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هلالا
 ست 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

َدارُه  ٍم َكاَن مِّقا ا يَ وا َراضِّ ُثَّ يَ عاُرُج اِّلَياهِّ يفِّ َماَر مَِّن السََّمۤاءِّ اََِّل االا ََ اَ يَُدب ُِّر االا  تَ ُعدُّوانَ  ِمِّ َّا َسَنةٍ  لا

 ﴾5السجدة:﴿ 

لم 
س
ه و ال صلى الله علي   وق 

 ﴾ليس من أخالق املؤمن التملق إال يف طلب العلم﴿

ه السلام  س علي  ال  عي   وق 

يتعلم العلم وال يعمل به كمثل إمراة زنت يف السّر فحملت فظهر محلها مثل الذي ﴿
 ﴾فافتضحت فكذالك من ال يعمل بعلمه يفضحه هللا

عى  
اف  مام الس  ال ا   وق 

 ﴾سأضرب يف طول البالد وأرضها ۞ أانل مرادي أو أموت غريبا﴿
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 إهداء

 إىل: اجستريملأهدي هذه الرسالة 

صغري شفاء  وأخي نور أييت فجرية  ةصغري ال وأخيتاحلج  حمّمد سفري وأيب مثرة احلجة أمي
العافية و  الصحةيعطى و  دعواهتم ويستجيب أمورهم يسهل أن هللا عسىاألمني  أمحدالدين 

 بارك يف حياهتم ويسلمهم يف الدارين يو والنجاح 

*** 

 اللغة تعليم بقسم " ه " فصليف معهد و   يف األحباء واألصدقاء احملاضرين مجيع وإىل

 يف اجملاهدين ماالنج إبراهيم مالك موالان جامعة العليا الدراسات كلية يف العربية

 التعليم

*** 

 .الرسالة هذه كتابة تسهيل على ساعدين من كلو 
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 شكر وتقدير

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 ،وإن كان يتضاءل دون حق جالله محد احلامدين ،محدا كثريا متواليا ،أوال هلل احلمد
 الكتبهللا  وختم ،وأصلى وأسلم على رسله اثنيا صالة تستغرق مع سيد البشر سائر املرسلني

 بعد.أما اخلامت الدين هذا لسان العربية هوجعل الكرمي، ابلقرآن

 ملاجستريا رسالة هذه كتابة إنتهيت عونهنذن هللا و إب املنان، القادر هلل وشكرا محدا
"إدارة تعليم كتب الرتاث يف املعاهد اإلسالمية بكيديري )دراسة متعددة :العنوان حتت

 يقدم أن لباحثا ويسر.("معهد الفالح فلوصو كيديري و معهد لريبيا كيديري املواقع يف
 رسالة هذه يف كبرية مسامهة ساهم من إىل الباحث قلب عميق من هنيئة وحتية الشكر أمجل

فضيلة األستانذ الدكتور عبد احلارس املاجستري كمدير جامعة موالان  إىل خاصة املاجستري،
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

راهيم امعة موالان مالك إباجل مديرفضيلة األستانذ الدكتور عبد احلارس املاجستري  .١
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

امعة موالان مديرة الدراسات العليا جبالدكتورة أمي مسبولة املاجستري  فضيلة األستانذة .٢
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 غة العربية.رئيس قسم تعليم الل ولداان ورغاديناات املاجستريفضيلة الدكتور احلاج  .3
 الدكتور يلةوفض األول كاملشريف املاجستري مسري بن زيد احلاج الدكتور فضيلة .4

 .الثاين كاملشريف املاجستري زهدي حليمي احلاج



 
 

 ح
 

هذا ونسأل هللا أن يوفقهم ويوفر هلم املساعدة يف الدنيا واآلخرة ويغفر هلم نذنوهبم 
ويكتب هلم احلسنة وجيزيهم خري اجلزاء ويعينهم يف أعماهلم حىت حيملنا إىل اجلنة. أخريا، تتوكل 

 الباحث إىل هللا كي تكون هذه الرسالة انفعة لنا خصوصا للباحث. 

 

 ٢2٢١يونيو  ٢2ماالنج،        
 
 

  حمّمد مفتوح فوزي            
             ١20٢222٢ 
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تخلص البحثسم  

ددة )دراسة متع كيديرياإلسالمية بهد اعاملم كتب الرتاث ىف يإدارة تعل م.0202، حمم د مفتوح فوزي
م تعليم اللغة رسالة املاجستري يف قس.(معهد الفالح فلوصو كيديري ومعهد لريبيا كيديري املواقع يف 

 الدكتور( ١العربية كلية دراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف:
 . املاجستري زهدي حليمي احلاج الدكتور( ٢ املاجستري مسري بن زيد احلاج

 إدارة التعليم،كتب الرتاث،املعهدالكليمات اإلشارية: 

محرك يف ك  تشرتك مهما جدا اليت داريةاإلدينية ، أحدها مدعوم بعوامل التعليمية الكمؤسسات   عهدامل
تجلى نذلك يف م مسار التعليم ، ويي، ألن اإلدارة تنظ، اإلدارة هي االجتاه يف التعليمتنفيذ التعليم.بشكل عام 

 .أهداف التعليم ن قادرة على حتقيقخمتلفة لتكو  م مبكوانتيمي التعلو هود املبذولة لتططي  وتنفيذ وتقاجل

الفالح  يف معهد لريبيا كيديري و معهد رتاثم كتب اليإىل كشف ووصف إدارة تعل بحثالا هدف هذي
م  ي( تقومي تعل3) رتاثم كتب الي( تنفيذ تعل٢) رتاثم كتب الي( ختطي  تعل١واليت تركز على: ) فلوصو كيديري

 .معهدين دث يفحت يتال رتاثكتب ال

، استطدم الباحث املنهج الوصفي النوعي مع تصميم دراسة متعدد املواقع. تتكون بحثالا هذيف 
ريقة ط مصادر البياانت األولية والثانوية ، وطرق مجع البياانت ابستطدام من مصادر البياانت يف هذه الدراسة

 أما. و ميليس وهوبرمنيج يل منونذ حتلعلى ستطدم تهذا البحث  حتليل البياانت يفوأما املقابلة واملالحظة والتوثيق.
 من خالل تثليث املصادر واألساليب والنظرايت. بحثالا هذاختبار املصداقية يف 

شعبان  شهر يف تنفذرتاث ب الم كتي( ختطي  تعل١على النحو التايل: ) بحثالا هذووصف النتائج يف 
، هليكل اإلداريا منها ان تبحث عن، ةاجلديد ةالدراسيسنة والتعلم يف  ميتعل طوات إلعداد أنشطةاخل ط خت يتال

شطة يف مجيع أنرتاث م كتب اليتعل( تنفيذ ٢وغريها. ) ااستعماهل اليتالكتب  إستعدادالتقومي األكادميي واحلضور و 
يع األنشطة بشكل (. يتم تنفيذ مجعهدم يف املي( وغري األكادميية )التعلرسةم يف املديالطالب ، األكادميية )التعل

 دارةجملس اإلمجيع مع  شامال كل شهريف   تنفذم يمي التعلو تق( 3مكثف ومتسق يشارك فيها مجيع الطالب. )
متحان الكتابة منها إم يعلمي التو شكل تقوأما اليت حتدث. واعقم الذي مت تنفيذه والعيالذي يناقش ما يتعلق ابلتعل

 .مارسةمتحان املإ و احلفظمتحان إ و متحان الشفويإو 
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ABSTRAK 

MOHAMAD MAFTUH FAUZI, 2021. Manajement Pembelajaran Kitab Kuning Di 

Dua Pondok Pesantren Salaf Kediri (Studi Multi Situs Yang Bertempat Di 

Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Dan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso 

Kediri).TESIS. Program studi pendidikan bahasa Arab Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. H. Zeid Bin 

Smeer, Lc, MA. 2) Dr. H. Halimi Zuhdi, M.Pd. 

Kata kunci: Manajement Pembelajaran, Kitab Kuning, Pondok Pesantren 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan,salah satunya di 

dukung oleh faktor manajement yang berperan sangat penting sebagai penggerak 

dalam melaksanakan pendidikan. secara umum manajement lah yang menjadi arah 

dalam sebuah pendidikan, karena manajemen lah yang  mengatur berjalannya 

pendidikan, di wujudkan dengan adanya upaya dalam merencanakan, melaksanakan 

dan juga mengevaluasi suatu pembelajaran dengan berbagai komponen-komponen  

untuk bisa mewujudkan tujuan pendidikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan manajemen 

pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren lirboyo Kediri dan al falah ploso Kediri 

yang berfokus pada: (1) perencanaan pembelajaran kitab kuning (2) pelaksanaan 

pembelajaran kitab kuning (3) evaluasi pembelajaran kitab yang terjadi di dua pondok 

pesantren tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

dengan rancangan studi multi situs. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari 
sumber data primer dan sekunder, dan metode pengumpulan data menggunakan 

metode wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis model Mils dan Hubberman. Sedangkan untuk 

pengujian terhadap kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi 

sumber, metode, dan teori. 

Dan hasil Temuan dalam penelitian ini dapat di paparkan sebagai berikut: (1) 

perencanaan pembelajaran kitab kuning di laksanakan pada bulan  sya'ban yang 

merencanakan langkah-langkah untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar pada 

tahun ajaran baru (2) pelaksanaan pembelajaran di lakukan dalam semua kegiatan para 

santri baik yang akademik (pembelajaran di madrasah) maupun yang non akademik 

(pembelajaran di pondok). semua kegiatan di laksanakan secara intensif dan konsisten 

yang melibatkan semua santri. (3) evaluasi pembelajaran di lakukan setiap bulan secara 

komprehensif bersama  seluruh dewan pengurus yang membahas terkait pembelajaran 

yang telah di laksanakan dan kendala-kendala yang terjadi.adapun bentuk evaluasi 

pembelajaran  diantaranya yaitu dengan ujian tulis,ujian lisan, ujian hafalan dan ujian 

praktek. 
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Keywords: Learning Management, Classic book, Islamic Boarding School 

 

Islamic boarding schools as religious educational institutions, one of which is 

supported by management factors that play a very important role as a driving force in 

implementing education. In general, management is the direction in education, because it 

is management that regulates the course of education, manifested by efforts to plan, 

implement and evaluate learning with various components to be able to realize educational 

goals. 

This study aims to reveal and describe the management of learning the yellow book 

in the Islamic boarding school lirboyo Kediri and al falah ploso Kediri which focuses on: 

(1) planning the yellow book learning (2) the implementation of the yellow book learning 

(3) evaluating the learning of the book that occurs in two Islamic boarding schools. the 

boarding school. 

In this study, the researcher used a descriptive qualitative approach with a multi-site 

study design. The data sources in this study consist of: primary and secondary data sources, 

and data collection methods using method of interview, observation, documentation. While 

the data analysis in This research uses Mils and Hubberman model analysis. Meanwhile, 

the credibility test in this study was conducted by triangulation of sources, methods, and 

theories. 

And the findings in this study can be described as follows: (1 Yellow book learning 

planning is carried out in the month of Sha'ban which plans steps to prepare for teaching 

and learning activities in the new school year, including discussing the management 

structure of Madrasah Diniyah, academic calendar, attendance, preparation of books to be 

used and others.(2) the implementation of learning is carried out in all activities of the 

students, both academic (learning at madrasas) and non-academic (learning at boarding 

schools). All activities are carried out intensively and consistently involving all students. 

(3) the evaluation of learning is carried out comprehensively every month with the entire 

board of directors who discusses related to the learning that has been carried out and the 

obstacles that occur. The forms of evaluation of learning include written exams, oral exams, 

memorization exams and practical exams. 
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 لفصل األو لا

 اإلطار العام

 مةمقد   أ

عن خبالف  إندونيسييف املعروفة  التعليم ةساملعهد هو واحد من أكثر املؤسّ 
)فوندك  هدسة تعليم املعاملدارس اليت تدعم استدامة نظام التعليم الوطين. ولدت مؤسّ 

، وقد تطورت هذه سالمية يف إندونيسياإل تعليمالابعتبارها أقدم مؤسسة  فسنرتيني(
 منذ القرن السابع عشر. يسة بشكل خاص يف جاو املؤسّ 

ة ملدرساسوى عليم املعروفة يف إندونيسي املعهد هو واحد من املؤّسسة الت
ولدت مؤّسسة  .يف استمرار نظام تعليم الوطين اليت تدعمالرمسية  ةمدرسالديينيية و 

 إندونيسي، وقد يفالقدمي اإلسالمية  مؤسسة التعليمك  تعليم املعهد )فوندك فسنرتين(
يشبه  يساملعهد ل .يف جاوي منذ القرن السابع عشر ةتطورت هذه املؤّسسة خاص

 ١.، ولكنه حيتوي أيًضا على معىن أصالة اإلندونيسية يةفق  ملعىن اإلسالم

يج  لتثقيف حياة األمة وكذلك ختر  كن الشك يف إسهامال مي املعهد، حىت اآلن
مع هدف  وهذا يتماشى .كوادر فكرية مستعدة لتقدير إمكاانهتا العلمية يف اجملتمع

من خالل  لةالبشرية الشاممنو شطصية يف الشامل الذي يسعى إىل خلق توازن التعليم 
ألشطاص ا املعهديولد  حىت.اإلنسان وجسدوالفكرة والشعور  عقلالو النفس تدريب 

كيف أن   لذلك يسجل التاريخف .أيًضا عقلًيا هلكن فق  املستعدين روحيًا وجسدايً 
 ٢.التاسع عشر يف القرن حملاربة احلكم اهلولندي طالب )سنرتي(صراع ال

                                                           
1 Marwan Suridjo et.al., Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), hlm.7 
2 Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem 

Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.200 
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القطب يف  املعهد الم ، أنتجاإلس ، كمركز لتدريس علوم دين نذالكمن  
ال ميكن الشك املعهد حبيث  3يف اجملتمع. حيتاجونالذين  الدين واملدرس ّلغاجملتمع واملب

، ذا البلده رؤساءليس عدد قليل من "  اجملتمع. وكما قال مكيت عليو نمل إسهامهيف 
 4." املعهدولدوا يف  الذين ااحلكومة أم ال ، كبارًا أم صغري سواء أكانوا أعضاء يف 

على الصعيد الوطين ، صدى نذلك هو  يف مرآة الرتبية املعهديل على وجود دل
 سنة يفوفقا للبياانت ،  أخرى. سنة يف إندونيسيا من سنة إىل املعهد العدد املتزايد من

،  ١70027018 مجلة الطالبفق  مع  2,388 معهدعدد  ، ١228-١220
إىل  اعاارتفعدد املعهد  ٢228-٢220 سنة يف ابلضب بعد عشر سنوات ف لذلك

-٢2١2) ثالث سنواتبعد طالًبا و  37٢827١4١ مجلة الطالب مع  ١0,521
5طالًبا. 3،148،038جبملة  ٢١8,٢0إىل أيضا  اعاارتف( ٢2١١

وفًقا لوزير الدين  
 .اطالبمخسة ماليني  ملةجب ٢8,١24 ٢2٢2 سنةيف  املعهداإلندونيسي ، بلغ عدد 

نوع اعتبار ت، مع األخذ يف اخرى اىل سنة سنة يف النمو من اجلملة هسيستمر هذ
لكمية هذه ا ، من روضة األطفال إىل اجلامعة. املعهدمباشرة من قبل  التعليم املدار
 تنمية األمة اإلندونيسية. مع مالحظة ، كل اسرتاتيجية ومرحبة للغايةالكبرية هي 
 ميكن متكينها إىل أقصى حد. املعهداململوكة من قبل  اإلمكاانت

البقاء وحىت التطور ليكون أكثر تقدًما كما أشار  يف استمرار عهدإن جناح امل
Azyumardi Azra  داداتعاإلعلى إجراء التعديالت و  عهداملليس فق  بسبب قدرة ،

نه ، والذي ميك عهداملحيث يقع من ولكن أيًضا من خالل الثقافة اجلاوية أيًضا 
يته. هذا و استيعاب الثقافة األجنبية من خالل عملية االستيعاب مع احلفاظ على ه

                                                           
3 Seperti contoh Diantaranya adalah KH. Hasyim Asy‟ari pendiri organisasi Nahdlatul , KH. Ahmad 

Dahlan pendiri organisasi Muhammadiyah, KH. Wahid Hasyim dan lain sebagainya. 
4 Mukti Ali, “Pondok Pesantren Dalam Pendidikan Nasional”, makalah di sampaikan pada seminar 

Nasional Pembangunan Pendidikan Dalam Pandangan Islam, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1984), 

hlm. 8 
5 Rustam Ibrahim, Bertahan di Tengah Perubahan: Pesantren Salaf, Kiai dan Kitab Kuning, 

(Jogjakarta: SIBUKU, 2015), hlm. 4-5 
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ابالتفاق  1نشأ وتطور من التجربة االجتماعية للمجتمع. عهداملدليل على أن 
نتجت عن إضفاء  عهدامل مقاومةأن   Sumarsono Mestoko   مع هذا الرأي ، صرح
 0.يف اجملتمع عهدملالطابع املؤسسي على 

موجود   عهدامل، فإن ( Zamakhsyari Dzofier)  اري ظفريزخمسوفًقا لـ
كمهندس اجتماعي يهتم أبنذواق اجملتمع مع احلفاظ على العناصر القدمية ودمج 

 عهدامليف املصطلح  8.العناصر اجلديدة كوسيلة لتلبية احتياجات نظام العمل احلديث
 .ألخد ابجلديد األصلحاة على القدمي الصاحل و هو احملافظ

ت التعليمية األخرى. عن املؤسسا يزهمي ذيالعديد ال العناصر تلكمياملعهد 
ري وضعها لتصبح يتغب متعلقةرها حبيث حتتوي العناصر تطوّ ت أن مؤسسة التالوة اليت يعين

م كتب وتعلي (سانرتيطالب )ومسجد و  )فوندوك( املعهد. وهذه العناصر هي املعهد
يًا . يشكل تكامل هذه العناصر نظاًما تعليم(يهياوالشيخ )ك)كتاب كونينج(  الرتاث
 2.ومنونذًجا يسميه عبد الرمحن وحيد ثقافة فرعية منفصلةمميزًا 

مية  )كتاب كونينج( عبارة عن كتب إسال الرتاثومن هذه العناصر تعليم كتب 
كالسيكية كتبها علماء مسلمون يف العصور الوسطى يناقشون جوانب من التعاليم 

 اري ظفرينذكر زخمس ١2مية الكالسيكية.اإلسالمية ابستطدام طريقة الكتابة اإلسال
(Zamakhsyari Dzofier )،  من الركائز اليت جيب أن تكون موجودة  الرتاثأن كتب
ًدا يف حفظ سقون جتقريًبا مت عهدامللذلك ، فإن مجيع .)فوندوك فسنرتين( معهد يف

                                                           
6 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III, 

(Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2012), hlm.130-131. 
7 Sumarso Mestoko et.al.., Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1986), hlm. 232 
8 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Kiai dan Visinya mengenai Masa Depan 

Indonesia, (Jakarta:LP3S, 2011), hlm. 76-77 
9 Abdurrahman Wahid, “Pesantren Sebagai Subkultur”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), Pesantren 

dan Pembaharuan, (ttp: LP3ES, 1995), hlm. 32. 
10 Nasuha Chozin,Epistemologi Kitab Kuning Dalam Pesantren,(Jakarta:P3M, 1985),hlm. 22 
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إنذا يف   فال تتعجبووضعه كمصدر مرجعي أصيل. الرتاثب على تقليد كت
ا من اكل احلياة تقريبً على مجيع مش وابل، يتم اجلئمساجمموعة أو حلقة حبث كل 

خالل كتب 

 جّدا كان عامالً مهماً  أنّه كما يف نظر عبد الرمحن رتاث. ألن كتب الرتاثال
مفيدة مبا يف نذلك علوم  وهو فقه مشويل يدعم إتقان العلوم العلمي تقليديف تكوين 
لن ري فكمبعىن أكثر تعقيًدا ، فإن التقليد الف الرتاث )اإلنسانية(. ال كتاباألدب 

 ١١تتمكن إندونيسيا من اخلروج من أزمة الفقه الصويف املتطرف.

 إىل مثاين.)فوندوك فسنرتين( معهدالذي يدرس يف  الرتاثب ميكن تصنيف كت
الثاين و ( ، واإلعراب  شكلعلم ال ) صرفوالالنحو األول علم ، وهي جمموعات املعرفة

الستة و  تفسريم العل امسواخلعلم احلديث  والرابع ثالث علم أصول الفقهوالعلم الفقه 
 البالغة لمعالثمانية الفروع األخرى مثل و السبعة علم التصوف واألخالق علم التوحيد و 

. وميكن أيًضا تصنيفها مجيًعا إىل ثالث جمموعات من واملنطق والعروض وغريها
 املتوس  بكت  واثنيا  ،للمستوى املبتدئ األساسي ت ، وهي: أواًل، الكتبتواياملس

 ١٢على.األ نذات الرتتيب األعلى للمستوى الكتب ،املتوس  مستوىلل وهذه هي

 ، ويتوانن (sorogan) انكهي سورو  الرتاث بكت  هالطرق الرئيسية لتدريس هذا
(wetonan) واحلفظ ، (hafalan)وابندونغان ، (bandongan) ابستطدام منونذج التدريس .

الفردي حتديد جماالت املعرفة اليت سيتم  (santri) ، ميكن للطالب (sorogan) انكسورو 
األستانذ ، يقرأ (wetonan) ويتوانن مع منونذج .(guru/kyai)األستانذ دراستها أمام 

(guru/kyai)  ، حمتوايت الكتاب الذي تتم قراءته ويرتمجها ويشرحها. يف غضون نذلك
. ُتستطدم طريقة احلفظ (guru/kyai)األستانذ استمع الطالب واستمعوا وكتبوا ما نذكره 

عادًة عندما يُطلب من الطالب حفظ ما هو موجود يف الكتاب. مث قم إبيداع احلفظ 

                                                           
11 Binti Maunah,Tradisi Intelektual Santri: Dalam Tantangan dan Hambatan Pendidikan Pesantren di 

Masa Depan, (Yogyakarta: Teras,2009), hlm. 44 
12 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Kiai dan Visinya mengenai Masa Depan 

Indonesia, (Jakarta:LP3S, 2011), hlm. 87 
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ه يتوافق مع ما هو موجود يف لرجل الدين أو رجل الدين ، كشرعية أن حفظ
تعليم املعرفة  (guru/kyai)األستانذ  ميكن (bandongan) ابندونغانالكتاب.بينما منونذج 

 ١3اليت حيتاجها الطالب بشكل مباشر.

ديث حت حتديث الرتبية اإلسالمية.يف واجه ي الرتاث بكتدرس  ي ذيال املعهد
حىت يكون للطالب القدرة التنافسية يف مواجهة تقدم العصر  جدا مهم املعهدتعليم 

يف  ملعهداالذي يواجهه  حممد تقدير ، فإن حتدي األكرب يف رأيو  .واملنافسة العاملية
التوازن بني الكفاءة الفكرية والروحية ، لذلك ابإلضافة إىل امتالك مهارات اليوم هو 

هدف  مبهارات يف العلوم احلديثة لتحقيقالعلوم اإلسالمية ، جيب أن يتمتع الطالب 
 ةاحد من املؤسسو  املعهد، وفًقا ألهداف التعليم الوطين .إنتاج الكوادر الدينية والفكرية

يف ختريج  وحضارة جيل األمةالطبيعة  خيلق،  كما أنه يف إندونيسياملعرتف  ليمالتع
ون ، ، وقادر قخال، وحسن األانه وتعاىلوخيافون هللا سبح ؤمننيطالب أنذكياء وم

 املعهد نذالك سيؤثر على منهج  ١4ومبدعون ، ومستقلون ، ودميقراطيون ومسؤولون.
 ملعهدااملشكلة هنا يف ما إنذا كان  تكونا لنظام التعليم الكالسيكي. الذي كان فريدً 

من خالل  ملعهداأنه سيحافظ على تفرد تقليد  وسيغري منهجه وفًقا ملتطلبات العصر أ
تطلبات واالستجابة مل رتاثب الكت، من أجل احلفاظ على  . لذلكرتاثب الم كتيتعل
  يف هذا الوقت. يداجل تعليمالأن يكون إدارة  فيحتاجسريع ، العصر ال

التطور حىت و  اثبتا ال تزاالن يف معهدين اليت ، اختار الباحث بحثال ايف هذ
 معهد و ديريكي يالريب رتاث وهي معهدب الكت  على تعليم اآلن من خالل التمسك

 .ديرييو كصلو فالفالح 

كأول مصدر مرجعي   رتاثستطدام كتب الت ميعمليات التعل نذالك معهدينيف 
 سوروجان ، ويتوانن وابندوجنان. عام وهيال عهدطرق التوصيل مثل امل مع

                                                           
13 Observasi dan wawancara di pondok pesantren lirboyo Kediri dan pondok pesantren al falah ploso 

dan dari website kedua pondok tersebut https://alfalahploso.net dan https://lirboyo.net  
14 Mohammad Takdir, Modernisasi Kurikulum Pesantren, (Yogyakarta: Ircisod, 2018),hlm. 229-230 

https://alfalahploso.net/
https://lirboyo.net/
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مثل ك  معهدين أبنإخبار  يف هويتهما. هذا  سلفيهي معهد ال نذالك معهدين
م اليت يعموما. تعتمد هذه التسمية على تنفيذ أنشطة التعل يف إندونيسي سلفيمعهد ال
واليت  معهدينيف  وعلى الدراسات اليت تتم دراستها رمسيال ميالتعلعلها موجودا يف ال جت
الفقه واألخالق  ولالتوحيد ، والتفسري ، واحلديث ، والفقه واألص على علم تشمل

ل ا ال يزابالغة(.بينموال والصرف علم النحو) قوائد اللغة العربيةوالتصوف و 
 .ميتستطدم يف التعل ابعتباره الدراسة الرئيسية اليت رتاثب اليستطدم كت

ات مؤلف خاصةوهي تدريس الكتب الكالسيكية و  معهدينبني خصائص 
ىن تعليم الكتب الصفراء ابللغة العربية بدون حركات وبال معو  .شافعيعلماء املذهب ال

 يتم تدريسها الطريقة الرئيسية اليت يهرتاث اليت إليه غالًبا ابسم كتب ال يسمىوالذي 
علم ي هلتتمكن من قراءهتا ، جيب على الطالب أوالً إتقان علم األدوات  .معهدين يف

واء كان  س. ومن خالل هذه اخلربة ، ميكنهم تعميق الكتب األخرى ، الصرفو  النحو
ري من النصوص حتتوي على الكث الكتب اليت حىتالقليل كتبا اليت حتتوي على نص 

 ١5ت.لدااجمل

كمركز  يديريكو  صلو ف معهد الفالحو  يا كيديريلريب املعهداملقارنة بني علة 
 ة قراءةبقاوطنية يف مسالعلى إجنازات  حيصلأن  غالًبامعهدين أوالً ، ألن وهي البحث 
ب الكت ة قراءةبقامسإجناز يف  حصل علىقد  يالريب معهد احدهأ .(MQK)الكتب 

(MQK) الذي أقيم يف  ٢2١8ويف سنة  ٢221يف سنة  علوم الدين ءكتاب إحيا
علم  ءااألول يف فئة كتاب إحي البطلفاز قد الذي برانمج حفلة يوم الطالب الوظين 

١1،الدين
 ة قراءةبقامسيف يف  البطل قد حصلالذي و صلو فالفالح  سواء كان معهد 
قادر على إنتاج كوادر فكرية من  معهداناثنًيا ،  ٢2١1.١0يف سنة   (MQK)الكتب 

 وغريمها. جاحل ريصي مصطفى بهوكيا احلج جا ي سعيد عقيل سري هالعلماء مثل كيا

                                                           
15 M.Amin haedar,masa depan pesantren:dalam tantangan modernitas dan tantangan komplesitas 

global,(Jakarta:IRD PRESS,2004), hlm.39 
16 Wawancara Dengan Pak Sholeh  Pada Tanggal 23 Juni 2021 
17 Wawancara Dengan kang musal qodim  Pada Tanggal 28 Juni 2021 
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املهتمني متاًما ابجملتمع ، كما يتضح من زايدة  عهدأحد امل معهدان هياثلثًا ، 
 قابةتنفيذ ر  يف اكبري   اأتثري  يكون معهدان، رابًعا.عامعدد الطالب من عام إىل 

 (SDM)الدينية على اجملتمع احمللي وسامها كثريًا يف حتسني املوارد البشرية االجتماعية 
 عددةتالباحث ، مل يتم إجراء البحث على دراسة ممعرفة خامساً ، على  .يف منطقتهم
 ديري.يو كصو لفالفالح  معهد و يا كيديريلريبمعهد يف  رتاثم كتب اليإلدارة تعل

ًقا ثر تعم، يف النهاية من الضروري إجراء دراسة أكعلى أساس هذه الظواهر
 موضوع . لذلك اهتم الباحث إباثراملعهدينيف  رتاثكتب الم  يإدارة تعل حول كيف

 .لوصو كيديريمعهد الفالح فو  معهد لريبيا كيديريم كتب الرتاث ىف يتعل إدارة بعنوان
ملعهد  ا تعترب هذه الدراسة مهمة للغاية حىت تولد احلاجة إىل التعليم اجليد من

يصبحوا  أن املعهد رجاخوحي والشطصي والفكري. حبيث ميكن كمكان للتدريب الر 
علماء يتمتعون بشطصية وشطصية من العلماء وميكنهم تكريس أنفسهم للمجتمع 

 األوسع بشطصية كاملة وصعبة.
 أسئلة البحث ب

 أسئلة البحث فيما يلي: كما من خلفية البحث السابقة، كتب الباحث
كيديري -موجو  فلوصوالفالح  معهديف م كتب الرتاث يختطي  تعلكيف  .١

 يري.كيد-يالريب معهدو 
 معهدكيديري و -موجو  فلوصوالفالح  معهديف م كتب الرتاث يتنفيذ تعل كيف .٢

 كيديري.-يالريب
 معهدكيديري و -موجو  فلوصوالفالح  معهديف م كتب الرتاث يتقومي تعل كيف .3

 كيديري.-يالريب
 أهداف البحث ج

 :نظرا إىل أسئلة البحث السابق نذكرها فيهدف هذا البحث اىل
كيديري -موجو  فلوصوالفالح  معهديف  الرتاث م كتبيختطي  تعللكشف  .١

 كيديري.-يالريب معهدو 
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 معهدكيديري و -موجو  فلوصوالفالح  معهديف  م كتب الرتاثيتنفيذ تعل لكشف .٢
 كيديري.-يالريب

 معهدكيديري و -موجو  فلوصوالفالح  معهديف م كتب الرتاث يتقومي تعل لكشف .3
 كيديري.-يالريب

 البحثأمهية  د

م  يتعل الدراسة نظرة اثقبة إدارةفوائد البحث من املتوقع أن تضيف نتائج هذه 
كيديري ومعهد   لفالح فلوصومعهد ارة التعلمية الكتب الرتاثية ىف ب الرتاث يف إداكت

 :كيديري، وفوائد هذا البحث ، نظراًي وعملًيا ، هي كما يلي لريبيا

 انحية النظرية من .١
اثية ، خاصة ب الرت هذه الدراسة يف تطوير تعلم الكت من املتوقع أن تساهم نتائج

 يف جمال إدارة الرتبية اإلسالمية.
 من انحية التطبيقية .٢

ابلنسبة لوزارة الدين كصانعة سياسة للتعليم الديين ، ميكن أن تقدم مسامهة -
 املزيد من االهتمام واملساعدة يفإجيابية يف حتسني جودة املعهد من خالل إعطاء 

 إدارة التعليم بسالسة يف املعهد.
لقيادة املعهد الداخلية اإلسالمية ، ميكن أن تكون نتائج هذه الدراسة مبثابة -

 مدخالت لتحفيز املعلمني على تعلم اإلدارة.
 كمرجع للباحثني اآلخرين املهتمني بنفس املشكلة.-
 حدود البحث ه

 احلدود الدوضوعية .١
ليم كتب وتقومي يف حول إدارة تع تنفيذو  يف ختطي  هالباحث موضوع حبث ددحي

 الرتاث من املعهد لريبيا كيديري ومعهد الفالح فلوصو كيديري.
 كانيةاحلدود امل .٢

 املعهد لريبيا كيديري ومعهد الفالح فلوصو كيديري.
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 احلدود الزمانية  .3
م٢2٢١أغوسطوس  –يونيو 

 حتديد املصطلحات و
 تعليميةإدارة ال ١

 :" "إن اإلدارة هيSTANLEY VANCEوعند"ستانلي فانس اإلدارة التعليمية
مراحل إختانذ القرارات والرقابة على أعمال القوي اإلنسانية بقصد حتقيقاألهداف 

 ١8.السابق تقريرها
التعليمية هي العملية مبا يف نذلك األنشطة التالية التططي  مبعين إلدارة 

 ١2.والتوجيه والتنسيق والرقابة والتنظيم
 الكتب الرتاثية ٢

( أّن الكتب الرتاثية هي Martin van Bruinessenقال مرتني فن برونسيني )
بكلمات أخري،يعّرف مرتني فن برونسيني    ٢2الكتب القدمية اليت تكتب مند قرون.

الرتاثية  ابلكتب اليت تكتب ابحلروف اهلجائية وتستطدم ىف بيئة املعهد كتب 
قال أزيومردى أزرى، عادة يفهم الكتب الرتاثية ابلكتب الديين اليت  ٢١اإلسالمي.

واملراد  ٢٢تكتب ابللغة العربية، وأتلفها العلماء القدمية خاصة من جزيرة العرب.
وألّفها  لعربية و ايضا بدون شكلبكتب الرتاثية هنا هي الكتب تكتب ابللغة ا
 العلماء القدمية قبل قرن سبعة عشرة ميالدية.

هلا خصائصها اخلاصة وختتلف عن  سالميةاإلمؤسسات تعليمية  وه املعهد 3
 .ن االسالمدي مين يف تنظيم نظام التعليم والتعلّ اآلخر  املؤسسات التعليمية

 الدراسات السابقة ز
 :ابملادة الدراسية هي كمايليالدراسات السابقة اليت تتعلق 

                                                           
 2ص.ࣣ م ( ٢223 /ه ١43٢حافظ فرج أمحد وحممد صربى حافظ، إدارة املؤسسات الرتبوية )القاهرة: عامل الكتب،18

19 Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998). Hlm. 8 
20 Martin Van Bruinessen, 1995, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Bandung, Mizan, h.17 
21 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, h. 131 
22Azyumari Azra, 1999, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta, 

Logos Wacana Ilmu, h. 111 
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م، قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان ملك ٢2١5البحث من أمسي نية  .١
 إبراهيمماالنج.

 املوضوع: إدارة برامج تعليم اللغة العربية يف معهدي النقاية واألمني اإلسالمي
البحث على املعرفة ختطي  وتنظيم وتنفيذ ومراقبة برانمج يهدف هذا ،مادورا
 هاهجومن،اللغة العربية يف معهد النهاية ومعهد األمني سومنب مادورا تعليم
من نوع البحث الوصفي ابملدخل الكيفي ودراسة املقارنة. ومناألدوات  يه

( التوثيق. وطريقةحتليل 3( املالحظة )٢( املقابلة )١جلمع البياانت: )
لبياانت: تنقيص البياانت أو ابختصار البياانت واختيار األحواالملهمة ا

 املطابقة عرض البياانت مث االستنباط أو االستنتاج.
 ( خيتلف عملية التططي  يف مركز اللغة مبعهد النقاية١نتائج هذا البحث:) 

 واألمني. ختطي  الربامج يف مركز اللغة النقاية جيرى مستقال يعىن ختطي 
اء الربامج الغوية جيرى بصفة انمج من املرؤؤسني إىل الرئيس وأدالرب 
ركزية.وختطي  الربامج يف مركز اللغة األمني جيري غري مستقال يعين مجيع امل

قد صصمت ابلرأساء أو االمستشار واملرؤوسون تنفيذها. أداء براجمه  الربامج
 قايةاللغة مبعهد الن( يف مرحلة التنظيم يستطدم مركز ٢بصفة مركزية. ) جيرى

 واألمني الوسائل البسيطة يف تعليم اللغة العربية مثل السبورة واملقلمة واملادة
ب. و اسحلااملعينة وأحياان هم يستعملون األدوات اإللكرتونية واملسجالت مثل 

وية قد قام به اللغ ( يف مرحلة التنفيذ، من حيث النظام يف تنفيذ الربامج3)
مركز اللغة  أواألعضاء بفوملنقاية واألمني. تشجيع املدبرين مركز اللغة مبعهد ا

( يف مرحلة املراقبة يقوم 4د النقاية ومعهد األمني به ابلسان وهبدية.) معهيف 
اللغة لكل  إىل مديرين مركز التقومي مركز اللغة مبعهد النقاية مبالحظة وبسؤال
مني اللغة مبعهد األمركز  منطقة و من انتهاء املواد يف تدريسها. والتقومي

 مسؤول جملس الشورى ابالجتماع بني حمرك الفصول ومسهل احلجرات مع
 .للمنظمة ومسؤول مركز اللغة

فتيان إنالبحث من  .٢
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"إدارة  وضوعمبجامعة اإلسالمية احلكومية أنتاساري  ،م٢2١٢ دي رمحة .3
 الفالح الداخلية اإلسالمية للذكور معهديف  رتاثب التعلم كت مقارنة

 ". حبثة أمني منتاي اإلسالمية الداخليةروض معهدبنجارابرو و 
فر أيًضا التعليم الذي يو  املعهد يناقش التططي  والتنفيذ والتقييم يف كليهما .4

مع األنشطة  يبلميناجاملطالبه. حبيث يتم تعديل العناصر الثالثة ل الرمسي
ين الذ املعهدالذي يفحص  . على عكس هذه األطروحةمعهدالرمسية يف 

 طالب جامعي. معدلة ألنشطة غالبية الطالب أنشطتهم التعليمية
وضوع مب،جامعة اإلسالمية احلكومية ريياو،م ٢2١١لصنيحمالبحث من  .5

اإلسالم  دىوية نور اهلثنال"تنفيذ منهج املدرسة الداخلية اإلسالمية يف املدرسة 
بلدية بيكانبارو ،" الذي يناقش التنفيذ الشامل ملنهج  ،، انحية ماربواين

كون ابعتباره رمسًيا. التعليم. حبيث ي الثنويةاملطبق يف املدرسة  املعهد
م يف ية تعلإدار  فق  على الذي يركز مذهالً للغاية ما حبثه الباحث االختالف

 معهد.
إدارة اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف املدرسة ،م٢2١1مغين من  البحث .1

هنضة الوطن فنشور، رسالة املاجستري، جبامعة اإلسالمية  محزنوادي الثانوية
إبراهيم ماالنج قسم تعليم اللغة العربية. يهداف هذا  احلكومية موالان مالك

م اللغة العربية يف يوتنفيذ وتقومي اسرتاتيجيات تعل البحث ملعرفة كيف ختطي 
الوطن فنشور لومبوك الشرقية. ونتائج هذا  مدرسة محزنوادي الثانوية هنضة

ثانوية العربية يف مدرسة محزنوادي ال البحث أن إدارة اسرتاتيجية تعليم اللغة
التططي   (١ والتقومي يتم تطبيقها. أهنا تبدو جيدة جدا من التططي  والتنفيذ

ضع و  تدريس وفقا للموضوع، و وكل ما يلزم يف فئةأن يتم إعداد املعلمني 
تنفيذ  (٢وخط  الدرس  الربانمج السنوي، برانمج فصل الدراسي، واملنهج،

املعلمني هو إعداد الكتب لتعليم اللغة العربية واليت تشمللقب والتقومي 
الرتبوي، واجلدول الزمين، وقائمة الكتبيات والربانمج السنوي، برانجمفصل 

رئيس  (3واملنهج، وخط  الدروس، ومعايري احلد األدىن الكتمالالدرسي، 
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املدرسة محزنوادي الثانوية لرصد وتقومي كل ثالثة أشهر مع التنسيق  .0
 .إدخالريب، والتوجيه، والتدريب، و معتصرفات املدرسني واملوظفني مع التد

 امتع زايرات دراسة إىل املؤسسات واملدارس مفهوم أكثر تطورا حتسني .8
 تصرة ابلتبين والتقليد وتعديلاملط

كما الداراسات السابقة توجد حالة الفرق والتشابه بينها وهذا البحث. 
اجلزء األساسي من هذا البحث هو التحليل ، ويف هذه الدراسة سوف  اختالف

السلف اليت ال د معهيف  رتاثيةالكتب ال يةميتعلالدارة اإليقوم الباحث بتحليل 
 احلكومي، أما ابلنسبة لآلخرين، فيقوم الباحث فق  ابلتحليلتستطدم املنهج 

من أجل التططي  والتنفيذ. والتقييم. وأما التشابه فيه ، فإن كل هذه الدراسات 
 حتلل إدارة التعلم وما يتعلق هبا.

يعرب الباحث التشابه واإلختالف بني الدراسة السابقة وهذه ،للتسهيل
 الدراسة جبدوال األيت: 
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 وهذه الدراسةالسابقة  : التشابه واإلختالف بني الدراسات2. 2جدوال 

 رقمال

أمساء 
املواو ،الباحثني

وسنة ،ضع
 الراسة

 التشابه
 حبث األصالة اإلختالف 

2 

 ،أمسي نية
إدارة برامج 
تعليم اللغة 
العربية يف 

معهدي 
النقاية 
واألمني 

اإلسالميمادو
٢2١سنة،را
5 

 إدارة دراسة عن
كتب الرتاث دراسة  
مدرسة  الكوخ على

من  بدأت داخلية
التططي  ،التنفيذ 

 استعم والتقييم مع
 املنهج البحث

 مجع نوعي. تقنية
البيياانت 

 املستطدمة هي 
م منظ مقابلة عميقة

 وليسمنظم املراقبة
احرتازية         غري 

 توثيق ودراسة

موضوعات البحث 
 اليت أجريت هي

أبسلوب  املعهد
املعهد  خليفة أو

 مع حديث
ابستطدام منهج 
وزارة الدين ،وزارة 
الرتبية والتعليم 
 والثقافة ، وابإلضافة
إىل منهج املدرسة 

الداخلية 
اإلسالمية.بينما يف 

فحصه ذي ال معهد
منهج الباحث كان 

 معهد البحت
 للسلف 

يؤدي  لقطة حبث
كتب   دراسة إىل

طالب لالرتاث 
ليست الغالبية 

 مدارس رمسية
،لذلك  "سلف"

 حان نذلك الوقت
تستطدم بشكل 

 املعهدخمتلف عن 
الذي حبث بواسطة 

 ه.مسكي
غالبيتهم من طالب 

املدارس 
 عموماالرمسية.

0 
فتيان إندي 

إدارة  ،رمحة
تعلم   مقارنة

 إدارة عن تبحث
اث الرت  بكتتعليم  

 من تكونت

اختلف هذا البحث 
يقع .يف موقع 
البحث الذي ال 

اهلدف من هذا 
 أكثر حنو البحث

 كيف هي العملية
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 رتاثال كتب
 معهديف 
الفالح 
الداخلية 
 اإلسالمية
 للذكور

بنجارابرو و 
ة روض معهد

أمني منتاي 
اإلسالمية 
 سنة،الداخلية
٢2١٢ 

 التنفيذ ختطي ،
 والتقييم
 منهج الكيفيعن 

يركز يف معهد سلف 
لكن يركز يف معهد 

 الرمسي
 

 التنفيذ
 بكتتعليم  
 ابلنظر الرتاث
اتوانظر   اإلجناز
 أتثري التعلم كيف
 بكتتعليم   خارج

من قبل الرتاث 
الطالب الذين كانوا 

الطالب يف  أيًضا
 رمسي. املدرسة

3 

فيتن،لصنيحم
نذ منهج 

املدرسة 
الداخلية 

اإلسالمية يف 
املدرسة 

وية نور ثنال
اهلدى 

اإلسالم ، 
انحية 
د،بلماربواين

 ية

 مناقشة عن البحث
 حول

مع عهد نطاق امل
 الطريقة

منها الوصفية 
 مت احلصول النوعية
من     عليها

املقابلالت 
 .واملالحظة

يركز هذا البحث 
بشكل أكرب على 

على  ملناهجاب التنفيذ
مستوى العامل. 
حيث أّن الباحث 

من يف مبحث 
كيز الرت  التفصيل مع
جمرد  على اإلدارة

تعلم. موضوع 
 حبث الدراسة وهو

يف هذه الرسالة 
 ( علىلصني)احمل

املدارس السنوية 

مناقشة  نطاق
زًا أكثر تركي الباحث

 ميتعل  ارةإد على
أ يبد الرتاثب تك
يذ التنف ختطي ، من

 وتقييم. هلذا السبب
العديد من 

من  االختالفات
 ما هو الواضح

 وجدت يف امليدان
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س،بيكانبارو
 ٢2١١نة

 ختتلف عن تلك
 يف فعل الباحث
غالبية معهد 

 ال يلتحقون الطالب
مبدارس رمسية أو 

 سلف

4 

إدارة ،مغين 
اسرتاتيجية 

تعليم اللغة 
العربية يف 

املدرسة 
محزنوادي 

ضة هن الثانوية
الوطن 
٢سنة،فنشور
2١1 

 عنإدارة ان يبحث
 م يتكون منيتعل

ختطي ،التنفيذ 
 والتقييم

يركز هذا البحث 
بشكل أكرب على 

هج من اإلسرتاتيجية
اللغة العربية عاملًيا 

الدراسة وموضوع 
الذي مت تناوله يف 

ان خمتلف رسالةهذه ال
 املدرسة السناوية

ك بذل يقوم الباحث
ابلرتكيز على إدارة 

 اثرت ب الم كتيتعل
وهو موضوع 

معهد الدراسة يف 
 غالب"سلف" 

الطالب ليسوا يف 
 مدارس رمسية

 يؤدي بحثطلقة ال
 إدارةإىل 

اث رت كتاابلتعليم  
طالب )سنرتي( ل

الغالبية ليست 
مدارس رمسية 
،لذلك حان نذلك 

 مستعمل يف الوقت
التعلم يستطدم 
ابلكامل لدراسة 

. رتاثالكتاب ال
 مع نذلك خمتلف

الذي  حبث مغين
يركز على اللغة 
العربية بشكل عام 
 يف املدارس الرمسية
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من بعض نتائج البحث أعاله، مث ميكن مالحظة االختالفات والتشاهبات ، 
الرمسية  عهدملابقون ببحث اإلدارة يف افقد قام ابحثون سأما ابلنسبة لالختالفات 

 هذه يف الباحث يبحثأما وجه التشابه يف مناقشة اإلدارة. من أما و  إمجاالوانقشتها 
الل هذا من خ ،" السلفاملعهد " يف  رتاثب الم كتيمن إدارة تعلهي البحث الدراسة 
 ية.إلسالماملعاهد ايف  رتاثب الم كتي، سيوفر صورة جديدة إلدارة تعلالبحث

م كتب الرتاث ىف يإدارة تعل "مبوضوع ، فإن البحث بناًء على هذه احلقائق
)دراسة متعددة املواقع يف معهد الفالح فلوصو كيديري  كيديرياإلسالمية بهد اعامل

م الكتب يهو دراسة تريد تقدمي صورة جديدة يف جمال إدارة تعل " ومعهد لريبيا كيديري (
 عهدم حيث ال يكون غالبية الطالب مدارس رمسية أو املعهداليت يتم إجراؤها يف  رتاثال

 .سلف
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري
 املبحث األول: إدارة التعليم

 إدارة التعليمتعريَ  أ
 تعريف اإلدارة العامة ١

-دار يدير" وهذه الكلمة من كلمة "-من "أداراإلدارة لغة هي مصدر 
وأما  ٢3" بزايدة الشيء مبعىن جعله يدور. أدار الثالثي اجملرد. وكلمة " بدور" يف
 " اإلدارة" صطلح بصفاة عامة هي ترمجة لـدراة فياصطالحا هي كمإلمعىن 

(administration) إدارة كرتمجة لكلمة " تستطدم كما  "(management)  ومها
 جهد مجاعي لتحقيق هدف أو أهداف حمددة، يشريان إىل عملية تتم يف حالة قيام
التفسريات هلذين املصطلحني ومن أهم هذه  وشهدت أدبيات اإلدارة العيد من

( أبهنا administrationاإلدارة كمصطلح ) التفسريات ما يؤكده املفهوم الربيطان عن
( تعبري عن management) ا، وأمنصطلحتعبري عن مهام اإلدارة يف املستوايت العلي

ارة العام من املهتمني بعلم اإلد مهام اإلدارة يف مستوايت التنفيذ، وحاول عدد كبري
توجيه املنظمة أو املؤسسة  عمليةأبهنا  (Ordway) وضع تعريف خاصة هبا فعرفها

لتحقيقي أهدافها احملددة حبيث تتمكن سيايتها وطرائق العملفيها من حتقيق 
 ٢4.عاملنيال بني جامنسوفري أكرب قدر ممكن من الرضا واإلاألهداف بفاعلية مع ت

 كذلك كما وجد يف التاريخ أصل كلمة إدارة يعود إىل العصر اليوانين أو
)اخلدمة( على أساس أن من يعمل يف اإلدارة يقوم  هاومعنا " serve  "اإلغريقي 

 يةسؤولاف والقواعد بواسطة املدهإىل أنشطة تطبيق األ ريخدمة اآلخرين. يش على
ن  أصل الكلمة ألو  اللفظيّ  املعينذا هللمعلومات خلدمة اآلخر.و  فصيلةو  وإعداد

مبعين خيدم "  Minister " و " Ad " :يتكّون من الكلمات الالتينية هلا كلمة يدير
                                                           

 3١٢،ص.)م ٢2١١/هـ ١43٢جممع اللغة العربية، املعجم الوسي ، )مصر: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة اخلامسة،23
كر العريب، دار الفحممد عبد احلميد حممد الشني وأسامة حممود قرين، اإلدارة التعليمية اجتاهات ورؤى تطبيقية معاصرة،)القاهرة: 24

 ١2م( ص. ٢2١٢هـ/١433
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 دافهقيق أم لتحهنظيم شؤون الناس، والعناية أبمور تهو العلمي  أما معىنو  آلخرين،ا
 ٢5.معينة

 هيأن اإلدارة  ومعين العامة"  management" ليزية جنإدارة من كلمة اإلأما 
 "  manager " يف اللغة الفرنسية ما تسميو . ةاديقر أو يطو تو  العملو  بيةالرعاية، الرت 

ناك هاخلرباء.  نيناك الفرق بهيف تعريف اإلدارة  ٢1القائ.أو  هعمل لتوجيين أن ييع
 ٢0.نظامو واخلدمة،  العمليةو  هنةمو  الفن يهمن يقول أن اإلدارة 

ختتلف النظرة إىل اإلدارة تبعا للمجال الذي متارس فيه، حيث ينظر إليها 
لكل مجاعة أخرى. و  عن غريهم من رجال التعليم أو ةتلفخمألعمال بطريقة  رجاال
إهتماماهتا اخلاصة اليت تنعكس على نظرهتم إىل اإلدارة وعلى تعريفهم هلا  مجاعة
إختالف وتعدد وجهات النظر واإلهتمامات فإن لإلدارة أبعادها  ى الرغم منوعل

 .قعهمدارة مهما إختلفت مواتغيب على املهتمني إب ومراميها وطبيعتها اليت ال
اء يف كتاب بعض اخلرب  هااإلدارة قد شرح ينلفهم معفات ناك اإلختالوه

 :التايل
 هبا يعملداف، هاألاىل أنشطة اليت تستهدف  األول هياإلدارة تعريف 

هي و . من خالل أنشطة حمددة مسبًقال من خال أفضل جهودهميصنع  فرد الذيلا
اليتها ما التيستعمل، وكيف تثبت طريقتها وكيف تعملها، ويقيس فع تتعلق مبعرفة

 ٢8.كارتياح اخلاص أن املنتجات وخدمة تكون أحسن من كل جهودىم. هنا
منلنج  هالذي اقتبس (Haiman)ان لدى حيم الثايناإلدارة مث تعريف 

(Manullang) ٢2.جوةر عة من الناس لتحقيق األغراض املمو اجملاألنشطة  ينتع 

                                                           
 2(،ص.٢228)عمان: دار الرواد،اإلدارة العامة واإلدارة الرتبية إبراىيم بن عبد العزيز،25

26 Euis Karmawati, & Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas Classroom Management Guru 

Profesional Yang Inspiratif, Kreatif, Menyenagkan, Dan Berperestasi,(Bandung: Alfabeta,2014), hlm 

4 
 2(،ص.٢228)عمان: دار الرواد،  اإلدارة العامة واإلدارة الرتبيةإبراىيم بن عبد العزيز،27

28 George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).Hal.9-10 
29 Yayat. M Herujito, Dasar dasar managemen (Jakarta: Grasindo, 2001).hal.3 
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 هيإدارة  أن هاوويز وضوين يف كتاب عرض جيلربت الذي نقل مث الثالث
وارد دام املنظمة واستطالتططي  والتنظيم والقيادة والرقابة على أعضاء امل عملية من
 32.داف التنظيميةهملوكة لتحقيق األامل واردالطبعية وامل

سي، أن مر  ريدارة التعليمية لدكتور حممد مننذكر يف كتاب اإلمث الرابع 
رضا كامل فيها بينها لتحقيق غتشابكات اليت تتموعة من عمليات املجم اإلدارة
 3١.كامشرت 

لم ي عهالذي نقل من حبر الدين أن إدارة يف رأي حاسبيوان مث اخلامس 
 3٢.ة وكفاءةبفعالي ريهاوموارد غ وارد البشريةستفادة من امللتنظيم عملية اإل وفن

وميكن أن تعريف اإلدارة بصفة عامة أبهّنا القدرة على اإلجناز وهي هبذا 
أهدافا  تعين استطدام اإلمكانيات التاحة من اجل حتقييق إجناز معني خيدم

ائف يضا من خالل الوظمعينة.وهذا تعريف خمتصر ودقيق هلا.وميكن تعريفها أ
ة والفعاليات واألنشطة اليت تقوم هبا من ختطي  وتنظيم وتوجيه ومتويل وتنفيد ورقاب

ومتابعة.وميكن أيضا أن ننظر اىل اإلدارة من خالل العمليات اإلجرائية الىت تسري 
فيها فنقول مثال :إّن اإلدارة تعين حتديد األهداف كططوة أوىل يرتتب عليها حتديد 

هذه األهداف،وعمنلية حتديد الوظائف واختيار األفراد ينتظمها  ئف اليت حتققالوظا
 33إطار عام من العالقات التنظيمية اليت حتكمها وتوجيهها وتنسق بيتها.

 تعريف إدارة التعليم ٢
اهليئات  ، اإلدارة التعليمية هي" ات الرتبوية والنفسيةمعجم املصطلح يف "

ة وما يتبعها من إجراءات توضع لتشغيل املؤسسات واألفراد يف هياكل معين والنظم
 يتفق مع األهداف املوضوعة هلا، بقصد تعبئة اجلهود البشرية واملادية التعليمية مبا

                                                           
30 Euis Karmawati, & Donni Juni Priansa, Hlm 4 

 ٢5م( ص.١283مرسي، اإلدارة التعليمية )القاىرة:عامل الكتب،  ريحممد من 31

32 Bahrudin, Manajemen Peserta Didik, (Jakarta: PT. Indeks, 2014). hlm. 2 
 ١٢م(،ص.٢2١2)القاهرة:عامل الكتب،أصوهلا وتطبيقاهتااإلدارة التعليمية ،مرسي حممد منري 33
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أهداف التعليم أبقل جهد وأكرب عائد. وفعالية اإلدارة تعىن مدى  وتوجيهها لتحقيق
 34.املؤسسةبواسطة عمل اإلدارة ودورها يف نشاط  حتقيق نتائج مرضية

فاإلدارة التعليمية تشرتك مع اإلدارة العامة يف اخلطوات الرئيسية يف أسلوب 
لعملية اإلدارية وختتلف يف األهداف. تعرف اإلدارة التعليمية  العمل يف اإلطار العامل

وحتقق من األعراض الرتبية والتعليمية  والتعليم الرتبية خيدم منظم منسق عملا : هنّ أب
 مع األهداف األساسية للتعلم. حتقيقا يتمشى

ويف هذا السياق ، يُنظر إىل إدارة التعليم على أهنا هيئة إدارية مسؤولة عن 
حشد كافة الطاقات البشرية والطاقات واجلهود والعمل على تنسيقها وتوجيهها 

املوارد  ن يوفرلتحقيق األهداف الرتبوية. أي أن العلم اإلبداعي هو الذي ميكن أ
، ويوجه استطدامها لتحقيق األهداف التعليمية بشكل فعال يف ملاديةالبشرية وا

 .إطار مناخي حيث توجد عالقات إنسانية مفيدة وتعاون مثمر
تتطلب جهازا منظما تندرج فيه السلطات واملسئوليات،  وإدارة التعليم

األهداف مث التططي  لتحقيق هذه األهداف ومن  ويهتم القائمون عليها بتحديد
طريقة رشيدة ميكن من  اختانذ القرارات اليت حتكم سلوك الفراد وتوجههم إىلمث 

 .خالهلا حتقيق أقصى منفعة أبقل تكلفة وجهد ممكن ويف أسرع وقت
 يف العليا تايهتتم ابألعمال اليت يقوم هبا اإلداريون يف املستو  إدارة التعليم

ع املناهج داف العامة ووضختطي  وتنظيم واختاد قرار وحتديد األه) التعليمي اجلهاز
ابملدرسة وسن االنتهاء منها، حتديد السلم  واملقررات الدراسية، حتديد سن القبول

أن اإلدارة التعليمية  أي( العامة الشهادات يفت انالتعليمي ، حتديد مواعيد االمتحا
 35.طيطيةفهي إدارة خت قوانني تصدرا هنّ تقع يف مستوى ختطيطي وسياسي أي إ

                                                           
ية، عريب(،)القاهرة: الدار املصر -إجنلزي، إجنلزي-حسن شحاتة وزينب النجار، معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية )عريب 34

 32(،ص.pdfم  ٢223ه/١4٢4

متعددة يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية )دراسة حاالت ٢2١3زكية العابدة،"إدارة تعليم اللغة العربية على أساس منهج  35
 Arabia،10(Januari,2018،)91احلكومية(،"
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 هي العملية مبا يف نذلك األنشطة التالية( Sears) عند سريز عليمإدارة الت
ة على اإلدارة التعليمية هي املهم 31.التططي  والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة

التعليم ابلدولة بقطاعات املطتلفة، وممارستها أبسلوب يتفق مع متطلبات  شؤون
 .الرتبوية السائدة فيه اجملتمع والفلسفة
 جمموعة من العمليات املتشابكة تتكامل فيما بينها لتحقيق األهدافوتعترب 

 30.لألمة املعلن عنها. وهبذا فإن اإلدارة التعليمية الرتبوية وسيلة وليست غاية الرتبوية
هو استطدام  ميإدارة التعل أبنّ  Teguh Triwiyanto قال تيكوه تريوييانطوو 
 العوامل اليت أتيت من داخل الفرد الذي يتعلم ، على حد سواءم املوجودةيموارد التعل

 38.التعليم بفعالية وكفاءة وكذلك العوامل اليت أتيت من خارج الفرد لتحقيق األهداف
هي مجيع اجلهود  مي، إدارة التعل Ibrahim bafadhalإبراهيم ابفضل  قالو 

 32.ة وكفؤةيم والتعلم من أجل حتقيق عملية تعليم فعالياملبذولة لتنظيم عملية التعل
هي عملية إدارة تتضمن  ميتعلالأن إدارة  Saiful sagala االكسيف الس قالو 
 م للمتعلمية التعلاألنشطة املتعلقة بعملي ميو لتنظيم والرقابة )التوجيه( وتقا التططي  ،

 42.دفاهل صولمن خالل تضمني عوامل خمتلفة فيه من أجل حت
كل اجلهود املبذولة يف إدارة  م هيي، فإن إدارة التعل Haerana هرياانوفًقا لـ

طي  خت واملعلمني كمديرين يف الفصل لديهم أنشطة تشمل: م يف الفصليالتعل
 4١.م املداريالتعل نتائجمي و األنشطة وتنفيذها وتق

دولة ما  : أبهنا الكيفية اليت تدار هبا التعليم يفوميكن تعريف إدارة التعليم
يتالعم مع طبيعة اجملتمع وظروفه ومثله(  ايدولوجية اجملتمع وأوضاعه )مإل وفقا

لتعليم هداف املرجوة من هذا اوالرتبوية السائدة فيه حيت حيقق األ واالجتاهات الفكرية
                                                           
36 Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998). Hlm. 8 

)الرايض:  تطبيقاهتا(-مهارلتها-جماالهتا-مبادئ اإلدارة املدرسية )وظائفهاعباس بلة حممد أمحد،  37
 ٢4-٢3م(،ص.٢2١2/ه١43١مكتبةالرشد،

38 Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 33-34 
39 Ibrahim Bafadhal, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2004), hlm. 11 
40 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabet,2009), hlm. 43 
41 Haerana, Manajemen Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan, (Yogyakarta: media 

akademia, 2016), hlm. 23-24 
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 املرسومة له، وبتم نذلك على مستوي الدولة أو اجلمهورية أو جة لتنفيذ السياسةينت
مسمياته وظروف أو املدينة أو القرية كل حسب  احملافظة أو الوالية أو القطاع

 4٢.تنفيذه
مع اإلدارة العامة يف اخلطوات الرئيسية ألسلوب  وتتفق إدارة التعليم

العمل،ولكن ختتلف عنها يف األهداف املوضوعة، واملوارد البشرية واملادية املستغلة، 
ة اف االقتصادياألهداف الرتبوية ختتلف إختالفا واضحا عن األهد حيث إن

فإن املوارد البشرية واملادية املطلوبة لتحقيق األهداف  ة،لذاسيوالعسكرية والسيا
األهداف األخرى من حيث املؤهالت و  ختتلف عن تلك املطلوبة لتحقيق

 ة وغري نذالك.التطصيص والكفاء
 ويف هذا الصدد تعرف اإلدارة التعليمية أبهنا اإلدارة اليت توجه مسرية العملية

ية مع األهداف املوضوعة بكفاءة عاللتحقيق  ،التعليمية على مستوايت خمتلفة
 43.يف اجلهد والوقت واملال قدر اإلمكان االقتصاد
ي عمليات مثل التططي ، هاإلدارة أّن  ذكور السابق،من الرأي املو 
، لتحقيقها بوصفها هإمرت حتتدير من إليها امل ه، والرقابة اليت يوجهوالتوجي والتنظيم،

 44.وكفاية وأقل جهد وأكرب عائدونذلك ألعلى كفاءة ته دفا إلدار ه
 خصائص إدارة التعليم ب

ألخرى اإلدارة ا جمالاإلدارة التعليمية و  جمالبني  تتعلقهناك عدة عناصر 
مثل اإلدارة العامة وإدارة األعمال واإلدارة الصناعة وغريها.وقد ثبت أن هناك 

ا فإّن اإلدارة.ومع هذ جمالتعناصر ومفاهيم ميكن تطبيقها بصفة عامة على كل 
اإلدارة التعليمية هلا بعض خصائص املتمّيزة الىت متيز هبا من حيث األغراض 

 والوظيفة.
 

                                                           
 33، ص. إدارة املؤسسات الرتبويةحافظ فرج أمحد وحممد صربي حافظ، 42

 ١3-١٢الشني وأسامة حممود قرين، اإلدارة التعليمية اجتاهات ورؤى تطبيقية معاصرة،ص.حممد عبد احلميد حممد  43

 2.( ص٢228)عمان: دار الرواد،  اإلدارة العامة واإلدارة الرتبيةيم بن عبد العزيز، هإبرا 44
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 45:وأما اخلصائص من اإلدارة التعليمية كما ستذكر فيما يلي
 (Cruealityالضرورة امللحة ) ١

عليم ىت تكون إدارة التالنقاش حول إدارة التعليم هو اجلواب على السؤال م
، ال ميكننا أن ننكر أن املدارس هي مؤسسات اجتماعية أنشئت خلدمة حاجة ملحة
تعليمية ملواصلة  ، وتصبح األسرة مؤسسةقيق أهدافه يف تربية جيل الشباباجملتمع وحت

 .إعداد وتربية أبنائها حىت يتمكنوا من لعب دور يف اجملتمع

 (Public Visibility) رؤية اجلماهري ٢
اهتمام اجلواهري ومتابعته مبا جيري يف ميدان الرتبية عن ويقصد به مدي 

األخرى، نذلك ألن اجلماهري عندما ترسل أبناءها إىل املدرسة تكون  ابقي امليادين
يدور داخلها ابملقارنة أبي ميدان آخر من امليادين، ولعل هذا  على دراية وعلم مبا

ية للقيام التعليم مع اإلدارةاألجهزه االجتماعية األخرى  األمر يتطلب ضرورة تعاون
 .ميلك اجملتمع من ثروة وهي األبناء هداد وتربية أغلى مابواجباهتا يف 
ة عامة بية ابلنسبة للميادين األخرى. فبصفالنسبة العامة للرت  مهيةأ ينعيو 

نظور من حيث امل يريايبعد كث يف مصنع النتاج الصلب مثالحندث أن ما جند 
وضع مب هرييتمام اجلماهأن ا هدرسة. فمما ال شك فييف امل دثحيعما هريي اجلما
تميز للمدرسة ملذا الوجود اهاجملتمع: األبناء  و  هلكميأبعلى ما  هتصالإل بية يرجعالرت 
تعامل اإلدارة ذا تهتبة على اإلدارة التعليمية. وإىل جانب ااملرت  آاثرهه ية لرتبوال

كى األخرى، وتطلب تفهمها وتعاوهنا لمن األجهزة اإلجتماعية ري التعليمية مع كث
 .القيام برسالتها العون يف اتقدم هل

 (Coplexity) تعقد الوظائف 3
تتطلب اإلدار التغليمية درجة من تعقد الوظائف يفوق تقعد أية مؤسسة 

 انتاجية أخر. أو منظمة

                                                           
 42-32حافظ فرج أمحد وحممد صربي حافظ، إدارة املؤسسات الرتبوية، ص. 45
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فإنذا كانت إدارة وتشغيل آلة ميكانية يوجد به تعقيد، فإن إدارة وتشغيل 
تعليمية يتضمن تغقيد يفوق نذلك نظرا لصعوبة تطويع وتشكيل اإلنسان  مؤسسة

القيم االجتماعية وهتقد الثقافات واأليديولوجيات إىل جانب أن  إىل جاين تعقد
 .التعليم تكتنفها هبض الصعوابت عملية السيطرة التامة على

 (Intimacy of necessary refationships) ألفة العالقات الضرورية 4
خصائص اإلدارة التعليمية وجود عالقات ضرورية بني أفراد اجملتمع إحدى 

املدرسي،فهناك العالقات بني املدرسني بعضهك بعضا وبني التالميذ بعضهك بعضا 
 والتلميذ واملدرس وويل األمر وبني املديرين واملدرسني. وبني املدرس

درسة قد ملوكثرة هذه العالقات اليومية املتداخلة واليت حتدث يف جمتمع ا
 .غري مرغوب فيه بنفس الدرجة يف مؤسسة صناعية تكون أمر

 (Professionalised Staff) لتأهيل الفين واملهين للعاملني 5
تتساوي املنظمات التعليمسة مع غريها من املنظمات حول ضرورة وجود 

فيها املني ليمية تشرتط يف الععا. إال أن املنظمات التهيال فنيّ عاملة مؤهلة أت هيئة
نة ابإلضافة إىل درجة من التأعيل واإلعداد مه العلميلى مؤهالت ع ضرورة احلصول
 .وجيايف العلوم والتكنول عتفق منطبيعة العمل والتغري السرياملهين الذي ي

 (Approisal Difficulties) صعوبة القياس والتقومي 1
 من الصعب مبكان قياس أثر املدرسة وحدها يف تعديل سلوك التالميذ

أكثر من مؤثرة يشارك بطريقة غري مباشرة يف تعديل السلوك مثل  ونذلك لوجود
مؤسسات الرتبية غريالنظامية، بينما ميكن بسهولة تقييم إنتاجية أي مصنع من طريق 

 حساب معدالت الرحبواخلسارة.
ولعل صعوبة تقييم النتاجية املدرسة ابقي عبئا كبريا على اإلدارة التغليمية 

 .األخرى مما جيعلها عرضة للنقد سساتؤ من امل
 41:يهدارة اخلصائص الواردة إل يةمهمن أو 

                                                           
 ١2ص. (٢2١2مبادئ اإلدارة املدرسة )الرايض: مكتبة الرشد،عباس بلة حممد أمحد،  46
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 .عملية اجتماعية نذات طابع قيادي اإلدرة هي ١
 .تسعى لتحقيق غاايت معينة اإلدرة هي ٢
و القبلية أ شحصيةالصلحة املليس لعامة ا صلحةتسعى لتحقيق املأّن اإلدرة  3

 .عامة لحةصخاصة ملة، و نمعيّ  اجملموعة أو
 .واللوائح والنظم اإلدارية نيتعمل يف حدود القواناإلدرة  4
قرتاح السياسة العامة ألن تعطي اإلقرتاح واإل وتنفيذ التطويرتعمل اإلدارة على  5

 املطتلف.
 ونداحلكومة بدرجة خمتلفة وجتهد لوفاء مطالبة جمموعني  فمجيع موظّ  1

 طنني.و شأن املو تباطؤ أو تقليل من ل النفونذ أو العمل أو تكاسل أاستقال
 التعليم إدارةأمهية  ج

ي ضرورية جدا يف القطاع هة مهمة جدا للمجتمعات بشكل عام و اإلدار 
إىل أن اإلدارة الفعالية  (Peter Drucker)دراكر  ريبيت ريالعامواخلاص حيث يش

العنصر الرئيس يف الدول النامية، كما أصبحت العنصر األكثر  أصبحت وبسرعة
 40:ية اإلدارة فيما يليمهتقدمة.لذلك تتبلور أامل ا يف الدولجإحلا
 وهمنشروع و املداف لبقاء هذه األهقيق حتؤسسة و داف املهديد أحت ١
 ناسبذه ابلشكل املهتاج للمشروع ومزج عناصر اإلنتاج عناصر اإلن يريتوف ٢
 ناسبكان املناسب يف املوظف املتضع امل 3
 مهوحفز  نيوظفامل هتقوم بتوجي 4
 رافاتحنالتنظيم وتصحيح تلك اإلرافات يف حناكتشاف اإل 5
م هفيز حتا، ويكون نذلك عن طريق هألفراد الستقبال القرارات وتنفيذدفع ا 1

 هارات الضرورية للقيام بعملية التنفيذعلومات واملمن أن لديهم امل والتأكد
 شروع ابخللق واإلبداع.د املومتلق قيادات واعية ختاإلدارة  0

                                                           
 ١١( ص.٢228)عمان: دار الرواد،  إلدارة العامة واإلدارة الرتبيةإبراهيم بن عبد العزيز، 47
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ول ناك دهألمم، فهناك دول صناعية متقدمة و اإلدارة معيارا ومؤشرا لتطوير ا
تمام بعض الدول ابإلدارة أكثر من همتأخرة، وسبب نذلك اناك دول هو  انمية
 األخرى الدول

 ارس يف أي مشروع خلدمة اجملتمعمتاإلدارة مهنة  8
 التعليم ت اإلدارةاجملال د

 48هي: االت رئيسةجمتطبيق اإلدارة يف مخسة 
 اإلدارة العامة ١

ألعمال احلكومية، ولفظ )العامة( ي إدارة اهالعلمي  عينالعامة مبواإلدارة 
ن لتوضيخ  التباس اللفظي يسميهابعض املديريالشمول، و  ليس معين نايف ه
 هي تعريف اإلدارة العامة كنومن هذه جهة النظر مياألعمال العامة(  )إدارة

 .للدولةتنسيق اجلهود الفردية واجلماعية لتنفيذ السياسات العامة 
 إدارة األعمال أو اإلدارة اخلاصة ٢

شروعات اع اخلاص أي يف قطاع الشركات واملي تتمثل يف إدارة القطهو 
قيق نفع حتفة زراعية، أو صناعية، أو خدمية اليت تستهدف طتلامل االقتصادية

صلحة من صنع النشاط الفردي وتستهدف املي وهاخلاص.  خاص يف القطاع
ارس متالية، وال ما أهنا تتحمل مجيع مصروفاهتا املالربح، ك قيقحتها مهاخلاصة، وأ

 .السلطة العامة شيئا من اختصاصات
 الرحبية ريإلدارة غا 3

يات يئات اليت ال هتدف إىل الربح، مثل إدارة اجلمعي تطبيق يف إدارة اهله
 .أو شركة أو مؤسسة التعاونية

 نظمات الدوليةامل 4
اليت  نظماتيتعلق ابمل جمالو هنظمات الدولية و تطبق اإلدارة يف امل

اإلقليمية مثل يئات الدولية و تحدة، واهليئة األمم املبالدويل، مثل  ينشئها اجملتمع
 .العربية جامعة الدول

                                                           
 .١٢ ،إلدارة العامة واإلدارة الرتبية، إبراهيم 48
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 علومات اإلداريةال نظم املجم 5
يف  تتكّونضرورية للعمل اإلداري. العلومات لتعطي املحيث يعمل 

ال جمو هو  عقالنيةنذ القرارات الختازمة إليات الالجماحلواسيب والرب  استطدام
 .التقنية يف العمل اإلداري استطدامالذي جيمع حديث 

 تعليمالإدارة ميادين  ه
 مرسي رياالت عمل إجرائية اإلدارة الىت أشار إليها منجمعدة  تكون

 وهي: إدارة التعليمية يف صصخي
ليت اجتماعية اإلسسة مؤ هي درسة درسة ابجملتمع، املقة املعال األوىل

درسة ح املا جن، ويعتمد ئيف تربية النش هاأغراضوحصل على  قامت خلدمة اجملتمع
لذالك . هعيش فيت حيثابجملتمع العضوى  قيق رسالتها على مدى ارتباطهاحتيف 

لتحقيق  ةيمج فعالابر هي تنفيد التعليمية  دارةاإل منوجيببة األويل املهّمة 
 .درسة واجملتمعاملبني  قات الناجحةالالع

وية من حيث بتطوير العملية الرت  هاد بر ج الدراسية، واملهناثاين تطوير املال
ائها درسة ابستمرار على تطوير أسلوب أدأن تعمل امل ينذا يعهواحملتوى، و  األداء

 ب.ؤالء الطالهل هتوى ما تعلماحملاليت تعلم هبا الطلبة وكذلك تطوير  والطريقة
يمية دارة التعلي إلجرائالنشاط اإليتضمن ميدان ب الذي ثالث الطالال

م هالفصل، وأ مرس يفلك اخلدمات الىت تكمل التعليم امل،تطالبفيما يتعلق ابل
ج اإلرشاد والعالو جتماعية والتوجية إلااخلدمات العلمية و  يهذه اخلدمات ه
، هاري كتب الدراسية ووسائل النقل وغال ريالسيكولوجية وتوف اخلدمات أنواعو 

 املراقبة النشطة.و  وتنسيق يإدار ىل تنظيم تاج إحي هموكل
 ةطنشأة همّ م تكون جزء اليتدرسية املاملعدات درسية و امل بينرابع املوال

 .اإلدارة التعليمية
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 هناك عدة جماالت عمل إجرائية لإلدارة التعليمية من أمهها :
                                           التالميذ ١

للتالميذ العديد من اخلدمات تتمثل يف اخلدمات  التعليمتقدم إدارة 
يف توقيع الكشف الطيب الدوري على التالميذ وأبعاد املرضى عنهم  الصحية

االجتماعية للطالب اليت تواجههم مشكالت أسرية،  وعالجهم، واخلدمات
 من حيث اإلشراف على كافة جوانب إىل جانب اخلدمات التعليمية املتنوعة

 العمل املدرسي.
 هيئة العاملني ٢

ة بتوفري كافة اإلمكاانت البشرية الالزمة للعملي تقومي إدارة التغليم
أسس  ، ابإلضافة إىل أهنا حتدداإلداريني والفنيني واملعلمنيالتعليمية من 

لالومة تقوم بتوفري كافة اخلدمات ا اختيارهم وتوجيههم واإلشراف عليهم، كما
 .هلم صحيا ومعنواي

 والتجهيزاتاملباين املدرسية  3
ق مسؤولية تنفيذ املباين املدرسة وف يقع على عاتق إدارة التعليم

واخلصائص احملددة هلا، ابإلضافة إىل قيامها بتجهيز تلك املباين  الشروط
ىل كلية التعليمية، إمنأاثاثت وأجهزة وأدوات الزمة للبكافة التجهيزات 

 جانب صيانة املبايت واملرافق.
 املناهيج الدراسة 4

جاهدة على تطوير املناهج الدراسة وطرق  تعمل إدارة التعليم
كافة التغيريات من انفجار معريف ومطالب واحتياجات  التدريس ومالحقة

 حنو تشجيع البحوث للنهوض بتطوير اجملتمع، كما تبذل قصارى جهدها
ط العامة تكون اخلطو  ما حمتوى وطرق التدريس وأساليب تقومي املناهج. وعادة

هج الدراسية موحدة حيت تضمن نوع من التجانس الفكريبني أبناء األمة للمنا
 .الواحدة
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 الشئون املالية 5

امة يتم متويل التعليم يف املؤسسات التعليمية مركزاي من قبل امليزانية الع
 تضمن تقدمي خدمات تعليمية متساوية لكل األبناء. للدولة حيت

 امليزانية اخلاصة هبا وإعداد مرتباتوتقوم اإلدارة التعليمية إبعداد 
العاملني إلىجانب القيام أبعمال املشرتايت واملناقصات والتوريدات، ولعل 

 .هذا يوضح إىل أي مدىيقع على عاتق اإلدارة التعليمية أعباء ضطمة
 عالقة املدرسة ابجملتمع احمللي 1

 إنذا كانت املدرسة مؤسسة اجتماعية أوجدها اجملتمع لتحقيق أهدافه
 .النشيء، لذلك البد أن تكون خناك عالقة بني اجملتمع واملدرسة يف تربية

اإلدارة التعليمية مسئولية خلق قنوات اتصال وبرامج  ئويقع على عب
العالقات بني املدرسة واجملتمع مما يؤدي يف النطاية إىل حتقيق  لتنمية هذه

 .املدرسة لوظائفها حنو خدمةاجملتمع
 البناء التنظيمي 0

م ق البناء التنظيمي ابلعالقات املتبادلة بني األفراد وبني التمظييتعل
األغراض واألهداف املنشودة. ويتضمن هذا اجلانب عناصر  من أجل حتقيق

السلطة املتعلقة ابملنظمة الرمسية وغري الرمسية و  رئيسية يف مقدمتها املفاهيم
 يما بعد.ف إىل تفصيالت نذلك والرقابة وقنوات االتصال والتمثيل وسنشري

 تعليمالإدارة  ائَوظ و
اليت  عملية لتحقيق أهداف التدريس والتعلم م حتتوي على معىنيإدارة التعل

تسلسل م التططي  والتنفيذ والتقييم أو التقييم. هذه املراحل الثالث تبدأ منها
 .ومستمر

له هو جيب فع مام ، أول يعملية التعليعم على  مبعىن آخر ، املعلم عند
مي و لتقطي  اليت مت التط تطبيق على ما التططي  ملا سيتم القيام به. بعد نذلك ،



31 
 

 
 

كل م بشيسوف يتم التعل األنشطة ،سواء كان نذلك كما هو متوقع أم ال ، لذلك
 .منهجي

 م:يفيما يلي شرح لعملية إدارة التعل
 ختطي  التعليم .١

ططي  ، م. مع التمعل م مهم جدا ليتم تنفيذه من قبليختطي  التعل
راغب وقادر و يد الطالب معرفته وفهمه وتقديره ير  ميكن للمدرسني معرفة مانذا

علم جيد امل نمت التوصيل. ألالذي   على القيام به من قبل الطالب يف املوضوع
ليت سيتم واملواد ا من خالل التططي  لربانمج هإبعداد نفس ال يزال العقل واداري

 42تدريسها.
قال هللا ية وصوضع خط  للمستقبل. هذه ال حيذر هللا الناسيف القرآن 

 :١8سبحانه وتعاىل يف سورة احلشر اآلية 
َ َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس مَّا َقدََّمْت ِلَغد    َيُـَّها الَِّذْيَن ٓاَمُنوا اتَـُّقوا اّللّٓ  ۗ   َواتَـُّقوا اّللَّٓ   ايٓا

َ َخِبرْيٌ مۢبَا تـَْعَمُلْونَ   .ِانَّ اّللّٓ
مله ميكن التططي  ملا سيتم ع اآلية ميكن أن نفهم أن كل شيء يف هذه

الوعي الكامل ، ميكن لإلنسان  مسبًقا كأساس رئيسي لتحفيز اإلنسان. مع
 ميكن أن حتقق اهلدف املنشود. األهداف والغاايت اليت يفهمها العمل معه

انتبه "  لَِغد  تْ َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس مَّا َقدَّمَ  " كلمةمعىن  يف اإلمام الطربي  وقال
  52.اإلميان صحيح على هبا تقومالىت أنشطة بعمل  ملا يفعله للغد

، ميتعلأنشطة ال تنظيمعبارة عن جمموعة من اخلط  و  تعليمختطي  ال
 ي األساسه تعليمختطي  الم. يالتعل نتائج، وتقييم ، وإدارة الفصلوالوقت

وي اخلطة على حتت للطالب لتلقي جتربة تعليمية يف الفصل. مث يف الداخل

                                                           
49 Mulyadi, Classroom management: Mewujudkan Suasana Kelas yang Menyenangkan bagi Siswa, 

(Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm.75 
50 Ibnu Jarir at-Thabary, Jami‟u al-Bayan fi Ta‟wili al-Qur‟an, (Mesir: Mustafaal-Baby AlHalaby, 

1986), Juz. 12, hlm. 49 
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عرفة إتقان م ، وكيفية تطوير الكفاءة ، وكيفية نذلكتطويرها الكفاءات اليت سوف
 5١.الطالب للكفاءة

و عملية ه التعليم نتططي أبستنتاج اإلبناًء على هذا الفهم ، ميكن 
 .ميمي التعلو قتبعقالنية حول التنظيم والتنفيذ و  اختانذ القرار الناجتة عن التفكري

م. تلك يخط  التعلعلى ترتيب  م ، هناك خطواتيالتعل يف ختطي 
 5٢:كاآليت  هي اخلطوات

 صياغة أهداف حمددة .١
ال وانب مهمة ، وهي: اجمليف صياغة أهداف حمددة ،جيب أن تغطي ثالثة ج

 ، واملهارة واملظهر. تقديراملوقف وال ،املعريف
 ميربة التعلخِ  .٢

ن احلقائق البحث ع يف التعلم التجرييب ، يتم تشجيع الطالب على نذلك
ال ، ميكن يف اجمل جتد يف امليدان. إنذن مانذا وجدوا اخلاصة هبم والعثور عليها

 أن يكون مفيًدا للتطور العقلي ،عاطفية وفكرية واجتماعية.
 م والتعلميأنشطة التعل .3

ن خالل والتعلم املناسب. حسن م ميالتعل اخلطوة التالية هي حتديد األنشطة
 عة من الطالب.فرًدا أو جممو  النهج

 األشطاص املعنيني .4
ب م جيييف عملية التعل األشطاص الذين يشاركون والذين يساعدون

 .رتفأو من حم املدرب أو األستانذ م. إما من ايختطي  التعل تضمينها يف
 املواد واألدوات .5

ات  عادة ما تستطدم املواد واألدو  ، املعلمم يتم تنفيذهايتعلالكل عملية 
 على طالبه. تلطيص املواد املقدمةكوسيلة لتبسي  أو 

 

                                                           
51 Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara,2015), hlm.97 
52 Wina Senjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, hlm. 40-45. Cet.V 
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 املرافق املادية .1
شأة للفصل من الفصل الدراسي أو املركز اإلعالمي أو املطترب أو الغرفة

صبح م. مث ، توافر وترتيب هذه املرافق تيجناح عملية التعل مادية وهذا عامل
 .ميعلختطي  الت م الذي جيب تضمينه يفيمهمة كوسيلة لنجاح التعل

 تطويرهامي و و التق ختطي  .0
م. يعلالت ختطي عرفة ما إنذا كان جناح إدارة مي هو عامل مهم ملو إجراء التق

د املرحلة ، فيمكن حتدي ميالتعلإنذا جنحت خطة  ميهاو بعد أن يتم تقحىت 
لة حباجة إىل العثور على املشك ، إنذن تزال هناك مشاكلالتالية. إنذا كانت ال
 جيدة.مي ووضع خطة و تق الستطدامها كمادة

 Thomas S. Bateman ابختصار توماس س. بيتمان وسكوت أ. سنيل

dan Scott A.  Snell   خطوات  سةمخمع  تدوين اخلطوات يف خطة جيدة هو
( تقييم األهداف 3األهداف واخلط  ،  بديل( ٢( حتليل املوقف، ١وهي: 
 هي أن تبدأ يعين 53( التنفيذ.5االختيار، و  ( األهداف واخلط 4، ةواخلط

مي و أهداف التططي  والتق حتليل املوقف والبحث عن أهداف وخط  بديلة ،
 .وأخريًا تنفيذ اخلط  واألهداف واختيار األهداف واخلط 

 ميتنظيم التعل .٢
بق مباشرة يف تط م الذي متت مناقشته ال يعين ابلضرورةيختطي  التعل

يتم إجنازه. ل أقرب إىل اهلدفال جيعل التططي  املدرسة ابلضرورة  ، وكذلكاجملال
أن يلتزم  جيب لعبة( لتحقيق اخلطة. اليت الحًقا ، أيخذ قاعدة اللعبة )قواعد
االهتم م. بدءًا من التنسيب وفًقا لـمجييف التعل مجيع املعنيني هبذه القواعد

 .وسلطاهتم وموضوعاهتم واملسئولية. تُعرف هذه العملية ابسم منظمة تعليمية
 هيكل ، مع هذا اهليكل ، ميكن للموضوع هو آلية أو ميالتعلتنظيم 

 .مناصبهم تعمل بشكل فعال وميكن استطدامها وفًقا للوظيفة و
                                                           
53 Thomas S. Bateman and Scott A. Snell, Management Leading and Colaboration in a Competitive 

World, (New York: McGraw-Hill), e 7, hlm, 118-121 
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 ميتنفيذ التعل .3
م ية أنشطة تعلعملي م يف إدارة الرتبية الوطنية هويتعريف تطبيق التعل
من هذا  54.مت العزم على حتقيق التمكن من الكفاءة الطالب وفق املطط  هلا

 ميالتعل ةعملينشطة أم هو يهذا التعل ، ميكن مالحظة أن جوهر تنفيذالتعريف
 ميلتعلايف  الطالب وحده. يف هذه العملية ، هناك تفاعل بني املعلم واملشاركني

والتقنيات ،  م واألساليبياسرتاتيجيات التعل والتعلم ابستطدام جمموعة متنوعة
 55جمموعة الوسائ . فضال عن استطدام

 تنفيذ هذا التعلم انجًحا إنذا:ميكن أن حتقق األهداف احملددة يفيعترب 
،  يتضمن ثالثة أنشطة ، وهي االفتتاح ، تنفيذ التعلمختطي . بشكل عام

 51.الكفاءة والغطاء االفتتاح
 ميمي التعلو تق .4

 محاليك القمع الظواهر الرتبوية. و  يف التعلم هو حتديد القيم ميو تقال

Hamalik سري والنظر،املعاجلة والتفي مجيع أنشطة العيارم هيالتعل نتائجمي و تق 
 50ة.ددم احمليالتعل أهدافم يف حماولة لتحقيق يقرارات حول نتائج التعل

ح حتقيق هو حتديد مدى جنا  م للمعلمنييالغرض من إجراء تقومي يف التعل
 فعالية طرق التدريس. م ، وكذلك العزم أويإتقان الطالب للتعل ،األهداف
 :على النحو التايل مي عندما ينظر إليها من نوع البحث هوو وظيفة التق

ني لتحس اأساس تقدمي التغذية الراجعة للمعلمني هي (Formatif)التكويين  .١
قيد الدراسة  مل يتقن املادة عالجية للطالب الذينالبرامج  يوجدم و يعملية التعل

 بشكل كامل.

                                                           
54 Depdiknas, Kurikulum SMK Edisi 2004, (Jakarta: Depdiknas, 2004), hlm. 16 
55 Agus Maimun dan Agus Zaenal Fitri, Madrasah Unggulan Lembaga Pendidikan Alternatif di Era 

Kompetitif, (Malang:UIN MalikiPress, 2010), hlm. 125 
56 Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan Kepala 

Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.180  
57 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta:Bumi Akasara, 2001), hlm. 66 
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حدد و  للموضوع إتقان الطالبهي معرفة مستوى  (Sumulatif)تلطيصيال .٢
م، وميكن يتنمية التعل كمادة لقرارات وتقارير ترقية الدرجات الرقم )الدرجة(

 .دراسةال دافعأن تزيد 
الطالب )النفسي  القدرة على معرفة اخللفية هي (Diagnotik)التشطيص .3

 .ميلديهم صعوابت يف التعل واجلسدي والبيئي( الذين
 58.م وفقا للمصاحل وقدرةيوضع التعل وضع الطالب فيها وه الوضع .4
 وهي : تعليمالإدارة  وظيفة علىمل تتش اليت نظرايت أنواعوأما 
 (sear)نظرية سريز  ١

وهو من أوائل الذين درسوا اإلدارة التعليمية دراسة واسعة ونشر كتابه 
 52:،حلل فيه العملية اإلدارية إىل عدة عناصر رئيسية هي١152 سنةاملعروف
 (Planning) التططي  أ

ويقصد به سريز غري املعىن اإلقتصادى املعروف وإمنا يعين به 
االستعداد الختانذ القرار. فاإلنسان قبل أن يتطذ قرارا يف  التهيؤ أو

كان قراره عشوائيا. وهذا االستعداد  األمر وإال  مشكلة ما يفكر عدة يف
أو  ملوقفأمهيته حسب تعقد ا هو أو التهيؤ السابق خيتلف يف صعوبت

 .املشكلة
 (Organisation) التنظيم ب

ويقصد به العملية اليت يتم هبا وضع القوانني موضع التنفيذ، 
مثال يتم أوال ابستعدار قانون وتنفيذ مثل هذا القانون  فانشاء مدرسة

يسمى تنظيما وعند االنتهاءمن تنفيذه نشري إىل النتيجة على أهنا 
منظمة. فاملنظمة هي جهاز ألداء العمل.وقد تتكون أساسا من أفراد 

                                                           
58 Zainal Arifan, Evaluasi pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur, (Bandung:PT. Remaj Rosdakarya, 

2013), cetakatn V, hlm.20 
 22-20حممد منري، اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاهتا، ص. 59
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من كل نذلك وكل  وأشياء وأفكار ومفاهيم وقواعد ومبادى، أو من مزيج
 .التنظيم هذه األمور حتتاج إىل

 (Directing) التوجيه ج
وهو يعترب أبرز عناصر اإلدارة ألننا نرى يف عملية التوجيه السلطة 

ونرى أعماال واجراءات تتطذ. وعملية التوجيه يف اإلدارة  وهي تعمل
توجيها مزدوجا للسلطة واملعرفة معا،  ليست سهلة ألهنا تتضمن

ة أبهداف تضى معرفيق واستطدام السلطة يف توجيه العملية الرتبوية
 .وطبيعة هذه العملية والقوى االجتماعية املؤثرة عليها

 (Coordination) التنسيق د
تتناول اإلدارة التعليمية أغراضا وعمليات متعددة تتعلق ابملباين 

والتجهيزات والكتب واملناهج والربامج والتالميذ وغري نذلك  واالنشاءات
غريه، ولذلك كان من العناصر يتشابك معا  وكل عنصر من هذه

ووحدة يف اجلهد. وهذه هي  الضروري أن تعمل مجيعها يف جتانس
 .الوظيفة األساسية للتنسيق يف العملية اإلدارية

 (Controling) الرقابة ه
وهي ضرورة واضحة يف العملية اإلدارية. فاملرء ال يستطيع أن 

عوامل الأن يكون متحكما يف القوى املنشطة له، أو  يوجه العمل بدون
كن هناك مثال تفقد معياها احلقيقي إنذا مل ت األخرى املرتبطة به. فامليزانية

مباشرة إنذا كانت من خالل  رقابة على االنفاق. وقد تكون الرقابة
اعتمدت على نظام  اشراف شطص مباشر مستمر أو غري مباشرة إنذا

ة قو  أو اشراف غري مباشر. وقد تكون الرقابة بواسطة القوة اجلسيمة
 القانون والتعليمات أو القوى االجتماعية مثل العادات والتقاليد و

 .األخالق املهنية
واضح أن األساس الذي تقوم عليه نظرية سريز هو أن طبيعة 
اإلدارة مستمدة منطبيعة الوظائف والفعاليات اليت تقوم هبا ويسري سريز 
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 يف إدارة نيكبرية مبن سبقوه من العامل إىل أنه أتثر يف تفكريه بدرجة
 وجوليك( Fayol) وفايول (Taylor) احلكومة وإدارة األعمال مبا فيهم تيلر

(Gulick)  وأوريك(Urwick) ف استطدام تصني بل أن يف نظريته السابق
تها سميمب فايول نفسه وتقسيمه وظائف اإلدارة لنفسه العناصر اخلمسة

 .(Command) األمر" عدا "توجيه" الذي يسميه فايول "
مه ه التوفيق بني ما تعل" هو حماولت سريز ولعل أهم ساهم به "

دارة معرفته مبيدان الرتبية وحماولة تطبيق مبادئ اإل مجيعا وبني عن هؤالء
 .التعليمية يف امليادين األخرى على اإلدارة

 12:نظرية املكوانت األربعة ٢
إىل القول أبن  (Halpin) " هالبني تذهب هذه النظرية كما يقول "

أكانت يف الرتبية أم يف الصناعة أم احلكومة تتضمن أربعة  اإلدارة سواء
 :مكوانت كحد أدىن هي

 (Actuating)العمل أ
وهو كيان التنظيم اإلدارى وبدونه ينتفى سبب وجود املنظمة 
اإلدارية.واملنظمات الرمسية سواء يف الصناعة أو اجليش أو التعليم هتدف 

واجتماعية وينبغى أن حيدد عمل املنظمة اقتصادية  إىل حتقيق أغراض
اإلدارية تنشأ يسهولة نتوجة ألن عمل  بدقة انذ أن كثريا من املشاكل

املنظمة صيغ بطريقة مطاطة وعبارات انشائيةغري اجرائية. وقد تكون 
ات أو والتشريع هذا التحديد بصورة رمسية عن طرق اللوائح والقوانني

مل ع الشيب. وقد يطرأ تغيري على بصورة غري رمسية عن طريق االمجاع
املنظمة مع مضى الزمن أو قد يربز االهتمام أبحد جوانبه يف فرتة ما 

 .يف ظروف معينة نتيجة
 

                                                           
  ١28pdf-١20حممد منري، اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاهتا، ص. 12
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 (Formal Organisation) املنظمة الرمسسة ب

وهي تتميز يف اجملتمعات احلديثة بتوصيف الوظائف وحتديدها 
 .سلطةم اهلرمى للالسلطات واملسؤليات وقامة نوع من التنظي وتفويض

 (Work Group)جمموعة األفراد العاملني ج
وهي األفراد املنوط هبم العمل يف املنظمة. وقد حتتوى املنظمة 

أكثر من جمموعة من األفراد العاملني. وخيتار هؤالء األفراد  الواحدة على
كفاءهتم املهنية املتصلة ابلعمل يف املنظمة. ومن املهم  عادة على أساس

األفراد مرتفعة. وإن كان نذلك ال يؤدى  الروح املعنوية هلؤالءأن تكون 
ت زايدة الروح املعنوية ليس ابلضرورة إىل رفع مستوى االنتاج على أن

 .الواجب األول للمنظمة
 (Leader) القائد د

وهو املنوط به توجيه املنظمة من أجل حتقيق أهدافها. وقد يوكل 
 ملني معه، وكل جمموعة من هذهاجملموعات الفرعية من العا إليه اختيار

بدورها يف حتقيق املنظمة لرسالتها ومن هنا كان من  اجملموعات تسهم
جمموعة بوضوح تفاداي لالزدواج وتكرار اجلهود  الضرورى حتديد عمل كل

على املدير أن حيدده، أو قائد يف  وتنازع االختصاص. وهو ما ينبغي
للمشكالت ومتطذ  حاللاملنظمة اإلدارية يقوم بواجبني أساسني: ك
 .للقرارات ويف نفس الوقت كقائد للمجتمع

 61(dimensionali Theory-The Tri) نظرية األبعاد الثالثة 3
تذهب هذه النظرية األبعاد الثالثة من اجلهود البكرة يف ميدان 
النظرية اإلدارية.وحتاول هذه النظرية أن تشرح الظاهرة اإلدارية على أساس 

 الضروري ابلطبع أن نفهم مهارات األداء املطلوبة اليت ومنتصنيفي منتظم. 
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أي ما يعرف مبحتوى الوظيفة. ويلزم أن  يقوم هبا رجل اإلدارة التعليمية
ن هذه املهارات اإلدارية بيد أ نفهم أيضا طبيعة الشطص الذي يقوم أبداء

كوس  اجتماعي  هذا الشطص ال ميارس هذه املهارات يف فراغ وإمنا هنا
 .به حيي 

 (The Job) الوظيفة أ
تذهب هذه النظرية إىل هناك ثالثة عوامل حتدد الوظيفة هي: 

أما .(sequence)والتتابع الزمين  (Process) والعملية (content) احملتوى
ية الوظيفة يف اإلدارة التعليمية فهناك أربعة جوانب رئيس خبصوص حمتوى
 :يقوم عليها هي

 حتسني الفرص التعليمية 
 وتطوير العاملنيتوفري  
 توفري األموال والتسهيالت الضرورية 
 احلفاظ على وجود عالقة فعالة مع اجملتمع 

 وأما ما يتعلق بعملية الوظيفة وما يرتب  منها بعمل رجال اإلدارة. وهي:

 تعقل املشكلة ودراسة جوانبها 
 فهم مدى ارتباط املشكلة ابجملتمع أو أفراده 
 اختانذ القرارات 
 القراراتتنفيذ ومراجعة  

 رجل اإلدارة ب
وأول جوانب هذا البعد هو طاقة رجل اإلدارة ويقصد هبا طاقته 

والعقلية والعاطفية. واثنيها سلوكه من حيث دراسته للمشكلة  اجلسمية
عة. مجيع البياانت واالعتبارات والتنبؤ والتنفيذ واملراج وما يرتب  منها من

 .السابقةواثلثها هو التتابع الزمين بنفسالطريقة 
 (The Social Setting) اجلو االجتماعي ج
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ويقصد به العوامل والضغوط االجتماعية اليت حتدد الوظيفة وتؤثر 
رجل اإلدارة وسلوكه. وهلذا البعد الثالث من النظرية نفس  على تفكري

لنسبة األول: احملتوى والعملية والتتابع الزمىن. أما اب اجلوانب الثالثة للبعد
اجتماعى من االمكانيات والطاقات املادية  تركب اجلوال للمحتوى، يف

 .االجتماعية والعادات واملتعقدات والقيم
وأما من حيث للعملية فهي تتضمن االستمرار والثبات واحلداثة 

مىن والتقرير واالئتالف والضغوط والتوتر، وابلنسبة للتتابع الز  واالختالف
ل والقريب يب واحلاضر واملستقبالبعيد واملاضى القر  فهناك تقاليد املاضى

 .واملستقبل البعيد

 تب الرتاث:كاملبحث الثاين

 مفهوم كتب الرتاث أ
 يصح حىت أن يقال أّن املعهد ال،الرتاث يعترب مثل الروح ىف املعهدالكتب 

ظفري  زخمسياريحىت حبسب الأن يطلق عليه املعهد إدا مل يتم تعليمه الكتب الرتاث 
ية ، مثل العملة املعدني.اإلسالم بتعليم الكتىف املعهد يكون أحد عناصر أّن 

 .ترتب  ارتباطًا وثيًقا بني جانب وآخر
)كتاب لرتاث االكتب مبصطلح  املعهد اتريخ تسمية النصوص اليت درست يف

عزيزي أستانذ الفكر اإلسالمي  حبسب أ. قادري.جاء يّ أصفر( ليس واضًحا من أ
 (islamic Thought di Chicago, U.S.A) األمريكية يف شيكاغو ابلوالايت املتحدة

 حالأالذي "  ةصفر ال وراقاأل" األستانذ وداد قديل نذات مرة مصطلحمنلبنان ، نذكر 
وحبسب  1٢كما أنه ليس من الواضح مىت مت طرح هذا األمر.،   رتاثب الإىل الكت

 بسبب 13،صفربلون األيسمى كتاب أصفر ألن الورق املستطدم  ،رستم إبراهيم
الربدية  اليت تسمي االن صفراألاترخيية ، مكتوبة خب  اليد يف املاضي بورق 
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(papyrus). ه بواسطة ، الكتب الرتاأثو األصفرمت طباعتبعد تطوير تكنولوجيا الطباعة
 .14طابعات خمتلفة حىت اآلن

مصدر ف مسعودي  بشكل عام ، حبسب ما نقله أفندي خمتار ، حبسب
 :التايل التعريف له رتاثللكتب ال

املراجع  ، لكنه أصبح من جيل إىل جيلعلماء أجانب اكتبه رتاثكتب الال  .١
 .يوناليت اسرتشد هبا العلماء اإلندونيس

 .إندونيسيا كجريدة مستقلة كتبها العلماء  رتاثكتب الال  .٢
 .جنيبأ تعليق أو ترمجة لكتاب ابحثإندونيسيا ك كتبها العلماءرتاث  كتب الال  .3

 األوس  لشرقا يف اإلسالمي الفكري التقليد عن التعريف هذا اختيار خيتلف
 ولاأل املسلمني. لعلماء العلمية األعمال لذكر فق  مصطلحني يعرف الذي ،

 15.ريةالعص الكتب يسمى والثاين. كالسيكيأو   القدمية الكتب يسمى
 يف اللغة  ريبعال ابحلروف كتوبةامل املعهد يف كمراجع تستطدم اليت الكتب

 تلك لذالك ، (harakat, syakal) الرتقيم عالمات بدون الكتب يف احلروف. ةعربيال
  تعلمكثريا أن . (kitab gundul) أصلع كتاب أيًضا عليه يطلق أن ميكن الكتب
 على التعليقات أو ، kitab-kitab syarah)) تعليق بكت  يف الرتاث بكتمن  

 66 .(matan) القدمية النصوص أو (khasiyah) التعليقات

 ةسالل أن األول الرأي يقول.الرتاث بكت طباعة بداية حول رأاين هناك
 مؤسسة أول تكون أن ويقال ، مصر يف( ١842-١012)بعد عام  علي حممد
-١104) مصطفى إبراهيم أن الثاين الرأي يقول بينما. الرتاث كتب بعض لطباعة
 ، الدينية الكتب طبع من أول (turki)تركي  يف العثمانية الدولة خالل( م ١044
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يني ميكن ائالر من هذين  67.(istanbul) اسطنبول يف لقرآنا طباعة نذلك يف مبا
 الرتاث. بكتطباعة   ومصر أول دولة إسالمية رائدة تركيكانت  مالحظة نذلك

 نها كتب، م كثري املصطلحات عن الكتب اليت تدرس ىف املعهد اإلسالمي
، و كتاب كوندول، والكتب الصفراء، واألوراق الصفراء.  القدميةالرتاث، والكتب 

مل يوجد القاموس أو املوسوعة اليت تبني مفهوم تلك املصطلحات مفصال، لكن  
 Van)كانت اخلرباء اليت حتدد تلك املصطلحات، منها مرتني فن بروينيسني 

BruinessenMartin)  عامل هولندا الذي يكتب الكتاب ابملوضوع ،Pesantren dan 

Tarekat،Kitab Kuning  إن كتب الرتاث هي الكتب القدمية اليت تكتب منذ ،
بكلمات أخرى، يعر  مرتني كتب الرتاث ابلكتب اليت تكتب حبروف  18قرون.

 12.اهلجائية وتستطدم ىف بيئة املعهد اإلسالمي
 حيثمن  " الكتاب " نّ أب حممد نصر هللاكما جيادل مرتني يف كتابة املقال 

تابة وك اللغوي كلمة أتيت من اللغة العربية:كتب ) ماضي( يكتب )مضارع(
، ميكن أن تستطدم كلمة   )مصدر(، وهو ما يعين :الكتابة، والكتاب. وبذلك

، سواء ما يستطدم اللغة  شيء يف شكل مكتوب أو الكتب كتاب عاما لكل
 02.العربية و العجمية ) غري العربية(

حدى إ األصفر أو كتاب الرتاث يدل على  عبارة كتابوأما كلمة األصفر يف 
مثل األمحر واألزرق واألسود وغريها، ويسمى الرتاث ألنه من  أنواع من األلوان،

مة لعطاء السّ إىل اسم، ميكن متجهة  ورثة العلماء القدماء و إضافة عناصر اللون
يقه عن  وتفر  املميزة أو الصفة اخلاصة هلذا االسم من أجل سهولة أكثر ملعرفته

كائنات متشاهبة معا، على سبيل املثال: سيارة زرقاء وسيارة محراء. ونفس النواع 
 .ولكنها خمتلفة من حيث اللون، واحدة محراء وأخرى زرقاء من السيارة
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ومن اجلانب االصطالحي ودعا أصفر ألن األصفر ورقة دفرت املالحظات 
ليت القرن العشرين. هو الكتب االذي مت جلبه من منطقة الشرق األوس  يف أوائل 

ألفها العلماء واليت تطبع على ورق أصفر. ويف املعهد اإلسالمي جبانب اصطالح 
"، لإلشارة إىل كتاب  الكتب الكالسيكية "الكتاب األصفر" يّعم أيضا مصطلح "

من نفس النوع. وعموما أن هذه الكتب مل تع  حركات )شكل(، حىت ما يسمى  
 وهناك أيضا من يسميه اب"  Kitab Gundul"  دون الشكل: "الكتاب منكثريا اب

ألن فرتة اترخيية بعيدة جدا منذ وضعه أو اصداره حىت  "الكتاب القدمي"، ونذلك
 0١.اآلن

 قال أزيومردى أزرى، عادة يفهم كتاب الرتاث ابلكتب الديين اليت تكتب
 0٢.ابللغة العربية، وأتلفها العلماء القدمية خاصة من جزيرة العرب

 مبيل زخمشري ظفري إىل مصطلح الكتب القدمية، لكن معنها مبعىن كتب
لعربية ا قال أمني حيضري كتاب كوندول هو الكتاب الذي يكتب ابللغة 03الرتاث.

 .هبذين يسببان مصطلح كتاب كوندول 04.وبغري شكل

يف العادة الفكرية اإلسالمية، كانت تسمية مصطلح الكتاب كعمل علمي 
كتب لفرتة زمنية أو شكل كتابته. فالفئة األوىل تسمى ا زوا حسبمن العلماء متي

كتب وأما الفئة الثانية،تطلق على الكتب احلديثة )ال ،الكالسيكية )الكتب القدمية(
 .العصرية(

 .كان استيعاب اللغة العربية مهما كاللغة األجنبية الثانية بعد اللغة االجنليزية
والعلوم سواء يف  كذلك هناك املعلومات  سة. ومن حاجة ما ولذلك، كان تعلمها
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العلوم اخلالصة واالقتصادية وعلم النفس تصدر عن الكتب العربية جمال التقنيك و 
 05.منها ما يسمى ابلكتب الرتاث أو الكتب الصفراء

إن كتب الصفراء أو كتب الرتاث هي تسمية للكتب القدمية اليت صارت 
اإلسالمية. وتسمى ابلصفراء ملا هلا عالقة بلون املعاهد  مواد دراسية مهمة يف

ض بقى يستفيد القرطاس األبي القرطاس املستعمل هلا. بل لو كان مطبعها اجلديد
 01.و ميكن نذلك بسبب عدم تغري مضموهنا " الكتب الصفراء امسها يعين "

كل املصطلحات السابقة، تشري إىل املصطلح املشهور هو كتب الرتاث. 
 كتب الرتاث تتميز ابلكتب االخرى ومن التمييز هي كتبت ابللغة  نذالك، إن وعلى

 العربية، وبغري عالمة الرتقيم وهي الشكل والنقطة والفاصلة وغري نذلك من عالمة
 الرتقيم، وطبعت األوراق الصفراء، ومبادة دين اإلسالم، وتستطدم ىف بيئة املعهد

 ي.اإلسالم

أوراقه  (korasan)يسمى  اتب  معاعة األوراق وبعضها غري مر عادة ، يتم طب
 00.جملدة غري

 ب الرتاثأمهية تعليم كت ب
اإلسالم كان دين هللا الذي أنزله من وسيلة حممد رسول هللا حيث وهبه الزاد 

 هللا باابلقرآن الكرمي. والقرآن هو كتالكتاب املقدس الذي يسمى  على صورة
من الكتاب املقدس، مث يبد من  ءابد 08.الذي حيتوي على رؤية معنوية كبرية

. والقرآن هو  املسلمني ل العلماء واملثقفنيمن قبَ  اكثري   فكار والدراسة والتفسرياأل
 .كتاب مبلغه اثبت من املاضي إىل احلايل
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 هناية لدراستها، كدليل على أنألنه جدا للمعرفة  اهام ات مصدر ثبّ  القرآنو 
لمني ثقفني على حد سواء من فئة املسهناك كثريا من العمل والتفكري للعلماء وامل

كرمي املسلمني الذين يطالعون يف احملتوايت الواردة يف القرآن ال أنفسهم، ومن فئة غري
 وهو ما يتجاوز حجمه من الكتاب املقدس)القرآن( نفسه.

والنتيجة للدراسة والتفكري والتفسري من املثقفني والعلماء املسلمني السابقة 
ل الكتاابت يف شكل كتب وبذلك يتم االحتفاظ عليها بشك تكتب يف العديد من

  القادمة.و هلذا السبب، فإن وجود كتاب أصفر جيد، وميكن أن تتمتع هبا األجيال
كطزانة العلم اإلسالمي هو مهم لدراسته. ،وأما ألسباابألخرى على احلاجة إىل 

 ( كمقدمة خلطوات من االجتهاد و بناء١تعلم الكتاب األصفر فهي: )
( كمادة أساسية لفهم وتفسري وتطبيق القانون ٢القانوانإلسالمي املعاصر، )

اإلسالمي أو املذهب الفقهي املعني كمصدر  الوضعي الذي ال يزال يضع القانون
د احتياجات اجلنس لسّ  ( على أهنا حماولة3للقانون، سواء كان اترخييا وقانونيا، )

ن تقدم العلوم القانونية نفسها معن طريق مسامهة يف  البشري على وجه عاملي
وفقا للغرض من دراسة الكتب الصفراء يعين ( 4. )دراسة مقارنة للقانون خالل

 02.لتثقيف مرشطي العلماء
 أهداف تعليم كتب الرتاث ج

 82:قالت ميمونة أهدا  تعليم كتب الرتاث كما يلى
 لتبطر ونشر العلم ١
 نصية وسياقية (santri)سياقية التعلم ىف اجملتمع، حىت تفهم الطلبة  ٢
 قادرة على تعامل مشاكل احلياة املطتلفة، إما احمللية أو الوطنية أو الدولية، أن 3

 .تكون الطلبة من عوامل التغيري يف جوانب احلياة
، أهدا  الرتبية ىف املهعد  (Endin Mujahidin)وقال إندين جماهني 
ن مسلم حسن ونشر علمه قادرة على أن تكو  (santri)اإلسالميةهي لتكون الطلبة 
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 تُرىب الطلبة بعلم الدين الذي يكون ىف كتب الرتاث. حىت يقال أن 8١إلىاجملتمع.
 .تعليم كتب الرتاث عموما هي كمثل أهدا  الرتبية ىف املهعد اإلسالميةف أهدا

 8٢.وقال زخمشري ظفري أن تعليم كتب الرتاث هو لرتبية مرشحي العلماء
 حمتوتت تعليم كتب الرتاث د

 قال نور خالص جميد، حمتوايت تعليم كتب الرتاث اليت تدرس ىف املعهد
،وعلم  فاإلسالمي تشمل فروع العلم وهو علم الفقه، وعلم التوحيد، وعلم التصو 

إلسالمي ا ق زخمشري ظفري كتب الرتاث اليت تدرس ىف املعهدرّ ف 83.فالنحو والصر 
وعلم  فقهال وعلم أصول وعلم الفقه فق، وهي وعلم النحو والصر على مثانية ِفرَ 

ك كالتاريخ وغري نذل واألخالق، فتفسري وعلم التوحيد وعلم التصو وعلم ال احلديث
نواع اإلسالمي إثنا عشر أ وقال مقىت علي أن تركيز العلمي ىف املعهد 84.والبالغة
وعلم البالغة وعلم  فالصر  وعلم تطصصات العلمية، وهو وعلم النحو،من ال

 وعلم القواعد الفقهية وعلم التفسري علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلمالتوحيد و 
 85.وعلم املنطق فالتصو  وعلم وعلم املصطلحات احلديث احلديث

 المي،منهايت تدرس ىف املعهد اإلسيف فروع علوم الفقه، كانت كتب الرتاث ال
سفينة الصالة، وسفينة النجاة، وفتح القريب، وفتح املعني، ومنهاج القومي، واإلقناء، 

، والسنوسية. العمل وفتح الوهاب. وىف فروع علوم التوحيد هي عقيدة العوام، وبدع
لغافلني، ومنهاج وتنبيه ا العباد، هي نصائح الدينية، وإرشادف وىف فروع علوم التصو 

 واملذاكرة، وبداية اهلداية. ويف مة، واحلكم، ورسالة املعاونةالعابدين، والدعوة التا
العمريطي، واألجرومية،  هي نظم املقصود، نظمف فروع علوم النحو والصر 

ويف فروع علوم أصول الفقه  81.والكيالين، ومربة اإلعرب، ونظم األلفية، وإبن عقيل
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 80هد.ئر، وبداية اجملتوالنظا هي لطائف االشارة، ومجع اجلوامع، واللماع، واألشباه
ويف فروع  88.اجلمان، وغري نذلك ويف فروع علوم البالغة هي جوهر املكنون، وعقود

علوم التفسري عموما هي تفسري اجلاللني، ولكنسوى نذلك كثري من كتب التفسري 
 مجيع البيان، البيضاوي، وتفسري وهي تفسري املنري، وتفسري ابن كثري، وتفسري

احلديث هي بلوغ املرام، وسبول  ويف فروع علوم 82.ري املناروتفسري املراغي، وتفس
وجتريد الصريح، وجواهر البطاري،  السالم، ورايض الصاحلني، وصيح البطاري،
تار خم السنية، ودرة الناصحني، وصيح املسلم، واألربعني النووية، واجملالس

 22.وغري نذلك موعظة املؤمنني ،األحاديث
 مناذج تصنيَ كتب الرتاث ه

 على اثتصنيف كتب الرت  ىفتقييم ال، كان بقال خزين النسوح، عند الطالو 
 2١وهي : طرق التصنيف أربعة
 طريقة اإلستنباطي ١

أي نصوص القرأن ونصوص احلديث و  يستطدمها الباحث ولشرح النص
األخالق، ومفاهيم العبادة، وعلوم  ىف علم الفقه، وعلم التوحيد، وعلم

ومذهب احلنابلة، ومذهب شيعة  الشفعية،اإلجتماعي. ويستطدمها مذهب 
 .هذه املذاهب ابملتكلمنيي ، وتسمإثىن األشعرية ىف علم أصول فقه

 طريقة اإلستقرائي ٢
الوقية  الدينية، درس هتمام العلوم مبا فيها العلوميستطدمها الباحث إل 

الدينية اليت حتدث يف اجملتمع ويبحث عن دالئلها. منجاء مفهوم الفقه، 
واألخالق، وعلوم القرأن، واإلجتماعية، والسياسية، وغري نذلك.ويستطدمها 

                                                           
87 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning,115& 154. 
88 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik,149. 
89 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik,158. 
90 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik,160. 
91 Chosin Nasuha, Diskursus Kitab Kuning, Pesantren dan Pengembangan Ahlu as-Sunnahwa al-

Jama’ah,(Cet. Ke-1:Cirebon dan Yogyakarta,Institut Studi Islam Fahmina dan Pustaka Sempu, 

2015),8788. 
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وتسمى  ،فقه مذهب احلنفية، مذهب املالكية، ومذهب املعتزلة ىف علم أصول
 .هذه املذاهب ابلرأي

 طريقة التكويين 3
بطا جغرافية شطص مرت لنظر يف أسباب املشكلة أو لنظردعت القارئ ل 

مبا  عاإلسالمي، وتتطور أوس لألنشطة. ظهرت ووجدت هذه الطريقة يف العامل
يف تلك الطريقة منونذج التأريخ واإلثنوغرافيا. خبال الطريقني السابقني اي طريقة 

وأما أول من  ة.الفلسفة اليوانني مها اإلستنباطي وطريقة اإلستقرائي اللتني تشهر
وجد هذه الطريقة أي طريقة التكويين هو أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل بن 

-802شهر ابإلمام البطاري ) اجلُغريف البطاري امل 2٢إبراهيم بن املغرية بن بردزبة
اليت تشهر ابلكتاب الصحيح  مسيحية( عند مجع األحاديث الصحيحة8١2

 .يبحثها من حيث إسنادها 23،البطاري
 اجلديل طريقة 4

دة ظهرت واملىنظرة. عا هذه الطريقة يف كتب الرتاث تسمي أبدب البحث
كالغزايل   كتب الرتاث س هذه الطريقة نفذهتاامن األسئلة أو اليت املسؤلية. أس

عند انتقاد تفكري الفالسفة.وابن رشد يف كتابه  24،يف كتابه هتافت الفالسفة
 عمل الغزايل. عند انتقاد هتافت الفالسفة، 25،هتافت التهافت

                                                           
 ارسي معناه ابلعربية الزارع او البستانييردزبة: ف 92

يُعَترب هذا الكتاب بكتاب احلديث اعلى درجته، الن اإلمام البطاري يف مجعه اهت ّ م بشروط قبول احلديث أي اتصاالإلسناد، وعدالة 93
ذه الشروط لقاء واملعاصرة.وهبالرواة، وضبطهم، وعدم املطالفة، وانتفاء الشذونذ، وعدم العلة. واهت ّ م ابحلديث الذي عن عنه وهو ال

األخرة ثبت العلماء أن الكتاب الصحيح البطاري هو ااَلوىل من كتب احلديث األخرى، حىت كان االصطالح إنه أصح كتاب بعد  
املنهل اللطيف يف أصول احلديث الشريف، املدينة ٢222كتاب هللا تعاىل. السيد حممد بن علوي بن عباس املالكي املكي احلسين،  ،

علوم احلديث، نور الدين عطر، املدينة، مكتبة العلمية، الطبعة ١20٢؛ أبو عمر ابن الصالح،  ،٢12املنورة، الطبعة السابعة، ص. 
 ؛11الثانية، ص. 

 إقرء أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل، هتافت الفالسفة، القاهرة، دار املعرفة 24
 القاهرة، دار املعرفةإقرء ابن رشد القرطيب، هتافت التهافت،  25
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عند انتقاد إطار التفكري  21،وابن تيمية يف كتابه الرد على املنطقيني
لماء كعمل أيب دم احلوار بني العماء اليت تكتب فقه املقارين وتقوالعل للفالسفة.
 20،مسيحية( يف كتابه املهذب١22٢-١283إبراهيم الشريازي )  إسحاق

 28.أصول الفقه يف كتابه اللمع ومقارين يف

 طريقة تعليم كتب الرتاث و
 قال مستحو، طرق تعليم كتب الرتاث اليت تستطدم يف املعهد اإلسالمي

 ،(weton)أو ويتون ( bandongan)وبندوجنان  ،(sorogan)هي طريقة سوروكن 
 22.واملشاورة او املذاكرة، وحفاالن، ولالران

 طريقة سوروكن ١
لغة اجلاوي  (sorog)من كلمة سوروك  (sorogan) مصطلح سوروكن

هو تعلم فردي حيث يواجه الطالب  (sorogan)سوروكن .١22التقدمي مبعىن
قال حبيب جرزين، يف أميارسو ونور زاز، طريقة .١2١ويتفاعل بينهما واملعلم،
إن  .(kyai)أمام املعلم  هي الطريقة اليت يتقدم الطالب ( sorogan) سوروكان

 ١2٢.(kyai) يف القراءة والفهم فيصححه املعلم كان اخل ء
قدمي طريق ت هي الطريقة اليت اعتمدها املعلم (sorogan) سوروكن وطريقة

التعليم يف املعهد اإلسالمي و  فردي، وجيري الدروس للطالب على أساس
ري تقدمي جي يف املصلى و املسجد، أو حىت يف بعض االحيان يف املنازل.
 ١23.الدروس للطالب على أساس دورات مع كميات صغرية منهم

                                                           
 إقرء أمحد بن عبد احلليم، الرد على املنطقيني، بريوت، دار املعرفة 21
 املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية١225إقرء أيب إسحاق إبراهيم الشريازي،  ، 20
 قه، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلميةاللمع يف أصول الف١225قرء أيب إسحاق إبراهيم الشريازي،  ، 28
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Institusi,(Jakarta:Erlangga, 2002),142.  
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ونظام التعليم بنم  سوروغان جيري عن طريق متديد الطالب املاهر  
النظام النمونذجي للتعليم، جيب على  كتااب إىل كياهي ليقرأ أمامه. هبذا

الطالب أن يستوعب جدا عن العلوم املدروسة قبل تعيينه انجحا،ألن يف 
ير و النظام احلايل حتت أشراف األستانذ أو املعلم مباشرة. و يف مزيد من تط

 ١24.الوجود ألنه أيخذ وقتا طويالستطدام و اإل اندر هذا النظام أنه
والتعليم بنظام سوروغان يعقد عادة يف مكان خاص، وهناك مكان 

لوضع كتاب للطالب الذين يواجهون. بعد  لألستانذ، أمامه مكتب قصرية
ريهم من وأما غ بتكراره، قراءة األستانذ النص يف الكتاب، مث الطالب يقومون

الطالب، على حد سواء من يتعلم بنفس الكتاب أو الكتاب املطتلف 
ل األستانذ بماع اىل ما جيري تدريسه من قِ عد مسافة، مع االستعلى بُ  جيلسون

 ١25.نتظار دورهمستعداد إلابإل و يف الوقت نفسه يقومون
 طريقة بندوجنان أو ويتون ٢

اجلاوية( يعين )اللغة  wektu حا مشتقا من كلمةصطالاكان و يتوانن 
وات قبل الصل التعليم يعقد يف أوقات معينة، أي الوقت، ونذلك ألن هذا

ان التالميذ حيث ك هذه الطريقة طريقة احملاضرة )الكلية(،الفرضية و بعدها. و 
  ي يشرح الدرس عن طريقلذانذ ايشرتكون يف الدرس ابجللوس حول األست

الحظات يضعون املتبهم و ب يقومون ابالستماع اىل ك)حماضرة(، والطال كلية
 .عليها

ذه الغربية بباندوجنان. و عملية ه يتسمى مصطلحة ويتوانن يف جاو و 
ة النظر البيان وكثري من األحيان إبعادوالرتمجة و  الطريقة جتري بقراءة األستانذ

)احلركات(.  يف النصوص الواردة يف الكتب العربية من دون األشكال

                                                           
 
104 Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri, (Yogyakarta   : Teras, 2009),183. 

( ٢2١2ديسمرب،(ثاينالعدد ال -التدريس، اجمللد السابعالرتاث لرتقية مهارة القراءة يف املرحلة الثانوية،"حممد نصر هللا،"تعليم كتب 115
 ٢13،ص.
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 كلهم يقومون بضب  أشكال مباشرة حنووالطالب مبسك الكتب املتساوية،  
 ١21.املقصودة من أجل املساعدة على فهم النص الكلمة

 هي الطريقة الرئيسية( weton) أو ويتون( bandongan) طريقة بندوجنان
 يف نشاط التعليم يف املعهد اإلسالمي. قال ظفري، طريقة بندوجنان

(bandongan) أو ويتون (weton)  هي الطريقة بنظام جمموعة الطلبة(santri) 

 أو األستانذ الذي يقرء ويرتجم ويبني كتب الرتاث. هتتم( kyai)تستمع املعلم 
الطلبة كتاهبا نفسهم وتكتب إما معىن أو شرحا عن الكلمات أو األفكار 

 .هاعماعية بكل من الطلبة جتب إتباهذه الطريقة التعليم اجل ١20.التيتصعب
 أو حبث املسائل املشاورة أو املذاكرةطريقة  3

أن حبث املسائل هو طريقة  إن طريقة املشاورة أو يف مصطلح أخر
مية مناقشة أو ندوة. وبعض الطالب لك التعليم اليت هي أكثر مماثلة لطريقة

م، كباره ونون حلقة بقيادة األستانذ مباشرا، أو رمبا أيضا أحدمعينة يك
يف تنفيذها، كان الطالب  ١28 تعيينها سلفا.ملناقشة أو دراسة مسألة قد مت

 .الرأي حبرية يقدمون أسئلة أو
املشاورة أو املذاكرة هي طريقة ملناقشة املشاكل وعند ايندين جماهدين 

 . وتستطدم هذه الطريقة لصناع حجج الطلبة يفبالطال املتنوعة اليت جتدها
 ١22تواجهها. معاجلة املشاكل اليت

 احملافظة/حفاالن 4
 حفاالن هي الطريقة حلفظ الكتب اليت توجب للطلبةطريقة 

(santri).110  هذه الطريقة هي أنشطة تعلم الطالب من خالل حفظ النص
املقرر حتت توجيه وإشراف األستانذ.وقدم للطالب مهمة حلفظ القراءات 
                                                           
106 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya MengenaiMasa 

Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011,87. 
107 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren,h. 28 
108 Depag Ri, Pola Pembelajaran Di Pesantren (Jakarta: Ditpekapontren DitjenKelembagaan Agama 

Islam. 2003  ,43. 
109 Endin Mujahidin, Pesantren Kilat; Alternatif Pendidikan Agama di luar Sekolah, h. 47 
110 Endin Mujahidin, Pesantren Kilat, h. 48 



51 
 

 
 

ألستانذ ا مدة معينة. هذه احملافظة اليت ميكلها هؤالء الطالب سيحفظوهنا أمام
١١١.ضية وفقا لتوجبهه و إرشادهيف دورية أو عر 

 

 لالران 5
عمله الطالب الفردي. يكرر لالران هي الطريقة لتكرار املادة الذي ي

 ١١٢.(bandongan)أو بندوجنان (sorogan)اليت تدرس يف سوروكن  املادة
 (pengajian pasaran)طريقة الدراسة املوقتة  1

دراسة كانت أنشطة تعلم الطالب من خالل  طريقة الدراسة املوقتة
املعلم الديين وأجراها جمموعة من الطالب يف  املواد )الكتاب( املعينة أمام

ليم عادة يف التع األنشطة اجلارية متواصلة لفرتة معينة من الزمن. يقومون هبذا
أي عشرين يوما، أو يف بعض األحيان يف  شهر رمضان ملدة نصف الشهر،

 .سو جم الكتاب املدر عن احلوفقا  الكامل الشهر
أكثر مشاهبة لطريقة ابندوجنان ولكن غاية هذه  هذه الطريقة هي طريقة
الكتاب املدروس. هكذا، أن هذه الطريقة يتم  الطريقة الرئيسية هي انتهاء

 ١١3.ة ابندوجنانطريق تركيزها على القراءة بدال من الرتكيز على فهم كما يقع يف
 طريقة املظاهرة/ ممارسة العبادة 0

التعليم اليت جتري من خالل إظهار )التظاهر(  هذه الطريقة هي طريقة
معينة يقوم هبا أفراد و مجاعات حتت إشراف  مهارة من حيث تنفيذ عبادة

 ١١4وتوجيه األستانذ.
 
 
 

                                                           
111 Departemen Agama RI, Pola Pembelajaran Di Pesantren, 46-47 
112 Endin, Pesantren, h.48 

 ٢14،ص.حممد نصر هللا،"تعليم كتب الرتاث113
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 فسنرتين/املعهد:لثاملبحث الثا

 فسنرتين/املعهدتعريف  أ
وهو ما يعين  (pondok)مأخونذة من اللغة العربية فوندوك  املعهد لغة

ويف اللغة اإلندونيسي املعهد من اصل الكلمة سنرتي  ١١5الفندك.السكن أو 
(santri)   ابلبادئة"pe"  واخرا"an"  مبعين مسكن الطالب(santri) سنرتي.(santri) 

  كلمة سانرتي مأخونذة من لغة التاميل مبعين هو  يعيشون ويدرسون يف املعهد.
 من مصطلح سانرتي أييتابإلضافة على نذلك، هناك من الرأي أبن  يعلم املعلم.
أو  ،  مبمعين الناس الذين يعرفون الكتب املقدسة اهلنديية   "shastri" لغة اهلند

نفسها أتيت من من كلمة  "shastri"وكلمة  عامل الكتب املقدسة اهلندوسية.
"shastra" ١١1أو كتب العلمي.  اليت تعين الكتب املقدسة، كتب دينية

 يف رأي 
ويف رأي  ١١0.(scholar)أو العلماء  (Learned) متعلم تعين سنرتي صبحان عارف

أزومري أزري أولئك الذين أيتون من املعهد أو مبعين األوسع هو أولئك الذين 
 ١١8يفعلون التعاليم اإلسالمية.

 "sant" كلمة من مزجًيا املعهد تعترب األحيان بعض يف نذلك، إىل ابإلضافة
 أن ميكن حبيث املساعدة، يعين مما "ira" لفظي مقطع مع صاحلًا إنساانً  تعين اليت

 ١١2ا.حسن البشرية للرتبية جيًدا مكاانً  املعهد

 موطنه سالميةاإل تعليميةال مؤسسة املعهد هو ، االصطالحية الناحية من
 يف األخرى التعليمية املؤسسات عن وخيتلف الفريد طابعها هلا اليت إندونيسيا

 من وإرث اإلسالم ونشرها الدينية املعرفة وتنمية الدين ،تعليم التعليم نظام تنظيم

                                                           
115 Manfred ziemek, Pesantren dalam  Perubahan Sosial, (Jakarta:P3M,1986), hlm.98-99 
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118Azyumazri Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 

(Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 69 
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 هي ملعهدا خرى،األ لغة يفتطوير مستمر.و  تزال ال اليت اإلندونيسية األمة ثروة
 األصالة ىنمع أيًضا حيتوي ولكنه اإلسالم، معىن مع متطابًقا فق  ليس مؤسسة

اليت ال توجد إال يف  مما يعين وجود خاص 120(.Indigenous) اإلندونيسي
 .إندونيسيا
التقليدية لفهم التعليم  مؤسسات وه املعهد، فوانصحممد حنبل  يف رأيو 

ليم اإلسالم )التفقه يف الدين( من خالل التأكيد على أمهية تعممارسة  والعيش و 
 ١٢١.االختالط كل يوم األخالق اإلسالمية كأسلوب حياة

سي اخلاص اإلندوني التعليم مؤسسةميكن أن أيخد اخلالصة أن املعهد هو 
 لتفردا الذي اإلسالمي الدين تعاليم وممارسة ،نقدر لفهم الطالب تالئم اليت
 .األخرى التعليمية املؤسسات عن ختالفواإل

 فسنرتين/املعهدعناصر  ب

نظام  بشكل عام ، هناك مخسة عناصر أو مخسة عناصر أساسية ملونة
 الوة تغريلتعليمية أو مؤسسات التا ةمؤسسذه مخسة العناصر هب اليت املعهدتعليم 

وكياهي هي املساجد العناصر مخسة واما هذه . اإلسالمي املعهد وضعها إىل
 ١٢٢رتاث.كتب ال  وتعليم ومسكن والطالب

خيتلف  ًباتقري يف إندونيسيعهد ، هناك العديد من منانذج امل االنقت و يف 
 Manfredميك ز  مانفريداإلسالمية الكالسيكية. حبسب عاهد ملاتصميم املبىن عن 

Ziemek  اإلسالمية يف إندونيسي على النحو  عاهدملا، ميكن تصنيف أنواع
 ١٢3:التايل

 اليت يتم تنفيذها ابلكامل بشكل تقليدي، اإلسالمي عهدامل هي النوع أ ،  .١
مبعىن عدم اخلضوع لتحول كبري يف النظام التعليم أو ال يوجد ابتكار يربز يف 
                                                           
120 Nurcholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren, (jakarta: Paramadina, 1997), hlm.3 
121 Muhammad Hambal Shafwan, Inti Sari Sejaran Pendidikan Islam, (Solo: Putaka Arafah, 2014), 

hlm, 255-256 
122 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai, hlm. 79-99 
123 Ziemek, M. Pesantren Dalam Perubahan Sosial,(Jakarta: P3M. 1986) 
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من  الكالسيكي عهداملوما زالت موجودة للحفاظ على تقاليد عهد امل من 
اإلسالم ابإلضافة إىل دين م يتستطدم لتعل مسجد .قبل النم  االسالمي

عادة ما تستطدم من قبل جمموعات الطريقة  مكان الصالة. هذا النوع
 يعيش الطالب بشكل عام يف مهاجع تقع حوهلا .الطريقة معهدوتسمى 

. يتكون هذا النوع من املرافق املادية من املساجد كياهيأو منزل   كياهيمنزل  
هد املعإنشاء أول ي بشكل عام يف همت العثور على منزل كيا واملساجد
 .اإلسالمية

 يهكيا منزلو اليت لديها مرافق مادية مثل مسجد  املعهد هي ، بالنوع  .٢
، وكذلك غرفة منطقة انئية من خاصة للطالب سكن الذي تتكّونو امل

فردي لام يف هذا النوع ينظام التعل .تقليديال املعهددراسة. هذا النوع هو 
 ابندوجنان و ويتوانن. )سوروجان( ،

مسة من  يفي املقرتن ابملؤسسات الرمسية هالسل يعين معهد،  جالنوع   .3
الرتبية اإلسالمية يف بيسانرتين. ومع نذلك ، فإن  مسات التجديد والتحديث

 ،وهي سوروغان، ابندونغان م األصلييعلى نظام التعل يزيلال  معهد
 األستانذ.ي أو هووتوانن يؤديها كيا

املعهد كان من  هذا احلديث مفتوح للجمهور ،   معهد هو، دالنوع  .4
. سيةالتعليم وعناصره املؤس خضعت لتحول كبري للغاية سواء يف النظام

 .يةاحلديثة والكالسيكم ابلفعل األنظمة يتستطدم املواد وأنظمة التعل
 الذي ليس لديه مؤسسات تعليمية رمسية ، ولكناملعهد ، وهو  ه النوع .5

ونوع ،املعهد رمسي خارج م على مستوى التعليميتوفري فرص للطالب للتعل
ا من والعدد يف األرخبيل أصغر نسبيً  السلفي املعهديف هذا املعهد يكون 
 األنواع األخرى.

هذا النوع  يوجد عادة يف الكليات الدينية.  يل ،امعهد عهي  ، والنوع  .1
 وقت معني مع القواعد اليت مت وضعها من قبل يتم إيواء الطالب يف
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، يتعني على الطالب االمتثال هلذه اللوائح اللطالب الذين يعيشون اجلامعة
 .املعهديف 

 املعهدوظائف وأهداف ال ج
، لكن  " فق الدين" تفقه يف ليست جمرد مؤسسة تعليمية  املعهدوظيفة 
نشاط على  ال يتوقفمعهد  التعليم يف املعهد.وظيفة  الذي جيعلمتعدد املركب 

 على تشغيل الوظائف التالية ، اكون قادر يجيب أن املعهد تلك  .العلم فق نقل 
يف الدين(  هليت تنقل املعرفة الدينية )التفقاملؤسسات التعليمية ا كملف  املعهد( ١

( 3ممارسة الرقابة االجتماعية  كمؤسسة دينية أن  املعهد( ٢والقيم اإلسالمية 
تطوير ) تنفيذ اهلندسة االجتماعية أو تنمية اجملتمع كمؤسسة دينية أن  املعهد

ة على القيام بعملي اقادر  املعهد ال ميكن أن يتم إال إنذا كان كل هذا اجملتمع(.
مية اجلديدة تكييف التطورات العل ة ويف نفس الوقتاحلفاظ على التقاليد احلميد

 ١٢4.تلعب دور عامل التغيري األفضل ، حىت يكونوا قادرين على نذلك
اليت تواجه مشاكل تتعلق بقيم املواطنة ستظل قادرة على معاجلتها املعهد 

دمي الصاحل ة على القوهي "احملافظ حىت اآلن  جعلها املعهدمن خالل املبادئ اليت 
 وفريتوقادر على  مع إصالح فعال ومفيدوابلطبع  "واألخد ابجلديد األصلح 

 .بشر )املساواة بني الناس(ك  املساواة
 

  

                                                           
124 Imam Syafi’I,”Pondok Pesantren:Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter,” Al-Tadzkiyyah, 

Volume 8, No I 2017,71 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه أ
ألن البياانت اليت حتتاج  ،يف هذا البحث املدخل الكيفي ستطدم الباحثي

التكون على صورة عددية وكمية، بل تكون على صورة املعلومات البيانية  إليه
 .مضمون املدخل والتفصيلية عن

ابملنهج الوصفي وهو طريقة من طرق التحليل والتفسري  بحث الباحثي
لوضعية اجتماعية أو  عملي منظم من أجل الوصول إىل أغراض حمددة بشكل

أو إنسانية، يعتمد املنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كما توجد  مشكلة اجتماعية
راهيم وصفا دقيقا ويعرب عنها كيفيا أو كميا. وقال عامر إب يف الواقع ويهتم بوصفها

يعتمد عليها الباحث يف احلصول على املعلومات  أن املنهج الوصفي هي طريقة
قافية والذي يؤثر يف كافة األنشطة الث ة، تصوير الواقع اإلجتماعيالوافية والدقيق

 ١٢5والسياسية والعلمية وتسهم يف حتليل ظواهره.
 فان ذكر،ي النوعي البحث جودة يف التطبيق أو االستطدام قابلية جوانب

 واآلراء واملفاهيم ابلنظرايت البحث مالءمة( ١: وهي ، مهمة أشياء ثالثة كاردوف
 مفيد البحث نتائج( ٢ اجملاالت، خمتلف يف وتستطدم األوسع اجملتمع قبلتها اليت

 ١٢1.املستطدمة البحث وإجراءات طرق( 3 معينة، جماالت يف تغيريات إلجراء
 الدراسة ذهه يف مجعها مت اليت البياانت أن أي وصفيال حبث هو البحث هذا

م  يلإدارة تعهو  امللحوظ السلوك أو الناس من املنطوقة أو املكتوبة الكلمات هي
 .الفالح فلوصو كيديري ومعهد لريبيا كيديري معهدكتب الرتاث ىف 
 سمىت أو  ماعيةاجل حالة دراسة نوعيال بحثال منونذج البحث هذا يستطدم

 تصميم قتطبي(. احلاالت متعددة) حالة من أكثر املتعددة دراسة احلالة دراسة أيًضا
                                                           

 ٢٢2ه( ص.١4١1أسامة،  ، )الرايض: دارالبحث العلمي )مفهومه و أدواته و أساليبه(نذوقان عبيدات وأخرون،  125

126 Ernst Von Kardoff, “Utilization of Qualitative Research”, dalam Flick, Uwe. Er al, (eds.). A 

Companion to Quaitative Research. (London: Sage Publication, 2004), hlm 349-353 
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 انتقل مث ، أوالً ( األوىل احلالة مثل) الفردية احلالة من احلالة الدراسات تبدأ متعدد
الفالح  عهدمم كتب الرتاث ىف يإدارة تعلهي بدأ الباحث عن  الثانية احلالة إىل

 .فلوصو كيديري ومعهد لريبيا كيديري عهدمث امل فلوصو كيديري
 البحث عملية يصف تصميمهو  ، قمعال تصميم تستطدم احلالة هذه دراسة

 حتليل و عمج أنشطة اتبع مث ، بطبيعتها عامة هي اليت االستكشاف من بدًءا ،
 .البحث تركيز على والرتكيز حتديًدا األكثر البياانت

 يستكشف (١: التايل النحو على زمنًيا ترتيًبا القمع هذا تصميم تفسري ميكن
 لبحثا بياانت استطدامهم مصادر ميكن الذين واألشطاص البحث مواقع الباحث

تعليم يف ال رئيس ، املعهد رئيس ، املؤسسة رئيس ، هم مؤسس املعهد (املطربون)
 على امليداين العملتوجيه ( 3 .البحث بياانت ومصدر موقع حتديد( ٢ املعهد.
 مصادر على للعثور واسع نطاق على الشبكات من املزيد تطوير( 4 البحث. الرتكيز

 .البحث برتكيز املتعلقة املعلومات تدعم اليت البياانت
يهدف هذا البحث إىل فهم ظاهرة ما يتعرض له املواطنون البحثيون مثل 

اإلدراك والعمل وغريهم من الناحية اإلكلينيكية والوصف يف شكل كلمات  والسلوك
يف هذه احلالة، ١٢0.خاص يكون طبيعيا وابستطدام أساليب علمية خمتلفة يف سياق

 دارةعملية البحث عن البياانت كاملة وشاملة إلوتنفيذ البحث على  تستند الدراسة
 .التعلمية الكتب الرتاثية ىف املعهد الفالح فلوصو كيديري ومعهد لريبيا كيديري

 حضور الباحث ب
ث. يف البحإحدى مواصفات البحث الكيفي هي حضور الباحثة يف ميدان 

ث النوعية و كأداة رئيسية يف مجع البياانت، ألن يف البح  عمل الباحثيالبحث،  هذا
الباحثني يف سياق البحث هو املطلق والنتائج الرئيسية هي املقابالت  وجود

واملذكرات امليدانية للحصول على صورة من البياانت الدقيقة والشاملة  واملالحظات

                                                           
127 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Ramaja Rosda Karya,2005), hlm.6 
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ومعهد  الكتب الرتاثية ىف املعهد الفالح فلوصو كيديري ميالتعل إلدارة فيما يتعلق
 .لريبيا كيديري

حبيث ،يؤكد على نتائج مالحظات الباحثنينوعي هو البحث الذي البحث ال
 حبيث ميكن زايدة شدة ١٢8يتكامل الباحث مع املواقف والظواهر قيد الدراسة،

 الباحث عند تفاعله مع مصادر البياانت كوسيلة للحصول على معلومات أكثر
 .صحة وصحيحة حول تركيز البحث

 هي:ف قيم به الباحثيخطوات البحث اليت سوأما 
 تصميم البحث .١
 اختار مكان البحث .٢
 اإلنذن للبحث اعداد رسالة .3
 اعداد أدوات البحث .4
 دخول إىل ميدان البحث .5
 إجراء مجع البياانت .1
 حتليل البياانت .0

اهتمام آبداب السلوك. ألن يف ميدان البحث البد مراعة و  الباحث حضور
عرف يثأن الباحا أو فرقة أو جمتمعا فعلي تصل مع الناس، إما هو منفرديس الباحث
 .ميدان البحث معرفة جيدة أحوال

 مواقع  البحث ج
ح فلوصو  الفال م كتب الرتاث ىف معهديإدارة تعلالبحث بتحت املوضوع 
غلب من أ اليت طالباء لو س املعهدانعلى الرغم  ،كيديري ومعهد لريبيا كيديري
 .، ولكن هناك بعض الفروق بينهما رتاثالسلف ، ويف تعليم كتب ال
الشيخ   من قبل ١2٢5يناير  ١يف  أتسس املعهد وه املعهد الفالح فلوصو

، يف البداية استطدم شرفة املسجد ألنشطة كياهي امحد جزويل عثمان احلج

                                                           
128 Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2009), 

hlm. 95 
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،  على ضفاف هنر بريانتاس املعهد الفالح فلوصوتقع  ،التدريس والتعلم للطالب
 جنوب مدينة كديري فلوصووتقع يف قرية 
واحدة بنظام اإلدارة التقليدي ، مبعىن أن القيادة ال الفالح فلوصواملعهد تلتزم 
ر هذه اإلدارة . تستماملعهد الذي يتمتع بسلطة عالية يف إدارة هيكياتتمركز يف  

ن  زين الدين جزويل ب هيكيامن قبل   املعهدحىت يومنا هذا عندما يتم إدارة هذا 
يف  والذي غالًبا ما يستطدم، املعهدزين الدين يف رعاية  هيكياجزويل.   هيكيا

 هيياكاألنشطة على املستوى اإلقليمي ، يساعده إخوته وأخواته الصغار ، مثل  
منيف ، السيدة  هيكيافؤاد منعم ،   هيكياللبنات ،   املعهدتعتين اب نور اهلدى اليت

 .محيم طهاري هيكياسبوت بن   هيكيابدرية  
عبد  الشيخ كياهيمن قبل  ١2١2أتسس يف عام  معهد ومعهد لريبيا هو 
،  يامي يف قرية لريبعبد الكر  كياهيالذي يرتب  ارتباطًا وثيًقا مبستوطنة  احلج الكرمي 

غرب هنر  يابألهنا تقع يف قرية لري  ياعهد ابسم معهد لريبامل اتُعرف هذ مدينة كديري،
 كياهيم ، بىن   ١2١3يف عام و .برانتاس يف وادي جبل ويليس ، مدينة كديري

 .عبادة وتعليم وتعلم للطالبلعبد الكرمي مسجدا يف وس  الكوخ  
العبادة ،  للغاية يف عبد الكرمي شطص مثابر ومنضب  الشيخ كياهي العروة

ستقيم ل يحىت يف مجيع الظروف وأي ظروف ، وهذا يثبت عند مرضه ، وال يزا
صالة اجلماعة ، مع أن الطالب جيب أن يدعموه. وأخريًا يف عام  للقراءة وإمام

رمي برشاقة عبد الك كياهيهـ ، تويف   ١304رمضان  ٢١، يوم االثنني  ١254
 ا.ودفن خلف مسجد لريبي

رمي بد الكع كياهيمن الطالب ،   كثري ولديهمعهد لريبيا  أتسسبعد فرتة 
مرزوقي هي يعين كيازوج ابنته ،  من طالبه ليكونوا قبل وفاته قد اختار العديد

يف يدي  .عهد لريبيااملقيادة يكوانن خليفة ل انالذحمروس علي  كياهيدحالن و  
اليت تسمي  جلامعةابناء وجنح يف  بسرعة كبريةمعهد لريبيا  هاتني االبنتني، تطور

 .Tri bakti اإلسالمية  اجلامعة
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والرابع ومها  عقدها اجليل الثالثالقيادة احلالية يف معهد لريبيا كيديري اليت 
اليت  ظهور ظاهرة اجملتمع،األحفاد وأبناء األحفاد الشيخ كياهي عبد الكرمي احلج

. رتركز على املعرفة العامة بداًل من املعرفة الدينية والبصرية الضحلة للكتاب األصف
زايدة ع اآلن القيادة م معهد لريبيا كيديري، طور إىل جانب جتديد مقدمي الرعاية

يف يادة قلذالك ال،وحدهعهد املقيادة ل كياهيحبيث يستحيل على   الطالبعدد 
 .يخاملشاجملس  تكون منالذي يماعي اجلمعهد لريبيا كيديري 

 البياانت ومصادرها د
 البياانت ١

تعد البياانت النوعية مصًدرا لألوصاف الواسعة واملعتمدة على أسس 
ستطدام حتدث يف السياق احمللي. ابوحتتوي على أوصاف للعمليات اليت  جيدة
البياانت ، ميكن متابعة التدفق الزمين لألحداث وفهمها ، وتقييم السبب  هذه

يف نطاق عقول السكان احملليني ، واحلصول على تفسريات متعددة  والنتيجة
ت أن تكون البياانت اليت مت احلصول عليها من نتائج املقابال ميكن ١٢2.ومفيدة

، والصور الشطصية ، واألشرطة ، والفيديو ، امليدانية اقبة، ومالحظات املر 
 .والواثئق الرمسية والواثئق الفردية ، واملذكرات

 ، ميكن جتميع البياانت يف نوعني. وهيوًفقا لكيفية احلصول عليها
كما هي  ف ا تفصيل البياانت املطلوبةوأمّ .األساسية والبياانت الدعمية البياانت

 :يلي
 األساسيةالبياانت (  أ

وتقدميها من  هي البياانت اليت يتم مجعها ومعاجلتها األساسية البياانت
هي  األساسية ، البياانتيف هذه احلالة ١32.من املصدر األول قبل الباحث

                                                           
129 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analyisis, Terjemahan 

BahasaIndonesia oleh Tjetjjep Rohendi Rihidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 1 
130 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress, 
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البياانت اليت مت احلصول عليها ومجعها مباشرة من املطربين من خالل 
 حال.يف الوقت واملالحظات امليدانية واملقابالت  املالحظات

 :هيفهذا البحث ىف الباايانت األساسّية  وأّما
عهد الفالح فلوصو كيديري ومعهد لريبيا  يعين م دير املعهدْأي املر  (١

 .م الكتب الرتاثيالتعل اإلدارةعن  كيديري
عهد الفالح فلوصو كيديري ومعهد عين مي املعهدْأي جملس اإلدارة ر  (٢

ما يتعلق هذه احلالة في، يف و منهج التعليم اإلدارةعن  لريبيا كيديري
 فيها. الكتب الرتاث ابلتططي  والتنفيذ والتقييم

  عهد الفالح فلوصويعين م املعهد يف الكتب الرتاث ْأي معلمير  (3
 .كيديري ومعهد لريبيا كيديري

عهد الفالح فلوصو كيديري ين يعين ماملعهدمن  الطالبكّل  ْأير  (4
 .م الكتب الرتاثيحول تعل عن ومعهد لريبيا كيديري

ين معهد يف م الكتب الرتاثيإدارة التعلالتسجيالت امليدانية عن تنسيق  (5
 .عهد الفالح فلوصو كيديري ومعهد لريبيا كيديرييعين م

 البياانت الدعمية(  ب
ا من اليت يتم مجعها ومعاجلتها وتقدميه البياانت الدعمية هي البياانت

 ١3١.وجمالتقبل أطراف أخرى واليت يتم تقدميها عادة فيشكل منشورات 
 :هيفا البياانت الدعمية يف هذا البحث مّ وأ

ومعهد لريبيا   عهد الفالح فلوصو كيديريين يعين ماملعهدحول  الواثئق (١
 فيها.ابلرؤية والبعثة والتارخيية  املتعّلقة كيديري

عهد الفالح فلوصو  ميف  م الكتب الرتاثيالتعل اإلدارةعن  الواثئق (٢
 .ومعهد لريبيا كيديري كيديري
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 مصادر البياانت ٢
املراد مبصادر البحث هي موضوع صدور البياانت املبحوثة، ويسمى 

حينما كانت البياانت من األسئلة واملقابلة الشطصية، وليس   املستجيبني
من املالحظة، ويستطيع أن تكون مصادر حبثه  كذلك حينما كانت البياانت

 ١3٢.من األشياء واحلركة وعملية الشيئ
البحث هي املوضوعات اليت ميكن احلصول على  مصادر البياانت يف

 وهيمني إىل قس بحثال اهذمنها. ميكن تقسيم مصادر البياانت يف  البياانت
)البشري( وغري البشري. يتم احلصول على البياانت من البشر من  اإلنسان

ل: توافق مع حمور البحث ، مثيعرفون عن املشكالت اليت ت األشطاص الذين
الداخلية ، ورئيس املدرسة الدينية ، والوقا ، ومناهج  املدارس الرعاية يف مقدم

املدرسة الدينية ، وما إىل نذلك.ويف الوقت نفسه ، فإن مصادر البياانت غري 
البحث ، مثل الصور أو الصور أو  البشرية هي واثئق نذات صلة برتكيز

 .البحث مالحظات االجتماع أو الكتاابت املتعلقة برتكيز
 سيتم مجعها من خالل هذا البحث هي بياانت تتوافق مع البياانت اليت

و  عهد الفالح فلوصميف  الكتب الرتاث ميتعلالالبحث ، وهي إدارة  حمور
 .ومعهد لريبيا كيديري كيديري

( كان ١استند حتديد املطربين يف هذه الدراسة إىل املعايري التالية: )
 جمال النشاط الذيكان طوياًل مبا يكفي ومتكاماًل بشكل مكثف مع املوضوع

( األشطاص الذين ال يزالون يشاركون بنشاط يف بيئة النشاط ٢) هدف الدراسة
األشطاص الذين ال يزال لديهم الوقت لُيطلبوا من  (3) البحثاليت هي هدف

، ولكنهم حبزم املعلوماتاألشطاص الذين ال يقومون  (4) الباحثني معلومات
 املواد اليت يصنفها الباحث على أهنا أجنبية. (5) فعلية نسبًياات يقدمون معلوم
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املدرسة  ، ومدير اىل مدير املعهد الباحثبناًء على هذه املعايري ، قابل 
 ،، ومعلم الكتب الرتاثولوحة املناهج، الداخلية، ومدير مدرسة الدينية

 .ريعهد الفالح فلوصو كيديري ومعهد لريبيا كيدييعين ممعهدين والطالب يف 
 مجع البياانتأسلوب  ه

 البياانت اليت جيمعها الباحث هي بياانت مستطدمة بشكل صحيح يف
 باحثة يف هذا اجملال، يستطدم الالبحث النوعي. يف تنفيذ األنشطة التشغيلي

 املالحظات امليدانية.
 للحصول على البياانت بشكل شامل ومتكامل ، فإن مجع البياانت املوصى

 الحظةامل (4املقابالت  (3 احملفوظات (٢ الواثئق( ١هو: Robert K. Yin  اهب
 ١33جهاز املادي. (1رتك مراقبة املش (5 املباشرة

 ،بياانت الصحيحة والواضحة فاستطدم الباحث أساليب مجع البياانتلنيل ال
املالحظة و  ومن أساليب مجع البياانت يف البحث الوصفي هي املقابلة الشطصية

 عنها كما يلي: بني الباحثيوالوثيقة. و 
 املقابلة .١

املقابلة هي اجتماع شطصني لتبادل املعلومات واألفكار من خالل 
 ١34.واجلواب، لذلك ميكن إنشاء املعىن يف موضوع معني السؤال

الىت   جلمع البياانت طريقةهي  املقابلةأن  Robert K. Yin وعند
 بشكل عام ، تعدمباشرة من املصدر. على املعلومات صولحل تستطدم

ة ، ألن دراسات احلالة إنسانياحلالة املقابالت مصًدرا أساسًيا لألدلة لدراسات
 ١35.بشكل عام

                                                           
133 Robert. K. Yin, Case Study Reserch Design and Methods, Terj: M. Djauzi Mudzakir. Studi Kasus: 
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Alfabeta, 2013), hlm. 318 
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ا عبارة من حمادثة موجهة بني الباحث هنميكن تعريف املقابلة أب
أشحاص آخرين هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني  وشطص أو

 يسعى الباحث لتعرفه من أجلتحقيق أهداف الدراسة. من األهداف
ضافة إىل الباحث ابإل احلصول على البياانت اليت يريده األساسية للمقابلة

 ١31.تعرف مالمح أو مشاعر أو تصريفات املبحوثني يف مواقف معينه
تعترب املقابلة استبياان شفهيا تقوم من خالله الباحثة جبمع معلومات 

 أن يفمن املفحوص. والفرق بني املقابلة واالستبيان يتمثل  وبياانت شفوية
اإلجابة على أسئلة االستبيان، بينما تكتب  املفحوص هو الذي يكتب

 ١30.الباحثة بنفسه إجاابت املفحوص يف املقابلة
 املالحظة .٢

واملالحظة هي وسيلة يستطدمها االنسان العادي يف اكتسابه خلربته 
حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن  ومعلوماته

رفة يتبع منهجيا معينا جيعل من مالحظته أساسا ملع حظ فإنهالباحث حني يال
 ١38.واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة

طريقة املالحظة هي فعل االنتباه إىل شيء ابستطدام العينني. يف علم 
تسمى املالحظة ، واليت تتضمن االنتباه إىل كائن ابستطدام مجيع  النفس

 ١32احلواس.
 الواثئق .3
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املراد هي سجل من األحداث املاضية. قد تكون الواثئق   اب واثئقال
رسومات أو أعمال ضطمة لشطص. وتعد دراسات الواثئق  كتاابت أو

 ١42.الرصد واملقابالت يف البحوث مكملة الستطدام أساليب
وابملقارنة مع الطرق األخرى، وهذه الطريقة ليست صعبة جدا، مبعىن 

ق ال يزال، مل يتغري. امللحوظة يف الواثئهناك خطأ مصدر البياانت  أنه إنذا كان
 ١4١.كائن جامد ليس كائن حي ولكن

يقة جلمع البياانت عن اتريخ املعهدين ر الط ههذايف  ثستطدم الباحي
عهدين موجدوال الربامج واملواد الدراسية يف  وأمساء األساتيذ واهليكل التنظيمي

 .عهد الفالح فلوصو كيديري ومعهد لريبيا كيديرييعين م
 حتليل البياانت و

هو عملية البحث وترتيب  (Bogdan)مفهوم حتليل البياانت وفقا لبوغدان 
البياانت اليت مت احلصول عليها من املقابالت واملذكرات امليدانية، وغريها  منهجي

ميكن فهمها بسهولة، وميكن إبالغ النتائج لآلخرين. ويتم حتليل  من املواد، حبيث
البياانت، وكسرها يف وحدات، والتوليف، وأتليف يف  البياانت من خالل تنظيم

وجعل االستنتاجات اليت ميكن تقامسها مع  أمناط، واختيار ما هو مهم وستعلمه،
 .اآلخرين

 حتليل البياانت له معىن اجلهد املبذول من خالل العمل مع البياانت ، وتنظيم
 اط والعثوروالبحث عن األمنالبياانت ، وفرزها يف وحدات ميكن إدارهتا ، وتوليفها ، 

 ١4٢.عليها ، وإجياد ما هو مهم وما مت تعلمه وصياغة ما هو ما ميكن قوله لآلخرين
 تبدأ عملية حتليل البياانت بفحص مجيع البياانت اليت مت احلصول عليها من
 املقابالت واملالحظات امليدانية والتوثيق من خالل تنظيم البياانت يف أمناط واختيار
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 مهم للدراسة والتوصل إىل استنتاجات حبيث يسهل فهمها من قبل أي منها
 ١43.الشطص واآلخرين

 (١إىل: ) االنتباه ياانت النوعية ، جيب على الباحثيف عملية حتليل الب
 (4) مالحظات ميدانية مهمة( ۳) نص مناقشة جمموعة الرتكيز( ٢) املقابلة حماضر

 ١44( تسجيل فيديو.5مذكرات وأتمالت للباحث )
ليل البياانت الكيفية هو االستقرائي، وهذا هو حتليل يستند إىل البياانت حت
احلصول عليها، مث وضعت من  عالقة معينة أو تصبح فرضية. استنادا إىل  اليت مت

لبياانت، مث البحث يف البياانت مرة أخرى مرارا وتكرارا حبيث ل الفرضية املناسبة
 .ميكن أن ختتتم ابخلالصة

 أربع الباحث إىل ا استطدمهيتيشري حتليل البياانت ال ،ا البحثيف هذ
 وهي: (Hyperman) وهوبرمان (Miles) خطوات ، مثل الرأي الذي عرب عنه مايلز

 مجع البياانت .١
بحث ، ال يف وقت أو البحث مت إجراء عملية البحث عن البياانت قبل

البياانت بينما  عمن الناحية املثالية ، سيتم تنفيذ عملية مج.وحىت يف هناية البحث
ه أن ( Craswell) اقرتح كراسويل بلال يزال البحث يف شكل مفهوم أو مسودة.

ختيار اب عند إجراء البحث ، كان الباحث قد فكر وأجر حتلياًل للموضوع وقام
 ١45املوضوع )التصنيف( يف بداية الدراسة.

 نقيص البياانتت .٢
ا على البياانت وتركيزهالبياانت هو أن يقوم الباحث ابختيار نقيص ت
أن  دا تبسيطًا. يستمر تقليل البياانت طاملاحمل الدراسة ، مث يبذل جهو  املشكلة
مستمر ، حىت قبل أن يتم مجع البياانت فعلًيا ، من املتوقع أن يظهر  البحث

                                                           
143 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 209 
144 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian  Kualitatif  ,hlm. 248 
145 Haris Herdiansyah¸Metode Penelitian Kualitatif : untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Penerbit 
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عند اختانذ قرار بشأن اإلطار املفاهيمي وجمال البحث ومشاكل  تقليل البياانت
 .مجع البياانت البحث وحتديد طريقة

 عرض البياانت .3
عرض البياانت ابلعناصر القصرية واجلدوال املهمة والعالقة بني األساليب 
وغريها.يغرض عرض البياانت لتسهيل يف فهم ما وقع وختطي  األعمال من 

 املفهومة. األمور واألشياء
 االستنتاج والتحقق .4

االستنتاج والتحقق هو تقدمي اإلجاابت من البحث وإثبات 
، أو ما إنذا كانت متوافقة مع اجات اليت مت التوصل إليها أم الصحةاالستنت

 ١41الواقع.
 تصحيح البياانت ز

تصحيح البياانت هو مفاهيم هامة هتدف إىل ضمان اآلخرين أن الباحث 
 ١40:شرعي متاما. والتقنيات املستطدمة لتصحيح البياانت هي هو

 متديد املالحظة .١
املالحظة يف ميدان البحث إبعادة  الباحثعيد ياملالحظة هو أن  متديد
الشطصية أبدوات البحث املوجودة مما قبل أو األدوات اجلديدة من  املقابلة

كون أقرب مما يواجمليبني س اجلديدة. وتكون عالقة الباحث املقابلة الشطصية
ستطيع أن تنمى املصادقة بينما، يالباحث، و  قبل وال جيد تثاقل اجمليبني على

 .الباحث د اإلعالم املطبأ من اجمليبني حنوحيت ال جي
 ترقية اجلهد يف البحث .٢

وأكثر دقة   هذه هي مبعىن ترقية اجلهد يف املالحظة ويف املقابلة الشطصية
ع قبل، وتكون بذلك صحة البياانت وترتيب الواقعات تستطي من وأكثر كثافة
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ودة مرة أخرى جأن توثق البياانت املو  نا.وحتقق الباحثأن تسجل ترتيبا ومبيّ 
طريقة ذلك هبذه الالسابقة. ول من البياانت لتفتيش اخلطيآت والنقصان

ياء املالحظة األش بني البياانت الصحيحة واملرتبة عنياستطاعت الباحث أن 
 بطريقة قراءة املصادر الكثرية من الكتب والكراسات أو من نتائج البحث

 .أو ابلبحث املوجود السابق أو من الوثيقات املتعلقة إبجياد البحث
 تثليث البياانت .3

تثليث البياانت هو فحص البياانت من املصادر املتعددة ابلطرق 
 هي:ثالثة أقسام و  والوقت املتعددة.ولذلك تثليث البياانت ينقسم إىل

 تثليث املصادر .١
ويتم تثليث املصادر الختبار مصداقية البياانت عن طريق 

 .احلصول عليها من خالل عدة مصادراملراجعة من البياانت التيتم 
 تثليث األساليب .٢

وتقنيات التثليث الختبار مصداقية البياانت اليت يؤديها املراجعة 
 .من البياانت إلىنفس املصدر مع تقنيات خمتلفة

 تثليث الوقت .3
البياانت ميكن أن يتم عن طريق من أجل اختبار مصداقية 

قنيات أخرى يف أوقات أو راجعة مع املقابالت،أو املالحظات، أو تامل
 .حاالت خمتلفة
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 الرابع فصلال

 عرض البياانت وحتليلها

 ختطيط تعليم كتب الرتاث  املبحث األول :
 معهد لريبيا كيديري أ

م. من خالل التططي  اجليد ، ميكن للمدرس معرفة يالتططي  مهم يف التعل
القدرة على الطالب حىت يتمكنوا من معرفة وفهم وتقدير و األشياء اليت يتم تطبيقها 

على تنفيذ املوضوع الذي ينقلونه بسرعة. هذا التططي  هو عملية قرار انجتة عن 
 م وتنفيذه وتقييمه.يالتفكري العقالين يف تنظيم التعل

 حتطي  تعليم كتب الرتاثالوقت يف بدإ  أ
. (KBM)والتعلم  تعليمأنشطة ال إجراء قبل تعليمخط  اليف  معهد لريبياينفذ 

 ستانذأوهذا يتوافق مع ما قاله  .اخلطة تتماشى مع نتائج اجتماع جملس اإلدارة
 :املعهد سكرتريصاحل 

من أجل التططي  لتعلم الكتاب األصفر يف التعاليم اجلديدة، يتم " 
لى ، على وجه التحديد عندما يكونون عنهائيتنفيذه يف الفصل الدراسي ال

، املعهدوشك دخول شهر رمضان مع جملس اإلدارة بدءًا من جملس إدارة 
ائج الذي سيتم فيما بعد تصحيح نت سإىل جملس املفتّ  ةجملس إدارة املدرس

التططي  واملوافقة عليها من قبل اجمللس االستشاري جمللس القائمني على 
 ١48." الرعاية

 اي، أحد املعلمني يف مدرسة لريبأستانذ ولدان حبيبنذلك وقد أكد على 
 الذي نذكر أن:
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قبل  يالريبمعهد يف ( KBM)والتعلم عليم إنذا مت تنفيذ أنشطة الت" 
دخول الدرس، فهناك اجتماع ملناقشة خط  الفصل الدراسي التايل.هنا، 

 ١42." التططي  مثل املنهج القياسي
 تعليم كتب الرتاث يف اخلطة ترتيب ب

أتثري كبري هد املعم يف يهو املصدر الرئيسي كمرجع يف التعل الرتاثكتب 
و أحد ه كتب الرتاثيف تشكيل أفكار ورؤى الطالب حول املعرفة اإلسالمية.  

ن يقال ألنه السمة الرئيسية ملؤسسة ميكن أاملعهد العناصر اليت جيب أن توجد يف 
 عهد.عنها كم

 بيالري د معهلذي جرى يف ا كتب الرتاثاشتملت املناقشة حول ختطي   
م. كما ياليت ستستطدم ملدة عام واحد من التعل على خطة لتنفيذ أنشطة التعليم

 :أستانذ صاحلنذكر 
إلعداد خطة الدرس، يتم إجراؤها عادةً يف بداية شهر رمضان مع " 

املدرسة، لذلك ابلنسبة جمللس إدارة املدرسة اجلديد، ال املعهد و جملس إدارة 
م لبداية الفصل يعودة إىل املنزل ألهنم يشاركون يف ختطي  التعليُسمح هلم ابل

كتب م  يالدراسي التايل، يف نذلك االجتماع انقشنا مجيع األمور املتعلقة بتعل
 ١52." ، مبا يف نذلك مناقشة املعلمني الذين سيقومون ابلتدريس أيضًاالرتاث

أثناء  يف، ميكن استطالص النقاط اليت متت مناقشتها من هذا البيان
 ، وهي:ي  الدرسختط
 تعليمي  الختط (١

م مثل ياليت متت مناقشتها هي االستعدادات للتعلتعليم ي  الختط
 ، وحول املواد لكل درس سيتمالفصل، واختيار معلمي ختصيص الفصل

 أستانذ صاحل :م. قال يتسليمه خالل عام واحد من التعل

                                                           
 م٢2٢١يونيو  ٢3يف التاريخ  ولدان حبيبمصدر:نتيجة املقابلة حول ختطي  تعليم كتب الرتاث مع أستانذ  149

 م٢2٢١يونيو  ٢5حول ختطي  تعليم كتب الرتاث مع أستانذ صاحل يف التاريخ  مصدر:نتيجة املقابلة 151 
 



71 
 

 
 

المية اإلسابلنسبة للمنهج ، ألنه يف هذه املدرسة الداخلية " 
هو املعيار ، فإن ما تتم مناقشته هو اهلدف لتحقيقه خالل عام واحد 
من التعلم ، حبيث جيب أن يكون لكل مادة قيود جيب أن يلتزم هبا 

 ١5١." املعلمون. لذلك جيب أن يكون كل اجتماع واضحًا
 :هذا البيان الذي قال أستانذ ولدان حبيب يف وقد أكد 

هج ألنه قياسي ابلفعل. إنه فق  ال توجد مناقشة حول املن" 
بًا، اليت تتم دراستها. كم عدد الفصول تقري رتاثيف جعل أهداف كتب ال

وعدد الفصول اليت مت تقسيمها مرة أخرى لكل اجتماع، وقيود الفصول 
اليت سيتم استطدامها لالختبارات، يف كل من امتحاانت منتصف 

 ١5٢." الفصل الدراسي وهناية الفصل الدراسي
ذي له هدفه اخلاص ال التعليمأبن كل  أستانذ صاحلمثل تصريح 

جيب إكماله ملدة عام واحد. تتم مناقشة هذه األهداف مًعا يف مداوالت 
 .جملس اإلدارةمجيع 

 تعليمأثناء اليف ه ستأخدب الذي الكت (٢
م كما يالذي سيتم استطدامه أثناء عملية التعل رتاثب اليظل كت

، لذلك عند املنهج كان معياراًي من املاضين ، ألهو من عام إىل آخر
لس اإلدارة يتعلق بقيود املادة وقيود املوجودة مناقشة االجتماع مع جم

سيتم نقل االجتماع إىل اجمللس االستشاري الذي سيتم املوافقة عليه فيه.
 :أستانذ صاحلرح شالقائمني على الرعاية. هذا كما  الحًقا من قبل جملس

ذه تب املستطدمة يف األكادمييني ، يف هتتعلق مبشكلة الك" 
ب هي الكتب القياسية، أما الكت ةاحلالة، الكتب املستطدمة يف املدرس

والبعض  ، فبعضها موحداملعهداملستطدمة يف غري األكادمييني، أي يف 
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إجراؤه  الذي يتم كتاب احلكمتعليم  اآلخر ليس كذلك، مثل املثال من 
رعايته اآلن من قبل جملس القائمني مرة واحدة يف الشهر والذي يتم 

عليه، وقد مت توحيده من أسالفه، كما هو احلال ابلنسبة للكتب غري 
يف  صلفاملعيارية مثل الكتب اليت يتم تدريسها من قبل معلمي ال

ارج خ رتاثم كتب اليإبجراء تعل فصلالعلم ، لذلك يقوم مةاملدرس
لك بنفسه نذ فصلالعلم مم ابملدرسة ويف هذه احلالة حيدد يساعات التعل

 ١53." من خالل النظر يف احتياجات طالبه
 املعلم (3

بار ديد من الطالب الكاجل املعلمتعين تعيني  املعلماملناقشة حول 
لوا حمل ، رمبا هناك مدرسني سيرتكون أو حيؤهلني يف جماالهتم ليحلوا حملهمامل

 :انذ صاحلأستب. قال او نامل املعلماملعلمني الذين ال يلتحقون أو املصطلح 
أما ابلنسبة للنقاش حول املعلمني،البحث عن مدرس جديد " 

ليكون مدرسًا بدياًل عندما يكون هناك مدرسون غري قادرين على 
التدريس، فيما يتعلق بتعيني مدرسني بدالء، أي االختيار من الطالب 

 ١54." الرتاثالكبار املؤهلني يف جماالهتم، خاصة يف كتب 
 رتاثكتب ال  تعليماألطراف املشاركة يف إعداد  ج

م يف يميكن أن تؤثر مشاركة شطص ما يف التططي  على تنفيذ التعل
املستقبل. هذا ألن السياسات املتبعة يف التنفيذ تعتمد على من يشارك يف 

أمرًا   ، تعترب مشاركة املعلمني يف التططيفلوصوالفالح  معهدالتططي . يف 
 :أستانذ صاحلول مهًما للغاية. يق
أعضاء  الذي يتبعه مجيع رتاثابلنسبة الجتماع ختطي  كتب ال" 

أو املدرسة  املعهدجملس اإلدارة واملعلمني، سواء كان نذلك جملس إدارة 
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واجملالس اإلدارية األخرى ، وسيتم تقدمي نتائجه إىل اجمللس االستشاري ، 
 ذااختانذ القرار يف ه واجمللس االستشاري إىل جملس األمناء، لذا فإن مراحل

انضج جًدا ألنه مر بعدة مراحل حىت متت املوافقة عليه من قبل جملس  املعهد
 ١55." القائمني على الرعاية

 و كيديريصو فلالفالح  معهد ب
فة ، ميكن للمدرس معر التططي  مهم جدا يف الدرس.من خالل ختطي  اجليد

ة وفهم ميكن للمدرس معرفما جيب فعله قبل تدريس الطالب ، وأيًضا مع التططي  
وكيفية نقل الطالب حىت يتمكنوا من قبول املواد اليت مت تدريسها والقدرة على القيام 

نظيم وتنفيذ ري العقالين يف تهبا. التططي  هو عملية اختانذ القرار الناجتة عن التفك
 م.يمي التعلو وتق
 رتاثكتب ال  تعليم ختطي بدأ الوقت يف  أ

قبل  رتاثب الكت  تعليم، يبدأ تنفيذ خطة ديريو كصلو ف الفالح عهديف م
 : عبد الكرمي كرئيس ملدرسة أستانذبدء الفصل الدراسي. وكما صرح 

هناك اجتماعات ، يعقد  (KBM) قبل تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم" 
من الدرس ، حىت أنه يعقد يف آخر فصل دراسي قبل   Hاالجتماع قبل اليوم

يتم  ، العطلة شعبان. لذلك قبلشهر ، وهو اليوم العشرين من يوم العطلة
يف الفصل  (KBM) م ألنشطة التعليم والتعلميعقد اجتماع ختطي  التعل

 ١51." الدراسي القادم وأيضًا مناقشة األنشطة التعليمية لشهر رمضان
لى حلصول عمثل التسجيل وما إىل نذلك ، مع هذه اخلط  واالستعدادات 

 عن الطالب.بياانت شاملة 
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ناك أول شهر رمضان ، ولكن هأما أنشطة التعليم يف شهر رمضان فتتم يف 
. كما قال املدروس رتاثلكتب الأيًضا أنشطة يتم إجراؤها قبل شهر رمضان وفًقا 

 ا:انفع لماعاألستانذ زدين 
وًما مضان ملدة سبعة عشر ييف شهر ر  يتم تنفيذ أنشطة التعليم" 

م يمن اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان ، وهذا التنفيذ هو لتعل ابتداء
 الكتبوأما مثل كتاب إحياء علم الدين وما إىل نذلك.  كثيفالكتب ال

 ١50". شهر رمضان أوليف  تنفيذ دقيقال
 رتاثكتب ال  تعليميف  تططي ال ترتيب ب

ري كبري له أتث هدعم يف امليالتعلصدر الرئيسي للمرجعية امل هي رتاثكتب ال
هو أحد  رتاثكتب الحول املعرفة اإلسالمية.   فكرةيف تكوين أفكار الطالب و 

 .عهدملن أن تسمى املؤسسات التعليمية ابالعناصر اليت ميك
حول  ريو كديصلو ف الفالح عهديف م رتاثكتب الم  يخطة تعل ترتيب

مناقشة اخلطوات اليت سيتم اختانذها خالل الفصل الدراسي املقبل ، مبا يف نذلك 
مناقشة اهليكل اإلداري للمدرسة الدينية والتقومي األكادميي وقائمة احلضور. كل 

 كما يلي:عبد الكرمي   استانذ كما صرح .من قائمة حضور األستانذ والطالب
ن رئيس ع الوكالةمثل  شكيلالتططي  مع فريق الت مرتّصفيف " 

ة ، انقشنا اهليكل اإلداري، ومراقبسرئيس املدرسة إىل جملس املفتّ و ، عهدال
الكلية للتعاليم اجلديدة، والتقومي األكادميي، وتقارير األداء اإلداري السابقة، 
والعقبات اليت جيب إصالحها للفصل الدراسي القادم وبعض الغياابت. سواء 

 ١58." ملعلمحضور الطالب أو حضور ا
 و كديريصلو ف الفالح عهديف ميف  من هذا البيان، فإن ختطي  التعليم

 : يدور حول
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 اهليكل اإلداري (١
 عبد الكرمي: أستانذقال ،يناقس اباإلشرتاك هيكل اإلداري
ة أن منصب اإلدارة له فرتة تعين املناقشة حول هيكل اإلدار " 

 الذي كان يف ، ويف بعض األحيان قد يكون هناك أحد املديرينرمسية
لذلك  ،ح له أخريًا ابلعودة إىل املنزلالنزل لفرتة طويلة والذي رمبا مسُ 

يتعني عليهم العثور على بديل مناسب ليحل حمل أو يدخل املكتب.يف 
 ١52." اإلدارة وعوامل أخرى

ياهي كجملس القائمني برائسة   منهيكل اإلداري للمدرسة يتكون 
س أمة جمل ،كياهي امحد زين الدين جازويل احلج  و نور اهلدى جازويل احلج

 سجملس املفتّ و  لة ليلة البدرية اجلزويل وأعضائهاملعهد برائسة صاحبة اجلال
جملس  وأعضائه احلج رييصحممد أرايد بو جملس اإلستشاري ههم و 
فة حممد ع وساكرئيس العام هو و  وأعضائه عطاء هللا وساك هم ستشارامل

م فهي وساك و احلج أمحد حسيب وساكورئيس املدرسة  الطائف احلج 
 جملس األمناء وعدة جماالت وهيو  رئيس املدرسةاملناوب و احلج  رايين

املناهج الدراسية واإلرشاد وتوجيه الطالب واإلدارة واملالية والعالقات 
اجملاالت يف اهليكل اإلداري هلا واجباهتا اخلاصة واليت يتم حتديدها  العامة.
 ١12.يف وقت تعيني أعضاء اإلدارة أيًضا
 واجبات كل جمال هي كما يلي:أما ال
 ووظائفه هو : جمال املنهج أ

 ل، وجداو عام دراسي جديدتقومي أكادميي يف كل بداية  ترتيب .١
أنشطة املدرسة يف صباح يوم الدروس لكل فصل دراسي وبرانمج 

 .األحد
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قومي للتمسؤول عن تنفيذ األنشطة التعليمية يف املدرسة وفًقا  .٢
 .األكادميي

الغه إىل للتعلم الذي سيتم استشارته وإب ملمي التنفيذ اجملو مراقبة وتق .3
 رئيس املدرسة.

حتديد وحتمل املسؤولية عن مجيع الرسائل الصادرة مع أو نيابة عن  .4
 .رئيس املدرسة

شاورات مع رئيس أو انئب رئيس املدرسة حول القضااي امل عمالإ .5
 .املدرسةاملهمة املتعلقة بتعليم 

 التنسيق مع املديرين امليدانيني اآلخرين. .1
 التحضري لتشكيل إدارة املدرسة للعام الدراسي القادم .0
 :واجباهتا هي،جمال شؤون الطالبو  (BK)التوجيه اإلرشادي جمال  ب

معرفة مشاكل الطالب الذين ال يدخلون املدرسة يف كثري من  .١
 األحيان.

اليت يواجهها الطالب جراءات للتغلب على املشكالت اإلاختذ  .٢
 املتعلقة ابلنشاط يف أنشطة املدرسة.

على الطالب أثناء تنفيذ املدرسة )ابلتعاون مع قسم األمن  يراقب .3
 .(MISRIUوالنظام 

 ة الطالب غري النشطني يفتوفري احلافز جلميع الطالب ، وخاص .4
 ة.املدرس

 :يف جمال اإلدارة ، الواجبات هي ج
 دارة املدرسةكاملة عن إدارة / إالسؤول امل .١
أرشفة مجيع مسؤول عن مجع البياانت لطالب املدارس ، وعمل و  .٢

، سواء أحرف املدرسة الداخلية أو اخلارجية أنواع خطاابت املدرسة
 حسب احلاجة )وفًقا لنتائج التنسيق مع قطاع املناهج(.
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هناية كل  يف ةرسب واألستانذ غري النشطني يف املدضع قائمة ابلطال .3
قسم املناهج واإلرشاد وشؤون الطالب ليتم  شهر والتنسيق مع

 .التعامل معها على الفور
، اجملالت اخلاصة )التواجد  ةسر املدتعليم مسؤول عن دعم مجيع  .4

 ابملدرس / الفصل ، الكتب ، القرطاسية وغريها(.
إجراء تلطيص النتهاكات الطالب الذين غالًبا ال يدخلون بدون   .5

)أسبوعني( ويقدمون خدمات املعاجلة كل فرتة واحدة ( alpha)إنذن 
 (.alpha) للطالب الذين ال يدخلون غالًبا دون إنذن

يف الساعة السابعة وقت الغرب قرع اجلرس لدخول املدرسة ) .1
 .(اإلندونيسي

لمني يف ، وحتقق من وجود املعلمييف املكتب أثناء عملية التع حلراسةا .0
ناء عملية الب أثمجيع الفصول وقم بتلبية احتياجات املعلمني والط

 م.يالتعل
 .مراقبة خمزون مكتب املدرسة .8

 الواجبات هي :،اجملال املالية د
تقدمي تقارير مالية شفهية أو كتابية إىل رئيس املدرسة أو انئب  .١

 .رئيسها
استالم مدفوعات الطالب كل شهر )ابلتنسيق مع أمني صندوق  .٢

 و(.صو فلالفالح  عهدم
بطريقة منظمة ومفصلة وشاملة سجل مجيع أشكال التداول املايل  .3

يف دفرت النقد ابملدرسة )مبا يف نذلك نتائج التعامل اليومي مع 
 الغرامات(.

 الواجبات هي: ،جمال العالقات العامة ه
ملية من أجل ع أساتيذاحلفاظ على العالقات بني املؤسسات وجملس  .١

 التعلم السلس يف املدارس.
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 التنسيق مع املؤسسات الرمسية وغري الرمسية .٢
والد الطالب و أساتيذ مسؤول عن إرسال رسائل املدرسة إىل جملس  .3

 واملؤسسات األخرى.
 التقومي االكادميى (٢

ُتستطدم نتائج التقومي األكادميي كمرجع لألنشطة ملدة عام تعليمي 
واحد. يشري هذا التقومي األكادميي إىل التاريخ اهلجري. يف التقومي األكادميي 

اليت  دخول املدرسة، مت تصميم األنشطة بدءًا من اإلدخال األويل إىل هناية 
 .ري السنةفلة أخحبمت إغالقها 

 دفرت احلضور (3
املدرسة  يف عملية ختطي  التعليم على الحظةنتيجة امل من اعتبارًا
بل قد مت إعدادها يف املكتب من ق والطالب ذيتااألسمن ضور أبّن دفرت احل

قائد الفصل قبل لأخذ حضور الطالب وأما دفرت جملس إدارة املدرسة ، 
حضور املعلم ،  دفرتيف مكتب املعلم ، وابلنسبة ل وضعه اليتم يبدء التعل

كل يوم،   غياب يفبعد ال ١1١.م يف املكتبيميأله املعلم بعد االنتهاء من التعل
 اط املعلمحول نشفيما يتعلق  درسةإدارة املجملس سيتم تلطيصه من قبل 

 .والطالب
، فإن مديري املدرسة الدينية مكلفون أيًضا بعمل ابإلضافة إىل نذلك

ا يف مبجمالت احلضور والصفوف اليت ستعقد من قبل األستانذ والفصل. 
صول اإلنرتنت. للح كال اإلنذن شطصًيا وعربنذلك رعاية تصاريح للطالب.

، ميكنك احلصول على خطاب تصريح يف املكتب. بينما على إنذن مباشر
اإلنرتنت من خالل وسائل التواصل ميكن أن يكون الرتخيص عرب 

عد يتم إرساهلا إىل مدير املدرسة الدينية والذي يتم تنفيذه ب االجتماعي اليت

                                                           
معهد  (MISRIU)يف املكتب مدرسة اإلسالمية السلفية رايضة العقول والطالب حول دفرت اخلضور للمعلم  الحظةمصدر: نتيجة امل 161

 .م٢2٢١يونيو  ٢0الفالح فلوصو يف التاريخ 
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نذلك من قبل مسؤول سانرتي الذي يتم كتابة إنذنه على لوحة التصاريح 
 ١1٢.عرب اإلنرتنت اليت مت توفريها

 املدرسة: جملس إدارةكما صرح 
الت احلضور والصفوف جم تصنع علىاملدرسة  " جملس إدارة

 نذنادة الفصل ، كما يهتمون أيضًا إباليت حيتفظ هبا املعلمون وق
رب ع نذنابلنسبة إل .سواء بشكل مباشر أو عرب اإلنرتنتطالب ال

اإلنرتنت ، ميكن أن يكون عرب وسائل التواصل االجتماعي اليت يتم 
اإلدارة ،املثال للطالب الذين يعودون إىل منازهلم وال جملس نقلها إىل 
 ١13."دروسال إتبعميكنهم 
ستطدامه للعام القادم مل تتم مناقشته يف يالذي  رتاثب الكت

 .غريمن سنة إىل سنة أخرى مل تت رتاثب الكتألن مجيع   اجتماع التططي .
 عبد الكرمي: أستانذوكما صرح 

ل عام. ك  مستوية يفالذي تتم دراسته  رتاثهنا، كتب اليف " 
لذلك الحًقا افعلها فق  ولن تضطر إىل الرتتيب مرة أخرى. ويبقى 
فق  لعرضه على جملس القائمني على رعايته لطلب املوافقة واملوافقة 
وعادة ما تتم املوافقة عليه على الفور، ورمبا الحًقا من جملس القائمني 

يت متت ستقبل. فيما يتعلق ابلكتب العلى الرعاية لتقدمي املشورة للم
، هو معيار من مؤسس املدرسة فلوصوالفالح عهد دراستها يف م

الداخلية اإلسالمية. إنه فق  ، الحًقا، قد يكون هناك نقاش حول 
 ١14." حتقيق احلدود اليت متت دراستها لفصل دراسي واحد

                                                           
 .معهد الفالح فلوصو (MISRIU) العقولمدرسة اإلسالمية السلفية رايضة  املكتبالبياانت من جملس إدارة   مصدر: 162

  

 .م٢2٢١يونيو  ٢0يف التاريخ  مفتاح الفهم )سكرتري املدرسة(مصدر:نتيجة املقابلة حول ختطي  تعليم كتب الرتاث مع أستانذ  163 

 .م٢2٢١يونيو  ٢0يف التاريخ  عبد الكرميمصدر:نتيجة املقابلة حول ختطي  تعليم كتب الرتاث مع أستانذ  164
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 ةدرسة اإلسالميم يف املياملستطدمة عند التعلالرتاث كتب  أما
ميكن رؤيتها يف فلوصو الفالح عهد م (MISRIU)ل و العق ةالسلفية رايض
 ١15: اجلدول التايل

 الكتاب الفصل

 كتاب مطلب )اخالق( إعدادية ١

 كتاب عقيدة العوام )توحيد(

كتاب هداية الصبيان وكتاب ختفة األطفال 
 )جتويد(

 )فقه( 3كتاب مبادى الفقه ج 

 حتسني اخل 

 القرأن

 كتاب وصااي )اخالق( إعدادية ٢

 كتاب بدأ العمل )توحيد(

 كتاب هداية املستفيد )جتويد(

 كتاب سفينة النجاح )فقه(

 كتاب شربوي )علم النحو(

 كتاب قوائد الصرفية )علم الصرف(

 كتاب أمثلة التصريفية )نظم الصرف(

 القرأأنن
                                                           

 الوثيقة الكتيِّب معهد الفالح فلوصو كيديري مصدر:نتيجة 165 
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 كتاب مطلب )اخالق( إبتدائية١

 العوام )توحيد(كتاب عقيدة 

 كتاب هداية الصبيان )جتويد(

 )فقه( ٢-١كتاب مبادى الفقه ج 

 كتاب تريخ النيب

 القرأن

 كتاب تنبيه املتعلم )اخالق( إبتدائية ٢

 كتاب خريدة البهية )توحيد(

 كتاب ختفة األطفال )جتويد(

 )فقه(4-3كتاب مبادى الفقه ج 

 )تريخ( ١كتاب نور اليقني ج 

 القرأن

 كتاب وصااي )اخالق( إبتدائية 3

 كتاب بدأ العمل )توحيد(

 كتاب هداية املستفيد )جتويد(

 كتاب تنوير احلجا )علم الفقه(

 )تريخ( ٢كتاب نور اليقني ج 

 كتاب شربوي )علم النحو(

 كتاب أمثلة التصريفية )نظم الصرف(
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 القرأن

 النحو(كتاب األجرومية )علم  اثنوية ١

قوائد  ،قوائد الصرفية ،كتاب قوائد اإلعالل
 اللغوي وأمثلة التصرفية )علم الصرف(

كتاب جتان الدراري و كتاب جواهر 
 الكالمية

 كتاب تدريب اإلعراب )علم الصرف(

 كتاب رايض البديعة )علم الفقه(

 كتاب العمريطي اثنوية ٢

كتاب املقصود وأمثلة التصرفية )علم 
 الصرف(

 كتاب جوهرة التوحيد )علم التوحيد(

 كتاب سلم التوفيق )علم الفقه(

 علم عروض

 كتاب الفية )علم النحو والصرف( اثنوية 3

 كتاب قوائد اإلعراب

 كتاب مصطلح احلديث

 )علم الفقه( ١كتاب فتح القريب 

 كتاب رسالة احمليض
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 كتاب فرئض

 املكنون )علم البالغة(كتاب جواهر  اثنوية 4

 كتاب سلم املنورة )علم املنطق(

 كتاب ورقة )علم اصول الفقة(

 كتاب فرائد البهية )علم قوائد الفقه(

 ٢كتاب فتح القريب 

 كتاب عدة الفريض )علم الفرائد(

 كتاب تبيان امليقات )علم الفلك(

 كتاب سلم النرّيين )علم حساب(

 وفالكتطبيق علم حساب 

تتم  ،الذي سيتم دراسته رتاثكتب ال  على الرغم من عدم مناقشة
 رتاث.ب الكتم  يوالعقبات يف تعل رتاثكتب الدائًما مناقشة قيود تعلم  

 رتاثم كتب الياألطراف املشاركة يف إعداد تعل (3
 م يفيمشاركة شطص ميكن أن تؤثر على مسار تنفيذ التعل

شارك املتبعة يف التنفيذ تعتمد على من ياملستقبل. ونذلك ألن السياسات 
 يف التططي .

و صو فل فالحال معهديف  تعليماألشطاص املشاركون يف ختطي  ال
هم املعلمون الذين هم إداريون يتم تنسيقهم بشكل مباشر من قبل جملس 

 كمشرعمعهد  يعمل مقدم الرعاية يف  .املعهدإدارة املدرسة وجملس إدارة 
داريني مشاركة إ وصو فلفالح ال معهد االختالف هو .لنتائج قرار االجتماع

 أستانذ عبد الكرمي :ل قاجدد ومسؤولني سابقني يف مدرسة. 
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مجيع  هم م التططي ياألول، لألشطاص املشاركني يف تعل" 
وجملس املدرسة.  املعهدمن جملس إدارة  أكان جملس اإلدارة، سواء

 ١11". فق يربم والدعاء الرعاية  مقدمأما 
 وايل مخسةح وصو فلفالح ال معهديبلغ العدد اإلمجايل للمعلمني يف 

 الرعاية مقدموابن الرعاية و  وسبعني شطًصا. ال يشمل نذلك مقدم
الذين يقدمون دروًسا يف نظام ابندونغان ووتوانن يف املسجد  )كواكيس( 

 ويف القاعة مع مجيع الطالب عرب الفصول الدراسية.
 الباحث هبا يعملاثئق واملالحظات اليت من نتائج املقابالت والو 

د أن هناك وج، وصو فلفالح ال معهديف  رتاثب الم كتيختطي  تعلحول 
م يف كل ياليت مت إجراؤها قبل بدء التعل العديد من مناقشات التططي 

يع مج األشطاص املشاركون يف التططي  هم جملس إدارة من .فصل دراسي
شتها ألشياء اليت مناق املعهد.جملس إدارة و  املدرسة جملس إدارةاجملاالت يف 

 ،يف التططي  هي هيكل اإلدارة، والتقومي األكادميي، ونتائج مراقبة املعلم
 وتقارير مشاكل اإلدارة السابقة وحضور األستانذ والطالب وما إىل نذلك.

 املبحث الثاين : تنفيذ تعليم كتب الرتاث 
 معهد لريبيا كيديري أ
 رتاثكتب ال  الوقت يف تنفيد تعليم أ

 ، أي يفىل مرتنييف املدرسة إ رتاثكتب ال  تعليم، ينقسم يالريب عهدابلنسبة مل
 والساعة السابعة متاما حىت الساعة احلادية عشرة من حوايل الصباح ، بدءًا  وقت
صرح  ماك ليل حوايل الساعة السابعة متاما حىت الساعة احلادية عشرة .ا وقت يف

 يا:لريب مبعهداملدرسة  جملس إدارةأحد 
للعدد  ، يتم تقسيمه إىل مرتني نظرًاةيف املدرس رتاثم كتب اليلتعل" 

الكبري من الطالب الذين يتعني عليهم أخريًا التناوب حىت ميكن التحكم يف كل 
                                                           

 م٢2٢١يونيو  ٢0يف التاريخ  عبد الكرميمصدر:نتيجة املقابلة حول ختطي  تعليم كتب الرتاث مع أستانذ  166 
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بعة متاما الساعة الساشيء، من أجل التنفيذ، وابلتحديد يف الصباح حوايل من 
ليل حوايل الساعة السابعة متاما حىت ا وقت و يفحىت الساعة احلادية عشرة 

وبعد االنتهاء من أنشطة املدرسة، اتبع أنشطة التعليم الساعة احلادية عشرة 
ألكادميية( الذي )غري ا املعهدم يف ي. أما ابلنسبة لتطبيق التعلاملعهدأيضًا يف 

 ١10." نفسها املعهدينظمه جملس إدارة 
م يف ييف عملية التعل يدانهذا امل على مما رآه الباحث املالحظةكنتيجة 

يف ًدا م ، كان املعلم موجو ي، أي عندما حان وقت التعلم األكادميي(ي)التعل ةاملدارس
 ١18م.يتعللبدء ال جاهزو  أوال كانوا يف الفصل الدراسيالفصل وابلنسبة للطالب  

 عهدم يف امليعلى عملية التعل يدانامليف  الباحث مالحظةنتيجة وأيًضا من 
انوا ينتظرون أهنم ك يظهرن الطالب لكياهي أبسرتشدين املم غري األكادميي( ي)التعل

ة ميلئون املسجد حىت ساحإنتظاما حاضرًا يف اجمللس وجلسوا أن يكون كياهي 
م هبوكذالك عندما جاء كياهي هرع الطالب على الفور لبس  السجادة املسجد.

 ١12اىل مكان كياهي.لكي يسري كياهي 
ال إنذا كان من املمكن م بشكل فعيتنفيذ التعل ،رتاثب الم كتيتنفيذ تعل الشروط يف ب

 .ميتلبية متطلبات التعل
 فصلجمموعة ال (١

 ، سيكون هناك اختبار حتديدمعهد لريبيالدخول الطالب ألول مرة إىل 
مستوى يف الفصل يركز على املواد الدينية يف شكل اختبار كتايب واختبار 

 ١02فهي كالتايل:معهد لريبيا شفهي.أما مواد امتحان القبول يف 
 الفصل األول حىت الرابع من اإلبتداء بدون اإلمتحان ١
 الفصل اخلامس من اإلبتداء ٢

                                                           
 م٢2٢١يونيو  ٢4يف التاريخ  ولدان حبيبتعليم كتب الرتاث مع أستانذ  نفيذمصدر:نتيجة املقابلة حول ت 167

 م٢2٢١يونيو  ٢١التاريخ  يف مدرسة )تعليم األكادمي(علىتعليم كتب الرتاث  نفيذتحول عملية  املالحظةمصدر:نتيجة  168 

 م٢2٢١يونيو  ٢٢التاريخ  يف املعهد )تعليم غري األكادمي( علىتعليم كتب الرتاث  نفيذتحول عملية  املالحظةمصدر:نتيجة  169 

 وثيقة البياانت مدرسة هداية املبتدئني معهد لريبيا كيديري نتيجة مصدر: 171
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  إمتحان الكتابة 
 ب زاد مبتدأ جزء األول( وإمالءعلم التوحيد )كتا

 إمتحان ابلسان 
د ائقالناس اىل الكافرون( والع سورة منبدأ قصرية )ال وسورة فصالتنكتاب 

 .مخسة وعشرون
 الفصل السادس من اإلبتداء 3

  إمتحان الكتابة 
علم الفقه )كتاب سفينة النجاح( وعلم التوحيد )كتاب زاد مبتدأ جزء 

 الثاين( وإمالء
  ابلسانإمتحان 

( ريشقالناس اىل ال سورة منبدأ قصرية )ال وسورة فصالتن الكاملكتاب 
 مخسة وعشروند ائوالعق

 الفصل األول من الثانوي 4
  إمتحان الكتابة 

 علم النحو )كتاب االجرومية(  وإمالء علم الصرف )قائدة نثر( و
 إمتحان ابلسان 

 فصالتنتاب كو كتاب إمثلة التصريفية الباب الثاين حىت الباب الرابع  
 .شرونمخسة وعد ائ( والعقتكاثرالناس اىل ال سورة منبدأ قصرية )ال وسورة

 الفصل األول من العالية 5
  إمتحان الكتابة 

علم النحو )كتاب ااإلمريطي( وعلم الصرف )كتاب مقصود( وكتاب إمثلة 
 التصريفية وإمالء

 إمتحان ابلسان 
بدأ قصرية )ال بيت وسورة 352فتح القريب،وإيداع نظم الفية كتاب يقرأ  
 مخسة وعشروند ائ( والعقشمسالناس اىل ال سورة من
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 رتاثب التكم  يوضعية اجللوس عند تعل (٢
ن درسة أب امليف رتاثم كتب اليعملية تنفيذ تعل على املالحظةكما نتائج 

 " Dampar"  أو املصطلحالطالب جيلسون فق  مع طاولة دراسة طويلة  أظهر

، ويبدو أن كل طاولة دراسة  ماميواجه املعلم يف األ  مستقيم مع منونذج خ
طويلة مليئة من ثالثة إىل أربعة طالب وابلنسبة للمكان يُرى املعلم يرتدي طاولة 

 ١0١.عالية وكرسًيا أمام الطالب جبوار السبورة
مع جملس عهد يف امل رتاثم كتب اليعلى تنفيذ تعلأيضا  املالحظةونتائج 

 املسجد وبعضهم كان يف شرفةالطالب جالسني يف املسجد و  أظهراألمناء ، 
 ١0٢ي.هاملسجد النتظار قدوم الكيا فناء

 دارة املدرسة:جملس اإلوهذا يتوافق مع بيان 

نذجًا  هنا ، يعد منونذج خمط  اجللوس منو  معهديف التقليد املتبع يف " 
والطالب يواجهونه ، ويستطدم  مامكالسيكيًا ، أي وضع املعلم يف األ

بدون قاعدة ، واجللوس  " Dampar" فق  أو املصطلح طويلة مائدةالطالب 
 ١03مائدة طويلة ".حسب 

املوضع  يف كياهيمع مقدم الرعاية ، جيلس   رتاثم كتب اليعند تعل
عليم تس الطالب الذين شاركوا يف يجلوأما األمامي يف املسجد أو القاعة. 

، كان هناك أيًضا من جلس يف الركن األمين اخللفي من  أمامهيكونون 
م يلتعليف عملية او املسجد. حىت أن بعض الطالب جيلسون خارج املسجد. 

                                                           

يف فصل  م٢2٢١يونيو  ٢٢التاريخ  يف مدرسة )تعليم األكادمي( علىتعليم كتب الرتاث  نفيذتحول عملية  املالحظةمصدر:نتيجة  171 
 العالية مدرسة هداية املبتدئني معهد لريبيا كيديري

يف  م٢2٢١يونيو  ٢4التاريخ  يف مسجد مع مقدم رعاية املعهد يفتعليم كتب الرتاث  نفيذت حول عملية املالحظةمصدر:نتيجة  172 
 معهد لريبيا كيديري.

 م٢2٢١يونيو  ٢5يف التاريخ املقابلة مع أستانذ صاحل حول تنفيذ تعليم كتب الرتاث مصدر:نتيجة  173 
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طريقة بأو تسمى  كياهي ال يوجد تفاعل أو عملية متبادلة بني الطالب و
 :ابندونغان. وهذا حبسب تصريح رئيس املدرسة 

، رعايةمع مقدمي ال ليمتع"ابلنسبة لتقليد جلوس الطالب عند 
 و الطالب أمامه ماميف املسجد أو القاعة يف األ كياهييكون موقع  

، ال القاعة شرفةأيضًا من اخلارج أو يف  يكونونمتأل القاعة و  اليت 
، لةالطاو  يستطدمون سوى سجادات الصالة لكتبهم، وال يستطدمون

وحىت حينها طاولة صغرية ختصه  يستطدمها الطالبلكن إنذا كان 
".١04 

 ميقبل التعل رتاثب الفحص كت (3
أحد العناصر اليت جيب أن ميتلكها الطالب كمحاولة  رتاثب الكت

ب تكم. لذلك يتعني على كل طالب إحضار  يلتحقيق النجاح يف عملية التعل
 م.يعند إجراء التعل رتاثال

يف  رتاثلاب كت محليتعني على كل طالب  معهد لريبيا كيديرييف 
 رتاثب التكم. بصرف النظر عن كونه وسيلة لفهم  يالتعل تنفيذعند نفسه 
 أيًضا شرط أساسي قبل إجراء االختبار. قال أحد الطالب:و  بسرعة، 

عادة يكون نذلك قبل االمتحان. عادة يؤثر اكتمال الكتب على  "
المتحان ا وز أن يتبعفال جي يف معىنترقية الدرجة. إنذا كان الكتاب فارغًا 

 ١05الفصل ". يستطيع إرتقىال  طبعاو 
، فإن امعناهيف  طالباململوك من قبل ال رتاثعندما ال يكتمل كتب ال
إىل  ن يرتقىلال ُيسمح هلا إبجراء االختبار و  العقوبة اليت سيتم احلصول عليها

قال أحد  الفصل. إرتفاعألهنا أحد املتطلبات لتكون قادرًا على  ة الفصلدرج
 :يالريبدرسة، امل مدير

                                                           
 م٢2٢١يونيو  ٢5يف التاريخ املقابلة مع أستانذ صاحل حول تنفيذ تعليم كتب الرتاث مصدر:نتيجة  174

 م٢2٢١يونيو  ٢3يف التاريخ املقابلة مع أحد الطالب هو أكرب إمام الدين حول تنفيذ تعليم كتب الرتاث مصدر:نتيجة  175 
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الىت ختبار اإل قيمةالفصل ، فإن أحدها  إرتفاع"ابلنسبة ملتطلبات 
و اكتمال  تبار هابملعايري، وأحد متطلبات التمكن من إجراء االخ ستوىفت

فال  مكتمل،، إنذا كان كتاب الطالب يعين أنه غري كتاب الطالب نفسه
 الحىت  القيمةالطالب على  تلكال مي ذالكميكن إجراء االمتحان، ول

 ١01.الفصل " إرتفاع يستطيع 
 صل دراسيكل امتحان فرتاث يف معهد لريبيا ينّفد يف  ب الفحص كتل

 سواء كان يف فصل األول أو الفصل النهائي.كما قال أستانذ صاحل :
راء امتحان إجعند  تنفذ رتاثكتب ال  تفتيش،عهدامل نظاموفًقا ل" 

نه ألالنهائى ل الفصأو  األول ل تحاانت الفصل الدراسي، سواء الفصام
أحد املتطلبات للطالب ليكونوا قادرين على اجتياز االمتحان، على الرغم 

 كتب طالبه من أجل التحضري  قد يفتش ويل الفصل أو يسمى مستحق
 ١00." المتحاانت الفصل الدراسي

 أبن وقعيف امل املالحظة ، من نتائج اميو تق عنصرلكن لو أن يكون 
 ١08.ميأثناء عملية التعل يف فحصونال ي نياملعلم

 الكتاب عندما يكونون يف لكتابة معىنهذا جيعل من املمكن للطالب 
 غرفهم اخلاصة.

 رتاثب الكتم  يخطوات تنفيذ تعل ج
ي جيب على لذا نظاممنصوص يف عهد لريبيا يف م رتاثب الم كتيتنفيذ تعل

ليها سيحصل عمجيع الطالب. إنذا مل يكن األمر كذلك ، فستكون هناك عقوابت 
 ١02.وأما نظوم كما يلي:الطالب

 الوجوب ١

                                                           
 م٢2٢١يونيو  ٢4يف التاريخ املقابلة مع أستانذ ولدان حبيب حول تنفيذ تعليم كتب الرتاث مصدر:نتيجة  176

 م٢2٢١يونيو  ٢5يف التاريخ أستانذ صاحل حول تنفيذ تعليم كتب الرتاث  املقابلة معمصدر:نتيجة  177 

 يف فصل العالية. م٢2٢١يونيو  ٢1التاريخ  يف املدرسة يفتعليم كتب الرتاث  نفيذتحول عملية  املالحظةمصدر:نتيجة  178 

 .م٢2٢٢-٢2٢١ " مدرسة هداية املبتدئني السنة الدراسية (HSPK)الوثيقة من كتاب "نتائج اجتماع اللجنة الصغرية مصدر:نتيجة  179 
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 فصل األول:سيدخل على مكان التعليم
 ميأدوات التعل إستعداد ١
 احفظ الدروس اليت جيب حفظها ٢
 متأدِّابً شرعا وأدة تلّبس 3
 ارتداء األبيض كل يوم اثنني ومخيس 4
 تعال إىل غرفة الدراسة يف الوقت احملدد 5
 دبواأل رتتيباحلفاظ على ال 1
 مكان التعليم يف:ثاينالفصل 
 اجلس واصطف جيًدا ١
 يف الوقت احملدد )حمافظة( إيداع حفظ ٢
 على استعداد وخملص لتلقي التعليم 3
 احلفاظ على النظام والنظافة 4

 مكان التعليمخارج فصل الثاين:يف 
 عليه الرتاث به وكتبااحرتم املعلم وكت ١
 شاورةاتبع امل ٢
 ابً وأديبا حاليا ومقالياكان مؤدِّ  3
 تأداب شرعا وادة اجلماعة يف املسجد مبالبس مصالة  4
 تعليم مبناسبة مرتبته 5
 ة حسب الوقت احملددريسهدفع ال 1
 يتوافق مع مجيع املتطلبات اإلدارية 0
ميكنك الذهاب إىل املدرسة عندما ال  (مستحق) اطلب اإلنذن من املعلم 8

 شاورةأو امل
 املنزلعند االنتقال أو العودة إىل مدير و  )مستحق(املعلم  خيرب 2

 التحرمي ٢
 مكان التعليميف داخل فصل األول:
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 جعل الضوضاء والتصفيق ١
 تفيد بوجود صديق مل يدخل ٢
 الدخول واخلروج بدون إنذن 3
 للمنزل قبل الوقتيرجع  4
 الغش أثناء التمرين 5
 طويلة أظافرو  تلميعو شعر طويل  1

 :يف خارج مكان التعليمثاينفصل ال
 لحشد يف طريق العودة إىل املنز  ١
 الطبقات األخرىإزعاج  ٢
 يفسد مرافق تعليم والتعلميلّوث ونقل و  3
 التدخني يف مبىن الدراسة 4

 العقوبةفصل الثاين:
 جملس القائمني مع رتاثم كتب اليعلى عملية تعل املالحظةاعتبارًا من نتائج 

 ١82هي كما يلي: رتاثم كتب اليتعل، فإن خطوات أو كياهي
 أنشطة لفتح الدروس ١

ب ، كان الطاليهاللحظة اليت سبقت وصول الكيايف ،  يقول السالم (١
 .ينتظرون ابلفعل يف املسجد / القاعة

ومؤلف  ماءعلى النيب حممد صلى هللا عليه وسلم والعل  الدعاء وتوصل (٢
رتاث ال بكتم  يأصبحت هذه عادة شائعة عند تعلالكتاب املراد قراءته.

 .يف إندونيسيا املعهديف مجيع 
 تسليم املواد ١

روح. يف هذا لشمع ا رتاثب الاكتاقرأ النص العريب ومعناه ابللغة اجلاوية يف  
 املوضوع مباشرًة.كياهي ، يشرح  النشاط األساسي

                                                           

يف  م٢2٢١يونيو  ٢4التاريخ  يف مسجد مع مقدم رعاية املعهد يفتعليم كتب الرتاث  نفيذتحول عملية  املالحظةمصدر:نتيجة  181 
 معهد لريبيا كيديري.
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 اختتام الدرس ٢
 لدعاءاللطالب بعد نذلك  أحياانً يعطي الكياهي املوعظة احلسنة  اختتام قبل
 سالم.وال

. هذا ما ةيف املدرسوما يتم مع كياهي م الذي يوجهه يهناك فرق بني التعل
تدين يف مدرسة هداية املب رتاثب الم كتيتعل.املوقع مالحظة يراه الباحث يف

(MHM )١8١:ديري كما يلييك  يالريب معهد 
 أنشطة لفتح الدروس ١
 يقول السالم (١

. دعاءوال مظ، كان الطالب قد جتمعوا يف الفصل لتالوة بعض النقبليف الو 
يااًن يكون أح .سالميبدأ املعلم ابل ،م ودخولهيبعد االنتهاء من وقت التعل

ب وقت الحق حيصل الطال هناك أيًضا بعض الطالب الذين يتأخرون. يف
 .ميالتعل ينتهي، وعادة ما يُطلب منه الوقوف أمام الفصل حىت على عقوبة

على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم والعلماء ومؤلف   الدعاء وتوصل (٢
 .الكتاب الذي سُيقرأ

وجه الطالب أواًل للكتابة على السبورة املتعلقة ابملواد اليت سيتم عادًة ما ي (3
 مناقشتها

ملراد لسابقة ابملادة اتذكري الطالب ابلتعلم السابق هبدف رب  املادة ا (4
 مناقشتها 

 تسليم املواد ٢
قراءة النص العريب وترمجته إىل اللغة اجلاوية مصحوابً بشرح ويقوم الطالب  (١

 بتدوينه.
 املعلم الطالب أيًضا الفرصة لطرح األسئلةأحيااًن مينح  (٢
 اختتام الدرس 3

                                                           

 يف فصل العالية. م٢2٢١يونيو  ٢1التاريخ  يف املدرسة يفتعليم كتب الرتاث  نفيذتحول عملية  املالحظةمصدر:نتيجة  181 
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 املادة بشرح ما يُقرأ بشكل عامخالصة  (١
 حتفيز الطالب (٢
اقرأ قائمة حضور الطالب واسأل الطالب عما إنذا كان هناك طالب مل  (3

 يدخلوا.
 الدعاء والسالم (4

)تعليم يف مدرسة م يتنفيذ عملية التعل ، ميكننا أن نستنتج أنه راقبةمن هذه امل
 ثالثة عناصر وهيتتكّون على ويف معهد )تعليم غري األكادمي(  األكادمي(

 ام.تختاالفتتاح ، وتقدمي املواد ، واإل
األقصى الذي جيب أن يتم تقدميه يف غضون   م كل درس له حدوديلتعل

بتوفيق لوس مم م أو تنفيذهايالفصل الدراسي املقبل. حبيث تكون عملية التعل واحد
 ١8٢:كل درس هي كما يلي إبتغاءيف كل درس. أما اإلبتغاء 

 مستوى اإلبتدائية
 كتاب الدراسية مادة الدراسية الرقم

 القرأن ١
 القرأن

 طريقة النهضية

 علم التحيد ٢
 عقيدة العوام
 زاد املبتدأ

 توحيد جاوي

 علم الفقه 3

 تنوير احلجا
 سفينة النجا
 هداية املبتدأ
 فصالتن

                                                           

 م٢2٢٢-٢2٢١سنة الدراسية مدرسة هداية املتدئني "  (HSPK)ة صغري اجتماع اللجنة ال"واثئق من كتاب مصدر:نتيجة بياانت ال 182 
 .45-٢8ص.
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 علم احلديث 4
 خمتار احلديث الشريف
 األربعني النهضية

 علم النحو 5
 العوامل

 منت األجرومية

 علم الصرف 1
 االمثلة التصريفية
 قائدة النثر

 علم التجويد 0
 هداية الصبيان
 فتح الرمحن

 علم األخالق 8

 تيسري اخلالق
 نظم املطلب

 نظم األخالق أالال
 عودي سوسيلو

 علم التاريخ 2

 توجيه هنضة العلماء
 تريخ االنبياء
 إسرى ومعراج

 تريخ نيب حمّمد ص.ل
 (Pegon) فيكون كتابة ١2

 اللغة العربية ١١
 تعليم اللغة العربية

 اللغة العربية األساسية
 رأس سرياة

 كتاب اللغة اإلندونيسي اللغة اإلندونيسي ١٢
 كتاب اللغة حملية حمليةاللغة  ١3
 الرايضية علم الرايضية ١4
 PKN علم اتبعية ١5
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 البيان:

 لفصل األول حىت الثالث من اإلبتداء أ
م، ي، تعل)سريع، سريع االستجابة CTBQدروس القرآن ابستطدام طريقة  ١

 ككتاب مقبض املعلم. األول ة جملديالقرآن( النهض
 .مصحواًب ابملمارسة 3اجمللد  صالتنجيب أن يكون كتاب ف ٢
 أ ب ج د.مع إدخال الصيغة  ةدرس الرايض 3
 لفصل الرابع من اإلبتداء ب

م، ي، تعل)سريع، سريع االستجابة CTBQدروس القرآن ابستطدام طريقة  ١
 ككتاب مقبض املعلم. الثاين ة جملديالقرآن( النهض

 .مصحواًب ابملمارسةوسفينة النجا  صالتنجيب أن يكون كتاب ف ٢
 لفصل اخلامس من اإلبتداء ج

م، ي، تعل)سريع، سريع االستجابة CTBQدروس القرآن ابستطدام طريقة  ١
 الرابع ككتاب مقبض املعلم.–الثالث  ة جملديالقرآن( النهض

 .مصحواًب ابملمارسةسفينة النجا جيب أن يكون كتاب  ٢
 لفصل اخلامس من اإلبتداء د

م، ي، تعلاالستجابة )سريع، سريع CTBQدروس القرآن ابستطدام طريقة  ١
 واخلامس ككتاب مقبض املعلم.-الرابع ة جملديالقرآن( النهض

ة ب عقيداُتدرَّس يف الربع األول إىل الربع الثاين وُتستبدل بكتكتاب عوامل  ٢
 يف الربع الثالث إىل الربع الرابع. العوام

 دة عام مل أمثلة التصريفيةمع كتاب  ةناوبابمل ُتدرَّس رثقواعد الن كتاب 3
 إعاللعملية مع أمثلة ر ثقواعد الن كتاب ُتدرَّس 4
أمثلة التصريفية من ابب األول حىت الباب األول من الرابعي كتاب  ُتدرَّس 5

 اجملرد امللحق.
 .مصحواًب ابملمارسةكتاب تنوير احلجا جيب أن يكون   1
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 مستوى الثنوية

 كتاب الدراسية مادة الدراسية الرقم
 القرأن القرأن ١

 حيدو علم الت ٢
 السنسية

 خريدة البهية
 منت ابراهيم البيجوري

 علم احلديث 3
 بلوغ املرام

 أربعني النووي

 علم التجويد  4
 اجلزرية

 ختفة األطفال

 علم الفقه 5
 فتح القريب

 عيون املسائل للنساء
 سلم التوفيق

 علم النحو 1
 العمريطى

 فصول الفكرية 
 االجرومية

 الصرفعلم  0

 املقصود
 قوائد الصرفية
 أمسلة التصريفية

 اإلعالل

 علم التجويد 8
 هداية الصبيان
 فتح الرمحن

 التطليلية علم األخالق 2
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 تيسري اخلالق
 وصااي

 قوائد اإلمالء مالءعلم اإل ١2

 علم التاريخ ١١
 مسلك املطتاجني

 فتخ املبني
١٢ Aswaja Pedoman Ke-NU-an 

١3 Administrasi Organisasi dan administrasi 

 البيان:
 لفصل األول حىت الثالث من اإلبتداء أ

 بدأ القرأن من  جزء ستة حىت جزء عشر ١
 كتاب وصااي بدأ من ابب الواحد حىت " الدرس احلادي عشر". ٢
 مادة اإلعالل موافق على كتاب أمثلة التصريفية 3
  (Ke-NU-an)كتاب منت إبراهيم البيجوري يبادل مع كتاب هنضة العلماء  4

 جملد الثالث
 .مصحواًب ابملمارسةكتاب سلم التوفيق جيب أن يكون   5
 لفصل الثاين من اإلبتداء ب

 من جزء احد عشر حىت مخسة عشربدأ   درس القرآن ١
 وال جيوز للمعلمني إعطاءكتاب بلوغ املرام من األول حىت ابب البيع  ٢

 .التفسريات اليت خترج من املذاهب األربعة
 كتاب فتح القريب من األول حىت ابب اإلقرار 3
ب اب فصول الفكرية يف الربعني األول والثاين ، بينما تدرس كتاتدرس كت 4

 هية يف الربعني الثالث والرابع.خريدة الب
 كتاب الوصااي يدرس من الدرس احلادي عشر حىت األخر 5
 .مصحواًب ابملمارسةكتاب فتح القريب جيب أن يكون   1



98 
 

 
 

الذي نشرته  سيد مرسلني ةابستطدام كتاب فتح املبني يف سري درس التاريخ  0
 ريبيا.ني لئمدرسة هداية املبتد

 من اإلبتداء ثالثلفصل ال ج
 بدأ من جزء ستة عشر حىت عشرون  درس القرآن ١
 كتاب فتح القريب من ابب اإلقرار حىت األخر ٢
 وال جيوز للمعلمني إعطاء من ابب البيع حىت األخركتاب بلوغ املرام  3

 .التفسريات اليت خترج من املذاهب األربعة
 درس القرأن  ابلتناوب مع كتاب عيون املسائل 4
لى  عيُدرس كتاب السنوسية ابتداًء من الربعني األول والثاين مث ُيستبدل  5

 يف الربعني الثالث والرابع. تريخ احلواديث كتاب
 ابلتناوب مع التنظيم واإلدارةمسلك املطتاجني ب اتدريس كت 1
كتاب لى  نيابة ع داء من الربعني األول والثاين مثيدرس كتاب املقصود ابت 0

 يف الربعني الثالث والرابع. مالءقواعد اإل
الذي نشرته  سيد مرسلني ةابستطدام كتاب فتح املبني يف سري درس التاريخ  8

 ريبيا.ني لئمدرسة هداية املبتد
 عاليةمستوى 

 كتاب الدراسية مادة الدراسية الرقم
 تفسري اجلاللني التفسري  ١
 إمتام الدراية علم التفسري ٢
 رايض الصاحلني حديث 3

 علم احلديث 4
 البيقونية

 قوائد األساسية يف علم احلديث

 علم التوحيد 5
 أم الرباهني
 كفاية العوام
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 جوهرة التوحيد
 املعنيفتح  علم الفقه 1

 أصول الفقه 0

 لّب األصول
 تسهيل الطرقات

 مبادى أصول الفقه وقوائده
 الورقات

 عدة الفارض علم املواريث 8

 علم النحو 2
 الفية ابن مالك
 قوائد اإلعراب 

 اإلعراب
 تعليم املتعلم علم األخالق ١2
 جوهر املكنون علم البالغة ١١
 املنورهسّلم  علم املنطق ١٢
 منظومة العروض وقوائده علم العروض ١3
 فرائد البهية قوائد الفقهية ١4
 أئمة األربعةمناقب  تريخ ١5

 البيان:
 لفصل األول من العالية أ

 كتاب تفسري اجلاللني بدأ من سورة البقرة حىت سورة العمران ١
 كتاب رايض الصاحلني بدأ من األول حىت ابب فضل اجلوع  ٢
 كتاب فتح املعني بدأ من األول حىت ابب الصوم  3
 كتاب الفية ابن مالك بدأ من األول حىت ابب أفعل التفضيل  4
 أئمة األربعة بدأ من األول حىت الفصل اإلمام الشافعي مناقب 5
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 ناقبمبعني األول والثاين بينما تدرس جاللني تدرس يف الر تفسري ب اكت 1
 يف الربعني الثالث والرابع. أئمة األربعة

 يوم اخلميس يدرس يف الربعني األول والثاين مث ابن مالك يف ألفيهكتاب  0
 .كتاب فتح املعنييبدل  

 كتابأما  و  بعني األول والثايندرس يف الر ي مبادى أصول الفقه وقوائده كتاب 8
 يف الربعني الثالث والرابع درست ورقت

 لفصل الثاين من العالية ب
 اجلاللني بدأ من سورة العمران حىت سورة املائدة كتاب تفسري ١
م ابب وجوب صو حىت ابب فضل اجلوع كتاب رايض الصاحلني بدأ من  ٢

 رمضان
  فصل يف الكفاءة حىتابب الصوم  كتاب فتح املعني بدأ من 3
 كتاب الفية ابن مالك بدأ من ابب أفعل التفضيل حىت األخر )ختم( 4
 الشافعي حىت اإلمام امحد بن حنبلأئمة األربعة بدأ من اإلمام  مناقب 5
 القائدة الرابعة التابع اتبعحىت األول بدأ من فرائد البهيه كتاب  1
أئمة  اقبمنوأما  بعني األول والثايندرس يف الر تفسري اجلاللني ي كتاب 0

 يف الربعني الثالث والرابع درساألربعة ت
يبدل مث  على الربعني األول والثاينحصة األوىل يف  تدرس البهية رائدكتاب ف 8

 كتاب ألفية بن مالك.على  
فرائد  تابكيبدل على  مث  درس يف الربعني األول والثاينالبيقونية ي كتاب 2

 البهية
إمتام  كتاب يبدل علىمث  درس يف الربعني األول والثايني كفاية العوام  كتاب ١2

 الدراية
 لفصل الثالث من العالية ج

 بدأ من سورة املائدة حىت سورة التوبةكتاب تفسري اجلاللني  ١
 األخر حىت وجوب صوم رمضان ابب كتاب رايض الصاحلني بدأ من ٢
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  يف الكفاءةالصوم  فصل كتاب فتح املعني جملد الثالث بدأ من 3
 أئمة األربعة بدأ من اإلمام امحد بن حنبل حىت ختم مناقب 4
 رحىت األخالقائدة الرابعة التابع اتبع بدأ من فرائد البهيه كتاب  5
 مناقبدل على يبمث  درس يف الربعني األول والثاينيتفسري اجلاللني  كتاب 1

 يف الربعني الثالث والرابعأئمة األربعة 
 متدرج يف كل من بياانت اجلدول ميكن مالحظة أن هناك عالقة متبادلة

مادة  ملثالاتدرس بشكل مستمر يف كل فصل.  املادة اليت يعين . فصلمستوى ال
 كتابحىت   العمريطي كتاباألجرومية مث  قواعد اللغة العربية ابستطدام كتاب  حول

 .لفية بن مالكا
 رتاثب الم كتييف تعل طريقةاستطدام ال د

 عطاءو  حل وتقدمي و  عملاملعلم لل قيطر إحدى  طريقة التعليم استطدام
للطالب من أجل حتقيق أهداف  رتاثوإعطاء التدريب من موضوع كتب ال أمثلة
 م.يالتعل

م يل التعلم جيعيإن استطدام واختيار الطريقة الصحيحة واجليدة يف التعل
 مث .لطالباليبلغ ويفهم إىل  على املعلمنيأيضا يسهل و ، توجيًها وفعالية أكثر

الطالب يف   تلكل فصل من خالل النظر يف قدرا معهد لريبيايف  الطريقةاختيار 
ا يركز فصل ، بينمتعميق املادةأكثر على يركز  عاليهفصل كل فصل. ابلنسبة ل

 أستانذ صاحل :ية على غرس عقيدهتم ، قال إاإلبتد
ثر على االبتداء، واليت تركز أك الفصلمثل  األدىن ابلنسبة للطبقات" 

أكثر يف تعميق  عالية واليت هي الفصلتقوية العقيدة، فهي خمتلفة على مستوى 
املعرفة الفقهية من خالل مناقشة مشاكل الفقه املعاصرة بشكل متكرر ألهنا 

 ١83." هتيئهم عند عودهتم إىل اجملتمع

                                                           

 م٢2٢١يونيو  ٢5يف التاريخ املقابلة مع أستانذ صاحل حول تنفيذ تعليم كتب الرتاث مصدر:نتيجة  183 
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إلجابة ل رتاثب السة املباشرة للبحث عن احلجج يف كتإن أسلوب املمار 
طالب على ء العلى املشاكل احمليطة بعلم الفقه هو طريقة ملعرفة مدى قدرة هؤال

 :أستانذ ولدان حبيبوأضاف  .اآلخرمع فهم الكتاب األصفر واحداً 
ابلنسبة للطالب، وخاصة أولئك الذين يكون مستواهم الدراسي " 

مرتفعًا ابلفعل، مثل فصل عاليه ، يتم كل ليلة مناقشة لكل جيل تتعلق بعلم 
 ١84." الفقه

 طريقةم استطدإب ظهر أبن كياهيالباحث  مالحظةنتيجة كما من 
جم ويشرح يقرأ كلمة بكلمة ، مث يرت  كياهيأن   هي  كتب الرتاثم  يابندوجنان يف تعل

 ١85ابستطدام اللغة اجلاوية ويكتب الطالب يف الكتاب.
يظهر  مع األستانذ حيث ةرسداملم يتعلالباحث يف  مالحظةنتائج سواء كان 
دوينها، والطالب بت املراد مث يرتجم ويشرح مبعناها كلمة بكلمةأن األستانذ يقرأ  

 ١81تفسريات من املعلم الذين مل يفهموا.الون يسئلويظهر أيًضا أن الطالب 
 دد قليل منع ،ة طريقة ابندوجنانغالبن و يستطدم املعلممعهد لريبيا يف 

 فقد دونب نذاك أيضا، و دروس معينة أخرى يف يستطدمون طريقة الذين ني املعلم
 : لدان حبيباألستانذ و طريقة ابندوجنان. قال 

كادميي يف م األيالتعل م، إنذا كانيم يعتمد على التعلي" لطريقة التعل
غالبة يستطدم طريقة ابندوجنان ولكنه ينظر أيضًا إىل كل فصل،  ةاملدرس

د نذلك املعىن فق  دون شرح، وبع األستانذابلنسبة لفصول عالية، عادًة  يقرأ 
عهد م يف امليأما التعلو أن يشرحوه.على واحًدا من الطالب  األستانذ أمرسي

 )غري أكادميي( عندما يكون مع مقدمي الرعاية ابستطدام طريقة ابندوجنان

                                                           

 م٢2٢١يونيو  ٢4يف التاريخ املقابلة مع أستانذ ولدان حبيب حول تنفيذ تعليم كتب الرتاث مصدر:نتيجة  184 
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 معهد لريبيا كيديري.
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ان  كورو ستطدام طريقة سيعادة  )ويل الفصل( مستحقخيتلف عندما يكون مع 
 ١80.قدرات الطالب "جدا على ألهنا تدعم كثريا 

ليم يستطدم التع لريبيامعهد ، ميكن استنتاج أنه يف  شرحمن هذا ال
ستطدم طريقة يغري األكادمييني  التعليم وأماان طريقة ابندوجنعلى ة غالباألكادميي 

)ويل  مستحقمع ة غالبابندوجنان مع مقدمي الرعاية ويستطدم طريقة سوروجان 
 رى.أخ طرقعلى ستطدم ي ذيال مستحق. على الرغم من وجود بعض الفصل(

 رتاثم كتب الييف تعل يطةاستطدام الوسائل والوس ه
سائل و أحد هذه العوامل هو الم بشدة بعوامل خمتلفة.يتتأثر عملية التعل

م. على ي.ألنه ال ميكن إنكار أنه مفيد للغاية لتطوير عملية التعلوجودوالوسائ  امل
 الرغم من أن الوسائل والبنية التحتية ليست العامل الوحيد احملدد لنجاح العملية

 م.يالتعل
معهد لريبيا  ،عهدموالتعلم يف التعليم  أنشطةطالقة  لدعمالتعليم و  ذنفييف تو 

عدة الطالب ستطدام ملساتاملرافق و  وسائلال العديد من املرافق ووسائل الراحة. يعيل
فعالية الدروس ب مادةومساعدة املعلم على شرح  عليه شرحالذي ي على فهم املواد

 وكفاءة.
ية ، عندما كان مع مقدمي الرعا رتاثكتب الم  يتعل يف املالحظةنتيجة من 
يح الدراسة والطاوالت والكراسي م وسائ  امليكروفون ومصابستطدت ظهرت ان

 ١88.بسبب عامل العمر كياهيلمكربة  نظارةوكان هناك أيًضا  كياهيل
ث شاهدها الباح املالحظةنتيجة من  ةرسيف املد رتاثم كتب اليتعلو 

، وطاوالت طويلة للطالب اجلالسني على  لمعلملـابستطدام الطاوالت والكراسي 
 ١82م.ي، وكان هناك أيًضا سبورة وطباشري وممحاة يف عملية التعل (Lesehan) األرض

                                                           
 م٢2٢١يونيو  ٢1يف التاريخ املقابلة مع أستانذ ولدان حبيب حول تنفيذ تعليم كتب الرتاث مصدر:نتيجة  187
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 يف فصل العالية. م٢2٢١يونيو  ٢1التاريخ  يف املدرسة يفتعليم كتب الرتاث  نفيذتحول عملية  املالحظةمصدر:نتيجة  189 

 



114 
 

 
 

يعد استطدام السبورات والطباشري والعالمات ابلفعل أكثر الوسائل 
معهد يف  كذاهمقارنة ابملرافق األخرى. و  ،املعهديف  رتاثم كتب الياستطداًما لتعل

 أستانذ صاحل :. قال لريبيا
ألقالم، أو ا الطباشري حىت اآلن، الوسيلة املستطدمة هي السبورات،" 

وفر ي. على الرغم من تهأبناء كياتعلم بينما أقالم التحديد تكون عادة عند 
وسائل أخرى. مثل جهاز عرض ومكتبة كاملة، ولكن ألهنم هنا ما زالوا 

 ما يتم استطدامه غالبًا هو السبوراتيستطدمون الطرق التقليدية، لذا فإن 
 ١22." البيضاء والطباشري وأقالم التحديد

من قبل الطالب  (KBM) والتعلم عليمأنشطة الت يتم إعداد مجيع أدوات
 :كما قال أحد الطالب.ميقبل بدء التعل

 ليت يعّدهااالطالب عادة  أعّدها ميم قبل بدء التعلي"ابلنسبة ملرافق التعل
 ١2١قائد الفصل".

 و كيديريصو فلالفالح  معهد ب
م هو نشاط لدمج اإلمكاانت احلالية أو اليت ميكن توفريها يتنفيذ التعل

كون التنفيذ حبيث ي .م السلسة اليت مت التططي  هلا بشكل منهجييألنشطة التعل
 وصو فلفالح ال عهدمم يف يالتعل نفيدأما ابلنسبة لت .متوافقا مع ما مت التططي  له معا

وأنشطة  معهد يف مع مقدمي الرعاية، فإن أنشطة التعليم رتاثب الم كتيتعلسواء عند 
 هي كما يلي: (MISRIU) لو العق ةم يف املدرسة اإلسالمية السلفية رايضيالتعل
 رتاث ب الم كتيتعلتنفيذ الوقت يف  أ

و ابتداًء من عهد الفالح فلوصيبدأ وقت تنفيذ تعليم كتب الرتاث يف م
بعد الصبح وهو السنة حىت الساعة اخلامسة والنصف مث من الساعة السابعة  وقت

واالننصف إىل الساعة احلادية عشرة والنصف )نشاط املدرسة( بعد نذلك يوجد 
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نشاط تعليم كتب الرتاث سنة حوايل الساعة الثانية عشرة والربع إىل الساعة 
عةة إىل الساعة الراب الواحدة والنصف بعد نذلك حوايل الساعة الثالثة والنصف

والنصف أنشطة تعليم كتب الرتاث وجواب وهي تعليم كتاب صحيح البطاري 
وكتاب فتح القريب الذي يشرف عليه جملس املريب بعد نذلك، ويف وقت بعد 
مغرب حوايل الساعة السادسة والربع إىل الساعة السابعة متاما  وأيًضا وجواب وهي 

لس ب احياء علوم الدين الذي يشرف عليه جمتعليم كتاب تفسري اجلاللني وكتا
القائمني على الرعاية، بعد نذالك أن تكون أنشطة التداول واملشاورة يف كل فصل 
وجواب بطبيعتها من الساعة السابعة والنصف إىل الساعة احلادية عشرة متاما ليال 
بعد نذلك اسرتاحة.من هذا الواقع ، ميكن أن نستنتج أن وقت البدء يف تعليم  

 كما قال رئيس املعهد الذي يقول :كتب الرتاث كان منظًما ومنهجًيا.
جيب على مجيع الطالب متابعة تعليم كتب الرتاث يف املدرسة " 

 لساعةاالسابعة والنصف حىت  حوايل الساعة الذي يتم إجراؤه يف الصباح
رة وكذلك تعليم كتب الرتاث اليت يتم توجيهها مباشاحلادية عشرة والنصف 

 بطاريصحيح المن قبل جملس القائمني على الرعاية مثل تعليم كتاب 
 فيذه يف بعدالذي يتم تن م الدينو القريب وإحياء عل حوتفسري اجلاللني وفت

فة بصيف كل فصل، أما أنشطة  شاورةالعصر وبعدة املغرب، وكذلك امل
 ١2٢." الطالب علميةهبا ألهنا دعم و صىلو ح فالفال عهدالسنة يف م
م مع جملس يأنه ابلنسبة لعملية التعل امليدان يف املالحظة ةجيمن نت

متأخرًا قلياًل عن الساعة احملددة ألن  تظاهر  كياهيالقائمني على الرعاية أو  
وقت  لغ علىبلكن التأخري مل يو  قت عملية أداء الصالة ال ميكن أن تتنبأ مبدة الو 

 ١23حوايل عشر دقائق. تقريباطويل ، 
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ة طنشأن مثال)ال جيب(  السنةبصفة  ميالتعلوكذلك ابلنسبة ألنشطة 
 اهنأب الباحث مالحظة ةجينتالذي أقيم عند الفجر ، من  رتاثكتب ال  تعليم

هناك وايضا هناك طالب حيفظوهنم و م ، ييشاركون يف التعلظهرت مجيع الطالب 
 ١24ومنهم يسرتيح.ايضا من يقرأ القران 

 :وهذا كما قال أحد الطالب
 لزامًياه بعد الفجر ألنه ليس إالذي يتم تنفيذ رتاثم كتب اليلتعل "

، هناك من يتابعه ومنهم حيفظه أيًضا ، ومنهم طالبيعتمد على الهذا  لذالك
حىت ة يف املعهد مزدمحاألنشطة  تكون رمبا ألن يقرأ القرآن والبعض اآلخر انئم ،

 ١25." من تقسيم وقتهميتمكنوا 
 تعليم كتب الرتاثالشروط يف تنفيذ  ب

 الفصل جمموعة  ١
هناك  سيكون معهد الفالح فلوصو كيديريإىل  الطالبدخول أول يف 

ك هناو  الدين يف شكل اختبار كتايب تركز على املواد الفصل الذيوضع  اختبار
 والقرآن. رتاثكتب ال  قراءة أيًضا اختبار مع
ختبار حتت إدارة مدرسة أواًل اببنظام مشرتك  الرتاثتعليم كتب تنفيذ 

، أما ابلنسبة ملواد امتحان مستوى الفصل حسب قدرات كل منهما حتديد
 ١21:، وهي كالتايلديالقبول للطلبة اجلد

 الفصل االول يف إبتداء .١
، ميكن للطالب اجلدد الذين يسجلون يف هذا الفصل ال يوجد اختبار

 الدخول واملتابعة مباشرة.
 الفصل الثاين يف إبتداء .٢

                                                           

يف معهد  م٢2٢١يونيو  ٢1التاريخ  يف القاعة مع مقدم رعاية املعهد يفتعليم كتب الرتاث  نفيذتحول عملية  املالحظةمصدر:نتيجة  194 
 الفالح فلوصو كيديري.

 

 م٢2٢١يونيو  ٢1يف التاريخ املقابلة مع احد الطالب هو زوكون حول تنفيذ تعليم كتب الرتاث مصدر:نتيجة   195 
 ١2الوثيقة من كتّيب معهد الفالح فلوصو ص.مصدر:نتيجة  196 

 



117 
 

 
 

 القرآن.( و الثالثجزء والفقه )كتاب املبادي الفقهية  والتوحيد جتويد
 الفصل الثالث يف إبتداء .3

 لقرآن.( واالرابعجزء والفقه )كتاب املبادي الفقهية  جتويد والتوحيد
 الفصل االول يف الثانوي .4

جان تيالتوحيد )كتاب و  التصريفو  ف واإلعاللصر علم الو  النحوعلم 
روغان ، بطريقة سو واحلركة  ، قراءة كتاب رايض البديعة بدون معىنالدروري(
 .القرآن

 الثاين يف الثانوي الفصل .5
علم ، ومادة إىل هنايتها بيت ٢22احلفظ يف كتاب نظم العمريطي إيداع 
لم سقراءة كتاب  والتصريف ل، واإلعال(املقصودالصرف )كتاب و  النحو
 .، القرآنبطريقة سوروغانواحلركة  بدون معىن التوفيق

 الثالث يف الثانوي الفصل .1
الصرف و  النحوعلم ، ومادة 822احلفظ يف كتاب نظم الفية ابن مالك إيداع 
بطريقة  واحلركة بدون معىن فتح القريبقراءة كتاب  والتصريف لواإلعال

 .، القرآنسوروغان
 :كما قال أحد أعضاء جملس اإلدارة

للفصل الدراسي اجلديد، وخاصة الفصل  لذلك هنا ابلنسبة" 
الدراسي الفردي من العام الدراسي اجلديد ، هناك اختبار حتديد املستوى. 
هذا مفيد لفصل الطالب الذين لديهم قدرة أكثر وأقل. مث بعد نذلك يتم 

 ١20." فصلها حسب نتائج االختبار
 :عدد الطالب يف كل فصل  حول قال رئيس جملس إدارة املدرسةو 

 اإلسالمية املدرسة يف فصل كل يف الطالب عددمتوس  " 
مع ما جمموعه مثانية  هو مخسون شطصًا (MISRIU) العقول رايدة السلفية
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 فصل، لل فصول ثالث أابتدمن األول  فصلمع التقسيم لل ومخسون فئة.
فصول ،   رةعش أ ابتدثالث من ال فصلفصول، لل الربع أ ابتدثاين من ال
 نوي ثاين من اثال فصلل، للو فص اربعة عشرة ول من اثنوي األ فصللل

ل )ولكن هناك خط  إلضافة املزيد من الفصول بسبب و فص اثين عشر
ث من ثالال فصلد الذين يدخلون (، لليالعدد الكبري من الطالب اجلد

)ألن دخول هذا الفصل يكون اختيار الدخول  اثنوي مثانية فصول 
 ١28." صارمًا للغاية(

 رتاثم كتب الياجللوس عند تعل وضعية ٢
لسلفية درسة اإلسالمية اللم رتاثم كتب اليوضع الطالب يف عملية تعل

م مرتبة يف وضع مستقي معهد الفالح فلوصو كيديري (MISRIU) العقول ةرايد
هذا و  من األمام إىل اخللف. انقش يف الفصل ، مث وضع الطالب يف دائرة.

 :إدارة املدرسة جملس يتوافق مع بيان 
 (lesehan)، ميكنك اجللوس بدون كرسي يف هذا املعهديف التقليد، 

ال يوجد سوى طاولة لوضع الكتاب وموقعه يف مواجهة املعلم.الفصل، 
 ١22.جيلس الطالب يف دائرة يواجهون بعضهم البعض

 يبجملس مر  م معين عند التعلأب الباحث مالحظة بينما من نتيجة 
دة بدون قاع كياهيأن الطالب جيلسون يف مواجهة   هرظ،  كياهيأو  املعهد 

(lesehan) ، فق  سجادات الصالة جيمل الطالب وبدون طاولة أيًضا 
 وأن الطالب جيلسون يف وضعية جلوس القرفصاء.  أيًضاظهر كتبهم و قاعدةل

 ٢22.ألن املكان ابلداخل ممتلئ قاعةالشرفة وكذلك يف  قاعةيف اليكون  الطالب
 يتفق مع ما قاله أحد الطالب وهو:وهذا 
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  ابحرتام كياهي، جيلس الطالب أمام  كياهيمع   تعليمعند ال "
 كتابةسجادة فق  لقاعدة الكتاب عند  حيمل كامل، وعادة الطالب 

  حبيثاعة الق شرفةالكتاب ، وعندما متتلئ الغرفة ، جيلس الطالب عادًة ب
ن  يكو  أماو . الرتاث ي ال يزال مسموعًا عند تالوة كتبهكان صوت كيا

يف القاعة يف املوضع األمامي، فقد مت جتهيز املقاعد ابستطدام  كياهي
 ٢2١.طاولة وكراسي ومصباح دراسة وأيضًا ميكروفون جيد "

 تفتيس كتب الرتاث قبل التعليم 3
أحد العناصر اليت جيب أن ميتلكها الطالب كمحاولة كتب الرتاث  

تب كم. لذلك يتعني على كل طالب إحضار  يلتحقيق النجاح يف عملية التعل
 على كل ، يتعنيمعهد الفالح فلوصو كيديريم. يف يعند إجراء التعلالرتاث 

ن  م. بصرف النظر عياخلاص به عند إجراء التعلكتب الرتاث طالب إحضار  
قال  .ركونه وسيلة للفهم السريع ، فهو أيًضا شرط أساسي قبل إجراء االختبا

 :أحد الطالب
االمتحان، وعادة ما يؤثر اكتمال الكتاب على ترقية  عند عادة" 

الدرجة. إنذا كان الكتاب غري مكتمل، فهناك العديد من الفراغات، فال 
نه من إىل الفصل. أل يرتفعيُسمح هلم إبجراء االختبار وابلتأكيد لن 

متطلبات الطالب أن يكون قادرًا على أداء االختبار، سواء كان نذلك يف 
 ٢2٢."ل أو هناية الفصل الدراسيمنتصف الفص

ة التعليم يف عملي رتاثكتب ال تفتيش نأب الباحث مالحظة ةجيمن نت
 ٢23.يوجدمل 

 الكتاب خارج كتابة معىنعلى  يستطيع لطالب أّن ا ميكن لكاذل
 م.يساعات التعل
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 وهذا البيان يتوافق مع قول رئيس املدرسة الذي قال:
اسي عند اقرتاب بداية الفصل الدر لتفتيش كتب الرتاث تنَفذ  "

 الختباراليجوز إتباع أحد شروط  اليت جتعل علىوهناية الفصل الدراسي 
".٢24 

 رتاثم كتب اليخطوات تنفيذ تعل ج
 رتاثلم كتب ايتعلن خطوات أب يدانيف امل الباحث مالحظةنتيجة من 

هي   و كياهيأ اليت يرشدها جملس القائمني على الرعايةو صو فلالفالح عهد يف م
 ٢25:كما يلي

 أنشطة لفتح الدروس .١
 كان الطالب ينتظرون يف املسجد / القاعة يه، قبل وصول الكياالسالم (١
على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم والعلماء ومؤلف الكتاب املراد  توصل (٢

املعهد يع يف مجرتاث م كتب اليتعلقراءته. أصبحت هذه عادة شائعة عند 
 إندونيسيا. خاصة

 تسليم املواد .٢
روح. يف هذا ع الشمرتاث كتب القرأ النص العريب ومعناه ابللغة اجلاوية يف  ي

 .املوضوع مباشرةً  كياهي، يشرح  النشاط األساسي
 تام الدرساخت .3

 خيتتم كياهي ابالسالم ولدعاء 
م الذي يعلوالت مريب املعهد أو كياهيم مع جملس يهناك فرق بني التعل

 نأب دانييف امل الباحث مالحظةنتيجة من كما ة. هذا  يتم مع األستانذ يف مدرس
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معهد  ( MISRIU)اإلسالمية السلفية رايضة العقول يف مدرسة رتاث كتب ال ميتعل
 ٢21:هو على النحو التايل فلوصو كيديريالفالح 

 أنشطة لفتح الدروس .١
 يقول السالم (١

 قبل جميء األستانذ ، كان الطالب قد جتمعوا يف الفصل لتالوة
، كان ال يزال هناك أحيااًن بعض . بعد دخول األستانذدعاءوال ظمبعض الن
، البطلذين جاءوا متأخرين. يف وقت الحق، سيتم معاقبة الالطالب ا
من البعض الركض  ، ويطلبما يُطلب منهم الوقوف أمام الفصلوعادة 

 .، مث ميكنهم الدخول وما إىل نذلكيف ساحة املدرسة
اب هللا عليه وسلم والعلماء ومؤلف الكتى للنيب حممد صل واصلتالدعاء و  (٢

 .قرأالذي سي
 م السابق هبدف رب  املادة السابقة ابملادة املراديتذكري الطالب ابلتعل (3

 .مناقشتها
 تسليم املواد .٢

 .شرح معقراءة النص العريب وترمجته إىل اجلاوية  (١
أمر املعلم أحد الطالب الذي كان مسؤواًل عن شرح وقيادة مناقشة  (٢

 .بقالدرس السا
 .يقدم املعلم التنوير والتقومي املتعلق ابالستحالة يف قرص املناقشة (3
 تام الدرساخت .3

 .قرأ بشكل عاماختتم املادة بشرح ما ي (١
 .ميإعطاء التوجيه للطالب ليكونوا أكثر نشاطًا يف التعل (٢
 .اقرأ قائمة حضور الطالب واسأل عن أسباب عدم دخول الطالب (3
 الدعاء والسالم (4
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 كياهيقق  حت، ميميكن استنتاج أنه يف تنفيذ عملية التعل راقبة من هذه امل
 م. على الرغم من وجوديثالثة عناصر رئيسية خلطوات التعل أستانذ علىو 
ة والطرق شرح حمتوى املادة قيد الدراسوي الفات يف كيفية فتح الدرس تقنًيااخت

 .مياملستطدمة يف عملية التعل
 رتاثب الم كتييف تعل طرقاستطدام ال د

وتقدمي ووصف  ألداء نذستااألهي طريقة   م اجليدةياستطدام طرق التعل
تحقيق للطالب ل رتاثب الكت املادة الدراسييةالتدريب من  وإعطاء وإعطاء أمثلة
 ددة.أهداف حم

ني أن طريقة يتب فلوصوالفالح  معهديف  الباحث مالحظة يجةنتمن بينما 
 ليت هي طهراغالبية تستطدم طريقة ابندوجنان.  كياهي  مع رتاثالب م كتيتعل
الب طيقرأ كلمة بكلمة مث يرتجم ابستطدام املعىن اجلاوي ويكتب ال كياهي أن

إنذا كان  لكلمات.معىن هذه ا الكياهي. مث يشرح الرتمجة لكل كلمة يف كتبهم 
على جانب الكتاب  بكتابة يف كتبهم  الطالب ظهر هناك تفسري مهم
 ٢20.ةكمالحظات إضافي
 مالحظة يجةتنمن ،  ةرسيف املد رتاثم كتب الييف تعل طريقةالستطدام ال

طي وهي طريقة تع نشطةال، يبدو أن الطريقة املستطدمة هي طريقة  الباحث
م أن ياألولوية لنشاط الطالب يف الفصل ، واليت ميكن رؤيتها أثناء عملية التعل
كذالك و الطالب يبدون أكثر محاًسا يف األسئلة واألجوبة اليت يقدمها زمالئه ، 

 ٢28يف اإلجابة على كل سؤال. محاسة أن يسابق أيضا
 :قالأستانذ عبد الكرمي الذي  وهو وفقا ملا قاله رئيس املدرسة

                                                           

وصو  يف القاعة مع مقدم رعاية املعهد أو كياهي على معهد الفالح فلتعليم كتب الرتاث  نفيذتحول عملية  املالحظةتيجة مصدر:ن 217 
 م٢2٢١يونيو  ٢1التاريخ  كيديري يف

 .م٢2٢١يونيو  ٢2يف التاريخ  (MISRIU)يف فصل الرابع الثانوي مدرسة اإلسالمية السلفية رايضة العقول  املالحظةمصدر:نتيجة  218 



113 
 

 
 

، إنذا كان ابستطدام الطريقة يتبع من الدرس.إنذا كان الدرس إنذن" 
 رسم النش . إنذا كان الديأكثر سيطرة ابستطدام منونذج التعلدراسة الفقه، 
 ٢22." ابندونغان طريقة استطدام منونذجفيدراسة الصوفية 

مت تقسيم مهام العرض التقدميي اليت قام هبا الطالب قبل بدء التعلم 
 استمر أستانذ عبد الكرمي : .ابلتقسيم إىل عدة جمموعات

احد، م لفصل دراسي و يالتعل، يتم تقسيم الطالب قبل بدء إنذن" 
مث عندما تكون املادة متسلسلة )وفًقا للمناقشة(، عندما تكون املادة، جيب 

 ٢١2." عليه التقدم
كان العرض مبثابة متابعة للفهم النظري الذي قدمه األستانذ يف الدرس 

، ذا التفسريمن ه .السابق. حىت يكون هذا العرض التقدميي تعزيزًا لفهم الطالب
يه من مقدمي م بتوجي، يكون التعلو صلو فالفالح ميكن استنتاج أنه يف مدرسة 

م يعلأما األسلوب مع منونذج الت الرعاية أكثر انتشارًا ابستطدام طريقة ابندوجنان.
أكثر  ، أما طريقة السروجان فهياستطداًما يف التعلم املدرسيالنش  ، فهو أكثر 

 طالب.لمستوى ايف فقه وترى أيًضا شيوًعا يف الكتب اليت تناقش علم ال
الفالح عهد مبصرف النظر عن طريقة ابندوجنان والطريقة النشطة ، تطبق 

إحدى ، و  رتاثأخرى لدعم قدرة الطالب على فهم كتب الأيًضا طرقًا و صلو ف
 هذه الطرق هي طريقة سوروجان.يقول الطالب:

هي  يف رأيي، الطريقة الداعمة جًدا لقدرة الطالب عهديف هذا امل "
طريقة سوروجان ، ألن هذه الطريقة تدرب الطالب حًقا على تطبيق املعرفة 

 ٢١١."فصر و والحاليت تعلموها، ويف هذه احلالة بشكل أساسي علم الن
واحًدا فطريق اختبار الطالب واحًدا ب طريقة سوروجان هي وأما تطبيق

 رمي:انذ عبد الكرف وشرح ما يقرأ. وأضاف األستالصنحو و علم ال أسئلة حول مع
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طريقة سوروجان هي أن زمالئي الطالب يطلبون مين  تطبيق "
ة هبا وأختربها كلمة بكلمة ، واجلمل قراءة الكتاب مع الفصول اليت أمرتُ 

 ٢١٢." رف و التفسرياتالصنحو و علم ال لكل مجلة من حول
 رتاثب الم كتييف تعل سيطةاستطدام الوسائل والو  ه

 الوسائل يالعوامل هأحد  .طتلفةاملعوامل عن البشدة م تتأثر يعملية التعل
على الرغم من أن املرافق والبنية التحتية ليست هي احملددات  والوسائ  املتاحة.

 .ميالوحيدة لنجاح عملية التعل
توفر  ،ملعهداوالتعلم يف  عليميف تنظيم التعليم ودعم سالسة أنشطة الت

 سهولةو  ةالوسيليتم استطدام  .سهولةو  الوسيلةالعديد من  فلوصوالفالح عهد م
وضوع لمني على شرح اململساعدة الطالب على فهم املواد املوضحة وملساعدة املع

 .ومؤثربشكل فعال 
مريب مع  ثرتاب الم كتيالباحث يف عملية تعل مالحظةبينما من نتيجة 

ن املرافق املستطدمة هي الكراسي والطاوالت ومصابيح املعهد أو كياهي أب
 ٢١3وامليكروفوانت.الدراسة 

درسة مع م يف عملية التعليمعلي الباحث  مالحظةنتيجة أما ابلنسبة ل
 ةور مني والسبن املرافق املستطدمة هي الكراسي والطاوالت للمعلأباألستانذ 

 ٢١4.مسحةوالطباشري وامل
كتبية هي القرطاسية املأستانذ املرافق والوسائ  اليت ميكن أن تستطدمها 

(ATK)  وحاسوب و LCD  عبد الكرمي: أستانذوغريها. صرح بذلك 
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يف الفصل هي السبورات والساعات والطاوالت  أوالً،الوسائ " 
وغريها. مث املكتبة الكاملة يوجد هبا  A.T.Kاخلاصة و  ألستانذوالكراسي 

 ٢١5." وغري نذالك مصحوبة بشاشة عرض LCDشاشة 
رافق استطدام امل، ميكن االستنتاج أن ن البياانت واملالحظات امليدانيةم

والوسائ  اليت مت توفريها ال يستطدم إال يف بعض الدروس اليت تستطدم أساليب 
 أخرى غري ابندوجنان.

من هذا البيان ميكن االستنتاج أن استطدام املرافق والوسائ  اليت مت 
 توفريها يتم استطدامها وفًقا لالحتياجات.

 حثحظات اليت قدمها الباواملال من نتائج املقابالت والواثئق وحاصل ما
 رتاثب الم كتي، أن تعلفلوصوالفالح عهد م يف رتاثب الم كتيحول تنفيذ تعل

بعد صالة  ،، خالل وقت الضحىصبحيبدأ بعد صالة ال فلوصوالفالح عهد م يف
الساعة  ىلإ السابعة والنصفم يف مدرسة من الساعة يالظهر والعصر واملغرب والتعل

يف  كياهيع  م رتاثب الم كتيتعلل بتوقيت غرب إندونيسيا.احلادية عشرة متاما 
املسجد أو يف الصالة ال يوجد حد للرقم مع اإلشارة إىل عدم وجود غياب له 

ب م كتيتعلاحلرية يف اجللوس يف أي مكان يف وضع أنيق عند  الطالبولكل 
 ضعهاحسب مستوايهتا والقواعد اليت و  ةرسيف املد رتاثب الم كتيتعلل.رتاثال

، لعامةم مع األحكام ايبعة يف التعلجملس إدارة املدرسة. تتماشى اخلطوات املت
ألنشطة وهي: األنشطة االفتتاحية وا ميوهي حتقيق ثالثة عناصر مهمة يف التعل

 األساسية واألنشطة اخلتامية.
ة تستطدم ، فإن الغالبيمييف عملية التعل طريقةأما ابلنسبة الستطدام ال

 يفسرها مث رتاثب الاكتيقرأ املادة املوجودة يف   كياهيأي أن   طريقة ابندوجنان.
، م النش يعلتأساليب مع منانذج  ةرسض من املادة. تستطدم غالبية املدويشرح الغر 

 على الرغم من وجود طرق ابندونغان وسوروغان.
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 املبحث الثالث : تقومي تعليم كتب الرتاث 
 كيديريلريبيا   معهد أ

نتائج املقابالت بمعهد لريربيا م الذي مت إجراؤه يف يمي التعلو ميكن وصف تق
 نذالك  يف  وكذلك نتائج مالحظات الباحثومياألطراف املشاركة يف أنشطة التق مع

 على النحو التايل: املعهد
 رتاثب الم كتيتقومي تعليف ذ ينفالتوقت و ال أ

وعية يمات األسبقإىل التبيا معهد لري مي الذي يتم إجراؤه يف و ينقسم وقت التق
.كذالك كما صرح واالمتحاانت النهائية (UTS)والشهرية واالمتحاانت النصفية 

 أستانذ صاحل :
مي، يتم إجراء بعضها مرة واحدة شهرايً ولكن ال ميكن و ابلنسبة للتق" 

وهناية  ةالدراسي نصف السنة التأكد من وجود مشكلة أم ال، وهناك أيضًا يف
 ٢١1." ةالدراسي السنة

 قال: املعهد الذيكرئيس تقوى مرة أخري يف خالل البيان أستانذ زين املتقني  
تقومي احلفظ وحفظ، ولالرتاث وفهم كتب القرأن للتقومي يوجد تقومي " 

يتم إجراؤه اث الرت لفهم كتب و يتم إجراؤه مرة واحدة يف األسبوع يوم اإلثنني، 
مي و ة أما التقمرتني يف السنمي القرآن أيضًا يتم إجراؤه و مرتني يف السنة ولتق

 ٢١0." الشهري فيتم مبرونة حسب وجود مشكلة أم ال
، فال ياهيأو شيوخ / ك م الذي يعتين به مقدمو الرعايةيأما ابلنسبة للتعل

 : قالكما مي.  و يوجد تق
ألن  ياهيكالذي يسرتشد به   رتاثمي لتعلم كتب الو تقالال يوجد " 

 ٢١8." للطالبروح الب يتدر  تهطبيع
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 إدارة جمالس كلم هم  يمي التعلو جانب نذلك ، فإن املشاركني يف تق إىل
 وفق على القول أستانذ صاحل :،فصل، وجمالس إدارة املدرسة ومعلمي الاملعهد

ملدرسة وأيضًا وااملعهد جملس إدارة  هي ميمي التعلو للمشرتكني يف تق" 
 ٢١2." صحيحة وموضوعية حًقاالمي و ، حبيث تكون نتائج التقالفصلمعلم 

 هذا األسبوعية والشهرية يف مييف تقييمات التعل فصلإشراك معلمي ال
حد حىت م ملدة أسبوع وشهر واي، من خالل مناقشة ما هي العقبات يف التعلميو التق

ب على هذه حلول للتغلالطالب يف فصلهم وميكنهم تقدمي  فصلمعلمي اليعرف 
 أستانذ صاحل : العقبات. نذكر

 احلفظ إيداع وجود أنشطة يسمي األسبوعيةابلنسبة للتقييمات " 
على وجه التحديد يوم االثنني، وهذا لقياس مستوى حتصيل الطالب حىت 

 ٢٢2." من معرفة طالهبم وميكنهم توجيههم فصليتمكن معلمي ال
  ةيوميلامي للطالب هو و االستنتاج أن وقت التقمن البياانت أعاله ميكن 

كون يف . يف حني كان املشار وهناية السنة الدراسية ة ونصف السنة الدراسيةشهريوال
 .فصلوكذلك معلمي ال ةرسوجمالس إدارة املد عهدجملس إدارة امل هيمي و التق

 رتاثم كتب اليمي الوارد يف تعلو شكل التق ب
 ار كتايب واختبارمع اختب معهد لريبيام الذي يتم إجراؤه يف يمي التعلو شكل تق

 أستانذ صاحل :. هذا ما صرح به افظةمعهد هو حمأو مصطلح يف احلفظ 
، ةكتابالمتحاانت إلشكل االمتحاانت يف املدرسة يشمل ا" 
ة تابكال وهي شرط للقدرة على أداء االمتحاانت / حمافظة فظاحلوامتحاانت 

وم كل أسبوع يعقد عادة ي  ةكتابال يف املدارس الدينية، وهناك أيضًا امتحان
امتحان الكتايب للفصل الدراسي ويتكون من عشرة أسئلة مقالية أما االثنني.

المتحان املطافضة إبيداع احلفظ الذي استهدفه جملس اإلدارة على أساس كل 
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مستوى دراسي وللتنفيذ الفين وفق النتائج اليت حددها مجيع جمالس اإلدارة 
ي الذي سوعادة ما يعقد االمتحان النصفي يف شهر املولد وهناية الفصل الدرا

 ٢٢١." يعقد يف شهر شعبان
ي ، يتم إجراء مجيع أنواع االختبارات مباشرة من قبل معلمابلنسبة للمشرفني

 .لس إدارة املدرسة املدرسة الذين مت حتديد مواعيدهم من قبل جم
يف  رتاثال م كتبيمي لتعلو من نتائج املقابلة، ميكن مالحظة أن عملية التق

 تسري بشكل جيد. معهد لريبيا
 رتاثم كتب اليمي تعلو نتائج تق ج

لكل فصل.  يامعهد لريبيف  رتاثكتب الم  يمي تعلو مت اإلعالن عن نتائج تق
 :أستانذ ولدان حبيب قال 

مي من قبل جملس اإلدارة و عادة ما يتم إعالن نتائج اجتماع التق" 
 ٢٢٢." لكل فصل بشكل كامل وابلتفصيل

عالج.  ، سيكون هناكالذين ال تفي درجاهتم ابملعايري ابلنسبة للطالب
 أستانذ صاحل :هذا يتوافق مع تصريح 

عندما يكون هناك طالب ال تزال درجاهتم دون املستوى ، فهناك " 
تطبيق عالجي هلم. وعندما ال تزال الدرجات ال تفي ابملعايري، تكون هناك 

ن ال لطالب الذيالذين يناقشون ا فصلجتربة جتري من قبل مدرسني ال
 ٢٢3." يريتتوافق درجاهتم املعا

 رتاثم كتب اليلتعل عقبةعوامل الدافعة وال (4
 رتاثم كتب اليالعامل الدافع لتعل أ

معهد  يف رتاثب الم كتيمي لتعلو لدافع يف عملية ختطي  وتنفيذ وتقالعامل ا
اون ، جملس اإلدارة واملعلمني. أي أن التعاملوارد البشرية. يف هذه احلالة هو لريبيا

                                                           

 .م٢2٢١يونيو  ٢5يف التاريخ املقابلة مع أستانذ صاحل حول تقومي تعليم كتب الرتاث مصدر:نتيجة  221 

 
 .م٢2٢١يونيو  ٢1يف التاريخ املقابلة مع أستانذ ولدان حبيب حول تقومي تعليم كتب الرتاث مصدر:نتيجة  222

 .م٢2٢١يونيو  ٢5يف التاريخ املقابلة مع أستانذ صاحل حول تقومي تعليم كتب الرتاث مصدر:نتيجة  223



119 
 

 
 

م. قال يبني جملس اإلدارة وجملس املعلمني هو قوة يف إدارة مجيع عمليات التعل
 :معهد لريبيا  يف جملس اإلدارة

التماسك واالنضباط يف جملس اإلدارة وجملس املعلم األمثل هي " 
نفسهم تكريس أنقاط القوة. مجيع أعضاء جملس اإلدارة وجملس املعلمني يف 

للعمل  اثرت م كتب اليوهذا هو السبب يف قوة تعل معهد لريبياابلكامل لل
 ٢٢4." بشكل جيد
، نذكر أحد اإلداريني أن إحدى نقاط القوة يف عملية إىل نذلك ابإلضافة

م يي الذي يعد أحد مفاتيح التعلهالكيامن املشايخ / ودعاء  الرضاءم هي يالتعل
 .يقال أيضا :الناجح

لحصول على ل معهد لريبيايف  ماشيأنشطة التعليم اليت تتمجيع " 
د معه ي، وخاصة مقدمي الرعاية يفهالكياوالدعاء من املشايخ /  مباركة
 ٢٢5." لريبيا

ع عوامل أخرى مثل م معهد لريبيا يفم يوابلطبع أيًضا ميكن تنفيذ إدارة التعل
املرافق املناسبة واملساحة الكافية واملرافق مثل الوسائ  والسبورات والطباشري 

 والعالمات.
تكاتف جملس اإلدارة وجملس املعلمني  ج أنّ ا ستنتاإلمن هذا الرأي ميكننا 

م هي يوجملس القائمني على الرعاية ابإلضافة إىل التسهيالت الكافية يف التعل
 م.يالدافعة لعملية التعلالعوامل 

 رتاثم كتب اليلتعل عقبةعامل ال ب
الذين  جدا لطالبا كثريهو   معهد لريبيايف  رتاثم كتب اليلتعل عقبةعامل ال

يف الصباح  وابلتحديد  كانالذين يبادلون امل املدرسةيف م يرون على مكان تعليؤث
ذلك لم.ييعلشطة التم خارج أنيوكذلك توعية الطالب ابلقيام أبنشطة التعل واملساء
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أن تكون أنشطة الطالب كثيفة لدرجة أن الطالب يف بعض األحيان ال يستطيعون 
، اثرت كتب الم  يإدارة الوقت مما أدى إىل إرهاق الطالب عندما حان الوقت لتعل

 :بياجملس إدارة معهد لري كما صرح  .يف املدرسة رتاثكتب الم  يتعليف وخاصة 
يف األشطاص الذين ال  ككثري احلدوث  أحياانً  عقبةعامل ال"

تعطيل  م ، مما قد يؤدي إىلييستطيعون إدارة وقتهم وأيضًا الوعي يف التعل
 ٢٢1." ميأنشطة التعل

 رتاثب الم كتي، ميكن االستنتاج أن إدارة تعلمن النتائج املذكورة أعاله
يتم جتميع  ، يف حنيلديها مفهوم تعليمي قياسي معهد لريبيا كيديرييف 
س اإلدارة مي بشكل مشرتك من قبل مجيع جمالو تططي  الفين والتنفيذ والتقال

 اليت هي بعد نذلك معتمدة من قبل جملس القائمني على الرعاية.
 و كيديريصو فلالفالح  معهد ب

 م.يم من أجل حتديد مدى جناح معدل تنفيذ التعلي التعلومييتم إجراء تق

حتققت أم  م قديإنذا كانت أهداف التعل، ليس من الواضح ما ميو مبعىن أنه بدون التق
مي و كن وصف تقمي حبيث يلعب هذا التقييم دورًا مهًما يف حتسني جودة التعليم. .ال

اركة يف ، ونتائج املقابالت مع األطراف املشفلوصوالفالح  عهدم الذي مت يف ميالتعل
 النحو ، علىفلوصوالفالح  عهدم مي ونتائج مالحظات الباحث يفو التق أنشطة
 :التايل

 رتاثب الم كتيتعلالوقت وتنفيذ تقييم  أ
، ةمي هم جملس إدارة املدرسو كان املشاركون يف أنشطة التق ميو قبل التق
 وجملس املداوالت وجملس أمة سواجمللس االستشاري واملفتّ  املعهدوجملس إدارة 

، رتاثال بم كتيتعلواملدرسة أحدها يتعلق ب املعهدكذلك جملس األمناء. املعهد
 ،والعقبات خالل الشهر السابق، وغياب الطالب واملعلمني، واملطالفات الطالبية

وكلها تناقش مع غريها من املصطلحات تنفيذ املؤمتر الشهري الذي يعقد يف البداية 
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مثل  ،هرية قرار متت متابعته على الفورمن الشهر اهلجري نتج عن النتائج الش
 ك.غري نذلمرات و  مخسة درسة أكثر منضروا املالتعامل مع الطالب الذين مل حي

 :عبد الكرمي الذي قال أستانذهذا ما صرح به 
رة واحدة يف م فلوصوالفالح  عهدم يف ميمي التعلو يتم تنفيذ تق" 

هد عالشهر مع جملس اإلدارة أبكمله من جملس إدارة املدرسة إىل جملس إدارة امل
ري. بعد املؤمتر الشه معهاملناقشة مجيع أنشطة الشهر السابق وكذلك التعامل 
درسة وجملس إدارة امل عهداملؤمتر الذي نتج عنه قرار، سيتابع جملس إدارة امل

على الفور، على سبيل املثال، ابلنسبة للطالب الذين ال حيضرون دروس 
 ٢٢0." عهداملدرسة مخس مرات، فسيتم تعزيرهم مباشرة يف مقر األمن ابمل

 :ار الذي قالاملطت أدب أستانذوأضافه مرة أخرى 
مي الشهري أو املؤمتر الشهري، تكون املناقشة وفق و وتنفيذ التق" 

الشهر، أي أنه يف الشهر الذي يقرتب من هناية الفصل الدراسي ستكون 
هناك نقاشات تتعلق ابلتعامل مع شروط الطالب ليتمكنوا من إجراء 

 ٢٢8." كظة وحنو نذلافواحمل )تفتيس( االمتحاانت مثل كعملية فحص الكتب
 :م يدور حوليمي تنفيذ التعلو تقي نّ اخلالصة أبمن هذا البيان ميكن أن 

 التعامل مع الطالب اإلشكاليني (١
 ميوالتحسينات يف التعلعواعق ال (٢
 متحاانت الفصل الدراسيستعداد إإلترسيخ اخلطة  (3
 املعهدوضع جداول األعمال املتعلقة أبنشطة  (4

 رتاثب الم كتيشكل التقومي يف تعل ب
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االختبارات اب فلوصوالفالح معهد م الذي مت إجراؤه يف يالتعل ميو شكل تق
دير هذا ما نقله م حمافظة.هو  معهدة والشفوية واحلفظ أو مصطلح يف الكتاب

 :املدرسة 
 ةكتابالامتحان هي يتضمن شكل االمتحاانت يف املدرسة " 

وامتحان ممارسة العبادة. يتكون امتحان  ةفظااحملوامتحان املسافة  وامتحان
اً للمادة يتضمن اختبار املسافة سؤاالً مقالياً، وامتحان مخسة عشرة  من ةكتابال

إبيداع احلفظ الذي استهدفه جملس اإلدارة،  ةفظااحملاملدرسة، وامتحان 
وامتحان ممارسة العبادة عادة ما يضب  الفصل، على سبيل املثال ابلنسبة 

. من صراجلمع والق ممارسة العبادة املتعلقة بصالة ل يف الثانويالفصل األو 
الناحية الفنية، يتم نذلك وفًقا للنتائج اليت مت حتديدها من قبل مجيع أعضاء 
جملس اإلدارة، وعادةً ما يتم إجراء االمتحان حوايل أسبوع تقريبًا، ولكن ميكن 

استها أقل ليت يتم در أيضًا أن يكون أسرع مثل فصل اإلبتدائية، ألن الكتب ا
 ٢٢2." فق  يوماللكن الفرق ليس كثريًا على األقل 

وقد أوضح هذا البيان أحد الطالب الذي قال إن هناك عدة دروس 
 تستطدم يف احلفظ واملمارسة والكتابة. قال:

مثل دروس التصريف جيب أن  النظم حمافظة، الدروس اليت هي" 
 عتكون حمافظة.إنذا كانت ممارسة العبادة مثل علم الفقه كعمل صالة اجلم

كل يعين أن مجيع الدروس تتكون بشكتابة وغريمها، فإن االختبار ال قصروال
دروس فكل ال سافهة، وابلنسبة المتحان امل سؤال مقايل مخسة عشرةعام من 
 ٢32." لوجه مع املمتحن وجهاً 

إجراء مجيع أنواع االختبارات مباشرة من قبل معلمي املدرسة الذين مت يتم 
 حتديدهم من قبل جملس إدارة املدرسة.
 م تسري بشكل جيد.يمي التعلو من املقابلة، ميكن مالحظة أن عملية تق
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سيعطي  املتفوقني بالطال، فلوصوالفالح  عهديف م رتاثب الم كتيمي تعلو نتائج تق ج
س إدارة صرح جمل إحرتاما.اإلحرتام سيعطي يف حفلة ختررج أو حفلة أخر السنة.

 املدرسة:
ابلنسبة للطالب املتفوقني، سيقدم جملس اإلدارة التقدير، أي أنه سيتم " 

ة. من قبل جملس إدارة الرعاي فلوصوالفالح  عهدمنحهم شهادة رمسية / شهادة من م
من مشاك ، سيتم فرض عقوابت عليهم وسيتم  ابلنسبة للطالب الذين يعانون

 ٢3١." ون إىل الفصل أم الريتفعالنظر يف ما إنذا كانوا س
ابلنسبة للطالب الذين ال تصل درجاهتم إىل املستوى القياسي ، فإن سياسة 

 مدرس الصف املعين هي إجراء حتسينات أم ال.
 يف تعليم كتب الرتاث مل العقبةواعو  مل القيادةواع (4

 يف إدرة تعليم كتب الرتاث القيادةمل اع ١
من حيث  أيًضا نفس القوةيف معهد الفالح فلوصو ،املعلم املؤهل قوة املعهد

 :م. كما نذكر أحد الطالبياليت تدعم مناخ التعل عهدقدرة املعلم وبيئة امل
البيئة هنا هي بيئة منزلية. لذا نعم، حسب الشعار. كثريون من حيث " 

مؤيدون أيضًا. وكذلك اهتمام الطالب أنفسهم. إنذا كان  كياهي و  علم املعلمني
 ٢3٢." كل شيء جيًدا، فستكون العملية أسهل وأسرع يف املتابعة

كما نقل نفس البيان من قبل أحد مديري املدرسة الدينية الذي نذكر أنه 
ابإلضافة إىل األستانذ املطتص ، التسهيالت الكافية وكذلك محاس الطالب وروح 

 : م. قالييف التنفيذ السلس للتعل املعهديف مساعدة إدارة املدرسة 
العامل الداعم األكيد هو محاس األصدقاء ووجودهم أو الروح القوية " 

 ٢33." معهد الفالح فلوصوللطدمة يف 
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كن مالحظة ، ميبناءً على البحث امليدايناملعهد ابلنظر إىل ما هو موجود يف 
يتعلق  مجيع احتياجات الطالب فيما، تتوفر ابلفعل ا الفالح فلوصوهذأنه يف 

م. مثل وجود مبىن مدرسة مريح ومكتبة كاملة ومكان مريح للدراسة يبعملية التعل
لطالب م اليت يقوم هبا ايوغرفة نوم كمكان للراحة. هذا مهم جًدا لدعم عملية التعل

 املعهد.يف 
 يف إدرة تعليم كتب الرتاث مل العقبةاع ٢

ك األصفر هو أنه يف بعض األحيان يكون هنا العامل املثب  لتعلم الكتاب
طالب يفتقرون إىل احلماس وقلة الرتكيز عند تنفيذ التعلم يف املدارس الدينية. هذا 

 ألن الطالبكياهي هو عادًة الطالب الذين يصبحون خدًما / خادًما يف أحد  
، وكذلك الطالب الذين عادًة ما يرغبون يف أنفسهم ال يستطيعون إدارة الوقت

البقاء مستيقظني يف وقت متأخر من الليل إما بسبب الدراسة أو اآلخرين الذين 
 .قال أستانذ أدب املطتار :لوقتايف النهاية ال يستطيعون إدارة 

أما ابلنسبة للعامل املانع ، فهو من الطالب أنفسهم الذين ال " 
طالاًب  ويستطيعون أحيااًن إدارة وقتهم املزدحم ، سواء كانوا طالاًب عاديني أ

، وأيضًا يف بعض األحيان بسبب قلة محاس الطالب كياهيأصبحوا خدامًا لـ
 ٢34." أنفسهم من اخلارج العوامل والعوامل الداخلية

 ، اعرتف أحد طالب مدرسة الفالح الداخلية اإلسالمية مبا يلي:ثلوابمل
عادة ما يكون النوم يف وقت متأخر من الليل وعدم القدرة على " 

الوقت عقبة ، واليت يف النهاية يف أنشطة التعلم ال تركز أحيااًن ألهنا إدارة 
تتحمل النعاس الشديد ، وأيضًا ألن روح الطالب جتعلها أيضًا عقبة حىت رغم 
 أن مرافق املدرسة الداخلية اإلسالمية خمصصة لتعلم الكتب ، فاألصفر جيد

".٢35 
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 الفصل اخلام 

 مناقشة نتائئج البحث
 كيديري بياعهد لري مكيديري و  وصو فلالفالح  عهديف م رتاثب الكت  تعليم ختطيط أ

ب أن يكون ، جيلذلك.مبين على أساس التططي  املستقبل ، الدين تحقيقيف الو 
، موته من أجل املستقبل، من حياته إىل أتباع هذا الدين قادرين على االستفادة من احلاضر

قوده إىل وخلق طرق ميكن أن ت ، جيب أن يضع خطة حلياتهاآلخرة. وابلتايل من العامل إىل
 ٢31.رضاء هللا سبحانه وتعاىل وأجرههذا هو اهلدف ،

ن حول الكيفية اليت جيب أن يكو  ليم اإلسالم هلا وجهة نظر واضحة ونذات صلةتع
 يف  كتابه : هلا خطة حول سيفعل. قال هللا تعاىل

َيُـَّها الَِّذْيَن آ  َ َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس مَّا َقدََّمْت لَِغد  ايٓا َ    ۗ   َمُنوا اتَـُّقوا اّللّٓ َ َخِبرْيٌ مۢبَا  َواتَـُّقوا اّللّٓ ِانَّ اّللّٓ
 .تـَْعَمُلْونَ 

التططي .   يذكر أن اآلية تتحدث عن يف تفسري املصباح بقلم أ.دكتور. قريش شهاب
َمْت لَِغد   نفسه وخيط  من   جيب أن يفكر يف تعين أن البشر " كلمة " َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس مَّا َقدَّ

قاله  ذا وفقا ملاه املتعة يف هذه احلياة. ، حىت حيصلاليت ترافق أفعاله يف حياته كل شيء
 صلى هللا عليه وسّلم : رسول هللا

 م القيامةب نفسه يف الدنيا قبل أن حياسب يو سحا

ي بن أيب لعنها سيدان عكما عرب  أمهية التططي  واإلعداد للمستقبل يف اإلسالم
 قال: طالب رضي هللا عنه انه

ن على ومن مل يك ،ومن كان أخر يومه شرّا فهو ملعون ،من استوى يوماه فهو مغبون
 زايدة فكان على نقصان.
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عندما تنوي القيام بشيء ما. إنذن مانذا  يشرح الوصف أعاله مدى أمهية التططي  
دور مهم للغاية  م لهيختطي  التعل ه.ميكن قياسه بشكل صحيح حسب كل قدرات سيفعل

ندما ينفذ املعلم برانمج يث عم. حبيمن دوره يف حتديد خطوات التنفيذ وتقييم التعل ينظر إليه
 ٢30.خمط  ، جيب أن يكون حًقا متوافًقا مع ما كانميالتعل

يفه على أنه م الذي يتم تعر يختطي  التعل هوالبحث  التططي  املشار إليه يف هذ
 (KBM)والتعلم  ليمعالت قبل عقد النشاط علماألوىل جلميع األنشطة اليت يقوم هبا املاخلطوة 

 تنوعة.جيب أن أيخذ التططي  يف االعتبار اجلوانب امل ،لذالكيف الفصل. 

عمل عقلي ك ميجزء مهم جًدا من برانمج التعلاملعلم نفذته  الذي ميختطي  التعل
٢38.البدينوفكري ضروري قبل اجملهود ونفذت النشاط 

طة خ أن يبحث مييف ختطي  التعلو  
إلضافة إىل نذلك ، م. ابيالتعل يجةإدارة الفصول وتقييم نت ،م، الوقتيوترتيب أنشطة التعل

 .لتوقع االحتماالت اليت قد حتدث يف املستقبل

يا  لريب عهدم و فلوصو  كيديريالفالح  عهدم أيًضا يفقد فعل ختطي  التعلم نقاس 
من ين عهدمنتائج البحث يف  تعليم.سنة واحدة من الملدة  تعليملاختطي   عن كيديري

صحيح. من   مت تنفيذها وتقييمها بشكلو ، رتاثب الم كتياملعروف أنه مت التططي  لتعل
ابلطبع ،  ، ألنه أمر طبيعيت حول ما متت مناقشته يف التططي االختالفا له عهدم كل

 متعلقة نيعهدمم يف يختطي  التعل، بشكل عامومع نذلك،لكل مؤسسة سياسة خمتلفة.
وكذلك املعلم( وساعات  ، املوارد البشرية )كالمها من الطالبناقشة التقومي األكادمييمب

 .تستطدم اليت (رتاثكتب الوكتب املدرسية ) الدرس

شة عدة نقاط وهي: مناق شتملاليت ت فلوصو كيديريالفالح  عهدميف  ميتعلال ختطي 
، وتنسيب رتاثال بواملعلمني الذين يقومون بتدريس كت، األكادميي التقومي ،اهليكل اإلداري

دفرت ، و ديدطالب اجللضور دفرت احل، و دي، وتقسيم الفصول للطالب اجلدفصلمعلمي ال
ملراد ا رتاثال، وتوفري الكتب ميعملية التعل ىف  خاللطالب القدامى لضور احل

                                                           
237 R. Ibrahim, Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rienka Cipta, 1995),hlm. 8 
238 Winardi, Asas-asas Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 229 
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مع  عام هو نفسه الذي يتم تعديلهدراستها.التقومي األكادميي الذي يتم استطدامه كل 
 .التقومي اهلجري

 م يفيفيد للمعلمني لرسم خريطة حتقيق أهداف التعلاملالتقومي األكادميي هو عنصر 
ناقشة م م وفق ختصيص الوقت املتاح.حبيث ميكن استطدام الوقت املتاح للتعبرييإدارة التعل

فيما يتعلق مبعايري العملية  ٢2١3يف عام 15رقم  Permendikbudوفقا ألهداف اإلجناز. يف 
التقومي التعليمي  تلف عنم. خميترتب  ارتباطًا مباشرًا ابلتعل ، مت توضيح أن التقومي األكادميي

 ٢32.خرآلا انجمابر ا أو تعليمي انجمابر  سواءء كان  ،ةرساملد املرتب  مباشرة ابلربانمج

 يديريفلوصو كالفالح  عهدم( يف رتاثمناقشة حول الكتب املدرسية )الكتب ال
 .عهدامل املستطدم هو املعيار من مؤسس رتاثالكتب الم ال يناقش الن ياملستطدم يف التعل

الكتب م ي، يكون النقاش حول التططي  لتعلكيديري يالريب عهدم حيث أنّ ويف 
ناقش على نطاق ي كيديري يالريب عهدم أنّ  غيري، الفالح عهدمهو نفسه تقريًبا مثل  رتاثال

مرحلة تكون  وأعلى املتنوعةأوسع ومبزيد من التفصيل وجيب اختانذ القرار. من خالل مراحل 
 .املعهديف مقدم الرعاية 

 ٢42ما يلي :ك تعليم ميتلكختطي  الّن يف تنظيم أب وينا سنجااي نذكر

 تعليمية الصياغة أهداف حمددة ومواد  ١

أكمل  لمجيب على كل معاملعهد يف كل من  ،املعهدينوهذا يتوافق مع ما فعله 
 .(التعليم لفصل دراسي واحد )منهج املادة حسب ما مت االتفاق عليه

 خربة التعلم ٢

ر هذان يوف .جتربة التعلم اخلاصة للطالب هناك بعض الدروس اليت تعطي
  جادل فيهام مثل أنشطة التداول املشرتكة اليت يتيالكثري من اخلربة يف التعل املعهدين

                                                           
239 Firdos Mujahidin, Strategi Mengelola Pembelajaran Bermutu, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2017), hlm122-123 
240 Wina Senjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, hlm. 40-45. Cet.V 
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وقراءة  ،املتنوعةاملأخونذة من كتب  ةجفصل مع بعضهم البعض على أساس احلكل 
 يف )حبث مسائل( مًعا حىت يتم إجراء املناقشة اجلماعية (lalaran)نظم أنشطة حتفيظ 

 .املعهد وكلون من، هذه احلالة للطالب الكبار الذين املعهدخارج 

 موالتعلّ  عليمأنشطة الت 3

ختتم اجلوهر وا املعلم يبدأ ويشرخم يناقش كيف والتعلّ  عليمالت ختطي يف أنشطة 
 يف معهدين موالتعلّ  عليمالت األنشطةيبدأ وخيتتم يف ، بشكل عام الدرس. ومع نذلك

النيب حممد صلى هللا عليه  إىل ابلدعاء بقراءة سورة الفاحتة البداية والنهاية ي، وهاملساوة
 ماملعل م، يقوميإهناء التعل الكتاب. بينما مىتعلم  مؤلف الكتب واملعلمني الذينو وسلم 

 : كما علمها رسول هللا يف حديثه  لساجملدعاء كفارة بقراءة  والطالب إبهنائه

 سبحانك اللهّم وحبمدك أشهد أن ال إله إاّل أنت أستغفرك وأتوب إليه

 املشرتك األشطاص 4

م. يطي  التعلختيف  م جيب تضمينهيمما يساعد يف عملية التعل الناس املشاركة و
املعلمني مي و تتم مناقشته يف اجتماع مشرتك وتقدرس ال معلمكونه  سيفعل أساتيذ الذين

ب األدىن من معايري التمكن من الكتأو عدم حتقيق احلد  الذين ال يستوفون الشروط
 رتاث. ال

األشطاص الذين هم حسب فاملعلم كما  ستطدام األشطاصي، معهدينيف 
بب احلفاظ على األصالة العلمية ، وكذلك الطالب الكبار ال بس املعهد طرجمتمن 

خاصة م يعلعملية الت خيتتمونولكن فق  الطالب الذين  املعهديزالون نشيطني يف 
يشيع استطدامه يف العديد  . أسلوب مثل هذارتاثب الالكفاءة املؤهلة يف كت ميتلكون
  كان الطالب هو الكادرعالوة على نذلك ، إنذا   حىت يفيف إندونيسي. املعهدمن 

ا فعله  تدرجييا. مثل م ، جيب أن حياول الطالب جبد من خالل نفس املستوى كياهي
مناف عبد  يهكيا لطالبه بني مجبانجتبويرينج  مؤسس معهد كياهي هاشيم  أشعري

هي معهد اللفالح فلوصو و كيامؤسس كياهي جزويل  يا ولريب معهدمؤسس  الكرمي 
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ندما ع كياهي هاشيم  أشعريساري يف ساالتيجا. بواسطة  ريكسو  معهدزوبر مؤسس 
كبار املعلمني  سمتبويرينج اب معهدمت تعيني آخر تعليم هلم يف  شرح السنطري األوقات

الطالب  ابإلضافة إىل نذلك ، مت تكليفه أيًضا برعاية مجيع وأعضاء فريق املداولة. جبانب
 أطفاهلم يف الذين يزورونالطالب  والدعلى  يقابلالطالب اجلدد ، و  ووضعهم
 ٢4١.معهد

 املواد واألدوات 5

رتب  عادة ما ي تتميز عن أدوات التعلم. مواد دراسية ميكن للمواد التعليمية 
 ينما األدوات، بكن التطلص منها أو يف منتج معنيمي ابألشياء اليت ميكن استطدامها

نفذ ، اليت ت ميتعلالكل عملية و  ٢4٢وأكثر دميومة. هو كائن يستطدم للتعلم العملي
اليت سيصل  كوسيلة لتبسي  أو تلطيص املادة وعادة ما يستطدم املعلم املواد واألدوات

 ميكن أن تساعد هذه األدوات املعلمني على نقل ى الطالب. حبيث مع املواد وعل
 سلمت من قبل املعلم. التططي  للمواد املواد ومساعدة الطالب على فهم مانذا

فيما يتعلق فق  ببعض املواد واألدوات. من  يستطدمها االثنان فق واألدوات اليت 
أو السبورة أو قلم التحديد أو الطباشري واملمحاة. املواد  (LCD)شاشة بني أمور أخرى:

هو  إىل األداة. مثال على نذلك حتتاج اليتعادة ما تستطدم فق  يف دروس  واألدوات
ق مع شرح لكتابة أمثلة ابللغة العربية تتوافالذين حيتاجون إىل هذه األدوات النحو علم 

 .النظرية

  املرافق املادية 1

لفصول ا للنقاش. املرافق املادية مثل الفضاء م املرافق املاديةيلتعلاختطي  يف 
كل نذلك كأداة  .، املعامل واملراكز اإلعالمية(ATK) القرطاسية املكتبيةالدراسية ،

على شكل فصول دراسية يف  املرافق املادية .ميعلى حتقيق أهداف التعل تدعم تعليمال

                                                           
241 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan 

Indonesia, hlm.97-98 
242 Firdos Mujahidin, Strategi Mengelola Pembelajaran Bermutu, hlm.57-58 
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الطالب الذين  ،معهدينفإن .معهدمع الطالب الذين يدرسون يف  مهيأةمعهدين 
هناك ري أّن معهد.غ الذين يعيشون يفليس يف معهد يدخل أيضا يف الفصل كطالب 

 طة املدرسةألنشليس يف معهد الطالب الذين يف معهد الفالح فلوصو ، إنذا كان فرقًا
 .نفدت يف ليل

 يةالتنمو مي و التقختطي   0

ناقش التططي  ي ،ميحول ما سيتم تنفيذه أثناء التعل بصرف النظر عن املناقشة 
مع  ميفيذ التعلتقييم وتطوير ما مت تنفيذه.حبيث يتم تعظيم عملية تن أيًضا ميلتعلاجليد ل

 .التحسينات من التقييمات اليت مت إجراؤها

ميكن تلطيصهمع السؤال األساسي الذي طرحه أحدهم   Wina Sanjayaمما قاله 
 : وهي التططي فعالية جلعل  كوسيلة

 ؟ مانذا ستفعل ١

 ؟ تفعلأن  ملانذا جيب ٢

 ؟أين جيب أن يتم نذلك  3

 ؟ منجز مىت جيب أن يكون 4

 ؟ يف هذا يشاركمن  5

 ٢43 ؟ منجز كيف هذا 1

ط  تصميم خ احلاجة إىل العناصر التالية يفJerrold Kemp ومتاشياً مع نذلك ، أوضح 
 : الدروس وهي

هداف م من خالل حتديد األيبرانمج التعلم لتصميم يتقدير احتياجات التعل ١
 والقيود واألولوية يف املعرفة

                                                           
243 Haerana, Manajemen Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan, hlm. 35-36 
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 تشري إىل اهلدف املراد  ليتم تنفيذها و الوجيبةأو  وضوعاملخرت إ ٢

 ختطي  فحص خصائص الطالب الذين جيب أن حيظوا ابالهتمام أثناء 3

 تتعلق ابلغرض عناصر املهمة اليت حيلّ الدرس و حتديد حمتوى  4

 م املراد حتقيقها من حيث احملتوى وعنصر املهمةيحدد أهداف التعل 5

  هنذكر الذي مّت   تصميم أنشطة التدريس والتعلم لتحقيق األهداف 1

 تعليمال أنشطةاخرت عدًدا من الوسائ  لدعم  0

 ة إىلنشطة ابإلضافتطوير وتنفيذ مجيع األ تفاصيل اخلدمات الداعمة الالزمة 8
 احلصول على أو صنع املواد

 الربانمج حاصلم و يمي خمرجات التعلو إعداد تق 2

 ٢44.من خالل منحهم اختبارًا أولًياوضوع حتديد استعداد الطالب لدراسة امل ١2

 هذا مهم . يالريب عهدم وو صلو ف عهد الفالحم Jerrold Kemp كما أظهر ما قاله 

 عهد.مقدمو الرعاية من كل مميكن رؤيتها من خالل ما يفعله 

ل التعليم منهًجا يتضمن من يشم م على أساس معايري العمليةيختطي  عملية التعل
والكفاءات  (SK)، نظرة عامة أو موضوًعا رئيسًيا كتوضيح ملعايري الكفاءة أشياء أخرى بني

معايري  ،درسالذي حيتوي على هوية ال (RPP)م يتنفيذ التعل واخلط ( KD)األساسية 
م، يالكفاءة ، أهداف التعل ، ومؤشرات اإلجناز(KD)، والكفاءات األساسية (SK)الكفاءة 

، ميلمي نتائج التعو علم، وتق، وأنشطة التالتعلم ، األساليباملواد التعليمية، ختصيص الوقت
يم التعل اخلاصة ابملعايري الوطنية ١2/٢225رقم  PPطبًقا للمواصفة  ٢45م.يومصادر التعل

 ميينفيذ التعلم يشمل املنهج واخلطة لتيالتططي  لعملية التعل اليت تنص على أن " ٢2دة املا

                                                           
244 E. Jerrold Kemp, Proses Perancangan Pengajaran. (Terjemahan Asril Marjohan).(Bandung: ITB 

Press, 1994). hlm. 13-15 
245 Haerana, Manajemen Pembelajaran Berbasis Standar Proses  Pendidikan , hlm. 38 
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مي نتائج و م وتقيمصادر التعل ،واملواد التعليمية وطرق التدريس ميعلى األقل أهداف التعل
 ".ميالتعل

 ٢2/32طبيعة غري رمسية. وفق القانون رقم  يف التعليم الديين املعهد يتم تضمني
منظمة  التعليم غري الرمسي" تنص على أن " ٢1الوطنية يف املادة  بنظام التعليماخلاص 

التعليم  التعليم الذي يعمل كبديل وإضافة و أو للمواطنني الذين حيتاجون إىل اخلدمات
". بسبب طبيعتها غري الرمسية ، عملية طوال احلياة النظامي التكميلي من أجل دعم التعليم

لتحديد املنهج وخطة تنفيذ  املعهدم مع اإلمكاانت وقدرة يالتعل وميكن تطوير التططي 
 رتاثال بوااللتزام ابلفصول املدرجة يف كت بناًء على احتياجات الطالب (RPP)م يالتعل

، يد التعليمصة التعليم  وخطة تنفان يصنع خال قادرين  لكن معهدانم.ياملستطدم يف التعل
(RPP)  ومنهجي.بشكل كامل الذي تكتب مبعيار 

ب كت تطدم هوسي ذيم اليأحد مصادر التعلي ه التعليماملناقشة يف ختطي  يستمر 
م واملعرفة اليت ابعتباره املعطي الرئيسي للقي رتاثب الكت ،املعهد احلياة يفتقليد . رتاثال

ن فيما يتعلق ابملعرفة اليت ال ميكن احلصول عليها وفًقا هلا إال م املعهدآراء  ميكن الوثوق هبا
 ٢41.خالل النقل واإلرث والنقل وال شيء ميكن إنشاؤه

التططي  ألي شيء يتعلق  كل فصل دراسي  يالريب معهدو و صلو فالفالح  معهد
ابملوضوع الذي سيتم تنفيذه يف الفصل الدراسي القادم ، وليس مناقشة الكتاب الذي 

س ، أي نف املعهداملستطدم هو معيار من مؤسس  رتاثب الكتتم استطدامه ألن  سي
الشيء من سنة إىل أخرى ، رمبا الكتب فق  اليت يتم نشرها توجيًها مباشرًا من قبل جملس 

يع آليات مج ة من قبل مقدمي الرعاية أنفسهم.مقدمي الرعاية الذين يتم حتديدهم مباشر 
ىت موافقة جملس حاليت ستعرض على القادة لس اإلدارة جمل هتغايصمتت ي ذم اليختطي  التعل

 .القائمني على الرعاية

                                                           
246 Masdar F. Mas‟udi, “Pandangan Hidup „Ulama Indonesia (UI) dalam literatur Kitab Kuning”. 
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ن م ين ، ميكن أن تكون كذلكمعهدإىل الدروس اليت يتم تدريسها يف  إنذا نظر
للغة علم قوائد احول علم الفقه و  هي ينمعهدأكثر دراسة يف  الذي املعروف أن الدرس

على  يسيطرأن الفقه  (Martin Van Bruinessen) بروينسن مارتن فان وفقا ملا نذكره العربية.
 مت نشرها رتاثب الكت 222ميكن رؤية هذه النتيجة من حوايل  معهد.تدرس يف ال وضوعم

حول اللغة  ٪١٢ ،عن العقيدة أو التوحيد ٪١0 ،مع الفقه ٪٢2يتكون من  املعهديف بيئة 
 ،تصوفال علم ٪0 ، احلديثعلم  ٪8  ،(بالغةال وعلمرف الص وعلم وحنعلم الالعربية )

ىل هذا يشري إ .املولد واملناقبو  قصاص األنبيياء ٪1 ،دعاءإرشادات ال ٪5 ،األخالق 1٪
يف  هاتطوير ليت ا والتقاليد الفكرية معهداختيارات املواد اليت ميكن دراستها يف  أن توافر
ص الواردة يف و على فهم النصيساعد العلم ن األماكن إتقان اللغة العربية ابعتبارها أ معهد
 ٢40رتاث.ب الاكت

جمموعة متنوعة من الدروس اليت هي  مؤسسًيا خاًصا به معهدومع نذلك ، فإن لكل 
جماالت  منمتطصص يف جمال القرآن ، املعهدعلى سبيل املثال ،  ميالرتكيز الرئيسي يف التعل

 علمن حيث عربية مالاللغة  علم، وهناك أيضا متطصص يف أصول الفقه علم الفقه وعلم 
من  صوف.الت علموبعضها يف جمال  كرف، وبعضها يف جمال علم الفلصال علم و النحو

 ذيال رتاثب الكتيف  بشكل مستقل يثببت  معهدين أن يف مفاجأة هذه الصورة ، ليس
 .درس للطالبي

 بيا كيديريري ل معهد وكيديري و  صو فلالفالح  معهديف  رتاثم كتب اليتنفيذ تعل ب

حيدث  يف تنفيذ م الذي مت بواسطة املعلمني.يالتعل ختطي  طبيقم هو تيالتعلتنفيذ 
م وليست  يهي من أهم خطوات التعل واليت (KBM)م أنشطة التدريس والتعلم يهذا التعل
 ميكن تركه وفًقا للجدول الزمين الذي مت إجراؤه. كذلك

 ميتنفيذ عملية التعل شروط ١

                                                           
247 Affandi Mchtar, Kitab Kuning & Tradisi Akademik Pesantren,(Bekasi:Pustaka Isfahan,2009), hlm. 

58-59 
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اليت  روطشالتعليم والتعلم ، هناك عدد من ال قبل أن تنظم مؤسسة تعليمية األنشطة
 استوفيت ، وهي: جيب الوفاء هبا

 جمموعة الدراسة (١

م الذي يلينقسم إىل قسمني، ومها: التع معهدينيف  رتاثب الم كتينفذ تعل
 .م الذي يقام يف املدرسةيوالتعلمعهد  يقام يف

أثناء رها مت اختبااليت كل قدرة  يتم تعديل وضع الفصل للطالب على
ختبار الكتايب رتاث واإلب الكتاملادة اليت مت اختبارها هي قراءة   اختبار. التنسيب

كون اليت مت حتدديدها من ِقبل جملس اإلدارة وفقا للفئة اليت ست وإختبار املقابلة
 .موضع اهتمام

 يف الفصل اإلعدادي كيديريو  صو فلالفالح  معهدوضع  املسفلة لفصل
وضعه يف الفصل  بينما ابلنسبة ألولئك الذين يتقنون ابلفعل)إعداد( للمبتدئني ، 

 ا ابلنسبة إىلبينم .اورين )معهد علي(شعاليه / م وية ولتطويره يف الفصلثنال
وخيتلف يف  ،ع الفصل الدراسي هو نفسه تقريًبا، يكون وضكيديري لريبيا معهد

 فق . مستوى اإلكمال

م. ابملعىن يفعالية التعل الدراسيةميكن أن تؤثر اإلدارة اجليدة للفصول 
 إدارة الفصول الدراسية جملموعات الدراسة هي التصميم ، املقصودالضيق

م من أجل خلق يالتعل حالة م من أجل دعمياألماكن واألدوات ووسائ  التعل
٢48أجواء موواتيية.

نظام ب رتاثب الكتم  يتعل جيعل إدارة الفصل الذي 
اجلميع جيلس على األرض  هو ويساعد.ين يعمل كما معهدالكالسيكي يف 

 منضدة ني الذين يستطدمونعلم، ابستثناء املطويلة فق  منضدة، بدون كرسي
  .عاليةالسي وكر 

                                                           
248 Firdos Mujahidin, Strategi Mengelola Pembelajaran Bermutu, hlm.19 
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ريقة طاحتياجات املعلم يف وضع  يعتمد تشكيل املقاعد يف الواقع على
طريقة  الذي سيتم استطدامه هوم يالتعلطريقة إنذا كان  الثمم املستطدم.يالتعل
ن ميتد مع تشكيل مبط ،طالبه ليجلسوا يف أي مكانمث حيرر املعلم ن ويتوان

 ،أو مشاورةمناقشة  طريقةإنذا كان استطدامه هو  للطلف. خمتلف مرة أخرى
 .جيب أن يكون املقعد دائرايً  مث التكوين

 عبء عمل املعلم (٢

م يلختطي  التع نشطة الرئيسية وهييشمل أليشمل عبء عمل املعلم 
 .تنفيذ مهام إضافيةو الطالب  وتدريب إرشادم و يتقييم نتائج التعل ،ميوتنفيذ التعل

ملعلم يغطي ا حىت أن عبء العملعهدين مبا كان يفعله املعلمون يف امل تناسبها
 .ميو التططي  والتنفيذ إىل التق

، (Haerana)هريان  كما نقلهما( Maisah) وميسة (Yamin)حبسب ايمني 
ري عمل املعلم، جيب أن يكون املعلم قادرًا على تفسأن اآلاثر املرتتبة على عبء 

 دءا منالكفاءة وحتسني جودة الطالب. ب تنشئةكتعليم  م يوجعل التعل ميالتعل
 .ميو قالتططي  والتنفيذ إىل الت

اداب  هيف كتاب ضرة الشيخ هاشيم أشعريح، فإن املزيد من املواصفات
 علملكها املمي جيب أن تكون اليتيشرح على عشرين خلقة  العامل واملتعلم الذي

 : للطالب وهي

 .تدريس الطالب عند ية صاحلة لرضاء هللان نو ملعلما جيب أن يكون (١

ألن  ،اإلخالص يف نية تعليم الطالب لعدم وجودعل العلة ال جي ملعلما (٢
 .العلمالربكة يف ينشأ  اإلخالص

 .سهكما يكره نف  طالبالويكره  مثل حب نفسه طالبال حيب ملعلما (3
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ني النطق تسليم عند التدريس وحتسيف  ليطالب لفهم سهيعطي ال ملعلما (4
 .يف فهمه

 يف ختليل.  تبسي ، ووضع كل قوته امنحهم فهًما ،تعليم طالبهوجيتهد  (5

 تعاىل. كن دائما يف حالة تواضع إىل هللا (1

 .املقبض يف كل عمل هو هللا وحده (0

 .دنيوايّ  أوصلها ألهداف طبيعتهابوسيلة  علمال جتعل ال (8

 .يوفر فائدة ال متجد حميب الدنيا إال (2

 لدنيا. زهوداكن  (١2

 احلقرية و احلقرية عادة عملابتعد عن األ (١١

 فتنة.ابتعد عن األماكن اليت تسبب ال (١٢

 ال يزال أن حيفظ شعرية دينّية واضحا. (١3

 يعمل بدعة يف الدين. يعمل عن السنة واضحا وال (١4

 يةاألفعال السنن  احلفاظ (١5

 .مع األخالق احلميدة ناسالتعامل مع ال (١1

 املذمومةاخالق  منويقّدس القلب ظاهرا وابطنا  (١0

 ال يزال زائدة العلم والعمل. (١8

 ه.ال يعرف الذي الناس من االستفادة ال مينع نفسه (١2

 ٢42ال يزال أن يشغل نفسه اىل أتلييف وترتيب الكتب. (٢2

                                                           

 1١ – 55،ص. تعلمشيخ هاشيم اشعري،اداب العامل واملحضرة ا249 
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 كتب الدروس (3

وارد من املهو أحد  رتاثب الكت  يتاب املدرسي، يف هذه احلالة هالك
 رتاثب الكت عملون، حىت إنذا كان هناك طالب ال يميالتعل يفمهيم لم يالتع

يتسبب يف  م. هذا سوفيفقدوا أيًضا أحد موارد التعل م ، فهذا يعينيعند التعل
سيجد  املعلمسلمت من قبل املعلم خالل الدرس.  إعاقة الطالب يف فهم ما هو
 لطالب حمدودة للغاية وخمتلفةذاكرة ال القدرة نظرة أيًضا صعوبة يف تدريس املواد

 علم.نعود إىل ما علمه امل لذلك خُيشى أال يتمكن الطالب من التذكر

  ملحيطالب واحد ال الالباحث تثبت أنه ال يوجد  الذي يعملث بحلا
 :نّ ميكن االستنتاج أ يدانيف هذا امل الباحث ىمما رآيف تعليم. رتاثب الكت

ذ قياسًيا منمعهدين الذي يتم تدريسه يف  رتاثب الكتكان استطدام   (١
 بداية املدرسة اليت أسسها املؤسس

 قريبة جًدا رتاثب الكت العالقة بني الطالب و (٢

 والتعلم يف الفصل عليمعملية الت (4

بشكل عام ، فإن عملية التعليم يف معهد الفالح فلوسو كيديري و معهد 
 ، سوروجان (bandongan)ابندونغانلريبيا كيديري متساوية ابلطريقة املستطدمة 

(sorogan) ، احلفظ(hafalan)  واملناقشة (diskusi)  لكن وجود األختالف.
يف  ب الرتاثكتقليال، خاصة ابلنسبة ملعهد الفالح فلوصو يف أنشطة تعليم  

املدرسة، فمن األكثر شيوًعا استطدام األسلوب النش  وعلى معهد لريبيا 
غالبية.طريقة ابندونغان عادة تعمل مجهور املعلمني استطدام طريقة ابندوجنان 

لطالب بدون تفاعل متبادل بني ا كتب الرتاثالذين يشرحون ما يف  حمتوايت  
ويتبعه مجيع الطالب.أما طريقة سوروجان، فتستطدم كدعم لتحسني قدرة 
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مستواها  ، خاصة للطالببدون حركات ومعىن كتب الرتاثالطالب على قراءة  
 مرتفع.

كيفية حفظ بعض الكتب ب كتب الرتاثم  يطريقة احلفظ هي طريقة تعل
 صلفيف  حسب مستوى الطالبكلمها ابلنظم( عادة للكتب اليت  ) احملددة
عادة ، ما يتم .كتب الرتاثتستطدم هذه الطريقة لتقوي مما يفهم يف   .املدرسة

 .رفالصو  النحو واستطدامه كمواد للحفظ هو علم 

 نشطةيتضمن ثالثة أ مي، بشكل عام ، تنفيذ التعل(mulyasa) وليسام قيلو 
 معهدعلى الرغم من وجوده يف  ٢52خامتة.، وبناء الكفاءة و االفتتاحوهي 

الوة التحية يشمل تأن عىن مب. االفتتاح بسيطةاألنشطة الثالثة ترمجت بلغة 
العديد ناك ه والتواصل على النيب حممد والدعاء ملؤلف الكتاب املقروء ولو احياان

 .ميتعلبداية تنفيذ ال م من قبليمن املعلمني الذين نقلوا دافع التعل

 : م ما يلييمن املالحظات امليدانية ، تشمل األنشطة أثناء التعل

 ، النشاط األويلم املفتوحيأنشطة التعل .١

 السالم أ

 الدعاء ب

 أنشطة األساسية ،تسليم املواد .٢

 قراءة املواد أ

 شرح املواد ب

 األنشطة اخلتامية ،إغالق التعلم .3

                                                           
250 Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan Kepala 

Sekolah, hlm.180 
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 خالصة املواد أ

 الدعاء والسالم ب

خاصة من حيث إتقان  ،رتاثب الكتتعليم   دعم قدرة املعلم على
ب تكالاملعلمني املؤهلني يف إتقان  خلفيةبب . هذا بساألحسناملادة 

حبيث يتم احلفاظ عليه من حيث النسب العلمية.  لعهدوخرجيي اال
 ينفذ من  مذكور أعاله كانت ، كل مرحلة كما هوميعملية التعل يف

 .قبل املعلمني

 يديريك رتاث يف معهد الفالح فلوصو كيديري و معهد لريبيام كتب اليمي تعلو تق ج

جة ألنشطة القياس ية كنتيالظواهر التعليم م هو حتديد القيم ابستطداميمي التعلو تق
 حصوليف حماولة  ميالتعل نتيجة حول املعاجلة والتفسري واحلكم الختانذ القرارات ،الشاملة

 ٢5١.املثبت ميأهداف التعل

قييم نشاط العملية األولية يف سياق ت إجراؤه على جوانب يؤكد  الرتبوي الذيوميتق
الستمرارية ا بياانت عن مستوى إجناز هذه األنشطة. مث سيكون هناكال للحصول عليه

عهد الفالح فلوصو  مالتقومي الذي يعمل يف تقييم. بني التططي  وعملية التعلم والتقييم أو
جانب  .على كل اكتمال جوانب الكفاءة اليت تدرس للطالب كيديري و معهد لريبيا

 يعمل م.يالتعل للمادةعل أساسية البحث وفرععها تشمل  هذا االختصاص ،االكتمال
كل   عهد لريبيامحىت يف  ئي.نهاال فصل األول وفصل  شهر وأيضًا يفكل يف   ميقو الت

يف  مي نشاط الطالبو تق أوجه التشابه .ميالتعل وميأسبوع يقوم معلمو الفصل إبجراء تق
يتم حتديد أحد معايري النجاح أو عدم اجتياز الطالب يف  م. هلذا السببيتنفيذ التعل

 .ميالتواجد أثناء التعل التقييم من خالل

                                                           
251 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, hlm. 66 
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عند كل  كيديري  وفلوصالفالح  عهدمعهد لريبيا كيديري و يف م ذتنفالتقومي اليت 
اسية اس شملي جانب الكفاءة اكتمالإمتام.من انحية الكفاءة اليت تدرس للطالب. 

 ل الدراسييف منتصف الفصو الشهر  كل  يفها تنفذ ميو تقو م.يالتعل وادمل البحث وفرعها
م. لذلك يعلمي النشاط أثناء تنفيذ التو تقاملتساوي من املعهدين وهناية الفصل الدراسي. 

 .ميكن أيًضا رؤية معيار ما إنذا كان الطالب جيتازون أم ال من نشاطهم واحد هذا

الذي  (Alkin) مي ألكنيو هو منونذج تق عهدامل م املستطدم يفي التعلوميمنونذج تق
، قرارتأكيد المي هو عملية لقو . يف رأيه، الت ١212  (Melvin Alkin) طوره مارفن ألكني

د وحتليل املعلومات حىت ميكن إعداالصحيحة  املعلوماتومجع املعلومات ، واختيار 
مسة خبيقرتح أن ( Alkin) ألكنيإستمر  ٢5٢.لصانعي القرار يف اختيار عدة بدائل التقارير

 : مي وهيقو أنواع من الت

 الة أو موقع النظاماحل معلومات عنالل لتعططي، وهو (assessment) نظام التقييم ١

حة يف اليت قد تكون انج يف اختيار الربانمج ختطي  الربانمج ، وهو املساعدة ٢
 تلبية االحتياجات

 تقومي التعليم كشرط للرتقية إىل املستوى التايل. يف الواقع ، كما أوضح مارتني فان
أّن املعهد غالبا يف األن يسرّي نظام املدرسة اليت  ، (Martin Van bruinrssen) بروينسن

، يف هذه احلالة ٢53الدراسية القياسية وشهادة.هناك الرتقية يف الدرجات ومنهاج 
 .ميالتعل فرتة يكمل لطالهبا بعداملعهدان يصنع الشهادة 

 

                                                           
252 Zainal Arifan, Evaluasi pembelajaran: Prinsip, Teknik ,Prosedur, hlm.80 
253 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, hlm 87 
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 الفصل السادس

 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث أ

إدارة  أنّ  يكون اخلالصة مالحظة ومعاجلة البياانتو بناًء على نتائج البحث ، 
تقوم ليت امعهد الفالح فلوصو كيديري و  معهد لريبيا كيديريرتاث يف ب الم كتيتعل

 . كما يلي:رتاثب الم كتيتعليف مي و بتططي  وتنفيذ وتق

 رتاث ب الم كتيتعل ختطي  .١
قبل التدريس ذ تنفيف معهد لريبيا كيديري رتاث ب الكت ختطي  تعليمأن 

ناقشون الذين ي ةرسواملدعهد مع جملس إدارة املوطبعا قبل دخول شهر رمضان اجلديد 
داري ويناقشون أيًضا اهليكل اإل ةاجلديد ةالدراسي سنةم ياالستعدادات ملواجهة تعل

رتاث ال بكتم  يتعلإىل نذلك ، وكذلك مناقشة إعداد  اجلديد والتقومي األكادميي وما
 ريب املعهدامل جملس رتجيح حىتعلى جملس ال ا سيعطىنتائجه اليتيف شهر رمضان 

ب كت ي  تعليمختط ،وبينما يف معهد الفالح فلوصو كيديري. صحيحوالتللتدقيق 
جملس حىت  دارةاإل جملسمجيع شعبان مع شهر العشرين من التاريخ قبل رتاث تنفذ ال

شهر رمضان وأيًضا  يفرتاث ب الكتم  يناقش على االستعدادات لتعلمريب املعهد اليت ت
ىل إعداد د إيالفنية لقبول الطالب اجلد من مناقشة ةاجلديد ةالدراسي سنةم يتعل

ديد اجلدارة اإلجملس  ثباتويف نفس الوقت إ املعلمني الذين سيقومون ابلتدريس.
 وتقومي أكادميي وما إىل نذلك.

 رتاثب الم كتيتعلتنفيذ  .٢
 (1) هي:سمني ، و إىل ق عهد لريبيا كيديرييف م رتاثب الم كتيتعلينقسم تنفيذ 

 وهيسم إىل قسمني نقت يتميية( واليف املدرسة )األكادتنفذ  يتال رتاثب الم كتيتعل
 و يف اراهن حىت الساعة احلادية عشرة متاما الصباح من الساعة السابعة وقت يف

 رتاثب الم كتيتعلو  (٢عة حىت احلادية عشرة لياًل. )الليل من الساعة الساب وقت
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احل وهي ثالث مر ، أما ابلنسبة للططوات فهو يتكون من عهديف املتنفذ  يتال
ريقة والط.ختتاماإل )تقدمي املادة( ومرحلة ، املرحلة األساسيةمرحلة االفتتاح
 يكن  استطدام طريقة ابندونغان وإن ملمن أكثر  رتاثب الم كتيتعلاملستطدمة يف 

تنقسم أيضا  رتاثال بم كتيتعلتنفيذ ، كيديريو  صلو فالفالح  عهدبينما يف م .كلها
غالبا  كادميياألم يتعلوأما .م غري أكادميييتعلو  كادميياألم يتعل وهي إىل قسمني
تطدام غري األكادميي وهو ابسم يتعلاملناقشة و  طريقةالنشطة أو  طريقة تستطدم 

ىل أخرى مثل طريقة سوروجان وما إ طريقةوجود  على الرغمغالبا طريقة ابندوجنان 
 نذلك.

  رتاثب الم كتيمي تعلو تق .3
أسبوع وشهر وبداية  كل  معهد لريبيا كيديري تنفذ يفيف  رتاثب الم كتيمي تعلو تق

سبوع يتم من مي كل أو فصل الدراسي ، ولكن ابلنسبة للتقالفصل الدراسي وهناية ال
مي غري نذلك و خيتلف التقاليت تتعلق بطالبه. قبل مدرس الصف عند وجود مشاكل 

مي و شكل التق.أما ةرساملد وإدارة املعهد لس جم ابإلشرتاك معالذي يتم إجراؤه 
احلفظ  متحانإ الشفوية و متحانإ و الكتابة متحانإم ثالثة أنواع وهي ابستطدا
الشهر  كل  يف اثرت ب الم كتيتعلمي و تقيتم  ،فلوصو الفالحيف معهد  بينما )حمافظة(.

م قبل يلالذين يناقشون أنشطة التع ريب املعهد جملس املحىتجملس اإلدارة مجيع مع 
الشفوية  حانمتإو  كتابةال متحانإمي ابستطدام و ابلنسبة لشكل التقأما و شهر واحد.

 املمارسة. متحانإو  )حمافظة(احلفظ متحانإو 

  التوصيات ب

يا  لريب دعهم وكيديري و  فلوصالفالح  عهدمموضوع البحث ) اليت هي ينهدللمع ١
 (كديري

 عهدمهتا اليت نفذ رتاثب الم كتيإدارة تعلعن  ةصفيالو  صورةهذا البحث هو 
ملعلومات اوأنمل أن تستطدم كمصدر  كديري،يا  لريب عهدومكيديري و  فلوصالفالح 

حبيث يتم احلفاظ  رتاثب الم كتيإدارة تعلالواقعية يف تطوير املؤسسة ، خاصة يف تطوير 
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على اجليد منها وحتسني السيئ إببداعات وابتكارات تتكيف مع التطورات والتغريات 
 يف عامل التعليم.

 تعليم كتب الرتاثملعلمي  ٢

 .إىل إدارة اجلودة رتاثب الم كتيتعليستمر تطوير إدارة  ١

فهم  يف، من األفضل استطدام طرق متنوعة حبيث يسهل الطالب مييف تنفيذ التعل ٢
 .الشرح وليس ممالً 

، سقدرة الطالب على فهم الدر معرفة  هدف مي الذي مت إجراؤه حًقا إىلو التقيف  3
 ات فق .وليس شكليّ 

 لطالب 3

 رتاثم كتب الييف تعلاجلهد و اهلّمة  دوام ين على يف معهدمجيع طالب  ث الباحثوحي

 للباحثني الالحقني 4
السلفية ،  إلسالميةاهد اعامليف تعليم كتب الرتاث إدارة على  هيقتصر الباحث يف حبث

 ملعاهديف املعاهد العصرية أو االذين ان يبحثون  للباحثني الالحقنيفيمكن  لذلك
 .اجلامعة

 االقرتاحات ج
  ليت تكونا معا هو شريك للمؤسسات احلكومية لتحسني نوعية التعليم املعهد وجود

التحول االجتماعي من خالل توفري املوارد البشرية املؤهلة واخالق  تنفيذكأساس ل
. عالوة على نذلك ، فإن عملية التحول االجتماعي يف عصر االستقاللية ،يتطلب الكرمية

 أكثر حساسية الستكشاف اإلمكاانت احمللية واحتياجات اجملتمع من املناطق أن تكون
كل الح  إلص جهوداجيب ان يكون  املعهد، كن حتسني القدرات احلالية. وهكذاحىت مي

يم . هذا ألن منونذج التعليوما عيوب وإضافة إىل األشياء اليت هي احتياجات الناس
دة يف توفري املساع ن يكون كثريًاعلى أساس األنظمة التقليدية أو الكالسيكية ل املعهد
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الرباعة تكاملية سواء يف التمكن من املعرفة الدينية واملعرفة العامة و  املوارد البشرية املطتصة
 .التكنولوجية
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Instrumen Wawancara Manajemen Pembelajaran Kitab Kuning di kedua pondok pesantren 

Situs :    

Metode : wawancara  

Tema : Manajemen Pembelajaran Kitab Kuning  

Informan :   

Tanggal :   

1 Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran di Pondok Pesantren  

 

 Peneliti : Kapan pelaksanaan perencanaan diadakan? 

 Peneliti : Apakah ustadz terlibat dalam perencanaan? 

 Peneliti  : Apa saja kah yang dibahas dalam perencanaan? 

 Peneliti  : Apa saja kah sarana dan prasarana yang dipersiapkan dalam perencanaan? 

 Peneliti : Apakah ada yang menyiapkan RPP dan Silabus? 

 Peneliti : Apa saja kah sarana dan prasarana yang diperiapkan dalam perencanaan?  

 Peneliti : Apakah ada pembahasan tentang kitab yang akan dipakai ketika pembelajaran 

 

2 Pelaksanaan Pembelajaran Di Pondok Pesantren  

 

 Peneliti : Ada berapa rombongan kelas dalam satu kelas? 

 Peneliti  : Bagaimana prosedur penempatan kelas bagi santri? 

 Peneliti  : Bagaiamana mengatur tempat duduk para santri ketika proses pembelajaran? 

 Peneliti  : Apakah semua santri memiliki kitab kuning sendiri-sendiri? 

 Peneliti : Bagaimana cara pemeriksaan santri yang tidak membawa kitab kuning saat proses pembelajaran? 

 Peneliti : Apa saja metode yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung? 

 Peneliti : Apakah ada sarana penunjang yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung? 

 Peneliti : Apakah ada pengganti ustadz yang tidak hadir dalam pembelajaran? 

 Peneliti : Apakah ada bimbingan khusus bagi santri dari ustadz diluar jam pelajaran? 

3 Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Di Pondok Pesantren pondok pesantren  

 Peneliti : Kapan evaluasi pembelajaran diberikan kepada peserta didik? Dan siapa yang melaksanakan? 

 Peneliti : Evaluasi apa saja yang dipakai di pondok pesantren? 

 Peneliti : Apakah ada sistem remidi setelah dilakukan evaluasi? Jika ada,bagaiamana proses remidi yang  

dilakukan di pondok pesantren? 

 Peneliti : Apakah ada pemberian penghargaan dan hukuman bagi santri dalam evaluasi? 

 

4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembelajaran Di pondok pesantren  

 

 Peneliti : Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan 

 evaluasi pembelajaran kitab kuning? 
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الفالح فلوصو كيديرياملعهد واملدرسة  رمقابلة مع مدي  



 

 
 

كيديرياملعهد واملدرسة لريبيا   مقابلة مع مدير  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يريكيدواملعهد لريبيا   الفالح فلوصو كيديريالتوثيقات مع جمل  اإلدارة يف املعهد   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تفتيش كتب الرتاث أنشطة تعليم والتعلم

سوروكان طريقة طريقة حمافظة  

 حبث مسائل إمتحان القبول
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