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م. إدارة اجلودة الشاملة لتعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية دمينج )دراسة احلالة  7107ولدة املربورة، 
مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج(، رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية 

( 0رف: الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املش
 ( الدكتور دانيال حلمي، املاجستري. 7الدكتور حلمي سيف الدين، املاجستري 

 إدارة اجلودة الشاملة، تعليم اللغة العربية، نظرية دمينجالكلمات املفتاحية: 

إدارة اجلودة الشاملة هي عملية تشمل على التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتحسني املستمر إن 
 من أعضاء املنظمة لتحقيق أهدافها. وتعليم اللغة العربية مبعهد تزكية اإلسالمي وفيها وجود االشرتاك

ة الشاملة فيه. حيتاج املعهد إىل إدارة اجلودولتحقيقها  العاملي له اْلهداف املرجوة لتحقيق اجلودة فيه.
ة الشاملة. دمؤسسة تربوية إسالمية جديدة، فيها إدارة اجلو  هومعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج 

ة كبري على جودة املؤسسة إبكمال التسهيالت التعليمية والبيئة التعليميالودليلها أن فيها اهتمام 
معلم لتحسني وهناك تدريب املوارد البشرية للواملعلمني اجملودين والربامج التعليمية اإلضافية وغريها. 

عربية طيط جودة تعليم اللغة الوأهداف البحث يف هذا البحث منها لوصف خت جودة املعلم فيه.
 وتنفيذها ومراقبتها وحتسينها مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج.

مجع  وأسلوب هذا البحث استخدم  الباحةة املدخل الكيفي واملنهج دراسة احلالة. يف
بنظرية ميلس  يهوأما حتليل البياانت املستخدم ففيه هي املالحظة واملقابلة والواثئق.  البياانت املستخدم

 وهوبرمان، منها: تقصري البياانت، عرض البياانت، االستنتاج والتحقق. 
( ختطيط جودة تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية يشمل على 0ونتائج البحث فيه حتتمل على: 

 حتديد معيار اجلودة، حتديد معيار املؤهالت ملعلم اللغة العربية، حتديد معيار العملية، حتديد معيار
( تنفيذ جودة تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية يشمل على أنشطة تعليم 7التقومي لتعليم اللغة العربية. 

لم، اللغة العربية، إجراء عملية تعليم اللغة العربية، برانمج تنمية اللغة العربية، تدريب املوارد البشرية للمع
اقبة ربية مبعهد تزكية تنقسم إىل القسمني، مها: املر ( مراقبة تعليم اللغة الع3تقومي تعليم اللغة العربية. 

 اإلضافية الساعة توفري (( حتسني تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية منها: أ4املنظمة واملراقبة غري املنظمة. 
   البشرية. لمواردل (workshop pendidikan)الندوة الرتبوية واملؤمتر الرتبوي  حيدث( للطلبة، ب
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ABSTRACT 

 

Wildatul Mabruroh. 2017. Total Quality Management in Arabic learning based on 

Deming Theory (case study in junior high school of Tazkia IIBS Malang). 

Thesis, Arabic Education Program of Maulana Malik Ibrahim the state 

Islamic university of Malang. Advisor: 1) Dr. H. Helmi Syaifuddin, M. Fil. 

2) Dr. Danial Hilmi, M. Pd.  

Keywords: Total Quality Management, Arabic learning, Deming Theory.  

Total quality management is a process that includes planning, 

implementation, monitoring, and improvement accompanied by participation 

between members of the organization to achieve an expected goal. In Arabic 

learning at junior high school of Tazkia IIBS Malang has an expected goal to 

achieve a quality of learning. So in achieving the need for a quality management 

learning, junior high school of Tazkia IIBS is new Islamic educational institutions, 

which has total quality. It is proved by the existence of learning facilities, 

educational environment and qualified teachers, Additional learning programs, and 

others. In Tazkia There is also human resource development of teacher to improve 

the quality. This research aims to describe a planning, implementation, monitoring, 

and improvement Arabic learning quality in Tazkia IIBS Malang.  

This research uses qualitative approach and case study method, date 

collecting method uses observation, interview and documentation. In data analysis 

uses Milles and Huberman theory such as data reduction, data explanation, 

conclusion and verification. 

The results of this research indicate that: 1) The quality planning of Arabic 

language learning at SMP Tazkia IIBS Malang includes the determination of quality 

standards, determination of Arabic teacher qualification Standard, standard setting 

of process, setting of Arabic learning evaluation standard. 2) Implementation of 

Arabic learning quality in Tazkia includes Arabic learning activity, Implementation 

of Arabic learning process, Arabic development program, human resources 

development of teacher, Arabic learning evaluation. 3). Arabic learning quality 

control in Tazkia includes structured and unstructured supervision. 4) The 

improving of Arabic learning quality in Tazkia includes, a) providing additional 

learning for students, b) Seminar and education workshop training of human 

resource development of teacher.  
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ABSTRAK 

 

Wildatul Mabruroh. 2017. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab Berdasarkan Teori Deming (Studi Kasus di SMP Tazkia IIBS 

Malang). Tesis, Program Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. H. Helmi 

Syaifuddin, M. Fil. 2) Dr. Danial Hilmi, M. Pd.  

Kata Kunci: Manajemen Mutu Terpadu, Pembelajaran Bahasa Arab, Teori 

Deming.  

Manajemen mutu terpadu merupakan sebuah proses yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perbaikan di dalamnya yang disertai 

dengan adanya partisipasi antara anggota organisasi untuk mencapai sebuah tujuan 

yang diharapkan. Dalam pembelajaran bahasa Arab di SMP Tazkia IIBS Malang 

tentu mempunyai tujuan yang diharapkan guna mencapai sebuah mutu 

pembelajaran tersebut. Maka dalam pencapaiannya dibutuhkannya sebuah 

manajemen mutu pembelajaran. SMP Tazkia IIBS merupakan lembaga pendidikan 

Islam baru, di dalamnya juga terdapat manajemen mutu terpadu. Bukti dari adanya 

tersebut adalah adanya sarana pra sarana pembelajaran, lingkungan pendidikan dan 

guru yang berkualitas, program-program pembelajaran tambahan, dan lain-lain. Di 

Tazkia juga terdapat pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) guru untuk 

memperbaiki mutunya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan mutu pembelajaran bahasa 

Arab di SMP Tazkia IIBS Malang.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, 

dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun 

dalam analisis datanya menggunakan teori Milles dan Huberman, diantaranya 

adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) perencanaan mutu 

pembelajaran bahasa Arab di SMP Tazkia IIBS malang mencakup penentuan 

standar mutu, penentuan standar kualifikasi guru bahasa Arab, penentuan standar 

proses, penentuan standar evaluasi pembelajaran bahasa Arab. 2) pelaksanaan mutu 

pembelajaran bahasa Arab di SMP Tazkia Malang meliputi kegiatan pembelajaran 

bahasa Arab, pelaksanaan proses pembelajaran bahasa Arab, program 

pengembanngan bahasa Arab, pembinaan SDM guru, evaluasi pembelajaran bahasa 

Arab. 3) pengawasan mutu pembelajaran bahasa Arab di SMP Tazkia IIBS  Malang 

meliputi pengawasan terstruktur dan tidak terstruktur. 4) perbaikan mutu 

pembelajaran bahasa Arab di SMP Tazkia IIBS Malang meliputi: a) pemberian jam 

tambahan belajar bagi siswa, b) pengadaan seminar dan workshop pendidikan pada 

SDM guru. 
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 شكر وتقدير

 

 
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اْلنبياء  

 واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد.
احةة أن للماجستري، وهنا تريد البتسر الباحةة انتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية 

تقدم من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده على كتابة 
 هذه الرسالة، وهم:

 ، املاجستري مدير جامعة موالان مالك إبراهيمعبد احلارسالربوفيسور الدكتور احلاج  .0
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 اج رحر الدين، املاجستري مدير الدراسة العليا جامعة موالان مالكالربوفيسور الدكتور احل .7
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

الدكتور احلاج ولداان ورغاديناات، املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان  .3
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

ال اجستري بصفته املشرف اْلول. والدكتور دانيالدكتور احلاج حلمي سيف الدين، امل .4
حلمي، املاجستري بصفته املشرف الةاين، اللذان وجها الباحةة وأرشدها وأشرفا عليها 

 بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.
مجيع اْلساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني، واْلصدقاء ومن ال تستطيع الباحةة ذكرهم  .5

 .مجيعا هنا
 
 



 ل
 

هذا، وأسأل هللا أن تكون أعماَّلم مقبولة ومةابة، وتكون رسالة املاجستري 
 هذه انفعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني.

 

 م 7107مايو  72ماالنج، 

 الباحةة، 
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 الفصل األول  
 عام الطار اإل

 
 مقدمة .أ

التعليم هو عملية االتصال بني املعلم والتالميذ للحصول على تغيري السلوك إما  
كان تغيري أخالق التالميذ أو زايدة املعرفات أو العلوم اجلدود َّلم. والتعليم فيه عملية، 
وهي حتتاج إىل املعيار لوصول إىل أهداف التعليم. ومعيار التعليم جزء ال يتجزأ يف جمال 

عليم خاصة أنه له دور مهم فيه لرتقية جودته. وملعرفته أنه كدليل لرتقية جودة التالتعليم، يعين 
يف بالدان إندونيسيا ال بد حنن كاجملتمع أن ننظر إىل نظام احلكومة يف إندونيسيا عن معيار 

 التعليم الوطين ما يتعلق بعملية التعليم فيه. 
عن املعيار  7115السنة ، يف 00قد وضح يف نظام احلكومة إندونيسيا رقم و 

وهو كل وحدة  3، يف اآلية 00عن معيار العملية، يف الفصل  4الوطين للتعليم يف الباب 
ليم لتنفيذ التعليم تقوم ختطيط عملية التعليم، تنفيذها، تقييم نتائج التعليم، ومراقبة عملية التع

ملية التعليم حيتمل يقال أيضا أن ختطيط ع 71عملية التعليم فعالة وكفاءة. ويف الفصل 
على ختطيط الدراسة وحتضري الدرس الذي يشمل على اْلقل عن أهداف التعليم، املواد 

ويقال أيضا فيه عن معيار   0التعليمية، طريقة التعليم، مصادر التعليم، وتقييم نتائج التعليم.
ني يف ، أن معيار كفاءة اخلرجي7، يف اآلية 73، يف الفصل 5كفاءة اخلرجيني يف الباب 

وحدة التعليم املتوسط العام َّلا الغرض لرتقية الذكاء، العلوم، الشخصية، اْلخالق الكرمية، 
 7واملهارات للحياة الذاتية واتباع التعليم التايل.

واستنادا إىل نظام احلكومة عن معيار التعليم السابق، فعرفنا أن يف التعليم هناك 
فيذ، لتعليم ال بد أن تشمل على التخطيط، التنعملية التعليم ومعيارها. ومعيار عملية ا

                                                           
1Teguh Triwiyanto dan Ahmad Yusuf Sobri, Panduan Mengelola Sekolah Bertaraf Internasional 

(Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 158-159. 
2Teguh Triwiyanto dan Ahmad Yusuf Sobri, Panduan Mengelola Sekolah, hlm. 161. 
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 تقييم، ومراقبتها. وقبل بداية عملية التعليم ينبغي هناك التخطيط فيها، وهو حيتمل على
أهداف التعليم، املواد التعليمية، طريقة التعليم، وتقييم التعليم وغريها. وكلها سوف يسهل 

 املعلم إلجراء عملية التعليم. 
ى ، اجلودة تعتمد على نتائج التعليم اليت تشري إىل حصول عليف جمال التعليم

إجنازات املدرسة يف قرن الوق  املعني )مةال: كل شهر، نصف السنة، سنة، أو مخس 
سنوات أو غريها(. واإلجنازات احملصولة ميكن ابعتبار نتائج االختبار عن الكفاءة اْلكادميية 

وغريها( أو ميكن من اإلجنازات من انحية أخرى  )مةال: االمتحان العام، االختبار الوطين،
)مةال: الرايضة الفرعية أو الفنية(. أو ميكن من اإلجنازات املدرسية غري معتَقلة 

(intangible).)3، مةل اْلحوال النظامية، اخلِْلطَة، التفاهم، وغريها 
عالية، فالتعليم له اجلودة من انحية عمليته إذا كان  أنشطة التعليم والتعلم فيه 

عمليته مفيدة عند التالميذ، ومداعمة ابملوارد املناسبة )البشرية، املالية، الوسائل 
  و Umiarso كما قد نقل فيها، املكوانت هناك التعليم جودة يففال بد   4والتسهيالت(.

Gojali  كتابه ابملوضوع إدارة جودة املدرسة يف عصر يف من كتاب دليل اإلدارة املدرسية 
 ويشمل عليه التلميذ،( 0: منها مكوانت، مخسة وهي تتكون من املستقلا التعليمي،

 املعنوي والروح املهنية، الكفاءة ويشمل عليه املعلم،( 7 استعداده ودوافعه يف التعلم،
الدراسية، حتتمل على  املناهج( 3(. االجتماعية الكفاءة)والتعامل  ،(الشخصية الكفاءة)

 عاليةوالف الكفاءة تتكون من الوسائل والتسهيالت،( 4 التعلم، عملية وتشغيل احملتوى صلة
 املشاركة هيو  ،(واجلامعة اْلابء/أولياء التالميذ، اخلرجيني،) اجملتمع( 5. التعلم عملية دعم يف
وكما الشرح السابق، جودة التعليم هتتم إىل املكوانت  5.للمدرسة التعليمية الربامج تطوير يف

 فيها لتحقيق التعليم الفعال وله اجلودة العالية. 

                                                           
3Umiarso dan Imam Gojali, Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan (Yogjakarta: 

IRCiSoD, 2011), hlm. 132.  
4Umiarso dan Imam Gojali, Manajemen Mutu Sekolah, hlm. 196. 
5Umiarso dan Imam Gojali, Manajemen Mutu Sekolah, hlm. 151. 
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 وهي .التعليمية يف املؤسسات سيما وال املؤسسة، يف الشيء أهم هي اجلودة
ضا العميل )الداخلي ر  لتحقيق فيه االستمرار والتحسني والرتقية، التغيري، تريد الذي الشيء

فيد أهنا هي حتقيق احتياجات وتوقعات املست دمينج عند معىن اجلودة أن وكما. واخلارجي(
تلك النظرية تقدم على رضا الطلبة ابهتمام على احتياجاهتم لوصول  3حاضرا ومستقبال.

 إىل اَّلدف املعني يف جودة التعليم.
 وتنظيم إدارهتا يةفهي كي اإلدارة. اجليدة اإلدارة البد فيها اجلودة اجليدة، حتقيق يف
 إدارةأن َّلما أي  يمالتعل يف مرتبطتان واجلودة اإلدارة. العملية هذه يف انتظاما كةريا  املنظمة
 وغريها، يعين ،واالسرتاتيجيات والبيئة، والتسجيالت، واْلساليب/الطريقة، البشرية، املوارد
 جمال يف اجليد املنتج خلق خالل من اْلهداف وحتقيق التعليم جودة حتسني أجل من

  .التعليم
 ودة يف اإلدارة الرتبوية تعين قدرة املؤسسة الرتبوية على تقدمي خدمة مبستوىإن اجل

عال من اجلودة املتميزة، وتستطيع من خالَّلا الوفاء ابحتياجات ورغبات عمالئها )الطلبة، 
أولياء اْلمور، أصحاب العمل، اجملتمع، وغريهم(، وابلشكل الذي يتفق مع توقعاهتم، ومبا 

لك من خالل مقاييس موضوعة سلفا لتقييم ة لديهم، ويتم ذقق الرضا والسعادحي
 7املخرجات، والتحقق من صفة التميز فيها.

 .إدارة اجلودة الشاملة فيها وجود بعض املشاكل اليت ال بد هناك اجلهود حللها
 التعلم إدارة ة"مشكل استنادا إىل نتائج البحث عند أخيار يف جملته العلمية ابملوضوعو 

ابملدرسة النموذجية املتوسطة اإلسالمية احلكومية اْلوىل  الفصل العايل يف االبتكاري
 عقلية الطفل ة،فني من العوامل غري سببها أكةر اليت حدث  املشكلة أن إىل يشري مااترام"
لسبب  قع و  ،ا مشاكل إدارة التعليم االبتكاريسلوك املهملة. وأموال وامللل، مستقرة، غري

                                                           
 7107والنشر،  )القاهرة: اجملموعة العربية للتدريبإدارة اجلودة الشاملة فكر وفلسفة قبل أن يكون تطبيق حممود عبد الفتاح رضوان، 3
 .04(، ص. م
م(،  7117 -ه   0432)طارق للخدمات املكتبية،  الطبعة اْلوىل، مفهومه، ونظرايته، وأساليبه؛ اإلشراف الرتبويراتب السعود، 7

 . 50ص. 
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قومي غري متكافئ. التنفيذ والت أقل اإلعداد التعليمية، االتصال،أقل وظائف املعلمني الكةرية، 
 وتطبيق للتعلم، املشورة تقدمي تكامال، التعلم أمناط مةل تنظيم يقام املعلمون اليت واجلهود
ومن هنا، سوف تعرف الباحةة أن املشكالت املوجودة لسبب  2.املتنوعة التعلم أسلوب
 االتصال بني املعلم والتالميذ، كةرة الوظيفة الدراسية عند التالميذ، طريقة التدريس.قلة 

ولتحقيقها حيتاج  .يف التعليم جودة االنتاج قيقلتح طرقال احدى هيإدارة اجلودة 
إىل معيار جودة التعليم الذي يتعلق أبهداف التعليم. وإذا يريد املعلم أن يعرف جودة تعليم 

خاصة، فينبغي له أن يعرف ما هي أهداف تعليم اللغة العربية. وعند أمحد اللغة العربية 
( تنمية قدرة الطالب على إتقان املهارات 0رشدي طعيمة أن أهداف تعليم اللغة العربية هي 

( أن يتعرف الطالب على الةقافة 3( أن يعرف الطالب عناصر اللغة، 7اللغوية اْلربع، 
كون أساسا يف حتديد املعيار لتحقيق جودة تعليم اللغة وهذه اْلهداف سوف ت 0العربية.
 العربية.

عهد تزكية اإلسالمي العاملي أو يسمى ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية العاملية وهو م
واإلدارة  إدارة اجلودة املدرسية اجليدة. االرتبوية اإلسالمية مباالنج اليت َّل املؤسسات إحدى

جودة املؤسسة.  ذ واملراقبة والتحسني، وكل ما فيها لتحقيقفيها حتتمل على التخطيط والتنفي
وهناك أيضا املكان الذي يداعم على إجراء عملية إدارة اجلودة الشاملة وهو يسمى مبكتب 
مسؤول، ووظيفته لتقومي أداء املوظفني أو املعلمني فيها أي ملعرفة هل جودة االنتاج أو 

وتقدم هذه املؤسسة على اكتفاء العمال  01سسة.اخلدمة مناسبة ابملعيار املوجود يف املؤ 
 )املوظفني واملعلمني( واملتعلمني واجملتمع فيه.

الدراسة  تنمية أداء املعلمني واملوظفني كل نصف املستوىتقام ملعرفة  املراقبة فيهو 
. وهتتم اهتماما كبريا أيضا على جودة املؤسسة الرتبوية فيها إبكمال التسهيالت على اْلقل

                                                           
8Ahyar, “Problem Manajemen Pembelajaran Inovatif Pada Kelas Unggulan Di MTsN 1 Model 

Mataram,” Jurnal Penelitian Keislaman, 1 (Januari, 2015), hlm. 117. 
م لعلوواإلسالمية للرتبية رات املنظمة ايسيسكو: منشو)إ ساليبهوأمناهجه هبا لناطقني العربية لغري اتعليم ،  رشدي أمحد طعيمة09
 .51-40ص.  م(، 0020، لةقافةوا
 (.م 7107فربايري  13، معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج، )كقسم تنمية اللغة العربية  عبد املغيثمصدر: نتيجة املقابلة مع 01 
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لق ابلتعليم يمية والبيئة التعليمية واملعلمني اجملودين والربامج التعليمية اإلضافية وكل ما يتعالتعل
وهذه املؤسسة الرتبوية اإلسالمية العاملية اجلديدة يف ماالنج اليت َّلا الكفاءة اجليدة  00فيها.

ائزين يف ف واجلودة، إبشارة وجود االجنازات اْلكادميية فيها، أي أن بعض املتعلمني يكونون
بعض مسابقات اللغة العربية، مةل يكون بعض التالميذ فائزين يف مسابقة اخلطابة العربية 

يكون فائزين يف مسابقة تقدمي القصة العربية يف  07يف مستوى جنوب شرقي آسيا،
وهذه املؤسسة تعلم اللغة  04ويكون فائزين يف مسابقة اخلط العريب يف ماالنج. 03ماالنج،

حدى إالعربية فيها مةل دروس اللغة العربية، التفسري، النحو والصرف، املفردات، اخلطابة. و 
 إنتقائية وطريقة منهجية. و  املباشرة طرق التدريس املستخدمة فيها منها طريقة

ة ( يتعلم الطلب0وأما أنشطة تعليم اللغة العربية فيها تنقسم إىل قسمني، ومها: 
اللغة العربية يف احلصة اْلكادميية مةل: النحو والصرف، دروس اللغة العربية، علم التفسري 

( يتعلم املتعلمون اللغة العربية خارج احلصة اْلكادميية، مةل: إلقاء املفردات، 7وغريها، 
( تشكيل التالميذ 0وأهداف تعليم اللغة العربية فيها هي:  05اخلطابة، احملادثة وغريها.

( تشكيل التالميذ القادرين على القراءة 7ادرين على االتصال الفعال ابللغة العربية، الق
( 4 ،( تشكيل التالميذ القادرين على الكتابة ابللغة العربية جيدة3وفهم الكتب العربية، 

 كيةمبعهد تز وأهداف تعليم اللغة العربية  03.يفهم الطلبة على ما نطق الناطق ابللغة العربية
أبهداف تعليم اللغة العربية عند رشدي أمحد طعيمة السابقة. يعين كالمها متعلقان مالئمة 

 إبتقان التالميذ على املهارات اللغوية اْلربع. 

                                                           
 (. م 7103أكتوبر  02 معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج،، )بيةكقسم تنمية اللغة العر   عبد املغيثمصدر: نتيجة املقابلة مع 00

12Sumber: Dokumentasi tentang “Ketua Tazkia Student Association (TSA) Putri Rebut Juara 1 Da’i 

Berbahasa Arab Tingkat Asia Tenggara,” Tazkia Magazine, Juli 2016, hlm. 53. 
13Sumber: Dokumentasi tentang “Santriwati Tazkia Juara III Lomba Taqdimul Qishoh se-Malang 

Raya; Pengalaman Pertama yang Membuahkan Kemenangan” Tazkia Magazine, hlm. 61. 
14Sumber: Dokumentasi tentang “Santriwan Tazkia Raih Juara II Kaligrafi se-Malang Raya,” Tazkia 

Magazine, hlm. 62. 
 (.م 7103أكتوبر  02، معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج، )كقسم تنمية اللغة العربية  عبد املغيثمصدر: نتيجة املقابلة مع 05
 (.م 7107ينايري  15، معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج، )كقسم تنمية اللغة العربية  عبد املغيثمصدر: نتيجة املقابلة مع 03
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عليم اللغة تالشاملة لودة اجلويف هذا البحث سوف تقوم الباحةة فيه عن إدارة 
بحث ْلهنا وجود ال دمينج. استخدم  الباحةة نظرية دمينج يف هذاالعربية يف ضوء نظرية 

االرتباط هبذا البحث. االرتباط يف هذا البحث سوف يعرف بفهم املعىن أو كل ما يتعلق 
( اإلدارة هي مجلة عمليات وظيفية متارس بغرض تنفيذ مهام بواسطة آخرين، 0هبما، ومنها 

يها واإلدارة ف 07عن طريق ختطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة جمهوداهتم وحتقيق أهداف املنظمة.
أنشطة أو وظائف حمددة، منها التخطيط والتنظيم والتوجيه واالتصال واحلفز والقيادة واختاذ 

( نظرية دمينج هي واحدة من النظرايت 7 02القرار والتوظيف والتنسيق والرقابة والتقومي.
وهذه  00اليت تبحث عن اجلودة، واجلودة هي كل ما يفرق بني احلسن/اجليد وبعكسه،

إىل العميل، أي أن فيه تقدمي جودة االنتاج أو اخلدمة لتحقيق احتياجات النظرية تركز 
العميل لوصول إىل رضاه. ويف تطبيقها هناك التعامل بني القائد واملوظفني لتنظيم النظام 

م وينتشر أول الشخص الذي يهت املناسب والسلوك اإلبتكاري حلل املشكالت فيها. ودمينج
لى احتياجات عال بد أن يهتم الشاملة تطبيق إدارة اجلودة  نا ويطبق نظرية اجلودة، وعنده أ

 71.ملستمرا ات، وهي: التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتحسنيدائر أربع العميل ورضاه، وفيها 
للغة العربية الشاملة لتعليم اعرف عن إدارة اجلودة تسوف  دمينجوعند الباحةة أبربع دورات 

والشاملة هي توضح على أن كل شخص يف املنظمة ينبغي أن يشرتك على جهود  دقيقا.
  70ترقية اجلودة استمراراي.

وابلشرح السابق فمعروف أن كلها مرتبطة، ْلن فيها تبحث ما يتعلق ابلتنظيم أو 
النظام لتحقيق اْلهداف، واإلدارة هي آلة أو طريقة لوصول إىل اْلهداف. ونظرية دمينج 

                                                           
 .07ص. م(،  7110 –ه  0431)عمان: دار الرواد،  اإلدارة العامة واإلدارة الرتبويةإبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج، 07
 .02-03ص.  اإلدارة العامة واإلدارة الرتبوية،إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج، 02

19Edward Sallis, Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pendidikan). 

Jogjakarta: IRCiSoD, 2010, hlm. 30. 
20Mukhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati, Manajemen Pendidikan Islam; Konstruksi Teoritis dan 

Praktis, cet. Pertama (Malang: Aditya Media Publishing, 2012), hlm. 301. 
21Edward Sallis, Total Quality Management, hlm. 74. 
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مداعم لسهولة على حتقيق اْلهداف )اجلودة(، وهي تركز على العميل وكيف هي مدخل 
حتقيق احتياجاته لوصول إىل رضاه، وفيها عمليات بدوراهتا، أو يسمى بدورة دمينج.  
وبكلمة الشاملة سوف تغري شخصية أعضاء املنظمة جلعل السلوك االشرتاك يف العمل، 

وجودة لوك االبتكاري املستمر حلل املعوقات املوتنمية الشعور التعامل بينهم، وتبين الس
 فيها.

 كيفية نع هتتم جيدا أرادت الباحةة أن أعاله، قد شرح  الباحةة ما استنادا إىل
ملعهد تزكية ابتعليم اللغة العربية الشاملة لودة اجلومراقبة وحتسني إدارة وتنفيذ ختطيط 

 ودةجلا إدارة: بعنوان البحث موضوعالباحةة  أخذت فلذلك،. اإلسالمي العاملي ماالنج
 اإلسالمي تزكية عهدملاب)دراسة احلالة  دمينجيف ضوء نظرية  العربية اللغة تعليمالشاملة ل

 .(ماالنج العاملي
 

 أسئلة البحث .ب
استنادا إىل املقدمة السابقة، فأرادات الباحةة أن تبحث بعض اْلسئلة اليت تتعلق 

 يلي:يف ضوء نظرية دمينج، وهي كما  هبا
 ؟االنجابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماللغة العربية  ختطيط جودة تعليمكيف  .0
 ؟النجابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي مااللغة العربية  جودة تعليم ذتنفيكيف  .7
 ؟جابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالناللغة العربية  مراقبة جودة تعليمكيف  .3
 ؟االنجابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي ملعربية اللغة ا كيف حتسني جودة تعليم .4

 
 أهداف البحث  .ج

 وابلنظر إىل أسئلة البحث أعاله، فأهداف البحث املالئمة هبا كما يلي: 
 ماالنج ابملعهد تزكية اإلسالمي العاملياللغة العربية  ختطيط جودة تعليملوصف  .0
 املي ماالنجاإلسالمي العابملعهد تزكية اللغة العربية  لوصف تنفيذ جودة تعليم .7
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 جالعربية ابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالناللغة  جودة تعليم مراقبةلوصف  .3
 .ماالنج ابملعهد تزكية اإلسالمي العاملياللغة العربية  جودة تعليملوصف حتسني  .4

 فوائد البحث .د
تطبيقية. قسمني، ومها الفائدة النظرية والفائدة التنقسم إىل والفوائد يف هذا البحث 

 والفائدة النظرية متعلقة بوسعة العلوم اإلدارية، والنظرية التطبيقية متعلقة مبسامهة البحث
 إىل مكان البحث، مفعوله، فاعله. وأما تفصيلهما كما يلي: 

 الفائدة النظرية .0
طئ البحث حيث تقدمي مو ميكن هذا البحث له الفوائد للباحةني يف املستقبل من 

البنائي وميكن على إثراء خزانة العلوم عن النظرايت اجلديدة خاصة يف اْلنشطة اإلدارية 
 أو إدارة جودة تعليم اللغة العربية.

 الفائدة التطبيقية .7
 للمؤسسة (أ

ميكن تقدمي الفوائد للمؤسسة التعليمية وخاصة ابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي 
ماالنج، وهي املسامهة أي حماولة دقيقة لتحسني واستكمال اإلدارة وميكن أن 
يصنع بديل اإلدارة اْلجيد )اْلحسن(، الفعايل، واجملد يف تطوير وترقية جودة 

 تعليم اللغة العربية فيها من قبل. 
 للمعلم (ب

ميكن هذا البحث على تقدمي التقومي يف إدارة برامج التعليم اجلدود والفكرة اجليدة 
 اليت يتعلق برتقية وحتسني جودة تعليم اللغة العربية فيه. 

 للباحةني (ج
ميكن على تقدمي املعلومات عن اإلدارة وخاصة يف إدارة جودة تعليم اللغة العربية. 

 حث. عن النظرايت اإلدارية لرتقية البوميكن هبا على تقدمي التطبيق الدقيق 
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 حدود البحث .ه
 البحث ذاه الباحةة ولسهولة الباحةة لنيل البياانت عن هذا البحث، اقتصرت

 :وهي حدود ثالثة على
عليم تإدارة اجلودة الشاملة ل عن البحث موضوع الباحةة حددت: املوضوعية احلدود .1

اللغة العربية يف ضوء نظرية دمينج من انحية التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتحسني 
 ابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج.االستمرار 

 نجمبعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماال البحث مكان الباحةة حددت: املكانية احلدود .2
 يف الفصل السابع وحيتاج طلبة الفصل السابع التعارف بتعليم اللغة العربية فيه وال

 يعرف كةريا عن اللغة العربية ْلهنم من خلفيات خمتلفة. 

 .م 7107-7103يويل  -شهر فربايري  يف البحث هذا عقدت :الزمانية احلدود .3

 

 الدراسات السابقة .و
البحث حيتاج إىل أصالته، والدليل لوضوح أن له اْلصالة فيه ابلدراسات السابقة 
املشبه به. فلذلك كتب  الباحةة يف هذا البحث بعض الدراسات السابقة لوضوح أنه له 

 اْلصالة فيه. والدراسات السابقة يف هذا البحث كما يلي: 
 م.  7103محزاين،  .0

هنضة  اللغة العربية )دراسة احلالة مبدرسة أويل اْللباب عنوان البحث: إدارة اجلودة يف تعليم
 الوطن الةانوية اإلسالمية لندنج جارن لومبوك الشرقية. 

أهداف البحث: لكشف كيفية ختطيط إدارة اجلودة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة أويل 
( لكشف كيفية 7اْللباب هنضة الوطن الةانوية اإلسالمية لندنج جارن. 

 دارة اجلودة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة أويل اْللباب هنضة الوطنتنفيذ إ
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( لكشف كيفية تقومي إدارة اجلودة يف 3الةانوية اإلسالمية لندنج جارن. 
تعليم اللغة العربية مبدرسة أويل اْللباب هنضة الوطن الةانوية اإلسالمية 

 لندنج جارن.
ملقابلة دراسة احلالة ومجع البياانت اب منهج البحث: يستخدم الباحث مدخل كيفي مبنهج

 واملالحظة وحتليل الواثئق. وحتليل البياانت فيه ابلنموذج ميلس وهوبرمان.
( ختطيط إدارة اجلودة يف تعليم اللغة العربية ابهتمام على: أ( معايري تعليم 0نتائج البحث: 

ومعيار  ذاللغة العربية )املعايري مما سيحصل معيار التخطيط ومعيار التنفي
التقومي( الذي حيدد مدير املدرسة، ب( واهتمام معايري التخطيط من 

( تنفيذ إدارة اجلودة يف تعليم اللغة العربية جيري ابستخدام طرق 7احلكومة. 
ووسائل متنوعة ويعضد ابلربامج اإلضايف كخطاب اللغة العربية وخليم اللغة 

( تقومي إدارة 3ئة اللغة العربية. وبي (PAS)العربية والعبودية االنتهائية لطلبة 
اجلودة يف تعليم اللغة العربية: أ( ابالختبار )شفواي أو حتريراي(، ب( وغري 

 االختبار )املالحظة واالستبانة(.
املساواة بني البحث السابق وهذا البحث هي كالمها يبحةان عن إدارة جودة 
تعليم اللغة العربية، ومنهجية رحةهما متساواين يف استخدام مدخلهما ومنهجهما وكذلك 
أسلوب مجع البياانت فيهما. وأما االختالفات بينهما على وهي: هذا البحث موضوعه 

نظرية بق ليس يف ضوء نظرية دمينج بل يف ضوء اليف ضوء نظرية دمينج وأما البحث السا
 العامة، ومكان البحث خمتلفان. 

 م. 7103رملة، سييت  .7
عنوان البحث: إدارة اجلودة الرتبوية اآللية يف بيئة املعهد )دراسة احلالة املتعددة مبعهد دلوى 
بنجيل ومعهد سينجو نغنج فرو سري ومعهد الياسين ونورجو جوى 

 الشرقية(
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 لبحث: لكشف جودة الرتبية من نظر املدير مبدرسة الةانوية يف بيئة املعهد وتطبيقأهداف ا
 إدارة اجلودة مبدرسة الةانوية يف بيئة املعهد مشكلتها وحلها

منهج البحث: استخدم  الباحةة مدخل البحث الكيفي مبنهج دراسة احلالة املتعددة 
ئق عميقة ودراسة الواثومجع البياانت ابملالحظة مع املشاركة واملقابلة ال

( 3( عرض البياانت 7( تقصري البياانت 0وخطوات حتليل البياانت 
التخليص أو االستنتاج أما أسلوب حتليل البياانت بتحليل املواقع وبني 

 املواقع. 
نتائج البحث: جودة الرتبية من نظر املدير هي القيمة ابلدليل أهنا قد وجدت اجناز يف 

ة ة العربية، قراءة كتب الرتاث مبدرسة كرتون الةانويمرحلة وطنية وهي اللغ
اإلسالمية وتطبيق إلدارة اجلودة تبدئ ابختار كفاءة الطلبة وتدريب املدرس 
وجتنيب والتوظيف وترقية الكفاءة والتسهيالت والتدبري واالستعمال 

وجودة املنتج  PAKEMIواحملافظة واشرتاك اجملتمع وجودة عملية التعليم 
مناسبة ابملعيار املقررة أما مشكالهتا وحلها بنظام إدارة اجلودة  والنتيجة

للمدخل والعملية واملنتج والتحسني إىل كل شخص وحتسني العمل والتزام 
 إىل اجلدة لرتقية اجلودة والقيمة أعلى من املعايري احملددة.

، ةاملساواة بينهما تقع يف رحث موضوعهما أي أن كالمها يبحةان عن إدارة اجلود
ومها متساواين أيضا يف استخدام منهجية البحث فيهما. بل هناك االختالفات بينهما، 

هذا البحث موضوعه يف ضوء نظرية دمينج وأما البحث السابق ليس يف ضوء نظرية وهي:  
 مكان البحث خمتلفان أيضا. دمينج بل يف ضوء النظرية العامة و 

 م. 7117إندانج إراوايت خريدة،  .3
: إدارة اجلودة الشاملة يف املدرسة الةانوية )دراسة حول منوذج مراقبة اجلودة عنوان البحث

يف مدرسة املعارف الةانوية سنجاساري ومدرسة النور الةانوية بولوالوانج 
 ماالنج(
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أهداف البحث: ليعرب منوذج مراقبة اجلودة اليت تتبق مبدرسة املعارف الةانوية سنجاساري 
 لوالوانج ماالنجومدرسة النور الةانوية بو 

منهج البحث: استخدم  الباحةة هيكل البحث النوعي مبدخل فنومينولية الطبيعية 
واستخدم  دراسة احلالة املتعددة وأسلوب مجع البياانت مالحظة ومقابلة 

 ودراسة واثئقية.
نتائج البحث: حصل  الباحةة على النتائج أن يف مراقبة املنتج املدرسة الةانوية تستخدم 

ج تطبيق دراسة القرآن سورة الفاحتة. ذلك النموذج يستخدم املدخل منوذ 
 العملي. ويستخدمها يف ترقية منتج املدرسة استمرارا.

املساواة بني البحث السابق وهذ البحث هي تقع يف رحث موضوعهما يعين 
يبحةان عن إدارة اجلودة، وتقع أيضا يف أسلوب مجع البياانت أي أن كالمها يستخدمان 

( يتعلق 0الحظة واملقابلة وحتليل الواثئق يف رحةهما. واالختالفات بينهما كةرية، منها امل
تركيز رحةهما أي البحث السابق تركيزه إىل جودة املدرسة، وأما هذا البحث تركيزه إىل 

( يتعلق مبكان البحث املختلفان بينهما، 7جودة تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية دمينج، 
نهجية البحث املستخدمة بينهما خمتلفان. أي مبعىن أن البحث السابق ( يتعلق مب3

يستخدم هيكل البحث النوعي مبدخل فنومينولية الطبيعية، وأما هذا البحث يستخدم 
 املدخل الكيفي بدراسة احلالة. 

ولسهولة فهمنا عن مضمون الدراسات السابقة أعاله، فاقتصرهتا الباحةة إىل 
 اجلدول التايل:

اسم  عنوان البحث الرقم
 الباحث

 األصالة االختالف املساواة

إدارة اجلودة يف تعليم  0
اللغة العربية )دراسة 
احلالة مبدرسة أويل 

محزاين، 
 م. 7103

كالمها يبحةان   
عن إدارة جودة 
ة، تعليم اللغة العربي

هذا البحث 
موضوعه يف ضوء 
نظرية دمينج أي أنه 

مفعول هذا 
 البحث يف املعهد

اإلسالمي 
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اْللباب هنضة الوطن 
الةانوية اإلسالمية لندنج 
 جارن لومبوك الشرقية.

ية رحةهما ومنهج
متساواين يف 

استخدام 
مدخلهما 

ومنهجهما وكذلك 
أسلوب مجع 
 البياانت فيهما. 

متعلقة ابجلودة 
الشاملة وأما 
البحث السابق 
 ليس يف ضوء نظرية
دمينج بل يف ضوء 
النظرية العامة، 
ومكان البحث  
 كالمها خمتلفان.

العاملي ابملرحلة 
املتوسطة، 

ومضمونه يركز 
إىل وصف إدارة 
اجلودة الشاملة 
لتعليم اللغة 
العربية، وفيها 
تشمل على 

التخطيط 
ة والتنفيذ واملراقب
والتحسني 

االستمرار. وأما 
مفعول البحث 
السابق ابملرحلة 

الةانوية، 
ومضمونه فقط 
 يف جمال إدارة
اجلودة الذي 
يشمل فيه 

التخطيط 
 مي. والتنفيذ والتقو 

إدارة اجلودة الرتبوية  7
اآللية يف بيئة املعهد 

رملة، سييت 
 م. 7103

 املساواة بينهما تقع
يف رحث 

االختالفات 
ذا هبينهما، منها:  

مضمون هذا 
البحث عن 



04 
 

 

)دراسة احلالة املتعددة 
مبعهد دلوى بنجيل 
ومعهد سينجو نغنج 
فرو سري ومعهد 
الياسين ونورجو جوى 

 الشرقية(

  موضوعهما أي أن
كالمها يبحةان عن 
إدارة اجلودة، ومها 
متساواين أيضا يف 
استخدام منهجية 
 البحث فيهما. 

البحث موضوعه 
يف ضوء نظرية 
دمينج وعلى أنه 
متعلقة ابجلودة 
الشاملة، وأما 
البحث السابق 
 ليس يف ضوء نظرية
دمينج بل يف ضوء 
النظرية العامة 

مكان البحث و 
 خمتلفان أيضا.

وصف ختطيط 
إدارة اجلودة 
الشاملة لتعليم 
اللغة العربية 

وتنفيذها 
ومراقبتها 
وحتسينها 

االستمرار. وأما 
مضمون البحث 
السابق عن  
كشف جودة 
الرتبية من نظر 
املدير وتطبيقها 

ومشكالهتا 
 وحلها. 

إدارة اجلودة الشاملة يف  3
سة ااملدرسة الةانوية )در 

حول منوذج مراقبة 
اجلودة يف مدرسة 
املعارف الةانوية 
سنجاساري ومدرسة 
 النور الةانوية بولوالوانج

 ماالنج(

إندانج 
إراوايت 
خريدة، 
 م. 7117
 

املساواة بني 
البحث السابق 
وهذ البحث هي 
تقع يف رحث 
موضوعهما يعين 
يبحةان عن إدارة 
اجلودة الشاملة، 
وتقع أيضا يف 

واالختالفات 
بينهما كةرية، منها 

( يتعلق تركيز 0
رحةهما أي البحث 
 السابق تركيزه إىل
جودة املدرسة، 
وأما هذا البحث 
تركيزه إىل جودة 

نتائج هذا 
البحث تشمل 
على ختطيط 
إدارة اجلودة 
م يالشاملة لتعل

اللغة العربية، 
وأما البحث 
السابق تركيز 
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أسلوب مجع 
بياانت أي أن  ال

كالمها يستخدمان 
املالحظة واملقابلة 
 وحتليل الواثئق يف

 رحةهما. 

ة تعليم اللغة العربي
يف ضوء نظرية 

( يتعلق 7دمينج، 
لبحث مبكان ا

املختلفان بينهما، 
ة ( يتعلق مبنهجي3

البحث املستخدمة 
بينهما خمتلفان. 
أي مبعىن أن 
البحث السابق 
يستخدم هيكل 
البحث النوعي 
مبدخل فنومينولية 
الطبيعية، وأما هذا 
البحث يستخدم 
املدخل الكيفي 
 بدراسة احلالة.

 نتائجه إىل منوذج
 مراقبة اجلودة.

 (، الدراسات السابقة0اجلدول )
 
 حتديد املصطلحات .ز
 إدارة اجلودة الشاملة .0

إدارة اجلودة الشاملة هي تنظيم املنظمة الذي يشمل فيه ختطيط وتنفيذ ومراقبة 
زكية،  وحتسني اجلودة استمراراي لتحقيق احتياجات الطلبة يف تعليم اللغة العربية مبعهد ت
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وات عن التحسني املستمر الذي ميكن على تقدمي اْلددمينج فلسفة كما أهنا مناسبة ب
لوابهتا، ة الرتبوية يف حتقيق احتياجات العمالء أو الزابئن، مطالواقعية إىل مجيع املؤسس

 77.وتوقعاهتا، حاضرا أو مستقبال
 نظرية دمينج .7

حقيق تنظرية دمينج هي إحدى نظرايت إدارة اجلودة الشاملة. وهي اليت تقصد هبا ل
أي أن فيها تنظيم للحصول على  73،احتياجات وتوقعات املستفيد حاضرا ومستقبال

أهداف تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية. وتطبيقها ابستخدام الدائرة، وهي مشهور 
بدائرة دمينج. وفيها أربع عمليات، منها التخطيط، التنفيذ، املراقبة، التحسني 

  74االستمرار.
 تعليم اللغة العربية .3

يف وق  معني للحصول على  75لتالميذا نهاأذ ىلإ ملعرفةوا لعلما ملعلما ليصاإهو 
 علوم ومعرفات ومهارات اللغة العربية. 

  

                                                           
22Edward Sallis, Total Quality Management, hlm. 73.  

 .04ص. ، إدارة اجلودة الشاملةحممود عبد الفتاح رضوان، 23
24Mukhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati, Manajemen Pendidikan Islam, hlm. 301. 

 .07م(، ص.  0023رف، ملعاة: دار القاهر)العربية اللغة التوجيه يف تعليم ا ن،لسمااعلى حممد 25
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 الفصل الثاين

 نظرياإلطار ال
 

 إدارة اجلودة الشاملة .أ
 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة .0

 اإلدارة (أ
اإلدارة أصلها من كلمة اللغة العربية، ومعناها لغة هي اسم مصدر يشكل 

 الالتينية، الكلمة من اشتق  قد اإلدارة لكلمةوا 73إدارة. –يدير  –من كلمة أدار 
 تقدمي أي  (to sarve) اإلجنلزية ابللغة تعين واليت  (Ministrare) الةاين (ad)اْلول 
 نع يصل أنه أو  اْلخرين خدمة على يقوم ابإلدارة يعمل من أن مبعىن اخلدمة،
معىن اإلدارة معلوم من السابق أهنا تنظيم املنظمة  77.اخلدمة أداء إىل اإلدارة طريق

على خدمة اْلخرين جبيد. واإلدارة مساعدة ملنظمة يف تنظيم توزيع العمل لوجود 
 اخلدمة اجليدة وحتقيق اجلودة فيها.

االصطالحي معروف من آراء الباحةني الذين وسوى ذلك، مفهوم اإلدارة 
 مل يتفقوا على تعريف اإلدارة. أما تعريف االصطالحي منها:

يعرف اإلدارة أهنا املعرفة ( Frederic Taylor)قال فريدريك اتيلور 
الصحيحة ملا يراد أن يقوم به اْلفراد مث التأكيد من أهنم يفعلون ذلك أبحسن طريق 

ا هزي فايول أن اإلدارة تتنبأ وختطط وتنظم وتصدر وارخص التكاليف. ويعرفه
اْلوامر وتنسق وتراقب. وأما تعريف اإلدارة عند شيلدون هي الوظيفة اليت تتعلق 

                                                           
26Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap, cet. Ke-14 (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), hlm. 432. 
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بتحديد سياسات املشروع، والتنسيق بني التمويل واالنتاج والتوزيع، وإقرار اَّليكل 
  72التنظيمي، والرقابة النهاءية على أعمال التنفيذ.

هي ترتيب وتنظيم خاص حيقق أهدافا معينة، مهما كان  هذه اإلدارة و 
وهي العلم الذي يهتم بتوجيه اْلعمال والسيطرة عليها وضبطها، واختاذ  اْلهداف.

القرارات املناسبة، وهي العمليات الوظائف املوجه لتحقيق أهداف حمددة. وهي 
 70تعين اخلدمة، أيب خدمة املواطني عن طريق اْلجهزة احلكومية.

أن اإلدارة هي عملية اجتماعية تتضمن املسؤولية عن  (Brech)وقال بريج 
التخطيط االقتصادي والتنظيم الفعال لعملية املنظمة من أجل حتقيق هدف أو 

أن اإلدارة هي تشمل مجيع الواجبات   Kimballوعرف كامبل  عمل حمددا.
والوظائف اليت ختتص أو تتعلق إبنشاء املشروع من حيث متويله، وضع السياسات 
الرئيسية، توفري ما يلزمه من معدات، وإعداد تكوين أو اإلطار التنظيمي الذي 

 31يعمل فيه كذلك اختيار الرؤساء واْلفراد الرئيسني.
اله، أن اإلدارة هي عملية الرتتيب ميكن االستخالص من التعريفات أع

والتنظيم الفعال يف املنظمة بوضع السياسات الرئيسية املناسبة هبا لتحقيق العمل 
أو اَّلدف املعني. واإلدارة مهمة جدا يف املنظمة أو املؤسسة ملساعدة على تنظيم 

 . اأداء املوظفني أو العاملني اجليد فيها، وهي كطريقة لتحقيق اَّلدف املعني فيه
 اجلودة (ب

مفهوم اجلودة ابلنظر إىل بعض املعاجم منها، اجلودة عند املعجم الوسيط 
تعين كون الشيئ جيدا، وفيعلها الةالثي جاد. وأشار ابن منظور يف لسان العرب 
أن اجليد هو نقيض الرديء، وجاد الشيئ جودة، أي صار جيدا، وقد جاد جوده 

                                                           
 .70-71ص.  ،الرتبوياإلشراف راتب السعود، 72
م(. 7101)الرايض: مكتبة الرشد.  تطبيقاهتا( -مهاراهتا  –االهتا جم –)وظائفها  مبادئ اإلدارة املدرسيةعباس بلة حممد أمحد، 29
 .03-05ص.
 .04م(. ص. 0003)بريوت: املؤسسة اجلامعية الدراسات والنشر والتوزيع.  اإلدارة عملية ونظامكامل بربر، 31
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اجلودة كما هي يف قاموس أكسفورد وأجاد أي أتى ابجليد من القول والفعل. و 
ومعروف من السابق، أن معىن اجلودة  30تعين الدرجة العالية من النوعية أو القيمة.

لغة هي تشكل من فعل املاضي وهو "جاد". ومفهوم منها كل الشيئ الذي وجوده 
 جيد وله القيمة فيه حىت ال يوجد يف العيوب.

 وف أيضا معناها وهي اإلتقانومن املفهوم اْلخر عن اجلودة كةري، فمعر 
والعمل احلسن، إن اجلودة عملية بنائية هتدف إىل حتسني املنتج النهائي وذلك من 
خالل حتسني ظروف العمل لكل العاملني يف املؤسسة )املدرسة( وتركز اجلودة على 
اجلهود اإلجيابية اليت يبذَّلا كل شخص يعمل يف املؤسسة االجتماعية. وعند 

ودة يف التعليم فنن املقصود هو حتسني حتصيل التالميذ واالرتقاء احلديث عن اجل
 37مبستواهم التحصيلي إىل أكرب قدر ممكن.

الفهم من السابق أن اجلودة هي كل ما جيعل املنتج حسنا وارتقاء من 
خالل العملية البنائية لتحسني املستمر. وفيها اجلهود اإلجيابية من كل شخص 

الميذ الذين هم قادرون وماهرون وعاملون من حيث يعمل لتحصيل املنتج/الت
 حتصيلهم أكرب قدر ممكن من قبل.  

وملعرفة معناها الدقيق هناك آراء العلماء عن معىن اجلودة اصطالحا. 
صاغ علماء العصر واملشتغلون بعلم اجلودة تعريفاهتم يف صيغ كةرية من أمهها ما و 

 33يلي:
يعرف )جوران( اجلودة أبهنا )املالئمة لالستخدام( أي كلما كان  اخلدمة أو  (0

 السلعة املصنعة مالئمة الستخدام املستفيد كلما كان  جيدة. 
 ويعرفها )كروسيب( بتعريف يشرتط فيه ثالثة شروط لتحقيق اجلودة: (7

                                                           
 Mediaج: )ماالنإدارة اجلودة الشاملة اْلكادميية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ماالنج كرمي أمر هللا وأصحابه، عبد املالك  31

Sutra Atiga ،7103 .10 م(، ص . 

 . 713ص. ، مبادئ اإلدارة املدرسيةعباس بلة حممد أمحد، 37
 .04، ص. إدارة اجلودةحممود عبد الفتاح رضوان، 33
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 الوفاء ابملتطلبات -
 انعدام العيوب -
 ل مرة.تنفيذ العمل بصورة صحيحة من أول مرة وك -
ودة ( بتعريف خمتصر ولكنه يكاد جيمع التعريفني إذ يقول إن اجلدمينجويعرفها ) (3

 را ومستقبال. يق احتياجات وتوقعات املستفيد حاضهي حتق
واستنادا إىل التعريفات أعاله، أن اجلودة هتتم إىل رضا العميل، أي أهنا  

يهتم كبريا إىل حتقيق احتياجات العميل. والعميل يف جمال جودة التعليم هي متعلقة 
مبوظفني املدرسة، املعلمني، الطلبة، وأولياء الطلبة. ومعروف منها أهنا مهم يف 

عية فيها أي لقياس معيار جودة اخلدمات املنظمة أو املؤسسة لتعيني درجة النو 
 املوجودة فيها. ولتحقيق اجلودة يف املنظمة حيتاج التعامل بني أعضائها جيدة. 

 إدارة اجلودة الشاملة (ج
حيمل معان كةرية ابلنسبة  (T.Q.M)لقد أصبح مفهوم إدارة اجلودة الشاملة 

للباحةني، حيث أن لكل ابحث يف هذا اجملال مصطلحاته اخلاصة هبذا املفهوم. 
 عوض حممد يف كتاب 0005عند خفاجي، وميكن تعريف إدارة اجلودة الشاملة 

على أهنا: "نظام متكامل موجه حنو حتقيق  جوحيان، عرفات واغادير الرتبوي
صالحيات أكرب للموظفني تساعدهم يف اختاذ احتياجات املستهلكني وإعطاء 

أي أن  34القرار، والتأكيد على التحسن املستمر لعمليات انتاج السلع واخلدمات.
القصد منها هو نظام مشويل لتحصيل على اجلودة فيه بتحسني االستمرار يف 

 عملياته.
لد من كوهن و روان جوحيان عرفات واغادير الرتبوي عوض حممد قد نقلو 
أن هناك كةريا من الباحةني قد تعاملوا مع هذا املفهوم ابعتباره وحدة يف كتابه  

واحدة، فقد عرف بعضهم إدارة اجلودة الشاملة على أهنا فلسفة إدارية تقدم على 
                                                           

دار )إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتبات ومراكز املعلومات حممد عوض الرتبوي واغادير عرفات جوحيان، 34
 .70(، ص. ، دون السنةاملسرية
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أساس رضا املستفيد والتصميم املتقن للخدمات أو املنتجات، والتأكد من 
معروف مما سبق أهنا تفضل على رضا العميل أو الزابئن  35استمرارية هذا املنتج.

 فيها ابخلدمات اجليدة واالستمرارية لتحقيق اجلودة.
مات ني املنتوجات واخلدكما عرفها "كوستني" أبهنا نظام مستمر لتحس

الزبون وقناعته، منخ خالل إشراك كافة العملني يف املنظمة يف احلرص  إلجراء رضا
ملنهج الكمي لبلوغ التحسني املستمر خلدمات ومنتوجات على اجلودة، وتطبيق ا

مفهوم منها أهنا نظام مستمر لتحسني اخلدمات يف إجراء رضا العميل  33املنظمة.
 لبلوغ على مطلوابت العميل.

أما "معهد اإلدارة الفيدرايل يف الوالايت املتحددة اْلمريكية" فقد عرفها 
ة لوهلة اْلوىل: لتحقيق اجلودة املرجو أبهنا: "أتدية العمل على حنو صحيح، من ا

بشكل أفضل وفاعلية أكرب، يف أقصر وق  ممكن، مع االعتماد على التقومي املستمر 
للمستفيدين من خدمات ومنتوجات املنظمة ملعرفة مدى حتسني اْلداء، ومت تعريفها 
 أيضا على أهنا: مدخل إداري يسعى إىل إحداث تغيري جذري يف الةقافة التنظيمية
داخل املنظمة وحتويلها من اْلسلوب اإلداري التقليدي إىل اْلسلوب احلديث الذي 

  37خيدم حتقيق مستوى جودة عالية للمنتج أو اخلدمة املقدمة.
إدارة اجلودة الشاملة هي فلسفة عن التحسني املستمر الذي ميكن على 

العمالء أو  جاتاتقدمي اْلدوات الواقعية إىل مجيع املؤسسة الرتبوية يف حتقيق احتي
 32الزابئن ، مطلوابهتا، وتوقعاهتا، حاضرا أو مستقبال.

                                                           
 .31ص. ، إدارة اجلودة الشاملةحممد عوض الرتبوي واغادير عرفات جوحيان، 35
 7114 -ه  0475)الرايض: مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج، شاملة تطبيقات تربوية إدارة اجلودة الأمحد اخلطيب ورادح اخلطيب، 33

 .35م(، ص. 
 .33-35ص. ، إدارة اجلودة الشاملةأمحد اخلطيب ورادح اخلطيب، 37

38Edward Sallis, Total Quality Management, hlm. 73.  
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ومن التعريفات املتنوعة السابقة، سوف تعرف الباحةة أن إدارة اجلودة 
الشاملة هي نظام ابلتحسني املستمر من عملية تطبيقها يف املنظمة لتحقيق اجلودة 

 على رضاها.املرجوة ابهتمام على حتقيق احتياجات العمالء وتقدم 
 مبادئ إدارة اجلودة الشاملة .5

تقوم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة على جمموعة من املبادئ اإلدارية اليت  
تركز على حتسني اجلودة، وعندما تقوم املؤسسة بتطبيق هذه املبادئ فنهنا ستنجح 
حتما يف حتقيق مستوى متميز من اجلودة، وميكن تلخيص هذه املبادئ على النحو 

 : 30يلالتا
تزام وروح املشاركة من قبل اإلدارة العليا جيعل اجلودة يف املقام لالتفهم الكامل واال (أ

 اْلول من اهتماماهتا.
 االستمرارية يف العمل من أجل حتسني العمليات اليت تؤدي إىل حتسني اجلودة. (ب
التنسيق والتعاون بني اإلدارات واْلقسام يف املؤسسة مع التأكيد على استخدام  (ج

 العمل. فرق
إشراك مجيع املوردين يف جهود حتسني اجلودة، من خالل تعاون املؤسسة مع  (د

 هؤالء املوردين على استعمال برامج إدارة اجلودة الشاملة.
بناء ودعم ثقافة يف املؤسسة هتدف إىل التحسني املستمر وخلق عالقات عمل  (ه

 بني أفرادها وضرورة التمييز بني اجلهود الفردية واجلماعية.
 شراك مجيع أعضاء املؤسسة يف اجلهود الرامية إىل حتسني اجلودة.إ (و
 تركيز اجلودة على تلبية حاجات املستهلك. (ز

ومن مبادئ إدارة اجلودة الشاملة السابقة، يعرف أعضاء املؤسسة أن قبل 
تطبيقها ال بد أن يهتمها دقيقا عنها، واملبادئ فيها على وهي التفهم الكامل وااللتزام 

اركة قبل اإلدارة العليا، االستمرارية يف العمل لتحسني العمليات، التنسيق وروح املش

                                                           
 .35ص.  ،الشاملةإدارة اجلودة حممد عوض الرتبوي واغادير عرفات جوحيان، 30
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والتعاون بني اإلدارات واْلقسام، إشراك مجيع املوردين يف جهود حتسني اجلودة، بناء 
ودعم الةقافة يف املؤسسة، إشراك أعضاء املؤسسة يف جهود حتسني اجلودة، تركيز على 

 تلبية حاجات املستهلك.
القول أن إدارة اجلودة الشاملة هي جتميع لكل اجلهود الفردية يف وميكن  

املؤسسة، مع الرتكيز على حتقيق اجلودة يف كل مراحل تقدمي السلع واخلدمات يف 
املؤسسة وليس الرتكيز فقط على عملية االنتاج. وكةري من مبادئ إدارة اجلودة الشاملة 

وبعضها منذ قرون، ولكن ما  ليس  جديدة ولكنها موجودة وتستعمل منذ عقود،
هو خمتلف ابلنسبة إلدارة اجلودة الشاملة هو الطريقة اليت تبلورت فيها كل املبادئ 
واْلساليب اإلدارية معا لتكون إطار عمل مشجع مت جتميعه بناء على بعض املعتقدات 

41اْلساسية املتفق عليها.
ن ممعروف منها أن املبادئ يف إدارة اجلودة الشاملة يتكون  

أساليب اإلدارة املتنوعة أي أن فيه اندماج بني اإلدارة القدمية واجلديدة لعمل مشجع 
 يف املنظمة ابلتعامل بني أعضائه يف حتقيق اْلهداف املرجوة فيها. 

 
 أمهية إدارة اجلودة الشاملة .0

إن أهم ما مييز إدارة اجلودة الشاملة هو حتسني مستوايت اجلودة يف املؤسسة  
سواء كان  خاصة أو عامة، وقد أصبح  إدارة اجلودة الشاملة يف هذا  أو املنظمة

ت االعصر أساسا لالتصاالت بني الدول، وهي اليت حتدد جناح أو فشل املنظم
 :40االنتاجية واخلدمة يف العامل، وميكن إمجال أمهية إدارة اجلودة الشاملة مبا يلي

 ختفيض التكلفة وزايدة االنتاجية. (أ
 حتقيق رضا املستهلك، وتقدمي اْلفضل من السلع واخلدمات. اجلودة تؤدي إىل (ب
 حتقيق ميزة تنافسية وعائد مرتفع. (ج

                                                           
 .33ص.  ،إدارة اجلودة الشاملةحممد عوض الرتبوي واغادير عرفات جوحيان، 40
 .32ص. ، إدارة اجلودة الشاملةحممد عوض الرتبوي واغادير عرفات جوحيان، 40
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تنمية الشعور بوحدة اجملموعة وعمل الفريق والةقة املتبادلة بني اْلفراد والشعور  (د
 ابالنتماء يف بيئة العمل.

 حتسني السمعة الطيبة للمنظمة يف نظر العمالء العاملني. (ه
 للتغيري بعيد عن النظام التقليد املطبق على شكل اجراءات وقرارات.منهج شامل  (و
 تغيري سلوكيات أفراد املؤسسة جتاه مفهوم اجلودة. (ز
 متكن من القيام بعملية مراجعة وتقييم لألداء بشكل مستمر. (ح

استنادا إىل املعلومات عن أمهية إدارة اجلودة الشاملة السابقة، نعرف أن 
سوف جند بعض اْلثر منها زايدة جودة اإلنتاج، حتقيق رضا إبدارة اجلودة الشاملة 

املستهلك، تنمية الشعور يف بيئة العمل مةل الةقة وعمل الفريق ووحدة اجملموعة، 
التحسني للمنظمة، املنهج الشامل بنظام جديد، تغيري السلوك، إقامة عملية مراجعة 

 وتقييم مستمر ْلداء العامل.
 

 ومميزاهتانظرية دمينج وخصائصها  .ب
عرف دمينج أن معىن اجلودة هو تطوير مستمر من النظام الةاب . ويتضمن املفهوم 

   42على اخلصالني كما يلي:
ال بد على كل نظام )اإلدارة، التصميم، االنتاج، والبيع( اثب . وحيتاج إىل القياس  (أ

 الذي مأخوذ من مسات اجلودة يف مجيع الشركات ومراقبه كل وق .
 االستمرار من مجيع النظام لتقصري التحدايت ولتحقيق احتياجات العميل.التحسني  (ب

ويقال أيضا يف اجمللة العلمية اْلخرى عن أراء دمينج، ويقول أن العميل هو واحد 
اْلشخاص املهمة يف عملية التجارة، ْلن احتياجات العميل تعني على ها هو نظام اثب  

إدارة قيق احتياجات العميل حاضر ومستقبال. و أو غري اثب . عملية النظام توجه إىل حت
 43اجلودة أساسها كيف تقدمي جودة االنتاج أو اخلدمة إىل العميل.

                                                           
42Teguh Sriwidadi, “Manajemen Mutu Terpadu,” Journal the WINNERS, hlm. 109-110. 
43Taufiqur Rahman, “Paradoks Manajemen Mutu = Standarisasi Pendidikan di Indonesia,” Jurnal 

Lisan Al-Hal, hlm. 230. 



75 
 

 

وتقدمي جودة االنتاج أو اخلدمة هو جهود املنظمة لرتقية اجلودة فيها، وقال دمينج 
يف  مأن ترقية جودة االنتاج ليس  مسؤولة لقسم مراقبة اجلودة بل يتضمن فيها دور اْلقسا

املنظمة كليا ويشمل فيها على املدير العايل. ويف مدخل دمينج، أكةر أتكيده على نوع 
حتدايت االنتاج، تنمية جودة االنتاج استمراراي، والتحسني الكلي على النظام املوجود يف 

 44الشركات.
وابلنظر إىل أراء دمينج عن اجلودة أعاله فيمكن استخالصها هي نظرية دمينج َّلا 

ئص منها: الرتكيز إىل العميل، حتقيق احتياجات العميل، النظام الةاب ، التحسني اخلصا
املستمر، وجود نظام دورة دمينح، التعامل اجليد بني القائد وأعضاء املنظمة. وسوى ذلك، 
ميكن معروف أيضا بعض مميزاهتا، منها: تقدمي جودة االنتاج أو اخلدمة، البناء على التعامل 

ضاء املنظمة، البناء على الشراكة، تنمية شعور الرعاية والتشجيعة بني بني القائد وأع
اْلشخاص، تنمية السلوك اإلبتكاري حلل املشكالت، وإعادة الشعور التسامح بني أعضاء 

 املنظمة.
 
 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لتعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية دمينج .ج

يف  (Walter Shewhart) والرت شيوارتْلول مرة من  PDCA دائرةوقدم مفهوم 
الدكتور والرت ويطوره " (Walter Shewhart) شيوارت دائرةذكرت فيه مفهوم " 0031عام 
مفيدة كنمط العمل يف حتسني  PDCA دائرة. دمينجعجالت ابسم ومعروف  دمينجادوارد 
ليتم حتليلها  0051العمليات التجارية يف عام  دمينجاقرتح ادوارد نظام، العملية أو ال

ن متطلبات ع املنحرفوقياسها لتحديد املصادر اليت تسبب االختالفات يف املنتج 
تحديد ل ملديرايف حلقة مفرغة رحيث ميكن  اليت توضعوصي العمليات التجارية يالعمالء. و 
حد ما على  ىلإ) مينجد تحسني. كمدرس، جعلالالعملية اليت حتتاج إىل جزء وتغيري 

                                                           
44Monika Kussetya Ciptani, “Pengukuran Biaya Kualitas: Suatu Paradigma Alternatif,” Jurnal 

Akuntansi dan Keuangan, hlm. 70.  
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 ،التنفيذ، التخطيط) PDCA دائرةبياين لتوضيح هذه العملية، واملعروفة بال رسمالالتبسيط( 
   45.املستمروهم من الطريقة اليت تدعم إىل التحسني (. تحسني، الاملراقبة

مل فيها اليت تش (تحسني، الاملراقبة، التنفيذ، التخطيط)  PDCAمفهوم دائرة 
 PDCAاخلطوة وتنفيذها ومراقبة نتائج تنفيذها وحتسني التفتيش على ما قد حصلها. دائرة 

نعها. مشهورة بدائرة دمينج ْلنه من الذي قد ص (تحسني، الاملراقبة، التنفيذ، التخطيط)
 صوارت الدائرة على العمليات الاليت حتدث دائما يف كل أنشطة أو أداء اجلودة. وصورة

 :43الدائرة كما يلي
 
 
 
 

 
 

 
 

 (، دائرة دمينج0الرسم البياين )
كل أنشطة أو حماوالت حتسني اجلودة )جودة اْلداء( َّلا أربع خطوات )أربع 

 : 47عمليات( يف تنفيذها وكلها من الدائرة، وهي كما يلي
: اخلطوة اْلوىل، حتديد املشكلة اليت سوف حتلل أو املعوقات اليت (P)التخطيط  .0

 سوف حتسن وإعداد اخلطة )احلل( حلل املشكلة، أي أنه لرتقية اجلودة. 

                                                           
45Ammar Navy, “Manajemen Sumber Belajar dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sains (Studi 

Kasus di Pratomseksa (SD) Sassanasuksa Thailand),” Jurnal Pendidikan Humaniora, hlm. 390. 
46Mukhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati, Manajemen Pendidikan Islam, hlm. 301. 
47Mukhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati, Manajemen Pendidikan Islam, hlm. 302. 

1
التخطيط 

2
التنفيذ

3
املراقبة

4
التحسني

إعداد خطة اجلودة )حتسني اجلودة(  .0
 على أساس العميل.

تنفيذ اخلطة يف مقياس صغري أو  .7
 يف املستوى التجرييب

 اتفتيش املعوقات وحتسينه .3

. تنفيذ كلها جبميع التحسني 4
 العملية واإلعادة من جديد. 

 العملية

 العملية

 العملية
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 : اخلطوة الةانية، تنفيذ اخلطة يف املستوى التجرييب ويالحظ عملياته.(D) التنفيذ .7
: اخلطوة الةالةة، مالحظة على ما قد نفذ وتعيني املعوقات اليت حتتاج إىل (C)املراقبة  .3

التحسني، مع اْلشياء الصحيحة يف تنفيذها. واعتمادا على املعوقات فتعد خطة 
 التحسني لتنفيذ فيما بعد. 

: اخلطوة الرابعة، تنفيذ كل خطة ترقية اجلودة، ويشتمل فيه حتسني (A)التحسني  .4
 ( ومالحظة نتائجه، وهناك ثالث احتماالت:3رة )املعوقات يف النم

 انتاجه جودة،  حيث ميكن الطريقة املرتبطة مستخدمة يف املستقبل (أ
انتاجه ليس فيه اجلودة، أي أهنا غري جيد وينبغي َّلا هناك التبديل أو التحسني  (ب

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

ة يل، أن العملية احلقيقية ال تنتهي إىل اخلطوة الرابعة، بل يعود مرة إىل اخلطو وابلتا
اْلوىل وبعدها. تلك عمليات الدائرة كما قد حدث  يف ترقية اجلودة املستمرة 

(Continuous Quality Improvement.)42  
ئرة ااعتمادا إىل النظرية فيما سبق، فسوف نعرف إدارة جودة تعليم اللغة العربية بد

PDCA :التخطيط، التنفيذ، املراقبة، التحسني( كما يلي( 
فيها متعلق مبعيار جودة تعليم اللغة العربية، أي كيف املعلم خيطط  (P)التخطيط  (أ

 التعليم فعاليا وكفائيا. والتخطيط فيها على وهي:
 حتديد املشكالت واملعوقات الاليت سوف حتسن يف عملية تعليم اللغة العربية -0
 حلوَّلا لرتقية جودتهإعداد  -7
 تعيني معيار جودة تعليم اللغة العربية -3
 حتديد أهداف تعليم اللغة العربية -4
 تعيني وإعداد املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية -5

                                                           
48Mukhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati, Manajemen Pendidikan Islam, hlm. 302.  
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 اختيار طريقة أو اسرتاتيجيته خللق ظروف التعليم ممتعة وجذابة -3
 تصميم التقومي/معيار التقومي لرتقية جودة التعليم -7
يف إدارة جودة تعليم اللغة العربية مرتبط بتنظيم أنشطة عملية التعليم  (D)التنفيذ  (ب

 فيه، ومنها:
 تنفيذ التخطيط كما يف معيار جودة التعليم املعني -0
 تنظيم عملية تعليم اللغة العربية  -7
 تنفيذ املالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية -3
عليم اللغة م والتعلم عما يتعلق بتهي عملية املالحظة ملعرفة أنشطة التعلي (C)املراقبة  (ج

العربية خاصة، هل هناك االتفاق بني التخطيط والتنفيذ فيها. وعملية املراقبة منها  
 كما يلي:

 املالحظة والتفتيش على ما قد نفذ يف عملية التعليم  -0
 املزامنة بني التخطيط وتنفيذ عملية تعليم وتعلم اللغة العربية  -7
 املوجودة فيهاحتديد املعوقات واملشكالت  -3
هو عملية اإلصالح للمشكالت واملعوقات املوجودة عند عملية  (A)التحسني  (د

التنفيذ واَّلدف منه حلل املشكالت واملعوقات لرتقية اجلودة، خاصة يف جودة تعليم 
 اللغة العربية. والتحسني يف إدارة جودة تعليم اللغة العربية كما يلي:

ت اللغة العربية بسبب وجود املشكالإعداد التخطيط لتحسني جودة تعليم  -0
 واملعوقات يف عملية تعليم اللغة العربية لرتقية جودته

 تنفيذ التحسني كما يف التخطيط حلل املشكالت واملعوقات فيها -7
 إقامة املالحظة يف حتصيل تطويره التايل -3
 حتليل حتصيل التحسني إلصالح التايل. -4
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مبادئ دمينج  أن (Bank)ن ابنك م واغادير عرفات جوحيانحممد عوض قد نقل 
هناك أربعة عشر من أكةر مبادئ إدارة اجلودة الشاملة تطبيقا يف املؤسسات االنتاجية 

 : 40واخلدمية، واليت تنص على ما يلي
خلق االندماج والتناسق بني اَّلدف واخلطة وذلك لتحسني اخلدمة واالنتاج، وتوزيع  .0

 املصادر لتحقيق احلاجات طويلة اْلجل.
  املؤسسة للفلسفة اجلديدة يف إدارة اجلودة الشاملة.تبين .7
التوقف عن االعتماد على التفتيش بنهاية العملية االنتاجية كطريقة لتحقيق اجلودة،  .3

 والقيام ببناء اجلودة يف املنتج من اْلساس.
التخلي عن فلسفة الشراء من املمولني اعتمادا على السعر فقط، والبحث عن  .4

للجودة ابإلضافة إىل السعر، والعمل على تقليل التكاليف  مقاييس هادفة أكةر
 الكلية وليس التكاليف االبتدائية فقط.

تعريف وتوضيح املشاكل، والعمل املستمر على حتسني االنتاج واخلدمات داخل  .5
 املؤسسة.

 إجياد طرق حديةة للتدريب على رأس املال وإشراك اإلدارة يف التدريب. .3
 شراف على العمال.إجياد طرق جديدة يف اإل .7
طرد اخلوف من نفوس العاملني، وبناء الةقة وخلق بيئة مشجعة لإلبداع يف املؤسسة،  .2

 داخل املؤسسة. –وابلعكس  –وتشجيع االتصاالت من أعلى ْلسفل 
القضاء على العوائق التنظيمية بني اْلقسام، وضرورة عمل اْلفراد يف كافة أقسام  .0

اليت تواجههم يف عملية انتاج السلع  املؤسسة كفريق واحد حلل املشكالت
 واخلدمات.

التوقف عن نقد املوظفني يف املؤسسة حيث أن معظم مشاكل اجلودة تتعلق  .01
 ابْلنظمة واملليات اليت أوجدت من قبل إدارة املؤسسة واليت ال عالقة للموظفني هبا.

                                                           
 .45-44ص. ، إدارة اجلودة الشاملةحممد عوض الرتبوي واغادير عرفات جوحيان، 40
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ال دإلغاء مقاييس العمل اليت تفرض حصصا عددية على العاملني يف املؤسسة، وب .00
من ذلك العمل على إجياد نظام إشراف مشجع، واستعمال طرق إحصائية يف عملية 

 التحسني املستمر للجودة واالنتاجية.
التشجيع على الرباعة يف العمل عند تقييم اْلداء وتشجيع اإلدارة ابْلهداف داخل  .07

 املؤسسة.
 ؤسسة.إجياد برانمج قوي وفعال للتعليم والتنمية الذاتية لكل فرد داخل امل .03
ثة للعمل على حتقيق املبادئ الةال –وكل موظفي املؤسسة  –إعداد اإلدارة العليا  .04

 عشر السابقة ومتابعها يوميا؛ وذلك لتحقيق عملية التحول الالزمة. 

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة عند دمينج حقيقته كما يف مبادئه، واستخالصه قصريا منها 
قيق واخلطة، تفضل على التعامل بني أعضاء اإلدارة لتح خلق االندماج والتناسق بني اَّلدف

احتياجات العميل، رضا العميل، التحسني االستمرار، التدريبات للعمال، هناك تشجيع 
 االتصاالت من أعلى ْلسفل، إجياد الربامج احلديةة لتنمية املؤسسة.

 
 تعليم اللغة العربية .د

 مفهوم تعليم اللغة العربية  .0
 ليقاو تعليما -م يعلِا -من َعلهَم  يشتق" تعليم" كلمة ملنجدا سقامو عند

 وأما مفهوم التعليم كما يلي: 51.يعلم جعله مبعىن غريهاو لصنعةاعلامه 
 هيو قومية بطريقة لتالميذا نهاأذ ىلإ ملعرفةوا لعلما ملعلما ليصاإ هو لتعليما (أ

 سبيل يف جلهدوا لوق ا ملتعلموا ملعلما من لكل توفر ليتا يةدقتصااال طريقة
 50.ملعرفةوا لعلما على لحلصوا

                                                           
 .573ص.  م(، 0073)بريوت: دار املشرف، املنجد واإلعالم لويس معلوف، 51
 .07ص. ، لعربيةاللغة التوجيه يف تعليم ا ن،لسمااعلى حممد 50
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 أن الإ له ليس يلذا ملتلقيا ملتعلما ىلإ ملعلما من تملعلوماا نقل به يقصد لتعليما (ب
 57.ملعلما يلقيه ما يتقبل

 راتملهاوا ملعرفةا سطتهاابو ملتعلما يكتسب ليتا دةعاإ عملية نهأ هو لتعليما (ج
restructuring ْلساليبا عجممو ىخرأ رةبعبا نهإ. لقيموا تجتاهاواال ةخلربا ءبنا 

 لبيئةا كلمة له تتسع ما ميةل باملتعلم حمليطةا لبيئةا عناصر تنظيم سطهاابو يتم ليتا
 53.معينة تربوية اتخرب كتسابها جلأ من نمعا من

ن تعليم اللغة الباحةة أ ومن التعريفات السابقة عن التعليم، فيمكن أن تعرف
العربية هي عملية إيصال العلوم أو املعرفات أو املهارات من املعلم إىل التالميذ بطريقة 
التعليم املناسبة للحصول على تغيري السلوك، أي أن التالميذ سيكونون قادرين على 

 إتقان أربع مهارات لغوية وثالثة عناصر لغوية. 
 

 أهداف تعليم اللغة العربية  .5
 ىلإ ْلنشطةا تركزو دحتد ليتا افْلهدا ىلإ ماسة رحاجة لتعليما عملية إن

 امستخدا مع رسلدا حتضري أو لتعليما ختطيط يبين أن يستطيع فاملعلم. ختطط ما
 يف جباوا اعنصر افْلهدا كان  لذلكو. دةملوجوا افباْلهد فقاو ملناسبةا قلطرا

 :54هي ،طعيمة محدأ ىشدر عند لعربيةا للغةا تعليم اففأهد.  لتعليما عملية
 أو ،للغةا هذه نلناطقواهبا  رسميا لىتا بالطريقة لعربيةا للغةا بلطالا رسميا أن (أ

 ميكن بعرْلا للغويةا راتملهاا ءضو ىفو.  لكذ من لعربيةا للغةا تعليم رةبصو
 :يلى ما فتستهد لةانيةا كلغة لعربيةا للغةا تعليم نبأ للقوا
 ليهاإ يستمع عندما لعربيةا اللغة فهم على لطالبا رةقد تنمية (0

                                                           
 .50ة: دار املعارف، دون السنة(، ص. لقاهرا)يس رلتدق اطرولرتبية ااجمليد، لعزيز عبد اصاحل عبد 57
  .45ص.  ،لناطقنيالعربية لغري اتعليم ،  رشدي أمحد طعيمة53
 .51-40ص. ، لناطقنيالعربية لغري اتعليم ،  رشدي أمحد طعيمة54
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 لناطقنيا مع لتكلموا لعربيةا باللغة لصحيحا لنطقا على لطالبا رةقد تنمية (7
 داءْلا ىف سليما ملعىنا ىف امعرب حديةا بالعربية

 فهماو قةد لعربيةا لكتبا اءةقر على لطالبا رةقد تنمية (3
 .طالقةو قةد لعربيةا باللغة لكتابةا على لطالبا رةقد تنمية (4
 تللغاا من غريها عن مييزهاو لعربيةا للغةا خصائص بلطالا فيعر أن (ب
 .ملفاهيموا كيبالرتوا داتملفروا اتْلصوا
 لبيئةوا لعرىبا نإلنساا خبصائص يلم وأن لعربيةا لةقافةا على بلطالا فيتعر أن (ج
 .معه يتعامل ىلذا اجملتمعو  فيها يعيش لىتا

وميكن االستخالص من الشرح السابق عن أهداف تعليم اللغة العربية هو: 
( تنمية قدرة الطالب 7تنمية قدرة الطالب على إتقان املهارات اللغوية اْلربع، ( 0

( تنمية قدرة الطالب على معرفة الةقافة العربية 3على معرفة ثالثة عناصر لغوية، 
اإلسالمية. وسوف تساعد اْلهداف على حتديد معيار جودة التعليم خاصة يف تعليم 

 اللغة العربية.
 

 ومعايريها  عامليةاملدرسة اله. 
 مؤشرات املدرسة العاملية .0

من جااينيغارا ، أن املدرسة اجلودة/النوعية َّلا  نقل سوغنج لستيا فرابووو
فوق املعدل من املدرسات ( َّلا اإلجناز اْلكادميي وغري اْلكادميي 0املؤشرات كما يلي: 

أفضل نظام ( 3( أكةر االكتمال فيها من الوسائل والتسهيالت واخلدمة؛ 7حوَّلا؛ 
( للحصول 5( تقوم االختيار الضيق إىل كل املسجل فيها؛ 4التعلم وأطول وقته فيها؛ 

( 3على اهتمام كبري من اجملتمع ويتضح من عدد املسجل الذي يقارن بسعة الفصل؛ 
 55الرسوم املدرسية فيها أعلى من املدارس احمليطة.

                                                           
55Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah (Malang: UIN-

MALANG PRESS, 2008), hlm. 64.  
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وغري  ابإلجناز اْلكادمييأن مؤشرات املدرسة العاملية متعلقة مما سبق، نعرف و 
اْلكادميي، كمال التسهيالت الداعمة يف التعليم، أكةر الوق  احملتاج يف التعليم، اختيار 
 املسجل )التالميذ( ضيقا وعميقا، االهتمام الكبري من اجملتمع، الرسوم املدرسية اْلعلى.
ة سالتأكد وزارة التعليم والةقافة عن الشيئ الذي يشبه هبا مرتبط ابملدر 

 :53اجلودة/النوعية، ومنها
اإلدخال )املدخالت( هو تلميذ خمتار ضيقا على أساس اخلصائص اخلاصة  (أ

( إجناز التعلم العلوي مبؤشرات 0واإلجراءات املساءلة. واخلصائص املقصودة منها: 
، ونتيجة االختبار (NEM)عدد كشف الدرجة، نتيجة االختبار الوطين اْلصلي 

( ونتيجة االختبار النفسي اليت تشمل على الذكاء 7اإلجنازي اْلكادميي؛ 
 ( االختبار اجلسدي، إذا كان املطلوب. 3واالبتكار؛ 

الوسائل والتسهيالت الداعمة لتلبية احتياجات التالميذ وصرف رغباهتم   (ب
 ومواهبهم، إما كان  يف اْلنشطة الدراسية أو اإلضافية. 

ة التعليم الداعمة لتنمية إمكانية اجلودة حقيقيا إما كان  يف البيئة اجلسدية أو بيئ (ج
 السيكولوجية.-البيئة االجتماعية

البد أن يكون املعلمون والقوة الرتبوية ابرزين إما كان يف انحية استيعاب املواد  (د
وفري ت التعليمية، طريقة التعليم، أو التزامهم يف إقامة الوظيفة. ولذلك حيتاج إىل

 املكةف اإلضايف للمعلم على وهو النقود أو التسهيالت اْلخرى مةل التغيريات. 
املنهج الدراسي املخصب ابلتطوير واالرجتال مةاليا ومالئمة مبتطلبات تعلم التالميذ  (ه

 الذين لديهم سرعة التعلم ودوافع التعلم أكرب من التالميذ يف عصرها.
 ْلخرى. لذلك حتتاج إىل املعهد فيها لتعزيزقرن وق  تعلمها أطول من املدارس ا (و

وضبط التالميذ من أي دائرة. حيتاج فيه الوسائل لصرف رغباهتم ومواهبهم مةل 
 املكتبة وأدوات الرايضة والفنون وكل ما حيتاج فيه. 

                                                           
56Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pengembangan Mutu, hlm. 64-66.  
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ينبغي عملية التعلم والتعليم أن تكون جودة وممكن نتائجها مساءلة إما كان  إىل  (ز
 أو اجملتمع حوَّلا. التالميذ أو املؤسسة

املدرسة البارزة ليس  فقط لتوفر الفوائد إىل التالميذ فيها، بل أهنا لديها الرنني  (ح
 االجتماعية إىل البيئة حوَّلا.

قيمة املدرسة البارزة أكةرها تقع يف املعاملة اإلضافية خارج املنهج الدراسي الوطين  (ط
جي، خدمة توسيع التعليم العالمن خالل تطوير املنهج الدراسي، الربانمج اإلثرائي، 
 اإلرشاد واملشورة النوعية، وتعزيز اإلبداع والنظام.

ومن مؤشرات املدرسة العاملية عند وزارة التعليم والةقافة سوف نعرف أن يف 
املدرسة العاملية أو البارزة متعلقة بكيفية اختيار التالميذ، التسهيالت التعليمية، بيئة 

علم، تنمية املهج الدراسي، الوق  الطويل يف التعليم، جودة التعليم اجليدة، جودة امل
 عملية التعليم والتعلم، توفري الفوائد الكةرية إىل التالميذ واجملتمع حول املدرسة، القيمة

 البارزة يف املدرسة.
 

 معيار كفاءة املعلم ابملدرسة العاملية .5
لكها بد للمعلم أن ميالكفاءة مجع من املعرفات، السلوك، واملهارات الاليت ال 

لتحقيق أهداف التعلم والتعليم. والكفاءة حمصولة من خالل التعليم والتدريب والتعلم 
الكفاءة متعلقة وثيقة ابملعيار. والشخص الذي  57الذايت ابستفادة مصادر التعلم.

معروف ابلكفاءة يف حقله إذا كان  معرفاهتم ومهاراهتم وسلوكهم وكذلك حتصيلهم 
  52عايري املشروطة وأو املشهودة عند مؤسسته/احلكومة.مالئمة ابمل

م عن املعيار  7115يف السنة  00وقد وضح يف قانون مجهورية إندونيسيا رقم 
 3واآلية  72عن معيار املعلم وقوة الرتبوي يف الفصل  3الوطين يف التعليم يف الباب 

                                                           
57Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan 

Praktik (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011), hlm. 27.  
58Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, hlm. 28.  
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 مرحلة يف ك التعليموسط وكذلوهي الكفاءة كوكيل التعلم يف مرحلة التعليم اإلبتدائي واملت
 :50املبكرة وتشمل كما يلي الطفولة

 الكفاءة التعليمية (أ
 الكفاءة الشخصية (ب
 الكفاءة املهنية (ج
  .الكفاءة االجتماعية (د

الكفاءة التعليمية هي كفاءة إدارة التالميذ اليت تشمل منها: أ( فهم البصرية 
اسية؛ الدراسي/اخلطة الدر أو أساس الرتبوي؛ ب( فهم عن التالميذ؛ ج( تطوير املنهج 

د( ختطيط الدراسة/حتضري الدرس؛ ه( تنفيذ التعلم الرتبوي واحلواري؛ و( التقومي 
 31التحصيلي )تقومي نتائج التعلم(؛ ز( تطوير التالميذ لتحقيق إمكانياهتم.

الكفاءة الشخصية تشمل الصفات منها أ( اْلخالق الكرمية؛ ب( العنيد 
ف واحلكيم؛ د( أسوة حسنة؛ ه( تقومي اْلداء الذايت؛ و( والةاب  والبالغ؛ ج( العار 
 30تطوير النفس؛ ز( الديين.

( يف كتاب 22: 7113) الوطنية التعليمية املعايري هيئاتالكفاءة املهنية عند 
جيجن مصفة يقال أهنا قدرة إتقان املواد التعليمية واسعة ودقيقة وتشمل منها: أ( 

تعليمية؛ ية/التكنولوجية/الفنية الظلة/املتماسكة ابملواد الاملفاهيم واَّليكل والطريقة العلم
ب( املواد التعليمية املوجودة يف منهج املدرسة؛ ج( ارتباط املفاهيم بني املواد املرتبطة؛ 
د( تطبيق املفاهيم العلمية يف احلياة اليومية؛ ه( املسابقات املهنية يف جمال عام رحفظ 

 37ة .القيمة املستمر والةقافة الوطني

الكفاءة االجتماعية هي قدرة املعلم كبعض اجملتمع ل: أ( االتصال شفواي 
وظيفيا؛ ج( التعامل فعاليا مع  واالتصاالت املعلومات تكنولوجياوكتابيا؛ ب( استخدام 

                                                           
59Teguh Triwiyanto dan Ahmad Yusuf Sobri, Panduan Mengelola Sekolah, hlm. 162-163. 
60Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, hlm. 31. 
61Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, hlm. 42-43. 
62Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, hlm. 54. 
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التالميذ واملعلمني وقوة الرتبوي وآابء/أولياء التالميذ؛ د( التعامل املهذب مع اجملتمع 
 33حوَّلا.

املعلومات السابقة عن كفاءة املعلم إما كان  من معيار التعليم الوطين ومن 
اءات ف نعرف أن البد للمعلم له أربع كفأو من بعض الكتب اليت تبحث عنها، فسو 

، كفاءة الشخصيةال، ، والكفاءات منها الكفاءة التعليميةيف نفسه لكي أنه حيتمل اجلودة
ا يف وكفاءة املعلم تساعد املعلم جلعل نفسه انجح .الكفاءة االجتماعية، الكفاءة املهنية

عملية التعليم وسوف له اجلودة هبا، أي أنه ميلك يف نفسه بعض الصفات احلسنة 
 ومنها: الةقة بنفسه، أسوة حسنة، إتقان املادة التعليمية، أخالق الكرمية، وغريها. 

 
 معيار التعليم  .0

ة تكون معيارا لتحقيق جودجودة التعليم َّلا اْلهداف املعينة، وهي سوف 
 : 34التعليم، ومعيار التعليم كما يلي

 تقييم املقررات والربامج بشكل سنوي وتعديلها وفقا ملا يقتضيه احلال. (أ
 حتديد مؤشرات اجلودة ويتم استخدامها لكل من املواد والربامج وتقومي الطالب. (ب
 حتديد خمرجات التعلم املطلوبة وفق "اإلطار الوطين للمؤهالت". (ج
أن تكون اَّليئة التدريسية )أعضاء هيئة التدريس( من الكفاءات اجليدة ذات  (د

 املؤهالت العالية.
استخدام أساليب واسرتاتيجيات التدريس اليت تعكس نواتج التعلم اليت يرغب  (ه

 القسم يف تنميتها يف طالهبا.
 استخدام آليات مالئمة للتحقق من معايري اإلجناز الطالب فيما يتعلق مبقاييس (و

 اجلودة الداخلية واخلارجية.

                                                           
63Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, hlm. 52-53. 
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توفري الربامج تدريسية فعالة جلميع أعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات  (ز
 التدريس لتحسني مهاراهتم

تقدير اْلداء البارز يف التدريس واإلعالن عن ذلك بشكل رمسي وتشجيع  (ح
 اإلبداع واالبتكار.

 .بناء شركات تعليمية حمددة بشكل واضح مع اجلامعات اْلخرى (ط
وبتحديد معيار التعليم كما يف السابق سوف تساعد املعلم على إجراء عملية 

 التعليم سهولة. وهذا يدل على أن املعيار مهم له يف حتقيق أهداف التعليم. 
 

 معيار عملية التعلم  .4
عملية التعلم هي سلسلة املستوايت اليت تقام الطلبة ملعرفة العلوم وميكن 

عيار وفيها املعيار الذي يكون دليال على أهنا َّلا اجلودة. واملفيها تغيري السلوك َّلم. 
 35فيها يشمل على:

 جيب على اجلامعة تنظيم نظام القبول جديد عادل (أ
جيب على اجلامعة حتديد بعض املتطلبات احملددة للطالب من أجل االمتةال  (ب

 إلدارة املواصفات.
دخالت للحصول على م ج( جيب أن تنظم اجلامعة املواد اإلضافية للطلبة اجلدد

 مناسبة.
 د( وينبغي تصميم عملية التعليم مع إيالء االعتبار الواجب لدمج العلم والدين.
 ه( عملية التعلم جيب أن تنفذ بشكل اثب  مع احلفاظ على القيم اإلسالمية.

 و( ينبغي أن تكون عملية التعلم مبا يتفق مع خطط التدريس.
 م بشكل دوري من قبل املتخصصني.ز( جيب أن يتم تقييم عملية التعل

                                                           
 . 24-23. ص، ارة اجلودة الشاملة اْلكادمييةإدعبد املالك كرمي أمر هللا وأصحابه، 65
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ح( عملية التعلم جيث أن تستخدم النماذج واالسرتاتيجيات التعليمية ذات 
 الصلة، املتطورة واحلديةة واليت تزيد التواصل الفعال مع الطالب.
 ط( جيث على اجلامعة حتديد عدد الطالب ويف املادة الدراسية.

أجزاء صغرية ابتداًء من املادة  ي( اْلشياء الدراسية جيب أن تكون حمددة يف
 الدراسية، املواضيع الرئيسيةوالفرعية، املناقشة...إخل.

ك( جيب أن تستخدم عملية التدريس الوسائل ذات الصلة ابلتعلم بفعالية 
 وكفاءة.

ومعروف من السابق أن معيار التعلم يشمل فيه على أهداف التعلم، املواد 
عليم، يات أو الوسائل التعليمية املستخدمة، مصادر التالتعليمية، الطريقة أو االسرتاتيج

 تقييم التعلم. 
 

 معيار التقييم  .2
يها، التعليم فيه العملية، والعملية حتتاج إىل التقييم ملعرفة النقصان أو العيوب ف

 :33وينبغي فيها معيار التقييم لسهولة تقييمها، وهو كما يلي
ية ومسؤولية، الرتبوية، حقيقية وموضوعتقييم التعلم جيب أن يتناسب مع املبادئ  (أ

 بطريقة شفافة ومتكاملة.
أساليب التقييم جيب أن تتكون من املالحظة واملشاركة واْلداء، واالختبارات  (ب

 التحريرية واالختبارات الشفوية واالستباانت.
ملف ونتائج التقييم ينبغي أن يتم ترتيبه بدقة من أجل إعطاء تفسريا واضحا  (ج

 حيتاجونه.للطالب الذين 
جيب أن يتم ترتيب مجيع سجالت االختبارات وجتميعه بدقة من أجل إعطاء  (د

 تفسريا للطالب الذين حيتاجونه.
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 تصميم التدريس والتقييم ينبغي أن يكون جاهز وق  إعداد مناهج التدريس. (ه
التقييم التقين للتدريس جيب أن يكون مرتكز على اخلصائص واملواضيع احملددة  (و

 دراسية.يف املناهج ال
جيب أن تكون أدوات تقومي التعلم صحيحة وموثوق هبا وتليب متطلبات احملتوى  (ز

 والبناء واللغة. 
 إعداد ونسخ وتوزيع أدوات تقييم التعلم جيب أن تستويف السالمة والسرية. (ح
معيار نقاط حمتوى التقييم جيب أن يكون وفقا للمعيار الذي مت االتفاق عليه  (ط

 التدريس والطالب.من قبل أعضاء هيئة 
 جيب التعبري عن نتائج تقييم التعلم يف صيغة حمددة. (ي
 جيب أن تعتمد الكلية برامج التدريب واإلرشاد اْلكادميي للطالب. (ك
 جيب أن تعتمد الكلية اإلجراءات اليت تنظم آليات التظلم طالب. (ل

 ثومبعيار التقييم أعاله، سوف نعرف الدليل ملقياس التقييم، وهذا يسهل الباح
أو املقيم الذي يريد أن يقيم أداء املعلم يف عملية التعليم. وبه سوف نعرف بعض النقصان 
أو املعوقات الاليت حتتاج إىل التحسني يف عملية التعليم. وهذا يدل على أنه يساعد املعلم 

 على ترقية اجلودة الشاملة يف عملية التعليم. 
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 لثالثالفصل ا

 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه .أ

يف هذا البحث استخدم  الباحةة املدخل الكيفي واملنهج دراسة احلالة. قال 
مببانج ستيادي املدخل الكيفي هو تنفيذ البحث الذي انتاجه البياانت الوصفية واشتمل 
 37على الكلمات الشفوية أو التحريرية من اإلنسان وطبيعتهم وميكن مالحظتها.

واستخدم  الباحةة املدخل الكيفي لوصف الظواهر احلقيقية مةل البياانت املتعلقة إبدارة 
اجلودة الشاملة لتعليم اللغة العربية ابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج وخاصة يف أداء 

طيط خمعلم اللغة العربية يف إجراء عملية إدارة اجلودة الشاملة لتعليم اللغة العربية ومنها الت
ريراي والتنفيذ واملراقبة والتحسني املستمر. وهبذ املدخل ميكن الباحةة لنيل البياانت شفواي وحت
 أبسلوب مجع البياانت املوجودة يف هذا املدخل، وهي املالحظة واملقابلة والواثئق. 

ويف هذا البحث استخدم  الباحةة ابملنهج دراسة احلالة، وميكن الباحةة هبا 
الشمولية واملعنوية من حوادث احلياة احلقيقية مةل دورات حياة الشخص،  حلفظ اخلصائص

 32العملية التنظيمية واإلدارية، تغيري البيئة االجتماعية، االتصاالت العاملية، ونضج الصناعة.
 وهبذا املنهج أرادت الباحةة لبحث الظواهر اإلدارية يف التعليم وخاصة يف تعليم اللغة العربية

يم ية اإلسالمي العاملي ماالنج. والبياانت فيها ما يتعلق إبدارة اجلودة الشاملة لتعلابملعهد تزك
 اللغة العربية ومنها التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتحسني املستمر. 

 
 

                                                           
67Bambang Setiadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing; Pendekatan Kuantitatif dan 

Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 219.  
68Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode, terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996), hlm. 04.  
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 ةحضور الباحث .ب

يف البحث الكيفي، الباحةة كأداة مجع البياانت فيه. حضور الباحةة مهم 
ة  . والباحةة كاملالحظة الكاملة يف ميدان البحث ملعرفللحصول على البياانت الصحيحة

كل أنشطة متعلقة ابلبحث الكيفي فيه. ويف عملية إجراء البحث سوف حتتاج الباحةة إىل 
 حتديد الوق  لسهولة تنظيمها، والوق  احملتاجة فيه سوف يبدأ يف الشهر فربايري حىت مايو

 م.  7107
  

 البياانت ومصادرها .ج
البياانت املطلوبة يف هذا البحث تنقسم إىل قسمني ومها البياانت اْلساسية 
والبياانت الةانوية. ومصادر البياانت املناسبة هبا منها قسم اإلدارة، معلم اللغة العربية، 

 وأما تفصيل البياانت املطلوبة ومصادرها كما يلي: التالميذ. 
ن ختطيط ة اللغة العربية ومعلم اللغة العربية عمنها: أ( أراء قسم تنميالبياانت اْلساسية،  .0

وحتسني جودة تعليم اللغة العربية. ب( أراء قسم النهج الدراسي الديين ومعلم اللغة 
العربية عن تنفيذ ومراقبة جودة تعليم اللغة العربية. ج( التسجيالت امليدانية عن عملية 

 ميذ. لغة العربية والتالالتنفيذ واملراقبة لتعليم اللغة العربية بني معلم ال
 البياانت الةانوية، منها: أ( الواثئق حول املعهد تزكية ومنها رؤية املعهد وبعةته واترخيه.  .7

ب( الواثئق عن السياسات اْلكادميية فيه. ج( الواثئق عن ومعيار املؤهالت ملعلم 
ن قسم تنمية ماللغة العربية فيه. د( الواثئق عن املنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية 

 اللغة العربية. ه( الواثئق عن دليل املالحظة للمراقبة.
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 أسلوب مجع البياانت .د

  30أسلوب مجع البياانت هو الطريقة اليت استخدامها الباحث جلمع البياانت.
أسلوب مجع البياانت اليت استخدم  الباحةة يتكون على املالحظة واملقابلة والواثئق. وأما 

 بياهنا كما يلي:
 املالحظة .0

هي حصر االنتباه حنو شيئ ما للتعرف عليه وفهمه وهي وسيلة هامة من وسائل 
مع جتمجع البياانت يف البحوث املختلفة. تعترب املالحظة املباشرة وسيلة هامة من وسائل 

سم املالحظة تنققال سوغيونو يف كتابه أن  71البياانت، ذلك ْلهنم تسهم إسهاما أساسيا.
 .اخلفية واملالحظة غري املنظمةواملالحظة  املشاركةاملالحظة  ثالثة أقسام، منهاإىل 

واملالحظة املشاركة تنقسم إىل أربعة أقسام، منها: املشاركة السلبية، املشاركة املعتدلة، 
املشاركة حظة ابملال كة الفعال، املشاركة الشاملة. واستخدم  الباحةة يف هذا البحثاملشار 

السلبية، واملقصود من املالحظة املشاركة السلبية هي مشاركة الباحةة يف مكان أنشطة 
واملقصود هبا أن الباحةة  70اْلشخاص الذي تالحظ، ولكنها ال تشارك أنشطتهم فيه.

فقط تالحظ وتكتب البياانت املدروسة يف ميدان/مكان البحث. والبياانت املقصودة فيه 
م اللغة متعلقة ابلتسجيالت امليدانية عن عملية التنفيذ واملراقبة لتعليم اللغة العربية بني معل

 7107مايو يف السنة  ىتالعربية والتالميذ. وسوف تقوم الباحةة املالحظة ابلشهر فربايري ح
 م.

وأرادت الباحةة هبا لنيل البياانت عن كيفية تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية 
 ومراقبتها ابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي يف الفصل الةاين. وسوف تالحظ الباحةة عمليته

ابه كت  غروندلوند يفبطريقة املالحظة، وهي قائمة الرصد. قد نقل سوكاردي من كروس و 
                                                           
69Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 100. 

 .354م(، ص  0027)الكوي : الوكالة املطبوعة، ، أصول البحث ومنهجهياأمحد بدر، 71
71Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: ALFABETA, 2013), 

hlm. 227. 
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ابملوضوع "تقومي التعليم؛ املبادئ وعمليته"، أن قائمة الرصد هي جمموعة قائمة اخلصائص 
(، إذا كان  √أو املعايري اليت حتتاج إىل اْلجوبة البسيطة، مةل بوضع عالمة الشيك )

وبقائمة الرصد سوف جتعل الباحةة سهولة يف إجراء  77اْلجوبة مالئمة ابلقائمة املوجودة.
حظة ْلن فيها اخلصائص أو املعيار أو يسمى بدليل املالحظة املناسبة ابلشيئ عملية املال

 الذي سوف تبحث الباحةة. 
 املقابلة  .7

ت فنن استبياان شفواي، فبدال من كتابة اإلجااب –إىل حد كبري  –تعترب املقابلة 
قام  الباحةة مبقابلة شبه  73املستوجب يعطي معلوماته شفواي يف عالقة مواجهية.

املنظمة. واملقابلة شبه املنظمة أكةر حرية يف إقامتها من املقابلة املنظمة. واَّلدف منها 
لكشف املشكالت صرحية، من حيث طلب اْلراء واْلفكار إىل اْلُمخرب. وينبغي للباحث 

قابلة شبه واستخدم  الباحةة امل 74يف إقامتها أن يسمع دقيقا ويكتب ما يقال املخرب.
يم اللغة العربية من لتعل اجلودةحتسني مراقبة و الواضحة عن ختطيط و املنظمة لنيل البياانت 

 ية.ومعلم اللغة العرب الديين وقسم تنمية اللغة العربية أراء قسم املنهج الدراسي
 الواثئق .3

هي طلب البياانت أو جمتمع البحث الذي وجوده كمةل امللحوظة الواثئق 
 75فرت واجلريدة واجمللة والوثيقة وحمضر وقائع اجللسة وجدول أعمال وغريها.والنسخة والد

ج الواثئق يف هذا البحث تتعلق برؤية املعهد وبعةته واترخيه والسياسات اْلكادميية، واملنه
 الدراسي لتعليم اللغة العربية، برامج تعليم اللغة العربية، ودليل املالحظة يف املراقبة.

كما   اانتأسلوب مجع البيولسهولة فهم الباحةة يف إقامة البحث بتقدمي جدول 
 يلي: 

                                                           
72Sukardi, Evaluasi Pendidikan; Prinsip & Operasionalnya (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 172. 

 . 351ص  أصول البحث،أمحد بدر،  73 
74Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 233. 
75Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hlm. 274.  
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  أسلوب مجع البياانت املصادر البياانت أسئلة البحث الرقم

 ختطيط اجلودة لتعليم 0
 اللغة العربية

الواثئق عن رؤية  .0
معهد تزكية 
 هوبعةته واترخي

 رؤية معهد تزكية وبعةته
  واترخيه

 الواثئق

 

اْلراء عن ختطيط  .7
اجلودة لتعليم 
 اللغة العربية 

قسم تنمية اللغة العربية 
 ومعلم اللغة العربية 

 املقابلة 

الواثئق عن  .3
السياسات 

اْلكادميية يف 
 املعهد تزكية

 الواثئق السياسات اْلكادميية

الواثئق عن معيار  .4
املؤهالت ملعلم 
اللغة العربية 
مبعهد تزكية 

اإلسالمي 
 العاملي

معيار املؤهالت ملعلم 
ة اللغة العربية مبعهد تزكي
 اإلسالمي العاملي 

 املقابلة

تنفيذ إدارة اجلودة  7
الشاملة لتعليم اللغة 

 العرية 

التسجيالت  .0
امليدانية عن 
عملية تعليم 
 اللغة العربية 

معلم اللغة العربية 
 والتالميذ

 املالحظة 
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اْلراء عن عملية  .7
 التنفيذ لتعليم
 اللغة العربية 

 املقابلة معلم اللغة العربية

الواثئق عن  .3
املنهج الدراسي 
لتعليم اللغة 
العربية وبرامج 
تنمية اللغة 

 العربية

املنهج الدراسي لتعليم 
ة اللغة العربية وبرامج تنمي

 اللغة العربية 

 الواثئق 

مراقبة اجلودة لتعليم  3
 اللغة العربية 

التسجيالت  .0
امليدانية عن 
 عملية املراقبة يف
تعليم اللغة 

 العربية

معلم اللغة العربية 
 والتالميذ

 املالحظة 

اْلراء عن املراقبة  .7
لتعليم اللغة 

 العربية 

قسم املنهج الدراسي 
 ة الديين ومعلم اللغة العربي

 املقابلة 

الواثئق عن دليل  .3
املالحظة 
 للمراقبة

 الواثئق دليل املالحظة للمراقبة

 حتسني اجلودة لتعليم  4
 اللغة العربية

اْلراء عن حتسني 
اجلودة لتعليم اللغة 

 العربية 

قسم املنهج الدراسي 
الديين وقسم تنمية اللغة 

 ربيةمعلم اللغة العالعربية و 

 املقابلة

 (: أسلوب مجع البياانت 7اجلدول )
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 فحص صدق البياانت  .ه
فحص صدق البياانت املستخدم يف هذا البحث هو التةليث. التةليث هو تقنية 

والتةليث  73مجع البياانت اليت جتمع بني تقنيات مجع البياانت ومصادر البياانت املوجودة.
رأى  وأما77ينقسم إىل ثالثة أقسام، منها: املصدر، تقنيات مجع البياانت، والوق /الزمان.

، يف كتابه (Lexy J. Moleong)لكسي ج. موليونج  عنه نقل ما رحسب (Denzin) الدنزين
صادر كتقنية التفتيش الذي يستفيد على استخدام امل  التةليث من أقسام أربعة هناك

 72النظرية.والتحقيق و  والطريقة
لبياانت، ااعتمادا إىل النظرية أعاله، فاستخدم  الباحةة التةليث من تقنيات مجع 

وهي لتجربة صدق البياانت بطريقة فحص البياانت إىل املصادر املتساوية بتقنيات 
وتقنيات/أسلوب مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث منها املالحظة  70خمتلفة.

 واملقابلة والواثئق. 

 21(، التةليث من تقنيات مجع البياانت.7الرسم البياين )

                                                           
76Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 241.  
77Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 273.  
78Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 

2015), hlm. 330.  
79Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 274. 
80Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 273.  

املقابلةاملالحظة

الواثئق/االستبانة
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والباحةة سوف حتتاج إىل املناقشة اإلضافية عن مصادر البياانت املرتبطة فيه إذا  
كان  معها البياانت املختلفة، أي للحصول على البياانت اليت أصح منها، أو ممكن كل 

 منها صحيحة، ْلهنا من وجهة النظر املختلفة. 
 
 حتليل البياانت  .و

تهاء من مجع ع البياانت، وبعد االنمجالبحث الكيفي يقام حني حتليل البياانت يف 
جاابت وحينما يقوم الباحث املقابلة، وقد قام الباحث على حتليل إالبياانت يف فرتة معينة. 

 ىيستمر الباحث على اْلسئلة مرة أخر كان  اإلجاابت منها غري ممتعة، فإذا  املقابالت. 
 حتليل ، أن النشاط يفوهوبرمان قال ميلس فيحصل على البياانت املصداقية.إىل حد ما، 
، بياانت املشبعةتتم ال، رحيث يكون متاماحىت  ومستمرا تفاعليا يقام كيفيةالبياانت ال

20ستنتاج والتحقق.واال ،البياانت، عرض البياانت قصريتهو  ها والنشاط يف حتليل البياانت
 

 البياانت تقصري .0
تلخيص، اختيار اْلشياء اْلساسية، الرتكيز على اْلشياء  هوالبياانت  تقصري

البياانت يف هذا البحث متعلق  قصريونشاط ت 27همة، والبحث عن املواضيع واْلمناط.امل
مراقبتها وحتسينها و وتنفيذها تعليم اللغة العربية، خاصة يف ختطيطها الشاملة لودة اجلإبدارة 
 .نجابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي مااليف 
 عرض البياانت .7

، الرسوم الوصف املوجزشكل إقامته بميكن كيفي يف البحث العرض البياانت 
، أن برمانوهو  وقال ميلسذلك.  أشبهوما املخططات البيانية، العالقات بني الفئات، و 
يسهل عرض 23.قصصيهو النص ال كيفييف البحث الأكةر استخدام عرض البياانت 

استخدم  و  24فهم.قد على أساس ما التايل فهم ما حيدث، ختطيط العمل  البياانت على

                                                           
81Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 246. 
82Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 247. 
83Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 249. 
84Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 249. 
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الباحةة عرض البياانت يف هذا البحث لوصف البياانت املدروسة وصفية عن إدارة اجلودة 
 الشاملة لتعليم اللغة العربية ابملعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج.

 االستنتاج والتحقق  .3
حتقق. و ي استنتاج وهوبرمان ه عند ميلس كيفيةالبياانت الاخلطوة الةالةة يف حتليل 
يدعم الذي قوي لادليل التغري إذا ال يوجد ي، وسةال يزال املؤقت االستنتاج اْلول الذي يطرح

ديقة صمدعومة أبدلة ج اْلول االستنتا  كان. ولكن إذا  التالية البياانتعلى مرحلة مجع 
 25.صداقيةامل جاالستنتا أنه  فيطرحمع البياانت، إىل امليدان جل عندما عاد الباحث واثبتة

وأرادت الباحةة هبما لنيل نتائج البحث الصديقة أي أهنا إبكمال اْلدلة الصديقة واثبتة يف 
 بياانته. 

  

                                                           
85Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 252. 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 

  وحتليلهااملبحث األول: عرض البياانت 
 يعهد تزكية اإلسالمي العاملاللغة العربية مب ختطيط جودة تعليم .أ

 إدارة يف .فاداْله/ االحتياجات حتقيق قبلتقام   مبكرة مرحلة طيتخطال
 هناك اْلهداف أو االحتياجات الاليت سوف العربية اللغة ميتعلل الشاملة اجلودة

ها، فتحتاج إىل املعوقات الكبرية فيوملنع وجود  ،حتقق واملعوقات يف عملية حتقيقها
التخطيط يف حماولة ارتفاعها. ختطيط جودة تعليم اللغة العربية اجليد هو حتديد 
صورة النواتج لدى الطلبة، صنع النظام لتحقيق جودة التعليم اجليد مبعيار الكفاءة 

اللغة ختطيط جودة التعليم  86والكفاءة اْلساسية املوجودة، وإعداد وسائل التعليم.
 العربية فيه كما يلي:

 حتديد معيار اجلودة .0
معيار اجلودة لتعليم اللغة العربية أو معروف أبهداف التعليم اليت 
حتقق يف عملية التعليم. ويكون معيار اجلودة مقياسا خاصا للطلبة بعد 
مشاركة تعليم اللغة العربية. ومعيار اجلودة لتعليم اللغة العربية مبعهد تزكية 

ن: أ( الطلبة قادرة على كتابة اللغة العربية، ب( الطلبة قادرة على يتكون م
قراءة الكتب أو كل كتابة ابلعربية، ج( الطلبة قادرة على تكلم اللغة العربية، 

ومعلوم منه أن معيار  27د( الطلبة قادرة على فهم ما قد حدث الناطق.
ع بعد مشاركتهم اْلرب اجلودة املعني مييل إىل إتقان الطلبة على املهارت اللغوية
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التعليم فيه. وكما هو املعروف أن املهارات اللغوية اْلربع حتمل على مهارة 
 االستماع والكالم والقراءة والكتابة.

 حتديد معيار املؤهالت ملعلم اللغة العربية  .7
معيار اجلودة ملعلم اللغة العربية هو اخلصائص اليت ينبغي أن ميلك 

عليمها. نفيذ تعليم اللغة العربية ولتحقيق أهداف تاملعلم كشروط خاصة قبل ت
 22قال عبد املغيث:

وهو يشمل  ،يف اختيار معلم اللغة العربيةجيرئ املعهد االختبار  "
 أو تخرجنياملاملعهد ويفضل  علوم الدين واللغة العربية؛على 

 ماليزاي،د مةل: جامعة اْلزهر مصر، املتخرجات يف خارج البال
على مين؛ واجب على معلم الدينية له القدرة ماروكو، سودان، 
ظ املعلم الذي له حفويفضل املعهد على  اللغة العربية نشاطا؛

 القرآن أقل من مخسة أجزاء."
من تلك البياانت السابقة يقال أن معلم اللغة العربية مبعهد تزكية 
و ه ال بد أن ميلك اخلصائص املعينة مناسبا مبعيار املؤهالت احملدد فيه. كما

املعروف منها، أنه يفضل املعلم الذي له الكفاءة اللغوية يعين على اْلقل منه 
قادرة يف التكلم النشاط ابللغة العربية، وأفضل منه متخرج يف جامعة خارج 
البالد مةل جامعة اْلزهر مصر، ماليزاي، ماروكو، سودان، مين. ويعتقد به أنه 

بع أيضا وبيئته حول العرب، وابلطله املهارت اللغوية اْلربع بدليل حياته 
أكةر منه قد حفظ القرآن هناك فممكن له حفظ القرآن على اْلقل مخسة 

 أجزاء.
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 حتديد معيار العملية .3
 ودةجتعليم اللغة العربية هو دليل مستخدم لتحقيق لعملية المعيار 

حىت  فاءةداء عملية التعليم فعالة وكْلتعليم اللغة العربية. هذا الدليل مساعد 
بعا ه. التحدث عن كيفية حتقيق جودة التعليم، فطجودتيواصل إىل حتقيق 

عليم، ملواد التعليمية، الطريقة واالسرتاتيجيات املستخدمة يف عملية التمتعلق اب
 مصادر التعليم، وتقييم التعليم.

 وتفصيل جمال معيار العملية لتحقيق جودة تعليم اللغة العربية مبعهد
 تزكية منها:

 املواد التعليمية  (أ
املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية هي مادة سوف تدرس يف 
ها أنشطة التعليم. جمال املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية مبعهد تزكية من

دروس اللغة العربية والنحو والصرف واحملادثة وقراءة الكتب واحملفوظات 
  20واإلمالء واإلنشاء.

 طريقة التعليم (ب
يقة التعليم املستخدمة يف معهد تزكية هي اندماج بني وطر 

 01املدخل املتقدمة واحلديث، منها:
 احلوار  -4   اخلطابة -0
 الدميقراطية  -5   املناقشة -7
 (wetonوطان ) -3  التمةيل  -3

طرق التعليم السابقة هي طريقة عامة مستخدمة يف تعليم 
ة الدينية واللغة العربية مبعهد تزكية. البد للمعلم أن خيتار الطريقة املناسب
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يف عملية تعليم اللغة العربية لتحقيق أهداف التعليم ووجود التعليم 
 املمتع. 

عند قسم املنهج الدراسي عن طريقة التعليم املستخدمة فيها: 
 بد للمعلم أن ينظم الفصل جيدا واستخدام طريقة التعليم املتنوعة "ال

لكي جيعل الطلبة ممتعة يف مشاركة التعليم وال تكون ملال أو كسالان 
 00فيها".

ومعروف مبا سبق أن معلم اللغة العربية حيتاج إىل اهتمام نوع 
قام ي طريقة التعليم واستخدامه يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة. وهذا

بة لتكةري طريقة التعليم يف كل لقاء التعليم لكي تعليم اللغة العربية جذا
 وممتعة وغري مملة.
 ج( مصادر التعليم

مصادر التعليم هي كل شيئ ميكن أن يكون مادة للحصول 
على العلوم. مصادر تعليم اللغة العربية املستخدمة مبعهد تزكية منها:  

القواعد النحوية، خمتصر قواعد  كتاب دروس اللغة العربية، خمتصر
  07الصرف، العربية للناشئني، القراءة الرشيدة، احملفوظات العربية.

 د( تقييم التعلم.
تقييم التعليم يقام ملعرفة مدى كفاءة الطلبة بعد قبول املادة 
التعليمية املقدمة من املعلم يف أنشطة التعليم. عملية التقييم هي اْلنشطة 

لعربية م املعلم يف عملية التعليم. وابلطبع أن تعليم اللغة ااْلخرية اليت يقا
. مبعهد تزكية يستخدم التقييم يف أخريه ملعرفة تنمية كفاءة الطلبة فيه
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التقييم يقام إبعطاء الوظيفة اليومية إما كان  شفواي أو حتريراي يف 
 03الفصل.

 حتديد معيار التقومي  .4
طة تعليم واملزااي فيها. أنش تقومي التعليم هو أنشطة ملعرفة النقائص

اللغة العربية مبعهد تزكية هي أنشطة تشمل فيها على اجلودة املرجوة. احملاولة 
ني. على حتقيقها حتتاج إىل التقومي ملعرفة نقاط النقائص اليت حتتاج إىل التحس

ميكن أنشطة التقومي أن يقام جيدا إذا كان يف ختطيطه يوجد معيار التقومي 
ذه اْلنشطة، يعدا املعلم معيار املقياس الشمويل اْلقل كدليل تقومي اجليد. يف ه

يعدا املعلم  75،04نتائج تعليم اللغة العربية، من حيث أنه ابملعيار اْلقل من 
يقدم املعلم تقرير نتائج التعلم لدى  05دليل املالحظة كأدوات تقومي العملية،

له دفرت التقييم كدفرت وجبانب ذلك، كل معلم  03الطلبة كدفرت القيم الكلي،
جمموعة القيمة لدى الطلبة، إما كان  لنتيجة االختبار اليومي، نتيجة السلوك، 
نتيجة االختبار النهائي أو جمموعة النتيجة اْلخرى. دفرت النتيجة للمعلم 

07ابعتبار صياغة نتائج التقومي اليت قد قام املعلم إىل كل طلبة.
   

ة العربية ختطيط معيار التقومي لتعليم اللغوميكن تفصيله مما سبق، أن 
 مبعهد تزكية يقام املعلم أبنشطة منها:

 75إعداد معيار املقياس الشمويل اْلقل وهو  (أ
 إعداد أدوات التقومي للمالحظة (ب

 ج( تقدمي تقرير نتائج التعلم للطلبة 
 د( تقدمي دفرت التقييم للمعلم
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ومها عملية  القسمني، تقومي تعليم الدينية واللغة العربية يهدف إىل
 وتفصيل منهما كما يلي:التعليم ونتائج التعليم.

 تقومي عملية التعليم  (أ
اَّلدف منه لتقييم فعالية عملية التعليم حىت حيصل على املعلومات 
عن اجملال اخلاص الذي يكون نقاط العيوب والقوة فيها. تقومي عملية 

 التعليم تشمل على املعلم والطلبة.
02العملية للمعلم منها:وجمال تقومي 

   
 حضور املعلم (0
 إتقان املادة وكفاءة إلقائها (7
 اختيار واستخدام الطريقة وتقنيات التعليم (3
 كفاءة االتصال (4
 كفاءة صياغة أدوات التقومي (5

 وأما تقومي عملية تعليم اللغة العربية للطلبة يشمل على:
00   

 مشاركة الطلبة يف الفصل (0
 سلوك الطلبة يف الفصل (7

سبق أن تقومي عملية تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية معروف مما 
ليس يركز للطلبة فقط، بل أن فيه حيتمل على عملية املعلم أيضا. ولكل 

 جمال فيه له خصائص التقومي لسهولة قياس تقوميه.
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 نتائج التعليمتقومي  (ب
التقومي هو أنشطة التقييم يف عملية التعليم ملعرفة حتقيق أهداف 

أو عكسه. وسوف يعرف به أن فيه يشمل من ستة جوانب، التعليم 
 011منها:
 االختبار اليومية (0
 الوظائف (7
 االختبار النصفي (3
 االختبار النهائي (4

والبيان أعاله مداعم بنتائج املقابلة اليت تقام الباحةة مع إندرا  
  101كمعلمي اللغة العربية يف معهد تزكية، وهي كما يلي:

( إعطاء 0يقام يف معهد تزكية منها "تقومي نتائج التعليم الذي 
( 7الوظائف اليومية )معطاة يف كل يوم حني عملية تعليم اللغة العربية(، 

( االختبار النصفي )يقام كل نصف 3االختبار اليومي )يقام كل شهر(، 
( االختبار النهائي )يقام كل ستة أشهر أو يف آخر املستوى(. 4املستوى(، 

 و ممكن كتابيا".وشكل التقومي فيه شفواي أ
ه فمعروف مما سبق أن ختطيط يف تقومي نتائج تعليم اللغة العربية في
من خالل إعطا الوطائف اليومية، االختبار اليومي، االختبار النصفي، 
االختبار النهائي. والقصد به ملعرفة النقائص أو العيوب املوجودة يف وسط 

 أو آخر عملية التعليم فيه. 
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 يعهد تزكية اإلسالمي العاملاللغة العربية مب يمجودة تعلتنفيذ  .ب

التنفيذ هو عمل مناسب مبا قد خطط قبله. والنفيذ فيه عملية لتحقيق 
 اجلودة. وميكن تنفيذ جودة تعليم اللغة العربية أن يصنفه فيما يلي:

 أنشطة تعليم اللغة العربية .0
تحقيق لأنشطة التعليم عملية املعلم يف إيصال العلوم إىل الطلبة 

أهدافه املطلوبة أي أهنم قادرون على إتقان املادة املقدمة من املعلم. وأنشطة 
تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية تقام لتحقيق اْلهداف فيه. واْلهداف املطلوبة 
فيها متعلق ابملهارات اللغوية اْلربع ومنها مهارة االستماع والكالم والقراءة 

 017ا يلي:ة اللغة العربية مبعهد تزكية تفصيله كموالكتابة. وميكن تنفيذ أنشط
 الفصل  احلصة األنشطة الرقم 
 0، 2، 7 04.11-17.31 التعليم يف الفصل  0
 2خاصة للفصل  04،11-03،31 التخصص 7
 0، 2، 7 02،11-07،11 ءتعليم الدينية يف املسا 3
 00،11-02،71 التحفيظ 4

15،11-13،31 
7 ،2 ،0 

 أنشطة تعليم اللغة العربية(: 3اجلدول )
 

استنادا إىل اجلدول أعاله، معلوم أن أنشطة تنفيذ تعليم اللغة العربية 
هنارا. أنشطة التخصص يقام  04،11حىت الساعة  17،31يقام من الساعة 
هنارا خاصة للفصل الةامن. وهذه اْلنشطة  04.11-03.31يف الساعة 

غناء لتشمل على تعليم مادة النحو والصرف بطريقة املنهجي أي تقدمي املادة اب
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املناسب هبا. وبعد ذلك تواصل إىل تعليم الدينية يف املساء )حمفوظات، إمالء، 
. وتواصل أيضا إىل أنشطة 02،11حىت الساعة  07،11نسائية( من الساعة 

 00،11حىت الساعة  02،71حتفيظ القرآن بعد صالة املغرب يف الساعة 
 احا.صب 13،31حىت الساعة  15،11ليال وبعد الصبح يف الساعة 

 إجراء عملية تعليم اللغة العربية  .7
إجراء عملية تعليم اللغة العربية هو واحد من اْلنشطة لتحقيق جودة 

طريقة تعليم الغة العربية مبعهد تزكية. حتقيق اجلودة فيه متعلق ابملواد التعليمية و 
ملعرفة حتقيق جودة تعليم اللغة  013التعليم ومصادر التعليم وتقييم نتائج التعلم.

 العربية فتحتاج الباحةة إىل معرفة إجراء عملية التعليم فيه. 
تنفيذ التعليم ميكن ظهوره يف عملية املعلم يف التعليم مبادة معينة، 
واحد من املةال املأخوذ هو تعليم اللغة العربية مباد دروس اللغة العربية يف الفصل 

 السابع )ب( للبنات. ونتائج املالحظة كما يلي: 
 ة االفتتاح)أ( أنشط

يف هذه اْلنشطة، جيذب املعلم اهتمام الطلبة إبلقاء السالم 
ويسأل حاَّلم ابللغة العربية. وتستجيب الطلبة محاسة. وسوى ذلك، 
تقدمي املعلم التلخيص عن املادة السابقة املتعلقة أبلوان، ويعلم املعلم املادة 

 014اليت ستدرس الطلبة اآلن عن اْلشكال.
 )ب( أنشطة احملور

القصد من أنشطة احملور هي أنشطة تنفيذ العمل يف عملية 
التعليم. يف هذه اْلنشطة، ال بد للمعلم بسلوك مناسب يف التعليم. متعلقة 
ابلسلوك يف عملية التعليم، يستخدم املعلم بصوت صريح واللغة العربية 
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 م(. 7107أبريل  01العاملي ماالنج، 
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الفصيحة لتوصيل املادة جبيد ووضوح. ويركز نفس املعلم جيدا أي رحركة 
  015الذي يقام ال يزعج الطلبة على النظر واهتمام املادة املقدمة.بدنه 

ينبغي للمعلم أن يتقن املادة املقدمة جبيد. ويقدمها رحماسة وال 
يهتم حتضري الدراسة ْلنه مل يعده. تقدمي املادة على أساس خربات املعلم 

خدم تالسابقة يف التعليم ويناسبه ابملادة املقدمة يف الكتاب التعليمي املس
فيها. يستخدم املعلم فيها بطريقة احلوار واملباشرة. هذه الطريقة تساعد 
الطلبة على التعويد ابللغة العربية. يقام املعلم احلوار مع الطلبة إبعطاء 
اْلمةلة استمراراي. ويقدم املعلم اللغة العربية لقلة إلقائه ابللغة اإلندونيسيا. 

تعلقة الطلبة اليت تنشأ اْلسئلة املويف عملية تقدمي وجود االستجابة من 
ابْلشكال. ومن هنا، ظهور مظهر املعلم يف استجابة اْلسئلة منهم، 
وينبغي للمعلم أن يستجيب إبجابة صحيحة وصرحية. يستخدم املعلم 
أيضا وسائل التعليم ملساعدته يف توضيح املادة إىل الطلبة بسهلة وفعالة. 

: شكل اْلسطواانت، روبيك والوسائل التعليمية املستخدمة منها
(rubik الكرة الصغرية، القرطاس بشكل مربع ومستطيل، مستدير. ويف ،)

هذه اْلنشطة، يهتم املعلم على دقة الوق  يف الدراسة لكي ال يصادر 
  013الوق  التايل للدراسة.

وأما اْلنشطة املستخدمة ملعرفة مدى كفاءة الطلبة يف فهم املادة 
بشكل  التقيم. تقييم تعليم دروس اللغة العربية يقام املقدمة، فيحدث املعلم

شفوي. وهو يساعد املعلم لتدريب الطلبة وتعويدهم يف لفظ الكلمة 

                                                           
إلسالمي امصدر: نتيجة املالحظة عن عملية تعليم اللغة العربية مبادة دروس اللغة العربية يف الفصل السابع )ب( للبنات )معهد تزكية 015

 م(. 7107أبريل  01العاملي ماالنج، 
مصدر: نتيجة املالحظة عن عملية تعليم اللغة العربية مبادة دروس اللغة العربية يف الفصل السابع )ب( للبنات )معهد تزكية اإلسالمي 013

 م(. 7107أبريل  01، العاملي ماالنج
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العربية جيدا وصحيحا. وسوى ذلك، ميكن به ملعرفة استعداد الطلبة 
  017ومحاساهتم يف مشاركة التعليم يف الفصل.

 )ج( أنشطة االختتام
ملعلم تعليم هي أنشطة أخرية. خيتتم اأنشطة االختتام يف عملية ال

  012هذه الدراسة بدعاء كفارة اجمللس والدعاء لنجاح الطلبة من املعلم.
استنادا إىل نتائج املالحظة السابقة، معروف أن حتقيق جودة تعليم 
ه. اللغة العربية فيه بتحديد املادة التعليمية مناسبة ابملنهج الدراسي املكتوب في

تعلقة  عمليته بطريقة احلوار واملباشرة والوسائل التعليمية املويستخدم املعلم يف
ابملادة التعليمية املقدمة يف الفصل. والوسائل التعليمية منها روبيك، القرطاس 
بشكل مربع ومستطيل ومستدير، واْلسطواانت، والكرة الصغرية. وملرفة كفاءة 

 ء.لدعاالطلبة يقوم املعلم التقييم الشفهي، وخيتتم التعليم اب
 برانمج تنمية اللغة العربية  .3

برانمج تنمية اللغة العربية تقام لدعم تنمية اللغة العربية يف معهد 
تزكية. واْلهداف منها: أ( طبع الطلبة القادرة على االتصال النشيط ابللغة 
العربية، ب( جعل بيئة اللغة العربية حول معهد تزكية اإلسالمي العاملي، 

 010القادرة على القراءة والرتمجة وفهم النصوص العربية.ج( تشكيل الطلبة 
تنفيذ اْلنشطة الداعمة على حتقيق جودة التعليم. والتصنيف منها يف و 

  001اجلدول كما يلي:
 

                                                           
ية اإلسالمي مبادة دروس اللغة العربية يف الفصل السابع )ب( للبنات )معهد تزكمصدر: نتيجة املالحظة عن عملية تعليم اللغة العربية 017

 م(. 7107أبريل  01،  العاملي ماالنج
مصدر: نتيجة املالحظة عن عملية تعليم اللغة العربية مبادة دروس اللغة العربية يف الفصل السابع )ب( للبنات )معهد تزكية اإلسالمي 012

 م(. 7107 أبريل 01، العاملي ماالنج
 م(. 7107مارس  02مصدر الواثئق، برامج تنمية اللغة العربية )ماالنج، 010
 م(. 7107مارس  02مصدر الواثئق، برامج تنمية اللغة العربية )ماالنج، 001
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 املكان الطلبة/املشارك املشرف الوقت الربانمج الرقم
بعد صالة العصر  مفردات 0

يف الساعة 
05.31-
)قبل  05.45

دخول وق  
 الدينية يفتعليم 
 املساء(

 معهد تزكية مجيع الطلبة  مريب ومربية

-03.11 حماضرة  7
03.31 

املعلم 
 اْلكادميي

 فصل مجيع الطلبة

كل يوم بعد  حمادثة يومية  3
صالة العصر حىت 
الصباح قبل 
دخول وق  
 لالتعليم يف الفص

 –مريب 
 مربية

 معهد تزكية مجيع الطلبة

الناطق  4
 اْلصلي

معلم ومريب  كل أسبوعني
 ومربية

 معهد تزكية مجيع الطلبة 

معلم ومريب  آخر املستوى  متةيل مسرحي 5
 ومربية

 معهد تزكية مجيع الطلبة 

حفلة القرآن  3
 واللغة 

معلم ومريب  كل سنة واحدة
 ومربية

طلبة داخلية )من 
معهد تزكية( 
وطلبة خارجية 

 معهد تزكية
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)خارج معهد 
 تزكية( 

السفري  7
 اللغوي يف
معهد تزكية 

(Tazkia 

Language 

Ambasador) 

معلم ومريب  آخر املستوى
 ومربية

 معهد تزكية مجيع الطلبة 

عة مج-يوم االثنني حمكمة اللغة  2
 )بعد التعليم يف

 الليل(

معلم ومريب 
 ومربية

 معهد تزكية الطلبة املخالفة 

 (: برامج تنمية اللغة العربية4اجلدول )
 

 وبناء على اجلدول السابق فمعروف منه كما يلي: 
 مفردات  -أ

شكل اْلنشطة إبعطاء ثالث مفردات عربية. تقام هذه 
اْلنشطة كل يوم بعد صالة العصر قبل تعليم الدينية مساء. اْلهداف 
منها: أ( زايدة ثروة املفردات عند الطلبة، ب( تزويد الطلبة لتعليم اللغة 

هم الطلبة لفهم الكتب العربية، د( تزويد الطلبة لفالعربية، ج( تزويد 
 000احلوار العريب.

 حماضرة -ب
أنشطة احملاضرة هي اْلنشة التدريبية للخطاب عند الطلبة 
أمام أصدقائها ومعلمها. ويف هذه احلالة تتبادل الطلبة الدور منها 
                                                           

 م(. 7107مارس  02ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي برامج تنمية اللغة العربية ) عن الواثئق :مصدر000
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رئيس اجللسة، احملاضر، قارئ القرآن، قارئ الشعر والتمةيل. تقام هذه 
بتصميم اْلنشطة حفظ قيمة  2و  7ْلنشطة من الطلبة الفصل ا

شوع. وأما اللغة املستخدمة يف أنشطة احملاضرة هي اللغة القداسة واخل
 007اإلندونيسيا والعربية واإلجنليزية.

وأما أهداف اْلنشطة منها أ( لدعم حتقيق اْلهداف يف جمال 
 إلقاء تديب الطلبة يفاللغة، إما يف اللغة العربية أو اإلجنليزية، ب( 

اْلفكار واْلراء أمام اجلمهور، ج( تدريب الطلبة إللقاء اخلطابة أمام 
 003اجملتمع.

 حمادثة يومية -ج
 إلزام جبميع الطلبة يف املعهد لالتصال ابللغة العربية بعد صالة
العصر حىت يقرب من وق  دخول الفصل )املدرسة( للدراسة. 

  004يه.اللغوية، خاصة اللغة العربية ف ويهدف هذا الربانمج جلعل البيئة
 انطق أصلي -د

 أي مرتني كل مستوى واحد روتيين بشكل الربانمج وجيري
 ذاه من هدافواْل. الناطق اْلصلي )املخرب اْلجنيب( دعوة خالل من

 دعمالو  ابءالغر  مع التعامل يف مباشرة ربةاخل بةالطل تزويد هو النشاط
وأما  005املعهد. يف واإلجنليزية العربيةومها  ابللغتني املناخ حتقيقعلى 

اسم الناط اْلصلي هبذا املعهد هو أستاذ فيصل حممود آدم من سودان 
 003وأستاذة لبنااي أمحد صاحب من لبيا.

 
                                                           

 م(. 7107مارس  02ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي برامج تنمية اللغة العربية ) عن الواثئق :مصدر007
 م(. 7107مارس  02ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي برامج تنمية اللغة العربية ) عن الواثئق :مصدر003
 م(. 7107مارس  02االنج، ممعهد تزكية اإلسالمي العاملي برامج تنمية اللغة العربية ) عن الواثئق :مصدر004

 م(. 7107مارس  02ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي برامج تنمية اللغة العربية ) عن الواثئق :مصدر005
 م(. 7107يويل  77مصدر:  نتيجة املقابلة مع عبد املغيث كقسم تنمية اللغة العربية، )معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج، 003
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 متةيل املسرحي  -ه
 ليزيةواإلجن العربية للغةاب املسرحية الفنية هو النشاط هذا

 هذانفيذ تو . والشعر ةباواخلطسرحية امل: مةل الفنية، نشطةاْل شكلب
 شملت النشاط هذا وأهداف. نصف املستوى هناية الكبري كل النشاط
الرتويح عن النفس لدى الطلبة قبل تواجه  كوسيلة( 0 007منها:

 لعربيةا تني ومهااللغ إتقان على الطلبة قدرةظهور ( 7االختبا النصفي، 
 لعربيةا اللغة إما املستهدفة، اللغات حتقيقعلى  دعمال( 3 واإلجنليزية،

 002.اإلجنليزيةاللغة  وأ
 حفلة القرآن واللغة -و

 النشاط الروتيين ابللغة اإلندونيسيا والعربية واإلجنليزية بشكل
تقدمي االبتكار بني الفصول يف جمال اللغة والقرآن، مةل: املسرحي، 
اخلطابة، الشعر، القصة، مسابقة تالوة القرآن، مسابقة حفظ القرآن، 

ر وغريها. تنفيذ هذا النشاط بشكل كبري يف آخر السنة. قراءة الشع
( للرتويح وإزالة امللل لدى الطلبة يف وسط عملية 0وأهدافه منها: 

( 3( عرض قدرة الطلبة على إتقان اللغة العربية واإلجنليزية، 7التعليم، 
اجلعم على حتقيق اْلهداف من انحية القرآن واللغة إما كان  العربية 

 000ية.أو اإلجنليز 
 السفري اللغوي يف معهد تزكية -ز

 الطلبة موهبة لطلب سنة كل روتيين بشكل النشاط هذا ويتم
وإعطاء االحرتام إىل الطلبة املختارة وويصبح أسوة  من انحية اللغة،

 القصة، ،أغنية تغين منها تظهر اليت حسنة للطلبة اْلخرى. واملواهب
                                                           

 م(. 7107مارس  02ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي برامج تنمية اللغة العربية ) عن الواثئق :مصدر007
 م(. 7107مارس  02ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي برامج تنمية اللغة العربية ) عن الواثئق :مصدر002

 م(. 7107مارس  02برامج تنمية اللغة العربية )ماالنج،  عن الواثئق :مصدر000
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 اإلانء توفري( 0 هي النشاط هذا من واْلهداف. واخلطابة الشعر وقراءة
 وقدرة العقل شحذ( 7 املوهبة يف انحية اللغة، لديهم الذين للطلبة
 معهد تزكية طلبة جلميع يكون انعكاسا( 3 اللغة، يف استخدام الطلبة
 اْلحداث مشاركة يف معهد تزكية انئب ويكون( 4 استخدام اللغة، يف

 071.اخلارجية التالية
 حمكمة اللغة  -ح

 لك منتظم بشكلاليت تقام  اْلنشطة أحد هو النشاط هذا
 طلبة املخالفةمتابع ابل ،التعليم ليال بعد اجلمعة إىل االثننييوم  من يوم
 هذا نم هدافواْل. التعليمية العقوابتو  اإلجراءات متنوعة مع للغةاب

 بةللطل النتائج إعطاء( 7 اللغة، أبمهية الطلبة تذكري( 0 هي النشاط
قد  ام لكي ال تتبع اآلخرين بةللطل الدرس إعطاء( 3 ،ابللغةاملخالفة 

 070املخالفون. قام
 تدريب املوارد البشرية  .4

عيار مواحد من التنفيذ يف ترقية جودة التعليم لتحقيق اْلهداف أو 
. من لمعلم فيهل أنشطة تدريب املوارد البشريةجودة تعليم اللغة العربية إبقامة 

  122املغيث فيه هو:حيث أن كما قال عبد 
"اختيار املعلم يقام من خالل االختبار، املعلم ال بد أن ميلك العلوم 
الدينية واللغة العربية، يفضل فيه املتخرجني يف جامعة خارج البالد، 
واجب عليه أن ميلك الكفاءة اللغوية نشاطة، ويفضل على املعلم 

 الذي له حفظ القرآن على اْلقل من مخسة أجزاء."

                                                           
 م(. 7107مارس  02برامج تنمية اللغة العربية )ماالنج،  عن الواثئق :مصدر071
 م(. 7107مارس  02برامج تنمية اللغة العربية )ماالنج،  عن الواثئق :مصدر070
 م(. 7107مارس  10ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي ) كقسم تنمية اللغة العربية  عبد املغيثمصدر: نتيجة املقابلة مع 077
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على أعاله، فمعروف أن التنفيذ لوصول إليه حيتاج إىل تدريب  وبناء
  123املوارد البشرية لتحقيقها. وقال فتح املعني:

( 0"ترقية جودة املوارد البشرية للمعلم ينقسم إىل القسمني، مها: 
( اْلكادميية. يتكون اْلكادميي من طريقة التعليم، 7اإلسالمية، 

ية متيل تعليم. وأما من انحية اإلسالمالتدريب لرتقية مظهر املعلم يف ال
 إىل الدراسة". 

 وميكن أنشطة التدريب بتفصيل اجلدول كما يلي: 
 املكان املشرف املشارك الوقت األنشطة الرقم
تدريب املوارد  0

البشرية 
 اإلسالمية  

مجيع  كل أسبوع
املعلمني 
 واملربيني

مستشار 
 التعليم وقسم
 ةاملنهج الديني

حديقة معهد تزكية 
وقاعة مبىن 
ألكساندراي مبعهد 

 تزكية 
تدريب املوارد  7

البشرية 
 اْلكادميية 

مناسب 
جبدول من 

قسم 
برانمج 
املوارد 
 البشرية

مجيع 
املعلمني 
 واملربيني

مستشار 
التعليم 

واخلبري خارج 
 معهد تزكية

قاعة مبىن 
ألكساندراي مبعهد 

 تزكية

 املوارد البشرية(: أنشطة تدريب 5اجلدول )
تدريب املوارد البشرية اإلسالمية واحد من احملاولة لرتقية جودهتا 
مبعهد تزكية كالزاد للمعلمني قبل اجراء عملية التعليم. الغرض منه الحتاد أرواح 
وأنفس املعلمني بسبب أهنم َّلم اخللفية املختلفة. يقام التدريب اإلسالمي 

                                                           
  م(. 7107مايو  01ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي )كقسم املنهج الدراسي الديين   فتح املعنينتيجة املقابلة مع مصدر: 073



33 
 

 

تشمل الدراسة اإلسالمية على العلوم  بشكل الدراسة اإلسالمية والتحفيظ.
اجلينية والروحانية. املستشار الديين فيه أستاذ حممد حيي واملستشار الروحانية 
فيه أستاذ فطور. التدريب اإلسالمي بشكل الدراسة تقام كل يوم السب  يف 

وأما  074يف قاعة مبىن ألكساندراي معهد تزكية. 00.11-10.11الساعة 
-03.31التدريب اإلسالمي بشكل التحفيظ يقام كل يوم اجلمعة يف الساعة 

كل معلم هذا اْلنشطة واجب على    125يف حديقة معهد تزكية. 04.11
 3-5التباعها. التحفيظ يقام بتوزيع املعلمني إىل اجملموعات، ولكل جمموعة 

م لواملشرف فيه يرافقهم للتحسني )خاصة للمع 073أشخاص مبشرف واحد.
الذي خبلفية غري حتفيظ( والتحفيظ )خاصة عند املعلم الذي له احلفظ(. وأما 

( معيار التحفيظ للمعلم اْلكادميي 0تصنيف معيار التحفيظ ثالثة، منها: 
( 3( معيار التحفيظ للمعلم الديين هو جزءان، 7(، 31هو جزء واحد )جزء 

اد من املسؤول منه قسم واملر  077أجزاء. 5معيار التحفيظ للمريب أو املربية هو 
املنهج الدراسي، إما كان قسم املنهج الدراسي للغة العربية أو التحفيظ أو 

  128الدينية أو غريها أو من الذي قادر على علوم القرآن خاصة يف حتفيظه.

وتدريب املوارد البشرية اْلكادميية يقام كما جدول معني من قسم 
ريب يف أول سنة الدراسة أو يف آخر برامج املوارد البشرية. ويقام هذا التد

مستوى الدراسة أو يف نصف مستوى الدراسة. والغرض من التدريب يف أول 
والقدامى قبل دخول وق  إلجراء  اجلدد سنة الدراسة هو ملزوادة املعلمني

عملية التعليم فعالية. وأما الغرض من إقامته يف آخر أو نصف مستوى الدراسة 
لرتقية آداء املعلمني الذي فيه النقائص حني إجراء عملية التعليم. ويشمل فيه 
                                                           

 م(.  7107أبريل  72 ،ماالنجمعهد تزكية اإلسالمي العاملي )كقسم املنهج الدراسي الديين   فتح املعنيمصدر: نتيجة املقابلة مع 074
 م(. 7107أبريل  72ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي )عن تدريب التحفيظ  املالحظة ةجينتمصدر: 075
 م(. 7107أبريل  72 معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج،، )كقسم تنمية اللغة العربية  عبد املغيثمصدر: نتيجة املقابلة مع 073
 م(. 7107أبريل  72 معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج،، )كقسم تنمية اللغة العربية  عبد املغيثمصدر: نتيجة املقابلة مع 077
 م(. 7107أبريل  72 معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج،، )كقسم تنمية اللغة العربية  عبد املغيثمصدر: نتيجة املقابلة مع 072
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على إدارة الفصل وإدارة التمويل واطريقة التعليم أو غريها. واملستشار التعليمية 
ها أستاذ جاكا نورسيو، أستاذ علي من جيفوترا )الدعوة كل سنة واحدة فيه من

لتدريب املعلمني اجلدد والقدمى(، أستاذة سومي )مستشارة يف جمال إدارة 
  129املؤسسة من معهد الفالح سورااباي(.

 تقومي تعليم اللغة العربية  .5
 كفاءة دىم ملعرفةتعليم اللغة العربية مبعهد تزكية  تقومي يهدف

 كفاءة عرفةمل أيضا ويهدف ،فيه التعليم بعملية املعلم يقوم أن بعد طلبةال
 العاملي سالمياإل تزكية معهد قام. فيه والتعلم التعليم عملية إجراء يف املعلم
  :منهما بتقوميني، ماالنج

 العربية اللغة تعليم عملية تقومي -أ
 العربية اللغة تعليم يف املعلم عملية تقومي -1

 يقام تقومي عملية املعلم يف تعليم اللغة العربية ملعرفة النقائص
ام اليت حتتاج إىل التحسني يف حتقيق جودة التعليم املعينة. والتقومي يق

 مع أنشطة املراقبة يف التعليم. ويشمل فيه منها: 
 حضور املعلم )أ( 

قد قدم معهد تزكية كشف احلضور للمعلم كل فصول 
تقومي العملية يف جمال حضور املعلم. وإذا كان لدعم أنشطة إقامة 

املعلم يريد أن  يدخل الفصل إلقامة أنشطة التعليم ال بدله أن 
يكتب أو ميأل كشف احلضور لدليل على التبيني أنه قد حضر 

  130وأجرأ عملية التعليم فيه.
 
 

                                                           
 م(. 7107أبريل  72،  عاملي ماالنجمعهد تزكية اإلسالمي ال، )كقسم تنمية اللغة العربية  عبد املغيثمصدر: نتيجة املقابلة مع 070
 م(. 7107أبريل  72، العربية، )معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنجكقسم تنمية اللغة   عبد املغيثمصدر: نتيجة املقابلة مع 130
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 )ب( إتقان املادة وكفاءة إلقائها
من معلم اللغة  قد عرب إتقان املادة للمعلم جيدا ْلن أثر

العربية مبعهد تزكية متخرجني يف جامعة خارج البالد. وإتقان املادة 
العالية يؤدي إىل الطلبة غري جيد ْلن يف إلقائها يغفل املعلم معيار 
احملتوى يف كل مرحلة. مةال، إلقاء املادة عن اسم اإلشارة هذا 

فصيليا ت وهذه يف الكلمة، مث يلقي املعلم املادة حىت قواعد حنوها
حيث أن الطلبة تشعر متحريون لفهمها ْلن معيارها دقيق 

  131عندهم.

 )ج( اختيار واستخدام الطريقة وتقنيات التعليم
الغالب يف اختيار واستخدام الطريقة وتقنيات تعليم اللغة  

العربية مبعهد تزكية حمدد بقسم املنهج الدراسي. أي أن الطريقة 
م مباشرة. والغرض فيها لقلة استخدااملستخدمة فيه هي طريقة 

اللغة اإلندونيسيا يف عملية تعليمها. بل أن يف تنميتها ينبغي 
للمعلم فيها يستخدم متنوعة الطريقة التعليمية املناسبة. وينبغي 
للمعلم أيضا استخدام الوسائل التعليمية املناسبة لتوصيل ااملادة 

ة ظة اليت تقام الباحةاختمادا إىل نتائج املالح  132فعالية وكفاءة.
يف عملية تعليم النحو يف الفصل السابع )د( للبنني، أن املعلم 
يف إلقاء املادة التعليمية يستخدم طريقة مباشرة وطريقة احلوار. 
وعند الباحةة أنه مناسب هبا ْلن تساعد الطلبة يف قلة استخدام 

                                                           
 م(. 2017أبريل  28، معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج، )كقسم تنمية اللغة العربية  عبد املغيثمصدر: نتيجة املقابلة مع 131

 م(. 7107أبريل  72، معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج، )كقسم تنمية اللغة العربية  عبد املغيثمصدر: نتيجة املقابلة مع 037
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دا ياللغة اإلندونيسيا يف عملية تعليمه وميكن للطلبة أن يتصل ج
  133ابللغة العربية مع املعلم.

 كفاءة االتصال)د(  
كفاءة االتصال للمعلم هي كيفية املعلم يف االتصال مع 
الطلبة يف أنشطة التعليم. االتصال هو كيفية املعلم لتوضيح املادة 
ابللغة البسيطة والسهلة حيث أهنم قادرون على فهمها. واستنادا 

م يستخدم يم، فيوجد فيها املعلإىل نتائج املالحظة يف عملية التعل
اللغة البسيطة والسهلة حيث منهم يفهمون ويستجيبون جيدا 
على ما قد ألقى املعلم إليهم. ويقدر املعلم أيضا على استجابة 

  134السؤال من الطلبة املتعلق ابملادة التعليمية فيها.

 كفاءة صياغة أدوات التقومي)ه(  
أدوات التقومي جيدا املعلم مطلوب ليملك كفاءة صياغة 

إما كان بشكل االختبار أو غري االختبار. والتقومي بشكل 
 االختبار يف تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية هو االختبار املوضوعي
)االختيار من متعدد( واالختبار الذايت )اإلنشائي(. وأما التقومي 
م هبشكل غري االختبار ملعرفة كفاءة املعلم والطلبة متعلق بسلوك

يف عملية التعليم. وإعداد التقومي غري االختبار لدليل املالحظة 
  135وهو كمادة املراقبة للمراقب يف أنشطة تعليم اللغة العربية.

 

 

 

                                                           
ية اإلسالمي العاملي معهد تزكعملية تعليم اللغة العربية مبادة النحو يف الفصل السابع )د( للبنني ) مصدر: نتيجة املالحظة عن033
 م(. 7107أبريل  14ج، ماالن
المي تعليم اللغة العربية مبادة دروس اللغة العربية يف الفصل السابع )ب( للبنات )معهد تزكية اإلس عملية عن املالحظةمصدر: نتيجة 034

 م(. 7107أبريل  01العاملي ماالنج، 

 م(. 7107مارس  02االختبار النهائي )ماالنج، عن  الواثئق :مصدر035
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 تقومي عملية الطلبة يف تعليم اللغة العربية -2
م تقومي عملية الطلبة يف تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية ينقس

 إىل القسمني، مها: 
 املشاركة )النشاطة يف الفصل()أ( 

املشاركة شكل التعبري من كفاءة الطلبة احملصولة على 
أنشطة التعليم. وتعربها بوجود محاسة الطلبة يف التعلم، 
االستجابة، كفاءهتم يف إجابة اْلسئلة، إكماَّلم الوظيفة من 
املعلم. واملشاركة معروف يف إجراء عملية التعليم ابهتمام املعلم 

استنادا إىل نتائج املالحظة يف أنشطة التليم فيه، وجدت إليهم. 
الباحةة شكل املشاركة لدى الطلبة منها: كفاءة الطلبة يف 
استجابة املةري الذي ألقاهم املعلم )الرد على ما قد ألقاهم املعلم، 
مةل: يدل املعلم على الشيئ، مث تستجيب الطلبة رحماسة 

ل التمرينات/اْلسئلة يف ابإلجابة أنه "القرطاس مربع"(، تعم
  136الكتاب التعليمي جبيد وتسأله إذا مل تفهمها.

 )ب( السلوك )اْلدب(
عملية التعليم هي عملية حينما ألقى املعلم العلوم إىل 
الطلبة من حيث يكون تغيري السلوك. تغيري السلوك معروف من 
خالل إجراء أنشطة التعليم يف الفصل. واحملاولة ملعرفته ابهتمام 

ملعلم على سلوك الطلبة. والسلوك يعرب أبدب الطلبة على املعلم، ا
اهتمام الطلبة إىل الدراسة، غري مشغول يف اللعب، غري نعاس، 

 تطبيق العلوم احملصولة على حياهتم اليومية.

                                                           
 عن عملية تعليم اللغة العربية مبادة دروس اللغة العربية يف الفصل السابع )ب( للبنات )معهد تزكية اإلسالمي املالحظة مصدر: نتيجة033

 م(. 7107أبريل  01العاملي ماالنج، 
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كما مكتوبة يف املنهج الدراسي للدينية واللغة العربية 
( احلضور 0 مبعهد تزكية هناك بعض اجلوانب من تقومي السلوك،

( 3( تنفيذ الوظيفة مناسب ابلنظام، 7يف الفصل ودقة الوق ، 
( االحرتام 5( العمل بشكل مستقل، 4العمل ابلصدق، 

وجوانب التقومي   137( التعاون وقادر على القيادة.3واملؤدب، 
 السابقة تساعد املعلم يف إدراء املراقبة يف عملية التعليم للطلبة.

ة تغيري كل يوم حني التعليم ملعرف  تقومي سلوك الطلبة يقام
السلوك فيهم. وميكن معروف به من خالل نتائج املالحظة عند 
الباحةة مبعهد تزكية فيها، الباحةة تنظر وتالحظ كما أن املعلم 
يالحظه حني التعليمفي الفصل. يوجد فيه أن املعلم يالحظ 

 ت( وجود الطلبة اليت تكتب املفردا0حركة سلوك الطلبة منها: 
( هتتم الطلبة إىل الدراسة ابلسكينة 7اليت قد ألقاها املعلم، 

( استخدام الطلبة املفردات العربية يف حياهتم اليومية 3واجليدة، 
( مؤدب 5( استخدام اللباس النظيف، 4ولو ليس كامال، 

( وضع الشيئ َّلم يف مكانه وينظمه مرتبا. وجبانب 3وإسالمي، 
م، نعس يف مشاركة عملية التعليذلك جيد املعلم الطلبة اليت ت

  138ومشغول بنفسه، غري محاسة يف مشاركة التعليم.
 تقومي نتائج تعليم اللغة العربية  -ب

تقومي نتائج تعليم اللغة العربية هو أحد من الطريقة املستخدمة 
ملعرفة مدى كفاءة الطلبة على فهم املادة التعليمية اليت قد ألقاهم املعلم. 

 ويشمل فيه كما يلي: 
                                                           

 م(. 7107مايو  07ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي تقومي السلوك للطلبة )عن  الواثئق :مصدر037
عهد تزكية اإلسالمي معملية تعليم اللغة العربية مبادة دروس اللغة العربية يف الفصل السابع )ب( للبنات ) عن حظةاملالمصدر: نتيجة 032

 م(. 7107أبريل  01ماالنج، العاملي 
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 الوظيفة اليومية  (0
الوظيفة اليومية هي شكل التقييم الذي يعطاه املعلم ملعرفة  

وجيه وهي تدرب وتعود الطلبة لت كفاءة الطلبة بعد اتباع التعليم.
اْلسئلة الكةرية يف التمرينات، تشحذ أذهان الطلبة للتفكري يف عمل 
الوظيفة اليت يقدم املعلم، تساعد الطلبة على فهم وذكر املادة املقبولة. 
تقدمي الوظيفة أكةره يف كل اللقاء. والتعبري منها إجابة اْلسئلة يف 

عربها ة اليت يعدا املعلم بنفسهن أو يالكتاب التعليمي، إجابة اْلسئل
 ابلتطبيق.

استنادا إىل نتائج املالحظة عند الباحةة يف الفصل حني 
عملية التعليم، فمعروف أن تنفيذ التقومي بشكل الوظيفة اليومية 
مبعهد تزكية هو التمرينات يف الكتاب التعليمي، إجابة اْلسئلة شفواي 

  139من املعلم.
 االختبار اليومي  (7

االختبار اليومي شكل التقومي الذي يقام كل شهر ملعرفة 
تنمية الطلبة حني اتباع عملية التعليم كل شهرها. وهو يقام مالئمة 
بشمول املوضوع/املادة املقدمة كل شهرها. استنادا إىل نتائج 
املالحظة عند الباحةة حينما ينفذ املعلم االختبار اليومي يف الفصل 

ادة دروس اللغة العربية وهي: يقدم املعلم السابع )ج( للبنات مب
التلخيص من املادة السابقة ملةري ذكر الطلبة بوق  عشر دقيقة، 
ويوزع املعلم أوراق العمل اليت فيه اْلسئلة إىل الطلبة، ويطلب املعلم 
إليهم إلجابة اْلسئلة املكتوبة فيها بوق  ثالثون دقيقة، وعدد 

                                                           
سالمي إلمصدر: نتيجة املالحظة عن عملية تعليم اللغة العربية مبادة دروس اللغة العربية يف الفصل السابع )ب( للبنات )معهد تزكية ا030

 م(. 7107أبريل  01العاملي ماالنج، 



73 
 

 

يفضل لطلبة اْلسئلة ابلسكينة، و اْلسئلة فيه عشرون بندا، وجتيب ا
 140املعلم على الطلبة اليت تريدون أن تسئلوا  عن اْلسئلة غري مفهومة.

 االختبار النصفي  (3
االختبار النصفي واحد من أشكال تقومي نتائج التعليم 
الذي يقام ملعرفة كفاءة الطلبة حني نصف املستوى الدراسة. 

ة. ونوعه ودة يف معهد تزكياالختبار النصفي نوع من االختبارات املوج
  141شفواي وحتريراي.

 االختبار النهائي (4
االختبار النهائي هو شكل تقومي نتائج التعليم الذي يقام  
كل آخر املستوى الدراسة. وميكن به على معرفة مدى كفاءة الطلبة 
احملصولة حني يف املستوى الدراسة. ونوعه بشكل الشفهي 

ويف هذه   142اللغة العربية املختربة. والتحريري، أي يالئم مبادة تعليم
احلالة، يعدا البواابت الستعداد االختبار لتسهيل املعلم يف إعداد 

ويعدا املعلم أسئلة االختبار اليت تالئم ابملواد التعليمية  043اْلسئلة،
واْلسئلة تتكون من أربعني بندا ابلتفصيل  044املكتوبة يف البواابت.

مخسة وثالثني بندا بشكل االختيار من متعدد ومخسة بنود بشكل 
  145اإلنشاء وبتوزيع الوق  تسعون دقيقة.

 

                                                           
هد تزكية اإلسالمي ععملية تعليم اللغة العربية مبادة دروس اللغة العربية يف الفصل السابع )ج( للبنات )معن  املالحظةمصدر: نتيجة 041

 م(. 7107أبريل  14االنج، العاملي العاملي م
 م(. 7107أبريل  14ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي )كمعلم اللغة العربية   وحي إيكا مرداينتومصدر: نتيجة املقابلة مع 040
 م(. 7107أبريل  14ماالنج، معهد تزكية اإلسالمية العاملي )كمعلم اللغة العربية   إندرا وحيوديمصدر: نتيجة املقابلة مع 047
 م(. 7107مارس  02االنج، ممعهد تزكية اإلسالمي العاملي البواابت لالختبار ) عن الواثئق :مصدر043
 م(. 7107مارس  02ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي اْلسئلة لالختبار ) عن الواثئق :مصدر044

  م(. 7107مارس  02ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي اْلسئلة لالختبار )عن  الواثئق :مصدر045
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 يعهد تزكية اإلسالمي العاملاللغة العربية مب تعليممراقبة جودة  .ج
 ةاملوجود صائالنقملعرفة نقطة  اليت تقاماملراقبة  منوالرصد هو اسم آخر 

ل شيئ الذي كبني التخطيط والتنفيذ يف نشاط حتقيق اَّلدف املنشود. واَّلدف هو  
يف  املراقبةعمليه  .املراقبةإىل  ، فنحتاجحتقيق اجلودة ةيف اجلودة. ملعرفسوف حيقق 

م يالتعل ةمليعيراقب املراقب ن أي أ، الحظةامل بطريقة معهد تزكية اإلسالمي العاملي
يف املراقبة  وصفهلوتسجيلها يف املراقبة ابلفيديو  املالحظة دليلابستخدام ة مباشر 
 على تشمل ة املعلمكفاء  املعلم ابلتفصيل، ءةكفا  إىلاليستند هذه املراقبة  .املتابعة

ملهنية. ا التعليمية، والكفاءة االجتماعية والكفاءةة الكفاءة الشخصية والكفاء
ي خاصة عند معهد تزكية اإلسالمي العامل املعينة اجلوانب إىلتستند عملية املراقبة 

قسم و  علمنيني املبهذه املراقبة تقام  .راقبةامل ةيف عملي املالحظة مثا يستخدم كدليل
املوجودة يف  عوقاتوامل املراقبة شكل 043.املعهد مباشرةاملنهج الدراسي أو رئيس 

 :فيما يلي م اللغة العربيةيتعلال مراقبة
 اللغة العربية مبعهد تزكية اإلسالمي العامليأشكال املراقبة لتعليم  .0

زكية اإلسالمي مبعهد تتعليم اللغة العربية ل اجلودة علي حتقيقاملراقبة 
 047 :قسمني مهاالتنقسم إىل  العاملي
 املراقبة املنظمة -أ

م يالتعلملية عيف  لتحكيماملراقبة/ا هي عملية ةاملنظماملراقبة  القصد من
وى كلا نصف املستاملنهج الدراسي  وقسم  نيالذي يقوم به املعلم ابلفصل
عمليتها  قةما طريوأجمموعات.  دبتقسيم املعلمني إىل عد ملراقبة. ويتم االدراسي

الفيديو  م وتسجيلها يف شكليالتعل عمليةيف مبراقبة املعلم على معلم اآلخر 
 كلا ، و راقبةعملية امليف  يرافق املعلم بقسم املنهج الدراسيذلك،  سوىلواثئق. ل

 .املراقبة من املؤسسة كدليلتقييم الاستمارة مراقب حيمل 
                                                           

 م(. 7107مايو  01ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي ) كقسم املنهج الدراسي الديين  فتح املعنيمصدر: نتيجة املقابلة مع 043
 م(. 7107مايو  01، ماالنجمعهد تزكية اإلسالمي العاملي ) كقسم املنهج الدراسي الديين  فتح املعنيمصدر: نتيجة املقابلة مع 047
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 ملراقبة غري املنظمةا  -ب
نهج سم املقيقوم به الذي عني املدول اجلبدون فجأة  ملراقبةا هذه تمت
 يراقب لدراسيانهج قسم امل به أنا  م يف الفصل، املقصوديالتعل عمليةيف  الدراسي
 يدخل الدراسينهج قسم املعليه،  ملراقبةشعار مسبق للمعلم الذي سيتم ا دون
بيق التط لىة مباشرة عهذا النشاط ملعرفما كان املعلم يعلم درسه. في ةمباشر  الفصل
. ويف التعليم دانيميف  ةصليْلقيقته ارح حتضري الدراسةما كان خمططا له يف  بني

-05من  قلقسم املنهج الدراسي يراقب عملية التعليم على مدهتا أهذه احلالة، 
 أنشطة التعليم.ام عند القي اليتما ما  ابلكتابة واملشاهدة الفصليف تقريبا دقيقه  71

د معلم اللغة حأب عمل  الباحةةنتائج املقابالت اليت ب هذا احلال يراعي
اللغة  عليمت ةيف أنشط تقام ملراقبة اليتا على أنا ، إيكا مرداينتو وحي والعربية وه
 042 إلسالمي العاملي هي:مبعهد تزكية ا العربية

من خالل  ةتابعملاطريق التسجيل يف شكل الفيديو مث إعطاء ب راقبةيتم امل"
دمة الوائل املستخ، و طريقةاملعلم من حيث اْلخالق، ال ةتصحيح أنشط
ا السلطات ة املباشرة اليت تقوم هبالحظملاب ل أويف الفص تعليمال يف عملية

 راقبةامل هذه ت. ونفذالتعليم يف الفصلعملية ( يف قسم املنهج الدراسي)
 ." دراسيال املستوى جل حتسني اْلداء يف كلْل
 040 :فهي جوانب اجلودة لتعليم اللغة العربية اليت تراقبما أ

 ميالتعل ةلواقع يف عمليبني حتضري الدراسة ابمة ئاملال (أ
خطيط، وتنفيذ التى علعلمني امل ةقدر ة ملعرفتقام هذه اجلوانب  يف املراقبة

 املراقبة ههذ دمتستخ .سابقا يف حتضري الدراسة ة مبا يرسمم املناسبيالتعل عملية
. يمبعهد تزكية اإلسالمي العاملالدراسي  هجاملن قسم قةفر  يت تعدا ال ستمارةاال

ية اإلسالمي مبعهد تزك كادميياْل ابلتعليماإلجراءات املتعلقة أدوات واالستمارة هي 
                                                           

 م(. 7107أبريل  01ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي ) كمعلم اللغة العربية  وحي إيكا مرداينتومصدر: نتيجة املقابلة مع 042
 م(. 7107مايو  01ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي ) كقسم املنهج الدراسي الديين  فتح املعنيمصدر: نتيجة املقابلة مع 040
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االفتتاح   لى أنشطةع تشملو م يالتعل لعمليةوانب اجلبعض على  تتضمن اليت العاملي
(opening) وراحمل أنشطة، و (core،)  أنشطة االختتام و(closing.)051 

 050 :فيما يلي تفصيل جوانب العملية التعليمو 
 (openingاالفتتاح ) أنشطة (0)

 إلقاء السالم -أ
 أداى إىل الدعاء -ب
 إلقاء احلمدلة والصلوات -ج
 حال الطلبةالسؤال عن  -د
 يفتاش اْلحوال ونظافة الفصل -ه
 قراءة كشف احلضور -و
 االدراك ابلرتابط -ز

     ( core) أنشطة احملور  (7)
 التحقيق؛ إعطاء الطلبة املشكلة السياقية حللاها. -أ
 املوادالسياقية من االستفادة شرح  الطلبة عن  ؛AMBAK -ب

 عملية التعليم اليت ستقوم فيها.منها و املدروسة 
الطلبة تبحةون املعلومات املناسبة من جمموعة  االستنتاج؛ -ج

 كلة.املش حللا  املصادر
الطلبة تستخدمون املعلومات اليت تواجد حللا املشكلة،  احلل؛ -د

  هذه املرحلة.يف فهم وتطبيق املواداملعلم سيقوام قدرة الطلبة على 
يف هذه املرحلة توجيه املعلم على الطلبة  ؛Contemplating -ه

 ااحلكمة املكتسبة من املواد اليت مت  دراستهللتفكري حلظة عن 

                                                           
 م(. 7107مايو  01ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي ) كقسم املنهج الدراسي الديين  فتح املعنيمصدر: نتيجة املقابلة مع 051
 م(. 7107مايو  07ماالنج معهد تزكية اإلسالمي العاملي إجراءات عملية التعليم )عن  الواثئق :مصدر050
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بتعليق القرآن الكرمي واْلحاديث والقيمة اإلسالمية وعظمة هللا 
  على كلا خملوقاته يف العامل.سبحانه وتعاىل

 (.closing) أنشطة االختتام (3)
 تقومي عملية التعليم -أ
 املعلومات املطلوبة عند الطلبة يف اللقاء اآليت.إلقاء  -ب
 يفتاش اْلحوال ونظافة الفصل -ج
 إلقاء الشكر على التعليم هذا اليوم. -د
يستعف املعلم من الطلبة إذا كان وجود اْلخطاء يف إلقاء املادة  -ه

 التعليمية.
 تشجيع الطلبة -و
 أداى إىل الدعاء لكفارة اجمللس. -ز
 إلقاء السالم. -ح
 ب( إدارة الفصل

 عليمجودة تيف  ترصد/تراقبمن اجلوانب اليت  ةواحدإدارة الفصل هي 
يف ما  املقصود من إدارة الفصل هي ك .مبعهد تزكية اإلسالمي العاملياللغة العربية 

كان املعلم يقدر أن يدبار وأن حيول الفصل جياداً حىت تسري عملية التعليم منظماً 
اإلسالمي  مبعهد تزكية. إدارة الفصل ةاْلهداف املرجو وحتصل على غاية املطلوب أو 

 057 تشمل على: العاملي
 لديهم قانون/حكم الفصل الواضح (0)
 يؤكاد املعلم على استعداد الطلبة للتعلم مبكراا  (7)
 بة.م والتعاطف والتحفيز للطلابتستقدمي اال (3)
 يؤكاد ترتيب اجللوس وتكميل أداوت الفصل منعشاً لتعلم الطلبة. (4)

                                                           
 م(. 7107مايو  07ماالنج معهد تزكية اإلسالمي العاملي ) عن إدارة الفصل الواثئق :مصدر152
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 جلذب اهتمام وتيسري فهم الطلبة يف التعلم.استخدام وسائل التعليم  (5)
 التعليم. يقة( طر 3استخدام احلد اْلدىن من ثالثه ) (3)
 يشرح املواد ابلفرصة الصحيح والصوت الواضح (7)
 لسؤال.ل الطلبةيعطي الفرصة  (2)
 ة.إمتام الوظيفيف  لبةلتوجيه الطأحناء الفصول يف جيول املعلم  (0)
 الدراسي. يستجيب سلوك الطلبة ما ال تناسب ابلرتتيب (01)
 .يف الفصول الدراسية ةشاركاملللطلبة  إعطاء اجلائزة (00)
 .يبدأ و يؤخر التعليم يف حني (07)

 
 تعليم اللغة العربية مراقبةاملعوقات املوجودة يف  .5

)ب( لسابع ا باحةة يف الفصلال قام  وبناء على نتائج املقابلة اليت قد
 053، منها:العربية، املعوقات املوجودة يف عملية تعليم اللغة للبنات
يلعب مع صديقه و  ةبلطتحدث . وهو مةل: تةمن بعض الطلب االضطراب وجودأ( 

 بنفسه.
 اللغة العربية. مشاركة تعليميف  ةلطلبمن ا النعاسة وجودب( 
وأقل استجابة  ممبللهم يف التعلي منظوريف التعليم، فنهنا  من الطلبة الكسالن وجودج( 

 ْلسئلة من املعلم.على ا
 قام  الباحةة ة اليت قدم من نتائج املقابلييف عملية التعل املعوقاتتداعم 

من املعوقات  دةواح. عند عبد املغيث، قسم املنهج الدراسي لتطوير اللغة العربيةمع 
، ةيفكالعربية هي ْلن جدول اْلنشطة ال يف تطوير اللغة بةاملوجودة على الطل
 الختبار االختياريادون  قبول الطلبة اجلدد، خمتلفة لدى الطلبةواخللفية التعليمية 

                                                           
 ية تعليم اللغة العربية مبادة دروس اللغة العربية يف الفصل السابع )ب( للبنات )معهد تزكية اإلسالميمصدر: نتيجة املالحظة، عمل053

 م(. 7107أبريل  01العاملي ماالنج، 
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رأي  يداعم أيضاو  054.)رسالة املقاعد(صارمة والقبول اليت فعل  مع نظام احملور 
نا ماردي إخوانتو، عنده أ الام اللغة العربية وهو وحي إيكاحدى اْلساتذ الذي يع

الجناز، وما من ا  ليس ةلبالطخلفية لبيئة، سبب ااملعوقات املذكورات ظهرت ل
ع م ةبلالط أنفسمن تنشأ غالبا ، أن املعوقات ومعروف من هنا 055.مغرية فيه
علم جيب أن م اللغة العربية منهم صغري جدا وامليتعل دوافع حىتختلفة املخلفياهتم 

م اللغة يهم يف تعلاهتمامذب املوجودة جلقيقة احليكون قادرا على التكيف مع 
 العربية.

دات تعدا، الذي يف االسأيضا املعلميف املعوقات  ذلك، وجدت وسوى
ستخدم االستعداد ي فقط لكن املعلم التعليمية مل يعدا حتضري الدراسة كتابيا.اإلدارية 
التعليمية  ادةوصول املم من أجل ييف أنشطة التعل املوجودةالظروف  يواجهالذهين له ل
 دراسة هيإعداد حتضري الم دون ياليت توجد يف التعل  الظروف احلقيقية 053جيدا.

نظمة املغري شيء عادي حيدث يف العديد من املؤسسات رحيث أدى إىل اإلدارة 
 .عليملالستعداد املعلمني يف الت

تعلقة مم يكةري من اْلحيان يظهر املعلم يف التعل  املعوقات اْلخرى هي
تنظيم  يف لمية املعكيف  هي فصلالغرض من إدارة الالتعليم.  ةقيل وطر إبدارة الفص
يم وليس  َّلا تعلال يشعرون ابمللل أو التعب يف ال ةبحىت أن الطل الفصل جيدا،

القصد و غريها. و يم بشكل جيد يف عملية التعلالتعليم ميكن أن تستجيب نعاسة و 
رحيث واحدة م يالتعل استخدام طريقة يف غالب فيه هي املعلمم يالتعل طريقةمن 

  057م راتبة.ييصبح التعل
                                                           

 م(. 7107مارس  10، ماالنجمعهد تزكية اإلسالمي العاملي ) مصدر: نتيجة املقابلة مع عبد املغيث كقسم تنمية اللغة العربية054
 7107أبريل  14ماالنج، معهد تزكية اإلسالمي العاملي )كمعلم اللغة العربية وحي إيكا ماردي إخوانتو  مصدر: نتيجة املقابلة مع 055
 م(.

عن عملية تعليم اللغة العربية مبادة دروس اللغة العربية يف الفصل السابع )ب( للبنات )معهد تزكية  املالحظةمصدر: نتيجة 053 
 م(. 7107أبريل  01االنج، اإلسالمي العاملي م

 م(. 7107مايو  01املنهج الدراسي الديين )معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج،  مصدر: املقابلة مع فتح املعني كقسم057
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 يعهد تزكية اإلسالمي العاملاللغة العربية مب تعليمحتسني جودة  .د

 اجلودة. ترقية يف املؤسسات اليت تقام العمل أشكال من شكل التحسني
 .دث ح اجلودة فتحتاج إىل إعداد اخلطة حلل املشكالت اليت لتحسني احملاولة
  ي إخوانتومارد اوحي إيك مع نتائج املقابلة اليت حصلتها الباحةة إىل واستنادا
 052:هي معهد تزكية، يف العربية اللغة كمعلم

 التعليم أنشطة يف الطلبة على حتدث اليت املشكالت اليت تقام حلل "اجلهود
 يوجد أن دبع. َّلا املسببة العوامل الكتشاف املشكلة حتليل خالل من هي
 لتحسينها." احللول يعدا املعلم سببه، على

أن احللول خطة التحسني للمعوقات املوجودة من البياانت السابقة معروف 
ين ينعسون قع على الطلبة، يعىن: كةرة الطلبة الذيف التنفيذ. وكةري من املعوقات ت

 يف الفصل، حىت يسبب على الكسالن التباع وق  الدراسة ويكون متخلفة. كما
 تقدمي يف املؤسسة تقدمها الذي "احلل :ردي إخوانتوام اوحي إيكنتائج املقابلة إىل 

  159التعليم." من إضافية ساعات

 طالهبم ىلإ مبعهد تزكية املعلم اهتمام شكل هي الساعة اإلضافية للتعليم
معطاة بعد  وهي .الفصل املعلم يف اليت قد قدم الدراسة فهم متخلفون يف الذين

عطاة يف اإلضافية م انتهاء أنشطة التعليم يف الفصل. واملقصود منها، أن الساعة
 ملتابعة ماسرتاحته الرابعة عشر هنارا، ووجب  على الطلبة أن تسمح ساعةالساعة 

 املعلم بني لفرديةا التواصل من خالل للتعليم إضافية الساعة توفري هذه اإلضافة. يتم

                                                           
 7107أبريل  01مصدر: نتيجة املقابلة مع وحي إيكا ماردي إخوانتو كمعلم اللغة العربية  )معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج، 052
 م(.

 2017أبريل  10 ،مصدر: نتيجة املقابلة مع وحي إيكا ماردي إخوانتو كمعلم اللغة العربية  )معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج159

 م(.
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 إىل ساعات حتتاج أهنا اَّل ويبلغ الطلبة قدرة إىل املعلم يهتم أن مبعىن املعنيني، والطلبة
 .لتحسني قدرهتم إضافية
و ضعف املوارد البشرية للمعلم ه لعالج املؤسسة اختذت الذي التحسنيو 

املؤمتر مةل الندوة الرتبوية و املوارد البشرية للمعلم  إجراء اْلنشطة الداعمة لرتقية
. موسائل التعلي التعليم وطريقة الفصل إدارةعن  (workshop pendidikan)الرتبوي 
 ملعهدإىل رئيس ا املنهج الدراسي قسم من توصية أساس على النشاط هذا وجيري
 التدريب لذلكالعربية، ف اللغة ملعلم البشرية املوارد يف املعوقات اكتشاف بسبب
حيضر  أو املعهد رئيس مباشرة من التدريب واإلرشاد يف هذا. أن يقام فيه الزم

  160املعهد اخلبري من اخلارج.
 

 مناقشة نتائج البحث :يناملبحث الثا
 يعهد تزكية اإلسالمي العاملاللغة العربية مب تعليمختطيط جودة  .أ

التخطيط هو شيئ مهم لتحقيق جودة تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية. يعد 
عربية. كما أن يف اللغة ال اْلهداف اليت سوف حتقق يف تعليم التخطيط ابستناد إىل
 030يل.مإعداد خطة اجلودة )حتسني اجلودة( على أساس العتعريف التخطيط، وهو 

ومعروف هبذا، أن ختطيطها مسند إىل معيار اجلودة اليت سوف حتقق يف تعليم اللغة 
العربية مبعهد تزكية. وأما اجلودة مناسب ابحتياجات العميل أي أنه الطلبة يف معهد 

عند دمينج، اجلودة هي حتقيق احتياجات وتوقعات املستفيد حاضرا تزكية. و 
عروف أهنا حتقيق الشيئ أي أنه اْلهداف البحث عن اجلودة، فم 037ومستقبال.

 معيار اليت سوف حتققها يف املستقبل. وحتقيقها حيتاج إىل التخطيط املرتبط بتعيني
 اجلودة. معيار اجلودة كمقياس مستخدم لدليل حتقيق اجلودة. 

                                                           
 م(. 7107أبريل  01، املنهج الدراسي الديين )معهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج مصدر: املقابلة مع فتح املعني كقسم031

161Mukhamad ilyasin dan nanik nurhayati, Manajemen Pendidikan Islam, hlm. 301. 
 .04، ص. إدارة اجلودةحممود عبد الفتاح رضوان، 037
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وكما أن ختطيط جودة تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية يقام إبعداد اخلطة 
لتحسني اجلودة له. وهذا مناسب ابلنظرية السابقة. أي أن إعداد ختطيط اجلودة 
فيه مسند إىل احتياجات العميل أو الطلبة فيه أي أهنا بنظر إىل أهداف التعليم 

ة يف تعليم اللغة العربية. واحتياجات الطلبالعامة املوجودة يف املنهج الدراسي لتعليم 
اللغة العربية سوف تكون معيارا لتحقيق اجلودة. واجلودة فيه متعلقة أبهداف التعليم 
املطلوبة مبعهد تزكية. فمعروف أن ختطيط اجلودة فيه يشمل على حتديد املعاير، 

ودة ومعيار وهي كمقياس حتقيقها. وحتديد املعاير فيه يتكون من: حتديد معيار اجل
املؤهالت ملعلم اللغة العربية ومعيار العملية ومعيار التقومي له.وكلها إعداد اخلطة 

 لتحسني اجلودة املرجوة يف تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية. 
 

 يعهد تزكية اإلسالمي العاملاللغة العربية مب تنفيذ جودة تعليم .ب
د صنع لتحقيق التخطيط الذي قتنفيذ جودة تعليم اللغة العربية هو تطبيق 

 اْلهداف املعينة. التنفيذ هو اخلطوة الةانية لتحقيق جودة تعليم اللغة العربية مبعهد
تزكية. كما أن مفهوم التنفيذ عند دمينج، وهو تنفيذ اخلطة يف املستوى التجرييب 

ومعروف هبذا، أن التنفيذ هو تطبيق من التخطيط املرتب  033ويالحظ عملياته.
 ظ أيضا عملياته لكي مناسبا به. ويالح

يبدأ ختطيط جودة تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية من حتديد معيار اجلودة 
ية لتعليم اللغة العربية، حتديد معيار املؤهالت لتعليم اللغة العربية، حتديد معيار عمل

اجلودة  اس ختطيطفيه يقام على أسالتعليم، حتديد معيار التقومي. وأما عملية التنفيذ 
 املعد من قبل. وهناك مناسبة بني التخطيط والتنفيذ يف عمليتهما. والتنفيذ املناسب

مج انبر  بية،، إجراء عملية تعليم اللغة العر تعليم اللغة العربيةأنشطة شمل على: به ي
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والتنفيذ ة. ، تدريب املوارد البشرية للمعلم، تقومي تعليم اللغة العربيتنمية اللغة العربية
 سبق عملية جتريبية ملالحظة مناسبته ابلتخطيط املعد.  مما

 
 يعهد تزكية اإلسالمي العاملاللغة العربية مب مراقبة جودة تعليم .ج

املراقبة خطة اثلةة يف إدارة اجلودة. املراقبة يف معهد تزكية تقام ليس  
ال جمتفصيليا كما أن فيها تراقب مجيع كفاءة املعلم اْلربع، بل أهنا تراقب فقط يف 

إجراءات عملية التعليم وإدارة الفصل فيه. واملراقبة فيه تراقب وتالحظ كل ما 
يسبب وجود املعوقات يف عملية التعليم. وهذه مناسبة ابملراقبة يف دائرة دمينج على 

وابملراقبة سوف جيد املعلم النقصان بني عملية  034وهي تفتيش املعوقات وحتسينها.
التخطيط وتنفيذ جودة تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية. واملراد هبا أن الشيئ الذي 
يقام فيها مالحظة على ما قد نفذ وتعيني املعوقات اليت حتتاج إىل التحسني، مع 

تحسني لتنفيذ ال اْلشياء الصحيحة يف تنفيذها. واعتمادا على املعوقات فتعد خطة
وهذه اْلنشطة مستخدمة مبعهد تزكية، وختص هبا ملعرفة املعوقات   035فيما بعد.

 اليت حتتاج إىل التحسني يف ترقية جودة تعليم اللغة العربية. 
ومن حيث مما سبق يقال أن املراقبة مبعهد تزكية مناسبة هبا ْلهنا تقام 

ستمر بعدها يم اللغة العربية ويلتفتيش املعوقات املوجودة بني تنفيذ جودة تعل
، ابلتحسني. املراقبة فيه تقام بتقنية املالحظة ابستخدام دليلها يف عملية مراقبته
وسوى ذلك إبكمال تسجيل الفيديو عن تنفيذه لتسهيل مراقبته. ومنها ستجد 
 بية.املعوقات اليت تقع يف املعلم أو يف الطلبة فيه عند تنفيذ عملية تعليم اللغة العر 

( املراقبة غري 7( املراقبة املنظمة، 0وتنقسم املراقبة هبذ املعهد إىل القسمني، ومها: 
 املنظمة.
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  يعهد تزكية اإلسالمي العاملاللغة العربية مب حتسني جودة تعليم .د
( هو خطة رابعة يف إدارة اجلودة. actionالتحسني أو معروف ابلعمل )
ة فيه. عند مبعهد تزكية حلل املعوقات املوجودإقامة حتسني جودة تعليم اللغة العربية 

دمينج، التحسني هو تنفيذ كلها جبميع التحسني واإلعادة من جديد. والشيئ الذي 
يقام يف هذه اخلطة هو تنفيذ كل خطة ترقية اجلودة، ويشتمل فيه على حتسني 

ومعروف مما سبق أن حتسني هو  033( ومالحظته نتائجه.3املعوقات يف النمرة )
يقام بعد املراقبة. أي أن عملية املراقبة فيه حتديد نقاط الضعف أو املعوقات  عمل

يف عملية التعليم واليت حتتاج إىل خطة التحسني أو احللول. توفري التحسني حلل 
 املعوقات إما كان  تضع على الطلبة أو املعلم فيها. 

بة احملاولة اليت تقام معهد تزكية حلل املعوقات يف تعليم اللغة العربية إىل الطل
ة الكسالنة والنعاسة أو الطلبة اليت مرتوك يف فهم مادة اللغة العربية يعين بتوفري زايد
وق  الدراسة. تقام الساعة اإلضافية للتعليم يف الساعة الرابعة عشر أي بعد هناية 

ني ذلك هو وق  االسرتاحة للطلبة. وأما احملاولة لتحسني الدراسة يف الفصل وح
الرتبوي  الندوة الرتبوية واملؤمترجودة املعلم يف تعليم اللغة العربية هي حتدث 

(workshop pendidikan)  لرتقية املوارد البشرية )املعلم( فيه عن إدارة الفصل، طريقة
 ملوجودة فيها. املناسبة للمعوقات االتعليم، وسائل التعليم، أو كل ما يتعلق ابحللول 

ة حتسني جودة تعليم اللغة العربية مناسبواالستخالص مما سبق على وهو 
بتلك النظرية، ْلنه يقام إبعداد اخلطة اجلديدة كحل املعوقات املوجودة يف التنفيذ 
لرتقية اجلودة. وتوجد املعوقات من املراقبة السابقة تسبب على إقام التحسني فيها. 

ية التحسني الذي يعطى معهد تزكية حلل املعوقات يف تنفيذ عملية تعليم اللغة العربو 
فيه هو أ( توفري الساعة اإلضافية للطلبة اليت مل تفهموا املواد التعليمية املعطاة من 
 املعلم يف الفصل بسبب أهنم تنعسون أو تلعبون أو الهتتمون جيدا عند التعليم.
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لرتقية املوارد   (workshop pendidikan)واملؤمتر الرتبوي الندوة الرتبوية  ب( حيدث
البشرية )املعلم( الذي له املعوقات يف إجراء عملية تعليم اللغة العربية إما كان  
متعلقة إبدارة الفصل أو طريقة التعليم املستخدمة أو كل ما يتعلق إبجراءات عملية 

 التعليم فيه.
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة
 

 ملخص نتائج البحث  .أ
استنادا إىل البحث العلمي عن إدارة اجلودة الشاملة لتعليم اللغة العربية 
يف ضوء نظرية دمينج )دراسة احلالة مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج(. وجدت 

ة لتعليم لالباحةة منه نتائج البحث اليت مناسبة بعملية ختطيط إدارة اجلودة الشام
 اللغة العربية يف ضوء نظرية دمينج وتنفيذها ومراقبتها وحتسينها. وأما نتائجه فيما

 يلي: 
 ختطيط جودة تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية اإلسالمية العاملي متعلق ابملعاير .0

لتحقيق اجلودة يف إعداده. واملعاير فيها حمددة من معهد تزكية بنفسه، منها: 
، حتديد معيار املؤهالت ملعلم اللغة العربية، حتديد معيار اجلودةحتديد معيار 
 حتديد معيار التقومي لتعليم اللغة العربية.العملية، 

تنفيذ جودة تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي يقام مناسب كما  .7
 أن يف ختطيطها. وتنفيذ فيه يشمل على عمليات يف حتقيق جودة التعليم، على

مج تنمية انر ب ، إجراء عملية تعليم اللغة العربية،تعليم اللغة العربيةأنشطة وهو: 
  ، تدريب املوارد البشرية للمعلم، تقومي تعليم اللغة العربية.اللغة العربية

مراقبة جودة تعليم اللغة العريب مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي تقام لتفتيش  .3
ا تعليم اللغة العربية ويستمر بعده املعوقات املوجودة بني تنفيذ جودة

ته، ابلتحسني. املراقبة فيه تقام بتقنية املالحظة ابستخدام دليلها يف عملية مراقب
وسوى ذلك إبكمال تسجيل الفيديو عن تنفيذه لتسهيل مراقبته. وهي تنقسم 

 ( املراقبة غري املنظمة.7( املراقبة املنظمة، 0إىل القسمني، مها: 
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يم اللغة العربية يقام إبعداد اخلطة اجلديدة كحل املعوقات حتسني جودة تعل .4
املوجودة يف التنفيذ لرتقية اجلودة. والتحسني فيهيشمل على أ( توفري الساعة 
اإلضافية للطلبة اليت مل تفهموا املواد التعليمية املعطاة من املعلم يف عملية 

 (workshop pendidikan)التعليم. ب( حيدث الندوة الرتبوية واملؤمتر الرتبوي 
للموارد البشرية )املعلم( الذي له املعوقات يف إجراء عملية تعليم اللغة العربية 

 فيه. 
 

 التوصيات  .ب
بناء على هذا البحث عن إدارة اجلودة الشاملة لتعليم اللغة العربية يف 
ضوء نظرية دمينج )دراسة احلالة مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج( من انحية 
تنفيذها ومراقبتها فتوجه الباحةة التوصيات إىل رئيس املعهد وقسم املنهج الدراسي 

 وقسم تنمية اللغة العربية ومعلم اللغة العربية فيه، ومنها:
 رئيس معهد تزكية  .0

ينبغي لرئيس معهد تزكية أن يراقب عملية تعليم اللغة العربية كل 
املراقبة  ه يراقب من خاللمستوى الدراسة بشكل روتينية. وسوى ذلك ينبغي ل

غري منظمة أي بدون اإلعالن يف إجراء املراقبة يف الفصل من قبل لكي يعرف 
مباشرة عن حقيقة تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية فيه. وهي تقام ملعرفة أداء 
املعلم وسلوك الطلبة وكذلك أحوال تنمية تعليم اللغة العربية فيه. واملراقبة 

 د لرتقية جودة التعليم بوجود ترتيب اإلدارة التعليمية فيه.تساعد هذا املعه
  وميكن هبا أيضا التشجيع لرتقية جودة تعليم اللغة العربية فيه عند املعلم.

 
 
 



22 
 

 

 قسم املنهج الدراسي .7
ينبغي لقسم املنهج الدراسي أن يعد دليل املالحظة لعملية املراقبة 

ه النقصان فيه املعلم الذي ل تفصيليا، أي يفصل أربع كفاءة املعلم لكي جيد
 أو املعوقات يف إجراء عملية التعليم. وميكن به السهولة ملعرفة كفائتهم مشوليا.

 قسم تنمية اللغة العربية  .3
قسم تنمية اللغة العربية واحد من الوحدات يف معهد تزكية. وهو 

العربية  ةالذي ينمو اللغة العربية بتنفيذ تعليم اللغة العربية وبرامج تنمية اللغ
 فيه. ويف تنفيذ واحد من برامج اللغة العربية فيه وهي احملادثة اليومية. احملادثة
اليومية هي برانمج جيب على الطلبة أن يستخدم اللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية 
يف اتصاَّلم اليومية. وينبغي لقسم تنمية اللغة العربية أن يدعم هذا الربانمج 

مربية ة اجليدة. أي أن جيب على كل معلم اللغة العربية ومريب و ببيئة اللغة العربي
 فيه يستخدمون اللغة العربية يف اتصاَّلم اليومية فيه كي أن الطلبة َّلم الدوافع

 والغرية القوية لتعليم وتطبيق اللغة العربية يف حياهتم وحيبوهنا أيضا. 
 معلم اللغة العربية  .4

ن يستخدم معلم اللغة العربية أيف تنفيذ عملية التعليم ينبغي لكل 
انب طريقة املباشرة وطريقة التعليم املتنوعة فيه جلعل التعليم ممتعة وليس مملة، وجب

ذلك جلعل بيئة اللغة العربية جيدة من حيث أن الطلبة قادرة على فهم وتكلم 
ابللغة العربية طالقة ونشاطة، وسوى ذلك تدرب وتعود أنفسهم أن يستخدم 

 ية يف حياهتم اليومية. اللغة العرب
 

 االقرتاحات .ج
تعليم  ودةجتقرتح الباحةة إىل الباحث اآليت إلجراء البحث ما يتعلق إبدارة 

اللغة العربية عميقا ودقيقا مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي ماالنج. كما هي املعروفة 
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هناك مخسة مكوانت يف جودة التعليم، منها التلميذ واملعلم واملنهج الدراسي 
والوسائل والتسهيالت واجملتمع. وميكن الباحث اآليت أن يبحث واحدة منها 
تفصيليا لكي ينال املعلومات دقيقة إما كان متعلقة إبدارة التلميذ أو املعلم أو 

عربية جملتمع الداعم يف تعليم اللغة الاملنهج الدراسي أو الوسائل والتسهيالت أو ا
فيه. 
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