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 استهالل

َ:ال َعَ ت َ َلَ قاَ 

ََمَ يَ جَ الرَ َانَ طَ يَ الشَ َنَ مَ َاللَ ب ََذَ وَ عَ أَ 

َ

           

        

     

َ(5-1)العلم :
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 اإلهداء
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 {كل ئعملىا فسيري هللا عملىم وزسىله واملإمىىن }

 صدق هللا العظيم

ئلهي الًطيب الليل ئال بشىسن والًطيب النهاز ئلى بطاعخً .. والجطيب اللحظاث ئال برهسن .. وال 

 جطيب آلاخسة ئال بعفىن .. وال جطيب الجىت ئال بسؤٍخً هللا جل جالله 

 .. بلغ السسالت وأدي ألاماهت .. وهصح ألامت .. ئلى هبي السحمت وهىز العاملين ئلى من

 سيدها دمحم صلى هللا عليه وسلم 

 ئلى مالوي في الحياة .. ئلى معنى الحب وئلى معنى الحىان والخفاوي .. ئلى بسمت الحياة وسس الىجىد 

 لحباًب ئلى من وان دعائها سس هجاحي وحىانها بلسم جساحي ئلى أغلى ا

 أمي الحبيبت 

 مخارفةالحاجة 

ئلى من أحمل أسمه بيل  .. ئلى من ولله هللا بالهيبت والىكاز .. ئلى من علمني العطاء بدون اهخظاز

 كد حان كطافها بعد طٌى اهخظاز وسدبلى 
ً
افخخاز .. أزجى من هللا أن ًمد في عمسن لتري ثمازا

 .. بدولماجً هجىم أهخدي بها اليىم وفي الغد وئلى ألا 

ز  والدي العٍز

 يأنىر رياض الحاج 

م العلم واملعسفت  ... ئلى الرًن مهدوا لىا طٍس

 .......ئلى جميع أساجرجىا ألافاضل

 



ث   

ئلى من علمىا الخفاٌؤ واملض ي ئلى ألامام، ئلى من زعاها وحافظ عليىا، ئلى من وكف ئلى جاهبىا عىدما 

م  ................ضللىا الطٍس

 ......................ئلى مسبي زوحي

 :أخص بالخلدًس والشىس

 ي خار ج قاسم باالشيج الحاملغفىر له  

 .. ئلى من بها أهبر وعليه أعخمد .. ئلى شمعت مخلدة جىير ظلمت حياحي

 .. ئلى من بىجىدها أهدسب كىة ومحبت ال حدود لها

 ئلى من عسفذ معها معنى الحياة 

   الىبيرة أختي

 أنيس نىزوال فريدة

 من واهىا مالذي وملجئي ئلى

 ئلى من جروكذ معهم أجمل اللحظاث

 ئلى من سأفخلدهم ...... وأجمنى أن ًفخلدووي

 باهلل و من أحببتهم باهلل ...........ئلى من جعلهم هللا أخىحي

  B 2102قسم تعليم اللغة العربية، خاصة فصل طالب  

 ن أمبيل العاليمعهد سىهاب شسفاث واملسبيين و املسبياث واملشسفين وامل

 ئلى من ًجمع بين سعادحي وحزوي 

 ئلى من لم أعسفهم .......... ولن ٌعسفىوي

 ئلى من أجمنى أن أذهسهم ...........ئذا ذهسووي

 ئلى من أجمنى أن جبلى صىزهم ............في عيىوي

 



ج   

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 والتقدير الشكر كلمة

 

َعلىَوالسالمَوالصالةَلم،يعَ َماملَإلنساناَعّلمَبالقلمَعّلمَالذيَللَاحلمد
َيفعلونَالذينَأصحابوَوَآلوَوعلىَهللاَعبدَابنَحممدَأعيونناَوقرةَوحبيبناَسيدنا

َ.املنكراتَوجيتنبونَاحلسنات

َمنَكلَنشكرَالفرصةَهىذَيفَلكلذَ،وتوفيقوَهللاَبعونَالبحثَىذاَانتهىَوقد
َوزودناَاملساعدةَيدَلناَومدَالعونَلناَوقدمَاألموالَوَوالدعاءَالفكرةَلناَوّجوَوَلناَساعد

 :بالذكرَوخنصَالبحثَىذاَإلمتامَالالزمةَباملعلومات

َالدوكتورَاألستاذَماالنجَاحلكوميةَاإلسالميةَإبراىيمَمالكَموالناَاجلامعةَمدير .1
 .املاجستًنَراىارجوَموجييا

 .مهيمنَاحلاج الدوكتورَاألستاذَالعلياَدراساتَكلية عميد .2

 .وركاديناتاَولداناَالدوكتورَالعربيةَاللغةَتعليمَقسمَرئيس .3

َعلىَبإشرافَيلَتفضالَلذاناَاهلدىَمفتاحَالدكتورَوَاملرتضىَنورَالدوكتورَفضيلة .4
 .واالحرتامَرالتقديَكلَمينَمافلهَخًنَكلَعينَهللاَافجزامهَالبحثَىذا

َامربيَنيكَوَالذيَ لثانيةاَالعلومَروضةَمعهدَخادم خباريَقاسمَجَااحلَالشيخَفضيلة .5
 .روحي



ح   

َأزكىَتنبتَاليتَاحلبَروضةَإلَبلقياىاَقليبَتسعدَاليتَخمارفةَاحلاجةََالغاليةَأمي .6
َوَالرجولةَورّمزينَالعلمَإلَدفعينَالذيَرياضيَأنوارَاحلاجََأيبَوَاألزىار،
 .صغًناَربياينَكماَيرمحهماَيغفرمهاَأنَهللاَعسىَحية،يالتوض

َمبعهدَاألساتذةَ،ومجيعَالدينيةَاملدرسةَورئيسَالعصري،َالرفاعيَمعهدَةمديَرَفضيلة  .7
 َ.الرسالةَىذهَامتامَيفَواالىتمامَالرعايةَحسنَعلىَأشكرىمَالعصريَالرفاعي

َمينَفلهمََالعلياَالدراساتَبكليةَالعربيةَاللغةَتعليمَقسمَيفَواألساتذةَاألساتذَمجيع .8
َخًنَهللاَوجزاىمَوالتشجيعَواملعارفَالعلومَنمَقدموينَماَعلىَوالتقديرَالشكرَكل
 .اجلراء

َاإلسالميةَإبراىيمَمالكَموالناَجامعةَالعايلَأمبيلَسونانَمعهدَيفَاملشاييخَمجيع .9
 .ماالنجَاحلكومية

 .آالمَحضنَركتيناوشَروحيَمنَيلإَقربأَاليتَةديرَفَزوالنَأنيسَالكبًنةَأخيت .11

َمعاَيرافقوينَالذينَ،العربيةَاللغةَتعليمَقسمَيفَخاصةَاجلامعة،َيفَزمالئيَمجيع .11
َذوالكفلَحممدَ،بشرىَحممدَ،اهلدىَمفتاحَ،مرأةهللاَ:َوىمَالعلوم،َتبّحرَيف

َأمحدَ،الدينَمصلحَ،أزىاريَرجالَملكَ،قافَالفتحَ،إقبالَحممدَ،فافوتوعام
َخًنةَ،سفتًناَليدياَ،املباركةَليلةَرياضي،َحممدَخباري،َسبيتَحممد ،رياضي

َكوسوماألفى،َماريةَرمحوايت،َيإرزقَاملصرية،َاآلمانَنيل،النهضيةَخًنة،لنعمةا
 .َبةاالصحَمعىنَيعّلموينَالذينَىم ،فرماتاساريَإينداةَديوي،نيأى

َجامعةَ،العالٌنَأمبيلَسونانَعهدمبَواملشرفاتَواملشرفٌنَواملربّياتَاملرّبٌنَمجيع .12
َمبىنَيفَشرفٌناملَوَريباملَصوصاخَ،االن مبَاحلكوميةَاإلسالميةَإبراىيمَمالكَموالنا



خ   

َجزاىم مسعادىمَكلَعلىَهلمََأشكرَالبحث،َىذاَالمتامَيشّجعنوينَالذينَسيناَابن
 .اجلزاءَنأحسَهللا

َهللاَاهجَزَوالتقديرَالشكرَمنَولوَمساعدهَمجيعَعلىَافواحدَاواحدَأذكرهَملَومن .13
َ.اجلزاءَخًنا

َهللاَفجزاىمَ،حالَكلَعلىَيروالتقدَالشكرَقولَإالََّأقدموَقولَال
َنفعوَيعمَاجلامعيَالبحثَىذاَيكونَأنَهللاَعسىَاجلزاء،َأحسن َومجيعَيلَ

ََآمٌنَاملستقيم،َالصراطَاىدناَواهلدايةَالرمحةَوَالتوفي َهللاَسألوأَ.األعزاءَقرّاءال
َ.السائلٌنَياجميب

4102ََسبتمبًنَ،َن ماالَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ

 هللاَأمٌنَلطفيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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 د 

 تقرير املشرفني

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف 
 األمبياء وادلرسلني وعلى الو وصحبو أمجعني.

 بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب :

 لطفي أمني هللا :  االسم

 S-2 /21617721 : رقم التسجيل

معهد الرفاعي العصري  يف رقية جودة معلمي اللغة العربيةت إدارة: "  العنوان
 ".قمباالن

 وافق ادلشرفان على تقدميو إىل رللس مناقشة البحث.

 ادلشرف الثاين       ادلشرف األول

 

 اذلدىتاح الدكتور مف           الدكتور نور ادلرتضى     
 286227711777722771رقم التوظيف: 285776262875722772  رقم التوظيف:

 

 اعتماد
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدكتور ولدانا ورجاديناتا
 286772282887722772:رقم التوظيف
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 إقرار الطالب
 

 أنا ادلوقع أدناه، وبيانايت كاآليت:
 : لطفي إمني هللا  االسم الكامل

 S-2/21617721:   التسجيلرقم 
 Sukonolo, Bululawang, Kabupaten Malang:    العنوان

 سوكونولو، بولوالوانق ، مدينة ماالنق.      
أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم 

سالمية احلكومية اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإل
معهد الرفاعي  يف رقية جودة معلمي اللغة العربيةت إدارة"  مباالق حتت عنوان:

 ق".العصري مباالن
حضرهتا وكتبتها بنفسي ومازورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى 
 أحد استقباال أهنا من تأليفو وتبني أهنافعال ليست من حبثي فأنا أحتمل مبسؤولية على
ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا 

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنق.
 ىذه وحررت ىذا اإلقراربناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

 
 م1723سبتمبري  22ماالنق 

 
 

 لطفي أمني هللا
 21617721رقم التسجيل: 
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 ر 

 جلنة املناقشة اعتماد
 

 عنوان البحث:
 ق".معهد الرفاعي العصري مباالن يف رقية جودة معلمي اللغة العربيةت إدارة" 

 حبث لنيل دراجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية
 

 : لطفي أمني هللا اعداد الطالب
 S-2 /21617721:  رقم التسجيل

 

وتقرر قبولو شرطا لنيل دراجة قد دافع الطالب عن ىذه البحث أمام جلنة ادلناقشة 
 1723-22- 15 ، بتاريخ :األربعاء ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم

 األساتذة: أربعةوتتكون جلنة ادلناقشة من 
 : ...................  التوقيعشيخون )ادلناقش الرائيسي( زلمداألستاذ الدكتور  -2
 ...: ................  التوقيع   ادلناقش(جنة/ ل)رئيس الالدكتور نور ىادي  -1
 ..: ................  التوقيع)ادلشرف/ ادلناقش(         ىالدكتور نور ادلرتض  -2
 ...: ...............  التوقيع ))ادلشرف/ ادلناقش( الدكتور مفتاح اذلدى -3

 
 

 االعتماد على
 مدير كلية الدراسات العليا،

 
 

 مهيمناألستاذ الدكتور احلاج 
 284521222872722774رقم التوظيف : 

  



 

 ز 

 البحث مستخلص
 قسم اجلامعي، البحث. مباالنق العصري الّرفاعي معهد يف العربية اللغة معلمي جودة ترقية إدارة م، 0242 هللا، أمني لطفي
 نور الدكتور: األول ادلشرف. ماالنق احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا، الدراسات كلية ، العربية اللغة تعليم

 .اذلدى مفتاح الدكتور:  الثاين وادلشرف ادلرتضى،
 .العربية اللغة املعلم، اجلودة، الرتقية، اإلدارة،: األساسية الكلمات

 معروف وبالتايل اإلسالمية، ادلعاىد يف خاصة العربية اللغة معلمي جودة عن ادلواجهة ادلشكالت من الدراسة ىذه تنطلق
 ليس الواقع ولكن جدا، ضروري شيء ىي العربية اللغة معلمي جودة ترقية وإن. العربية اللغة تعّلم إندونيسيا يف ادلعاىد معضم بأن

 الواقع ىذا إندونيسييا يف ادلعاىد كثرة إىل نظرا. وتقليدية بسيطة بطرق تقوم العربية اللغة معلمي جودة ترقية عمليات من كثري ىكذا،
 ادلعاىد يف العربية اللغة تعليم يف اجليد النظام لباء ذلك عن وإضافة. العربية اللغة معلمي جودة ترقية مهمة عن يهتم من قلة مع يقابل
 .الفعالة اإلسرتاتيجية باستخدم العربية اللغة معلمي جودة ترقية مبحاوالت تبدأ أن ادلعاعد لزم لذلك. كذا اجليدة البشرية ادلوارد حيتاج

 العصري الرفاعي مبعهد العربية اللغة معلمي جودة ترقية إدارة عملية لوصف حتاول الدراسة ىذه الفكرة، ىذه على انطالقا
 اللغة معلمي جودة ترقية علمية وصف حتاول الدراسة ىذه. معلما 14 وفيو طالبة 523 وفيو مباالنق، يقع الذي ادلعهد. مباالنق
 التجرييب، والتدريس قبول، ختطيط حيث من العربية اللغة معلمي جتنيد يف مباالنق العصري الرفاعي معهد إدارة( 4:  أمرين يف العربية

 والتطويرات التدريبات حيث من العربية اللغة معلمي جودة ترقية يف مباالنق العصري الرفاعي معهد إدارة( 0. والتعيني والتقومي،
 .العمل عن يقافإلا و والتقومي

 ادلكثفة ادلقابلة طريقة عن فيها البيانات مجع ويتم احلالة، والدراسة الكيفي ادلدخل الدراسة ىذه يف الباحث يستخدم
 تنظيم ذلك بعد ويتم. التثليثي ادلنهج استخدم البيانات صدق من وللتأكد. الوثائق دراسة طريقة عن يتم كما ادلشرتكة وادلالحظة
 .الدراسة تساؤالت وفق منها االستنتاج مث وتفسريىا البيانات

 والتدريس القبول، ختطيط من العربية اللغة معلمي جتنيد رلال يف العصري الرفاعي معهد إدارة أن إىل الباحث توصل وقد
 داخل احلاجة حسب ومشروط  عرضية  العصري الرفاعي مبعهد العربية اللغة معلمي قبول ختطيط( أ:  ىي والتعيني والتقومي التجرييب
 الرفاعي معهد( ج. العربية اللغة معلمة تصبح أن وتريد يتفوقون الذين للخرجيني األولوية وجود( ب.العصري الرفاعي مبعهد  الوحدة

 الدينية، واإلنتماء التعليمية، والكفاءات التعليمية، التدرج منها مكتوبة غري ولوكان العربية اللغة معلمي جتنيد يف ادلعاير فيو العصري
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 وإتياء العمل وورشة ادلعلمني كبار من الرعاية حتت الفنية ادلعلمني مشاورة التدريبية، الدورة منها: طرق عدة يف العربية اللغة معلمي
 ادلنهج تنيمية قسم و الوحدة، ورئيس ، ادلعهد مدير أجرهتا العربية اللغة معلمي تقومي عملية(  ب. ذلك وغري ، اخلصوصي ادلعلم

 شكل يف العربية اللغة للمعلمي والتعويضات( ج. الرمسية غري رغم على  الطبيعة حيث من  تقييم يف تسهم أيضا والطالب والبحث
 واإلجناز العصري، الرفاعي معهد إىل البيت من وادلسافة ،( مؤسسي غري معلم/ مؤسسي معلم) ادلعلمني حالة مع مناسبة  راتب
 بسبب العمل إيقاف   منها متنوعة العصري الرفاعي مبعهد العربية اللغة معلمي تفريغ وكفية(د.الطالبة نتيجة من ينظر التدريس خالل

 . فيو أبدا حيدث فلم التقاعد وأما واالستقالة الشريعة وينكر الدينية االنتماءات اختالف
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Penelitian ini berdasarkan  sebuah keprihatinan terhadap beberapa persoalan tentang mutu guru 

bahasa arab khususnya dilingkungan pondok pesantren karena hampir seluruh pondok pesantren di indonesia 

mengajarkan materi bahasa Arab. Peningkatan mutu dan kompetensi guru bahasa arab merupakan hal sangat 

penting namun fakta yang ada dilapangan berkata lain, banyak proses peningkatan mutu guru khususnya 

bahasa arab dilaksanakan dengan cara-cara yang sederhana dan Tradisional. Seakan menjadi ironi Jumlah 

pondok pesantren di indonesia sangatlah banyak, namun hanya beberapa saja yang serius dengan berupaya 

menyiapkan guru bahasa arab agar memiliki mutu dan kompetensi yang layak. lebih lanjut untuk membangun 

system penyelenggaraan pembelajaran bahasa arab di pondok pesantren membutuhkan sumber daya manusia/ 

guru yang berkualitas. Untuk itu maka pondok pesantran harus mulai berupaya untuk selalu melakukan 

upaya-upaya dan strategi yang efektif dalam meningkatkan mutu guru bahasa arabnya. 

 Berlandaskan pemikiran diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang proses 

manajemen peningkatan mutu guru bahasa arab di pondok pesantren Modern Al-Rifaie, Sebuah pondok 

pesantren Modern yang terletak di kabupaten Malang dengan jumlah santri sekitar 945 dan mimiliki sekitar 

31 guru bahasa arab. Penelitian ini mencoba mendiskripsikan tentang proses peningkatan mutu guru dalam 

dua aspek pertama : manajemen pondok pesantren Modern Al-Rifaie dalam proses rekreutmen guru  bahasa 

arab yang meliputi proses seleksi guru bahasa arab, masa percobaan-percobaan, evaluasi terhadap guru 

bahasa arab baru, dan proses penetapan guru bahasa arab. Kedua : manajemen pondok pesantren Modern Al-

Rifaie dalam meningkatkan mutu guru  bahasa arab  pasca penerimaan yang meliputi : Pelatihan & 

pengembangan, evaluasi dan mekanisme pemberhentian guru bahasa arab. 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus di Pondok Pesantren 

Modern Al-Rifaie Kabupaten Malang, Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara 

mendalam, Observasi dan studi dokumentasi. Data terkumpul kemudian divalidasi kebenaran, kecocokan dan 

kehandalannya melalui triangulasi metode dan sumber. Selanjutnya data di organisasi, dimaknai dan 

disimpulkan pada setiap kasus penelitian, kemudian dibandingkan dengan data pada kasus penelitian yang 

lain, dan selanjutnnya ditarik kesimpulan akhir. 

 Mengacu kepada rumusan masalah diatas penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai 

berikut : Mekanisme & gambaran pelaksanaan rekreutmen guru  bahasa arab di pondok pesantren 

Modern Al-Rifaie adalah; A. Perencanaan Reckruetmen Guru bahasa arab bersifat insidentil dan kondisional 

sesuai kebutuhan unit yang membutuhkan dilingkungan Yayasan PPM Al-Rifaie. B. Adanya prioritas   

rekruetmen bagi para alumni yang berprestasi dan ingin menjadi guru bahasa arab. C. PPM Al-rifaie 

mempunyai kriteria meskipun tidak dibakukan dalam sebuah tulisan dalam proses reckruetmen diantaranya ; 

Jenjang pendidikan, kompetensi pedagogic,  afiliasi organisasi keagamaan dan sudah menikah bagi laki-laki. 

C. Proses evaluasi guru baru dilakukan oleh Pihak direktorat, kepala Unit dan pendapat Siswa. D. Proses 

penetapan melalui rekomendasi unit bersangkutan yang kemudian ditetapkan oleh pihak direktorat & ketua 

yayasan. 

Adapun gambaran pelaksanaan peninggkatan manajemen mutu guru bahasa arab di PPM Al- 

Rifaie meliputi : A. Strategi peningkatan mutu guru melalui beberapa cara : Musyawarah Guru Fan (MGF) 

yang diasuh guru senior, Wokrshop, Mendatangkan tutor. B. Proses evaluasi kinerja guru bahasa arab 

dilakukan oleh direktorat, kepala unit , bagian litbang dan santri juga berperan untuk mengevaluasi walaupun 

sifatnya informal. C. Adapun kompensasi guru berupa gaji disesuaikan dengan status (Guru tetap yayasan/ 

guru biasa), jarak tempuh dari rumah ke PPM Al-rifaie, dan prestasi mengajar yang dilihat dari prestasi santri. 

D. Mekanisme pemberhentian di Al-rifaie, melalui pemecatan (Karena beda afiliasi keagamaan & Melanggar 

syariat), karena mengundurkan diri, Adapun pensiun belum pernah terjadi. 
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This research is based on the concern of some issues about the quality of Arabic teachers particularly in the 

Islamic boarding schools. Almost of the Islamic boarding schools in Indonesia have Arabic education program so that 

improving of the quality and competence of Arabic teachers are very important. In fact, the process of improving the 

quality of teachers, especially for Arabic teacher are implemented in very simple and traditional ways. It seemed to be an 

irony that Indonesia has a lot of Islamic boarding schools but only a few are serious in attempt to prepare the Arabic 

teachers in order to have decent quality and good competence. Furthermore, to build an implementation system of Arabic 

learning in the Islamic boarding school needs qualified human capital / qualified teachers. From those reasons, the Islamic 

boarding school must always struggle to make efforts and strategies which are effective on improving the quality of the 

Arabic teachers. 

Base on that consideration, this research aims to describe the process of improving the quality of the Arabic 

teachers in Al-Rifae modern Islamic boarding school of Malang. Al-Rifae modern Islamic boarding school of Malang 

which is located in Malang district, has about 945 students and 31 Arabic teachers. This research attempts to describe the 

process of improving the quality of Arabic teachers into two aspects. The first is the management of Al-Rifaie modern 

Islamic boarding school of Malang in on the process of Arabic teacher recruitment. The process includes selection process, 

trials, evaluation for new Arabic teachers, and the process of establishing of Arabic teachers. The second is the 

management of Al-Rifaie modern Islamic boarding school of Malang on improving the quality of the Arabic teachers after 

receipt. The process includes training & development, evaluation and termination mechanism of Arabic teachers. 

This research is qualitative research with the design of case study in Al-Rifaie modern Islamic boarding school 

of Malang. The data collected by using in-depth interviews, observation and documentation. The collected data are 

validated the correctness, suitability, reliability through triangulation of methods and sources. Further, the data is organized, 

interpreted, and summarized in each case study, and then compared with the data in other case of studies, and subsequently 

taken a final conclusion. 

Referring to the research problems above, this research found some findings as follows:  the mechanism and 

overview of the implementation of the Arabic teachers recruitment at Al-Rifaie modern Islamic boarding school of Malang 

are; A. Recruitment planning of Arabic teacher is incidental and conditional as needed within the units of Al-Rifaie modern 

Islamic boarding school of Malang foundation. B. There is recruitment priority for alumnus who have good competence in 

excel and intend to be an Arabic teacher. C.  Al-Rifaie modern Islamic boarding school of Malang has standardization 

criteria although it is not in written form. This recruitment process including; qualification, pedagogic competence, 

affiliation of religious organizations and married (for men). D. The evaluation process of new teachers is conducted by the 

directorate, the head of the unit and student opinions. E. The process of establishing through the recommendation of the 

concerned units is then determined by the directorate and the chairman of the foundation. 

The description of the implementation of improving the management of Arabic teachers quality in Al-Rifaie 

modern Islamic boarding school of Malang including; A. Strategy for improving the teachers quality conducted in several 

ways: Meeting Teacher of Fan (MGF) that are taken by senior teachers, workshop, and inviting the tutor. B. The process of 

the Arabic teachers performance evaluation conducted by the directorate, the head of the unit, Research and Development 

unit, and students also contribute to evaluate although in informal ways. C. The compensation for teacher in the form of 

salary adjusted to the status (Permanent Teachers of the foundation / regular teachers), the distance of their home to the Al-

Rifaie modern Islamic boarding school of Malang, and teaching achievements as seen from the achievement of students. D. 

The mechanism process of teacher discharge in Al-Rifaie modern Islamic boarding school of Malang conducted through 

dismissal ( because of different religious affiliations breaking the Shari’a), resigning, and retiring is unprecedented. 
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 الفصل ألاول 

 إلاطار العام والدراسات السابقة

 

 مقدمة -أ

ل، أتوب إليو افضيل، أمحده وأشكره على مجيل االاحلمد هلل مقدر األيّام والليا   

الشريك لو، وأشهد أن  هللا وحده وأستغفره من الذنوب واآلثام، وأشهد أن الإلو إالّ 

سّيدنا زلّمدا عبده ورسولو خرُي نبٍّّ أرسلو، اللهّم صّل وسّلم على سّيدنا وموالنا زلّمد 

 وعلى آلو وصحبو الربرة الكرام.

ا  لبنجيري تعليم، أن التعليم ميكن أن اليف رلال  ربا اخل بني كما ىو متفق عليو   

ائل وسو م، والطالب، وادلناىج الدراسية وادلباين العناصر األساسية مثل: ادلعلّ  بعض

من  ىو يعترب عنصرا أساسيا الذي العناصر لكت بني كل ومن. وغري ذلك ميلتعلا



 

 

 2 

ادلعّلم أو  وىو ىو العامل األكثر حسماو  اليت تشارك يف تنفيذ التعليم،العوامل البشرية 

 ٔ.ادلدرس

حبرا يف علمو، ولكّنو قد ال يكون إّن العامل قد يكون قال بعض العلما  بالتايل و    

معلما بدرجة توازي ما لديو من علم، فنقل العلم إىل ادلتعلم حيتاج إىل مهارة. فطبعا ال 

يستطيع العامل الذي ال ميلك األسلوب ادلناسب للتعليم تطوير نفسو يف ىذا اجملال ، 

يما معلم اللغة حىت ميلك الكفا ات وادلهارات يف التعليم. ومعروف أّن ادلعلم وال س

العربية لو أدوار كبرية يف عملية التعليم والتعلم، ىو وسيلة وصول العلوم إىل الطالب 

ح جناح عملية التعليم والتعلم. وكثري من ادلعلمني يتعلمون عن طريق يوأحد من مفات

اخلربة يف التعليم، ولكن ذلك قد اليكون مفيدا، فقد يكّرر ادلعّلم سلوكا خاطئا، أو 

لذلك ادلعلم  مسائل مهمة، كما أن بعضهم قد يعتمد طريقة احملاولة واخلطا . يهمل

 احلاجة الضرورية يف عصرنا احلاضر. الذي لديو اجلودة ىو

 مة، خاصة بالنسبة لألةمهم الشعبأو  ألمةيف اادلؤىلني  وجود ادلعلمني نّ إلو    

تكنولوجيا ومجيع  تقدم مع ىذا الزمن مسار خضميف  لبقا  األمة  فضال ،ادلتطورة

                                                           
1
 Abdul Munir, Seni mengelola Lembaga Pendidikan Islam, (Ciputat : PT. Arta Karya 

Indonesia,2010),hlm.6. 
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 والفن من حيث  تيةاحليا اآلثاردتيل إىل إعطا  اليت  التغريات والتحوالت يف القيم 

 ٕ.اعلى التكيف مع أنفسه ينقادر  اكونيل العلوم

 حقيقة يلعب دوراخاصة معلم اللغة العربية  ،ويف عملية التعليم والتعلم ادلعّلم    

ونظرا  .القيم ادلطلوبةو  تنمية الشخصية مع القوميالطابع  تشكيل رلال يف خاصة ،كبريا

 تولوكانمجيع عملية التعليم والتعلم  هيمن علىيالتعليم أن دور ادلعلم  من ناحية

أي  تكون مكملة فحسب أن مازالة فيها تظهر بسرعة جدا وىي مدخالوسائل ادلست

الوسائل  بعض وىذه بسبب وجود أبعاد عملية التعليم والتعلم ال توجد يف .ليس غاية 

فكان ترقية جودة التعليم مهما جدا يف  ًتفاحمل استنادا على طلب ادلعلمالتعليمية. و 

ىي إحدى احملاولة  ودة التعليميةاجلترقية ذلك إّن وفضال من  مجيع مراحل التعليم،

      لتحقيق التعليم اجلّيد.

م اللغة العربية ألن تعلي العربية مل ينجح جناحا باىرا،ويف الواقع أن تعليم اللغة    

علم وادلنهج. زال تواجهو مشكالت كثرية، منها ما يتعلق بادلتعلم وادلما مثال يف إندونيسيا

لعملية التعليمية وادلوجة قلب النابض لالم فمن ادلسلم بو أن ادلعلم ىو لّ وفيما يتعلق بادلع

ذ ذلا، وعليو يتوقف جناحها. وذلذا فإن قضية إعداد ادلعلم تتميز خبصوصياهتا بني وادلنفّ 

احملاور األخرى للعلمية التعليمية. إن ادلستحدثات التعليمية اليت شهدىا رلال تعليم 
                                                           

2
 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional,(Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya,1988),hlm 7. 
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اللغات األجنبية يف السنوات األخرية تؤكد أن اإلعداد الصحيح للمعلم وتأىيلو تربويا 

ان لنجاح العملية التعليمية. وقد كشف العديد من البحوث والدراسات يعد صمام األم

 ٖالتطبيقية عن النقص الواضح يف ادلعلمني ادلؤىلني.

ها قلة اجلودة أو الكفا ات وىذا م منة فيما يتعلق بادلعلّ هجاوأما ادلشكالت ادلو    

اللغة،  يعلمدث بسبب قلة االىتمام باجلودة، وبالتايل يتأثر على ضعف كفا ت محت

ق حينما مجيع اجلوانب يف تتأكد ضرورة إعداد ادلعلم اعدادا سليما وىذه حتق امن ىن

د مرتبة وفيها دور واضح لتحقيقها ، نأخذ مثاال ىو وجو  تعليم اللغة العربيةعملية 

 مطيطهوخت مغة العربية إما من ناحية قبوذلمعلمي اللالتنظيم اجليد يف ترقية جودة 

 .وغري ذلكوتدريبو وتقوميو 

التعليم من موقعة يف العملية التعليمية فهو أمهية إعداد ادلعلم دلهنة التعلم و وتنبع    

الذي يقوم بالعب  األكرب يف حتقيق أىدافها ، كما أن سلرجات التعليم تتأثر إىل حد  

سي يف أي موقف تعليمي أىم مدخالت اكبري بكفا ة ادلعلم وتأىيلو. وىو عنصر أس

                                                           
، حبث مقدم إىل ندوة ةندونيسيمياللغةالعربيةيفاجلامعاتاإلإعدادمعل، .عبد التواب عبد هللا ٖ

ىـ ٖٔٗٔمجادي األخرة  ٛ-ٙعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية الواقع وادلستقبل يف الفًتة من تر يتطو 
 ٖٕٗ( ص : ٕٜٜٔ)جاكرتا : 



 

 

 5 

من األمهية يف إرسا  ترقية جودتو العلمية الًتبوية، ومن ىنا كان إعداده اجليد بطريقة 

 تطوير النظام التعليمي وزلتواه. دعائم

 نميةيجية ىامة لنشر اللغة العربية وتدتثل إعداد معلمي اللغة العربية آلية اسًتات 

من   امه وتنميتها شرىادائرة متعلميها ومستخدميها. فإذا كان تعليم اللغة العربية ون

، فإن خاصة يف إندونيسيا لغالبية معاىد ومراكز تعليم اللغة العربية ةىدف األساسياأل

إعداد ادلعلمني ادلتخصصني يف ىذا اجملال، دبا لو من قدرة على مضاعفة الناتج التعليمي 

ن مل يكن واستمراريتو، يعد من أبرز العوامل ادلساعدة على حتقيق ذلك اذلدف وإجنازه، إ

أبرزىا على اإلطالق. فمع اتساع الرقعة اجلغرافية للراغبني يف تعلم العربية واالتصال 

بثقافتها فإنو ال ميكن دلراكز تعليم اللغة منفردة، مهما كثفت جهودىا، إال أن تقوم بدور 

اليت جعلت من جهات  اللغة العريية معلمي جودة ترقيةزلدود. ومن ىنا تأيت أمهية 

تعليمية عديدة يف العامل عناصر مشاركة وفاعلة يف مسرية تعليم اللغة العربية  ومؤسسات

   ونشرىا.

إدارة جودة ادلعلمني يف رلال تعليم  ويعتمد على ذلك يرى الباحث، أن حتقيق

اللغة العربية تكون إحدى احملاوالت إلعداد معلم اللغة اجليد وتكوين عملية التعليم 

وحقيقة إن نظرية إدارة جودة ادلعلم من مباحث علم اإلدارة،  والتعلم أحسن من قبل.
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هي كيفية إدارة األشخاص يف فإدارة جودة ادلعلم أما. و البشرية ادلواردخاصة يف إدارة 

اجليد عنها.  اإلىتماملذلك حيتاج  ادلدارس لتحصيل النظام الفعال أوعملية التعليم اجليد.

ولديهم  فعالةبال ونملّ يعالذين  منيعلّ ن ادلتكويىي وأما أىداف إدارة جودة ادلعلم 

 واستنادا على ذلك أن الوظيفة اإلدراية يقوم يل النتائج ادلثالية.لتحص ات التعليميةالكفا 

 ٗا مدير ادلدرسة أو اجلامعة أو ادلعهد.هب

عملية التجنيد يف رلال التعليمية من التخطيط أو  وتبدأ علمية إدارة جودة ادلعلم

بعض احملاوالت ادلتعلقة بعملية  مث ( والتقومي والتعيني بيالتدريس التجر و القبول )ختطيط 

  ٘ادلعلمني. تفريغو  والتقومي اتالتطوير ترقية جودة ادلعلمني وىي التدريبات أو 

ودة معلمي اللغة العربية خاصة جلتنطلق ىذه الدراسة من ادلشكالت ادلواجهة و    

م ادلعاىد يف إندونيسيا تعّلم اللغة ظوبالتايل معروف بأن معإلسالمية، يف ادلعاىد ا

العربية. وإن ترقية جودة معلمي اللغة العربية ىي شي  ضروري جدا، ولكن الواقع ليس 

ىكذا، كثري من عمليات ترقية جودة معلمي اللغة العربية تقوم بطرق بسيطة وتقليدية. 

تم عن مهمة ترقية نظرا إىل كثرة ادلعاىد يف إندونيسييا ىذا الواقع يقابل مع قلة من يه

جودة معلمي اللغة العربية. وإضافة عن ذلك لبا  النظام اجليد يف تعليم اللغة العربية يف 

                                                           
4

 .  Sri Minarti, Manajemen Sekolah,(Yogyakarta : Ar-ruzz media, 2011), 123. 
5

 .  E. Mulyasa,Menjadi Kepala Sekolah Professional dalam Mensukseskan MBS dan KBK, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),151 
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ادلعاىد حيتاج ادلوارد البشرية اجليدة كذا. لذلك لزم ادلعاعد أن تبدأ دبحاوالت ترقية 

 جودة معلمي اللغة العربية باستخدم اإلسًتاتيجية الفعالة.

عهدا عصريا الذي يقتضي إدارة جودة ادلعلمني يف ترقية جودة وبالتايل يكون م   

معّلميو وىو معهد الرفاعي العصري دباالنق، حياول معهد الرفاعي العصري يف الًتقية و 

الرعاية و تنمية مؤسستو أن حيصل ادلعلمني والطالبات الذين لديهم اجلودة ولوكانت فيو 

كرة، ىذه الدراسة حتاول لوصف عملية انطالقا على ىذه الف  ادلشكالت ادلواجهة.

ادلعهد الذي يقع  إدارة ترقية جودة معلمي اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري دباالنق.

معلما. ىذه الدراسة حتاول وصف علمية ترقية  ٖٔطالبة وفيو  ٜ٘ٗدباالنق، وفيو 

لعملية  دباالنق فاعي العصريمعهد الرّ إدارة  -(ٔجودة معلمي اللغة العربية يف أمرين : 

والتدريس التجريب والتقومي ختطيط القبول من حيث معلمي اللغة العربية  اختيار

معلمي اللغة ترقية جودة  لعمليةفاعي العصري دباالنق معهد الرّ إدارة  -(ٕ. والتعيني

 .اإليقاف من العملوالتقومي و  التطوير وأ اتالتدريب حيثمن  العربية بعد التعيني

ستخدم الباحث يف ىذه الدراسة ادلدخل الكيفي والدراسة احلالة، ويتم مجع وا   

البيانات فيها عن طريقة ادلقابلة ادلكثفة وادلالحظة ادلشًتكة كما يتم عن طريقة دراسة 

الوثائق. وللتأكد من صدق البيانات استخدم ادلنهج التثليثي. ويتم بعد ذلك تنظيم 
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 لكتعلى  اسناداو  منها وفق تساؤالت الدراسة. البيانات وتفسريىا مث االستنتاج

ميمعل ترقيةجودةإدارة": موضوع حتت .ىذ البحث الباحث عرض خلفية البحث

 ".قالنافاعيالعصريمبمعهدالر اللغةالعربيةيف

 مشكلةالبحثوأسئلته -ب

يف البحث مشكلة ىذاالبحث تتضح  يف مقدمة  كما سبق ذكره الباحث

 ة يف معهد الرفاعي العصري دباالنقترقية جودة معلمي اللغة العربيإدارة  معرفة

 ،  لاىذا السؤ  منمناسبة على نظرية إدارة ترقية جودة معلي اللغة العربية. إنطالقا 

 أسئلة ىذا البحث كما يلي :تفصيل  إنّ و 

معلمي اللغة  اختيار لعملية فاعي العصري دباالنقمعهد الرّ إدارة  كيف  -ٔ

 ؟ ب والتقومي والتعينييالتدريس التجر و القبول ختطيط  حيثمن  العربية 

ترقية جودة معلمي  لعمليةفاعي العصري دباالنق معهد الرّ كيف إدارة  -ٕ

و  التقوميالتطوير و ات أو التدريب حيثمن  بعد التعيني اللغة العربية

 ؟العمل مناإليقاف 
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 أهدافالبحث -ج

 يهدف ىذا البحث استنادا إىل ما قد ذكر يف أسئلة البحث : 

معلمي  لعملية اختيار فاعي العصري دباالنقمعهد الرّ إدارة  كيفيةمعرفة  -ٔ

والتقومي  بيالتدريس التجر و ختطيط القبول من حيث اللغة العربية 

 .والتعيني

ترقية جودة  لعمليةفاعي العصري دباالنق معهد الرّ إدارة  كيفية  معرفة -ٕ

والتقومي  التطوير وأ تاالتدريب حيثمن  معلمي اللغة العربية بعد التعيني

 .العمل مناإليقاف و 

 أمهيةالبحث-د

 التالية : النظرية والتطبيقية يرجى ذلذا البحث أن يكون مفيدا يف اجلوانب

العربية ترقية جودة معلمي اللغة يف تطبيق برامج للمؤسسة : أن يكون مرجعا  -ٔ

 فاعي العصري دباالنق. يف معهد الرّ 

رلال إدارة تعليم اللغة  للجامعة : يكون ىذا البحث زيادة ادلراجع خاصة يف -ٕ

 العربية
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العلوم  يف زيادة من خالل ىذا البحث الباحث فيذستيأن للباحث :  -ٖ

 اإلدارة التعليمية حولفرة اوادلعرفة ادلتو 

حدودالبحث-هـ

لقد قام الباحث بتحديد جوانب فيما يتعلق بالبحث، وىي : احلدود ادلوضوعية، 

 .احلدود الزمانية، و ادلكانيةواحلدود 

 ، فتتكون الدراسة من وجهني مها :احلدود ادلوضوعيةوأما  

دراسة نظرية ختتص دبناقشة إدارة ترقية جودة معلمي اللغة العربية يف معهد  -ٔ

 الرفاعي العصري دباالنق

رقية جودة معلمي يف إدارة ت ادلبذولة نية، وختتص بتحليل احملاوالتادراسة ميد -ٕ

ىذه الدراسة يف أمرين،  ختصراللغة العربية يف معهد الرفاعي العصري دباالنق، و 

 مها : 

معلمي اللغة العربية  من  لعملية اختيارإدارة معهد الرّفاعي العصري دباالنق  - أ

 .التجربة والتقومي والتعينيريب و حيث ختطيط القبول والتد

معلمي اللغة العربية بعد إدارة معهد الرّفاعي العصري دباالنق يف ترقية جودة  - ب

 .اإليقاف من العملمن خالل التدريب والتطوير والتقومي و  التعيني
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الرّفاعي عهد دل وأما احلدود ادلكانية، فتنحصر ىذه الدراسة يف معلمي اللغة العربية

 العصري دباالنق.

شهر من ىذا البحث ، فمدة الدراسة مخسة أشهر ،تبدأ الزمانيةفأما احلدود 

 م. ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓمن العام الدراسي  سأغسط إىل شهر مارس

 حتديداملصطلحات -و

يستخدم الباحث بعض ادلصطلحات ادلهمة يف ىذا البحث، ولتيسري 

 الفهم فيشرحها الباحث ادلصطلحات كما يلي :

 : العربية معّلم اللغة -ٔ

وردت يف ادلعجم الوسيط لفظة "معّلم" من أصل مادة )ع ل م(،َعلَّْمُت 

لو عالمة، بالتشديد : وضعت لو أمارة يعرفو. وعلم فالنا الشي  تعليما : جعلو 

ىو الفرد الذي يعلم اللغة وميارس ومعّلم   ٙوادلفعول معلَّم. يتعلمو، فالفاعل معلِّم

و يساعد ادلتعلم عن طريق  تدريس اللغةة ويتابع للتدريب على دلهنة تدريس اللغ

النشاط العقلي أو احلركي أو مها معا على الغري أو التعديل يف السلوك أو اخلربة 

وادلراد دبعلم اللغة العربية يف اجلديدة اليت مل يسبق أن مرت بو يف خرباتو السابقة.

                                                           
6

، الطبعة الرابعة، اجمللد الثاين )مكتبة الشروق الدولية : القاىرة املعجمالوسيطإبرىيم أنيس وآخرون، . 
 مادة :ك ف أ.م( ٕٚٓٓ
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العصري ىذا البحث ىو الذي جعلو يتعلم ويتدرب اللغة العربية دبعهد الرفاعي 

 دباالنق.

 :جودة ادلعلم إدارة -ٕ

اإلدارة ىي مهنة وعلم وفن وعملية لتحقيق التعاون والتنسيق بني ادلوارد  

إلجناز األىداف ادلخطط ذلا بصورة -ادلتاحة وادلمكنة -البشرية وادلالية وادلادية

  ٚرشيدة.

واجلودة ىي اإللتزام بادلوصفات والشروط دبا حيقق تطابق اإلنتاج مع 

 . لذلكٛ(وادلستخدمادلوصفات بشرط حتقيق توقعات ورغبات ادلستهلك ) تلك

كيفية إدارة األشخاص يف ادلدارس لتحصيل النظام الفعال   ىو إدارة جودة ادلعلم

 .أوعملية التعليم اجليد

 الدراساتالسابقة -ز

لقد قام الباحث باالطالع على عدة دراسات سابقة ووجد دراسات معينة 

 وسيعرض الباحث بعض األمثلة عليها.يف جوانب موضع البحث،  يستفاد منها

                                                           

7
( ٕٛٓٓ،)اجملموعة العربية للتدريب والنشر: مصر، األداءاإلدارياملتميزمدحت زلمد أبو النصر، . 

 ٕٓص: 

8
، إدارةاجلودةالشاملةواإلنتاجيةوالتخطيطالتكنولوجيللتميزوالريادةوالتفوقفريد النجار، .  

 ٕٙٓٓ( ص :ٕٙٓٓ)الدار اجلامعية: اإلسكندرية، 
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 ومن تلك الدراسات :

عنوان البحث : إدارة عملية تعليم اللغة العربية لتنمية  ، ٕٔٔٓزلمد إمام مرشد، .ٔ

)دراسة  إلسالمية احلكومية األوىل بسمارنقمهارة القرا ة بادلدرسة الثانوية ا

 لنيل دراجة ادلاجستري جبامعة موالنا مالك إبراىيم حبث مقدم وصفية تقوميية(.

 اإلسالمية احلكونية دباالنق.

وقد استخدم الباحث يف تلك الدراسة ادلنهج الوصفي الذي يقوم على التحليل 

 : وخرج بالنتائج التالية 

 النتائج يف مرحلة التخطيط يف استعداد إدارة عملية تعليم اللغة العربية - (ٔ

القرا ة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارنق إن تعليم مهارة  - أ

يرتكز على تعرف الرموز ال ألجل فهم ادلقرو . لذلك أكثر الطالب يستطيعون 

قرا ة النص )تعرف الرموز( وقل منهم اللطلبة يستطيعون فهم النص ادلقرو ، ال 

 األىلية. سيما الطلبة الذين خرجوا يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية أو

يف تنمية ادلهارة يف تعليم  عليم اللغة العربية يساعد الطالبإن إدارة عملية ت - ب

 اللغة العربية.
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إن كتابة إدارة عملية تعليم اللغة العربية تدل على كيفية تنفيذ ادلعلم عملية  - ت

 تعليمو.

إّن جودة الطريقة التعليمية تعتمد مطلقا على مهارة ادلدرس وإبداعو عند تنفيذه  - ث

 يف الفصل.

 إذا كتب كل معلم اللغة العربية خطتو دار تعليمو بأحسن ما ميكن.- ج

 النتائج يف مرحلة تنفيذ العمل - (ٕ

إّن معلم اللغة العربية يف يف ىذه ادلدرسة كثري منهم يستخدمون الطريقة  - أ

التقليدية وىي القواعد والًتمجة وال يستخدم الوسائل التعليمية ادلتنوعة إال 

م، وإذا كانوا يستخدمون الطريقة والتقنيات الًتبوية اجلديدة السبورة والقل

 الوسائل التعليميو ادلتنوعة سوف تنمو وترّق عملية التعليم.

 وال بعرب كل معلم على معلم مجيع طاقتو يف تنفيذ العمل. - ب

 النتائج يف مرحلة التقومي بعد أدا  إدارة عملية تعليم اللغة العربية - (ٖ

لنتائج التعليم والتعلم، ومقياسا لنجاح ادلعلم ومقياسا يكون التقومي مقياسا  - أ

 لنجاح ادلعلم ومقياسا لتعلم ادلتعلم.
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إن أعراض التقومي احلث على مراجعة الدروس بغية تثبيتها يف أذىائهم  - ب

والقدرة على استعماذلا واختيارما لو عالقة دبا يطلب منهم يف التقومي من 

 يف تلك ادلدرسة إالّ لنيل األرقام فحسب.خريهتم السابقة، وأما أدا  التقومي 

، عنوان البحث : إدارة تعليم اللغة العربية لًتقية فهم الدين ٕٚٓٓعولية فوسفيتا،  -(ٕ

عند الطالب يف مدرسة زلّمدية الثانوية األىلية الثانية دباالنق. )دراسة وصفية(. حبث 

 اإلسالمية احلكومية دباالنق. مقدم لنيل دراجة البكلورييوس جبامعة موالنا مالك إبراىيم

وقد استخدم الباحث يف تلك الدراسة ادلنهج الوصفي الذي يقوم على التحليل 

 وخرجت بالنتائج التالية : 

 (.DIKDASMENإن تنفيذ تعليم اللغة العربية اعتمد على رللس ) .أ 

إن الطريقة ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية ىي طريقة مباشرة وطريقة مسعية  .ب 

 رية.بص

ادلتعوقة لطالب يف تعليم اللغة العرعية ىي إن اللغة العربية ليست  وأم العوامل .ج 

لغتهم، والطالب ال يفهم جيدا عن مهمة اللغة العربية، والطريقة ادلسخدمة غري 

 فعالة.
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وبعد الرجوع إىل الدراسات السابقة واالطالع ادلكثف عليها، وجد الباحث أن 

فيو حيث مل جيد دراسة تتحدث عن موضوع البحث ادلوضوع بكر تصلح الدراسات 

ومن ىنا ينفرد موضوع ىذا البحث عن غريه من الدراسات  الذي يقوم الباحث بدراستو.

 السابقة على النحو التايل:

إدارة ترقية جودة معلمي اللغة العربية يف حياول ىذ االبحث  الكشف عن  - أ

 . اجلامعة وال يف ادلدرسة أوفاعي العصري دباالنق معهد الرّ 

جودة معلمي اللغة العربية يف  يتم يف ىذا البحث الكشف عن كيفية ترقية  - ب

  فاعي العصري دباالنق.معهد الرّ 
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 (ٔ)جدول رقم :

 الدراسات السابقة حول علم اإلدارة يف تعليم اللغة العربية

 م
الباحثوسنة

الدراسة
نتيجةالدراسةمنهجالدراسةمتغرياتالدراسةعنوانالدراسة

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ 

 مرشد، زلمدإمام ٔ

   م(ٕٔٔٓ) 

إدارة عملية تعليم اللغة 

العربية لتنمية مهارة 

القرا ة بادلدرسة الثانوية 

اإلسالمية احلكومية 

 األوىل بسمارنق.

إدارة عملية تعليم  -

 اللغة العربية

 لتنمية مهارة القرا ة -

ثالثة البنود ادلذكورة يف  دراسة وصفية تقوميية

 الدراسات السابقة 

عولية فوسفيتا،  ٕ

 م(ٕٚٓٓ)

إدارة تعليم اللغة العربية 

لًتقية فهم الدين عند 

الطالب يف مدرسة 

زلّمدية الثانوية األىلية 

 الثانية دباالنق

إدارة تعليم اللغة  -

 العربية

لًتقية فهم الدين عند  -

 الطالب

ادلذكورة يف ثالثة البنود  دراسة وصفية

 الدراسات السابقة
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 (ٕ)جدول رقم :

 زلور ىذه الدراسات والنتائج ادلتوقعة

 م
الباحثوسنة

الدراسة
نتيجةالدراسةمنهجالدراسةمتغرياتالدراسةعنوانالدراسة

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ 

 لطفي أمني هللا ٔ

   م(ٕٗٔٓ) 

ترقية جودة معلمي  إدارة

معهد يف  اللغة العربية

  دباالنق العصريالرفاعي 

معلمي اللغة العربية  -

يف معهد الرفاعي 

 العصري دباالنق

إدارة ترقية جودة  -

 معلمي اللغة العربية

ادلنهج الوصفي 

)ادلدخل الكيفي 

 منهج الدراسة احلالية(

ترقية  وصف إدارة

جودة معلمي اللغة 

معهد يف  العربية

الرفاعي العصري 

  دباالنق.
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 الفصل الثاني

 إلاطار النظري 

 

 ادلبحث األول : إدارة

 مفهوم اإلدارة العامة - أ

نن اتعػػػاكفن و,نػػػتننك اتطفػػػل ن ا ع ػػػاؿن ػػػ نتعػػػلن اط ػػػاطن و تػػػ ن ػػػ نتػػػ ف نفػػػارة   

 9 جله ةن اب تيةن وختل ةن اعاملةنمننأتلنحتقل نهدؼنمع ن د تةنعاالةنمنن اك اء .

ك ضػػمنمػػنن اتعتيػػونأفنعػػ  ن اعنللػػةن رة  يػػةنهػػ ن اعطيػػتن اب ػػتمنننك لػػونديكطػػةن

ا عػانناااػػاننأفنحيقػ ن اتعػاكفن ػػ ن دفػت ةنكتهػ ةهلن وختل ػػة.نكهػل نيإلػ رنعلػػ ن رة   ن 

 اعتبا هػػانعنللػػةن تتناعلػػةنكإ فػػا لةنمػػننتهػػةنننك ستيػػاةيةنكألاأػػلةنمػػننتهػػةنأاػػتلننن

                                                           
 2،ن)كز   ن اًت لةنك اتعلللنتامعةنأـن اقتل(صن:اإلدارة والتخطيط والرتبوي.أغاةيتنأاملن اعلد كس،نن9
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ذاػػػننأ ػػػةنيت تػػػةنان رة   ن كفػػػطةنأفنتكػػػ فن دػػػلد ناكػػػرنحتقػػػ نأهػػػد فهان ا أػػػتخد ـن

 دم,ػػلننن ا ع ػػػاؿنك وطػػػتاناومكا ػػػاملنك وػػػ   ةن وتالػػػةنمػػننتػػػ ف نأفإلػػػلنمطػػػا ن كػػػنناعنػػػلن

ننحبلثنحتق ن  ايػةن ر تػايفنان ػلنأفإلػلنمطػا نإ فػا نمتثػلن أػت,نا ن اعطيتن اب تمن

 10 جله ةنك أتخت يفنأفإللن اطاسامل.

كسدنعتفهان عضن اكتابن أهنان" اط اطن و ت ن  ن اتعاكفن و,نتنك اتطفل ن ا ع اؿن

  ن جله ةن اب تيةن وختل ةن اعاملةنمننأتلنحتقل نهدؼنمع ن د تةنعاالةنمنن اك ػاء ن

 ن11".

كهطػػػػاؾنمػػػػننيعػػػػتؼن رة   ن أهنػػػػان"نعنللػػػػةنت تلػػػػ ن جلهػػػػ ةن اب ػػػػتيةن  ػػػػكلنمػػػػط لن

نن12.اتحقل نأهد ؼنمعلطةن"

كديكػػننتعتيػػون رة   ن أهنػػان"عنللػػةن تتناعلػػةنمفػػتنت نتفػػع نإىن أػػت,نا ن اقػػ لن

ن13 اب تيةنك رمكا املن واةيةنمننأتلنحتقل نأهد ؼنمتأ مةن د تةنعاالةنمنن اك اء "،

نعتيونديمكنن أتختصن اعطااتن اتاالة:كمننهل ن ات

                                                           
 ن2  سن وتتنن:نصنن10
نن11 ن، ن ن اطنت نكآاتكف نأع ة ن اتياضن،نناإلدارة العامة . األسس والوظائف. ن، ن خلامفة ن اطبعة (،

 .5ق(صن:ن1422
 .19هػن(صن:ن1413،ن) اطبعةن ات  عةن،نناحلديثةأصول اإلدارة أمحدنعبدنهللان.ن ايبابن،نن12
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نأفن رة   نعنللةنتتإلنننك اثونعد نهرن اتخطلطنك اتط للنك ات تل نك اتسا ة. .1

أهنان تتناعلةنفهرن نتط أنمننفت غ،ن لنتط ػأنة اػلنون عػةنمطت نػةنمػنن دفػت ةن .2

نكتأالنان كفبافنم اعتهلنك لتلاتاهتلنكتطلعاهتل.

نأللةنتط دنحتقل نأهد ؼنمتأ مة.أهنانكأللةنكالفتنغايةنفهرنكن .3

 أهنانعنللةنمفتنت . .4

 أهنانتعتندنعل ن أت,نا ن اق لن اب تيةنك رمكا املن واةيةن وتالة. .5

 أهنانتفع نإىنحتقل ن دهد ؼن د تةنعاالةنمنن اك اء . .6

 إدارة جودة ادلعّلم - ب

عامةنفننن دلفافنأفنيبحثننكسبلن اتت عنإىن ابلا املنعنننإة   نت ة ن وعللن

نمنن نعل  نيعتند نمتعدة  نتعتيون جل ة  نإف ناياثيها؟. نكما نهر؟ نما تعتيون جل ة 

 What)نمننأمنتطسن(نمعطاهنه Qualis) اط علةننمطهان جل ة نمنن الغةن اتتلطلةن يعت ف ،ن

Kind Of)ن،(ك جل ة نعطدن ادملطانDemingنهرن وطاأبةن ارلتلاتاملنان اف ؽ،نكعطد)ن

نJuran) ت   ف ن اوطتا، ن وطا قة نهر نن( ن وطاأبةنCrosby)  تكأيبكعطد نهر )
                                                                                                                                                               

 .18ق(1427،)ن اطبعةن دكىن،نناإلدارة : النظريات والوظائف.نااادنأعدن جلإلعرنن،نن13
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كفقانن خلدمةعل ننطتان كجلن اطفيبنال أفن جل ة نهرنن   هناـنك اا يزن او تكط،كخيتلون

هرن أاالسنكأمان جل ة نعطدنفلًتننأكأت نهرن ا ه  نك ا جت،نكعطدن14.عاي ن جل ة و

 15 اهت .نتيعةنالتعتيونرهنانفكت نغ 

ن اوعاي ن ن وطاأبة ن خلدمة نأك ن وطتا نهر ن جل ة  نتلنن اتعتي املنأف نعل   أتطاة 

 . ا,ا تةنكنيتض نعل ن از  اثن

ن نهر نعطاات نثتثة نت تنل ن اتعللل نأك ن اًت لة نواؿ نا ن جل ة  ن وداتملكأما

نكنك وختتاملنك اطتاثا نن وداتمل. ن ايتناديها ن ا تنمفتعد نان اتعللنلة ت ة نهرنإذ 

 اعنللة.نكعنللةن اتعلللنذ ملنت ة نهرنإذ ن ا تنساة  نانتك ينن لئةن اتعللنلةن جللد ن

ن ن اط طلاتعل مطها نك ر د عل ن لد وكنننتنك ون، ن تاثاننك وختتامل. ن اف نإذ  ذ ملنت ة 

نك نمتت عة. ننك اطتاثان اتعللل نيك ف نأف نجي خلتنذ ملنت ة  ن اعنلنان فعب نفتي ف نعامل

ككت ةن  عًت ؼنمنن أتتنعًـت فتعةنمانديكنن عدن اتختيفنان ود أةنأكن جلامعةنادي ن

ن16 آلاتين.

                                                           
14

 . Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan,(Jakarta : Bumi Aksara, 

2008), 477. 
15

 . Sallis, Total Quality Management In Education, (London : Kogan Page Education 

Management Series, 1993), 1. 
16

 . Husaini Usman, 479. 
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أهنػانأأػل بنسلػاةمنيط ػسنفلفػ ةنتط لنلػةنتفػاعدنعلػ نحتقلػ نأعلػ نة تػةن كطػػةن

جلػػ ة ن افػػلننك خلػػدماملنكتفػػع نإىنإةمػػايفنفلفػػ تهان بطلػػةن وط نػػة،نكأفن الهػػانيت سػػػون

أفت ةن وط نةنمبباةثهػا.نكإفنمباةثهػانتإلػلون اا عػلنسلنػةنكتػ ة نالنط نػةنكسػدنعل نسطاعةن

أثبتػػػػتنمباةثهػػػػان الػػػػاننمفػػػػتنت نندهنػػػػانتفػػػػع نك يػػػػ   نمفػػػػتنت نإىنحتقلػػػػ ن ضػػػػان اعنلػػػػلن

 اػػػػػد الرنك خلػػػػػا ترنمػػػػػنناػػػػػتؿنةمػػػػػان دةك ملنك اتقطلػػػػػاملنك اتػػػػػد يةن اػػػػػلمنيػػػػػ ةمنإىن

 17ادماملنكمطتجاملنعاالةن جل ة .

ن رة   ،ناااةنانإة   نإفنإة   نتن .ن اب تيةن و   ة ة ن وعللنمننمبالثنعلـ 

ن ن ا عاؿنكأما ن اط اـ ن ددخاصنان ود  سناتحيلل نإة    ن وعللنهرن ل لة نت ة  إة   

نت ة ن نأهد ؼنإة    نكأما ن جللدنعطها. نك هلل نالاننحيتايفن ا هل ن جللد. ن اتعللل أكعنللة

للن اطتاثان و,االة.ك أتطاة نعل ناتحين عااةنك اك اء يعنلن ااننعلنرتك ينن وهرن وعللن

 18ذاننأفن ا  ل ةن رة  يةنيق مهانمديتن ود أةنأكن جلامعةنأكن وعهد.

                                                           
نن.ن17 ن ابطا، نالتعلللنإدارة اجلودة الشاملة ياضن داة نك اع تكف ن ا  لد ن افط م ن و دتت نإى نمقدمة ،

 ن2ـ،نصن:2007يطايتنن25ػػػػػنن24 رعد ةمنال ًت نمنن
18

 .  Sri Minarti, Manajemen Sekolah,(Yogyakarta : Ar-ruzz media, 2011), 123. 
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كتبدأنعلنلةنإة   نت ة ن وعللنانواؿن اتعللنلةنمنن اتخطلطنكسب ؿن وعلن نمثن

ن19 اتد يةنك اتط يتنمثنت تيغن وعلن .

 طيط وقبول ادلعلمنيالتخ -1

ن آلفن ن اكل لة نأك ن اكنلة ن اللة نمن نإما ن رلتلاتامل نتعل  نه   اتخطلط

ن اك ون نمن ن اتخطلطنتبد ء نكعنللة نك وفتقبل. (،نJob Discprisi) ةكاون ا  ل عن

نهرنحتلللن ا  ل ة نك ا,ا ة نأمن و سون كاتة. نتقيدنوعتفة نكهل نJob Analisis) كهل  )

نيعلن دعناؿن نك ا,اا, نهتقيدنوعتفةنكاون ا  ل ة نادمن وعلل.  م  ا ة ر و تكضة

ن ن وعلن ن المنألقبل.نSpesifakasi Job) ا  ل ة نأسلنت ة  نتتعربنعنن ن اعنللة نهله ،)

نننن20(.نكأهلنتلنن اعنللاملنهرنحتلللن ا  ل ة.Job Reckrutmenك ات  عةنسب ؿن وعلن ن)

 التدريب والتطوير -2

نهرن ن اعنللة نكمننأهد ؼنهله ن، ن اعنللة نهرنأهل ن اتد يةنك اتط يت إفنعنللة

ن اتد يباملن نيقـ  ن حملاكاة نكانهله نمتأهل. نانة تة نيك ف ن  اء ملن وعلن نليت تتسلة

ن اعت لةنيق م فن ااتد يباملن وتعلقةن تعلللن الغةن  وطاأبةنعل ن  اء هتلنم,تنمعلنرن الغة

                                                           
19

 .  E. Mulyasa,Menjadi Kepala Sekolah Professional dalam Mensukseskan MBS dan KBK, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),151 
20

  . Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber daya Manusia, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2000), 29 
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ةن اتد يةنك اتط يتنمطهان أة ءن اتد يةنك ادك  نك اطدك نك و دتتنكأـنأدكلنعنللن21 اعت لة.

نك اقاءن اد  أةنانأعل ن وتللةنك  تقاؿن و سو.

 منيادلعلّ  تقومي -3

نتق مين وعللنه نعنللةنتقللل اتحف ن وعلن ن المنيق م ن وديتن مجلننأعناؿ إف 

ننؿاعنأأاتسلاملن ن وتعلقة ن ددلاء ناااة نكنكيا ااًتن وعلن ، نك اتعلللن، ن اتك تة، زياة 

نك اعنلنك جل ة نن ا خيلةنكنتق مين وعللنه ن حملاك ملنوعتفة22كغ نذان.نك اتد ية ،

نأكن كااةنادمن وعللن مسلانأكنغ ن مسر.نك اطن  ن

نكأمان ا   ثدنانأة ءن اتق مينمطهان:

 ةفننتتسلةنت ة ن وعلل .أن

  دتتت ف نن اقت  نانيطنانأوبد  .بن

  ارب امان اًت لةنك اتد يبلةاتينللن .يفن

 ة ا  ل ناطةتعل نيفاعدن وت سةنان .ةن

ن
                                                           

21
 . Abdulsyani, Manajemen Organisasi (Surabaya : Bina Aksara, 1987), 222 

22
  . Marihot Tua Efendi Hariadja, Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengadaan, 

Pengembangan, Pengkompensasian dan Penigkatan Produktifitas Karyawan, (Jakarta : PT. 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 195 
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ن

 

 عملية تقومي ادلعلمني

ن

ن

ن

ن

 

 

ن(1)دكلن سلن:

 عنللةنتق مين وعلن 

 

تعل ن ات تلهاملن
تعل ن ات تلهامل

تعل ن اطتيقةنكنإسامةن اتقللسنتعل ن
 ات تلهامل

 تعل ن وعاي 

  اتق مين
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 الثاين : معلم اللغة العربيةادلبحث 

 حقيقة ادلعلم - أ

ن ن وط  ن ويباح نا ن ا ل مر نذ ت ن،نأف نـ( نؿ ن)ع نماة  نأال نمن ن"معلل" ا  ة

نيعتفها نأما   نكضعتنا  ن ات ديدن: نعتمة، نكعللنفت ا23عل نتنا  ن:نن. نتعللنا  ا رء

يتخلنمهطةن اتعللنا اعلنمعل ِّلنك و ع ؿنمعلَّل.نفاوعللنان الغةنإذ ن:نمننتعل نيتعلن ،نفا

ن24كمننا ن ك نان ا أةنإلدلن وهنن أتقت .

ك وعللنان  اطتحن:نه ن ا تةن المنيفاعدن وتعللنعنن تي ن اط اطن اعقلرن

أكن كت رنأكنمهانمعانعل ن اغ نأكن اتعديلنان افل ؾنأكن خلرب ن جلديد ن ايتنملنيفب نأفن

ن25متملن  نانارب ت ن افا قة.

ك نيز ؿنلىتن آلفنه ن اعطيتن دأاأرنانم سون اتعللنر،نإذسلسنن افن وعلل

 لط نك  ن اعطيتينن آلاتين،ن و  ةن اد  ألةنك وتعلل.ن ندننأفنهطاؾنع  ملن ,  نجلاحن
                                                           

نن23 ن ا ل مر، ن ننعند ن اعباسنأمحد نأ   ن:نادلصباح يف غريب الشرح الكبري. نف  ة نة   ن)م أفة ،
   كمل،ةنمل(ماة ن:نعنؿنـ.

نن24 نأ لسنكآاتكف، نادلعجم الوسيط.إ ت هلل ن ادكاة ن ا تكؽ ن)مكتبة ن ا,ا ، ن جمللد ن ات  عة، ن اطبعة :ن،
 ـ(نماة نعنؿنـ.2008 اقاهت ن

ـ(ن2002،ن اطبعةن دكى،ن) اتياضن:نة  نإدبلللانالط تنك ات زين،نالرتبية اإلسالمية.نأمحدن كند،نن25
 167صن:ن
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نأمنعاملنمننتلنن ن دكىنك نيطازع  نز ؿنان وتتبة نإ نأفن وعللنما ن اتعللنلة،  اعنللة

نعل  نمهلنن نفاوعلل ن حملتؾنن اع  مل. نكه  ن د ال  نحيدث نكما ن اد  أر، ن ا يل مطخ

ن اعاملن نكه  ن وتط عة، نأأاالةن اتعللل ن تي  نعن نك و كلن جتاهاهتل ن اطتب، ادك فن

نتقدـن اتكط ا تلان ن اتعللل،ن غلنمفتحدثاملن اًت لة،نكما  كاألنانمدلنفاعللةنعنللة

ه ن المنيط لننتمتها.نفاوعلل وعاات نمننمبتكت ملنتفتهدؼنتلف ن اعنللةن اتعللنلةن 

ن26ط لهانان جتاهن دهد ؼن حملدة نمطها، خلرب ملنكيديتهاني

تهانعلل،نكه ناالةن أااةنيفت عتنع لنفتنتفتغلن اعنللةن اتعللنلةنعنن و

نكيفيغتن لنعقبة ن كلنغاؿنأكن الص، نك نيتعةنمننأة ءها ةكفننكي منن أمهلتها،

نكسدن ن ل غنغاي ن أاات . نمننأة ء نكادي نت  نمبهطت  ن افنمعتز  ألنعل ن  ددنأفن وعللنإذ 

 اتي  ن وفتنتناتأاات نفإفنذانن عتز ز نك اتيتنيبعد فن  نعننم   نن ا بهاملنك دع   ن

نكةفاعان ن اتعللل نعل ندتؼنمهطة نل ا ا ن افتيت ، نك ها   ن اف   إىن كتصنعل ن قاء

ن27عط .

                                                           
،ن) اقاهت ن:نة  نالتعليم الثانوي -التدريب الرتبوي للمعلمني: التعليم األساسيمفعدنعندنزياة،نن26

 201(،ن2009 ايح  ن اط تنك ات زين،ن
نن27 ن  دد، ن اعتيب،نخصائص ادلعلم العصري وأدواره.عل  ن ا كت نة   ن: ن) اقاهت  ن دكى، ن اطبعة ،

 .16ـن(،نصن:ن2002
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 م اللغة العربيةصفات معلّ  - ب

ن نمن نا  ن  د نمعلل ن اعت لةنا امل ل ن الغة نكمعلل ن، نغ ه نعن جيةنأفنندتلزه

ن تد أها. ن ايتنيقـ  ن واة  ن بلعة نعلل  نت تضها ن كااةننيتيون ي املنأاتل، كانهله

أط  نأك نإىن اي املن و ًت ةن  نمعللن الغةن اعت لةنكغ هنمننمعلنرن و  ةن اد  ألةن

 غةن اعت لة. داتل،نمثن ل تن علنذانن اي املن خلااةنمبعللن ال

 الصفات العامة للمعّلم -1

 ألنيسنعبدن اتمحننسطديلنأفنهطاؾن اي املن اعامةن ايتنيطبغرنأفنيتيونهبانن

ن لنمعللن غضن اط تنعننواؿنختي ،نمننأمههان:

نفلهان - أ نيعنل ن ايت ن ادكاة ن عقلد  ن ات أخ ن ردياف نا نكتتن,ل ن اعقاثدية،  اي امل

   ن اطاس.نك اتغبةنان ادع  نإىنماني منن  نك  ته

نمنن - ب ن وعلل نتفل نخيل  نكأف نتلد ، ن يحة نكتتن,ل ن جلفنلة،  اي امل

نكأفن ن اعامة، ن ايحلة نعل نلاات  ن اعاهاملن ايتنت ثت نفلها نمبا  اعاهاملن ا اهت ،

ن هتناـن ن اي ة نهله نمن نكيطفجل نتل  ا، نككته  نمتطاأقا، ن وعلل نتفل يك ف

ن  ل ا نملبف  نيك ف نأف نفلطبغر ن خلا تر، نمب هته نمننن وعلل نكمطفجنا كمتتبا
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 اعاة ملنك اتقاالدن افاثد ناك   نسدك ،نللثنيتخلهن , نمنن اطتبنم,ا نهلل،ن

 فلقلدهنانم هتهنكتيتفات .

ن ال اءنن - ت نمن ن قد  ن وعلل نيتنتن نأف نا نكتتن,ل نك اط فلة، ن اعقللة  اي امل

كأفننك ا ططةن ايتندتكط نمنن اتيتؼن طتيقةنأتيعةنكمطاأبةنان و  سون وختل ة،

نيتنتننمبعتفةن ن اعامةناندىتن جملا ملن وعتفة،ن نا يتنتنن وعللن قد نمنن ا,قافة

ن وعللن نيتنتن نكأف ن وعا ؼنمطها، نعل  ن كي ؿ نك ل لة ن وختل ة، ن وعتفة مياة 

  قد نمتت ننمننفهلن ال ملنك اتضانعطهانكعننأل  ا نك تكؼنللات ن وختل ة.

ن,لنانأفنيتنتنن وعللنمبعتفةنك أعةنكعنلقةن اي املن د اةديلةنك وهطلة،نكتت - ث

ن تد يفها،نكأفنيتنتنن وعللن  هلن املناألأسن انواؿن واة ن اد  ألةن ايتنيقـ 

نالتعللل،نكيتنكننمنن نالتعللل،نكأفنيللن وعللن ااطتؽنك ود الن وختل ة  اط فلة

 قد نمنننت  ل هانلفةنمتقإللاملن اتعللن وختل ةناطت ة،ن نانجيةنأفنيتنتن

 وها  ملن اتعللنلةن اتزمةناتنكلط نمنن اقلاـنمبهاـنعنل نة الن ا يلنكاا ت ،ن

 28كي نلنذاننمها  ملنختطلطن اد سنكتط للهنكتق دي .

 

                                                           
نن28 نسطديل، ن اتمحن نعبد نيس ن اط تننالتعليم وإعداد ادلعلم، الطبعة الثانية. نة   ن: ) اتياض

 .220-215ـ(،نصن2000 ادكيل،
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 مبعلم اللغة العربية ةالصفات اخلاص -2

نإىن نإضافة نأاتل نا امل نمعلنها نعل  نت تض ن اعت لة ن الغة نماة  ن بلعة إف

جتعلنهلل ن وعللناي الةنكمكا ةنمتم سةن  نأست   نمنن اي املن افا قة،نكهرنا املن

نمعلرن و  ةن داتل.

نك اتنن نهبا ن اعت لىةنك  عتز ز  لغةن ااننفكمننأهلنتلنن اي املنهرنلةن الغة

 اعت لة،نك اتز ـن اعت لةنحتدث,انك تا ة،نكأعةن ا,قافةنك   تع،نك اقد  نعل ن ر د عن دةيبن

يانمقتيت نعل ن اتعلللن ال مرنفنمعللن الغةن اعت لةنمعلنانعاةكتعلنهلهن اي ةنأ نيك ن

،ن لنجيةنأفنيك فنذ ن تايفنأةيبنعلنر،ن نانجيةنأفني ا ؾنان اتأالون ود أرنفقط

نسد ت  نمن نيزيد ن ود أر نك اتأالو نثقافت ، نيعل ن اعاـ ن دةيب نكديدهننفااطتايف  اتعللنلة

 ن اتعللنلةنك نألنانان د  طةن الغ يةنفاعدهنعل نلفنن اقلاـنمبهنت اخلرب ملن ايتنت

نفل ،نجيعل نكإأهام  ن وعللنعل ن ر د عن دةيب، نفقد   نعل نإسامةنن غ ن اي لة. لتييا

ن29هلهن د  طةنكمتا عتها،ن نانيعطل ن اقد  نعل ن  ت اؼن و ه   نحبف ن دةيب.

ن

                                                           
ـن(،نصن2005 اطبعةن اعادت ن)ةم  ن:نة   ا كت،نن،طرق تعليم اللغة العربية.نت ةملن ات يب،نن29

47-50. 
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 صفات معلم اللغة الناجح .1

دخيلة،نكعلنلةنكمها ية،نكاكرني اون وعللن اطاتمنه ن المنيتنلزن ي املن

ن30 وعللن أ  نمعللن اتم،ن  دنأفنتت  فتنفل نا املنعديد ،نمطها:

 أفنيك فنذ ندخيلةنس ية.ننن -نأ

 أفنيتنلزن اال اءنك و ض علةنك اعدؿ. -نب

 أفنيتيون اكل يةنك اتعاكف. -نمل

 انغ نضعو،نلازمانانغ نعطو.نمفامحانأفنيك ف -نث

ن دفننن-نيف نك أعا نم,ق ا، نيك ف نانأف ن أتجد نما ن ا  تعنعل  ن هتناـ نادي  ن ،

  تؽن اتد يسنكانماةت .

 أفنيك فنأة ؤهنالعت لةناحلحا،نااالانمنن داطاء.نن-نح

 أفنيك فنعباناعلن ،نمتحنفانا .نن-ن 

ن تد يفها،نلفنن اعتضنهلا.نن -نة  أفنيك فنمتنكطانمنن واة ن اد  ألةن ايتنيقـ 

 ث نك ؤأاث .أفنيك فنعل نعتسةن لبةنمنن ت  نكزمتنن -نذ

                                                           

30
،) اتياض:نمكتبةن ولننإضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبدن اتمحننإ ت هللن ا  ز ف،ن 

 .12(،ص:2011فهد،ن
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ن اطاتمنفتن دنمننأفن كجبا ةنتلنن اي املن ول    ،ناكرنيك فنمعللن الغة

ن31يت عرنمانيلر:

كمنن اإلتك منعل ن وعللنأفنيقفلنكست ن  ن جملا ملن  ا  نكعنل ن اعلنرنكه ن -نأ

اتؼن ا ستن المنخييي ن وعللنابلت نكأهل .نك وعللن وط لنانعنل نديكط نأفن

  ل .يفت لدنمننكست نن

ن ات اهلن -نب نتتإلنن نكهر ن ايو، نإة    نا ن ككنة ن وعلل نمن نيطلة ك ا

ن ااقللن نك  هتناـ نكمجاعلا، نفتةيا نكإ داةهل نكت تلههل ن ت  ، نمن ك اتعا و

  اتكللةنك داتسلةنهلل،نكمت عا نلاتاهتلن اعلنلةنك  تتناعلة.

                                                           

31
 13  سن وتتن،نصن:ن 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 منهجالبحثمدخلو .أ

يستخدم الباحث ىنا البحث بادلدخل الكيفي ىو : منهجية يف البحث يف العلوم 

تركز على وصف الظواىر والفهم واألعمق ذلا، ويعتمد على دراسة الظاىرة يف ظروفها 

ليس األرقام، وتستخدم بياناتو الكلمات والصور الطبيعية باعتبارىا مصدرا مباشرا للبيانات، 

مقة والفحص الدقيق للوثائق ويهتم بالعمليات ادلباشرة وادلقابلة ادلتعدلالحظة ويتم بياناتو با

أكرثر من رلرد النتائج وىو يعتمد يف حتليل البيانات بطريقة استقرائية. اختذ البحث الكيفي 

 عدة أمساء، منها البحث الطبيعي، ألنو يهتم بدراسة الظواىر يف سياقها الطبيعي، ويسمي

، ألنو اليكتفي أو البحث الوصفي التحليلي التقوديي رييالتفس بالبحث البحث منهج

بالوصفي فقد بل يتعدى ذلك للتحليل والتفسري، وقد يسمي خاصة يف رلال دراسات 
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ويسمي أحيانا يف ىذا اجملال أيضا اإلثنوجايف. ، fieldworkين ا، العمل ادليديةاإلنسان العلوم

ضمن أنواع البحث الكمي، أن البحث  وىناك فرق بينو وبني )البحث الوصفي( الذي يأيت

 32الوصفي يعتمد بدرجة أساس على األرقام واالستبانات وخيتلف عن البحث الكمي.

يبحث الباحث يف ىذه الكتابة بادلنهج الوصفي ىو طريقة من طرق التحليل 

والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل أغراض زلددة لوضعية اجتماعية أو 

ية أو إنسانية، ويعتمد ادلنهج الوصفي على دراسة الظاىرة كما توجد يف مشكلة اجتماع

 ةالواقع ويهتم بوصفها دقيقا ويعرب عنها كيفيا أو كميا. فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاىر 

ويوضح خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطيها وصفا رقيما يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو 

 واىر األخرى.حجمها أو درجة ارتبطها مع الظ

وكان األسلوب الوصفي مرتبطا منذ نشأتو بدراسة ادلشكالت ادلتعلقة باجملاالت 

اإلنسانية، ومازال ىذا األسلوب ىو األسلوب األكثر استخداما، يف الدراسات اإلنسانية 

 33حيت اآلن وذلك نتيجة لصعوبة استخدام األسلوب التجرييب يف اجملاالت اإلنسانية.

                                                           
م(، 7997)الرياض : دار أسامة،  وأدواتهأساليبهالبحثالعلميمفهومه. دوقان عبيدات وأخرون،  32

 .22ص : 
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وصفي كثريا يف حياتنا اليومية، إن تعداد السكان ومجع ادلعلومات وديارس البحث ال

جتاىات عن إعداد الطالب الغائبني أو إعداد ادلوظفني الذين يتغيبون عن العمل، واال

الطالب حنو معلميهم كلها موضوعات دتثل حبوثا وصفية يف احلياة العملية أو اليومية، وكما 

حلصول على ىذه ادلعلومات بل البد من أن يتعدى سبق القول الينتهي البحث الوصفي با

 34ذلك للوصول إىل تفسريات واستنتاجات وتعميمات.

البحث بطريقة وصفية تقوديية حىت يستطيع أن يصف ويفسر  ويبحث الباحث ىذ

قائع أو ادلوصوالت حولنا، ىذه الطريقة متعلقة بالو والوقائع ادلوجودة اآلن  احلاالت

، االعتقادات، التفكريات، األعمال ءات اليت تدور حول االنسان،: اإلجراادلوجودات مثل

النشاطات اإلنسانية، والتأثريات اليت يشعرون هبا الناس أو اجملتمع، واحلاالت اليت دتّر 

 35اآلن.

                                                                                                                                                                      
  22. نفس ادلرجع، ص :  33
 22. نفس ادلرجع، ص :  34

35  . Arif Fakhrudin, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, (Bandung : Pusataka Pelajar, 2007), 
Hal 39-40. 
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اعتمادا على ذلك ادلنهج يريد الباحث أن يصف ويفسر الوقائع ادلوجودة ادلتعلقة 

علمية إدارة جودة ادلعلم يف رلال التعليمية من  وتبدأبعملية إدارة جودة معلمي اللغة العربية، 

 ادلعلمني.  تفريغ التخطيط وقبول ادلعلمني مث التدريب والتطوير والتقومي أو

 مصادرالبيانات .ب

أما ، و يف معهد الرفاعي العصريمجيع معلمي اللغة العربية  رلتمع ىذا البحث ىو

وىم مصادر بيانات البحث  معلما  37 حوايل عدد معلمي اللغة العربية فيو

 .بادلالخظة وادلقابلة فضال عن الوثائق

 مجعالبياناتأدوات .ج

الباحث إىل أساليب مجع البيانات للوصول إىل البيانات احملتاجة يف ىذا وحيتاج 

 (Interviewوادلقابلة ) (Observasi)البحث، فيجمع الباحث البيانات عن طريق ادلالحظة 

 (. وسيأيت البيان لكل منها فيما يلي:Dokumentasiودراسة الوثائق ) 
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 ادلالحظة -7

م البحث طريقة يف ىذا البحث استخد تاجة إليهاالبيانات احمل عن الكشف يف

ة من وسائل مجع البيانات، وىناك معلومات مّ تعترب ادلالحظة ادلباشرة وسيلة مهادلالحظة، 

وادلالحظة تستخدم عادة لفهم الظواىر وأمناط  ديكن للباحث أن حيصل بالفحص ادلباشر.

ع احلوادث اليت السلوك واتصال الفرقة طبيعيا والبحث يف السلوك الفردي وعملية وقو 

 36تستطيع مالحظاهتا يف ادلواقف الواقعية أو ادلواقف الوضعية.

ويقوم الباحث ىذه ادلالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق بعملية إدارة ترقية 

منها عملية إعداد ادلعلم، عملية إشراف ادلدير للمعلمني،  جودة ادلعلمي اللغة العربية،

 وتقام ىذه ادلالحظة من خالل عملية التعليم والتعلم. وعملية التعليم والتعلم، 

 ادلقابلة -2

الشخصية واحدة من الطرق يف البحث االجتماعي مستخدم جلمع تعترب ادلقابلة 

البيانات أو الختيار الفروض البحثية. فادلقابلة ىي زلادثة بني شخصني يبدأىا الشخص 

                                                           
36 . Nana Nurjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar algesindo, 2000), 109 
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على معلومات وثيقة الصلة بالبحث الذي جيري احملادثة وتتم ألىداف معينة منها احلصول 

 37ويركز فيها على زلتوى زلدد بأىداف حبثو.

 Deepفادلقابلة ادلناسبة لكشف البيانات يف ىذا البحث ىي ادلقابلة الدقيقة )

Interview وىي مقابلة حرة يوجو فيها الباحث أسئلتو ويوجو بادلوضوع الذي يدور حولو .)

ا يريد ويتدخل الباحث من حني إىل حني آخر ليدفع مث يًتك احلرية للمستجيب يتكلم كم

 38ادلستجيب ويشجعو على الكالم.

تتعلق بعملية إدارة ترقية  للحصول على البيانات اليت ادلقابلة ادلغلقةويقوم الباحث 

اللغة العربية  يترقية جودة معلمعملية أوال عن كيفية التخطيط ل جودة ادلعلمي اللغة العربية،

فيو أن تقدم بعض األسئلة منها ما ىو ادلنهج ادلستخدم يف التخطيط؟،كيف تعيني 

اختبار القبول؟. وثانيا  إقامةاإلحتياجات؟، ما الكفاءات ادلعيارية يف قبول ادلعلم؟، كيف 

الباحث عن كيفية عملية التدريب والتطوير لًتقية جودة معلم اللغة العربية، وسوف يقدم 

للمعلمني ؟ ما العوامل الدافعة بوجود  التدريب والتطوير سئلة اما يلي: كيف إقامةاأل
                                                           

،)اخلرطوم : دار جامعة مناهجالبحثالعلميوطرقكتابةالرسلةاجلامعة.عبد الرمحن أمحد عثمان،  37
 .93-82(،ص : 7999إفريقيا العادلية،

 93-82. نفس ادلرجع، ص :  38
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التدريب والتطوير للمعلمني ؟ ميت يعقد التدريب والتطوير للمعلمني؟ ودلاذا يعقد التدريب 

 والتطوير للمعلمني؟.

 منهاالتالية،وثالثا عن كيفية عملية تقومي معلمي اللغة العربية، ويقدم الباحث األسئلة 

ما أىداف تقومي معلمي اللغة العربية؟ كيف تعيني التوجيهات يف التقومي؟ مادلعايري 

 .ادلستخدمة يف إقامة التقومي؟ ما ادلنهج ادلستخدم يف إقامة التقومي؟

 دراسة الوثائق -3

دراسة الوثائق ىي إحدى الطرق ادلستخدمة لكشف البيانات احملتاجة ادلالئمة 

ادلتغريات اليت تتكون من التوثيق ىي الكشف عن البيانات أو دراسة بتشخيص البحث. و 

التسجيالت والسجل الدراسي، والكتاب ادلدرسي واجلرائد واجملالت وكتابة التقارير وغري 

 39ذلك.

تتعلق بعملية إدارة ترقية  للحصول على البيانات اليت بدراسة الوثائقويقوم الباحث 

االطالع على الوثائق منها رسائل التكليف  وحتضري الدرس وىي ب معلمي اللغة العربيةجودة 

                                                           
39 . Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka 

CIpta, 1998),236. 
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و جذاذات واستمارة العمل وتقريرات االنتقاء والبحوث والسرية الذاتية ادلعلمني والصور، 

والكتب واجملالت والشهادات، وفيديو/أفالم ومجيع الوثائق ادلتعلقة بعمالية ترقية جودة 

 ادلعلمني.

 أسلوبحتليلالبيانات .د

عملية مجع البيانات البد للباحث أن يقوم بعملية التحليل، وحتليل البيانات وبعد 

ادلوجودة يف البحث يتوقع يف وقت واحد مع عملية مجع البيانات. فتحليل البيانات يف ىذا 

وعرض  (Reduksi Dataالبحث يشتمل على ثالثة عناصر، وىي ختفيض البيانات )

 40(.Simpulan- Virifikasiط والتحقيق )واالستنبا (Penyajian Dataالبيانات )

 ختفيض البيانات -7

يعترب ختفيض البيانات كعملية االختيار وتركيز االىتمام حنو البيانات اخلشنة 

(Data Kasar الظاىرة من التسجيالت ادلكتوبة يف ميدان البحث، فهذه العملية تتوقع )

 طوال عملية البحث.باستمرار 
                                                           

40.Mattew B. Huberman A Miles, Analisa Data kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-

Metode Baru, Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI) Press, 
1992),16-17. 
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 عرض البيانات -2

 من عملية حتليل البيانات يف ىذا البحث ىو عرض البيانات. واألسلوب الثاين

 يف اجلدوالحرير والتنظيم حىت ترتيب البيانات تيشتمل عرض البيانات على عملية ال

وكذلك عملية اختصار مجع البيانات وتقريقها إىل الفكرة ، والفصيلة ادلعينة أو إىل 

ادلنظمة وادلرتبة حىت ديكن من  ادلوضوع ادلعني. فعرض البيانات كمجموعة البيانات

 استنباطها وختطيط أية خطوة منها.

 االستنباط والتحقيق -3

واألسلوب الثالث من عملية حتليل البيانات يف ىذا البحث ىو االستنباط 

جمع فو  ة والنظريةاقعيالو  والتحقيق. يف ىذا األسلوب تعقد عملية التحقيق بني الظاىرة

جتريان يف وقت واحد طوال عملية البحث، تلك العملية البيانات وحتليلها باحلقيقة 

 التصلح بالعمل مرة بل ىي تتفاعل تقابليا. فلخص تلك العملية كاآليت :
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 (2)شكل رقم :

 طربقة مجع البيانات وحتليلها

 

 

 جمع البيانات

االستنباط تخقيض البيانات
والتحقيق

عرض 

 البيانات
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 البياناتتصحيح  -4

لباحث أن يقوم بعملية تصحيح البيانات لتقرير صحة وبعد عملية التحليل البّد ا

البيانات يف ىذا البحث. فللحصول على البيانات واالكتشافات الصحيحة يستخدم 

الباحث طريقة ادلقارنة وادلراقبة الدقيقة. طريقة ادلقارنة ىي الطريقة دلعرفة صحة البيانات 

ة خارج البيانات نفسها للفحص أو للمقارنة. وأما ادلراقبة الدقيقة فإهنا باألشياء ادلوجود

للحصول على اخلصائص والعناصر يف األحوال ادلطابقة بادلشكلة اليت يبحثها مث يركزىا 

 47تفصيليا.

 

                                                           
41 . Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), 177-178.  
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 الفصل الرابع  

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 

يتناول الباحث يف ىذا الفصل عرض البيانات اليت مت مجعها من معهد الرفاعي  

ستنتاج منها. ات عملية التحليل ومناقشتها واالالعصري دباالنق. مث تلحق عرض البيان

ويكون ترتيب عرض ىذا الفصل بداية من عرض البيانات عن خصائص رلتمع البحث، 

، وىي : إدارة معهد الرفاعي العصري يف ترقية جودة معلمي اللغة العربية مث البيانات عن

زبطيط  من خاللاللغة العربية   معلمي اختياريف  فاعي العصري دباالنقمعهد الر  إدارة 

إدارة معهد الر فاعي العصري دباالنق يف ه م وتعيينه م ،مث تقوميه م وذبربته م و تدريب م و قبوذل

 ه متقوميو  ى متطوير و  ه متدريبمن خالل بعد التعيينة   ترقية جودة معلمي اللغة العربية

 ه م.وقيفتو 
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 املبحث األول : خصائص جمتمع البحث

معهد يتضمن ىذا الفصل مسحا ربليليا عن خصائص رلتمع البحث وىو 

الرفاعي العصري دباالنق، ولقد حرص الباحث على حصول أكرب قدر شلكن من البيانات 

 أو ادلعلومات حول ىذا ادلعهد ومن اجلوانب واجلهات ادلعينة شلا يلي :

 فاعي العصري مباالنقمعهد الر   - أ

 نبذة خمتصرة عن معهد الر فاعي العصري مباالنق -1

 ماالنقللًتبية اإلسالمية الذي تقع يف مدينة  مؤسسةمعهد الرفاعي العصري ىو 

م ربت اشراف الشيخ 9999سبتمرب من   9تاريخ  ة يفادلؤسسىذه  بنيتو  اجلنوب.

بسرعة كبَتة، كما يتضح من سن  ويتطور مهعد الرفاعي العصري  زسلشريأمحد ج ا احل

 919 ما ال يقل عن 4192حىت بداية عام  9999سبتمرب  9مبكرة نسبيا واليت بدأت 

، وحىت ان سلتلفة يف جاو من مد ئنج من الطالبة يدرسن فيو وألوف من ادلتخرجات وىن

 وغَت ذالك. سوالويزيو  ونوسا تنجارا الشرقي، بورنيو، ،امثل بايل وسومطر  واخارج جا

ادلتنوعة وىي ادلدرسة ادلتوسطة وادلدرسة  ادلستويات التعليمية معهد الرفاعي العصري فيو
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الرفاعي العايل وكذلك مؤسسة   معهدالقرآن، و  مرت ل ةرسادلدو  ،الدينية ةرسوادلد ،الثانوية

 األصفيةواللغة.

التعلي م دبعهد الرفاعي  يف تنفيذ ثقة اجملتمع أن ادلذكورة الظواىر ىذه وتشَت

دبعهد الرفاعي  وقعدب أيضا يت م اعتماد ىذه العوامل العصري عالية جدا، وباإلضافة إىل

دباالنق   جلي بولوالوانق وجوندانق بُت مركز تقع سبام واسًتاتيجي، ىو ىو العصري

 ومعهد الرفاعي العصريميلة. اجلرةحة، و ادل، و يدةاجلالتعلي م  وسائلب دع م معهد الرفاعييو 

  كل عام قدم الطالبات ناجحةت يتال عامل التعلي م يف ويبتكرىايتطور ذاتو  اليزال أن أيضا

 دزو  أن ي اولن معهد الرفاعي العصري ةحإباإلضافة و  مجعها. االمتحان الوطٍتيف 

 القدرة علىلديها وطبعا  ةالتكنولوجي ربع يف العلوميف العلوم الدينية وي  اتبلاالط

 .(Life Skill) وادلهارات احلياتية، ( Religius Skill) الدينية هارةعلى هللا أي ادل االستعباد

خدمة  ترغب يف االستمرار يفمعهد الرفاعي العصري إن   ،تمعثقة اجمل اعتمادا على

 24. اجملتمع

 

 
                                                           

من أغوستوس  98 ربميلها يف وقد مت /http://alrifaiemalang.com.البيانات مأخودة من موقع ادلعهد  24
 م4192

http://alrifaiemalang.com/
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 رؤية املعهد املستقبلة ورسالته -2

ورؤية ادلستقبلة من معهد الرفاعي العصري ىي ذات اإلصلازات وحسن اخللق. 

 وأما رسالتو فيما يلي :

الواسعة ادلسلمات الذين يؤمنون باهلل ويتقون هللا ولديه م العلوم  و ُتسلمادل تكوين - أ

 وحسن حلق.

لتطوير احلياة  يةمن ادلعرفة والدين األساسية القدرة إعطاءب إعداد الطالب والطالبات - ب

 .الشخصية، وأفراد األسرة واجملتمع والدولة

حبيث ميكن للطالب والطالبات  اكافيأو  اميكتعليمية ذات جودة  ال الوسائلفَت تو  - ت

 23.تطوير معرفته م جيدا

 مميزات املعهد -3

 يف ادلنهج وإجراء التعلي م الرفاعي العصري معهدشليزات  -أ(

  (Double Education Systemمعهد الرفاعي العصري يطبق ثنائية النظام الًتبوي )

أما و والتكنولوجيا،  الدينية العلوم يفوجو إىل التمكن بطريقة ادلدرسة يوما كامال  الذي مي

التعلي م الرمسي  -(9 : على ملتالرفاعي تش معهد يف ادلوجودة يةبالنسبة للوحدات التعليم
                                                           

 نفس ادلرجع 23
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مدرسة مرت ل و ،الدينية ةرسالًتبية الدينية )ادلد -(4، (وادلدرسة ادلتوسطة )ادلدرسة الثانوية

 (.الرفاعي العايل معهدو القرآن 

من  هاقدم( متوفرة  أي اتبو شر وادل تالو كأادل) اتلباطال وأمامجيع احتياجات

 لبيةلت نزذلاادلنمن  أن زبرج ال ربتاج اتلباأن الط حىت العصري الرفاعي معهد قبل

انب وجب.  العصري الرفاعيمعهد  داخل يف كلها كانت متاحة اليومية، ألهنا احتياجاهت م

التعاون  العصري الرفاعيمعهد يقوم  ات، لباطاالحتياجات الصحية لل لتلبية فإنو ذلك،

من موقع مهعد الرفاعي  اقريبا جد يقع مع مستشفى ميًتا ديليما بولوالونق، ماالنق الذي

معهد الرفاعي يقوم  ،العصري الرفاعي معهد التعلي م يف ن نظامسأن ةح وكذلك  العصري

جامعة موالنا مالك   مثل ادلشهورة يف مدينة ماالنق اجلامعات مع التعاون العصري

جامعة  ،االنقدب احلكومية امعةاجل ،جامعة براوجيايا ،دباالنق  اإلسالمية احلكومية إبراىي م

 جنجوروىان وغَت ذالك.

اللغات  منهاهارات ةحاول أن يزيد الطالبات بعدد ادلمهعد الرفاعي العصري 

تنتشر عرب عدة  اليت ضافيةاإلنشطة األاألجنبية وادلهارات احلياتية من خالل عقد 

 ، ةبلالط فرقةو نادي اللغة،و ،ة يدويةرفاحلح القرآن الكرًن، و  يظربف: منها  تعليميةالوحدات ال

 ، وفن قراءة القرآنالتصمي م اجلرافيكي، و التصوير الفوتوغرايف،و التجميل، والصحافة، و 
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، واحلضرة ربدة،وال التهليل، مجعيةو  ،واخلطابة الكالمو ، يايموليت ميداخلط العريب، و و 

 .تغاثةواالس

برنامج تعلي م اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري  يف ادلدرسة الدينية فيو  عقدوي

واللغة  ، 4للفصل  4، واللغة العربية 9للفصل  9بية ر عادة اخلاصة، تسمى دبادة اللغة الادل

واللغة  ، 9للفصل  9واللغة العربية  ، 2للفصل  2واللغة العربية  ، 3للفصل  3العربية 

، وكذلك ادلواد ادلتعلقة هبا مثل القواعد النحوية، والبالغة، والصرف،  6للفصل  6العربية 

يف قس م اللغة العربية. وجيري تعلي م اللغة العربية ثالثة لقاءات  6وادلادة التطبيقية للفصل 

وكان عدد معلمي اللغة العربية فيو . ةقدقي 29حلصة يف األسبوع، ولكل حصة أي ا

 22معلما. 39حويل 

 

                                                           

44
 م4192-4193الدينية دبعهد الرفاعي ،كتاب مقرر للمدرسة . 
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 م معلم مادة عدد الساعات

 9 فتح الرب تطبيق اللغة العربية & و عل م البالغة 94
 4 صلحا رفاعي عل م النحو )ألفية ابن مالك( 2

 3 حسن مسطفى عل م الصرف 94
 2 أسد مالك عل م النحو )ألفية ابن مالك( 2

 9 نور عُت ووالنساري اللغة العربية 94
 6 لولوك فريدة عل م النحو 2

 7 ريريس ووالنداري عل م الصرف 91
 8 سييت ميسرة عل م الصرف 9
 9 تيتيك نور حيايت اللغة العربية 4
 91 ويدياوايت عل م النحو 2
 99 إيرفييانا أصلار اللغة العربية 8

 94 صفية الصاحلة عل م النحو 91
 93 أزلفة اجلنة اللغة العربية 4
 92 نور عائشة عصمة اللغة العربية 4
 99 ويدا أزدا اللغة العربية 2
 96 نينا استعانة اللغة العربية 2
 97 الفيا لطيف عل م الصرف 9
 98 عضول اجلنة اللغة العربية 6
 99 فيكي نعمة عل م النحو 6
 41 زوا أنا رزقي عل م النحو 2
 49 ألزى خَت النساء عل م الصرف 6
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 (3رق م : جدال )

وص م أمساء معلمي اللغة العربية و ادلواد الدراسية وعدد الساعات الدراسية دبعهد 

 الرفاعي العصري

 شليزات ادلعهد يف الوسائل ومرافقو -ب(

معهد الرفاعي العصري ىو مؤسسة عصرية اليت تقوم فيو نظام  وخبط عارض أن 

 اجليدة ادلوجودة فيو منها:اإلدارة ادلتقدمة أيضا، وىذا منشودة من عدة الوسائل التعليمية 

 الغرف للتعلي م - (9

  غرف( 97طبقات و  3بٍت للمدرسة ادلتوسطة )ادل 

 غرف( 96طبقات و  2بٌت للمدرسة الثانوية )ادل 

 44 نسوة مكرمة اللغة العربية 6
 43 إلُت ويديا لستاري عل م النحو 6
 42 خَت النساء اللغة العربية 6
 49 فرد استعانة اللغة العربية 2
 46 نافسة موليدية عل م النحو 9
 47 اثنيث موليدية عل م النحو 6
 48 نوفيكا أن عل م النحو 6
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معهد الرفاعي يف   الثاين : إدارة ترقية جودة معلمي اللغة العربيةاملبحث 

 .العصري

يف عملية التعلي م والتعل م فضال يف زلاولة تشكيل فكرة  ةر كبَت ادو أادلعل م عنده 

ادلعلمُت ن تكوين خصيته م أو القي م ادلوريدة. لذلك إتنمية ش من حيثالطالبة إما 

 جدا. ري ومه ماءة وادلتأىلة ىو شيء ضرو اجلودة، والسلوك، و الكف ه ميلدالذين 

ىي إحدى  العربية ، خاصة معلمي اللغةمع أن إدارة ترقية جودة ادلعلمُت

مؤث ر وفع ال، وبعد  جو يف تنظيمه م ورعايته م حىت يعملوا أعماذل م بعملااحملاوالت اليت تو 

بالعلوم لك األحوال ةحتاج ما يسمى ذلك سوف يكون أحسن عملية التعلي م، ولتكوين ذ

ادلتعلقة هبا. أي دبعٌت مدير ادلؤسسة واجب عليو أن ةحرك نظام  اجلمعية  الكفاءاتو 

ر ك جلميع ألن ادلدير ىي زل يةاليت تبحث عن كيفية تنظي م البشر  كذا  دبدخل علوم اإلدارة

 أعمال أعضاءى م.

إدارة ترقية جودة ادلعلمُت ىي األعمال  الذي يعمل هبا من  ن  إوخبط عارض 

 والتعيُت ختيارتخطيط والقبول واالخيرج منها من حيث عملية ال اكو إىل ىيئة ما حىتاشًت 

 .اإليقاف من العملوالتقوًن و  اتأو التطوير  اتوالتدريب
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معلمي اللغة العربية  لعملية اختيار  فاعي العصري مباالنقمعهد الر  إدارة  - أ

  .من حيث ختطيط القبول والتدريس التجرييب والتقومي والتعيني

 ختطيط القبول -1

معلمي اللغة العربية  اختياريف  فاعي العصري دباالنقمعهد الر  إدارة فيما يتعلق ب

ديرة معهد الرفاعي العصري، إليها ريريس ووالنداري م تأشار  زبطيط القبولخالل  من

 :فقالت

من  قًتاح االطلب أو العندما يكون   مقبوذل أو ُتادلعلم اختياريقوم "

  مأو قبوذل ُتادلعلم اختيار عمليةوأما . العصري معهد الرفاعييف  اتوحدإحدى ال

وحدات الاصة سلمت إىل اخل ءتكفاالالختيار  يف شؤون ادلديرية ولكن زك  تًت  عامة

اإلعالن عن احتياجات ادلعلمُت من  أداء بدءا من وتلك العملية حاجة،اليت عندىا

كذلك و   العمل مع شروط إرفاق رسالة تغطية الشفهي وأ نًتنيتأي إ ادلوقع حيث

 26يس."در ت  لل التطبيققابلة و ادل واتباعالسَتة الذاتية، إرفاق 

عهد الرفاعي دب رئيس ادلدرسة الدينية ،صلحا رفاعي أستاذ البيانات هوقد أك د ىذ

 العصري، فقال :

                                                           
 4192أبريل  99. ريريس ووالنداري، مديرة معهد الرفاعي العصري، ادلقابلة ،  26
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من طلب العملية توظيف ادلعلمُت العربية اليت أجرهتا ادلديرية بناء على "

 27."ختياراال رلال ساعد أيضا يفتوحدة اللكن ،و  احلاجة إليو اتالوحد

اللغة العربية  علميدل القبول يططزبأن تنفيذ  تبُت للباحث البيانات السابقةمن و 

ات وحدمن إحدى ال توظيف ادلعلمُت طلب بوجود بدءي العصري الرفاعي يف معهد

ركزية، ولكن ادلديرية إىل شؤون ادل ، يتوجوالدينية ةرسى ادلدىيف ىذه احلالة ، و  احلاجة إليو

 بدأت وخبط عارض ،وعن احلاجةوحدة الساعده كل ت اصةاخل اتكفاءال اختيار  ن أداءإ

مع  ي كان،شفهالادلوقع أو  بوسيلةاجات ادلعلمُت ىذه العملية مع اإلعالن عن احتي

الذاتية، واتباع ادلقابلة والتطبيق شروط إرفاق رسالة تغطية العمل و كذلك إرفاق السَتة 

 .للت دريس

اليت  ساساأل على النشاط ذلك ددةح ُتعلمادل زبطيطيف عملية وحقيقة إن   

يتعُت القيام هبا يف ادلستقبل. ويعٍت ىذا النشاط جملموعة واسعة من ادلوارد البشرية من 

العملية ادلذكورة أعاله  تالحظ اوإذ لك. لذ28أجل وضع بنجاح وحققت كما ىو متوقع

بادئ ادل ىحدإقامة إ تنفيذ يف المت قد   ديريةشؤون ادلأي   العصري الرفاعي فإن  معهد

 إحدىمن  طلب ال وجود عندما علمُتإمنا يكون قبول ادلتالدليل ية ىي التخطيط باإلدار 

                                                           
 4192يوليو  8صلحا رفاعي، رئيس ادلدرسة الدينية يف معهد الرفاعي العصري، ادلقابلة ،  27

48  . Nanang fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung:Remaja Rosdakarya,2000), Hal 49 
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 وصف. وبالتايل إن عملية التخطيط بدء بالتخطيطب نو بدأأال بد طبعا الوحدات و 

، العربيةىو معلمي طلوب يف ىذه احلالة ادل دلعل ما ( دلعرفة ما ىوJob Discription) فائالوظ

من واجبات  فائ( للحصول على وصف الوظJob Analysisف )ائربليل الوظ والثاين ىو

لتلقي ( Specification job) فائاليت يتعُت القيام هبا والثالث ىو مواصفات الوظ ادلعلمُت

 .(Job Recruetment) فائوظالط و و الرابع ىو شر  ُتادلعلم من جودة مرشحاحلد األدىن 

معلمي اللغة  الشروط دلرشحفيما يتعلق بإدارة معهد الر فاعي العصري دباالنق يف 

 ، فقالت :ريريس ووالنداري لك مديرة معهد الرفاعي العصري، أوضحت ذالعربية

: منهامعلمي اللغة العربية  اختيارر اليت تستخدم يف عملية ادلعايإن "

، ومستوى التعلي م، وتدفق االنتماءات عند ادلعل م غا الًتبوية، ووقت الفر ءات الكفا

 إىل اخلرجيُت األولويةىو تكون  اللغة العربية يمعلم توظيفيف ، كما أنو أيضا الدينية

مؤىلة تقييمها  بالشرط ةالذين يريدون أن يصبحوا معلم العصري الرفاعيدبعهد 

 29."لتصبح معلمة

ه البيانات أستاذ صلحا رفاعي، رئيس ادلدرسة الدينية يف وقد أك د ىذ

 :معهد الرفاعي العصري، فقال

                                                           
 4192يوليو  9. ريريس ووالنداري، مديرة معهد الرفاعي العصري، ادلقالبة ،  29
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 ءاتىي الكفامعل مي اللغة العربية  توظيف  ادلستخدمة يف عملية ادلعايرن إ"

 الرفاعيعهد دب ناسبوالفه م الديٍت ادل  مغهاوقت فر و اللغة العربية،  يمدرس عند الًتبوية

 91".ةأسهل وأكثر قبوال للطالب وادلتعل م  ميعملية التعلكي تكون ل العصري

 العصري وأضافت تيتيك نور حيايت، إحدى األستاذات يف معهد الرفاعي

 :،فقالت 

معلمي اللغة العربية من الطالبات ادلتخرجُت يف ادلدرسة  اختيارقد يقوم "

واشًتاكهن مع مجعية الطالبة  الدينية اليت لديهن  الكفاءات واإلصلازات خالل التعل  م

 99 ديرية."ون ادلوكذلك شؤ وايل الفصل وقس م تنمية ادلنهج  تزكيةب ،التابعة للمعهد

ا عملية التخطيط اليت تقوم هببعد ، على أنو من البيانات السابقة  تبُت للباحث

ر ادلعايأماو ، مدرس اللغة العربية اختيارعملية فذ تنالوحدة ادلقًتحة للمديرية، مث 

الًتبوية، ووقت الفراغ  ءاتمعلمي اللغة العربية منها: الكفا اختياريف عملية  ةستخدمادل

يف  يوجد القرار عند ادلعل م، ومستوى التعلي م، وتدفق االنتماءات الدينية، كما أنو أيضا

ين يريدون أن توظيف معلمي اللغة العربية أولوية إىل اخلرجيُت دبعهد الرفاعي العصري الذ

                                                           
 4192يوليو  8صلحا رفاعي، رئيس ادلدرسة، ادلقابلة،  91
51
 4192سبتمبَت  99. تيتيك نور حيايت، معلمة اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري،  
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الكفاءات واإلصلازات خالل  ولديهن   تقييمها مؤىلة لتصبح معلمة طيصبحوا معلمة بالشر 

 .مع مجعية الطالبة التابعة للمعهد واشًتاكهن   دبعهد الرفاعي العصري التعل  م

 جيب أن يت م تنفيذ ادلعل م ونوعية كميةعن   احتياجات لتلبية إمنا ولياسادلوفقا 

 العربية لغةال معلميمن  ادلرشحُت سعيو  كتسابال  ةاولاحمل التوظيف يعٍت عملية

و  "ما" ادلستخدم ىو حيث ادلبدأ، ىناك نوعان من وعالوة على ذلك  94.ادلؤىلُت

، يف حُت لعملاوصف  يتوافق مع وظيفةال تعيُت جيب أوال يعٍت  "ما"  مبدأو   ."من"

تلك من و 93 .الوظيفة مواصفات على أساس ادلناسب يبحث ادلعل م يعٍت "من" مبدأأن 

 قيام متقد  ،الفعلية عملية التوظيف عند تنفيذ العصري الرفاعيأن معهد  اتصفاو ادل

 اليت مت ادلعايَتتعيُت  و القبول زبطيط بوجود يعٍت من قبل اثبتاليت   ىذين ادلبدأين

تدفق و  التعلي م،، ومستوى لديه م ، ووقت الفراغالًتبوية ءاتالكفا ىا ىيربديد

  جيستيتَت لفقا معايَت االختيار ظهور على ةؤثر العوامل ادلأما و   .الديٍت اتاالنتماء

، والدين، مثل الثقافة العوامل اخلارجيةو  .العوامل اخلارجية والداخلية نوعان من ىناك

، العالقة نظام منها ةالداخلي ملالعوا نإ مث .لكوغَت ذ الًتكيبة السكانيةو  ،اإلدارة تقريرو 

                                                           
52 E Mulyasa, Menjadi Kepala sekolah Profesional dalam mensukseskan MBS dan 
KBK,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2005),Hal.153 
53 Ibid, Hal. 28 
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 الرفاعيورأى الباحث إن معهد  .النظ م الثقايفو ، واإلشراف، اإلدارة / اجمللسواستقرار 

 .أعاله العوامل ادلذكورة تتأثر بشدة معايَت يف ربديد

ومناقشاهتا، توصل الباحث فيما يتعلق انطالقا من البيانات السابقة وبعد ربليلها 

 بتخطيط قبول معلمي اللغة العربية دبعهد الرفاعي إىل التالية :

 _ وأما مراحل زبطيط قبول معلمي اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري ىي :  . أ

وتلك  من إحدى الوحدات. مدير ادلعهدإىل  تقدًن احتياجات ادلعلمُت  (9

ادلوقع أي بوسيلة العملية بدءا من أداء اإلعالن عن احتياجات ادلعلمُت 

نًتنيت أو الشفهي مع شروط إرفاق رسالة تغطية العمل و كذلك إ

 .إرفاق السَتة الذاتية، واتباع ادلقابلة والتطبيق للت دريس

ساعدة الوحدة دبمعلمي اللغة العربية  اختياريقوم شؤون ادلديرية   (4

 احلاجة.

 منها:فمعلمي اللغة العربية  اختياروأماادلعايَت ادلستخدمة يف عملية  - ب

 الكفاءات الًتبوية (9

 ووقت الفراغ عند ادلعل م  (4

  ومستوى التعلي م  (3
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 .وتدفق االنتماءات الدينية (2

كما أنو أيضا يوجد القرار يف توظيف معلمي اللغة العربية أولوية إىل    (9

اخلرجيُت دبعهد الرفاعي العصري الذين يريدون أن يصبحوا معلمة 

بالشرط تقييمها مؤىلة لتصبح معلمة ولديهن الكفاءات واإلصلازات 

 خالل التعل  م واشًتاكهن مع مجعية الطالبة التابعة للمعهد.

 التجرييبالتدريس  -2

معلمي اللغة العربية   اختيارفيما يتعلق بإدارة معهد الر فاعي العصري دباالنق يف 

 أشار إليهادبعد الرفاعي العصري  معلمُت اللغة العربيةرشح دل التجرييب التدريس يف رلال

 ، فقال :درسة الدينية صلحا رفاعيرئيس ادل

التجربة دلدة ثالثة أشهر،  قاموا ادلقبولُت لقد اللغة العربية علميوبالنسبة للم"

أدى مدة اليالذي   عل مادلأجور  مع  ةمعادل األجور ولكن من حيث اجلوائز يف شكل

 92."التجرية

مرتل اللقرآن دبعهد الرفاعي العصري،  مدرسة وأضافت تيتك نور حيايت، رئيس

 فقالت :

                                                           
 4192يوليو  8صلحا رفاعي، رئيس ادلدرسة، ادلقابلة،  92
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معهد "وخرج مرشح معلمي اللغة العربية الذين جاؤوا من ادلتخرجُت يف   

ذلن من او التدريس التجرييب ألهنن  قد عرف مجيع األح وجد مدةاعي العصري ال ترف  ال

 99من مباشرة ولكهن  يدرسن يف الفصل األول عادة."، ىن  يعل  قبل

 جيب أن ادلقبولُت اللغة العربية معلميأن ىؤالء  البيانات احلاصلة من ادلقابلة منو 

يف الواقع من أجل ربديد قدرة  لملك العذدلدة ثالثة أشهر،  يبيالتجر التدريس   ميروا

حي معلمي اللغة العربية الذين شوخرج مر ، ادلعلمُت احملتملُت على حد سواء نظريا وعمليا

تجرييب ألهنن  وجد مدة التدريس التجُت يف معهد العرفاعي العصري ال من ادلتخر  اؤواج

مباشرة ولكهن  يدرسن يف الفصل األول  منذلن من قبل، ىن  يعل  او أحقد عرفن مجيع 

والتكيف مع  معاشرةلل يف الواقع تستخدم ، بيالتجر  التدرسي رأى الباحث أن. و عادة

مع أجور ادلعل م  الذي  ةمعادل  األجورمن حيث اجلوائز يف شكل و  هبا. يعل  مالبيئة اليت 

الرفاعي  هدعم ةواجبىي  اجلوائز يف شكل األجور  ألن،يبالتجريالتدريس اليأدى مدة 

نظرا على ذلك الواقع رأى الباحث أن معهد  96 عن العمل. اتعويضاليت تعطى للمعل م 

أن يعرف جودة معلمي اللغة العربية بناء على مبدأ موضوعي  يريد  الرفاعي العصري

 كامال.
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 4192سبتمبَت  99تيتيك نور حيايت، معلمة اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري،  

56  . Malayu S.P. Hsibuan, Manajemen Sumber daya manusia (Jakarta: Bumi Aksara,2000), Hal. 67 
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، ادلتعلقة بالتدريس التجرييب انطالقا من البيانات السابقة وربليلها ومناقشاهتا

 الباحث إىل النتائج التالية :توصل 

 ييبالتجر  التدريس ميروا معلمي اللغة العربية ادلقبولُت أندلرشحي  جيب (9

 .دلعرقة جودهت م وكفاءاهت م كامال دلدة ثالثة أشهر

جُت يف معهد حي معلمي اللغة العربية الذين جاؤوا من ادلتخر شوخرج مر   (4

رف قد ع  ألهنن  ذلن   وجد مدة التدريس التجرييب تالعرفاعي العصري ال 

 .ذلن من قبلاو مجيع األح

 التقومي -3

معلمي اللغة العربية   اختيارفيما يتعلق بإدارة معهد الر فاعي العصري دباالنق يف 

مديرة معهد الرفاعي العصري إليها  تمعلمُت اللغة العربية أشار رشحي دل التقوًن من حيث

 : ت، فقالريريس ووالنداري

يف مدة  ادلقبولُت  اللغة العربية يف تقوًن معلمي  ادلستخدم وًننظام التق" إن  

رؤوس   مع مجيع ًنو تقلل جتماع إلخالل ا الذي يقوم بو ًنو التق ىوالتدريس التجرييب 
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ي م اجلانب ييف تق ةالطالب أيضا  تشًتك بوكما أنو وجبانب ذلك   ، الوحدات 

 97."الكفاءات الًتبويةاألخالقي و 

رئيس ادلدرسة معهد الرفاعي احلالة  صلحا رفاعي،مث أك د على ىذه 

 فقال : العصري،

. ادلنهج الدراسي قس مد أجراه دلعلمي اللغة العربية اجلدا التقوًن الذي قام بو"

 سلوكالو : اجلوانب الًتبوية والتفاى م الديٍت واألخالق منها ادلقو مةنب واأما اجل

 ."98 نضباط يف التدريسالاو 

الواردة أعاله إن  نظام التقوًن ادلستخدم  يف تقوًن معلمي  احلاصلة من ادلعلوماتو 

اللغة العربية ادلقبولُت ىو التقوًن الذي يقوم بو خالل اإلجتماع مع مجيع رؤوس  

،  وجبانب ذلك كما أنو ينطوي أيضا على الطالبة يف  دبعهد الرفاعي العصري الوحدات

ه م ىو: اجلوانب الًتبوية والفما اجلوانب ادلقو مة أو . قس م ادلنهج الدراسي، و أيضا تقيي مال

 .نضباط يف التدريسالسلوك واالالديٍت واألخالق و 

وجو  ىواجلدد على النحو الوارد أعاله  ُتًن معلمو عملية تقإن وفقا للباحث 

ادلعلمُت وخاصة  جودةموظفُت واجلهود ادلبذولة لتحسُت التحديد لتوفَت ادلعلومات لل
                                                           

 4192يوليو  9. ريريس ووالنداري، مديرة معهد الرفاعي العصري، ادلقابلة  97
 4192يوليو  8صلحا رفاعي، رئيس ادلدرسة، ادلقابلة،  98
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، رسالتوو مستقبلة ادلعهد  وفقا لرؤية  الواردةنتائج ال أحسان يف احلصول على ساعدت

ولكن من ادلستحسن أن اجلوانب ادلقو مة أن تكتب بشكل ثابت وواضح ويعلن إىل مجيع 

 ادلعلمُت لكي تكون تشجيعا ألعماذل م حيت يرتقي جودهت م يف التدريس يف مستقبل. 

إال رؤوس  ًن ليسو األطراف ادلشاركة يف عملية التق وباإلضافة إىل ذلك، فإن

 ادلعلمُت ًنو اولة لتقاحملىو  فرأى الباحث ةالطالب من جهةولكن أيضا  الوحدات

بسبب الضوابط والتوازنات اليت من ادلتوقع أن ربصل الصحيحة والدقيقة  اودقيق اموضوعي

 .اعامهد عبة للمفقط ولكن أيضا بالنس للمعل م مه م ًن ليسو تق حىت يكونأيضا. 

رشح ادلتعلقة بعملية التقوًن دل انطالقا من البيانات السابقة وربليلها ومناقشاهتا

 ، توصل الباحث إىل النتائج التالية :معلمي اللغة العربية  دبعهد الرفاعي العصري 

الوحدات دبعهد التقوًن الذي يقوم بو خالل اإلجتماع مع مجيع رؤوس   (9

 . الرفاعي العصري

 .طوي أيضا على الطالبة يف التقيي موجبانب ذلك كما أنو ين (4

: اجلوانب الًتبوية فهيوأما اجلوانب ادلقو مة  ،قس م ادلنهج الدراسي يقو م هب م  (3

 والفه م الديٍت واألخالق وسلوكه م وانضباطه م يف التدريس.
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 التعيني -4

معلمي اللغة العربية   اختيارفيما يتعلق بإدارة معهد الر فاعي العصري دباالنق يف 

علمُت اللغة العربية اجلدد أشارت إليها مديرة معهد الرفاعي العصري م تعيُت من حيث

 ريريس ووالنداري، فقالت :

الوحدة. مث على اقًتاح يف شؤون ادلديرية  تركزت  عملية القبولمجيع إن "

  تلك النتيجة بلغ مدير معهد، مث يوالقبول  ختياراالة يف نيادلع ةع الوحدم تقتنس

 99" ة ليعُت معلما.سسادلؤ رئيس إىل 

 : على ىذه احلالة  صلحا رفاعي، فقال رئيس ادلدرسة الدينية مث أك د

القدرة يف  إليو عندىا احلاجة ةوحدال ن، إ ديداجلتعيُت ادلعل م يف عملية و "

 61."وحدة أيضاالالذين أوصت بو يس ادلؤسسة ه  رئر قر ي مث اختيار ادلعلمُت.

ادلعلمُت الذي  عملية زبطيط قبول السابقة تبُت للباحث إن بعد البياناتومن 

رحلة األخَتة ىي الذي تساعد بو الوحدة أيضا فادل ختياراال ينفذأوصت بو الوحدة، 

وحدة. ىذا وفقا الادلعل م اجلديد اليت وضعتها ادلديرية بناء على توصية من  قبول تعيُت

                                                           
 4192أمربيل  99ادلقابلة   .ريريس ووالنداري، مديرة معهد الرفاعي العصري، 99
 4192يوليو  8صلحا رفاعي، رئيس ادلدرسة، ادلقابلة،  61
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، ألنو كما العربيةي اللغة معلمضحة يف نظام قبول واال األشكالأن وجود  أظهر للباحث

 ادلعلمُت. جودةأن وجود مثل ىذا النظام يسمح للحفاظ على 

معلمي اللغة العربية   اختيارفيما يتعلق بإدارة معهد الر فاعي العصري دباالنق يف 

 :، فقالالرفاعي العصري  درسة الدينية دبعهدادل رئيس وأشار إلي ادلوجهةادلعوقات  يف رلال

من  نسابةادل منها اللغة العربية معلمي قبوليف عملية  ةواجهادلادلعوقات "  

 69الدينية " العقيدةحيث 

 فقالت : ريريس ووالنداري، وأضافت مديرة معهد الرفاعي العصري،

من  التشابو منهايف عملية توظيف معلمي اللغة العربية  ادلواجهةات قو عادل"

 64"علي محيث العقيدة الدينية والتزامن بُت رغبة ادلعلمُت مع ساعات الت

 يمعلم وخصوصامعلمُت  اختيارمن ادلعلومات اليت مت احلصول عليها يف عملية 

األوىل من حيث  معهد الرفاعي العصري بعض ادلعوقات اليت يواجهها جد. و  اللغة العربية

استعداد  معساعة التزامن  والثانية،فيو الدينية مع معلمي اللغة العربية  العقيدةالتشابو يف 

 .العصري هد الرفاعيعىا مايواجه ادلعوقاتمن  مهاادلعلمُت للتدريس. كال

                                                           
 4192يوليو  8صلحا رفاعي، رئيس ادلدرسة، ادلقابلة،  69
 4192يوليو  9ريريس ووالنداري، مديرة معهد الرفاعي العصري، ادلقابلة   64



 70 

 رأى الباحثهد عالتشابو األيديولوجية الدينية بُت ادلعل م وم كون وجوب   يفو 

بادلعهد  ، على الرغ م مسمىالعصري هد الرفاعيعمألن  نو ميكن أن يكون ذلك إ الباحث

ىي مجعية ضلضة العلماء، عينة، يف ىذه احلالة ادلدينية ال جمعيةلليف الواقع تابعة  العصري،

 العصري رفاعيمعهد الالديٍت وفقا دل خيتلقون الفه من الذين ى م و ادلعلم حبيث إذا كان

اليستوى مع رؤية ، وىذا طبعا ورسالتو مستقبلة ادلعهد مع رؤية مقابال سوف يكونف

 .مستقبلة دبعهد الرفاعي العصري

دلرشح  التعيُتانطالقا من البيانات السابقة وربليلها ومناقشاهتا ادلتعلقة بعملية 

 معلمي اللغة العربية  دبعهد الرفاعي العصري ، توصل الباحث إىل النتائج التالية :

الذي تساعد بو الوحدة أيضا فادلرحلة األخَتة ىي تعيُت قبول  ختياراال وبعد قيام (9

 .احلاجة ادلعل م اجلديد اليت وضعتها ادلديرية بناء على توصية الوحدة

معلي اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري ىي  اختيارادلواجهة يف عملية  ادلعوقات (4

ية فيو ،والثانية تزامن من حيث التشابو يف العقيدة الدينية مع معلمي اللغة العرب :

 الساعة مع استعداد ادلعلمُت للتدريس.
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يف ودلزيدي من التوضيح مينكن تصوير إدارة معهد الرفاعي العصري دباالنق 

كالتايل   وذل م وذبربته م وتقوميه م وتعيينه ممعلمي اللغة العربية  من حيث زبطيط قب اختيار

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ffffdfdfd 

 (9)شكل رق م : 

لعلمية إدارة معهد الرفاعي العصري مباالنق 
معلمي اللغة العربية  من حيث ختطيط  اختيار

 قبوهلم وجتربتهم وتقوميهم وتعيينهم

إدارة معهد الرفاعي 
لعلمية العصري مباالنق 

معلمي اللغة  اختيار
العربية  من حيث ختطيط 

 قبوهلم 

إدارة معهد الرفاعي 
لعلمية العصري مباالنق 

معلمي اللغة  اختيار
العربية  من حيث 

 وتعيينهم

إدارة معهد الرفاعي 
لعلمية العصري مباالنق 

معلمي اللغة  اختيار
العربية  من حيث 

 وتقوميهم 

إدارة معهد الرفاعي 
لعلمية العصري مباالنق 

معلمي اللغة  اختيار
العربية  من حيث 

 وجتربتهم 

وأما مراحل زبطيط قبول معلمي اللغة العربية 
 دبعهد الرفاعي العصري ىي : 

تقدًن احتياجات ادلعلمُت دلدير  (9
ادلعهد من إحدى الوحدات. وتلك العملية 
بدءا من أداء اإلعالن عن احتياجات 
ادلعلمُت من حيث ادلوقع أي أنًتنيت أو 
الشفهي مع شروط إرفاق رسالة تغطية العمل 

رفاق السَتة الذاتية، واتباع ادلقابلة و كذلك إ
 والتطبيق للت دريس.

 اختياريقوم شؤون ادلديرية   (4
 معلمي اللغة العربية مساعدة الوحدة احلاجة.

وأماادلعايَت ادلستخدمة يف  -ب
 معلمي اللغة العربية فمنها: اختيارعملية 

 الكفاءات الًتبوية (9
 ووقت الفراغ عند ادلعل م  (4
 ومستوى التعلي م   (3
 وتدفق االنتماءات الدينية. (2
كما أنو أيضا يوجد القرار يف    (9

توظيف معلمي اللغة العربية أولوية إىل 
اخلرجيُت دبعهد الرفاعي العصري الذين يريدون 
أن يصبحوا معلمة بالشرط تقييمها مؤىلة 
لتصبح معلمة ولديهن الكفاءات واإلصلازات 

مع مجعية الطالبة  خالل التعل  م واشًتاكهن
 التابعة للمعهد.

جيب دلرشحي  (9
معلمي اللغة العربية 
ادلقبولُت أن ميروا التجربة 
دلدة ثالثة أشهر دلعرقة 

 جودهت م وكفاءاهت م كامال
وخرج مرشحي   (4

معلمي اللغة العربية الذين 
جاؤوا من ادلتخرجُت يف 
معهد العرفاعي العصري ال 
يوجد مدة التدريس 
التجرييب ألهنن  قد عرفن 

 مجيع األحاوذلن من قبل.

التقوًن الذي  (9
يقوم بو خالل اإلجتماع 
مع مجيع رؤوس  الوحدات 

 دبعهد الرفاعي العصري. 
وجبانب ذلك  (4

ينطوي أيضا على كما أنو 
 الطالبة يف التقيي م.

يقو م هب م قس م   (3
ادلنهج الدراسي، وأما 
اجلوانب ادلقو مة فهي: 
اجلوانب الًتبوية والفه م 
الديٍت واألخالق وسلوكه م 

 وانضباطه م يف التدريس.

وبعد قيام  (9
الذي تساعد بو  االختيار

الوحدة أيضا فادلرحلة 
األخَتة ىي تعيُت قبول 

جلديد اليت وضعتها ادلعل م ا
ادلديرية بناء على توصية 

 من الوحدة.
ادلعوقات  (4

اختيار ادلواجهة يف عملية 
معلي اللغة العربية دبعهد 
الرفاعي العصري ىي : من 
حيث التشابو يف العقيدة 
الدينية مع معلمي اللغة 
العربية فيو ،والثانية تزامن 
الساعة مع استعداد 

 ادلعلمُت للتدريس.
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ترقية جودة معلمي اللغة  لعمليةفاعي العصري مباالنق معهد الر  إدارة  - ت

و اإليقاف والتقومي  اتوالتطوير أ اتالتدريب حيثمن  بعد التعيني العربية

 .العمل من

 والتطوير اتالتدريب -1

قام  عربية، اللغة ال معلميحىت تعيُت  التخطيطعملية قيام بعد و  

يف  العصري الرفاعي معهد هودجب ادلتعلقة البيانات عرضوقت الحق  يفالباحث 

 ًن،و التقو  ، اتالتطوير و  اتمن خالل التدريب اللغة العربية معلمي جودة رقيةت

 .اإليقاف من العملأو  واآلليات إلهناء العملية اتوقعأشكال التعويض، وادلو 

معلمي  ترقية جودةفيما يتعلق بإدارة معهد الر فاعي العصري دباالنق يف و 

إليها ريريس  تأشار  اتوالتطوير  اتالتدريب من حيث بعد التعيينةاللغة العربية 

 : ووالنداري مديرة معهد الرفاعي العصري، فقالت

 ُتقبول ادلعلم بعد عقدقد ، ُتتطوير جودة ادلعلم زلاوالت جزء منو "

يف ادلدرسة الدينية( وىو ادلشاورة الفنية  رىجياص للمعلمُت )وخصوصا أن اخلتدريب ال

يف اإلسبوع .وىذا العمل قد مرة  4-9يعٍت هبا كل أسبوع للمعلمُت الذي يقوم 
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وباإلضافة إن عملية تطوير جودة معلمي اللغة العربية دبعهد من كبار ادلعلمُت.  وأشرف

صاحلة  التقريرات ادلنتجةأماالبحث والتطوير، و  قس مأيضا   قد يرافق الرفاعي العصري

 63سنوات ". 9-3دلدة 

 فقال: صلحا رفاعي، رئيس ادلدرسة الدينية، دوأك  

كانت احملاوالت يف ترقية جودة معلمي اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري "

 وبالتايلبإتيان معل  م خصوصي وغَت ذلك. ، وورشة العمل،و الدورة التدريبيةمنها أداء 

قس م البحث والتطوير يلعب دوره يف رعاية جودة معلمي اللغة العربية،و ادلنهج، كان 

وادلواد الدراسية وغَت ذلك. وأما أعضاء قس م البحث والتطوير يشتمل على ثالثة 

يف  اءات والفراغةأشخاص وى م من كبار ادلعلمُت فيها، وى م الذين عندى م الكف

 62رئيس ادلدرسة الدينية.".وىذا القس م قد أشرفو الوقت 

ترقيتها اليبلغ صلاج بال كون ية و أن عملية ربسُت اجلودة الًتبو  ةويف ضوء الًتبوي

جهة تغَت ىذا االتدريب والتطوير الزمان يف مو  مع أنحيث ترقية ادلعلمُت.  رعاية من

أن ويف البيانات السابقة  جدا. الزمن، والثقافة واحلضارة والسيما أن العلوم تتطور بسرعة

 تتبُت للباحث بعض احملاوالت ادلهمة يف ترقية جودة معلمي اللغة العربية فيو منها أداء 
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التدريب اخلاص للمعلمُت  ،وصوصياخلعل  م ادل، وورشة العمل،وبإتيان يةالتدريبالدورة 

يقوم هبا كل )وخصوصا أن جيرى يف ادلدرسة الدينية( وىو ادلشاورة الفنية للمعلمُت الذي 

وغَت ذلك. وبالتايل كان قس م البحث والتطوير يلعب  مرة يف اإلسبوع 4-9أسبوع يعٍت 

دوره يف رعاية جودة معلمي اللغة العربية،و ادلنهج، وادلواد الدراسية وغَت ذلك. ولكن 

األخرى مثال إلقاء  (Inservice Training) يرأى الباحث إذا كانت التدريبات والتطويرات

ادلقياسي يف عمل  توجود النظام الثاب فيون ينبغي ن، وباإلضافة أأحس يكونف الدرس

جودة ادلعلمي اللغة  وتطو ر ترقية جودة معلمي اللغة العربية يف ادلستقبل حىت يعرف تقد م

 .كل وقت  العربية

ترقية يف  جهة ادلعوقاتامو  وفيما يتعلق بإدارة معهد الر فاعي العصري دباالنق يف

معلمي اللغة العربية بعد التعيينة أشارت إليها ريريس ووالنداري مديرة معهد جودة 

 : الرفاعي العصري، فقالت

عهد دب هة يف عملية ترقية جودة معلمي اللغة العربيةادلواج "إمنا ادلعوقات

 69علمُت."ادلل وفر إما من قبل ادلعهد وإما من قبتفراغ ادلالمنها وقت  الرفاعي العصري
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صلحا رفاعي،  دبعهد الرفاعي العصري أيضا عنها رئيس ادلدرسة الدينيةوأك د 

 فقال :

واجهتها خالل عملية ادلعوقات اليت إن  إىل ضيق الوقت،  جبانب باإلضافةو "

دبعهد الرفاعي وارد البشرية ادل نوعية يغَت متساو ىو   ي اللغة العربيةمعلمتطوير جودة 

، وكانت وظيفة قس م البحث والتطوير يف  لديه م دلختلف اخللفية التعليمية العصري

ن إىي  ادلعوقات األخرى من ةواحد ذلك  . إىل جانبهت مدلساوا ىذا اجملال أي

عن   الفكريلتغيَت  ي، وىذا لكان التحديالسلف يف ادلعهد خر جُت علمُتادل معض م

 66العصري." الرفاعي معهدمفهوم تطوير التعلي م احلديث يف 

ويف البيانات السابقة تبُت للباحث إن  ادلعوقات  ادلواجة يف زلاولة ترقية جودة 

وقت الفراغ ادلتوفر إما من قبل ادلعهد دبعهد الرفاعي العصري منها معلمي اللغة العربية 

غَت متساوي نوعية ادلوارد البشرية دبعهد الرفاعي العصري ، و ل ادلعلمُتوإما من قب

بحث والتطوير يف ىذا اجملال أي يمية ، وكانت وظيفة قس م الدلختلف اخللفية التعل

من ادلعوقات األخرى ىي إن معض م ادلعلمُت خر جُت  ةه م. إىل جانب ذلك  واحدتعديلل

يف ادلعهدالسلفي، وىذا لكان التحدي لتغيَت الفكري  عن مفهوم تطوير التعلي م احلديث 

 .يف معهد الرفاعي العصري
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إن ادلعوقات ادلواجهة األخرى يف  ،الدينية لرئيس ادلدرسةوعالوة على ذلك، وفقا 

 العوامل غَت الفنية عملية ترقية جودة معلمي اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري منها

وكانت  )مثال عالقة عائلة مع ذرية الشيخ زسلشري ووجود التزكية اخلاصة من شيخ ادلعهد 

 .، واجلَتانعادي كفاءتو

 عبعدة طرق، وىي: إنشاء وتعزيز موقه القيود ميكن حلها أن ىذ ورأى الباحث

شراف اإل بوجودمث ادلستمر واضح و الربنامج الوجود وب ،اىيكليالبحث والتطوير  قس م

 أو ادلؤسسة. من جهة ادلعهدقوي الدع م الو 

لتدريبات والتطويرات انطالقا من البيانات السابقة وربليلها ومناقشاهتا ادلتعلقة با

 ، توصل الباحث إىل النتائج التالية :دلعلمي اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري 

أداء  :بعض احملاوالت ادلهمة يف ترقية جودة معلمي اللغة العربية فيو منهاإن  (9

 .ة العمل،وبإتيان ادلعل  م اخلصوصي، وورشالتدريبية دورةال

)وخصوصا أن جيرى يف ادلدرسة الدينية( وىو و التدريب اخلاص للمعلمُت  (4

مرة يف اإلسبوع  4-9ادلشاورة الفنية للمعلمُت الذي يقوم هبا كل أسبوع يعٍت 

 وغَت ذلك.
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كان قس م البحث والتطوير يلعب دوره يف رعاية جودة معلمي اللغة العربية،و  (3

 .ادلنهج، وادلواد الدراسية وغَت ذلك

ادلعوقات ادلواجهة يف وربليلها ومناقشاهتا ادلتعلقة بانطالقا من البيانات السابقة 

دلعلمي اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري ، توصل الباحث إىل عملية ترقية جودة 

 النتائج التالية :

 .قبل ادلعهد وإما من قبل ادلعلمُتوقت الفراغ ادلتوفر إما من  (9

اعي العصري دلختلف متساوي نوعية ادلوارد البشرية دبعهد الرفأن ال يكون   (4

 اخللفية التعليمية ،

 .السلفي يف ادلعهد متخرجونإن معض م ادلعلمُت   (3

 التقومي -2

وفيما يتعلق بإدارة معهد الر فاعي العصري دباالنق يف ترقية جودة معلمي 

أشارت إليها ريريس ووالنداري مديرة  التقوًن من حيثاللغة العربية بعد التعيينة 

 معهد الرفاعي العصري، فقالت :
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مع مجيع  ًنو لتقليف وقت االجتماع  ي اللغة العربيةمعلمًن و "وجيري نظام تق 

جانب  ىلإ .ة معهد الرفاعي العصريمدير  و رؤوس الوحداتاليت أجرهتا  الوحدات

 من نتائج دراسية لدي  مقي  ي ًن ادلعل م يف عملية التعل م أيضا و صلاح تق ذلك، يت م 

أيضا من  احلقيقي أثر ةصلاح الطالب بأن نظرا ة،دراسيال نصف السنةالطالب يف كل 

ال يوجد  الرغ م مة على ادلقو  وادلعاير. واد الدراسيةيف تقدًن ادل ُتخالل قدرة ادلعلم

 ةجنتي من دليالذي  شكل خاص ىو االنضباط اجلانب، غائبة، وربقيق التدريس 

 معلمي اللغة العربية ًنو تق عملية بح االنضباط معيارا رئيسيا يف، ولكن يصة بالالط

يل الفصل ذلما وإ معل مكل يعٍت إن ل رؤوساإلشراف على جهود يقوم  و  .عموما

، ومن مث األسبوع  الوحدة كل سئير جيب أن يت م اإلبالغ إىل و  التقريرات الدراسية

 67."الوحدات ومديرية بأكملها مع رؤوسترسل إىل اجللسة العامة 

وأضاف رئيس ادلدرسة الدينية معهد الرفاعي العصري، صلحا رفاعي 

 فقال : 
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، ادلنهجقس م تنمية مقدمة إىل جانب التعل م والتعلي م عملية  وأما قيام تقوًن"

واألخالق واالنضباط، الذي  الدينية : بيداغوجيا والتفاى ممنها ادلقررةوادلعاير ادلقومة 

 68".الدينية ادلدرسة رئيسو يشرف

ًن و نماذج التقب ادلتعلقة علوماتادلعلى  تبُت للباحثأعاله  احلاصلة من ادلقابلة 

لمعلمُت، وخاصة معلمي اللغة العربية، وىي: ل ادلواجهةالرفاعي معهد  اليت عقدىا 

أيضا  و ل ادلديريةبُت مجيع رؤوس الوحدات مع قب خالل االجتماع أجريالتقوًن الذي 

. دبعهد الرفاعي العصري البحث والتنمية قس معملية التعلي م والتعل م من خالل  يقوم تقوًن

وادلعاير ادلقومة على الرغ م  ال يوجد شكل خاص ىو االنضباط اجلانب، غائبة، وربقيق 

التدريس يرى من نتائج الطالبة ، ولكن يصبح االنضباط معيارا رئيسيا يف عملية تقوًن 

 .العربية عموما معلمي اللغة

أو غَت رمسية  (condute) ًن ىو واحد من جهود يف توفَت تقيي م رمسيو التق

(Managerial Sepervision) أداء العمل و ادلسائل ادلتعلقة باألحوال الشخصية، لستعمالل

مت القيام  قدوكان )تقيي م الرمسية وغَت الرمسية(  69وتطوير ادلعل م، الذي أجرى دبوضوعية.

 .الرفاعي معهد الرفاعي هبا
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 أيجدا للمؤسسة  مفيدًن ادلعلمُت و ام تقدير وتقأن نظن سيآجيآانق وفقا لسوند

 :تالية، من بُت أمور العصري هد الرفاعيعم

 .تشجيع وتعزيز األداء -9

 .وضع برامج التدريب والتعلي م -4

 .مساعدة ادلشرف يف ربديد اخلطط ادلهنية -3

 .القرار يف إيصال الثواب يكون أن -2

معلمي اللغة وفيما يتعلق بإدارة معهد الر فاعي العصري دباالنق يف ترقية جودة 

أشارت إليها ريريس ووالنداري  التعويض وإعطاء  يف رلال التقوًن العربية بعد التعيُت

 : مديرة معهد الرفاعي العصري، فقالت

ادلؤسسة  معلمي جعله م منها التعويض للمعلمُتيف إعطاء ع ا نو األىناك "

 على األقل   العصري الرفاعي معهد ادلؤسسة / التدريس يف واعلى شروط قد خدم

على اقًتاح إىل معهد الرفاعي العصري  سنوات سبشيا مع االنضباط والوالء ثالث 

إىل ادلديرية وللمؤسسة. باإلضافة إىل ذلك، كل فصل دراسي  واوحدة. مث نظر الرئيس 

 عقوباتوأماال .ذلكك ةإقًتاح الوحد لى لمُت الذين يتفوقون عىناك مكافآت للمع

)الطفرات( التوظيف ل اانتقمث  وحذر أوال،  )األداء واالنضباط( ُت ادلخالفُتلمعلمل
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الرفاعي  قرار رئيس مؤسسة على األخَت الدور ىذإيقاف العمل إىل وحدات أخرى و 

 71." الوحدات مع توصية

عن كيفية إعطاء التعويض يس ووالنداري، أك د مديرة معهد الرفاعي العصري ريو 

 للمعلمُت فقالت:

 أوالىو  معهد الرفاعي العصري يف  للمعلمُت أما بالنسبة للمسار وظيفي"

بالنسبة إىل  ال يقل عن ثالث سنوات جعله م معلمي ادلؤسسة على الشرط قد خدموا

وا يف مكان ال تشعب، تومروعظ على االلتزام والوالء، واحلف  مالرق م التسلسلي ، لديه

ةحاسبون أن يعل موا   معلمي ادلؤسسة ىو وغَتىا معلمي ادلؤسسة بُت الفرقو . آخر

من  اتساع 94 ، ولكن ال تزال لديها احلد األدىن من ادلسؤولية يفأسبوعا كامال

تعويض ال ينالون غَت ادلؤسسة معلميوأما  ( اتساع 94× ق ائدق 21التدريس، )

 ".وفقا للساعات وحدىا

 ت، وادلسافة بُت بيمدة اخلدمةضا إىل أيتكييف دلعلمُت ويت م تعويض راتب ا"

 لديه م. اىل جانب ذلك، للمعلمُت الذين يعتربون الرفاعي العصري دعهمع م ادلعلمُت
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للمخالفُت  عليه م العقوبات  وىي احلج و أو العمرة مثال أداء  دية اذل يعطيه مصلاز اإل

 79".اتوحدالح ا اقًت ب ادلعهدسلالفة للقانون داخل  إذا كانتاحلذر حيت إيقاف العمل 

احلصول على بعض ادلعلومات حول نظام التعويضات  البيانات السابقةمن 

 ه م( جعل9وىي: العصري  الرفاعي معهد اللغة العربية يف يوادلسار الوظيفي للمعلم

على أقل  العصري الرفاعي دبعهدالتدريس يف خدموا قد  ط شر المع  ي ادلؤسسةمعلم

( 4قًتاح من رئيس الوحدة. اإلسنوات سبشيا مع االنضباط والوالء ادلعنية بناء على ثالث 

احلج و ىي من أشكال ادلال، الوحدة حا قًت إعلى  بناء اذلدايا للمعلمُت الذين يتفوقون

 لانتقإ مث وحذر أوال، وىي األداء واالنضباط على سلالُتالعمرة. أما بالنسبة للعقوبات أو 

 قرار رئيسعلى  ىو إيقاف العمل األخَتو )الطفرات( إىل وحدات أخرى  الوظيفي

 .وحداتإقًتاح البناء على  ادلؤسسة

همة، من خالل ادلدارية اإلتقدًن التعويض على النحو الوارد أعاله ىي وظيفة 

ىذا معقول ألن ادلعل م ىو و  للمعلمُت. وكرمية م أجور كافيةقديهد عىذه الوظيفة، وم

ادلوارد البشرية. وقد أعطى ادلعل م مسامهتو البارزة يف ربقيق األىداف التنظيمية. من  أيضا
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، فحسب موالاألواد أو ادليف شكل  إال  لو كان التعويض ليس  وأساسا على البحث،

 74والراتب مه م جدا لتحسُت عمل ادلعلمُت.

تقوًن معلمي انطالقا من البيانات السابقة وربليلها ومناقشاهتا ادلتعلقة بعملية 

 اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري ، توصل الباحث إىل النتائج التالية :

 .التقوًن خالل االجتماع بُت مجيع رؤوس الوحدات مع قبل ادلديريةأن يقوم  (9

 قس م البحث والتنمية دبعهد الرفاعي العصري. بويقوم أن   (4

عدد وصول ،  االنضباط يىعلى الرغ م  ال يوجد شكل خاص  وادلعاير ادلقومة   (3

، وربقيق التدريس يرى من نتائج الطالبة ، ولكن معملُت يف الفصل للتدريس

 يصبح االنضباط معيارا رئيسيا يف عملية تقوًن معلمي اللغة العربية عموما.

عن كيفيات إعطاء انطالقا من البيانات السابقة وربليلها ومناقشاهتا ادلتعلقة 

لعربية دبعهد الرفاعي العصري ، توصل الباحث إىل النتائج علمي اللغة ادل التعويضات

 التالية :

جعله م معلمي ادلؤسسة مع الشرط  قد خدموا يف التدريس دبعهد الرفاعي  (9

العصري على أقل ثالث سنوات سبشيا مع االنضباط والوالء ادلعنية بناء على 

 اإلقًتاح من رئيس الوحدة.
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اء على إقًتاح الوحدة ىي من أشكال اذلدايا للمعلمُت الذين يتفوقون بن  (4

 ادلال،واحلج أوالعمرة.

أما بالنسبة للعقوبات على سلالُت األداء واالنضباط وىي وحذر أوال، مث إنتقال   (3

الوظيفي )الطفرات( إىل وحدات أخرى واألخَت ىو إيقاف العمل على قرار 

 رئيس ادلؤسسة بناء على إقًتاح الوحدات.

 اإليقاف من العمل -3

وفيما يتعلق بإدارة معهد الر فاعي العصري دباالنق يف ترقية جودة معلمي 

أشارت إليها ريريس  اإليقاف من العمل من حيثاللغة العربية بعد التعيينة 

 ووالنداري مديرة معهد الرفاعي العصري، فقالت :

عام  بٍت ذيال و،سنمن حيث  جديدازال يال  إن معهد الرفاعي العصري"

 عملومدة  ايل ليس ىناك ادلعل م الذي استقال بسبب التقاعد، و، وبالت9999

، ولكن والسمح احلياة انو ال يزال السرور طول يى العصري الرفاعيدبعهد  ادلعلمُت

عينة، مثال: نقل التعالي م الدينية اليت ادلعوامل الادلعلمُت بسبب  معزولمرة واحدة ىناك 

 73." معهد الرفاعي العصريلشريعة داخل ا ينكرو العصري  الرفاعي معهد ال تتفق مع
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، صلحا رفاعي، معهد العرفاعي العصري وأك د رئيس ادلدرسة الدينية

 فقال :

 ينةالوحدة ادلع حا قًت إقدمتها مؤسسة على  إيقاف العمل إن عملية"

غَت عمال  عمل يو  العصري الرفاعيمعهد  مع ديٍتإختالف الفه م ال منها لالنتهاكات

 72."أخالقي

اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري دباالنق،  تيتيك نورحيايت، معلمة وأضافت

 فقالت :

إىل شؤون ادلديرية إلنو يريد أن  االستقالة/ الفصل"قدميا وجد األستاذ الذي قدم 

 79عمل يف مكان اآلخر."ي

إهناء ادلعلمُت بشكل عام ميكن  إيقاف العمل/أنو سبب  ولياساوفقا دل

( 4بناء على طلب من تلقاء نفسها.  اإليقاف( 9تصنيفها إىل ثالثة، وىي: 

 76.ألسباب أخرى واإليقاف( 3. يقاف من ادلؤسسةاإل

                                                           
 4192يوليو  8صلحا رفاعي، رئيس ادلدرسة، ادلقابلة،  72
75

 2014سبتمبير  11تيتك نور حياتي، معلم اللغة العربية بمعهد الرفاعي العصري،  
76  . E.Mulyasa,Menjadi Kepala sekolah professional dalam mensukseskan MBS dan KBK(Bandung : 
RT.Remaja Rosdakarya,2005),hlm.155 
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كيفية إيقاف من ادلقابلة ادلذكورة أعاله احلصول على معلومات حول  

اإليقاف بناء على  نها، ومللمعلمُت العصري الرفاعي معهد هبا فعلاليت  العمل

 العصري الرفاعي معهد مع الفه م الديٍتف ختالبسبب إ ،طلب من تلقاء نفسها

إن عملية إيقاف العمل قدمتها ، و حدث يعمل عمال غَت أخالقي، وىذ قدو 

ألسباب أخرى مثل سن  العمل . ولكن توقفمؤسسة على إقًتاح الوحدة ادلعينة

 .ال تزال جديدة نسبيا الرفاعي العصري ادلؤسسة أي مهعدالتقاعد مل ةحدث ألن 

ترقية جودة معلمي  معوقاتوفيما يتعلق بإدارة معهد الر فاعي العصري دباالنق 

اللغة العربية بعد التعيينة يف أشارت إليها ريريس ووالنداري مديرة معهد الرفاعي العصري، 

 :فقالت

ترجع  إىل شخصية   التعيينة، عادةترقية جودة معلمي اللغة العربية بعد يف  عوقات"ادل “

 77."معل مكل 

ورأى رئيس ادلدرسة الدينية معهد الرفاعي العصري، صلحا رفاعي، عن ادلعوقات 

 ادلواجة يف ترقية جودة معلمي اللغة العربية، فقال :

                                                           
 4192يوليو  9ريريس ووالنداري، مديرة معهد الرفاعي العصري، ادلقابلة،  77
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: تفتقر يف عملية ترقية جودة معلمي اللغة العربية منها ادلعوقات ادلواجهة"

من خالل األنشطة اليت ال تزال  قيدة وتبلاط الوظائفال توقيت )الوقت(، ال يز ال

د ، والقدرات البشرية غَت متكافئة وصلاح اجلهو يف معهد الرفاعي العصري ذل مواجبة 

قد تكون أحيانا فعالة أيضا مع  ُتجودة ادلعلمترقيىة ادلبذولة لتحسُت الرقابة على 

 78."الثقايف ال اذليكلي الوحيد ادلدخل

اليت واجهتها يف تطوير نوعية عوقات ادلأن  السابقة تبُت للباحثومن البيانات 

. فضال ادلعل م متفاوتاإي  وقدرات ادلوارد البشرية ادلدرسُت ىو ضيق الوقت، وقلة ادلوظفُت

أحيانا أكثر فعالية أيضا مع  رئيس الوحدة إشراف ، ىوعن اجلهود الرامية إىل التغلب

مع ما قامت  تفق الباحثتليس فقط اذليكلي. يف ىذه احلالة رمسي غَت النهج الثقايف / 

ميكن أن  الرئيسوفقا ألية طريقة يستخدمها مانًتي  نور الدين وقال ،بو قيادة الرفاعي

 79.ىو تنسيق، وربفيز، وتشجيع االذباه ضلو أفضل اإلشرافةحقق الغرض الرئيسي من 

اإليقاف ادلتعلقة عن كيفيات انطالقا من البيانات السابقة وربليلها ومناقشاهتا 

دلعلمي اللغة العربية دبعهد الرفاعي العصري ، توصل الباحث إىل النتائج التالية  من العمل

: 
                                                           

 4192يوليو  8صلحا رفاعي، رئيس ادلدرسة، ادلقابلة،  78
79 .Umiarso & Imam Gojali, Manajemen Mutu Sekolah diera otonomi 
pendidikan,(Jojakarta:IRCiSod, 2010),hal 322. 
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 إن عملية إيقاف العمل قدمتها مؤسسة على إقًتاح الوحدة ادلعينة (9

و وأن ال  بناء على طلب من تلقاء نفسهامنها   سلتالفة اإليقافوأما أسباب  (4

الفه م الديٍت مع معهد الرفاعي العصري ويعمل عمال غَت يكون ادلساوى يف 

 أخالقي، وىذ قد حدث. 

ف العمل ألسباب أخرى مثل سن التقاعد مل ةحدث ألن ادلؤسسة أي يتوق  (3

 مهعد الرفاعي العصري ال تزال جديدة نسبيا.

يف  ةواجهمادلعوقات ب قةانطالقا من البيانات السابقة وربليلها ومناقشاهتا ادلتعل

 تطوير نوعية ادلدرسُت دبعهد الرفاعي العصري ، توصل الباحث إىل النتائج التالية :

 طالبات. اإلدارية ومعض م منه م مزالوا قلة ادلوظفُت (9

  .ختالف خلفية تعليمه ملل ادلوارد البشرية إي ادلعل م متفاوتا الكفاءاتو   (4
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ودلزيدي من التوضيح مينكن تصوير إدارة معهد الرفاعي العصري دباالنق يف ترقية 

اإليقاف تقوًن و الو  التدريبات والتطويراتمن حيث  بعد التعيُت معلمي اللغة العربيةجودة 

 كالتايل :  من العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6)شكل رقك :

 إدارة معهد الرفاعي العصري مباالنق
ترقية جودة معلمي اللغة العربية  لعملية

بعد التعيني من حيث التدريبات 
 اإليقاف من العملوالتطويرات والتقومي و 

إدارة معهد الرفاعي العصري 
ترقية جودة معلمي  لعمليةمباالنق 

عيني من حيث اللغة العربية بعد الت
  التدريبات والتطوير

إدارة معهد الرفاعي العصري 
ترقية جودة  لعمليةمباالنق 

معلمي اللغة العربية بعد التعيني 
 اإليقاف من العملمن حيث 

إدارة معهد الرفاعي العصري 
ترقية جودة معلمي  لعملية مباالنق

اللغة العربية بعد التعيني من حيث 
 التقومي

إن بعض احملاوالت ادلهمة  (9
معلمي اللغة العربية يف ترقية جودة 

فيو منها: أداء الدورة، وورشة 
 العمل،وبإتيان ادلعل  م اخلصوصي.

و التدريب اخلاص  (4
للمعلمُت )وخصوصا أن جيرى يف 
ادلدرسة الدينية( وىو ادلشاورة الفنية 
للمعلمُت الذي يقوم هبا كل أسبوع 

مرة يف اإلسبوع وغَت  4-9يعٍت 
 ذلك.

كان قس م البحث  (3
يلعب دوره يف رعاية جودة والتطوير 

معلمي اللغة العربية،و ادلنهج، وادلواد 
 الدراسية وغَت ذلك.

أن يقوم التقوًن خالل  (9
االجتماع بُت مجيع رؤوس الوحدات 

 مع قبل ادلديرية.
أن يقوم بو قس م البحث   (4

 والتنمية دبعهد الرفاعي العصري.
وادلعاير ادلقومة  على   (3

الرغ م  ال يوجد شكل خاص ىي 
االنضباط ، عدد وصول معملُت يف 
الفصل للتدريس، وربقيق التدريس 
يرى من نتائج الطالبة ، ولكن يصبح 
االنضباط معيارا رئيسيا يف عملية 

 تقوًن معلمي اللغة العربية عموما

إن عملية إيقاف العمل  (9
 الوحدة ادلعينة قدمتها مؤسسة على إقًتاح

وأما أسباب اإليقاف سلتالفة   (4
منها بناء على طلب من تلقاء نفسها و 
وأن ال يكون ادلساوى يف الفه م الديٍت مع 
معهد الرفاعي العصري ويعمل عمال غَت 

 أخالقي، وىذ قد حدث. 
توقف العمل ألسباب أخرى   (3

مثل سن التقاعد مل ةحدث ألن ادلؤسسة 
لعصري ال تزال جديدة أي مهعد الرفاعي ا

 نسبيا
ادلعوقات مواجهة يف تطوير نوعية ادلدرسُت 

 : دبعهد الرفاعي العصري
قلة ادلوظفُت اإلدارية ومعض م  (9

 منه م مزالوا طالبات.
والكفاءات ادلوارد البشرية إي   (4

 ادلعل م متفاوتا خلتالف خلفية تعليمه م.
 
 



 90 

ترقية جودة معلمي  إدارة يف ادلعوقات ادلوجهةودلزيدي من التوضيح مينكن تصوير 

 كالتايل :دبعهد الرفاعي العصري دباالنق  اللغة العربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)شكل رق م :

املعوقات املوجهة يف إدارة ترقية 
جودة معلمي اللغة العربية مبعهد 

 الرفاعي العصري مباالنق

املعوقات املوجهة يف إدارة ترقية 
جودة معلمي اللغة العربية مبعهد 

قبل  مباالنق الرفاعي العصري
 التعيني

املعوقات املوجهة يف إدارة ترقية 
جودة معلمي اللغة العربية مبعهد 

بعد  الرفاعي العصري مباالنق
 التعيني

ادلعوقات ادلواجهة يف عملية 
معلي اللغة العربية دبعهد  اختيار

الرفاعي العصري ىي : من حيث 
التشابو يف العقيدة الدينية مع 

معلمي اللغة العربية فيو ،والثانية 
تزامن الساعة مع استعداد 

 علمُت للتدريس.ادل

وقت الفراغ ادلتوفر إما من (9
قبل ادلعهد وإما من قبل 

 ادلعلمُت.
أن ال يكون متساوي نوعية (4

ادلوارد البشرية دبعهد الرفاعي 
العصري دلختلف اخللفية 

 .التعليمية 
إن معض م ادلعلمُت (3

متخرجون يف ادلعهد 
 .السلفي

قلة ادلوظفُت اإلدارية ومعض م (2
 طالبات.منه م مزالوا 

والكفاءات ادلوارد البشرية (9
ي ادلعل م متفاوتا للختالف أ

 خلفية تعليمه م.
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 الفصل الخامس

 خالصة البحث والتىصيات 

 

"  حتت عنوان  ىذ البحث ومناقشتووقد مت بعون هللا  تعاىل وتوفيقو وىدايتو حتليل 

  ادلنهجباستخدام  "  يف معهد الرفاعي مباالنق ترقية جودة معلمي اللغة العربيةإدارة 

، ومن ىنا كان الباحث يعرض ويذكر اخلالصة كنتيجة من التقوميي ادليداين التحلػيلي الوصفي

 لبحث.حتليل ذلك ا

خالصة البحث اليت توصل إليها البحث  -يشمل ىذا البحث الفصل اخلتامي : أ

يف فصل الرابع،  منطلقة من حتليل البيانات معهد الرفاعي العصري مباالنق اليت قد مت عرضها

التوصيات اليت يتقدم هباالباحث من أجل إدارة ترقية جودة معلمي اللغة العربية مبعهد  -ب

 الرفاعي العصري مباالنق.
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 خالصة البحث - أ

انطالقا من البيانات  وحتليلها ومناقشاهتا واالستنتاج منها، توصل الباحث إىل 

 النتائج التالية :

معلمي اللغة العربية  من  لعملية اختيارإدارة معهد الّرفاعي العصري مباالنق  -1

 خالل ختطيط قبوهلم وجتربتهم وتقوميهم وتعيينهم.

ختطيط  يثحمعلمي اللغة العربية من  لعملية اختياردارة معهد الرّفاعي العصري مباالنق إ -أ(

 -(1مراحل ختطيط قبول معلمي اللغة العربية مبعهد الرفاعي العصري ىي:  ، أنالقبول

تقدمي احتياجات ادلعلمني دلدير ادلعهد من إحدى الوحدات. وتلك العملية بدءا من أداء 

اإلعالن عن احتياجات ادلعلمني من حيث ادلوقع أي أنًتنيت أو الشفهي مع شروط إرفاؽ 

 -(2السرية الذاتية، واتباع ادلقابلة والتطبيق للّتدريس.رسالة تغطية العمل و كذلك إرفاؽ 

وأماادلعايري  معلمي اللغة العربية مساعدة الوحدة احلاجة. اختياريقوم شؤون ادلديرية 

معلمي اللغة العربية فمنها:الكفاءات الًتبويةووقت الفراغ عند  اختيارادلستخدمة يف عملية 

كما أنو أيضا يوجد القرار يف توظيف  ات الدينية.ومستوى التعليم وتدفق االنتماء ادلعلم

معلمي اللغة العربية أولوية إىل اخلرجيني مبعهد الرفاعي العصري الذين يريدون أن يصبحوا 



 

 

 93 

معلمة بالشرط تقييمها مؤىلة لتصبح معلمة ولديهن الكفاءات واإلجنازات خالل التعّلم 

 واشًتاكهن مع مجعية الطالبة التابعة للمعهد.

 من حيثمعلمي اللغة العربية   لعملية اختياردارة معهد الرّفاعي العصري مباالنق إ -ب( 

جيب دلرشحي ، إنو دلرشح معلمني اللغة العربية مبعد الرفاعي العصري التدريس التجرييب

. معلمي اللغة العربية ادلقبولني أن ميروا التجربة دلدة ثالثة أشهر دلعرقة جودهتم وكفاءاهتم كامال

مرشحي معلمي اللغة العربية الذين جاؤوا من ادلتخرجني يف معهد العرفاعي العصري ال  وخرج

  يوجد مدة التدريس التجرييب ألهنن  قد عرفن مجيع األحاوذلن من قبل.

من حيث معلمي اللغة العربية   لعملية اختيارإدارة معهد الرّفاعي العصري مباالنق   -ج(

التقومي يقوم بو خالل اإلجتماع مع مجيع رؤوس  ، أّن عربيةدلرشحي معلمني اللغة الالتقومي 

الوحدات مبعهد الرفاعي العصري. وجبانب ذلك كما أنو ينطوي أيضا على الطالبة يف 

يقّوم هبم قسم ادلنهج الدراسي، وأما اجلوانب ادلقّومة فهي: اجلوانب الًتبوية والفهم  التقييم.

 التدريس. الديين واألخالؽ وسلوكهم وانضباطهم يف

من حيث معلمي اللغة العربية   لعملية اختيارإدارة معهد الرّفاعي العصري مباالنق  -د(

الذي تساعد بو الوحدة أيضا فادلرحلة  ختياروبعد قيام اال، أنو دلعلمني اللغة العربيةالتعيني 
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 الوحدة.األخرية ىي تعيني قبول ادلعلم اجلديد اليت وضعتها ادلديرية بناء على توصية من 

معلي اللغة العربية مبعهد الرفاعي العصري ىي : من  اختيارادلعوقات ادلواجهة يف عملية و 

حيث التشابو يف العقيدة الدينية مع معلمي اللغة العربية فيو ،والثانية تزامن الساعة مع 

 استعداد ادلعلمني للتدريس.

لمي اللغة العربية بعد ترقية جودة مع لعمليةإدارة معهد الّرفاعي العصري مباالنق  -2

 .واإليقاف من العملوالتقومي  ينة من حيث التدريبات أوالتطويرالتعي

بعد التعيينة جودة معلمي اللغة العربية  ترقية لعمليةإدارة معهد الرّفاعي العصري مباالنق  -أ(

إن بعض احملاوالت ادلهمة يف ترقية جودة معلمي اللغة ، من حيث التدريبات والتطوير

و التدريب اخلاص  العربية فيو منها: أداء الدورة، وورشة العمل،وبإتيان ادلعّلم اخلصوصي.

للمعلمني )وخصوصا أن جيرى يف ادلدرسة الدينية( وىو ادلشاورة الفنية للمعلمني الذي يقوم 

كان قسم البحث والتطوير يلعب  مرة يف اإلسبوع وغري ذلك. 2-1هبا كل أسبوع يعين 

ادلعوقات وأما  جودة معلمي اللغة العربية،و ادلنهج، وادلواد الدراسية وغري ذلك. دوره يف رعاية

وقت الفراغ ىي  ادلواجهة يف عملية ترقية جودة دلعلمي اللغة العربية مبعهد الرفاعي العصري

ادلتوفر إما من قبل ادلعهد وإما من قبل ادلعلمني. أن ال يكون متساوي نوعية ادلوارد البشرية 
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إن معضم ادلعلمني متخرجون يف ادلعهد ،و لعصري دلختلف اخللفية التعليميةالرفاعي امبعهد 

 السلفي.

جودة معلمي اللغة العربية بعد  ترقية لعمليةإدارة معهد الرّفاعي العصري مباالنق  -ب(

أن يقوم التقومي خالل االجتماع بني مجيع رؤوس الوحدات مع  ،همتقوميمن حيث التعيينة 

وادلعاير ادلقومة   أن يقوم بو قسم البحث والتنمية مبعهد الرفاعي العصري.و ادلديرية.قبل 

على الرغم  ال يوجد شكل خاص ىي االنضباط ، عدد وصول معملني يف الفصل 

للتدريس، وحتقيق التدريس يرى من نتائج الطالبة ، ولكن يصبح االنضباط معيارا رئيسيا يف 

ة العربية كيفيات إعطاء التعويضات دلعلمي اللغ وأماعربية عموما.عملية تقومي معلمي اللغة ال

جعلهم معلمي ادلؤسسة مع الشرط  قد خدموا يف التدريس فهي مبعهد الرفاعي العصري 

مبعهد الرفاعي العصري على أقل ثالث سنوات دتشيا مع االنضباط والوالء ادلعنية بناء على 

يا للمعلمني الذين يتفوقون بناء على إقًتاح الوحدة اذلداو إعطاء اإلقًتاح من رئيس الوحدة.

أما بالنسبة للعقوبات على خمالني األداء واالنضباط و  ىي من أشكال ادلال،واحلج أوالعمرة.

وىي وحذر أوال، مث إنتقال الوظيفي )الطفرات( إىل وحدات أخرى واألخري ىو إيقاؼ 

  دات.العمل على قرار رئيس ادلؤسسة بناء على إقًتاح الوح
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ة العربية بعد التعيينة جودة معلمي اللغ ترقية لعمليةإدارة معهد الرّفاعي العصري مباالنق  -ج(

العمل قدمتها مؤسسة على إقًتاح  من يقاؼاإلإن عملية ، اإليقاف من العمل من حيث

وأما أسباب اإليقاؼ خمتالفة  منها بناء على طلب من تلقاء نفسها و وأن ال  الوحدة ادلعينة

يكون ادلساوى يف الفهم الديين مع معهد الرفاعي العصري ويعمل عمال غري أخالقي، وىذ 

توقف العمل ألسباب أخرى مثل سن التقاعد مل حيدث ألن ادلؤسسة أي  قد حدث. 

ادلعوقات مواجهة يف تطوير نوعية ادلدرسني و  يا.مهعد الرفاعي العصري ال تزال جديدة نسب

قلة ادلوظفني اإلدارية ومعضم منهم مزالوا طالبات. والكفاءات فهي  مبعهد الرفاعي العصري

 ادلوارد البشرية إي ادلعلم متفاوتا خلتالؼ خلفية تعليمهم.

 هاقتراحاثو  ثىصيات البحث - ب

يف  " إدارة ترقية جودة معلمي اللغة العربية وقد انتهى ىذا البحث حتت عنوان 

واسهاما على حتسني إدارة ترقية جودة معلمي اللغة ،"معهد الرفاعي العصري مباالنق 

بناء على ما  -قًتحاتلعصري  يوصي الباحث ويقدم بعض االالعربية مبعهد الرفاعي ا

العصري أو اآلخرين كل من يعين مبجال تعليم اللغة العربية مبعهد الرفاعي -توصل إليو

 باآليت:
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 عهد الرفاعي العصري مباالنقدل -(1

زيادة االىتمام والتأكيد على مهمة ترقية جودة   أن تسهم نتائج ىذا البحث يف 

معلمي اللغة العربية بعيد قبل قيامهم  يف عملية التعليم والتعلم، وىذ ا بدأ عن كيفية ختطيط 

 معهد الرفاعي العصري وأن ينبغي .التعليم والتعلم عملية يف اإليقاؼ من العمل قبوذلم حىت

معلمي اللغة العربية، وىذه اللجنة تستعد ما يتعلق  اختيارتكوين اللجنة اخلاصة يف عملية 

جبميع اإلحتياجات ادلتعلقة بذلك، من األمثال ىي جيعل ادلعايري الثابتة ادلكتوبة يف شروط أن 

، وىي أيضا ينبغي أن يلعب دورىا عن  مبعهد الرفاعي العصري يكون معلمي اللغة العربية

مثال بقيام  كيفية رفع جودة معلمي اللغة العربية وكفاءاهتم حيت حيصل يف دراجة مؤىلة

التدريبات والتطويرات يف وقت معني، وكذلك لديها أي اللجنة ادلعلومات ادلتعلقة ألجل 

 تنمية جودهتم يف التعليم اليومية بناء على ادلعياير تقوميهم جبميع أحواذلم التعليمية، حىت يروا

  وما أشبو ذلك.  اخلاصة ادلكتوبة نسبة مبعهد الرفاعي العصري،

 دلعلمي اللغة الربية مبعهد الرفاعي العصري مباالنق -(2

أن تسهم نتائج ىذا البحث يف شدة محسة معلمي اللغة العربية على أمهية ترقية  

تمرار بشكل ذايت أو مجاعي عن طريق الفرد أو ادلؤسسة / ادلعهد. وكل جودهتم التعليمية باس



 

 

 98 

ذلك لتحسني العملية التعلمية إىل ادلستوى األفضال من وضعها احلايل وتستطيع العملية 

الًتبوية أن تؤدي دورىا الفعال يف تثفيف أبناء األمة والشعب، ومن ىن تزيد نسبة جودة 

 ادلوارد البشرية.

أن ىذ البحث بعيد جدا عن دراجة الكمال لبسطو وكثرة األخطاء  واعًتؼ الباحث 

ادلداخالت واإلقًتاحات بناء على تكميلو وتصويب والنقصان فيو. لذا يرجو الباحث 

 أخطءه ليكون ىذا البحث ذلة الفوئد وادلنافع الكثرية. وهللا أعلم بالصواب
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  السرية الذاتيت للباحج

 البياناث الشخصيت :

 : لطفي أمني هللا  االسم -
 م 7811من مايو  71:  تاريخ ادليالد -
 : ماالنق، جاوا الشرقية مكان ادليالد -
 بولوالوانق، ماالنق: شارع رادين صاحل، سوكونولو،   العنوان -
 : تعليم اللغة العربية )علم اللغة التطبيقي( التخصص -
 : بكلوريوس الدرجة العلمية -
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  -: معهد سونان أنبيل العايل العمل احلايل -

 احلكومية ماالنق
 التدرج العلمي :

 جاوا الشرقية(م )يف مدرسة اذلداية ماالنق  7883-7881روضة األطفال :  -
 م )يف مدرسة اذلداية ماالنق جاوا الشرقية( 1222-7883ادلدرسة االبتدائية :  -
م ) يف معهد روضة العلوم الثانية جوندانق 1222-1222ادلدرسة ادلتوسطة :  -

 ليجي، ماالنق جاوا الشرقية( 
م ) يف معهد روضة العلوم الثانية جوندانق  1222 -1222ادلدرسة العالية :  -

 ماالنق جاوا الشرقية( ليجي،
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م )جامعة موالنا مالك  1221-1221الربنامج اخلاص يف تعليم اللغة العربية :  -
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق جاوا الشرقية(

م )جامعة موالنا مالك  1221-1221الربنامج اخلاص يف تعليم اللغةاإلجنليزية :  -
 لشرقية(إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق جاوا ا

م )من شعبة اللغة العربية و وأدهبا، كلية العلوم  1277-1221البكلوريوس :  -
اإلنسانية والثقافة، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق جاوا 

 الشرقية(
)قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم  1273-1271ادلاجستري :  -

 ماالنق( اإلسالمية احلكومية
 األحباث العلميت :

 أدونيس/سعيد أمحد لـعلي الدمشقي مهيار أغاين ديوان يف"  اخلطيئة لغة"  شعر -
 م(1277)حبث البكلوريوس سيميوطيقية لـميخائيل ريفاتري()دراسة حتلـيلية 

إدارة ترقية جودة معلمي اللغة العربية يف معهد الرفاعي العصري مباالنق )دراسة  -
 م ( 1273ادلاجستري وصفية حبث 
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 1ملحق : 

 منوذج تصنيف البيانات عن طريقة املقابلة

 

 

 املخرب م
مرشحي معلمي اللغة  اختيارحمتويات املقابلة حول 

 العربية مبعهد الرفاعي العصري
 الباحث مالحظة

ادلعلمني أو قبوذلم عندما يكون الطلب  اختيار"يقوم  ريريس ووالنداري 1
أو االقرتاح  من إحدى الوحدات يف معهد الرفاعي 

ادلعلمني أو قبوذلم عامة  اختيارالعصري. وأما عملية 
ترتّكز يف شؤون ادلديرية ولكن الختيار الكفاءت 
اخلاصة سلمت إىل الوحدات اليت عندىاحاجة، 
وتلك العملية بدءا من أداء اإلعالن عن احتياجات 
ادلعلمني من حيث ادلوقع أي إنرتنيت أو الشفهي مع 
شروط إرفاق رسالة تغطية العمل و كذلك إرفاق 

 تية، واتباع ادلقابلة والتطبيق للّتدريس."السرية الذا

معلمي  اختيار"إن ادلعاير اليت تستخدم يف عملية 
اللغة العربية منها: الكفاءات الرتبوية، ووقت الفراغ 
عند ادلعلم، ومستوى التعليم، وتدفق االنتماءات 

يؤكد معرفة كيفية 
ختطيط قبول معلمي 

 اللغة العربية.

 

 

 

 
 

يؤكد معرفة ادلعاير 
ادلستخدمة يف عملية 

معلمي اللغة  اختيار
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الدينية، كما أنو أيضا يف توظيف معلمي اللغة العربية 
خلرجيني مبعهد الرفاعي ىو تكون األولوية إىل ا

العصري الذين يريدون أن يصبحوا معلمة بالشرط 
 تقييمها مؤىلة لتصبح معلمة."

" إّن نظام التقومي ادلستخدم  يف تقومي معلمي اللغة 
العربية ادلقبولني  يف مدة التدريس التجرييب ىو التقومي 
الذي يقوم بو خالل اإلجتماع  للتقومي مع مجيع 

وجبانب ذلك كما أنو تشرتك بو   رؤوس  الوحدات ،
أيضا  الطالبة يف تقييم اجلانب األخالقي والكفاءات 

 الرتبوية."

"إن مجيع عملية القبول تركزت  يف شؤون ادلديرية 
على اقرتاح الوحدة. مث تنسقت مع الوحدة ادلعينة يف 

والقبول ، مث يبلغ مدير معهد تلك النتيجة   ختياراال
  معلما. "إىل رئيس ادلؤسسة ليعني

"ادلعوقات ادلواجهة يف عملية توظيف معلمي اللغة 
العربية منها التشابو من حيث العقيدة الدينية والتزامن 

 بني رغبة ادلعلمني مع ساعات التعليم

 العربية

 

 
 

نظام يؤكد معرفة 
التقومي ادلستخدم  يف 
تقومي معلمي اللغة 
العربية ادلقبولني  يف 

 مدة التدريس التجرييب

 

يؤكد معرفة مراحل 
التعيني يف عملية 

معلمي اللغة  اختيار
 العربية.

 

ادلعوقات ادلواجهة يف 
عملية توظيف معلمي 

 اللغة العربية
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ادلعلمني العربية اليت أجرهتا ادلديرية بناء عملية توظيف  صلحا رفاعي 2
على الطلب من الوحدات احلاجة إليو ،ولكن الوحدة 

 ختيارتساعد أيضا يف رلال اال

 

 

"إن ادلعاير ادلستخدمة يف عملية توظيف  معّلمي 
اللغة العربية ىي الكفاءة الرتبوية عند مدرسي اللغة 

مبعهد  العربية، ووقت فراغهم والفهم الديين ادلناسب
الرفاعي العصري لكي تكون عملية التعليم وادلتعلم 

 أسهل وأكثر قبوال للطالبة

"وبالنسبة للمعلمي اللغة العربية ادلقبولني لقد قاموا 
التجربة دلدة ثالثة أشهر، ولكن من حيث اجلوائز يف 
شكل األجور معادلة مع  أجور ادلعلم  الذي اليأدى 

 مدة التجرية

بو ادلعلمي اللغة العربية اجلدد أجراه "التقومي الذي قام 
 قسم ادلنهج الدراسي. 

أما اجلوانب ادلقّومة منها: اجلوانب الرتبوية والتفاىم 
 الديين واألخالق والسلوك واالنضباط يف التدريس 

يؤكد معرفة كيفية 
ختطيط قبول معلمي 

 اللغة العربية.
 

يؤكد معرفة ادلعاير 
ادلستخدمة يف عملية 

معلمي اللغة  اختيار
 .العربية

 

معرفة قيام  يؤكد
التدريس التجرييب 

 دلعلمي اللغة العربية.
 

يؤكد معرفة من قام بو 
 التقومي

اجلوانب يؤكد معرفة 
دلرشح معلمي  ادلقّومة

 اللغة العربية.
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"ويف عملية تعيني ادلعلم اجلديد ، إن الوحدة احلاجة 
رئيس إليو عندىا القدرة يف اختيار ادلعلمني. مث يقرره  

 ادلؤسسة الذين أوصت بو الوحدة أيضا."

"ادلعوقات ادلواجهة يف عملية قبول معلمي اللغة   
 العربية منها ادلنسابة من حيث العقيدة الدينية "

 

 

يؤكد معرفة مراحل 
تعيني معلمي اللغة 

 العربية.

ادلعوقات يؤكد معرفة 
ادلواجهة يف عملية 
قبول معلمي اللغة 

 العربية

معلمي اللغة العربية من الطالبات  اختيار"قد يقوم  نورحيايتتيتيك  3
ادلتخرجني يف ادلدرسة الدينية اليت لديهّن الكفاءات 

واإلجنازات خالل التعّلم واشرتاكهن مع مجعية الطالبة 
التابعة للمعهد، بتزكية وايل الفصل وقسم تنمية ادلنهج 

 وكذلك شؤون ادلديرية." 

"وخرج مرشح معلمي اللغة العربية الذين جاؤوا من 
ادلتخرجني يف معهد الرفّاعي العصري ال توجد مدة 
التدريس التجرييب ألهنن  قد عرف مجيع األحواذلن 
من قبل، ىّن يعّلمن مباشرة ولكهّن يدرسن يف 

يؤكد معرفة عملية 
معلمي اللغة  اختيار

 العربية من اخلرجني.

 

 

يؤكد معرفة عدم مدة 
التدريس التجرييب 
للخرجني اليت تريد أن 
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 تصبح معلمة  الفصل األول عادة."

 املخرب م
معلمي  إدارة ترقية جودةحمتويات املقابلة حول 

 مالحظة الباحث اللغة العربية مبعهد الرفاعي العصري

"وجزء من زلاوالت تطوير جودة ادلعلمني، قد عقد  ريريس ووالنداري 1
التدريب اخلاص للمعلمني بعد قبول ادلعلمني 

)وخصوصا أن جيرى يف ادلدرسة الدينية( وىو ادلشاورة 
 2-1الفنية للمعلمني الذي يقوم هبا كل أسبوع يعين 

مرة يف اإلسبوع .وىذا العمل قد أشرفو من كبار 
ادلعلمني. وباإلضافة إن عملية تطوير جودة معلمي 

يضا اللغة العربية مبعهد الرفاعي العصري قد يرافق  أ
قسم البحث والتطوير، وأماالتقريرات ادلنتجة صاحلة 

 سنوات ". 5-3دلدة 

"إمنا ادلعوقات ادلواجهة يف عملية ترقية جودة معلمي 
اللغة العربية مبعهد الرفاعي العصري منها وقت الفراغ 

 ادلتوفر إما من قبل ادلعهد وإما من قبل ادلعلمني." 

 

ربية يف وقت "وجيري نظام تقومي معلمي اللغة الع 
االجتماع للتقومي مع مجيع الوحدات اليت أجرهتا 
رؤوس الوحدات و مديرة معهد الرفاعي العصري. إىل 

يؤكد معرفة طريقة 
 تطوير جودة ادلعلمني

 

 

 

 

 

ادلعوقات يؤكد معرفة 
ادلواجهة يف عملية 
ترقية جودة معلمي 

 اللغة العربية
 

يؤكد معرفة طريقة 
تقومي معلمي اللغة 
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جانب ذلك، يتم  جناح تقومي ادلعلم يف عملية التعلم 
أيضا  يقّيم من نتائج دراسية لدي الطالب يف كل 
نصف السنة الدراسية، نظرا بأن جناح الطالبة 

من خالل قدرة ادلعلمني يف تقدمي احلقيقي أثر أيضا 
ادلواد الدراسية. وادلعاير ادلقومة على الرغم  ال يوجد 
شكل خاص ىو االنضباط اجلانب، غائبة، وحتقيق 
التدريس  الذي يدل من نتيجة الطالبة ، ولكن 
يصبح االنضباط معيارا رئيسيا يف عملية تقومي معلمي 

ى جهود اللغة العربية عموما.  و يقوم اإلشراف عل
رؤوس يعين إن لكل معلم وإيل الفصل ذلما التقريرات 
الدراسية وجيب أن يتم اإلبالغ إىل رئيس الوحدة كل 
األسبوع ، ومن مث ترسل إىل اجللسة العامة مع رؤوس 

 الوحدات ومديرية بأكملها." 

"ىناك األنواع يف إعطاء التعويض للمعلمني منها 
دموا جعلهم معلمي ادلؤسسة على شروط قد خ

ادلؤسسة / التدريس يف معهد الرفاعي العصري  على 
األقل  ثالث سنوات دتشيا مع االنضباط والوالء  إىل 
معهد الرفاعي العصري على اقرتاح رئيس الوحدة. مث 
نظروا إىل ادلديرية وللمؤسسة. باإلضافة إىل ذلك،  
كل فصل دراسي ىناك مكافآت للمعلمني الذين 

 .العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعطاء يؤكد معرفة
 .التعويض للمعلمني
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وحدة كذلك. وأماالعقوبات يتفوقون على  إقرتاح ال
للمعلمني ادلخالفني )األداء واالنضباط( وحذر أوال،  
مث انتقال التوظيف )الطفرات( إىل وحدات أخرى 
وإيقاف العمل ىذ الدور األخري على قرار رئيس 

 مؤسسة الرفاعي مع توصية الوحدات ". 

 وفقا للساعات وحدىا."

"ويتم تعويض راتب ادلعلمني تكييف أيضا إىل مدة 
اخلدمة، وادلسافة بني بيت ادلعلمني مع معهد الرفاعي 
العصري. اىل جانب ذلك، للمعلمني الذين يعتربون 
لديهم اإلجناز يعطيهم اذلدية  مثال أداء العمرة أواحلج 
وللمخالفني  عليهم العقوبات  وىي احلذر حيت 

سلالفة للقانون داخل ادلعهد إيقاف العمل إذا كانت 
 باقرتاح الوحدات." 

"إن معهد الرفاعي العصري ال يزال جديدا من حيث 
، وبالتايل ليس ىناك 1111سنو، الذي بين عام 

ادلعلم الذي استقال بسبب التقاعد، و ومدة عمل 
ادلعلمني مبعهد الرفاعي العصري ىي طول احلياة انو 

واحدة ىناك  ال يزال السرور والسمح، ولكن مرة
معزول ادلعلمني بسبب العوامل ادلعينة، مثال: نقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يؤكد معرفة كيفية 
 اإليقاف من العمل

 معلمي اللغة العربية.
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التعاليم الدينية اليت ال تتفق مع معهد الرفاعي 
العصري وينكر الشريعة داخل معهد الرفاعي العصري 

 ." 

"ادلعوقات يف ترقية جودة معلمي اللغة العربية بعد  
 التعيينة، عادة ترجع  إىل شخصية كل معلم."

 

 

 

 

ادلعوقات يؤكد معرفة 
يف ترقية جودة معلمي 
اللغة العربية بعد 

 التعيينة

"كانت احملاوالت يف ترقية جودة معلمي اللغة العربية  صلحا رفاعي 2
مبعهد الرفاعي العصري منها أداء الدورة التدريبية، 
وورشة العمل،وبإتيان معّلم خصوصي وغري ذلك. 
وبالتايل كان قسم البحث والتطوير يلعب دوره يف 
رعاية جودة معلمي اللغة العربية،و ادلنهج، وادلواد 
الدراسية وغري ذلك. وأما أعضاء قسم البحث 
والتطوير يشتمل على ثالثة أشخاص وىم من كبار 
ادلعلمني فيها، وىم الذين عندىم الكفاءات والفراغة 

رئيس ادلدرسة يف الوقت .وىذا القسم قد أشرفو 
 الدينية."

احملاوالت يؤكد معرقة 
يف ترقية جودة معلمي 

 .اللغة العربية
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"وباإلضافة جبانب إىل ضيق الوقت، إّن ادلعوقات 
اليت واجهتها خالل عملية تطوير جودة معلمي اللغة 
العربية  ىو غري متساوي نوعية ادلوارد البشرية مبعهد 
الرفاعي العصري دلختلف اخللفية التعليمية لديهم ، 

اجملال وكانت وظيفة قسم البحث والتطوير يف ىذا 
أي دلساواهتم. إىل جانب ذلك  واحدة من ادلعوقات 
األخرى ىي إن معضم ادلعلمني خّرجني يف ادلعهد 
السلفي، وىذا لكان التحدي لتغيري الفكري  عن 
مفهوم تطوير التعليم احلديث يف معهد الرفاعي 

 العصري."

"ادلعوقات ادلواجهة يف عملية ترقية جودة معلمي اللغة 
تفتقر التوقيت )الوقت(، ال يزال  العربية منها:

الوظائف طالبة وتقيد من خالل األنشطة اليت ال 
تزال واجبة ذلم يف معهد الرفاعي العصري، والقدرات 
البشرية غري متكافئة وجناح اجلهود ادلبذولة لتحسني 
الرقابة على ترقيىة جودة ادلعلمني قد تكون أحيانا 

 يكلي الوحيدفعالة أيضا مع ادلدخل الثقايف ال اذل

"إن عملية إيقاف العمل قدمتها مؤسسة على إقرتاح 
الوحدة ادلعينة لالنتهاكات منها إختالف الفهم 

ادلعوقات يؤكد معرفة 
اليت واجهتها خالل 
عملية تطوير جودة 

 .معلمي اللغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يؤكد معرفة كيفية 
 .إيقاف العمل
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الديين مع معهد الرفاعي العصري ويعمل  عمال غري 
 أخالقي

"وأما قيام تقومي عملية التعلم والتعليم مقدمة إىل 
جانب قسم تنمية ادلنهج، وادلعاير ادلقومة ادلقررة 

: بيداغوجيا والتفاىم الدينية واألخالق منها
 واالنضباط، الذي يشرفو رئيس ادلدرسة الدينية."

 

يؤكد معرفة طريقة 
تقومي معلمي اللغة 

 العربية.

"قدميا وجد األستاذ الذي قدم اإليقاف لنفسو إىل  تيتيك نورحيايت 3
".شؤون ادلديرية إلنو يريد أن يعمل يف مكان اآلخر  

يؤكد معرفية كيفية 
 اإليقاف من العمل

 معلمي اللغة العربية
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 2ملحق : 

 الوثائقمنوذج جوانب 

 موقع موضوع البحث تاريخ م

أغسطس  11 1
2114 

احلصول على الوثائق ادلتعلقة بالتاريخ عن 
 معهد الرفاعي العصري

موقع معهد الرفاعي 
 العصري

أغسطس  21 2
2114 

 معهد الرفاعي العصري احلصول على كتاب مقرر للمدرسة الدينية

الغياب احلصول على جدول التعليم،وكشف  1/2114/ 16 3
 للمعلمني

 معهد الرفاعي العصري
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 3ملحق : 

 املالحظة منوذج جوانب

 موقع موضوع البحث تاريخ م

احلديث العام حول تعليم اللغة العربية مبعهد  2114أبريل  11 1
 الرفاعي العصري

مكتب ادلعهد ، اللقاء مع 
 مدير معهد الرفاعي

جودة معلمي اللغة احلديث حول إدارة ترقية  2114يوليو  1 2
 العربية مبعهد الرفاعي العصري

مكتب ادلعهد ، اللقاء مع 
 مدير معهد الرفاعي

احلديث العام حول كيفية ترقية جودة معلمي  2114يوليو  1 3
 اللغة العربية، قبل التعيني وبعد التعيني

بيت رئيس ادلدرسة 
 الدينية،صلحا رفاعي
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