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 استهالل

 

ه فرضه كما عليه ءيف أداكل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده  على"
 " أن يتعلم الصالة واألذكار

 1)اإلمام الشافعي(
 

 

 

 "إذا صدق العزم وضح السبيل"

 )احملفوظات(

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ٤٩٥ه( ص:  ٤٥٠أيب احلسن على بن حممد. أداب القاضى )مطبعة اإلرشاد: بغداد:  ١
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 اإلهداء

سالة إىل:رأهدي هذه ال  

:عائلة احملبوبة  

 أّمي الكرمية "تيتني"  وأيب الكرمي "خالد"

ربيان بالرمحة. متع اهلل حياهتما يف طاعته وهدايته نياللذ  

 ألختان الكبريان احملبوبتان

 فطر وقيقي

 اللتان شجعتان يف كل حال. حقق اهلل آماهلما يف خري وعافية

روحي: مرّبي و  

 "مشاخيي، األساتذ واألساتذة"

 والرمحةين جبميع احلّب اين بإخالص وصرب وأفاضواين ورّبوواقد أرشد
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الشكر والتقديركلمة   

 حمّمد سّيدنا على والّسالم والّصالة. املعبود الواحد إهلى العاملني رّب هلل احلمد
 وحتّفظىن اإلميان قلىب ىف تثّبت صالة موجود لكّل األعظم والّسبب الوجود حياة سِر

 وجهك إىل الّنظر ونور الّنعيم ونور اجلّنات نور هبا يل وتفتح اآليات منه وتفّهمىن القرآن
 بعد أما وسّلم. وصحبه آله وعلى الكرمي

برنامج  تقومي " املوضوع حتت اجلامعي البحث هذه كتابة يف الباحثة متت قد
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية يف الفصل الدويل 

 العربية،كلية علوم التربيةاللغة بكالريوس يف قسم تعليم درجة  اّليت قدمت لنيل"  ماالنج 
 .والتعليم، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

وعظيم التقدير ملن ساعدين يف كتابة هذا البحث  جزيل الشكر فيسرين أن أقدم
 اجلامعي، وهم:

األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالنا مالك  فضيلة .١
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم التربية والتعليم  فضيلة .٢
 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةمملوء ةاحلاج الدكتورة فضيلة .٣
 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 أفادته الباحثةسيف املصطفي املاجستري، املشرف الذي الدكتور احلاج  فضيلة .٤
إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة  لةمرحعلميا عمليا ووجه اخلطوات يف كل 

 البحث حيت اإلنتهاء منه.
 احلاجة حسن العناية حافظة القرآن، مديرة معهد حتفيظ القرآن السعادة فضيلة .٥
 الدكتورة زكية عارفة املاجستري، املشجعة يف إمتام هذا البحث. فضيلة .٦
 مجيع أساتذيت الكرماء .٧
 ون جلميع األموروالديت احملترمني الذان ربياين منذ صغاري ودع .8
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 مجيع أصدقائي األعزاء .٩
جزاكم اهلل أحسن اجلزاء وعسى اهلل أن يقبل كل أعماهلم، وعسى أن 

 يكون هذا البحث نافعة للجميع.
 

 ٢٠٢٠أبريل  ٢٣نج، ماال      
 

 
 أعة استقامة

 ١٦١٥٠٠٢٧الرقم اجلامعي  
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة 
 املشرف موافقة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 تقدم إيل حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي قدمته الباحثة:

 : أعة استقامة   االسم
 ١٦١٥٠٠٢٧:   الرقم اجلامعي

جبامعة قسم تعليم اللغة العربية يف برنامج الفصل الدويل  تقومي:  موضوع البحث
  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

ليكن  وقد نظرنا حق النظر، وأدخلناه فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة
شكل املطلوب الستفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا  على

S-1) إبراهيم اإلسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك ( يف
 .٢٠٢٠ /٢٠١٩للعام الدراسي  ماالنج

 
 ۲۰۲۰أبريل  ۲۳، تقريرا مباالنج

 املشرف
 
 

 سيف املصطفي املاجسترياحلاج الدكتور 
 ۱٩٧۲۰٧۰٥۲۰۰٦۰٤۱۰٣۲رقم التوظيف : 
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم 
 تقرير جلنة املناقشة

 لقد اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته:

 : أعة استقامة   االسم
 ١٦١٥٠٠٢٧:   الرقم اجلامعي

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة يف برنامج الفصل الدويل  تقومي:  موضوع البحث
 ماالنجموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

قسم تعليم اللغة  ( يف(S-1وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا 
 العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 وتتكون جلنة املناقشة من:
      راض توفيق الرمحان املاجستري الدكتور .١

  ١٩٧٧۰١١8٢۰۰٣١٢۱۰۰٢ رقم التوظيف :
         املاجستريأمحد مبلغ  الدكتور .٢

 ١٩٧٢٠٧١٤٢٠٠٠٠٣١٠٠٤رقم التوظيف : 
    الدكتور احلاج سيف املصطفي املاجستري .٣

 ۱٩٧۲۰٧۰٥۲۰۰٦۰٤۱۰٣۲رقم التوظيف : 

( _______________ ) 
 

( _______________ ) 
   

( _______________ ) 

 ٢٠٢٠أبريل  ٢٣،تقريرا مباالنج        
 والتعليمعميد كلية علوم التربية 

 

 الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري
 ۱٩٦٥۰8١٧۱٩٩8۰٣۱۰۰٣ رقم التوظيف :           
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 تقرير عميد كلية علوم التربية والتعليم

التربية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  لقد استلم عميد كلية علوم
 احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبته الطالبة:

 : أعة استقامة   االسم

 ١٦١٥٠٠٢٧:   الرقم اجلامعي
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قسم تعليم اللغة العربية ( (S-1إلمتام دراسة واحلصول على درجة بكارليوس 
للعام  كلية علوم التربية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .٢٠٢٠ /٢٠١٩ اجلامعيا

 

 ٢٠٢٠أبريل  ٢٣،تقريرا مباالنج
 عميد كلية علوم التربية والتعليم   
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 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

جامعة موالنا مالك إبراهيم  العربيةرئيسة قسم تعليم اللغة  لقد استلمت
 لبة:االبحث اجلامعي الذي كتبته الط اإلسالمية احلكومية ماالنج

 : أعة استقامة   االسم
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قسم تعليم اللغة العربية جبامعة يف برنامج الفصل الدويل  تقومي : موضوع البحث
 ماالنجموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
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 ٢٠٢٠أبريل  ٢٣،تقريرا مباالنج    
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 مملوءة احلسنة املاجستري ةاحلاج الدكتورة
 ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١ رقم التوظيف :   
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 تقرير الباحثة

 أنا املوقع أدناه:

 : أعة استقامة   االسم

 ١٦١٥٠٠٢٧:   الرقم اجلامعي

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة يف برنامج الفصل الدويل  تقومي : موضوع البحث
 اإلسالمية احلكومية ماالنجموالنا مالك إبراهيم 

يف حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة بكارليوس أقر بأن البحث الذي 
 .تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج قسم

أو تأليف األخر . وإذا أدعى حضرته وكتبت بنفسي وما زورته من إبداع غريي 
وتبيني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك،  من تأليفهأحد استقباال أنه 

كلية علوم  قسم تعليم اللغة العربيةولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤويل 
 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج التربية والتعليم

 

 

 ٢٠٢٠أبريل  ٢٣ ،تقريرا مباالنج
 الباحثة

 

 أعة استقامة

 ۱٦۱۵۰۰٢٧الرقم اجلامعي : 
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 مواعيد اإلشراف

 : أعة استقامة   االسم
 ١٦١٥٠٠٢٧:   الرقم اجلامعي

تعليم اللغة العربية جبامعة قسم يف برنامج الفصل الدويل  تقومي : موضوع البحث
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ٢٠٢٠أبريل  ٢٣ ،تقريرا مباالنج     
 اللغة العربيةرئيسة قسم تعليم 

 
 مملوءة احلسنة املاجستري ةاحلاج الدكتورة

 ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١ رقم التوظيف :   
 

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  توجيهات من مشرف البحث ٢٠١٩أكتوبر  ١٣  .١
  املراجعتصحيح املوضوع و ٢٠١٩أكتوبر   ٢٠ .٢
إصالح الكتابة من فصل األول  ٢٠١٩نوفمرب  ٣ .٣

 حىت الفصل الثالث
 

  خطة البحثموافقة   ٢٠١٩نوفمرب   ١٢ .٤
  إصالح خطة البحث اجلديد ٢٠٢٠يناير  ٢٩ .٥
  إصالح مقارنة البحث ٢٠٢٠فرباير  ١٤ .٦
  كامال إصالح الكتابة ٢٠٢٠أبريل  ٢٢ .٧
  البحث اجلامعي موافقة ٢٠٢٠أبريل   ٢٦ .8
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 مستخلص البحث

تقومي برنامج الفصل الدويل يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ، ۲۰۲۰ استقامة، أعة،
جامعة البحث اجلامعي، . موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  الدكتور احلاج سيف املصطفي املاجسترياملشرف: ا

 .تقومي، برنامج الفصل الدويل : اإلشاريةات كلمال

تقومي الربنامج هو اجلهود جلمع املعلومات حول الربنامج و األنشطة و املشروع. 
تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك يف قسم ستقوم الباحثة برنامج الفصل الدويل 

اللغة ال يستخدم طلبة الاضرون واحملالن كثري من  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ال ميلك التنظيم املرتببرنامج الفصل الدويل كذلك والتعليم والتعلم عملية يف األجنيب 

برنامج الفصل الدويل تقومي كيف  لذلك استخدمت الباحثة أسئلة البحث " يف تنفيذه.
 "؟قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف

 يفبرنامج الفصل الدويل  قوميملعرفة تأما األهداف هلذا البحث اجلامعي هي : 
  قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

والتحليل   واملنهج الوصفي دم يف هذا البحث هو املدخل الكمياملدخل املستخ
 واملقابلة. واإلستبانة . أما أدوات البحث جلمع البيانات هي : املالحظة،االستنتاجي

برنامج الفصل  ميها يفواليت جيب تق خلطوط العريضةاوأما نتيجة البحث هي :    
 راحة ،الفصل الدويل اخلدمات املناسبة من القسم والكلية املتعلقة بربنامجالدويل عن 

، ممارسلت الطلبة يف تكلم اللغة العربية، النظام اللغوي/البيئة الفصل الدويل بربنامجالطلبة 
تنفيذ أنشطة ، امليداين مع الوكاالت اخلارجيةالتعاون يف تنفيذ ممارسات العمل اللغوية، 

 .برنامج الفصل الدويل يفاختبار اختيار دخول  و الدويل فصلبرنامج ال ةتطوير طلب
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ABSTRACT 

Istiqomah, Aah, 2020, Evaluation of ICP (International Class Program) in 

Department of Arabic Language Education State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang.Undergraduate Thesis, Department of 

Arabic Language Education Faculty of Education and Teacher Training, 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Dr. H. Syaiful Mustofa, M.Pd.  
Keywords: Evaluation, ICP (International Class Program) 

Evaluation program is an effort to gather information about programs, 

activities and projects. Researchers will evaluate the International Class Program in 

Department of Arabic Language Education in State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang because many of the lecturers and students do not use 

foreign languages in the teaching and learning process as well as the International 

Class Program that does not yet have an orderly system. Therefore, researchers used 

the question "How to evaluate the International class program in the Arabic 

department UIN Maulana Malik Ibrahim Malang" as a research problem statement. 

The purpose of this study is to find out how to evaluate the ICP 

(International Class Program) in the department of Arabic education at State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

This research uses quantitative research with descriptive method and 

inferential analysis. The methods used in data collection are observation, interviews 

and questionnaires. 

The results of the research are broad outlines, which must be evaluated in 

international class programs namely regarding appropriate services from 

departments and faculties related to international class programs, the convenience 

of students following international class programs, students' practice in speaking 

Arabic, linguistic systems / linguistic environment in international classes, 

cooperation in implementing fieldwork practices with external institutions abroad, 

carrying out international class student development activities and selection of 

entrance tests for international class programs.  



 
 

   ن 
 

ABSTRAK 

Istiqomah, Aah, 2020, Evaluasi Program ICP (International Class Program) di 
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Evaluasi program adalah upaya untuk mengumpulkan informasi tentang 

program, kegiatan, dan proyek. Peneliti akan mengevaluasi Program ICP Jurusan 

PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan alasan banyak dari Dosen dan 

Mahasiswa yang belum menggunakan bahasa Asing dalam proses belajar mengajar 

serta Program ICP belum memiliki sistem yang teratur dalam pelaksanaannya. 

Maka dari itu, peneliti menggunakan pertanyaan “Bagaimana evaluasi program ICP 

di jurusan bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang” sebagai rumusan 

masalah penelitian. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi 

program ICP (International Class Program) di jurusan pendidikan bahasa Arab UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode 

deskriptif dan analisis inferensial. Sedangkan metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan angket. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah secara garis besar, yang harus 

dievaluasi dalam program kelas internasional yaitu tentang pelayanan dari jurusan 

dan fakultas terkait program kelas internasional, kenyamanan siswa mengikuti 

program kelas internasional, praktik siswa dalam berbicara bahasa Arab, sistem 

lingkungan bahasa di kelas internasional, kerja sama dalam menerapkan praktik 

kerja lapangan dengan lembaga eksternal di luar negeri, pelaksanaan kegiatan 

pengembangan siswa kelas internasional dan seleksi tes masuk untuk program kelas 

internasional. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ

الدويل هو برنامج حماضرات مع منهج منتظم يستخدم اللغة  لفصلبرنامج ا
رتبة برنامج  نوعان: هلا دويلالل فصالبرامج  .التعليم اإلجنليزية أو العربية كمقدمة

وأّما  ،كالعاديةهو برنامج احملاضرات واحدة رتبة رتبتان. إن برنامج وبرنامج واحدة 
إكمال احملاضرات يف  الطلبةجيب على حيث أّن  برنامج احملاضراتهو  رتبتانبرنامج 

هم سنوات  ٢-١و  عصلىال ةاجلامع هم يتعلمون يفسنوات  ٣-٢ول األمكانني. 
يتم جامعة موالنا مالك نفسه. بينما  ةاجلامع شركاء أجانب بالتعاون مع يفيتعلمون 

 .رتبة واحدةإبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج برنامج 

"حتقيق اخلرجيني  كلية علوم التربية والتعليمأهداف  إحدى مناستناًدا إىل 
التعلم على الصعيدين الوطين لى تطوير االبتكارات التعليمية والذين لديهم القدرة ع

توسيع نسيج التعاون ل كلية علوم التربية والتعليموأهداف بعض قسم يف  ٢والدويل"
الفصل ، مت إنشاء فئة برنامج يف خارج البالدغري التعليمية التعليمية أم مع املؤسسات 

 من أجل حتقيق هذه األهداف. الدويل

العاديني  بةالدويل ألن الطل فصلم مهمة جدًا يف برنامج الرة كالامه
 بةاإلجنليزية. عندما يتمكن الطلاللغة م باللغة العربية أو ييشاركون أنشطة التعل

فهمه جيًدا. األنشطة التعليمية ، سيتم اإلجنليزية جيًدااللغة  وألعربية للغة ابا يتكلمون
. والتعليم ، سيجدون صعوبة يف متابعة التعلمإىل اللغة بةعلى العكس، عندما يفتقر الطل

 فصاحة. الاتأيضا خمتلففكفائتهم يف اللغة  اتتلفاخلم اتدرسامليأتون من  بةالطل ألن
من الكفائة زيد كفائة اللغات تإضافة إىل ذلك، للغة جتعل التواصل أكثر فعالية. يف ا

                                                           
2 Admin, “Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan”, http://fitk.uin 
malang.ac.id/visi.misi.tujuan (Diakses pada 22 Januari 2020, Pukul 13;55) 
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لها مهمة للنجاح والتقدم ، مثل االنفتاح والتعاطف واإلبداع: كاألخرى اجملال
 .الوظيفي

أال ة احلكومية ماالنج سبع كليات مالك إبراهيم اإلسالميجامعة موالنا  تضم
وهي كلية علوم التربية والتعليم وكلية الشريعة وكلية العلوم اإلنسانية وكلية علم 
النفس وكلية االقتصاد وكلية العلوم والتكنولوجيا وكلية الطب. تقوم كلية علوم 

نظام التعليم من خالل عقد التربية والتعليم إحدي من الكليات اليت تقوم بتحديث 
برنامج الفصل الدويل باستخدام لغتني مها اللغة العربية واللغة اإلجنليزية كلغة تدريس 

يرجو هذا الربنامج كوجود استعداد الطلبة ليكون املعلمون  .يف عملية التعليم والتعلم
 الدولييون.

كل سنة. يتم  يتم اختيار طلبة الفصل الدويل من نتائج اختيار امتحان القبول
اختيار امتحان القبول بشكل التحريرية والشفهية / مقابلة. حتتوي األسئلة التحريرية 

(، وحتتوي أسئلة املقابلة TOAFLوتوفل ))  TOEFLعلى مواد لغوية مثل توفل)
على أسئلة حول معرفة الفصل الدويل واستعداد الطلبة ملتباعة الربنامج الفصل الدويل. 

يتم هذا الربنامج ببعض ج، مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن جامعة موالنايف 
قسم التربية اإلسالمية وقسم تعليم  كما يلي:قسم يف كلية علوم التربية والتعليم 

العلوم االجتماعية وقسم إدارة التربية اإلسالمية وقسم تعليم اللغة العربية. ونظام 
 .امهاالتعليم والتعلم يف كل قسم ختتلف يف أحك

يف قسم التربية اإلسالمية، يقسم طلبة إىل فصلني. فصل اللغة العربية وفصل 
اللغة اإلجنليزية. يركز قسم تعليم العلوم االجتماعية وقسم إدارة التربية اإلسالمية فقط 
على فصل اللغة اإلجنليزية. بينما يف قسم التعليم باللغة العربية، يقسم طلبة إىل فصلني 

ركز على اللغتني العربية واإلجنليزية وليس فقط لغة واحدة مع تصنيف ولكن كالمها ي
م طلبة اللغة اإلجنليزية. اللغة العربية وتعلم العام يستخدعند تعلم الدين يستخدام  طلبة 

لكن الفصل الدويل خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية غري مثالية ألن استخدامها مل 
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اضرون وطلبة  اللغة اإلندونيسية عند عملية %. أحيانا، يستخدم حم١٠٠يصل إىل 
التعليم والتعلم بسبب صعوبة  يف استخدام اللغة اإلجنليزية والعربية . وهذا يقلل من 

برنامج الفصل كذلك وللطلبة.  فعالية برنامج الفصل الدويل يف حتسني مهارة الكالم
برنامج  تقومي " املوضوعثة هلذا السبب، تأخذ الباح ال ميلك التنظيم املرتب.الدويل 

راهيم اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبيف الفصل الدويل 
 قسم تعليم اللغة العربية.برنامج الفصل الدويل يف  تقوميملعرفة   "احلكومية ماالنج

 

 أسئلة البحث .ب
برنامج تقومي كيف  :وهي بحث السابقة قدمت الباحثة السؤالإىل خلفية ال انظر

راهيم اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إب يفالفصل الدويل 
 ؟احلكومية ماالنج

 

 ج. أهداف البحث

برنامج الفصل  قوميملعرفة ت ف البحث هي :نظر إىل أسئلة البحث السابقة، فهد
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  يفالدويل 
 ماالنج.
 

 د. أمهية البحث

 أمهية البحث يف هذا البحث هي :     

 . للكلّية، يساعد هذا البحث إىل تقومي الربنامج الفصل الدويل.١
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تعليم اللغة يساعد هذا البحث إىل نظام الربنامج الفصل الدويل يف قسم  . للقسم،٢
 العربية.

 .حماضر/ةنقصان عند . للمحاضر/ة، يرجو هذا البحث ملعرفة ٣
 .جودهتم. للطلبة، يرجو هذا البحث ملساعدة الطلبة يف ترقية ٤
قسم تعليم اللغة  يفبرنامج الفصل الدويل  تقومي . للباحثة، يرجو هذا البحث ملعرفة٥

العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج وميكن أن تكون 
 مبكرة يف تطبيقات تعليم اللغة العربية.

 

 ه. فروض البحث

مل يكون جيدا يف افترضت الباحثة يف هذا البحث أن برنامج الفصل الدويل 
ألن قد  براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجقسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إ

 .برنامج الفصل الدويليف قسم تعليم اللغة العربية قابلت الباحثة مع بعض الطلبة 

 

 و. حدود البحث

 أما حدود البحث هذا البحث كما يلي:

 . احلدود املوضوعية١

الباحثة يف جترهبا أن ما أكثر تقوميه يف برنامج الفصل الدويل يدور حول  رأى
ولكن  مهارة الكالم ألن جيب على الطلبة العاديني استخدام اللغة العربية عند الدراسة

يف هذا البحث هي  احلدود املوضوعيةف .نظرت إيل الواقع مل يكن استخدامها كاملة
 مهارة الكالم.معايري الفصل الدويل و من خاللتقومي برنامج الفصل الدويل 
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 . احلدود املكانية٢

 لتسهيل عملية البحث العلمي الذي عملتها الباحثة، فيتحدد كان البحث للطلبة
قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  الفصل الدويل

 .٢٠١٧مرحلة و ٢٠١٦ احلكومية ماالنج يف مرحلة 

 الزمانية. احلدود ٣

يف السنة قامت الباحثة بإجراء عملية هذا البحث  ،من حيث احلدود الزمانية
 . ٢٠١٩-٢٠١8الدراسية 

 

 ز. حتديد املصطلحات

 تقومي الباحثة بتحديد املصطلحات كما يلي:

. هذه تقومي الربنامج هو اجلهود جلمع املعلوماحتول الربنامج، األنشطة واملشروع 
الختاذ القرارات. مبا يف ذلك حتسني الربنامج أو إتقان مزيد من املعلومات مفيدة 

أنشطة الربنامج، أو إيفاق النشاط أو نشر األفكار اليت تشكل أساس الربنامج أو 
 ٣نشاط ما.

واستخدام اللغة  برنامج الفصل الدويل هو برنامج التعليم بنظام التعليم الدويل  
الفصل الدويل يف اجلامعة هو  برنامج العربية واللغة اإلجنليزية كلغة تدريس. برنامج 

مهم بوجوده ملواجهة حتديات التعليم يف املستقبل. وكلما تقدمت احلضارة اإلنسانية، 
فسيحدث مطالب التغيري يف كل وقت وحني. اجلامعات اليت لديها التزام واستعداد 

ج الفصل الدويل هي اجلامعات اليت استجابة للتغيريات ، حبيث توجد جتاه برنام
 املؤسسات التعليمية وفًقا لتحديات العصر. 

                                                           
 ٢١( ص ٢٠٠٦سوجانا،جوجو.فعالية الربنامج التعلمي خارج املدرسة،)باندونج:رميجا روسدكري:3
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مهارة الكالم هو القدرة على التعبري عن األصوات أوالكلمات للتعبري عن الفكر  
مهارة  مهارة الكالم. ٤يف شكل أفكار  وآراء والرغبات، أو املشاعر إىل شخص آخر

م يف عصر احلاضر مهم لتعّلم، ألّن الكالم أحد من أهم اجلوانب يف تعليم اللغة الكال
العربية. دون الكالم اللغة العربية بعيد من املمتاز. إذا ال يستطيعوا تكلم باللغة العربية 

 فيعلم اللغة العربية.

 

 ح. الدراسات السابقة

مكرمة، تطوير مهارة الكالم بوسيلة البيئة اللغوية يف املدرسة الواحدة الثانوية  .١
 .٢٠١٦/٢٠۱٧ الدينّية بيدا بريبس يف السنة الدراسية 

أهداف البحث : لوصف تنفيذ تطوير مهارة كالم من خالل اللغوية يف املدرسة  -
 الّثانوّية الدينية معهد الّثاين احلكمة بيدا.

 البحث الكيفي منهج البحث : -

نتائج البحث : التعاون والدعم من مجيع األطراف جيد جًدا يف تطوير مهارات  -
اللغوية لطلبة. يتم تطوير جتربة الطلبة املهارية يف يف املدرسة الّثانوّية الدينية 
معهد الّثاين احلكمة بيدا بأنشطة اللغة العربية يومًيا وأسبوعًيا وسنوًيا من خالل 

ت وحمضروح وحماضرات وحمادثات ومناظرات وحلقة وحلقة إعطاء مفردا
 علمية.

والفرق بني البحث السلبق والبحث الذي قامت به الباحثة فإّن البحث   
السابق البيئة اللغوية لتطوير مهارة الكالم يف املدرسة الواحدة الثانوية الدينّية 

 برنامج الفصل الدويل.بيدا بريبس. أّما يف هذا البحث ترقية مهارة الكالم يف 

                                                           
ماالنج:  فعالية إستخدام اللعبة لترقية مهارة الكالم يف مدرسة احلميدية املتوسطة اإلسالمية كوندانج لكي ماالنج. ) :سيسفوروانطا، البحث اجلامعي ٤

 .٣(، صفحة  ٢٠٠٥ة احلكومية ماالنج، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي
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ديوا غيدي هندرا دافيانا. تقومي استخدام التعلم اإللكتروين باستخدام النموذج  .٢
CSE-UCLA.٢٠١٧ 

أهداف هذا البحث هو العثور على معلومات حول مستوى :  أهداف البحث -
جودة استخدام التعلم اإللكتروين يف اجلامعة اإلندونيسية للتكنولوجيا من حيث 

الذي يتكون من: تقييم النظام،  CSE-UCLAذج التقييم مكونات منو
 وختطيط الربنامج، وتنفيذ الربنامج، وحتسني الربنامج وشهادة الربنامج.

 البحث الكيفيمنهج البحث:  -
أوضحت النتائج أن مستوى جودة استخدام التعلم اإللكتروين :  نتائج البحث -

٪ ، 8٩.٩٣بنسبة  من حيث مكونات نظام التقييم تضمن معايري جيدة
٪( ، ومكونات تنفيذ 8٧.٤٧ومكونات ختطيط الربنامج تتضمن معايري جيدة )

٪(. ( ، يتضمن مكون برنامج التحسني 88.١٣الربنامج تتضمن معايري جيدة )
٪(، ويتضمن مكون برنامج االعتماد معايري جيدة 8٩.8٠معايري جيدة )

(8٩.١٣.)٪ 
قامت به الباحثة فإّن البحث  والفرق بني البحث السلبق والبحث الذي

-CSEتقومي استخدام التعلم اإللكتروين باستخدام النموذج السابق يبحث عن 
UCLA يف هذا البحث يبحث عن تقومي برنامج الفصل الدويل يف قسم . أّما

 .تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 استراتيجية التعلم والتعليم يف برنامج الفصل الدويل كليةحمّمد ألفان سانطاصا.  .٣

 .٢٠۱٦علوم التربية والتعليم لتطوير الكفائة الدراسية قسم التربية اإلسالمية 

ملعرقة استراتيجيات التعلم اليت تستخدمها احملاضرات يف  أهداف البحث :أ(  -
تطوير املهارات برنامج الفصل الدويل. ب( استكشاف استراتيجيات التعلم 

األكادميية لدى الطلبة وخاصة االتصال واملهارات االجتماعية يف برنامج الفصل 
الدويل. ج( حتليل أثر استراتيجيات التعلم يف املهارات األكادميية وخاصة 

 االتصال وتنمية املهارات االجتماعية يف برنامج الفصل الدويل
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 البحث الكيفيمنهج البحث:  -

: أظهرت النتائج أن احملاضرين يستخدمون يف الغالب ثالثة تائج البحث ن -
وهي تعلم العثور  الفصل الدويل استراتيجيات تعلم يف التدريس يف برنامج

على الدروس، من خالل لعب بطاقات املطابقة، ومناقشات اجملموعات 
املركزة، وعمليات التعلم لتطوير املهارات االجتماعية والتواصل املنتظم يف 

ات كل قدرة أكادميية، وهذه املؤشرات ليس فقط مدعوًما بالنظرية مؤشر
ولكن أيًضا مبفهوم اإلسالم املوجود يف القرآن واحلديث. للمؤشرات 
االجتماعية وهي املساعدة واملسؤولية والتفاهم والثقة املتبادلة. يف حني أن 

قياس املؤشرات اخلاصة مبهارات االتصال واضحة وناعمة وسلسة وجيدة، يتم 
 .تأثري استراتيجيات التعلم على الطلبة من هذه املؤشرات

بق والبحث الذي قامت به الباحثة فإّن اوالفرق بني البحث الس
استراتيجية التعلم والتعليم يف برنامج الفصل الدويل عن  البحث السابق يبحث

كلية علوم التربية والتعليم لتطوير الكفائة الدراسية قسم التربية اإلسالمية. أّما 
تقومي برنامج الفصل الدويل يف قسم تعليم اللغة يف هذا البحث يبحث عن 

 العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ٢٠١٥ .امج التعليم والتدريبنتقييم بر وغري ذلك. تيين أريانيت .٤
وصف تقييم الربنامج الذي مت تنفيذه يف مركز ماالنج للتدريب :  أهداف البحث -

 املايل
 البحث هنًجا نوعًيا لنوع حبث دراسة احلالةمنهج البحث:  -
نوع التقييم الذي يستخدمه مركز ماالنج للتعليم والتدريب هو  : تائج البحثن -

نوع من التقييم الذي يتمحور حول اختاذ القرارات بشأن برنامج التعليم 
والتدريب الذي يتم تنفيذه. نوع التقييم املستخدم هو نوع من التقييم ملستوى 

، ميكن يمالنوع من التقيالتفاعل والتعلم والسلوك والنتيجة. باستخدام هذا 
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لصانعي القرار اختاذ قرارات بديلة بشأن برامج التدريب اليت يتم إجراؤها 
 .بشكل مناسب

والفرق بني البحث السلبق والبحث الذي قامت به الباحثة فإّن البحث 
يبحث . أّما يف هذا البحث تقييم برامج التعليم والتدريب السابق يبحث عن

 الفصل الدويل. امجنم بروتقي عن
 ٢٠١٧.على عملية التعلم CIPPنموذج بمي برنامج وتق. بودي هباكيتيوجا  .٥

)احملتوى ، املدخالت ،  CIPPملعرفة تطبيق تقييم منوذج :  أهداف البحث -
العملية ، املنتج( ، معرفة نتائج تعلم الطالب يف جمال دراسات العلوم وحتديد 

يف املدرسة املتوسطة  CIPPفعالية عملية تعلم العلوم باستخدام تقييم منوذج 
 .روضة اجلنةاإلسالمية املتكاملة 

من خالل تقييم كل  CIPPمنهج البحث: البحث النوعي باستخدام منوذج  -
مكون من مكونات السياق واملدخالت والعملية واملنتج لتحقيق عملية تعلم 

 فعالة

تنفيذ يظهر البحث أن تنفيذ التعلم الذي يتضمن متطلبات  تائج البحث :ن -
 .أنشطة التعلم والتعلم يكون فعاًلا متاًما

فإّن البحث  بق والبحث الذي قامت به الباحثةاوالفرق بني البحث الس
. أّما يف هذا على عملية التعلم CIPPنموذج بمي برنامج وتق السابق يبحث عن

 الفصل الدويل. امجنم بروتقي يبحث عنالبحث 

برامج ديناميكيات اجملموعة يف املراجعني فعالية تنفيذ . فيجيونيار إنده فالو .٦
 ٢٠١٧. الوظيفيني

حتليل فعالية تنفيذ برامج ديناميكيات اجملموعة باستخدام :  أهداف البحث -
جلميع املراجعني  BPKP Pusdiklatwasالطريقة الصادرة اليت تنظمها 

 الداخليني احلكوميني من مجيع أحناء إندونيسيا
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هذه الدراسة باستخدام منذجة املعادالت اهليكلية مت حتليل  منهج البحث: -
(SEM( مع هنج أقل مربع جزئي )PLS.) 
تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن الربنامج فعال يف كل مرحلة   تائج البحث :ن -

من مراحل التقييم. تظهر النتائج أن هذا الربنامج يؤثر بشكل إجيايب وملموس 
واالنفتاح ، واملسؤولية ، والترابط ، والثقة بالنفس على تعلم املشاركني )الثقة ، 

، وإدارة اإلجهاد( كمخرجات ، كما يؤثر بشكل إجيايب وملموس على جو 
التعلم الناتج عن نتائج قصرية املدى ، و إىل األداء التكيفي للمشارك كنتيجة 

 متوسطة املدى.

البحث  فإنّ  بق والبحث الذي قامت به الباحثةاوالفرق بني البحث الس
. أّما يف هذا البحث فعالية تنفيذ برامج ديناميكيات اجملموعة السابق يبحث عن

 الفصل الدويل. امجنم بروتقي يبحث عن

 اجلدوال

اسم الباحث، املوضوع،  الرقم
 وسنة الباحث

 أوجه اإلختالف أوجه التشبيه

مكرمة. تطوير مهارة الكالم  .١
بوسيلة البيئة اللغوية يف 
املدرسة الواحدة الثانوية 
الدينّية بيدا بريبس يف السنة 

 .٢٠١٦/٢٠۱٧الدراسية 

 

تطوير املوضوع :
مهارة الكالم بالبيئة 

  اللغوية

: )املدرسة املكان
الثانوية الدينية(  معهد 
احلكمة الثاين بندا، 

  بريبس

 البحث الكيفي املنهج:

ديوا غيدي هندرا دافيانا.  . ٢
تقومي استخدام التعلم 

حبث املوضوع: 
 تقومي

  البحث الكيفي :املنهج
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اإللكتروين باستخدام 
-CSEالنموذج 

UCLA.٢٠١٧ 

: كلية اهلندسة املكان
واملهنية يف جامعة 

 التربية غانيسا.

حمّمد ألفان سانطاصا.  . ٣
استراتيجية التعلم والتعليم يف 
برنامج الفصل الدويل كلية 
علوم التربية والتعليم لتطوير 
الكفائة الدراسية قسم التربية 

 ٢٠١٦اإلسالمية 

برنامج املوضوع : 
الفصل الدويل يف 
كلية علوم التربية 

 والتعليم

جامعة املكان: 
موالنا مالك إبراهيم 

كومية اإلسالمية احل
 ماالنج

 البحث الكيفياملنهج:

 

 

 

 

تقييم  وغري ذلك. تيين أريانيت .٤
 .برامج التعليم والتدريب

٢٠١٥ 

تقييم  :املوضوع
 امجنبر

البحث منهج البحث: 
هنًجا نوعًيا لنوع حبث 

 دراسة احلالة

مركز ماالنج املكان: 
 للتدريب املايل

برنامج الفصل  تقومي" البحوث السابقة فإّنه مل يوجد حبث عن ىاطالعا عل
 راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجقسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبيف الدويل 

 وهبذا، أّن الباحثة تكوم ببحث جديد." 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 مفهوم التقومي .أ
 تعريف تقومي الربنامج .١

يعرف سوجانا أّن التقومي هو مجع األنشطة، معاجلة وتقدمي البيانات إلدخاهلا  
يف صنع القرار فيما يتعلق بالربامج اليت يتّم تنفيذها حاليا أو مّت تنفيذها. منتج 

سيئة، ناجحة أو غري التقومي هو ترتيب قيم مثل مفيدة أو غري مفيدة، جيدة أو 
ناجحة، موسعة أو حمدودة، مستمرة أو متوقفة وغري ذلك فيما يتعلق الربامج اليت 

 ٥يتم تنفيذها حاليا أو اليت مّت تنفيذها.
يعرف أركونطا وجبار أن الربنامج كوحدة أو وحدة نشاط اليت هي تنفيذ 

لى جمموعة سياسة، حتدث يف عملية مستمرة وحيدث داخل املنظمة الذي ينطوي ع
 من الّناس. هناك ثالثة مفاهيم مهمة وحتتاج إىل تأكيد يف حتديد الربنامج وهو: 

 حتقيق أو تنفيذ السياسة (أ
 حيدث يف وقت طويل نسبيا وليس نشاطا واحد ولكن اجلمع املستمر. (ب
 ٦حيدث يف املنظمات اليت تضم جمموعات من الّناس (ت

إلجياد مدى حتقيق أهداف يعرف بركرخوف أّن تقومي الربنامج هو عملية 
الربنامج أو املشروع، وتوفري املعلومات الختاذ القرارات، ومقارنة األداء باملعايري 
ملعرفة الثغرات وتقوميات األسعار واجلودة والتحقيقات املنهجية حول قيمة أو 

 ٧جودة كائن.

 

 أهداف التقومي  .٢
                                                           

 .٩( ص:٢٠٠8سوجانا. تقومي الربنامج التعليمي جارج املدرسة )باندونج:رماجا رشدكريا، ٥
 .٤( ص: ٢٠٠٩أركونطا و جّبار. تقومي الربنامج التعليمي )جاكرتا: بومي أكسارا،  ٦

7  
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 يوضح سوكماديناتا أن أهداف من تقومي الربنامج كمايلى:
 املساعدة يف التخطيط لتنفيذ الربنامج (أ

 املساعدة يف حتديد قرار التحسني أو تغيريات الربنامج (ب
 املساعدة يف اختاذ قرارات االستدامة أو اإلهناء الربنامج (ت
 العثور على حقائق الدعم ورفض الربنامج (ث
املسامهة يف فهم العمليات النفسية واالجتماعية والسياسة يف تنفيذ الربنامج  (ج

 8العوامل تؤثر على الربنامج. وكذلك
 منودج تقومي الربنامج .٣

( تقوميات الربنامج إىل أربعة جمموعات من مناذج التقومي Kifer) كيفر يقسم
 :٩وهي

مي بناًء على منوذج التقومي التقليدي، هو أول منوذج تقومي يسمى التقو (أ
هذا منوذج  االتساق بني األهداف واألنشطة والنتائج النهائية. ُيعرف

وهو هدف عام يتم وصفه تشغيلًيا يف مصطلحات حتقيق األهداف بنموذج 
هو رالف املتطور هذا منوذج التقومي حمددة يف شكل سلوك قابل للقياس. 

 .١٩٤٩يف عام (Ralph Tyler)تايلر 
دم دراسة احلالة هذه ومنوذج مي اإلثنوغرايف. تستخقودراسة حالة ومناذج الت (ب

مي التقليدية الكيفي، على عكس مناذج التقوالتقومي اإلثنوغرايف املدخل 
استخدام الكمية. يشدد هذا منوذج التقومي على املوجهة حنو السياسات ب

، وغالًبا ما يطلق ديد من األشياء املثرية لالهتماممي استجابة الفرد للعفهم تقو
مي أصحاب املصلحة باستخدام طرق أنثروبولوجية جلمع احلقائق عليه تقو

 اجلاري تقييمه. تتضمن خصائص هذا النهج مراقبون مشاركنيحول الكائن 
 ج، ويقدمون معلومات حول الربناميسألون خمربين رئيسيني عما حيدث

مي أن مجع البيانات يعتمد على الثقة يف واجلاري تنفيذه. يرى منوذج التق
                                                           

 ١٢١( ص: ٢٠٠٦روسدكريا، سوكماديناتا. استراتيجية البحوث التعليمية )باندونج: رماجا  8
 (١٩٩٥)إغليوود: مكتبة جولوراضا، ، الطبعة الثانيةتكنولوجيا التعليم، املاضي، احلاضر، املستقبلكيفري، دمل أغلني.   ٩
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مي وير دراسة احلالة هذه ومنوذج التقتصورات املراقب وخرباته. مت تطو
 .١٩٧٧يف عام  (Stakeستيك)  يف بواسطةاإلثنوغرا

. يقوم (Integratifة )تكاملي و (Goal free)اهلدف احلرمي وتقالمنوذج  (ت
مي مجيع اآلثار أو النتائج بشكل متكامل. مت واهلدف احلر بتق ميومنوذج التق

 .١٩8٣يف عام  Scriven مي بواسطةومنوذج التقهذا تطوير 
د مجيع جوانب الكائن قي منوذج يفحص هذامي املوجه للسياسة. ومنوذج التق (ث

، يف هذه احلالة معلومات وبيانات مت احلصول عليها من مصادر الدراسة
 CIPP مي هذا باسمو. غالًبا ما يشار إىل منوذج التقخمتلفة لوضع السياسة

 (، املنتجالسياق، اإلدخال، العملية)
 تقنيات يف تقومي الربنامج .٤

مي الربامج. يف وًرا مهًما يف تقالبيانات دوتكون  مي،وبناًء على مفهوم التق 
، ينصب التركيز على مجع ومعاجلة وتقدمي البيانات كمدخالت مي الربنامجوتق

مي الربنامج. يشار وليت مت مجعها باستخدام تقنيات تقالبيانات ا .يف صنع القرار
كما مي الربنامج وأدوات تقسوجانا، مبوجب إىل هذه التقنيات عادًة باألدوات. 

 ١٠يلى:
 أ( استبيان

أداة جلمع البيانات مكتوبة حتتوي هو ١١(Babbie) بيبيعترب االستبيان وفًقا لـ
على قائمة من األسئلة أو البيانات اليت مت إعدادها على وجه التحديد وتستخدم 
الستكشاف ومجع املعلومات واملعلومات حسب احلاجة ومناسبة لغسيل الكلى. 

حقائق يعرفها  األسئلة أو البيانات الواردة يف االستبيان بشكل عام علىحتتوي 
ود املستجيبني ، باإلضافة إىل مواقف أو آراء أو تطلعات أو رداجمليبون وخيتربها

 .، مما يتطلب مشاركة مشاعر اجمليبني وأفكارهم ومواقفهمعلى شيء مقدم إليه

                                                           
 ١٧٣( ص ٢٠٠٦، . باندونغ: تني روسداكاريا). تقييم برامج التعليم غري املدرسيسودجانا ، دودجو  10

 ١٧٧نفس املراجع، ص   ١١
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ة غلقامل انةستباالأنواع االستبيانات إىل  يقسم، عالوًة على ذلك ، ووفًقا لسودانا
 .شتركةامل انةستباالوفتوحة امل انةستباال و

  غلقة امل انةستباال (1
من أسئلة أو بيانات يتم تقدمي إجاباهتا كاختيار غلقة امل انةستباالتكون ت 

لإلجابة على كل سؤال أو بيان. ميكن للمشاركني اختيار إجابات بديلة 
أن اختيار اإلجابات  هيغلقة امل انةستباال نقصتوفًقا آلرائهم ورغباهتم. 

 ميكن أن حيد من حرية اجمليبني
 فتوحة امل انةستباال (2

من عبارات متنح املشاركني حرية احلصول على  ةنااالستب هتكون هذت
وفًقا ألفكار وطرق املشاركني يف التعبري عن  إجابات بديلة خمتلفة

 .إجاباهتم
 شتركةامل انةستباال (3

ت اليت مت تقدميها من أسئلة وبيانات مقترنة باإلجابا انةاالستب هتكون هذت
 .، فضاًل عن اإلجابات اجملانيةوجيب اختيارها

 ب( مقابلة

هي تقنيات مجع البيانات من خالل التواصل املباشر بني السائل  ةاملقابل
تنطوي  واملستفسر. مت إجراء املقابلة بواسطة السائل باستخدام إرشادات املقابلة.

 املقابلة على أربعة عناصر، وهي حمتوى السؤال واجلهة املقابلة واملدعى عليه
مي الربنامج، والغرض ون أهداف تقحمتويات األسئلة مووضع املقابلة. يتم طرح 

، واملتغريات والسمات اليت من مجع البيانات، واملشاكل، واملكونات، واألبعاد
هناك عشر مزايا . جيب حتديدها من خالل اإلجابات املقدمة من اجمليبني

 .للمقابالت مقارنة بالتقنيات األخرى
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أو تعديل  ميكن استخدام أساليب املقابلة بشكل مرن حبيث ميكن تكرار (1
األسئلة اليت يشعر املستفىت بأهنا غري واضحة وهناك فرصة "الستجواب" 

 .السائل للمستجيب
املقابالت كثافة الردود على األسئلة اليت مت احلصول عليها من خالل  (2

 .بانةأعلى من ردود االست
يسمح للسائل باحلصول على بيانات التعزيز األخرى من خالل التعبري  (3

 .اإلجابةعن اجمليب يف 
بيئة اليت قد تتداخل مع املقابلة، مثل العالقة األقل ميكنه التحكم يف ال (4

 .، مثل الضوضاء وعدم استعداد املستجيب إلجراء مقابلة معهدعمًا
يستطيع املستجوبون ترتيب ترتيب األسئلة حسب اجتاه احملادثة بني  (5

 .السائل واملستجيب
 .قائية باملعلومات واجمليبنييستطيع املستجوبون استيعاب اإلجابات التل (6
فقط اجمليب نفسه جييب على السؤال مباشرة دون احلاجة إىل مساعدة  (7

 .من اآلخرين الذين قد يؤثرون يف اإلجابة
 .كن السائل من احلصول على إجابة شاملة لكل سؤالمي (8
يستطيع السائلون شراء الوقت املناسب واستخدام املكان املناسب إلجراء  (9

 .املقابلة
 .ألسئلة تستكمل مع املخططات والرسوم البيانية وهلم جراا (10

 ج( املالحظة

تعليمي ُتستخدم لدراسة األعراض أو الربنامج المي واملالحظة هي تقنية تق
احلدث من خالل حماولة مراقبة البيانات وتسجيلها بشكل منتظم. املالحظة 

باتصال هي تقنية جلمع البيانات ال تستخدم الكلمات أو تكون مصحوبة 
، رؤية البيانات املرئية شفهي. على الرغم أن هذه التقنية تنطوي عموًما على



18 

 
 

ميكن أن تتضمن املراقبة أيًضا حواًسا أخرى مثل السمع واللمس والشم. ميكن 
 .أن يتم املراقبة بشكل مستقل أو مًعا

غري  املالحظة، تتكون املالحظة من املالحظة التشاركية وانطالًقا من النوع
تشاركية. يتم تنفيذ املالحظات التشاركية من قبل املراقبني من خالل إشراك ال

أنفسهم يف األنشطة اليت يتم تنفيذها أو األحداث اليت يتعرض هلا اآلخرين. يف 
 ال تشارك يف النشاط اجلاري تنفيذه وميحني أن املالحظة غري التشاركية للمق

 قياسالد( 

بيقية اليت حتاول وصف وتصنيف التطالقياس هي جمموعة من اإلحصائيات 
، واقتراح ئدة القياسات ودقتها ومدى جدواها، وحتسني فامي جودة القياسووتق

، ت القياس. بناًء على هذا الرأيأدوا ر أساليب جديدة وأفضلطرق لتطوي
وصف  وجد أن نظرية القياس هي فرع من اإلحصاء التطبيقي الذي يسعى إىل

، وحتسني فائدة القياسات ودقتها وأمهيتها اتوتصنيف وتقييم جودة األدو
 .١٢واقتراح أدوات قياس جديدة وأفضل

 ميوتقه( 

مي الربنامج هو طريقة لتحديد أداء الربنامج من خالل املقارنة مع املعايري وتق
أو األهداف احملددة مسبًقا اليت يتعني حتقيقها مع النتائج احملققة. تستخدم النتائج 

معلومات كاعتبار الختاذ القرارات وصنع السياسات. يتم احملققة يف شكل 
مي بشكل منهجي من خالل عملية مجع وحتليل البيانات اليت وإجراء هذا التق

 .ميكن تربيرها، ملعرفة مستوى جناح الربنامج

                                                           
 ( ١٩٧٩ألني ،ين. مقدمة لنظرية القياس ) بليمون: وادز ورث،  ١٢
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مي ومي. يهدف هذا التقوهي كل برنامج خمطط لألنشطة بالتقجيب أن ينت
د مت تنفيذه وفًقا للخطة ووفًقا ألهدافه. استناًدا إىل مراجعة ما إذا كان الربنامج ق

، ميكن مقارنة ما إذا كان الربنامج ميوالتق إىل املعلومات املستقاة من نتائج
، يتم اختاذ قرار بشأن ميومسبًقا. استناًدا إىل نتائج التقمتوافًقا مع املعايري احملددة 

ئه ألنه يسبب العديد من ما إذا كان سيتم متابعة الربنامج أو تنقيحه أو إهنا
املشاكل أو إعادة صياغته وفًقا ألهداف وغايات وبدائل جديدة خمتلفة عن 

 .السابق

 نطاق تقومي الربنامج التعليمي .٥
أن "... الغرض األكثر  Stufflebeam and Shrinkfieldيذكر 
مي ليس إثبات، ولكن لتحسني ...". هذه اجلملة تعين أن الغرض وأمهية من التق

مي يتم من حيث الفوائد أو ومي هو التحسن وليس اإلثبات. يعين أن التقوالتقمن 
مي بشكل خاص بالبيان "مدى فعالية أو و، ترتبط أنشطة التقومبعىن آخر .القيمة

عدم فعالية" أو "مدى كفاية أو مدى عدم كفاية" أو مدى سوء أو مدى سوء 
أو مدى غري مناسب" "أو مدى القيمة أو كم ليس له قيمة "أو مدى مالءمة 
مبادئ  ايضعوكذلك  وما إىل ذلك من إجراء أو عملية أو منتج من برنامج.
بعة أنواع من القرارات توجيهية للعمل خلدمة املديرين واإلداريني يف التعامل مع أر

، مي السياقومي التقييمات إىل أربعة أنواع، وهي: أواًل، تقوتق، وبالتايل التعليمية
جات اليت جيب أن حيققها ، وحتديد االحتياط القراراتختطيواملساعدة يف 

مي املدخالت، واملساعدة يف تنظيم والربنامج، وصياغة أهداف الربنامج. ثانًيا، تق
، وما هي وما هي البدائل اليت يتم اختاذها، القرارات، وحتديد املصادر املتاحة

ت العمل جراءا، وكيفية إاالستراتيجيات لتحقيق االحتياجاتاخلطط و
مي العملية للمساعدة يف تنفيذ القرار. إىل أي مدى مت ولتحقيقها. ثالًثا، يتم تق
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، للمساعدة يف اختاذ مي املنتجوما الذي حيتاج إىل مراجعة؟ رابعا، تق تنفيذ اخلطة؟
 ١٣.قرارات أخرى

مي إىل ومي. يهدف هذا التقوهي كل برنامج خمطط لألنشطة بالتقجيب أن ينت
كان الربنامج قد مت تنفيذه وفًقا للخطة ووفًقا ألهدافه. استناًدا إىل  مراجعة ما إذا

، ميكن مقارنة ما إذا كان الربنامج متوافًقا ميوملعلومات املستقاة من نتائج التقا
مي ، يتم اختاذ قرار بشأن ما إذا ومسبًقا. استناًدا إىل نتائج التقمع املعايري احملددة 

و تنقيحه أو إهنائه ألنه يسبب العديد من املشاكل أو كان سيتم متابعة الربنامج أ
 إعادة صياغته وفًقا ألهداف وغايات وبدائل جديدة خمتلفة عن السابق.

، Jody L. Patrickكيفية حتديد الربنامج الذي ميكن تقييمه وفًقا لـ 
ح توضي أ(مي الربنامج أم ال: وخطوات لتحديد ما إذا كان ميكن تقهناك ثالث 

( مراجعة تنفيذ الربنامج لتحديد ما إذا كان ، بوذج الربنامج املطلوبنظرية ومن
حتقيق أهداف الربنامج بشكل مطابقة منوذج أو نظرية الربنامج والقدرة على 

حديد الدرجة اليت يليب فيها ( استكشاف مناهج التقييم املختلفة لتج، مناسب
( املوافقة د، التنفيذحاب املصلحة ومدى قابلية مي احتياجات معلومات أصوالتق

 ١٤.مي متوقعومي واستخدام نتائج التقوعلى أولويات التق
 

 برنامج الفصل الدويلمفهوم  .ب
 تعريف الفصل الدويل .١

واستخدام اللغة  الفصل الدويل هو برنامج التعليم بنظام التعليم الدويل 
الفصل الدويل يف اجلامعة هو  برنامج العربية واللغة اإلجنليزية كلغة تدريس. برنامج 

مهم بوجوده ملواجهة حتديات التعليم يف املستقبل. وكلما تقدمت احلضارة 
اإلنسانية، فسيحدث مطالب التغيري يف كل وقت وحني. اجلامعات اليت لديها 

                                                           
13 Kunandar, “Evaluating Program Of Curriculum Development  and Implementation At School”. 
Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 2 No. 2, Oktober 2011. Hal. 173. 
14 Ashiong P. Munthe" Pentingya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan”. Scholaria, Vol. 5, No. 
2, Mei 2015. Hal.8 
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التزام واستعداد جتاه برنامج الفصل الدويل هي اجلامعات اليت استجابة للتغيريات، 
املؤسسات التعليمية وفًقا لتحديات العصر. فقط يف إعداد هذه الفئة  حبيث توجد

 الدولية يتطلب عملية ليست سهلة واحلاجة إىل التزام من املنظم.
 

 الفصل الدويلمعيار  .٢
 سبعة أشياء مهمة يف الفصل الدويل:هناك  

 املنهج يف الفصل الدويل (أ
قانون نظام من منظور سياسة التعليم الوطنية كما ميكن رؤيته   

على أن "املنهج هو  ٢٠٠٣لعام  ٢٠التعليم الوطين رقم ينص قانون 
جمموعة من اخلطط والترتيبات املتعلقة باألهداف واحملتوى واملواد 
الدروس والطرق املستخدمة كمبادئ توجيهية لتنظيم التعلم من أجل 

ن حتقيق أهداف تعليمية معينة ". من بعض آراء اخلرباء والدعوة القانو
الذي مت تنظيمه من قبل احلكومة فيما يتعلق بالتعليم األساسي، املنهاج 
الدراسي يف الفصل الدويل جيب أن يتم ترتيبها أيًضا قدر اإلمكان بناًء 
على تقومي االحتياجات واهلدف ليس بترك الثقافة احمللية لبيعها ألصحاب 

ياوان واع املناهج وفق سيتتشمل أن .املصلحة أو املستخدمني هلا
 ١٥.ترابطاملنهج وامل املنهج املتكامل و  نهج املواد املنفصلةامل   ;(٢٠١١)

 احملاضرون أو هيئة التدريس يف الفصل الدويل  (ب
جيب دعم التعلم يف الفصل الدويل من خالل وجود حماضرين أو 
أعضاء هيئة تدريس لديهم خربة وقدرات / مهارات يف جماالهتم، 
باإلضافة إىل أنه مهتم جًدا مبجاله، ألن اخلرجيني الالحقني من املتوقع أن 
تتمتع هذه الفئة جبودة يف جماهلا، لذلك جيب أن يكون احملاضرون يف 

                                                           
15 Ria Rezki Hamzah, “Analisis Relevansi Kurikulum International Class Program (Icp) Fakultas 
MIPA Universitas Negeri Makassar dengan Kurikulum SMP RSBI di Kota Makassar” Jurnal 
Teknosains, Volume 8 Nomor, Januari 2014, Hal. 81. 
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لم وفًقا للهدف النهائي املراد حتقيقه. وجيب أن ميتلك هؤالء توفري التع
احملاضرون الدوليون القدرات البدنية والنفسية، ألهنم ليسوا كذلك 
إغالق االحتمال إذا كانت الشبكة اليت أنشأهتا اجلامعة لفصلها الدويل 
واسعة ، فإن أعضاء هيئة التدريس سيقومون أيًضا بإلقاء حماضرات يف 

البلد. حىت احملاضرين الذين ميكنهم التدريس يف هذه الفئة الدولية  اخلارج
جيب عليهم اجتياز اختبارات الكفاءة واجلدوى. يتم مراقبة وإشراف 
احملاضرين وتعلمهم دائًما، إذا مل تكن هناك تطورات واكتمال الكفاءة 
الذي مت تقدميه جيب أيًضا فحص النتائج، سواء يف أي وقت كانت 

ال حبيث ميكن متابعتها على الفور إذا كانت هناك عقبة. جيب تتطور أم 
أن يكون لدى أعضاء هيئة التدريس أيًضا حبًثا ميكنه تطوير جودة التعلم 
الذي يقوم به، حبيث إذا مت حتقيق كل هذه األشياء ، ميكن أن يكون 

 لدى الطلبة الكفاءة املختصة.
 الكادر اإلداري يف الفصل الدويل (ت

العملية السلسة للتعلم واإلدارة يف الفصل الدويل بشدة كما تتأثر   
باملوظفني اإلداريني املوثوقني يف جماالهتم. جيب أن يعملوا مجيًعا مع 
واجباهتم لدعم حسن سري احملاضرات. جيب أيًضا ترتيب وصف الوظيفة 
هبذه الطريقة يف كل وظيفة. مث يتم إعطاء األولوية للخدمة املمتازة 

لطلبة. جيب أن يتمتع املوظفون اإلداريون أيًضا بأداء يتم للمحاضرين وا
تقييمه ومراقبته دائًما من قبل السلطات، حبيث يتم التحكم يف األداء 
دائًما على النحو األمثل. كما جيب أن يكون التواصل بني أعضاء اهليئة 

 اإلدارية وهيئة التدريس والطلبة جيًدا وأن يكون مؤاًتا.
 الدولية الطالب يف الفصول (ث

يتم إعداد الطلبة الذين يأخذون دراساهتم النموذجية أيًضا وفًقا   
للظروف واملواقف اليت تتطلب منافسة عاملية، سواء من حيث جودة 
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من  ةمواردهم البشرية أو جودة جماالهتم العلمية. جيب أن يكون الطلب
نشطة الفصل الدويل على استعداد مالًيا ونفسًيا أيضا. ذلك ألن مجيع األ

اليت تنطوي على الكثري من اخلاطبني، وكذلك من الناحية النفسية، جيب 
أن يكونوا قادرين على التنافس مع الطلبة اآلخرين حملًيا وخارجيا، وفًقا 
لـشبكة لديهم. يف عملية اختيار الطلبة الذين يدخلون هذا الفصل 

ولكن يف  يكون انتقائًيا جًدا ، ليس بسبب احملاباة والتواطؤ وغريذلك
الواقع الطلبة الذين جيتازون االختيار للقبول الصاحل واملوثوق. بسبب 

 .ذلك سيحدد هذا نتيجة خمرجات الطلبة الدولية
 الدويل املرافق والبنية التحتية من الفصل (ج

جيب أن تكون التسهيالت اليت جيب توفريها هلذه الفئة مثالية 
واحملاضرات. وجود شبكة إنترنت وقادرة على دعم مجيع عمليات التعلم 

وسلسة، لذلك ليس فقط على اإلنترنت ولكن أيًضا بسالسة دون 
انقطاع. كما جيب توفري كمية ونوعية وسائل اإلعالم يف التعلم على 
النحو األمثل. حاجة ماسة أيًضا إىل املختربات التمثيلية يف هذا الفصل، 

عليه طلبة الفصل ألنه ليس فقط على مستوى املفهوم الذي سيحصل 
 الدويل الحًقا، ولكن جيب أيًضا امتالك املهارات العملية.

 الرسوم الدراسية للفصل الدويل (ح
يف هذا اجلانب، جيب أن يتمكن الطلبة أيًضا من العمل عليه، 
ألنه بدون هذا اجلانب، لن يعمل التعلم واحملاضرات على النحو األمثل. 
ألن كل جهد كبري يتطلب كمية كبرية من األموال. لذلك من جانب 

يستخدمون أيًضا الدوالر التمويل وفًقا لوسائل التبادل الدولية، 
تاج الطالب أيًضا إىل االنتباه أواًل إىل قدراهتم املالية ، لذا حياألمريكي

قبل أدخل هذا الفصل. كما جيب أن تكون اجلامعة إدارة منفتحة يف 
 ختصيص كل هذه التكاليف حبيث ترضي النتائج مجيع األطراف.



24 

 
 

 موقع الشبكة / صاحب املصلحة (خ
املكونات موقع الشبكة / صاحب املصلحة يف الفصل الدويل 

ة مهمة جًدا أيًضا، حيث جيب أن نشارك أيًضا بشكل مباشر يف التالي
املنطقة أو الشبكات الدولية. أقرب شبكة تعليم هي اآلسيان 

(ASEAN) واألوسع نطاقا هي العامل. جيب أن ندخل ذلك الشبكة ،
ألن مجيع األنشطة واحملاضرات ستكون على اتصال مع الدولة اجملاورة. 

ألن سهولة مع املختربات اململوكة لدولة  حبيث يكون املخترب كبرًيا
والعامل  (ASEAN)أخرى. فيما بعض جامعات الشبكات يف اآلسيان 

 )عاملي(.
 

 الدويل فصلخصائص برنامج ال .٣
نظام التعليم والتعلم  جودة كفاءات اخلرجيني هي مرجع أساسي ومصب من

بأكمله. تطوير برامج الصف الدويل هو يف األساس معيار من اخلرجيني القادرين 
، فإن كفاءة اخلرجيني املنتجني مشاكل املستقبل. فيما يتعلق بذلكعلى مواجهة 

ية اليت تدرك العلم ، وهي: املوارد البشرهلا ثالث خصائص رئيسية على األقل
ولديها تضامن أخالقي وتعيش ومتارس القيم اإلنسانية  عة مبد، وهي والتكنولوجيا

 بناًء على تعاليم القيم الدينية اليت يؤمنون هبا.
العلم والتكنولوجيا مطلعة جيًدا، تعرف  ، إن املوارد البشرية اليت تدركأواًل

قادرة على حتليل املعلومات حول مجيع التغيريات من أجل حتديد  ،الكثري من املعرفة
العايل  ، لديه القدرة على التفكريقادر على التعلم طوال احلياة ،ريقف جتاه التغياملوا

ومبدع وقادر على التفكري بشكل متكامل من الناحية املفاهيمية. القدرة على 
 االستفادة من العلم والتكنولوجيا ميكن أن جتد حىت االبتكار خللق التجديد.
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ناس ال يتأثرون بتدفق التغيري الثقايف متاًما. ، املوارد البشرية اإلبداعية هم أثانًيا
ر املبدعون قادرون ليس البشر قادرين على التكيف مع التغيري الثقايف فقط. البش

 ، ولديهم قدرات تنافسية.على خلق حداثة
لتنافسية ، التضامن األخالقي والتقدير وممارسة القيم األخالقية. القدرة اثالثًا

وبالتايل حيتاج خرجيي املدارس إىل التضامن االجتماعي. ، هي مسة من مسات العوملة
 ١٦.ماعية الوطنية واألخالق الدينيةلديهم شعور باملسؤولية االجت

                                                           
16 Suprihadi Saputra, Makalah: Manajemen Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar Model ICP, 
2009 
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 الفصل الثالث
 منهجة البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
قسم تعليم اللغة العربية يف برنامج الفصل الدويل  تقومي" نظر ملوضوع هذا البحث

 . يبدوا أن يهدف ذلك تقومي"جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
استخدمت الباحثة يف هذا ، . وبالنسبة هلذاسيجعل مرجع  لتحسني مشيلة الربنامج

حثة يف انتجته البا. واملنهج الذي مع نوع البحث الوصفي البحث املدخل الكمي
. هو املنهج املستخدم أو االستفتاء االستبانةو واملقابلة املالحظةهذه البحث هو املنهج 

ه. أّما املدخل الكمي هو املدخا الذي بياناته بشكل تقومييحصل النتاج املعني وخيترب ل
 ١٧.العدد وحتليله باستحدام اإلحصائية

العددية )األرقام( اليت تتم معاجلتها يؤكد البحث الكمي حتليله على البيانات 
بواسطة األساليب اإلحصائية. يف األساس، يتم تنفيذ البحث الكمي يف البحوث 
االستنتاجية )يف سياق تقدمي الفرضيات( واالعتماد على استنتاج النتائج على احتمال 
رفض الفرضية الفارغة. مع البحث الكمي، سيتم احلصول على أمهية االختالفات 

اجملموعة أو أمهية العالقة بني املتغريات اليت متت دراستها. بشكل عام، البحث  يف
 .الكمي هو البحث عينة كبرية

 
 جمتمع البحث وعينته .ب

برنامج الفصل الدويل وهو مجع  تقومياستخدام هذا البحث جمتمع البحث ليخرب 
طلبة الفصل الدويل قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 طلبة. ٦٠ . وبلغ عددهم إىل٢٠١٧ومرحلة  ٢٠١٦احلكومية ماالنج يف مرحلة 
 

 وات مجع البياناتأد .ج
 كما يلي: يف هذا البحث، استخدمت الباحثة أدوات مجع البيانات

                                                           
17 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD. (Bandung: Alfabeta. 2015) hlm 297 
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 مالحظة. ١
يتم إجراء  ١8املالحظة هي مراقبة وتسجيل األغراض مبنهجية ظاهرة فيها.

البحث للعثور على البيانات واملعلومات من نظام أو ظاهرة بشكل منهجي وعلى 
نوع املالحظة اليت ختتارها  ١٩أساس الغرض من التحقيق الذي متت صياغته.

أو يف حالة الكائن الذي تتم ألن الباحثة تشارك  يةالحظة املشاركاملالباحثة هي 
مراقبته. يف املالحظة. هناك مكونان يف املالحظة، مها الباحث وموضوع 

الفصل الدويل يف طلبة  ۳8املالحظة. أغراض املالحظة الذي سيتم فحصه هو 
قامت املالحظة يف  .٢٠١٧الفصل الدويل يف مرحلة طلبة  ٢٢ و ٢٠١٦مرحلة 

 .٢٠١8/٢٠١٩السنة الدراسة 
 املقابلة. ٢

املقابلة هي عملية لإلجابة عن األسئلة يف البحوث اليت تتم شفهًيا حيث 
يستمع شخصان أو أكثر إىل املعلومات أو البيانات مباشرة يتواجه بعضه 

يف هذا البحث، كانت نوع املقابلة اليت إختارهتا الباحثة "جمانية مع ٢٠بعضا.
ئيسية للمشكلة مث يف عملية مرشد" حيث قامت الباحثة فقط بتحديد النقاط الر

عض وبمتت بعد املوقف. جبانب ذلك، متت املقابلة بشكل فردي مع املقابلة 
 ٢٠١٦وهم سبعة طلبة برنامج الفصل الدويل يف مرحلة  الطلبة يف الفصل الدويل

قوية تمتت هذه املقابلة ل. ٢٠١٧و ثالثة طلبة برنامج الفصل الدويل يف مرحلة 
  البيانات.

  االستبانة .۳
تعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على املعلومات والبيانات واحلقائق 

من  املرتبطة بواقع معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها.

                                                           
18 Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2006) hlm 69 
19 Mahmud. Motede Penelitian Pendidikan. (Bandung: Pustaka Setia. 2011) Hlm 168 
20 Cholid, Abu. Metodologi Penelitian. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2008) hlm 83 
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ملعرفة  سؤاال عشرينالباحثة ستخدم ت .٢١قبل عدد املعنيني مبوضوع اإلستبانة
 الربنامج الفصل الدويل. تقومي

 
 البياناتر مصاد .د

 :نينوع يتكّون مصادر البيانات منيف هذا البحث، 
   املصادر الرئيسية. ١

طلبة قسم تعليم اللغة  االستبانةمن  يف هذا البحث مأخوذ  املصادر الرئيسية
يف برنامج الفصل جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج العربية 
 الدويل.

 . املصادر الثانوية٢
مهارة  ة/احملاضرمأخوذ من املقابلة مع املصادر الثانوية يف هذا البحث 

من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا  طلبة يف الفصل الدويلوبعض  الكالم
. ٢٠١٧مرحلة و ٢٠١٦المية احلكومية ماالنج  يف مرحلة مالك إبراهيم اإلس

  .الطلبة يف الفصل الدويلبعض ة البيانات، هناك املقابالت مع يقوتل ذلككو

 
 أسلوب حتليل البيانات .ه

حتليل البيانات هو احدى من سلسلة األنشطة البحثية املهمة واحلامسة، استخدمت 
مث تقوم الباحثة حبساب  الباحثة أسلوب حتليل البيانات الذي افترحه ميلز وهوبرمان.

 كما يلى:باخلطوات  ”IBM SPSS STATISTIC 23 ”ب يسمىاالستبانة نتيجة 
 تنظيم نوع عناصر االستبانة قبل أن يدخل نتيجة االستبانة  .١
 إدخال لكل إجابة االستبانة إىل املغريات املعينة:  .٢
 تغيري من املتغريات إىل رمسي البياين .٣

                                                           
 ١٢١م( ص: ١٩٩٧أساليبه، )الرياض:دارس أسامة، -أدواته-ذوقان عبيدات وأخرون. البحث العلمي مفهومه 21
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 الفصل الرابع

 البيانات وحتليلها ومناقشتها
يتضمن هذا الفصل على عرض البيانات البحث وختليلها، يبدأ هذا الفصل على 

"تقومي برنامج الفصل الدويل يف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة عرض البيانات يف 
 .بتحليل اإلستبانة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج"

 تقومي برنامج الفصل الدويل  .أ
قسم  يفبرنامج الفصل الدويل تقومي كيف  "أخذت الباحثة أسئلة البحث 

" ملعرفة تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 حتليل اإلستبانة كما يلي:أما تقوميه. 

 
 

إىل  حيتاجقسم تعليم اللغة العربية "فهو يذكر أن السؤال األول  جدول من
يذكر أن  مشاركني ٦٠من  . "برنامج الفصل الدويل كوسيلة لتحقيق البيئة اللغوية

 أشخاص،سبعة وعشرون "موافق بشدة"اإلجابة اختروا منهم أشخاص سّتة عشر
" سبعة متوسط" اإلجابة اختروا منهم أشخاص"، تسعة موافق" اإلجابة اختروا منهم

موافق "غري اإلجابة اختر منهموشخص  "غري موافق" اإلجابة اختروا منهم أشخاص
 .إىل برنامج الفصل الدويلحيتاجون  همأكثر أن يعين مما ".بشدة
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قد مت  تنفيذ برنامج الفصل الدويل"فهو يذكر أن  السؤال الثاين جدول من
يذكر أن  مشاركني ٦٠من  ".تنفيذه بشكل صحيح وفقا لرؤية ومهمة الربنامج

 اإلجابة اختروا منهم أشخاصة مثاني "،موافق بشدة"اإلجابةاختر  منهم صشخ
 إثنان وعشرون" متوسط" اإلجابة اختروا منهم أشخاص أربعة وعشرون"، موافق"

 اختروا أشخاص منهم أربعة وعشرون"غري موافق" و اإلجابة اختروا منهم أشخاص
تنفيذ بأن يواسطون وال يوافقون  همأكثر أن يعين مما". موافق بشدةغري "اإلجابة

 .قد مت تنفيذه بشكل صحيح وفقا لرؤية ومهمة الربنامج برنامج الفصل الدويل

 
 

فهو يذكر أن "مت تشغيل منهج برنامج الفصل السؤال الثالث  جدول من     
 منهم صشخيذكر أن  مشاركني ٦٠من  ".الدويل وفًقا الحتياجات الطلبة". 

"، موافق" اإلجابة اختروا منهم أشخاص أحد عشر "،موافق بشدة"اإلجابةاختر 
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 أشخاص سبعة عشر" متوسط" اإلجابة اختروا منهم أشخاص وعشرون سبعة
غري "اإلجابة اختروا أشخاص منهمأربعة "غري موافق" و اإلجابة اختروا منهم

مت تشغيل منهج برنامج الفصل بأن  يواسطون همأكثر أن يعين مما". موافق بشدة
 .الدويل وفًقا الحتياجات الطلبة

 
 

قام حماضرون برنامج الفصل الدويل  فهو يذكر أن" السؤال الرابع جدول من
يذكر أن  مشاركني ٦٠من ". بتنفيذ التزامات وفًقا ألهداف برنامج الفصل الدويل

 اختروا منهم أشخاص واحد وعشرون "،موافق بشدة"اإلجابةاخترا  منهم صانشخ
 إثنا عشر" متوسط" اإلجابة اختروا منهم أشخاص إثنان وعشرون"، موافق" اإلجابة

 اختروا أشخاص منهمثالثة "غري موافق" و اإلجابة اختروا منهم أشخاص
قام بأن  يوافقونو يواسطونأكثرهم  أن يعين مما". موافق بشدةغري "اإلجابة

حماضرون برنامج الفصل الدويل بتنفيذ التزامات وفًقا ألهداف برنامج الفصل 
 .الدويل
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جيعل موظفو برنامج الفصل الدويل  السؤال اخلامس فهو يذكر أن" جدول من
يذكر أن  مشاركني ٦٠من . من املعتاد التكلم باللغة العربية عند تقدمي اخلدمات"

 اإلجابة اختروا منهم أشخاصمخسة  "،موافق بشدة"اإلجابةاختر  منهمص شخ
 أشخاص ثالثون" متوسط" اإلجابة اختروا منهم أشخاص ستة عشر"، موافق"

موافق غري "اإلجابة اختروا أشخاص منهممثانية  "غري موافق" و اإلجابة اختروا منهم
جيعل موظفو برنامج الفصل بشدة بأن  ال يوافقونأكثرهم  أن يعين مما". بشدة

 .الدويل من املعتاد التكلم باللغة العربية عند تقدمي اخلدمات
 

 
 

الطلبة على اخلدمات السؤال السادس فهو يذكر أن"حيصل  جدول من
يذكر  مشاركني ٦٠من . الفصل الدويل"املتعلقة بربنامج  كليةم والاملناسبة من القس
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 اختروا منهم أشخاصأحد عشر  "،موافق بشدة"اإلجابةاختر  منهمص شخأن 
أربعة " متوسط" اإلجابة اختروا منهم أشخاص سبعة عشر"، موافق" اإلجابة

 اختروا أشخاص منهمسبعة  "غري موافق" و اإلجابة اختروا منهم أشخاص وعشرون
حيصل الطلبة أكثرهم غري موافق. إذن مل  أن يعين مما". موافق بشدةغري "اإلجابة

 .على اخلدمات املناسبة من القسم والكلية املتعلقة بربنامج الفصل الدويل
 

 

 

الفصل جيب أن حيتوي برنامج "فهو يذكر أن السؤال السابع  جدول من
يذكر أن  مشاركني ٦٠من . "الكالم ةرهام ترقية على غرفة خاصة لدعم الدويل

 منهم أشخاصأربعة عشر  "،موافق بشدة" اإلجابةاختروا  منهمستة وثالثون 
 أشخاص ستة" متوسط" اإلجابة ااختر منهمصان شخ"، موافق" اإلجابة اختروا

". موافق بشدةغري " اإلجابة اخترا منهمصان شخو"غري موافق"  اإلجابة اختروا منهم
على غرفة خاصة  أن حيتوي برنامج الفصل الدويلون أكثرهم موافق أن يعين مما

 .الكالم ةرهام ترقية لدعم
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أن  بعداللغة العربية  لبةط يتكلم" يذكر أن السؤال الثامن فهو جدول من
 منهم إثنان وعشرونيذكر أن  مشاركني ٦٠من  ".الدويل فصلبرنامج امل يشاركو
واحد " متوسط" اإلجابة اواختر منهم ثالثة عشر "،موافق " اإلجابةاختروا 

موافق غري " اإلجابة اواختر منهم أربعةو"غري موافق"  اإلجابة اختروا منهم وعشرون
 فصلبرنامج امل أن يشاركو اللغة العربية بعد يتكلمونأكثرهم  أن يعين مما". بشدة

  .الدويل

 
 

 الدويل فصلبرنامج امل" حماضرون  يذكر أن التاسع فهوالسؤال  جدول من
يذكر  مشاركني ٦٠من . "اللغة العربية أكثر من اإلندونيسية عند التعلم يتكلمون

 منهم أشخاص ثالثة وعشرون "،موافق بشدة" اإلجابةا اختر منهمشخصان أن 
" متوسط" اإلجابة اواختر منهم واحد وعشرون أشخاص"، موافق" اإلجابة اختروا
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 اإلجابة اختر منهم صشخو"غري موافق"  اإلجابة اختروا منهم أشخاص ثالثة عشر
 فصلبرنامج املحماضرون أن بأكثرهم موافقون  أن يعين مما". موافق بشدةغري "

  .اللغة العربية أكثر من اإلندونيسية عند التعلم يتكلمون الدويل

 
 

مفيًدا  الدويل فصلبرنامج اليعد  " يذكر أن فهو السؤال العشر جدول من
 منهمشخصان يذكر أن  مشاركني ٦٠من ترقية مهارة الكالم طلبة". للغاية يف 

 اإلجابة اختروا منهم أشخاصمثانية وعشرون  "،موافق بشدة" اإلجابةاخترا 
 أشخاص مخسة" متوسط" اإلجابة ااخترو منهموعشرون أشخاص  إثنان"، موافق"

موافق غري " اإلجابة وااختر منهم ثالثة أشخاص"غري موافق"  اإلجابة اختروا منهم
مفيًدا للغاية يف  الدويل فصليعد برنامج ال أنأكثرهم موافقون ب أن يعين مما". بشدة

  .ترقية مهارة الكالم طلبة
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الطلبة  ويصنع و يقدم دائًما " يذكر أن فهوأحد عشرة السؤال  جدول من
 أربعةيذكر أن  مشاركني ٦٠من ". اللغة العربيةاملقالة ب قسم تعليم اللغة العربية

 اختروا منهم أشخاصوعشرون  تسعة "،موافق بشدة" اإلجابةا واختر منهمأشخاص 
 وإثنتا عشر" متوسط" اإلجابة ااخترو منهمأشخاص  مخسة عشر"، موافق" اإلجابة

 دائًما أنأكثرهم موافقون ب أن يعين مما"غري موافق".  اإلجابة اختروا منهم أشخاص
 .اللغة العربيةوا املقالة بويصنع وا ويقدم

 
 

يشعر الطلبة قسم تعليم اللغة  " يذكر أن فهوثانية عشرة السؤال  جدول من
شخصان يذكر أن  مشاركني ٦٠من ". العربية بسرور عن برنامج الفصل الدويل

 اإلجابة اختروا منهم أشخاصوعشرون  واحد "،موافق بشدة" اإلجابةاخترا  منهم
 أشخاص مثانية" متوسط" اإلجابة ااخترو منهموعشرون أشخاص  سبعة"، موافق"

". موافق بشدةغري " اإلجابة اخترا منهم انصشخ"غري موافق"  اإلجابة اختروا منهم
يشعر الطلبة قسم تعليم اللغة العربية بسرور عن  أنب يواسطونأكثرهم  أن يعين مما

 الدويل.برنامج الفصل 
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الدويل  فصلالبرنامج  طلبةال يشعر "يذكر أن فهوعشرة  ثالثةالسؤال  جدول من
مخسة عشر يذكر أن  مشاركني ٦٠من جبامد عند يتكلمون اللغة العربية" ". 

 اإلجابة ااخترو منهمثالثون أشخاص "، موافق" اإلجابة اختروا منهم أشخاص
وشخصان "غري موافق".  اإلجابة اختروا منهم أشخاص وثالثة عشر" متوسط"

يتكلمون اللغة يواسطون لأكثرهم  أن يعين مما "بشدة "غري موافق اإلجابةاخترا 
 العربية.

 
 

بأعباء  طلبةال يشعر ال " يذكر أن فهوأربعة عشرة السؤال  جدول من
شخص يذكر أن  مشاركني ٦٠من ". باللغة العربية عند التعلم التكلماالضطرار إىل 

 اإلجابة اختروا منهم أشخاصوعشرون  ثالثة "،موافق بشدة" اإلجابةاختر  منهم
 أشخاص تسعة" متوسط" اإلجابة ااخترو منهموعشرون أشخاص  ستة"، موافق"
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". موافق بشدةغري " اإلجابة اختر منهمص شخ"غري موافق"  اإلجابة اختروا منهم
باللغة  التكلمبأعباء االضطرار إىل  طلبةال يشعر ال أنب يواسطونأكثرهم  أن يعين مما

 .العربية عند التعلم
 

 
 

هناك مجلة ثابتة عندما ال  " يذكر أن فهومخسة عشرة السؤال  جدول من
عشر يذكر أن  مشاركني ٦٠من ". اللغة العربية الفصل الدويلبرنامج  بةطل كلميت

 اإلجابة ااخترو منهمأشخاص  ثالثة عشر "، موافق" اإلجابة وااختر منهم أشخاص
تسعة "غري موافق"  اإلجابة اختروا منهم أشخاصمثانية وعشرون " متوسط"
 ال يوافقون أكثرهم أن يعين مما". موافق بشدةغري " اإلجابة وااختر منهمص اشخأ
 .اللغة العربية الفصل الدويلبرنامج  بةطل كلمهناك مجلة ثابتة عندما ال يت" أنب
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باستخدام  بةيتفاعل الطل دائًما " يذكر أن فهوستة عشرة السؤال  جدول من
 صشخيذكر أن  مشاركني ٦٠من ". اللغة العربية يومًيا أثناء تواجدهم يف الفصل

"، موافق" اإلجابة ااخترو منهمعشر أشخاص  "، بشدة موافق" اإلجابةاختر  منهم
 منهم أشخاصانية وعشرون ث" متوسط" اإلجابة ااخترو منهمتسعة عشر أشخاص 

". موافق بشدةغري " اإلجابة اختروا منهمة أشخاص ست"غري موافق"  اإلجابة اختروا
باستخدام اللغة العربية يومًيا  بةيتفاعل الطل دائًما أنأكثرهم ال يوافقون ب أن يعين مما

 .يف الفصلأكثرهم ال يتكلمون اللغة العلربية عندما .إذن، أثناء تواجدهم يف الفصل

 
 

 بةيتفاعل الطل دائًما " يذكر أن فهوسبعة عشرة السؤال  جدول من
ستة يذكر أن  مشاركني ٦٠من ". الفصل خارجباستخدام اللغة العربية يومًيا 

 اإلجابة ااخترو منهمأشخاص عشرون  "،موافق" اإلجابة وااختر منهم صاشخأ
ة تعس"غري موافق"  اإلجابة اختروا منهم أشخاصوعشرون  مخسة" متوسط"

أكثرهم ال يوافقون  أن يعين مما". موافق بشدةغري " اإلجابة اختروا منهمأشخاص 
أكثرهم .إذن، الفصلخارج باستخدام اللغة العربية يومًيا  بةيتفاعل الطل دائًما أنب

 .خارج الفصلال يتكلمون اللغة العلربية 
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 اجلدول

 رقمال
 اإلجابة

 غرب موافق متوسط موافق موافق بشدة
غري موافق 

 بشدة
1 16 27 9 7 1 

2 1 8 24 23 5 

3 1 10 28 18 3 

4 2 21 22 12 3 

5 1 5 16 30 8 

6 1 11 17 24 7 

7 36 12 2 6 2 

8 0 22 13 21 4 

9 2 23 22 12 2 

10 2 28 22 5 3 

11 4 29 15 12 0 

12 2 21 27 8 2 

13 0 14 31 13 2 

14 1 24 25 9 1 

15 0 10 13 28 9 

16 1 10 19 24 6 

17 0 6 20 25 9 

 ٦٧ ٢٧٧ ٣٢٥ ٢8١ ٧٠ العدد
 ١.٠٢٠ 
 %٦،٥٧ %٢٧،١٦ %٣١،8٦ %٢٧،٥٥ %٦،8٦ العدل
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قسم  الفصل الدويل يفتقومي برنامج نظر إىل البيانات عن إختيارات الطلبة حول 
ومن  ،تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 إجابة "، %٦،8٦" موافق بشدةإجابة "حصلت  ةاإلستبانة الذي قدمت الباحثابة اإلج
 %٢٧،١٦" غري موافق"إجابة  ،%٣١،8٦" متوسط" إجابة، %٢٧،٥٥" موافق

 فصل الدويلكن برنامج اليمل من هذه البيانات  .%٦،٥٧" موافق بشدةغري وإجابة "
 .اإلستبانة اتفعاال لكون الفرق بني إجاب

 البحثمناقشة نتائج  .ب
حسب أردت الباحثة يف البداية، وهي تريد أن تعرف تقومي الفصل الدويل يف الفصل 

ربية خاصة يف ترقية مهارة الكالم، قد حصلت الباحثة الدويل يف قسم تعليم اللغة الع
ولكن تشعر الباحثة بغري راض مقو باإلجابات . إستبانتهم عنيف اختيار الطلبة 
 الطلبة يف اإلستبانة

تقومي الربنامج هو عملية إلجياد مدى حتقيق أهداف أوال، نظر إيل التعريف، 
الربنامج أو املشروع، وتوفري املعلومات الختاذ القرارات، ومقارنة األداء باملعايري 
ملعرفة الثغرات وتقوميات األسعار واجلودة والتحقيقات املنهجية حول قيمة أو 

واستخدام  التعليم بنظام التعليم الدويل الفصل الدويل هو برنامجو جودة كائن.
 . اللغة العربية واللغة اإلجنليزية كلغة تدريس

اليت ستناقشها الباحثه يستند إيل إختيار الطلبة "املتوسط"  اإلستبانةها هي ثانيا، 
تستخدم الباحثة كلهم ألن ختطيط اإلستبانة  و "غري موافق" و"غري موافق بشدة"

قد مت تنفيذه بشكل  تنفيذ برنامج الفصل الدويل"املباحثة األوىلاألسئلة الوضعية. 
أما . بذلك يواسطون وال يوافقون همأكثر ".صحيح وفقا لرؤية ومهمة الربنامج

 كما يلي: الدويل الفصلمهمة برنامج او رؤية

 برنامج الفصل الدويلرؤية  .١
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على النحو األمثل ، يف اجملاالت األكادميية  بةتطوير إمكانات الطل
 والشخصية والروحية.

 الدويل الفصلمهمة برنامج ا .٢
  قسم التربية اإلسالمية ليصبحوا معلمني حمترفني لكل من بةإيصال الطل (أ

قسم تربية وقسم تعليم العلوم االجتماعية وقسم إدارة التربية اإلسالمية و
 .غة العربيةقسم تعليم اللاملدرسة اإلبتدائية و

ليكون لديهم شخصيات جيدة واالستجابة لتطور  ةتنمية إمكانات الطلب (ب
 العلوم والتكنولوجيا.

 ليكونوا قادرين على املنافسة وطنيا ودوليا. ةجتهيز الطلب (ت

 ، من هذا البيان، نعرف أن جيب لتحسني النظام يف برنامج الفصل الدويل.لذلك 

برنامج الفصل الدويل وفًقا الحتياجات مت تشغيل منهج " املباحثة الثانية
، املنهاج الدراسي يف نظرية برنامج الفصل الدويليواسطون بذلك.  همأكثر. "الطلبة

يف الفصل الدويل جيب أن يتم ترتيبها أيًضا قدر اإلمكان بناءً على تقومي االحتياجات 
. لذلك مني هلاواهلدف ليس بترك الثقافة احمللية لبيعها ألصحاب املصلحة أو املستخد

 .برنامج الفصل الدويليف منهاج حيسن  ميكن أن
قام حماضرون برنامج الفصل الدويل بتنفيذ التزامات وفًقا  " املباحثة الثالثة

فصل أهداف برنامج البذلك.  أكثرهم يواسطون". ألهداف برنامج الفصل الدويل
 على وجه التحديد كما يلي:الدويل 

 

، من أجل القدرة على التفكري ةلدى الطلبتطوير القدرات الفكرية  .١
االستراتيجي واإلبداعي والسياق والنقدي والصناعي يف مواجهة التحديات 

 على الصعيد العاملي.
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إنتاج خرجيني يتمتعون بعمق روحي ونبل أخالقي واتساع املعرفة والنضج  .٢
 املهين.

حىت يتمكنوا  تكوين خرجيني يتمتعون بكفاءة عالية يف جماالت التعليم والتعلم .٣
  من املنافسة على املستويني الوطين والدويل.

 اتقدراللديهم بالفعل  الدويل فصليف برنامج الاحملاضرين  وفقا للباحثة،   
إمكانات  من حيث التطويرنقصان من احملاضرين العاديني، ولكن  الكثرية

 .ةبالطل
املعتاد التكلم باللغة جيعل موظفو برنامج الفصل الدويل من  "املباحثة الرابعة 

. ونظر إىل نظرية من بذلكأكثرهم ال يوافقون بشدة . العربية عند تقدمي اخلدمات"
كما تتأثر العملية السلسة للتعلم واإلدارة يف الفصل الدويل بشدة باملوظفني قبل،

جباهتم لدعم حسن سري اإلداريني املوثوقني يف جماالهتم. جيب أن يعملوا مجيًعا مع وا
. كما جيب خدمة املمتازة للمحاضرين والطلبةمث يتم إعطاء األولوية لل احملاضرات.

أن يكون التواصل بني أعضاء اهليئة اإلدارية وهيئة التدريس والطلبة جيًدا وأن يكون 
وبطبع ليكون الربنامج الناجح فالتواصل بني اجملتمع األكادميي أفضل  مؤاًتا.

 غة اإلجنليزية.الستخدام اللغة العربية أو الل
القسم والكلية  "حيصل الطلبة على اخلدمات املناسبة من اخلامسةاملباحثة 
، ال تزال اخلدمات وفقا للباحثة . أكثرهم غري موافق.الفصل الدويل" املتعلقة بربنامج

ا م ةبمن الطل أكثر، يل مفقودةالدو فصلاملتعلقة بربنامج ال ةاملقدمة من قسم وكلي
  وال حيظون باهتمام خاص.ه حول وضعهم في يشعرون باالرتباك

بسرور عن  يشعر الطلبة قسم تعليم اللغة العربية " املباحثة السادسة، 
عند الباحثة، ميكن أكثرهم  .ذلكأكثرهم يواسطون ببرنامج الفصل الدويل". 

من ألّن ليس هناك الفرق بني الفصل الدويل و الفصل العادي  بالراحة يشعرون
 . يث التعلمح
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جبامد عند يتكلمون الدويل  فصلبرنامج ال طلبةال يشعر " بعةاملباحثة السا
هبذا الدليل أن أكثرهم  يتكلمون اللغة العربية.أكثرهم يواسطون ل .العربية"اللغة 

 مازال جبامد عند التكلم باللغة العربية ألّن نقصان املمارسة. 

باللغة  التكلمبأعباء االضطرار إىل  طلبةال يشعر ال املباحثة الثمانية "   
الذين يشعرون  ةبالطل قالت الباحثة، .بذلك أكثرهم يواسطون". التعلمالعربية عند 

باللغة العربية  كلمهنم ال ميلكون القدرة على التباللغة العربية أل كلمعن الت ضطرارباال
إضافة توفري اللغة العربية يف فصل مل يتم التأكيد عليه لذا فإن الزيادة يف  .قبلمن 

  .املهارة أقل
الفصل برنامج  بةطل كلمهناك مجلة ثابتة عندما ال يت املباحثة التاسعة، "

جيب أن يكون ذلك. قالت الباحثة، أكثرهم ال يوافقون ب". اللغة العربية الدويل
لوائح اللغة وجيب أن بشأن  الدويل فصلملركزي لربنامج الهناك الئحة من اجمللس ا

للطلبة الذين  وهناك عقوبةوجد يف معاهد عصر قسم لغوي كما  الفصليكون لكل 
 .ال يتكلمون اللغة العربية 

باستخدام اللغة العربية يومًيا أثناء تواجدهم  بةيتفاعل الطل دائًما املباحثة العاشرة،"
قالت الباحثة، ال يتكلمون الطلبة اللغة العربية .ذلكيوافقون بأكثرهم ال ". يف الفصل

 مرحلة يف الدويل فصلالوهذا متساوى مع  عندما يف الفصل سوى تقدمي الدراسة
٢٠١٧  

باستخدام اللغة العربية يومًيا  بةيتفاعل الطل دائًما املباحثة احلادية عشرة "
أكثرهم ال يتكلمون .إذن، ذلكأكثرهم ال يوافقون ب أن يعين مما". الفصل خارج

وفقا للباحثة أن ميارسو اللغة حيتاج إىل البيئة اللغوية  .اللغة العلربية خارج الفصل
 ألن اللغة هي ممارسة.

جبانب ذلك، قامت الباحثة املقابالت مع بعض الطلبة يف الفصل الويل 
 :كما يلي بوصف األسئلة
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القسم والكلية املتعلقة  حيصل الطلبة على اخلدمات املناسبة من"هل . ١
برنامج الفصل وفًقا ألفية رزي أفدقين الطالبة ؟" الفصل الدويل بربنامج

شعرت أن فصلها كمثابة  اإلجابة "ال" ألنّ  ،٢٠١٦الدويل يف مرحلة 
جتربة ومل يقاتل من أجله خاصة عندما أصبح تقدمي برنامج الفصل الدويل 

كالفصل العادي. ووفقا  من الكلية إىل القسم. شعرت الفصل الدويل
هلا، فإن البريوقراطية يف برنامج الفصل الدويل مل تكن تعمل بشكل 

  .صحيح ولكن من ناحية أخرى كانت سعيدة حبماسات أصدقاها
هل يشعر الطلبة قسم تعليم اللغة العربية بسرور عن برنامج الفصل  " .٢

الفصل برنامج الطالبة  قالت دستياين وحيو أططمو فوتريالدويل؟" 
اللغة غالًبا ما يستخدم ، اإلجابة "نعم" ولكن  ٢٠١٦الدويل يف مرحلة 

عند التعلم وطرق التعلم، مل تكن هناك طريقة حمددة لتعلم  ةاإلندونيسي
 الدويل. فصليف الدروس 

جبامد عند يتكلمون اللغة الدويل  فصلبرنامج ال طلبةال يشعر "هل  .٣
برنامج الفصل الدويل الطالب كسيب رزقا رمحن عارف وفًقا  "؟العربية

 فصلبرنامج ال ةطلباليشعر معظم  اإلجابة "ال" ،٢٠١٦يف مرحلة 
باللغة العربية ألنه ال يوجد اعتياد مستمر.  كلمبالصالبة يف الت الدويل

واحلل حبسبه جيب أن يكون هناك مثال من قبل احملاضرين، وتوفري 
 بة.قواعد اللغة العربية للطل

باللغة العربية عند  التكلمبأعباء االضطرار إىل  طلبةال يشعر الهل  " .٤
برنامج الفصل الدويل يف مرحلة الطالبة عمة السعادة وفقا لن؟" التعلم

اللغة العربية. إذا مت  تكلمب ةمثقل اشعر بأهنتمل اإلجابة "ال"  ،٢٠١٦
باللغة العربية بالفعل، فهي مؤثرة للغاية، خاصة  كلمتنفيذ قواعد الت

اللغة العربية كثرًيا. يف بعض يستطيعون أن يتكلمون بالذين ال  ةللطلب
. العربية فقطكلم اللغة األحيان يكون من الصعب إذا كان بعضهم يت
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للغة باللغة العربية ولكنهم جييبون با كلممدعوون للت بةمعظم الطل
إلندونيسية لذا فهي غري فعالة، وخالل هذا الوقت مل يكن الفصل ا

 .لعربية، ونادرًا ما تستخدم العروض التقدميية العربيةيعمل باللغة ا
اللغة  الفصل الدويلبرنامج  بةطل كلمهناك مجلة ثابتة عندما ال يت "هل .٥

برنامج الفصل الدويل يف الطالبة اتور نور العزيزة وفًقا جل؟" العربية
مدخالت، جيب أن تكون هناك  تقدماإلجابة "ال" و،  ٢٠١٦مرحلة 

لوائح تتعلق بذلك ولكن كان جيب أن يتم التنظيم قبل أن يتبع الطالب 
الذين  ةعلى سبيل املثال: جيب على الطلب . الفصل الدويل برنامج

باللغة العربية بطالقة وجيب  كلمالت الفصل الدويل يدخلون برنامج
هم األشخاص ويل برنامج الفصل الديف  ةاختيارهم حبيث يكون الطلب

 ون يوميا باللغتني العربية واإلجنليزية.كلميت احلقيقيةاملختارين 
باستخدام اللغة العربية يومًيا أثناء تواجدهم  بةيتفاعل الطل دائًماهل  " .٦

 الدويل يف فصلبرنامج ال ةلباطال نوف خري نسوةوفًقا لـ ؟"يف الفصل
إن مفتاح اللغة هو العادة. ومع  قالت اإلجابة "ال" .٢٠١٧ مرحلة

اللغوي، لذا فإن قدرهتم على عهد من امل ةذلك، ال يتخرج مجيع الطلب
الدويل  فصلبرنامج ال ةالكالم ال تزال غري موجودة. األمل، أراد من طلب

أن يوجهوا أصدقائهم اآلخرين لشحذ  وياللغ املعهدالذين خترجوا من 
معرفتهم مفيدة ساعد أصدقاء  كالم، ألنه باإلضافة إىل كونمهارة 
 أيًضا. آخرين
دويل مل يكن ميكننا أن نستنتج أن برنامج الفصل ال ات واملقابالتمن هذه النظري

هناك أشياء كثرية حتتاج إىل تقوميات. يشري هذا أيًضا إىل املعايري اليت جيب  ألن جيدا
مل يتم حتقيقها بواسطة أن توجد يف الطبقة الدولية. ميكن رؤية العديد من األشياء اليت 

برنامج الفصل الدويل من إجابات الطلبة الذين قاموا بتقومي الربنامج كثرًيا من خالل 
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 املشكلة أو الشكوىها هي  ملء االستبيانات واملقابالت مع بعض من الطلبة.
 لتكون التقوميات:من بعض الطلبة برنامج الفصل الدويل  االقتراحاتو

 ٢٠١٦برنامج الفصل الدويل يف مرحلة الطالبة ، فريسا أفرا يسلزار .١
 املشكلة أو الشكوى:  (أ

الدويل هيئة لتلقي بظالهلا،  فصلعلى الرغم من صراحة، لدى برنامج ال  
لكين أشعر فقط بالتسهيالت املقدمة يف شكل طرق خمتلفة لتقدمي احملاضرين 

اللغة يف وتستخدم الفصل العادي ال يستخدم اللغة واليت عندما يف  ةللطلب
 الدويل. على سبيل املثال؛ فصلبرنامج ال

، متاًما الدويل نفسه فصليوم الدويل الذي ينفذه برنامج الوجود تنفيذ ال (1
مثل التوصية ليست التزاًما يف شكل منشور مرفق. ولكن ال يوجد 

لق بالسياسات إشراف مباشر وإجراءات من اهليئة احلاكمة فيما يتع
الذين ال يتواصلون باللغة الدولية يف الفصل  ةباخلاصة بكيفية الطل

 .الدراسي
واليت ميكن  أنفسهم الدويل فصلبرنامج ال ةببناءة لطل نشطةعدم وجود أ (2

 .أن توفر حًقا خمرجات حول استخدام اللغة
ألنه  ه حقيقيافي ةبالدويل بأهنم طل فصلالبرنامج  ةبال يشعر مجيع طل (3

 .العادي فصلال ةبال يوجد فرق كبري بينهم وبني طل يبدو أنه
  :االقتراحات (ب

قم بتجديد الربنامج يف التعلم داخل الفصل أو خارج الفصل    
الدويل  فصلبرنامج ال طلبةالدراسي الذي يتم إنشاؤه حبيث يكون لدى 

 .املزيد من خمرجات اللغة
 ٢٠١٦برنامج الفصل الدويل يف مرحلة الطالبة ، قرة األعني .٢

مل يتم تنظيمه  (PKL)إدارة تطبيق العمل امليداين املشكلة أو الشكوى:  (أ
 :جيًدا فيما يتعلق بـالتأرجح
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 جدول املغادرة (1
 التعاون والتواصل مع املدارس األجنبية (2
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج من ةتقدمي الطلب (3

 إىل املدرسة املقصودة
 واستخالص املعلومات غري جمدول  توجيهاتاجتماع  (4
الدويل. هناك حاجة إىل  فصلجيب توضيح األنشطة الطالبية لربنامج ال (5

 الدويل فصلبرنامج الة لطلب تطبيق العمل امليداين انبجببرنامج خاص 
 .بةلتسهيل أنشطة الطل

 :االقتراحات (ب
 ، جدولة األنشطةاألقصى تطبيق العمل امليداينل ةإعداد احتياجات الطلب (1

 ةتوزيع اجلداول والتقاومي على الطلب على األحسن بالتفصيل،
جامعة موالنا بني  يتم التعاون والتواصل بدون وسطاء. جيب أن يتواصل (2

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج واملدرسة املعنية بشكل مباشر 
 .مع بعضهما لتجنب سوء الفهم

 ٢٠١٧لدويل يف مرحلة برنامج الفصل االطالبة ، الفيا ليلة الرمحة .٣
 املشكلة أو الشكوى:  (أ

 ةلغال  على بعض املواد اليت تستخدم ويلال يعتاد تطبيق اللغة يف الفصل الد (1
اللغة،  معيةأنفسهم املشاركة بنشاط يف جم ةجنيب ، لذا جيب على الطلباأل

 .وجيب أن يكون التنفيذ أكثر كثافة
، على األحسنالدويل ال يزال غري انتقائي.  فصلاختيار القبول يف برنامج ال (2

. ألن ةباإلضافة إىل االختيار الكتايب والشفوي، أن ينظر إىل قدرات الطلب
مستوى من  هومكتئًبا إذا كان لديهمتاعب أن يكون  ةال يستبعد الطلب

 البسيطة.القدرة 
 :االقتراحات (ب
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ار الكتايب. اختي نتيجة الدراسي ال تنظر فقط إىل القبول، اختيارعندما  (1
 .ةمي جتريدي يشري إىل قدرة الطلبوولكن جيب أن يكون هناك تق

 يف خارجتطبيق العمل امليداين الدويل برنامج  فصلجيب أن جيعل برنامج ال (2
 .التزاًما وليس جمرد اقتراح، بل جيب أن يكون هناك دعم مادي البالد

املشكلة أو ، ذكر ٢٠١٧برنامج الفصل الدويل يف مرحلة الطالب أيوب عبد اهلل،  .٤
و "اكتراث ه أّن برنامج الفصل الدويل لقسم تعليم اللغة العربية  يقالالشكوى: 

العربية واإلندونيسية. من بل ، ولكن كل تعلم ال يستخدم اإلجنليزية "اإلجنليزية
 .ناحية أخرى، رؤية األصدقاء الذين يتوقون بشدة للرد على الدورة
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 تلخيص .أ

لقسم  الفصل الدويلتقومي برنامج نظر إىل البيانات عن إختيارات الطلبة حول      
فتقوميه تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك أبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

املرافق واخلدمات والتنفيذ جيب حتسني العديد من نظام الربنامج من حيث املناهج و
ابة من اإلجوالتأكيد على إستخدام اللغة األجنبية خاصة يف عملية التعليم والتعلم معروفة 

" موافق إجابة "، %٦،8٦" موافق بشدةإجابة "حصلت  ةاإلستبانة الذي قدمت الباحث
وإجابة "غري  %٢٧،١٦"غري موافق" إجابة  ،%٣١،8٦"متوسط" إجابة، %٢٧،٥٥

 :وهفصل الدويل وأما األسئلة اليت تدل على تقومي برنامج ال .%٦،٥٧موافق بشدة" 

إىل برنامج الفصل الدويل كوسيلة لتحقيق البيئة  حيتاجقسم تعليم اللغة العربية  .١
 اللغوية

 لرؤية ومهمة الربنامجقد مت تنفيذه بشكل صحيح وفقا  تنفيذ برنامج الفصل الدويل .٢
 مت تشغيل منهج برنامج الفصل الدويل وفًقا الحتياجات الطلبة .٣
قام حماضرون برنامج الفصل الدويل بتنفيذ التزامات وفًقا ألهداف برنامج الفصل  .٤

 الدويل
جيعل موظفو برنامج الفصل الدويل من املعتاد التكلم باللغة العربية عند تقدمي  .٥

 اخلدمات
 اخلدمات املناسبة من القسم والكلية املتعلقة بربنامج الفصل الدويل حيصل الطلبة على .٦
 الكالم ةرهام ترقية جيب أن حيتوي برنامج الفصل الدويل على غرفة خاصة لدعم .٧
 الدويل فصلبرنامج امل أن يشاركو اللغة العربية بعد لبةط يتكلم .8
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اللغة العربية أكثر من اإلندونيسية عند  يتكلمون الدويل فصلبرنامج املحماضرون  .٩
 التعلم

 ترقية مهارة الكالم طلبةالدويل مفيًدا للغاية يف  فصليعد برنامج ال .١٠
 اللغة العربيةاملقالة ب الطلبة قسم تعليم اللغة العربية ويصنع و يقدم دائًما .١١
 يشعر الطلبة قسم تعليم اللغة العربية بسرور عن برنامج الفصل الدويل .١٢
 جبامد عند يتكلمون اللغة العربيةالدويل  فصلبرنامج ال طلبةر ال يشع .١٣
 باللغة العربية عند التعلم التكلمبأعباء االضطرار إىل  طلبةال يشعر ال .١٤
 اللغة العربية الفصل الدويلبرنامج  بةطل كلمهناك مجلة ثابتة عندما ال يت .١٥
 اجدهم يف الفصلباستخدام اللغة العربية يومًيا أثناء تو بةيتفاعل الطل دائًما .١٦
 الفصل خارجباستخدام اللغة العربية يومًيا  بةيتفاعل الطل دائًما .١٧

برنامج الفصل الدويل  ميها يفواليت جيب تق اخلطوط العريضة من هذه اإلستبانة، 
الطلبة  راحة ،الفصل الدويل اخلدمات املناسبة من القسم والكلية املتعلقة بربنامجعن 

البيئة /ممارسلت الطلبة يف تكلم اللغة العربية، النظام اللغوي ،الفصل الدويل بربنامج
تنفيذ أنشطة ، التعاون يف تنفيذ ممارسات العمل امليداين مع الوكاالت اخلارجية، اللغوية

 .برنامج الفصل الدويل يفاختبار اختيار دخول  و الدويل فصلبرنامج ال ةتطوير طلب
 

 اقتراحات  .ب

 الباحثات تقدمي االقتراحات مايلي:وبعد انتهاء البحث تريد 

 ة قسم تعليم اللغة العربيةالدويل وإدار فصلإدارة برنامج البني جيب أن تتواصل  .١
من أجل احلصول على نفس األهداف الدويل  فصلالدائًما حول تنفيذ برنامج 

يستطيع طلبة الدويل  فصلالبرنامج  ةبية والرسالة والفهم حىت يتمكن طلوالرؤ
 بشكل صحيح وبطريقة منظمة. أن يشاركوه الدويل صلفالبرنامج 
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ج امنجيب أن يكون هذا البحث مصدرا ومرجعا ملزيد من البحوث املتعلقة برب .٢
 أفضل وأكثر تنظيما الدويل فصلالدويل، خاصة من أجل جعل برنامج ال فصلال

 يف وقت مستقبل.
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 املالحق
 

 ةناستبإلخطاب طلب التحقق من صحة اامللحق األّول :
 ةناستبإلعمود التحقق من صحة االثاين :  امللحق
  بحثالرسالة الثالث :  امللحق
 )  (Google formيف منوذج  ةناستبإلصورة االرابع :  امللحق
يف  الدويلة قسم تعليم اللغة العربية يف برنامج الفصل قائمة بأمساء طلباخلامس :  امللحق
  ٢٠١٧و  ٢٠١٦ املرحلة
من بعض الطلبة برنامج الفصل  االقتراحاتو املشكلة أو الشكوىالسادس :  امللحق
 ٢٠١٧و  ٢٠١٦ يف املرحلة الدويل
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 يف املرحلة الدويلة قسم تعليم اللغة العربية يف برنامج الفصل قائمة بأمساء طلب
 ٢٠17و  ٢٠16

 رقم االسم الفصل املرحلة

 ١ أعة استقامة ط ٢٠١٦

 ٢ رمالدي عبد الفتاح ط ٢٠١٦

 ٣ حمّمد فجر إهلام ط ٢٠١٦

 ٤ قرة األعني ط ٢٠١٦

 ٥ رشيدة املسرورة ط ٢٠١٦

 ٦ ديس.تيين صاحلة ط ٢٠١٦

 ٧ إينكا سلفيا مسرورة ط ٢٠١٦

 8 عزة حور عني طه ط ٢٠١٦

 ٩ إقبال جمامل محدان ط ٢٠١٦

 ١٠ لؤلؤ نور عتيقة ط ٢٠١٦

 ١١ أمحد زكي لطفي ط ٢٠١٦

 ١٢ فيؤسا أفرا يوسلزار ط ٢٠١٦

 ١٣ أديندا نادية ط ٢٠١٦

 ١٤ أديتيا موالنا ط ٢٠١٦
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 ١٥ حمّمد عمران ط ٢٠١٦

 ١٦ صفر الفجر ط ٢٠١٦

 ١٧ إيفي نور رمحة ط ٢٠١٦

 ١8 جاتور نور العزيزة ط ٢٠١٦

 ١٩ أمحد ذو القرنني هداية اهلل ط ٢٠١٦

 ٢٠ إخوان الرمحة ى ٢٠١٦

 ٢١ نعمة السعادة ى ٢٠١٦

 ٢٢ أنا زهرة النور النية ى ٢٠١٦

 ٢٣ حمّمد فجري عني النبيل ى ٢٠١٦

 ٢٤ فيك وردة اإلصالح ى ٢٠١٦

 ٢٥ أولياء أندرياين ى ٢٠١٦

 ٢٦ لطيفين رمحانييا أفيدة ى ٢٠١٦

إخواينعمران  ى ٢٠١٦  ٢٧ 

 ٢8 دينا مصلحة ى ٢٠١٦

 ٢٩ سيت نورإيكا جويتا ى ٢٠١٦

 ٣٠ كسيب رزقا رمحن عارف ى ٢٠١٦

 ٣١ دستياين وحيو أطمو فوتري ى ٢٠١٦
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 ٣٢ حمّمد إحسان كمال الزمان ى ٢٠١٦

 ٣٣ مشروفة ى ٢٠١٦

 ٣٤ عادلة إرا وايت ى ٢٠١٦

 ٣٥ أوكيتا فطما مارلييانا ى ٢٠١٦

أفدقينألفية رز  ى ٢٠١٦  ٣٦ 

 ٣٧ فرحة الّنساء مصطفى ى ٢٠١٦

 ٣8 أندي فوزي رينتيمون ى ٢٠١٦

 ٣٩ فاطمة فردوس ط 2017

 ٤٠ بائق راسيتا أسرى ديفي ط 2017

 ٤١ منرية خالست ورداين ط 2017

 ٤٢ فرح ديانة منزلة ط 2017

 ٤٣ نوفا خري نسوة ط 2017

 ٤٤ سيت نورما ط 2017

 ٤٥ أيوب عبد اهلل ط 2017

 ٤٦ عزة هنارين ط 2017

 ٤٧ فاريس غالم عثمان ط 2017

 ٤8 حسناء مسروهاين ط 2017
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 ٤٩ أنيس عيون نور لديا ط 2017

 ٥٠ نيقي هناية الّنساء ط 2017

 ٥١ حمّمد عفيف الرمحن رملي ط 2017

 ٥٢ حمّمددفاع رباين ط 2017

 ٥٣ اليف فتح الرازق ط 2017

 ٥٤ أناندا نوفا ساراسوايت ط 2017

 ٥٥ الفياء ليلة الرمحة ط 2017

 ٥٦ سلوى قزية املرضّية ط 2017

 ٥٧ الّنساء قطر الندى ط 2017

 ٥8 أنف خالدا ط 2017

 ٥٩ حسنّية البدرّية يومي ط 2017

 ٦٠ حسنّية البدرّية يومي ط 2017
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KELUHAN/ KRITIK DAN SARAN DARI BEBERAPA MAHASISWA ICP 

PBA ANGKATAN 2016 DAN 2017 

1. Nama : Firsa Afra Yuslizar 

a. Keluhan/Kritik 

1) Walaupun secara gamblang ICP memiliki badan yang menaungi, tapi 

saya hanya merasakan fasilitas yang diberikan berupa perbedaan cara 

penyampaian dosen kepada mahasiswa yang mana ketika di kelas non 

ICP tidak menggunakan bahasa dan di ICP menggunakan bahasa. 

Contohnya; adanya penerapan international day yang diterapkan oleh 

ICP sendiri, hanya seperti anjuran bukan kewajiban yang berupa 

selebaran yang ditempel. Tetapi tidak ada pengawasan dan tindakan 

langsung dari badan yang menaungi tentang kebijakan bagaimana bagi 

mahasiswa yang tidak berkomunikasi dengan bahasa internasional di 

kelas, baik komunikasi dalam pembelajaran maupun umum.  

2) Kurang adanya acara yang membangun untuk mahasiswa ICP sendiri, 

yang benar-benar dapat memberikan output terhadap penggunaan 

bahasa. 

3) Semua mahasiswa ICP belum merasa bahwa mereka adalah mahasiswa 

ICP karena seperti tidak ada perbedaan signifikan yang didapat antara  

mereka dan mahasiswa kelas reguler. 

b. Saran: 

Memperbaharui program dalam pembelajaran kelas atau luar kelas 

yang membangun agar manusia ICP memiliki output bahasa yang lebih. 

2. Nama : Qurotul Ayun 

a. Keluhan/Kritik: 

Administrasi PKL luar negeri belum terorganisir dengan baik mengenai: 

1) Jadwal pemberangkatan 

2) Kerjasama dan komunikasi dengan pihak sekolah luar negeri 

3) Penyerahan mahasiswa dari UIN ke sekolah yang dituju 

4) Perkumpulan sosialisasi dan pembekalan yang tidak terjadwal 

5) Kegiatan mahasiswa ICP harus diperjelas. Dibutuhkan adanya program 

khusus selain PKL untuk mahasiswa ICP guna memfasilitasi kegiatan 

mahasiswa ICP. 

b. Saran: 

1) Mempersiapkan kebutuhan mahasiswa untuk PKL dari jauh-jauh hari, 

mengagendakan kegiatan secara terperinci, kalau bisa jadwal dan 

kalender dibagikan kepada mahasiswa 

2) Kerjasama dan komunikasi dilakukan tanpa adanya perantara. Pihak uin 

dan sekolah yang dituju harus langsung berkomunikasi satu dengan 

lainnya agar mengindari kesalahpahaman. 
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3. Nama : Alfia Lailatur Rohmah 

a. Keluhan/Kritik: 

1) Implementasi berbahasa di kelas kurang dibiasakan bahkan hanya sedikit 

mata kuliah yang menggunakan bahasa asing jadi mahasiswa sendiri 

yang harus aktif mengikuti komunitas bahasa, implementasi harusnya 

lebih intens. 

2) Seleksi masuk ICP masih belum selektif. Seharusnya, selain seleksi 

secara tulis dan lisan, harus dilihat kemampuan mahasiswanya sendiri. 

Karena tidak menutup kemungkinan mahasiswa bisa sangat kesulitan dan 

tertekan jika ia memiliki tingkat kemampuan dibawah rata-rata. 

b. Saran: 

1) Sebaiknya jangan hanya melihat IPK dan hasil tes tulis saja ketika 

seleksi. Tapi harus ada penilaian abstrak yang mengacu kepada 

kemampuan mahasiswa. 

2) Seharusnya ICP membuat program PKL luar negeri sebagai kewajiban 

bukan sekedar saran.dan seharusnya ada dukungan secara materil . 

4. Nama: Ayub Abdillah 

a. Keluhan/Kritik 

ICP PBA dikatakan ICP inggris, tapi setiap pembelajaran tidak 

menggunakan bahasa inggris, akan tetapi bahasa arab dan indonesia. Tapi 

disisi lain, teman-teman sangat bersemangat menangggapi mata kuliah. 

b. Saran: 

Sistem dan Pelaksanaan program ICP lebih ditata lagi. 

 

 

 

 


