
 الباب ألول
 ادلقّدمة

 خلفية البحث - أ

اجلامعة ىي مؤسسة تعليمية خلقت موارد بشرية يف شكل خرجيني من ادلتوقع أن  
رؤية مستوى جناح الكلية يف إنتاج ادلتخرجيني من ادلدى يستوعبهم اجملتمع كمستخدمني. 

 ،الذي يلعب فيو التخرجيون دورًا وممارسة ادلعرفة يف رلاالهتم وقبلها اجملتمع. بشكل عام
وتنفيذ مؤسسات التعليم العايل يف إندونيسيا يهدف إىل إعداد ادلوارد البشرية مهنيا 
,تطبيق وتطوير رلاالت خربهتم والقدرة على نشر والسعي الستخدام خربتو لتحسني 

 1والثقافة االجتماعية.مستوى معيشة اجملتمع 

اجلامعة ىي مؤسسة تعليمية خلقت موارد بشرية يف شكل خرجيني من ادلتوقع أن 
. إن يستوعبهم اجملتمع كمستخدمني. متخرجي ىو ثقوب حراب نزاىة مساءلة يف اجملتمع

وقلة  ،والتفرد ،ونقاط القوة ،وجود متخرجي وأنشطتهم سيؤدي إىل استحضار اجلامعة
ميكن متخرجي السوق الذين يتم استيعاهبم  اجلامعة لن يتم فصلها عن نوعية متخرجي.

أو رايدة األعمال أو العمل مع  ،سواء كانوا يعملون يف الوكاالت احلكومية ،بشكل جيد
أن يكونوا أساًسا ما إذا كان سيتم احلفاظ على وجود ادلؤسسة )برانمج  ،أشخاص آخرين

دائًما لتحسني جودة  Xالكلية( أم ال. تسعى الكلية / القسم  الدراسة / القسم /
خرجييها. من ادلتوقع أن يزيد اخلرجيون ذوو النوعية اجليدة من وقت انتظار متخرجي 

تصبح فرتة  ،ألن السوق ميتصهم بسرعة. وبشكل خاص يف منوذج االعتماد ،للعمل
تقييم. من ادلتوقع أن انتظار متخرجي ورضا ادلستخدمني ادلتخرجني أحد عناصر ال

أصبح اعتماد  ،ذلك أشهر. 3يستوعب السوق فرتة االنتظار دلتخرجني بسرعة أقل من 
وابلتايل يصبح قيمة  ،ألنو أحد مقاييس ادلساءلة العامة ،برامج الدراسة أمرًا مهًما جًدا
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يتم اآلن استخدام قيمة  ،تروجيية منفصلة يف جذب الطالب اجلدد. ابإلضافة إىل ذلك
مبا يف ،العتماد على نطاق واسع كشرط للمؤسسات الرائدة يف توظيف قوهتا العاملةا

 .(ASN)ذلك اخلدمة ادلدنية احلكومية 

استخدمت بنود التقومي دلستخدمي الدراسات  ،Borang)يف منوذج االعتماد 
واللغة  ،واخلربة القائمة على رلاالت العلوم ،العليا سبعة )سبعة( بنود ، وىي النزاىة

والتطوير  ،واستخدام تكنولوجيا ادلعلومات ، واالتصاالت ، والعمل اجلماعي ،اإلجنليزية
 2الذايت.

ميكن ذلذه العناصر السبعة وصف قدرات متخرجي بشكل عام. إذا كنت تريد  
جى إضافة عناصر أخرى لتحليل درجة رضا ادلستخدمني من خالل  ،مزيًدا من العمق فُير

وفًقا لإلدارة أو برانمج الدراسة.  ،طرح األسئلة اليت تتم معاجلتها من وجهات نظر خمتلفة
من ادلتوقع أن يتم تقييم مستخدمي متخرجي بشكل أكثر  ،ومن خالل ىذا البحث

دلستخدمني ادلتخرجني من وجهات نظر موضوعية وتفصيلًيا. كما سيتم استخدام تقييم ا
استنادا اىل ادلشكالت السابقة  خمتلفة كمدخل لتحسني عملية التعلم ومراجعة ادلناىج.
 أرادت الباحثة أن تبحث ىذه مشكالت حتت ادلوضوع

أداء واستجابة متخرجي قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة  "
 " احلكومية بنجرماسنيانتساري االسالمية 

 أسئلة البحث - ب
 مؤسس على اخللفية البحث فسؤال البحث ىو :

كيف أداء متخرجي قسم تعليم اللغة العربية بكّلية الرتبية والتعليم جبامعة أنتساري  -1
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني ؟
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متخرجي قسم تعليم اللغة العربية بكّلية الرتبية والتعليم جبامعة  استجابةكيف  -2
 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني ؟

 التحديد إلجرائي -ج

لتجّنب اخلطأ يف الفهم عن ادلوضوع, فال شك أنو لفى حاجة إىل التعريف 
وحتديد البحث العنوان السابق, فمن الضروري حيدد ادلصطلحات الواردة يف العنوان 

 السابق. 

ادلتخرجي ، أي أولئك الذين انتهوا دراستهم يف قسم تعليم اللغة العربية يف  -1
وعمل ادلتخرجي يف احد بنجرماسني  جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكمية
 مؤسسية تدريس او تعليم اللغة العربية

أداء ادلتخرجي  (Borang Akreditasi)وفقا لنموذج اإلعتماد ،أداء ادلتخرجي -2
( اخلربة 2) ،( النزاىة )األخالقيات واألخالق(1تقييم أداء متخرجني: ) ىو:

( إتقان تقنية 4) ،زية( اإلجنلي3) ،القائمة على رلاالت العلوم )االحرتاف(
 3( تطوير الذات7و ) ،( تعاون الفريق6) ،( التواصل5) ،ادلعلومات

ادلتخرجي وىو ما يعطى ادلتخرجني اىل القسم تعليم اللغة العربية،  استجابة -3
 يعين:

 استخدام ادلنهج مع وظيفتهم يف ادليدان ( أ
 كفاية احملاضر   ( ب
 مرافق التعلم  ( ج
 تدريب مهنة ( د

 أهداف البحث -د
 على أسئلة البحث السابقة  فأىداف البحث ىو دلعرفة ما يلي : مؤسسا 
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دلعرفة اداء متخرجي قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة أنتساري  -1
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

متخرجي قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة دلعرفة استجابة  -2
 المية احلكومية بنجرماسنيأنتساري اإلس

 البحث أمهية - ه
 :وىي فوائد، لذا تكون أن ترجى العلمي البحث ىذا نتائج

 نظرية  أمهية -1
 :يلي كما البحث ىذا من نظرية أمهية

 زايدة الكفاءات اليت مل يتم يف كل مؤسسة ( أ
زايدة أداء اخلرجيني يف كل مؤسسة مع مزيد من جودة  ( ب

 وادلهارات اإلبداعية
 تطبيقية أمهية -2

 :يلي كما البحث ىذا من تطبيقية أمهية
 امهية للربانمج دراسة / قسم تعليم اللغة العربية ( أ

كقاعدة بياانت للمتخرجيني اليت ادلسجلني يف برامج الدراسة  (1
PBA )ومرحلة )سنة الدخول 

 كمدخالت لتحسني ادلناىج الدراسية (2
كمدخالت / معلومات مهمة لتطوير قسم تعليم اللغة  (3

 العربية
 للمتخرجينيأمهية  ( ب

يكون مدخالت لتطوير القدرات الذاتية بناء على مدخالت من 
 ادلستخدم

 أمهية للطالب ( ج)



نتائج البحث ابستخدام دراسة التعقب ىذه مفيدة يف فتح ادلزيد 
من فرص العمل اليت يتم ضبطها عن طريق زايدة كفاءة ادلناىج الدراسية 

 عند التخرج

 أسباب إختيار ادلوضوع -و

 اختيار عنوان السابق فوق مستوى الكفاءة, وىي :أسباب  
فمن األمهية مبكان قياس الزايدة  ،ألّن نظرت من اعتماد برانمج الدراسة احلايل 

وبذلك جتريب ابحث عن دراسة تعقب لتحديد ، يف وقت االنتظار يف عامل العمل
سرى خاصة متخرجي قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة أنت، مستوى جودة متخرجي

 اإلسالمية احلكمية بنجرماسني
 الدراسات السابقة -ز

من  األوىلالدراسة السابقة اليت انقشت أيضا مناقشات مماثلة كانت  
سلسلة البحث عن الدراسة البحث ، رزانيا أسفُياداييت ،فتُيي ىندايين ىذه

الصحة العامة من كلية علوم الصحة يف اجلامعة  احملمدية للمتخرجني الدراسة 
راكارات.  لكن نقص نشر ادلعلومات تسبب كثُي من ادلتخرجني ما عرف عن سو 

التنائجها.أقل من مجع بياانت ادلتخرجني أيضا على ادلستوى برانمج الدراسة وىي 
الصحة العامة من كلية علوم الصحة يف اجلامعة  احملمدية سوراكارات. ىذا الدراسة 

 4متخرجي.الشرط يؤدي إىل عدم وجود ردود فعل من 
نظام ذو الفقار عدي نوغروه ، ريزى عارف الدين ابدلوضوع , من حبث والثاىن 

ادلعلومات الدراسة متخرجي من اجلامعة احلكمية سيمارانج ابلتطبيق اخليطة الرقمية 
من أحد البياانت اليت يصعب للتواجد ىي البياانت صحيح وأنو يستعمل تلك حبث 

تقدمي البياانت عنوان عمل متخرجي. اخلريطة عنوان عمل متخرجي وطريقة العن 
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دلعّرضها  وحتليلها اب لكمبيوتر. كل الرقمية ىي متثيل الظواىر اجلغرافية اليت إدخر 
كمجموعة من تنسيق. موقف مكان العمل أو موقف غرض يف خريطة الرقمية إدخر  

بياانت ادلكتب ىي واحدة من البياانت اجلغرافية يف شكل نقاط,  أن النقاط يف ال
اجلغرافية ىي جزء من اخلريطة.حبيث تكون النقطة اجليدة ىي النقطة اليت ميكن عرضها 
يف اخلريطة. يف ىذه الورقة ، سنناقش تصميم أنظمة ادلعلومات متخرجي دراسة يف 

 5اجلامعة احلكمية سيمارانج ابلتطبيق اخليطة الرقمية.
 أّما الفرق بني حبثي والبحثني الّسابقني ىو : 

 أكثر من كيفية أداء متخرجي نفسو الذي يقّومو ادلتخرجي مباشرة .1
مااإلستجابة من متخرجي اىل قسم تعليم اللغة العربية لتحسني وتطوير القسم يف  .2

 رلال منهج التعليم
 هيكل البحث -ح

ينبغي لكل حبث نظام, ىذا لتسهيل فهم البحث. يريد البحث أن جيعل ىذا  
 يلي :وىي كما ، البحث مخس أبواب

حتتوى على خلفية البحث وحتديد اإلجرائى واسئلة ، ادلقّدمة، الباب األول 
البحث وأىدف البحث وأمهية البحث وأسباب إختيار ادلوضوع والدراسات السابقة 

 وىيكل البحث.
 استجابةو ، دراسة الّنظرية تشتمل على ما حتتوي حتليل تقومي أداء، الباب الثاين 

 للغة العربية.من متخرجي قسم تعليم ا
، تصميم البحث, ومدخل البحثمنهج البحث يشتمل نوع ، الباب الثالث 

تصميم ، بياانت البحث ومصادرىا، السكان والعينة، موقع البحث، موضوع البحث
 أسلوب حتليل البياانت.، أساليب مجع البياانت، القياسات
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حيتوي على اللمحة عن ادليدان البحث على ظروف ادلتخرجني يف ، الباب الرابع 
 جامعة أنتسرى اإلسالمية احلكمية بنجرماسنيقسم تعليم اللغة العربية يف 

وىو اإلختتام الذي حيتوي على ، ىو الباب األخُي، الباب اخلامس 
 االستنتاجات واالقرتاحات.

 


