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In Indonesia, higher education curriculum policies have undergone many
changes, from KBI, KBK, KPT, KPT-KKNI, and now KPT-KKNI-Merdeka
Campus. Every change must leave much time-space for understanding,
evaluation to the implementation stage. The reality is that many universities
cannot adapt quickly. This study aims to determine how the Arabic Teaching
Education Program of IAIN Madura breaks down the courses in a curriculum
structure and the problems they face in implementing the curriculum,
especially in formulating its curriculum structure. This study used a case study
approach. The main subject was the curriculum of Arabic Teaching
Education Program of IAIN Madura. Data collection methods used were
interviews and documentation. The data analysis technique consisted of three
activity lines, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The
results showed that the curriculum structure of the Arabic Teaching Education
Program of IAIN Madura did not meet the curriculum structure standards as
guidelines for curriculum formulation made by the government. The problems
in formulating the curriculum structure are 1) Lack of understanding of
policymakers on government policies. 2) There is no technical guideline for
curriculum development along with the deadline for Study Program
Accreditation Renewal. 3) Lack of curriculum development funds.
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معلومات المقال

ملخص

:الكلمات المفتاحية

لقد تغيرت سياسة التربية للجامعات الإندونيسية عدة مرات من المنهج المبني على
 ثم المنهج الدراسي،)KBK(  ثم المنهج المبني على الكفاءة،)KBI( المحتوى
) ثم المنهج الدراسي للجامعات على الإطار الوطني الإندونيسيKPT( للجامعات
 والآن المنهج الدراسي للجامعات على الإطار الوطني،)KPT-KKNI( للمؤهلات

قسم تعليم اللغة العربية
مشكلة تنفيذ المنهج
هيكل المنهج
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للمؤىالت يف ضوء احلرية للجامعة ( .)KPT-KKNI-Merdeka campusوكل ىذه
التغَتات تًتك بعض ادلشكالت خاصة يف تنفيذ ادلنهج .ويف الواقع ،يوجد بعض
اجلامعات الذي اليتابع تغَت ىذه السياسة سريعا .وهتدف ىذه الدراسة إىل كشف
كيفية تطبيق منهج قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مادورا االسالمية احلكومية
ابميكاسن يف توزيع ادلواد الدراسية يف ىيكل ادلنهج ،ومعرفة ادلشكالت اليت يواجهها
يف تطبيق ادلنهج ،خاصة يف صياغة ىيكل منهجو .استخدمت ىذه الدراسة هنج
دراسة احلالة .كان ادلوضوع الرئيسي ذلذه الدراسة ىو منهج فسم تعليم تعليم اللغة
العربية جبامعة مادورا االسالمية احلكومية ابميكاسن .وكانت طرق مجع البياانت
ادلستخدمة ىي ادلقابالت والتوثيق .وتتكون تقنية حتليل البياانت من ثالثة خطوط،
وتقليل البياانت ،وعرض البياانت ،واستخالص النتائج .وأظهرت النتائج أن ىيكل
ادلناىج يف برانمج تعليم تعليم اللغة العربية جبامعة مادورا االسالمية احلكومية
ابميكاسن ال يفي مبعايَت ىيكل ادلناىج كمبادئ توجيهية لصياغة ادلناىج اليت وضعتها
احلكومة .ادلشاكل يف صياغة ىيكل ادلناىج ىي  )2عدم متابعة واضعي ادلنهج إىل
السياسات الًتبوية لدى احلكومة )1 .ال يوجد دليل تقٍت لتطوير ادلناىج يف داخل
اجلامعة )0 .عدم وجود أموال كافية لتطوير ادلناىج.
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أ .ادلقدمة

قد طرحهما رشدي أمحد طعيمة يف كتابو
1
األسس العامة دلناىج تعليم اللغة العربية.
واتضح ما طرحو طعيمة يف تغَتات
ادلنهج للجامعات يف إندونيسيا حتت سياسات
الًتبية اليت أشار إليها احلكومة .واحلكومة اليت
توىل أمور الًتبية يف إندونيسيا ىي وزارة الًتبية

كان تطوير ادلنهج الدراسي للجامعات
إما أن يكون لعجز ادلنهج احلايل فعال عن
حتقيق أىداف النظام التعليمي وإما لسد رغبة
بعض السلطات يف مواكبة مستجدات العصر
ويف حتقيق أحدث اإلجتاىات وتلبية مطالب
اجلمهور وإشباع طموحاهتم 2.وىذان السببان

no.
1
(2016):
64–80,
https://doi.org/10.18860/ijazarabi.v2i1.5646.
2
Rushdi Ahmad Ța’aimah. ‘al-Usus al-‘Ammah li
Manāhiji Ta’līmi al-Lughah al-Arabiyyati I’dāduha
wa Tațwīruha wa Taqwīmuha. Cairo: Dār al-Fikr alArabi, 2004, 8.

1

Nurul Hadi, "Difficulties of the Curriculum 2013
Implementation in Arabic Language at Madrasah
Ibtidahyah," Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning 2,
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األقسام ،وإعطاء اخلربات اللغوية الواقعية
0
للطالب.
لذا قامت الوزارة بتقييم ادلنهج على وجو
ىشامل يف كل جوانب الًتبية 2،ووصل التقييم
إىل قرار ضرورية تطوير ادلنهج الذي يشمل
مجيع ادلراحل سواء كان من ادلدارس
7
واجلامعات الذي مسي بـ"حرية الدراسة".
فأصدرت احلكومة أنواعا من القرارات الوزارية
عن تطوير ادلنهج للجامعات ،منها القرار عن:
ادلعايَت الوطٍت للجامعات ( )SN-DIKTIالذي
8
أصدر برقم  0العام .1414

والثقافة .وقد أصدرت الوزارة القرارات عن
سياسة الًتبية منها عن تغَت ادلنهج
للجامعات .ومن األسباب الرئيسية يف تغيَت
ادلنهج الدراسي للجامعات عدم توحيد
مستوى الكفاءة 0ووجود التفاوت والفجوة
على درجة كبَتة خلريجي اجلامعات ادلختلفة
السيما بُت اجلامعات احلكومية واألىلية بل
0
ويف نفس األقسام الدراسية.
وأكد ذلك ما قام بو زلبب عبد
الوىاب يف حبثو العام  1422عن أمهية توحيد
ادلعايَت ادلنهجية للجامعات على ادلستوى
الوطٍت اإلندونيسي يف اجلامعات اإلسالمية
إبندونيسيا ،وتنشر ىذا البحث يف جورانل
العربيات ،حيث قال" :أن توحيد ادلعايَت
دلنهج تعليم اللغة العربية اليت تطبق اإلطار
الوطٍت اإلندونيسي للمؤىالت ( )KKNIالبد
أن يعتٍت ابلنظام ادلوحدة ،وادلهارات اللغوية
األربع ،وعلوم اللغة اليت تتفق أبىداف

5

Muhbib Abdul Wahab, "Standarisasi Kurikulum
Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri," 32–51.

وىذا التقييم ينفذه جلنة خاصة لتطوير ادلنهج الدراسي للجامعات
حتت رعاية ادلكتب االداري للجامعات اإلندونيسية يف وزارة الًتبية
 Sutrisno and Suyadi, Desain Kurikulumوالثقافة
6

Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia, 109.

حرية الدراسة ىي القرار من وزير الًتبية والثقافة ،انظم مكارًن،
الذي يشمل كل مراحل التعليم يف مجهورية إندونيسيا من ادلدارس
واجلامعات .وحرية الدراسة اخلاصة للجامعات يسمى بـ"حرية
اجلامعة" .ففي ىذا القرار البد للجامعة أن تعطي احلرية لطالب
اجلامعة اختيار الدراسة خارج القسم الدراسي الذي ىم فيو يف القسم
الدراسي اآلخر داخل اجلامعة اليت ىم فيو أو خارجها على األكثر
 04ساعة دراسة موحدة او ما يساوي ادلستويُت يف خارج اجلامعة
ادلختارة أو  14ساعة دراسية موحدة ما يساوي مستوى واحدة يف
. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggiنفس اجلامعة
7

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Buku
Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).
8
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, ‘Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
’2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
;)(Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2020
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, ‘Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi’ (Jakarta: Pemerintah Republik

3

Muhbib Abdul Wahab, "Standarisasi Kurikulum
Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri," Arabiyat : Jurnal
Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3,
no.
1
(2016):
32–51,
https://doi.org/10.15408/a.v3i1.3187.
4
Sutrisno and Suyadi, Desain Kurikulum Perguruan
Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2016), 69.
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 أصدرت وزارة،ولتحقيق ذلك القرار
 "ادلعايَت:الًتبية والثقافة القرار اآلخر عن
09 )" برقمSN-DIKTI( الوطنية للجامعات
 مث أعاد اصداره من بعده وزير1420 العام
البحوث والتقٍت والتعليم العايل مع بعض
 مث21.1420  العام00 التغيَتات بقراره رقم
قام وزير الشئون الدينية ابصدار القرار يف رلال
الًتبية اليت تضم اجلامعات االسالمية حتت
 "ادلؤسسة الًتبوية ورجال األعمال:رعايتو عن
 أتكيدا ذلك1428  العام20 الًتبوي" برقم
القانون ومسايرا لقرار الوزير للتعليم العايل
20
.السابق
 لقد تعرضت اجلامعات،إذن
اإلندونيسية إىل تغَت ادلناىج الدراسية من فًتة
 ودير ىذا التغَت يف اجلامعات،إىل فًتة
اإلندونيسية خالل فًتات ما بُت التسعينات
.إىل األلفية الثانية على األقل بثالث تغَتات
 ادلنهج الدراسي ابسم-يف البداية- وكان
" وىو ادلنهج ادلبٍت على احملتوى أوKBI"
 وىذا ادلنهج يستند إىل القرار من،ادلضمون

وىذا القرار األخَت مكمل للقانون
 وكما ىو.والقرارات اليت أصدرت مسبقة
 أن رئيس مجهورية إندونيسيا قد اصدر،معلوم
1421  يف العام9" "التعليم العايل:القانون عن
: عن-مث أصدر من بعده –يف نفس السنة
""اإلطار الوطٍت اإلندونيسي للمؤىالت
 قامت وزارة، ومن ىذا القانون24.)KKNI(
الًتبية والثقافة بوضع معايَت لتسوية ادلؤىالت
الوطنية لكل ادلستوايت الدراسية يف
ادلؤسسات الًتبوية أو يف الدورات التدريبية أو
 فأصدرت القرار برقم.يف الورشات العملية
 "تطبيق اإلطار الوطٍت: عن1420  العام70
) للمستوىKKNI( اإلندونيسي للمؤىالت
22
".اجلامعي
Indonesia, 2020); Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, ‘Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian,
Perubahan, Perubahan Perguruan Tinggi Negeri,
dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin
Perguruan Tinggi Swasta’ (Jakarta: Pemerintah
Republik Indonesia, 2020).
9
Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi’ (Jakarta: Pemerintah Republik
Indonesia, 2012).
10
Presiden Republik Indonesia, ‘Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia’
(Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2012).
11
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, ‘Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi’
(Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2013),
73.

12

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia, ‘Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015’ (Jakarta:
Pemerintah Republik Indonesia, 2015).
13
Menteri Agama Republik Indonesia, ‘Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan’ (Jakarta: Pemerintah Republik
Indonesia, 2018).
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اإلطار الوطٍت اإلندونيسي للمؤىالت
( ،)KKNIفيسمى ادلنهج بـ KBK-KKNIأو يقال
22
ابختصار آخر( KPTادلنهج للجامعات).
وهبذا القرار يكون ادلنهج للجامعات يف
احلقيقة مل يزل مبٍت على الكفاءة كما ىو من
قبل ،إال أنو البد من تطويره ويستند على
القرار عن تنفيذ  KKNIالرقم  70العام 1420
مع القرار الرقم  00العام  1420عن ادلعايَت
الوطٍت للجامعات.
فنعرف أن ادلنهج الدراسي للجامعات
قد مر فًتة طويلة ومسو أنوع التعَتات ،وىو
يف البداية مبٍت على ادلضمون ادلسمى بـ ،KBI
مث تغَت إىل ادلنهج ادلبٍت على الكفاءة ادلسمى
بـ  ،KBKمث تطور إىل ادلنهج ادلبٍت للكفاءة على
ضوء اإلطار الوطٍت اإلندونيسي للمؤىالت او
ادلسمى بـ .KPT
فالسؤال ادلتبادر يف ذىن الباحث كيف
سيتم وضع ادلنهج اجلامعي خاصة للقسم
الدراسي تطبيقا للقرارات السابقة مع تغَت
السلطة السياسية يف كل مخس سنوات؟ وىذا
التغَت –يف أغلب األحيان -يتبعو تغيَت القرار
ووجهة النظر اجلديد يف السياسة الًتبوية.
لذا ،قام الباحث ابلبحث عن
ادلشكالت اليت تواجو قسم تعليم اللغة العربية

وزير الًتبية والثقافة الرقم  420العام .2990
والًتكيز يف ىذا ادلنهج حصول الطلبة على
العلوم والتكنولوجيا والفنون وىي تذكر
ابختصار بـ" 20."IPTEKSفهذا ادلنهج يساوي
ابدلنهج القدًن الذي يهتم ابدلواد الدراسية.
مث أييت من بعده بداية سنة ألفُت
( )1444تغَت ادلنهج للجامعات إىل ادلنهج
ادلبٍت على الكفاءة ادلسمى بـ .KBKوىذا
التغيَت تلبية لرسالة يونسكو اليت تعلن أربع
أعمدة للًتبية وىي :الدراسة للمعرفة ( learning
 ،)to knowوالدراسة للعمل (،)learning to do
والدراسة للقيام ابلنفس ()learning to be
والدراسة للحياة يف اجلماعة ( learning to live
 .)togetherفادلنهج اجلديد يف اجلامعة ادلبٍت
على الكفاءة يهدف تقريب اجلامعة إىل رلال
العمل واالنتاجات 20.استند ىذا ادلنهج إىل
القرار من وزير الًتبية والثقافة الرقم  101العام
 1444واستمر ىذا القرار وواصلو الوزير من
بعد مث أثبتو بقرار رئيس اجلمهورية برقم 27
العام .1424
مث أييت القرار األخرى العام  1421من
جهة رئيس اجلمهورية ويوجو أن كل ادلنهج
الدراسي للجامعات البد أن يطور على
14

Sutrisno and Suyadi, Desain Kurikulum
Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia, 71.
15
Sutrisno and Suyadi, 71.

Sutrisno and Suyadi, 71.
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16

ب .منهجية البحث

يف جامعة مادورا اإلسالمية احلكومية يف تطوير
منهجو استجابة إىل تغَت القرارات احلكومية
خاصة يف وضع ىيكل ادلنهج ،بطرح سؤالُت:
 -2كيف تطوير ادلنهج لقسم تعليم اللغة
العربية يف جامعة مادورا اإلسالمية احلكومية
خاصة يف وضع ىيكل ادلنهج؟  -1ما ىي
ادلشكالت اليت تواجو قسم تعليم اللغة العربية
يف جامعة مادورا اإلسالمية احلكومية يف وضع
ىيكل ادلنهج؟
وىناك البحوث اليت تقدمت يف البحث
عن منهج اجلامعات ،سواء كان يف وصف
ادلنهج اليت طوره اجلامعات يف قسم تعليم اللغة
العربية أو يف حبث تطويري عنو أو أطروحة عن
ادلنهج اجلامعي ،كما قام سالمت الدارين،
وحفيدة 27ومشس األانم 28وبودي سوسنطا
ويبوو 29يف أطروحة لنيل درجة الدكتورة وغَتىم.

استخدم الباحث يف ىذا البحث
ادلدخل الكيفي مبنهج دراسة احلالة .وركز
الباحث يف ىذا البحث يف فهم ظاىرة منهج
قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة مادورا
االسالمية احلكومية ابميكاسن .والطريقة
ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي االستنباطية
14
وىي هتدف إىل بناء التجريد والنظرايت.
وكانت مصادر البياانت البحثية يف ىذا
البحث من البياانت الكيفية اليت تتكون من
احلقائق والصور والواثئق ادلتعلقة ابدلنهج
الدراسي لقسم تعليم اللغة العربية يف جامعة
مادورا اإلسالمية احلكومية ابميكاسن.
وقد أجريت ادلقابلة يف جامعة مادورا
اإلسالمية احلكومية ابميكاسن مع :رادين
توفيق الرمحن كرئيس قسم تعليم اللغة العربية،
وبعض احملاضرين يف القسم من القدماء وىو
الدكتور أمحد سللص الذي يتوىل انئب عميد
كلية الًتبية ،وبعض احملاضرات اجلديدة وىي
نور دايان عارفة .ورئيس اذليئة لضمان جودة
اجلامعة الدكتور سيف اذلادي .وشللوؤة احلسنة
رئيسة قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالان
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية كادلشرف

17

Hafidah, "Idāratu Manhaji Qismi Ta’līmi alLughati al-Arabiyyati wa Taqwīmuha fī Ițāri Mi’yāri
I’dādi al-Mu’allimīna (dirāsatu al-hālati fī Jāmi’ati
Purwokerto al-Islāmiyati al-Ḥukūmiyyati wa Jāmi’ati
Surakarta al-Islāmiyati al-Ḥukūmiyyati bi Jawa alWusța)." (Disertation, Malang, Jāmi’ati Maulana
Mālik Ibrāhim al-Islāmiyati al-Ḥukūmiyyati, 2017).
18
Syamsul Anam, "Taṣmīmu al-Manhaji al-Dirāsi
wa Mawādu Ta’līmi al-Qirā’ati li Shu’bati alTarbiyyati al-Islāmiyyati fī Ḍau’i al-Thaqāfati alMuta’addidati (Bi al-Tațbīqi ‘ala Țalabati al-Jāmi’ati
al-Islāmiyati
al-Ḥukumiyyati
bi
"Jember).
(Disertation, Malang, Jāmi’ati Maulana Mālik
Ibrāhim al-Islāmiyati al-Ḥukūmiyyati, 2018).
19
Budi Santoso Wibowo, "Manāhiju Ta’līmi alLughati al-Arabiyyati fī Jāmi’ati Maulana Mālik
Ibrahīm al-Islamiyyati al-Ḥukūmiyyati bi Malang
(Dirāsatu al-Hālati)." (Disertation, Malang, Jāmi’ati
Maulana Mālik Ibrāhim al-Islāmiyati al-Ḥukūmiyyati,

2019).
20
Hamid Patilima, ’Metode Penelitian Kualitatif, Vol.
II (Bandung: Alfabeta, 2007), 57.
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ألقسام تعليم اللغة العربية يف بعض اجلامعات
اإلسالمية.
وللتأكد من صدق نتائج البحث وثباهتا
استخدم الباحث طريقة التثليث.

رغم ذلك ،اعًتف رئيس قسم تعليم
اللغة العربية جبامعة مادورا اإلسالمية احلكومية
رادين توفيق الرمحن أنو يشعر بتأخر استيعاب
ادلصطلحات وادلطالب اليت تتطلبها اإلطار
الوطٍت اإلندونيسي للمؤىالت ( )KKNIيف
ادلنهج للقسم ،ويبدو أنو بدأ أن يفهم تلك
ادلطالب يف السنة  1428بعدما اشًتك ورشة
عمل أقامها النقابة احتاد مدرسي اللغة العربية
يف جامعة الشيج غونونج جايت بشَتبون عن
اإلطار الوطٍت اإلندونيسي للمؤىالت ()KKNI
وتطبيقو يف منهج قسم تعليم اللغة العربية.
وقال رادين توفيق الرمحن" :أان شعرت
ابلتأخر يف استيعاب اإلطار الوطٍت
اإلندونيسي للمؤىالت ( )KKNIوتطبيقو يف
منهج قسم تعليم اللغة العربية ،وبدأت أن
أفهمو بعد مشاركة ورشة عمل يف شَتبون
العام  11."1428مع أن تطبيق ادلنهج يف
ضوء اإلطار الوطٍت اإلندونيسي للمؤىالت
بدأ يف السنة  ،1427كما أشاره الدكتور
سيف اذلادي ،رئيس اذليئة لضمان جودة
اجلامعة يقول" :بدأان تطبيق  KKNIمنذ السنة
10
".1427

21

Kebudayaan Republik Indonesia, 2014), 24.
22
Raden Taufiqurrahman, Interview, 4 February
2021.
23
Saiful Hadi, Interview, 29 March 2021.

ج .نتيجة البحث
فوجد الباحث أن الواقع يف مناىج
اجلامعات اإلسالمية إبندونيسيا أنو قد
حاولت تطبيق القانون منذ اصدار القرار
الوزاري للًتبية والثقافة رقم  70العام 1420
عن تطبيق اإلطار الوطٍت اإلندونيسي
للمؤىالت ( )KKNIللمستوى اجلامعي ،ولكن
كثَتا من األقسام الدراسية يف اجلامعات مل يجد
صورة مثالية للمنهج الدراسي اليت يطلق عليها
يف ضمن اإلطار الوطٍت اإلندونيسي
للمؤىالت ( ،)KKNIويتمثل ذلك مثال يف كثرة
الندوات وورشة األعمال حول تطوير ادلنهج
اجلامعي سواء اختذىا اجلامعات أو النقابة أو
ادلؤسسات األخرى ،حىت أصدر ادلكتب
اإلداري لوزارة الًتبية والثقافة كتااب دليال
لتصميم ادلنهج الدراسي للجامعات العام
 121420ليسهل واضعي ادلنهج يف اجلامعات
خاصة لرجال األقسام الدراسية.
Tim Kurikulum dan Pembelajaran, Buku
Kurikulum Pendidikan Tinggi (Jakarta: Direktorat
Pembelajaran
dan
Kemahasiswaan
Dirjend
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan
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لذلك اقًتح النقابة احتاد مدرسي اللغة
العربية إبندونيسيا إصدار كتاب كدليل يف
وضع ادلنهج لقسم تعليم اللغة العربية وقسم
اللغة العربية وآداهبا ،وأصدر العام .181429
وىذا الكتاب الدليل –كما ىو مذكور فيو-
حيقق مطالب القرار الوزاري والقانون
اإلندونيسي ،ويجمع ادلعايَت الدولية يف تعليم
اللغة األجنبية مثل القنصلية األمريكية لتعليم
اللغة األجنبية ( ،)ACTFLواالطار األروبية
العامة للمرجعية اللغوية ( )CEFRLوبرانمج
19
تعليم اللغة االلكًتونية (.)Arabic online
ويرى الباحث أن من أسباب ىذه
الظاىرة وجود الًتاخي الزماين يف ترمجة القانون
إىل القرار الوزاري ،كما أتخرت استجابة
النقابة يف ادلبادرة الصدار الكتاب دليل
ادلنهج ،فتأخر –طبعا -وضع ادلنهج يف القسم
الدراسي يف اجلامعات عامة ،ويف قسم تعليم
اللغة العربية خاصة.
وكيف ال؟ لقد وجد الباحث أن ادلسافة
الزمانية ذلذا الًتاخي ليست قصَتة .فتحتاج
وزارة التعليم العايل سنتُت الصدار القرار عن
"ادلعايَت الوطٍت للجامعات ( ")SN-DIKTIالعام
 1420استجابة للقانون عن "اإلطار الوطٍت

وأكدت شللوؤة احلسنة رئيسة قسم تعليم
اللغة العربية يف جامعة موالان مالك إبراىيم أن
ىذه الظاىرة وقعت يف كثَت من اجلامعات
اإلسالمية ،حيث قالت" :أان شاىدت ىذه
الظاىرة حينما أشرفت بعض األقسام لتعليم
اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية يف اعداد
تقييم القسم يف تقدير االعتماد الوطٍت من
اذليئة الوطنية العتماد اجلامعات ()BAN-PT
10
".
فهذه ظاىرة تعم معظم اجلامعات
اإلسالمية ،إال قليل منها كما أشار زلبب يف
حبثو عن معايَت ادلنهج اجلامعي لقسم تعليم
اللغة العربية 10،ونصر الدين يف حبثو عن تعليم
اللغة العربية على ادلستوى اجلامعي يف
إندونيسيا 12وإمام أسراري يف كتاب عن
ادلنهج لقسم تعليم اللغة العربية وقسم اللغة
17
العربية وآداهبا.

24

Mamluatul Hasanah, Interview, 9 February 2021.
Wahab, "Standarisasi Kurikulum Pendidikan
Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri." 32–51.
26
Nasruddin Idris Jauhar, ‘Ta’līmu al-Lughati alArabiyyati ‘ala al-Mustawā al-Jāmi’ī fī Indonesia’,
Situsnya Para Pecinta Bahasa Al-Qur’an, accessed
مقاالت-312/تعليم4 July 2020, http://www.lisanarabi.net/-
.html.اللغة-العربية-على-المستوى-الجامعي-في-إندونيسيا
27
Imam Asrori, Standar Kurikulum Prodi Bahasa
dan Sastra Arab, Prodi Pendidikan Bahasa Arab
PTKIN, PTKIS, PTU dan PTS di Indonesia Jenjang
S1 (Bandung: Ittihad Mudarrisi Al-Lughah AlArabiyah (IMLA), 2019).
25

Asrori, 19.
Asrori, 10.
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28
29

اإلندونيسي للمؤىالت ( ")KKNIالعام
 .1421مث حتتاج وزارة الشئون الدينية أربع
سنوات منذ اصدار "ادلعايَت الوطٍت للجامعات
( ")SN-DIKTIالعام  1420يف ضوء اإلطار
الوطٍت اإلندونيسي للمؤىالت يف شرع القرار
الوزاري وىو العام  1428مسايرة للمعايَت
الوطنية للجامعات (.)SN-DIKTI

فهيكل ادلنهج لقسم تعليم اللغة العربية
جبامعة مادورا اإلسالمية احلكومية اليسمى
ابذليكل ادلتسلسل ألنو اليرتب ادلواد الدراسية
لكل ادلستوى حسب أفكار العلوم من احلدود
األدىن إىل ما ىو أقصى ،وال يوجد ادلواد
الشرطية يف ادلستوى التايل للمواد ذات عالقة
فكرية من حيث األفكار .واليسمى ابذليكل
ادلوازي ألنو اليرتب ادلواد الدراسية حسب
اذلدف احملدد لكل ادلستوايت ،مبعٌت أنو
اليوجد اذلدف احملدد لكل ادلستوى الدراسي.
وفيما يلي يعرض الباحث البياانت اليت
تتعلق هبيكل ادلنهج لقسم تعليم اللغة العربية
يف جامعة مادورا اإلسالمية احلكومية
ابميكاسن .والبياانت األساسية مأخوذة عن
02
طريق ادلقابلة مع الدكتور سيف اذلادي،
00
ورادين توفيق الرمحن 01،وعُت احلق نووي،
00
والدكتور أمحد سللص 00،ونور دايان عارفة.

فإنو ال نوعية له ابلنسبة إىل نظرييت اذليكل

 02سيف اذلادي ىو رئيس اذليئة لضمان جودة اجلامعة يف جامعة
مادورا اإلسالمية احلكومية ابميكاسن ،وىذه اذليئة يهتم أيضا يف
مراقبة جودة ادلنهج الدراسي للقسم خاصة فيما يتعلق ابدلقررات
اجلامعية عن ادلنهج.
 01رادين توفيق الرمحن ىو رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة
مادورا اإلسالمية احلكومية ابميكاسن ،وىو كواضع ادلنهج الدراسي
يف قسم تعليم اللغة العربية فيها.
 00عُت احلق نووي ىو رئيس قسم تعليم اللغة العربية األسبق يف

 .1هيكل ادلنهج لقسم تعليم اللغة العربية
يف جامعة مادورا اإلسالمية احلكومية
وظهرت نتيجة البحث أن ىيكل ادلنهج
يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مادورا
اإلسالمية احلكومية ليس على صورة مثالية
ابلنسبة إىل ادلعايَت اليت قدمها النقابة احتاد
مدرسي اللغة العربية يف ضوء اإلطار الوطٍت
اإلندونيسي للمؤىالت.
وأما نوع ىيكل ادلنهج لقسم تعليم اللغة
العربية يف جامعة مادورا اإلسالمية احلكومية
ادلتسلسل واذليكل ادلوازي كما أشار إليو
"كتاب ادلنهج للجامعات" الذي أصدره وزارة
04
الًتبية والثقافة العام .1420
30

M. Fairuz Rosyid and Nur Syahid, "Tațwīru
Manhaji Ta’līmi al-Lughati al-Arabiyyati alIttiṣaliyyati bi Dāri Muhibbi al-Arabiyyati al-Jāmi’ati
al-Islamiyyati al-Ḥukūmiyyati Pakalongan." ElTsaqafah: Jurnal Jurusan PBA 19, no. 2 (2020):
119–36.

جامعة مادورا اإلسالمية احلكومية ابميكاسن.
 00أمحد سللص ىو احملاضر القدًن يف قسم تعليم اللغة العربية يف
جامعة مادورا اإلسالمية احلكومية ابميكاسن ،وىو اآلن كنائب عميد
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ويعرف من توزيع ىيكل ادلنهج لقسم
تعليم اللغة العربية أن كل رلموعة ادلواد على
زنة معينة امتثاال من القرار الوزاري الذي يرجع
إليو القسم واجلامعة" .وىذا الوزن يستند إىل
القرار الوزاري يف وزارة الًتبية الوطنية
اإلندونيسية رقم  101العام  08"،1444كما
أشاره الدكتور سيف اذلادي.
فمن ىذه البياانت ،يتضح بوضوح أن
سلططي ادلنهج يف قسم تعليم اللغة العربية يف
جامعة مادورا اليواكب القرارات الوزارية
والسياسات الًتبوية اليت أصدرىا احلكومة.
فالقرار الوزاري الذي استند اليو مل يزل قدديا
وىو القرار رقم  101العام  ،1444مع أنو
قد مستو تغَتات كثَتة من بعده ،مثل القرار
رقم  09العام  1420مث أعاد اصداره من
بعده وزير البحوث والتقٍت والتعليم العايل مع
بعض التغيَتات بقراره رقم  00العام
 09.1420مث قام وزير الشئون الدينية ابصدار
القرار يف رلال الًتبية اليت تضم اجلامعات
االسالمية حتت رعايتو عن" :ادلؤسسة الًتبوية

وأخذت البياانت أيضا عن طريق الواثئق من
وثيقة رمسية دلنهج قسم تعليم اللغة العربية
02
جلامعة مادورا اإلسالمية احلكومية.
وتوجد ادلصطلحات  MKDوMKP
و MKKو MKL1و MKL2يف ىيكل ادلنهج لقسم
تعليم اللغة العربية جبامعة مادورا اإلسالمية
احلكومية ابميكاسن .وىذه ادلصطلحات عبارة
عن تصنيف رلموعة ادلواد الدراسية .وأصبحت
ىذه ادلصطلحات رمزا لكل مادة ضمن
رلموعة واحدة بزايدة األرقام ادلرتبة .كما عرب
عنو الدكتور سيف اذلادي يف ادلقابلة" :فادلواد
اليت تنسب إىل ادلواد اجملربة الوطنية واجلامعية
تسمى بـ( MKDادلواد للكفاءة األساسية).
وادلواد اليت تنسب إىل الكلية تسمى بـMKP
(ادلواد للكفاءة ادلساعدة) .وادلواد للمكوانت
الرئيسية يف القسم الدراسي تسمى بـMKK
(ادلواد للكفاءة ادلؤىلة) .وادلواد االختيارية
ادلنسوبة إىل الكلية أو اجلامعة تسمى بـMKL1
(ادلواد للكفاءة األخرى  .)2وادلواد االختيارية
ادلنسوبة إىل القسم الدراسي تسمى بـMKL2
07
(ادلواد للكفاءة األخرى ". )1
كلية الًتبية فيها.
 00نور دايان عارفة ىي احملاضرة يف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة
مادورا اإلسالمية احلكومية ابميكاسن.

38

Hadi.
Abdul Halim Hanafi, "I’adatu Manhaji al-Ta’līmi li
Qismi Ta’līmi al-Lughati al-Arabiyyati ‘ala Shakli
Ițari Wațani Indonesi al-Takāmuli wa al-Tarābuti li
I’dādi Mudarrisi al-Lughati al-Arabiyyati wa al‘Ulamā’i." Proceeding IAIN Batusangkar 1, no. 1
(2017): 83–94.
39

36

Tim Kurikulum PBA, ‘Kurikulum Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab’ (Pamekasan: IAIN
Madura, 2017).
37
Hadi, Interview. 29 March 2021.
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اجلدول.1

ورجال األعمال الًتبوي" برقم  20العام
.1428
وفيما يلي البياانت اليت تدل على توزيع
وزن كل رلموعة ادلواد ادلأخوذة من الواثئق
دلنهج قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة مادورا
اإلسالمية احلكومية العام .1427
فيعرف منها أن رلموعة ادلواد األساسية
 MKDتتكون من  01الساعة ادلعتمدة وىي
بقدر  %12من رلموع ادلواد للقسم.
ورلموعة ادلواد ادلساعدة  MKPتتكون من 20
الساعة ادلعتمدة بقدر  %9من رلموع كل
ادلواد للقسم .ورلموعة ادلواد الرئيسية MKK
أتخذ قدر  %07من نسبة رلموع كل ادلواد
للقسم وىي تتكون من  82الساعة ادلعتمدة.
وأما رلموعة ادلواد االختيارية  MKLفتأخذ قدر
 %20من رلموع كل ادلواد للقسم ،ولكن
ادلواد ادلهيئة للقسم  18الساعة ،لذا ديكن
لطالب القسم اختيار أنواع ادلواد ادلهيئة حبد
40
أدىن  14الساعة ادلعتمدة.

توزيع ادلواد الدراسية حسب وزن كل رلموعة ادلواد (مصدر:
منهج قسم تعليم اللغة العربية)1427 ،
الرقم جمموعة
ادلواد

2
1
0
0

الساعات

ادلعتمدة

%

ادلالحظة

MKD

32

21%

الشرط للنجاح

MKP

14

9%

واحلصول على الدرجة

MKK

86

57%

البيكالوريوس 201

MKL

28

13%

ساعة معتمدة

اجملموع

160

100%

وتظهر ىنا أن ادلكوانت الرئيسسية
للقسم  82مادة دراسية أو يساوي  %07من
رلموع ادلواد .ورغم أن ادلواد يف  MKKاليت ىي
ادلكوانت الرئيسية للقسم  %07أو  82مادة
دراسية –كما يعرض يف اجلدول أعاله-
ولكن ادلواد اليت تنضم إىل ادلكوانت للكفاءة
اللغوية قليلة وىي مبجموع  %01أو 10
مادة دراسية .والباقي تتكون من ادلكوانت
الكفاءة التعليمية اليت ىي  %22أو  22مادة
دراسية ،وادلكوانت للكفاءة البحثية  %9أو
 0مواد دراسية.
وىذا التوزيع خيتلف ابلقرار الوزير
لشئون الدينية الرقم  20العام  1428عن
ادلؤسسة الًتبوية ادلادة رقم  8اليت حدد أن
ادلواد للمكوانت الرئيسية  .%74واختلف
أيضا مبعيار منهج قسم تعليم اللغة العربية اليت
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قدمها النقابة احتاد مدرسي اللغة العربية يف
كتابو الذي نشر العام  .1429وىذا الكتاب
يعتمد على اإلطار الوطٍت اإلندونيسي
للمؤىالت والقرارات التابعة لو ،كما استناد
إىل ادلعايَت الدولية يف تعليم اللغة األجنبية مثل
القنصلية األمريكية لتعليم اللغة األجنبية
( ،)ACTFLواالطار األروبية العامة للمرجعية
اللغوية ( )CEFRLوبرانمج تعليم اللغة
االلكًتونية ( .)Arabic onlineحيث قررت
النقابة يف ىذا ادلعيار أن اذليكل للمنهج
الدراسي لقسم تعليم اللغة العربية عدد
الساعات ادلعتمدة دلكوانت الكفاءة اللغوية ما
بُت  28ساعة ( )sksاو يساوي  %07إىل
02
 88ساعة ( )sksاو يساوي .%22
وبعدما مت تصنيف ادلواد الدراسية
حسب رلموعة ادلواد وحتديد نسبة كل ،فشرع
رئيس القسم يف تعيُت أنواع ادلواد الدراسية
اليت يتوقع –يف نظره -أن حيقق األىداف.
ويعرف من ادلقابلة أن رئيس القسم حاول
بنفسو يف تطوير منهج القسم وترتيبو يف ىيكل
ادلنهج ،حيث قال" :نعم ،حاولت يف القسم
01
ترتيب األمور فيما يتعلق مبنهج القسم".

وأكد ىذه البياانت ما اعًتفو احملاضر
لقسم تعليم اللغة العربية مثل عُت احلق نووي
كرئيس القسم األسبق ،حيث قال" :أما اآلن
أان ال أشارك يف تطوير ادلنهج ،وكأنو يف ضمن
رئيس القسم 00".وقالت احملاضرة األخرى ذلذا
القسم نوردايان عارفة أهنا أيضا ال تعرف شيئا
عن تطوير ادلنهج يف قسم تعليم اللغة العربية،
حيث قالت" :أان ال أعرف شيئا عن تطوير
00
ادلنهج ،رمبا يفعلو رئيس القسم لوحده".
ابختالف احملاضرين اآلخرين اعًتف
الدكتور أمحد سللص كنائب عميد كلية الًتبية
وىو أيضا كاحملاضر يف قسم تعليم اللغة العربية
أنو شارك يف عملية تطوير ادلنهج للقسم ولكنو
00
عن طريق التوجيو واإلرشادات العامة.
وأكد رئيس اذليئة لضمان جودة اجلامعة
الدكتور سيف اذلادي بقولو" :أن من تقاليد
اجلامعة إعادة النظر دلنهج القسم الدراسي
مفوضة إىل رئيس القسم ،مث بعدما مت النظر يف
مستوى القسم الدراسي ،ضلملو إىل االجتماع
يف مستوى ادلؤسسة حتت رعاية النائب األول
02
لرئيس اجلامعة".
فلما قام الباحث التثليث هبذه البياانت
على رئيس القسم رادين توفيق الرمحن ،اعًتف
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(الساعتُت) ،و( )0اللغة العربية (الساعتُت)،
و( )0اللغة اإلصلليزية (الساعتُت) ،و()0
العلوم االجتماعية األساسية ( ISDالساعتُت)،
و( )2علم التوحيد (الساعتُت) ،و( )7تربية
األخالق والتصوف (الساعتُت) ،و()8
ادلدخل إىل الدراسة اإلسالمية (الساعتُت)،
و( )9علوم القرآن (الساعتُت) ،و( )24علوم
حلديث (الساعتُت) 48.وكل ىذه ادلواد برمز
واحد ىو  MKDمبعٌت أن مجيع ادلواد ادلهيئة يف
ادلستوى األول ادلواد ادلنسوبة إىل اجلامعة.

كل ذلك وقال" :أن ىناك الصعوابت ادليدانية
يف إشراك احملاضرين ذلذا التطوير ادلنهجي،
خاصة فيما يتعلق بتغَت حالة اجلامعة من
ادلعهد العايل ( )STAINإىل اجلامعة ()IAIN
07
ووىناك الصعوابت ادلالية للقسم كذلك".
فيعرف من ادلقابلة والتثليث أن اجراء
عملية تطوير منهج لقسم تعليم اللغة العربية
مفوض إىل رئيس القسم ،مث حاول الرئيس
منفردا لتقوًن ادلنهج وشاور يف بعض األحيان
مع رؤساء األقسام األخرين اجملاورين الذين ىم
حتت رعاية كلية الًتبية ،مث بعد ذلك االجتماع
مع النائب األول لرئيس اجلامعة الذي توىل
الشئون األكادديية مع حضور اذليئة لضمان
جودة اجلامعة.
وفيما يلي ترتيب ادلواد الدراسية ادلهيئة
لكل ادلستوايت يف قسم تعليم اللغة العربية يف
جامعة مادورا اإلسالمية احلكومية:

ب) ادلستوى الثاين
ويف ادلستوى الثاين يوجد ثالثة عشر
مادة دراسية مبجموع الوزن  12الساعة
ادلعتمدة مع وجود مادتُت اختياريتُت بقدر 0
الساعات ادلعتمدة .وتلك ادلواد ىي)2( :
الفلسفة العامة (الساعتُت) ،و( )1الفقو
(الساعتُت) ،و( )0اتريخ احلضارة اإلسالمية
(الساعتُت) ،و( )0اإلسالم والثقافة ادلادورية
(الساعتُت) ،و( )0علوم الًتبية اإلسالمية
(الساعتُت) ،و( )2فلسفة الًتبية اإلسالمية
(الساعتُت) ،و( )7األايت الًتبوية
(الساعتُت) ،و( )8األحاديث الًتبوية
(الساعتُت) ،و( )9علم النفس الًتبوي

أ) ادلستوى األول
يهيئ للمستوى األول عشر مواد
دراسية مبجموع الوزن  14الساعة ادلعتمدة.
وتلك ادلواد ىي )2( :البنشاشيال والوطنية
(الساعتُت) ،و( )1اللغة اإلندونيسية

48
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(الساعتُت) ،و( )24مهارة القراءة
(الساعتُت) ،و( )22تطبيق القراءة
(الساعتُت) ،و( )21أصول الفقو
(الساعتُت) ،و( )20حفظ القرآن من اجلزء
49
األول إىل السادس (الساعتُت).
وادلواد الدراسية يف ىذا ادلستوى يجمع
كل رلموعات ادلواد من  ،MKDو،MKP
و ،MKKو .MKLأربع ادلواد ضمن  MKDوىي
البنشاشيال ،والفقو ،واتريخ احلضارة
اإلسالمية ،واإلسالم والثقافة ادلادورية .ومخس
ادلواد ضمن  MKPوىي علم الًتبية اإلسالمية،
وفلسفة الًتبية اإلسالمية ،واآلايت الًتبوية،
واألحاديث الًتبوية ،وعلم النفس الًتبوي.
وادلادتُت من ضمن  MKKمها مهارة القراءة،
وتطبيق القراءة .وادلادتُت ضمن  MKLمها
أصول الفقو ،وحفظ القرآن من اجلزء األول
إىل السادس.

علم ادلنطق (الساعتُت) ،و( )1اتريخ الًتبية
اإلسالمية (الساعتُت) ،و( )0النحو
(الساعتُت) ،و( )0قواعد اإلمالء
(الساعتُت) ،و( )0مهارة الكالم (الساعتُت)،
و()2مهارة اإلستماع (الساعتُت) ،و()7
مهارة الكتابة (الساعتُت) ،و( )8الصرف
(الساعتُت) ،و( )9البالغة (الساعتُت)،
و( )24علم الداللة (الساعتُت) ،و()22
ىَتمينيتيكا (الساعتُت) ،و( )21سوسيولوجية
األداين (الساعتُت) ،و( )20حفظ القرآن من
50
اجلزء السابع إىل الثاين عشر (الساعتُت).
وادلواد الدراسية يف ىذا ادلستوى يجمع
كل رلموعات ادلواد من  ،MKDو،MKP
و ،MKKو .MKLىناك مادة واحدة ضمن
 MKDىي علم ادلنطق .وىناك مادة واحدة
ضمن  MKPىي اتريخ الًتبية اإلسالمية.
ومثان ادلواد ضمن  MKKوىي النحو ،وقواعد
اإلمالء ،ومهارة الكالم ،ومهارة اإلستماع،
ومهارة الكتابة ،والصرف ،والبالغة ،وعلم
الداللة .وثالثة ادلواد ضمن  MKLىي
ىَتمينيتيكا ،وسوسيولوجية األداين ،وحفظ
القرآن من اجلزء السابع إىل الثاين عشر.

49

50

ج) ادلستوى الثالث
ويوجد يف ادلستوى الثالث ثالثة عشر
مادة دراسية مبجموع الوزن  12الساعة
ادلعتمدة مع وجود ثالث ادلواد االختيارية بقدر
 2الساعات ادلعتمدة .وتلك ادلواد ىي)2( :
Kurikulum PBA.
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د) ادلستوى الرابع

وتنمية ادلنهج اللغوي ،والًتمجة ،ومراجعة مواد
اللغة العربية للمدارس (االبتدائية وادلتوسطة).
وىناك ثالثة ادلواد ضمن  MKLىي العربية
لألعراض اخلاصة ،وفتح الكتب اللغوية،
وحفظ القرآن من اجلزء الثالث عشر إىل
الثامن عشر.

وادلواد يف ادلستوى الرابع ثالثة عشر
مادة دراسية مبجموع الوزن  12الساعة
ادلعتمدة مع وجود ثالث ادلواد االختيارية بقدر
 2الساعات ادلعتمدة .وتلك ادلواد ىي)2( :
علم اللغة (الساعتُت) ،و( )1علم اللغة
النفسي (الساعتُت) ،و( )0اإلنشاء
(الساعتُت) ،و( )0فقو اللغة (الساعتُت)،
و( )0ادلطالعة (الساعتُت) ،و( )2علم
األصوات (الساعتُت) ،و( )7تدريس ادلهارات
اللغوية (الساعتُت) ،و( )8تنمية ادلنهج اللغوي
(الساعتُت) ،و( )9الًتمجة (الساعتُت)،
و( )24مراجعة مواد اللغة العربية للمدارس
(االبتدائية وادلتوسطة) (الساعتُت) ،و()22
العربية لألعراض اخلاصة (الساعتُت) ،و()21
فتح الكتب اللغوية (الساعتُت) ،و()20
حفظ القرآن من اجلزء الثالث عشر إىل الثامن
51
عشر (الساعتُت).
وادلواد الدراسية يف ىذا ادلستوى يعرض
رلموعات ادلواد التأىيلية  ،MKKوادلواد
اإلختيارية  MKLفقط .حيث يوجد عشر ادلواد
ضمن  MKKوىي علم اللغة ،وعلم اللغة
النفسي ،واإلنشاء ،وفقو اللغة ،وادلطالعة،
وعلم األصوات ،وتدريس ادلهارات اللغوية،
Kurikulum PBA.

ه) ادلستوى اخلامس
وادلواد يف ادلستوى اخلامس ثالثة عشر
مادة دراسية مبجموع الوزن  12الساعة ادلعتمدة
مع وجود ثالث ادلواد االختيارية بقدر 2
الساعات ادلعتمدة .وتلك ادلواد ىي )2( :رايدة
األعمال (الساعتُت) ،و( )1اإلحصائيات
الًتبوية (الساعتُت) ،و( )0اخلطابة (الساعتُت)،
و( )0منهج البحث (الساعتُت) ،و( )0تدريس
عناصر اللغة (الساعتُت) ،و( )2حتليل التقابل
واألخطاء (الساعتُت) ،و( )7تقوًن تدريس اللغة
العربية (الساعتُت) ،و( )8مراجعة مواد اللغة
العربية للمدارس (لثانوية أو العالية) (الساعتُت)،
و( )9طرق تدريس اللغة العربية (الساعتُت)،
و( )24وسائل تدريس اللغة العربية (الساعتُت)،
و( )22دراسة ادلخترب اللغوي (الساعتُت)،
و( )21علم ادلعاجم واللهجات (الساعتُت)،
و( )20حفظ القرآن من اجلزء التاسع عشر إىل
52
الرابع والعشرين (الساعتُت) .

51
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52

تطبيق التعليم ادلصغر (الساعتُت) ،و()0
اتريخ األدب (الساعتُت) ،و( )2اللغة
العصرية (الساعتُت) ،و( )7علم اللغة
االجتماعي (الساعتُت) ،و( )8اعداد تدريس
اللغة العربية (الساعتُت) ،و( )9القضااي
ادلعاصرة لتعليم اللغة العربية (الساعتُت)،
و( )24تطبيق الًتمجة (الساعتُت) ،و()22
حفظ القرآن من اجلزء اخلامس والعشرين إىل
53
الثالثُت (الساعتُت).
وادلواد الدراسية يف ىذا ادلستوى
(السادس) يعرض رلموعات ادلواد التأىيلية
 ،MKKوادلواد اإلختيارية  MKLفقط .حيث
يوجد مثان ادلواد ضمن  MKKوىي منهج
البحث اللغوي ،وحتليل اإلختبارات العربية،
ونظام النحو والصرف ،وتطبيق التعليم
ادلصغر ،واتريخ األدب ،واللغة العصرية ،وعلم
اللغة االجتماعي ،واعداد تدريس اللغة العربية.
وىناك ثالثة ادلواد ضمن  MKLىي القضااي
ادلعاصرة لتعليم اللغة العربية ،وتطبيق الًتمجة،
وحفظ القرآن من اجلزء اخلامس والعشرين إىل
الثالثُت.

وادلواد الدراسية يف ىذا ادلستوى يعرض
رلموعة ادلواد األساسية  MKDو رلموعة ادلواد
ادلساعدة  MKPورلموعات ادلواد التأىيلية
 ،MKKوادلواد اإلختيارية  .MKLحيث يوجد
مادة واحدة ضمن  MKDوىي رايدة األعمال،
ويوجد مادة واحدة ضمن  MKPوىي
اإلحصائية الًتبوية .وىناك مثان ادلواد ضمن
 MKKوىي اخلطابة ،ومنهج البحث ،وتدريس
عناصر اللغة ،وحتليل التقابل واألخطاء ،وتقوًن
تدريس اللغة العربية ،ومراجعة مواد اللغة
العربية للمدارس (لثانوية أو العالية) ،وطرق
تدريس اللغة العربية ،ووسائل تدريس اللغة
العربية .وىناك ثالثة ادلواد ضمن  MKLىي
دراسة ادلخترب اللغوي ،وعلم ادلعاجم
واللهجات ،وحفظ القرآن من اجلزء التاسع
عشر إىل الرابع والعشرين.
و) ادلستوى السادس
وادلواد يف ادلستوى السادس احدى
عشر مادة دراسية مبجموع الوزن  11الساعة
ادلعتمدة مع وجود ثالث ادلواد االختيارية بقدر
 2الساعات ادلعتمدة .وتلك ادلواد ىي)2( :
منهج البحث اللغوي (الساعتُت) ،و()1
حتليل اإلختبارات العربية (الساعتُت) ،و()0
نظام النحو والصرف (الساعتُت) ،و()0

ز) ادلستوى السابع
ويف ادلستوى السابع ماداتن فقط
مبجموع الوزن  8الساعات ادلعتمدة .وكال
Kurikulum PBA.
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53

)2

ادلادتُت من ضمن رلموعة ادلواد التأىيلية
 ،MKKومها )2( :تطبيق تعليم اللغة العربية
ادليدانية (أربع الساعات) ،و( )1اخلدمة
54
االجتماعية (أربع الساعات).

)1

ح) ادلستوى الثامن

)0

ويف ادلستوى الثامن (النهائي) مادة
واحدة فقط مبجموع الوزن  2الساعات
ادلعتمدة .وىذه ادلادة من ضمن رلموعة ادلواد
التأىيلية  ،MKKوىي )2( :كتابة البحث

)0

العلمية (ست الساعات).00
فمن توزيع ادلواد يف ىيكل ادلنهج يف
ىذا القسم كما عرضو الباحث أعاله ،يعرف
أنو اليوجد اذلدف احملدد لكل ادلستوى .لذا،
مل يكن توزيع ادلواد يف ىذه ادلستوى ديثل
ىدفا معينا.
ومن منظور التنظيم األفقي والعمودي
يعرف أن تنظيم ادلواد يف ىيكل ادلنهج لكل
ادلستوى ال يوافق ابدلبدأي التسلسل والنطاق
رغم أهنا متناسقة يف بعض األحيان ابدلبدأ
التكامل يف التنظيم األفقي.
ومن البياانت أعاله عن توزيع ادلواد
حسب ادلستوايت توصل الباحث على النقاط
التالية:
Kurikulum PBA.
Kurikulum PBA.

)0

)2

)7

أن عملية تطوير ادلنهج للقسم فردية،
اليشاركو احملاضرون يف القسم.
أن تنظيم ىيكل ادلنهج ال يهتم ابألساس
التدريجي يف ىياكل العلوم ويف نظرية
اكتساب اللغة.
أن بُت ادلواد الدراسية ليس لو عالقة
شرطية ،كأن لكل مادة مستقلة.
أن ادلواد الدراسية يف ادلكوانت الرئيسية
يغلبها ادلواد اليت تبحث اسًتاتيجية التعليم
البيداجوجية.
أن رلموعة وزن الساعات ادلعتمد كثَتة
وىي  224أو على األقل  201الساعة
ادلعتمدة.
أن بعض ادلواد ذات مضمون عميق مل
يزل على وزن الساعتُت ،مثل النحو،
والصرف والبالغة ،وادلهارات اللغوية
وغَتىا.
أن ىيكل ادلنهج ال يهتم بًتقية الكفاءة
وادلهارات اللغوية.

 .2ادلشكالت يف تطوير ادلنهج لقسم تعليم

اللغة العربية جبامعة مادورا اإلسالمية
احلكومية
وادلشكالت اليت تواجو قسم تعليم اللغة
العربية جبامعة مادورا اإلسالمية احلكومية

54
55
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 أوال:أما ادلشكلة الداخلية فهي ثالثة
عدم فهم واضعي السياسات لتغَت سياسات
 اثنيا عدم الكتاب الدليل24.احلكومة الًتبوية
من جهة اجلامعة لتوجيو تطوير ادلناىج ألقسام
 اثلثا عدم توافر األموال لتطوير22.الدراسية
21
.ادلناىج
وىذه ادلشكالت الداخلية اعًتفها رئيس
القسم من خالل ادلقابلة والتثليث كواضع
ادلنهج ومطوره يف قسم تعليم اللغة العربية يف
جامعة مادورا اإلسالمية احلكومية
20
.ابميكاسن
ويرى الباحث أن تطوير ادلنهج لقسم
تعليم اللغة العربية يف جامعة مادورا اإلسالمية
احلكومية ابميكاسن حيتاج إىل مواكبة القرارات
.20اجلديدة حول ادلنهج للجامعات

 اخلارجي:ابميكاسن تنقسم إىل قسمُت
.والداخلي
أما ادلشكلة اخلارجية فهي أتيت من
 وىي لكثرة تغَت.جهة سياسة احلكومة الًتبوية
السياسات الًتبوية ابصدار القانون والقرارات
مع وجود الًتاخى وادلسافة الزمنية الطويلة يف
ترمجة القانون إىل القرار الوزاري مث إىل الكتاب
.الدليل مث إىل التعميم كما مر بيانو
فهذه ظاىرة تعم معظم اجلامعات
 إال قليل منها كما أشار زلبب يف،اإلسالمية
حبثو عن معايَت ادلنهج اجلامعي لقسم تعليم
 ونصر الدين يف حبثو عن تعليم56،اللغة العربية
اللغة العربية على ادلستوى اجلامعي يف
 وإمام أسراري يف كتاب عن57إندونيسيا
ادلنهج لقسم تعليم اللغة العربية وقسم اللغة
 وعبد احلليم حنفي يف حبثو58.العربية وآداهبا
عن "إعادة منهج التعليم لقسم تعليم اللغة
العربية على شكل إطار وطٌت إندونيسيا
التكامل والًتابط إلعداد مدرسى اللغة العربية
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