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 قال اهلل تعالى :
 

ۡم وَ  ٱلَِذيهَ  ٱّلَله يَۡزفَِع   ج ٖۚ وَ  ٱۡلِعۡلمَ أهوحهوْا  ٱلَِذيهَ َءاَمىهوْا ِمىكه بَِما حَۡعَملهوَن  ٱّلَله َدَرَجَٰ

 ١١َخبِيٞز 
          

ٔٔاآلية  سورة المجادلة  
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 دهاا اإل
 

 أىدي ىذه الرسالة إيل :
  والديي ووالديت اللذين قد ربياين ورٛتاين منذ نعومة أظفاري وشجعا يل دائما يف

 طلب العلم النافعة لكما جزيل الشكر ببل هناية.
 وأختاين 
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 مستخلص البحث
 QUALITY)الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية وزلاولة ضمان اجلودة  ،ٕٚٔٓ، محمد فضل رمضان

ASSURANCE) كفاءهتم التعليمية يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية   على
عليا جامعة موالنا مالك إبراىيم رياو، رسالة ادلاجستَت، قسم تعليم اللغة العربية، كليات الدراسات ال

( الدكتور احلاج ٕ( الدكتور احلاج زلمد رلاب ادلاجستَت )ٔاإلسبلمية احلكومية ماالنج، ادلشرف )
 ولدانا وركاديناتا ادلاجستَت.

 

 الكفاءة التعليمية، ضمان اجلودة : الكلمات المفتاحية
 

 الكفاءة وتتكون. التعلم إدارة يف ادلعلم اجهاحيت اليت التعلم عملية يف الكفاءة ىي التعليمية الكفاءة
 عملية بتقوًن القيام يف والكفاءة  التعليم، بعملية القيام يف والكفاءة التعليم، تصميم يف الكفاءة  من للمعلم التعليمية
 ضمان ةجلن. التعليم عملية أداء جودة لًتقية التكنولوجي وتطوير العلمية البحوث استفادة والكفاءة يف التعليم،
تتعلق بدورىا على الكفاءة  أحدىا األنشطة سلسلة تنفيذ على اليت ترعى جملال الكلية العملية الوحدة ىي اجلودة

 .رضا والعمبلء والتوقع احلاجة حسب اخلرجيُت نوعية إنتاج أجل من التعليمية دلعلمي اللغة العربية
غة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية ف الكفاءة التعليمية دلعلمي اللاشتكىذا البحث يهدف إىل إ

كفاءهتم   علىضمان اجلودة دلعلمي اللغة العربية  ودور ّتامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو
 القيام يف والكفاءة  التعليم، بعملية القيام يف والكفاءة التعليم، تصميم يف بًتكيز على؛ أوال، الكفاءة التعليمية

 .التعليم عملية أداء جودة لًتقية التكنولوجي وتطوير العلمية البحوث استفادة والكفاءة يف التعليم، يةعمل بتقوًن
 من خبلل كفاءة ادلعلمي وإثراء األكادديي نشر إستمارة التقرير خبلل من اجلودة لضمان الرئيسية وثانيا، الواجبات

 .خريطة الطرق لقسم تعليم اللغة العربية
ٚتع طبيعي. وواألساليب ادلستخدمة يف الوصفي العلى ادلنهج  نوعيدلدخل البا بحثىو ال ىذا البحث

تتكون ٖتليل . و و ودراسة الوثائق الظاىرة والغامضة ظةحادلبلشبو ادلنظمة وادلنظمة و  البيانات عن طريق ادلقابلة
عرض ، البيانات ، وفرزناتالبيا ٚتعباألسلوب التفاعلي على فكرة ميلس وىوبتمان منها  البيانات يف ىذا البحث

 .أخذ اإلستنتاجت، و البيانا
يف الكفاءة التعليمية لدى معلمي اللغة العربية ( أن ٔ)البحث التالية ىي؛  وقد توصل الباحث إىل نتائج

تتأثر بوسائل التعليمية ادلوجودة ونظامها، وهبذه تدافع أربع  جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو
الشدة  ووظاءيفها الواجبات بتنفيذ قامت الكلية جملال اجلودة ضمان جلنة( ٕ) اءات على الكفاءة التعليمية.الكف

 العربية اللغة معلمي لدى التعليمية الكفاءة عن ادلعلومات على لتحصل األكادمي التقرير بتوزيع منها؛ أوال، القيام
طبلهبم وقسم تعليم اللغة العربية. وثانيا،  خبلل من رياو احلكومية اإلسبلمية قاسم شريف السلطان جامة يف

 سنة العربية اللغة تعليم لقسم الطرق خريطة يف وردت كما العربية اللغة دلعلمي التعليمية الكفاءة وٖتسُت تكميل
ٕٓٔٗ - ٕٓٔٚ.  
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ABSTRACT 

 
Muhammad Fadli Ramadhan, 2017, Analysis of Quality Assurance Lecturers of 

Arabic Language Education Related to Pedagogic Competence at State 

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, Thesis, Maulana Malik 

Ibrahim Arabic Department Postgraduate of Islamic State University of 

Malang, Advisor: (1). H. M. Mudjab, Ph.D, (2) Dr. H. Wildana Wargadinata, 

M.Ag.  
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The pedagogic competence is the ability in the learning process that is 

necessary for a lecturer as an educator in the management of learning. The pedagogic 

competence of the lecturer consists of the ability to design the learning, the ability to 

implement the learning process, the ability of evaluate process and learning outcomes, 

and the ability to utilize the research results to improve the quality of learning. 

Quality Assurance Committee (KPM) is a work unit at the faculty level that serves to 

carry out a series of activities which one of them encourages the improvement of 

pedagogic ability of lecturers so as to produce the quality of graduates, according to 

the needs, expectations, satisfaction customers. 

Based on the aforementioned reasons, this aim to describe to reveal the 

pedagogic competence of lecturers and role of KPM in Arabic Language Education 

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training State Islamic University of Sultan Syarif 

Riau, focusing on: first, ability to design learning, ability to implement learning 

process, process and learning process Ability to utilize research results to improve the 

quality of learning; second, the main task of quality assurance by publishing academic 

report form and enrichment to lecturer through strategic program of Arabic education. 

This research is qualitative descriptive naturalistic research. The data are 

collected with technique of semistructure and structure interview, explicit and secret 

observation, and documentation study. The data analysis used in this research are 

Miles and Huberman type’s by starting with data collection, data reduction, and 

deduction. 

There are some findings as follows;    (1) The Pedagogic Competence Lecturer 

of Arabic Language Education Faculty of Tarbiyah and Teacher Training of State 

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau is very influenced by the prevailing 

facilities and system, so it influences on four pedagogic components, both Ability to 

design learning, Ability to implement learning process, Ability to assess process and 

learning outcomes, And Ability to utilize the results of research to improve the 

quality of learning. (2)  The Quality Assurance Committee of the Faculty of Tarbiyah 

and Teacher Training of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau has 

maximized its duties and functions through a work program consisting of: First, 

Provision of academic report form by collecting information through students and 

functioning program to know the development of pedagogic competence of lecturer 

of Arabic Language Education. Second, enriching the lecturers through the PBA 

Strategic Program as outlined in the Strategic Education Strategy Roadmap 2014 - 

2017.        
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ABSTRAK 

 

Muhammad Fadli Ramadhan, 2017, Analisis Penjaminan Mutu Dosen Pendidikan 

Bahasa Arab Terkait Kompetensi Pedagogik di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) H. M. 

Mudjab, Ph.D, (2) Dr. H. Wildana Wargadinata, M.Ag. 
 

Kata Kunci : Kompetensi Pedagogik, Penjaminan Mutu 
 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam proses belajar menagajar 

yang diperlukan bagi seorang dosen sebagai pendidik dalam pengelolaan 

pembelajaran. Ukuran kompetensi pedagogik dosen terdiri dari kemampuan 

merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, 

kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran, dan kemampuan memanfaatkan 

hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Komite Penjaminan Mutu 

(KPM) adalah satuan kerja di tingkat fakultas yang berfungsi untuk melaksanakan  

rangkaian kegiatan yang salah satunya  memiliki peran terhadap kemampuan 

pedagogik dosen sehingga mampu menghasilkan mutu lulusan, sesuai kebutuhan, 

harapan, kepuasan pelanggan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kompetensi pedagogik dosen 

dan usaha KPM pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif  Riau, dengan fokus pada: pertama, 

Kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses 

pembelajaran, kemampuan menilia proses dan hasil pembelajaran, dan kemampuan 

memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kedua, 

Tugas pokok penjamin mutu dengan menerbitkan form laporan akademik dan  

melakukan pengayaan kepada dosen melalui program strategis pendidikan bahasa 

arab.  

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif naturalistik. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dan semi terstruktur, observasi terus 

terang dan tersamar dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan model Miles 

dan Hubermen yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kompetensi  pedagogik Dosen  

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri  

Sultan Syarif Kasim Riau  sangat   dipengaruhi oleh sarana  prasaran  dan system 

yang berlaku,  sehingga berpengaruh pada empat komponen pedagogik, baik 

Kemampuan merancang pembelajaran, Kemampuan melaksanakan proses 

pembelajaran, Kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran, dan Kemampuan 

memanfaatkan hasil penelitin untuk meningkatkan  kualitas pembelajaran. (2) Komite 

Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri  Sultan 

Syarif Kasim Riau telah memaksimalkan tugas dan fungsinya melalui program kerja 

yang terdiri dari:  Pertama, Penyediaan form laporan akademik dengan menjaring 

informasi melalui mahasiswa dan memfungsikan prodi untuk mengetahui 

perkembangan  kompetensi pedagogik dosen Pendidikan Bahasa Arab. Kedua, 

melakukan pengayaan kepada dosen melalui Program Strategis PBA yang dituangkan 

dalam Roadmap Program Strategis Pendidikan Bahasa Arab 2014 - 2017.   
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 تقديرالشكر و كلمة ال
بسم اهلل الرٛتن الرحيـم، احلمد هلل رب العادلُت والصبلت والسبلم على أشرف األنبياء 

 وادلرسلُت وعلى آلو وأصحابو أٚتعُت، وبعد.
يسر الباحث انتهاء ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، وىنا يريد الباحث أن يقدم من 

قدير دلن قد ساىم وساعده على كتابة ىذه الرسالة صميم قلبو العميق أجزل الشكر وأٙتن الت
: 

األستاذ الدكتور موجيا راىرجو، مدير اجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية  .ٔ
 ٔتاالنج.

األستاذ الدكتور ْتر الدين، مدير الكلية الدراسات العليا ّتامعة موالنا مالك إبراىيم  .ٕ
 اإلسبلمية احلكومية ٔتاالنج.

زلمد رلاب، بصفتو ادلشرف األول، الذي وجو الباحث وأرشده وأشرف عليو  الدكتور .ٖ
 بكل اىتمام وصرب وحكمة يف كتابة ىذه الرسالة.

الدكتور ولدانا ورغاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا ّتامعة  .ٗ
لثاين الذي أعطى موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ٔتاالنج وبصفتو ادلشرف ا

 ادلبلحظات واالقًتاحات الستكمال وتصحيح ىذه الرسالة.
 ٚتيع أساتذيت واألصدقاء يف الدراسات العليا احملًتمُت هبذه اجلامعة. .٘
وٚتيع األساتذة يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو مع إخواين  .ٙ

إ٘تام ىذه الرسالة العلمية. وإىل وأخوايت، يف مد يد مساعدتكم وقدمتم يل العون على 
 من ال يستطيع الباحث أن يذكرىم ٚتيعا فلكم مٍت كل الشكر.  

ال قول جيدر يل بالتقدم إال قول الشكر اجلزيل فحسب أن أدعو اهلل العظيم والوىاب 
 أن يزكيهم بأحسن ما عملتم ويزيدكم من فضلو فيما فعلتم.

 مٕٚٔٓمايو  ٚٔباتو، 
 الباحث ادلقّر،

 
 حمد فضل رمضانم



 ل 
 

 البحث محتويات
 أ  ........................................................... صفحة الغبلف
 ب  .......................................................... صفحة ادلوضوع
 ج  ........................................................... موافقة ادلشرف

 د  .......................................... ادلناقشة جلنة من واالعتماد ادلوافقة
 ه  ............................................................. إقرار الطالب

 و  .................................................................. الشعار
 ز  .................................................................. اإلىداء

 ح  ........................................................ مستخلص البحث
 ك  ..................................................... كلمة الشكر والتقدير

 ل  .......................................................... زلتويات البحث
 س  ............................................................ قائمة اجلداول
 اإلطار العام:  الفصل األول

 ٔ ........................................................... مةمقد .أ 
  ٘ .................................................... مشكلة البحث .ب 
  ٙ ..................................................... أسئلة البحث .ج 
  ٙ ................................................... أىداف البحث .د 
  ٚ ...................................................... فوائد البحث .ه 
  ٛ ..................................................... حدود البحث .و 
  ٜ ................................................. الدراسات السابقة .ز 
  ٘ٔ ................................................ ٖتديد ادلصطلحات .ح 

 الفصل الثاني : اإلطار النظري
  ٚٔ .......................................... ادلبحث األول : معلم اللغة العربية



 م 
 

 ٚٔ ........................................ مفهوم عن معلم اللغة العربية .أ 
  ٚٔ ................................................... خصائص ادلعلم .ب 
  ٕٗ ................................ اللغة العربيةاخلصائص اخلاصة دلعلمي  .ج 

  ٕ٘ ............................................... ادلبحث الثاين : كفاءة ادلعلم
  ٕ٘ .................................................... مفهوم الكفاءة .أ 
  ٕٙ ...................... ضرورة ٖتقق الكفاءات لدى معلمى اللغة العربية .ب 
تصنيف الكفاءات معلمي اللغة العربية بإسناد على قانون ٚتهورية  .ج 

  ٕٚ ......................................................... أندونيسيا
  ٜٕ .............................................ادلبحث الثالث : ضمان اجلودة

  ٜٕ ............................................... مفهوم ضمان اجلودة .أ 
  ٖٓ ............................................... ودةغرض ضمان اجل .ب 
 ٖٔ ................................................ تنفيذ ضمان اجلودة .ج 

 الفصل الثالث : منهجية البحث
 ٖٖ ............................................ مدخل البحث ومنهجو .أ 
 ٖٖ ................................................... حضور الباحث .ب 
 ٖٗ ................................................... مصادر البيانات .ج 
  ٖ٘ .............................................. أسلوب ٚتع البيانات .د 
 ٖٚ .....................................................ٖتليل البيانات .ه 
 ٓٗ .................................................. تصحيح البيانات .و 

 الفصل الرابع : نتائج البحث وتحليلها
  ٔٗ ..................................... ادلبحث األول: خصائص رلتمع البحث

  ٔٗ .. ن جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياونبذة سلتصرة ع .أ 
  ٕٗ ......................... خلفية تارخيية لتأسيس قسم تعليم اللغة العربية .ب 



 ن 
 

 ٕٗ ........................................ رؤية قسم تعليم اللغة العربية .ج 
 ٖٗ ..................................... رساالت قسم تعليم اللغة العربية .د 
 ٖٗ .......................................... شليزات معلمي اللغة العربية .ه 
 ٗٗ ........... خلفية سلتصرة عن جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية ومساعدهتا .و 

ادلبحث الثاين: الكفاءة التعليمية لدى معلمي اللغة العربية يف جامعة السلطان 
 ٙٗ ....................................... شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو

  ٙٗ .......................................... الكفاءة يف تصميم التعليم .أ 
  ٖ٘ ..................................... الكفاءة يف القيام بعملية التعليم .ب 
 ٚ٘ ................................ الكفاءة يف القيام بتقييم عملية التعليم .ج 
تطوير التكنولوجيا لًتقية جودة أداء الكفاءة يف استفادة البحوث العلمية و  .د 

 ٓٙ ......................................................عملية التعليم
ادلبحث الثالث: ضمان اجلودة دلعلمي اللغة العربية حول كفائتهم التعليمية يف 

 ٙٙ ........................ جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو
 ٙٙ .............................. الواجبات األساسية وتطبيق إجراء ضمان اجلودة

 ٙٙ ................................... الواجبات األساسية لضمان اجلودة . أ
 ٛٙ .......................................... تطبيق إجراء ضمان اجلودة . ب

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

 ٕٛ ....................................................... االقًتاحات . ب
 س  ........................................................... قائمة المراجع
 ش  .......................................................... قائمة المالحق
 دد ........................................................... السيرة الذاتية

 



 س 
 

 قائمة الجداول
 الصفحة         الجدول

 ٕٔ .................. القددية بالبحوث احلايل البحث بُت واالختبلف االتفاق ٔ.ٔ
 ٘ٔ ....................................................... ادلصطبلحات ٕ.ٔ
 ٜٖ .............................................................. عيارادل ٔ.ٖ
 ٗٗ .................................... درجات معلمي اللغة العربية العلمية ٔ.ٗ
 قاسم شريف السلطان جامعة يف العربية اللغة معلمي لدي التعليمية الكفاءة ٕ.ٗ

 ٜٗ ....................... التعليم تصميم يف كفاءهتم عن رياو احلكومية اإلسبلمية
 قاسم شريف السلطان جامعة يف العربية اللغة معلمي لدي التعليمية الكفاءة ٖ.ٗ

 ٖ٘ .................. التعليم بعملية القيام يف كفاءهتم عن رياو احلكومية ميةاإلسبل
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 الفصل األول
 االطار العام

 مقدمة  .أ 
ىف ظل ٖتديات العصر ادلتسارعة، وعصر العودلة التنافسية، ومتطلبات سوق 

إىل تطوير ادلنظومة العمل ادلتغَتة، وفرص العمل النادرة، تسعى األمم جاىدة 
 .التعليمية، دلا ذلا أثر مباشر على اجلوانب االقتصادية واجملتمعية للفرد

ويعتمد اجملتمع بدرجة كبَتة على مؤسسات التعليم العاىل ىف إعداد أبنائو 
القادرين على تلبية احتياجاتو، وتوفَت متطلبات ادلهن وفرص عمل جديدة. وىف ضوء 

دلواصفات الىت ينبغى أن يتحلى هبا اخلريج الذى يعمل ذلك توفر ىذه ادلؤسسات ا
 .بادلهن ادلختلفة

ىف إطار مفهوم ضمان اجلودة الذى نشأ ىف رلال الصناعة هبدف احلصول 
على صناعات ومنتجات تتوافر فيها ادلواصفات والشروط الىت ترضى العمبلء، 

بغية احلصول على سارعت األمم باألخذ ٔتفهوم اجلودة وتطبيقو ىف رلال التعليم، 
منتج تعليمى ديثل مرتكزا حيويا لتجويد ادلنتج الصناعى واالقتصادى، فبدون ادلنتج 
التعليمى اجليد ادلتمثل ىف أبناء األمة القادرين على إعداد ادلنتجات الصناعية 
واالقتصادية اجليدة، والقادرين على تطوير وبناء مستقبلها ال ديكن أن تتوافر اجلودة 

 ٔ.انب من جوانب اجملتمعىف أية ج
وذكر ديدي مولياسنا يف كتابو بأن التعليم اجلوديت سينشأ من ثبلثة العناصر 

 ونظام احلكم اجليد ،(Good Planning System) الرئيسية منها؛ نظام التخطيط اجليد

(Good  Governance System)وادلعلم اجليد ، (Good Teachers.)
2
  

                                                           
 ، )مصر: ٚتهورية مصرنواتج التعلم وضمان جودة ادلؤسسة التعليميةرلدي عبد الوىاب قاسم، وأحبلم الباز حسن، 1

  .٘(، ص. نةسون الالعربية واذليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، د
2
Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 120. 
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لم لو أمهية كبَتة تلعب يف عملية التعليمية. قدمت ناين أوتامي بأن ادلع
ستكمال ادلرافق التعليمية ومتطورهتا، فلذلك البد اىل إوكانت عملية التعليمية ٖتتاج 

  ٖ.أن يكون ادلعلم معلما مأىبل من غَت ادلرجح يف أن تؤدي ادلرافق ادلتطورة
دلعلم دلهنة ويف وجو األخر، ذكر أوريل يف ٘تهيد كتابو أن تتبع أمهية إعداد ا

التعليم من موقعو يف العملية التعليمية فهو الذي يقوم بالعبء األكرب يف ٖتقيق 
أىدافها، كما أن سلرجات التعليم إىل حد كبَت بكفاءة ادلعلم وتأىيلو. فهو عنصر 

 ٗ.أساسي يف أي موقف تعليمي ومن أىم مدخبلت العملية الًتبوية
على أن ٖتصيل  Nana Sudjana اناودلت الدراسية اليت قام هبا نانا سودج
 ٙ،ٙٚبــــ  (Teachers Performance) تعلم الطبلب وإصلازىم متأثر من أداء ادلدرسُت

للتدريس أسهمت  (Teachers Competence) %. وتفصيلها: كفاءة ادلدرسُت
%، وشخصيتهم أو ٖٚ،ٕٖ%، وسيطرهتم على ادلواد الدراسية أسهمت ٖٗ،ٕٖ

 ٘. %ٜٔ،ٖ% وأسهمت اجتماعيتهم ٓٙ،ٛلدراسية أسهمت مواقفهم ٕتاه ادلواد ا
يف أندونيسيا، كانت وظيفة ادلعلم، ودور ادلعلم، وزللة اسًتاتيجي ادلعلم 
بالتنمية القومية يف جهة فن التعليم ْتاجة إىل تطوير ادلهن ادلرتبتية. وذلك قد ثبتت 

ق عن التنمية وظهرت وذكرت ىف القانون األساسي جلمهورية أندونيسيا فيما يتعل
القومية يف جهة فن التعليم بأن دور ادلعلم ىو قيام بإذكاء حي شعب أندونيسيا 
وارتفاع كيفية شعبو ادلؤمن، وادلتقى، وذو األخبلق احلسنة مع أنو قادر على 

جتماعية ادلتقدمة، وادلعمور اإلستفادة من العلوم، والتكنولوجيا، والثقافة لتصبح اإل
 .وادلأدب

                                                           
3
Neni Utami, “Kualitas dan Profesionalisme Guru”, Http://www. 

Pikiranrakyat.com/cetak/102/15/0802/html, diakses 10 Oktober 2016. 
، (ٕٔٔٓ: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ٔتاالنق، ج، )ماالنمهارات التدريسأوريل ْتر الدين، 4

 .ٖص. 
5
Nana Sujana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 2002), hlm. 

42.  
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فيما يتعلق  ٕ٘ٓٓسنة  ٗٔ قانون اجلمهورية اإلندونيسية برقم وقد وردت يف
 :بادلعلم بأن مهنة ادلعلم ىي رلال العمل اخلاص الذي يقوم بو ادلعلم ادلبادئ األتية

  .أن ديلك ادلواىب وادلينتات، وأن يطالب بالروح وادلثالية -ٔ
أن ديلك التزام بتحسُت نوعية التعليم منها اإلديان والتقوى  -ٕ

 .بلقواألخ
 .أن ديلك اخللفية األكادديية والتعليمية مؤىلة وفقا على الواجبات -ٖ
 .أن يقوم بادلسؤولية عن واجبات ادلهنة -ٗ
 .أن يقوم بتطوير ادلهنة ادلستدامة مع التعلم مدى احلياة -٘
 .أن ديلك ضمان احلماية القانونية يف االضطبلع بواجبات ادلهنة -ٙ
لطة لتنظيم ادلسائل ادلتعلقة أن ديلك ادلنظمات ادلهنية اليت تتمتع بس -ٚ

 ٙ .بواجبات ادلهنة
انطبلق من البيان السابق، كانت جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية 

وكانت ىذه  ٛورسالتها. ٚنسكب يف الرؤيةإاحلكومية رياو بنفس اذلدف، وذلك قد 
عاية ٖتت ر  (UIN) إىل (IAIN) من ٕ٘ٓٓينايَت  ٗاجلامعة اليت تؤكد رمسيا يف التاريخ 

                                                           
6
E. Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 21.  
7
V i s i 

“Visi UIN Suska Riau adalah terwujudnya Universitas Islam Negeri sebagai lembaga 

pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau seni secara integral pada tahun 2023”.  

Kementrian Agama RI, UIN SUSKA RIAU, Panduan dan Informasi Akademik, (2015-

2016), hlm. 3.  
8
M i s i 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya 

manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta memiliki integritas pribadi 

sebagai sarjana muslim; 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan menggunakan paradigma Islami; 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan teknologi dan/atau seni dengan menggunakan paradigma Islami; 

4. Menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan 

trasnparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelajutan.   

Kementrian Agama RI, UIN SUSKA RIAU, Panduan dan Informasi Akademik, (2015-

2016), hlm. 3.  
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رئيسة ٚتهورية أندونيسيا الدكتور احلاج سوسيلو ٔتبغ يوضايونو ذلا ستة خصائص 
 :التطوير ىي
 .(Belief Affection) تطوير منوذج العلوم باإلسناد إىل اإلديان والتوحيد -ٔ
سبلمي ليكون تكامبل تطوير فرعية العلوم ادلختلفة ٔتدخل الدين اإل -ٕ

  .(IDI) سبلمعلميا بُت العلوم واإل
نفيذ عديد العلوم لتحقيق معايَت كفائة العلوم يف رلال العلوم ت -ٖ

 .اإلسبلمية بتعزيز اإلديان، والعبادة، وادلعاملة، واألخبلق
تعزيز وتطوير البيئة ادلدنية وفقا عل قيم اإلسبلم من خبلل برنامج  -ٗ

 .معهد اجلامعة
ٕتسيد ٘تيز األكادمية وادلهنية اليت تقوم على األخبلق الدينية ىف  -٘

 .حياة اجلامعة
تطوير التعليم اإلسبلمي اإلقليميي ّتنوب شرق آسيا واحملاضرة  -ٙ

 .ادلبليووية كمركز التميز
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم يف جامعة السلطان شريف 
قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو ىو أحد القسم الذي يقوم بإجياد خصائص التطوير 

شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو. وقسم تعليم اللغة  لدى جامعة السلطان
العربيية ىو أحد ادلؤسسة الذي شعر وقام بإدراك أمهية التنمية القومية يف رلال 
التعليم، وظهر ظواىر السابقة من خبلل ادلعلم والعلماء اليت مهمتها يف ٖتويل وتطوير 

 .وخدمة اجملتمع ْتياهتا ادلهنية ونشر العلوم والتكنولوجيا والفنون للتعليم والبحوث
ويف جانب اآلخر، قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة السلطان شريف قاسم 
اإلسبلمية احلكومية رياو يهدف إلنتاج العامل ادلؤمن وادلتقى وذو األخبلق احلسنة 
والكرس والنبيلة وادلهنة وتوليد الباحث الذي قام بتطوير تعليم اللغة العربية على 

التكامل بُت العلوم والتكنولوجيا والفنون مع اإلسبلم، وقيام بتسهم اجملتمع يف أسس 
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تطوير مؤسسات تعليم اللغة العربية رمسيا كان أو غَت رمسي. وتلك األىداف مناسبة 
برؤية ورسالة قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية 

 .احلكومية رياو
اللغة العربية بتحسُت كفائة معلم اللغة العربية ضلو القيام قد حاول قسم تعليم 

لدراسة العليا للمرحلة التحاق يف بالتدريب والدراسة ادلقارنة، واعطاء الفرسة إل
الدكتورة وجاء ٔتعلم اللغة العربية من جامعة األزىر ٔتصر ولكن احملاولة مل ٖتصل على 

 .ادلهنيةاذلدف ادلرجو الذي يلعب يف معايَت الكفاءة و 
 مشكلة البحث .ب 

اللغة العربية  يقد وجد الباحث ىف ادلبلحظة األوىل الظواىر ادلناقضية دلعلم
 ُتّتامعة السلطان شريف قاسم االسبلمية احلكومية رياو منها نقص قيام ادلعلم

على استعمال التكنولوجيا  ُتٔتجال البحوث وخدمة اجملتمع، ونقص قدرة ادلعلم
لدى معلمي اللغة العربية اليت ليست خطية، وقلة  ية التعليمووسائل التعليم، وخلف

 .ىمادلراجع عند
ويف وجو األخر، كان قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة السلطان شريف قاسم 

لتحق  إقسم تعليم اللغة العربية يف رياو. وقد  واحد سبلمية احلكومية رياو ىو أحداإل
بأن يرتفع ويزداد العلوم وكفائتهم حول  كثَت من الطبلب فيو، بل مل يزل اخلرجيون

 .ال قليبل منهمإاللغة العربية 
يف قسم تعليم اللغة  ومل يلتحق ُتإعتماد على ذلك، يرى الباحث أن ادلعلم

من نفس قسم مع  ُتيتخرج كثَتا من  ادلعلم اال قليبل. ومإالعربية يف ادلرحلة العليا 
عال طبلهبم بأن حيب اللغة العربية ويظهر جإب ُتادلعلم ومهنتهم يف التعليم. ومل يقم

 .مكان اللغة العربية يف ادلستقبل على األسوس احلاضري
إضافة إىل التناقض والبيان السابق، أراد الباحث أن يبحث واقع كفائة 

"الكفاءة التعليمية لمعلمي اللغة معلمي قسم تعليم اللغة العربية ٖتت العنوان: 
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كفاءتهم   على (QUALITY ASSURANCE)ة العربية ومحاولة ضمان الجود
 ." التعليمية في جامعة السلطان شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو

 أسئلة البحث .ج 
إن عرض أسئلة البحث ادلراد ببحثها ىو أول جزء يف صلب التقرير. وال 
شك أن ىذا ادلوضوع يتضمن رلاال واسعا ال ديكن للباحث أن يقوم ببحث ٚتيع 

مظاىر لو رلاالت عديدة، فَتي الباحث القيام تشخيص بعض جوانبو، وألن 
حيث فصل ىذه ادلشكلة العامة حسب األسئلة الفرعية  ادلشكبلت ادلتعلقة بالبحث،

 :التالية
كيف الكفاءة التعليمية لدى معلمى اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة  -ٔ

 ؟العربية ّتامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو 
ضمان اجلودة دلعلمي اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة  دور كيف -ٕ

كفاءهتم التعليمية يف جامعة السلطان شريف قاسم   علىالعربية 
 اإلسبلمية احلكومية رياو ؟

 أهداف البحث .د 
إنطبلقا من أسئلة البحث ادلذكورة، فيهدف ىذا البحث إىل اذلدفُت كما 

 :يلي
معلمي اللغة العربية يف قسم تعليم  لدىف الكفاءة التعليمية اشتكإل  -ٔ

 .اللغة العربية ّتامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو
ضمان اجلودة دلعلمي اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة  دور فاشتكإل  -ٕ

كفاءهتم التعليمية يف جامعة السلطان شريف قاسم   علىالعربية 
 .اإلسبلمية احلكومية رياو
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 ثفوائد البح .ه 
 :يرجى من ىذا البحث أن يكون مفيدا يف اجلوانب األتية

 اجلانب النظري -ٔ
يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث معطيات ومداخبلت  (أ 

عن الكفاءة التعليمية  لزيادة النظرية وتطويرىا فيما يتعلق
تنفيذ ضمان اجلودة دلعلمى اللغة العربية و  دلعلمي اللغة العربية

 .كفاءهتم التعليمية  على
و الباحث أن يكون ىذا البحث زيادة ادلعلومات يف يرج (ب 

تنفيذ ضمان اجلودة و  الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية
  .كفاءهتم التعليمية  علىدلعلمى اللغة العربية 

 اجلانب التطبيقي -ٕ
علمي اللغة أن يكون ىذا البحث مرجعا دل : للمؤسسة (أ 

لمي اللغة العربية تنفيذ ضمان اجلودة دلعيف دلسؤوليُت العربية وا
من الكفاءات دلعلمي اللغة العربية يف  التعليمية كفاءةال على

 .جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو
أن يكون ىذا البحث زيادة ادلراجع خاصة يف  : للجامعة (ب 

رلال معلمي اللغة العربية يف جامعة السلطان شريف قاسم 
اجلودة على الكفاءة  وضمان اإلسبلمية احلكومية رياو

العربية يف جامعة السلطان شريف التعليمية دلعلمي اللغة 
 .قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو

يستفيد الباحث من خبلل ىذا البحث العلوم وادلعارف  (ج 
 .ادلتوافرة يف العملية التعليمية
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 حدود البحث .و 
ضوعي، لقد قام الباحث بتحديد اجلوانب ادلتعلقة بالبحث، وىي احلد ادلو 

 :واحلد الزمٍت، واحلد ادلكاين فيما يلي
 احلد ادلوضوعي -ٔ

الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة حيدد الباحث موضوع البحث يف 
على كفاءهتم  (QUALITY ASSURANCE)العربية وزلاولة ضمان اجلودة 

 ومعلمالتعليمية يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو 
لعربية، ىم من ادلاجستَت والدكتورة الذين يعلمون يف قسم اللغة اللغة اللغة ا
 .العربية حينئذ
معلمي اللغة الكفاءة التعليمية لدى  يكون البحث حول (أ 

كفاءهتم   علىضمان اجلودة دلعلمي اللغة العربية  دور العربية
التعليمية يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية 

 .احلكومية رياو
 احلد الزماين -ٕ

إىل  ربايرجراء ىذا البحث من شهر فقام الباحث باحلد الزماين إل
 .م ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓيف العام الدراسي  أبريلشهر 

 احلد ادلكاين -ٖ
معلمي اللغة العربية  أما احلد ادلكاين، سينفذ الباحث يف بعض

ضمان اجلودة يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية بادلسؤوليُت و 
 .احلكومية رياو
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 راسات السابقةالد .ز 
عدة الدراسات السابقة، فوجد الباحث  ىطبلع عللقد قام الباحث باإل

الدراسات ادلتعلقة هبذا البحث يستفاد منها يف جوانب موضع البحث، وسيعرض 
 : الباحث بعض األمثلة عليها. ومن تلك الدراسات

 (م )رسالة ادلاجستَت ٕٗٔٓسنة  ٜلطفي أمُت اهلل -ٔ
رقية جودة معّلمي اللغة العربية إدارة ت : عنوان البحث (أ 

 .يف معهد الرفاعي العصري ٔتاالنج
يف ٕتنيد معّلمي اللغة العربية من  : نتائج البحث (ب 

حيث ٗتطيط القبول والتدريس التجرييب والتقوًن والتعيُت ىي 
( ٗتطيط قبول معّلمي اللغة العربية ٔتعهد الرفاعي العصري ٔ)

( وجود ٕدة، )عريضة ومشروط حسب احلاجة داخل الوح
األولية للخرجُت الذين يتفقون عليها وتريد ان تصبح معلمة 

( معهد الرفاعي العصري فيو ادلعايَت يف ٕتنيد ٖاللغة العربية، )
معّلمي اللغة العربية ولو كان غَت مكتوبة منها التدرج 
التعليمية، والكفاءات التعليمية، واإلنتماء الدينية وادلتزوج، 

على توصية الوحدة احلاجة ويعُت بو ادلدير أو ( تعيُت بناء ٗ)
 .رئيس ادلؤسسة

إدارة ترقية جودة معّلمي اللغة العربية يف معهد الرفاعي 
( اإلسًتاتيجيات لًتقية جودة معّلمي ٔالعصري فيما يلي )

اللغة العربية يف عدة طرق منها الدورة التدريبية، ومشاورة 
ادلعلمُت وورشة العمل ادلعلمُت الفنية ٖتت الرعاية من كبار 

( عملية تقوًن معّلمي اللغة ٕوإيتاء ادلعلم اخلصوصي، )
                                                           

، غَت مطبوع ادلاجستَترسالة ، ٔتاالنج العصري الرفاعي العربية يف معهد اللغة معّلمي جودة إدارة ترقية ،اهلل أمُت لطفي9
  (.ٕٗٔٓمعة موالنا مالك إبراىيم االسبلمية احلكومية ٔتاالنج، )ماالنج: جا



ٔٓ 
 

 

العربية أجرهتا مدير ادلعهد ورئيس الوحدة وقسم ٘تية ادلنهج 
والبحث والطلبة أيضا تسهم يف تقوًن من حيث الطبيعة على 

( والتعويضات دلعّلمي اللغة العربية يف ٖالرغم غَت الرمسية، )
سبة مع حالة ادلعلمُت، وادلسافة من البيت إشكال راتب منا

ىل معهد الرفاعي العصري واإلصلاز خبلل التدريس بنظر من إ
( وكيفية تفريع معّلمي اللغة العربية يف معهد ٗنتيجة الطلبة، )

يقاف العمل بسبب إختبلف إالرفاعي العصري متنوعة منها 
 .اإلنتماءات الدينية

 (سالة الدكتورةم )ر  ٕٕٔٓسنة   ٓٔأوريل ْتر الدين -ٕ
تنمية الكفاءات التعليمية دلعلمي اللغة  : عنوان البحث (أ 

العربية يف اجلامعات اإلندونيسيا )دراسة احلاالت ادلتعددة ىف 
مراكز التعليم اللغة العربية ّتامعات موالنا مالك إبراىيم 
اإلسبلمية احلكومية ٔتاالنق واحملمدية ٔتاالنق وماالنق 

 (.احلكومية
وقد توصل الباحث إىل أن الكفاءات  : ثنتائج البح (ب 

( من ٔالتعليمية دلعلمي اللغة العربية ادلراكز الثبلث ىي )
حيث الكفاءة ىف خطة التعليم يتميز معلمو برنامج دراسة 
العربية ادلكثفة فقط بتحقيق ذلك، والجيدىا الباحث ىف 

( ومن حيث الكفاءة ىف تنفيذ خطة ٕخرين، و )ادلركزين اآل
فمعلمو ادلراكز الثبلثة يتميزون بتحقيق ذلك بشكل التعليم 

جيد ٔتا فيو من إدارة ادلواد التعليمية وإدارة الفصل واستخدام 
                                                           

احلاالت ادلتعددة ىف  تنمية الكفاءات التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية )دراسةأوريل ْتر الدين، 10
رسالة ، ق واحملمدية ٔتاالنق وماالنق احلكوميةمراكز التعليم اللغة العربية ّتامعات موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ٔتاالن

   (.ٕٔٔٓ، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم االسبلمية احلكومية ٔتاالنج، الدكتوراه غَت مطبوع
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( ومن حيث ٖادلداخل أو الطرائق واألساليب ادلناسبة، و )
الكفاءة ىف التقوًن يوجد ذلك بشكل جيد ومتنوع لدى 

( ومن حيث الكفاءة ىف ٗمعلمي ادلراكز الثبلثة، و )
اإلستفادة من نتائج التقوًن لتحسُت تعليم اللغة العربية 
فمعلمو ادلراكز الثبلثة قد طبقوا ذلك وتكون تلك النتائج 
تغذية راجعة لتحسُت مسَتة عملية التعليم وإعادة بناء ادلنهج 

 .وٖتسُت إعداد أدوات التقوًن
 (م )رسالة ادلاجستَت ٕٙٔٓسنة    ٔٔجوميايت -ٖ

لمي اللغة العربية التعليمية كفاءة مع : عنوان البحث (أ 
وادلهنية ّتامعة أنتاساري اإلسبلمية احلكومية باصلارماسُت 

 .بكاليمانتان اجلنوبية
لقد توصلت الباحثة على أن كفاءة  : نتائج البحث (ب 

معلمي اللغة العربية التعليمية وادلهنية ّتامعة أنتاساري 
ة ىي اإلسبلمية احلكومية باصلارماسُت بكاليمانتان اجلنوبي

( الكفاءة التعليمية لدى معلمي اللغة العربية قد حصل ٔ)
( وأما بالنسبة للكفاءة ٕ%. )ٛٛعلى درجة جيد جدا 

ادلهنية لدى معلمي اللغة العربية قد حصل على درجة جيد 
( أن يقوم بزيادة الكفاءة ادلهنية دلعلمي اللغة ٖ%. )ٓٛ

سبلمية احلكومية العربية التعليمية وادلهنية ّتامعة أنتاساري اإل
باصلارماسُت بكاليمانتان اجلنوبية خاصة يف جوانب إدارة 

 .االستجابة حافز الطبلب

                                                           
كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية وادلهنية ّتامعة أنتاساري اإلسبلمية احلكومية باصلارماسُت بكاليمانتان جوميايت، 11

   (.ٕٙٔٓ، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم االسبلمية احلكومية ٔتاالنج، رسالة ادلاجستَت غَت مطبوع، بيةاجلنو 
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انطبلقا من بيان البحوث القددية ادلوجودة ادلورودة، قام الباحث ببيان عن 
 :ختبلف البحث احلايل بالبحوث القددية، كما سيأيت يف اجلدوال األيتإتفاق و إ

 ٔ.ٔالجدول 
 الختالف بين البحث الحالي بالبحوث القديمةاالتفاق وا

الباحث و 
 البحث موضوع

 وجه االختالف وجه االتفاق جانب

لطيف أمُت اهلل، 
 جودة ترقية إدارة

 اللغة معّلمي
 يف معهد العربية

 العصري الرفاعي
 ٔتاالنج

 أسئلة البحث .ٔ
الباحثان معا قيام 
بالبحث عن جودة 

 معلمي اللغة العربية

ن الباحث يبحث ع
ضمان جودة معلمي 
اللغة اللغة العربية 
حول الكفاءة 
التعليمية وأما لطيف 
أمُت اهلل قد ْتث 
يف ْتثو عن إدارة 
ترقية جودة معلمي 
اللغة العربية بعد 
التعيُت وليس ىناك 
وجو أي ىده خاص 
عن كفاءة معلمي 
 اللغة العربية ادلرجوة. 

 - مكان البحث .ٕ

الباحث يبحث ْتثو 
معة و يف مرحلة اجلا

أما لطيف أمُت اهلل 
قد ْتث ْتثو يف 



ٖٔ 
 

 

 مرحلة ادلعهد 

، أوريل ْتر الدين
تنمية الكفاءات 
التعليمية دلعلمي 
اللغة العربية يف 

 اجلامعات
اإلندونيسيا 

)دراسة احلاالت 
ادلتعددة ىف مراكز 
التعليم اللغة 
العربية ّتامعات 
موالنا مالك 
إبراىيم اإلسبلمية 
احلكومية ٔتاالنق 

مدية ٔتاالنق واحمل
 وماالنق احلكومية(

 أسئلة البحث .ٔ
الباحثان معا قيام 
بالبحث عن الكفاءة 

 التعليمية

الباحث يبحث عن 
ضمان جودة معلمي 
اللغة اللغة العربية 
حول الكفاءة 
التعليمية وأما أوريل 
ْتر الدين قد قام 
ببحث ادلباشر عن  
كشف كفاءة 
تعليمية معلمي اللغة 
الربية دون القيام 

كون إىل ضمان ب
 اجلودة.

 مكان البحث .ٕ
الباحثان معا قيام 
بالبحث يف مرحلة 

 اجلامعة

الباحث يبحث ْتثو 
يف جامة السلطان 
شريف قاسم 
االسبلمية احلكومية 
رياو، وأما أوريل ْتر 
الدين قد ْتث ْتثو 

ّتامعات موالنا يف 
مالك إبراىيم 
اإلسبلمية احلكومية 
ٔتاالنق واحملمدية 
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النق ٔتاالنق وما
 .  احلكومية

، كفاءة جوميايت
اللغة معلمي 

عربية التعليمية ال
وادلهنية ّتامعة 

أنتاساري 
اإلسبلمية 

حلكومية ا
باصلارماسُت 
بكاليمانتان 

 اجلنوبية

 أسئلة البحث .ٔ
الباحثان معا قيام 
بالبحث عن الكفاءة 

 التعليمية

الباحث يبحث عن 
ضمان جودة معلمي 
اللغة اللغة العربية 

فاءة حول الك
التعليمية وأما 
جوميايت قد ْتث 
يف ْتثو عن كفاءتُت 
التعلمية وادلهنية 
دلعلمي اللغة العربية 
دون القيام بكون إىل 

 ضمان اجلودة. 

 مكان البحث .ٕ
الباحثان معا قيام 
بالبحث يف مرحلة 

 اجلامعة

الباحث يبحث ْتثو 
يف جامة السلطان 
شريف قاسم 
االسبلمية احلكومية 

وميايت رياو، وأما ج
قد ْتث ْتثو يف 

أنتاساري جامعة 
حلكومية اإلسبلمية ا
باصلارماسُت 
 اجلنوبيةبكاليمانتان 
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 تحديد المصطلحات .ح 
يف كل ْتث مصطلحات رئيسية تتكرر. ويف ٚتيع احلاالت، ال بد من 
ٖتديد مدلول ادلصطلح ليكون كل شيء زلدود ودقيقا. ففي البحث ال رلال 

البحث النهائي عادة ىو إزالة الغموض، ال إجياده.  للغموض أو التعمية، ألن ىدف
بناء على ادلوضوع ادلكتوب فهناك مصطبلت موجودة وديكن توضيحها على النحو 

 التايل:
 ٕ.ٔالجدول 

 المصطالحات
 اللغة العربية.عن  عل غَته يتعلم ويتدربجيالذى :  معلم اللغة العربية -ٔ

 الكفاءات -ٕ

أي ادلماثلة يف القوة ٚتع التكثَت من كلمة "الكفاءة" : 
والشرف، والكفاءة للعمل ىي القدرة عليو وحسن 

 صطبلح كما قال زلمدوأما الكفاءة يف اإل ٕٔتسريفو.
بأن الكفاءة ىي القدرة على استعمال ادلهارات 
وادلعارف الشخصية يف وضعيات جديدة، داخل إطار 

وقد وردت ٖٔاحلقل ادلهٍت، وديكن مبلحظتها وتصنيفها.
فاءة يف قانون اجلمهورية اإلندونيسية بأن مفهموم الك

الكفاءة ىي رلموعة من ادلعارف وادلهارات والسلوكيات 
ىًتاف اليت ٕتب أن تكون شللوكة وعاشة ادلسيطرة يف اإل

 ٗٔلدى ادلعلم.

                                                           
 (.السنة، )مؤسسة دار الفؤاد: بَتوت، دون ادلصباح ادلنَت يف عريب الشرح الكبَت ٕٔ
الرياض: مكتبة ) ،والعشرين تربية ادلعلم للقرن احلاديزلمد أٛتد شوقي وزلمد أٛتد مالك وزلمد سعيد زلمود، ٖٔ

  .ٔ، ص. (ٜٜ٘ٔالعبيكان، 
14

Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen, Bab 

I, Pasal I, Ayat 10.   
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 الكفاءة التعليمية -ٖ
قدرة ادلعلم على إدارة التعليم لطبلب وتشمل على : 

م، وتقوًن نتائج فهم الطبلب، والتخطيط، وتنفيذ التعلي
 ٘ٔالتعلم، وتطوير إمكانات ما ديلكها الطبلب.

 ضمان اجلودة -ٗ

 ادلنظومة عناصر ّتميع التعليمية ادلؤسسة استيفاء: 
( وغَتىا -قيادة -منهج -معلم -طالب) التعليمية

 اسًتشاداً  اذليئة تضعها اليت واالعتماد اجلودة دلعايَت
 .العادلية بادلعايَت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

Departemen Agama RI, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 

Serta Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Ditjen Depag, 

2007), hlm. 92.  
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 صل الثانيالف
 اإلطار النظري

 المبحث األول : ُمَعلُِّم اللغة العربية
  مفهوم عن معلم اللغة العربية  .أ 

وردت ىف معجم الوسيط لفظو "معلِّم" من أصل مادة )ع ل م(، علَّْمُت لو 
عبلمة، بالتشديد : وضعت لو أمارة يعرفها. وعلَّم فبلنا الشيئ تعليما: جعلو يتعلمو، 

فادلعلم ىو الذى جاء غَته يتعلم فمعلم السباحة  ٙٔادلفعول معلَّم.فالفاعل معلِّم و 
ىو الذى جعل غَته يتعلم ويتدرب السباحة. ومعلم اللغة العربية ىو الذى جيعل غَته 

 .يتعلم ويتدرب  عن اللغة العربية
وادلدرس ىو الكثَت  ٚٔخر مرادف"ادلعلِّم" وىو "ادلدرس"،آوىناك مصطلح 

وىناك مصطلح اخر مرادف "ادلعلِّم"  ٛٔ.كتاب، وادلدرِّس ادلعلِّمالدرس والتبلوة ىف ال
 ( ِإىلٖ( ادلاىر )ٕعلم وادلدرس )( ادلٔوىو األستاذ". فاألستاذ ثبلثة معان، وىي: )

 ٜٔ.لقب عملي ىف اجلامعات
  خصائص اْلُمَعّلم .ب 

 :على وجو عام، ىناك أربعة خصائص للمعلم
 اخلصائص اجلسمية -ٔ

م بوظيفتو كما ينبغى إال إذا توفرت فيو ال يستطيع ادلعلم القيا
 :ٕٓاخلصائص اجلسمية اآلتية

                                                           
ص.  ،(ٜٕٓٓ، الطبعة الرابعة، اجمللد الثاىن، )مكتبة الشروق الدولية: القاىرة، ادلعجم الوسيطإبراىم أنيس واخرون، 16

ٔ٘٘.  

  .ٖٕٗص.  ،(ٕٕٔٓ /ه  ٖٖٗٔة، ، )مكتبة الشروق الدولة: القاىر ادلعجم الوجيزرلمع اللغة العربية، 17

18
 .ٔٗٔ، ص. ادلعجم الوسيطإبراىيم أنيس واخرون،  

  .ٙٔ، ص. ادلعجم الوجيزرلمع اللغة العربية، 19

، الطبعة الثانية عشرة، )مصرى:، دار ادلعارف(، ص. الًتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، 20
ٔٙٓ- ٔٙٔ.  
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أن يكون سليم الصحة خاليا من الضعف واألمراض. فادلدرس  (أ 
ادلريض ال يستطيع القيام بوظيفتو كما لو كان سليما. وال شك 
أن ادلرض يصرفو عن أداء واجبو، ويفوت على التبلميذ كثَتا 

 .دلدرسيةمن الفرص ادلفيدة ىف حياهتم ا
كالصمم   ،أن يكون خاليا من العاىات والعيوب الشائنة (ب 

والعور، وحسبة اللسان أو الثأثأة، ألن ىذه العاىات من 
طبيعتها ٕتعلو يقصر ىف وظيفتو وتعرضو لسخرية التبلميذ 
ونقدىم. ومن العيوب الشائنة تقوس الساقُت، واحد يداب 

 .الظهر وتورم ظاىر ىف بعض الغدد
النشاط. فادلعلم الكسول يهمل عملو وال جيد  أن يكون فياض (ج 

من احليوية ما حيركو للقيام بواجبو. وقد يكون الكسل عادة، ال 
نتيجة لضعف أو مرض، وقد يكون مصدر الكسل شيئا 
نفسيا. وعلى أية حال فالتلميذ ىو الذى يعاىن نتيجة ىذا 

 .الكسل
ذه. أن يكون حسن الزى، نظيفا منظما. فادلعلم منوذج لتبلمي (د 

وإمهالو زيو يوحى إليهم بذلك. وقد جيعلو موضع سخريتهم 
وعدم احًتامهم لو. ويدخل ىف حسن الزى اختيار ألوان 
الثياب وربط الرقبة، وسائل للتجميل عند ادلعلمات. فادلعلمة 

 .ىف مدرسة البنات مثل لتلميذاهتا. وىن مغرمات ٔتحاكاهتا
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 اخلصائص العقلية -ٕ
ىف ادلدارس األولية والرياض، أو من ادلعاىد ادلعلمون، سواء منهم 

العالية ــ جيب أن يكونوا على نصيب من الذكاء. وعلى ىذا اخلصائص 
 :ىي ٕٔ)الصفات( العقلية ادلطلوبة،

الذكاء. فادلعلم ال بد أن يصل إىل مستوى خاص ىف التحصيل  (أ 
العلمى وىو مستوى ال ديكن بلوغو ىف ادلواد الدراسية ادلختلفة 

ذكاء. وادلدرس على صلة دائمة بالتبلميذ ومشكبلهتم بدون ال
فبل بد لو من التصرف احلكيم والقدرة على حل ادلشكبلت. 

 وأىن يكون لو ذلك إذا مل يكن ذكيا؟
اإلدلام ٔتادتو ؤتا جيد فيها من نظريات. فضعف ادلعلم ىف  (ب 

مادتو جيعلو يقصر ىف ٖتصيل التبلميذ ذلا، ويعرضهم للخطأ 
ذا الضعف يزعزع ثقو التبلميذ فيو، وقد يصرفهم فيها. مث إن ى

رتباك وشعور إعنو فيسقط ىف نظرىم. وأثر ذلك ىف نفسو 
ٔتركب النقص. ويستحيل ىف مثل ىذه احلال أن يقوم ادلعلم 
بعملو. وخَت للمعلم أن يعًتف بأنو جيهل ما يفعلو من أن 

 .يعطى التبلميذ معلومات خاطئة على أهنا صحيحة
ادة ال يكفى ما حيط ادلعلم علما بنفسية التبلميذ واإلدلام بادل (ج 

ستعداداهتم ومراحل منوىم. فهو ـــ كما قلنا إوعقليتهم وميوذلم و 
كالطبيب ال يستطيع وصف الدواء ما مل  ـــ موجو مرشد. وىو

يعرف حقيقة ادلرض. ومن أجل ىذا جعلت مادة علم النفس 
 أوىل ادلعاىد أساسية ىف إعداد ادلعلم، وكانت معاىد ادلعلمُت

الىت درست فيها ىذه ادلادة. وشلا يدخل ىف علم النفس معرفة 
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ادلعلم بالفروق بُت التبلميذ حىت يعامل كبل ْتسب عقليتو 
 .اخلاصة بو

اإلدلان بقواعد التدريس ادلناسبة للتلميذ وللمادة. فليست معرفة  (د 
 ادلعلم بادلادة، وبنفسية التلميذ كافية لنجاحو ىف مهمتو، ولكن

ال بد أن يعرف طريقة التطبيق، وذلذه ادلعرفة أصول وقواعد 
تدرس ىف معاىد ادلعلمُت، وديرن الطلبة ٔتقتضاىا ىف ادلدارس 
حىت يتعلموا كيفية تطبيقها. وما التمرين ىف الًتبية العملية إال 
إعداد للطالب ىف أول حياتو دلهنة التدريس، ٖتت إشراف 

 .األستاذ وتوجيهو
قة تشَت إىل ضرورة أن يكون على استعداد واحلاصة الساب (ه 

بالطبع وميل لصناعة التدريس. نعم إن اإلعداد يبصر بقواعد 
ىذه الصناعة، وقد يكشف عن ىذا االستعداد، ولكن ما مل 

ى ادلعلم ميل طبيعى وموىبة فلن يكن معلما من ديكن ل
 .الطراز األول

معلم أن يكون كثَت اإلطبلع مياال إلمناء معارفو، وكم من  (و 
علمُت: يقف ٔتعلوماتو عند ادلستوى الذى ترك بو معهد ادل

ىف اذلبوط بالتدريج حىت يصَت قريبا من  فيأخذ ىذا ادلستوى
مستوى الطفل. وال خيفى أن ىذا النوع من ادلعلم زلدود 
ادلعارف، ضيق األفق، عرضة للخطأ إذا سألو أو ناقشو تلميذ 

ظهر نظريات واراء ذكى مطلع وادلعارف ىف ٕتدد دائم، وقد ت
مل يتعلمها ادلدرس أثناء تلمذتو فبل ينبغى أن يكون جاىبل ٔتا 
جيد متخلفا عن ركب ادلعارف. كذلك جيب أن يكون ادلعلم 
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على صلة باجلديد من األراء الًتبوية والسيكلوجية الىت تتصل 
 .ٔتهنتو حىت يستفيد منها ىف صناعة التعليم

 علماسة، وذلك ألن ادلأن يكون ملما بعلم األخبلق والسي (ز 
خيدم اجملتمع، ويعد الطفل ليكون عضوا فيو، وال يتأتى لو ىذا 
اإلعداد الكامل السليم إال إذا عرف نظام اجملتمع السياسى 

 .ومعايَته احلقلية، حىت يراعيها ىف تكوين الطفل وتربيتو
  اخلصائص اخللقية -ٖ

كما   ،يكوهنم خلقيا ـــ ىف مهنتو ـــ الصغار من البشر. وىو وادلعلم يعامل
يكوهنم جسميا وعقليا. وىو ادلثل الذى حيتذيو الصغار ويتأثرون بو. واألخبلق 
تغرس بطريق غَت مباشرة أكثر شلا تعلم بطريق التلقُت والوعظ. فادلعلم إذًا ىف 

: أوال، ألنو مؤثر فعال ىف نفوس ىل الصفات احلقلية الطيبة لسببُتحاجة إ
يا، ألنو مهنة التدريس ٖتتاج إىل صفات خاصة حىت األطفال يتأثون بو. وثان

 :ٕٕ يصَت ادلعلم نَاِجًحا فيها. ومن ىذه الصفات
 ،: فبل يكون قاسيا عليهم فينفرىمالعطف واللُت مع التبلميذ (أ 

ويفقد جلوءىم إليو واستفادهتم منو، والتفافهم الروحى حولو. 
وال يكون عطوفا لدرجة الضعف فيطمعهم فيو ويفقد 

 .م لو، وزلافظتهم على النظامحًتامهإ
: فاألطفال الصغار ال يقدرون ادلسئولية. حملالصرب واألناة والت (ب 

وىم حيتاجون للسياسة وادلعاجلة. وال جيدى فهم ادلعلم 
لسيكولوجية األطفال إال إذا كان صبورا ىف معاملتهم قوى 
األمل ىف صلاحو ىف مهنتو. والفلق أو القنوط ىف معاملة 

ل اإلخبلق. ولذلك صلد النساء أصلح ىف تعليم األطفال دالئ
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األطفال من الرجال دلا ديتزن بو من الصرب واجللد ومن 
 .تصافهن ٓتصائص األمومةإ

سريع  ،قليل التصرف ،: فبل يكون ضيق اخللقاحلزم والكياسة (ج 
حًتامهم لو. إالغضب فيفقد بذلك إشرافو على التبلميذ ويفقد 

مزاج قلق  ولتدريس من كان ذولذلك جيب أال يوجو إىل مهنة ا
 .ومن دييل إىل اذلوج والتسرع ،غَت مستقر

 .جادا فيو، زلبا لو ،أن يكون سللصا ىف عملو (د 
أن يكون طبيعيا ىف سلوكو مع تبلميذه وزمبلئو، غَت متكلف،  (ه 

سواء ىف حجرة الدراسة أو ىف ميادين النشاط األخرى 
فو. حىت ال تنكشف أخبلقو احلقيقية ويعرف تكل ،خارجها

 .والتبلميذ قديرون على معرفة حقيقة مدرسهم مهما أخفاىا
 ،أن يكون زلًتما لدينو وتقاليده القومية، زلتشما غَت مستهًت (و 

ألنو نائب عن اجملتمع ىف إعداد الصغار. فبل ينبغى واحلال 
ىذه أن يستخف بتقاليد ىذا اجملتمع ودينو. وال ديكن أن ينشأ 

إال إذا وجد مدرسو كذلك. حًتام تقاليد قومو إالطفل على 
نعم للمدرس أن يفكر، وأن يستخدم عقلو ومنطقو ىف تفهم 
الدين والتقاليد، وعليو أن يشرك التبلميذ ىف ىذا التفهم، ولكن 

يكون ساخرا أو مستهًتا ٔتا مل يعجبو أو ما مل يقتنع  نعلى أ
 .بو

 اخلصائص اإلجتماعية -ٗ
ىف بيئتو ورلتمعو وعادلو، وال بد أن يكون ادلعلم على دراية ٔتا يدور 

فيكون مستنَتا مطلعا على األحداث اجلارية حولو، وىف داخل وطنو وخارجو. 
تتمثل فيو اإلٕتاىات الضرورية للمواطن، كالتعاون والتسامح والنجدة واحًتام 
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ادللكية، وأن تكون عبلقتو بزمبلئو وقياداتو ىف العمل طيبة، وأن ٖتسن عبلقتو 
أكربذلم، يعطف عليهم ويقدر ظروفهم ويعينهم على حل  بتبلميذه فيكون أخا

ويشاركهم نشاطتهم داخل ادلدرسة وخارجها. وعليو أن يربط بُت  ،مشكبلهتن
ادلدرسة والبيئة احمليطة هبا، إذ التفاعل بينهما حتمى، ودور ادلدرس ىف ادلدرسة 

تماعى ىو دور األب بالنسبة للتبلميذ، ودوره ىف البيئة ىو دور الرائد اإلج
 .ٖٕ بالنسبة لؤلىاىل

 اخلصائص ادلهنية -٘
ولطرق التدريس  ،وأن يكون ادلعلم دارسا لعلم الًتبية وعلم النفس

ولطرق التدريس اخلاصة ٔتادة التخصص. ليفيد من  ،العامة اجلماعية والفردية
وكيفية توجيو نشاط  ،ذلك معرفة بأقصر الطرق وأجداىا ىف تعليم اللغة العربية

 .كساهبم اخلربات ادلختلفة ادلطلوبة اكتساهباالتبلميذ، وا 
فنا حيتاج إىل ادلوىبة واإلستعداد الطبيعى لو لدى  عليمأنو مهما يكن الت

ا، والعلم بطرق علميولد م علممن يزاولو، أو كما يقول بعض ادلربُت "أن ادل
 تعليمال خيلق معلمها...". مهما يكن ذلك صحيحا فإن القدرة على الت تليمالت

 .ة ٗترج من حيزالقوة إىل حيز الفعل بالتدريب عليوملك
وإن ما قالو "أفبلطون" عن فن اخلطابة من حيث ضرورة وجود 
اإلستعداد الطبيعى أو ادلوىبة باإلضافة إىل العلم والتدريب ـــ ديكن أن يقال عن 

: "الشك أن اتقان فن اخلطابة ـــ مثل اتقان أى فن ، وذلك أن يقولعليمفن الت
ــ اليكون إال ٔتساعدة الطبيعة من جهة، ؤتساعدة الفن من جهة أخرى. خر ـآ

فإذا منحك اهلل القدرة على اخلطابة فأنت ستكون خطيبا مصقعا، على شريطة 
 ."أن تضيف إىل تلك ادلوىبة العلم والتدريب، فرٔتا ينقصك أحدمها
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تو ىف ، فخَت لو اال يضيع جهده ووقعليمأما من رٛتو اهلل نعمة موىبة الت
زلاولتو لبلشتغال بو، وأن يبحث لو عن عمل اخر يناسبو، ألنو إذا صرب عليو، 

  ٕٗ.أضر بنفسو وبتبلميذه ورلتمعو ضرراً كبَتاً 
 معلمي اللغة العربيةالخصائص الخاصة ل .ج 

إن طبيعة مادة اللغة العربية تفرض على معلمها خصائص أخرى إضافة إىل 
ذا ادلعلم خصوصية ومكانة مرموقة بُت اخلصائص السابقة، وىي خصائص ٕتعل ذل

 .أقراننو من معلمي ادلواد األخرى
والتمكن من  ،ومن أىم تلك اخلصائص ىي حب اللغة العربية واإلعتزاز هبا

والتزام العربية ٖتدثا وكتابة، وسعة الثقافة واإلطبلع، والقدرة على  ،اللغة العربية
معلم اللغة العربية معلما عاديا اإلبداع األديب، وتعٍت ىذه اخلصائص أال يكون 

مقتصرا على التعليم اليومي فقط، بل جيب أن يكون ذا نتاج أديب علمي، والتأليف 
ادلدرسي يزيد من قدرتو التعليمية وديده باخلربات الىت تساعده على حسن القيام 
ٔتهمتو التعليمية، وال سيما فيو، جيعلو حريصا على إقامة ىذه األنشطة ومتابعتها،  

وىذا يستدعي منا ٚتيعا  ٕ٘كما يعطيو القدرة على اكتشاف ادلوىوبُت ْتسو األديب.
اإلسهام ىف إعداد ىذه النوعية من معلمي اللغة العربية إعدادا سليما متينا وافيا ذلذه 

 .ادلهنة اخلطي
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 المبحث الثاني : كفاءة المعلم
 مفهوم الكفاءة  .أ 

 ،عٌت ادلماثلة ىف القوة والشرفكلمة "الكفاءة" ٔتالكفاءات لغة ٚتع من  
وورد يف قاموس أكرب اللغة العربية  .ٕٙوالكفاءة للعمل : القدرة عليو وحسن تسريفو

 ٕٚعن مفهوم الكفاءة ىي القدرة.
ىي رلموعة من ادلعارف وادلهارات والسلوكيات اليت  اصطبلحالكفاءة وأما ا

اضر ىف مهمة جيب أن تكون شللوكة وعاش الىت تسيطر عليها ادلدرس أو احمل
أن االكفاءة يشَت على القدرة لتنفيذ شيء ادلكتسبة  ،يدل على ذلك ٕٛاإلحًتاف".
 ٜٕمن التعليم.

نقل من عبد احمليد بأن الكفاءة ىي رلموعة العمل الذكاء اليت ادلسؤولية 
الكاملة ال بد عند ادلعلم لشرط قادر على كل الواجب كمعلم، إذا تتعلق إىل عملية 

 ٖٓيت البد مهر إىل تكرم بانضباط الًتبية.التعليمية ال
ىف ساصلايا أن الكفاءة ىى ادلعرفة وادلهارة  McAshanذكر متجأصان و 

والقدرة الىت ديلكها الشخص وتكون جزءة من نفسو حىت تؤثر على سلوكو الذىٍت 
والعاطفي واحلركي. ومن ذلك الرأي فينبغى على الكفاءة ٘تتع بتأييد ادلعرفة وادلوقف 

 ٖٔقدير، ٔتعٌت ال ديكن ظهور الكفاءة ادلعينة بدون ادلعرفة.والت
أن الكفاءة ليست إال ىف مستوى ادلعرفة  Gordonوفقا لذلك الرأي غوردون 

 فحسب ولكن ينبغى على الكفاءة تصوير السلوك. ٔتعٌت يقال أن الشخص لديو
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لعمل. الكفاءة إذا كان يعرف كيف تضمُت ادلعرفة وتنفيذىا ىف منط السلوك أو ا
لذلك فالكفاءة على أساسها تعترب من إندماج ادلعرفة وادلهارة والنتيجة وادلوقف الىت 
تتأمل ىف عادة التفّكر والفعل. والكفاءة ليست إال فهم مواد الدرس لتطوير الذكاء 

 ٕٖفحسب ولكن كيف تنفيذ تلك ادلواد للسلوك ىف احلياة.
ارف يتسلح هبا التلميذ دلواجهة وقيل أهنا رلموعة من القدرات وادلهارات وادلع

رلموعة من الوضعيات  والعوائق وادلشاكل الىت تستوجب إجياد احللول الناجعة ذلا 
بشكل مبلئم وفعال. ويظهر من رلموعة التعاريف للكفاية أهنا تنبٍت على عناصر 

 ٖٖ:أساسية ديكن حصرىا ىف
 .القدرات وادلهارات -ٔ
 .اإلصلاز أو األداء -ٕ
  .الوضيعة أو ادلشكل -ٖ
 .حل الوضيعة بشكل فعال وصائب -ٗ
 .تقوًن الكفاءة بطريقة موضوعية -٘

 ضرورة تحقق الكفاءات لدى معلمي اللغة العربية  .ب 
فأمهية ٖتقيق الكفاءات دلعلمي اللغة العربية ترجع إىل عدة أمور، صلعلها  

 ٖٗ:كالآليت
أن معلم اللغة العربية ىو ادلسؤول األول وادلباشر عن تعليم اللغة  -ٔ

 ادلدرسة أو اجلامعة، وإن كان ٚتيع معلمي ادلواد األخرى العربية يف
مسؤولُت عن مراعاة سبلمة اللغة العربية سواء ىف تعليمهم أو يف 

 .سلاطبة طبلهبم حىت ال يهدموا ما بينيو معلم اللغة العربية
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إنو يعلم اللغة العربية يقوم بأدوار مهمة يف تعليمها كالتزام الفصحى  -ٕ
اختيار عباراتو ، وكغرس التذوق األديب واللغوي يف حديثو وتعليمو و 

 .يف طبلبو
إن اللغة العربية اليت يقوم بدريسها بينها وبُت العقيدة اإلسبلمية  -ٖ

ارتباط عضوي وثيق، فهي لغة القرآن الكرًن، ومقوم من مقومات 
الوجوداإلسبلمي، وىي وعاء الًتاث الذي خلفتو احلضارتان العربية 

 .القرون الطويلة ادلاضيةواإلسبلمية على مدى 
إنو يقوم بتعليم اللغة األم اليت ىي أساس العروبة اليت احتفظت لؤلمة  -ٗ

العربية ٔتقوماهتا ومساهتا ادلميزة وساعدهتا على ٖتقيق شخصيتها. 
 .وبقدر ما يبذل من جهد يف أداء رسالتو تكون وحدة األمة ورقيها

ى قانون جمهورية تصنيف الكفاءات معلمي اللغة العربية بإسناد عل .ج 
 أندونيسيا

قد ذكر وورد كثَتا بأن ادلعلم ىو العنصر ادلهم الذي معاجلتو لتحسُت نوعية 
التعليم، وذلك ألن ادلعلم يف السياق التعليمي لو دور كبَت واسًتاتيجي، مع أن ادلعلم 

  .لو الوظيفة البعثة الثقيلة حىت مهنة ادلعلم بنظر على العمل العظيم
م عن ادلعلمُت كما نقلو  ٕ٘ٓٓسنة  ٗٔهورية إندونيسا رقم عند قانون ٚت

ريشا يف رسالة ماجستَتىا بأن ادلعلم جيب أن يكون ادلؤىبلت األكادديية والكفاءة 
وشهادات من ادلريب، والصحة البدنية، والروحية وكذلك القدرة لتحقيق أىداف 

م بصرح تفصيل يف وزير الًتبية الًتبية الوطنية. والكفاءة ادلرادة ال بد بإجياد عند ادلعل
بشأن معايَت التأىيل األكادديي  ٕٚٓٓسنة  ٙٔالوطنية جلمهورية أندونيسيا رقم 

 .وكفاءة ادلعلم
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  :ىناك أربعة الكفاءات األساسية كعامل التعليم منها
  الكفاءاة التعليمية -ٔ

الكفاءات التعليمية ىي قدرة ادلعلمُت على إدارة التعليم وتعلم 
 :ومن ادلؤشرات ىذه الكفاءات ىي  ٖ٘الطلبة.

 .معرفة خصائص الطلبة (أ 
 .السطَتة على نظريات التعليم والتعلم ومبادئهما (ب 
 .القدرة على تطوير ادلناىج الدراسية (ج 
 .القدرة على أداء التدريس (د 
القدرة على استخدام تكنولوجيات اإلعبلم واالتصاالت  (ه 

 .واإلستفادة منها
 .ر إمكاناهتمالقدرة على تيسَت الطلبة يف تطوي (و 
القدرة على اإلتصال بالطلبة فعاال وحّساسا ومهذبا. ومن  (ز 

 .ادلؤشرات األساسية
القدرة على عقد التقدير والتقوًن على عملية التعليم وٖتصيل  (ح 

 .تعلم الطلبة
 .القدرة على اإلستفادة من نتائج التقدير والتقوًن (ط 
 (Tindakan Reflektif)  القدرة على القيام باألعمال التفكَتية (ي 

 .لتحسُت نوعية التدريس
وقد ألفت وصنفت وزارة الدينية والثقافة ادلرشد إلصدار شهادة 

 :ٖٙ ادلعلمُت تكاملية فيما يلي
 .تصميم التعليمب قيامالكفاءة يف ال (أ 
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 .الكفاءة يف القيام بعملية التعليم (ب 
  .الكفاءة يف القيام بتقوًن عملية التعليم (ج 
لعلمية والتطوير الكفاءة يف االستفادة من البحوث ا (د 

 .التكنولوجي لًتقية جودة اداء عملية التعليم
  

 المبحث الثالث : ضمان الجودة
 مفهوم ضمان الجودة  .أ 

مفاىيم كثَتة حول تعريف ضمان اجلودة، كما ذكر اذليئة القومية  ئتقد جا
 ادلنظومة عناصر ّتميع التعليمية ادلؤسسة لضمان جودة التعليم واالعتماد ىو استيفاء

 اليت واالعتماد اجلودة دلعايَت( وغَتىا - قيادة – منهج – معلم – طالب) تعليميةال
 ٖٚ.العادلية بادلعايَت اسًتشاداً  اذليئة تضعها

وجاء مفهوم ضمان اجلودة عند ٚتهورية مصر العربية أن ضمان اجلودة ىي 
 مت تعريفها ية،ادلعن اجلهة رسالة من ادلستمدة األكادديية، ادلعايَت أن من للتأكد الوسيلة

 جودة وأن مستوى عادلياً، أو قوميا سواء ذلا ادلناظرة ادلعايَت مع يتوافق ٔتا وٖتقيقها
 أنواع سلتلف وتستويف توقعات مبلئمة تعترب اجملتمعية وادلشاركة واألْتاث التعلم فرص

 ٖٛ.اجلهات ىذه من ادلستفيدين
والتعليم العايل يف  وأما مفهوم ضمان اجلودة عند وزارة البحث والتكنولوجيا

  –عن دليل ضمان اجلودة يف اجلامعة احلكومية  ٖٕٓٓ (DIKTI)ٚتهورية اندونيسيا 
ىي عملية وضع وٖتقيق معايَت اجلودة يف ادارة التعليم العايل ادلستمر ووضع الغرض 
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الواحد حلصول على أحسن النتيجة عند أصحاب ادلصلحة )الطالب، األبوان، عامل 
 ٜٖورية، ادلعلم، الطاقة ادلزيدية، وغَتىا(.األعمال، اجلمه

ومع ذللك، من اختبلف ادلفهوم عن ضمان اجلودة ادلذكورة السابقة، تظهر 
 اىل نفس ادلعٌت ىي:

 .عملية احلصول اىل أحسن اجلود ألصحاب ادلصلحة -ٔ
 .اجلودة تتكون من النتاج، وادليزة، والبشرية، والعملية مع البيئة -ٕ
 .ة ادلستمرةاجلودة ىي احلالة ادلتغَت  -ٖ

 غرض ضمان الجودة  .ب 
بيانات العلماء وادلسئوليُت عن غرض ضمان اجلودة، كما نقل نانج تعدد 

 أن غرض  (UNESCO)فتاح من من منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافية
وفاء األصحاب ادلصلحة بطريقة ا٘تام معايَت  خبلل من الثقة ىو لبناء اجلودة ضمان

 ٓٗي، واألنشطة، والنتيجة، وادلكون اخلارجيي ادلستمرة.ادلكون الداخل
 :ٔٗورأى يوركي أن غرض ضمان اجلودة ستعرب اىل أربعة األمور فيما يلي

 .لتصحيح والرتفاع اجلودة والقيام بنشأ التجديدات -ٔ
 .لتيسَت اخلدمة أو النصر -ٕ
 .العداد ادلعلومات الثقة -ٖ
 .لضمن الثقة -ٗ

جلودة ىو لويف كل عنصر من العناصَت وفقا لبيان ادلورودة، أن غرض ضمان ا
 .ادلتعلقة وحلصول اىل الغرض ادلرجو
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 ضمان غرض وزارة البحث والتكنولوجيا والتعليم العايل اندونيسيا أنوذكرت 
لتحقيق و  بادلعايَت، تستوف مل اليت التعليمية جودة معايَت وضع تحقيقل امه اجلودة

 وترتيب اجلديدة، ادلعيار تعزيز إىل دفهب اجلودة ٔتعايَت قد تتوافقالتعليم اليت 
 ٕٗ.مرضية ادلصلحة أصحاب

 خبلل من اإلنتاج يف أخطاء تتم منع ىو اجلودة ضمان من الرئيسي والغرض
 يف ادلشاركُت وكل ادلستخدمة، ادلوارد كل إىل واالنتباه تنفيذه، يتم خطوة كل تبسيط
 اخلطأ فإن وجد. نباجلا األخطاء وقوع دلنع دائم بشكل تقييمها اإلنتاج عملية

 شكلو أجري الذي تقييم إىل باإلضافة. حتمية خسارة ْتيث بإصبلحو يقوم فمباشرة
 إدارة تنفيذ من النوع ىذا العبارة بأن. ادلستدام التحسن يكون أن فبل بد مستمر،
 اإلنتاج عملية يف األخطاء من للوقاية ذلك، عن النإتة ادلنتج على تأثَت لو اجلودة

وكل البيانات ادلذكورة قد تعرب  ٖٗ.الساىرة اجليدة واحملافظة مستمر شكلب اليت تتم
وكانت ادلعلم ىو أحد  ٗٗة لضمان اجلودة ىي لرفع جودة التعليم.يبأن الوظيفة الرئيس

 عنصر التعليم ادلهم كما قد سبق شرحها.
 تنفيذ ضمان الجودة  .ج 

 اليت ادلستقلة القائمة باجعال ادلؤسسة تقوم البد أن اجلودة بضمانالقيام 
 بشكل اجلودة ضمان. التصديق أو لبلعتماد اجلودة معايَت وٖتقيق لتحديد تلعب

 يف داخل  (Quality Circle)اجلودة ؛ دائرة اجلودة ضمان رلموعة أجرهتا رمسي، غَت
 التقييم، ونظم اجلودة، معايَت لتحديد الرئيسية ادلهمة مع( الداخلية) نفسها ادلنظمة
 ٘ٗ.مراجعة أو تقييم إلجراء البلزمة األدوات وتطوير
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 يف تؤخذ أن ٕتب اليت األوىل اخلطوة ىو اجلودة ويف وجو األخر، وضع معيار
 ISO) خبلل من الرمسي اجلودة وضمان. الرمسية غَت أو الرمسية اجلودة ضمان سياق

Application) ادلستخدمة والنظم العمليات لتحديد اجلودة ضمان مبادئ تطبيق ىو 
 للحصول العمبلء، دلتطلبات وفقا ادلنتج لضمان شركة قبل من التوجيهية ئوادلباد
 ٙٗ.الدولية الوكاالت من شهادة على

 اجلودة ضمان أن( ٜٜٙٔ) األطفال واخلدمات التعليم ونقل فاتح من وزارة
 جودة ضمان منوذج لتطبيق ىذه احملاولة يف. التعليم وسلرجات عملية على تركز

 االسًتاتيجي، والتخطيط االحتياجات، تقييم عال، التزام إىل واحلاجة التعليم
 إدارة تنفيذ يف جدا مهم اجلودة ضمان تطبيق. ادلثمنُت وتقدم التكتيكي، التخطيط

 .ادلدرسية الًتبية
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46

Fatah Arafat, Makalah Penjaminan Mutu Pendidikan, hlm. 7. 



 

ٖٖ 
 

 الفصل الثالث
  منهجية البحث 

مصادر يشتمل ىذا الفصل على مدخل البحث ومنهجو وحضور الباحث و 
 :. عنها فيما يليوتصحيح البيانات ب ٚتع البيانات وٖتليل البياناتلو البيانات وأس

 مدخل البحث و منهجه .أ 
الباحث ىذا البحث باختيار ادلدخل ومنهج البحث ادلناسبة اليت صمم 

ىي كيفية أو اسًتاتيجية  عامة مستخدمة جلمع ادلعلومات وٖتليلها وكذلك حلل 
ليعرف أو الكيفي، وىو البحث  نوعيستخدم الباحث ادلدخل الاادلشكلة. فلذلك، 

كفاءهتم  على ضمان اجلودةدور الكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العربية و  عمق عنو 
، وحيث بدأ رياواإلسبلمية احلكومية  السلطان شريف قاسمجامعة التعليمية يف 

 الباحث من البيانات واستخدم النظرية العلمية للتوضيح وينتهي إىل النظرية اجلديدة
 . تؤيد ما قبلها

الوصفي الطبيعي وىو طريقة البحث نهج يف ىذا البحث ىو ادلوأما منهجو 
 الكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العربيةادلستخدمة للحصول على بيانات وصفية عن: 

يف تصميم التعليم، والقيام بعملية التعليم، وتقوًن عملية التعليم، واستفادة البحوث 
 ضمان اجلودةمع دور  تكنولوجيا لًتقية رلودة أداء عملية التعليمالعلمية وتطوير ال

 السلطان شريف قاسمجامعة يف دلعلمي اللغة العربية  التعليمية الكفاءة على
 .رياواإلسبلمية احلكومية 

 حضور الباحث .ب 
كان دور الباحث يف البحث النوعي ىي كأدة مفاتيح البحث الرئيسية، كما 

من إحدى خصائص البحث النوعي ىي أن الباحث  قال لكسي ج. مولينج، إن
ىي أن الباحث ىو كأدة رئيسة وجامع البيانات، إذن يصَت حضور الباحث يف 

دم حضور ادليدان مهم جدا، ألن للباحث دور كبَت يف البحث وأن ال يطلب بع
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الباحث عند عملية ٚتع البيانات يف ادليدان منذ بداية حىت هناية البحث، وأيضا ألن 
 تائج البحث احملصولة سيحللها الباحث مباشرة.ن
 مصادر البيانات .ج 

ذكر أري كنتو يف كتابو بأن مصدر البيانات ىو ادلوضع التام الذي حيصل قد 
ووفق لقسي موليوج بأن مصدر البيانات األساسي ىي الكلمات  ٚٗاىل البيانات.

فيتعلق ٚتيع جزء واألفعال وأما مصدر البيانات اإلضايف ىو ٚتيع األشياء غَتمها. 
نوع البيانات بتقسيم إىل الكلمات، واألفعال، والبيانات ادلكتوبة والصور 

 ٛٗواالحصاءات.
 :لى قسمُت، مهاعانطبلقا من ذلك، قسم الباحث البيانات ادلرادة 

 البيانات األساسية -ٔ
البيانات األساسية ىي البيانات اليت ٘تت ٚتعها عند الباحث 

م الباحث اويف ىذه احلالة ق ٜٗ.مباشرة من ادلصدر األساسي
سؤوليُت بضمان اجلودة ومعلمي اللغة ادلعلى وادلبلحظات بادلقاببلت 

 .ّتامعة السلطان شربف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو العربية
 البيانات االضافية -ٕ

البيانات اإلضافية ىي البيانات اليت ٘تت ترتيبها بشكل الوثائق،  
للمنطقة، وبيانات إنتاجية اجلامعة، كبيانات احلالة الدديوغرفية 

فالبيانات اإلضافية  ٓ٘وبيانات االمدادات الغذائية يف ادلنطقة وغَتىا.
اليت ْتث الباحث يف ىذا البحث فيما تتعلق عن البيانات ادلباشرة 
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يف ميدان البحث  وادلقاببلت مع اآلخرين ضلو طبلهبم بشكل الوثائق
 ادلعُت.

 أسلوب جمع البيانات  .د 
الباحث إىل أسلوب ٚتع البيانات ادلوصول إىل البيانات الىت حيتاج حيتاج 

علي وجهُت مها على وجو فيجمع الباحث البيانات  ،إليها زلتاجة ىف ىذا البحث
 ظة ودراسة الوثائقحادلبلو  شبو ادلمنظمة ادلقابلةأسلوب ٚتع البيانات الكمية ىي ب

وسيأيت البيان لكل  .لة ادلنظمةوعلى وجو أسلوب ٚتع البيانات النوعية ىي بادلقاب
 منها شلا يلى:

 ادلقابلة  -ٔ
. وىذه ادلفحوصآلة جلمع البيانات بطريقة إلقاء وأجاهبا ادلقابلة ىي 

تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيو الطريقة ألخذ البيانات 
شخص القائم بادلقابلة أن يستشَت ادلعلومات أو آراء أو معتقدات شخص 

وتعترب  ٔ٘أشخاص آخرين واحلصول على بعض البيانات ادلوضوعية. آخر أو
ادلقابلة استبيانا شفهيا يقوم من خبللو الباحث ّتمع ادلعلومات والبيانات 
الشفهية من ادلفحوص، وىي أداة ىامة للحصول على ادلعلومات من خبل 

 .مصادرىا البشرية
لة شبو ادلنظمة تُت االثنتُت ىي ادلقابادلقابلستخدم الباحث أسلوب وا

من اخلبَت معرفة  وادلقابلة ادلنظمة. قام الباحث بادلقابلة شبو ادلنظمة ليعرف
وذو مفتوحة. وانطبلقا منها، ال يوقف الباحث فقط بادلبلحظة شبو  عميقة

ادلنظمة، بل قام الباحث بادلبلحظة ادلنظمة باستخدام دليل ادلقابلة اليت كانت 
  إجابة األسئلة قد ىجزت. 
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 ادلسؤوليُت، مع بعض تُت االثنتُتالبحث أجرى الباحث ادلقابلهذا فب
تعليم اللغة العربية للوصول على البيانات اليت قسم اللغة العربية يف  معلميو 

  على ضمان اجلودةدور بالكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية و  تتعلق
 .رياواحلكومية اإلسبلمية  السلطان شريف قاسمجامعة يف  كفاءهتم التعليمية

 ادلبلحظة  -ٕ
ادلبلحظة ىي عملية مراقبة أو مشاىدة لسلوك الظاىرات وادلشكبلت 

 ٕ٘واألحداث ومكوناهتا ادلادية والبيئية ومتابعة سَتىا وإتاىاهتا وعبلقتاىا.
 ٖ٘وادلبلحظة أيضا ىى ادلراقبة والتسجيل التصنيفى والًتتِت لظواىر ادلبحوثة.

وىناك  ،سيلة مهمة من وسائل ٚتع البياناتتعترب ادلبلحظة ادلباشرة و و 
معلومات ديكن للباحث أن حيصل عليها بالفحص ادلبشر. وادلبلحظة 
تستخدم عادة لفهم الظواىر وأمناط السلوك واتصال الفرقة طبيعيا والبحث 
ىف السلوك الفردي وعملية وقوع تستطيع مبلحظا ذلا يف الواقع الواقعية أو 

 ادلواقف الوضعية.
، دلبلحظة أنشطة معلمى اللغة دم الباحث أسلوب ادلبلحظةستخاف

 ادلعلومات والبيانات الىت تتعلقالعربية وادلسؤوليُت بضمان اجلودة حول 
 مكفائتهدور ضمان اجلودة على  و  بالكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العربية

رقة وقد قام الباحث بادلبلحظة الظاىرة والغامضة واستخدم فيها و  التعليمية.
    ادلبلحظة.

  دراسة الوثائق -ٖ
دراسة الوثائق ىى إحدى الطرق ادلستخدمة لكشف البيانات 
ادلطلوبة ادلبلئمة بتشخيص البحث. ودراسة الوثائق ىي وثيقة متمَِّمة دلبلحظة 
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البحث العلمى أكثر كدراسة الوثائق   تكون ٗ٘وادلقابلة ىف البحث الكيفى.
سة الوثائق للوصول إىل البيانات الىت ستخدم الباحث درااصدقا وثقة. لذلك 

  علىضمان اجلودة دور و  بالكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العربية تتعلق
، رياواإلسبلمية احلكومية  السلطان شريف قاسمجامعة كفاءهتم التعليمية يف 

والكتب،  ،وىي باإلطبلع على الوثائق منها ٖتضَت الدرس والصور
بالكفاءة التعليمية لدى ٚتيع الوثائق ادلتعلقة وفيديو/أفبلم و  ،والشهادات

كفاءهتم   على اللغة العربية علميدل ضمان اجلودةودور معلمى اللغة العربية 
 .رياواإلسبلمية احلكومية  السلطان شريف قاسمجامعة التعليمية يف 

 تحليل البيانات  .ه 
ىو  وأما أسلوب ٖتليل البيانات الذي استخدمو الباحث ذلذا البحث

اليت كانت األنشطة يف ٖتليل  Hubermanوىوبتمان  Milesعلى فكرة ميلس سلوب األ
 ها.تستنتجالبيانات ىي ٚتع البيانات وفرزىا وعرضها وت

 "ٖتليل البيانات ىيكل العملية"
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وليمكن الباحث يف ٖتليل ادلعلومات أو البيانات فبل بد أن يهيئتو أوال 
 ى ذلك ٓتطوات ٖتليل البيانات فيما يلي:فيمكن القول عل

 ٚتع البيانات  -ٔ
أن ٚتع البيانات يعترب بتظهر الكلمات دون سلسلة األرقام. وقد مت 
ٚتع البيانات يف رلموعة متنوعة من الطرق )ادلبلحظة، وادلقابلة ودراسة 
الوسائق( وتقوم بالعملية عادة دون اجلاىزة أي أن تستخدم ٓتبلل كتابة أو 

 وٖتقيق.تسجيل 
سيكتسب البحث النوعي ٚتلة البيانات الكثَتة ومعقدة، و٘تيل 

البيانات إىل تبدو التافهة. فلذلك، يقوم الباحث ّتمع البيانات ىذا البحث  
من بيانات ادلبلحظات، وادلقاببلت، ودراسات التوثق واالستبيانات اليت تتم 

 ٘٘ٚتعها بطبيعة غَت متجانسة، ،أن يقوم بفرز البيانات.
 فرز البيانات  -ٕ

يعرف فرز البيانات بعملية االختيار وتركز االىتمام على التبسيط 
وٕتريدية وٖتويل البيانات اخلامة اليت انبثقت بالتسجبلت ادلكتوبة يف موقع 
البحث. جيرى ىذا الفرز مستمرا حُت جرت أنشطة البحث. وجرت عملية 

الفرز منها صناعة فرز البيانات حُت ٚتع البيانات اليت تقومها ٔترحلة 
التلخيص، والًتميز، ومعاجلة ادلوضوع، وبناء اجملموعات، وإنشاء األقسام، 

 ٙ٘وإنشاء ادلذكرة.
 عرض البيانات  -ٖ

حيتو عرض البيانات بعبارة عن رلموعة من ادلعلومات اذليكلية اليت 
تعطي احتماالت استخبلص النتائج واٗتاذ العمل، بالنظر إىل عرض البيانات 
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احث ما حيدث وما يستلزم القيام بو استنادا على ادلفهوم، فحصل سيفهم الب
 ٚ٘الباحث منو على العرض.

فنفهم بأن عرض البيانات ىي رلموعة ادلعلومات ادلنظمة، وسيعطى 
إمكانة استخبلص النتائج واٗتاذ االجراءات. من خبلل عرض البيانات ديكن 

 أن يفهم ماذا سيجري وماذا سيفعل.
 أخذ االستنتاج -ٗ

ث الباحث يف ىذه العملية فيما تتعلق عن معٌت ادلواد، وتسجيل ْت
الًتتيب، واألمناط، والشرح، واألشكال ادلمكنة، وسبكة السببية وادلقولة. 
فعمل تدفيق االستنتاجات أثناء البحث ىو بالطريقة البسيطة وظهر ادلعٍت 

 ٛ٘من البيانات اليت ٕتب أن تكون قابلة لتحقيق.
دليل عن  أيضا يف استنتاج ىذا البحثوقد استخدم الباحث 

الكفاءة التعليمية دلعلمي التكاملية وادلعاير ليسهل الباحث يف أخذ االستنتاج  
 كما التايل:

 ٔ.ٖ الجدول
 المعيار

 المئة عدد المعلم العامل المؤشرات بةاألجو 
 %٘،ٕٔ  تام جدا/دائما ه
 %٘،ٕٔ  تام/تقرار د
 %٘،ٕٔ  أحيانا/كامل ج
 %٘،ٕٔ   كاملنادر/غَت ب

 %٘،ٕٔ  أبدا/ليس كامبل أ
 %ٓٓٔ  اجملموعة
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 تصحيح البيانات .و 
بعد أن حلل الباحث البيانات فيقوم بتصحيحهاحىت تكون صحيحا وصادقا 

عن كفاءات وثباتا ٔتعٌت أن البيانات احملصولة تناسب ٔتا كان يف ميدان البحث 
موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  معلمي الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية ّتامعة

. ىناك بعض األساليب ادلستخدمة لتصديق البيانات منها: طول احلكومية ماالنق
االشًتاك وعمق ادلبلحظة والتثليثي ومناقشة مع األصحابوكفاية ادلراجع وٖتليل احلالة 

 ٜ٘السلبية مراقبة األعضاء وتفصيل الشرح واحلسابة.
من األساليب السابقة  أسلوب واحدباختيار  الباحث بتصحيح البياناتقام و 

 .وىي طول االشًتاك
  طول االشًتاك -ٔ

ٖتديد عملية ٚتع ذلا دور مهم يف الباحث يف البحث الكيفي حضور 
، فإن ذلك حدثتالبيانات. وقت قصَت ال يكفي ٖتديد دلراقبة األعراض 

دليدان اعاد إىل يعود  يعٍت أن الباحث يتطلب طول االشًتاك. طول االشًتاك
مصادر أي قابلو در البيانات امص مرة أخرى مع ةوادلقابل ةدلبلحظلعمل 

ودراسة الوثائق عن بيانات داعمة إضافية. ٘تديد وقت البيانات اجلديدة 
يف وقت طويل من أجل كشف أن يشًتك ادلباشر راقبة يتطلب الباحث ادل
 .ٓٙالبياناتزلاسبة و 

لباحث يشًتك يف ميدان بناء على أن ىذا البحث ْتث كيفي فكان ا
طادلا ىناك البيانات مل تكن صدقا حقيقيا ٔتعٌت أن  لوقت طويل البحث

ألجل ٚتع البيانات  يشًتك يف سائر النشاطات اللغويةاليزال الباحث 
 وتصحيحها حىت تكون صدقا حقيقيا.
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث وتحليلها

 ٚتعها من البيانات الكثَتة. يتناول الباحث يف الفصل نتائج البحث اليت مت
عملية التحليل واالستنتاج منها. ويكون ترتيب و عرض البيانات ب يف ىذا الفصل لحقوي

عرض ىذا الفصل بداية من عرض البيانات عن خصائص رلتمع البحث، مث البيانات 
 الكفاءة التعليمية علىضمان اجلودة دور عن الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية و 

وٖتليلها  دلعلمي اللغة العربية يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو
 .االستنتاج منهاو 

 المبحث األول : خصائص مجتمع البحث
يتضمن ىذا الفصل مسحا وصفيا ٖتليليا عن خصائص رلتمع البحث وىو يف 

لتعليم ّتامعة السلطان قسم تعليم اللغة العربية وجلنة ضمان اجلودة يف كلية التلربية وا
شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو. وقد حرص الباحث على حصول أكرب قدر 
شلكن من البيانات أو ادلعلومات حول القسم وجلنة ضمان اجلودة ومن اجلهات ادلعينة ما 

 :يلي
 نبذة مختصرة عن جامعة السلطان شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو .أ 

شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو ٖتت احلكومة  نشأت جامعة السلطان
ميبلدية  ٜٓٚٔسنة  ٜٔاإلندونيسية علر رسالة التعيُت من وزيرة الشؤون الدينية رقم 

  .ميبلدية ٜٓٚٔيف يوم التاسع من سبتمبَت سنة 
مسيت ىذه اجلامعة ّتامعة السلطان شريف قاسم ذكرا واحًتاما على أحد 

الية رياو وىو السلطان سياك سري إندرا فورا الثاين عشر أبطال اإلندونيسيُت من و 
 .ادلعروف بالسلطان شريف قاسم

كانت جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو ذلا أربع كليات 
 فقط، منها كلية الًتبية والتعليم، وكلية الشريعة، وكلية أصول الدين، وكلية الدعوة.
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شريف قاسم اإلسبلمية  جامعة السلطان كانت  ٖٕٓٓ – ٕٕٓٓويف السنة 
احلكومية رياو ذلا ٙتان كليات اليت تتعلق من أربع كليات ادلذكورة، وكلية 

 .السيكولوجيا، وكلية اإلقتصادية، وكلية ادلواشي، وكلية العلوم والتكنولوجية
 خلفية تاريخية لتأسيس قسم تعليم اللغة العربية .ب 

األقسام ادلوجودة بكلية الًتبية والتعليم  ىو قسم منقسم تعليم اللعة العربية 
اليت نشأتو متابعة بتنمية كلية الًتبية والتعليم. ويعد ىذا القسم يف أول بدايتو ٔترحلة 
البكالوريوس يف اللغة العربية ٖتت رعاية الدكتور نصر الدين بيدان، ولكن بعد 

ام الساعات رياو بنظاإلسبلمية احلكومية  السلطان شريف قاسمجامعة ماقامت 
، فأخذ بالقيام ىذا القسم بربامج ٜٜ٘ٔ – ٜٜٗٔادلتعمدة يف السنة الدراسية 

وىذا األمر ٖتت رعاية الدكتورندوس أٛتد شاه الذي حينئذ    (S.Ag)  البكلوريوس
 – ٕٕٓٓيف السنة الددراسية  (S.Pdi)كرئيس قسم تعليم اللغة العربية. وبدلو بربامج 

 ٕٙٔٓو أنوار ادلاجستَت رئيسا ذلذا القسم. ويف السنة وكان الدكتورندوس أب ٖٕٓٓ
وعلى إعًتاف القسم  (S.Pd)، بدل وحصل قسم تعليم اللغة العربية بربامج ٕٚٔٓ -

 بالنتيجة "أ" ٖتت رعاية الدكتور أفرجيون إيفندي.
 رؤية قسم تعليم اللغة العربية .ج 

السلطان شريف امعة رؤية قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية والتعليم ّت
 :ٔٙرياو، على النحو التايلاإلسبلمية احلكومية  قاسم

"أن تكون مؤسسة رائدة منوذجية يف البحث العلمي وتطوير وتنفيذ العلوم 
التعليمية من خبلل تعليم اللغة العربية مع التقييم والتفكَت وخدمة اجملتمع بقارة آسيا 

 "ٖٖٕٓيف عام 
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 عربيةرساالت قسم تعليم اللغة ال .د 
رساالت قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية والتعليم ّتامعة السلطان 

 :شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو، على النحو التايل
التنظيم التعليم وتعلم اللغة العربية اليت تنتج ادلهنيُت يف اجملال الًتبوي  -ٔ

 والتعليمي
تعليم اللغة العربية إجراء البحوث والدراسات العلمية لتطوير علوم  -ٕ

لغَت الناطقُت هبا ذات الصلة بالعلوم التكاملية والتكنولوجية والفنون 
 اإلسبلمية

 Tri)تعليم اللغة العربية للمجتمع تنفيذا لؤلعمال اجلامعية الثبلثة  -ٖ

Darma perguruan Tinggi) 
  مميزات معلمي اللغة العربية  .ه 

معلما، من ٗتصصات  ٕٔعدد ادلعلمُت يف ىذا القسم حاليا وصل إىل 
متنوعة مع اجادهتم اللغة العربية، باالضافة إىل قوة اإلدارة والعزدية وروح البذل واجلهاد 
لدي ٚتيع ادلعلمُت. ىؤالء ادلعلمُت يف القسم ٗترجوا من اجلامعات ادلتقدمة 
وادلشهورة داخل إندونيسيا وخارجها. فيسعى القسم يف ىذه احلالة إىل تنمية كفاءات 

ميو ّتميع جوانبها التعليمية والشخصية واالجتماعية وادلهنية. ديكن أن أن تتضح معل
 : ٕٙدرجات معلمي قسم اللغة العربية العلمية عن طريق اجلدول التايل
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 ٔ.ٗالجدول 
 درجات معلمي قسم اللغة العربية العلمية

 العدد درجة علمية م
 ٔ األستاذ ٔ
 ٓٔ الدكتوراه ٕ
 ٓٔ ادلاجستَت ٖ
 ٓ الدراسة اجلامعة األوىل ٗ

 ٓٗٔ اجملموع
 وصف درجات عملية معلمي اللغة العربية

خلفية مختصرة عن لجنة ضمان الجودة لمجال الكلية التربية والتعليم   .و 
 ومساعدتها

اعتمادا على رؤية ورساالت جلنة ضمان اجلودة جملال اجلامعة، فقامت ٖتت 
فلجنة . (Komisi Penjaminan Mutu)لكلية رعايتها بصنع جلنة ضمان اجلودة جملال ا

ضمان اجلودة جملال الكلية ستقوم ٔتساعدة ونصر يف أداء اجلودة اجليدة ادلعدة كما 
وردت يف الرؤية والرساالت للجنة ضمان اجلودة جملال اجلامعة. أحد اذلدف من 

السلطان  األىداف ادلرجوة ألن تقوم بارتفاعو وزيادتو ىي يف رلال ادلعلمُت يف جامعة
 شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو.

فلجنة ضمان اجلودة جملال الكلية قد كتبت عليها ضريبة األيلوية ادلورودة يف 
اليت جهزهتا جلنة ضمان اجلودة جملال اجلامعة. فبتيسَتىا للقيام بكل  ٖٙسبع العناصر

ضمان اجلودة  العناصر اليت قد كتبت للجنة ضمان اجلودة جملال الكلية، فقام جلنة
 جملال الكلية بصنع مساعدهتا فتسمى بلجنة ضمان اجلودة جملال القسم 

(Pendamping Mutu Prodi).  
  

                                                           
63

TUPOKSI Komite Penjaminan Mutu (KPM).  



ٗ٘ 
 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UIN SUSKA RIAU 

DEKAN 

Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd 

WAKIL DEKAN I 

Dr. H. Kusnadi, M.PD 

WAKIL DEKAN III 

Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag 

KOMITE PENJAMINAN 
MUTU 

KETUA KPM 

Abdul Hadi, S.Pd, M.a, P.hD 

SEKRETARIS KPM 

Nurhayati Zein, S.Ag, 
M.Sy 

PENDAMPING MUTU PRODI 

Kasmiati, M.Pdi 

WAKIL DEKAN II 

Dr. Zaitun, M.Ag 

Struktur Organisasi Penjaminan Mutu 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
64  

                                                           
64

 مٕٚٔٓفربويَت  ٖٓة، دلبلحظ 



ٗٙ 
 

 

امعة السلطان المبحث الثاني : الكفاءة التعليمية لدى معلمى اللغة العربية في ج
 شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو

يعترب ادلعلم عامل التغيَت ألن لو مهنة ووظيفة مهمة يف تغيَت سلوك ادلتعلمُت إىل 
أفضل سلوك، وىذه ادلهنة متكاملة حينما ادلعلم يلتزم على القيام بالتنمية والتطوير مسايرا 

أنو حيصل على شهادة ادلعلم ادلؤىل ٔتا يقتضىيو التطورا التكنولوجي واألكادمى حيث 
 الرمسى يف اجراءات عملية التعليم.

قد قرر ادلهتم باصدار شهادة ادلعلم القومية ادلعاير شرطا من الشروط للحصول 
على تلك الشهادة أمهها كفاءة تعليمية، ىذه الكفاءة مهمة جدا على ادلعلمُت يف 

 :٘ٙتيةتصميم عملية التعليم، وتتظاىر على ادلعاير اآل
 الكفاءة يف تصميم التعليم .أ 
 الكفاءة يف القيام بعملية التعليم .ب 
 الكفاءة يف القيام بتقوًن عملية التعليم  .ج 
الكفاءة يف االستفادة من البحوث العلمية والتطوير التكنولوجي  .د 

 لًتقية جودة اداء عملية التعليم
اسا يف اصدار قد اٗتذ ادلهمون بشؤون الًتبية والتعليم ىذه ادلعايَت األربعة أس

القرار عن كفاءة ادلعلم يف تنفيذ عملية التعليم الذي سيقوم بأفضل التطوير التعليمي 
 لتقدم اجملال األكادديي وتقدم ابتكار الطبلب يف ترقية طاقاهتم التعليمية.

 الكفاءة في تصميم التعليم .أ 
اعتمادا على النص األكادديي عن الكفاءة التعليمية للمعلمُت من ناحية 

درهتم على تصميم التعليم البد أن يكون قادرا على تطوير عملية التعليم مسايرة ق
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بادلنهج الدراسي، وتطوير ادلواد التعليمية، والبد أيضا أن يكون قادرا على تصميم 
 ٙٙاسًتاتيجية التعليم. وتبُت ىذه الكفاءة يف احد عشر عنصرا.

ف قاسم االسبلمية قد أجرت كلية الًتبية والتعليم يف جامعة سلطان شري
عن النص األكادمي  ٕ٘ٓٓسنة  ٗٔاحلكومية رياو قانون ٚتهورية أندونيسيا رقم 

يف كفاءة ادلعلمُت يف اداءىم بعملية التعليم كما أن كلية الًتبية أقرت أن على 
 ادلعلمُت أن يعلمو ادلواد الدراسية ادلطابقة وادلناسبة بعلومو اليت يقتضيها برنامج 

 يف قسم تعليم اللغة العربية سواء أكان ادلعلم حكوميا أم إضافيا. ومنهج تعليمي
فاستيبلء ادلعلم حكوميا كان أو إضافيا يف كلية الًتبية والتعليم وال سيما قسم 

 ٚٙتعليم اللغة العربية يقوم على ادلعايَت اآلتية:
احلد األدين من ادلؤىبلت للمعلم احلكومي أن يتخرج من مرحلة  -ٔ

لطبقة ادلتساوية بادلادة ادلسندة، ووضعو على احلد ادلاجستَت يف ا
األدين كاحملاضر، ولديو عمل للحصول التقرير اجليد يف الفصل 

 الدراسي السابق.
احلد األدين من ادلؤىبلت للمعلم االضايف أن يتخرج من مرحلة  -ٕ

ادلاجستَت يف الطبقة ادلتساوية بادلادة ادلسندة، ولديو النتيجة ادلمتازة 
ة ادلتساوية بادلادة ادلسندة، ولديو تنيجة التقييم اجليد من يف الطبق

 قسمو يف الفصل الدراسي السابق.
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 عصريا.   
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وقد أجر قسم تعليم اللغة العربية تثبية ادلعلمُت ادلهنيُت يف قسم تعليم اللغة 
العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان شريف قاسم االسبلمية احلكومية رياو 

 ٖتت:
 علم مستند على درجتو ومهنيتو.ٗتطيط ادل -ٔ
مبلحظة تقسيم ادلواد الدراسية ووزن على رلموعة دراسة معددة  -ٕ

(SKS)  .يف الفصل الدراسي اآليت 
ٗتطيط رلموع زلاضر ادلساعد ادلهٍت التعليمي، واحملاضر ادلبتدعي،  -ٖ

 واحملاضر االئق بادلساعد التعليمي.
ناسبة على مهنيتو أو درجتو تقرير احملاضر ادلسند على ادلواد الدراسية م -ٗ

 أو األكادديية ومستواه العلمية.        
اعتبارا على ادلراحل والتقرير ادلذكور تعترب معيار اإلجياد معلمي اللغة العربية 
الكفاءة خصوصا يف الكفاءة التعليمية. كفاءة ادلعلم يف تصميم التعليم، و كفاءة 

ة ادلعلم يف القيام بتقوًن عملية التعليم، و  ادلعلم يف القيام بعملية التعليم، و كفاء
كفاءة ادلعلم يف االستفادة من البحوث العلمية والتطوير التكنولوجي لًتقية جودة اداء 

 عملية التعليم.
الكفاءة  وانطبلقا من نتيجة البحث اليت قد قام هبا الباحث فيما يتعلق عن

ة السلطان شريف قاسم لدى معلمي اللغة العربية يف جامع يف تصميم التعليم
 اإلسبلمية احلكومية رياو كما يف ىذا اجلدول األيت:
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 ٕ.ٗالجدول 
الكفاءة التعليمية لدي معلمي اللغة العربية في جامعة السلطان شريف قاسم 

 في تصميم التعليم تهمكفاءاإلسالمية الحكومية رياو عن  
 المئة عدد المعلم العامل المؤشرات األجوبة

 - - ا/دائماتام جد ه
 %ٕ٘ ٕ تام/تقرار د
 %ٕ٘ ٕ أحيانا/كامل ج
 %ٓ٘ ٗ نادر/غَت كامل ب

 - - أبدا/ليس كامبل أ
 %ٓٓٔ ٛ اجملموعة

الكفاءة التعليمية لدي معلمي اللغة العربية يف ظهر اجلدول السابق بأن 
جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو عن كفاءهتم يف تصميم 

% الذين قاما تاما أو تقرارا بالكفاءة  ٕ٘ىم ادلعلمُت أي مع النسبة ادليئة  مالتعلي
% الذين قاما نادرا أو كامبل،  ٕ٘يف تصميم التعليم، وادلعلمُت أي مع النسبة ادليئة 

 % الذين قاموا نادرا أو غَت كامبل. ٓ٘وأربعة ادلعلمُت أي مع النسبة ادليئة 
دور ضمان اجلودة دلعلمي اللغة العربية عن  وظهر اجلدول السابق أيضا، بأن 

كفائتهم التعليمية خصوصا يف الكفاءة يف تصميم التعليم قد جري ظهر احلاصل 
%، ولو مل  ٓبعدم معلمي اللغة العربية يف الدرجة أبدا أو غَت كامل مع النسبة ادليئة 

 جيري إىل وحصل على الدرجة تاما جدا أو دائما.        
ر ادلواد التعليمية يف ادلنهج ادلعترب من الكفاءة التعليمية، قد عائد اىل تطوي

جرى بأحسن الشكل من بُت أيدي معلمى اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة 
السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو. ادلشكلة الرئيسية من بُت أيديهم 

م، فاختلفت خطط التعليم ٖتت رعاية ىي مل توجد خططة التعليم يف أول لقاء التعلي
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ادلعلمُت يف والفصول ادلتنوعة  ولو كان نفس ادلادة ويف نفس ادلادة يف الفصل 
ادلهتمون بتطوير ادلنهج التكاملي يف قسم تعليم اللغة العربية قد  ٛٙالدراسي األخري.

ىداف اتفقوا على أن لكل مادة من ادلواد التعليمية خطط التعليم هتدف إىل ٖتقيق أ
 ٜٙالتعليم.

وتطوير خططة التعلبم ستجري بُت معلمي اللغة العربية تعليما فرديا كان أو 
تعليما فريقيا اذ أشار اىل خططة التعليم االساسية لدي قسم تعليم اللغة العربية. 
فلسبب مل ٕتد خططة التعليم االساسي ٖتت رعاية قسم تعليم اللغة العربية، فقام 

بألف خططة التعليم على أساس رأياهتم النفسية على حسب معلمي اللغة العربية 
مل جير  ٓٚنفسو، فصار العنصر السبع ادلتعلق بتطوير ادلواد التعليمية يف منهج القسم،

 بأحسن ادلرجو.
حقيقة أن الكفاءة واالبتكار من قبل معلمي اللغة العربية يف تصميم عملية 

يريدون طبلهبم يتذوقهم سلبية. فقد  التعليم جيد جدا و يقومون بو دائما، ألهنم ال
قام معلموا اللغة العربية ببحث ٚتيع ادلعلومات ادلتعلقة بتطوير التعليم ادلستمر اما 
بنسبة استعماذلم واستفادهتم شبكة االنًتنيت، وقيام بتبادل االفكار وادلعلومات مع 

 ٔٚ دار السبلماصدقائهم من خارج ببلد أندونيسيا ضلو ماليزيا، وشيغافورا، وبَتونَت
 وجزيرة الشرق األوسط وغَتىا.
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قام قسم تعليم اللغة العربية بشدة القيام العداد كل ما حيتاج إليو ادلعلمون 
القيام بصنع  ٕ٘ٔٓلًتقية الكفاءة التعليمية، فأخذ قسم تعليم اللغة العربية يف سنة 
م جلامعة السلطان ادلنهج التكاملي لقسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعلي

 شريف قاسم االسبلمية احلكومية رياو اليت تتكون من:
 رؤية القسم -ٔ
 مفهوم تكامل العلوم -ٕ
 حملة موجزة اخلرجيُت -ٖ
 تركيبة ادلنهج -ٗ
 تصميم سلطط ادلنهج الدراسي والتخطيط التعليمي للفصل الدراسي -٘

 فعلى معلمى اللغة العربية أن ٕ٘ٔٓاعتمادا على كتاب التوجيو ادلؤلف سنة 
 جيعلوه مرجعا يف تصميم التعليم.

ىذا ادلرجع اجليد سوف مهجور اذ مل يقم باستفادتو الكاملة اجململة. وقد 
اختلفت أرآء معلمي اللغة العربية عن ادلنهج التكاملي. من بعضهم فقد مسعوا عن 

KKNI ،وبعضهم من  ٕٚو مل جيدوا االرشادات والتوجيهات عن ادلنهج التكاملى
فَتجو  ٖٚسخ فقط و مل جيدوا االرشادات والتوجيهات االٚتالية.جيدوا منهج الن

معلموا اللغة العربية من جامعة السلطان شريف قاسم االسبلمية احلكومية رياو عسى 
أن تقوم ْتلقة تعليمية يف ادلناىج التكاملية ادلكثفة حيث يكون تطوير تصميم التعليم 

 ٗٚيف ادلستقبل جيدا.
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للمعلم ألنو مرجع لفهم يف القيام بعملية التعليم تصميم عملية التعليم مهم 
ادلوجهة، والفعالية، والكفاءة. فعلى ادلعلم أن يقوم بتصميم التعليم وتوجيها لو قبل 
القيام بعملية التعليم، وذلك يستهدف إىل:  أوال، توجيو اىل عملية التعليم، ورغم أن 

لصيغي ادلكتوب على تأليف تصميم التعليم البسيط فسوف يوجهو اىل اذلدف ا
ادلنهج. ومها وجب على ادلعلم ىو صنع تصميم التعليم اجليد، والفهم عن العناصر 

  وادلعلومات الكاملة ادلتعلقة بادلنهج التطبيقي.
األفكار ادلودة بُت معلم اللغة  ثانيا، إلقامة طبلب عبلقة التعليم وتبادل

العربية. ويف تصميم التعليم، ال بد على ادلعلم أن يفهم كل العناصر التعليمية. وبعبارة 
أخرى، ال بد عليو أن يصمم كل الواجبات ادلفروضة لطبلبو حول ادلواد التعليمية. 

دلرجوة أى فهم ادلعلم على العنصرين ادلذكورة هتدف إىل احلصول على غاية التعليم ا
 األىداف ادلرجوة.

ثالثا، إلنتباه على ادلعلم فيم سيحدث يف أداء عملية التعليم ىي عملية 
ادلركب الًتبوي ألن التعليم ليس التقاء ادلعلم والطبلب يف الفصل فحسب، كعملية 
اعطاء ادلادة التعليمية، بل أىم منها، ىناك عملية تطوير سلوك الطبلب وعملية 

إلبتكاري، وفهم كل ادلعلومات والعناصر التعليمية، وفهم ادلدخبلات تطوير الطبلب ا
 التعليمية، وتطوير ادلواد التعليمية، و فهم اسًتاتيجية التعليم العصرية.

رابعا، إلستفادة للمعلم األساليب والوسائل التعليمية األقصية. ادلعلم 
لطبلب وادلعلم يف والطبلب ماذالون يعيش يف عصر العودلة والتكنولوجي. كفاءة ا

اإلستفادة التكنولوجي ٗتتلف. مازال ادلعلم ينقص يف اإلستفادة من التكنولوجي 
وتطبيقها يف عملية التعليم، وأما طبلبو يرجون من معلمو أن يستفيد من التكنولوجي 
وتطبيقها يف عملية التعليم. الوسائل وأساليب التكنولوجي التعليمي يف قسم تغليم 

مازالت ناقصة، كشبكة االنًتنيت زلددة يف شؤون اإلدارة فقط ومل تصل  اللغة العربية
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وال جدال يف أن بعض ادلعلمُت مل يستطيعوا استعمال  ٘ٚإىل غرفة التعليم.
 ٙٚالتكنولوجي كالشاشة وغَتىا يف القيام بعملية التعليم ادليولية وادلتغَتة.

 الكفاءة في القيام بعملية التعليم .ب 
 ٕ٘ٔٓالًتبية والثقافة مرشدا أي كتابا أكاددييا  سنة ألفت وزارة شؤون قد 

مكتوبة عليو معايَت الكفاءة للقيام بعملية التعليم، الكفاءة معرفة خصائص الطبلب 
وخلفيتهم التعليمية، وكفاءة فهم طرقة التعليمية، واإلسًتاتيجية والوسائل التعليمية، 

 لتعليم.وكفاءة يف ٗتطيط التعليم وكفاءة يف تنفيذ عملية ا
إجراء عملية التعليم داخل الصف الدراسي من أىم األنشطة التعليمية يف 
تنفيذ تعليم ما، فبل بد أن يقوم بالتصميم اجليد ادلنظم، ألن صلاح التعليم يتوقف 

 على التصميم اجليد السليم الفعال وتنفيذه تنفيذا واظفيا إجيابيا.
 ٖ.ٗالجدول 

غة العربية في جامعة السلطان شريف قاسم الكفاءة التعليمية لدي معلمي الل
 التعليم القيام بعمليةفي  تهمكفاءاإلسالمية الحكومية رياو عن  

 المئة عدد المعلم العامل المؤشرات األجوبة
 %ٕ٘ ٕ تام جدا/دائما ه
 %٘،ٖٚ ٖ تام/تقرار د
 %٘،ٖٚ ٖ أحيانا/كامل ج
 - - نادر/غَت كامل ب

 - - أبدا/ليس كامبل أ
 %ٓٓٔ ٛ عةاجملمو 

                                                           
، )ادلقابلة(، باكن بارو: مركز أسبق كرئيس اجلنة إصدا الشهادات للمعلمُت، ومعلم مادة الببلغة، زلي الدين شكري75

 .ٕٚٔٓمارس  ٜٓإٖتاد طبلب قسم تعليم اللغة العربية، 
، )ادلقابلة(، باكن بارو: قاعة معلمي اللغة العربية، الببلغةيف قسم تعليم اللغة العربية ومعلم مادة سيد معلم أٛتد شاه، 76

 .ٕٚٔٓمارس  ٘ٔ
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الكفاءة التعليمية لدي معلمي اللغة العربية يف ظهر اجلدول السابق بأن 
 القيام بعملية جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو عن كفاءهتم يف 

% الذين قاما تاما جدا أو دائما  ٕ٘ىم ادلعلمُت أي مع النسبة ادليئة  التعليم
%  ٘،ٖٚلتعليم، وثبلثة ادلعلمُت أي مع النسبة ادليئة بالكفاءة يف القيام بعملية ا

% الذين قاموا  ٘،ٖٚالذين قاموا تاما أو تقرارا، وثبلثة ادلعلمُت أي مع النسبة ادليئة 
 أحيانا أو كامبل.

وظهر اجلدول السابق أيضا، بأن دور ضمان اجلودة دلعلمي اللغة العربية عن  
 القيام بعملية التعليم قد حصل على دال كفائتهم التعليمية خصوصا يف الكفاءة يف

إحصائي بالدرجات تاما جدا أو دائما ،وتاما أو تقرارا، وأحيانا أو كامبل، وأبدا أو 
%، وليس للدرجة نادرا أو غَت كامل، و أبدا أو ليس   ٓٓٔغَت كامل بالنسبة ادليئة 

 %.  ٓكامبل بالنسبة ادليئة 
التعليم. ادلعلمون يصممون بالقصد ادلعلمون والطبلب عنصران أساسيان يف 

أحوال تعلم الطبلب، والطبلب ىم الذين يرسل إليهم ادلادة ينتفعون هبا صممو 
ادلعلمون من قبل عن أحوال أو إجراء عملية التعليم. فاشًتاك ادلعلمُت والطبلب 
 اإلجيايب يف التعليم يؤدي إىل إجياد اإلتصال التعليمي الًتبوي بينهم باإلستفادة من

 ادلواد التعليمية.
خلفية التعلم بُت طبلب قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة السلطان سريف 
قاسم االسبلمية احلكومية رياو سلتلفة، منهم من ٗترجوا من مدرسة الثانوية احلكومية 
العامة، ومنهم من ٗترجوا من مدرسة الثانوية األىلية الدينة، ومنهم من ٗترجوا من 

فلذلك ينبغي على ادلعلمُت يف قسم تعليم اللغة  ٚٚاإلسبلمية وغَتىا. ادلعاىد للًتبية

                                                           
مل تقوم كثَتا من ادلدارس ادلتوسطة احلكومية العامة ونفسها  التعليم ادلتحد يف رياو اال يف ادلرحلة اإلبتدائية، فاستعداد ٚٚ

ليم اللغة العربية ّتامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية خرجيُت من ادلدارس ادلتوسطة احلكومية العامة ونفسها لدخول إىل قسم تع
، )ادلقابلة(، باكن بارو: كاتب قسم تعليم اللغة العربية ومعلم مادة التاريخ األديب العريبناندج شريف ىداية،  احلكومية رياو خفيفة.

   .ٕٚٔٓفرباير  ٕٚأدارة قسم تعليم اللغة العربية، 
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العربية أن يفهموا ويعرفوا حق ادلعرفة عن خلفيات طبلهبم ادلختلفة وخصائصهم، ألن 
معرفة اخللفيات وخصائص الطبلب تسهل للمعلمُت  يف أداء عملية التعليم الفعالة 

  ٛٚيف الصف.
أكدوا بأن الطبلب عنصر رئيسي يف التعليم  وينبغي أيضا على ادلعلمُت أن يت

كما أن طبلهبم الذين يقومون بالتعلم والتعليم معا يف الصف، وادلعلمون مشرفون 
ومدبرون ومربون يف التعليم يتطلبون الًتكيز إتاحات الطبلب إىل الفهم واألستيعاب 

 لية التعليم الفعالة. على ادلواد ادلدروسية، وإىل أىداف التعليم ادلراد ٖتقيقها بتنفيذ عم
وإن مل يقم ادلعلمون هبذا ادلبتداء يف التعليم يقع اضلراف ادلفهوم وفهم الطبلب 
عن مواد التعليم اليت تعلمها الطبلب، فستؤدى ىذه األحوال إىل ضعف ٛتاسة 
الطبلب التعليمية وضياع ثقة نفوسهم، ليست حينئذ معاجلة ذلذه األحوال إال أن 

صائص الطبلب واختبلفهم اخللفي إحتماما عظيما قبل أن يقوموا اىتم ادلعلمون ٓت
 بعملية التعليم.  

معرفة خصائص الطبلب معرفة تفصيلية مساعدة إىل معرفة قدرة الطبلب 
الفكرية، وىذه القدرة تنتتمي حينما وجهها ادلعلمون إىل أفضل توجيهات فيصَتهبا 

وتوجيهات ادلعلمُت للطبلب  كما أن اإلرسادات  ٜٚالطبلب مؤىلُت فيما تعلموه،
تدافعهم إىل السعي واجلد للحصول على ادلعلومات واخلربات والعلوم، ألن الطبلب 
يف ابتغاع التعليم حيتاجون إىل الغرشادات والتوجيهات وادلساعدات الًتبوية ادلناسبة 

اخلربية يف التعلم من قبل  ٓٛوادلبلئمة ٓتصائصهم التعليمية وأن اختبلف خلفياهتم
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ؤثر اثرا شديدا على الرغبة وميوذلم يف اتباع عملية التعليم التالية، فقصار الكبلم ي
على ادلعلمُت أن يهتموا إىتماما عظيما ٓتصائص الطبلب واختبلفات خرباهتم 
التعليمية والًتبوية، وىذا اإلىتمام البد يتظاىر يف تصميم ٗتطيط التعليم قبل القيام 

 بالتعليم يف الصف الدراسي. 
وشلا ينبغي على ادلعلمُت أن يهتموا هبا ىي معرفة خصائص الطبلب الفكرية 
والعقلية والعملية، ألن معرفة وفهم ىذه اخلصائص تساعد ادلعلمُت يف ترقية قدرة 

عملية توقية  ٔٛالطبلب التفكَتية على ٖتقق أىداف التعليم ادلصممة من قبل.
فرصة لتعرب أفكارىم إىل اآلخرين، استيعاب الطبلب على العلوم ضرورية بإعطاءىم ال

  ٕٛ ولتقدًن التقوًن ولتحليل ادلشكبلت اليت يواجهوهنا يف التعلم والتعليم.
وجب على ادلعلمُت أن يفهموا ويستوعبوا على مفهوم التعليم ويقدروا على 
تنظيم عناصى متعلقة بتنفيذ التعليم ويقدرون أيضا على إجياد جو وأحوال التعليم 

 ٖٛاإلجيابية.
ال سك، أن ادلعلمُت ما زالون يقومون بطريقة التعليم كأخذ من األوقات 
التعليمية لنفسهم ومل يقومون بإعطاء األوقات الثمينة والواسعة لطبلب يف إلقاء 
معلوماهتم وعلومهم، أو العكس منها، فادلعلمون يقومون بطريقة التعليم كإعطاء 

ادلواد التعليمية من طبلهبم يف لقاء األوقات التعليمية إلستخبلص ادلعلومات حول 
التعليم. فالطريقتان ادلذكورتان تعرب بأن مادلعلمُت يريدين أن يرون بغازيهم، وقدرهتم 
يف فهم ادلواد، وقدرهتم بوفاء يف كل إستخبلص ادلعلومات من طبلهبم. الطريقتان 

 يف احلقيقة.ادلذكورة ال تعرب اىل أن ادلعلمُت قادرين يف القيام بعملية التعليم 
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Rhineka Cipta, 2014), hlm. 43.    
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العملية التعليمية الناجهة متعلقة بكفاءة ادلعلمُت يف إعداد وإستفادة والسائل 
التعليمية قدديا كانت أو عصريا. فنقص إستفادة الوسائل التعليمية يف عملية التعليم 
بقسم التعليم اللغة العربية ّتامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو من 

ء عند طبلب قسم تعليم اللغة العربية، فارتسم األمر من البحث العلمية األمر الردي
 ٗٛعن استعمال الوسائل ادلتعددة يف تعليم اإلستماع.

 القيام بتقييم عملية التعليم في فاءةالك  .ج 
بتقييم عملية التعليم ونتيجتها ىو أحد من العوامل ادلهمة يف عملية القيام 

دلعرفة ىل عملية التعليم تويف إىل اذلدف ادلنشود أم التعليم. التقييم لدى الطبلب ىو 
ال. وأما التقييم لدى ادلعلمُت ىو دلعرفة ىل ىم قد صلحوا يف القيام بعملية التعليم أم 

 مل ينجحوا.
. وأما Evaluationالتقييم لغة النتيجة وىي مأخوذة من اللغة اإلصليلزية 

 اصطبلحا توجو إىل ادلصطبلحات ادلختلفة منها:
 لعملية ادلنظمة لفهم درجة صلاح الشيء.ا -ٔ
األنشطة لتقييم الشيء بالطريقة ادلخططة، وادلنظمة، ووادلغرضة  -ٕ

 معتمدة على األىداف ادلعينة.
عملية تعيُت النتيجة ادلعتمدة ادلبنية على البيانات الكمية الستنتاج  -ٖ

 أمر واحد.
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 ٗ.ٗالجدول 
في جامعة السلطان شريف قاسم  الكفاءة التعليمية لدي معلمي اللغة العربية

 في القيام بتقييم عملية التعليم تهمكفاءاإلسالمية الحكومية رياو عن  
 المئة عدد المعلم العامل المؤشرات األجوبة

 % ٘،ٖٚ ٖ تام جدا/دائما ه
 % ٘،ٖٚ ٖ تام/تقرار د
 % ٕ٘ ٕ أحيانا/كامل ج
 - - نادر/غَت كامل ب

 - - أبدا/ليس كامبل أ
 %ٓٓٔ ٛ ةاجملموع

الكفاءة التعليمية لدي معلمي اللغة العربية يف ظهر اجلدول السابق بأن 
جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو عن كفاءهتم يف القيام بتقييم 

% الذين قاموا تاما جدا  ٘،ٖٚىم ثبلثة ادلعلمُت أي مع النسبة ادليئة  عملية التعليم
، وثبلثة ادلعلمُت أي مع النسبة ادليئة  م بتقييم عملية التعليمالقياأو دائما بالكفاءة 

% الذين  ٕ٘% الذين قاموا تاما أو تقرارا، وادلعلمُت أي مع النسبة ادليئة  ٘،ٖٚ
 قاما أحيانا أو كامبل.

وظهر اجلدول السابق أيضا، بأن دور ضمان اجلودة دلعلمي اللغة العربية عن  
لكفاءة يف القيام بعملية التعليم قد حصل على دال كفائتهم التعليمية خصوصا يف ا

%  ٘،ٖٚإحصائي بالدرجات تاما جدا أو دائما ،وتاما أو تقرارا بالنسبة ادليئة 
% ، وليس للدرجة نادرا أو غَت كامل، و أبدا أو  ٕ٘وأحيانا أو كامبل بالنسبة ادليئة 

 %.  ٓليس كامبل بالنسبة ادليئة 
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يجة التعليم لدى الطبلب. فبل بد للمعلمُت أن وىدف التقييم ىو دلعرفة نت
يفهموا طبلهبم باستيعاهبم على ادلواد التعليمية تعلم هبا من حبليل عملية التعليم. 

 النتيجة عند الطبلب ىي عبلمة صلاحهم يف عملية التعلم.
أن التقييم سيستفيد للمعلمُت وللطبلب ليعرفو على أهنم قد حصل على 

 عملية التعليم. وال بد على ادلعلمُت أن جيعلوا نفسهم كادلقيم اذلدف ادلرجو يف آخَت
اجليد يف كل عملية التعليم. وذىب بو بأن عملية التقييم يف التعليم هتدف إىل معرفة  
كل العناصر التعليمية ادلعدة وادلواد ادلكتوبة يف خططة التعليم ٘تت بكاملة ومناسبة 

 أو عكسها. 
التعليم سيعرفون على أهنم قد قاموا بعملية التعليم ادلعلمون يف ٖتليل أىداف  

ادلرجوة وسيفهموا درجة طبلهبم يف التعليم. وانطبلقا منو، أوجب على ادلعلمُت أن 
 يفهمو ويقدرو بتقييم عملية التعليم فهما كافيا.

 وجب عليهم ان يقوم  الطبلب، تعلم نتائج من ادلعلمون يف وظيفتهم كمقيم
ومن . آلخر بوقت ويتحقق الطبلب قبل من التعليم لنتائج ةمستمر  متابعة بكلية

 (Feed back) الفعل ردود ىو التقييم ىذا خبلل من عليها حصلت اليت قد ادلعلومات
 لتحسُت االنطبلق كنقطة ادلبلحظات ادلعلم ىذه يستخدم وسوف. التعلم عملية يف

 على احلصول سُتلتح التعليم عملية تستمر وىكذا. أكثر التعليم عملية وتعزيز
 أفضل.

يف قسم التعليم اللغة العربية ّتامعة السلطان شريف قاسم  التقييم نظام آلية
 التقييم يإجراء ىو تكوين ٚتيع ادلعلمُت اإلسبلمية احلكومية رياو على وجو العام 

 عملية وترد. النهائي واالمتحان االمتحان األوسط الفصل عليو ويطلق مرحلتُت، على
أيضا  ادلعلمُت وقاموا بعض. اجلامعة النموذج حقل لقيمة وفقا الطريقة ذههب التقييم
 ليست التقييم لعملية الوقت حان عندما. اجملرية التعلم عملية أثناء تقييم باعطاء
 احلكم جلمع الطالب تقييم اجراء مت انو وقال دراسي فصل يف ىاما للمعلمُت قضية
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 النهائي والتقييم للمدة ادلنتصفة تقييم ججيدة على نتائ حامسة تعد مل. زلاضرة كل
 الدرس هناية يف تقييم بأن يقولون الطريقة ىذه قيموا الذين ادلعلمُت. الدراسي للفصل
 والتحرير اللشفوي طريق عن االختبار أسئلة ورأى. كتايب اختبار مع مطلقة ليست
 .وموضوعية واقعية أكثر ٖتدث احملاضرات خبلل

بحوث العلمية وتطوير التكنولوجي لترقية جودة أداء الكفاءة في استفادة ال .د 
 عملية التعليم

بالبحث العلمي وخدمة اإلجتماعية ىي من إحدى الواجبات ادلكتوبة القيام 
اجلامعية. وانطبلقا منها،   (Tri Darma perguruan Tinggi) الثبلثة اجلامعية يف األعمال

سوى عمليتهم للقيام بعملية قد كتب على ادلعلمُت أن يقوموا بالبحث العلمي 
 التعليم وخدمة اإلجتماعية.

قد نظم نظام آلية البحث العلمي دلعلمى اللغة العربية يف جامعة السلطان 
شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو يف حصافة اجلامعة ٖتت رعاية جلنة البحث 

ية جلنة فالبحث العلمي الذى نشأ ٖتت رعا .(LPPM)العلمي واخلدمة اإلجتماعية 
البحث واخلدمة اإلجتماعية ىو البحث العلمي ادلدفوعي. فذىب بو، يقومون 

 ادلعلمون ٔتنافسة يف تسجيل مقًتحة البحث العلمي لنيل الفرصة للقيام بو.
قد أوجبت جلنة البحث واخلدمة اإلجتماعية للمعلمُت الذين قد قبلوا للقيام 

وسيستخدمون نتائج ْتثهم  الرزينةبإجراءه ب ادلدفوعي أن يقوموا بالبحث العلمي
 .التعليم مهمة يف دعم وخاصة معلما، مهمة العلمي يف دعم

ف . يف تسجيل مقًتحة البحث العلمي مدفوعية وجرت ادلنافسة بُت ادلعلمُت
 إىل مليون االمسية عشرات أدىن من متنوعة إما البحث عملية يف عرضت االمسية

 تعرب قد البحوث العلمية ٘تويل على للحصول ادلنافسة. ادلبليُت ٔتئات تقدر أعلى
 والطبيعة األفراد والدوائر  بعض يف تدور العالية البحوث العلمي باالمسية ألن بالذايت،
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ىي  وادلنخفضة ادلتوسطة العلمية باالمسية البحوث وأما ٘تويل الزائفة، ادلنافسة بشكل
 ٘ٛ.حق ادلنافسة

 أو للجودة ضمانا ليست ةالبحوث العلمي يف الفعلية ادلصروفات حجم
 الوسائل تكون أن ديكن التكلفة مقدار فإن ذلك، ومع. جيدة نوعية ذات البحوث
 ديكن ْتيث البحوث العلمية إجراء يف الباحثُت األمثل النحو على للعمل والدافع

 .عملية التعليم لتحسُت النتائج استخدام
 يف ادلعلمُت ائرمفتوحة لس البحوث العلمية ٘تويل على للحصول ادلنافسة

 ولكن مل توجد أولويات جامع السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو،
 أو كثَتة منها أعضاء التعليم ىيئة أعضاء الكلية عن أو القسم برنامج يف النطاق

 أساس على أو العامة، الكلية أو الدينية للكلية أولوية ىناك ليس ووفق هبا،. بعكسها
 .العلمية باطاالنض بكلية معينة

بأن  ادلاضية، القليلة السنوات يف البيانات عن البحوث العلمية إىل واستنادا
يف كلية الًتبية والتعليم ّتامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية  العربية اللغة معلمي

 ىذه وستكون. ادلزيدة من قبل البحوث ٘تويل على حيصلون ىم احلكومية رياو، 
 البحث نتائج جودة لتحسُت مفيدة تكون أن البحوث من عدد حيث من الزيادة

ٖتت  والبحث العلمي. التعليم نوعية لتحسُت زلاولة يف كبَتة فوائد تولد وسوف
 اللغة تعليم على وآثارىا العربية الكتابة العربية والكتابة ادلبليو من مقارن ٖتليل عنوان
 على ىم الذين ادلبليو على البحث العلمي ىذا أجري وقد هبا، الناطقُت لغَت العربية
البحث  ىذا نتائج. والقراءة للكتابة سواء حد على العريب احلرف باستخدام دراية

 اللغة لتعليم خاصة مفيدا ويكون التوجيهية ادلبادئ يستخدم فمن ادلمكن أن العلمي

                                                           
، )ادلقابلة(، باكن بارو: إدارة قسم تعليم اللغة العربيةرئيس قسم إدارة التعليم اإلسبلمي ومعلم مادة وسائل خليل اهلل، 85

أسبق كرئيس اجلنة إصدا الشهادات للمعلمُت، ، زلي الدين شكري. ونفس القول بقول ٕٚٔٓمارس  ٙٔإدارة التعليم اإلسبلمي، 
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العربية كلية الًتبية والتعليم ّتامعة السلطان شريف قاسم  اللغة قسم يف العربية
 ٙٛ.بلمية احلكومية رياواإلس

 البحوث نتائج وقد قام عدد من معلمي اللغة العربية ٔتحاولة على استفادة
 منها يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو التعليم عملية لدعم
 النحوي التحليل النصوص وترٚتة ٚٛالتعليم، يف اسًتاتيجيات Learning Cell تطبيق
يف تطوير تعليم  مركز اللغة ٕتربة ٜٛبالكتاب العريب الثقفي، لتعليما وتنفيذ ،ٛٛالعريب

 ٜٓ.اللغة العربية
 العربية يف معلمي اللغة بُت التعلم نوعية يف ٖتسُت البحوث نتائج استفادة

 تصل مل كلية الًتبية والتعليم ّتامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو
حسب  مبلءمة مل ٕتري د البحوث العلمية اليتكاملة، وظهرت هبا عد وجهات إىل

 ادلذكورة األىداف أساس على البحوث نتائج من االستفادة تتحقق ولن. قسمو
 اخلربة من رمزي للمبلغ وفقا التمويل تتلقى اليت البحثية ادلوضوعات كانت إذا أعبله

 ولةزلا يف استخدامها ديكن ال النتائج فإن اخلربة، مع يتماشى ال ٜٔ.والتمويل
 حاضرة فهذه اإلشكالية. الواردة البحثية ادلقًتحات من بدال التعليم عملية لتحسُت
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 البحوث العلمية ادلتعلقة عن عملية التعليم لدى معلمي اللغة العربية، ألن فئة دائما،
 ٕٜ.القسم احتياجات مع متوازنة جزء على ٖتصل لن التعليم أساليب وتطبيق

الكفاءة  قد قام هبا الباحث فيما يتعلق عن وانطبلقا من نتيجة البحث اليت
لدى  يف استفادة البحوث العلمية وتطوير التكنولوجي لًتقية جودة أداء عملية التعليم

معلمي اللغة العربية يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو كما 
 يف ىذا اجلدول األيت:

 ٘.ٗالجدول 
للغة العربية في جامعة السلطان شريف قاسم الكفاءة التعليمية لدي معلمي ا
في استفادة البحوث العلمية وتطوير  تهمكفاءاإلسالمية الحكومية رياو عن  

 التكنولوجي لترقية جودة أداء عملية التعليم
 المئة عدد المعلم العامل المؤشرات األجوبة

 %٘،ٕٔ ٔ تام جدا/دائما ه
 %٘،ٕٔ ٔ تام/تقرار د
 %ٕ٘ ٕ أحيانا/كامل ج
 %٘،ٖٚ ٖ نادر/غَت كامل ب

 %٘،ٕٔ ٔ أبدا/ليس كامبل أ
 %ٓٓٔ ٛ اجملموعة

الكفاءة التعليمية لدي معلمي اللغة العربية يف ظهر اجلدول السابق بأن 
جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو عن كفاءهتم يف يف استفادة 

ىم ادلعلم أي مع  أداء عملية التعليمالبحوث العلمية وتطوير التكنولوجي لًتقية جودة 
يف استفادة البحوث % الذي قام تاما جدا أو دائما بالكفاءة  ٘،ٕٔالنسبة ادليئة 
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، وادلعلم أي مع النسبة  العلمية وتطوير التكنولوجي لًتقية جودة أداء عملية التعليم
% الذين  ٕ٘ئة % الذي قام تاما أو تقرارا، وادلعلمُت أي مع النسبة ادلي ٘،ٕٔادليئة 

% الذي قام نادرا أو غَت  ٘،ٕٔقاما أحيانا أو كامبل، وادلعلم أي مع النسبة ادليئة 
 % الذي قام أبدا أو ليس كامبل. ٘،ٕٔكامل، وادلعلم أي مع النسبة ادليئة 

وظهر اجلدول السابق أيضا، بأن دور ضمان اجلودة دلعلمي اللغة العربية عن  
يف استفادة البحوث العلمية وتطوير  الكفاءة كفائتهم التعليمية خصوصا يف

قد جرى ولو كانت الدرجة الغافلة  التكنولوجي لًتقية جودة أداء عملية التعليم
 مازالت كبَتة.

بكلية الًتبية  العربية يف قسم تعليم اللغة ادلعلمُت قبل من أخرى مشكلة
 يف تواجهها اليتوالتعليم ّتامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو 

 بشكل البحث رلال يف الدافع. اخلفيفة دوافع ادلعلمُت ىي اجلودة البحوث ٖتقيق
 كتقرير سيستخدمونو وتارة كادلعلم، تزاماهتم وادللكوت وتلبية فقط للًتقية الثراء، عام

  .أداء عملية التعليم
 العربية اللغة قسم معلمو ٖتفزوا ال بالدافع ادلذكورة، البحوث العلمية تنفيذ

بكلية الًتبية والتعليم ّتامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو عملية 
بل  االمسية الكافية، بإ٘تام وعملية البحث العلمي ستقوم كاملة. احلث العلمي ادلرجو

ملكوت البحث  تفكر. األفراد احملتومة بعض ادلرجوة نشأت يف الكافية االمسية
بكلية  العربية يف قسم اللغة احملددة للقيام بو عند معلمى العلمي ىو أحد الشغب

 االستفادة الًتبية والتعليم ّتامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية، ومطاف
 .تزال أخف ادلرجو ال التعليم تطوير يف البحوث العلمية نتائج من
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 ٙ.ٗالجدول 
معة السلطان شريف قاسم الكفاءة التعليمية لدي معلمي اللغة العربية في جا
 اإلسالمية الحكومية رياو

 المؤشرات
 

 النتيجة
تام  اجملموعة

 أحيانا/كامل تام/تقرار جدا/دائما
نادر/غَت 

 كامل
أبدا/ليس 

 كامبل
الكفاءة يف 

 تصميم التعليم
 

- ٕ ٕ ٗ - ٛ 

الكفاءة يف القيام 
 بعملية التعليم

 
ٕ ٖ ٖ - - ٛ 

الكفاءة يف القيام 
ية بتقوًن عمل

 التعليم
ٖ ٖ ٕ - - ٛ 

الكفاءة يف 
استفادة من 

البحوث العلمية 
والتطوير 

التكنولوجي 
لًتقية جودة اداء 

 عملية التعليم

ٔ ٔ ٕ ٖ ٔ ٛ 

 ٕٖ ٔ ٚ ٜ ٜ ٙ اجملمعة
 %ٓٓٔ %ٔ،ٖ %ٜ،ٕٔ %ٔ،ٕٛ %ٔ،ٕٛ %ٚ،ٛٔ النسبة ادليئة
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لغة من الدول السابق، ظهر بأن درجة الكفاءة التعليمية لدى معلمي ال
العربية يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو ىي بالنسبة ادليئة 

، والنسبة ادليئة تام/تقرار% أي  ٔ،ٕٛالنسبة ادليئة ، وتام جدا/دائما% أي  ٚ،ٛٔ
، والنسبة ادليئة نادر/غَت كاملأي  % ٜ،ٕٔ، والنسبة ادليئة أحيانا/كامل%  ٔ،ٕٛ
معلمي اللغة العربية يف جامعة السلطان لدي فاءة التعليمية الك. كامل  ليس/أبدا % ٔ،ٖ

تتأثر  اليت مل تكن وافية ومل ٖتصل إيل أعلى الدرجة شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو
 . بالوسائل التعليمية ادلوجودة ونظامها

 

المبحث الثالث : ضمان الجودة لمعلمي اللغة العربية حول كفاءتهم التعليمية في 
 ة السلطان شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياوجامع

 الواجبات األساسية وتطبيق إجراء ضمان الجودة
 الواجبات األساسية لضمان الجودة  .أ 

التعليم يف قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة السلطان شريف قاسم عملية 
يج. اإلسبلمية احلكومية رياو ىي رلموعة األنشطة ٖتصل بيها اجلودة أي جودة اخلر 

اجلودة ىي الكفاءة توجد يف اإلنتاج واخلدمة ادلوجو إىل إمبلء اإلحتياجات، 
واإللتماعات، وشباع ادلستهلك. اجلودة تتكون من ادلستهلك الداخلي وىو الطبلب، 

  ٖٜومن ادلستهلك اخلارجي وىو اجملتمع والتجارة.
ىا يف اإلطار ىناك العوامل ادلتعاملة يف يف استنتاج اجلودة لئلنتاج كما قد ذكر 

النظري ، وكذلك يف رعاية اجلودة وترقيتها. ويف ىذا اجملال ال حيتاج إىل ضمان 
اجلودة. ضمان اجلودة جلامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو يتكون 

 على:
 (LPM)جلنة ضمان اجلودة جملال اجلامعة  -ٔ
 (KPM)جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية  -ٕ
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 (PMP)جملال القسم  جلنة ضمان اجلودة -ٖ
جملال القسم فضمان اجلودة يقوم بو ٖتت رعاية جلنة ضمان اجلودة جملال 

، وأما جلنة ضمان (LPM)كما ثبتتها جلنة ضمان اجلودة جملال اجلامعة   (KPM)الكلية 
يدور كمساعد للجنة ضمان اجلودة جملال الكلية يف أداء  (PMP)اجلودة جملال القسم 
 كما يلي: الواجبات األساسية  

قد صممت جلنة ضمان اجلودة جملال اجلامعة الواجبات األساسية ووظيفتها 
(TUPOKSI)  للجنة ضمان اجلودة جملال الكلية والقسم. وىذا تصميم هتدف إىل ترقية

 ٜٗجودة اجلامعة.
بناء على التصميم السابق فكتبت وظيفة للجنة ضمان اجلودة جملال قسم 

 ي:تعليم اللغة العربية كما يل
مساعدة رئيس جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية وكاتبتو يف ترقية جودة  -ٔ

 قسم تعليم اللغة العربية.
 ٛتل ادلسؤوليات للقيام بًتقية جودة قسم تعليم اللغة العربية. -ٕ
والدويل   (BAN PT)مشاركة القيام باالعتماد عند جلنة اإلعتماد الوطٍت -ٖ

 ٜ٘وجودة أكادمية قسم تعليم اللغة العربية.
اعتمادا على الواجبات األساسية ووظيفتها، فبل دورة للجنة ضمان اجلودة 
جملال القسم يف تصميم احلصافة، وال يف تطويرىا، وال ديكن ذلا أن تقوم باحلساب 

 وتقييم عملية نظام اجلودة، ألن ال حق فيها.
 وأما الواجبات األساسية للجنة ضمان اجلودة جملال الكلية ووظيفتها ىي:

 .رير يف رلال التطوير وضمان اجلودة جملال الكليةالتق -ٔ
القيام بتطوير وضمان معيار اجلودة اجلامعية حول ادلدخبلت،  -ٕ

 .والعمليات، وادلخرجات جملال الكلية
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 التطوير والتضمُت معيار اخلدمة وإدارة العمل جملال الكلية. -ٖ
ومناخ األكادمية حول  (SDM)تطوير مرشد جودة ادلوارد البشرية  -ٗ

 لية.الك
 القيام بادلراقبة، والتقييم واعتماد القسم واللجنة يف الكلية. -٘
 تصميم حصافة تطوير للجودة أى إعطاء ادلدخبلت لعامد الكلية. -ٙ
القيام باحلساب والتقييم على نظام جلنة ضمان اجلودة األكادمية  -ٚ

 وإيفادة نتيجة احلساب إىل عامد الكلية دلعليجتها.
 اجلودة يف ترقية اجلودة اجلامعية. مساعدة واجبة التطوير وضمان -ٛ
إيفادة تطبيق نظام ضمان اجلودة األكادمية جملال الكلية إىل جلنة  -ٜ

 ٜٙضمان اجلودة اجلامعة دورية.
 تطبيق إجراء ضمان الجودة  .ب 

ضمان اجلودة مل قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة السلطان شريف تنفيذ 
الكلية ألنو رلموعة إدارة التعليمية ٖتت قاسم رياو قام بو جلنة ضمان اجلودة جملال 

 رعاية كلية الًتبية والتعليم فيها.
تطبيق ضمان اجلودة عند جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية يهدف إىل مراقبة 

خصوصا يف  ٜٚ،(On Going Progress) جودة قسم تعليم اللغة العربية مل يكن كامبل
ة من الكفاءة التعليمية لدى ادلعلم  رلال يتعلق بعملية التعليم وىي فرعية متكامل

كالكفاءة يف تصمميم التعليم، والكفاءة يف القيام بعملية التعليم، و الكفاءة يف 
القيام بتقوًن عملية التعليم ونتيجتو، والكفاءة يف االستفادة من البحوث العلمية 

 والتطوير التكنولوجي لًتقية جودة اداء عملية التعليم.
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استجابة  البحث اليت قد قام هبا الباحث فيما يتعلق عن وانطبلقا من نتيجة
دلعلمي اللغة العربية عن كفائتهم   تطبيق إجراء ضمان اجلودةمعلمي اللغة العربية عن 

 التعليمية كما يف ىذا اجلدول األيت:
 ٚ.ٗالجدول 

  تطبيق إجراء ضمان الجودةاستجابة معلمي اللغة العربية عن 
 المئة لمعلم العاملعدد ا المؤشرات األجوبة

 - - تام جدا/دائما ه
 % ٕ٘ ٕ تام/تقرار د
 % ٕ٘ ٕ أحيانا/كامل ج
 % ٕ٘ ٕ نادر/غَت كامل ب

 % ٕ٘ ٕ أبدا/ليس كامبل أ
 ٓٓٔ ٛ اجملموعة

تطبيق إجراء ظهر اجلدول السابق بأن استجابة معلمي اللغة العربية عن 
% الذين قاما تاما أو تقرارا،  ٕ٘ ىم ادلعلمان أي مع النسبة ادليئة ضمان اجلودة

% الذين قاما نادرا أو كامبل، وادلعلمان أي مع  ٕ٘وادلعلمان أي مع النسبة ادليئة 
 ٕ٘% الذين قاما نادرا أو غَت كامبل وادلعلمان أي مع النسبة ادليئة  ٕ٘النسبة ادليئة 

 أو ليس كامبل. % الذين قاما أبدا
إجراء ضمان اجلودة جملال الكلية عن  ومن اجلدول السالق، دل إىل تطبيق

دوره دلعلمي اللغة العربية اليت تتعلق بكفائتهم التعليمية مل جيري وافيا كامبل، ولو كان 
 ضمان اجلودة قد صمم خريطة الطرق لربامج اسًتإتية قسم تعليم اللغة العربية.   

قية الكفاءة األساليب ادلستخدة قامت هبا جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية لًت 
 التعليمية معلمى اللغة العربية فيما يلي:
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 ترقية خدمة الطبلب  -ٔ
إعطاء الفرصة للطبلب يف إلقاء ادلدخبلت واإلقًتاحات عن عملية 

 التعليم اجليدة. وىذه العملية تسمى بالتقييم آخر الفصل الدراسى.
ىذه العملية قامها الطبلب متصبل بشبكة أي أتى الطبلب على 

واإلقًتاحات عن إجراء ادلعلم حُت عملية التعليم. األسئلة ادلوردة  ادلدخبلت
 يف الشبكة  تتعلق عن الكفاءة التعليمية لدى ادلعلمُت كما يلي:

 ىل ادلعلم يعرض خططة التعليم يف لقاء أول التعليم ؟ (أ 
 ىل ادلعلم والطبلب توافق عن إقامة بعملية التعليم ؟ (ب 
 ىل ادلعلم (ج 
 يعد خبلصة التعليم ؟ (د 
ادلعلم يستفيد بالوسائل التعلمية يف ترقية إستعاب فهم  ىل (ه 

 الطبلب ؟ 
ىل ادلعلم يقوم بإلقاء اإلعتباريات، والتوجيهات واإلرشادات  (و 

 يف عملية التعليم ؟
ىل ادلعلم يقوم بإعطاء اإلختبارات القصَتة، والوظيفات،  (ز 

 وغَتىا ادلطابقة بادلواد التعليمية ؟
 لى اجلدول ادلكتوبة ؟   ىل ادلعلم يعلم الطبلب وفقا ع (ح 

رلموعة األسئلة ادلعترببة يف الشبكة هتدف إىل معرفة الكفاءة التعليمية 
لدى ادلعلمُت. وطريقة يف أجوبة األسئلة ادلستخدمة ىي بوضع عبلمة يف 

 القائمة ادلبٌت على ادلعيار )مردود، ومقبول، وجيد، وجيد جدا، وشلتاز(.
امت بادلشاورة وتبادل األفكار مع ق جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية

معلمي اللغة العربية عن الكفاءة التعليمية األربعة قبل أن يقومو معلمى اللغة 
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العربية بتقييم طبلهبم وهتدف ىذه العملية ليكونو معلمي اللغة العربية ذلم 
 اإلستعداد يف تقييم طبلهبم.      

ات اجلديدة حلصول جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية تطور دائما األدو 
على ادلدخبلت التفصيلية عن الكفاءة التعليمية. زأما األدوات اجلديدة  

 كمايلي:
 إستعداد ادلعلم يف القيام بالتعليم والتطبيق. (أ 
إستعداد ادلعلم على عناصر ادلواد التعليم منها موافقة. التعلم،  (ب 

والوسائل التعليمية، وٖتليل ادلشكلة، وتعليم ادلبٌت على 
 وتَت.الكمبي

 حضور ادلعلم وفقا على اجلدول ادلعُت. (ج 
رلموعة دراسة  ٔعملية التعليم وفقا على احلصة ادلعينة وىي  (د 

 دقية. ٓ٘معددة : 
 زلاولة ادلعلم على ترقية دوافع الطبلب يف بداية لقاء التعليم. (ه 
 زلولة على ٕتذيب عملية التعليم. (و 
 نظيم اإلدارة للمواد التعليمية. (ز 
 ميم ادلواد ادلناسبة بالكفاءة ادلعينة.زلاولة ادلعلم يف تص (ح 
 عرض ادلواد وأجوبة األسئلة الوضحة لدى ادلعلم. (ط 
 إعطاء الفرصة اخلاصة للطبلب يف القيام بادلناقشة. (ي 
 دقة ادلعلم يف مراقبة عملية ادلناقشة التعليمية لدى الطبلب. (ك 
 استخدام الطريقة التعليمية اجلذابة. (ل 
 ة.استخدام ادلصادر التعليمية اجلذاب (م 
 استخدام الوسائل التعليمية اجلذابة والتكنولوجيا. (ن 
 إعطاء الوظيفة األساسية للطبلب. (س 
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 إعطاء التغذية الراجعة الفورية علو وظيقة الطبلب. (ع 
 تقييم نتيجة التعليم اجلذاب. (ف 
إعطاء اإلختبار والوظيفة وفقا على ىدف كفاءة ادلواد  (ص 

 التعليمية.
 الطبلب. إعطاء النتيجة التعليمية وفقا على جودة (ق 

يف اإلنتباح على الذاتية يف إعطاء النتيج لدى ادلعلمُت، فلجنة ضمان 
اجلودة جملال الكلية تنظر إىل نتيجة الطبلب األخَتة لنهاء الفصل الدراسي. 
تنظيم اآللية اليت قامت هبا جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية ىو بإعطاء الفرصة 

الدراسي األخَت إىل القسم. فعلى  النهائية يف تسجيل نتيجة اإلمتحان لفصل
الطبلب إذ أهنم يريدون أن يعرفوا نتائجهم فكتبوا بإمبلء أدوات حساب 

 ٜٛعملية التعليم.
ىذا نظام اآللية جيري لكل الطبلب يف القيام بتقييم إجراء ادلعلم، 
فالنتيجة التتقييم ستكون مراجعة يف مشاورة ادلعلمُت يف بداية الفصل 

الطبلب ستكون مراجعة أيضا لدى جلنة ضمان اجلودة  الدراسي. وتقييم
جملال القسم يف قضاء وظيفتها كمساعدة رئيس جلنة ضمان اجلودة جملال 

 الكلية وكاتبتو يف ترقية جوودة قسم تعليم اللغة العربية.
وأما النتيجة التتقييم من الطبلب ستستخدم يف تعيُت اخلططة األتية 

الكلية وعامد الكلية كتطوير اخلدمة وضماهنا لدى جلنة ضمان اجلودة جملال 
وتنظيم إجراء الكلية واجلامعة. والنتيجة التتقييم من الطبلب عند ادلعلم 

 ستكون مراجعة إل٘تام إجراءاتو ادلهنية.
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 إستمارة التقرير األكادمي  -ٕ
تساند جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية مع جلنة ضمان اجلودة جملال 

مارة الىت ستقدمها لقسم تعليم اللغة العربية دليبل على القسم بإعداد اإلست
 عملية األكادمية.

يف بداية عملية التعليم، قام رئيس قسم تعليم اللغة العربية وكاتبو 
بإلقاء ادلعلومات ادلكتوبة يف إستمارة التقرير األكادمي أمام معلمى اللغة 

ابق، وثانيا، اإلعداد العربية عن الوجهُت: أوال، التقييم للفصل الدراسى الس
 والتصميم للفصل الدراسي اآليت. 

الوجو األول، التقييم على معلمي اللغت العربية ونتيجتو تقدم إىل 
عامد الكلية وجلنة ضمان اجلودة جملال الكلية. أما دور النتيجة عند عامد 

وادلرجع ليقوم بالتقييم  (SKP)الكلية ىي كمرشد إلمبلء ىدف إجراء ادلوظف 
ادلعلم. وعند جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية ىي كمرشد يف القيام على 

 بالربامج تتعلق بإثراء الكفاءة التعليمية لدى ادلعلمُت يف تنفيذ وظيفتهم.
 ٛ.ٗالجدول 

  إستمارة التقرير األكادمياستجابة معلمي اللغة العربية عن 
 المئة عدد المعلم العامل المؤشرات األجوبة

 - - ماتام جدا/دائ ه
 % ٘،ٕٔ ٔ تام/تقرار د
 % ٕ٘ ٕ أحيانا/كامل ج
 % ٓ٘ ٗ نادر/غَت كامل ب

 % ٘،ٕٔ ٔ أبدا/ليس كامبل أ
 ٓٓٔ ٛ اجملموعة
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إستمارة التقرير ظهر اجلدول السابق بأن استجابة معلمي اللغة العربية عن 
ا، % الذي قام تاما أو تقرار  ٘،ٕٔىم ادلعلم أي مع النسبة ادليئة  األكادمي

% الذين قاما نادرا أو كامبل، وأربعة ادلعلمُت أي  ٕ٘وادلعلمان أي مع النسبة ادليئة 
% الذين قامو نادرا أو غَت كامبل وادلعلم أي مع النسبة ادليئة  ٕ٘مع النسبة ادليئة 

 أو ليس كامبل. % الذي قام أبدا ٘،ٕٔ
لكلية ومن اجلدول السالق، دل إىل تطبيق إجراء ضمان اجلودة جملال ا

عن دوره دلعلمي اللغة العربية اليت تتعلق بكفائتهم التعليمية مل جيري وافيا  
كامبل، ولو كان ضمان اجلودة قد صمم خريطة الطرق لربامج اسًتإتية قسم 

 تعليم اللغة العربية بأحسن شكلة.
إستمارة التقرير األكادمي ادلوجو إىل معلمى اللغة العربية تتعلق بسبع  
 عتماد كما يلي:معايَت اإل

 الرؤية، والرساالت، واألىداف، والكفايات. (أ 
 اإلشراف، والرئاسة، ونظام اإلدارة، ضمان اجلودة. (ب 
 الطبلب واخلرجيون (ج 
 ادلوارد البشرية (د 
 ادلنهج، والتعليم، واإلقليمية التعليمية (ه 
 الرصيد، والوسائل واألساليب ونظام ادلعلومات. (و 
 البحث، وخدمة اجملتمع، والتعاون (ز 

 السبعة التالية ال زلللها من القطع. فلذلك، العناصر ادلتعلقة ادلعايَت
بادلعايَت التالية احملصلة  عليها ال بد أن ٘تسك ٔتسك جيد، وعلى العناصر 
ادلنخفضة، ال بد أن تقوم بًتقيتها حىت ٖتصل عليها. فظهر بالبيان السابق 

ادلعتمدة على أن التقييم للفصل الدراسي األخَتي ستصمم العمليات ادلرجوة 
 سبع معايَت اإلعتماد.
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 إثراء كفاءة معلمي اللغة العربية -ٖ
بالنسبة إىل وظيفات ادلعلمُت وواجباهتم الكثَتة، فتصمم جلنة ضمان 
اجلودة جملال الكلية أنشطة واحدة تسمى بإثراء كفاءة معلمي اللغة العربية. 

لتعليمية ىذه األنشطة هتدف إىل مساعدة ادلعلمُت يف إقامة بعمليتهم ا
وإعطاء الفرصة لدى ادلعلمُت لبلبتكار، ومنو سوف يستنتج ادلعادلة بُت 
الوظيفات أو الواجبات ومقامهم كادلعلمُت. وهبذا يقومقون باحللقة التعليمية 

 وتأليف الكتب ادلدرسية لتعليم اللغة العربية.
 ٕ٘ٔٓقامت جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية باحللقة التعليمية سنة 

ميبلدية، وحضر فييها خرباء التعليم وطنيا كانوا من منطقة جاوي  ٕٙٔٓو 
 أم عادلي كانوا من ماليزيا، وأفرقيا، وأمريكيا.

ّتانب احللقة التعليمية ادلذكورة، وكلت جلنُة ضمان اجلودة جملال 
الكليَة بانتخاب تصميم اجليدة شلا ألفو ادلعلمون من الكتب   (KPM)الكلية

تصميما للكتب ادلدرسية. وٗتتار  ٕٜٔتنتخب على األقل ادلدرسية. وىي ت
تصما، و ثبلثة منها ىي تصميم الكتب ادلدرسية لقسم تعليم اللغة  ٖٓمنها 

وقامت  جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية بالتوجيهات  ٜٜ.ٕٙٔٓالعربية سنة 
واإلرشادات عن كيفية تأليف الكتب ادلدرسية اجليدة لدى ادلعلمُت حىت 

 ا جودة.تكون ذل
وقد قامت جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية والقسم مع قسم تعليم 
اللغة العربية بتصميم الربامج إلثراء كفاءة معلمي اللغة العربية يف جامعة 
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السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو مكتوبة يف خريطة الطرق 
 ٓٓٔلربامج اسًتإتية قسم تعليم اللغة العربية كما يلي:

ولويات السياسية ىي ترقية الكفاءة لدى معلمى اللغة األ (أ 
 العربية وطبلهبم.

الربنامج االسًتإتي ىو التدريب، وتطوير كفاءة معلمي اللغة  (ب 
 العربية.

 الربامج الفرعية منها: (ج 
 .(ICT)التدريب دلهارات تعليم اللغة العربية العصري  (ٔ
 .(RPS)التدريب لكتابة خطة تعليم اللغة العربية  (ٕ
 يب لتعليم اللغة العربية الفعالة.التدر  (ٖ
 التدريب لكتابة الصحيفة الدورية يف اللغة العربية (ٗ
التدريب للبحث وكتابة  البحوث العلمية يف اللغة  (٘

 العربية.
 ادلؤ٘تر واحللقة التعليميية وطنيا كانت أم عادليا. (ٙ

 األىداف (د 
 .(ICT)لتوافق تعليم اللغة العربية العصري  (ٔ
على  امعتمد (RPS)غة العربية لتمهيد خطة التعليم الل (ٕ

 .(KKNI) التكامليادلنهاج 
 لتوافق منظم تعليم اللغة العربية الفعالة. (ٖ
لكتابة الصحيفة الدورية  (SOP)لتألف دليل الكتابة  (ٗ

 يف اللغة العربية.
 لتألف منظم البحوث العلمية يف اللغة العربية العربية. (٘
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ا لتقيد عبلقات بُت معلمي اللغة العربية وخرباءى (ٙ
 وطنيا كانت أم عادليا.

 ادلناتج (ه 
 .(ICT)منجز تعليم اللغة العربية العصري  (ٔ
 امعتمد (RPS)مطبوع نص خطة التعليم اللغة العربية  (ٕ

 .(KKNI) التكامليعلى ادلنهاج 
 منجز تعليم اللغة العربية الفعالة. (ٖ
 منجز كتابة الصحيفة الدورية يف اللغة العربية. (ٗ
 العربية العربية.منجز البحوث العلمية يف اللغة  (٘
مشاركة معلمي اللغة العربية يف ادلؤ٘تر واحللقة  (ٔ

 التعليميية وطنيا كانت أم عادليا.

 ادلؤشرات (و 
القيام معلمي اللغة العربية بتعليم اللغة العربية  (ٔ

، واستخدامهم على الوسائل (ICT)العصري 
، مع إعدادىم بدليل  (ICT)واألساليب العصرية 

 ري.العص (SOP)كتابة التعليم 
على بساط  (RPS)مصدق خطة التعليم اللغة العربية  (ٕ

البحث مععلمي اللغة العربية، فقبلها نائب العيد 
 األول، مث مصدقها رللس كرباء الكلية.

الفعالة عند معلمي  (SOP)وجود دليل كتابة التعليم  (ٖ
اللغة العربية ولزم باستخدادىا عند تعليم اللغة 

 العربية.
 يف اللغة العربية اإلعتمادية.نشأت الصحيفة الدورية  (ٗ
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القيام معلمي اللغة العربية بالبحث العلمية وأنشأت  (٘
 منو البحوث العلمية يف اللغة العربية العربية.

االقًتاح للمؤ٘تر واحللقة التعليمية، وجرتت عليو  (ٙ
القضية، وتعاون بُت أقسام اللغة العربية وطنيا كانت 

 أم عادليا.    
ًتإتية قسم تعليم اللغة العربية صممتها جلنة خريطة الطرق لربامج اس

ضمان اجلودة جملال الكلية والقسم وقسم تعليم اللغة العربية هتدف إىل إثراء 
 الكفاءة التعليمية لدى معلمي اللغة العربية ويقم هبا القسم.

وىو يف أثناء  تدريب البحث  ٕٗٔٓأما تطبيقها يبدأ من سنة 
ابتو وادلؤ٘تر وحلقة تعليمية اللغة العربية وطنيا كانت العلمي يف اللغة العربية وكت

يف أثناء تدريب كفاءة ادلعلمُت ادلبٍت على  ٕ٘ٔٓأم عادليا. مث يف سنة 
 . ٕٙٔٓوأما إرشاد تصميم اخلطة التعليمية تبدأ يف سنة  . (ICT)العصري 

خريطة الطرق ادلذكورة ىي شكلة من جهد جلنة ضمان اجلودة جملال 
قسم وقسم تعليم اللغة العربية يف ترقية كفاءة ادلعلمُت يتكون من الكلية وال

 الكفاءة التعليمية تتعلق مباشرة بالطبلب.
شعر معلمو اللغة العربية بادلرتح لوجود العمل اإلضايف من  جلنة 
ضمان اجلودة جملال الكلية يف مساععدهتم عند إرتفاء درجتهم التعليمية. جلنة 

لية ما زالت ٖتاول زلاولة عظيمة يف مراقبة ادلعلمُت ضمان اجلودة جملال الك
عند توجو ادلشكلة وٖتليلها تتعلق بثبوة إرتفاع درجة التعليمية لدى معلمي 

 اللغة العربية.
والعمل اإلضايف األخر للجنة ضمان اجلودة جملال الكلية ىو مراقبة 

تتعلق  جلنة ضمان اجلودة جملال القسم عند توجو ادلشكلة وٖتليلها أيضا



ٜٚ 
 

 

بواجبتينها ومها إقامة بًتقية اجلودة لدى قسم تعليم اللغة العربية ومراقبة جلنة 
 وجلنة اإلعتماد العادلي يف عملية اإلعتماد.  (BAN PT)اإلعتماد الوطٍت 

ولذلك، النتيجة من الوظيفات والواجبات األساسية ادلذكورة لدى 
ا بأحسن تأديات ىي ٖتصل جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية والقسم اليت أدهت

 ٔٓٔعلى اإلعتماد العايل )أ(.
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

بعد أن مت البحث اختم الباحث بالفصل اخلامس وىذا يهتوي على نقطتُت وىي  
 نتائج البحث واإلقًتاحات.

 ملخص نتائج البحث .أ 
ا عن الكفاءة ىذه نتائج مبنية على عرض البيانات وٖتليلها واإلستنتاج منه

يف جامعة التعليمية دلعلمي اللغة العربية وزلاولة ضمان اجلودة على كفائتهم التعليمية 
 . بنتائج اآلتية:السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو

يف جامعة السلطان شريف الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية  -ٔ
ل التعليمية ادلوجودة تتأثر بالوسائ قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو

 ونظامها، وهبذه تدافع أربع الكفاءات على الكفاءة التعليمية. 
معلمى اللغة العربية عند  يف تصميم التعليم التعليمية كفاءةال (أ 

ذلا ادلشكلة يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية رياو 
، ألهنم يدافعون تصميم التعليم  حططة التعليم األساسية بعدم

لصنع خططة التعليم ادلتطورة، وىذه العملية ال بد  الفعال
دلعلمي اللغة العربية أن يعملوىا مفردة أو ٚتاعة لنظر إىل 

 خططة التعليم اجلامعية.
مناسبة بأوقات يف القيام بعملية التعليم  الكفاءة التعليمية (ب 

متوفرة لطبلب يف التعليم لذلك الطبلب جاىدوا أنفسهم ىف 
شكلة اليت توجد يف عملية التعليم ىي طلب ادلعرفة، بل ادل

 ادلداخلة ادلتنوعة اليت توضع يف غَت مواضعها. 
الكفاءة التعليمية يف القيام بتقوًن عملية التعليم لتقييم انتاج  (ج 

من األىداف التعليمية يف اللغة العربية وىي مسؤلية معلم 



ٛٔ 
 

 

وأزمنة متوفرة وأنواع اإلختبارات كلها مغرض لنيل ومعرفة 
الطبلب. واإلختبارات أيضا تعٍت دلعرفة قدرة الطبلب قدرة 

على التعليم قبلها. واإلختبارات ٕتعلها ادلعلم لتصحيح 
 وتنمية عملية التعليم بعد. 

يف استفادة البحوث العلمية وتطوير  التعليمية الكفاءة (د 
يتطلب جزء من التكنولوجي لًتقية جودة أداء عملية التعليم 

ية مع مواضيع ذات توجو عملي التوازن مع الفرص البحث
عند الطبقة، وتطبيق أساليب التعلم وغَتىا من األمور اذلامة 

معلمي اللغة العربية  قياممعلمى اللغة العربية. فلذلك، 
فقط لتحصل على نضخم درجاهتم،  ليس بالبحث العلمي

  .وتقرار أداءىا علمُتادلك  مالتزاماهتوالضريبة، وللوفاء 
قامت  ال الكلية وقسم تعليم اللغة العربيةجلنة ضمان اجلودة جمل -ٕ

 بتنفيذ الواجبات ووظاءيفها الشدة كما يلي:
القيام بتوزيع التقرير األكادمي لتحصل على ادلعلومات عن  (أ 

الكفاءة التعليمية لدى معلمي اللغة العربية يف جامة السلطان 
 شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو من خبلل طبلهبم.

يل وٖتسُت الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية  القيام بتكم (ب 
كما وردت يف خريطة الطرق لقسم تعليم اللغة العربية سنة 

ٕٓٔٗ -ٕٓٔٚ . 
وجهت جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية والقسم يف تنفيذ  (ج 

بادلشكلة ادلهتمة ىي عدم الوسائل واألساليب االءمة. 
مل ديكن تنفيذىا.  فتصميم العملية ادلعدة يف كثَت من األحيان
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وبناء على ذلك، أن الكفاءة التعليمية لدي معلمى اللغة 
 .كامبلالعربية مل يكن إجراء  

 اإلقتراحات .ب 
 االقًتاحات اآلتية:التوصيات و الباحث أن يقدم  أراد
الكفاءة التعليمية لدى ادلعلم ىي ادللكة ادلوجودة يف نفسو ولزم لو  -ٔ

ة من كل الناىية  كالقرار أخرجو لتطويرىا. فلذلك ليحتاج إىل ادلعاون
عميد الكلية عن تكميل التسهيبلت التعليمية، والقرار أخرجو جلنة 
ضمان اجلودة جملال اجلامعة عن فرصة يف القيام بالبحث العلمي 
يتعلق بقسم تعليم اللغة العربية، مث عن تعليم ادلواد التعليمية وفقا 

 على خلفية تعليمو. 
ودة جملال القسم مساعدة للجنة ضمان الدور من جلنة ضمان اجل -ٕ

اجلودة جملال الكلية يف نظر ادلشكلة وخلوذلا، ّتانب ذلك جلنة 
ضمان اجلودة جملال القسم ال يعمل اعتمدا على أمر فحسب، ولكن 
لزم لو أن ٖتل على ادلشكلة ببلنتظار إاىل األمر ألهنا أعلم أحواال من 

  جلنة ضمان اجلودة جملال الكلية.
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 في ميدان البحث وثائقلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

الباحث مع رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة 
 السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو

الباحث مع معلم قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة 
 السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو

جامعة  الباحث مع معلمة قسم تعليم اللغة العربية يف
 السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو

الباحث مع ادلسؤوليُت بضمان اجلودة لقسم تعليم اللغة 
العربية يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية 

 احلكومية رياو
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 في ميدان البحث وثائقال
 

 

 

 

 

 

 

 
           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملية تعليم اللغة العربية باستحدام الوسيلة العصرية 
يف قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة السلطان شريف 

 قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو
 

يلة العادية يف عملية تعليم اللغة العربية باستحدام الوس
قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة السلطان شريف قاسم 

 اإلسبلمية احلكومية رياو
 

حث مع طالبة قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة البا
 السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو

الباحث مع طالب قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة 
 السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو
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 المنظمة مع معلم/ة اللغة العربية  شبه دليل المقابلة
 

Kompetensi Pedagogik 

a. Kemampuan Merancang Pembelajaran 

1. Menyusun dan melengkapi atribut mata kuliah (meliputi: kontrak kuliah, 

media ajar, problem solving, e-learning) 

2. Menghubungkan materi yang diajarkan dengan lingkungan dan kehidupan 

sehari-hari 

3. Materi sesuai dengan latar belakang dan tingkat perkembangan peserta 

didik 

4. Materi yang mutakhir 

5. Mengembangkan kemampuan atau keterampilan generik peserta didik 

(kreativitas, berpikir kritis, berpikir inofatif, pemecahan masalahh dan 

sebagainya) 

6. Penyampaian manfaat hasil pembelajaran yang dilaksanakan untuk 

mengembangkan topic pembelajaran berikutnya 

 

b. Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran 

1. Upaya membangkitkan minat mahasiswa pada mata kuliah ini di awal 

kuliah 

2. Keragaman metode pembelajaran 

3. Waktu khusus yang disediakan untuk berdiskusi tentang materi kuliah 

4. Keragaman sumber belajar (referensi, kasus lapangan, pengalaman sendiri, 

dll) 

5. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran 

6. Kemampuan mengarahkan diskusi sehingga mencapai sasaran 
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c. Kemampuan Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran 

1. Pemberian tugas terstruktur (paper, rangkuman, latihan soal/pemecahan 

masalah, dll) 

2. Pemberian umpan balik terhadap tugas (pengembalian tugas) 

3. Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar/evaluasi 

4. Kesesuaian materi ujian dan/atau tugas dengan tujuan kompetensi mata 

kuliah 

5. Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar 

6. Mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik 

 

d. Kemampuan Memanfaatkan Hasil Penelitian Untuk meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran 

1. Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penelitian pembelajaran dalam 

berbagai aspek pembelajaran 

2. Melakukan penelitian pembelajaran berdasarkan permasalahan 

pembelajaran yang otentik 

3. Menganalisis hasil penelitian pembelajaran 

4. Menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran  
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 ة العربية المنظمة مع معلم/ة اللغ دليل المقابلة
 

Kemampuan Merancang Pembelajaran 

1. Proses Pengembangan mata kuliah dalam kurikulum, pengembangan 

bahan ajar, serta perancangan strategi pembelajaran 

a. Selalu/Sangat Lengkap 

b. Sering/Lengkap 

c. Kadang-Kadang/Cukup Lengkap 

d. Jarang/Kurang Lengkap 

e. Tidak Pernah/Tidak Lengkap 

 

2. Mengenal Mahasiswa (Karakteristik awal dan latar belakang), ragam 

teknik dan metode pembelajaran, ragam media dan sumber belajar, serta 

pengelolaan proses pembelajaran 

a. Selalu/Sangat Lengkap 

b. Sering/Lengkap 

c. Kadang-Kadang/Cukup Lengkap 

d. Jarang/Kurang Lengkap 

e. Tidak Pernah/Tidak Lengkap 

 

3. Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses dan hasil belajar dengan 

menggunakan alat dan proses penilaian yang sahih dan terpercaya, 

didasarkan pada prinsip, strategi, dan prosedur penilaian yang benar, serta 

mengacu pada tujuan pembelajaran 

a. Selalu/Sangat Lengkap 

b. Sering/Lengkap 

c. Kadang-Kadang/Cukup Lengkap 

d. Jarang/Kurang Lengkap 

e. Tidak Pernah/Tidak Lengkap 

4. Melakukan penelitian pembelajaran serta penelitian bidang ilmu, 

mengeintegrasikan temuan hasil penelitian untuk peningkatan kualitas 
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pembelajaran dari sisi pengelolaan pembelajaran maupun pembelajaran 

bidang ilmu 

a. Selalu/Sangat Lengkap 

b. Sering/Lengkap 

c. Kadang-Kadang/Cukup Lengkap 

d. Jarang/Kurang Lengkap 

e. Tidak Pernah/Tidak Lengkap 
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 بضمان الجودة لمعلمي اللغة العربية المسؤلع م المنظمة المقابلة دليل
 

1. KPM dalam mengembangkan kompetensi pedagogik dosen pendidikan 

bahasa Arab. 

a. Selalu/Sangat Lengkap 

b. Sering/Lengkap 

c. Kadang-Kadang/Cukup Lengkap 

d. Jarang/Kurang Lengkap 

e. Tidak Pernah/Tidak Lengkap 

2. KPM merancang pengembangan kompetensi pedagogik dosen pendidikan 

bahasa Arab. 

a. Selalu/Sangat Lengkap 

b. Sering/Lengkap 

c. Kadang-Kadang/Cukup Lengkap 

d. Jarang/Kurang Lengkap 

e. Tidak Pernah/Tidak Lengkap 

3. KPM melaksanakan perencenaan pengembangan kompetensi pedagogik 

dosen pendidikan bahasa Arab. 

a. Selalu/Sangat Lengkap 

b. Sering/Lengkap 

c. Kadang-Kadang/Cukup Lengkap 

d. Jarang/Kurang Lengkap 

e. Tidak Pernah/Tidak Lengkap 

4. KPM mengevaluasi pengembangan kompetensi pedagogik dosen 

pendidikan bahasa Arab. 

a. Selalu/Sangat Lengkap 

b. Sering/Lengkap 

c. Kadang-Kadang/Cukup Lengkap 

d. Jarang/Kurang Lengkap 

e. Tidak Pernah/Tidak Lengkap 



 
 

أ أ   
 

 المالحظة ورقة
 

 تاريخ: __________
 اسم المالحظ: __________

 تبدأ من الساعة: __________ إلى الساعة: __________
؟  التعليم عملية تقييم؟ وكيف  التعليم عملية؟ وكيف  التعليم تصميم: كيف المؤشر
 التعليم عملية اداء جودة لترقية التكنولوجية وتطوير العلميى البحوث استفادةوكيف 

 ؟  العربية اللغة لمعلمي الجودة ضمان عملية؟ وكيف 
 

مذكرة المالحظة: 
____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

ملخص المالحظة: 
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 



 
 

ب ب   
 

 دليل الوثائق
 

 نوع الوثائق الرقم

ٔ 

 تصوير نبذة عن جامعة -
العربية ورؤيتو تصوير خلفية تارخيية قسم تعليم اللغة  -

 ورساالتو
 تصوير عن خلفية ضمان اجلودة -

ٕ 
معلمي اللغة العربية ومسئوليُت بضمان  عن بياناتتصوير ال

يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية ريا  اجلودة
  تهامنظموترتيب 

  تصوير تقرير األنشطة لدى جلنة ضمان اجلودة ٖ
 تصوير الرساالت ادلذكرة ٗ

٘ 
صوير البيانات ادلتعلقة عن الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية ت

 وضمان جودهتم.
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ج ج   
 

 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية: .أ 
 ن: زلمد فضل رمضا االسم

 (Muhammad Fadli Ramadhan)  
 ٕٗٗٓٓٚ٘ٔ:  رقم التسجيل

 ٖٜٜٔمارس  ٘ٔ: باكن بارو،  تاريخ ومكان ادلبلد
، ٗٓوبنج رايا، رواق اإلستيقامة، رقم : شارع ك العنوان

 سيمبنج بارو باكن بار ورياو
 ٖٖٕٕٗٗٓٔٔ٘ٛٓ:  اذلاتف اجلوال

 muhammad.fadli.ramadhan1993@gmail.com:  الربيد االلكًتوين

 :المراحل الدراسية .ب 
   

 

 
 

 

 
 
 

 

 المراحل الدراسية
 اإلبتدائية احلكومية  باكن بارو ٚٔٓادلدرسة  -ٔ
 اإلسبلمية ادلتكاملة باكن بارو ادلدرسة الفتية اإلبتدائية  -ٕ
 ادلدرسة احلكمة اإلعدادية اإلسبلمية ادلتكاملة بيواليل -ٖ
 اإلعدادية احلكومية باكن بارو ٜٓٓادلدرسة   -ٗ
 معهد عمر بن اخلطاب للًتبية اإلسبلمية باكن بارو -٘
 ادلدرسة دار االسبلم الثانوية اإلسبلمية -ٙ
والتعليم ّتامعة  قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية -ٚ

 السلطان شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو 
كلية الدراسات العليا يف قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة  -ٛ

 موالنا مالك إبراىيم ماالنج


