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مستخلص البحث
إدارة تعليم املهارات اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية سيداقريي تشمل
على التخطيط ،التنظيم ،التنفيذ ،املراقبة .إدارة تعليم الذي يقصد يف هذا البحث هو الطريقة
اليت تنظم أنشطة تعليم املهارات اللغوية .وهتداف هذا البحث إىل معرفة ختطيط إدارة تعليم
املهارات اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية سيداقريي ،ومعرفة تنظيم إدارة تعليم
املهارات اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية األجنبية سيداقريي ،ومعرفة تنفيذ تعليم املهارات
اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية سيداقريي ،ومعرفة مراقبة تعليم املهارات اللغوية
يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية سيداقريي .استخدم الباحث املدخل الكبفي مبنهج
دراسة احلالة ،وأما طريقة مجع البياانت استخدم الباحث املقابلة ،املالحظة والتوثيق.
أما نتائج البحث كما يلي  )7أن ختطيط تعليم املهارات اللغوية يف هذا املركز تبدأ
من تقرير األهداف يف كل من املهارات )2 .التنظيم يف هذا املركز متثل يف وضع اهليكل
التنظمي الذي يستهدف إىل تنسيق اجلهود البشرية .اهليكل التنظيمي تتكون من الرئيس
والنائب األول والنائب الثاين والنائب الثالث واإلدارية )3 .التنفيذ يف هذا املركز متثل يف
تطبيق املدخل والطرق والوسائل التعليمية يف عملية التعليم داخل صفوف الفصل)4 .
املراقبة يف هذا املركز تتكون املراقبة املباشرة يف عملية التعليم وكذلك ابلتقومي على الطالب
عرب االختبار يف كل نصف السنة شفواي وحتريراي وكذلك قام املركز ابلتقومي على املدرس
حيث انقش وتبادل اآلراء بني املدرسني حول الصعوابت يف التعليم كذلك الطرق املناسب
يف عملية التعليم.
الكلمات املفتاحية :إدارة ،تعليم املهارت اللغوية ،اللغة العربية
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أساسيات البحث
أ .املدقدمة
إن حتسني أداء املنظمات أو املؤسسات احلديثة مبا فيها اجلامعات واملدارس
حيظى ابهتمام عاملي يف مجيع دول العامل .يضاف إىل ذلك أن قدرة أي جمتمع على إدارة
مؤسساته وبراجمه احليوية ،ليس فقط بفاعلية وكفاءة ،وإمنا بعدالة وابتكار ،تعترب من أهم
اخلصائص اليت متيز أي جمتمع عن غريه من اجملتمعات .وإن من أبرز مميزات اجملتمعات
املتقدمة ومؤسساهتا ،ليس ثقافتها أو مواردها التطبيقية ،أو ما يتوافر لديها من رأس
املال ،أوما تعتمده من سياسات عامة رشيدة ،وإمنا ما يتوافر يف مؤسساهتا من قدرات أو
طاقات ،وما ميتلكه األفراد فيها من مهارات ،وخاصة املهارات اإلدارية.7
ويف جمال الرتبية وجود اإلدارة مهمة جدا وهي ضرورية يف القطاع العام واخلاص
حيث يشري بيرت دراكر إىل أن اإلدارة الفعالة أصبحت وبسرعة العنصر الرئيس يف الدول
النامية ،كما أصبحت العنصر األكثر إحلاحا يف الدول املتقدمة .2لذلك إدارة الرتبية هي
شئ جيب أن تُعطى األولوية الستمرارية التعليم ألجل حتقيق األغراض املنشود .يف الواقع،
هناك عدد من املؤسسات الرتبية ليس لديها إدارة جيدة يف إدارهتا حىت يضعف يف إجابة
حتدايت الزمان.
وكذلك يف عملية التعليم جناح عملية التعليم يرتبط بعوامل وعناصر خمتلفة منها
املعلم والطالب ومواد التعليمية واألساليب أو اسرتاتيجيات التعليم ووسائل التعليم
والتقومي .مجيع هذه العناصر جيب إدارته جيدا حىت يكون عملية التعليم جتري على ما
يرام 3.لذلك اإلدارة اجليدة حتدد جناح وفشل التعليم ،كيف يستخدم املعلم أو احملاضر
األساليب املناسبة ،وتوفري أدوات التعلم املناسبة ،وأجواء الفصول الدراسية املواتية أثناء
عملية التعليم والتعلم تؤثر على النجاح يف التعليم .التعلم هو يف األساس هو جهد
لتوجيه الطالب يف عملية التعلم حىت يتمكنوا على احلصول على أهداف التعليم املرجوة.
1أمحد خطيب ورداح اخلطيب ،إدارة اجلودة الشاملة تطبيقات تربوية (الرايض :مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج )2002 ،ص23 .
2إبراهيم عبد العزيز الدعيلج ،اإلدارة العامة واإلدارة الرتبوية( .عمان :دار الرواد ،)200 ،ص77 .

3

Imam Makruf, "Manajemen Integrasi Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Berbasis Pondok
Pesantren,” Jurnal Cendekia, 2 (Juli 2016), 4.
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مما ال يستغر به األذن وال يستجده هناك عدد من املشكالت يف تعليم اللغة
العربية يف كثري من املدارس أو اجلامعات .أحياان ،أهداف التعليم ال يتحقق إىل حد
أقصى وكذلك تنفيذ عملية التعليم خرج من أغراضه الرئيسية ومن أحد أسباهبا ضعف
إدارة تعليم اللغة العربية .4وزاد فتح الرمحن 2مشكالت تعليم اللغة العربية اليت يواجهها
املعلمون هذا اليوم ال ميكن حلها من خالل التخطيط اجليد فحسب ،وإمنا هناك حاجة
ماسة إىل اإلدارة اجليدة .وجود اإلدارة يف تعليم اللغة العربية يسهل على حتقيق األهداف
املرجوة.
املعهد بصفته مؤسسة تعليمية ومكان لتعليم العلوم اإلسالمية بل اللغة العربية له
دور كبري يف حتقيق وإجناح عملية التعليم .وجود اإلدارة السليمة يسهل حتقيق األهداف
املرجوة .معهد سيداقريي أحد املعاهد االقدمية يف أندونيسيا أسس هذا املعهد ه7721 .
ويبلغ عمرها إىل اآلن  213سنة .وهذا املعهد له اهتمام كبري يف تعليم اللغة العربية .يوجد
يف هذا املعهد مؤسسة لتعلم الللغة العربية يسمى مبركز تعليم اللغة العربية واألجنبية .يركز
هذا املركز على تعليم اللغة العربية واالجنليزية ولكن قبل تعلم الطالب اللغة االجنليزية عليهم
أن ينجح يف تعليم اللغة العربية وذلك من خالل االختبار.
اعتمادا على مالحظة الباحث األولية أن هذا املركز له منهج يف تعليم اللغة العربية
وذلك املنهج مالئم مع أهداف تعليم اللغة العربية وكذلك أنتج هذا املركز الكتب
التعليمية يف اللغة العربية وكثري من املهاهد آخر استخدمها .جبانب تعلم الطالب يف هذا
املعهد املهارات اللغوية منها مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة الكتابة إال مهارة
القراءة ألن منذ أول دخوهلهم اىل املعهد ركز الطالب على قراءة وفهم كتب الرتاث.
جبانب ذلك أن هذا املعهد قد انل على كثري من املراكز منها مركز األول يف تقدمي القصة
ومركز األول يف املناظرة ومركز الثاين يف اخلطابة ومركز األول قي اإلنشاء وغري ذلك،
وكثري من خريج هذا املعهد يلتحقون دراستهم إىل شرق األوسط.
جناح تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد الينسلخ من منهج التعليم املستخدم وكذلك
اإلدارة التعليمية اجليدة .بناء على تلك البياانت يريد الباحث أن يقوم ابلبحث العلمي حول
4

Sampiril Taurus Tumaji, “Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab,” Dar eL-Ilmi, 1( April, 2018), 109.
Fathur Rohman, “Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab,” Arabiyat: Jurnal
Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban 1, no. 1 (June 2014), 63–78.
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اإلدارة التعليمية خصوصا يف تعليم املهارات اللغوية الثالثة الذي طبقها مركز تعليم اللغة
العربية واألجنبية من انحية وظائف اإلدارة  :التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة.
ب.أسئلة البحث
انطالقا من خلفية البحث السابقة ،فأسئلة هذا البحث ما يلي:
 .7كيف ختطيط إدارة تعليم املهارات اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد
سيداقريي؟
 .2كبف تنظيم إدارة تعليم املهارات اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية
سيداقريي ؟
 .3كيف تنفيذ إدارة تعليم املهارات اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية
سيداقريي ؟
 .4كيف مراقبة إدارة تعليم املهارات اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية
سيداقريي ؟
اإلطار النظري
أ .مفهوم اإلدارة
لو رجع إىل التاريخ لوجد أن أصل كلمة إدارة يعودا إىل العصر اليناين أو
اإلغريقي " ”serveومعناها (اخلدمة) على أساس أن من يعمل يف اإلدارة يقوم
على خدمة اآلخرين ،وهذا هو املعىن اللفظي ألصل الكلمة ،ألن كلمة يدير
" "Administerمكونة من مقطعني ابلالتيين مها" : "Adو “Ministerمبعىن دخدم اآلخرين،
وابملعىن العلمي :تنظيم شؤون الناس ،والعناية أبموهم لتحقيق أهداف
معينة.6
ويف كتاب مارن "أن اإلدارة هي نظام التعاون مع تقسيم واضح ،ونظام التعاون أو
بصعية نتظيم االجتماعي هو نظام الذي يتكون من الناس الذين يتفاعلون مع بعضهم
6إبراهيم عبد العزيز الدعيلج ،اإلدارة العامة واإلدارة الرتبوية (عمان :دار الرواد ،)2001ص1 .
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يف األنشطة ااملمتنظمة ويستند التفاعل على الدور الذي ميكن لكل عنصر مع نظام
1
اجلمعية".
وبتطور الزمان ،تستخدم كلمة "اإلدارة" يف مجيع جمال املؤسسة منها:
مؤسسة احلكومة ،ومؤسسة األهلية ,ومؤسسة اجملتمع ،ومؤسسة الدينية ،ومؤسسة
التعليمية ،الصناعة ،والزراعة وغري ذلك .وهذا يدل أن وظيفة ودور اإلدارة يف
املؤسسة مهمة لتحصيل األهداف.1
اإلدارة علم ألهنا تعتمد على أساليب البحث العلمي يف أغلب جمالتها
مثل التخطيط والتنظيم وفن يف أدائها حيث تعتمد على املوهبة والقدرة الشخصية ومهنة
ألهنا حتتاج إىل أفراد مؤهلني مهنيا .وتعرف ابهنا النشاط املوجه حنو التعاون
املثمر والتنسيق الفعال مثل اجلهود البشرية املختلفة من أجل حتقيق هدف معني
بدرجة عالية من الكفاءة.1
فاإلدارة السليمة يف أي جمال من جماالت العمل واإلنتاج تلعب دورا قيادا ابرزا يف
جتميع املوارد وتوجيه اجلهود جتاه التحقيق لألهداف للمؤسسة وما كان ملؤسسة أن تصل
إىل حتقيق أهدافها وزايدة وحتسني إنتاجها إال ابإلدارة السليمة.70
ومن التعريفات السابقة ,نعرف أن اإلدارة ماولة لتنظيم ااملؤسسة لتحصيل
األهداف املعينة فّعاال .وفرع اإلدارة الذي يهمنا يف هذا البحث هو اإلدارة التعليمية.
فهذا الفرع أو النوع من اإلدارة الذي نتحدث عن مفهومه وخصائصه.
ب.مفهوم ادارة التعليم
اإلدارة التعليمية هي جموعة من العمليات ااملتشابكة اليت تتكامل فيما بينها سواء يف
داخل املؤسسات التعليمية أو بينها وبني نفسها ،لتحقيق األغراض العامة املنشودة من
الرتبية .وهتدف اإلدارة التعليمية إىل حتقيق األغراض الرتبية ومن  م فهي تعين اباملمارسة،
7

Marno. Dkk. Manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam, (Bandung: PT Rafika Aditama.2008),
hlm. 7
8
Didin kurniadin & Imam Machali, Manajemen Pendidikan, (Jakarta : Ar-Ruzz Media,
2012), hlm.24

1أغادير سامل العيدروس ,مقدمة يف اإلدارة (,جامعة أم القرى) ص7.
70عمر دمحم التومي الشيباي ،الفكر الرتبوي بني النظرية والتطبيق( .طرابلس :اجلماهرية العربية الليبية الشعبية االشرتكية ،)7112 :ص.
711
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وابلطريقة اليت توضع هبا هذه األغراض الرتبية موضوع التنفيذ .وتعين اإلدارة التعليمية
ابلعناصر البشرية من معلمني ومستخدمني وتالميذ وآابء .وابلعناصر املادية من أبنية
وجتهيزات وأدوات وأموال.77
وكذلك اإلدارة التعليمية هي التوجيهات على العملية التعليمية املطابقة مع األهداف
احملددة .أعطاه املدرس السلطان لتطوير املنهج يف عملية التعليم والتعلم كي له معىن
عميقا يف نفس املعلم واملتعلم .وليسرت العملية التعليميةسرية كما األهداف احملددة،
فخطوات تطبيق اإلدارة التعليمية يف املؤسسة الرتبية تشمل على التخطيط
72
التعليمي ،والتنفيذ التعليمي ،والتقومي التعليمي.
إذا فهمنا اإلدارة على أهنا جموعة من العمليات ااملتشابكة اليت تتكامل فيما بينها
لتحقق غرضا مشتًكا ،وإذا قصران هذا التعريف على ميدان التعليم فإن اإلدارة
التعليمية تصبح جموعة من العمليات املتشاكلة اليت تتكامل فيما بينها سواء يف
داخل املنظمات التعليمية أو بينها نفسها لتحقق األغراض ااملنشودة من الرتبية.
واإلدارة التعليمية هبذا املعىن شأهنا شأن اإلدارة يف امليادين األخرى وسيلة وليست
غاية يف ذاهتا.
ج .أهداف إدارة التعليم
إن من أهداف اإلدارة التعليمية هي لتحقيق األغراض الرتبوية .ومن  م
فهي ابملمارسة وابلطريقة اليت توضع هبا هذه األغراض الرتبوية موضوع
التنفيذ .وقال سوداجاىن اليت نقلها سويدة إن أهداف اإلدارة
التعليمية هي لتكون اإلرشادا والتوجيه يف أنشطة التخطيط ،والتنفيذ ،والتقومي يف
التعليم .عملية اإلدارة التعليمية هتدف لتحقيق األهداف التعليمية املرجوة .فالقيام
إبدارة التعليم وسيلة للمدير املؤسسة أو املدرس مراعة هذه اإلدارة التعليمية.

77جودت عزت عطوي ،اإلدارة ااملدرسية احلديثة مفامهها النظرية وتطبيقاهتا العملية. ،ص76 .
12

Subki, “Manajemen Kurikulum Pandidika Agama Islam Berbasis Pendidikan Karakter”,
Disertasi Doktor, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), hlm.
47.
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د .وظيفة إدارة التعليم
قال كسمان يف كتابه أن وظيفة اإلدارة هي :التخطيط ،التنظيم ،التوظيف،
التوجيه الرقابة ،التقومي.73اختلفت أرآء اخلرباء فيما يتعلق بوظيفة اإلدارة ،لكن من انحية
اهلدف سواءأال وهوو كانت العملية اإلدارية تتكون من اخلطوات واألنشطة لتحقيق
األهداف املرجوه .نظرا إىل وظيفة اإلدارة عموما ,حبث الباحث وظيفة اإلدارة التعليمية
هي:
74
 )7التخطيط هو تصنيف وتكوين اخلطوات اليت سيقام هبا لتحقيق األغراض املنشودة.
 )2التنفيذ هو العملية اليت قام بو مدير لتنفيذ األنشطة اليت قد قرر يف عناصر التخطيط
والتنظيم لتحقيق األهداف.72
 )3التقومي فهو لقياس مدى حتصيل الطالب يف املهارات اللغوية وتعرف مواطن القوة
والضعف عندهم.
جناح أي وظيفة يعتمد على إدارهتا .واملهمة تكون انجحة اذا كانت اإلدارة تقام بشكل
صحيح وحسن الرتتيب ،واليت يف حد ذاهتا لتنفيذ اإلدارة العملية املعينة يف وظيفة ذات
الصلة .والقصد منه هو األنشطة من بداية مراحل العمل حىت هناية حتققها.
شرح أيضا أكوس ويبوو أن وظيفة اإلدارة إذا نطبيقها يف عملية التعليم
هي:76
 .7التخطيط ( )planningيف عملية التعليم هي خطة املعلم قبل عمليته يف الفصل.
ترتب اخلطة يف املقرر الدراسي وخطة الدراسية .لكل اخلطة على األقل تكون
من أهداف التعليم ،حتديد املؤشرات وإسرتتيجية املستخدمة لنيل األهداف.
 .2وظيفة التنظيمي ( )Organizingوجب للمعلم لتنظيم مصادر التعليم .كما تنظيم
وجود الوسائل التعليمية يف بيئة الطالب.

13

Kasman, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran pada sekolah bermutu (studi multisitus pada
tiga SMP negeri di kota Malang), disertasi tidak diterbitkan. (Malang: Program Pasca sarjana
Universitas Negeri Malang, 2008), hlm. 35
14
Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Rosda, 2012), hlm. 15
15
George R. terry, Prinsip-prinsip Manajemen, hlm.17
16
Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter disekolah, Konsep dan Praktik Implementasi
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.97
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 .3بعد ختطيط هي التنفيذ ولتنفيذ عملية التعليم فعالية ،حنتاج إىل كفاءة املعلم
يف املقدمة واالختتام عملية التعليم يف ترتيب أو تنظيم الفصل يف شرح التعليم
وغريها.
  .4م بعد تنفيذ عملية التعليم هو التقومي ،ولتعريف مدى فعالية التخطيط يف
تنفيذه ولنيل األهداف .وميكن تنفيذ التقومي حني عملية التعليم.
تتكون وظائف اإلدارة عند أمحد إمساعيل حجى من التخطييط ،التنظييم،
التنفييذ ،واملراقبية ،والقييادة والتموييل لكين الباحيث يعيرض أربيع وظيائف فقيط
حسب اإلدارة املوجودة يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية.
 .7ختطيط التعليم
أ) تعريف التخطيط

71

وللتخطييط تعياريف متعيددة ،منهيا تعرييف هيميز  Himesأبنيه) عمليية
إدارييية متشييابكة تتضييمن البحييث واملناقشيية واالتفيياق  ،م العمييل ميين أجييل
حتقيق األهداف اليت ينظر إليها ابعتبارها شيئا مرغواب فيه(.
وهنيياك تعريييف بينيييت  Bennettللتخطيييط أبنييه) حتديييد أهييداف
املشيروع والطيرق الالزمية لتوجييه األفيراد يف نشياطاهتم لتحقييق هيذه األهيداف
بطريقية سيهلة غيري معقيدة (والتخطييط أيضيا هيو اإلجابية عليى أسيئلة ثالثية،
هي :أين حنن اآلن؟ وأين نريد أن نذهب؟ وكيف سنصل إىل هناك ؟
وميكننا أن خنرج مما تقدم بعدة أمور:
أوهلا ،أن التخطيط يرتبط ارتباطا وثيقا ابألهداف ،وهو ابلتايل وسيلة حتقيق األهداف
أبسلوب علمي يوفر الوقت واجلهد.
واثنيها ،أن التخطيط يهدف إىل التغيري والتعديل ،ومن  م فإنه وسيلة التغري
االجتماعي واإلرادة اإلنسانية.
17أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية( ،مصر :دار الفكر العريب46 ،)2002 ،
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واثلثها ،أن التخطيط عملية من عمليات اإلدارة ووظيفة من وظائفها ،وهو الدليل
امللموس على تفكري اإلدارة ،ويرجع ذلك إىل أنه ال ميكن تنفيذ أي نشاط تنفيذا
سليما دون أن يكون هناك ختطيط.
71

ب) مبادئ التخطيط
 )7الواقعية:
ويقصيد بيذلك أن أيخيذ الوضيع القيائم يف االعتبيار مين حييث طبيعية البنياء و
االحتياجات واإلمكاانت الفعلية .وهذا يعين أن يبتعد التخطيط عناملثالية واليوتوبيا .
ألنه هنا يتعارض مع كل من املوارد املتاحة اوحلاجات الفعلية.
 )2املرونة
إذ جيب أال يكون التخطيط جامدا حبيث يعجز عن مواجهة املتغريات املختلفة  ،ما
قيد جييد مين عواميل وظيروف قيد تعيرض اخلطية لالهنييار وليذا فيإن التخطييط السيليم
يراعي ما حيتمل حدوثه من ظروف ومشکالت واضعا يف االعتبار كيفية مواجهتها.
 )3الشمول مبعىن جيب أال يقتصر على جانب واحد.
 )4املشاركة مبعىن أال ينفرد فرد واحد أو جهة واحدة ابلتخطيط بل ال بد من تضافر
اجلهود ومشاركة كافة األطراف يف عملية التخطيط.
 )2التوقيت السليم
سبق أن ذكران أن التخطيط الناجح يوفر الوقت وخباصة عند التنفيذ ،ويف إطار
التخطيط جيب أن يهتم املخططون بتحديد األزمنة الالزمة األنشطة الرئيسية
والفرعية .وقد تنفذ بعض األنشطة يف زمن واحد ،وهو ما يعرف ابلتوقيت األفقي،
الذي يربط بني أنشطة متعددة تنفذ مجيعا يف وقت واحد حمدد .وقد ينفذ نشاط ما
يف وقت خمصص وهو ما يعرف ابلتوقيت الرأسي ومن عدم االهتمام ابلتوقيت فشل
التخطيط أو تعثره على أقل تقدير.
71

ج (مراحل عملية التخطيط

18أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية( ،مصر :دار الفكر العريب41 ،)2002 ،
19أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية( ،مصر :دار الفكر العريب43 ،)2002 ،
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التخطيط عملية إدارية ،وهو عملية عملية ،ولذلك فإن التخطيط ال يتم جبهود
عشوائية بقدر ما يتم وفقا خلطوات حمددة ،هي:
 )7تقرير األهداف :ولقد تناولنا يف موضع سابق األهداف وصلتها ابلتخطيط وأمهيتها،
ونضييف هنيا أن تفريير األهيداف بعيد املرحلية األوىل لوضيع اخلطية .ويالحي أن
األهيداف ختتليف النشياط اليذي تقيوم بيه املؤسسية ،ومين  م فيإن األهيداف مؤسسية
إنتاجيية غيري أهيداف مؤسسية خدميية .بيل إن األهيداف مؤسسية خدميية يف جمالية
الصيحة ختتليف عين أهيداف مؤسسية تعليميية .واملتنياول ألهيداف مرحلية تعليميية
أخرى ،رغم أن هناك ارتباطا عضواي بني املرحلتني ،ورغم أنيه يضيمهما نظيام تعليميى
قومى واحد.
 )2التنبؤ :ينصب التنبؤ عليى التغييريات الييت ميكين أن حتيدث مسيتقبال ،وهيذه التغييريات
قيد تكيون جزئيية أو عامية شياملة ،وقيد تكيون بطيئية أو شيريعة ،وليذلك فيإن التنبيؤ
خطوة هامة البد منها عند وضع أي خطة الي نشياط .وجييب أن يوضيع يف احلبيان
عنيد ختطييط أي نشياط التغييريات السيكانية ،والتغييريات املتصيلة بسيوق العميل
والعمالة .و التغيريات االقتصادية ،والظروف السياسية احملتملة وغري ذليك .ومليا كيان
التنبؤ متصال ابلتغيريات يالح أن دقة التنبؤ تتوقف على طبيعة التغيريات اليت نعمل
علي التنبؤ هبا .ومدى االستقرار يف الوسط البيئي ،وكذلك كافة املسئولني ومهيارهتم
ودقتهم.
 )3حتديد البدائل وتقوميها :ويف ضوء حتديد األهدف ،والتنبيؤ مبيا حيميل وقوعيه مسيتقبال
يضع املخطيط عيددا مين لبيدائل ،أي الطيرق الييت توصيل إىل األهيدف بيزايدة األرواح
ميكين أن تيتم إميا عين طرييق زايد اإلبيرادات .وإميا عين طرييق التقلييل مين االتفياق،
وكالمها من البدائل اليت ميكن اتباعها .ويقوم املخطط بدراسة كل بديل حمددا ما به
من نواحي القصور والقوة ،ويقارن بني البدائل املطروحة ،يف ضوء ما يسمى ابلعاميل
االسترياتيجي .وميكنه بناء على ذلك اختبار أضلها.
 )4رسيم خطية العميل :أتيت هيذه اخلطيوة بعيد اختييار أكثير البيدائل مالءمية ،وفيهيا يقيوم
املخطط برسم خطة العميل ،حييث يضيع السياسييات واالجيراءات الييت يسيري التنفييذ
وفقا هلا وقد تتضمن اخلطة الرئيسة رسم خطط أخرى فرعية ومتكاملية معيا ،ومتصيلة
ابخلطة االساسية
26
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 )2تصميم املوازنة التخطيطية :ويضع املخطط هنا اجلوانب الكمية الرقمية للخطة ،وهي
تتضمن االبرادات واملصروفات وفقا لألنشطة واألقسام املختلفة ،حىت ميكن أن يلتزم
هبيا رؤسياه القطعيات .ونعيرض اخلطية الرئيسية واخلطيط الفرعيية والتكميليية عليى جهية
االدارة املنوط هبا اقرارها لدراستها واملوافقة عليها.
 )6متابعية اخلطية :ونظيرا األمهيية هيذه اخلطيوة فانيه مين الضيرورى أي يقيوم املخططيون
مبتابعة تتفيذه اخلطة ،وهناك اجتاه يرى أمهية أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن
التخطيط واملتابعة
 .2تنظيم التعليم
20
أ) تعريف تنظيم التعليم
قال يف اللغة العربية) نظم (األشيياء) نظمهيا( ،أي ألفهيا وضيمها بعضيها إىل
بعيض .ويقيال نظميه فنيتظم أي أتليف واتسيق .الينظم ماتناسيقت أجيزاءه علىنسيق
واحد .ويف اللغة اإلجنليزية جند أن الفعل ينظم  To Organizeيعين أن تشكل األجزاء
يف صورة كل متكامل ،والتنظيم هو) جتميع األجزاء وترتيبها لتكون كيال ذا فعاليية(،
وهو الطريقة اليت ميكن هبا تكوين شیء يرتكب من عناصر متصلة لكيل منهيا هيدف
خياص (.والتنظييم عمليية مجاعيية ألنيه ييرتبط بوجيود أكثير مين فيرد ،فيق وام التنظييم
جمموعة األفراد بينهم عالقات ينسقون أوجه نشاطهم يف جميال معيني ليحققيوا أهيدافا
حمددة.
27

ب) مبادء التنظيم وأسسه
من التعارف السابقة ،ميكن القول أبن التنظيم العلمي يرتكيز عليى عيدد مين األسيس
واملبادئ ،هي:
 )7التنسيق
والتنسييق عنيد كثيري مين رجيال االدارة وظيفية أوىل وأساسيية ،وكميا ييرى ولييام
نيومان يف كتابه) العمل االداري (هو توحيد عمل جمموعات من البشر واتسياق
أنشيطتهم ،وال جييب أن ينظير اىل التنسييق عليى أنيه نشياط مسيتقل ومنفصيل،
20أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية( ،مصر :دار الفكر العريب772 ،)2002 ،
21أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية( ،مصر :دار الفكر العريب776 ،)2002 ،
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ولكين عليى انيه جيزء رئييس مين أوجيه االدارة ،وهيو أكثير ارتباطيا ابلتنظييم ومين
مهامهم الرئيسة .وهناك من األنشطة ما يتوقف اجنيازه عليى امتيام أنشيطة أخيرى،
وهنيا يلعيب التنسييق دورا هاميا يف توقييت األعميال وعيدم تضيلرهبا أو تكرارهيا،
كما يلعب دورا يف ازالة ما قد يكون هناك من تناقض بني وحدات العمل.
 )2السلطة واملسؤولية
هناك ارتباط قوی بني السلطة واملسئولية إذ ليس من املقبيول أن يكليف شيخص
بعمل ما ومهام حمددة وحياسب على مسئوليته عن هذا العمل وتلك املهيام دون
أن مينح السلطة اليت جتعله قادرا عليى ختطييط هيذا العميل وتنظيميه ومتابعتيه ،إىل
غيري ذليك مين عملييات إداريية وليذلك يقيال أن السيلطة جييب أن تتناسيب
املسئولية .وتعرف املسئولية أبهنا التعهد وااللتزام ،التعهد ابلقيام بواجبات وأعمال
ومهيام حميددة .ويالحي أن عيدم أداء األعميال أو املهيام ييؤدي حتميا إىل عيدم
حتقييق األهيداف الييت خطيط العميل ونظيم يف ضيوئها ،ومين  م ارتبطيت املسيئولية
بتحقيق األهداف
 )3حتديد الواجبات بشكل يسهم يف حتقيق األهداف
وميكين تنياول الواجبيات مين زاويتيني :األوىل ،وتتمثيل يف أهنيا جمموعية مين
النشاطات احملددة اليت يكلف فرد ما أبدائها .والثانية ،وتتمثل يف أنه ميكن النظر
إىل الواجبات من انحيية النتيائج الييت نرييد حتقيقهيا  .وميكين أن توضيع األهيداف
إما يف صورة نتائج طويلة املدى وإما قصرية املدى ،وقد متثل توقعات حقيقية أو
متفائلة.
22
 .3تنفيذ التعليم
التنفيذ عملية تالزم تنفيذ اخلطة املوضوعة والتنظيم السابق إق رارمها .وهيو عمليية
اسيها خليق املنيا املالئيم لتحقييق األهيداف املنشيودة ،وجعيل العياملني راضيني عينعملهم
وظروفه.
وليذلك فيإن التنفييذ ييرتبط ابلتخطييط والتنظييم ،كميا ييرتبط ابليروح املعنويية
وابلعالقات اإلنسانية.
22أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية( ،مصر :دار الفكر العريب722 ،)2002 ،
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فأميا مين حييث ارتباطيه ابلتخطييط والتنظييم جنيد أن كفايية نظيام االتنفييذ تتوقيف
إىل حد بعيد على مدى دقة التخطيط ،وتوافر الشروط فيه .وبعبارة أخرى يرتبط التوجيه
األهيداف املوضيوعة للمؤسسية أو املشيروع يف ذهين العياملني ،واقتنياعهم هبيا ومييلهم إىل
الوصول إليها .وكذلك يتوقف على فهم العاملني للسياسات واإلجراءات املوضوعة فهما
سيليما ،وميدى واقعيية هيذه السياسيات واإلجيراءات واتفاقهيا ميع الظيروف احمليطية
واإلمكاانت املتاحة ،وقدرات العاملني واستعداداهتم
وكفايية التنفييذ أيضيا تتوقيف عليى دقية اخلطيط التفصييلية واليربامج الزمنيية
وسيالمتها .ومين جهية أخيرى فيإن التنفييذ بتصيل ابملسيئوليات والسيلطات املمنوحية .إذ
كيف توجه عرءوسا مل يفوض أي سلطات ،ومل توكل إليه مسئوليات حمددة .وهليذا فيإن
حتديد املسئوليات ،والسلطات الييت تفيوض إىل امل رءوسيني وفهمهيم هليا وحليدودها يسياعد
على كفاءة التنفيذ.
 .4مراقبة التعليم
23
أ) تعريف املراقبة عند فكرة أمحد إمساعيل حجى
وتعتمد الرقابة على العمليات اإلداريية األخيرى وتيدعمها .وإذا كانيت عمليتيا
التخطييط والتنظييم ختتصيان بوضيع األهيداف وتنظييم العميل ،فيإن التأكيد مين أن
التنفييذ يسيري يف اإلطيار السيليم يف طرييق األهيداف يظيل أميرا معلقيا بيدون أعميال
الرقابة.
واهلدف األول للرقابة هو التأكد من أن النتائج اليت حتققت ،أو تلك اليت يف
سبيلها إىل التحقق مطابق لألهداف اليت تقررت أو غيري مطابقية .وهنياك هيدف اثن
للرقابة وهو تقدمي معلوميات فوريية قيد تسيهم يف مراجعية األهيداف املوضيوعة .وينبثيق
عن اهلدفني الرئيسني أهداف فرعية ،من أمهها:
معرفة العقبات اليت تعرتض سبيل األداء األمثل ،والوقوف على مظاهرها وأسباهبا.
23أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية( ،مصر :دار الفكر العريب763 ،)2002 ،
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معرفة إىل أي مدى يتصرف العاملون يف إطار السلطات اليت فوضت هلمتقومي العاملني للوقوف على درجة كفايتهم.إعداد برامج التدريب العاملني الذين يكون أداؤهم أقل من املستوى املطلوبلوقوف على درجة التنسيق بني خمتلف الوظائف والوحدات.الوقوف على احتماالت حدوث أخطاء قبل وقوعها واكتشاف األخطاء.ب) اجراءات الرقابة
 )7وضع املعايري الرقابية:
واخلطيوة األوىل يف ضيع املعيايري الرقابيية هيي وضيوح النتيائج الييت نرييد
الوصول إليها .ميا األداءات واإلجنيازات الييت ميكننيا أن نقبلهيا راضيني؟ وعيادة ميا
جياب عن هذا السؤال من انحيتني :األوىل ،وهي املخرجات األساسية املطلوبة .
والثانيية ،مسيتوى األداء املطليوب لكيل خميرج منهيا .وهيذه املعيايري هيي مقيايس
تستخدم للوقوف على النتائج الفعلية ،ومن  م فإهنا تشتق من األهداف ،ابعتبار
أهنيا متثيل املسيتوى اليذي جييب أن يكيون علييه أداء النشياطات وصيوال إىل هيذه
األهيداف .ومليا كانيت األهيداف جيزءا رئيسيا مين عمليية التخطييط فيإن اخلطيط
أيضا تعترب مصدرا أساسيا للمعايري احملددة لألداء املرغوب فيه.
 )2تقومي األداء الفعلي
واخلطيوات التاليية لوضيع معيايري الرقابيية هيي تقيومي األداء .التقيومي يف العمليية
هوتقدير اجلهود الرتبوية والتعليمية اليت تبذل لكي تتحقق األهداف املرسومة ،هبدف
الكشيف عين ميدى القيرب أو البعيد عين األهيداف حيىت نكيون عليى بصيرية مبيدى
النجاح الذي حتقق .ويتضمن ذلك وزن قيمية األنشيطة الييت ختطيط وتنفيذ ،وإصيالح
ماهبيا مين قصيور وحتسيينها ليزايدة فاعليهيا .وتنقسيم التقيومي إىل قسيمني األول تقيومي
التلميذ والثاين تقومي املعلم
ج .صحيح االحنرافات
30
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وييتم ابختياذ قيرارات عالجيية وتصيحيحية هبيدف رفيع مسيتوى األداء ،ليكيون
متمشيا مع املعايري املوضوعة .وقيد يتطليب األمير إعيادة النظير يف املعيايري ذاهتيا ،ورمبيا
يف األهيداف والسياسيات واإلجيراءات .ومميا قيد تتطلبيه عمليية تصيحيح االحنرافيات
إعيادة توزييع املسيئوليات أو تعييني عيدد مين األفيراد ،عنيدما يظهير عيدم اليتالؤم بيني
القيوى البشيرية وحجيم العميل ،أو وضيع بيرامج للتيدريب اليذي أيخيذ شيكل التيدريب
التعويضيي أو العالجيي .وقيد يقتضيى األمير إقالية بعيض العياملني ،إذا ثبيت إمهياهلم
اجلسيم أو تعمدهم يف احنراف األداء إىل غري ذلك من إجراءات.
وحتتياج عمليية تصيحيح االحنرافيات إىل متابعية مسيتمرة للوقيوف عليى نتيائج
التصحيح لتالفی ما يف أسلوب العالج من أخطاء.
منهجية البحث
أ .منهج البحث
استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي وهو من منهج البحث يف العلوم
اليت تركز على وصف الظواهر والفهم واألعماق هلا ،ويعتمد على دراسة الظاهرة يف
ظروفها الطبيعية ابعتبارها مصدرا مباشرا للبياانت .وقد أكد موليونج أن البحث الكيفي
هو البحث الذي يهدف إىل وصف الظواهر وفهم األحوال يف ميدان البحث بشكل
عميق وكميل مثل السلوك والطبيعة الدافعية وحنوى ذلك ويعتمد على دراسة الظاهرة يف
24
ظروفها الطبيعية وابلطريقة العلمية.
البحث الكيفي هو نوع من األحباث اليت ال يتم احلصول على نتائجها من خالل
اإلجراءات اإلحصائية أو غريها من أشكال احلساب 22.وزاد سوكماديناات أن البحث
الكيفي هو البحث الذي يستخدم لوصف وحتليل الظواهر واألحداث واألنشطة
24

Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, cet-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007), hlm. 6
25
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara
2013), hlm. 80.
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االجتماعية واملواقف واملعتقدات والتصورات بشكل فردي أو إجتماعي .26الطرق اليت
21
تستخدم يف البحث الكيفي عادة هي املقابلة واملالحظة والواثئق.
من تلك التعريفات استنتج الباحث أن البحث الكيفي هو حبث يستخدم
الستكشاف ووصف وشرح نوعية أو امتياز التأثريات االجتماعية اليت ال ميكن تفسريها
أو قياسها أو توضيحها من خالل منهج كمي .يعقد هذا البحث ألغراض معرقة إدارة
تعليم مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية من انحية ختطيط والتنظيم والتنفيذ والتقومي.
ب.مصادرالبياانت
مصادر البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي كما يلي:
 .7مصدر البياانت األساسية
هي مصدر البياانت الذي يعطي البياانت مباشرة إىل جامعي البياانت .البياانت
األساسية حيصلها يف شكل الكلمات أو الكالم وسلوك املتحدث الذي يتعلق ابإلدارة
التعليمية يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد سيداقريي .وأما مصادر البياانت
األساسية يف هذا البحث هي رئيس املركز ومعلمو مهارات اللغة العربية والطالب.
 .2مصدر البياانت الثانية
هي مصادر بياانت اليت ال تعطي البياانت مباشرة إىل جامعي البياانت .أتيت البياانت
الثانية من الواثئق أو الصور .البياانت الثانية يف هذا البحث مأخوذة من الواثئق املوجودة
يف مركز تعليم اللغة العربية اليت تتكون من خطة التدريس لعملية التعليم ،بعض الكتب
املستخدمة وتقرير املنهج املستخدمة واملقرر الدراسي.
21

نتائج البحث

أ .خلفية ميدان الدارسة
 .7اتريخ أتسيس مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية سيداقريي
26

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya: 2009), hlm. 53-60.
27
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2012), hlm. 05.
28
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.326.
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أسس مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية يف عام 7472ه 7112/م تقريبا،
وكان امسه قي أول أتسيسه منظمة لرتقية اللغة العربية وهي عبارة عن مؤسسة تعمل
يف جمال ترقية اللغة العربية خاصة .ويف 7427ه2007 /قام مسؤول املعهد
سيداقريي بتأسيس التخصص والدورة اإلجنليزية .مبرور األعوام رأى مسؤول املعهد
سيداقريي أن اللغة العربية ليست أجنبية عند الطالب املسلمني حيث مسيت هذه
اهليئة مبركز تعليم اللغة العربية واألجنبية.
كان مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية يرتكز على تزويد الطلبة الكفاءات
الليت تشمل على أربع مهارات وهي:مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة
ومهارة الكتابة.
ب.ختطيط إدارة تعليم املهارات اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد
سيداقريي
قال إمساعيل حجي يف كتابه التخطيط ضرورة ال زمة لإلدارة الناجحة ،إذ إن
التخطيط العلمي حيدد ما جيب عمله يف ضوء األهداف املراد حتقيقها ،والتخطيط يبني
كيفية العمل ومن يقوم به يف مدى زمين حمدد .21والتخطيط أيضا هو اإلجابة على
أسئلة ثالثة هي :أين حنن اآلن؟ ,أين نريد أن نذهب؟ وكيف نصل إىل هناك؟
كما تقدم عرضه أن ختطيط تعليم اللغة العربية يف مركز تعليم اللغة العربية
واألجنبية مبعهد سيداقريي يستهدف إىل استيعاب املهارات الثالثة أال وهي مهارة
االستماع ومهارة الكالم ومهارة الكتابة من غري استيعاب مهارة القراءة ألن كما هو
املعلوم الطالب الذين يسكنوا يف منطقة العربية هم الذين خترجوا من مرحلة اإلعدادية يف
املدرسة ،واملرحلة اإلعدادية هي عبارة عن الطالب الذين يرتكزوا ويتموا ويكملوا بكتاب
املفتاح للعلوم والكتاب املفتاح للعلوم عبارة عن املواد التعليمية اليت تركز وحبث يف قواعد
اللغة العربية وكيفية قراءة الكتب العربية .األهداف املرجوة من مهارة الكالم يستطيع
الطالب أن يفهم كالم العرب وال يشعرون بغريب ويف مهارة الكالم أهدافه حسب
املستوايت املستوى األول يرتكز يف إعداد الطلبة يف املفردات و احملاورة اليومية ،املستوى
21أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية( ،مصر :دار الفكر العريب42 ،)2002 ،
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الثاين يرتكز يف التعابري واحملاورة املعاصرة واألهداف ملهارة الكتابة يقدر الطالب أن يكتب
كتابة أو اإلنشاء.
وذلك موافق مبا كتبه أمحد إمساعيل حجي أبن أول مراحل يف عملية التخطيط هي
تقرير األهداف حيث قال أن تقرير األهداف يعد املرحلة األوىل لوضع اخلطة .30ألن
وجود األهداف يساعد على استغالل املوارد املادية والبشرية االستغالل األمثال ،ذلك
أن التخطيط يتفادى اإلسراف الناجم عن االرجتال وما يصاحبه من حماوالت وأخطاء.
 م املرحلة اآلتية للتخطيط هي رسم خطة العمل فيها يقوم املخطط برسم خطة
العمل ،حيث يضع السياسات واإلجراءت اليت يسري التنفيذ وفقا هلا .وقد تتضمن اخلطة
الرئيسة رسم خطط أخرى فرعية متكاملة معا ،ومتصلة ابخلطة األساسية .37وكذلك البد
أن يتضمن التخطيط للمواد الدرسية املختلفة النشاط املدرسي كله ابعتباره جزءا متكامال
للمنهج.32
فإن اخلطة اليت خطط هبا املركز للوصول إىل التخطيط األساسية هو تقرير املواد
الدراسية .املواد الدراسية ال بد أن يكون مستهدفا للوصول اخلطة األساسية اليت قررها
املركز أال وهي استيعاب مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة الكتابة فاملواد املوجودة يف
هذا املركز تتمثل يف تزويد الطالب على على استيعاب كل املهارات إال مهارة القراءة.
رغم أن يف تعليم مهارة االستماع مل يوجد كتاب خاص اليت تعينهم على تعليمها لكن
هناك النشاطات مثل مشاهدة األفالم اليت يدعم على ذلك .وأيضا مل يوجد خطة
التدريس عند عملية التعليم مثل ما يف املدرسة فقط املدرس عند عملية التعليم يلقي
املوضوعات.
ألن للمخططني البد أن يهتم مبتطلبات اخلطة وما ينبغي مراعتها منها وجود
قاعدة للبياانت واملعلومات .ومن أبرز البياانت واملعلومات الالزمة لتخطيط التعليم
مايلي )7( :السكن من حيث إمجايل عددهم وتوزيعهم حبسب السن والنوع ( )2القوى
30أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية63 ،
31أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية64 ،
32أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية11،
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العاملة من حيث توزيعها وفقا للنشطا اإلقتصادي )3( .إحصاءات تعليمية عن :خطط
الدراسة مبا تشمله من الساعات املخصصة لكل املرحلة وهيئة التدريس من نواحي السن
والنوع والتخصص واملرحلة ونوعيه.33
التخطيط التعليمي ينبغي أن يضع جمموعة واضحة من التوجيهات عن كيفية
حتقيق املنظومات التعليمية لألهداف املوضوعة ألن هناك طرقا عديدة للوصول إىل هذه
األهداف ،فإنه أيضا ينبغي أن يراعي دئما كل ما يتصل ابلزمان واملال .34ويف الوقت
نفسه عني هذا مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد سيداقريي مراحل التعليم أو
املستوايت ومدته كما تقدم يف الباب الرابع أن هذا املركز له ثالث مراحل أو مستوايت
يف تعليم اللغة العربية منها املستوى األول والثاين والثالث وكل املستوى جياوز الطالب
نصف السنة عرب االمتحاانت.
وهذا مطابق مبا ألقى إمساعيل حجي أبن التخطيط الناجح يوفر الوقت
وخباصة عند التنفيذ ،ففي إطار التنفيذ جيب أن يهتم املخططون بتحديد األزمنة الالزمة
لألنشطة الرئيسية والفرعية .32ويف مركز تعليم اللغة العربية هناك جدول التعليم لكل
املستوى بدء يوم السبت ومرورا يوم األحد ووصوال إىل يوم اإلثنني حيث تعلم الطالب
ملدة ساعة وعشر دقائق وكانت هناك أيضا مادة تكرار قبل الصبح ويف املساء يف الساعة
اخلامسة.
وما يستحق ذكره أن األنشطة املوجودة يف هذا املركز تساعد على حتقيق
األهداف املرجوة مثل االستماع العريب ،احملادثة تدريب اخلطابة العربية ،مشاهدة األفالم
العربية ،التمثيل املسرحي ،املناظرة العلمية ،التمثيل املسرحي ،التضايف بني الغرف أو
السكن إصدار اجمللة احلائطية وما إىل ذلك.
عند أنطون يف كتابه البد يف التخطيط أن يعني ما يلي:36
33أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية22،
34أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية20 ،
35أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية41 ،

36

Anton Athoillah, Dasar-dasar Manajemen. Bandung: CV. Pustaka Setia. 95

32

Vol. 05 No. 01 Januari - June 2021
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549 - 368X

 .7أشكال أو صور الربانمج املراد تنفيذه.
 .2إجراء عملية الربانمج.
 .3األهداف اليت يريد حتقيقها.
 .4املوارد البشرية اليت ينفذ ذلك الربانمج.
 .2الوقت لتحقيقها.
 .6التمويل.
من ذلك تظهر أمهية اتفاق األهداف أو الغاايت مع األراض أو املقاصد .ولذا فإنه
حىت ينجح التخطيط ينبغي:
 .7تقرير أهداف أو غاايت واضحة.
 .2وضع اسرتاتيجيات أو البدائل للوصول إىل األهداف املقررة ،وألغراض املشقة
منها
املساعدة على اختيار السياسات واألساليب والربامج لتحقيق األغراض يف أقصر
وقت أبقل تكلفة.
وواضح من النقاط السابقة أن األهداف تقرر قبل األغراض ،حبيث تتمشى
هذه األغراض مع األهداف والغاايت والتتعارض معها ،حىت يكون حتقق األغراض
حمقق لألهداف.
ج .إدارة تعليم املهارات اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد
سيداقريي
هناك وسيلة وثيقة بني التخطيط والتنظيم ،فهما عمليتان مرتابطان ،ويظهر
ذلك إذا عرفنا أن التخطيط ال ميكن أن يؤيت مثاره وحيقق األهداف املوضوعة ،العام
منها واخلاص ،دون وجود تنظيم لألفراد والوحدات اليت تضع اخلطة وتنفيذها.
والتنظيم الدقيق احملكم املتماسك يؤدي إىل دعم اخلطة وجناحها
التنظيم عند إمساعيل حجي تشكل األجزاء يف صورة كل متكامل ،والتنظيم
هو (جتميع األجزاء وترتيبها لتكون كال ذا فعالية) ،وهو (الطريقة اليت ميكن هبا
36

Vol. 05 No. 01 Januari - June 2021
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549 - 368X

تكوين شيء يرتكب من عناصر متصلة لكل منها هدف خاص .31والتنظيم عملية
مجاعية ألنه يرتبط بوجود أكثر من فرد ،فقوام التنظيم جمموعة من األفراد بينهم
عالقات ينسقون أوجه نشاطهم يف جمال معني ليحققوا أهدافا حمددة.
وواضح يف السابق أن التنظيم يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية تتكون من
تقسيم العمل إىل أجزاء  م يرتبها على أساس من العالقات السليمة ،وتكليف أفراد
مبسؤوليات القيام هبذه األعمال،ومنحهم السلطات اليت تسمح بتنفيذ سياسة
املؤسسة .وأن أفراد املنظمة املوجودة يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية تتكون من
الرئيس الذي يرتقب عملية نوابه ويالح نشاطاهتم والنائب األول الذي يتوىل أبمور
األساتذة واملناهج الدراسية والنائب الثاين الذي يتوىل أبمور اللغة العربية والنائب
الثالث الذي يتوىل أبمور اللغة االجنليزية واإلدارية اليت تتوىل أبمور اإلدارايت
والسجالت أو األرشفات.
مبادئ التنظيم يرتكز على عدد من األسس واملبادئ منها التنسيق
 ،(coordinationالسلطة واملسؤلية (ِ )Authority and responsibilityوحتديد
الواجبات بشكل يسهم يف حتقيق األهداف .والباحث رأى أن التنظيم املوجودة يف
مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية يناسب مببادئ التنظيم الذي حدده أمحد إمساعيل
حجي فيما سبق حيث أن التنسيق املطبقة يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية
داخل يف نوع التنسيق الرأسي الذي يهدف إىل توضيح األهداف والسياسات
واإلجراءات بشكل يساعد على أن يسري العمل يف االجتاح املرسوم له .وأيضا يف
هذا املركز ال يقتصر غلى التنسيق فحسب بل هناك تفويض السلطة واملسؤولية يف
كل من األفراد حيث أهنم عرفوا ماذا وجباهتم.
(

هتتم اإلدارة التعليمية أبساسيات التنظيم مثل السلطة ،ومايرتبط هبا من
تقسيم للعمل ،وعمليات تفويض هذه السلطة يف جماالت العمل اإلداري التعليمي
وما يتطلبه من حتليل للعمل الذي يراد تنفيذه والسلطة املراد تفويضها .وجود اهليكل
التنظيمي يف مركز تعليم اللغة العربية يسهل على بناء مرتابط ميثل الوظائف واألقسام
واختصاصات مسؤوليات وسلطات كل منها ،ويبني العالقة بني هذه الوظائف
37أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية22،
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واألقسام ببعضها البعض .جبانب ذلك لنجاح هذا التنظيم البد من اختيار
الكفاءات الفنية واإلدارية ذلك أنه ال يكفي حتديد االختصصات ومنع التضارب
والتداخل عند التخطيط والتنفيذ ،لكن جيب أن تؤكل هذه االختصاصات إىل أفراد
على درجة الكفاءة تؤهلهم لفهمها وتنفيذها .31بناء على ذملك قام هذا املركز
بتجنيد املعلني من خالل املشاورة بني املدرسني ومن وجود النجاح يف كل املستوى
من املستوى األول إىل الثالث .حىت هم يستطيعون أن يطبق قدراهتم بشكل جيد
وبستعداد كامل.
د .تنفيذ إدارة تعليم املهارات اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد
سيداقريي
بعد عملية التخطيط والتنظيم فاخلطوات التالية هي التنفيذ .التنفيذ هو جزء
ال يتجزأ من وظائف اإلدارة .تنفيذ التعليم هو تفعيل من ختطيط وأهداف التعليم،
لذلك ال ميكن فصله عن ختطيط التدريس املكون .عملية التنفيذ تتوقف على كيفية
أيضا على أهنا عملية تفاعل
ختطيط التدريس كعمل منهج .يتم تفسري عملية التعلم ً
بني الطالب واملعلمني يف حماولة لتحقيق أهداف التعلم ،واليت حتدث يف مكان وزمن
معني .تشمل أنشطة التعليم على إعداد التعليم ،وتنفيذ أنشطة التعليم اليت تتمثل يف
تنفيذ االسرتاتيجيات والطرق والوسائل التعليمية الذي مت إعداده ،وتقييم نتائج برامج
التعليم اليت هتدف احلصول عليها التغذية املرتدة حول النتائج املخطط هلا حبيث
ميكن إعادة النظر مراحل األنشطة اليت حتتاج إىل مراجعة  /حتسني قبل االنتقال إىل
البحث.31
يف مركز تعليم اللغة العربية عليمة التعليم اليت قام هبا املدرس تتكون من ثالثة
أدوار منها األول املقدمة/النشاط األولية حيث قام املدرس بتفتيش حضور الطالب
 م السوال عن املواد املاضية  م مهد املدرس أحوال الطالب ابللعبة وغريها ومراجعة
الدرس املاضي  م الدور الثاين تتكون من إلقاء املادة ابلطرق والوسائل التعلمية
واملناقشة حول املوضوع  م الدور األخر هو التدريب على املادة ابلتمرين التلخيص
من املدرس واعطاء
38أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية771 ،

Rianto Yatim. Paradigma Baru Pembelajaran. Jakarta: Prenada Media.132-134.
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املدرس واجب املنزيل.
عالوة على ذلك فإن املدرس خالل عملية التعليم يستخدمون الطرق
والوسائل التعليمية ليساعدهم ويسهلم يف تعليم املهارات اللغوية ففي مهارة االستماع
أحد الطرق اليت استخدم املدرس هي الطريقة السمعية الشفهية حيث يستمعو
الطالب إىل املقاطع الفيدوهات والكرتوانت  م سأل املدرس عن املقصود الذي
مسعوه منها .وأما الوسائل ليساعد الطالب يف تعلم مهارة االستماع فهي مركز تعليم
اللغة العربية يوجد الشاشة والتلفاز والراديو .ويف تعليم مهارة اللكالم الطريقة اليت
استخدمها املدرس هي طريقة املباشرة حيث يشرح الدرس ابللغة العربية وحرم الرتمجة
إىل اللغة اإلندونيسيا إن عجز الطالب على فهم ما شرح املدرس فرتجم املعلم ابللغة
العربية .ويف تعليم مهارة الكتابة فإن الطالب يتعلمون اإلنشاء والكتابة ابللغة العربية
بعبارات املعاصرة املستخدم حيث املدرس يصحح الكتابة اليت كتبه الطالب جبانب
ذلك مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية له له الوسائل يسمى ابجمللة احلماسة حيث
يصدر هذه اجمللة يف كل شهر .ورأى الباحث أن التنفيذ يف هذا املركز توافر الشروط
يف عملية التنفيذ إما من الطرق والوسائل املستخدم وذلك موافق ابألهداف املرجوة
يف تعليم املهارات اللغوية أال وهي استيعاب ثالث مهارت اإلستماع والكالم
والكتابة إال أن يف عملية التفيذ ال بد للمدرس أن يصنع خطة التنفيذ ألن بوجود
خطة التنفيذ عملية التعليم جتري مرتتبا وعرف املدرس حتديد املواد املدروسة يف كل
اللقاء .وكما هو املعلوم خطة التنفيذ تتكون الكفاءات واملؤشرات األساسية اليت
جيب تقدميها للطالب ما هو الغرض من التعلم؟ ما األساليب والوسائل واألدوات
اليت سيتم استخدامها يف التعليم كيف ستحدث أنشطة التعليم وكيفية تقييم
أيضا اجتاه للمعلم للقيام ابلتعلم من أجل حتسني جودة
الطالب .خطة التنفيذ هي ً
التعليم األفضل.
بناء على ذلك فإن التنفيذ يرتطب ابلتخطيط والتنظيم .جند أن كفاية نظام
التنفيذ تتوقف إىل حد بعيد على مدى دقة التخطيط ،وتوافر الشروط فيه وبعبارة
أخرى يرتبط التنفيذ مبدى وضوح األهداف املوضوعة للمؤسسة أو املشروع يف ذهن
العاملني للسياسات واإلجراءت املوضوعة فهما سليما ومدى واقعية هذه السياسات
واإلجراءات واتفاقها مع الظروف احليطة واإلمكاانت املتاحة ،وقدرات العاملني
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واستعدادهم .وكفاية التنفيذ أيضا تتوقف على دقة التخطيط التفصيلية والربامج
40
الزمنية وسالمتها.
ه .مراقبة إدارة تعليم املهارات اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية مبعهد
سيداقريي
وتعتمد الرقابة على العمليات اإلدارية األخرى وتدعمها .وإذا كانت عمليتا
التخطيط والتنظيم ختتصان بوضع األهداف وتنظيم العمل ،فإن التأكد من أن
التنفيذ يسري يف اإلطار السليم يف طريق األهداف يظل أمرا معلقا بدون أعمال
الرقابة .واهلدف األول للرقابة هو التأكد من أن النتائج اليت حتققت ،أو تلك اليت يف
سبيلها إىل التحقق مطابق لألهداف اليت تقررت أو غري مطابقة .وهناك هدف
اآلخر للرقابة وهو معرفة إىل أي مدى يتصرف العاملون يف إطار السلطات اليت
فوضت هلم وكذلك الوقوف على االحتماالت حدوث األخطاء قبل وقوعها
وكتشاف األخطاء فور حدوثها .47ففي مركز تعليم اللغة العربية قام رئيس املركز
ابملرقبة يف عملية التعليم بطريقة التفقد مباشرة أو قبول التقرير من اجلهة املعينة أو
بصندوق االقرتح واملداخلة من الطالب وكذلك ابستماع رفع التقرير من نوابه مع
التقومي معا .ابلنسبة ألمحد إمساعيل حجي يف الرقابة أن اخلطوات يف عملية الرقابة
هي وضع معايري الرقابية.ورأى الباحث أن مركز تعليم اللغة العربية واألجنبية خصوصا
رئيس املركز حباجة إىل وضع املعايري الرقابية ألن يف الواقع الرئيس مل يتم يف وضعها.
ألن وجود هذه املعايري تسهل على النتائج اليت يريد الوصول إليها وكذلك ما
املخرجات األساسية املطلوبة املستوى األداء املطلوب لكل خمرج منها .هذه املعايري
هي مقياس تستخدم للوقوف على النتائج الفعلية ،ومن  م فإهنا تشتق من األهداف،
ابعتبار أهنا متثل املستوى الذي جيب أن يكون عليه أداء النشاطات وصوال إىل هذه
األهداف .وملا كانت األهداف جزاء رئيسا من عملية التخطيط فإن اخلطط أيضا
42
تعترب مصدرا أساسيا للمعايري احملددة لألداء املرغوب فيه.
40أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية741 ،
41أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية764 ،
42أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية762 ،
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جبانب ذلك ملعرفة جناح الطالب يف عملية التعليم قام مركز تعليم اللغة العربية
واألجنبية مبعهد سيداقريي املراقبة ابلتقومي بشكل اإلختبار يف كل نصف السنة
حسب املواد املدروسة يف كل من املستوى ونوع من اإلختبار شفهيا وحتريراي .هذا
يتماشى مبا ألقاه أمحد إمساعيل حجي اخلطوات التالية لوضع املعايري الرقابية هي
تقومي األداء .التقومي يف العملية التعليمية هو تقدير اجلهود الرتبوية والتعليمية اليت
تبذل لكي تتحقق األهداف املرسومة ،هبدف الكشف عن مدى القرب أو البعد
عن األهداف حىت نكون على بصرية مبدى النجاح الذي حتقق .ويتضمن ذلك وزن
قيمة األنشطة اليت ختطط وتنفذ ،وإصالح ماهبا من قصور وحتسينها لزايدة
فاعليها.43
رأى الباحث أبن التقومي ابالختبار الذي قام به املركز يشار إليه ابلبنان من
جراء أنه قد وافق الشروط الواجب توافرها يف التقومي أال وهي االرتباط ابألهداف
الشمول واالستمرار وصالحية أدواته .ومن اجلدير ابلذكر أن مركز تعليم اللغة العربية
وإلجنليزية ال دختص التقومي على الطالب فحسب بل على املدرسني بوجود االجتماع
شهراي يبحث ويناقش فيه الصعوابت واالجتات وطرق التعليم اليت واججها املدرسون
داخل الفصل يف تعليم اللغة العربية.
اإلختتام
أ .اخلالصة
كان إدارة تعليم املهارة اللغة سيداقريي .7 :أن ختطيط تعليم املهارات اللغوية يف هيذا
املركز تبدأ من تقرير األهداف يف كل من املهيارات .اهليدف مين مهيارة االسيتماع هيو
يسييتطيع الطييالب أن يفهييم كييالم الع يربيني وأمييا اهلييدف ميين مهييارة الكييالم فبحسييب
املسييتوى املسييتوى األول يرتكييز علييى الكييالم البسيييط حييول أعميياهلم اليومييية وحييول مييا
يشي يياهده يف املعهي ييدو وأمي ييا املسي ييتوى الثي يياين يرتكي ييز علي ييى الكي ييالم السي ييلس مي ييع مراعي يية
قواع ي ييدهها وك ي ييذلك يس ي ييتطيع الط ي ييالب أن يع ي ييرب التع ي ييابري املعاص ي ييرة ح ي ييول السياس ي يية
اإلقتص ييادية وهل ييم جي يرا ويف تعل يييم مه ييارة الكتاب يية ه ييدفها يق ييدر الط ييالب عل ييى كتاب يية
اإلنشاء العريب وأتليف الكتياب .جبانيب تقريير األهيداف قيرر مركيز تعلييم اللغية العربيية
43أمحد إمساعيل حجي ،اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية766 ،
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وألجنبييية امليواد الدراسييية يف تعليييم مهييارة الكييالم والكتابيية ويف الوقييت نفسييه قييرر املركييز
األنشطة اللغوية ليساعدهم على استيعاب هذه املهارات مثيل اخلطابية مشياهدة أفيالم
العربية وغري ذليك ووجيد يف املركيز مراحيل التعلييم منهيا املسيتوى األول والثياين والثاليث
الييذي اجتيياز الطييالب يف كييل ميين املسييتوى نصييف السيينة أي سييتة أشييهر .2 .التنظيييم
يف ه ييذا املرك ييز متث ييل يف وض ييع اهليك ييل التنظم ييي ال ييذي يس ييتهدف إىل تنس يييق اجله ييود
البشيرية .اهليكييل التنظيمييي تتكييون ميين اليرئيس والنائييب األول والنائييب الثيياين والنائييب
الثالييث واإلدارييية .يف حييني قييام املركييز بتجنيييد املعلمييني ألن ال بييد للمعلمييي هييذا املركييز
ممتازون يف اللغة العربية إما من كالمه أو كتابته وكذلك عني هذا املركز جيدول التعلييم
يف كييل املسييتوى .3 .التنفيييذ يف هييذا املركييز متثييل يف تطبيييق املييدخل والطييرق والوسييائل
التعليمييية يف عملييية التعليييم داخييل صييفوف الفصييل .4 .املراقبيية يف هييذا املركييز تتكييون
املراقبيية املباشييرة يف عملييية التعليييم وكييذلك ابلتقييومي علييى الطييالب عييرب االختبييار يف كييل
نصييف السيينة شييفواي وحتري يراي وكييذلك قييام املركييز ابلتقييومي علييى املييدرس حيييث انقييش
وتبييادل اآلراء بييني املدرسييني حييول الصييعوابت يف التعليييم كييذلك الطييرق املناسييب يف
عملية التعليم.
ب.التوصيات واإلقرتاحات
نظرا إىل نتائج البحث اليت تقدمت فأمكن الباحث أن يقدم التوصيات
واإلقرتاحات حول إدارة تعليم املهارات اللغوية يف مركز تعليم اللغة العربية األجنبية مبعهد
سيداقريي:
 .7فمن األحسن أن يقوم مركز تعليم اللغة العربية يف وضع اإلدارة لتعليم مهارة
القراءة حىت ال تنفصل هذه املهارات األربع ويصبح يدا واحدة.
 .2يف تعليم مهارة االستماع أن يضع املركز مواد خاص هلا حىت يكون األهداف
حمقق
 .3يف عملية التنفيذ ال بد للمدرس أن يضع خطة التدريس ليكون عملية التعليم
مرتتبا.
 .4للكتاب املدروسة فمن األحسن للكاتب أن يضع إرشاد التنفيذ وكذلك
األهداف يف كل املوضوعات.
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 إن هذا البحث يرتكز على إدارة تعليم املهارت الثالثة من مهارة االستماع ومهارة.2
 فمن املمكن للباحثني اآلخر أن.الكالم ومهارة الكتابة دون مهارة القراءة
يبحث يف مهارة القراة
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