
 إدارة اسرتاتيجية برانمج تعليم اللغة العربية يف معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج  

 )دراسة حالة( 

 

 

 رسالة املاجستري

 

 

 :إعداد

 زهرة النداء

 18720046: الرقم اجلامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 العليا  كلية الدراسات

 ومية ماالنج اإلسالمية احلكجامعة موالان مالك إبراهيم 

2020 



 

 أ
 

إدارة اسرتاتيجية برانمج تعليم اللغة العربية يف معهد اللغة جامعة هاشم أشعري 
 جومبانج 

 

 

 

 رسالة املاجستري

 مقدمة إىل جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  

 الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري

 يف تعليم اللغة العربية 

 

 

 

 : إعداد

 زهرة النداء

 18720046:  الرقم اجلامعي 

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كليات الدراسات العليا 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالان مالك 

2020 

 

 



 

 ب  
 

 

 



 

 ج 
 

 

  



 

 د 
 

 

 

 



 

 ه 
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رِّ ٱّلَلِِّۗ إِّ  من
ه
ُظونهُهۥ مِّنن أ نفه لنفِّهِۦّ َيه ينهِّ وهمِّنن خه ِّ يهده ِّۢن بهۡين َٰٞت م  ِّبه ق  ُۥ ُمعه َن ٱّلَله َله َله

اده  ره
ه
ِۗ ِإَوذهآ أ هِّمن نُفسِّ

ه
ِّأ ا ب واْ مه ُ ِّ ََّتَٰ ُيغهّي  ٍم حه ون ِّقه ا ب ُ مه ِّ ٖم ُيغهّي  ون ِّقه ۥۚ  ٱّلَلُ ب ُ َد َله ره ُسوٗٓءا فهَله مه

الٍ  ِّهِۦّ مِّن وه ِّن ُدون هُهم م  ا ل  ١١وهمه

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Ar-

Ra’d : 11). 
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 اإلهداء

 أهدي هذه الرسالة إىل : 

 الوالدين احملرتمني: 

الذان ربياىن صغريا وعلماىن  حممد نورسدىبنت  مليحةوأمي  رضاء هللا ابن نواوي أيب 
  وحيفظهما سالمتا يف الدين والدنيا واالخرة ابرك هللا هلما يف حياهتما دائما ،  علوما كثرية

 : أخيت 

و تشاجعانين يف كل األمور منذ صغاري حىت   افقان علياللتني تو سييت جنيحة و  رحية اجلنة
 االن، ومجيع أسريت األحباء 

 : أساتذي 

 الذي يعلموين علوما كثرية
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 مستخلص البحث 

اللغة جامعة هاشم .  2020  النداء، زهرة. العربية يف معهد  اللغة  إدارة اسرتاتيجية برانمج تعليم 
العربية جبامعة ملاجستري. كلية الدراسات العليا يف قسم تعليم اللغة  لة ارسا  .أشعري جومبانج

ماالنج. احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  ماالنج  املالك كرمي املشرف:   موالان  عبد  احلاج  د. 
 .  املاجستري  عبد املنتقم األنصارى أمحد   د.و   املاجستريأمرهللا  

 .  ليم اللغة العربيةمج، تعالربان ،سرتاتيجيةإدارة اال :  الكلمات املفتاحية

 

إىل   بحثال  اهدف هذ ويم اللغة العربية.  يسرتاتيجية دور مهم يف إدارة برامج تعللإلدارة اال
اللغة العربية يف يبرانمج تعل  ( كيف إدارة اسرتاتيجية1حتديد: )  معهد اللغة جامعة هاشم أشعري   م 

 معهد اللغة جامعة  م اللغة العربية يفيعلبرانمج ت يف    ت املوجهة معهد اللغة( ما املشكال2جومبانج )
 . هاشم أشعري جومبانج

مجع البياانت من خالل منهج املالحظة واملقابالت و نوعي  الوصفي  الهذا البحث هو حبث  
الوصفي.   التحليل  تقنيات  ابستخدام  والتحليل  والتثليث  هذ يوالتوثيق  حتديد   بحث ال  اهدف  إىل 

 م اللغة العربية يف معهد يلاإلدارة اإلسرتاتيجية برانمج تع  كالتملشوا  ميو عمليات التخطيط والتنفيذ والتق
 . جامعة هاشم أشعري جومبانجاللغة  

جامعة هاشم أشعري اللغة    معهدم اللغة العربية يف  يسرتاتيجية برانمج تعلاإدارة    حبثيف  
.  نج جامعة هاشم أشعري جومبااللغة    معهد  ( التخطيط االسرتاتيجي يف1. يوضح أن: )جومبانج

  والطويل،هي تطوير رؤية ورسالة وأهداف والتخطيط على املدى القصري واملتوسط    يتضمن أربعة أنشطة

 معهد  يف  سرتاتيجيةاال  اإلدارة  تنفيذ   يتضمن  االسرتاتيجية  صياغة. مث  واخلارجية  الداخلية  العوامل  وحتديد 
جومبانجاللغة   أشعري  هاشم  السياسا  . جامعة  حتديد  وهي  أنشطة،  امل أربعة  اللغة ت  وحتفيز عهد   ، 

إسرتاتيجية.   ثقافة  وتطوير  البشرية،  املوارد  وختصيص  التعليم،  وموظفي  اإلدارة و تق و املعلمني  مي 
ثالثة أنشطة، هي مراقبة مجيع النتائج .  جامعة هاشم أشعري جومبانجاللغة    معهداإلسرتاتيجية يف  

ميكن العثور على املشكالت و (  2تصحيحية. )وقياس أداء برانمج تعلم اللغة العربية ،واختاذ اخلطوات ال
اليت حتدث يف عدة جوانب ، مبا يف ذلك: اإلدارة والبنية التحتية واإلقامة وهيئة التدريس. مما يسبب 

 امج. رب بعض الأقل مثالية حىت عدم تنفيذ  



 

 ح 
 

ABSTRACT 

Zahrotunnida, 2020. Strategic Management of Arabic Learning Programs at the 

Language Institute Hasyim Asy’ari University Jombang. Thesis. Educational 

Programs for Masters in Arabic Language Education at the State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Abdul Malik 

Karim Amrullah, M.Pd.I dan Dr. Abdul Muntaqim Al-Anshory, M.Pd. 
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Strategic management has an important role in managing Arabic language 

learning programs. This study aims to determine: (1) How is the strategic 

management of the Arabic language learning program at the Unhasy Jombang 

language institution (2) what are the problems faced by language institutions in 

strategic management of Arabic language learning programs 

This research is a descriptive qualitative research, the data collected through 

the method of observation, interviews, documentation, triangulation, and analyzed 

using descriptive analysis techniques. This study aims to determine the planning, 

implementation, evaluation, and strategic management processes of the Arabic 

language learning program at the Unhasy Language Institute, Jombang.  

In the strategic management study of the Arabic language learning program 

at the Unhasy language institution, Jombang. shows that: (1) Strategic planning in 

Unhasy Jombang language institutions includes four activities, namely the 

development of vision, mission and goals, short, medium and long term planning, 

identification of internal and external factors, and formulation of strategies. The 

implementation of strategic management in the Unhasy Jombang language 

institution includes four activities, namely determining institutional policies, 

motivating educators and education personnel, allocating human resources, and 

developing a strategic culture. Strategic management evaluation at the Unhasy 

Jombang language institution includes three activities, namely monitoring all 

results, measuring the performance of the Arabic language learning program, and 

taking corrective steps. (2) Problems that occur can be found in several aspects, 

including: administration, infrastructure, accommodation and teaching staff. Which 

causes less optimal and even not implementing several programs. 
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ABSTRAK 

Zahrotunnida, 2020. Manajemen Strategi Program Pembelajaran Bahasa Arab di 

Lembaga bahasa Unhasy jombang. Tesis. Pascasarjana Jurusan Bahasa 

Arab Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. 

Abdul Malik Karim Amrullah, M.Pd.I dan Dr. Abdul Muntaqim Al-

Anshory, M.Pd. 

Kata Kunci: Manajemen strategi, Program, Pembelajaran bahasa Arab 

 

Manajemen strategik mempunyai peran penting dalam pengelolaan 

program pembelajaran bahasa arab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 

Bagaimana manajemen strategik program pembelajaran bahasa arab di lembaga 

bahasa unhasy jombang (2) apa saja permasalahan yang meghadapi pada lembaga 

bahasa dalam manajemen strategi program pembelajaran bahasa arab. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, data yang 

dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi, serta 

dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan problematika 

manajemen stretegik program pembelajaran bahasa arab di lembaga bahasa unhasy 

jombang. 

Pada kajian manajemen strategik program pembelajaran bahasa arab di 

lembaga bahasa unhasy jombang. menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan strategik 

di lembaga bahasa unhasy jombang meliputi empat kegiatan yaitu pengembangan 

visi, misi, dan tujuan, perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, 

identifikasi faktor internal dan eksternal, serta penyusunan strategi. Pelaksanaan 

manajemen strategik di lembaga bahasa unhasy jombang mancakup empat kegiatan 

yaitu menentukan kebijakan lembaga, memotivasi pendidik dan tenaga 

kependidikan, mengalokasikan sumber daya manusia, dan mengembangkan budaya 

strategi. Evaluasi manajemen strategik di lembaga bahasa unhasy jombang meliputi 

tiga kegiatan yaitu memonitor seluruh hasil, mengukur kinerja program 

pembelajaran bahasa arab, dan mengambil langkah perbaikan. (2) Problematika 

yang terjadi terdapat pada beberapa aspek, diantaranya: Administrasi, Sarana 

Prasarana, Akomodasi dan tenaga pendidik. Yang menyebabkan kurang optimal 

bahkan tidak terlaksananya beberapa program. 
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 شكر وتقدير 
 

(، وقال تعاىل : ) اَل َيْشكمرم هللا من 7قال تعاىل : )لَِئْن َشَكْرُتمْ أَلَزِْيَدنَّكمْم، إبراهيم:
قا من هذا املبدأ الرتبوي الكرمي، فإنين أشكر هللا جل وعال ظاهرا  اَلَيْشكمر النَّاس(، وانطال

واملنة. مث أنين  الفضل وابطنا، سرا وعالنية، على ما من به علي من إمتام هذا البحث، فله 
 أرفع الشكر اجلزيل لــــــــــ : 

اإل .1 إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  مدير  املاجستري،  احلارس  عبد  احلكومية د.  سالمية 
 حيت الفرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة املباركة. االنج على إاتمب

لة املاجستري، عميد كلية الدراسات العليا و د.ولداان وركاديناات املاجستري،   د. أمى سنب .2
رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،  

 لقسم.  ملا قام به من إدارة الكلية وا 

عبد    الدكتورو    ولاأل  املشرف  املاجستري بصفته   احلاج عبد املالك كرمي أمرهللا،  الدكتور .3
اللذين و   الثاين  املشرف  املاجستري بصفته  املنتقم األنصاري، البحث،  جها  على هذا 

 . بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه البحث الباحثة وأرشداها وأشرفا عليها

 . للغة جامعة هاشم أشعري جبومبانجملاجستري مدير معهد اإيليسا نور الليلي، ا .4

 . واألساتذة يف معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جبومبانجذ يمجيع األسات .5

و األستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا احملرتمني،   مجيع األساتذ  .6
 .  هتاومجيع األصدقاء خصوصا فصل "د" ومن ال تستطيع الباحثة ذكر 

لة املاجستري هذا، وهللا أسأل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون هذه رسا
 انفعة ومفيدة للجميع، آمني.
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 الفصل األّول

 اإلطار العام

 مقّدمة   .أ

اللغة يف إندونيسيا. أي قدرة الطالب دورًا مهًما يف تطوير  تلعب املؤسسات اللغوية  
اللغة العربية يف إندونيسيا فقد حظيت ابهتمام    يفيه هي مسؤولية املؤسسة. كما ه

كبري ألن غالبية سكان إندونيسيا مسلمون. ابلنسبة للمسلمني، اللغة العربية ليست 
إن  رة اإلسالمية. لذلك، فلغة الشعب العريب فحسب، بل هي لغة الدين ولغة احلضا

جامعة  مثل سالميةاإلإتقان اللغة العربية أمر ال بد منه لكل طالب يدرس يف جامعة 
الذي يعتمد على الذي    وهي اجلامعة املتأسسة على املعهدية  هاشم أشعري جوميانج 

يتطلب من كل طالب إتقان اللغة العربية بغض النظر عن التخصص الذي يتم اختياره.  
اإلساالعتبا الدراسات  أن  هو  والفقه ر  والتفسري  واحلديث  القرآن  تشمل  اليت  المية 

والتصوف والكالم وغريها من التخصصات اإلسالمية تستخدم األدب العريب   عقيدةوال
واسعة ومتعمقة، إذا أتقن الطالب اللغة   -بشكل عام. ستعمل الدراسة بشكل جيد  

املستب املنطقية من  الناحية  الطاالعربية ككل. من  يتمكن  إتقان  عد جًدا أن  لب من 
التخصصات اإلسالمية على النحو الوارد أعاله دون امتالك قدرات كاملة يف اللغة 

 العربية.

سبب آخر ألمهية إتقان اللغة العربية أنه يف هذا الوقت مل تعد اللغة العربية تمعترب 
اليومية وأيًضا كنمط    ، بل بدأ استخدامها يف اللغةرتاث ولغة الكتاب ال  عهدفقط لغة امل

ذلك، ميكن التعرف عليها كلغة دولية وأيًضا يف املدارس يف لي للشباب اليوم.  اجتماع
ثال أمريكا وإفريقيا وسنغافورة واهلند ودول أخرى تتطلب من الطالب معرفة مالعامل،  

دأت لغة دولية حىت بعض البلدان ببدأ االعرتاف ابللغة العربية ك ،واليوماللغة العربية. 
لعربية. حدث هذا بسبب التطور السريع للنظام االقتصادي  يف إعطاء تقديرها للغة ا

العاملي يف منطقة الشرق األوسط كمركز للموارد العاملية واملعادن، حبيث تلعب اللغة 
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لغة العربية دورًا مهًما يف هذا الوضع ألن شعوب الشرق األوسط الذين يتحدثون ال 
 العربية يف الواقع.

ع، فإن القدرة على التحدث ابللغة العربية واليت يمعتقد أهنا شرط أساسي  لواقيف ا
لكل طالب سيجري دراسات إسالمية على مستوى التعليم العايل مل تكن مشجعة 

هبذه    جمتاًما حىت اآلن. لطاملا شعرت أطراف خمتلفة يف جامعة هاشم أشعري جومبان
لك، م للغة العربية. عالوة على ذف الطالب يكمن يف ضعف إتقاهن الظاهرة أبن ضع

  عهد مل تعد خاضعة لسيطرة خرجيي امل  ج هاشم أشعري جومبان  فإن مدخالت جامعة 
مثال خمتلفني،  خرجيني  من  أيًضا  أتيت  ولكنها  اإلسالمية  الثانوية    ارسمد  واملدارس 

املهنية ارس  مدو   احلكومية الواالثانوية  لديهم يف  الذين  اللغة ،  مهارات ضعيفة يف  قع 
جيدة، فإن األرقام صغرية جًدا وعادة ما أتيت من   عربية، إذا كانت هناك مهارات ال

عهد الذي يقام يف بيئة امل   املدارس الثانوية املهنية   أو  احلكومية  خرجيي املدارس الثانوية
 . اإلسالمية

العربية، ولكن النتائج  لقد ُت ابلفعل بذل جهود لتحسني قدرة الطالب يف اللغة  
ه. من السخرية أن الباحث اجلامعي على إزالة املخاوف املشار إليها أعالمل تكن قادرة  

العربية، من   جهاشم أشعري جومبان اللغة  العربية. نتيجة لضعف مهارات  ال يتكلم 
قادرًا على دراسة وفهم النصوص    ج ري جومبانشعاملتوقع أن يكون خريج جامعة هاشم أ

ن ات للتعاليم اإلسالمية مصدرها القرآيكية وأن يكون قادرًا على تقدمي تفسري الكالس
واحلديث للعامة، ويصبح دولًيا كان ال يزال يفتقر. من الناحية املثالية، جيب أن يكون  

، بغض النظر عن درجته األكادميية، سواء  ججومبان  شعريكل ابحث جامعي هاشم أ 
ا إىل ذلك، وم والرايضيات واهلندسة واالقتصاد ومكان حائزًا على درجة علمية يف العل 

ن اإلسالم الذي أييت من القرآن واحلديث للجمهور بطالقة.  قادرًا على دراسة وشرح دي
 ري جومبانج. عحىت اآلن، ال تزال هذه العقبة ختيم على خرجيي جامعة هاشم أش
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ت جامعة يف حماولة للتصدي لظاهرة إتقان الطالب للغة العربية الضعيفة، حقق
  شعري جبامعة هاشم أ  ةخالل تنظيم معهد اللغبريًا من  تقدًما ك  شعري جومبانجهاشم أ
شعري . لذلك فإن إتقان اللغة العربية لطالب جامعة هاشم أ2015منذ عام    ججومبان

منه ابلنسبة هلم. قادر على استكشاف العلوم اإلسالمية اليت ُت    واجب   أمر  جومبانج
سالم واسعة جًدا،  تطويرها بشكل نقدي. من انحية أخرى، فإن املعرفة يف عامل اإل

لذلك،   الكلية.  يف  مجيًعا  منحهم  املستحيل  العربية  يف  ومن  اللغة  مهارات  إعداد 
 عهد امل   مدير ، وخاصة  معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانجللطالب، تتطلب  

(Manajer إدارة مؤسسية مهنية فيما يتعلق برتتيب برامج تعل )م اللغة العربية لتناسب ي
 1. وظائفهم وواجباهتم

يف هذه احلالة، جيب على املؤسسة اللغوية أن تقوم بتخطيط برانمج جيد يتعلق 
والر  الرؤية  حتديد  من  بدًءا  إجراؤها  سيتم  اليت  اإلسرتاتيجية  واألهداف  ابخلطة  سالة 

واإلسرتاتيجية للمؤسسة، مث حماولة حتقيق اخلطة من خالل االستفادة من اإلمكاانت 
مي السياسات أو اخلطط اليت ُت  و تق  ذلك طيط، وبعد  املوجودة حىت ميكن تنفيذ التخ

م ي ، ميكن تنفيذ التخطيط االسرتاتيجي فيما يتعلق إبعداد برامج تعل بذلك   2حتقيقها.
الحتياجات  وفًقا  متفوقًا  برانجًما  يصبح  أن  ميكن  حبيث  جيد  بشكل  العربية  اللغة 

مكوانت جيب   دم اللغة يتضمن عديأبن مفهوم تعل   H.H.Sternرأي  ب  وفقاالطالب.  
مراعاهتا بدًءا من اخلطة االسرتاتيجية املراد ختطيطها مبا يف ذلك األهداف املراد حتقيقها  

 3ميها حبيث ميكن تنفيذ التخطيط بشكل صحيح.و راقبتها وتقوكيفية إدارهتا وكيفية م

املؤسسة مهم جًدا يف حتديد جناح صياغة الربانمج ألنه وفًقا لسودروان    مديرودور  
املؤسسة هي أحد العوامل الرئيسية احملددة يف متكني   ديرفإن القدرة القيادية مل دانيم  

 
1 Imran fauzi, Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah, ( Ar-ruzz Media, Yogyakarta, 

2012), 76. 
2 Kamila Andriana, Urgensi Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab dalam Pendidikan di 

Sekolah, Konferensi Nasional Bahasa Arab I, Universitas Negeri Malang, 188. 
3H.H. Starn, Fundamental Concepts of Language teaching, (New York, Oxford University 

Press, 1991), 430-445. 
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املؤسسة هو املسؤول األكرب   مدير األعضاء وحتسني جودة وعملية ونتائج الربانمج.  
عما إذا كان إبمكان منفذي الربانمج العمل على النحو األمثل. يتم أيًضا بناء الثقافة 

 . املؤسسة يف التفاعل مع اجملتمع  ر ديالل أسلوب القيادة ملن خم مياملؤسسية وثقافة التعل 

، يظهر أن العديد من ة ا الباحثهتمن خالل نتائج املالحظات واملقابالت اليت أجرا
اللغة جامعة هاشم أشعري    م اللغة العربية يف معهدياملشاكل حتدث يف إعداد برامج تعل 

مي االسرتاتيجيات املنفذة. جانب و تق، مبا يف ذلك جوانب التخطيط والتنفيذ و جومبانج
جانب و التخطيط، املتعلق ابخلطة اإلسرتاتيجية للربانمج غري املكتوبة بشكل واضح.  

 مي بقياس األداء واإلجراءات التصحيحية.و جانب التقو التنفيذ بتخصيص املوارد، 

اإلدارة اال فإن  أعاله،  البيان  تعل بناًء على  العر يسرتاتيجية لربانمج  اللغة  يف   بيةم 
مهمة جًدا لدراستها ألهنا تؤثر بشكل كبري   عهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانجم

اللغوية واستمرار امل . وهي مؤسسة ال عهدعلى قدرة الطالب على حتسني مهاراهتم 
( شابة  من   5تزال  العديد  بني  من  الوحيدة  اللغوية  املؤسسة  أيًضا  وهي  سنوات( 

إىل حتديد كيفية عملية اإلدارة    بحثهذه الدف  . لذلك، هتجومبانجاجلامعات يف  
تعل اال برانمج  العربية  يسرتاتيجية  اللغة  جومبانجم  أشعري  هاشم  صياغة    جامعة  يف 

اليت حتدث مما يؤدي إىل و الربانمج وتنفيذه وتق ميه، ابإلضافة إىل حتديد املشكالت 
 عدم تنفيذ بعض الربامج.

 سئلة البحث أ .ب

قوم ابلّدراسة يف  تأن    ةيد الباحثرت لفّية الّسابقة، فخلا  أو   بناء على مقّدمة البحث
برانمج تعليم اللغة العربية يف مبعهد اللغة جامعة   اسرتاتيجيةدارة  إب  اليت تتعّلق  األمور

   ، فأسئلة البحث يف هذه الّدراسة هي كمايلي: هاشم أشعري جومبانج

ا  اسرتاتيجيةإدارة  كيف   .1 العربية يف معهد  اللغة  تعليم  للغة جامعة هاشم برانمج 
 ؟  أشعري جومبانج
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برانمج تعليم اللغة العربية يف   اسرتاتيجية  إدارة يف معهد اللغة ماملشكالت املوجهة .2
 ؟ معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج

 أهداف البحث .ج

برانمج تعليم اللغة العربية يف معهد اللغة جامعة هاشم   اسرتاتيجيةإدارة  كيف    ملعرفة .1
 . أشعري جومبانج

برانمج تعليم اللغة العربية   اسرتاتيجيةإدارة    يف  معهد اللغة  املشكالت املوجهةعرفة  مل .2
 . يف معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج

 فوائد البحث  . د

 :يليالفوائد النظرية والعملية املتوقعة يف البحث هي كما 

 الفائدة الّنظرية  .1

م  يتطوير برامج تعل   أن تكون نتائج هذه الدراسة قادرة على املسامهة يف علم (.أ
 .اللغة العربية

ليكون موضوع  (.ب  العلم  قادرة على املسامهة يف  الدراسة  نتائج هذه  أن تكون 
  ة املؤسس   اسرتاتيجيةمزيد من الدراسة واملواد البحثية، وخاصة فيما يتعلق إبدارة  

 . م اللغة العربيةياللغوية يف برامج تعل 

للغة اليت ترغب يف حتسني أن تكون نتائج هذه الدراسة مرجعاً ملؤسسات ا (.ج
لتطوير برامج    سرتاتيجيةللمؤسسات من خالل اإلدارة االالتميز والتنافسية  

 م اللغة العربية يف مؤسسات اللغة العامة واخلاصة.يتعل 

 الفائدة التطبيقية  .2

البحث قادرًا على تقدمي مسامهات ملديري التعليم الذين يرغبون أن يكون هذا   (.أ
خ من  مؤسساهتم  تطوير  االيف  اإلدارة  تعل   سرتاتيجيةالل  اللغة يلربامج  م 

أمهية العربية. حول  للمعلمني  وخاصة  مادي  للمؤسسات، كاعتبار  ابلنسبة 
 الصحيحة يف تعلم اللغة العربية. سرتاتيجيةإدارة اال
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أن يكون هذا البحث قادراً على تقدمي املدخالت واملسامهة يف إدارة التعليم   (.ب 
م اللغة العربية يف يرتاتيجي يف تطوير برامج تعل املقيدة من حيث التحديد االس

 مؤسسته.

الدراسة   (.ج نتائج هذه  تكون  أن  اليت متت دراستها،  للمؤسسة  حتلياًل  ابلنسبة 
 حىت تتمكن مؤسسة اللغة من تطوير مؤسستها حنو  نقصلنقاط الضعف وال

 . جامعي متفوق وتنافسي

 حدود البحث  .ه

املكانية،  دود املوضوعية، واحلدود  يف هذا البحث تتكون من احلوأما حدود البحث  
 واحلدود الزمانية. وتشرح الباحثة على تلك احلدود كما يلي:

 املوضوعية احلدود  -1

املعهد   مديراسرتاتيجية  دارةإبوأما احلدود املوضوعية يف هذا البحث فهي 
تعل   اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج برامج  العربية مبا يف ييف جتميع  اللغة  م 

صياغة ذلك كيف تعل و   هاميو وتق  هاوتنفيذ  االسرتاتيجية  ية  برانمج  اللغة  ييصبح  م 
 معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج. العربية برانجًما متميزًا يف 

 احلدود املكانية  -2

فهي يف البحث  املكانية يف هذا  احلدود  اللغة جامعة هاشم    وأما  معهد 
  برانمج   اسرتاتيجية  ر كيف ادارة. وختتار الباحثة ألهنا مناسبة لتنظأشعري جومبانج

   الثاين. هتا هبذا املعهد يف املستوى تعليم اللغة العربية واملشكال

 احلدود الزمانية -3

يف    2020  مايووأما احلدود الزمانية يف هذا البحث فهي شهر ينايري إىل  
  م.2020-2019يف العام الدراسي  مستوى الثاين
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 الّدراسات الّسابقة . و

ث اليت هلا عالقة مبوضوع هذا البحث، ومن البحوث بحو ال  البحث  لقد سبقته
 : الّسابقة اليت أخذها الباحث للتوضيح يف أوجوه الّتشابه وأوجوه اإلختالف هي

هداي .1 يوسف  العربية (2020)  تحممد  اللغة  تعليم  ملركز  االسرتاتيجية  "إدارة   ،
إبراهيم وجامعة حممدية ماالنج وجام نج  ماالعة  املكثف يف جامعة موالان مالك 

احلكومية"، رسالة الدكتورة جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 
تقومي  وُت  وتنفيذها  االسرتاتيجية  ختطيط  ُت  ملعرفة كيف  البحث  هذا  يهدف 

ملؤسسة تعليم اللغة العربية واإلجراءات اليت قام هبا الربانمج اخلاص   االسرتاتيجية
ة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ومعمل امعة جلتعليم اللغة العربي

حملمدية ماالنج وبرانمج الدروس العربية املكثف )قسم اللغة العربية التابع جلامعة ا 
مدخل ونوع هذا البحث املنهج الوصفي .  األدب العريب( جامعة ماالنج احلكومية

ة الرؤية والرسالة  ياغل صيتم التخطيط من خال(  1النوعي. ونتائج هذا البحث  
الدرجات ابستخدام حتليل صياغة اإلسرتاتيجية وحتليل  أفضل  وأيًضا  واألهداف 

واملقاومة الداعمة  وهي: 2 ،العوامل  األنشطة،  تطوير  خالل  من  التنفيذ  يتم   )
اإلصالح املستمر جلودة احلياة األكادميية وجتديد سلوك املسؤولية والكفاءة وسلوك  

 يجية جديدة وإعادة أتهيل امليزانية وعملية التباطؤ. اتإسرت األشياء وصياغة 

 املعلمني  كلية  اخلامس  للصف  العربية  اللغة  تعليم  إدارة،  (2019)  هداايت   ويغي .2

، رسالة املاجستري جبامعة الغربية  ملبوك  نرمادى   للبنني  احلرمني  نور  معهد  يف   اإلسْلمية
 يهداف .  ليم اللغة العربيةتع  قسم  ماالنجاإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهيم  

البحث  اللغة  تعليم  عند   التعليم  وتقومي  التعليم  تنفيذ  التعليم،  ختطيط  ملعرفة  هذا 

مدخل ونوع هذا البحث .  نرمادى   احلرمني  نور  معهد  يف  اإلجنليزية  اللغة  و  العربية
املعلم العربية الذي عّلم  إعداد املادة اللغة  ونتائج هذا البحث  .  املنهج الوصفي النوعي

ولكن الطالب يف فصل اخلامس  مبعهد نور   (Promes)و   RPP (Prota ) ) اب ختطيط )
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القراءة  املهارات، مهارة اإلستماء و مهارة الكالم و مهارة  احلرمني للبنني انقص يف أربعة 
الكتابة. منها و   ومهارة  للبنني  احلرمني  نور  مبعهد  التعليم  ختطيط  العربية  اللغة  املعلم  إعداد 

لعربية يف فصل اخلامس كلية املعلمني اإلسالمية يتيجية والطريقة والوسائل يف تعليم اللغة ااسرت 
   مبعهد نور احلرمني للبنني نرمادى.

جبامعة  اللغة العربية    يف قسم  تعليم  منهج ، إدارة  (2016)   إسكندار ذوالقرنني  رغنا .3
ماترام املاجستري، جبامعة اإلسالميةاإلسالمية احلكومية  احلكومية موالان   ، رسالة 

ختطيط   ملعرفة  هذا البحث  يهداف .  تعليم اللغة العربيةقسم    جمالك إبراهيم ماالن
يف قسم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية  وتنظيم وتنفيذ وتقومي منهج تعليم

يف    ونتائج هذا البحث.  مدخل ونوع هذا البحث املنهج الوصفي النوعي.  ماترام
تعليم يف قسم اللغة العربية هي خطوات يف ختطيط منهج تعليم    إدارة ختطيط منهج

( حتديد التوجيه الطالب وإدارة 3( حتديد حمتوى منهج  2( حتديد األهداف  1هي  
(  1تنظيم منهج تعليم يف قسم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية ماترام هي  

( تعيني  4التعليمية  تقسيم املادة    ( 3( مراقبة املادة التعليمية  2تعيني املادة التعليمية  
( صناعة اجلدوال تعليم وإدارة تقومي منهج تعليم يف قسم اللغة العربية هي 5الوقت  

( 3( تعيني تقومي يف مهارة املعريف، الفعايل واملعياري  2( حتديد األهداف تقومي  1
 إختيار كيفية تقومي ومجع املعلومات.

م اللغة العربية يف املدرسة محزنوادي الثانوية  ي(، إدارة اسرتاتيجية تعل 2016مغين ) .4
املاجستري، جبامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك  الوطن فنشور، رسالة  هنضة 

هذا البحث ملعرفة كيف ختطيط   يهداف .  قسم تعليم اللغة العربية  إبراهيم ماالنج
الثانوية هنضة وتنفيذ وتقومي اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف مدرسة محزنوادي  

ونتائج هذا البحث أن إدارة اسرتاتيجية تعليم اللغة الوطن فنشور لومبوك الشرقية.  
التخطيط والتنفيذالعربية يف   تبدو جيدة جدا من  أهنا  الثانوية   مدرسة محزنوادي 

تطبيقها.   يتم  فئة  1والتقومي  يلزم يف  ما  املعلمني وكل  إعداد  يتم  أن  التخطيط   )
ع، ووضع الربانمج السنوي، برانمج فصل الدراسي، واملنهج، تدريس وفقا للموضو 
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الكتب لتعليم اللغة العربية واليت تشمل ( تنفيذ املعلمني هو إعداد  2وخطط الدرس  
ين، وقائمة الكتبيات والربانمج السنوي، برانمج  لقب والتقومي الرتبوي، واجلدول الزم

.  (KKM)األدىن الكتمال فصل الدرسي، واملنهج، وخطط الدروس، ومعايري احلد 
دي الثانوية لرصد وتقومي كل ثالثة أشهر مع التنسيق مع ( رئيس املدرسة محزنوا3

ينات تصرفات املدرسني واملوظفني مع التدريب، والتوجيه، والتدريب، وإدخال حتس 
،Modifikasi،Tiruمع زايرات دراسة إىل املؤسسات واملدارس مفهوم أكثر تطورا  

Adopsi  ة ب املختصر ATM (التبين والتقليد وتعديل.) 

،  سابقة أو رسائل املاجستري ال  حبوث  ومن هذه البحوث الّسابقة اخلمسة
البحث اجلديد يف توجد الباحثة بعض أوجوه التشابه وأوجوه اإلختالف بينها وبني  

( إّن 1  مع البحث اجلديد هي:  بني البحوث الّسابقة  فأوجوه الّتشابه.  هذه الّرسالة
(  2.  يف نفس األمر يعين اإلدارة اإلسرتاجتية  اجلديد حبثالبحث  و   ةالقدمي  البحوث 

( 3.  سرتاتيجيةصياغة وتنفيذ وتقومي اال  يبحث يف  يف هذا البحث اجلديد والقدمي
البح او استخدم  املدخل  البحث  و   ةلقدميث  النوعياجلديد  وموقع (  4  .الوصفي 

يف برانمج   جومبانج   رانججامعة هاشم أشعري تبوئاللغة    البحث يعين يف املعهد
 .الوصفي املدخل ةالباحث تستخدم( و 5. تعليم اللغة العربية

اإلختالف أوجوه  هي  وأّما  اجلديد  البحث  مع  الّسابقة  البحوث  إّن   بني 
 للصف   العربية   اللغة  تعليم  إدارة  يف  كمثل  الفصل  البحوث القدمية قد حبث يف إدارة

 لغةتعليم ال  يف برانمج   إسرتاجتيةإدارة  بحث يف  تولكن البحث اجلديد سوف    ،اخلامس
 . عن كيف تنفيذ وفعالية واملشكالت املوجهة العربية

 املصطلحاتحتديد  .ز

 :  إّن حتديد املصطلحات يف هذا البحث كمايلي

 استرياتيجية  إدارة  .1
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فن وعلم لتخطيط وتنفبذ وتقومي القرارات األساسية اليت سوف تصل   هي
 5حتقيق رؤية ورسالة املنظمة. سلة األنشطة إىل  . حيث هتدف كل سل 4إليها املنظمة 

وختمني مؤسسة تعليم اللغة العربية قائم على تطوير الرؤية والرسالة، والتعرف على 
الفرصة والتحدايت اخلارجية اليت تواجه املنظمة، وتعيني القوة والضعف الداخلي،  

أهداف   على  االوالثبات  اختيار  على  والرسوم  املتمرة،  املعينة    يةاتيجسرت املنظمة 
تعمل على تعيني األهداف السنوية، ووضع   سرتاتيجيةاملنفذة، واملنظمة يف تنفيذ اال

تسري   سرتاتيجيةالقرارات، وتشجيع أعضاء املنظمة للقيام على التقومي إن كانت اال
 علي السبيل. 

 برانمج .2

خطة متت معاجلتها من خالل مراعاة عوامل القدرة واملكان والوقت    وه
التنفيذ وحازمة ومنظمة، حبيث جتيب على السؤال ماذا وأين ومىت ومىت   وتسلسل

  ا إىل ذلك.وم

  تعليم اللغة العربية .3

م اللغة العربية مع املعلم كميسر من خالل تنظيم يجهد لتعليم الطالب تعل 
 . ألهداف املراد حتقيقهاعناصر خمتلفة لتحقيق ا

 
4 Fred R. David, Strategic Manajement: Concep and Cases, New Jersey: Pearson Education 

2003. 7. 
5Sri Wilujeng, Buku Ajar Pendidikan Pancasila, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2007), 

45.   
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 الفصل الثّاين 
 اإلطار الّنظري 

 

 اسرتاتيجيةإدارة  املبحث األول:

 اسرتاتيجية إدارة تعريف  .أ

صياغة القرارات وتنفيذها     عن هي علم  سرتاتيجيةوفًقا لفريد ر. ديفيد  اإلدارة اال
املتعددة الوظائف اليت متكن املنظمة من حتقيق أهدافها. وفًقا ملا ذكره حسني  وتقوميها

اال اإلدارة  وتنفيذ  سرتاتيجية عمر   صياغة  حيث  من  وعلوم  القرارات   كفن  وتقومي 
 6.بني الوظائف اليت متكن املنظمة من حتقيق أهدافها يف املستقبل سرتاتيجيةاال

هي جمموعة    سرتاتيجية لورانس ر. جوش وويليام ف. غلوش، الكتابة اإلدارة اال
أو جمموعاهتا الفعالة للوصول   سرتاتيجيةاال  من القرارات والتصرفات اليت متيل إىل تكوين

هي جمموعة متكاملة من القرارات   رتاتيجيةسويالن واجلوجنر اإلدارة اال  .إىل األهداف
 7. والتصرفات اليت حتدد أداء الشركة على املدى الطويل

هي عملية يستخدمها املديرون واملوظفون    سرتاتيجيةوفًقا ملوليدي، فإن إدارة اال
وقال   .ية املنظمة يف توفري أفضل قيمة للعمالء لتحقيق رؤ   سرتاتيجية لصياغة وتنفيذ اال

اال إدارة  أن  أيًضا  قبل   سرتاتيجيةهرايدي  منهجي من  بشكل  يتم مجعها  هي عملية 
لصياغة   إىل   اسرتاتيجية اإلدارة  هتدف  األنشطة  هذه  املنفذة. كل  وتقوميها  وتنفيذها 

 8. حتقيق رؤية ودعوة املنظمة 

اإلدارة اال اقرتحت سياجيان  الرتبوى،  تواجده يف جمال  كعملية    يةسرتاتيجأثناء 
ولدت  واليت  مستمر  بشكل  حدثت  اليت  التعليمية  املؤسسات  تنفذها  ديناميكية 

الة والكفؤة يف تقدمي املنتجات أو املخرجات اسرتاتيجيات وسلسلة من القرارات الفع

 
6 Taufiqurokhman, Manajemen strategik, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016), h.15. 
7 Taufiqurokhman, Manajemen… h.15. 
8 BambangHariadi, Strategi Manajemen, (Jakarta: Bayumedia Publishing), 2005. 
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التعليمية القادرة على عرض األداء واإلجناز العايل، وفًقا لألهداف املنظمة وهي حتقيق 
 9. الرؤية والرسالة

ستنتاج من بعض التعاريف املذكورة أعاله هو أن هناك بعض أوجه التشابه  الا
البيئية املستقبلية، واليت الكبرية، وهي وجود األهداف اليت يتعني حتقيقها ، والتغريات 

جيب توقعها وكذلك وجود اسرتاتيجيات جيب تصميمها وتنفيذها. وابلتايل، ميكن أن 
إدارة   أن  إىل  حنو  عمليهي    اسرتاتيجيةخنلص  املوجهة  التنظيمية  األهداف  حتقيق  ة 

ع التغريات املستقبل بدعم من القدرة على تصميم االسرتاتيجيات اليت ميكن تطبيقها لتوق
 يف البيئة اليت حتدث. 

اال املصطلح  إدارة  سياق  تعريف  والتكتيكات   سرتاتيجيةيتم  الوسائل  أنه  على 
وظائف   تنفيذ  يف  منهجي  بشكل  املصممة  األهداف  الرئيسية  حنو  املوجهة  اإلدارة 

 اسرتاتيجيةللمنظمة. ويسمى هذا التصميم التخطيط االسرتاتيجي. إدارة  سرتاتيجيةاال
ية صياغة وتنفيذ اخلطط واألنشطة املتعلقة ابملسائل احليوية والسلبية واملستدامة هي عمل 

 10.للمنظمة ككل

وغريها من معاين    يةسرتاتيجاالجيب أن يفهم ما هي    اسرتاتيجيةإدارة  ولتحقيق  
  سرتاتيجية وخصائص اإلدارة اال  سرتاتيجيةومنوذج اال  سرتاتيجيةالا  مستوىو   سرتاتيجيةاال

 . سرتاتيجيةومراحل إدارة اال سرتاتيجيةاال ةوعملي

 فوائد اإلدارة اإلسرتاتيجية .ب

من خالل استخدام اإلدارة اإلسرتاتيجية كإطار عمل حلل كل مشكلة إسرتاتيجية 
خاصة املتعلقة ابملنافسة، فإن املديرين إىل التفكري بشكل إبداًعا أو التفكري   يف التعليم،

ريق توليد املزيد من البدائل اليت ُت إنشاؤها من تيجي. إن حل املشكلة عن طاالسرتا
    حتليل دقة والنظر فيها سيكون نتيجة واعدة أكثر.

 وهي:هناك عدة فوائد للتعليم إذا نفذوا اإلدارة اإلسرتاتيجية، 

 
9 Sondang Siagian, Manajemen Stratejik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.27. 
10Mulyasa, Praktek Penelitian Tindakan Kelas,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 201)2, 

5-6. 
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 يوفر اجتاًها طويل املدى للذهاب. .1

 مساعدة املنظمات على التكيف مع التغيريات اليت حتدث. .2

 فعالية. جعل املنظمة  .3

 حتديد امليزة النسبية للمؤسسة يف بيئة حمفوفة ابملخاطر بشكل متزايد. .4

املشاكل   .5 منع  على  التعليم  قدرة  تعزيز  على  اإلسرتاتيجية  صنع  أنشطة  ستعمل 
 املستقبلية.

 شراك املوارد البشرية يف صنع اإلسرتاتيجية سيحفزهم يف مرحلة التنفيذ.إ إن .6

 سيتم تقليل أي أنشطة متداخلة. .7

 11كن تقليل اإلحجام عن التغيري من املوارد البشرية القدمية.مي .8

أن تنفيذها يف مؤسسة   جيب فهمها  بناًء على وصف فوائد اإلدارة اإلسرتاتيجية،
على   النجاح يعتمد على املوارد البشرية أو منفذيها وليس تعليمية ليس ضمااًن للنجاح.  

اإلدارة اإلسرتاتيجية كوسيلة. جيب أن تتكون املوارد البشرية بصفتها منفًذا من موظفني 
حىت ال   حمرتفني ولديهم رؤية واسعة واألهم من ذلك أن لديهم التزاًما عالًيا ابألخالق

 12هم أو اجملموعات.يستخدموا اإلدارة اإلسرتاتيجية لصاحل أنفس 

 عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية .ج

قبل الشروع يف عملية إدارة اسرتاتيجية، من املستحسن التفكري والتصرف بشكل 
 .اسرتاتيجي أوالً 

 13مراحل التفكري االسرتاتيجي والتصرف وهي: 

 حتديد املشكلة .1

 
11 Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berfikir Strategik, 

(Jogjakarta: Binarupa Aksara, 1996), hlm. 19. 
12 Sujadi & Sri Wiranti Setiyanti, “Konsep Manajemen Strategik SebagaiParadigma Baru 

di Lingkungan Organisasi Pendidikan”, Jurnal STIE Semarang, (Vol. 3, No. 2, tahun 2011), hlm. 

29. 
13 Sujadi & Sri Wiranti Setiyanti, “Konsep Manajemen Strategik…, 29. 
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تنشأ من خالل  حتاول هذه   اليت  املشكالت اإلسرتاتيجية  املرحلة حتديد 
 إىل األعراض اليت تليها.  النظر

 جتميع املشاكل .2

يف كثري من األحيان من املراحل املذكورة أعاله تنشأ عدة مشاكل خمتلفة. 
 ، حيتاج املرء إىل تصنيف هذه املشكالت وفًقا لطبيعتها.هالتسهيل احلل 

 عملية التجريد .3

اجملموعات املشكلة، فإن اخلطوة التالية هي حتديد املشاكل  بعد تشكيل  
لعوامل  مسة من كل جمموعة. مث يتم إجراء حتليل للمشكلة من أجل إجياد ااحلا

املسببة للمشكلة. تتطلب هذه املرحلة الدقة والصرب بسبب هذه العوامل سيتم 
 ترتيب طريقة احلل. 

 حتديد طريقة احلل .4

يتم حتديد الطريقة األنسب حلل املشكالت    بعد اكتمال مرحلة التجريد،
 . ةوىل. جيب أن تكون طريقة التسوية هذه ملموسة وحتديداحملددة يف املرحلة األ

 التخطيط للتنفيذ .5

هذه املراحل خطوات مهمة جيب على الشخص اختاذها من أجل تطبيق 
 . طريقة حل املشكالت يف املرحلة الرابعة

اإلدارة  وحاالت  "مفاهيم  يف كتابه  ديفيد  آر  وفورست  ديفيد  آر  فريد  يصف 
اإلدار  عملية  التايل،  اإلسرتاتيجية"  النحو  على  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  ة  عملية  تتكون 

وتق اإلسرتاتيجية  وتنفيذ  اإلسرتاتيجية  صياغة  مراحل:  ثالث  من  مي  و اإلسرتاتيجية 
 14.اإلسرتاتيجية

هي عملية إلنتاج قرارات وإجراءات إسرتاتيجية من شأهنا أن  اإلدارة اإلسرتاتيجية  
وبنسون، كما اقتبس إمساعيل صليحني يف تدعم حتقيق أهداف املدرسة. يقدم بريس ور 

 
14 Ismail Solihin, Manajemen Strategik, …….hlm. 70-72 
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. هناك ؤسسةلقيام هبا للمكتاهبما، شرًحا ملختلف املهام اهلامة اليت جيب على املدير ا
 ثالث مراحل يف عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية وهي: 

 التخطيط االسرتاتيجي ، ويشمل: .1

 تطوير الرؤية والرسالة واألهداف (.أ

ستخدم كصورة وتطلعات مستقبلية الرؤية ليست سوى منوذج اسرتاتيجي ي
أن حتققها املؤسسات ومجيع األفراد املشاركني يف نشاط مؤسسة تعليمية. جيب  

وااللتزام للتحضري  من املتوقع أن تكون الرؤية اجليدة قادرة على تشجيع احلماس  
ورسالة   رؤية  تعليمية  مؤسسة  لكل  يكون  أن  لذلك، جيب  أفضل.  ملستقبل 

 15واضحة وقابلة للقياس. 

ارتباطًا وثيًقا ابلرؤية وتوفر اجتاًها واضًحا لكل من احلاضر    لرسالةترتبط ا
هي وصف برانمج يف اخلطوط العريضة للرؤية اليت وضعتها   رسالةواملستقبل. ال

وا وتكتيكية  املنظمة  للقياس  وقابلة  وواضحة  موجزة  بطريقة  تعبئتها  يتم  ليت 
 16.ومرنة

مجتها إىل أهداف للتحقيق. غالًبا ما  مبجرد حتديد الرؤية والرسالة، جيب تر 
واقعية   األهداف  تكون  أن  وممثل. جيب  األهداف كأهداف  عن  التعبري  يتم 

 وقابلة للتحقيق. 

 

 (SWOTليل حتديد العوامل الداخلية واخلارجية )حت  (.ب

حتليل   SWOTتعين   أصبح  والتهديدات.  والفرص  والضعف  القوة  نقاط 
SWOT  ط االسرتاتيجي التعليمي، لكنه ال أداة شائعة االستخدام يف التخطي  

تقسيم   ميكن  املؤسسية.  اإلمكاانت  حتديد  يف  فعالة  أداة  إىل    SWOTيزال 

 
15 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing,..., hlm 195-196  

23 Edward Sallis, Total Quality Management in Education, (Jogjakarta: Ircisod, 2012), 

216 . 
16 Edward Sallis, Total Quality ….., 219. 
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عنصرين، ومها التحليل الداخلي الذي يركز على املؤسسة نفسها، والتحليل 
 17. اخلارجي أو البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة

يزانيات واملرافق  يف ختصيص املوارد مثل امل  SWOTيل  ميكن أن يساعد حتل 
واإلمكاانت البيئية وما إىل ذلك.    ؤسسةالتحتية واملوارد البشرية واملرافق املوالبنية  

حتليل   إجراء  مصفوفة    SWOTميكن  إنشاء  طريق  ميكن  SWOTعن  واليت   ،
اسرتاتيجية   خالل  من  من    SOتنفيذها  واالستفادة  القوة  نقاط  )ابستخدام 

واسرتاتيجي نقا  WO  ة الفرص(  واال)حتسني  الضعف  الفرص( ط  من  ستفادة 
  WT  ة)ابستخدام نقاط القوة وجتنب التهديدات( واسرتاتيجي  ST  ةواسرتاتيجي

 18. )التغلب على نقاط الضعف وجتنبها( 

 والطويلالتخطيط على املدى القصري واملتوسط   (.ج

سيتم حتقيقها يف فرتة سنة  التخطيط قصري املدى هو التخطيط للنتائج اليت  
متسًقا مع التخطيط    . جيب أن يكون مثل هذا التخطيط منطقًياواحدة أو أقل

طويل املدى للمؤسسة. ميثل التخطيط طويل املدى النتائج املتوقعة من تنفيذ  
اختاذها  جيب  اليت  املختلفة  اإلجراءات  اإلسرتاتيجية  متثل  معينة.  اسرتاتيجية 

طويلة   األهداف  لألهلتحقيق  الزمين  اإلطار  يكون  أن  جيب  داف  املدى. 
 19. وعادة ما يرتاوح من سنتني إىل مخس سنوات  واالسرتاتيجيات متسًقا

 20حتديد اسرتاتيجية متفوقة (.د

تتزايد وتتسم ابلكفاءة واإلنتاجية من أجل   اإلسرتاتيجية هي خطة كبرية 
األجل ُت تطويرها حتقيق األهداف بشكل فعال. اإلسرتاتيجية هي خطة طويلة  

 21. ة ذات أهداف وخطوات قابلة للقياسابلتفصيل يف شكل تكتيكات تشغيلي

 
17 Edward Sallis, Total Quality Management in Education,….., hlm. 221 
18 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2007), hlm. 140. 
19 Sedarmayanti, Manajemen Strategi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 29. 
20 Sedarmayanti, Manajemen Strategi,….…,hlm. 1-2. 
21 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing,….., hlm 217. 
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امل اسرتاتيجية  وامل  ؤسسةتصف  لتحقيق   داخلاألساليب  املستخدمة 
امل إدارة  عملية  يف  اخلطوة  هذه  تتضمن  االسرتاتيجية.   ؤسسةاألهداف 

اذها لتحقيق أهداف  االسرتاتيجية حتديد اخليارات االسرتاتيجية اليت ميكن اخت
عايري حمددة واختيار بديل  اتيجية ابستخدام ممي البدائل االسرت و ، وتقؤسسةامل

 22. ؤسسةأو جمموعة قد تصبح اسرتاتيجية م

 تنفيذ االسرتاتيجية واليت تشمل:  .2

 حتديد سياسات املؤسسة  (.أ

سياسة التعليم هي إسقاط واختيار ونفس الوقت سلطة حتديد وفعل أو  
مي  و التقالقيام بشيء يتعلق برتتيب وتنفيذ األهداف والربامج واآلليات و عدم  

والتطوير يف املؤسسات التعليمية. ال يتم حتديد السياسة التعليمية من جانب  
واحد من قبل صانعي القرار اإلداريني، ولكن جيب مناقشتها مفتوح مع مجيع 

 23املوارد البشرية املشاركة يف املؤسسة.

 فنيحتفيز املوظ (.ب

ظفني. هناك  تنفيذ اإلسرتاتيجية هو عملية عمل تتطلب دعًما من مجيع املو 
املوظفون كام يدعم  حبيث  التحفيز  عملية  إىل  اليت  حاجة  االسرتاتيجيات  ل 

 . وتنفذها ؤسسةستنفذها امل

 ختصيص املوارد البشرية (.ج

لتحقيق تعليم جيد، من الضروري ختصيص املوارد البشرية حسب جماالت 
خت االختيار  ختصصهم.  وعملية  املسبق  ابالختيار  يقوم  البشرية  املوارد  صيص 

العاملني يف   لتعيني هي من أهم الوظائف يف إدارة املوارد البشرية، ألن توافر وا

 
22 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan,……, hlm. 

137. 
23 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing,……,hlm 200 . 
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العدد واجلودة حسب االحتياجات التنظيمية، سواء ُت حتديد تعيني عامل يف  
 24.منصب معني أم ال. من خالل وظيفة االختيار والتنسيب

 تطوير ثقافة تدعم االسرتاتيجية (.د

اليت تؤثر على سلوك الشخص ومواقفه الثقافة هي القيم واألفكار والرموز  
هي شيء يتم بناؤه من نتائج    تعليمثقافة ال  25معتقداته وعاداته يف املنظمة. و 

املعلمني   بني  املشرتكة  والقيم  املدير كقائد  هبا  حيتفظ  اليت  القيم  بني  اجتماع 
الصادقة وروح األخوة وروح    واملوظفني. من الثقافة  الثقافة يف اإلسالم  أمثلة 

 26دة وصالة اجلماعة وغريها.املساع

 :هو،  ةمراقبة االسرتاتيجي/ميو تق .3

 مراقبة مجيع النتائج من تطوير االسرتاتيجية وتنفيذها  (.أ

مي اإلسرتاتيجية هو عملية هتدف إىل التأكد مما إذا كانت اإلجراءات و تق
امل تتخذها  اليت  ُت بتتوافق    ؤسسةاإلسرتاتيجية  اليت  اإلسرتاتيجيات  صياغة 

النشاط إىل اختبار االفرتاضات أو القواعد األساسية  هذا    يسعى  27. وضعها
أو  صلة  ذات  تزال  ال  سواء كانت  االسرتاتيجيات،  صياغة  املستخدمة يف 

 28تغريت كبري.

 قياس األداء الفردي واملدرسي (.ب

مي الوحدة التنظيمية  و مي األداء على كيفية تقو املقاييس املستخدمة لتقتعتمد  
األهداف. جي سيتم حتقيق  مرحلة  وكيف  احملددة يف  األهداف  استخدام  ب 

رتاتيجية يف عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية )مع األخذ يف االعتبار  صياغة اإلس
 

24 Faustino Cordoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2003), hlm. 117. 
25 Rusmin Tumaggor, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), hlm. 

169. 
26 Syaiful Sagala, Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2008), hlm. 111-113. 
27 Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya 

Saing Organisasi, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), hlm. 28. 
28 Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, Manajemen…, 128. 
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خرى( لقياس  الرحبية واحلصة السوقية وخفض التكلفة من خمتلف التدابري األ
 29خالل فرتة تنفيذ االسرتاتيجية.  ؤسسة التعلميةأداء امل

 اختذ خطوات تصحيحية  (.ج

اط من خالل اختاذ إجراءات تصحيحية خمتلفة لضمان هذا النش   يتم تنفيذ
اختاذ   العليا. ميكن  اإلدارة  اليت حددهتا  اخلطط  مع  يتوافق  املنفذ  األداء  أن 

اهل تغيري  طريق  عن  التصحيحية  غري اإلجراءات  أولئك  استبدال  أو  يكل 
 30املناسبني أو مراجعة األهداف املراد حتقيقها. 

 تيجيةاسرت تعريف و معين آخر لل  . د

هي علم التخطيط   سرتاتيجية، االأوالً .  New World Directoryوفقا لويبسرتز  
العسكرية واسعة النطاق ومناورة القوات يف املوقع األكثر فائدة قبل القتال   ات لألنشط

أو طريقة ذكية    اسرتاتيجيةهي مهارة يف إدارة أو ختطيط    سرتاتيجية، االاثنيًا مع العدو.  
اهلدف. اال  31لتحقيق  تعريف  يتم  أو خمطط    سرتاتيجيةمبعىن آخر،  أهنا خدعة  على 

 لتحقيق غرض أو هدف يتم حتقيقه.

هي علم   سرتاتيجية، وفًقا لقاموس اللغة اإلندونيسية العظيم، فإن االعضونيف  
وفن استخدام مجيع املوارد لتنفيذ سياسات معينة. مبعىن آخر، يطلق عليها أيًضا خطة 

 32نشطة لتحقيق أهداف حمددة.دقيقة فيما يتعلق ابأل

(  Play)  اللعبو (  Plan)  هو اخلطة   سرتاتيجية يف هذه األثناء، هناك معىن آخر لال

 (.Perceptionدراك )اإلو  (Positionوضع )وامل (Patternنمط ) وال

 

 

 
29 J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategis, (Yogyakarta: Andi, 

2003), hlm. 391. 
30 Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya 

Saing Organisasi,……, hlm. 129. 
31 Jusuf Udaya, Luky Yunia Wennadi, dan Devi Anggraini Anni Lembana, Manajemen 

Strategik…, 6.  
32 Kamus Besar Bahasa Indonesai Daring. 
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 اسرتاتيجيةإدارة   بعد .ه

 33:هلا أبعاد متعددة األبعاد، وهي اسرتاتيجيةإدارة 

امل .1 والتوجه  الزمنية  إدارة  األبعاد  طويلة    اسرتاتيجيةستقبلي.  األهداف  موجهة حنو 
املدى. يتم صياغة توقع املستقبل وحتديده ابعتباره رؤية تنظيمية ستتحقق بعد عشر 

- 25بني    سرتاتيجيةسنوات أو أكثر يف املستقبل. ميكن أن ترتاوح مدة اخلطة اال

 34. سنة وما فوق  03

 األبعاد الداخلية واخلارجية.  .2

 املوارد. أبعاد استخدام  .3

 متعددة األبعاد.أبعاد  .4

 إدراج اإلدارة العليا. .5

 اسرتاتيجية مستوى . و

  سرتاتيجية ، االأوالً     35. سرتاتيجيةثالثة مستوايت من اال  توفيق الرمحنيلخص  
يتم تنفيذها من قبل أعلى   اسرتاتيجية  ( هي Corporate Strategyعلى مستوى الشركة )

بشكل عام أهدافًا طويلة   سرتاتيجيةاال  مستوى من اإلدارة يف املؤسسة.  تتضمن هذه
على مستوى    اسرتاتيجية  ، الثانيةاملدى تتعلق ابملنظمة ككل من االستثمار املايل املباشر.  

وأن   سرتاتيجية( تطبقها كل وحدة. جيب أن متر هذه االBusiness Strategyاألعمال )
وظيفية   اسرتاتيجية، هي  ااثلثً .  الشركة )كبار املديرين(  اسرتاتيجيةحتصل عليها وتدعمها  

(Functional Strategy  وهي )اسرتاتيجية يف نطاق ضيق وهي حماولة لتنفيذ    اسرتاتيجية 
 األعمال. اسرتاتيجيةالشركة و 

وفًقا له  .  سرتاتيجيةى االلديها نفس الفهم املتعلق مبستو   سوندانجذا، فإن  وفقا هل
اال )مستوى  النهج  هذا  ميكن  سرتاتيجيةمبثل  ال  الذي  حتقي(  سيتم  اإلدارة فصله،  ق 

 
33 Taufiqurokhman, Manajemen…., h.16. 
34 John A  Pearce  Dan  Richard  B.  Robinson.  Manajemen  Strategik:  Formulasi, 

Implementasi dan Pengendalian. Jilid 1.( Jakarta: Binarupa Aksara, 1997). Hlm. 28 
35 Taufiqurokhman, Manajemen… h.19. 
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التنظيمية بناًء على هنج نظامي حيث يتم التعامل مع الشركة ومعاملتها ككل وتتكون  
األعمال    اسرتاتيجيةمن مكوانت خمتلفة مثل أنظمتها الفرعية واليت يتم تقسيمها إىل  

 . الوظيفية لتحقيق أهداف الشركة شاملة اسرتاتيجيةو 

ف  سوندانجيلخص   التايل  مبستو املخطط  يتعلق  االيما  وكذلك  سرتاتيجيةى   .
 36. على خمتلف املستوايت  سرتاتيجيةخصائص قرارات اإلدارة اال

 

  

 
36 Sondang P Siagian, Manajemen Stratejik,..., 22 
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 2.1جدوال 
 وفقا لسوندانج ف. سياجيان  سرتاتيجيةمستوى اال

 خاصة 
 مستوى 

 وضيفة  أعمال شركة
 تشغيل  خالط مفاهيم  نوع 

 كّمي شبه نوعية  نوعي قياس 

 دوراي  تقطعدوراي وم دوراي ومتقطع تكرر

 إرتفاع متوسط منخفض  القدر على التكيف 

 إضايف خالط مبتكر رابط إىل النشاط احلال 

 منخفض  متوسط إرتفاع جمازفة

 منخفض  متوسط كبري املزااي احملتملة

 منخفضة  متوسطة كبرية تكلفة

 املدى القصري املدى املتوسط  عميق إىل األمام  فرتة

 كنخفضة  متوسطة عالية مرونة 

ستقالل واملرتتبة إلا
 والتفاعل

 كنخفض  متوسط عايل 

 

 منوذجية أساسية اسرتاتيجيةإدارة  .ز

  من أربعة عناصر أساسية   سرتاتيجية، تتكون اإلدارة االتوماس ل. ويلونوفًقا لـ

البيئي املسح  اال  (،enviromental scanning)  وهي   strategy)  سرتاتيجيةوصياغة 

formulation)اال وتنفيذ  واملراقبة و والتق  ،(strategy implementation)  ةسرتاتيجي،   مي 
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(evaluation dan control ).37    لإلدارة األساسي  للنموذج  خمطط  منوذج  يلي  فيما 
 .سرتاتيجيةاال

 

 

 

 

توضح الصورة أعاله كيف تتفاعل العناصر األربعة وهي ابلتحديد بني التحليل 
اال وصياغة  اال  سرتاتيجيةالبيئي  يف  و والتق  سرتاتيجية وتنفيذ  دجمها  يتم  اليت  واملراقبة  مي 

 . سرتاتيجيةاإلدارة اال

.   سرتاتيجية، فإن العناصر األربعة هي النماذج الرئيسية يف تنفيذ اإلدارة االالتايل
قال توماس، هذه العناصر تعمل كنموذج رئيسي. يصبح منوذج ختطيط ملا جيب على 

، وليس ما تقوم به.  ميكن أن  سرتاتيجية ة إدارة االالشركة أو املنظمة القيام به يف عملي
منوذج التخطيط العقالين بزايدة عدم اليقني البيئي، وهي الشركات اليت تعمل جبد  يتنبأ  

لتحليل التغيريات والتنبؤ هبا بدقة أكرب حيث ستتفوق العمليات على املؤسسات اليت 
 . سرتاتيجيةج جيد إلدارة االال تتفوق. فيما يلي صورة ميكن استخدامها كمرجع كنموذ 

 

 

 

 

 

 

 
 
37 Tomas L. Weekwn, J David Hunger, Alan N Hoffman, dan Charles E Bamford. Consepts 

In Strategy Management and Business Policy, (United Kingdom: Pearson, 2018), 44. 

 سرتاتيجية صياغة اال مشح البيئة 

 

 سرتاتيجية تنفيذ اال

 

 اتيجية سرت تقومي اال

 

 2.1جدول  

 العناصر األساسية  

 لعملية اإلدارة االسرتاتيجية 
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على اجتماع للمعلومات يتكون    enviromental scanning))  حيتوي املسح البيئي
من حتليل البيئة اخلارجية والداخلية. هناك ثالث بيئات خارجي وهي البيئة االجتماعية  

و املناخ، اليت حتتوي على السلطة العامة، والبيئة حتتوي على املوارد والغالف اجلوي أ
شكل سطر وبيئة العمل حتتوي على حتليل الصناعة. بينما تكون البيئة الداخلية يف  

أوامر أو هيكل تنظيمي، وثقافة املعتقدات والتوقعات والسمات، واليت هي يف البيئة  
الثقافية تشمل الثقة والتوقعات والقيم. يف حني أن املوارد هي موارد مملوكة للمنظمة يف 

 .(Knowladge)واملعرفة  (kompetencies)والكفاءات    (skills)والقدرات  شكل األصول  

هي حماولة لتطوير التخطيط على    (strategy formulation)  اتيجيةسرت الاصياغة  
جيب أن يكون هلا دائًما سبب الوجود، جيب   رسالةاملدى الطويل.  تتكون من صياغة  

النتائج اليت    يه  (objectives)ألهداف  يف سبب وجودها. اثنًيا، ا  سرتاتيجية أن تنظر اال
جيب حتقيقها وفًقا للوقت املطبق )مىت( أو نوع من جدول العمل. مث جيب أن تكون  

وهذا اهلدف جيب أن   رسالةخطة حتقيق ال  أيأيًضا،    اسرتاتيجية  سرتاتيجيةصياغة اال
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القرارات. تكون مرتابطة مع بعضها البعض. وتفسر السياسة على أهنا دليل عام يف اختاذ  
جيب أن حتتوي على مبادئ توجيهية عامة وتعليمات يتم    سرتاتيجية االأن صياغة    أي

تلقيها بشكل أساسي يف شكل أهداف حمددة على نطاق واسع تتطلب خربة خمتصة 
 ومهنية لتنفيذ املبادرات املهنية والتدريب. 

اصر، األول من ثالثة عن  ( strategy implementation)   سرتاتيجيةاالتنفيذ  تتكون  
و برانمج يعين سلسلة من األنشطة املنفذة لتحقيق اخلطة املنفذة. اثنًيا، يمطلق االسم ه

املطلوبة.    سرتاتيجيةاملستعار على تكلفة األنشطة اليت يتم إعدادها يف امليزانية لتحقيق اال
مي  و تقل.  حيتوي الاثلثًا، يمعرف اإلجراء ابسم سلسلة من اخلطوات الالزمة للقيام ابلعم

على عناصر تنفيذ النتائج يف شكل نتائج ملموسة    (evaluation dan control)  واملراقبة
 اليت سيتم تنفيذها. سرتاتيجيةمن سلسلة من اإلدارة اال

 إدارة اسرتاتيجية يف مؤسسة الرتبوية .ح

اال يف  سرتاتيجيةيف  ليس كذلك  ولكن  جًدا،  بسيطًا  شيء  يبدو كل   ،
هي اإلجراء الذي جيب   سرتاتيجيةاال  ل فون سلوافيتز.لذلك جيادل كار   38حساابهتا، 

مؤسستها. لتطوير  به  القيام  املنظمة  عن  على  فإن    اسرتاتيجية  إختلف  األعمال، 
يف سوق    ةيف املؤسسات التعليمية هي أكثر حول كيفية تطوير املؤسس   سرتاتيجيةاال

كسب العلماء    صول على منافع مادية، ولكنواهلدف ليس احل  ، مطلوبةتعليمية جذابة و 
رأي هار تيالر، الذي ذكر اتريخ تطور التعليم وخاصة  وفقا ل.  البشرية  وجودة املوارد 

 39التعليم العايل لديه مهمة احلفاظ على العلوم وتطويرها. 

الوطين، هناك حاجة إىل رؤية   التعليم  تطوير  لـتيالر، عند حتديد وتوجيه  وفًقا 
ة، كما نقلتها ه بناء البشر. خالل هذه الفرت يتعلق ابالجتاه الذي سيتم في واضحة فيما 

هي عمل املنظمة، ومن املناسب لكل مؤسسة للتعليم    سرتاتيجية، فإن االمشس تزو

 
38 Edward Russel-Wall, 50 Terobosan Manajemen yang Perlu Anda Ketahui, (Esensi: 

Jakarta, 2007), 192. 
39Har Tilar, Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran 

Kekuasaan. (Rineka Cipta: 2002), 305. 
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لديها   يكون  أن  أشياء ال جيب   اسرتاتيجيةالعايل  هناك مخسة  العظيم.  عملها  لتلد 
  ( 1طبيقها: )اليت ميكن ت شمس تزو وفًقا لـالعمل  سرتاتيجيةجتاهلها على أهنا مدركة ال 

(  2اتو، الشعور مبشاركة األشياء املثالية يف جمموعة جتعلهم يشعرون بعدم اخلوف؛  )
( الزمن؛   وعرب  والربودة  واحلرارة  والليل  والنهار  املواقف  3الطبيعة  البعيدة و القريبة  و ( 

املوت  و  أو  احلياة  السهلة وكذلك فرص  أو  والثقة واإلنسانية  و املعوقة  والذكاء  القيادة 
 40ملستعار الفن.( مرونة االسم ا5لتصميم واالنضباط؛  )وا

اال اإلدارة  فإن  مذكرته،  يف  سون  ذكره  ملا  متعدد    سرتاتيجيةوفًقا  جمال  هي 
علم جنًبا إىل جنب مع  التخصصات للعلوم ومنت بسرعة يف اآلونة األخرية. يتطور ال

سلوك التنظيمي  تطوير التخصصات األخرى، مثل التسويق والسلوك اجلزئي والكّلي وال
تطور العلم أيًضا مع التغريات يف العمالء والتكنولوجيا. جيب أن ل  وفقا.  وغريها الكثري

تكون الشركات قادرة على تكييف هذه التغيريات إذا كانت ترغب يف البقاء يف العمل.   
البقاء طافيا، ُت   التغيريات.  من أجل  إذا مل يكن األمر كذلك  فسيتم سحقه هبذه 

ا اخلرباء. تقدمي  قبل  املفاهيم من  املؤسس   41لعديد من  التعليمية يف هذه    ةوابملثل مع 
 هي جمال علمي يتم تطويره.  سرتاتيجيةاللغوية، فإن إدارة اال ةاملؤسس 

. إذا "Competing For the Future"  نقل سون أفكار هانيل وبراهالد يف كتابه 
ف احلالية للشركة، فكن على كانت الشركة لديها جزء من الوقت يف التفكري يف الظرو 

املنا قاطرة  على  للتغلب  هلا  استعداد  وفقا  املستقبل.  التقدم حنو  تستمر يف  اليت  فسة 
مها، أن  الشركات الوحيدة اليت لديها أحالم ستخرج منتصرة. يف هذه احلالة يدعي كال

احلصول على احللم هو مصدر للطاقة حيرك كل عضالت وأعصاب املنظمة، واملقصود 
بناء     42.(Strategic intent)  حالم هو الرؤية، وهذا ما يسمونه اهلدف االسرتاتيجيابأل

على البيان، إذا ُت تفسريه من قبل مؤسسة اللغة، فإن املؤسسة اللغوية القادرة على 

 
40 Har Tilar, Kekuasaan…, 193. 
41 Son Wanrial, Perkembangan Manajemen Strategi,  Journal The Winners, Vol.5 No.1, 

Maret 2004, 52. 
42 Son Wanrial, Perkembangan …, 61. 
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نية تتحقق يف رؤية احللم املستعار اليت   اسرتاتيجية   السعادة هي مؤسسة تعليمية لديها
 سيتم حتقيقها. 

النوااي وفًقا لكليهما، كما نقلها سون، جيب أن يكون لرؤية االسم    تيجيةاسرتايف  
ملستعار احللم هاجس للفوز وجيب حتقيقه على مراحل. األحالم ليست فقط على ا

عتبة ميكن ختيلها ولكن جيب بناؤها. لذا يتطلب األمر مهندًسا معماراًي ميكنه إنشاء 
النوااي يف   اسرتاتيجيةبيان، فإن  ق هبذا الفيما يتعل   43. شيء ال يزال يف خيال املنظمة

طباعة األحالم إىل حقيقة واليت يتم تنفيذها يف هذه  معهد اللغة هي إجراء ملموس ل
احلالة من قبل مهندس معهد اللغة. هم صانعي السياسة يف املؤسسات اللغوية. إذا ُت 

فسة والتحدايت تبين هذه النظرية بشكل حازم، فلن ختشى املؤسسات اللغوية من املنا
 the best way to predict، أي  سرتاتيجيةفلسفة النية االل  وفقاالعاملية املختلفة، وهذا  

the future is to create the future  ابملستقبل    معنه للتنبؤ  طريقة  خيلق    هوأفضل 
 .املستقبل

 Hamel dan)  امل وبراهاالدوفقا هلخيتلف تطوير مؤسسة لغوية عن تطوير شركة  

Brahald.)    لتحقيق التعليم منوذجه اخلاص  ا  اسرتاتيجيةلعامل  ملؤسسة النية. مثل هذه 
اللغة، حيث تعترب اللغة خاصة العربية شرطًا    ياللغوية هي وحدة تعليمية يف تنظيم تعلم

اللغات االقتصادية  و لغة التواصل الرمسي بني األمم  و   مهًما، ألهنا أصبحت لغة الدين
 اللغة العربية  ن اهتمام الطالب الذين يعانون من اخنفاض يفإخل. عالوة على ذلك، فإ

فعالة   اسرتاتيجيةغة لغة تعترب صعبة وعتيقة الطراز. لذلك فهي حتتاج إىل  جيعل هذه الل 
 لتجميعها حىت يتمكن الطالب من تعلم اللغة العربية بسهولة كما هو متوقع.

 ات نواع اإلسرتاتيجيأ .ط

العديد من االسرتاتيجيات   اهناك  تتخذها  أن  اليت ميكن  . كل ؤسسات ملالبديلة 
أنواع    اسرتاتيجية مجيع  تنفيذ  منظمة  ألي  ميكن  ال  االختالفات.  من  هلا  بديلة 

 
43 Son Wanrial, Perkembangan …, 62. 
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امل تفيد  أن  ميكن  اليت  )ديفيد،  ؤسسةاالسرتاتيجيات  أنواع  170، ص  2011.   .)
 : االسرتاتيجيات البديلة هي كما يلي

 التكامل اسرتاتيجية .1

،  David)تكامل األفقي  مي والتكامل العكسي واليتكون من التكامل األما

2011  ،p.171.)   التكامل األمامي هو حماولة لزايدة أو التحكم يف املوزعني أو جتار
حملاولة السيطرة أو زايدة السيطرة على   اسرتاتيجيةالتجزئة. التكامل العكسي هو  

ة  و زايدة سيطرة شركحملاولة امتالك أ   تيجية اسرتاالشركة املوردة. التكامل األفقي هو  
تعزيز  املنافسني  بني  واالستحواذ  واالستحواذ  االندماج  لعمليات  ميكن  منافسة. 

 اقتصادات احلجم وزايدة املوارد والكفاءة. 

 املكثفة  اسرتاتيجية .2

يمطلق على اخرتاق السوق وتطوير السوق وتطوير املنتجات اسرتاتيجيات مكثفة 
لوضع التنافسي كان من الضروري حتسني ايعها جهًدا مكثًفا إذا  ألهنا تتطلب مج

احلالية املنتجات  مع  اخرتاق   اسرتاتيجيةتسعى    (. David  ،2011  ،p.173)  للشركة 
السوق إىل زايدة حصتها يف السوق للمنتجات أو اخلدمات املوجودة ابلفعل يف 

ود إلدخال السوق من خالل جهود تسويقية نشطة. يتكون تطوير السوق من جه
أو   مناملنتجات  إىل  احلالية  هو اخلدمات  املنتج  تطوير  جديدة.  جغرافية  اطق 

املنتجات   اسرتاتيجية تعديل  أو  حتسني  خالل  من  املبيعات  زايدة  إىل  تسعى 
 املوجودة. 

 التنويع  اسرتاتيجية .3

نوعان من   والتنوع غري ذي    اسرتاتيجيةهناك  املرتبط  التنويع  التنويع ومها 
  ، )ديفيد  التن175، ص    2011الصلة  هو  (.  املرتبط  إبضافة   اسرتاتيجيةويع 

منتجات أو خدمات جديدة لكنها ال تزال مرتبطة. االختالف غري املرتبط هو  
 . إبضافة منتجات أو خدمات جديدة ال عالقة هلا  اسرتاتيجية



29 
 

 

 

 دفاعية ال اسرتاتيجية .4

االتت من    سرتاتيجية كون  ،    اسرتاتيجية الدفاعية  تصفية   ، التكلفة  ترشيد 
يكلة املؤسسة  شيد التكاليف )التخفيض( عندما يتم ختفيض هوتصفية. حيدث تر 

من خالل توفري التكاليف واألصول لزايدة املبيعات وعوائد األرابح. بيع االستثمار  
دام االستثمار لزايدة رأس  هو بيع قسم أو جزء من منظمة. وغالًبا ما يتم استخ

االستثمار األخرى.  املال الذي سيتم استخدامه بعد ذلك لعمليات االستحواذ أو  
ة احلقيقية لتلك التصفية )التصفية( تبيع مجيع أصول الشركة على مراحل وفًقا للقيم

 (. 178، ص 2011األصول )ديفيد ، 

 سرتاتيجية اإلدارة اال مناذج .ي

اال مناذج إلدارة  ) سرتاتيجيةهناك  منوذج  2001، موصوفة يف عمر  يوصف   ،)
 44:النحو التايل  من فريد ر. ديفيد على سرتاتيجيةإدارة اال

 الرؤية والدعوة .1

تعد الرؤية اململوكة لشركة ما مثالية للظروف املستقبلية اليت يتم حتقيقها من 
الرغم من قبل مجيع موظفي الشركة، بدًءا من األعلى إىل املستوى األدىن، على  

وجود صيب مهمد. التايل هو الدعوة. الدعوة هي ترمجة مكتوبة للرؤية حبيث تصبح 
 . سهلة الفهم أو واضحة جلميع موظفي الشركة الرؤية

 التحليل البيئي اخلارجي والداخلي .2

بيئتها   مع  الشركة  تتفاعل  مل  إذا  الشركة  مهمة  حتقيق  الصعب  من  سيكون 
شاف البيئة اخلارجية وحتليلها مهًما جًدا ألن اخلارجية. لذلك، يصبح العمل الكت

ة املنظمة. ابإلضافة إىل فهم ظروف البيئة اخلارجية يف جوهرها خارجة عن سيطر 
ظروف البيئية  الظروف البيئية اخلارجية، هناك حاجة أيًضا لفهم واسع ومتعمق لل 

تسقة الداخلية للشركة. هبذه الطريقة، جيب أن تكون االسرتاتيجيات املوضوعة م
 

44 Huesin Umar, Strategic management in action: konsep, teori, dan teknik menganalisis 

manajemen strategis strategic business unit berdasarkan konsep Michael R. Porter, Fred R. David, 

dan Wheelen-Hunger, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2001, hlm.23. 

https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=157612
https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=157612
https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=157612


30 
 

 

 

وواقعية وفًقا للحالة والظروف. بناًء على هذا الفهم للبيئة الداخلية، جيب أن تكون  
القوة   نقاط نقاط  معرفة  إىل  ابإلضافة  معروفة.  للشركة  القوة  ونقاط  الضعف 

الشركات إىل تتمتع والضعف، حتتاج  الفرص واالستفادة منها حىت  البحث عن   
نه إذا أهدرت الفرصة، فقد تتحول الفرصة الشركة مبيزة تنافسية. ضع يف اعتبارك أ

هو املنطق  للشركة.  هتديد  الضائعة كان  إىل  الفرصة  قبل ألن  من  تستخدم  ت 
 سني.املناف

 سرتاتيجيةحتليل خيارات اال .3

. ومع ذلك  فإن قادة  اسرتاتيجيةأساسا كل شركة، يف إدارة أعماهلا، لديها  
يدركون   ال  أو  يعرفون  ال  األحيان  بعض  يف  أشكال الشركات  ختتلف  ذلك. 

ا وبني الشركات وحىت بني املواقف. ولكن هناك عددً   بني الصناعات   سرتاتيجيةاال
ذه االسرتاتيجيات على خمتلف من االسرتاتيجيات املعروفة، حيث ميكن تطبيق ه

أشكال الصناعة وحجم الشركة. يتم تصنيف هذه االسرتاتيجيات كاسرتاتيجيات 
اجملموعة هذه العامة، سيتم   اسرتاتيجية  ملختلفة يفعامة. من بني االسرتاتيجيات ا

خدام طرق سرتاتيجيات الكربى ابستواحدة أو جمموعة من اال  اسرتاتيجية   اختيار 
 معينة.

 األهداف طويلة األجل .4

اجلهود املبذولة لتحقيق أهداف الشركة هي عملية مستمرة تتطلب مراحل. 
 تكن حباجة بعد إىل معيار، لتحديد ما إذا كان قد ُت الوصول إىل مرحلة أو مل

يقها بشكل واضح، على سبيل املثال، يتم صياغة الفرتة الزمنية والنتائج املراد حتق
الرئيسية    سرتاتيجيةأي ابألرقام الكمية. يشري وضع أهداف طويلة األجل إىل اال

اال مسبًقا.  تنفيذ   سرتاتيجيةاحملددة  يف  املهمة  اخلطوات  إحدى  الوظيفية، 
تقسيمها إىل أهداف قصرية األجل متعددة، على سبيل   الرئيسية هي  ةسرتاتيجياال

شكل مستمر من خالل مراعاة حجم األولوايت وميكن املثال يف الفرتة السنوية، ب
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اف قصرية األجل إىل االسرتاتيجيات الوظيفية قياسها. جيب أن تشري هذه األهد
فاعلية األكثر  الوظيفية  االسرتاتيجيات  تؤدي  إىل  التشغيلية.  جماالت   بطبيعتها 

ل ة من خالالرئيسي  سرتاتيجيةوظيفية خمتلفة داخل الشركة لتوضيح عالقة املعاين اال
اال تفاصيل حمددة. هذه  األنشطة   سرتاتيجيةحتديد  تنفيذ  دليل يف  الوظيفية هي 

اال مع  فقط  ليس  متسقة  لتكون  مع   سرتاتيجيةاملختلفة  أيًضا  ولكن  الرئيسية، 
اسرتاتيجيات اجملال الوظيفي األخرى. يف املنظمات التقليدية للشركات، اجملاالت 

 ملوارد البشرية واإلنتاج والعمليات والتسويق.الوظيفية الرئيسية هي التمويل وا

 الربانمج والتنفيذ والرقابة والتقومي .5

اليت   سرتاتيجيةل االمن أجل حتقيق األهداف اليت ميكن حتقيقها من خال
مع التنفيذ )اإلجراء(. التنفيذ غري فعال إذا   سرتاتيجيةعها، جيب متابعة االبُت وض 

ا التخطيط  حيتوي  التخطيط.  يسبقه  حتقيق مل  مبادئ  على  األقل  على  جليد 
يعكس   والفعالة وهو  واملعقولة  الواقعية  الشركة وسياستها.   اسرتاتيجيةاألهداف، 

لذي ال يزال يف شكل عاملي يف شكل أكثر تفصياًل، على جيب أن يتم التخطيط ا
سبيل املثال يف شكل برامج العمل، إذا ُت إعداد برانمج العمل إىل جانب املوارد 

ة، مث ميكن بدء العمل. يهدف التحكم أو اإلشراف إىل ضمان أن تستند الالزم
ال   حبيث  عليها،  متفق  إىل خطط  الشركة  هبا  تقوم  اليت  األنشطة  ينحرف  مجيع 

اهلدف أو يتجاوز حدود التسامح. إذا كانت نتائج تقومي الوظيفة معروفة أن هناك  
انتج ابلفعل عن افرتاضات   ينتج عنه احنرافات العمل عن اخلطة احلالية وهو   Xعامل  

فإن اخلطة حتتاج إىل  ء أخرى ال ميكن السيطرة عليهاغري صحيحة أو عن أشيا
 مراجعة مرة أخرى.

 45على النحو التايل:  سرتاتيجية( منوذج إدارة اال2007ر)يصف ويلن وهوجن

 
45 J David Hunger & Thomas L. Wheelen, Strategic Management 5th ed. Julianto Agung 

S. SE., S. Kom penerjemah,  Andi, Yogyakarta, 2007, hlm.45.  
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املالحظات البيئية، واليت تتكون من التحليل اخلارجي والداخلي. يتكون التحليل  .1
وليست اخلار  املنظمة  خارج  تقع  اليت  والتهديدات(  )الفرص  متغريات  من  جي 

يف  خاص  بشكل  العليا.    موجودة  لإلدارة  األجل  قصرية  البيئة السيطرة  تتكون 
اخلارجية من جزأين مها: بيئة العمل واليت تتكون من عناصر تؤثر بشكل مباشر أو 

تماعية وهي تتألف من قوى  تتأثر ابلعمليات الرئيسية للمنظمة. اثنياً، البيئة االج
عامة ال ترتبط ارتباطًا مباشرًا ابألنشطة قصرية األجل للمنظمة ولكنها ميكن أن  

ا الذي  تؤثر يف كثري من  الداخلي  التحليل  القرارات طويلة األجل.  ألحيان على 
يتكون من متغريات )نقاط القوة والضعف( املوجودة يف املنظمة ولكنها عادة ال 

 ة على اإلدارة العليا على املدى القصري.تكون يف السيطر 

اال .2 للفرص    سرتاتيجيةصياغة  الفعالة  لإلدارة  األجل  طويلة  خطة  وضع  هي 
ال صياغة  والتهديدات  يف  الشركة.  يف  والضعف  القوة  نقاط  منظور  من  بيئية، 

تتحقق   سرتاتيجيةاال أن  ممثمل جيب  أو  الرؤية هي أحالم  هناك حاجة إىل حتليل 
مي صيدالين  أو تركيب  األهداف  هي  الدعوة  وسيحدث.  حيدث  ما  توقع  كنه 

متيز   اليت  األساسية  النتيجة األسباب  األهداف  األخرى.  الشركات  عن  الشركة 
النهائية ألنشطة التخطيط، وحتقيق أهداف الشركة هو نتيجة الستكمال الدعوة. 

سة  هي صياغة ختطيط شاملة لكيفية حتقيق الشركة أو املؤس  سرتاتيجيةوتطوير اال
 . ملهمتها وأهدافها

 اسرتاتيجية إدارة  صائصخ .ك

هذه  إدارة  تتعامل  حيث  غريها  عن  حًقا  اإلدارة  هذه  ختتلف  عام،  بشكل 
دائًما مع ديناميات التغري البيئي حبيث ميكن أن تؤثر على تنفيذ اإلدارة    سرتاتيجيةاال

رض نفسها وتسعى جاهدة لتحقيق األهداف احملددة مبا يتماشى مع هذه، سيتم ع
 46التالية:  سرتاتيجيةخصائص اإلدارة اال

 
46 Taufiqurokhman, Manajemen…., h.22. 
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 طويلة األجل. سرتاتيجيةاإلدارة اال .1

 ديناميكية.  سرتاتيجيةاإلدارة اال .2

 هي شيء جيمع بني اإلدارة التشغيلية. سرتاتيجيةاإلدارة اال .3

 . مدفوعة بعناصر من املديرين رفيعي املستوى سرتاتيجيةجيب أن تكون اإلدارة اال .4

 موجهة وتقرتب من املستقبل.  سرتاتيجيةاإلدارة اال .5

ودعمها يف تنفيذها من خالل مجيع املوارد   سرتاتيجيةجيب دائًما تشجيع اإلدارة اال .6
 . قتصادية املتاحة اال

على    سرتاتيجية( املفاهيم واملبادئ األساسية إلدارة اال1995اقرتح ويلن وهوجنر )
 47: النحو التايل

اليت حتدد أداء   ت واإلجراءات اإلداريةهي جمموعة من القرارا  سرتاتيجيةاإلدارة اال .1
اال إدارة  تتضمن  الطويل.  املدى  على  و   سرتاتيجيةالشركة  البيئية  صياغة  املراقبة 

 مي والتحكم.و والتق سرتاتيجيةوتنفيذ اال سرتاتيجيةاال

اال .2 إدارة  الفرص    سرتاتيجيةتؤكد  وتقومي  مراقبة   والتهديدات (opportunity)على 

(threat) يث نقاط القوةوالبيئة من ح (strength)   والضعف(weakness). 

مفاهيم   من  العديد  مراجعة  أن    اسرتاتيجيةعند  الواضح  من  أعاله،  التعليم 
التعليم جيب أن حتتوي على شرح للطرق أو اإلجراءات والتقنيات املستخدمة   اسرتاتيجية

رق والتقنيات. أثناء عملية التعليم. حتتوي اسرتاتيجيات التعليم على معاين أوسع للط
التعلم اليت اسرتاتيجيات التعلييم هي األساليب اليت سيستخدمها املعلم الختيار أنشطة  

سيتم استخدامها أثناء عملية التعيم. يتم االختيار مع األخذ يف االعتبار احلالة والظروف  
وموارد التعليم واحتياجات وخصائص الطالب الذين واجهتهم من أجل حتقيق أهداف  

 ية معينة. تعليم

 
47Thomas Wheelan & J David hunger, Strategic Management and Business Policy, Journal 

of Management, Vol.1, Addison Wesley, USA.  
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م يالتعل م املطلوب استخدامها يف عملية  يجيب أن يكون اختيار اسرتاتيجيات التعل 
م املراد حتقيقها. ابإلضافة إىل ذلك، جيب تعديلها وفًقا لنوع  يموجهاً حنو أهداف التعل 

عملية   فيها  ستحدث  اليت  الظروف  أو  احلالة  وكذلك  الطالب،  وخصائص  املادة، 
م وأساليبه وتقنياته اليت ميكن للمعلمني يتعل ن اسرتاتيجيات الم. هناك العديد ميالتعل 

 48.ميكلهم بنفس القدر من الفعالية يف حتقيق أهداف التعل  يساستخدامها، ولكن ل

 اسرتاتيجيةمراحل يف إدارة   .ل

اال2006)  لـدافيدوفًقا   إدارة  عملية  تتكون  مراحل،    سرتاتيجية(  ثالث  من 
 49:وهي

طوير رؤية ورسالة وحتديد الفرص والتهديدات  تشمل تواليت    سرتاتيجية صياغة اال .1
للشركة   طويلة اخلارجية  أهداف  وحتديد  الداخلية  والضعف  القوة  نقاط  وحتديد 

 واختيار اسرتاتيجيات حمددة ليتم تنفيذها.  وصياغة اسرتاتيجيات بديلة األجل

اال .2 السنويةسرتاتيجيةتنفيذ  األهداف  حتديد  الشركات  من  يتطلب  ووضع   ، 
ت اليت وختصيص املوارد حبيث ميكن تنفيذ االسرتاتيجيا  املوظفني  سات وحتفيزالسيا

اال تنفيذ  يتضمن  صياغتها.  االسرتاتيجيات   سرتاتيجيةمتت  ودعم  الثقافة   تطوير 

التسويق جهود  وتوجيه  فعالة  تنظيمية  هياكل  امليزانيات   وإنشاء  وتطوير   وإعداد 
 داء التنظيمي. ومتكني نظم املعلومات وربط أداء املوظفني ابأل

. يتوق املديرون إىل سرتاتيجيةة اال هي املرحلة النهائية يف اإلدار   سرتاتيجية تقومي اال .3
هو    سرتاتيجية مي االو تق  ،كما هو متوقع  سرتاتيجيةمعرفة مىت ال ميكن أن تعمل اال

مجيع  تعديل  ميكن  حيث  املعلومات،  هذه  على  للحصول  الرئيسية  األداة 
 قبل ألن العوامل الداخلية واخلارجية تتغري ابستمرار. االسرتاتيجيات يف املست

 
48 Fathul Maujud, Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab, CV.Sanabil, Mataram, 2015, 

hlm.113. 
49 Fred R David, Manajemen Strategi, Buku 1, Edisi kesepuluh, Salemba Empat, Jakarta, 

2006, hlm.19. 
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وحتليلها البيئة  على  التعرف  ذلك  االسرتاتيجيات   ويشمل  وتنفيذ    وصياغة 
 50. ميها ومراقبتهاو االسرتاتيجيات وتق

يف شكل ختطيط واسع النطاق يغطي مجيع املكوانت   سرتاتيجيةتتحقق اإلدارة اال .1
يتم ترمجتها إىل ختطيط   اسرتاتيجيةخطة    يف بيئة املنظمة كما هو موضح يف شكل

 تشغيلي ، واليت ترتجم بعد ذلك إىل برامج عمل ومشروعات سنوية. 

 موجهة حنو الوصول إىل املستقبل. سرتاتيجيةخطة اال .2

وا .3 والرسالة  الرؤية  االتعد  تنتج  اليت  االسرتاتيجيات  الرئيسية    سرتاتيجيةختيار 
اال امل  سرتاتيجيةواألهداف  على  مرجًعاللمؤسسة  الطويل  اخلطة    دى  صياغة  يف 

، ولكن يف تقنيات حتديد املواقع اخلاصة هبم حيث يتم تضمني مجيع سرتاتيجيةاال
 املراجع يف قرارات اإلدارة العليا كتابة. 

كخطة تشغيلية تشمل الربامج التشغيلية مبا يف ذلك   سرتاتيجيةُت توضيح اخلطة اال .4
على   متوسطًا  اهلدف  مع كون  اإلدارة  املشروعات،  قرارات  إىل  ابإلضافة  التوايل 

 العليا.

يتضمن حتديد اخلطة اال .5 العليا ألهنا    سرتاتيجيةجيب أن  التشغيلية اإلدارة  واخلطة 
املنظمة أبكمله مهمة  تنفيذ  للغاية يف  وتطوير  أساسية  على  واحلفاظ  لتحقيق  ا، 

 وجود على املدى املتوسط مبا يف ذلك طوله. 

لتحقيق أهداف كل منها يتم   ربامج مبا يف ذلك املشاريعتنفيذ االسرتاتيجيات يف ال .6
 . من خالل وظائف اإلدارة األخرى اليت تشمل تنظيم وتنفيذ ووضع امليزانية والرقابة 

 تعليم اللغة العربية: يناملبحث الثا

 تعليم اللغة العربية تعريف  .أ

يتم  ميتعل  النحو األمثل حىت  املعلم على  به  يقوم  تعليمي  كن املواد هو نشاط 
يمية بشكل جيد.   الطالب الذين يقومون بتدريس مادة معينة من القيام أبنشطة تعل 

 
50 Taufiqurokhman, Manajemen… h.15-16. 
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م مادية معينة تؤدي يم هو جهد يقوم به املعلم يف إنشاء أنشطة تعل يمبعىن آخر، التعل 
تعل  فإن  األهداف. وابلتايل،  به    ميإىل حتقيق  يقوم  تعليمي  نشاط  اللغة األجنبية هو 

حىت يتمكن الطالب الذين يقومون بتدريس لغة أجنبية معينة   املعلم على النحو األمثل
 51. لغة أجنبية  ييام أبنشطة تعلم جيدة، حبيث تكون مواتية لتحقيق هدف تعلممن الق

العربية   اللغة  تعد  نفسه،  الوقت  اليت  ا  إحدىويف  العامل  التطور  لغات  شهدت 
تاريخ عائلة اللغة السامية،  تشمل اللغة العربية يف دراسة ال  االجتماعي للمجتمع والعلوم.

لة اللغة املستخدمة من قبل الشعوب اليت تعيش حول هنري دجلة والفرات، السهول عائ
 52السورية وشبه اجلزيرة العربية )الشرق األوسط(. 

م اللغة العربية هو نشاط يأن تعل   جمن التعريف أعاله ميكن للمؤلف أن يستنت
عربية للطالب لتحقيق أهداف التعلم يف التعلم، تعليمي يقوم به املعلم لتعليم اللغة ال

 جنبية. وهي تعلم اللغة األ

 هارة اللغة العلربيةم .ب

م اللغة هو إتقان اللغوايت وإتقان اللغة العربية وذلك الكتساب يالغرض من تعل 
 53: اللغوية اليت تشمل أربعة جوانب، مبعىنالكفاءة 

 مهارة اإلستماع  .1

شخاص ة متقبلة، وتتلقى معلومات من أمهارة االستماع هي مهارات لغوي
 آخرين )متحدث(.

 مهارة القراءة  .2

القراءة هي مهارات لغوية متقبلة، تتلقى معلومات من أشخاص آخرين   ةمهار 
الكتابة إىل شكل من اتب)ك تغيري يف شكل  القراءة هي  ( يف شكل مكتوب. 

 .أشكال املعىن

 
51 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), 32. 
52 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 

2003), 2.   
53 Azhar Arsyad, Bahasa Arab..., 8. 
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 مهارة الكتابة  .3

ا  ةمهار  لغوية هي  مهارات  معلو الكتابة هي  توفر  أو  تنتج  اليت  مات  لطبيعة 
)الق أو ارىلآلخرين  األفكار  تغيري يف شكل  هي  الكتابة  مكتوب.  ( يف شكل 

 املشاعر إىل شكل مكتوب.

 مهارة الكالم  .4

يف حني أن مهارات التحدث هي مهارات منتجة أو تنتج أو تنقل املعلومات 
ية تغيري شكل كل أصوات لغوية )الكالم هو عمل يف ش  (ستمعإىل اآلخرين )امل

 .(أشكال الكالمأصوات اللغة إىل 

 تعليم اللغة العربية  مستوى .ج

 : تعليم اللغة العربية لديه ثالث مستوايت، فيما يلى

 املبتدئني  .1

ني هو املستوى األقدم يف تعلم اللغة العربية، وعادة ما تكون املادة  ئاملبتد
هلذا   مالءمة  واحملاداثت  األكثر  املفردات  حفظ  هي:  وتوجيه املستوى  البسيطة 

عادة يف املستوى األدىن ألنه يتضمن أنشطة الكتابة اليت    التلفيقات. يستخدم هذا
 تبدأ من سلسلة احلروف، مث الكلمات واجلمل. 

 نياملتوسط .2

عندما يعين طالب يف هذا املستوى أنه حصل على بعض املواد حول اللغة 
للمواد اليت حصل عليها   العربية، ومهمة املعلم يف ذلك الوقت هي توفري التعزيز

 املواد.  الطالب، حىت يتمكنوا من إتقان

 ني املتقدم .3

هناك هذا املستوى بدأ الطالب يف إتقان مواد اللغة العربية واملواد املناسبة  
هذا عادة   للطالب الذين هم ابلفعل يف هذا املستوى هم الكتابة احلرة. يستخدم

 . الكاتب موثوق للغاية على مستوى عال ألن هناك مهارة، واإلبداع من
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 تعليم اللغة العربية  ختطيط  . د

التخطيط هو عملية حتديد واستخدام املوارد بطريقة متكاملة من املتوقع أن تدعم 
 .األنشطة واجلهود اليت سيتم تنفيذها بكفاءة وفعالية يف حتقيق األهداف

د املوضوع  م اللغة العربية، ميكن تفسريها على أهنا عملية إعدايختطيط تعل يف سياق  
التعليمية واستخد التعلم والتقواستخدام وسائل اإلعالم  مي يف و ام مناهج أو أساليب 

 54ختصيص الوقت الذي سيتم تنفيذه يف وقت معني لتحقيق األهداف احملددة.

 20  ري التعليم الوطنية الفقرةبشأن معاي   2005  19توضح الالئحة احلكومية رقم.
التعليم حيتوى  يم على منهج دراسي، وختطيط تنفيذ  ما يلي:"حيتوي ختطيط عملية التعل 

على األقل على أهداف التعليم ومواد التدريس وطرق التدريس ومصادر التعليم وتقومي  
 55. نتائج التعليم"

تشخيص احتياجات كمخطط، جيب أن يكون معلمو اللغة العربية قادرين على  
تعلم وحتديد اسرتاتيجيات م، وصياغة أهداف أنشطة عملية اليالطالب كمواضيع للتعل 

 56س املعتمدة لتحقيق األهداف اليت متت صياغتها.التدري

أجل حتسني طريقة  ذايت من  للمعلمني كضبط  مفيًدا  التخطيط  يكون  أن  ميكن 
لذلك املعلم حيتاج إىل ترتيب مكوانت م جيًدا  يحبيث يكون تنفيذ التعل   57التدريس. 

 م، مبا يف ذلك:يأدوات ختطيط التعل 

 لوقت وأسبوع فعالصصات احتديد خم .1

حتديد ختصيص الوقت هو حتديد األسبوع الفعال يف كل فصل دراسي من 
السنة الدراسية. تعمل خطة ختصيص الوقت ملعرفة عدد ساعات الوقت الفعلي 

التعل املتاحة الستخدامها يف   ذلك ضروراًي    ميعملية  يعد  واحد.  دراسي  عام  يف 
 

54 Abdul Majid., Perencanaan Pembelajaran; Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 17.   
55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan, hlm. 15. 
56 Abdul Majid., Perencanaan Pembelajaran........., hlm. 91.   
57 Suryobroto., Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 

Cet. II, hlm. 27.   
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لكفاءة والكفاءات األساسية اليت جيب حتقيقها للتكيف مع احلد األدىن من معايري ا
 
م
 58صاغة.وفًقا ملعايري احملتوى امل

 ( Prota)برانمج سنوي  كتبي .2

الربانمج السنوي هو خطة برانجمية عامة لكل مادة لكل صف، واليت ُت  
  تطويرها من قبل مدرس املادة املعين، أي عن طريق حتديد املخصصات يف غضون 

األساسية( اليت ُت   ةوالكفاءألهداف )معايري الكفاءة  عام دراسي واحد لتحقيق ا
تعيينها. حيتاج هذا الربانمج إىل إعداد وتطوير من قبل املعلمني قبل العام الدراسي، 

 59ألنه دليل لتطوير الربامج الالحقة. 

 (Promes) برانمج الفصل الدراسي كتبي .3

ظيم الربانمج  برانمج الفصل الدراسي هو ترمجة للربانمج السنوي. إذا ُت تن
كفاءات األساسية، فسيتم توجيه السنوي لتحديد عدد الساعات الالزمة لتحقيق ال

م لتحقيق يبرانمج الفصل الدراسي لإلجابة عن عدد األسابيع أو عند تنفيذ التعل 
 60. الكفاءات األساسية

   يكتب خطة الدراسية .4

الدراسية ووضعها يف خطة  املناهج    املنهج هو شكل من أشكال تطوير 
 61صول معينة.تعليمية أو ترتيب مواد تعليمية منتظمة حول مواضيع معينة يف ف

أو   موضوع  هوية  أخرى،  أمور  بني  من  املنهج،  جتميع  مكوانت  تشمل 
واملوضوع وأنشطة    (KD)األساسية    ةوالكفاء  (SK)موضوع الدرس ومعايري الكفاءة  

 62م. يوموارد التعل مي وختصيص الوقت و م واملؤشرات وحتقيق الكفاءة والتقيالتعل 

 
58 Wina Sanjaya., Perencanaan dan Sistem Pembelajaran, ( Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), hlm. 49. 
59 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), hlm. 251. 
60 Wina Sanjaya., Perencanaan.........”, hlm. 53.   
61 Nazarudin, Manajemen Pembelajaran....”, hlm. 126.   
62 Abin Syamsyudin Makmun, Pengelolaan Pendidikan, (Bandung, Pustaka Eduka, 2010), 

hlm. 217.   
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 ( RPP)خطة قيادة الدراسية يكتب  .5

ميكن تنفيذها    (KD)لكل كفاءة أساسية    قيادة الدراسيةتم إعداد خطة  ت
الدروس ما يلي:    قياد   تشمل مكوانت إعداد خطط  63يف اجتماع واحد أو أكثر. 

أ( هوية املوضوع؛  ب( معايري الكفاءة؛  ج( الكفاءة األساسية؛  د( مؤشر أهداف  
م؛  ح( مرافق يز( خطوات التعل    م؛يلم.  هـ( مواد التدريس.  و( طرق التعل التع

 64مي واملتابعة. و ومصادر التعلم؛  ط( التق

أي اإلشراف  كمدير،    املدرسي  ذلك، يف وظيفة ختطيط مهمة املدير  الفجب
يتم ذلك وفًقا إلرشادات  املعلم والتحقق منها، هل  يقوم هبا  اليت  على األجهزة 

أم   للتعل املناهج  اجليد  التخطيط  خالل  من  ما  يال.  إعداد كل  للمعلم  ميكن  م، 
 حيتاجه الطالب يف التعلم.

 مشكالت يف تعليم اللغة العربية .ه

على   العربية  اللغة  تعليم  فإن  العملية،  معقد يف  الواقع  أمر يف  التعليمي  املستوى 
احل  يسبب مشاكل. يف  التعقيد  املقيقةللغاية، مث هذا  املشاكل مع  تبدأ  شاركني يف ، 

والطالب التدريس، مث املعلمني  أساسية وأطراف أخرى ذات صلة مثل   ل  كأطراف 
 مديري املدارس وموظفي التعليم الداعمني، للعالقة مع بعضهم البعض.

تستند    . النظرايت حول مشكلة تدريس اللغة العربية متنوعة للغاية  بشكل عام، فإن 
العربية.    م اللغةيجودة يف بيئة تتم فيها عملية تعل النظرايت املختلفة إىل أنواع املشاكل املو 

حبسب فخرروزي وماحي الدين اليت استشهد هبا نور حزب هللا وزكاة املرداي، ميكن 
م اللغة العربية إىل جمموعتني كبريتني، ومها مشكلة يتقسيم املشاكل اليت حتدث يف تعل 

 65اللغة واملشاكل غري اللغوية.
 

 
63 Abin Syamsyudin Makmun., Pengelolaan Pendidikan, hlm. 221.   
64 E. Mulyasa., Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan, hlm. 222-223   
65 Nur Hizbullah dan Zaqiatul Mardiah, Masalah Pengajaran Bahasa Arab di madrasah 

Aliyah di Jakarta, Jurnal Al-Azhar Indonesai seri Humaniora, Vol.2, N0.3, 2014. 191-192. 
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 مشكلة لغوية  .1

 66فيما يتعلق مبشكلة لغوية، هي:  لة،يف هذه املرح

الصوت، حول أنواع أصوات األجبدية العربية وكيفية نطقها بشكل    كلةمش  (.أ
 . وصحيح  جيد

املتعلقة مبوضوع    املفردات،  مشكلة (.ب  العربية  حول عدد من الكلمات ابللغة 
 م الذي جيب معرفته وفهمه ابللغة اإلندونيسية، و يالتعل 

حول كيفية   (.ج اجلمل،  ترتيب  حنو مشكلة  صحيحة  العربية  اجلمل  اًي  ترتيب 
 .قة مع سياق اخلطاب ومتواف

 لغوية  مشكلة غري  .2

 67تتضمن املشكلة اجلوانب التالية:  يف هذا النطاق،

م اللغة العربية. من جانب الطالب، يعد  يالدافع واهتمام الطالب بتعل   ةمشكل  (1
ميكن أن    .ميم ونتائج التعل يالدافع شيًئا مهًما يرتبط بشكل مباشر بسلوك التعل 

الوالدين،   شكل  يف  نفسه  خارج  ومن  نفسه  داخل  من  الطالب  دافع  ينشأ 
واألسرة والبيئة املدرسية والبيئة اجملتمعية وما إىل ذلك. جيب دائًما إنشاء دافع  
نتائج   وحيققون  العربية  اللغة  الطالب  عليه حىت حيب  واحلفاظ  الطالب  هذا 

 جيدة من التعلم.

الفروق   (2 بني  مشكلة  الالفردية  يف  الواحدالطالب  القدرة   ،فصل  حيث  من 
من املؤكد أن القدرة على التحدث ابللغة العربية للطالب   م.يوالتوجه حنو التعل 

يف الفصل متنوعة، ويرجع ذلك جزئًيا إىل وجود طالب تعلموا اللغة العربية يف 
  ية. الفرتة احلالفرتة التعليم السابقة وهناك طالب تعلموا اللغة العربية فقط يف  

م من يذلك، ختتلف مهارات اللغة العربية للطالب الذين بدأوا يف التعل وفقا ل

 
66 Nur Hizbullah dan Zaqiatul Mardiah, Masalah Pengajaran..., 191-192. 
67 Nur Hizbullah dan Zaqiatul Mardiah, Masalah Pengajaran…, 191-192. 
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تعل  اعتماًدا على إجنازاهتم. خيتلف اجتاه  الوقت  الطالب يالفصل ويف نفس  م 
 أيًضا وفًقا آلرائه الشخصية أو أهداف حياته وفًقا آلرائهم. 

ة يف  ث هذه املشكل ميكن أن حتد  م.يوالبنية التحتية لدعم التعل   املرافقمشكلة   (3
املدارس اليت لديها ابلفعل أو ليس لديها حىت اآلن املرافق والبنية التحتية لدعم 

م اجليد. يف املدارس اجملهزة مبرافق جيدة وبنية حتتية جيدة، ميكن أن حتدث يالتعل 
مشاكل إذا مل يكن االستخدام األمثل، لذلك ال يستفيد الطالب من توفر  

اليت ليس لديها حىت اآلن مرافق تعليمية    نسبة للمدارسشأة. أما ابلتلك املن
كافية وبنية حتتية، فعادة ما تركز على تعليم اللغة العربية أبساليب وطرق تقليدية  
ابإلضافة إىل الوسائل غري املناسبة. وابلتايل، ال مييل وضع التدريس إىل توفري  

لى هذه كفي للتغلب عجيًدا مبا ي   دافع قوي للطالب، إال إذا كان عامل املعلم
 املشكلة.

كفاءة املعلم أكادمييا وتربواي وشخصيا واجتماعيا. من الناحية املثالية، جيب  (4
أن أييت مدرسو اللغة العربية من خلفيات أكادميية يف التخصصات التعليمية  
  العربية أو الربامج الدراسية أو على األقل من ختصصات األدب العريب والعربية.

ون من مؤسسات التعليم الثانوي مثل املدارس الداخلية  ني الذين أيتخلفية املعلم
اإلسالمية أو املدارس ولكن ليس لديهم درجة من املنح الدراسية يف جمال اللغة 
الرتبوية   القدرة  الواقع  يف  اللغوية  اللغوية  األكادميية  الكفاءة  تضمن  العربية. 

لط العربية  اللغة  تدريس  يف  الكفاءات  ل  وفقاالهبم.  للمعلمني  تعد  ذلك، 
الشخصية واالجتماعية للمعلمني مهمة من أجل دعم واجباهتم التعليمية وتعزيز  

 الطالب يف جمال العلوم اليت يدرسوهنا. 

التدريس   (5 عملية  يف  مهًما  دورًا  الطريقة  تلعب  املستخدمة.  التدريس  طريقة 
اللغة   امه يف تدريسللطالب. املعلم ممتلئ الختيار الطريقة األنسب الستخد

الصفية، وحالة كل طالب، واخللفية االجتماعية  العرب اعتماًدا على احلالة  ية، 
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الوسائل   توافر  مدى  وابلطبع  احمللي،  اجملتمع  وثقافة  للطالب،  واالقتصادية 
التعليمية يف املدرسة املعنية. يمتوقع من املعلمني أال يكونوا صارمني يف اختيار  

التدريس   نتائج    من أجل حتقيقوتطبيق طرق  تعليمية وحيقق الطالب أقصى 
 أهداف التعلم املعلنة.

ساعات   (6 عدد  يعد  وخارجها.  الدراسية  الفصول  داخل  متاح  التدريس  وقت 
 لذلك، من املمكن  .مالدراسة يف الفصل أمرًا ابلغ األمهية لتحقيق نتائج التعلي

ج  كمية ونوعية نتائإضافة وقت الدراسة خارج الفصل الدراسي من أجل زايدة  
م األكثر مثالية. ميكن جتميع األنشطة خارج الفصل الدراسي يف شكل  يالتعل 

جمموعة متنوعة من األنشطة الالمنهجية وميكن أن تزيد من اهتمام الطالب 
 بتعلم اللغة العربية.

يف تدريس اللغة العربية، ليس الفصل هو    .بيئة لغوية تدعم قدرات الطالب  (7
كون بيئة مبعىن أوسع لدعم حتقيق أقصى املكان الوحيد للدراسة. جيب أن ت

شاء البيئة وتشكيلها، كما يف شكل أنشطة  نتائج تعلم اللغة العربية. ميكن إن
م، وتشكيل ثقافة االتصال ابللغة يإضافية، واستخدام مرافق معينة ألغراض التعل 

 .، وطرق أخرى خمتلفةالعربية
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 الفصل الثالث 

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه  .أ

الكيفي للحصول على حقائق   يف هذا البحث مدخل البحث  ةم الباحثخدستت
إّن البحث الكيفي يركز على وصف الظواهر   بياانت البحث يف ميدان البحث حيث

إىل منهج دراسة احلالة أو    ةالباحث   تضيف و .  68األعمق لهوصفا دقيقا وعلى الفهم  
انت اليت يتم  يق وحتليل البيا، وهي منهج لتنس "case study"يقابل يف اللغة اإلجنليزية  

 . 69مجعها عن الفرد وعن البيئة اليت يعيش فيها 

النوعي   (Creswell)  عرف كريسويل البحث  دراسة احلالة أبهنا منهج من مناهج 
لالكتشاف على احلالة أو متعدد احلالة طوال الوقت جلمع البياانت العميقة ابستخدام 

واملقابلة املالحظة  مثل  مصادرها  من  وصفيا    عدد  احلالة  وتقرير  والتقريرات  والواثئق 
الباحث 70موضوعيا. النشاطات العلمية اليت يقوم  وعرف رهارجو دراسة احلالة أبهنا 

ق عن حالة برانمج، أو حادثة، أو عمليات سواء  بشكل مكثف ومفصل دقيق وعمي
 كانت فردا أو جمتمعا، أو مؤسسة اجتماعية للحصول على البياانت العميقة عن هذه 

 71احلادثة. 

تعليم اللغة العربية   اسرتاتيجيةإدارة    عملية  وأما احلالة املقصودة يف هذا البحث فهي
لطبيق على مهارة القراءة ومبانج  ج   برانمج املكثف مبعهد اللغة جامعة هاشم أشعرييف  

 .  والكتلبة

 
(  2011العريب،، )عمان: مكتبة اجملتمع  البحث النوعي يف الرتبية وعلوم النفس   ،اثئر أمحد غباري وأخوانه68

 33ص.

 

70John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih di antara Lima 

Pendekatan), Terj, dariQualitatif Inquiry & Research Design Choosing among Five Approaches, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), h. 135-136.   
71MujiaRahardjo, Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan, Prosedurnya 

didownload darihttp://www.repository.uin-malang.ac.id/1104/padatanggal : 20-03-2017.h.2 

http://www.repository.uin-malang.ac.id/1104/
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 ة ضور الباحثح .ب

ية الرئيس   األداة  يه  ة ألن الباحث  بحثال  ايف هذحضور الباحثة هو عملية معينة  
يف  .  ثاليت تعمل مبثابة خمطط ومجع البياانت وحملل البياانت وجمموعة من نتائج البح

اللغة بدور نشط يف مجع البياانت اليت أجريت يف معهد    ة الباحث  تقوم  ،بحثال  اهذ
 تذهب. اللغة العربية تعليم برانمج إدارة اسرتاتيجية  يف امعة هاشم أشعري جومبانججب

اإلجراءات   72.بحثيدان ملراقبة سلوك وأنشطة األفراد يف موقع الإىل امل   مباشرة   ة الباحث
 هي كما يلي:  بحثاليت أجراها الباحثة يف املراحل األولية لل 

 معهد اللغة. يف ثلطلب إذن إلجراء البح مدير املعهدمع  ةالباحث تلقي .1

 اللغة العربية هناك. جتري الباحثة مالحظة ملعرفة كيف عملية تعليم  .2

ومدير املؤسسة ومدير   وطالب   هوسكرتري   املعهد  مدير  مقابالت مع  ةالباحث  جتري .3
 . تعليم اللغة العربية هناكال سرتاتيجيةاالتعليم وإدارة اليتعلق بعملية  اجلامعة

 .ة البياانت وفًقا للطرق اليت حددها الباحث ةمع الباحث جت .4

الباحثت .5 و   ة عاجل  البياانت  بنسخ  يقوم  حتليل  ابستخدام  وعرض البياانت  تقليلها 
 ليل البياانت وتقدمي االستنتاجات. البياانت والتحقق من البياانت وحت

 ميدان البحث .ج

جامعة مبعهد اللغة    إدارة اسرتاتيجية برانمج تعليم اللغة العربية  هذا البحث يف  جيري
  ج ريينئيف تبو   أشعرى  يف جامعة هاشم  ةمعهد اللغ  هذا  جومبانج. يقع  هاشم أشعري

أن هذه املؤسسة   ةالباحثت  قرر وكري ديويك جومبانج.  تش   55 رقم  إراين جااي  شارع
هي هدف البحث ألنه يف هذه املؤسسة كانت عملية إدارة اسرتاتيجية ولكن ال تزال 

  يتم تنفيذها. إن   العديد من املشاكل اليت جعلت بعض الربامج أقل فعالية أو حىت مل 
أمر مهم جًدا أن يكون مملوًكا لطالب م اللغة العربية الذي يركز على إتقان اللغة  يتعل 

ة املتأسيسة على والذي يتوافق مع رؤية ورسالة اجلامع  جامعة هاشم أشعري جومبانج
 

72 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2006), 114. 
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مناسبني إلجراء البحث هناك مع اجتاه البحث الذي يتم    ةكون الباحثت، حبيث  معهدية
 .ؤهاإجرا

 البياانت  مصادر . د

ة من املصادر اإلنسانية واملصادر يف هذا البحث فهي البياانت النوعي  وأما البياانت 
امل ابحلالة  تعلقت  اليت  املكتوبة  أو  املنطوقة  الكلمات  مثل  اإلنسانية  . وهذه عهدغري 

بعملية   تتعلق  االإالبياانت هي  العربية  سرتاتيجية دارة  اللغة  املكثف    تعليم  برانمج  يف 
 .  غة جامعة هاشم أشعري جبومبانجمبعهد الل 

البياانت اإلن  ميوأما مصادر  العاملون يف  الذين اختارهم سانية فهي  البحث  دان 
و معلمو اللغة العربية    عهدامل  ومدير  مدير اجلامعة ومدير املؤسسة  الباحث غرضيا. وهم

وبعض الطالب والطالبات. وأما مصادر البياانت غري اإلنسانية فهي املستندات أو 
تعليم اللغة العربية داخل   ةسرتاتيجيإدارة اال  الواثئق أو السجالت املكتوبة عن عملية

   وخارجه. عهدامل

 :والبيان من البياانت اليت تتعلق مبشكالت البحث ما يلى

   3.1اجلدول 

 لبياانت البحث امصدر 

 مصادر البياانت  الرقم 
رموز  
 املخرب

 البياانت 

 هاختطيطو   اسرتاتيجية   حول  البياانت  رم  معهد اللغة مدير 1
 .  ومشكلتها وتنفيذها وتقوميها

اللغة 2 معهد    سكرتري 
 (العربية جمال)مدير 

وختطيطها   اسرتاتيجية   حولالبياانت   سم
 وتنفيذها وتقوميها ومشكلتها. 
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وختطيطها   اسرتاتيجية   حولالبياانت   م  معلم 3
 وتنفيذها وتقوميها ومشكلتها. 

بفعالية طج  طالب اجلامعي 4 املتعلقة    إدارة    البياانت 
 عربية تعليم اللغة ال سرتاتيجيةاال

 

احلصول عليها الظروف  يتم اختيار مصادر املخربين حبيث متثل البياانت اليت ُت  
أب املتعلقة  البحثالفعلية  املالحظات سئلة  يف  املسجلة  البياانت  مجيع  قراءة  ستتم   .

ويتم ترميزها على أساس    أبسئلة البحثامليدانية عدة مرات ليتم اختيارها واليت هلا عالقة  
البحث ومصدره.  باحلل   أسئلة  يف   هوالرموز    تستخدمث  البياانت  إدخال  تسهيل 

البياانت، حبيث يكون من األسهل يف عملية حتديد مستوى تشبع مصفوفة   فحص 
الكم البياانت بسبب  الكبريةالبياانت وتقليل صعوبة حتليل  البياانت يف هناية    ية  من 

 . أنشطة مجع البياانت 

االمصدر   البيا   لواثئقبياانت  يقدم  خبطالذي  املتعلقة  واخلطط انت  العمل  ط 
واخلطط التشغيلية والسياسات املؤسسية وظروف أعضاء هيئة التدريس   سرتاتيجيةاال

 وظروف الطالب والواثئق املتعلقة بعملية أنشطة التعلم.

 مجع البياانت اليبأس .ه

يلة للحصول تعّد أساليب مجع البياانت من أهم اخلطوات يف عملية البحث ألهنا وس
، وعدم معرفة أدوات جتميع البياانت ال يستطيع الباحث احلصول  لبياانت املطلوبةعلى ا

 73على البياانت املرجّوة حسب املعايري املثالية والثابتة. 

الباحثت املالحظة    ة ستخدم  وهي  البياانت،  جلمع  أدوات  ثالث  البحث  هذا  يف 
 فيما يلي :  واملقابلة والواثئق للحصول على البياانت املطلوبة. وتفصيل ذلك 

 املالحظة  .1

 
73 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,cet.24,  (Bandung : Alfabeta, 

2016), hal:224 
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املالحظة هي االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك فردي أو مجاعي معني بقصد 
، أو وصفه وحتليله،  متابعته ورصد تغرياته ليتمكن الباحث من وصف السلوك فقط

  واملالحظة أداة جلمع البياانت األساسية يف البحث الكيفي،   74.أو وصفه وتقوميه

الحظ مجيع املتغريات اليت تتعلق  يف ساحة اجملتمع حيث يفهي تلزم حضور الباحث  
ابلزمان واملكان والنشاطات، والشك أن الباحث يالحظ فيها ما يناسب ابلبياانت 

واستخدم الباحث نوع املالحظة بدون املشاركة،    75يف هذه الدراسة. اليت حيتاج إليها  
جبومبانح  هاشم أشعرياملكثف مبعهد اللغة جامعة  يعين تالحظ الباحثة يف برانمج

عملية   يستخدمها  اسرتاتيجيةإدارة  خالل  اليت  العربية  اللغة  ذلك امل  تعليم  علمون 
 . املعهد

يقوم هبا   اليت  املالحظة وتستخدمها وأما اإلجراءات  دليل  إعداد  الباحثة يف 
 :   جلمع البياانت فهي كما يلي

 حتديد هدف املالحظة  -أ

مدير املعهد ومدير يف جمال اللغة    همحتديد األشخاص املعنيني ابملالحظة، و  -ب
 معلما اللغة العربية والطالب. العربية

 . املكانية املالئمةترتيب الظروف   و للمالحظة حتديد الفرتة الزمنية الالزمة  -ج

 . حتديد النشاطات املعنية ابملالحظة وإجراؤها جلمع البياانت بشكل نظامي -د

 

 

 

 

 

 
العساف.     74 السلوكيةصاحل  العلوم  البحث يف  إىل  العبيكان  الكتاب    .املدخل  األول.)الرايض : شركة 

   406(، ص :  1989للطباعة والنشر، 

 354:   ص ،أصول البحث علمي ومناهجه ، أمحد بدر75
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 ةاملقابل  .2

الباحثة  تستخدم  املالحظة،  الباحث    ابلةاملق  جبانب  بني  موجهة  حمادثة  وهي 
والشخص أو أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل حقيقية أو موقف معني، تسعى 

 76.قيق أهداف الدراسةالباحثة للتعرف عليه من أجل حت

 ويف هذا البحث، تستخدم الباحثة املقابلة العميقة جلمع البياانت حول عملية  

العربية  سرتاتيجيةاالإدارة   اللغة  هاشم   تعليم  جامعه  اللغة  مبعهد  املكثف  برانمج  يف 
 . أشعري جبومبانج

جلمع  ا ستخدمهتيف إعداد دليل املقابلة و  ةم هبا الباحثو قيوأما اإلجراءات اليت    
 البياانت فهي كما يلي :  

 املقابلة  حتديد هدف -أ

املعنيني ابملقابلة، وهم   -ب اللغة  حتديد األشخاص  املعهد ومدير يف جمال  مدير 
 .معلما اللغة العربية والطالب العربية 

 املكانية املالئمة. للمقابلة و ترتيب الظروف   حتديد الفرتة الزمنية الالزمة  -ج

 .     حتديد النشاطات املعنية ابملقابلة وإجراؤها جلمع البياانت بشكل نظامي -د

 الواثئق .3

من      الوثيقة هى عبارة عن كتابة األحداث ىف املاضى، ميكن أن تكون نوع 
يقوم الباحث بدراسة الواثئق  77الضخم من الشخص.  الصور أو عمل  النصوص أو

البياانت اليت تتعلق برؤية املعهد وبعثته واترخيه وبرانمج وأعمال اليومّية للحصول إىل  
 الطالب.

 
، )لبنان : دار الفكر املعاصر،  البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية  رجاء وحيد دويدري،  76

 323:  (، ص 2000وسورية : دار الفكر، 

77 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006), 329. 
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الدرس   ةالباحث  رجوت وحتضري  التكليف  رسائل  لكشف  الواثئق  من  أيضا 
والسري  والبحوث  االنتقاء  وتقريرات  العمل  العربية  واستمارة  اللغة  ملعلي  الذاتية  ة 

واخلطط    سرتاتيجيةالعمل واخلطط اال  طوخط  والصور، والكتب واجملالت والشهادات 
 ومجيع الواثئق املتعلقة. التشغيلية

 حتليل البياانت  . و

بتحليل البياانت عبارة عن عملية التعامل مع البياانت من حيث ترتيبها   ويقصد
استخالصها مث  الوحدات  إىل  اجلزئيات   وتفصيلها  على شكل  الباحث  حىت جيدها 

 78استنتاجها وتقدميها لآلخرين. املطلوبة، ومن ذلك 

فهو األسلوب الذي ذهب   وأما أسلوب حتليل البياانت املستخدم يف هذا البحث 
فتحليل البياانت هبذا املذهب يتكون    (.Miles & Huberman)  وهوبرمان  إليه ميليس

(  2مرحلة مجع البياانت، )  (1مع بعض، وهي : )  اليت يتعلق بعضها  مراحل  ثالث من  
 79. ( واالستنتاج/االستخالص4ومرحلة عرض البياانت، ) 

 :   وفيما يلي بيان أساليب حتليل البياانت ابلتفصيل

   البياانت  مجع -1

التلخيص واختيار األشياء الرئيسية والرتكيز على األشياء    هي   البياانت   مجع
وإزالة األشياء غري الضرورية. فإن البياانت   املهمة والبحث عن السمات واألمناط

القيام مبزيد من عمليات   ةالباحثاليت ُت تقليصها ستوفر صورة واضحة، وتسهل على  
البياانت عن   مجععدة يف  مجع البياانت، والبحث عنها إذا لزم األمر. ميكن املسا

 80. طريق األجهزة اإللكرتونية مثل احلواسيب الصغرية وترميز جوانب معينة

 
78 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,cet.29 (Bandung : Remaja Rosda Karya, 

2011) Hal. 248. 
79Nurul Ulfatin, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan ......hal : 257 
80 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 338. 
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البياانت اليت ُت مجعها من    إختيار هي عملية    يف عملية مجع البياانت   يتم
مجع اليت  البياانت  جتميع  ذلك  بعد  يتم  الباحثتامليدان.  ابإلدارة   ةها  واملتعلقة 

إىل قسمني،   معهد اللغة العربية جومبانج  م اللغة العربية يفيل اإلسرتاتيجية برانمج تع
العربية  يية برانمج تعل ومها عملية اإلدارة اإلسرتاتيج اللغة  العربية    يف م  اللغة  معهد 

مي االسرتاتيجيات املستخدمة واملشكالت و بدًءا من صياغة وتنفيذ وتق  جومبانج 
 اليت تواجهها. 

 عرض البياانت  -2

تقدمي    مجعبعد   عند  البياانت.  عرض  هي  التالية  اخلطوة  فإن  البياانت، 
أ  شكل  يف  النوعي  البحث  إجراء  ميكن  وخمططات البياانت،  موجزة  وصاف 

وعالقات بني الفئات وما شابه ذلك. يف هذه احلالة، ذكر مايلز وهوبرمان أن 
 81. تخدم غالًبا لتقدمي البياانت يف البحث النوعي هو النص السرديأهم شيء يس 

هذ إدارة لبحثا  ايف  بربانمج  تتعلق  حمددة  ألمناط  البياانت  إجراء  ُت   ،
تعل  العربية  ياسرتاتيجية  اللغة  جومبانج   يفم  أشعري  هاشم  جامعة  اللغة  .  معهد 

أقسام،   عدة  يف  جتميعها  ُت  اليت  البحث  يف  الواردة  الباحثتالبياانت  ة صفها 
 .حتدث يف اجملال بوضوحمتماسك حبيث ميكن تطبيق الظواهر أو الظروف اليت 

 واالستنتاج/االستخالص -3

برمان هي استخالص  اخلطوة الثالثة يف حتليل البياانت النوعية وفًقا ملايلز وهو 
 ُت التوصل إليها ال تزال مؤقتة، وسوف  النتائج والتحقق. االستنتاجات األولية اليت

تتغري إذا مل يتم العثور على دليل قوي يدعمها يف مرحلة مجع البياانت التالية. مث  

 
81 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan…, 341. 
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ُت ترتيبها بدقة وفًقا للنمط واملوضوع الرئيسي لتحديد   يتم البحث عن البياانت اليت
الة. ال يزال وط العريضة للمشكلة حبيث ميكن العثور على ارتباط بظاهرة احلاخلط

 82يتم إثبات هذا االستنتاج من خالل التحقق مرة أخرى يف امليدان. 

البذلك  قادرة على اإلجابة على   تلخيص، قد تكون  النوعي  يف البحث 
شكالت  ألن امل  ،ملشكالت اليت متت صياغتها منذ البداية ولكن رمبا ليسصياغة ا 

وصياغات املشكالت يف البحث النوعي هي نتائج جديدة مل تكن موجودة من 
قبل. ميكن أن تكون النتائج يف شكل وصف أو وصف لشيء كان غامًضا يف 

ال البياانت  استخدام عرض  البحث يصبح واضًحا. ميكن  بعد  يت  السابق ولكن 
 . ملموس تلخيصتدعمها البياانت ك

البياانت نشاطً  الب يعد معاجلة    حث أبكملها. من ا مهًما جًدا يف عملية 

معاجلة البياانت، ميكن التعرف على معىن البياانت اليت ُت مجعها حىت تمعرف نتائج 
البحث على الفور. تتم عملية التحليل من خالل عملية تصنيف يف شكل جتميع 

 وتصنيف البياانت يف فئات حمددة مسبًقا.أو مجع 

تنظيم    هو اانت  خمطط تفصيلي أن حتليل البي  من الصيغ أعاله، ميكننا رسم
البياانت اليت ُت مجعها مالحظات ميدانية وتعليق الباحثتالبياانت. تتضمن   ةات 

وصورًا وواثئق تقارير وسري ذاتية ومقاالت وما إىل ذلك. بعد مجع البياانت من 
حليل ن ابستخدام طريقة التجميع ابستخدام التحليل الوصفي النوعي، فإن التامليدا

العربية يفياملعين هو وصف اإلدارة اإلسرتاتيجية لربانمج تعل  اللغة  اللغة   م  معهد 
   جامعة هاشم أشعري جومبانج. 

 

 
82 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan…, 345. 
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 تصحيح البياانت .ز

يف عملية البحث، يصبح ضابط تصحيح البياانت مهما جدا للتحقق من عالقة  
احلصول    البياانت اليت ُت  أن يكونالبياانت مع املشاكل أو كائنات البحث. يهدف  

حة وموثوقة وجمردة، وجتنب نتائج البحث من بعض التحيزات. من أجل عليها صحي
حة البياانت، أي عن طريق املقارنة  احلصول على البياانت املناسبة، تستخدم الباحثة ص

 واملشاركة والتحقق من البياانت حبيث تكون البياانت صحيحة.

 صحة البياانت، وهي: يف هذا البحث تستخدم الباحثة عدة طرق الختبار 

 التثليث .1

التثليث هو أسلوب للتحقق من صحة البياانت يستخدم شيًئا من اخلارج أو من 
منظور خمتلف. لذلك فإن تقنية التثليث يف هذا البحث هي مقارنة البياانت من 

ستخدم الباحثة ثالث تقنيات تاملقابلة واملالحظة والواثئق اليت ُت القيام هبا من قبل.  
هي:    للتحقق التثليث،  بياانت  وتثليث من صحة  التقين  وتثليث  املصدر  تثليث 
 الوقت.

 تثليث املصدر (.أ

تستخدم هذه التقنية ملعرفة صحة البياانت اليت حتصل عليها الباحثة من  
ومدير   اجلامعة  مدير  مثل  خمتلفة،  مصادر  من  البياانت  من  التحقق  خالل 

اآلخ والطالب  املعلم  و  املعهد  ومدير  هذه  املؤسسة  وتستخدم  التقنية رين. 
الباحثة  وفرزت   لتعرف  البياانت.  من  استخالصها  ميكن  اليت  االستنتاجات 

البياانت يف بياانت جيدة وأكثر دقة لوصفها. سيتم فحص نتائج االستنتاج  
واملرؤوس   الرئيس  مثل  اخلارج  من  شيء  أو  مصادر  عدة  من  أخرى  مرة 

البياان صحة  الختبار  ذلك  ُت  وقد  بتنفيواألصدقاء.  املتعلقة  إدارة  ت  ذ 
لتعليم   سرتاتيجيةدارة االإوفعاليتها ومشاكلها املوجعة يف عملية    سرتاتيجيةاال

 .مهارة القراءة والكتابة لدى الطالب 



54 
 

 

 تثليث التقين (.ب

البحث، مثل كيفية حتقق   هتدف هذه التقنية يف األساس إىل اختبار صحة 
ختتلف البياانت من  اثئق. عندما  البياانت من املقابلة من خالل املالحظة والو 

البياانت، حىت يتم    عن إضافة  تقنيات إختبار الصحة، فيجب على الباحثة
 . تشبع البياانت متاًما. أو ميكن أن يكون بسبب منظور خمتلف

 تثليث الوقت  (.ج

 ما يكون الوقت املناسب للبحث عن املعلومات أو البياانت يف الصباح 

جديًدا ومتشوقًا لتوفري املعلومات    مصدرا  يكونعادة، ألن هذا الوقت ال يزال  
الذي تعمل فيه مجيع األنشطة. يوفر البحث   الوقت هو  املتعلقة ابلبحث. وهذا

هلذا السبب،    83عن البياانت يف الصباح بياانت جيدة حبيث تكون موثوقة.
من أجل اختبار صحة البياانت، فتحقق الباحثة من بياانت املالحظة واملقابلة  

الت الباحثة  قنيامع  ت األخرى يف أوقات ومواقف خمتلفة. إذا كان ما وجدته 
خمتلًفا، فيجب على الباحث مواصلة البحث مرة أخرى للحصول على بياانت 

 . حقيقية حىت يتم التأكيد من صحتها

  

 
83 Sugiono, Metode Penelitian Kulitatif, Kuantitatif, dan R&D, Cet.ke-14, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 125. 
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 معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج حملة موجزة عن أتسيس  .أ

 حملة موجزة املعهد 

 جامعة هاشم أشعري معهد اللغة  : اسم

 : تشوكري ضيعة . 1:   عنوان .1
 تبوئريانج :  . قرية 2  

 ديويك :  . انحية 3  

 جومبانج :  . حمافظة 4  

 861719( 0321): اتف اهل رقم

 61471:   رمز بريدي

 2015 : عام التأسيس

 جامعة هاشم أشعري تبوئريانج جومبانج  : مؤسسةاسم املنظم

كفاءة خرجيي اللغة   لديه   املعهدية  لتعليم العايلا  كمؤسسة  هاشم أشعريجامعة  
يبحدى  إواإلجنليزية كالعربية   يتقنها كل خريج حىت  أن  اليت جيب  هذاألدوات    ه دأ 
مثل:   ةاجلامع اإلجنازات  تدعم  اليت  التحتية  والبنية  املرافق  العديد من  توفري  اآلن يف 

برانمج تعليم اللغة و   ةاللغ  عهدجهزة الكمبيوتر واملاأل  معملاللغة و عمل  مكتبة كافية، م
 . املكثف  األجنبية
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جامعة هاشم أشعري يف وحدة حتت رعاية  معهد اللغة جامعة هاشم أشعري هو  
اليت يتم تكليفها مبهمة تطوير مهارات الطالب اللغوية بشكل عام، وخاصة    بانججوم

، وهي ةاللغعهد  القدرات يف اللغتني العربية واإلجنليزية. هناك أربع وظائف رئيسية مل
ع خمتلف املؤسسات أو الوحدات اللغوية داخل التطوير واخلدمة والتدريب والتعاون م

يف   عهدامل  اتعلقة بتعليم اللغة والتدريب. يغطي نطاق هذوخارج اجلامعة يف الربامج امل
 اللغة العربية واإلجنليزية واإلندونيسية اليت تغطيها برامج خمتلفة.

الربانمج هو  هذا  .  ةمعهد اللغ  هذا  منهو أحد برامج    برانمج تعليم اللغة األجنبية  
هو   الربانمج  .عاما  14  حوايل  الذي يعمل منذ  معهد تطوير اللغة العربية  من  تطوير

هاشم   برانمج تدريب على اللغات األجنبية مطلوب جلميع الطالب اجلدد يف جامعة
العربية  ويم .  أشعري ومها  أجنبيتني،  لغتني  إتقان  يف  النشطة  املهارات  لتعليم  غلف 

 واإلجنليزية.

درس يف هذا الربانمج هي االحتياجات الرئيسية  تم   اللتان  ليس بدون سبب، اللغتان
، أوالً واستكشاف معرفة الطالب يف براجمهم.    دراسةو   تعليميصبحوا جمهزين لللطالب ل

اللغة العربية هي اللغة املستخدمة لدراسة علم املدارس اإلسالمية واملراجع العربية وأيضاً 
، اللغة اإلجنليزية هي اللغة الثانية اليت جيب اثنيًااليت جيب أن يدرسها املسلمون.  اللغة  

ب ألن هذه اللغة هي لغة دولية يتم استخدامها ليس فقط يف جمال أن يتقنها الطال
العمل وال   ميلعل ا واألعمال. حبيث تصبح هااتن    شأن والعلوم، ولكن أيًضا يف عامل 

ي ابعتبارها اجلامعة عر يشاللغتان شكالً من أشكال إظهار رؤية ورسالة جامعة هاشم أ
األعمال ورايدة  لبيزانرتين   the real university of pesantren dan)  احلقيقية 

enterpreneurship). 

هاشم جامعة    تج من املتوقع أن تن  اللغة،  عهد م  امن خالل الربانمج الذي تنظمه هذ
يف    أشعري التنافس  على  قادرين  العوملة كخرجينيهذا  خرجيني  جامعات   عصر  من 

 . حكومية أخرى خمتلفة



57 
 

 

 جومبانج الرؤية والرسالة يف معهد اللغة جامعة هاشم أشعري  .ب

  مركزا أصبحمعهد اللغة جامعة هاشم أشعري اإلسالمية " :  الربانمج الرؤية

 أشعري  هاشم جامعة يف األكادميي للمجتمع مكتبية و  اللغة  على تدريبوال للتعليم

 ."اإلسالمية

  تبوئرانج اإلسالمية أشعري هاشم جبامعة املكثف  العربية  اللغة تعليم برانمج  رسالة

 :  جومبانج

 . واجلاوية  واإلندونيسية اإلجنليزية واللغة العربية اللغة لتعّلم مركزا يكون  أن .أ

 أشعري   هاشم  جامعة  يف  األكادميى  اجملتمع  إىل  اللغة  على  الرتتيب  توفري .ب

  أشعري  هاشم  جبامعة  األكادميى  اجملتمع   نوعية  حتسني  لدعم  اإلسالمية

 .  اإلسالمية

 املدرسني   نوعية  حسنيتل  والتدريب  اللغوي  والتدريب  اإلختبار  خدمات   توفري .ج

 . واجلومهور احملتملني واملعلمني

  اإلجنليزية   واللغة  العربية  اللغة  لتدريس   التعليمية   واألدوات   التعليمية   املواد   تطوير .د

 . اإلسالمية  أشعري هاشم جامعة يف اإلندونيسية واللغة

  اإلجنليزية   واللغة  العربية  اللغة  اتقان   يف   واملهنية  متفوقة  نتائج   انشاء .ه

  األكادميية   والكتاية   القراءة  ومعرفة  التواصل  سياق   لفهم  وذلك   يسيةندونواإل

 .النشيطة

 .األخرى واجلامعات  األهلية واملكاتب الكحومية مع التعاون عمل .و

 اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج اهليكل اإلداري يف معهد  .ج

  جامعة هاشم أشعري اإلسالمية تبوايرنجمنظمة معهد اللغة  أما عمود تركيب
 جومبانج، فهو فيما يلي: 

 واحداألستاذ الدكتور احلاج صالح الدين : املسؤول  الشخص .أ

 إليسا نور الليلي، س.س.،م.أ :  رئيس املعهد  .ب
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 ليلة القمرية املاجستري:  انئب الرئيس املعهد  .ج

 منسق قسم اللغة العربية 

 فتح الرمحن املاجستري  : اللغة العربية املكثف  تعليم .أ
 احلاج حممود فوزى   :اصة العربية ألغرض اخل .ب 
 معاد املاجستري  :   احملادثة  .ج
 مفتاح اهلدى املاجستري  : الكفاية اللغوية العربيةاختبارات  .د

 املاجستري عبد القدير :   الدورة .ه
 عرف ستيابودى املاجستري :   رتمجةال . و

 على سعيد املاجستري  :قراءة وكتابة القرآن  . ز

 حالة املعلمني واملتعلمني . د

أعضاء  ة هاشم أشعري اإلسالمية معايري أو كفاءات يف اختيار لغة جامعملعهد ال
 :  ، ومنهمهيئة التدريس

 درجة املاجستري  املؤهالت التعليمية العربية يف األستاذ الذى لديه  .أ

ولكن األستاذ خريج الشرق    تعليم اللغة العربية قسم    من  ليس   األستاذ الذي  .ب 
معهد العلوم اإلسالمية والعربية  يف ذلك    مصر ومدينة و األوسط كمثل قاهرة و 

 جاكرات. 

 ليس من قسم تعليمهو  أن لديه القدرة العربية ولكن    عن  يعتربالذى  األستاذ   .ج
 اللغة العربية وخريج الشرق األوسط.

يفال  أماو  يف  ال  هذا  طالب  الطالب  أو  اجلدد  الطالب  مجيع  هو  ربانمج 
 . ةاإلسالمي جامعة هاشم أشعرياملستوى األول و الثاين يف  
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 وحتليلها املبحث الثاين: عرض البياانت

اللغة جامعة هاشم أشعري   اسرتاتيجيةإدارة   . أ اللغة العربية يف معهد  برانمج تعليم 
 ومبانج جب

 سرتاتيجيةياغة االص .1

 سرتاتيجية حتليل اال .أ

ديد والضعف  هبتحليل عن القوة والفرصة والت  سرتاتيجيةاالإجراء حتليل  يبدأ  
يف السابق، بدأ العرض التقدميي    هاشم أشعري جومبانج. يف معهد اللغة جامعة  

 .SWOTبشرح لتحليل 

القوة والضعف والفرص    عنتحليل  بيتطلب فهم شروط اهلدف املؤسسي  "
سوف يولد  و .  جامعة هاشم أشعري جبومبانجوالتهديد اليت ميتلكها معهد اللغة  

(  عهد امل  مدير  احلال  اسرتاتيجية تنفذها اإلدارة العليا )يف هذالالتحليل الناتج ا
يف صياغة قرارات اسرتاتيجية خمتلفة إلدارة املنظمة. يف هذه احلالة، التحليل 

 SWOT.84هو حتليل جامعة هاشم أشعري جبومبانج غة ل لاالذي أجراه معهد 

من نتائج املقابالت مع مدير معهد اللغة، هناك بعض القوة اململوكة ملعهد  
عادة ما أتيت القوة من اجلوانب الداخلية    اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج. 

)أ( يزداد عدد الطالب  وهي:  ".  جامعة هاشم أشعري جومبانج ملعهد اللغة
الرب ياجلد البشرية عرب  املوارد  استخدام  داخل د كل عام، )ب(  الدراسية  امج 

اجلامعة جيعل من املمكن تنظيمها تنظيمياً وإدارايً، )ج( بعض احملاضرين هم 
 85".الدكتور و  املاجستريتدريس مع تعليم أعضاء هيئة 

أيضا الضعف  الللغة  معهد  حتديد  القوة،  هذه  إىل  وكذلك "  . ابالضافة 
هو اللغة  معهد  الداخلية  الناحية  من  الضعف  أييت  إدارة    :القوة،  نظام  )أ( 

 
 (. 2020  مايو 3، )جومبانج، ... إليسا نور الليل، مقابلة 84

 (. 2020  مايو 3)جومبانج، ، ... إليسا نور الليل، مقابلة 85
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والبنية  املرافق  حمدودية  )ب(  األمثل،  النحو  على  تشغيله  يتم  مل  املؤسسات 
التمويل ليس األمثل،  التحتية، )ج( حمدودية   التعليم، )د(  املعلمني وموظفي 

 86."سنوات  5ال تزال  عهد )هـ( عمر امل

أشعري    هاشم  جامعة  اللغة  معهد  تشكله  اليت  الفرصة  .  جبومبانجوأما 

)أ( الربانمج املعهد اليت أصبحت التمييز بني اجلامعات اخلاصة حول :  هي"
اجلامع  جومبانج،  القيادة  قرار رئيس  )ب( وجود مساعدة من  املكتوب يف  ة 

ها أشعري  اجلامعة    ومبانج جبشم 

من  ) و  KEP/UNHASY ِ/A/V/2015/1166.رقم مساعدة  عمداء  ج( 
 87ومبانج. جباشم أشعري ورؤساء الربانمج الدراسة يف جامعة ه

  : هو"معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج    يف غضون ذلك، التهديد 

منافسة مع مؤسسات ، و)ب(  ملعلمنيحتتاج إىل حتسني وزايدة الكفاءات ا)أ(  
تطورت   أخرى  لتداخل  سابقالغوية  وسكرتريه  املعهد  مدير  حياول  لذلك،   .

إما   سوى  األنشطة  خمتلف  من  تعاون يف  العديد  مع  احملاضرين  أو  للطالب 
اللغة  مركز  مثل  أخري  أومؤسسات  أخري  جامعات  يف  اللغات  مؤسسات 

 88"ك.جامعة االسالمية احلكومية ماالنج وغري ذل

الذي يتم من قبل معهد اللعة جامعة هاشم    SWOTهذا اجلدوال من حتليل  
 أشعري جومبانج أن الباحثة خمتصمة. 

 

 

 

 

 
 (. 2020  مايو 3، )جومبانج، ... إليسا نور الليل، مقابلة 86

 (. 2020 مايو 3، )جومبانج، ... الليل، مقابلةإليسا نور 87
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 4.1اجلدوال 
 معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج SWOTحتليل  

 

 الضعف لقوةا

عام  كل ديعدد الطالب اجلد •
 .متزايد

يف   واالستفادة من املوارد البشرية •
 اي. للتنسيق هلم إدار اجلامعة ميكن 

بعض احملاضرين هم أعضاء هيئة   •
 . تدريس مع تعليم املاجستري والدكتور

تشغيله نظام إدارة املؤسسات مل يتم  •
  .على النحو األمثل

 . حمدودية املرافق والبنية التحتية •

  .حمدودية املعلمني وموظفي التعليم •

   .التمويل ليس األمثل •

 .سنوات  5ال تزال  عهدعمر امل •

 ديد هالت رصةالف

الربانمج املعهد اليت أصبحت التمييز   •
بني اجلامعات اخلاصة حول 

   جومبانج. 

القيادة اجلامعة وجود مساعدة من  •
مكتوب يف قرار رئيس اجلامعة هاشم 

أشعري جومبانج  
KEP/UNHASY/ ِِA/1166رقم.

/V/.2015   

ومساهم آخر كمثل عمداء ورؤساء   •
الربانمج الدراسة يف جامعة هاشم 

 جومبانج.  أشعري

يتطلب اجملتمع أن يكون الطالب  •
 . قادرين على إتقان اللغة العربية

وبرامج   ةحتسني جودة مؤسس  حيتاج •
 .م اللغة العربيةيتعل 

هناك منافسة مع املؤسسات األخرى  •
 .اليت تطورت يف وقت سابق
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 سرتاتيجية صياغة اال .ب

الواردة يف    عن البياانت امليدانية   ةالباحث   تبصرف النظر عن املقابلة، حبث
معهد دليل  ال  كتاب   وهي  معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج  واثئق

أشعري جومبانج اليت   وفيها .  اللغة جامعة هاشم  اإلسرتاتيجية  اخلطة  حتتوي 
اللغ مؤسسة  وإدارة    ةأعدهتا  وهيكل  برانمج  هاشم  على  جامعة  اللغة  معهد 

ملية  يف تنفيذ ع  مشرتك  كمرجع  هلذا املعهدهذا الدليل مهم  و .  أشعري جومبانج
تعل  برانمج  امليجتميع  ورسالة  رؤية  على  الدليل  حيتوي  العربية.  اللغة  ،  عهد م 

تعل  وبرامج  سياسات  مدى  يوكذلك  على  تنفيذها  ُت  اليت  العربية  اللغة    5م 
 2020.89-2015سنوات، وهي 

معهد اللغة جامعة هاشم  بناًء على التحليل املوصوف أعاله، يقوم معهد  
ينفذها    بانجأشعري جوم اليت  اإلسرتاتيجية  السياسات    عهدامل  مديربصياغة 

تعل سكرتري و  برامج  تطوير  العربية يف  يها يف حماولة  اللغة  اللغة جامعة م  معهد 
جومبانج أشعري  الرؤية  هاشم  يف  اإلسرتاتيجية  صياغة  تصميم  تضمني  ُت   .

اخل السنوات  يف  تنفيذها  ُت  اليت  واالسرتاتيجيات  واألهداف  مس والرسالة 
 املاضية. 

ط يبناء على املقابلة مع إليسا نور اليلي املاجستري كمدير املعهد اللغة وختط
اال هي    قالت  سرتاتيجيةصياغة  الرؤية  املعهدأن  ُت    حلم  وقد  يتحقق.  أن 

 التخطيط منذ البداية مع سكرتري املعهد. 

  ية تب مكو   اللغة  على  تدريب وال  للتعليم  مركزا  أصبح   الرؤية املعهد اللغة هي"  

 معهد  وهذا .  جومبانج   اإلسالمية   أشعري  هاشم  جامعة  يف  األكادميي  للمجتمع

  تكليفها   ُت  وقد  جومبانج  أشعري  هاشم  جامعة  رعاية  حتت  وحدة  هو  اللغة

  وهذا .  العربية  مهارات   يف  وخاصة  للطالب،  العامة  اللغوية  املهارات   لتطوير

 
 وثيقة، كتاب دليل معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج.  89
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 واالندونيسية  ةليزيواالجن  العربية  هي  لغوية  جماالت   أربعة  عن  مسؤول  املعهد

 فقط،  للطالب   اللغة  والتعليم  اخلدمة  إىل  التوفر  اللغة  معهد  أن   كما.  واجلاوية

  خالل  من  يمصيغ  اللغوية  أنشطة  وخدمة.  أيضا  العام  اجلمهور   إىل  تقدمي  ولكن

  أشعري   هاشم  العربية   اللغة  معهد  يف   املوجودة  واألنشطة  الربامج  من  العديد

  احلالة   هذا  يف  الرئيسى  عىنامل  سنوات،  مخس  التزال  اللغة  معهد   اآلن.  جومبانج

 قادرين   متخرجني  يسجل  أن  ويستطيع  فعالية  أكثر  التعليم  يكون  أن  أنمل  هو

  وتعليم.  أخري  احلكومية  جامعة  من  كخرجيني  العاملية   عصر  يف  املنافسة  على

  جومبانج   أشعري  هاشم  جامعة  اللغة   معهد  ممتاز   برانمج  هو   املكثفة  العربية  اللغة

 90"أصبح التمييز بني اجلامعات اخلاصة حول جومبانج. و 

التايل: النحو  على  اللغة  املعهد  بذلك سكرتري  عامل "اآلن،    صرح  تطور 
على الوصول إىل املعلومات   ينقادر   واطلب اجلميع أن يكونتيفاحلديث بسرعة  

ويطلب اجلميع أيضا أن يكونوا  ،  فرتاضيمن أجزاء خمتلفة من العامل احلقيقي واإل
ويف هناية،    الديين واملعرفة واألدوات وغريها.  مبدعني ومبتكرين يف تطوير علم

ذلك   يتطلب املنافسة إلالطالب    كل  من  يتمكنوا  حىت  االجنبية  اللغة  تقان 
 91." يف تطوير عامل احلديث، فضال عن احلضارة العامليةواملسامهة 

وهي:  .  لديها ست نقاط والرؤية معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج
، توفري التدريب اللغوي للمجتمع  اثنيا، أصبح مركزا لتعليم اللغة العربية.  أوال

امعة هاشم أشعري جومبانج لدعم حتسني جودة اجملتمع االكادميي  األكادميي ج
، تقدمي خدمات االختبار والتدريب اللغوي والتدريب لتحسني  اثلثا  اجلامعة.

، تطوير املواد التعليمية  رابعاامة اجلمهور.  جودة املعلمني واملعلمني احملتملني وع
نتائج متفوقة ومهنية  ، حتقيق  خامساوأدوات التعليم لتعليم اللغة العربية ونشرها.  

ة واالتصاالت األمهية أكادميية يف إتقان اللغة العربية لفهم االتصاالت املختلف
 

 . 2020  مايو 3نج، جومبا  رم، 90

 . 2020 ماريس 8  ، جومبانج،سم 91
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التعاون  سادسا   بنشاط. عل ،  واللغوية  واخلاصة  احلكومية  الوحدات  ى  مع 
 92والوطنية والدولية.  املستوى اجلامعي على املستوايت احمللية

أصبح    هي  ،رسالةحتديد ال  يف  تحقيق هذه الرؤية، فإن اخلطوات املتخذةل"
العربية.   اللغة  لتعليم  األكادميي  اثنيا مركزا  للمجتمع  اللغوي  التدريب  توفري   ،

  ي اجلامعة. جامعة هاشم أشعري جومبانج لدعم حتسني جودة اجملتمع االكادمي

جودة  اثلثا لتحسني  والتدريب  اللغوي  والتدريب  االختبار  خدمات  تقدمي   ،
، تطوير املواد التعليمية وأدوات رابعا   املعلمني واملعلمني احملتملني وعامة اجلمهور. 

ونشرها. العربية  اللغة  لتعليم  ومهنية يف  خامسا  التعليم  متفوقة  نتائج  ، حتقيق 
لفهم   العربية  اللغة  أكادميية إتقان  األمهية  واالتصاالت  املختلفة  االتصاالت 

على  سادسا   بنشاط. واللغوية  واخلاصة  احلكومية  الوحدات  مع  التعاون   ،
هبدف مراعاة وحتسني   والوطنية والدولية  امعي على املستوايت احمللية املستوى اجل

 93. والربامج اليت سيتم تنفيذها ةجودة املؤسس 

(  1احملددة يف ثالث نقاط، )د من األهداف  لتحقيق العدي  رسالةُت تنفيذ ال
للتعل  مركزًا  تصبح  للمجتمع  يأن  األمية  وحمو  العربية  اللغة  يف  والتدريب  م 

الناس، ) املتعثر وعامة  تعل 2األكادميي  برانمج  برانجًما  ي( جعل  العربية  اللغة  م 
ة كفاءة يف اللغ( ميكن أن ينتج خرجيني يتمتعون ابل3)، و عهد اللغةرائًدا يف امل

 ًيا وكتابًيا ولديهم شغف إبتقان التخصصات اإلسالمية.العربية شفه

أما ابلنسبة لالسرتاتيجيات اليت ُت تنفيذها لتحقيق هذه األهداف، فقد 
عدة سياسات جتاه خدمات    معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج  وضع

 94:يللى النحو التاالنشاط اللغوي واليت متت صياغتها من خالل عدة برامج ع

 
 أشعري جومبانج. وثيقة، كتاب دليل معهد اللغة جامعة هاشم  92

 .2020أبريل  01سم. جومبانج،  93

 وثيقة، كتاب دليل معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج.  94
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التعل  .1 للطالب    (PIBA)  املكثف   عربيةال   ةللغا  ميحتسني  جامعة  خصيصا 
 (.)السنة األوىل هاشم أشعري جبومبانج

اللغة العربية    اإلبتكار  عربية لإلشراف على تنميةال  اإلبتكارفصول  يقوم ب .2
 للطالب. 

 العربية.ندوات اللغة العربية لتحسني رؤية الطالب حول اللغة ب يقوم .3

ابختبار   .4 اليقوم  العربية  الكفائي يف  األكادميي (  TOAFL)لغة  للمجتمع 
 واجلمهور العام.  جامعة هاشم أشعري جبومبانج

 ( PIBA)والكتب املدرسية للربامج العربية املكثفة   هججتميع املن .5

 . جامعة هاشم أشعري جبومبانج/الب ة اللغوية يف سكن الطئتفعيل البي .6

 .سابقات ابللغة العربية لطالب يقوم مب .7

الثانوية ب  يقوم .8 املرحلة  لطالب  العربية  اللغة  أوملبياد  يعادهلا  /ربانمج  ما 
 والطالب بشكل منتظم. 

خارج   .9 العربية  اللغة  مؤسسات  مع  تعاون  أشعري إقامة  هاشم  جامعة 
 ، على املستويني الوطين والدويل. جبومبانج

القمريةوأضافت   برامجليلة  جودة  لتحسني  هناك  يتعل   ،  العربية،  اللغة  م 
  أشياء داعمة أخرى لتعظيم هذه النتائج. ويف هذه احلالة، حاولت  حاجة إىل

ومعلمي أشعري جومبانج  ورئيس  هاشم  جامعة  اللغة  الربانمج    معهد  تطوير 
فصول اإلبداع العريب اليت تشرف على تنمية اإلبداع العريب لدى الطالب،  ب

العريب الشعر وخط  وقراءة  العريب وجدال  وغناء  يمسمح .  مثل خطابة    لذلك 
لكل طالب ابملشاركة يف بعض هذه األنشطة. ألن هذا النشاط سيوجهه كبار  

العربية من أجل اللغة  زايدة فهم   السن من ذوي اخلربة يف جماالهتم وندوات 
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مثل ندوات الصناعة العربية   املعهدالطالب للغة العربية وهذا إلزامي لطالب  
 95" .4.0والرتمجة واإلحلاح يف مواجهة الثورة الصناعية 

حاولل الفهم،  إسرتاتيجية    ة الباحث  تتسهيل  صياغة  اللغة  وصف  معهد 
 على النحو التايل:  جامعة هاشم أشعري جومبانج
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 4.2اجلدوال 

 معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج  سرتاتيجيةصياغة اال

  

 

 SWOT  ليلحت

 سرتاتيجية صياغة اال

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتعليم وتدريب اللغة العربيةتصبح مركزا 

 صياغة اإلسرتاتيجية

 

 اخلارجية الداخلية 

 الرؤية

 الرسالة

 اإلسرتاتيجية 

 اهلدف

 الغرض
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 سرتاتيجيةتنفيذ اال .2

،  معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج فيما يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية  
هناك العديد من الربامج املصممة لتحسني مهارات اللغة العربية لدى الطالب.  

 ةرئيس ك  من إليسا  ةاحث عليها الب  تحصل بناًء على نتائج استخراج البياانت اليت  
للسياسة  همعهد وسكرتري  الوصف عبارة عن برانمج اسرتاتيجي أو وصف  ، فإن 

 على النحو التايل:

جامعة هاشم املكثف للطالب  اللغة العربية  م  ي، حتسني التعلالربانمج األول
طوات، وهي اخل  بعض  )سنة واحدة(. يتم تنفيذ هذا اجلهد يف  أشعري حومبانج
واحتياجات الطالب    عهد اللغةم وفقا لرؤية امليلدراسية وحمتوى التعل تطوير املناهج ا

م يف مجيع برامج الدراسة. توفري األجهزة الالزمة يواجملتمع. حتسني أداء وفعالية التعل 
حتسني جودة و جو أكادميي مالئم.  لتنفيذ الربانمج ابلتنسيق مع كل كلية. خلق  

 اخلدمات اإلدارية.

ظيم فصل لإلبداع العريب لإلشراف على تنمية اإلبداع  هو تن  الربانمج الثاين
 ابةفئات تدريبية يف فئة اإلبداع العريب منها اخلط  5العريب لدى الطالب. يوجد  

ابملشاركة يف يمسمح لكل طالب  و .  العريب  واخلط  ءة الشعرالعريب وجدال وقرا  اوغن
السن من ذوي اخل النشاط سيوجهه كبار  األنشطة. ألن هذا  ربة يف بعض هذه 

 جماالهتم.

هو عقد ندوات ابللغة العربية لزايدة معرفة الطالب ابللغة    الربانمج الثالث 
ألنه   معهد اللعة جامعة هاشم أشعري جومبانجالعربية. هذا أمر إلزامي لطالب  
للغة   الطالب  فهم  من  الشرق جب  العربيةسيزيد  من  مباشرة  العربية  الناطقني  لب 
مبا يف ذلك ندوات الصناعة العربية والرتمجة واإلحلاح األوسط وبعض مواضيع الندوة  

 ". 4.0يف مواجهة الثورة الصناعية  
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الرابع تنظيم  الربانمج  )  هو  العربية  اللغة  يف  الكفائي    ( TOAFLاإلختبار 

وعامة. ُت تصميم هذا الربانمج    جامعة هاشم أشعري جومبانج  للمجتمع األكادميي
وصحيح وملساعدة   جبيدهتم يف اللغة العربية  ملساعدة املشاركني على حتسني مهارا

أسئلة   على  العمل  يف  درجات   TOAFLاالسرتاتيجيات  زايدة  يف  للمساعدة 
TOAFL  االجتماعات عدد  يف    16.  القبلي  100مرة  االختبار  شامالً   دقيقة 

والبعدي. إذا كان املشاركون أقل من احلد األدىن املستهدف، فسيتم فرض رسوم 
 . برانمجمنظم ل اخلاصة، وفًقا لالتفاقية مع خمتلفة على الفصو 

اخلامس منهج   الربانمج  جتميع  املدرسية    SAP،  (silabus)  هو  والكتب 
. املنهج هو تطوير أو وصف للمنهج الذي  (PIBA)لربانمج اللغة العربية املكثف  

أشعري جومبانجأعده   هاشم  اللغة جامعة  والذي حيتوي على ملخص املعهد   ،
م ومؤشرات الكفاءة واملوضوعات واملراجع. من أجل تنفيذ يالتعل م وكفاءات  يللتعل 

تطوير املنهج /يف الفصول الدراسية، جيب ترمجة م  ياملنهج بشكل صحيح يف التعل 
تعل  حدث  وحدة  حيتوي  (SAP)م  يإىل   .SAP    الكفاءة ومعايري  مكوانت  على 

م يربات التعل والكفاءات األساسية ومؤشرات اإلجناز واملواد التعليمية وأوصافها وخ
التعل  اإلعالمي)اسرتاتيجيات  ووسائل  التعل/م(  التقيأدوات  وأنظمة  واملراجو م    ع. مي 

الدراسي و للمنهج  للمحاضرين SAPكمتابعة  يتم وضع كتاب مدرسي كدليل   ،
م املكثف للغة العربية  يالكتاب املستخدم يف فصل التعل و م.  يوالطالب يف عملية التعل 

. يف الفصل األول، PIBAن جملدين كتبه فريق حماضر  ، وهو كتاب يتكون ملغيتهو  
بينما يف الفصل الثاين الكتب املستخدمة ،  1يكون الكتاب املستخدم هو اجمللد  

 .2هي اجمللد 

السادس لغوية يف سكن الطالب    الربانمج  بيئة  تفعيل  جامعة هاشم  هو 
ة اجلدد املطلوبة للطلب"  معهد اجلامعة هاشم أشعري"  . وهي عقدأشعري جومبانج
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الطالب يف السنة األوىل. يهدف إىل املساعدة يف حتسني مهارات اللغة العربية لدى  
 يف االستماع والتحدث والقراءة والكتابة من البداية إىل املستوايت املتقدمة. 

ما يعادهلا  /تنظيم مسابقات اللغة العربية لطلبة الثانوية هو    السابع  ربانمجال
 وطالب اجلامعات. عاهدوامل

الثامنا الثانوية  لربانمج  لطلبة  العربية  اللغة  أوملبياد  برانمج  تنظيم  ما  /هو 
 يعادهلا والطالب منتظم.

جامعة هاشم   هو التعاون مع مؤسسات اللغة العربية خارجالتاسع    الربانمج
  ة على الصعيدين الوطين والدويل. عمل على حتسني جودة املؤسس   أشعري جومبانج

أخرى سواء من حيث املواد   سنة  األقصى من سنة إىلوالربامج حبيث تكون احلد  
دة كفاءة املعلمني. هلذا السبب، حناول التعاون يف العديد والتنفيذ الفين وزاي  هج واملن

املؤسسات اللغوية يف جامعات يف بعض  الطالب واحملاضرين    من األنشطة لكل
ان مالك اللغة جامعة اإلسالمية احلكومية موال  أخرى ومؤسسات أخرى مثل معهد

 96إبراهيم ماالنج، وغري ذلك.

إىل صياغة الربانمج، هناك أيًضا خطة ميزانية مطلوبة    خالف،  يف غضون
اليت ُت إعدادها  تنفيذها بصحيح وفًقا للخطة االسرتاتيجية  ليتم  من كل برانمج 

أننا "نواصل   شعري جومبانجاللغة جامعة هاشم أ   أوضح رئيس معهد  هبذه الطريقة.
ع كل ميزانية مطلوبة بعناية لألنشطة اإلسرتاتيجية اليت يتم إعدادها السعي لتجمي

أننا عادًة ما نعطي األولوية  مع فريق انضج وتعديلها وفًقا لقدرة املؤسسة. كما 
 97" .للربامج اإلسرتاتيجية ذات األولوية للموازنة

، موضًحا مدى  همن قبل سكرتري معهد  عهدكما ُت أتكيد بيان رئيس امل
م اللغة ييزانية يف تنفيذ مجيع الربامج االسرتاتيجية املفيدة يف جتميع برامج تعل أمهية امل

 . معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج العربية يف 

 
 2020  مايو 5جومبانج،  رم، 96

 2020  مايو 5نج، جومبا  رم، 97
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"يتطلب تشغيل الربانمج انضباطًا يف امليزانية ُت حتديده. يف هذه احلالة، ال  
من ميزانية   ومبانجمعهد اللغة جامعة هاشم أشعري جيزال يتم احلصول على ميزانية  

م ي الصناديق اخلاصة ابحلرم اجلامعي، لذا فهي تؤثر على عملية تنفيذ برانمج تعل 
 98" .اللغة العربية يف هذه املؤسسة

بناًء على هذا التفسري، ميكن فهم أن التنفيذ االسرتاتيجي هو خطوة حامسة  
 يف العملية االسرتاتيجية. فيما يلي ملخص يف شكل جدول:

 4.3اجلدول 

 معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج  ةتنفيذ االسرتاتيجي

 
  .2020أبريل  5سم. جومبانج،  98

 اخلطواط  امليزانية  الربانمج

اللغة العربية م ي حتسني التعل  .1
جامعة  املكثف للطالب 

)سنة   هاشم أشعري حومبانج
 واحدة( 

واحملتوى   هج تطوير املن • 
التعليمي وفق رؤية  

املؤسسة واحتياجات  
 . الطالب واجملتمع

 حتسني أداء وفعالية •
م يف مجيع برامج  يالتعل 

 الدراسة

توفري األجهزة الالزمة   •
لتنفيذ الربانمج ابلتنسيق  

 .مع كل كلية

 . جو أكادميي مالئمخلق  •
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حتسني جودة اخلدمات   •
 . اإلدارية

تنظيم فصل إبداع العريب  .2
لإلشراف على تنمية اإلبداع  

 .العريب الطالب 

فصول تدريبية   تنظيم • 
  العريب اءاخلطوبة وغن

  الشعر ءةاوجدال وقر 
 العريب. واخلط

توفري مرشدين من ذوي  •
اخلربة يف جماالهتم والذين  

 ابإلرشاد. سيقومون 

ندوات ابللغة العربية   تنظيم .3
لزايدة معرفة الطالب ابللغة 

 العربية.

ترتيب جلنة ندوة مكونة   • 
من عدة طلبة معهد 

 .ةاللغ

الناطق  تقدمي متحدثني أو  •
من الشرق   العريب

 األوسط.

ختبار الكفائي يف  اإل تنظيم .4
 (TOAFLاللغة العربية )

جامعة  للمجتمع األكادميي
  هاشم أشعري جومبانج

 .وعامة
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 سرتاتيجيةتقومي اال .3

احلالية.  و التق النتائج  ملراجعة  انعكاس  خطوة  هو  حتسني إىل    يهدفو مي 
معهد اللغة جامعة   اللغة العربية إىل برانمج متفوق يف  تعليم  املستمر لتحسني برانمج
أن تصبح املركز الوحيد لتعليم وتدريب   املعهدحبيث ميكن    هاشم أشعري جومبانج.

  SAP، (silabus) جتميع منهج  .5
والكتب املدرسية لربانمج  

 .(PIBA)اللغة العربية املكثف 

عدة    من  مكون  فريق  جتميع 
معهد   يف  اللغة حماضرين 

أشعري   هاشم  جامعة 
   جومبانج. 

لغوية يف سكن   تفعيل بيئة .6
جامعة هاشم أشعري  الطالب 
 . جومبانج

 تنظيم معهد اجلامعة 

تنظيم مسابقات اللغة العربية   .7
ما يعادهلا  /لطلبة الثانوية

 وطالب اجلامعات. عاهدوامل

  

تنظيم برانمج أوملبياد اللغة  .8
ما  /العربية لطلبة الثانوية 

 يعادهلا والطالب منتظم.

  

مع مؤسسات اللغة  التعاون .9
جامعة هاشم   عربية خارجال

على   أشعري جومبانج
 الصعيدين الوطين والدويل.

مع مؤسسات  االتفاقعقد  
تطوير اللغة األخرى ذات 

اإلختبار الكفائي يف الصلة بـ
(TOAFL) اللغة العربية

 . مبعايري دولية
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م اللغة يمي اإلداري االسرتاتيجي برانمج تعل و . يشمل التقجومبانجاللغة العربية يف  
مجيع األنشطة مثل التخطيط    ة جامعة هاشم أشعري جومبانجمعهد اللغالعربية يف  

التق عملية  تشمل  األنشطة.  نتائج  على  واإلشراف  التنفيذ  مجيع و وعمليات  مي 
م نتائج هذا و عملية تقييف  مباشرة    عهد أصحاب املصلحة املؤسسيني. يقود رئيس امل

اليت جيب مي، فسيقدم مالحظة ابلتحسينات  و النشاط. إذا كان هناك نقص يف التق
   هي:هذا املعهد ميات اليت أجرهتا و الحقة. التقإجراؤها يف مرحلة 

 مراقبة نتائج ختطيط وتنفيذ اإلدارة اإلسرتاتيجية (.أ

التزاًما    معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانجمي يف  و يعد الرصد والتق
به   القيام  تعمل لجيب  أن  أجل  من  حتقيقها.  تريد  اليت  األهداف  تحقيق 

تعل إسرتاتيج برانمج  اللغة  يية  املم  رئيس  يقوم  جيد،  ابإلشراف  عهد  العربية 
املؤسسة   رئيس  قبل  من  مباشرة  اإلشراف  يتم  الربامج.  مجيع  على  املستمر 

والتنظيم مبوسكرتريها   التخطيط  من  بدءا  نشاط.  يف كل  احملرز  التقدم  راقبة 
الً من أشكال  مي يف األساس شكو ومفهوم األنشطة والتنفيذ. تعترب املراقبة والتق

م اللغة العربية كجهد جلعل ياإلدارة املؤسسية حنو كفاءة برانمج تعل   التحكم يف
للغة العربية امركزًا للتعلم والتدريب    معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج

اإلدارة اإلسرتاتيجية    كيفية مراقبة مجيع نتائج ختطيط وتنفيذ   99. جومبانجيف بيئة  
 ي: ههذا املعهد، العربية م اللغة يلربانمج تعل 

وهم  (1 املصلحة،  أصحاب  مع  دراسي  فصل  روتينية كل  اجتماعات  عقد 
وسكرتري وعميد ومدير جامعة هاشم األسريي لتقدمي التوجيه    عهدرئيس امل

 واإلرشاد.

 مراقبة مسار كل برانمج من عملية التخطيط وتنفيذ اإلدارة االسرتاتيجية.  (2

 . ظمةيتم قياس ومراقبة بطريقة ضخمة ومن (3

 
  .2020مارس  13رم. جومبانج، 99
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مي يهدفان إىل تطوير إبداع  و البياانت أعاله، ميكن أن املراقبة والتقمن شرح  
واجباهتم   جتاه  ابملسؤولية  إحساسهم  لزايدة  املؤسسة  مواطين  مكوانت  مجيع 

م اللغة العربية يوالشعور ابالنتماء مما سيجعل الحًقا مؤسسة اللغة مركزًا لتعل 
 100وتدريبها للطالب وعامة اجلمهور. 

رصد نتائج ختطيط وتنفيذ اإلدارة اإلسرتاتيجية برانمج    بح عقبة عندما يص
م اللغة العربية هو ضيق الوقت الذي يصطدم أحيااًن ابلتدريس، واملرافق يتعل 

امل رئيس  مثل  الصلة،  ذات  األطراف  إشراك  إىل  حتتاج  اليت   عهداحملدودة 
 101. والسكرتري واملعلم

 م اللغة العربيةيقياس أداء برامج تعل (.ب

مي  و م اللغة العربية هو نشاط جيب القيام به عند تقيأداء برانمج تعل ياس  ق
تعل   اإلدارة اإلسرتاتيجية العربية يفيبرانمج  اللغة  اللعة جامعة هاشم    م  معهد 

يهدف إىل حتديد مدى جناح الربانمج الذي ُت تنفيذه على  و .  أشعري جومبانج
مشاكل، فيمكن أي    أساس التخطيط اإلداري االسرتاتيجي، حبيث إذا حدثت

 حلها على الفور. 

تق إجراء  تعل و ُت  برانمج  يف  يمي  العربية  اللغة  هاشم  م  جامعة  اللعة  معهد 
ختبارات كتابية وشفوية. تشمل أشكال االختبارات اليت  اب  أشعري جومبانج

 ُت إجراؤها ما يلي: 

 االختبارات األسبوعية  (1

يف   الطالب  تقدم  مدى  لتحديد  تستخدم  قياس  أداة  ر  تقريهي 
وحدة يف كل  العربية  اللغة  وإتقان  التحصيل  يف  ستخدم  وت.  )تطوير( 

 
 .2020أبريل  05جومبانج، رم.  100

 .2020أبريل  07سم. جومبانج،  101
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مي هنائي. ُت إجراء االختبار األسبوعي من قبل و كأداة لتقدمي تق  الختبارات 
 102. كل مدرس وحماضر يف الصف بشكل مستقل

 اختبارات املراحل  (2

تعل  نتائج  لقياس  إجراؤه  يتم  اختبار  يف كل  يوهو  العربية  اللغة  م 
اختبار    يف املستوى االول،  ي يتكون من أربع مراحل، وهي:)والذمرحلة  

الثانية    (UTS)  األوىل  رحلةامل املرحلة  واملستوى    ،(UAS)واملرحلة  الثاين؛ 
يتم اختبار املرحلة كتايب وشفهي مع    .(UAS)واملرحلة الرابعة  (UTS)الثالثة  

  ومهارة   ماعست اال  ارةمهو   اءةالقر   ارة مهو   الكالم  ارة اللغوية )مه  ارات مادة امله 
قياس    إىل  الكتاب(، كما ُت ترتيبها يف كل مرحلة حسب املستوى. ويهدف 

فعال وسليب. إذا كان حضور  ب  م اللغة العربية يف كل مرحلةيمدى جناح تعل 
من أقل  العربية  اللغة  حماضرات  يف  فال   ٪80  الطالب  املطلوب(  )من 

إال   املرحلة،  اختبار  إبجراء  للطالب  معينة  بيمسمح  النحو شروط  على 
 املنصوص عليه. 

 فئة الاجتماع  (3

تقدمي العديد  بوهو اختبار يتم إجراؤه يف هناية الفصل الدراسي،  
بربانمج   يتعلق  فيما  الطالب  قدرات  قياس  إىل  اليت هتدف  األنشطة  من 

م املكثف يتنفيذ هذه األنشطة بني فصول التعل   م الذي ُت تنفيذه. يتميالتعل 
اخل مسابقات  مثل  العربية  مهار   طابةللغة  الطالب(   كالمال  ة)لقياس 

الكتب  قراءة  ومسابقات  الكتابة(  مهارات  )لقياس  اخلط  ومسابقات 
 )لقياس مهارات القراءة( وما إىل ذلك.

 النتيجة النهائية  (4

 
 . 2020 ماريس 31مالحظة يف  102
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نتائج   من  النهائية  النتيجة  على  احلصول  األسبوعية  يتم  االختبارات 
األنشطة لكل طالب يف واألخالقيات و   ضورواختبارات املرحلة والواجبات واحل

 كل فصل.

  سرتاتيجية معهد اللغة اجلديد، مل يكون تقومي اال  التقومي، نظرا لعمر   يف إجراء
األمثل.   سيتم  و بعد  الذي  التقومي  خبصوص  متاحة  غري  رمسية  بواثئق  يتميز 
 معهد اللغة.  سرتاتيجيةبتنفيذ اال يتعلقإجراءه. فيما 

شعري جومبانج شرحت إليسا نور  خبربة مدير املعهد اللغة جامعة هاشم أ
بتحسني وتطور الكفاءة املواد واملنهج وتنفيذ التقين  اليزال صلحا    اأهن"اليلي  

 " به كدراسة حبثية.لذلك مل يتم القيام  وملعلمني. اليزال التدبري يتم بطريقة مغلقة  

غياب  على ذلك، حتاول الباحثة أن تبحث املعلومات اإلضافية ولكن    ردو 
 103. سرتاتيجيةميكن أن تتصرف فيما يتعلق بتقومي االواثئق أخرى 

مع الرؤساء دائما يف كل  كمعلومات متقدمة، شرحت إليسا أهنا تنسق  
املعهد   مدير  حتدث  الدراسي  الفصل  بداية  "كل  الدراسي.  الفصل  بداية 

يتم تنفيذ هذا اجلهد حبيث ميكن   وسكرتريها إجتماع بداية الفصل الدراسي.
مجيع   ومراقبة  ضخمة  قياس  بطريقة  للقياس  القابل  يتضمن    ومنظمة.األداء 

( إعداد فصول تعليم اللغة العربية املكثفة وتقومي  1جدوال أعمال االجتماع: ) 
  ( إعداد خطة األنشطة يف الفصل الدراسي. و 2الفصل الدراسي السابق. )

إذا اعتربت جيدة مبا فيه الكفاءة وجلبت    تبادل األفكار لتقدم املعهد،  (3)
البيئة  فوا يف  اللغة  لتطوير  هذا  ئد  يف  وتنفيذها  اعتمادها  فيتم  اجلامعية 

 104" الفصل.

 اختاذ خطوات عالجية  (.ج

 
  .2020 ماريس 31مالحظة يف  103

 . 2020  مايو 3جومبانج،  سم. 104
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عند القيام ابإلدارة اإلسرتاتيجية، جيب أن تظهر مشاكل أو عقبات. لذلك 
اختاذ خطوات تصحيحية للتغلب على املشاكل أو القيود. اخلطوات   حيتاج إىل

ت عند ختطيط وتنفيذ اإلدارة اإلسرتاتيجية  التصحيحية للتغلب على املشكال
تعل  معهد  يلربانمج  يف  العربية  اللغة  جومبانج م  أشعري  هاشم  جامعة    اللغة 

 105هي:

ري تق (1  املؤسسة.ميًا مرة واحدة سنواًي بواسطة فريق تطوير و جيم

 . مي تنفيذ العام املاضي و تق (2

 ستقبلية. التكيف مع التطورات واألدوات احلالية لتحديد االسرتاتيجيات امل (3

تبحث املؤسسة عن اإلخفاقات أو العقبات من الربانمج املنفذ، مث تبحث  (4
 .عن احللول

 .اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ احللول املتفق عليها وتنفيذ الربجمة (5

م اللغة العربية،  يتعل   برانمج   بعد تنفيذ اإلدارة اإلسرتاتيجية  عهد اللغةتطوير امل
، وكلما ُت استيفاء البنية التحتية الالزمة على  عهداملأي زايدة جودة الربانمج يف  

ويزداد   عهدتزداد قدرة املوارد البشرية ويزداد إجناز املو   الرغم من عدم اكتماهلا
 106االهتمام.

برانمج تعليم اللغة العربية يف   اسرتاتيجيةإدارة    املوجهة معهد اللغة يف املشكالت   .ب
 جومبانج مبعهد اللغة جامعة هاشم أشعري 

أجرام اليت  واملقابالت  املالحظات  نتائج  الباحث هتن  إدارة   ةا  عملية  أن  وجدت 
مل تفلت من خمتلف العقبات   جامعة هاشم أشعري جومبانجيف معهد اللغة    سرتاتيجيةاال

اليت   املشاكل  شرح  ُت  تشغيلها.  يتم  اليت  الربامج  من  العديد  يف  املوجودة  واملشاكل 
 وهي:اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج  عهدمل مديرواجهتها إليسا نورول ليلي ك

 
 2020.مايو  3رم. جومبانج،  105

 . 2020مايو  03معهد اللغة جامعة هاشم أشعري، جومبانج مالحظة،  106
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"عائقنا يف الوقت احلايل هو أنه ال يوجد لدينا حىت اآلن مبىن مؤسسات لغوية 
لذلك،خاص   لدينا مكاتب فقط.  التعل ل  بنا.  احملاضرات يتنفيذ  م ابستخدام فصول 

مل دائمني  أو موظفني  دائمني  زلنا ال منلك حماضرين   ال اللغة حىت  عهداملوجودة وما 
يكون هناك وميض لتجميع الفصول. نصنف التعلم حسب كل قسم. ومل يكن التنفيذ 

م ابللغة العربية يف معهد اللغة غري اهلاجس الفعلي لوقت التعلم مكثفا بعد ألن مدة التعل 
لساعة  لوجه  وجها  واحدة  ساعة  تفاصيل  مع  فقط،  واحدة  ساعة  من  أقل  كانت 

وساعتني فقط يف األسبوع. على الرغم من    دقيقة،  50معتمدة واحدة، مع ختصيص  
دقيقة. انهيك عن    90أنه من الناحية املثالية ساعة واحدة وجها لوجه مع ختصيص  

 ".علم أضاف متأخراً للدخول أو حىت عدم الدخولأن امل

معهد اللغة جامعة ابإلضافة إىل ذلك، أوضحت ليلة القمرية املعوقات اليت تواجهها  
 على النحو التايل:  هاشم أشعري جومبانج

اللغوية يف معهد   ةئ"يف الوقت احلايل، ما زلنا غري قادرين على تفعيل البي
ألنه ال توجد حىت اآلن سياسة صارمة من اجلامعي تطلب    هاشم أشعريجامعة  

من كل طالب جديد البقاء يف املعهد يف السنة األوىل. وابلتايل، يفضل الطالب 
 ".جومبانج  أشعري يف حي جامعة هاشم العيش يف مدارس داخلية إسالمية

لـ اليليوفًقا  نور  تواجهها  إيليسا  اليت  املشاكل  فإن  جامعة ،  اللغة  معهد 
تشمل عدم توفر مكوانت   سرتاتيجيةيف عملية إدارة اال  شم أشعري جومبانجها

عنصر التخطيط مثل املناهج الدراسية والتخطيط االسرتاتيجي واألهداف طويلة  
حيث يعد كل ذلك أداة لتحقيق األهداف    دى وقصرية املدى. املدى ومتوسطة امل

على النحو   امثل نتائج املقابلة معهم.  يمي أنشطة التعل و التعليمية ودليل يف تنظيم وتق
 التايل:

 سرتاتيجية"ابلنسبة لشكل أدوات التخطيط مثل املناهج الدراسية واخلطة اال
ذلك و  تنش   غري  تزال  ال  فإهنا  متاحة،  غري  تزال  أصحاب ال  جلميع  املعلومات  ر 
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اخلرباء   املوظفني  بسبب نقص  اللغة جامعة هاشم املصلحة يف االجتماع.  معهد 
حتسني جودة املعهد سيتعاون لرتقية و مثل أقسام املناهج، إخل. و   ومبانج أشعري ج

اليت    اجلامعة هاشم أشعري جومبانج    أيًضا مع العديد من مؤسسات اللغات خارج
م ابلفعل  تطويرها  ماالنج   ثلُت  إبراهيم  ملك  احلكومية موالان  اإلسالمية  جامعة 

 " .وجامعة اإلسالمية احلكومية سوانن أمبيل سورااباي

مبالحظات يف ة  الباحث  تإىل إجراء املقابالت مع املخربين، قام  خالف
الباحث اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج  معهد ب  ،ة. يف مالحظة  نقص يظهر 

و  والوقت  الدراسية  الفصول الفصول  جتميع  يف  وميض  يوجد  ال  حبيث  املعلمني 
كان بعض الطالب   مما يؤثر على فهم الطالب الذي مل يكن شامالً بعد.و الدراسية  

ت إىل حد احلفظ ومل يتمكنوا من تطبيقها يف شكل مجل داقادرين على إتقان املفر 
حيدث م  يحىت اآلن ألن التعل   اإلستماعال ميكن تشغيل مادة  و شفوية أو مكتوبة.  

الصوت الذي يتم إصداره سيكون أقل   حىت  يف فصل دراسي غري عازل للصوت 
، يتمكن الطالب يف بعض األحيان من قراءة النصوص اءة مادة القر   لذلك وضوًحا.  

فقط ولكنهم مل يتمكنوا من ترمجة الكلمات إىل مجل ولكن ال يزالون جيدون صعوبة 
 وصحيحة. يف تكوين مجل بسيطة بقواعد كتابة عربية جيدة 

اليت حتدث يف عملية اإلدارة   املشكالت أن    من شرح املخربين واملالحظات،
أشعري جومبانج   لربانمج  سرتاتيجيةاال العربية يف جامعة هاشم  اللغة  تؤثر   تعليم 

يف نقص القدرات اللغوية ويظهر    بشكل كبري على جودة أو نتائج تعلم الطالب.
العرب اللغة  للطالب يف  اللغوية  التعل أو غري  يتسبب يف معىن  الذيية. هذا ال  ي م 

يكمل مادة اللغة العربية، بل يؤثر أيًضا على عدم املساواة بني الطالب يف إتقان  
جامعة اللغة    عهدعلى ذلك، يتأخر معلمو اللغة العربية يف م  السيما  اللغة العربية.

 أحيااًن يف الدخول وعدم الدخول. هاشم أشعري جومبانج
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ألدوات ختطيط مكوانت    مشكالت أخرى يف توافر  ، حتدث خبالف ذلك 
وإعادة البحث   سرتاتيجيةواخلطة اال  الدراسي  مثل شكل املنهج  غري واف  الربامج

لتحقيق  أداة  ذلك  يعد كل  حيث  املدى.  وقصرية  ومتوسطة  طويلة  واألهداف 
يؤدي عدم توفر   وأخريام.  يمي أنشطة التعل و األهداف التعليمية ودليل يف تنظيم وتق

ؤسسة مبناقشة الصعوابت يف تنفيذ وقياس جناح وانت أداة التخطيط إىل قيام املمك
 الربانمج املخطط له. لذلك لن حتقق نتائج فعالة. 
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 الباب اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

 

عامي قال  االكما  إدارة  عملية    سرتاتيجية،  لتحقيق هي  الذات  لتنظيم  منظمة 
اليت متيز   سرتاتيجية املهين لالسرتاجتية، وصياغة االالتحليل  األهداف التنظيمية من خالل  

معهد اللغة بعملية تنظيم   اسرتاتيجيةتقوم إدارة  كما    107وتنفيذ دقيقة وتقومي توازن أدائها. 
اال حتليل  خالل  من  التنظيمية  األهداف  حتقيق  يف  وصياغة    سرتاتيجيةنفسها  املهنية، 

  املستمر لألداء املنجز.  ذ والتقومي اليت تنفيذ التميز وتنفي سرتاتيجيةاال

هي القوة الكبرية ملنظمة أو مؤسسة لتحقيق توقعاهتا    سرتاتيجيةإدارة اال  يف األساس، 
إدارة اال املستقبل.  اليت تصممها املؤسسة يف   سرتاتيجيةيف  الرؤية  هي مظهر من مظاهر 

إيكو، عن  نقال  وهوجنر  ويلني  املستقبل.  كما كشفت  يف  أهدافها   Strategic"  حتقيق 

manajement is the set of managerial decisions and actions that determines the long-

108.un perfomance of a coporationr"  هو جمموعة من القرارات   سرتاتيجيةاملقصود إبدارة اال
واإلجراءات اإلدارية اليت حتدد األداء طويل األجل للشركة )يف هذه احلالة، مؤسسة لغوية(.   
احلال مع  الشركة، كما هو  العايل هو  التعليم  طبيعة  أبعاد  أحد  فإن  إيكو،  أوضح  كما 

كما تواجه  .   ات وإجراءات وأهداف وبرامج وميزاني  رؤيةالشركات.  هذا السبب ألنه لديه  
 .اللغوية حتدايت من اخلارج ولديها موارد داخلية حمدودة ةاملؤسس 

املؤسس  فإن  ذلك،  إىل  املنافسة،  اللغوية    ةابإلضافة  وتواجه  أيًضا،  لديها عمالء 
التطوير والنمو، لذلك حتتاج   تبقى على قيد احلياة، وتعمل جاهدة من أجل  وجيب أن 

يتماشى تفكري .  اهت رساالوتطوير    اللحفاظ على حياهت  اسرتاتيجيةاللغوية إىل إدارة    ةاملؤسس 
ة على هذا املستوى،  ، وجيب على املؤسسة تطوير املهارات اإلداريةإيكو مع فهم الباحث 

 
107 Amie Heene, Dkk, Manajemen Stratejik Keorganisasian Publik, (Bandung,: Refika 

Aditama, 2015), 76. 
108 R. Eko Indrajit dan R Djokopranoto, Manajemen Perguruan Tinggi Modern, 

(Yogyakarta: Andi, 2006), 57. 

 



83 
 

 

واليت كانت تستخدم على نطاق واسع كجيش للهجوم. الفرق هو يف السياسات املطبقة،  
يف    سرتاتيجيةاللغة. تعد إدارة اال  ةالعليا ملؤسس واليت يتم تطبيقها هذه املرة من قبل اإلدارة  

اجملاالت  الذي حيدث يف خمتلف  التميز  لبناء  اللغوية مهمة جًدا  املؤسسة  اللغة  يف  هذه   
 . العربية

اللغوية اليت ستأيت. تصف كلمة    ةتنطوي على مصري املؤسس   سرتاتيجيةاال  إدارة ألن
  إدارة ، فإن  إيكو العالقة مع حياة أو موت أو تطور منظمة. كما هو موضح    اسرتاتيجية

هي  اسرتاتيجية الشركة.  الرهان  وموت  اال  حياة  إدارة  تنفيذ  يتطلب  ما   سرتاتيجيةغالًبا 
الثقافة واإلجراءات واملواقف وإعادة ختصيص املوارد. لذلك، قال إيكو، إن    تغيريات  يف 

دائًما ما يكون من القمة إىل القاعدة أو    (Top Down)سفل  أعلى أ سرتاتيجية هنج إدارة اال
التزاما كامال من القيادة العليا    سرتاتيجيةإدارة اال  حتتاج  .(Bottom up)أسفل إىل أعلى  ال

مبا يكفي من املستوى الثاين أو الثالث. كما ورد يف البحث أن املؤسسة  للمؤسسة، وليس  
 109لديها أداء أفضل بكثري من الشركات اليت ال تفعل ذلك. سرتاتيجيةاليت تنفذ إدارة اال

ؤسسة  املإجنازًا مهًما يف بناء وتطوير    سرتاتيجيةعلى النظرية أعاله، تعد إدارة اال بناء 
، كما هو معروف، فإن  ا م اللغة العربية. ألهنيتعل   ؤسسة برانمجتنمية امل  اليوم، خاصًة يف

سوقًا تنافسية يف عامل التعليم    امؤسسة اليوم ليست فقط للخدمات التعليمية، ولكنها تواجه
عيتها من حيث الكم واجلودة،  يمطلب منها مواصلة تطويرها وحتسينها ومواصلة حتسني نو 

 لتنافسية. وبعبارة أخرى متفوقة و لديها القدرة ا

ميكن أن يكون دور املؤسسات اللغوية يف التعليم العايل حمدًدا جلودة املوارد البشرية  
هو شيء جيب حماربته، أحدها من خالل إدارة    ةاللغ  ةاململوكة. لذلك، فإن منو املؤسس 

  شية مع الرؤية اليت صنعت "تصبح مركزا للتعلم والتدريب اللغوي. لتكون متماسرتاتيجيةاال

واجلمهور العام".    جومبانج  اإلسالمية  أشعري  هاشم  جامعة  يف  األكادميي  للمجتمع  بيةمكتو 
 جومبانج.   اإلسالمية أشعري  هو مؤسسة لغوية حتت رعاية جامعة هاشيم    اللغة  معهدوهذا  

 
109 R Eko Indrajit dan R Djokopranoto, Manajemen Perguruan, … 66 
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معهد  ذا مباشرة، فإن القضية الرئيسية هل ة ا الباحثهتميدانية أجرا ة بناء على مالحظ
والذي يتمتع أيًضا ،  يم وتدريب اللغة، وخاصة اللغة العربية للطالب هي بناء مركز لتعل   اللغة

، حتاول تصميم  كتفكري  بنفس جودة مؤسسات اللغة األخرى اليت تطورت منذ فرتة طويلة. 
م اللغة العربية واليت ترتجم إىل يت يف تطوير برامج تعل إسرتاتيجية لتحسني جودة املؤسسا

   مي االسرتاتيجيات اليت يتم بناؤها.و وصياغة وتنفيذ وتق تبدأ من حتليلو اسرتاتيجيات إدارية 

كما أوضح توفيق الرمحن يف كتابه مستشهداً بشرح لورانس ر. جوش وويليام ف.  
(، فإن اإلدارة اإلسرتاتيجية هي عدد 1998جلوك )اإلدارة اإلسرتاتيجية وسياسة الشركة ،  

إسرتاتي إعداد  إىل  تؤدي  اليت  واإلجراءات  القرارات  اإلسرتاتيجيات من  من  عدد  أو  جية 
جامعة   يف هذه احلالة، ينفذ معهد اللغة  110الفعالة للمساعدة يف حتقيق هدف الشركة. 

اسرتاتيجية  هاشم أشعري جومبانج   شكل عدد من   عداد من االسرتاتيجيات يفإبإدارة 
 املؤسسة للمساعدة يف حتقيق أهداف املؤسسة. مدير القرارات واإلجراءات اليت يتخذها

وجد امليدانية،  النتائج  التفكري   ةالباحث  ت من  لنتائج  والعيوب  املزااي  من  العديد 
مي يف بناء  و والتكيف مع التغيريات اليت حتدث يف حتليل االسرتاتيجية والصياغة والتنفيذ والتق

مي  و سرتاتيجية تبدأ من حتليل وصياغة وتنفيذ وتقااللغوية. وهو ما يرتجم إىل إدارة    ةاملؤسس 
  املشكالت اليت يتم مواجهتها. اليت يتم بناؤها ابإلضافة إىل ةاتيجياإلسرت 

 

اللغة جامعة هاشم أشعري   اسرتاتيجيةإدارة   .أ اللغة العربية يف معهد  برانمج تعليم 
 ومبانج جب

 سرتاتيجيةصياغة اال .1

حتليل اإلسرتاتيجية هو لغة أخرى يستخدمها اخلرباء للتعبري عن اخلطوات  
اليت تقوم هبا املؤسسة واليت حتتوي على أوصاف دراسة للوضع اإلسرتاتيجية األوىل  

ما.   شيء  حول  جومبانج   تستخدمو الفعلي  أشعري  هاشم  جامعة  اللغة   معهد 

ابإلضافة إىل نقاط الذي يستخدم لتحديد نقاط القوة والفرص،    SWOTتحليل  ب
 

110 Taufiqurokhman, Manajemen ,,,,.  h.15. 
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يف   معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج  الضعف والتهديدات اليت متتلكها
 جعل مركز تعلم اللغة العربية والتدريب عليها. 

يف    معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج يف    سرتاتيجيةإن صياغة اال
 ةكثفامل  سرتاتيجيةاال  استخدامم اللغة العربية هي  يبرانمج تعل   اسرتاتيجية عملية إدارة  

111.برانمج موجود  تطويرل
اللغة  فصول تعليم  تطوير برامج معهد اللغة من تنظيم  ب 

امل اإلب  كثفالعربية  برامج دعم أخرى مثل فصول  تنظيم  العربية وتنظيم   تكارإىل 
وما إىل ذلك. وفًقا   (Toafl)   الكفائي يف اللغة العربية  واختبار   اللغة الربية  ندوات 

جودة   إىل حتسني  تسعى  اليت  االسرتاتيجيات  أحد  الربانمج  تطوير  يعد  لديفيد، 
112امج احلالية حبيث تكون مثالية.تحسني أو تعديل الرب بالربانمج 

  

يسمى هذا التحليل املسح  ،(Wheelen dan Hunger) وجنرويلني واهلوفًقا لـ
وهي املاسح الضوئي املتغري املوجود يف البيئة (  Environmental Scanning)  البيئي

واخلارجية.  يف   الداخلية  والضعف  القوة  نقاط  هو  الداخلية  البيئة  يف  متغري  أهم 
، بينما أهم متغري يف البيئة اخلارجية هو الفرصة (streght and weakness)ة  املنظم

ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أيًضا أن يسمى   .(opportunities and treath) والتهديد
 SWOT.113تحليل ال املسح البيئي 

واهل ويلني  يقسمها  احلالة  هذه  الداخلية    وجنر يف  البيئة  ومها  بيئتني،  إىل 
 سسةهو اخلطوة األوىل اليت تقوم هبا مؤ   سرتاتيجيةلتايل، فإن حتليل االواخلارجية.  واب

مراكز لبناء  ال  اللغة  اللغة  وتدريب  املؤسس تعلم  تستخدم  التحليل   ةاللغ  ةعربية. 
  والتهديدات اليت حتدث.   ةلتحديد نقاط القوة والضعف لديها، وكذلك رؤية الفرص

لتحقيق التميز   سرتاتيجيةصيغ اال، ستولد السرتاتيجيةابستخدام سكني حتليل اال
 .يف برامج معهد اللغة العربية

 
111 Muhammad Arifin, Strategi Manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin di 

perguruan tinggi, Jurnal AduTech Vol: 3 No.1 Maret 2017. 119. 
112Sheilla Amelinda dan Dhyah Harjanti, Formulasi Strategi Bersaing Pada PT. XYZ,  

AGORA Vol. 3, No.1 (2015)  581. 
113 R Eko Indrajit dan R Djokopranoto, Manajemen Perguruan, … 67. 



86 
 

 

اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانجيف   يبدأ حتليل اإلسرتاتيجية ،  معهد 
بتحليل نقاط القوة والفرص ونقاط الضعف   بتحليل اجلوانب الداخلية واخلارجية.

دد الطالب الذين والتهديد. البيئة الداخلية اليت تتكون من املوارد البشرية هي ع
وأصحاب املصلحة اآلخرين، وبعض   ةبدعم من رؤساء اجلامعو يزدادون كل عام،  
اء هيئة التدريس احلاصلون على درجات املاجستري والدكتور.  احملاضرين هم أعض

يف بناء مراكز   ملعهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج   أصبح هذا قوة أخرى
 م وتدريب اللغة العربية.يتعل 

م، تتكون من املرافق والبنية التحتية واخلدمات يمن حيث موارد التعل أما  
 اسرتاتيجية   يف إدارة  ملعهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانجوالربامج اململوكة  

 اليت هي أساس إنشاء اجلامعة.   املعهد  على  م اللغة العربية، فهي تفضليبرانمج تعل 

 خريج. ب أن يتمتع هبا كل فإن إتقان اللغة العربية هو الكفاءة اليت جي

لتصبح مركزًا    معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانجولكن فإن عقبة  
العربيةيلتعل  اللغة  معلمي  من  الكايف  العدد  هو  وتدريبها  العربية  اللغة  وفصول   م 

مل و يف جتميع الفصول وفًقا لقدرات الطالب.    االختبار  حبيث يتم تنفيذ  الدراسي
امل اإلدارة  نظام  النحيكن  على  يعمل  املؤسسة ؤسسية  تشعر  حبيث  األمثل  و 

املخططة.   األهداف  حتقيق  يف  التحتية و بصعوابت  والبنية  املرافق  حمدودية  أيضا 
 واألموال. 

يقوم معهد    من التحليالت،  صياغة  اللغة هاشم أشعري جومبانج بهذه 
 غرض الو   سرتاتيجية تتكون من صياغة الرؤية والرسالة واألهداف واال  السرتاتيجيةا

 . إدارة اسرتاتيجية برانمج تعليم اللغة العربية حتقيقها يف حتقيقيتم 

م اللغة العربية حبيث يصبح  يفيما يتعلق ابجلهود املبذولة إلدارة برانمج تعل 
وصياغة االسرتاتيجيات، كتبت   اللغة هاشم أشعري جومبانج   معهدبرانجًما ممتازًا يف  

للمؤ  التميز  بناء  يف  روزالينا،  هناك  إيلني  مالئم سسة،  تنظيمي  مناخ  إىل  حاجة 
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)مؤسسة بكل أدواهتا(. سيوفر حتسني االسرتاتيجية الذي ُت احلصول عليه مسامهة 
وتعكس  تنفيذ  على  قادرة  املؤسسية  ومواردها  املنظمة  أدوات  إذا كانت  مثالية 

االسرتاتيجية. تصميم و   114متطلبات  يف كيفية  املؤسسة  تفوق  يكمن  له،  وفًقا 
منظمات. ألن اإلدارة اإلسرتاتيجية مستدامة، فتتطلب التآزر من مجيع كاملؤسسة  

مستوايت اإلدارة املدعومة على النحو األمثل. من صياغة اسرتاتيجية دقيقة، من 
اخلارجية  الصلة ابلتحدايت  الصياغات االسرتاتيجية ذات  املأمول احلصول على 

 . والداخلية

االسرتاتيجية هي عملية معقدة   األهداف يإن صياغة  استيعاب  فيها  تم 
يف  وصياغتها  والقيم  والرؤية  والرسالة  السلطة  نتيجة  هي  ملنظمة  اإلسرتاتيجية 

يتم وضع خطة لألهداف اليت  اسرتاتيجيات موضوعية. عند صياغة االسرتاتيجية، 
جيب حتقيقها لتحقيق الكل أو كرؤية. ما املساران اللذان سيتم اتباعهما يف حماولة  

 115. هداف املخطط هلا مسبًقاأللتحقيق تلك ا

وفًقا إللني، ميكن جتميع العديد من االسرتاتيجيات لبناء التميز يف عصر 
يف التالية، أوالً حتديد الكفاءة األساسية. كما نقلت إيلني، أوضح جممعة    املنافسة

وبريهاالد الكفاءات   ثالث أن    (Hamel dan Prehalad)  هامل  متيز  مكوانت 
فإن  ( هل 1األساسية، وهي   يتعلق هبذا،  األمر  إذا كان  إمكانية وصول واسعة.  ا 

مؤسسة كوصول واسع    وهاللغة هاشم أشعري جومبانج  معهد  الصياغة اليت أجرهتا  
تتمتع مبيزة   املعهد اللغة  هذا جيعل.  جومبانجالوحيدة لتطوير اللغة العربية يف بيئة  

 أكرب.

لدي  هو  والثاين فوائد    ه يكون  زايدة  على  املنتجات ستمل القدرة  خدم 
لبناء إسرتاتيجية يف القدرة على   هذا املعهد اللغةالصيغة املستخدمة من  و املؤسسية.  

املقدمة  املؤسسية  الربامج  ابلتحديد  املؤسسة،  ملنتجات  الفوائد  من  املزيد  زايدة 
 

114 Elin Rosalin, Membangun Competitive Advantages Perguruan Tinggi, (Jurnal 

Manajemen Pendidikan Islam No 02/rh-VI/Oktober/2010), 26. 
115 Amie Heene, Dkk. Manajemen strategik,…, 172. 
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متفوقة مع وجود معهد   للغةهذا املعهد ا  لقد أصبحو واخلدمات وكفاءات اخلرجيني.  
و اجل حوله،    عاهدامل  بعضماعة  تقف  اخلرجيني خب  وكذلك اليت  وكفاءات  دمات 

 املستعدين ليكونوا مفيدين يف اجملتمع الحًقا. 

.  جودة املنتج يصعب على املؤسسات األخرى التنافس معها  هو  والثالث

متفوقًا من حيث اللغة  عهد  هذا املم اللغة العربية يف  يميكن أن يكون برانمج تعل و 
ليه من كفاءات اخلرجيني الذين ليسوا فقط جمهزين إبتقان  جودة املنتج عند النظر إ

فصول اإلبداع العريب املصممة لتدريب   يفمهارات اللغة العربية يف الفصل ولكن  
تكون لديهم األحكام اليت متكنهم من املنافسة  و يف جمال اللغة العربية    إبداع الطالب 

 . املعهدأخرى خارج  املهرجاانت العربية اليت تقام يف مؤسسات أو جامعات  يف

هبذا،   يتعلق  اإلسرتاتيجية،    يففيما  جامعة   ستخدميصياغة  اللغة  معهد 
، جمموعة الصياغة املتعلقة بتخطيط األهداف أوالً املراحل.    هاشم أشعري جومبانج

معهد اللغة جامعة هاشم أشعري   اإلرشادياملراد حتقيقها. الصيغة واردة يف الدليل  
وهو عدد من الربامج اإلسرتاتيجية اليت سيتم ،  2020-2015  سنة   جومبانج

حتقيقها يف فرتة مخس سنوات. بشكل عام، يتضمن جانبني رئيسيني )بناًء على 
إسرتاتيجية   برامج  هناك  الداخلي،  التعزيز  من  االسرتاتيجي(.  تعزيز  1التحليل   )

ملوارد ( زايدة كمية ونوعية ا 2سسية يف حتسني خدمات اإلدارة املؤسسية،  اإلدارة املؤ 
( 3والبشرية اليت تشمل زايدة جودة وكمية احملاضرين وموظفي التعليم والطالب،  

اللغة وغريها ومعمل    تطوير البنية التحتية الداعمة، تشمل تطوير الفصول التعليمية
 م اللغة العربية.يمن مرافق دعم تعل 

( 1برامج اسرتاتيجية وهي    3يتعلق بتحسني اجلانب اخلارجي، هناك    وأما
للطالب يف معهد العربية  اللغة  إتقان  ثقة اجلمهور يف  هاشم   اللغة جامعة  زايدة 

( تطوير التواصل مع املؤسسات األخرى خارج جامعة هاشم 2، أشعري جومبانج
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ادات االسرتاتيجية ( زايدة مصادر اإلير 3)يف الداخل واخلارج(، و  جأشعري جومبان
 لزايدة القدرة املؤسسية. 

 

 ةسرتاتيجيتنفيذ اال .2

أبنه يقوم بصياغة    سرتاتيجيةيف إدارة اال  سرتاتيجيةعلى تنفيذ اال  أمي  تسمى
هو خطوة حامسة يف   سرتاتيجيةأن تنفيذ اال  أيضا  أوضحو   116.سرتاتيجيةوحتقيق اال
دراسة اإلدارة العلمية للتنفيذ بطريقة حىت اآلن، مل تتم  ولكن    ،سرتاتيجيةعملية اال

بتنفيذ اال تنفيذ  . ذكر اسرتاتيجيةمعقدة  املشي بشكل طبيعي   اسرتاتيجيةلبعض 
  سرتاتيجية. يفرتض هذا الرأي أنه إذا كانت صياغة االاسرتاتيجيةبعد إنشاء صياغة  

تنفيذ خطوات  فإن  الكفاية،  فيه  مبا  ابلكفاءة    اسرتاتيجية  انضجة  وتتسم  فعالة 
االت تنفيذ  فشل  إذا  ذلك،  ومع  ذاهتا.  حد  يف  يلوم  سرتاتيجيةتشابك  ال  فإنه   ،

عملية   ألنه  اخلطأ  من  يكون  فقد  بسالسة،  يتم  مل  الذي  التنفيذ،  ابلضرورة 
 117الصياغة.

يهتم التنفيذ االسرتاتيجي ابلتأثري على االسرتاتيجية املختارة للمنظمة، واليت  
االسرتاتيجية جومبانج   اللغة  معهد إذا كان    118. متارس  أشعري  هاشم    جامعة 

يكو  أن  فيجب  أعاله،  النظر  وجهة  من  متفهمها  لدى  صياغة   عهد ن    اللغة 

يف برانمج حقيقي. انطالقا من    سرتاتيجية وقوية كأساس لتنفيذ اال  جيدة  اسرتاتيجية
  معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج نتائج الكشف عن البياانت، يبدو أن  

 عهد. لذلك إذا كان مسرتاتيجيةد من حيث تصميم الصيغ االليست انضجة بع
بشكل طبيعي فلن تكون قادرة على حتقيق   سرتاتيجيةاال اللغة تعتمد على تنفيذ  

 أشياء أكثر فعالية وكفاءة. 

 
116 Amie Heene, dkk. Manajemen Strategi …, 178. 
117 Amie Heene, dkk. Manajemen Strategi …, 178 
118 David Pollard and Sabine Hotho, Crises, Scenarios And The Strategic Management 

Process, Management Decision Vol. 44 No. 6, 2006, 726. 
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بناء   اللغةيف  تعل   معهد  مراكز  حيث  يجلعل  من  العربية  اللغة  وتدريب  م 
أكثر استعداًدا.    هاشم أشعري جومبانجمعهد اللغة جامعة    أن تكونجيب  تنفيذ  ال

لالسرت  املعقد  التنفيذ  أن  يف كتاهبا  إميي  جمموعة  أوضحت  وجود  يتطلب  اتيجية 
ممارسة   املمكن  من  جيعل  مما  وتدعمها،  ستسهل  اليت  اخلطوات  من  متكاملة 

 119االسرتاتيجيات املصاغة.

الب يف حتسني املهارات اللغوية لدى الط  عهد اللغةجيب أن يكون بناء م
من حيث تنفيذ مؤسسة لغة أكثر استعداًدا. أوضحت إميي يف كتاهبا أن التنفيذ 

ستسهل   سرتاتيجيةلال  املعقد اليت  اخلطوات  من  متكاملة  جمموعة  وجود  يتطلب 
 120وتدعمها، مما جيعل من املمكن ممارسة االسرتاتيجيات املصاغة.

نقلت   الرأي، كما  هذا  ذكر  إميييذكر  مجيع    بودان،  تنفيذ  ميكن  أنه 
النحو  على  الثالثة  التنفيذية  ابلطلبات  املديرون  اهتم  إذا  بنجاح    االسرتاتيجيات 

( وضوح اإلدراك هو نفس التفسري ابإلضافة إىل املستلمني؛ اخلطوة  1)  121:التايل
. جيب سرتاتيجيةمًعا هي توضيح معىن اال  سرتاتيجيةاألوىل حىت ميكن مشاركة اال

املمرات فهم   تفسري  من  ليتمكنوا  )الشركاء(  للمشاركني  وسيلة  أنه  على  التفسري 
لال اجلودة و   مثل.  سرتاتيجيةاحملددة  اثنياً، حتتاج فهم  القيام هبا.  اليت جيب  املهام 

حتقيق   املؤسسة يف تنفيذ اسرتاتيجيتها إىل توفري نفس الفهم جلميع املكوانت من
ويل الرؤية إىل حقيقة، واليت يتم تنفيذها على توفري فهم ملدى أمهية حت  مثلالنجاح.  

 مراحل بدًءا من اخلطط الطويلة واملتوسطة والقصرية األجل.

االعندما   )  سرتاتيجية تصبح  التوجيه  يتم تضمينها يف  ( وهي  2واضحة، 
والكفاءة.  ابملشاركة  تتميز  اليت  اجلماعية  اال  122العالقة  تصبح    سرتاتيجية عندما 

تطوير يف  فرد  يبدأ كل  اال  واضحة،  بني  العالقة  يف  وأصحاب   سرتاتيجيةخطوة 

 
119 Amie Heene, dkk. Manajemen Strategi …, 178 
120 Amie Heene, dkk. Manajemen Strategi …, 178 
121 Amie Heene, dkk. Manajemen Strategi …, 184 
122 Amie, dkk. Manajemen Strategi …, 184. 
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اال من  مستوايت  ثالثة  الرمحن  توفيق  يلخص  أسرتاتيجيةاملصلحة.  ،  والً . 
الشركة    يةسرتاتيجاال مستوى  يتم   اسرتاتيجيةهي    (coorporate strategy)على 

 سرتاتيجيةتنفيذها من قبل أعلى مستوى من اإلدارة يف املؤسسة. تتضمن هذه اال
تتعلق ابملنظمة ككل واالستثمار  املدى  أهدافًا طويلة  املباشر.   بشكل عام  املايل 

اليت حتددها كل وحدة.    ،(business strategy)مستوى األعمال    اسرتاتيجية ،  اثنيا 
الشركة )كبار   اسرتاتيجية وأن حتصل عليها وتدعمها    سرتاتيجيةجيب أن متر هذه اال

يف   اسرتاتيجيةوهي    (functional strategy)وظيفية    اسرتاتيجية، هي  اثلثًا املديرين(.  
 123عمل. ال اسرتاتيجيةالشركة و  اسرتاتيجيةنطاق ضيق متثل حماولة لتنفيذ 

مل يقم بذلك على النحو    جامعة هاشم أشعري جومبانج   معهد اللغة  يف
بطريقة قابلة للقياس من النظر يف تطبيق األهداف   سرتاتيجيةاألمثل.  مل يتم تنفيذ اال

قصرية املدى وحتديد    سرتاتيجيةالرئيسية وحتديد اال  سرتاتيجيةوحتديد اال  طويلة املدى 
 سرتاتيجيةة السياسة وإضفاء الطابع املؤسسي على االالتشغيلية وصياغ  سرتاتيجيةاال

تغذية مرتدة. يف تفكري  نظام  وإنشاء  نظام تصنيف  وإنشاء  نظام مراقبة  وإنشاء 
 .السوندانغ

( هو التصميم الذي يتم من خالل املرونة واإليقاع،  3يف حني أن هذا )
ع تشغيل املاراثون ثري من األحيان ميتم حتديدها يف ك  سرتاتيجيةفإن عملية تنفيذ اال

، مبعىن آخر، يشبه مسار املاراثون اسرتاتيجيةمرت. إن تنفيذ    100بدالً من تشغيل  
الطويل، يتطلب التصميم، والتصميم احلار من مجيع مستوايت املنظمة لتكون قادرة  

 124على املشاركة يف خط النهاية. 

. ُت تنفيذ هذا  فلغة العربية املكثرانمج تعليم ال: تنفيذ باالسرتاتيجية األوىل
 عهد اللغةرؤية املبم وفق  ياجلهد يف عدة خطوات وهي تطوير املناهج وحمتوى التعل 

وتطوير مرافق   ،م يف مجيع الفصوليواحتياجات الطالب. حتسني أداء وفعالية التعل 
 

123 Taufiqurrahman, Manajemen Strategik …, 19. 
124 Amie, dkk. Manajemen Strategi …, 185. 
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وخلق جو أكادميي موات وحتسني نوعية خدمات  ،م ووسائط التعلميمصادر التعل 
 اإلدارة املؤسسية. 

هتدف إىل تقدير    ،العربيةاإلبتكار اللغة فصول ب   يقوم، رتاتيجية الثانيةاالس
العربية،  اللغة  لفن  حب  لديه  طالب  ميتلكها كل  اليت  العربية  اللغة  فنون  موهبة 

، ُت عقد أنواع خمتلفة آلنحىت اتستمر يف النمو لتقدم احلضارة يف العصر التايل.  و 
الغناء العريب و   العريب  واخلط  اءة الشعرقر اللغة العربية و   جدالمن األنشطة وهي:  

الكتبو   إلنشاءوا العربية ابةواخلط  قراءة  اللغة  موهبة  صقل  أجل  من  هذا  . كل 
شعري للطالب مبساعدة مباشرة من قبل كبار الطالب واحملاضرين يف جامعة هاشم أ

 . جومبانج

الثالثة العربية. واخلطوة    يه،  االسرتاتيجية  اللغة  ندوة  هي إقامة فعاليات 
حتسني فهم الطالب للغة العربية. مثل العديد من املوضوعات اليت ُت تنفيذها، هي 
ندوة صناعة اللغة العربية، وترمجة وإحلاح اللغة العربية يف مواجهة الثورة الصناعية  

 ، إخل.  4.0

الرابعةاالسرتاتيجي هي  ة  العربية   تنظيم،  اللغة  يف  الكفائي  اإلختبار 
(TOAFL)  وعامة. ُت تصميم   جامعة هاشم أشعري جومبانج   مييللمجتمع األكاد

وصحيح    جبيدهذا الربانمج ملساعدة املشاركني على حتسني مهاراهتم يف اللغة العربية  
أسئلة على  العمل  يف  االسرتاتيجيات  زايدة   TOAFL  وملساعدة  يف  للمساعدة 

 .TOAFLدرجات 

ربية املكثفة. ُت  االسرتاتيجية اخلامسة، جتميع املناهج والكتب للربامج الع
اللغة جامعة هاشم أشعري    معهدم يف  يد لتحسني أداء وفعالية التعل بذل هذا اجله

املكثف   اللغة العربية   مي. يستخدم برانمج تعل املعهد تناسب رؤية ورسالة    جومبانج 
مواد تعليمية ميكن أن تسهل الطالب عند عملية   وفيه،  2و  1لغيت    كتابني مها 
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ة ملكوانت أدوات التخطيط مثل املنهج ال يزال غري مكتوب ، ابلنسبولكنم.  يالتعل 
 م غري مثالية. يحبيث ال تزال نتائج التعل 

جامعة هاشم   تفعيل بيئة لغوية يف سكن الطالب   اإلسرتاتيجية السادسة،
املطلوبة للطلبة اجلدد يف السنة    د اجلامعةعه. وهي عقد جمموعة املأشعري جومبانج

املساعد إىل  يهدف  الطالب يف األوىل.  لدى  العربية  اللغة  مهارات  ة يف حتسني 
يف   لكنوالقراءة والكتابة من البداية إىل املستوايت املتقدمة. و   كالماالستماع وال

الطالب عدم وجود صرامة من احلرم اجلامعي إللزام ا يسبب تم تطبيقهتمل  تنفيذها
 اجلدد ابلعيش يف معهد اجلامعي للسنة األوىل.

ملسابقات اللغة العربية للجمهور. هتدف إىل اب  تقوم سابعة،  اإلسرتاتيجية ال
اللغةتعزيز   أشعري جومبانج واجلامع  معهد  هاشم  يتم   ة  مل  وهذا  معروفة.  لتكون 

 بشكل جيد بسبب قيود التمويل والوقت.

ما  /تنظيم برانمج أوملبياد اللغة العربية لطلبة الثانوية  هي  االسرتاتيجية الثامنة
 نتظم.يعادهلا والطالب م

مؤسسات اللغة العربية خارج    بنيهي التعاون  تاسعة  أما االسرتاتيجية الو 
على املستوي الوطين والدويل.   شم أشعري جومبانججامعة ومعهد اللغة جامعة ها

 اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج  معهد  اللغة اجلديدة مثل  ةهذا مهم جًدا ملؤسس 
جامعة هاشم   معهد اللغة  ستعاونو .  امجوالرب   ة واليت هتدف إىل حتسني جودة املؤسس 

الكفائي يف اللغة  بتنفيذ اختبار (MoU)عقد اإلتفاق  من خالل أشعري جومبانج
ولكن مل يتم   لتعاون مع املؤسسات املعتمدة األخرى. اب الدويل    (TOAFL)العربية  

 تنفيذها بسبب ضيق الوقت واألموال. 

تنفيذ    جومبانج يف  معهد اللغة جامعة هاشم أشعري   ستخدمي،  ابختصار
اسرتاتيجية مكثفة   العربيةم اللغة  يعملية اإلدارة االسرتاتيجية برانمج تعل باالسرتاتيجية  

م اللغة العربية املوجودة لتصبح مركزًا للتعلم والتدريب ابللغة ييف تطوير برامج تعل 
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  ، من العربية ةاللغ تعليمبرامج  يف تطوير  ب أي  125.العربية لكل من الطالب وعامة
  تكار فصول اإلب  مثلداعمة أخرى    امج إىل تنظيم بر   انمج تعليم اللغة املكثفتنظيم بر 

ذلك. وفًقا لديفيد، وغري  كفائي العربية  العريب وتنظيم ندوات اللغة العربية واختبار 
تحسني بإىل زايدة جودة الربانمج    إحدى اإلسرتاتيجيات   فإن تطوير الربانمج هو

 126. تحسينهاأو تعديل الربامج احلالية ل

 سرتاتيجيةتقومي اال .3

اال املديرين    سرتاتيجيةتقومي  حياول كبار  حيث  اإلدارة  عملية  مرحلة  هو 
اليت خيتاروهنا يتم تنفيذها بشكل صحيح وحتقق أهداف   سرتاتيجية التأكد من أن اال

معينة بشكل صحيح،   اسرتاتيجيةاملؤسسة.  حيتاج املدراء إىل معرفة مىت ال تعمل  
اال املعلومات. ميك  اتيجيةسرت تقومي  للحصول على هذه  بذل جهد  تعديل هو  ن 

 127مجيع االسرتاتيجيات يف املستقبل ألن العوامل اخلارجية والداخلية تتغري دائًما. 

، جيب أن تكون اإلدارة العليا قادرة  قال سوندانج  من أجل حتقيق ابلكامل
ق وفقاً لنتائج التحليل مي البدائل اليت تستحو على إجياد وحتديد معايري خمتلفة يف تق

ختلفة املستخدمة عادة هي موقف اإلدارة العليا فيما يتعلق النظر فيها. املعايري امل
 128ابملخاطرة واملرونة واالستقرار والنمو والرحبية والتحقق من املنتج. 

سوندانج، أمهية التحليل   ابإلضافة إىل ذلك، ال ينبغي نسيان ذلك، يكتب
العليا   اإلدارة  قبل  حيمن  دورة  سواء كانت  اخلارجية  البيئية  الظروف  اة حول 

املستخدم،    سرتاتيجيةاال التنظيمي  ابهليكل  اإلدارة  والتزام  اهلادئة،  أو  املضطربة 
والوصول إىل املوارد الالزمة، ومزااي املؤسسة اللغة واحلساب الدقيق للتفاعالت اليت 

حىت من أطراف معينة قد تنشأ من أطراف خمتلفة ومستخدمي املنتجات املنتجة و 

 
125 Muhammad Arifin, Strategi Manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin di 

perguruan tinggi, Jurnal AduTech Vol: 3 No.1 Maret 2017. 119. 
126 R Eko Indrajit dan R Djokopranoto, Manajemen Perguruan, … 67 
127  
128 Sondang P Siagian, Manajemen Strategik…, 35. 
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جامعة هاشم أشعري جومبانج  ردا على ذلك، يعقد معهد اللغة    129يف املنظمة. 
مي واإلشراف على أداء برانمج  و اجتماعات يف هناية كل فصل دراسي إلجراء التق

 . املؤسسة

 سرتاتيجية، من احلقائق اليت ال ميكن إنكارها أن تفعيل االسوندانجوفًقا لـ

ق خمتلفة مثل املراقبة املباشرة اإلشراف املراقبة واملراقبة بطر   يتطلب اإلشراف. يعين
الغرض هو معرفة   130لألنشطة التنفيذية يف امليدان، وقراءة التقارير وما إىل ذلك.

تنفيذ  مقصودة يف  أو غري  أو مقصودة  احنرافات  أو  أخطاء  هناك  إذا كانت  ما 
 اخلطط والربامج اليت ُت حتديدها مسبًقا.

م اللغة يلرانمج تعل   ةالسرتاتيجيا  ارةاإلديف  مي  و أن عملية التق   وترى الباحثة 
 وهي: جامعة هاشم أشعري جومبانج معهد اللغة العربية يف 

 مراقبة مجيع النتائج من التخطيط والتنفيذ  (.أ

اإلجراءات و تق إذا كانت  التأكد  إىل  هتدف  عملية  هو  اإلسرتاتيجية  مي 
صياغة اإلسرتاتيجيات اليت ُت  بة  اليت تتخذها املؤسسة متوافق  ات اإلسرتاتيجي

مي ابإلشراف  و املعهد يف هذا التق  مديربناًء على هذه النظرية، يقوم    131. وضعها
الباحث تاملستمر على مجيع الربامج.   يتم مباشرة من قبل   ةقيس  أن اإلشراف 

عرفة إذا كانت  يهدف إىل مو راقبة التقدم احملرز يف كل نشاط.  مباملعهد    مدير
 ة تتوافق مع اخلطط احملددة مسبًقا أم ال.األنشطة املنفذ

من ، كيفية مراقبة مجيع نتائج ةعليها الباحث تبناًء على الواثئق اليت حصل 
العربية يف  يختطيط وتنفيذ اإلدارة اإلسرتاتيجية برانمج تعل  اللغة  اللغة  م  معهد 

عقد اجتماعات روتينية كل فصل دراسي مع بجامعة هاشم أشعري جومبانج  
 ومستشار جامعة هاشم  والعميد  ه وسكرتري   مدير املعهدصلحة أي  أصحاب امل

 
129 Sondang P Siagian, Manajemen Strategik…, 35. 
130 Sondang P Siagian, manajemen Strategik…, 35 
131 Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya 

Saing Organisasi,…..28.  
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لتوفري التوجيه واإلرشاد، ورصد التقدم احملرز يف كل نشاط،  .أشعري جومبانج
 وإجراء التحسينات، وقياس أداء عملية ضخمة ومنظمة. 

 برانمج تعلم اللغة العربية  قياس أداء (.ب

مي الوحدة التنظيمية  و يفية تقمي األداء على كو تعتمد املقاييس املستخدمة لتق
األهداف.  حتقيق  سيتم  النظرية  132وكيف  هذه  على  الباحث  ،بناًء  أن    ةيرى 

تنفيذها على أساس   ُت  اليت  األنشطة  يهدف إىل معرفة مدى جناح  النشاط 
  التخطيط االسرتاتيجي، حبيث إذا حدثت أي مشاكل ميكن حلها على الفور. 

تعل   يشمل برانمج  أداء  ايقياس  اللغة  أسبوعية  ابلعربية  م  تستخدم و ختبارات 
ان اللغة العربية  لتحديد مدى تقدم تقارير الطالب )التطوير( يف التحصيل وإتق

مي هنائي.  و تم استخدام نتائج هذا االختبار كأداة لتقدمي تقت يف كل وحدة. س
يتم إجراء االختبار من قبل كل مدرس وحماضر يف غرفة الصف على حدة،  

م اللغة العربية يف كل مرحلة )واليت  ياملرحلة لقياس نتائج تعل ويتم إجراء اختبار  
 (UTS)  األول؛ اختبار املرحلة األوىل  ستوىتتكون من أربع مراحل، وهي: امل

واملرحلة    (UTS)الثاين؛ امتحان املرحلة الثالثة    املستوى  ،(UAS)واملرحلة الثانية 
الفصو ،  ((UAS)الرابعة   الفصل يف هناية  الدراسيتعقد اجتماعات  تقدم ب  ل 
م  ياليت هتدف إىل قياس قدرة الطالب فيما يتعلق بربانمج التعل   املسابقات   بعض

أسبوعًيا،   االمتحان  نتائج  من  املأخوذة  النهائية  والنتيجة  تنفيذه،  ُت  الذي 
أخالقيات وأنشطة كل طالب يف و   واحلضور،،  والواجبات اختبارات املرحلة،  و 

 كل فصل.

 اختذ خطوات تصحيحية. (.ج

 
132 J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategis, (Yogyakarta: Andi 

2003), 391. 
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خالل اختاذ إجراءات تصحيحية خمتلفة لضمان م تنفيذ هذا النشاط من  يت
العليا. بناًء على   133أن األداء املنفذ يتوافق مع اخلطط اليت حددهتا اإلدارة 

تتخذ   النظرية،  جومبانج هذه  أشعري  هاشم  جامعة  اللغة  خطوات   معهد 
و و بتق  تصحيحية احلالية  للتطورات  وفًقا  تعديله  مث  السابق  العام  الوسائل مي 

مرة واحدة    ؤسسةمي الذايت للمو اتيجيات املستقبلية وإجراء التقلتحديد االسرت 
امل تطوير  فريق  بواسطة  أو    ؤسسةاملو ،  ؤسسةسنواًي  اإلخفاقات  عن  تبحث 

العقبات من األنشطة املنفذة مث تبحث عن احللول وتتخذ اإلجراءات الالزمة 
ط جيب أن أن كل نشا  ة قدر الباحثتلتنفيذ احللول املتفق عليها وجتري الربجمة.  

حتسني كل نشاط للتغلب على أوجه   حيتاج إىليكون به أوجه قصور، لذلك  
 القصور وفًقا للخطة احملددة مسبًقا.

معهد م اللغة العربية يف  يمي مهمة جًدا إلدارة برانمج تعل و تعترب عملية التق
جومبانج  أشعري  هاشم  جامعة  إصال اللغة  يكون  أن  يوم جيب  حات.  . كل 

وجود   التنظيمي  جيب  اهليكل  النظام  يتضمن  للتحسني.  إدارة كمرجع  نظام 
م اللغة العربية يواملسؤوليات واإلجراءات والعمليات واملوارد لتنفيذ برانمج تعل 

 134االسرتاتيجي.

جامعة هاشم    اللغة  عهدمي واإلشراف، جيب على مو يف تنفيذ إجراءات التق
،  سوندانج . كما ذكر  ميليةز اجلماعية ال  تبين أسلوب القيادة  أشعري جومبانج

جيب أن تكون فلسفة اإلشراف وقائية وأن حتدد اخلطأ الذي حدث يف النظام  
الرغم اخلطأ، على  لإلجابة على  ليست حماولة  النهاية    ،السائد  أنه جيب يف 

   135حتديد من قام ابالحنراف ألن النظام املعين نفسه غري قادر  لكى يفعل.

 
133 Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, Manajemen Strategik dalam Pengembangan 

Daya Saing Organisasi,……, hlm. 129.   
134 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan (Konsep, Prinsip, dan 

Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah), (Bandung: Pustaka Educa, 2010), hlm. 309   
135 Sondang P Siagian, manajemen Strategik…, 35. 
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ا أسلوب  مع  الزميليةاجلما  لقيادةلذلك،  بني   عية  هناك موقف مفتوح   هذا، 
 املعهد ومرؤوسيه.  مدير

ميًا و ال يزال جيري تق  اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج   يف حني أن معهد
تق  وثيقة  توجد  وال  عن  و داخلًيا  الكشف  ميكن  ال  لذلك  متاحة  مكتوبة  مي 

 البحث.

تكون   أن  جيب  مستدامة،  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  على ألن  قادرة  املنظمة 
التنسيق مع مجيع األعضاء حول التخطيط واألهداف اليت سيتم تنفيذها حبيث  

واالسرتاتيجيات املطلوبة من مجيع   136ميكن حتقيق جناحها اآلن ويف املستقبل. 
صياغة   خالل  من  األمثل.  النحو  على  دعمها  يتم  اليت  اإلدارة  مستوايت 

على الصيغ االسرتاتيجية ذات الصلة  اسرتاتيجية دقيقة، يؤمل أن يتم احلصول
 ابلتحدايت اخلارجية والداخلية.

 

برانمج تعليم اللغة العربية يف   اسرتاتيجيةإدارة    املشكالت املوجهة معهد اللغة يف  .ب
 جومبانج مبعهد اللغة جامعة هاشم أشعري 

العملية يف كل عملية تنفيذ إدارة مؤسسة إذا كانت مدعومة بعوامل داعمة فتنفيذ  
إذا قا اهلدف، ولكن  العمل على  تسريع  واملساعدة يف  فعال  العمل بشكل  درًا على 

تعثرت  اإلدارة   تنفيذ  فستجعل عملية  التنفيذ،  تعوق يف عملية  أشياء  هناك  كانت 
إلدارة  السلس  التنفيذ  تعطل  أن  ابلتأكيد  ميكن  املثبطة  العوامل  هذه  ألن  وتباطأت 

 للطالب ابلطبع.ة العربية املؤسسة يف حتسني مهارات اللغ

  اسرتاتيجيةعملية تنفيذ إدارة  يف    افإن املشكالت اليت تواجه  ةبناًء على نتائج الباحث

 م اللغة العربية يف توجد يف عدة جوانب منها: يربانمج تعل ب

 اإلدارة .1

 
136 Rene´ Pellissier and J.-P. Kruger, A study of strategic intelligence as a strategic 

management tool in the long-term insurance industry in South Africa, European Business Review 

Vol. 23 No. 6, 2011, 613. 
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جيب النظر إىل مكوانت أداة ختطيط الربامج على أهنا أداة ميكن أن تساعد  
هتا ووظائفها كمدير، ومساعدة املؤسسة على حتقيق القيام بواجبامدير املؤسسة يف  

أهدافها والتغلب على املشاكل احلالية لتحسني حتقيق األهداف والقدرة على وضع 
املنظمات   سرتاتيجيةاخلطة اال  ستساعد  املنظمة يف وضع مثايل يف البيئة منافس. مثل

 قية ومنهجية.على صياغة اسرتاتيجيات أفضل من خالل هنج أكثر منط
137
إذا    

كان كل ذلك بدون ختطيط دقيق للربامج، فمن املؤكد أن النتائج لن تكون مرضية  
ولن تكون قادرة على حتقيق األهداف بفعالية وكفاءة. لذلك، التخطيط هو اخلطوة 

 املؤسسة يف أداء واجباهتا ووظائفها كمدير.  مديراألوىل اليت جيب أن يقوم هبا 

قادرا    عة هاشم أشعري جومبانجاملذلك، جيب أن يكون معهد اللغة ج
على توفري وتطوير تنسيق التخطيط حبيث ميكن أن تكون عملية تعليم اللغة العربية 
الطالب   واحتياجات  الفكرية(  )األمهية  العلمي  التطور  وبعد  أعلى،  ذات جودة 
واملخرجات املنتجة وفًقا ملتطلبات السوق )األمهية االجتماعية(. حيث تكون علوم 

م واحملتوى والطرق يربية ديناميكية وتقدمية حبيث يتم تشغيل أهداف التعل لعاللغة ا
بناًء إىل م اللغة العربية بشكل واضح وموجه وقياس.  يمي تعل و ووسائل اإلعالم وتق

غري    نتائج التعرض للبياانت، ال يزال معهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج 
 سرتاتيجيةلربانمج مثل اخلطط االا انضج، نظرًا لعدم توفر تنسيق مكوانت ختطيط

واخلطط التشغيلية واملناهج الدراسية واملستندات الداعمة األخرى هناك. لذلك إذا 
تعتمد على التنفيذ بشكل طبيعي، فلن تكون قادرة على حتقيق معهد اللغة    كان

 نتائج أكثر فعالية. 

 املرافق البنية التحتية  .2

واحدة التحتية  والبنية  املرافق  واملهمة    تعترب  الضرورية  التعليمية  املوارد  من 
للغاية اليت تتم إدارهتا بشكل جيد وهي جزء ال يتجزأ من إدارة التعليم. مثل املباين 

 
137 Irmayani, Nugrogo, luthfan. Renstra Si/IT sebagai Acuan Pengembangan SI/TI: Studi 

kasus di RS Grand Medistra Lubuk Pakam, Journal of Information Systems for Public Health, Vol. 
1, No. 1, Agustus 2016. 2. 
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واألراضي واملعدات اإلدارية للمرافق املستخدمة مباشرة يف عملية التدريس والتعليم 
ليمية، وينظمها أيًضا  فق والبنية التحتية لدعم العملية التعوأمهية املرا  138يف الفصل.

بشأن نظام التعليم الوطين "توفر   2003لسنة    20قانون مجهورية إندونيسيا رقم  
كل وحدة تعليم رمسي وغري رمسي مرافق وبنية حتتية تليب احتياجات التعليم وفًقا  

اعي والعاطفي والتزامات  لنمو وتنمية اإلمكاانت املادية، الذكاء الفكري واالجتم
(. وكذلك الئحة حكومة مجهورية  Undang-undang RI Tahun 2003‘)الطالب "

بشأن الفصل السابع من معايري التعليم الوطنية،   2005لعام    19إندونيسيا رقم  
  2.139و   1، الفقراتن 42املادة 

  حتدث يف هذه من نتائج الباحثة يف هذا امليدان، وجدت أن ظروفًا مماثلة مل  

سنوات( اليت ال تزال لديها   5الشابة )مبانج  املعهد اللغة جامعة هاشم أشعري جو 
التعل  مرافق  لتوفري  مالية  التعل يقيود  مثل  التعل يم.  الدراسية ووقت  الفصول  م يم يف 

. ألنه له أتثري ودور مهم لتحفيز الطالب على احلصول لغة  ويةاملكثف وبيئة اللغ
ا أن يكون مدعوًما ماثنية وتطبيقها يف  اليومي. وكل ذلك جيب  قبل لتواصل  ن 

أولئك الذين يهتمون من خالل توفري املرافق والبنية التحتية املناسبة وتوجيههم من 
 .قبل خرباء اللغة العربية. وابلتايل سيتم حتقيق الغرض من تعلم اللغة بسرعة وبدقة

 الضيافة .3

اليت ُت إجر  الربامج  تنفيذ كل نشاط يف  التمويل.  يتطلب  اؤها يف منظمة 
جيب على املنظمة حتديد مكان استخدام مواردها املالية   لذلك، يف هذه الوظيفة،

ألي أنشطة، وكيفية ختصيصها وحساهبا. يتم احتساب التكاليف املختلفة املتكبدة  
  140لتشغيل املنظمة حبيث ميكن حماسبة مجيع املصروفات من قبل مديري املنظمة.

 
138 Rika Megasari, Peningkatan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Untuk 

Meningkatan Kualitas Pembelajaran Di Smpn 5 Bukittinggi, Jurnal Administrasi Pendidikan 

Volume 2 Nomor 1, Juni 2014, 639 ‐ 831. 
139 Peraturan Pemerinta RI No 19. 2006. Tentang Standar Nasional Pendidikan. (Bandung: 

Fokusmedia).  
140 Yusuf Hadijaya, Administrasi Pendidikan, (Medan, Perdana Publishing, 2012), 25. 
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غري اهلايتية    ة جامعة هاشم أشعري جومبانجاملوارد املالية ملعهد اللغال تزال  
أتيت حالًيا من ميزانية احلرم اجلامعي اليت ال تزال حمدودة، لذا فإن امليزانية احملدودة  

م اللغة العربية يف معهد يبرامج تعل   اسرتاتيجية  يف عملية إدارة  شاكلهي إحدى امل
الربامج  . واحد  اللغة جامعة هاشم أشعري  تنفيذ بعض  منهم له أتثري على عدم 

 .املعهد اللغة مج من قبلوحتسني الربان

 اهليئة التعليمية  .4

م، ال يزال وجود املعلمني حيتل موقًعا مهًما، على الرغم من  ييف عملية التعل 
التقدم السريع يف التكنولوجيا اليت دخلت عامل التعليم. إذا كان املعلمون يف عملية 

ة تعلم التعلم قادرين على تنفيذ املهام بشكل جيد، وقادرين على تسهيل أنشط
اخلربة،   الكتساب  واسعة  فرص  وتوفري  وتوجيه  حتفيز  على  وقادرين  الطالب، 
فسيحصل الطالب على دعم قوي للحصول على نتائج التعلم املتوقعة. ومع ذلك،  

جي، فسوف يواجه الطالب  إذا مل يتمكن املعلم من تنفيذ وظائف التعلم االسرتاتي
 141 .لم اخلاصة هبم مشاكل من احملتمل أن تعوق حتقيق نتائج التع

ال تزال تفتقر إىل أعضاء    جامعة هاشم أشعري جومبانج  يف معهد اللغة
هيئة التدريس ابللغة العربية يف خضم تزايد الطالب كل عام، مما يؤدي إىل عدم 

 قدرات خمتلفة داخل كل فصل. وجود تصنيفات أكثر حدة للصفوف ويؤدي إىل 

 

  

 
141 Abdurrahman, belajar dan pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), 193. 
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 الباب السادس 

 اخلامتة

 لبحث خالصة نتائج ا . أ

بعد إجراء البحث وحتليل بياانت النتائج، بناًء على التفسري الذي ُت شرحه  
معهد اللغة    م اللغة العربية الذي ُت إجراؤه يفييف تعل   سرتاتيجيةواملتعلق إبدارة اال

، ميكن استنتاجها على النحو  سئلة البحثوفًقا أل  جامعة هاشم أشعري جومبانج
 التايل:

معهد اللغة جامعة هاشم أشعري رانمج تعليم اللغة العربية يف  اإلدارة االسرتاتيجية ب .1
، بدءًا من حتليل التحدايت سرتاتيجيةصياغة اال  )أ(  بثالثة مراحيل:  جومبانج 

اللغة اليت تطورت ألول مرة. ميكن تقسيم التحليل   عهد ية ملالداخلية واخلارج
و ميكن أن  والضعف والتهديد أ  ة إىل أربعة جوانب وهي جوانب القوة والفرص

بصياغة الرؤية والرسالة   سرتاتيجية تبدأ صياغة االو .  SWOTيطلق عليها حتليل  
وال واالسرتاتيجيات  التعل   عرضواألهداف  حتقيق  الفعال.ييف  تنفيذ  )ب(   م 

، يف تعليم اللغة العربية مبعهد اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج  سرتاتيجيةاال
فعلية اليت وضعها مدير املعهد وسكرتريه.  مركزة جلعل الربامج ال  اسرتاتيجية  هو

، يف هذا معهد عن طريق عقد اجتماعات يف هناية كل  يجيةسرتات)ج( تقومي اال
 .  فصل دراسي إلجراء تقومي واإلشراف على أداء برانمج املعهد

م اللغة العربية اليت حتدث يبرانمج تعل   اسرتاتيجيةعملية إدارة    مشكالت تكمن   .2
تنقسم إىل عدة جوانب، مبا يف   جومبانج  هاشم أشعري جامعة لغةاليف معهد 

م اللغة  ياإلدارة، اليت تتميز بعدم توفر مكوانت ختطيط برانمج تعل (  1ذلك:  
ميه على النحو و العربية املكتوبة مما جيعل من الصعب التحكم يف الربانمج وتق

مؤسسات يف ( مرافق البنية التحتية، اليت تتميز بقيود مالية مملوكة لل 2األمثل .  
قت الو اللغوية و والبيئة    اللغة  عملتوفري مرافق التعلم مثل الفصول الدراسية وامل
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املتعلقة مبيزانيات الوكاالت اليت ال تزال حمدودة مما   الضيافة،  (3، إخل. املكثف
هيئة التدريس، متيزت بغياب املدرسني واخلرباء    ( 4  جيعل بعض الربامج مل تنفذ. 

 . جومبانج جامعة هاشم أشعري لغةالد معهالدائمني يف بيئة 

 ات اإلقرتاح .ب

م العربية. ُت  يالتعل   اسرتاتيجيةهذا البحث عبارة عن حبث يركز على إدارة  
م اللغة  يتضمني هذا البحث يف فئة البحث اجلديدة، حيث لتحقيق أهداف تعل 

التخطيط هلا من قبل مؤسسة، ابلطبع، يتطلب   جيدة    اسرتاتيجيةالعربية اليت ُت 
من قبل اإلدارة العليا حيث يكون صاحب التحكم يف التشغيل   إدارهتا ووضعها  تمت

. فضال سرتاتيجيةبفاعلية االاملعلم والطالب  تشعر    حىتالسلس لألنشطة التنظيمية  
 اللغة جامعة هاشم أشعري جومبانج   فذت يف معهداليت ن  سرتاتيجية عن إدارة اال

ا   ،وهو مؤسسة حتت رعاية جامعة ملؤسسة جديًدا، لذلك ال تزال ال يزال عمر 
 م اللغة العربية األمثل والفعال.يحباجة إىل حتسني بطرق خمتلفة يف إنشاء تعل 

هلذا السبب، ال تزال هناك حاجة إىل تعميق البياانت يف هذه الدراسة ألن  
البياانت يتم عن طريق املقابالت واملالحظات والتوثيق غري الكامل.  هذه  مجع  

للحصول على الدراسة بشكل أعمق فيما يتعلق   ة ابلنسبة للباحثابلتأكيد صعوبة  
العربية يفيالتعل   اسرتاتيجيةإبدارة   املعهد.  م  مرة    هذا  إضافته  املأمول  لذلك، من 

مراعاة موضوع هذه الدراسة الواسعة أخرى من خالل تعزيز الواثئق بشكل أكرب مع  
 .حبيث تغطي مجيع األقسام يف جوانب موضوع الدراسة 
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 3ملحق 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Informan  

1. Ketua Lembaga bahasa unhasy Jombang 

2. Sekretaris lembaga bahasa unhasy Jombang 

3. Pengajar lembaga bahasa unhasy jombang 

4. Mahasiswa lembaga bahasa unhasy jombang 

 

Pertanyaan:  

1. Bagaimana ketua lembaga menetapkan visi dan misi? 

2. Bagaimana formulasi strategi yang dilakukan? 

3. Kekuatan apa yang dimiliki lembaga sehingga menjadi peluang untuk 

menciptakan program pembelajaran bahasa Arab? 

4. Kekurangan apa yang dimiliki sehingga menjadi ancaman atau tantangan 

lembaga dalam menciptakan program pembelajaran bahasa arab? 

5. Apa Tujuan jangka panjangnya? 

6. Tindakan dan strategi apa yang dilakukan ketua lembaga untuk mencapai 

tujuan tersebut? 

7. Apa sasaran tahunannya? 

8. Kebijakan apa yang dibuat oleh ketua lembaga? 

9. Bagaimana ketua lembaga memotivasi para guru dan tenaga pendidik 

lainnya untuk mencapai tujuan tersebut? 

10. Bagaimana ketua lembaga mengalokasikan sumberdaya yang ada sehingga 

perumusan strategi dapat dilaksanakan dengan baik? 

11. Bagaimana ketua lembaga mengukur kinerja program pembelajaran bahasa 

arab yang terlah diimplementasikan? 

12. Bagaimana hasil yang didapatkan? 

13. Apa branding yang tercipta? 

14. Apakah semua program yang telah direncanakan terlaksana? 

15. Jika tidak, apa penyebabnya dan usaha apa yang dilakukan untuk 

mengatasainya? 

 

  

               



 

 

 4ملحق 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Mengamati proses perumusan strategi program pembelajaran bahasa arab di 

Lembaga Bahasa Universitas Hasyim Asy’ari Jombang. 

2. Mengamati pelaksanaan strategi program pembelajaran bahasa arab di 

Lembaga Bahasa Universitas Hasyim Asy’ari Jombang. 

3. Mengamati proses evaluasi strategi program pembelajaran bahasa arab di 

Lembaga Bahasa Universitas Hasyim Asy’ari Jombang. 

4. Mengamati problematika yang menghambat pada proses manajemen strategi 

program pembelajaran bahasa Arab di Lembaga Bahasa Universitas Hasyim 

Asy’ari Jombang. 

 

  



 

 

 5ملحق 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Arsip tertulis  

a. Sejarah singkat berdirinya Lembaga Bahasa Unhasy Jombang 

b. Struktur organisasi Lembaga Bahasa Unhasy Jombang 

c. Buku pedoman lembaga bahasa unhasy jombang 

d. Tata tertib Lembaga Bahasa Umhasy Jombang 

e. Buku ajar Lembaga Bahasa Umhasy Jombang 

2. Foto-foto terkait: 

a. Pelaksanaan pembelajaran intensif bahasa arab 

b. Pelaksanaan Seminar bahasa Arab 

c. Pelaksanaan kelas kreatifitas bahasa Arab 

d. Prestasi yang diraih mahasiswa Lembaga Bahasa Unhasy Jombang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6 ملحق

HASIL TRANSKIP WAWANCARA 

 

1. Transkip wawancara dengan kepala lembaga bahasa unhasy jombang 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  : Bagaimana kepala lembaga bahasa Unhasy Jombang menetapkan    

visi dan misi? 

KLB : Visi dan Misi Lembaga Bahasa ditetapkan oleh kepala dengan 

berkoordinasi dan diskusi mengenai analisis faktor internal dan 

eksternal yang ada atau yang dimiliki lembaga dan kita rumuskan 

dengan sekretaris dan stakeholders lainnya yang mendukung 

seperti rektor, ketua yayasan, dekan, dll. 

P  : Bagaimana formulasi strategi yang dilakukan? 

KLB : Pertaman-tama kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana 

kondisi objektif kelembagaan yang nanti akan diperlukan untuk 

mengetahui adanya analisis mengenai kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh lembaga bahasa unhasy 

jombang. Analisis yang dihasilkan tersebut nantinya melahirkan 

strategi yang dilakukan oleh Kepala lembaga dalam merumuskan 

berbagai keputusan strategik untuk menyusun program 

pembelajaran bahasa Arab agar menjadi program unggulan. Dari 

analisis tersebut nantu akan di tetapkan mengenai visi, misi, tujuan, 

dan strategi yang akan dibuat oleh lembaga. 

P :Kekuatan apa yang dimiliki lembaga sehingga menjadi peluang 

untuk menciptakan program pembelajaran bahasa Arab? 

Nama  : Elisa Nurul Laili, S.S.,M.A 

Jabatan : Kepala Lembaga Bahasa UNHASY Jombang 

Hari/Tanggal : Minggu, 03 Mei 2020 

Tempat  : Kantor Lembaga Bahasa UNHASY Jombang 



 

 

KLB :Dalam hal ini diantara kekuatannya ialah jumlah mahasiswa baru 

setiap tahunnya semakin meningkat, pendayagunaan SDM 

mahasiswa lintas prodi dalam universitas memungkinkan untuk 

mengkader mereka secara organisatoris dan administratif, dan 

sebagian dosen merupakan tenaga pengajar yang telah 

berpendidikan S2 dan S3. Sehingga, lembaga bahasa unhasy 

jombang memiliki peluang untung mendirikan lembaga bahasa 

dalam mengembangankan pembelajaran bahasa arab dimana 

program lembaga bahasa yang ada di unhasy jombang menjadi 

pembeda dengan kampus-kampus swasta lainnya di lingkungan 

jombang, ditambah adanya dukungan dari pimpinan (jajaran 

rektor) yang tertulis dalam Surat Keputusan Rektor Universitas 

Hasyim Asy’ari tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Bahasa 

no.1166/KEP/UNHASY/A/V/2015 dan dukungan stakeholders 

lainnya seperti para dekan dan kaprodi masing-masing jurursan 

yang ada di universitas hasyim asy’ari Jombang. 

P : kekurangan apa yang dimiliki sehingga menjadi ancaman atau 

tantangan lembaga bahasa dalam mencptakan program 

pembelajaran bahasa Arab? 

KLB : Sama halnya dengan kekuatan, kelemahan dalam hal ini berasal 

dari aspek internal lembaga bahasa Unhasy jombang ialah Sistem 

manajemen kelembagaan belum berjalan optimal, terbatasnya 

sarana dan presarana, terbatasnya pendidik dan tenaga 

kependidikan, belum optimalnya penggalian dana diluar dana 

pribadi kampus, umur lembaga yang masih 5 tahun. Sehingga, 

lembaga bahasa unhasy jombang perlu memperbaiki dan 

meningkatan kualitas dalam pengembangan lembaga, serta adanya 

persaingan dengan lembaga bahasa lainnya yang lebih dahulu 

berkembang. Karena itu, ketua lembaga serta para pimpinan selalu 

berusaha untuk menjalin kerjasama di beberapa kegiatan baik 

untuk mahasiswa maupun dosen dengan beberapa instansi 

kebahasaan di universitas lain maupun lembaga lain semisal 

American corner, Education USA, Himpunan Penerjemah 

Indonesia, RELO, serta Peace Corp, dan UIN Malang. 

P : Apa Tujuan Jangka Panjangnya? 

KLB :Menjadikan pembelajaran bahasa arab di lembaga bahasa unhasy 

jombang sebagai program unggulan yang pembelajaran di 

dalamnya lebih efektif baik dari segi waktu pembelajaran, sarana 



 

 

prasarana, dan kurikulumnya. Serta memiliki standar Toafl tingkat 

internasional seperti lembaga bahasa yang telah lebih dulu 

berkembang yaitu UIN Malang, UIN Jakarta, dll. 

P : Strategi apa yang dilakukan Kepala Lembaga untuk mencapai 

tujuan tersebut? 

KLB : Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga bahasa unhasy jombang 

membuat beberapa kebijakan terhadap Pelayanan kegiatan bahasa 

yang dirumuskan melalui beberapa program sebagai berikut: 

1. Optimalisasi Pembelajaran Intensif bahasa Asing (PIBA) 

khusus mahasiswa  UNHASY (1 tahun pertama). 

2. Menyelenggarakan kelas kreatifitas bahasa arab untuk 

menaungi pengembangan kreatifitas bahasa arab mahasiswa. 

3. Menyelenggarakan Seminar berbahasa arab untuk 

meningkatkan wawasan mahasiswa tentang bahasa arab. 

4. Menyelenggarakan pelatihan TOAFL Preparation Class untuk 

civitas akademika UNHASY dan masyarakat umum. 

5. Menyusun silabus, SAP dan buku ajar untuk program intensif 

Bahasa Arab (PIBA) 

6. Aktivasi bi’ah lughawiyah di asrama mahasiswa/i UNHASY. 

7. Menyelenggarakan Lomba-lomba berbahasa Arab untuk siswa 

SMA/sederajat, pesantren dan mahasiswa. 

8. Menyelenggarakan program Olimpiade Bahasa Arab untuk 

siswa SMA/sederajat dan mahasiswa secara berkala. 

9. Menjalin kerjasama dengan Lembaga Bahasa Arab di luar 

UNHASY, baik dalam skala nasional maupun internasional. 

P : Kebijakan apa yang dibuat oleh kepala lembaga bahasa? 

KLB : kebijakannya dengan menentukan atau membuat beberapa 

strategi terhadap Pelayanan kegiatan bahasa yang dirumuskan 

melalui beberapa program yang telah di buat. 

P : Bagaimana Kepala Lembaga memotivasi para guru dan tenaga 

pendidik lainnya untuk mencapai tujuan tersebut? 

KLB : Melalui rapat yang dilakukan selama satu bulan sekali atau sesuai 

kebutuhan. Rapat tersebut dilakukan dengan memberikan 

pembinaan dan pengarahan kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, juga 

Membandingkan dengan lembaga bahasa lain yang lebih unggul 



 

 

dengan tujuan agar para pendidik dan tenaga kependidikan mau 

belajar dan mengambil kelebihan yang dimiliki lembaga lain yang 

lebih unggul sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan 

profesionalisme.  

P : Bagaimana Kepala Lembaga Bahasa mengalokasikan sumber 

daya yang ada sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan 

dengan baik? 

KLB : Dengan pembuatan administrasi guru dan pegawai yaitu meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, Membentuk tim atau 

kelompok kerja (Tim Pengembangan lembaga), dan Mengevaluasi 

secara terus menerus setiap program yang telah dilaksanakan.  

P : Bagaimana Kepala Lembaga Bahasa mengukur kinerja program 

pembelajaran bahasa Arab yang telah diimplementasikan? 

KLB : mencakup beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu 1) memonitor 

seluruh hasil kegiatan dari perencanaan dan pelaksanaan 

manajemen strategik dengan cara melakukan rapat rutinan tiap 

semester bersama para stakeholder yaitu kepala lembaga, 

sekretaris lembaga, dekan, dan jajaran rektor universitas hasyim 

asy’ari untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, Memantau 

jalannya setiap program dari proses perencanaan dan pelaksanaan 

manajemen strategi, serta Proses pengukuran kinerja diukur dan 

dipantau secara massif dan terstruktur. 2) Mengukur kinerja 

program pembelajaran bahasa arab dengan melaksanakan Ulangan 

Minggun, Tes tahapan, class meeting, dan Nilai akhir. 3) 

Mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah 

pada saat melakukan perencanaan dan pelaksanaan manajemen 

strategik program pembelajaran bahasa arab di lembaga bahasa 

unhasy jombang yaitu:  Melakukan Evaluasi setiap satu tahun 

sekali yang dilakukan oleh Tim Pengembangan lembaga, 

Mengevaluasi pelaksanaan tahun kemarin, Menyesuaikan dengan 

perkembangan dan sarana yang ada untuk menentukan strategi 

yang akan datang, lembaga mencari kegagalan atau penghambat 

dari program yang dilaksanakan, kemudian mencari solusinya, 

serta Melakukan tindakan untuk melaksanakan solusi yang telah 

disepakati dan melakukan penyusunan program. 

P : Bagaimana hasil yang didapat? 



 

 

KLB : walaupun hasilnya tidak signifikan tapi alhamdulillah bisa di lihat 

dari beberpa prestasi yang di dapat ketika mengikuti lomba seperti 

juara 3 MQK Jaatim Tingkat Ulya, juara 1 MQK FJA (Fathul 

Mu’in) 2019, juara 1 MQK kab.jombang (fathul qorib) 2018, dll. 

P : Apa Branding yang tercipta di lembaga ini? 

KLB : Karena Kampus kita berbasis pesantren jadi mahasiswa di tuntut 

untuk bisa bahasa arab dan baca kutab kuning. 

P : Apakah semua program yang telah direncanakan terlaksana? 

KLB : Ada beberapa program yang belum terlaksana seperti aktivasi 

bi’ah lughawiyah di asrama mahasiswa/i UNHASY dan kerja sama 

dengan lembaga bahasa Arab di luar UNHASY, baik berskala 

nasional dan internasional. 

P : Jika tidak, apa penyebabnya dan usaha apa yang dilakukan untuk 

mengatasinya? 

KLB : banyak kekurangan yang ada di lembaga ini terutama masalah 

sarana prasarana seperti ruang kelas yang masih kurang dan 

lembaga bahasa belum memiliki gedung sendiri, kurangnya 

pengajar atau karyawan tetap, aktifasi mah’had jami’ah utk 

menunjang bi’ah lughawiyah pembelajaran bahasa arab 

mahasiswa, waktu yang belum intensif, dll. Sehingga itu yang 

menjadi hambatan mengapa lembaga bahasa masih belum 

maksimal. 

 

2. Transkip wawancara dengan sekretaris lembaga bahasa unhasy jombang 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  : Bagaimana lembaga bahasa Unhasy Jombang menetapkan visi 

dan misi? 

Nama  : Dr. Lailatul Qomariyah, M.Pd.I 

Jabatan : Sekretaris Lembaga Bahasa UNHASY Jombang 

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Mei 2020 

Tempat  : Kantor Lembaga Bahasa UNHASY Jombang 



 

 

KLB : visi dan misi dirumuskan oleh kepala lembaga, sekretaris dan 

stakeholders lainnya yang mendukung seperti rektor, ketua 

yayasan, dekan, dll. Penetapan tersebut diawali dengan 

menganalisis lingkungan internal dan eksternal lembaga bahasa. 

Bertujuan agar apa yang ingin di capai sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

P  : Bagaimana formulasi strategi yang dilakukan? 

KLB : Perencanaan strategik dalam mencakup beberapa kegiatan yang 

dilakukan yaitu pengembangan visi, misi, dan tujuan, identifikasi 

faktor internal dan eksternal melalui teknik analisis SWOT, 

perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta 

menentukan strategi unggul mengelola program pembelajaran 

bahasa arab.  

P : Kekuatan apa yang dimiliki lembaga sehingga menjadi peluang 

untuk menciptakan program pembelajaran bahasa Arab? 

KLB : pertama karena dukungan dari pada jajaran rektor dengan di 

keluarkannya SK, kemudian karena di jombang masih belum ada 

lembaga bahasa akhirnya kita membuat itu untuk kebutuhan 

masyarakat juga. 

P : kekurangan apa yang dimiliki sehingga menjadi ancaman atau 

tantangan lembaga bahasa dalam mencptakan program 

pembelajaran bahasa Arab? 

KLB : karena lembaga ini masih baru, maka masih banyak kekurangan 

yang dimiliki mulai dari administrasi, dana, dll. 

P : Apa Tujuan Jangka Panjangnya? 

KLB : menjadi pusat pembelajaran dan pelatihan bahasa arab dan ingin 

membuat MoU pelaksanaan TOAFL berstandar internasional 

dengan bekerja sama UIN Malang dan UIN Surabaya contohnya. 

P : Tindakan dan Strtaegi apa yang dilakukan Lembaga untuk 

menapai tujuan tersebut? 

KLB : dengan menyelenggarakan beberapa program pembelajaran 

bahasa arab yang mendukung seperti membuat kelas intensif 

bahasa arab khusus mahasiswa  UNHASY (1 tahun pertama), 

Menyelenggarakan kelas kreatifitas bahasa arab untuk menaungi 



 

 

pengembangan kreatifitas bahasa arab mahasiswa, 

Menyelenggarakan Seminar berbahasa arab untuk meningkatkan 

wawasan mahasiswa tentang bahasa arab, Menyelenggarakan 

pelatihan TOAFL Preparation Class untuk civitas akademika 

UNHASY dan masyarakat umum, Menyusun silabus, SAP dan 

buku ajar untuk program intensif Bahasa Arab (PIBA), Aktivasi 

bi’ah lughawiyah di asrama mahasiswa/i UNHASY, serta Menjalin 

kerjasama dengan Lembaga Bahasa Arab di luar UNHASY, baik 

dalam skala nasional maupun internasional. 

P : Kebijakan apa yang dibuat dalam mendukung tujuan ini? 

KLB : kebijakan dalam mendukung pengembangan program 

pembelajaran bahasa arab melalui pembuatan kelas model dan 

membuat tata tertib lembaga.  

P : Bagaimana memotivasi para guru dan tenaga pendidik lainnya 

untuk mencapai tujuan tersebut? 

KLB : selalu memberi arahan kepada pendidik dan tenaga kependidikan 

agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik pada saat rapat 

dilaksanakan dan Mendorong para pendidik dan tenaga 

kependidikan untuk mengikuti workshop. 

P : Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada sehingga 

perumusan strategi dapat dilaksanakan dengan baik? 

KLB : Membentuk tim atau kelompok kerja (Tim Pengembangan 

lembaga) dan Mengevaluasi setiap program yang telah 

dilaksanakan. 

P : Bagaimana mengukur kinerja program pembelajaran bahasa Arab 

yang telah diimplementasikan? 

KLB : meliputi tiga kegiatan yaitu memonitor seluruh hasil, mengukur 

kinerja program pembelajaran bahasa arab, dan mengambil 

langkah perbaikan. 

P : Bagaimana hasil yang didapat? 

KLB : hasil yang di dapat dilihat dari perubahan kemampuan mahasiswa 

dan prestasi yang di raih. 

P : Apa Branding yang tercipta di lembaga ini? 



 

 

KLB : Menguasai bahasa Arab dan Kitab kuning 

P : Apakah semua program yang telah direncanakan terlaksana? 

KLB : karena keterbatasan lembaga maka ada beberapa program yang 

belum terlaksana seperti menjalin kerjasama dengan insansi lain 

terkait dengan kerja sama pembuatan tes Toafl berstandar 

internasional juga aktifasi bi’ah lughawiyah karena pihak kampus 

belim memberikan ketetapan untuk mewajibkan terhadap 

mahasiswa baru, dll. 

P : Jika tidak, apa penyebabnya dan usaha apa yang dilakukan untuk 

mengatasinya? 

KLB : terdapat pada beberapa aspek, diantaranya: 1) Administrasi, 

ditandai dengan belum tersedianya komponen perangkat 

perencenaan program pembelajaran bahasa arab secara tertulis 

sehingga menjadikan lenmbaga kesulitan untuk mengontrol dan 

mengevaluasi program secara optimal. 2) Sarana Prasarana, 

ditandai dengan keterbatasan finansial yang dimiliki lembaga 

dalam pengadaan fasilitas pembelajaran seperti ruang kelas, lab. 

Bahasa, bi’ah lughawiyah, waktu yang intensif, dll. 3) Akomodasi, 

terkait dengan anggaran lembaga yang masih terbatas yang 

menjadikan beberapa program tidak terlaksana. 4) tenaga pendidik, 

ditandai dengan belum terdapat pengajar dan straf ahli tetap di 

lingkungan lembaga bahasa unhasy jombang. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7 ملحق
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 تنفيذ من فصل إبتكار العربية .2

  

 

 

 

 

 

 

 

 إجنازات مهرجان شبه اجلزيرة العربية  .3
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 يف تعليم اللغة العربية يف معهد اللغة جامعة هاشم أشعري حومبانج  الكتب املدرسية 
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 امعة هاشم أشعري جومبانج جكتاب الدليل معهد اللغة 
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