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الباب الثاني
الفصل األول

الدراسة النظرية-أ
الميول الدراسيةاالستعراض عن -١

يار الفردي على كيفية مجع االخت) هي اخلصائص أو learning styleالتعلم (ميل
١.املعلومات وتفسريها، وتنظيم، والرد على التفكري يف املعلومات

S ب على استجابة و  واستخدام التعلم الطالب هو  كيفية الطالميل. ناسوتيون حيدد
٢احملفزات االستالمة يف عملية التعلم.

تقبال التعلم هو كيفية اسميلمن التعريف أو التفاهم السابق ميكن أن خنلص بأن 
التعلم يف هذه ميلالطالب، واستيعاب ومعاجلة املعلومات يف شكل املواد يف عملية التعلم. 
التعلم البصرية ميلالورقة هو كيفية الطالب يتعلم اللغة العربية اليت تقوم على طرائقها، وهي: 

والسمعية واحلسية احلركية. 
املدرسة و يف حاالت الشخصية. التعلم هو املفتاح لتطوير األداء يف العمل ، يفميل

٣هم اخلاص.ميلالتعلم و االتصال أسهل مع 

Rita Dunn وقد وجدت الكثري من املتغريات اليت امليول الدراسيةوهي رائدة يف جمال
الناس. وتشمل هذه العوامل اجلسدية والعاطفية واالجتماعية هاتؤثر على الطريقة اليت يتعلم

.والبيئية
املثال بعض الناس ميكن أن يتعلم أفضل مع الضوء الساطع والبعض اآلخر مع الضوء 

بوجود الشخص السلطوي مثل وكان الناس يتعلم أفضل يف جمموعات، و خيتار آخرون القامت.
٤فعالية.املدرس، ويرى آخرون أن تعلم نفسهم يكون أكثر 

:منمترجم١
Hisyam Zaini, dkk, Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD IAIN SUKA, 2002), hal. 122

: منمترجم٢
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٨

على الرغم أن الباحثني يستخدم املصطلحات املختلفات, إجياد الطرق املختلفة للتعامل 
ا أن هناك فئتني رئيسيتني كيف يتعلم الناس. أوال،  تعلم الشخص، املتفق عليه عمومميلمع 

كيف ميكن للمرء بسهولة استيعاب املعلومات (الطرائق). ثانيا، وكيفية شخص يف تنظيم 
٥ومعاجلة املعلومات (اهليمنة الدماغ).

تعلم املرء هو مزيج من كيف ميتص وتنظيم ومعاجلة املعلومات.ميل
الدراسيةالميولأنواع -٢

التعلم البصريميل)أ(
التعلم البصري هو تعلم بالنظر، مالحظ وتنتبه. حدة البصر، على الرغم ميل

٦يف الدماغ وهناك كثري من األجهزة ملعاجلة املعلومات البصرية من مجيع احلواس األخرى.

التعلم للوصول إىل احلكاية البصرية اليت مت إنشاؤها وتذكر. اللون، ميل
والصور العقلية والرسومات. شخص البصري له خصائص حمددة والعالقات الفضاء،

منهم : منتظم, ذكر بالصور, ويفضل قراءة من قرأ, أكثر تذكرة ما رأى على مسع.
التعلم السمعيميل)ب(

التعلم السمعي هو تعلم الكالم واالستماع, عقل الشخص السمعي أقوى من ميل
زين املعلومات السمعية، حىت بغري وعي. أدرك، وسوف تستمر أذن الناس اللتقاط وخت

عندما يكون الشخص جيعل صوته يف الكالم, مث عدة جماالت هامة يف الدماغ تصبح 
نشطة. اليونانيون القدماء يف فلسفتهم بأن " إذا كنا نريد ملعرفة املزيد عن أي شيء، مث 

التعلم السمعي هو وسيلة التعلم املعيميل
٧منذ بداية التاريخ.

١١٠,المراجعنفس٤
١١٠المراجعنفس٥
,Dave Meier: منمترجم٦ The Accelerated Learning Hand Book (Panduan kreatif dan Efektif merancang Program

Pendidikan dan Pelatihan), (Bandung: Kaifa, 2004), hal. 97
,Dave Meier: منمترجم٧ The Accelerated Learning Hand Book, hal. 95
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التعلم يوصل إىل مجيع إىل مجيع أنواع األصوات والكلمات اليت جيعل أو ميلهذا 
ص تذكرها. املوسيقى، هلجة، واإليقاع، و احلوار الداخلي، و الصوت تربز هنا. الشخ

شديد السمعي سوف يكون له اخلصائص منهم: االهتمام جمزأة بسهولة، والتحدث مع 
أمناط إيقاعية، التعلم بطريق االستماع وحتريك الشفاه أو صوت عند القراءة.

التعلم الحركيميل)ت(
التعلم احلركي هو التعلم بطريقة التحريك  أو التعلم بإشراك البدنية و استخدام مع ميل

اجلسم. وكان االكتشاف يقول بأن " العقل ينتشر يف مجيع أحناء اجلسم." حتريك 
الكيميائية الكهربائية بنظم الواحد -جوهره، واجلسد هو العقل والعقل هو اجلسد. كالمها

٨البيولوجية املتكاملة.

االستجابات العاطفية و احلركة والتنسيقالتعلم يوصل إيل كل أنواع احلركة والعاطفة.ميلهذا 
والشخص احلركي جدا يفعل شيئا بكثري التحرك، التعلم بطريق والراحة اجلسدية تربز هنا.

٩العمل، يصّوب الكتابة عند القراءة ويستجيب جسديا، تذكرة مع  املشي و رؤية.

: بصرية، مسعية و حركية. يةامليول الدراسكثري من الناس لديهم الوصول إىل مجيع ثالثة 
,Bandler dan Grunder(امليول الدراسيةتقريبا مجيع الناس مييلون على واحد من 

.للتعلم ، وجتهيز واالتصاالتالذي يعمل مصفّ )1981

لميول الدراسيةامنافع -٣
البصريةالذين لهم الميول الطالب )أ(

يشجع الطالب على جعل الكثري من الرموز والصور يف كتابتهم. خريطة العقل ميكن أن 
يكون أداة رائعة لطالب البصرية يف أي الدراسة ألن الطالب البصرية يتعلمون بشكل 

٩٥, المراجعنفس٨
,Bobbi DePorter, Mark Reardon dan Sarah Singer-Nourie: منمترجم٩ Quantum Teaching, (Bandung: Kaifa, 2004)

hal. 85
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ة العامة عن مواد تعليمية تكون أفضل عندما يبدؤون مع الصورة اإلمجالية، فيعمل املراجع
مفيدة.

السمعيةالذين لهم الميول الطالب )ب(

االستماع إىل احملاضرات، واألمثلة والقصص وكذلك تكرار املعلومات هي الوسيلة األساسية 

ملتكررة. إذا يراهم املعلم صعوبة يف مفهوم أو تصور مث تساعدهم االستماع إىل املعلومات ا
على التحدث إىل أنفسهم لفهم. ميكن املعلمون يصنعون الوقائع الطويلة سهولة للطالب 
السمعية يف تذكرة بتحويلها إىل أغنية أو حلن الذي معروفة جيدا. باإلضافة إىل ذلك، ميكن 

للمعلمني تشجيع الطالب على التحدث ح
بصوت أو القراءة بصوت عالية ومثرية. حتدث معهم عندما حل املشاكل، مجع املعلومات و 
يصنع احلطة يف أجيال الطويلة. عند أداء الطالب هذه األنشطة، فإنه سيكون حتفيز القشرة 

١٠) الختصار واندماج التعلم.(بطانة الدماغ) واحلواس احلركية  (مناطق أخرى من الدماغ

الحركيةالذين لهم الميول الطالب )ت(

هذا الطالب حيبون املشروع التطبيق. مسرحيات قصرية و مضحكة صّدق عل املساعدة. 
حفظ املعلومات مع ربط احلركة الطالب احلركة حيبون التعلم من خالل احلركة و أجيد يف

ينطوي النشاط البدين مثل ولذلك ، اصنع التعلم ١١العمل يف حوهلم.البالط وينتشرون 
ويفعل شيئا ماديا من الوقت إيل الوقت جيعل اجلسم مزاولة، القيام، والتحرك يف مجيع أحناء

١٢وذلك سوف حتسني الرتويج إىل الدماغ وحتسني التعلم.

,Dave Meier: منمترجم١٠ The Accelerated Learning Hand Book, hal. 97
-Bobbi DePorter, Mark Reardon dan Sarah Singer: منمترجم١١ Nourie, Quantum Teaching, hal. 168
,Dave Meier: منمترجم١٢ The Accelerated Learning Hand Book, hal. 286
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الثانيالفصل 
نجاز التعلماإلاستعراض ن الدراسة ع

التحدث عن إجناز التعلم، فإنه لن يهرب من التقومي. التقومي هو جزء مهم لتحقيق إجناز التعلم. 
و لذلك سيشرح بعض ما الذي يتعلق مع تقومي التعلم.

في التعلمتعريف تقويم وموقفه-أ
يف ١٣يجة أو أقام التقوميات.هذا مبعىن حتديد نتevaluation، التقومي من اللغة اإلجنليزية

التقومي هو عملية جلمع )١٩٦٣(Cronbachاحلقيقة، التقومي هو العملية اليت وّفقا عند 
١٤.اليت يتم استخدامها  كأساس لصناعة القرارات عن الربامج الرتبويةم املعلوماتواستخدا

لصيغة عن )، يعطي ا١٩٧٦(Norman E. Gronlundيف اتصاله مع أنشطة التعلم. 
تعريف التقومي هو كعملية منهجية لتحديد أو اختاذ قرار إىل أي مدى يبلغ الطالب أهداف 

) يقرتح أيضا إىل أن صياغة التقومي الرتبوي ١٩٥٦(Wrighstoneبكلمات خمتلفة،التعليم.
.هو تقييم للتطوير والتقدم للطالب إيل األهداف أو القيم احملددة يف املناهج الدراسية

ثالثة اجلوانب اليت حتتاج إىل اهتمام فيها ألفهم ما املقصود األقلمن هذه الصيغ على 
من التقومي، خصوصا تقومي التدريس، وهي:

التقومي هو عملية منهجية، هذا مبعين أن التقومي (يف التعلم) هو العملية املنظمة - ١
وتنفذ على أساس مستمر.

من املعلومات أو البيانات املتعلقة بالكائن اليت يف عملية التقومي حيتج املتنوعات - ٢
أداء الطالب يف العملية يتم تقييمها. يف عملية التعليم ، املقصود هو السلوك،

التدريسية، ونتائج االختبار والواجبات واالمتحانات النهائية.

,Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar: منمترجم١٣ Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo persada, 1997), hal. 209

١٤: منمترجم١٤ Burhan Nurgiyantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE,
2001), hal.
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كل أنشطة التقومي، وخصوصا تقومي التعلم ال ميكن فصله عن أهداف التعلم - ٣
. بدون حتديد أو يصاغ أهداف أوال. فليس من املمكن لتقومي نبغي حتقيقهااليت ي

١٥مدى حتقيق نتائج تعلم الطالب.

، تقومي أو تقدير يف املرتبة الثانية من مخس خطوات )PPSI(يمية يف إجراء تطوير النظم التعل
اليت جيب يبّلغها علي املعلم يف التدريس. اخلطوات األساسية هي:PPSIأساسية نظام 

يصاغ أهداف التعلم اخلاصة.)أ(
يصاغ أدواة التقومي ونتيجة.)ب(
أنشطة التعلم واملواد التعليمية.أثبت )ت(
نامج األنشطة.خيطط لرب )ث(
١٦تنفيذ برنامج.)ج(

هذا ،)TIK(وجود التقومي يف موقع ثاين بعد ُيصاغ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
هامة يف التعلم.مبعىن أن التقومي يف جمال التعليم حتتل مكانة 

وظيفة التقييم في عملية التعلم-ب
وظيفة التقومي يف جمال التعليم ال ميكن فصلها عن أهداف التقومي نفسها. يف حدود 
التقومي الرتبوي ما قيل أعاله ضمنا أن الغرض من التقومي الرتبوي هو للحصول على أدلة على أن 

اإلجناز للطالب يف حتقيق أهداف املناهج البيانات سوف تظهر ما مدي مستوى القدرة و 
ليكيل أو يقّدر مع املدرسون  واملشرفون إيل ميكن أيضا أن يستخدمالدراسية. إيل جانب ذلك

ما مدي يكون فعالية اخلربات التعليمية  ، أنشطة التعلم وطرق التدريس املستخدمة. فهكذا ، 
عملية التعليم والتعلم.ميكن  أن يقال إيل مدى أمهية دور ووظيفة التقييم يف

بشكل أوضح، ميكن جتميع وظائف تقومي التعليم والتدريس على أربعة وظائف: 

,M. Ngalim Purwanto, MP: منمترجم١٥ Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1994), hal. 3-4

,Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar: منمترجم١٦ Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, hal. 210
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ملعرفة التقدم والتطور وجناح الطالب بعد أن جتربة أو أنشطة التعلم من خالل وقت - ١
معينة. نتائج التقومي اليت حصلت عليها واحد منهم ميكن استخدامها لتحسني تعلم 

الطالب.
مستوى جناح برنامج التعلم. التعلم كنظام يتكون من عدة عناصر مرتابطة مع ملعرفة- ٢

بعضها البعض. و العناصر املقصودة تشتمل على أهداف، مواد الدراسة، طريقة، 
وسائل والتقومي.

. نتائج التقومي ميكن استخدامها كمصدر )BK(ألغراض التوجيه واإلرشاد النفسي- ٣
بيانات خلدمات التوجيه واإلرشاد النفسي إيل مستشار املدرسة أو املعلومات أو

مستشار أخرى.
املدرس الديناميس لن يتبع بشكل أعمى ما .ألغراض تطوير وحتسني مناهج املدرسة- ٤

دائما لتحديد واختيار املواد وفقا لكنه سوف حناول ورد يف املناهج الدراسية،
١٧م.اليو 

بأن " العيار هو اخلطوة األوىل يف التعلم. بدون العيار ال ميكن أن جيد Parnelيبني 
النتيجة. بدون النتيجة. بدون النتيجة ال ميكن أن جيد ردود الفعل. بدون ردود الفعل لن 

دون معرفة النتائج، بدون معرفة عن النتائج،. ة جيدة من النتائج (إجناز التعلم)ُيكتِسب معرف
١٨فإنه ال ميكن أن حيدث حتسن املنهجي يف التعلم.

االقتباس أعاله يدّل أن التقييم هو املكون الذي يرتبط ارتباطا وثيقا مكون أخر يف 
وميكن القول أن التقومي ينبغي أن تساعد يف .تعلم)التعلم، وخصوصا حبصول التعلم (إجناز ال

حتقيق األهداف التعليمية اليت مت تعيينها حىت حيصل على نتائج التعلم املرجوة.
أهمية إنجاز التعلم-ت

عملية التعلم سيتغري أنشطة التعلم هو نشاط لتوفري اخلربة للطالب. بعد ميّرس الطالب
واملهارات واهليئات اليت مت ذكرها حبصول التعلم أو إجناز التعلم.من حيث زيادة املعرفة والقدرات

,M. Ngalim Purwanto:منمترجم١٧ Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi, hal. 6-7
٨,المراجعنفس١٨
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وظائف رئيسية، وهي:ألّن لهإجناز التعلم هو عنصر هام جدا يف التعليم،
إجناز التعلم كمؤشر جلودة  وكمية املعرفة اليت تقدر الطالب.- ١
.إجناز التعلم باعتباره رمزا الرتياح فضول املعرفة- ٢
التعلم كمادة املعلومات يف االبتكار التعليمي.إجناز - ٣
.إجناز التعلم كمؤشر الداخلية واخلارجي من املؤسسة التعليمية- ٤
١٩املتعلمني.إجناز التعلم كمؤشر للقدرة االستيعابية (ذكاء) - ٥

إذا كانت آراء بعض الوظائف من إجنازات التعلم، فأمهية جدا إجناز التعلم للطالب إما 
كردود مفيد أيضاإجناز التعلمبشكل فردي أو يف جمموعات. جبانب الوظائف يف األعلى،

حيتج إلجراء التشخيص، ذلك ميكن حتديد هلالفعل للمعلمني يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم ل
. وتقدمي املشورة أو تنسيب الطالب

M. Uzer Usman يف كبابه "اجلهود إىل حتسني أنشطة التعليم والتعلم " يعرض بأّن يتم
استخدام املؤشرات كمقياس يف اقرتاح ميكن أن يقال عملية التعلم تكون ناجحة هي:

اليت يعّلم فيها حيصل علي اإلجناز العالية، سواء امتصاص املواد التعليمية )أ(
أفرادا ومجاعات.

مت حتقيقه (TIK)السلوك املبّني يف أغراض التدريس أو التوجيه خاصة)ب(
٢٠يف جمموعة.للطالب إما فرديا أو 

طالب من املؤشرين يف أعلى، كثر استخدامهما كمقياس للنجاح التعلم هو امتصاص ال
.قدرا من النجاح يف التعلم فقط ، ولكن أيضا كنجاح الرتبيةإيل الدرس. إذا ليس فقط 

العوامل المؤثرة في اإلنجاز الدراسي-ث
الطالب يف التعلم يسبب العديد من العوامل اليت تؤثر على حتقيق حصول جناح أو فشل

يتميز هذه العوامل إىل ثالثة أنواع، وهي:Muhibbin Syahالتعلم.

,Zainal Arifin: منمترجم١٩ Evaluasi Instruksional, Prinsip- Tehnik- Prosedur, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1991),
hal. 3

,M. Uzer Usman dan Lilis Setiawan: منمترجم٢٠ Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 1993),  hal. 8
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العوامل الداخلية (يف داخل الطالب)، حالة أو احلالة اجلسمية والروح للطالب.- ١
.لة البيئة حول الطالبالعوامل اخلارجية (العوامل من خارج الطالب) يعين حا- ٢
تتضمن عوامل املقاربة لتعلم (مقاربة التعلم) أنواع من جهد تعلم الطالب اليت - ٣

٢١االسرتاتيجيات والطرائق املستخدمة للطالب يف أداء أنشطة التعلم.

كيفية لعيار إنجاز التعلم-ج
التعلم الفعالية يتطلب استخدام األدوات لتحديد هل كان حصول التعلم املرجوة قد مت 
حتقيقه، أو إىل أي مدى حتقق حصول التعلم املقصود. لن يكون املعلمون قادرا على توفري 

طالب إذ ليس هلم األدوات الالزمة ملعرفة قدرة التوجيه اجليد يف جهد التعلم الذي يفعله ال
الطالب يف حتقيق األهداف التعليمية اليت مت حتديدها.

التقومي هو آلة ليعري حصول التعلم اليت توظف لتقييم إجناز التعلم الذي مت حتقيقه 
للطالب. هناك نوعان من تقنيات يف تقومي حصول التعلم, هي تقنية االختبار و غري اختبار.

تقنية االختبار هي طريقة إلجراء العيار والنتيجة يف شكل الوظيفة أو الوظائف اليت جيب أن يقوم 

حصول التعلم اآلخرين أو النتيجة املقررة. أم تقنية غري االختبار يفعل بوجود العيار أو تقومي 
بدون االختبار، ولكن بقيام املالحظة املنتظمة، إجراء املقابالت، وتوزيع االستبيانات وتفتيش أو 

٢٢فحص الوثائق.

شكل عام ميسك دورا مهما يف تقومي حصول تعلم الطالب من تقنية غري االختبار ب

٢٣

,Muhibbin Syah: منمترجم٢١ Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995),
hal. 132

,Anas Sudijono: منمترجم٢٢ Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 62-76

٧٦المراجعنفس٢٣


