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ABSTRAK 

  

  اللغوية املهارات جعليم في إلاستراثيجية إلادارة

Achmad Diny Hidayatullah 
UIN Maulana Malik Ibrahim 

(diny@uin-malang.ac.id) 

حػلُم اللغت الػشبُت حامػت موالها مالً ئبشاهُم ؤلاظالمُت  ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت بلعمًدىاٌو هزا البدث 

ت.الحيومُت ماالهج الىاجحت في حػلُم  ؤلاداسة جىاٌو البدث مذى جوفش مخىلباث جىبُم  اإلاهاساث اللغٍو

وألاداء  ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُتفي رلً اللعم باإللافت ئلى جبُان الػالكت بحن جىبُم مفهوم  ؤلاظتراجُجُت

ت. زش فُ  الىاجحت في حػلُم وألا لىا بىدُجت البدث ئلى مجموغت مً الىخاةج اإلاهاساث اللغٍو وكذ جـو

ش أدا  إلاػشفتيهذف هزا البدث ئها. واإلالترخاث والتي مً اإلاخوكؼ في خاٌ ألاخز بها الػمل غلى جدعحن وجىٍو

تحػلُم اللغت الػشبُت الىاجحت في حػلُم  ت بلعمؤلاداسة ؤلاظتراجُجُ اظخخذم جلً  رااوإلا اإلاهاساث اللغٍو

تفي حػلُم  ؤلاظتراجُجُاث لُل البُاهاث جم جدو  ،مىهج دساظت الحالتاظخخذم هزا البدث  .اإلاهاساث اللغٍو

اظخخذم كادة كعم حػلُم  وهخاةج البدث هي. باظخخذام غملُت جفاغلُت بالخفشف مً ماًلغ وهُبرمان

 .ؼ بؽيل مباؼش مؼ الخذماث اإلالذمتالتي جخلاووهزلً الاظتراجُجُاث  .الػامت ؤلاظتراجُجُتاللغت الػشبُت 

غاًاث التي جم جدذًذها مػا في مً أحل جدلُم ألاهذاف والزاهُا، أظباب اظخخذام جلً ؤلاظتراجُجُاث 

جحن . الشؤٍت والشظالت وألاهذاف الخػلُمُت حػلُم اللغت الػشبُت لذيهم مً كعم باإللافت ئلى ئغذاد الخٍش

ت  اإلاهاساث  غحر حػلُمُت. والخػلُمُت والىفاءة اللغٍو

 

 الكلمات  ألاساسية:

  ؤلاداسة

 ؤلاظتراجُجُت

ت اإلاهاساث حػلُم  اللغٍو

Artikel ini membahas ketersediaan persyaratan pelaksanaan manajemen strategis, 

hubungan antara penerapan konsep manajemen strategis, dan kinerja para 

pimpinannya serta dampak yang dirasakan mahasiswa yang sukses dalam pengajaran 

keterampilan bahasa. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen 

strategis Prodi PBA berhasil dalam mengajar keterampilan bahasa. Selanjutnya 

mengetahui alasan penggunaan strategi tersebut untuk mengajarkan keterampilan 

bahasa. Jenis dari penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan 

analisa data interaktif Miles dan Heberman. Hasil dari Studi ini adalah: Pertama, para 

pimpinan mengajarkan strategi umum, yaitu adanya strategi yang sesuai dengan 

peraturan yang ada, prosedur pengendalian, serta berbagai sistem intensif. Kedua, 

alasan menggunakan strategi ini adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah diidentifikasi bersama dalam visi, misi, dan tujuan pendidikan. Selain itu juga 

mempersiapkan agar lulusan memiliki keterampilan bahasa, serta kemampuan 

pengembangan dan inovasi pendidikan B.Arab, khususnya di bidang keterampilan 

berbahasa, dan memiliki kompetensi non-pendidikan. 

Kata Kunci: 

Manajemen 
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Kecakapaan Bahasa 
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 املقدمة

ًشافم الػالم آلان جىوساث جىىولوحُت مخىوسة . جذفلاث الػوإلات ال ًمىً وكفها في ئهذوهِعُا

ذخل آلان غفش الثوسة الفىاغُت  ، والزي ًإهذ غلى همي (Revolusi Industri 4.0) 4.4بؽيل متزاًذ، ٍو

ىىاعي (digital economy)كخفاد الشك ي الا  big)، والبُاهاث الطخمت (artificial intelligence)، والزواء الـا

data)،  والشوبوجاث(robotic)، ًأو ٌػشف باظم ظاهشة الابخياس اإلاذمشة ،وما ئلى رل (disruptive innovation.) 

جيزلً ئغذاد وه. مإظعت حػلُمُت حُذة هي ما حػذ هفعها للمعخلبلواهذ  ها لُيون معخػًذا خٍش

في غفش . بدُث ًخم جوحُ  ول العلىت والجهود لخلبُت هزه اإلاىالب. للمىافعت غلى العاخت الػاإلاُت

ت ووظُلت للخواـل و  لزا فان ؤلاداسة اإلاثالُت هي . فال  اكخفادًتهزلً إلاالُوم، اللغت هي لشوسة خٍُو

 . لىشابئغذاد اظتراجُجُاث مخخلفت إلاواحهت غفش الا 

حامػت  واإلاذسوظتالتربُت غلم حػلُم اللغت الػشبُت ولُت كعم جخفق في  جواح  هزه الخدذًاث

مً اإلاهم بىفغ اللذس ئغذاد  ،ماالهج وواخذ مً الؽشواث الىبرى الحيومُت ؤلاظالمُت موالها مالً ئبشاهُم 

جيها في مواحهت غفش الػوإلات واإلاىافعت  .الحشة ئداستها ؤلاظتراجُجُت إلغذاد خٍش

ئلى ئغذاد الىالب لُيوهوا مإهلحن، حػلُم اللغت الػشبُت كعم  ىمؼ الػذًذ مً ؤلامياهاث، ظع

ً، ولذيهم أخالكُاث الػمل في مواحهت الػوإلات جم خفش الػذًذ مً ؤلاهجاصاث مً كبل الخخففاث  .وهفٍإ

جحن الزًً ًدفلون  BAN-PT في الاغخماد الػام الزي جم الحفٌو غلُ  مً جخففاث. والىالب والخٍش

ذق ؤلاداسة في ئداسة  ، (Pencarian Prodi | BAN-PT)دسحت حُذ حذا "أ"  غلى هو ؼهادة غلى حودة ـو

جحن، والزي ٌعخىمل آلان . اللعم في بشهامج الذساظاث الػلُا في سظالت اإلااحعخيى آخش ئهجاص ألخذ الخٍش

 Agung)، وهو أحوهج موجىحن الحيومُت ماالهجحامػت موالها مالً ئبشاهُم ؤلاظالمُت  اللغت الػشبُت حػلُم

Muttaqin)، باإللافت ئلى رلً، هجحذ حامػت موالها  .كىش الذولُت ألاولىمىاظشاث ىال لذوسة الزي أـبذ ب

ماالهج في الذخٌو ئلى اإلاشاهض الثالزت ألاولى في مؽشوع "مىاظشة  لحيومُتؤلاظالمُت ائبشاهُم مالً 

 ِس يكىش لخىوٍش زلافت الىلاػ في اإلاجخمؼ ؤلاهذوهمىاظشاث اإلاىاظشاث"، والحفٌو غلى معاغذة فىُت مً 

(Empat Santri Indonesia Juara Debat Internasional...). 

 بأظشاس ما جملى جلً الظاهشة أو الحالت أغالهمً 
ً
أو  ، ًجب أن ًخم اظخىؽافها بؽيل أهثر غملا

ت. اللغت الػشبُت الىاجحت في حػلُم والب كعم حػلُم  ؤلاظتراجُجُاث بدُث  خاـت في مواد اإلاهاساث اللغٍو

لوكذ هفع  ئهخاج ؤلاهجاصاث اإلاخىوغت، ظواء الووىُت ، وفي اعت حػمل بؽيل حُذلافت ئلى اإلاإظًمىً باإل 

 .، خٌو مجاٌ اللغتوالذولُت

حػلُم  ؤلاظتراجُجُت بلعمؤلاداسة ( هُف 1ا: )مهو  اإلاهمحن لهزا البدث نحعإلبال خثاالبزلً كام ل

تاللغت الػشبُت الىاجحت في حػلُم  اإلاهاساث في حػلُم  ؤلاظتراجُجُاثلً اظخخذم ج رااإلا( 2؟، )اإلاهاساث اللغٍو
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ت حػلُم اللغت الػشبُت  ؤلاظتراجُجُت بلعمؤلاداسة لُػشف غً هوع  هزا البدثزم الهذف مً  ؟اللغٍو

تالىاجحت في حػلُم    .الىاجحت ؤلاظتراجُجُاثوأظباب اظخخذام جلً  اإلاهاساث اللغٍو

 إلاستراثيجية إلادارة

حػٍشف و مػنى ئظتراجُجُت )( Strategos)مً اليلمت الُوهاهُت  (Strategy) ئظتراجُجُتحعخمذ ولمت 

 (1ـفدت  -معجم غشبي غشبي  -ؼ، اإلاعجم الوظُي ،اللغت الػشبُت اإلاػاـش بالػشبي في معجم اإلاػاوي الجام

والتي ئسجباه مفهومها بالخىي اإلاعخخذمت في ئداسة اإلاػاسن ئال أنها  ،(David) وحػني حجراٌ ) كاةذ الجِؾ(

ؼ أن ن اإلاعجم مثل معجم اإلاػاوي الجامفي بػ. لذى مىظماث ألاغماٌ ئمخذث ئلى مجاٌ الفىشي ؤلاداسي 

ْدِذًُذ الَوَظاِةِل  ئظتراجُجُت
َ
 َوج

ُ
ِىُي

ْ
خ ْلَفُذ ِبَها الخَّ ٍُ ِت َو ِشٍَّ

َ
ًَ الُفُىوِن الَػْعى ِت هي ِم  ِبَها ِفي الِلمَّ

ُ
ز

ْ
ِجُب ألاخ ًَ ِتي 

َّ
ال

اِغَذِة ِلَخْدِلُِم ألاْهَذاِف الَبِػَُذةِ 
َ
يِّ  ،َوالل ُاس ِ  في الِخىاِب الّعِ

ً
ما ًْ ْعَخْػَمُل أ

ُ
وفي كاموط اإلاعجم . وح

اللغت الػشبُت اإلاػاـش أن اظتراججُت هي أظلوب اظدثماس غاّم أو مدّذد ٌعخخذم  فشد أو مإّظعت ،الوظُي

 . )اإلاىُف( ذًش ـىذوق أو م

لت ألاحل ظتراجُجُتؤلا  ظخيون الػمل الزي ًخىلب  ظتراجُجُتؤلا . هي وظُلت لخدلُم أهذاف وٍو

جإزش أًًما غلى  ظتراجُجُتئلى حاهب هزه ؤلا . كشاساث ؤلاداسة الػلُا واإلاواسد اإلاإظعُت الػذًذة لخدلُم رلً

ل  ظتراجُجُتلزا فان وبُػت ؤلا . ظىواثغلى ألاكل إلاذة أسبؼ ئلى خمغ  ،خُاة اإلاىظمت غلى اإلاذى الىٍو

وجخىلب ـُاغتها الىظش في الػوامل  لها غواكب مخػذدة الوظاةف، ؤلاظتراجُجُاث. موحهت هدو اإلاعخلبل

 .(Management | Definition of Management in English by Oxford Dictionaries) الذاخلُت والخاسحُت

حػٍشف و مػنى ئداسة بالػشبي )هما كاٌ بػن الػلماء همثل هفىحر في هخاب ئبشاهُم غبذ هللا اإلاىُف

أن  (1ـفدت  -معجم غشبي غشبي  -في معجم اإلاػاوي الجامؼ، اإلاعجم الوظُي ،اللغت الػشبُت اإلاػاـش 

أو  م اإلاىظمتأو بمػنى الػا-هي ؤلاواس الزي ًوح  الخُاساث اإلادذدة لىبُػت واججاه الؽشهت  ظتراجُجُتؤلا 

مؼ الػلم بأن جلً الخُاساث جخػلم بالىىاق ؤلاهخاجي للؽشهت ئلافت ئلى خذمتها وألاظواق  -الهُئت أو الووالت

 .والىمو والػاةذاث وجخفُق اإلاواسد واللذساث الشةِعت

 
ً
ت ؤلاداسة لغت كاموط في . ، أو الخىظُمالخدىم، وهي ؤلاداسة )الاظم( التي حػني جأحي مً اللغت ؤلاهجلحًز

 Indrajit and) داسة هي غملُت الخػامل مؼ أو العُىشة غلى ألاؼُاء أو ألاخخاؿؤلا ، أهعفوسد

Djokopranoto). داس جإخز مً داسةؤلا و
َ
لوظاةف أو  حػل خشواِج  جخواجش بػُمها في ئزش بػنوهو  مفذس أ

  .(Terry) ئداسة ألاغماٌ أو جىظُم وئداسة الؽإون الػام ،الخاـت باإلداسة

ة أًًما ظلعلت مً أوؽىت الػملُاث اإلاعخمشة التي جخيون مً الخخىُي ًمىً أن حػني ؤلاداس 

لُم هذف بعلعلت مً ألاوؽىت اإلاعخخذمت لخدؤلاداسة ، جشجبي ، في حوهشهاوالخىظُم والخدفحز والخدىم

خم رلً مً كبل الىاط بمعاغذة اإلاواسد اإلاخخلفتمػحن ، خمغ أمخاسًمىً أن ًيون دلو الىاكت هزا  ،، ٍو
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غ, زابذ غبذ الشخمً( واإلااٌ ،وألاظالُب ،وآلاالث ،واإلاواد ة،لادالوهم  ئلى  (POAC) ٌؽحر اإلافىل . )ئدَس

ف الزي كذم  والزي ًلٌو أن ؤلاداسة هي غملُت مخمحزة جخألف مً الخخىُي والخىظُم  G.R. Terry الخػٍش

ت واإلاواسد ألاخشى  ،والخدفحز والخدىم خم جىفُزها لخدلُم الهذف اإلادذد باظخخذام اإلاواسد البؽٍش  Pearce) ٍو

and Robinson) . 

لُام بدُث ًمىً ال. أو اإلافىؼ أو اإلاؽاسهت ًخم ؤلاداسة غادة في اإلاإظعاث اإلاوحهت لؤلغماٌ

ت بؽيل حُذ م ، ألامش الزي ًمىً أن ًدعبب في وحود ؼشهت أو مفىؼ كادس غلى اللُابالوظاةف ؤلاداٍس

ولذ أسباًخا هبحرةبوظاةف الػمل غلى الىدو ألامثل ىمو بؽيل هبحر ٍو أما باليعبت للمإظعاث التي . ، ٍو

بدُث . لِعذ موحهت هدو ألاغماٌ )ال جبدث غً الشبذ فلي(، في ئداسة الُوم أًما لذيها حضء مهم حذا

ت والىواجج اإلاشاد جدلُلها بؽيل حُذ وغلى . ًمىً كُاط حودة الىوغُت الجُذة للمإظعت واإلاواسد البؽٍش

ُت مثل اإلاذاسط واليلُاث غً مإظعاث ألاغماٌ أو ، جخخلف ئداسة اإلاإظعاث غحر الشبدوح  الخدذًذ

 .اإلاإظعاث الشبدُت

هي جفوس اإلاىظمت غً الػالكت اإلاخوكػت  Ansoffومً هىا وػشف أن ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت هما غشف 

والحذ . البػُذبُنها وبحن بِئتها بدُث ًوض  هزا الخفوس هوع الػلمُاث التي ًجب اللُام بها غلى اإلاذى 

بأن  Wheelenو  Hungerوهزلً أؼاس . أن جزهب ئلُ  اإلاىظمت والغاًاث التى ًجب أن جدللهاالزي ًجب 

ل ألاحل للمىظمت  ت التى جدذد ألاداء وٍو ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت هي مجموغت اللشاساث والخفشفاث ؤلاداٍس

غ, زابذ غبذ الشخمً( فاث لئلداسة ؤلاظتراجُجُت وأهثرها دالل  في رلً الوكذ الزي . )ئدَس ومً أبعي الخػٍش

ً وجىفُز الخىي أنها مجموغت اللشاساث والخفشفاث  Robinsonو  Pearceًلذمها  التي ًترجب غليها جيٍو

غ, زابذ غبذ الشخمً(اإلافمم  لخدلُم أهذاف اإلاىظمت   .)ئدَس

 اللغوية املهارات جعليم

جم جفمُم هخاب حُذ لتزوٍذ الىالب بأهبر غذد مً . هاساثاإلاجىلعم اإلاهاساث ألاظاظُت للغت ئلى 

جب جدلُل اللغت الػشبُت مً وحود هزه اإلاهاساث كبل أن ًخم ال ،اإلاهاساث كذ ًيون مً اإلافُذ . ُ لغذسط ٍو

ت الخففُلُت التي جىذسج جدذ اإلاهاساث ألاسبػت الشةِعُت )الاظخماع  هىا جلذًم مجموغت مً اإلاهاساث اللغٍو

 واللشاءة والىخابت(. ىالموال

ل  الخػلُ ي ئال لالظخماع الػشبُت واللغت حػلم اللغت  وان الثاهُت التي ال ًالةمها الىالب في فخذ وٍش

بت لعماغهائلى هزه الل منها: حػلم  ،ئن جدلُم ؤلاخعاط بالعمؼ في اإلالام ألاٌو ل  غذة أغشاك. غت الغٍش

وئصالت خاحض الخوف  ،الىالب ئلى الىظام الفوحي للغت الجذًذة ووبُػت الاخخالفاث بُنهما ولغخ  ألام

لت أهثر وؽاوا ،بعشغت وألامل  مً خالٌ اهدؽاف خفاةق الفوث ،والخػامل مؼ اللغت الوافذة بىٍش

الىالب الزي ًىدعب دسحت مً الثلت جدفضه غلى اإلاض ي  ،والشموص وألاكعام ومالخظت اإلاػلم غىذما ًىىم
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ذ مً الفػوبت  ،كذما م اللشاءة أو هخابت اإلاهاساث جٍض وأزبدذ الخبرة الػملُت أن بذء الخػلم غً وٍش

 ـػوباث الخػلم.

في  ،ًخيلم الىاط لغتهم ألام دون ـػوبت .َػشف الىاط هُف ًخيلمون كبل أن ٌػشفوا هُف ًىخبون و 

ألاوفاٌ بىالكت كبل أن ًخػلموا  ىالمٍو ،خحن أن وعبت هبحرة منهم كذ ال ًخمىىون مً الىخابت غلى ؤلاوالق

حن ىالموال جضاٌ اللغاث جخمحز بلذستها غلى الاهدؽاس بحن كاغذة مخواـلت مً اإلا. الىخابت في اإلاذاسط الػادًت

ٌو ئلى ميان باسص بحن اللغاث ألاهثر . ي ًخواـل بها مالًحن الىاط في الػالمواللغت الػشبُت الت هذسة الـو

ا منهم غلى الىدو ألامثل. ًُ ا ئرا غلمووي حاهًبا ؼفه
ً
 وؽاو

ئنها مهاسة جدخاج ئلى . خاسج الففل الذساس يداخل و اللشاءة هي اإلافذس ألاظاس ي لخػلم اللغت الػشبُت 

ب خاؿ ومخىوع ا مً اليلمت الواخذة ًيبغي غشك. جذٍس ًُ ج الجملت مؼ هُيل . كشاءة الىالب اإلابخذب جذٍس

ل  ،جخدذ بػن الجمل في العُاق. زم الجملت أهثر حػلُذا مً اإلافشداث ،مبعي زم جيخلل ئلى هق وٍو

ومً الواض  أن  ،ول واخذ ًخػامل مؼ فىشة حضةُت. ًخيون مً غذة فلشاث مىظمت جدذ غىوان واخذ

لت  ،باث ألاولى فُما ًخػلم باللشاءة الحشفُتالىالب ًواح  الفػو  مثل الخمُحز بحن الحشواث الىٍو

 وػامىا واإلاىعشاث ألاخشى. ،واللفحرة

ت ؛ ئنها جمثل الىدُجت النهاةُت إلاا  غ اإلاهاساث اللغٍو ًأحي دوس مهاساث الىخابت في وكذ مخأخش مً جذَس

ت غً  هالمو  ،الللم الزي اظخمؼ ئلُ  فهو ًدذد ،اظخوخاه الىالب وأظخفىدخ  مً الػىاـش اللغٍو

ب غلى سظم خخفُاث غشبُت واخذة أو مخفلت في مواكف مخخلفت مً اليلمت  ،وجىوس الحشواث ،الخذٍس

حػشف غلى هُفُت غمل الخهجئت وغالماث التركُم واللواغذ ألاخشى اإلاخػللت بالجاهب الشظ ي لػملُت 

الجاهب الػللي للىخابت هو مػشفت حُذة . جبان في اإلاػنىوالتي كذ ًإدي ئظلاوها أخُاًها ئلى الاس  ،الىخابت

ت والهُاول. ،باليلماث واإلاػاوي  والبنى الىدٍو

 جعليم اللغة العربية إلاستراثيجية بقسمإلادارة 

تب الباخثكام ، ا البدثفي هز هما رهشها في . ملابالث ومالخظاث وجوزُم للمفادس ألاولُت والثاهٍو

ة كعم دالش واإلا، واجب اللعممىهجُت البدث، أن بػن اإلافادس ألاظاظُت التي جمذ ملابلتها واهذ مً 

، خاٌو الباخث غشك هخاةج الحالتي هزه فولُت غلم التربُت واإلاذسوظت.  دالش فياإلاو  ،حػلُم اللغت الػشبُت

 ئلى الىجاخاث التي جلخُق هخاةجها و فشص البُاهاث التي مشث بمشخلت حمؼ البُاهاث وغشلها و 
ً
ها، اظدىادا

 :حػلُم اللغت الػشبُت، والتي جىلعم غموًما ئلى زالزت أهواع مً الفئاث غلى الىدو الخاليكعم خللتها ئداسة 

 | Pencarian Prodi) "أ"الزي ًضسع الفئت BAN-PT مً ئواس اللعمهدُجت اغخماد مإظعت  أوال،

BAN-PT). إلاذًش، غمُذ، وهُل الػمُذ، سةِعت اللعم، واجب اللعم، ختى واهذ اللادة مً اإلاذًش، وهُل ا

ئداسة  سوح واخذة فيألاظاجزة في كعم حػلُم اللغت الػشبُت و بؽيل غام في ولُت غلم التربُت واإلاذسوظت في 
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 ألن الفوسة الؽاملت ،هزا. و معخوى الجامػت أو اليلُت أو اللعمفي ، ظواء الشؤٍت والشظالت وألاهذاف

بدُث . اججاه الخىمُت كذ جم جدذًذها بولوحفي ماالهج الها مالً ئبشاهُم ؤلاظالمُت الحيومُت لجامػت مو 

خط  رلً مً خالٌ أدلت . ألاظفلختى جبذأ سؤٍخ  مً اإلاعخوى ألاغلى  الجامػاث في معخوى خػلُمُت الٍو

 .لها هفغ ؤلاًلاعختى ألاظفل 

بؽيل غام هىان ظبػت . غخماد اإلاىلوبتللوفاء بجمُؼ مػاًحر الا اللعم جلوم ئظتراجُجُت ئداسة 

مىً جدلُم ول ش يء بؽيل حُذ وأكص ى خذ ،مػاًحر اإلاؽاسهت اليؽىت لجمُؼ أصحاب اإلافلحت الزًً . ٍو

. ورلً بعبب الؽػوس بملىُت الخلذم الػالي ،في هخاةج هزا الاغخماد الػالكاث الػاوفُت والوظُفُتلذيهم 

ًواإلا ،ىالبهحمُػهم  ن ًخىوغون مً خالٌ جلذًم الػذًذ مً ؤلاهجاصاث وألاغماٌ عإولحاإلاو  ،دالٍش

بدُث ًمىً جلبُت  ،(وغحرها مً خلوق اليؽش ، والذوساث،وئحشاءاث الىذواث ،واإلاجالث ،)مثل الىخب

 .مػاًحر الاغخماد بؽيل حُذ

ً الؽباب الزًً هم  خاـتو  ،خشى في ئجاخت الفشؿ للؽبابألا ظتراجُجُت الا وجخمثل  اإلادالٍش

جو   ،مثل ئغذاد اإلاواد. للمؽاسهت واإلاعإولُت في مخخلف اإلاعاةل الهامت مً هزه الجامػتألاغلبُت خٍش

ش حن ختى  ،والبدث غً اإلافلودًً ،وئغذاد الخلاٍس اإلاؽاسهت في مخخلف ألاخذار واإلاىاظباث غلى اإلاعخٍو

لي هبحر غلى الشغم مً غذم وحود . مليء بالىاكت وؤلاخالؿالزًً الؽاب هم . الووني والذولي دغم جمٍو

 وبيل ئخالؿ. ئال أن اإلادالش الؽاب اإلاخوظي ًلوم باإلاخػت والخفاوي ،واخخُاحاث أخشى مخخلفت

جحن ظواء في  تىلباإلاخىوغت للهجاصاث ؤلا  زاهُا، في مجاٌ اللغت  ،اإلاعخوى الووني والذوليوالخٍش

 ،وألاوساق الػلمُت ،خيوال ،والؽػش ىاظشة،الفلت باللغاث الػشبُت مثل اإلاو رالػشبُت وأًما في مجاٌ 

ٌ  ،وكشاءة اللشآن ،ؽاء الػشبيوئو ،ؼػش الػشبيو  ،تباوالخى ،الىخب وكشاءة والغىاء  ،(Arab Idol) وغشب أًذو

تخ ظشةمىا ،غشبُتومعشخُت  ،ةلفحر الم فال وألا  ،غشبي أخذ  حذًذ،مً ؤلاهجاصاث التي جم حسجُلها مً . ٍش

جي  م ، هو همشؼذ و اللغت الػشبُتحػلُم كعم خٍش . 1وئهذوهِعُا جدفل غلى بىل  .كىشمىاظشة سةِغ فٍش

ماالهج في الذخٌو ئلى اإلاشاهض الثالزت ألاولى في  لحيومُتؤلاظالمُت ائبشاهُم هجحذ حامػت موالها مالً 

ش زلافت الىلاػمىاظشاث مؽشوع "مىاظشة اإلاىاظشاث"، والحفٌو غلى معاغذة فىُت مً   كىش لخىٍو

ت والجامػُت ذوهِس يفي اإلاجخمؼ ؤلاهواإلاىاظشة   Dunia | Indonesia Juara Pertama) خاـت في اإلاشخلت الثاهٍو

Lomba Debat Internasional Di; Anak Indonesia Juara Pertama Debat Bahasa Arab Di Qatar; الذولُت البىولت 

 .اليهما في الفوس الخ (كىش مىاظشاث مشهض غً|  الػشبُت باللغت اإلاذاسط إلاىاظشاث الشابػت

ًيخج الىالب أًًما مجموغت مخىوغت مً ألاغماٌ  ،باإللافت ئلى الػذًذ مً ؤلاهجاصاث والجواةض

مؼ  5ئلى  1مً  (android) بوظُلت الشوبوث مثل موظوغت جىبُلاث الشظوم اإلاخدشهت. اإلافُذة والفخوسة

 .مجموغت مخىوغت مً اإلاواد والخىبُلاث والبرامج اإلاثحرة لالهخمام
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الاظتراجُجُت هي  ،بؽيل غامئداسة اللعم. بالىبؼ هىان أظشاس وما صالذ جلوم بها  ،اثهزه ؤلاهجاص 

خُث ًخم جىفُز معاساث دخٌو الىالب الجذد بػملُاث دكُلت ودكُلت . مً وكذ جوظُف الىالب

ت( وخاـت الىالب الزًً خللوا ئهجاصاث ظابلت ،وئًجابُت  .)في مشخلت الثاهٍو

ش اهخماماتهم ومواهبهم ،خشى ومً خالٌ الاظتراجُجُاث ألا  بذًءا مً  ،ًخم مىذ الىالب مياًها لخىٍو

ئلى مىظماث اإلاواهب  ،واإلاإظعاث ؼب  اإلاعخللت ،واإلاجالغ الخىفُزًت للىالب ،وخذاث اليؽاه الىالبي

ش  "الىىذيهُئت "هما ًيخلل . مً هوع اإلاواهب خاـت للىالب الزًً فهزه الهُئت  ،اللغتهفاءاث في جىٍو

 Al-Kindy; Al Kindi, Lembaga Debat Jurusan PBA - Fakultas) الػشبيأو اإلاىاوشة في حػمُم الىلاػ ًشغبون 

Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). 

ت التي خللها والب ،الثاز مً الػشبُت  كعم حػلُم اللغت وهزا مً حاهب اللُمت مً الىفاءة اللغٍو

ت مً موالُؼ مخخلفت2417ئلى غام  2414غام   ،2و  1ع امخظالا ة مهاس وهي  ،. وجخيون هزه الىفاءة اللغٍو

فان البُاهاث  ،بؽيل غام 3و  ،2 ،1الىخابت  ةومهاس  ،2و  1اللشاءة  ةومهاس  خىابت،وفً ال ىالم،ال ةومهاس 

 Al-Kindy; Al Kindi, Lembaga Debat Jurusan PBA - Fakultas Humaniora UIN))ظُاواد  اإلاأخورة مً

Maulana Malik Ibrahim Malang))  ٌٌو ئليها مً خال  عممؽغل معإوٌ في كسحل التي ًخم الـو

 .وحذث مخوظي كُمت الىالب في فئت حُذة لبت،ألاوادًمُت والى

تللمفذس ألاظاس يوفلا  أله  في الثالث.  بالىظش ئلى بذء الففل الذساس ي ،، حػلم اإلاهاساث اللغٍو

حمُؼ الخخففاث( مخابػت حػلم اللغت ًجب غلى حمُؼ الىالب الجذد )مً  ،2و  1ففلحن دساظُحن 

م اللغت ُخػلخاؿ لىثف في البرهامج اإلاوحػلم اللغت الػشبُت  مػهذ ظوهان أمفُل الػاليفي اإلاخيامل  الػشبُت

صحُذ وجدعحن ختى زم أجلً بخـباح اللغت  إلاخابػت( Mahasantriول ًوم ًلتزم الىالب الجذد ). الػشبُت

ب(.  متاللشآن وحػلم الىخب اللذً جدفُظ ًبذأ حػلم الترازُت )كامؼ الىغُان و الخزهُب بؽشح متن الخلٍش

حػلُم ولبت كعم بدُث جدفل . مً العاغت الثاهُت بػذ الظهش ئلى الثامىت معاءفي البرهامج  تالػشبُاللغت 

 .ل حُذباللغت الػشبُت بؽيػلوم وال اثوالخبر  ،سفااإلاػكذ صاد أله  . اللغت الػشبُت مباؼشة غلى فواةذ هاةلت

ت ، ئلى أن مخوظي كُمت أسبػت الىلبتوحؽحر البُاهاث مً كعم الؽإون ألاوادًمُت و  مهاساث اللغٍو

هزا ًثبذ أن . +( ئحماال B)أي ما ٌػادٌ  3.64كُمت الحفٌو غلى  ،1849مؼ ئدخاٌ ومػالجت البُاهاث 

ت  حػلُم  غً  .حُذ حذافي معخوى اإلاهاساث اللغٍو

 الناجحة املهارات اللغويةفي جعليم  إلاستراثيجيات

 الشةِعُت ؤلاظتراجُجُاث زالر ألاكل غلى هىان أن الاظخيخاج ًمىً أغاله، اإلازووس  الخػشك مً

ت اإلاهاساث حػلُم في الػشبُت اللغت حػلُم كعم ؤلاداسة بها جلوم الىاجحت  اإلالابالث مً اإلاػشوف ومً. اللغٍو

 :هو هزا الاظتراجُجُاث، جلً اللادة أو اإلاذًشون ٌعخخذم إلاارا والوزاةم واإلاالخظاث
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 جىظُمُت هُيلُت وحود أي .(Michael Porter) بوسجش ماًيل ولػذ هما الػامت ؤلاظتراجُجُاث أوال،

 لذيها ًيون  أن البذ مثالُت حػلُمُت مإظعت أي أن اإلاػلوم مً .مخخلفت مىثفت وأهظمت سكابت وئحشاءاث

 جخػلم مؽاول أي ٌػني ال خيومُت، ظل في الػشبُت اللغت حػلُم كعم أن مً الشغم غلى. لػف هلاه

ل، ومدذودًت الاهمباه، واإلادالش الخىظُ ي، بالهُيل  لخخمىً غلبت لِعذ لىنها. رلً أؼب  وما الخمٍو

ش مً  اللاةمت، الخىظُمُت الهُاول اظخخذام في الاظتراجُجُت وجخمثل. واإلاثالي فملألا  هدو اللعم جىٍو

ً وجوظُف  والبدث وألاخذار، ألاوؽىت مخخلف في ووؽاوا وئبخياسا ئبذاًغا أهثر لُيوهوا ؼباب مدالٍش

ل بذًلت مفادس غً  ًمىً بدُث فػالُتها، ؤلاظتراجُجُت هزه أزبدذ. والذولت الذًً كواغذ جىتهً ال للخمٍو

ت اإلاهاساث حػلُم ئداسة لىخاةج خط  وفػالُت، بىفاءة حػمل اللغٍو  ؤلاهجاصاث مً الػذًذ خالٌ مً رلً ٍو

ً لضمالئهم حُذة أظوة واإلاعإولون  اللادة ًيون  أن ًيبغي. ألاوادًمُت وغحر ألاوادًمُت  الثلافت ألن. وألاخٍش

 الزي هلل والحمذ. ومداواج  اخترام  ًجب" ملوا هاوعان"  هو اإلاعإولحن في جبدث جضاٌ ال ؤلاهذوهِعُت في

 اإلاجخمؼ مؼ الاسجباه في حُذ بؽيل أهفعهم ولػوا كذ الجامػت هزه في اإلاعإولون  الفالحاث، جخم ب 

مىً ألاوادً ي ا دافًػا ًوفشوا أن ٍو ًُ ً ئًجاب  .لآلخٍش

 ئلى للمعتهلىحن جفل مىخجاجىا حػل هُفُت ؤلاظتراجُجُت هزه جفف. اإلاىثفت ؤلاظتراجُجُاث زاهُا،

ٌ . والجغشافُا الاظتهالن خُث مً ظواء خذ أكص ى ش العوق، اختراق اظتراجُجُت هو ألاو  العوق، جىٍو

ش جحن حودة جيون  بدُث الاظتراجُجُت هزه جىفُز ًخم .اإلاىخج وجىٍو  بدُث. امخُاص ختى حُذ بؽيل الخٍش

 الىالب مذخالث جوظُؼ ئلى جدخاج رلً ئلى باإللافت. معدُلظت اللعم ئلى اإلاجخمؼ حمهوس  زلت جبلى

 وراث ًىمو ظوف مخخلفت، بخلفُاث الىالب مً مخىوغت مجموغت مؼ أله . اللعم هزا في ًذسظون  الزًً

 ألاؼُاء. ـشامت أهثر ظُيون  ئهذوهِعُا أهداء في الػشبُت اللغت حػلُم ألاكعام بحن اإلاىافعت. حُذة هوغُت

 الحلُلُت ألاغماٌ وهزلً وؤلاهجاص الخػلم غملُت في اإلاجخمؼ لجمهوس  زلت في جضاٌ ال اللعم هزا جىمً التي

 اختر لزا اللعم، غلى الىلب ًضداد غام، ئلى غام مً أله  بالىجاح، الاظتراجُجُت هزه وحؽػش. للىالب

ت غ ألاظهل مً ظُيون  بذوسه وهزا. الجودة مذخالث بدٍش  ظِخم التي الػلمُت ؤلامذاداث وجوفحر جذَس

شها  مؼ ؤلاظتراجُجُت هزه جخوافم. واججاهاتهم ومواهبهم الهخماماتهم وفًلا مباؼشة، الخخشج بػذ جىٍو

 .والواكؼ اإلافهوم بحن جىاظب بدُث ؤلاداسة، خذدتها التي ألاهذاف

 وؽاه باغذاد فيها جلوم ئظتراجُجُت غموًما ؤلاظتراجُجُت هزه جفف. الخىوَؼ ؤلاظتراجُجُاث زالثا،

 والب مً مخضون جوفحر خالٌ مً الاظتراجُجُت هزه  .ال أم مدؽابهت ألاغماٌ واهذ ئرا ما ًمحز ما آخش،

ٌ  النهاتي الذساس ي الففل  مخىووت وهىان لؤلوفاٌ، الػشبُت اللغت هىان. الذساظت خُاساث جشهحز خو

 ؤلاهذوهِعُت اللغت ئلى باإللافت و ووؽش، وجشحمت، صحافت، وهىان ئغالمي، وموهخاج وئهخاج مىخوبت،

 الىاغمت اإلاهاساث جوفحر لذيهم لزلً للىالب، اإلاخخلفت اإلاهاساث ئغىاء ًخم(. Malang) ألاحىبي للمخدذر

(softskill )حػمل الاظتراجُجُت وهزه. مؽغولت جيون  أن البذًل والػمل الؽغف ًيون  أن ًمىً. للمعخلبل 
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جي ٌػمل خُث حُذ، بؽيل  التي للمدالشاث وفلا اإلاجاالث مخخلف في الػشبُت اللغت حػلُم كعم خٍش

 أًما هىان ولىً الجامػاث، في واإلادالش اإلاذاسط في اإلاػلمحن غالبُت أن مً الشغم غلى. كُل مً دسظوا

جحن  الخاسحُت، وصاسة ومعإولي ، وألادلت الصحفُحن، مثل اإلاجاالث مخخلف في ًخىوسون  الزًً الخٍش

 . رلً ئلى وما واإلاترحمحن،

 الخاثمة

ت أن هىان  غ اإلاهاساث كعم حػلُم اللغت الػشبُت اإلاػاًحر التي حؽحر ئلى أن ئداٍس هجحذ في جذَس

ت اإلاخىوغت هجاصاث "أ"، ؤلا الزي ًضسع الفئت BAN-PT ئواس مًاللعم هدُجت اغخماد مإظعت ، وهي اللغٍو

جحن ظواء في  تىلبلل اللُمت مً الىفاءة  الػشبُت وغحرها، وفي مجاٌ اللغت  ،اإلاعخوى الووني والذوليوالخٍش

ت التي خللها والب . ئحماال +( B)أي ما ٌػادٌ  3.64كُمت الحفٌو غلى كعم حػلُم اللغت الػشبُت  اللغٍو

ؤلاظتراجُجُاث  هي ؤلاظتراجُجُاث الػامت، و راجُجُاث اإلاعخخذمت في جىفُز وظُفت ؤلاداسةوبػن الاظت

ش العوق اظتراجُجُت اختراق العوق، جخيون مً  ىثفتاإلا ش اإلاىخجو  ،جىٍو ؼؤلاظتراجُجُاث  ، وجىٍو  .الخىَو

ذاف ألن مىابم باألهؤلاظتراجُجُاث الػامت اظخخذم كادة ئداسة كعم حػلُم اللغت الػشبُت 

ت بدُث ًمىً لىخاةج ئداسة وألاغشاؿ التي جم مفهومها،   ،حػمل بىفاءة وفػالُتحػلُم اإلاهاساث اللغٍو

خط  رلً مً خالٌ الػذًذ مً ؤلاهجاصاث ألاوادًمُت و  ؤلاظتراجُجُاث اللادة  وحؽػش .  ألاوادًمُتغحر ٍو

أله  مً غام ئلى  ،بالىجاح ىخججىوٍش اإلاو  ،جىوٍش العوق اظتراجُجُت اختراق العوق، جخيون مً  ىثفتاإلا

ت مذخالث الجودة ،كعم حػلُم اللغت الػشبُت ىلب غلى الًضداد  ،غام وهزا بذوسه ظُيون ، لزا اختر بدٍش

شها بػذ الخخشج مباؼشة غ وجوفحر ؤلامذاداث الػلمُت التي ظِخم جىٍو وفًلا الهخماماتهم ، مً ألاظهل جذَس

مً خالٌ جوفحر مخضون مً والب الففل الذساس ي  الخىوَؼراجُجُاث ؤلاظتًخم ئغىاء . ومواهبهم واججاهاتهم

ت وغحره اإلاهاساث التي مىابم ب النهاتي خٌو جشهحز خُاساث الذساظت اإلاخخلفت للىالب، لزلً لذيهم جوفحر اللغٍو

. وهزه ًمىً أن ًيون الؽغف والػمل البذًل أن جيون مؽغولت. للمعخلبل( softskill)اإلاهاساث الىاغمت 

جيالا  في مخخلف اإلاجاالث وفلا كعم حػلُم اللغت الػشبُت  ظتراجُجُت حػمل بؽيل حُذ، خُث ٌػمل خٍش

 .التي دسظوا مً كُلللمدالشاث 

 الحوصيات

ً الخالُت ألاموس  اإلاجاٌ هز في واللاةمحن الباخثحن لهإالء الباخث أوص ى  باألموس  ن يهخمواأ للمذًٍش

 ؤلاظتراجُجُاث غلى اإلادفاظتزم . الثوسي الفىاعي الػفش إلاواحهت أغذ التي الجذًذة ؤلاظتراجُجُاث

ل  الجذًذة ًئلظتراجُجُاث والاخز الجُذة، اللذًمت ش جدعحن هُفُت حػلم في الاظخمشاس. ألـا  وجىٍو

  .اإلاىاظبت ؤلاظتراجُجُاث بأي الخػلُمُت واإلاواد وألاظالُب، الذساظُت، واإلاىاهج وألاهظمت، اإلاإظعت،
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ش ًمىً، الالخلحن للباخثحنو   مؼ جدىاظب التي ألاخشى  الاظتراجُجُاث مً مخىوغت مجموغت جىٍو

 وفػالت حذًذة ولُت ؤلاظتراجُجُت ؤلاداسة جفمُم .البدث مجاالث مً مجاٌ ول في والظشوف الولؼ

ش وحزابت ت الىفاءة لخىٍو  .اللغٍو
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