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املستخلص :إدارة الجودة هي النظام اإلداري على أساس الجودة للوصول على املعايير
املقررة ولتحقيق رضا املستفيد اما معهد الجامعة جامعة ماتارام اإلسالمية الحكومية
بماتارام لها بعثة وهي لترقية كفاءة الطلبة في اللغة األجنبية إما اللغة العربية و اللغة
اإلنجليزية وفيها البرنامج اإلضافي والبيئة العربية للغة العربية .في بيئة املحاضرة يجب لكل
طلبة ان يتكلموا باللغة العربية أسبوعا كامال واللغة اإلنجليزية متبادال
وكانت صورة إدارة الجودة في تعليم العربية بمعهد الجامعة جامعة ماتارام اإلسالمية
الحكومية بماتارام على ما يلي  )1 :تخطيط إدارة الجودة في تعليم اللغة العربية باهتمام
على :أ) معايير تعليم اللغة العربية الذي حدد رئيس املعهد(املعايير الذي مما سيحصل
ومعاير التخطيط ومعاير التنفيذ ومعاير التقويم) ب) واهتمام معايير التخطيط من
الحكومة )2 .تنفيذ إدارة الجودة في تعليم اللغة العربية يجرى باستخدام طرق ووسائل
متنوعة ويعضد بالبرامج االضافي كحطاب اللغة العربية ولخيم اللغة العربية والعبودية
االنتهائية لطلبة وبيئة اللغة العربية )3 .تقويم إدارة الجودة في تعليم اللغة العربية :أ)
باالختبار (شفويا او تحريريا) .ب) وغير االختبار (املالخظة واالستبانة)

الكلمة املفتاحية :إدارة الجودة ،تعليم اللغة العربية
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املقدمة
اإلدارة هي إحدى أهم العلوم تبحث عن كيفية التخطيط والتنظيم والتنفيذ
لتحصل فعالة و كفاءة الى األهداف املرجوة وكما قال ستونر 1إن اإلدارة عملية
التخطيط والتنظيم واملراقبة او قيادة املوارد لتحصل الى أهداف املنظمة املعينة او
اإلدارة هي ترتيب وتنظيم حاص تحقق أهداف معينة مهما كانت هذه األهداف 2و
اإلدارة متعلق على كل عمل االنسان بدون االستثناء في التربية منها إدارة املوارد البشرية
وإدارة املناهج او إدارة التربية عينها وغيرها .كل شكل وانواع من اإلدارات السابقة
ليست لتصل الى األهداف فعالة فقد ولكن لتحصل الى جودة املنتج
والجودة هي تتعلق باملفضلة واملناسبة باالحتياجات وخالية من األخطاء مع
قدرة ليرض املستهلك او تحقيق رضا املستهلك ومصطلحات عن الجودة عند الخبراء
مختلفة وعند جورن الجودة هي مناسبة باالهداف ونفعها وعند كروسبي الجودة هي
مناسبة بما املعينة اماكورو ايثيكوا قال ان الجودة هي رضا املستهلك ومناسبة بما قال
ديمنج أن الجودة هي مناسبة برضا املستهلك او تفوقها .وممكن ان يالخص ان الجودة
هي مناسبة بما املعينة او املقررة واملناسبة برضا املستهلك او تفوقها فإدارة الجودة
تتعلق بالنظام اإلداري على أساس الجودة لتصل الى املقررة ولتحقيق رضا املستفيد.
جودة التربية مشكلة مستمرة َّ
َ
وتكاسب من العصري القديم حتى اآلن،
تحدث
كثير من الطرق تستعمل إلصالح جودة التربية مثال بترقية الكفاءة التعليمية للمدرس
وتغيير او تطوير املناهج وتزويد التسهيالت واألدوات املحاضرية واختار املواد
التعليمية وهؤالء ملا حصل الى االنتاج املرجوة كما رأى جالل وصفريادي انخفاض

1

T. Hani handoko, Manajemen, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM,
2014), hlm. 8.
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َّ
الجودة تأثر العوامل وهي كفاءة املحاضر مالم تستغنى وانخفاض التسهيالت التربوية
واملنهج غير املناسبة وبيئة املحاضرة و االسرة واملجتمع غير املساعدة3
ويكون الحال لتلك املشكلة هي إدارة الجودة الن في إدارة الجودة كل أشخاص
مشترك في االعمال والتركيز على املستفيد او املستهلك ويستخدم املدخل العلمي
والتركيز على الحقائق والقيادة السليمة والتحسينات املستمرة على كل أنشطة
وللجودة أربعة أساس منها خالي من العيوب وتحقيق الجودة بالوقاية .إذا إدارة الجودة
تجرى األنشطة بتحسين من مرة واحدة وتحسنها مستمرة
اعتمادا على ذلك لحل تلك املشكلة ولترقية الجودة خاصة لتعليم اللغة
العربية تحتج الى اإلدارة وإدارة التي تدير الجودة من تخطيط والتنفيذ والتقويم .وقال
ادوارد سالس 4إدارة الجودة هي عملية التي توظف النتهاء او لتكميل أهداف املنظمة
بأنشطة التخطيط والتنظيم والتوجيه واملراقبة التي تجرى جودة على أساس مسئولية
وتقسيم العمل وتنظيم واستخدام املوارد والتسهيالت كلها لتصل الى أهداف املنظمة
فعالة وكفاءة.
كلها تدل على ان لحل مشكلة وترقية جودة خاصة لتعليم اللغة العربية
فتدير جيدا من التخطيط او تعيين املعاير الذي سيحصل وتنفيذها او أنشطة تعليم
اللغة العربية وتقويمها .يجرى تقويم ليعرف انتاج تعليم اللغة العربية (االخطاء او
النقائص واملزايا مما قد حصل) وذلك سيكون مصادرا إلصالح تخطيط تعليم اللغة
العربية وتنفيذها وتقويمها
التخطيط هو النظام اإلداري االول ليجعل البرامج االستراتيجية في إدارة
املوارد وليصل الى االهداف املعينة .لعل تخطيط ناجحا اهتم على عملية تصنيف
التخطيط ،اما عملية في تصنيف التخطيط تهتم على االسئلة التالية وهي تعرف ب
3

Dahlena Sari Marbun, Konsep Manajemen Mutu Terpadu Untuk Lembaga Madrasah,
Jurnal Ilmiah, Manajemen Bisnis (Oktober 2003), hlm, 70.
4
Siti Romlah, Manajemen Mutu Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Dilingkungan
Pondok Pesantren Tudi Multisitus Pondok Pesantren Dalwa Raci Bangil, Pp Sengonagung
Purwosari Dan Pp Alyasini Caring-Areng Wonorejo Pasuruan Jawa Timur¸ (Disertasi, UIN
Maliki Malang 2013), hlm. 18
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( )5Wو ( )Hوهي ماذا وملاذا واين ومتى ومن وكيف 5تجب هذه االسئلة بوسيلة تخليل
البيانات واملعلومات والواقع لعل تخطيط يصل الى االهداف املحددة ويجعل التنفيذ
فعالة وكفاءة
و لتخطيط إدارة الجودة ثالثة خطوات االول تحديد املنتج والثاني تحديد
املستهلك والثالث تحديد إدارة املستهلك 6ولتخطيط جودة تعليم اللغة العربية سيعين
أهداف تعليم اللغة العربية وكيف سيصل اليها اي طريقها واملواد التعليمية املناسبة
باألهداف وكفاءة الطلبة والتسهيالت او الوسائل التعليمية وكيفية تقويم تعليم اللغة
العربية وقال روبيط ه .دفيس 7التخطيط على االقل تتكون من التوجيه او االرشاد
واملحتوى والطريقة واملصادر واملراجع والتقويم ،واحتصارا فالتخطيط يدل على
ماسيحصل وماسيعمل وكيف يقومه الصالحه وترقيته مستمرا
وتنفيذ إدارة الجودة هي األنشطة لتصل الى ما املقررة أما خطوات في إدارة
الجودة هي تحديد املنتج وتحديد املستهلك وتحديد إدارة املستهلك 8.وتنفيذ إدارة
الجودة في تعليم اللغة العربية يركز على الطلبة لترقية كفاءة الطلبة في اللغة العربية
الطلبة يقدم فرصة كثيرة لتعلم اللغة العربية و يدرب مهارة اللغة العربية في العملية
التعليمية سوى ذلك العمالية التعليمية تجرى بطريقة متنوعة وتعضده بوسائل
التعليم الكاملة هذا يقصد لعلت عملية تعليم اللغة العربية فعالة وكفاءة وتصل الى
االهداف املرجوة
وقال برنوي ومحمد عارفين 9لتحافظ جودة تعليم اللغة العربية فأنشطة
التعليم تركز على الطلبة اي املحاضر يكون الطلبة مشاركة في أنشطة التعليم
5

Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah, Strategi Meningkatkan Mutu Dan
Daya Saing Dan Lembaga Pendidikan Islam,(Jogjakarta:Arruz Media, 2013), hlm.141
6
Jarome s. Arcaro, quality in education an implemtation hanbook, Terj. Yosal Iriantara,
pendidikan berbasis mutu, prinsip-prinsip perumusan dan tata langkah penerapan,(Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 126
7
Barnawi, Muhammad Arifin, Branded School Membangun Sekolah Unggul Berbasis
Peningkatan Mutu, (Jogjakarta: ArruzMedia,2013) hlm. 15-16
8
Jarome s. Arcaro, quality in education an implemtation hanbook, Terj. Yosal Iriantara,
pendidikan berbasis mutu, prinsip-prinsip perumusan dan tata langkah penerapan, hlm. 130
9
Barnawi, Muhammad Arifin, Branded School, hlm. 40
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واملحاضر يطلب لتكوين عمالية العليم الفعالي واالبتكاري والفعالة واملسرور وبذلك
املحاضر يطلب الستخدام طرق او اسالب متنوعة ووسائل املناسبة
بعد تنفيذ إدارة الجودة فيقوم بتعليم اللغة العربية .تقويم تعليم اللغة
العربية يجرى مازلت العملية التعليمية او في نهايته ويجرى التقويم لتعرف كفاءة
الطلبة في فهم املواد التعليمية ويجعل انتاج التقويم اصالحا في املشكلة او االخطاء
والنقائص في تخطيط او التنفيذ ويجعله اعتمادا لترقية جودة تعليم اللغة العربية
فبذلك تقويم إدارة جودة تعليم اللغة العربية يناسب بما َّ
املقوم او يناسب باملواد
َّ
التعليمية املتعلم او مؤشرات التعليم .وقال فوفي صوفياطن 10هناك مبادئ التقويم
ليعرف فهم الطلبة او انتاج للعملية في املواد التعليمية وهو الصدق والعادل والشامل
واملتكاملة واملنفعة واملنظمة واملسئولية واملناسبة بالكفاءة
ولتقويم إدارة الجودة تسع خطوات منها تطوير األهداف وتطوير األهداف الى
املعايير وتطوير املعايير ال ى املعايير الزنة وتطوير تنظيم التحويل وبعد ذلك تعمل
األنشطة ثم تقييس املتوالية ثم تعيين املتوالية وتقارن املتوالية باملعايير املقررة وتعيين
املتوالية املتعلقة باألهداف وأخذ الصنيع اسنادا على التقويم املتطور .بهذه الخطوات
عمالية التقويم وانتاجه يكون جيدا وانتاج التقويم يجعل إلصالح مستمر
كان رئيس املعهد يعين معايير تعليم اللغة العربية ويعضد بالبرامج االضافي
للغة العربية وهناك أيضا بيئة اللغة العربية حول بيئة املحاضرة .يجب لكل طلبة ان
يتكلموا باللغة االجنبية متبادال في كل االسبوع .في االسبوع االول الطلبة يتكلمون باللغة
العربية ثم في االسبوع االتي يتكلمون باللغة االنجليزية.
وتعليم اللغة العربية في هذا املعهد باللغة العربية أي كان املحاضر يعلم املواد
التعليمية باستخدام اللغة العربية هذا كما شاهد الباحث إلى أن تعليم اللغة العربية
باستخدام اللغة العربية .املحاضر يشرح املواد التعليمية باستخدام اللغة العربية.
ويطلب املحاضر الطلبة فعاليا في أنشطة التعليم
(Bogor: Ghalia

10

Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa,
Indonesia, 2010), hlm. 43
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تخطيط إدارة جودة تعليم العربية بمعهد الجامعة جامعة ماتارام اإلسالمية الحكومية
بماتارام
التخطيط هو تصوير االعمال او الخطوات اللتي ستعمل في التجريب وما
ستحصل بعدها او بكلمة آخرى التخطيط يضم املعايير املقررة اعتمادا فى االعمال
والصورة مما ستحصل .وخطوات في تخطيط إدارة الجودة عند جيرومي س .ارجرو هي
تحديد املنتج وتحديد املستهلك وتحديد إرادة املستهلك 11اي تخطيط إدارة الجودة هي
تعيين املعايير مما املرجوة وكيف يصل اليها بتحديد احتياج املستهلك وإرادتها لتخقيق
رضا املسهلك
ومكونات التخطيط على الألقل تتكون على خمس مكونات .وهي تعين جودة
تعليم اللغة العربية كراى روبيد هـ .دفيس 12خطة التعليم ستكون جيدة اذا كان هي
تخطط بتحديد خمسة مسكالت التعليمية وهي األهداف ( )Directionواملحتوى
( )Conten And Sequenceوالطريقة ( )Methodsومصادرالتعليم ()Constrains
والتقويم ()Evaluation
وعند رودي فريهنطورو 13ان مرخلة التخطيط هي ( )1تحديد األهداف مما
سيحصل ( )2تحديد شيئ آلخر مما املرجوة ( )3تعيين العملية ( )4تحديد العملية .اي

11

Jerome, S. Arcaro, quality in education and implementation handbook, Terj. Yosal
Iriantara, pendidikan berbasis mutu prinsip-prinsip perumusan dan tata langkah penerapan,
(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm.126
12
Barnawi, Muhammad Arifin, Branded School Membangun Sekolah Unggul Berbasis
Peningkatan Mutu, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm.15
13
Rudi Prihantoro, konsep pengendalian mutu, hlm. 61
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ان في مرحلة التخطيط املخطط يعين األهداف املرجوة وخطوات لتصل اليها او الطرق
التي تستخدم لتصل الى األهداف املقررة
مما املذكورة ان تخطيط إدارة الجودة في تعليم اللغة العربية تتكون على ()1
األهداف ( )2العملية او الطريقة او األنشطة ( )3ماذا تعلم ( )4املصادر ( )5التقويم.
ُ
عين وتحلل لعلها مناسبة بما املرجوة
في تخطيط إدارة الجودة كل مكونات املذكورة ت ِّ
وتلك املكونات تشارك وتداخل بين اآلحدى واألخرى فيناسب كل مكونات أمر مهمة في
التخطيط
وتخطيط إدارة الجودة في تعليم اللغة العربية بمعهد الجامعة جامعة ماتارام
اإلسالمية الحكومية بماتارامباستخدام املعايير من رئيس املعهدو الحكومة اما املعايير
من رئيس املعهدهي املعيار ألهداف تعليم اللغة العربية ومعيار التخطيط ومعيار
التنفيذ ومعيار التقويم  .وتفصيال كمايلى:
املعايير من أهداف تعليم اللغة العربية
يقدر الطلبة على كل مهارات اللغة العربية
يقدر الطلبة في فهم النصوص اللغة العربية
يقدر تقديم املفهوم باللغة العربية
يقدر الطلبة في ترجمة
يقدر الطلبة في تقديم املفهوم تحريريا او شفويا
يقدر الطلبة لتعلم اللغة العربية
معايير التخطيط لتعليم اللغة العربية
ومعايير تخطيط التعليم ملعهد الجامعة جامعة ماتارام اإلسالمية
الحكومية بماتارام كالتالية:
املحاضر يصنف خطة التعليم باهتمام كفاءة الطلبة
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اختار املحاضر اهداف التعليم املناسبة
اختار املحاضر طريقة التعليم املناسبة باهداف التعليم
استخدام الوسائل التعليمة التي تساعد عملية التعليم والتعلم
تحديد هيكال تقويم التعليم املناسبة باالهداف
معايير التنفيذ لتعليم اللغة العربية
ومعايير عملية تنفيذ تعليم وتعلم اللغة العربية بمعهد الجامعة جامعة
ماتارام اإلسالمية الحكومية بماتارامكالتالية:
يلبس املالبس النظيفة ويجرى التعلينم تحت وقته
كلمة املقدمة او كلمة استهالل باستخدام اللغة العربية
استخدام اللغة العربية على االقل ثالثون في املائة
عملية تعليم اللغة العربية مناسبة بوقت موقوت
استخدام طرق التعليم ووسائله املتنوعة
يجعل الطلبة عمليا او فعليا بعملية التعليم والتعلم
توجيه الطلبة لتعليم بنفسهم
معايير التقويم لتعليم اللغة العربية
معايير التقويم لتعليم وتعلم اللغة العربية بمعهد الجامعة جامعة ماتارام
اإلسالمية الحكومية بماتارام كالتالية:
يجرى التقويم كل يوم مزالت العمالية التعليمية
يفحص املدير الوثائق من انتاج تعليم اللغة العربية
ادوات التقويم باالختبار وغير االختبار
تصنيف هيكال التقويم املناسبة
يعمل تقويم التعليم في آخر من عملية التعليم وفي النصف املستوى وآخر
املستوى
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يجعل املحاضر انتاج التقويم مصادرا لتحسين مستمر
واما معايير التخطيط من الحكومة لتعليم اللغة العربية وهي تحليل
الكفاءة الرئيسة والكفاءة االساسية واملؤشرات وأهداف التعليم وطريقة التعليم
ووسائله واملواد التعليمية ومصادر التعليم وخطوات التعليم مع اوقات موقوت
والتقويم .املعايير التخطيط من الحكومة يدل على عملية تعليم اللغة العربية في
الفصل .وهذا يطابق بخطوات التخطيط عند نيران وهو كما يلى14:
يحتوى جدوال التعريف
يحدد اوقات التعليم املرجوة
يحدد معايير الكفاءة والكفاءة االساسية واملؤشرات املستخدمة
يصنف اهداف التعليم مناسبة بمعايير الكفاءة والكفاءة االساسية
واملؤشرات التي تتحددت
يحدد املواد التعليمية على أساس املواد االساسية
يحدد طريقة التعليم املستخدمة
يحدد خطوات التعليم من أنشطة االولى وأنشطة املاهية وأنشطة النهاية
يحدد أدوات التعليم ومصادره
تصنيف التقويم

Barnawi, Muhammad Arifin, Branded School, hlm. 26
137

14

)Copyright © 2019 by Cordova Journal. This work is licensed under (CC-BY-NC-ND

Jurnal kajian Bahasa dan Budaya terbit 2 kali setahun oleh UPT. Pusat Pengembangan
Bahasa (P2B) UIN Mataram. Tersedia online pada
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/cordova

Cordova Jurnal
ISSN (P) 2302-3155,
(e) 2714-5808
Vol. 9, No. 1 2019

تنفيذ إدارة جودة تعليم اللغة العربية بمعهد الجامعة جامعة ماتارام اإلسالمية
الحكومية بماتارام
التنفيذ هي كيفية إجراءات لتصل الى ما املرجوة او املقررة ومرحلة تنفيذ إدارة
الجودة في تعليم اللغة العربية هي مرحلتين األولى يحدد الصنيع االحتياجة والثانية
تنفيذ الخطة اما خطوات في تنفيذ إدارة الجودة هي ( )1تحليل املشكلة ( )2وتكوين
ماالذي يمكن لحل املشكالت ( )3وتحديد العراقيل .اي في التفيذ إدارة الجودة البد
على تحديد املشكلة وتحديد العراقيل وحلها.
وليحافظ جودة التعليم فأنشطة التعليم يركز على الطلبة (Student
 )Centeredويجعل الطلبة مشاركة في التعليم ويكون له هبرة التعليم الفعالة
والكفاءة .متعلق بهذا فتعرف عملية التعليم باسم  PAKEMوهي التعليم ( P:
 )Pembelajaranوفعالي ( )A: Aktifوابتكاري ( )K: Kreatifوفعالة ( )E: Efektifومسرور
( )M: Menyenangkanاما الخصائصات عملية تعليم بنوذج .PAKEM
وكانت جودة عملية التعليم والتعلم تتعلق على عملية التعليم والتعلم الفعالة
والكفاءة وشروط عملية التعليم والتعلم الفعالة كالتالية15 :
 .1يشارك الطلبة فاعلي في التعليم
 .2يشجع الطلبة لهمة االمر
 .3يجعل الطلبة اهتماما على أنشطة التعليم
 .4اصول فردي
 .5استخدام الوسائل التعليمية
اما لتبني الجودة في التعليم تجد ثالثة اشياء املهمة لتعمل وهي16:
15

Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010), hlm, 46
16
Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa,hlm.47.
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 .1يشارك الطلبة في اختار طرق التعليم
 .2يأكد على انتاج و يركز على أنشطة التعليم
 .3ابتعد الطلبة على الخوف في التعلم
اعتمادا على ما املذكورة لتبنى الجودة في التعليم تتعلق جودة عملية التعليم
والتعلم الى كيفية حدث في أنشطة التعليم التى يعمل املحاضر والطلبة .وعلى ذلك
فجودة عملية التعليم والتعلم يرى من الجوانب التالية
 .1يعمل املحاضر استعادا في التعليم النظامي
 .2طرق املحاضر في شرح املواد التعليمية
 .3استعمال اوقات مادم أنشطة التعليم والتعلم
 .4تشجيع املحاضر والطلبة
 .5االرتباط التفاعلي بين املحاضر والطلبة
وعملية تعليم اللغة العربية بمعهد الجامعة جامعة ماتارام اإلسالمية
الحكومية بماتارام تركز على الطلبة ويجعلهم فعالي في أنشطة التعليم بتقديم فرصة
كثيرة ألسئلة وتطبيق او تدريب او يقدم رايهم في أنشطة عملية تعليم اللغة العربية
وكذلك باستخدام طريقة متنوعة ووسائل املختلفة املناسبة بأهداف التعليم واما
طريقة التعليم ووسائله املستخدمة هي طريقة االنتقائية بوسيلة النصوص وطريقة
املناقشة بوسيلة الصور وطريقة السمعية والشفوية بوسيلة الحاسوب والشاشة
وطريقة القراءة وطريقة التدريب .سوى عملية تعليم في الفصل باستخدام طرق
متنوعة كما املذكورة توجد ايضا البرنامج االضافي للغة العربية وهي :برنامج خطاب
باللغة العربية وبرنامج املخيم للغة العربية وبرنامج ( )PASوالبيئة اللغوية

139
)Copyright © 2019 by Cordova Journal. This work is licensed under (CC-BY-NC-ND

Jurnal kajian Bahasa dan Budaya terbit 2 kali setahun oleh UPT. Pusat Pengembangan
Bahasa (P2B) UIN Mataram. Tersedia online pada
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/cordova

Cordova Jurnal
ISSN (P) 2302-3155,
(e) 2714-5808
Vol. 9, No. 1 2019

تقويم إدارة جودة تعليم اللغة العربية بمعهد الجامعة جامعة ماتارام اإلسالمية
الحكومية بماتارام

َ
التقويم هو اقسام التكاملي في عملية التعليم ُي َ
عمل عملية جمع وانتفاع

املعلومات الكلية عن نتائج التعليم التي يوجد الطلبة ليثبت درجة االنتاج وفهم
الكفاءة اصالحا لعملية التعليم اما مبادئ التقويم هي :17الصدق واملوضوعي واملفتوح
والعادل والشاملة واملتكاملة واملنفعة واملنظمة واملسئولية واملناسبة بالكفاءة كل
مبادئ التقويم لعل تقويم ينتج املنتج الجيد
تقويم إدارة الجودة بنموذج التثليث وهي ثالثة أقسام ( )1مالحظة مباشرة
( )2رأي املستهلك ( )3البيانات الكمية 18:مالحظة مباشرة هي تالخظ مباشرة أنشطة
إدراة الجودة في تعليم اللغة العربية وأخذ رأى املستهلك يقصد باملستهلك هنا هي
الطلبة او املجتمع او املوظف اما البيانات الكمية هي البيانات التي تدل على العدد
ويمكن يحصلها من نتائج التقويم باالختبار
وللتقويم تسع خطوات وهي ( )1تطوير األهداف ( )2تطوير املعايير ( )3تطوير
معايير الزنة ( )4تطوير تنظيم التحويل ( )5تعمل األنشطة ( )6تقيس متوالية
()7تقارن املتوالية باملعايير ( )8تعيين املختلفات ( )9أخذ الصنيع .أهداف التقويم
يتطور الى اقسام واألهداف يتطور الى املعيار واملعيار تتطور إلى املعيار الزنة وكذلك
بمعايير الزنة يتطور الى بعض تنظيم التحويل ثم تعيين األنشطة لتحصل اليها وتقيس
املتوالية ليعرف املزيا ونقائصها وكذلك بمقارنة بين املتوالية واملقررة وتعيين املتوالية
باملعايير ووتعيين ىالتوالية املتعلقة باألهداف وأخذ الصنيع على أساس التقويم كلها
مما املذكورة ملعرفة املزايا والنقائص ويجعل اعتمادا لتحسين في املستقبل
Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa,hlm. 43
Ridwan abdul sani, dkk. penjaminan mutu sekolah, hlm. 161
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وتقويم تعليم اللغة العربية يعمل ثالث مرات في املستوى وهي في نهاية تعليمية
او مازل التعليم وامتحان نصف السنة وامتحان النهائي ونموذج التقويم نوعان وهي
االختبار وغير االختبار وتقويم تعليم اللغة العربية يعمل باالختبار اما شفويا او
تحريريا وغير االختبار باملالخظة واالستبانة (مفتوحا و مستمرا)

الخاتمة
وهذه هي نتائج البحث من البيات املوجودة والتحليل:
 .1تخطيط إدارة الجودة في تعليم اللغة العربية بمعهد الجامعة جامعة ماتارام اإلسالمية
الحكومية بماتارام
تخطيط إدارة الجودة في تعليم اللغة العربية بمعهد الجامعة جامعة ماتارام
اإلسالمية الحكومية بماتارام يعتمد على املعايير املعينة من رئيس املعهد ومعايير خطة
التعليم من الحكومة اما معايير تعليم اللغة العربية الذي يعين رئيس املعهد يتكون من
معايير األهداف لتعليم اللغة العربية ومعايير تخطيطها ومعايير تنفيذها ومعايير
تقويمها اما معايير تخطيط التعليم من الحكومة وهو بتحليل الكفاءة الرئيسة
والكفاءة االساسية واملؤشرات وأهداف التعليم وطرق التعليم ووسائله واملواد
التعليمية ومصادر التعليم وخطوات التعليم مع اوقات موقوت وتقويم التعليم
 .2تنفيذ إدارة الجودة في تعليم اللغة العربية بمعهد الجامعة جامعة ماتارام اإلسالمية
الحكومية بماتارام
تعليم اللغة العربية يركز على الطلبة ويجعلهم فعلي في أنشطة التعليم بتقديم
فرصة كثيرة ألسئلة وتطبيق او تدريب او يقدم رايهم في أنشطة تعليم اللغة العربية
وكذلك باستخدام طريقة متنوعة ووسائل املختلفة واملناسبة بأهداف املعينة اما طرق
تعليم اللغة العربية املستخدمة هي طريقة االنتقائية بوسيلة النصوص وطريقة
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املناقشة بوسيلة الصور وطريقة السمعية والشفوية بوسيلة الحاسوب والشاشة
وطريقة القراءة وطريقة التدريب
سوى عملية تعليم هناك ايضا البرنامج االضافي للغة العربية وهي برنامج
خطاب للغة العربية وبرنامج املخيم للغة العربية وبرنامج العبودية االنتهائية للطلبة
( )PASو والبيئة الغولية فروض لكل طلبة لتكلم اللغة العربية في بيئة املحاضرة
 .3تقويم إدارة الجودة في تعليم اللغة العربية بمعهد الجامعة جامعة ماتارام اإلسالمية
الحكومية بماتارام
وتقويم إدرة جودة في تعليم اللغة العربية يعمل ثالث مرات في املستوى وهي
مازلت عملية التعليمية او في نهايتها وامتحان نصف السنة واالمتحان النهائي .أما
نموذج تقويم قسمان وهي االختبار وغير االختبار .والتقويم باالختبار قسمان االختبار
الشفوي واالختبار التخريري والتقويم بغير االختبار باملالحظة وتقديم االستبيان إما
مفتوح أو مستتر
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