الباب األول
مقدمة
الفصل األول :خلفية البحث
قال حممد على اخلوىل ( )15 : 2007إن اللغة نظام اعتباطي لرموز
صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء مجاعة لغوية متجانسة.
وقال عبداملزيد ( ) 15 : 1952يف كتاب منهج تعلم اللغات العربية صنفه
أشيف هرماوان إن اللغة جمموعة من االشارات تستخدمها الناس للتعبري عن
األفكار واملشاعر ،والعواطف ،والرغبات.
و إن اللغة العربية هلا مكانة عظيمة بني لغات العامل .كما أن أمهية هذه
اللغة تزيد يوما بعد يوم يف عصر احلاضر  .وترجع أمهية اللغة العربية إىل
األسباب اآلتية )1( :هي لغة القرآن ( 2لغة الصالة ( )3لغة األحاديث النبوية
( )4لغة االقتصاد عند العرب ( )5مستخدمة لكثريمن البالد اإلسالمية (علي
اخلويل.)19 :1982،
تستخدم اللغة من لغات العامل هي اللغة العربية .بالنسبة جملموعة معينة
من الناس أو البيئة خاصة يف إندونيسيا  ،ومن املعروف أن اللغة العربية لغة
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أجنبية متت دراستها يف إندونيسيا  ،وقد ورد ذكرها لشؤون الدينية اجلمهورية
بإندونيسيا رقم  - 2عام  2008بشأن معايري املنافسة ومعايري احملتوى يف الرتبية
اإلسالمية والعربية( .هريمان  )57 .2013 ،ويف الالئحة يقال إن الغرض من
املواد العربية هو؛ أوالً :تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية الشفهية
واملكتوبة اليت تتضمن أر بع مهارات لغوية من مهارة االستماع والكالم والقراءة
والكتابة .وثانيا :يعزز الوعي بأمهية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح األداة
الرئيسية للتعلم خاصة يف دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية .وثالثا :تطوير فهم
العالقات املتبادلة بني اللغة والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافية .ومن املتوقع أن
تكون لدى التالميذ نظرة ثقافية مشرتكة حتى ينخرطوا يف التنوع الثقايف.
واللغة العربية دور مهمة للمسلمني خاصة .و لذلك كانت اللغة العربية
يستمر تعلمها وتطويرها يف خمتلف املؤسسات الرتبوية رمسية كانت أو غريها.
ف في املؤسسات الرتبوية الرمسية كانت اللغة العربية من املواد الدراسية اليت
جيب أن يشرتكها كل تلميذ بدءا من املدرسة االبتدائية واملدرسة املتوسطة
واملدرسة الثانوية حتى اجلامعة.

2

وكثري من التالميذ يف املدرسة يعتربون أن اللغة العربية صعب تعلمها.
كأهنا دراسة خميفة للتالميذ حتى يشعروا الصعوبة لدرسها إما يف استيعاب
مفرداهتا و قراءة نصوصها وكتابتها وتكلمها.
وال شك يف أن تعليم اللغة العربية يف املؤسسات الرتبوية الرمسية يتطور
ملهارات اللغوية األربع من مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة
الكتابة .وينبغي لكل عملية تعليم اللغة العربية أن يوجه إىل تطويرها منهاجيا
ونظاميا.
ومن املعلوم أن من املهارات اللغوية مهارة القراءة بأهنا القدرة على معرفة
حمتويات الرموز املكتوبة و فهمها بنطق أو ووضعها يف الذهن (أشيف هريماوان،
.) 143 :2011وقال تاريغان إنّ القراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بني لغة
الكالم والرموز الكتابية ،وتتألف لغة الكالم من املعانى واأللفاظ التى تؤدي هذه
املعانى.
ويف تعليم اللغة العربية يف املدرسة ملهارة القراءة فيحتاج املدرس إىل
الوسائل التعليمية املتنوعة .فالوسائل التعليمية من العوامل التى تؤثر يف عملية
تعلم التالميذ يف الفصل .والوسائل التعليمية املتنوعة جتعل التالميذ أن يشعروا
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مسرورا يف الفصل بل تظهر غرية جديدة حتى تزيد قدرهتم على فهم الدروس،
و قد ينتفع املدرس كتاب الدرس فحسب بدون الوسائل التعليمية األخرى.
والواقع جعل التالميذ أن يشعروا باملالل بتعلمهم يف الفصل.
وقد قال علي اخلايل ( )1981يف كتاب هريماوان ( )29 :2011إن
التعلم هو حدوث سلوكيات جديدة أو تعزيز السلوكيات القدمية حبيث أن نتائج
التجربة حتدث بشكل صريح أو ضمين .وأنه عملية مرادفة لألنشطة التعليمية
اليت يقوم هبا املعلمون كمهندسني ألنشطة التعليم (هريماوان .)32 :2011 ،
ومن أجل ذلك كانت نتائج العملية التعليمية القصوى تنجح بشكل جيد
يف حتسني نتائج تعلم التالميذ ألن فيها عوامل داعمة هلا تأثري يف التعليم .فعامل
املعين من العوامل املؤثرة بأنه عامل الوسيلة التعليمية املستخدم عندما ميكن
تفسري عملية التعلم ووسيلة التعلم على أهنا كل ما ميكن استخدامه لتوجيه
الرسائل وحتفيز األفكار واملشاعر واالهتمام ورغبة التالميذ يف التحفيز على
املشاركة يف عملية التعلم (هريماوان .)233 :2013 ،
ومهارات القراءة هي القدرة على التعرف على احملتويات املكتوبة
(الرموز املكتوبة) وفهمها من خالل قراءهتا أو استيعاهبا يف القلب (أشيف
4

هريماوان . )143 :2011 ،ويرى ( ترينغان) 7 :3 \ 1997 ،أن القراءة هي
عملية نفذها واستخدمها القارئ للحصول على الرسالة اليت ينقلها املؤلف من
خالل وسيلة كلمات أو لغة مكتوبة .وهكذا تتضمن القراءة على ثالثة عناصر
من املعنى كعنصر حمتوى القراءة والكلمة كعنصر حيمل معنى ورمز مكتوب
كعنصر مرئي .ويطلق على نقل الرموز املكتوبة إىل لغة الكالم.
وعرب إبراهيم ( )57 :1962إن للقراءة معنى واسع جدا ليست سهلة  ،ألن
العديد من املتغريات مرتبطة منها:
فعال:
املعلم  -املناهج

الدراسية  -وسائل
اإلعالم

حتصيل
الدراسي:
القراءة

تعليم اللغة

العربية

املدخالت:
التالميذ

البيئة

5

يف تعليم مهارات القراءة العربية يف املدارس فيحتاج املعلمون إىل
جمموعة متنوعة من الوسيلة التعليمية .وتعد الوسيلة التعليمية إحدى العوامل
اليت تؤثر على التالميذ يف عملية التعلم يف الفصل الدراسي .ستجعل جمموعة
متنوعة من وسيلة التعلم التالميذ يشعرون بالسعادة للتعلم يف الصف وميكنهم
أيضًا أن ينمو روح جديد حتى تزداد القدرة على فهم الدرس .ويف بعض
األحيان يستخدم املعلمون الكتب األساسية فحسب دون االهتمام بوسائل
تعليمية أخرى حتى يشعر التالميذ بامللل يف الصف.
ومن فهم ما قد سبق بيانه أن وسائل اإلعالم هي أداة ميكن
استخدامها كرسالة قناة لتحقيق أهداف التدريس .ويعرتف بوسائل اإلعالم
كمورد تعليمي ألداة مسعية بصرية مرئية و مسعية بصرية .فالوسيلة كمصدر
تعلم التالميذ يستخدم املعلم كتوضيح للمعلومات حول مادة نقلها املعلم.
استنادا إىل نتائج املالحظات اليت مت إجراؤها من خالل املقابالت مع
املدرسني ومعلمي اللغة العربية يف الصف السابع يف مطراف املعاريف يوم
األربعاء املوافق  16يناير  ، 2019ختتلف قدرة التالميذ على قراءة النصوص
العربية  ،أحدها كانت قدرة التالميذ منخفضة يف مادة القراءة حيث ال يزال
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بعض التالميذ جيدون صعوبة يف فهم املواد التعليمية عند حدوث عملية التعلم ،
وبعضها لن ميكن التمييز بني صوت احلروف ووضع التجويد الصحيح يف النطق.
و يبدو أن العوامل اليت تؤثر على هذه الصعوبات ال ميكن فصلها عن
استخدام وسائل اإلعالم ابتكارا يف تعلم اللغة العربية على األقل خاصة ملادة
القرعاء.واختار الباحثة وسائل اإلعالم ملقاطع الفيديو اليت تعتقد أهنا حل
ملشكلة التعلم .ومن مزايا استخدام الوسيلة املتعددة للفيديو إىل جانب تصوّره
اجلذاب ميكن أن تساعد هذه الوسيلة أيضا املعلمني يف التكرار لتدريب
التالميذ على فهم النص وتوفري الوقت يف إعداد املواد يف الفصل حتى ال حيتاج
املعلم إىل إعادة املواد اليت سيتم تسليمها .وإن مقاطع الفيديو اليت مت إنتاجها
مناسبة باملواد اليت سيتم تدريسها وستؤدي إىل تقصري اإلعداد والتعجيل ببدء
التعلم يف الفصل الدراسي.
وبناء على ذلك تعتزم الباحثة إجراء حبث جترييب يف مبدرسة معارف

الثانوية اإلسالمية  -تاجنونج سار سوميدانج بعنوان " :استخدام وسيلة الفيديو
املخطوط يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة لرتقية حتصيل التالميذ الدراسي
فيها (دراسة جتربة يف الصف السابع " أ " مبدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  -تاجنونج
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سار سوميدانج).ومن هنا يأمل املؤلفون أن يتمكن تطبيق هذا النوع من الفيديو
املخطوط من حتسني نتائج التعلّم لدي طلبة الصف السابع " أ " مبدرسة
املعاريف وخاصة يف مادة القرعّة وتعزيز فعالية التالميذ يف تعلم اللغة العربية
حتى يتمكنوا من حتقيق أهداف التعلم املتوقعة.
الفصل الثانى :حتقيق البحث
مؤسساعلى خلفية البحث املذكورة ،حتققت الكاتبة هذا البحث كما
يلى:
 .1كيف يكون حتصيل التالميذ الدراسي يف صف السابع " أ " مبدرسة
معارف الثانوية اإلسالمية  -تاجنونج سار سوميدانج قبل اشرتاكهم تعليم
اللغة العربية ملادة القراءة باستخدام وسيلة الفيديو املخطوط ؟
 .2كيف استخدام وسيلة الفيديو املخطوط يف تعليم اللغة العربية ملادة
القراءة يف الفصل السابع مبدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  -تاجنونج
سار سوميدانج؟
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 .3كيف يكون حتصيل التالميذ الدراسي يف صف السابع " أ " مبدرسة
معارف الثانوية اإلسالمية  -تاجنونج سار سوميدانج بعد اشرتاكهم تعليم
اللغة العربية ملادة القراءة باستخدام وسيلة الفيديو املخطوط ؟
الفصل الثالث :أغراض البحث
مناسبا على حتقيق البحث السابق ،تقرّر أغراض البحث كما يلي:
 .1معرفة حتصيل التالميذ الدراسي للفصل السابع مبدرسة معارف الثانوية
اإلسالمية  -تاجنونج سار سوميدانج على فهم املقروء قبل اشرتاكهم يف
تعليم القراءة باستخدام وسيلة الفيديو املخطوط.
 .2معرفة كيف استخدام وسيلة الفيديو املخطوط يف تعليم اللغة العربية ملادة
القراءة يف الفصل السابع مبدرسة معارف الثانوية اإلسالمية  -تاجنونج
سار سوميدانج
 .3معرفة حتصيل التالميذ الدراسي للفصل السابع مبدرسة معارف الثانوية
اإلسالمية  -تاجنونج سار سوميدانج على فهم املقروء بعداشرتاكهم يف
تعليم القراءة باستخدام وسيلة الفيديو املخطوط.
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الفصل الرابع  :فوائد البحث
من املتوقع أن تفيد نتائج الدراسة عامل التعليم نظريا وعمليا .يقدم هذا
البحث نظريًا تطويرًا بديالً لوسيلة تعلم اللغة  ،خاصةً باللغة العربية .ومن املعلوم
أن توفري النتائج العملية هلذه الدراسة فوائد للتالميذ واملعلمني و املدارس
مباشرة:
 .1للتالميذ  ،ميكن أن يزيد هذا البحث من االهتمام والتحفيز ومشاركة
التالميذ يف تعلّم اللغة العربية.
 .2للمعلمني  ،ميكن أن توفر هذه الدراسة خيارا بديال لوسائل التعلم اإلبداعية
حتى تسهل على املعلمني تسليم مواد الدروس.
 . 3للمدرسة  ،يقدم هذا البحث مقياسا لقدرة املعلمني على عقد أنشطة تعلّم
اللغة العربية مبا حلول عديد السهلة والفعالية
الفصل اخلامس  :أساس التّفكري
إن التعلم هو عملية إضافة املعلومات والقدرات اجلديدة وينا سنجايا
( )296 : 2011وتعلم اللغة العربية هو عملية التفاعل بني التالميذ واملعلمني يف
عملية تعلم اللغة العربية هبدف تسهيل التالميذ على فهم اللغة العربية ونطاقها.
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و تعلم اللغة األجنبية هو نشاط تعليمي يتم إجراؤه على حنو أمثل من
قبل املعلم حبيث يقوم التالميذ الذين يدرسون لغة أجنبية معينة بعمل أنشطة
تعليمية جيدة  ،مما يساعد على حتقيق هدف تعلم لغة أجنبية.
ومما سبق إىل ذلك فإن تعلم اللغة العربية عملية معقدة حيث أهنا
مصنفة لغة أجنبية يتم تعلمها يف املدرسة  ،استنادا إىل فهم التعلم أعاله ميكن
القول أن تعلم اللغة العربية هو عملية تفاعل بني املعلمني والتالميذ يف عملية تعلم
اللغة العربية هبدف تسهيل التالميذ يف فهم اللغة العربية ونطاقها ومهاراهتا
مهارات االستماع والكالم والقراءة والكتابة .وتعلم اللغة العربية ال ينفصل عن
التعلم النشيط واملبتكر حيث أن يتطلب املعلمني املبدعني يف استخدام أساليب
التدريس ووسائل اإلعالم حبيث تكون عملية التعلم أكثر متعة.
ومن إحدى مهارات تعلم اللغة العربية مهارات القراءة بأهنا عملية
التواصل بني القارئ واملؤلف من خالل النص الذي كتبه وفيه عالقة إدراكية بني
اللغة احملكية واللغة املكتوبة .ويرى ( ترينغان ) 7 :3 \ 1997 ،إن القراءة هي
عملية يقوم هبا القارئ ويستخدمها للحصول على الرسالة اليت ينقلها املؤلف من
خالل الكلمات أو اللغة املكتوبة.
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والقدرة على حتقيقها يف مهارة القراءة هي فهم مضمون القراءة (فهم
املقروؤ) وعرب عزيز فخروروزي وإرتا ماهيودين ( )97 :2012إن القدرة
تتضمن على ) 1( :فهم بسيط (معجمية  ،حنوية  ،وخطابية) ؛ ( )2فهم مغزى
أو معنى (غرض وهدف املؤلف ورد فعل القارئ) ؛ ( )3التقييم (احملتوى
والشكل) ؛ ( )4سرعة القراءة املرنة اليت يتم تعديلها بسهولة للظروف.
والشك أمامنا أن فإن إحدى أهم اجلوانب الداعمة لتحقيق أهداف
التعلم هو استخدام وسائل اإلعالم .فالوسيلة هي وسيط أو مقدمة .ويقرتح
مريصا ( )1989أن اإلعالم هو كل شيء ميكن استخدامه لتوجيه الرسائل اليت
ميكن أن حتفز األفكار واملشاعر واالهتمام ورغبة التالميذ يف التعلم.
ووسيلة التعلم هي أداة بأشكال خمتلفة سواء يف شكل أجهزة إلكرتونية
أو صور أو أدوات أو كتب أو أي شيء آخر  ،وكلها تستخدم للمساعدة يف
توجيه حمتويات الدرس إىل التالميذ( .يو لني نوها )265 :2012 ،
ويف اللغة العربية تدعى وسائل اإلعالم التعليمية "سُيد اإلله" كما
أوضحها عبد العليم إبراهيم يف كتابه ( )423 :197مع شروط الوعد
التوحيدية .أي اإلعالم التوضيحي ملواد التعلم .وقد كشف سيئيف حبري
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وأسوان زين أن وسائل اإلعالم هي أداة ميكن استخدامها كرسالة قناة لتحقيق
أهداف التدريس.
ويقرتح هاماليك ( )1986إ ن استخدام وسائل التعلم يف عملية التعلم
ميكن أن يولد الدافع والتحفيز ألنشطة التعلم وجيلب التأثري النفسي للتالميذ.
وإن استخدام الوسيلة التعليمية يف مرحلة توجيه التعلم سيساعد بشكل كبري
على فعالية عملي ة التعلم وتسليم الرسائل من حمتوى الدرس يف ذلك الوقت.
وباإلضافة إىل إثارة حتفيز التالميذ واهتمامهم ميكن لوسائل التعلم أن تساعد
التالميذ أيضا على حتسني الفهم وتقديم البيانات باهتمام وموثوقية وتسهيل تفسري
البيانات واملعلومات املدجمة.
وقد قسم ليفي ولينتز ( )1982إىل أربع وظائف لوسائل التعلم خاصة
الوسيلة املرئية وهي (أ) وظيفة االنتباه اليت جتذب وتوجه انتباه التالميذ إىل
الرتكيز( ،ب) الوظيفة العاطفية اليت ينظر إليها من مستوى محاس التالميذ عند
الدراسة( ،ج) الوظيفة املعرفية اليت تسهل حتقيق األهداف لفهم املعلومات
الرسائل وتذكرمها من املواد املنقولة و(د) الوظائف التعويضية وهي إعطاء
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السياق لفهم النص ملساعدة التالميذ الضعفاء يف القراءة على تنظيم املعلومات يف
النص وتذكرها.
والوسيلة التعليمية املستخدمة من قبل املؤلف يف البحث باستخدام
الوسيلة السمعية البصرية .فالفيديو هو أحد الوسيلة املرئية السمعية اليت يتم
استخدامها كوسيط للتواصل يف التطوير ولشرح أو نقل الرسائل  ،ويستخدم
كوسيلة للرتفيه .تنسيق ملف الفيديو هو

،MPEG

 JPEG ،MP3مثل غريها من

عناصر الوسيلة املتعددة  ،وللفيديو مزايا مما يلي:
 .1حتفيز االهتمام وجذب االنتباه
 .2فعالة للندوات الكبرية واملتوسطة بل املزدمحة.
 .3ميكن تسجيل الوضع احلقيقي أو عرضه.
 .4ميكن تضمني املعلومات املقدمة بطريقة تفصيلية وحتفيزية.
و تؤخذ الكلمة املتحركة من كلمة الرسوم املتحركة .فمنظمة الشفافية
الدولية اليت تستند إىل قاموس اإلجنليزية  -االندونيسية مبعنى أكثر أو أقل هو
"تشغيل" .والرسوم املتحركة هي تشغيل مجيع الكائنات أو الكائنات امليتة .فإن
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الكلمة اليت حتول هنا ال تعطي احلياة اليت هي حق اهلل بل جتعله يتحرك حبيث
تبدو احلياة .ألن الرسوم املتحركة هي وهم احلياة.
ومن وسائل اإلعالم السمعي البصري املستخدمة لدي الباحثة وسيلة
الفيديو .وقال جلويس وباء وايت يف وولندري ( " ، )63 :2016ميكن تفسري
مقاطع الفيديو الشرارية إلنشاء أمناط بيضاء قصرية لشرح مفاهيم معينة  ،إما
من قبل املعلم أو الطالب"  ،وأن برنامج للفيديو املخطوط هو برنامج خيلق أمناط
ألواح بيضاء متحركة.
وموجز لشرح بعض املفاهيم اليت قدمها املعلمون (املدرسون) والتالميذ
من خالل عرض الشاشة املذكورة فإن الفيديو يسهل على التالميذ فهم التعلم
باستخدام وسيلة الفيديو اخلاصة بالنسخ حبيث يعتقد أن وسيلة التعلم قادرة
على حتسني نتائج تعلم التالميذ .وهذا يتفق مع نظرية أرسيد ()23 :2011
اليت تنص على أن جودة نتائج التعلم ميكن حتسينها إذا كان دمج الكلمات
والصور كوسائل للتعلم ميكن أن ينقل عناصر املعرفة بطريقة جيدة التنظيم
والوضوح والوضوح.
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وكان فيديو املخطوط ميكننا تقديم شيء لفرتة طويلة حتى ميكننا
تقديم مشاعرنا مع الصور اليت من شأهنا توضيح نظام االتصاالت.
ومن بعض استخدامات ملفات الفيديو اخلاصة بالنسخ كما يلي:
 . 1تستخدم ألغراض التسويق عرب اإلنرتنت  ،وميكن أيضا تطبيق األفكار
التسويقية من خالل الكاتب الفيديو.
 .2تستخدم لتعليم املعلم أو حماضر كمقدمة للتعلم.
 .3تستخدم لتقديم العروض.
 .4عرض القدرة على التفكري واجلمع من خالل أشرطة الفيديو املتحركة.
 .5وهناك العديد من التجارب اليت ميكننا استخدامها مع هذا الربنامج.
و تعد مزايا استخدام مقطع الفيديو بتنسيق مماثل ملقاطع الفيديو يف التعلم
بشكل عام .ولكن ميكن تطبيق هذا تطبيق الفيديو من قبل املعلم وتكييفه مع
املواد ليتم تسليمها .ال تستغرق مقاطع الفيديو اخلاصة بالكتاب وقتا طويال يف
تنفيذ عملية التعلم  ،ونظرً اإىل ذلك فيلزم املعلم على إعداد الفيديو قبل أن يتم
التعلم .وليتم تنفيذ عملية التعلم يف الفصل عن طريق عرض فيديو حول املادة
اليت يتم تدريسها باستخدام جهاز العرض الذي مت توفريه.
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مساوئ وسيلة  :الفيديو املخطوط
 . 1حيتاج املعلم إىل مزيد من الطاقة والوقت يف إعداد املواد التعليمية يف شكل
مقاطع فيديو.
 .2يتطلب دعما كافيا للمرافق واألدوات والتكاليف حتى يتسنى لعملية التعلم
بسالسة.
استنادا إىل األحباث السابقة اليت أجراها الباحثون فمن املمكن
مالحظة أن حالة املعلم يف املدرسة أثناء عملية التعلم ال تزال تقدم التعلم بطريقة
بسيطة وتقليدية .املثل ال يزال املعلمون يستخدمون لوحة املعلومات البيضاء
لدعم عملية التعلم يف الفصل الدراسي .وباإلضافة إىل ذلك عندما يستخدم
املعلم وسيلة العرض للمساعدة يف تسهيل عملية التعلم يف الفصل الدراسي ،فإن
جهاز عرض املعلم يعرض مواد الكتابة حول املوضوع دون تقديم رسوم متحركة
ومقاطع فيديو فحسب حتى ميكن أن جتعل التالميذ يشعرون بامللل والضجر يف
عملية التعلم .زإن استخدام يف وسيلة التعلم املختلفة يف الفصل الدراسي ميكن
أن يسهل التالميذ على فهم الدرس وجعلهم مهتمني باملادة املعروضة.

17

وال يزال استخدام اختالفات الوسيلة يف عملية التعلم يف الفصل
الدراسي من قبل مدرسني موضوعيني مفتقدين إىل حد كبري حبيث جيد بعض
التالميذ صعوبة يف فهم املوضوع املطروح وجعل بعضهم حيصلون على نتائج
تعليمية أقل إشباعا .وميكن للمعلم رؤية تطور التالميذ وتغيريهم يف عملية التعلم
حيث يكون من السهل قبول التالميذ أو عدم تسليم املوضوع من قبل املعلم.
وقال أمحد سوسانتو ( )5 :2013إن "نتائج التعلم هي التغيريات اليت
حتدث يف التالميذ  ،سواء اليت تنطوي على اجلوانب املعرفية والعاطفية واحلركية
كنتيجة ألنشطة التعلم ".وعالوة على ذلك  ،تشري النورالرمحان ( )28 :2012
إىل أن "نتائج التعلم تتميز بالتغيريات يف السلوك .فالتغيري يف السلوك يف معظم
احلاالت هو شيء ميكن مالحظته .وهلذا تكون نتائج التعلم مهمة جدا يف رؤية
تطور التالميذ وما إذا كانت أهداف التعلم تتحقق أم ال".
والشك أن لكل طالب مستوى خمتلف من خمرجات التعلم يف عملية
التعلم .فيعتمد التعليم إىل طريقة تلقي التالميذ للموضوع .بالنسبة للطالب الذين
لديهم نتائج تعليمية جيدة فأهنم يهتمون بأنشطة التعلم حتى يسهلهم على فهم
املادة املقدمة .وهذا له تأثري جيد على نتائج تعلم التالميذ أنفسهم .ويف الوقت
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نفسه فإن التالميذ الذين حيصلون على نتائج منحفضة من التعلم أهنم مييلون إىل
عدم االهتمام بعملية التعلم ،ويصعب قبول املواد املقدمة حبيث يواجه التالميذ
صعوبة يف فهم املوضوع.
إن مؤشرات استخدام وسائل اإلعالم اخلاصة بالفيديو يف تعلم مادة القراءة
العربية لتحسني نتائج تعلم التالميذ واليت يريد الباحثون حتقيقها هي كما يلي:
مؤشرات نتائج التعلم

اختصاص

يستطيع التالميذ على معرفة املفردات وأسلوب قراءة

املعرفة

النص املقدم من املعلم بوسيلة فيديو.
التالميذ قادرون على فهم حمتويات القراءة يف النص
التالميذ قادرون على متييز طريقة القراءة (تنغيم) من

الفهم
التحليل

اجلملة مع اجلمل األخرى وميكن هلم حتديد األفكار
الرئيسية يف فقرة.
التالميذ قادرون على تقييم مالءمة تنغيم ومالءمة

التقويم

املعنى يف النص الذي قدمه املعلم.
اجلدول  :1مؤشرات نتائج تعلم التالميذ
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واستنادًا إىل هذه املؤشرات فإن تعلم املفردات باستخدام الوسيلة
املرئية للفيديو سيحسّن نتائج تعلم التالميذ ونشاطهم وحافزهم واهتمامهم بتعليم
القراءة حتى تزيد نتائج تعلم التالميذ .ومن الوجه املنهجي هناك عالقة بني
استخدام الوسيلة املرئية للناسخني وخمرجات تعلم التالميذ املوصوفة يف
املخطط على النحو التايل:
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التعلم العربي ملواد القراءة
باستخدام الفيديو املخطوط

اخلطوات التالية:
 .1شرح املعلم الكفاءات اليت ينشد حتقيقها والتقنيات اليت تستخدم وسيلة
الفيديو املخرتع
 .2كرر املعلم حملة عن املادة اليت مت تسليمها.
 .3يطلب املعلم من التالميذ االنتباه إىل الشاشة املعروضة

 .4يوفر املعلم مواد تعليمية باستخدام مقاطع الفيديو اليت مت توفريها على

5.يلفت التالميذ االنتباه إىل مادة الفيديو اليت مت توفريها

6.يوفر املعلم الفرص للطالب لطرح األسئلة املتعلقة باملادة
7.يقوم املعلمون والتالميذ بإجراء تقييمات التعلم

بعد استخدام الوسيلة

قبل استخدام الوسيلة

الشاشة

قدرة التالميذ على فهم حمتويات القراءة العربية:
 .1فهم بسيط الفهم (معجمية  ،حنوية  ،وخطابية) ؛
 .2فهم املغزى أو املعنى (القصد والغرض من املؤلف ورد فعل القراء) ؛
 .3التقييم أو التقييم (احملتوى والشكل) ؛
 .4سرعة القراءة مرنة  ،واليت يتم ضبطها بسهولة على الوضع.

الزيادة
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الفصل السادس :الفرضية
وتأتي هذه الفرضية من جزأين من الكلمات  ،مها " "hypoاليت تعين
""underو " "thesaاليت تعين "احلقيقة"( .سوهارسيمي أريكونتو :1993 ،
 .) 63والفرضيات هي حقائق عابرة حيددها الباحثون  ،ولكن ال يزال يتعني
التحقق منها عن طريق اختبارها أو اختبارها (هريي جوناوان .)53 :2018 ،
والفرضية هي نتيجة أو إجابة مؤقتة لصياغة املشكلة قيد الدراسة .ال
ميكن أن تكون الفرضية هنائية وال تزال حباجة إىل إثبات( ،شوديح 2012 ،
 )35:يقال بشكل مؤقت ألن اإلجابات على صياغة مشاكل جديدة مبنية
على نظريات ذات صلة  ،ال تستند إىل حقائق جتريبية للحصول عليها من خالل
احلقائق التجريبية.
وبالتايل  ،فإن صياغة الفرضية اليت ميكن اختاذها يف هذه الدراسة هي:
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 :Hهناك زيادة ملحوظة بني استخدام الوسيلة املصورة للفيديو يف تعلم مادة

a

القراءة العربية على نتائج تعلم التالميذ.
 :Hال توجد زيادة ملحوظة بني استخدام مقاطع الفيديو اخلاصة بـالفيديو

0

املخطوط يف تعلم مادة القراءة العربية حول نتائج تعلم التالميذ.
الختبار الفرضية باستخدام مستوى داللة  ، ٪5الختبار حقيقة الفرضية
يتم استخدام صيغة :إذا كانت طاولة "ت احلسابية > ت اجلدولية"  ،فسيتم
رفض فرضية العدم  ،Hوهذا يعين أن هناك زيادة .إذا كان "ت احلسابية <
0

ت اجلدولية" يتم قبول فرضية العدم  ،Hمما يعين عدم وجود زيادة.
0

الفصل السابع :الدراسة السابقة املناسبة
 .1تطوير وسيلة الفيديو املتحركة القائمة على الفيديو املخطوط على املواد
الغروية لطالب برنامج دراسة التعليم األكادميي 2017/2016
جنل بورنام  ،إرلداواتي  ،حممد نزار
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برنامج دراسة الكيمياء  FKIPجامعة شعة كووال  ،دارالسالم بند
آجيح  2311الكاتب املقابل :

Putrapurnama112@gmail.com

مت إجراء األحباث التجريبية بعنوان "تطوير الرسوم املتحركة املرئية
على أساس مقاطع الفيديو على املواد الغروية لطالب برنامج دراسة
التعليم األكادميي  ."2017/2016هتدف هذه الدراسة إىل معرفة كيفية
تطوير وسيلة الفيديو املتحركة استنادًا إىل مقاطع الفيديو كوسيلة تعليمية
 ،ومقارنة استجابات التالميذ مع الوسيلة السمعية البصرية على املواد
الغروية .هذا النوع من البحث هو البحث والتطوير (البحث والتطوير)
مع منوذج(

ADDIE

التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم) .كان

املشاركون يف هذه الدراسة  35طالبًا لتعليم الفيزياء مت تقسيمهم إىل
فصلني مع كل من مقاطع الفيديو  16ووسيلة اإلعالم املرئي واملسموع مع
 19فصلًا .مت احلصول على بيانات البحث من خالل استبيان جدوى
وسائل اإلعالم مت التحقق من صحته من قبل فريق من اخلرباء  ،ومها
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حماضران يف

FKIP

الرتبية األنشية  ،واستبيان استجابة التالميذ .تظهر

نتائج حتليل البيانات أن الوسيلة مناسبة الستخدامها كوسيلة تعليمية مع
نسبة جدوى تبلغ  ٪ 96.6مع فئة جيدة جدًا .بلغت ردود التالميذ
على وسيلة تسجيل الفيديوهات  ، ٪87.7ومتت مقارنة الوسيلة
السمعية والبصرية بنسبة  ، ٪81وكانت الفئة الثانية من الوسيلة جيدة
جدًا .بناءً على نتائج الدراسة  ،هناك اختالفات يف استجابات
التالميذ لوسيلة الفيديو املتحركة املرتكزة على الفيديو مع الوسيلة
السمعية والبصرية كمقارنة وتطوير وسيلة الرسوم املتحركة املرتكزة على
مقاطع الفيديو املصنفة على أهنا جيدة جدًا .الكلمات الرئيسية :التنمية
 ،وسائل اإلعالم  ،الفيديو املخطوط  ،السمعية والبصرية  ،الغروانية.
 .2تطوير وسائل اإلعالم باستخدام برامج الفيديو اليت تنتشر يف سباركول
حول تاريخ الطبقة احلادية عشرة يف املدرسة املتوسطة.
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خليدين خرجيو دراسة برنامج تاريخ التعليم

FKIP

جامعة

سريوجيايا الربيد اإللكرتوني: kholidin.mr@gmail.com
احلديدة  ،ساني سافيرتي حماضر يف برنامج دراسة تعليم التاريخ
FKIPاألنشري.
اخلالصة :حيتوي هذا البحث املعنون "تطوير وسيلة التعلم
باستخدام برنامج شفركول الفيديو املخطوط على مواد التاريخ يف الفصل
احلادي عشر يف املدارس الثانوية" على بيانات عن اآلثار اإلسالمية يف
مدينة باليمبانج  ،مسجد باليمبانج الكبري .تتمثل صياغة املشكلة يف
هذه الدراسة يف كيفية تطوير وسيلة تعلم شفركول الفيديو املخطوطح ول
موضوعات التاريخ يف الفصل احلادي عشر يف املدارس الثانوية العليا واليت
تكون صاحلة وهلا تأثري على الفعالية .الغرض من هذا البحث هو تطوير
وسيلة تعليمية صاحلة هلا تأثري على الفعالية .هذا البحث هو نوع من
أحباث التطوير اليت تستخدم منوذج التطوير حنافني و فيك .خطوات
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التطوير هي كما يلي ( )1حتليل االحتياجات  )2( ،مراحل التصميم  ،و
( )3مراحل التطوير والتنفيذ .يتم تقييم صحة وسيلة التعلم من قبل ثالثة
فرق خرباء  ،وهي خرباء املواد وخرباء وسائل اإلعالم وخرباء تصميم
التعلم .تبلغ صالحية املادة  4.13مع فئات صاحلة  ،وصالحية الوسيلة
هي  4.30مع فئة صاحلة للغاية  ،وصالحية تصميم التعلم هي  4.53مع
فئة صاحلة للغاية.مت إجراء البحوث حول هذا التطوير وتطبيقها يف فصل
إحدعشر  3من مدرسة العلية احلكومية تاجنونج باتو .ميكن رؤية
التأثريات احملتملة الستخدام الوسيلة من نتائج التعلم قبل وبعد استخدام
وسيلة تعلم شيفركول الفيديو املخطوط يف مرحلة التجربة امليدانية مع
متوسط نتائج االختبار القبلي  44.3بفئات منخفضة للغاية ومن ثم
اختبار البعدي  89.6يف الفئة اجليدة .زيادة قدرها  ٪ 45.3وقيمة
 0,81إذا مت إدراج  0.7 7 0.81يف فئة عالية .هذا يدل على أن
وسيلة التعلم اليت تستخدم برنامج تعلم شيفركول الفيديو املخطوط على
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مواد املسجد الكبري يف باليمبانج قد مت تطبيقها بنجاح وهلا قيمة صاحلة
وهلا تأثري على الفعالية.
الكلمات املفتاحية :فيديو تعلم شيفركول املخطوط  ،وسائل
اإلعالم التعليمية  ،التطوير  ،حانفني و فيك  ،الصالحية  ،والفعالية.
 .3استخدام مقاطع فيديو تعليمية مستندة إىل خربشات لتحسني نتائج تعلم
التالميذ يف الدروس االقتصادية
برنامج دراسة ديل أرضينسة للمحاسبة االقتصاد
فنتينك الربيد اإللكرتوني

FKIP

أننت

: ardianzah337@gmail.com

اخلالصة :توزع العروض التقدميية البحثية التعلم التقليدي
باستخدام وسيلة السبورة لدعم عملية التعلم اليت جتعل التالميذ املعاجلني
وامللل هلم تأثري على نتائج تعلم التالميذ .هتدف هذه الدراسة إىل معرفة
استخدام مقاطع الفيديو التعليمية القائمة على الوسيلة إىل حتسني نتائج
تعلم التالميذ  .طرق البحث املستخدمة هي طرق التجريب مع الشكل
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شبه التجرييب للتصميم والبحث املستخدم فقط للتحكم بعد االختبار.
كان املوضوع هو يف صف العاشرة الفصل ب كصفوف حتكم وفئة يف
الفصل العاشرة كصف جترييب .أدوات مجع البيانات املستخدمة هي
أساسا حول املراقبة والتوثيق واالختبار .متوسط نتائج ما بعد االختبار
للفئة التجريبية  75.83وفئة التحكم  .69.15التالميذ الذين يكملون
الصف التجرييب من  26طالبًا ( )٪61والصف الدراسي  16طالبًا
( )٪39على التوايل .نتائج اختبار الدرجة أمهية اختبار الدرجة
التجريبية ر ذيل )  ، (Sig) < 0،05 (0،05< 0،084وهناك اختالفات
يف القيمة نتيجة للسيطرة فئة والطبقة التجريبية بعد االختبار .نتائج فئة
التحكم والصف بعد االختبار ثم  Hو  Hمقبولة .لذلك فإن استخدام
0

a

مقاطع الفيديو التعليمية القائمة على الوسيلة ميكن أن يزيد من إيرادات
املوضوعات االقتصادية للصف العاشر يف

مدرسة العالية

احلكومية.الكلمات املفتاحية :نشر وسيلة تعلم الفيديو  ،نتائج التعلم.
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