
 الباب اخلامس

 اخلامتة

 خالصة البحث - أ
البحث استخدام استبيانني الذي دخلت يف أداءات متخرجني قسم تعليم يف ىذا 

اللغة العربية وتعليقات متخرجني تعليم اللغة العربيةز. اخلالصة من استبياانن يف ىذا 
 البحث كما يلي :

 األداء متخرجي قسم تعليم اللغة العربية -1
يف ىذا البحث اخذت رلتمع البحث من الباحثة ألداءات و تعليقات 

.  6119-6116متخرجي وىو مجيع متخرجي قسم تعليم اللغة العربية يف عام 
اخذت عينة البحث من ىذا البحث وىو مجيع متخرجي الذي يعمل يف 
ادلؤسسات تعليمية وتربية.  إمجايل من رلتمع البحث متخرجي  قسم تعليم اللغة 

 شخصا.  توزيع استبياانت أداء 646وىو  6119-6116العربية يف عام 
من ادلشاركني  11ادلتخرجني على مجيع ادلتخرجني و احلصول على إجاابت من 

ادلتخرجي. ومن ىذه النتائج ، أخذىا الباحثون كعينة لدراسة كيفية أداء 
اخلرجيني. من خالل استبيان أحباث األداء ، فإن ادلؤشر الذي يستخدمو 

وير ادلؤسسة اليت الباحثون ىو االطالع على مناذج االعتماد اليت هتدف إىل تط
يعمل فيها اخلرجيون ابإلضافة إىل ادلدخالت يف قسم تعليم  اللغة العربيو 

 لتنميتهم.
 كما الؤثر اإلستبيان لألداء ادلتخرجني قسم تعليم اللغة العربية وىي :

 البياانت الشخصية ( أ
 الكامل االسم (1
 العنوان (6



 ادليالد واتريخ مكان (3
 اذلاتف رقم (4
5) Email 

 البياانت ادلؤسسة ( ب
 اسم ادلؤسسة (1
 عنوان ادلؤسسة (6
3) Email 

 كفاءة اداءات متخرجني قسم تعليم اللغة العربية ( ج
 (األخالق) النزاىة ( ح

 (مهرة 4) ادلعرفة إتقان (1
 خالل من ادلشاكل على للتغلب ادلعارف أحدث وحتليل تفسري على القدرة (6

 التخصصات متعدد أو داخلي هنج
 ابلعلوم ادلتعلقة ادلعقدة ادلشاكل حل على القدرة (3
 الدراسات نتائج على بناءً  وحالية زلددة نتائج توصيل على القدرة (4

(evidance skill) 
 الدولية/  الوطنية اجملالت يف البحوث نتائج نشر على القدرة (5
 الوطين ادلستوى على العلمية ادلنتدايت يف البحوث نتائج توصيل على القدرة (6

 الدويل/ 
 القيادة (7
 اجلماعي العمل (8
 االجنليزية اللغة (9

 الفعال التواصل (11
 والتكنولوجيا العلم استخدام (11
 الذات تطوير (16

 احلاجة إىل الكفاءة يف ادلؤسسة ( د



 (األخالق) النزاىة (13
 مهرة( 4) ادلعرفة إتقان (14
 من ادلشاكل على للتغلب ادلعارف أحدث وحتليل تفسري على القدرة (15

 التخصصات متعدد أو داخلي هنج خالل
 ابلعلوم ادلتعلقة ادلعقدة ادلشاكل حل على القدرة (16
 الدراسات نتائج على بناءً  وحالية زلددة نتائج توصيل على القدرة (17

(evidance based) 
 العربية اللغة تعليم قسم يف ادلبتكرة البحث ختطيط على القدرة (18
 القيادة (19
 اجلماعي العمل (61
 االجنليزية اللغة (61
 الفعال التواصل (66
 والتكنولوجيا العلم استخدام (63
 الذات تطوير (64

البياانت ادلؤسسية وىي من ادلؤسسات التعليمية اخلاصة نتائج البحث من 
ومؤسسات التعليم العام. تقومي كفاءة أداء ادلتخرجني من قبل مستخدمي ادلتخرجني وىو 
أمر ُمرٍض للغاية ، كما يستجيب ادلستخدمون دلتطلبات الكفاءة اليت اقرتحها الباحثون 

 طوير ادلؤسسة.جيًدا وحتتاج إليها ىذه ادلؤسسات لتكون مفيدة لت

 متخرجي قسم تعليم اللغة العربية  استجابة -6

يف ىذا البحث اخذت رلتمع البحث من الباحثة ألداءات و تعليقات متخرجي 
.  اخذت عينة 6119-6116وىو مجيع متخرجي قسم تعليم اللغة العربية يف عام 

 646وىو  6119-6116يف عام  66 – 59البحث من ىذا البحث يف مرحلة 
 شخصا.



توزيع استبياانت تعليقات ادلتخرجي على مجيع ادلتخرجي وحصلت على استجابة 
ادلستجبون. ومن ىذه النتائج ، أخذىا الباحثون كعينة لدراسة كيفية  65: ،  11من 

 تعليقاهتا.

من خالل تعليقات على استبيان البحث ، فإن ادلؤشرات ادلستخدمة من قبل 
اليت هتدف إىل إدخال وتطوير قسم تعليم اللغة العربية,  الباحثني دلعرفة من مناذج االعتماد 

 كما الؤثر اإلستبيان لألداء ادلتخرجني قسم تعليم اللغة العربية وىي :

 كما الؤثر اإلستبيان لألداء ادلتخرجني قسم تعليم اللغة العربية وىي :

 البياانت الشخصية ( أ
 األنشطة التعليمية وخربات التلم. ( ب
 اتريخ العمل ( ج
 التعلم وادلدخالت لقسم تعليم اللغة العربيةجتربة  ( د
 مؤشر الكفاءة والقدرة تنافسية ( ه

االستجابة من متخرجي يف ىذا لبحث وىو  يقيمون يف أنواع سلتلفة من ادلناطق 
يف ادلنطقة يقيمون يف أنواع سلتلفة من ادلناطق يف ادلنطقة كاليمانتان جنوبية، كاليمانتان 

رات الشماىل. ختتلف أنشطة تعليم ادلتخرجني من كاليمانتان شرقية وجاك  ،وسطى 
التدريس إىل رابت البيت. أنواع عمل اخلرجيني من ادلعلمني / احملاضرين وادلمارسني إىل 
الباريستاس. استجابة ادلتخرجني للتدريس وتعليقات وادلعاملة ابدلثل للمتخرجني يف 

سم تعليم اللغة % من مستجبون على الكفاءات يف ق 91التخصصات ادلختلفة ، 
العربية تعترب مهمة. إلدخال قسم ، وحتديدًا يف مرافق قسم ، يعترب ادلتخرجني أن نقص 
مرافق قسم موجود يف سلترب اللغة اخلاص هبم وىو أمر مفيد لتعلم الطالب قسم اللغة 

% على التدريس ىو  81التعليقات ايضا.  ،إال ادلدخل الذي يعطي متخرجي ،العربية
أن يكون ادلعلم يف بعض ادلؤسسات وتطوير ادلناىج الدراسية الذي ينطبق على ىذه 



 91ادلؤسسات التعليمية. ادلؤشر األخري على القدرة التنافسية للمتخرجني ىو استجابة 
 : لتكون قادرة على ادلنافسة مع ادلتخرجني اآلخرين.

  اإلقرتاحات - ب
على نتائج البحث واخلالصات اليت قدمتها الباحثة فيمكن لللباحثة بناء 

 أن تعطي بعض التوصيات كمايلي :
 التوصيات للقسم تعليم اللغة العربية -1

ابلنسبة للمنشآت ادلوجودة يف قسم تعليم اللغة العربية فهي كاملة ، إنو  ( أ
 فقط لتطوير لغة أفضل ، من الضروري إضافة غرفة سلترب مفيدة لتحسني

 .قدرات االستماع لدى الطالب وقدراهتم األخرى
 هبناك حاجة إىل ادلزيد من التدريب اللغوي للطالب وادلتخرجني ( ب
ضمان أن اخلرجيني ميكنهم التواصل بشكل نشط وسلبية ابللغة العربية  ( ج

 )تطوير السالالت العربية يف نطاق التخصصات ، مثل الفصل والقسم(
وادلتخرجني حبيث يكون من السهل يتم ترتيب مجع البياانت للطالب  ( د

 احلصول على معلومات حول الطالب وادلتخرجني
 التوصيات للبحثون يف مستقبل -6

يف ىذه الدراسة لديها العديد من نقاط الضعف اليت جيب أن تستكمل 
متخرجني ادلتبادلني الذي يتضمن ثالثي دارما وىي التدريس ، lيف حبث ال

الباحثون وجد تعليقات على التدريس يف ىذا البحث  التفاين ، والبحث.
فقط, وبذلك للباحث يف ادلستقبال فتوصيات لإلستعمال ثالثي دارما. 
للمعرفة كيفية تعليقات متخرجني ليس فقط يف تعليم ولكن يف التفاين ، 

 والبحث ايضا.
 


