عقوبة جيدأو بة عقوال على إفلن حتصل ك، نتهاك اهنان كاا وإذ
 ٧٩خيالفه.ي لذاعًا هو رادلكنه جيعل ا، جيابية. حبيث يبقى مفًيدوإ

 ل:قاي لذ، اهيمابران إنيورمن كوء لشيانفس 
على ن قواعد ألعلى لوحة اإلعالانت، ملعهد ا ائح يف هذاال توجد لو

يف م كل عاة حدة وارًئما مأ داملعهد ُتقرا ايف تعليم هذط النضباالوحة 
يستمع أن ملتوقع األمن. من اقسم ولطلبة اعاية رها دليت حتداألماكن ا
لك ال ذألنه بعد ، حيفظهاوليها إلتفت يوأن عد القواىل مجيع ب إلطالا

 ٨٠ت.ملعلومااعلى لوحة ار أو جلدائح على اللوم واألحكاامن أي يكتب 
 ل:قاي لذدوس، اكده يوجى فرأما ا هذ
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لعقو تطبيقها العديد من ك اليت يتم هنات ا ملعهدا اللغة يف هذايف تطوير 
جيايب على إهلا ثري ن يكوأن ليت ميكن واجيابية ت إلعقو امجيع هذه دة وعا
ت لعقو ابعض هذه أن يف حني ، للغةالة لتطوير وملبذد اجلهوايف ب اللطا

جلملة اللغة اها من قبل تطوير ؤنشاإليت مت دات املفراحفظ ومثل كتابة 
، كل يوم مة للغايةرصاخ لكوا اهذللغوية يف األنشطة ن افإدات، ملفرامن 

 ٨١للغة.اىل قسم ة إلدعوايف ن يدخلوطالبا الذين  ٢٠٠هناك حوايل 
م لسالدارالطلبة يف معهد انه عند تطوير لغة أن مالحظة ميك، حلالةايف هذه 

جلملة الذين مت تضمينهم يف قائمة ب احبيث ميكن للطالا جدة نني جيدالديها قور كونتو
ما أقبل. ذي كثر من دات أملفراملزيد من ام لديهن يكوأن ميكن و كرب أحتسني بشكل 

حىت ، ملعهدا فهم مجيعهم يف، ملعهدا اللغوية يف هذاألنشطة إدارة الني عن ولنسبة للمسؤاب
 لريفي.ل املنزء احناأيف مجيع ن لسكاا

 لباحث:اقابل ي لذن ابعض سكال كما قا
فقط من ، طننياملواملعهدتؤثر بشكل كبري على ا اللغوية يف هذالبيئة أن ا
طنني فهم اليت ميكن للمواملعهد ب العربية طالاللغة اىل إ عالستمال اخال

اللغة يف  ألساسياصل التوالعربية مثل اللغة ث ابلتحداللغة حىت ميكنهم ا
 ٨٢العربية.

نشطة أعي اليت تراألنظمة د اجوولتعليمية البد من اف األهداألجل حتقيق و 
ط بالتعلم تتعلق نضو اعملية تعليم ح جناب سبان أفإ، ملعهداهم يف دجول ولطلبة خالا
 ليومية.الطلبة ون اليت تنظم شؤاألنظمة ط إلنضباو استهم درالطلبة يف ا
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سة رملداحيا ر موأليت تنظم ائة ألنظمة م يف بيون ملعهد مقيدا الطلبة يف هذو أن ا
املهارات اللغوية ليت تتعلق بتعليم املعهد ا اية يف هذرجلااألنظمة امن ، و ملعهد()اخلية الدا

 ٨٣و هي:
ما ، إملعهداقامتها أألنشة و امج الرباكة يف مجيع رملشاالطلبة اجيب على  .١

 للغة.ء احياإكذلك قسم و للغة ك امن قسم حمر
إلجنليزية اللغة و العربية اللغة امن دات مفرث لطلبة حفظ ثالاجيب على  .٢

 ليلة.م و اليواكلها يف ة  ملفيداجلملة اصلة ابو
ا ابللغة العربية و اللغة اإلجنيليزية كل وقت و يتحدثوأن لطلبة اجيب على  .٣

 سبوعني.أإلجنليزية ابيئة و سبوعني ألعربية اتنقسم بيئة مكان، و يف أي 
للغة و العربية اللغة ة ابعلى الطلببة املشاركة يف تدريب اخلطابجيب  .٤

إلثنني ليال منذ بعد م العربية تعقد يف يواخلطابية ت ايبارلتدو اإلجنليزية. ا
لإلجنليزية تعقد اخلطابية ت ايبارلتدة، و العاشراحىت ساعة ء لعشاة اصال
، لظهرة اصالاء بتدإية عشر حىت دحلاامنذ ساعة هنارا  خلميس م ايف يو

 خلميس ليال.م ايونيسيا تعقد يف وإلنداخلطابية ت ايبارلتداما وأ
ع ألسبوامرتني يف برانمج احملدثة العامة كة يف رملشاالطلبة اجيب على  .5

لصبح ة ابعد صالا كرابللغة صباحا ك ايف ساحة حمرم ليت تقااحملدثة اهي 
م ألمر قااية اجلمعة. بدم الصبح يوة ابعد صال اكرابصباحا اثء و ثالم يو
كانت لعربية اخلطابة م اللغة يقدك ايف قسم حمردس لسااحد طلبة فصل أ

ة جلديداألساليب ت و الكلمااقائق مث يعطى دمخس ل إلجنليزية حوام ا
، ماع لطلبة على موضوث امث ليتحد، حملدثةالطلية يف اليستخدمها 

 قيقة.دين لساعة حىت عشرابع ل رحملاضر خالالقاها أحسب ما 
 حتليل البياانت

                                                           
م ٢٠١٨سيبتمبري  ١٨ ا الباحث مع األستاذ ولدي أمحد من قسم إحياء اللغة يف التاريخنتائج املقابلة اليت أخذ هب  ٨٣
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كر ذكما ل لعامة للنزدارة اإلاظيفة وظيفية من وألكثر الوظيفة التخطيط هو ا
ليت األنشطة اليت تعد بشكل منهجي األنشطة التخطيط هو عملية اء. اخلرباديد من لعا

خلية الدارس املدالتخطيط هو جانب مهم للغاية يف امعينة. اف هدأا لتحقيق م لقياايتعني 
لنحو احتقيقها على اد ملراف األهدالدقيق لن تتحقق التخطيط ون ابد ألنه، إلسالميةا
جل أمن ب هو توقع ما هو مطلوخ ولكايف ي سانرتط النضبااألمثل. ختطيط تعليم ا

 ت:جادرامحد سول أقيِّم. كما قاوع ومشرف حتقيق هد
ن ملستقبلية. يسمى منهجًيا ألارات القرالتخطيط هو عملية منهجية يف إن ا

، ملعرفةام استخدار، والقراصنع ت تشمل عمليادئ مبام استخدابلتخطيط يتم ا
 ٨٤ملنظمة.األنشطة ااءات أو إلجراكذلك ، ولعلميةت التقنياوا
ملعهد هي منهجية. لذلك تتطلب ايف ب لطالت التخطيطية للتخصصااألنشطة ا

لتخطيط اتطويره. ري جلاالتخطيط اًفقا خلصائص وحل التخطيط مراألنشطة يف عملية ا
لك. ذمن سيفعل ، وتفعلذا ما، وبهم لقيااكيفية ، ومله مسبقاهو فعل حتديد ما سيتم ع

لتخطيط هو املستقبل. اليت ستنفذ يف األنشطة ا يف حتديدات خلطواية التخطيط هو بدا
 لتقييم.ق احتديد نطااف وألهداملستخدمة لتحديد األساسية العملية ا

أييها الذين لكرمي: آن القراهللاتعاىل يف لقا، ية تنعكسرمعياة لتخطيط له قاعدا
 ٨5نوا اتقوا هللا و لتنظر نفٌس ما قدمت لغد و اتقوا هللا إن هللا خسرٌي مبا تعملون.أم

، حتليل، أو هتمامااتويل ى، أو ليت ترر التنجواعلى كلمة ي حيتو، ه تعاىلمن قول
ة مرب ملثري لإلعجاا. ابكل ما سيفعله غدم الهتمااىل ج إكل شخص حيتاأن يعين ا هذو
حتليل سلوكهم ف وخلودرة ملباوا اخذأذين لص الألشخاة لدعواآلية تصف ايف هذه ى خرأ

لتخطيط ل امن خاللتحضري املرتتبة مج تعليمي على كل شخص يف ر اآل ن احبيث تكو
ط ملعهد هو نشاايف ب لطالالتعليم من ط االنضباالرب للمستقبل كما هو متوقع. ختطيط 
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هللا ل تقييمها. قاق حتديد نطااف وألهداملستخدمة لتحديد األساسية العملية ، امنهجي
قرأن الكرمي: أييها اللذين ءامنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا اخلري تعاىل يف ال
 ٨٦لحون.لعلكم تف

يف مجيع وف لظروالوضع التفكري لتتكيف مع دة اعاإلتخطيط يف شكل اعملية 
ق ألخالاهو و لنمطافقا لنفس وملعهدايف بلطالاللتعليم ط النضباإدارة انشطة ء أحناأ

رأن الكرمي: و أنفقوا يف سبيل هللا و ال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة الكرمية قال هللا تعاىل يف الق
 ٨٧احملسنني. و أحسنوا إّن هللا حيب

لتحضري ملناقشة ل التفكري من خالدة اعاأن إلفهم افإنه يوفر ، آليةامن هذه 
ختطيط من ك هنان يكوأن جيب ورة. أيلضرل اشكاأملستقبلية هو شكل من اث األحدا
لك. يتم تنفيذ ذغري وجلو اث واألحدامن سلسلة من ث حدما سيل حوار قراد عدإجل أ

ة فرتل قعة خالواتصبح حقيقة وحة لطمول اآلمااتتحقق ف أن ألنشطة داسلسلة من 
ط لنشات اهو سلسلة من عملياي وسانرتم لنظاي لرتبوالتخطيط اكذلك ومنية معينة. ز

 منية معينة.ة زفرتل خالة ملرجواف األهدالتحقيق 
كما هو موضح ، حلامرة عدم يط بشكل عالتخطايف عملية ات خلطواتتضمن 

اف ألهداصياغة ، ولتعليماىل إحلاجة امن: تقييم ن لتخطيط تتكواعملية ل إن ليت تقوا
تقييم ، وخلططاتنفيذ وى، وجلدر اختبا، وامجالرباصياغة ت، ولسياسااصياغة ،  ولتعليميةا

 ملستقبلية.اجعة للخطط امرو 
يف بلطالم النظاي لرتبواطيط لتخأن الباحثاجد ، ولبحثاىل نتائج دًا إستناا

ات ماشى مع خطويتن حلديثةكااإلسالمية الرتبية ر اكونتوم لسالداراملعهد اللغة يف اترقية
ب لطالط االنضبااحيث تضمن ختطيط تعليم س، لشستواقرتحها اليت التخطيط اعملية 

 ما يلي:رملعهد كونتوايف 
 ملعهدامن ض لغرواسالة ورية ؤفقا لروللغة  اتطوير اف هدأ.صياغة  .١
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 خلكواللغة يف ايف ب للطالط النضبااعد اجعل قو .٢
منحها تم ابت الىت سيلعقواىل جانب ت إتوجيهية لالنتهاكادئ ضع مباو .٣

هي ت، والنتهاكاامن اع نوأ ٣ىل إليت تنقسم ب، والطالم اللمخالفني لنظا
 جلسيمة.ت االنتهاكاواملعتدلة ت االنتهاكاوالبسيطة ت االنتهاكاا

ألنشطة اهي ، نشطةأىل ثالثة إليت تنقسم ب الطالالزمين لتطوير لغة ول اجلدد احيد .٤
 سنوية.وسبوعية وأيومية 

 ركونتوم اللسدارامبعهد دارة إلابع: تنظيم الراملبحث ا
 (Language Advisory Councilقسم إحياء اللغة ) .أ

م  لسالدارامعهد ت جد، أوللغةرات الطلبة يف تطوير مهاط انضبااملتابعة و 
تقومي و ترتيب ول من مسؤ، و ألساتيذاجيلس فيه من ي لذاللغة ء احياإقسم ر كونتو

لطلبة األنشطة منظمة اة أو ت رتيب سرير، و كونتوم لسالداراملعهد اللغة يف ة اعن حيا
 ينشة:دوس أدرفرل نباحث بعض. كما قاف سوي لذاللغة ك امن قسم حمر

ليت هلا اء األجزامن ن نوعاك هنار، كمونتوم لسالدارالطلبة يف معهد اتطوير لغة 
الطلبة، و هي  قسم إحياء اللغة للغة انشطة أت ماالتزاخاصة يف تنفيذ ت جباوا

نشطة أعلى اف إلشراجب وافسه من للغة نء احياإقسم و قسم حمرك اللغة. 
يف قسم اء جزة أعدك لطلبة. هناانشطة لغة أللغة يف تنفيذ ك امنظمة قسم حمر

لبحث ، والسكرتري، والثاينول و األدارة اإلائيس جملس رمثل ، للغة نفسهاء احياإ
 ٨٨ملخزون، و متويل، و إدارة.و الطوير، و ا

سي رالداسنة ركونتوم لسالداراللغة مبعهد ء احياإمن قسم إدارة هو تشكيل ا هذ
٢٠١٩-٢٠١٨: 
 متاايل فري أدبدو أمحد فيده ي ألد: و لقسمائيس ر .١

 للغةانشطة ألقسم عن حالة اء اجزأمجيع ء لبنادة و القيا:ا جبة      وا
                                                           

م ٢٠١٨سيبتمبري  ٢٣نتائج املقابلة اليت أحذ هبا الباحث مع األستاذ فردوس أدرينشة من قسم إحياء اللغة يف التاريخ   88
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 ينشةدوس أدر: فر  سيكريرت .٢
 فلضيواخدمة ل وباستق: ا  واجبة

 ما: حسني سبا تطويرو حبث  .٣
 للغويةاشطة أتطوير عن و : حبث  جبة   وا

 ر:مفحة نو ون     خمز .٤
 إدارةير عن رلتقااد اعداجلرد وإتنفيذ ومعاجلة و: مجع   جبةوا

 مرفاقاي : فكر  مالية .5
 ملالية للمنظمةون الشؤوإدارة الكتب اعلى ظ حلفا:ا  جبةوا

٦. CLI  : فردوس أردينشة 
 نشطتعاو ألقسم ء اعضاأفق مجيع ا:ير     جبة وا

٧. LCD  محنرليا أو: فنت 
 نشطتعاو ألقسم ء اعضاأفق مجيع ار:ي جبة     وا

٨. CID   ولهرز: حسني 
 نشطتعاو ألقسم ء اعضاأفق مجيع ا:ير جبة     وا

 (OPPMمنظمة الطلبة مبعهد دار السالم كونتور )  .ب
ملنظمة ر اكونتوم لسالادار معهد ت جد، أوملنظمةالطلبة هلذه ط انضبااملتابعة و 

و من املسؤول يف ترقية  (،OPPM)ابملنظمة الطلبة املعهد احلديث أي لتنظيم طلبة معهد 
ملنظمة اهذه ، و لنهائيدس أو السااللغة من فصل ك الغوية فهي قسم حمررات امها

عي اترهنا فإ، إلجتماعيةر األموو املنظمة اياسة على سرة لطلبة لقدايد وىل تزابإلضافة إ
 ٨٩حلديثة.اإلسالمية الرتبية ر اكونتوم لسالداراملعهد اطلبة نشطة أ

م لسالداراللغة مبعهد ك امن منظمة طلبة يف قسم حمرإدارة هو تشكيل ا هذ
 ر:كونتو

                                                           
 م ٢٠١٨سيبتمبري  ٢٠-١٨م كونتور يف التاريخ هبا الباحث مبعهد دارالسال نتائج املالحظة اليت أخذ ٨٩
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 7ول: جلدا
 ٩٠ركونتوم لسالدارالطلبة مبعهد املنظمة امن داري إلاهليكل ا

 ٢٠1٨-٢٠1٩سنة الدراسي 
 واجبة عدد إسم قسم رةمن
 ار املنظمةستقرالة عن ومسؤ (a ٢ رئيس املنظمة ١

b)  كل قسمإدارة تنظيم 
c) ألنشطة لكل منهمام واملهااعلى ة لسيطرا 
d) لك حبكمةذنعين ء وجز 
e) الطلبةلرعاية امع موظفي ورات مشااء جرإ 

 لرسالةوج اخرل وخودسجل  (a ٢ سيكريتري ٢
b)  هلامةاث األحداسجل 
c)  لطلبةاملنظمة ائق اء جزأعقد 
d) ملنظمةانمج ابرإدارة يف ة ملساعدا 
e) حريرلسكرتري يف كل افع ار 
f)  لطلبامنظمة اء ألجزة ملساعداتقدمي 

 لطلبةامن منظمة اء ألجزة ملساعداتقدمي  (a ٢ قسم مالية ٣
b) لطلبةامنظمة ء لشهرية ألعضاالعضوية م اسور 
c)  لطلبةامتويل منظمة وج خرل وخودتنظيم 
d) الشهريف ة حدة واملنظمةمراير مالية رجعل تقا 

قسم األمن  ٤
 املركزي

١٣ a) احلفظ على األمن املنزلية 
b) سة رالدل اخالن، ودروس يوالراحميط  تفعيل

 ءملساوا

                                                           
م ٢٠١٨نوفمبري   ٨الواثئق اليت أخذ هبا الباحث يف منظمة الطلبة مبعهد دارالسالم كونتور يف التاريخ  ٩٠
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c) سجلرب الة عن ضرومسؤ 
d) ت نتهاكان الذين يرتكبوء األعضااعلى ف يتصر

 لتعليميةت العقو امع 
e) ح فتتال الطلبة يف خالالرعاية املوظفني ة امساعد

 لطلبةاظائف منظمة و
 ءملسادروس التنفيذ اعن ول ملسؤا (a ٨ التعليمقسم  5

b) ةحملاضرابرمنج إدارة لة عن ومسؤ 
c) فملشرة امشاهدء او مسارس لدايد حتد 

قسم أتمري  ٦
 املسجد

٨ a) ملسجدالتنفيذترتيب اعن ول ملسؤا 
b) تالماماول احتديد جد 
c) جلمعةاخلاطبول احتديد جد 
d)  دلعبات املتعلقةخبدماالكتب اتوفري 

قسم حمرك  ٧
 اللغة

١١ a) لرمسيةاللغة دورة اعن ول مسؤ 
b)  للغةت اًمسا بيانًيا النتهاكارضع 
c) ملسكناكل   للغةاعن ول ملسؤالشخص اتصنيم 
d) مج تشغيل لغةاسجل هوية مجيع بر 

 حلصباي اتشغيلجرإدارة لة عن ومسؤ (a ٩ قسم الرايضة ٨
b) السيطرة على أنشطة األندية الرايضية 
c) دارةإلء اعن جزول ملسؤا 
d) جيةرخلااألندية امع رايت ملباالة وجد 
e) مسؤول عن املعدات الرايضية 

 لفنايف دورات عن ول مسؤ (a ٦ قسم الفنون ٩
b) لفنيةدوات األاية لة عن فعالومسؤ 
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c) املعهديف رف لزخاالة عن ومسؤ 
d)  اثخللفية ألحداجعل 

 لكتباءة اتنظيم قر (a ٤ قسم املكتبة ١٠
b) ملكتبةاقت حتميل ولة وجد 
c) دجلدب امية للطالالزت إمجع تربعاا 
d)  رملستشاافقة امبوتعيني مساعد 
e) املكتبةجتاه ك امساإ 

 ملعيشةاترتيب غرفة وعلى نظافة ظ حلفاا (a ٦ قسم الضيافة ١١
b) ل صوب ولطالء استدعاف واضيولل استقباا

 لضيفا
c)  فللضيومليوايف ات مر ٣م لطعات اجباوتقدمي 
d)  فلضيواسجل 

 ملعهداعلى صحة بيئة ظ حلفاا (a ٤ قسم الصحة ١٢
b) يةدوألل استكماا 
c) مع ون لتعاابملرضى ب الطالاسة دراBKSM 
d) كنملساالية يف وألت اإلسعافاة احتقق من عد 

قسم سركة  ١٣
 الطلبة

٤ a)  ميالطلبةيوت احتياجااتوفري 
b)  اءةلقروالعامة اسية رملدالكتب اتوفري 
c) مع مكتبة ون لتعااLa Tansa  الكتب

 إلسالمية.ا
d)  ر"لتسمية "كونتوت االكلماامع د لبنوابيع بعض 
e)  مليومي كل يواملايل اول التداسجل 

 ملطبخإدارة اكبح  (a ١٤ قسم مطبخ ١٤
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b)  مليومرات يف ا ٣حتضري وجبات 
c)  مليومرات يف ا ٣م لطعاول التنان ملكااتنظيف 
d) نلصائموافتحهار ولسحواجبة ومي تقد 

١5 Penatu ٦ a) لطلبةاملالبس اغسيل ت خدمة خدما 
b)  غوروملدينة فنواملالبس يف اخدمة غسيل 
c) لغسيلل اعمال / لعماامع ون لتعاا 
d) وراءهاللمالبستركت ص خان توفري مكا 

 ولًفقا للجدر ولصوافتح متجر ا (a ٦ قسم التصوير ١٦
b)  ميف يف كل عاالفوتوغرالتصوير دورات اعقد 
c) هلامةاث األحداتوثيق وية تغط 
d)   خدمة ر ابأللوان و غسلها لصواتلقي طباعة

 دألسوواألبيض ر ابلصوا
e) ت لقنصلياوات للمؤسسار تلقي مكا لصو

 ادألفرادي والنوا
f) الملنزلية يف شور اللصوض عقد معر 

عاية رلتصفيح والنسخ ت اتقدمي خدمام وستالا (a ٨ قسم إعالم ١٧
 لنسخ.الة آ

b)  كتب وراق وألامن  خمتلفةاع نووألقرطاسية اتوفري
 ة.ملذكرا

c)  دات اللغة العربية و اللغة ملفرابيع كتب زايدة و
 اإلجنليزية

d)  لنسخةايف ة جديدت عاابدإجعل 
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قسم النظفة  
 الطلبة

١٢ a) ل املعهدمجاوعلى نظافة ظ حلفاا 
b)   ايتلنفاالتخلص من اختصيص 
c) فجلفااموسم ل ملنزلية خالالبيئة املياه ا 
d) لقمامة امن ن لذين يتخلصوالطلبة اعلى ف لتصرا

 مكانه.ليس يف 
 

ب خلية لطالدا( كمؤسسة OPPMر )كونتوم لسالدارالطلبة معهد امنظمة 
يب رلتدايف ب طالاع بدب إستيعاوالتشجيع ى هي منتد، إلسالميةاملعلمني اسة كلية رمد

يوليو  ٦يف ه ؤنشاإمت ي لذالطلبة اًيضا من منظمة ف أهلدن اكا، لكء ذستثناابلتنظيمي. ا
دة،  مبا لقياايف ون يريددة  ولقيااين على درقاا ليكونوب طالسيلة للن ويكو، أن ١٩٦٧

 ملستقبل.ايف يف ذلك يف اجملتمع 
يعبئ ويدير هنا ألب، ليومية للطالة احلياالطلبة ال ينفصل عن امنظمة د جوإن و

ملنظمة. اتتألف ية أبنفسهم. للعناب لطالايتعلم أن حبيث ميكن ب، لطالانشطة أمجيع 
( على االعديد من OPPMلفكرية )امللكية ق اقوبة حقاهيئة مرف تشرذلك، ىل ابإلضافة إ

، ابإلضافة إىل ملنشأالقنصلية / ت امؤسسااملنظمات، مبا يف ذلك: املؤسسات الداخلية، و
 رات.ملهاايت، ودورات اللغو، واضةايلرعدد من الفنون، وا

 حتليل البياانت
نظمة ميف ا صبح عضو، ألعاملالد يف وعندما ،  تنظيمية. لذلكت لبشر هم كائناا

صبح ، ألعملج والتخراسة. بعد رملدايف ء عضاألبشر ايصبح ، سةرملداعائلية. عند سن 
لسياسية والدينية ت املنظماايضا عضو يف أمبا هو رعمله. ن ملنظمة يف مكاايف ا عضو

ملنظمة. اعن ت ملواىل دة إلوالالبشر من اال ميكن فصل ، لذلكا. هلم جروية دالقتصاوا
من ة مساعدون هم بددلعيش مبفرن اال يستطيعوة دلوالاتنظيمية أل م منذ ت لبشر خملوقاا
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ليس س، وقع للناالوايف ت ملنظماء انشاإيتم، لبشر الصاحل ت ملنظمااآلخرين. يتم تشكيل ا
 ، كل يوم يتصل الناس مبنظماهتم.لذلكت. للمنظما

 ٩١هي:اء، وفقا للخربوللتنظيم ت لتعريفاابعض ك هنان سيكوأدانه، 
١. gullet& Hicks :ت لسلطات والياوملسؤم واملهاايم ستقط لتنظيم هو نشاا

 دة.حملداف األهدالتحقيق س لناابني جمموعة من 

٢. gordon, mondy, sharpling :مسية بني ت رقامة عالقاإلتنظيم هو عملية ا
 اف.ألهداحنو حتقيق در ملصاس والناا

٣. Terry :يف مة مبا زلالارد املواينظم مجيع دارة ساسي لإلط ألتنظيم هو نشاا
 ح.لعمل بنجام امتاإ حبيث ميكن، لبشرية العناصر الك ذ

٤. Stoner  :حتت س لنااليت يسعى من خالهلا ت العالقاالتنظيم هو منط من ا
 ك.مشرتف ىل حتقيق هدإملديرين اف اشرإ

5. freeman & daniel gilbert :معًا يعمالن كثر أو ألتنظيم هو شخصني ا
 اف.ألهدامن د عددة أو حمداف هدأبطريقة منظمة لتحقيق 

مماثل  ر كونتوم لسالدارالتنظيم مبعهد ا عمليةأن لباحث اكشف ، لكذعلى ءً بناو
ض تفر، صغرم أىل مهاإلعمل التنظيم كعملية لتقسيم امع تفاصيل اء، خلرباكره ذكما 

لفعالية. اختصصهم حسب ترتيب راهتم، ومع قدن لذين يتماشوص األشخااعلى م مها
 ٩٢لتنظيم كما يلي:اكرها يف خمطط عملية ذليت ميكن والتنظيمية. اف األهداحتقيق 

 ٢الشكل: 

                                                           
91  Husaini Usman, Manajemen (Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), Hal. 14 
 م ٢٠١٨املقابلة و املالحظة اليت أخذ هبا الباحث يف مكتبة قسم إحياء اللغةمبعهد دارالسالم كونتور يف الشهر سيبتمبري نتائج    ٩٢
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ركونتوم لسالدارالطلبة مبعهد املنظمة امن إدارةهليكل تنظيم ا

 
 ركونتوم  لسالدارامبعهد دارة إلاخلامس: تنفيذ املبحث ا

 ركونتوملسالداراللغة مبعهداتعليم طريقة  .أ
املاضى حلديثة يف د الصعون دار افإ، لتقليدية اإلسالمية اخلية الدارس اخالفا للمد

ء جا، لطريقةفردية، و هبذه ايس رقة تدهي طري( و Soroganتركز نظام التدريس بطريقة )
وة معني. عالب نيهم حبمل كتاومعاأو ين ل الدجارجهة اآلخر ملواتلو الطالب واحدا 

سطر مع معانيها حرفيًا. بعد ة أعدب لكتااملساعدين أو الدين ل اجاأ ريقر، لكذعلى 
ه رركب ، لكتااءة اقر لدين منل اجاره ركرب ، لكتااءة الدين من قرل اجارنتهى أن ا

 ٩٣ه.ورآلخر بدالسنط م اتقد، ه كافًيارعتباابعد الطالب و
يس رلتداحلديثة هو راكونتوم سالدارجريت يف معهد أليت التجديد ل اشكاأحد أ

لتعليمية الوسائط ام استخدالعامة. يتم ارس املدامثل ، لكالسيكيةالنظم ام استخد
ابإلضافة إىل  ٩٤لتعلم.التسهيل ،  رةلسبووالطباشري امثل ارس، ملدايف دة ملستخدمة عاا

كل ستة ى جيري ُ لذة املدامنتصف ر ختباار، أي استمرم ًيضا تطبيق نظاأيتم ذلك، 
م يف التعليم. لتعلم كل يوأ ايبدسنوات.  ٦لتعلم تستمر ة النهائية. فرتالسنة ر اختباواشهر أ

 ت.لعالقاواألحذية ن اسورملدي ايرتدب، يف حني حذية طالأمجيع ي ترتد
                                                           
93  Zarkasyi, Abdullah Syukri, Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor, 

(Ponorogo: Trimurti Press, 2005), hlm: 72-73 
94  Tim Penyusun, K.H. Imam Zarkasyi, Dari Gontor Merintis Pesantren Modern, (Gontor: Gontor 

Press, 1996), hlm: 52 

توحيد. 3
العمل

تقسيم. 2
العمل

تفاصيل. 1
الوظيفة

الرصدو. . 5
إعادةالتنظيم

تنسييق. 4
العمل
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خمتلف عن م نظارإلجنليزية. يطبق مهعد كونتوواربية لعاخاصة ت وللغاا يف تعليم
عد اقوأو حنو دروس يس ريتم تدارس، ملداإلسالمية. يف بعض اخلية الدارس املداغريه من 

، لعربية اللغة اعد اقوبلعديد من طالايفهم ، لعربية. من هنا العربية قبل تعلم اللغة ا
دارُتعلم ، ملنظر ا اذلنقيض من ها. على لعربيةاللغةام استخداين على درلكنهم غري قا

ر معهد كونتودج يطبق لو، لنحو. لذلكاعد العربية قبل معرفة قواللغة احلديثة م السالا
 ليومية.اثة دحملااإلجنليزية يف والعربية اللغة ام استخدابطريقة تتطلب من طال

يسها بعد جلس ريتم تدف، لصرأو اكانت حنو اء سو، لعربيةاللغة دروس ا
ت ملوضوعاايتم تسليم ة ، لعربية مباشراللغة ايس رتد لثاين. لتعزيزالصف ايف ب لطالا
ي لذاألجنبية اللغة اتعلم م كمل نظا، ألتايل و لعربية. اسية رملدالكتب ام الدينية ستخدا

 ٩5سعة للغاية.واىل بيئة دي إيؤة وله خصائص فريد
كاملله م  اللكالنحو يف الكلمة املعهد هو ايف ر ملشهوالعربية اللغة ايف تعليم ر لشعاا

س لناايس علم يفهم رمت تدأن ، اًل قبل ء أولعلمااضة ت لكلماانه من هذه ل أيقا م.لطعاا
 لعربية.اللغة امع تعلم أو لعربية اللغة ا

ة لوحدالكلمة اهي ، ولعكساكشي يفهم فعال م زرماج إهلااكياهي ،  لكذمع و
يف ة حدواظيفة كلمة وعلى رة لقدة )الوحدالكلمة ىف مجلة الف أجلملة خري من الف أيف 

نه جيب على أمبعىن ة(. حدوالف كلمة يف مجلة ن أتقاإفضل من ت أمجلة ترتيبالف أ
ن فإ، مثم. لطعاامللح قبل م الن تستخدس لناانأل، لنحواللغة قبل تعلم علم اتعلم س لناا
للغة الطلبة يتكلم اكشي هي جعل م زرماج إهلااليت تطبقهاكياهي الطريقة اتيجية اسرتا

 ٩٦األجنبية.
 ركونتوم لسالادار للغة مبعهد اتعليم ب وسلأ .ب

سائل وىل جانب إحملدثة الطريقة ايؤكد على هذه ر كونتوم لسالدارايف معهد 
لعربية اللغة امع ث لتحدائي االبتدى املستوامن ءا بدب لطالايطلب من ى. خرأ

                                                           
95  Zaini hisyam, Bahasa Arab Khas Gontor, (Yogyakarta: Bunyan, 2013), hal.13-15 
96 Zaini hisyam, Bahasa Arab Khas Gontor, (Yogyakarta: Bunyan, 2013), hlm: 53 
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لكن وثة مل يتم فهمه بعد دحملاامعىن أن لرغم من اعلى ، إلجنليزيةاللغة اىل إإلضافة 
م لنظاون ايعتربس لناالكثري من ا أنيفهمونه. حىت ن ويفهمو بلطالأ اجييا بدرتد
ميكن وخلية فعالة للغاية الداإلسالمية ر انتوكوسة رمدرهتا ليت طوق الطروا

 ٩٧نتها.رمقا
 ثةدحملاا .1

ثة دمبحاأ يبدم ألايتعلم لغته ي لذالطفل ن افإ، لكذبعد من أىل ت إنظرإذا 
أو نه مل يفهمها أغم من لرامه على هبا أصت أوليت ت الكلمال اية قاالبدايف ث( )حتد

يصبح يف اية ا ، ًخريت وألكلمااطالقة قليلة يف جتميع أ بدأن بعد ر، لفواهمها على ف
هو ة مرول يسه ألريتم تدي لذالنحو افليس ا قاله. لذي لذم الكالايفهم وعا ف رملطاا
هذه طريقة طبيعية ، ممكن ألنه طبيعي"ا ثة. "هذدحملارب الكنه يدولقويد( )اعد القوا
 فعالة.و

 أهداف تعليم احملدثة.أ
 ثة بطالقة دحملاد والتعواعلى ب لطالالسنة أيب رتد (١
تمع ا وا يف ث حدأي لعربية عن احمللي اتمع ث لتحدايف ة ماهر (٢

 يل ما يعرفهولدا
ن لتلفزيوداثت اآلخرين عن طريقة اهلاتف واعلى ترمجة حمادرة قا  (٣

 غريهاومسجل شريط و
اد ستعدك اهنان حىت يكوآن، لقروالعربية ع ابالستمتاواحلب امنو  (٤

 تعميقها.ولتعلمها 
 ثةحملدايس رريقة تدط.ب

 هي:، ويسرتدايفهذت ختذاليت ات اخلطوالعديدمن ك اهنا
 إعداد مادة احلدث بعناية و حتديد املواضيع اليت سيتم تقدميها. (١

                                                           
نتائج املقابلة اليت أخذ هبا الباحث مع األستاذ فردوس أدرينشة يف معهد دارالسالم كونتور و هو أحد من أعضاء قسم إحياء   97

 م ٢٠١٨سيبتمبري  ٤اللغة يف التاريخ 
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رهتم. ال قدب ولطالر اتطوى ملستوح ملطودة اجيب تعديل ما (٢
ب. لطالاليت يفهمها الطويلة اجلمل ت والكلمااحملدثة مع تعطي ا

على سبيل ب. لطالاسطةاابو تقاإليت مت اجلمل ابلكلمات وا أبدا
ملنزلية. ة األجهزواسية رملدالقرطاسية ل اخال إدمن خالل ملثاا
ان قرتايصبح ، ولتكوين اىل داد إتز، لعربية اللغة م ابعد تقدو
للمناقشة دي ملاق النطااستمر توسيع امًجال مثالية. مث ت لكلماا
 ًئما.داتطويره و

رات صوتفسر تأن لدعائم ميكن ن األ. داة(لدعائم )كأام استخدا (٣
c لكذىل جانب إلة. دملعاايف ارد لوض الغرواملعىن الطفل عن ا ،

ل: ملثاالتشبع. على سبيل اليس ب ولطالانتباه ب اميكنها جذ
يف يده: مث ُيطلب ب لكتااعن طريق محل ب لطالاملعلم ل ايسأ
 ملثالية.اجلملة ايتهجى ب أن لطالاحد أمن 

، حملدثةايفاردة لوت الكلماامعىن ح يشرأن اًل أوملعلم اجيب على   (٤
رس ملداخيرب ب، لطالابعد فهم رة. لسبواكتابتها على ل خال من

خرين ء آصدقاوألفصل. م اماأستها رمماا لووحياب أن لطالا
 لتايل.اهم دورعلى ل حلصواالنتباه قبل ن ايدفعون ويستمعو

ملزيد من ب الطالى الدن سيكو، لعليااملتوسطة املرحلة ايف   (5
أ ديبأن بعد ومناقشته. اد ملرا عملوضواملعلم د ايف حني حيددوار ألا
حبيث يبقى طريق ، سة دملهار املعلم فقط مسادور اينظم ث، حلدا
 د.ملقصوض الغرايذهب حسب وضًيا رسة دملهاا

ل حوى لك منتدذملعلم بعد ايفتح ة ، حملاضرامن ء النتهاابعد   (٦
ل ىل مناقشتها حوج إليت حتتاء األشيااغريها من وإلجابة اسئلة أ
ا من مل يتم فهمهء شياك أكانت هناإذا نتهى للتو. ي الذاملنهج ا



76 
 

يسجلها ى، وخرة ألتفسري مرر املعلم يكرن افإب، لطالاقبل 
فاتر ديف ت ملالحظااين وتدب لطالايطلب من وللوحة اعلى 

 هتم.مالحظا
ابللغة العربية و اللغة يعلم ث و لتحداًئما داملعلم اجيب على  (٧

 اإلجنليزية.
 املطالعة .٢

ت بصوة اءلقراء اسواءة، لقراعن طريق روس لداطريقة تقدمي ، هي ملطالعةاطريقة 
ا يكونوب أن لطالايتوقع من ، ملطالعةالطريقة اهذه ل بصمت. من خالاءة لقرل واعا
اءة ، قرد لعربية. ليس جمرالصحيحة بطالقة للغة اجلمل ت والكلمااين على نطق درقا
لرتقيم ا لخطأ يف قو، لسميكة. ألنه اءة القر، والرتقيم ت العالمام هتماء ايالإلكن مع و
 ٩٨ملعىن.اىل خطأ يف دي إسيؤ، 

 لعةملطااتعليم اف دهأ .أ
 ىل:دل إملتباالتعليم ف ايهد

آن لقرو العربية وف احلراءة املتم رسني يف قرب الطالايب رتد (١
لرتقيم ضمة ت امثل عالما، لرتقيمت اىل عالمارة إإلشااعن طريق 

، و تنوينت عالماة، وّسدة، لقصرت اعالما، وفتحةت عالماو
 آلخرين.ا

 ى،ألخروف احلرامع ة حدالووف احلرابني ات اءلقراميكن متييز  (٢
سلسة اءة قر، حبيث تتقن لفظه، ملبهمةالعربية اجلمل ابني و
 لصحيحة.اءة القر، امهااستخداصحيحة يف و

لكرمي آن القروالعربية اللغة ب اسلوأيد دتروميكن للمالئكة  (٣
 اب.جذوبشكل مناسب 

                                                           
 م ٢٠١٨سيبتمبري  ٦-١التاريخ نتائج املقابلة اليت أخذ هبا الباحث مع ويل الفصل يف معهد دارالسالم كونتور يف   ٩٨
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نه/ ؤوفهم ما يقراءة وين على قردرقاا ليكونوب لطالايب رتد (٤
 فظية.اللليس 

مناقشتها ولدينية اب لكتاءة امن قرب لطالالكي يتمكن  (5
م، إلسالاملفكرين )فالسفة( ء والعلمار اكبال عما، أفحصهاو

من ع لنوا اهذف لعربية. ُيَعراللغة م عماهلم بشكل عاأكتب 
" ألنه مكتوب Kitab Kuningابسم "نيسيا وندإلكتب يف ا

 ابللغة العربية بعدم احلركة.
 

 ٩٩عةاملطالطريقة تعليم .ب
ام ستخدرس ابلداية يف ابدكل أ تبدأن جيب اجعة: ملرو امالحظة  (١

ليت مت روس الدابط رما قبل هو ر ختباامسبق. ر ختباوامالحظة 
يس رلتداحبيث يصبح ، ليت سيتم تقدميهاروس الدامع ، تقدميها

 لصلة.وذات السياقية ا
طلب من ، استهدراسي ليتم رملدب الكتااملعلم أ ايقرأن قبل   (٢

ع االستمب، واكتاك هنان كااءة، إذا لقرب اكتااءة لطالب قرا
اءة ، لقرامن ء النتهاامنظم. بعد وملعلم بشكل جيد اءة اىل قرإ

عن ا جيدن يفهمون وحبيث يفهموب ، لطالامع ال لديك سؤ
 اءة.لقرا

مث يشري ، ملعلم اها أليت قراءة القرار التكرب ملعلم للطالم ايقد  (٣
ن يهتموون وآلخراها. بينما يستمع أوليقرء كياذألاء القراىل إ

 ١٠٠اءة صديقهم.بقر

                                                           
 م ٢٠١٨حىت   ٢٠٠٦نتائج املالحظة اليت شعر الباحث عند تعلم يف معهد دارالسالم كونتورالتاسع كاليندا المفونج سنة   ٩٩

 م ٢٠١٨سيبتمبري  ٤نتائج املقابلة اليت أخذ هبا الباحث مع األستاذ ولدي أمحد فيدي مبعهد دارالسالم كونتور يف التاريخ   ١٠٠
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اء جرإمث ، عليهازع ملتناب الطالابني اءة لقرامن ء النتهاابعد  (٤
خطأ. رة أو خساك هل هنااءة. لقرل األسئلة حواجابة وإمناقشة 

خر تربيره. يف هذه آطلب من صديق ، اخطأ ك هنان كاوإذا 
ن ال تكو، نه يف تصحيح خطأ أىل إًيضا رة أإلشار اجتد، حلالةا

دي ألنه سيؤأ. ليت تقراجلملة" "اعندما ال تنتهي ن ألحياايف بعض 
ته على منع تركيز رىل جانب قداءة، إلقراىل تعطل معىن إ
 ب.لطالا

قصر أىل اءة إلقرافيجب تقسيم ا ، طويلة جداءة لقراكانت وإذا   (5
ء النتهاابعد وهم. لفاسهلة وبسيطة ن حبيث تكوء، صغر جزأ /

لنهاية احبيث ينتهي يف ، آلخر ء اجلزاىل إنتقل ، امعني ء من جز
 لكاملاب

أبمثلة، و أن تكتب صحوبة من تكوأن جيب ح ، عند تقدمي شر (٦
ليتم تسجيلها من قبل رة لسبوالصعبة على ت الكلماامعىن 

 ب.لطالا
أن ملعلم اال ينسى أجيب ت ، كلمااد يف عددرس ية كل يف هنا (٧

ى خردروس أحفزهم لتعلم إاثرهتم / ليتم ب للطالرة مشوم يقو
 تعلمها بفعالية.و

 اإلمالء .٣
رس لداملعلم أ الكتابة. حيث يقراة طريقء، أو إلمالاًيضا بطريقة أماله إطريقة ف تعرو

رة لصواتنطبق أن ميكن ت. ومالحظاب لطالر اخباإعن طريق ، فرت دكتابة يف ء / مال
ب. لطالايتم عرضه على أن د بع، وللوحة اعلى رس لددة املعلم مااحيث يكتب ، ًيضاأ

 ١٠١مالحظاهتم.فاتر دكتابتها يف ب لطالاطلب من دة ، وملارة اصوف مث مت حذ

                                                           
 م ٢٠١٨سيبتمبري  5قابلة اليت أخذ هبا الباحث مع معلم اللغة العربية و اإلمالء مبعهد دارالسالم كونتور يف التاريخ نتائج امل  ١٠١
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 ءإلمالا طريقة تعليمأهداف  .أ
 مال هي كما يلي:إتعليم اف هدأ

ابللغة العربية جلمل ت والكلماامن كتابة ب لطالاحىت يتمكن  (١
 بشكل صحيحوعة ابرب

، لعربية ا جلملوالرسائل اءة اماهرين فقط يف قرا ليسوب لطالا  (٢
ل ألطفاالتايل تصبح معرفة و يف كتابتها. ون يضا ماهرألكنهم و

 ملتكاملة(أ. )االيتجزًءا جز
يب رنشطة. يتم تدن لتكوب خلمس للطالا اسحلوايب مجيع رتد (٣

 لعربية.النطق للغة واية ؤلروالسمع واالنتباه اكل من 
 نيقةوألعربية مع كتابة مجيلة اتنمو لتكتب  (٤
 ليت مت تعلمهات الكلمااكتابة ل حوب لطالامعرفة ر ختباا (5
ربية لغتهم ب سلوام أستخدب لطالاتسهيل عملية تكوين   (٦

 خلاصة.ا
 ءإلمالاطريقة تعليم .ب

للغة ايس ربه يف تدم لقيااميكن ن طريقتاك هناس ألساايف 
ع ملوضوع الك عن طريق ختيل موضووذسي. رالدالفصل اإلجنليزية يف ا

" imlaمث "ت. مالحظافرت دكتابة / كتابته يف ب لطالواللوحة اعلى 
فاتر ديف ب لطالامث يكتبه ، فقط ع ملوضواملعلم أ ايقر، بطريقة ما

 املالحظات اخلاصة هبم.
 هي كما يلي:ء إلمالاطريقة 

يتم أن هو ف هلدرة. الصوايف ء لبداقبل ، الر أوتصوء، عطاإ (١
 أ.سيبدي لذرس الداعلى ب لطالانتباه اتركيز 
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ن فيما يتعلق كاإذا، ما ، وبيةدألاد اخر ملور آختباأو اتقييم اء جرإ (٢
ىل ج إمث حيتا، مل يكن ، إن الف أم هلداىل إصل وقد ف هلدا

 ت.لتحسيناار واتكر
 اإلنشاء .٤

ب ن لطالر اخباإعن طريق روس لداد اموهي كيفية تقدمي ء إلنشااطريقة 
ل من خالات. خلربر واألفكا، واقلبه لعربية. للتعبري عن حمتو ا ت للغة ا يؤلفو
ق من تطوير خياهلم بشكل خالب طاللايتمكن أن ملتوقع امن ، لطريقةاهذه 

 اثبتاً.ليس را ومثمر حىت يصبح تفكريهم مطًوو
 ءإلنشااطريقة تعليم اف هدأ .أ

 الللغة العربية.تكوين مجل بسيطة ب ميكن للطال (١
ل ألعمال امن خال، همرفكاألتعبري عن ايف رة ملهاب ابلطالايتمتع  (٢

 شفهية ت ملكتوبة يف شكل مقاالا
 لعربية اللغة ابسلني املراصل عرب التوب الطالايستطيع  (٣
 ملالهتماة كتب قصص مثريء نشاب إميكن للطال (٤
اجملتمع و العامل يف اث ألحدر / األخبااتقدمي ب ميكن للطال (5

( ، ةكل قصص )قصص قصرييف شل عمال أإلسالمي من خالا
هي فعلية ى ، وخرأعلمية ل عمات وأمقاال، فتتاحيةت امقاال

 ة.حمفزو
 ءنشاإيس رطريقة تد .ب

ي لتنموافكرهم ب ولطالرات التعليمية لقداد املواجيب تعديل  (١
 عمرهمو



81 
 

نسيا فيما يتعلق بتكوين ء دروس إعطاإألساسية ميكن ل الفصوايف  (٢
مجل ن لتكوب اللطاليت مت تعريفها )يتقنها( اجلمل ت أو الكلماا

 ةبسيط
ليت اجلمل ايف تشكيل ء إلنشااتعليم ، ميكن زايدة لعلياايف مرحلة  (٣

 ، و اليت حتتوي ابلفعل على فهم سليم.كانت مثالية
ء إلنشادة املان اتكوى، ملستوالعليا / الطبقة انه يف أيف حني  (٤

فقط د ملعلم حيداملزمة. لكن ن ليت قد تكوم املتزمة لفعل ألحكا
ن حكمة هل هي قصص عء. شاإلنأواملقالة ع اموضوع / موضو
ب لطالم ايقوى. وخرأعلمية ل عماأو أشعر ، شعر، معينة

 بتطويره.
ل حوال سؤح طرب إبنشاء، جيب على املعلم لطالم ايقوأن بعد  (5

تكميل بعضها راء وآلدل امناقشة نتائج عملهم لتباوإلجابة ا
 لبعض. ا

ات لتفسرياتقدمي خمتلف ل من خالء، إلنشااملعلم بتصحيح م ايقو (٦
 بطالللحلشروا

 ةمفيدت معلوماس ساأيكمل عمله على وملعلم ايسجل  (٧
نصائح دات أو شاإرعن طريق تقدمي ء نشاإمج ينهي املعلم بران (٨

 ل.متنوعة لألطفاة مفيد
 احملفوظات .5

ل من خال، لعربيةاللغة اتعلم اد هي كيفية تقدمي مو، وحلفظت أو احملفوظااطريقة 
غريها ، وكمةحلت اكلما، ولقصص، والشعراجلمل يف شكل احبفظ ب لطالر اخباإ
 ١٠٢م.لالهتما ةملثريا

                                                           
نتائج املقابلة اليت أخذ هبا الباحث مع كورنيون إبراهيم نور إهلام طلبة فصل الرابع يف مبناء الضيافة مبعهد دارالسالم كونتور يف   ١٠٢

 م ٢٠١٨ري سيبتمب ١٦-١5التاريخ 
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بشعبية ابللغة العربية حلكمة ت اكلما، ولقصائداحتفيظ دروس حتظى م، بشكل عا
 تسانوية.وئية ابتدى اخاصة على مستوب. لطالى الدة كبري

 تطريقة تعليمحمفوظااف هدأ .أ
 ةكرالذايب رتدب، ولطالت اختيالة تطوير قو (١
 ثةدحملادات واملفراء اثرإ (٢
ا ملمتعة هلذاللغة اط منا، وأريبلعدب األايف تعلم ب لطالاتسهيل  (٣

 ايت الطويلةآلاعلى حفظ دون معتام، ألهنم ليوا
 ءلنبالس اغررس ولفاروح اتعليم  (٤
ت كلماة، جيدت على كلمال حلصواعلى ب لطالايب رتد (5

 ملستمعنيب اجذ، ومجيلة
 والعقليلعقلي ط االنضباايب رتد (٦

 تيس حمفظارطريقة تد .ب
 ما قبلر ختبادراك و / أو اإلاعقد  (١
تطوير رة وقدى مستو ىلت إحمفوظا عجيب تعديل موضو (٢

 ب.لطالا
 لعاليةالتفاين روح اتشجع أن ميكن وبة اجذت حمفوظادة ما (٣
ليت اجلملة ايف ت حملفوظادة امار ختياايتم ، ألساسية ت الطبقاايف  (٤

قصص ء عطاإملتقدمة ميكن ف الصفوايف ا. ليست طويلة جد
أن ليت ميكن احلكمة ت اكلما، وقصائد مجيلةم، لالهتماة مثري
 ب.لطالروح وروح اتثري 

 eة مثريوعلى لوحة مع كتابة مجيلة ت حملفوظادة اكتب ماا (5
 نطباعا.احلفظ جعل حقا أن اا معا حىت اء قرم. ولالهتما

 للغةالتعليم املعلم يف اتيجية اسرتاعملية  .ج
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ليت تتعلق انت البيااعلى ل ئق للحصواثلو واملالحظة واملقابلة استخدام الباحث ا
لرتبية ر اكونتوم اللسداراعهد لعربية مباللغة املعلم يف تعليم اتيجية اسرتإبعملية 

 نيسيا.وندإلغريب ى اجوا غوروحلديثة فنواإلسالمية ا
تيجية عن اسرتو اينشة عن عملية ي أردتردوس فرذ ألستاالباحث ملقابلة مع م اقا

معهد ب طالم لكالرة العربية لرتقية مهااللغة الشاملة يف تعليم دة اجلوإدارة اتطبيق 
نيسيا. فيشتمل وندإلغريب ى اجوا غورونوفحلديثة اإلسالمية الرتبية ر اكونتوم لسالدارا

ث دور لتحدرات امث مها، لعربيةايف حتسني للغة ا كبريا ثريأتله ي لذالعناصر ااعلى 
بع الرالفصل دوس اخي يوجا فرو أبع الرالفصل اهلم ر إهيم نوابرا إنيوركوب لطالا

 وة جليدالعربية اللغة جعل بيئة ك امن قسم حمرة ملستخدالتعليم و الرتبية اعن عملية 
و لتعليم املقابلة عن طريقة عملية و املالحظة الباحث اخذ أمث م، لكالرة اترقية مها

 حلديثة.اإلسالمية الرتبية ر اكونتوم لسالدارامبعهد دات ملفرء القاإ
 ةجلديددات املفرء اعطاء أو إلقاإ .١

للغة يف كل ك احّمرن فإ، لكرميآن القروة اتالولصبح ة اتيين بعد صالروبشكل 
لصف امن ب عربية للطالدات مفر ٣يعطي  ،خلامس الصف اهو طالب و مهجع 

ما دة لفئة. عااحسب دات ملفرايتم جتميع تسليم هذه ، لغرفة. عمومام اماأ ١-٤
 لتعقيد.أو الفصل ايف ت ملوضوعااعالقة مع ك هنان تكو

حىت اًرا تكراًرا وها مرارجيب تكروألصلية للكلمة اكل كلمة للغة ح سيتم شر
دارة إلاجملس ء عضاأبعض ر ختيااتم يسر، العتبااألخذ يف اتذكرها. بعد وتفهمها 

عقو ك ألجنبية. لطبع هناوط الشرالئك ه وألت جلمل من هذ ائي جلعل ابشكل عشو
لك ذليت مت تسليمها يف دات املفرح اسيتم طرت.لكلمااتطعيم ن لذين ال يستطيعوا
ب لكتااسيتم فحص ص، خاب لتايل للتعزيز ألنه جيب كتابتها يف كتام اليوايف م ليوا

 ١٠٣ع.سبوأل ككتماله اللتأكد من 

                                                           
م ٢٠١٨نتائج املالحظة اليت أخذ هبا الباحث يف الشر سيبتمبري  103



84 
 

 احملادثة .٢
ح لصباي اقبل جرل لنزرج اخام لعااحملدثة انشطة ك أهنا، جلمعةء والثال م اخاصة يو

إلجنليزية د ت أو احمااء جرإعلى وا جربوأجها لوجه وملسجد ر العربية سااجلماعة. للغة ايف 
 ث.هامة للتحداد موأي مع 

عد القوا تصحيح، ولتدقيقاء ثنااراهتم أحوع ىل مساإللغوية افع والداتعمد ف سو
 ٣٠قلأو أكثر ط ألنشاا اهذق شخص ما. يستغرل مت قبوإذا لتوبيخ احىت ات، وملختجروا

 ١٠٤دقيقة.
 الفصليس يف رلتدالغة   .٣

ان ىل عنول إخاإدلفصل هلا .كل م الكالرة األنشطة يف ثري كبري يف ترقية مهاا
كاملة روس، هلا عالقة لددات ملعىن يف لغة مفررس ملدايكتب ف سوة، جديددة ما
سيتم  ، لكذلعربية. بعد الكتب العلم ا اهذم يستخدل، ملثاالفقه على سبيل ا

 لعربية لعربية.اللغة امعاين ، لعربيةدات املفرء اعطاع إملوضو،ا
لتعليم . اد املوالغة دة ملاامقدمة م تستخدرس، لدت اساعال بشكل فريد خال

ب و لطالالى جيب ع، لتايلابللغة اإلجنليزية. ابسيتم شرحه ، لنحويةروس النسبة للد
قد مت رس. وًفقا للدولعربية أو اإلجنليزية اللغة ، التحدث ابألسئلةح اعند طر، اًيضأ
للغة األجنبية ثنائية ت اللغااتعلم ل حلامسة حودة املااًيضا يف ألطريقة اىل هذه رة إإلشاا

 ١٠5ارس.ملدايف 
 حتليل البياانت

                                                           
 ٧نتائج املقابلة اليت أخذ هبا الباحث مع األستاذ أندي أديل ففرامتا من قسم إحياء اللغة مبعهد دارالسالم كونتور يف التاريخ   ١٠٤

 م ٢٠١٨سيبتمبري 
 ٢٠١٨سيبتمبري  ١٣لباحث مع رمحة إقبال من قسم تعليم كلية املعلمني اإلسالمية يف التاريخ نتائج املقابلة اليت أخذ هبا ا  ١٠5 105

م



85 
 

أو نفسهم ء ألعمل من تلقاالرغبة يف اىل س إلنااعملية لنقل ط أو لتنفيذ هو نشاا
للغة افيما يتعلق بتطوير تعليم و ١٠٦بفعالية.ة ملرجواف األهدالوعي معا لتحقيق اكامل 

ىل جنب مع إجنبًا ت لقومياامجيع ول حياأن ىل إيسعى اء جرإلتنفيذ هو ن افإب، لطالا
 ءة.كفاولتخطيط هلا بفعالية اليت مت اًفقا للخطط اف وألهداللغة حتقيق اتطوير ي منفذ

للعمل يف ل لعماالتأثري على ، واتعبئةو، حتفيزء، وبدع، و للشراء جرإلتنفيذ هو ا
 أن:ليت تنص على ، احملكمةت اكرذكما دة. حملداف األهدالتحقيق م ملهاا

ىل إسني ؤوملرايوجه مجيع ويشجع دارة إلائيسي يف ط رلتنفيذ كنشاا
ون يشعروحتقيقها اد ملراف األهداحنو حتقيق ك لتحرف، واهلد، والرغبةا

 ١٠٧ها.دجهووملنظمة اتوحد مع خطط ابهتمام و
ية يف دقيارات بل يتطلب من شخص لديه مها، ليس عماًل سهاًلس النانقل إن 

يف تنفيذ تطوير د. حمدف مشرتكة حنو هدل عمام لقيااىل إها دلتأثري على جمموعة يقوا
تطوير ر ختيااجهدهم يف رى ملعهد مع موظفيه قصاائيس ول رحا، ملعهدايف ب لطالالغة 
جاح يف حتقيق األهداف العناصر الرئيسية للنراهتم كانت قدراهتم ومهان ألب،  لطالالغة 

لذين س النااقع الواملنزلية يف الرعاية امقدمو ر ختااحبيث ، ليت مت تعيينهااللغة اتطوير 
قيمًا لينذُر أبسًا شديداً من لدنه و يبشر هللا تعاىل: ل كما قاراهتم. قدراهتم وتناسب مها

 املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أّن هلم أجراً حسناً.
للغة يف الة لتطوير ويف حماب ييب للطالدلتأالتعليم ارة اإدلتنفيذ يف اظيفة ن وإ

جل أمن ى خرل أشكاأمبا ار، ورلقراصنع ، لتوجيهدة، اقيا، حتفيز، ملعهدتشمل يف توجيها
صف ما د ولتعليمية. يراف األهداجل حتقيق أما من ء بشيم لتأثري على شخص ما للقياا

 هي:، ولتنفيذاظيفة ويلي يف 
م ال ملهااكيفية تنفيذ ذا، وملا، ومي تفسري ملاكلجهد ُيضطلع به لتقدلتوجيه هو ا .١

ا ملختلفة. هذت االحتماالاجهة املقدمة يف موت املتعلقة لسياسااسيما تلك 
                                                           
106  Imam Soepardi, Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Ditjen Dikti, 1998), Hlm: 
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أن ميكن ت عقباا جهواملنفذين حبيث ال يورات اتصوواة ملساوري ضرط لنشاا
وزايدة لتوجيه اتوفري ، وملناسبة ت اتيجيااالسرتاحتديد اف، وألهداحتبط حتقيق 

ء تعليمات عطا، إمرواألح التوجيه على شكل: شرا نشطةأخذ أتملعنوية. ا وحلرا
درة، و ملبام امازلفرصة ألخذ ء اعطاة، إخلربالتحسني ص لفرللتنفيذ، إعطاء ا

 ١٠٨ءة.حبيث يعمل كل شخص بكفات لتصحيحااتقدمي 
اء سو، معنيف حنو هدك للتحرد لتأهب للفرة واحالة معقدة أو لقوافع هو الدا .٢

، لسابقة ة اخلربامثل ى ، خرأمل اعوتتأثر بة فع هو قوالداعي. وبغري أو بوعي 
ما ة ، ولعليا للحيااملثل ، والبيئي الوضع ، واية دملارة القدء ، والذكاى امستوو
مل العواىل إلنظر اجيب ، لتحفيز النظر يف ايف ن فقا جليبسوولك. ذىل إ
، ية نزعة تلقائك هناد ، مل مهمة. يف كل فرالبيئية كعووالنفسية والفسيولوجية ا
بشكل ، وعن قصد اد ألفراليس سببه ، ونفسه ء أ من تلقافع ينشالدا اهذو

 ١٠٩تلقائي.وطبيعي 
د ابلقيادة ملقصوإذاً ، الزعيم. امبا يريده م آلخرين للقياالتأثري على ايعين ص لرصاا .٣

بفعالية اف ألهدالتأثري على شخص ما للعمل كما هو متوقع لتحقيق اهو عملية 
شخص ما متأثر، هناك  ا القيادة حتتوي على:يف هذدة حملدالعناصر ءة. اكفاو
 ١١٠لك.ذطريقة لتحقيق ك هنا، و لتحقيقهفهدك هنا، متوقعاء جرإ

، غري مباشرأو بشكل مباشر اء سو، صل هو عملية تسليم من شخص آلخرالتوا .٤
ين درقاص شخاأهم ن صليوالتوص األشخاابلغة غري شفهية. أو خطًيا ، شفهًيا

ت لتوقعاامع ت ملعلومااكن تلقي لرسائل بشكل جيد حبيث مياعلى نقل 
 ١١١املرغوبة.
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دة، لقيااملنظمة هو اجوهر إن حىت ، لتنفيذم اظيفة من مهاوهم أهو القرار .صنع  .5
لقائد اجيب على هذه ار، لقرذ اختاامهية أبسبب ار، ولقراهي صنع دة لقيااة انوو
 لبياواحلقائق امجع ، وهو ج منظم للمشكلة ار لقرالقائد. صنع اها ريطوأن ًئما دا

ب حلساا5٦ليت يعترب اءات اإلجرذ اختاواجهت واليت ائل البدج احتديد نضوت، و
 ١١٢ئمة.ألكثر مالاء اإلجراهو 

م لسالداراملعهد اللغة يف اتنفيذ تطوير ن أن لباحثواجد ، وسةرالداىل نتائج داً إستناوا
، و حمايلم مادي، إنياريدين كودقرتحها اليت التنفيذ اظائف ويتماشى مع ن كاركونتو

 ملعهد ما يلي:اللغة يف ايف ب لطالام تعليط نضباامن تطبيق عسمن حسني حيث تض
 اللغةلتوجيه فيما يتعلق بتطوير ء اعطاإ .١

منضبطة ن تكوأن لرغبة يف اىل إنفسهم ب لطالاالجتاه هو عملية حتريك وا
من ب ملطلوط االنضباالتعليم من ف الوعي معا لتحقيق هدالكامل من وا
، مهيةأألكثر ء اجلزاللغة هو ملنشط ابه م قاي لذاالجتاه ءة. اكفاوبفعالية بلطالا

مع ب لطالاللتعليم ط النضبااحتويل ل الجتاه من خالايتم تنفيذ ، مهيتها أنظر
، خلميسم اسبوعية يوت أجتماعا، ا١١٣خطبة العرشلك: ذمبا يف ، ألنشطةاخمتلف 

 جلمعة.ح اصبات جتماعاوا
 ثلتحدانشطة يف ن لتكوب فع لطالالدء اعطاإ .٢

ر كونتوم لسالدارامعهد  يفب لطالاكثر يف تطوير لغة ول أللغة كمسؤاحمفز و
رات ملهاافهم ألمهية ء عطال إجلميع طالبه من خالم إلهلاواحلافز اتوفري ول حيا

ت لسهل على حمركاامن ن سيكوي ، فع قود داملعهد. بوجوا اللغوية يف هذا
ر، كونتوم لسالدارالنبيلة مبعهد املثل س ايف غري للغور التطواللغة يف تطوير ا

                                                           
112  Sondang Siagian, Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan, (Jakarta: PT. Gunung 

Agung, 1974), Hlm: 9 
كرس مهو ، ولسنةة يف احدة وامرم يقاي لذر اكونتوم لسالدار امعهد ب طالء عضاأجبة لكل وانشطة أهو ش لعراخطبة   ١١٣

 املنزلية، و روح املعهد و غريها من األنشطة املنزلية للطالب اجلديد الذي حيتوي على برانمج متهيدي على الصعود احلديث، و اللوائح
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تم كيف يذا، وملا، وهم ماكذلك تسهيل فب ، ولطالاتعليم ل خاصة يف جماو
 ل.للغة فعااتطوير 

 يللغوك االنتهال اعمان أبشأذ القرارات ختاا .٣
عد امة ضد منتهكي قورصااءات جرذ إالختاارات لقرذ اختاافعة للغة يف الدة القووا
ن، آلاقعت حىت وليت ت االنتهاكااًئما. داها ذختااليت يتم ارات القراسة ودراللغة ا

لكن بسبب ، وم لديهم نية النتهاكهن كاأو شقيني ا كانوب لطالن اليس فقط أل
ىل ضعف ا إمستًند كالنتهان الرئيسي. قد يكوالسبب ن ايكوأن غبتهم يف ر
ء جزم يستخدارات ، لقرذ اختاامساعديهم. يف وللغويني الناشطني اعلى اف إلشرا
ك هنان حبيث عندما تكو، ليت صممها التوجيهية دئ املبااللغة ايف ك حملرا
ا لفعل عقو جيدخمططة لديهم ت مجيعهم ة، شديدومعتدلة وبسيطة ت نتهاكاا

حصل ي اسانرتف عريك ، نتهاوث انه يف حالة حدأحبيث ، قب العوالتأكيد 
 عليه.

 
 3الشكل: 

 ركونتوم لسالدارالطلبة مبعهد املنظمة امن إدارةهليكل تنفيذا
 
 

 
 
 
 
 ركونتوم لسالدارامبعهد دارة إلاتقومي دس: لسااملبحث ا

 إعطاع الدافع الطالب لتكون نشطة يف التحدث

 اختاذ القرارات بشأن أعمال االنتهاك اللغوي

تنفيذ إدارة مبعهد 
 كونتور

 إعطاء التوجيه فيما يتعلق بتطوير اللغة
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ألنشطة اكانت مجيع إذا رفة ما ملعهد ملعإدارة اتقومي عنصر من عناصر اف أو إلشرا     
، صفهاوليت مت دئ افقا للمبا، وومر سلمت، وأواسلفادة فقا خلطة حمدوقد مت تنفيذها 

ة ها مرارتكرم عدوصالحها إحبيث ميكن ء خطاء وأخطاأعلى ر لعثوامت إذا نه أمل أعلى 
 ى.خرأ

اف شرك إهنا، خمتلفةق ملعهد له طرا ايف هذب لطالاتعليم ط نضبااعلى اف إلشرا     
اف شرإهليئة امع اف شر،إحملكمة امع اف شر،إعن  اف شرك إهنا، ولتغيباريق عن ط
حل التق ومي على مراطريق ي ، للغوط االنضبااكلها تتم خللق جو تعليمي ، وحوهلا

 ملنضبط.ا
يف ب ييب للطالدلتأالتعليم اهو فريد من نوعه يف تنفيذ ،  وJasusعلى  اف إلشرا       
ت نتهاكان الذين غالبا ما يرتكبوب اطال هيم إلعالاسائل ر. وكونتوم لسالدارامعهد 

، ملخالفةع انو، ملخالف، االسماقة جيب تعبئتها على شكل: ورهم ؤعطاإلغوية. يتم 
 ل:قاي لذ، اينشةرنددوس أف رل كما قاك. النتهاوث اقت حدوو

سم اصدقائهم. يتم تسجيل أخطًأ مع وا جيدأن عليهم ن كاساعة،  ٢٤×  ١ن يف غضو
معاقبتها وللغة ليتم حماكمتها استدخل حمكمة ا ًغد، Jasus عنه من قبلغ إلبالع واملوضوا
ر لعثوالصعب ايصبح جسد جديد. مل يكن من ف يعاقب سوأن ًفقا للتقرير. ملثل بعد و

ام ستخدب ابلطالاكل ن أل، خمتًلفان لفصل  كاأن ام من لرغاعلى ، سم صديقهماعلى 
 ١١٤لوحة ااإلسم.

لصعب املعهد. لذلك ليس من املناطق ايف ا الجتماعية مكثفة جدت العالقان األ          
لتح للغة اخلفيفة مثل اء األضوامن ءا بدم. لكالايف بتكبها طالت ارنتهاكااعلى ر لعثوا

ري، ينوزمحدت أنيسية بضع كلماوإلنداث د، كر ذكما ، قليميةإبلغة ك النتهااحىت يشبه 
 ل:قاي لذا
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ما قد ن محة. ال يفعلودملزهتم ايف خضم حيان ينبهوب لطالاجلسم تتم جلعل اقبة امرإن 
لرغم من اعلى د. ليهواصبح بني ي ألذامن هو ف كل منهم مل يكن يعرن. لقانواينتهك 

لتعليم اجل أمن ز لكن جاولدين. ايف رًا آلخرين ليس مرباخلطأ مع ف اكتشاأن ا
 ١١5ب.لطالم انظاط النضباوا

غالبا ما ، ولعربية احميط. للغة أو لتفتيش اضوحا هو وكثر أآلخر اف اإلشرا        
لرتمجة. اللغة يف قسم امن قبل قسم اف إلشرا ايتم تنفيذ هذابسم كلمة لدور. ا ليهر إيشا

 ي:جلوف الغالاليت تصف انية امليدت املالحظاامنت فيما يلي مقتطفا
ُ ج أخر مستخدما داء، بدلة سوي يرتد، نيقةأيف مالبس ، تبهللغة من مكحمرك احد

يف بعله طاليفن ما كا، ورأى من غرفتهبلطالاحيمل قامًوسا للغة. شاهد ة، وقلنسو
ليقظة اف أبهنم يشعرون ابإلشرون ابلذين يشعرب الطالاغرفته. كما يشعر رج خاوغرفته 

حتيط كل و واليت سيتخذاءات اإلجراعلى ا ًجدن فهم حريصوا لذ، به. ن ما يقومول حيا
ينما ألسنطرية انشطة لغة وف وأظرأن يضمن ى. أراد أن ألخراتلو ة حدب وامهاجع طال

 ١١٦سلمية.ومنة ة وآجيدة خاضعة لسيطرلوقت كانت الك ذيف ا كانو
 ملباشراف اإلشرا.أ

بشكل مباشر رس يدي لذي اللغواملنشط ابه قسم م يقوي لذاف اإلشراهو و
 من:ن ليت تتكوي ، والسانرتاللغة افيما يتعلق بتعلم ب لطالاا م ليت يقواألنشطة ا

ينتهك ي لذب الطالء االستدعااف إلشرا احملكمة: يتم هذامع اف إلشر.  ا١
اءات جرذ إليس فقط الختااف إلشرا اهذب. ملغرة ابعد صال يللغوط االنضباا

فهم دة عات، وإلتوجيهاء اعطاإيضا يف ألكن ، وينتهكي لذب الطالاضد 
 ر.كونتوم لسالداراد ملعهالعربية يف اللغة ث لتحدامهية أعلى ب لطالا
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ن لضماب لطالاعاية ل رلتنفيذ من خالا اقد مت تنفيذ هذاف ابلدور: وإلشرا.٢
من وآلوقت كانت خاضعة للرقابة بشكل جيد الك ذملعهد يف احالة وحالة 

 منظم.و
 

 ملباشراف غري اإلشرا.ب
لتقييم ام استخدو لطريقة  ام اللغة ستخدابه سائق م يقوي لذاف اإلشراهو 
لنحو الك على ذيتم توضيح ، وشفهيةولتقريرين كتابة اكال و ،لشفاعةاير رتقا

 لتايل:ا
ي لذب الطالم انظافريد لدعم ب سلوأهليئة هو اعلى هذه س جسواف إلشرا .١

، ليت ليست اصدقائهم أعلى ن ت يبية. يتجسسودنتهاكا اغالبًا ما يرتكب 
فعالة لطريقة اا. هذه ا يقوموض أن ملفرتامن د حملااصدقائهم من ون أيشاهدو

 به.ن ية مبا يقومودراًئما على ب دالطالايف جعل 
، حلامر ٣إىل لنحو ا اعلى هذاف إلشراينقسم رج، وملتدامع تقييم اف إلشر.ا .٢

 لسنوية. والشهرية واألسبوعية ت التقييمااهي و
ات خطوذ ملعهد الختاالرعاية يف م التقييم مع مقدا انتائج هذرة ستشااسيتم 

من ، ملستقبلاللغة يف ب الطالط النضباافيما يتعلق بتعليم ة سياسية جديد
 فضل.ألعمل بشكل اجل أ

 حتليل البياانت
ألنشطة اكانت مجيع إذا م ملعرفة ما لتعليإدارة اهو عنصر من عناصر ، قبةامرأو لتقومي ا
مر واألدة واحملددئ افقا للمبا، وومر مقدمة، وأواسلفادة فقا خلطة حمدوتتم ت ليت نفذا
ء خطاء وأخطاأعلى ر لعثوامت إذا نه أمل أعلى ، ملقدمةاليت مت دئ افقا للمبا، ووملقدمةا

اف إلشرن افإى خررة أبعباى. وخرة أمرث ال حيدر ولفواصالحها على إحبيث ميكن 
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عليه مع ق التفاامت ي لذت الشخصيااتنفيذ تعليم ن كاإذا تتم ملعرفة ما إدارة ية هو عمل
 ١١٧أم ال.لتشغيلية للتنفيذ افقا للمعايري وملوظفني قد مت واملعلمني ا

 لتايل:النحو اعلى اف إلشراميكن تفسري ،  slamentoقا ل وف
 ملخطط هلا بعنايةاألنشطة .ا .١
ض لغرواالجتاه ن اويكأن لتعليم حبيث جيب امن أ ال يتجزء ليت هي جزاألنشطة ا .٢

 لتعليم.اف اهدأمي مبا يتماشى مع التقومن 
ن تقا، وإملعلمرات اقدب، ولطالرات اتطوير قدوهي تشجيع ، وإلجيابيةالقيم ا .٣

 يس.رلتدوالتعليم امج ابر
 لتعليم.ح التق ومي جنام ليست هدفا يستخدأداة هو  .٤
 ١١٨يس.رلتدم التحديد يف نظام لنظاامن ا مهم جدء جز .5

ا هذق لطراجيب تعزيزه مبختلف ب، لطالايف حتفيز  لصحيحف اهلداىل ل إللوصو
ب و ابلتايل لطالالعمل مع مجيع افريق ة قو، ولتضامنون، والتعاء اجل بناألنهج من ا

تذكري ، ولبعضابعضها ز يعزدل، وملتبااحلب دل، واملتباذ النفو، والةدملتباالثقة زايدة ا
 للغة.البعض يف تنفيذ عملية تطوير ابعضنا 
 ل:قاي لذا ،ينشةدوس أدركر فرذكما 
، ملعهدا اخمتلفة يف هذق ليت مت تطبيقها بطراكملها ب لطالاللغة اعملية تطوير إن      
عمق أعلى فهم ل حلصوب مما يسمح لطال، ىل تقوية مبناهج خمتلفةإحباجة ال ال تز
 ١١٩اي ابملنهج.مل يكن مقوايً إن لطريقة مل تكن يشعر قون األ، للغةر التطو
ساعة ال  ٢٤ة حلديثة ملداإلسالمية ابية لرتر اكونتوم لسالدارامبعهد ب طالة حيا     

ن فإب، لطالط االنضبااسة احروتعزيز ، ولتعليمالك يف ط، وذالنضبااينفصل عن 

                                                           
117 Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter Di Sekolah, (Yogyakarta: Pustala Pelajar, 

2013), Hlm: 172 
118 Slamento, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), Hlm: 6 

 ٢٣تاذ فردوس أدرينشة من قسم إحياء اللغة مبعهد دارالسالم كونتور يف التاريخ نتائج املقابلة اليت أخذ هبا الباحث مع األس ١١٩
 م ٢٠١٨سيبتمبري 
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ب هو يف قلوي لذايت الذالوعي اكد على للغة يؤت اقسم حمركاوعاية طلبةرقسم 
لوعي اعلى دا عتمااكثر وأفضل ب أتعليم طالم نظان يكوأن مل أعلى ب . كل طال

 ءة.كفاوكثر فعالية أللغة اتطوير ن حبيث يكو، ه فيهاكرإب دون أي لشخصي لطالا
من ن نوعاك فهنا، لتعليمإدارة اية تتحكم يف عملية إدا رظيفة وهو اف إلشرن األ
 مها:ي، ولرتبواف اإلشرالتنفيذ ق لطرت أو التقنياا

ة مباشرأتيت ليت دة القياابه م تقوي لذاف اإلشراهو و ملباشر: اف اإلشرا .١
ملالحظة ايضا أملباشر اف اإلشراتشغيل. يسمى حلالية األنشطة اتتحقق من و

 مها:تنفيذها بطريقتني، وليت ميكن وانفسها 
a) بطريقة سرية لألشخاص الذين يقومون ابلعمل 
b)  مفتوحة، إذا مت إخطار األشخاص الذين يقومون  ابلعمل أوال.بطريقة 

اء سو، لوسيطةاير رلتقااعن طريق اف إلشراهو وملباشر اغري اف إلشرا .٢
 للفظية.اأو خلطية اير رلتقاا
تطوير ق ملطبقة يف سيااف اإلشرن أن الباحثواجد ، وسةرالداعلى نتائج ءً بناو

تتألف ، خمتلفةت يايف تقنت نفذركونتوم سالدارامبعهد ب للغة طالاتعليم 
 ملباشر.اغري وملباشر اف اإلشراهي ت ولتقنيااثنني من امن 

ة مباشرق، م ابلتحقيقوي لذي اللغواملنشط ابه م يقوي لذاف اإلشراملباشر هو اف اإلشرا
 من:ن يتكووللغوية رات املهاامن حيث حتسني ب لطالاا م ليت يقواألنشطة امن 

a) للغةانشط ملامن قبل اف إلشرا ايتم هذور، ولداقبة عن طريق املرا ،
أن جيب ي لذور الدل امنيا حيث كل منهما حوزال وتضع جدهنا فإ

ت مساحات وإلقليمية كل ساحاالتغطية املنطقة. تغطي احتيط 
 ملعهد.اجة يف جممع رمدال ليت ال تزالساحة ا رجخابولطالانشطة أ



94 
 

b) يفبرمنج ء لبداقبل ة يتم مباشري لذر، واحلضواءة امع قراف إلشرا
من ب يف منع طالا نت فعالة جدلطريقة كااه وهبذللغة. اتطوير 

 دون إذن.ملعهد درة امن مغاب منع طالوم ولقدا
ت لتقييمات واهليئاايتم عن طريق ي لذاف اإلشراملباشر هو اغري اف إلشرا

ح لشفوية. يتم شراير رلتقاواخلطية اير رلتقااء اسو، لشفاعةاير رتقاام خدستاب
 لتايل:النحو اهذه على 
a)  اإلشراف علىJasus ، م طالب يف اللغة، فريد لدعم نظاب سلوأهو

ت نتهاكان الذين غالبًا ما يرتكبوب الطالاهم م إلعالاسائل حيث و
ة حملكماسيدخل ط النضبان أو القانواشخص خيالف أي، يبية. أتد

 جلثة تلقائيا.احتصل على هنا فإك النتهاى اعلى مستو
b) لتق ومي على ت ابتقنيااف إلشراهو رج ملتدالتق ومي اعلى اف إلشرا

كما يفعل قسم ، سنويةوشهرية وسبوعية أي ه، وحلامرث ثال
لتق ا اهذاء جرإيتم ب، ولطالاللغة اتطوير دورة للغةيف تق ومي ء احيلإ

 جلمعة.م ايوع ألسبوايف ة حدة واومي مر
 

 4ل: الشك
 ركونتوم لسالدارالطلبة مبعهد املنظمة امن إدارة هليكل تقوميا

 
 

 
 
 
 
 

 الكالمتقومي إدارة مبعهد دارالسالم كونتور لرتقية مهارة 

 جاسوس .١
 تومي املتدرج .٢

 مباشرة غري مباشرة

 .حمكمة الللغة١
 . مراقبة ابلدور٢
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 خالصة نتائج البحث.أ
ميكن ، ملناقشةث، والبحوانتائج ، وستفاضةت للبيا ض لتعراصف وىل دًا إستناا

من ض لغروالرتكيز الإلجابة على كل ت الستنتاجاابعض ص ستخالاللباحث 
خ يف كودة ملوجواهر الظوالكشف عن اىل إًيضا ج أالستنتاا اهذف سة. يهدرالدا

 لتالية:ت االستنتاجاامع ث ، لتحدرات ايف حتسني مهادة جلودارة افيما يتعلق ر جونتو
لرتقية ص خلااجبته ن واليت تتكواله قسمني ر كونتوم لسالدارامبعهد إدارة  .١

قسم و هد ساتيذ معأليت جلسه من اللغة ء احياإمها قسم م، و لكالرة امها
 ر.نتولنهائية مبعهد كواليت جلسه فصل الطلبة اللغة من منظمة ك احمر

لك: ذمبا يف ر، كونتوم لسالدارايف معهد م لكالرة التخطيط للتعليم ترقية مهاا .٢
توجيهية دئ ضع مبا، ويبيةدلتأاللغة ايف ب لتعليمية للطالاف األهداصياغة 

مين ول زد ضع ج، وليت سيتم منحها للمخالفنيالعقوابت امع ت لالنتهاكا
 للغة.األنشطة تطوير 
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ن يقدمور كونتوم لسالدارايف معهد م لكالرة اللتعليم ترقية مهاإدارة تنظيم  .٣
تفاصيل الوظيفة، توحيد لتنظيم كما يلي: ايف حمطط عملية ص ألشخااعلى 

لطلبة يف ط انضبااملتابعة ، الرصد و إعادة التنظيم. و لعملاتنسيق العمل، 
قسم و للغة ء احياإقسم ر كونتوم لسالارادمعهد ت جدم أولكالرة اترقية مها

 للغة.احمركة 
ة مهارة الكالم يف معهد دارالسالم كونتور، اليت تغطي: إعطاء تنفيذ أنشطة تقي .٤

التوجيه فيما يتعلق ابنضباط طالب يف اللغة، إعطاء الدافع إىل الطالب املتعلقة 
ذ القرارات ابنضباط تعليم الطالب، يؤدي على مدار أنشطة تطوير اللغة، اختا

 بشأن أعمال اإلنتهاك يف اللغة.
، يشمل طريقتنيركونتوم لسالداراللغة يف معهد انشطة تطوير ألتقومي على ا .5

اف املباشر يتكون من احملكمة، و دور مىت حيدث النشاط، إلشرامها: و
 رج.ملتدامي س، والتقوجلاسوامن ن ملباشر يتكواغري اف إلشرا

 اإلقرتاحات .ب
ذا ليت تتعلق هلات احااإلقرتالباحث م اقديف سو، لبحثاعلى نتيجة د عتماإ
 لبحث  كما يلي:ا

حد ألبحث ا اهذن يكوأن ميكن ، ملعهدالرعاية املقدمي ابلنسبة  .١
إدارة نشطة أجعة امرم والهتمااىل إحلاجة ل اجع حواملرت واملعلوماا
لرتبية ر اكونتوم لسالدارامبعهد م لكالرات اييب لتحسني مهادلتأالتعليم ا
 حلديثة.اإلسالمية ا

ئمًا ا دايسعوأن جيب ، للغةاال سيما قسم ، وملوظفنيواسني رلنسبة للمداب .٢
م إبخالص ملهااتنفيذ هتم بشكل مهين، و العمل، وجباابوم لقيااصلة وامل

توجيه بسيط ، ولرتبيةوالتعليم الآلخرين يف وللنفس ق بصددة لعبانية يف ا
 انت أفضل.مكاإلتحقيق ات لذانت امكاوزايدة إلة ديضا عاوأ
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تعليم ل إدارة لبحث حوا اميكن متابعة هذ، آلخرينالنسبة للباحثني اب .٣
 ب.لطالم الكالرات اني مهايف حتسط النضباا
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 دليل املالحظة
 

 .يثةحال بيئة اللغة العربية مبعهد دارالسالم كونتور الرتبية اإلسالمية احلد .١
برانمج اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم مبعهد دارالسالم كونتور الرتبية عمليات  .٢

 .اإلسالمية احلديثة
عملية منظمة الطلبة يف قسم إحياء اللغة لرتقية مهارات اللغة العربية مبعهد  .٣

 دارالسالم كونتور الرتبية اإلسالمية احلديثة.
اللغة العربية مبعهد دارالسالم كونتور ء بيئة عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لبنا .٤

 الرتبية اإلسالمية احلديثة.
كفاءة مدرس اللغة العربية يف تعليم مهارة الكالم مبعهد دارالسالم كونتور الرتبية  .5

 اإلسالمية احلديثة. 
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 دليل املقابلة
 مية احلديثةاإلسالاملقابلة مع رئيس املعهد مبعهد دارالسالم كونتور الرتبية 

 
ما األساس الرئيسي جلعل اللغة العربية هي اللغة الرئيسية اليومية يف هذا املعهد  .١

 )معهد دارالسالم كونتور الرتبية اإلسالمية احلديثة( ؟
 كيف حالة بيئة اللغة العربية يف املعهد دارالسالم كونتور الرتبية اإلسالمية احلديثة؟ .٢
ارات اللغة العربية على األخص مهارة الكالم قية مهمن الذي مسؤولة عن حتسني تر  .٣

 مبعهد دارالسالم كونتور الرتبية اإلسالمية احلديثة؟
 كيف ختطيط إدارة جودة مبعهد دارالسالم كونتور الرتبية اإلسالمية احلديثة؟ .٤
 كيف تنظيم إدارة جودة مبعهد دارالسالم كونتور الرتبية اإلسالمية احلديثة؟ .5
 عهد دارالسالم كونتور الرتبية اإلسالمية احلديثة؟جودة مبكيف تنفيذ إدارة  .٦
 كيف تقومي إدارة جودة مبعهد دارالسالم كونتور الرتبية اإلسالمية احلديثة؟ .٧
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 دليل املقابلة
املقابلة مع األساتيذ من قسم إحياء اللغة و منظمة الطلبة من قسم حمرك اللغة مبعهد 

 ية احلديثة.الرتبية اإلسالمدارالسالم كونتور 
 

 من امسك؟ و يف أي فصل جلست؟ .١
لقد عرفنا إن اللغة العربية يف هذا املعهد يسري مثل ما وقع يف بالد العريب، من  .٢

 حيث رأيك ما هو العامل األكثر أتثريا يف حتسني مهارة الكالم؟
األخص مهارة كيف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لرتقية مهارات اللغة العربية على  .٣

 مبعهد دارالسالم كونتور الرتبية اإلسالمية احلديثة؟ الكالم
أي الربامج الذين يساعدون الطالب لرتقية مهارة لغته العربية على األخص مهارة  .٤

 الكالم يف هذا املعهد؟
أبي طريقة الذي استخدمها مسؤولية اللغة إىل طلبة املعهد لرتقية مهارات اللغة  .5

 العربية؟
 حتسني مهارات التحدث اللغة العربية؟ أبي طريقة مج األكثر أتثريا يفأي الربا .٦

 استخدمها، و كيف تطبيقها؟
بعد سور الباحث، فإن العامل األكثر أمهية يف خلق بيئة انطق ابللغة العربية هو  .٧

ضغط من الرؤساء املعهد، لذلك كيف نبين اإلنضباط الصارم النظام القوية و ال
 ؟إال ابللغة العربيةحىت ال يتكلم الطالب 
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 صورة أنشطة اللغة

  
 أعضاء طالب معهد كونتور إفتتاح األنشطة اللغوية

 

  
 الدورة التدريبية املكثة حفل اختام األنشطة اللغوية

 

  
 حماضرة أسبوعية حماضرة أسبوعية
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 مناقس يف إختتام اللغة توزيع اجلوائز الفائزين

 

  
 أنشطة مسابقة اللغة سمراقبة يف يوم اخلمي

 

 
 رؤساء املعهد دارالسالم كونتور

 


