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ملخص الرسالة
تطوير الوسائل اإلعالم باستخدام  Lectora Inspireلترقية رغبة التعلم اللغة العربية
لدى تالميذ المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية رقم الثامنة باندار المبونج
إعداد  :إرفاندى
تتناول ىذه الرسالة العلمية تطوير الوسائل العليم بتطبيق  Lectora Inspireيف الدرس اللغة
العربية .خلفية ىذه ادلشكلة ىي ما حدث يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامنة باندار
المبونج .ىناك كثري من ادلشكالت ،وىي أن الوسائل التعليم اليت يقدمها مدرس اللغة العربية ال
جتذب انتباه الطلبة يف عملية تعلم اللغة العربية.
ت ،يرجع ذلك إىل قلة معرفة مدرس اللغة العربية يف إدارة
من نتائج ادلقابالت اليت أُج ِريَ ْ
الوسائ التعليم يف تعليم اللغة العربية .تنجح الوسائل يف توصيل رسالة التعلم عند حدوث تغيريات
يف اجلودة داخل الطلبة.
ىذا البحث ىو حبث عن  R&Dيعتمد تطوير  . Borg and Gallادلواضيع يف ىذا البحث
ىي طلبة الصف الثالث بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامنة باندار المبونج باستخدام
أدوات مجع ادلعطيات ادلستخدمة يف شكل استبيان يتم تقدميو خلربائني مواد و ثالث خرباء وسائل
ومعلم اللغة العربية  ،وأنواع البيانات والنتيجة ىي البيانات النوعية والكمية.
نتيجة ىذا البحث ىي  )1 :إنتاج ادلنتَجات يف شكل وسائل التعليم
لرتقية رغبة التعلم اللغة العربية لدى الطلبة بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامنة باندار
المبونج .نتائج التحقق من صحة اخلبري ادلواد الذي مت احلصول عليو بقيمة  ،٪98حصل خرباء
اإلعالم على  ٪ 98,4ومدرس اللغة العربية  ٪ 89يف فئة ممكنة جدا )8 .حصلت استجابات
الطلبة يف جتارب اجملموعات الصغرية اليت أجراىا  8طلبة على قيمة  ، ٪81,8كما حصلت جتارب
اجملموعة الواسعة اليت أجراىا  44طالبًا على نتائج تقييم حصلوا عليها بنسبة  ٪84,7مع معايري
جدا.
الئقة ً
lectora inspire

كلمات البحث  :التطوير ووسائل التعليم التفاعلية و. lectora inspire

ه

شعار

1

         

67  القرآن السورة محمد اآلية1

و

إهداء

ال كلمة األخري اليت قلت إليك يا ريب إال الشكر علي رمحة وفضيلة وفرصة الىت أعطيتين
ليهدي هذه الرسالة العلمية إيل الذين أحببت ورمحت.
أهدى هذه الرسالة العلمية إيل :
 .1والدي احملبوبان أيب أيردجيوردان وأمي ينين أفريدا الذان رمحاين وأعطاياين حتريضا
وإعانة ودعائا الذي ال ينتهي لنجاحي .لعل هذه الرسالة سوف تكون خطوة
األويل جلعلهما فرحيا
 .2أخي الصغري ريفالدي ويوغي باليانج الذان أعطياين احلماسة والتحريض واإلعانة
ليجعلين أحسن وأحتمس حلصول الننجاح
 .3أشكر شكرا إيل صديقيت القريبة احملبوبة حسنة النساء الىت ذكرتين ألممت هذه
الرسالة العلمية وسرعة النكاح بعد النجاح لكي ال نفذت بعيدا عن املشاعر
حينما صورت األشخاض
 .4أشكر شكرا كذلك إيل علي مرشد وريندك عبد الرمحان الذان كانا صاحبا
لشرب القهوة وشيقا يل

ز

 .5أصحايب يف واحد املستوي الذان أعطياين احلماسة والتحريض ألممت هذه الرسالة
العلمية
 .6جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج اليت فاخرت

ح

ترجمة الباحث
إيرفاندي هو االبن األول من ثالثة أشقاء من الزوجني أيردجيوردان و ينين أفريدا.
ولدت يف بادانج التاريخ  21ينايري .2117
حصل الكاتب على التعليم االبتدائي مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية
السامنة باندار المبونج يف السنة  .1226ويستمر الدراسة ادلتوسطة مبدرسة ادلتوسطة
احلكومية احلادية العشرة باندار المبونج .تستمر الدراسة العالية مبدرسة العالية القسمية
ياديكا باندار المبونج .تستمر الكاتبة دراسة الباكولريوس يف السنة  1222جبامعة رادين
إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج وأخذت قسم التعليم اللغة العربية.
يف السنة الثالثة يف ادلستوي السادس ،قام الباحث حماضرة العمل احلقيقي يف قرية
سوكوحاروم ادلنطقة أديلويح الوالية برينجسيوو ،تالوى  02يوما وقام بربنامج ممارسة
اخلربة ادليدانية يف ادلستوى السابع مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامنة باندار
المبونج تالوى  02يوما .يتم الكاتب الرسالة العلمية يف السنة  1221لتناول درجة
الباكولوريوس لكلية الرتبية.

ط

تقدير

احلمد هلل سبحانو وتعاىل على كل وفرة من رمحة وىداية ،حبيث ميكن للكاتب
االنتهاء من كتابة ىذه الرسالة العلمية باملوضوع تطوير الوسائل اإللعام باستخدام
 Lectora Inspireلترقية رغبة التعلم اللغة العربية لدى تاميذ المدرسة
اإلبتدائية اإلسامية الحكومية رقم الثامنة باندار المبونج لتوفري بعض الشروط
للحصول علي الدرجة اجلامعة األويل يف علم الرتبية والتعليم.
الصالة والسالم اليت ترافقها حتيات قد يكون سكب دائما إىل النيب حممد صلى
اهلل عليو وسلم ،الذي نتطلع دائما إىل شفاعتو يف النهاية.
يعد إعداد ىذه الرسالة العلمية جزءًا ال يتجزأ من مساعدة وتوجيو مجيع
األطراف ،ولن يكون مفرطًا يف إتاحة الفرصة للمؤلفني للتعبري عن امتناهنم وأعلى تقدير
هلم ،ال سيما من أجل:
 .1فضيلة األستاذة الدكتورة نريفا دياتا املاجستري ،كعميدة لكلية الرتبية والتعليم
جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

ي

 .2فضيلة الدكتورة أمي ىجرية املاجستري كرئيسة قسم التعليم اللغة العربية كلية
الرتبية والتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
 .3فضيلة الدكتوراندس احلاج خباري مسلم املاجستري كمشرف األول وفضيلة
يوفيادي املاجستري كمشرف الثاين الذان يقدم دائما التوجيو واإلرشاد يف
االنتهاء من ىذه الرسالة العلمية.
 .4مجيع احملاضرين ونائبهم لكلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية
احلكومية المبونج خصوصا للمحاضرين قسم التعليم اللغة العربية الذين قادوا
الكاتبة خالل فعاليات احملاضرة.
 .5ألصحايب قسم التعليم اللغة العربية  ،2115شكرا لكم ألنكم صديق يف
حالة من الفرح واحلزن ،عسى أن نكون قد وىبنا اهلل على كل شؤوننا.
ألصحايب قسم التعليم اللغة العربية  ،2115مع النجاح.
 .6أصحايب  KKNوأصحايب .PPL
 .7جلميع الذين ساعدوا يف استكمال إعداد ىذه الرسالة العلمية ،سواء بشكل
مباشر أو غري مباشر.

ك

وىكذا فإن ىذه الرسالة العلمية اليت أعدىا الباحث ،ونأمل أن تكون مفيدة
للباحث والقراء ،ملساعدهتم ومشاركتهم ،عسى جييب اهلل سبحانو وتعاىل على إجابة
جيدة .آمني يا رب األمني.
باندار المبونج أغسطس 12-18-2119
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الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث المشكلة
استخدام الوسل التعليم ىو شيء مهم يف عملية التعليم .تستطيع الوسل
التعليمية أي ينهض اإلرادة ورغبة التعلم .جبانب ذلك كانت الوسل التعليمية
تستطيع بأن تنمو حتريضا و وحيفز دؤوب التالميذ يف عملية التعليم ،حىت أنو
يعتقد أن لو تأثريات نفسية على التالميذ 1.فيما يتعلق بذلك ،قالت محيدة نور
أيضا أن استخدام الوسل التعليمية يف مرحلة توجيو
صديق وإنداه ريسيت أيوين ً
التعلم سيساعد بشكل كبري على عملية التعلم وتسليم الرسائل وزلتوى ادلواد
أيضا على حتسني فهمهم .جبانب ذلك،
التعليمية ديكن أن يساعد التالميذ ً
دورا يف تقدمي ادلعطيات بطريقة مثرية لالىتمام وموثوقة ،وتسهيل
تلعب الوسل ً
تفسري البيانات وضغط ادلعلومات 2.إذا ديكن أن يساعد استخدام الوسل
التعليمية ادلعلمني يف التغلب على قيود تسليم ادلواد.

1

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.19.
Hamidah Nursidik dan Indah Resti Ayuni Suri, “Media Pembelajaran Interaktif
Berbantu Software Lectora Inspire.” Desimal : Jurnal Matematika, 1 (2), 2018, 237-244
2

2

ديكن تصنيف الوسل بعدة أنواع ،مبا يف ذلك :الوسل ادلطبوعة والوسل
ادلرئية والوسل الصوتية والوسل السمعية والبصرية .عند اختيار وسائل اإلعالم
واستخدامها ،حيتاج ادلعلمون إىل التفكري من حيث األىداف ادلراد حتقيقها،
ومدى مالءمتها للمواد اليت يتم تدريسها ،من حيث خصائص الطالب ،والوقت
ادلتاح ،والشكل واحلجم .كثري من اختيارات وسائل اإلعالم ادلستخدمة ديكن أن
جيعل ادلعلمني أكثر حرية يف أن يكونوا مبدعني لدعم جناح عملية التعليم والتعلم
وف ًقا دلوضوع النقاش.

3

مهما يف تعلم اللغات األجنبية ،مبا يف ذلك
دورا ً
تلعب وسائل التعليمية ً
مفيدا فقط للمتعلمني لألطفال ،ولكن
تعلم اللغة العربية .تعلم الوسائل ليس ً
أيضا للمتعلمني البالغني .كانت ىناك العديد من الدراسات اليت تثبت فعالية
ً
استخدام وسائل اإلعالم يف تعلم اللغات األجنبية (العربية) .4لذلك يستخدم
ادلؤلفون وسائط التعلم التفاعلية القائمة على  ،Lectora Inspireمن خالل حاسة
السمع ديكن للطلبة معرفة ما قالو ادلعلم .ديكن للرؤية أن تظهر مباشرة أمام
التالميذ والقلوب كمحرك جلميع حركات وإجراءات التعلم ،باستخدام الوسائل
3

Koderi, “Pemberdayaan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Siswa
Sekolah Lanjut Dalam Belajar Bahasa Arab” Jurnal Al-Bayan, Edisi II (Januari – Juni 2010).
4
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press.
2009), h. 20.

3

التعليمية ،سيقوم التالميذ مبزيد من السرعة يف استيعاب ادلواد التعليمية ،حبيث
ديكن حتسني التحصيل التعليمي حنو األفضل.
يف عملية التعلم تعد رغبة الطالب ىو األساس الرئيسي لتحفيز جناح
التالميذ .يف التعلم ،جيب أن يكون لدى الشخص رغبة واحلصول على دافع
جيد ،ألنو بدون أي رغبة بالتعلم ال حتصل على نتائج أو إجنازات أفضل .قال د
ن أجي روبنسون  :إذا كانت احلاجة دون الرغبة بتلبية تلك االحتياجات ديكن
ختيل أن نتائج التعلم ليست مرضية.

5

وعند سالمتو " :الرغبة ىي الشعور بالتشبو والشعور باالجنذاب إىل
شيء أو نشاط دون إخبارىم"

6

من عدة آراء ،ديكن االستنتاج أن االىتمام بالتعلم ىو ميل الرغبة  ،أو
اإلرادة خارج أنفسهم (األفراد) لتوفري التحفيز لشيء ما ،حيث يرتبط احلافز
باالحتياجات ادلتأصلة للفرد ادلعين.
من أجل جذب انتباه التالميذ لالستمتاع بتعلم اللغة العربية ،وتسهيل
الطالب يف تعلمها ،لتتماشى مع العصر ،تطور عامل التعليم ،حيث تطور
جوانب ادلناىج واألساليب ووسائل اإلعالم والتطورات األخرى ادلختلفة.
5

D.N Adji Robinson, Asas- Asas Praktek Mengajar (Jakarta: Bhatara. 1987), h. 25
Slameto, Belajar dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta.
2010), h. 180
6

4

كما حدث يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامن باندار
يوما
المبونج ،ادلكان الذي ديارس فيو الباحثون التجارب ادليدانية دلدة ً 55
إستنادا على نتائج ادلقابالت اليت أجراىا الباحث مع مدرس اللغة العربية،
تقريبًا.
ً
ىناك العديد من ادلشكالت ،وىي أن الوسائل التفاعلية اليت يقدمها مدرس اللغة
العربية ال جتذب انتباه التالميذ يف عملية تعلم اللغة العربية ،فالوسائل ادلستخدمة
من قبل مدرس اللغة العربية ىي كتب مطبوعة فقط ،لذلك ال يهتم التالميذ
بتعلم اللغة العربية مثل :يتحدث مع األصدقاء عندما يشرح ادلعلم ادلواد التعليمية
أو يستهوي أو النوم أو يعمل األشياء غري مهمة (الرسم أو رمي األصدقاء
بالورق أو إخفاء األقالم أو كتب األصدقاء و غالبا ما تذىب إىل ادلرحاض)
حبيث تكون نتائج تعلم التالميذ أقل من ادلستوى األمثل.

7

من نتائج ادلقابالت اليت أجريت ،كان ىذا بسبب عدم معرفة مدرسي
اللغة العربية يف إدارة الوسائط التفاعلية يف تعلم اللغة العربية.

8

يف أنشطة التعليم والتعلم تعد جهود ادلعلمني يف زيادة رغبة التالميذ
بالتعلم مهمة للغاية ،ألن ادلعلم لو تأثري كبري يف حتديد جناح تعلم الطفل .أحد
7

Farida Agustumikalsum, Guru pengampumatapelajaranbahasa Arab MIN 8 Bandar
Lampung, 2 februari 2019
8
Farida Agustumikalsum, Guru pengampumatapelajaranbahasa Arab MIN 8 Bandar
Lampung, 2 februari 2019

5

اجلهود اليت يبذذلا ادلعلمون يف حتسني رغبة التالميذ بالتعلم ىو استخدام الوسائل
ادلناسبة حبيث يشعر التالميذ بالسعادة واحلماس والنشاط يف متابعة الدروس اليت
جيدا.
يتابعوهنا حاليًا حىت يتم حتقيق أىداف التعلم ً
استخدام الوسائل يف أنشطة التعلم إحدى طرق إنشاء أنشطة تعليمية
أفضل .جيب أن تكون الوسائل اليت سيستخدمها ادلعلم مناسبة وموجهة حنو
حتقيق أىداف التعلم .إن ادلزايا ادلكتسبة يف التعلم عند استخدام الوسائل
التعليمية ىي القدرة على توصيل الرسائل ادلعقدة حبيث ديكن تقدديها بشكل
مناسب وأخريا ديكن للطلبة تلقيها على النحو األمثل.
استنادا إىل نتائج االستبيان يف الدراسة االستقصائية السابقة لعدد 15
ً
منخفضا،
من طلبة الصف الثالث ،فإنو يوضح أن رغبة التالميذ بالتعلم ال يزال
ً
وىذا موضح يف اجلدول أدناه:
رسم بياين
رغبة التعلم لدرس اللغة العربية الفصل الثالث ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية
السامن باندار المبونج
JawabanSiswa
Jumlah
Ya
Kadang- TidakP

Perihal

No
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1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

Saya cepat dating kesekolah jika
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Saya konsentrasi mendengarkan dan
memperhatikan penjelasan dari guru
bahasa Arab
Apakah media yang dipakai guru
saat menerangkan dapat menarik
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Saya mengulangi pelajaran bahasa
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kadang
3
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3

10

2

3

5

10

4
3

4
2

2
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10
10

1

2

7

10

2

2

6

10

1

2

7

10

2

2

6

10

3

4

3
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3
25
25%

6
30
30%

1
45
45%

10
100
100%

 من الواضح أن رغبة التالميذ بالتعلم ىو،استناد على الرسم البيان السابق
ً
الفصل الثالث بشكل خاص بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامن باندار
 ديكن مالحظة ذلك من اإلجابات السابق اليت.المبونج بدرس اللغة العربية منخفضة
 تنجم.):35( ) وأحيانا:45( ) ولكن غالبية التالميذ مل مبرة:25( أجبت بنعم
الشروط ادلذكورة السابقة وف ًقا لنتائج ادلقابالت اليت أجريت مع مدرس اللغة العربية عن

7

عدة عوامل ،أحدىا ىو أن ادلدرسني يستخدمون الكتب ادلطبوعة فقط كوسائل تعليمية
حبيث ينقصها رغبة التالميذ بالتعلم.
وخيلص الباحث إىل أن ىناك حاجة على ما يبدو لعقد وسائل اإلعالم اليت
ديكن أن تعزز احلماس ورغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية .مع وجود وسائل مثرية ،ديكن
أن جتعل التالميذ أكثر نشاطًا يف الرغبة ادلتزايد بتعلم اللغة العربية .لذلك يقدم الباحثون
حلوال مع وجود وسائط تعليمية تفاعلية باستخدام التطبيقات
ً

.Lectora Inspire

خالل ىذا الوقت ،مل تستخدم دروس اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية
أبدا وسائل اإلعالم ادلستندة إىل
اإلسالمية احلكومية السامن باندار المبونج ً

Lectora

 ،Inspireيف حني وفرت ادلدرسة ادلرافق والبنية التحتية إلجراء التعلم باستخدام الوسائل
التفاعلية اليت من شأهنا مساعدة التالميذ على فهم مواد ىذا الدرس بشكل أفضل ،مما
يسمح حبدوث بني التالميذ وادلعلمني.
كان

Lectora Inspire

9

برنامج جيعل من السهل علينا تقدمي كل شيء يف مفهوم

تصور متحرك ،ديكننا
التعلم يف شكل صويت مرئي ،ديكننا إنشاء مواد تعليمية يف شكل ّ
وضع مواد وسائط متعددة حبيث يكون ىناك نصوص ورسوم متحركة وصوت وفيديو
9

Bambang Warsito, Tekhnologi pembelajaran Landasan dan Aplikasnya,( Jakarta: Rineka
Cipta. 2008), h. 123.

8

وفقا دلتطلبات ادلواد .التصور وادلرونة الناجتة عن ىذا الربنامج سوف تزيد من رغبة
التالميذ وديكن لوسائل التعلم أن تسهل عملية التعلم وتسريع وتعزيز الذاكرة داخل
نفسو.
عند مسعود،

Lectora Inspire

لو ادلزايا حيث من

Authoring Tool e-

 )1 15.learningديكن استخدام  Lectoraإلنشاء مواقع ويب وزلتوى التعليم اإللكًتوين
التفاعلي وعروض ادلنتجات أو ملفات الشركة )2 .جتعل ادليزات اليت يوفرىا

Lectora

جدا للمستخدمني ادلبتدئني إنشاء تعليم للوسائل ادلتعددة (الصوت
 Inspireمن السهل ً
والفيديو) )3 .بالنسبة للمدرس أو ادلعلم  ،جيعل وجود

Lectora Inspire

من السهل

دتاما )5 .يوفر  Lectoraمكتبة تساعد
جعل وسائط التعلم )4 .قالب  Lectoraكامل ً
ادلستخدم.
استنادا إىل الشرح السابق ،ديكن االستنتاج أن وسائل التعلم التفاعلي مع تطبيق
ً
جدا تطبيقها وتطبيقها على التعلم .تتمتع
 Lectora Inspireمن السهل ً

Lectora Inspire

بواجهة مألوفة لنا وىي تعرف  .Microsoft Officeباستخدام  ،Lectora Inspireديكن
تعديل وتصميم مواد تعلم اللغة العربية حبيث جتذب رغبة التالميذ.

10

Muhammad Mas’ud, Membuat Multimedia Pembelajaran Dengan Lectora (Yogyakarta:
Pustaka Shonif. 2014),h. 2.
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ابتداءًا من ادلشكلة السابق ،أرادالباحث أن يبحث مبوضوع "تطوير الوسائل
التعليمية باستخدام

Lectora Inspire

لترقية رغبة التعلم اللغة العربية لدى التالميذ

المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية السامن باندار المبونج" .رجي يف تطوير ىذا
الربنامج ،مما حيفز ادلعلمني على زيادة اإلبداع يف تطوير وسائل التعلم التفاعلية.
ب .تعيين المشكلة
استنادا على خلفية ادلشكلة السابق ،ديكن حتديد ادلشكلة على النحو التايل :
 .1الكثري من التالميذ ال ينتبهون إىل ادلعلم يف عملية التعلم.
 .2رغبة التعلم التالميذ بتعلم اللغة العربية.
 .3ال يزيد ادلعلمون من التسهيالت والبنية التحتية يف ادلدارس يف تطوير الوسائل
التفاعلية لزيادة رغبة التالميذ.
ج .مشكلة البحث
استنادا على خلفية ادلشكلة السابق ننتج ادلشكلة التايل :
 .1كيف تطوير الوسائل التعليمية باستخدام  Lectora Inspireلًتقية رغبة التعلم
اللغة العربية لدى التالميذ ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامن
باندار المبونج؟

11

 .2كيف اجلدوى تطوير الوسائل التعليمية باستخدام

Lectora Inspire

لًتقية

رغبة التعلم اللغة العربية لدى التالميذ ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية
السامن باندار المبونج؟
 .3ما ىو تطوير الوسائل التعليمية باستخدام  Lectora Inspireلًتقية رغبة التعلم
اللغة العربية لدى التالميذ ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامن
باندار المبونج؟
 .4كيف اىتمام التالميذ على تطوير الوسائل التعليمية باستخدام
Inspire

Lectora

لًتقية رغبة التعلم اللغة العربية لدى التالميذ ادلدرسة اإلبتدائية

اإلسالمية احلكومية السامن باندار المبونج؟
د .أهداف البحث
أىداف ىذا البحث ىو :
 .1دلعرفة مستوى تطوير الوسائل التعليمية باستخدام

Lectora Inspire

لًتقية

رغبة التعلم اللغة العربية استنادا على التحقق من صحة خرباء ادلواد وخرباء
اإلعالم ومدرس اللغة العربية مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامن
باندار المبونج.

11

 .2دلعرفة أ تطوير الوسائل التعليمية باستخدام

Lectora Inspire

قادرة علي

ترقية رغبة التعلم اللغة العربية لدى التالميذ ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
احلكومية السامن باندار المبونج.
 .3دلعرفة إستجابة التالميذ وادلدرس على استخدام الوسائل التعليمية باستخدام
 Lectora Inspireيف مادة اللغة العربية.
ه .فوائد البحث
رجى من ىذا البحث أن يكون فوائدا نظرية وعملية.
 .1فوائد نظرية
رجى أن يساىم ىذا البحث يف اجملال العلمي ،خاصة يف رلايل التعليم واللغة
العربية .أضف ادلعرفة والبصرية للباحثني والقراء .شجع الباحثني اآلخرين على
تطوير معارفهم والبحث عن ابتكارات جديدة تعود بالنفع على عامل التعليم.
 .2فوائد عملية
أ .ادلدرس
رجى أن يزيد الوسائل التعليمية باستخدام
التعليمية وادلرجع يف عملية التعليم الىت دعمها
ب .التالميذ

Lectora Inspire

وسائل

12

رجى أن يرتقي الوسائل التعليمية باستخدام

Lectora Inspire

رغبة

التعلم التالميذ
ج .ادلدرسة
تصبح معلومات وادلسامهة األفكار يف زلاولة لتحسني نوعية أو نوعية
التعليم.
د .ادلباحث األخري
مادة مرجعية دلزيد من البحث حول تطوير الوسائل التفاعلية باستخدام
Lectora Inspire

لًتقية رغبة التعلم اللغة العربية لدى التالميذ ادلدرسة

اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامن باندار المبونج ومدارس اآلخر.

و .إفادة البحث
أ .كملحق للطلبة يف تعلم اللغة العربية بوسائل التعليمية باستخدام
 Lectora Inspireلًتقية رغبة التعلم.
وإبداعا يف استخدام
إبداعا
ً
ب .بالنسبة للمدرسني ،كمدخالت لتكون أكثر ً
ممتعا.
درسا ً
وتطوير وسائل التعليم ،حىت يصبح تعلم اللغة العربية ً
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ج .للباحث كتجربة جديدة وقيمة للمعلم احملًتف ادلرتقب الذي ديكن
استخدامو بعد ذلك كمدخالت لتطوير وسائط التعلم.
د .للباحثني اآلخرين ،كمادة مرجعية دلزيد من البحث يف تطوير الوسائل
التعليمية باستخدام  Lectora Inspireلًتقية رغبة التعلم اللغة العربية
ه .للجامعة ،كمواد مكتبة إضافية ديكن أن توفر معلومات لألطراف ادلعنية.

ز .البحوث السابقة
استنادا إىل اطروحو بعناية من قبل سيغيت براسيو كليو العلوم الًتبية
والتعليم العام ،اطروحو سنن كاليجاغا يوجياكارتا بعنوان تطوير وسائل االعالم
ليتورا اذلام يف الدراسات العلمية يف ادلدرسة اإلبداع .ىذا البحث ىو البحث
والتطوير علي تطوير وسائل االعالم اليت تلهم يف التعلم العلمي الًتابط القائم
علي الدين يف ادلدرسة اإلبتدائية.
نتائج ىذا البحث التنموي ( )1وقد مت تطوير ادلنتجات ليتورا اذلام
ادلخلوقات احلية تربيو ادلواد  )2( ،نتائج تقييم ادلراجع  ،وىي فئة ممتازة مع
درجو  631ونسبو التقييم  : 86.85وعلي أساس استجابات الطالب ذلا فئة
الفاصل الزمين بني "توافق واالتفاق بشده"  ،والذي ىو لتوليد درجو من 635

14

مع نسبو مئوية للتصنيف  .: 88.23وفقا حلدود نتائج ادلراجع ويف ىذا البحث
 ،مث منتجات اذلام ليتورا تعترب قابلو للحياة وديكن استخدامها كوسائل االعالم
التعلم القائم علي التكامل العلمي-الًتابط مع الدين يف ادلدرسة اإلبتدائية.
استنادا إىل البحث الذي أجرتو محيده نورسيديك بعنوان التعلم التفاعلي
برامج وسائل االعالم ليتورا اذلام .يهدف ىذا البحث والتطوير دلعرفو صحة
التعلم التفاعلي ادلنتجات االعالميو  ،ليتورا اذلام الربرليات ومعرفو استجابو
الطالب لربامج وسائل االعالم التعليمية التفاعلية ليتورا اذلام علي ادلواد العالقة
والوظائف اليت مت تطويرىا .كان األسلوب يف الدراسة يستعمل  7مراحل من 15
مراحل من البحث وتطوير طرق من

Brog and Gall

سوجييونو .اخلطوات ىي اإلمكانات وادلشاكل

ان يتلقى يكون عدلت
ومجع البيانات وتصميم

ادلنتجات والتحقق من صحة وحتسني التصميم وادلنتجات التجريبية ومراجعو
ادلنتجات.
أدوات مجع البيانات ادلستخدمة ىي أوراق التحقق من اخلربة
واستطالعات الراي الطاليب .استنادا إىل نتائج الدراسة وأظهرت :التعلم التفاعلية
وسائل االعالم الربرليات ادلساعدة ليتورا اذلام علي ادلواد العالقة ووظائف الطبقة
العاشرة ادلتقدمة

مع Brog and Gall

ادلعدلة من قبل سوجينو اليت أعلنت تستحق

15

ان تستخدم من قبل خرباء ادلواد وخرباء وسائل االعالم مع معيار جيد مع تقييم
الفئران متوسط ادلواد اخلبري  4.2واخلرباء وسائل االعالم  .3.5وقد ساعدت
استجابو الطالب لوسائل االعالم التعليمية التفاعلية من قبل برنامج ليتورا للهام
مواد العالقة واكتسبت الوظيفة معايري جيده بقيمو متوسطو .4.5167
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الباب الثاني
إطار نظري
أ .وسائل التعليم
 .1تعريف وسائل التعليم
كلمة كسائل التعليم تأيت من ميديوس الالتينية اليت تعٍت حرفيا 'األكسط'،
'كسيط' أك ' مقدمة ' .يف كسائل التعليم العربية ىناؾ كسائل أك رسالة دتهيدية من ادلرسل
إىل مستلم الرسالة .يقوؿ جَتالخ كإيلي ( )1971إف كسائل التعليم عندما تُفهم يف
سلطط ىو إنساف أك مادم أك حادث يبٍت الظركؼ اليت جتعل التالميذ قادرين على
اكتساب ادلعرفة أك ادلهارات أك ادلواقف .كهبذا ادلعٌت ،فإف ادلعلمُت كالكتب ادلدرسية
كالبيئات ادلدرسية ىي كسائل التعليم .كبشكل أكثر حتديدان ،دييل إحساس كسائل التعليم
يف عملية التعلم إىل أف يفسر على أنو أدكات رسومية أك فوتوغرافية أك إلكًتكنية اللتقاط
ادلعلومات البصرية أك العشبية كمعاجلتها كإعادة ترتيبها.

1

كثَت من القيود اليت يعطيها الناس عن كسائل التعليم .تقوـ رابطة التعليم
كتكنولوجيا يف األمريكا بتقييد كسائل التعليم كجميع األشكاؿ كالقنوات اليت يستخدمها
1

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet keenam,
2005), h. 5
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الناس لنقل الرسائل أك ادلعلومات .كذكر كاين ( )1971أف كسائل التعليم ىي رلموعة
كاسعة من ادلكونات يف بيئة التالميذ اليت ديكن أف تكوف جزءا من التعلم.

2

كتعريف آخر أعرب عنو كاين كبريغز (يف أرسياد .)2112 ،كيشَتكف إىل أف
كسائل التعليم التعليمية تشمل األدكات اليت تستخدـ جسديا لنقل زلتول ادلواد التعليمية
اليت تتكوف من الكتب ،كمسجالت الشريط ،كاألشرطة ،ككامَتات الفيديو ،كمسجالت
الفيديو ،كاألفالـ ،كالشرائح ،كالصور ،كالصور ،كالرسومات ،أجهزة التلفزيوف كأجهزة
الكمبيوتر .كبعبارة أخرل ،كسائل التعليم ىي عنصر من عناصر ادلوارد التعليمية أك
ادلعدات ادلادية اليت حتتوم على مواد تعليمية يف بيئة التالميذ اليت ديكن أف حتفز التالميذ
على الدراسة .يتم إعطاء شعور آخر من قبل  ،)3 :1987( ،oSrapeoSك كسائل
التعليم ىو مزيج من األجهزة كالربامج .كبعبارة أخرل كسائل التعليم ىو األجهزة اليت مت
شغلها مع الربرليات.

3

كيقوؿ عبد اجمليد سيد أمحد منسور يف كتابو "سيكلوجية الوسائل التعليمية كمسائل
تدريس اللغة العربية" إف كسائل التعليم ىو أحد الدعائم اليت يستخدمها اختصاصيو

Arief S, dkk. Media Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), h. 6
Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit. Hlm. 26

2
3
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التوعية يف عملية التعلم .هبدؼ توفَت ادلعرفة كاحلقائق كاألفكار كانإصلازات ادلتبادلة
للطلبة.

4

كفقا لفَتنوف س .جَتالخ كدكنالد ب .علي يف  )2112( noqifsSoالشعور
كسائل التعليم ىو نوعُت ،كمها ادلعٌت الضيق كادلعٌت الواسع .ادلعٌت الضيق أف كسائل
التعليم ملموسة :يتم استخداـ الرسومات كالصور الفوتوغرافية كاألدكات ادليكانيكية
كااللكًتكنيات اللتقاط ادلعلومات كمعاجلتها كنقلها .أما بالنسبة للمعٌت الواسع ،فإف
كسائل التعليم تفسر على أهنا نشاط ديكن أف خيلق حالة تسمح للطلبة باكتساب
معارؼ كمهارات كمواقف جديدة.

5

كيشَت مالك ( )1986إىل أف استخداـ كسائل التعليم التعليمية يف عملية
التدريس ديكن أف يوقظ رغبات كمصاحل جديدة ،كيزيد من الدافع كحتفيز أنشطة التعلم،
بل كجيلب تأثَتات النفسية للطلبة.

6

من بعض اآلراء السابقة ،يستنتج استنتاجات حوؿ تعلم كسائل التعليم ىو كل ما
ديكن استخدامو لنقل الرسائل من ادلرسل كادلتلقي من أجل حتفيز األفكار كادلشاعر

4

Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, Cet ke 1, 2014), h. 83
5
Nunuk Suyani, Achmad Setiawan dan Aditin Putria, Op. Cit. Hlm 2
6
Azhar Arsyad, Op. Cit. Hlm 19
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كادلخاكؼ كادلصاحل كاالستعداد التالميذ بطريقة تتم عملية التعلم يف حتقيق أىداؼ
التعلم بفعالية.

 .2وظيفة وفوائد الوسائل التعليم
كسائل التعليم كعنصر من عناصر نظاـ التعلم ،لديها كظائف كحرب حيوية
الستمرارية التعلم .كىذا يعٍت أف لوسائل التعليم موقعا اسًتاتيجيا كجزء ال يتجزأ من
التعلم .ال يتجزأ يف ىذا السياؽ يعٍت أف كسائل التعليم ىي جزء ال يتجزأ من التعلم.

7

بعض كظائف كسائل التعليم للتعلم من قبل اخلرباء:
كفقا من

rqhype

( )2111كظيفة التعلم كسائل التعليم يتكوف من كظائف

الداللية ،كالتالعب ،كادلثبتة ،كالتوزيع ،كاالجتماعية كالثقافية ،كالنفسية.
أ.

كظيفة الداللية
الدالالت تتعلق مبعٌت كلمة أك مصطلح .غالبان ما توجد ادلصطلحات كالرموز
يف رلموعة متنوعة من ادلواد ،كخاصة الكيمياء كالفيزياء كالرياضيات .الرموز
كادلصطلحات كطبيعة األشياء كالعالقات ادلفاىيمية كالعمليات كغَتىا اليت يتم
7

Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur R, Desain Pembelajaran Inovatif Dari Teori ke Praktik,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet ke-2, 2017), hlm 128

02

التحدث هبا شفهيان فقط ،ديكن أف تسمح للطلبة بفهم خاطئ للمصطلح.
كبالتايل ،ىناؾ حاجة إىل كسائل التعليم دلعاجلة مشاكل االتصاؿ ادلعقدة.
التعلم انإعالمي لو كظيفة داللية ،كىذا يعٍت تعلم كسائل التعليم تعمل على
صنع األفكار كتوفَت الوضوح حبيث ادلعرفة كجتربة التعلم ديكن أف تكوف أكثر
كضوحا كفهما .على سبيل ادلثاؿ ،يف مواد رمز التدريس من العناصر
الكيميائية ،ديكن للمعلمُت استخداـ كسائل التعليم الصورة ،كعناصر بطاقة
كالرسوـ البيانية كالصور الفوتوغرافية كأشرطة الفيديو كعلى سبيل ادلثاؿ رلرد
شرح العناصر الكيميائية أمساء لفظيا كذلك للحد من مفهوـ األخطاء على
التالميذ.
ب.

كظيفة التالعب
كسائل التعليم لديها كظيفة التالعب ،كىذا يعٍت كظائف كسائل التعليم
للتعامل مع الكائنات كاألحداث كفقا لظركفها ،كاحلاالت ،كاألىداؼ
كالغرض .ديكن تفسَت ادلعاجلة على أهنا رلموعة متنوعة من الطرؽ لوصف
كائن ال ديكن الوصوؿ إليو أك تقدديو أثناء عملية تعلم الغناء .على سبيل
ادلثاؿ ،يف تعلم اجلغرافيا ،ديكن للمعلمُت شرح النظاـ الشمسي باستخداـ
منوذج الًتاص الكوكيب أك الفيديو.

06

ج.

كظيفة انإصالحية
دالة إصالحية ىي دالة كسائل يف التقاط الكائنات أك األحداث اليت حدثت
منذ فًتة طويلة كختزينها كإعادة عرضها .على سبيل ادلثاؿ ،يف التعلم التارخيي،
كسائل التعليم الفيديو لديها كظيفة خيالية يف دتثيل إعالف خطاب الفيديو
جلمهورية إندكنيسيا للطلبة .مع تعلم كسائل التعليم ديكن للطلبة معرفة
األحداث اليت ال حتدث عند تعلم ادلسَت.

د.

كظيفة التوزيع
كظيفة التوزيع اليت تقوـ هبا كسائل التعليم ،كاليت ترتبط بقدرة كسائل التعليم
على التغلب على حدكد ادلكاف كالزماف ،كالتغلب على قيود حتديد اذلوية
البشرية .على سبيل ادلثاؿ ،يف كلية التعلمعقدت يف قاعات أك غرؼ مع
قدرات كبَتة ،كاستخداـ كسائل التعليم للعركض التقدديية مثل جهاز العرض
tSireaSfoP

ادلتوقعة ديكن أف تسهيل مجيع التالميذ لالستماع إىل ادلواد

كليس الًتكيز فقط على التواصل اللفظي .كما أف استخداـ كسائل التعليم
التلفزيونية كسلتلف منصات التعلم عن بعد ادلتاحة على شبكة انإنًتنت يعاجل
أكجو القصور يف اخلصائص البشرية يف التعلم .على سبيل ادلثاؿ ،حيضر ادلعلم
التدريب على ادلناىج الدراسية لعاـ  2113يف جاكرتا ،يف حُت يتعُت على

00

ادلعلم التدريس يف بانغكالبينانج ،باستخداـ كسائل التعليم التعليمية عن بعد،
ديكن للمعلم أف يأيت كجها لوجو من خالؿ مؤدتر األفالـ على الرغم من أف
جسديا غَت قادر على تلبية ادلباشر.
ك.

كظيفة اجتماعية
كسائل التعليم التعليمية لديها كظيفة اجتماعية كثقافية ،كىي استيعاب
االختالفات االجتماعية كالثقافية بُت التالميذ .على سبيل ادلثاؿ ،يف علوـ
انإجتماع ،ديكن للمعلمُت شرح اجملموعة العرقية من خالؿ أشرطة األفالـ،
حبيث ديكن أف تغطي أكثر الكثَت من ادلواد ،ديكن للطلبة معرفة ادلزيد يف كقت
قصَت مقارنة مع التفسَتات اللفظية .ىذه الوظيفة انإعالمية ديكن أيضا
تضمُت قيم التسامح كاالنسجاـ ادلتعلقة االجتماعية

ز.

الوظيفة النفسية
كسائل التعليم التعلم لديو العديد من الوظائف من حيث النفسية ،كىي كظيفة
من الرغبة كادلعرفية كالنفسية احلركية كاخلياؿ كالدافع.
 .1كظيفة من الرغبة :كظيفة كسائل التعليم من التعلم يف جذب انتباه
التالميذ.

02

 .2كظيفة عاطفية :كظيفة كسائل التعليم من التعلم يف الشعور مذكر،
كالعاطفة ،كقبوؿ ،كرفض التالميذ للتعلم.
 .3الوظيفة ادلعرفية :كظيفة كسائل التعليم للتعلم يف توفَت ادلعرفة كالفهم
اجلديدين.
 .4كظيفة احلركة النفسية احلركية :تعمل كسائل التعليم يف مساعدة التالميذ
على إتقاف ادلهارات أك براعة احملرؾ ،مثل مرافق ادلختربات ،أك أشرطة
الفيديو اجلمباز بدال من ادلدربُت يف الدركس الرياضية.
 .5كظائف اخلياؿ :كظيفة كسائل التعليم من التعلم يف بناء خياؿ
الطالب،على سبيل ادلثاؿ أفالـ الرسوـ ادلتحركة ككسائل التعليم التفاعلية
للطفولة ادلبكرة ،مع كسائل التعليم ،ديكن أف يتصور األحداث من شلثلة يف
القصة ،خرافة حتتوم على شحنة إجيابية .اخلياؿ الذم ىو مظلل مع كسيلة
للتعلم ىو جيد ،ديكن أف تذكب األعماؿ انإبداعية كادلبتكرة.
 .6كظيفة حتفيزية :كظيفة كسائل التعليم من التعلم يف توليد التالميذ التعلم
التحفيزم .كسائل التعليم التعليمية اليت جتعل التعلم أكثر إثارة لالىتماـ،

02

كختفيف التوتر كادللل ديكن أف حتفز التالميذ على أف تكوف أكثر نشاطا يف
التعلم.

8

أكضح ركدم سوسيالنا ككسي ريانا يف كتاهبما عن كظيفة كسائل التعليم التعليمية،
كىي :
أ.

كاستخداـ كسائل التعليم ليس كظيفة إضافية ،بل لو كظيفتو اخلاصة كوسيلة
للتعلم على ضلو أكثر فعالية.

ب.

جيب أف يكوف استخداـ الوسائل التعليم مناسبنا للكفاءات اليت تريد حتقيقها.
ىذه الوظيفة حتتوم على معٌت أف استخداـ كسائل التعليم التعلم ينبغي أف ننظر
دائما إىل الكفاءة كادلواد التعليمية.

ج.

ديكن أف تعمل كسائل التعليم التعليمية لتسريع عملية التعلم .ىذه الوظيفة تعٍت
أنو مع تعلم كسائل التعليم ديكن للطلبة التقاط أىداؼ التعلم بسهولة أكرب
كبسرعة.

Nunuk Suyani, Achmad Setiawan dan Aditin Putria, Op. Cit. Hlm 10-12
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د.

كسائل التعليم التعليمية تعمل على حتسُت نوعية عملية التعلم .بشكل عاـ ،فإف
نتائج التعلم للطلبة مبساعدة كسائل التعليم التعليمية ستكوف دائمة حبيث تكوف
جلودة التعلم قيمة عالية.

ق.

كسائل التعليم التعلم يضع أسس ملموسة للتفكَت ،كبالتايل فإنو ديكن أف تقلل
من حدكث اللفظية.9
كفقا ؿ

Levie & Lentz

يقدـ أربع كظائف كسائل التعليم التعليمية ،كخاصة

كسائل التعليم ادلرئية كىي (األزىر الرشاد)17-16 :2115 ،
أ .كظيفة الرغبة
كظيفة كسائل التعليم ادلرئية ىي أساسية جلذب كتوجيو انتباه التالميذ إىل
الًتكيز على زلتول التعلم ادلتعلق باألمهية البصرية ادلعركضة أك ادلصاحبة
لنص ادلواد التعليمية .يف كثَت من األحياف يف بداية تعلم التالميذ ليست
مهتمة يف ادلواد التعليمية أك ادلواد ىو كاحد من التعلم الذم ال حيب ىم
حىت ال تويل اىتماما.
ب .كظيفة عاطفية

9

Rudi Susilana, Cepi Riana, Media Pembelajaran : Hakikat, Pengembangan,
Pemanfaatan, dan Penilaian, (Bandung : CV Wacana Prima, 2009), hlm 10

01

ديكن رؤية الوظيفة العاطفية لوسائل التعليم ادلرئية من مستول دتتع
التالميذ عند تعلم (أك قراءة) النص ادلصور .ديكن للرسومات البصرية أك
الشعارات إثارة مشاعر كمواقف التالميذ ،مثل ادلعلومات ادلتعلقة
بالقضايا االجتماعية أك العرقية.
ج .الوظيفة ادلعرفية
كينظر إىل الوظيفة ادلعرفية لوسائل التعليم ادلرئية من نتائج البحوث اليت
تكشف عن أف الشعار البصرم أك الصورة تنعم الغرض من حتقيق ىدؼ
فهم ك حفظ ادلعلومات أك الرسالة الواردة يف الصورة
د .ادلهاـ التعويضية
كتتضح كظيفة التعلم التعويضي انإعالمي من نتائج البحث أف كسائل
التعليم ادلرئية اليت توفر السياؽ لفهم النص تساعد التالميذ الضعفاء يف
القراءة على تنظيم ادلعلومات الواردة يف النص كالتذكَت هبا مرة أخرل.
كبعبارة أخرل ،تعمل كسائل التعليم على استيعاب التالميذ الذين يعانوف
من ضعف كبطء يف تلقي كفهم زلتول الدركس ادلقدمة مع النص أك
ادلقدمة شفهيا.11
10

Giri Wiarto, Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani, (Yogyakarta: Laksitas,
2016), hlm 29-30

01

استنادا على الرأم السابق ،فمن ادلعركؼ أف كسائل التعليم التعليمية لديها العديد
من الوظائف ادلتعلقة بدعم التعلم يف الفصوؿ الدراسية ،كظيفة كسائل التعليم التعليمية
ديكن أف تكوف األمثل ىو بالتأكيد مدعومة بدقة اختيار كسائل التعليم ادلستخدمة يف
الصف.
بناء على الرأم السابق ،فمن ادلعركؼ أف كسائل التعليم التعليمية لديها كثَت من
الوظائف ادلتعلقة بدعم التعلم يف الفصوؿ الدراسية ،كظيفة كسائل التعليم التعليمية ديكن
أف تكوف األمثل ىو بالتأكيد مدعومة بدقة اختيار كسائل التعليم ادلستخدمة يف الصف.
تقدـ موسوعة البحوث الًتبوية يف مالك (األحدانا )2114 ،فوائد كسائل التعليم
التعليمية على النحو التايل :
.1

يضع أسسا ملموسة للتفكَت كاحلد من اللفظية.

.2

جذب انتباه التالميذ.

.3

إرساء األسس ادلهمة لتطوير التعلم.

.4

توفَت جتربة حقيقية كتعزيز النشاط الذايت للطلبة.

.5

تعزيز التفكَت ادلنتظم كادلستداـ ،ادلتعلق باحلياة اليومية.

.6

يساعد على تطوير ادلهارات اللغوية.

01

.7

إضافة تباين يف أنشطة التعلم.
كفقا

ؿoovipop a afdpf

11

( )1992:2يعرض فوائد كسائل التعليم التعلم يف

عملية التعلم للطلبة ،كىي :
أ.

التعلم سوؼ جيذب انتباه التالميذ حىت يتمكن من تعزيز الدافع للتعلم.

ب.

ادلواد التعليمية ستكوف أكثر كضوحا معٌت أنو ديكن فهمها بشكل أفضل من قبل
التالميذ كدتكينهم من إتقاف كحتقيق أىداؼ التعلم.

ج.

طرؽ التدريس سوؼ تكوف أكثر تنوعا ،كليس فقط التواصل اللفظي من خالؿ
صياغة الكلمات من قبل ادلعلم ،حبيث ال يشعر التالميذ بادللل كادلعلمُت ال تنفد
من الطاقة خاصة إذا كاف ادلعلم يعلم يف كل ساعة من الدرس.

د.

ديكن للطلبة القياـ بادلزيد من التعلم ألهنم ال يستمعوف فقط إىل كصف ادلعلم،
كلكن أيضا إىل أنشطة أخرل مثل ادلراقبة ،كالقياـ ،كالتظاىر ،كتصوير كغَتىا.
كفقا

ؿnpPyoeeSytpo

12

( )2119يعطي حملة عامة عن فوائد استخداـ كسائل

التعليم أك ادلعدات يف عملية التعلم :
أ.

جذب انتباه التالميذ.

ب.

يساعد على تسريع الفهم.
Nunuk Suyani, Achmad Setiawan dan Aditin Putria, Op. Cit. Hlm 14
Azhar Arsyad. Op. Cit, hlm 28
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ج.

توضيح تقدمي الرسالة لتكوف غَت لفظية (يف شكل كلمات مكتوبة أك منطوقة).

د.

التغلب على حدكد ادلساحة.

ق.

التعلم ىو أكثر تواصال كإنتاجية.

ك.

القضاء على ادللل على التالميذ كحتسُت حتفيز التالميذ.

13

من رأم بعض اخلرباء أعاله ،ديكن استخالص بعض الفوائد العملية من استخداـ
كسائل التعليم التعليمية يف عملية التدريس على النحو التايل :
أ.

ديكن لوسائل التعليم التعليمية توضيح عرض الرسائل كادلعلومات من أجل تسريع
كحتسُت العملية كنتائج التعلم.

ب.

التعلم انإعالمي ديكن أف حيسن كيوجو انتباه التالميذ حبيث ديكن أف يؤدم إىل
حتفيز التعلم ،كالتفاعل بُت ادلزيد من شبكة انإنًتنتو الشبكة العادلية سونغ بُت
التالميذ كالبيئة كإمكانية طالب للدراسة الذاتية كفقا لقدراتو كمصاحلو.
 .3أنواع الوسائل التعليم
ىناؾ عدة أنواع من كسائل التعليم التعليمية ،مبا يف ذلك :

أ.

كسائل التعليم ادلرئية  :كالرسوـ البيانية كالرسوـ التسطَت ،كادللصقات ،كالرسوـ
ادلتحركة ،كالكوميديا.
13

Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Lebih Memahami Konsep dan Proses Pembelajaran
Implementasi dan Praktek dalam kelas, (Jakarta: Kata Pena, 2017), hlm 128
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ب.

كسائل التعليم السمعية  :راديو كمسجل شريط كسلترب اللغة كما شابو ذلك.

ج.

السعة ال يزاؿ كسائل التعليم :الشرحية؛ على جهاز العرض الرأس ( ،)PHtيف
الًتكيز كما شابو ذلك.

د.

السعة احلركة كسائل التعليم :األفالـ كالتلفزيوف كالفيديو
 )DTaكالكمبيوتر كما شابو ذلك.

(،VDV ،DCV

14

كفقا لنونوؾ سورياين ( )2118تصنيف كسائل التعليم إىل :
أ.

كسائل التعليم ادلستندة إىل انإنساف

ب.

مطبوعات تستند إىل الوسائط

ج.

الوسائط ادلستندة إىل مرئية

د.

كسائط مسعية كبصرية

كفقا ذلاين كأدلَت ىناؾ  3فئات رئيسية من سلتلف أشكاؿ التعلم كسائل التعليم
كىي ( )1كسائل التعليم اليت ىي قادرة على تقدمي ادلعلومات (مقدـ كسائل التعليم) اليت
ديكن أف جتمع يف كسائل التعليم الرسومية ،كالطباعة ،كالصور الثابتة ،كانإسقاط الصامت
من الصوت ،كالصوت البصرم ،كاألفالـ ،كالتلفزيوف كالوسائط ادلتعددة ( )2كائنات
 62نفس المرجع،ص02.

26

الوسائط ىي كسائط ثالثية األبعاد حتتوم على معلومات ،ليس يف شكل عرض تقدديي
كلكن من خالؿ خصائصها ادلادية مثل احلجم كالوزف )3( .كسائل التعليم التفاعلية،
أىم مسة من مسات ىذه اجملموعة ىي أف التالميذ ال يهتموف فقط بالعرض التقدديي أك
الكائن ،بل يضطركف إىل التفاعل ما داـ الدرس يتبع.

15

كمن رأم بعض اخلرباء السابق ،ديكن استنتاج أف كسائل التعليم مصنفة على
أساس شكلها ادلادم كخصائصها اليت دتيز كسائل التعليم إىل كسائلُت مها كسائل ثنائية
األبعاد ككسائل ثالثية األبعاد.

ب .الوسائل باستخدام

Lectora Inspire

Lectora Inspire .1

بالنسبة للمعلمُت ،تعلم الوسائل ادلتعددة مل يعد شيئا أجنبيا .مع تطور تكنولوجيا
ادلعلومات يف الوقت احلاضر ادلعلمُت من السهل جدا جلعل كسائل التعليم من التعلم
القائم على تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت .مع ىذه األداة من ادلتوقع أف تكوف قادرة
على جذب التالميذ لتعلم مادة أك أف تكوف قادرة على حتفيز التالميذ ،كقادرة على
متابعة التقدـ يف تكنولوجيا ادلعلومات ،كمساعدة التالميذ على فهم تعلم ادلواد مع

Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Tekhnologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.
462
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الرسوـ التوضيحية كالصور كالفيديو ،أك الرسوـ ادلتحركة يف ادلنزؿ ،شلا جيعل من األسهل
للمعلمُت لتعليم الصف كتعزيز تقاليد التعلم ادلبتكرة كانإبداعية.

16

كمن بُت الربامج أك تطبيقات الوسائط ادلتعددة التفاعلية ىو برنامج Lectora
.Inspire
Sep soqafertreP

ىي حزمة برامج كاملة توفر رلموعة متنوعة من القوالب

اجلاىزة للتعبئة بادلواد التعليمية اليت سيتم تقدديها .كبانإضافة إىل ذلك ،فإف
Lectora

Library

لديها أيضا الكثَت من الصور كالصور ادلتحركة ادلتحركة الستكماؿ مظهر

كسائل التعليم التعليمية التفاعلية اليت نقوـ بتصميمها .إنتاج كسائل التعليم التعلم
باستخداـ ىذا الربنامج ىو أسهل نسبيا ألف ادلطور  /ادلعلم الذم يفتقر إىل القدرة على
فهم لغة الربرلة مدلل مع عدـ احلاجة للدخوؿ ألنو بالفعل رلموعة مع قالب معُت.
ادلطورين حتتاج فقط إىل إدراج ادلواد ادلطلوبة يف قالب الربنامج ىذا  .اخلطوات يف تطوير
ىذه الوسائط ىي مشاهبة نسبيا لتلك ادلستخدمة يف تطوير أدكيب فالش  6SCالقائم
على كسائل التعليم التعلم اليت توجد فيها مراحل ما قبل انإنتاج كالتصنيع كما بعد
ادلعاجلة.

17

16

Norma Dewi S, “Pemanfaatan Aplikasi Lectora Inspire Sebagai Media Pembelajaran
Interaktif”, Jurnal CAKRAWALA, Vol. XI, No. 1, Juni 2016
17
Nunuk Suyani, Achmad Setiawan dan Aditin Putria, Media Pembelajaran Inovatif dan
Pengembangannya (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2018),h. 98-99.
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 arogceLىي أداة التأليف لتطوير زلتول التعلم انإلكًتكين اليت كضعتها شركة
قادرة على جعل الدكرات على االنًتنت سريعة كبسيطة.

تريفانتسLectora Inspire.

ككاف ادلؤسس تيموثي د .لوديرميلك يف سينسينايت ،أكىايو ،أمريكا يف عاـ .1999

يف عاـ  2111حصلت ليكدكرا على  5جوائز يف رلاؿ منتجات التعلم
انإلكًتكين ادلبتكرة  ،كأدكات التأليف ،كأفضل أدكات العرض ،كأفضل تقنيات التعلم
انإلكًتكين .لذلك فمن ادلعقوؿ أكثر من  51شركة أك ككالة يف العامل اختيار
.arogceL

18

خطوات تعلم إنتاج الوسائط باستخداـ ىذا الربنامج ىي نفسها مع اخلطوات
ادلستخدمة مع الربامج األخرل ،مبا يف ذلك ما قبل انإنتاج ،كالتصنيع ،كمرحلة ما بعد
ادلعاجلة ،فضال عن نوقشت يف ادلناقشة.
 .2المزية والنقصان

Lectora Inspire

أ .إجيابيات كسلبيات

Lectora Inspire

Lectora Inspire

لديو العديد من ادلزايا على تأليف أدكات التعلم

انإلكًتكين األخرل ،كىي :

Muhammad Mas’ud, Op. Cit, h. 1

18
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.1

ديكن استخداـ

arogceL

نإنشاء موقع كيب ،كزلتول التعلم انإلكًتكين

التفاعلي ،كعرض ادلنتج أك ملف تعريف الشركة.
.2

ادليزات اليت يوفرىا

Lectora Inspire

جتعل من السهل على ادلستخدمُت

ادلبتدئُت إنشاء الوسائط ادلتعددة (الصوت كالفيديو) التعلم.
.3

بالنسبة للمعلم أك ادلعلم ،ديكن لػ

Lectora Inspire

تسهيل صنع كسائل

التعليم التعليمية.
.4

قالب ليكتورا كاملة دتاما.

.5

 arogceLيوفر مكتبة مستخدـ مفيدة جدا.

.6

 arogceLيسمح إىل حد كبَت مستخدميها الستنساخ العركض التقدديية
مايكركسوفت باكر بوينت إىل زلتول التعلم انإلكًتكين.

.7

كديكن نشر احملتول الذم مت تطويره باستخداـ برنامج  arogceLعلى سلرجات
سلتلفة مثل  5LMTaكادللفات القابلة للتنفيذ الوحيدة ( )rxrكاألقراص
ادلضغوطة بانإضافة إىل معايَت التعلم انإلكًتكين مثل  CSOCTك.CCSS

.8

نقص ليكتورا إنسبَت

.1

إنشاء يأخذ كقتا طويال جدا عندما يتم إجراء الربنامج كقتا طويال جدا.
 61نفس المرجع،ص2-0.
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التطبيق ىو أقل شهرة لكثَت من الناس ،كما أنو أكثر دراية الستخداـ نقاط

.2

الطاقة لعرض تقدديي.
مسافة

.3

Lectora Inspire

Lectora Inspire

التعلم انإلكًتكين.

 ،منذ بداية ىذا الربنامج مت إنشاؤه يف الواقع الحتياجات

Lectora Inspire

ديكن استخدامها الحتياجات التعلم على حد

سواء على االنًتنت كغَت متصل كاليت ديكن إجراؤىا بسرعة كسهولة.

Lectora Inspire

ديكن استخدامها للجمع بُت فالش ,تسجيل مقاطع الفيديو ،كاجلمع بُت الصور ،ك

التقاط الشاشة.
قاؿ زلمد مسعود" :إف ليكتورا تلهم ادلزيد كادلزيد من الرغبة بادلعلمُت .ليس ىناؾ
عدد قليل من ادلعلمُت معرفة عن  .Lectora Inspireكبانإضافة إىل ذلك ،مع
تثبيت كاحد

Lectora Inspire

( 1،1غيغابايت تقريبا) ديكننا أيضا تثبيت الربنامج

التايل :
أ.

aryeLere oce arogceL

 -يستخدـ للجمع بُت الصور كمقاطع الفيديو

كالفالش كالرسوـ ادلتحركة كالتحوالت كألعاب الذاكرة .ىذا الربنامج ديكن أف
تولد ادللفات يف شكل  fwoحبيث ديكن درلها بسهولة مع .Lectora Inspire

21

ب.

SLogLfLL oce arogceL

– تستخدـ لتسجيل اخلطوات النادرة اليت نقوـ هبا

على شاشة الشاشة .كديكن أيضا استخداـ ىذا الربنامج لتحرير أشرطة الفيديو
كديكن نشرىا إىل صيغ الفيديو القياسية.
ج.

 CILaCgؿarogceL

 -يستخدـ اللتقاط شاشة العرض .ىذه تقنية شاشة

طباعة .ىو عادة إذا استخدمنا شاشة الطباعة ،جيب إدراج الصورة أكالن يف
الرساـ حبيث يستغرؽ كقتان طويالن .يف ىذا العقبة ،ديكن التقاط الصور كحترير
مباشرة .كديكن استخدامها لدمج صور متعددة يف كاحد كديكن نشرىا يف
أشكاؿ سلتلفة من ملفات الصور.
د.

انإضافات ىي متكامل ليكدكرا دلايكركسوفت باكر بوينت .عن طريق إضافة
تكامل ديكن للمستخدـ حيوؿ عرضا مباشرة يف باكر بوينت إىل ليكتورا.

.4

ميزات البرنامج

والمظهر Lectora Inspire

 Lectora Inspireلديو العديد من ادليزات:
أ .ميزات الوسائط ادلتعددة


صورة :دعم ملف مع ملحق
PTa ،PNJ ،FTa

،MCaa ،MCa ،JCa ،GPJ ،GPPJ ،poe

21





الصوت :ملفات الدعم مع دتديد ،3TP

،FCF ،aaF ،C4T

 ،CT ،CCaاالحتاد األفريقي،

FTC

فيديو :دعم ملف مع دتديد

,ocF, CCa, CFC, aaF

,TPJ ,F4a

F, TFF4T ,4TPPJ, TP

ب .قالب كادلعاجل
لكتورا لديها أكثر من  215قوالب لتصميم التعلم الوسائط ادلتعددة.
ج .معاجل مسابقة كفالش لعبة
 اجلالد دكنغكينجبوت
 صورة تكشف عن سباؽ اخليل
 كلمة التدافع بانوراما لغز
 كرة السلة الكرة تسلق اجلبل
 البولينج مليوف دكالر
 بطاقة الوجو فتحة آلة
 الفئات كرة القدـ
 حرؼ تيك تاؾ تو
 رلنوف ادلشي اللوح

منتصف،

21

 لعبة غولف كلمة التدافع
يتكوف مظهر نافذة ليكتورا إنسبَت من ثالثة أجزاء كما ىو موضح يف الشكل
التايل:

الشكل  1نافذة مظهر

Lectora Inspire

أجزاء – جزء من نافذة  Lectora Inspireىي كما يلي :
أ.

القوائم كأشرطة األدكات
 )1شريط القوائم

الصورة  .2خط شريط القوائم على ليكتورا إنسبَت
القائمة على

Lectora Inspire

من بُت أمور أخرل كملف كادلنزؿ كالتصميم

الدخوؿ ،اختبار كادلسح كأدكات كعرض كخصائص.
ب.

شريط االدكات

21

الشكل  .3عرض شريط األدكات على

Lectora Inspire

حيتوم شريط األدكات على الرموز اليت ىي اختصارات من قائمة القائمة على
شريط القوائم.
.1

صفحة أك صفحة عمل
جزء يعمل كمكاف لتصميم كعرض طريقة العرض اليت سيتم إنشاؤىا.

ج .رغبة التعلم التالميذ
 .1تعريف رغبة التعلم
عملية تعليم التعلم ىي نشاط رئيسي يف العامل التعليمي .لتحقيق النجاح يف عملية
التعلم ينظر إليها من نتائج التعلم األمثل  .تتأثر نتائج التعلم ادلثلى بعدة عوامل ،مثل
ادلصاحل كالدافع كما إىل ذلك .كقاؿ ىيلغارد "

Interest is persisting tendency to pay

 ." attention to and enjoy some activity or contentديكن أف تنشأ ادلصاحل من اخلارج
أك يف سانوبارم .الرغبة الكبَت يف شيء ما ىو معٌت رأس ادلاؿ الكبَت لتحقيق أك كسب
مصلحة .التالميذ الذين لديهم اىتماـ كبَت يف التعلم سوؼ تويل دائما اىتماما كامال يف
حتقيق أىدافهم التعليمية.

21

Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen, Volume 1, Nomor 2, September 2015
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تتكوف رغبة التعلم من كلمتُت من الرغبة كالتعلم .كلذلك ،لفهم الشعور بالتعلم،
جيب أف يفهم مسبقا فهم مصلحة التعلم كفهمو.
ببساطة ،الفائدة تعٍت اجتاىا عاليا كانإثارة أك رغبة كبَتة لشيء ما .كفقا ؿ ربر
(سو )2113 ,ليس فائدة عبارة شعبيّة يف علم نفس كاجبة إىل اعتماد من أخرل
عامالت داخليّة كمثل تركيز كفضوؿ كدافع كحاجة.
كيوضح سالميتو أف الرغبة ىو شعور بالفضوؿ كالشعور بالرغبة مبسألة أك نشاط،
دكف أف يقوؿ أحد .الرغبة ىو أساسا قبوؿ عالقة بُت نفسك كشيء خارج نفسك.
كلما كانت العالقة أقول أك أكثق ،زادت الفائدة.
كفقا لتامبوفولوف ( )1991الفائدة ىي مزيج من الرغبة كانإرادة اليت ديكن أف
تتطور إذا كاف ىناؾ دافع .على سبيل ادلثاؿ ،قد يكوف للمرء مصلحة يف قراءة كتاب
القراءة األدبية ،كلكن ألنو مكلف ،فإنو ال.

21

خاصة
كفقا لسمُت ( )1982أ ّف فائدة حالة عقليّة أ ّف يولد استجابة ّاجتاىيّة إىل ّ
حالة أك شيء أ ّف يرضي كيرضي إلىو .الفائدة ديكن أف يسبب ادلوقف الذم ىو استعداد
للقياـ عندما يكوف ىناؾ حتفيز خاص كفقا للحالة .االستعداد ال تنشأ ألف ىناؾ شعور

21

Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 113

26

من ادلتعة دلعرفة كتعلم شيء .كىكذا ،ديكن النظر إىل الرغبة من جانب الرغبة ،كادلتعة،
كالتساىل ،كاالرتياح كحافز ألفعاؿ ادلرء كأفعالو.

22

ديكن التعبَت عن الرغبة من خالؿ بياف يشَت إىل أف التالميذ يفضلوف شيئا آخر
غَت اآلخرين ،كديكن أيضا أف تظهر من خالؿ ادلشاركة يف نشاط .التالميذ الذين لديهم
مصلحة يف مواضيع معينة دتيل إىل إيالء مزيد من الرغبة ذلذا ادلوضوع.
تطوير الرغبة يف شيء ىو أساسا مساعدة التالميذ على رؤية كيف من ادلتوقع أف
تتعلم العالقة بُت ادلواد بنفسو كفرد .ىذه العملية تعٍت أف تظهر للطلبة كيف تؤثر عليو
بعض ادلعرفة أك الرباعة ،كختدـ أىدافها ،كتليب احتياجاتو .عندما يدرؾ التالميذ أف التعلم
ىو أداة لتحقيق بعض األىداؼ اليت يعتربىا مهمة ،كإذا رأل التالميذ أف نتيجة جتربتو
التعليمية سوؼ تؤدم إليو ،فمن ادلرجح أف يكوف مهتمان (ك لدراستو.

23

إين ّديأيشن ,كفقا لسوريا ( )1985فائدة أيضا األساس من عادة تشكيل .ىناؾ
ثالثة حدكد لالىتماـ ،أم ( )1موقف ديكن أف يربط انتباه ادلرء بشكل انتقائي إىل كائن
معُت )2( ،شعور بأف النشاط كالتساىل من كائن معُت ىي قيمة للفرد ،ك ( )3جزء من
الدافع أك االستعداد الذم جيلب السلوؾ إىل اجتاه معُت أك غرض معُت.
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20

استنادا إىل التفسَت السابق ديكن استنتاج أف الفائدة ىي أساس تكوين العادة.
كسيتم تشكيل العادات يف حُت أف التالميذ لديهم رغبة كبَت يف الدرس .كستشكل
األنشطة العالية كادلستمرة عادات.
كفقا لبيل غريدير التعلم ىي عملية يقوـ هبا البشر للحصوؿ على رلموعة كاسعة
من القدرات (الكفاءات) كادلهارات كادلوقفالذم يتماحلصوؿ عليو تدرجييا كبشكل
مستداـ.

24

كفقا ؿ ىيلغرد ك بور يف نظرياتو اليعلم ( )1975يقًتح" .تعلم أف تتصل بتغيَت
التصَت ادلتكرر يف تلك احلالة ،حيث
يف سلوؾ ادلرء من حالة معينة اليت فرضت من قبل ّ
تغيَت السلوؾ غَت قابل للتفسَت أك ادليل األساسي استجابة الشخص الفورية أك نضجو أك
ظركفو.

25

كفقا لرباكف ( )1994ديكن تفسَت التعلم على أنو "اكتساب أك اكتساب ادلعرفة
مبوضوع أك مهارة من خالؿ الدراسة أك اخلربة أك التدريس " .كما أشار براكف إىل كيمبل
كغارميزم على أهنما تغيَت دائمنسبيان يف االجتاىات السلوكية كنتيجة دلمارسةاكتسبت
تعزيزان.
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Karwono dan Heni Mularsih, Belajar Dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber
Belajar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 13
25
Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 84
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 .2العوامل التي تؤثر على الرغبة
بالرغبة الذم لدل التالميذ على شيء حيدث ديكن أف جتعل إشعار كاحد كفهم
ما يراه .أحد الدكافع يف صلاح نتائج التعلم ىو اىتماـ كبَت بشكل خاص .كىذا الرغبة ال
يظهر مبفرده كلكن ىناؾ عوامل كثَتة ديكن أف تؤثر على ظهور الرغبة .ىناؾ العديد من
العوامل اليت ديكن أف تؤثر على اىتمامات التالميذ التعليمية ،كىي :
.1

عزر

.2

احلذر

.3

مواد الدرس كمواقف ادلعلمُت.
كديكن أف يقاؿ إف كلمة "عزر" ،اليت تفسر على أهنا جهد يشجع الشخص على

القياـ بشيء من الدكافع ،ىي قوة دافعة من داخل ادلوضوع كداخلو للقياـ بأنشطة معينة
من أجل حتقيق ىدؼ ما .حىت الدكافع ديكن تفسَتىا على أهنا حالة داخلية(التأىب).
بدءا من كلمة "عزر" ،ديكن تفسَت الدافع على أنو القوة الدافعة اليت أصبحت نشطة.
كتصبح الزخارؼ نشطة يف أكقات معينة ،ال سيما عندما تكوف احلاجة إىل حتقيق
األىداؼ متصورة جدان أك ملحة.

27
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Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2012), hlm. 73
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كمبزيد من التفصيل ،يصف براكف ( )1994طبيعة التعلم بتقدمي رلموعة متنوعة
من أنشطة التعلم على النحو التايل :
.1

التعلم ىو احلصوؿ على (اكتساب) أك احلصوؿ على.

.2

التعلم ىو ختزين (االحتفاظ) ادلعلومات أك ادلهارات.

.3

تعلمكيفيةالعمل بنشاط كإدراؾ الًتكيز كاختاذ انإجراءات.

.4

التعلم دائم نسبيان.

.5

كيشمل التعلم أشكاال سلتلفة من ادلمارسة.

.6

التعلم ىو تغيَت يف السلوؾ
حتفيز التعلم مهم للطلبة كادلعلمُت .بالنسبة للطلبة ،فإف أمهية حتفيز التعلم ىي كما

يلي )1( :حتقيق ادلوقف يف بداية التعلم ،كالعملية ،كالنتيجة النهائية )2( .إعالـ عن قوة
األعماؿ التعليمية ،كاليت يتم مقارنتها مع األقراف ،كمثاؿ ،إذا ثبت أف اجلهد التعليمي
للطالب ليست كافية ،مث حياكؿ الدؤكب كما صديقو الذم يتعلم كينجح )3( .توجيو
أنشطة التعلم )4( .رفع ركح التعلم )5( .أف تكوف على بينة من مسار التعلم كمن مث
العمل (من بينو ىو الراحة أك اللعب).

28

28

Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: RINEKACIPTA, Cet ke-3,
2006), hlm. 85
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كفقا ؿ نور ( )1971سيأثر فائدة كاحدة بالبيئة .كيف رأيو أف العوامل اليت تؤثر
على الرغبة فيما بينها ىي العمل ،كاالجتماعية  -االقتصادية ،كادلواىب ،كنوع اجلنس
كاخلربة كالشخصية كالتأثَتات البيئية .ىذه العوامل تتفاعل كتؤثر على بعضها البعض على
الرغم من أف التأثَت ىو بالتأكيد ليست ىي نفسها.

29

كديكن أيضا أف يقاؿ الدافع سلسلة من احملاكالت لتوفَت شركط معينة ،حبيث
شخص ما يريد كيريد أف يفعل شيئا ،كإذا كاف ال حيب ذلك ،فإنو سيحاكؿ نفي أك
جتنب مشاعر الكراىية .حبيث ديكن حتفيز الدافع من قبل عوامل خارجية كلكن ىذا
الدافع ينمو داخل الذات .يف أنشطة التعلم ،ديكن أف يقاؿ الدافع كقوة دافعة عامة يف
الطالب الذم يثَت أنشطة التعلم ،كالذم يضمن استمرارية من أنشطة التعلم كالذم
يعطي التوجيو على أنشطة التعلم ،حبيث ديكن حتقيق األىداؼ ادلرجوة من موضوع
التعلم .التالميذ الذين لديهم دافع قوم سيكوف لديهم الكثَت من الطاقة للقياـ بأنشطة
التعلم.

31

كالعامل الثاين الذم يؤثر على الرغبة ىو الرغبة .احلذر ىو النشاط الذم يقوـ بو
الشخص بالتزامن مع اختيار احملفزات اليت تأيت من جناحو .إذا كاف الشخص يسَت على
طريق كبَت ،فهو على علم حبركة ادلركر من حولو ،كسوؼ تكوف ادلركبات كالناس الذين
01

نفس المرجع،ص662.
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ديركف هبا ،كاحملالت التجارية اليت ىي على جانب الطريق .كقاؿ سوريابياتا الرغبة ىو
الكثَت من الوعي األقل اليت ترافق شيئا يتم القياـ بو النشاط.
كاحدة من ادلشاكل اليت جيب أف يواجهها ادلعلم يف الفصوؿ الدراسية ىو جذب
التالميذ كمن مث احلفاظ على الرغبة .كفيما يلي بعض ادلبادئ اذلامة ادلتصلة بالرغبة:
.1

31

يتم توجيو انتباه الشخص ضلو أشياء جديدة ،األشياء اليت تتعارض مع اخلربة اليت
اكتسبت للتو أك مع اخلربة ادلكتسبة خالؿ حياتو .إذا كاف الطالب يقرأ كتابان،
فإف ما مل يقرأه أبدان ىو جديد نسبيان مقارنة بالكتاب الذم قرأه على انإطالؽ،
كبالتايل فإف الكتاب الذم مل يقرأه أبدان سيجذب انتباىو .ىذه األنواع من
احملفزات اجلديدة ديكن أف جتذب االنتباه مبا يف ذلك اللوف كالشكل .يف الدرس،
ديكن للمعلم زلاكلة لفت انتباه التالميذ حوؿ الكلمات اذلامة يف القراءة من
خالؿ إعطاء الكلمات اللوف األمحر .كديكن أف يتم الشيء نفسو أيضا يف زلاكلة
نإعطاء شكل أكرب جلزء من اجلسم من صورة الشخص الذم حيتاج إىل النظر،
كما ىو احلاؿ يف صورة الكاريكاتَت.

.2

يتم إصالح انتباه الشخص كيتم أخذه كتوجيهو إىل األشياء اليت تعترب معقدة،
طادلا أف التعقيد ال يتجاكز احلد األقصى لقدرة الشخص .سوؼ الناس إيالء
Slameto, Op. Cit. Hlm 106-107
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ادلزيد من الرغبة لصورة اليت حتتوم على أجزاء كثَتة من الصورة اليت ىي فقط
قليال .كينطبق الشيء نفسو أيضان على التجمع الذم يبدك النظاـ غَت منتظم
مقارنة بالتجمع ادلتجانس .للمعلمُت أف نضع يف اعتبارنا ىو درس ال ينبغي أف
يبدك معقدا للغاية أك بسيطة جدا .أىم شيء ىو أف تأخذ ادلعلم ال ينبغي تطوير
الدرس ليكوف من الصعب جدا فقط جلذب انتباه التالميذ ،حىت لو كاف من
ادلسلم بو أف الدركس اليت تبدك بسيطة جدا ال جتذب الكثَت من الرغبة.
.3

فالناس يوجهوف انتباىهم إىل األشياء اليت يرغبوف فيها ،كىي أمور تناسب
مصاحلهم كجتارهبم كاحتياجاهم .صيب جائع سوؼ تويل اىتماما لكل ما يذكره
من الطعاـ ،مثل رائحة الطعاـ ،كصوت على مدار الساعة تصل إىل اثٍت عشر
مرة ،كصوت لوحة يتضارب .بالنسبة للمعلم ىذا ادلبدأ يعٍت أنو جيب أف يعرؼ
الكثَت عن طالبو .كإال فإنو لن يعرؼ إال على الصعيد العادلي أك تقريبا عن
طالبو ،كرمبا يكوف سلطئا حوؿ ادلصاحل اليت لدل طالبو.
كالعامل الثالث الذم يؤثر على الرغبة ىو درس ادلعلم كمواقفو .الدركس اليت هم

التالميذ ،كغالبا ما يتم دراستها من قبل التالميذ ادلعنيُت .على العكس من ذلك ،فإف
الدكرة اليت ال جتذب التالميذ سيتم استبعادىا بالتأكيد من قبل التالميذ ،كما يزعم أف

21

سالميتو أنو يقوؿ الرغبة لو تأثَت ىائل على التعلم ،إذا كاف ادلوضوع ىو مصلحة
الطالب ،الطالب لن يتعلم األفضل ،ألنو ال يوجد نداء لو.
جيب على ادلعلمُت أف يفهموا أف صلاح التعلم يتأثر بشدة باكتماؿ الوسائل أك
كسائل التعليم ادلستخدمة ألف كسائل التعليم أك الرسائل أك التعلم ادلادم األكثر تنوعان
سيكوف التالميذ األكثر مثالية .كيرجع ذلك إىل تنوع كتنوع أساليب تعلم التالميذ ديكن
أف تكوف ملك كسائل التعليم ادلتنوعة يف التعلم .على سبيل ادلثاؿ ،يف فصل كاحد كاف
العديد من التالميذ الذين لديهم طرائق متنوعة للتعلم أكثر ميال بصريا ،كبعض التالميذ
'طرائق دتيل إىل الصوت ،كالباقي لديهم طرائق التعلم كيناستتيك.

32

إذا كاف ادلعلم يف عملية التعلم يستخدـ نوع كاحد فقط من كسائل التعليم ،ال
ديكن نقل الرسالة أك ادلواد التعليمية على النحو األمثل بسبب االختالؼ يف طرائق تعلم
التالميذ .لذلك من ادلهم للمعلمُت أف تويل اىتماما لتعلم كسائل التعليم جلذب
التالميذ.
بانإضافة إىل كسائل التعليم التعليمية اليت جتذب ادلعلمُت الذين ىم طالب أذكياء
كطيبُت ككدكدين كمنضبطُت كزلببُت ،فإف ذلك مؤثر جدان يف رفع اىتماـ التالميذ .كعلى

32

Norma Dewi S, dkk, “Media Pembelajaran Interaktif Lectora Inspire Sebagai Inovasi
Pembelajaran” Jurnal WARTA LPM, Volume. 20, No 1, Maret 2017 : 9-16
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العكس من ذلك ،سيكوف من الصعب على ادلعلمُت الذين لديهم موقف سيء
كيكرىهم التالميذ حتفيز ظهور اىتمامات التالميذ كاىتمامهم.

33

 .3أمارة رغبة التعلم
كتشمل ادلصاحل أحد عوامل التعلم اليت ال تنفصل عن التأثَت سواء من داخل
(داخلي) أك من اخلارج (خارجي).
الرغبة ىو يف األفراد أك بعبارة أخرل تنشأ من داخل األفراد يف حد ذاتو بسبب
الغرائز البشرية نفسها ،بغض النظر عن الرغبة اليت تشجع الرجاؿ على السلوؾ.
أم عامالت
كفقا لسلمتو يف كتابو يقسم ىو العامالت أ ّف يأثر اليعلم داخل ّ 2
داخليّة كعامالت خارجيّة :
.1

العوامل الداخلية
يف مناقشة ىذه العوامل الداخلية ،سيتم مناقشتها يف ثالثة عوامل ،كىي:
العوامل اجلسدية ،كالعوامل النفسية ،كعوامل التعب.

.1

العوامل ادلادية
 العوامل الصحية
 ىيئة انإعاقة
33
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.2

العوامل النفسية
 االستخبارات
 الرغبة
 اىتماـ
 ادلواىب
 عزر
 النضج
 استعداد

.3

عوامل التعب
التعب يف شخص على الرغم من صعوبة فصل كلكن ديكن دتييزىا إىل نوعُت،
كمها التعب البدين كالتعب الركحي (ىو النفسية).
كينظر إىل التعب البدين مع ضعف اجلسم كاالجتاه ينشأ لوضع اجلسم .حيدث
التعب الزمٍت بسبب الكيكاكواف ادلادة االحًتاؽ ادلتبقية يف اجلسم ،حبيث ال
يكوف الدـ أك أقل سالسة على أجزاء معينة.

26

كديكن رؤية التعب الركحي يف كجود اخلموؿ كادللل ،كبالتايل فإف الرغبة كالتشجيع
على إنتاج شيء ما يضيع .ىذا التعب ىو كاضح جدا يف الرأس مع الدكخة
لذلك فمن الصعب الًتكيز ،كما لو كاف الدماغ ينفد من الطاقة للعمل.
ب .العوامل اخلارجية
كديكن جتميع العوامل اخلارجية اليت تؤثر على التعلم يف ثالثة عوامل ىي:
العوامل األسرية ،كالعوامل ادلدرسية ،كالعوامل اجملتمعية .يصف ما يلي مجيع
العوامل الثالثة.
.1

العوامل األسرية
التالميذ الذين يتعلموف سوؼ حيصلوف على تأثَت من األسرة يف شكل:
كيفية تثقيف اآلباء ،كالعالقات بُت أفراد األسرة ،كالغالؼ اجلوم ادلنزيل،
كالظركؼ االقتصادية لألسرة ،كفهم الوالدين ،كاخللفية الثقافية.

.2

العوامل ادلدرسية
كتشمل العوامل ادلدرسية اليت تؤثر على ىذه الدراسة أساليب التدريس،
كادلناىج الدراسية ،كعالقات ادلعلمُت مع التالميذ ،كعالقات التالميذ مع
التالميذ ،كاالنضباط ادلدرسي ،كأدكات التعلم ،كالوقت ادلدرسي ،كالدركس
فوؽ احلجم ،كظركؼ البناء ،كأساليب الدراسة ،ك كاجب منزيل

20

.3

العوامل اجملتمعية
اجملتمع ىو عامل خارجي يؤثر أيضا على تعلم التالميذ .حيدث ىذا التأثَت
بسبب كجود التالميذ يف اجملتمع .يف الوصف التايل يناقش سالميتو أنشطة
التالميذ يف اجملتمع ،كيناقش حوؿ أنشطة التالميذ يف اجملتمع ككسائل
التعليم كاألصدقاء ادلرتبطُت كأشكاؿ احلياة يف اجملتمع.

34
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الباب الثالث
طريقة البحث
أ .أنواع البحث
يستخدم ىذا البحث طريقة البحث والتطوير .البحث والتطوير ىو طريقة
البحث ادلستخدمة إلنتاج منتجات معينة  ،واختبار فعالية ىذه ادلنتجات 1.جيب أن
ينتج ىذا البحث منتجات جديدة أو حتسني ادلنتجات احلالية اليت ميكن حساهبا.
من خالل ىذا البحث والتطوير  ،يسعى الباحثون إىل تطوير منتجات قابلة
للتطبيق وتستخدم بفعالية يف التعلم .ادلنتج الذي مت تطويره يف ىذه الدراسة ىو
Lectora Inspire

القائم على وسائط التعلم لطلبة لدى التالميذ ادلدرسة اإلبتدائية

اإلسالمية احلكومية يف الفصل الثالث ب .تشري ىذه الدراسة إىل منوذج
.Gall

1

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2018), hlm. 407

Borg and
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صورة  3.1خطوة إستخدام طريقة البحث والتطوير
Validasi
Desain

Desain
Produk

Uji Coba
Produk

Revisi
Desain

Pengumpulan
Data

Potensi dan
Masalah

Revisi
Produk

Uji Coba
Pemakaian

Produksi
Masal

يتطلب منوذج

Borg and Gall

2

Revisi
Produk

يف أحباث التطوير عشر خطوات إلنتاج منتج

هنائي جاىز للتطبيق يف ادلؤسسات التعليمية .ومع ذلك  ،فإن ادلؤلفني حيدون خطوات
نظرا لتذكر الوقت ادلتاح والتكلفة احملدودة لإلجراء
تطوير البحث من عشرة إىل خطوة ً
من قبل الباحث كما ىو موضح يف الشكل التايل.

Sugiono, ibid, h. 409

2
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Validasi
Desain

Revisi
Desain

Desain
Produk

Uji Coba
Produk

Pengumpulan
Data

Revisi
Produk

Potensi dan
Masalah

Media
Pembelajaran
Lectora Inspire
Final

ادلنتج النهائي لتطوير ىذا البحث ىو تطوير الوسائل التعليمية باستخدام

Lectora

 Inspireلدى التالميذ الصف الثالث ب ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية.
ب.مكان البحث
أجري البحث مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامن باندار مامبونج ،ألن
ادلدرسة مل تستخدم وسائل التعليم ادلعتمدة على

.Lectora Inspire

ج .عملية البحث
تسرتشد إجراءات حبث التطوير بتصميم أحباث تطوير الوسائط التعليمية من قبل
 ، Borg & Gallوىي منتجات يتم إنتاجها يف شكل وسائط تعليمية تعتمد على
Lectora Inspire

واليت تتضمن مواد وأسئلة ميكن استخدامها من قبل ادلعلمني

22

والطالب يف اىتمام متزايد بتعلم اللغة العربية واليت ذلا آثار على حتقيق أىداف
التعلم.
 .1المحتملة والمشاكل
ىذا البحث والتطوير مدفوع باإلمكانات وادلشكالت  ،واإلمكانات يف
ىذا البحث والتطوير ىي توفر ادلرافق ادلدرسية مثل

wifi

وأجهزة اإلسقاط

وسلتربات الكمبيوتر اليت ما تستخدم بكثرة لزيادة اىتمام الطالب بعملية التعلم.
ادلشكلة يف ىذه الدراسة ىي أنو يف عملية التعلم  ،ما يزال اىتمام الطالب
بالتعلم يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامن باندار مامبونج ينقصو
خاصة يف ادلواد العربية ألن الوسائط ادلستخدمة من قبل ادلعلم أقل جاذبية،
لذلك نادراً ما يرغب الطالب يف الكتابة واماىتمام بادلعلم عند شرح الفصل.
لذلك من الضروري تطوير وسائط تعليمية تعتمد على  Lectora Inspireإلثارة
اىتمام التالميذ.
تتمثل اإلمكانات يف ىذا البحث والتطوير يف عدم وجود وسائط تعليمية
لتحسني جودة التعلم .تكمن ادلشكلة يف تطوير ىذا البحث يف أن عملية التعليم
والتعلم تفتقر إىل استخدام ادلرافق ادلدرسية مثل  wifiوأجهزة اإلسقاط وسلتربات
الكمبيوتر اليت ميكن استخدامها كوسيلة إضافية دلوارد التعلم وما توجد وسائل
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أيضا لتحسني
تعلم قائمة على  Lectora Inspireلزيادة اىتمام التالميذ بالتعلم و ً
جودة تعلم الطالب ، .حبيث يتم التعامل مع تطوير وسائط التعلم باستخدام
.Lectora Inspire
 .2جمع المعطيات
استنادا على نتائج ادلشكلة يف ادلرحلة السابقة ،من الضروري مجع البيانات عن
طريق إجراء تقييم للمواد وتقييم أدوات صنع الوسائط حبيث يتم احلصول على
البيانات التالية :
أ .دراسة ادلواد
يف ىذه ادلرحلة ،يتم حتديد ادلواد ليتم تسليمها إىل الطالب ووسائل
اإلعالم واستخدامها .ادلواد اليت مت اختيارىا يف ىذه الدراسة ىي مواد للطلبة
يف الفصل الثالث ب .يتم تعديل ادلواد وف ًقا دلنهج  2113على مستوى
التعليم امابتدائي أو ادلستوى امابتدائي اإلسالمية .مث وجدت مؤشرات ادلواد
ادلختارة.
ب .جهاز إنشاء الوسائل

25

بعد حتديد ادلادة على أن يتم تعبئتها يف وسائل التعليم ،فإن اخلطوة
التالية ىي تقييم أدوات صنع الوسائل .يف صنع وسائل التعليم ،يتم
استخدام األدوات التالية :
 )1األجهزة
األجهزة ادلستخدمة إلنشاء ىذه الوسائل ىي :
 حاسبة واحدة
 مودم واحد لالتصال باإلنرتنت
 )2الربنامج
الربنامج ادلستخدم يف صنع ىذه الوسائل ىو :
 برنامج ألنظمة التشغيل:
 برنامج إنشاء الوسائل:

Windows 7 Ultimate
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 .3تصميم المنتج
بعد مجع البيانات ،يتم اماستمرار يف تصميم منتج تطوير وسائط التعلم
ادلستند إىل

Lectora Inspire

مفيدا للمعلمني والطالب يف زيادة
حبيث يكون ً

اماىتمام بالتعلم .يف تصميم الوسائط التعليمية باستخدام

Lectora Inspire
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باستخدام العديد من مصادر الكتب وادلصادر األخرى عرب اإلنرتنت كدليل
مادي.
اخلطوات اليت اختذت يف صنع ىذه الوسائل ىي كما يلي :
أ .حتديد التطبيق ادلستخدم
ب .حتديد ادلواد ادلراد مناقشتها
ج .جعل خطة إعالمية
د .مجع ادلكونات الالزمة
 .1تصميم غطاء مناسب
 .2البحث عن الصور ومقاطع الفيديو والرسوم ادلتحركة ادلناسبة للمادة
وصورا مثرية لالىتمام لدعم وسائط التعلم
ه .حدد ألوانًا ً
و .حتديد القصة ادلصورة
ز .حدد مصدر ادلواد التعليمية وحزمة ادلواد التعليمية
 .4تحقيق المنتج
اخلطوة التالية بعد اكتمال ادلنتج األويل ىي التشاور مع فريق من اخلرباء
يتكون من خرباء ادلواد  ،وخرباء اإلعالم الذين يستعرضون جوانب دراسة ادلواد
يف شكل توافق ادلواد مع ادلنهج  13وكفاية وصحة ودقة زلتوى ادلنتج .اختبار
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الوسائط من قبل خبري الوسائط  ،يفحص اخلبري ادلادي قواعد اختيار الكلمات
مع اخلصائص العامة للجوانب ادلستهدفة واجلوانب اللغوية باإلضافة إىل الشكل
والتخطيط وخيارات األلوان للمكونات ادلؤلفة .عالوة على ذلك ،يدرس
اللغويون العالقة بني اللغة العربية وادلواد ادلنتجة.
 .5تصليح المنتج
بعد تصميم ادلنتج ،والتحقق من صحة من خالل ادلناقشات مع اخلرباء
واخلرباء اآلخرين ،ميكن التعرف على نقاط الضعف .مث يتم زلاولة الضعف من
خالل حتسني التصميم

3

 .6تجربة المنتج
مث يتم اختبار ادلنتج النهائي على أنشطة التعلم .هتدف ىذه التجربة إىل
احلصول على معلومات حول ما إذا كانت ادلواد التعليمية ادلطورة أكثر فاعلية
وفائدة ومعرفة ردود التالميذ على ادلواد العربية مقارنة بادلواد التعليمية ادلستخدمة
من قبل ادلعلمني السابقني .يتم إجراء جتارب ادلنتجات عن طريق جتارب فردية
وجتارب مجاعية صغرية وجتارب ميدانية.
أ .تجارب فردية
Sugiono, ibid, h. 414

3
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وأجريت جتارب فردية مع  5طالب .يف ىذه التجربة  ،مت إعطاء
استبيان لكل رليب يتكون من  3جوانب تتكون من  9معايري
للسؤال .اإلجراء للتنفيذ ىو على النحو التايل :
 )1الشرح للطلبة حول وسائل التعليم اجلديدة ادلصممة وتريد معرفة
كيفية تفاعل التالميذ مع وسائط التعلم اليت يتم إنشاؤىا
 )2تأكد من أن الطالب يشعرون بالراحة واحلرية يف التعبري عن
آرائهم حول وسائط التعلم
 )3وفر أداة اختبار فردية حتتوي على مكونات من وسائط التعلم
ادلصممة
 )4صياغة توصيات للتحسني على أساس نتائج اماختبار واحد
على واحد
 )5راجع نتائج توصيات التحسني اليت مت حتسينها للمشرف.

4

ب.تجارب جماعية صغيرة
سيتم إجراء جتربة مجاعية صغرية على  15طالبًا يف ادلدرسة اإلبتدائية
اإلسالمية احلكومية السامن باندار مامبونج ،يف ىذه التجربة يتم
Arief S. Sadiman et al, Ibid, h.183

4
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إعطاء استبيان لكل رليب يتكون من  3جوانب تتكون من 9
معايري سؤال ،وإجراءات التنفيذ ىي كما يلي :
 )1الشرح للطلبة حول وسائل التعليم اجلديدة ادلصممة وترغب يف
معرفة كيفية تفاعل التالميذ مع وسائل التعليم اليت يتم إعدادىا
 )2تأكد من أن التالميذ يشعرون بالراحة واحلرية يف التعبري عن
آرائهم حول وسائل التعليم
 )3توفري أداة اختبار رلموعة صغرية حتتوي على مكونات وسائل
اإلعالم التعلم اليت يتم إجراؤىا
 )4صياغة توصيات للتحسني على أساس نتائج اختبار رلموعة
صغرية
 )5راجع نتائج توصيات التحسني اليت مت حتسينها للمشرف.

بعد اماطالع على نتائج توصيات التحسني اليت مت حتسينها
للمشرف ،سيقوم الباحث بإجراء مزيد من التجارب ،وىي التجارب
ادليدانية .ىذه التجربة ىي التجربة النهائية ،قبل احلصول على ادلنتج
النهائي.

55

ت.تجارب ميدانية
سيتم إجراء جتارب ميدانية على  36طالبًا من ادلدرسة اإلبتدائية
اإلسالمية احلكومية السامن باندار مامبونج ،يف ىذه التجربة يتم
إعطاء استبيان لكل رليب يتكون من  3جوانب تتكون من 9
أسئلة .إجراءات التنفيذ ىي كما يلي :
 )1الشرح للطلبة حول وسائل التعليم اجلديدة ادلصممة وتريد معرفة
كيفية تفاعل التالميذ مع وسائل التعليم اليت يتم إنشاؤىا
 )2تأكد من أن التالميذ يشعرون بالراحة واحلرية يف التعبري عن
آرائهم حول وسائل التعليم
 )3توفري أداة اختبار رلموعة صغرية حتتوي على مكونات وسائل
اإلعالم التعلم اليت يتم إجراؤىا
 )4صياغة توصيات للتحسني على أساس نتائج اختبار ميدانية
 )5راجع نتائج توصيات التحسني اليت مت حتسينها للمشرف.
 .7مراجعة المنتج

Arief S. Sadiman et al,Ibid,h 184.et.seq

5

5
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بعد أن يتم التحقق من صحة تصميم ادلنتج من خالل ادلواد واللغويني،
ميكن مالحظة نقاط الضعف وجدوى ادلنتج ومن مث حتسينو إلنتاج منتج أفضل.
يف تصميم ىذا ادلنتج ،يستخدم الباحث التقييم أو التحقق من صحة خرباء
ادلواد وخرباء اإلعالم.

6

د .أدوات جمع المعطيات
مت استخدام األداة جلمع البيانات أثناء عملية تطوير وسائط التعلم ادلستندة
إىل  Lectora Inspireبشأن الكفاءات األساسية اليت تصف نظام معلومات اإلدارة
يف شكل استبيان .يتكون اماستبيان من ثالثة أنواع سلصصة للمستجيبني للدراسة.
اماستبيان ىو استبيان للخرباء ادلاديني واستبيانات خرباء وسائل اإلعالم واستبيانات
للطلبة .نطاق التقييم يف ىذا التقييم ىو كما يلي :
 )1اجلوانب اليت يتم تقييمها بواسطة اخلبري ادلادي ىي جوانب التعلم
وجوانب احملتوى
 )2اجلوانب اليت يقيّمها خرباء اإلعالم ىي جوانب الربرلة والربرلة.
 )3تشمل اجلوانب اليت يتم تقييمها من قبل الطالب جوانب
اماستخدام.
6

I MadeTeguh, I Nyoman Jampel, Ketut Pudjawan, Model Penelitian
Pengembangan, (Yogyakarta: 2014), hlm. 34-35
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: ادلشابك من كل أداة ماستخدامها ىي كما يلي
 استبيان التحقق من صحة ادلواد.1
يتم التحقق من صحة اخلرباء من ىذه ادلواد من قبل ادلعلمني الذين
 أدوات خرباء.يدرسون على الكفاءة األساسية لوصف نظم ادلعلومات اإلدارية
 يتم وصف أدوات اماستبيان من قبل خرباء ادلواد على،ادلواد يف شكل استبيانات
: النحو التايل
 شبكة خبري ادلواد.1 رسم بياين
No

Aspek

yang Indikator

Dinilai
1

Pembelajaran

Pembelajaran

Relevansi

materi

dengan

kompetensi dasar
Sistematika penyajian materi
Kesesuaian materi dengan indikator
Kejelasan uraian materi
Kecukupan pemberian latihan
Kecukupan pemberian umpan balik terhadap
motivasi belajar
Kesesuaian penyajian soal test sesuai indikator

52

keberhasilan
Kejelasan penggunaan istilah
Kejelasan penggunaan bahasa
2

Kebenaran isi

Kecukupan bobot materi untuk pencapaian
Tujuan
Kejelasan penyajian materi
Sistematika penyajian materi
Kebenaran materi
Kesesuaian pemberian contoh dengan materi
Gambar yang disajikan mendukung materi
Kesesuaian animasi untuk memperjelas isi
Rumusan soal sesuai dengan kompetensi dasar
Penggunaan bahasa mudah dipahami
Tingkat kesulitan soal sudah sesuai dengan
pencapaian kompetensi yang diharapkan

 استبيان التحقق من صحة الوسائل.2
مت إجراء التحقق من صحة خبري الوسائط من قبل زلاضرين خرباء يف
 يتم وصف، أداة خبري اإلعالم يف شكل استبيان.وسائل اإلعالم التعليمية
: استبيان األداة من قبل خبري اإلعالم على النحو التايل
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 شبكة وسائل اإلعالم خبري اخلرباء.2 رسم بياين
No

Aspek

Yang Indikator

Dinilai
1

Tampilan

Tampilan

Kejelasan

petunjuk

program
Keterbatasan teks atau tulisan
Konsistensi penempatan button
Kualitas tampilan gambar
Daya dukung musik pengiring
Tampilan layar
Kejelasan suara
Ketepatan penggunaan bahasa
Warna background dengan teks
Sajian animasi
2

Pemograman

Kejelasan navigasi
Konsistensi Penggunaan tombol
Kejelasan petunjuk
Kemudahan penggunaan
Efisiensi teks
Efisiensi gambar
Respon terhadap siswa
Kecepatan program

penggunaan
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Kemenarikan media
Pengaturan animasi
Kemudahan dalam penggunaan
kemudahan memilih menu sajian

 استبيان أحباث التالميذ.3
 شبكة التالميذ الصك.3 رسم بياين
No
1.

Aspek yang
dinilai
Materi

`Indikator
1. Materi yang disajikan dalam media sesuai
standar isi (ada dalam buku)
2. Menjadikan saya termotivasi untuk belajar
bahasa Arab
3. Saya semangat dalam mengikuti pembelajaran
bahasa Arab
4. Saya konsentrasi mendengarkan dan
memperhatikan penjelasan dari guru
5. Kelas menjadi efektif dan tidak membosankan

2.

Media

6. Mempermudah siswa dalam memahami materi

Pembelajaran

7. Menjadikan saya memiliki rasa ingin tahu

Lectora Inspire

terhadap mata pelajaran bahasa Arab
8. Penggunaan media pembelajaran berbasis
Lectora Inspire bahasa Arab baru kali ini saya
terima
9. Dengan media berbasis Lectora Inspire
menjadikan pembelajaran bahasa Arab
mengasyikkan
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10.Media yang digunakan sederhana dan mudah

Bahasa

3.

dipahami

ه .طريقة جمع المعطيات وتحليلها
 .1طريقة جمع المعطيات
تألفت طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث من اماختبارات والوثائق.
أ .اماختبار ىو أداة قياس ذلا معايري موضوعية حبيث ميكن
استخدامها على نطاق واسع  ،وميكن استخدامها ح ًقا لقياس
ومقارنة احلالة أو السلوك النفسي لألفراد 7.يشبو ىذا اماختبار
ادلواد العربية وأسئلة اماستفهام يف تطوير وسائ التعليم التفاعلية
القائمة على .Lectora Inspire
ب .الوثائق ،استخدم الباحث وسائل التعليم التفاعلية القائمة على
 .Lectora Inspireللحصول على بيانات الصالحية دلواد اللغة
العربية وعناصر األسئلة.
 .2طريقة تحليل المعطيات

7

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Rajawali
Grafindo Persada,2014), h.66
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تصنف البيانات اليت يتم احلصول عليها من خالل أنشطة
اماختبار إىل قسمني ،ومها البيانات النوعية والبيانات الكمية .البيانات
النوعية ىي بيانات تُظهر جودة شيء ما  ،سواءً كانت الظروف أو
العمليات أو األحداث األخرى اليت يتم التعبري عنها يف شكل بيانات أو
يف شكل كلمات أو يف شكل انتقادات واقرتاحات عرب عنها خرباء مواد
وخرباء إعالميون وطلبة مت مجعها لتحسني منتجات الوسائط ىذا التعلم
القائم على الوسائط التفاعلية .ستتم معاجلة البيانات النوعية اليت مت
احلصول عليها من ادلالحظات وادلقابالت ومجيع البيانات اليت مت
احلصول عليها على حد سواء البيانات اللفظية والبيانات غري اللفظية مبا
يف ذلك البيانات الرصدية يف شكل أرقام باستخدام صيغة أو قواعد اليت
مت حتديدىا للحصول على الكمية.
 .1التحقق من صك
مت تقييم صالحية األداة بواسطة خبري األحباث دلعرفة مستوى صالحية
األداة اليت يستخدمها اخلرباء لتقييم ادلواد والوسائل اليت طورىا الباحث.
 .2التحقق من صحة ادلنتج وسائل اإلعالم ادلنتج التعلم
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أ .يتم حتويل نتائج دراسة خرباء ادلواد ووسائط التعلم اليت ما تزال يف شكل
رسائل إىل درجات مع األحكام اليت ميكن رؤيتها يف الرسم البياين 3.1
الرسم البياين  3.1نطاق التعلم جدوى وسائل التعليم
Skor

Kategori

5

)SB (Sangat Baik

4

)B (Baik

3

)C (cukup

2

)K (Cukup Baik

1

)SK (Sangat Kurang

8

ب .حساب النسبة ادلئوية لألىلية من كل جانب مع الصيغة
صيغ مقياس ليكرت

9

∑

= Skor maksimal
= Jumlah skor

∑

Nilai kelayakan angket tiap aspek
8

Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, Kulaitatif, dan R&D, (Bandung:
Alfabeta.2013), h. 136
9
Ibid., h. 137
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:  احسب متوسط النسبة ادلئوية جلميع اجمليبني.ج
̅=

∑

Keterangan :
̅ = Rata-rata akhir
= Nilai kelayakan tiap aspek
= Banyaknya pernyataan

 قم بتغيري متوسط الدرجات اليت مت احلصول عليها إىل قيمة نوعية وف ًقا.د
3.2 دلعايري التقييم يف الرسم البياين
 نطاق التعلم جدوى وسائل التعليم3.2 الرسم البياين
Skor Kelayakan Media Kriteria
Pembelajaran
0-20,1%

Sangat Kurang layak

20,1% - 40%

Kurang layak

40,1 – 60%

Cukup layak

60,1% - 80%

Layak

80,1 – 100%

Sangat layak
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باستخدام جدول مقياس

Likert

 ،ميكن للباحث رؤية النسبة ادلئوية

لنتائج التقييم سواء مت تصنيع ادلنتج كوسيلة تعليمية أم ما.
 .3استجابة التالميذ
تتضمن تقنية حتليل ادلعطيات اخلطوات التالية :
أ .تغيري نتائج تقييمات الطالب اليت ما تزال يف شكل خطابات مت تغيريىا
إىل درجة مع األحكام وف ًقا للرسم البياين 3.1
ب .حساب النسبة ادلئوية لألىلية لكل طالب مع الصيغة :
صيغ مقياس ليكرت

11

∑

Keterangan :
= Skor maksimal
= Jumlah skor

∑

Nilai kelayakan setiap siswa

ج .احلسب متوسط النسبة ادلئوية جلميع التالميذ بالصيغة :
Ibid., h. 137

10

55

∑

=̅

Keterangan :
̅ = Rata-rata akhir
= Nilai kelayakan setiap siswa
= Banyaknya siswa

د .تغيري متوسط الدرجات اليت مت احلصول عليها إىل قيمة نوعية تطابق
معايري التقييم وف ًقا للرسم الببياين .3.2
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الباب الرابع
تحويل وتحليل البحث
أ .نتيجة ليكدورا إلهام التعلم القائم على تطوير وسائل التعليم
 .1نتائج تطوير ادلنتجات
تستخدـ منتجات حبوث التنمية ادلستخدمة يف ىذا البحث دنوذج أحباث بركج كغاؿ
مع سبع مراحل :البحث كمجع ادلعلومات (دراسة أكلية) ،كالتخطيط (التخطيط حبث)،
تطوير ،شكل أكيل منتج (تطوير التصميم) ،اختبار ميداين أكيل (زلاكمة السالئف أك
زلاكمة زلدكدة كمراجعة ادلنتج الرئيسي)  ،كمراجعة ادلنتج التشغيلي (مراجعة نتيجة
احملاكمة أكسع).
يتم كصف البحث التدررني كتطوير نتائج التعلم ادلستندة إىل البحوث

Lectora

 Inspireعلى النحو التايل :
أ .مجع البحوث كادلعلومات (دراسة أكلية)
كتشمل الدراسات األكلية اليت أجريت للحصوؿ علىمعلومات يف رلاؿ البحث
كالتطوير يف رلاؿ ادلنتجات ما يلي  :دراسة ثانوية لالحتياجات ككتابات ريفيو كفضال
عن البحوث على نطاؽ صغري.
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زنتاج التحليل ،القياـ بو دلعرفة احتياجات ادلنتج الذم سيتم تطويره .األنشطة اليت يتم
القياـ هبا من خالؿ إجراء مالحظات ما قبل البحث إىل ادلدرسة كإجراء مقابالت مع
معلمي اللغة العربية دقيقة  80بندر المبونغ احلصوؿ على البيانات التالية( :أ) تعليم
اللغة العربية لدل التالميذ ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامن باندار المبونج
يستخدـ ادلناىج الدراسية لعاـ ( 3812ب) من ادلواد التعليمية ادلستخدمة يف شكل
رلموعة الكتب ك ( sklج) كسائل التعليم ادلستخدمة يف شكل الكتب ادلطبوعة (د)
ادلعلمني غالبا ما جتد ادلتعلمني الذين ىم أقل قلقا كنائما يف حني أف الدرس ىو يف
التقدـ.
كينبغي أف جتعل أكجو القصور ادلختلفة يف استخداـ كسائل التعليم ادلعلمني على
االبتكار األفضل كاختيار بديل إعالمي يطابق التقدـ التكنولوجي كادلعلومات كفقان
لتطور التاشنز .كعلى الرغم من التطور السريع للتقدـ التكنولوجي ،مثل الربرليات اليت
شنكن استخدامها يف الوقت الراىن ،فإف استخدامها ككظائفها يف العامل التعليمي ال
يزاالف غري موجودين .شنكن استخداـ كجود ىذا اجلهاز احلديث كوسيلة مثرية لالىتماـ
كفعالة للتعلم من قبل ادلعلم.
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استنادا على مالحظات كمقابالت يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامن
باندار المبونج أف ادلشاكل ادلوجودة تعطي فكرة للباحثني لتطوير ادلواد التعليمية يف
شكل كسائل التعليم التفاعلية تعلم اللغة العربية مع  Lectora Inspireالتطبيق الذم يف
كقت الحق شنكن أف تليب ادلعايري ادلناسبة من اجلدكل الوسائلية كالعملية اليت شنكن
للمعلمني استخدامها أثناء التدريس .االبتكار يف التعلم باستخداـ تطبيق إذلاـ ليكدكرا
مطلوب كأداة تعليمية فعالة كفعالة ،كما أنو من الضركرم لوجود البنية التحتية للمرافق
ادلدرسية شنكن استخدامها بشكل جيد كإرنايب.

ب .التخطيط (ختطيط البحوث)
كبعد إجراء دراسات أكلية تشمل حتليل االحتياجات ،توجد يف ىذا اجملاؿ
دراسات حبثية كدراسات حبثية صغرية النطاؽ .مث سنطط الباحثوف للبحث أك التخطيط
مثل تقدير الوقت كاألمواؿ كالطاقة اليت سيتم إنفاقها ،كتفاصيل ادلنتجات اليت سيتم
حتميلها ،فضال عن حتديد األطراؼ اليت ستشارؾ .كىذا التخطيط ضركرم حىت شنكن
تنفيذ عملية تطوير ادلنتجات بشكل جيد كمنهجي .فًتة حبث مدهتا شهر كاحد من 11
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يوليو  3812إىل  11أغسطس  ،3812كمشاركة ادلعلمني العرب للتحقق من صحة
كسائل التعليم اليت مت تطويرىا.
ج .تطوير التصميم
بعد إجراء دراسات أكلية من ادلالحظات كادلقابالت مث التخطيط للبحث،
كاخلطوة التالية ىي إجراء تطوير تصميم ادلنتج التعلم كسائل التعليم القائمة ليكتورا إذلاـ.
يبدأ تطوير ىذه الوسائط بالتثبيت أكالن ،مث ادلضي قدمان يف إنشاء دنوذج العرض أك ادلواد
الفرعية اليت سيتم تقدشنها .يتم تطوير كسائل التعليم مع تطبيق ليكتورا إذلاـ مع ادلراحل
التالية:
 )1عملية إنشاء كسائل التعليم من خالؿ تطبيق ليكتورا إذلاـ
 )1فتح جهاز كمبيوتر حاسبة كانقر على التطبيق ليكتورا إذلاـ مث سوؼ تظهر
طريقة العرض األكلية.
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1.4 صورة
Start Program

1.4 صورة
New Blank Title
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ب .بعد فتح التطبيق مث انقر على عنواف فارغ جديد مث سوؼ ندخل على كجهة
النظر األكلية من ليكتورا إذلاـ

صورة 1.4

 Lectora Inspireالعرض األولي
ج.

الصورة السابق ىي طريقة عرض اللككتورة ادللهم األكلية ،مث انقر فوؽ تصميم
إلضافة قالب .مث حدد القالب الذم حنبو.
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صورة 1.1

عرض بعد إضافة القالب
د .ىذا عرض بعد إضافة قالب.
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صورة 1.4
إضافة نص عنوان
ق .مث نضيف نص كسائل التعليم التعليمية العربية كعنواف الصفحة الرئيسية.
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صورة 1.4

إضافة نص زر
ك .التايل جعل زر كزر جلعل من األسهل بالنسبة لنا لالنتقاؿ إىل اإلطار التايل.
كيفية النقر فوؽ إدراج حتديد زر انقر فوؽ زر النص ،مث استبداؿ النص مع
كاحد حنن حباجة.
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صورة 1.4
إضافة صورة
ك .التايل نسخ لصق زر النص بقدر ما حنتاج إىل طريقة العرض األكلية يف القائمة
الرئيسية .ادلقبل شنكننا إضافة الصورة جلعلها تبدك أكثر إثارة لالىتماـ .كيفية
النقر فوؽ إدراج حتديد صورة مث إدخاؿ الصورة اليت نريدىا ،مث تعيني حجمها.
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صورة 1.4
إضافة فصل
ز .مث أضف الفصل ،ككيفية النقر فوؽ الفصل أك شنكن

(lrts

 .)1 +الفصوؿ

مفيدة حىت نتمكن من االنتقاؿ إىل الصفحة التالية .إضافة فصل كفقا لزر النص
أنشأنا يف القائمة الرئيسية .لتسهيل تسمية النص.

77

صورة 1.4
إضافة إجراء
ح .بعد إضافة فصل من أجل االنتقاؿ إىل الصفحة التالية ،علينا أف نعطي إجراء
للنص زره حبيث عندما يتم نقل نص الزر يف النقرة إىل الصفحة التالية .انقر على
شريط القوائم احبث عن قراءات اإلجراء ،مث حدد اذلدؼ التايل حدد الصفحة
اليت نريد أف نذىب إليها .على سبيل ادلثاؿ ألف زر النص األكؿ ىو ملف
التعريف مث اإلجراء اذلدؼ حدد الفصل الذم يقرأ التشكيل اجلانيب .التايل عندما
يكوف زر النص انقر فوؽ مث سيتم االنتقاؿ تلقائيان إىل الصفحة التالية ألنو قد مت
إعطاء اإلجراء.
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صورة 1.4
قائمة الملف الشخصي
ط .عندما يكوف لدينا انقر فوؽ ملف تعريف زر النص ،فإنو سيتم عرض قائمة
ملف التعريف .جبوار حترير القائمة يف ملف التعريف .إعطاء النص كالصور لتبدك
أكثر جاذبية.
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صورة 1.44
قائمة المواد األولية
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صورة 1.44
قائمة المواد التعليمية

صورة 1.44

77

تعلم االستماع القائمة

صورة 1.44
قراءة صورة التعلم قائمة المواد
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صورة 1.41
قائمة مواد القراءة

صورة 1.44
قائمة التقييم األولي
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صورة 1.44
قائمة تقييم الصورة

صورة 1.44

78

كتابة قائمة التقييم

صورة 1.44
القائمة األساسية للكفاءة األولية
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صورة 1.44
قائمة ابدأ لأللعاب

صورة 1.44
قائمة نشاط الفالش
م .كيفية إضافة لعبة إىل ادلشكلة ،حدد أكال إدراج مث انقر فوؽ فالش  -نشاط
فالش

77

صورة 1.44
لعبة فالش قائمة النشاط
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ؾ .بعد ذلك ندخل يف قائمة نشاط فالش .حدد اللعبة اليت سنقوـ بإجراء مادة
تقييم إضافية.

صورة 1.44
قائمة لعبة كرة السلة فالش النشاط
ؿ .بعد أف خنتار اللعبة اليت نريدىا ،مث ملء السؤاؿ كاإلجابة مث انقر فوؽ إهناء.
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صورة 1.44
قائمة لعبة كرة السلة

صورة 1.41

77

قائمة لعبة كرة القدم

صورة 1.44
االنتهاء من ميم نشر المنتج
ادلرحلة األخرية ىي نشر للنشر إىل النموذج دكف اتصاؿ ك EXEككيب ( )LMTHاخل
 ...على النحو التايل.
ـ .انقر دكف اتصاؿ مث سيظهر نشر الصورة كما ىو موضح أدناه لقطة شاشة .مث
انقر على نشر كحدد ادلكاف الذم سيتم حفظ ادللف.
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كبادلثل ،فإف ادلرحلة  -مرحلة صنع كسائل التعليم التعليمية التفاعلية مع ليكتورا إذلاـ.
د .االختبار ادليداين األكيل (سابق أك جترييب أكيل)
بعد ادلنتج كضعت بنجاح ىناؾ خطوة أخرل ىو دنوذج اختبار اجلدكل عن طريق
التحقق من صحة ادلنتج .يتم التحقق من صحة التصميم يف منتج بعدادلنتج األكيل .كيتم
التحقق من صحة من ثالثة أنواع ،كىي التحقق من صحة خرباء ادلواد ،كخبري كسائل
التعليم كمدرس اللغة العربية ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية .كرقة التحقق من الصحة ادلعطاة
مع اثنني من اخلرباء ادلاديني ،كثالثة خرباء الوسائل ككاحد من ادلدرسني اللغة العربية
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية .
 )1نتائج التحقق من صحة البيانات من قبل خرباء ادلواد
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يتم التحقق من صحة ادلواد من قبل اثنني من التحقق من صحة اخلرباء ادلواد.
كتشمل اجلوانب ادلقدرة لنتائج التحقق جوانب التعلم كحقيقة احملتول.
رسم بياني 1,4
نتائج التحقق من صحة البيانات من قبل خربين ادلواد
Kriteria

X2

X1

Sangat

Sangat

Layak

Layak

Sangat

Sangat

Layak

Layak

Persentase

X2

93%

94%

Skor

Jumlah Skor

Maksimal

Tiap Aspek

X1

84%

84%

X2

45

50

42

47

Aspek

X1

38

42

Pembelajaran

Kebenaran
Isi

169

Jumlah total

190

Skor
maksimal

89%

Persentase
)(%

Sangat Layak

يف اجلدكؿ السابق

X

Kriteria

 1ىو عضو يف ادلواد  1كىي الدكتور أكمي اذلجرية

ادلاجسترية ،ك 3Xادلواد اخلرباء  3ىو الدكتور سفارم ادلاجستري .حتصل البيانات ادلتعلقة
بنتائج ادلصادقة من قبل خبريين يف ادلواد على جوانب التعلم على التقييم التايل20 1x :
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ك  ،23 3xيف حني أف احلد األقصى لعدد النقاط ىو  ،21مث احلصوؿ على نتيجة
النسبة ادلئوية من  %02 1xك  .%22 3xيف حني أف عدد درجات التهديف على
جوانب احلقيقة من احملتول  23 1Xك  24 3Xمع درجة قصول من  ،18مث احلصوؿ
على نتيجة نسبة مئوية من  % 02 1xك ألف عاشرا  22 . 3بادلائة كقد حصلت
نتيجة التحقق من صحة ادلواد من قبل اجلانب العاـ للمواد على مبلغ إمجايل قدره 162
كدرجة قصول قدرىا  ،128كبالتايل فإف العائد بالنسبة ادلئوية  .٪02كباإلشارة إىل
اجلدكؿ  3-2شنكن استنتاج أف التحقق من صحة ادلواد يُعلن أنو الئق جدان لالختبار.
 )3التحقق من صحة خبري الوسائل
يتم إجراء التحقق من صحة الوسائط من قبل ثالثة من خرباء الوسائط التحقق
من الصحة .كتشمل جوانب نتيجة التحقق ىذه جوانب العرض كالربرلة.
رسم بياني 1,4
التحقق من صحة ثالثة خرباء الوسائل
Jumlah
Kriteria

X3

X2

Sangat Layak
Layak

Persentase

X1

X3

X2

X1

Layak

78%

86%

80%

Skor

Skor Tiap

Maksimal

Aspek

Aspek

X1 X2 X3
50

40 43 39

Tampilan

888

Sangat Sangat Layak
Layak Layak

85% 91,6% 73,3%
272

60

Pemograman 51 55 44
Jumlah
total

330

Skor
maksimal

82,4%

Persentase
)(%

Sangat Layak

Kriteria

يف اجلدكؿ السابق  1Xىو خبري كسائل التعليم  1كىو إركاف ادلاجستري ك3X
خرباء كسائل التعليم  3ىي بايو جوحيوأدتوكو بوتركاجي ادلاجستري .ك  2Xخرباء كسائل
التعليم  2ىو قديلي جعفر أدرياف ،معهد ماساتشتني .التحقق من صحة البيانات من
قبل  2خرباء كسائل التعليم على اجلانب العرض احلصوؿ على التقييم التايل،28 1x :
× 22 3ك × 22 2يف حني أف احلد األقصى دلبلغ النتيجة ىو  ،18مث احلصوؿ على
نتيجة النسبة ادلئوية بنسبة ٪06 3× ،٪08 1ك × .٪40 2يف حني أف عدد التقييم
يف جوانب الربرلة  11 3x ،11 1xك  22 2xمع درجة قصول من  ،68مث احلصوؿ
على نتيجة مئوية من  01 1xفيادلائة ،ك 21.6 3Xيف ادلائة ك  42.2 2يف ادلائة.
نتائج التحقق من صحة كسائل التعليم من قبل خرباء كسائل التعليم ككل اجلانب
يكسب ما رلموعو  343كالنتيجة القصول من  ،228كبالتايل نتائج نسبة مئوية من

888

 .٪03.2كباإلشارة إىل اجلدكؿ  3-2شنكن استنتاج أف التحقق من صحة كسائط
الوسائل يُذكر أنو الئق جدان لالختبار.
.1

التحقق من صحة ادلعلمني
يتم ذلك مدرس التحقق من صحة من قبل مدرس كاحد للغة العربية يف ادلدرسة

اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامن باندار المبونج .اجلانب التقييمي من ىذا التحقق
يؤدم إىل جوانب ادلواد كالتعلم ككسائل التعليم اللغوية.
رسم بياني 1,4
التحقق من صحة ادلعلمني
Kriteria

Skor

Jumlah Skor

Persentase

Maksimal

Tiap Aspek

Aspek

Sangat
Layak

25

96%

24

Sangat
Layak

20

95%

19

Materi

Media
Pembelajaran

Sangat
Layak

5

100%

5

Bahasa

48

Jumlah total

50

Skor maksimal

96%

)Persentase (%
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Sangat Layak

Kriteria

البيانات ادلتعلقة بنتيجة التحقق من قبل مدرس اللغة العربية يف مني  80بندر
المبونغ على جانب من ادلواد احلصوؿ على التقييم التايل 32 :يف حني أف الدرجة
القصول ىي  ،31سيتم احلصوؿ على نتيجة النسبة ادلئوية بنسبة  .٪26يف حني أف
عدد درجات التقييم على اجلانب التعلم كسائل التعليم  12مع درجة قصول من ،38
يتم احلصوؿ على النتيجة بنسبة مئوية من  .٪21كعدد درجات التهديف على اجلانب
اللغة  1مع درجة قصول من  ،1مث احلصوؿ على عائد نسبة مئوية من  .٪188نتيجة
التحقق من قبل مدرس اللغة العربية ككل جانب من إمجايل عدد  20كالنتيجة القصول
من  ،18مث حصلت على نسبة العائد من  .٪26كباإلشارة إىل اجلدكؿ  3-2شنكن
استنتاج أف تصديق مدرس اللغة العربية على ذلك ىو أمر الئق للغاية.
باإلضافة إىل نتائج أحباث دنوذج اجلدكؿ من قبل خرباء ادلوادكخرباء الوسائل
كمعلمي اللغة العربية على كسائل التعليم التفاعلية القائمة على التعلم
Inspire

Lectora

ادلنتجات ادلقدمة أيضا يف شكل الرسم البياين التايل لرؤية مقارنة نتائج التقييم

من قبل اخلرباء.
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خط بياني 1,4
النسبة المئوية لنتائج تقييم الخبراء للمواد وخبراء الوسائل ومعلمي اللغة العربية
96
89

100
90

82.4

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Guru
Bahasa
Arab

Ahli
Media

Ahli
Materi

كاستنادان إىل الصورة البيانية السابق ،شنكن مالحظة أف نسبة احلصوؿ على
شهادة خبري ادلواد حتقق  ،%02كخرباء الوسائل زنصلوف على  %03.2كأساتذة اللغة
العربية .%26
ق .مراجعة ادلنتج الرئيسي
مراجعة ادلنتج الرئيسي أك مراجعة ىذا ادلنتج األكيل ىو التنقيح األكيل للمنتج
الذم مت تقييمو ،مث إصالحو كفقا القًتاح كل مدقق .ىنا ىو مراجعة ادلنتج على أساس
ادلداخلة من ادلواد كادلوارد الوسيلة خبري التحقق من صحة:
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 )1تنقيح من جانب خرباء ادلواد
ادلوارد الوسيلة خبري التحقق يعطي اقًتاحات إلضافة قائمة الفيديو باإلضافة إىل
ادلواد :
قبل التصحيح

بعد التصحيح

صورة 1.44
عرض إضافة قائمة الفيديو

منالصورتني السابق شنكن أف ينظر إىل الفرؽ بني العرض األكيل قبل ادلراجعة مع
العرض بعد ادلراجعة .يتم إضافة قائمة الفيديو هبدؼ جذب التالميذ جلعلها غري شللة.
 )3مراجعة من قبل خبري الوسائل
يوفر خبري الوسائل التحقيق اقًتاحات لتقليل الزر مرة أخرل كاألزرار التالية يف
كل إطار:

887

قبل التصحيح

بعد التصحيح

صورة 1.44
عرض التخفيض الخلفي والتالي
من كلتا الصورتني أعاله شنكن أف ينظر إىل الفرؽ بني العرض األكيل قبل ادلراجعة
مع العرض بعد ادلراجعة .احلد من زر الظهر ألف ادلقبل موجودة بالفعل زر ادلنزؿ الذم
يعمل نفسو .
أيضا بعرض اقًتاحات
باإلضافة إىل ذلك ،يقوـ أداة التحقق من صحة الوسائط ن
حبيث ال يتم عرض ملف تعريف قائمة الزر يف اإلطار الرئيسي ،تتم إزالة قائمة ملف
تعريف الزر كاستبداذلا باستخداـ الزر "تعليمات" كقائمة ملف تعريف ،الصورة كما
يلي:
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قبل التصحيح

بعد التصحيح

صورة 1.44
عرض ملف تعريف زر الحد
من صورة اثنني السابقة شنكن أف ينظر إىل الفرؽ بني العرض األكيل قبل ادلراجعة
مع العرض بعد ادلراجعة .ال يتم عرض ملف تعريف قائمة زر الطرح يف اإلطار الرئيسي،
تتم إزالة قائمة ملف تعريف الزر كاستبداذلا باستخداـ الزر "تعليمات" كقائمة ملف
التعريف .
ك .اختبار ادلنتج على نطاؽ كاسع
كبعد تصديق مخسة خرباء يغطوف خرباء يف ادلواد كخرباء كسائط الوسائل،
أجريت احملاكمة على نطاؽ كاسع يف كقت الحق .كقد أجريت ىذه التجربة للحصوؿ

883

على بيانات عن نوعية كسائط التعلم اليت مت تطويرىا .كقد أجريت ىذه التجربة
بطريقتني ،ذنا اختبارات اجملموعات الصغرية كاالختبارات الواسعة النطاؽ.

 )1اختبار رلموعة صغرية
اختبار رلموعة صغرية أجراىا  18ادلتعلمني من الفئة الثالثة مني  0بندر المبونغ
مع قدرة ادلتعلمني سلتلفة من قدرة عالية كمعتدلة كمنخفضة .كيتم ىذه ادلرحلة للحصوؿ
على ادلشورة كردكد الفعل منادلتعلمني .شنكن رؤية نتائج التجربة يف رلموعات صغرية يف
اجلدكؿ التايل :

رسم بياني 1,1
نتائج تجربة المجموعة الصغيرة
Kriteria
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak

Persentase

Skor

%

Maksimal

95,7%

70

67

Skor

Responden
Alya zahwa
syahrani

No

1

91,4%

70

64

Desta Alexa Putri

2

90%

70

63

Fatiyah Kusnaiyah

3
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Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak

91,4%

70

64

90%

70

63

Qonita Cahaya
M. Akbar AlGhifari

4

5

90%

70

63

M. Fathir Hadi

6

90%

70

65

Nacita Diah Nayla

7

91,4%

70

64

Nadien Panorama

8

88,5%

70

62

91,2%

630

575

Naila Puspita

استنادان إىل جدكؿ نتائج اختبار رلموعة صغرية على تطبيق

Cahya

9

Jumlah

HLirstI arltctL

ادلستند إىل الوسائط .كمن بني اجمليبني الػ  2حصلوا على النتيجة :قدـ  2منهم تقييمان
بأف كسائل التعليم يف ليكتورا تلهمو جديرة جدان بأف تستخدـ كمادة تعليمية كشنكن أف
تزيد من اىتماـ التعلم .استنادا إىل النتائج التجريبية العامة كاسعة من درجة  ،141مع
درجة قصول من  ،628كبالتايل فإف كسائل التعليم التفاعلية مع تطبيق إذلاـ ليكتورا
زنصل على نسبة مئوية من رلموع  .٪21.3كباإلشارة إىل اجلدكؿ  3-2شنكن استنتاج
أف إذلاـ ليكتورا التفاعلي القائم على كسائط الوسائل يستحق االستخداـ كمادة تعليمية
كشنكن أف يزيد من اىتماـ الطالب.
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1,4 رسم بياني
مجموع نتائج االختبار من قبل المتعلمين

No

1

Nama
Afifah Zahra
Imanina

Skor

Persentase

Maksimal

%

69

70

98%

Skor

2

Alvin Zaudat Sakid

67

70

95,70%

3

Alya zahwa syahrani

66

70

94%

4

Anis mutmainah

48

70

68.5%

5

Annisa azzahra R

62

70

88.5%

68

70

97%

6

Chi Hamdan
Dzakirin

7

Dania Salsabila Putri

68

70

97%

8

Desta Alexa Putri

66

70

94%

9

Fadel Novendra S

67

70

95,70%

10

Fatiyah Kusnaiyah

67

70

95,70%

11

Fauzan Aidil R

66

70

94%

12

Gayuh Hestuning

66

70

94%

Kriteria
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Cukup
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
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Budi

Layak

13

Halwaur Rahma

66

70

94%

14

Jihan Az-Zahra

64

70

91%

15

Keisha Julian Alvaro

69

70

98.5%

16

Kinara Raudhloh M

70

70

100%

17

Livyana Sesha M

70

70

100%

18

M. Akbar Al-Ghifari

67

70

95,70%

19

M. Fathir Hadi

70

70

100%

20

M. irsyad Al hanif

69

70

98.5%

21

M. Rijalul

65

70

92.8%

22

Mustofa

67

70

95,70%

23

Nacita Diah Nayla

64

70

91%

24

Nadien Panorama

67

70

95,70%

25

Naila Indira Tantri

67

70

95,70%

26

Naila Puspita Cahya

66

70

94%

27

Nazhif Fawazh

67

70

95,70%

Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
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Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak

100%

70

70

Putri Indah Fatonah

28

91%

70

64

Qonita Cahaya

29

92.8%

70

65

Riyessahdat Sela

30

92.8%

70

65

Saskia Nathania

31

95,70%

70

67

Sasya Regina Putri

32

97%

70

68

Zahra Septiyani

33

98%

70

69

Zaidan Al Ghifari

34

94,7%

2380

2256

Jumlah

ادلراجع  :معطية البحث
استنادا إىل جدكؿ نتائج احملاكمات الشاملة للوسائل باستخداـ تطبيق
ن

Lectora

 .Inspireمن بني  22من ادلستجيبني الذين حصلوا على النتائج :قدـ كاحد منهم
تقييمان مفاده أف الوسائط التفاعلية مع تطبيق

Lectora Inspire

دتاما
كانت مناسبة ن

الستخدامها كمواد تعليمية ككسائط تعليمية  ،بينما قدـ  22منهم تقييمان بأف الوسائط
التفاعلية

Lectora Inspire

جدا الستخدامها كمواد تعليمية ككسائط
كانت مناسبة ن

تعليمية .بناءن على نتائج التجارب الشاملة  ،حصلت الكلية على درجة  ، 3316مع
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درجة قصول قدرىا  ، 3208حبيث حتصل الوسائط التفاعلية مع تطبيق

Lectora

 Inspireعلى نسبة جاذبية قدرىا  .٪22.4باإلشارة إىل اجلدكؿ  ، 2.3شنكن استنتاج
أف الوسائط التفاعلية القائمة على

Lectora Inspire

جدا الستخدامها كمواد
مناسبة ن

تعليمية كشنكن أف تزيد من اىتماـ التالميذ.
ز .مراجعة أكسع لنتائج التجارب
بعد التجارب اجلماعية الصغرية كالتجارب ادلكثفة اليت أجراىا التالميذ ،مت
احلصوؿ على بعض االقًتاحات ،مبا يف ذلك :
 )1يقًتح التالميذ إضافة مقاطع فيديو متحركة مصحوبة بًتمجات (العربية-
اإلندكنيسيا).
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صورة 1.44
عرض إضافة فيديو متحرك
.1

كصف أىلية ادلنتج
شنكن احلصوؿ على كصف أىلية ادلنتج بناءن على نتائج التقييم من صحة ردكد
اخلرباء كادلربيني كالتالميذ ،مع النسبة ادلئوية التالية من األىلية :
أ .التحقق من صحة اخلرباء
استنادان إىل نتائج التحقق من صحة اخلرباء يف رلاؿ ادلواد ،كسائل التعليم
كادلعلمني جيدة جدان ،مع قيمة التحقق من صحة خرباء ادلواد احلصوؿ على نتيجة

887

،٪02كخرباء الوسائل احلصوؿ على  ٪03.2كمعلمي اللغة العربية ٪26من النتائج.
كشنكن استنتاج ىذه النسب ادلئوية أف كسائل التعليم التفاعلية مع تطبيق

Lectora

 Inspireيستحق استخدامها كمادة تعليمية يف تعلم اللغة العربية.
ب .استجابة التالميذ
كبناء على رد ادلدعى عليو ،حصل التقييم على  21.3يف ادلائة من التالميذ
خالؿ اختبار مجاعي صغري مبعايري الئقة جدان ك 22.4يف ادلائة من التالميذ عند
االختبار على نطاؽ كاسع مبعايري الئقة جدان .كاستنادان إىل نتائج االختبارات ادلستفيضة،
شنكن استنتاج أف إذلاـ ليكتورا القائم على كسائل التعليم يستحق االستخداـ كشنكن أف
يزيد من اىتماـ التالميذ بتعلم اللغة العربية.
ب .ادلناقشة
يف ىذه الدراسة أنتجت مواد باللغة العربية يف شكل كسائل التعليم التفاعلية اليت
يتم تعبئتها حاليا يف شكل تطبيقات .شنكن الوصوؿ إىل التطبيق حبرية يف أم كقت كيف
أم مكاف .تطوير ىذه كسائل التعليم التفاعلية القائمة على  Lectora Inspireيستخدـ
دنوذج البحث كالتطوير الذم أشار إليو سوغيونو باستخداـ دناذج بورغ كغاؿ تتكوف من
عشر مراحل ،كلكن الباحثني احلد من ذلك إىل سبع مراحل ألف الباحثني فقط مجع
بيانات االستجابة جلدكل منتج متطور ،فضال عن الوقت احملدكد كالتكلفة للباحثني.
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تطوير ىذه الوسائط التفاعلية بدأت من البحث كمجع ادلعلومات (دراسة أكلية)
دراسة أكلية أجريت للحصوؿ على معلومات يف البحث كالتطوير ادلنتج كتشمل :حتليل
االحتياجات  ،مراجعة األدبيات  ،كالبحوث على نطاؽ صغري.
زنتاج التحليل ،القياـ بو دلعرفة احتياجات ادلنتج الذم سيتم تطويره .األنشطة
اليت يتم القياـ هبا من خالؿ إجراء مالحظات ما قبل البحث إىل ادلدرسة كإجراء
مقابالت مع مدرس اللغة العربية لدل التالميذ ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية
السامن باندار المبونج احلصوؿ على البيانات التالية( :أ) تعلم اللغة العربية يف الصف
الثالث دقيقة  80بندر المبونغ يستخدـ ادلناىج الدراسية لعاـ ( 3812ب) من ادلواد
التعليمية ادلستخدمة يف شكل رلموعة الكتب

skl

(ج) كسائل التعليم ادلستخدمة يف

شكل الكتب ادلطبوعة (د) ادلعلمني غالبا ما جتد ادلتعلمني الذين ىم أقل قلقا كنائما يف
حني أف الدرس ىو يف التقدـ.
كينبغي أف جتعل أكجو القصور ادلختلفة يف استخداـ كسائل التعليم ادلعلمني على
االبتكار األفضل كاختيار كسائل التعليم البديلة اليت تتطابق مع تقدـ التكنولوجيا
كادلعلومات كفقا لتطوير صحيفة التاشنز .كعلى الرغم من التطور السريع للتقدـ
التكنولوجي ،مثل الربرليات اليت شنكن استخدامها يف الوقت الراىن ،فإف استخدامها

887

ككظائفها يف العامل التعليمي ال يزاالف غري موجودين .شنكن استخداـ كجود ىذا اجلهاز
احلديث كوسيلة مثرية لالىتماـ كفعالة للتعلم من قبل ادلعلم.
بناء على مالحظات كمقابالت يف مني  80بندر المبونغ أف ادلشاكل ادلوجودة
تعطي فكرة للباحثني لتطوير ادلواد التعليمية يف شكل كسائل التعليم التفاعلية تعلم اللغة
العربية مع  Lectora Inspireالتطبيق الذم يف كقت الحق شنكن أف تليب ادلعايري ادلناسبة
من اجلدكل الوسائلية كالعملية اليت شنكن للمعلمني استخدامها أثناء التدريس .االبتكار
يف التعلم باستخداـ تطبيق إذلاـ ليكدكرا مطلوب كأداة تعليمية فعالة كفعالة ،كما أنو من
الضركرم لوجود البنية التحتية للمرافق ادلدرسية شنكن استخدامها بشكل جيد كإرنايب.
ادلرحلة التالية ىي التخطيط ،بعد إجراء دراسات أكلية تشمل حتليل
االحتياجات ،كدراسة األدب كالبحوث على نطاؽ صغري يف ىذا اجملاؿ .مث سنطط
الباحثوف للبحث أك التخطيط مثل تقدير الوقت كاألمواؿ كالطاقة اليت سيتم إنفاقها،
كتفاصيل ادلنتجات اليت سيتم حتميلها ،فضال عن حتديد األطراؼ اليت ستشارؾ .كىذا
التخطيط ضركرم حىت شنكن تنفيذ عملية تطوير ادلنتجات بشكل جيد كمنهجي .فًتة
حبث مدهتا شهر كاحد من  11يوليو  3812إىل  11أغسطس  ،3812كمشاركة
ادلعلمني العرب للتحقق من صحة كسائل التعليم اليت مت تطويرىا.
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ادلرحلة التالية ىي ادلنتج بعد إجراء دراسات أكلية للمراقبة كادلقابالت مث التخطيط
للبحث ،كادلرحلة التالية ىي القياـ بتطوير التصميم منتجات تعليمية قائمة على كسائل
التعليم  .HLirstI arltctLيبدأ تطوير ىذه الوسائط بالتثبيت أكالن ،مث ادلضي قدمان يف
إنشاء دنوذج العرض أك ادلواد الفرعية اليت سيتم تقدشنها.
يف تصميم ادلنتج كأضاؼ الباحثوف مفهوـ كسر اجلليد التعلم الذم يضيف
األلعاب يف كسائل التعليم لزيادة اىتماـ التالميذ يف تعلم اللغة العربية .
ىداية اهلل ك إيستياكاتى ( )3813يقوؿ اف كسر اجلليد ىناؾ حاجة إىل إنعاش
جو التعلم ،كالقضاء على التشبع يف التالميذ كإثارة ركح التعلم من التالميذ ،ألنو يف
ذلك الوقت التالميذ شهدت التشبع ك يشعر بادللل من الدركس لذلك حتتاج إىل جتديد
الستعادة اإلمكانات أك القدرة على التقاط الدرس بشكل جيد.
كيف الوقت نفسو ،كفقا لستياكاف ( )3812كسارة اجلليد ىو نشاط يؤديها يف
بداية أك منتصف أنشطة التدريس كالتعلم إلذابة الغالؼ اجلوم ،كبناء االستعداد للتعلم،
أك حتفيز حتفيز التالميذ .لذلك اجلليد الكسارة ىو دينامية ،كالنشاط التعليمي القوم
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الذم يعمل على كسر التجميد كإذلاـ الدافع لتعلم التالميذ حبيث خلق حالة تعليمية
شلتعة.

1

اخلطوة التالية ىي اختبار ميداين األكىل كىو التحقق من صحة ادلنتج من قبل
بعض اخلرباء،مبا يف ذلك  3خبري ادلواد التحقق منصحة 2 ،خرباء كسائل التعليم التحقق
من صحة كمدرس كاحد للغة العربية .يتم التحقق من صحة جلمع ادلعلومات كادلشورة
كالتغذية ادلرتدة على ادلنتجات اليت مت تطويرىا لتكوف مبثابة مواد تعليمية كتعلم كسائل
التعليم العربية اليت شنكن أف تزيد من اىتماـ التالميذ يف تعلم اللغة العربية .نتائج التحقق
من صحة اخلرباء للمواد حتصل على  ٪02نتيجة ،كخبري كسائل التعليم حصلت على
 ٪03.2كمدرس اللغة العربية  .٪26كباإلشارة إىل اجلدكؿ  3-2شنكن استنتاج أف إذلاـ
ليكتورا التفاعلي القائم على كسائط الوسائل يستحق االستخداـ كمادة تعليمية كشنكن
أف يزيد من اىتماـ الطالب.
بعد التحقق من صحة بعض التحقق من صحة ،مث مراجعة ادلنتج .يتم استخداـ
االقًتاحات كادلالحظات اليت شنكن أف تكوف من أجهزة التحقق من الصحة متعددة يف
كقت التحقق من الصحة ،كمرجع دلراجعة أك إصالح ادلنتج ادلطور .يقدـ خبري التحقق
من صحة ادلواد اقًتاحات إلضافة قائمة الفيديو باإلضافة إىل ادلواد كيقدـ خبري كسائل
1

Ayu Novia Kurniasih dan Dedy Hidayatullah, “Penerapan Ice Breaking ( Penyegaran
Pembelajaran) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas ViiiA Mts An-Nur Pelopor
)Bandar Jaya” Jurnal Pendidikan Fisika (2015
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التعليم التحقيق اقًتاحات للحد من زر الظهر كأزرار التايل يف كل إطار كاحلد من أزرار
ادللف الشخصي زر يف القائمة الرئيسية.
كادلرحلة التالية من االختبار ادليداين الرئيسي ىي اختبار كاسع للمنتجات .يتم
اختبار ىذا ادلنتج يف  3احملاكمات ،كىي احملاكمات رلموعة صغرية كزلاكمة كاسعة
النطاؽ .كقد أجرل  2طالب من التقييم جتارب مجاعية صغرية بنسبة  21.3يف ادلائة،
كأجريت التجارب اجلماعية على نطاؽ كاسع من قبل  22من ادلتعلمني لنتائج التقييم
حصلوا على 22.4يف ادلائة مبعايري الئقة جدان.
ادلرحلة األخرية من مراجعة ادلنتج التشغيلي ىي ادلراجعة الثانية للمنتج الذم مت
تطويره على أساس ادلشورة كادلدخالت من ادلتعلمني يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
احلكومية السامن باندار المبونج مبا يف ذلك إضافة الفيديو باإلضافة إىل ادلواد ك
مصحوبة بًتمجة باللغة العربية كاللغة اإلندكية.
الوسائل التفاعلية مع تطبيق

Lectora Inspire

لديو بعض الفوائد أفضل من

غريىا من الوسائل فضال عن كسائل التعليم التقليدية األخرل ،كىذا ألف ادلتعلمني أسهل
لتعلم ادلواد ألنو شنكن تعلمها مباشرة من قبل كل طالب من خالال دلعلمني احملاضرة يف
الصف مع ادلرافق ادلدرسية يف شكل من شاشات الكريستاؿ السائل ،كسلترب الكمبيوتر.
يتم حزـ ىذه الوحدة يف تطبيق مناسب شنكن الوصوؿ إليو من خالؿ جهاز
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باإلضافةإىل ىذا الوسائل التفاعلية مرنة ألهنا سهلة االستخداـ من قبل ادلعلمني،كمبيوتر
 الوسائل التفاعلية مع ليكتورا إذلاـ يأيت مع مواد تعليمية سلصصة،كادلتعلمني عندما تعلم
 كىناؾ أشرطة الفيديو التعلم اليت ىي تفسريات،3812 على أساس ادلناىج الدراسية
Lectora Inspire

 الوسائل التفاعلية مع تطبيق.موجزة كاألمثلة استخداـ ادلواد ادلعركضة

 لذلك ال شنكن الوصوؿ إليها،ديها أيضا نقاط ضعف مبا يف ذلك؛ التطبيق غري مرنة
.دكف كجود شبكة من قبل الكمبيوتر كشاشات الكريستاؿ السائل
1,4 رسم بياني
فرق بين وحدة قبل التطوير وبعد التطوير
No.

Modul yang belum
dikembangkan

Modul yang sudah
dikembangkan

1

Tidak ada KI KD didalamnya

2.

Makna mufrodat ditulis Manual Makna
mufrodat
diperjelas
dengan menggunakan Aplikasi

3.

Tidak ada
materi

game

4.

Penjelasan
terperinci

materi

5.

Tidak ada contoh dan video Terdapat contoh
pembelajaran
pembelajaran

6.

Tidak ada evaluasi dan kunci Terdapat evaluasi dan kunci
jawaban setelah pembelajaran
jawaban setelah pembelajaran

di

Terdapat KI KD didalamnya

dalam Terdapat game di dalam materi
sebagai tambahan materi
kurang Penjelasan materi lebih diperinci
dan diperjelas
dan

video
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الباب الخامس
خالصة ومدخل
أ.

الخالصة

واستنادا إىل نتائج الدراسات اليت أجريت ميكن التوصل إليها على النحو التايل :
.1

وسائل التعليم التفاعلية القائمة على
املتعلمني مصنوعة مبساعدة
coreldraw

لتحرير الصور،

Lectora Inspire

برامج أخرى مثل،
word

لتيقية رغبة التعلم

adobe photoshop

و

 .Microsoftبعد كل املكونات على

استعداد لالندماج يف .Lectora Inspire
.2

استناداً إىل التحقق من صحة خرباء املواد ،وخرباء اإلعالم واملعلمني العرب تثبت
أن وسائل التعليم التعليمية التفاعلية مع تطبيق  Lectora Inspireليكتورا يستحق
االستخدام.

.3

طالبة الصف الثالث التالميذ املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية السامن
باندار المبونج حنو وسائل التعليم التفاعلية القائمة على

Lectora

Inspireلزيادة الرغبة بالتعلم يف التالميذ يف الصف الثالث مع نسبة %21.2
للمحاكمات اجلماعية الصغرية وحماكمة مجاعية واسعة بنسبة .%24.9
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.4

استنادا إىل املرحلة التجريبية على وسائل التعليم التعليمية التفاعلية مع تطبيق
Lectora Inspire

يظهر أن التالميذ واملعلمني مهتمون يف استخدام وسائل

التعليم التفاعلية مع  Lectora Inspireالتطبيق يف عملية التعلم.
ب.المداخلة
اإلعراب عن املشورة التالية من نتائج البحوث والتحليالت واملنايقشة
واالستنتاج :
.1

تعلم استخدام وسائل التعليم التعليمية التفاعلية مع التطبيق

Lectora Inspire

ميكن تطويرها من يقبل املعلمني بشكل مستدام ملواد خمتلفة.
.2

اختبار أنشطة التعلم باستخدام وسائل التعليم التعليمية التفاعلية مع

Lectora

 Inspireالتطبيق على مواضيع البحوث املختلفة.
.3

يف صنع وسائل التعليم التفاعلية التعلم مع

Lectora Inspire

التطبيق هناك

بعض العقبات أو الصعوبة اليت ميكن أن يكون من احملتمل أن يكون حتسني آخر
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للباحثني لتطوير وسائل التعليم التفاعلية مع التطبيق  Lectora Inspireمع مواد
أخرى ،مبا يف ذلك  :إيالء االهتمام الختيار الكلمة واملفهوم السليم ،ومضاعفة
أشرطة الفيديو التعلم وتقييم األسئلة املثرية لالهتمام.
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