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اإلطار النظري

مفهوم الفعالية.أ

وكل شخص يعطى معىن الفعالية املختلف، بناء على الرؤية وأمهية كل فرد. معىن الفعالية يف 
املعجم اإلندونيسي الكبري عاقبة (عاقبتها، أثرها وانطباعها)، تستطيع أن تنتج احلاصلة. إذن أن 

كيف كيفية املؤسسة ينفذ الواجبة باهلدف املنشود.والفعالية هوذى الفعالية وجود املطابقة بني املرء ال
للنجاح يف استفادة املورد للوصول إىل إجياد اهلدف العملي.

بناء على التعريف السابق يعرف أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ مجيع الواجبات، احلصول على 
ن فعالية التعليم مقياسة تعني اهلدف، مطابقة الوقت ووجود االشرتاك الناشط من األعضاء. فلذا أ

مدى التعلم املنشود.

وعادة أن الفعالية ترتبط وثيقة باملقارنة بني اهلدف احملصول عليه بالتخطيط املنظم من قبل أو 
1مقارنة احلاصلة الواقعية باحلاصلة املخططة.

مفهوم التعليم.ب

1Mulyasa, E.Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 82



التعلم أن الطالب يتعلمون فألجل ونواة عملية تربوية على الشكل الرمسي التعلم. ونواة عملية 
ذلك أن التعليم ال يتخلع عن التعلم. حىت جند مصطلح التعلم.

التعليم هو عملية التفاعل بني الطالب مع املدرس ومصدر التعلم يف بيئة التعليم. والتعلم هو 
بيعة، تكوين مساعدة أعطاها املدرس جلارية عملية احلصول على العلم واملعرفة، استيعاب املهارة، الط

املوقف وعقيدة الطالب. وبعبارة أخرى أن التعلم هو عملية تساعد الطالب ليستطيعوا أن يتعلموا 
التعلم هو حماولة للتعلم.2جيدا.

وأساسا أن التعليم عند "هارتونو وأصدقائه" هو حماولة لتوجيه الطالب إىل عملية التعلم حىت 
والبد أن يكون التعلم يهتم حبالة الطالب 3لشيئ املرجو.يستطيعوا أن جيدوا هدف التعلم مناسبا با

م يتعلمون. إن الطالب هم األفراد املختلفون بينهم، ولكل منهم فريد خمتلف من األخرين.  أل
فألجل ذلك ينبغى للتعلم أن يهتم بذلك االختالف. حىت يستطيع التعلم أن يغري حالة الطالب 

، من اجلاهل إىل الفهم من السلوك املذموم إىل السلوك احملمود.تغيريا حقيقيا من اجلاهل إىل العامل
والتعليم عند "أومار محالك" هو اندماج منظم يطلق على العناصر اإلنسانية، املادية 
التسهيلية، اجلهاز وعملية متأثرة للوصول إىل هدف التعلم. ويدخل فيه دور اإلنسان والدور األخر  

والتسهيالت تتكون من غرفة الفصل وجهاز السمعي الشفهي. كالكتب، السبورة ومن غريمها.
4والعملية تطلق على اجلدول، الطريقة إللقاء املعلومات، ممارسة التعلم، االختبار ومن غريها.

ويسمى التعليم عملية السلوك باالجتاه اإلجيايب.
الفرق بين التعلم والتعليم.جـ

2 Op-Cit, http://Krisnal1.Blog.Uns.Ac.Id/2009/0/19/
3Op-Cit, Hartono, dkk. H.37
4 Hamalik, Oemar. Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) h.35



شحص. ميكن الربسنة التفسرات يف أشكال كثرية مثل عملية اليت تتمري تتغري يف التعليم هو
5تغيري قوة املعرفة و جوانب استفاعالت القبول يف األفراد.

تعرف التعلم الدول املتقدمة التعلم هو التوجية للطالب يف عملية التعلم. يف هذا التعريف 
الوحيد التوجيهية, يشور إىل أن الطالب الذين ينشطون, الذين يهانون من التعلم. بينما املعلم 

6اظهرت الطرف من خالل األخذ بعيز االعتبار الشحصية الطالب.

بناء على تكوين السابق أن النشاط املتفوق ىف عملية التعليم دور الطالب، وكذلك املدرس، 
.بل موقع املدرس يرتكز على املرافق واملشرف ىف عملية التعلم والتعليم

:راسة الناضجة لفعال عملية التعليمينبغى للمدرس أن يعد خطة الد

.التخطيط.1
.تعيني اهلدف.2
.صناعة خطة الدراسة.3
.صناعة كيفية التقومي.4

5 Sudjana, Nana. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. ( Bandung : Sinar Baru Algessindo, 2011), Op-Cit, H.28
6N.K, Roestiyah. Masalah-Masalah Ilmu Keguruan. ( Jakarta : Bina Akasara, 1989). h.12



.تعيني مكان االختبار.5
.تعيني الكتاب املفروض واملختار.6
.أداء عملية التعليم الفعالة.7
7.التقومي.8

فلذا ينبغى إن درو املدرس ضروري ىف عملية التعليم الرمسية ألن املدرس أسوة لطالبه، 
للمدرس سلوك وقدرة كافية لتطوير طاقة الطالب وليستطيع أن ينفذ واجبته مطابقة مبهنته. إن  

8كفاءة املدرس واجبة كافية أو له معرفة، مهارة وقدرة (روستياه).

الكفاءة ترمجة من الكلمة اإلجنليزية هي يف معناها الواسع تعين : معرفة املادة العلمية أو 
اء اكتساب املها ا تعين قدرة الفرد على ترمجة ما تعلمه يف مواقف حياتيه فعلية بعد ا رات, كما آ

ا. يرى  الدراسة . آما الكفاءة  من الوجهة الرتبوية فقد تعددت وجهات نظر الربويني بشآ
"هيوستون" و "هوسان" أن الكفاءة تعين التمكن من آداء عمل معني, و أن التعليم وفق هلذا 

تلف يف الفرتاضات اليت يقوم عليها, واملداخل اليت يستخدمها, إذ إنه يركز على امتالك املفهوم خي
املعارف واملهارات, واستخدامها يف أداء عمل معني.

ادر فقالت : "إن الكفاءة يف أما الكفاءت التعليمية أو الكفاءت يف جمال التعليم, فعرفتها 
هارت اليت تنعكس على سلوك املتعلم املتدرب, واليت تظهر التعليم متثل مجيع اخلربات واملعارف وامل

يف أمناط وتصرفات مهنية, خالل الدور الذي ميارسه ذلك املعلم عند تفاعله مع مجيع ععناصر 
املواقف التعليمي.

7 Op-Cit, Soekartawi.  h.40-53
8 Op-Cit, Nk, Roestiyah. h.4



فالكفاعات  التعليمية اليت يعنيها الباحث يف هذه الدراسة هي جمموعة من املهارات واملعارف 
والقدرات اليت ميلكها املعلم , وبذلك يستطيع أن يؤدي وظيفته التعليمية أداء جيدا واالجتاهات 

بكفاءة.يقتصد بالتصنيف هنا تقسيم الكفاءات وحتديد حماورها اليت تدور حلوهلا الكفاءات 
باعتبارها كفاءات رئيسية, وينتمي كل حمور إىل جمموعة من الكفاءات الثنانوية. وقد تعددت 

الكفاءات بني الباحثني كما تعددت أساليب تصنيف الكفاءات بني الباحثني كما أساليب تصنيف
تعددت آراؤهم يف ذلك, فريى يسري مصطف تصنيف الكفاءات إىل أربعة أنواع هي :

: و تشري إىل املعلومات واملهارات العقلية Cognitive Competenciesالكفاءات املعرفية.1
التعلمي).-يف شىت جماالت عمله (التعليميةالضرورية ألداء الفرد (املعلم) 

: وتشري إىل استعدادات الفرد (املعلم) Affective Competenciesالكفاءات الوجدانية .2
وميوله و التجاهاته وقيمه ومعتقداته, وهذه الكفاءات تغطي جوانب متعددة مثل : 

.و ثقته بنفسه واجتاهه حنو املهنة (التعليم))حساسية الفرد (املعلم
وتشري إىل كفاءات االداء اليت يظهرها Performance Competencies:الكفاءات األدائية.3

الفرد (املعلم) وتتضمن املهارات النفس حركية (كتوظيف وسائل  وتكنولوجيا التعليم وإجراء 
لى ما حصله الفرد (املعلم) سابقا من  العروض العملية ...إخل) وأداء هذه املهارات يعتمد ع

كفاءات معرفية.
Consequence or Productالكفاءات اإلنتاجة.4 Competencies تشري إىل أثر أداء الفرد

(املعلم) للكفاءات السابقة يف امليدان (التعليم) أي أثر كفاءات املعلم يف املتعلمني, ومدى 
تكيفهم يف تعلمهم املستقبلي أو يف مهنم.

أما وزارة الرتبية الوطنية اإلندونسية, فرتى أن املعلم اجلامعي حىت يصبح كفاءات يف مهنته و 
ال بد أن حيصل على جمموعة من الكفاءات, فصنفت الكفاءات ملعلم اجلامعة إىل التايل :



,وتندرج حتتها : Kompetensi Pedagogikية الكفاءات التعليم.1
املعلم يف ختتيط التعليم ,وتتمثل يف تطوير املناهج واملواد التعليمية واسرتاجية ةكفاء–)أ

التعليم.
املعلم يف تنفيذ التعليم, وتتمثل يف معرفة خلفية الطالب وخصائصهم , وأنواع ةكفاء–)ب

طرائق التعليم وأساليبه, وأنواع الوسائل التعليمية, وإدارة العملية التعلليمية.
يف تقومي إجراءات العملية التعليمية ونتائج التعلم ,وتتمثل يف استخدام املعلمةكفاء–)ج

آالة القياس والتقومي الصحيحة يف ضوء شروط وقواءد الفياس الصحيحة, منطلقا من 
أهداف التعليم.

املعلم يف الستفادة من نتائج البحوث العلمية لرتقيية جودة األداء يف العملية ةكفاء–)د
ل فيعمل البحوث العلمية يف جمال التعليم أو جمال التعليم أو جمال التعليمية, و تتمث

ختصصه العلمي و الستفادة من نتائجها وتوظيفها لرتقيق جودة األداء يف العملية 
التعليمية.

, وهي عبارة عن املوقف الذي يتولد من اعتقاد Kompetensi Profesionalالكفاءات املهنية.2
ا وجمبتها, ويظهر ذلك يف حماوالةه الدائمة واملستمرة حنو املعلم بأمهية املهنة اليت يقوم 

اإلصالح.
, وهي عبارت عن تكوين العال قات اإلجتماعية Kompetensi Sosialالكفاءات االجتماعة.3

تمع بشكل عام.بني املعلم والطالب, وزمالء العمال , واملوظفني, وا



وهي عبارة عن جمموعة من القيم والتعاليم , Kompetensi Kepribadianالكفاءات الشخصية.4
واألخالق اليت تؤثر على تصرفات املعلم حنو طالبه وزمالئه العملالوأسرته وجمتمعه, وهي يف 

9الوقت نفسه تؤثر على نشط الطالب ومحاستهم يف التعليم.

وقدم نانا سوجانا أسس عملية التعلم والتعليم يف كتابه، فيما يلى:

متعلقة مبحاولته لرتقية العملية وحاصلة تعلم الطالب. وتلك الكفاءة تصنف إن كفاءة املدرس
إىل أربع كفاءات، منها"

.الكفاءة يف ختطيط برنامج التعلم والتعليم.1
.الكفاءة يف تنظيم عملية التعلم والتعليم.2
.الكفاءة يف تقييم علمية التعلم والتعليم.3
االستيعاب على املادة الدراسية الىت يعملها الكفائة يف استيعاب املادة الدراسية أي .4

10املدرس.

الدراسة السابقة.د

وقد قامت أنيس فطرى بالبحث عن فعالية املدرس يف تعليم الرتبية الدينية اإلسالمية يف املدرسة 
"رنتيس مبركز ليم فولوه بباكنبارو. وحاصلة حبثها أن فعالية املدرس يف تعليم 001االبتدائية احلكومية 

. وتصنع ثالثة معايري، منها :املرتفع، املتوسط %85,8بية الدينية اإلسالمية تقع يف منزلة مرتفعة أو الرت 
والتشابه بني البحث األول والبحث الثاين أن الباحثة األوىل تبحث عن الفعالية وكذلك واخلافض.

.7م)ص2012:أوريل حبر الدين, تنمية الكفاءات التعليمية ملعلي اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية.(ماالنق 9

10Op-Cit, Sudjana, Nana. h. 19



النهائية من فعالية املدرس يف  الباحثة الثانية. والفرق بينهما أن الباحثة األوىل تبحث عن  احلاصلة 
تعليم الرتبية الدينية اإلسالمية والباحثة الثانية تبحث عن فعالية تعليم اللغة العربية.

المفهوم العملي.ه

والبتعاد الفهم املخطي عن هذا البحث توضح الباحثة حتديد اإلطار النظري، وتستخدم 
:الباحثة مؤشرات فعالية تعليم اللغة العربية، منها

.يلقى املدرس أهداف التعليم أمام الفصل.1
.يستخدم املدرس الطرق املتنوعة عند التعليم.2
.يستخدم املدرس اسرتاتيج املتنوعة عند التعليم.3
املتنوعة.ميةيستخدم املدرس الوسائل التعلي.4
.يعطى املدرس الدافعية إىل  الطالب عند التعليم.5
.يشرتك املدرس الطالب عند التعليم.6
املدرس التمرينات للطالب أو األسئلة املناسبة بطاقة الطالب.يعطى .7
.يعطى املدرس املعرفة الواقعية للطالب.8
يعطى املدرس املراجعة يف كل أخر األسبوع متتابعا..9

.يصلح املدرس نتيجة الطالب غري الناجحني.10


