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 استهالل
 

         

 (ٖٓ ،)سورة الكهف
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 اإلهداء

 أىدم ىذه الرسالة إىل:

  بأمهية التعليمأيب ؼتلص خَتالدين كأمي ليليك خَتية اللذين اذكراين دائما 

 زكجيت احملبوبة دينا لبيك نديا اليت تشجع زتاسىت 
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 مستخلص

ـ. إدارة جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة العربية مبعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم ٕٙٔٓهبرين بديا، 
الدراسات العليا جامعة موالنا اإلسالمية اضتكومية ماالنج، رسالة اظتاجستَت، قسم تعليم اللغة العربية، كلية 

 ( الدكتور دانياؿ حلمي.ٕ( الدكتور مفتاح اعتدل، ٔاظتشرؼ: .  مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

 : إدارة اصتودة، اإلشراؼ اللغوم، ترقية تعليم اللغة العربية الكلمة المفتاحية

الذم يشرؼ مشرؼ طلبة، اظتشرؼ ىو رفيق الطالب  إف تعليم اللغة العربية فيو إدارة اصتودة بالفاعل الًتبوم
اصتامعي يف اظتستول األكؿ كالثاين منذ السكن يف اظتعهد، كبرنامج معُت ىو يعّلم اللغة العربية يف معهد اصتامعة 
كىو ينفذ تعليم اللغة يف ميداف البحث إدارة اصتودة ظتشرؼ اللغة يف ترقية تعليم اللغة العربية ىي احدل من 

 اؼ ضتصوؿ مشرؼ اللغة اصتيد كالناجح مبعهد اصتامعة.أألىد
(  ٕ( كيف  ختطيط جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة العربية مبعهد اصتامعة، ٔكمشكلة البحث ىي: 

( كيف تنفيذ جودة اإلشراؼ ٖكيف تنظيم جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة العربية مبعهد اصتامعة، 
( كيف مراقبة جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة ٗترقية تعليم اللغة العربية مبعهد اصتامعة،  اللغوم يف

 العربية مبعهد اصتامعة. كأما أىداؼ البحث فهي: كصف ختطيط كتنظيم ك تنفيذ كمراقبة يف إدارهتا.
اظتقابلة كدرسة الوثائق. كتلك يستخدـ ىذا البحث بدراسة كصفية حتليلية كأسلوب رتع البيانات باظتالحظة ك 

 األساليب لتحليل البيانات عن إدارة جودة اإلشراؼ اللغوم.
نتائج البحث عن إدارة جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة العربية مبعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم 

شرؼ اللغة مبعهد اصتامعة من ( من ناحية التخطيط ىناؾ العملية لقبوؿ مٔاإلسالمية اضتكومية ماالنج ىي: 
( ٕجوانب مهارات اللغة كاطتربة كارتباط مشرؼ اللغة يف تعليم اللغة العربية يف اختيار مشرؼ اللغة بإختبار. 

كمن ناحية التنظيم ىناؾ مشاركة غتلس اللغة من مدير معهد اصتامعة، كمريب اللغة كمشرؼ اللغة يف ترقية تعليم 
ية التنفيذ بتكوين ظتشرؼ، ك عيادة اللغة، كصباح اللغة، ك مسابقة اللغة، كندكة ( كمن ناحٖاللغة العربية. 
  اليت قاـ هبا مريب اللغة مرة كاحدة يف األسبوعُت فيها.( كمن ناحية اظتراقبة ٗثنائي اللغة. 
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 There is quality management with education subject who teach and guide college 

students in Arabic learning. Mushrifs is the santri’s companion in the first and second 

semester in Mahad Al-Jami’ah. In particular program, they teach Arabic in Mahad and 

conduct Arabic learning. The quality of Mushrifs of Language in improving Arabic 

learning is one of the objectives in order to generate good and success mushrifs in Mahad 

Al-Jami’ah. 

 

 The research problems were: 1) How is the planning quality of language guidance in 

improving Arabic learning in mahad al-jami’ah, 2) how is the organization quality of 

language guidance in improving Arabic learning in mahad al-jami’ah, 3) how is the 

implementation of quality Supervision of language in improving the Arabic learning in 

mahad al-jami’ah, 4) how is the supervision quality of language guidance in improving 

Arabic learning in mahad al-jami’ah. This study aimed to describe the planning, 

organization, implementation, and supervision of quality management of mushrifs in 

improving the Arabic learning in Mahad Al-jam’ah. 

 

This study used descriptive analysis design, and the data collections were through 

observation, interview and documentation, and through all those things to research in 

data’s about the quality management of language guidance. 

 

The results of quality management of language guidance study in improving the 

Arabic learning were: 1) in the planning stage, the first process was opening the 

registration for mushrifs’ candidates with a very strict selection, 2) in the organization 

aspect was the cooperation relationship between the mahad director, murabbi, and 

mushrifs of language with their tasks, 3) in the implementation aspect was through PSDM, 

language enrichmen, shabah al-lugah, gebyar bahasa competition and bilingual seminar; 

4)  and in the supervision aspect was the supervision was conducted once in two weeks by 

murabbi of language. 
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Kata Kunci: Manajemen Mutu, Bimbingan Bahasa, Peningkatan Pembelajaran 

Bahasa Arab 

 

Pembelajaran bahasa arab di dalamnya terdapat manajemen mutu dengan 

pelaku pendidikan yang membimbing mahasiswa, Musyrif adalah pendamping 

mahasantri di semester 1 dan 2 sejak di Mahad Al-Jami’ah. Pada Program tertentu 

mereka mengajarkan bahasa arab di mahad dan melaksanakan pembelajaran 

bahasa arab. Manajemen mutu Musyrif bahasa dalam meningkatkan pembelajaran 

bahasa arab adalah salah satu tujuan untuk menghasilkan musyrif bahasa yang 

baik dan sukses di Mahad Al-Jami’ah. 

Rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana perencanaan mutu bimbingan 

bahasa dalam meningkatkan pembelajaran bahasa arab di mahad al-jami’ah, 2) 

Bagaimana pengorganisasian mutu bimbingan bahasa dalam meningkatkan 

pembelajaran bahasa arab di mahad al-jami’ah, 3) Bagaimana pelaksanaan mutu 

bimbingan bahasa dalam meningkatkan pembelajaran bahasa arab di mahad al-

jami’ah, 4) Bagaimana pengawasan mutu bimbingan bahasa dalam meningkatkan 

pembelajaran bahasa arab di mahad al-jami’ah. Adapun tujuan penelitian adalah: 

mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 

manajemen mutu musyrif dalam meningkatkan pembelajaran Bahasa Arab di 

Mahad Al-Jami’ah.  
Penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif, dan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan melalui  

tersebut untuk menganalisis data tentang manajemen mutu bimbingan bahasa. 

Hasil penelitian Manajemen mutu bimbingan bahasa dalam meningkatkan 

pembelajaran bahasa arab yaitu: 1) dari aspek perencanaan bahwa prosesnya 

adalah membuka pendaftaran bagi calon musyrif dengan selesksi yang sangat ketat 

melalui ujian seleksi, 2) dari aspek pengorganisasian adalah hubungan kerjasama 

antara Direktur Mahad, Murabbi dan Musyrif bahasa dengan tugas-tugas mereka, 

3) dari aspek pelaksanaan melalui PSDM, Pengayaan bahasa, shabah al-lugah, 

lomba Gebyar bahasa dan seminar bilingual, 4) dan dari aspek pengawasan, 

pengawasan dilakukan 2 minggu sekali oleh murabbi bahasa. 
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 كلمة الشكر والتقدير
 

اضتمد هلل الصبور الشكور، مشلت قدرتو كل ؼتلوؽ، كجرت بسم اهلل الرزتن الرحيم، 
 مشيئتو يف خلقو بتصاريف األمور.

يسر الباحث إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، كىنا يريد الباحث أف 
يقدـ من صميم قلبو العميق أجزؿ الشكر كأذتن التقدير ظتن قد ساىم كساعده على كتابة 

 ىذه الرسالة، كىم:
ستاذ الدكتور اضتاج موجيا راىرجو مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية األ .ٔ

 اضتكومية مباالنج.
األستاذ الدكتور اضتاج حبر الدين عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  .ٕ

 إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنج.
ة العربية جامعة موالنا الدكتور اضتاج كلدانا كرغاديناتا رئيس قسم تعليم اللغ  .ٖ

 مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنج.
الدكتور اضتاج مفتاح اعتدل، بصفتو اظتشرؼ األكؿ. الذم كجو الباحث كأرشده  .ٗ

 كأشرؼ عليو بكل اىتماـ كصرب كحكمة يف كتابة ىذه الرسالة.
رؼ الدكتور دانياؿ حلمي بصفتو اظتشرؼ الثاين، الذم كجو الباحث كأرشده كأش .٘

 عليو بكل اىتماـ كصرب كحكمة يف كتابة ىذه الرسالة.
الدكتور اضتاج إشراؽ النجاح مدير اظتعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  .ٙ

 اضتكومية مباالنج 
 رتيع األساتذة يف معهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنج  .ٚ
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية أخي نصر اهلل، مريب قسم اللغة مبعهد  .ٛ

 اضتكومية مباالنج.
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رتيع مشريف اللغة مبعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية   .ٜ
  مباالنج.

 اظتوظفُت مبعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنج.رتيع  .ٓٔ
جبامعة موالنا مالك إبراىيم رتيع األساتذة يف الدراسات العليا احملًتمُت  .ٔٔ

 اإلسالمية اضتكومية مباالنج.
 كاألصدقاء كمن اليستطيع الباحث أف يذكرىم رتيعا ىنا.  .ٕٔ

كاهلل يبارؾ فيهم، كتكوف رسالة اظتاجستَت نافعة كمفيدة للقارئ كالباحثُت بعدم، 
 آمُت. 

 ـ.ٕٙٔٓماالنج، مايو        
 الباحث       

 
 هبرين بديا       
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 البحث محتويات
 

 صفحة الغالؼ
  أ .............................................................. صفحة اظتوضوع
 ب ............................................................. موافقة اظتشرؼ

 ج ............................................ اظتوافقة كاالعتماد من صتنة اظتناقشة
 د ................................................................ إقرار الطالب

 ق ................................................................... استهالؿ
 ك ..................................................................... اإلىداء

 ز ........................................................... مستخلص البحث
 ح ................................................... مستخلص باللغة اإلؾتليزية

 ط ................................................. مستخلص باللغة اإلندكنيسية
 م ....................................................... كلمة الشكر كالتقدير

 ؿ ............................................................ ػتتويات البحث
 ؼ ............................................................. قائمة اصتداكؿ

 ص ........................................................ قائمة الرسـو البيانية
 ؽ .............................................................. قائمة اظتالحق

 
 السابقة والدراسات العام اإلطار : األول الفصل

   ٔ .................................................................. مقدمة .أ
  ٚ ......................................................... البحث مشكلة .ب



 م
 

 ـ 
 

   ٚ ......................................................... البحث أىداؼ .ج
 ٛ ............................................................ البحث أمهية .د
 ٛ ...........................................................البحث حدكد .ق
   ٜ ...................................................... اظتصطلحات حتديد .ك
  ٓٔ ...................................................... السابقة الدراسات .ز

 
 النظري اإلطار : الثاني الفصل
 إدارة اصتودة : األكؿ اظتبحث

 ٙٔ ..................................................... ودةاصت إدارة مفهـو. أ
 ٕٔ ...................................................... ودةاصتفوائد إدارة . ب

 ٕٔ ......................................................... التخطيط .ٔ
 ٕٕ ........................................................... التنظيم .ٕ
 ٕٕ ........................................................... التنفيذ .ٖ
 ٖٕ ............................................................ اظتراقبة .ٗ

 اظتبحث الثاين: اإلشراؼ الًتبوم
 ٕ٘ .................................................. أ. مفهـو اإلشراؼ الًتبوم

  ٕٙ ....................................................... ب. اإلشراؼ اللغوم
 ٕٖ ........................................................... ج. مشرؼ اللغة

  ٖٖ ......................................... مسؤكليتومشرؼ اللغة ك  كاجباتد. 
  ٖ٘ ..................................................... مشرؼ اللغةق. معايَت 

 لث: تعليم اللغةالثا اظتبحث



 ن
 

 ف 
 

 ٖٙ ................................................ كترقيتو تعليم اللغة العربية . أ
 ٖٙ ............................................... أمهية تعليم اللغة العربية .ٔ
 ٖٚ ............................................ أىداؼ تعليم اللغة العربية .ٕ
 ٔٗ ............................................... العربية ترقية تعليم اللغة .ٖ

 
 

 البحث منهجية : الثالث الفصل
 ٗٗ  ................................................. البحث كمنهج مدخل. أ

 ٙٗ ...................................................... حضور الباحث. ب
 ٙٗ ........................................................ ج. ميداف البحث

  ٙٗ ................................................... كمصادرىا البيانات .د
  ٛٗ ................................................. البيانات رتع سلوبأ .ق

 ٛٗ ........................................................... اظتالحظة .ٔ
 ٛٗ  ............................................................ اظتقابلة .ٕ
 ٜٗ ............................................................  الوثائق .ٖ

 ٓ٘  ................................................. البيانات حتليل أسلوب .ك
 ٓ٘ ...................................................  البيانات ختويض .ٔ
 ٔ٘  .................................................... البيانات عرض .ٕ
 ٔ٘  ................................................ كالتحقيق اإلستنباط .ٖ
 ٖ٘ ................................................... البيانات تصحيح .ٗ

 ٖ٘ ......................................................... ز. صدؽ البيانات
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 وتحليلها ومناقشتها عرض البياناتالفصل الرابع : 
 اظتبحث األكؿ: عرض البيانات

 ٗ٘ ............................................. حملة تارخيية عن معهد اصتامعة. أ
 ٘٘ .................................................. إقامة معهد اصتامعة .ٔ
 ٘٘ ............................................ رؤية كرسالة معهد اصتامعة .ٕ
 ٙ٘ ............................... منهج تعليم اللغة العربية يف معهد اصتامعة .ٖ
 ٚ٘ ..................................................... أحواؿ األساتذة .ٗ
 ٜ٘ .................................................. أحواؿ مشرؼ اللغة .٘
 ٖٙ ........................................................ أحواؿ الطلبة .ٙ

 اللغةحتليل إدارة جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم . ب
 ٘ٙ ........................مبعهد اصتامعة من اظتقابلة كاظتالحظة كدراسة الوثائق 
 ٙٙ ........ ختطيط جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعة .ٔ
   ٓٚ .........  جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعة تنظيم .ٕ
 ٗٚ ........   جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعة تنفيذ .ٖ
 ٕٛ  ........  جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعة مراقبة .ٗ

 اظتبحث الثاين: مناقشة نتائج البحث
 إدارة جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعة. أ

 ٗٛ ......................................................... مبعهد اصتامعة 
  ٗٛ  ....... جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعة ختطيط .ٔ
   ٘ٛ ........ ودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعةج تنظيم .ٕ
   ٚٛ ........ جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعة تنفيذ .ٖ
   ٜٛ ........ جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعة مراقبة .ٗ
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 ع 
 

 الفصل الخامس : الخاتمة 
 ٜٔ ............................................. ملخص نتائج البحث. أ

 ٖٜ ........................................... كالتوصيات كاظتقًتحات . ب
 المراجع قائمة

 قائمة المالحق
 السيرة الذاتية
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 قائمة الجداول
  ٕٔ .............................................. ( : الدراسة السابقةٔاصتدكؿ )
 ٙٗ .............................................. ( : مصادر البياناتٕاصتدكؿ )
 ٜ٘ ............................ ( : أشتاء مشرؼ اللغة يف معهد اصتامعةٖ)اصتدكؿ 

  ٜٙ ..................... يف معهد اصتامعة ختطيط جودة مشرؼ اللغة : (ٗ)دكؿ اصت
 ٚٚ ....................... يف معهد اصتامعة : تنفيذ تعليم اللغة العربية ( ٘)دكؿ اصت
 ٜٚ ............................. يف معهد اصتامعة: منهج اللغة العربية  (ٙ)دكؿ اصت
  ٛٛ ............................. يف معهد اصتامعة: برامج اللغة العربية  (ٚ)دكؿ اصت
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 قائمة الرسوم البيانية
  ٕٗ ........................................... ( : إدارة اصتودةٔالرسم البياين )
 ٕ٘ ............................. رتع البيانات( : شكل أسلوب ٕالرسم البياين )
 ٛ٘ .............................. ( : ىيكل غتلس معهد اصتامعةٖالرسم البياين )
 ٗٙ ..................................... ( : ىيكل غتلس اللغةٗالرسم البياين )
  ٕٚ ...................... تنسيق غتلس اللغة يف معهد اصتامعة: ( ٘الرسم البياين )
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 اضتكومية ماالنج
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اظتشرؼ يف معهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية (: أشتاء ٔٔاظتلحق )

 ماالنج
 (: معايَت مشرؼ اللغة يف جامعة كالسكؤٕاظتلحق )
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
  مقدمة . أ

 
 ةلبيدرس فيو الط لذما عهد اصتامعةم اضتكومية يةاظتؤسسات اإلسالم لحدمن إ

 ومعهدا يشرؼ اظتشرؼ في بأف فيو، جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنجيف  ةاصتامعي
 مزايا إدارة قاؿ مدير اظتعهد أف ،كتعليم اللغة كتعليم الدين األنشطات علىالطالب 

عهد اصتامعة يعٍت لو مهارات اظتتنوعة، يشرؼ اظتشرؼ يف مهاراتو ميف  اظتشرؼ جودة
 الطالب يدربيصنع اظتفاىيم كالتخطيط يف كل أنشطة لطالب اصتامعي كبصفة مدرب 

يسهل  بتسهيالت تعليمية مثل كتاب اظتراقبة ٔلتطوير الكفاءة كاإلبتكارىم على مهاراهتم.
اظتشرؼ بوجو العاـ، ألف كاجبات مشرؼ  كىذا يتجاكز معيار .لقياس تعليم اللغةمشرفا 

 .اظتفركض لو مبناسبة غتالو فقط
شرؼ اللغة عتم مسؤكليات كبَتة يف ترقية اإلشراؼ اللغوم ظتإدارة جودة  تنشأ

تعليم اللغة العربية. إدارة اصتودة قد شكلت فيها، إذف ليس سهال أف يكوف مشرفا ألف 
هبم اإلنضباط كبصفة قدكة لطلبة. قاؿ نصر اهلل بصفة مريب اللغة يف معهد اصتامعة، 

هد اصتامعة، إذف بدأت إدارة جودة مشرؼ اللغة اظتخطط قبل كصوؿ الطلبة اصتدد يف مع
يوفر بربنامج تكوين ظتشرؼ بأىدؼ لدم استعداد ذىن الظاىر كالباطن لتنفيذ 

كقالت ىداية الرزتة بصفة موظفة معهد ٕاظتسؤكليات كالواجبات بصفة مشرؼ اللغة.
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شرؼ ظتليس فقط لتنمية اللغة كتعلمها لكن البد  اإلشراؼ اللغوماصتامعة، إدارة جودة 
اإلنظباط كاألخالقيات كاظتهم البد على مشرؼ اللغة لدل قدرة لقراءة اللغة ضتفظ 

مشرؼ اللغة يف معهد اصتامعة ليس فقط لدم قدرة اظتهارات اللغوية، كاطتربات  ٖالقرآف.
اللغوية، كالكفاءة اللغوية، ألف قدرة مذكورة اليكفي ليكوف مشرفا ناجحا. بربنامج عيادة 

لغة الذم يقـو هبا يف تنفيذىا، كزيادة بتوفَت تصحيح اللغة ىناؾ إدارة جودة مشرؼ ال
ظتشرؼ اللغة باعتدؼ األكؿ، مشرؼ اللغة بصفة قدكة لطلبة حىت يكوف تشجيعا القرآف 

لطلبة ألداء تصحيح القرآف، كاعتدؼ الثاين لنمو اللغة العربية يف مهارات الكالـ كفهم 
أكوس نور جهيا بصفة الذم قيل ية اظتعٌت أك اظتقصود لتقدًن التعليم. كىذا أف يكوف مز 

 ٗ،  كلما فصح لقراءة القرآف فطالقة لتلفظ اضتركؼ كالكلمات العربية.مريب القرآف
 كيكوف مفيدا ظتشرؼ اللغة يف ترقية تعليم اللغة العربية.

بناء على إختالؼ النظرية اظتوجودة.  اإلشراؼ اللغومأمهية اظتشكلة بإدارة جودة  
ككيفية يدير معهد اصتامعة صتودة مشرؼ اللغة كظتاذا ىناؾ إدارة اصتودة الذم يقـو هبا، يف 

الذم ( glasgow university)حُت أف نظرية معايَت مشرؼ اللغة جبامعة كالسكو 
قوة المصدر  ٘فيها. يفضل هبا ىي اظتهارات اللغوية، كاطتربات اللغوية، كالكفاءات اللغوية

يف حتسُت  كفيساعد اكمربي األف ىناؾ مدير ديكن القياـ بو بشكل جيد  شرؼدارة اظتإل
تعليم  يفعملية ترقية جودة األداء كاصتودة يف تعليم اللغة العربية على كجو اطتصوص، 

هد اضتديث، فإنو كىذا ديكن أف عد السلف كممعهاللغة العربية ديكن أف تستمد من 
        العربية. درس اللغةي يتالاظتواد  تقدًنينظر إليو من قدرة اظترء منهم يف 

                                                           
3
 ـ(ٕٙٔٓأبريل  ٕ٘اظتقابلة مع ىداية الرزتة، )معهد اصتامعة ، يـو اإلثنُت   
4
 ـ(ٕٙٔٓأبريل  ٗاظتقابلة مع أكوس نور جهيا، )معهد اصتامعة ، يـو اإلثنُت   

5
 www.gla.ac.uk/media/media_204791_en , diakses pada tanggal 3 April 2016 



ٖ 

 

 يةكاظتدارس اإلسالمعهد اظت مثل، اإلسالمية اظتؤسسات التعليمية ،قاؿ مارنو
 .كما فوؽ من الطبقة اظتتوسطة، كخاصة تمعمن اجمل اإلىتماـ أقل يف البداية، األخرل

 مأبنائه اظترتبطة بإعداد الشعب مصاحل تستوعب ال اظتؤسسات التعليمية كاظتشكلة ىي أف
كخاصة يف ، اإلسالمي مؤسسات التعليم .يف اظتستقبل معلى حياهت مأبنائه لتنميةك 

تعٍت  النظم تلك كتشمل، يف الداخل كاجهت مشاكل اظتدارس الدينية أك اظتدارس
 كجودة من أخالقيات العملمنخفضة اإلدارة ك  نظاـ، كخاصة درسة الًتبويةاظت مشكلة
 .غَت كافيةالبنية التحتية كاظترافق ك  ليست فعالة، كاظتناىج الدراسية غَت كاؼ اظتعلمُت

رد عدـ كجود اجملتمع، ك  ختلى عنها اإلسالـ للتعليم جعل التعليم كبسبب ىذه العوامل
 ٙ.العايل اجملتمعفعل 

 يف اظتاض(James J, Jones & Donal walters) كقاؿ رتس جوف كدكناؿ كالًتس 
 نفيذلت األفراد تعتمد علىأكثر يف حي التشغيلية اظتؤسسة  التعليم جودةأف  شرؼاظت يدرؾ

سبب من األفراد غَت الكفء لتنفيذ  ٚ.برنامج الدركس اظتستفادة من العوامل األخرل
 عملية تعليمية.

عملية تنفيذ األنشطة اظتنجزة  إدارة (،siagianسياكياف )يف كتاب مارنو عند 
، اإلدارة ىي قدرة كمهارات للحصوؿ على ة من خالؿ االستفادة من اآلخرينبكفاء

 منفصلةالتعلم ىي أيضا ليست أنشطة نتيجة لذلك يف حتقيق أىداؼ أنشطة اآلخرين، ك 
ك إدارة باعتبارىا عملية اكتساب كاصتمع بُت اظتصادر البشرية، كالتنظيم  ٛ.مع اسم اإلدارة

اظتايل اظتادية لتحقيق اعتدؼ النهائي للمؤسسة كاليت سوؼ تنتج اظتنتجات أك اطتدمات 
 اليت ينشدىا اجملتمع.
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مل يكن تعليم اللغة العربية حىت اآلف قادرة على إثبات النجاح ب، يعند خَت األد
تفخر بو، حىت اظتواد باللغة العربية دتيل إىل أف تكوف آفة كمكركه من قبل  الذم ديكن أف

ىذا الواقع جيلب االنطباع بأف دعم اللغة العربية ىي لغة صعبة  .العديد من الطالب
لغات أجنبية أخرل على الرغم أساسا اللغة العربية ليست صعبة كما قد بقارنة باظتالتعلم 

شعب إندكنيسيا الذين ىم من اظتسلمُت، ألنو يف اضتقيقة  يتصور اظترء، كخاصة بالنسبة
باإلضافة  .ىم كل يـو كقد مت استخداـ ىذه اللغة يف اظتمارسة العبادة كالصالة كالدعاء

إىل ذلك، العديد من اظتفردات اإلندكنيسية اظتشتقة من العربية الذم ىو يف الواقع أسهل 
  ٜ.لتعلم اللغة العربية

خلص إىل أنو قد   اليت قاـ هبا نتائج البحوث ب، حارس يفييف مقالة خَت األد
خالؿ تدريس اللغة العربية حىت اآلف إظهار أقصى قدر من النتائج، كعلى األرجح سببو 

( حىت اظتدرسُت كفاءةاظتوارد البشرية )التعامل مع أقل من اضتد األقصى بدءا من توفَت 
ٝ من معلمي ٘ٚكنتيجة لذلك، فإف أكثر من  ظتسائل اظتنهجيةك ااظتادة اظتوارد مبا يف ذل

اللغة العربية يف اظتدارس منظمي موضوعات العربية كل من اظتدارس العامة كاظتدارس 
 ٓٔ.الدينية ال دتلك حىت اآلف معيارا مثاليا كمدرس للغة العربية

يف  خصة، اظتعهدكمن أشكاؿ إدارة توجد يف ؼتتلف اظتؤسسات اإلسالمية مثل 
لغة عربية حتديد ؾتاح تعلم  مشرؼاظتؤسسات اإلسالمية. كنوعية ب العربية م اللغةيتعل

اللغة العربية. كاجهت العديد من اظتشاكل اليت من معلم اللغة العربية لديو كسيلة من 
احملتلة جانبا ىاما من جوانب كيف ديكن ظتعلم لتحسُت  اظتهاراتاظتهارات كمتنوعة، 

ديدة سوؼ ديارس من قبل اظتعلمُت كالطالب، كأنو ال نوعية حياهتم كبناء كاألفكار اصت
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من اسم إدارة كرئيس ككالة، كخاصة يف اظتؤسسات اإلسالمية. ألف  منفصليزاؿ غَت 
اللغة العربية من أجل فهم كدراسة اإلسالـ  طالباللغة العربية إىل الًتكيز الشديد صتميع 

 .يةكتب اإلسالمالمكتوبة يف 
تناكلت مشاكل تعليم اللغة العربية يف عاـ ىي عملية ب يف مقالتو يخَت األد قاؿ

كذلك ألف نظاـ التعليم الذم دييل للبدء من  .أقل جاذبية كدتيل إىل أف تكوف ؽتلة التعلم
كتتجاىل جوانب أخرل من االستماع كالتحدث كالكتابة، رأل  قواعد الًترتة أك النحوم

كتشمل اظتدارس  دارساللغة العربية يف اظت منهجالقيود على كجو التحديد على اصتوانب 
طالب غَت متجانسة  قدراتك ختصيص الوقت القليل جدا   الدينية: اظتواد غَت مستقرة،

  ٔٔ.كاطتلفيات
، بسبب االحًتاؼ شرفُتب حتسُت التطوير اظتهٍت للمجيسومار ىينداينا، قاؿ 

سيتبعو زيادة يف فعالية أنشطة التعليم كالتعلم، كبشكل غَت مباشر إىل  شرفُتزيادة اظت
سيكوف عتا أيضا تأثَت على حتسُت نوعية التعليم بشكل  درسُتزيادة الكفاءة اظتهنية للم

لية تعاكنية فيها دراسة الدرس ىي عم .لذلك، ال بد من دراسة الدرس الدكر .عاـ
لتعلم، كتصميم التعلم كالذم يتضمن البحث على حتديد مشكلة ا درسغتموعات من اظت

يدرسوف تعليم اللغة  عن الكتب كاظتقاالت حوؿ اظتواضيع اليت سيتم تغطيتها، كالطالب
  ٕٔالعربية.

كمدير  مريب دكرة يف اللغة العربية تشمل هاميمفهـو تعل عنمعهد اصتامعة يف 
اللغة لتشكيل فريق من أعضاء ىيئة التدريس كاظتناىج اليت سيتم تنفيذىا، كاليت مشرؼ ك 

يف تعليم  للغة العربيةا مشرؼبصفة  إدراة اظتشرؼكلكن  ليس اظتناىج فيها دتيزاتشكل 
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يف األسبوع للرقابة كيشرؼ عليها  اظتعهد اصتامعة، كتعلم اللغة العربية يف اللغة العربية
غَت منفصل من  معهد اصتامعةكبالتايل فإف ؾتاح تعلم اللغة العربية يف اللغة،  مريباضتقوؿ 

. اصتهود اظتبذكلة لتحسُت التعليم يعتمد على كيفية منط ككيفية إدارة رأس يف كجو إدارة
خلفية كنها ليست لديهم مهارات اللغة العربية جيدة. ىذه اظتسألة جيلب  مشرؼ على

لم اللغة العربية، ألف الباحث يتع ترقيةيف  لغوماإلشراؼ الجودة إدارة  بحثالباحث ل
ظتتعلقة بكيفية إدارة من أجل العثور على بيانات صاضتة ا بحثال ااظتهتم يف موضوع ىذ

 عهد اصتامعة.ميف  يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغومجودة 
 عنصف يك  ددحيسوؼ  الذم بحثالىذا يف  الباحث شجيعت ،بناء على ذلك

مبعهد جامعة موالنا مالك  يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغومجودة إدارة 
 .إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج
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  البحث مشكلة . ب

 يف معرفة ىذا البحث مشكلة تتضح البحث مقدمة يف الباحث ذكره سبق كما
مبعهد جامعة موالنا مالك  يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغومجودة إدارة 

 ىذا أسئلة تفصيل ، كإفّ  السؤاؿ ىذا من إنطالقا .إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج
 : يلي كما البحث

مبعهد جامعة  يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغومجودة  ختطيط كيف .ٔ
 ؟.موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

مبعهد جامعة  يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغومجودة  تنظيم كيف. ٕ
 ؟.موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

مبعهد جامعة  يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغومجودة تنفيذ  كيف. ٖ
 ؟.موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

مبعهد جامعة  يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغومجودة  مراقبة كيف. ٗ
 ؟ .موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

 البحث أهداف ج.
 : البحث أسئلة يف ذكر قد ما إىل استنادا البحث ىذا يهدؼ

مبعهد جامعة  يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغومجودة  ختطيطكصف  .ٔ
 .موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

مبعهد جامعة  يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغومجودة  كصف تنظيم .ٕ
 .موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

مبعهد جامعة  يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغومجودة  تنفيذ كصف .ٖ
 .موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج
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مبعهد جامعة  يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغومجودة  كصف مراقبة .ٗ
 .موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

 البحث د. أهمية
 : التالية كالتطبيقية النظرية اصتوانب يف مفيدا يكوف أف البحث ىذا يرجى

 معهد تعليم اللغة العربية يف ترقية برامج تطبيق يف مرجعا يكوف أف :للمؤسسة .ٔ
 .اصتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

اللغة  تعليم جودة إدارة يف خاصة راجعاظت زيادة البحث ىذا يكوف: أف للجامعة .ٕ
 العربية

  العلـو كاظتعرفة زيادة يف البحث ىذا خالؿ من الباحث يستفيذ أف : للباحث .ٖ
 .التعليمية اإلدارة حوؿ

 البحث  ه. حدود
 وضوعيةاظت اضتدكد :يىك  بالبحث، يتعلق فيما جوانب بتحديد الباحث قاـ لقد
 .الزمانية كاضتدكد كانيةاظت كاضتدكد
 : مها كجهُت من بحثال كوفيف وضوعية،اظت اضتدكد كأما

، من حيث خصائص الواجبات  اإلشراؼ اللغومجودة إدارة  ختتص نظرية دراسة .ٔ
، يشتمل على مهارة اإلستماع، كمهارة الكالـ، يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشرافية

مبعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية  كمهارة القراءة كمهارة الكتابة
  .ماالنج

يف ترقية  اإلشراؼ اللغومجودة إدارة  : احملاكالت بتحليل كختتص ميدانية، دراسة .ٕ
 .مراقبتهاتنفيذىا ك تنظيمها ك ختطيطها ك  حيث من مبعهد تعليم اللغة العربية
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مبعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم  ىذا البحث نحصريف نية،اظتكا اضتدكد كأما

 اإلسالمية اضتكومية ماالنج 
 شهرك  أبريل شهر من البحثىذا  تبدأ ،شهرين بحثال فمدة الزمانية، اضتدكد فأما

  ـٕٙٔٓ الدراسي العاـ من مايو
 المصطلحات و. تحديد

 الفهم كلتيسَت البحث، ىذا يف اظتهمة صطلحاتاظت بعض الباحث يستخدـ
 : يلي كما اظتصطلحات الباحث فيشرحها

 : ودةاصت إدارة . ٔ
كأسلوب الذم يصمم هبا معهد اصتامعة لتحقيق التعاكف بُت اصتودة ىي فن  إدارة

مدير معهد اصتامعة كأساتذة فيها لتحصيل اظتشرؼ اصتيد كالكفء يف أداء الواجبات 
كيشرؼ إليو ليكوف مشرؼ اللغة يدير مشرؼ اللغة كاظتسؤكلية. ىذه إدارة اصتودة بدكرىا 

    ناجحا.
 اإلشراؼ اللغوم .ٕ

من معهد اصتامعة ظتشرؼ  التدريباتاإلشراؼ اللغوم ىو شكل من اظتعٌت اطتاص 
لًتقية تعليم اللغة العربية الذم يشتمل على اظتهارات اللغوية بأنواع برامج اللغة يف اللغة 

  .معهد اصتامعة 
 :اللغة العربية تعليمترقية  .ٖ

تاز يف حيتاج مشرؼ اللغة ؽت ترقية التعليم ىي ػتاكلة تعليم بدرجة مرتفعة ك لًتقيتو
كأما ترقية تعليم اللغة العربية ىي كيفية ػتاكلة تعليم اللغة العربية بدرجة عالية . تعلم اللغة

     نافعة لطلبة.
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 السابقة ز. الدراسات
 معينة يستفاد دراسات ككجد سابقة دراسات عدة على باالطالع الباحث قاـ لقد

 .عليها األمثلة بعض الباحث كسيعرض البحث، موضع جوانب يف منها
 فهم لًتقية العربية اللغة تعليم إدارة : البحث عنواف ـٕٚٓٓ، فوسفيتا، عولية .ٔ

 دراسة( ج.االنمب الثانية ليةىاأل الثانوية ّمديةػت مدرسة يف الطالب عند الدين
 يمىإبرا مالك موالنا جبامعة البكلورييوس جةدر  لنيل مقدـ حبث )كصفية

 .جاالنمب اضتكومية اإلسالمية
 التحليل على يقـو الذم الوصفي نهجاظت الدراسة تلك يف الباحث استخدـ كقد
 : التالية بالنتائج كخرجت

شتعية  كطريقة مباشرة طريقة العربية اللغة تعليم يف اظتستخدمة الطريقة إف. أ
 .بصرية

ليست  العربية اللغة فأ ىي العربية اللغة تعليم يف لطالب اظتتعوقة العواملك . ب
 كالطريقة العربية، اللغة مهمة عن جيدا يفهم ال كالطالب لغتهم،

 .غَت فعالة اظتسخدمة
 اللغة معلمي جودة رقيةت دارةإ : البحث عنواف ـٕٗٔٓلطفي أمُت اهلل،  .ٕ

 لنيل حبث مقدـ )كصفية دراسة) جنمباال العصرم الرفاعي معهد يف العربية
 .مباالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة اظتاجستَت دراجة

 التحليل على يقـو الذم الوصفي اظتنهج الدراسة تلك يف الباحث استخدـ كقد
 : التالية بالنتائج كخرجت

 اللغة معلمي جودة ًتقيةل إقًتاحات متدخالت عن الكشف االبحث ذى. أ
  جاالنمب العصرم رّفاعيال  معهد يف العربية
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 العربية اللغة معلمي جودة ًتقيةل متدخالت عن الكشف البحث ذاى يف. ب
 .جاالنمب العصرم رّفاعيال معهد يف

أف  الباحث كجد عليها، كثفاظت كاالطالع السابقة الدراسات إىل الرجوع كبعد
البحث  موضوع عن تتحدث دراسة جيد مل حيث فيو الدراسات تصلح بكر اظتوضوع

 الدراسات من غَته عن البحث ىذا موضوع ينفرد ىنا كمن. بدراستو الباحث يقـو الذم
 :التايل النحو على السابقة

مبعهد  يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغومجودة  كصف حياكؿ. أ
 ناحية ختطيط من  جامعة

مبعهد  يف ترقية تعليم اللغة العربية جودة اإلشراؼ اللغوم كصف حياكؿ. ب
 من ناحية تنظيم جامعة

مبعهد  يف ترقية تعليم اللغة العربية جودة اإلشراؼ اللغوم كصفحياكؿ . ج
 من ناحية تنفيذ جامعة

مبعهد  يف ترقية تعليم اللغة العربية جودة اإلشراؼ اللغوم كصفحياكؿ . د
 من ناحية مراقبة جامعة
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 يف اصتدكؿ: أما فركؽ عامة من ىذا البحث، فهي
  

وسنة  ،الباحث رقم
، البحث

 والموضوع

 أصالة اإلختالف التشابه

 فوسفيتا، عولية ٔ
 ـ(ٕٚٓٓ)،

 إدارة : البحث
 العربية اللغة تعليم
الدين  فهم لًتقية
 يف الطالب عند

 ػتّمدية مدرسة
 األىلية الثانوية
 .جمباالن الثانية

مدخل باستخدـ . أ
اظتنهج الوصفي، 

اظتدخل يعٍت 
الكيف )الدراسة 

 اضتالة(. 
أسلوب رتع . ب

البيانات مأخوذة 
من مالحظة 
كمقابلة كدراسة 

 الوثائق. 
 

نظرية البحث من . أ
عولية ىناؾ فهم 
الدين، الدين فيها 
العلـو كاظتعرفة عن 

األحكاـ 
اإلسالمية اليت 
يدرس طالب 

 باللغة العربية.
تعليم اللغة . ب

 العربية بصفة
  متغَتات مستقلة

 

يم اللغة العربية تعل
بصفة متغَتات 

 تابعية

لطفي أمُت  ٕ
 ـ(ٕٗٔٓ)اهلل،

 جودة رقيةت دارةإ
 اللغة معلمي

مدخل باستخدـ . أ
اظتنهج الوصفي، 
يعٍت اظتدخل 
الكيف )الدراسة 

نظرية البحث من 
لطفي ىناؾ تقوًن 
اظتعلمُت لتحسُت 
أخالقيات أعماؿ 

لدم متغَتات 
مستقلة كمتغَتات 

)جودة  تابعية
مشرؼ اللغة( 
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 معهد يف العربية
 العصرم الرفاعي

 جنمباال

 اضتالة(. 
أسلوب رتع . ب

البيانات مأخوذة 
مالحظة  من

كمقابلة كدراسة 
  الوثائق.

ج. جودة معلمي 
اللغة بصفة 

 متغَتات مستقلة
 

اظتعلمُت، زيادة 
الركاتب، كالتعليم 
كالتدريب كغَت 
ذلك. كتقـو 
اظتعلم ىو 
احملاكالت ظتعرفة 

الشخصية، 
كالعمل اصتودة 
كالنموة أك اضتالة 

 لدم اظتعلم

ك)تعليم اللغة 
 العربية(

 : الدراسة السابقة (ٔاصتدكؿ )
 

 ح. ىيكل البحث
: صفحة الغالؼ، صفحة اظتوضوع، موافقة اظتشرؼ، اظتوافقة  تمهيدال

، إقرار الطالب، استهالؿ، اإلىداء، كاالعتماد من صتنة اظتناقشة
باللغة مستخلص البحث، مستخلص باللغة اإلؾتليزية، مستخلص 

اإلندكنيسية، كلمة الشكر كالتقدير، ػتتويات البحث، قائمة اصتداكؿ، 
   قائمة الرسـو البيانية، قائمة اظتالحق

 السابقة كالدراسات العاـ اإلطار : األكؿ الفصل
 البحث، أمهية البحث، داؼىأ ،وكأسئلت البحث مشكلة مقدمة،
ىيكل  ،السابقة الدراسات الدصطاضتات، حتديد البحث، حدكد

 البحث
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 النظرم اإلطار : الثاين الفصل
 إدارة اصتودةاألكؿ:  اظتبحث 
 ودة اصتكفوائد إدارة  ،ودةاصت إدارة مفهـو 

 اإلشراؼ الًتبوم :الثاين بحثاظت
 اللغة مشرؼ كاجبات اإلشراؼ اللغوم،  ، اإلشراؼ الًتبوم مفهـو
 معايَت مشرؼ اللغة كمسؤكليتو،  العربية

 تعليم اللغة اظتبحث الثالث:
 تعليم اللغة العربية كترقيتو 

 الثالث: منهجية البحث فصلال
 البيانات حضور الباحث، ميداف البحث، ،البحث كمنهج مدخل

، صدؽ البيانات حتليل أسلوب البيانات، رتع سلوبأ ، كمصادرىا
 البيانات

 كمناقشتها كحتليلها عرض البياناتالفصل الرابع : 
 البياناتاظتبحث األكؿ: عرض 

إدارة جودة  حتليلحملة تارخيية عن معهد اصتامعة، 
: مبعهد اصتامعة يف ترقية تعليم اللغةاإلشراؼ اللغوم 

ختطيط جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة 
جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية  مبعهد اصتامعة، تنظيم

جودة اإلشراؼ  تعليم اللغة مبعهد اصتامعة، تنفيذ
 يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعة، مراقبة اللغوم

جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة مبعهد 
 .اصتامعة
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 اظتبحث الثاين:  مناقشة نتائج البحث
يف ترقية تعليم اللغة  اإلشراؼ اللغومإدارة جودة 
جودة اإلشراؼ اللغوم يف  : ختطيطمبعهد اصتامعة

جودة اإلشراؼ  تنظيمترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعة، 
 تنفيذاللغوم يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعة، 

جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم اللغة مبعهد 
جودة اإلشراؼ اللغوم يف ترقية تعليم  مراقبةاصتامعة، 

 اللغة مبعهد اصتامعة.
  اطتادتةالفصل اطتامس: 

 تحاقًت كاظت التوصياتملخص نتائج البحث ك 
 قائمة اظتراجع: اظتراجع العربية، اظتراجع األجانبية

 قائمة اظتالحق 
السَتة الذاتية



 

ٔٙ 

 

 الفصل الثاني.

 اإلطار النظري
 

  : إدارة الجودةالمبحث األول
 جودة ال إدارة مفهوم . أ

 نفذتإدارة يف تعليم اللغة قد تكوف دراسة مهمة يف اظتؤسسات اإلسالمية. إدارة 
يف علم اإلدارة أف الكلمة من الباحثُت قاؿ راتب سعود،  لدم مفهـو ؼتتلفة. فيها

كالثاين  (Ad)ذات اظتقطعُت، األكؿ اإلدارة، قد اشتقت من الكلمة الالتينية 
(ministrare)  كاليت تعٍت باللغة اإلؾتليزية(to serve)  أم تقدًن اطتدمة، مبعٌت أف من

يعمل باإلدارة يقـو على خدمة اآلخرين، أك أنو يصل عن طريق اإلدارة إىل أداء 
  ٖٔ.اطتدمة

عٌت عملية النظاـ يعٍت إدارة مبكما ىو معركؼ رئينا إدارة فرؽ من اإلدارة، 
من  ىي جزء اإلدارة، يف حُت أف اإلدارة من عاـ طابع لديها إدارةت، لتحصيل األىداف

يف حُت  .كغَتىا من اظتؤسسات مهاد يف، يف اظتدارس، يف اظتكاتب اظتوجودة إدارة اظتثاؿ
 أك اظتدارس على سبيل اظتثاؿ يف اظتؤسسات نظاـ للقبوؿ يف التسجيل اظترتبطة اإلدارة أف

رسابلة عل يدير صتيل، كلكن أيضا تسجل فقط االدارة ال عالقة، لذلك اظتدارس الداخلية
بشكل ختدـ ك ، كإدارة أك فرد أخرل مؤسسة من تقبل الرسالة أك بريد إلكًتكينأك 

 .كاسعة ةمفهوم عتا إدارة، على النقيض من أساسي

                                                           
اظتكتبية،  طارؽ للخدمات)، الطبعة الثانية، : اإلشراف التربوي مفهومه ونظرياته وأساليبهراتب السعود،  ٖٔ

 ٕٓ( ص: ـٕٚٓٓ



ٔٚ 

 

تقسيم  معتعاكف لىي نظاـ ا إدارة ٜٛٚٔعند كاث ككاف يف كتاب مارنو، ك 
الذين  الناس يتكوف من ىو نظاـ الذم تنظيم االجتماعي رتعيةالتعاكف أك ، كنظاـ كاضح

 الدكر الذم ديكن لكل على التفاعل كيستند اظتنتظمة األنشطة بعضهم يف مع يتفاعلوف
 .ٗٔمعيةاصت يف نظاـ عنصر

 إدارة مفهـو تتم يف صنع رئيس اليت تقـو هبا العمليات كاألنشطة تتعلق من ك 
اإلدارة ال  مفهـو، كبالتايل فإف ىذه اظتؤسسات مع مرتبطة كلها االجتماعية باألدكات

التخطيط  يف كقت طويل، بل ىو شخص كاحد اليت أدىل هبا أك أف خيطط عتا ديكن
 يف تنظيم التعاكف االحتياجات، كإدارة مؤسسةحتياجات لال كمفيد ما ىو جيد لنظاـ

 على إدارة على مل يكن قائما إذا لن تنجح ظتؤسسةا يف إدارة كما إىل ذلك،، التخطيط
 .اظتؤسسة أىداؼ إىل ألنو يؤدم اتفاؽ متبادؿ

، يف كتابو اإلدارة الصناعية ٜٜٗٔ يعرفها ىنرم فايوؿيف كتاب مارنو أيضا قد 
كالعامة من خالؿ حتديده ظتعٌت أف تدير، كىو أف تتنبأ كختطط كتنظم كتصدر األكامر 

، إدارهتا مفهـو يف فايوؿ ىنرم قاؿ صحيحة مااظتفهومة  التلك ك  ٘ٔكتنسق كتراقب.
، من بُت أمور أخرل، عدة عناصر تشمل اإلدارة اليت كظيفة من اصتانب منكينظر 

 جيب أف يكوف موجودا العناصر فيما يتعلق ببعض .التنفيذ كاظتراقبةالتخطيط كالتنظيم ك 
 .اإلدارة يف

كقد عرؼ بعض الكتاب بأهنا "النشاط اظتوجو ؿتو التعاكف اظتثمر كالتنسيق الفّعاؿ 
بُت اصتهود البشرية اظتختلفة العاملة من أجل حتقيق ىدؼ معُت بدرجة عالية من 

                                                           
14

 Marno. Dkk. Manajemen dan kepemimpinan pendidikan islam. (Bandung: PT Rafika Aditama. 
2008), hlm 2 
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أف  غترد، أخرل ؼتتلفة مفاىيم إدارة كاحد كاظتؤسسات الظركؼ اظتالئمةك  ٙٔالكفاءة.
  .لإلدارة العملية الطريقةيف  أكجو التشابو كاالختالؼ ىناؾ

كديكن يف تعريف اإلدارة بأهنا "عملية اجتماعية مستمرة تسعى إىل استثمار القول 
 ٚٔالبشرية كاإلمكانات اظتادية من أجل حتقيق أىداؼ مرسومة بدرجة عالية من الكفاءة".

 العناصر التالية: لوىذا التعريف ديكن 
 كالتنظيم كالتوجيو كالرقابة  طيالتخطأف اإلدارة عملية تتضمن كظائف عدة ىي  .ٔ
أهنا اجتماعية فهي ال تنشأ من فراغ، بل تنشأ داخل غتموعة منتظمة من األفراد  .ٕ

 كتأخذ يف اضتسباف مشاعرىم كاحتياجتهم كتطلعاهتم.
 أهنا كسيلة كليست غاية فهي كسيلة تنشد حتقيق أىداؼ مرسومة. .ٖ
 أهنا عملية مستمرة. .ٗ
 القول البشرية كاإلمكانات اظتادية.أهنا تعتمد على استثمار  .٘
 .أهنا تسعى إىل حتقيق األىداؼ بدراجة عالية من الكفاءة .ٙ

يف ترقية  اللغة مشرؼ جودة قبل الرجوع إىل البيانات عن إدارةقاؿ حسُت عثماف، 
فمن األحساف أف يبحث تعريف اصتودة ما ىي؟ كخصائصها؟ أف  اللغة العربيةتعليم 

يعتمد على من يعّرفو، منها اصتودة من اللغة الالتينية النوعية معناه تعريف اصتودة اظتتعددة 
ىو من أم جنس، كاصتودة عند الدميج ىي اظتناسبة باإلحتياجات يف السوؽ، كعند 
جوراف ىي اظتطابقة باظتنتج، كعند كركسيب ىي اظتناسبة باظتشركط، كخيتلف بالويزك بورهناـ 

كأما اصتودة عند  ٛٔلى اطتدمة كقفا ظتعايَت اصتودة.أف اصتودة ىي اضتجم النسيب للمنتج ع
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ٜٔ 

 

فيًت أكستُت ىي الشهوة ك الفجر، كعند ساليس ىي تصعب للتعريف إلهنا فكرة غَت 
  ٜٔكاضحة.

تلك ، بل ك تمعالنتيجة اظترجوة من قبل اجمل ضتصوؿرتبط اصتودة لنتائج كيف شيء ت
يؤدم إىل نوعية التجهيزات أك نوعية اظتوارد  اظتوضوع، إذا كاف اظتوضوععتمد على ت جودة

م اللغة العربية، مث يف كقت يتعل رقيةيف ت علمُتاظت جودةالبشرية، كنظرا ألنو موضوع من 
متوسطة ك الحق ىذه النتيجة أك القدرة ينظر من جانب اصتودة، كإذا كانت جودة عالية، 

اطتدمة اظتناسبة باظتعايَت الثابتة ودة ىي اظتنتج أك كعلى تلك التعريفات أف اصت منخفضة. ك
 كيرضى على الزبائن.

أما اصتودة يف غتاؿ الًتبية أك التعليم تشتمل ثالثة عناصر قاؿ حسُت عثماف، 
اظتدخالت كاظتخرجات كالنتائج. كاظتدخالت التعليمية اليت لديها جودة ىي إذا كانت 

قادرة يف تكوين بيئة  مستعدة يف العملية. كعملية التعليم ذات جودة ىي إذا كانت
التعليمية اصتيدة منها التعليم النشط، كاإلبداع كاظتمتع كاظتفيد. كاظتخرجات ذات جودة إذا  
كاف نتائج التعليم مرتفعة. كالنتائج ذات جودة أف يكوف اطترجيوف يستوعبوف يف عامل 

ود العمل بسرعة ما ديكن بعد التخرج يف اظتدرسة أك اصتامعة لديو أجر ػتًـت ككج
 ٕٓاالعًتاؼ من اآلخرين.

يف غتاؿ التعليم كتتكوف من اظتدخالت كاظتخرجات  جودةحسب ما نفهم أف كمن 
 يف موضوعيةكالنتائج، كعملية إنشاء اصتودة اليت حتدث يف بيئة التعلم القائم على خطورة 

ينظر ىم خرباء يف غتاؿ عملهم أك اظتتوسط تبعا عندما علم ألكؿ  شخصال جودةاظتثاؿ 
مرة يف التعلم كالتعليم اظتمارسات كاالبتكار كاإلبداع إذا كاف الوقت اظتناسب مث اظتعلم 

 أعلى من اظتعدؿ العادم. جودةستتطور كاضتصوؿ على نتائج ك 
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ٕٓ 

 

أهنا أسلوب قيادم ينشئ فلسفة تنظيمية تساعد على  ،رياض رشاد البناعند 
حتقيق أعلى درجة ؽتكنة صتودة السلع كاطتدمات كتسعى إىل إدماج فلسفتها، كأف 
ؾتاحها يتوقع على قناعة أفراد اظتنظمة مببادئها. كإف مبادئها تضيف بالفعل قيمة كجودة 

ة مستمرة إىل حتقيق رضا للمنظمة كقد أثبتت مبادئها ؾتاحا مستمرا ألهنا تسعى كبصور 
العميل الداخلي كاطتارجي من خالؿ دمج األدكات كالتقنيات كالتدريب الذم يؤدم إىل 

  ٕٔخدمات كمنتجات مرتفعة اصتودة.
كاظتوقف من  .اظتذكورة اطتدمات أك مثل ىذه السلع ؤدم إىلت تإذا كان جودة ككل

كيفية اضتفاظ  أك أسلوب إما األنشطة كاستخداـ يف ؽتارسة دكرا ىاما يلعب الفلسفة
 .اصتودة كفقا ظتعايَت زيادة اصتودة من أجل رقيةتكصيانة ك  على

ودة من مباحث علـو اإلدارة، خاصة يف إدارة اصتإف إدارة كقالت سرم مينارين، 
اظتوارد البشرية. كأما إدارة جودة ىي كيفية إدارة األشخاص يف اظتدارس لتحصيل النظاـ 

التعليم اصتيد. لذالك حيتاج الفهم اصتيد عنها. كأما أىداؼ إدارة جودة الفعاؿ أك عملية 
اظتعلم ىي تكوين اظتعلمي يعمل بالفعالة كالكفاءة لتحصيل النتائج اظتثالية. كاستنادا على 

 إدارة تإذا كانك  ٕٕذلك أف الوظيفة اإلدارية يقومها مدير اظتدرسة أك اصتامعة أك اظتعهد.
اليت تسيطر تنظيمها ك  كمن مث ينبغي التخطيط ما أك النتيجة ىلهتدؼ إإدارة اصتودة، ك 

 شرفُتأداء اظت قيةلًت  نظاـ إنشاء جيب أنو يعٍت اظتعلم جودة اليت تؤدم إىل اظتؤسسة،عليها 
 مدير مدير ىوأصبح  اصتامعةيف  ك ،ةمدير اظتدرس ىو مدير أصبح يف اظتدارس عليميف الت

 .مدير ىو مدير اظتعهداظتعهد قد أصبح يف ك ، اصتامعة
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ٕٔ 

 

تبدأ عملية إدارة جودة اظتعلم يف غتاؿ التعليمية من التخطيط كقبوؿ قاؿ مولياسا، 
كما ىو معركؼ ىنا التدريب كالتطوير ظتعلمُت   ٖٕاظتعلمُت مث التدريب كالتطوير اظتعلمُت.

مبا يوجد برامج اظتدرسة أك اظتعهد مثال، مثل ما عيادة اللغة العربية يف كلية اإلنسانية 
مبجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ماالنج. ىناؾ مفيدة لطلبة قسم تعليم اللغة 

يدير معهُد  كيفية ىودة اظتشرؼ جو  لذلك إدارة العربية كقسم اللغة العربية كاألدهبا.
 اصتيد التعليم الفعاؿ أكعملية النظاـ لتحصيل عملية تعليم اللغة العربية يفمشرَؼ اللغة 

 جودةال فوائد إدارة . ب
طريق اظتسؤكلة اللغة ب جودة مشرؼ دارةدؼ إلهت اصتودةفوائد، إدارة  ٗإدارة عتا 

 يفقيق التوازف حيمن ناحية أخرل جيب أف  .األخالقية كاالجتماعية كاالسًتاتيجيات
 .التنظيمية

  التخطيط .ٔ
التخطيط ىو تعيُت اإلحتياجات إما ناحية الكمية أك عند مااليو ىاسيبوف، 

الكيفية اآلف كاظتستقبل. كعملية ختطيط تبداء من الكشف عن كصف الوظيفة، كىذا 
ا تقصد ظتعرفة كصف تقصد ظتعرفة أم موقف اضتاجة. كالثانية ىي حتليل الوظيفة كىذ

الوظيفة يعٍت األعماؿ اظتفركضة لدم اظتعلم. كالثالثة ىي مواصفة الوظيفة، ىذه العملية 
. كأىم تلك العمليات ُت الذم سيقبل. كالرابعة قبوؿ اظتسجلتتعرب عن أقل جودة اظتعلم

قاؿ جبو سيسوانطو، أف قبوؿ اظتسجل ىو عملية حبث ك  ٕٗىي حتليل الوظيفة.
  ٕ٘تشجيع األمل لتسجيل يف اظتؤسسة.ك األشخاص 
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ٕٕ 

 

ما  حوؿ كذكية ناضجة حتديد أك، للمستقبل العامة مفهـو توخط يف التخطيط
 فراداأل لقبوؿ خطة نتحدث عن ألنو عندما ىذا اعتدؼ، حتقيق يف سيتم القياـ بو

 تصنيفها اللغة العربية الفصحى معلم يتطلب كتعلمها م اللغة العربيةيتعل يف عملية اصتدد
يف كقت  يف مهامو معينة اإلشراؼ معايَت لدم اظتعلم حتديدلذلك ك ، بشكل جيد

 .الحق
 تنظيمال .ٕ

قاؿ مارنو، التنظيم ىو عملية حتديد، كتصنيف الواجبات كاظتسؤكلية ألشخاص، 
ىي  تنظيمعملية قاؿ عبد الثاين، ك  ٕٙكيسمى بتقسيم أنواع الربامج ضتصوؿ اعتدؼ.

. العاليةدرجة الحىت يكوف يف  معلم جودةأىم العملية، كمن أىداؼ ىذه العملية ىي 
كيف ىذه احملاكلة يقـو التدريبات اظتناسبة على كفاءهتم كما اظتثاؿ معلم اللغة العربية 

كأما أشكل عملية التدريب كالتطوير  ٕٚبتعليم اللغة العربية.تعلقة اظتتدريبات اليقوموف ب
 دتر القاء الدراسة كالتدريب يف أعلى الطبقة كانتقاؿ اظتوقف.أداء اظتؤ ب

 تنفيذال .ٖ
تنفيذ يف إدارة ىو بصفة ػتاكلة، كطرائق كاسلوب، لتشجيع اعضاء  قاؿ سياكياف،

يف  أكدكنيل كونتز عند تنفيذالقاؿ مارنو، ك  ٕٛاصتمعية على استعداد يف تنفيذ األنشطة.
يكوف ل اظتوظف االتفاؽ مع الناشئة عن الفردية بُت اصتوانب عالقة كثيقة ىو، مفهومو

 ٜٕ.اضتقيقية الشركة ىدؼ العمل لتحقيق تقسيم فعاؿك قادرا على فهم 
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ٕٖ 

 

كما  ىذا اصتهد، يفًتغب يف العمل لتوجيو اآلخرين ػتاكلة ل بتنفيذ كفيما يتعلق
ير مدير اظتعهد أك مدك ، نشاطا ليكوف وظفاظت شجيعلتدير ىو كيف ديكن ظت نعلم

 .كاجباهتمك  اعتمغت عليم علىالت يف اظتعلمُت شجيعلتاصتامعة 
   راقبةاظت .ٗ

يف عايَت اظتقاؿ عرفاف فهمي، اظتراقبة ىي عملية مبا يتعلق ضتصوؿ التحديد كتنفيذ 
جورج تَتم  عنديف كتاب مارنو،   ٖٓتقوًن التنفيذ كحتسُت حىت مناسبة بالتخطيط.

 هادفهب ظتراقبةيف ػتاكلة لدراسة األنشطة اليت يتعُت االضطالع هبا، ا اظتراقبةصياغة 
اظتوجهة للضبط كأداة للتأكد من أف األشخاص الذين يعملوف لتحقيق ىدؼ اظتراد 

 ٖٔحتقيقو.
من  كجتنب كتصحيح األخطاء، كاظتخالفات أك سوء االستخداـ اظتراقبة  هعلى ىذك 

اظتواد ال يتوافق مع اظتناىج اضتالية، كسوؼ يؤدم إىل  مشرؼيبلغ ف، مثال مشرؼ
أقل كغَت قادر على اإلجابة على األسئلة عند االمتحاف، عندما كظيفة  لبةالط
 مشرؼ اللغة عن تعليم اللغة العربية ، كفقا ظتنهج، عندما نتحدث عن إدارة  راقبةاظت

اللغة العربية  ميليف عملية التع شرفُتمن اظت بصفة اظتراقبةيعٍت مشرؼ كحدة 
اظتتعلقة باللغة العربية ينبغي  شرفُتاالبتكار كمهارات اظتعن  ذكريجيب أف  كتعلمها

 .مقدراهتب مناسبةأف توضع 
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ٕ٘ 

 

 اإلشراف التربوي المبحث الثاني:
 التربويمفهوم اإلشراف  . أ

إف اإلشراؼ الًتبوم، كغَته من العديد من اظتفاىيم الًتبوية، مل حيظ بتعريف كاحد 
يقبلو رتيع اظتختصُت. إذ ظهرت غتموعة من التعريفات اليت حتاكؿ حتديد مفهـو 
اإلشراؼ الًتبوم. قاؿ بورد ماف يف كتاب راتب سعود، اإلشراؼ الفٍت يف التعليم يعرفو 

لكي يفهموا كظائف  ٕٖ.بذؿ الستثارة كتوجيو النمو اظتستمر للمعلمُتبأنو اجملهود الذم ي
التعليم فهما أحسن، كيؤدكىا بصورة أكثر فاعلية، حىت يصبحوا أكثر قدرة على استثارة 
كتوجيو النمو اظتستمر لكل طالب ؿتو اظتشاركة الذكية العميقة يف بناء اجملتمع الدديوقراطي 

 اضتديث. 
 ٖٖريف، ؾتد أف عملية اإلشراؼ الًتبوم الفعاؿ تتميز مبا يلى:كبالنضر إىل ىذا التع

إهنا عملية تتألف من غتموعة من النشاطات الًتبوية كالتخطيط كالتدريب  .ٔ
كالتنسيق كالتقوًن صتميع جوانب العملية الًتبوية. كما إهنا تستخدـ غتموعة 

 اظتتعددة.متنوعة من الوسائل اإلشرافية للقياـ بتلك النشاطات الًتبوية 
زمٍت ػتدد، التخطيط أساسا عتا، كتسَت كفق برنامج  إهنا عملية منظمة، تعتمد .ٕ

 لكل مرحلة من مراحلها أىدافها اطتاصة هبا.
إهنا عملية تعاكنية، فاظتشرؼ )اظتشرؼ الًتبوم، أك مدير اظتدرسة، أك الزميل(  .ٖ

اظتدرسة، يف جو كاظتعلم زميالف فاظتهنة، كيتعاكناف يف العمل لتحقيق أىداؼ 
 من االحًتاـ اظتتبادؿ كالتقدير كالتقبل
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ٕٙ 

 

إهنا عملية مستمرة، مبعٌت أهنا تتم على مدل العاـ الدراسي، كحيثما كاف  .ٗ
 اظتعلم معلما، كليست متقطعة أك موشتية.

إهنا عملية تنفذ من أكثر من جهة كاحدة، كقد يكوف عتا أكثر من مصدر  .٘
 مقيما، كاألقراف، كاظتعلمُت أنفسهم. تربويا كمدير اظتدرسة بصفتو مشرفا 

إف عملية اإلشراؼ الًتبوم ليست ىدفا يف حد ذاهتا، بل إهنا كسيلة لتوجيو  .ٙ
اظتعلمُت كإرشادىم كتزكيدىم بكل جديد، يف غتاؿ عملهم، ؽتا يكفل عتم 

 حتسُت مهاراهتم التعليمية كتطويرىا، داخل حجرة الفصل كخارجها.
لمُت التعليمية كتطويرىا ىو اعتدؼ األدىن لعملية كإذا كاف حتسُت مهارات اظتع .ٚ

أك  اإلشراؼ الًتبوم، فأهنا عتا ىدفا هنائيا كىو حتقيق أىداؼ العملية التعليمية
 حتقيق النمو اظتتكامل للطلبة.

اإلشراؼ الًتبوم لو عملية اظترتبة لتحسُت اظتعلمُت ألف تطورىم باظتهارات التعلمية 
لتحقيق أىداؼ العملية التعليمة كاتصاؿ التعاكف ؤلفها ليت تمن التدريبات ا ةغَت منفصل

للعمل بُت مدير كمعلمُت كموظفُت يف اظتؤسسة اظتعينة. أما شكل األنشطات يف التدريب 
 فهناؾ حكم من اظتؤسسة كاظتؤسسة األخرل متفرقة كىذا قد تصبح مزية يف كلها.

 اإلشراف اللغوي  . ب
جهود  .إندكنيسيا، كاطتطط كالربامج الالزمة لتنضجلنجاح تعليم اللغة العربية يف 

إلعداد  اللغة العربية تستعد موثوؽ هبا كاظتهنية ىو ضركرة أف ليس للتفاكض الطباعة أك
معلم اللغة العربية اظتهنية، كؿتن حباجة إىل صورة كاضحة من اجملتمع اليت سوؼ نقـو 

االجتاىات كفلسفة اضتياة كالقيم بعد ذلك، لدينا لدراسة  .بإعداد معلم اللغة العربية
، أىداؼ التعلم تشَت إىل ضركرة ما ىو مطلوب يف ذلك اضتقيقةب .السائدة يف اجملتمع

 .الوقت من قبل اجملتمع احمللي



ٕٚ 

 

، ، دكرات تأىيليةرتيع اظتصطلحات اظتستخدمة يف لغة التوجيو إعداد، التدريب، 
يأخذ ىذا اظتصطلح على اظتعٌت  .كمها ٖٗ،تلك الكلمة تسمى بإعدادبعض اظتصطلحات 

كاعتدؼ من توفَت اظتناىج اظتتخصصة للمعلمُت احملتملُت من العربية إىل حتسُت كتطوير 
مهارات اللغة العربية، كتوجيههم أيضا كيفية التواصل كتعليم اظتواد على استعداد 

اء اليت اللغة العربية أيضا مع ؼتتلف األشي معلميكباإلضافة إىل ذلك، ساعد  .لتدريسو
جيب أف يكوف برامج إعداد اظتعلم اظتهٍت  ٖ٘.ديكن أف تستوعب احتياجاهتم يف ىذا اجملاؿ

لصياغة بعض مبادئ  اظتوجود يف ىذه اضتالة،  عزت عبد .اظتبادئ، كالرؤية، كالرسالة
 ٖٙ:كىي، إعداد معلم اللغة العربية

مل كجيب أف إعداد )الطباعة( كينبغي أف ينظر معلمي اللغة العربية كنظاـ كا .ٔ
كقاؿ انو ليس برناغتا عشوائي أف األمور جتاىل ذات  .تؤخذ على ػتمل اصتد

على أهنا ػتاكلة لطباعة اظتوارد البشرية  بدال من ذلك، انو خيطط برنامج. الصلة
 اليت ديكن االعتماد عليها كاظتهنية

اصتوانب أعضاء ىيئة التدريس جيب العربية تشمل ثالثة جوانب: برنامج إعداد  .ٕ
كينبغي عتذه اصتوانب الثالثة  .الثقافية كجوانب التخصص، كجوانب ىذه اظتهنة

يدعم كل منهما اآلخر، أف كل من بعضها البعض جانبا كمًتابطة مع اإلشارة 
العربية اختصاص اظتعلم ىو اعتدؼ األشتى من إعداد  .إىل أقصى كفاءة

  .الربنامج اظتهٍت اظتعلم العربية
 اللغة لم اللغة العربية خيتلف الباحثوف برنامج الطباعة يفسجل برنامج مع .ٖ

ينظر باحث يف اللغة  .ذلك ؽتا يرجع إىل اختالؼ الغايات كدكرىا .يةاطتطاب
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ٕٛ 

 

كالباحثُت يف اللغة العربية ركزت على حتليل مبادئ  .العربية كظاىرة اجتماعية
طبيعة  اللغة، مث كضعت اطتطوط العريضة اليت ديكن أف تساعد كتدعم فهم

  .اللغة كتطورىا يف كل فًتة
جيب أف أم مؤسسة أك ككالة أك اظتدارس اإلسالمية الداخلية اليت تنظم برنامج  .ٗ

إعداد معلم اللغة العربية لديها اظترافق كاظتعدات كالبنية التحتية اليت تدعم ؾتاح 
  الربنامج كغَت قادرة على حتمل مسؤكلياهتا كفقا لرسالة كأىداؼ ىذا الربنامج

أكال، إعدادىم  .عملية إعداد مدرسي اللغة العربية كاثنُت من مراحل التنمية  .٘
كمنهجية( الثانية، ليصبحوا احملاضرين )الذين يفهموف كالسيطرة على اظتواد 

 .ؽتارسة مهنتو كتنفيذ مهمتها للخدمةإلعدادىم 
من دكر الذم يلعبو اظتعلموف يف عملية التعلم تغيَت يف بعض األحياف مع الز   .ٙ

يف بعض األحياف، كزيادة دكر اظتعلم  .كالتغَتات النظرية اليت تكمن كراء تنفيذه
كالتكيف مع التطورات اظتختلفة، كما أنو تغيَت يف كقت كاحد ىيكل كاظتواد 

 اليت سيتم تدريسها
تدريب اظتعلمُت، ىم يف منتصف مهمة التدريس يعترب باعتباره اسًتاتيجية  .ٚ

ليس ذلك فحسب، كتعترب تنمية اظتهنية  .اظتستمرمالئمة لعملية التعليم 
للمعلمُت أيضا مهم جدا للمعلمُت كاظتؤسسات اليت هتدؼ إىل حتسُت كفاءة 

 .اظتعلمُت كاظتؤسسات اليت حتمل عتم
جيب أف يكوف إعداد برنامج أك الطباعة العربية اظتعلم الناجح قدرات معايَت 

ذين من اظتفًتض أف حتصل على أقصى استفادة توحيد اظتعلم العربية احملًتفُت ال. كاضحة
، من لتحقيق األىداؼ .من برنامج جاد انطلقت من بداية ككسط، حىت هناية التنفيذ

قائمة من قدرة اظترشحُت  كفيما يلي .البداية إىل قائمة اظتؤىالت القدرات كالكفاءة



ٕٜ 

 

علي ػتمد  اليت كتبها اظتؤىالت قائمةك اظتؤىلُت كمهارات مرة كاحدة يف التدريب 
 ٖٚ:القاشتي
 قدرة اللغة الشفوية .ٔ

يقاؿ الشخصيات األجنبية  على فهم ما اظتعلموف يقدركف عيار األدىن:اظت( أ
 .بالعربية( )الناطق

 اعلى فهم احملادثة اليت جترم يف شبه اظتعلموف يقدركف اظتعيار اصتيد:  ( ب
  .كباظتثل، ديكن أف نفهم ػتاضرة ألقاىا يف أمامو  .بسرعة

دتاما على فهم كل أنواع من احملادثات  اظتعيار االمتياز: اظتعلموف يقدركفج( 
دكف صعوبة، ما إذا كانت اظتناقشة باليت أجريت مع التجويد كاضحة 

  .بسرعة
 القدرة يف الكالـ .ٕ

على التحدث عن اظتوضوع الذم يتم  اظتعلموف يقدركفعيار األدىن: اظت( أ
 .إعدادىا مقدما لو

على التحدث مع الناس يف اطتارج دكف  اظتعيار اصتيد: اظتعلموف يقدركف ( ب
اظتفردات كبناء اصتملة أف تكوف  ككاف قادرا على كضع .جداحدكث خطأ 

 .األفكار يف قادرة على التعبَت
، باظتفراداتاحملادثات يف اطتارج  علىج( اظتعيار االمتياز: اظتعلموف يقدركف 

 .ظتناقشةمثل  ،كالتدكين ،عتجةك 
 
 

                                                           
37

 ʻAli Muhammad al-Qasimi, ittijâhât Hadîtsah fi ta’limi luga  arabiya li natiqina bi luga  uk ra, 
  iyad   ‘imada  syu’un al maktaba  jamia   iyad , 1979),  lm. 369 



ٖٓ 

 

 القدرة يف القراءة .ٖ
 على فهم النص القراءة العادية )النثر( اظتعلموف يقدركف عيار األدىن: اظت( أ

سهل القراءة )النثر( بعلى قراءة النصوص اظتعيار اصتيد: اظتعلموف يقدركف  ( ب
 .كانت صعبة جدا  الشعرأك نص 

على قراءة اظتواد اليت ىي صعبة حقا أك ج( اظتعيار االمتياز: اظتعلموف يقدركف 
  .نصوص األديبال

 القدرة يف الكتابة .ٗ
 ا.على كتابة العبارات كالفقرات صحيحاظتعلموف يقدركف عيار األدىن: اظت( أ

باظتفرادات  ةكتابة اضترة كاضح علىاظتعيار اصتيد: اظتعلموف يقدركف  ( ب
 .االقواعد صحيحك  اتتعبَت الك 

 تنوعة من اظتواضيعاظتكتابة ال علىج( اظتعيار االمتياز: اظتعلموف يقدركف 
 بأساليب الكتابة.

 القدرة يف حتليل اللغة .٘
على فهم تشكيل األصوات )الفونيمات( اظتعلموف يقدركف عيار األدىن: اظت( أ

 .جنبيةاأللغة الكقواعد اللغة من 
لغة الفهم تطور تاريخ كخصائص  علىاظتعيار اصتيد: اظتعلموف يقدركف  ( ب

 .جنبيةاأل
معرفة كيفية تطبيق قدراهتا  علىج( اظتعيار االمتياز: اظتعلموف يقدركف 

لغة المبناسبة الدراسات ب ية، كالتارخيةالتقابليك اللسانيات الوصفية، ب
 .جنبيةاأل

 
 



ٖٔ 

 

 القدرة يف معرفة الثقافة .ٙ
م يف رتيع همعنصر  ىياللغة  معرفة علىاظتعلموف يقدركف عيار األدىن: اظت( أ

 .ثقافة لألمة كانتالعناصر اليت  
مباشرة عن رتاؿ ثقافة  معرفتها علىاظتعيار اصتيد: اظتعلموف يقدركف  ( ب

 .مةاأل
معرفة متعمقة حوؿ ثقافة الدكؿ  علىج( اظتعيار االمتياز: اظتعلموف يقدركف 

تصاالت االككانت اظتعلومات اليت حصلت نتيجة  .األخرل اظتهتمة
 .فةكثاظت

 اظتعرفة كالقدرات اظتهنية. .ٚ
معرفة الطرؽ كاألساليب اليت ىي  علىاظتعلموف يقدركف عيار األدىن: اظت( أ

 .اللغة العربية تعليمفعالة يف 
تطبيق اظتعرفة من أساليب كتقنيات  علىاظتعيار اصتيد: اظتعلموف يقدركف  ( ب

 .التدريس يف ؽتارسة
اللغة يف سياؽ  تعليمأساليب  تطبيقعلى ج( اظتعيار االمتياز: اظتعلموف يقدركف 

 تعليمها. 
معيار األدىن كاصتيد كاالمتياز يف كل مهارة  الىتماـ البديف جودة اإلشراؼ اللغوم 

. حىت موقع الفاعل الًتبوم يستعد اظتعرفة كالكفاءات اللغة كمعرفة الثقافة كالقدرات اظتهنية
األخرل بتعليم اللغة موجود  كاطتربات قبل دخوؿ اظتؤسسات اإلسالمية أك اظتؤسسات

  فيها.
 
 
 



ٖٕ 

 

 مشرف اللغة . ج
مبا يتعلق عن تعليم اللغة، كلو دكر مهم "اظتشرؼ"  تعريف ككظائف ككاجبات من

كلمة  قاؿ أزتد ؼتتار عمر يف معجم اللغة العربية اظتعاصرة  .يف تعليم اللغة كتعلمها
مبعٌت قيادة األشخاص كتقدًن  .ٖٛيشرؼ،-ىو اسم الفاعل من أشرؼ "مشرؼ"

مسئوؿ عن شيء ما ، َمْن يتوىلى إدارة األمور كمعٌت آخر يعٍت الدركس كالتدريب 
 .كتدبَتىا

بعض كظائف اظتشرؼ ىي خطة جدكؿ التعلم، ، (Carol Gill)قاؿ جاركؿ كيل 
  ٜٖموعة بصفة اظتدرب، كأما خطة لقاءات تعليمية فهي:اجملكاظتيسر 

 توفَت اظترافق اطتاصة اليت حيتاج  .ٔ
 توفَت اظتكاف أك الفصوؿ لطلبة  .ٕ
 تقدًن األىداؼ التعليمية .ٖ
 توفَت اظتواد التعليمية لطلبة. .ٗ

جيب اظتشرؼ لتوفَت اظترافق اطتاصة، كالفصوؿ التعليمة، كاظتواد التعليمية كما أشبو 
  تعليمية، مثلالعملية الة اظترافق اليت فيها لسهول ذالك. كيشرح األىداؼ يف تقدًن اظتواد.

  كتاب اظترقبة لتعليم اللغة، كبُت اظتواد كاظتنهج مناسبا. 
 ٓٗقاؿ جاركؿ ،أف اظتسؤكلية كإجراء اظتيسر غتموعة فعالة كما يلي:

 استخداـ مرافق التعليمية  .ٔ
 قدرة على إنتاج مناذج للطلبة .ٕ
 احًتاـ ك تشجيع لطلبة .ٖ
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 يهتم زتاسة اجملموعة التعليمية .ٗ
 األسئلة اظتفتوحةاعطاء  .٘
 تكوين الثقة لعملية .ٙ
 لدم حس الفكاىة .ٚ
   .كن نفسا .ٛ

مشرؼ كاظتيسر يصنع التسهيالت التعليمية لسهولة الطالب يف عملية تعليم اللغة 
كيعلم اظتشرؼ اظتواد التعليمية غَت  ىو يكوف القدكة اضتسنة لطالبو.العربية كتعلمها. 
 بثقة النفس كالفكاىة.رتيبة، إذف تقدديو 

  تهمسؤوليو  مشرف اللغة واجباتد.
. اتسؤكلياظتك  الواجباتلو  يقـو مشرؼ اللغة األنشطة التعليمية يف تعليم اللغة

جامعة   الكًتكين عنواف رجعميف  .مشرؼ كمعلم مها ؼتتلفاف يف الواجبات كاظتسؤكليات
لتعليم اللغة أما كاجبات اظتشرؼ (University of Glasgow)  سكوتالنديا كلسكو

 ٔٗ، فهي:الثانية اللغة األجنبية أك
أثناء  .طلبة ٕ٘الصورة ال تزيد على  جملموعة جنبية أك الثانيةاأللغة اللتعليم   .ٔ

الكتابة كدراسة قواعد اللغة ىي بالضركرة من الدكرات الدراسية، سوؼ ك  القراءة،
تشجيع احملادثة يف الفصوؿ الدراسية من خالؿ تقنيات مثل  االكلياء بنشاط

  .لعب األدكار، كاأللعاب، كاألنشطة األنشطة اظتقًتنة، العمل اصتماعي،
ت تقدـ للطالب يف رتيع اضتاال لتعيُت الواجبات اظتنزلية العادية كإعادتو فورا،  .ٕ

 على عملهم. تغذية راجعة بناءة
برنامج  سلوؾ متفق عليها التقييمات الشفوية كاطتطية مع متطلبات متكاملة .ٖ

  اللغةكباإلشارة إىل 
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ٖٗ 

 

قائمة النتائج يف  إلدارة كفاءة اظتعاصتة اظتقررة: للعودة نصوص مكتوبة كدقيقة  .ٗ
 ػتقق الوقت اظتناسب كبالطريقة نصحت، مبا يرضي من اطتارجية

 أف تشارؾ يف استكماؿ ؼترجات التعلم اظتقصودة كاالختبارات التقييم الذايت .٘
  لغة أخرل عند الضركرةال شرؼالتنسيق مع م .ٙ
 قو عند الضركرةسِ نَ مُ  باظتواعيد احملددة كالتواصل مع لغة االلتزاـ .ٚ
أم اضتركات الطالبية، مثل  للحفاظ على ما يصل إىل سجالت التاريخ ك .ٛ

  .تقدًنالوافدين، كالطالب الراغبُت يف  طالب جديد
كاجبات أساسية مشرؼ اللغة ىناؾ عناصر مهمة فيها جيب مشرؼ لقدرة 

كأما  .األجنبية مثل تعليم اللغة العربية يف تعليم اللغة اظتهارات اللغوية. ىو كاظتقـو
  فهي:كاجبات أخرل ظتشرؼ اللغة 

 التخطيط كاظتنظمة .ٔ
الوصف كاظتقصود  دكرةبختطيط اظتنهج الشامل كتقييم بالطبع، بالتزامن  

 اختاذ القرار برنامج منسقي لقد مت االتفاؽ مع اللغة ؼترجات التعلم اليت ىكتار
اعتبارىا الرغبة يف تقدًن دكرة اليت ىي جزء ال يتجزأ من برنامج كإذ تضع يف 

عندما ككيفية إجراء  أكرب، كسوؼ اظتعلم يقرر ما ىو الكتاب بالطبع اظتناسب،
 الصورة.  أـ ال الطالب تلبية معايَت لتقييم األداء التقييمات ك

 العالقات الداخلية / اطتارجية .ٕ
 كيتصللغة أخر. ال مشرؼكمن اظترجح أف تكوف على اتصاؿ شبو دائم مع  

إذف اجتماع عن تعليم اللغة أك  مع منسق اللغة.باشرة اظتلغة بال مشرؼ اللغة
 يسمى تعليم مقارف بُت مشرؼ اللغة يف اظتؤسسة.

 
  



ٖ٘ 

 

 حل اظتشاكل .ٖ
جيدكف أمامهم.  شرؼاظتالتدريس اظتناسبة جملموعة طالب ك ابتكار أساليب  

اطترب الذم قد  تقدًن الطعاـ لتلبية ؼتتلف احتياجات غتموعة من الطالب
  لغات.الكخربات تعلم  حتتوم على غتموعة كاسعة من القدرات

  آخر .ٗ
 اللغة جلسة دتهيدية يف تعليم اللغة فضال عن شرؼضور محييف السنة األكىل، 

بالتقييم. كيتم تنظيم دكرات تدريبية دكرة عن التعامل مع القضايا اظتتصلة 
لغة لتقدًن ال شرؼكيتم تشجيع اظت  اضتضور اختيارم. أخرل على الرغم من

لغة ضتضور اظتعلومات ال شرؼمكيتم تشجيع بعض الدكرات التدريبية أنفسهم. 
 مساء أيوف مفتوحة للجمهور. حوؿ عملية

 معايير مشرف اللغة. ه
مشرؼ اللغة أيضا يقدـ اظتعرفة كاطتربتو يف عملية تعليمية مبؤسسة. لذلك حيتاج 

مشرؼ اللغة جبامعة   معايَتيف  رجعمن نفس اظتقدرتو لتجديد الفصوؿ التعليمية. 
 ٕٗمعرفة كاظتؤىالت كاظتهارات كاطتربات: لومشرؼ اللغة ال بد على   كالسكو،
 اظتؤىالت كاظتعرفة   .ٔ
أك ما يعادعتا يف اللغة اظتطلوبة القدرة على قوؿ )الثاين( لغة  ةأساسي درجة 

يدرس أك أف تكوف اللغة  بطالقة مبا فيو الكفاية اظتستول الذم جيرم أجنبية
ما يصل إىل موعد مع التطورات تعليم اللغة، مبا يف  لغة األصلية ىي اظتطلوبة

أف مؤىالت  مرغوب فيوك  اللغة اعتدؼ. ذلك الكتب الدراسية كاظتواد الالزمة ؿ
 التدريس أف يكوف مفيدا.
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ٖٙ 

 

  مهارات .ٕ
مهارات  كتابة كالطالقة الشفوية يف اللغة اليت جيرم تدريسها. ةأساسي
كينبغي أف يكوف   مهارات التدريس العامة جيدة. الكفاءة اإلدارية. جيدة.

   لتعليم اللغة.اظتدخل اإلتصاؿ األكفاء يف  شرؼاظت
  خربة .ٖ

 خربة التدريس. مرغوب فيوك  يف غتاؿ التدريس اللغة بعض اطتربة ةأساسي
 .الطالب تغذية اظترتدةبعض اطتربة يف توفَت 

ظتعرفة كاسعة كلتوسع ا شركط لقبوؿ مشرؼ اللغة مبا يتعلق من معايَت، ىي معرفةال
عن اللغة حيتاج قدرة ك زتاسة عند مشرؼ اللغة. كأيضا اظتهارات اللغوية من ِقبل شفوم 
كحتريرم. البد على مشرؼ خربة كاسعة لتقدًن اظتواد كالتدريبات ككيفية تقوًن لًتقية تعليم 

 اللغة. 
 : تعليم اللغةلثالمبحث الثا

  وترقيته تعليم اللغة العربية . أ
من االختالفات من اللغات األخرل سواء من حيث  كثَتاللغة العربية لديها  ف إ

ك اإلجراءات اظتتبعة لفهم ليس فقط أف اللغة العربية عتا أيضا  ،هافي واداظتضموف اظت
اليت مل تكن   "ض" خصوصيتها باظتقارنة مع لغات أخرل مثل اتساع معٌت كحرؼ

 .عديدةالم اللغة العربية يتعلب ظتخرجيف ا متنوعةموجودة يف لغات أخرل كمفردات 
 أمهية تعليم اللغة العربية .ٔ

من اللغات الرئيسية اليت يتم استخدامها  إحدلىي أمهية تعليم اللغة العربية 
عاظتية اللغة اللغة العربية إىل ال منذ يف العصور الوسطى. ٖٗعلى نطاؽ كاسع يف العامل
لغة يف العامل مثل اليونانية كالالتينية، المن أكرب  إحدليف النهاية اف جيعل منها 
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ٖٚ 

 

كىذه اظترة اللغة العربية ىي إحدل اللغات  .اإلؾتليزية، الفرنسية، اإلسبانية، كالركسية
 .اظتستخدمة لكتابة كثائق األمم اظتتحدة

من ناحية أخرل، اللغة العربية ىي أيضا لغة القرآف الكرًن، كىذه ىي طريقة 
اللغة العربية ىي اللغة اليت ترتبط بقوة اإلسالـ، ألهنا لغة الدين صتميع اظتسلمُت يف 

 .ال ـأ ةاضتياة اليوميالعامل، سواء بالنسبة ألكلئك الذين يستخدموف اللغة العربية يف 
عدـ كجود تررتة  .األصلية كىي العربية مءة القرآف يف لغتهقرابكذلك ألف اظتسلمُت 

كباظتثل، الصالة  .يف رتيع اللغات اليت تسمح عتم لتحل ػتل اللغة األصلية للقرآف
 .الفصحىاللغة استخداـ ب هم، ككذلك كلدعاءستس مرات، ك 

من اضتقائق اظتذكورة كالواقع، ديكننا أف نعرؼ كنفهم أمهية اللغة العربية، 
تعليم كلكن اظتشكلة ىي يف  .صة للمسلمُت اظتقيمُت يف دكلة عربية أك غَتىاكخا

يف بالدنا  العربية اللغة تعليم (، ككذلك)غَت العريب اللغة العريبة لغَت ناطقُت هبا
ة ىي إحدل كؿتن نعلم أيضا، أف اللغة العربي .السكاف من اظتسلمُت أكثرإندكنيسيا 

ء كاف مدرسة يف اظتدارس يف إندكنيسيا، سوا أكثريف  هبا درسياللغات األجنبية اليت 
 عهددينية كاظتاللغة العربية يف اظتدارس ال تعليم يعّلم هباكيف الغالب،  .يةاظتدينة كيف القر 
 .ندكنيسيا، بدءا من اظتدرسة االبتدائية إىل اصتامعةاإليف رتيع أؿتاء 

 أىداؼ تعليم اللغة العربية .ٕ
 قادرا على التواصل شخص لشخص ما ليكوف ىناؾ حاجةم اللغة ىو يتعل
حتريريا. أىداؼ تعليم اللغة العربية ىي لقدرة شفويا ك   باصتودة كالصحة مع آخر

علـو اللغة كمهارات اللغة العربية،كمثل اظتطالعة، كاحملادثة، كاإلنشاء، كالنحو، 
 كضتصوؿ اظتهارات اللغوية تشتمل على أربع اظتهارات، ىي:   ٗٗكالصرؼ.
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ٖٛ 

 

ة اإلستماع، بصفة مهارة اللغة التقبلية كحصوؿ اظتعلومات من آخر مهار ( أ
 )متكلم(

بصفة مهارة اللغة اإلنتاجية ضتصوؿ كتقدًن اظتعلومات على مهارة الكالـ،  ( ب
آخر )مستمع( يف شكل أصوات اللغة عملية تغيَت شكل أصوات اللغة إىل 

 شكل من أشكاؿ التعبَت
تقبلية كحصوؿ اظتعلومات من آخر مهارة القراءة، بصفة مهارة اللغة ال( ج

 )كاتب( بشكل الكتابة. القراءة ىي تغيَت كجود الكتابة إىل كجود اظتعٌت.
بصفة مهارة اللغة اإلنتاجية ضتصوؿ كتقدًن اظتعلومات على مهارة الكتابة، ( د

)قارء( يف شكل الكتابة. القراءة ىي تغيَت كجود األفكار أك الشعور  آخر
 إىل كجود الكتابة.

األـ، كبالتايل فإف اظتبادئ األساسية من تعليم اللغة  ؼتتلفم اللغة العربية يتعل
للتعليم ينبغي أف يكوف ؼتتلفا، ككالمها يتعلق طريقة )منوذج التدريس(، اظتواد، فضال 

 هارات يف إتقاف اللغة العربية كيشمل أربع مهاراتاظتعن عملية تنفيذ التدريس. غتاؿ 
عند ػتمد أزتد  .ارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابةكمه االستماعمهارة   يعٍت

 ٘ٗأما مهارات االستماع فقد حددىا، فيما يلي:السيد، 
 إدراؾ ىدؼ اظتتحدث( أ

إدراؾ معاين الكلمات، كتذكر تلك اظتعاين، كاستنتاج معاين الكلمات غَت ( ب
 اظتعركفة من السياؽ.

 فهم الفكر.( ج
 إدراؾ العالقات بينها( د
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 كتلخيصوتنظيم الفكر ( ك
 اصطفاء اظتعلومات اظتهمة( ز
 حتليل كالـ اظتتحدث( ح
 اضتكم عليو.( ط

االستماع لو معٌت لالستماع أك إيالء اىتماـ كثيق على ما يقولو اآلخركف. 
عامل اظتتعمد بشكل كاضح يف أنشطة االستماع ىو كبَت جدا، أكرب من االستماع 

أنشطة االستماع مستول لفي أنشطة االستماع ىناؾ ػتاكلة لفهم ما شتع، بينما يف 
الفهم مل حيدث. يف االستماع إىل أصوات ألنشطة اللغة كالقبض عليهم من قبل 

، فقراتجهاز تنصت كاليت مت حتديدىا، مقسمة إىل اظتقاطع كالكلمات كالعبارات كال
يرل اظتريب الفرنسي، أنو ينبغي قاؿ أزتد السيد، ك  .كاصتمل، كأصبح يف هناية اطتطاب

  ٙٗمن خالؿ دركس احملادثة، مها:حتقيق ىدفُت 
ال بد أف يتكلم الطلبة أكثر ما ديكنو أف يتكلم، كيعرب يف حرية كاملة عن ( أ

 فكره ك خرباتو.
 ينبغي للطلبة أف يتكلم على كجو األفضل ( ب

مهارات الكالـ كمثل دركس احملادثة، كيعترب اطتطاب أيضا باسم  تطبيق يف
فيها مصادر أك األفكار من غتموعة متنوعة اليت توجد  عملية العواطف االجتماعية

كىذا يعٍت أف  .من األفكار كالنوايا اليت ديكن اختاذىا، من اظتتكلم إىل اظتستمع
الكالـ ىو عملية تبدأ مع الصوت كينتهي مع عمليات االتصاؿ على اللغة األصلية 

. ٌتكبالتايل، فإف الغرض من اطتطاب ىو نقل اظتع .سياؽ اجتماعي اظتستخدمة يف
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للقراءة أىدافا متعددة كمتباينة، األمر الذم يؤثر يف طبيعة قاؿ ػتمد علي خويل، 
 ٚٗعملية القراءة ذاهتا. كمن بُت األىداؼ مايلي:

القراءة للبحث، قد يقرأ اظترء دتهيد لبحث يريد أف يكتب. كتكوف قراءتو ( أ
 انتقائية ألنو يقرأ مايتعلق مبوضوع حبثو فقط.

يقرأ اظترء نصا ما أجل تلخيصو. كتكوف القراءة متأنية القراءة للتلخيص، قد ( ب
كدقيقة كشاملة ألف القارئ يريد أف يكتشف األفكار الرئيسية كيستبعد 

 التفاصيل غَت اظتهمة.
القراءة لإلعالـ، قد يقراء اظترء ليسمع اآلخرين مثلما اظتذيع يف الراديو ( ج

 كالتلفزيوف.
استعدادا الختبار ما، كتكوف القراءة دقيقة القراءة لإلختبار، قد يقرأ اظترء ( د

متأنية. كقد يضطر القارئ إىل القراءة اظتتكررة من أجل ضماف االستيعاب 
 كاضتفظ.

 القراءة للمتعة، قد يقرأ اظترء من أجلة اظتتعة كدتضية الوقت.( ق
القراءة للعبادة، قد يقرأ اظترء تعبدا هلل، مثلما يتحدث حُت يقرأ اظترء مايتيسر ( ك

 ن القرآف الكرًن.لو م
كىذه اظتهارة لفهم اظتعٌت يف الرموز الصوتية يتم تنظيمها كفقا لنظاـ معُت أك 
قراءة مغزل بصوت عاؿ كفهم الفركؽ الدقيقة ؼتتلفة من معٌت كجدت يف النص 

ػتمد علي قاؿ  اظتكتوب هبدؼ االختالؼ االتصاالت بناء اصتملة كخصائص اللغة.
، كأما الكتابة اظتقيدة من الكتابة اظتقيدة كالكتابة اضترةللكتابة نوعُت: يعٍت  خويل

 ٛٗاظتمكن أف تأخذ أحد األشكاؿ اآلتية:
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 اصتمل اظتوازية( أ
 الفقرة اظتوازية ( ب
 الكلمات احملذكفة( ج
 ترتيب الكلمة( د

 ترتيب اصتملق( 
 حتويل اصتملةك( 
 كصل اصتملةز( 
 إكماؿ اصتملةح( 

البسيطة إىل اظترحلة اظتعقدة. إذف تقدًن الكتابة أ اظترحلة بدي الكتابة اظتقيدةتطبيق 
 كالكتابة اضترة من ىذه اظتهارات مايلي:الب. اظتقيدة ظتطابقة مرحلة الط

 اعتامش( أ
 التاريخ( ب
 العنواف( ج
 مؤشر الفقرة( ق
 أدكات الكتابة( ك

 ترقية تعليم اللغة العربية  .ٖ
األفكار باإلضافة مهارات القراءة، كمهارات الكتابة ىي ػتاكلة للتعبَت عن ك 

الفرؽ يكمن يف الوسائل  .كاظتشاعر اليت توجد يف لغة اظتستخدـ من خالؿ اللغة
األفكار كاظتشاعر يف اضتديث كشف شفويا يف حُت يتم  .اظتستخدمة للتعبَت عنها

لذلك ك  .مث عتا خصائص ؼتتلفة كمطالب ؼتتلفة يف استخدامو .الكتابة يف الكتابة
قاؿ  .مبا يف ذلك تنظيم اختبارات اللغة سوؼ ينعكس الفرؽ أيضا يف تعليمو،



ٕٗ 

 

طرؽ  أما لًتقية تعليم اللغة العربية، جيب أف يهتم مشرؼ اللغةحارس موجيماف، 
 ٜٗ، فهي:التدريس

ختطيط عميق، جيب أف خيطط استخدـ طرؽ التدريس كيفعل مالحظة ( أ
 كتقييم مبا يتعلق عن استخدـ طرقو.

لتحصيل زتاسة الطلبة كينقص نوع الطريقة، استخدـ الطريقة اظتتنوعة  ( ب
مللهم، كأم طريق إلختياره بتعليم اللغة كتعلمها. كيعرؼ كيطبق مشرؼ 
اللغة عن طرؽ التدريس ىي: خطابة، ككاجبة الفرد، ككاجبة اجملموعة، 

 .كمناقشة الفصل
أف  كجيب يف ترقية تعليم اللغة العربية، حيتاج مشرؼ طرؽ التدريس اظتناسبة

يرجى مشرؼ اللغة يف قدرتو لتطبيق الطرؽ  التعليمية بدقة. الطريقة لتقدًن اظتواد خيتار
يف الفصوؿ  تعليم ترقية، (Jerome Ascaro)  قاؿ جَتكمي أسجارك  اظتتنوعة.
لتحصيلها . تعليم كمصدر لتحصيل األىداؼ اظتعينة يف تعليم ليس مشرفا ،التعليمية

 ٓ٘ىي:
 تصميم الفصوؿ( أ

 يهتم مشرؼ على كرقة التدريبات ( ب
 اظتناىج اظتناسبة( ج
  تطبيق كتطوير إجراء االنضباط.( د
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ٖٗ 

 

النجاح أك الفشل يعتمد على التعليم تعليم اللغة العربية كمصدر لطالب 
اظتكاين، كاظتناىج الدراسية، كتطوير االنضباط من الطالب للمشاركة يف ترقية جودة 

 تعليمية جهدا.بعملية كحياكؿ مشرؼ اللغة  تعليم.



 

ٗٗ 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 البحث ومنهج مدخل .أ

 على تركز العلـو يف البحث يف منهجية : وى الكيفي دخلاظت الباحث يستخدـ
 الطبيعية ظركفها يف رةىالظا دراسة على كيعتمد ،اعت كاألعمق كالفهم رىالظوا كصف
 كيتم األرقاـ، ليس كالصور الكلمات وتبيانا كتستخدـ للبيانات، مباشرا مصدرا اىباعتبار 
 من  بالعمليات كيهتم للوثائق الدقيق كالفحص تعمقةاظت قابلةكاظت باشرةاظت الحظةباظت وبيانات

 عدة الكيفي البحث اختذ .استقرائية بطريقة البيانات حتليل يف يعتمد وىك  النتائج ردغت
 .الطبيعي سياقها يف رىظواال بدراسة يهتم وألن الطبيعي، البحث منها أشتاء،

 الوصفي البحث أك التفسَتم بالبحث البحث منهج كيسمي قاؿ دكقاف،
 يسمي كقد كالتفسَت، للتحليل ذلك يتعدل فقد بالوصفي اليكتفي وألن التحليلي،

 )الوصفي البحث(كبُت وبين فرؽ ناؾىك غتاؿ دراسات العلـو اإلنسانية، العمل  يف خاصة
 على أساس بدرجة يعتمد الوصفي البحث أف الكمي، البحث أنواع ضمن يأيت الذم

 ٔ٘.الكمي البحث عن كخيتلف كاالستبانات األرقاـ
التحليل طرؽ من طريقة وى الوصفي نهجباظت الكتابة ذهى يف الباحث يبحث
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ٗ٘ 

 
 

 أك اجتماعية لوضعية ددةػت أغراض إىل الوصوؿ أجل من منظم علمي بشكل كالتفسَت
 يف توجد كما رةىالظا دراسة على الوصفي نهجاظت كيعتمد إنسانية، أك اجتماعية مشكلة
 رةىالظا لنا يصف الكيفي فالتعبَت .كميا أك كيفيا عنها كيعرب دقيقا بوصفها كيهتم الواقع

 رةىالظا ذهى مقدار يوضح رقيما كصفا فيعطيها الكمي التعبَت أما خصائصها، كيوضح
 .األخرل رىالظوا مع ارتبطها درجة أك حجمها أك

 كرتع السكاف تعداد إف اليومية، حياتنا يف كثَتا الوصفي البحثقاؿ دكقاف، 
 العمل، عن يتغيبوف الذين وظفُتاظت إعداد أك الغائبُت الطالب إعداد عن علوماتاظت

 العملية اضتياة يف كصفية حبوثا ثلدت موضوعات كلها معلميهم ؿتو الطالب اتىكاالجتا
 بل علوماتاظت ذهى على باضتصوؿ الوصفي البحث الينتهي القوؿ سبق ككما اليومية، أك

 ٕ٘.كتعميمات كاستنتاجات تفسَتات إىل للوصوؿ ذلك يتعدل أف من البد
 كيفسر يصف أف يستطيع حىت كصفية بطريقة البحث اذى الباحث كيبحث

 متعلقة الطريقة ذهى ألف عند عارؼ فخر الدين، حولنا، اآلف وجودةاظت كالوقائع اضتاالت
 االنساف، حوؿ تدكر اليت اإلجراءات :مثل وجوداتاظت وصوالتاظت أك كقائع باؿ

 هبا يشعركف اليت كالتأثَتات اإلنسانية، النشاطات األعماؿ، التفكَتات، االعتقادات،
 أف الباحث يريد نهجاظت ذلك على اعتمادا. ٖ٘اآلف رّ دت اليت كاضتاالت اجملتمع، أك الناس
 كتبدأ ،اظتشريفُت ودةصت مدير اظتعهد اصتامعة بإدارة تعلقةاظت وجودةاظت الوقائع كيفسر يصف

كتنظيمها ختطيطها كتنفيذىا  حيث عملية اختيار اظتشريفُت يف تعليم اللغة العربية من
 .كمراقبتها
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 الباحثحضور  . ب
شاركة كالتقدير للموضوع اظتتفسَت الظواىر كالرموز التفاعالت تتطلب العٌت ك اظتلفهم 

الباحث اضتكم يف تفسَت معٌت الواردة فيو. يقدـ . مبشاركة كالتقدير اظتيدافالبحث يف 
حضور الباحث يف  للبحث. يةكىذا سبب آخر ظتاذا الباحث جيب أف يكوف أداة رئيس

لتحليل كتفسَت عن إدارة جودة مشرؼ اللغة يف ترقية  كؼتطط لبصفة فاعىذا البحث 
 .تعليم اللغة العربية مبعهد اصتامعة

 ج.ميدان البحث
ومية يف شارع امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكاصتميداف البحث ىو معهد 

جانب اظتسجد "الًتبية" لطالب ك  موقف اظتيداف جانب لوكؾ كارك ماالنج. ٓ٘غاجايانا 
كىناؾ معهد اصتامعة يتكوف من القاعات، قاعة بيوت  .لطالبات اظتسجد "أكؿ األلباب"

األساتذة، كقاعة مباف لطلبة، كقاعة مقصف، كقاعة إدارة معهد اصتامعة، كقاعة سكن 
 كقاعة حلقة كمكاف اجتماعات كلقاءات غتلس معهد اصتامعة. ،الظيوؼ

 ومصادرها البيانات .د
 اهفي مشرؼ اللغة عدد كأما ، معهد اصتامعة يف مشريفُت رتيع وى البحث ذاى

من  .الوثائق كدراسة قابلةكاظت ظةحالباظت البحث بيانات مصادر مىك  شخصا ٖٔ حوايل
 البيانات كمصادرىا ىي:

جمع  أسلوب مصادر بيانات جوانب رقم
 البيانات

توضيح الجابة ك اإل تخطيط ٔ
عن ختطيط جودة 

 اإلشراؼ اللغوم

 مدير -
 رئيس قسم اللغة -

 

 مقابلة
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توضيح الجابة ك اإل تنظيم ٕ

عن تنظيم جودة 
 اإلشراؼ اللغوم

 

 مدير -
 رئيس قسم اللغة -
 مريب -

 مقابلة
 دراسة الوثائق

تنفيذ إدارة  شكل تنفيذ ٖ
جودة مشرؼ 

 اللغة

 مدير  -
 رئيس قسم اللغة -
 مريب -

 مالحظة
 مقابلة

 كثائق دليل/ إرشادات -   
توضيح الجابة ك اإل مراقبة ٗ

عن مرقبة جودة 
 اإلشراؼ اللغوم

 

 مقابلة مدير -
 

مراقبة إدارة  شكل  
جودة مشرؼ 

 اللغة

 رئيس قسم اللغة -
 مريب -

 مالحظة
 

 
 مصادر البيانات : (ٕاصتدكؿ )
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 جمع البيانات سلوبأ .ه
 ذاى يف احملتاجة البيانات إىل للوصوؿ البيانات رتع أساليب إىل الباحث كحيتاج

 كسيأيت الوثائق كدراسة كاظتقابلة الحظةاظت طريق عن البيانات الباحث فيجمع ،البحث
  :يلي فيما منها لكل البياف
 الحظةاظت .ٔ

 حثاالب استخدـ البحث ذاى يف إليها احملتاجة البيانات عن الكشف يفقاؿ نانا، 
 ناؾىك  البيانات، رتع كسائل من مهّمة كسيلة باشرةاظت الحظةاظت تعترب الحظة،اظت أسلوب

 لفهم عادة تستخدـ الحظةكاظت .باشراظت بالفحص حيصل أف للباحث كندي معلومات
 كقوع كعملية الفردم السلوؾ يف كالبحث طبيعيا الفرقة كاتصاؿ السلوؾ كأمناط رىالظوا

 ٗ٘.الوضعية واقفاظت أك الواقعية واقفاظت يف مالحظاهتا تستطيع اليت اضتوادث
 اإلشراؼ اللغوم تتعلق اليت البيانات على للحصوؿ الحظةاظت ذهى الباحث يقـو

 كعملية ، مدرب أك مشرؼ اللغة اظتشرؼ بنسبة تكوين منها ،تعليم اللغة العربيةترقية  يف
 ها.كتعلم اللغة العربية تعليم خالؿ من الحظةاظت ذهى كتقاـ كالتعلم، التعليم

 قابلةاظت .ٕ
 االجتماعي البحث يف الطرؽ من كاحدة الشخصية قابلةاظت تعتربقاؿ عبد الرزتن، 

 شخصُت بُت ادثةػت يى قابلةفاظت .البحثية الفركض الختيار أك البيانات صتمع مستخدـ
 معلومات على اضتصوؿ منها معينة داؼىأل كتتم احملادثة جيرم الذم الشخص اىيبدأ

 ٘٘.وحبث داؼىبأ ددػت تولػت على فيها كيركز بالبحث الصلة كثيقة
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 الدقيقة قابلةاظت يى البحث ذاى يف البيانات لكشف ناسبةاظت قابلةفاظتكقاؿ أيضا، 
 ؾيًت  مث وحول يدكر الذم وضوعباظت ويوجك  وأسئلت الباحث فيهاه يوجو  حرة مقابلة يىك 

 ليدفع آخر حُت إىل حُت من الباحث كيتدخل يريد كما يتكلم للمستجيب اضترية
 ٙ٘الكالـ على وكيشجع ستجيباظت

 جودة يف ترقية مشرؼ اللغةيبحث الباحث اظتقابلة مبا يتعلق عن اظتوضوع إدارة 
، كمريب اللغة، أية اظتصادر من مدير معهد اصتامعة، كرئيس قسم اللغة ،تعليم اللغة العربية

 . أما أية البيانات من اراء فكرىم كأحواؿ مشرؼ اللغة اللغة ؼكمشر 
 الوثائق .ٖ

 البيانات لكشف ستخدمةاظت الطرؽ إحدل يى ئقالوثا دراسةقالت سوىارسيمي، 
 البيانات عن الكشف يى التوثيق كدراسة .البحث بتشخيص الئمةاظت احملتاجة

 كاصترائد درسياظت كالكتاب الدراسي، كالسجل التسجيالت من تتكوف اليت تغَتاتكاظت
 ٚ٘.ذلك كغَت التقارير ككتابة كاجملالت
مشرؼ  إدارةترتبط عن  اليت البيانات على للحصوؿ الوثائق بدراسة الباحث كيقـو
 رسائل منها الوثائق على باالطالع يىك  جودة تعليم اللغة العربية،ترقية اللغة يف 
 الذاتية كالسَتة كالبحوث االنتقاء كتقريرات العمل كاستمارة الدرس كحتضَت التكليف

 الوثائق كرتيع أفالـ/كفيديو كالشهادات، كاجملالت كالكتب كالصور، ظتشرؼ اللغة
يقـو بو مباشر الذم  يف ترقية تعليم اللغة العربية جودة مشرؼ اللغةإدارة  كثائق  التعلقة

  يف مكاف تنفيذ إدارة اصتودة اظتذكورة. كغَت مباشر
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 . أسلوب تحليل البياناتو

 البيانات كحتليل التحليل، بعملية يقـو أف للباحث البد البيانات رتع عملية كبعد
. عند ماتتيو ىوبرماف، البيانات رتع عملية مع كاحد كقت يف يتوقع البحث يف وجودةظتا

 Reduksi) البيانات ختفيض يىك  عناصر ثالثة على يشتمل البحث ذاى  البيانات حتليل

Data)  البيانات كعرض  (Penyajian Data) كاالستنباط كالتحقيق (Simpulan- 

Virifikasi) .٘ٛ 
 البيانات ختفيض .ٔ

كتركيز على األشياء اظتهمة  ،إختيار األساس، ك ختفيض البيانات ىو تلخيص
 كتركيز االختيار كعملية البيانات ختفيض يعترب ٜ٘كالبحث عن اظتواضيع كاألمناط.

 ميداف يف كتوبةاظت التسجيالت من رةىالظا (Data Kasar) اطتشنة البيانات ؿتو تماـىاال
يأخذ الباحث بيانات يف  .البحث عملية طواؿ باستمرار  تتوقع العملية فهذه البحث،

معهد اصتامعة بإختيار البيانات اظتناسبة عن أخذ الباحث بيانات يف معهد اصتامعة 
 بإختيار البيانات اظتناسبة عن إدارة جودة مشرؼ اللغة. البيانات اظتأخوذة باظتقابلة،

البيانات ىو يبعد البيانات غَت لتخفيض إذف دكر الباحث  كاظتالحظة، كدراسة الوثائق.
  .كال يأخذ بعض اإلجابة ألسئلة غَت متصل عنها مفيدة
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 عرض البيانات .ٕ
  ٓٙعرض البيانات ىو غتموعة من اظتعلومات اظتنظمة اليت دتكن هبا استنتاجا.

 يشتمل .البيانات عرض وى البحث ذاى يف البيانات حتليل عملية من الثاين كاألسلوب
 ككذلك اصتدكاؿ يف البيانات ترتيب حىت كالتنظيم التحرير عملية على البيانات عرض
 وضوعاظت إىل أك عينةاظت كالفصيلة ، الفكرة إىل كتقريقها البيانات رتع اختصار عملية

 استنباطها من كندي حىت رتبةكاظت نظمةاظت البيانات كمجموعة البيانات فعرض .عُتاظت
 حيللدكر الباحث لعرض البيانات يف ميداف البحث يدير ك  .منها خطوة أية كختطيط

يف ترقية تعليم اللغة العربية مبعهد  اإلشراؼ اللغومالبيانت عن ختطيط إدارة جودة 
لة الذم يقـو هبا الباحث اصتامعة، كتنظيمها، كننفيذىا كمراقبتها. البيانات يف ىذه اظترح

  لتحليل إدارة جودة اظتشرؼ يف معهد اصتامعة. 
 كالتحقيق االستنباط .ٖ

االستنباط ىو النتائج اصتديدة اليت مل تكن موجودة يف اظتاض، النتائج ىي كصف 
  ٔٙمازالت ضعيفة حىت أهنا بعد التحقيق ستكوف كضيحا.أك صورة اظتوضوع 

 .كالتحقيق االستنباط وى البحث ذاى يف البيانات حتليل عملية من الثالث كاألسلوب
 البيانات كفجمع كالنظرية الواقعية رةىالظا بُت التحقيق عملية تعقد األسلوب ذاى يف

دكر الباحث يف الستنباط  البحث، عملية طواؿ كاحد كقت يف جترياف باضتقيقة كحتليلها
كالتحقيق ضتصوؿ نتائج البحث مبلخص ك يوصف الباحث  يف النظرية كحالة إدارة 

يق يستطيع أف يناقش نتائج جودة مشرؼ اللغة مبعهد اصتامعة. كبالستنباط كالتحق
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 تتفاعل يى بل مرة بالعمل التصلح العملية تلك البحث مبالحظة أسئلة البحث.
 : كاآليت العملية تلك فلخص .تقابليا
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتع البيانات أسلوبشكل  : (ٕالرسم البياين )

 

 

 جمع البيانات

يض فتخ
 البيانات

 االستنباط

 عرض البيانات
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 تصحيح البيانات .ٗ
 صحة لتقرير البيانات تصحيح بعملية يقـو أف الباحث البدّ  التحليل عملية كبعد
 يستخدـ الصحيحة كاالكتشافات البيانات على فللحصوؿ .البحث ذاى يف البيانات
 الطريقة يى قارنةاظت طريقةكقاؿ موليوغ، أف  .الدقيقة راقبةكاظت قارنةاظت طريقة الباحث

 .للمقارنة أك للفحص نفسها البيانات خارج وجودةاظت باألشياء البيانات صحة وصفل
 طابقةاظت األحواؿ يف كالعناصر اطتصائص على للحصوؿ فإهنا الدقيقة راقبةاظت كأما
البيانات اظتأخوذة بعد عمليتها ىي تصحيح  ٕٙ.تفصيليا اىيركز  مث يبحثها اليت شكلةباظت

 . يف ترقية تعليم اللغة العربيةاإلشراؼ اللغوم جودة إدارة البيانات يف ميداف البحث عن 
 صدق البيانات . ز

من أسلوب رتع البيانات عتا العيوب كاظتزيا. يف اظتالحظة يأخذ البيانات يف ميداف 
البحث بأداة ليشاىد إدارة يف معهد اصتامعة. كاظتقابلة بأداهتا يأخذ الباحث من 
موضوعات البحث كبعض اإلنساف منها مثل مدير اظتعهد، كمريب، كمشرؼ اللغة. 

يف ترقية تعليم اللغة اإلشراؼ اللغوم جودة ارة كدراسة الوثائق يأخذ الباحث كثائق إد
 العربية يف معهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج.
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 رابعالفصل ال
 وتحليلها ومناقشتها عرض البيانات

 
 

 عرض البيانات  :المبحث األول
 معهد الجامعةلمحة تاريخية عن  . أ

عتم غتتمع ػتًـت ألهنم سيكوف انسانا بصفة  ةاصتامعي بةمن جهة اإلسالـ الطل
علما كيعطي شرحا جملتمع بعلمهم، كالطالب اصتامعي  اكيستطيع أف يطورك العلماء 

 يسمى مبجتمع مهم لتحرؾ اجملتمع اإلسالمي إلدارة العامل.
الطالب  تعليم ماالنج تواجو ؾتاحجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية 

على ىوية : علم كاسع كالو األبصار كالو األلباب كقلب لطيف كزتاسة عالية  اصتامعي
 حدل من اظتؤسسات ىي معهد اصتامعةحُيتاج معهد إسالمي إ لوجود األىداؼ يف اهلل.

ل تقوية كبصفة شك اليت تعطي القوة الدخلية لتحقيق اظتؤسسة اإلسالمية العالية الدينية
 كىذا صحيح ألف ىناؾ كجود القليل من معهد اظتتخرج العالّمة كاظتتخصص يف غتاعتم.

كانت قادرة على اعطاء مسامهة كبَتة لألمة من خالؿ خرجييها يف سد التنمية البشرية 
اإلسالمي يف اجملتمع  اصتامعي ىو ضركرة أف تصبح  كبالتايل، فإف كجود اظتعهد .اظتتكاملة

 ٖٙ.ن األكاددييةركنا مهما م
تصنيف اظتعهد اصتامعي يف  يف الوقت اضتاضر، من ِقبل كجود معهد اصتامعة،

( اظتعهد اصتامعي فيها طالب نشيط كبياف النتيجة العالية يف ٔإندكنيسيا ثالثة مناذج: 
األنشطة حىت يولد اإلنطباع منفصليربمج سكاف فيو معهد ىذا النموذج مؤشر اإلؾتاز، 
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بصفة سكن لناظر أك ناشط خارجي كناشط  ( اظتعهد اصتامعيٕ  يف مهة اصتامعة.
( اظتعهد اصتامعي ٖبدكف مراقبة من اصتامعة. داخلي،  معهد ىذا النموذج كل أنشطة 

 لذلك، .بصفة سكن لبعض الطلبة الذين يريدكف أف يسكنوا فيها بدكف الشرط اظتعُت
ليست مربغتة بشكل جيد كأحيانا أقل تأييدا لرؤية كرسالة  الثالث وذجالنم ىذايف  معهد

   .من جامعاهتا
 إقامة معهد اصتامعة .ٔ

فكرة إقامة معهد اصتامعة لطلبة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
اضتكومية ماالنج يف كقت قيادة أستاذ اضتاج معصـو عمر كلكن تلك فكرة مل 

منذ ىناؾ  اظتذكورة حتقق يف قيادة األستاذ اضتاج إماـ سوبرايوكو حيقق. الفكرة
 ٗٙ.  (STAIN)اصتامعة مازالت اظتدرسة العالية اإلسالمية اضتكومية

 رسالة معهد اصتامعةرؤية ك  .ٕ
قيدة كتنمية العلم اإلسالمي كعمل صاحل كسلوؾ رؤية حتقيق قوة الع

اإلسالمية يف إندكنيسيا ذكي مكـر كبصفة مركز معلومات اظتعهد كجيعل األمة 
عل طالب جتكأما رسالة معهد اصتامعة ىي  ديناميكي كإبداعي كسالـ كازدىار.

لتأكيد العقائد كعميق الركحي كاألخالؽ العايل كالعلـو الواسعة جامعي 
كتأكيد احملًتؼ. كاعطاء مهارات اللغة العربية ك مهارات اللغة اإلؾتليزية ك 

 ٘ٙصحيحا كجيدا.تعميق قراءة القرآف 
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٘ٙ 

 

 تعليم اللغة العربية يف معهد اصتامعةمنهج  .ٖ
اللغة العربية،  أدكات تعليم لتطبيق تعليمتعليم اللغة العربية بصفة منهج 

 يف أنشطة صباح اللغة مفتوحة لطلبة جدد يف معهد اصتامعة الحظ كما
. ىذه األنشطة جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

اظتوجودة يف كل سنة لطلبة للمستول األكؿ كالثاين هبذه اصتامعة اطتاص يف 
اظتعهدم. كىم يدرسوف طالب المعهد اصتامعة، أينما الطلبة اصتدد يسمى ب

اصتامعة بصفة بيئة  تلكتعليم اللغة كينموف تعليم اللغة لتطبيق اللغة كجيعل 
لبة يف ترقية تعليم اظتفركضات لط نشطاتاأل، ىذه أنشطة ىي إحدل من لغوية

اللغة العربية بقدرات كمهارات اللغة يف معهد اصتامعة حىت ليس فقط يقدركف 
مبناسبة شعبات متنوعة، كأيضا يقدركف أنواع اللغة مثل اللغة  غتاؿ العلومهم

 ٙٙالعربية.
اظتعركؼ يف معهد اصتامعة تشكل مركز اللغة اليت فيها مشرؼ اللغة 

ئة لغوية، إذف ليس فقد يدرسوف اظتواد التعليمية كالطالب اصتامعي جيعلوف بي
ىذا اظتهم لتطبيق اللغة العربية ألف اللغة ىي ؽتارسة ألداء كاحدا فواحدا 
كاستمرار اظتمارسة. كطالب يدخلوف يف اظتعهد إلختبار حتديد اظتستويات 
بعملية إختيار الطالب يقدركف اللغة قيمة عالية كىم يساعدكف مشرؼ اللغة 

 ية تعليم اللغة العربية من جهة التحريرم كالشفهي.       يف ترق
 معهد يف تعليم اللغة العربية أف اظتنهج كمثل منهج عن اظتنهج اظتتسخدـ

كالكتاب اظتستخدـ يف تعليم اللغة ىو كتاب  اضتديث. معهد السلف كمنهج
تطبيق منهج تعليم اللغة العربية يف معهد  .(conversation book)احملادثة 
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٘ٚ 

 

اصتامعة يقـو بو مشرؼ اللغة يف خارج اظتكاف كداخل اظتكاف كيف ىذ تعليم 
اظتراحل، اظترحلة األكىل تسمى باظترحلة اظتبتديئة، كاظترحلة  ٖاللغة يتكوف من 

بناء  ٚٙالعالية. ، كاظترحلة الثالثة تسمى باظترحلةاظتتواسطة الثانية تسمى باظترحلة
هارة ظتجوانب اظتهارات،  ٗة يشتمل على البياف منهج تعليم اللغة العربي

بتشجيع الكتب األسالمية ىي كتاب التذىيب ككتاب قامع اإلستماع 
الطغياف، كظتهارة الكالـ بتشجيع تعليم حفظ اظتفردات، كظتهارة القراءة 

ع تعليم النحو كاظتناقشة، ظتهارة الكتابة بإعطاء اصتملة اظتفيدة مث بتشجي
  تديربات كتقوديها.ال

 األساتذةأحواؿ  .ٗ
الذين يساعدكف إلدارة من غتالس يف معهد اصتامعة ىم من األساتذة  

معهد اصتامعة، كعملهم ليس فقظ معلم يف التعليم لكن بصفة مشرؼ اساسي 
كىم مدرسوف يف  ٛٙ.كبصفة رئيس القسم يف غتلس معهد اصتامعة يف كل مبٌت

كمثل مدير اظتعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنج  
ب كد. نصر اللغة عوف اضتكيم كد. بدر الدين كد. رئ د.إشراؽ النجاح كد.

بصفة مدرس يف كلية الشريعة، كد. ساللة بصفة مدرسة يف كلية العلـو الًتبية، 
كد. شهداء صاحل كد. كلدانا كرغديناتا يف كلية الدراسات العليا، كزتزكم 

العلـو اإلنسانية، كد. غتائد كومكيلو بصفة اظتاجستَت د. أزتد مزكي يف كلية 
عتم مسؤكليات كالواجبات  رئيس قسم الطالب اصتامعي يف قاعة مركز الرياضة.

 العمل يف ىيكل اجمللس. يف معهد اصتامعة
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(ـٕٙٔٓ أبريل ٕ٘ معهد اصتامعة ، يـو اإلثنُت)دراسة الوثائق،  



٘ٛ 

 

   
 مدير اصتامعة  

 أ.د موجيا رىرجو

 ككيل مدير اصتامعة
 د. زين الدين

 مدير معهد اصتامعة
 د. إشراؽ النجاح

 سكرتَت معهد اصتامعة
 د. عوف اضتكيم

 قسم الطالب
 غفراف زتبل 

 قسم الدراسة كالتنمية
 د. راىب

 قسم تعليم القرآف
 د. نصر اهلل

 قسم العبودية
 د. أزتد مزكي

 قسم تعليم األفكار
 د. شهداء صاحل

 قسم اللغة
 د. كلدانا كرغادناتا

 قسم األمن
 د. غتائز كومكيلو

 قسم عالقة اجملتمع
 الديند. بدر 

 قسم العمل الداخلي 
 د. ساللة

( : ىيكل غتلس معهد اصتامعةٖالرسم البياين )  

 مستشار معهد اصتامعة
 زتزكم



ٜ٘ 

 

     

 مشرؼ اللغة أحواؿ .٘
ؾتاح تعليم اللغة العربية غَت منفصل من دكر مشرؼ اللغة. مشرؼ اللغة 
ىو شخص يعمل الواجبات لتقدًن العلـو كاظتعرفة، كيدير الفصل التعليمي، 

 كتقوًن كيكوف قدكة حسنة لطالب جامعي.كيعمل إدارة تعليم اللغة، 
مشرؼ اللغة ىو شخص الذم يف كاجباتو لتقدًن العلـو كاظتعرفة، كلكن 
ليس تقدًن العلـو كاظتعرفة فقط. مشرؼ اللغة يف معهد اصتامعة يرجى لو اطتلفية 
الًتبوية يف اللغة العربية كمعرفة عن دين اإلسالـ جيدا كأخالؽ الكرًن فيو. ألنو 

قدكة حسنة لطالب جامعي. دكر مشرؼ اللغة لو دكر مهم جدا لتعلم ستكوف 
كينمو النتائج اإلسالمية لبناء الشخصيات ك يعلم العلـو كاظتعرفة. حىت حيتاج 
مشرؼ اللغة مناسب. كعدد مشرؼ اللغة يف معهد جامعة موالنا مالك إبراىيم 

 ٜٙ.شخصا ٖٖاإلسالمية اضتكومية ماالنج 
 

 العمل القسم اسم مشرف اللغة رقم
 رفيق الغرفة القنوف يف الشريعة مذاكر صاحل ٔ

ٖٓ ،ٖٔ ،
ٖٕ  

 ٕٗرفيق الغرفة تعليم اللغة العربية فرايوغا سافوترا ددياس ٕ
 ،ٕ٘ ،ٕٙ 

، ٗرفيق الغرفة اللغة العربية كأداهبا أزىارعبد الفتاح  ٖ
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ٙٓ 

 

٘ ،ٙ 
 رفيق الغرفة اللغة العربية كأداهبا ب األممطخا ٗ

ٜ،ٔٓ،ٔٔ 
رفيق  اللغة اإلؾتليزية كأداهبا ػتمد امُت عبد العزيز ٘

، ٖٕ،ٕٕالغرفة
ٕٗ 

 رفيق الغرفة اللغة اإلؾتليزية كأداهبا ػتمد رزؽ الف ٙ
ٕٛ ،ٕٜ ،
ٖٓ 

 رفيق الغرفة اللغة اإلؾتليزية كأداهبا ية اهللاػتمد ىد ٚ
ٔٔ ،ٕٔ ،
ٖٔ 

رفيق  القنوف يف الشريعة عبد تواب عتٍت ٛ
، ٙٔالغرفة
ٔٚ ،ٔٛ 

 رفيق الغرفة اللغة العربية كأداهبا فردكس عماد الدين ٜ
ٖٗ ،ٖ٘ ،
ٖٙ 

 رفيق الغرفة اللغة العربية كأداهبا دؿرت ٓٔ
ٕٖ ،ٕٗ 

، ٜ رفيق الغرفة الًتبية اإلسالمية أجي باكوس ٔٔ



ٙٔ 

 

ٔٓ ،ٔٔ 
 رفيق الغرفة اللغة اإلؾتليزية كأداهبا جفرادم ٕٔ

ٖٔ ،ٖٕ ،
ٖٗ 

، ٕ رفيق الغرفة العربيةتعليم اللغة  أكوغ متقُت ٖٔ
ٖ ،ٗ 

 
 العمل القسم اللغة ةاسم مشرف رقم

 رفيقة الغرفة الًتبية اإلسالمية فاطمة الزىراء ٔ
ٖٗ ،ٖ٘  

، ٙ رفيقة الغرفة الًتبية اإلسالمية الزىرة  فاؼع ٕ
ٚ 

 رفيقة الغرفة اللغة اإلؾتليزية كأداهبا زمرة العزيزة ٖ
ٖٔ ،ٔٗ 

، ٛ رفيقة الغرفة اإلؾتليزية كأداهبااللغة  فتاحة اظتعرفةم ٗ
ٜ 

 رفيقة الغرفة تعليم اللغة العربية خالدة اظتؤلفة مايا ٘
ٖٗ ،ٗٗ 

 رفيقة الغرفة اللغة اإلؾتليزية كأداهبا زكنا رزتن ٙ
ٖٖ ،ٖٗ 

، ٚ رفيقة الغرفةالًتبية مدرس ظتدرسة  ريسدا سلفيا ٚ



ٕٙ 

 

 ٛ إبتدائية
 الغرفةرفيقة  اللغة العربية كأداهبا ؾتمة ٛ

ٖٙ ،ٖٚ 
 رفيقة الغرفة تعليم اللغة العربية ىيسيت مولدا إيكا فوترم ٜ

ٕٛ ،ٕٜ 
 رفيقة الغرفة اللغة اإلؾتليزية كأداهبا عابد حانفة ٓٔ

ٔٗ ،ٔ٘ 
 رفيقة الغرفة اللغة العربية كأداهبا ليلي نور جنة ٔٔ

ٕٕ ،ٕٖ 
رفيقة  تعليم اللغة العربية نعمة العزة ٕٔ

 ٜٖ، ٖٛالغرفة
 رفيقة الغرفة اللغة العربية كأداهبا لؤلؤ الكردية ٖٔ

ٔٔ ،ٕٔ 
، ٕ رفيقة الغرفة الًتبية اإلسالمية إينداه رزتوايت ٗٔ

ٖ 
 رفيقة الغرفة تعليم اللغة العربية فلي قرة أعُت ٘ٔ

ٖٔ ،ٔٗ ،
ٔ٘ 

، ٕ رفيقة الغرفة اللغة العربية كأداهبا رعاية اظتزية ٙٔ
ٖ 

 رفيقة الغرفة العربية كأداهبااللغة  حارفة مرضة اهلل ٚٔ



ٖٙ 

 

ٕٗ ،ٗٗ 
 رفيقة الغرفة تعليم اللغة العربية عفيفة نور عزيزة ٛٔ

ٔٚ ،ٔٛ 
 رفيقة الغرفة تعليم اللغة العربية سيلفا أىزم ٜٔ

ٔٚ ،ٔٛ 
رفيقة  تعليم اللغة العربية رةدايىسلمى  ٕٓ

 ٔٔ، ٓٔالغرفة
 

 ( : أشتاء مشرؼ اللغة يف معهد اصتامعةٖ)اصتدكؿ 
 

 أحواؿ الطلبة .ٙ
من الكلية اظتتنوعة يف  ىم طالبا، ٖٓٓٓعددىم حويل  الطلبة يف معهد اصتامعة

الذين يسكنوف فيها يف  مية اضتكومية مباالنججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسال
. البد عليهم ألداء األنشطات ىي تعليم اللغة العربية، تعليم اللغة السنة األكىل

اإلؾتليزية، كتعليم األفكار، كتعليم القرآف، كتصحيح القرآف، كحتسُت القرآف، ىناؾ 
التعليمات اظتذكورة ىي تعليم الواجب الذم يدرس بو الطلبة يف معهد اصتامعة. 

لثاين بعض الطالب كالطالبة يف اظتستول الدم الطلبة مشرؼ الذم يشرؼ بو. 
يكونا ػترؾ كػتركة لتنمية مهارة القيادة يف برامج اظتبٌت باعتدؼ لتدريب مهاراهتم 

 ٓٚقبل أف يكوف مشرفا.
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ٙٗ 

 

 
  

 مدير معهد اصتامعة
 د. إشراؽ النجاح

 رئيس قسم اللغة
 د. كلدانا كرغادناتا

 
 مريب قسم اللغة

 نصر اهلل
 

 مشرؼ اللغة
 

 مريب مبٌت
 

 مشرؼ اللغة
 

 مشرؼ اللغة
 

 مشرؼ اللغة
 

( : ىيكل غتلس اللغة ٗالرسم البياين )  



ٙ٘ 

 

 معهد الجامعةبفي ترقية تعليم اللغة العربية  اإلشراف اللغويإدارة جودة  تحليل . ب
 من المالحظة، والمقابلة ودراسة الوثائق

إدارة حتتمل على عملية أك أنشطة تدير كالفاعل لتنفيذ أنشطة اإلدارة. مفهـو 
يعٍت كاصطالحا مشاركة بُت أعضاء اجملموعة ضتصوؿ األىداؼ  يدير-دارأإدارة  لغة ىو 

 يف إدارة الربنامج أك اصتودة كما أشبو ذلك.
ط ك إدارة ىي عملية خاصة بصفتها ضتصوؿ النجاح من فوائد اإلدارة : ختطي 

اإلستفادة مصادر اليت تفعل فيها لتعيُت كضتصوؿ النجاح مبوضوع  تنظيم كتنفيذ كمراقبة
قوة اإلنساف كما أشبو ذلك. إدارة جودة مشرؼ اللغة يف ترقية تعليم اللغة العربية نفذت 
جيدا عند مريب قسم اللغة مبعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية 

 .ماالنج
ىي تطبيق اظتؤسسة تدير اظتواصفات أك ككيف ينظم  يف تعليم اللغة اصتودةإدارة 

مفعوؿ معُت يف إدارهتا. كجودة تسمى بالنجاح إذاما عملية مبا يتعلق  التعليم عناصر
يرجى ينمو اإلشراؼ اللغوم تعليم اللغة العربية فائدة جيدة ضتصوؿ اعتدؼ. يف جودة 

اللغة عليهم مثل مهارة اإلستماع كمهارة الكالـ من قبل مهارات  تعليم اللغة العربية
 مدرب لطالب جامعيكمهارة القراءة كمهارة الكتابة اظتفركض على مشرؼ اللغة بصفة 

تنفيذ إدارة . ك خدـ طريقة تعليم اللغة مناسبةتأساليب كاس كأيضا من قبل اطتربة مبا تتعلق
 فيها. كيناسب شركط بداءاظتجودة مشرؼ اللغة يف معهد اصتامعة تؤلف من أسس 

            .مشرؼ اللغة مبوقعهم
 ظمن على مدير اظتعهد،تيف معهد اصتامعة تاإلشراؼ اللغوم كىذه إدارة جودة 

مبا يتعلق عن عملية  رئيس قسم اللغة، كمريب قسم اللغة يف ترقية تعليم اللغة العربية



ٙٙ 

 

أما فوائد إدارة جودة مشرؼ اللغة يف ترقية تعليم اللغة  ختطيط كتنظيم كتنفيذ كمراقبة.
 العربية مبعهد اصتامعة، فهي: 

 
 يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعةاإلشراؼ اللغوم جودة  ختطيط .ٔ

 على تنفيذ األنشطة عملية يف األنشطة اليت تنفذ فيو ختطيط ىو
 اعتدؼ طيط بصفة مرجع مهم لتعيُتضتصوؿ األنشطة اصتيدة. كىذا خت

كفائدة أساسية يف ىذا البحث. كما قاؿ إشراؽ النجاح كمدير معهد جامعة 
اإلشراؼ موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج عن إدارة جودة 

 .اللغوم
مهم جدا كاعداد التخطيط يف اختيار مشرؼ اللغة مناسب  تخطيط"ال

كعملية ختطيط تبداء من الكشف عن  ضتصوؿ األىداؼ يف ىذا اظتعهد
خيطط مدير معهد اصتامعة عن جودة مشرؼ  ٔٚ."كصف العمل ظتشرؼ

من مبعهد اصتامعة  اللغة ىو عملية أكىل لقبوؿ مشرؼاللغة. اعداد التخطيط 
، كاطتربة كارتباط مشرؼ اللغة يف تعليم اللغة العربية اللغة جوانب مهارات

باصتودة كالكفء حيتاج اختبار اللغة ظتشرؼ كلذلك اختيار مشرؼ اللغة 
كرئيس تعليم   ظتعرفة كفاءة كجودة مشرؼ اللغة جيدا. كقاؿ كلدانا كرغاديناتا

ختطيط "إدارة جودة مشرؼ اللغة من قبل التخطيط لًتقية تعليم يف عن  اللغة
كىذا اإلختبار  ٕٚىذا اظتعهد بإعطاء اإلختبار اللغوم ظترشح مشرؼ بدقة"
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 (ـٕٙٔٓ أبريل ٕ٘ معهد اصتامعة ، يـو اإلثنُتشراؽ النجاح، )مع إ قابلةاظت 
72

(ـٕٙٔٓمايو  ٘ كلدانا كرغاديناتا، )معهد اصتامعة ، يـو اطتميساظتقابلة مع 



ٙٚ 

 

 يف ختطيط إختيار مشرؼ موجودة عن معرفة اللغة العربية. لقياس جودة
 ٖٚ:كىي مشرؼ اللغة كاجب فيو إعطاء معايَت جودة

 يف اللغة العربية كاللغة اإلؾتليزية القدرة( أ
لطالب جامعي يف كلية العلـو  ٘ٚ،ٕقائمة النتيجة على األقل ( ب

لطالب غَت كلية العلـو  ٕ٘،ٖكالتكنولوجيا، كعلى األقل 
كىي من كلية اإلقتصادية ككلية الشريعة ككلية علم  كالتكنولوجيا

 النفس ككلية اإلنسانية ككلية الًتبية.
 ج( الشخصية اإلسالمية

د( فاصح لقراءة القرآف من جهة علم التجويد كالًترتة كالتفسَت 
 كالطلقة. 

يف إختيار مشرؼ اللغة يف  األكىل طةاطتكمن البيانات اظتذكورة ىناؾ 
معهد اصتامعة يثبت جد صتودة قوة الطالب اصتامعي جبامعة موالنا مالك 

. كىذا مثبت بوجود إختيار قبوؿ مشرؼ إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج
اللغة ملتاز كىذا ليس كل طالب جامعي أف تكوف مقبولة بصفة مشرؼ 

كرفيق كمعلم للطالب اصتامعي   الذم يعيُت  فيها اللغة يف معهد اصتامعة
 .مبعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

إختيار مشرؼ اللغة ؼتتلف من عملية سابقة )سنة سابقة( يف قبوؿ 
ـ، كتغيَت جودة معايَت  ٜٕٓٓيونيو  ٘ٔ-مايو ٘ٔمشرؼ اللغة نفذت 

ح مشرؼ اللغة على الشرط الًتبوم ظترش إذا كانت السنة السبقةالًتبوية. 
كعلى  لطالب جامعي يف كلية العلـو التكنولوجيا ٓٚ،ٕاألقل قائمة النتيجة 
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 (ـٕٙٔٓ أبريل ٕ٘ معهد اصتامعة ، يـو اإلثنُت)دراسة الوثائق،  



ٙٛ 

 

لطالب جامعي غَت كلية العلـو التكنولوجيا.  ٓٓ،ٖاألقل قائمة النتيجة 
لطالب جامعي يف كلية العلـو كالتكنولوجيا،  ٘ٚ،ٕكلكن اآلف على األقل 

كالتكنولوجيا كىي من كلية لطالب غَت كلية العلـو  ٕ٘،ٖكعلى األقل 
 ٗٚاإلقتصادية ككلية الشريعة ككلية علم النفس ككلية اإلنسانية ككلية الًتبية.

كيتم ذلك لًتقية جودة مشرؼ يف معهد اصتامعة الذم يشرؼ لطالب بصفة 
جيل عايل كفائز. كمن طريقة إختيار مشرؼ اللغة ترجي خدمة النفس أك 

 يسمى بإشرافهم ظتعهد اصتامعة.
ا إختبار بكفء الًتبوية حيتمل على إختبار القرآف، كإختبار قراءة كأم

الكتب يعٌت باستخدـ كتاب قامع الطغياف، كإختبار قدرة اللغة العربية كاللغة 
كأما مناقش عملية إختيار  اإلؾتليزية كمقابلة عن خدمة بصفة مشرؼ اللغة.

اجستَت كد. قبوؿ مشرؼ فهم أستاذ زتزكم اظتاجستَت د. إشراؽ النجاح اظت
اظتاجستَت كد. مزكي اظتاجستَت كد. نصر اهلل اظتاجستَت كد. بدر  كيمعوف اضت

الدين اظتاجستَت كد. كلدانا كرغاديناتا اظتاجستَت كد. ريب اظتاجستَت كد. 
كمن عملية  ٘ٚساللة اظتاجستَت كأستاذة عصمة الدينة كد. غتائز كومكيلو.

نا مالك إبراىيم اإلسالمية يف معهد جامعة موال شرؼقبوؿ اظتإختيار 
ترجي لًتقية تعليم اللغة كيقدر مشرؼ بصفة كسيلة اضتكومية ماالنج 

 الطالب سيكوف اصتيل الذكي كمناسب بالرؤية كالرسالة يف معهد اصتامعة.
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(ـٕٙٔٓ أبريل ٕ٘ ، يـو اإلثنُت معهد اصتامعة)دراسة الوثائق،  
75

(ـٕٙٔٓمايو  ٘ مع كلدانا كرغاديناتا، )معهد اصتامعة ، يـو اطتميس قابلةاظت 



ٜٙ 

 

 نوع اإلختبار مكاف اإلختبار مناقش جوانب 
 ٕحلقة  د. غفراف زتبلي تعليم اللغة العربية

 شفهي

 د. كلدانا كارغاديناتا اإلؾتليزية تعليم اللغة
 د. شهداء صاحل

 ٕحلقة 

 زتزكم اظتاجستَت تعليم األفكار
 د. إشراؽ النجاح

 د. بدر الدين
 د. عوف اضتكيم

 

 ٔحلقة 

 د. أزتد مزكي تعليم القرآف
 د. نصر اهلل

 عصمة الدينية

 ٔحلقة 

 د. ريب التزاـ
 د. ساللة

 ٔحلقة 

 حتريرم سوكارنوقاعة   اإلخبار الشمويل
 

 
 

 
 
 

 ختطيط جودة مشرؼ اللغة( ٗ)دكؿ اصت
 يف معهد اصتامعة 



ٚٓ 

 

 
 يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعةاإلشراؼ اللغوم جودة  تنظيم .ٕ

تنظيم ىو فائدة اإلدارة بعد ختطيط، تنظيم مبا يتعلق عن تقسيم اعتيكل 
ضتصوؿ اعتدؼ كتسهيل مدير يف  كحتديد مكاف العمل كتقسيم الواجبات

يف إدارة جودة  اظتراقبة. ىذا البياف ىو نفسو الذم بلغ رئيس قسم اللغة، "
، إلعطاء تدريس اللغة العربية ككاجبات مشرؼ تنظيممشرؼ اللغة بوجود 

  ٙٚاللغة قبل تنفيذ تعليم اللغة العربية."
يف إدارة  على طريق حتديد الواجبات ما ينبغي القياـ بو. تنظيمكيفعل 

. كىذا البياف رئيس قسم اللغة بصفة جودة مشرؼ اللغة كثَتة اظتسؤكلية
يف نظاـ تعليم اللغة ينقسم إىل ثالث مراحل  مسؤكلة على تعليم اللغة العربية

أك يسمى مبرحلة  ىي: مرحلة اظتبتدئ كمرحلة اظتتوسطة كمرحلة اظتتقدـ
يف كل مستول قد أكصى مريب اللغة " كما قاؿ نصر اللغة كمريب اللغة،لعاىلا

مبا يتعلق عن مشرؼ اللغة بناء على نتائج إختبار اللغة كمث صدؽ رئيس 
اليت تناسب  قائية تإختبار اللغة إلختيار مشرؼ اللغة بصفة إن ٚٚ".قسم اللغة

الفصوؿ كفاءات مشرؼ اللغة من مستول مبتدئ كمتوسط كمتقدـ يف 
. كمبا تتعلق عن غتموعات غتلس اللغة ىناؾ مدير اظتعهد، رئيس عليميةالت

 ٛٚقسم اللغة، كمريب اللغة كمشرؼ اللغة. ككاجبات منها:
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(ـٕٙٔٓمايو  ٘ مع كلدانا كرغاديناتا، )معهد اصتامعة ، يـو اطتميس قابلةاظت 
77

(ـٕٙٔٓمايو  ٗ مع نصر اهلل، )معهد اصتامعة ، يـو األربعاء قابلةاظت 
78

(ـٕٙٔٓمايو  ٘ مع كلدانا كرغاديناتا، )معهد اصتامعة ، يـو اطتميس قابلةاظت 




ٚٔ 

 

 
 مدير اظتعهد( أ

مدير دكره لقيادة معهد اصتامعة من اصتوانب مبا يتعلق عن كاجباتو. 
دة برنامج ، إعداد برنامج الدركس فيها، كقياإعداد اطتطة اإلدارمىي 

 اإلرشاد الًتبوم، كاإلشراؼ اللغوم، كقيادة برنامج التوجية اظتهٍت كغَتىا.

 كىو بصفة من الذم يعطي اضتلوؿ كاضتكم العاـ يف برامج مبعهد اصتامعة.
 

 رئيس قسم اللغة ( ب
قيادة مشرؼ اللغة مع مريب اللغة، كقدرة رئيس قسم اللغة دكره 

إلدارة مبا تتعلق عن تعليم اللغة يف معهد اصتامعة. كقدرة يعطي اضتلوؿ 
 إدارة جودة مشرؼ اللغة. يف كاضتكم اللغوم كبصفة فاعل 

 ج( مريب اللغة 
اإلشراؼ اللغوم ظتشرؼ اللغة مرة كاحدة يف  عملمريب اللغة بدكره 

األسبوع كيسلم نتائج عمل مشرؼ مرة كاحدة يف الشهر على رئيس 
قسم اللغة. كىو أيضا رئيس التنفيذ لربامج اللغة العربية يف معهد اصتامعة، 

  كينظم تنسيق اإلجتماع مع رئيس قسم اللغة كمشرؼ اللغة.  
 
 

  



ٕٚ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مدير المعهد
قسم اللغةرئيس   

 مربي اللغة

مبنىمربي   

 واجبات
 ومسؤولية

تصنيف 
 المشرف  

متوسط
متقدم مبتدئ  

( تنسيق غتلس اللغة يف معهد اصتامعة ٘الرسم البياين )  

 مشرف اللغة



ٖٚ 

 

 د( مشرؼ اللغة
لدم األكؿ،  فهي:  ،يف معهد اصتامعة كأما خصائص كاجبات مشرؼ اللغة

  :حتتمل على معرفة مبا تتعلق عن تعليم اللغة يف الفصوؿ
تعاطف ال، اطتاص ىناؾ مهارة اليت تعطي مهارة العالقة الشخصية( أ

 كالتقدير للطالب اصتامعي
  .إقامة العالقة اصتيدة مع مشرؼ اللغة آخر كطالب ( ب
 اللغة العربية.قدرة لقبوؿ الطالب كيهتمهم يف تعليم ( ج

 اظترتفع إلشراؼ كتعّلم. اظهار اإلىتماـ كاضتماسد( 
 ق( قدرة على منو التعاكف كالتالحم الداخلى بُت اجملموعات.

 اللغة برامجب اصتامعي يف إدارة كختطيط شكل ك( قدرة إلشراؾ الطال
 قدرة الستماع الطالب كيثّمنهم لتكلم يف مناقشةز( 

 اسًتتيجية تعليم اللغة العربية، حتتمل على: كالثاين، قدرة مبا تتعلق عن
 يف تعليم اللغة العربيةلدم قدرة ظتواجهة كيتجواب طالب اليهتموف ( أ

قدرة لتوفَت انتقاؿ مادة من اظتواد التعليمية يف مراحل عملية إدخاؿ ك 
 اللغة العربية

ؼتتلفا بصفة احدل من  قدرة إلعطاء األسئلة الذم حيتاج فكرا ( ب
الطالب اصتامعي باللغة العربية من مرحلة مبتدئة  إلشراؼ إجراءات

 حىت مرحلة متقدمة يعٍت، ضتصوؿ اتصاؿ اللغة العربية طالقة.
 قدرة مبا تتعلق عن تقدًن التغذية الراجعة كالتقوية حتتول على:كالثالث، 

 قدرة لتقدًن التغذية الراجعة على استجابة الطالب اصتامعي( أ
ساعدة لطالب ظاعف يف كفاءة قدرة لتقدًن االستجابة بصفة م ( ب

 الطالب اصتامعي.



ٚٗ 

 

 ج( قدرة لتقدًن اظتتابعة الستجابة الطالب
 د( قدرة لتقدًن اظتساعدة اظتهنية لطالب

كىذه القدرات تناسب باطتطة األكىل اليت توجد يف إشراؼ برامج 
كتدريبات لغوية يف اللغة العربية مثل يف صباح اللغة كعيادة اللغة كمركز اللغة 

 معهد اصتامعة يعٍت، يف داخل اظتبٌت أك يف خارج اظتبٌت.
     

  يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعةاإلشراؼ اللغوم جودة  تنفيذ .ٖ
لتعليم فائدة فيذ ىو تطبيق العمل من التخطيط اظتوجود، يف عامل اتن

جودة مشرؼ اللغة  التنفيذ ىي حتديد لنجاح أك غَت ؾتاح يف أىداؼ معينة.
ىي احدل من ؾتاح يف تنمية إدارة اصتودة. احدل من اضتجج صتودة مهمة 
تؤثر ازدىار العلـو كاظتعرفة كالتكنولوجيا. بصفة جودة مشرؼ اللغة يرجى أف 

بناء على  يفهم كيستبق ازدىار التكنولوجي كعملية تعليم اللغة العربية.
ويل، كمصدر ىذا التمويل من مالحظة مبا يتعلق عن التنفيذ حيتاج التم

 التمويل اظتركزم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج. 
يف كقت التنفيذ مبا يتعلق عن إدارة جودة مشرؼ اللغة يف ترقية تعليم 

فيها اللغة العربية  تعليمحيقق غتلس اللغة لًتقية  ،اللغة يف معهد اصتامعة
مسابقة ك ظتشرؼ كعيادة اللغة، كصباح اللغة  تدريبيةالدكرة التشتمل من : 

كقاؿ مدير اظتعهد "بوجود تدريبات أك  .ندكة ثنائي اللغةمركز اللغة ك ك اللغة 
 ٜٚبرامج يف ىذا اظتعهد يرجى مشرؼ اللغة يقدر أف يطبق اللغة باصتودة."

بناء على ىذه البيانات عن إدارة جودة مشرؼ اللغة بإعطاء التدريبات 
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(ـٕٙٔٓأبريل  ٕ٘ إشراؽ النجاح، )معهد اصتامعة، يـو اإلثنُتمع قابلةاظت 



ٚ٘ 

 

كالربامج اللغوية ظتشرؼ الذم يقـو فيها ضتصوؿ اظتشرؼ اصتيد كالكفء يف 
  .ترقية تعليم اللغة العربية اطتاصة

 
 ظتشرؼالدكرة التدريبية ( أ

نفذ يف شهر رمضاف مع غتلس يف معهد جامعة الدكرة التدريبية تنفيذ 
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية اإلسالمية ماالنج بقاعة 

كػتاضر مواد تكوين ظتشرؼ من األساتذة، كإذف تقدًن اظتواد  ،سوكارنو
حىت يومُت. كاظتواد تشتمل على مادة عن  صباحا ةنمن الساعة الثام

تعليم القرآف كمادة عن تعليم اللغة كمادة عن تعليم األفكار كمادة عن 
 العبودية كمادة عن األمن كما أشبو ذلك.

ليلة  كالنصف ؼ يف الساعة السابعةكتراكيب يف تنفيذ تكوين ظتشر 
ب إرشاد العباد مع أستاذ د. أزتد موجود تعليم الكتب اإلسالمية بكتا

معهد اصتامعة. كقاؿ نصر اللغة   ٔيف حلقة  ك أستاذ عوف اضتكيم مزكي
كمريب اللغة فيها "كثَت من اظتشرؼ يشًتكوف يف ىذا تكوين ظتشرؼ 

 ٖٖمشرفا كبعض من مشرؼ اللغة عددىم حويل  ٜٚٔعددىهم 
مشرفا الذين يظهركف فيها باللغة العربية كاللغة اإلؾتليزية يف تقدًن السؤاؿ 

ىذا تكوين ظتشرؼ يهدؼ إلستعداد  ٓٛ"عن اللغة يف معهد اصتامعة.
العلـو كاظتعرفة ظتشرفُت قبل ىم يشرؼ كيعّلم كيدير التعليم اطتاص يف 

 .اصتامعة مبعهد  تعليم اللغة العربية
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(ـٕٙٔٓمايو  ٗ مع نصر اهلل، اظتقابلة )معهد اصتامعة ، يـو األربعاء قابلةاظت 



ٚٙ 

 

   تنفيذ عيادة اللغة ( ب
مرة كاحدة يف األسبوع يف الساعة  ثنُتتنفيذ عيادة اللغة نفذت يـو اإل

معهد اصتامعة. كىذه عيادة اللغة ستساعد  ٕالسابعة كالنصف حبلقة 
زىرم بصفة مشرؼ اللغة مبٌت ابن كإعطاء اظتواد التدريبات اللغوية، قاؿ أ

سينا "يف ترقية تعليم اللغة العربية أف اللغة ىي مهارات كاللغة ىي العلـو 
علم اللغة أك طريقة التكلم، بوجود أنشطة عيادة اللغة كاظتعرفة كاللغة ىي 

سيساعد مشرؼ اللغة كمشرؼ آخر لزيادة العلـو كاظتعرفة عن مهارات 
ًتقية جودة ىذه عيادة لك  لعبة اللغوية اصتذابةكال كطرائق التدريس اللغة

اضر اللغة من متخرج مشرؼ اللغة ػت ٔٛبعملية تعليم".مشرؼ اللغة 
مريب اللغة ك قد حيّضر ػتاضر اللغة من خارج اظتعهد لتقدًن التدريبات ك 

 يف تنفيذ عيادة اللغة.
ىي ىذا البياف كمثل ما قيل رئيس قسم اللغة د. كلدانا "إف عيادة اللغة 

أنشطة داخلي لزيادة جودة مشرؼ اللغة يف تعليم اللغة العربية كبصفة 
ىذا التنفيذ  ٕٛكفاءة مشرؼ اللغة يف داخل اظتعهد كخارج اظتعهد".توكيد  

أداءه ساعتُت من الساعة السابعة كالنصف حىت الساعة التاسعة 
 كالنصف.

 ج( تنفيذ صباح اللغة
الساعة اطتامسة فذ رتيبا يف تنفيذ صباح اللغة ىي أنشطة اللغة الذم ن

. يف ىذا التنفيذ مشرؼ اللغة لدم حىت الساعة السادسة صباحا
تعليم اللغة يف خارج الساعة  لتخطيط كتنفيذ عملية كاجبات كمسؤكلية
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(ـٕٙٔٓمايو  ٖ يـو الثالثاء أزىارم، )معهد اصتامعة ،مع قابلةاظت 
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(ـٕٙٔٓمايو  ٘ مع كلدانا كرغاديناتا، )معهد اصتامعة ، يـو اطتميس قابلةاظت 



ٚٚ 

 

يف اختيار  .لطالب جامعي الدراسة كتقييم كتقوًن نتائج تعليم اللغة
 جودة مشرؼ انتقأ كلدم كفاءات ؼتتلفة عن اللغة العربية. 

كقاؿ عزيز بصفة مشرؼ اللغة مبٌت ابن خلدكف، " ؿتن بصفة مشرؼ 
اللغة ىو لتحقيق بيئة لغوية يف ىذا اظتعهد كبوجود تنفيذ برنامج صباح 
اللغة نقدر أف نطبق اللغة بُت مريب كمشرؼ كطالب كأيضا مع 

كترقية تعليم اللغة ضتصوؿ اعتدؼ مبناسب منهج الدراسي  ٖٛأساتذة".
يف  ىر مشرؼ اللغةامظعن فهم النحو، كإلقاء اظتفرادات كما أشبو ذلك.

ىذه األنشطة بإعطاء لعبة لغوية كفن اظتناقشة بُت مشرؼ كطالب، كيدير 
مشرؼ على تطبيق احملادثة، كجيعل مشرؼ على حبث حل اظتشكلة مبا 

تعليم اللغة العربية يف معهد اصتامعة  يتعلق عن مشكالت تعليم اللغة.
إذف  ٗٛمناسب مبنهجو عندما يقدـ مشرؼ اللغة يف تنفيذ تعليم اللغة.

 مبا يتعلق عن منهج تعليم اللغة يف معهد اصتامعة.اح تعليم اللغة العربية ؾت
 وقت التنفيذ )يوم اإلثنين حتى يوم الجمعة( مستوى رقم

 صباحآٓ.ٙٓ -ٓٓ.٘ٓ مبتدئ ٔ
 صباحآٓ.ٙٓ -ٓٓ.٘ٓ متوسط ٕ
 صباحآٓ.ٙٓ -ٓٓ.٘ٓ متقدـ  
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(ـٕٙٔٓمايو  ٕاظتقابلة مع عزيز،  )معهد اصتامعة ، يـو األثنُت  
84

 (ـٕٙٔٓأبريل  ٕٙاظتقابلة مع عفاؼ  )معهد اصتامعة ، يـو الثالثاء   

يف معهد اصتامعة تنفيذ تعليم اللغة العربية ( ٘)دكؿ اصت  



ٚٛ 

 

 
   يف ىذا تنفيذ صباح اللغة العربية، فهي: ةيأما اظتواد التعليم

 طريقة تدريس اللغة فصل المادة مادة مرحلة

ٔ 

اللغة تعليم 
 العربية

 التعارؼ -ٔ
 ما أرتل أيامي يف اظتعهد -ٕ
 اضتياة يف األسرة -ٖ
 اعتوايات كاظتعرض -ٗ
 الصحة -٘
 اصتو -ٙ

قراءة النص أك  -ٔ
 كفهمواضتوار 

إلقاء اظتفردات  -ٕ
كحفظها كتكوين 

 اصتمل هبا
فهم النحو  -ٖ

 كتطبيقو
الفهم كالتكلم عن  -ٗ

 اظتوضوع
إجابة السؤاؿ كأداء  -٘

 التمرينات
 ،أجزاء الكلمة )اسم -ٔ النحو 

 حرؼ( ،فعل
 تقسيم الفعل -ٕ
 رتلة اشتية كفعلية -ٖ
 نصب الفعل اظتضارع -ٗ
 جـز الفعل اظتضارع  -٘
 الفاعل -ٙ

منوذج يف  -ٔ
 اصتملة

 النحويةقواعد  -ٕ
 دترينات -ٖ



ٜٚ 

 

ٕ 

تعليم اللغة 
 العربية

 العطلة -ٔ
 اليـو بال السيارات -ٕ
 يـو األضحى -ٖ
 قطعة اللحم -ٗ
الذىاب إىل مركز  -٘

 التسويق
 أريد أف أكوف ػتاضرا -ٙ

قراءة النص أك  -ٚ
 اضتوار كفهمو

إلقاء اظتفردات  -ٛ
كحفظها كتكوين 

 اصتمل هبا
فهم النحو  -ٜ

 كتطبيقو
الفهم كالتكلم عن  -ٓٔ

 اظتوضوع
إجابة السؤاؿ  -ٔٔ

 كأداء التمرينات

 

 مفعوؿ بو -ٔ النحو
 مبتداء كخرب -ٕ
 كاف كأخواهتا -ٖ
 إف كأخواهتا -ٗ
النعت  -٘

 كالعطف
 اإلضافة -ٙ

 منوذج يف اصتملة -ٔ
 قواعد النحوية -ٕ
 دترينات -ٖ

       
 
 
 

يف معهد اصتامعة منهج اللغة العربية  (ٙ)دكؿ اصت  



ٛٓ 

 

 
 د( تنفيذ مسابقة اللغة

ـ، ىذه األنشطة عن إدارة ٕٙٔٓتنفيذ مسابقة اللغة نفذت يف شهر أبريل 
مشرؼ اللغة يدير كينفذ لطالب جامعي. كثَت من طلبة الشًتاؾ تلك 

. قاؿ رئيس ٕٙٔٓمسابقة اللغة، كىذه األنشطة من تراكيب برنامج اظتودعة 
قسم اللغة د. كلدانا عن ىذه األنشطة، "جودة مشرؼ اللغة مبا تتعلق كيفما 

وف خربات كمعرفة كعلوما اللغة سيك ىو يدير الربامج مثل تنفيذ مسابقة
كأنواع مسابقة  ٘ٛطالب جامعي الذم يشًتؾ فيها."جديدة ألنفسهم ك 

 مظارة اللغة، موفد اللغة كغَتىا.اللغة ىي غتادلة اللغة، ك 
 

 ق( تنفيذ مركز اللغة
مركز اللغة نفذ يف معهد اصتامعة ىو يف داخل اظتبٌت موجود طالب تنفيذ 

بوجود مركز ، الذم جيّمع يف اظتكاف اطتاص لتكلمجامعي بصفة ماىر يف ا
اللغة يرجى أف جيدد كفاءة مشرؼ اللغة كطالب بعملية بيئة لغوية. كقاؿ 
مذاكر صاحل بصفة مشرؼ اللغة يف مبٌت ابن رشدم، "بوجود ىذه األنشطة 
يعٌت مركز لتحقيق البيئة اللغوية كديكن ىناؾ سباب بعض طالب يتكلموف 

ىذه البيانات بصفة حجة لًتقية تعليم اللغة العربية لو قد   ٙٛباللغة العربية."
 كاف طالبا مل يتكلم باللغة العربية كلكن باللغتهم.
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(ـٕٙٔٓمايو  ٘، كرغاديناتا، )معهد اصتامعة ، يـو اطتميساظتقابلة مع كلدانا  
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(ـٕٙٔٓمايو  ٗ، اظتقابلة مع مذاكر صاحل، )معهد اصتامعة ، يـو األربعاء 



ٛٔ 

 

 (Bilingual Workshopك( تنفيذ ندكة ثنائي اللغة )
، كمن األسس يف ـٕٙٔٓشهر أبريل الندكة نفذت مرة كاحدة يف تنفيذ ىذه 

اللغوية الذم خيطط غتلس اللغة يف معهد أداء ىذه الندكة ىي من الثقافة 
اؾ ىذه الندكة. إف اصتامعة بدعوة طالب كمدرس اللغة كباحث اللغة إلشًت 

 ىو د. كلدانا بصفة رئيس قسم اللغة العربية يف ماجستَت احملاضر العاـ
  الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج.

بصفة رئيس برنامج  (اللغة اإلؾتليزية ) العكع بوديانطا د. كاحملاضر األكؿ
، ك احملاضر الثاين د. حلمي بنفس اصتامعةخاص يف تعليم اللغة اإلؾتليزية 

 نصر اهلل زىد بصفة مدرس اللغة العربية يف قسم اللغة العربية كأداهبا. كقاؿ
 قدراهتميف  شرؼ اللغةظت مهم دكر صبحبصفة مريب اللغة، "هبذه األنشطة ست

 كمواضع يف ىذه الندكة ىي: ٚٛاصتديدة عتم".إلدارة كزيادة اطتربة 
 مدخل كاسًتاتيجية تعليم اللغة العربية (ٔ
 الوسائل التعليمية تعليم اللغة العربية كاللغة اإلؾتليزية يف اظتعهد (ٕ
تطوير اظتواد التعليمية لتعليم اللغة العربية كاللغة اإلؾتليزية اظتناسبة يف  (ٖ

 اظتعهد
 رة تطوير تعليم اللغة العربية كاللغة اإلؾتليزية يف اظتعهدإدا (ٗ
 مراقبة كتقوًن تعليم اللغة العربية كاللغة اإلؾتليزية يف اظتعهد.  (٘
عملية اإلشراؼ اللغوم يف من جودة مشرؼ اللغة يقاس  ،بناء على ذلك 

ىذه الندكة ألهنم حيتاجوف استمرار اإلجتماع الستعداد تنفيذ ىذه ندكة 
 اللغة.ثنائي 
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(ـٕٙٔٓمايو  ٗ، اظتقابلة مع نصر اهلل، )معهد اصتامعة ، يـو األربعاء 



ٕٛ 

 

                   
  يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعة اإلشراؼ اللغومجودة  مراقبة .ٗ

مراقبة ىي طريقة لقياس حتديد اظتعيار، كإشراؼ كلقياس تنفيذ اظتعيار كتقدًن 
ىي يقيس كيوازف ختطيطا اإلعتقاد أف اعتدؼ بدرجة النجاح. فائدة اظتراقبة 

اظترقبة لتقدًن البياف عن أحواؿ يف ميداف البحث. فائدة . الذم يؤلف بالتنفيذ
التخطيط حىت باستخداـ فائدة اظتراقبة يستطيع أف يقّوـ نتائج العمل يف اظتيداف ب

 اظتكتوب.
إذا كانت برامج اإلشراؼ اللغوم كىذه اظترحلة يراقب مريب اللغة يف جودة 

كيراقب ظتشرؼ مرة كاحدة يف األسبوعُت. قاؿ رئيس قسم  كتعليم اللغة العربية
اللغة عن ىذه اظتراقبة، "مراقبة جودة مشرؼ اللغة الذم قاـ بو ظتريب اللغة مرة 

ا يتعلق عن كاحدة يف األسبوعُت كمرة كاحدة يف الشهر يسلم مريب اللغة مب
رئيس قسم  على نتائج عمل مشرؼ اللغة كتنميتهم يف تعليم اللغة العربية

ودة مشرؼ اللغة مباشرة، كبناء على البياف مدير اظتعهد اليراقب ج ٛٛاللغة".
كيساعد األساتيذ يف كل مبٌت يراقب مشرؼ اللغة يف تنفيذ تعليم اللغة مبعهد 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج.
بصفة القرار  ت هبافائدة اظتراقبة على مشرؼ اللغة مبعهد اصتامعة الىت قام

باصتودة  مشرؼ اللغة الواجبات كاظتسؤكلية كاضتكم حىت يعرؼ بو ىل ىناؾ يقـو
قاؿ إشرؽ النجاح بصفة مدير معهد اصتامعة  تاج هبا تقوًن التعّلم.كحت أـ ال،

حتتاج مبا تتعلق عن تقييم يف عملية  كفاءات اظتشرؼظتراقبة   أما عناصر"
إدارة جودة مشرؼ اللغة يف ترقية تعليم  األعماؿ ظتشرؼ اللغة بصفة شكل
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(ـٕٙٔٓمايو  ٘،  اظتقابلة مع كلدانا كرغاديناتا، )معهد اصتامعة 



ٖٛ 

 

: األمانة ك مأثور العمل، كاظتسؤكلية، كالصدؽ، كالتعاكىن، اللغة العربية، ىي
 كشرح كما يلى: ٜٛكاظتبادرة كالقيدة".

 األمانة، كفاءة لتنفيذ بالصرب كاظتسؤكلية( أ
 مأثورة العمل، العمل حيصل بو يف تنفيذ الواجبات بصفة مشرؼ اللغة ( ب

كاألعماؿ اظتوكلة إليو، ككذلك ؽتكن  واجباتاستكماؿ الاظتسؤكلية، قدرة ج( 
 .كيف الوقت احملدد

 على عدـ اظتْفرِطد( الصدؽ، يف تنفيذ الواجبات كلدم قدرة 
ق( التعاكين، قدرة لعمل الواجبات معا، كاستكماعتا حيدد هبا ضتصوؿ قوة 

 الفائدة.
اءات الالزمة لتنفيذ الواجبات ك( اظتبادرة، قدرة على اختاذ اضتكم كاإلجر 

امر كتوجيهات من مدير اظتعهد كغتلس ما فوقو  األساسية بدكف انتظار أك
 يف معهد جامعة موالما مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج.

تعليم اللغة كيؤكد مشرؼ آخر يف تنفيذ  قدرة مشرؼ اللغة إلدارةز( القيادة، 
 الواجبات الذم قاـ بو.

البيانات ىي عناصر لتقييم جودة مشرؼ اللغة يف ترقية تعليم اللغة العربية ىذه 
ألنو بصفة مدرب كرفيق لطالب جامعي البد عليو لتنفيذ الواجبات كاظتسؤكلية 

  القيادة كغَتىا.باصتودة يعٌت باألمانة، كالصدؽ، كالتعاكف، ك 
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(ـٕٙٔٓأبريل  ٕ٘، اظتقابلة مع إشراؽ النجاح، )معهد اصتامعة، يـو اإلثنُت 



ٛٗ 

 

 مناقشة نتائج البحثالمبحث الثاني:
 في ترقية تعليم اللغة العربية بمعهد الجامعة اللغوياإلشراف إدارة جودة . أ

فيها.  بدأيف معهد اصتامعة تؤلف من أسس اظتاإلشراؼ اللغوم إدارة جودة  
البياف ىو  ىذا .اظتعُت لتحصيل النتائج كاعتدؼ كيناسب شركط مشرؼ اللغة مبوقعهم

بالفعالة كالكفاءة إدارة جودة اظتعلم ىي تكوين اظتعلمي يعمل  نفسو كما قاؿ مولياسا،
لتحصيل النتائج اظتثالية. كاستنادا على ذلك أف الوظيفة اإلدارية يقومها مدير اظتدرسة أك 

بدأ يف عملية تعليم اللغة الىت جعل بو بصفة منتائج اظتشرؼ اصتيد  ٜٓ.اصتامعة أك اظتعهد
هد جامعة موالنا كىذه اإلدارة مهم الذم قاـ بو يف ترقية تعليم اللغة العربية يف مع العربية

  مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج.
تؤلف هبا إلعطاء القيادة كاظتسؤكلية كستكوف اإلشراؼ اللغوم ىذه إدارة جودة 

زيادة اطتربة الواسعة. أما فوائد إدارة جودة مشرؼ اللغة ىي: ختطيطػ، كتنظيم، كتنفيذ 
 كالبياف كما يلي:كمراقبة. 

 يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعةاإلشراؼ اللغوم جودة  ختطيط .ٔ
ختيار يف اعداده المهم جدا اإلشراؼ اللغوم طيط إدارة جودة خت

ط الذم مشرؼ اللغة مناسب ضتصوؿ األىداؼ يف ىذا اظتعهد كعملية ختطي
مااليو  ىذا البياف ىو نفسو كما قاؿ .هافي كصف العمل ظتشرؼ يؤلف بو

تبداء من الكشف عن كصف الوظيفة، كىذا تقصد ىاسيبوف "عملية ختطيط 
أف قبوؿ اظتسجل ىو   جبو سيسوانطو،قاؿ  ك .ٜٔظتعرفة أم موقف اضتاجة"
كىذه العملية  ٕٜ.تشجيع األمل لتسجيل يف اظتؤسسةك عملية حبث األشخاص 
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ٛ٘ 

 

األكىل لقبوؿ مشرؼ اللغة مبعهد اصتامعة من جوانب مهارات اللغة كاطتربة 
 .يف تعليم اللغة العربيةكارتباط مشرؼ اللغة 

كاعداد التخطيط يف اختيار مشرؼ اللغة مناسب ضتصوؿ األىداؼ يف 
ىذا اظتعهد كلًتقية تعليم اللغة العربية بإعطاء اإلختبار اللغوم ظترشح مشرؼ 

 ٓٓٗاللغة بدقة كأداء التخطيط قبل الطلبة حيضركف يف معهد اصتامعة. حويل 
اإلختبار يف حلقة معهد اصتامعة مسجال لتسجيل اظتشرؼ ىم يعملوف 

   .كمناقش من األساتذة
اليت عُت هبا ىي لدم النشطة يف اإلشراؼ اللغوم كأما معيار جودة  

لية، كالشخصية اإلسالمية اللغة العربية كاللغة اإلؾتليزية، قائمة النتيجة عا
. ىذا طالقةكفاصح لقراءة القرآف من جهة علم التجويد كالًترتة كالتفسَت 

 البياف ىو نفسو عن معايَت اللغة الىت عُت هبا يف جامعة كلسكو سكوتالنديا 
(University of Glasgow) .ٖٜىي: اظتعرفة اللغوية، كمهارات اللغوية، كخربة 

كىذه اظتزية ظتشرؼ اللغة يف معهد اصتامعة ليس فقط فيو لدم مهارة اللغة 
خالقيات مية عن األكلدم الشخصية اإلسال كلكن العلـو يف القرآف
إذف جودة . ألف ىناؾ خلفية اإلسالـ هبذه اصتامعة كالسلوكيات بصفة مسلم

مناسبة مبعايَت جودة اليت حدد بو مشرؼ اللغة مبا تتعلق عن ختطيط البد عليو 
    ىذه النتائج إلجابة السؤاؿ األكؿ يف أسئلة البحث. اظتؤسسة اظتعينة.

 ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعةيف اإلشراؼ اللغوم جودة تنظيم  .ٕ
ىو كيفية ينظم مشرؼ اللغة عن تقسيم تنظيم إدارة جودة مشرؼ اللغة 

كفائدة تنظيم  ىدؼ تعليم اللغة العربية.كتصنيف الواجبات كاظتسؤكلية ضتصوؿ 
مشرؼ اللغة مناسبة قدرة كمهارات إىل الفصوؿ التعليمية ىذه اإلدارة لتصنيف 
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 كالبياف ىو نفسو كما قاؿ مارنو عن تنظيم، .العربيةيعٍت يف تعليم اللغة 
التنظيم ىو عملية حتديد، كتصنيف الواجبات كاظتسؤكلية ألشخاص، كيسمى 

إدارة فيها موجود مدير اظتعهد، كرئيس  ٜٗبتقسيم أنواع الربامج ضتصوؿ اعتدؼ.
 .تنسيقللغة. كىم يعملوف استمرار القسم اللغة، كمريب اللغة كمشرؼ ا

ختطيط دركس مبعهد اصتامعة كمع رئيس اللغة إلدارة  دكرهيف مدير اظتعهد 
كرئيس قسم اللغة يف دكره  عمل  مريب اللغة كمشرؼ اللغة بالشكل العاـ،

إشًتاؾ مع مريب اللغة إلدارة عناصر تعليم اللغة اطتاص ظتشرؼ اللغة كتنفيذ 
ر كمضموف اإلجتماع مع مريب اللغة كمشرؼ اللغة مرة كاحدة يف الشه

اإلجتماع مالحضة جودة كبصفة تقرير لبحث كلًتقية تعليم اللغة العربية الذم 
ادار بو. كمشرؼ اللغة يف معهد اصتامعة يف دكره بصفة قدكة حسنة لطالب 

 جامعي كمسؤكلية عن تعليم اللغة لطالب كبرامج اللغة آخرل.
ىي التنسيق بُت مدير كرئيس قسم اإلشراؼ اللغوم التنظيم يف جودة 

عن إختبار اللغة  يتعلقاللغة ك مريب اللغة إلعطاء الواجبات كاظتسؤكليات مبا 
قيادة مشرؼ اللغة ظتشرؼ كيناسب هبا قدرات مشرؼ اللغة يف كل مستول. 

التعليمة كاستخداـ  فصوؿاليف  آخر مبا يرتبط الواجبات يف تعليم اللغة العربية
ىذه النتائج إلجابة السؤاؿ الثاين يف أسئلة م اللغة لطلبة. اسًتاتيجية تعلي

 البحث.
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 يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعةاإلشراؼ اللغوم جودة  تنفيذ .ٖ
تنفيذ تنفيذ ىو شكل التطبيق لتحرؾ عناصر من التخطيط كالتنظيم. 

.  التخطيطإدارة جودة مشرؼ اللغة حياكؿ لتطبيق مبا يؤلف مدير اصتامعة يف 
سياكياف، تنفيذ يف إدارة ىو بصفة ػتاكلة، كطرائق  عند كفائدة النتفيذ

تنفيذ  ٜ٘.كاسلوب، لتشجيع اعضاء اصتمعية على استعداد يف تنفيذ األنشطة
إدارة جودة مشرؼ اللغة حياكؿ أف يطبق بتقدًن تدريبات ك برامج اللغة يف 

 .معهد اصتامعة
بإعطاء التدريبات اللغوية كالربامج اللغوية ظتشرؼ الذم يقـو  اصتودة اظتذكورةك 

فيها ضتصوؿ اظتشرؼ اصتيد كالكفء يف ترقية تعليم اللغة العربية. كأما تنفيذه 
، كعيادة اللغة، كصباح اللغة كمسابقة اللغة كمركز الدكرة التدريبية يشتمل على 

 اصتدكؿ كالتايل:ملخص اللغة كندكة ثنائي اللغة. ك 
 

 الهدف المكان الوقت فيذ تعليم وبرامج اللغةتن
يونيو  ٖٕ الدكرة التدريبية

ٕٓٔ٘ 
  قاعة سوكارنو
 )اظتبٌت اظتركزم(

شرؼ اظتالستعداد جودة 
 قبل تطبيق اللغة يف اظتيداف

 يـو اإلثنُت عيادة اللغة
 ليلة

معهد  ٕحلقة 
 اصتامعة

لتعليم مشرؼ اللغة عن 
اسًتاتيجية تعليم اللغة ك 
لتدريب اظتهارات اللغوية 

 ظتشرؼ 
تطبيق تعليم اللغة العربية  خارج اظتبٌتيـو  صباح اللغة
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-اإلثنُت
يـو اصتمعة 

 صباحا

مناسب اظتنهج الدراسي 
 لبةيف معهد اصتامعة لط

 ةامعياصت
زيادة العلـو كاظتعرفة إلدارة  ميداف اصتامعة  مسابقة اللغة

 لطلبة اصتامعيةمسابقة اللغة 
تطبيق البيئة اللغوية من  داخل اظتبٌت يـو اصتمعة مركز اللغة

 جهة مهارة الكالـ
 Call for) ندكة ثنائي اللغة

Paper) 
  أبريل ٖٓ

ٕٓٔٙ 
كلية قاعة  

العلـو 
اإلنسانية 

(home 

theatre) 

زيادة العلـو كاظتعرفة إلدارة 
 أنشطة الندكة 

       
 

 
 الواجبات كاظتسؤكلية ظتشرؼبتنفيذ جودة مشرؼ اللغة يؤلف مناسبة 

على األسس تنفيذه  ، كتنفيذ تعليم كبرامج اللغة العربيةلًتقية تعليم اللغة العربية
 يف ةىو مرجتى مدير معهد اصتامعة كغتلس اصتامعة آخر مببداء اظتؤسسة اطتاص

 اظتعهد. ب تنمية التعليم
ترقية تعليم اللغة العربية مبا يتعلق عن منهح تعليم اللغة إذف عندما تقدًن 

كىذا البياف نفسو كما قاؿ  اظتواد يناسب مبنهج ىناؾ تعليم بصفة جيد.

يف معهد اصتامعة برامج اللغة العربية  (ٚ)دكؿ اصت  
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. تعليم اللغة ٜٙإحدل من شركط ترقية التعليم ىي مناىج مناسبةجركمي 
اظتناسب مبنهج تعليم اللغة يف يسمى بالنجاح ألف يف معهد اصتامعة العربية 

كتطبيق منهج تعليم يف معهد اصتامعة بطرؽ التدريس الكاملة  .معهد اصتامعة
عة لطالب يف معهد اصتامعة لطالبة كتطبيق منهج تعليم اللغة يف معهد اصتام

ىذه النتائج إلجابة كقد يكوف لعبة اللغة يف تشجيع تعليم اللغة لطلبة. 
        السؤاؿ الثالث يف أسئلة البحث. 

 يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعةاإلشراؼ اللغوم جودة  مراقبة .ٗ
مراقبة ىي طريقة لتحقيق العمل اصتيد ضتصوؿ اعتدؼ يف اإلشراؼ 

اطتاص دكرة مهمة يف حتديد كل اعتدؼ التعليمي الذم نفذ بو الًتبوم 
قاؿ عرفاف فهمي، اظتراقبة ىي عملية مبا يتعلق ضتصوؿ التحديد ك مناسبة. 

مراقبة جودة  ٜٚكتنفيذ اظتعايَت يف تقوًن التنفيذ كحتسُت حىت مناسبة بالتخطيط.
الك إبراىيم مشرؼ اللغة يف ترقية تعليم اللغة العربية مبعهد جامعة موالنا م

الذم قاـ بو مريب اللغة مرة كاحدة يف األسبوعُت.  اإلسالمية اضتكومية ماالنج
على  كىناؾ كتب مريب اللغة كتابة مبا تتعلق عن جودة مشرؼ اللغة كيسلم

مرة  رئيس قسم اللغة بصفة تقوًن ك حتسُت لو تكوف عملية تعليم اللغة العربية
  .تماعي مع مشرؼ اللغةكاحدة يف الشهر يعٍت يف الوقت اإلج

 
يف خطوات اظتراقبة بتعليم اللغة العربية كبرامج اللغة العربية رئيس قسم 

باصتودة أـ ال  وفاللغة كمريب اللغة يراقباف كفاءات اظتشرفُت ىل ىناؾ ىم يفعل
عناصر ، يف يف معهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج
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التقييم ظتشرؼ اللغة ىي: األمانة ك مأثور العمل، كاظتسؤكلية، كالصدؽ، 
      ىذه النتائج إلجابة السؤاؿ الرابع يف أسئلة البحث. كالتعاكىن، كاظتبادرة كالقيدة. 
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة
 

 ملخص نتائج البحث . أ
  يف ترقية تعليم اللغة العربيةاإلشراؼ اللغوم بناء على البحث عن إدارة جودة 

مبعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج. كجد نتائج البحث مبا 
كتنظيمها كتنفيذىا كمراقبتها. كأما اإلشراؼ اللغوم تناسب بعملية ختطيط إدارة جودة 

 شرؼ فيها، فهي:تلك فوائد إدارة اصتودة ظت
 يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعةاإلشراؼ اللغوم جودة  ختطيط .ٔ

مهم جدا يف اعداده الختيار مشرؼ اللغة اإلشراؼ اللغوم ختطيط جودة 
مناسب ضتصوؿ األىداؼ يف ىذا اظتعهد كعملية ختطيط الذم يؤلف بو 

لقبوؿ مشرؼ اللغة مبعهد اصتامعة  كىذه العملية كصف العمل ظتشرؼ فيها. 
 من جوانب مهارات اللغة كاطتربة كارتباط مشرؼ اللغة يف تعليم اللغة العربية.

كمعيار جودة مشرؼ اللغة اليت عُت هبا ىي لدم النشطة يف اللغة العربية 
كاللغة اإلؾتليزية، قائمة النتيجة عالية، كالشخصية اإلسالمية كفاصح لقراءة 

 ة علم التجويد كالًترتة كالتفسَت طالقة.القرآف من جه
 يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعةاإلشراؼ اللغوم جودة  تنظيم .ٕ

ىو كيفية ينظم مشرؼ اللغة عن تقسيم اإلشراؼ اللغوم تنظيم جودة 
العربية. كفائدة تنظيم كتصنيف الواجبات كاظتسؤكلية ضتصوؿ ىدؼ تعليم اللغة 

ىذه اإلدارة لتصنيف مشرؼ اللغة مناسبة قدرة كمهارات إىل الفصوؿ التعليمية 
يعٍت يف تعليم اللغة العربية. مدير اظتعهد يف دكره ختطيط دركس مبعهد اصتامعة
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كمع رئيس اللغة إلدارة عمل  مريب اللغة كمشرؼ اللغة بالشكل العاـ، كرئيس 
شًتاؾ مع مريب اللغة إلدارة عناصر تعليم اللغة اطتاص قسم اللغة يف دكره إ

ظتشرؼ اللغة كتنفيذ اإلجتماع مع مريب اللغة كمشرؼ اللغة مرة كاحدة يف 
الشهر كمضموف اإلجتماع مالحضة جودة كبصفة تقرير لبحث كلًتقية تعليم 
 اللغة العربية الذم ادار بو. كمشرؼ اللغة يف معهد اصتامعة يف دكره بصفة قدكة
 حسنة لطالب جامعي كمسؤكلية عن تعليم اللغة لطالب كبرامج اللغة آخرل.

 يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعةاإلشراؼ اللغوم جودة  تنفيذ .ٖ
حياكؿ لتطبيق مبا يؤلف مدير اصتامعة يف اإلشراؼ اللغوم تنفيذ جودة 

يف اإلشراؼ اللغوم التخطيط. يف كقت التنفيذ مبا يتعلق عن إدارة جودة 
ترقية تعليم اللغة يف معهد اصتامعة، حيقق غتلس اللغة لًتقية تعليم اللغة العربية 

الستعداد جودة اظتشرؼ قبل تطبيق اللغة  الدكرة التدريبةفيها تشتمل من : 
لتعليم مشرؼ اللغة عن اسًتاتيجية تعليم اللغة ك  كعيادة اللغة،يف اظتيداف 

لتطبيق تعليم اللغة العربية  اح اللغة، كصبلتدريب اظتهارات اللغوية ظتشرؼ 
 كمسابقة اللغة ،مناسب اظتنهج الدراسي يف معهد اصتامعة لطلبة اصتامعية 

لتطبيق  كمركز اللغة ،لزيادة العلـو كاظتعرفة إلدارة مسابقة اللغة لطلبة اصتامعية 
رفة زيادة العلـو كاظتع كندكة ثنائي اللغة ،البيئة اللغوية من جهة مهارة الكالـ 

  .إلدارة أنشطة الندكة
 يف ترقية تعليم اللغة مبعهد اصتامعةاإلشراؼ اللغوم جودة  مراقبة .ٗ

يف ترقية تعليم اللغة العربية مبعهد جامعة موالنا اإلشراؼ اللغوم مراقبة جودة 
مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج الذم قاـ بو مريب اللغة مرة كاحدة 

اإلشراؼ يف األسبوعُت. كىناؾ كتب مريب اللغة كتابة مبا تتعلق عن جودة 
كيسلم على رئيس قسم اللغة بصفة تقوًن ك حتسُت لو تكوف عملية اللغوم 
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م اللغة العربية مرة كاحدة يف الشهر يعٍت يف الوقت اإلجتماعي مع تعلي
 مشرؼ اللغة.

 التوصيات واالقتراحات .3
يف ترقية تعليم اللغة العربية اإلشراؼ اللغوم بناء على البحث عن إدارة جودة 

من ناحية تنفيذىا كمراقبتها. كأما التوصيات  مبعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم
كرئيس قسم اللغة كمريب اللغة كمشرؼ  اصتامعة عهدظتدير م الباحث كاالقًتاحات من

 اللغة، فهي:

  ظتدير معهد اصتامعة( أ
يراقب يف كقت اظتراقبة بعملية تعليم اللغة العربية كبرامج اللغة ينبغي مدير اظتعهد 

ىم من مشرؼ اللغة  عملية تعليم اللغة العربية لطالب جامعي مباشرة.
يدفع مشرؼ  كمشرؼ آخر، كبوجود مدير اظتعهد يف تعليم اللغة العربية فإنو

اللغة بعملو عماال نشيطا. ألف مراقبة منو سيحتاج بو بصفة اإلشراؼ اللغوم 
 لًتقية تعليم اللغة مكثفا.

 لرئيس قسم اللغة( ب
ظتريب اللغة يف كقت تنفيذ إدارة جودة مشرؼ اللغة ينبغي إلعداد العقاب 

. الوقت اظتعُتالعربية يف  كمريب مبٌت كمشرؼ اللغة إذا كاف اليتكلم باللغة
الهنم عندما يتكلم مع األساتيذة باللغة اصتوية اللطيفة فالعقاب يقاـ بو ظتريب 

 كمشرؼ لتنفيذ البيئة اللغوية باصتودة السيما يف عملية تعليم اللغة العربية.
 ج( مريب اللغة

يف كقت تنفيذ إدارة جودة مشرؼ اللغة ينبغي أف يأمر مريب اللغة الواجبات 
ظتشرؼ اللغة مبا تتعلق عن اظتواد، كىذه اظتواد قليل من مادة مهارة الكتابة 
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كمهارة القراءة الذم طبق بو إذف تقدًن اظتواد كثَت من مادة مهارة اإلستماع 
 أداء امتحاف معهد يف كمادة مهارة الكالـ حىت يشعر الطالب صعوبات

     يف األسئلة التحريرية أكتسمى األسئلة الكتابية كالقراءية. اصتامعة
  د( ظتشرؼ اللغة

يذ تعليم اللغة العربية كبرامج اللغة العربية بعض من مشرؼ اللغة بتكلم تنف
لتطبيق اللغة العربية بيئة لغوية بدرجة متواسطة كىذا  ىماللغة العربية كشعور 

بتكلم بعض لتطبيق اللغة  ،سباب اليتكلم الطالب اصتامعي باللغة العربية
 .كبإعداد الكتابة يف غتالة اضتائطية ىناؾ بدرجة جيدة
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 قائمة المراجع
 

 عربية:ال المراجع
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