
الباب الثالث
منهج البحث

مدخل ونوع البحثا.
البحثق����ام الب����احث حبث����ه ابملدخل التط����ويري وش����به التجري����يب. وأم����ا نوع����ه ب����

يف جمال الرتبي��ة وهى طريق��ة حبثي��ة مس��تخدمة للتط��وير أو حص��ول و التص��ديق والتط��وير
على املنتج التعليمي املعني. ل�����ذلك غ�����رض أساس�����ي من ه�����ذا املنهج تط�����وير منتج م�����ا

73لرتقية عملية التعليم أي ليس اختبار النظرية .

منوذج تطوير الوسيلة التعليميةب.
يس��تخدم الب�احث منوذج تط�وير التحلي��ل، التص��ميم، التط��وير، التط�بيق والتق�ييم

,ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementationأو نس��مي أيض��ا ب 

Evaluation.
 يف وج�ود التق�ييم يف ك�ل مرحل�ة حبيث ميكنADDIEتتمث�ل مميزة منوذج تط�وير 

74تقليل معدل اخلطأ أو نقص املنتج يف املرحلة النهائية من هذا النموذج.

73Hendrayana,  Aan,  Metodologi  Penelitian  dan  pengembangan  Pendidikan,
www.ditnaga_dikti.org, Data Accesed: 15 Januari 2021, 3.

74Made Tegeh, Dkk,  Model Penelitian Pengembangan,  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),
41
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Dickمت تط��وير منوذج التحلي��ل، التص��ميم، التط��وير، التط��بيق والتق��ييم بواس��طة 

and Carry (1996)املراح���ل ال���يت جيب القي���ام هبا يف البحث يف  ه���ذا النم���وذج  كم���ا .
 هي كما يلي:75(Endangوصفتها إندانج )

التحليل.١
يف ه���ذه املرحل���ة، يتمث���ل النش���اط الرئيس���ي يف حتلي���ل االحتياج���ات

 اجلديدة وحتلي��ل اجلدوى واملتطلب�ات لتطويره�ا.الوسيلة التعليميةإىل تطوير 
 اجلدي��دة مبش��كلة يف منوذج أو طريق��ة التعليمالوس��يلة التعليميةيب��دأ تط��وير 

 احلالي��ةالوس��يلة التعليميةاليت مت تطبيقها. ميكن أن حتدث املش��كالت ألن 
مل تع���د ذات ص���لة ابالحتياج���ات املس���تهدفة، وبيئ���ة التعليم، والتكنولوجي���ا،
وخصائص الطالب، وما إىل ذلك. بع��د حتلي��ل مش��كلة احلاج�ة إىل تط��وير

 اجلدي��دة، حيت��اج الب��احث إىل حتلي���ل اجلدوى واملتطلب��اتالوس��يلة التعليمية
لتطويرها. تتم عملية التحلي��ل، على س��بيل املث��ال، من خالل اإلجاب�ة على

األسئلة التالية:
 اجلدي����دة ح����ّل مش����اكل التعليم ال����يتالوس����يلة التعليمية ه����ل يس����تطيعا(

تواجهها،
 اجلدي��دة حتظى ب��دعم التس��هيالتالوس��يلة التعليمية ه��ل يس��تطيعب(

اليت سيتم تطبيقها،
 اجلدي��دة. يفالوس��يلة التعليمية احملاضر أو املعّلم قادر على تطبيق هلج(

 جي��دةوسيلة جديدةهذا التحليل، ال ينبغي أن يكون هناك تصميم ل
ولكن ال ميكن تطبيقه����ا بس����بب بعض القي����ود، على س����بيل املث����ال ال

75E.  Mulyatiningsih,   Metode  Penelitian  Terapan  Bidang  Pendidikan.  (Yogyakarta:
Alfabeta, 2011), 179.
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توجد أدوات أو أن املعلم غري قادر على تنفيذها. جيب إج��راء حتلي��ل
وس��������يلةألس��������اليب التعلم اجلدي��������دة لتحدي��������د اجلدوى إذا مت تط��������بيق 

التعليم.

التصميم.٢
، تش��به مرحل��ة التص��ميم بتص��ميم أنش��طةوس��يلة التعليميف تص��ميم 

التعليم والتعليم. ه��ذا النش��اط ه��و عملي��ة منهجي��ة تب��دأ من حتدي��د أه��داف
التعليم، وتص�������ميم الس�������يناريوهات أو أنش�������طة التعليم والتعليم ، وتص�������ميم
أدوات التعليم، وتص�����ميم املواد التعليمي�����ة وأدوات تق�����ييم نت�����ائج التعليم. ال

 التعليم ه��ذا تص��ّوراًي� وسيش��ّكل أس��اس عملي��ة التط��ويروس��يلةي��زال تص��ميم 
الالحقة.

التطوير.3
 على أنش����طة لتحقي����ق تص����ميمADDIEحيت����وي التط����وير يف منوذج 

املنتج يف ه��ذه احلال��ة الوس��يلة التعليمي��ة. تتض��من خط��وات التط��وير يف ه��ذا
البحث أنش��طة إلنش��اء وتع��ديل الوس��يلة التعليمي�ة. يف مرحل��ة التص��ميم، مت
إعداد إطار مفاهيمي لتطوير وسيلة التعليم. يف مرحلة التطوير، يتم حتقي��ق
اإلطار املفاهيمي يف شكل منتج��ات تط��وير وس��يلة تعليمي�ة ج�اهزة للتنفي��ذ

وفق�ا لألهداف.
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التطبيق.4
مرحلة التط��بيق يف ه��ذه الدراس��ة هي مرحل��ة تنفي��ذ تص��ميم الوس��يلة
التعليمي���ة ال���يت مت تطويره���ا يف مواق���ف حقيقي���ة داخ���ل الفص���ل اإلفرتاض���ي.

 ال�����يت مت تطويره�����ا على الظ�����روفوس�����يلة التعليمأثن�����اء التنفي�����ذ، يتم تط�����بيق 
 اجلدي�دة ال��يت يتم تطويره��ا.لوس�يلة التعليميةالفعلية. يتم تسليم املواد وفق�ا ل

، يتم إج���راء التق���ييم لتق���دمي مالحظ���ات ح���ول تط���بيقالوس���يلةبع���د تط���بيق 
 التالية.الوسيلة التعليمية

التقييم.5
التقييم هو عملية يتم إجراؤها لتوفري قيمة لتطوير وس��يلة التعليم يف

 يتم التق���ييم يف ش���كل تلخيص���ي. يتم إج���راء التق���ييم بع���د انته���اء76التعليم.
النش��اط ابلكام��ل )منتص���ف الفص���ل الدراس���ي(. التق��ييم التلخيص��ي يقيس
الكف����اءة النهائي����ة للموض����وع أو أه����داف التعليم املراد حتقيقه����ا. ُتس����تخدم
نت������ائج التق������ييم لتق������دمي التغذي������ة الراجع������ة ملس������تخدم الوس������يلة. يتم إج������راء
ا لنت��ائج التق��ييم أو االحتياج��ات ال��يت مل يتم تلبيته��ا بواس��طة املراجع��ات وفق���

  اجلديدة.الوسيلة

76Rahmat  Arofah  Hari  Cahyadi,  Pengembangan  Bahan  Ajar  Berbasis  ADDIE  Model.
Halaqa: Islamic Educational Journal: Vol 3, No. 1, Juni 2019, 36-37.
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منوذج جتريب الوسيلة التعليميةج.
يستخدم الباحث املدخل الكمي لقياس فعالية استخدام الوسيلة التعليمي�ة املط�ورة
لتعليم املف���ردات يف وح���دة تط���وير اللغ���ات جبامع���ة أنتس���اري اإلس���المية احلكومي���ة. ويس���تند
ه���ذا املنهج على فلس���فة الوض���يعية ال���يت تؤك���د على الظ���واهر املوض���وعي ويبحث ابلش���كل

( جرىQuasi Eksperiment هو شبه التجرييب )املستخدم البحث التجرييب منوذجالكمي. 
77ني تتكوانن من الفصل التجرييب و الفصل الضابط.فصلهذا البحث يف 

: مراحل التجريب يف هذا البحث1اجلدول 

االختبار البعديالتطبيقاالختبار القبلي
O1X1O2الفصل التجرييب

O1X2O2الفصل الضابط

77Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik,  (Jakarta:  Ardi
Mahasatya, 2010), 354.

: مراحل التطوير يف هذا البحث1الصورة 
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فريق  حتكيم اخلرباءد.
يف مرحل��ة  التحكيم هن��اك ثالث��ة ف��روق، وهي فري��ق التحكيم من خ��رباء املواد،
وفريق أهل اللغة العربية، وفريق من خرباء الوس�يلة وفري��ق من ممارس الت��دريس يف وح��دة

تطوير اللغات:

فريق التحكيم من خرباء املوادا(
يف ه����ذه املرحل����ة، يتم إج����راء التص����حيحات للحص�����ول على البياانت
ال��يت تتعل��ق ابملواد التعليمي��ة. مت التص��حيح من خ��رباء املواد هم من  احملاض��رين

 وهم منيف وح������دة تط������وير اللغ������ات جبامع������ة أنتس������اري اإلس������المية احلكومية
حماض���رين يف درس اللغ���ة العربي���ة ومن حماض���رين اللغ���ة العربي���ة يف وح���دة تط���وير
اللغ���ات. مت بع���د ذل���ك حتلي���ل البياانت ال���يت مت احلص���ول عليه���ا واس���تخدامها

 ملراجعة عملية تطوير الوسيلة التعليمية التفاعلية القائمة على القريب.

فريق  التحكيم من خرباء الوسيلة التعليميةب(
يف مرحل�����ة  حتكيم خ�����رباء الوس�����يلة التعليمي�����ة، مت إج�����راء تص�����حيح
الوس����يلة املس����تخدمة من حيث التص����ميم على وس����يلة التعليم  ابس����تخدام
ن���ريفود من قب���ل حماض���رين يف قس���م تعليم اللغ���ة العربي���ة يف جامع���ة أنتس���اري
اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. مت حتليل البياانت ال��يت مت احلص��ول عليه��ا

. بع��دابس��تخدام ن�ريفودواستخدامها ملراجع��ة منتج تط�وير الوس�يلة التعلمي�ة 
مراجع��ة املنتج، يق��وم الب��احث بتص��حيح املنتج يف ج��انب املادة م��رة أخ��رى
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ح�����ىت أن يك�����ون مناس�����با لالس�����تخدام يف تعليم الطالب يف وح�����دة تط�����وير
اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية.

اللغة العربيةفريق  التحكيم من خرباء ج(
يف مرحل���ة  حتكيم خب���ري اللغ���ة العربي���ة، مت إج���راء تص���حيح الوس���يلة
املس��تخدمة من حيث التص��ميم على وس��يلة التعليم  ابس��تخدام ن��ريفود من

. مت حتلي��������ل البياانت ال�������يت مت احلص��������ول عليه��������اخب��������ري اللغ��������ة العربيةقب��������ل 
. بع��دابس��تخدام ن�ريفودواستخدامها ملراجع��ة منتج تط�وير الوس�يلة التعلمي�ة 

مراجع������ة املنتج، يق�����وم الب�����احث بتص������حيح املنتج يف اجلانب اللغ�����وي م�����رة
أخ����رى ح����ىت أن  يك����ون مناس����با لالس����تخدام يف تعليم الطالب يف وح����دة

تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية.
 التحكيم من ممارس التدريسفريق د(

مت اس����تخدام اس����تبيان إجاب����ة املعلم للحص����ول على بياانت داعم����ة ح����ول
فاعلي�����ة اس������تخدام وس�����يلة التعليم يف موض�����وع املف�����ردات ابس�����تخدام ن�����ريفود. وزع

 ليتم تعبئت��������ه حس��������ب التعليم��������ات املعط��������اة. ميكنممارس التعليماالس��������تبيان على 
.وس���يلة التعليميةاس���تخدام نت����ائج ه���ذا االس���تبيان كم���واد للنظ����ر فيه���ا لتحس����ني ال

ميكن أن تس��اعد ه��ذه البياانت يف احلص��ول على بياانت ح��ول ج��وانب مكوانت
 اليت حتتاج إىل املراجعة.الوسيلة التعليمية

مستهدف البحثه.
 احلكومي��������ة اإلس��������الميةجامعةق��������امت التجرب��������ة يف وح��������دة تط��������وير اللغ��������ات ب

ببنجرماس���ني، يف مرحل���ة املبت���دئني والطالب هم ال���ذي يدرس���ون كت���اب العربي���ة املفرح���ة
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اجملل���د األول. واخ���رت الب���احث ه���ذه العين���ة ألن أه���داف تص���ميم الوس���يلة مناس���بة حلل
مش����كالهتم و مض����مون و خص����ائص الوس����يلة املص����ممة مناس����بة مبس����تواهم اللغ����وي و
العلمي. اخت����ار الب����احث قس����مان الل����ذان يف ه����ذه املرحل����ة القس����م األول ه����و القس����م
التجري���يب ال��ذي س��وف يطب���ق في��ه التعليم ابلوس��يلة املط��ورة واالختب��ار والقس��م الض��ابط

الذي يعقد فيه االختبار فقط، كل قسم تتكون من مخسة عشر طالبا.
أما خصائص إختيار القسم التجرييب والقسم الضابطي كما يلي:

القسم يدرس اللغة العربية ابلكتاب العربية املفرحة اجمللد األول..١
كان الطالب يف هذان القسمان يف املرحلة املبتدئني..٢
أكثر الطالب قد جنح يف درس حتسني قرائة القرآن..3

مكان وزمان البحثو.
ه����ذا البحث يُعَق����د بربانمج درس اللغ����ة العربي���ة جملموع����ة املبت����دئني ال����يت تُعِق����ده

وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجارمسني.
ع������ام الدراس������ي يف الفص������ل الدراس������ي الث������اين التط������ويريويعق������د ه������ذا البحث 

٢0٢0/٢0٢١.

مصادر البياانتز.
البياانت احملتاجة يف هذا البحث هي نوعان:

املصادر الرئيسية.١
املصادر الرئيسية يف هذا البحث  هي كما يف اجلدول: 
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: مصادر البياانت الرئيسية2اجلدول 

أسلوب مجعهاالبياانتاملصدرالنمرة
االختبارنتائج اختبار الطالبالطالب١
التوثيق معرفة حمتوى الوسيلة احملتاجةالكتاب املدرسي٢
التوثيقما تتعلق ابلوسيلة املصممةالكتب3
املالحظة املقابلة واالستبانةالبياانت لتحليل اإلحتياجاتالطالب واملعّلم4
االستبانةنتيجة حتكيم اخلرباءاخلرباء5

املصادر الثناوية.٢
حتت���وى املص���ادر الثناوي���ة على الواثئق املكتوب���ة والكتب واملق���االت املتعلق���ة

ابملوضوع.

أساليب مجع البياانتح.
يع�����د مجع البياانت خط�����وة مهم�����ة للغاي�����ة  يف ه�����ذا البحث، ل�����ذا يل�����زم الدق�����ة
للحص���ول على بياانت جي���دة وص���حيحة. أس���اليب مجع البياانت املس���تخدمة يف ه���ذا

البحث هي:
الوس��يلة العليميةاملالحظ��ة هي املراقب��ة املباش��رة لألش��ياء واألنش��طة يف عملي��ة تنفي��ذ .١

 املفردات.املطورة لتعليم املفردات
االختبار القبلي، استخدم الباحث االختبار القبلى ملقياس قدرة اجملموعة التجريبية.٢

التعليمي���ة املص���ممةوالض���ابطيبة عن مع���ارفهم ابملفردات العربي���ة قب���ل جترب���ة الوس���يلة 
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. ويعق����د الب����احث االختب���ار البع����دىلتعليم املف���ردات العربي����ة لوح����دة  تط����وير اللغة
 يف تنمية ذخ��رية الطالب ابملفردات العربي��ة.  يس��تخدم الب��احثالوسائطملعرفة أثر 

األس��ئلة املخت��ربة الب�د أن).= Google Form(يف ه��ذان اختب�اران منوذج ورق�ة جوج��ل 
GNUجتري مرحل�����ة التص�����ديق والتحقي�����ق ابس�����تخدام برانمج   PSPP ال�����ذي يفتح

(.Open Source)مصدره 

 تعلم الطالبأثراالختبار النهائي، وهي أنشطة يقوم هبا الباحث لتحديد ومعرفة .3
التعليمي��ة املص��ممة لتعليم املف��رداتيف الدروس اليت مت تسليمها من خالل الوس��يلة 

. انش��ر االختب��ار ابس��تخدام أوراق االختب��ار الالح��ق املص��مّمةلوح��دة  تط��وير اللغة
. ه��ذا االختب��ار يعق��د يف اجملموع��ة(Google Form(ابس��تخدام منوذج ورق��ة جوج��ل 

األس���ئلة املخت���ربة الب���د أن جتري مرحل���ة التص���ديق والتحقي���قالتجريبي���ة والطابطي���ة. 
(.Open Source)الذي يفتح مصدره  GNU PSPPابستخدام برانمج 

املقابل�������ة، اس�������تخدم الب�������احث املقابل�������ة املفتوح�������ة ابملدرس�������ة بفحص البياانت عن.4
ي�����ة املص�����ممة لتعليم املف�����ردات لوح�����دة  تط�����وير اللغةتعليقاهتا اباللوس�����يلة التعليمية

وتنمي��ة الكف��اءة ل��دى التالمي��ذ يف ع��رب املف��ردات بع��د اس��تخدام الوس��يلة املص��ممة
أثن����اء عملي����ة التعليم داخ�����ل الفص�����ل اإلفرتاض����ي. واس����تخدم الب����احث أيض����ا ه����ذا
األس����لوب لفحص بياانت اس����تبانة اجملموع����ة التجربي����ة عن التعليق����ات واقرتاح����اهتم

حول التعليم.
االس��������تبانة لتن��������اول النتيج��������ة واإلرش��������ادات من اخلرباء عن تط��������وير وس��������يلة التعليم.5

ابستخدام شرحية نريفود.
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أدوات البحثط.
أعد الباحث عدة أدوات بناء� على الضوابط ال��يت مت تص��ميمها للحص��ول على
البياانت الالزم��ة. األدوات املعني��ة هي أوراق التحق��ق من ص��حة املواد، وأوراق التحق��ق
من ص�����حة الوس�����ائط، وأوراق مالحظ�����ة نش�����اط الط�����الب، وأوراق اس�����تجابة الطالب،
وأوراق اس����تجابة املعلم، وأوراق أس����ئلة اختب����ار تعلم الطالب. س����يتم إنش����اء ك����ل ه����ذه

.Telegram أو اإلقرتاع يف برانمج Google Formاألدوات ابستخدام منوذج   

(Internal Testأدوات االختبار الداخلي ).3
ورقة التحكيم من خرباء املواد التعليميةا(

ُتستخدم هذه األداة للحصول على معلومات حول صحة املواد التعليمي��ة
بن����اء� على أحك����ام اخلرباء واملمارس����ني. يت����أقلم الب����احث مكوانت التق����ييم يف ه����ذه
الورق����ة من ورق����ة كتبت����ه رزيت ص����احلة يف حبثه����ا عن تط����وير الوس����يلة التعليمي����ة على

78بطاقات املفردات اإلجنلزية لطالب املرسة اإلبتدائية.

 ميكن اس��تخدام املعلوم��ات ال��يت مت احلص��ول عليه��ا من خالل ه��ذه األداة
 ال�ذي متADDIEكمواد للنظر يف مراجع�ة املواد التعليمي�ة املوجه�ة لنم�وذج تط��وير 

 املواد التعليمي��ة. يُطلبتص��حيحتطويره حبيث يكون مناس��ب�ا لالس�تخدام. يف ورق��ة 
 كتاب�����ة النتيج�����ة املناس�����بة عن طري�����ق إعط�����اء عالم�����ة اختي�����ار يف الص�����فاخلرباءمن 

ا والعمود املناسبني، أي أن املدقق يُعطى خيار�ا يف عمود التقييم على أنه جيد ج�د�
وجيد وكاٍف ومفتقد ومفتقر للغاية.

78Rizti Sholichah,  Pengembangan Media Card English Vocabulary dalam Pembelajaran
Kosa Kata Bahasa Inggris Untuk Siswa MI/SD. (Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta), 93.
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تش��مل مكوانت التق��ييم لتص��حيح املواد التعليمي��ة م��ا يلي: ج��وانب الص��لة
وجوانب التقييم وجوانب اللغة وجوانب التعليم.

تشمل جوانب الصلة اكتماَل املادة وأمهية املادة ومالَءم��ة أبه��داف التعليم
ومالءمة الصور مع املادة ومالءمتها ملستوى تطور الطالب.

 ومتارين وفق��ا�أب�وابيش�مل ج�انب التق�ييم إض�افَة أن�واع من التم�ارين لك�ل 
ألهداف التعليم وتقييمها حسب املادة وهناك تغذية راجعة على التقييم.

تشمل اجلوانب اللغوية الدقة النحوية وصحة كتابة الكلمات.
تش����مل ج����وانب التعليم تس����هيل تعليم املف����ردات العربي����ة وتعزي����ز الفض����ول
وحتفيز الطالب على تعلم اللغة العربية ومشاركة الطالب املتمح��ورة ح��ول الط��الب

والتواصل التفاعلي.

 الوسيلة التعليميةالتحكيم من خرباءورقة ب(
ُتس����تخدم ه����ذه األداة للحص����ول على معلوم����ات ح����ول ص����الحية وس����يلة
التعليم بناء� على تقييمات اخلرباء واملمارسني. يت�أقلم الب��احث مكوانت التق��ييم يف
هذه الورقة من ورقة كتبته رزيت صاحلة يف حبثها عن تط��وير الوس��يلة التعليمي��ة على

79بطاقات املفردات اإلجنلزية لطالب املرسة اإلبتدائية.

 ميكن استخدام املعلوم��ات ال��يت مت احلص��ول عليه��ا من خالل ه��ذه األداة
ADDIEكم����واد للنظ����ر فيه����ا يف مراجع����ة وس����يلة التعليم املوجه����ة لنم����وذج تط����وير 

 كتابة النتيج��ةاخلرباءالذي مت تطويره حبيث يكون مناسب�ا لالستخدام. ُيطلب من 
املناس���بة عن طري���ق إعط���اء عالم���ة اختي���ار يف الص���ف والعم���ود املناس���بني، أي أن

79Rizti Sholichah,  Pengembangan Media Card English Vocabulary dalam Pembelajaran
Kosa Kata Bahasa Inggris Untuk Siswa MI/SD. (Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta), 86.
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ا وجي���د وك���اٍف ومفتق���د اخلب���ري يُعطى خي���ار�ا يف عم���ود التق���ييم على أن���ه جي���د ج���د�
ومفتقر للغاية.
 مكوانت تص����حيح الوس����يلة التعليمي����ة اجلانب العملي من املرون����ةيش����مل

عن���د اس���تخدامه ب���دون وس���ائط أخ���رى وتس���هيل محل���ه إىل ك���ل مك���ان وتعليم���ات
االس����تخدام س����هلة للفهم وميكن اس����تخدامها من قب����ل الطالب دون أن ي����رافقهم
احملاض�ر، وميكن ص�يانتها أو إدارهتا بس�هولة، وميكن تط�وير الوس�يلة. واس�تخدامها

بكفاءة وفاعلية ومزااًي وسيلة التعليم.
 من ج��انب الع��رضالوس��يلة التعليمية من خ��رباء تص��حيحيتك��ون مك��ون ل

من تصميمات جذابة وتصميمات مناسبة ملادة املفردات وكتابة واض��حة ومق��روءة
ووض���وح الص���ور ووض���وح مق���اطع الفي���ديو ودق���ة اختي���ار الص���ور حس���ب املف���ردات

واختيار مقاطع الفيديو حسب املفردات واختيار املواد.

ورقة التحكيم من خرباء اللغةج(
 بن��اء�اللغةُتس��تخدم ه�ذه األداة للحص�ول على معلوم�ات ح�ول ص�الحية 

على تقييمات اخلرباء.
 ميكن استخدام املعلوم��ات ال��يت مت احلص��ول عليه��ا من خالل ه��ذه األداة

ADDIEكم����واد للنظ����ر فيه����ا يف مراجع����ة وس����يلة التعليم املوجه����ة لنم����وذج تط����وير 

. يُطلبتص��حيح اللغةالذي مت تطويره حبيث يكون مناس��ب�ا لالس��تخدام. يف ورق��ة 
 كتاب���ة النتيج���ة املناس���بة عن طري���ق إعط���اء عالم���ة اختي���ار يف الص���فخ���رباءمن ال

والعم����ود املناس����بني، أي أن املدقق يُعطى خي����ار�ا يف عم����ود التق����ييم على أن����ه جي����د
ا وجيد وكاٍف ومفتقد ومفتقر للغاية. جد�
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ج�����وانب من القواع�����د تش�����مل: دق�����ة اس�����تخدام النح�����و ، دق�����ة اس�����تخدام
ا لقواعد اإلمالء، دقة حركات األحرف. الصرف، صحة كتابة الكلمات وفق�

تش����مل ج����وانب الفص����احة: وض����وح الص����وت، وم����دى مالءم����ة التجوي����د
واللحجة، والتوافق بني الصوت وصورة املف�ردات، ودق�ة خمارج احلروف، ودق�ة املد

واحلراكات، وميكن متييز خمارج احلروف املتقاربة.

ممارس التعليمورقة التحكيم من د(
مت اس����تخدام اس����تبيان إجاب����ة املعلم للحص����ول على بياانت داعم����ة ح����ول
فاعلي�����ة اس�����تخدام وس�����ائط التعلم يف موض�����وع املف�����ردات ابس�����تخدام ن�����ريفود. وزع

 ليتم تعبئت��������ه حس��������ب التعليم��������ات املعط��������اة. ميكنممارس التعليماالس��������تبيان على 
.وس���يلة التعليميةاس���تخدام نت����ائج ه���ذا االس���تبيان كم���واد للنظ����ر فيه���ا لتحس����ني ال

ميكن أن تس��اعد ه��ذه البياانت يف احلص��ول على بياانت ح��ول ج��وانب مكوانت
 اليت حتتاج إىل املراجعة.الوسيلة التعليمية

تتك������ون ج������وانب الص������لة من: اكتم������ال املادة أو املوض������وع، ذات الص������لة
مبحت��وى املادة أو املوض��وع ، وفق���ا أله��داف التعليم، ومالءم�ة الص��ورة م��ع املادة أو

املوضوع، وفق�ا ملستوى تطور الطالب.
تش��مل ج��وانب التق��ييم: إض��افة أن��واع من التم��ارين إىل ك��ل فص��ل، التق��ييم

ا ألهداف التعليم، هناك تغذية راجعة على التقييم. وفق�ا للمادة، التمارين وفق�
تتك�����ون ج�����وانب التعليم من: تس�����هيل تعلم املف�����ردات، وتعزي�����ز الفض�����ول،
وحتفيز الطالب على تعلم اللغة العربي��ة، والرتك�يز على الطالب، وإش��راك الطالب،

وروابط االتصال التفاعلية.
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تشمل ج��وانب اس��تخدام الوس�يلة م��ا يلي: مرن��ة وس�هلة االس��تخدام ب��دون
وسائط أخرى وس�هلة احلم��ل يف ك��ل مك��ان، وتعليم�ات اإلس��تخدام س��هلة للفهم،

وميكن استخدامها من قبل الطالب دون أن يرافقهم معلم.

(External Testأدوات االختبار اخلارجي ).4
استبانة إجابة الطالبا(

ميكن العث���������ور على ردود الطالب على الوح���������دة من خالل اس���������تبيان. مت
جتمي�������ع اس�������تبياانت إجاابت الطالب جلم�������ع إح�������دى البياانت الداعم�������ة لفعالي�������ة
اس���تخدام وس���يلة التعليم يف موض���وع املف���ردات ابس���تخدام ن���ريفود. وزع االس���تبيان
على الطالب بع�����د االجتم�����اع األخ�����ري ليتم تعبئت�����ه حس�����ب التعليم�����ات املعط�����اة.
تتض�������من ردود الطالب آراء الطالب ح�������ول عملي�������ة التعليم ابس�������تخدام الوس�������يلة
التعليمي�ة ح�ول املف�ردات ابس�تخدام ن�ريفود وس�هولة فهم املش�كلة. ميكن اس�تخدام
نتائج هذا االستبيان كم�واد للنظ�ر فيه�ا لتحس�ني املواد التعليمي�ة واألجه�زة الداعم�ة

األخرى.

أساليب حتليل البياانتي.
حتليل البياانت الكيفية  اليت تشتمل على:.١

حتلي����ل املواد من الواثئق عن حمت����وى الوس����يلة وم����ا يتعل����ق ابملرانمج املص����مما(
واحتي���اج التالمي���ذ عن املف���ردات ال���يت ي���راد التع���رف عليه���ا  أبس���لوب حتلي���ل

(.content  analysisاملضمون )
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حتلي�����ل تعليق�����ات و اقرتاح�����ات احمللل�����ة و املوص�����فة من خب�����ريي تعليم اللغ�����ةب(
العربي��ة و خ��رباء الوس��ائط املتع��ددة، والطالب من الفص��ل التجري��يب، وتنمي�ة
الكف����اءة ل����دى الطالب يف املف����ردات بع����د اس����تخدام الوس����يلة ابألس�����لوب

Descriptive(الوص���������في الكيفي   Qualitative(لتنقيح الوس���������يلة املنتج���������ة 
املطورة. 

حتليل البياانت الكمية  اليت تشتمل على:.٢
حتليل البياانت عن حتكيم خرباء التعليم واللغة و الوسيلة التعليمية وممارس
تعليم اللغ�ة يف وح�دة تط�وير الغ�ات ابلس�تخدام أس�لوب حتلي�ل إحص�ائى وص�فى )

Descriptive Analysis Statistic.)

580: مبدأ حتويل نتيجة البياانت الكمية إىل الكيفية مبقياس 3اجلدول 

املعياردرجة الفرتاتالنتيجة

جيد جداX > 4,21أ

جيدX ≤ 4,21 > 3,40ب

مقبولX≤ 3,40 > 2,60ج

انقصX ≤ 2,60 > 1,79د

80Sukardjo,  Evaluasi Pembelajaran,  Diktat mata kuliah Evaluasi pembelajaran Prodi
Teknologi  Pembelajaran  Universitas  Negeri  Yogyakarta,  53-54.
http://mardikanyom.tripod.com/Multimedia.pdf, Data Accesed: 31 May 2021.
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ضعيفX ≤ 1,79و

حتلي�����ل البياانت من نتيج�����ة االختب�����ار القبلي و البع�����دي ملعرف�����ة جناح تعليم
الوس���يلة التعليمي���ة ع���رب اإلن���رتنت علىاملف���ردات العربي���ة ل���دى التالمي���ذ ابس���تخدام 

، مث70 ≤ حبس��اب مئوي��ة احلص��ول أي جناح التالمي��ذ ذوا نتيج��ة   ش��رحية ن��ريفود
حتوي�����ل بياانت النج�����اح الكمي�����ة إىل بياانت النج�����اح الكيفي�����ة على أس�����اس حتوي�����ل

 عن��د وح��دة تط��وير اللغ��ات جبامع��ة أنتس��اري اإلس��المية)convers value( النتيج��ة 
احلكومية. فتتحصل على املبدأ اآليت:

:  مبدأ حتويل نتيجة البياانت الكمية إىل الكيفية عند وحدة تطوير اللغات4اجلدول 
جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

املعيارمئوية

90 ≤ Xممتاز

80 ≤ X < 90جيد جدا

70 ≤ X < 80جيد

60 ≤ X < 70مقبول

X < 60ضعيف


