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  الباب اخلامس
  اخلامتة
  

تطوير الوسائط املتعددة بربنامج ويب لترقية قدرة بناًء على نتائج البحث بعنوان "
التالميذ يف تعليم املفردات (بالتطبيق على تالميذ الصف السادس  يف مدرسة استقالل 

  " ميكن استنتاج ما يلي:االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني)
 اخلالصة  .أ

فردات العربية امل التعليمية ملواد الوسائط املتعددةعلى  هذا البحث  قد حصل .١
الويب، وميكن تطبيقه برنامج للصف السادس. صنع الوسائط املتعددة باستخدام 

). يف صنع الوسائط املتعددة التعليمية تستخدم Android( الذاكيعلى اهلاتف 
 :، وهيمنوذج من خالل عدة مراحل ADDIEعملية البحث والتطوير 

استنتاج املشكالت املرحلة األوىل هي التحليل. يف هذه املرحلة حتلل الباحثة   )أ
 ما يلي:باحثة ها التاليت حلل

الصف السادس يف املدرسة، من  تالميذبناًء على اخلصائص العامة ل )١
أنه وما يركز على األشياء احلقيقية.  يف الغالباملعروف أن اهتمامهم 

أكثر اهتماما بشكل اجلسم امللموس.  تلميذعند فهم املفهوم، يكون ال
هذا يعين أم أكثر استعدادا لقبول دروس املفردات العربية املترمجة 

 باستخدام الصور.
الصف السادس أم أكثر اهتماما  من تالميذ العامة الثاين صائصاخل )٢

أسباب حدوث شيء  تلميذ أن يعرف. لذلك، يريد الاملتحركة باألشياء
 باحثةا الما. بناًء على هذه اخلصائص، فإن الوسائط املتعددة اليت طور
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قادرة على احتواء رسوم متحركة لترمجة مفردات جمردة مثل كلمة 
 "محل".

املتعلقة بأمناط التعلم هي أن انتباه  تالميذلل لثالعامة الثا صائصاخل )٣
يف هذا املستوى العمري ال يزال من السهل التبديل، مما يعين أنه  تالميذال

إىل أشياء كثرية وميكنهم  تالميذيف فترة زمنية معينة ميكن جذب انتباه ال
التل.قَّن 

املتعلقة بالكفاءة األولية أو القدرة  تالميذلل رابعةالعامة ال صائصاخل )٤
يعتقدون أن تعلم اللغة العربية أمر  تالميذوالتحفيز. من املعروف أن ال

ممل وخميف وصعب الفهم ومعقد للفهم. وهذا ما يسبب ضعف قدرم 
  قلة االهتمام وامللل الذي يشعرون به يف التعلم. ألنعلى احلفظ 

الشيء الذي جيب ، التصميم ذه مرحلةيف هاملرحلة الثانية هي التصميم.     )ب
يف تصميم الوسائط املتعددة التعليمية  .رةتطومراعاته هو خصائص املنتج امل

املفاهيم والعناصر من مؤشرات أو روايات  و احملتوى اهليكليرة، أخذ تطوامل
من املعروف أن  يف االستبيان املادي والوسائط وتعلم اللغة العربية وغريها.

الواردة يف االستبيانات هي صياغة حمددة للنظريات حول كيفية املؤشرات 
خصائص  أما توصيف املواد التعليمية اجليدة، ووسائل التعلم اجليدة وغريها.

  هي كما يلي: باحثةا الالوسائط املتعددة اليت طور
اخلصائص اليت جيب أن تلبيها الوسائط املتعددة اليت : من الناحية املادية )١

، هي كما يلي:خصائص الكفاية ناحية املاديةمن ال باحثةا الطور
 خصائص حتميل املكون.، مفهخصائص ال
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اخلصائص اليت جيب أن تلبيها الوسائط املتعددة  :ناحية الوسائليةمن ال )٢
ثبت، خصائص امل هي كما يلي: ناحية الوسائليةمن ال باحثةا الاليت طور

 ة.اجلمالي اخلصائص، اخلصائص املتناسبة، خصائص أصيلة
اخلصائص اليت جيب أن تلبيها الوسائط املتعددة اليت من الناحية التعليمية.  )٣

قادرة على إثراء جتربة  هي كما يلي: يةميناحية التعلالمن  باحثةا الطور
  . تعلملل تالميذزيادة انتباه ال ،اقتصادية من حيث الوقتتلميذ، تعلم ال

خلطوات يف عملية صنع الوسائط املتعددة أما ا املرحلة الثالثة هي التطوير.ج) 
  اليت يتم تنفيذها يف هذه املرحلة هي كما يلي: بربنامج ويب التعليمية

  ختطيط) ١
  التحليالت) ٢
ختطيط )، Database( قواعد بيانات قسم تصميم الربجمة يشمل: .تصميم) ٣

تقرير )، Diagram Proses( خمطط العملية)، Screen Layout( الشاشة
  ).Report Layout( يطالتخط

  تطوير) ٤
  )Testing( اختبارات) ٥
النظام  ،  توصيلأبلغ املستخدمني عملية التنفيذ هي كما يلي:وأما تطبيق. ) ٦

)install system( ،إدخال / حتويل البيانات، تدريب املستخدمني 
)convert ،(إعداد معرف املستخدم )user ID(  

من األعمال الروتينية اليت جيب القيام ا التشغيل والصيانة. هناك العديد ) ٧
صيانة  :وهيالتطبيق، ، املستخدم يستخدم أثناء  على نظام املعلومات

 Backup( النسخ االحتياطي واالسترداد)، System maintenance( النظام

dan recovery ،(أرشيفات البيانات )Data archive( 



١١٢ 

 

 

االجراء األول يف تطبيق املنتج على وأما د) املرحلة الرابعة هي التطبيق. 
  املستخدمني هي:

وصلة النظام (الوسائط املتعددة التعليمية بربنامج ويب) يف كل اهلاتف ) ١
  الذاكي للتالميذ.

  تعرف استخدام الوسائط املتعددةالتعليمية إىل الطالب و ممرستهم.) ٢
  حماولة استخدام الوسائط املتعددة التعليمة معا) ٣
 املتطور املنتج تقدمي االستبيانات للمستخدمني ملعرفة اآلراء والنقصان من) ٤

  والتكميل. تحسنيودف ال
بعد إعطاء استبيان ومعرفة استجابة ومي. املرحلة اخلامسة (األخرية) هي التق)  ه

بتقييم  باحثةال تاموعة الكبرية للوسائط املتعددة التعليمية املستخدمة، قام
  بعدة أشياء يف مرحلة التقييم هذه ، وهي: متعلق

  كامال التعلم ) موقف التالميذ على١
  وهو تأثري املشاركة يف عملية التعلم تالميذزيادة الكفاءة لدى ال)  ٢
بعد املشاركة يف  تالميذزيادة كفاءة ال منالفوائد اليت تشعر ا املدرسة ) ٣

   برنامج التعلم.
تدل على أن الوسئط املتعددة التعليمية ملواد  t-testبار . نتيجة البحث من خالل اخت٢ 

يوجد تأثري استخدام الوسائط املتعددة  العربية املتطورة يف الصف السادس فاعل، و
  .مالتعلّ نتيجة زيادةمفردات اللغة العربية يف ملواد 
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  ب. توصيات البحث
تطوير الوسائط املتعددة بربنامج ويب لترقية قدرة التالميذ  بناءً على حبث حول "

يف تعليم املفردات (بالتطبيق على تالميذ الصف السادس  يف مدرسة استقالل االبتدائية 
" ميكن القول أنه يعمل جبيد وسلس يف كل مرحلة. يف اإلسالمية األهلية بنجرماسني)

قة، ولكن ال تزال هناك بعض العقبات اليت تنفيذه، مت اتباع املفاهيم واالستراتيجيات بد
 هم االختبارقيمتالذين تكون  تالميذجيب معاجلتها، على سبيل املثال هناك بعض ال

أقل من احلد األدىن ملعايري االكتمال، على الرغم أنه ليس لديهم تأثري كبري على  العدي
 ماجستري حبث رسالة. لذلك، ال تزال الهتمامولكن هذا حيتاج إىل ابحث نتائج ال
لتحقيق النجاح األمثل. فيما يلي بعض االقتراحات  اكتماالتتطلب حتسينا و يتطوير

  واألشياء اليت جيب مراعاا:
يف تدريس اللغة  التعليميةوسيلة الهذا املنتج ك مواستخدي ن أنيتمكنوا للمدرسني، .١

 .صحيحبالعربية، حبيث ميكن إجراء التعلم 
هذه الوسائط املتعددة حبيث ميكن  لكواأن ميينبغي  للتالميذ فيالصف السادس،  .٢

 .استخدامها كمصدر للتعلم املستقل
هذه الوسائط املتعددة كأحد املواد  أن يتداولواتكون  رئيس املدرسة،للمدارس أو  .٣

 م اللغة العربية.يالتعليمية يف تعل
نحة ) اليت أعطتين املPulang Pisauللمؤسسة تربية يف منطقة بوالنج بيساو ( .٤

نأمل أن يسهل على الباحثني كأشخاص الدراسية النتهاء رسالة املاجستري. 
يف  درسنيإىل امل اونتائج حبثه املتطورةمرجعيني نقل الوسائط املتعددة التعليمية 

) KKG( درسني، على سبيل املثال يف منتدى جمموعة عمل املبوالنج بيساومنطقة 
). وبالتايل، فإن توزيع الوسائط MGMP( التعليمية املادة درسأو حىت مداوالت م

املتعددة التعليمية املطورة يصبح أسهل وأسرع وميكن أن يكون أكثر فائدة 
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وسائط تعليمية لصاحل وتقدم  صنعالذين يرغبون يف  درسنيكمصدر لإلهلام للم
 عامل التعليم، وخاصة تعليم اللغة العربية.

مادة املفردات  هذه الوسائط املتعددة هي فإن املادة املوجودة يفللباحثني القادمني،  .٥
حبيث حيتاج املزيد من الباحثني إىل تطوير ، للفصل الدراسي األول والثاينالعربية 

ومن املأمول أن يكون تطوير  .هذه الوسائط املتعددة ملواد اللغة العربية بأكملها
منتجات جديدة  توجدحبيث . الوسائط املتعددة مرجعا لتطوير واختبار فعالية املنتج

 .تعة للتالميذتكون أكثر إبداعا وابتكارا ومماليت 


