
 املقدمة .  أ

تستند هذه املقالة ىلع نتائج االجتماع 
ادلاخيل للكية الرتبية اجلامعة اإلسالمية 

ية بمدينة بكالوجنان يوم السبت احلكوم
م حيث إنها أنتجت 7102أبريل  72املوافق 

 3بعض صياغة الربامج اليت سيتم تنفيذها ملدة 
سنوات يف املستقبل دلى قسم تعليم اللغة 

 .العربية من  اجلامعة
ال يكتيف املفكرون وانلاشطون يف 

مية جمال اتلعليم بإنشاء املؤسسات اتلعلي
والرتبوية اإلسالمية فسحب، بل أكرث من ذلك 
فهم حياولون أيضا حتويل مؤسسات اتلعليم 

، وهذا ما 0اتلقدلية إىل مؤسسة تعليمية حديثة
                                                           

1
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حدث منذ نهاية القرن اتلاسع عرش حىت 
وشهد العالم . القرن العرشين من امليالد

إنشاء املؤسسات اتلعليمية احلديثة  اإلساليم
اليت ووفقا نلهضة اإلسالم يف العرص احلديث 
 . تمزيت بتعيني برامج العمل تلنفيذ سياستها

ظهر بني املفكرين وانلاشطني الويع 
اجلمايع عن أهمية بناء املؤسسات اتلعليمية، 
واعتربوا أن هذه املؤسسات اتلعليمية هلا 

السياسة  وظيفتها ورضورتها يف تطبيق
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 يةدراسة يف برنامج اتلمكني لقسم تعليم اللغة العربية لكية الرتبية اجلامعة اإلسالمية احلكوم
 5102 – 5102بمدينة بكالوجنان سنة  

 
 سوغنج صالح ادلين 

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكالوجنان

 

Abstract: The condition of economic, social and politics of this country brings great influence to 

many aspects of life including the policies in educational institution especially in Arabic Education 

Program. It becomes the controversial discourse in this decade. This article aims to describe the 

policies taken by the head of Arabic Education Program at Tarbiyah department (Islamic Education 

Study Program), STAIN Pekalongan. In the implementation, all of the policies should be done well, 

so that they can be used to solve problems. If a policy cannot be used to solve problems, then it is 

called as a failed policy. Therefore, to achieve the policy objectives, it needs the contribution of 

many people including the students, the staffs, the lecturers, and also the officials of the college. 

 

Keywords: Policy, Arabic Education Program 
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االسرتاتيجية حلماية أفاكر احلداثة اإلسالمية 
إضافة إىل ذلك اكن هذه السياسة . ونرشها

وسيلة لزرع القيم اإلسالمية ونرش دعوة 
اكن للمفكرين وانلاشطني اإلسالميني  .اإلسالم

. اهتمام كبري للمؤسسات اتلعليمية اتلقليدية
بشلك اعم، نظروا يف املؤسسات اتلعليمية، 

ة من حيث املناهج ادلراسية، واليت لم وخاص
 .تعد اكفية أحيانا ملواجهة حتديات احلداثة

من أهم العنارص الرتبوية يف عملية  
اتلعليم للغة العربية ابليئة اللغوية، اكن هلذه 
ابليئة اللغوية دورها الكبري يف دعم جناح تعليم 
اللغة العربية واألنشطة يف املؤسسات اتلعليمية 

واجلامعات، فابليئة اللغوية من أهم  واملدارس
العنارص دلعم عملية اتلعليم واتلعلم للغة 
العربية سواء اكنت يف الفصول ادلراسية أم 

وتكوين ابليئة اللغوية يمكن أن . خارجها
يتم من خالل األشاكل املختلفة سواء اكنت 
مادية أم معنوية، فمن الوسائل املادية دلعم 

ناء ابلنية اتلحتية اليت تكوين ابليئة اللغوية ب
يمكن أن تدعم تعلم اللغة، وجيب أن تتحقق 
تلك الوسائل كما يف خمترب اللغة، وتعريب 
وسائل اإلعالم بالعربية، وتوفري الكتب 
 .والصحف واملجالت باللغة العربية وغري ذلك

وابليئة اللغوية يمكن تكوينها أيضا  
يف شلك أنشطة خارجة الفصول ادلراسية، مثل 

ملسابقاتلإللقاء اخلطابةباللغة العربيةو، ا
مسابقة الكتابات واأللعاب باللغة العربية، 
واألهم من ذلك االتصال لك يوم بني الطالب 

 سواء بني أصدقائه اخلاص. باللغة العربية
فالطالب ال يشعرون باحلرج . وكذلك مع املعلم

من اتلحدث باللغة العربية ودليهم حق اثلقة 
صل مع اللغة العربية ىلع حد ملواصلة اتلوا

 .سواء داخل الفصول ادلراسية أم خارجها
 

 تعريف السياسة.   ب

ترتادف لكمة السياسة يف الغالب مع  
األمور اإلدارية الالزمة واحلتمية، وهناك بعض 

ويقال . الكتاب اذلين مزيوا هذين املصطلحني
والفرق بينهما . أيضا إن السياسة بمعىن احلكمة

سياسات أمورا مستثنيات بيد أن أن يف ال
احلكمة يه األمر اذلي يتضمن االتفاق ىلع 

ويف الوقت نفسه، يرى  .القرار العام بال استثناء
ويرى الاكتب أن هذا . 7اآلخرون عكس ذلك

هو الراجح حيث إن جذور اللكمتني واحدة، 
وهو احلكم، وهو ما يعين اتلرصف اتلام دائما 

 .باستخدام العقل، واذلاكء والفطنة
                                                           

2
Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di 
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(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 15 – 17. 
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اتلعريفات  إىل استنادا 
املختلفةالسابقة، فإن السياسة يه خطوة يف 

وبرصف انلظر عن . معاجلة قضايا أو مشالك
السياسة أيضا إىل أهداف هذا اتلعريف، يرتبط 

والسياسة يه جمموعة من القرارات . العمل
املتخذة من قبل شخص أو مجاعة سياسية يف 
حماولة الختيار األهداف والسبل تلحقيق هذا 

أن Dunnكما نقله Lasswellيرى . اهلدف
السياسة كربنامج تلحقيق األهداف والقيم 

م برنامج املتوقعة من القي)واملمارسات املوجهة 
 (واملمارسات هدفا

3. 
وهكذا، يمكننا أن نستنتج أن  

السياسة يه القرار اذلي يتضمن املبادئ 
اتلوجيهية واخلطوط العريضة األساسية 
واالجتاهات يف أي إجراء أو عمل يف معاجلة 

السياسة يه . لكة العمل أو حتقيق اهلدفمش
األساس الختاذ إجراءات ملموسة ىلع أرض 

اعدة ما يسىم سياسة صادرة عن . الواقع
املنظمة أو / املنظمة سياسة املؤسسة / املؤسسة 

أي سياسة اليت أصدرتها احلكومة يف حني أن 
ما يسىم سياسة العامة ألن احلكومة جيب 

 .عامةعليها أن ختدم املصلحة ال
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Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan 

Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 130.   

ويف إعداد السياسة يف صياغة  
. M. Rameshو Michael Howletالبساطة، وضع 

راميش مخس خطوات جيب اتباعها لوضع 
إعداد جدول األعمال، ( 0: )السياسات، ويه

ويه عملية الصياغة حيث إن لك املشلكة 
صياغة ( 7)يمكن احلصول ىلع اهتمامها؛ 

 السياسات، ويه صياغة خيارات السياسات؛
إعداد السياسة، ويه العملية عندما ختتار ( 3)

. احلكومة تلنفيذ إجراء أو عدم القيام بذلك
تنفيذ السياسات، ويه عملية تلنفيذ ( 4)

تقييم ( 2)السياسات من أجل حتقيق انلتائج؛ و 
السياسات، ويه عملية لرصد وتقييم انلتائج أو 

عملية Sufyarmaوخيلص  .األداء هلذه السياسة
صياغة ( 0: )هذه السياسة من خالل ثالثة أمور

تقييم ( 3)تنفيذ السياسات؛ و ( 7)السياسات؛ 
 .4السياسات

استنادا إىل بعض مراحل وضع  
السياسات وفق ما سبق ذكره من آراء اخلرباء، 

 :يمكن حتديدها يف الرسم ابلياين اتلايل
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السياسة دحتدي عملية  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 حتليل السياسات.  ج

اكنت الرتبية إحدى الوسائل تلنمية  
واكن وجود . املجتمع البرشي حنو حياة األفضل

اتلعليم هو األساس ملجتمع حيتاج إىل حراسة 
عملية اتلنمية يه . وتطويرها بشلك مستمر

وهذا واضح . باتلأكيد تمشيا مع تطور املجتمع
 للتعليم يف املجتمع من املوقف االسرتاتييج

لقد وضعوا اتلعليم اكألولوية . احلديث املعارص
 .اليت جيب حتقيقها لغرض تطوير أفراد املجتمع

يتم اتلعرف ىلع املوقف االسرتاتييج  
للتعليم أيضا يف إندونيسيا كدولة بذلت 

هذا االعرتاف . جهودها يف توعية أبنائها
( UUD 1945)منصوص عليه يف دستور ادلولة 
من مزيانية  ٪71اليت تلزم ادلول تلخصيص 

وختصيص املزيانية يه . دلولة ىلع اتلعليما
وثمة . باتلأكيد ليست العامل الوحيد لإلجناز

اعمل آخر ال يقل أهميةويه سياسة الرتكيبات 
 .املعنية يه القائمة ىلع والية ادلستور

قبل احلديث عن الصيااغت انلظرية  
تلحليل السياسات، وخلص ابلاحثون األول 

ووفقا . ساتتفسريات خمتلفة تلحليل السيا
ال يتم إنشاء حتليل William N.Dunnل

. السياسات واستجواب أو إاعدة تأسيس نظرية
حتليل السياسات وضعت حلماية مصالح 
السياسة من أجل إنتاج املعلومات ذات الصلة 
. 2بسياسة استخدامها ملعاجلة املشالك العامة

حتقيقا هلذه الغاية، ويهدف حتليل السياسات 
إىل إنتاج معلومات حول القيم وتعيني اإلجراء 

 .املحدد
ووفقا دلان، يمكن أن تؤخذ حتليل  

السياسات من جمموعة متنوعة من وجهات 
ظر اتلأديبية اليت تهدف صفية، اتلقييمية انل

ذللك، وحتليل السياسات هو . ومفروضة
االنضباط اليت يمكن تطبيقها باستخدام 
جمموعة متنوعة من ادلراسات العلمية من أجل 

قيمة ( أ. )إنتاج املعلومات واحلجج واملعقول
اليت يه املعايري األساسية يف السياسة اإلجنازات 

أن وجودها ( ب)حل املشلكة،  ملعرفة ما إذا تم

                                                           
5
William N. Dunn, Pengantar Analisis 

Kebijakan Publik, Penterjemah Samodra Wibawa dkk 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 

hlm. 96.  

 

 حتديد املشلكة

 

 تقييم السياسة
 

ابلديل للسياسة  حتديد
 اليت يمكن إجراؤها

 

 تنفيذ السياسة

 

حتديد 
 السياسة
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( ج)يمكن أن حتد أو تعزيز حتقيق القيم، و 
اإلجراءات اليت اتلطبيق يمكن أن يؤدي إىل 

 . حتقيق تلك القيم

السابق، يقرتح دن ثالثة  يف اإلطار 
اتلجريبية، : ، ويه(السياسة)انلهج اتلحلييل 

valuatifجرييب نهج اتلحليل اتل. ، واملعيارية
. اليت وضعتها األسئلة املحيطة وجود احلقائق
حتقيقا هلذه الغاية، فإن هذا انلهج دائما وصيف 

تصاغ املناهج اتلقييمية يف سؤال . واتلنبؤي
حتقيقا هلذه الغاية، هو . حول فوائد أو قيمة

دائما نهج اتلقيييم يف إبالغ نتائج حتليل 
ويف الوقت نفسه، فإن املزيد من . السياسات

الرتكزي ىلع انلهج املعياري لإلجابة اجلهود ىلع 
حتقيقا هلذه الغاية، (. العمل)ما ينبيغ القيام به 

 .فإن هذا انلهج يفضل ابلعد إلزامية
موجه انلهج اتلجرييب يف حماولة  

تلحديد هوية وماكن جمموعة متنوعة من 
املشالك يف وقت الحق عرث ىلع صياغة 

فهوم هذا ابلعد بواسطة دن، ومن امل. السياسات
إىل صياغة املشلكة، وإعداد جدول األعمال أو 

وباإلضافة إىل . صياغة مسائل السياسة العامة
ذلك، ال يزال يف هذا السياق، ويشمل أيضا 
اجلهود الرامية إىل صياغة صياغة السياسات أو 
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Ibid., hlm. 97.  

، ركز ىلع Edi Suhartiهذا اجلهد، وفقا ل. اتلنبؤ
 تكمن وراء حتديد املشالك واالحتياجات اليت

 .والدة هذه السياسة
تنفيذ السياسة هو صياغة اتلوصيات  

يتم تطبيق السياسات . املتعلقة بالسياسة العامة
يف سياق يتطلب اتباع نهج املعياري اذلي وضع 

هذا أمر . مزيد من الرتكزي ىلع أبعاد وصفية
مهم ألن هذا انلهج يسىع إىل حتقيق ما ينبيغ 

سات طرح أبعاد العملية تنفيذ السيا. القيام به
. اليت حتتاج يعين أيضا أن اتلطبيق العميل
وذللك، فإن تنفيذ هذه السياسة هو أكرث تركزيا 
كيف يمكن تنفيذ هذه السياسات وعدم 

 .الرتكزي ىلع ما إذا اكن وفقا للواقع أم ال
 
قضايا صياغة السياسات والعوامل املؤثرة .  د

 .يف السياسة

ة حتديد هناك مراحل يف عملي 
: املشلكة يف جمال السياسة، ويه كمال قال دن 
ابلحث عن املشلكة وتعريف املشلكة وحتديد 
. املشلكة واملشلكة األساسية واتلعرف باملشلكة
ويمكن صياغة حتديد املشلكة  يف الرسم 

 :2ابلياين اتلايل
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hlm. 228.  
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السياسة حتديد عملية  

 
 
 
 
 
 
 
 

وإىل جانب لك ذلك، صياغة املشلكة لصنع 
وأوضح . السياسات يتطلب أيضا طرقها اخلاصة

Subarsono أن طريقة صياغة املشلكة يه الطرق
املستخدمة تلحديد املشالك وحتديد وصياغة 

هناك العديد من الطرق اليت . املشلكة نفسها
ومن بني هذه يه حدود . Subarsonoتقدمها 

ب اتلحليل، وطريقة اتلحليل واتلصنيف، أسلو
واتلحليل اهلريم، العصف اذلهين اتلحليل، 

اتلحليل هو .  وحتليل وجهات نظر متعددة
حلدود من خالل حماولة لرسم خريطة للقضية ا

. أخذ العينات كرة اثللج من أصحاب املصلحة
ويؤكد اتلحليل تصنيف اجلهود تلصنيف 

ويف الوقت . حمددة kategoeriاملشالك إىل فئات 
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Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan 

Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, hlm. 33-35.  

نفسه، حتليل التسلسل اهلريم يف السؤال هو 
العصف . حماولة لوضع املشلكة األسباب القائمة

. ل العصف اذلهيناذلهين، أي طريقة من خال
حتليل وجهات نظر متعددة، وابلحث املتغريات 

 . املتعددة من منظور خمتلف
العوامل االسرتاتيجية  Soetopo،2وفقا  

 :ويهاملؤثرة يف صياغة السياسات، 
العامل السيايس يف صياغة السياسة  .1

حتتاج إىل انلظر فيها لصياغة سياسة 
العوامل السياسية املطلوبة دلعم 
جمموعة واسعة من العوامل السياسية، 
سواء العوامل من احلكومة وبني 

أرباب العمل، )املنظمات غري احلكومية 
ومجااعت املصالح اجلمعيات املهنية، 

 .(والعلماء، والطبية
السياسية حتتاج / العوامل االقتصادية   .2

إىل انلظر فيها، خاصة إذا اكنت 
السياسة سوف تستخدم املزيد من 
األموال أو سوف تؤثر ىلع الوضع 

 .االقتصادي يف ابلالد
املنظمة؛ يف صياغة / العوامل اإلدارية   .3

السياسة جيب أن تنظر أيضا اعمل 
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 حتديد املشلكة

 املشلكة الظاهرة
 

ةظروف املشلك املشلكة األساسية  

 تعريف املشلكة

 تقسيم املشلكة

 ابلحث عن املشلكة

 اتلعرف باملشلكة
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كون املؤسسة اليت هو مىت سي/ اإلدارية 
فعال أن تدعم تنفيذ السياسة اليت 
قدرات إدارية اكفية أو إذا اكن قائما أو 
املنظمة اليت ستقوم بتنفيذ هذه 

 .السياسة
العوامل اتلكنولوجية؛ يف صياغة  .4

السياسة حتتاج إىل أن تأخذ يف االعتبار 
العوامل اتلكنولوجية، أي عندما 
يمكن أن تدعم اتلكنولوجيا احلايلة 

 .ه السياساتتنفيذ هذ
حتتاج العوامل االجتماعية واثلقافية  .5

وادلينية أيضا إىل أن ينظر يف ما إذا 
اكنت هذه السياسات ال يؤدي إىل 

االجتمايع واثلقايف،  SARAتضارب 
 .وادليين أو اغبلا ما تسىم

وادلفاع واألمن العوامل أن يكون  .6
مؤثرا يف صياغة السياسة، أي ما إذا 

ستصدر لن يعطل  اكنت سياسة اليت
 .استقرار األمن يف ابلالد

وهذه العوامل تكون املعايري تلحديد  
من بدائل السياسات اليت ( اجلدوى)اجلدوى 

أن . سيتم اختيارها يف تدابري السياسة العامة
ابلحوث ىلع بديل توفر صورة للعدد املحدد من 

اخلطوة انلهائية . اخليارات تلحقيق هذا اهلدف

سات وصنع السياسات ىلع يف حتليل السيا
بشأن ابلدائل ( اتلوصيات)صياغة االقرتاحات 

يف هذه . تعترب ويمكن حتقيق األهداف املثىل
اتلوصيات اغبلا ما تثار أيضا اسرتاتيجية 

حتليل السياسات هو مهمة حتليل . اتلنفيذ
السياسات، اذلي يقدم املشورة واالعتبارات 

بشأن اليت تشلك يف حني أن القرار انلهايئ 
أذن للمصادقة ( صانع السياسة)صناع السياسة 
 .ىلع هذه السياسة

 
 اتلنفيذ وسياسة اتلقييم .  ه

من أجل فهم شامل تلنفيذ السياسات  
استخدم ابلاحثون انلظرية اليت اقرتحها 

George C. Edward 01، كما نقلت
Subarsosno .

ر تنفيذ السياسات من خالل وفقا إلدوارد، يتأث
( 7)االتصاالت ( 0: )أربعة متغريات، ويه

( 4)و  اتلرصف،( 3) موارد،
 .struktrur/ابلريوقراطية

اتلواصل هو متغري مهم كوسيلة لربط  
االتصاالت بني املجموعة املستهدفة وصانع 

دون االتصال، وسوف . السياسة أو املنفذ
. رافيكون هناك سوء تفاهم بني خمتلف األط

وسوء الفهم يؤدي إىل جمموعة متنوعة من 
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بوضوح، واالتصال هو العنرص األكرث . الرفض
 .أهمية يف عملية تطبيق هذه السياسة

ويتم تنفيذ هذه السياسة أيضا  
يتطلب موارد اليت تكون قادرة ىلع جتسيد 

يمكن أن . السياسة اليت هلا قيمة يف املجتمع
. الطبيعية، وغريهايعين املوارد البرشية واملايلة و

ومن الواضح أن املوارد يه اعمل مهم يف عملية 
 .تنفيذ السياسات أن تكون فعالة وما أرادوا

ويف الوقت نفسه، هو اتلرصف هنا هو  
عملية تطبيق السياسات مع الزتام باألخالق 
والزناهة من لك عنرص أن يميض يف عملية 

اتلرصف هنا ليس موجها . وضع السياسات
تلطبيق لكن تستهدف أيضا فقط يف ا

من دون . اجلمااعت اليت تتلىق واتلمتع السياسة
اتلرصف جيدة، وسوف يتم اتلخيل عن عملية 

 .اتلنفيذ
واليشء نفسه موجهة أيضا إىل اهليلك  

املسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة . ابلريوقرايط
جيب أن يكون دليها إجراءات التشغيل 

يسبب SOPوغياب . هو واضح( SOP)القياسية 
أنماط من الروتني واإلجراءات ابلريوقراطية 
. املرهقة واملعقدة اليت أنها ليست فعالة ومرنة
الرابع، وفقا إلدوارد، مرتابطة مع بعضها 

ابلعض، ويؤدي إىل عملية تشغيل أو عدم 
 .اتلنفيذ

تقييم السياسات، وفقا دلن، يعين  
، وإعطاء أرقام (تقييم)القيام اتلقييم 

يمجد (. اتلقييم)، وتقييم نفسه (اتلصويت)
وذللك، ينبيغ تقييم . نتائج اتلقييم يه اتلقييمية

توفر معلومات غري صحيحة وموثوقة حول 
 .00أداء السياسة

تقييم مهم كجزء من حتليل  
السياسات كما يمكن أن يرى يف تقييم 

وذلك أيضا هو احلال مع . مستوى أداء السياسة
مستوى من الكفاءة، انلتيجة، أثر السياسة، 

ىلع اتلقييمات . ونمط االحنراف، واملدخالت
ناحية أخرى يه أيضا رضورية يف سياق توقع 
أنماط السياسة املقبلة، سواء يف سياق مصالح 

، ويف سياق اإلصالحات (املستدامة)االستدامة 
 .07السياسية

تقييم اتلدابري اليت يمكن تطبيقها  
يف هذا املجال، وهناك العديد من العقبات اليت 
جيب أن تؤخذ بعني االعتبار بشلك منفصل يف 

هذه القيود، من . فهم عملية تقييم السياسة
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بينها احلواجز انلفسية والفنية والسياسية، 
 .وعدم وجود املقيمني

مكن تفسري نطاق واسع أن وي 
اتلحليل هو عملية اتلقييم اليت تضم مخسة 
عنارص، ويمكن أن تتحول لك عنرص يف 
العنارص األخرى من خالل إجراءات منهجية 
حمددة، مثل صياغة املشلكة، واتلنبؤ، اتلوصية، 

ىلع سبيل املثال، فإن . والرصد، واتلقييم
 اإلجراء اتلنبؤ تودل السياسات املستقبلية،
وسوف تنتج رصد نتائج السياسات، فضال عن 

حتليل . تقييم أداء هذه السياسة سوف حتمل
السياسات السلوك يعين استخدام لك مخسة من 
اإلجراءات املنهجية، اليت تضع القضايا 
السياسية، واتلنبؤ، وتقديم توصيات والرصد 

 . وتقييم السياسات

العديد من العوامل اليت تتسبب يف  
يف ( العربية)ة تلعلم لغات أجنبية عملية فاشل

املؤسسات اتلعليمية، واحدة منها يه ذات 
يف تعليم . الصلة ألسايلب اتلدريس املستخدمة

اللغة، مدركني تمام اإلدراك أن املنهجية جيب 
. أن يلم بها املعلم أو املدرس املحتملني

ألنه يف . واألسلوب هو أكرث أهمية من املضمون
ا ابليان اتلعبري اذلي جيب املايض اكن هناك هذ

تعقله نوع من افرتاض مضلل تماما أن 

اتلمكن من علوم املواد هو ضمان قدرة 
لشخص أن يعلم أن معرفة إىل أي شخص، ومع 
ذلك، تبني حقيقة أن شخص ذيك بما فيه 
الكفاية وإتقان دورة العلوم املنعطفات كثريا ما 
نرى نواع من حجر عرثة يف اتلواصل العلم 

 .03يلةبفعا
 
برنامج اتلمكني لقسم تعليم اللغة العربية .  و

لكية الرتبية اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 .م5102 – 5102بمدينة بكالوجنان السنة 

شبكة تلكوين ابليئة اللغوية بناء ال 
 :وذلك من خالل اخلطوات اآلتية

اإلعالن عن تعريب األرشيفات، مثل  .1
اجلدول الزمين مقرتحات انلدوة، 
واجلدول الزمين للمناقشات 

 .واملحارضات واملراسالت وغري ذلك
تكثيف دور املحارض املرصي يف  .2

برنامج املحارضة العربية من خالل 
وادلروس باللغة العربية إلقاء املحارضة 

علوم :واملشاركة يف إلقاء املواد ادلراسية 
القرآنوعلوم احلديث ومادة 
االستماعومادة الالكم وتدريب طالب 
القسم اذلين يمرون يف املناقشة مع 
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األطروحة باللغةالعربيةوتوظيف 
املدرس انلاطق األصيل باللغة العربية يف 
تصحيح الصور اتلجريدية من ابلحوث 

 .ملقدمة للمناقشةا
ألنشطة من خالل انلدوات، تكثيف ا .3

واملؤتمرات وادلورات واملسابقات 
باللغة العربية اليت عقد القسم سواء 

وذلك اكملسابقات . يف نطاق وطين ودويل
يف أسبوع اللغة العربية دلى طالب 
أقسام تعليم اللغة العربية بني 

 .اجلامعات اإلسالمية يف إندونيسيا
مثل املاكتب )اللوحات  تعريب .4

والفصول واملعامل، واألماكن األخرى 
من  ؛ مثل املحفظات(يف لكية الرتبية

األمثال العربية ذات الصلة بأهمية 
هذا هو اسرتاتيجية . اللغة العربية

إجيابية للطالب يلكونوا أكرث " فعالة"
دراية باللغة العربية، و سوف حيبونها 

 .ربودليهم شغف دلراستها جبدية أك
توفري وسائل اإلعالم واإلنرتنت كمركز  .5

مثل . للمعلومات وأدوات تعلم اللغة
الفيسبوك اذلي يشرتك فيه طالب 

 .القسم والسادة املدرسون

 
 

 .بناء نظام اتلعلم القائم ىلع الكفاءة .1
تقسم السادة املدرسني وفقا ىلع  (1

 .كفائتهم  ادلراسية
 تطبيق نموذج اتلعليم القائم ىلع (2

وهذه . املمارسة واتلطبيق دلى للطالب
اتلدريبات تتكرر يف املوضواعت ذات 
الصلة باملهارات األربع املعروفة وبعض 
املواد األخرى ذات الصلة يف تطوير 

 الكفاءة الرتبوية للطالب
استخدام الكتب العربية أو كتب  (3

الرتاث كوسيلة للتعلم بعض 
اليت تمت )املوضواعت املحددة

 ، (مع املسار حمارضمناقشتها 

تنظيم االختبارات اتلدريبية للغة  (4
يف TOAFLالعربية من خالل برنامج 

الفصل ادلرايس السادس واثلامن 
 .UPB/ باتلعاون مع وحدة اخلدمة للغة

تطبيق الربنامج املكثف للغة العربية يف  (5
الفصل ادلاريس األول بمادة كتاب 
 اللغة العربية بني يديك املجدل األول
والفصل ادلاريس واثلاين بالقواعد 

 .انلحوية والرصفية
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برنامج تعزيز الكفاءة الرتبوية لطالب  .2
 .القسم

إجراء تدريب املنهج يف تعليم اللغة  (1
 (املمارسني)العربية 

إجراء تدريب اإلبداع فيأدوات  (2
 (املمارسني)اتلعليم 

حتصيل وسائل اإلعالم من خالل   (3
 (املمارسني)ية تدريب اللغة العرب

أن يكون حاصال ىلع تنمية وسائل  (4
اإلعالم اتلعلم اتلدريب العربية 

 (املمارسني)

 

بناء الكفاءة وترقية قدرة ابلحث دلى  .3
 طالب القسم

تدريب الطالب ىلع كتابة ابلحث يف  (0
استكمال الرشط انلهايئ للحصول ىلع 
درجة اللسانس يف الفصل ادلاريس 

ما اللغة إ)السادس واثلامن 
 (.اإلندونيسية والعربية

 اتلدريب ىلع ابلحث الكيم و  انلويع (7

إجراء املسابقة يف ابلحث بني طالب  (3
ويمكن تنفيذها ىلع مزيانية )القسم 

 (.ادلولة املايلة اتلابعة للجامعة

طبع ابلحوث اجليدة اليت كتبها طالب  (4
 القسم

احلث ىلع املدرسني ليشرتك الطالب  (2
 هم ألجل تدريبهم ىلع ابلحثيف حبوث

 

إعداد الكتب املقررة وتدعيم مواد  .4
 تعليم اللغة العربية

مواد االمتحان الشامل انلهايئ لطالب  (1
 القسم

ديلل كتابة ابلحث العلم لطالب  (2
 القسم،

تأيلف كتاب العربية لألغراض اخلاصة  (3
 لطالب  القسم،

امتحان مهارة اللغة العربية برنامج  (4
TOAFL ،لطالب القسم 

 .اختصار قاموس الرتبية (5

 

الكتب، )إضافة جمموعة املراجع  .5
 لطالب القسم( واملجالت، واإلجراءات

االاقرتاح تلوفري الكتب املراجع  (1
األجنبية واإلندونيسية إىل قسم مكتبة 

 اللكية،
نقل الكتب املراجع العربية  (2

واإلندونيسية املوجودة يف مكتبة قسم 
 (باتلنسيق مع رئيس املركز)للغة مركز ا

 .تأسيس جورنال القسم (3
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 اتلعليم املصغر انلموذيج .6
نموذج )ممارسة اتلدريس باللغتني  (1

 ،(اتلعليم باللغة اإلندونيسية والعربية

اتلعليم املصغر يمكن أن يتعاون مع  (2
 مادة منهجية تعليم اللغة العربية،

 
بية نظام مناقشة ابلحث باللغة العر .7

 :دلى طالب القسم
عرض الطالب حبوثهم من طريق  (1

 ساليد أو خالصة ابلحث،
حتضري النسخة األصلية او النسختني  (2

أو أكرث من الكتب املراجع باللغة 
 .األجنبية

 

برنامج اتلعليم امليداين دلى طالب  .8
 :القسم

ينبيغ أن يكون املدارس اليت جيري  (1
لقسم هلا فيها اتلعليم امليدين لطالب ا

جذور قوية يف اللغة العربية وذلك مثل 
املدرسة السلفية سمبانج كولون، 

وونو فرينغو YMIواملدرسة السلفة 
 .ومعهد دار األمانة السليف وغري ذلك

املؤسسة الرتبوية مثل  املعاهد  (2
اتلقليدية واحلديثة اليت تدرس فيها 

 .اللغة العربية بشلك جيد

 دلى طالب برنامج الرحلة العلمية .9
 :القسم

يتم هذا الربنامج بشلك مستقل لطالب  (1
قسم تعليم اللغة العربية عن قسم 

 تعليم ادلين اإلساليم
تكون املدارس اليت يقصد إيلها  (2

تلنفيذ هذا الربنامج هلا ابليئة اللغوية 
العربية املمتازة مثل املعهد العرص 
كونتور، ومععد دار انلجاح، ومعهد 

 . ذلكتبو إيرنج وغري

 

برنامج اتلنظيم يف إعداد  .11
 .املعلومات

اتلنسيق مع السادة املدرسينلللغة  (1
مرة واحدة يف الشهر ىلع )العربية 

 (األقل
مرة )اتلنسيق مع احتاد طالب القسم  (2

 (واحدة يف الشهر ىلع األقل
املراقبة ىلع مجيع األنشطة األكاديمية  (3

 واألنشطة االجتماعية اليت يقوم بها
مثل ) مدرسوااللغة العربية بالقسم 

انلدوات واملؤتمرات وابلحوث العلمية، 
 (وغري ذلك
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املراقبة ىلع مجيع األنشطة األكاديمية  (4
واألنشطة االجتماعية اليت يقوم بها 

 طالب القسم
مثل احللقات ادلراسية وادلورات  (5

اتلدريبية واملسابقات وادلورات 
 .واملشاركة يف املجتمع

ابليانات من األنشطة اتلعلمية من  مجع (6
أعضاء هيئة اتلدريس والطالب من 

 :ابليانات اتلايلة
اتلقارير عن ابليانات ادلراسية . )0 

بشلك الشهادات، وابلحوث اليت 
 أجرتها هيئة اتلدريس والطالب

عدد ابليانات للطالب اذلين . )7 
جيتازون ادلراسة وأكملوا 

 دراستهم
طالب القسم  ابليانات عن عدد. ) 3 

 اذلين حصلوا ىلع العمل
ابليانات عن اتلفوق ادلرايس دلى . )4 

 .املدرسني والطالب
 
 خلالصةا.  ز

من العوامل اليت تسبب الفشل يف تعليم  
اللغة العربية واللغات األجنبية األخرى 
فياملؤسسات اتلعليمية اخلطأ يف اختيار طريق 

أن  ويف تعليم اللغة جيب. اتلدريس املستخدم
يكون هنا إدراك تام أن املنهجية يه األساس 
. اذلي البد أن يلمها املعلم أو املدرس

ألنه يف . واألسلوب هو أكرث أهمية من املضمون
املايض اكن هناك هذا ابليان اتلعبريي اذلي 
جيب تعقله، وهذا نوع من افرتاض مضلل 
تماما أن اتلمكن من علوم املواد هو ضمان 

م أن معرفة إىل أي قدرة لشخص أن يعل
شخص، ومع ذلك، تبني حقيقة أن شخص ذيك 
بما فيه الكفاية وإتقان دورة العلوم املنعطفات 
كثريا ما نرى نواع من حجر العرثة يف اتلواصل 

 .العلم بفعايلة
وأخريا، يمكن للسياسة أن تكون  

ناجحة إذا اكنت مدعومة بعامل اخلربة 
هو سمة هو اجلودة والسلوك اذلي ( االحرتاف)

ويستند املهنة يف . من مهنة أو شخص املهرة
. حمددة( مهارات)جمال اتلعليم مهارات العمل 

واملعلمون املهرة اذلين دليهم مؤهالت املعلمني 
وفقا ملجال وإظهار جودة والسلوك وفقا ملطالب 

والسادة املدرسون اللغة العربية . هذه اخلربات
الت ينبيغ ىلع األقل أن يكون دليهم املؤه

. أوال؛ خلفية اتلعليم العريب مدرس لغة: اتلايلة
اثلانية؛ دليهم معرفة عملية اتلعليم واتلعلم 

الرابعة؛ . العربية، ويمكن تطبيقها يف اتلعلم
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