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Abstrak
Penelitian ini didisain dalam bentuk penelitian eksperimen yang terdiri dari dua
kelompok. Salah satu kelompok sebagai kelompok eksperimen (yang dikenai
perlakuan) dan satunya sebagai kelompok kontrol (pembanding). Penelitian
dilakukan di MAN Model Gorontalo. Adapun jumlah

sampel dari setiap

kelompok (eksperimen dan kontrol) sebanyak 50 0rang. Teknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu melalui

observasi, wawancara, kuesioner, dan

dokumentasi. Selanjutnya data diperoleh dianalisis dengan teknik statistik
deskriptif dan statistik inferensial. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan
hipotesis mayor yang diajukan yakni: pembelajaran bahasa Arab dengan
menggunakan media visual lebih efektif dari pada tanpa menggunakan media
visual di kalangan siswa MAN Model Gorontalo terbukti atau dapat diterima.
Indikator efektivitas pembelajaran dengan menggunakan media visual yang
diteliti terdiri atas kefektifan penyajian pesan, kefektifan dalam mengatasi
keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, keefektifan mengatasi sikap pasif
peserta didik, dan kefektifan dalam memperjelas makna bahan pembelajaran.
Hasil penelitian ini diharapkan kepada pihak madrasah agar memperhatikan
kedudukan media pembelajaran dalam komponen metode pembelajaran bahasa
Arab sebagai salah satu upaya mempertinggi proses interaksi peserta didik
dengan guru dan interaksi peserta didik dengan lingkungan belajarnya.
Kata Kunci: Efektivitas Pembelajaran, dan Media Visual
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التجريد
مت تصييم ذاا البث يف كك ثح رجري ي يتكو م مجيوتت.ن مجيوتة وادد ميميوتة
رجريبية واآلخر ميميوتة ضابطة أجري البث يف املدرسة العالية احلكومية املثالية غورونتالو
ما تدد العينة م م مجيوتة (التمربة والضابطة)  50كخصا طريقة مجع البيانات املستخدمة
ذي م خالل املالدظة واملقابلة واالستبانة والوثائق زياد تلى ذلك ،مت حتلي البيانات اليت مت
احلصول تليها ت طريق اإلدصاء الوصفي واإلدصاء االستنتاجي تثبت نتائج البث أ الفرضية
الرئيسية املقرتدة ذي :تعلم اللغة العربية باستخدام الوسائط البصرية أمثر فعالية م دو استخدام
الوسائط البصرية لدى تالميا املدرسة العالية احلكومية املثالية غورونتالو ثابتة أو مقبولة تتألف
مؤكرات فعالية التعلم باستخدام الوسائط البصرية اليت مت ثحثها م فاتلية ترض الرسائ ،
وفعالية التغلب تلى قيود املسادة والوقت ،وقو اإلدساس ،وفعالية التغلب تلى سلبية التالميا
وفعالية توضيح معنى مواد التعلم م املتوقع أ تهم نتائج ذاا البث املدرسة إليالء االذتيام
بالوسائط التعلييية يف مكونات طريقة تعلم اللغة العربية ممهد لتعزيز تيلية تفات التالميا مع
املدرس.ن وتفات التالميا مع بيئتهم التعلييية
الكلمات املفتاحية :فعالية التعلم والوسائط البصرية
أ .املدقدةة
إ تنفيا التعليم الوطين ذو حماولة لتثقيف ديا األمة وحتس.ن نوتية املوارد البشرية يف
إندونيسيا يف حتقيق مجتيع متقدم وتادل ومزدذر جاء ذلك صرادةً يف املاد  3م قانو مجهورية
إندونيسيا رقم  20لعام  2003اليت تنص تلى ما يلي:
"وظيفة التعليم الوطين لتنيية القدرات وتشكي كخصية مرمية ودضار وطنية م أج
تثقيف ديا األمة ،وتهدف إىل تنيية التالميا ليصبثوا أناسا مؤمن.ن ومتق.ن اهلل ،وذوي اخللق
احلس واملعاف.ن والعلياء واملبدت.ن قادري تلى أ يكو مستقلة ،ومواطن.ن دميقراطيا ومسؤوال "
آم ال خيتفي دائيًا ويأمله التالميا دائيًا ذو ميفية إتقا املواد اليت يقدمها املدرس بدقة
م قب التالميا تكي الصعوبة يف أ التالميا ليسوا أفراداً فقط بك تفردذم ولكنهم أيضًا
خملوقات اجتياتية ذات خلفيات خمتلفة
لتمنب األخطاء يف تيلية إيصال املوضوع ،م الضروري استخدام األدوات أو الوسائ
اليت تساتد يف العيلية وذي الوسائط تسيى الوسائط املستخدمة لتسهي تسليم املواد التعلييية
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الوسائط التعلييية الوسائط التعلييية مأدد األجزاء املهية يف أنشطة التعلم اليت مت حتديدذا ذاا
يدل تلى أ تيلية التعلم اليت تستخدم الوسائط جيب أ تعتيد تلى أذداف التعليم والتعلم
يعد تعلم الوسائط وسيلة لالتصال يف التعلم تلى كك أجهز وبرامج لتثقيق العيليات
التعلييية وا لنتائج بفعالية ومفاء  ،وميك حتقيق األذداف التعلييية بسهولة الوسائط مأدا يف
تيلية التعلم دقيقة ال ميك إنكارذا وجودذا له معنى مهم للغاية ،أل م موضوع له بالتأميد
درجات متفاوتة م الصعوبة م نادية ،ذناك موضوع ال حيتاج إىل وسائط مواد التعلم باللغة
العربية تلى سبي املثال ،وفقًا لبعض التالميا ،تواجه مستوى أتلى م الصعوبة مقارنة بالدروس
واللغات األخرى تلى سبي املثال ،ملعرفة مفردات "قيرالدي " اليت تعين نوع الشراب يف رمضا
بامليلكة العربية السعودية وال تعين "كهر الدي " يف سياق احملادثة دول "اإلفطار يف الصوم"
سيتم فهم التالميا بسرتة أمرب تندما جيلب املدرس الوسائط ،الصور أو العنصر مباكر ً بدالً م
وصفه بالصيغ أو التعريفات اجملرد  ،ثحي ال حتدث ترمجة خاطئة
تعد الوسائط أيضًا أدا مفيد جدًا يف أنشطة التعلم ألنها أدا ميك أ متث كيئًا ال ميك
لليدرس نقله م خالل الكليات أو اجلي ميك أ حتدث فعالية قدر استيعاب التالميا لليواد
التعلييية الصعبة واملعقد مبساتد الوسائط ميك التغلب تلى صعوبات التالميا يف فهم املفاذيم
واملباد املعينة مبساتد الوسائط دتى أدا معرتف بها ميك أ تلد ردود فع جيد م
التالميا م خالل استخدام تكتيكات األدوات املقبولة ،ميك لليدرس.ن إثار املتعلي.ن
تطوير التنوتات يف التدريس اليت يقوم بها املدرسو ذي وادد منها ،م خالل استخدام
مجيوتة متنوتة م األدوات م املؤمد أ تطوير ذاه التنوتات ليس تعسفيًا ،لك ذناك أذدافًا
جيب حتقيقها ،وذي زياد انتباه املتعلي.ن وتوجيههم إىل أذيية تيلية التعلم ،وتوفري فرص
إلمكانية تشغي احلوافز ،وتشكي مواقف إجيابية رجاه املدرس.ن ،واملدرسة ،وإتطاء خيارات
ومرافق التعلم الفردية ،وتشميعهم تلى التعلم
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يُعتقد أ التعليم يهتم دائيًا باجلهود املباولة لتعزيز اإلنسانية ،وبالتالي فإ جناح التعليم
يعتيد تلى العنصر البشري العنصر البشري الاي حيدد جناح التعليم ذو املدرس املدرس رأس
احلربة يف التعليم ،أل املدرس حياول التأثري تلى التالميا وإكرافهم وتعزيزذم ليصبثوا أذمياء
وماذري ذوا أخالق مرمية مرأس احلربة ،يتع.ن تلى املدرس أ يكو لديه املهارات األساسية
الالزمة ماملعلم ميدرس ،تلى األق جيب تليه إتقا املواد اليت تدرس واملهار م دي ميفية
تدريسها
جيب تلى املدرس.ن الاي يتوقعو أ تكو تيلية خمرجات التعلم فعالة االنتباه إىل
توام الوسائط التعلييية اليت يكو لوجودذا دور مهم للغاية فييا يتعلق باستخدام الوسائط،
ميك مالدظة أ إدار الوسائط ذي إددى القدرات اليت جيب أ يتقنها املدرس احملرتف ذاا
يعين أ املدرس جيب أ يكو لديه معرفة مافية بالوسائط واملهارات الالزمة لصنعها
واستخدامها ،خاصة األدوات البسيطة وأ يكو له موقف إجيابي يف استخدامه ،خاصة يف أنشطة
التعلم
يقول

Drucker

أ الفعالية ذي مستوى مناسب ب.ن املخرجات رجريبياً يف النظام

و خمرجات متوقعة ترتبط الفعالية ارتباطًا وثيقًا بنشاط يعي بشك صثيح م أج حتقيق نتائج
أفض وفقًا للهدف األصلي  1تُظهر الفعالية بشك أساسي درجة م التطابق ب.ن النتائج املتوقعة
(املوضوع ،األذداف ،املخرجات املقصود ) يف القاموس اإلندونيسي الكبري ،تعين الفعالية وجود
تأثري (الفوائد ،اآلثار ،االنطباع)  ،فعال أو مجرب وميك أ حيقق النتائج تندئا ،الفعالية تعين
فاتلية ونفوذ يتم مالءمة الربنامج احملدد مسبقًا يف تيلية نشاط مؤسسي ب.ن أنشطة العيلية
واألذداف املراد حتقيقها واليت يقوم بها الشخص الاي يقوم باملهية وفقًا للهدف املقصود 2
1Peter Drucker, Manajemen: Tugas dan Tanggung Jawab Praktik, (Jakarta: Gramedia,
1978), h. 44.
2Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya
Karya, 2011), h. 127.
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التعلم نشاط كام يتم تنفياه بطريقة خمططة ومنظية ومنهمية وذادفة ومضبوطة م أج
د مشام التعلم البشرية تيلية التعلم ذي يف األساس تيلية إيصال مواد م مصادر املواد ترب
قنوات  /وسائط معينة إىل مستليي املواد مبعنى آخر ،تعد الوسائط مكونًا م مصادر التعلم اليت
حتتوي تلى مواد تعلييية يف بيئة التالميا واليت ميك أ حتفزذم تلى التعلم ميا ذمر
 ،Miarsoأ الوسائط التعلييية ذي م ما ميك استخدامه لتثفيز تيلية التعلم لدى التالميا
وميك أ تعزز الوسائط أيضًا استيعاب املتعلي.ن وميك أ تتمنب اإلفراط يف الكالم
صرح تبد العليم إبراذيم م أزذر أركد أ الوسائط التعلييية ميك أ تولد احلياسة
والفرح للتالميا ورجددذا سوف ينشأ دبهم لاللتثاق باملدرسة ،وميكنه املساتد يف تقوية املعرفة
يف أذذا التالميا ،وتشغي الدروس أل استخدام الوسائط التعلييية يتطلب احلرمة
والعي

متشيا مع تلك األوصاف ،قال نانا سودجانا وأمحد الرفاتي بأ الوسائط التعلييية ميك

أ تعزز تيلية التعلم للتالميا يف التعلم واليت بدورذا م املتوقع أ تزيد نتائج التعلم اليت حتققت
بعد أسباب ،وذي :أوالً ،مع فوائد الوسائط التعلييية يف تيلية التعلم  ،وذي :أ) سوف جياب
التعلم انتباه التالميا دتى يتيك م تعزيز احلافز للتعلم  ،ب) ستكو مواد التعلم أمثر وضودًا
ثحي ميك للتالميا فهيها بشك أفض  ،ج) يتيح للتالميا إتقا أذداف التعلم بشك أفض  ،د)
ستكو طريقة التدريس أمثر تنوتًا ،وليس مجرد التواص اللفظي م خالل اللوائح م قِب
املدرس ،ثحي ال يشعر التالميا باملل  ،وال ينفد املدرس م الطاقة ،ال سييا تند التدريس لك
درس ،ه) أ يقوم املتعليو مبزيد م أنشطة التعلم ،ألنه ليس فقط االستياع إىل بيا املدرس،
ولك توجد أنشطة أخرى مث املالدظة ،القيام ،العرض ،إخل ثانياً ،فييا يتعلق مبستوى تفكري
التالميا يتبع مستوى التفكري اإلنساني مراد التطور بدءًا م التفكري املليوس إىل التفكري
اجملرد ،بدءًا م التفكري البسيط إىل التفكري املعقد باستخدام الوسائط التعلييية ،األكياء اجملرد
تكو مليوسة وميك تبسيط األكياء املعقد
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يتياكى الرأي أتاله مع مفهوم برونر ت ثالثة مستويات م اخلرب  ،وذي )1 :التمربة
املباكر (النشطة) )2 ،التمربة التصويرية أو الصور (األيقونية) )3 ،التمربة اجملرد (الرمزية)
مت وضع ذاه املفاذيم الثالثة بالتفصي بواسطة  Daleيف كك خمروط املسيى بـ"املخروط التمري ي
لدي " يف ذاا البث  ،وذاه النظرية اليت سيستخدمها الباد

موادد م النظرية األساسية

الستخدام الوسائط
الشرح السابق إكار إىل أ تيلية التعلم ميك أ تعي بشك جيد ،دي تتم دتو
التالميا الستخدام مجيع األدوات احلسية اخلاصة بهم مليا زاد تدد األجهز احلسية املستخدمة
لتلقي املعلومات  /الرسائ فكليا أمثر استيعابه وبقاؤذا يف الاامر التعلم باستخدام دواس متعدد
(املشاذد والسياع) بناءً تلى ذاه املفاذيم سوف يفيد التالميا ومع ذلك ،ال ميك دائيًا إيصال
مجيع الرسائ اليت يتم نقلها ترب الصوت املرئي (مسعية بصرية) ،وأديانًا مقصورا بالصوت
(مسعية) أو بالبصرية
املقارنة ب.ن امتساب نتائج التعلم لك احلواس باملعنى نفسه ذناك اختالفات بارز وفقًا
 ،Baughيتم احلصول تلى ما يقرب م  ٪ 90م نتائج التعلم م خالل البصر (البصرية)
ودوالي  ٪ 5فقط يتم احلصول تليها م خالل داسة السيع ،و  ٪ 5أخرى مع دواس أخرى؛
فثاسة البصر أغلب م اآلخر لالك يهتم الباد بدراسة العالقة ب.ن استخدام الوسائط البصرية
ومستوى فعالية التعلم
م خالل املالدظة األولية اليت مت إجراؤذا ،م املعروف أ يف املدرسة العالية احلكومية
املثالية غورونتالو ما ذناك استقطاب ب.ن املدرس.ن دول أذيية استخدام الوسائط يف تيلية التعلم
م ب.ن ذؤالء ،ذناك م يعترب أ استخدام الوسائط يف تيلية التعلم جزء ال يتمزأ م مكونات
التعلم األخرى وله فوائد ذائلة ،لك م املدرس.ن والتالميا يعترب البعض أ الوسائط ال تزال
مهية الستخدامها ألنها ميك أ تزيد م تنوع التدريس وذي وادد م املعايري اليت يعتربذا
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املشرف تلى التعليم األمثر إثار للسخرية ذو أ ذناك مدرس يعترب فعالية التعلم م خالل
استخدام الوسائط تلى دد سواء ب.ن املدرس.ن والتالميا
بينيا م النادية املفاذيية ،التعلم الاي يستخدم الكثري م الوسائط سوف يكتسب فاتلية
يف العرض التقدميي الاي ميك أ يدتم الفعالية يف قيية نتائج التعلم تند نهاية املطاف ولك ال
يزال م الضروري إجراء ثح

تليي ت ارتفاع التكرار الستخدام الوسائط ،خاصة الوسائط

البصرية اليت رجع التعلم للتالميا يف املدرسة العالية احلكومية املثالية غورونتالو فعاالً ألنه بناءً
تلى نتائج املالدظة اليت مت إجراؤذا ،تتم ظروف تعلم التالميا يف املتوسط إذا مت النظر إليها م
متوسط قيية نتائج التعلم للتالميا يف املدرسة ،ميك القول أنها ليست األمث ال تمب أ يكو
ذناك بعض املدرس.ن الاي بدأوا يف التشاؤم ويفرتضو أ التعلم للتالميا مع الوسائط ودونها ذو
نفسه (سواء) لالك يبدو أ ذناك فمو ب.ن املفهوم األساسي والواقع املتوقع ذاا ذو ما يلهم
املزيد م البث  ،ثحي ميكنه احلصول تلى فكر ت مدى فعالية تيلية التعلم ،ال سييا يف
مجال الدراسات العربية باستخدام الوسائط البصرية ثم ذ استخدامها رجع فعالية التعلم بشك
أفض
ب .البحوث
 الدراسات السابدقةاملراد م الدرسات السابقة ذو وضع موقف ذاه الكتابة وذاا البث يف وضع خمتلف
بينها وب.ن الدراسات األخرى يستنتج بعض نتائج البثوث دول استخدام الوسائط أ العيلية
ونتائج التعلم تظهر اختالفات مبري ب.ن التعلم بدو وسائط والتعلم الاي يستخدم الوسائط
منتيمة لبث  ،Muznahاستنتمت طالبة م جامعة ماالنغ أ فهم طالب قسم دراسة اللغة
العربية ملية األدب جبامعة ماالنغ دول املواد اليت يتم تشغيلها يف ماد االستياع  1مبساتد
الوسائط البصرية خاصة وسائط الصور التسلسلية ،قد أصبح أمثر فعالية باملقارنة إىل تدم مساتد
الوسائط ومالك أظهرت نتائج البث الاي أجراه نيليتا ،وذي طالبة يف قسم اللغة اإلجنليزية،
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برنامج الدراسات العليا يف جامعة ماالنغ احلكومية ،أ استخدام الوسائط البصرية يف تعلم اللغة
اإلجنليزية يف املدرسة العالية احلكومية  7جامرتا أثبت فعاليته يف زياد احلافز تلى تعلم
التالميا
زياد تلى ذلك ،مت إجراء نتائج البث يف املدرسة الثانوية

DDI-AD

مبامسار لطالبة

جومارني ،بعنوا  :حتس.ن نتائج تعلم الرياضيات م خالل اسرتاتيمية التعلم زياد قدر التفكري
( )SPPKBتند تالميا الصف السابع يف املدرسة الثانوية

DDI-AD

مبامسار اليت تصف نتائج

تعلم الرياضيات تالميا الصف السابع يف املدرسة الثانوية  DDI-ADمبامسار ومثله ثح تارف.ن
بعنوا  :تنفيا نظام تعلييي مكتي يف حتس.ن نتائج تعلم التالميا يف ماد الرتبية اإلسالمية يف
تالميا الصف السابع يف املدرسة الثانوية

DDI-AD

مبامسار ،يصف أ تطبيق نظام تعلييي

مكتي ذو نظام تعلييي منهمي له آثار تلى الطرف.ن؛ تلى املدرس واملتعلم أل نظام التعلم
املكتي قادر تلى توفري تأثري يف حتس.ن نتائج تعلم التالميا
بصرف النظر ت بعض البثوث السابقة ،مت العثور تلى العديد م الكتب اليت اتتربذا
الباد ممثلة لتكو مبثابة مراجع أولية مبا يف ذلك :أزذر أركد يف متابه املعنو " :الوسائط
التعلييية"  ،يصف أ استخدام الوسائط يف تعلم اللغة يستند إىل نظرية تقول أ مجي النسبة
املئوية ملقدار املعرفة واملهار واملواقف اليت ميتلكها كخص أمثرذا م خالل جاسة البصر
والتمارب النفسي املباكر بينيا الباقي م خالل داسة السيع واحلواس األخرى ذاا يعين أ
التعلم باستخدام داسة البصر وإكراك احلواس األخرى سيوفر فوائد أمثر مثالية يف تيلية التعلم
نانا سودجانا وأمحد رفاتي يف متابهيا بعنوا " :وسائط التعليم" يصف أ وظيفة
الوسائط يف التعلم املوجود يف ذاا الكتاب ذو مبثابة توليد احلافز واالذتيام لدى التالميا ،وميك
حتس.ن فهيهم وتوجيه انتباذهم إىل الدرس سوى ذلك منظام اإليصال فإ الوسائط التعلييية هلا
وظيفة موسيلة ،أي السبب أو األدا املشارمة يف تقديم العالقة الفعالة ب.ن الطرف.ن الرئيسي.ن يف
تيلية التعلم؛ املتعلم وحمتوى الدرس

‘A Jamiy Jurnal Bahasa dan Sastra Arab
)Volume 08, No. 2, September 2019 ISSN: 2252-9926 (Print), ISSN: 2657-2206 (Online

Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/AJamiy/index
‘A Jamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, 8 (2), September 2019, 86-100

94

تارف ساردميا وآخرو يف متابهم "الوسائط الرتبوية (الفهم ،التطوير واالستخدام)،
يصف أ املدرس والوسائط التعلييية جيب أ يتعام جنبًا إىل جنب لتوفري السهولة التعلييية
للتالميا ميك لليدرس أ ينفا االذتيام والتوجيه الفردي.ن بشك جيد بينيا ميك تقديم
املعلومات بشك واضح ومثري لالذتيام وكام م خالل الوسائط التعلييية دتى فييا يتعلق ارتباطًا
وثيقًا بالوسائط التعلييية يصف أمري أخس.ن يف متابه "الوسائط التعلييية يف أنشطة التعليم والتعلم"
أ اجلهود اليت ميك أ يقوم بها املدرس يف إدار الوسائط التعلييية وفهم فوائد وتيوب م منها
باإلضافة إىل ذلك ،جيب أ يكو املدرس قادرا تلى تكييف الوسائط التعلييية املستخدمة مع
جوانب ذماء التالميا ومواقف التعلم املتادة
يصف تبد العليم إبراذيم يف متابه "املواجه الفين ملدرسي اللغة العربية" أ الوسائط ميك
أ تثري فردة وسعاد التالميا للاذاب إىل املدرسة ،وميك أ تعزز املعرفة يف ذذنهم ،أل
استخدام الوسائط التعلييية يتطلب احلرمة والعي
وباملث  ،يشرح تير ذيلك يف متابه "الوسائط الرتبوية" ،يصف ميفية خلق اجلو التعلييي
الفعال م خالل مفاء املدرس يف إدار الوسائط التعلييية ،ثحي تنيو دوافز التعلم ونتائج التعلم
لدى الطالب م ذلك باإلضافة إىل ذلك ،يتم اإلكار إىل أنواع الوسائط التعلييية اليت ميك
لليدرس استخدامها وأذييتها يف املوضوع
يف بعض نتائج البث والكتب السابقة،مشفت ت بعض النمادات اليت دققتها الوسائط
يف حتس.ن طريقة تعلم التالميا وتبسيطها تند تيلية التعلم ومع ذلك ،تلى وجه التثديد ،ال
توجد الكتب أو نتائج البث

اليت ترمز تلى مناقشة فعالية التعلم اخلاص باللغة العربية

باستخدام الوسائط البصرية ،دتى لو ما ذناك فهو ملس الصور العامة أو يف مواضيع معينة
فثسب ميا مجعها مزنة ،الاي يبث يف الوسائط البصرية يف ماد االستياع ومثله بعض الكتب
بالنسبة للباد  -ال تزال نظرية وتامة تكشف أكياء خمتلفة ت الوسائط لالك ،يأم البادأ يكو قادرا تلى الكشف ت أمرب قدر ممك م فعالية وفاتلية الوسائط (خاصة الوسائط
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البصرية) املطور يف تيلية التعلم وليس م النادية النظرية فثسب ،ب ميك إثباتها بالفع م
خالل البث
يهدف استخدام الوسائط التعلييية إىل زياد فعالية أنشطة التعلم جيب تلى املتعلم
استخدام أمرب تدد ممك م األجهز احلسية مليا زادت مشارمة األجهز احلسية يف تيلية
التعلم ،زادت نتائج التعلم اليت مت احلصول تليها التعلم باستخدام داسة البصر وداسة السيع
لدى معظم التالميا سوف ينتج أفض النتائج م التعلم باستخدام داسة البصر فقط
ذناك بعض خرب اء التعليم الاي يستخدمو نظريات دول مقارنة أدوار م م دواس اإلنسا يف
امتساب املعرفة واملهارات واملواقف  ،وم ذؤالء اخلرباء:
 1قال إدغار دي بأ رجارب التعلم البشري تص إىل  ٪75م خالل احلاسة البصرية ،و
 ٪13م خالل داسة السيع  ،و  ٪12م خالل احلواس األخرى؛
 2قدم

Augman Baugh

نظرية تنص تلى أ مجيع رجارب التعلم اليت دص تليها

الشخص ذي  ٪90مت احلصول تليها م خالل داسة البصر ،و  ٪5مت احلصول تليها
م خالل داسة السيع ،و  ٪5م خالل دواس أخرى
 3يصف جيوفريي ويلسو يف متابه "التكنولوجيا التعلييية" األرقام اليت تقار املقارنة بها
تقريبًا باألرقام اليت ذمرذا اخلرباء السابقة وقال إ دوالي  ٪82م معارف الفرد
دخلت م خالل داسة البصر ،و  ٪12م خالل داسة السيع ،و  ٪6م خالل
احلواس األخرى بناءً تلى النظرية ،ميك االستنتاج أ دوالي  ٪80م مجي املعرفة
واملهارات واملواقف اليت ميتلكها الشخص يتم احلصول تليها م خالل داسة البصر
الباقي ذو م خالل السيع واحلواس األخرى ذاا يعطي إكار إىل أ م مدرس يدور
دول أذيية الوسائط البصرية يف إدار أنشطة التعلم
 -نتائج البحث
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استنادًا إىل طريقة حتلي البيانات باستخدام طريقة اإلدصاء الوصفي ،يتم احلصول تلى ترض
البيانات مع التوزيع يف م بُعد م أبعاد الفعالية يف استخدام الوسائط البصرية مبا يف ذلك مستوى
الفئة استير التثلي بإدصائيات استنتاجية م دي

اختبار

T

لصنع القرار مع الفرضيات

املختلفة واملقرتدة
 1فعالية يف تقديم الرسائ
التعلم ذو جهد منظم وخمطط وموجه يف تعزيز املعرفة واملواقف واملهارات لدى التالميا
م خالل تفات املتعلم مع بيئة التعلم اليت حيكيها املدرس م أج تغيري السلوك نتيمة لالك
والتعلم ،دقيقته م خالل تيلية تعلم الرموز تلى دد سواء لفظيا ومرئيا م أج احلصول تلى
املعنى الوارد فيها إ ظهور الرموز املقدمة يف كك الوسائط البصرية ذو يف الواقع زياد صبغة
املعاني التمريدية والرسائ الشفوية وبالتالي ،فإ فعالية الرمز املرئي تعرف دينيا متلقي الرسالة
(التلييا) يفهم املعنى املرتب بواسطة الرمز املرئي
خلصت نتائج توزيع إجابات املستميب.ن دول فعالية ترض الرسالة إىل أ متغريات
اجمليوتة التمريبية مانت مرمز يف الفئة العليا بنسبة  ٪56وترمزت اجمليوتة الضابطة يف الفئة
املنخفضة تلى  ٪56ذاا يدل تلى منط م ردود املستميب.ن الاي مييلو إىل وجود فرق مبري
يشري االختالف البارز إىل الدور الرئيسي الستخدام الوسائط البصرية يف جع ترض رسائ التعلم
فعالًا للتالميا
وجود الوسائط البصرية باللغة العربية لتوضيح الرموز اللفظية للطالب يف تسهي التالميا
لفهم معنى الرسالة املنقولة يف تيلية التعلم أل التصور حياول وصف طبيعة الرسالة يف كك يشبه
املوقف الفعلي
 2فعالية يف التغلب تلى القيود املفروضة تلى املكا والوقت والقو احلسية
تتغلب األبعاد تلى ددود املكا والزما واحلواس اليت تطورت إىل تد أبعاد فرتية ،وذي:
أ تبسيط الكائنات الكبري جدًا
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ب تبسيط األكياء الصغري جدًا
ج تبسيط األكياء املعقد للغاية
د جع األدداث م األدداث املاضية  ،و
ه تبسيط املفاذيم الواسعة جدا
يف األبعاد الفرتية لوسائط تعلم اللغة العربية ،تبسيط األكياء الكبري لتصبح بسيطة يشري
إىل الفرق الكبري ب.ن اجمليوتة الضابطة واجمليوتة التمريبية يف مواقع البث املشار إليها بواسطة
االحنراف املعياري أل معام التنوع خمتلف جدًا ،وذو 3.48 :لليميوتة الضابطة و2.56
لليميوتة التمريبية اليت تب.ن االختالفات يف إجابات مجيوتات خمتلفة م اجمليب.ن
 3فعالية التغلب تلى مواقف التالميا السلبية
م أج أ تنمح تيلية التعلم جيدًا ،جيب دتو التالميا الستخدام مجيع األدوات
احلسية أو أ يكونوا نشط.ن يسعى املدرس لعرض املنبهات اليت ميك معاجلتها بواسطة
احلواس مليا زادت األجهز احلسية املستخدمة لتلقي املعلومات أو معاجلتها مليا زاد ادتيال
فهم ذاه املعلومات ودفظها يف الاامر وبالتالي م املتوقع أ يتلقى الطالب ويستوتب الرسائ
املوجود يف املاد املقدمة بسهولة وبشك جيد
يتم تطوير أبعاد التغلب تلى سلبية الطالب يف تد أبعاد فرتية  ،وذي:
أ لتوليد احلياسة للتعلم
ب تفات التالميا مع البيئة والواقع
ج متك التالميا م التعلم بشك أمثر استقاللية وفقًا لقدراتهم واذتياماتهم
تُظهر وسائط تعلم اللغة العربية يف إتطاء احلياسة للتعلم فرقًا مبريًا ب.ن اجمليوتة
الضابطة واجمليوتة التمريبية يف موقع البث  ،وذو ما يشري إليه االحنراف املعياري جمليوتة
املستميب.ن املختلفة متامًا م املتوقع أ يوفر تعلم باستخدام الوسائط البصرية إثار يف التعلم
ثحي تكو الدروس أمثر إثار لالذتيام
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ميك التغلب تلى املوقف السل ي للتالميا يف تعلم اللغة العربية م خالل تصييم التعلم
ترب استخدام الوسائط البصرية اليت تتيح للتالميا مزيدا م املعارف وفقًا الذتياماتهم أتطت نتائج
اختبار

T

يف م مجيوتة رجريبية والضابطة نتائج مبري مع قيية االحنراف املعياري 3.00

لليميوتة التمريبية و  2.28لليميوتة الضابطة م املتوقع أ يتعلم التالميا باستخدام الوسائط
البصرية التعلم بشك مستق وفقًا الذتياماتهم دتى يكونوا أمثر درصًا تلى التعلم
 4فعالية توضيح معنى املواد التعلييية
يف األبعاد الفرتية ملعنى املواد التعلييية سيكو واضثًا بشك متزايد أل الوسائط
البصرية توفر نفس املنشطات وال يوجد فرق مبري ب.ن اجمليوتة الضابطة واجمليوتة التمريبية ال
يبدو أ بعض وسائ التعلم املعتاد تتوافق مع خصائص التالميا بشك تام ونوع تعلم اللغة
العربية
حيدث الشيء نفسه يف األبعاد الفرتية ملعنى التعلم بشك واضح أل الوسائط البصرية
توفر نفس اإلثار  ،وذناك اختالفات مبري ب.ن اجمليوتة الضابطة والتمريبية ذات احنرافات
معيارية خمتلفة متامًا يف م م  3.04لليميوتة التمريبية و  2.20لليميوتة الضابطة ومثله يف
األبعاد الفرتية ملعنى التعلم سوف يكو واضثًا بشك متزايد أل الوسائط البصرية تساوي اخلرب
ذناك اختالفات مبري ب.ن اجمليوتة الضابطة والتمربة باحنرافات معيارية خمتلفة متامًا ت
 3.12لليميوتة التمريبية و  2.24لليميوتة الضابطة تيلية التعلم ذي تيلية طويلة حتدث يف
البشر وتعرتف م قب اجمليب.ن بأ قدر الوسائط تلى حتقيق املساوا يف رجربة م طالب
ستكو صعبة للغاية يعتيد األمر دقًا تلى املهارات اليت ميتلكها املدرس لالختالط يف مث ذاه
العيلية التعلييية الفعالة
يف األبعاد الفرتية ملعنى املواد التعلييية سيكو م الواضح بشك متزايد أل الوسائط
البصرية تزيد م قيية نتائج التعلم ،وذناك اختالفات مبري يف م م  3.20لليميوتة التمريبية
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و  2.84لليميوتة الضابطة باستخدام الوسائط البصرية ،م املتوقع أ يتيك التالميا م
احلصول تلى أتلى نتائج التعليم يف تعلم اللغة العربية
تالو تلى ذلك ،يف األبعاد الفرتية ملعنى املواد التعلييية سيكو م الواضح بشك
متزايد أل الوسائط البصرية توفر نفس التصور وذناك اختالفات مبري مع وجود احنراف معياري
قدره  3.16لليميوتة التمريبية و  2.44جمليوتة الضابطة يتم حتديد انطباع نفس التصور يف
مائ ما ت طريق القدر تلى االستياع إىل الرسالة البصرية اليت تظهرذا الوسائط  ،وتد توام
تؤثر ،وذي تطور تير الطف واخللفية الثقافية اليت يلتزم بها -ميا قال سادميا -
ج .اخلالصة
بشك تام ،أثبت وصف فعالية تعلم اللغة العربية م خالل استخدام الوسائط البصرية
فعاليته يف التغلب تلى مشام التعلم املختلفة بأبعاد خمتلفة ،وذي :أ) فعال يف تقديم الرسائ يف
الفئة العليا ( ،)٪56ب) التغلب بشك فعال تلى قيود املكا والوقت والقو احلسية يف الفئة
العالية ( ،)٪76ج) فعالة يف التغلب تلى سلبية تالميا الفئة العليا ( ، )٪64وفعالة يف توضيح
معنى املواد التعلييية يف الفئة العليا ( )٪52إ فعالية تعلم اللغة العربية م خالل استخدام
الوسائط البصرية يف املدرسة العالية احلكومية املثالية غورونتالو ذي أفض يف أبعاد خمتلفة ،وذي
فعالة يف تقديم الرسائ  ،والتغلب بشك فعال تلى القيود املفروضة تلى املكا  ،والوقت ،والقو
احلسية ،وفعالة يف توضيح معنى التعلم

‘A Jamiy Jurnal Bahasa dan Sastra Arab
)Volume 08, No. 2, September 2019 ISSN: 2252-9926 (Print), ISSN: 2657-2206 (Online

Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/AJamiy/index
‘A Jamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, 8 (2), September 2019, 86-100

100

املراجع
Achsin, Amir. Media Pendidikan dalam Kegiatan Belajar Mengajar.
Ujungpandang: IKIP, 1986.
Ahmad, Abdul Karim. Media Pembelajaran. Makassar: Badan Penerbit
Universitas Islam Negeri Makassar, 2007.
Arifin. Skripsi: Penerapan Sistem Belajar Tuntas dalam Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di MTs DDIAD Galesong Baru Makassar UIM: 2009.
Arsyad, Azhar. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok
Pikiran. Cet.2; Jakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
-------., Media Pembelajaran. Cet. 9; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Dirjosoemanto, Soenjojo. Pengertian dan Fungsi Media Pendidikan untuk
Pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: P3G Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.
Hamalik, Oemar. Media Pendidikan. Cet. 8; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Ibrahim, Abdul Alim. al-Muwajjah al-Fanni li Mudarrisi al-Lughah alArabiyyah. Cet.1; Kairo: Dar al-Ma’arif, 1962.
Jumarni, Skripsi: Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Strategi
Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) Pokok
Bahasan Bilangan Bulat pada Siswa Kelas VII MTs DDI-AD Galesong
Baru Makassar UIN Alauddin Makassar: 2008.
Kunandar, Guru Profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Cet. 2; Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2007.

‘A Jamiy Jurnal Bahasa dan Sastra Arab
Volume 08, No. 2, September 2019 ISSN: 2252-9926 (Print), ISSN: 2657-2206 (Online)

