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يف ضوء نظرية دمينج مبدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية 

 موجوكرتو

ا لتوفري شرط للحصول على درجة املاجستري يف رهتأقّر أبن هذه الرسالة اليت حض
تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
ماالنج، حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو أتليف آخر. وإذا ادعى 

من حبثي فأان مستعد ألن أحتمل ست أحد استقباال أهنا من أتليفه وتبني أهنا فعال لي
ة على املشرف أو على كلية الدراسات العليا سؤلية على ذلك، ولن تكون املسؤوليامل

 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 هذا وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك.
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ًرا   رُِيسم  ﴾٨﴿َࣖوِاىلى رَبَِّك فَارمَغبم  ﴾7﴿ َرغمَت فَانمَصبم  ف َ  فَِاَذا ﴾٦﴿ المُعسم
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 اإلهداء
 -أيب وأمي احملبوب ىل  -

  وربياين حسن الرتبية  أن أقول كلمة حق بدون خوف اللذان يعلمين

 
 -إىل إخواين وأخوايت  -

 سالة وهذه الدراسةلر ويعطين التقوية والدعوة إلمتام كتابة هذه ا الذين يدعون هللا يل
 
 

 –أساتذيت املكرمني  -
 أسدوا النصائح اليت أستفيد منها يف حيايت وأكدوا يل
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 الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشراف األنبياء واملرسلني وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني، وبعد.
ريد الباحث يللماجيستري، وهنا ة يسر الباحث انتهاء كتابة هذه الرسالة العلمي

قدم من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعدها على  يأن 
 كتابة هذه الرسالة، وهم:

جامعة موالان مالك إبراهيم  املاجيستري، مدير حممد زين الديناألستاذ الدكتور  .1
 .جاإلسالمية احلكومية ماالن

رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية  داء املاجيستريشهاألستاذ الدكتور احلاج  .2
 .جالدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

 مبلغ أمحد، والدكتور احلاج األوىل ةاملاجيستري بصفته املشرف احلسنة مملوءة ةالدكتور  .3
اها وأشرفتا عليها بكل شداملاجيستري بصفته املشرف الثاين، اللذان وجها الباحث وأر 

 اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.جزمها هللا خري اجلزاء.
املاجستري  نيزم، حممد مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتورئيس  .4

 واملعلمني فيها الذين ساعدوا الباحث يف إكمال كتابة هذه الرسالة.
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك م مساحة احملاضرين يف قسم تعلي .٥

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
صدقاء حتت إشراف واحد وجلميع الزمالء فصل الباء يف الدراسات العليا خاصة األ .٦

وفرح أوال النساء وهناية مشافعة وانهض اإلسالمي  وهم حمي الدين ونسرول احلبييب
  يف كل حال طول إكمال كتابة هذه الرسالة. وينالذين ساعدوين وشجع

وأخريا فهذا جهدي وعملي املتواضع، فإن أصاب فهو توفيق من هللا عز وجل، وإن 
أخطاء فهو لقلة علمي، وعلى القارئ أن يقدم االقرتاحات لتحسني هذا البحث. وأسأل 



 

 ح 

 

هذه انفعة ومفيدة  هللا العظيم أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجيستري
 ملتعلمى اللغة ومعلمها يف هذا العامل، أمني.
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 مستخلص البحث

يف  (LAPENSA COURSE) تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات إدارة م.، 2022.أكرب إسالمي، حممد فاضل
رسالة املاجستري، قسم تعليم  ،رسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتودضوء نظرية دمينج مب

: 1 ةاللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف
  املاجستري مبلغ أمحد الدكتور: 2املاجستري. واملشرف  احلسنة وءةمملة الدكتور 

 نظرية دمينج ،اللغة العربية ، تعليمتعليم إدارة :  يةملفتاحا ماتكلال
اإلدارة هي عملية يتم تنفيذها حبيث ميكن لشركة ما أن تعمل بشكل جيد، وتتطلب التخطيط والتفكري 
والتوجيه والتنظيم وكذلك استخدام أو تضمني مجيع اإلمكاانت احلالية، الشخصية واملادية على حد سواء، 

كل نشاط أو جهد يف ضوء نظرية دمينج هي  إدارة  .آلخرين لتحقيق األهداف التنظيمية. بفعالية وكفاءةدام اتخواس
من خالل التخطيط والتنفيذ واملراقبة   (Continuous Quality Improvement)لتحسني اجلودة بشكل مستمر

 .والتحسني
 LAPENSA) ربانمج ترقية اللغاتبية بعر وصف ختطيط تعليم اللغة الل( 1كان الغرض من هذا البحث هو 

COURSE). 2لوصف تنفيذ تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات ) (LAPENSA COURSE). 3 لوصف مراقبة )
( لوصف حتسني تعليم اللغة العربية بربانمج 4. (LAPENSA COURSE) تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات

  (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات 

يف هذا البحث استخدم الباحث املدخل الكيفي واملنهج دراسة احلالة. وأسلوب مجع البياانت املستخدم 
فيه هي املالحظة واملقابلة والواثئق، وأما حتليل البياانت املستخدم فيه بنظرية ميلس وهوبرمان، منها : تقصري 

  .البياانت، عرض البياانت، االستنتاج والتحقق
 (LAPENSA COURSE) برانمج ترقية اللغاتختطيط تعليم اللغة العربية يف ( 1 :البحث فهيهذا  ئجأما نتا

حتديد معايري عملية ، حتديد معايري أتهيل معلم اللغة العربية، طالبلدى الحتديد معايري اجلودة يشمل على: 
 LAPENSA)برانمج ترقية اللغات يف  عربيةال( تنفيذ تعليم اللغة 2معيار تقومي تعليم اللغة العربية.  ديدحت، ميالتعل

COURSE) أنشطة تعليم اللغة العربية، تنفيذ عملية تعليم اللغة حسب املستوىالفصل  تصنيف : يشمل على ،
يف ( مراقبة تعليم اللغة العربية 3. العربية اللغة تعليم تقومي تنمية املوارد البشرية، العربية، اللغة العربية، برانمج تطوير

( حتسني 4. املباشرة وغري املراقبة املباشرة، مها : تنقسم إىل القسمني (LAPENSA COURSE)رقية اللغات ت مجانر ب
 إبعطاء املعلم : قيامحلول للطالب أ(منها  (LAPENSA COURSE)برانمج ترقية اللغات تعليم اللغة العربية يف 

تدريسها.  يتم اليت املادة عن العربية ابللغة لغناءل البطلا املعلم يدعو كما.  العربية اللغة حول شيقة جذابة ألعاب
 .(املدربني تدريب) TOT توفري التدريب للمعلمنيلمعلم: حلول لب(  
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ABSTRACT 

Akbar Islamy, Mohammad Fadil. 2022. Management of Arabic Language Education in 

the Language Development Program (LAPENSA COURSE) at the International 

Standard Madrasah Amanatul Ummah Mojokerto. Master’s Thesis, Department of 
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of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I: Dr. Hj. Mamluatul Hasanah, M.Pd 

and Advisor II: Dr. Ahmad Mubaligh, M.Pd.  

Keywords: Management of Education, Arabic Language Education, Deming’s theory 

 
Management is a process carried out to make an institution works well, and 

requires planning, thinking, directing, organizing and using or including all existing 

capabilities, both personal and material, and using other people to achieve organizational 

goals, effectively and efficiently. Management according to Deming's theory is any 

activity or effort to improve quality continuously through planning, implementation, 

monitoring and improvement. 

The aims of this study are: 1) Describing the plan of Arabic language learning in 

language development program (LAPENSA COURSE). 2) Describing the implementation of 

Arabic language learning in language development program (LAPENSA COURSE). 3) 

Describing the supervision of Arabic language learning in language development 

program (LAPENSA COURSE). 4) Describing the improvement of Arabic language learning 

in language development program (LAPENSA COURSE). 

In this study, researcher used a qualitative approach and case study methods. The 

data collection methods were observation, interviews, and documents, and the data 

analysis used was based on the theory of Milles and Huberman, including: data reduction, 

data presentation, conclusion drawing and verification. 

The results of this study are: 1) Arabic learning planning in the Language 

Development Program (LAPENSA COURSE), which includes: setting student quality 

standards, determining Arabic teacher qualification criteria, determining learning process 

criteria, and setting standards for evaluating Arabic learning. 2) Implementation of Arabic 

language learning in the Language Development Program (LAPENSA COURSE), which 

includes: classification according to level, Arabic learning activities, implementation of 

Arabic learning process, Arabic language development program, human resource 

development, evaluation of Arabic learning. 3) Supervision of Arabic learning in the 

Language Development Program (LAPENSA COURSE) is divided into two parts, namely 

direct and indirect supervision. 4) Improvement of Arabic learning in the Language 

Development Program (LAPENSA COURSE), including a) Solutions for students: The 

teachers provide interesting and attractive games about Arabic. The teachers also invite 

students to sing in Arabic about the subjects being taught. b) Solutions for teachers: 

providing TOT (Training of Trainers) for teachers. 
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ABSTRAK 

Akbar Islamy, Mohammad Fadil. 2022. Manajemen Pendidikan Bahasa Arab pada 

Program Pengembangan Bahasa (LAPENSA COURSE) di Madrasah Bertaraf 

Internasional Amanatul Ummah Mojokerto. Master Tesis, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing I : Dr. Hj. Mamluatul Hasanah, M.Pd dan 

Pembimbing II : Dr. Ahmad Mubaligh, M. Pd.    

Kata Kunci : Manajemen Pendidikan, Pendidikan Bahasa Arab, Teori Deming 

Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu perusahaan dapat 

berfungsi dengan baik, dan memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, 

pengorganisasian serta penggunaan atau termasuk semua kemampuan yang ada, baik 

pribadi maupun material, dan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. 

secara efektif dan efisien. Manajemen menurut teori Deming adalah setiap kegiatan atau 

usaha untuk meningkatkan kualitas secara terus menerus melalui perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan perbaikan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan perencanaan pembelajaran 

bahasa arab pada program pengembangan bahasa (LAPENSA COURSE). 2) mendeskripsikan 

pelaksanaan pembelajaran bahasa arab pada program pengembangan bahasa (LAPENSA 

COURSE). 3) mendeskripsikan pengawasan pembelajaran bahasa arab pada program 

pengembangan bahasa (LAPENSA COURSE). 4) mendeskripsikan perbaikan pembelajaran 

bahasa arab pada program pengembangan bahasa (LAPENSA COURSE). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode 

studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumen, dan analisis data yang digunakan didasarkan pada teori Milles dan Huberman, 

meliputi: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Manajemen 

menurut teori Deming adalah setiap kegiatan atau usaha untuk meningkatkan kualitas 

secara terus menerus melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan perbaikan. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) Perencanaan pembelajaran bahasa Arab pada 

Program Pengembangan Bahasa (LAPENSA COURSE), yang meliputi: penetapan standar 

mutu siswa, penetapan kriteria kualifikasi guru bahasa Arab, penetapan kriteria proses 

pembelajaran, dan penetapan standar untuk mengevaluasi pembelajaran bahasa Arab. 2) 

Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dalam Program Pengembangan Bahasa (LAPENSA 

COURSE), yang meliputi: Klasifikasi kelas menurut jenjang, kegiatan pembelajaran bahasa 

Arab, pelaksanaan proses pembelajaran bahasa Arab, program pengembangan bahasa 

Arab, pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pembelajaran bahasa Arab. 3) 

Pengawasan pembelajaran bahasa Arab dalam Program Pengembangan Bahasa (LAPENSA 

COURSE) dibagi menjadi dua bagian yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. 4) 

Perbaikan pembelajaran bahasa Arab pada Program Pengembangan Bahasa (LAPENSA 

COURSE), meliputi a) Solusi bagi siswa: Guru memberikan permainan yang menarik dan 

atraktif tentang bahasa Arab. Guru juga mengajak siswa bernyanyi dalam bahasa Arab 

tentang mata pelajaran yang diajarkan. b) Solusi bagi guru: Memberikan pelatihan bagi 

guru TOT (Training of Trainers). 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة .أ
عامل من عوامل الرتبية وخيتصر يف إيصال املعلومات إىل الذهن  هو يمعلن التإ

وصك حوافظ النشء مبسائل الفنون والعلوم. وعوامله ثالثة: هي املعلم واملتعلم 
واملعلومات، واملعلم هو الوسيط بني العاملني يتضمن دراسة املتعلم والعلم التام ابملعلومات 

علم حىت يسهل عليه إيصاهلا له مرتبة ترتيبا منطقيا املت لىالدراسية وخباصة ما يلقى منها ع
 1.ومرتبطا ببعض

وحتصل على  "didik" وفًقا للقاموس اإلندونيسي، أتيت كلمة التعليم من كلمة
لذا فإن هذه الكلمة هلا معىن عملية أو طريقة أو فعل  "an" والالحقة "pe" الالحقة

هو عملية تغيري مواقف وسلوك شخص  تعليمالتعليمي. من الناحية اللغوية، فإن تعريف 
يف  2.أو جمموعة من الناس يف حماولة إلنضاج البشر من خالل جهود التدريس والتدريب

التعليم هو عملية اتصال بني املعلمني والطالب إلحداث تغيريات يف السلوك، ، األساس
 .سواء يف أخالق الطالب أو لزايدة معرفة الطالب

اولة لتعليم الطالب تعلم اللغة العربية مع املعلم كميسر هو حم يةم اللغة العربيتعل
من خالل تنظيم عناصر خمتلفة لتحقيق األهداف املراد حتقيقها، وهي إتقان اللغوايت 
العربية وإتقاهنا، مثل فهم املواد العربية، وصنع اجلمل ابللغة العربية، وما إىل ذلك. تشمل 

و  ساليب ووسائل اإلعالم والبنية التحتية والبيئة.واأل بالعناصر املعنية املدرسني والطال
اللغة العربية هي إحدى اللغات األجنبية اليت درسها أجيال من املسلمني يف العامل. يف 
إندونيسيا، يتم تعلم اللغة يف سن مبكرة، ألن غالبية الناس مسلمون، حيث لديهم القرآن 

 3الذي نزل ابللغة العربية.
                                                           

 .3 .فونوروكوه، اجلزء األول، ص د يونس و حممد فاسح بكر. الرتبية والتعليم، كلية املعلمني اإلسالمية،. كونتورحمم 1
2 KBBI, 1991, 232. 
3 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 

2011), hlm. 26. 
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يف نظام احلكومة . تعليم لتحسني جودة التعليمالر عيام هناك يميف عامل التعل
عن معيار  4عن املعيار الوطين للتعليم يف الباب  ۲۰۰۵، يف السنة ۱۹إندونيسيا رقم 

وهو كل وحدة التعليم تقوم ختطيط عملية التعليم،  3، يف اآلية ۱۹العملية، يف الفصل 
عليم لتنفيذ عملية التعليم فعالة وكفاءة. ويف ة التليتنفيذها، تقييم نتائج التعليم، ومراقبة عم

يقال أيضا أن ختطيط عملية التعليم حيتمل ختطيط الدراسة وحتضري الدرس  ۲۰الفصل 
الذي يشمل على األقل عن أهداف التعليم، املواد التعليمية، طريقة التعليم، مصادر 

  4.مي نتائج التعليمو التعليم، وتق
التخطيط اجليد مع املواد اجليدة وأنظمة احلوكمة  نظام منأييت التعليم اجلودة 

التعليم اجلودة هي إذا كانت عملية  ٥ويقدمها مدرسون جيدون مع مكوانت اجلودة.
أنشطة التدريس والتعلم فعالة ومفيدة للطالب الذين تدعمهم املوارد واملرافق والبنية 

بشكل عام هي الوصف  جلودةا اجلودة مهمة للمؤسسات التعليمية. ٦.التحتية الكافية
العام وخصائص املنتج أو اخلدمة اليت تشري إىل قدرهتا على تلبية االحتياجات املتوقعة أو 

يف سياق التعليم، يشمل مفهوم اجلودة املدخالت والعمليات واملخرجات  الضمنية.
حتقيق احتياجات وتوقعات املستفيد حاضرا ج هي اجلودة حسب دمين 7.التعليمية

األولوية لرضا الطالب من خالل االهتمام  جيعطي دمين، يف هذه احلالة .بالتقومس
أوضح إيس سورايدي وتيالر أن  ٨.ابحتياجاهتم لتحقيق أهداف معينة يف جودة التعليم

جودة التعليم هي قدرة نظام التعليم الذي يتم توجيهه بشكل فعال لزايدة القيمة املضافة 
  9خمرجات.أعلى ج لعوامل املدخالت من أجل إنتا 

                                                           
4 Teguh Triwiyanto dan Ahmad Yusuf Sobri, Panduan Mengelola Sekolah Bertaraf Internasional 

(Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 158-159. 
5 Dedy Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 

2011), hlm. 122 
6 Umiarso dan Imam Gojali, Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pedidikan 

(Yogyakarta:IRCiSoD, 2011), hlm. 196. 
7 Depdiknas, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Depdiknas, Jakarta, 2001, hlm. 24. 

جملموعة العربية للتدريب والنشر،  حممود عبد الفتاح رضوان، إدارة اجلودة الشاملة فكر وفلسفة قبل أن يكون تطبيق ) القاهرة: ا ٨
 .14م(، ص.  ۲۰۱۲

9 Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, Analisis Kebijakan endidikan Suatu Pengantar PT. Remaja 

Rosdakarya, Bandung 1994, hlm. 108. 
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يتم تعريف اإلدارة على أهنا . إىل إدارة جيدة مطلوبلتحقيق اجلودة جيدة، 
املعرفة والتقنية واملهنة. يطلق عليه املعرفة ألن اإلدارة ينظر إليها على أهنا جمال معريف 
يسعى بشكل منهجي إىل فهم ملاذا وكيف يعمل الناس مًعا. يقال إهنا تقنية ألن اإلدارة 

اف من خالل طرق إدارة األشخاص اآلخرين يف تنفيذ املهام. يقال إهنا مهنة األهدق حتق
ألن اإلدارة تعتمد على مهارات خاصة لتحقيق مهنة، واملديرون واملهنيون مطلوبون 

أوضح جيمس أن اإلدارة هي عملية التخطيط والتنظيم  10.مبوجب مدونة األخالق
ستخدام املوارد األخرى لتحقيق مة وانظوالتوجيه واإلشراف على جهود أعضاء امل

بشكل عام، يتم تعريف اإلدارة على أهنا جهد  11األهداف التنظيمية اليت مت وضعها.
 لتخطيط وتنسيق وإدارة املوارد احلالية لتحقيق األهداف بفعالية وكفاءة.

 منوالتعلم  عليمإدارة تعليم اللغة العربية هي كل اجلهود املبذولة لتنظيم عملية الت
مفهوم إدارة تعليم اللغة العربية هو خطة تعلم  12.كفائةإنشاء عملية تدريس فعالة و أجل 

اللغة العربية واليت تشمل: إعداد املواد وتفاصيل األهداف واألساليب والوسائط 
كل ذلك يهدف إىل حتقيق هدف تعليم  والتقييمات املستخدمة أثناء أنشطة التعلم.

التعليم العريب الناجح التوازن بني مفهوم وتنفيذ  يعكس ه.اللغة العربية على أكمل وج
منهج خمطط مع انسجام مجيع عناصر التعليم واجملتمع وتقوميها بشكل مستمر. ال ميكن 
فصل جناح مؤسسات تعليم اللغة العربية عن التآزر بني مفهوم وتنفيذ اإلدارة اجليدة للغة 

واليت تشمل  جنميمن خالل نظرية د معليتلايف هذا البحث يطبق الباحث إدارة  العربية.
 .مدرسة أمانة األمة على املستوى الدوليةيف  13،التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتحسني

                                                           
10 Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 1. 
11 James A.F. Manajement, Prentice/Hall International, Englewood Cliffs, New York, 1982, hlm. 

8. 

12 Ninik Masruroh. Manajemen Inovasi Pembelajaran. (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014). 

Hlm. 56 

13 Mukhamad Ilyasin, Nanik Nurhayati. Manajemen Pendidikan Islam. (Malang: Aditya Media 
Publishing. 2012) hlm. 301. 
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 كمؤسسة تعليمية إسالمية، تلعب املدارس دورًا مهًما يف التعلم السلس والناجح.
عض األحيان ب يفيف هذه احلالة، جيب أن تكون إدارة التعليم مملوكة لكل مدرسة. ألنه 

ال ميكن حتقيق الغرض من التعلم على النحو األمثل، بل إن البعض ينفذه من أهداف 
هذا كله بسبب اإلدارة الضعيفة لتعلم اللغة العربية، مثل عدم توافق املادة مع  التعلم.

 الطريقة املطبقة.
 هجهي إحدى املنا مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو

خلاصة من املدرسة الثانوية اإلسالمية االمتيازية أمانة األمة اليت هلا اعتماد " أ " ويبلغ ا
 9٨يف االختبار القومي وهم يلتحقون إىل اجلامعة احلكومية %  100ختريج طلبتها حىت 
 ITB , ITS , UGM( يسلمون إىل منحة دراسية، إما يف البلد منهم % تقريبا. وأكثر 

,UNAIR , IPB , UIN  ،وغري ذلك( أو خارج البلد )أملانيا، اسرتالياء روسيا، مصر
تونس، مين، املغرب، وغري ذلك(. أما املناهج الدراسية يف هذة املدرسة تستخدم املناهج 

  الشهادة 1 :حىت الشهادة اليت حصل عليها هي، رالدراسية القومية والدولية واألزه
من  Toefl شهادةال. 4 وطينال شهادةال .3 هرمن األز  القومية   الشهادة۲القومية 

AMINEF. 

دة يف إبدارة جي مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتوتتمتع 
، نفيذ واملراقبة والتحسني املستمر، كما يتضح من التخطيط والتمج تعليم اللغة العربيةانبر 

 اتاللغ رقيةمج تانبر . (LAPENSA COURSE) اتاللغ رقيةبرانمج تأحدها هو 
(LAPENSA COURSE) ح من عادة ، كما يتضيهتم حًقا أبمهية اللغة العربية هو برانمج

، أي أن كل طالب مطالب ابلتحدث ابللغة العربية يف حياته التحدث ابللغة العربية
،  أيًضا عملية تعلم منظمة (LAPENSA COURSE) اتاللغ رقيةبرانمج تاليومية. يتضمن 

عربية مبا يف ذلك: القصص العربية، إلجنازات العديدة يف جمال اللغة الا منكما يتضح 
، إخل. هناك العديد وقراءة الكتب، واألوراق العلمية، واخلطب العربية، وقراءة الشعر العريب

من اإلجنازات األخرى اليت حققها الطالب يف هذه املدرسة على املستوايت احمللية 
 ة.ليواإلقليمية والوطنية والدو 
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برانمج لديها إدارة جيدة يف مدرسة أمانة األمة جيب إجراء هذا البحث ألن 
 (LAPENSA COURSE) اتاللغ رقيةبرانمج تو . (LAPENSA COURSE) اتاللغ رقيةت

حىت أنه من خالل هذا البحث، ، مدرسة أمانة األمة هو الربانمج الرئيسي يف مدرسة
مدرسة أمانة علم اللغة العربية املطبقة يف ت مجميكن للباحث معرفة املزيد حول إدارة برا

ابإلضافة إىل ذلك، ميكن  .(LAPENSA COURSE) اتاللغ رقيةبرانمج تيف األمة 
استخدام هذا البحث كمواد مرجعية ليتم تطبيقها يف مؤسسات أخرى، مع األخذ يف 

أمانة ة رسمداالعتبار النجاح الذي حتقق من حيث إدارة تعلم اللغة العربية املطبقة يف 
 .(LAPENSA COURSE) اتاللغ رقيةبرانمج تيف األمة 

من سياق الشرح أعاله، يهتم الباحث ابلدراسة املتعمقة حول كيفية ختطيط 
درسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية امليف م اللغة العربية يوتنفيذ ومراقبة وحتسني إدارة تعل

اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات م ليتع إدارة :. بعنوان البحثالدولية موجوكرتو
(LAPENSA COURSE)  يف ضوء نظرية دمينج مبدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية

 .الدولية موجوكرتو
 أسئلة البحث .ب

يقدم الباحث أسئلة البحث يتعلق يف ضوء  ،السابقة ملقدمةاعتماد على ا
 كما يلي:نظرية دمينج   

 ؟ (LAPENSA COURSE)بربانمج ترقية اللغات  يةربتعليم اللغة الع كيف ختطيط   .1
 ؟(LAPENSA COURSE)تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات  ذيكيف تنف .2
 ؟(LAPENSA COURSE)تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات  كيف مراقبة .3
 ؟(LAPENSA COURSE)تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات  سنيحت كيف   .4

 
 

 ف البحثداأه .ج
 واعتمادا على أسئلة البحث، كانت أهداف البحث كما يلي:

 (LAPENSA COURSE)تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات  ختطيط لوصف .1



 

6 

 

 (LAPENSA COURSE)تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات  تنفيذ لوصف .2
  (LAPENSA COURSE)تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات  مراقبةلوصف  .3
  (LAPENSA COURSE)تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات  حتسنيلوصف  .4

 

 فوائد البحث .د
 فوائد البحث يرجي من هذا البحث أن يكون مفيدا يف اجلوانب التالية:

 من الناحية النظرية .1
تكون نتيجة هذا البحث إسهاما يف جمال تعليم اللغة العربية خاصة يف فهم  .أ

ظرية  ،(LAPENSA COURSE) ترقية اللغات بربانمجيم اللغة العربية علت إدارة
 .أو تطبيقية يف جمال التعليم

ترقية  بربانمجتعليم اللغة العربية  إدارةتكون نتيجة هذا البحث معلومات عن  .ب
مبدرسة أمانة األمة يف ضوء نظرية دمينج  (LAPENSA COURSE) اللغات

 .        توكر جو الثانوية اإلسالمية الدولية مو 
 من الناحية التطبيقية .2

تعليم اللغة العربية تكون نتيجة هذا البحث صورة عميقة وهدفيا ومتوازان عن  .أ
مبدرسة يف ضوء نظرية دمينج  (LAPENSA COURSE) ترقية اللغات بربانمج

 .أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو
باحثني يف قسم تعليم اللغة للا تكون نتيجة هذا البحث إسهاما أكادميي .ب

 العربية.
 إدارةتكون نتيجة هذا البحث مسامهة جلميعة األساتيذ والطالب يف تطبيق  .ج

يف ضوء نظرية دمينج  (LAPENSA COURSE) بربانمجتعليم اللغة العربية 
 .مبدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو
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 حدود البحث .ه
 :لبحث إىل ثالثة أقسام وهيا ذاحيدد الباحث يف ه

 احلد املوضوعي .1
تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات  إدارة حدد الباحث موضوع البحث عن

(LAPENSA COURSE)  يف ضوء نظرية دمينج مبدرسة أمانة األمة الثانوية
يف  من انحية التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتحسني اإلسالمية الدولية موجوكرتو

 .(LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج التعليم العربية يف ةليعم
 احلد املكاين .2

يف  مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتويف  البحثوجيري هذا 
 .يف الفصل العاشر (LAPENSA COURSE) ترقية اللغات برانمج

 سبتمربمنذ شهر  .م 1202 يقوم الباحث هذا البحث يف السنة: و  احلد الزماين .3
 .أكتوبرإىل 

 حاتحتديد املصطل .و
يستخدم . 14هو مفهوم البحث يف موضوع البحث حتديد املصطالحات

 :هذا البحث عدد من املصطاحات، لتسهيل الفهم، كما يلي 
االستفاداة الكاملة من املصادر البشرية وغري البشرية لتحقيق لية هي عماإلدارة :  .1

 1٥.األهداف املرغوب حتقيقها
من املعلم اللغة العربية للطالب لفهم وتسليم  عملية تقدمي هي تعليم اللغة العربية .2

 1٦وإتقان اللغة العربية وميكن تطويره.

                                                           
14 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (Malang: Pascasarjana UIN Malang. 2018), hlm. 32 

 11ص. (. 200٦)القاهرة: دار الفكر العريب.  املدرسية يف مطلع القرن احلادي والعشرين. اإلدارةأمحد إبراهيم.  15
16 Ahmad Muhtadi A. Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya. (Yogyakarta: 

Teras. 2009) hlm. 9 
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كل نشاط أو جهد لتحسني اجلودة بشكل هي   يف ضوء نظرية دمينجإدارة  .3
من خالل التخطيط والتنفيذ   (Continuous Quality Improvement)مستمر

 17.سنيتحواملراقبة وال
 الدراسات السابقة .ز
إدارة تعليم اللغة العربية بربانمج صباح اللغة يف " مبوضوع .(2020حممد )زايدي،  .1

  (1 بحث هي:فأما أسئلة ال .. رسالة املاجستري1٨"معهد سوانن امبيل العايل ماالنج
عهد سوانن أمبيل العايل مبكيف ختطيط تعليم اللغة العربية بربانمج صباح اللغة 

عهد سوانن أمبيل مبكيف تنفيذ تعليم اللغة العربية بربانمج صباح اللغة (  2؟ ماالنج
عهد سوانن مبكيف مراقبة تعليم اللغة العربية بربانمج صباح اللغة   (3 العايل ماالنج؟

عهد مبتعليم اللغة العربية بربانمج صباح اللغة  تقومي كيف(  4 أمبيل العايل ماالنج؟
( ختطيط تعليم اللغة العربية 1نتائج البحث يدل على : . سوانن أمبيل العايل ماالنج

يف معهد سوانن أمبيل العايل ماالنج حيتوي على حتديد معيار جودة تعليم اللغة 
معيار عملية تعليم اللغة  العربية، حتديد معيار املأهالت ملعلم اللغة العربية، حتديد

تنفيذ تعليم اللغة العربية يف معهد ( 2 العربية، حتديد معيار التقومي تعليم اللغة العربية،
سوانن أمبيل العايل ماالنج حيتوي على تصنيف الفصل تعليم اللغة العربية، أنشطة 
تعليم اللغة العربية، إجراء عملية تعليم اللغة العربية، برانمج تنمية اللغة العربية، تدريب 

بية يف معهد سوانن أمبيل عر المراقبة تعليم اللغة ( ۳املوارد البشرية املركزي واملبىن. 
العايل ماالتح حيتوى على أشكال املراقبة لتعليم اللغة العربية مبعهد سوانن أمبيل 
العاليي، فيه املراقبة املنظمة و املراقبة غري املنظمة، املعقوابت املوجودة يف مراقبة تعليم 

لعايل ماالنج حيتوي ا يل( تقومي تعليم اللغة العربية يف معهد سوانن أمب4اللغة العربية. 
                                                           

17 Mukhamad Ilyasin, Nanik Nurhayati. Manajemen Pendidikan Islam. (Malang: Aditya Media 

Publishing. 2012) hlm. 302. 

رسالة املاجستري )ماالنج: جامعة  باح اللغة يف معهد سوانن امبيل العايل ماالنجإدارة تعليم اللغة العربية بربانمج ص. زايدي حممد 18
 (2020موالان مالك إبراهيم ماالنج اإلسالمية احلكومية. 
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على عملية التعليم، ونتائج التعليم للطالب، وكذلك تنظيم جداويل إليقاظ الطلبة 
مع قسم األمن واملشرف مطلوب على الدوام حلمل االبتكارايت غرضا جلعل التعلم 
غري ممل وكذلك إجياد تربية املوارد البشرية، منها مترينات اللغة واختاذ القواعد اللغوية 

 دة التعلم اليت تتناسب حباجة يومية.ما يف
إدارة اجلودة الشاملة لتعليم  ( مبوضوع "2017) ولدة املربورةالبحث الذي قامت  .2

دراسة احلالة مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي ) اللغة العربية يف ضوء نظرية دمينج
 يمكيف ختطيط جودة تعل(  1حبث اجلامعي. فأما أسئلة البحث هي: )، 19"ماالنج(

كيف تنقية جودة تعليم (  2) للغة العربية ابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج؟ا
كيف مراقبة جودة تعليم (  3) اللغة العربية ابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج؟
كيف حتسني جودة تعليم (  4) اللغة العربية ابملعهد تركية اإلسالمي العاملي ماالنج؟

ومنهج البحث: كان هذا  .تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج؟ هدعااللغة العربية ابمل
( 1. وأما النتائج من هذا البحث: )املدخل الكيفي واملنهج دراسة احلالةالبحث 

حتديد معيار اجلودة، حتديد  ختطيط جودة تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية يشمل على
التعليم  التقومي اريعملية، حتديد معالر معيار املؤهالت املعلم اللغة العربية، حتديد معيا

 اللغة تنفيذ جودة تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية يشمل على( ۲)اللغة العربية. 
العربية، إجراء عملية تعليم اللغة العربية، برانمج تنمية اللغة العربية، تدريب املوارد 

اللغة العربية مبعهد تركية  يمعلمراقبة ت (3تعليم اللغة العربية. ) تقومي البشرية ل ملعلم،
( حتسني تعليم اللغة 4)واملراقبة غري املنظمة.  املنظمة تنقسم إىل القسمني، مها: املراقبة

حيدث الندوة  )ب( للطلبة، العربية مبعهد تزكية منها: أ( توفري الساعة اإلضافية
  .الرتبوية واملؤمتر الرتبوي املوارد البشرية

                                                           
 رسالة املاجستري )ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم.إدارة اجلودة الشاملة لتعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية دمينج .ولدة املربورة 19

 (2017ماالنج اإلسالمية احلكومية. 
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"إدارة تعليم اللغة العربية )دراسة ( مبوضوع 2017)ر ضاحم البحث الذي قام به .3
فأما أسئلة حبث اجلامعي. "، 20احلالة يف مدرسة خدجية اإلبتدائية اإلسالمية مباالنج(

( كيف ختطيط تعليم اللغة العربية مبدرسة اخلدجية اإلبتدائية 1) البحث هي:
اخلدجية اإلبتدائية  سةدر ( كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية مب2اإلسالمية ماالنج؟، )
( كيف تقومي تعليم اللغة العربية مبدرسة اخلدجية اإلبتدائية 3اإلسالمية ماالنج؟، )

. ومنهج البحث: كان هذا البحث يستخدم املدخل الكيفي مع اإلسالمية ماالنج؟
( التخطيط التعليم يف 1)نوع البحث دراسة حالة. وأما النتائج من هذا البحث: 

قد وضع يف اخلطط الدراسية لكل العام الدراسي، وختضري الدرس ي ه هذه املدرسة
والسنوي، وحتضري الدرس اليوم، كتب وصمم املدرس خطة الدراسية ملساعدته يف 

( 2. )2013عملية التعليم، واخلطة الدراسية يف هذه املدرسة نظرا إىل منهج عام 
سنة ائية اإلسالمية ماالنج ملادة تدبعملية التنفيذ تعليم اللغة العربية مبدرسة اخلدجية اإل

تنقسم إىل فصلني دراسيني. وتبدأ من يوم اإلثنني إىل يوم السبت، واستحدام املعلم 
، 2013الكتاب من وزارة الشؤون الرتبوية الدينية اإلسالمية على أساس منهج 

 سةإن عملية التقومي مبدر  (3والدراسة اللغة العربية ملادة ساعتان لكل الفصول. )
دجية اإلبتدائية من انحية الوقت هي تقييم اليومي، االختبار النصفي، واالحتبار خ

النهائي. ومن انحية النوع فاالختبار نوعان مها االحتبار الشفهي واالختبار 
 التخريري.

إدارة تعليم اللغة العربية يف  "( مبوضوع 201٨سلفية نورة ) البحث الذي قام به .4
ة املتحرجني مبعهد األمني أإلسالمي برندوان سومنب ودج الربامج اللغوية لرتقية

( كيف ختطيط تعليم اللغة 1حبث اجلامعي. فأما أسئلة البحث هي: ) ،21"مادورا
                                                           

رسالة املاجستري. )ماالنج: كلية الدراسات  إدارة تعليم اللغة العربية )دراسة حالة يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية مباالنج(.حمضار.  20
 (2017العليا. 

 
ني مبعهد األمني أإلسالمي برندوان سومنب مادورا. إدارة تعليم اللغة العربية يف الربامج اللغوية لرتقية جودة املتحرجسلفية نورة.  21

 (201٨رسالة املاجستري. )ماالنج: كلية الدراسات العليا. 
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العربية يف الربامج اللغوية لرتقية جودة املتخرجني مبعهد األمني برندوان سومنب 
لرتقية جودة املتخرجني ة وي( كيف تنظيم تعليم اللغة العربية يف الربامج اللغ2مادورا؟، )

( كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف الربامج 3مبعهد األمني برندوان سومنب مادورا؟، )
( كيف 1اللغوية لرتقية جودة املتخرجني مبعهد األمني برندوان سومنب مادورا؟، )

 منيألمراقبة تعليم اللغة العربية يف الربامج اللغوية لرتقية جودة املتخرجني مبعهد ا
ومنهج البحث: كان هذا البحث حبث كيفي وصفي. وأما  برندوان سومنب مادورا؟.

( حتطيط تعليم اللغة العربية يف الربامج اللغوية 1)النتائج من هذا البحث هي: 
يشتمل على صياغة أنواع الربامج اللغوية وصياغة املواد التعليمية وصياغة التطوير 

( يبدأ تنظيم تعليم اللغة العربية يف 2)امج اللغوية، رب الملدرس تعليم اللغة العربية يف 
الربامج اللغوية من مركز اللغات مث إىل قسم اللغة من جملس الشورى للمنظمة وإىل 

( تنفيذ تعليم اللغة العربية يف 3قسم اللغة من املدبرين واملدبرات الفصل اخلامس )
( يتم مراقبة تعليم اللغة العربية 4)، الربامج اللغوية تناسب مع أنشطة التالميذ اليومية

( ومزااي تعليم اللغة ٥يف الربامج اللغوية من املراقبة اليومية واألسبوعية والشهرية، )
العربية يف الربامج اللغوية هي يف صياغة برانمج انضج وتدريب مكثف ومستمر 

كما أن .  ودعم كبار املعلمني املؤهلني واملتخصصنني يف إجناز األحداث التمهيدية
العربية يف الربامج اللغوية هي أقل كفاءة للمدرسني  أوجه العيوب من تعليم اللغة

 ونقصن الوعي أبمهية اللغة العربية.
 الدراسات السابقة :1اجلدول

 األصالة اإلختالف املساوة بحثالعنوان  الباحث الرقم

، حممد زايدي 1
(2020) 

"إدارة تعليم 
اللغة العربية 
 بربانمج صباح

يبحث هذا 
البحث 

إدارة تعليم 

استخدم 
البحث 
السابق 

هذا البحث 
يركز إىل أربعة 
وظائف اإلدارة 
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غة يف معهد للا
سوانن أمبيل 
 العايل ماالنج"

اللغة 
 العربية.

مفهوم اإلدارة 
 بشكل عام

هذا  أماو 
البحث 

 يستحدم  
 مينجنظرية د

تخطيط وهي ال
والتنظيم والتنفيذ 

 ، وأماوالتحسني

 بقساالبحث ال
يركز إىل ثالثة 
وظائف اإلدارة 
وهي التحطيط 
 والتنفيذ والتقومي

 ولدة املربورة 2
(2017) 

إدارة اجلودة 
الشاملة لتعليم 
اللغة العربية يف 
ضوء نظرية 

دراسة ) دمينج
احلالة مبعهد 
تزكية اإلسالمي 
 العاملي ماالنج(

كالمها 
يبحث عن 

تعليم إدارة 
اللغة العربية 
ابستخدام 

 ةالنظري
، مينجد

ومنهجية 
حبثهما 

متساواين 
يف 

استحدام 

ذا البحث ه
 موضوعه عن

تعليم إدارة 
اللغة العربية 
بربانمج ترقية 

اللغات 
(LAPENSA 
COURSE) 
يف ضوء 

نظرية دمينج 
مبدرسة أمانة 
األمة الثانوية 

مفعول هذا 
البحث يف 
بربانمج ترقية 

اللغات 
(LAPENSA 
COURSE) 

مبدرسة أمانة 
األمة الثانوية 

اإلسالمية 
الدولية 

إىل  موجوكرتو
وصف إدارة 
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مدخلهما 
ومنهجهما 
وكذلك 
أسلوب 

مجع 
البياانت 
 فيهما.

اإلسالمية 
الدولية 

، موجوكرتو
حث لبا وأما

 عن السابق
إدارة اجلودة 

الشاملة 
لتعليم اللغة 
العربية يف 

ضوء نظرية 
دراسة ) دمينج

احلالة مبعهد 
تزكية 

اإلسالمي 
العاملي 
 ماالنج(

اللغة  يمعلت
 .العربية

وأما مفعول 
البحث السابق 
يف املعهد 

اإلسالمي 
العاملي ابملرحلة 

املتوسطة، 
ومضمونة يركز 
إىل وصف إدارة 
اجلودة الشاملة 
لتعليم اللغة 

 العربية.

حمضار،  3
(2017) 

" إدارة تعليم 
اللغة العربية 
)دراسة احلالة يف 
مدرسة خدجية 

كالمها 
يبحثان عن 
إدراة تعليم 

اللغة 

هذا البحث 
موضوعه يف 

نظرية ضوء 
 دمينج 

مفعول هذا 
البحث يف 
معهد سوانن 
أمبيل العايل 
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اإلبتدائية 
اإلسالمية 

 "مباالنج

العربية، 
ومنهجية 
حبثهما 

متساواين 
يف 

استحدام 
مدخلهما 
ومنهجهما 
وكذلك 
أسلوب 

مجع 
البياانت 
 فيهما.

بربانمج ترقية 
اللغات 

(LAPENSA 

COURSE) ،
وأما البحث 

بق يف السا
إدارة تعليم 
، اللغة العربية

ن كاوم
البحث  
كالمها 
 خمتلفان.

ماالنج، 
ومضمون يركز 
إىل وصف إدارة 
تعليم اللغة 

بربانمج العربية 
ترقية اللغات 

(LAPENSA 

COURSE)  يف
، دمينجنظرية 

وفيها تشمل 
على التخطيط 
 والتنفيذ واملراقبة

. وأما واحلسني
مفعول البحث 
السابق يف 

خدجية  سةدر م
اإلبتدائية 
اإلسالمية 
مباالنج  

ومضمونة يركز 
إىل وصف إدارة 
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تعليم اللغة 
العربية، وفيها 
تشمل على 

التخطيط 
والتنفيذ 
 .والتقومي

سلفية نورة  4
(201٨) 

إدارة تعليم "
اللغة العربية يف 
الربامج اللغوية 
لرتقية جودة 
املتحرجني مبعهد 

األمني 
أإلسالمي 

برندوان سومنب 
 "رادو ما

كالمها 
يبحثان عن 
إدراة تعليم 

اللغة 
العربية، 
ومنهجية 
حبثهما 

متساواين 
يف 

استحدام 
مدخلهما 
ومنهجهما 
وكذلك 
أسلوب 

هذا البحث 
 موضوعه

يف ضوء  إدارة
 دمينج نظرية 

بربانمج ترقية 
اللغات 

(LAPENSA 
COURSE)، 

وأما البحث 
السابق يف 
يف إدارة 

الربامج 
وية لرتقية لغال

جودة 
، املتحرجني

مفعول هذا 
البحث يف 

مدرسة أمانة 
األمة الثانوية 
اإلسالمية 
الدولية 

، موجوكرتو
ومضمون يركز 
إىل وصف إدارة 

تعليم اللغة 
بربانمج العربية 

ترقية اللغات 
(LAPENSA 

COURSE)  يف
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مجع 
البياانت 
 فيهما.

ومكان 
البحث  
كالمها 
 خمتلفان.

نظرية ضوء 
، وفيها دمينج

تشمل على 
ط طيالتخ

 والتنفيذ واملراقبة
. وأما والتحسني

مفعول البحث 
معهد السابق يف 

األمني 
أإلسالمي 

برندوان سومنب 
ومضمونة  مادورا

يركز إىل وصف 
إدارة تعليم اللغة 

يف  العربية
الربامج اللغوية 
لرتقية جودة 
،  املتحرجني

وفيها تشمل 
على التخطيط 
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والتنظيم والتنفيذ 
واملراقبة و املزااي 

 .وبعيوال
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 التعليميةدارة اإلاملبحث األول : 
 التعليمية مفهوم اإلدارة .أ

خرباء اإلدارة. ألن  بعض من قبل اتريفوفهم اإلدارة له العديد من التع تعريف
كلمة اإلدارة أتيت من  اللغة اإلجنليزية   نظر علمية خمتلفة.الجهة لكل خبري 

(manajement)  أصل الكلمةmagiare,manage اإلدارة هي تدريب اخليول يف كثف .
اإلدارة هي عملية منوذجية تتكون من ختطيط وتنظيم وتعبئة  22النشاطني العقل و العمل.

ومراقبة اإلجراءات املتخذة لتحديد وحتقيق األهداف اليت مت حتديدها من خالل 
اإلدارة يف القاموس اإلندونيسي الكبري هي  23د.ار و استخدام املوارد البشرية وغريها من امل

االستخدام الفعال للموارد لتحقيق األهداف والقادة املسؤولني عن إدارة الشركات 
اإلدارة هي معرفة االسرتاتيجيات املتعلقة بكيفية تنفيذ العمليات اإلدارية  24واملؤسسات.

 2٥اءة.كفو  بشكل صحيح حبيث ميكن حتقيق األهداف املشرتكة بفعالية
إىل عملية يكون فيها الشخص قادرا على  تشري هي اإلدارة من املفهوم أعاله،

 جيد به بشكل حيركنشاط منفرد أو يف جمموعة، حبيث إذا مت  حيركو  ،التحكمو  سيطرةال
 تعريف اإلدارة من اخلرباء كما يلي: مرضية.رغبة و الصحيح سيتم على نتائج و 

 عند مليو حسبوان:  .1
وفن تنظيم عملية استخدام املوارد البشرية وغريها من املوارد  لمع اإلدارة هي

  2٦غري البشرية بفعالية وكفاءة لتحقيق هدف معني.

                                                           
22 Eka Prihatin. Manajemen Peserta Didik. (Bandung: Alfabeta. 2011), Hlm. 1 
23 Didin Kurniadin & Imam Machali. Manajemen Pendidikan Konsep & Pengelolaan Pendidikan. 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2016). Hlm. 26 
24 Badan Pengembanagan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. V. 0.3.2 Beta (32). 
25 Jejen Musfah. Manajemen Pendidikan. (Jakarta: Prenada Media Grup. 2012). Hlm. 6 
26 Ondi Saondi. Membangun Manajemen Pendidikan Berbasis Sistem Informasi. (Bandung: Refika 

Aditama. 2014). Hlm. 3 
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 : شيلدونعند  .2
أبهنا الوظيفة املتعلقة بتحديد أهداف املشروع والتنسيق بني التموين اإلدارة 

  27ذ.فيواإلنتاج والتوزيع وتقرير هيكل التنظيم والرقابة على أعمال التن
 هارولد كونتس وسرييل أودونيل:عند  .3

من خالل أنشطة اآلخرين. اإلدارة هي اجلهد املبذول لتحقيق هدف معني 
، يقوم املدير بتنسيق عدد أنشطة اآلخرين اليت تشمل التخطيط والتنظيم وابلتايل

 والتنسيب والتوجيه والتحكم.
 ليانغ جي:عند  .4

أو توجيه مجيع املرافق يف  اصشخاإلدارة هي مبثابة حتريك جمموعة من األ
 2٨جهد تعاوين لتحقيق أهداف معينة.

 لدوبرين: عند .٥
اإلدارة كعملية الستخدام املوارد التنظيمية لتحقيق األهداف التنظيمية من 

 خالل وظائف التخطيط واختاذ القرارات والتنظيم والقيادة والسيطرة.
 وكولرت: نيروبعند  .٦

 29بكفاءة وفعالية مع وعرب اآلخرين. لةتماإلدارة كعملية جلعل األنشطة مك
 لك:امعمر هعند  .7

اإلدارة هي عملية فيما يتعلق ابملساعي اإلنسانية الشاملة مبساعدة البشر 
واملصادر األخرى اليت تستخدم أساليب فعالة وفعالة لتحقيق األهداف 

 30احملددة.

                                                           
 10 (. ص.200٨)عمان: دار الرواد. اإلدارة العامة واإلدارة الرتبوية. إبراهيم عبد العزيز الدعيلج.  27

28 Eka Prihatin. Manajemen Peserta Didik. (Bandung: Alfabeta. 2011), Hlm. 2 
29 Ninik Masruroh. Manajemen Inovasi Pembelajaran. (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014). 

Hlm. 50 
30 Oemar Hamalik. Manajemen Pengembangan Kurikulum. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 

2006) hlm. 28 
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 تمي ، ميكن أن نستنتج أن اإلدارة هي عمليةمن بعض اآلراء حول اإلدارة
، وتتطلب التخطيط والتفكري ميكن لشركة ما أن تعمل بشكل جيد تنفيذها حبيث

أو تضمني مجيع اإلمكاانت احلالية، الشخصية والتوجيه والتنظيم وكذلك استخدام 
بفعالية وكفاءة.  ، واستخدام اآلخرين لتحقيق األهداف التنظيميةواملادية على حد سواء

تدرجيية املستمرة واليت يتم تنفيذها بشكل مستمر الة اإلدارة هي أيًضا عملية لألنشط
 لتحقيق األهداف احملددة.

رأى حممد منري مرسى، أن اإلدارة التعليمية هتدف إىل حتقيق األغراض الرتبوية 
اليت متت تعيينها. ومن مث فهي تعين ابملمارسة، وابلطريقة اليت توضح هبا هذه 

دارة التعليمية كما أشران ابلعناصر البشرية إلا األغراض الرتبوية موضع التنفيذ. وتعىن
واملادية. أما العناصر البشرية فتضم املعلمني وغريهم من العاملني والتالميذ واآلابء وما 

 31إىل ذلك، وأما اجلانب املادي فيشتمل األبنية والتجهيزات واألدوات واألموال.

منها: رسم ة ميوأكد حممد حسنني العجمي، قال أن أهداف اإلدارة التعلي
السياسات التعليمية ومساعدة اإلدارة املدرسية فنيا وماليا يف تنفيذها، اإلشراف على 
اإلدارة املدريسة لضمان تنفيذ السياسات وابلتايل الوصول إىل حتقيق األهداف، وضع 
جطط التطور والنمو الالزم للمدرية يف املستقبل، السعي للوصول إىل حتقيق أهداف 

يم، إمداد اإلدارة املدرسية ابلقوى البشرية الالزمة وكذلك التنسيق بني عللتالرتبية وا
السياسة الرتبية والتعليم مع السياسة العامة للدولة، توجيه استخدام الطاقات املادية 
والبشرية استخداما علميا وعقالنيا مبا حيقق زايدة الكفاءة اإلنتاجية، توضيح وزايدة 

اد واجلماعات بصورة منتظمة تتمشى مع أهداف املنظمة، فر ألاملسئولية والسلطة بني ا
إجياد البيئة الصاحلة املتعاونة اليت تساعد على حتقيق األهداف، توفري قدر مالئم من 
التنسيق بني الوظائف فكل وحدات التنظيم جيب أن تعمل منسجمة مع بعضها وكل 

                                                           
 13 ، ص.اإلدارة التعليمية: أصوهلا وتطبيقاهتامرسي،  حممد منري 31
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مشارع املدارس  يذنفجزء جيب أن يكون مرتبطا مع اآلخر، اإلشراف التام على ت
 32حاضرا ومستقبال.

 33أهداف وفوائد إدارة تعليم اللغة العربية، كما يلي:

 .ة ومبتكرة وخالقة وفعالة وممتعة تعلم نشطوعملية م يتعلحتقيق بيئة  .1
النفس، وضبط ، هتم لديهم القوة الروحية الدينيةيطورون بنشاط إمكاانالطالب  .2

واجملتمع واألمة  االزمةواملهارات  ،النبيل األخالقوالشخصية، والذكاء، و 
 والدولة.

 .والكفائة التعلمية لمعلمنيإحدى الكفاءات األربع لحتقيق  .3
 بفعالية وكفاءة. تعلميةقيق األهداف الحت .4
 اإلدارة التعليمية. ةمبنظرايت حول عملية ومه املعلمنيتزويد  .٥

 جودة التعليم تغلب املشكلة

 :34معايري اإلدارة املدرسية اجليدة
 ألهداف اليت تسعى اإلدارة املدرسية إىل حتقيقها.اح ضو و  .1
 واضح للعمل، وحتديد ميالتحديد الواضح للمسئوليات، يتضمن تقس .2

 .االختصاصات
العالقات  األسلوب الدميقراطي القائم على فهم حقيقى ألمهية احرتام الفرد يف .3

 اإلنسانية. 
 الرتبوية لعمليةا مةجمندة خلد -مادية وبشرية -أن تكون كل طاقات املدرسة  .4

 واملال فيها، مبا حيقق أداء العمل مع االقتصاد يف الوقت واجلهد
                                                           

 2013عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،  ،3، اإلدارة والتخطيط الرتبوي: النظرية والتطبيق، ط. حممد حسنني العجمي 32
 ٥0م، ص. 

33 Didin Kurniadin dan Imam Machali. Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan 

Pendidikan. Cetakan ke-III (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2016) hlm. 125 
 9٦ (. ص 200٨)القاهرة: دار الفكر العريب. اإلدارة املدرسية والصفية: منظومة اجلودة الشاملة.  إبراهيم عباس الزهريى. 34
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 الداخلية وجود نظام اتصال جيد، سواء كان هذا االتصال خاصا ابلعالقات .٥
 اجملتمع احمللي. وبني للمدرسة، أو بينها وبني السلطات التعليمية العليا، أو بينها

 التعليمية وظائف اإلدارة .ب
د بن عبد هللا آل حمم فذهبة، ض خرباء اإلدارة عن وظائف اإلدار بعف ويتخال

إختاذ تخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة و ة تشتمل على الانجي أن وظائف اإلدار 
والتنظيم  تخطيطعبد العزيز النجار أن الوظائف اإلدارية تشتمل على ال ذهبو  3٥القرار.

سوتيون أن وظائف اإلدارة منها ان انوقال شريف الدين وإرو  3٦والتوجيه والرقابة.
 37والتنظيم والقيادة واإلشراف. تخطيطال

قد قسم فايول الوظائف الرئيسية لإلدارة إىل مخس جوانب أساسية وهي  
والتنظيم والتنسيق واألمر والرقابة، فقال حممد حستني العجمي أن مثة أتفاقا  تخطيطال

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

 3٨عملية واحدة.

تكون أهم الوظائف لإلدارة  اليتومن آراء اخلرباء السابقة، فأخذان أربعة وظائف 
تتضمن فيه الرقابة  اليت، والتقومييهوجلتأو ا ، والتنظيم، والتنفيذتخطيطالتعليمية، وهي ال

 وتقومي عملية التعليم.

 

                                                           
 1٦7ص.  وممارسات يف اململكة العربية السعودية، اإلدارة التعليمية واملدرسية: نظرايتحممد بن عبد هللا آل انجي،  3٥
 200٨إسكندرية: املكتب العريب احلديث،  اإلدارة الذكية: التخطيط والتنظيم وإدارة األفراد واختاذ القرارات،عبد العزيز النجار،  3٦

 7م، ص. 
37

 Syarifudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, Hlm. 71-74 
 2013، عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 3 العجمي، اإلدارة والتخطيط الرتبوي: النظرية والتطبيق، ط. حممد حسنني 3٨

 ٦٥م، ص. 
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 تخطيطال .1
 تخطيطمفهوم ال (1

عنصر أساسي من عناصر اإلدارة وله أولوية على مجيع عناصر  تخطيطال
 تخطيطهلا. فال ختطيطاإلدارة األخرى. فال ميكن تنفيذ األعمال على خري وجه دون 

تنتهي ابختاذ القرارات املتعلقة مبا جيب  اليتو  لتسبق تنفيذ أى عم اليتمرحلة التفكري 
تتعلق  اليتإذن سلسلة من القرارات  تخطيطفال 39عمله وكيف يتم ومىت يتم.

 ابملستقبل. 

 وهناك عدة تعريفات عن التخطيط، منها:

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

أبنه أداة التنمية فهو يرتجم يف صورة مشاريع  تخطيطعصر احلاضر، يعترب ال
 40ومصانع ومؤسسات.

به وكيف القيام به ؟،  هو العملية اإلدارية لتقرير ما جيب القيام تخطيطال -
اف، وما دههداف ووضع سياسات وإجراءات الربانمج لتحقيق األوحتديد األ

 41متت إعدادها. تخطيطاليتالنتائج املتوقعة من عملية ال
التخطيط يتضمن فيه حتديد وإيضاح لألهداف وجمال العمل، والفحص بقصد  -

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

 42والتحليل. 

                                                           
 ٨٥عبد العزيز النجار، اإلدارة الذكية: التخطيط والتنظيم وإدارة األفراد واختاذ القرارات،.ص.  39
 1٦9ص.  املدرسية: نظرايت وممارسات يف اململكة العربية السعودية،اإلدارة التعليمية و حممد بن عبد هللا آل انجي،  40

41 Syarifuddin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, hlm. 93 
 ٨7م، ص.  2004األسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  ،1أساسيات اإلدارة الرتبوية، ط حممدحسن رمسي،  42
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عملية  هو تخطيطستيع أن خنلص أن التخطيط السابقة، نومن تعريفات ال
حتديد األهداف وتقريرها مث إعداد السياسات عم يتعلق أبعمال النظام اليت ميكن هبا 
حتقيق تلك األهداف. فوظيف التخطيط يدل على العمليات اليت سيقام هبا يف 

مرتبكا، بل حيصل على آراء حول ما جيب قيام به. فال  ذفناملستقبل حىت ال يكون امل
شك، من أجل ذلك أن التخطيط أول ما جيب إعداده من وظائف اإلدارة األخرى، 

 دون التخطيط فال جتري وظيفة التنظيم والتوجيه والتقومي كما هي.

 عناصر التخطيط (2
 43يتكون من اجلوانب التالية: تخطيطأن ال

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

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

ها. وذلك بناء على نتائج تهجاملستقبلية، واملشكالت اليت قد تنشأ وجيب موا
 دراسة الواقع احلايل.

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

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

( اللوائح وتشمل القراعد التنظيمية اليت حتكم وحتدد كيفية تنفيذ 2اخلطة، 
( اإلجراءات وهي اإلرشادات اليت 3األعمال يف حدود السياسات املوضوعة، 

 تبني كيفية إمتام العمليات يف نطاق اللوائح املوضوعة.

                                                           
 173، ص. اإلدارة التعليمية واملدرسية: نظرايت وممارسات يف اململكة العربية السعوديةانجي، حممد بن عبد هللا آل  43



 

25 

 

 أنواع التخطيط (3
 44حسب جماالته على النحو التايل: يططختميكن تقسيم ال

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

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

الشامل ويتضمن وضع خطة  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 املوارد  تخطيطحسب ميدانه إىل: ال تخطيطينقسم الو  (3)

االجتماعي لتحقيق  تخطيطاالقتصادي لزايدة اإلنتاج، ال طتخطيالطبيعية، ال
الثقايف لنشر الثقافة والتعليم بني األفراد  تخطيطاألهداف االجتماعية، ال

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

 احمللي. تخطيطاإلقليمي، ال
املركزي،  تخطيطم به إىل: الو قتينقسم التحطيط حسب األجهزة اليت  (٥)

 الالمركزي. تخطيطال
تخطيططويل املدى، حسب مداه والفرتة الزمنية للخطة إىل: ال تخطيطينقسم ال (٦)

 قصري املدى. تخطيط، الالتخطيط متوسط املدى

 التنظيم .2
 مفهوم التنظيم (1

 هناك عدة تعريفات عن التنظيم، منها:
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الوظيفة قها وظائفهم. وتلك ير طالتنظيم هو عملية إدارية يؤدي األشخاص عن  -
صفة مستمرة هبدف حتديد األعمال الالزمة لتحقيق اليت يقوم هبا املديرون ب

وزيعه بني وحدات النشاط ابملدرسة ف املؤسسة عن طريق تقسيم العمل وتأهدا
 4٥.ل وحدة والعاملني هباوحتديد سلطات واختصاصات ك

العاملني واملوارد املتاحة مبا  ىو تبحث حتقيق التنسيق بني القعملية التنظيم هو  -
ومن أجل ذلك، يتم حتديد أوجه  46يكفل تنفيذا خلطة بكفاءة وفاعلية.

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 يكون  عملية التعليمةيف العوامل املؤثر  وحتديد عدادإلوم هبا املعلم قي األنشطة اليت

تنفيذها فعاال. فنقول أن التنظيم عملية وضع شيء يف مكانه، مثال عند توزيع العمل 
حسب كفاءة املعليمني والعاملني، اختيار الطريقة والوسائل املناسبة حسب ما سيلقي 

تنظيم هو ملعرفة األعمل اليت سيقوم هبا املعلمني لا وكيف إلقاءه. فاهلدف األساسي من
 أو العاملني عما تتعلق بعملية التعليم.

 عناصر التنظيم (2
 47يقسم التنظيم من الناحية اإلجرائية إىل العناصر التالية:

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

إىل إدارات عامة وإدارات فرعية وأقسام اتبعة هلا وحتدد العالقة بني اإلدارات 
                                                           

 1٦،  ص. 2012، اإلسكندرية: مكتبة املعارف احلديثة، بيقاإلدارة التعليمية بني النظرية والتطأمحد إبراهيم أمحد،  4٥
 40م، ص.  2014اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  اإلدارة املدرسية احلديثة،طلعت حممد حممد آدم،  4٦
)سيد  199-19٨، ص. وديةاإلدارة التعليمية واملدرسية: نظرايت وممارسات يف اململكة العربية السعحممد بن عبد هللا آل انجي،  47

 (2000، القاهرة: مكتبة عني الشمس، 21اإلدارة األصول واألسس العلمية للقرن اهلواري، 
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واألقسام. وكانت عملية تصميم اهليكل التنظيمي تشمل على عنصرين 
 أساسيني ومها حتديد املسؤوليات وحتديد السلظات.

للمؤسسة، يتم رمسه على  ميظرسم اهليكل التنظيمي، بعد تصميم اهليكل التن  (2)
شكل خرائط تنظيمية ختتلف حسب طبيعة عمل التنظيم سواء دائرية 
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.
الوظيفي للمناصب اإلدارية والفنية، يتم كتابة وصف وظيفي  فحتديد الوص  (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.

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

قسام ألاو ( حتديد مسؤوليات وسلطات كل رئيس من رؤساء الوحدات 1)
( يساعد يف توضيح االختصاص مم يؤدي إىل احلد 2واإلدارات املختلفة، )

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

 األهداف اليت تسعى النشأة إىل حتقيقها.
 تنظيملا أنواع (3

تنقسم التنظيمات يف اجلهاز اإلداري إيل قسمني أساسيني ومها التنظيم الرمسي 
 والتنظيم غري الرمسي.
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 التنظيم الرمسي (1)
التنظيم الرمسي هو التنظيم الذي يستند أساسا على املركز الرمسي 
لشاغل الوظيفة. ويهتم هذا التنظيم بتحديد وحداته اإلدارية املختلفة اليت 

تعطي فكرة واضحة عن أجهزة التنظيم  اليتاخلرائط الرمسية و  اتعرب عنه
الرئيسية 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 

 واملعلمني هدفها االرتقاء ابلعمل يف التنظيم الرمسي. ريدامل

 التنظيم غري الرمسي (2)
ويقصد ابلتنظيم غري الرمسي هو التنظيم الذي يقوم على شبكة 
العالقات الشخصية واالجتماعية بني أعضاء التنظيم الرمسي. وهذه الشبكة 

االجتماعي  لعاال يوجدها التنظيم الرمسي، وإمنا تنشأ وتتطور تلقائيا من التف
 بني العاملني واتصال بعضهم ببعض اآلخر.

 التنفيذ .3
 مفهوم التنفيذ (1

 هناك عدة تعريفات عن التنفيذ، منها:

التنفيذ هو عملية اليت قام هبا مدير أو رئيس لتنفيذ األنشطة التعليم اليت قد  -
 4٨والتنظيم لتحقيق األهداف املنشودة. تخطيطقررت عن عناصر ال

ضاء جمموعة ما للقيام على الواجبات ابجليد واحلماسة عأ التنفيذ هو حتفري -
القدرة اجليد، ويف سياق التعليم يف املدرسة عمل التنفيذ بقوم به رئيس املدرسة  

                                                           
48George 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 عملية  هو ص أن التنفيذلخنومن تعريفات التنفيذ السابقة، نستطيع أن 
اليت يقوم هبا املسؤولون يف عملية التعليم مستندا إىل السياسات اليت قد مت إعدادها  
املتعلقة ابلتخطيط والتنظيم. فيقصد ابملسؤول هنا هو املعلون. ابلنظر إىل التخطيط 

 والتنظيم سيسهل املعلم يف تنفيذ عملية التعليم.

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

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

 اليت متت جتربتها بشكل مباشر ووفقا لألهداف املتوقعة.
. يف جوهرها تريد حتقيق بالالفردية التعليم هي عملية تعليمية لتطوير الط (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 على  (٥)

 أن يكونوا نشيطني يف عملية التعليم.
ليم الذي يشجع الطالب على حماولة إجراء تغيريات أبنفسهم يف عتلملهمة ا (٦)

 عملية التعليم.
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. (٨)



 

30 

 

افع هو أهم جزء يف العملية دلاالدافع هو عملية مهمة جدا ىف التعليم، لذلك  (9)
 49التعليمية

 التقومي (3
كان يف وظيفة التقومي، هناك عمليتان ومها الرقابة عملية التعليم وتقوميه وتقومي 

 نتائج التعليم للطالب.

 ةالرقاب (1
 بةامفهوم الرق (1)

 هناك عدة تعريفات عن الرقابة، منها:

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

 ٥0املطلوب وأبكرب كفاءة ممكنة.
الرقابة هي التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للخطة املوضوعة، وتؤدي إىل  -

احملدد يف البداية، والعمل  على كشف مواطن الضعف  فاحتقيق األهد
 ٥1لعالجها وتقوميها.

الرقابة هو قياس النتائج احملصلة للتأكد من مطابقتها للمعايري اليت تتضمنها  -
اخلطة املوضوعة والتعرف على االحنرافات عن املعايري املوضوع وتصميم 

                                                           
49 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016, hlm. 131 

 1٦. ص. اإلدارة التعليمية بني النظرية والتطبيقأمحد إبراهيم أمحد،٥0
عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،4اإلدارة املدريسة احلديثة: مفاهيمها التظرية وتطبيقاهنا العملية، ط. جودت عزت عطوى، ٥1

 22م، ص.  2010
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تصحيح األخطاء  نمالعالج املناسب هلا ووضعه موضع التنفيذ مع الت أكد 
 ٥2وإعادة العمل إىل املسار السليم.

قياس ما  يع أن خنلص أن الرقابة هيطستمن تعريفات الرقابة السابقة، نو 
حدث من األعمال والوظائف يف الوقع مع ما الذي قد مت إعدادها يف التخطيط 
 الذي يستند إىل املعايري املعينة. فاهلدف األساسي من الرقابة هي حلصول على

فجوات واالحنرافات اليت حدثت يف الواقع، ويف نفسي الوقت سيقام إبصالح لا
 وتعديلها.

فالرقابة ال تكون دائما بعد تنفيذ، فقد تتم ويفضل أن تتم أثناء التنفيذ كلما 
أمكن ذلك للت أكد من ما يتم مطابق ملا هو مطلوب أن يتم المكان تصحيح أي 

عملية مستمرة طاملا أن هناك أعمال تتم  ةبااختالف قبل أن يستفحل. فعملية الرق
أي أن الرقابة ال تتم يف هناية فرتة زمنية معينة، وإمنا هي عملية مستمرة مالزمة للنتفيذ 

 53والتخطيط.

ويف جمال التعليم، أن الرقابة هي بعض العمل أو املهمة اليت قام هبا املعلم 
قيام هبا بشكل صحيح لتحقيق لا لتعيني ما إذا كانت وظائف املنظمة وقيادهتا قد مت

إذا مل يتم حتقيق األهداف فينبغي على املعلم أن يقوم  54األهداف التعليمية املعينة.
وتتضمن الرقابة ثالث ابلقياس مرة أخرى وترتيب موقف يسمح بتحقيق األهداف. 

قياس األداء الفعلي،مقارنة األداء الفعلي ابملعايري املوضوعية خطوات منفصلة وهي:
حتديد أية خالفات بينهما،تصحيح أية اختالفات ذات داللة عن تلك  فدهب

 55املعايري من خالف فعل تصحيح.

                                                           
 293، ص. اإلدارة التعليمية واملدرسية: نظرايت وممارسات يف اململكة العربية السعوديةحممد بن عبد هللا آل انجي،  ٥2
 230، ص. اإلدارة الذكية: التخطيط والتنظيم وإدارة األفراد واختاذ القراراتعبد العزيز النجار،  ٥3

54 Syarifuddin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, hlm. 135 
 293حممد بن عبد هللا آل انجي، اإلدارة التعليمية واملدرسية: نظرايت وممارسات يف اململكة العربية السعودية، ص.  ٥٥
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 جماالت املراقبة (2)

 ٥٦متارس الرقابة يف جماالت متعددة منها:

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

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

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

ظيمي احملدد ألوجه نتلا تخطيطالرقابة على التنظيم، وذلك مبراقبة االلتزام ابل (4
 األنشطة املختلفة وتوفر التعاون والرتابط العاملني يف كافة املستوايت اإلدارية.

الرقابة على هتيئة أفراد القوى العاملة، وذلك مبراقبة االلتزام ببياانت االختيار  (٥
والتعيني وبرامج التدريب وبقدر الكفاية وقياسات األجور وتنظيم الوظائف 

 ذلك وكفايته للعاملني. لكومدى مناسبة  
الرقابة على التكلف، وذلك لتال يف اإلسراف والضياع والوقوف على أسباهبا  (٦

 واختاذ ما يلزم لعالجها ومنع تكرارها.
الرقابة على املصروفات الرأمسالية يف ضوء قيمة احتياجات املشاريع وفقا  (7

 ثمار.تسللظروف االقتصادية واملالية لتلك املشاريع ووفقا لسياسات اال
الرقابة على الكفاية اإلدارية، وذلك مبراقبة مدى فاعلية إدارة املشاريع يف  (٨

خمتلف املستوايت اإلدارية ومدى جناحها يف النهوض ابلعبء مبا يكفل 
 حتقيق األهداف املنشودة وفاعليتها.
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 التقومي (2
 مفهوم التقومي (1)

إلختبارات اب مجال الرتبية، يقرتن مفهوم التقومي لدى غالبية املعلمنيفي
اليت يركز فيها على تقومي التحصيل املعريف للطلبة فقط، وعندما تطورت 
النظرايت الرتبوية، نشأ مفهوم التقومي الرتبوي يتطور ويتشعب. فأصبح التقومي 
الرتبوي يسعى إىل تقومي املتعلم من مجيع جوانبه أو تقومي العملية الرتبوية جبميع 

حتديد كفاية العملية الرتبوية وفعالياهتا. يتناول  ىلمتغرياهتا، ومل يعد قاصرا ع
تقومي األهداف واملدخالت فضال عن تقومي العملية الرتبوية ذاهتا وتقومي 

 57املخرجات النهائية هلذه العملية.

إضافة إىل ذلك، يعرف التقومي أبنه عملية حتديد معدل التطابق 
األساسي للتقومي هبذا  ضر واالنسجام بني األهداف التنظيمية واإلجناز. فالغ

املفهوم هو مجع املعلومات وإصدار األحكام اليت تتعلق بكيفية تطابق عمل 
 النظام التعليمي يف املدارس مع األهداف املرسومة.

 جماالت التقومي (2)

تتكون العملية التعليمية من عدد كبري من العناصر اليت جيب أن 
ة ومتغرية يف أهدافها دقعخنضع للتقومي ابستمرار، ألن الرتبية عملية م

ومناهجها وطرقها وعالقتها ابلبيئة من حوهلا. وأما أهم اجملاالت اليت حتتاج 
 58إيل التقومي:

 تقومي أهداف التعليم (1

                                                           
 12م،  ص.  200٨أردن: دار غيداء للنشر والتوزيع،  اسرتاتيجية التقومي الرتبوي احلديث وأدواهتا،عمس، مصطفى منرد٥7
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أصبح تقومي األهداف جماال رئيسيا من جماالت التقومي الرتبوي. 
فقد يكون من بني هذه األهداف ما ال يرتبط ابحتياجات اجملتمع أو 

فراد أو ماال يناسب تطور املعرفة واالجتاهات العلمية اجلديدة، ألامطالب 
( اشتقاق األهداف العامة للربانمج من 1ويشمل تقومي األهداف التالية: )

( اشتقاق األهداف اإلجرائية 2أهداف اجملتمع وتطلعاته املستقبلة، )
)السلوكية( من أهداف الربانمج العامة وأن تصاغ األهداف اإلجرائية 

 انمج رب لل

 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

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

 تقومي العمل الدراسي (3
وتشمل هذه العملية: حتديد وتقومي معايري الكفاءة التدريسية، 
تقومي التفاعل االجتماعية بني األستاذ والطالب، تقومي األداء التحصيلي 
للطالب وجوانب منوهم األخرى كمؤشر على فاعلية التدريس، تقومي 

 الذايت )املهين والعملي( لألستاذ. والنم

 تقومي تقدم املتعلمني ومنوهم (4
يعد املتعلم احملور األساسي الذي تدور حول، وهو احملور األكثر 
أمهية يف هذه العملية. وهلذا فإن تقومي جوانب منوه املختلفة البد منه 
 للحكم على مدى حتقيق الربامج التعليمية ألهدافهاويشمل تقومي املدرسني

متعلمني عددا من الوسائل من أمهها: املالحظة وتدوين التغريات أثناء لل
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الدراسة، االختبارات املختلفة )املقالية املوضوعية أو الشفهية والتحريرية(، 
 تقدير النشاط العام والدراسي طوال فرتة الربانمج الدراسي.

 تقومي جوانب العملية التعليمية املساندة األخرى (٥
ة: تقومي اخلطة الرتبوية والتنظيم اإلداري يلموتشمل هذه الع

والتمويل، تقومي التنظيم وأثره على حتقيق رسالة املؤسسة، تقومي خطة 
املباين والتجهيزات واألدوات اليت تيسر سري عملية التعليم، تقومي الوسائل 
التعليمية املختلفة وخاصة الكتاب، تقومي برامج التدريب لكافة املشتغلني 

مية التعليمية فنيني وإداريني ونتائج هذه الربامج، تقومي الربانمج لعلبشئون ا
 ليتماشى مع احتياجات اجملتمع.

ذلك  تقومي مدى تلبية خمرجات املؤسسة التعليمية الحتياجات اجملتمع (٦
ملعرفة مدى توافق املؤهالت واخلربات املكتسبة من قبل اخلرجيني مع 

 متطلبات سوق العمل.
 وسائل التقومي (3)

لكون التقومي الشامل يعد أمرا أساسيا يف تطوير الربانمج  ار ظن
 59التعليمي، فإن وسائل التقومي ينبغي أن يكون متنوعة، منها:

: فاالختبار ثالثة أنواع رئيسية هي حتصيلية وأدائية ونفسية. االختبارات (1
فاالختبارات التحصيلية ترشدان إيل معرفة مدى استفادة الطالب من 

مات واملهارات اليت يقدمها الربامج األكادميية. وكذلك و لعاملعارف وامل
احلال ابلنسبة الختبارات األدائية والنفسية تزودان ابحلقائق عن مستوى 

 الربامج األكادميية، ومستوى أداء املعلمني.
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: ميكن إجراء املقابالت الشخصية مع املخططني واملنفذين املقابالت (2
املستفيدة من خمرجات التعليم، وذلك  توأصحاب القرار واخلرجيني واجلها

 للوقوف على املستوى احلقيقي للربانمج وحبث سبل تطويره.
: تستخدم االستبياانت العلمية يف مجع املعلومات حول االستبياانت (3

املعلمني وميتوايهتم، نوعية الربامج التعليمي ومناسبتها خلطط اجملتمع 
 التنموية ومستوى الطالب العلمي.

: حتليل حمتوى الربانمج األكادميي والتقارير الذاتية وأسلوب وىتحتليل احمل (4
 دراسة احلالة

: اليت يتم مجعها بطريقة منظمة والسجالت ونستنتج من هذا املالحظات (٥
أن أدوات التقومي متعددة وفق اعتبارات خاصة ترتبط مبحتوى وأهداف 

 التقومي.

   تعليم اللغة العربية يف نظرية دمينجتطبيق إدارة  .ج
 يف (Walter Shewhart) وارتيألول مرة من والرت ش PDCAوقدم مفهوم دائرة 

طوره الدكتور يو  Walter Shewhart)) وارتيوالرت شذكرت فيه مفهوم  ۱۹۳۰ عام
مفيدة كنمط العمل  PDCAدمينج و معروف ابسم عجالت دمينج. دائرة  ادوارد والرت

 19٥0ج العمليات التجارية يف عام نميأو النظام، اقرتح ادوارد د العملية يف حتسني
لتحديد املصادر اليت تسبب االختالفات يف املنتج املنحرف عن  وقياسها ليتم حتليلها
. ويوصي العمليات التجارية اليت توضع يف حلقة مفرغة حبيث ميكن العمالء متطلبات

نج )إىل ميدجزء العملية اليت حتتاج إىل التحسني. كمدرس، جعل  وتغيري املدير لتحديد
 PDCA( الرسم البياين لتوضيح هذه العملية، واملعروفة بدائرة التبسيط حد ما على
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التحسني(. وهم من الطريقة اليت تدعم إىل التحسني  املراقبة، )التخطيط، التنفيذ،
 ٦0املستمر.

اليت تشمل فيها  التحسني( املراقبة، )التخطيط، التنفيذ، PDCAدائرة  مفهوم
ومراقبة نتائج تنفيذها وحتسني التفتيش على ما قد حصلها. دائرة  اوتنفيذه اخلطوة
PDCA ،مشهورة بدائرة دمينج ألنه من الذي قد  التحسني( املراقبة،)التخطيط، التنفيذ
صورت الدائرة على العمليات الاليت حتدث دائما يف كل أنشطة أو أداء  صنعها.

 ٦1:الدائرة كما يلي اجلودة. وصورة

 
 (، دائرة دمينج 1الرسم البياين ) 

 هلا أربع خطوات )أربع (كل أنشطة أو حماوالت حتسني اجلودة )جودة األداء
 ٦2:يف تنفيذها وكلها من الدائرة، وهي كما يلي (عمليات
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 : اخلطوة األوىل، حتديد املشكلة اليت سوف حتلل أو املعوقات اليت (P)التخطيط  .1
 حلل املشكلة، أي أنه لرتقية اجلودة. (احلل)اخلطة  دسوف حتسن وإعدا

 : اخلطوة الثانية، تنفيذ اخلطة يف املستوى التجرييب ويالحظ عملياته.(D)التنفيذ  .2
: اخلطوة الثالثة، مالحظة على ما قد نفذ وتعيني املعوقات اليت حتتاج (C)املراقبة  .3

على املعوقات فتعد  ااألشياء الصحيحة يف تنفيذها. واعتمادالتحسني، مع  إىل
 التحسني التنفيذ فيما بعد. خطة

 : اخلطوة الرابعة، تنفيذ كل خطة ترقية اجلودة، ويشتمل فيه حتسني(A)التحسني  .4
 ومالحظة نتائج، هناك ثالث احتماالت:( ۳املعوقات يف النمرة )

 .انتاجه جودة، حيث ميكن الطريقة املرتبطة مستخدمة يف املستقبل .أ
ودة، أي أها غري جيد وينبغي هلا هناك التبديل أو جلاانتاجه ليس فيه  .ب

 .يف املستقبل مرة التحسني
 الطريقة املرتبطة ميكن استخدامها يف حاالت خمتلفة )أخرى(. .ج

وابلتايل، أن العملية احلقيقية ال تنتهي إىل اخلطوة الرابعة، بل يعود مرة إىل 
 يف ترقية اجلودة املستمرة تثاألوىل وبعدها. تلك عمليات الدائرة كما قد حد اخلطوة

(Continuous Quality Improvement).63 

اعتمادا إىل النظرية فيما سبق، فسوف نعرف إدارة جودة تعليم اللغة العربية 
 ( كما يلي :، التنفيذ، املراقبة، التحسنيالتخطيط) PDCAبدائرة 
ط يطخفيها متعلق مبعيار جودة تعليم اللغة العربية . والت  (P)التخطيط  (أ

 فيها على وهي :
حتديد املشكالت واملعوقات الاليت سوف حتسني يف عملية تعليم  (1

 اللغة العربية
 إعداد حلوهلا لرتقية جودته (2
 معيار جودة تعليم اللغة العربية تعيني (3
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 حتديد أهداف تعليم اللغة العربية (4
 التعليمية لتعليم اللغة العربية تعيني وإعداد املواد (٥
 لق ظروف التعليم ممتعة وجذابةيجيته خلتااختيار طريقة أو اسرت  (٦
 ار التقومي لرتقية جودة التعليم تصميم التقومي / معي (7

بتنظيم أنشطة عملية  يف إدارة جودة تعليم اللغة العربية مرتبط (D)التنفيذ   (ب
 ، ومنها :التعليم فيه

 ما يف معيار جودة التعليم املعنيتنفيذ التخطيط ك (1
 بيةر علظيم عملية تعليم اللغة اتن (2
 تنفيذ املالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية  (3

يتعلق هي عملية املالحظة ملعرفة أنشطة التعليم والتعلم عما  (C)املراقبة   (ج
. تفاق بني التخطيط والتنفيذ فيها، هل هناك االبتعليم اللغة العربية خاصة

 وعملية املراقبة منها كما يلي :
 عملية التعليم يفى ما قد نفذ املالحظة والتفتيش عل (1
 املزامنة بني التخطيط وتنفيذ عملية تعليم وتعلم اللغة العربية (2
 حتديد املعوقات واملشكالت املوجودة فيها. (3

( هو عملية اإلصالح للمشكالت واملعوقات املوجودة عند  4التحسني )  (د
عملية التنفيذ واهلدف منه حلل املشكالت واملعوقات لرتقية اجلودة، خاصة 

يم اللغة العربية . والتحسني يف إدارة جودة تعليم اللغة العربية  لعتيف جودة 
 كما يلي :

إعداد التخطيط لتحسني جودة تعليم اللغة العربية بسبب وجود  (1
 ليم اللغة العربية لرتقية جودته املشكالت واملعوقات يف عملية تع

 ط حلل املشكالت واملعوقات فيها تنفيذ التحسني كما يف التخطي (2
 .صيل تطويره التايلالحظة يف حتملا إقامة (3
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 .يل حتصيل التحسني إلصالح التايلحتل (4
، واستخالصه قصريا عند دمينج حقيقته كما يف مبادئه التعليم اجلودة تطبيق إدارة

 ، تفضل على التعامل بني أعضاءندماج والتناسق بني اهلدف واخلطةمنها خلق اال
ني االستمرار، التدريبات ، التحسلياإلدارة لتحقيق احتياجات العميل، رضا العم

، إجياد الربامج احلديثة لتنمية ك تشجيع االتصاالت من أعلى ألسفل، هناللعمال
 املؤسسة

 املبحث الثاين : تعليم اللغة العربية
 مفهوم تعليم اللغة العربية .أ

اليت يقوم هبا املعلمون والطالب  عليمعلم كعملية مماثلة ألنشطة التأنشطة الت
طالب تعلم املعلم فهم التعلم عبارة عن حماولة لتعليم الالتعلم. أنشطة  ثدحبيث حت

عين عملية يمن كلمة "التدريس"  عليملتعلم الطالب. أييت الت مراقبةالذي يعمل ك
، فإن خلرباء التعليما عند لتعليم.عن ادريس، وكل شيء أو الت تعليمالعمل، وكيفية ال

ن خرين ال يعرفو لآل( املعلمنية )عرفامل هي"التعليم هو نقل املعرفة من شخص لد
سلوك تغري ، التعليمتعلم". وبعد االنتهاء وال عليم)الطالب( من خالل عملية الت

  ٦4.لتعليمالطالب كهدف ل
 ٦٥اللغة هي نظام من الرموز اليت تتكون من األصوات اليت يتحدث هبا البشر.

وملا كانت  ٦٦.ليدتابة اكلاأبلسنة، ورمست يف اللغات املنطوقة  اخللدونالبن  عند
كثرها وتنوعها،   اللغة من الوسائل واألدوات اليت تستعني هبا العلوم األخرى على

بل  أهل اللغة، على افوق ةغلمل يعد الدرس ال -فضال عن كوهنا أصال لبعض العلوم 
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واتسع  التطبيقي، ؛ فنشا حمال علم اللغةام ابللغة إىل أهل العلوم األخرىامتد االهتم
 ٦7.الفروع املعرفية اليت ترتبط ابللغةمل سائر مه ليشو هفم

غة العربية هو عملية تقدمي ، ميكن استنتاج أن تعلم اللمن الوصف أعاله
ة العربية للطالب هبدف فهم وإتقان اللغة العربية اللغ املعرفة من معلم تسليمو 

 .وتطويره
 

 أهداف تعليم اللغة العربية .ب
صحيح وصحيح لفظيا وكتابيا.  شكلصل بلتوال ةر دتعلم اللغة العربية لتكون قا

لتحدث ابللغة لالقدرة  نموربية من الناحية النظرية هو تمن تعلم اللغة الع دفاهل
، كن احلصول على املهارات اللغوية، ميتعلم اللغة العربية بشكل مستمرابلالعربية، 

اللغة  تعلمال فاهدة والكتابة بشكل نشط وسليب. األوالقراء كالموهي االستماع وال
ف اهداأل ربية بسهولة من قبل الطالب.اللغة العتكون العربية عند املعلم هو أن 

لتعلم اللغة العربية يف  التشجيع قالوا إن الدافع وإتقان اللغة العربية.  للطالب هو
ليم اإلسالم ومصادر اللغة ألغراض دينية، أي دراسة وتعميق تع هيإندونيسيا 

 ٦٨العربية.
إىل توجيه تعلم اللغة العربية م جيد. التعل م يتم حتقيقعلاف التدهأصياغة 

( وأهداف قصرية أهداف طويلة األجل )أهداف عامة هناك، حقيق األهداف
 ٦9(. األهداف العامة لتعلم اللغة العربية هي:خاصةاألجل )أهداف 

 القرآن واحلديث كمصادر للشريعة اإلسالمية وتعاليمها.الطالب  لفهم .1
 قافية اإلسالمية املكتوبة ابللغة العربية.نية والثب الديتكلفهم ال .2
 لتحدث والتأليف ابللغة العربية.اب ماهرا الطالب كونلي .3

                                                           
 1٨(. ص. 2001)القاهرة: دار غريب. العربية وعلم اللغة احلديث. حممد داود.  67

68 Bisri M dan A. Hamid. Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN Maliki 

Press. 2012) hlm. 5 
69 Ahmad Muhtadi Anshor. Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya. 

(Yogyakarta: Teras. 2009). Hlm. 7-8 
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 .ملهارات أخرىاملساعدة  واتالستخدامها كأد .4
هي األهداف اليت يتعني حتقيقها من املوضوع يف ذلك  اصةاألهداف اخل

هي وصف  اصةاخلهداف . األباتكإعداد ال يفهذه األهداف  ينبغي إدراجالوقت. 
ابلنطق القدرة هو الكالم،  طالعةاهلدف العام لدرس امل لألهداف العامة. املثال،

. قراءهتا والقدرة على التذكر يف، وكذلك سرعة الفهم والتفكري يف احملتوايت الصحيح
 إىل ذلك. و جأو  ثأو  ذمثل:  هو الطالقة يف ذكر حرف واألهداف اخلاصة
لغة العربية لرتقية الطالب املهارات اللغوية: تعليم الري يف خآلاألهداف ا

 اإلستماع، الكالم، القراءة و الكتابة.
 

 أمهية تعليم اللغة العربية .ج
ابللغة  سالمية اليت ترتبط ارتباطاالقرآن واحلديث هي مصادر الشريعة اإل

. 2اآلية  فيوس يف نآيف القر  جاءاللغة العربية ألن اللغة العربية  تعلم أمهيةالعربية. 
 هللا اللغة العربية هي لغة القرآن ألن اللغة العربية هي أفضل لغة على اإلطالق. جعل

 

 

 ِاانَّْٓ اَن مزَلمنىُه قُ رماىاًن َعَربِيًّا لََّعلَُّكمم تَ عمِقُلومنَ 
فهم." ت"يف الواقع، حنن خفضت شكل من القرآن الكرمي ابللغة العربية، لعلكم 

(Q.S :2. يوسف)70 

نه كلغة ألخرى يف العامل األلغات البني اللغة العربية  عقدتهاص اخل قفو م
 شرححلديث والكتب األخرى. هلذا السبب، ذكر يف كتاب فيض القادر القرآن وا

، الذي رواه مسلم( أنه من ابن عباس 17٨: 197٦اجلامع الصغري تكوين املناوي )
 71قال رسول هللا:

 الم اهل اجلنة عريبعريب وك والقرآن عريب نينأحبوا العرب لثالث: أل
                                                           

70 Quran In Word Ver. 1.0.0 Created by Mohammad Taufiq 
71 Azhar Arsyad. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010). 

Hlm. 7 
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اإلسالم  يرغبون يف فهم القواننيمما سبق ميكن أن يكون الناس اختتم الذين 
جيدا أن حياول تعلم اللغة العربية. ألن العربية لديها أتثري كبري جدا يف احلياة، 

 ةغلواألخالق، والدين. شعب ذكي العربية متيل إىل مثل قراءة كتب أهل العلم يف ال
يعة احلال يسر أيضا لقراءة وحفظ القرآن الكرمي واألحاديث النبوية. ية، وبطبالعرب

اللغة العربية هي لغة اإلسالم ولغة القرآن. وهناك شخص لن تكون قادرة على فهم 
إال ابللغة العربية. سوف احلقيقى، و  الصحيح والناجنيالكتاب والسنة مع الفهم 

 ملشاكل الدين. وجاهلللدين  مهنقلل العربية يؤدي إىل سوء ف
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 البحث ومنهجهمدخل  .أ

 .املنهج دراسة احلالة و املدخل الكيفييستخدم الباحث ، يف هذا البحث
ظاهرة ما  هو البحث الذي يهدف إىل فهموالباحث يستخدم املدخل الكيفي. 

 72.والعمل، اخللتحفيز، اك، وار دواإلمثل السلوك  بحثشهدته من موضوع ال
 الوضعية، ويستخدم لفحص حالةث  تقوم على فلسفة كطريقة البحاملدخل الكيفي  

اسية، وتقنيات مجع البياانت قام كأداة أس  الباحثو  ،ةطبيعيال األشياء من
 73.ابلتثليث

ستخدم الباحث املدخل الكيفي الوصف الظواهر احلقيقية مثل البياانت املتعلقة يو 
مبدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية لتعليم اللغة العربية  ة دمينجظريرة نداإب

تعليم اللغة العربية اء عملية إدارة وخاصة يف أداء معلم اللغة العربية يف اجر  موجوكرتو
ومنها التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتحسني املستمر. وهذ املدحل ميكن الباحث لنيل 

ت أبسلوب مجع املوجودة يف هذ املدحل، ويف املالحظة يراي البياانحتر اي و فو ش تالبياان
 .واملقابلة والواثئق

وأما املنهج يستخدم الباحث دراسة احلالة، وهي اإلطار ينظم إىل األحصائي 
وهبذا املنهج أراد الباحث لبحث  74.ويركز على ظاهرة واحدةاإلكلينيكي املعلومات 

مبدرسة أمانة األمة الثانوية اللغة العربية  صة يف تعليموخاليم تعال الظواهر اإلدارية يف

                                                           
72 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017) hlm. 

6 
73 Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). (Bandung: ALFABETA. 2015) hlm. 

13 
74 Winarno Suharman. Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik. (Bandung: 

Transito. 1994) hlm. 143 
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تعليم اللغة العربية ومنها ما يتعلق إبدارة . والبياانت فيها اإلسالمية الدولية موجوكرتو
 .التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتحسني املستمر

ري لتعبوا، لًقا للظاهرة ابلتفصيل وبشكل شاموف وصف الواقعل أهداف هذا البحث
الستفادة من لبياانت من بيئة طبيعية يف سياق كلي من خالل مجع اعن الظواهر 

، وكذلك طبيعة الكيفيهذا البحث هو نوع دراسة حالة  نظرالباحث كأداة أساسية. ابل
إنتاج التعميم صحيح يقتصر على اهلدف الرئيسي هو ليس كأداة  دراسة احلالة، يف

 ميكن اختبارها من خالل حبث أكثر قوة.يات، ضر لفيد اوللت للسيطرة على فرضية، وإمنا
 

 حضور البحث .ب
 يفتقدم نفسه اليت جيب أن أدوات الرئيسية ك، الباحث  حث الكيفييف الب

. واضحشكل  يكن مل لكل شيءي كيفيف البحث ال ألن هذا اجملال جلمع البياانت.
فرضيات ال عها،مجم تالبياانت اليت سي، املشكالت، تركيز البحث، إجراءات البحث

تخدمة، حىت النتائج املتوقعة ال ميكن حتديده بوضوح واضح مسبًقا. كل شيء املس
 هذا البحث. طولحيتاج إىل تطوير 
الباحث معقدا  موقفيف هذه احلالة  7٥.ةالبياانت الرئيسي يجامع الباحث

اية نهال ومرتجم للبياانت، ويف وحتليلهاومجع بياانت  خمطط ومنفذ الباحثا. كان جد
بح كل شيء من يص الباحث . أداة البحث هنا صحيح ألنالبحث دا يف نتائجرائ

 .عملية البحث
 

 ميدان البحث .ج
 .مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتومت هذا البحث يف 

، مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتوإهتمام الباحث يتم البحث يف 
  (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  مجبرباناللغة العربية  عليمعملية يف ت فيذ تنيف نأل

                                                           
75 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017) hlm. 
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لم. ، يشعر ويفعله هو التع، يسمعالطالبمن األنشطة. إذن ما يراه مل احلياة جم لتطبق
ن البيئة بطرق أخرى م مهمة أيًضا. يتم، بيئة ابإلضافة إىل جعل طريقة لتعلم اللغة

 أتثري يف عملية تنظيم التعلم للطالب. هالك.  وجيهلتوا ،واملمارسة، وظيفةال
 

 البياانت ومصادرها .د
ع أو و مصادر البياانت البشرية كموض: يتكون مصادر البياانت يف هذا البحث

بياانت غري بشرية ال، ومصادر لطيفةاملخربين هي بياانت من ت خمربين رئيسيني والبياان
 7٦والكتابة. دفرتالصور و  هي

عن بياانت  من خالل يف هذا البحث ومصادرها تبياانالث حيستخدم البا
ترقية  مجبرانيف  اجلودة لتعليم اللغة العربية تحسنيال و راقبةامل و تنفيذال و تحطيطال

. درسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتومب  (LAPENSA COURSE)اللغات
 :ليي الذلك يف هذا البحث الباحث أيخذ البياانت كم

 : البياانت ومصادرها2ل اجلدو 
 املصادر البياانت أسئلة البحث الرقم
تعليم ل اجلودة حتطيط 1

 اللغة العربية
 

مدرسة الواثئق عن رؤية 
أمانة األمة الثانوية 
اإلسالمية الدولية 

 وبعثته واترخيه موجوكرتو

مدرسة أمانة األمة  نبذة
الثانوية اإلسالمية الدولية 

 هرخيواته توبعث موجوكرتو

األراء عن ختطيط اجلودة 
يف  لتعليم اللغة العربية "

ترقية  مجبران
 LAPENSA)اللغات

COURSE)   

مدرسة  قسم اللغة العربية
أمانة األمة الثانوية 
 اإلسالمية الدولية موجوكرتو

 مريب و مشرف(مدير )

                                                           
76 S. Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. (Bandung: Tarsito. 2003) hlm. 55 
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الواثئق عن السياسات 
مدرسة األكادمية يف 

أمانة األمة الثانوية 
ولية الدمية السإلا

 توموجوكر 

 السياسات األكادمية

الواثئق عن معيار 
املؤهالت ملعلم اللغة 

مدرسة أمانة العربية 
األمة الثانوية اإلسالمية 

 الدولية موجوكرتو

معيار املؤهالت ملعلم اللغة 
مدرسة أمانة األمة العربية 

الثانوية اإلسالمية الدولية 
 موجوكرتو

 ةداجلو  تنفيذ إدارة 2
 بية لغة العر ليم العتل

التسجيالت امليدانية 
عن عملية تعليم اللغة 

 العربية

 معلم اللغة العربية والتالميذ

األراء عن عملية التنفيذ 
 لتعليم اللغة العربية 

 معلم اللغة العربية

الواثئق عن املنهج 
الدراسي لتعليم اللغة 

 العربية 

املنهج الدراسي لتعليم اللغة 
  ةالعربي

تعليم لاجلودة  مراقبة 3
 اللغة العربية

التسجيالت امليدانية 
عن عملية املراقبة يف 

 تعليم اللغة العربية

 معلم اللغة العربية والتالميذ

األراء عن املراقبة لتعليم 
 اللغة العربية

قسم املنهج الدراسي ومعلم 
 اللغة العربية
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الواثئق عن دليل 
 املالحظة للمراقبة 

 راقبةللمحظة الملادليل 

4 
حتسني اجلودة لتعليم 

 اللغة العربية
األراء عن حتسني اجلودة 

 لتعليم اللغة العربية 
قسم املنهج الدراسي وقسم 
اللغة العربية ومعلم اللغة 

 العربية 
 

 أسلوب مجع البياانت .ه
 ما يلي:كستخدم هذه من طرق البحث،  ييف مجع البياانت، 

 املالحظة  .1
 شموال بصرستخدام مجيع احلواس. وهي: الاباملراقبة ه وج إىل اهتبناالهي الحظة امل

سلوك الظواهر ل أو مشاهدة ية مراقبةعمل حظةتسمى املال 77والسمع واللمس والذوق.
 7٨البيئة.و  املادية ومكوانهتا واألحداث تواملشكال

ة ممدرسة أمانة األيف البياانت املتعلقة على  حلصول ةواستخدم الباحث هذه الطريق
معطي العقوبة اليت  مع الطالب ةملخالف، كأنشطة، والدولية موجوكرتواإلسالمية اية ثانو ال

مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية إىل  يف هذه احلالة جاء الباحث .من قسم اللغة
 مباشرة. مبالحظةياء اليت حتدث للحصول بياانت ملموسة األشالدولية 

 :ملالحظةخطوات ا
 .ةالحظم تمييت سالء احتديد األشي .1
 .ألغراضجعل املبادئ التوجيهية وفقا لنطاق ا .2
 .املالحظةحدد بوضوح البياانت اليت جيب  .3
 .غراضحدد مكان األ .4

                                                           
77 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta. 

2006) hlm. 156 
 112(. ص. 2000)عمان: دار صفاء. مناهج وأساليب البحث العاملي. مصطفى و عثمان.  78
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ت حبيث يتم تشغيلها جلمع البياان ةد بوضوح كيف سيتم إجراء املالحظحد .٥
 .بسهولة

، مثل استخدام أجهزة ةحول نتائج املالحظ ةحدد طرقا وتدوين املالحظ .٦
مريات ومسجالت األشرطة ومسجالت الفيديو مولة والكااحملوتر بيكملا

 وغريها من األدوات املكتبية.
 املقابلة .2

املقابلة أبهنا حمادثة بني شحصني يبدأها الشخص الذي جيري احملادثة وتتم األهداف 
معينة منها احلصول على معلومات وثيقة الصلة ابلبحث ويركز فيها على حمتوى حمدد 

من  خربينم للحصول على معلومات من املطريقة تستخد ة هيقابلامل 79ة.يثحب أبهداف
 ٨0خالل إجراء أسئلة وأجوبة من جانب واحد.

لطلب احلقائق والبياانت املتعلقة بإلدارة تعليم اللغة  ةواستخدم الباحث هذه الطريق
قابلة مب باحثالا م، وقد قامبدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو العربية

ألخذ  برانمج ترقية اللغات مدبرموظف و  مع مدير، انئب املدير، مدرب و مدربة،
 .البيئة اللغويةالبياانت عن 

 :خطوات املقابلة
 .حتديد موضوع املقابلة .1
 دراسة املشاكل املتعلقة مبوضوع املقابلة. .2
 .أو اخلطوط العريضة لألسئلة اليت جيب طرحها كتب  .3
 .تههويرفة معو  نحتديد املخربي .4
 .ال وحتديد موعد مع الشخص اخلبرياالتص .٥
 .)أجهزة الكتابة أو التسجيل( ةإعداد املعدات للمقابل .٦

                                                           
 134( ص. 199٥)اخلرطوم: جامعة  جامعة إفريقيا. ئل اجلامعية. مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرساعبد الرمحان.  79

80 Burhan Nurgiyantoro. Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi. (Yogyakarta: 

BPFE. 2011) Hlm. 96 
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 ة.إجراء املقابل .7
 .لةالنقاط الرئيسية للمقاب كتب .٨
 جتميع التقارير عن نتائج املقابلة. .9

 يةالواثئق .3
 ٨1.دثحشخص أو مؤسسة لغرض اختبار  بيان مكتوب يعده هي الطريقة الواثئقية

، واجملالت فوالكتب، والصح ،دفرتيبحث عن البياانت يف شكل  ألريكونتو قيةالواثئ
لباحث حول ل در الكثري من املعلومات املهمةاوتقدم هذه الواثئق او املص ٨2وغريها.
ن خلفية نظرية يکو إىل ت ثحاا البهلوخاصة يف املراحل األوىل اليت يسعى خال ،دراسته

التعرف على الدراسات السابقة  ةلوكذلك يف مرح .سةلدراا وعضو مو أملشكلة ة عن اامع
 ٨3يف اجملال.

واستخدم الباحث هذه الطريق يتعلق بطرق تعليم اللغة العربية بربانمج اللغة العربية، 
 ، كتب األنشطة التعلم وإحل. مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدوليةصورة جانبية 
 

 حتليل البياانت .و
 ةليت مت احلصول عليها من املقابلن البياانت الية البحث ععم ت هوانيابحتليل ال

نتائج و امليدانية حبيث ميكن فهمها بسهولة  دراسةو  ،وجتميعها بشكل منهجي
 ٨4آلخرين.ل

أن األنشطة يف حتليل البياانت  ، (Miles dan Hubberman)اقرتح مايلز وهوبرمان
ت مشبعة ابلفعل. األنشطة لبياانكانت ا  ،ءهاتاالنحىت  ارستمر اببتفاعلي و  يؤدي لكيفيا

 ٨٥و االستنتاج. وتصنيف البياانت، ،عرض البياانت البياانت هييف حتليل 
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 (Data Reduction) عرض البياانت .1
تسجيلها كثرية جًدا، لذلك   اجملالالبياانت اليت مت احلصول عليها من 

 اانت.البي ضر ع لىعتحليل البياانت يل. هلذا السبب، يقوم الباحث ببدقة وتفص
 املوضوع والبحث عن ،املهمة الرئيسية تلخيصا واختيار هي البياانت عرض
 يوفر صورة أوضح. العرضتسهيل الباحث يف مجع البياانت ألن ل. نموذجوال

 (Data Display)تصنيف البياانت  .2
 خلالصةاملعلومات ويعطي إمكانية ا منالبياانت تقدمي جمموعة  تصنيف
  (Miles dan Hubberman)مايلز وهوبرمانكما أكد   ات.جراءإلا ذالنتائج واختا

النتائج  خلالصةاوتوفري  املعىن منودجالبياانت يهدف إىل إجياد  تصنيف كان
 واختاذ اإلجراءات.

 يططالتخو  ايف شكل وصاف موجز  بحثال االبياانت يف هذ تصنيفتنفيذ 
ياانت لبا تصنيف. دير ، ولكن استخدامه النص الساخلرائطبني الفئات و  ةوعالق
 العمل على أساس ما مت فهمه. فهم ما حيدث، والتخطيطلالسهل جيعل 

 (Verivication) االستنتاج .3
تطوير تبادل األفكار مع الزمالء لي، للمحفوظاتهو مراجعة  االستنتاج

مت طرحها أولية، ألن  األفكار. ابإلضافة إىل ذلك، ال تزال االستنتاج األوىل
 اجملال. على األدلة يف تماداعا اجتالتغيري االستن
بياانت الذروة، وتتطلب ال سلسلة من حتليل االستنتاج، ا البحثيف هذ

مراجعة االستنتاج من خالل إعادة ، . لذلكبحثال يف اثناءالتحقق  االستنتاج
واملوضوعات والنماذج والعالقات واملعادالت ملالحظات ا عنالتحقق 

 الستخالص النتيجة.
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 تياانلبا ةأتكيد صح .ز
عل البياانت اليت مجعته الباحث متوفرة كاملة، ال بد الباحث أن يفحص جل

تلك البياانت اجملموعة لتكون صاحلة ضابطة ولتجنب األخطاء واليت سوف تؤثر 
 على النتيجة النهائية يف هذا البحث.

يف عملية أتكيد صحة البياانت، الباحث يقوم بعملية فحص صحة 
عمق املالحظة، زايدة استمرار، و ياانت وهي: البصحط ق طر  البياانت ابستخدام

 ٨٦التثليثي.
 عمق املالحظة .1

عمق الباحث املالحظة إىل اجملال ويتابع األنشطة البحث. عمق  املالحظة 
 حيتاج الباحثملعرفة صحة البياانت يف اجملال مبشكلة اليت يريد الباحث حلها. 

 ل الباحثهلا، ويواص عونخيض يتال ة جلميع األشياءمتعمقة ودقيق مالحظةإىل 
   تقدمي املالحظات للحصول على البياانت الصحيحة.

 (triangulasi)التثليثي  .2
 ليؤكد، والوقت ةاملنهجي، و يالتثليث، استخدم الباحث ا البحثيف هذ

قارنة م على فكرةاملصدر  يتثليثالتنفيذ  الباحث . يتمالصحة البياانت من اجمل
 الرئيسي مع املخربين اآلخرين. يناملخرب  انت منالبيا نم قةثالوالتحقق مرة أخرى 
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 الفصل الرابع
 عرض البيااتت وحتليلها

 .موجوكرتو ألمة الثانوية اإلسالمية الدوليةنبذة اتريخ مدرسة أمانة االبحث األول: 

 اتريخ أتسيس مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو.  .أ

تمرارية من أتسيس املدرسة املتوسطة اخلطوة االسة كانويلثا ةأسست املدرس
ملعهد أمانة األمة. كان الدافع وراء أتسيس هذه املدرسة هو االهتمام العميق حنو 

 ابعتبارحال جمتمع أندونيسيا الذين هم بعيدون عن الوصول إىل التعليم الديين. 
ة وميكن مالحظة. وجودملا تاإلسالم كالدين األغليب أنه مل يقدر على حل املشكال

ذلك من خالل حاالت العنف واألعراض املختلفة للتدهور األخالقي الواقعة يف 
 ٨7اجملتمع. فلذلك  يتطلب خلق مساحة وفرص لإلصالح والتحسني.

فبعد ذلك ظهرت الفكرة لتحسني املوارد املوجودة بوسيلة الرتبية اليت تكون 
ارت هااتن املستويني ثانوية. اختوالسطة تو ملايف بدايتها على طريقة أتسيس املدرسة 

للرغبة على حل املشكالت بطريقة جتويد فكرى الشباب. فالشباب يف مستوى 
املتوسطة والثانوية هم الذين حيتاج إىل املراقبة حنو تقلب شخصيتهم ووجداهنم. 
لذلك، على جتويد الفكرى الذي يضمن التحميل املعريف أن يقرتن مبطابقة الذكاء 

ب الذين يتعلمون يف تلك املدرسة الزم عليهم أن يسكن اطفي. فالطالالعكي و لو لسا
يف املعهد. فهذه اخلطوات هتدف إىل بناء جيل الشباب ذي الذكاء العالية وأخالق 

 الكرمية. 
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أسست مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو يف سنة 
وجهت هذه ن حامل. قد لدييف اس سفأحتت إرشاد كياهي احلاج  1999/199٨

املدرسة االجنازات والعقبات يف فرتة ثاللث سنوات منذ عام أتسيسها. وقذ بذلت 
اجلهد الكبري الستيعاب محاس الطالب يف التعلم وأن يرقيها حىت يستمرون دراستهم 
إىل املستوى األعلى. وقد كتبت يف تلك الفرتة أن معظم الطالب ووالدينهم يريدون 

 ى األعلى يف نفس املؤسسة أسرع.سة إىل مستو درار الراتمسا
حني قد خترج طالب مدرسة املتوسطة أسست املدرسة  2001ففي السنة 

احلاج أسف سيف الدين حامل  الثانوية املتقدمة ملعهد أمانة األمة حتت إرشاد كياهي 
 كذلك.

 يبدو أن اجلهد الذي قد بذل أتى بنتيجة جيدة. فاز بعض الطالب يف
ذه املدرسة اإلجنازات الكثرية. ومنذ سنة األول للتخرج ات، فنالت هابقاملسض بع

طالبا(  40جنح مجيع الطالب يف االختبار، ويكون عديد من اخلرجيني )ال يقل من 
يقبل يف اجلامعات املتقدمة وينال املنحة الدراسية للوصول إليها. وجنح ما يقرب إىل 

من خالل برامج املنحة  عات احملليةامب اجلالط لطالاب  يف االختبار لقبو   ٪ 90
تكون هذه املدرسة املنظة الفرعية لتنفيذ  200٥الدراسية وبغريها. ومنذ سنة 

 االختبار النهائي الوطين.
بدأ برانمج املدرسة الدولية، هذا الربانمج  200٦/2007وابلتايل يف سنة 

يف  400جة نتي الينو  110خمصص للطالب الذين لديهم حاصل الذكاء أكثر من 
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ار اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية )توفل(. وحىت اآلن ، أظهر طالب مدرسة أمانة اختب
 ٨٨األمة الثانوية اإلسالمية الدولية اإلجنازات الرائعة.

 .أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو املدرسة حملة عن  .ب

للمدرسة  ضل الربانمجأف د مناحكو   يعترب برانمج املدرسة الدولية أمانة األمة
املتقدمة أمانة األمة. أنه قد خترج من ذلك الربانمج الطالب الذين يوصلون دراستهم 
إىل اجلامعات املتفضلة منها )جامعة التكنولوجيا ابندوغ، جامعة أندونوسيا، جامعة 

 وروغبغاجاه مادا، جامعة ابجاجاران، جامعة ديبونيغورو، جامعة ايرالجنا، جامعة 
راوجيااي، وما إىل ذلك(. وكذلك إىل التعليم أو املؤسسة املهنية مثل ية، جامعة براعالز 

)جامعة احملاسبة احلكومية، جامعة لعلوم الشريعة، أكادميية الشرطة، األكادميية 
العسكرية، وغري ذلك(. وأيضا إىل خارج البالد مثل )أملانيا، أسرتاليا، روسيا، مصر، 

السودان، الصني، ماليزاي إخل(. وكثري من ن، املغرب، ليمة، ابينو تونس، كوراي اجل
 ٨9اخلرجيني ينالون املنحة الدراسية الكاملة إما يف داخل البالد وإما إىل خارج البالد.

، انلت مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية اإلجنازات حىت اآلن
تكون هذه والدويل. ف ين،الوط، مييالرائعة من قبل طالهبا إما يف املستوي اإلقل

املدرسة أفضل الربانمج أبكثر طلبا يف معهد أمانة األمة. حىت يكون املسجل يبلغ 
 عدد ألف يف كل سنة.

يتضمن منهج التعلم املستخدم يف مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية 
لرمسية ة ادراسالف .مصر(-الدولية املنهج الوطين واملنهج الدويل ومنهج األزهر )القاهرة
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دم املنهج الوطين وأما الدراسة املعادلة تستخدم منهج األزهر. فتكون شهادة تستخ
 90التخرج اليت حصل عليها هي:

 شهادة وطنية -
 مصر(-شهادة املعادلة لألزهر )قاهرة -
 شهادة ميكا )اختبار اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية / توفل( -
 )اختبار اللغة العربية كلغة أجنبية / توافل( شهادة مدينا -

اليت  مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية هي مؤسسة تعليمية كاملة
توازن بني التعلم التقليدي يف املعهد والتعليم الرمسي احلديث. فالطالب لن يستجيب 

ال على حتدايت الدين اإلسالمي فحسب، بل سيستجيبون على التحدايت يف جم
 التكنولوجي واالجتماع والفنون كذلك.

 درسة أمانة األمةاملحملة عن : 3اجلدول 

 اسم املدرسة : مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية 

 العنوان : 2شارع تريتو وينيغ رقم 

 القرية : كيمباغ بيلور

 منطقة : ابجيت

 مدينة : موجوكرتو

 رقم الربيد  : ٦1374 
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/ الفاكس:  ٨43٨7٥4(031) 
(031)٨41٥41٥ 

: 
 رقم اهلاتف

au.sch.id-info@mbi   
: 

عالمة الربيد 
 اإللكرتوين

)تقرير الوزارة ف&ك رقم  19٨1أكتوبر  3
 التأسيس : (٨0/0/12٥

 قةعرض املنط  : هكتار مربع ٦-٥

 رئيس املدرسة : أمحد خضاري احلاج املاجستري 

الثانوية هداف مدرسة أمانة األمة األو  سس التأسيسوالرسالة واأل رؤيةال .ج
 موجوكرتو اإلسالمية الدولية

 91الرؤية .1
حتقيق اإلنسان املتفوق والكامل وذي األخالق الكرمية لعز اإلسالم 

 .واملسلمني ولنجاح اإلستقالل احلقيقي
 رسالةال .2

تطبيق نظام مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية بشكل انضباط 
 وبكل املسؤولية.

 أساس التأسيس .3
 .املشاركة يف ارتقاء ذكاء اجملتمع .1
 .تكوين جيل البالد املتفوق و وجاهز للخدمة يف األوامر الدينية والوطنية .2
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ة ليكونوا إعداد الطالب املاهرين ذي الكفاءة املتفوقة واألخالق الكرمي .3
 .م السعي لتحقيق الرخاء والسعادةأعضاء يف اجملتمع املدين حيث ميكنه

جتهيز اخلرجيني ليكونوا قادرين على مواصلة دراساهتم إىل اجلامعات  .4
التمقدمة يف الكليات املختارة ))الدين والطب والصيدلة واهلندسة 

 داخل واالقتصاد والشؤون االجتماعية والسياسية وما إىل ذلك( إما يف
 البالد أو خارجها.

 األهداف ومكانة الطالب املرجوة يف املستقبل .4

 .أن يصبح عاملاً عظيماً ويكون مؤثرا حنو أندونيسيا والعامل .1

 .أن يصبح قادة الذي يقدر على حتقيق السالم وإقامة العدالة يف العامل .2

 سامهة يف حتقيق رفاهيةأن يصبح أثرايء وأغنياء حيث يقدر على أقصى امل .3
 .ندونيسياإجمتمع 

 92.أن يصبح حمرتفني ومؤهلني ومسؤولني .4

 موجوكرتو مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدوليةاإلدارة األكادمية  .د

املؤسسة التعليمية، أهنا حباجة ماسة إىل هيكل إداري للمدبرين حىت ميكن 
ي ملدرسة أمانة مجيع شؤون الوكالة جيري وفًقا لألهداف املرجوة. فبالتايل هيكل إدار 

 93مة الثانوية اإلسالمية الدولية:األ
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رئيس  هلذه املدرسة له املسؤولية يف ختطيط برانمج ومكوانت التعليم يف املدرسة  .1
، حىت يتمكنوا من د اخلطوط العريضة إلدارة املدرسةوإدارهتا وقيادهتا، وعليه حتدي

 حتقيق أهداف املدرسة إىل أقصى احلد.
 اريهيكل اإلد: 4 اجلدول

 مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو
 2022-2021العام الدراسي 

 الرقم املنصب االسم

 1 رئيس املدرسة دكتور أمحد خضاري 

 2 ضامن جودة املدرسة دكتور حممد نيزام

 3 رئيس الشؤون املالية روزي إيندراف الدين املاجستري

 4 ةرئيس اإلدار  رزقي خري املاجستري

 ٥ انئب املنسق للمعلمني سيف اهلدى املاجستري

 ٦ انئب املنسق للمنهج الدراسي عبد اجلالل املاجستري

 7 انئب املنسق للطالب حممد مفتاح اهلدى املاجستري

 ٨ انئب املنسق للمعادلة زين اخلفيفي املاجستري

 9 انئب املنسق للمعهد دكتور عبد احلليم

 10 انئب املنسق للبنية التحتية الوريوس للرتبيةسالميت بودي سانتوسو بك
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 هيكل اإلداري: 5 اجلدول
 مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو اللغاتمركز 

 2022-2021العام الدراسي 
 الرقم املنصب االسم

 1 مدير مركز اللغات دكتور حممد نيزام

 2 1اللغات  انئب مدير مركز  توفيق أنصاري املاجستري

 3 2انئب مدير مركز اللغات  أتيك فيربيهايت بكالوريوس للرتبية

 4 للرجال اللغاتمدرب برانمج ترقية  لطفي حنيف املاجستري

 ٥ للنساء اللغاتمدرب برانمج ترقية  نيدا عبد الوهاب بكالوريوس للرتبية

 
نسيقها وتطبيقها. هو املسؤول يف ختطيط برانمج ترقية اللغة وت اللغاتمدير مركز  .2

 وعليه أن يقوم بتنفيذ األنظمة األكادميية اليت وضعتها املدرسة.
انئب مدير مركز اللغات، عليه أن يساعد املدير يف إرشاد وإجناح برانمج ترقية  .3

 .اللغة
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 هيكل اإلداري: 6 اجلدول
 للرجال (LAPENSA COURSE)اللغات برانمج ترقية 

 م 2022-2021العام الدراسي 
 رقم املنصب االسم

 1 مدرب لطفي حنيف املاجستري

 2 رئيس نوفل ذكوان آراندا

 3 انئب أمري احلكيم معارف

 4 1سكرتري  حممد مفتوح موالان

 ٥ 2سكرتري  حممد حسيب صديق

 ٦ أمني الصندوق أمحد فهمي عطاء الرمحن

 حممد رضى توفيق الرمحن -
 حممد اننيندرا منقيذ صافيهارا -
 أغكر فديلة موالىنشفاعة  -
 حممد هنيف عبد الرزاق -
 إقبال رمحن فوترا -
 حممد فارس أزهري -
 حممد فضل عزم فرداينشاه -
 أدم رشيدي -

 7 أعضاء
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 هيكل اإلداري: 7 اجلدول 
 للنساء (LAPENSA COURSE)اللغات برانمج ترقية 

 م 2022-2021العام الدراسي 
 رقم املنصب االسم

 1 مدربة كالوريوس للرتبيةنيداء عبد الوهاب ب

 2 رئيسة نساء املولدة الرمحة

 3 انئبة رفيعة الصاحلة األمانة

 4 1سكرتري  عصفة صفوراء

 ٥ 2سكرتري  راتنا شرليتا أوليا

 ٦ أمينة الصندوق ديسيت إيكا أغكرايين

 نزيلة زكية النساء -
 اليا النساء كوسوما ديوي -
 كالريسا زمية النساء -
 سيندي الزخرف نور -
 هيلدا أوليا مبارك -
 فوتري نور عيين -
 كاف كافة ألف النور املصطفى -
 بيال ساغيتا -
 وداي ألف هديفة -

 7 أعضاء
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له املسؤولية يف تربية الطالب ومراقبتهم وارتقاء   اللغاتمدرب برانمج ترقية  .4
 كفاءهتم. وأنه املسؤول كذلك يف مجيع برانمج ترقية اللغة.

هلم املسؤولية يف مراقبة الطالب أثناء الربانمج يف   اللغاتأن املدبرون لربانمج ترقية  .٥
 .كل يوم

 املبحث الثاين : عرض البياانت وحتليلها

 (LAPENSA COURSE)ختطيط تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات  .أ

وواقع ونظام تعليمي وتكنولوجيا م هو عملية وانضباط علمي يختطيط التعل
مدرسة أمانة األمة اإلسالمية الدولية ءة وفعالية. م يعمل بكفايدف إىل جعل التعليه

خالل وجود أهداف  هذا مقرر منجيد.  هلا ختطيطهي مدرسة  الثانوية موجوكريتو
 اهلدفلتحقيق  اوسيطلة أولية أو م مرحيحتقيق أهداف التعل يكون. احملققةم يالتعل
 وسع.األ

يف (LAPENSA COURSE) برانمج ترقية اللغات م اللغة يف يتعلختطيط 
هو توفري مهارات اللغة  مدرسة أمانة األمة اإلسالمية الدولية الثانوية موجوكريتو

لغوية تساعد تطوير اللغة العربية و البيئة ال إىل إنشاءدف هلالعربية واإلجنليزية اب
 :كما يليم اللغة العربية يف أنشطة تطوير اللغة  يختطيط تعليتم  94ة.اإلجنليزي

 طالبلدى الة حتديد معايري اجلود .1

تشري اجلودة يف سياق التعليم إىل اإلجنازات اليت حققها الطالب أو 
 شكل علىاإلجنازات احملققة أو النتائج التعليمية  تشتملاملدارس يف أي وقت. 

                                                           
مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية ) برانمج ترقية اللغات ةدربكم نداء عبد الوهابمصدر: نتيجة املقابلة مع  94
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، مثل اإلجنازات يف جنازات يف جماالت أخرىاإل أو نتائج اختبار القدرة األكادميية
 ينة.عاملهارة املفن أو الرايضة أو ال

طالب إجراًء خاًصا لدى الحتديد معايري اجلودة  يكون، يف هذه احلالة
دروس اللغة العربية. تشري معايري اجلودة للطالب إىل  اشرتاكللطالب بعد 

 ، مبا يف ذلك:(LAPENSA COURSE) ترقية اللغاتمج انبر أهداف 
 النصوص العربية.ن على فهم يأن يكون الطالب قادر   (ب
 ها.وفهم املعاىن لكل املفردات قادرين على حفظأن يكون الطالب   (ج
فردات بشكل امل مل من كلاجلأن يكون الطالب قادرين على تكوين   (د

 .صحيح وصحيح
 .أن يكون الطالب قادرين على فهم املواد النحوية وحتليلها يف النص  (ه
 .لنصابأن يكون الطالب قادرين على إجابة األسئلة املتعلقة  (و
ن على التواصل مع املفردات واملواد اليت أن يكون الطالب قادري  (ز

 9٥فهموها.
ؤدي إىل ، من املعروف أن معيار اجلودة للطالب ياملذكورة من البياانتو 

القراءة  ةاالستماع ومهار  ةالكتابة ومهار  ةإتقان أربع مهارات لغوية، وهي مهار 
 .ة الكالمومهار 

 حتديد معايري أتهيل معلم اللغة العربية .2

ابلدور االسرتاتيجي  متأثرلتعليم. لذلك، إن جناح التعليم ا ةز يرك  املعلم
مع مرور الوقت.  نياستمرار حتسني كفاءة املعلم أمهيةللمعلمني. هذا سبب 

                                                           
 (2021نوفمبري  ٦، ، ثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتومدرسة أمانة األمة المصدر: الواثئق عن معيار احملتوى للمنهج الدراسي ) 95
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 ،هلذاو حدد جودة التعليم يف املستقبل. يس ذياملعلم أحد مكوانت التعليم ال
 جودهتم. نواسأن حيجيب على املعلمني 

م يلعربية هم مدرسون كمنفذين لعملية التعلمعايري اجلودة ملعلمي اللغة ا
لتحقيق األهداف التعليمية، وجيب أن يتمتع املعلمون ابملؤهالت األكادميية 

رات اجتماعية شخصيات جيدة ومهاو الكافية، ولديهم كفاءة كوكالء تعلم 
ية التعليم األهداف، وأن يكونوا قادرين على حتقيق وصحية جسدية وعقلية

 .الوطنية
 LAPENSA) ترقية اللغاتبرانمج  دربمكطفي حنيف  ستاذ لاألقال 

COURSE) ترقية اللغاتن مؤهالت معلمي اللغة العربية يف برانمج أ 
(LAPENSA COURSE) :تشمل 

القدرة على التحدث  الذي ميلكاملعلم طالب ابلصف احلادي عشر  (أ
 .ابللغة العربية بشكل صحيح

ة العربية بشكل صحيح أن يكون املعلم قادرًا على التحدث ابللغ  (ب
 وصحيح.

 فهم النص العريب بشكل صحيح. على أن يكون املعلم قادراً   (ج
 إتقان الكثري من املفردات.على  أن يكون املعلم قادراً   (د
 9٦أن يكون املعلم قادراً على تكوين اجلمل وإتقان قواعد اللغة. (ه

                                                           
 ٦، مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو) مدرب برانمج ترقية اللغاتك  لطفي حنيفمصدر: نتيجة املقابلة مع  96
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بية يف من البياانت الواردة، ميكننا أن نفهم أن مؤهالت معلمي اللغة العر 
جيب أن يتمتعوا أبربع مهارات  (LAPENSA COURSE) ترقية اللغاتبرانمج 

 للغة العربية.علم اا مبعايري اجلودة كمؤو لغوية على األقل وأن يفي
 ميحتديد معايري عملية التعل .3

، فهو حيتوي على املواد التعليمية حدث عن كيفية حتقيق جودة التعليميت
وارد التعليمية والتقييمات الرتبوية املستخدمة يف واألساليب واالسرتاتيجيات وامل

 العملية التعليمية.
ترقية برانمج م اللغة العربية يف يمعيار عملية التعلم لتحقيق جودة تعل يشتمل

 :على (LAPENSA COURSE) اللغات
 املواد التعليمية (أ

واقف اليت جيب أن يتقنها مم هي معرفة ومهارات و يمواد التعل
م اللغة يتلبية معايري الكفاءة احملددة مسبًقا. مادة تعل الطالب من أجل

 م.يالعربية هي مادة سيتم تدريسها يف أنشطة التعل
 (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات برانمج املواد التعليمية يف 

مأخوذة من كتب اللغة العربية، ومواد التطوير من مركز اللغة، ومن 
ذي حيتوي على ال "HANDBOOK LAPENSA"ب يسمى كتاب ال

 وكذلك قراءة وفًقا ملواضيع حمددة مسبًقا،الادثة ونصوص احملنصوص 



 

67 

 

، املواد اخلاصة وأسئلة املمارسة اليت يتم والقواعد النحويةمواد املفردات، 
 97.البتعديل مستوى الصعوبة فيها بناًء على مستوى قدرة الط

 طريقة التعليم  (ب
يم اللغة العربية يف يف أما طريقة التعليم املستخدمة لعملّية تعل

 9٨: برانمج تطوير اللغة منها

 طريقة التكرار .1
يستخدم املعلم على هذه الطريقة يف إعطاء املفردات، بتكرار 

 .املفردات مث يقلدها املتعلم

 طريقة اخلطابة .2
هتدف هذه الطريقة ملتعلم ليكون معّودا على تكلم اللغة العربية 

 أمام الفصل.

 طريقة القواعد والرتمجة .3
يستخدم على هذه الطريقة املعلم لرتمجة النصوص العريب وشرح 

 قواعد اللغة العربية اليت تكون صعوبة املتعلم فهمها.

 طريقة املباشرة  .4
تستخدم املعلم على هذه الطريقة إلرتفاع مهارة كالم اللغة 

 العريب لدى املتعلم.
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من البياانت أعاله كانت طريقة التعليم مستخدمتها املعلم يف 
برانمج تطوير اللغة متنّوعة جدا، حىت تكون عملية التعليم فتان وممتعة 

 وغري ممل.
 مصادر التعليم (ج

مصادر التعليم هي كل شيء اليت ميكن استخدمها كمواد 
 LAPENSA)ترقية اللغات يف برانمج للمعرفة، وتعليم اللغة العربية 

COURSE)  ف لطفي حنياضحة، كما قال أستاذ لديه منحة دراسية و  
 :(LAPENSA COURSE) ترقية اللغاتبرانمج  دربمك

 LAPENSA)ترقية اللغات برانمج تعلم اللغة العربية يف 

COURSE)  له منهج دراسي ابلتعاون مع مركز اللغات، والذي
ترقية برانمج يتم إدارته بعناية واحرتافية. تشمل مصادر التعلم يف 

 ( ما يلي:(LAPENSA COURSE)اللغات 

ربانمح كان املعلم كمصادر التعليم األساسي. يعىن بكل  يف هذا ال -
كفاءة وعلم ومهارة واتساع معرفة. فلذلك كل معلومات التعليم 

 حصله املتعلّم.
كان انطقون ابللغة العربية، أو العربيون األصليون مصادر تعليم  -

اللغة العربية يف هذا الربانمج. مع أن يف مدرسة أمانة األمة كثري 
 ابللغة العربية.من انطقني 

كان مواد تعليم  اللغة العربية مأخوذة من كتاب اللغة  -
العربية،ومواد التعليم من مركاز اللغة، ومن كتاب اللغة العربية 
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فيها   "HANDBOOK LAPENSA" صنفته فريق اللغة مسي ب 
 99مواد احملدثة والقواعد والتمرينات ونص القرأة واملفردات.

مصادر التعليم مأخذة من مصادر  من تلك البياانت نعرف أن
موثقة منها: املعلم وانطقون ابللغة العربية ومواد تعليم اللغة العربية فيها 
مواد احملدثة والقواعد والتمرينات ونص القرآءة واملفردات تناسبها بتطوير 

 الزمان ومراحل تعليم املتعلم.
 ميتقييم التعل (د

أكثر املتعلم  هي إحدى اجلوانب املهمة لتكون ييمكان التق
م لتعيني فعالية املتعلم يالتعل تقييمتطوير قدرهتم أمثلية. يقام  يستطيع على

بعد إستالمه إىل مواد التعليم اليت قدمها املتعلم يف عملية التعليم. وطبعا 
 (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات يف برانمج يستخدم عملية التعليم 

م يتعلم يف تعيني تقوميات التعلم ملعرفة تنمية كفاءة امليالتعل ييمتق
( 3 ،ومعاهنا( قرن الكلمات 2 ،املتعلم مفردات حمفوظة يذكر(1منها:

(  ٥ ،( جييب على أسئلة املعلم عن املوضوع املدروس4 ،ترتيب الكلمات
 100يطلب املعلم متعلمه إجراء احملدثة حول املوضوع املدروس.
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 معيار تقومي تعليم اللغة العربية ديدحت .4

ومي هو أنشطاط التقومي يف عملية التعليم ملعرفة حتققت أهداف التق
ترقية برانمج يف التعليم أم ال. يركز حتديد معايري تقومي تعليم اللغة العربية التعليم 

 على قسمني: (LAPENSA COURSE) اللغات
 عملية التعليم (أ

 LAPENSA)ترقية اللغات برانمج  حتتوي تقومي عملية التعليم يف

COURSE)   101.لمأو متع معلمكان   

 تتكون يف انحية تقومي العملية ملعلم، هي:

 حضور املعلم (1

 إتقان املواد (2
 إستخدام طريقة التعليم (3

 اللغة العربية إىل املتعلم حيتوي إىل:أّما تقومي تعلم 

 الطالب حضور  (1
 الفصل يف الطالب مشاركة  (2
 الفصل يف الطالب سلوك  (3

ترقية اللغات برانمج  ليم يفمن الشرح السابق أن تقومي عملية التع
(LAPENSA COURSE)   اليركز فقط على املتعلم، ولكن حتتوي أيضا على

 عملية املعلم. لكل اجملال خصائص التقومي لتسهيل قياس التقومي.

                                                           
 ٦، األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتومدرسة أمانة ) برانمج ترقية اللغات دبرمك  إهلام موالانمصدر: نتيجة املقابلة مع  101
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 نتائج التعليم  (ب
ترقية اللغات برانمج  أما تقومي نتائج تعليم اللغة العربية يف

(LAPENSA COURSE)   102:كما يلي 

 يبار اليوماإلخت (أ
 مراقبة   (ب
 جربتاإلختبار ال  (ج

الباحث مع ندى عبد البيان أعاله مدعوم بنتائج املقابلة اليت إقامتها 
 :103هي (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات برانمج  كمدربةالوهاب  

 LAPENSA)ترقية اللغات برانمج تقومي نتائج تعليم اللغة العربية يف 

COURSE) منها: 

التعليم مباشرة )إعطاءها كل يوم أثناء عملية إجراء اإلختبار بعد  .1
 تعليم اللغة العربية

 مراقبة )تقام مرة واحدة يف الشهر( .2
 )تقام مرة واحدة يف ثالثة األشهر( جربتاإلختبار ال .3

ترقية اللغات برانمج من البياانت أعاله يستطيع رأية نتائج التعليم يف 
(LAPENSA COURSE) جربتواإلختبار الومراقبة  يمن اإلختبار اليوم .

 يقصد هذا إىل حتديد التقدم أو نتائج تعليم املتعلم.

 

 
                                                           

 (2021نوفمبري  ٦، مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتومصدر: الواثئق عن معيار احملتوى للمنهج الدراسي ) 102

انة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية مدرسة أم) برانمج ترقية اللغات كمدربةندى عبد الوهاب  مصدر: نتيجة املقابلة مع  103
 (2021نوفمبري  ٦، موجوكرتو
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 (LAPENSA COURSE) اللغات ترقيةم اللغة العربية يف برانمج يتعل نفيذت  .ب

. والتنفيذ هو التعليم الذي مت إعداده بتخطيطالتنفيذ هو العملية املناسبة 
العربية بتصنيفها على النحو  م اللغةيميكن تنفيذ جودة تعلو عملية حتقيق اجلودة. 

 :التايل
 حسب املستوىالفصل  تصنيف .1

ترقية اللغات برانمج  يفالتصنيف عبارة عن جتميع وفًقا للمعايري املعمول هبا. 
(LAPENSA COURSE) ثالثة مستوايت وهي: 

 املبتدي )مبتدئ( (أ
هلذا  املناسباملواد  وكانم اللغة العربية، يهو املستوى األول يف تعل

. يستخدم ةاملوج كتابةتوى هي: حفظ املفردات، واحملادثة البسيطة، والاملس
يف املستوايت األدىن ألنه يتضمن أنشطة الكتابة اليت تبدأ برتتيب املدة هذا 

 .األحرف مث الكلمات واجلمل
 املتواسط )متوسط(   (ب

الطالب يف هذا املستوى أنه قد حصل  كانهو مستوى الوسطى.  
 املهمة يف هذا املستوى هي املعلموظيفة للغة العربية، و على بعض املواد حول ا

يتمكن الطالب من إتقان مادة حىت تقوية املادة اليت حصل عليها الطالب، 
 اللغة العربية جيًدا.
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  املتقادم )متقدم(  (ج
 قد يعرف ويفهمالطالب  كانعلى. يف هذا املستوى،  األ املستوى هو

يف هذا املستوى هي الكتابة لتعليم املناسبة . وأنشطة ااملواد اللغة العربيةعن 
 لدى الطالب. بداعاإلهارة و امل اهتتم فيهالكتابة احلرة احلرة. ألن 

 LAPENSA)ترقية اللغات برانمج م اللغة العربية يف يقبل إجراء أنشطة تعل

COURSE) وعادة ما يتم إجراؤه يف شهر  مجاعةاالختبار التنسييب، سيتم إجراء ،
مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية  داية دخول الطالب إىليوليو مع ب
، ذلكبعد . الختبار التنسييب، ويُطلب من مجيع الطالب اجلدد القيام ابموجوكرتو

 :104بدراجة التالية اإلختبار التنسييب نتائجعلى  وفقا ستوايتقام تصنيف امل
 .٦0 إىل 1هم طالب حيصلون على درجات من :  مبتدي مستوى (1
 ٨0 إىل ٦1 منهم طالب حيصلون على درجات :  متوسط مستوى (2

 .درجة
 .100-٨1هم طالب حيصلون على درجات :  قدميمستوى املت (3

 : دراسي هي مستوىمن كل التعليم  أما أهداف
، فهي توفر بيئة لغوية جيدة حىت يعتادوا التحدث ابللغة مستوى مبتدي (1

 .العربية
 .ات اللغوية فعااللتحسني املهار  مستوى متوسط، (2

                                                           
مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية ) برانمج ترقية اللغات كمدربةندى عبد الوهاب  مصدر: نتيجة املقابلة مع  104

 (2021نوفمبري  13، موجوكرتو
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املهارات اللغوية بنشاط وأصبح حمرًكا أو حمفزًا للغة ترقية متقدمي،  مستوى (3
ترقية اللغات برانمج يف  وسيصبح الطالب مرشحا ملعلم اللغة العربية

(LAPENSA COURSE).10٥  
 وأما تصنيف الفصل لكل مسكن بناء على نتائج اإلختبار التنسييب كما يلي:

 الفصل لكل مسكن تصنيف:  8اجلدول 
 (LAPENSA COURSE) برانمج ترقية اللغات يف

 

 عدد الطالب الفصل إسم مسكن رقم
1 

 مسكن عبد احلليم لطالب

 30 مبتدي "أ"
 30 مبتدي "ب"
 30 متوسط "أ"
 30 متوسط "أ"
 30 متوسط "أ"
 30 متوسط "ب"

 1٨ "أ" مبتدي ليف فضيلة لطالبةأمسكن  2
 1٨ "ب" مبتدي
 1٨ "ج" مبتدي
 1٨ "د" مبتدي
 1٨ "ه" مبتدي
 1٨ "و" مبتدي
 1٨ "أ" متوسط
 1٨ "ب" متوسط

                                                           
 (2021أكتوبر  13، نة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتومدرسة أما)مدرسة أمانة األمة مصدر: الواثئق عن نبذة  105
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 1٨ "ج" متوسط
 1٨ "د" متوسط
 17 "ه" متوسط
 13 "أ" متقدمي
 13 "ب" متقدمي
 13 "ج" متقدمي
 13 "د" متقدمي
 ٨ "ه" متقدمي
 ٨ "و" متقدمي

 445 البعدد الط
 

ترقية اللغات برانمج أن عدد الطالب يف  ريفنع ،من البياانت السابقة
(LAPENSA COURSE)  وتصنف ثالث درجات وهي )مبتدي، متوسط44٥هو .، 

 .فصالً  23 يف( متقدم

 أنشطة تعليم اللغة العربية .2
 سيتم م اللغة العربية هي أنشطة يوجهها املعلم يف فهم وإتقان املواد اليتيأنشطة تعل

 LAPENSA)ترقية اللغات برانمج م اللغة العربية يف يتقدميها للطالب. وتكون أنشطة تعل

COURSE)10٦كالتايل: 
ترقية برانمج يُطلب من مجيع طالب الصف العاشر املشاركة يف أنشطة  .(أ

أايم يف األسبوع )األحد  مخسةملدة  (LAPENSA COURSE)اللغات 

                                                           
،  مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو) برانمج ترقية اللغات كمدرب  لطفي حنيفمصدر: نتيجة املقابلة مع  106
 (2021نوفمبري  13
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 00.22 إىل 00.21د( من الساعة والثالاثء واألربعاء واجلمعة واألح
 :بعالمة اجلرس

 21.٥0دقائق من بدء الدرس يف الساعة  10يدق اجلرس األول قبل  (1
 مييدق اجلرس الثاين لإلشارة إىل بدء أنشطة التعل (2
 مما يشري إىل هناية النشاط  00.22يدق اجلرس الثالث عند  (3

دمي االمتحان، جيب على الطالب تق ال يستطيع أن يشاركإذا كان  .(ب
 .فهو غائب تصريح،يوجد الإذا مل و تصريح. ال

 م اللغة العربيةيأنشطة تعل: 9 دولاجل
 (LAPENSA COURSE) اتاللغ رقيةتبرانمج يف 

 الوقت أنشطة اليوم رقم
 00.22 –  00.21 مواد املفردات يوم األحد 1
 00.22 –  00.21 مادة قواعد اللغة العربية اإلثنني 2

 يوم الثالاثء 3
ادفات واملتضادات وأسئلة املر 

 00.22 –  00.21 املمارسة

 00.22 –  00.21 مادة ممارسة احملادثة األربعاء 4

مادة تربير الكلمات )إصالح  مجعة ٥
 (يةلغو ل

00.21  – 00.22 

م اللغة العربية يقام  ي، من املعروف أن تنفيذ أنشطة تعلالسابقبناًء على اجلدول 
م يتعلو لياًل.  00.22إىل  00.21اء ومجعة وأحد من الساعة كل يوم اثنني وثالاثء وأربع

هو نشاط أساسي جيب  (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات برانمج اللغة العربية يف 
 .أن يتبعه مجيع طالب الصف العاشر
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 تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية .3
ق جودة م اللغة العربية من األنشطة اليت هتدف إىل حتقيييعد تنفيذ عملية تعل

. ملعرفة مدى إدراك جودة (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات برانمج يف  يالتعلم
ترقية برانمج تدريس اللغة العربية، حيتاج الباحث إىل معرفة كيفية تنفيذ عملية التدريس يف 

عرف الباحث بشكل واضح قامت الباحث ي. ولكي (LAPENSA COURSE)اللغات 
. الذي قام بتدريسه نوفال دزاقوان إراندا، وهو البلط )أ(فصل متوسط مبالحظات يف 

  ةالحظاملأيًضا. وجاءت نتائج  (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات برانمج رئيس 
 107كالتايل:
 التمهيدية األنشطة(. أ

، يبدأ املعلم الدرس إبلقاء التحية، ويطلب من التمهيدية يف األنشطة
حضور الطالب وقبل بدء ف كش، مث أيخذ املعلم  الدعاءالفصل إمامة  رئيس
م ليتم يم، يكرر املعلم املادة اليت سبق دراستها ويوجه الطالب إىل التعليالتعل

 تنفيذها.
 األنشطة األساسيةب(. 

م أو يف يم هو النشاط الرئيسي يف عملية التعلياألنشطة األساسية يف التعل
هو عملية برجمية م للطالب. النشاط األساسي يف التعلم يعملية إتقان جتربة التعل

 لتكوين خربات الطالب وقدراهتم واليت يتم تنفيذها يف غضون فرتة زمنية معينة.

                                                           
 13،  مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو) اتاللغمصدر: نتيجة املالحظة عن عملية التعليم اللغة العربية  107

 (2021نوفمبري 
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ستصف عملية األنشطة األساسية يف التعلم استخدام اسرتاتيجيات 
م يم، ألن أنشطة التعليم اليت يستخدمها املعلمون يف عملية التعليوأساليب التعل

 م.ياتيجيات وأساليب التعلاألساسية هي يف األساس تنفيذ االسرت 
ترقية اللغات برانمج م اللغة العربية يف يخطوات األنشطة األساسية يف تعل

(LAPENSA COURSE)سة:و در ، تتوافق مع املادة امل 
 العربية اللغة ميلتعل األساسية أنشطة: 10 اجلدول

 األنشطة األساسية اليوم رقم
 األحد، يوم 1

 املفردات مواد
 املاسبة ابملوضوع املفردات وادم املعلم يعطي• 

 املعينة
 السبورة على مفردات 1٥ املعلم يكتب •
 تكرار أو التكرار بطريقة املفردات تقدمي •

 الكلمات
 املفردات وحيفظون ويفهمون الطالب يكتب •

 هلم أعطيت اليت
 عدد معرفة على الطالب بتدريب املدرس يقوم •

 إعطاؤها مت اليت ابملفردات املفردات
 اإلثنني، 2

 العربية اللغة قواعد مادة
 بناء على اللغة قواعد حول مادة املعلم يعطي• 

 معني. املوضوع
وهي  أمثلة ويعطي اللغة قواعد مادة املعلم يشرح •

 احملددة اللغة بقواعد تتعلق اجلملة املفيدة
 فهمها يتم مل اليت املادة عن الطالب املعلم يسأل •
 املفيدة اجلملة إعطاء الطالب من يطلب مث •

 املقدمة املادة حسب
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 الثالاثء، يوم 3
 واملتضادات املرادفات

 كلمة  1٥ من واملتضادات املرادفات يعطي املعلم• 
 املعني املوضوع حسب

 السبورة على ومتضاًدا مرادفًا 1٥ املعلم يكتب •
 املباشرة الطريقة ابستخدام املواد تسليم يتم •
 حول تدريب ةأسئل املعلم يعطي ذلك، بعد •

 .الكلمات مطابقة طريق عن واملتضادات املرادفات
 األربعاء، 4

 مواد ممارسة احملادثة
 اليت للمواضيع وفًقا احملاداثت الطالب ميارس• 

 .تعلموها
 .بتأليفها قاموا اليت احملاداثت الطالب يقدم •
 مت اليت للمحاداثت تصحيحات املعلم يقدم •

 .تسليمها
 مت اليت ابحملادثة تتعلق أسئلة املعلم يعطي مث •

 .نقلها
 مجعة، ٥

تربير الكالم )إصالح 
 اللغو(

 اجلمل أو الطالب مفردات املعلم يصحح• 
 اليومية احملادثة يف استخدامها يتم اليت اخلاطئة

 أو املفردات تكرار الطالب من املعلم يطلب مث •
 تربيرها مت اليت األحاديث

 حول ملة املفيدةاجل الطالب من املعلم يطلب مث •
 تصحيحها مت اليت اجلمل أو املفردات

 أو املفردات ممارسة الطالب من املعلم يطلب مث •
 املصححة اجلمل

 قد األساسية التعليم أنشطة أن املذكورة، يعرف الباحث األساسية األنشطة من
 من العديد تنفيذ يتم. مباشرة التعليم عملية الباحث يالحظ عندما. حتديدها مت
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 الفصل يف التعليم جو يصبح حبيث املواد، تقدمي يف املعلمني قبل من واإلبداع االبتكارات
 10٨.وفعاالً  ممالً  وليس تشويًقا أكثر التعليم عملية يف الدراسي

 اخلتامية ج(. األنشطة
إنتهاء  قبل. التعليم عملية يف األخري النشاط اخلتامية هي األنشطة

 وخيتتم التايل الدرس املعلم خيرب مث. تدريسها مت ليتا املادة املعلم يراجع التعليم،
 .وحتية الكفارة الدعاء بقراءة الدرس
 تدريس جودة حتقيق أن املعروف فمن السابقة، املالحظات نتائج على وبناءً 

. فيها املكتوب للمنهج وفًقا التعليمية املواد حتديد خالل من يتم فيها العربية اللغة
 ابملواد املتعلقة املساعدة التدريس وأساليب والتوجيه احلوار يف العملية املعلم يستخدم
 شفهي، تقييم إبجراء املعلم يقوم الطالب، كفاءة  لتحديد. الفصل يف املقدمة التعليمية
 .ابلدعاء الدرس وخيتتم

 العربية اللغة برانمج تطوير. 4
 هي (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات برانمج  أن يعرف الباحث كما

 جيدة مجل ولتكوين واإلجنليزية، العربية ابللغتني املفردات لتوفري تنسيقها مت طنشا
 األساسي النشاط هي (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات برانمج  يعترب. وصحيحة

 اللغة تطوير لدعم تشكيله مت الذي العربية اللغة تطوير برانمج يوجد وفيه اللغة لقسم
 109:هي األهداف. موجوكرتو الدولية اإلسالمية ثانويةال األمة أمانة يف مدرسة العربية

 اإلسالمية الثانوية األمة أمانة املدرسة حول النشاطية لغويةال بيئةال جعل (1
 موجوكرتو الدولية

 التحدث ومهارات االستماع مهارات) للطالب األربعة اللغوية املهارات رقيةت (2
 (الكتابة ومهارات القراءة ومهارات

                                                           
 (2021نوفمبري  13،  مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتومصدر: نتيجة املالحظة عن عملية التعليم اللغة ) 108

 (2021نوفمبري  13،  ثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتومدرسة أمانة األمة ال) رقية اللغاتئق عن برامج تمصدر: الواث 109
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 .العربية ابللغة الفعال التواصل على قادرين طالب إجناب (3
 :يلي كما  هي العربية اللغة دعم برامج

 اللغة تطوير برانمج: 11 اجلدول
 املشاركة الطريقة الوقت برانمج رقم
 3كل  احملاضرة الصغرية 1

 أشهر
رئيس يؤدي  الفصلممثل 
 اخلطابةو  اجللسة

مجيع طالب 
 الصف العاشر

مرتني يف  احملاضرة الكبرية 2
 ة واحدةسن

مجيع طالب  إظهار املوهوبني يف اللغة
 األمة أمانة مدرسة
 اإلسالمية الثانوية
 موجوكرتو الدولية

مرتني يف  دورة اللغوية 3
 سنة واحدة

إعطاء فصل دراسي 
للطالب الذين يفتقرون 
إىل املهارات اللغوية بعد 
مناقشة مع مدرب 

 البينسا

 كل الطالب

عمل فيديو  4
تعليمي ابللغة 

 عربيةال

مرة كل   
 أسبوعني

قم إبنشاء مقاطع فيديو 
تعليمية للغة سيتم 
حتميلها على وسائل 
التواصل االجتماعي 

ترقية اللغات برانمج 
(LAPENSA 

COURSE)  حىت تكون
معروفة أكثر للمجتمع 

 اخلارجي

ترقية اللغات  جلنة
(LAPENSA 
COURSE) 
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اقتباسات اللغة أم  ٥
 األمثال

ال ابللغة اصنع األمث كل أسبوع
العربية واليت سُتعطى 

 ولصقهاالحًقا للطالب 
 املدرسة. احلائط على

ترقية اللغات  جلنة
(LAPENSA 
COURSE) 

يشرح م اللغة العربية، ي، أن هناك برامج داعمة لتعلالسابقبناًء على اجلدول 
 110كالتايل:  الباحث
 حماضرة صغرى وكربى (أ

أو مناقشة اخلطابة اء نشاط بشري يف مناقشة مشكلة إبلق احماضرة هي
 إىل قسمني، مها حماضرةحيضرها العديد من اجلماهري. يف هذا الربانمج، ينقسم 

 .حماضرة صغرى وكربى
أشهر من خالل مجع ممثلني عن كل  3كل حماضرة صغرى  يقام برانمج 

. ويف ASCHAيقع يف مبىن  يتال اخلطابة أو تكون رئيس اجللسة.لتقدمي  الفصل
مرتني يف السنة. من خالل عرض األطفال  حماضرة كربىتجز الوقت نفسه، حيُ 

تقدمي  أو تكون رئيس اجللسة أو بةااملوهوبني يف اللغة، سواء يف شكل ظهور اخلط
 .MBI CENTER SPORTوحنو ذلك. والذي يقع يف مبىن  ةالقص

التحدث ابللغة العربية  يستطيع أنذا الربانمج هي: الطالب هل واهلدف
لغوية وتدريب الطالب البيئة ال جعلاملفردات اليت مت تدريسها، و  بنشاط ابستخدام

 على الثقة ابلنفس والعقلية.
 ة اللغةدور   (ب

العربية لتقوية مهارات اللغة العربية لدى الطالب. دوره تعين  ةلغال ةدور 
وسيلة لشحذ إمكاانت  ةلغال ةاملكان. حبيث يُتوقع أن يكون تنفيذ دور  أوالبيت 
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مرتني يف  ةلغال ةأكثر موثوقية يف اللغة العربية. يُقام برانمج دور  الطالب ليكونوا
سنة واحدة. من خالل توفري فصل دراسي للطالب الذين يفتقرون إىل اللغة 

اهلدف من الربانمج و  .MBI CENTER SPORTالعربية. والذي يقع يف مبىن 
 هو: حتسني معرفة الطالب الضعف يف اللغة العربية.

 عليمي ابللغة العربيةفيديو ت تكوين  (ج
م اللغة العربية هو أحد العروض التقدميية يدروس تعلعن  التعليمي الفيديو

م اللغة العربية. يعلى شكل فيديو يصف خطوات العمل على شيء متعلق بتعل
ر للمساعدة يف اتكر ابلميكن مشاهدة هذا الفيديو التعليمي لتعليم اللغة العربية 

 عربية.م اللغة اليتعلاملادة فهم 
 حتميلها يتم تعليميال فيديو، يعين أن اليُعقد هذا الربانمج كل أسبوعني

مرتني يف   (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  االجتماعي التواصل وسائل عرب
املواد املوجودة يف هذا الفيديو  . وأماتمع اخلارجييف اجمل معروف الشهر. لكي

 ."HAND BOOK LAPENSA"التعليمي مأخوذة من كتاب 
أهداف هذا الربانمج هي: ميكن للطالب تكرار شرح املادة العربية من 
مقاطع الفيديو التعليمي اليت أعدها املعلم وحتسني قدرة املعلمني والطالب على 

 م اللغة العربية.ياستخدام التكنولوجيا كوسيلة لتعل
 األمثالاقتباسات اللغة أم  (د

يلة هتدف إىل إاثرة دافع ماجلمل اجلهي  األمثالاقتباسات اللغة أو 
هناك الطالب يصنع شخص ما. يتم تنفيذ هذا الربانمج مرة واحدة يف األسبوع. 

ر املدرسة. هذا اوستُلصق على جداألمثال وجيمع إىل معلم برانمج ترقية اللغات 
 الربانمج له األهداف التالية:

يق لعقل لتحقا إفتاح( 2، إعطاء اإلهلام أو التخفيز لدى الطالب ( 1
 مستوى من الفضيلة واحلكمة يف احلياة.
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 البشرية املوارد . تنمية5
 منظمة يف نأل. جًدا التعليم مهم جودة حتسني أجل من البشرية املوارد إدارةإقامة 

  على جيب لذلك،. البشرية املوارد وسائلب وتتطور تتقدم أن ميكن تعليمية، مؤسسة أو
 وإدارهتا البشرية ابملوارد االهتمام وير،التط يف ترغب تعليمية منظمة أو مؤسسة كل

 .جيد تعليم خلق أجل من صحيح، بشكل
ترقية  مؤسسة برانمج يف للمعلمني البشرية واملوارد ميالتعل جودة حتسني أجل من
 البشرية املوارد تنمية أو تدريبية أنشطة تنفيذ يتم ،(LAPENSA COURSE)اللغات 
ترقية اللغات  لربانمج كمدرب  حنيف لطفي ستاذاأل قال كما  احلالة هذه يف. للمعلمني

(LAPENSA COURSE) النحو على وغريها التدريس وقواعد املناهج جيمع الذي 
 111:التايل

 إىل يهدف والذي( املدربني تدريب) TOT اسم عادةً  اللغة إثراء على يُطلق
ت ترقية اللغا برانمج يف ابلتدريس يقومون الذين املعلمني قدرة وتدريب تعزيز

(LAPENSA COURSE) .هذا و  .السبت يوميعين يف  األسبوع يف واحدة مرة يقام الذي
 األساليب من بدءاً . اللغات تدريس يف املعلمني تسهيل أو جتهيز إىل هدفي

ترقية اللغات  برانمج يف العربية اللغة ميتعل ومواد اإلعالم ووسائل واالسرتاتيجيات
(LAPENSA COURSE). 

 املوارد البشرية : تدريب12اجلدول 
 أنشطة تدريب املدربني

 املكن املسؤلية الوقت أنشطة رقم

 األسبوع األول تدريب املدربني 1
ترقية  برانمجمدير 

اللغات 
(LAPENSA 

مسكن لطالب 
 والطالبة

                                                           
، مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو) تبرانمج ترقية اللغا كمدرب لطفي حنيفمصدر: نتيجة املقابلة مع  111
 (2021أكتوبر  30
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COURSE)  للغة
 العربية

 األسبوع الثاين 2

ترقية  برانمجمدير 
اللغات 

(LAPENSA 

COURSE)  للغة
 اإلجنليزية

ن البياانت أعاله ميكن مالحظة أن تنمية املوارد البشرية تتم مرة واحدة يف م
األسبوع وفًقا ألسبوع اللغة، واهلدف من ذلك هو إجراء إثراء لغوي لتحسني القدرات 
التدريسية للمدرسني من حيث األساليب واالسرتاتيجيات، وسائل اإلعالم واملواد 

 .التعليمية
جمموعات  3)تدريب املدربني( إىل  TOT اء اللغوي أوينقسم تنفيذ برانمج اإلثر 

 :فصول، وهي
 املركزي العريب اإلثراء مدرس: 13 اجلدول

 املكان املعلم الفصل رقم
 األمة أمانة مدرسة توفيق أنصاري متقدمي 1

 اإلسالمية الثانوية
 موجوكرتو الدولية

 لطفي حانيف متوسط 2
 نداء عبد الوهاب مبتدي 3

أعاله يعرف اسم املعلم ومكان التنفيذ. مدرس مدرس اللغة العربية  من اجلدول
 ويتقن اللغة العربية. الدكتورةو املاجستري و  البكالوريوساحلاصل على 

)تدريب املدربني(، يقدم املعلم إرشادات متعمقة أو يفحص  TOTلتنفيذ 
 LAPENSA)ات ترقية اللغ برانمجموضوًعا سيدرسه الطالب يف االجتماع القادم ملسؤول 

COURSE) من حيث األساليب واالسرتاتيجيات والوسائط واملواد التعليمية. عرين 
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 اتاللغ رقيةم لربانمج تيإن وجود برانمج إثراء اللغة له أتثري إجيايب على منوذج التعل
م بشكل يذات املعايري الدولية اإللزامية لألمة. مع تنفيذ الربانمج، يتم تصور عملية التعل

( لديه التزويد (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمججلنة كمدرس )جيد.  
والتحضري مسبًقا من حيث املواد واألساليب واالسرتاتيجيات والوسائط يف التدريس، 
وقادر على تنظيم الوقت على النحو األمثل، ومعرفة تقنيات التدريس جيًدا، حبيث ميكن 

 م بسالسة ومنهجية.نقل املواد بشكل كامل وتسري عملية التعل
من املعروف أن التنفيذ لتحقيق معايري اجلودة يتم يف  السابقبناًء على البيان 

 112تدريب املوارد البشرية لتحقيق األهداف املرجوة، ومنها ما يلي:
 ميأ( حتسني حمتوى املواد اإلثرائية وطرق التعل

 ب( معادلة حمتوى املادة وطرق التعلم حسب التصنيف الطبقي
 سني مراقبة احلضور ونشاط املعلمج( حت

 د( هناك عقوابت للمدرسني الذين ال يتابعون اإلثراء اللغوي
على  (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمجه ( التأكيد على رؤية ورسالة 

 األنشطة اللغوية يف األنشطة اليومية
 .العربية اللغة تعلم تقومي. 6

 (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  رانمجب يف العربية اللغة ميتعل ميو تق يهدف

 إىل أيًضا ويهدف م،يالتعل عملية املعلم ينفذ أن بعد الطالب كفاءة  مدى حتديد إىل
ترقية اللغات  برانمج يف يوجد. ميوالتعل التدريس عملية تنفيذ يف املعلم كفاءة  حتديد

(LAPENSA COURSE) منها نوعان: 
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 العربية اللغة تعليم عملية تقومي .أ
 حول معلومات على احلصول ميكن حبيث ميالتعل عملية فعالية ميو تق هو اهلدف

 املعلمني على نوعني وهي ميالتعل عملية ميو تق يشمل. ميالتعل عملية يف وعيوب مزااي
 113.والطالب

 العربية اللغة تعليم عملية يف املعلم تقومي (أ
 حتتاج اليت عيوبال ملعرفة العربية اللغة ميتعل عملية يف املعلمني ميو تق يتم

 يف األنشطة مراقبة خالل من ميو التق يتم. معينة تعليم جودة حتقيق يف حتسني إىل
 :أنواع ثالثة فيه. ميالتعل
 املعلم حضور (1

 األمة أمانة مدرسة يف (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج وفر
 LAPENSA)ترقية اللغات  برانمج مشرف بتجميعها قام للمدرسني غياب فرتات

COURSE) املعلم دخل إذا. املعلم حضور جمال يف التقييم عملية أنشطة لدعم 
ترقية اللغات  برانمج مشرف على فيجب تعليمية، أبنشطة للقيام الفصل

(LAPENSA COURSE)  حضر قد املعلم أن إلثبات احلضور بيان ملء أو كتابة 
 الفصل دمج فسيتم موجوًدا، املعلم يكن مل إذا. الفصل يف ميالتعل عملية ونفذ
 يف مرات 3 وجود عدم حالة يف املعلم حتذير ويتم ملستواه وفًقا الفصل مع الفارغ
 .ميالتعل عملية

 املواد إتقان (2
 معلم كل  ألن اختالفات هناك ستكون ابلطبع معلم، لكل املواد إتقان يف

 مجبران رقية اللغاتت برانمج يكون أن مينع مما املادة، فهم يف خمتلفة قدرة لديه
 املوارد تطوير يف املعلمني سهل قد (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات 

                                                           
 13،  مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو) لغاتبرانمج ترقية ال مدبرك نوفل زهلاممصدر: نتيجة املقابلة مع  113
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 وفًقا املواد تقدمي هو اهلدف ،(املدربني التدريب) TOT وابلتحديد البشرية،
 يسهل لغة استخدام املعلمني من يُطلب. للمستوايت وفًقا مسبًقا، حمددة ملعايري
 الطالب يشعر ال حىت تفصيلابل املادة حمتوايت ونقل الطالب، قبل من فهمها

 .بسهولة املقدمة املواد فهم للطالب وميكن ابالرتباك
 التدريس طرق استخدام (3

ترقية اللغات  برانمج يف العربية اللغة تعلم أساليب واستخدام اختيار يف
(LAPENSA COURSE)، والقويد واخلطوبة التكرور أساليب املعلمون يستخدم 

 هذه التدريس طريقة استخدام يهدف. املباشرة لطريقةا الغالبية ويستخدم والرتمجة
 حبيث. الرغبة حسب وبسرعة بدقة معينة مثالية أهداف حنو التعلم تقدمي إىل

 يصبح حبيث والتحفيز ابلتشجيع مليء ومبهج ممتع جو يف التعلم إجراء ميكن
 وسائل استخدام أيًضا املعلمني على جيب. أسهل التعليمية للمواد الطالب قبول

 .وكفاءة بفعالية املواد لتوصيل املناسبة التدريس
 يف العربية اللغة ميتعل عملية يف الباحثون أبداها اليت املالحظات على بناء

 املباشر األسلوب يستخدم التعليمية املواد توصيل يف املعلم فإن بوترا، مطوع فصل
 حيد نهأل مناسب الطريقة هذه استخدام فإن الباحث وحبسب. احلوار وأسلوب

 مع مباشرة التواصل للطالب وميكن اإلندونيسية اللغة استخدام يف الطالب من
 114.لغوية بيئة خلق هدف حتقيق ميكن حبيث العربية اللغة ابستخدام املعلمني

 العربية اللغة تعلم عملية يف الطالب تقومي  (ب
ات ترقية اللغ برانمج يف العربية اللغة ميتعل عملية يف الطالب تقومي ينقسم

(LAPENSA COURSE) أجزاء ثالثة إىل: 
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 الطالب حضور (1
 األمة أمانة مدرسة يف (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج قدم

 LAPENSA)ترقية اللغات  برانمج إدارة مجعتها للطالب حضور غياابت

COURSE) دخل إذا. الطالب حضور جمال يف التقييم عملية أنشطة لدعم 
 احلضور بيان ملء أو كتابة  املعلم على جيب التعلم، نشطةأ لتنفيذ الفصل الطالب
 يتجاوز مل إذا. الفصل يف التعلم بعملية وقاموا حضروا قد الطالب أن إلثبات
 .بغيابه الطالب يعاقب األحكام الطالب

 الفصل يف الطالب مشاركة (2
 أدوار مشاركة مدى مستوى على الطالب به يقوم نشاط هي املشاركة

 على واإلجابة والرد التعلم يف الطالب حبماس عنها يعرب. التعلم ةأنشط يف الطالب
 .املعلم عمل وإمتام األسئلة

 الباحثون وجد فيه، التعليمية األنشطة يف املوجودة املالحظات على وبناءً 
 اليت للمحفزات االستجابة يف الطالب كفاءة:  منها الطالب، بني للمشاركة أشكااًل 
 قراءة إىل الطالب إبرشاد املعلم قيام: مثل املعلم، نقله ملا ةواالستجاب املعلم، قدمها

 عملية يف ذلك، إىل ابإلضافة. حبماس الطالب جتاوب مث النص، وتفسري ومناقشة
 على نشطني البقاء على الطالب حيفز حبيث للغاية مبدًعا املعلم يكون التعلم،
 .اسابلنع يشعرون التعلم عملية بداية يف طالب وجود من الرغم
 الفصل يف الطالب سلوك (3

 حيث من للطالب املعرفة املعلم فيها يوفر اليت العملية هي التعلم عملية
 اكتشاف وحاول. الفصل أبنشطة ابلقيام السلوك تغيري يُعرف. السلوك تغيري

 إىل الطالب إشارات عن السلوكيات هذه تعرب. الطالب بسلوك االهتمام
 وتطبيق النعاس، وليس املشغول، اللعب وليس ،ابلتعلم الطالب واهتمام املعلمني،
 .اليومية حياهتم يف املعرفة
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ترقية  برانمج يف الباحثني مالحظات خالل من ذلك مالحظة وميكن
 حممد يدرسه الذي بوترا ب مبتدي صف يف (LAPENSA COURSE)اللغات 
 لوكس حركة املعلم يسجل الفصل، يف ابلتدريس املعلم يقوم عندما موالان، مفتوح
 الطالب أيًضا جيد املعلم أن جانب إىل الطالب، حضور أخذ ذلك يف مبا الطالب
 11٥.التعلم عملية يف ومنشغلون ابلنعاس يشعرون الذين

 التعليم نتائج  .ب
 أهداف كانت  إذا ما ملعرفة ميالتعل عملية يف تقييمي نشاط هو التقييم

  العلي أمبل سنن مبعهد يةالعرب اللغة ميتعل نتائج تقييم. ال أم حتققت قد ميالتعل
 11٦:كالتايل

 اليومي االختبار( 1
 ما شيء قياس أو الكتشاف يستخدم إجراء أو أداة هو اليومي االختبار

 هذا يساعد أن ميكن. ميالتعل عملية يف حمددة قواعد أو بطريقة ما، جو يف
 ة،جيد وتعابري مفردات. وذكره املقبول املوضوع فهم على الطالب اليومي االختبار

 برانمج يف املطبق اليومي التمرين. املعلم يطرحها اليت األسئلة إجابة ذلك يف مبا
  يف توفريها مت اليت األسئلة على اإلجابة هو (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات 

 .املعلم أعدها اليت واألسئلة" HANDBOOK LAPENSA" كتاب
 املعروف من م،يلالتع عملية أثناء الفصل يف الباحثني مالحظات على بناءً 

 LAPENSA)ترقية اللغات  برانمج يف يومية متارين شكل على التقييم تنفيذ أن

COURSE) شفهياً  املعلم أسئلة على واإلجابة م،يالتعل كتب  يف متارين هي. 
 

                                                           
نوفمبري  13،  مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتوربية )مصدر: نتيجة املالحظة عن عملية التعليم اللغة الع 115

2021) 

نوفمبري  13،  مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتومصدر: الواثئق عن معيار احملتوى للمنهج الدراسي ) 116
2021) 



 

91 

 

 املراقبة( 2
 أهداف يف احملرز التقدم وقياس البياانت جلمع روتينية عملية هي املراقبة

 كل  التقييم إجراء يتم. واملخرجات العمليات على والرتكيز ري،التغي لرصد. الربانمج
 يف الرصد. شهر كل  ميالتعل عملية متابعة أثناء الطالب تقدم مدى ملعرفة شهر
 أن الطالب على يتعني أنه هو (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج
 ستخداماب اجلمل وتكوين دراستها، مت اليت املفردات تذكر على قادرين يكونوا

 القويدات ذكر على والقدرة العربية، ابللغة والتحدث دراستها، مت اليت املفردات
 .درجة للطالب املعلم أعطى املراقبة، من الطالب انتهى أن بعد. فيها
 بيجر التاإلختبار ( 3

 يُعطى كاختبار  االختبار أشكال من شكل هوالتجريب اإلختبار 
 LAPENSA)ترقية اللغات  برانمج يف تاًحام االختبارات من نوًعا جرب. للطالب

COURSE) .يف جتربة شكل على التقييم .أشهر 3 كل  االختبارات إجراء يتم 
 :هو (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج
 التعلم لتحديد االعتبار يف الطالب عليها حصل اليت االختبارات نتائج تؤخذ( أ

 من مزيد وإعطاء املراجعة إىل تاجحت املوضوع من أجزاء أي. للمتابعة التايل
 .املمارسة

 .للطالب إضافية تعليمية برامج إجراء يف إجراءات الختاذ التجربة ُتستخدم( ب
ترقية اللغات  برانمج يف العربية اللغة ميلتعل التسجيل نظام يستخدم

(LAPENSA COURSE) النحو على مي،و للتق ابلنسبة أما. األرقام نظام 
 117:التايل لاجلدو  يف املبني
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 ميالتعل نتائج تقييم: 14 اجلدول
 القيمة الرقم رقم
 ممتاز 90-100 1
 جيد جدا ٨0-90 2
 جيد ٨0-70 3
 مقبل ٦0-70 4
 ضاعف ٦0-٥0 ٥
. معاقبتهم سيتم العربية، اللغة يف دروًسا أيخذون ال الذين للطالب ابلنسبة

 النحو على لعقوابتا تصنيف. وشديدة ومتوسطة خفيفة: أنواع ثالثة للعقوبة
 11٨:التايل

 خفيفة عقوبة (أ
 .مرات 3 يتغيبون طالب هم اخلفيف العقاب على حيصلون الذين الطالب

 املعتدلة العقوبة  (ب
 إىل 4 يتغيبون الذين الطالب هم عتدلامل العقاب على حيصلون الذين الطالب

 .مرات ٥
 الشديدة العقوبة  (ج

 ٦ من أكثر يتغيبون بطال هم ثقيلال عقابال على حيصلون الذين الطالب
  .مرات

 يف نشاطًا األقل الطالب إيقاظ هو العقوبة هذه من الرئيسي الغرض
 .العربية اللغة تعلم أنشطة يف املشاركة
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 (LAPENSA COURSE)بربانمج ترقية اللغات م اللغة العربية ياقبة تعلمر  .ج

 حتقيق ميدع اليت اإلجراءات واختاذ األداء مقاييس حتديد عملية هي املراقبة
 .احملدد لألداء وفًقا املرجوة النتائج

 لتحقيق املبذولة اجلهود وحتفيز توجيه إىل الربانمج هذا يف املراقبة هتدف
 الفعال وغري املؤثر غري التنفيذ عن الكشف إجراءات إىل ابإلضافة التعلم أهداف
 .وفعاالً  مؤثّ رًا ليصبح وحتسينه،

 LAPENSA)ترقية اللغات  رانمجب يف العربية اللغة الباحث تعلم الحظ

COURSE)  املنفذة املراقبة ملعرفة مباشرة التعلم عملية عن. 
 تعلم يف  (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج على املراقبة متت
 مسؤول وهو ومجعة، وأربعاء، وثالاثء، وإثنني، أحد، يوم كل  العربية اللغة
 املخطط بصفته (LAPENSA COURSE) اللغة ترقية برانمج مشرف أمام

 هذه. كمنفذ (LAPENSA COURSE)  اللغة ترقية برانمج عن واملسؤول
 واملراقبة ابلتغيب، املراقبة خالل من والطالب للمعلمني ختتص املراقبة

 التقييم طريق عن واملراقبة اإلدارة، تقارير خالل من واملراقبة ابملالحظة،
 119.واملنضبط نظمامل التعليم خللق يتم ذلك وكل التدرجيي،

 العربية اللغة تعلم يف املراقبة شكل .1
 (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج املراقبة ينقسم عام، بشكل

 :يلي كما  ، املباشرة وغري املباشرة املراقبة قسمني، إىل
                                                           

، مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو) اللغات درب برانمج ترقيةكم  لطفي حنيفة املقابلة مع مصدر: نتيج 119
 (2021نوفمبري  20
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 املباشرة املراقبة (أ
 لمنياملع مراقبة. والطالب املعلمني على املراقبة ومها املباشرة نوعان، املراقبة
 :التايل النحو على

 توافق التعلم (1

 LAPENSA)ترقية اللغات  برانمج يف مشرف قبل من املراقبة هذه تنفيذ مت

COURSE) واملواد ابملنهج توافق التعلم ملعرفة الفصل يف التجول خالل من 
 حتديدها، مت اليت واملواد ابملنهج يتوافق ال التعلم كان  إذا. حتديدها مت اليت

 LAPENSA)ترقية اللغات  برانمج يف مشرف قبل من حتذيرًا ماملعل يتلقى

COURSE) واملواد ابملناهج التدريس إىل ابلعودة املعلم وأمر. الفور على 
 على املراقبة كدليل  التقييم كمواد  األنشطة هذه استخدام احملددة. سيتم

 اللغة : ملركز رئيًسا نظام حممد صرح كما.  املعلم

 على (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  جبرانم يف مدرب يراقب"
 واملواد ابملنهج متوافًقا التعلم أكان للتحقق الفصل يف التعلم عملية
 توبيخ املدرب على فيجب مناسًبا، يكن مل وإذا حتديدها، مت اليت

 120". حتديدها مت اليت واملواد املنهج حسب للتدريس املعلم وإرشاد

 

                                                           
 20، مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو) اللغات اللغة مركز نظام كرئيس حممد مصدر: نتيجة املقابلة مع 120
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  كشف احلضور   (2

 االنضباط أشكال من كشكل  التعلم عملية يف منياملعل حضور تطبيق مت
 األستاذ صرح كما.  املرجوة األهداف لتحقيق التقييم أشكال من وشكل
 :  حنيف لطفي

  املعلمني أيضًا على ولكن الطالب على فقط ينطبق ال احلضور"
 121".التعلم أهداف حتقيق ميكن حبيث منضبط كجهد

 :التايل النحو على للطالب العربية اللغة تعلم على املراقبة

 احلضور (3

 يف يف العربية اللغة تعلم كل  يف معهودة طريقة هي احلضور، طريق عن املراقبة
 ملعرفة للغاية فعالة طريقة ألهنا (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج
 حسيب حممد ذكر كما  التعلم، يف للمشاركة وحضورهم الطالب انضباط

 الصديق : 

 ملعرفة الربانمج هذا يف املستخدم احلضور يقطر  عن املراقبة هتدف"
 ستصبح واليت ، التعلم يف املشاركة يف وحضورهم الطالب انضباط

 122".املخالفني الطالب ومعاقبة لتقييم التقييم مادة بعد فيما
                                                           

 20، مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو) قسم تنمية اللغة ربدكم  حنيف لطفيمصدر: نتيجة املقابلة مع  121
 (2021نوفمبري 

، مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو)قسم تنمية اللغة  دبركم  الصديق حسيب حممدمصدر: نتيجة املقابلة مع  122
 (2021نوفمبري  20
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 املالحظة (4

 مدى ملعرفة املعلم قبل من األسبوع يف واحدة مرة املالحظة على املراقبة تتم
 املراقبة و تعمل هذه نقلها مت اليت العربية اللغة مادة فهم يف الطالب تقدم
 وصفه مبا يتوافق وهذا .العربية اللغة جمال يف الضعفاء الطالب حتفيز على
 :فقال الصديق حسيب حممد

 املعلمون يستخدمها اليت الوسائل إحدى هي الطالب مالحظة"
 حفيزلت وكاقرتاح يوم كل  العربية اللغة يف الطالب كفاءة  ملراقبة

 123".العربية اللغة يف الضعفاء الطالب

 املباشرة غري املراقبة  (ب
. وحتريرايً  شفهًيا املعلمني من الواردة التقارير من املباشر غري املراقبة حتصل
 :منها . الطالب على املباشر غري املراقبة تطبيق

 (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج الربانمج إدارة تقريرأ(  
 نظام خيالفون الذين الطالب عن للتقرير املراقبة ههذ تستخدم

 124:التالية ابلشروط. (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج
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 : املتطلبات15 جلدوالا

 املخالفة نقطة املتطلبات النمرة

1 
 يتحدث الطالب أن مجيع على جيب

 الوقت حسب واإلجنليزية العربية ابللغتني
 احملدد

 نقاط 10

2 
 أكثر اإلندونيسية اللغة طالبال يتكلم
 واحدة مجلة يف كلمتني  من

 نقاط 1

3 
 استخدام الطالب مجيع على جيب

 اليومية األنشطة يف عامة مفردات
 نقاط 1

4 
 right، lo، tah: كلمة  استخدام حيظر
 ذلك إىل وما

 نقاط 1

 نقاط 3 األشكال من شكل أبي وقح قول حيظر ٥

٦ 
 أو العربية غري اآلخرين أقوال ترديد حيظر

 اإلجنليزية
 نقاط ٥

 جمال خيالفون الذين الطالب عن اإلبالغ يف وظائف املدربني إحدى تتمثل"
 خفيف تعزير. عليها حصلوا اليت للنقاط وفًقا تعزيرهم سيتم ذلك وبعد اللغة
 الطالب حصل عندما معتدل تعزير ، نقاط 3 على الطالب حصل عندما
 أحكام مع. نقاط 9 الطالب جتاوز دعن شديدة جزاءات و نقاط ٦ على
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 املعتدل والتعزير ، مفردات 10 حفظ - اخلفيف التعزير: ذلك يف مبا التعزير
 .مفردات" 30 حفظ - الشديد والتعزير - مفردات 20 حفظ -

 (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  ربانمجب ف العربية اللغة ميتعل د. حتسني
 ابرتفاع املؤسسة فيه تقوم ذيال النشاط أشكال من شكل هو التحسني

 معوقات حلل خطة إعداد الضروري من التعلم، جودة ويف ارتفاع. التعلم جودة
 يف (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج يف واحللول املعوقات تتمثل. القائمة
 :اآليت

 (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج يف العربية اللغة تعلم معوقات .1
ترقية  برانمج يف كمدرس  إراندا ذكوان نوفال مع مقابالت الباحث أجرى أن بعد

 يف املعوقات كانت  املتوسط أ للبنني، فصل يف (LAPENSA COURSE)اللغات 
 :كما يلي  العربية، اللغة تعلم عملية

 الطالب معوقات .1
 الليل يف يقام العربية اللغة تعلم ألن وذلك التعلم، أثناء ابلنعاس الطالب يشعر
أقل  " .الطالبية األنشطة كثرة  بسبب التعلم عند ابلتعب الطالب ويشعر
 كثرة  بسبب والتعب ابلنعاس يشعرون اليت الطالب حالة بسبب محاًسا الطالب
 12٥".الليل يف التعلم ويقام الطالبية األنشطة
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 املعلم معوقات .2
 راقب،ت وكأهنا تبدو التدريس يف املعلم مهاراة والكفاءة ألن املعلم معوقات حتدث

 املعلمني خلفية بسبب هذا كل  حيدث. وامللل ابمللل الطالب شعور يسبب مما
للتدريس أو  الالزمة املهارات بعد لديهم ليس ولكن اللغة يتأهلون يف الذين
 بشكل املوجودة التعليم وسائل املعلمون يستخدم ال ذلك، إىل إضافة. التعليم
 126.صحيح

 (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج يف العربية اللغة تعلم حلول .2
 حنيف، لطفي مع مقابلة خالل من احملصولة الباحث نتائج على بناءً 

 تعلم أنشطة خمطط وكذلك (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج مدرب
  :التايل النحو على ،(LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج يف العربية اللغة

 أنشطة يف للطالب حتدث اليت املشكالت أو املعوقات حلل اجلهود بذل"
 حتليل خالل من (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج يف التعلم

. العوائق هذه حدوث تسبب اليت العوامل إلجياد املعوقات أو املشكالت
 LAPENSA)ترقية اللغات  برانمج قام مدربو العوامل، معرفة وبعد

COURSE) 127" نهلتحسي حل إلعداد تقييم إبجراء. 
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 النائمني للطالب حل .أ
 ابلنعاس يشعرون الذين الطالب حالة بسبب محاًسا لألقل الطالب احلل
 املعلم قيام خالل من الليل يف التعلم ويقام الطالبية األنشطة لكثرة والتعب
 الكلمات ختمني ألعاب مثل. العربية اللغة حول شيقة جذابة ألعاب إبعطاء
 وتدريب الطالب خيال قوة تطوير إىل هتدف اليتو  ذلك إىل وما األسئلة وكرة

 يدعو كما.  للتعلم الطالب محاس واستعادة والذاكرة الطالب واملنطق مرئيات
 يُطلب أيًضا. تدريسها يتم اليت املادة عن العربية ابللغة للغناء الطالب املعلم
 وال ابمللل الطالب يشعر ال حىت التدريس، يف دائًما يبتكروا أن املعلمني من

 12٨.ابلنعاس يشعرون
 للمعلم حل .ب

 يشعر مملة، تبدو واليت التدريس أو التعليم يف املعلم مبهارات يتعلق فيما
 بتنمية (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج يقوم. ابمللل الطالب
 إجراؤه يتم الذي اللغة إثراء أي ،(املدربني تدريب) TOT أو البشرية املوارد
 العربية، اللغة جمال يف اخلرباء املدرسون هم املقدمون. عاألسبو  يف واحدة مرة
. التدريس يف أيًضا خربة ولديهم S3 أو S2 أو S1 خرجيي من األقل على

 أو متعمقة إرشادات تقدمي هو( املدربني تدريب) TOT تنفيذ من الغرض
 العربية اللغة مؤسسة ملديري اللقاء القادم يف الطالب سيتعلمه موضوع مراجعة

                                                           
،  األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو مدرسة أمانة)مدرسة أمانة األمة كموظف فؤاد عريف الدين  مصدر: نتيجة املقابلة مع  128
 (2021نوفمبري  27
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 األساليب حيث من (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  انمجبر 
 129.كما يرام  التعلم منظما عملية تسري حبيث واملواد والوسائل واالسرتاتيجيات

 اللغة تعلم برانمج يف مطبق حل هو( املدربني تدريب) TOT وجود إن
 مثانني يف املائة  مع  (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج العربية
 والتعلم. التعليم عملية يف املعلم ألداء جًدا مفيد
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 الفصل اخلامس
  مناقشة البحث

 (LAPENSA COURSE)ختطيط تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات  .أ
كما نعلم مجيًعا أن التخطيط جزء مهم جًدا وال ميكن فصله عن أنشطة 

برانمج ترقية عليم اللغة العربية يف التخطيط هو أهم شيء لتحقيق جودة ت. اإلدارة
ع اخلطوات اليت سيتم . تعريف التخطيط هو مج(LAPENSA COURSE)اللغات 
برانمج ترقية ، فإن التخطيط يف كما نعلم  130حقيق أهداف حمددة سلفا.تنفيذها لت
يقوم على معايري اجلودة اليت جيب حتقيقها يف تعلم  (LAPENSA COURSE)اللغات 

وعند دمينج، اجلودة هي حتقيق احتياجات وتوقعات املستفيد حاضرا . اللغة العربية
، يتطلب التخطيط املرتبط مبعايري تحقيق اجلودة املرجوة من التعليمل 131ومستقبال .

 .جودة التعليم كمقياس يستخدم لتحقيق اجلودة
 LAPENSA)برانمج ترقية اللغات م اللغة العربية يف برانمج يختطيط جودة تعل

COURSE)  وفق النظرية السابقة. أي أن إعداد ختطيط اجلودة فيه يعتمد على
برانمج ترقية وجد الباحث أن التخطيط لتعليم اللغة العربية يف . احتياجات الربانمج

أهداف تعليم ( 1مبا يف ذلك:  مع الدليل . جيدة (LAPENSA COURSE)اللغات 
توفري مهارات  يعىن: (LAPENSA COURSE)برانمج ترقية اللغات اللغة العربية يف 

لغوية تساعد تطوير اللغة العربية و البيئة ال إىل إنشاءدف هلاللغة العربية واإلجنليزية اب
حتديد معايري أتهيل معلم اللغة ، طالبلدى الحتديد معايري اجلودة ( 2 132.ةاإلجنليزي
يصبح  .العربيةمعيار تقومي تعليم اللغة  ديدحت، ميحتديد معايري عملية التعل ،العربية

                                                           
130Abdul Majid. 2011. Perencanaan Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. Hal. 79. 
131 Mukhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati. 2012. Manajemen Pendidikan Islam. Hal 301. 

، مدرسة أمانة األمة الثانوية اإلسالمية الدولية موجوكرتو) برانمج ترقية اللغات ةمدرب نداء عبد الوهابمصدر: نتيجة املقابلة مع  132
 (2021نوفمبري  ٦
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برانمج ترقية اللغات األمر كله أساًسا لتحقيق جودة تعلم اللغة العربية يف 
(LAPENSA COURSE). 

 (LAPENSA COURSE)بربانمج ترقية اللغات  تنفيذ تعليم اللغة العربية .ب
. يق نتائج التخطيطالتنفيذ هو أهم وظيفة إدارية، ألن التنفيذ هو نشاط تطب

برانمج ترقية اللغات يف لثانية لتحقيق جودة تعليم اللغة العربية التنفيذ هو اخلطوة ا
(LAPENSA COURSE).  برانمج ترقية اللغات اجلودة يف تنفيذ(LAPENSA 

COURSE) التنفيذ حسب . ليت مت وضعها لتحقيق أهداف معينةهو تنفيذ اخلطط ا
 133.يالحظ عملياتههو تنفيذ اخلطة يف املستوى التجرييب و  دمينج

 LAPENSA)رانمج ترقية اللغات بيف الغة العربية م يتنفيذ عملية التعليف  

COURSE)، يبدأ ختطيط تعليم  .هناك مناسبة بني التخطيط والتنفيذ يف عمليتهما
حتديد معايري من  (LAPENSA COURSE)برانمج ترقية اللغات يف اللغة العربية 

حتديد معايري عملية  ،العربيةحتديد معايري أتهيل معلم اللغة ، طالبلدى الاجلودة 
الفصل  تصنيف :ويشمل تنفيذه. معيار تقومي تعليم اللغة العربية ديدحت، ميالتعل

، أنشطة تعليم اللغة العربية، تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية، برانمج حسب املستوى
ا عملية التنفيذ وأم .العربية اللغة تعليم العربية، تنمية املوارد البشرية، تقومي اللغة تطوير

 .ساس ختطيط اجلودة املعد من قبلفيه يقام على أ
رانمج ترقية بم اللغة العربية يف يتعل نفيذوجد الباحث أن ت، من الشرح أعالهو 
 كان وفق النظرية السابقة.  (LAPENSA COURSE)اللغات 

 (LAPENSA COURSE)تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات  مراقبة .ج
هي عملية قياس األداء والتأكد من جناح اإلجراءات املتخذة يف حتقيق  مراقبة

مراقبة اجلودة هي تنفيذ اخلطوات . املراقبة خطة اثلثة يف إدارة اجلودة. األهداف املعلنة

                                                           
133 Mukhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati. 2012. Manajemen Pendidikan Islam. Hal 302. 
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، حبيث ميكن حتقيق بوطة حبيث يسري كل شيء كما ينبغياملخططة بطريقة مض
 134جودة املنتج املخطط هلا وضماهنا.

 قسمني، إىل ينقسم (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمجيف  املراقبة 
 املراقبة خالل من والطالب للمعلمني ختتص املراقبة هذه .املباشرة وغري املباشرة املراقبة

 طريق عن واملراقبة اإلدارة، تقارير خالل من واملراقبة ابملالحظة، واملراقبة ابلتغيب،
 هذا يف املراقبة هتدف. و واملنضبط املنظم التعليم لقخل يتم ذلك وكل التدرجيي، التقييم
 إىل ابإلضافة التعلم أهداف لتحقيق املبذولة اجلهود وحتفيز توجيه إىل الربانمج
 .وفعاالً  مؤثّ رًا ليصبح وحتسينه، الفعال وغري املؤثر غري التنفيذ عن الكشف إجراءات

بب عقبات يف عملية تعلم واالهتمام بكل ما يس الحظةأيًضا على املتعمل مراقبة 
 .(LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمجاللغة العربية يف 

ترقية اللغات  برانمجيف لغة العربية جودة تعليم ال مراقبة ،والشرح أعاله
(LAPENSA COURSE)  على وهي تفتيش املعوقات مناسبة ابملراقبة يف دائرة دمينج

النقصان بني عملية التخطيط وتنفيذ جودة وابملراقبة سوف جيد املعلم  13٥.وحتسينها
واملراد هبا أن  .(LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمجيف تعليم اللغة العربية 

تاج إىل الشيئ الذي يقام فيها مالحظة على ما قد نفذ وتعيني املعوقات اليت حت
 خطة. واعتمادا على املعوقات فتعد ، مع األشياء الصحيحة يف تنفيذهاالتحسي

ترقية اللغات  برانمجيف هذه األنشطة مستخدمة و  13٦.التحسني لتنفيذ فيما بعد
(LAPENSA COURSE)وختص هبا ملعرفة املعوقات اليت حتتاج إىل التحسني يف ، 

  .ترقية جودة تعليم اللغة العربية
 

                                                           
134 Herawan, E. (2011). Pengendalian Mutu Pendidikan: Konsep dan Aplikasi. Jurnal Administrasi 

Pendidikan, 13 (1) 

135 Mukhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati. 2012. Manajemen Pendidikan Islam. Hal 301. 
136 Mukhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati. 2012. Manajemen Pendidikan Islam. Hal 302. 
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 (LAPENSA COURSE)تعليم اللغة العربية بربانمج ترقية اللغات  حتسني .د
 LAPENSA)ترقية اللغات  برانمجيف لرابعة التحسني هو اخلطة ا

COURSE) ترقية اللغات  برانمجيف اللغة العربية  عليمتال. حتقيق حتسني جودة
(LAPENSA COURSE) ،.التحسني هو تنفيذ كلها عند دمينج لتذليل العقبات فيه ،

. والشيئ الذي يقام يف هذه اخلطة هو تنفيذ كل لتحسني واإلعادة من جديدجبميع ا
 137.ومالحظته نتائجه، ويشتمل فيه على حتسني املعوقات طة ترقية اجلودةخ

. أي أن عملية املراقبة فيه حتسني هو عمل يقام بعد املراقبة ومعروف مما سبق أن
حتتاج إىل خطة التحسني أو حتديد نقاط الضعف أو املعوقات يف عملية التعليم واليت 

 ت تضع على الطلبة أو املعلم فيها. كان. توفري التحسني حلل املعوقات إما  احللول
 ابلنعاس يشعرون الذين الطالب حالة بسبب محاًسا لألقل الطالب احلل

 إبعطاء املعلم قيام خالل من الليل يف التعلم ويقام الطالبية األنشطة لكثرة والتعب
 بيةالعر  ابللغة للغناء الطالب املعلم يدعو كما.  العربية اللغة حول شيقة جذابة ألعاب
 .تدريسها يتم اليت املادة عن

 مملة، تبدو واليت التدريس أو التعليم يف املعلم مبهارات يتعلق فيما للمعلم حل
 بتنمية (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج يقوم. ابمللل الطالب يشعر
 مرة إجراؤه يتم الذي اللغة إثراء أي ،(املدربني تدريب) TOT أو البشرية املوارد
 إرشادات تقدمي هو( املدربني تدريب) TOT تنفيذ من الغرض. األسبوع يف ةواحد

 اللغة مؤسسة ملديري اللقاء القادم يف الطالب سيتعلمه موضوع مراجعة أو متعمقة
 األساليب حيث من (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمج العربية

 .كما يرام  منظما التعلم عملية تسري حبيث واملواد والوسائل واالسرتاتيجيات
ترقية اللغات  برانمجيف لغة العربية حتسني جودة تعليم ال، والشرح أعاله

(LAPENSA COURSE) ألنه يقام إبعداد اخلطة اجلديدة  مناسبة بتلك النظرية ،

                                                           
137  Mukhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati. 2012. Manajemen Pendidikan Islam. Hal 301-302. 
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. وتوجد املعوقات من املراقبة السابقة وجودة يف التنفيذ لرتقية اجلودةكحل املعوقات امل
 .ني فيهاتسبب على إقام التحس
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 الفصل السادس
  اخلامتة

 ملخص نتائج البحث .أ
نتائج البحث اليت مناسبة بعملية  أن وجد الباحث، من املعلومات أعاله

 يف ضوء نظرية  (LAPENSA COURSE)بربانمج ترقية اللغاتتعليم اللغة العربية إدارة 
 :وأما نتائجه فيما .وتنفيذها ومراقبتها وحتسينهااخلطيطها  من خالل

يقوم على معايري  (LAPENSA COURSE)برانمج ترقية اللغات التخطيط يف  .1
حتديد معايري اجلودة ، منها: اجلودة اليت جيب حتقيقها يف تعلم اللغة العربية

حتديد معايري عملية  ،حتديد معايري أتهيل معلم اللغة العربية، طالبلدى ال
 .يم اللغة العربيةمعيار تقومي تعل ديدحت، ميالتعل

 LAPENSA)رانمج ترقية اللغات بيف الغة العربية م ييف تنفيذ عملية التعل .2

COURSE) ،ويشمل . هناك مناسبة بني التخطيط والتنفيذ يف عمليتهما
، أنشطة تعليم اللغة العربية، تنفيذ حسب املستوىالفصل  تصنيف تنفيذه:

العربية، تنمية املوارد البشرية،  غةالل عملية تعليم اللغة العربية، برانمج تطوير
 .العربية اللغة تعليم تقومي

 قسمني، إىل ينقسم (LAPENSA COURSE)ترقية اللغات  برانمجاملراقبة يف  .3
 من والطالب للمعلمني ختتص املراقبة املباشرة. هذه وغري املباشرة املراقبة
 اإلدارة، تقارير خالل من واملراقبة ابملالحظة، واملراقبة ابلتغيب، املراقبة خالل
 املنظم التعليم خللق يتم ذلك وكل التدرجيي، التقييم طريق عن واملراقبة

ترقية اللغات  برانمجيف جودة تعليم اللغة العربية  مراقبة. واملنضبط
(LAPENSA COURSE)  مناسبة ابملراقبة يف دائرة دمينج على وهي تفتيش

 .املعوقات وحتسينها
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 LAPENSA)ترقية اللغات  برانمجيف غة العربية لحتسني جودة تعليم ال .4

COURSE) ألنه يقام إبعداد اخلطة اجلديدة كحل مناسبة بتلك النظرية ،
. وتوجد املعوقات من املراقبة وجودة يف التنفيذ لرتقية اجلودةاملعوقات امل

 املعلم قيام: حلول للطالب . منها:أ(السابقة تسبب على إقام التحسني فيها
 الطالب املعلم يدعو كما.  العربية اللغة حول شيقة جذابة عابأل إبعطاء
توفري لمعلم: حلول ل. ب(  تدريسها يتم اليت املادة عن العربية ابللغة للغناء

 .(املدربني تدريب) TOT التدريب للمعلمني
 تاإلقرتاحا  .ب

وبعد االطالع على نتائج هذه الدراسة، قدم الباحث بعض االقرتاحات أو 
 نها:املدخالت م

فصول  3، حيث يتم تقسيم الطالب حسب قدراهتم إىل تطوير املواد التعليمية (1
هي نفسها لكل فصل.  التعليمية املواد لكن ومتقدم،لغوية: ابتدائي ومتوسط 

 .خمتلفة لتحديد مدى تقدم كل طالب جيب أن تكون املواد التعليمية لكل فصل
ن أكثر إبداًعا يف توجيه الطالب ، جيب أن يكون املعلمو ( يف تنفيذ التعليم2

 .ف التعليميةللقيام ابلتدريس. عملية مثرية لالهتمام حبيث ميكن حتقيق األهدا
، ولكن أيًضا تقييم يس فقط تقييم نتائج تعلم الطالب، لمي التعليمو ( يف تق3

 عملية التدريس من أجل حتسني جودة التعليم يف املؤسسة.
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 قائمة املراجج
 

 لعربية:اباملراجع 
القاهرة: دار الفكر  املدرسية يف مطلع القرن احلادي والعشرين. اإلدارةأمحد.  ،إبراهيم

 .200٦العريب. 
اإلتقان يف الفكر اإلسالمي  -إدارة اجلودة الشاملة عبد الرمحن إبراهيم اجلويرب.  ،إبراهيم

 .200٦ملنورة: مطابع الرشيد. املدينة ا. واملعاصر
الرايض: مكتب إدارة اجلودة الشاملة تطبيقات تربوية. ح اخلطيب. و ردا  أمحد اخلطيب
 142٥لعريب لدول اخلليل. الرتبية ا

إدارة اجلودة الشاملة األكادميية جبامعة موالان أمر اللة، عبد املالك كرمي وأصحاب. 
: Media Sutra Atigaماالنج: مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

201٦. 
االنج: متطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة. أوريل.  ،حبر الدين

 .2010مطبعة اجلامعة. 
 .2001القاهرة: دار غريب. العربية وعلم اللغة احلديث. حممد. ، داود

عمان: دار الرواد. اإلدارة العامة واإلدارة الرتبوية. إبراهيم عبد العزيز.  ، الدعيلج
200٨. 

اخلرطوم: جامعة  مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعية. عبد. ، الرمحان
 .199٥جامعة إفريقيا. 

القاهرة: دار اإلدارة املدرسية والصفية: منظومة اجلودة الشاملة. إبراهيم.  ،عباس الزهريى
 .200٨ الفكر العريب.
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