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 الباب الرابع 
 نتائج التطوير 

 حتليل احتياجات البياانت .أ

املواد اليت عن  للحصول على املعلومات  أجرى الباحث مرحلة حتليل االحتياجات 
دراسة املكتبة  الهي    تتم اخلطوات يف حتليل االحتياجات   تتطلب وسيلة تعليمية يف املدرسة.

 :البياانت اليت مت احلصول عليها من هذا النشاط هي كما يلي الدراسة امليدانية. و

دراسة املكتبة وهي الدروس العربية اليت املحصل الباحث على بياانت من أنشطة  .1
من خالل قراءة  املكتبةأجريت هذه الدراسة ا  .حتتاج حًقا إىل وسائل تعليمية

العربية للتعلم لتقدمي   ودراسة كتب تعلم اللغة العربية. لذلك تتطلب وسائل اإلعالم
 .كما نعرف تطور وسائل اإلعالم العربية قليالً   .املمتع مواد تعليمية عربية

مث أجرى الباحث الدراسة امليدانية عن طريق املالحظة ومقابلة ملعرفة الوضع يف  .2
حيصل الباحث على بياانت من املالحظات خاصة يف عملية تعلم .  املدرسة مباشرة 

  ستاذ ألن األ  هو قلة احلماس لدى الطالب ملتابعة تعلم املفردات العربية.  العربيةاللغة  
و بعض   أساتذة يقابل الباحث    ينقل املواد ابستخدام وسائط الكتب املدرسية فقط. 

حصل الباحث على بياانت من املقابالت حباجة إىل وسائل تعليمية الطالب. 
.  يف تعلم اللغة العربية ةمتعامل واخلربة ديداجلممتعة حىت يتمكن الطالب من التعلم 

تقليل انطباع تعلم اللغة العربية اليت  متع املمن انحية استخدام وسائل تعليمية و 
تلك الوسائط الصورة ، و كثري من األساتذة يفرتضون  كانت مملة وصعبة.

powerpoint    لكن وفًقا   .اآلن  4.0ال تزال وسائل اإلعالم مثرية لالهتمام يف عصر



 

 

وما شاهبها مملة وهم حباجة إىل  powerpointملعظم الطالب ، فإن وسائط رسم 
 جتارب جديدة ووسائل إعالم أحدث.

 البياانت التجريبية واملنقحة .ب

 (ات تنقيحالاملنتج األويل )قبل  .1

  (البياانت املرفقة)
 وصف البياانت التجريبية  .2

 من الباب الثالث.جراء التطوير  إب  يَ تَ َناَسب   مث يتم تقييم حماضر املنتج األويل أعاله
من خالل عملية التقييم    بحثال  اعلى ثالث جمموعات من البياانت يف هذ حصل الباحث

البياانت التجريبية من خرباء وسائل اإلعالم وخرباء املواد واملستجيبني على نطاق  يعين 
 صغري.

  اإلعالم وخرباء املواد واملستجيبني من خرباء وسائل  البياانت  الباحث اكتسب 
يف شكل درجة  الواقع االفرتاضي وسائل اإلعالم العربية اليت هي نتاج هذا البحث  عن

جلعل التنقيحات  ات م رَاَجعَ   من خرباء وسائل اإلعالم وخرباء املواد  كانت البياانت    .استجابة
 املنتج األويل قبل التجارب امليدانية. 

جوانب  م جوانب وسائل اإلعالم بينه يف لى تقييم املنتج يؤكد خرباء اإلعالم ع
يؤكد خرباء املواد تقييم املنتج على اجلوانب  و االتصال وجوانب املظهر وجوانب الربجمة.

املادية املادة املعنية هي املادة املوجودة يف املنتج املطّور مثل جانب احملتوى واجلانب التعليمي،  
من خرباء وسائل اإلعالم وخرباء   كانت البياانت   ات العربية.يف هذه احلالة ، مواد املفرد 

 جلعل التنقيحات املنتج األويل قبل التجارب امليدانية.  ات م رَاَجعَ  املواد



 

 

يستخدم الباحث جمموعة بياانت جتريبية صغرية ملعرفة نقاط الضعف والعقبات 
جتربة املنتج على احلقل من هذه  مايف املنتجات البحثية. يعرف الباحث العقبات عند

البياانت التجريبية للمجموعات الصغرية. ت ستخدم جتارب اجملموعات الصغرية كتجربة أولية  
 قبل اختبار املنتج يف احلقل.

تنتج التجارب امليدانية بياانت تقيس فيما بعد مدى مالءمة املنتج اجلاري تطويره، 
ملستخدميه. تشمل البياانت املستخرجة من  وكذلك ملعرفة مدى فوائد املنتج ابلنسبة 

التجارب امليدانية عدة جوانب جلودة مواد التعلم ، وجوانب اسرتاتيجيات التعلم واجلوانب 
 التقنية. مث يتم شرح وصف كل البياانت يف الوصف التايل:

 (Media Expert) وصف البياانت التجريبية خلرباء الوسائط .أ

جستري مصادقة و هي خرباء الوسائط يف هذا اكانت األستاذة مرآة حسنة امل
كانت .  وهي حماضرة يف جامعة إسالمية حكومية انتاسري ببنجارمسني. النتاج تطوير

خرباء الكفاءة والتقدم يف جمال الوسائط التعليمية  سببا قواي ملاذا اختارها الباحث ك
  . الدكتوراه وهي اآلن تدرس يف جامعة إسالمية حكومية مالچ للحصول على. الوسائط

سبتمرب   16يف يوم األربعاء  قوم التجارب ت خرباء الوسائط. اختبار خبري وسائل اإلعالم
 . امعة اإلسالمية احلكومية أنتساريجب 2019

بعد استخدام  خرباء الوسائط ىلإ صول على البياانت حل ستبيان اليقدم الباحث ا
أسئلة حول املنتج ألن هناك بعض األشياء اليت    بعضسأل خرباء اإلعالم الباحث  ت.  املنتج

 كما يلي:   خرباء الوسائطيتم وصف نتائج جتربة  .ليست مفهومة
 
 



 

 

 صالانحية االت (1

كيفية استجابة خرباء اإلعالم حول   هتدف هذه الناحية ليعرف الباحث
خمتلف األشياء املتعلقة ابلتواصل يف هذا املنتج ملستخدميها. يسرتشد الباحثون  

 : كما يليابستجابة خرباء اإلعالم  
 4.1اجلدول 

 انحية االتصالعلى  رباء الوسائط خردود 

 رقم املؤشر النتيجة الفئة
 1 هيكل الربانمج  5 جيد جدا

 2 التفكري املنطقي  4 جيد
 3 التفاعل بني املستخدمني والوسائط  4 جيد

 4 إعطاء ردود الفعل  4 جيد
 5 استخدام اللغة  5 جيد جدا

 جيد جدا

 

22   مقياس التقييم 
 5مقياس التقييم /    =  متوسط احلجم   4,4

 

بياانت  حتويل مجيع . بعد ذلك ، يسرتشد الباحث جبدول نتائج التحويل أعاله
نعلم أن مجيع    إىل بياانت نوعية لتحديد املعايري النهائية لكل جانب.  5املقياس الكمي  

تصنف على أهنا   4.1العناصر يتم تقييمها من حيث االتصاالت املدرجة يف اجلدول 
يقدم أيًضا تعليقات أو   بعد رد خبري اإلعالم  .4.4و متوسط    22جيدة برصيد إمجايل  

 تتعلق جبوانب االتصال:اقرتاحات عامة 



 

 

إذا كانت إجاابت الطالب صحيحة ، فقدم الرسوم املتحركة والصوت إلظهار  .أ
 أن اإلجاابت صحيحة 

 " لتسهيل فهم الطالب.املوضوع  أزل الكلمات " .ب 

 "دردّ "ألنه اندراً ما يتم استخدام  كّرر""إىل   "دردّ "تغيري مجلة األمر  .ج

 مفرداتحركات يف هناية كل  جيب إيقاف أو ابستمرار متسق .د
 تنقيح املنتج كما يلي: ما أ

إذا كانت إجاابت الطالب صحيحة ، فقدم الرسوم املتحركة والصوت إلظهار أن   .أ
 . اإلجاابت صحيحة

 قبل التنقيح 

 

 بعد التنقيح 



 

 

 

إذا كانت إجاابت الطالب صحيحة ، فقدم الرسوم املتحركة والصوت ينصح خرباء اإلعالم  
 .حبيث يكون هناك مالحظات للطالب  .إلظهار أن اإلجاابت صحيحة

 لتسهيل فهم الطالب.يف النص " املوضوع   أزل الكلمات "  .ب 

 

 قبل التنقيح  بعد التنقيح 

 عن املوضوع البيت نتعلم املفردات  عن البيت نتعلم املفردات 
 

عن   لتسهيل فهم الطالب ، ألن " "عن البيت "من نص الفيديو إىل  " املوضوع"متت إزالة 
 " حيتوي على قواعد حنوية يصعب فهمها.  املوضوع البيت

 "دردّ "ألنه اندراً ما يتم استخدام  كّرر""إىل   "دردّ "تغيري مجلة األمر  .ج

 

 قبل التنقيح  بعد التنقيح 

 بعدي  كّرر استمع مث   بعدي  دردّ استمع مث 
 



 

 

اندرًا ما تستخدم وال تستبعد جعل الطالب  " دردّ "ألن كلمة  كّرر""إىل  " دردّ "تغيري 
 مشوشني.

 أن تكون متسقة يف تشغيل أو إيقاف هناية الرسالة.  .د

 قبل التنقيح  بعد التنقيح 

 ة  قَ ي   د  احلَ 
 

 ة قَ ي   د  احلَ 
 

 س  و  ل  اجل   ة  فَ ر  غ  
 

 س و  ل  اجل   ة  فَ ر  غ  
 

 م  و  الن    ة  فَ ر  غ  
 

 م و  الن    ة  فَ ر  غ  
 

 ل  ك  األ َ  ة  فَ ر  غ  
 

 ل ك  األ َ  ة  فَ ر  غ  
 

 ام  م  احلَ 
 

 امم  احلَ 
 

 
َ
 خ  بَ ط  امل

 
 
َ
 خبَ ط  امل

 
  ة  فَ ر  غ  

 
 ة  رَ اكَ ذَ امل

 
  ة  فَ ر  غ  

 
 ة رَ اكَ ذَ امل

 
  ة  فَ ر  غ  

َ
 ب  تَ ك  امل

 
  ة  فَ ر  غ  

َ
 ب تَ ك  امل

 
 

عند ذكر املفردات ، يقرتح خرباء وسائل اإلعالم أن يكونوا متسقني يف تشغيل أو إيقاف  
 تشغيل شكل هناية اخلطاب.

 
 عرضالانحية   (2



 

 

يهدف هذا اجلانب إىل معرفة استجابة خرباء اإلعالم يف خمتلف املسائل املتعلقة 
بعرض منتجات برانمج التعلم. استناًدا إىل هذه االستجابة ، من الضروري إجراء املرحلة 

 على النحو التايل:  4.4األوىل من التحسني يف هذا اجلانب. اجلدول 

 4.1جلدول ا

 نتائج ردود خرباء اإلعالم على عرض اجلوانب

 الفئة  النتيجة  املؤشر رقم 
 جيد 4 نوع اخلط  1
 جيد 4 حجم اخلط  2
 جيد جدا 5 استخدام اللون  3
 جيد جدا 5 خلفية الرسم  4
 جيد 4 اختيار الرسوم املتحركة  5
 جيد 4 استخدام املوسيقى املعروضة  6
 جداجيد  5 استخدام الصوت  7
 جيد 4 استخدام االندونيسية  8
 جيد جدا 5 استخدام العربية  9

 جيد جدا 5 تصميم الشاشة  10
   جيد جدا 45 مقياس التقييم 
   / 4,5 = متوسط احلجم  10مقياس التقييم 

 

أن العناصر اليت مت تقييمها من انحية العرض يف فئة جيدة،    4.4يوضح اجلدول  
. ابإلضافة إىل تقدمي املالحظات، 4.5ودرجة متوسطة درجة  45حيث حصلت على 

 يقدم خرباء الوسائط أيًضا تعليقات أو اقرتاحات متعلقة جبوانب العرض ، وهي: 



 

 

 أضف الكلمات العربية عند تسليم الكلمات يف كل صورة للغرفة .أ

 إضافة الرسوم املتحركة عند الفتح واإلغالق .ب 

 املوسيقى تتكيف مع مستوايت الطالب. .ت 

 نقيح املنتج كما يلي: تأما 

 . أضف الكلمات العربية عند تسليم الكلمات يف كل صورة للغرفة .أ

 

 

 بعد التنقيح 

 



 

 

 
ينصح خرباء اإلعالم إبضافة نص ابللغة العربية لكل مفردات حىت يتمكن 

 الطالب من فهم القراءة بشكل صحيح. 
 إضافة الرسوم املتحركة عند الفتح واإلغالق .ب 

الغرض الرسوم املتحركة حبيث تبدو الوسائط أكثر تفاعلية  يتم إعطاء 
 وتضيف املزيد من االهتمام واالهتمام للطالب يف تعلم اللغة العربية.

 املوسيقى تتكيف مع مستوايت الطالب. .ت 

 بعد التنقيح  قبل التنقيح

I Love U 3000 – Stefany (Saxphone) Ikson-new day 

إضافة املوسيقى منخفضة الصوت أمر جيد. ولكن جيادل اخلرباء اإلعالميون أبن 
  املدرسة املتوسطة سيكون من اجلميل للموسيقى حسب عمر الطالب. ابلنسبة للطالب 

 املوسيقى املناسبة هي املوسيقى البهجة. 

 

 



 

 

 انحية الربجمة (3

 4.2اجلدول 

 نتائج ردود خرباء اإلعالم على جوانب الربجمة

 الفئة  النتيجة  املؤشر رقم 

 جيد جدا 5 ترتيب العرض  1

 جيد جدا 5 زر االتساق  2

 جيد 4 وضوح تعليمات الربانمج  3

   جيد جدا 14 مقياس التقييم 

   / 4,7 = متوسط احلجم 3مقياس التقييم 

أعاله أن جانب الربجمة مدرج يف الفئة اجليدة جًدا ، وميكن  4.5يوضح اجلدول 
، وابلتايل   4.7ومتوسط درجة  14التقييم البالغة مالحظة ذلك من خالل عدد مقاييس 

بناًء على النتائج اليت مت إدراجها يف الفئة املمتازة. ابلنسبة القرتاحات خرباء الوسائط املتعلقة  
جبوانب الربجمة ، فهي: يتم وضع تعليمات الستخدام الربانمج يف البداية حىت يتمكن  

ا ال يشعر بعض الطالب ابالرتباك حول الطالب من فهم كيفية استخدام الوسائط. رمب
 كيفية استخدامه ألن الواقع االفرتاضي هو تقنية جديدة. 

 :عرض تعليمات االستخدام



 

 

 
 (Content Expert) املواد  وصف البياانت التجريبية خلرباء  .ب

خرباء الوسائط   وجستري مصادق و هاامل الدكتور أمحد مرديكان األستاذ 
حماضر يف جامعة إسالمية حكومية انتاسري  ووه. النتاج يف هذا تطوير

يف جامعة إسالمية حكومية    يشغل منصب رئيس وحدة تطوير اللغة  .ببنجارمسني
واحدة من خربته يف جمال الرتمجة والكتابة. هذه القدرة اآلن.    انتاسري ببنجارمسني

 خبريًا يف املواد. هي السبب القوي وراء جعل الباحثني 
البياانت اليت مت احلصول عليها عن طريق تقدمي استبيان يتضمن جوانب  
اجلوانب التعليمية واحملتوى ، بعد استخدام املنتج. ابإلضافة إىل ذلك ، يقوم خرباء 
املواد أيًضا بتقييم نتائج مواد الطباعة الواردة يف هذا املنتج. يف بعض احلاالت ، 

اد أيًضا االستفسار مباشرًة عن األمور املتعلقة ابملواد املوجودة يف حياول خرباء املو 
يف مكتب  2019سبتمرب ،   12املنتج. مت إجراء اختبار خبري املواد يوم االثنني ، 

 .جامعة إسالمية حكومية انتاسري ببنجارمسنيوحدة تطوير اللغة 
 كما يلي:   خرباء الوسائط يتم وصف نتائج جتربة 

 



 

 

 احملتوايت اجلانب من  (1

هذا اجلانب هو اكتشاف استجاابت املواد اخلبرية فيما يتعلق مبحتوى  
املواد التعليمية يف الواقع االفرتاضي. النتائج التالية من ردود اخلرباء املواد كما يف  

 أدانه: 4.6اجلدول 

 4.3اجلدول 

 نتائج ردود اخلرباء املواد على جوانب احملتوى 

 الفئة  النتيجة  املؤشر رقم 

 جيد جدا 5 حقيقة احملتوى  1

 جيد 4 كفاية املواد  2

 جيد جدا 5 عرض مواد التعلم املتسلسلة  3

 جيد جدا 5 إحلاح كل املواد  4

 جيد جدا 5 توافق املواد مع معايري الكفاءة  5

 جيد 4 مدى مالءمة املواد ذات الكفاءات األساسية  6

 جيد جدا 5 األساسية مالءمة املؤشرات ذات الكفاءات  7

 جيد جدا 5 أمهية اللعبة للمادة  8

   مقياس التقييم 

   / متوسط احلجم 8مقياس التقييم = 

38  
 4,75 جيد جدا

 



 

 

جدول التحويل أعاله الذي يتم فيه حتويل مجيع البياانت الكمية يف املقياس   
،   4.6اجلدول  إىل بياانت نوعية لتحديد الفئة النهائية لكل جانب. لذلك من    5

من املعروف أن مجيع العناصر اليت مت تقييمها من جانب احملتوايت يتم تضمينها 
يف الفئة املمتازة ، وهذا يعتمد على حساب عدد موازين تقييم جانب احملتوى البالغ  

. ابإلضافة إىل تقدمي االستجاابت ، يقدم خرباء املواد 4.75ومقياس متوسط    38
 لتحسني يف العديد من عروض الشرائح ، وهي: أيًضا اقرتاحات بشأن ا

 يعطي املعلم املفردات العربية ابلكامل أوالً ، دون أن أيخذ الطالب نطق املفردات.  .أ

 قبل التنقيحتدفق التعلم 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التنقيح بعدتدفق التعلم 
 
 

 

 افتتاح التعلم

 توفري املواد التعليمية )يقرأ املعلم املفردات ويتبعه الطالب(

 تدريب

 

 غطاء

 

 افتتاح التعلم

 توفري املواد التعليمية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقرتح خرباء املواد أن حيصل الطالب على إمجاع كامل أواًل دون أن يتبع الطالب 
اإلمجاع. وهذا يعطي الفرصة للطالب هلضم اللغة العربية املقدمة ألول مرة نطق 

 قبل القراءة.

  بني تسليم املفردات ، حىت ال يتسرع الطالب يف النطق. امنح توقف الوقت .ب 

 بعد التنقيح  قبل التنقيح 

 اثنية بني الكلمات املفردات 6وقفة  اثنية بني الكلمات املفردات 4وقفة 

 

يف هذا القسم ، يقدم خبري املواد النصيحة بعد إعطاء املفردات للطالب ككل 
دون متابعة ، لذلك قم إبعطاء املفردات مرة أخرى للمرة الثانية من البداية وإعطاء 

( ا تبعهبدون ي قراءة املفردات  الطالب يستمع توفري املواد التعليمية )  

 

 تدريب

 غطاء

 غطاء



 

 

فجوة أطول بني املفردات للطالب ملتابعة النطق ، وال يكون الطالب يف عجلة من 
 أمرهم للتالوة.

 باحث ابستكمال املفردات وفًقا للكتاب وإضافة التدريبات. ينصح خرباء املواد ال .ج
 قبل التنقيح  بعد التنقيح 

 "مصلى البيت" ال يوجد  "مصلى البيت" يوجد 

 األسئلة  2التمرين  األسئلة  6التمرين 

 

 "ما هذه"  أن تكونهذا"  "ما يف تدريبات  إصالح السؤال .د

 قبل التنقيح  بعد التنقيح 
 )يسأل ما هي هذه الغرفة( ؟    ما هذا ؟   ما هذه

 

 ي مؤانث بينما املطلوب ه"ما هذا" هناك خطأ يف جزء التمرين الذي يقول أماه 
 "ما هذه". مث يتم تغيريه إىل 

 ( Instructional)اجلوانب التعليمية  (2

 4.4اجلدول 

 ( Instructional)نتائج ردود اخلرباء على اجلوانب التعليمية 

 الفئة  النتيجة  املؤشر رقم 

 جيد جدا 5 وضوح اهلدف 1

 جيد جدا 5 وضوح أهداف التعلم 2

 جيد 4 هيكل املواد  3



 

 

 جيد 4 دقة التقييم 4

 جيد 4 االتساق بني األهداف ومواد التقييم 5

 جيد جدا 5 إعطاء املوسيقى  6

 جيد جدا 5 إعطاء السرد  7

 جيد 4 تقدمي التغذية املرتدة للتحفيز  8

   مقياس التقييم 

   / متوسط احلجم 8مقياس التقييم = 

 جيد جدا 36
4,5 

 

أعاله ، ميكن مالحظة أن نتائج استجاابت املواد اخلبرية   4.7يف اجلدول 
للجوانب التعليمية / التعليمية مدرجة يف الفئة املمتازة ، وميكن مالحظة ذلك من 

. استناًدا إىل بياانت 4.5واملقياس املتوسط ، ومها:    36خالل عدد موازين التقييم ،  
أو جيد جًدا.   5يف مقياس  4.5التحويل أعاله ، يتم تضمني متوسط النطاق 

 ابإلضافة إىل تقدمي استجاابت مادية للخرباء ، فقد قدموا أيًضا مدخالت ، وهي: 

قم بطرح األسئلة بصوت وكتابتها يف الصورة اليت مت طرحها ، مث قم إبيقاف الطالب 
ثواٍن للرد على التمرين ، مث إعطاء الرسوم املتحركة وصوت إجاابت  5ملدة مؤقًتا 

 الطالب بشكل صحيح.

 التعليق إذا أجاب الطالب بشكل صحيح: 



 

 

 
 

النص العريب يتم تقدمي النص يف قسم املالحظات حىت يعرف الطالب أن لغتهم 
 .العربية صحيحة وخاطئة ، بينما تضيف أيًضا إىل مفرداهتم يف اللغة

 

 (Small Group Evaluation) موعة صغريةجملوصف البياانت التجريبية   .ج

اليت قد  جتارب جمموعة صغرية لتحديد املشاكل احملتملة يف وقت مبكر
أيمل الباحث أنه لن تكون هناك أي   حتدث عندما يتم اختبار املنتج ميدانيا.

بشكل عام ، ترتبط .  التعريفبسبب هذا    مشاكل أولية أساسية للتجارب امليدانية
   املشكالت مبختلف املشكالت الفنية ، على الرغم من وجود مشاكل غري تقنية.

)ستة(  6مع  2019سبتمرب  17أجرى الباحث جتربة جمموعة صغرية يف 
طالب. تتم التجربة ابستخدام اسرتاتيجية واحدة. يتم تنفيذ هذه االسرتاتيجية مرة 

    مراعاة عدم قياس تفاصيل املنتج الذي مت تطويره. واحدة فقط مع 

بعد أن حاول اجمليبون من اجملموعة الصغرية تطبيق منتجات الوسائط  
التعليمية املستندة إىل الواقع االفرتاضي على املفردات العربية ، ط لب منهم ملء 
 ورقة تقييم غطت عدة جوانب ، وهي: جوانب جودة مواد التعلم ، وجوانب نوعية 



 

 

اسرتاتيجيات التعلم ، وجوانب اجلودة التقنية. مت وصف نتائج جتارب اجملموعات 
 أدانه ، وهي:  4.8الصغرية يف اجلدول 

 4.5اجلدول 

 نتائج استجاابت الطالب الختبارات اجملموعات الصغرية

 مكوانت 
 التقييم 

 مقياس الرتدد  املؤشر 
1 2 3 4 5 

التعليمات الستخدام  وضوح  اجلودة الفنية 
 الربانمج 

0 0 0 0 6 

 4 2 0 0 0 قراءة النص أو الكتابة 
 3 3 0 0 0 سهولة التنقل 

 4 2 0 0 0 جودة عرض الصورة 
 4 2 0 0 0 خدمة املتحركة 

 3 3 0 0 0 تكوين اللون 
 5 1 0 0 0 وضوح الصوت أو السرد 

 5 1 0 0 0 حتمل قدرة املوسيقى 
 4 2 0 0 0 استخدام الربانمج سهولة 

 37 16 0 0 0 حاصل 
   249 مقياس التقييم 

   / 4,6 = متوسط احلجم  6 /9مقياس التقييم 

 

أن نتائج استجاابت اجملموعات الصغرية لوسائط األلعاب   8-4يوضح اجلدول  
املصورة حول تعلم مفردات اللغة العربية حول جوانب جودة مواد التعلم ، ونوعية  
اسرتاتيجيات التعلم ، واجلودة التقنية مدرجة يف الفئة املمتازة. يعتمد هذا على جدول 



 

 

، فسيتم تضمينه يف  4.08املقياس أكثر من التحويل أعاله ، وهو إذا كان متوسط 
أعاله ، فإن مقياس التصنيف    4.8املعايري اجليدة جًدا. استناًدا إىل اجلدول ، اجلدول  

مدرج يف فئة جيدة جًدا ، لذلك ليست هناك  4.6، واملقياس املتوسط هو 249هو 
 حاجة ملراجعته. 

موعات الصغرية أيًضا ابإلضافة إىل تقدمي التقييمات ، قدم اجمليبون من اجمل
 تعليقات شاملة على هذا املنتج ، وهي: 

 ( الربانمج الذي يتم عرضه جيد ، والصورة جيدة وسهلة الفهم.1

 ( إهنا جيدة واملواد متوافقة مع اللعبة ، لكن الصوت ليس عالياً بدرجة كافية. 2

)برانمج التعلم( ( مرضية للغاية ، وأنمل أن تستخدم دروس اللغة العربية مثل هذا 3
حبيث ال يكون مماًل ، خاصة يف تعلم اللغة العربية ، وهناك العديد من األشكال 

 املختلفة للصور وهناك أيًضا موسيقى أكثر إاثرة لالهتمام لفهم اللغة العربية. 

( التعلم )ابستخدام برامج التعلم( أمر مثري لالهتمام للغاية على الرغم من أنين أقل 4
 فهًما. 

 (التنقيحملنتج النهائي )بعد . ا3

  (البياانت املرفقة)
 

 حتليل البياانتج. 
 حتليل نتائج التقييم من خرباء املواد. 1 
من نتائج التقييم  حصل الباحث على نتائج حتليل جوانب اتصال البياانت    

. من اجلداول واألشكال 1والشكل  4.6من قبل خرباء وسائل اإلعالم يف اجلدول 



 

 

عناصر( تندرج يف أي من الفئتني. بشكل عام ، يتم تضمني   5٪ )100، يبدو أن  
 هذا اجلانب يف فئة جيدة للغاية. 

 4.6اجلدول 

 توزيع الرتدد جلوانب تقييم املادة يف جمال االتصاالت 

 ل خرباء وسائل اإلعالممن قب

رَام ي ة   الفئة  تردد  إك 
 ٪40 2 جيد جدا

 ٪60 3 جيد
 0 0 كاف
 0 0 أقل 

 0 0 أقل جدا 
 100 5 اِصلاحلح 

 

 
 . رسم بياين تقييم عناصر اجلانب االتصاالت من قبل خرباء وسائل اإلعالم1الشكل 
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نتائج تقييم  نتائج حتليل جوانب عرض البياانت اليت مت احلصول عليها من 
أدانه. من اجلداول واألشكال ، يبدو أن    2والشكل    4.7  يف اجلدول   خرباء اإلعالم

عناصر( تندرج ضمن فئة جيدة جًدا ، وابلتايل يتم تضمني اجلانب  ٪10 )100
vr  .عرض كل مفردات اللغة العربية لتعلم اللغة العربية يف الفئة املمتازة 

 4.7اجلدول 

 .من خبري اإلعالم تقييم املادة يف العرضتوزيع الرتدد جلوانب 

رَام ي ة   الفئة  تردد  إك 
 ٪50 5 جيد جدا

 ٪50 5 جيد
 0 0 كاف
 0 0 أقل 

 0 0 أقل جدا 
 100 5 اِصلاحلح 

 

 
 . الرسم البياين تقييم عناصر العرض اجلانب من قبل خرباء وسائل اإلعالم2الشكل 
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اليت مت احلصول عليها  جوانب الربجمةيتم احلصول على نتائج حتليل بياانت 
. من اجلداول واألرقام 3والشكل    4.8من خرباء التقييم يف نتائج التقييم يف اجلدول 

عناصر( تندرج يف أي فئة. بشكل عام ، يتم تضمني هذا  3٪ ) 100، يبدو أن 
 . اجلانب يف فئة جيدة 

 

 4.8اجلدول 

 .ب الربجمة من خرباء اإلعالمالتوزيع املتكرر جلوانب تقييم املادة من جوان

رَام ي ة   الفئة  تردد  إك 
 ٪66,7 2 جيد جدا

 ٪33,3 1 جيد
 0 0 كاف
 0 0 أقل 

 0 0 أقل جدا 
 100 3 اِصلاحلح 



 

 

 

 . الرسم البياين تقييم جوانب الربجمة من العناصر من قبل خرباء وسائل اإلعالم3الشكل 

 

 اإلعالمحتليل نتائج التقييم من خرباء . 2

نتائج حتليل البياانت على جوانب احملتوى مت احلصول عليها من خرباء املواد 
كما هو موضح من اجلدول وشكل .  4والشكل  4.9كما هو موضح يف اجلدول 

٪ )عنصر واحد( املدرجة يف املعايري بشكل  75٪ املدرجة يف فئة جيدة و  25أن 
 ب يف فئة جيدة للغاية. . بشكل عام ، يتم تضمني هذا اجلانجيد للغاية

 4.9اجلدول 

 التوزيع التكراري جلوانب تقييم املادة يف احملتوى من مواد اخلرباء

رَام ي ة   الفئة  تردد  إك 
 ٪75 6 جيد جدا

 ٪25 2 جيد
 0 0 كاف
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 0 0 أقل 
 0 0 أقل جدا 

 100 8 اِصلاحلح 

 
 خبري املواد . الرسم البياين تقييم العناصر اجلانب احملتوى من 4الشكل 

وترد نتائج حتليل عناصر جوانب التعلم من قبل خرباء املواد يف اجلدول  
٪ من اخلرباء ينتمون 50. من اجلداول واألشكال ، يالحظ أن  5والشكل    4.10

٪ منهم يف فئة جيدة. بشكل عام ، تندرج عناصر 50إىل فئة جيدة جًدا وأن 
 متازة. اجلوانب التعليمية / التعليمية ضمن الفئة امل

 4.10اجلدول 

 التوزيع املتكرر جلوانب تقييم املادة يف التعلم من خرباء املواد

رَام ي ة   الفئة  تردد  إك 
 ٪50 4 جيد جدا

 ٪50 4 جيد
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 0 0 كاف
 0 0 أقل 

 0 0 أقل جدا 
 100 8 اِصلاحلح 

 
 . الرسم البياين تقييم العناصر اجلانب التعلم من خرباء املواد5الشكل 

 حتليل نتائج التقييم من اختبارات اجملموعة الصغرية .3

ت ظهر البياانت املستقاة من نتائج جتارب اجملموعات الصغرية أن مؤشرات 
وسائط األلعاب املصورة لتعلم اللغة العربية يف جوانب جودة املواد التعليمية وجودة  

ة جًدا ، وميكن اسرتاتيجيات التعلم وجودة التقنيات يعتربها الطالب بشكل عام جيد
 يف أدانه هذا: 6والرسم  4.11رؤيتها بوضوح يف اجلدول 

 
 4.11اجلدول 

التوزيع التكراري جلوانب تقييمات املادة يف جودة مواد التعلم ، ونوعية  
 . اسرتاتيجيات التعلم واجلودة الفنية للمجموعات الصغرية
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رَام ي ة   الفئة  تردد  إك 
 ٪69,8 37 جيد جدا

 ٪30,2 16 جيد
 0 0 كاف
 0 0 أقل 

 0 0 أقل جدا 
 100 53 اِصلاحلح 

 

 

. تقييم عناصر الرسم البياين جلوانب جودة مواد التعلم ، ونوعية  6الشكل
 . اسرتاتيجيات التعلم واجلودة الفنية للمجموعات الصغرية

مل يتم إجراء أي تنقيحات يف هذه اجملموعة التجريبية الصغرية حبيث ميكن 
منتج اللعبة املصورة حول تعلم املفردات العربية مباشرًة يف التجارب اجلماعية  استخدام  

الكبرية. ميكن مالحظة نتائج املالحظات اليت مت إجراؤها أثناء التجارب اجلماعية  
الصغرية أنه ميكن للطالب بشكل عام استخدام هذا الربانمج بشكل جيد. إهنم 

 برامج مثرية لالهتمام. حريصون على التعلم ألهنم مهتمون بظهور 
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 مراجعة املنتج النهائي د. 

املنتجات اليت تستخدم الواقع االفرتاضي لتعلم املفردات يف اللغة العربية   360فيديو    
مدرسة تسناوية مت تطويرها من خالل عدة مراحل من التنمية. تشمل املراحل:   7الصف 

كمال هذه املراحل ، يستغرق هذا مرحلة التصميم ، ومرحلة اإلنتاج ، ومرحلة التقييم. إل 
)شهرين(. يتم مساعدة عملية صنع هذا الربانمج مع األجهزة وهي   2التطوير حوايل 

وبدعم من  Adobe Auditionو  Adobe Premiere Proوالربانمج الرئيسي  360الكامريا 
 برامج أخرى ذات صلة. 

حتسيًنا مستمرًا يف لتحقيق نتائج مثالية ، يتطلب تطوير املنتج هذا ابلتأكيد   
املستقبل. على الرغم من أهنا ليست مثالية وترضي العديد من األطراف ، وفًقا للمستجيبني،  
فإن تعلم استخدام الواقع االفرتاضي مثري جًدا لتعلم اللغة العربية. بسبب دعم الفيديو  

يديو  درجة ، من الواضح أن وسائط الواقع االفرتاضي جتعل دعم حمتوى الف 360بدرجة 
أكثر ثراًء من اجليل السابق. ميكن ملنشئي الفيديو إنشاء حمتوى بشروط حقيقية ألنه ميكن  
تسجيل مجيع الزوااي ، وللتعلم يف مدارس وسائط الواقع االفرتاضي ال تزال عنصرًا اندرًا 
للغاية حىت يف البلدان املتقدمة مثل الوالايت املتحدة وسنغافورة ودول متقدمة أخرى.  

للتعلم على وجه اخلصوص قليل جًدا ألن    الواقع االفرتاضيألن حمتوى منشئ فيديو  وذلك  
ال تزال   360فيديو يتطلب كمبيوتر حممول مبواصفات عالية ، وسعر كامريا  360معاجلة 

 360معقًدا بعض الشيء. حىت إذا كان هناك فيديو  360الفيديو ابهظة الثمن وجيعل 
،  360، فهناك العديد من اجلوانب الداعمة األخرى لتشغيل الفيديو  اللغة العربيةلتعلم 

الذي حيتوي على مستشعر جريوسكوب ومقياس  اهلاتف مثل الواقع االفرتاضي نفسه و
 أكثر وضوًحا ، تسارع ، وشاشة عريضة ذات كثافة بكسل عالية حبيث تكون الصور 



 

 

ابإلضافة إىل الندرة والتكلفة العالية لصنع حمتوى إعالمي واقعي افرتاضي يف تعلم   
اللغة العربية ، فإن توفر املدارس يعد أيًضا عقبة. ال يزال عدد أجهزة الكمبيوتر اليت توفرها 

عني على املدارس حمدوًدا. لكي تتعلم بشكل فردي ابستخدام أجهزة الكمبيوتر ، ال يزال يت
 الطالب أن يتناوبوا مع الطالب اآلخرين.

ابإلضافة إىل ذلك ، يتمثل اجلانب اجلذاب هلذا املنتج يف إاتحة الفرصة للطالب   
لتجربة العديد من األشياء بشكل مباشر. على سبيل املثال ، مل ير الطفل قط تنيًنا من  

دة تقنية الواقع االفرتاضي كومودو ، واآلن ميكنه رؤية تنني كومودو بشكل واقعي مبساع
 التعليمي.

فيما يتعلق ابلربجمة ، يعد تشغيل هذا الربانمج التعليمي أمرًا سهالً للغاية ، وهو ما   
يكفي ابستخدام هاتف حممول ومساعة رأس للواقع االفرتاضي ، ومن خالل هذه  

ت نتج الربجمة  التسهيالت ، يعمل الطالب بسهولة للتعلم بشكل فردي. ابإلضافة إىل ذلك ،  
ميجا بكسل ميكن  360تنسيق فيديو حبجم  Adobe Premiere Proابستخدام برانمج 

واليت  Google Cardboardأو تطبيقات داعمة مثل  YouTubeالوصول إليه ابستخدام 
 .Playstoreميكن تنزيلها على 

مع الواقع    فيما يتعلق ابملواد ، يوضح الطالب أن املادة املوجودة فيها سهلة الفهم.  
الذي يشعر به الطالب كما لو كانوا يف غرفته مباشرة. مبعىن آخر ، أولئك الذين 

 يستخدمون أجهزة الواقع االفرتاضي يتذكرون املزيد من املفردات اليت يروهنا.

ابإلضافة إىل املزااي املذكورة أعاله ، حيتوي هذا الربانمج التعليمي أيًضا على العديد   
. تتضمن أوجه القصور هذه أن الوسائط غري تفاعلية. من الناحية املثالية  من أوجه القصور



 

 

، جيب أن تكون الوسائط تفاعلية حىت تتمكن من االستجابة إلجراءات املستخدم من 
خالل تقدمي حمتوى ميكن أن يتأثر به املستخدمون ، حبيث حيدث اتصال نشط ثنائي  

خدم وتسهيل عملية التعلم. يتم حتقيق نقاط  االجتاه بني وسائط الواقع االفرتاضي واملست
الضعف هذه من ق بل املطورين ألن إنشاء وسائط تفاعلية يتطلب برامج أكثر تعقيًدا مثل 

Blender 3D  إلنشاء رسوم متحركة وبرامج ميكنها االستجابة إلجراءات املستخدم اليت
املمكن حتقيق ذلك يف  تتطلب الكثري من الوقت والتكلفة والطاقة ، وابلتايل مل يكن من

مقطع فيديو من إنتاج  360تطوير هذا الربانمج. فيما يتعلق بتصميم العرض ، ابلنسبة ل  
كيلو    4كيلو أو   3بكسل ، ال ميكن أن تكون  1080املطورين الذين ال يزالون يف دقة 

طوير  ألنه يتطلب كامريا أكثر تطورًا وغالية الثمن ابلطبع ، فمن احملتمل جًدا أن يتم ت
 االختالفات يف تصميم العرض.

املزااي والعيوب املختلفة املذكورة أعاله ، من اآلن فصاعداً من املمكن جداً وتفتح   
فرًصا كبرية لتطوير هذه الوسائط التعليمية بشكل أفضل. ابإلضافة إىل ذلك ، من املمكن 

 أيًضا تطوير برامج مماثلة ملستوى ابتدية وعلية وغريها من املواد.

 مناقشة اإلنتاج  .ه

اجلوانب اليت . لم اللغة العربيةيالواقع االفرتاضي وسائل اإلعالم لتع تطور الباحث  
 م؟يمثل أهداف التعلم. هل حتققت أهداف التعل ، جيب مراعاهتا يف هذا التطور كثرية

بعد التحقق من صحة خرباء املواد اإلعالمية واجملموعات الصغرية ، حصلوا مجيًعا على 
وإذا مت تطبيق الوسائط يف حقل كبري ، فستحصل على قيمة ال ختتلف .  درجات جيدة جًدا

جيد الطالب وسائل اإلعالم الواقعية املثرية لالهتمام للغاية واليت سوف    كثريًا، على األرجح. 
نوع التحفيز احلسي . تضيف احلافز واالهتمام ابلتعلم وحتقيق أهداف التعلم والكفاءات 



 

 

وهذه الوسائط وثيقة الصلة   تأكيد عليه يف هذه الوسيلة هو البصر والسمعالذي يتم ال
 م االستماع. يبتعل 

 هذه الوسائط وخلص الباحث من هدف الطالب الذين يستخدمون هذه الوسائط  

واستجابة   بسبب رغبتهم يف معرفة شيء جديد مناسبة لطالب املدارس املتوسطة
وإمكانية   وله أتثري جيد لزايدة الرتكيز متحمسون جًدا للتعلماجملموعة الصغرية  مستخدمي

 ومع ذلك ، فإنه ال يستبعد اختزال الطالب فيما بينهم للتدخل يف عملية التعليم والتعلم.

كما   إمكانية أن هذه الوسائط ميكن أن تستخدم أيضا على املستويني االبتدائي والعليا.
 رتاضي ، فإن إمكانية تطوير احملتوى غري حمدودة"وسائط الواقع االف PSMKقالت مديرية 

 مناقشة مع أطراف من جمال التعليم حول األشكال ما حنتاج إليه وسنفعله اآلن هو تقريًبا.

وخلص الباحث إىل أن . وميكن قبوهلا من قبل الطالب " VRاألكثر حاجة الستخدام 
هنا تعتمد على تطوير حمتوى  هذه الوسائط الواقع االفرتاضي هلا صلة جبميع املستوايت أل

 غري حمدود.

يقرتح الباحث االنتباه إىل  إذا كنت تريد استخدام هذه الوسائط كوسيلة تعليمية  
هذه الوسائط سهلة لتصور مفردات  املفردات اليت سيتم تقدميها جمردة أو بشكل ملموس.

من قبل احلواس  مثل املواد اليت مت استخدامها حول الغرفة اليت ميكن التقاطها ملموسة
 ولكن ليس بكلمات جمردة مثل الثروة واحلياة واإلنسانية وغريها اليت ال ميكن اخلمس.

 ميكننا تصور املفردات اجملردة ولكن وفقا للباحثني االستيالء عليها من قبل احلواس اخلمس.

على   عن طريق إدخال املفردات اليت تدرس يف اجلمل ودعمها مع املشاهد االفرتاضية،
 بيل املثال، يريد املعلم أن ينقل معىن الثروة عن طريق إدراج كلمة الثروة يف مجلة "أمحدس

 لديه ثروة" بشكل افرتاضي ، هناك رجل يركب سيارة ابهظة الثمن وينزل إىل منزل فاخر.



 

 

ابلنسبة خلصائص الوسائط ذات الصلة كما هو موضح يف الفصل األول ، فإن   
ستخدمني التفاعل مع بيئة يتم حماكاهتا بواسطة جهاز كمبيوتر  الواقع االفرتاضي يتيح للم 

أو بيئة فعلية يتم حماكاهتا أو بيئة موجودة ابلفعل فقط يف اخليال وميكن للمستخدم رؤية 
وجهات نظر. كما النظرية اليت يعرفها الباحثون. كلما مت حتفيز جمموعات أكثر من  360

لناجح وأهداف التعلم من تلقاء نفسها. والواقع  حواسنا يف التعلم ، زادت فرصة التعلم ا
االفرتاضي ينطوي على حاسة السمع والرؤية ويوفر جتارب حقيقية. اجعل الطالب يتذكرون 
املفردات املستفادة بشكل أفضل. لذلك ، فإن خصائص الوسائط هذه مناسبة جًدا لتعلم 

 املفردات.

االفرتاضي. ومع ذلك ، ميكن هلذه    يتطلب وقًتا طويالً إلنشاء حمتوى وسائط الواقع  
الوسائط تلخيص العرض التقدميي وختصيص الوقت املتاح يف عملية التعلم. على سبيل  
املثال، ابلنسبة للطالب الذين يتعلمون مفردات عن احليواانت ، يستغرق األمر وقًتا طويالً  

ة يف املدينة نفسها للذهاب إىل مزرعة احليواانت ، انهيك عن أن حديقة احليوان غري متوفر 
ميكن تلخيص مجيع من حيث   vrوتسبب الكثري من الوقت. حىت مع وسائل اإلعالم هذه  

 الوقت والتكلفة.

خالل هذا البحث ، كان عامل التكلفة هو املشكلة الرئيسية ، ألنه يف إنشاء   
ت روبية على الكامريات وغريها من أدوا  3000.000حمتوى فيديو ، أنفق الباحثون    360

الدعم ، وال يشمل ذلك التكاليف املتكبدة عند التحرير ألنه يتطلب أن حتتوي أجهزة  
الكمبيوتر على مواصفات عالية. يف الواقع ، هناك العديد من الوسائط البديلة األخرى 
أرخص ولكن ال يزال إبمكاهنا حتقيق أهداف التعلم. ومع ذلك ، استناًدا إىل اجملال ، يريد  

ديدة وحديثة ألن عدًدا قلياًل من الطالب يعتقدون أن الوسائط  الطالب وسائط ج



 

 

  vrاملستخدمة من قبل املدارس قدمية. على الرغم من أن تكلفة تطوير الوسائط التعليمية 
تتطلب تكلفة كبرية ال تستبعد إمكانية استبدال الوسائط املستخدمة اآلن ، فسيتم استبداهلا  

 يف املستقبل.  vrبوسائل 

ل جدا احلصول على الواقع االفرتاضي اآلن. يف مدينة ابجنارماسني يوجد من السه  
 ابلفعل العديد من املتاجر اليت تبيع الواقع االفرتاضي والسعر ال يزال أبسعار معقولة عند 

 روبية5.000

ميكن تطبيق سياق استخدام هذه الوسائط يف ظروف واسرتاتيجيات التعلم لألفراد   
واجملموعات الكبرية. ومع ذلك ، فإن وسائل اإلعالم اليت طورها واجملموعات الصغرية 

الباحثون ال تزال مقصورة على التعلم الفردي. ميكن تطبيق الوسائط يف جمموعات ولكن 
جيب أن يكون هناك ميزة متعددة املستخدمني حيث ال يزال الباحثون ال يستطيعون إضافة  

 هذه امليزات 

هذه من حيث الصوت والفيديو ألنه مت   vrلوسائط ال شك يف أن اجلودة الفنية   
. حيتاج الباحثون إىل تذكريهم Adobe Auditionو    Adobe Premiereحتسينها يف تطبيقات  

أبن الربانمج اإلعالمي يعد فقط بشيء ميكن فعله فعاًل من قبل املعلم بشكل أفضل ، 
 لذلك مل نعد حباجة إىل الوسائط. 

 

 

 

 

 


