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 البحث مستخلص
 تنجي بوكيت بارابيئ طوالب سومطرا مدرسة يف بية العر اللغة لتعليم اجلودة ترقية رة إدا. 2010, مختار فؤاد

 إبراهيم لك ما موالنا جامعة العليا ت الدرسا كلية, العربية اللغة التعليم قسم, جستري املا راسلة, الغربيةو سومطرا
 حسن نور احلاخ الدكتور( 2, املاجستري اهلدى مفتاح احلاج الدكتور( 1 املشرف. ماالنج احلكومية اإلسالمية

 .املاجستري الباري عبد
 .اجلودة ترقية, إدرة:  ساسية األ الكلمة

 فضال للتواصل كلغة العربية اللغة لتعليم يهدف نيسيا ندو أ يف التعليمية سسات املؤ من كثريا تعلم
, اإلسالمية جامعة و ومعاهد, اإلسالمية مدرسة مثل اإلسالمية التعليمية واملؤسسات, الدينية العلوم لقراءة كلغة

, بفعالة مدرسة إلدارة اإلسالمية التعليمية مؤسسة على يستلزم أن بذلك و. العربية اللغة التعليمية املادة توفرت قد
 جواد اإلسالمية التعليمة مؤسسة يصري حىت. العربية اللغة تعليم يف اجلودة متعلم احلصول تتم نتيجة تكون حىت

 .العربية اللغة تعليم يف
 املوا اجلودة ترقية يف املدرسة رئيس إدارة كيف( 1) والوصف لتحليل هو البحث هذا من الغرض كان

 إدارة كيف( 3) للطلبة العربية اللغة تعليم اجلودة لرتقية الطلبة شؤون إدرة كيف( 2) العربية اللغة لتعليم البشرية رد
 .بارابيئ طوالب سومطرا مدرسة يف العربية اللغة لتعليم اجلودة لرتقية والتسهيالت اإلمكانيات شؤون

 حظة املال أسلوب باستخدام البيانات ومجع, والنوعية التحليلية الوصفية بطريقة البحث هذا استخدم
 سومطرا مدرسة العربيةيف اللغة تعليم اجلودة ترقية إدارة كيفية حول البحث مشكلة عن جابة إل. والتوثيق وامقابلة
   5/455. تنجي بوكيت بارابيئ طوالب

 املدرسة رئيس قام, العربية اللغة لتعليم معلمي املهنية اجلودة ترقية يف( 1) البحث هذا يف الباحث حصل
 ترقية يف( 2) العربية اللغة للتعليم اللمعلمني والتعليم الرتيب إعطاء, الوضع, والتصفية, التجنيد, بإعداد التخطيط

 الكتب قراءة بقة مسا برنامج هو التسريع برنامج الطلبة شؤون رئيس وكيل قام للطلبة العربية اللغة اجلودة
, احلفظ, استخدام, بإجياد قام, العربية اللغة لتعليم اجلودة ترقية يف والتسهيلة اإلمكانية شؤون غدرة( 3. )وجتصص

 بيئة و اللغة معملي, فصول, كمكتبة العربية اللغة تعليم لتقوية والتسهيلة اإلمكانية توفري. اجلرد عملية و إزالة
 . اللغة

  
 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

Fuad Muchtar, 2015. Management Quality Improvement Learning Arabic 

School Parabek Thawalib Sumatra Bukitinggi, Thesis, Arabic education study 

program Graduate School of Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Advisor (1) Dr. H. Miftahul Huda, MA (2). Dr. H. Nur Hasan Abdul 

Bari, MA. 

Keywords: The Management, Quality Improvement 

 Educational institutions in Indonesia who teaches Arabic aims to each 

Arabic as a languange of communication as well as the languange to read the 

religious sciences, Islamic educational institutions, such as madrassas, boarding 

schools, institutes campus religion, providing teaching materials Arabic, for the 

Islamic educational institutions must be able to regulate the management of 

effective management, so that the results that will be obtained will produce quality 

learners in learning Arabic. So that Islamic institutions could be a qualified 

educational institution in learning Arabic. 

The purpose of this study was to determine and describe (1) How does 

management principals in improving the professionalism of the Arabic languange 

teachers in improving the quality of learning Arabic. (2) How Wakakesiswaan 

management in improving the quality of learning for student of Arabic. (3) How 

can school facilities and infrastrusture management in improving the quality of 

learning Arabic in Sumatra MA Thawalib Parabek. 

This study used a qualitative descriptive study analitif, and data collection 

using observation, interviews, and documentation. To answer the problem of 

research on how management quality improvement of learning Arabic in 

Madrasah Aliyah Parabek Thawalib Sumatra Bukittinggi. 

In this study the authors found is, (1) in improving the quality of planning 

profesional head teacher preperation, recruitment, selection, placement, providing 

training teaching, learning Arabic for teachers. (2) the improvement of the quality 

of Arabic students, wakakesiswaan make program acceleration program 

Musabaqah Qiraarul poles and Takhasus. (3) management of the means and 

infrastructure to improve the quality of learning Arabic were made in the 

procurement, use maintenance, elimination and inventory. The provision of 

support facilities for learninf Arabic as a library, classrooms, a languange 

laboratory, and languange enviroments.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRAK 

 

MUCHTAR, FUAD, 2015. Manajemen Peningkatan Mutu Pembelajaran 

Bahasa Arab di Madrasah Sumatera Thawalib Parabek 

Bukittinggi, Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Pembimbing (1) Dr. H. Miftahul Huda, MA (2). Dr. H. 

Nur Hasan Abdul Bari, MA. 

 

Kata Kunci : Manajemen, Peningkatan Mutu 

 

 Lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia yang memberikan pengajaran 

Bahasa Arab bertujuan untuk mengajarkan Bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi disamping sebagai bahasa untuk membaca ilmu-ilmu agama, lembaga 

pendidikan Islam, seperti madrasah-madrasah, pondok pesantren, lembaga 

kampus agama, menyediakan materi pengajaran bahasa Arab, untuk itu lembaga 

pendidikan Islam harus bisa mengatur pengelolaan manajemen yang efektif, 

sehingga hasil yang akan di dapat akan menghasilkan peserta didik yang 

berkualitas dalam pembelajaran bahasa Arab. Sehingga lembaga Islam bisa 

menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

(1) bagaimana manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme 

guru bahasa Arab dalam meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Arab. (2) 

bagaimana manajemen Wakakesiswaan dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

bahasa Arab bagi siswa. (3) bagaimana manajemen sarana dan prasarana sekolah 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Arab di MA Thawalib Parabek. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitif kualitatif, dan 

pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Untuk menjawab permasalahan penelitian tentang bagaimana 

manajemen peningkatan mutu pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah 

Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi. 

Dalam penelitian ini yang penulis temukan adalah, (1) dalam 

meningkatkan mutu profesional kepala sekolah melakukan perencanaan 

persiapan, perekrutan, penyelesaian, penempatan, pemberian pelatihan 

pengajaran, pembelajaran bahasa arab untuk guru. (2) dalam peningkatan kualitas 

bahasa arab siswa, wakakesiswaan membuat program percepatan program 

Musabaqah qiraatul kutub dan takhasus. (3) pengelolaan bagian sarana dan 

prasarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran bahasa arab yang dilakukan 

dalam pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, peniadaan dan inventarisasi. 

Penyediaan sarana penunjang, pembelajaran bahasa arab seperti perpustakaan, 

kelas-kelas, labor bahasa, dan lingkungan bahasa.  
  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 الفصل األول 
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
 يف خاصة البالد هذا يف اإلسالمية الدينية والتنمية التعليمية مؤسسة يه املدرسة

 اجلاوة جزيرة يف اإلسالمية املعاهد النموذج أن سعة،االت الوايل به وجاء بدايتها ويف .ةجاو 
 األرخبيل أحناء مجيع يف تانتشر  اآلن املدرسة تلك. سعةاالت وايل الزمن مع وتتطور تبدأ

  تزال ال اآلن وحىت بدايتها منذ املعاهد التعليمية، تكاملؤسسا االملدرسة أن. اإلندونسيا
 التعليم نظام ملدرسةاال مسامهة أميون، هم الذين ألولئك التعليم وتقدم موجودة،

 التعليم نظام وتغيري للشعب التعليمي النظام ويستمر حلماية اندونيسيا يف املدارس
  1.الدميقراطي التعليم نظام جيعل األرستقراطية
ْيس) الطالب هي ملدرسةاال يف العناصر أهم من أحد  يف الطالب حياة أن(. ِقدِّ

 أن إما. ضروري أمر وهي العربية اللغة باستخدام إتصاال  الطالب بني إتصل ،ملدرسةاال
 استخدام يف أبعد من ذلك كان. للطالب اليومية التفاعالت يف أو التعليم يف يكون
 االجتماعي جانب كل يف وضرورة اليقني مبثابة يعترب العربية اللغة من معني نطاق على
 .املدرسة يف التدريس هليئة

 اللغة والتعلم التعليم مستوى معيارية قيمة هلا اليت اندونيسيا يف اهداملع من إحدى
 سومطر تنجي بوكيت بارابيك الطوالب سومطر املدرسة هي متوسط فوق فعالة العربية
 موسى إبراهيم الشيخ أسسها اليت أقيمت بارابيك الطوالب سومطر املدرسة أن .الغربية

 حقل( قرية) وبلدة سبعة، نان كوبو( القرية) جورونج يف م 1910 عام يف بارابيك يف
 . سومطرة غرب أغام حي منطقة الويه الدنج

                                                           
1
Umiarso., Nur Zazin., Pesantren Ditengah Arus Mutu Pedidikan Menjawab 

Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren, (Semarang: Rasail Media Group , 2011)  

hlm. 2 



 
 

 
 

 الطوالب سومطر املدرسة املدرسة أن عاما 100 من أكثر املهعد هذا سن يف
 باعتبارها. الغربية سومطر حمافظة يف يف الطالب تعليم يف واملشاركة قائما يزال ما بارابيك
 اليت االجنازات من سلسلة أدرجت اندونيسيا، يف املدرسة عمرها أقدم من واحدة

 غري أم األكادمي إجنازب إما اإلجناز كل هذه. املتخرجني من وحىت طالبه حصلت
 .األكادميية

 : هي اإلجنازات هذه بني من
بطل األول  ملسابقة جمادلة اللغة العربية على مستوى املنطقة أغام الذي يعقد من  .1

  2014وزارة الدينية مقاطعة أغام سنة 
بطل األول ملسابقة جمادلة اللغة العربية مستوى حمافظة سومطرة الغربية الذي  .2

 2014يعقده املكتب املنطقية وزارة الدينية لغرب سومطرة سنة 
بقة جمادلة اللغة العربية مستوى الوطين يف مسابقة قراءة الكتب بطل الثالث ملسا .3

  2014الوطين يف حمافظة مجيب سنة 
تسعة طالب ناجحة ملشاركة مراحل رئيسية مسابقة قراءة الكتب الوطنية يف  .4

 2014يف مجيب سنة  خمتلف فروع قراءة الكتب
تنظمها يف جامعة بطل األول اخلطابة اللغة العربية مستوى احملافظة اليت تعقد  .5

  2014 الدينية احلكومية ااألستاذ دكتور حممود يونوس باتو سنكار سنة 
بطل األول قراءة الكتب القياسية اللغة العربية مستوى احملافظة اليت تعقد تنظمها  .6

 يف جامعة الدينية احلكومية ااألستاذ دكتور حممود يونوس باتو سنكار سنة 
2014. 

 
 مسابقة يف تعيني مجيع ويكاد. الغربية سومطرة يف املدرسة 200 من أكثر كان

 ويكاد األخرى، املؤسسة أو الدينية احلكومة من يعقد الذي العربية باللغة تتعلق اليت



 
 

 
 

 الوقائع هذه من. بارابيك الطوالب سومطر املدرسة لطالب فاز املسابقات فروع اجلميع
 ال ولكن قدمي هسن جانب من بارابيك الطوالب سومطر املدرسة مدرسة أن دليال املذكورة

 . العربية اللغة تعليم اجلودة لرتقية واإلبتكار التنافس يزال
 وجود عدم حالة يف يوقع أن سبق ما حتقيق املمكن ليس فإنه ذلك، جانب اىل

 املديرين مثل املوظفني، قبل من بتأييد اجليدة التعليمية العملية كانت. اجليدة إدارة
 جمموعة من يتكون مبدئه يف التعليم جودة أن.اجملدين، واإلداريني واملرشدين واملعلمني

 وهو متغري عنصر رتبطت زالت ال املكونات كانت. املرتابطة والعناصر املؤشرات من متنوعة
 والتعلم والتدريس ،ينيمرب واملشاركني واملعلمني واملناهج التعليم من جيدة نوعية حتقيق

 2.اخل التنظيمية، والثقافة والقيادة
 حتقيق أجل من الكفاح يف التغيري اسرتاتيجية فهم على  قدرة مدرسةلل يستلزم أن

 املصلحة أصحاب مجيع وإشراك اجلودة، ترقية برنامج وجود. ملدرسةاال كهدف اجلودة
 من اهلدف. حتقيقها ينبغي اليت اجلودة ومعايري االنقسام واملسؤوليات واملهام الصلة، ذوي

 اليت الوطنية األهداف إىل املناهج، التعليمية، باألهداف وثيقا ارتباطا يرتبط التعليم
 والطالب واملعلمني التعليمية العملية تنفيذ يف 2013 لسنة 20 رقم القانون حددها

 أن لذالك. التعليم إدارة يف تبذل أن ينبغي خاصة ومالحظة مباشرا يتعلق عنصرا يعترب
 مهة يتهم أن البد والتعلم الدراسية واملناهج الطالبية، والشؤون املوظفني، شؤون إدارة
  3.التعليمية أغراض يصل أن لكي كبرية

 يف. املدارس خرجيي من العالية اجلودة حتقيق وسيتم ،فعالة اجلودة ترقية باإلدارة
 ومنتجية، وكفاءة فعالة الالزمة التعليم وإدارة املنهج اسرتاتيجيات حيتاج السياق، هذا

 التعليم والتنظيم الواقعي، املنهجي للتعلم التخطيط على املعلم عملية يتم كيف

                                                           
2
Amtu. Onisimus., Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Strategi 

Dan Implementasi. (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm.138 
3
Mutohar. Prim Masrokan., Manajemen Mutu Sekolah, Strategi Peningkatan Mutu Dan 

Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam (Yogjakarta: Arruz Media 2013), hlm. 56 



 
 

 
 

 أن وكذلك املناسبة التعليم اسرتاتيجيات باستخدام التعليم يةعمل وتنفيذ ،بشكلمناسب
 4.التعليم عملية نتائج  التقومي يعمل

 
 أسئلة البحثب. 

 :يلي كما لبحث هذا فصياغة ,السابق البحث خلفية تقدمي ومن
 "سومطر الطوالب بارابيك" مدرسةكيف إدارة ترقية اجلودة تعليم اللغة العربية يف  .1

 بوكيت تنجي سومطر الغربية ؟ 
 "سومطر الطوالب بارابيك" مدرسةهبا  تقامفعالية اإلدارة جودة التعليم كيف  .2

 بوكيت تنجي سومطر الغربية ؟
 

  البحث أهداف. ج
 :يلي كما البحث هذا أهداف أما

 املدرسةالقيام هبا يف اليت متت  ترقية التجودة تعليم اللغة العربيةلتحليل احلقيقة  .1
  .بوكيت تنجي سومطر الغربية "سومطر الطوالب بارابيك"

اللغة العربية يف تعليم لرتقية اجلودة مدى فعالية اإلدارة جودة للكشف عن  .2
 .بوكيت تنجي سومطر الغربية "سومطر الطوالب بارابيك" مدرسة

 
 
  البحث فوائد. د

 :يلي كما البحث هذا فوائد أما
 يتعلق بعملية التعليم ونوعيتها اقرتاحا لتطوير العلوم. وخاصة فيما .1

                                                           
4
Mutohar. Prim Masrokan., Manajemen Mutu Sekolah, Strategi Peningkatan Mutu Dan 

Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam hlm. 62 



 
 

 
 

هذا البحث يرجى إعطاء مفيدة ومنفعة كمدخل أو رسالة تزكية ومن النتائج  .2
ملنظيم لتعليم. وخباصة ملنظمة املؤسسات التعليمية املعاهد يف تنفيذ عملية 

  اجلودة تعليم اللغة العربية.
اقطراحا رسالة تزكية توصية لألكادمييني والباحثني من أجل توفري مرجع  .3

اللغة العربية اليت احدى من اللغات مفيد، وخاصة لتطوير عملية التعلم يف 
 الدولية يف العامل.

 البحثحدود . ه
إدارة ترقية اجلودة  عنحدود املوضوعية: حيدد الباحث املوضوع يف هذا البحث  .1

سومطر  غيسومطر طوالب باباربيك بوكيت تن املدرسةتعليم اللغة العربية يف 
تعليم اللغة العربية هنا كيفية وادارة قد جرت يف الغربية". اإلدارة ترقية اجلودة 

. يراد الباحث هبذا سومطر الغربية غيسومطر طوالب باباربيك بوكيت تناملدرسة 
املوضوع هي أ( إدارة املوارد البشرية, ب( إدارة شؤون الطلبة, ج( إدارة املنهج 

دل وعالقة والتعليم, د( إدارة الوسائل والتجهيزات, و ه( إدارة تعاون املتبا
 اجملتمع.

بوكيت تنجي سومطر  "سومطر طوالب باباربيك" مدرسةاحلدود املكانية : يف  .2
 . ملستوى الثانويالغربية

سومطر طوالب باباربيك  املدرسةاحلدود الزمانية: حدد الباحث البحث يف  .3
 2015 ينايريف شهر  بوكيت تنجي سومطر الغربية

 
 تحديد المصطلحات. و

اإلدارة هي عملية التخطيط والتنظيم والرعاية والرئاسة أو املراعاة األعمال أعضاء   .1
املنظمة واإلستفادة من مجيع طاقة املنظمة للوصول إىل أغراض املنظمة اليت 



 
 

 
 

واملدرسة  ونإدارة ترقية اجلودة التعليمية هي العملية  أن يقوم املعلم فررهتا.
وتعليم الصحيح، وتنفيذ عملية التعلم لتخطيط التعليم املنهجي الواقعي، 

التعليم املناسب وإجراء تقييم لعمليات التعليم والنتائج  ةباستخدام اسرتاتيجي
 .التعليم

إدارة اجلودة هي املنهج التطبيقي, واألنشطة اليت يبذهلا جمموعة األفراد املسؤولون  .2
عن تسيري شؤون املؤسسة بغر التغلب على ما فيها من مشكالت واملسامهات 

كل مباشر يف حتقيق النتائج املرجوة وحتقيق حاجات وتوقعات, وبالتايل فهي بش
 مستمرة لتحسني اجلودة واحملافظة عليها.

 
 ت السابقةاساالدر . ز
حممد إمام مرشد, ادارة عملية تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة باملدرسة  .1

 )دراسة وصفية تقوميية( 2011سنة  املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارنج 
 القراءة وعملية. وتطويرها تنميتها ميكن اليت اللغوية املهارات أهم من القراءة مهارة إن

 عملية هي وإمنا, النص يف املكتوبة الرموز أو باأللفاظ النطق على القدرة جمرد ليست
 املقروء النص لفهم القارئ لدى األخرى اللغوية املهارات من أكثر إىل حتتاج معقدة
 باإلسرتاجتية الطالب يزودو أن للمعلمني ينبغي, ذلك على احلصول أجل من. جيدا

 املقروء النص فهم على تعيينها اليت املتنوعة التعليمية الوسائل أو املالئمة األساليب أو
 .بسهولة
 اللغة تعليم عملية ادارة وتقومي فعالية, ختطيط على التعرف إىل البحث هذا يهدف
 باملدرسة الثاين والفصل األول الفص الطلبة لدى القراءة مهارة تنمية يف العربية
 التفصيلية املعلومات فهم مهارة أمهها, بسمارنج األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية



 
 

 
 

 أن يرجى, اهلدف هذا على بناء. اجلمل يف الرئيسية األفكار فهم و(نصال توىمح)
 .العربية القراءة تعليم يف استخدامها ميكن منوذجا املقرتحة اخلطوة هذه يكون

، ادارة عملية تعليم اللغة العربية يف شعبة األدب (2011) عبد اهلل حممد نور واحد .2
باكلوريوس شعبة األدب العريب كلية كلية األدب جامعة احلكومية ماالنج، رسالة 

 .العربية ةدراسة التعليم اللغ
 ،الوسائل إعداد من م،يالتعل إدارة مشاكل تواجه ما غالبا تعليمال مؤسسة تنفيذ يف 

 ختطيط وصف هو  الرسالة ههذ من غرض أن. التعليم لعملية حىت والغرض واملواد،
 احلكومية جامعة  األدب كلية األدب شعبة العربية اللغة ميتعل عملية وتقييم وتنفيذ
 .ماالنج

 شعبة يف العربية اللغة تعليم إدارة أن الرسالة هذه يف احلصول مت اليت النتائج من
  وتشمل ماالنج احلكومية جامعة  األدب كلية األدب

العربية، اللغة األهداف تعليم اثبات  (.أ من :التخطيط تعليم اللغة العربية،  (أ 
العربية، اللغة حتديد طرق التدريس  .عربية، ج(اللغة ال ميحتديد مواد تعل .ب(

، اللغة العربية ميحتديد تقومي تعل .ه( م اللغة العربية،ي)د( حتديد وسائل تعل
من كل شيء ومجيعها   العربية الوقت أو احلصة تعليم اللغة توقيت  .و(

 مبدخل العماليةختطيط 
تنظيم  .(2،  ختطيط هيكل الدراسة (1يفم اللغة العربية، يتنفيذ تعل (ب 

نفيذ ( ت5( مراقبة حضور الطلبة، و 4، أنشطة احملاضرة( تنفيذ 3، الصفوف
ة اسرتاتيجيبم يتنفيذ التعلمن كلها و  ة احملاضرة واستخدام األساليب والتقني

  تعليم التمكني



 
 

 
 

تقييم  .(2املعرفية، بم بتقييم نتائج التعل .(1من: م اللغة العربية، يتعلتقييم  (ج 
م اللغة العربية يتقييم النتائج تعل .(3و الوجدانية، بم اللغة العربية يتعل
  .نفسيال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 الثاني الفصل
 النظري اإلطار

 
 العربية اللغة تعليم الجودة إدارة: األول المبحث

 الجودة تعليم اللغة العربيةالتعريف بإدارة  . أ
  دارةباإلالتعريف  .1

وقد جاء يف القرآن   ،مل ترد يف أي أية من آيات القرآن الكرمي دارةإن كلمة اإل
(. كما جاءت  5كلمة )تديروهنا( يف األية الكرمية )إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا

 دارةعرف علماء اإل(. 6كلمة )تدور( يف األية الكرمية )ينظرون إليك تدور أعينهم
تتكون من مجيع العمليات اليت تستهدف تنفيذ السياسة  دارةاحملدثون بقوهلم أن اإل

العامة. وهذا التعريف يشمل خمتلف امليادين املدنية واإلقتصادية والعسكرية والقضائية 
 .7وغريها

 هذا رتفس ما جمموعة أن يعين مما ،to manage إجنلزي كلمة من ةمشتق اإلدارة
 والتنمية، ،إدارة املثال، سبيل على خمتلفة، نظر وجهات مع خمتلف قبل من املصطلح

 والفن العلم حتقيق هي دارةاإل أن يعرف تريي جورج. جرا وهلم دارةواإل النظام وصيانة
 هدف لتحقيق وكفاءة بفعالية املوارد من وغريها البشرية املوارد من االستفادة ترتيب من

 اليت والتقنية االجتماعية يةالعمل هي إدارة يعرف سكوت ويليام هيمان ثيو .8معني
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 19األحزاب:  6

, اإلدارة يف عهد الرسول: دراسة تارخيية للنظم اإلدارية يف الدولة اإلسالميةكرمي, حافظ أمحد عجاج ال 7
 27(, ص.2007,  2)القاهرة: دار السالم, ط.
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Imron Fauzi, Manajemen Pendidikan ala Rasulullah (Jogjakarta: Arruz Media, 2012), 

hlm. 8 



 
 

 
 

 حتقيق تتطلب اليت  الشخص اإلجراءات ويسهل تؤثر أن الطاقة املوارد تستخدم
 .9التنظيمية األهداف

 الجودة ب تعريف .2
 وجاد ،املتاع جاد ويقال ،جيدا الشيئ كون مبعىن ،جاد كلمة من اجلودة تعريف

 (.جاد) لفظ من مصدر فاجلودة .باجليد أتى وأجاد. جيدا صار أي. جيد فهو العمل
 املعليات ويف املنتج يف املتوقعة واخلصائص املواصفات إىل تشري اصطالحا ةاجلود أما

 املستفدين رغبات إشباع يف وتساهم املواصفات تلك تتحقق خالهلا من اليت واألنشطة
 .10اإلستعمال وقابلية واإلعتمادية واملوثقية والتوفر واألمان السعر وتتضمن

 ،مادة من سيء أو جيد حجم هي جلودة أن اإلندونيسية الكبرية لقاموسا عرف
 ميكن اجلودة تعريف ،مهالك عمار عرف. 11(والتزكية املهارة) درجة أو مدى الظروف،

 :املعيارية حيث من. والوصفية املعيارية الشروط حيث من مها جانبني، من ينظر أن
 معايري إىل استنادا. جيوخار  اجلوهرية( املعايري) النظر أساس على اجلودة تحديدب

 على بناء. مثايل ملعيار وفقا مثقف اإلنسان يعين التعليم نتاج هي التعليم جودة جوهرية،
  حاملصطل معىن يف. املدربة العامل لرتبية أو لتعليم أداة هو والتعليم خارجي، معايري

 .12االختبار إلجناز النتيجة حالة من إعتمادا نوعيةال دحيد أن اجلودة الوصفية
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 واليت خدمة، أو منتج أي ومواصفات مسات جممعوعة هي اجلودة عن يزوأ عرف
 متثل هي اجلودة بإدارة أيزو عرف. للعميل وحمددة معلومة إحتياجات إرضاء تضمن
 .13اجلودة خطة وتطبيق حتدد واليت ككل وظائف إحدى

 أو املنتج هبا يتميز لصفات متعادل مستوى إىل تشري اجلودة أن عام بشكل ذلك
 واملعايري واخلصائص الصفات جمموعة املستهلك، وحاجات املنتج قدرة على مبينة اخلدمة

 .املستهلك وتفضيالت رغبات يليب مع يطابق ومبا املنتوج يف تتوفر أن جيب اليت
 جودة التعليم  إدارة  . ب

 اإلنتاج يف مميزة ونتائج بصمات من تركته ملا اجلودة بنظام مجيعا العامل اهتم لقد
 خلقت حيث باإلدرة واملتعليمن املعليمن لدى حمببة أساليب من اجلودة تركته وملا وجودته

 حرية اجلودة دوائر لدى تناقش اليت األفكار يف األفراد لدى واإلبتكار اإلبداع روح
 من للمزيد املؤيدة املبدعة األفكار تلك من التطبيق يستحق ملا للتطبيق ومرونة وشفافية

 .14للمؤسسة واملؤيدين املستهلكني كسب من املزيد مث ومن اإلنتاج يف اجلودة
 standard based) على يتأسس مدخل أو التعليمية اجلودة معايري تثبيت

aprrouch )هذا يف ،اجلودة السياسة من عليها املثبت ملعايريا تحقيقل وتقييم لقياس 
 :هي ،املداخل مخسة  هلا ،اجلودة معايري أن جرين ذكر الصدد

 1. Quality as exceptional  (highest standards), 2. Quality as  Cofforming  to 

standard . 3. Quality as fitness for purpose, 4. Quality as effectiveness achieving 

institutional goal dan 5 quality as meeting customers stated or implied needs
15

. 
 

                                                           
 38ص. إدارة اجلودة الشاملة )اإلتقان( يف الفكر اإلسالمي واملعاصر، عبد الرمحن إبرهيم اجلوبري,  13
14

)مدية املنورة: مطابع إدارة اجلودة الشاملة )اإلتقان( يف الفكر اإلسالمي واملعاصر، عبد الرمحن إبرهيم اجلوبري,  
  36. ص.2(, ط. 2006الرشيد, 

15
Nanang, Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),  

hlm. 3. 



 
 

 
 

 العاملني،. )الداخلني التعليمية العملية من املستفدين وتوقعات احتياجات ترمجة
 اخلدمات مستخدمو) واخلارجني( والطالب الوظيفية مستوياهتم مبختلف املدرسة يف

 حمددة خصائص جمموعة إىل( اجلامعات و العمل مواقع اجملتمع، األمور، أوياء) التعليمية
 تلبية أجل ن املدرسة العمل أداء وطريقة التعليمية اخلدمات تصميم يف أساسا تكون

 تقدمها اليت التعليمية اخلدمات عن رضائهم وحتقيق املستفيدين  وتوقعات احتياجات
 املؤسسة يف واخلرجات والعمليات املدخالت استفيفاء مدى عن تعرب واليت املدرسة

 .16الشاملة اجلودة معايري جمملها يف تشكل حمددة ملستويات التعليمية
 أنو  واألثر، واملخرجات والعمليات املدخالت إىل جودة وتشري التعليم، سياق يف

 من جيدة غري أم اجليدة حالة كانت ما أوال، جوانب، عدة من املدخالت جودة
 اإلداريني، واملوظفني لاوالعم واملعلمني املدارس مديري مثل البشرية، املوارد مدخالت
 والكتب، ،الوسائل شكل يف املادية املدخالت املعايري توفري غري أم توفري ثانيا،. والطالب
 من املعايري عدمه أو توفري ثالثا،. ووغريها ،املدرسية الوسائل الدراسية، واملناهج

 جودة رابعا،.الوظيفي والوصف التنظيمي اهليكل مثل الربامج، شكل يف املدخالت
 .17األملو  واملثابرة والدافع ،نظرة مثل ،ةواالحتياج  التوقع هي مدخالت

 اجلودة من ألوىل اوضع" ذكر وميكن التعليم يف اجلودة إدارة أن ساليس شرح
 أن" التعليمية العملية" يف. وبناءة إبداعا أكثر تكون قد اليت" رسةاملد حتسني أو لطالبل

 أو والوجدانية، املعرفية)و التعليمية، املواد مثل املختلفة، املدخالت تشارك قد جودة
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 األخرى، واملوارد لوسائلو  اإلداري والدعم ة،ياملدرس والوسائل واملنهجية، ،(النفسي
 .18ممتعة الروعة املثالية البيئة خلق عن وأيضا

 يشري الواضح التعليم جودة سياق، أهنا. أدامسو  مانس جاب عند التعليم جودة
 . (الكتب من والعديد املعلمني، تدريب من وعدد املعلمني، عدد) املدخالت(. 1 :إىل
 ترقيةو  حيدث قد التعلم الوقت مقدار إىل تشري أن ينبغي التعليم جودة. العملية(. 2

 ومتوسط االختبار نتائج تقدير إىل تشري التعليم جودة أن اإلخراج،(. 3. الفعالة التعلم
 إىل يشري أن ينبغي التعليم جودة. (out come) خروج(. 4 و مرتفعة، اخلرجيني عدد

 19.النوعي ةوغاي أهداف حتقيق أو األداء
 والنتائج، والعمليات اإلخراج على اليقتصر التعليم نوعية أن التعليم عامل ادعى

 خمطط .ذلك وغري ،املعلمو  ،الوسائلو  والنظم تكاليف مثل أخرى، عوامل هناك ولكن
 معايري توفري و الفعالة املدارس نتائجو  فعالة مدرسة أن: التعليم جودة تحقيقل عملية
 .20اجلودة

( 1: من يتكون أعاله الصورة يف كما التعليم جودة حتقيق عملية التسلسل
 املدارس، نوعية حتقيق عملية .والسياقية العملية جودة(. 2(. : طالب املدخالت جودة

 رسةاملد. املخرج جودة(. 3. احمللي واجملتمع الطالب أولياء ودعم م،يالتعل اإلجناز ونوعية
 بعضها االعتمادو  التفاعل يلزم أن العناصر هذه وكل.  جودة ذو التعليم ناجتةو  الفعالة

 21.البعض على
 

 ترقية الجودة المدرسية إدارةخصائص ج. 
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 الفعالة رسةاملد فعالة،ال مدرسة تشكيلب وثيقا ارتباطا ترتبط رسةاملد جودة إدارة
 املدرسة رئيس قيادة(. 2 عالية، فعالية والتعلم ميالتعل عملية(. 1:التالية اخلصائص هالدي

 ثقافة وجود(. 5 ،فعالة للمعلمني دارةاإل( 4 ومنظمة، آمنة املدرسة البيئة( 3 قوية،
 ،(املستقل) السلطة لدى(. 7 وديناميكية، وذكاء املدجمة، عمل فريق هلا(. 6 اجلودة،

(. 10 ،إدارة( جلي) االنفتاح هلا(. 9 ،اجملتمعو   املدرسة أعضاء من عالية مشاركة .(8
 املستمر، وحتسني التقييم إجراء(. 11 ،(وجسديا نفسيا سواء) التغيري يف الرغبة الديه
 ،يةمساءل(. 14 ة،جيد اإلتصال هالدي(. 13 الحتياجات،ا ونفورمن اإلستجابية(. 12
 .22االستدامة احلفاظ على القدرة هلا(. 15

 
 في التعليم (TQM) الجودة الشاملة إدارةمفهوم د. 

 يف والعمل للحياة شاملة فلسفة هي التعليم يف (TQM) الشاملة اجلودة إدارة
 اليت املبادئ من جمموعة على مبىن اإلدارية املمارسة يف أسلوبا حتدد الرتبوية املؤسسات

 خالل من واخلارجني الداخلني للمستفدين متميزة تعليمية حجمات تقدمي إىل ترمي
 ورسالتها، املدرسة أهداف حتديد على تعمل املدرسة يف تنظيمية ثقافة بيئة اإلجياد
 التعليمية، اخلدمات من املستفيدين احتياجات تلبية على أساسي بشكل وتعتمد

 والتعلم التعليم لعمليات املستمر التحسني إىل والوصول العمل تأدية ريقةبط واإلهتمام
 على التعليم خمرجات وتطوير اكتشافها، من بدال األخطاء وقوع متنع اجرءات واستخدام

. املدرسة يف اجلودة وحتسني القررات اختاذ يف املشاركة خالل من اجلماعي العمل أساس
 مستمرة بصفة واإلهتمام واإلبتكار اإلبداع على وتشجيعهم العاملني جهود وتقدير
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 الراجعة التغذية طريق عن التعليمية جودة مستوى بتقييم اخلدمات تأدية أساليب بتطوير
 . 23األمور وأولياء والطلبة  املعمني رضا يضمن مبا

 التعليم جودة إمجايل صطلحمب املشهور التعليم يف ودةاجل إدارة نفيذت كان
(TQE)، الشاملة اجلودة إدارة  من مشتقة وهي (TQM )عامل على تطبيقها األوىل 
 جودة إمجايل مفهوم على يؤكد أن املفهوم فإن التعليم، عامل على تطبيقها مثو  التجارية
. املشرتك من واقتناع احتياجات لتحقيق املستمر التحسني حنو باستمرار ،(TQE) التعليم

 .24املشرتك أو العمالء اقناع على قومي الشامل التعليم إدارة يف أن يبدو
 النحو على عنصرا 14 للجودة منهجه كروسيب عرض التعليم يف الشاملية جودة لرتقية
 :25التايل

 اجلودة مستوى قياس( 3 اجلودة، لتحسني فريق بناء( 2 باجلودة، العليا اإلدارة التزام( 1
 اختاذ( 6 ومفاهيمها، اجلودة بأمهية الوعي نشر( 5 اجلودة، تكلفة حتديد( 4 الفعلي،
 والعيوب، األخطاء على لقضاء لربنامج جلنة تكوين( 7 تصحيحية، واجرءات خطوات

 يف بدورهم القيام على املشرفني وتدريب باملنظمة العاملني جلميع شامل تدريب( 8
 "عبيوب بال صناعة" شعار بأمهية الوعي لزيادة خاص يوم حتديد( 9 اجلودة، حتسني

 حتقيق من متكنوا الذين العاملني تقدير( 11 والعيوب، األخطاء مسببات إزالة( 10
 وعقد للجودة جمالس تكوين( 13 العاملني، جلميع أهداف وضع( 12 أهدافهم،

 اخلطوات مجيع تكرار( 14 اجلودة، جملس وأعضاء اجلودة أخصائ بني مستمرة لقاءات
 .التحسني عملية يف واالستمرار السابقة
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Malcolm Baldrige National Quality عام تأسست أمركية قومي هيئة هي 
 حتقق اليت األمركية للمؤسسات سنوية جوائز مبنح تقوم رجيان، رئيس عهد يف 1987

  الشاملة اجلودة إدارة يف. اجلودة لتحسني ناجحة إسرتاجتيات تطبيق من النتائج أفضل
 نوعية( 1: 26هي. أساسية إدارية عناصر سبعة على توزع اليت النقاط نظام تقوميها معايري

  البشرية، املوارد إدارة( 4 للجودة، السرتاجتي التخطيط( 3 حتليلها، املعلومات( 2 القيادة،
 رضاء( 7 اجلودة، نتائج( 6 اخلدمات، أو للمنتجات اجلودة تكفل اليت الضمنات( 5

 .العمالء
 تلعب اليت العوامل مجيع وكفاءة فعالية أن تعين التعليم نوعية عملية، ناحية من

 :27التايل النحو على هي العوامل وهذه التعليمية، العملية يف دورا
 إدارة( ه املطبق، املنهج( د التعلم، جو( ج ،الوسائل( 2 املعلم، جودة( 1

 .املدرسة
 إشراك إىل يقرتح أن دانيم سودروان قال كما املدرسة يف تعليم اجلودة ترقية أما

 ينبغي الذي نهجامل. الطالب( 2 املدرسة، رئيس القيادة( 28:1مسيطر عوامل مخسة
 املهنية ترقية مع أقصى، حد إىل املعلم إشراك. املعلم( 3" كمركز الطالب" هو به القيام
  .متبادل عمل شبكة( 5.ثابت نهجامل وجود املنهج،( 4.املعلم

 املدير بني مشرتكا هبا يقوم أن جيب مناذج تغيري ،السابق الرأي على ابناء
 بيئة يف جودة ختلق اليت واالسرتاتيجيات اخلطوات نفس لديهم يكون حىت واملوظفني

 على اهبعض اقوي افريق واملوظفني ئدالقا يكون أن .العمل بيئة التعليم وخاصة العمل
 .املدرسة أهداف يتحقق ليك ويتعاون النواقص ملتكي أنو  البعض
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 العربية اللغة تعليم الجودة لترقية فعالة  ةالمدرس إدارة. ه

. التعليمية املؤسسة وإجنازة وجود حتدد اليت املهمة النقاط من إحدى هي إدارة
 وتعمل واملهنية، العصرية احلديثة دارةاإل تنظيم على قادرة املدرسة تكون أن وينبغي

 .املرجوة الناجحة التعليمية العملية تصل حىت التعليمية املؤساسة
 :29التايل النحو على اإلدارة أمهية أما

هي األداة األساسية يف تسيري العمل داخل منظمات األعمال فهي اليت  دارةاإل .1
 تقوم بتحديد األهداف وتوجيه جهود األفراد إىل حتقيقها بفاعلية.

يقع على عاتق اإلدارة مسؤولية حتقيق األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية  .2
 لنظمات األعمال من ناحية وللمجتمع ككل من ناحية أخرى.

مبا أن اإلدارة هي املسؤولة عن بقاء واستمرار منظمات األعمال فإن هذا  .3
 اليتحقق إال من خالل القدرة على مواجهة الكثري من التحديات.

يقع على عاتق اإلدارة مسؤولية حتقيق التكاملي اخلارجي بني البيئة واملنظمة من  .4
: توفري احتياجات املنظمة من املوارد املختلفة من البيئة، وحتويل ومزج هذه خالل

 املوارد مع بعضها البعض لتلبية احتياجات البيئة من السلع أو اخلدمات.
 
 يستلزم أن املطلقة إدارة هلا تعليمية مؤسسة يف العربية اللغة تعليم اجلودة ترقية يف 
 ترقية يف املدرسة من تدار أن إىل مكونات مخسة وهناك التعليم، عملية يف املوجودة

 : التايل النحو على العربية، اللغة تعلم اجلودة
 الشخصيات )الموارد البشرية(  إدارة .1
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 يف مهم جانب عاملني أو موظفني أن( البشرية املوارد) الشخصيات ارةإد يف
 إمكانية يف جدا مهم املعلم دور. بدوهنا النجاح الميكن التعليم وعملية التعليم، عملية
 املوارد) الشخصيات إدارة هتدف. العربية اللغة تعليم جودة وحتسني تعزيز يف كبرية

 املوجهة هتدف( البشرية املوارد) الشخصيات إدارةو  ،التعليم عمل نظام جمال يف( البشرية
 النتائج، أفضل حتقيق أجل من وفعالية بكفاءة املعلمني أعضاء من االستفادة تعظيم إىل

 .30طيبة ظروف يف تبقى أن ولكن
 وعندما املرؤوس إىل الرئيس من السلطة من جزء بنقل اإلختياري السماح عملية

 وميارس رئيسه هبا يكلفه اليت الواجبات بأداء يستلزم فإنه التفويض هذا األخري يقبل
 .31أعمال من به قام عما رئيسه أمام مسؤوال ويصبح ألدائها الالزمة الصالحيات

 يكون. املرؤوس لدى والتدريب اإلستعداد املدير لدى والقدرة الرغبة الفعال، التفويض
 :32التالية الشروط حتققت إذا وفعاال ناجحا التفويض

عملية التفويض للشخص املناسب والذي تتوافر لديه القدرات أن تتم  .1
 واالستعدادات اليت متكنه من االستخدام الصحيح للسلطة املفوضة إليه.

أن تتم عملية التفويض يف توقيت مناسب وطبقا لفلسفة إدارية معينة، وبناء على  .2
 ما اكتسبه الشخص املفوض إليه السلطة من خربات تنظيمية معينة.

 الثقة بني الرئيس واملرؤوس الذي تفوض إليه بعض السلطات. توافر .3
توافر النظام رقايب فعايل ميكن من التأكد من حسن استخدام السلطة والتعرف  .4

 على ما قد حيدث من احنرفات يف الوقت املناسب. 
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 يتضمن والذي املنظمة، يف البشرية املوارد دارةإل األساسية اإلهتمام يوينبغ
 والتواصل، التفاعل من منط( job description)العمل وتوزيع واهليكل، املوظف احالل

 إنفتاحا تعقد البشرية املوارد دارةإل يستلزم أن. 33الكفاءة وتطوير الوظيفي، التقدم وآلية
 واإلجنزات اجلودة ضعف إىل يؤدي ألنه وتغيري حتوير الجتد هناك تكون أن وباستمرار
 .املنظمة وأهداف

 توفر فيهم يشرتط فاملعلمون. فنيا تأهيال واملؤهلني املوظفني من هيئة وجود ضرورة
 على ويرتتب. معني مهين واعداد تدريب مع معينة ومؤهالت شهادات على حصوهلم

 إدارة من أكثر بالتعليم العاملني هيئة لتوزيع كبريا اهتماما توايل أن جيب اإلدارة أن ذلك
 أو تضيف وغريها االتصال ودقة املعلمني وأحكام املهنية القيم مثل أمور فهناك. املصنع

 املهين التأهيل أو االعداد ما درجة تتضمن أن عليها وحتتم اإلدارة تعقيد من تريد
 .34للعاملني

 الشروط وفر قد الذي املؤهلني من وجذب إجياد عملية هو جدد أعضاء ضم
 موراد التخطيط يف حتديدها متت واليت الشاغرة، املناصب أو معني منصب لشغل

 من تلد سوف اجملال هذا يف ختصصه يف املهنية البشرية موارد من واملطلوبة. 35البشرية
 اللغة يف جودة ذو الطلبة تلد سوف وبالتايل العربية، باللغة متكني ااملؤهلني املعلمني

 .العربية
 امليدان هذا ويتعلق التعليمية، لإلدارة الرئيسية امليادين من العاملني ميدان يعترب

 حيتاج احلديثة املدرسة يف فالعمل. التعليمية الربامج لتنفيذ الالزمة البشربية القوى بتوفري
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 وأسس ومستوياهتم للعاملني سياسة رسم العاملني، أنواع من والعديد كثريال إىل
 .36هلم سجالت واعداد وتقييمهم عليهم وتوزيعهمواإلشراف وتوجيههم اختيارهم

 منظمة بطريقة لتنفيذ مكونات عناصر سبعة تشمل التعليمية، البشرية املوارد إدارة
 عقد( 2 ملوظف، التخطيط( 1: 37التايل النحو على. مراحلها خالل من وتسلسل،
( 6 املوظف، عزل( 5 املوظف، ونقل تعزيز( 4 املوظف، وتطوير تربية( 3 املوظف،
 .التقييم( 8 و التعويض

 
 المنهج والتعليم إدارة .2

 هذا ويرجع األهم، التعليمية دارةاإل املناطق من واحدة هي والتعليم املنهج إدارة
 هو املنهج. الدراسية املنهج إدارة حتقيق إىل فعال يهدف املواد إدارة جوانب مجيع أن إىل
 التعلم، ونتائج األساسية، واملواد األساسية والكفاءة األهداف عن ونظام التخطيط أداة

 األساسية الكفاءة أغراض حتقيق أجل من التعلم أنشطة لتنفيذ التوجيهية املبادئ تنفيذ و
 .38التعليمية

 هبا تعلم اليت والطريقة أداءها أسلوب تطوير على باستمرار املدرسة تعمل أن
 ضرورة املدرسة على يفرض وهذا. التالميذ هلؤالء ماتعلمه حمتوى تطوير وكذلك التالميذ

 من امليدان يف سيجد وما الرتبية ميدان يف باستمرار اجلديدة التطورات مالحقاهتا
 القيام  منها اجلوانب متعدد برناجما يتطلب هذا. مبتكرة وأساليب وطرائق حديثة اجتاهات

 الرتبوية ومتطلباهتا للمجتمع واحلضارية الثقافية باجلوانب اخلاصة البحوث من مبزيد
 أثناء التدريب برامج طريق على املدرسني ومساعدة تنمية. املدرسة على وماتفرضه

 على أنه اال. التعليم ميدان يف العاملني جهود تضافر إىل حيتاج باالطبع هذا كل. اخلدمة
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 الظروف وهتيئة لذلك الالزمة الكبرية الربامج وضع مسؤولية التعليمية اإلدارة رجال
 .39التنفيذ موضع لوضعها الالزمة واإلمكانيات
 التعليم تصميم يف هاما دورا املثايل املنهج أن ساجنايا وينا الدكتور ألستاذا رأى

 به القيام ميكن املعلم من الدليل هذا من والطالب، املعلمني قبل من به القيام ميكن اليت
(. ب الطالب، من مملوكة تستلزم أن والكفاءات األهداف صياغة( أ: 40التالية األمور يف

 من والتمكني األهداف لتحقيق يتقن أن جيب الذي املوضوع ماداة أو احملتوى حتديد
 النجاح حتديد(. د. األهداف لتحقيق والطلبة للمعلم اسرتاتيجيات اعداد(. ج. الكفاءة

 .الكفاءات أو أهداف حتقيق يف
 41 :يلي كما جودة ذو منهج ابداع يف نفذت املهمة النقاط بعض

الدراسة امكانية أن تستخدم املوضوع إعداد األسسيات اللغوية يف مادة  (أ 
 .التعلم مطابق لتحقيق اهلدف

اختيار الرئيسية اللغوية ملادة لدراسة أقدم مطابق كموضوع التعلم من  (ب 
 .أجل حتقيق أهداف املنهج الذي قرر

 .إعداد الوصف لكل أسس البحث الذي مت اختيار لتكون واضحة (ج 
 .أجل تربيرها أن يرتب أسس البحث بطريقة املنطقي والنفسي من (د 

 
 رئيس وظيفة أن التعليمية، املؤسسة مستوى على والتعليم املنهج إدارة سياق يف

 وظيفة األول قسمني، إىل تنقسم والتعليم املنهج دارةاإل ألداء ومدير كقائد املدرسة
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 إعداد( أ األنشطة، من العديد ويتضمن والتعلم، التعليم أنشطة إدارة يف املدرسة رئيس
 .اجلداول إعداد(. ج السنوي، الربنامج إعداد( ب املدرسية، أكادمية سنة

 إعداد يف املعلمني يوجه الذي التعليم كوحدة املدرسة رئيس أن الثانية وظيفة
 تعليم الربنامج اعداد(. ب ،واحدة سنة لتعليم الربنامج عدادا(. أ :42هي. التعلم أنشطة
  يومي أو أسبوعي برنامج إعداد(. د التدريس، إعداد برامج إعداد(. ج الدراسي، الفصل

 .وإثراء حتسني برامج اعداد(. ه و
 
 شؤون الطلبة إدارة .3

 جيب واآلراء األفكار ،طموح هو املوضوع وهذا التعليم، موضوع هي الطلبة أن
 ينبغي أن املتعلم والرغبات واملواهب القرارا، اختاذ يف كمرجع واستخدامها يسمع أن

 جمال يف املختلفة األنشطة لتنظيم الطلبة اشؤون إدارة وهتدف. وتطويرها استكشافها
 األهداف حتقيق على منظمة بسالسة، أنشطة تشغيل أجل من املدرسة يف  الطلبة

 .43للمدرسة التعليمية
 :44التالية الوظائف هلا املدرسية الطلبة شؤون إدارة كانت التعليمية املؤسسة يف

أعدت املؤسسة التعليمية وثبتت املبادئ التوجيهية تنفيذ التشغيلية املتعلقة بعملية  (أ 
 :قبول مرشح املتعلم اليت تشمل ما يلي

 معايري مرشح املتعلم احملتمل ضم أعضا جدد بالتفصيل  (1
وضوعية، شفافة وواضحة ومسؤولية دون قبول املتعلم جيرى بطريقة م  (2

 .متييز
 اجتاه املتعلم اجلدد املدرسي وتعارف البيئة دون اإلشراف ومراقبة املعلم  (3
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 وظيفة املؤسسة التعليمية (ب 
 تقدمي خدمة املشورة للطلبة (1
 تنفيذ األنشطة اإلضافية للطلبة (2
 القيام بتعزيز اإلجناز  (3
 القيام مبتتبع اخلريج املدرسة (4

 
 فيما التعليمية لإلدارة اإلجرائي النشاط ميدان يتضمن أن مرسي منري حممد قال

 هذه وأهم. الفصل داخل املنظم التعليم تكمل اليت اخلدمات تلد بالتالميذ يتعلق
 وخمتلف والعالج واإلرشاد والتوجيه واإلجتماعية العملية اخلدمات هي اخلدمات
 يتطلب هذا كل. وغريها النقل ووسائل الدراسية الكتب وتوفري السكولوجية اخلدمات

 .45فعاال واشرافا وتنسيقا تنظيما اإلدارة جانب من
 
 التجهيزاتالوسائل و  إدارة .4

 والتجهيزات الوسائل إدارةو  تنظيم كيفية أنشطة هي اتز يهتجوال الوسائل إدارة
 الوسائل أن مولياسا نظر عند. قرر الذي الغرض حتقيق أجل من وفعالية بكفاءة التعليمية

 أجل من التعليمية والتجهيزات الوسائل وحماظة لتنظيم توظف التعليمية والتجهيزات
 .46التعليمية العملية مسار يف والوسائل ااألفضل النحو على املسامهة

. التعليمية اإلدارة نشاط من هام جزء تكون والتجهزات الوسائل إدارة أن
 الشروط توافر جيب إذ ضخمة عملية أصبح وجتهيوها احلديثة املدرسية فاإلنشاءات

 املوقع وحسنة ومرحية ومأمونة واقتصادية ومرنة وظيفية تكون أن منها فيها، أساسية
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 التعليمية اإلدارة على تلقي اليت األساسية األمور من وغريها والصيانة التجهيز وجيدة
 .47ضخمة أعباء

 مخسة على دور لتجهيزاتوا الوسائل إدارة أن ،كنويسوط صربي حممد رأى
( د استخدام،(. ج العقد، عميلة( ب االحتياجة، حتديد( أ: 48التايل النحو على أحوال،

 .املسؤولية( ه تسجيل،
  والتجهيزات الوسائل وظيفة مولياسانا ديدي األستاذ شرح التفصيل من مبزيد

 :49التايل النحو على املدرسية
 .الوسائل والتجهيزات إدارةقررت املدرسة سياسة الربنامج املكتوبة عن   (أ 
 يف حالة: الوسائل والتجهيزاتبرنامج تشري إىل مستوى معيار  إدارةبرنامج   (ب 

 الوسائل والتجهيزاتختطيط، وتوفري واستفادة  (1
 الوسائل والتجهيزاتتقييم أداء حمافظة  (2
 يف كل مستوى الصف يف املدرسة الوسائل والتجهيزاتاستكمال  (3
اعداد مقياس أولوية التنمية الوسائل التعليمية وفقا لألهداف التعليمية  (4

 واملناهج الدراسية
حمافظة وصيانة مجيع الوسائل املادية واملعدات مبراعاة الواجبة لصحة  (5

 وسالمة البيئة
 املعلم واملتعلم.التعليمية لرتويج يف التعليم و  الوسائل والتجهيزاتج( كل برنامج  

  اخلطة يف عليها واملنصوص املنهجي ختطيط من تعقد والتجهيزات الوسائل إدارة ( د
 .تنميتها ومعمل بنيان من تشمل الرئيسية
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 املدرسية مكتبة إدارة( ه
 .والتكنولوجيا العلم بتطوير مالئما وضعت ااملعمل إدارة( و
 األنشطة بتطوير خصيصا الئمتت أن إضافية مقررات لألنشطة املادية الوسائل إدارة( ز

 .والتجهيزات الوسائل مستوى إىل وتشري للمتعلم إضافية مقررات
 
 المجتمعتعاون المتبادل وعالقة  إدارة .5

 الوسائل من فهي املدرسية اإلدارة يف هاما دورا املدرسية اإلجتماعات لعبت
 املوجه أو الناظر أو املدير عنها اليستغىن اليت اإلداري لالشراف الضرورية األساسية

 ما اذا الفعال أثرها اإلجتماعات هلذه ويكون وواجباهتم ألنشطتهم ممارستهم يف وغريهم
 اإلشراف فعالية سيادة ويف منها احلقيقي الغرض تؤدي حبيث وتوجيهها تنظيمها أحسن
 .50املدرسي الربنامج وحتسني املدرسني مقدرة وزيادة

 تربية يف أغراضه وحتقيق اجملتمع خلدمة قامت اجتماعية موسسة هي املدرسة
 باجملتمع العضوى ارتباطها مدى على رسالته حتقيق يف املدرسة جناح ويعتمد. النشء
 بربنامج القيام هو التعليمية لإلدارة رئيس واجب أول يتضح هنا ومن. فيه تعيش الذي
 يف الربنامج هذا يضع أن والبد واجملتمع، املدرسة بني الناجحة العالقات لتحقيق فعال

 وما وتطلعاته طموحه ومدى وامكانياته املدرسة ختدمه الذي اجملتمع خصائص اعتباره
 وبرامج البيئة خلدمة برنامج خالل من باملدرسة اجملتمع أبناء وربط املدرسة من يتوقعه
 تطلب وما هبا تقوم اليت واجلهود بالنشطة اجملتمع أبناء وتبصري الكبار لتعليم متنوعة
 الفهم مستوى زيادة على باستمرار والعمل ومساعدات عون من اآلباء من عمله املدرسة
 .51واجملتمع املدرسة بني املتبادل
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 لتوسيع التعليمية ملؤسسة جدا مهم اخلارجية أطراف مع املتبادل  تعاون أجرى
 عدة املتبادل التعاون إدارة وتنقسم. اجلوانب مجيع يف اإلمكانات وتطوير الفكر آفاق

 اإلعالم وسائل خاصة، وجتارة واملوهبة، التعليم جانب املثال لالحتياجة، وفقا جماالت
 واستنتاج لتقييم تعقد الذي دارةاإل وظيفة تعترب العامة العالقة .وغريها والسياسة والثقافة
 ودعم فهم الكتساب منظمة أو وكالة واإلجراءات السياسات وضبط العامة، املواقف
 .اجملتمع

 معينة حقائق إبالغ إستعالمة التستغين املدرسة يف معتاجمل العامة العالقة أنشطة
 :52يلي ما يعرض أن جيب أيضا ولكن املدرسة، من

 .املنتشرة يف اجملتمع عن مشكلة التعليم تقرير عن األفكار (أ 
 مساعدة رئيس املدرسة كيفية اجلهود للحصول املساعدة والتعاون املتبادل  (ب 
 اعداد التخطيط كيفية الطرق للحصول على املساعدة  (ج 

 يف املدرسة اإلشرتاك وعالقة املتبادل التعاون اجملتمع ترويط إدارة فإن مث ومن
 :53يلي كما هي عامة خطوط

 التعليم  إدارةروطت مؤسسة التعليم املدرسية جمتمع األخرى لدعم املدرسة يف  (أ 
 املدرسي إدارةترويط أعضاء املدرسة يف   (ب 
 غري املدرسي إدارةأيد اجملتمع عن املدرسة أن يُ َرّوط يف  (ج 
أن يقتصر على بعض  إدارةترويط دور مشاركة أعضاء املدرسة واجملتمع يف  (د 

 األنشطة املعنية
 تصل مشاركة مع املؤسسة التعليمية األخرى ذات الصلةتكل مدرسة أن  (ه 
 إشرتاك املدرسة اليت تعقد مبؤسسة حكومية أو غري حكومية (و 
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 ع إشرتاك مع مدارس أخرىاملصنو  (ز 
 نظام إشرتاك املدرسة اليت تعقد مبوعد الكتابة. (ح 

 
 تعليم ترقية يف األوىل صائمة أوضحت كما مهم، دور هلا اجملتمع وترويط إشراك

 :54يلي كما يتشتمل اللجنة جملس واجملتمع متعلم الوايل من دور املدرسة، يف

 املادية يف شكلاملساعدة املايل أو  ألقى الدعم والتأييد (أ 
 متويل هذه األنشطةاحتمال و ختطيط األنشطة  (ب 
وهبذا أن ، حىت أن يصبح املعلم بديال، و أو ينقص املعلم املعلممشاركة لزيادة  (ج 

يف التفكري حول التقدم املدرسية بنشاط اجملتمع يف الواقع جتعل مشاركة متساوية 
 .املدرسة

الطلبة ، واإلجنازات التعليمية م، وأداء املعلمنيي، ومناقشة تنفيذ التعلألقى اقرتاحا (د 
 العوائق وغريهاو 

قبول شارك يف اختيار و يدور اجملتمع يف تنفيذ مثالية بالفعل، فإهنا ميكن أيضا أن  (ه 
 إجنزاته غري مقنعة.أداء املعلم مراقبة عن ، احملتاجة من املدرسة املعلمني

 
 اللغة العربية ميتعلالمبحث الثاني: 

 اللغة العربية ميتعلأ. 
 بالتعليم المفهوم. 1

 مع. السلوك يف تغيري إىل أدى كأنشطة يفهم التعليم مصطلح أن عامة بصورة
 املتعلم سلوك حبيث املعلم، من نشاطال ذيتنف بأهنا تعريفها ميكن فتعليم الفهم، هذا

                                                           
54

S. Shoimatul Ula, Buku Pintar Teori-Teori Manajemen Pendidikan Efektif, (Jogjakarta: 

PT Berlian, 2013), hlm. 68 



 
 

 
 

 واملادية البشرية عناصر من ملتيش من مزيج هو ميالتعل كان .55األفضل إىل تغيريم
 أهداف تحقيقل البعض على بعضها تؤثر اليت واإلجراءات واملعدات، والوسائل

 .56ميالتعل
 20 األية 1فصل الوطين التعليم نظام بشأن 2003 لسنة 20 رقم لقانونا ذكر

 ."التعلم بيئة يف التعلم ومصادر ماملعل مع املتعلم بني تفاعلال عملية هو ميالتعل"
 أحاطت. بالوحدة املكونات من تفاعلي الذي نظام يعترب والتعليم التعلم مليةع
( ج. التعليمية املادة( ب. والتعليم التعلم من الغرض( أ: با التعليمية العملية مكونات
( و املتعلمني( ز. التعليمي النتائج تقييم( ه. التعليم وسائل( د. التعلم وطرائق وأساليب

 .57املعلم
 يتم كيف أو الطالب يعلم أن( how to) بكيفية املتعلقة ميلتعلا من بالنسبة

 الدراسية املناهج يف تفعيل يتم( what) ما ملعرفة الطالب وبالدفاع سهلة تعلم لطالبا
 املنهج يف الواردة القيم لوصف التعلم يسعى أن ولذلك،. املتعلم( needs) كحاجة
 يف الواردة الدراسة جمال وحمتويات التعليمية األهداف خصائص حتليل خالل من الدراسية

 املناسب ميالتعل( اسرتاتيجيات) طرق وتطوير حتديد،و  اختيار يقوم أن مث. الدراسية املنهج
 املنهج حتقيق ميكن حبيث احلالية، الظروفب ثبتتأ اليت التعليمية األهداف لتحقيق

 .58ميالتعل عملية يف الدراسية
 
 العربية اللغة ميتعلب التعريف. 2
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 يف هامة مكانة حتتل اليت التعليم مادة من إحدى هي أجنبية كلغة العربية غةالل
 أنشطة من سلسلة عن عبارة هو جوهره يف العربية اللغة ميتعل. إندونيسيا يف التعليم عامل

 أنشطة املتعلم ليعمل العربية اللغة مدرس من األقصى احلد إىل نفذت اليت واتعليم التعلم
 هي العربية اللغة ميتعل أن أخرى، وبعبارة. اللعربية اللغة مادة املعلم علم مما اجليدة التعليم
 حتقيق إىل تفضي املادة التعلم أنشطة خلق يف العربية اللغة مدرس من املبذول اجلهد
 .59العربية اللغة لميتع هدف

 املختلفة الظواهرب معقدة عملية هي العربية اللغة فيها مبا األجنبية ةاللغ ميتعل
 ميالتعل هذا ويتأثر. الناس للجميع خمتلف معىن هلا يكون أنه املستغرب من ليس لذلك

 اللغة هو أجنبية لغة اكتساب مع قويا ارتباطا الرئيسية العوامل وترتبط. عوامل عدة عن
 60.كأفراد واملتعلمني ، املتعلمني الداخلي والعوامل املتعلم، اخلارجي والعوامل متعلم
 هو اإلستخدام على يقرتح الذي العربية اللغة ميتعل مادة يف العربية اللغة ميتعل أسس

أساس  :61يلي كما.األسس هذا يتأسس املفهوم هذا. املعناوي ٍ 
 .اللغة هي أداة للكشف عن معىن الذي يتحقق من خالل املفردات والقواعد  (أ 
املفهوم األساسي يف يعترب هو و نطاق اللغة ونطاق الوضع من املعىن حدد   (ب 

 .لتعليم اللغةمدخل املعنوي 
 .الكتابيةأم بالشفوية إما بخمتلفة  اتميكن أن تتحقق معىن من خالل تعبري   (ج 
سواء شفويا ما تعلمه من خالل اللغة  اإلتصالتعلم يم لغة أجنبية هو أن يتعل (د 

 .كتابياو 
 .التعليممن العوامل اهلامة اليت حتدد جناح أحد لطالب هو التعلم لالدافع  (ه 
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، والرغبة، ة، واخلرب كان من احلاجةإذا  معنا م تصبح يالدراسة وأنشطة التعلمواد  (و 
 .لطالبلاملستقبل تكليف والقيم، 

وضوعي املرئيسي، ليس ذايت م، ينبغي أن يعامل الطالب كيمن أنشطة التعل (ز 
 .مهارات اللغةتطوير يف الطالب كوسيطة ، يقوم بدور املعلم للمساعدة طفق
 

 العربية اللغة ميتعل اللغة مبادئ. ب
 ،62عامة بصفة اللغة تعليم مبادئ مثانية األقل على أن أشرايف الدين مشس رأى

 :وهي
 .نفسهارغبة و حاجة كأفراد مع  عندما حيتاجاألفضل سيتعلم على النحو  املتعلم (1
للطالب فعالة يف الفرصة معلم إعطاء عندما األفضل يتعلم على النحو ساملتعلم  (2

 .والتعليم املستهدفة على التواصل يف متنوعة أنشطة التعلمستخدام اللغة ا
املستهدفة تستخدم ة اللغب األفضل إذا كان الطالب ينشطيتعلم على النحو ساملتعلم  (3

 رغبتهم.و  ةة والكتابية وفقا لقدرة واحتياجيف عملية التواصل، سواء الشفوي
ملختلف جوانب البنية اللفظية للغة يتجه عندما األفضل النحو على يتعلم ساملتعلم  (4

 .املستهدفةيف اللغة  ةالوارداملستهدفة بدراسة معىن الثقافة 
 عندما يتم عرضها على اجلوانب االجتماعيةاألفضل يتعلم على النحو ساملتعلم  (5

 .للغة املستهدفة واخلربة املباشرة يف ثقافة اللغة اهلدفالناطقني لالثقافية 
 تها.ثقافدور وطبيعة اللغة و  يشعر علىعندما األفضل نحو سيتعلم على ال املتعلم (6
( فعالة feedbackعطى التغذية الراجعة )يعندما األفضل املتعلم سيتعلم على النحو  (7

 باستمرار. هالتقدم تعلم نع
 .تعلمه بنفسه دارةعطى الفرصة إليعندما األفضل على النحو املتعلم سوف يتعلم  (8
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 العربية اللغة تعليم أهداف. ج

 التفاهم أداة ألنه التعبري إتقان هو العربية اللغة التدريس من األساسي الغرض
 لغته املرء وعى ومىت التعبري إتقان على العربية اللغة فروع تضافرت ومىت الفهم، ومعيار
 الطالب فهم وكان منتجاا، كبري به حييط وما بالبيئة إتصاله كان ومراميها دقائقها وفيهم

 .63ومثمرا مفيدا كتاب من يقرؤه وما عليه يلقى ملا
 :64أهداف تدريس اللغة العربية

 حتسني أسلوب التعبري الكالمي والكتايب (1
 تعود الفصحى يف احلديث والكتابة (2
 ضبط احلركات والسكنات لكل حرف (3
 النطق السليم حلروف اللغة (4
 صحة الكتابة ومجاهلا (5
القراءة السريعة )الصامتة واجلهرية( مع فهم الفكرة إكتساب التالميذ القدرة على  (6

العامة للمقروء، واألخطاء اجلزئية وتذوق املقروء، واحلكم عليه بلقدر الذي 
 .تسمح به درجة منوهم اللغوي، مع النطق

تنمية قدرهتم على اإلستماع، حبيث يستطيعون تركيز انتباههم على ما يسمعونه  (7
 .وفهمه فهما مناسبا

 
 ضرورة اللغوية اإلسالمية التعليمية املؤسسات يف العربية اللغة ميتعل وجمال غرض

 65:تهعام يف إندونيسيا يف العربية اللغة تعلم من والغرض. للطالب لتدريسه
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 هااللغة العربية واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل لتعلمأن يكرم ويفخر  لماملتع (1
املتعلم اللغة العربية من حيث الشكل واملعىن وظيفة واستخدامها بشكل مناسب فهم  (2

 والظروف ةوخالق ملختلف األغراض واالحتياج
الفكر، ونضج العلم و قدرة لرتقية القدرة على استخدام اللغة العربية له املتعلم  (3

 .جتماعياإلالعاطفي ونضج 
 التكلميف التفكري و له نظام  ماملتعل (4
األدبية لتطوير الشخصية، وإثراء تأليف واملتعلم قادرا على التمتع واالستفادة من  (5

 .ويةاللغقدرات وحتسني املعرفة و الثقافة 
 .ويفخر األدب العريب باعتباره الكنوز الثقافية والفكرية أن يكرمتعلم م (6

 
 تعليم اللغة العربيةطريقة . د
 .الترجمةو قواعد ال يقةطر  .1

 القدمية، منذ تستخدم الطريقة ههذ ألن. التقليدية طريقة على الطريقة هذه طلقت
 املدارس من العديد بينما. لقرون األورويب اجملتمع يف بالفعل قوي هو األسلوب أن

 للغة، املنطقي التحليل خالل من الطالب دربي أن. الطريقة ههذ باستخدام واجلامعات
 66.الرتمجة لغة يف القواعد تطبيقو  الصعبة واجلملة اللغة أمناط من اللغوية قواعد حفظو 

 وسيلة هي بل لذاهتا تقتصر فال غاية ال وسيلة تشكل للتالميذ بالنسبة اللغة قواعد أن
 القواعد من إليه حيتاج ما على النحو دراسة يف صريقت أن ينبغي ولذا التعبري صحة إىل

 .67أسلوهبم وتصحيح ألسنتهم لتقومي الالزمة
 الطريقة هذه مالمح
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 :68يلي فيما الثانية كلغة العربية تعليم يف والرتمجة النحو طريقة المحم أهم
إن أهداف الرئيسي من التعليم العربية هو متكني غري الناتقني بالعربية من  (أ 

 اإلتصال مبصادر الثقافة العربية وقراءة كتاباهتا وفهم نصوصها.
 ط أساسي ملمارستها.ر إن املام بقواعد اللغة العربية ش (ب 
يساعد الطالب على الكتابة بالعربية من خالل التدريب على الرتمجة  ينبغي أن (ج 

 من لغته األوىل إىل اللغة العربية.
يتم تزويد الطالب بعدد كبري من مفردات اللغة العربية وإمناء ثروته فيها كلما تقدم  (د 

 يف برنامج تعليم اللغة العربية كلغة ثانية.
اللغة أساسي من أهداف تعليم إن تذوق األدب العريب واإلستماع به هدف  (ه 

 العربية
إن األمر ال يقتصر على أن يلم الطالب بقواعد العربية بل جيب أن يتعرف  (و 

 خصائص اللغة العربية باملقارنة إىل غريها من اللغات خاصة اللغة األوىل للدرس.
تنمية قدرات الطالب العقلية بالشكل  ،إن مما يتوخاه تعليم العربية كلغة ثانية (ز 

 ميكنه من مواجهة مواقف التعلم املختلفة مبشكالهتا املتعددة.الذي 
 

 المباشرة الطريقة .2
 اللغات تعامل كانت اليت والرتمجة النحو الطريقة فعل كرد الطريقة هذه ظهرت

 سنة منذ كثرية دعوات ظهرت ولقد. احلياة من متاما ختلو. ميتة كائنتان كانت لو كما
 الدعوات هذه وطالبت. فعالة مشوقة حية األجنبية اللغات تعليم جبعل تنادي 1850
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 أسرع بصورة انتشر الذي واملصطللح. األجنبية اللغات تعليم طرق يف جذرية بتغيريات
 .69املباشرة الطريقة إسم كان فقد

 والقراءة، االستماع طريق عن العربية اللغة تعلم أن الطريقة هلذه األساسي وماملفه
 هي اللغة جوهر ألن وذلك الحق، وقت يف تطويرها ميكن التأليفو  القراءة تعلم وأن

 العربية غةللاب التواصل على قادرا الطالب أن املباشرة الطريقة يقصد. الكالم اإلستماع
 الطالب إىل الكثري لتكليف معلم يلزم أن ،القدرة هذه تحقيقل األم، لغة كمثل وتعلمها

 من ،مبعانيها اجلمل أو الكلمات بني مباشر ارتباط قدمها اليت والتمارين التدريب من
 .جرا وهلم اإلمياءات حركة و مظاهرة خالل

 
 طريقة القراءة .3

 اللغة  إلكتساب السبيل األفضل أن إىل األجنبية اللغات بتعليم املتخصصون تنبه
 . وكتابة وقراءة وكالما وفهما املهارات كل يف الطالب قدرات تنمية هو األجنبية

 ومالحمها الطريقة هذه أهداف عن طعيمة أمحد رشدي الدكتور األستاذ قال كما
 : 70يلي فيما

تبدأ هذه الطريقة عادة بفرتة بتدريب الطالب على بعض املهارات الصوتية.  (أ 
 البسيطة، وينطقون بعض األصوات واجلمل.فيستمعون لبعض اجلمل 

بعد أن يتدرب الطالب على نطق مجل معينة. يقرؤها يف نص. ويعمل املدرس على  (ب 
 تنمية بعض مهارات القراءة الصامتة عند الطالب

بعد ذلك يقرأ الطالب هذا النص قراءة جهرية متبوعة بأسئلة حول النص للتأكد من  (ج 
إىل نوعني : قراءة مكثفة وموسعة لكل منهما تنقسم القراءة من بعد ذلك  فهمه.
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هدفه ولكل إجرأته. فالقراءة املكثفة تأخذ مكاهنا بني جدران الفصل وهتدف إىل 
تنمية املهارات األساسية للقراءة وما حتتاجه هذه املهارات من ثروة لفظية ومعرفة 

 بلقواعد النحوية
ن املعلم يوجه الطالب هلا صحيح أ ،أما بالنسبة للقراءة املوسعة فتتم خارج الفصل (د 

 وحيدد هلم مايقرؤوهنم مث يناقشهم فيه.
وأخريا يسهم هذا النوع من القراءة املوسعة يف وصل الطالب بالرتاث العريب ويف قراءة   (ه 

 كتب وفنون ومن مث يزداد فهمه للثقافة العربية وتقديره هلا.
 
 الطريقة السمعية الشفوية .4

 األوىل لغةال تلك أن هي افرتاضات عدة على املستهدفة الشفوية السمعية ةقيطر 
 اللغوية أصوات على إستماع خالل من اللغة بدأي أن جيب لذلك. النطق أو الكالم هي
 هذه من آخر افرتاض. والكتابة القراءة تعلم قبل ،هبا نطق مث اجلمل أو الكلمة من

 .مرات عدة تكررت إذا عادة تصبح سلوكيةال العادة هي اللغة أن هي الطريقة
 :71مايلي الطريقة هذه إفرتضات إبراز ومن اخلويل علي حممد ذكر

ولذلك جيب أن ينصب  ،أم الكتابة فهي متثيل جزئي للكالم ،كالماللغة أساسا   (أ 
 اإلهتمام يف تعليم اللغات األجنبية على الكالم وليس على القراءة والكتابة.

مث  ،هو: استماعجيب أن يسري تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل معني  (ب 
 كتابة.القراءة مث الومث  الكالم

طريقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل للغة األم. فهو يستمع  (ج 
 مث يذهب إىل املدرسة ليتعلم القراءة مث الكتابة. ،مث يبدأ حياكي مااستمع إليه أوال
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طريقة إلكتساب اللغة األجنبية هي تكوين العادات عن طريق املران على أفضل  (د 
 القوالب

 إن املتعلم حباجة إىل تعلم اللغة أجنبية وليس إىل التعلم عنها. (ه 
 وال فائدة من املقارنات والتقابالت ،كل لغة فريدة يف نظامها اللغوي (و 
 وال داعي الستخدامها ،الرتمجة تضر تعليم اللغة األجنبية (ز 
 ل مدرس للغة األجنبية هو الناطق األصلي املدرب.أفض (ح 

 
 اإلتصالية طريقة. 4

 أداة"با تسمى فطرية قدرة لديه إنسان كل أن افرتاض على الطريقة ههذ إستنادا
 املبدع من كل الكالم قدرة فإن ،(.language acquisition device" )اللغة اكتساب
 .داخلية عوامل دهايتحدب واملخرتع

 والقراءة واالستماع الكالم ،مهارات أربعة على حيسب مل اللغوية إستخدام أن
 دور من وفقا واسع، إطار يف التواصلية القدرات بعض تتضمن تزال ال والكتابة،
. أوىل كلغة ثانية لغة تعلم أو جنبيةاأل لغةلل تعلم. التفاعل وهدف والظروف ،ومشاركة

 هو الطالب رغبةو  احتياجة حتليل فإن وبالتايل الطالب، ورغبة احتياجة من انطلقت اليت
 .72التعليم مادة تطوير يف أساس

 
 العربية اللغة تعليم وسائل تكنولوجيا. ه

 ةاملهار  عن يبحث الذي العلم من تعريقه يف التكنولوجيا أن أحسني عرف
 التدريس، يف التكنولوجي اتصل إذا ،املالحظة أو الدراسة أو التجربة خالل من املكتسبة

 الستخدام العربية للغةا سمدر  كيفية عن البحث هي العربية اللغة تعليم والتكنولوجيا
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 مفهوم عن حاجتة. التعليم الالفص يف الواقع يف عملية يف مساعدة  كأدة التعليم وسيلة
 أيضا خصت ولكن أدوات، أو مواد أو أداة جمرد ليست التكنولوجيا حينما يلةوس

 .73العلم بتطبيق املتعلقة دارةواإل التنظيم املوقف، اإلجراءات
 واألجهزة واألآلت والربامج واألدوات املواد مجيع هو التعليمية بوسائل يقصد

 يف واملتعلم تعليمية يف املعلم يستخدمها اليت اللفظية واللغة التعليمية واملواقف واملعدات
 التعليمية األهداف حتقيق أجل من. جماالهتا مجيع يف التعليمية اخلربات الكتساب تعلمه

 .74وكفاية فاعلية أكثر تعلم إىل الوصول أجل ومن فيها املرغوب
 التعليم يلةوس استخدامب جدا، مهمة وظيفة وسائلال ،والتعلم ميالتعل عملية يف

 أنو  التعلم، عملية يف والتحفيز الدافع لتشجيع ،والعلم االهتمام شعور ينهض أن والتعلم
 يف الطالب ساعدي أن أيضا ميكن التعليم وسائل واستخدام ،الطالب سو نف على تؤثر

 وتتكثف البيانات لتفسري تسهيل ،جذابة بيانات أو مواد تقدمي فهم، حتسني
 .75املعلومات

 :76يلي كما وهي أنواع ثالثة إىل العربية اللغة تعليم وسيلة تنقسم
الذي يقبض م اللغة ياستخدامها لتسهيل تعليتم كل شيء هي   وسائل السمعية .1

مسجل مثال من وسائل السمعية هي من خالل حاسة السمع. يتناوهلا و 
 معمل اللغة وغريها.،از، والتلفالراديو ،الشريط

                                                           
73

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), hm. 73  
74

مملكة العربية السعودية وزارة املعارف , اإلدارة )الوسائل التعليمية: حقيبة الدريبية, زيز بن زيد أبو التيلي, ععبد ال 
 7ه(, ص. 1420مبنطقة الرياض إدارة التدريب الرتبوي,  العامة للتعليم

75
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), hlm. 28   
76

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm.227 



 
 

 
 

 ذي يقبض استخدامها لتسهيل عملية اللغة اليتم كل شيء البصرية هي   وسائل .2
 رسم  من وسيلة البصرية هي من خالل حاسة البصر، على سبيل املثاليتناوهلا و 

 وغريها. ، والكتب املدرسيةبرويكتور ، جدارية ، نشرةالسبورة، أو الصورة
م اللغة اليت يتعلاستخدامها لتسهيل يتم كل شيء   هي السمعية والبصريةوسائل  .3

ميكن تناوهلا من خالل احلواس من السمع والبصر، على سبيل املثال، مشغل 
 وسائل املتعددة وغريها.اللغة معمل واسعة، شاشة الأقراص الفيديو، 

 اإلعالم وسائل اختيار كيفية
 كفاءة املعلم من يستلزم أن الوسائل هذه باستخدام العربية اللغة تعليم إبالغ تطبيق يف

 وظائف شيئ وألي يستخدم مىت التعليم، وسائل تكنولوجي استخدام يف ومهارت
 تلخيصه يف سوفارنو رأي عند. التعليم وسائل استخدام من هدف وما التعليم وسائل
 :77يلي كما التعليم وسائل اختيار كيفية
 وسائل الكل لعرف خصائص يأن ينبغي  .1
 سيحققهاهلدف املراد الوسائل مالئمة باختيار يف ينبغي  .2
 املستخدمةلطريقة مالئمة  وسائلينبغي أن خيتار  .3
 ستتصلهاملادة مالئمة حبالة  لالوسائخيتار ينبغي أن  .4
ومستوى عمرها أو  هاالطالب، وعددمالئمة حلالة  لالوسائخيتار ينبغي أن  .5

 التعليم
 .حالة البئة مكان السائل املستخدمةإىل مالئمة  لالوسائخيتار  ينبغي أن .6

 
 العربية اللغة تعليم تقويمال. و
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 وتوفري على واحلصول التخطيط عملية هو قوميالت مانهيلو  يهرينزم عرف
 بقصد عملية هو تقدير أو تقييم نشاط فكل القرار، بدائل الختاذ املطلوبة املعلومات

 78قرار الختاذ حماولة ومث البيانات إىل استنادا بيانات، أو املعلومات لحصولل خطط كما
. 

 من األهداف أو الغاية إلجناز مستوى عرفةمل هتدف التعليمي التقوميي نشطةاأل هذه
 مقرتحا يميتقال من نتائج. ملعرفتها ميالتعل أنشطة هافشل أو جناح فإن مي،و التقبا. الربنامج

 مقرتح التقييم نتائج فإن ،هاهدف حدد كما بةالطل كفاءة غاية عن الطلبة إجناز عن ُمِهمًّا
 أو مواد أو أهداف/ةالكفاء صياغة يف النظر إعادة مهة عن األخرا السياسة أخذو  للمعلم

 .املتبعة التعليمية ةاسرتاتيجي
 نتائج وأما التعليم، أهداف حتقيق يف الطالب اهب قومي الذي أنشطة هي عملية

 على بلوم بنيامني احلالة هذه يف. ميالتعل خربة تلقي بعد الطلبة ميلك قدرات هي ميالتعل
 :79هي ،جوانب ثالثة إىل التعليم نتائج التصنيف يقسم كبري خط

، جماالتم الفكرية اليت تتكون من ستة يالتعلنتائج اجلانب املعريف فيما يتعلق  .1
كل من وهي املعرفة أو الذاكرة، والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقييم، و 

بعدها نخفض وأربعة جوانب املجانب الثاين من أول ما يسمى مستوى املعريف 
 .عايل املعريفذلك على مستوى 

 ،، وهي القبولجماالتمخسة هي العاطفي فيما يتعلق مبوقف  اجلانب .2
 .تذويت، والتقييم، وتنظيم أورد الفعل ااالستجابةو 

والقدرة على التصرف، وهناك  ةم واملهار يالتعلنتائج  فيما يتعلق جلانب النفسي .3
احلركية  اتاملهار  ، ب(حركة منعكسة .: أ(هيأنواع من اجملاالت، و ستة 
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اإلدراك احلسي، د(. االنسجام والدقة، ه(. املهارات  ةاألساسية، ج(. قدر 
 .التعبريية والتفسرييةاحلركات و(.  احلركية املعقدة و

 أنواع بالنسبة أما. االختبار مثل الالزمة، اةاألد تستخدم أن التقييم أنشطة لتحقيق
 عبد عرض كما العربية، اللغة ميتعل القدرة اختبارب تعلقت فيما ويةاللغ ختباراتإلا

 :80يلي كما. احلميد
ال مشاركة اإلختبار ، مركبة كاملةعلى األسئلة هي تضمنت  ختبار موضوعياال (أ 

األفكار ومل يطالب قدرهتا على تنظيم جوابا، يف االختبارات إلخراج حتتاج 
معرفة مشاركة اإلختبار أن تستلزم املوضوعية العامة قد أعدت إجابات لالختيار. 

 .اإلجابة الصحيحة فقطأن تدعي 
، واإلجابة على موِّ قَ ة أن تعتمد من رأي مُ إلجابالذايت هو أن التقييم ل ختباراإل (ب 

 .أو مقالاحلر  مبا فيه تأليف  تعبريمن ما تكون  تهاالختبارات الذاتية عاد
، اختبار التكويين هو االختبار الذي يقام واندونويعند رأي ج ،ختبار التكويينإلا (ج 

الربنامج لتكملة . ويهدف هذا االختبار التعليم االلغة العربيةبرنامج عندما جرى 
 .لبةتقدم الطمراقبة و 

هناية تدريس من هو االختبار الذي يقام يف هناية أو قرب اخلتامي ختبار إلا (د 
وبعبارة أخرى  طط.من التخطيط كما خ اللغة، وعندما مت االنتهاء كل شيء

نوع من االختبار املستخدم لقياس اإلجناز يف فرتة معينة  اخلتامي يعترب ختبار اإل
هناية الفصل اختبار على سبيل املثال،  الدراسية، كما نفذت يف هناية الربنامج

 .الدراسي
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فشلها الطلبة ويهدف هذا االختبار إىل حتديد جناحها أو  ،القبول  االختبار  (ه 
صفية تليف عامته للقبول يف مؤسسة تعليمية أو مدرسة معينة، وهذا االختبار هو 

 .بةالطلمرشح 
، العربيةبرنامج تعليم اللغة بداية قبل يعقد االختبار الذي التصنيفي هو ختبار إلا  (و 

 .ملستوى له وفقا قدرةاملناسبة اجملموعة إىل وضع شخص لبقصد 
طبقة أولية قدرة  ملعرفة  ، هبدفتنفيذهم يلتعلاي هو يعقد قبل برنامج قبل االختبار (ز 

  الطلبة. 
هذا . واهلدف هو اختبار يعقد قرب من هناية برنامج التعليم بعدي ختبارإلا (ح 

 .ميبرنامج التعلإشرتاك الطالب بعد اإلختبار ملعرفة قدرة أخري 
على الطلبة إجناز جناح م ينتائج التعلالتحصيل هو يهدف ملعرفة مقياس االختبار   (ط 

 .املادة املعينة
ىل أقصى حد ممكن ملتابعة يطور مبحاولة ختبار إلهو ااملعياري ختبار إلا  (ي 

معيار من أوروبا  الصارمة. يف اللغة العربية تتبع اختبار الشروط وتوفرياإلجراءات 
test of  English as a foreign language (TOEFL)   تسمى  يف اللغة العربيةأما

  .  TOAFLبا
 

اللغوي،  ختبار إلااللغوي هناك باستخدام ثالثة مداخل يف ختبار إلايف تنفيذ 
 :81كما يلي

، مثل انب اللغويةعلى جؤكد الذي يهو اختبار (Test Diskret)اختبار املتقطعة  .1
أو عنصر  مفردقاس هو تأن القدرة أن مبعىن . فرتة ومانية معينةقواعد اللغة يف 
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األصوات العربية، واملفردات التعرف هذا االختبار هو املثال من  .واحد فقط
 .كلمةالوتكوين 

 نفس األساس( أن األساس بنظرية علم االلغة Tes integratif)اختبار تكاملية  .2
على أقسام أصغر من بنود إدماج  التكاملياملتقطعة، ولكن االختبار بإختبار 

أ(.  هي:  ملهارات اللغويةفيما جوانب اللغة وا يف االختبار التكاملي االختبار. و
 فقرةتركيب الاجلملة، ب(. تفسري اخلطاب، ج(. فهم القراءة ، د(. تركيب 

 .املتوفرةمجل يعتمد من 
التشابه أن هذا اإلختبار له ت يليف (. رأىTes Pragmatikالعملي) ختباراإل .3

 اإلمالء، واختبارهي: ، العملي متنوعة االختبارونوع جنس التواصلية،  اختبارب
cloze ة.الفهم إعاد، واختبار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 الثالث الفصل
 البحث منهجية

 
 مدخل البحثأ.  

 البحث منهجية هو النوعي أو الكيفي مبدخل البحث هذا يف الباحث إستخدم
 املنهج البحث هذا يف البحث.هلا واألعمق والفهم الظواهر وصف على تركز العلوم يف

 إىل الوصول أجل من منظم علمي بشكل والتفسري التحليل طرق من طريقة هو الوصفي
 .الوضعية حمددة أغراض

 باملوضوع يتعلق وشامل عميق فهم يتطلب ذيال ثالبح هنج هو النوعي نهجم
 يف البحث إستنتاج وحصل وحتليلها البيانات على صولاحل يف مشكلة إلجابة سيبحثه
 يتضمن ،العميقة بيانات على للحصول املستخدمة النوعية البحث ةقيطر .82معينة ظروف

 خالل من قيمة تعترب القطعية البيانات أن ،األصلية والبيانات املعىن وهذا. املعاين على
 83 .اظهار غري

 
 الباحث حضور. ب

 عملية يف الباحث دور أمهية على ؤكدي نوعي نهجم البحث اهذ مستخدا
 الباحث أن النوعي البحث يف. ةمطلق بصفة الباحث وترويط مشاركة أن حىت البحث،

 املتعمقة، ةاملقابلو  باملشاركة املالحظة بيانات ومجع( human instrument) البشري كأداة
 مكانة عن مايليونك يصف بينما. 84البيانات درامص مع تتفاعال يستلزم أن لباحثفا
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 معاجو  واملنفذ خططكامل الباحث دورو  ،مهم موقف هو النوعي البحث يف الباحث
 .85ثالبح نتائج عن اإلقرار وكذلك ،فسروم وحتليل لبياناتا

 بوكيت بارابيك طوالب سومطر معهد يف البحث منطقة يف الباحث فحضور
 ولكن, البحث موقع يف الباحث ضورح مبعىن السلبية ملشاركةبا البحث اهذ يف تنغي

 عن جلميع الباحث يالحظ إمنا ،التعليم عملية أنشطة يف املباشر اليشرتك الباحث
 .املدرسة هذه يف جرت واألحداث األنشطة

 
  البيانات مصادر.  ج

 األويل رداملص ومها البيانات، دريمص من البيانات على البحث هذا حصل
 حيضر ذيال فطر  من  يعرض أن البيانات مصدر وصف هو األويلاملصدر . والثانوي
 من يتصور أن البيانات يعترب الثانوي مصدر وأم وقعت، األحداث وقت حني املباشر

 .احلدث وقع حني ويالقي اليشرتك
 تقنية" purposive sampling" تقنية باستخدام( املخرب) البحث مدار اختيار عمل

 يف التقنية هذه ،األساسي املخرب حتديد لغرض خاص اعتبار عم البيانات مصادر أخذ
 العينات أخذ تقنية يعين ،"snowball sampling" تقنية باستخدام الثلج كرة مثل هتطوير 

 مضى كلما ،اصغري  أو قليال البداية يف كان الثلج، كرة فلسفة تستخدم البيانات مصادر
 القليلة البيانات مصادر مجيع من ألن التقنية هذه تعقد. كثرية أو كبرية صارت الوقت

 هبذه  البيانات مبصادر إستخدامه مت األخر املخرب فبحث, املقنعة البيانات التعطي
 .86كيربا صار الوقت مضى كلما تتحدرج الثلج كرة كمثل أكرب البيانات عينة فمصادر
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 ةقابلامل قامت. ةواملالحظ ةاملقابل من عليها احلصول مت اليت األولية البيانات مصادر2
 يف نةالبيا وتأييد املقارنة، كبيانة جدا مفيدو  مهم البحث اهذ يف الثانوية تبيانا. باملخرب
 منطقة يف والصور املكتوبة، صادرمل التوثيق دراسة من الثانوية بيانات وحصلت. امليدان
 .بالبحث املرتبطة تزال ال اليت البحث املنطقة خارج أخرى وثائق و ،البحث

 يتعلق فيما املخرب من مباشرة مصدرها هي األولية ةالبيان تعيني قي الباحث
 معلومات شكل يف ،وثائق ،البحث اهذ يف الثانوية ةالبيان تضمنت. سيبحثه املشكلة
 الوثائق و ،البالط ميالتعل أنشطة نتائج عن تقرير ،املعهدي الشخصية مثل أرشيفية
 أما, البحث هذا مايتعلق مقاالت أو كتب شكل يف البحث، هبذا املتعلقة األخرى
 :هي البحث هذا يف البياناتات مصادر

  املدرسة رئيس. 1
 قسم موظف.( ب, الطلبة شؤون موظف( أ: من يتكون املدرسة موظفو. 2

( د, والتعليم املنهج قسم موظف( ج (البشرية املوارد) الشخصيات
 اجملتمع وعالقة املتبادل تعاون شؤون موظف و واألجهزة الوسائل موظف

 العربية اللغة معلمو. 2
 الطالب. 3
 اجملتمع. 4
 : هي الوثائق. 5

 التعليمية منهجية
 املنظمة هيكل

 
 
 



 
 

 
 

  لبياناتا جمع أسلوب.  د
 البيانات مجع وأساليب ،البحث على صاحلة بيانات على احلصول أجل من

 استخدم البحث اهذ يف. اعداده اختيار دقة مع البحث من اجلودة لتحديد جدا مفيدة
 :التالية الطرق الباحث

 
 مالحظة . 1

 امليدان إىل الباحث يتطلب الذي البيانات مجع أسلوب هي املالحظة طريقة
 الوجهة واألحداث والوقت، ، الفاعلة واجلهات املكان عن املتعلقة املسائل ملراقبة

 احلصول مت اليت ةاملالحظ نتيجة من  تعترب  حصلت البيانات فإن مث ومن .87الشعوروا
 .منهجي بشكل املسجلة ةاملالحظ من نتيجة عليها

 :حول خصوصا امليدان، يف مباشرة املالحظة األسلوب هذا الباحث استخدم

 معهد سومطر طوالب بارابيك املادي وغري املادي حالة (أ 
 ترقية اجلودة تعليم اللغة العربية إدارة  (ب 
 .التعليمية املوجودة ائلالوس  (ج 
 اللغة العربية التعليم عملية أنشطة  (د 

 مقابلة .2

 املقابلة ومها الطرفني، بني حمادثة أجريت وقد. املعني الغرضب حمادثة هي مقابلة
 من واحدة هي املقابلة. األسئلة جييب الذي املخرب إىل األسئلة يطرح الذي( باحث)

 من وجرى وقع ما يعلم الباحث أن املقابلةب, أوال واملعلومات، البيانات جلمع التقنيات
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 يتكون املخرب من يسأل ما, ثانيا. البحث  موضوع عن بعيد اختبأ وما البحث موضوع
 88 .واملستقبل واحلاضر املاضي عصر من

قية اجلودة برت  املتصلة القضايا بشأن بيانات على للحصول املقابلةلباحث حصل ا
هي رئيس  املعلومات درامص. معد سومطر طوالب بارابيك يف العربية اللغة ميتعل

وجمتمع حول املدرسة,  والطالب و العربيةاللغة  ونواملدرس الوكيل رئيس املنهجي ،املدرسة
الشخصيات )املوارد وظف يتكون من قسم ومؤسسة تشرتك يف أنشطة املدرسة, وم

 .الوسائل واألجهزة, شؤون الطلبة, املنهج والتعليم, البشرية(
 توثيق . 3

 املذكرات مثل داخلية وثائق. ةوخارجي ةداخلي الوثيقة  هي تستخدم اليت الوثيقة
 اخلاصة ودائرة جمال يف تستخدم اليت ةاملؤسس يف ونظام ارشاد والتعليمات واإلعالنات

 عن تقدم الوثائق أن. ذلك وغري اإلدارة رئيس قرار أو الرسالة على أيضا وينطوي, هبا
 89 .القيادة طراز عن الدليل إلعطاء و واالنضباط، ونظام حالة بشأن معلومات

 الشخصية التعريف عن بيانات على للحصول الطريقة هذه الباحث إستخدم
 حتصيل ونتائج ، لطالبا إمجال عددو  واملوظفني، املعلمني من عدد والنظام، ،املعهد

 التعليم عملية عن ومعلومات الدراسية املناهج وهيكل الطالب،

 البيانات تحليل.  ه

 أن منهجي بشكل واعداد حبث عملية هو بوجدان رأي عند البيانات حتليل
 يفهم أن ميكن لذلك ،اهغري  املوادو  امليدانية، كتابةو  ،ةاملقابل نتيجة من كسبت البيانات
 .90لآلخرين يعلم أن ميكن ونتائجها
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 منوذج النوعي لتحليل  هو البحث اهذ يف املستخدمة البيانات حتليل تقنية
 البيانات حتليل أن وهوبرمان مايلز عرض. التفاعلية وهوبرمان للمايلز النوعي التحليل

. البيانات وتفسري وحتليلها مجعها مت اليت للبيانات معىن إعطاء حينما بوصفية نوعيال
 أن مث. ومستمر واحد وقت يف  البحث نتهيي حىت مجع أوال، البيانات، بتحليل قومي

 مبشاكل واملتصلة املتعلقة النظرية املرجع إىل إلشارةبا البيانات تفسريالو  التأويل يقوم
(. 3 البيانات، عرض(. 2 البيانات، ختفيض( 1: يلي ما البيانات حتليل تتكون. البحث

 .91اإلستنتاج أخذ
 :التالية الصورة هذه يف يشري البيانات حتليل يف وهوبرمان مايلز تفاعليال منوذج

 
  وهوبرمان مايلز تفاعليال منوذج البيانات حتليل تقنية صورة

 (Data Collection) البيانات جمع.  1
 وقد. األرقام من سلسلة وليس الكلماتب تظهر اليت البيانات تعترب البيانات مجع

 من وعادة( توثيقوال ةواملقابل ةاملالحظ) الطرق من متنوعة موعةجم يف البيانات مجع مت
 النوعي البحث .وحتقيق أوتسجيل كتابة خالل من تستخدم أن اجلاهزة غري عملية

 مجع الباحث. تافهة تبدو إىل يلمت والبيانات ،ومعقدة الكثرية البيانات مجلة يكتسبس
 مجعها مت اليت البيانات. والتوثيق واملراقبة، قابالت،امل بيانات من البحث اهذ يف البيانات
 .92البيانات بتخفيض يقوم أن مث متجانسة، غري وطبيعة
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 تخفيض البيانات

 البيانات عرض

 استنتاج البيانات

 جمع البيانات



 
 

 
 

 (Data Reduction) البيانات فيضتخ.  2
 تبسيط، على اإلهتمام تركيز مع اختيار عملية من البيانات ختفيض عرفيو 

 هذا. البحث موقع من مكتوبة سجالت عن انبثقت اليت اخلام البيانات وحتويل جتريدية
 ختفيض عملية جرت عندما. البحث نشطةأ جرت عندما امستمر  جيري االخنفاض

 الرتميز، ،التلخيص صناعة هي التخفيض مرحلة هناك تكان البيانات، مجع يف البيانات
 .93مذكرة وإنشاء أقسام، إنشاء جمموعات، بناء ، وضوعامل معاجلة

 (Display Data) البيانات عرض. 3
 احتماالت تعطي أن يكلةهلا املعلومات من جمموعة عن عبارة هي البيانات عرض

 وما حيدث ما يفهمس والباحث البيانات عرض بنظر ،العمل واختاذ النتائج استخالص
 94 .العرض ذلك من الباحث حصل  فهومامل على استنادا به القيام يستلزم

 إمكانية يعطي حىت املنظمة، املعلومات من جمموعة أهنا على بياناتال عرض
 جيري ما يفهم أن ميكن البيانات عرض خالل من. اإلجراءات واختاذ النتائج استخالص

 .فعلسي وماذا
 اإلستنتاج أخذ.  4

 وأمناط، ،الرتيب تسجيل ،املواد معىن عن يبحث العملية هذه يف الباحث أن
 أثناء االستنتاجات تدفيق عمل. ومقولة يةالسبب وسبكة ،املمكنة واألشكال ،الشرح

 .95للتحقق قابلة كوني أن جيب البيانات من املعىن ظهر بسيطة، بطريقة ،البحث
 البياناتتصحيح و.  

 عقدي أن يستلزم أن األطراف مجيع من مسئولية حتمل أجل من البحث نتائج
 يف هو ملا وفقا الباحث من لوحظ ما أن لتدليل هدفه. البيانات صحة من التصحيح
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 كان إذا صحيحا يدعي أن البحثية البيانات أو ثالبح نتيجة النوعي املنهج يف. الواقع
 .96البحث موضوع يف الواقع يف  حدث ما أمام الباحث تقرير بني خيتلف ال

 تطويل تشمل البحث اهذ يف املستخدمةب البيانات صحة تصحيح أسلوب
 .والتثليث ، املراقبة مثابرة و املالحظة وقتال

 وقت ال . تطويل1
 مجع عملية حتديد يف مهم دور هلا النوعي البحث يف الباحث حضور

 يتطلب ذلك فإن ،حدثت األعراض ملراقبة حتديد يكفي ال قصري وقت. البيانات
 لعمل امليدان إىل عاد يعود الباحث أن يعين املراقبة تطويل. ةاملالحظ من تطويل
 البيانات مصادر أي قابله البيانات درامص مع أخرى مرة ةواملقابل ةملالحظ
 يتطلب راقبةامل وقت متديد. إضافية داعمة بيانات عن الوثائق ودراسة اجلديدة
 .97البيانات حماسبةو  كشف أجل من طويل وقت يف املباشر يشرتك أن الباحث

 ةمالحظعلى ال مثابرة. 2
 من تأويل متني حبث تعىن  املالحظة على مثابرة أن مايليونك عرض

 حماولة عن شيئ حبث. مؤقت أو مستمر حتليل بعملية يتعلق فيما املختلفة طرق
 مثابرة. ميكن ال وما االعتبار بعني يؤخذ أن ميكن ماع حبث. اآلثار خمتلف احملدد
 ميكن اليت األحداث وتسلسل البيانات لتأكيد استمرار،و  كثب عن املقابلة على

 .98نهجياملو  بالقطعي تسجيلها
 

 التثليث. 3
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 املستفادة البيانات صحة لتفتيش يستخدم الذي سلوبألا هو التثليث
 .99البيانات تلك لدى ةمقارن أو لفحص البيانات بتلك. رآخ شيء

 استخدام استفادة صالفح ةتقني كما التثليث من أنواع ربعةأ هناك
 درجة لفحصا عودةو  مقارنة تعىن مبصادر التثليث. والنظرية ،ةقيوالطر  مصادر

 البحث يف خمتلفة وأدوات الوقت مقارنة عرب حصلت اليت املعلومات من الثقة من
 املقابلة، يجةنتب املالحظة البيانات نتيجة مقارنة طريق عن ذلك وحصل. النوعي

 .املتعلقة الوثائق ىتو باحمل ةاملقابل ةجينت مقارنةو 
 من درجة الفحص أن ,ةاالسرتاتيجي من نوعان هناك طريقةك التثليث يف

 مصادر الثقة من درجة وفحص مجع تقنية خمتلف, حثالب نتيجة من الثقة
. األخر مبحلل احمللل عمل نتيجة مقارنة هو أخرى طريقة أو أسلوبب بياناتال

 .100املقارن بشرح تسمىو  تنفيذ ميكن أنه كنظرية التثليث وأما
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