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 شكر وتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

بنعمته تتم الصاحلات وجميب الدعوات ورفيع الدرجات، القائل يف احلمد هلل الذي  
ال حتصى،  سبحانه وأشكره على نعمه اليت ، أمحدههللا ال حتصوها كتابه الكرمي وإن تعدوا نعمة

 أما بعد. وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، ال إله أال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن

الباحث  القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهي هللا عّز وجّل شكرا على نعمة أشكر 
-e)على أساس اإللكرتوين  م اللغة العربيةيلإدارة تعابملوضوع " يف إعداد رسالة املاجستري

learning) ه الباحث كتابة هذ ماالنج." ومع ذلك، قد انتهي ايليف معهد سوانن أمبيل الع
 لك تقدم الباحث الشكر إىل:ن امتامها بدون مساعدة اآلخر، ولذوال ميك رسالة املاجستري

جامعة موالان مالك إبراهيم املاجستري، مدير حممد زين الدين حلاج فضيلة الدكتور ا .1
 نج.إلسالمية احلكومية ماالا

ور احلاج مدير الدراسة العليا، واألستاذ الدكتاملاجستري، احلاج واحد مرين  الدكتورستاذ األ .2
ستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جامعة ولداان ورغادينتا املاج

 .احلكومية ماالنجبراهيم اإلسالمية موالان مالك إ
ن ستري بصفته املشرف األول، والدكتور احلاج توفيق الرمحالدكتور عبد الوهاب رشيدي املاج .3

بكل اهتمام وصرب شرف الثاين، اللذان وجها وأرشدا وأشرفا الباحث ستري بصفته املاملاج
 وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.جزمها هللا خري اجلزاء.

جبامعة موالان مالك يف كلية الدراسات العليا  م اللغة العربيةقسم تعلي احملاضرين يفمجيع  .4
 نج.إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال

فضيلة الدكتور أمحد مزكي كمدير معهد سوانم أمبيل العايل ماالنج، وفريق اللغة املركزي  .5
 للمعهد.
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 وجلميع الزمالء فصل ب يف الدراسات العليا خاصة األصدقاء حتت إشراف واحد وهم .6
حمي الدين حيىي ونور عفيفة وفرح أوال النساء وهناية مشفعة مفتوحيت الذين ساعدوين 

 وشجعوين يف كل حال طول إكمال كتابة هذه الرسالة. 
وأخريا فهذا جهدي وعملي املتواضع، فإن أصاب فهو توفيق من هللا عز وجل، وإن أخطاء 

 هذه الرسالة. وأسأل هللا العظيم فهو لقلة علمي، وعلى القارئ أن يقدم االقرتاحات لتحسني
أن جيعل أعماهلم مقبولة ومثابة، وأيضا أن تكون هذه رسالة املاجستري انفعة ومفيدة ملتعلمي 

 اللغة ومعلمها يف هذا العامل، أمني.
 

 2021يو يول 4ماالنج، 
 الباحث

 
 

 حممد انهض إسالمي
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 البحث مستخلص
( يف e-learning)على أساس اإللكرتوين  تعليم اللغة العربية إدارة .2021 حممد انهض. إسالمي،

دراسات . قسم تعليم اللغة العربية، كلية رسالة املاجستري معهد سوانن أمبيل العايل ماالنج.
 ، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. العليا

 املاجستري املشرف الثاين: الدكتور توفيق الرمحن ،املاجستري ملشرف األول: الدكتور عبد الوهاب راشيديا
 .(e-learning)اإللكرتوين  ، التعليمتعليم اللغة العربية، تعليمالإدارة  :لمات األساسيةالك

حىت اآلن إىل حتوالت أو تغيريات  2020أدى انتشار فريوس كوروان الذي حدث منذ بداية عام 
يف خمتلف جماالت احلياة اجملتمعية، ومنها جمال التعليم. تقوم معظم املؤسسات التعليمية حاليا ابلتعليم عرب 

إدارة التعليم املتوافقة مع اإلنرتنت وقفا بتعليمات احلكومة. وهذا ابلطبع يتطلب من كل املؤسسات تطوير 
 الوضع احلايل كما فعل معهد سوانن  أمبيل العايل. 

تنفيذ وتقومي تعليم اللغة العربية على أساس تنظيم و ختطيط و  ف البحث هو وصف إدارةاهدأ
. ونوع هذا البحث هو البحث الكيفي ماالنج سوانن أمبيل العايل مبعهد برانمج صباح اللغة إلكرتوين يف

 وأماوالتوثيق،  ومالحظة كانت طريقة مجع البياانت املستخدمة هي املقابلةو ابستخدام املنهج الوصفي. 
حد هي: و  الذي يتكون من ثالث خطوات، Hubarmanو   Milesحتليل البياانت ابستخدام نظرية 

 . عرض البياانتالبياانت، مث 

التعليم قام فريق اللغة املركزي مبعهد إبعداد دليل  التخطيط، ( يف1وأما نتائج البحث هي: 
نوع ( يف التنظيم، 2،املقرر الذي حيتوي على مكوانت التعليم من األهداف إىل التقومياإللكرتوين أو 

تصنيف و  القسم ومنسق اجملالالتنظيم املستخدم هو التنظيم الرمسي الذي يتكون من تنظيم 
نوع التعليم  التنفيذ، يكون ( يف3، من التنظيم غري الرمسيفريق اللغة املركزي أما و  لطالبلفصل ال

غري املباشر ابستخدام طريقة  ميالتعل ( أيashynchronous) اإللكرتوين هو نوع غري املتزامن
هناك عمليتان ومها الرقابة وتقومي ويف التقومي،  (4 (، وvideo based learningالتعليمي ) الفيديو

. الرقابة على اإلجراءاتو الرقابة على السياسات الرقابة على جماالن ومها:  يتكوننتائج التعليم. ومن مث 
( والتقومي التجميعي formatifتكون تقومي نتائج التعليم من نوعني، مها التقومي التكويين )ومع ذلك 

(sumatif ابستخدام وسيلة ) google form. 
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ABSTRACT 

Islami, Muhammad Nahidh. 2021. Management of Electronic-Based Arabic 
Language Learning in Shobahu Al-Lughah Program, Ma'had Sunan 
Ampel Al-Aly Malang. Thesis. Postgraduate of Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University Malang. 

Pembimbing: Dr.  H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd., Dr. H. R. Taufiqurrochman, M.A 
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The spread of the Corona Virus Disease-19 that occurred from the beginning 
of 2020 until now has caused shifts or changes in various fields of people's lives, 
one of which is the field of education. Almost all educational institutions currently 
carry out online learning according to government instructions. At the same time, 
MSAA organizes "shoobahul lughoh" program via online so that the learning 
process runs smoothly as it is, and thus the educational purposes can be achieved. 
In order to achieve those purposes, all of the educational institutes have to 
develop the learning management which appropriate with the current situations. 
Therefore, MSAA has developed an electronic based learning management (E-
learning). 

The purpose of this study is to describe the electronic-based management of 
Shobahu Al-Lughah Arabic learning at Ma'had Sunan Ampel Al-Aly which includes 
designing, organizing, implementing and evaluating. The method that is used in 
this study is a descriptive method with a qualitative approach. The techniques 
that are used in collecting the data were interviews and documentation, then 
those data were analyzed by using Miles and Huberman analysis techniques 
which included data reduction, data presentation and conclusion drawing. 

The results of this research are: 1) in design, the ma'had center language 
team has compiled an online manual and also a mini syllabus / lesson plan that 
contains learning components from the objectives to the evaluation, 2) in the 
organization, there are two types organizing, namely formal and informal 
organization. The official organization includes field organization and field 
coordinator, and class classification, while the informal organization includes the 
formation of a central language team, 3) in practice, the type of online/electronic 
learning that is used is asynchronous, namely indirect learning using video-based 
learning methods, and 4) evaluation of learning outcomes carried out consists of 
two kinds, namely formative evaluation and summative evaluation. Formative 
evaluation includes assignments and midterm exams. The summative evaluation 
includes the final exam. Then the media that is used for evaluation is google form. 
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ABSTRAK 

Islami, Muhammad Nahidh. 2021. Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab 
Berbasis Elektronik di Ma’had Sunan Ampel Al-Aly Malang. Tesis 
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana  Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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Penyebaran virus covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020 hingga saat 
ini menyebabkan terajdinya pergeseran atau perubahan di berbagai bidang 
kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Hampir semua 
instansi pendidikan saat ini melaksanakan pembelajaran secara daring merujuk 
pada instruksi pemerintah. Pada saat yang sama, Ma’had Sunan Ampel Al-Aly 
menyelenggarakan program “Shobahu Al-Lughah” berbasis elektronik agar 
proses pembelajaran di dalamnya berjalan  sebagaimana mestinya dan dengan 
demikian tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini tentunya menuntut setiap 
instansi menyusun manajemen pembelajaran yang sinkron dengan situasi saat 
ini. Oleh karena itu,  pihak Ma’had Sunan Ampel Al-Alypun menyusun manajemen 
pembelajaran berbasis elektronik (e-learning). 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan manajemen 
pembelajaran bahasa arab Shobahu Al-Lughah berbasis elektronik di Ma’had 
Sunan Ampel Al-Aly yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 
dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, kemudian data dianalisis 
menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) dalam perencanaannya, tim 
bahasa pusat ma’had sudah menyusun buku pedoman daring dan juga mini 
silabus/rencana pembelajaran yang berisikan komponen-komponen 
pembelajaran dari tujuan sampai dengan evaluasi, 2) dalam pengorganisasian, 
ada dua jenis pengorganisasian yaitu pengorganisasian resmi dan tidak resmi. 
Adapun pengorganisasian resmi mencakup pengorganisasian bidang dan 
kordinator bidang, dan pengklasifikasian kelas, adapun pengorganisasian tidak 
resmi mencakup pembentukan tim bahasa pusat,  3) dalam pelaksanaannya, jenis 
pembelajaran online/elektronik yang digunakan yaitu asynchronous yaitu 
pembelajaran secara tidak langsung dengan menggunakan metode video based 
learning, dan 4) evaluasi hasil belajar yang dilakukan terdiri dari dua macam 
yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif meliputi penugasa 
dan ujian tengah semester. Adapun evaluasi  sumatif meliputi ujian akhir 
semester. Kemudian  media yang digunakan untuk evaluasi yaitu  google form. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة 

 مقدمة .أ
من ظواهر احلياة احلديثة هو وجود منظمات خمتلفة يف حياة الناس ملساعدة  واحد

مت تشكيل أنواع خمتلفة من  1.حتقيق احتياجات احلياة الفردية واجملتمعيةتوفري أو و وتسهيل 
أجل ذلك، ملساعدة حتقيق هذه املنظمات والربامج اليت هتدف إىل حتسني جودة. من 

األهداف، جيب أن يكون لدى املنظمة أو الربانمج إدارة جيدة وواضحة. وهذا يتوافق مع 
رأي احلكيم وخمتار يعين إن كل منظمة، مبا يف ذلك املؤسسات التعليمية، ستحتاج احتياجا 

 2إىل إدارة إلدارة التعاون الذي حيدث من أجل حتقيق األهداف.

اإلدارة عملية هامة يف اجملتمعات احلديثة، بل إن أمهيتها تزداد ابستمرار وقد أصبحت 
بزايدة جمال النشاط اإلنساين واتساعه من انحية واجتاهه حنو مزيد التخصص والتنوع والتفرع 

ويف تفس الوقت، تعد اإلدارة اليوم من األمهية مبكان نظرا لتغلغها يف  3من انحية أخرى.
مجيع أوجه النشاط اإلنساين سواء كان ذلك يف املؤسسات والشركات أو القطاعات 
احلكومية. كما وتعد اإلدارة من األمور احليوية واجلوهرية يف عصر احلاضر، ألهنا تسهم 

  4إلنتباه على األهداف.بشكل مباشر يف تسهيل األعمال وتركيز ا

بشكل عام، اإلدارة هي عملية تنظيم واستخدام املوارد املوجودة داخل املنظمة من 
 5خالل التعاون مع هذه املوارد لتحقيق األهداف التنظيمية اليت مت حتديدها بفعالية وكفاءة.

فن التنظيم أن اإلدارة هي  قالت ،يف جمال الرتبيةاإلدارة  رأيها مبفهومسوالسرتي  وألقي
                                                           

1Candra Wijaya and Muhammad Rifa’i, Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan 
Organisasi Secara Efektif Dan Efisien (Medan: Perdana Publishing, 2016). hlm. 11 
2Lukman Hakim and Mukhtar, Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan (Jambi: Timur Laut Aksara, 
2018). hlm. 14 

 10م، ص.  2010محمد منير مرسي، اإلدارة التعليمية: أصولها وتطبيقاتها، القاهرة: عالم الكتب،  3
 9م، ص.  2014مبادئ علم اإلدارة الحديثة، محمود حسن الهواسي وحيدر شاكر البرزنجي،  4

5Wijaya and Muhammad Rifa’i. Dasar-Dasar Manajemen. hlm. 15 
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والتنظيم والتوجيه  تخطيطالذي يتضمن فيه عمليات وأساليب وإجراءات معينة مثل ال
ن أو يخر من خالل األشخاص اآلوالتحكم اليت يتم تنفيذها لتحقيق أهداف معينة بفعالية 

األعضاء. لذلك بوجود اإلدارة اجليدة والواضحة، سيوفر نظرة اثقبة حول كيفية اخلطوات 
 6يام به لتحقيق األهداف التعليمية احملددة.وما جيب الق

ابلنظر إىل أن إندونيسيا بلد غالبية سكانه من املسلمني، فإن اللغات األجنبية، 
. مجتمعبل إهنا تصبح ضرورة أساسية للوخاصة اللغة العربية، تصبح مصدر قلق )االهتمام( 

يف  وكذلك 7دراسية إلزامية. فمعظم املؤسسات التعليمية جتعل اللغة العربية برانمج أو مادة
الواقع، ليس هناك عدد قليل من هذه املؤسسات التعليمية لديها مبادرات عالية لتطوير 
تعلم وتعليم اللغة العربية يف مؤسساهتا اخلاصة. يظهر وجود هذه املبادرة أن هناك رغبة قوية 

ا. فهذا الواقع يصبح من عشاق اللغة العربية الذين يهدفون إىل أتصيل اللغة العربية نفسه
 ابلتأكيد رصيدا كبريا للقدرة على تطوير اللغة العربية أو نشرها، خاصة يف إندونيسيا.

وفقا بذلك احلال، أن يف إندونيسيا قد أنشأت املؤسسة اليت زكرت أو واجهت إىل 
تعليم العلوم اإلسالمية واللغة العربية. فتعرف هذه املؤسسة ابسم املعهد، حيث تغمرها 

ويف نفس الوقت تنمو املعاهد اإلسالمية منوا سريعا يف هذا  8لكتب الدينية ابللغة العربية.ا
اإلندونيسي، حىت اآلن مل يعد عدد هذه املعاهد يف هذا البلد. ومن مزااي املعاهد اإلسالمية 

هد مقارنة ابملؤسسات األخرى هي اإلدارة التعليمية فيها. هبذه اإلدارة التعليمية، ترجو املعا
إىل بياء املتخرجني فيها ليكون العلماء. فيمكن مالحظة ذلك من خالل العديد من خرجيي 

                                                           
6Lilis Sulastri, Manajemen Sebuah Pengantar: Sejarah, Tokoh, Teori, Dan Praktik (Bandung: La 
Goods Publishing, 2014). hlm. 14 
7Muhammad Zainuri, ‘Perkembangan Bahasa Arab Di Indonesia’, Tarling : Journal of Language 
Education, 2019, 231–48 <https://doi.org/10.24090/tarling.v2i2.2926>. 
8Herman, DM, Sejarah Pesantren di Indonesia, Jurnal Ta’dib, Vol. 6 N0. 2 Juli-Desember, hlm.151 
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املعاهد اإلسالمية كانوا الشخصيات املهمة يف احلكومة اإلندونيسية، مثل انتخاب عبد 
 9الرمحن واحد كرئيس مجهورية يف اإلندونيسيا.

ة تطور العصر، دل على أن تظهر املرونة اليت أظهرها املعاهد اإلسالمية يف مواجه
هذه املعاهد قادرة على إجراء التكيف مع عصرها.من أجل ذلك، ميكن استخدام هذه 

حىت اآلن، فيوجد  10املعاهد اإلسالمية كمؤسسة تعليمية بديلة يف وقت احلاضر واملستقبل.
لثانوية العديد من املؤسسات التعليمية مثل املدرسة احلكومية املتوسطة واملدرسة احلكومية ا

وال سيما اجلامعة اإلسالمية احلكومية أنشأت املعاهد اإلسالمية  اليت هتدف إىل دمج 
التعلم يف املدرسة أو اجلامعة مع املعهد حىت ال يتعلم الطالب عن العلوم العامية فقط بل 

 هم يتعلمون أيضا عن العلوم الدينية واللغة العربية.

جامعة موالان مالك إبرهيم اإلسالمية  معهد سوانن أمبيل العايل هو أحد جهود
احلكومية ماالنج لتكوين علماء خمتصني يف جماالهتم. يف معهد، يتم إرشاد الطالب لتعميق 

. يف العلوم الدينية، يتعلم الطالب عهدلك اللغة اليت هي من مهمة املمعرفتهم الدينية وكذ
فيه هي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية. عن اإلميان والقرآن والفقه. واللغات اليت يتم تدريسها 

واآلن أصبح معهد سوانن أمبيل العايل معيارًا ملدرسة معهد يف اجلامعات اإلسالمية يف 
حيث يوجد كثري من احملاضرين  إندونيسيا سواء يف إدارة الربامج أو يف إدارة التعليم فيه.

عهد سوانن أمبيل العايل ملعرفة والطالب من اجلامعات األخرى يقومون بدراسة مقارنة مع م
 إدارة املعهد وكذلك إدارة التعليم فيه.  

ومع ذلك، يف هذا املناسب، قد أحدثت حالة غري متوقعة وهي نشأ الوابء يسمى 
covid 19 يف تغيريات  الذي يسبب التغيريات العاجلة يف خمتلف اجملالت. وهذه حالة تؤثر

وقد مت حتويل السياسات يف جمال الرتبية منها: وإصالحات السياسيات من قبل احلكومة. 

                                                           
9Herman, DM, Sejarah Pesantren di Indonesia, hlm.152 
10Herman, DM, Sejarah Pesantren di Indonesia, hlm.153 
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ويف  11إىل التعليم عرب اإلنرتنت.  (offlineتغيري التعليم الذي يقام هبا عادة وجها لوجه )
، جيب أن يكون املعلم والطالب قادرين على إتقان  (online) تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت

من أجل ذلك، نشأ التعليم اإللكرتوين  األدوات اإللكرتونية كوسيلة أو وسيطة التعليم.
ن أمبيل العايل االستمرار يف قيام فقرر معهد سوان ملساعدة عملية التعليم يف هذا احلال.

ابألنشطة التعليمية احلالية ابتباع السياسات احلكومية تعىن التعليم عرب اإلنرتنت على أساس 
 (.e-learning) اإللكرتوين

الكثري أن التعليم عرب اإلنرتنت على األساس اإللكرتوين غري ويف نفس الوقت، يعتقد 
ة الطالب مباشرة وال يركز الطالب يعتربون فال ميكن للمعلمني مراقب فعال للتنفيذ، حيث

الباحث أنه من املهم للغاية الدراسة وذات الصلة  ذلك، يعتقد عملية التعليم. من أجل
توجد االختالفات أو الفروق بني التعليم حيث من خالل دراستها، س جدا ابلبحث عنها.

والتعليم وجها لوجه أو دون اتصال ابإلنرتنت، ستوجد  عرب اإلنرتنت على أساس اإللكرتوين
أيضا كيفية إدارة التعليم اإللكرتوين بشكل فعال. لذلك متوقع هذا البحث أنه ميكن أن 

ى الرغم من تنفيذه عرب يوفر الرؤية إلدارة التعليم حبيث ميكن تشغيله بشكل صحيح عل
 (.e-learning) اإلنرتنت على أساس اإللكرتوين

م اللغة ي، فإن الباحث سيدرس بشكل أعمق إدارة تعلمستندا إىل البيان السابق
هذه و  .ماالنج يلايف معهد سوانن أمبيل الع (e-learning) على أساس اإللكرتوين العربية

م اللغة يتعل ميو وتنظيم وتنفيذ وتق ختطيطوظائف اإلدارة، مبا يف ذلك على تشمل الدراسة، 
 .يف ذلك املعهد على أساس اإللكرتوين العربية

                                                           
11Dian Ratu Ayu Khasanah, dkk, Pendidikan dalam masa pandemi covid 19, Jurnal Sinestesia, vol. 
10, no. 1, april 2020, hlm. 41 
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 أسئلة البحث .ب
من جهة خلفية البحث ىف املقدمة السابقة، أخذ الباحث بعض أسئلة البحث 

 :منها
سوانن أمبيل يف معهد  على أساس إلكرتوينتعليم اللغة العربية  ختطيطكيف يتم  .1

 ؟العايل
 ؟يف معهد سوانن أمبيل العايلعلى أساس إلكرتوين  كيف يتم تنظيم تعليم اللغة العربية .2
 ؟يف معهد سوانن أمبيل العايلعلى أساس إلكرتوين  تعليم اللغة العربيةتنفيذ كيف يتم  .3
ل يف معهد سوانن أمبيأساس إلكرتوين  على تعليم اللغة العربية تنفيذ كيف يتم تقومي .4

 ؟العايل

 أهداف البحث .ج
 :البحث السابقة، فأهداف هذا البحث كما يلى وفقا على أسئلة

 يف معهد سوانن أمبيل العايل.على أساس إلكرتوين  تعليم اللغة العربية ختطيطوصف  .1
 يف معهد سوانن أمبيل العايل.على أساس إلكرتوين وصف تنظيم تعليم اللغة العربية  .2
يف معهد سوانن أمبيل على أساس إلكرتوين تعليم اللغة العربية  ختطيطوصف تنفيذ  .3

 العايل.
يف معهد سوانن أمبيل على أساس إلكرتوين تعليم اللغة العربية  تنفيذ وصف تقومي .4

 العايل.

 فوائد البحث .د
 الفوائد النظرية .1

على تقدمي مسامهات علمية حمليب اللغة العربية اليت تتعلق إبدارة تعليم اللغة العربية  •
 من حيث املفهوم والتطبيق. أساس إلكرتوين



6 
 

يف على أساس إلكرتوين تعريف وتقدمي املعلومات حول إدارة تعليم اللغة العربية  •
 .معهد سوانن أمبل العايل

يف معهد تعريف الفروق أو االختالف بني التعليم وجها لوجه والتعليم اإللكرتوين  •
 .سوانن أمبل العايل

 الفوائد التطبيقية .2
على أساس  حول إدارة تعليم اللغة العربية للمعلم: أن يعرف املعلمني املعلومات •

 هبذا البحث حىت يعلموا ماذا سيفعل لتحقيق األهداف املعينة.إلكرتوين 
: سيحصل الطالب العالج أو املعامالت اجليدة حىت ال يشعروا ابمللل للطالب •

 وحيصلوا على نتائج تعليم اللغة العربية ممتازة.
: أن يكون هذا البحث من الواثئق للمعهد وحلصول على املبادرات األخرى لمعهدل •

 .على أساس إلكرتوين لقيام عملية التعليم
ل على درجة املاجستري بل ليكون : أن يكون هذا البحث ليس إال حلصو للبحث •

 لكتابة البحث الصحيح.وممارسا  اتدريب

 حدود البحث .ه
 أقسام، وهي:حدود البحث تنقسم إىل ثالثة 

 احلد املوضوعي .1
تركز هذه الدراسة على مناقشة الوظائف اإلدارية يف تعليم اللغة العربية، وهي 

وأما تعليم اللغة العربية املقصود يف هذا  والتنظيم والتنفيذ والتقومي. تخطيطوظائف ال
 البحث هو تعليم اللغة العربية يف برانمج صباح اللغة.

 احلد الزماين .2
يونيو  يف العام الدراسي  –سيجري الباحث هذا البحث من  شهر مارس 

 .م 2021  – 2020



7 
 

 احلد املكاين .3
سيتم إجراء هذا البحث يف معهد سوانن أمبيل العايل اليت قام حتت رعاية جامعة 

هناك ثالثة مراحل يف تقسيم الفصل، وأما مرحلة اليت أخذ  موالان مالك إبراهيم ماالنج.
 مرحلة املتقدم. الباحث يعىن

 حتديد املصطلحات .و
والتنظيم والتنفيذ  تخطيط: جمموعة النشاطات أو العمليات اليت تشمل ال إدارة التعليم .1

والرقابة والتقومي، يقوم هبا املديرون لتحقيق األهداف املعينة بفعالية بواسطة أشخاص 
 آخرين.

الوسائل اإللكرتونية استخدام وتوظيف التكنولوجي من خالل :  اإللكرتوينالتعليم  .2
ويف التعليم اإللكرتوين  املتعددة لقيام بعملية التعلم والتعليم لتحقيق األهداف املنشودة.

 هناك عدة الوسائل، وأما الوسيلة التعليمية املستخدمة هي فديو التعليم.

 الدراسات السابقة .ز
 معهد سوانن ، "إدارة تعليم اللغة العربية بربانمج صباح اللغة يف2020حممد زايدي،  .1

رسالة املاجستري جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية أمبيل العايل ماالنج"، 
تعليم اللغة العربية فيه حيتوى على  ختطيط (1 :وأما نتائج هذا البحث فهيماالنج. 

حتديد معيار جودة تعليم اللغة العربية، وحتديد معيار املأهالت ملعلم اللغة العربية، حتديد 
( تنفيذ تعليم 2معيار عملية تعليم اللغة العربية، وحتديد معيار تقومي تعليم اللغة العربية، 

التعليم، عملية التعليم، برانمج  اللغة العربية فيه حيتوي على تصنيف الفصل، أنشطة
( مراقبة تعليم اللغة العربية 3تنمية اللغة العربية، تدريب املوارد البشرية املركزية واملبنية، 

فيه حيتوى على أشكال املراقبة لعملية التعليم، هناك املراقبة املنظمة واملراقبة غري املنظمة، 
( وأما تقومي تعليم اللغة العربية فيه 4العربية، واملعقوابت املوجودة يف مراقبة تعليم اللغة 

 حيتوى على عملية التعليم، ونتائج التعليم للطالب.
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، "إدارة تعليم اللغة العربية ابملدخل التكاملي يف مدرسة 2017ليلة املربورة مصطفى،  .2
 ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو"، رسالة املاجستري جبامعة موالان مالك إبراهيم

قد تكون  تخطيط( ال1 :وأما نتائج هذا البحث فهياإلسالمية احلكومية ماالنج. 
منظما وتتكون على وضع اخلطة الدراسية، تعدد الدرس السنوي، تعدد الدرس اليومي، 

( النتفيذ من انحية تقدمي مادة اللغة العربية للفصل األول والثاين من خالل ثالث 2
 امتة، وترتكز التعليم على املهارات اللغوية جبانب العاصرمراحل: املقدمة، والعرض، مث اخل

تعليم اللغة العربية يشكل فعال حيث تستخدم املدخل التكاملي يف تنفيذ اللغوية، و 
( 3عملية التعليم واستخدمت األستاذ واألستاذات الطريقة والوسيلة املناسبة يف التعليم، 

التكاملي تتكون من: التقييم اليومي يعين تنقسم أن تقييم تعليم اللغة العربية ابملدخل 
الطالب والطالبات عند العملية التعليمية، اختبار العام وعقد هذا االختبار قبل 
االمتحان للفصل الدراسي، امتحان حسب الفصل الدراسي يعين االمتحان النصفي 

 .واالمتحان النهائي، أما نوع االمتحان مقال شفهيا وحتريراي
إدارة تعليم اللغة العربية على أساس اتصالية: دراسة حالة ، "2016الدين، اللو نصر  .3

"، رسالة املاجستري جبامعة موالان مالك إبراهيم مبعهد خالد بن الوليد جامعة حممدية
تعليم اللغة العربية  ختطيطونتائج هذا البحث هي: أ( اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

حيث معيار األهداف التعليمي، معيار من املتابعة  معيار املنهج ختطيط( 1يشمل على: 
 ختطيط( 3. األهداف التعليمية ختطيط( 2اخلطة التعليمية، ومعيار الوسائل التعليمية. 

ب(  .اخلطة الدراسية ختطيط( و 4. ايتملستو كا اعلمة لاملواد املت ختطيطو  ،تنفيذ العمل
( إدارة الصف اجليدة فيها ترتيب الوسائل 1تنفيذ تعليم اللغة العربية يشمل على: 

التعليمية وإدارة املتعلم يف عملية تعليم اللغة العربية من حيث عملية املقدمة، العملية 
( إدارة املعلم بتحديد جتنيد املعلم اجلديد، برتقية كفاءة 2األساسية، والعملية اخلامتة. 

( ترقية املهارات اللغوية لدى 3الناقصة، برقابة اإلحرتاف املعلم، وحبوافز املعلم. املعلم 
( تقومي نتيجة التعلم اللغة العربية 1ج( تقومي تعليم اللغة العربية يشمل على:  .املتعلم
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( واإلختبار التحريري على الدرجة 30لفصل على الدرجة )ل ينصفالبشكل اإلختبار 
( كشروط اتباع اإلختبار النهائي، ونوع اإلختبار يعين 10تعلم )( ونتيجة حضور امل60)

( وتقومي عملية التعليم اللغة العربية من قبل 2اإلختبار الشفهي واإلختبار التحريري. 
 .املعهد ملعرفة اتمة النشاطات يف عملية تعليم اللغة العربية

يف مدرسة  2013منهج م، "إدارة تعليم اللغة العربية علي أساس  2017زكية العبيدة،  .4
( مدرسي اللغة 1اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية"، اجمللة أم القرى. وأما نتائج البحث: 

إبعداد برانمج تعليم اللغة  2013العربية قد تنفذوا خطط التعلم على أساس منهج 
( prota( والربانمج النصف السنوي )promesالعربية اليت تشمل على خطة الدرس )

( مدرسي اللغة العربية قد تنفذوا عملية التعلم على 2الدرس كل املستوى، وحتضري 
اليت تشمل على األنشطة األولية واألنشطة األساسية واألنشطة  2013أساس منهج 

مثل  2013( ال تزال املعلمات جتد الصعوابت واملوافقات يف تنفيذ منهج 3اخلامتية، 
 ل كفاءات األساسية إىل املؤشرات.تطوير أنشطة التعلم وتعيني التقييم وحتلي

، "إدارة برانمج إجادة الكالم ابللغة العربية 2020فريدة نقية وإيفا مراي ونورة اخلريدة،  .5
يف مجعية الكندي جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق"، اجمللة العربية 

ج إجادة الكالم ابللغة العربية برانم ختطيط( 1الدولية للرتبية والتعليم. ونتائج البحث: 
يف مجعية الكندي بنظر إىل اخلربة السابقة واآلن يف برانمج مناظرة العلمية فن اخلطابة، 

( تنظيمها مع تدبري املدير يف النظام وعملية 2رئيس اجللسة، الغناء العريب، قراءة الشعر، 
صغر يف كل يوم السبت التعلم ابملشرف حسب كل الربانمج واملكان وراء مبىن املعل امل

( تنفيذها عن عملية التدريب مرة يف األسبوع كلهم يتبعون خبطوات وتنظيم 3صباحا، 
الربانمج ولكن فيها مشكلة أساسية وهي يف الوقت الذي يسبب إىل أتخر تدريب 

( مراقبة من كل الربانمج الذي يؤدي إىل إجادة الكالم هو األول يف برانمج 4األسبوع، 
لعلمية والثاين يف برانمج اخلطابة بنسبة الربانمج اآلخر الطلبة تقدرون إىل إجادة املناظرة ا

 الكالم بل ليس بكثري.
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، "إدارة الربانمج املكثف العريب وتطبيقها يف جامعة تولونج 2016أمحد نور خالص،  .6
 ديسمبري. –العدد الثاين  –أغونج اإلسالمية احلكومية"، التدريب: اجمللد الرابع 

دارة برانمج إ، "2019رزقي فرتي لسرتي وفطري كرين رحيم، أصحاد رشاد و حممد  .7
وأما نتائج البحث:  األوىل جبامعة الراية سوكابومي".تعليم اللغة العربية للطلبة يف السنة 

 تخطيطالذي أجرته جامعة الراية على أساس مشاورة. فمن حواصل ال ختطيط( أن 1
اجلامعات  ختطيطتعارض سائر  تخطيطذا الأن مدة دراسية تستغرق مخس سنوات. فه

املوجودة يف إندونيسيا، فأغلب اجلامعات تفرض على طالهبم أربع سنوات دراسة 
( أن التنظيم للطلبة ذو إدارة  غاية يف الروعة حيث توجد فيها التنظيم 2فحسب، 

من  الفعال الذي حيكك األهداف قاده املدير العام برعاية اإلدارة العليا مع مساعدة
( التنفيذ هذا الربانمج متتاز من حيثية متعددة منها تعدد 3مجيع الشؤون واملوظفني، 

املواد اللغوية، وتوفري الساعات الدراسة، ابإلضافة إىل سسلسية اختبارات التىي جتري 
( مراقبة هذه الربانمج متتاز بوجود مسئويل العريب 4ثالث مرات يف املستوى الواحد، 

دارة العليا مبراقبة اجلامعة يف كل ثالثة أشهر عن طريق دخوهلم يف الصف الذي ميثلون اإل
 الدراسي ومتابعتهم يف مجيع أنشطة الربانمج خارج الصف.

وأما الفروق بني هذا البحث والدراسات السابقة هي: يف احلقيقة، أن كل 
دارة تعليم الدراسات السابقة قد درست عن اإلدارة. فالدراسة السابقة األوىل حبثت عن إ

سواء هبذا البحث، ولكنها يف عملية التعليم  العايلاللغة العربية يف معهد سوانن أمبيل 
وأما هذا البحث قد انسب ابحلال اآلن يعين أن عملية التعليم جتري عرب  (offlineمباشرة )

، التكامليإدارة تعليم اللغة العربية ابملدخل  والدراسة السابقة الثانية .(onlineاإلنرتنت )
. إدارة تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنتيف هذا البحث ليس هناك مدخل بل يبحث عن وأما 

والدراسة السابقة الرابعة  اتصاليةإدارة تعليم اللغة العربية حبثت عن  والدراسة السابقة الثالث
، وأما يف هذا البحث ليس هناك أساس بل يبحث عن 2013منهج  على أساسحبثت  
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إدارة تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت. وقد حبثت الدراسة السابقة اخلامسة والسادسة 
والسابعة عن إدارة برانمج تعليم اللغة العربية، وأما هذا البحث سيبحث عن إدارة تعليم 

 اللغة العربية.

   1،1دول اجل
 الدراسات السابقة

 األصالة اإلختالف املساوة بحثالعنوان  الباحث الرقم
، حممد زايدي 1

2020 
"إدارة تعليم اللغة 
العربية بربانمج 
صباح اللغة يف 
معهد سوانن 
أمبيل العايل 

 ماالنج"

يبحث هذا 
البحث 

إدارة تعليم 
اللغة العربية 
يف معهد 

سوانن 
 العايلأمبيل 
سواء 

كالبحث 
 السابق.

حبث البحث 
السابق عملية 
التعليم مباشرة 

(offline) 
وأما هذا 
البحث قد 
انسب ابحلال 
اآلن يعين 
عملية التعليم 
جتري على 

أساس 
-eإلكرتوىن )

learning). 

هذا البحث يركز 
إىل أربعة وظائف 
اإلدارة وهي 

 تخطيطال
والتنظيم والتنفيذ 

 والتقومي، وأما
بحث السابق ال

يركز إىل ثالثة 
وظائف اإلدارة 
وهي التحطيط 

 والتنفيذ والتقومي

ربورة املليلة  2
، مصطفى
2017 

"إدارة تعليم اللغة 
العربية ابملدخل 
التكاملي يف 

يبحث هذا 
البحث 

إدارة تعليم 

حبث البحث 
السابق عملية 

التعليم 

موضوع هذا 
البحث هو 
معهد سوانن 
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مدرسة ثنائية 
اللغة الثانوية 

 اإلسالمية ابتو"

اللغة العربية 
سواء 

كالبحث 
 السابق.

ابملدخل 
وأما التكاملي 

هذا البحث 
يبحث عملية 

جتري التعليم 
على أساس 

-eإلكرتوىن )

learning). 

أمبيل العايل وأما 
موضوع البحث 
السابق هو 
مدرسة ثنائية 
اللغة الثانوية 

 اإلسالمية ابتو

اللو نصر  3
، الدين

2016 

إدارة تعليم اللغة "
العربية على 
أساس اتصالية: 
دراسة حالة 
مبعهد خالد بن 
 الوليد جامعة

 "حممدية

يبحث هذا 
البحث 

إدارة تعليم 
اللغة العربية 

سواء 
كالبحث 

 السابق.

حبث البحث 
السابق عملية 

على التعليم 
أساس 
وأما  اتصالية

هذا البحث 
يبحث عملية 
التعليم على 

أساس 
-eإلكرتوىن )

learning). 

موضوع هذا 
البحث هو 
معهد سوانن 
أمبيل العايل وأما 
موضوع البحث 

هد معالسابق هو 
خالد بن الوليد 

 جامعة حممدية

، زكية العبيدة 4
2017 

"إدارة تعليم اللغة 
العربية علي 
أساس منهج 

يف  2013

يبحث هذا 
البحث 

إدارة تعليم 
اللغة العربية 

حبث البحث 
السابق عملية 

علي التعليم 
أساس منهج 

موضوع هذا 
البحث هو 
معهد سوانن 
أمبيل العايل وأما 
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مدرسة اإلبتدائية 
اإلسالمية 
 احلكومية"

سواء 
كالبحث 

 السابق.

وأما   2013
هذا البحث 
يبحث عملية 
التعليم على 

أساس 
-eإلكرتوىن )

learning). 

موضوع البحث 
السابق هو 
مدرسة اإلبتدائية 

اإلسالمية 
 احلكومية

ة نقية فريد 5
وإيفا مراي 

، ونورة اخلريدة
2020 

"إدارة برانمج 
إجادة الكالم 
 ابللغة العربية يف
مجعية الكندي 
جامعة موالان 
مالك إبراهيم 

اإلسالمية 
احلكومية 

 ماالنق"

يبحث هذا 
البحث 

إدارة سواء 
كالبحث 

 السابق.

حبث البحث 
إدارة  السابق

برانمج إجادة 
الكالم ابللغة 

وأما  العربية
هذا البحث 

إدارة يبحث 
تعليم اللغة 

على  العربية
أساس 

-eإلكرتوىن )

learning). 

موضوع هذا 
بحث هو ال

معهد سوانن 
أمبيل العايل وأما 
موضوع البحث 

مجعية السابق هو 
الكندي جامعة 
موالان مالك 

إبراهيم 
اإلسالمية 

 احلكومية ماالنق

أمحد نور  6
، خالص
2016 

"إدارة الربانمج 
املكثف العريب 
وتطبيقها يف 
جامعة تولونج 

يبحث هذا 
البحث 

إدارة سواء 

حبث البحث 
إدارة  السابق

الربانمج 
املكثف 

موضوع هذا 
البحث هو 
معهد سوانن 
أمبيل العايل وأما 
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أغونج اإلسالمية 
 احلكومية"

كالبحث 
 السابق.

العريب 
وأما  وتطبيقها

هذا البحث 
إدارة يبحث 

تعليم اللغة 
على  العربية

أساس 
-eإلكرتوىن )

learning). 

موضوع البحث 
 السابق هو
جامعة تولونج 
أغونج اإلسالمية 

 احلكومية

حممد أصحاد  7
رزقي رشاد و 

فرتي لسرتي 
وفطري كرين 

 رحيم،
2019 

دارة برانمج إ"
تعليم اللغة العربية 
للطلبة يف السنة 
األوىل جبامعة 
 الراية سوكابومي"

يبحث هذا 
البحث 

إدارة سواء 
كالبحث 

 السابق.

حبث البحث 
إدارة  السابق

الربانمج وأما 
هذا البحث 

إدارة يبحث 
تعليم اللغة 

على  العربية
أساس 

-eإلكرتوىن )

learning). 

موضوع هذا 
البحث هو 
معهد سوانن 
أمبيل العايل وأما 
موضوع البحث 
السابق هو 
جامعة الراية 

 سوكابومي
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري 

 املبحث األول: اإلدارة التعليمية
بطبيعتهم خيتلفون يف القدرات  ناساإلنسان ال يستطيع أن يعيش يف عزلة عن غريه، فال

واخلربات كما أن الظروف احمليطة ابإلنسان فرضت عليه أن يتعاون مع غريه ليحقق ما يسعى 
إليه من األهداف. من هنا نشأت احلاجة إىل اإلدارة وأصبحت أمر حتمى لكل األفراد 

هومها العلمي فاإلدارة ليست حديثة، ومع أن اإلدارة مل تظهر مبف 12واجلماعات واملنظمات.
 احلديث إال يف قرن العشرين.

لقد جاءت الثروة الصناعية احلديثة استجابة ملتطلبات اإلنسان واحتياجاته فلم تعد 
األسرة مبفردها قادرة على الوفاء هبذه االحتياجات، فظهرت املصانع ومؤسسات األعمال 

املصانع وتعقد املهام املطلوب الكبرية وأدى هذا التقدم الصناعي اهلائل إىل زايدة عدد عمل يف 
إجنازها مما أوجب ممارسة عمليات وأساليب إدارية متطورة إلدارة هذه اجملاميع الكبرية والصغرية 
من الناس حىت تستطيع املؤسسات حتقق أهدافها. ومهما احتلف جمال عمل املؤسسات سواء 

واحدة يف مجيع هذه كانت مدينة أو عسكرية أو تربية أو اقتصادية، فإن هدف اإلدارة 
 املؤسسات وهو إجناز العمل وحتقيق أهداف املؤسسة.

 :، منهاعن اإلدارة اتتعريفالهناك عدة 

اإلدارة يف اإلسالم هي تنظيم وإدارة القوي البشرية لتحقيق أهداف الدولة اإلسالمية  -
 13يف إطار أحكام الشرع.

                                                           
الرياض:  اإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في المملكة العربية السعودية،محمد بن عبد هللا آل ناجي،  12

 19م، ص.  2016مطابع الحميضي، 
، بيروت: دار النفائس للطباعة ارة اإلسالمية: دراسة مقارنة بين النظام اإلسالمية والوضعية الحديثةاإلدفوزي كمال أدهم،  13

 24م، ص.  2001والنشر والتوزيع، 
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والتنسيق واختاذ القرارات  تخطيطاإلدارة هي عملية قيادة وتوجيه اجلهود البشرية من ال -
 14والرقابة يف اجلهاز التنفيذي.

اإلدارة هي نشاط يتعلق ابمتام األعمال بواسطة أشخاص آخرين، فهي بذلك نشاط  -
 15مميز عن النشاط الصناعي والزراعي والتجارب وغريها.

 يقوم هبا املديرون لتكون املنظمة جترى كما هي وحتقيق اليتاإلدارة هي العملية  -
 16األهداف املعينة بفعالية.

جمموعة النشاطات  يع أن خنلص أن اإلدارة هيطستومن تعريفات اإلدارة السابقة، ن
والتنظيم والتنفيذ والرقابة والتقومي، يقوم هبا املديرون لتحقيق  تخطيطالعمليات اليت تشمل الأو 

ووظيفته األساسي  األهداف املعينة بفعالية بواسطة أشخاص آخرين. فاملدير يكون مشرفا،
يعىن اختاذ القرارات، مث يقوم بتنفيذها أشخاص آخرون حتت إشراف ورعايته. وابلطبع، بوجود 

منظمة  حتقيق األغراض املشرتكة اليت قد مت اإلتفاق عليهاو هذه اإلدارة، سيساعد يف تسهيل 
 أو مؤسسة ما. 

وإدارة احلكومة وإدارة التعليم وختتلف اإلدارة ابختالف ميادينها، فهناك إدارة الصناعة 
ولكل ميدان من ميادينها أسلوبه  17وإدارة األعمال وإدارة املؤسسات وغريها من امليادين.

اخلاص يف معاجلة وتناول مشاكله اخلاصة به. ولكن على الرغم من هذا هناك عناصر مشرتكة 
ة والعناصر املشرتكة األساسية املفاهيم الرئيسي بحثبني هذه امليادين مجيعا. وسنتناول يف هذا امل
 يف ميدان اإلدارة التعليمية على اخلصوص.

                                                           
 7،  ص. 2012، ، اإلسكندرية: مكتبة المعارف الحديثةاإلدارة التعليمية بين النظرية والتطبيقأحمد إبراهيم أحمد،  14
إسكندرية: المكتب العربي الحديث،  اإلدارة الذكبة: التخطيط، التنظيم، إدارة األفرد، أتخاذ القرارات،عبد العزيز النجار،  15

 7م، ص.  2008
16Syarifudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, 
hlm. 71 

 10ص. م،  2010القاهرة: علم الكتب، ، وتطبيقاتهااإلدارة التعليمية : أصولها محمد منير مرسى،  17
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 مفهوم اإلدارة التعليمية .أ
يعترب أن اإلدارة التعليمية وجدت يف نظم التعليم منذ نشأهتا، واعتمد تطور اإلدارة 
التعليمية على أساس علمي على مفاهيم اإلدارة يف جماالت الصناعة وإدارة األعمال. مث 

علم اإلدارة من املؤسسات الصناعية إىل جمال اإلدارة العامة واليت نشأت منها اإلدارة  انتقل
وأما أمهية اإلدارة التعليمية لكي تتمكن املدرسة من القيام أبعماهلا على أساس  18التعليمية.

 عملية وليس على التجربة واخلطأ.

 :، منهااإلدارة التعليمية ات عنتعريفالوهناك عدة 

جمموعة من العمليات املتشابكة اليت تتكامل فيما بينها سواء  هياإلدارة التعليمية  -
يف داخل املنظمات التعليمية أو بينها وبني نفسها لتحقق األغراض املنشودة من 

  19الرتبية.
اإلدارة التعليمية هي اهليمنة العامة على شئون التعليم ابلدولة بقطاعاته املختلفة  -

ب يتفق مع متطلبات اجملتمع والفلسفة الرتبوية السائدة فيه. وهي وممارستها أبسلو 
كل عمل منسق خيدم الرتبية والتعليم وحتقيق من ورائه األغراض الرتبوية حتقيقا يتمشى 

مثل: املناهج املدرسية واملقصود ابألعمال هنا  20مع األهداف األساسية للتعليم.
 ب تقومي العمل املدرسي.واحلياة املدرسية والكوادر الوظيفية وأسالي

جمموعة  هي التعليمية يع أن خنلص أن اإلدارةطستومن عدة التعريفات السابقة، ن
عملية لوتنظيم وتنفيذ وتقومي لقيام اب تخطيطالنشاطات املرتتبة ترتبط بعضها بعض ك

هتدف لتحقيق األغراض الرتبوية املنشودة. فاألغراض الرتبوية هنا يتمشى مع  اليت يةالتعليم
األهداف األساسية للتعليم ألن يف إعداد األهداف التعليمية ال بد مراعاة األغراض الرتبوية. 

ومن أجل ذلك، ينبغي على  فنقول أن األهداف التعليمية جمردة من األغراض الرتبوية.
                                                           

 23ص. اإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في المملكة العربية السعودية، محمد بن عبد هللا آل ناجي،  18
 12، ص. اإلدارة التعليمية : أصولها وتطبيقاتهامحمد منير مرسى،  19
 11،  ص. 2012، اإلسكندرية: مكتبة المعارف الحديثة بين النظرية والتطبيق،اإلدارة التعليمية أحمد إبراهيم أحمد،  20
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قبل قيام بعملية التعليم ملساعدة تعليمية قيام إبعداد اإلدارة التعليمية املدارس أو الربامج ال
 يف حتقيق األهداف املنشودة.  

 أهداف اإلدارة التعليمية .ب
 اليترأى حممد منري مرسى، أن اإلدارة التعليمية هتدف إىل حتقيق األغراض الرتبوية 

توضح هبا هذه األغراض الرتبوية متت تعيينها. ومن مث فهي تعين ابملمارسة، وابلطريقة اليت 
موضع التنفيذ. وتعىن اإلدارة التعليمية كما أشران ابلعناصر البشرية واملادية. أما العناصر 
البشرية فتضم املعلمني وغريهم من العاملني والتالميذ واآلابء وما إىل ذلك، وأما اجلانب 

 21املادي فيشتمل األبنية والتجهيزات واألدوات واألموال.

كد حممد حسنني العجمي، قال أن أهداف اإلدارة التعليمية منها: رسم وأ
السياسات التعليمية ومساعدة اإلدارة املدرسية فنيا وماليا يف تنفيذها، اإلشراف على اإلدارة 
املدريسة لضمان تنفيذ السياسات وابلتايل الوصول إىل حتقيق األهداف، وضع جطط 

املستقبل، السعي للوصول إىل حتقيق أهداف الرتبية والتعليم، التطور والنمو الالزم للمدرية يف 
إمداد اإلدارة املدرسية ابلقوى البشرية الالزمة وكذلك التنسيق بني السياسة الرتبية والتعليم 
مع السياسة العامة للدولة، توجيه استخدام الطاقات املادية والبشرية استخداما علميا 

ة اإلنتاجية، توضيح وزايدة املسئولية والسلطة بني األفراد وعقالنيا مبا حيقق زايدة الكفاء
واجلماعات بصورة منتظمة تتمشى مع أهداف املنظمة، إجياد البيئة الصاحلة املتعاونة اليت 
تساعد على حتقيق األهداف، توفري قدر مالئم من التنسيق بني الوظائف فكل وحدات 

جيب أن يكون مرتبطا مع اآلخر،  التنظيم جيب أن تعمل منسجمة مع بعضها وكل جزء
 22اإلشراف التام على تنفيذ مشارع املدارس حاضرا ومستقبال.

                                                           
 13، ص. اإلدارة التعليمية: أصولها وتطبيقاتهامحمد منير مرسي،  21
عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،3، اإلدارة والتخطيط التربوي: النظرية والتطبيق، ط. محمد حسنين العجمي 22

 50م، ص.  2013والطباعة، 
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ومن عدة اآلراء عن أهداف اإلدارة التعليمية السابقة، فنستطيع أخذ االستمباط، 
 أن هناك أهم األهداف من اإلدارة التعليمية منها:

توفري خدمات تعليمية وصحية واجتماعية  يتضمن هذا اهلدفأي شئون الطالب،  .1
مساعدا  يكون تقدمي الربامج واألنشطة واخلدماتف .بناء شخصية الطالبل متنوعة

 لطالب على منو شخصيته داخل املدرسة وخارجها. ل
توفري القوى البشرية املؤهلة الالزمة لتنفيذ الربامج  أي، ملعلمني والعاملني اآلخرينشئون ا .2

الشروط واألسس الختيارهم وتوجيههم، وتوزيعهم على جماالت  التعليمية، ووضع
 .العمل املختلفة واإلشراف عليهم، وتقوميهم، وتوفري فرض النمو املهين هلم

 ،وتطويره تطوير العملية التعليمية من حيث األداء واحملتوى أيير املناهج الدراسية، تطو  .3
حبيث  .ملعرفة مدى حتقيق األهداف ، والتقوميتعلم هبا الطالب اليت والوسائل والطريقة

تعمل اإلدارة التعليمية على تطوير مناهجها وطرق التدريس ابستمرار حىت تكون أنواع 
 التعليم وأساليبه مؤدية فعال لتحقيق األهداف.

إقامة جسور سليمة بني املدرسة واملؤسسات  أيابجملتمع، املدرسة  عالقةتوثيق  .4
تلفة. وأن تساير املدرسة تقدم اجملتمع وتندمج فيه االجتماعية وشرائح اجملتمع املخ

اندماجا اجيابيا حبيث يصبح اجملتمع معمال حيا للدراسة، ومشاكل احلياة الرئيسية، 
 .وتكون حمور الربانمج الدراسي

عداد النشء وتربيتهم تربية صحيحة على إل توفري املستلزمات البشرية واملادية التنظيمية .5
أهداف اجملتمع، والصاحل العام، فإن إعداد وتنمية الكوادر أسس سليمة مبا يتفق و 

البشرية وتوفري املستلزمات البشرية واملادية والتقنية هدف جيب أن تسعى اإلدارة 
 لتحقيقه بفعالية. 



20 
 

 وظائف اإلدارة التعليمية .ج
النشاطات اإلدارية تتألف من املهام يؤديها اإلداريون لتنفيذ مسؤولياهتم، وهذه 

اإلدارية بطبيعتها لعالقتها املباشرة أبداء اآلخرين. فالوظائف اإلدارية هي الوظائف 
 العمليات األساسية ألي نشاط إداري.

د بن عبد هللا آل حمم فذهبة، ويتخالف بعض خرباء اإلدارة عن وظائف اإلدار 
 23إختاذ القرار.والتنظيم والتوجيه والرقابة و  تخطيطة تشتمل على الانجي أن وظائف اإلدار 

والتنظيم والتوجيه  تخطيطعبد العزيز النجار أن الوظائف اإلدارية تشتمل على ال ذهبو 
والتنظيم  تخطيطوقال شريف الدين وإروان انسوتيون أن وظائف اإلدارة منها ال 24والرقابة.

قد قسم فايول الوظائف الرئيسية لإلدارة إىل مخس جوانب أساسية  25والقيادة واإلشراف.
لتنظيم والتنسيق واألمر والرقابة، فقال حممد حستني العجمي أن مثة أتفاقا وا تخطيطوهي ال

 تخطيطبني دارسي العملية اإلدارية على العناصر أو العمليات اإلدارية الثالث وهي ال
والتنظيم والرقابة، ولكنهم خيتلفون يف اجلمع بني التوجيه واإلشراف واألمر يف عنصر أو 

 26عملية واحدة.
تكون أهم الوظائف لإلدارة  اليترباء السابقة، فأخذان أربعة وظائف ومن آراء اخل
تتضمن فيه الرقابة  اليت ، والتقوميأو التوجيه ، والتنظيم، والتنفيذتخطيطالتعليمية، وهي ال

 وتقومي عملية التعليم.

 تخطيطال .1
 تخطيطمفهوم ال (1

                                                           
 167ص.  اإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في المملكة العربية السعودية،محمد بن عبد هللا آل ناجي،  23
 2008إسكندرية: المكتب العربي الحديث،  اإلدارة الذكية: التخطيط والتنظيم وإدارة األفراد واتخاذ القرارات،عبد العزيز النجار،  24

 7م، ص. 
25Syarifudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, Hlm. 71-74 

، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع 3اإلدارة والتخطيط التربوي: النظرية والتطبيق، ط. محمد حسنين العجمي،  26

 65م، ص.  2013والطباعة، 
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عنصر أساسي من عناصر اإلدارة وله أولوية على مجيع عناصر  تخطيطال
هلا.  ختطيطاإلدارة األخرى. فال ميكن تنفيذ األعمال على خري وجه دون 

تنتهي ابختاذ القرارات  اليتتسبق تنفيذ أى عمل و  اليتمرحلة التفكري  تخطيطفال
إذن سلسلة من القرارات  تخطيطفال 27 املتعلقة مبا جيب عمله وكيف يتم ومىت يتم.

 تتعلق ابملستقبل.  اليت
 ، منها:تخطيطوهناك عدة تعريفات عن ال

هو التدبري والتوقع واالستعداد واحليطة وكلها مدلوالت  تخطيطيف املاضى، ال -
لعمليات وممارسات تتم يف املستقبل ملواجهة املشكالت وجتنب املخاطر. ويف 

ة التنمية فهو يرتجم يف صورة مشاريع أبنه أدا تخطيطعصر احلاضر، يعترب ال
 28ومصانع ومؤسسات.

به وكيف القيام به ؟،  هو العملية اإلدارية لتقرير ما جيب القيام تخطيطال -
هداف ووضع سياسات وإجراءات الربانمج لتحقيق األهداف، وما وحتديد األ

 29متت إعدادها. اليت تخطيطالنتائج املتوقعة من عملية ال
ه حتديد وإيضاح لألهداف وجمال العمل، والفحص بقصد يتضمن في تخطيطال -

الكشف عن العوامل املؤثرة وحتديد آاثرها احملتملة على إجناز األهداف، وصنع 
القرار لتحديد عمل النظام وكما تشري إليه عمليات تعريف األهداف والفحص 

 30والتحليل. 

عملية  هو تخطيطستيع أن خنلص أن الالسابقة، ن تخطيطومن تعريفات ال
حتديد األهداف وتقريرها مث إعداد السياسات عم يتعلق أبعمال النظام اليت ميكن 

سيقام هبا  اليتيدل على العمليات  تخطيطهبا حتقيق تلك األهداف. فوظيف ال
                                                           

 85.ص. اإلدارة الذكية: التخطيط والتنظيم وإدارة األفراد واتخاذ القرارات،عبد العزيز النجار،  27
 169ص.  اإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في المملكة العربية السعودية،محمد بن عبد هللا آل ناجي،  28

29Syarifuddin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, hlm. 93 
 87م، ص.  2004األسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  ،1أساسيات اإلدارة التربوية، ط حسن رسمي،  محمد 30
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يف املستقبل حىت ال يكون املنفذ مرتبكا، بل حيصل على آراء حول ما جيب قيام 
أول ما جيب إعداده من وظائف اإلدارة  تخطيطبه. فال شك، من أجل ذلك أن ال

 فال جتري وظيفة التنظيم والتوجيه والتقومي كما هي. تخطيطاألخرى، دون ال

 تخطيطعناصر ال (2
 31يتكون من اجلوانب التالية: تخطيطأن ال

دراسة الظروف واألوضاع احلاضرة: وتتضمن مجع املعلومات من خمتلف  (1)
املوجودة، وتقييم القائمة ومدى املصادر عن اإلمكانيات املادية والبشرية 

 فاعليتها، وعامل القوة والضعف فيها.
، فيها يتم التوقع ابلتطورات تخطيطدراسة املستقبل: وتعترب جوهر عملية ال (2)

املستقبلية، واملشكالت اليت قد تنشأ وجيب مواجهتها. وذلك بناء على نتائج 
 دراسة الواقع احلايل.

ت اليت يراد الوصول إليها يف املستقبل، حتديد األهداف: ويقصد هبا الغااي (3)
 وهي انتج عن دراسة الواقع وتوقع املستقبل.

( 1الرتتيبات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف اخلطة وتشمل :  (4)
السياسات وهي جمموعة القواعد العامة اليت يسرتشد واليت توضح هلم كيفية 

ية اليت حتكم وحتدد ( اللوائح وتشمل القراعد التنظيم2مسار تنفيذ اخلطة، 
( اإلجراءات وهي 3كيفية تنفيذ األعمال يف حدود السياسات املوضوعة، 

 اإلرشادات اليت تبني كيفية إمتام العمليات يف نطاق اللوائح املوضوعة.
 تخطيطأنواع ال (3

 32حسب جماالته على النحو التايل: تخطيطميكن تقسيم ال

                                                           
 173، ص. اإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في المملكة العربية السعوديةمحمد بن عبد هللا آل ناجي،  31
-170ص.  اإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في المملكة العربية السعودية،محمد بن عبد هللا آل ناجي،  32

171 



23 
 

 تخطيطلبناء أو الا تخطيطحسب اهلدف منه إىل: ال تخطيطينقسم ال (1)
اهليكلي ويقصد به أجراء تغيريات عميقة بعيدة املدى يف الرتكيب االقتصادي 

الوظيفي ويقصد به إعداد اخلطط وتنفيذها ضمن  تخطيطواإلجتماعي، وال
 اهليكل االقتصادي املوجود لتحسني الوضع القائم وتطويره.

وضع خطة الشامل ويتضمن  تخطيطحسب جماله إىل: ال تخطيطينقسم الو  (2)
اجلزئي وينحصر يف وضع خطة  تخطيطشاملة لكل قطاعات اجملتمع، وال

 لقطاع واحد أو جانب واحد.
الطبيعي حلسن استغالل  تخطيطحسب ميدانه إىل: ال تخطيطينقسم الو  (3)

االجتماعي  تخطيطاالقتصادي لزايدة اإلنتاج، ال تخطيطاملوارد الطبيعية، ال
الثقايف لنشر الثقافة والتعليم بني  تخطيطلتحقيق األهداف االجتماعية، ال

 اجملتمع.و األفراد 
القومي،  تخطيطحسب مستوايته التنظيمية إىل: ال تخطيطينقسم ال (4)

 احمللي. تخطيطاإلقليمي، ال تخطيطال
املركزي،  تخطيطينقسم التحطيط حسب األجهزة اليت تقوم به إىل: ال (5)

 الالمركزي. تخطيطال
طويل  تخطيطحسب مداه والفرتة الزمنية للخطة إىل: ال تخطيطينقسم ال (6)

 قصري املدى. تخطيط، المتوسط املدى تخطيطاملدى، ال

 التنظيم .2
 مفهوم التنظيم (1

 هناك عدة تعريفات عن التنظيم، منها:
الوظيفة التنظيم هو عملية إدارية يؤدي األشخاص عن طريقها وظائفهم. وتلك  -

صفة مستمرة هبدف حتديد األعمال الالزمة لتحقيق اليت يقوم هبا املديرون ب
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وزيعه بني وحدات النشاط ابملدرسة ف املؤسسة عن طريق تقسيم العمل وتأهدا
  33.ل وحدة والعاملني هباوحتديد سلطات واختصاصات ك

تبحث حتقيق التنسيق بني القوى العاملني واملوارد املتاحة مبا عملية التنظيم هو  -
ومن أجل ذلك، يتم حتديد أوجه  34فاءة وفاعلية.يكفل تنفيذا خلطة بك

ا املدرسة وتوزيع على العناصر النشاطات للمنظمة أو املؤسسة التعليمية مبا فيه
 شرية فيه.الن

يع أن خنلص أن التنظيم هو بعض طستومن تعريفات التنظيم السابقة، ن
حىت  عملية التعليميف  ةالعوامل املؤثر  وحتديد عدادإلاألنشطة اليت يقوم هبا املعلم 

يكون تنفيذها فعاال. فنقول أن التنظيم عملية وضع شيء يف مكانه، مثال عند 
ريقة والوسائل املناسبة ، اختيار الطاملعليمني والعاملني كفاءة  توزيع العمل حسب 

عرفة األعمل لقي وكيف إلقاءه. فاهلدف األساسي من التنظيم هو ملحسب ما سي
 عملية التعليم. أو العاملني عما تتعلق باليت سيقوم هبا املعلمني

 عناصر التنظيم (2
 35يقسم التنظيم من الناحية اإلجرائية إىل العناصر التالية:

تصميم اهليكل النتظيم وهو جوهر عملية التنظيم حيث يقوم على أساس  (1)
حتديد األهداف واألنشطة الالزمة لتحقيقها. وهو عبارة عن تقسيم املنشأة 

وإدارات فرعية وأقسام اتبعة هلا وحتدد العالقة بني اإلدارات إىل إدارات عامة 
واألقسام. وكانت عملية تصميم اهليكل التنظيمي تشمل على عنصرين 

 أساسيني ومها حتديد املسؤوليات وحتديد السلظات.

                                                           
 16،  ص. 2012 ،، اإلسكندرية: مكتبة المعارف الحديثةاإلدارة التعليمية بين النظرية والتطبيقأحمد إبراهيم أحمد،  33

 40م، ص.  2014اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  اإلدارة المدرسية الحديثة،طلعت محمد محمد آدم،  34
-198، ص. اإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في المملكة العربية السعوديةمحمد بن عبد هللا آل ناجي،  35

  (2000، القاهرة: مكتبة عين الشمس، 21اإلدارة األصول واألسس العلمية للقرن )سيد الهواري،  199
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رسم اهليكل التنظيمي، بعد تصميم اهليكل التنظيم للمؤسسة، يتم رمسه على  (2)
حسب طبيعة عمل التنظيم سواء دائرية شكل خرائط تنظيمية ختتلف 

تتوسطها القيادة العليا، أو هرمية حيث يرتبط الرتتيب اهلرمي بعالقات أفقية 
مع الوظائف يف نفس املستوى وعالقات رأسية مع املستوى األعلى أو غريها 

 من اخلرائط التنظيمية.
ظيفي حتديد الوصف الوظيفي للمناصب اإلدارية والفنية، يتم كتابة وصف و  (3)

لكل منصب إداري وفين، وتوضح مسؤوليات وسلطات كل منصب ويتم 
الصفات الشخصية، املؤهالت شاغل املنصب كما يلي: حتديد مواصفات 

شروط أخرى كالتدريب أثناء  اخلربة العملية أو مدة اخلدمة،والشهادات، 
 اخلدمة.

عنها إعداد دليل التنظيم حيتوي الدليل على أهم املعلومات اليت أسفرت  (4)
عملية التنظيم يف املراحل السابقة، ويتضمن الدليل مجيع اخلرائط اليت تتعلق 
ابهليكل التنظيمي للمنشأة. وكان إعداد دليل التنظيم يؤدي إىل الفوائد 

( حتديد مسؤوليات وسلطات كل رئيس من رؤساء الوحدات 1التالية: )
تصاص مم يؤدي ( يساعد يف توضيح االخ2واألقسام واإلدارات املختلفة، )

إىل احلد من اخلالفات بني اإلدارات أو األقسام وتوضيح السلطة املمنوحة 
( يساعد كل من يشغل وظيفة 3لكل وظيفة يف اختاذ القرارات النهائية، )

 رائسة على تفهم األهداف اليت تسعى النشأة إىل حتقيقها.
 أنواع التنظيم (3

أساسيني ومها التنظيم الرمسي  تنقسم التنظيمات يف اجلهاز اإلداري إيل قسمني
 والتنظيم غري الرمسي.

 التنظيم الرمسي (1)
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التنظيم الرمسي هو التنظيم الذي يستند أساسا على املركز الرمسي 
لشاغل الوظيفة. ويهتم هذا التنظيم بتحديد وحداته اإلدارية املختلفة اليت 

نظيم الرئيسية تعطي فكرة واضحة عن أجهزة الت اليتتعرب عنها اخلرائط الرمسية و 
واملعاونة ومستوايهتا. ومن أبرز ما يواجه القادة مشكلة بناء العالقات السليمة 
بني الوحدات التنفيذية والوحدات االستشارية داخل التنظيم، ففي املدرسة 
مثال: تكمن املشكلة يف بناء عالقات وطيدة بني املدير واملعلمني هدفها 

 ي.االرتقاء ابلعمل يف التنظيم الرمس
 التنظيم غري الرمسي (2)

ويقصد ابلتنظيم غري الرمسي هو التنظيم الذي يقوم على شبكة 
العالقات الشخصية واالجتماعية بني أعضاء التنظيم الرمسي. وهذه الشبكة 
ال يوجدها التنظيم الرمسي، وإمنا تنشأ وتتطور تلقائيا من التفاعل االجتماعي 

 بني العاملني واتصال بعضهم ببعض اآلخر.

 التنفيذ .3
 مفهوم التنفيذ (1

 ات عن التنفيذ، منها:هناك عدة تعريف
التنفيذ هو عملية اليت قام هبا مدير أو رئيس لتنفيذ األنشطة التعليم اليت قد  -

 36والتنظيم لتحقيق األهداف املنشودة. تخطيطقررت عن عناصر ال
التنفيذ هو حتفري أعضاء جمموعة ما للقيام على الواجبات ابجليد واحلماسة  -

القدرة اجليد، ويف سياق التعليم يف املدرسة عمل التنفيذ بقوم به رئيس املدرسة 

                                                           
36George R.Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J. Smith J. F. M, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm 
17 
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كالقيادة التعليمية مع أن يف سياق الفصو التنفيذ يقوم به املعلم كاملسؤول 
 يف عملية التعليم.

جمموعة  هو يع أن خنلص أن التنفيذطالسابقة، نست فيذومن تعريفات التن
عملية اليت يقوم هبا املسؤولون يف عملية التعليم مستندا إىل السياسات اليت قد مت 

والتنظيم. فيقصد ابملسؤول هنا هو املعلون. ابلنظر  تخطيطإعدادها  املتعلقة ابل
 والتنظيم سيسهل املعلم يف تنفيذ عملية التعليم. تخطيطإىل ال

 مبادئ تنفيذ التعليم (2
التوجيه حنو األهداف هي املكوانت الرئيسية. جيب أن حتقق مجع أنشطة  (1)

 املعلم والطالب األهداف املعينة.
طة األنشطة التعليم ليست حفظ عدد من الكلمات يف العملية ولكن األنش (2)

 متت جتربتها بشكل مباشر ووفقا لألهداف املتوقعة. اليت
عملية تعليمية لتطوير الطالب. يف جوهرها تريد حتقيق الفردية التعليم هي  (3)

 تغيريات يف سلوك الطالب.
النزاهة ال يطور التدريس القدرات املعرفية فحسب، بل يشمل أيضا تطرير  (4)

 اجلوانب العاطفية واحلركية.
تفاعيلة التعليم ليست جمردة نفل معرفة املعلم للطالب، بل حيفز الطالب  (5)

  عملية التعليم.على أن يكونوا نشيطني يف
ملهمة التعليم الذي يشجع الطالب على حماولة إجراء تغيريات أبنفسهم يف  (6)

 عملية التعليم.
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املرح جيب أن تكون عملية التعليم ممتعة لتطوير قدرات الطالب يف عملية  (7)
 التعليم.

 حتدي تنمية القدرة على التفكري مما حيفز عمل الدماغ إىل أقصى حد. (8)
مهمة جدا ىف التعليم، لذلك الدافع هو أهم جزء يف العملية الدافع هو عملية  (9)

 37التعليمية

 التقومي .4
كان يف وظيفة التقومي، هناك عمليتان ومها الرقابة عملية التعليم وتقوميه وتقومي 

 نتائج التعليم للطالب.

 ةبالرقا (1
 بةامفهوم الرق (1)

 هناك عدة تعريفات عن الرقابة، منها:

األعمال يف اجتاه األهداف املرسومة للمؤسسة الرقابة هي التأكد من سري  -
ومن أن سلوك العاملني يتفق مع مقتضيات الوظائف اليت ميارسوهنا وهي 
الوسيلة يتحقق بواسطتها املديرون والرؤساء من أن األهداف تتحقق 

 38ابإلتقان املطلوب وأبكرب كفاءة ممكنة.

                                                           
37Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2016, hlm. 131 

 16. ص. اإلدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق  أحمد إبراهيم أحمد، 38
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ضوعة، وتؤدي إىل الرقابة هي التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للخطة املو  -
حتقيق األهداف احملدد يف البداية، والعمل  على كشف مواطن الضعف 

 39لعالجها وتقوميها.
الرقابة هو قياس النتائج احملصلة للتأكد من مطابقتها للمعايري اليت  -

تتضمنها اخلطة املوضوعة والتعرف على االحنرافات عن املعايري املوضوع 
عه موضع التنفيذ مع التـأكد من وتصميم العالج املناسب هلا ووض

 40تصحيح األخطاء وإعادة العمل إىل املسار السليم.

قياس  يع أن خنلص أن الرقابة هيطستمن تعريفات الرقابة السابقة، نو 
ما حدث من األعمال والوظائف يف الوقع مع ما الذي قد مت إعدادها يف 

الذي يستند إىل املعايري املعينة. فاهلدف األساسي من الرقابة هي  تخطيطال
حدثت يف الواقع، ويف نفسي الوقت  اليتحلصول على الفجوات واالحنرافات 

 سيقام إبصالح وتعديلها.

فالرقابة ال تكون دائما بعد تنفيذ، فقد تتم ويفضل أن تتم أثناء 
بق ملا هو مطلوب أن يتم التنفيذ كلما أمكن ذلك للتـأكد من ما يتم مطا

المكان تصحيح أي اختالف قبل أن يستفحل. فعملية الرقابة عملية 
مستمرة طاملا أن هناك أعمال تتم أي أن الرقابة ال تتم يف هناية فرتة زمنية 

 41.تخطيطمعينة، وإمنا هي عملية مستمرة مالزمة للنتفيذ وال

قام هبا  اليتهمة أن الرقابة هي بعض العمل أو املويف جمال التعليم، 
املعلم لتعيني ما إذا كانت وظائف املنظمة وقيادهتا قد مت القيام هبا بشكل 

                                                           
عمان: دار الثقافة للنشر  ،4اإلدارة المدريسة الحديثة: مفاهيمها التظرية وتطبيقانها العملية، ط. جودت عزت عطوى، 39

 22م، ص.  2010والتوزيع، 
 293، ص. المملكة العربية السعوديةاإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في محمد بن عبد هللا آل ناجي،   40
 230، ص. اإلدارة الذكية: التخطيط والتنظيم وإدارة األفراد واتخاذ القراراتعبد العزيز النجار،   41
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إذا مل يتم حتقيق األهداف  42صحيح لتحقيق األهداف التعليمية املعينة.
فينبغي على املعلم أن يقوم ابلقياس مرة أخرى وترتيب موقف يسمح بتحقيق 

قياس األداء  منفصلة وهي:وتتضمن الرقابة ثالث خطوات األهداف. 
مقارنة األداء الفعلي ابملعايري املوضوعية هبدف حتديد أية خالفات  الفعلي،
تصحيح أية اختالفات ذات داللة عن تلك املعايري من خالف فعل  بينهما،

 43تصحيح.

 جماالت املراقبة (2)
 44متارس الرقابة يف جماالت متعددة منها:

الوصول إليها وطريقة صياغتها الرقابة على األهداف ومدى إمكانية  (1
 واحلاجة إىل تعديلها وتوضيحها للعاملني.

الرقابة على السياسات للتأكد من مدى سري األعمال وفقا للسياسات  (2
 املقرر سلفا والتصحيح والتعديل إذا اقتضى األمر.

الرقابة على اإلجراءات بغرض التأكد من االلتزام إبجراءات العمل املقرر  (3
 ىل تعديلها أو تبسيطها.ومدى احلاجة إ

التنظيمي احملدد  تخطيطالرقابة على التنظيم، وذلك مبراقبة االلتزام ابل (4
ألوجه األنشطة املختلفة وتوفر التعاون والرتابط العاملني يف كافة 

 املستوايت اإلدارية.
الرقابة على هتيئة أفراد القوى العاملة، وذلك مبراقبة االلتزام ببياانت  (5

عيني وبرامج التدريب وبقدر الكفاية وقياسات األجور االختيار والت
 وتنظيم الوظائف ومدى مناسبة كل ذلك وكفايته للعاملني.

                                                           
42 Syarifuddin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, hlm. 135 

 293نظريات وممارسات في المملكة العربية السعودية، ص. محمد بن عبد هللا آل ناجي، اإلدارة التعليمية والمدرسية:  43
 295محمد بن عبد هللا آل ناجي، اإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في المملكة العربية السعودية، ص.  44
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الرقابة على التكلف، وذلك لتال يف اإلسراف والضياع والوقوف على  (6
 أسباهبا واختاذ ما يلزم لعالجها ومنع تكرارها.

اجات املشاريع وفقا الرقابة على املصروفات الرأمسالية يف ضوء قيمة احتي (7
 للظروف االقتصادية واملالية لتلك املشاريع ووفقا لسياسات االستثمار.

الرقابة على الكفاية اإلدارية، وذلك مبراقبة مدى فاعلية إدارة املشاريع  (8
يف خمتلف املستوايت اإلدارية ومدى جناحها يف النهوض ابلعبء مبا 

 يكفل حتقيق األهداف املنشودة وفاعليتها.
 تقوميال (2

 مفهوم التقومي (1)
جمال الرتبية، يقرتن مفهوم التقومي لدى غالبية املعلمني  يف

ابإلختبارات اليت يركز فيها على تقومي التحصيل املعريف للطلبة فقط، وعندما 
تطورت النظرايت الرتبوية، نشأ مفهوم التقومي الرتبوي يتطور ويتشعب. 

لم من مجيع جوانبه أو تقومي فأصبح التقومي الرتبوي يسعى إىل تقومي املتع
العملية الرتبوية جبميع متغرياهتا، ومل يعد قاصرا على حتديد كفاية العملية 
الرتبوية وفعالياهتا. يتناول تقومي األهداف واملدخالت فضال عن تقومي 

 45العملية الرتبوية ذاهتا وتقومي املخرجات النهائية هلذه العملية.
أبنه عملية حتديد معدل التطابق إضافة إىل ذلك، يعرف التقومي 

واالنسجام بني األهداف التنظيمية واإلجناز. فالغرض األساسي للتقومي 
هبذا املفهوم هو مجع املعلومات وإصدار األحكام اليت تتعلق بكيفية تطابق 

 عمل النظام التعليمي يف املدارس مع األهداف املرسومة.
 جماالت التقومي (2)

                                                           
م،  ص.  2008أردن: دار غيداء للنشر والتوزيع،  استراتيجية التقويم التربوي الحديث وأدواتها،مصطفى نمردعمس،   45

12 
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من عدد كبري من العناصر اليت جيب أن تتكون العملية التعليمية 
خنضع للتقومي ابستمرار، ألن الرتبية عملية معقدة ومتغرية يف أهدافها 
ومناهجها وطرقها وعالقتها ابلبيئة من حوهلا. وأما أهم اجملاالت اليت حتتاج 

 46إيل التقومي:
 تقومي أهداف التعليم (1

الرتبوي.  أصبح تقومي األهداف جماال رئيسيا من جماالت التقومي
فقد يكون من بني هذه األهداف ما ال يرتبط ابحتياجات اجملتمع أو 
مطالب األفراد أو ماال يناسب تطور املعرفة واالجتاهات العلمية اجلديدة، 

( اشتقاق األهداف العامة للربانمج 1ويشمل تقومي األهداف التالية: )
داف اإلجرائية ( اشتقاق األه2من أهداف اجملتمع وتطلعاته املستقبلة، )

)السلوكية( من أهداف الربانمج العامة وأن تصاغ األهداف اإلجرائية 
 للربانمج 

 تقومي املناهج الدراسية (2
املنهج الدراسي هو وسيلة التعليم إلحداث املعرفة لدى الطالب 

راك الرتابط بطريقة منظمة ومتدرجة وبناءة. ولتقومي املنهج البد لنا من إد
: األهداف، واحملتوى، وطرق التدريس، والتقومي، بني مكوانته األربع

خاصة ذلك الرتابط القوي بني احملتوى وطرق التدريس، وبني األهداف 
 وأساليب التقومي.

 تقومي العمل الدراسي (3
وتشمل هذه العملية: حتديد وتقومي معايري الكفاءة التدريسية، 

داء التحصيلي تقومي التفاعل االجتماعية بني األستاذ والطالب، تقومي األ
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للطالب وجوانب منوهم األخرى كمؤشر على فاعلية التدريس، تقومي 
 النمو الذايت )املهين والعملي( لألستاذ.

 تقومي تقدم املتعلمني ومنوهم (4
يعد املتعلم احملور األساسي الذي تدور حول، وهو احملور األكثر 

ة البد منه أمهية يف هذه العملية. وهلذا فإن تقومي جوانب منوه املختلف
للحكم على مدى حتقيق الربامج التعليمية ألهدافهاويشمل تقومي 
املدرسني للمتعلمني عددا من الوسائل من أمهها: املالحظة وتدوين 
التغريات أثناء الدراسة، االختبارات املختلفة )املقالية املوضوعية أو 

الربانمج الشفهية والتحريرية(، تقدير النشاط العام والدراسي طوال فرتة 
 الدراسي.

 تقومي جوانب العملية التعليمية املساندة األخرى (5
وتشمل هذه العملية: تقومي اخلطة الرتبوية والتنظيم اإلداري 
والتمويل، تقومي التنظيم وأثره على حتقيق رسالة املؤسسة، تقومي خطة 
املباين والتجهيزات واألدوات اليت تيسر سري عملية التعليم، تقومي 

التعليمية املختلفة وخاصة الكتاب، تقومي برامج التدريب لكافة  الوسائل
املشتغلني بشئون العلمية التعليمية فنيني وإداريني ونتائج هذه الربامج، 

 تقومي الربانمج ليتماشى مع احتياجات اجملتمع.
 تقومي مدى تلبية خمرجات املؤسسة التعليمية الحتياجات اجملتمع (6

ؤهالت واخلربات املكتسبة من قبل اخلرجيني وذلك ملعرفة مدى توافق امل
 مع متطلبات سوق العمل.

 وسائل التقومي (3)
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نظرا لكون التقومي الشامل يعد أمرا أساسيا يف تطوير الربانمج 
 47التعليمي، فإن وسائل التقومي ينبغي أن يكون متنوعة، منها:

ونفسية. : فاالختبار ثالثة أنواع رئيسية هي حتصيلية وأدائية االختبارات (1
فاالختبارات التحصيلية ترشدان إيل معرفة مدى استفادة الطالب من 
املعارف واملعلومات واملهارات اليت يقدمها الربامج األكادميية. وكذلك 
احلال ابلنسبة الختبارات األدائية والنفسية تزودان ابحلقائق عن مستوى 

 الربامج األكادميية، ومستوى أداء املعلمني.
ميكن إجراء املقابالت الشخصية مع املخططني واملنفذين : املقابالت (2

وأصحاب القرار واخلرجيني واجلهات املستفيدة من خمرجات التعليم، 
 وذلك للوقوف على املستوى احلقيقي للربانمج وحبث سبل تطويره.

: تستخدم االستبياانت العلمية يف مجع املعلومات حول االستبياانت (3
ة الربامج التعليمي ومناسبتها خلطط اجملتمع املعلمني وميتوايهتم، نوعي

 التنموية ومستوى الطالب العلمي.
: حتليل حمتوى الربانمج األكادميي والتقارير الذاتية وأسلوب حتليل احملتوى (4

 دراسة احلالة
: اليت يتم مجعها بطريقة منظمة والسجالت ونستنتج من املالحظات (5

خاصة ترتبط مبحتوى  هذا أن أدوات التقومي متعددة وفق اعتبارات
 وأهداف التقومي.
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 املبحث الثاين: تعليم اللغة العربية
 مفهوم تعليم اللغة العربية .أ

أنشطة التعليم كعملية ممثلة ألنشطة التعليم اليت يقوم هبا املعلمون والطالب حبيث 
حتدث أنشطة التعلم. فالتعلم عبارة عن حماولة لتعليم الطالب تعلم املعلم الذي يعمل 

اقبة لتعلم الطالب. أييت التعليم من كلمة التدريس وهو عملية العمل وكيفية التعليم أو كمر 
. عند اخلرباء يف جمال التعليم، فإن التعليم هو نقل املعرفة التدريس وكل شيء عن التعليم

 48من شخص لديه املعرفة لآلخرين ال يعرفون من خالل عملية التعلم والتعليم.

لضم صفوف األمة الواحدة ومجع كلمة أفرادها كما األداة للتعبري فاللغة هي الوسيلة 
وسيلة التفاهم بني أفراد اجلماعة  يبه املرء، وآلة لعرض ما ينتجه العقل وه عما يفكر

وقال  وقال إبن جىن، أن اللغة هي أصوات يعرب هبا كل األفراد عن أغراضهم.. الواحدة
اليت تتكون من األصوات اليت يتحدث هبا  عبد اجمليد، أن اللغة هي نظام من الرموز

مات اليت يعرب العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا ل"اللغة العربية" هي الكو 49البشر.
من طريق النقل، وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحادث الشريفة وما الرواة الثقات من منثور 

د، فهي اليت يتخذها املرء حيات الفر يف واللغة العربية وظيفة كربى  50العرب ومنظومهم،
للتعبري عما جييش يف نفسه من إحساسات وأفكار، وهي وسيلة ال تصال املرء بغريه، وذا 
االتصال حيقق ما يصبو إليه من مآرب وما يريده من حاجات. وللغة دور هام يف حياة 

من امتع فهي أداة التفاهم بني األفراد واجلماعات. وهي سالح الفرد يف مواجهة كثرية 
 51أو القراءة. املواقف اليت تتطلب الكالم أو االستماع أوالكتابة 

                                                           
48Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, Media dan Metode-metodenya, Yogyakarta: 
Teras, 2009, h. 5 

 5م، ص.  1982عبد المجيد، علم اللغة النفسي، الرياض: جامعة مالك سعود،  49
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عملية نقل املعرفة عما يتعلق ومن الشرح السابق، خنلص أن تعليم اللغة العربية هو 
يستطيع أن يتصل مع العرب هبا. وهناك ابللغة العربية من املعلمني إىل الطالب اليت هتدف ل

العربية، منها ملساعدة املسلم يف فهم القرآن والكتب الرتاث حىت فوائد عظيمة لتعليم اللغة 
 يستطيع أن يتناولوا العلوم عن دين اإلسالم.

 أهداف تعليم اللغة العربية .ب
 مفهوم أهداف التعليم .1

أهداف التعليم هي األدلة السلوكية اليت تبني مدى ما تعلمه الطالب من احملتوى 
ة لألهداف التعليمية على مستوى الصف يف الذي يتضمنه املنهج، وهي تعترب ترمج

وقال فؤد، أن أهداف التعليم  52صياغات أكثر حتديدا وأكثر دقة وأكثر قابلية للقياس.
وصف لنمط السلوك أو األداء الذي نتوقع أن يقوم به الطالب بنجاح نتيجة هي 

ابملدركات من أجل ذلك، أن أهداف التعليم ترتبط  53مرورهم خبربة تعليمية وتفاعله.
والتعميمات املراد تعليمها، فهي تعترب وصفا للسلوك الدال على تعلم هذه املدركات 

 54ويشار أحياان إىل أهداف التعليم أبهنا أدلة التعليم.
 صياغة أهداف التعليمشروط  .2

الشرط األول، أن يصف اهلدف سلوك املتعلم، وال يصف سلوك املعلم أو عنوان 
جري يف احلصة. وبذلك يتحول الرتكيز يف العملية التعليمية الدرس أو النشاط الذي سي

من املعلم إىل املتعلم، ومن خطوات التعلم إىل نتائجها، وهذا ييسر القيام بعملية التقييم. 
حىت ميكن  والشرط الثاين، أن يكون السلوك املوصوف يف اهلدف سلوكا ظاهرا واضحا

                                                           
 26م، ص.  2001، القاهرة: عالم الكتب، 3اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، ط. كوثر حسين كوجك،   52
 252م،  ص.  2002جامعة المنصورة،  ، عناصرها، تنظيماتها،المناهج: مفهومها، أسسهافؤاد محمد موسى،   53
 147، ص. اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريسكوثر حسين كوجك،   54
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املعلم على اختيار أنسب خلربات  للمعلم أن يتحقق من حدوثه فعال. وهذا يساعد
واألنشطة التعليمية وطرق التدريس والوسائل التعليمية اليت تساعد الطالب على بلوغ 
وحتقق اهلدف. والشرط الثالث، أن يكون هدف التعليم حمددا بدقة حبيث ميكن قياسه. 
وهذا يفيد عند تقييم الطالب، فيمكن تعرف الطالب املمتازة اليت حققت كل 

 55دف.اهل
 مستوايت أهداف التعليم .3

هذا اجملال ابلعمليات العقلية والنشاطات الذهنية وتصنف   اجملال املعريف، أي يهتم (1
أهداف التعليم فيه، وترتب ترتيبا هرميا من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل 
املركب، حيث يبدأ من مستوى التذكري مث الفهم مث التطبيق مث التحليل مث الرتكيب 

 التقييم.مث 
اجملال النفس حركي، أي يهتم هذا اجملال بتكوين وتنمية املهارات اليت تتطلب  (2

استخدام أو تنسيق عضالت اجلسم يف التداول والبناء والعمل. فيمكن أن تصنف 
ويف هذا اجملال، يبدأ من مستوى  فيه كما يشمل أيضا املهارات يف كل العلوم.

 املالحظة مث التقليد مث التجريب مث املمارسة مث اإلتقان مث اإلبداع.
اجملال الوجداين، أي يقصد ابألهداف هنا هي األهداف اليت تعىن ابألحاسيس  (3

واملشاعر واالنفعاالت وكذلك بتكوين االجتاهات وامليول والقيم. وتتدرج مستوايت 
اجملال من مستوى االنتباه مث التقبل واالهتمام مث تكوين االجتاه األهداف يف هذا 

 مث تكوين النظام القيمي مث السلوك القيمي.
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 حمتوى تعليم اللغة العربية .ج
 مفهوم احملتوى .1

ليس املقصود ابحملتوى كما هو شائع بني الكثريين، حمتوى هو موضوعات 
متعلم صف معني وإمنا يقصد ابحملتوى الدراسة أو اإلطار العام للموضوعات املقرر على 

هو املادة التعليمية وما تشتمل علية من خربات واليت توضع يف ضوء األهداف حمددة 
 56بقصد حتقيق النمو الشامل للمتعلم.

وقال صالح عبد احلميد مصطفى أن احملتوى هو املادة التعليمية وما تشتمل 
األمناط السلوكية املرغوبة من  عليه من خربات تعليمية تستهدف إكساب املتعلمني

معلومات ومعارف ومهارات وطرق تفكري واجتاهات وقيم اجتماعية بقصد حتقيق 
النمو الشامل للمتعلمني وتعديل سلوكهم، أو هو كل ما يشتمل عليه املنهج من 
املعارف اإلدراكية واألدائية )املهارية( والقيمية )الوجدانية( واالجتماعية بقصد حتقيق 

 57و الشامل للتلميذ طبقا لألهداف الرتبوية املنشودة.النم
 اختيار احملتوى .2

املقصود ابختيار احملتوى هنا حتديد احملتوى الذي يساهم يف حتقيق األهداف 
احملددة للمنهج بصورة جيدة وتعد خطوة اختيار احملتوى أوىل خطوات يف بياء املنهج 
بعد حتديد األهداف. فاملطلوب يف هذه اخلطوة حتديد اخلربات املناسبة وما تشتمل 

يم واجتاهات. وعملية اختيار احملتوى رغم إهنا عليه من معلومات ومهارات ومفاهيم وق
( اختيار املوضوعات الرئيسية، 1عملية معقدة إال أهنا تسري وفق خطوات مرتبة وهي: 

( اختيار املادة املرتبطة 3تشتمل عليها املوضوعات،  اليت( اختيار األفكار الرئيسية 2
  58ابألفكار الرئيسية.

                                                           
م، ص.  2006الفكر ناشرون وموزعون، ، عمان: دار 1بناء المناهج وتخطيطها، ط.  محمد صابر سليم واآلخرون، 56

156 
م،  2000صالح عبد الحميد مصطفى، المناهج الدراسية: عناصرها وأسسها وتطبيقاتها، الرياض: دار المريح للنشر،  57
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 وسائل اخيار احملتوى .3
 59يد الختيار احملتوى، منها:توجد وسائل عد

رأي اخلبري، ويف هذا اجملال ورأي اخلبري كوسيلة من وسائل اختيار حمتوى املنهج  (1
استخدمت لفرتة طويلة وعلى نطاق واسع يف خمتلف مراحل التعليم وتركز هذه 

 الطريقة يف أخذ رأي اخلرباء وتوجيهاهتم فيما جيب أن يعلم.
لبداية يف ميدان الرتبية املهنية وكان استخدامه التحليل، فاستخدام التحليل يف ا (2

عبارة عن مالحظة األنشطة واملهارات اليت يقوم هبا املشهود له ابلكفاءة يف مهنة 
معينة ابعتبار أن أداء هؤالء يف هذه اجملاالت وصل إىل درجة الدقة واإلتقان يف 

 هذه املهنة.
السابقة اليت أجريت يف  املسح، وهو وسيلة هامة مثال مسح البحوث والدراسات (3

 جمال معني تساعد على أختيار احملتوى املناسب للطالب.

 60وزاد فؤاد حممد موسى وسيلة يف اختيار احملتوى، وهى:

استطالع الرأي، فيؤخذ رأي املهتمني بعملية التعليم، وعلى رأسهم املعلومات فيما  (4
كثر األفراد احتكاكا يتم اختياره من موضوعات احملتوى، على أساس أن املعلم هو أ

بكل من املادة العلمية واملتعلم، ومن مث جيب أخذ رأيه ملا له من أمهية كبرية يف 
 حتديد أمهية املوضوعات ومناسبتها للطالب وقابليتها للتطبيق.

 معايري االختيار .4
حىت اليكون حمتوى املنهج وما يشتمل عليه من خربات اختيارا عشوائيا بال 

يؤثر كثريا يف نوعية احملتوى املختار وتنظيمه، فال بد من وضع ضوابط األور الذي 
( ارتباط احملتوى أبهداف 1معاير يتم االختيار حىت يكون اختيار عمليا سليما، ومنها: 

( أن يراعي احملتوى ميول الطالب، 3( أن يكون احملتوى صادقا وله داللته، 2املنهج، 
                                                           

 163-160محمد صابر سليم وآخرون، بناء المنهج وتخطيطها ، ص.  59
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أن يراعى يف احملتوى التوازن بني الشمول ( 5( أن يراعى احملتوى الفروق الفردية، 4
 61( أن يرتبط احملتوى ابلواقع الثقايف الذي يعيش فيه الطالب.6والعمق، 

 مواد تعليم اللغة العربية .د
 وأمهيتها تعليمالمواد مفهوم  .1

املعرفة فإن مواد تدريس اللغة العربية هي مادة اللغة العربية وهي مزيج من 
، واليت يتم ترتيبها بشكل منهجي حبيث ميكن للمدرسني واملهارات وعوامل املوقف
لى تعريف املواد التعليمية ع عملية تعلم اللغة العربية.  بناءوالطالب استخدامها يف 

 يف السوق على أهنا مواد تعليمية.  تب اليت تباع جماان، ال ميكن تصنيف مجيع الكأعاله
ا ألغراض شكل منهجي عمدمادة مت تصميمها ب إذا كانت الكتب حتتوي على أي

والعكس صحيح  .، فيمكن القول أن هذه الكتب هي مواد تعليميةوالتعلم عليمعملية الت
، إذا مل يتم تصميم الكتاب بشكل منهجي اء الكتاب على مادةعلى الرغم من احتو 

ألغراض عملية التعليم والتعلم ، فال ميكن اإلشارة إىل الكتاب على أنه مادة تعليمية 
 62وض الدرسية(.)املع

وابلطبع، أصبحت مواد التعليم مهمة جدا يف عملية تعليم اللغة العربية. ومن 
كفاءة   أجل ذلك، هناك أمهية مواد التعليم للمعلم والطالب. أمهيتها للمعلم منها:

الوقت يف عملية التعليم، تغيري دور املعلم من مدرس إىل ميسر، ترقية عملية التعليم 

                                                           
 164، ص. بناء المنهج وتخطيطها حمد صابر سليم وآخرون،م 61

62M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 
Media, Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008, hlm. 73 
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وأما أمهيتها للطالب منها: ميكن للطالب التعلم على أساس التعلم لتكون فعالة. 
 63الذايت، ميكن للطالب التعلم وفقا ملا يريدون، ميكن للطالب التعلم حسب كفاءهتم.

 عناصر اللغة العربية .2
اللغة العربية شأن اللغات األخرى متتلك نظاما لغواي خاصا هبا )عناصر اللغة(، 

تتألف يف دورها من جمموعة الكلمات اليت ميكن حتليلها  فهي جمموعة من اجلمل اليت
إىل جمموعة من األصوات، حيث تتألف من مخسة أنظمة متداخلة يف عالقة عضوية 

 64متماسكة يعصب الفصل بينها هي:
النظام الصويت : النظام الصويت الذي حنتكم إليه يف التفريق بني الصور الصوتية  (1

 ملصاحبة هلا.للكلمات وينظمها ضمن احلركات ا
النظام الصريف : النظام الذي يبحث بنية الكلمة مما ليس إبعراب، وحيدد  (2

، خصائصها الصرفية من حيث التعيني والنوع واجلمود واالشتقاق والوزن وغريها
 وفيه تتخذ الكلمات هيئة أبنية خمصوصة وكل منها أييت يف صيغ متمايزة.

ديد املعىن السياقي للكلمة ونسبتها إىل النظام الداليل : النظام الذي يهدف إىل حت (3
 احلقل املعجمي الداليل املوافق له، فيعطي كل كلمة معىن خاصا يبينه سياق اجلملة.

النظام النحوي : يبحث يف قواعد تركيب اجلملة، فيعمد إىل تعيني الوظائف النحوية  (4
 املباشرة للكلمة وحتديد عالمتها اإلعرابية.

ام الذي يبني كيف تؤدي اجلمل بطرق خمتلفة متجاوزين النظام األسلويب : النظ (5
 ظاهر لفظها.

                                                           
63M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 
Media, hlm. 74-76 

 14-12هـ(، ص.  1439، الطبعة األولى، )الرياض : دار التدمرية، المهارات اللغويةابتسام محفوظ أبو محفوظ،  64
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 مهارات اللغة العربية .3
املهارة هي املهارة شيء ميكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه لدى املتعلم عن 
طريق احملاكاة والتدريب، وما يتعلمه خيتلف ابختالف نوع املادة والطبيعتها وخصائصها 

: رات اللغوية إىل أربعة أقسام وهيويف اللغة العربية، تنقسم املها 65واهلدف من تعلمها.
 مهارة االستماع ومهارة الكالم أو احملادثة ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

عملية إنصات إىل الرموز املنطوقة مث تفسريها، ومن هنا مفهوم مهارة االستماع:  (1
واالستيعات والتفسري تستخدم كلمة استماع للداللة على اإلنصات والفهم 

( وسيلة 2( وسيلة لالتصال )1وأما أمهية مهارة االستماع منها: ) 66والنقد.
 67.( وسيلة للتعلم والتعليم3الكتساب مهارات اللغة األخري )

مفهوم مهارة الكالم: ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عما يعتمل يف  (2
دقيقة اليت ترتك أثرا يف حياة داخله، بصورة تعكس قدرته على امتالك الكلمة ال

اإلنسان وتعرب عن نفسه. فالغرض من الكالم نقل املعىن، واحلقيقة ليس هناك 
اتصال حقيقي دون املعىن، وال معىن حقيقي دون أت تتوافر يف الرسالة انحية 
عقلية وانحية انفعالية اجتماعية، ومها انحيتان تعطيان للرسالة أمهيتها ومعناها، 

 68نا يف ضوء هذا فهم الكالم اليت سنعلمها.ولعله ميكن
القراءة: نشاط يتكون من أربعة عناصر: استقبال بصري للرموز،  مهارةمفهوم  (3

وهذا ما نسميه ابلنقد، ودمج هلذه األفكار مع أفكار القارئ، وتصور لتطبيقاهتا 
ىف مستقبل حياته وهذا ما نسميه ابلتفاعل. القراءة إذن تعرف وفهم ونقد 

                                                           
 15، الطبعة األولى، ص. ات اللغويةالمهارابتسام محفوظ أبو محفوظ،   65
، )إيسيسكو : منشورات المنظمة بهاطرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين محمود كامل الناقة، رشدي أحمد طعيمة،   66

 101. صم(،  2003اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 
 16، ص. المهارات اللغويةابتسام محفوظ أبو محفوظ،   67
 127. ص،  بهاطرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين كامل الناقة، رشدي أحمد طعيمة، محمود   68
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، إهنا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها. وتفاعل
 69وتشتمل هذه املكوانت األربعة على عدد من املهارات.

الكتابة: الكتابة عملية ضرورية للحياة العصرية سواء ابلنسبة للفرد  مهارة هوممف (4
أم ابلنسبة للمجتعة. ومن مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف تعليم اللغة 
ابعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر الثقافة وضرورة اجتماعية لنقل األفكار 

هبا، ويف إطار النظرة التكاملية  والتعبري عنها للوقوف على أفكار اآلخرين واإلملام
للغة نرى أن تدريب التالميذ على الكتابة يرتكز يف العناية بثالثة أنواع من 

 70القدرات، قدرة يف اخلط، وقدرة يف اهلجاء وقدرة يف التعبري الكتايب اجليد.

 طرائق تعليم اللغة العربية .ه
 مفهوم طرائق التعليم  .1

األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم هي جمموعة ( Method) طريقة التدريس
والطريقة هبذا املفهوم  .71اجملال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة

الشامل ليست جمرد وسيلة لتوصيل املعرفة أو إجراءات وأنشطة تدريسية يقوم هبا املعلم 
الرتبوي  يف داخل الفصل وحسب، وإمنا هي خطة شاملة يستعان هبا يف حتقيق اهلدف

املنشود وتتطلب عددا من اخلطوات واإلجراءات واألساليب واألنشطة يف داخل 
الفصل وخارجه، وترتبط بطريقة إعداد املنهج وأتليف الكتاب املقرر واختيار 
موضوعاته وتنظيمها  وسائل التقومي وتقنيات التعليم والتوجيهات اليت يشتمل عليها 

 .دليل املعلم
 ةأساس اختيار الطريق .2

                                                           
 121، ص تدريس العربية في تعليم العام : نظريات وتجاربرشدى أحمد طعيمة، محمد السيد مناع،  69
 162  ، ص.تدريس العربية في تعليم العام : نظريات وتجاربرشدى أحمد طعيمة، محمد السيد مناع،   70
، 2002 مية،اإلسالمد بن سعود م محماإل، جامعة ابلغات أخرى ينطرائق تدريس اللغة العربية للناطقيم العصيلي، هعبد العزيز إبرا 71

 22ص. 
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يق إن لكل طريقة من طرق التدريس مزااي وهلا أوجه قصور، فال بد أن خنتار الطر 
املناسبة الستخداحها. ألن قد تكون الطريقة مناسبة هنا وقد ال تكون مناسبة هناك. 
من أجل ذلك، وجب أن حتكم معلم اللغة العربية جمموعة من القواعد واألسس يف 

 72س:تفضيل طريقة على أخر، ومن هذه األس
اجملتمع الذي يدرس فيه اللغة، فالتعليم اللغة الثانية يف جمتمع اللغة ينبغي أن  (1

 يتخلف عن طريقة تعليمها يف جمتمع يتحدث لغة أخرى.
فاختيار الطريقة ال بد من مراعاة أهداف التدريس. مثال  أهداف تدريس العربية، (2

فقط ينبغي أن يتخلف  الرتاث العربيةكتب طريقة ألفراد يريدون توظيفها يف قراءة  
 عن طريقة تدريسها ألفراد يريدون االتصال مبتحدثي العربية استماعا وكالما.

ملستوى األول ينبغي أن مستوى الدارسني، فالطريقة اليت تستخدم مع دارس يف ا (3
 الطريقة اليت تستخدم مع دارس يف املستوى املتوسط واملتقدم. يتخلف عن 

صائص خمتلفة سواء من حيث السن أو اجلنس خصائص الدارسني، فللدارسني خ (4
أو الدوافع واالجتاهات أو الوظائف وغري ذلك. فال بد للمعلم أن خيتار أنسب 

 طريقة استخداما.
اللغة القومية للدارسني، فتدريس العربية ملتحدثي اللغات السامية ينبغي أن  (5

 األجنبية.يتخلف عن تدريسها ملتحدثي 
ريس العربية يف ظروف تتوفر فيها تخلف طريقة تدمصادر التعليم، ينبغي أن ت (6

مكاانت الدراسة ومصادر التعلم عن تدريسها يف ظروف ال تتوفر فيها هذه إ
 اإلمكاانت.

 اللغة العربيةتعليم أنواع طرائق  .3

                                                           
، مصر: المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهامحمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،  72

 67م، ص.  2003إيسيسكو،  –والثقافة 
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هلذه الطريقة أمساء عدة أخرى. فيدعوها البعض الطريقة ، طريقة القواعد والرتمجة (1
الطريقة التقليدية. تعد هذه الطريقة من أقدم الطرائق القدمية، ويدعوها اآلخرون 

تعتمد هذه الطريقة على تدريس الدارسني على قراءة  73.تعليم اللغات الثانية
النصوص وترمجتها، ويعترب التدريب على الكتابة وتقليد النصوص شيئا مهما 

فسري مصحوب الت، ايفتح املعلم شرح م ، وهي:يخطوات التعل وأما 74ورئيسا.
ا يُطلب من صبح طريقة احلفظ هذه اختبارا تدريبيت، قواعدالبتأكيد على حفظ 

 75.من خالل قراءة نص الكتاب األصفر مع املنهج النحوي ةممارس، الطالب
يسميها البعض "أنظر وقل". ابستخدام هذه الطريقة، من وقد ة، الطريقة املباشر  (2

لغة اليت يتم تدريسها والتواصل املأمول أن يتمكن املتعلمون على الفور من ممارسة ال
، فإن هذه الطريقة تؤكد على قدرة إذا نظرت إىل منتجات اخلرجيني معها بنشاط.

م لغة أجنبية جيب أن يكون ياللغة األم مباشرة.  افرتاض هذه الطريقة هو أن تعل
 76قادرًا على ممارستها وفًقا للغة املستخدمة. 

املبذولة إلثراء املفردات والفهم العميق للنص تؤكد على اجلهود ، الطريقة القراءة (3
(، والقدرة على تطوير القراءة بناًء على  intensive reading)القراءة العميقة،

(.  extensive reading، وسوعةاملفردات اليت مت فهمها من القراءة )القراءة امل
تركيز  ختتلف طريقة القراءة عن مهارات القراءة كمهارة لغوية.  طريقة كيفية

متعلمي اللغة يف القراءة على احلصول على انطباع اللغة حىت يتمكنوا من فهم 
 77.فهم اللغة األجنبية من خالل القراءة

                                                           
 172-171. ص  2002، ماليزيا : البرامج التعليمية أساليبها وطرق تدريسها، سمساعة 73أحمد الحسن

 80(. ص. 2003، )إيسيسكو، طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهامحمود كامل الناقة، رشدي أحمد طعيمة،  74
75 Hafidz, M. Pembelajaran Bahasa Arab; Sebuah Pendekatan Metodologi. Hlm. 29 
76Subiyakto-Nababan, S. U. Metodologi Pengajaran Bahasa. (Jakarta: Gramedia pustaka. 1993). 

Hlm. 16 

77Subiyakto-Nababan, S. U. Metodologi Pengajaran Bahasa. hlm. 19 
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فالسمعية تعين الصوت والشفهي يعين الكالم املنطوق. ، الطريقة السمعية الشفهية (4
يعتربه لذلك فإن اللغة اجليدة هي ما يتحدث به املتحدثون األصليون، وليس ما 

من الناحية . االستماع إىل كيفية حتدث اللغة اللغويون جيًدا. تبدأ هذه الطريقة من
الفنية اهلدف من هذه الطريقة إتقان أربع مهارات لغوية تبدأ من االستماع / 

يتم تطبيق منوذج احلفظ للتأكيد على  78االستماع والتحدث، مث القراءة والكتابة.
املوضوعية.  يتجنب هذا النمط املفردات، أو القيود  التمكن من اجلمل الفعالة مع

 د.عا ترمجة وتعميق القواأيض

 وسائل تعليم اللغة العربية .و
 مفهوم وسائل التعليم .1

أتيت الوسائل من اللغة الالتنية مبعىن الوسيط أو املقدمة. فالوسيلة هي وسيط 
فإن الوسيلة هي أو رسول من مرسل الرسالة إىل مستلم الرسالة. ويف جمال الرتبية، 

شيء ميكن استخدامه إلضافة رسائل من مرسلي الرسالة إىل ملتقى الرسالة حبيث  
ميكن أن حتفز أفكار الطالب ومشاعرهم واهتمامهم لتحقيق األهداف التعليمية أو 
الرتبية. فيمكن االستنتاج أن وسائل التعليمية هي مجيع أشكال األدوات التواصلية 

لنقل الرسائل أو املعلومات من املصادر إىل الطالب واليت هتدف اليت ميكن استخدامها 
فقال سناكي  79إىل حتفيز أفكار ومشاعر واهتمامات الطالب ملشاركة أنشطة التعليم.

حجري أن الوسائل التعليمية هي أداة التعليم ميكن استخدامها كوسيط التعليم لتعزيز 
 80.الفعالية والكفاءة يف حتقيق األهداف التعليمية

                                                           
78Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Bandung: Misykat, 2012 ,hlm. 47 
79Duludu, Ummysalam A.T.A, Buku Ajar Kurikulum Bahan dan Media Pembelajaran PLS, 
Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 10-11. 
80Hujair, AH. Sanaky, Media Pembelajaran, Yogyakarta: Safira Insannia Press, 2009, hlm. 4 
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بناء على التعريفات املذكورة إعاله، ميكن القول أن عملية التعليم هي عملية 
( املعلم أو املرسل أو 1مكوانت اإلتصال، وهي:  5اإلتصال. وحتتوى عملية التعليم 

( وسائل أو وسائط التعليم، 3( املواد التعليمية أو الرسالة أو املعلومات، 2املتصل، 
 81( أهداف التعليم.5أو املتصلون، ( الطالب أو املرسل عليه 4

واخلالصة، أن الوسائل التعليمية هي وسيطة أو وسيلة يستخدمها املعلمون 
ب اهتمام الطالب حبيث يتم تنويرهم الرسائل أو املعلومات للطالب وجذ إليصال

للمشاركة يف األنشطة التعليمية. ابستخدام الوسائل التعليمية يسهل على املعلمني يف 
علومات إىل الطالب. ويف نفس الوقت، سيسهل الطالب يف فهم املعلومات نقل امل

 اليت ينقلها املعلم حىت تتمكن األنشطة التعليمية من التفكري بشكل صحيح.
 أمهية وسائل التعليم .2

بوسائل تعليمية، جتذب عملية التعليم اهتمام الطالب حبيث ميكن تعزير دوافع 
أوضح حبيث ميكن فهمها بشكل أفضل من قبل  التعليم، وسيكون املواد التعليمية

املتعلمني، وأساليب التعليم املتنوعة ليست جمرد تواصل لفظي من خالل كلمات املعلم 
املنطوقية ال يشعر املتعلون ابمللل واإلرهاق، ويقوم املتعلمون ابملزيد من األنشطة 

  82التعليمية.

ئل التعليمية فإن فوائد الوساويف الوقت نفسه، وفًقا ملصطفى أيب حامد وآخرون، 
م اليت حتدث بني املعلمني والطالب، مثل املعلمني، يتشمل املساعدة يف عملية التعل

 transfer of knowledgeومن األسهل نقل املواد ومساعدة الطالب على فهم املادة )

dan transfer of valueاد م، يزدي(، وزايدة اهتمام الطالب وحتفيزهم. يف عملية التعل

                                                           
81Hanifah, Umi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2011, 
hlm. 2 
82Hujair, AH. Sanaky, Media Pembelajaran, hlm. 4-5 
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فضول الطالب ومحاسهم، وميكن أن حتدث التفاعالت بني الطالب واملعلمني وموارد 
 83التعلم بشكل تفاعلي، للتغلب على قيود املكان والوقت والطاقة والقوة احلسية.

 تصنيف وسائل التعليم .3
، يتم تصنيف وسائط التعلم على سناكى حجريتصنيف وسائط التعلم وفًقا لـ 

اليت ل د املطبوعة أو املقروءة، واألدوات السمعية والبصرية، والوسائالنحو التايل: املوا
تستخدم التقنيات أو املاسنال، وجمموعة من األشياء )مجع املواد(، وأمثلة عن سلوك 

اإلعالم إىل أربع أرشاد املعلم أو سلوكه. بناًء على التطورات التكنولوجية، يصنف 
اليت تنتجها  لولوجيا املطبوعة، والوسائاليت تنتجها التكن لالوسائ وهي جمموعات

مسعي بصري، وتكنولوجيا قائمة على الكمبيوتر، ووسائل إعالم انجتة عن  التكنولوجيا
  84مزيج من تكنولوجيا الطباعة واحلاسوب.

 تقومي تعليم اللغة العربية .و
 مفهوم تقومي التعليم .1

خاصة بفرد أو التقومي هو جمموعة اإلجراءات اليت يتم بواسطتها مجع بياانت 
مبشروع أو بظاهرة ودراسة هذه البياانت أبسلوب علمي للتأكد من مدى حتقيق 

أن التقومي هو عملية منهجية  85أهداف حمددة سلفا من أجل اختاذ قرارات معينة.
تتطلب مجع البياانت موضوعية ومعلومات صدقة من مصادر متعددة ابستخدام 

بغرض التوصل إىل تقديرات كمية وأدلة  أدوات قياس متنوعة يف ضوء أهداف حمددة
كيفية يستند إليها يف إصدار أحكام أو اختاذ قرارات مناسبة تتعلق ابألفراد. فالتقومي 
ال يقتصر على األفراد، وإمنا ميتد حبيث يشمل تقومي املهام والربامج واملشروعات 

                                                           
83Mustofa Abi Hamid dkk, Media Pembelajaran, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 7-8 
84Hujair, AH. Sanaky, Media Pembelajaran, hlm. 38 

، القاهرة: دار الفكر العربي، تدريس العربية في تعليم العام: نظريات ونجاربرشدي أحمد طعيمة ومحمد السيد مناع،  85

 65م، ص.  2000
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التقومي مبفهومه ف 86واملؤسسات لتحقيق من أثرها وفاعليتها يف حتقيق أهدافها احملددة.
الشامل هو عملية قياسية تشخيصية وقائية عالجية هدفها عن مواطن الضعف والقوة 
بقصد تطوير عمليات التعليم والتعلم ابلصورة اليت تسهم يف حتقيق األهداف 

  87املنشودة.
 أهداف تقومي التعليم .2

 ملعرفة مدى فعالية( 1ذكر أمحد جنيعة، أن أهداف تقومي التعليم منها: 
ومصادر  لهداف واملواد واألساليب والوسائوكفاءة نظام التعلم فيما يتعلق ابأل

مجع املعلومات اليت تستخدم كأساس (2، وبيئة التعلم ونظام التعلم نفسه التعلم
  88.م الطالب وفعالية التدريسيلتحديد املستوى من التقدم والتطوير واإلجناز لتعل

م، يمي فعالية اسرتاتيجيات التعلو لتق من أهداف تقومي هي ،رشدي أانندى وزاد
م ي، ومساعدة تعلميمي وحتسني فعالية التعلو  وحتسني فعالية برامج املناهج، وتقوميوتق

اليت تساعد  ، وتوفري البياانتيد نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وحتد املتعلمي
 89يف اختاذ القرارات.

 أنواع التقومي حسب اهلدف .3
مي التشخيصي، و التق عند جوكو ودينطا منها: اهلدف حسبمي و اع التقأنو 

أنواع وعند أمحد جنيعة قال أن  90مي التكويين.و مي املواضع، التقو مي االنتقائي، تقو التق

                                                           
، القاهرة: 1ي: أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة، ط. القياس والتقويم التربوية والنفسصالح الدين محمود عالم،  86

 31م، ص.  2000دار الفكر العربي، 
عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ،1القياس والتقويم في علم النفس: رؤية جديدة، ط. عبد القادر كراجة،  87

 106م، ص.  1997
88Ahmad, Najiah, Buku Ajar Evaluasi Pembelajaran, Cet. 1, Yogyakarta: Interpena, 2015, hlm. 20 
89Asrul, Rusydi Ananda dan Rosnita,  Evaluasi Pmembelajaran, Cet. 2, Bandung: Citapustaka Media, 
2015, hlm. 12 
90Widiyanto, Joko, Evaluasi Pembelajaran: Konsep, Prinsip, Prosedur, Cet. 1, Madiun: UNIPMA 
PRESS, 2018, hlm. 10 
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 وميمي التكويين التجميعي، تقو لتق، امي التلخيصيو التقمنها:  اهلدف حسبمي و التق
هم األ ميو الدين فقط قال أن هناك نوعني من التق صالحأما ابلنسبة ل 91املواضع.

 92. التكويين والتقييم النهائيهو التقوميو 
يهدف للكشف عن جوانب القوة   (formatifالتقومي البنائى التشخيصي ) (1

والضعف يف الربانمج التعليمي املعني أثناء إعداده  وتنفيذه يف مرحلة التجريب 
لها وتطويرها، وكذلك تشخيص مواطن بغرض مراجعة مكوانت الربانمج وتعدي

القوة الضعف يف أداء املتعلمني وحتديد الصعوابت اليت يواجهها كل منهم أثناء 
التعليم واختاذ ما يلزم من أساليب العالج. ومساعدة املتعلم يف التعرف على 
 قدراته وإمكاانته واقرتاح سبل ووسائل حتسينها وتنميتها إىل أقصى حد ممكن

( هو الكشف عن مدى حتقيق الربانمج Sumatifاخلتامي التجمعي )التقومي  (2
ألهدافه بعد إمتام إجراءات التقومي البنائى املستمر، وكذلك حتديد املستوى 
التحصيلي العام للمتعلمني يف هناية مدة دراسة معينة ابلنسبة للمعارف 

 واملهارات واالجتاهات ومنحهم الشهادات الدراسية.

 اإللكرتوينالتعليم املبحث الثالث: 
ل ايم، متنوعة ووفرية وميكن الوصو أن مصادر املعرفة والعلم املتوفرة للطالب يف هذه األ

إليها بطريقة سهلة وجذابة دون االعتماد على املعلم للحصول عليها. ويعرف عصران الراهن 
العشرين وبداايت بعصر الثورة التكنولوجية واالنفجار املعريف. فقد شهد العقد األخري من القرن 

القرن احلادي والعشرين تقدما هائال يف جمال تكنولوجيا املعلومات وحولت الوسائل التكنولوجية 

                                                           
91Ahmad, Najiah, Buku Ajar Evaluasi Pembelajaran, Cet. 1, Yogyakarta: Interpena, 2015, hlm. 22 

، القاهرة: 1صالح الدين محمود عالم، القياس والتقويم التربوية والنفسي: أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة، ط. 92

 39م، ص.  2000كر العربي، دار الف
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احلديثة العامل إىل قرية كونية صغرية، وانعكس هذا التطور يف جماالت عديدة أال أن اجملال الذي 
أصبح يسمى ابلتعليم الذي يعتمد على هذه التقنيات و  استفاد منه بصورة كبري هو التعليم

فال بد جلميع جمتمع املدرسة من املعلمني والعاملني والسيما الطالب أن يسعوا  93األلكرتوين.
 يف استيعاب هذا التكنولوجي ملساعدهتم يف قيام بعملية التعليم.

 (E-Learning) اإللكرتوينمفهوم التعليم  .أ
املتعددة اليت يشملها الوسط  هو استخدام الوسائطعند عبد اجمليد رتوين التعليم اإللكف

يون أو مؤمترات اإللكرتوين من اإلنرتنت أو ساتياليت أو إذاعة أو أفالم فيديو أو تلفز 
بواسطة أو بريد اإلكرتوين أو حمادثة بني طرفني عرب شبكة املعلومات الدولية يف العملية 

احلسوب هو توظيف أن التعليم اإللكرتوين  غالب عبد املعطي الفرجبات وقال 94التعليمية.
ومستحداثته وتكنولوجيا الوسائل املتعددة وتكنولوجيا االتصال ومستحداثته وشبكة 

 95املعلومات كليا أو جزئيا يف العملية التعليمية لتحقيق األهداف املنشودة جبودة عالية.

استخدام ومن تعريفات السابقة، نستطيع أن خنلص أن التعليم اإللكرتوين هو 
التكنولوجي من خالل الوسائل اإللكرتونية املتعددة لقيام بعملية التعلم والتعليم وتوظيف 

. وأما اهلدف األساسي من التعليم اإللكرتوين، ملساعدة وتسهيل املنشودة لتحقيق األهداف
 عملية التعليم إما أن يكون إما أن يكون التعليم وجها لوجه أو التعليم عن بعد.

                                                           
األردن: مركز الكتاب  –عمان  ،1التعليم اإللكتروني التفاعلي، ط. عبد المجيد، حذيفة مازن ومزهر شعبان العاني،   93

 74م، ص.  2015األكاديمي، 
 75، ص. التعليم اإللكتروني التفاعلي عبد المجيد، حذيفة مازن ومزهر شعبان العاني،  94
م،  2014عمان: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،  ،2مدخل إلى تكنولوجيا التعليم، ط. غالب عبد المعطي الفربجات،   95

 167ص. 
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 ينخصائص التعليم اإللكرتو  .ب
 96هناك عدة خصائص التعليم اإللكرتوين، منها:

نوع من التعليم حيتاج للتعامل مع مستحداثت تكنولوجية متعددة وإىل التدريب  .1
 عليها بشكل جيد قبل املرور ابخلربات التعليمية من خالهلا، 

نوع من التعليم والتعلم حيتاج إىل إعداد مسبق متسم ابلدقة لتحديد عناصر التفاعل  .2
 التعليمي ومصادر التعلم وسبل احلصول عليها، 

نوع من التعليم والتعلم حيتاج إىل مهارات اخلاصة، فال بد للمعلم واملتعلم من  .3
 تنميتها، 

 افرها يف بيئة التعليم.نوع من التعليم حيتاج إلمكاانت تقنية خاصة ال بد من تو  .4

 أنواع التعليم اإلكرتوين .ج
 (Synchronous E-Learningالتعليم التزامين ) .1

التعليم على اهلواء الذي حيتاج إىل وجود املتعلمني يف نفس  التعليم التزامين هو
الوقت أمام أجهزة احلاسوب إلجراء املناقشة واحملادثة بني الطالب أنفسهم وبينهم 

( أو تلقي الدروس من خالل الفصول chattingوبني املهلم عرب غرف احملادثة )
 97(.virtual classroomاإلفرتاضية )

( بني chattingاحملادثة أو احلوار الشخصي )( 1 :التزامينومن أدوات التعليم 
 R.T.C (real timeالفردين، وتسمى احملادثة يف الوقت احلقيق أو املتزامن 

chatting)  أو احملادثة على شبكة اإلنرتنتI.R.C (internet relay chat) ،2 )

                                                           
 74، ص. التعليم اإللكتروني التفاعليعبد المجيد، حذيفة مازن ومزهر شعبان العاني،   96
 76وني التفاعلي، ص. عبد المجيد، حذيفة مازن ومزهر شعبان العاني، التعليم اإللكتر 97
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املتزامن بني املتعلم واألقران املؤمترات أبنواعها اليت هتدف إىل توفري االتصال والتفاعل 
أو بني املتعلمني وبعضهم بعض، منهل: املؤمترات السمعية املزودة ابلصور والرسوم 

(audio graphics confrence( جمموعات النقاش ،)news groups ،) مؤمترات
 multi(، املؤمترات متعددة األشخاص يف اجملال الواحد )video confrence)الفيديو 

user domains( املؤمترات متعددة الوسائل أو العروض يف املوضوع الواحد ،)multi 

dobject oriente.) 98 
 ( Asynchronous E-Learningالتعليم غري التزامين ) .2

التعليم غري التزامين هو التعليم غري املباشر الذي ال حيتاج إىل وجود املتعلمني 
بعض تقنيات التعليم اإللكرتوين يف نفس الوقت أو يف نفس املكان، ويتم من خالل 

مثل الربيد اإللكرتوين حيث يتم تبادل املعلومات بني الطالب أنفسهم وبينهم وبني 
 99م األوقات واألماكن اليت تناسبه.املعلم يف أوقات متتالية، وينتقي فيه املتعل
نقل ( 2(، e-mailالربيد اإللكرتوين )( 1ومن أدوات التعليم التزامين هي: 

( صفحات bulletin board ،)4( لوحة النشرات )3(، file transferامللفات )
( صفحات الشبكة العنكبوتية 5(، static web pagesالويب الساكنة )

(interactive web pages ،)6( قوائم اخلدمة أو املساعدة )listserv). 100 

                                                           
 34سعديه األحمري، التعليم اإللكتروني، ص.  98
 77عبد المجيد، حذيفة مازن ومزهر شعبان العاني، التعليم اإللكتروني التفاعلي، ص.  99

 34، ص. التعليم اإللكترونيسعديه األحمري،   100
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 أوجه التعليم اإللكرتوين .د
اإللكرتوين واليت ميكن استخدامها يف الفصول هناك العديد من أوجه التعليم 

 101الدراسية، ومن أمهها ما يلي:

استخدام الفيديو التعليمي، أي أن الفيديو التعليمي يقدم املعرفة للطالب يف  .1
صورة متكاملة من وسائل عرض املعلومات، املقروءة، واملسموعة. وقد تطور 

 videoيسمى ابلتوجيه الفيديو )استخدام الفيديو يف التعليم لتوجيه التعلم فيما 

tutorial أو ابلتفاعل بني الربانمج والطالب فيما يسمى ابلفيديو )
 (.interactive videoالتفاعلي)

وهي   (video conferenceشبكات مؤمترات الفيديو، يعرف ابلفيديو كونفرانس ) .2
لقاء مع إحدى االبتكارات التكنولوجية التعليمية احلديثة اليت تسمح للمعلم ابل

 طالبه من خمتلف األماكن لقاء يسمح نقل املعلومات أبشكاهلا املختلفة.
التعلم ابحلاسوب، فبهذا االخرتاع يعزو جماالت حياة اإلنسان بسرعة وبشكل  .3

مذهل مبا يقدمه من إمكاانت لعرض املعلومات واالحتفاظ هبا ومعاجلتها. 
 تعلم التعليم يف هذا العصر.فاستفاد منه علماء الرتبية حىت غدا من أهم صيغ ال

برامج الوسائل املتعددة، أي برامج تعليمية يعتمد إعدادها على أتلف عناصر  .4
الكتابة والصورة واملوسيقي والصوت والفيديو والرسم املتحركة وغريها من العناصر 
لتقدمي املعلومات، والتدريب على املهارات من خالل احلاسوب، وتتيح هذه 

 رية احلركات.الربامج للطالب ح

                                                           
 84-82عبد المجيد، حذيفة مازن ومزهر شعبان العاني، التعليم اإللكتروني التفاعلي، ص.  101
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برامج الوسائط الفائقة، أي برامج تعتمد على االنتقال من وسيط يف الربانمج  .5
التعليمي بسهولة، وتعتمد على فكرة اإلجنار، والنقاط احلرية اليت تضاء بشكل 

 خاص يف الوسيط املقدم لتقدمي املعلومات أبشكال متعددة أو بدرجة أعمق.

 يديو التعليميفال .ه
متحركة مصحوبة بعناصر صوتية وميكن عرضها عرب وسائط الفيديو فيديو هو صورة 

وأقراص الفيديو املدجمة. ويف هذا العصر احلديث، تستخدم مؤسسات التعليم عن بعد هذه 
الربامج )الفيديو(  مثل الوسائط السمعية كوسيلة لتقدمي املواد التعليمية. الفيديو والتلفزيون 

 102.ملواد التعليمية( بشكل واقعيقادران على عرض رسائل التعلم )ا

( صور متحركة 1هناك عدة خصائص الفيديو التعليمي كوسيلة التعليم، منها: 
فيه جهاز  ( 3( ميكن استخدام فيديو للمدراسة عن بعد، 2مصحوبة بعناصر صوتية، 

وأكد رايان أن خصائص  103بطيء احلركة إلبطاء العمليات أو األحداث اليت حتدث.
( قائمة بذاهتا أو ال 2( وضوح الرسائل اليت سيتناوهلا املتعلم، 1مي منها: الفيديو التعلي
(  سهل االستخدام مثل اللغة املستخدمة فيه شائعة، 3مواد التعليمية أخرى، يعتمد على 

( التصور مع الوسائط يتم حزم املواد يف وسائط متعددة 5( ميثل متثيل احملتوى حقا متثيليا، 4
 104( ابستخدام جودة عالية الدقة )العرض(.6تحركة والصوت، كالنصوص والرسوم امل

واملزااي يف استخدام الفيديو التعليمي منها: تغلب على املسافة  والوقت، قادرة على 
وصف األحداث املاضية بشكل واقعي، أيخذ املتعلم يف مغامرة من بلد إىل آخر ومن فرتة 

                                                           
102Hujair, AH. Sanaky, Media Pembelajaran, hlm. 105-106 
103Hujair, AH. Sanaky, Media Pembelajaran, hlm. 106 
104Riyana, Cheppy, Pedoman Pengembangan Media Video, (Jakarta: P3AI UPI, 2007), hlm. 8-11 
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الوضوح، كانت رسائله سريعة وسهلة التذكر، إىل أخرى، ميكن تكراره إذا لزم األمر لزايدة 
تنمية أفكار املتعلم وآرائهم، تطوير اخليال، توضيح األشياء اجملردة وتقدمي تفسريات أكثر 

مثل الوسائط السمعية البصرية  يف استخدام الفيديو التعليمي منها: واقعية. وأما العيوب
ن عملية تطوير املواد، أن استخدام األخرى، يؤكد الفيديو أيضا على أمهية املواد بدال م

هذه الوسائط مكلف، أن اتصال فيه أحادى االجتاه حىت ال يتوفر فرص للتغذية 
 105الراجعة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105Akhmad Busyaeri, dkk, DM, Pengaruh Penggunaan Video Pembelajaran Terhadap Peningkatan 
Hasil Belajar Mapel IPA di MIN Kroya Cirebon, Jurnal Al Ibtida’, Vol. 3 N0. 1, Juni 2016, hlm. 129-
130 
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  الفصل الثالث
 منهجية البحث 

 مدخل البحث ومنهجه .أ
ويف تعيني  106مدخل البحث هو عملية حلصول على البياانت ابألهداف املقررة.

مدخل البحث املناسب، ال بد للباحث مراعاة أهداف حبثه وبياانت وكيفية حصول عليها. 
على كما شرح الباحث سابقا، أن أهداف هذا البحث لوصف إدارة تعليم اللغة العربية 

يف معهد سوانن أمبيل العايل، فأنسب مداخل البحث املستخدم البحث  أساس إلكرتوين
خل الكيفي هو يعتمد على دراسة ظاهرة يف ظروفها الطبيعية هو املدخل الكيفي. وأما املد

ابعتبار مصدرا مباشرا للبياانت بشكل الكلمات والصور وليس األرقام وحتليلها بطريقة 
حصول على للباحث  يمكن، فولو كان هذا البحث من البحث الكيفي 107استقرائية.

 بياانت حبثه ابلطريقة اإلحصائية. 
يقوم هبا الباحث لكتابة حبثه  اليتموعة اخلطوات املتسلسلة وأما منهج البحث هو جم

فاملنهج  108العلمى. هبذا املنهج، يبتعد الباحث عن العشوائية يف مجع املعلومات وترتيبها.
املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي. يقوم املنهج الوصفي التحليلي 
على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إىل أسباب هذه الظاعرة، والعوامل اليت تتحكم 
فيها، واستخالص النتائج لتعميمها. ويتم ذلك من خالل جتميع البياانت وتنظيمها 

 109وحتليلها.

                                                           
106Sugiono, Cara Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hlm. 19 

 2012، صنعاء: دار الكتاب الجامعي، 3عبد الغني محمد أسماعيل العرماني، دليل الباحث إلى إعداد البحث العلمي، ط.  107

 98م، ص. 
والنشر والتوزيع، لبنان: دار ابن حزم للطباعة  –، بيروت 1عبد هللا الكمالي، كتابة اليحث وتحقيق المخطوطة، ط.  108

 21م، ص.  2001
 30م، ص.  1992محمد صاوى محمد مبارك، البحث العلمي: أساسه وطريقة كتابته، القاهرة: المكتبة األكاديمية،  109
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 ثحضور الباح .ب
جب عليه أن يقدم نفسه و احث مكشوفا أو مسترتا، فيف البحث النوعي يكون الب

 110أن الباحث اجلامعي هو البياانت الرئيسية. .lexy jحلصول علي البياانت ومجعها. فقال 
من أجل ذلك، الباحث له دور مهم والسيما حضوره وموقفه مهم للغاية. فكان الباحث 

 ه كجمع البياانت والتحليلها ومرتمجها.خمططا ومنفذا يف كل عمليات حبث

 البياانت ومصادرها .ج
لبياانت األولية وا بياانتوأما البياانت يف هذا البحث تنقسم إىل قسمني، ومها ال

 111الثانوية. والبيان عنهما كما يلى:
 البياانت األولية .1

اليت يتم مجعها من جديد وألول مرة، وابلتايل  الرئيسية ادةالبياانت األولية هي امل
فيمكن للباحث احلصول علي هذه البياانت  تصادف أن تكون أصلية يف طبيعتها.

إما من املالحظات أو من خالل التواصل املباشرة مع املستجيبني أو من خالل 
 112املقابالت الشخصية.

يعىن وظائف اإلدارة التعليمية ويشتمل على  هذا البحثالبياانت األولية يف و 
أما . و العايلوتقومي تعليم اللغة العربية يف معهد سوانن أمبيل  ذوتنظيم وتنفي ختطيط

مريب اللغة موظف اإلدارة و هي  األولية سيحصل منها الباحث البياانت اليتاملصادر 
طريقة املقابلة ابستخدام كمعلم اللغة العربية وبعض الطالب   العربية واملشرفون

 كما ذكر يف السابق.  واملالحظة
 
 

                                                           
110 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 9 
111 C. R. Kothari, Research Methodology: Methods and Techniques, New Delhi: New Age 
International Limited Publisher, 2004, Hlm. 95 
112 C. R. Kothari, Research Methodology: Methods and Techniques, , Hlm. 96 
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 والبياانت الثانوية .2
املعلومات  اليت يتم ل حصول عليها ابلفعل من قبل  البياانت الثانوية هي

تعين البياانت املتوفرة ابلفعل أي أهنا تشري إىل  البياانت الثانويةأو نقول  .شخص آخر
البياانت اليت يتم مجعها وحتليلها من قبل شخص آخر. ويف هذه املناسبة، ينبغي 

فيمكن  للباحث أن يبحث البياانت يف مصادر خمتلفة حيث ميكنه احلصول عليها.
 113للباحث أن حيصل على هذه البياانت من خالل الواثئق واملذكرات وغريها.

يعىن حملة عن املعهد والواثئق والتقارير يف إدارة  هذا البحثالبياانت الثانوية يف و 
سيحصل منها الباحث  اليتوأما املصادر . العايلمبعهد سوانن أمبيل  تعليم اللغة العربية

 الواثئق.  طريق ابستخدام معهد سوانن أمبيل العايل إدارة هي الثانوية البياانت

 البياانتأسلوب مجع  .د
هناك طرائق كثرية جلمع املعلومات يف البحث العلمي النوعي، ويف هذا البحث 

 سيستخدم الباحث ثالثة طرائق، وهي املقابلة واملالحظة والواثئق.
 املالحظة .1

تعترب املالحظة املباشرة  وسيلة هامة من وسائل جتميع البياانت، ذلك ألهنا 
هناك من املوضوعات أو األسئلة البحثية  114تسهم إسهاما أساسيا يف البحث الوصفي.

أداة جلمع البياانت. فاملالحظة هي وسيلة يستخدمها  املالحظةما تتطلب استخدام 
الباحث يف مجع املعلومات من خالل املشاهدة ومتثل حاالت ال ميكن فيها استخدام 

 شاركة( املالحظة ابمل1فهناك عدة طريقة املالحظة منها: ) 115االستبانة واملقابلة.

                                                           
113 C. R. Kothari, Research Methodology: Methods and Techniques, , Hlm. 108 

 342(، ص. 1994، )القاهرة، مصر : المكتبة األكاديمية، أصول البحث العلمي ومناهجهأحمد بدر،  114
 2012، صنعاء: دار الكتاب الجامعي، 2دليل الباحث إلى إعداد البحث العلمي، ط. عبد الغنى محمد إسماعيل العمراني،  115

 88م، ص. 
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(participant observation( ،)2املالحظة غري املشاركة ) (nonparticipant 

observation( ،)3( املالحظة الطبيعة )naturalistic observation.)116 
ستخدم الباحث املالحظة ابملشاركة. هبذا الطريقة، تساعد اويف هذا البحث، 

وأكثر ألن حضور الباحث مباشرة الباحث حلصول على البياانت أو املعلومات بدقة 
يف ميدان البحث ويشاهد الظواهر يف الواقع. ومن املمكن، يف وقت آخر، سيقوم 

سيحصل الباحث من خالل املالحظة  اليتفالبياانت  الباحث ابملالحظة الطبيعية.
تعليم اللغة العربية يف معهد  ذتشتمل على تنفي اليتهي البياانت عن وظائف اإلدارة 

البياانت هي هذا سيحصل منها الباحث  اليتأما املصادر و أمبيل العايل. سوانن 
 كمعلم اللغة العربية وبعض الطالب.  املشرفون

 املقابلة .2
تعرف املقابلة أبهنا أداة مهمة من أدوات البحث العلمي، مؤلفة من األسئلة 

الباحث، تتطلب جييب عنها اجمليب شفهيا أثناء اللقاء املباشر الذي يتم بينه وبني 
ختطيطا وإعدادا مسبقا وأتهيال وتدريبا خاصا. ومتكن الباحث أيضا من دراسة وفهم 
نفسية املستجيب، ومدى أتثري ذلك على إجابته، ومتكنه أيضا من إقامة عالقات 

فاملقابلة هي  117صداقة مع اجمليب تساعده على اختبار مدى صديقه ودقة إجاابته.
( املقابلة 1)  :من املقاابالت أنواعوهناك  118ال املعلومات.التقاء الشخصني حيث يتباد

 structured-semi)( املقابلة غري املنظمة 2) ،(interview structured)املنظمة 

)interview( ،3( املقابلة غري رمسية )informal.)119 
ألن  (interview) ستخدم الباحث املقابلة الفرديةقد اويف هذا البحث، 

مصادر البياانت ليست جمموعة بل فردية. من أجل ذلك، أنسب املقابالت هلذا 
                                                           

 214م، ص.  2012األردان: جامعة القدس المفتوحة،  –ن عما مناهج البحث العلمي،رشدي القواسمة واآلخرون،   116
 2012، صنعاء: دار الكتاب الجامعي، 2عبد الغنى محمد إسماعيل العمراني، دليل الباحث إلى إعداد البحث العلمي، ط.  117

 87م، ص. 
118Sugiono, Cara Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung: Alfabeta cv, 2015), hlm. 317 

 200م، ص.  2012األردان: جامعة القدس المفتوحة،  –رشدي القواسمة واآلخرون، مناهج البحث العلمي، عمان  119
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. مث نوع املقابلة الذي سيستخدمه الباحث هو املقابلة البحث هي املقايلة الفردية
، ألن حصل الباحث البياانت الواضحة ألنه قد (interview structured) املنظمة 

سيحصل الباحث من خالل  اليتت فالبياانأعد األسئلة سلفا قبل قيام ابملقابلة. 
وتقومي  ذوتنظيم وتنفي ختطيطتشتمل على  اليتهي البياانت عن وظائف اإلدارة  املقابلة

سيحصل منها  اليتأما املصادر و  تعليم اللغة العربية يف معهد سوانن أمبيل العايل.
كمعلم اللغة   مريب اللغة العربية واملشرفونموظف اإلدارة و البياانت هي هذا الباحث 

 العربية وبعض الطالب.
 الواثئق .3

يعترب مجع وحتليل الواثئق أحد الطرائق األساسية للوصول على املعلومات يف 
مصدرا مهما البحث النوعى، إذ أن الواثئق التارخيية أو احلديثة ميكن أن تكون 

للبحث. وتتزايد أمهية هذه الطريقة البحثية ألن التوثيق أصبح مع اخلصائص األساسية 
للمجتمعات احلديثة. ويستطيع الباحث من خالل الواثئق املوجودة دراسة وحتليل 

 120واقع ما، والتوصل إىل نتائج مهمة ومفيدة دون احلاجة الستخدام البحث امليداىن.
ت بطريقة الواثئق من خالل الواثئق املهمة والداعمة املوجودة وحصل الباحث البياان

 .تتعلق بتعليم اللغة العربية فيه اليت يف معهد سوانن أمبيل العايل
 

  3،1اجلدول 
 أسلوب مجع البياانت

أسلوب مجع  الرقم
 البياانت

 املصادر البياانت

                                                           
 36، ص. منهجية البحث العلميريما ماجد،  120
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التسجيالت امليدانية   - املالحظة 1
عن تنفيذ يف عملية 

 التعليم.
التسجيالت امليدانية    -

عن مراقبة يف عملية 
 التعليم.

املشرفون كمعلم اللغة 
 العربية والطالب

تعليم اللغة  ختطيط - املقابلة 2
العربية على أساس 

  إلكرتوين يف املعهد
تعليم اللغة العربية  تنظيم -

على أساس إلكرتوين يف 
 املعهد

تنفيذ تعليم اللغة العربية  -
إلكرتوين يف على أساس 

 املعهد
تعليم اللغة العربية  تقومي -

على أساس إلكرتوين يف 
 املعهد

قسم اللغة من املربيني 
واملشرفني كمعلم اللغة 

 العربية.

 نبذة املعهد - الواثئق 3
 السياسات األكادميية -

 إدارة املعهد
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 أسلوب حتليل البياانت .ه
وأما أسلوب التحليل  بتحليلها.الباحث  مقاوبعد االنتهاء من مجع البياانت، 

 حد: هيو  ،املستخدم هو األسلوب عند ميلس وحوبرمان الذي يتكون من ثالث خطوات
 121: اختاذ االستنتاجات ، مثعرض البياانتالبياانت، مث 

عملية االختيار والتأكيد على االهتمام بتبسيط  : Data Reductionالبياانت  حد .1
ويف . واستخالص وحتويل البياانت اخلام اليت تظهر من السجالت املكتوبة بعد مجعها

أو امللخصات أو األوصاف  هذه اخلطوة األويل، يقوم الباحث بالختيار الدقيق للبياانت
 املوجزة مث تصنيفها إىل أمناط أوسع ابعتماد إىل تركيز هذا البحث.

عملية يتم فيها جتميع جمموعة من البياانت أو :  Data Displayعرض البياانت  .2
املعلومات، مما يتيح إمكانية استخالص النتائج واختاذ اإلجراءات. فيمكن أن يكون 

ويف هذه اخلطوة الثانية، يقوم الباحث بعرض شكل عرض البياانت يف شكل النص. 
على أساس البياانت اليت قد متت اختيارها وتلخيصها بشكل النص مث يرتبها الباحث 

 موضوعي يعىن من التخطيط، التنظيم، التنفيذ والتقومي.
: يتم إجراء االستنتاجات من قبل الباحث بشكل Verification اختاذ االستنتاجات  .3

ويف هذه اخلطوة الثالثة، يبدأ الباحث يف البحث عن معىن  مستمر أثناء قيام ابلبحث.
العالقات ويالحظ االنتظام واستخالص النتائج. االفرتاضات األساسية واالستنتاجات 
األولية املذكورة مسبقة ال تزال مؤقتة، وسيتغري أثناء عملية مجع البياانت ال تزال مستمرة. 

                                                           
121Miles, Mattew B. dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New 
Method, 1992. Terj. Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode 
Baru, (Jakarta: UI PREES), hlm. 20. 
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يف امليدان،  حيحة اليت وجدها الباحثومع ذلك، إذا هذا االستنتاج مدعوم أبدلة ص
 فذلك االستنتاج هو نتيجة موثوقة. 

 و. أتكيد صحة البياانت
البياانت ابستخدام يف عملية أتكيد صحة البياانت، الباحث يقوم بعملية فحص 

 122.رق، منها: عمق املالحظة والتثليثعدة ط

 ةعمق املالحظ .1
يف هذه الطريقة، يعود الباحث إىل امليدان إلعادة مالحظة مصادر البياانت 
اليت مت العثور عليها وإجراء مقابلة معهم مرة أخرى. وأيضا، يركز الباحث للبياانت 

فعملية الباحث هنا  تصحيح.الو  عليها، هل هناك التغيري والتعديل مت احلصول اليت
 صول على البياانت املوثوقة.هي قيام ابملالحظة بشكل مستمر حىت ح

  التثليث .2
 تفيد غريها. يعترب التثليث اليت هذه الطريقة هي الطريقة لتفتيش صدق البياانت

اء مجع البياانت ث أثنالطريقة لضياع االختالفات املوجودة يف مضمون البحأحسن 
مصادر إىل  النظرية. فيقوم الباحث ابلتثيلث اوعة واملتعلقة من جهةناملت عن األحداث

ومن مث، عملية اليت سيقوم هبا الباحث  ية.البياانت األولية ومصادر البياانت اإلضاف
 التثليث إىل املصادر.هنا هي 

 

                                                           
122 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitiatif, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 121 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

من قبل ت اليت قد مت مجعها عرض البياانإكشاف و مت تقدمي عن يف هذا الفصل، 
 إعتمادا على أسئلةومن مث م الباحث بتحليل تلك البياانت. مصادرها. ويف نفس الوقت، قا
مل على ختطيط تاليت تش دارةاإلعرضها الباحث هي وظائف البحث السابقة، فالبياانت اليت 

عهد يف برانمج صباح اللغة مب تعليم اللغة العربية على أساس إلكرتوين وتنظيم وتنفيذ وتقومي
  ماالنج. سوانن أمبيل العايل

 التخطيط .أ
عنصر أساسي من عناصر اإلدارة وله أولوية على  تخطيطالكما ذكر سابقا، أن 

 هلا. ختطيطمجيع عناصر اإلدارة األخرى. فال ميكن تنفيذ األعمال على خري وجه دون 
عملية حتديد األهداف وتقريرها مث إعداد السياسات عم يتعلق أبعمال  هو تخطيطالف

 اليتتلك األهداف. فوظيف التخطيط يدل على العمليات النظام اليت ميكن هبا حتقيق 
سيقام هبا يف املستقبل حىت ال يكون املنفذ مرتبكا، بل حيصل على آراء حول ما جيب 
قيام به. فال شك، من أجل ذلك أن التخطيط أول ما جيب إعداده من وظائف اإلدارة 

 األخرى، دون التخطيط فال جتري وظيفة التنظيم والتوجيه والتقومي كما هي.

إعداد  وهي سوانن أمبيل العايل معهدا قيام هبالتخطيط الذي مت عملية ومن 
فاملنهج أو املقرر الذي أعده فريق اللغة املركزي  123.املقررو  اإللكرتوينكتاب دليل التعليم 

يف املعهد تتكون من مكوانت التعليم وهي إعداد األهداف التعليمية، إعداد املواد 

                                                           
 م 2021مايو  6معهد سونان أمبيل العالي ماالنج، مصدر: نتيجة المقابلة مع أستاذة نجمة أحمد كمربية قسم اللغة في  123
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التعليمية، تقومي عملية التعليم الطرائق التعليمية، اختيار الوسائل التعليمية، اختيار 
 ونتائجه.

 األهداف التعليمية .1
فهناك عدة األهداف التعليمية لتعليم اللغة يف برانمج صباح اللغة مبعهد سوانن 

 124أمبيل العايل، وهي:

قد مت  اليتالطالب قادرون على فهم املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية  (أ
 تقدميها من خالل الفيديو التعليمي.

قد مت تعليمها، وميكن  اليتالطالب قادرون على تطبيق املواد التعليمية  (ب
 للطالب ممارستها.

تعليم اللغة العربية واإلجنليزية يف هي أهداف فاألهداف التعليمية املذكورة 
  :اهلدف من تعليم اللغة العربية يف برانمج صباح اللغة هووأما برانمج صباح اللغة. 

الطالب قادرون على فهم معىن كل املفردات، الطالب قادرون على "
جعل املفردات إىل اجلمل، الطالب قادرون على إجابة األسئلة املتعلقة 
ابلدرس عند الواجبات، الطالب قادرون على التحدث والتواصل 

 125"قد مت تعليمها. اليتابستخدام املواد التعليمية 

                                                           
مايو  7مصدر: نتيجة الوثائق عن األهداف التعليمية لتعليم اللغة العربية في برنامج صباح اللغة )دليل التعليم اإللكتروني للمعهد،  124

 م( 2020
 م 2021يونيو  13يل العالي ماالنج، مصدر: نتيجة المقابلة مع أستاذة نجمة أحمد كمربية قسم اللغة في معهد سونان أمب 125
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األهداف األساسية لتعليم اللغة العربية يف هذه البيانة تدل على أن هناك 
( املفردات، يعين يستطيع 1برانمج صباح اللغة مبعهد سوانن أمبيل العايل، منها: 

الطالب خفظ املفردات مع فهمها ويف نفس الوقت، ابستخدام تلك املفردات يستطيع 
لغة العربية ( يستطيع الطالب قيام ابحملادثة بعضهم بعضا ابل2الطالب صناعة اجلملة. 

 السليمة اليت قد مت تعلمها.

 املواد التعليمية .2
أمبيل يوجد الكتاب اخلاص املستخدم يف تعليم اللغة العربية يف معهد سوانن 

مت جتميع هذا الكتاب من قبل . (conversation bookكتاب احملادثة ) وهو العايل
يف  خاألساتيذ واملشاي، مث مت تصحيحه مباشرة من قبل للمعهد اللغة املركزي فريق

لغة على الحيتوي هذا الكتاب على مواد ابللغتني العربية واإلجنليزية. حتتوي كل . املعهد
 طالب يف كل العام الدراسي. لاعا أو املواد اليت يتم تدريسها موضو  12

مواد  6 إبعداد قمنا فريق اللغة املركزي نم، حنن الوابء هذا عصر ويف"
الطالب. حيث يتم تقدمي   إىل تقدميها سيتم العربية اليت لتعليم اللغة

ويتم تقدمي املواد الثالثة التالية يف  الفصل الدراسي األولثالثة مواد يف 
الفصل تشمل املواد التعليمية املقدمة يف  .الثاين الفصل الدراسي

وأما املواد التعليمية املقدمة  .األسرة التعارف،  :ما يلي الدراسي األول
نصائح  التعليم اإللكرتوين، العطلة، وهي: الثاين الفصل الدراسييف 

 126."حفظ الصحة يف أزمة كوروان

                                                           
 م 2021مايو  6مصدر: نتيجة المقابلة مع أستاذة نجمة أحمد كمربية قسم اللغة في معهد سونان أمبيل العالي ماالنج،  126
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لتعليم اللغة العربية علي أساس إلكرتوين يف  وأما املواد التعليمية
برانمج صباح اللغة مبعهد سوانن أمبيل العايل ماالنج خصة يف عصر 

  127، منها:2021-2020عام دراسي الوابء، 
 

  4،1اجلدول 
 املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية علي أساس إلكرتوين

 واد التعليميةامل إعداد الرقم
 املستوى األول

 التعارف )اجلملة االمسية( فريق اللغة املركزي للمعهد 1
 األسرة )اجلملة الفعلية( فريق اللغة املركزي للمعهد 2
كيفية طبخ رز مقلي التقليدي  فريق اللغة املركزي للمعهد 3

 )فعل أمر(
 املستوى الثاين

 )اإلعراب( العطلة فريق اللغة املركزي للمعهد 4
)اسم الضمري  التعليم اإللكرتوين فريق اللغة املركزي للمعهد 5

 واسم اإلشارة(
نصائح حفظ الصحة يف أزمة  فريق اللغة املركزي للمعهد 6

)اسم النكرة واسم  كوروان
 املعرفة(

 

                                                           
 9لمعهد، مصدر: نتيجة الوثائق عن المواد التعليمية لتعليم اللغة العربية على أساس إلكتروني في المعهد )دليل التعليم عن بعد ل 127
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ملواد التعليمية هذه نتيجة البياانت تدل على أن فريق اللغة املركزي قد بسط ا
اليت سيلقيها إىل الطالب، وهذا ليس إال بسبب انتشار الوابء اليت يتطلب إجراء 
عملية التعليم عن بعد. فاملواد التعليمية عند عملية التعليم وجها لوجه كانت عددها 

ال . ويف هذا احلال، (conversation bookكتاب احملادثة )موضوعا املتوفرة يف   12
بسط فريق كما العادة، بل   (conversation bookكتاب احملادثة )د  يستخدم املعه
املواد التعليمية. فعدد املواد التعليمية اليت ينبغي للطالب تعلمها عادة اللغة املركزي 

كيفية طبخ رز ، منها: التعارف، األسرة،  موضوعا فقط 6موضوعا تكون اآلن  12
. نصائح حفظ الصحة يف أزمة كوروان مقلي التقليدي، العطلة، التعليم اإللكرتوين،

حسب موعدها، فتلك املواد التعليمية تنقسم إىل قسمني ومها: املواد التعليمية يف 
املواد التعليمية كيفية طبخ رز مقلي التقليدي. مث التعارف، األسرة،   املستوى األول وهي

حة يف أزمة نصائح حفظ الصالعطلة، التعليم اإللكرتوين، يف املستوى الثاين  وهي 
 .كوروان

 الطرائق التعليمية .3
احلرية إىل املشرفني  قد أعطينا فريق اللغة املركزي حنن منعلى األساس، "

ا يف عملية التعليم. وهنكمعلم الختيار الطريقة التعليمية اليت سيستخدم
فنثبت القرار أن الطريقة التعليمية املستخدمة  ابلنسبة إىل هذا عصر الوابء،

(. وهذه الطريقة video based learningهي الفيديو التعليمي )
التعليمية ليست للمستوى الفصل الواحد فقط، بل لكل املستوى الفصل 

 128" إما الفصل األساسي واملتوسط واملتقدم

                                                           
 م 2021مايو  26مصدر: نتيجة المقابلة مع أستاذ غفران كمربي قسم اللغة في معهد سونان أمبيل العالي ماالنج،  128
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أساس إلكرتوين من  ويتم تقدمي املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية على"
 129"دقائق. 10-5خالل الفيديو التعليمي مبدة 

ن عند التعليم وجها يطبقها املشرفو  اليتريقة التعليم طدل على أن فهذه البيانة ت
. حلل هذه على أساس إلكرتوينلوجه ال تكون فعالة يف استخدامها عند التعليم 

التعليمية الواحدة اليت ميكن هبا املشكلة، فقرر فريق اللغة املركزي ابستخدام الطريقة 
اختارها . هبذه املناسبة، الطريقة التعليمية اليت على أساس إلكرتوينإجراء عملية التعليم 

 (.video based learning)الفيديو التعليمي  فريق اللغة املركزي هي

 الوسائل التعليمية .4
الرسائل  إليصالالوسائل التعليمية هي وسيطة أو وسيلة يستخدمها املعلمون 

ب اهتمام الطالب حبيث يتم تنويرهم للمشاركة يف األنشطة أو املعلومات للطالب وجذ
املعلومات إىل  ل املعلمني يف تقدمييسهلتلوسائل التعليمية أساسي ا فهدفالتعليمية. 

ها املعلم حىت لطالب يف فهم املعلومات اليت يقدمل ايسهتالطالب. ويف نفس الوقت، 
 األنشطة التعليمية من التفكري بشكل صحيح.تتمكن 

، أو على أساس إلكرتوين "ألن عملية التعليم يتم إجراءها عن بعد
ل فالوسائل التعليمية املناسبة استخدامها هي األدوات اإللكرتونية مث

ساس، األدوات اإللكرتونية اليت ميكن احلاسوب واجلوال وغريها. ويف األ
كوسيلة التعليم   أو على أساس إلكرتوين عداستخدامها يف التعليم عن ب

لمها عن املواد التعليمية اليت سيتأل هي األدوات املتصلة ابإلنرتنت
                                                           

يونيو  9مصدر: نتيجة الوثائق عن طريقة تعليم اللغة العربية على أساس إلكتروني في المعهد )دليل التعليم عن بعد للمعهد،  129

2021) 
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 الطالب يتم تقدميها من خالل الفيديو التعليمي يف قناه يوتيو للمعهد
(channel youtube) ".130 

 (channel youtube) قناه يوتيو للمعهد 
 

 

التعليم، فإن الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية ليست مناسبا مثل طريقة 
 التعليمية حمددة أيضا، مما يعين أن معلم اللغة لديهم احلرية يف فرز واختيار الوسائل

ضبط  املعلم فقط هو من ميكنه وذلك ألن .اليت سيتم استخدامها يف عملية التعليم
ولكن يف هذا عصر الوابء،  .يمية إىل الطالبوسائل التعليم املناسبة لتقدمي املواد التعل

 خططا وضع فريق اللغة املركزيف، على أساس إلكرتويننظرا ألن عملية التعليم تقام 
. وأما نتيجة امن املمكن حتقيق أهداف التعليم هبحبيث ال يزال  عن الوسائل التعليمية

احلاسوب ك  ابإلنرتنتهي الوسائل املتصلة التخطيط هي أن وسائل التعليم املستخدمة 
وهذه النتيجة ليس إال تقدمي املواد التعليمية يتم من خالل الفيديو التعليمي  .واجلوال

                                                           
 م 2021مايو  6تيجة المقابلة مع أستاذة نجمة أحمد كمربية قسم اللغة في معهد سونان أمبيل العالي ماالنج، مصدر: ن 130
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. من أجل ذلك، للمعهد (channel youtube)قد مت تسجيله يف قناة يوتيوب  الذي
 من الوسائل التعليمية املناسبة استخدامها هي احلاسوب واجلوال.

 التعليم نتائج تقومي .5
فالتقومي مبفهومه الشامل هو عملية قياسية تشخيصية وقائية عالجية هدفها 
عن مواطن الضعف والقوة بقصد تطوير عمليات التعليم والتعلم ابلصورة اليت تسهم 

ح اللغة وأما عملية تقومي نتائج التعليم يف برانمج صبا  يف حتقيق األهداف املنشودة.
 هي: مبعهد سوانن أمبيل العايل

"عادة، هناك ثالثة أنواع تقومي نتائج التعليم اليت قام هبا املشرفون يف تعليم 
 ujian)واالختبار النصفي  (monitoring)اللغة العربية وهي املراقبة 

tengah semester) واالختبار النهائي(ujian akhir semester.) 
اليومي أي  بة إىل التقومياقر ولكن ابلنسبة إىل هذا عصر الوابء، فنبدل امل

 131كل الدرس"  بعد الواجبات

"تقومي تعليم اللغة العربية على أساس إلكرتوين يف برانمج صباح اللغة منها: 
( 2اليت سيتم تنفيذها بشكل الواجبة اليومية،  (monitoring)( املراقبة 1

 132االختبار النصف يف واالختبار النهائي."

                                                           
مصدر: نتيجة المقابلة مع أستاذة نجمة أحمد كمربية قسم اللغة ونتيجة الوثائق عن تقويم تعليم اللغة العربية )دليل التعليم  131

 م( 2021مايو  6اإللكتروني للمعهد، 
يونيو  9در: نتيجة الوثائق عن تقويم تعليم اللغة العربية على أساس إلكتروني في المعهد )دليل التعليم عن بعد للمعهد، مص 132

2021) 
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تكون فعالة عند عملية  (monitoring) ملراقبةالبيانة املذكورة تدل على أن قيام اب
 .على أساس إلكرتوينوال تكون فعالة يف التعليم  ،(face to face) التعليم وجها لوجه

 إىلالعادية  (monitoring) املراقبةعملية فمن أجل ذلك غري فريق اللغة املركزي 
 ujian)االختبار النصفي أي الواجبات بعد كل الدرس. ومع ذلك، ف التقومي اليومي

tengah semester(واالختبار النهائي )ujian akhir semester)  ال يزاالن
التقومي  قام هبا فريق اللغة املركزي وهي اليتإذا، هناك ثالثة أنواع التقومي  .مستمران

 ujian tengahاالختبار النصفي )أي الواجبات بعد كل الدرس، و  اليومي

semester(واالختبار النهائي )ujian akhir semester). 

 التنظيم .ب
 وحتديد عدادإليقوم هبا املعلم  أن التنظيم هو بعض األنشطة اليت كما ذكر سابقا،

حىت يكون تنفيذها فعاال. فنقول أن التنظيم عملية وضع  عملية التعليميف  ةالعوامل املؤثر 
وتصنيف  شيء يف مكانه، مثال عند توزيع العمل حسب  كفاءة املعليمني والعاملني،

 الفصل للطالب حسب كفاءهتم اللغوية. 

القسم ( 1عملية تنظيم تعليم اللغة العربية يف معهد سوانن أمبيل العايل منها: من ف
   133.لطالبلفصل التصنيف ( 3 ( فريق اللغة املركزي،2 ،ومنسق اجملال

 القسم ومنسق اجملالتنظيم  .1
لتسهيل التنسيق يف عصر الوابء هذا، قام مركز معهد اجلامعة أو معهد سوانن 
أمبيل العايل بتعديل اهليكل التنظيمي إلدارة املعهد. ويف نفس الوقت، هناك عدة 

                                                           
 (2021يونيو  9مصدر: نتيجة الوثائق عن تنظيم تعليم اللغة العربية في المعهد )دليل التعليم عن بعد للمعهد،  133
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انقسامات تكون أندماجا مع االنقسامات األخرى. فأصبح قسم تعليم األفكار 
ب العلم قسما واحدا ابسم قسم وقسم تعليم القرآن وقسم تعليم اللغة وقسم طال

 التعليم وطالب العلم. ومع ذلك، تغري قسم العبودية فكان قسم العبودية والتعمري. 
 134ميكن االطالع على هذه املعلومات يف جدول أدانه:

  4،2اجلدول 
 القسم ومنسق اجملال يف معهد سوانن أمبيل العايل

 منسق اجملال الوظائف القسم الرقم
وطلب قسم التعليم  1

 العلم
مساعدة املدير يف تنفيذ 

وتنسيق أنشطة خدمة 
األكادمي كعملية التعليم 
وإشراف الطالب ما دام 
عملية التعليم اإللكرتوين 

 جارية

، غفران هنبلي احلاج
 املاجستري

قسم العبودية  2
 والتعمري

مساعدة املدير يف  -
تنفيذ وتنسيق خدمة 
العبودية جلميع جمتمع 

اجلامعة املقيمني يف 
املعهد ما دام عصر 

 الوابء،
تدبري إدارة املسجد  -

املشتملة على اإلدارة 

أمحد عز الدين، 
 املاجستري

                                                           
 (2021يوني  9ظيم للقسم ومنسق المجال )دليل التعليم اإللكتروني للمعهد، مصدر: نتيجة الوثائق عن هيكل التن 134
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(administration ،)
 الرعاية والعمارة.

مساعدة املدير يف تنفيذ  قسم األسرة 3
وتنسيق أنشطة اخلدمة 

 األسرية يف املعهد

الدكتورة احلاجة 
 ساللة، املاجستري

قسم العالقة  4
 اإلجتماعية والتعاون

قيام بتعاون تطوير  -
املعهد مع فرقة 

 خارجية ما )الغرابء(،
إدارة الطالب اجلامعية  -

الدولية املقيمني يف 
 املعهد

الدكتورة احلاجة دوي 
 محيدة، املاجستري

 

قسم تعليم  هناك التغرير عن منسق اجملال، فكان هذه البيانة تدل على أن
األفكار وقسم تعليم القرآن وقسم تعليم اللغة وقسم طالب العلم قسما واحدا ابسم 

فمنسق اجملال يف هذا القسم هو احلاج غفران هنبلي،  قسم التعليم وطالب العلم.
مساعدة املدير يف تنفيذ وتنسيق أنشطة خدمة األكادمي  املاجستري. وأما وظيفته هي

 الطالب ما دام عملية التعليم اإللكرتوين جارية.  كعملية التعليم وإشراف

 فريق اللغة املركزيتنظيم  .2
فريق اللغة املركزي هو جمموعة األشخاص اليت تكون مسؤوال يف إجراء عملية 
التعليم خصة يف مادة اللغة إما العربية وإما اإلجنليزية. فليس وظيفة فريق اللغة املركزي 
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العربية فقط، بل إعداد احتياجات كمكوانت  التعليم وغري مراقبة عملية تعليم اللغة 
  ذلك.

فريق اللغة املركزي يف معهد سوانن أمبيل العايل يتكون من مريب 
ومشرف قسم اللغة. فيكون املريب منسقا يف تعليم اللغة العربية وأما 

  135املسرف يكون أعضاء أو منفذ يف تعليم اللغة العربية.
أعضاء أو منفذ هو مشرفني  مريب ومربية قسم اللغة، وأمافهناك منسقان ومها 

ومشرفات قسم اللغة العربية لكل املبىن. ابلنسبة إىل عصر الوابء، فوظيفة فريق اللغة 
 136املركزي يف معهد سوانن أمبيل العايل منها:

 ،إعداد دليل التعليم على أساس إلكرتوين (أ
 يشمل فيه املكوانت التعليمية، إعداد املقرر الذي (ب
 للغة العربية على أساس إلكرتوين،قيام بتنفيذ تعليم ا  (ج
 قيام مبراقبة عملية تعليم اللغة العربية مع املشرفني األخرى،   (د
 العربية، إما نتائجه وإما عمليته.قيام بتقومي التعليم اللغة   (ه

عهد سوانن أمبيل وهذه البيانة تدل على أن وظيفة فريق اللغة املركزي يف م
العايل هي إعداد إدارة تعليم لتعليم اللغة العربية، ويف نفس الوقت يكون منفذا ملا 

من اإلدارة التعليمية. ففي البداية، أعد فريق اللغة العربية دليل التعليم على  أعده
يشمل فيه املكوانت التعليمية من األهداف واحملتوى  املقرر الذيأساس إلكرتوين و 

                                                           
 م 2021يونيو  14مصدر: نتيجة المقابلة مع أستاذة نجمة أحمد كمربية قسم اللغة في معهد سونان أمبيل العالي ماالنج،  135
 م 2021يونيو  14أمبيل العالي ماالنج، مصدر: نتيجة المقابلة مع أستاذة نجمة أحمد كمربية قسم اللغة في معهد سونان  136
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 والطريقة والوسائل والتقومي. وبعد ذلك، فكان فريق اللغة العربية منفذا يعىن قيام
 للغة العربية مع املشرفني األخرى.بتنفيذ تعليم ا

 لطالب يف تعليم اللغة العربيةلفصل التصنيف  .3
 3000حويل  العايلكان عدد الطالب يف معهد سوانن أمبيل "

. نفس اخللفية التعليميةلديهم مجيع الطالب ليس آالف تقريبا. ف
هناك منهم متخرجون يف املعهد السلفي، وهناك منهم متخرجون يف 
املعهد احلديث، وهناك منهم متخرجون يف املدرسة احلكومية، وهناك 
منهم متخرجون يف املدرسة األهلية، وهناك منهم متخرجون يف 

هلية. املدرسة الثانوية، وهناك منهم متخرجون يف املدرسة الثانوية األ
ومع ذلك، هناك منهم قد تعلموا اللغة العربية، وهناك منهم مل يتعلموا 
اللغة العربية إال قليال، وهناك منهم مل يتعلموا اللغة العربية. فمن أجل 

للطالب حسب  تصنيف الفصلبذلك، يقوم فريق اللغة املركزي 
الفصل األساسي، الفصل  :فصول وهي 3كفاءهتم اللغوية إىل 

 137"، الفصل العايل )املتقدم(.املتوسط

اختبار حتديد املستوى قبل قيام بتعليم املعهد، جيب أن يشرتك الطالب 
(placement test)  .يف تعليم اللغة إما تعليم اللغة العربية وإما تعليم اللغة اإلجنليزية

فنتجية هذا االختبار تكون أساسا لتصنيف الفصل للطالب. ومن أجل ذلك، 
يف التعليم منها:  (placement testاختبار حتديد املستوى )األهداف من إجراء 

                                                           
 م 2021مايو  6مصدر: نتيجة المقابلة مع أستاذة نجمة أحمد كمربية قسم اللغة في معهد سونان أمبيل العالي ماالنج،  137



78 
 

صل األساسي، الفصل يقسم مستوى فصل التعليم حسب كفاءة لغوية للطالب )الف
املتوسط، الفصل العايل أو املتقدم(، لضبط أسئلة يف الواجبات اليومية واالختبار 

على أساس مستوى الفصل للطالب، تسهيل التنسيق  النصفي واالختبار النهائي
 والتحكم يف عملية تنفيذ تعليم اللغة العربية يف املعهد.

يتضمن فيه بعض  (placement testاختبار حتديد املستوى )ويف تنفيذ 
سيتم تدريسها خالل التعليم اإللكرتوين.  اليتالقرارات املتوفقة مع املواد التعليمية 

 138كما يلي:  اختبار حتديد املستوىفموعد هذا 

  4،3اجلدول 
 اختبار حتديد املستوىموعد 

 املواد التعليمية الساعة اليوم والتاريخ الرقم
 اللغة اإلجنليزية 09،30-08،30 2020سبتمرب  5السبت،  1
 تعليم األفكار 10،30-09،30 2020سبتمرب  5السبت،  2
 اللغة العربية 09،30-08،30 2020سبتمرب  6األحد،  3
 تعليم القرآن 10،30-09،30 2020سبتمرب  6األحد،  4

 

هي  (placement testاختبار حتديد املستوى ) وأما الوسيلة املستخدمة يف
بنود السؤال.  30مع نوع السؤال االختيار من املتعدد بعدد   google formمتوذج 

  يشري توحيد إعداد األسئلة إىل املادة يف الفصل املتوسط يف كل التعليم.

                                                           
 (2021يونيو  9مصدر: نتيجة الوثائق عن موعد اختبار تحديد المستوى للطالب )دليل التعليم اإللكتروني للمعهد،  138
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 139كما يلي:  معيار يف تصنيف الفصلوأما 

 4،4اجلدول 
 معايري تصنيف الفصل

 النتيجة الفصل الرقم
 50 – 0 األساسي 1
 75 – 51 املتوسط 2
 100 – 76 العايل )املتقدم( 3

 

وهذه البيانة تدل على أن هناك معايري يف تصنيف الفصل للطالب. فنتيجة 
تكون معينا لفصل الطالب ابلنظر إىل  (placement testحتديد املستوى )اختبار 

، فيدخل إىل الفصل األساسي، 50 – 0تلك املعايري املذكورة. فإذا نتيجة الطالب 
وإذا نتيجة الطالب  ، فيدخل إىل الفصل املتوسط،75 - 51وإذا نتيجة الطالب 

، فيدخل إىل الفصل العايل )املتقدم(. وهذا مهم للغاية لرتقية كفاءة 100 - 76
 الطالب يف تعليم اللغة العربية.

 googleمن خالل  (placement testحتديد املستوى )وأما إجراء اختبار 

form  :140منها 

 عملية الدخول (أ

 يكون اجلوال أو احلاسوب لدى الطالب حمموال مع اإلنرتنت. (1

 gmailينبغى للطالب لديهم  (2

                                                           
 (2021يوني  9مصدر: نتيجة الوثائق عن معايير تصنيف الفصل )دليل التعليم اإللكتروني للمعهد،  139
 (2021يوني  9مصدر: نتيجة الوثائق عن معايير تصنيف الفصل )دليل التعليم اإللكتروني للمعهد،  140
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اضغط على الرابط املشرتك من قبل املشرفني يف جمموعة املباين عرب  (3
whatsapp 

  4،1الصورة 
 حتديد املستوىاختبار الدخول يف عملية 

 

 

 اهلوية أو الذاتيةإمالء  (أ

-eتشتمل على االسم، الرقم اجلامعي،  اليتالزم للطالب إمالء هويتهم  (1

mail.املبىن، الغرفة، نوع التعليم ، 

لتحفيظ البياانت  (Berikutnyaبعد إمالء اهلوية، اضغط عقدة ) (2
   ودخول إىل الصفحة التالية.

 4،2الصورة 
 حتديد املستوىاختبار إمالء اهلوية أو الذاتية يف عملية 
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 (placement testحتديد املستوى )قيام إبجابة األسئلة الختبار  (ب

 ، 30نوع األسئلة هو االختيار من املتعدد، وعددها  (1

 قيام إبجابة األسئلة. (2

  4،3الصورة 
 حتديد املستوىإجابة األسئلة الختبار 

 

 

 الذي قد مت قيام هبا اختبار حتديد املستوى (submitإرسال ) (ج

  4،5الصورة 
 اختبار حتديد املستوى (submitإرسال )
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، فالنتيجة تدل على (placement testختبار حتديد املستوى )وبعد قيام اب
لوضوح النتيجة ثالثة فصول لتعليم اللغة العربية كما ذكر سابقا. أن لكل املباين هناك 

 141، فوضع الباحث اجلدول كما يلي:املستوىاختبار حتديد مت حصوهلا من  اليت

   4،4اجلدول 
 تصنيف الفصل لتعليم اللغة العربية

 معهد اجلامعة املركزي
 تصنيف الفصل لتعليم اللغة العربية

 2021-2020العام الدراسي 
 العدد الفصل املبىن الرقم
 12 األساسي  
 4 املتوسط الفرايب 1

 1 العايل )املتقدم(  
 13 األساسي  
 3 املتوسط ابن خلدون 2

 1 العايل )املتقدم(  
 13 األساسي  
 2 املتوسط احملاسيب 3

 1 العايل )املتقدم(  
 14 األساسي  
 2 املتوسط ابن سينا 4

 1 العايل )املتقدم(  
                                                           

 (2021يوني  9عهد، 1م اإللكتروني للممصدر: نتيجة الوثائق عن اختبار تحديد المستوى لتصنيف الفصل للطالب )دليل التعلي 141
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 13 األساسي  
 3 املتوسط يابن رشد 5

 1 العايل )املتقدم(  
 12 األساسي  
 4 املتوسط الغزايل 6

 1 العايل )املتقدم(  
 4 األساسي  
 1 املتوسط الرازي للطالب 7

 - العايل )املتقدم(  
 6 األساسي  
 1 املتوسط الرازي للطالبات 
 - العايل )املتقدم(  
 19 األساسي  
 7 املتوسط خدجية بنت الكربى 8

 1 العايل )املتقدم(  
 21 األساسي  
 7 املتوسط فاطمة الزهرة 9

 1 العايل )املتقدم(  
 33 األساسي  
 4 املتوسط أمساء بنت أيب بكر 10
 1 العايل )املتقدم(  
 29 األساسي  
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 7 املتوسط أم سالمة 11
 2 العايل )املتقدم(  

 189 االساسيعدد الفصل 
 45 الفصل املتوسط عدد

 11 الفصل العايل )املتقدم( عدد
 245 الفصل عدد

 

هذه البيانة، فلكل املباين هناك ثالثة فصول كما ذكر يف السابق. معظم ومن 
الطالب يدخلون إىل الفصل األساسي، وقليل منهم يدخلون إىل الفصل املتوسط. 
فتكون هذه الظاهرة ليس إال بعض الطالب متخرجون يف املدرس احلكومية وبعضهم 

رجون يف املدرس احلكومية متخرجون يف املعهد واملدرسة اإلسالمية. فالطالب متخ
وابلعكس، الطالب متخرجون يف  مل يكون لديهم كفاءة أساسية يف اللغة العربية

فمن  .املعهد واملدرسة اإلسالمية قد تعلموا اللغة العربية حىت لديهم كفاءة أساسية
معظم الطالب يدخلون إىل الفصل األساسي، وقليل منهم يدخلون إىل  أجل ذلك،

 والعايل.الفصل املتوسط 

 التنفيذ  .ج
جمموعة عملية اليت يقوم هبا املسؤولون يف عملية  هو كما ذكر سابقا أن التنفيذ

التعليم مستندا إىل السياسات اليت قد مت إعدادها املتعلقة ابلتخطيط والتنظيم. إذ نقول 
أن أنشطة تنفيذ هي أنشطة تطبيق ختطيط وتنظيم التعليم الذي قد مت إعدادها سابقا. 

ود مبسؤول هنا هو فريق اللغة املركزي املشرفون كمعلم اللغة العربية. ويف تنفيذ فمقص
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تعليم اللغة العربية يف برانمج صباح اللغة مبعهد سوانن أمبيل العايل، وجد الباحث عدة 
 نتيجة البحث، فعرضها الباحث كما يلي:

 تنفيذ تعليم اللغة العربية .1
صباح اللغة على أساس إلكرتوين مبعهد  فتنفيذ تعليم اللغة العربية يف برانمج

 142سوانن أمبيل العايل كما يلي:
تعليم اللغة العربية على أساس إلكرتوين هبذا املعهد يف املستوي األول والثاين  (أ

مرات يف  3تعليم اللغة العربية اللقاءات. مع التفصيل، منها  x 6يتم تنفيذها 
. ويتم تنفيذ كل واحد مرة مرات يف املستوى الثاين 3املستوى األول وكذلك 

 يف شهر واحد أي يف األسبوع الثالث.
تقدمي املواد التعليمية على أساس إلكرتوين والواجبات من خالل مقطع   (ب

دقائق مت إعدادها كل يوم اجلمعة  10 – 5الفيديو التعليمي التفاعلي مبدة من 
مراقبة الساعة السادسة والنصف. فقيمة الواجبات سيتم استخدامها كقيمة 

من الصور عن فيديو تعليمي لتعليم  لكل الشهر يف املستوى األول والثاين.
اللغة الغربية على أساس إلكرتوين يف برانمج صباح اللغة مبعهد سوانن أمبيل 

 143العايل:

 

 

                                                           
 م 2021مايو  6مصدر: نتيجة المقابلة مع أستاذة نجمة أحمد كمربية قسم اللغة في معهد سونان أمبيل العالي ماالنج،  142
 م(2021و يوني 23مصدر: نتيجة الوثائق عن الفيديو التعليمي لتعليم اللغة العربية )في قناة يوتيوب لمعهد سونان أمبيل العالي،  143
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  4،6الصورة 
 الفيديو التعليمي لتعليم اللغة العربية

  
 

 
اللغة املركزي يعرض فيديو تعارف مركز ابلنسبة إىل اللقاء األول، سيتم فريق  (ج

 معهد اجلامعة أو معهد سوانن أمبيل العايل.
كشف احلضور وقيمة واجبات للطالب يتم تنفيذها ابستخدام مناذج  (د

google form. 
 موعد تعليم اللغة العربية .2

وأما موعد تعليم اللغة العربية على أساس إلكرتوين يف معهد سوانن أمبيل 
 144العايل كما يلي:

                                                           
 (2021يونيو  9مصدر: نتيجة الوثائق عن موعد تعليم اللغة العربية في برنامج صباح اللغة )دليل التعليم اإللكتروني للمعهد،  144
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  4،6اجلدول 
 موعد تعليم اللغة العربية يف برانمج صباح اللغة

 املادة الوقت اللقاءات الرقم
 املستوى األول

 التعارف )اجلملة االمسية( صباحا 6الساعة  اللقاء األول 1
صباحا 6الساعة  اللقاء الثاين 2  األسرة )اجلملة الفعلية( 
صباحا 6الساعة  اللقاء الثالث 3 طبخ رز مقلي كيفية  

 التقليدي )فعل أمر(
 املستوى الثاين

صباحا 6الساعة  اللقاء الرابع 4  العطلة 
صباحا 6الساعة  اللقاء اخلامس  5  التعليم اإللكرتوين 
صباحا 6الساعة  اللقاء السادس 6 نصائح حفظ الصحة يف  

 أزمة كوروان
 

فهذه البيانة تدل على لكل الشهر هناك لقاء واحدا. فتعليم اللغة العربية 
صباحا حىت يوم  6يف الساعة تقام يف األسبوع الثالث. فيبدأ التعليم يوم اجلمعة 

األحد. فيستطيع الطالب اختيار الوقت الفراع للتعلم مثال يف يوم اجلمعة أو يوم 
املواد التعليمية اليت سيتعلمها  6هناك فالسبت أو يوم األحد. ابلنسبة إىل ذلك، 

الطالب يف املستوى األول والثاين وهي التعارف، األسرة، كيفية طبخ رز مقلي 
 التقليدي، العطلة، التعليم اإللكرتوين، ونصائح حفظ الصحة يف أزمة كوروان.
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 أنشطة تعليم اللغة العربية .3
 صباح اللغة برانمجعلى األساس، أن تنفيذ تعليم اللغة العربية يف 

(. ومن اجلذاب هنا، فإن face to faceيتم تنفيذها وجها لوجه )
ويهدف هذا ألن ال  التعليم املستخدمة من قبل املعلم خمتلفة. ةقيطر 

 يشعر الطالب ابمللل والكسل يف مشاركة أنشطة التعليم يف املعهد.
ومع ذلك يف هذا عصر الوابء، فال ميكن إجراء مثل هذا 

 ابستخدام على أساس إلكرتوينلذلك يتم تنفيذ التعليم  م.التعلي
طريقة الفيديو اليت مت حتديدها يف التخطيط وهو  الطريقة التعليمية

 الوسائل اإللكرتونية احلديثةو  (Video based learning)التعليمي 
. بعد إنشاء الفيديو املستخدمة منها احلاسوب واجلوال

يوتيوب  بتحميله على موقع اللغة املركزيفريق وابلتايل قام  التعليمي،
(youtube) 145التعليمي. ة إليصال الفيديوطكوسي 

دراسة مقاطع الفيديو  ومع ذلك، مت إعطاء الطالب حق الوصول إىل
خطوات يف تنفيذ  من يوم اجلمعة إىل يوم األحد. وأما ملدة ثالثة أايم التعليمية

 146:تعليم اللغة العربية
من خالل وأرسل املواد التعليمية  يةنشطة التعليماأل العربيةأرشد فريق اللغة  (أ

 ،اليت مت إعدادها whatshapp group جمموعة
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  4،7الصورة 
 لتعليم اللغة العربية إرسال املواد التعليمية

 

 

 يوتيوب يفمت حتميلها  اليت مقاطع الفيديو التعليمية بتعليم يقوم الطالب (ب
(youtube)، 

املتعلقة ابملوضوع الذي مت  الواجبات إجابةلتقومي اليومي أي اب يقوم الطالب (ج
يف  فريق اللغة العربيةالذي شاركه  google formمنوذج  دراسته من خالل

 .whatshapp groupجمموعة 
 تعليم اللغة العربية مشكالت .4

املتنوعة وال سيما يف أنشطة  شكالتفطبعا لكل أنشطة إنسانية هناك امل
قام هبا معهد سوانن أمبيل العايل،  اليتالتعليم. وكذلك يف أنشطة تعليم اللغة العربية 

فهناك بعض العراقيل، ابإلضافة يف هذا العصر الوابء. واعتقد الباحث أن ليس 
معهد سوانن أمبيل العايل الوحيد الذي أصاب هبذا املشكلة، بل كل املؤسسات 
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يوجهها معهد سوانن أمبيل العايل يف  اليتيمية يف إندونيسية. وأما العراقيل التعل
 أنشطة تعليم اللغة العربية على أساس إلكرتوين يف هذا عصر الوابء منها:
العراقيل اليت نوجهها منها بعض من الطالب قد ال يتعلمون 
الفيديو التعليمي وال يعملون واجباهتم، مث بعض الطالب ال 

اشرتاك أنشطة التعليم من أجل يف قريتهم ليس فيها يستطيع 
 147اإلنرتنت.

يوجهها  اليت باحث اإلستنتاج أبن هناك املشكلتانمن هذه البيانة، أخذ ال
معهد سوانن أمبيل العايل يف أنشطة تعليم اللغة العربية على أساس إلكرتوين يف 

التعليمي وال يعملون ال يتعلمون الفيديو ( بعض الطالب 1هذا عصر الوابء: 
ليس هناك أنشطة الرقابة املباشرة بسبب قيام التعليم عن بعد  وهذا ألن، واجباهتم

بعض  (2على أساس إلكرتوين حىت ال ميكن للمشرفني قيام ابلرقابة املباشرة. 
قد حدثت يف  اليتوهذا املشكلة  ليس يف قريتهم اإلنرتنت. ألن يشرتكالطالب ال 

 عن بعد على أساس إلكرتوين. تقوم ابلتعليم اليتعليمية معظم املؤسسات الت

 التقومي .د
 الرقابة .1

الرقابة هي قياس ما حدث من األعمال والوظائف يف الوقع مع ما الذي قد ف
مت إعدادها يف التخطيط الذي يستند إىل املعايري املعينة. فاهلدف األساسي من الرقابة 

حدثت يف الواقع، ويف نفسي الوقت  اليتهي حلصول على الفجوات واالحنرافات 
 سيقام إبصالح وتعديلها.
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فالرقابة يف تعليم اللغة العربية يف برانمج صباح اللغة مبعهد سوانن أمبيل العايل 
كل يوم من يوم اإلثنني إىل يوم اجلمعة. وأما الذي يكون مسؤوال يف الرقابة عادة تقام  

هي املعلم والطالب. وأما أنشطة الرقابة موضوع الرقابة و هو مريب قسم اللغة العربية، 
قام هبا املريب هو الرقابة من خالل كشف احلضور للمعلم والطالب، الرقابة من  اليت

 خالل عملية التعليم يف امليدان.
ال يف عملية الرقابة هو و فالذي يكون مسؤ  "وأما يف هذا عصر الوابء،

فقط وظيفته نتسيق  املشرفون الذي قد مت توزيعهم. فريق اللغة املركزي
وإعداد اخلطة لتعليم اللغة العربية من األهداف إىل التقومي. املشرفون 
كقرين الطالب ينبغي أن يقوم ابلرقابة إىل الطالب كل عملية التعليم. 

كاملوضوع. فالرقابة اليت قام هبا املشرف   وهذه الرقابة تركز إىل الطالب
بة من خالل مالجظة كفاءة منها الرقابة من خالل كشف احلضور والرقا

 148"الطالب.
هذه البيانة عن الرقابة تدل على أن مسؤول عملية الرقابة هو املشرفون كقرين 

 :فالرقابة اليت قام هبا املشرفالطالب، وأما موضوع الرقابة هو الطالب. 
 الرقابة من خالل كشف احلضور (أ

يكون كشف احلضور من األدوات املهمة للغاية لقيام كل األنشطة وال 
فكشف احلضور هو أداة لكشف حضور الفرد يف أنشطة سيما أنشطة التعليم. 

ما. ويف جمال التعليم، فكشف احلضور هو أداة لكشف حضور املعلم أو الطالب 
جهود طالبه يف أنشطة التعليم. استخدام هذا كشف احلضور، يسهل املعلم معرفة 

يف اشرتاك عملية التعليم كما هدفه املذكور من قبل. من أجل ذلك، سيجد املعلم 
املعلومات عن الطالب اجملتهدون يف اشرتاك عملية التعليم أو الطالب احلاضرون 
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و الطالب الغائبون. ومع ذلك، يف اشرتاك عملية التعليم أ والطالب الكسالن
 ب الذي يستأذن والطالب الذي أصابه املرض.سيجد املعلم املعلومات عن الطال

وهذا الذي يقومها املشرفون كقرين الطالب. فبعد قيام بعملية التعليم، 
فكشف احلضور .  google formيفتش املشرفون كشف احلضور للطالب يف  

يف هذا احلال، يـُْنظَُر من واجبات الطالب، إذا كان الطالب قد فعل واجباهتم 
فهم يُعَترَب احلاضرين يف عملية التعليم وابلعكس، إذا كان الطالب مل يفعل واجباهتم 

فينبغي للمعلم أن ينصح هم الغائبني الشرتاك فهم يُعَترَب الغائبني يف عملية التعليم. 
 لية وفعل واجباهتم اليومية.عملية التع

 ظة كفاءة الطالبمالح الرقابة من خالل (ب
وكذلك من اهلدف  املوضوع األساسي للتعليم.هي  فكفاءة الطالب

األساسي للتعليم هو ترقية كفاءة الطالب إما معرفية وإما وجدانية وإما نفس 
حركي. فيكون الزما أن يالخظ املعلم كفاءة طالهبم التعليمية. وعادة يف معهد 
سوانن أمبيل العايل، قام ابملالحظة إىل كفاءة الطالب الثالثة )معرفية ووجدانية 

ة، قام معلم مبالحظتها من خالل نتائج التعليم الطالب. ونفس حركي(. ويف معرفي
ويف وجدانية، قام معلم مبالحظتها من خالل حياة الطالب يف املعهد. وأما يف 
 نفس احلركي، قام معلم مبالحظتها من خالل تطبيق وممارسة العلوم اليت قد تعّلمها

الب معرفية فقط، الطالب. وأما يف هذا عصر الوابء، يركز املعهد إىل كفاءة الط
وهذا ليس إال عملية التعلية تقام على أساس إلكرتوين حىت ال ميكن قيام مبالحظة 

 وجدانية ونفس حركي لدى الطالب. 
يف هذا عصر الوابء، نقوم مبالحظة كفاءة الطالب املعرفية فقط، 
ألن ال ميكن علينا مالحظة كفاءة الطالب الوجدانية ونفس احلركي 
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جتري على أساس إلكرتوىن. وأما املسؤول يف هذه وعملية التعليم 
 149الرقابة هو املشرف كقرين الطالب.

 تقوميال .2
تقومي يف  ةاملستخدمكما هو مذكور يف التخطيط، هناك ثالثة تقوميات 

ختبار النصفي واالختبار نتائج تعليم الطالب، وهي الواجبات بعد كل الدرس واال
العايل  الفصلقد مت ترتيبها حسب املستوايت املوجودة وهي  كل التقوميف. النهائي

لتفريق بني املستوايت ليهدف هذا فاألساسي.  الفصلاملتوسط و  الفصلاملتقدم و 
وهذه الصورة عن تقومي نتائج تعليم اللغة   .بالالط كفاءة  ترقيةحبيث ميكن معرفة 

 150يف برانمج صباح اللغة:
 4،8الصورة 

 اللغة يف برانمج صباح اللغةتقومي نتائج تعليم 
 

 
 الواجبات اليومية (1

ملعرفة تقدم كفاءة الطالب بعد الدرس، قمنا ابلتقومي اليومي. 
فمقصود ابلتقومي اليومي هنا، إعطاء الواجبات إىل الطالب بعد 
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فوسيلة التقومي اليوم هي كل الدرس ملعرفة مدى تناوهلم الدرس. 
االختيار من املتعدد وعددها اإلختبار بشكل بنود األسئلة 

 151السؤال. 10-15

الهبم الدرس ومي اليومي، سيعرف املشرفون مدى تناول طالتقيجة نفب
احللول إليهم. فمن أجل  إرشاد وإعطاء كقرينهم حىت ميكن على املشرفني

ذلك، يستطيع الطالب الذين مل ينجحوا يف هذا التقومي اليومي تعمق الدرس 
الذي قد تعلموا حىت تكون كفاءهتم تقدما. وأما إجراء هذا التقومي اليومي 
منها: أن يتعلم الطالب الدرس من حالل الفيديو التعليمي، أن يعمل الطالب 

يفتش فريق اللغة املركزي واملشرفون عمل أن ، google formالتقومي يف 
فريق اللغة املركزي واملشرفون قياس لعمل الطالب، أن  ، أن يعطيالطالب

 فريق اللغة املركزي واملشرفون تقومي وقرار للطالب الذين مل ينجحوا. يعطي

 االختبار النصفي (2
، قمنا فصل الدراسي نصف ملعرفة تقدم كفاءة الطالب بعد

قيام هنا،  الختبار النصفي. فمقصود ابالنصفيالختبار اب
 ملعرفة مدىفصل الدراسي يف نصف إىل الطالب  ابالختبار
فصل يف نصف  تناوهلم الدرس هداف التعليمية ومدىحتقق األ
ختبار بشكل بنود هي اال الختبار النصفي. فوسيلة االدراسي

 152السؤال. 40-30األسئلة االختيار من املتعدد وعددها 
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يقوم معهد  فصل الدراسيأن يف كل نصف ، يُعرف تلك البيانةفمن 
. ومن أهداف أساسية هذا االختبار سوانن أمبيل العايل ابالختبار النصفي

النصفي هي ملعرفة مدى حتقق األهداف التعليمية يف نصف فصل الدراسي 
هلم يف درس اللغة العربية. فمن أجل وتناو  خصوصا مدى تقدم كفاءة الطالب

ذلك، يستطيع فريق اللغة الركزي واملشرفون معرفة الطالب الناجحون والطالب 
. وبعد ذلك، يقوم فريق فصل الدراسيغري الناجحون يف التعليم مبدة نصف 

اللغة الركزي واملشرفون بتصحيح وحتسني عملية التعليم حىت تكون طالهبم 
 انجحني.

 نهائياالختبار ال (3
الختبار ، قمنا ابفصل الدراسي ملعرفة تقدم كفاءة الطالب بعد

إىل  قيام ابالختبارهنا،  النهائي الختبار. فمقصود ابالنهائي
حتقق األهداف التعليمية  ملعرفة مدىيف فصل الدراسي الطالب 

الختبار . فوسيلة امبدة فصل الدراسي تناوهلم الدرس ومدى
ختبار بشكل بنود األسئلة االختيار من املتعدد هي اال النهائي

 153السؤال. 40-30وعددها 
يقوم معهد سوانن  فصل الدراسي، يُعرف أن يف كل فمن تلك البيانة

أمبيل العايل ابالختبار النهائي. فوسيلة اإلختبار وشكل بنود األسئلة وعدد 
األسئلة سواء كاالختبار النصفي. ومن أهداف أساسية هذا االختبار 
النصهائي هي ملعرفة مدى حتقق األهداف التعليمية مبدة فصل الدراسي 
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اللغة العربية. فمن أجل خصوصا مدى تقدم كفاءة الطالب وتناوهلم يف درس 
ذلك، يستطيع فريق اللغة الركزي واملشرفون معرفة الطالب الناجحون والطالب 

. وبعد ذلك، يقوم فريق اللغة فصل الدراسيغري الناجحون يف التعليم مبدة 
  الركزي واملشرفون بتصحيح وحتسني عملية التعليم حىت تكون طالهبم انجحني.

أسئلة االختبار النهائي حسب كفاءة  زيوقد أقسم فريق اللغة املرك
الطالب أو فصول الطالب )األساسي واملتوسط والعايل(. وهذه الصور عن 

 لكل الفصل:أسئلة االختبار النهائي   google formموصل 

  4،8الصورة 

 لكل الفصلاالختبار النهائي   google formموصل 
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على أساس إلكرتوين  اللغة العربيةتعليم ل االختبار النهائيموعد وهذا 
 154يف معهد سوانن أمبيل العايل:

 4،7اجلدول 
 موعد االختبار النهائي لتعليم اللغة العربية

 الساعة الوقت املادة الرقم
 املستوى األول

ديسمرب  5السبت،  تعليم األفكار 1
2020 

18.30-19.30 

ديسمرب  5السبت،  تعليم اللغة العربية 2
2020 

19.45-20.45  

ديسمرب  6األحد،  تعليم القرآن 3
2020 

18.30-19.30 

ديسمرب  6األحد،  تعليم اللغة اإلجنليزية 
2020 

19.45-20.45  

 املستوى الثاين
أبريل  24السبت،  تعليم اللغة العربية 1

2021 
08.00 – 09.00  

أبريل  24السبت،  تعليم األفكار 2
2021 

09.15-10.15  

أبريل  52، األحد اللغة اإلجنليزيةتعليم  3
2021 

08.00 – 09.00  
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أبريل  52، األحد تعليم القرآن 4
2021 

09.15-10.15  

 
يف وقت االختبار  املستخدم google formنموذج لأما ابلنسبة ل

النصفي واالختبار النهائي، فهناك جزءان، اجلزء األول هو التحقق 
بطاقة الطالب  ( معselfieصورة سيلفي )هوية الطالب مث حتميل   بياانت من
(KTMMمث حيتوي اجلزء الثاين على أسئلة اال .)اليت جيب أن يقوم هبا  ختبار

 الطالب بتقدير زمين حمدد مسبقا.
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 امساخلالفصل 
 مناقشة البحث

 التخطيط .أ
أمبيل سوانن  صباح اللغة مبعهد برانمج هذا تعليم اللغة العربية يف التخطيط  يف

عن مكوانت  صغراملنهج / املقرر امل العايل الذي قام به فريق اللغة املركزي منها: إعداد 
حتديد  (3) ،التعليمية املواد  ( حتديد2م، )ي( حتديد أهداف التعل1تشمل: ) التعليم اليت

حتديد مصدر  (5) املستخدمة، التعليم وسائل ( حتديد4) ،التعليم إسرتاتيجية أو طريقة
 & Ananda رأي  حتديد تقومي نتائج التعليم. فهذا يتوافق مع (6)  التعليم،

Amiruddin م هناك مكوانت تشمل: مكون أهداف ييف ختطيط التعل الذي يقول
مصادر  نالتعليم، مكو  لالتعليم، مكون مواد التعليم، مكون طرق التعليم، مكون وسائ

 .155التعليم، ومكون تقومي نتائج التعليم

أمبل  واننمعهد س يف صباح اللغة برانمج يف تعليم اللغة العربية فأهداف
الطالب قادرون على فهم معىن املفردات وقادون على جعل املفردات إىل  هي العايل

اجلمل وقادرون على إجابة اإلسئلة عند قيام ابلواجبات وقادون على التحدث والتواصل 
فهذا يدل على أن مستوى األهداف  ا.ابستخدام املواد التعليمية اليت قد مت تعليمه

جملال املعريف، أي يهتم هذا اجملال االتعليمية اليت أعدها فريق اللغة املركزي للمعهد هو 
ابلعمليات العقلية والنشاطات الذهنية وتصنف  أهداف التعليم فيه، وترتب ترتيبا هرميا 

وى التذكري مث الفهم من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املركب، حيث يبدأ من مست
 156مث التطبيق مث التحليل مث الرتكيب مث التقييم.

 

                                                           
155 Ananda, R., & Amiruddin, A. (2019). Perencanaan Pembelajaran. h. 27  

 154-152، ص. اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريسكوثر حسين كوجك،  156
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تعليم اللغة ل وأما يف إعداد احملتوى التعليمي أو املواد التعليمية
، قام فريق اللغة املركزي ابملناقشة أمبل العايل واننمعهد س يف صباح اللغة برانمج يف العربية

سيتم  اليتويتبادلون اآلراء. وبعد ذلك، قرر فريق اللغة املركزي ما وكم املواد التعليمية 
تقدميها إىل الطالب. وهذا يدل على أن وسيلة اختيار احملتوى املستخدم هو استطالع 

استطالع الرأي  منها وسائل اختيار احملتوى ، هناك عدةالرأي. كما قال فؤاد حممد موسى
اختاذ رأي املهتمني بعملية التعليم، وعلى رأسهم املعلومات فيما يتم اختياره من وهو 

موضوعات احملتوى، على أساس أن املعلم هو أكثر األفراد احتكاكا بكل من املادة العلمية 
 حتديد أمهية املوضوعات ومناسبتها واملتعلم، ومن مث جيب أخذ رأيه ملا له من أمهية كبرية يف

املواد التعليمية يف فصلني دراسيني سيتم  6مث هناك فمن  157للطالب وقابليتها للتطبيق.
 املواد التعليمية لكل 3للطالب، حيث سيتم تقدمي  فريق اللغة املركزي واملشرفونتقدميها 
  .دراسيال الفصل

معهد  يف صباح اللغة برانمج يف العربيةتعليم اللغة يف مث الطريقة املستخدمة 
اجمليد فقال  ،(Video based learning)طريقة الفيديو التعليمي هي  أمبل العايل واننس

أن الفيديو التعليمي يقدم املعرفة للطالب هي  Video based learningأن  وحذيفة
والوسائل  158يف صورة متكاملة من وسائل عرض املعلومات، املقروءة، واملسموعة.

وأما  ألن التعليم يتم على أساس إلكرتوين. احلاسوب واجلوال،التعليمية املستخدمة هي 
أمبل  واننمعهد س يف صباح اللغة برانمج يف تعليم اللغة العربيةل نتائج تعليم الطالب تقومي
االختبار النصفي و تقوميات مت إجراؤها، وهي الواجبات بعد كل الدرس  3، هناك العايل

(UTS) واالختبار النهائي(UAS). 

                                                           
 284، ص. المناهج : امفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيمها فؤاد محمد موسى، 157
 84-82عبد المجيد، حذيفة مازن ومزهر شعبان العاني، التعليم اإللكتروني التفاعلي، ص.  158
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معهد  يف صباح اللغة برانمج يف تعليم اللغة العربيةل وأما ابلنسبة مصدر التعليم
أن مصدر التعليم تتكون من الرسالة، الناس، املادة، األدوات ، أمبل العايل واننس

، ذلك Ananda & Amiruddinإىل رأي  إستنادا 159املعدات، مدخل التعليم والبيئة.

 واننمعهد س يف صباح اللغة برانمج مصادر تعليم اللغة العربية على أساس إلكرتوين يف
( الرسالة، أي املعلومات اليت يتم إعدادها وتطويرها ومن مث تقدميها 1 منها: أمبل العايل

إىل الطالب. فالرسالة اليت أعدها فريق اللغة املركزي يف تعليم اللغة العربية يف برانمج صباح 
( الناس، أي هم الذين يقدمون الرسالة 2املواد التعليمية املذكورة يف السابق.  6اللغة هي 

ناس يف تعليم اللغة العربية يف برانمج صباح اللغة هي فريق اللغة املركزي إىل الطالب. فال
( املادة، أي سلع حتتوي على الرسائل لتقدميها إىل الطالب. فاملادة اليت 3واملشرفون. 

اختارها فريق اللغة املركزي يف تعليم اللغة العربية يف برانمج صباح اللغة هي الفيديو 
عدات، أي العناصر اليت تساعد على إيصال الرسائل إىل ( األدوات امل4التعليمي. 

الطالب. فاألدوات اليت اختارها فريق اللغة املركزي يف تعليم اللغة العربية يف برانمج صباح 
( مدخل التعليم، أي خطوات 5. (youtubeاللغة منها احلاسوب واجلوال ويوتيوب )
عليم الذي اختاره فريق اللغة املركزي يف فمدخل التاليت يستخدمها املعلم لنقل املعلومات. 

( البيئة، 6(. teacher centerتعليم اللغة العربية يف برانمج صباح اللغة هي املعلم املركز )
أي مكان الذي حيث يتم فيه استقبال الرسائل إىل الطالب. فالبيئة يف تعليم اللغة العربية 

على ب، ألن عملية التعليم يتم يف برانمج صباح اللغة هي يف األماكن اخلاصة للطال
 .أساس إلكرتوين

                                                           
159 Ananda, R., & Amiruddin, A. (2019). Perencanaan Pembelajaran. h. 27 
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وأما الفيديو التعليمي التفاعلي الذي أعده فريق اللغة املركزي قد كان صاحلا وفعاال 
يف استخدامه لقيام عملية التعليم. الفيديو التعليمي يشتمل فيه اخلصائص املعينة، وهذا 

خصائص الفيديو التعليمي كوسيلة التعليم،  الذي يقول من Hujairمناسبا مع رأي 
( ميكن استخدام فيديو للمدراسة 2( صور متحركة مصحوبة بعناصر صوتية، 1منها: 

 160( فيه جهاز  بطيء احلركة إلبطاء العمليات أو األحداث اليت حتدث.3عن بعد، 
لفيديو أن خصائص ا يف كتابه Riyanaالفيديو التعليمي مناسبا مع ما قالتها ومع ذلك، 

(  سهل 3( ال يعتمد على مواد التعليمية أخرى، 2( وضوح الرسائل ، 1التعليمي منها: 
( التصور مع 5( ميثل متثيل احملتوى حقا متثيليا، 4،  االستخدام مثل اللغة املستخدمة

( 6الوسائط يتم حزم املواد يف وسائط متعددة كالنصوص والرسوم املتحركة والصوت، 
الفيديو موجودة يف فكل اخلصائص املذكورة  161لية الدقة )العرض(.ابستخدام جودة عا

   التعليمي لتعليم اللغة العربية على أساس إلكرتوين يف املعهد.

 التنظيم  .ب
يف  ةالعوامل املؤثر  وحتديد عدادإلالتنظيم هو بعض األنشطة اليت يقوم هبا املعلم 

عملية تنظيم تعليم اللغة العربية يف معهد حىت يكون تنفيذها فعاال. وأما  عملية التعليم
 فريق اللغة املركزي،تنظيم ( 2 ،القسم ومنسق اجملالتنظيم ( 1سوانن أمبيل العايل منها: 

يف املعهد هو التنظيم  نوع التنظيم . فهذا يدل على أنلطالبلفصل التصنيف ( 3
 الرمسي. 

نظرا إىل عملية تنظيم تعليم اللغة العربية املذكورة، أن نوع التنظيم الذي قد مت 
ومها التنظيم الرمسي إعداده معهد سوانن أمبيل العايل لتعليم اللغة العربية هو قسمان 

                                                           
160Hujair, AH. Sanaky, Media Pembelajaran, hlm. 106 
161Riyana, Cheppy, Pedoman Pengembangan Media Video, (Jakarta: P3AI UPI, 2007), hlm. 8-11 
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هتتم ابهليكل التنظيم فتنظيم القسم ومنسق اجملال وتصنيف الفصل  والتنظيم غري الرمسي.
واملستوايت وتقسيم اإلعمال وتوزيع االختصاص وحتديد خطوات  وبتحديد العالقات
القسم ومنسق اجملال وتصنيف يف تنظيم تنظيم الومن أجل ذلك، نوع  السلطة واملسؤولية.

التنظيم الرمسي هو التنظيم الذي ، أن آل انجي قالكما    هو التنظيم الرمسي. الفصل
ويهتم هذا التنظيم بتحديد وحداته يستند أساسا على املركز الرمسي لشاغل الوظيفة. 
تعطي فكرة واضحة عن أجهزة  اليتاإلدارية املختلفة اليت تعرب عنها اخلرائط الرمسية و 

  162التنظيم الرئيسية واملعاونة ومستوايهتا.
يتكون  ، أنهيف معهد سوانن أمبيل العايل وأما ابلنسبة إىل تنظيم فريق اللغة املركزي

. فيكون املريب منسقا يف تعليم اللغة العربية وأما املسرف من مريب ومشرف قسم اللغة
فهذا يدل على أن نوع التنظيم يف تنظيم . يكون أعضاء أو منفذ يف تعليم اللغة العربية
 الرمسي غري التنظيم، أن آل انجيقال كما   فريق اللغة املركزي هو التنظيم غري الرمسي.

الشخصية واالجتماعية بني أعضاء التنظيم التنظيم الذي يقوم على شبكة العالقات هو 
الرمسي. وهذه الشبكة ال يوجدها التنظيم الرمسي، وإمنا تنشأ وتتطور تلقائيا من التفاعل 

فكان فريق اللغة املركزي  163االجتماعي بني العاملني واتصال بعضهم ببعض اآلخر.
رفون خصة قسم تعليم منها املربيون واملش بني أعضاء التنظيماالجتماعية شبكة العالقات 
 اللغة يف املعهد.

 التنفيذ  .ج
التنفيذ هو أهم وظيفة إدارية، ألن التنفيذ هو نشاط تطبيق نتائج مرحليت التخطيط 

 يف م اللغة العربيةيتعل والتنظيم. وانطالقا من نتائج البحث، ميكننا أن نستنتج أن تنفيذ

                                                           
 ، ص. اإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في المملكة العربية السعوديةمحمد بن عبد هللا آل ناجي،  162

198-199 
 199 ، ص. اإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في المملكة العربية السعوديةمحمد بن عبد هللا آل ناجي،  163
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أو بعبارة أخرى،  .كان خمططا  وفقا ملا ل العايليعهد سوانن أمبمب صباح اللغة برانمج
 .فإن مجيع خطوات ومراحل تنفيذ التعليم تتوافق مع األهداف املخططة

( أرشد فريق 1ها: اللغة من تنفيذ تعليم أنشطة أنعرض الباحث يف الفصل الرابع ف
 whatshapp من خالل جمموعةوأرسل املواد التعليمية  يةنشطة التعليماأل اللغة العربية

group  مت  اليت مقاطع الفيديو التعليمية يقوم الطالب بتعليم( 2 ،مت إعدادهااليت
 الواجبات يقوم الطالب ابلتقومي اليومي أي إجابة( 3 ،(youtube) يوتيوب يفحتميلها 

فريق الذي شاركه  google formمنوذج  املتعلقة ابملوضوع الذي مت دراسته من خالل
فمن أجل ذلك، أخذ الباحث  .whatshapp groupيف جمموعة  اللغة العربية

ابستخدام  املشرفنياالفتتاح من  االستنتاج أن هناك ثالثة أنشطة التعليم وهي
 ، مث درس( عن الفيديو التعليميlinkوإرسال موصل )  whatshapp groupجمموعة

الذي قد مت لدى املعهد  (youtubeيوتيوب ) الطالب مقاطع فيديو تعليمي على قناة
مع تقديرات الوقت ملدة ثالثة أايم من اجلمعة إىل األحد، مث التقومي إرساله املشرفون 

 . شرفونيوازعه امل اليت  google form اليومي هو الواجبات بعد كل الدرس من خالل

 على أساس إلكرتويننوع من التعليم  أن استنادا إىل أنشطة التعليم املذكورة،
 (ashynchronous e-learningم اإللكرتوين )ينوع متزامن التعل من واملستخدم ه

هو  ashynchronous e-learningأن  يف كتابه يداجمل هقال  وفقا ملا
ال يتطلب وجود الطالب يف نفس الوقت أو يف نفس املكان حيث  التعليم تنفيذ حيث

يف أوقات متتالية، وخيتار  شرفنياملومات بني الطالب أنفسهم وبينهم و يتم تبادل املعل
على املستخدمة يف التعليم  الطالب الوقت واملكان املناسبني هلم. والوسائل التعليمية
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يعين توفري املعرفة للطالب يف شكل  الذي الفيديو التعليمي يه أساس إلكرتوين
 .164معلومات متكاملة، ووسائل اإلعالم املطبوعة، والصوت

 التقومي .د
الرقابة هي بعض هناك عملية الرقابة وتقومي نتائج التعليم. فويف عملية التقومي، 

قام هبا املعلم لتعيني ما إذا كانت وظائف املنظمة وقيادهتا قد مت  اليتالعمل أو املهمة 
قام هبا  اليت. فعملية الرقابة القيام هبا بشكل صحيح لتحقيق األهداف التعليمية املعينة

ابة من خالل كشف احلضور والرقابة من مالحظة معهد سوانن أمبيل العلي منها الرق
الرقابة على ( 1قام هبا املعهد هو:  اليتكفاءة الطالب. فهذا يدل على أن جمال الرقابة 

لتصحيح السياسات للتأكد من مدى سري األعمال وفقا للسياسات املقرر سلفا وا
من االلتزام إبجراءات  الرقابة على اإلجراءات بغرض التأكد( 2، والتعديل إذا اقتضى األمر

 165العمل املقرر ومدى احلاجة إىل تعديلها أو تبسيطها.

تعليم اللغة العربية  التقومي يف نوع من استنادا إىل نتائج البحث املذكورة أعاله،و 
 الواجبات أنواع، وهي ثالثة عهد سوانن أمبل العايل تتألف منمب صباح اللغة برانمج يف

 (UAS)واالختبار النهائي (UTS)واالختبار النصفي  (بعد كل الدرس) اليومية
هناك نوعني من التقومي يتم  وهذا يدل على أن . google formمنوذج  ابستخدام

 evaluasi)والتقومي التجميعي (evaluasi formatif) إجراؤمها، ومها التقومي التكويين

sumatif)  . واالختبار النصفي  (بعد كل الدرس) اليوميةحيث يكون الواجبات
(UTS)، التقومي التكويين أهداف ألهنما يتوافق مع (evaluasi formatif)  ،نفسه

الكشف عن نقاط القوة والضعف يف بعض الربامج التعليمية أثناء إعدادها وتنفيذها  وهي

                                                           
األردن: مركز الكتاب  –، عمان 1التعليم اإللكتروني التفاعلي، ط.  عبد المجيد، حذيفة مازن ومزهر شعبان العاني، 164

 74، ص. م 2015األكاديمي، 
 295محمد بن عبد هللا آل ناجي، اإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في المملكة العربية السعودية، ص.  165
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ابت للطالب هبدف مراجعة وتعديل وتطوير مكوانت الربانمج. مث حتديد وجه الصعو 
واقرتاح احللول والوسائل لتحسني   يف حتديد قدرات وإمكاانهتم  ساعدةخالل التعليم وم

 على شكل ) sumatifevaluasi (ويتم إجراء والتقومي التجميعي 166.وتطويرها
الكشف عن  ، ألنه يتوافق مع معىن التقومي التجميعي، وهو(UAS)واالختبار النهائي

البناء املستمر. وكذلك حتديد مستوى مدى حتقيق الربانمج ألهدافه بعد استكمال التقومي 
 167.واملهارات يف هناية الفرتة الدراسية من حيث املعرفة التحصيل العام للطالب

تعليم اللغة العربية  مث تظهر نتائج البحث أيضا أن عمليات التقومي الثالث يف
قد مت تنفيذها ابستخدام  ل العايليمعهد سوانن أمب يف صباح اللغة برانمج يف

برانمج صباح  يف هذا . وهذا يدل على أن تعليم اللغة العربية(test)االختبار
يستخدم فقط واحدة من أدايت التقومي. أداة التقومي نفسها مقسمة إىل قسمني،  اللغة 

وأكد آل انجي أن من وسائل التقومي منها االختبار،  168.مها االختبار وغري االختبار
ترشدان إيل معرفة مدى اليت االختبارات التحصيلية  وأما نوع االختبار املستخدم هو

 169استفادة الطالب من املعارف واملعلومات واملهارات اليت يقدمها الربامج األكادميية.
نوع االختبار املستخدم هو االختبار املوضوعي ألن شكل االختبار هو وأما 

، كما قال ميو لتقليل الذاتية يف التق (multiple choice) متعدد من االختيار
Haryanto  أن االختبار املوضوعي(objective test )االختبار الذي حيتوي على  هو

 170.حجم اختبار قابل للقياس وقادر على جتنب ذاتية املقيم أثناء التقومي

                                                           
، القاهرة: 1ط.  القياس والتقويم التربوية والنفسي: أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة،صالح الدين محمود عالم،  166

 39، ص. م 2000دار الفكر العربي، 
 39، ص.  القياس والتقويم التربوية والنفسي: أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة،صالح الدين محمود عالم،  167

168Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015. h. 187 

الرياض:  اإلدارة التعليمية والمدرسية: نظريات وممارسات في المملكة العربية السعودية،محمد بن عبد هللا آل ناجي،  169

 309، ص. م 2016مطابع الحميضي، 
170Haryanto, Evaluasi pembelajaran; Konsep dan Manajemen. Yogyakarta: UNY Press, 2020.  h. 22 
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 فصل السادس
 اخلامتة

 اخلالصة .أ
 تعليم اللغة العربيةنتائج البحث واملناقشة أعاله، ميكن القول أن إدارة  على بناء

واضحة  قد كانت سوانن أمبيل العايل مبعهد برانمج صباح اللغة علي أساس إلكرتوين يف
 . ربعة، التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقوميا وظائف إدارة األفيهقد مت الوفاء  اومركزة ألهن

 التعليم على أساس إلكرتوين.دليل عداد قام فريق اللغة املركزي مبعهد إب التخطيط، .1
حيتوي على مكوانت املقرر الذي نهج/املفريق اللغة املركزي  الوقت، أعدويف نفس 

كايف   هكاملعتاد، فإن  املقررعلى الرغم من أهنا ليست مفصلة مثل املنهج/. ميالتعل
 على أساس إلكرتوين.  ميصبح دليال يف تنفيذ التعليل

ا عصر الوابء عملية التنظيم اليت قام هبا معهد سوانن أمبيل العايل يف هذالتنظيم،  .2
وأما  .لطالبلفصل التصنيف وفريق اللغة املركزي و  القسم ومنسق اجملالتنظيم منها: 

 القسم ومنسق اجملالنوع التنظيم املستخدم هو التنظيم الرمسي الذي يتكون من تنظيم 
  .فريق اللغة املركزي هو تنظيمالرمسي  غري التنظيم ، لطالبلفصل التصنيف و 

أرشد فريق أنشطة تعليم اللغة العربية يف معهد سوانن أمبيل العايل منها:  التنفيذ، .3
من خالل وأرسل موصل املواد التعليمية  يةنشطة التعليماأل اللغة العربية

whatshapp  ،يف مت حتميلها  اليت مقاطع الفيديو التعليمية يقوم الطالب بتعليم
 الواجبات تقومي اليومي أي إجابةيقوم الطالب ابل للمعهد، (youtube) يوتيوب قناة
 .whatshappيف  فريق اللغة العربيةالذي شاركه  google formمنوذج  خاللمن 
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 (،ashynchronous) غري املتزامن م اإللكرتوين هو نوعينوع التعل يكونف
 التعليمي. م الفيديويالتعل طريقةغري املباشر ابستخدام  ميالتعل أي

الرقابة على  يتكونومن مث  ومها الرقابة وتقومي نتائج التعليم.التقومي، هناك عمليتان  .4
 ميمي نتائج التعلو تق. وأما الرقابة على اإلجراءاتو الرقابة على السياسات جماالن ومها: 

مي اليومي قو التعلى الذي يشمل ( formatif)مي التكويين و من نوعني، مها التق يتكون
 ، والتقومي التجميعي (UTS)االختبار النصفي درس( و ال كل  عدالواجبات ب)
(sumatif)  االختبار النهائي الذي يشمل(UAS). 

 تقرتاحااإل .ب
قدم الباحث بعض االقرتاحات أو  ،وبعد االطالع على نتائج هذه الدراسة

ختطيط مكوانت املواد التعليمية، حيث مت تقسيم الطالب حسب  (1املدخالت منها:
لغوية هي األساسي واملتوسط واملتقدم،  ولكن كانت املواد التعليمية فصول  3قدراهتم إىل 

سواء لكل الفصل. فينبغي أن تكون املواد التعليمية لكل فصل خمتلفة من أجل معرفة 
جيب  على الرغم من أن التعليم يتم عرب اإلنرتنت، ( يف تنفيذ التعليم،2تقدم كل طالب، 

توجيه الطالب لتكون عملية التعليم جذابة حىت  أن يكون املعلم أكثر حزما وخالقا يف
( يف تقومي التعليم ليس فقط تقومي نتائج التعليم لدى 3ميكن هبا حتقيق أهداف التعليم، 

وأخريا،  .الطالب، ولكن أيضا تقومي عملية التعليم من أجل حتسني جودة التعليم يف املعهد
دراسة مقارنة بني التعليم وجها فيمكن للباحثني األخرى التالية أن يقوم ابلبحث عن 

 لوجه والتعليم على أساس إلكرتوين. 
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 معهد سوانن أمبيل العايل ماالنج .ج
 نبذة معهد سوانن أمبيل العايل ماالنج .1

فكرة إنشاء معهد سوانن أمبيل العايل الذي كان خمصص للطالب جامعة 
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج قد مت التفكري فيها لفرتة طويلة، منذ 
قيادة كياهي احلاج عثمان منشور، ولكن هذا مل يتحقق. ومن مث، حتقق تلك الفكرة 

 STAINم سفرايوغو، عندما كان ال يزال رئيسا أثناء قيادة بروفيسور الدكتور احلاج إما
 ماالنج. 

حبضور كياهي  1999أبريل  4بدأ وضع األساس ملبىن املعهد يف يوم األحد 
 4من مجيع أحناء جاوي الشرقية وخصة من ماالنج رااي. وخالل عام واحد، مت إنشاء 

الرعاية   منازل للقائمني على 5غرفة. ويف نفس الوقت،  189بناء وتتكون كل منه 
، بدأ العمل يف املعهد. وكان 2000أغسطس  26ومنزل واحد ملدير املعهد. ويف 

طالبة.  558طالبا و  483طالبا اليت تشتمل على  1041هناك عدد الطالب هو 
 وهم أولئك الذين مت تسجيلهم كطالب جدد من مجيع الكليات.

ا كياهي احلاج ، حضر الرئيس الرابع جلمهورية إندونيسي2001أبريل  17ويف 
عبد الرمحن واحد الفتتاح استخدام مساكن املعهد األربعة اليت مسيت كل منها املبىن 
ومنها مبىن الغزايل، مبىن ابن رشد، مبىن ابن سينا، مبىن ابن خلدون. وبعد شهر، بىن 
املبىن التايل ومسيت مبىن الفرايب الذي مت افتتاحه انئب رئيس مجهورية إندونيسيا محزة 

ماالنج إىل  STAINورافقه انئب رئيس مجهورية السودان عندما افتتح نقل حالة  هاز
 .(UIISاجلامعة اإلسالمية اإلندونيسية السودانية )

فجميع املباىن يف املعهد اآلن خصوصا لطالب فقط، بينما تشغل اآلن 
 أم سلمة ومبىن مبىنمنها  2006مباين جديدة اليت مت بناؤها منذ عام  4لطالبات 

تتسع كل وحدة من   .خدجية الكربى مبىنو فاطمة الزهراء  مبىنو أمساء بنت أيب بكر، 
للطالب والطالبات املباين )عشرة( أشخاص.  تقع  10األربعة )األربعة( لعدد  املباين
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للطب  املعهد، مت إنشاء  2016يف عام  مثيف مواقع منفصلة داخل منطقة اجلامعي.
دينة ابتو.  هذه متابعة إلنشاء مباحلرم اجلامعي الثاين الرازي اليت تقع يف ىن سم مباب

شخًصا ويف  50يف السنة األوىل يصل إىل  فالطالبكلية الطب والعلوم الصحية.  
مث يف عام شخص.   100السنة الثانية بنفس العدد.  القدرة اإلمجالية ملعهد هي 

 يب.س، وهي مبىن احملاطالبجديد يف جممع ال ، بدأ إنشاء مبىن 2019
الشرقية، مت بناء  ىة وثقافة التدين اإلسالمي يف جاو استكمااًل للفروق الديني

ورسالتها املكتوبة ابللغة العربية أمام  املعهديصف يف نفس الوقت رؤية نصب تذكاري 
 يقرأ النقش:.مدخل منطقة الوحدة السكنية للطالب

صار ب  ولي  الأ 
وا ا   كون 

هي
الن 
ولي  

وا ا   كون 

اب   لب  ولي  الأ 
وا ا   كون 

هاده ي  الله حق  ج 
اهدوا ف   وج 

 
 أمبيل العايل ماالنج والرسالة ملعهد الرأية .2

 الرأية (أ
 ذو عقيدة مستقرة، ذو علم،  ذو أخالق كرمية

 الرسالة (ب
 إيصال الطالب إىل عقيدة مستقرة وعمق روحي ونبل أخالق واتساع املعرفة (1
 قيام بتعليم القرآن والكتب الرتاثية (2
 واإلجنليزيةإكساب مهارة اللغة العربية  (3
 تنفيذ التعليم اخلصوصي املتكامل بني املعهد واجلامعة. (4
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 هيكل التنظيم يف معهد سوانن أمبيل العايل ماالنج .3
 هيكل التنظيم 

 مقدمي الرعاية معهد سواانن أمبيل العايل
 االسم املهنة الرقم

 د. احلاج أمحد مزكي املاجستري مدير املعهد 1
 محزوي املاجستريالشيخ احلاج  مستشار 2
 احلاج حممد هاشم املاجستري قسم تعليم القرآن  3
 د. شهداء املاجستري قسم تعليم األفكار 4
 د. احلاجة ديوي محيدة املاجستري قسم تنمية اللغة 5
 د. احلاج حممد عون احلكيم املاجستري قسم العبادة 6
 احلاج غفران املاجستري قسم الفروسة 7
والنظافة قسم األسرة  7

 والصحة
 د. احلاجة ساللة املاجستري

 د. احلاج ولداان ورغاديناات املاجستري قسم صدور املعلومات 8
 د. احلاج بدر الدين املاجستري قسم البحث والتطوير 9
 
 

 هيكل التنظيم 
 مقدمي الرعاية واملريب

 املريب مقدمي الرعاية املبىن الرقم
 غفران املاجسترياحلاج حممد هاشم  الفرايب 1
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د. احلاج بدر الدين  ابن خلدون 2
 املاجستري

 فرائد الشوقي أمحد

 أمحد اتج الدين أمحد عز الدين املاحستري احملاسيب  3
حممد فاضل أكرب  د. شهداء املاجستري ابن سينا 4

 إسالمي
الشيخ احلاج محزوي  ابن رشدي 5

 املاجستري
حممد نور حسن عبيد 

 هللا
د. احلاج ولداان ورغاديناات  الغزايل 6

 املاجستري
 صنهاجي أمحد فيصال

 أمحد زلفكر الفرايب عبد الفتاح املاجستري الرازي للطالب 7
 إلفني نور حبيبة الرازي للطالبات 8
د. احلاجة ديوي محيدة  خدجية الكربى 9

 املاجستري
 جنمة أمحد

 زلفيامنيلى  د. احلاجة ساللة املاجستري فاطمة الزهرة 10
أمساء بنت أيب  11

 بكر
د. احلاج حممد عون احلكيم 

 املاجستري
 دليلة النصاحة

 محاية صفوة الرمحة احلاج غفران املاجستري أم سالمة 12
 لىن ميمون اجلهان احلاج حممد هاشم املاجستري غراي حتفيظ القرآن 13
 بيت حتفيظ القرآن 14

 
 العايل ماالنجالربامج اليومية يف معهد سوانن أمبيل  .4

 صباح اللغة، اللغة العربية واإلجنليزية، (أ
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 تعليم القرآن، (ب
 تصحيح قراءة القرآن، (ج
 تعليم األفكار اإلسالمية، (د
 واستعداد لصالة الصبح، صالة التهجد (ه
 صالة الصبح مجاعة وقراءة ورد اللطيف، (و
 صالة املغرب مجاعة، (ز
 ة،قراءة سورة ايس أو حتسني القراءة أو مدائح نبوية أو حماضر  (ح
  1) JDFI(، UPKMأنشطة إضافية : وحدة تطوير نشاط املعهد منها ) (ط

( الصحافة 3( اخللقة العلمية، 2ذلك، الصلوات، اخلط العريب، اخلطابة، وغري 
 املعرفية،

 إكشاف حضور الطالب يف الليلة وإرشادات، (ي
 التعلم الذايت واالسرتاحة. (ك
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 أدوات مجع البياانت  .د
 دليل املالحظة

 حالة الطالب يف تعليم اللغة العربية بربانمج صباح اللغة .1

 عملية تعليم اللغة العربية بربانمج صباح اللغة .2

 عملية مراقبة يف تعليم اللغة العربية بربانمج صباح اللغة .3

 

 دليل املقابلة

 ما االستعدادات اليت يقوم هبا املعهد يف تعليم اللغة العربية يف هذا عصر الوابء؟ .1

األهداف التعليمية لتعليم اللغة العربية يف برانمج صباح اللغة مبعهد يف هذا ما  .2

 عصر الوابء؟

ما مدخل، طريقة ووسائل التعليم املستخدمة يف عملية تعليم اللغة العربية يف  .3

 املعهد؟

 ملاذا اختار املعهد هذه مدخل، طريقة ووسائل التعليم؟ .4

 تعليم؟ما مزااي وعيوب هذه مدخل، طريقة ووسائل ال .5

 كيف عملية تقومي نتائج التعليم للطالب يف املعهد؟ .6
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 كيف عملية التنظيم لتعليم اللغة العربية يف املعهد؟ .7

 كيف عملية تنفيذ تعليم اللغة العربية يف هذا عصر الوابء؟ .8

ما العراقيل أو املشكالت اليت يوجهها املعهد يف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف هذا  .9

 عصر الوابء؟

 كيف عملية الرقابة يف تعليم اللغة العربية يف هذا عصر الوابء؟مىت و  .10

 

 الواثئق

 نبذة معهد سوانن أمبيل العايل .1

 برانمج صباح اللغة .2

 دليل التعليم اإللكرتوين .3

 املقرر لتعليم اللغة العربية  .4

 هيكل التنظيم يف املعهد .5

 الفيديو التعليمي يف قناة يوتيوب للمعهد .6

 اللغة العربية يف املعهدالصور املتعلقة بتعليم  .7
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 استنتاج البحث .ه
 

 استنتاج البحث
 أوجه إلكرتوين نشطةاأل وظائف اإلدارة الرقم

إعداد دليل التعليم اإللكرتوين  التخطيط 1
الذي يتضمن فيه املكوانت 
التعليمية اخلمسة وهي األهداف 
التعليمية، احملتوى، الطرائق 
التعليمية، الوسائل التعليمية، 

 نتائج التعليم. وتقومي

دليل التعليم اإللكرتوين  -
 pdfبشكل 

 video basedطريقة  -

learning 
الوسيلة التعليمية املتصلة  -

كاحلاسوب ابإلنرتنت  
 واجلوال.

- google form 
يوتيوب  قناة -

(youtube) للمعهد 
تنظيم  ،القسم ومنسق اجملالتنظيم  التنظيم 2

تصنيف و  فريق اللغة املركزي،
 لطالبلفصل ال

- google form 
 

 أرشد فريق اللغة العربية - التنفيذ 3
وأرسل  يةنشطة التعليماأل

من موصل املواد التعليمية 
 whatshappخالل 

group . 

م اإللكرتوين ينوع التعل -
  املتزامن غري هو نوع

(ashynchronous) 
 الفيديو التعليمي -
- google form 
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مقاطع  يقوم الطالب بتعليم -
مت  اليت الفيديو التعليمية

 يوتيوب قناة يفحتميلها 
(youtube) للمعهد، 

يقوم الطالب ابلتقومي اليومي  -
من  الواجبات أي إجابة

 google formمنوذج  خالل

 فريق اللغة العربيةالذي شاركه 
 whatshappيف جمموعة 

group. 

يوتيوب  قناة -
(youtube) لمعهدل 

( formatif)مي التكويين و التق التقومي 4
مي اليومي قو التعلى الذي يشمل 

درس( ال كل  عدالواجبات ب)
،  (UTS)االختبار النصفي و 

 (sumatif) والتقومي التجميعي
االختبار النهائي الذي يشمل 

(UAS). 

google form 

 
 
 
 
 
 



126 
 

 الصور .و
 الفيديو التعليمي .1

 الصور عن الفيدو التعليمي
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 دليل التعليم اإللكرتوين .2
 التعليم اإللكرتوين الصورة عن دليل

 

 
 اختبار حتديد املستوى .3

 الصورة عن اختبار حتديد املستوى
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 موصل االختبار النهائي .4
 الصورة عن موصل االختبار النهائي
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 موضع إختبار النهائي .5
 الصورة عن موضع االختبار النهائي
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 السرية الذاتية
 املعلومات الشخصية .أ

  حممد انهض إسالمي : االسم
 1996أبريل  30كديري،  : اتريخ املولود/املكان

 اإلندونيسي : اجلنسية
 كلية دراسات العليا : الكلية
 تعليم اللغة العربية : القسم
 كديري، ملبوك الغربية، نوسا تنجارا الغربية : العنوان

 087759901405 : رقم اجلوال
 hidhislami@gmail.com  : الربيد اإللكرتوين

 
 املستوى الدراسي .ب

 السنة املستوى الدراسي
 م 2004-2003 روضة األطفال مبعهد نور احلكيم

 م 2009-2004 كديري  1مدرسة اإلبتدائية احلكومية 
 م 2012-2009 مدرسة الدعوة اإلسالمية املتوسطة مبعهد نور احلكيم
 م 2015-2012 مدرسة الدعوة اإلسالمية الثانوية مبعهد نور احلكيم

بكالوريوس )سرجاان( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم 
 الرتبية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 م 2015-2019

ماجستري يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا 
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججبامعة 

 م 2019-2021
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