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Abstract
This study discusses the description management of the organization of the Arabic
language education program in Al-ansor Islamic Boarding School, North Sumatra. This
pesantren is a learning center for Islamic boarding schools in the city in the wake of its
success in integrating traditional and modern pesantren curriculum. in the learning
process, this pesantren uses the pesantren learning curriculum, and at other times, the
pesantren also develops Arabic language programs that are not included in the learning
curriculum. this study aims to describe the organization, and implementation of the Arabic
language program management process in the Alanshor pesantren. the researchers used a
descriptive qualitative research method, with a type of case study research. the research
data is the Arabic language program management in the Alanshor Islamic boarding
school. The data sources of this study are the founders of Islamic boarding schools, office
buildings, student affairs, and teachers. Data collection techniques are carried out by
observation, interviews, and document analysis. the results of this study indicate that the
organization, and implementation of Arabic programs in Islamic boarding schools is good
and in accordance with the organization management theory pioneered by max weber, he
called for the need to rationally administer institutions. and may be implemented in other
pesantren to increase students' interest and ability in learning Arabic.
Keyword: Al-Anshor Islamic Boarding School, Arabic Learning, management program
organization
Abstrak
Penelitian ini mendeskripsikan tentang program pembelajaran bahasa Arab di pondok
pesantren Al Anshor, kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Pesantren ini diakui sebagai
kiblat pendidikan pesantren di kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara karna ada sesuatu
yang terlihat berbeda dari pondok lain yang berada di sekelilingnya, yaitu, pesantren
Al-Ansor memadukan dua jenis keunggulan. Perpaduan yang dimaksud adalah, di
satu sisi sebagai pondok salaf memperkuat kitab kuning sebagai identitas dan disisi
lain memperkuat bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagai kuantitas dan kualitas.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengorganisasian, dan pelaksanaan proses
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manajemen program pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren al-Anshor Padangsidimpuan, Sumatra Utara. Dalam penelitian ini para peneliti menggunakan metodologi
penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data penelitian
ini berasal dari direktur lembaga, departemen administrasi, departemen pendidikan, dan
guru. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pengorganisasian program pembelajaran bahasa Arab di
Al-Anshor berbasis pengorganisasian birokrasi yang dipelopori oleh Max Weber, dan
pelaksanaannya efektif dan evaluasinya baik. Dan hasil penelitian ini mungkin bisa diterapkan di pesantren lain untuk mengembangkan motivasi dan kompetensi siswa dalam
pembelajaran bahasa Arab.
Kata Kunci: Program Bahasa Arab, Managemen Program, Pondok Pesantren Al-Anshor
Padangsidimpuan

املقدمة
املعهد هو أقدم نظام تعليمي اليوم مقارنةً ابملؤسسات التعليمية اليت ظهرت يف إندونيسيا
 أصبحت هذه املؤسسة.)واليت طاملا اعتربت منتجات حملية للثقافة اإلندونيسية (شخصية مميزة
 ولكن وجودها،التعليمية اإلسالمية معروفة بعد دخول اإلسالم إىل إندونيسيا يف القرن السابع
1

.وتطورها مشهورا يف القرن السادس عشر

 مها املعهد السلفي (التقليدي) واملعهد،ينقسم املعهد من حيث خصائصه إىل قسمني
 يوصف املعهد السلفي التقليدي أبن املعهد حيافظ على النصوص الكالسيكية.)اخللفي (احلديث
 يف هذا املعهد كان النظام املدرسي يؤخذ إلجناز التعليم. الكتب الرتاث ابعتبارها جوهر التعليم/
 على عكس املعاهد.الثانوي يف النصوص الكالسيكية األساسية دون استخدام الدروس العلمانية
احلديثة اليت تعطي األولوية للتدريب ابللغتني العربية واإلجنليزية فقط ويف التعليم الديين ال تستخدم
2

.كثريا
ً الكتب الرتاث

1

Nurul Yakin, Studi Kasus Pola Management Pondok Pesantren al-Raisiyah di Kota Mataram,
(Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman, volume 18 No 1, Juni 2014, hlm. 200
2
Ronald A Lukens-Bull and Abdurrachman Mas’ud, Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika
(Yogyakarta: Gama Media, 2004), 84.
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يشري الكتاب الرتاث كمناهج معهد تقليدي إىل الكتب الكالسيكية واملكتبة اليت يتم
وضوحا ،ال جيوز دراسة الكتاب إال إذا كان
قياسها من خالل علم املذاهب .بشكل أكثر
ً
الكتاب يشري إىل أهنا أهل السنة واجلماعة .جيب أن حيتوي الكتاب على فهم األشعري من حيث
الإلالهيات ،ومذهب الشافعي من حيث الفقه والغزايل من حيث الصوفية 3.إضافة إىل ذلك،
جيدا حول الفهم
على سبيل املثال ،يبدو أن دروس التاريخ وعلوم األدوات ليست مفهومة ً
والتدفق اللذين اعتمدمها املؤلف .هذا ألن علم األدوات والتاريخ ال يؤثر ح ًقا على موقف وطريقة
الديين.
البيان السابق يظهر من خالل كيفية إدارة حالة املعهد .يف حني تتأثر إدارة املعهد بقوة
جدا حيث سيتم توجيه املعهد .كبشر
بروح مؤسسيها .وهذا يعين أن املؤسس لديه نطاق كبري ً
عاد ،ال شك أن املؤسسني لديهم قيود .وف ًقا لقول جميد ،قال فإن املؤسس لديه قدرة حمدودة
جسدًي وعقليًا 4.حىت يكون لكل املعهد مزاًي وف ًقا للروح العلمية ووف ًقا لشجاعة العلمية
ً
5
واالستجابة إىل احتياجات اجملتمع.
قال ستينربينك أن التعليم العام الذي تديره إدارات التعليم والثقافة جيب أن تستخدمه
املعاهد حىت يتم التعرف على شهاداهتم 6.فمن هذا ينقسم املعاهد إىل عدة املناهج .هناك املعهد
الذي يستخدم املنهج نفسه .وهناك املعهد الىت جيمع منهج املعهد مبنهج الوزارة الدينية.
وابلتايل ،فإن مجع منهج املدارس مع املعاهد ،طاملا أنه ال يتعارض مع منهج املعهد أو
خصائص وآمال املعهد الذي يتم إنشاؤه .ويف الواقع ،على مستوى معني ،فإن وجود منهج

3

Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat, Cet. I. (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), hlm. 87
4
Nur Kholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, Cet. I. (Jakarta: Paramadina,
1997), 6
5
Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: Anggota
IKAPI, 1985), 21
6
Karel A Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern, Terj
(Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994), 213
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املدارس يزيد من ثروة امللكية الفكرية للمعاهد .ومن هذا ،فإن املعاهد معرضة بشكل كبري للقدرة
على احلفاظ على خصائصهم.

7

يف ابدانج سيدمبوان ،جزيرة سومطرة الشمالية ،أسس املعهد ابالسم معهد األنصار .هذا
املعهد من معهد السلف أو التقليدي .ولكن  ،هناك شيء يبدو خمتل ًفا عن املعاهد األخرى
املوجودة حوله ،أي إن معهد األنصار جيمع بني نوعني من التميز .املراد ابلتميز هنا يعىن هذا
املعهد يستخدم الكتب الرتاث لقوة خصائصه كاملعهد التقليدي .وىف حالة آخر يستخدم اللغة
العربية واإلجنليزية لقوة كميته وجودته .فمن هذا كان معهد األنصار كقبلة تعليم املعهد ىف مدينة
ابدنج سيدمبوان .ههي السبب الرئيسي الىت دافع الباحثني لبحث هذا املوضوع ،للكشف عن
القيم اليت أهلمت املؤسس يف إدارة برانمج اللغة العربية غري املدرجة يف مناهج تعليم املعهد املطبقة
هبذا املعهد.
وفقا للخلفية ،سيبحث حول )1 :كيف ختطيط برانمج اللغة العربية ىف معهد األنصار ؟
 )2كيف تنظيم برانمج اللغة العربية ىف معهد األنصار ؟  )3كيف تنفيذ برانمج اللغة العربية ىف
معهد األنصار ؟  )4كيف مراقبة/تقومي برانمج اللغة العربية ىف معهد األنصار ؟
تعريف إدارة تنظيم الربانمج
كمال الدين إدارة الوالًيت هو االنتهاء من األهداف من خالل جهود اآلخرين .ميكن
اعتبار اإلدارة عملية ختطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة لتحقيق األهداف التنظيمية من خالل تنظيم
استخدام املوارد البشرية واملادية .صرح فتاح برأي آخر حول اإلدارة والذي ينص على "تعريف
اإلدارة على أهنا عملية ختطيط وتنظيم وقيادة ومراقبة جهود املنظمة من مجيع جوانبها حىت يتم
حتقيق األهداف التنظيمية بفعالية وكفاءة".

M. Dawam Raharjo, Pesanten Dan Perubahan, Cet. V. (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995), hlm, 43
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شروط اإلدارة األخرى  ،وهي اإلدارة .اإلدارة هي كلمة إجنليزية  ،وهي اإلدارة اليت تعين
اإلدارة والتنظيم واإلدارة .حيث أنه وف ًقا لـأريكونتو ،فإن اإلدارة هي اإلدارة أو اإلدارة حبيث ميكن
إلدارة شيء ما بسالسة وفعالية وكفاءة .من انحية أخرى ،أعرب عن رأي مشابه ينص على أن
عرف أبهنا القدرة أو املهارة للحصول على نتيجة من أجل حتقيق أهداف أنشطة
"اإلدارة تُ َّ
اآلخرين".8
الربانمج هو مشروع بشأن املبادئ واألعمال .من هنا ميكننا أن نستنتج أن إدارة برامج
اللغة العربية هي مجيع األنشطة اإلدارية لتعلم وتعليم اللغة العربية بدءاً من مراحل التخطيط والتنفيذ
والتقييم اليت يتم تنفيذها من أجل حتقيق أهداف التعلم بفعالية وكفاءة من خالل استخدام مجيع
املوارد

املتاحة9..
10

و يقسم تريي ( )Terryأن اإلدارة أربعة منها:
أ .التخطيط

هو إعداد اخلطوة اليت يستخدم لتحصيل األهداف املعينة .لغرض وإعداد اخلطوات
اليت سيتم استخدامها لتحقيق هذا اهلدف .يتضمن التخطيط حتديد األهداف وإجياد طرق
لتحقيق األهداف .يعترب التخطيط مبثابة الوظيفة الرئيسية لإلدارة ويشمل كل ما يفعله
املديرون .داخل التخطيط  ،ينتبه املديرون إىل املستقبل  ،قائلني "هذا ما نريد حتقيقه وكيف
سنفعله".
عادةً ما يكون اختاذ القرارات جزءًا من التخطيط ألن كل اختيار يعتمد على عملية

دورا يف قيادة وظائف اإلدارة
إكمال كل خطة .التخطيط مهم ألن الكثريين يلعبون ً

Rahayu, Entin Fuji. 2015. “Manajemen Pembelajaran Dalam Rangka Pengembangan Kecerdasan
Majemuk Peserta Didik”, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.24, No.5
9
https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-manajemen-pemasaran. html (diakses pada
)tanggal 4 mei 2019 pukul 09.00, WIB
10
Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.15
8
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األخرى .على سبيل املثال  ،جيب على كل مدير وضع خطة عمل فعالة داخل موظفي
املنظمة.
األهداف هي الرغبات املستقبلية ملنظمة تسعى إىل حتقيقها .اخلصائص األربعة
املوضوعية هي )1( :دقيقة وقابلة للقياس .ميكن أن توفر األهداف املقاسة للمدير مقارنة
قياسية للنتائج اليت مت تنفيذها  )2( .أذكر القضاًي املهمة .لبناء املديرين جيب اختيار عدد
من األهداف الرئيسية لتقييم األداء التنظيمي )3( .صعبة ولكن واقعية .يوفر حتدًي جلميع
املوظفني وأعضاء املنظمة لتحسني األداء يف املنظمة .إذا مل يكن اهلدف واقعيًا أو سهالً
للغاية  ،فسيؤدي ذلك إىل تثبيط وحتمل املوظفني أو أعضاء املنظمة )4( .حتديد ما ينبغي
حتقيقه خالل فرتة زمنية معينة .ميكن أن حيقن املوعد النهائي شعور ابإلحلاح يف حتقيق
األهداف والعمل كدافع .ومع ذلك  ،ال تتطلب مجيع الوجهات ضيق الوقت.
ب .التنظيم
هو تعيني األنشطة اليت البد أن تعمل ،تقسيم الوظائف ويوزع األنشطة إىل كل
املوظف ،إثبات األقسام مع تعيني العالقات .طرق جلمع الناس ووضعهم حسب قدراهتم
وخرباهتم يف العمل املخطط له.
التنظيم أو التنظيم هو عملية تتعلق ابالسرتاتيجيات والتكتيكات اليت وضعت يف
التخطيط .مت تصميم التنظيم يف هيكل تنظيمي مناسب ومرن  ،ونظام موات وبيئة تنظيمية،
وميكن أن يضمن أن مجيع األطراف يف املنظمة ميكن أن تعمل بفعالية وكفاءة لتحقيق
11

األهداف التنظيمية.

11

Al-Khuli, Muhammad Ali. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Basan Publishing,
2010) h. 32
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التنظيم هو عملية ضمان توفر االحتياجات البشرية واملادية لكل مورد لتنفيذ اخلطة
أيضا تعيني كل نشاط  ،وتقسيم العمل
وحتقيق األهداف املتعلقة ابملنظمة .يتضمن التنظيم ً
12

إىل كل مهمة حمددة  ،وحتديد من له احلق يف القيام ببعض املهام.

التنظيم كعملية كاملة ميكن حتريكها كوحدة ودورة كاملة لتحقيق أهداف حمددة
سل ًفا .التنظيم هو حتديد العمل الذي جيب القيام به  ،وجتميع املهام وتقسيم العمل على كل
موظف  ،وحتديد اإلدارات املختلفة وحتديد العالقات .الغرض من هذه املنظمة هو حتديد
الدور واهليكل حيث ميكن للموظفني معرفة واجباهتم وأهدافهم.
ج .التنفيذ
هو نقل املنظمة للتشغيل وفقا لتقسيم العمل على التوايل ونقل مجيع املوارد املوجودة
يف املنظمة حبيث يتم األنشطة املنفذة وفقا للخطة وميكن حتقيق اهلدف.
د .املراقبة هي راقب ما إذا كانت حركة هذه املنظمة مناسبة أم غري مناسبة
برانمج تعليم اللغة العربية
إن الربانمج عالقات معنية مصممة وتطبق عن قصد .ميكن فهم الربانمج على أنه جمموعة
من األنشطة اليت هتدف إىل الوصول إىل واحد أو ذات صلة بعدة أهداف.
إن اللغة هي وسيلة للتواصل بني أفراد اجملتمع يف شكل رموز الصوت اليت تنتجها األواين
البشرية .محزة ب .ؤنو قال إن اللغة هي عبارة عن جمموعة من أنظمة الصوت  ،والنحو ،والصرف
اليت هي جزء ال يتجزأ من بعضها البعض إلنتاج عبارات أو مجل هلا معىن بني جمموعة من
البشر.

13

Mulyasa, E. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) h.48
Suja’I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2008 ), hlm. 15
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من هنا ميكننا أن نستنتج أن إدارة برامج اللغة العربية هي مجيع األنشطة اإلدارية لتعلم
وتعليم اللغة العربية بدءاً من مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم اليت يتم تنفيذها من أجل حتقيق
أهداف التعلم بفعالية وكفاءة من خالل استخدام مجيع املوارد املتاحة.
أهداف برانمج اللغة العربية
يقوم تدريس اللغة العربية من أجل حتقيق األهداف .يتم صياغة أهداف التدريس بطريقة
حتقق أهداف التدريس بشكل جيد .تعليم اللغة العربية موجه حنو حتقيق األهداف  ،أي األهداف
14

طويلة املدى (األهداف العامة) واألهداف قصرية املدى (األهداف اخلاصة).
15

الغرض العام هو الغرض من الدرس نفسه وما يتعلق ابملوضوع.

الغرض العام لتعلم اللغة

16

العربية هو كما يلي:

 .1حىت يتمكن الطالب فهم القرآن واحلديث كمصدر للشريعة اإلسالمية وتعاليمه.
 .2فهم الكتب الدينية والثقافة اإلسالمية املكتوبة ابللغة العربية.
 .3يقدر التحدث والكتابة ابللغة العربية.
 .4تستخدم كأداة ملهارات أخرى
يف حني أن األهداف اخلاصة هي األهداف اليت جيب حتقيقها من هذا املوضوع يف ذلك
الوقت .جيب تضمني هذا اهلدف يف كتاب التحضري .األهداف اخلاصة هي وصف لألهداف
العامة .على سبيل املثال  ،فإن الغرض العام من درس املطالعة هو التحسني ىف الكالم  ،والقدرة
على نطقها مع النطق الصحيح  ،وسرعة الفهم والتفكري يف ما يقرأ ويغرس القدرة على
14

Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 189
15
Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha Nasional,
1981), hlm. 5
16
Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa arab media dan metode-metodenya, (Yogyakarta:
Penerbit Teras, 2009), hlm. 7
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االستذكار .يف حني أن الغرض اخلاص هو طالقة ذكر كل حرف وفقا مبخارجها مثل :ذاء ،جيم،
وغري ذلك.
يف تعليم اللغة العربية  ،هناك العديد من املوضوعات لتحقيق األهداف  ،مبنها :احملادثة،
شكل الكلمة وتركيب اجلملة ،القراءة ،والكتابة .كل مادة هلا غرضها اخلاص.
يف كتاب بعنوان "مناهج وأساليب تدريس اللغة العربية"  ،اقرتح فؤاد أفندي وفخر الدين
جالل أن أهداف تدريس اللغة العربية قسمت إىل ثالثة وهي:
 .1األهداف اإلسرتاتيجية
يقوم الفريق املكون من قسم اللغة العربية ابللغة العربية بصياغة األهداف اإلسرتاتيجية لتعليم
اللغة العربية يف إندونيسيا  ،وهي:
أ)

لدعم تنمية الثقافة الوطنية .يرتبط هذا اهلدف ابلدور اهلام للغة العربية يف الثقافة الوطنية

ب)

لدعم التنمية الوطنية .ويرتبط ذلك أبهداف التنمية الوطنية اليت ال تتعلق ابجلوانب املادية
أيضا  ،والعربية هي لغة اإلسالم اليت يعتنقها معظم
فحسب بل ابجلوانب الروحية ً
اإلندونيسيني.17

 .2األهداف العامة
اهلدف العام هو غرض تعليم اللغة العربية يف املناهج .تشمل هذه األهداف العامة ما يلي:
أ)

يهدف تدريس اللغة العربية كهدف إىل تشجيع اللغويني العرب  ،ويشتمل جمال اللغوًيت،
وجمال تدريس اللغة وجمال األدب.

ب)

يهدف تدريس اللغة العربية كأداة إىل إتقان الطالب للغة العربية يف جوانب معينة كأداة
لتلبية احتياجات معينة .على سبيل املثال :كأداة للتواصل يف العالقات اليومية  ،كأداة
لفهم الكتب العربية  ،كأداة ملهارات أخرى.
17

Fuad effendi dan djalal fakhruddin, Pendekatan Metode Dan Teknis Pengajaran Bahasa Arab,
(Malang: IKIP Malang, 1982), 41
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 .3األهداف اخلاصة
املقصود بغاية خاصة هو الغرض من كل شخص يف كل موضوع يف أًيم وساعات معينة .
جيب أن يكون هذا اهلدف احملدد متكرراً وحمدودا بشكل ٍ
كاف حبيث ميكن استخدامه كأساس
ً
لتحديد نوع االختبار الذي سيتم استخدامه لتحديد مدى حتقيق األهداف املرجوة.
مدرس جيد للغة العربية ،جيب أن يعرف ابلضبط األهداف اليت جيب حتقيقها عن
طريق تدريس اللغة ،ومعرفة ما جيب تدريسه لتحقيق هذا اهلدف  ،ومعرفة كيفية تقدميه أمام
الفصل ،حبيث يتحقق اهلدف يف الوقت احملدد يف املناهج الدراسية .اهلدف النهائي لتدريس
اللغة العربية هو ليكون طالب اللغة املهارة :مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة.
مبادئ برانمج اللغة العربية
أوضح أمحد مهتدي أنشور أن تعلم اللغة العربية بشكل عام يهدف إىل أن يكون الطالب
قادرين على استخدام اللغة العربية بشكل نشط وسليب .لذلك  ،فإن مبادئ تعلم االهتمام ح ًقا
مببادئ تعلم اللغة العربية هي كما يلي:18
 )1مبدأ التحدث قبل الكتابة
 )2مبدأ اجلمل األساسية
 )3مبدأ أمناط اجلملة كعادة
 )4مبدأ التعبري ليس كلمة
 )5مبدأ نظام الصوت املراد استخدامه أو ممارسته
 )6مبدأ الرقابة أو قيود املفردات

18

Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya, (Yogyakarta:
Teras,2009) h.5
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املنظمات البرياقراطية ()Max Weber
ظهر اجتاه جديد ىف أوراب مع بداية القرن العشرين صاحبه (ماكس فيرب) األملاين الذي
اندى بضرورة تنظيم املؤسسات على أساس رشيد.
فمن املعروف أن كثريا من املنظمات األوروبة كانت تدار بطريقة عائلية .فلقد كان والء
العاملني لشخص واحد "كبري العائلة" مثال بدال من أن يكون الوالء للنظمة ولرسالتها .وكان معىن
ذلك أنه من املمكن استخدام املوارد لتحقيق مآرب شخصية .وقد أصبحت املنظمات ىف الواقع
مملوكة للعاملني فيها حيث يتصرفون وكأهنا ملكا هلم ويستفيدون منها بقدر ما يستطيعون.
لقد رأى ماكس فيرب أنه ميكن إدارة املنظمات على أساس غري شخصي أو أساس رشيد.
وميكن تلخيص عناصر أو مبادئ التنظيم البريوقراطي على الوجه التايل:

19

 .1يتم تقسيم العمل بشكل واضح متاما وحتدد فيه السلطة واملسئولية بشكل قانوين ابعتبارها
واجبات رمسية.
 .2يتم تنظيم املناصب ىف "هرياركية سلطة" :حيث يكون كل منصب مسئول أمام منصب
آخر.
 .3يتم اختيار املوظفني وترقيتهم على أساس الكفاءة الفنية من خالل عقد امتحاانت أو
النجاح ىف برامج تدريب.
 .4إن القرارات اإلدارية يتم تسجيلها كتابة :حيث أن التسجيل حيافظ على ذاكرة املنظمة
ابستمرار عرب الزمن.
 .5تكون اإلدارة منفصلة عن امللكية.

19

;Albrow Martin, Birokrasi, Penerjemah; M Rusli Karim dan Totok Daryanto. Tria, (Wacana
Yogyakarta: Wacana, 2004), hlm 71
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 .6خيضع املديرون ىف تصرفاهتم إىل قواعد وإجراءات للتأكيد على التصرف الرشيد والذي ميكن
التنبؤ به .إن القواعد واإلجراءات مسألة غري شخصية وتطبق على مجيع املوظفني دون
استثناء.
لقد كان (ماكس فيرب) مقتنعا أبن املنظمة املبنية على أساس رشيد تكون أكثر كفاءة
وأكثر قدرة على االستمرار نظرا لوجود اهليكل الرمسي للوظائف واملناصب املدعمة بقواعد ونظم
للعمل وليست متوقة على شخص معني ميكن أن يستقبل أو ميوت .فالرشادة طبقا تتحقق ىف
املنظمات إذا كان اختيار املوظفني وترقيتهم يتم على أساس الكفاءة وليس على أساس املعرفة
واالتصاالت واحملسوبية .كما أن املدير ال يستمد سلطته من شخصيته بل من سلطة منصبه
القانونية.
وابلرغم من أن كثريا من املنظمات الكبرية واحلكوميية قد جنحت ىف تطبيق هذه األفكار
الرئيسية إال أن "البريوقراطية" قد أخذت معىن سلبيا ىف الواقع العملي .معىن مرتبط ابلروتني وتعقد
االجراءات .وما زال هذه التفكري الكالسيكي مستقرا ىف أذهان الكثريين اليوم ابلرغم من سلبياته
ىف التطبيق.
نتائج البحث
تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية ىف معهد األنصار
يف حياة منظمة املعهد اليت تضم جمموعة من الناس .وجود تقسيم للعمل  ،هناك تنسيق
مشرتك يستوعب يف وقت واحد األهداف الفردية .خيلق تقسيم تعليم الطلبة قائدا حيث تؤثر
سلطته النموذجية على الطلبة للتعلم طوعا وحتقيق أهداف املعهد معا.
لدى رئيس املعهد أخالقيات العمل ،بعد أخالقيات العمل جيب أن يتم مسح ثالثة
عناصر على األقل ،وهي :أوالً  ،فيما يتعلق ابلنواًي من الداخل من نكران الذات والنواًي السيئة.
134
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اثنياً  ،جيب إزالة املسائل املتعلقة بتمويل كل من املعهد نفسها وتلك اخلاصة ابلطلبة من الباطن
خاصةً غري املشروع .اثلثا ،االستقامة .ووفقا له ،فإن هذه املنظمة تستخدم الدعوة كوسائل
إعالمية .كل حركة يف املنظمة على األقل يريد هللا أن ينقل أن كل خدمة طقوسية يف اإلسالم لن
يتم قبوهلا كمكافأة بدون جسد مقدس .لذلك يصبح شيئًا طبيعيًا إذا كانت التكية جيب أن تتم

أوالً .من خالل ممارسة هؤالء الثالثة عن طريق الدعوة كعاصمة مبدئية للكي للعمل واالستقامة
للقيام مبركزه.

20

مع ذلك فإدارة التنظيم ىف هذا املعهد يتفق بنظرية املنظمات البرياقراطية الىت

وضعها ماكس فيبري .ذكر أن ىف تنظيم الشيئ كان (ماكس فيرب) مقتنعا أبن املنظمة املبنية على
أساس رشيد تكون أكثر كفاءة وأكثر قدرة على االستمرار نظرا لوجود اهليكل الرمسي للوظائف
واملناصب املدعمة بقواعد ونظم للعمل وليست متوقة على شخص معني ميكن أن يستقبل أو
ميوت .فالرشادة طبقا تتحقق ىف املنظمات إذا كان اختيار املوظفني وترقيتهم يتم على أساس
الكفاءة وليس على أساس املعرفة واالتصاالت واحملسوبية .كما أن املدير ال يستمد سلطته من
شخصيته بل من سلطة منصبه القانونية.
تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية ىف معهد األنصار
اللغة اإلجنليزية والعربية مها برانجمان مشرتكان للمعهد احلديثة .ولكن الربانمج اإلجنليزية
والعربية عبارة عن برانمج يصنف على أنه جديد يف املدارس الداخلية اإلسالمية اليت هي جمرد
سلف .تستخدم املعهد السلفي عادة اللغات الوطنية يف اللغة اليومية ،حىت يف األماكن املختلفة ،
ال تزال معهد السلف اخلالصة تستخدم اللغات الوطنية يف لغاهتا التعليمية.
تبدأ معهد األنصار برانمج اللغة ببطء .يف البداية ،مت استخدام اللغة اإلندونيسية يف هذا
الكوخ  ،سواء يف اللغة اليومية أو يف تعلم اللغة .يبدأ استخدام اإلندونيسية كلغة إلزامية يف هذا
 20مالحظة ىف معهد األنصار ابدنج سيدمبوان 23 ،فرباير 2019
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املعهد بعدد التالميذ الذين أيتون من خارج املنطقة ،حبيث ال يسمح استخدام اللغات الوطنية
بلغة املعهد ابستخدامه .من خالل التأكيد على اإلندونيسية يف منتدًيت التداول ومناقشة مجيع
أخريا مل يعودوا يستخدمون اللغات احمللية كاتصال يومي يف املعهد.
عناصر النزلً ،

حافزا لكياهي سهدي القفز أبعد
التطبيق الناجح لإلندونيسية بلغة تشغيل املعهد يوميًا ً
من ذلك .وقال أن استخدام اللغة كان جمرد عادة .هو نفسه الذي لديه القدرة على التحدث
ابللغة العربية واإلجنليزية يريد تطبيق اللغتني يف معهد السلف الذي يرعاه .كما قام حبمالت مكثفة
لطالبه للتحدث ابلعربية واإلجنليزية .قبل أن يثبت التزام هاتني اللغتني  ،ينظر أوال يف طرق ممارسة
اللغة يف مدرسة داخلية حديثة .كما قدم اثنني من املعلمني الذين كانوا على استعداد لتطوير
املهارات اللغوية للطالب من خالل التحكم وتوفري املواد حول اللغة املتعلقة ابللغتني.
يف خضم رحلته حىت اآلن  ،جنح كياهي سهدي يف تعريف اللغة العربية مبعهد حبيث
يستخدم الطالب الكثري من اللغة العربية بلغتهم اليومية .يف حني أن اللغة اإلجنليزية متيل إىل أن
تكون أبطأ ألن الوقت الذي خيصصه للغة اإلجنليزية هو يومني فقط ،ومها السبت واألحد .يف
مسابقة اخلطاب والنقاش اليت أجريت بلغتني واليت نظمتها وزارة الدين احملل  ،كانت مدرسة
األنصور اإلسالمية الداخلية هي املدرسة الداخلية اإلسالمية الوحيدة اليت تتميز ابلسلف الذين
الشاركوا يف املسابقة .فاز البطل غالبا.
أيضا من تدريس اللغة لدعم كفاءات
التزام اللغة العربية واإلجنليزية  ،وسعت كيا سهدي ً

السانرتي وكجهد لتسريع املهارات اللغوية للسانرتي اجلديد .يصبح وجود عقوابت بسيطة على
نوعا من التحذير ابلنسبة للسانتريي ليبقى ملتزما ابحلفاظ على املهارات اللغوية.
منتهكي اللغة ً
يشمل تنفيذ الربانمج العرب ابللغة العربية يف معهد األنصار:

 21مقابلة ،أستاذة ديليما ،قسم برانمج اللغة العربية 17 ،أبريل 2019
136

امللتقى العلمي الوطين  2019قسم تعليم اللغة العربية

21

برانمج

Max Weber

 )1صباح اللغة :يتم تنفيذ هذا الربانمج كل صباح بعد صالة الفجر  ،قبل طلب احلفظ .من
االثنني إىل اجلمعة ،يتم تقدمي املفردات اليت ألقاها املشرفون .يف أًيم السب  ،يتم إجراء
تقييم أسبوعي لنتائج الربانمج خالل يومي االثنني واجلمعة .ويف أًيم األحد  ،يوفر هذا
الربانمج تسليم مصطلحات اجلملة اليت غالبا ما تستخدم يف األنشطة اليومية للطالب.
 )2تبليغ :يقام الطالبة هذا الربانمج كل يوم مجعة  ،عندما يصلي الطالب يوم اجلمعة .وليلة
األحد للطالب .يف هذا الربانمج ،يتم جتميع الطالب وف ًقا ملنطقتهم األصلية .وذلك ألن
مؤسس املعهد يرون أن كل الطالب سيكون أكثر شجاعة يف التعبري عن نفسه بدءا من
أقرب أصدقائه .يتكون الربانمج من العديد من األنشطة  ،مبا يف ذلك :اخلطابة  ،والشعر
 ،وجدل  ،والنشيد  ،والدراما اليت تتم مجيعها ابللغة العربية.
 )3مسابقة مهرجان اللغة :ينفذ هذا الربانمج لزًيدة حتفيز الطالب يف تعلم اللغة العربية .يتم
تنفيذ هذا الربانمج مرة واحدة يف السنة  ،بعد أن ينهي الطالب امتحاانت الفصل
النهائي .يف هذا الربانمج ،سيقدم الطالب أعماهلم املختارة ليتم عرضها يف هذا احلدث .
العمل يف شكل الدراما واخلطابة والشعر والنشيد واملناقشات وغريها.
اجلدول  :1األنشطة اليومية كل يوم يف معهد األنصار ببادنج سيدمبوان سومطرا
الشمالية:
األنشطة

الوقت
04.30

جيمع كل الطالب ىف املسجد إليقام صالة اجلماعة

06.00-05.00

صباح اللغة

06.30-06.00

مراجعة سورة الواقعة والرمحن مجاعة

12.00-07.00

تعليم املعهد
تعلم كتب الرتاث كما ىف منهج املنهج كتفسري ،حديث ،فقه،
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أصول الفقه ،بالغة ،منطق
13.00-12.00

اسرتاحة

12.0013.00

تبليغ

يوم اجلمعة

(خطبة اللغة العربية ،الشعر ،قصيدة ،اجملادلة العربية،
ومسرحية)

16.00-13.00

دخول الفصل لتعليم املادة العامة كالرًيضية ،التاريخ ،اللغة
اإلندونيسية ،علم االجتماع واجلغرافيا

17.00-16.30

تنظيف

17.30-17.00

األكل

18.30-17.30

جيمع كل الطالب ىف املسجد لتعليم كتب الرتاث وانتظار
صالة املغرب

19.50-19.30

صالة العشاء مجاعة

22.00-20.00

مشاورة/حبث املسائل

03.00

صالة التحجد

ويشمل تقييم برامج تعليم العربية يف معهد األنصار ما يلي:
تقييم نتائج دراسة اللغة العربية يف الطالب اليت أجراها املشرف من خالل عقد امتحاانت
أسبوع وهي ىف يوم اجلمعة بعد صباح اللغة ،يهدف هذا االمتحان ملعرفة قدرة الطالب ىف فهم
املفردات واستخدامه .واختبارات منتصف املدة ،وأخريا اختبار املستوى النهائي .جيري هذا
االختبار قبل ابتداء اختبار تعليم املعهد .أنواع االختبارات املستخدمة هي اختبارات كتابية
واختبارات شفوية .من هذا االختبار سيعطى الطالب اإلجازة من نتيجته ىف برانمج اللغة العربية.
وتقييم تنفيذ الربانمج الذي تقوم ابملعهد ملعرفة مدى اكتمال تنفيذ أنشطة تعلم اللغة.
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املناقشة
تنظيم برانمج اللغة العربية ىف معهد األنصار
يف حياة منظمة املعهد اليت تضم جمموعة من الناس .وجود تقسيم للعمل  ،هناك تنسيق
مشرتك يستوعب يف وقت واحد األهداف الفردية .خيلق تقسيم تعليم الطلبة قائدا حيث تؤثر
سلطته النموذجية على السانرتي للتعلم طوعا وحتقيق أهداف بيسانرتين معا.
لدى رئيس املعهد أخالقيات العمل ،بعد أخالقيات العمل جيب أن يتم مسح ثالثة
عناصر على األقل ،وهي :أوالً  ،فيما يتعلق ابلنواًي من الداخل من نكران الذات والنواًي السيئة.
اثنياً  ،جيب إزالة املسائل املتعلقة بتمويل كل من املعهد نفسها وتلك اخلاصة ابلطلبة من الباطن
خاصةً غري املشروع .اثلثا ،االستقامة .ووفقا له ،فإن هذه املنظمة تستخدم الدعوة كوسائل
إعالمية .كل حركة يف املنظمة على األقل يريد هللا أن ينقل أن كل خدمة طقوسية يف اإلسالم لن
يتم قبوهلا كمكافأة بدون جسد مقدس .لذلك يصبح شيئًا طبيعيًا إذا كانت التكية جيب أن تتم

أوالً .من خالل ممارسة هؤالء الثالثة عن طريق الدعوة كعاصمة مبدئية للكي للعمل واالستقامة
للقيام مبركزه.

من التنظيم الذي أجره مدير املعهد رأى الباحثون على أن هذا التنظيم متفق بنظرية
املنظمات البرياقراطية ماكس فيرب على أساس غري شخصي أو أساس رشيد وسوى ذلك إن إدارة
التنظيم ىف هذا املعهد على أساس الدعوة كما ذكره رشاد صاحل 22:سلسلة من األنشطة تشكل
إطارا يصبح منتدى لكل نشاط جتاري تبشريي عن طريق تقسيم وتصنيف العمل الذي جيب
ً
القيام به ابإلضافة إىل إنشاء وجتميع نسيج عالقات العمل بني الوحدات التنظيمية أو موظفيها.
أهداف منظمة الدعوة هي :مشاركة أنشطة أنشطة الدعوة تصبح اإلدارات أو الشعب
واملهام اليت هي مفصلة و أنشطة مشاركة الدعوة احملددة واملسؤوليات املتعلقة بكل منها املنصب أو
Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, h. 21
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الواجب التبشريي ،تنسيق خمتلف مهام التنظيم التبشريي ،جمموعة وظائف الدعوة يف وحدات،
وبناء عالقات بني الداعي ،سواء بشكل فردي ،يف جمموعات وإدارات  ،وختصيص و توفري موارد
املنظمة التبشريية  ،وميكن توجيه أنشطة الدعوة منطقيا ومنهجيا بعد التعبري عن صورة للتنظيم
واإلدارة والدعوة  ،إذن ميكن التوصل إىل فهم بني التنظيم واإلدارة والدعوة نفسها .كل منها عبارة
عن عملية أنشطة مشرتكة وخمطط هلا  ،وهلا املثل العليا واألهداف .التنظيم يف عملية الدعوة مهم
للغاية بسبب هذه العملية ستنتج هذه املنظمة صياغة للدعوة واهلياكل التنظيمية تفويض السلطة
واملسؤولية.23
تنفيذ برانمج اللغة العربية ىف معهد األنصار
تطبيق أو جتريف الغرض من تشجيع العمال وتوجيههم للعمل على املهام وف ًقا لألهداف
التنظيمية املطبقة حتفيز األعضاء على تنفيذ املهام حبماس وقدرات جيدة ،والتعبئة هي القدرة على
إقناع الناس لتحقيق أهدافهم املعلنة حبماس .حسب دمياس ،فإن اهلدف من التمثيل أو التشغيل
هو:24
أ) خلق تعاون فعال
ب) تطوير مهارات املوظفني وقدراهتم
ج) تعزيز الشعور ابالنتماء وحب العمل
د) استخدم أجواء بيئة العمل اليت تزيد من حتفيز املوظفني وأداء العمل
ه) اجعل املنظمات تتطور بشكل ديناميكي

23

Hamriani HM, Organisasi dalam Management Dakwah, Jurnal Dakwah Tablig, Vol 14, No 2,
Desember 2013, h. 239-249
24
Wahyu Styabudi, Management Program Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren
Darussalam, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, h. 64
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استنادا إىل نتائج الدراس ،وجد الباحثون أن تنفيذ الربانمج ابللغة العربية يف برانمج معهد
ً

األنصار يتوافق مع النظرية اليت طرحها كوسنان قال أن التنفيذ هو أنشطة لتحريك املوظفني ىف
تنفيظ الربانمج بشكل املباشر أو التحريري 25.وهذا قد أجره مدير املعهد حىت صار برانمج اللغة
العربية ىف هذا معهد قد نفذ فعاليا.
وتعد املراقبة والتقييم يف وظيفة اإلدارة حماولة منهجية لوضع معايري األداء مع أهداف
التخطيط وتصميم أنظمة التغذية الراجعة للمعلومات ومقارنة األداء الفعلي واملعايري احملددة مسب ًقا
وحتديد ما إذا كان هناك أي احنرافات واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان أن مجيع
موارد الشركة اليت يتم استخدامها كلما كان ذلك ممكنًا تكون أكثر كفاءة وفعالية من أجل حتقيق
أهداف الشركة .إذا مت تطبيقه يف قطاع التعليم  ،فهناك ثالثة جهود جيب اختاذها إلدارة املدرسة /
26

املدرسة .وهي:

 .iإعداد البحوث القياسي
 .iiشراء تقييم التعلم
 .iiiالعمل التصحيحي
بناءً على نتائج الدراسة  ،وجد الباحثون أن تقييم الربانمج ابللغة العربية يف– معهد
األنصار يتماشى مع النظرية اليت اقرتحها سسوانتو ،أعاله .فيما يلي بعض برامج التقييم لربانمج
اللغة يف جامعة األنصور.
تقييم نتائج تعلم اللغة العربية يف سنرتي اليت أجراها املشرف من خالل إجراء امتحاانت
أسبوعية ،واختبارات منتصف املدة ،وأخريا امتحان الفصل الدراسي النهائي .أنواع االختبارات
املستخدمة هي اختبارات كتابية واختبارات شفوية.

Kusnan, Kemampuan Managerial Kepala Madrasa dan Implikasinya terhadap kinerja, jurnal Iqra’,
Januari- Juni, 2007, h. 5
26
Siswanto, HB, M.Si, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Bumi Askara, 2012), hlm. 119
25
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اخلامتة
اخلالصة
من حتليل البياانت السابقة فخلص الباحثون على أن:
 )1تنظيم برانمج اللغة العربية ىف معهد األنصار الذي أجره مدير املعهد رأى الباحثون على أن
هذا التنظيم على أساس الدعوة الىت يدعى الطالب لتدبري أخواهم لتطبيق اللغة العربية
كلغة اتصال يومي .ومتفق بنظرية املنظمات البرياقراطية ماكس فيرب على أساس غري
شخصي أو على أساس رشيد.
 )2تنفيذ برانمج اللغة العربية ىف معهد األنصار قد كان جيد لتنفيذ أنشطة برانمج اللغة
العربية فعاليا كصباح اللغة والتبليغ (خطبة ،شعر ،جمادلة ،قصيدة ،مسرحية) ،ومهرجان
اللغة العربية .وتقييم أو مراقبة برانمج اللغة يف معهد األنصار قد كان جيد ،إن ىف تقييمه
استخدم املعهد االمتحان األسبوعي ،نصف املستوى وآخري املستوى .واالمتحان بشكل
شفهي وحتريري.
االقرتاحات
جيب على مقدمي الرعاية للمعهد تطبيق إدارة التعليم املهين ،واليت تشمل التنظيم والتنسيق
واإلشراف حبيث يتم حتقيق أهداف التعليم بفعالية وكفاءة .يوفر مقدمو الرعاية الدعم األمثل إلدارة
التعليم ،وإذا لزم األمر ،استعن خبرباء لشغل الوظائف املختلفة اليت تعترب ضرورية لزًيدة ابإلضافة
إىل توفري أقصى قدر من التدريب.
إمنا هذا البحث يصف حالة إدارة برانمج اللغة العربية ىف معهد األنصار ابدنج سيدمبوان،
ورأى الباحثون على أن إدارة برانمج اللغة العربية ىف هذا املعهد جيد ،وميكن للباحثني اآلخر أن
يطبق هذه إدارة الربانمج ىف معاهد آخر.
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