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مستخلص البحث
اإلاداة ااتعل يمية اهي اعم ية اإاداةية ايف اأنشطة ااتعدةيس اواتعل م اتبدأ امن اعم ياتا
اتعنفيذاواتعقييمامناأجلاحتقيقااألهدافااتعل يميةابشكلافلال.اقبلااتبدءايفا
ا
اتعخطيطاو
أنشطةااتعل م،اجيباع ى ااملل مااتعخطيطامسب ًقااحىتاميكناتنفيذااتعنفيذابفلاتيةاوكفاء .ا
اوهتدفاهذا ااتبحثاوصفاإاداة ااتعخطيطات مواادااتلربيةايفامدةسةااملعوسطةاملاةفاهنضةا
اتل ماءاتنجونجاساةيافونوةوغو.اواسعخدمتااتباحثةااملنججااتوصفي،اأيامناخاللاتقدميا
صوة اكام ة ايف اشكل اتفظي اأو اةقمي اوتقدمي امل ومات اأساسية اعن ااتلالقة اواسعكشافا
ظاهر اوواقعااجعماعي.ا ا
اوظجرت انعائج ااتبحث اأن اإاداة اتل م اات غة ااتلربية ايف ايف امدةسة ااملعوسطة املاةفا
هنضة ااتل ماء اتنجونج اساةي افونوةوغو ،افقد اصمم ااملل م اأهداف ااتعل م اوف ًقا االحعياجاتا
اتطالب .ايعضمن اتنفيذ ااتعل م امقدمة اونشاطات اأساسية اوخعامية ،ا اوتسعخدم ااملل مةا
اتوسائطاواألساتيبااتيتاتكوناشيقةاومعوافقةامعااملوضوع.ايشملاتقييماتل ماات غةااتلربيةا
االخعباةاتااتيومية،ااالخعباةااتنصفياوااالخعباةااتنجائي.
الكلمات املفتاحية :إدارة ،تعليم اللغة العربية
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املقدمة
إنااتعل يماجزءامعكاملامعااترتبيةاوامتع كاعم يةااتعل مااملكوانتااملعنوعةااملرتابطةا
اوهذهااملكوانتاأناتداةاجيدااتكيانعحققااملكوانتاواتسعطيعااناتسعخدمايفانيلاأحسنا
اتنعئج.اوااملل ماهوامديرااتعل يمااتذياجيباانامي كاإاداة ااتعل ماجبيدااتكياحيققاأهدافا
1
اتعل م.
كانااتعل يماجماالامنااتعل يماوااتعلّمايعل قاابملكوانتاامللقد افيجاااتلالقةاابتصفةا

يمااتصحيحة.األجلاذتك،اإناكانااملدةسنيا
ا
اتقننةاوااحملداد .اواك جااحتعاجاإىلاإاداة ااتعل
كمديرايفااتعل يماواتديجمااتكفاايتاإاداة ااتعل يمااجليداوامنظما.اوااتعل يماهواعم يةااتيتا
تعكون امن اجوانب ،امنجا ابلام ه ااملل م او ااتطالب .او ات وصول اإىل اجناح ااتعل يم ،افعحعاجا
املؤسسةااتعل يميةاإىلاإاداة ااتعل يماحيثافيجااترتيبااملنججاع ىااتعخطيطااملكعوباكلم يةا
أوانظامااإلاداةااتذيايعضمناع ىااتقدة اممااجيباأناتسعنداإىلاامللايريااتونيةاوااملواادااتيتا

حتعاجاإىلااتعلّماوااخلرب ااتعل يميةااتيتاجيبااتقياماهبااتعحقيقات كااتقدة  2.ا

اإلاداة اهي اأنشطة اتسعجدف ااألهداف ،ايؤاديجا ااألفرااد ااتذي ايبذتون اأحسنا
ججوادهمامناخاللااألنشطةااتيتامتاتليينجاامناقبل.اواهياتعل قامبلرفةاماااسعلمل،اكيفا
2
تثبتاطريقعجااواكيفاتثبتاطريقعجااواكيفاتل يمجا،اويقيسافلاتيعجاامناكلاججوادهم.
اواألعمالااتيتاتقومافيجاافراداأواجمعمعاتعحقيقاهدفااملؤسسةااتيتايريده .ا
اإلاداة ااجليد اهي اكيف اتذفق اتنفيذها ااتيت امناسب اابألهداف ،ابدون امشاكلا
اومناسباابتوظائفااإلاداة .ااألهدافامناتل يماات غةااتلربيةاخمططايفاحقيقة،امنااملؤسسةا
1

Rusman, Pembelajaran Profesionalisme Guru (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010) hlm. 314
)Didin Wahyudin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: Remaja RosdaKarya. 2014
3
Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: PT R Ineke Cipta, 2004) hlm. 170
2
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يفااملدةسة،اوال ابداإاداة ابرانمجاتل يماات غةااتلربيةاجيدااوفقاات ملىناإاداة انفسجاا
ا
اتعل يميةا
خاصةايفااإلاداة ابرانمجاتل يماات غةااتلربية،اواتشملاع ىااتعخطيطاوااتعنظيماوااتعنفيذاوا
اتعقومي احىت اأهداف ااتعل م احتقيق اع ى ااألمثال .امثل ااملؤسسات ااتعل يمية اأو امدةسة اادوةاا
هاما اتسجوالت او اتناجح ااتعل م ايشكل ااملسؤوتية .ابذتك اتدى ااإلاداة امجم اجدا امن اكلا
اا ا
املدةسة.
اإلطار النظري
اإلدارة التعليمية
اإلاداة ااتعل يميةاهيااإلاداة ااتيتاتوجهامسري ااتلم يةااتعل يميةاع ىامسعوايتاخمع فة،ا
تعحقيق ااألهداف ااملوضوعة ابكفاء اعاتية امع ااالقصااد ايف ااجلجد ااواتوقت او ااملال اقدةا
اإلمكان2.اإاداة ااتعل يماهياآتةااتيتاحتعاجايفاحماو اوصولااألهدافاواتوجواداعم يةااتعلاونا
اتفلالايفاعم يةااتعل يم.اإاداة ااتعل يماهيافناأواع ماتيناوةامصدةااتعل يماتوجواداأحوالا
ااتدين،ا
ا
اتعل يماواعم يةااتعل يماكيايكوناطاتبانشاط اتعطويرااحعمالانفسهاوامي كاقو
يماهيا
ا
كابهااتنفس،افطنة،اأخالقااتكرميةاوااملجاة ااتيتاحتعاجاتنفسهاوااجملعمع.اإاداة ااتعل
كلااتلم يةااملعلاونايفااتعل يمابنفوادااملواةادااتبشريةات وصولاإىلاأهدافااتعل يم.ا اوبذتكامتثلا
اإلاداة ااتعل يميةاهياجمموعةامنااتلم ياتااملعشابكةااتيتاتعكاملافيجاابينجااسواءايفااداخلا
املنظماتااتعل يميةاأوابينجااوابنيانفسجا،اتعحقيقااألغراضااملنشواد امنااترتبية ا
اإلادةا ااتعل يميةاهيااألعمالااتيتايقوماهباااإلاداةيونايفااملسعوايتااتل ياايفااجلجازا
تنفيذاواحتاذااتقراةاواحتديدااألهدافا
اتعل يميااملركزياواتالمركزيايفااحمل ياتامثل:اختطيطا او ا

2

ادمحماعبدااحلميداالشني،ااإلاداة ااتعل يمية:ااجتاهاتاوةؤىاتطبيقهاملصر ،ا(ااتقاهر :ااداةااتفكر)2012،صا:ا 12ا
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اتلامة ااووضع ااملناهج او ااملقرةات ااتدةاسية او احتديد اسن ااتقبول اابملدةسة او احتديد ااتس ما
اتعل يميااوحتديدامواعيدااالمعحاانت .ا
كما اعرف اأن اخصائص ااإلاداة ااتعل يمية اقد اتكون اخمع فة احبيث ااجملال .اوابتنسبةا
خلصائصااإلاداة ااتعل يميةاقداأشاة امنريامرسيايفاكعابةا"اإلاداة ااتعل يميةاأصوهلااتطبيقجا"ا
هي اضروةهتا اامل حة ،او ااملنظوة ااجلماهري ،اوتلقد ااتوضائف ااتفلاتيات ،ااوأتفة ااتلالقاتا
ني،اومشكالتااتقياساواتعقييماوااتعحكيمااتنوع 2.ا
ا
اتضروةية،اوااتعأهيلااتفيناوااملجينات لام
عملية تعليم اللغة العربية
اتعل يماهواعم يةاإعااد ابناءااخلرب ااتيتايكعسبااملعل مابواسطعاهااامللرفةاوااملجاةاتا
وااالجتاهاتاوااتقيم.ابلباة اأخرىاجمموعااألساتيبااتيتايعمابواسطعجااتنظيماعناصرااتبيئةا
احمليطةاابملعل ماميثلامااتعسعاتهاك مةااتبيئةامناملانامناأجلااكعسابةاخرباتاتربويةاملينة .ا
واتنذكراهنااتصوةابرونراتلم يةااتعل يم.ايقولابرونز:اتنل ماإنساانايفامااد اأواع ما
ملني افإن ااملسئ ة اال اتكون ايف اأن اجنل ه اميأل اعق ه اابتنعائج ،ابل اأن انل مه اأن ايشاةك ايفا
اتلم ية ااتيت اجتلل ايف ااإلمكان اترسيخ اامللرفة اأو ابناءها .اإننا اندةس امااد اال اتكي اننعجا
مكعبات اصغري احية اعن اامل اوضوع ابل اتنجلل ااتع ميذ ايفكر اةايضيا اتنجلل ااتع ميذ ايفكرا
ةايضيااتنفسه.اأماامفجوماتل يماات غةااتلربيةاعد اأموةامنجا 6:ا"إناتل يماات غةااتلربيةاأكربا
من اجمراد احشو اأذهان ااتطالب امبل ومات اعن اهذه اات غة ،اأو اتزويدهم اأبفكاة اعنجا .اإنها
نشاطامعكاملايسعجدفاثالثةاأشياء:اترقيةاقدةاتااتطاتبااتلق ية،اترقيةامشاعرااتطالباوا
اجتاهاهتمااإلجيابيةاحنواات غةااتلربيةاواثقافعجا،ااكعسابااتطالبامجاةاتاتغويةاملينة ".ا
5دمحمامنريامرسي،اأإلاداة ااتعل يمية،ص:ا-21ا23اا ا
6ةشدياأمحداطليمة،اتل يمااتلربيةاتغريااتناطقنياهبا،ا(إسيسكو:امنشوةاتااملنظمةااإلسالميةاترتبيةاوااتل وماوااتثقافة،ا)1131ص:ا 26ا
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أمهيةاتل يماات غةااتلربيةايفاهذاااتلصر،ااهعماكثريامنااتلرباو ااملس منيابعل ماات غةا
منيايفااتقدمياواحلديث،اهلااأسباباكثري اأمهجا 7:اات غةااتلربيةا
ا
اتلربيةاوتل يمجا،اوعنايةااملس
مناأقوىااتروابطابنيااملس مني،اوااألمماحترصاع ىاتل يماتغاهتا،اتعقربااملعل منياإتيجا،ا
فاملشاهبةايفااتظاهرا–ومنهاات غة -اتوةثااملشاهبةايفااتباطن،اومنهاقضاايااتثقافةاوااتلقائدا
اواألحوالااتدينيةااملجمةااألةى .ا
تل يماات غةااتلربيةاتهاأهدافامجماواخاصةايفاتطبيقااألنشطةااتيوميةاتدىامعل ما
ات غةااتلربية.اأهدافاتل يماات غةااتلربيةاامنجا:اأنامياةسااتطالباات غةااتلربيةاابتطريقةااتيتا
مياةسجااهباااتناطقوناهبذاات غة.اأوابصوة اتقربامناذتك.اوايفااملجاةاتاات غويةاميكنااتقولا
أبناتل يمااتلربيةايسعجدفامااي ي 3:اأ.اترقيةاقدة ااتطالباع ىافجماات غة ااتلربيةاعندماا
يسعمعاإتيجا.اب.اترقيةاقدة ااتطاتباع ىااتنطقااتصحيحات غةاوااتعحدثامعااتناطقنيا
ابتلربيةاحديثااملرباايفاامللىناس يماايفااألاداء.اج.اترقيةاقدة ااتطالباع ىاقراء ااتكعاابتا
اتلربيةابدقةاوافجم .ا
منهجية البحث
يلداهذاانوعاامنااتبحثاامليداين،اأيا
يوضح  Suharsimiأنهاوف ًقااتنوعااتبحث،ا
ً
اتبحثاابسعخدامااملل وماتااتيتامتااحلصولاع يجاامنااهلدفاأواموضوعااتبحثا،اويشاةا
إتيهافيماابلداابسمااملخربيناأوااملسعجيبنيامناخاللاأادواتامجعااتبياانتامثلااملقابالتا
واملالحظاتاومااإىلاذتكاوه ماجرا.امن احيثااتبياانت،ايعضمناهذاااتبحثاحبثًاانوعيًااا
7عبدااترمحن،احمعاةااتطاهراحسنياوادمحماعبدااخلاتقادمحمافضل،اس س ةايفاتل يماات غةااتلربيةاتغريااتناطقنياهباااتلربيةابنيايديك،ا(مم كةا
اتلربيةااتسلوادية:ااملكعبااترئيس)2007،ص:ب ا
3ةشدياأمحداطليمة،اتل يمااتلربيةاتغريااتناطقنياهبا،ا(إسيسكو:امنشوةاتااملنظمةااإلسالميةاترتبيةاوااتل وماوااتثقافة،ا)1131ص:ا 21ا
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كما اذكره ، Lexy J. Moloeng 1اوهو اإجراء احبث اينعجابياانت اوصفيةايف اشكل اك ماتا
تيساأةقاماامنااألشخاصاأوااتس وكااملالحظني.10
و
ً
تلعرباطريقةااتبحثامناأهماأجزاءااتدةاسة.ايفاهذاااتقسما،اسيعماتقدميااتلديدامنا
اتنقاطامباايفاذتك:اأنواعااتبحثا،اوتقنياتامجعااتبياانتاوتقنياتاحت يلااتبياانت.اومنا
حيثاكاناهذاااتبحثامناضمنااتبحثاامليداين.ااتبياانتااتيتامتااحلصولاع يجاايفاشكلا
فئويا،ايسعخدمااملؤتفاهنجامنوذجااتنموذجااتطبيليامنا .Egon G. Gubaاابتنسبةاتنموذجا
غواب ااتطبيلي ،افإن ااملالحظة اهي ااتعفاعل ابني ااتباحث اواملبحوث اونرب ااتعأثري اواحلواجزا
املعباادتة.ايسعخدمااتباحثونااتبحثااتنوعيا،اويسعخدمااتبحثااتنوعياتفجما،اواتبحثاعنا
امللىن ااتكامن اوةاء ااتبياانت ،اوإلجيااد ااحلقيقة ،اسواء ااحلقيقة ااتعجريبية ااحلسية ،اأو ااملنطقا
اتعجرييب،اواألخالقااتعجريبية11ا
اتغرضامنااتبحثااتنوعياهوااحلصولاع ىامل وماتاأواوصفاتشيءاتعماادةاسعها
وال اميكن ااحلصول اع يه اعن اطريق ااتقياس اأو ااإلحصاء ،اع ى اسبيل ااملثال :ااألفكاةا
واتعصوةاتاواآلةاءاومااإىلاذتك.12اهذاااتبحثاوصفي،اأياأنهاطريقةاحللااملشكالتايعما
ادةاسعجاامناخاللاوصفاأواوصفاموضوعااتبحث 12اواتذيايجدفاإىلامساعد ااتقراءا
ع ىاملرفة امااحيدثاحولااتبحث،امثلااتبيئة،اوججاتااتنظراواتظروفاواألنشطةاواخل فيةا
املالحظة12ا
9

Suharsimi, Arikunto, Prodeuser Penelitian suatu pendekatan praktek, Jakarta: PT. Rineka
Cipta.1998. hlm.130
10
Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002. Hlm 6
11
Moh. Kasiram. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang: UiN Maliki Press.2010. hlm.
177
12
Sulistyo, Basuki. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2006. Hlm 78
13
Soejono,Abdurrahman. Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: PT Rineka
Cipta. 1999. Hlm23
14
Emzir. Metodologi Penelitian Pendidikan. Depok: PT. Raja Grafindo. 2017. Hlm. 174
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اواسعخدمت ااتباحثة اتقنيات امجع ااتبياانت امع ااملقابالت اواملالحظة اواتعوثيق .اأيا
12
اأيضا اإبجراءا
ااتباحثون
يقوم
ا
إجراء احمااداثت ابني اطرفني اهبدف ااحلصول اع ى امل ومات.
ً
مالحظاتاوتوثيقاتدعماواسعكمالااتبياانتامنااملقابالت 16،ااأيامناخاللااملالحظاتا
اتدقيقة اواحلقيقية .اتعضمن اتقنيات امجع ااتبياانت اوملاجلعجا ايف اهذه ااتدةاسة ا ،اأوالً ا،ا
املالحظة .اأوضح ا Sugiyono 17اأنه امن احيث اعم ية اتنفيذ امجع ااتبياانت ا ،اميكن اتقسيما
املالحظاتاإىلا؛ا()1امالحظةااملشاةكا،اوهيانشاطامالحظةايشاةكافيهااتباحثابشكلا
مباشرايفااألنشطةااتيوميةااتيتايعمامالحظعجااأوااسعخدامجااكمصدةاتبياانتااتبحثا()2ا
امباشرا .اتشاةك ايف ايوما
مالحظة اغري ااملشاةكني اهي انشاط امالحظة اال ايكون افيه ااتباحث
ً
األنشطة ااتيومية ات شخص ااتذي ايعم امالحظعه اوفقط اكمراقب امسعقل .اأس وب ااملالحظةا
املسعخدمامناقبلااتباحثاهوامالحظةاغريامشاةكاحيثاالايشاةكااتباحثابشكلامباشرا
يفاأنشطةااتعل ما،اوتكنافقطاكمراقبامسعقلايفااألنشطةااتيتاتعمايفاموقعااتبحث.ااتثانيةا
 ،ااملقاب ةا(املقاب ة).ايف اهذه ااحلاتة ايسعخدم ااتباحث اأس وب ااملقاب ة ااملنظمة ا،احبيث ايعما
ترتيب ااتبياانت ااتيت امت ااحلصول اع يجا ابشكل امنججي اوف ًقا املا امت احتديده .ااثتثا :ااتعوثيق.ا
اتعوثيقاهواأس وباجلمعااتبياانتاعناطريقامجعاوحت يلااتواثئقاسواءاكانتامكعوبةاأواصوةا
أوااتكرتونيا 13.اتسعخدماتقنيةااتعوثيقاكمحاوتةات لثوةاع ىابياانتاادقيقةامنااملواادااملكعوبةا
املعل قةامبشاكلااتبحث.اتعضمناواثئقااتبياانتااملط وبةايفاهذهااتدةاسةااتةيخاإنشائجاا،ا
واهليكلااتعنظيمي،اوحاتةااملرافقاواتبنيةااتعحعيةا،اوتوثيقاعم يةااتعل ماومااإىلاذتك .ااوحت يلا
اتبياانتاهواعم يةاجتميعااتبياانتاحبيثاميكناتفسريهااملزيدامنااالسعنعاجاتااملسعخ صة.ا
15

Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002. Hlm 186
Harsono. 2008. Model-model Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
Hlm 164
17
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. 2009. Hlm 146
18
Nana Syaodih Sukmadinata. Landasa Psikologi dan Proses Pendidikan. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya. Hlm 221
16
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وف ًقااتسوجيونو،احت يلااتبياانتاهواعم يةااتبحثابشكلامنججياوجتميعااتبياانتااتيتامتا
احلصولاع يجاامنااملقابالتاواملالحظاتاامليدانيةاواتعوثيقا،امناخاللاتنظيمااتبياانتايفا
فئاتا،اووصفجااإىلاوحداتا،اواتعوتيفا،اواتعجميعايفاأمناطا،اواخعياةاأيامنجاامجماوماا
جيب اادةاسعه اواتعوصل اإىل ااسعنعاجات احبيث اميكن افجمجا ابسجوتة امن اقبل ااآلخرينا
وأنفسجم.اتشملااخلطواتااتيتامتااختاذهااتعح يلااتبياانتايفاامليداناابسعخداماطريقةام يسا
وهاباواةمان (  )Miles and Hubermanاوهيامجعااتبياانتاوعرضااتبياانتاوتق يصااتبياانتا
واالسعنعاج .ا
عرض البياانت وحتليلها
قاتتااملل مةايفامدةسةااملعوسطةاملاةفاهنضةااتل ماء اتنجونجاساةيافونوةوغواأنا
األهدافااألساسيايفاتل يماات غةااتلربيةايليناتعزويدااتطالبامبل وماتاأناات غةااملسعخدمةا
ااأيضااتوسائلا
ت عواصلاتيستاات غةااإلجن يزيةاواإلندونيسيةافقط.اهذهاات غةااتلر
ً
بيةامجمةاجد ً

االتصال .امثل ااألنشطة ااتيومية ا ،امثل ااتصال اابت غة ااتلربية ا ،افإن ااتقرآن امكعوب اابت غةا
أيضا اكعوفريا
اتلربية .اهلذا ااتسبب امن ااملجم ً
اجدا اتل م اات غة ااتلربية امن اأجل افجم ااتكعابة او ً
بيةاجيدا 11.ا
ت طالباتقراء اوكعابةاات غةااتلر
ً
 .1ختطيط اتل يم اات غة ااتلربية ايف امدةسة ااملعوسطة املاةف اهنضة ااتل ماء اتنجونجا
ساةيافونوةوغو ا
أنااتعخطيطامنااملراحلااألولااملجمةاوااتضروةيةايفاتل يماات غةااتلربية،اواسيساعدا
املدةسني اع ى احتديد ااخلطوات ايف اعم ية ااتعل يمية ،االبد اع ى ااملدةس اأن امنعمو اجيداا
ابخلطواتااتيتاسيسعخدمايفاعم يةااتعل يم.اةأتااتباحثةاع ىاأتاختطيطاتل يماات غةااتلربيةا
11ا مصدةا:انعيجةااملقاب ةامعاإتفياأنغاةيافرتيا(مل مةاات غةااتلربية)ايفااتعاةيخا22ايونييوا 2021ا
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يفامدةسةااملعوسطةاملاةفاهنضةااتل ماء اتنجونجاساةيافونوةوغواتعكونامن:اوضعااخلطةا
اتدةاسيةاواحتضريااتدةسااتيوميااتسنوي.اواحتضريااتدةساتعحقيقااألهدافااملنشواد .اوا
اسعخدماهذهااملدةسةاع ىامنججاعاما 2012ا
ااتعخطيط ااتس يم ايعط ب امن ااملل م اأن ايكون امعمكنا امما اسيقوته ام ما اخبصائصا
اهتم،احمدادااأهدافاادةسه،اقاادةااع ىاصياغةاواضحةاادقيقة،احم الا
تالميذهاواحاجاهتماواقدة
ً
حمعوىااملااد ااآليتاسيدةسجا،اواحمدادااأفضلاتعابعاتعقدميجا.اكمااقالاإبراهيمابسيويناعمري ا
يفاكعابه،اع ىااملل ماأنايقوماابسعلداادات عل يمامثلا:ااتعلريفاع ىااتكعبااملواادااتعل يميةا
األخرىااتيتاميكنااترجوعاإتيجا،اوااخعياةااملواادااتعل يميةااملالئمةاملسعوىاتضجااتعالميذ،اوا
ااعاما،اوااتعفكريايفامداخلامناسبة،اوااتطريقةااملناسبةاتعقدميا
ختطيطاحمعوىااملااد اختطيطً ً
املااد ات عالميذ،ا اوإاثة امحاسجماواادفلجماتبذلاأقصاججد 20.ا
ااقبلابدأاعم يةاتل يميةاحتديدااتطريقةااتيتاتناسبامعااتطريقة،ااسعخدمتااملدةسةا
ات غةااتلربيةااملعنوعةايليناطريقةااملباشر ،اطريقةااتسؤالاوااجلواب،اطريقةااحملاظر 21.ا اوطريقةا
اتعدةيس اهي ااتيت اميكن ابواسطعجا اتقدمي ااحملعوى ات معل مني اكي احيقق ااألهداف ااملنشواد .ا
اوتوجوادااخعالفاجوانبااتعل يمافإهنااحتعاجاإىلاطرائقامعباينةاواأساتيبامعلداد .ا ا
ااتعقومياعم يةامللرفةاجناحاعم يةااتعخطيطاواعم يةااتعنفيذايفااتعل يم،اوانعيجةااتعقوميا
سيكناملياةايفااصالحاااتعل يم.افالابداع ىامل منياأناختطيطاعنااألسئ ةاواتطبقجااإماا
شفجيةاأماحتريريةاوااتعقييمااتيوميةاوااإلمعحاناتكلااتفصل ااملوضوع،اواتكوناماهراااملدةسا
يفاتصنعااألسئ ة.احتديداأساتيبااتعقوميايفامدةسةااملعوسطةاتنجونجاساةيافونوةوغو.اا ا
20إبراهيمابسيويناعمري ،ااملنججاواعناصرها(ااداةاامللاةفااتقاهر )ا1111ام،اصا 222ا
 21مصدةا:انعيجةااملقاب ةامعاإتفياأنغاةيافرتيا(مل مةاات غةااتلربية)ايفااتعاةيخا22ايونييوا2021
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 .2تنفيذاتل يماات غةااتلربيةايفامدةسةااملعوسطةاملاةفاهنضةااتل ماءاتنجونجاساةيا
فونوةوغو ا
اتعنفيذ اهي اعم ية ااألنشطة ااتيت ايقوم اهبا ااملل م ااداخل اجحر ااتدةاسة اأو اخاةجا
اتدةاسةايفاتطبيقهاتطريقةاتدةيساملينة22.ا اوعم يةااتعنفيذايفامدةسةااملعوسطةاملاةفاهنضةا
اتل ماءاتنجونجاساةيافونوةوغواتبداءايومااألةبلةاوايومااجلملةايفااألسبوع،اوكلاتقاءامخسا
وأةبلون اادقيقة .ااسعخدمت ااملل مة ااتكعاب امن اوزاة ااتشؤون ااترتبوية ااتدينية اإلسالم اع ىا
أساس امنجج ا .2012اتقدم امااد اات غة ااتلربية ات فصل ااتثامن امن اخالل اثالثة امراحل ا:ا
املقدمة،ااتلرض،اوااخلامتة .ا
قبل اتقدمي ااملل مة اموضع ااملااد ااجلديد  ،اسأتت ااملل مة اإىل ااتطالب اعن ااتدةسا
املاضي.االبداع ىااملل مةاأناتلرفاقدةهتماعنامااد ااملاضياواهتدفاهذهااألسئ ةامللرفةا
مذاكر ااتطالب .ا اوقبل اتقدمي اموضوع ااتدةس ااجلديد اأاثةت ااملدةس اع ى ااتطالب اتزاياد ا
اتعشجيعايفاقبولااتدةسااجلديد.اواجيباع ىااملل ماأنايكثرامنااإلتصالاابتعالميذابصوة ا
مباشر ا اويساعدهمايفاملاجلةااملااد اع ىاتطبيقاماايعل مونه 22.ا
اتوسائل ااملسعخدمة ايف امدةسة ااملعوسطة املاةف اهنضة ااتل ماء اتنجونج اساةيا
فونوةوغو ايلين اكعاب اات غة ااتلربية امن اوزاة ااتشؤون ااتدينية ،اكراسة ااتعمرينات .اواتوسائلا
األخرى اهي ااتصوة ااواألادوات ااملدةسية امثل ا :ااتسبوة  ،ااتكرسي ،احاسوب ،ا اوغري اذتك.ا
اسعخدم اوسائل ااتعل يم اسيساعد ااتطالب ايف افجم ااملوااد او اترقية اكفاءهتم اات غوية ا اوترقيةا
محاسعجمايفاتل يم،اواكذتكاابهعمامجماابتدةسزاكانااتطالباسيجعمواااهعمامااكبرياااتذيا
فيهااتوسائلاتل يمااجليد  .ا
22عبدااتلزيزابناإبراهيمااتلصي ي،اطرائقاتدةيساات غةااتلربيةات ناطقنياب لاتاأخرى(،اترايض:امكعبةاامل كافجد،ا2002م)ا ا
22فوزياطهاإبراهيماوةحباأمحداك ز ،ااملناهجاامللاصر ،ااملرجااتسابق،اص:ا 162ا
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طريقةااتعل يماهياجمموعةامباادئاواأساتيباتسعخدمايفاعم يةااتعل يم.اوااتطريقةا
املسعخدمةايفامدةسةااملعوسطةاملاةفاهنضةااتل ماء اتنجونجاساةيافونوةوغوايلينااتطريقةا
املباشر امثل ابلد اقام ابقراء ااتنص امن ااتطاتب امث ااتعساؤل اعن املىن ااتك مة ااجلديد ا
ات)ايفانصااتقراء ،اأياسأتتااملل مةاإىلااتطالباعنااملفراداتااتصلوبة.امثايسألا
ا
(املفراد
ا
اتطالب اما اهو؟ ابطاقة؟ اجريان؟ اشاةع؟ او اغري اذتك .اقبل اأن اجتيب ااملل مة اع ى اأسئ ةا
اتطالب ا ،اسأتت ااملل مة ااتطالب امر اأخرى ،اهل ايلرف اأحد املنه؟ األنه اال ايزال اهناكا
طالباالايفجموناامللىن،اتلرضااملل مةااتكائناأوااتوسي ةااملطابقات مفرادات.22ابلداسأتتا
عناحمعوايتانصااتقراء  22.ا
ا
املل مةاعنااملفرادات،اتشرحااملل مةا
اخلطوات ا

تفصيلااخلطوات ا

تنظيمااتفصل ا  .1اتقاءااتسالم
 .2تنظيمااتفصل
 .2اتسؤالاعنااملااد ا

املقدمةا ا

طريقةاتنفيذااخلطوات ا
 .1ادخ ت ااملل مة ااتفصل ا :ااتسالما
ع يكم امثّ اوضع ااألادوات اع ىا
املنضد
 .2قامت ااملل مة اأمام ااتطالب او اإذاا
وجداج وسااتطالباأواأادواهتماغريا
مرتبةاأمرهمابرتبيبجااواسأتتااملل مةا
عناحالااتطالب ا

.1اتسؤالاعنااتدةسااملاضي ا  .1اسأتت ااملل مة اعن ااتدةوس ااملاضيةا
 .2ااتبيان ااملوجز ااتذي ايوصلا بطريقة ااتسؤال او ااجلواب اشفجيا اإىلا
أذهانااتطالباإىلاادةساجديد ا مجيعااتطالباأواألفراادااتطالب ا

22مصدةا:انعيجةااملقاب ةامعاأسعاذ امّةافطريةا(امل مةاات غةااتلربية)ايفااتعاةيخا11ايونيوا2021
25مصدةا:انعيجةااملقاب ةامعاأسعاذ امّةافطريةا(امل مةاات غةااتلربية)ايفااتعاةيخا11ايونيوا2021
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.2اتشرحااملل مةاشيئاامنااتدةسااجلديدا
و ااسعخدام اات غة ااتفصحية اتيكون امثالا
ت طالب او اتشجيلا اهلم ايف اتل يم اات غةا
اتلربية ا
اتلرض ا

.1مل مة ا :اقبل اأن اندخل اإىل ااتدةسا
.1شرحااتك ماتااجلديد ا
.2ااألمرابكعابةااتك ماتاع ىا اجلديداأةيداأناأبنياتكماك ماتاجديد ا
املفراداتااألوىلا"اشاةعاا"،اقوتواامجاعةا
اتسبوة ا ا
" اشاةع ا ا" ،امث اكعبعجا ااملل مة اع يا
اتسبوة امث اسأتت امجناها اإىل امجيعا
اتطالب .اإن امل ايفجموا اشرحت ابوضجاا
يفامج ةامفيد اأواإظجاةااتشئابوسائلا
اإليضاح ،او اهكذا ايف اشرح ااتك ماتا
بلدها .ا
 .2اأمرت ااملل مة ااتطالب ابكعابةا
ايفا
اتك مات ااملوجواد اع ى ااتسبوة ا
كراسعجماواأمرابلضجمابقرائعجماتعحقيقا
صحةاكعابعجم ا

اتعطبيق ا

.1ط بتااملل مةااتطالباإبمتاما أمرت ااملل مة ااتطالب اإبمالء ااتفراغاتا
املوجواد ايف ااتكعاب ااملقرة ا( اكراسةا
أسئ ةااتعمرين ا
اتعمرينات) ا

اإلخععام ا

.1حثّتااملل مةااتطالباابسعخداماات غةا

.1اإلةشااداوااملواعظ ا
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اتلربيةايفاحماادثجمااتيومية ا
 .2تقومياتل يماات غةااتلربيةايفامدةسةااملعوسطةاملاةفاهنضةااتل ماء اتنجونجاساةيا
فونوةوغو ا
اتعقومياهيااتلم يةامللرفةاكفاء ااتطالبابلداأنايقومااملل ماعم يةااتعل يماوا
مللرفةامدىااتنجاحاأوااتفشلايفاحتقيقاأهدافااملنجج.اقاتتااملل مةاأناتقومياتل يما
ات غةااتلربيةايفامدةسةااملعوسطةاتنجونجاساةيافونوةوغوايعكونامنااتعقوميااتيومي،ا
االخعباة ااتنصفي اوااالخعباة ااتنجائي .اقامت ااملل مة ااالخعباة ااتيومي ابلد اشرحتا
املااد امللرفة امفاهيم ااتطالب اعن ااملوضوع .ااواالخعباة ااتيومي اتيس امن ااالخعباةا
إلجابةااألسئ ةافقطابلاأخذتامنامشاةكةااتطالبايفاعم يةااتعل يم.ا اونفذااالخعاةا
اتنصفيايفاأوسطااملسعوىابلداإتقاءابلضااملااد ااتدةاسة.ا اونفذااالخعباةااتنجائيايفا
آخر ااملسعوى ابلد امت اإتقاء اكل ااملوضوع .او اإذا اكان انعيجة ااالخعباة ا ااتنصفيا
اواالخعباةااتنجائاالتصلاإىلاادةاجةااتنجاح،افيساعدابنعيجةااالخعباةااتيومي .ا
اخلالصة
اسعخ صت ااتباحثة اأناوظائفاإاداة اتل يماات غةااتلربيةايفامدةسةااملعوسطةاملاةفا
هنضةااتل ماءاتنجونجاساةيافونوةوغواتشعملاع ى:ا ا
 .1ختطيطاتل يماات غةااتلربيةايعكونامنااملنججاأوااخلطة،ااتربامجااتلاماوااتربامجا
اتسنوياواخطةااتعدةيسس.ا اوصممتااملل مةاخطةااتعدةيساابتنظراإىلاكفاء ا
اتطالب.احدادتااملل مةااألهدافامناسبةاحباجةااتطالب.
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 تنفيذاتل يماات غةااتلربيةايفامدةسةااملعوسطةاملاةفاهنضةااتل ماءاتنجونجاساةيا.2
ااتلم يةااألساسيةاأوااتلرضاوااتلم يةا،فونوةوغوايعشملاع ىااتلم يةااملقدمة
.اخلامتة
 تقومياتل يماات غةااتلربيةايفامدةسةااملعوسطةاملاةفاهنضةااتل ماءاتنجونجاساةيا.2
ا.ااالخعباةااتنصفياوااالخعباةااتسنوي،فونوةوغوايشعملاع ىااالخعباةااتيومي
اتيسابنعيجةااإلمعحانا،أخذتانعيجةااتعقوميامناكيفيةااتطالبايفاعم يةااتعل يم
 ا.فقط
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