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 الباب الثاني

 النظاريات

 اإلدارة .أ
 مفهوم اإلدارة .1

  ”menagement“ فرنسااللغة مشتق من  "دارةاشتقاقي، كلمة "إمن وجه 

تأيت من الكلمة  "إدارة"ليزية، كلمة . باللغة اإلجن"الفن لتنفيذ وتنظيممبعين "

ية، اإليطالإذا أخذ من اللغة  ".إشراف عليها إدارة وتوجيه و" مبعين "إلدارةا"

 يف أما (. املقام األول احلصان)، أدرامبعين  ”maneggiare“  مشتقة من كلمة

مما يعين اليدين  "manus " تأيت من كلمة "إدارة"كلمة فالأمريكا الالتينية، اللغة 

خص الش فهو املديرونوأما .  املقبضفالقيام، إذا اندجمت  عيني "agere" و

 1.الذي يتعامل

ملوارد و عملية استفادة ا يئهي علم و فّن يف تنظيم الشدارة يقصد باإل

 دفهقتصادية ألحل احلصول على البشرية و غريها بطريقة فعالية و ا

ووفقا لوزارة  "كتاب إدارة الرتبية اإلسالمية"ومن ناحية أخرى،  2مطلوب.

                                                           
1 Barnawi & M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), hal. 13. 
2 Melayu S.P. Hasibuan, Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), hal. 255. 
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تحقيق فعال لالإدارة كعملية استخدام املوارد على حنو الوطين يف  دريسالت

 3.اهلدف

ن، إدارة كعملية جلميع املديري وتعرفاإلدارة هي عملية لتحقيق اهلدف. 

 ض النظر عن مهاراهتم حمددة، جيب تنفيذ بعض األنشطة اليت ترتبط بتحقيقعب

 4.املطلوبة األهداف

تها ة. بل أّن امهيوقد أصبحت اإلدارة عملية هامة يف اجملتمعات احلديث

ا. و اههمن ناحية و اجت ابشرية و اتساعهبزيادة جمال املناشط ال تزداد مستمرة  

بأعمال اإلدارة أن يواجهوا باستمرار حتديات التنظيم البشرى  أصبح القائمون

 5و العالقة اإلنسانية و تعقيداهتا.

 املنظمة أعضاء جهود ومراقبة وتوجيه وتنظيم ختطيط عملية تعين دارةاإل

ميكن أخذ اخلالصة التعاريف املختلفة تلك من  6.املنظمات املوارد واستخدام

نظيم، الت و ،اإلدارة هي علم قائم على القيام بعمل مع أعمال التخطيط أنّ ب

 .و قد مت تعيني رصد وحمددة سلفا

 

                                                           
3 Baharudin dan Makin, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 

hal. 49. 
4 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah, (Jakarta PT. Rineka Cipta, 2004), 

hal. 16. 
 .13-21(، ص. 1894اجلديدة: عاملة الكتب، )مصر ا،اإلدارة التعليمية أصوهلا و تطبيقاتهحممد منري مرسى، 5

6 T. Hanai Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2008), hal. 8. 
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يس جهود رئ، مث مفهوم اإلدارة كةاملدرسي لتدريسطبقت على إدارة ا إذا

نتائج يف حتقيق أهداف الربامج املدرسية من خالل جهود نيل ل املدرسة

يب على م والتوجيه والتدر العمليات واإلجراءات، التهابية، وتنظيباآلخرين، 

تنظيم االمكانيات  كان يف إدارة التدريسية  7.املواد واملرافق بانتفاع التنفيذ

 و اجملموعات املختلفة و املدارس و الصفدارات و اللجان و البشرية يف اإل

و  شأثاث و معامل و ور تنظيم االمكانيات املادية يف مبان و جتهيزات و 

ة يف نظم يتنظيم األفكار و املبادئ العلمية الرتبمكتبات و متاحف و كذالك 

  9خمتلفة.و أنشطة  اسية و مواد التدريسيةدر  طرائقو  تدرسية

 

 

 

                                                           
7 Arifin, Manajemen..., hal. 15. 

  .13(، ص. 1894مصر اجلديدة: عاملة الكتب،) ،اإلدارة التعليمية أصوهلا و تطبيقاهتاسى، و حممد منري م8

 أعضاء اإلدارة
 املنظمة

 التخطيط
 التنظيم
 الرتتيب
 التوجيه

 اإلجناز املراقبة
 الرقبة

عرض 
 املنظمة
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 وظائف اإلدارة .2

عناصر بوظائف إدارة تسمى . يف حتديد وظائف اإلدارةخيتلف العلماء 

 :وظائف، وهي 11على قسم نتدارة اإلوظائف أّن ، . باحلقيقةاإلدارة

  (Forecasting) التنبؤ (أ

 امليزانية فيهالتخطيط،  (ب

  (Organizing)يمتنظال (ت

  (Staffing)التوظيف (ث

  (Directing) قيادةالتوجيه أو ال (ج

  (Leading) ئاسةالر  (ح

  (Coordinating)تنسيق ال (خ

  (Motivating)تحفيزال (د

  (Controlling)املراقبة  (ذ

  (Reporting)  التقارير (ر

الوظائف األساسية، ك، أربع وظائف اإلدارة  املذكورات الوظائف انواعن م

مديري . العمل أشكالمن دارة هي اإلأّن  8.راقبةوالتوجيه واملالتخطيط والتنظيم مثل 

                                                           
9 Barnawi & M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, (Jogjakarta: Ar Ruzz 

Media, 2010), hal. 20-21. 
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ارة عديدا أّن لإلد. وظائف اإلدارةبالقيام بعمل جيب القيام بأنشطة معينة، تسمى 

 11:ييت تتكون من األنشطة الفنية، وهمن الوظائف ال

 التخطيط (أ

كتابه "تقنيات يف    (William H. Newman)نيومان م ه. وفقا لويليا

 administrative action techniques of“العمل اإلداري للتنظيم واإلدارة" 

organization and management”   ّالتخطيط هو حتديد ما سيتم  يوحي بأن

ن واسعة مالدوائر القرارات والتفسريات التخطيط حيتوي على  .القيام به

إلجراءات ا تحديد والأساليب  و ربنامجالاألهداف، وحتديد السياسات، وحتديد 

 Nana) سوجانا وفقا لنانا. أما وحتديد األنشطة استنادا إىل اجلدول اليومي

Sudjana)  ،ات اإلجراءعن  تقريراتختاذ الالتخطيط هو عملية منهجية إلف

 11.الواجب اختاذها يف املستقبل

 هدافلضبط الرؤية والرسالة واأليف مؤسسة تربوية يقصد التخطيط  إنّ 

فإنه  .والغايات واالسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات والربامج وامليزانيات

                                                           
10 George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), hal. 9-10 
11 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 

15-16.  
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ملدخل وات اخلطاملناسب. هذه نتج التخطيط يميكن أن  ذيالإىل املدخل حيتاج 

 12.التخطيط

 يف املستقبل ةشقعلى املنا درةسية واالقتصادية، والبيئية وقهتمام بالسيااال

 بدال من دور تنظيمي يف هذه البيئة رادالتصور امل (1

 شعور احتياجات ومتطلبات الطالب (2

 حتديد التغريات يف احتياجات وأغراض اجملموعات املعنية األخرى (3

تطوير وسائل واسعة النطاق واألهداف واخلطط اليت من شأهنا توجيه  (4

 جهود املنظمة بأكملها 

إىل أعمال وظيفية على أساس البحوث أكثر  لتخطيط املكثفاترمجة  (5

 تطوير واإلنتاج والتوزيع واخلدماتفصيال، والتخطيط وال

ل كل استخدام املوارد داخ ىر ختطيط أكثر تفصيال والسيطرة علتطوي (6

 .جمال وظيفي يرتبط دائما مع جهود التخطيط الدقيق

 تنظيم ال  (ب

داف املنظمة اليت تتوافق مع أه التنظيميترتيب اهليكل تنظيم هو عملية ال

 ،أما بالنسبة اآلراء األخرى 13.اليت حتيطها والبيئةواملوارد املنظمة،  هبدفاملناسبة 

                                                           
12 Barnawi, Manajemen..., hal. 23. 
13 Ibid., hal. 24. 
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 ة، واملوارد والبيئةنظمهداف امللألاهليكل التنظيمي وفقا ترتيب تنظيم هو عملية ال

 عطاءإاهلامة و  تنظيم هو تصنيف وحتديد طائفة من األنشطةال 14.اليت حتيطها

 15.النشاط ذلكالسلطة للقيام ب

 Mondy) وكبرميمندي تنظيم وفقا اليف هناك عدد كثريا من املفاهيم 

Premeaux)  شراف الدين  هانقل(Syarafudin) أن دريسيف وزارة الرتبية والت 

سيحصل  صحيحتنظيم الالو  16.املسؤوليةسؤولية والسلطة، والوفد و امل التنظيم هو

بني أفراد  معرفة العالقةهلم املوظفني ميكن  الفائدة األوىل هي أنّ فوائد كثرية 

ضا لكل األفراد أيأخرى، ومن ناحية . للعمل معا يف سهولة همالعمل، مما جيعل

تنظيمي لا يكالاهلمث، . فهم الواجبات والسلطات واملسؤوليات لكل منهاميكن 

 17.الذاتيةيوضح للطبقات أو لتحسني الوظيفي من خالل التنمية 

 التوجيه  (ت

حيح وفقا صب مللقيام بواجباهتلتحريك األعضاء حماوالت التوجيه هو 

، وتشغيل تصاالت، واإليفعل املدير التشجيع، التوجيهيف . املقصود هدفلل

 18.لقادةل ادافع هحتسني الروح املعنوية، ألن في التوجيه يستطيع على 19.القيادة

                                                           
14 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hal. 17. 
15 Terry, Dasar-Dasar..., hal. 9. 
16 Barnawi, Manajemen..., hal. 25. 
17 Ibid.,  hal. 27. 
18 Ibid. 
19 Ibid.,  hal. 28-29. 
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 مراقبةال (ج

وفقا للخطة لتحقيق  سارت األنشطة قد هو نشاط لضمان أنّ راقبة امل

وفقا لروبرت  21.يراد وفقا ملالتكون املنظمة كل منظمة املراقبة   يُرجى. األهداف

ذ تنفي حديدلت ي إجهاد املنظمةهاملراقبة  أنّ  (Robert J. Mockler)  ج. مككلري

مقارنة  ،تلقيم اسرتجاعيأهداف التخطيط وتصميم املعلومات نظم بالقياسية 

اختاذ  و حتديد وقياس االحنرافات،، املعيار الذي مت تعيينهب قيقيالنشاط احل

ثر كافة بطريقة أك  اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استخدام موارد الشركة

 21.فعالية وكفاءة

 (Hani Handoko) يف هاين هاندوكو يكشف   (Robert)ووفقا لروبرت

 22:راقبةثالثة أنواع من امليكون 

 دمةاملق راقبةم (1

لذلك،  ف. أو اهلدهتدف إىل استباق املشاكل أو االحنراف عن املعيار 

كشف املشاكل واختاذ اإلجراءات طريق  بأكثر نشاطا والعدوانية  املدخلهذا 

 .الالزمة

 .أو نعم أو ال استمرار -توقف مراقبة (2

                                                           
20 Ibid. 
21 Handoko, Manajemen, hal. 360-361. 
22 Barnawi, Manajemen..., hal. 29-30. 
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 العملية عندهذه املراقبة هي . النشاطث و حدمن خالل راقبة املتم ت و

 .بقااسني من إجراء جيب أن يتم االتفاق جانب مع

 ألن. انتائج النشاط اليت مت حلهه املراقبة هذيقوس  مراقبة التغذية املرتدة (3

نشطة ألاالكتشافات تطبيق  و اخلطة أو املعايري احملددةعن االحنرافات 

 .مماثلة يف املستقبل

 دريستالإدارة   .ب

امل جمموعة من العمليات املتشابكة الىت تتك تصبحدريسية فإن اإلدارة الت

سيها  لتحقيق هما و بني نفأو بين  دريسيةفيما بينهما سواء يف داخل املنظمات الت

املنشودة من الرتبية. و ميكن أن تعريف اإلدارة بصفة عامة  بأهنا القدرة  األهداف

قيق اجناز حت وهي بذاد تتعىن استخدام األمكانيات املتاحة من أجلعلى األجناز. 

دافا معينة. وميكن تعريفها أيضا من خالل الوظائف و الفعاليات أهخيدم معني 

رقابة و و  تنظيم و توجيه و متويل و تنفيدو األنشطة الىت تقوم هبا من ختطيط و 

 23متابعة.

                                                           

 .15...، ص. اإلدارةسى، و منري م 02 
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ي تعين الرتبوية: ومن مث فه هدافإىل حتقيق األ دريسيةوهتدف اإلدارة الت

نفيد. وتعين الرتبوية موضع الت هدافتوضع هبا هذه األ اليتيق باملمارسة، وبالطر 

 24كما أشرنا بالعناصر البشرية و املادية. دريسيةتاإلدارة 

فهي ضرورهتا امللحة، املنظور اجلماهريى،  دريسيةإما خصائص اإلدارة الت

تعقد الوظائف و العاليات، ألفة العالقات الضرورية، القاهيل الفىن و املهىن 

 25و التقييم، و التحكم النوعى. ،للعاملني، مشكالت القياس

 دريستال تخطيط .1

هداف. اال يتعني تنفيذها لتحقيقس االجراءاتإعداد  هو التخطيط

 رتة معينة من الزمن وفقااخلطة على أساس االحتياجات يف ف تصنف

أن التخطيط هو اختيار  (Cunningham) ام غج نينجو ذكر   26.للمخطط

املعرفة واحلقائق واخليال، واالفرتاضات للمستقبل هبدف تصور  وربط

وصياغة النتائج املرجوة، وتسلسل األنشطة املطلوبة، والسلوك يف حدود 

تعريف التخطيط يف كتاب إدارة التعليمية  27.اليت تستخدم يف احللّ  مقبولة

                                                           
  .17.، ص. راجع سابقم02

  .31-29ص.  .،راجع سابقم05 
26 Majid, Perencanaan..., hal. 15. 
27 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara,2011), hal. 1. 
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ية لبشر  هي عملية ترتيب األولويات يف ضوء األمكانيات املادية و

 29املتاحة.

 هاميمنظريات خمتلفة لتصىل إ املخطط يتطلب دريسالت أنّ كما عرف 

درس امل 28.دريسكن الوفاء بتوقعات وأهداف التميكي يكون التخطيط 

 ىحدا. إجحنا من أجل أن يكون التدريساستطاعه  يحاول قدرسيد اجل

دائما  ستدريالطط خي درسامل إذا كان العوامل اليت ميكن أن حتقق النجاح،

 .31قبله

 :ي، وهطيط لعملية التدريسمن الفوائد يف التخكثرية  هناك

 حقيق األهدافلتكاجتاهات األنشطة  (أ

 ل من العناصركلسلطات الواجبات و التعيني لنمط األساسي الك  (ب

 األنشطة املشاركة يف

 لر العمو كدليل لكل عنص (ج

 العمل أو غريها كأداة قياس فعالية (د

 العمل توازن ت من أجل حتقيقإلعداد املواد للبيانا  (ه

 31.املصروفات، و دواتو األتوفري الوقت واجلهد،   (و
                                                           

 . 213ص. اإلدارة ...، حممد منري،   08 
29 Ibid., 
30 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 135. 
31 Ibid., hal. 22. 
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الذي   ريسفهوم التدمب ناسبأن ي تدريسياتال رنامجبيط ختطجيب  

سب حب التدريس ختطيطمن واع أنهناك  32. الدراسي طريقةيف ال كان

  :هيو ثالثة أنواع، على تنقسم و املدة، 

 التخطيط الطويل األجل، واملثال الربنامج السنوي (أ

 املرحلي ثال الربنامجالتخطيط املتوسط األجل، وامل (ب

 وملثال من الربنامج أالتخطيط على املدى القصري، على سبيل ا (ج

 33.اليومي إعداد التدريس

 دريسجراء التإ .2

 يفشلتكاعلى  وايستطيعكي   الطالبتأثري ل عملية يه بيةالرت 

يف  لوا فقوةم ليعمنفسهتغيري يف ال يكون سوف ، هبذالبيئةعلى ا حسنا

 .لنجاح التدريس هو عملية التدريس أحد ما له دور مهمّ  34س.حياة النا

مؤسس  دريستلاأيضا. شدة التخطيط اجليد  هتأثر ت تنفيذ التدريس اجليد،

 تنفيذكون كي ي. دريسيف عملية التوالطالب  درسنياملبني التعامل على 

ت بشكل منهجي، بت  ختطيط رُ  فيحتاج إىلالتدريس تدير بكفاءة وفعالية 

                                                           
32 Ibrahim, Perencanaan..., hal. 51. 
33 Ibid. 
34 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 79.  
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العملية، تلك يف  35.و يشرتك الطالب فيه أكثر وضوحاالتدريس عملية ب

هة إىل اجل حتقيق النموترتيب موّجه ألجل تتحرك مجيع املكونات معا يف 

 36.املطلوبة

.  بو الطال املدرسشخصني، أي ب دريسيتم تنفيذ أنشطة الت

يس التدر . نشاط التدّرس هو و نشاط الطالب هو التدريس املدرسنشاط 

ملكونات ابعض كانت ،  التدريسعملية . يف دريسيةتتصل باملواد الت

 :اليت تشتمل غالبا على للتدريس

  دريسأهداف الت (أ

 دريسيةاملواد الت (ب

 طريقة التدريس (ج

 التدريس لوسائ (د

 التدريس قييمت (ه

 الطالب (و

 37درسامل (ز

                                                           
35 R. Ibrahim & Nana Syaodih S. Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hal. 30-31. 
36 Hamalik, Proses..., hal. 54. 
37 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Idea Press, 

2010), hal. 18. 
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يقدر على كونات و تلك املأن يتقن  حيب الطالبأو  درسمكل 

 .اجليدةيس تدر أن حيصل عملية حىت يستطيع ، دريستطبيق عملية الت

 :يشمل على شيئني، ومها دريستنفيذ الت

 طالب الاإلدارة الصفية و  (أ

تحقيق لد موجودة يف الفصل إجهاد لتنفيذ جهو اإلدارة الصفية هي 

 .دريسأهداف الت

  درسنيامل إدارة  (ب

  ، ألناح التدريسيف تعيني جن موقف حاسم جدا مهل درسونامل

 39.دريسوإدارة وتنفيذ وتقييم التتصميم  مدرسلل الدور املهم

 ريسدالت مراقبة .3

تصويب ، و ةاملستمر و  اقبة بصورة منهجية،حماولة ملر هي  أّن املراقبة

ح مفتا  يراقبة هامل. األمور املختلفة اليت تكون أقل دقة وتصحيح األخطاء

 38.مجيع عملية اإلدارةللنجاح يف 

                                                           
38 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.156. 
39 Muhammad Ali, Guru dan Proses Belajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hal.  

57. 
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فذت وفقا نشطة قد نكون األ  ملعرفةت ليس بيةيف الرت  املراقبةوظيفة 

فاهم مى حيتوي عل يف الرتبية املراقبة. من ذلك ، ولكن أكثرأم ال للخطة

 41.عةواس

ور داملدرسة له  مسؤول عن راعيته. سواء كان رئيس لهجيب  املدير

 كون  راقبةمل تليس راقبةوامل 41.يف بيئة املدرسة اليت تكون مسؤوليته مهمّ 

يت قد مت اإلجراءات ال وفقا الوظائف جيداتشغيل يف املوظفني  أو دسنيامل

لرتقية  رساملدرئيس املدرسة و  ها ولكن أكثر من ذلك كيف يستطيعحتديد

 التدرس.عملية جودة 

 :مث، (Burton) تونور بقال 

مث لتدريس ا و كيفية ،الرتبيةاساس على  اوجه انتباهتاملراقبة اجليدة  (أ

 بيةتحقيق اهلدف العام للرت لتنميتها 

 بكلّ  دريسسني وتطوير عملية التهو حت هدف املراقبة (ب

 42.، وليس على شخص أو جمموعة من الناسدريسلتاعلى  تحديدال (ج

كل مكونات املدرسة واألحداث بإهتمام  ، راقبةسؤول عن املم راقبامل

املدرسة،  سرئيإىل األحوال اليت  ال تصلح تقّدم . اليت وقعت يف املدرسة

                                                           
40 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal. 76.  
41 Ibid. 
42 Ibid., hal. 77. 
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 واهلدف. نيتحسالأو  ظاألشياء اليت هي حباجة أيضا إىل احلف يف وتبحث

توفري ل وينبغي لربامج الرقابة. التدريس  تحسني فعالية وكفاءة عمليةل منه

 43.دريسيةأنشطة ت تغريات يفال حافز لتكون

 دريستقويم الت .4

 التقوميف تعري (أ

ييم. قمي والقياس، التو مرتابطة، وهي: التق هناك ثالث مصطلحات

يتعلق جبمع بيانات وصفية  القياس 44.إطار التقييميف تستخدم و هي 

الطالب، وعالقته بتحقيق املعايري أو  هحول الطالب و/أو سلوك

لسلة من األنشطة املصممة سهو ف عن التقييمفهوم امل. أما القواعد

 45.دريسنتيجة لربنامج تالطالب ك تدريست إجنازالقياس 

أنشطة منتظمة هو مي و ل أن مفهوم التقايق ،من مصدر آخر

ختاذ من أجل ا دريسعلومات عن عمليات ونتائج التامل ومستمرة جلمع

 46.قرارات بناء على اعتبارات ومعايري معينة

                                                           
43 Soethipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal. 236. 
44 Hamalik, Proses..., hal. 145. 
45 Ibid,. 
46 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 4. 
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 نشاطهو مي و أن التقيُعرف فبهذا . رتبةعملية مهي مي و أنشطة التق

م نظااليف التدريس  هو عنصور مي و تق 47.مستمرا التقوميري جي و خمّطط

ترتيب يد مي يف فئة التدريس لتحدو الرئيسية للتق و الفؤائد التدريس،

داف. األه رةسيطب ترتبطرة مباش صولةالنتائج احمل. نتائج التدريس

 49.ريسدتنفيذ الت املناهج تصميمالتقومي مهّم يف  ،املرجوة و كذلك

مي هو أحد العوامل اهلامة اليت حتدد جناح نتائج عملية و التق

لومات قادرا على تقدمي معمي النشاط و تقوينبغي أن يكون . لتدريسوا

حتقيق  على تدرسنيملالتدريس وتساعد ا كفاءة  لتحسني درسنيللم

مي كما و تقمن الاألهداف أما  48.األمثل على النحو دّرسالتقدم يف الت

 :يلي

 ستوى مناملتحقيق لمدى الطالب أي ميكن املدرس أن يعرف  (أ

 احملدودة.الكفاءة 

 للطالب فية لالتغذية اخل علىيستطيع  درسعند إجراء التقييم، امل (ب

 ب.الطال دريستطور تاملراقبة ل يستمريستطيع أن  درسامل (ج

                                                           
47 Ngalim Purwanto, Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 2. 
48 Hamalik, Proses..., hal. 145.  
49 Ibid., hal. 5. 
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 حسنيلتستستخدم  درسنتائج الترصد مراقبة عملية  نتائج (د

 ، وفقا الحتياجاتدريسنشطة وموارد التألو ، و املدخل، الطريقة

 .املواد واالحتياجات للطالب

ة اليلآلباء حول فعإلعطاء اخلرب مي و نتائج التق ميكن أن تكون (ه

 51.املدرسي دريسالت

 ييممبادئ التق  (ب

 أن يؤسس على أن النتيجة الشاملةجيب  (1

 ةوينبغي أن يستند التقييم على نتائج قياس شامل (2

 أن يهتم بالتقييم للمجموعة و لألفراد (3

 رسدم جزءا ال يتجزأ من عملية التوينبغي أن تكون أنشطة التقيي (4

   التقييم عادال كونليمماثلة  (5

 51.النظام املستخدم جيب أن يكون واضحا (6

 ومي وظائف التقج( 

 52فهو: أما وظائف التدريس  

 

                                                           
50 Hamzah B. Uno dan Satria Koni, Assessment Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), hal. 4-5 
51 Purwanto, Evaluasi..., hal. 73-75. 
52 Ibid. 
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  لوظيفة التكوينية (1

عملية  لتحسنيكأساس   درسنيالتغذية املرتدة للملتوفري 

 الوظيفة التكوينيةأّن  .عالجية للطالببرمناج وينظم  درسالت

، ولكن ميكن أيضا عندما فقط كل درس  ت يف انتهاءليس

 53.دريستجيري 

 مجاليةاإلوظيفة ال (2

بة يف للطل درسلتحديد نتائج التهي  مجاليةاإلوظيفة ل

لدى قيمة املكتسبة ال تحديدهدفها ل أما .مواضيع معينة

 54.الطالب أو الينجاح الطالب ههل 

 شخيصيتالوظائف  (3

 يف وبةصع خلفية للطالب الذين لديهملفهم أن  هو

 .التدريس

 وظائف الوضع (4

 55.ريسدالطالب يف احلاالت املناسبة للتيتم وضع وهو ل

علقة يف خمتلف املعلومات أو البيانات املت التقومي أنشطةطلب ت

                                                           
53 Ibid., hal. 26. 
54 Ibid. 
55 Ibid., hal. 20. 
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يف نشاط . يميف التقي اليت تتعلق باملوضوعبالكائنات املوجودة 

 نم شكل سلوك الطالبب يهاملطلوبات البيانات  ،التدريس

و  ،الواجبات املنزلية ، ونتائج االمتحاناتو ، دريسخالل الت

 دراسيهنائي الفصل اليف قيمة ملنتصف املستوى، و ال القيمة

 من دفوفقا للقصد واهلوغريها. وبذلك يؤخذ التقرير 

 .56ميو التق

 ميو مراحل التق (د

 أهداف االختبار تعيني (1

 رسوف يقاس بواسطة اختبا درسئج التحتديد نتا (2

 اخلاصة درسحتديد نتائج الت (3

  قاس باالختباراتتاليت سوف  تصنيف املواد (4

 إعداد جدول مواصفات   (5

 57.يب اإلختبارترت ساسكأاستخدم اجلدول   (6

 

 

                                                           
56 Ibid., hal. 4. 
57 Purwanto, Evaluasi..., hal. 30. 
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 مهاراة القراءة .ج

إّن أول كلمة أنزهلا اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي )إقرأ( وهذا تنوية  

بأمهية القراءة و الكتابة يف حياة الفرد و اجملتمع وما زالت  القراءة  وجلّ  من اهلل عزّ 

وستبقى عماد العلم و املعرفة و الوسيلة األساسية لإلحاطة باملعرفة و املعلومات و 

سان القرائية املتعددة فأينما كان اإلن ادةبامل على اتصال مباشر دون وسيط البقاء

 59ذلك. فانه يستطيع القراءة طاملا عمل على

فعملية القراءة عملية عقلية مركبة و ذات شكل هرمي يرتبط بالتفكري  

بدرجاته املختلفة حبيث أن كل درجة تفكري تعتمد على ما حتتها وال تتم بدوهنا. 

. فالقراءة ريسدفإن عملية القراءة متاثل مجيع العمليات اليت يقوم هبا األستاذ يف الت

ا هلة األوىل بل هي عملية معقدة  تدخل فيهليست عملية بسيطة كما يظهر للو 

ملية كبرية يف ع  فة، و خلربة الفرد و ذكاءه أمهيةقوي و حواس و مهارات خمتل

 القراءة، فقراءة مجلة بسيطة تستلمز من الطالب القيام بالعمليات اآلتية: 

 أوال: رؤية الكلمات املطبوعة أو املكتوبة

 املكتوبة ثانيا: النطق هبذه الرمز املطبوعة أو

 ملعىن الكلمات املنطوقة طالبثالثا: إدراك ال

                                                           
)عامن:  دار املسرية للنشر و التوزيع،  أسالب تدريس اللغة العربية،راتب قاسم عاشور و حممد فؤاد احلوامدة،  58

  .63(، ص. 2111



22 
 

 58و مدى تأثريه مبا يقرأ. طالبرابعا: انفعال ال

القراءة هي عملية مركبة تتألف من عمليات  و رأى حسن شحاته أنّ 

خالصه أو واست ،الذي قصده الكاتب يقوم هبا القارئ وصوال إىل املعينمتشابكة 

ن أاملهارات اليت جيب  تعترب القراءة من أهمّ   61و اإلفادة منه. ،إعادة تنظيمة

 ميكن ل اإلتصال الىت الائويعمل على تنميتها، إذ هي من وسيكتسبها الفرد، 

واالراء  .لف املعارف و الثقافاتومن خالهلا يتعرف اإلنسان خمت،  اإلستغناء عنها

لتعريف ا اهذمن ّن أحرف. و األ تلقراءة هي يطؤق بني االصواّن اأالعام يعترب ب

 61للقراءة.ساس األو الوضوح. ولكن هي مكانيك  االختصار ظهري

يقودن هذا إىل وقوف على تعريفا جزائ للقراءة. وقد تبيت الربطة القومية 

هارة القراءة ليست م املفهوم التاىل لعملية القراءة. أنّ  NSSEلدرسة الرتبية يف أمريكا 

اليه بسيطة كما أهنا لنست اهاة مدرسية ضيفة. أهنا اساسا عملية ذهنية تأملية. 

وينبغي أن متىن كتنظيم مركب يتكون من أمناط ذات عمليات عقلية عليا. أهنا 

تحليل، و و احلكم، و ال ،نشاط ينبغي أن حيتوى على كل امناط التفكر و التقومي

 62حل املشكالت.

                                                           
 65-64ص. املراجع السابق.،  58
 115(, ص. د. س)الدار املصرية اللبنانيةتعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق, حسن شحاتة, 61

61 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 

hal. 227. 
 . 175(، ص. 1898)مصر: اجلامعات النصورة، تعليم اللغة العربية لغري النطقني هبا، أمحد طعيمة، 20



20 
 

الخرى اللغة. أما املهارة ا هارة الرئيسية الالزمية يف تدريسقراءة من املأن ال

بة. و سنعرض يف هذا الفصل إىل أساليب فهي فهم املسموع و الكالم و الكتا

ى ذات و موضعها اخر  أهداف القراءة و امناطها وماهتهاتعليم القراءة للمبتدئني و 

   63عالقة.

ب قراءة الكتهارة مأن لقواعد، ولذلك حتتاج مهارة القراءة إىل استعاب ا

م القواعد مقّدم إذان، فه اللغة العربية تأيت بعد فهم القواعد ليست قراءة للمطالعة.

اللغة األخرى.   يف توجد صائص اللغة العربية اليت ال. هذه كلها خقبل القراءة جيدا

مها قدرة و  مهارة القراءة لىعتني ليصل ألمس ونبية سيوّجهر اللغة الع متعلموا كان

  64يف القراءة. فهم ما العريب دون العالمات و األحرف

القراءة على هذه األسس األربعة، وهي : التعريف،  ينبغى أن يقوم تدريس

اقف  و التصريف يف املو  ،ل مشكالت، و التفاعل، وحو النطق، و الفهم، و النقد

  65على هدى املقروء. احليوية

 

 

                                                           

 . 117(، ص. 1892)اململكة العربية السعودية،  أساليب تدريس اللغة العربية،على خولو،  حممد 63 
64  Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: HUMANIORA, 

2004), hal. 150. 
 . 56ص. املوجه...، العاليم إبراهيم،  25
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 أنواع القراءة .1

 القراءة الصامتة (أ

ميكن تعريف القراءة الصامتة باهنا استقبال الرموز املطبوعة، و   

ع ميف حدود خربات القارىء السابقة  اعطاؤها املعىن املناسب املتكامل

اجلديدة املقروء، وتكومي خربات جديدة وفهمها دون  تفاعلها باملعين

استخدام اعضاء النطق. و هي الطريق الطبيعى لكسب املعرفة، و حتقيق 

  املتعة.

و ت أو مهس أالقراءة الصامتة هي قراءة تتم بالنظر فقط، دون و   

 66دون اهرتاز احلبل الصوتية يف حنجرة القارئي. حتريك الشفاه، بل حىت

الصامتة هي القراءة اليت حيصل فيها القارئ على معاين و األفكار القراءة 

دون االستعانة بالرموز املنطةقة و دون حتريك الشفتني  كتوبة من الرموز امل

يف أدائها و لذلك تسمى و العقل مها العنصران الفاعالن  أي أن البصر

شغال ن"القراءة البصرية" وهي يف إطار هذا املفهوم تعفي القارئ من اال

 67بنطق الكالم وتوجه جّل اهتمامه إىل فهم ما يقرأ.

                                                           

 .115، ص. ...التدريساساليب  ،على خولو66   
 .65ص. أساليب...،قاسم عاشور، 67
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الغاية الرئيسية من القراءة الصامتة هي اإلستعاب، الذى هو و   

 بأن قليال من الناساهلدف من معضم القراءة الذى يقوم هبا الناس. ذلك 

 هرية كما هي احلاىل مع املذيعني وحيتاجون إىل القراءة اجلفقط هم الذى 

 69ن يقوموا بالقراءة جهرا.الذى البد أاملقرئني 

 وألهداف القراءة الصامتة هي:

 كسب الطالب املعرفة اللغوية (1

 تعويده السرعة يف القراءة و الفهم (2

 تنشيط خياله وتغذيته (3

النتباه اتقوية دقة املالحظة لدى الطالب وتنمية حواسه وتعويده تركيز  (4

 مدة طويلة

 تنمية روح النقد و احلكم لدي الطالب (5

 68عويد الطالب ألن يستمتع مبا يقرأ و يستفيد منه يف الوقت النفس.ت (6

 وللقراءة الصامتة عدة مزايا:

أن الذي يقرأ قراءة الصامتة  hueyأوال من حيث سرعة األداء. أثبت   (1

 يكون أكثر سرعة من الذي يقرأ قراءة جهرية.

                                                           
 . 115ص.  اساليب التدريس...،على اخلولو، 69
 .67-66ص. أساليب...،قاسم عاشور، 68  
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رءون التجارب اليت أجريت على طلبة يقأثبتت . ثانيا من حيث الفهم  (2

 و إملامهم جبزئيات استيعاهبمو  ءة الصامتة أن فهمهمموضوعا قرا

 املوضوع أكثر من اجملموعة أخرى قرأت املوضوع نفسه بطريقة جهرية.

ياة أكثر استعماال يف احل القراءة الصامتة. حية اإلجتماعيةثالثا من نا  (3

 71.اليومية من القراءة اجلهرية

 اجلهرية أسرع من القراءة اجلهريةة اإلقتصادية أن القراءة ومن ناحي  

 ظن وقج أجريت عدة جتارب أثبتت أن قراءة موضوع قراءة صامتة تتم يف

  71هرية هلذا املوضوع.وقت أقل مما تستغرقه القراءة اجل

 القراءة اجلهرية  (ب

القراءة اجلهرية هي القراءة اليت ينطق القارئ خالهلا باملفردات و   

هتا خمارجها مضبوطة يف حركاهتا مسموعة يف أدااجلمل املكتوبة صحيحة يف 

رية قراءة اجله يف كتاب املوجه الفىن أنّ و  72معربة عن املعاين اليت تضمنتها.

هي قراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة، من تعريف بصرى للرموز 

تعبري الشفوى لالكتابية،  وإدراك عقلى ملدلوالهتا و معانيها، و تزيد عليها ا

                                                           
 .64املراجع السابق.، ص.  71
 . 63، دارا املعارف(، ص. 1862)القاهرة :  املوجه الفىن،عبد العاليم إبراهيم، 71 

 .67ص. أساليب...،قاسم عاشور،  72
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الكلمات و اجلهرهبا، وبذلك كانت  عن هذه املدلوالت و املعاىن، بنطق

 73القراءة اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة.

طلب تنفرد بعد ذلك بأهنا ت القراءة اجلهرية أما يف كتاب األخرى أنّ   

من القارئ أن يفسر لغريه األفكار و النفعاالت اليت حتتوى عليها املادة 

القراءة اجلهرية ليست إال تفسريا شفويا ملا يقرؤه األنسان، املقروءة، فكأن 

 74وهي لذلك أكثر تعقيدا و صعوبة من الفهم الصامت ملعنها.

 تعترب القراءة اجلهرية و سيلة من وسائل: 

 التدريب على إجادة النطق عند القارئ (1

 الكشف عن عيوب النطق و عالجها (2

 تشجيع التالميذ الذين يهابون احلديث (3

 يب على اإللقاء اجليد يف الشعر و النشرالتدر  (4

 إفهام السامعني ما يدور حوهلم من قضايا و أمور و مشكالت (5

 75التأثري يف السامعني إلقناعهم بأفكار معينة. (6

 القراءة اجلهرية أهداف أخرى أمهها: دريسلت 

                                                           
 68ص. املوجه...، العاليم إبراهيم،  73
الناثر: دار )طرق تدريس اللغة العربية و الرتبية الدينية يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة، يوسف اخلمارى و إخوانه،  74 

 . 111(، ص. 1892املعرفة، 
 .69املرجع السابق.، ص.  25   
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 تدريب الطالب على جودة النطق بضبط خمارج احلروف (1

الرتقيم و حماولة تصوير اللهجة  تعويدهم صحة األداء مبراعة عالمة (2

للحاالت االنفعالية املختلفة من نعجب أو استفهام أو غضب .... 

 اخل، وتنويع الصوت ارتفاعا واخنفاضا حسب املعىن

 عويدهم السرعية املعقولة يف القراءة  (3

اكتسب الطالب اجلرأة األدبية و تنمية قدرهتم على مواجهة 

 76اجلمهور.

 مراحل القراءة .2

 77راحل تدريس القراءة إىل األربع، وهي كما يلى:قسمت م

 املرحاة األوىل  (1

ان هذه املرحلة هي مرحلة التعريف و النطق، وهي تقابل متاما 

 من االمور اهلامة الىت ينبغي ان ندركها يف ومرحلة تنمية القراءة اجلهرية. 

هذه املرحلة هي عدم ترك اي لباس أو عقل الدراس فيما يتصل بالعالقة 

                                                           
 . 68املرجع السابق.، ص.  76
بية، )تولونج اجونج: تصدرها كلية الرتبية قسم تدريس اللغة العر التدريس دوريات تدريس اللغة العربية. عمر فاروق،  77

 . 23(، ص. 2114
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بني اصوات اللغة العربية و الرموز املكتوبة اليت تستخدم ال براز هذه 

 االصوات.

 املرحلة الثانية  (2

املرحلة ميكن ان  وهي مرحلة قراءة من اجل الفهم. و يف هذه

لى قراءة اكثر عمقا حتت توجيه و ارشاد املعلم، و تنتقل بالدراس ع

ات جديدة  مفردلى مستوى أكثر عمقا يتطلب تقدميعالتطوير بالقراءة 

ويعتمد جناح الدراس يف هذه املرحلة على جودة ختطيط املادة و كثرية. 

 املقدمة.

 املرحلة الثالثة (3

الدروس و التحصيل. و مرحلة القراءة املكثفة او مرحلة وهي 

لى جتويد االنطالق يف القراءة مع السرعة و الدق هتدف يف هذه املرحلة ع

ءة و لقرااءة االزمة للمرحلة االخرية من االفهم و لتأكيد كل مهارات القر 

 التأملة التحليلية الفاصحة. هي القراءة

 املرحلة الرابعة (4

وهي مرحلة القراءة اجلادة التأملة الواسعة اي ميدان الفكر و الثقافة  

كقراءة القصص املمتازة و االداب و كتب السياسية و الدين و االقتصاد 
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مهمة ايضا لتنمية هذه املهارة. و  و الفلسفة و العلوم، و هي ميادين

حتتاج هذه املرحلة ألن يكون الدراس يشعر بالثقة الكافية يف قدراته على 

 القراءة.

 

 

 


