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Abstract
The study aims at depeloving and producing material products to teach Arabic reading skills by using
media padlet to know the worth of teaching materials for reading skills using padlet media, and to
learn to the extent of the effectiveness of teaching materials with medium padlet to improve Arabic
reading skills of state Islamic Senior High School I Rokan Hulu. The methods used in this study are
research and development methods (R&D) with qualitative and quantative approaches. In the
depelovment, with depelovment steps of : analliysis, design, depelovment, implementation, and
evaluation. The data- gathering technique USES analysis for content, descriptive analysis and
descriptive statistical analysis. The result of study is : 1) in developing materials speak with the Padlet
approach, researchers do needs analysis by interviews with teacher and students need, design
products, develop products using Padlet media, test products in students too see the effectiveness of
the product, then evaluate each development. 2) Product worth test on materials 85%, linguistics
86%, and design specialist 95%, with a “ excellent” category. 3) effectiveness through tests of t with
a degree of 0.05 achieves result to hasil t0 > 3,300 tt 1, 753 = 5% meaning ha received and Ho rejected.
And so there is a significant difference. It may be concluded that reading material with medium
Padlet is effective and interesting for use.
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مستخلص البحث

) ومعرفة صالحية مادة مهارة القراءة ابلوسائل ابدليت ولقياس فعاليةPadlet( يهدف هذا البحث إىل تطوير وإنتاج مادة مهارة القراءة للغة العربية ابلوسائل ابدليت
كان املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث.( ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل روكن هولوPadlet( مادة مهارة القراءة ابلوسائل ابدليت
 واألساليب املستخدمة جلمع البياانت هي. حتليل وتصميم وتطوير وجتربة وتقومي:  خبطوةADDIE  استخدم الباحث منوذج.والتطويري ابملدخل الكيفي والكمي
ونتائج هذا لبحث. والتحليل اإلحصائي الوصفي، والوصفي التحليلي، وأما حتليل البياانت ابستخدام أسلوب حتليل املضمون.املالحظة املقا بلة واالستبانة واالختبارات

 وتصميم، جيري الباحث حتليل االحتياجات ابملقابلة مع مدرس اللغة العربية واالستبانة االحتياجات،)Padlet( ) تطوير مادة مهارة القراءة ابلوسائل ابدليت1: منها
) صالحية املنتج على2 . مث تقومي اإلنتاج من كل خطوات تطوير، وبعدها جتربة اإلنتاج إىل التالميذ ملعرفة فعالية املنتج املطور،) Padlet( االنتاج ابلواسائل ابدليت
) ونتيجة فعالية من خالل االختبار (ت) اإلحصائي مبستوى الداللة3 ." وتدل على تقدير "جيد جدا% 86  وخبري اللغة،%٩٥  وخبري التصميم%٨٥ خبري املواد
. وتكون هناك فرق هام. مردودHo مقبول وHa  أي أن1،753 = %5 tt < 3،300 to  ينال على احلصول اتء احلساب أكثر من درجة اتء اجلدول0.05
.) فعالة وجذابة الستخدمه يف التعليمPadlet( من تلك النتائج استخلص الباحث على أن مادة القراءة ابلواسائل ابدليت
. مهارة القراءة،  الوسائل ابدليت،تطوير مادة التعليمية: كلمات أساسية
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املقدمة
يف القرن احلادي والعشرين ،تغري التعليم تغريات هائلة .يف الوقت احلايل ،ليس املدرسون مصدر املعرفة
الوحيد للتالميذ .إن ظهور اإلنرتنت والوسائل اإللكرتونية اليت ميكن يصل إليها التالميذ بسهولة يؤثر على أن يستطيع
التالميذ التعلم يف أي مكان ويف أي وقت دون احلاجة إىل أن يرافقهم املدرس .وجيب التعليم أن يتكيف مع التطور
التكنولوجي احلايل). (Ritonga, Nazir, and Wahyuni 2016
يف هذا القرن مع التقدم السريع املتزايد للعلوم والتكنولوجيا ،هناك العديد من الوسائل التعليمية اليت تقدم
طريقة تعلم النحو األكثر كفاءة وفعالية لتحقيق أهداف التعلم ،وهلا أتثري على فهم الدروس للتالميذ ،وكذلك تسهيل
املدرسني لتقدمي املواد ،وسائل اإلعالم لديها الفوائد الكثرية يف عملية التعلم ) .(Iswanto 2017فهم املدرسني
لوسائل التعلم هو )1( :وسائل التعلم كأداة لتوصيل املواد )2( ،وأداة اتصال لتحفيز التالميذ )3( ،ميكن استخدام
وسائل التعلم لتحل حمل املوضوع األصلي الذي تتم دراسته )4( ،وسائل التعلم أداة التعلم الفعالة واملؤثرة لتحقيق
األهداف ( )5الوسائل صفتها عملية ( )6زايدة تنوع التعلم ). (Sanaky, 2013
أحدث الوسائل التعليمية يف تعلم القواعد النحو هي العروض التقدميية للوسائل املتعددة ،وهي تستخدم
لشرح املواد النظرية املستخدمة يف التعلم الكالسيكي ،للمجموعات الصغرية والكبرية .هذه الوسائل فعالة ج ًدا ألهنا
تستخدم جهاز عرض الوسائل املتعددة الذي حيتوي على نطاق حد اإلرسال الكبري ،وعادة ،تستخدم الوسائل
املتعددة يف هذا العرض التقدميي. (Cholily, Putri, and Kusgiarohmah 2019) power point
يعين التعلم القائم على الكمبيوتر عملية التعلم اليت تستخدم أدوات التعلم واملوارد مع نظام الكمبيوتر أو
التعلم الق ائم على املعاجلات الدقيقة لتحقيق أهداف التعلم .هناك حاجة إىل وسائل التعلم املعتمدة على الكمبيوتر
ألن وسائل الكمبيوتر هلا خصائص يسهل فهمها واستخدامها يف تعلم النحو .متنح التكنولوجيا العالية املعتمدة على
اتساعا العتماد معرفة النحو من هذه الوسائل اليت ميكن أن تدعم التعلم يف
أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون التالميذ
ً
الفصل ). (Mustafiqon 2012
جدا يف زايدة فهم التالميذ يف تعلم النحو
بصرف النظر عن الوسائل املذكورة ،فإن الوسائل املهمة واجليدة ً
هي وسيلة ابدليت ) .(Qulub and Renhoat 2019يقرتح إبراهيم وآخرون أن استخدام وسيلة ابدليت ميكن أن
يساعد يف عملية التفاعل بني املدرسني والتالميذ لتحقيق األهداف املرجوة يف عملية التعلم .خاصة يف زايدة معرفة
التالميذ يف تعلم اللغة العربية ،وخاصة يف تعلم قواعد النحو .من خالل هذه الوسيلة ،ميكن املدرسون والتالميذ
تبادل أفكارهم ومشاعرهم وإرساهلا عرب وسيلة ابدليت يف شكل نصوص ورسومات ورسوم متحركة وفيديو وروابط.
كلها تساعد التالميذ يف فهم الدروس وتذكرها بسهولة .خاصة يف تعلم اللغة العربية وخاصة يف تعليم القواعد
النحوية ).(Lestari, Mahbubah, and Masykuri 2019
كما هو معروف أن التالميذ يف القرن احلادي والعشرين اعتادوا على استخدام التكنولوجيا الرقمية يف احلياة
اليومية .وف ًقا ملسوان ،يفضل أكثر التالميذ اآلن استخدام اإلنرتنت عرب أجهزة الكمبيوتر واهلواتف احملمولة للعثور
على املعلومات) .(Makruf 2020فهذا له أتثري على مشاركتهم يف عملية التعلم .كشف البحث من زين أن التعلم
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ابستخدام الوسائل التقليدية يتسبب يف اخنفاض اهتمام التالميذ ابلتعلم وقدرهتم خاصة يف تعليم القواعد النحوية .
وكشف حممد أن التالميذ سيشعرون ابمللل من املشاركة يف تعلم اللغة إذا استخدم املدرس الكتب املدرسية فقط.
حتداي ملدرسي اللغة العربية ملواصلة االبتكار واإلبداع ،خاصة يف جمال التعلم حبيث يناسب مع
وأصبح هذا ً
أحدث التطورات اليت تستخدم التكنولوجيا الرقمية ابستخدام شبكة اإلنرتنت املتاحة .وف ًقا لبحر الدين وابدوس،
أن الويب  2،0ميكن أن يساعد حتسني عملية التعلم وجعل عملية التعلم أكثر فاعلية وإاثرة لالهتمام ،أحدها
ابستخدام وسيلة ابدليت ). (Ambarita 2021
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة بكنبارو ،كان التالميذ ينظرون التعليم اللغة العربية يف املدرسة
صعبا .ألهنم يفتقرون إىل الوسائل التعليمية احلديثة لتسهل هلم يف فهمها .ولذالك ،الدعم و التشجيع األسرة
واملدرسة .والعديد من العوامل تسبب صعوابهتم يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة .من جانب األسرة ،ال حيصلون
على الدافع للتعلم ألن والديهم مشغولون ابلعمل خارج املنزل طوال اليوم ،ومن جانب املدرسة ليست لديها الوسائل
التعليمية املتوافرة  ،واملدرسني الذين ال يتقنون مواد تعلم اللغة العربية  ،واملرافق والبنية التحتية اليت ميكن أن تدعم
عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل .ابإلضافة إىل العوامل السابقة ،هناك عوامل أخرى تؤثر على صعوبة تعليم اللغة
العربية يف املدرسة مبا يف ذلك مدخالت التالميذ غري املتكافئة ،واملدرسون املختلفون وخمرجات تعليم املدرسني
املختلفة واختيار الطريقة غري املناسبة.
وجد الباحث أن املدرس قال إن املدرسة لديها مرافق تكنولوجية مناسبة مثل ويفي يف كل فصل ،وجهاز
العرض ،واحلاسوب ،ووسائل التكنولوجيا الداعمة األخرى .لكن ،فإن املشكلة هي أن املدرس ال يقدر على تطبيق
التكنولوجيا احلالية يف بيئة املدرسة .وخاصة يف تعلم اللغة العربية .ويستخدم املدرس الوسائل التقليدية فقط يف عملية
التعلم.
ألن يف تعليم للغة العربية ،القواعد وسيلة االتقان مهارات اللغة العربية األساسية فهي تساعد فهي لألسف،
يف تعليم اللغة العربية االن ،أن املعلم أقل ابستخدام أداة وسيطة (الوسائل التعليمية حبيث معظم التالميذ يشعرون
ابمللل .كنا التالميذ مل جيدوا الوسائل التعليمية يف مادة اللغة العربية .وإىل اليوم قد بني املدرس هذه املادة وأما التالميذ
يسكون الكتب وبعد أن فهم ،فحفظ ،فها هوذا.
بذالك ،دور الوسائل التعليمية يف عملية التعليم و لتعلم مهم جدا .بعدم السائل كما سبقت هقائقة أن
التالميذ ليس عندهم الرغبة والدوافع واإلستعداد يف تعليم اللغة العربية  ،وكان درس إهتمامهم يف تعليم اللغة العربية
اهتماما انقصا .وبعض منهم يش عرون على أنه غري جمذب و يسغب التالميذ .ال تقل منهم يشعرون ابلسأمة،
والسكل  ،والبئس يف تعليم اللغة العربية هذ.ا هو واحد منهم بسبب عدم اإلهتمام والدوافع من التاالميذ يف احلصول
على املواد اليت قدم من قبل.
حلاجة املعلمني والتالميذ جاء الباحث ابلتحليل عن الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية ،ألن التعليم
يف العصر احلديث ليس كما كان يف العصر املاضية ،أال وإن كفيات التعليمية اليت ال بعد ال بد عن ميلكها معلم
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الدرس اللغة العربية هي الكفاية يف استخدام الوسائل التعليمية ،ذلك حىت حيب التالميذ هذا الدرس أشد حبا
).(Nasaruddin 2015
ممتعا .ومن
وف ًقا لباهار الدين وابدوس ،ميكن أن يساعد ويب  2.0يف حتسني عملية التعلم وجيعله ً
فعاال و ً
وسائل التعلم اجلديدة من ويب  2.0هي وسيلة ابدليت .وف ًقا إلبراهيم وآخرين ،استخدام وسيلة ابدليت ميكن أن
يساعد عملية التفاعل بني املدرسني والتالميذ لتحقيق األهداف املرجوة يف عملية التعلم .ميكن للمدرسني والتالميذ
تبادل أفكارهم ومشاعرهم من خالل وسيلة ابدليت وإرساهلا عرب وسيلة ابدليت يف شكل نصوص ورسومات ورسوم
متحركة وفيديو وروابط .تساعد مجيعها التالميذ على فهم التعلم وحفظه بسهولة ). (Ambarita 2021
كما هو معروف أن التالميذ يف القرن احلادي والعشرين اعتادوا على استخدام التكنولوجيا الرقمية يف احلياة
اليومية .وف ًقا ملسوان ،يفضل غالبية التالميذ اآلن استخدام اإلنرتنت عرب أجهزة الكمبيوتر واهلواتف احملمولة للبحوث

عن املعلومات .هذا له أتثري على مشاركتهم يف عملية التعلم .كشفت دراسة من زامري أن التعلم ابستخدام الوسائط
التقليدية يتسبب يف اخنفاض اهتمام التالميذ وقدرهتم على التعلم .ومع ذلك ،كشف حممد ،أن التالميذ سيشعرون
ابمللل من املشاركة يف تدريس اللغة إذا استخدم املدرس الكتب املدرسية فقط .وخاصة يف تعليم اللغة
العربية )(Azzuhri 1970

استنادا إىل املالحظات األولية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة بكنبارو ،ال يزال مدرسو اللغة
ً

العربية يستخدمون وسائط التعلم التقليدية مثل الكتب املدرسية دون دعم وسائل التعلم األخرى اليت جتذب التالميذ.
حىت ال يكون التالميذ متحمسني لالهتمام ابلتعلم جيدا .ألهنم جيدون صعوبة يف فهم املادة اليت قدمها املدرس.
عندما ال ينتبهون لدروس اللغة العربية ،يقدمها املدرس ،وال ينتبهون للدرس ،سوف يتسبب ذلك يف اخنفاض قدرهتم
على فهم تعليم اللغة العربية وتطبيقه يف الكتابة واحلياة اليومية.
لذلك ،يريد الباحث حل هذه املشكلة من خالل استخدام وسيلة ابدليت يف عملية التعلم لتقدمي مواد
تعليمية .يهدف هذا البحث إىل وصف وسيلة ابدليت يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة بكنبارو .
ممتعا
تعليما ً
لذلك ،فإن استخدام وسيلة ابدليت يف عملية تعلم اللغة العربية مهم ج ًدا ليجعل تعلم اللغة العربية ً

ومفرحا .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة بكنبارو مت جتهيزها مبرافق كاملة مثل واي فاي يف كل فصل،
ً
وأجهزة الكمبيوتر ،وآلة عرض اليت تدعم تطبيق وسيلة ابدليت يف تعليم اللغة العربية  .حيتاج التالميذ إليها يف زايدة
جناحهم وفهمهم ملادة اللغة العربية اليت يتعلموهنا.
وبعد أن قدم والحظ الباحث عن املعلومات سبقت ذكرها .يقصد الباحث ابلوسائل التعليمية لتسهيل
اإليصال املعارف واحلقائق التعليمية واألفكار للتالميذ .والباحث يرغب يف استخدام الوسائل التعليمية ابدليت ألن
هذه الوسيلة مناسبة على حالة التالميذ يف هذا املدرسة يتشوق التالميذ أبهداف لتساعد يف عملية التعليم وتعلم
بدرس لغة العربية وأن تكون تعليم اللغة العربية غري سأمة .مما جعل التعليم اللغة العربية تعليما مرجوا ،ومشرية وجيعل
التالميذ مهتما ابملواد اليت يدرس هبا .وعلى أحضر البحث حتت العنوان " تطوير املواد التعليمية للقراءة ابستخدام
ابدليت لتنمية كفائة التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة بكنبارو"
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منهج البحث
هذا البحث هو حبث كيفي وكمي ابستخدام املدخل التطويري ( )R & Dقيل كيفيا ألن هذا البحث يهدف
إىل اكتشاف حاجة التالميذ على الوسائل التعليمية ابدليت .جمتمع البحث يف هذا البحث كل تالميذ يف الفصل
الثانية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة بكنبارو .ولكثرة اجملتمع فأخذ الباحث العينة وهي تالميذ الصف
الثاين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة بكنبارو .وإستخدام الباحث العينة املختارة ( purposive
 .)samplingوطريقة مجع البياانت ابستخدام املالحظة املقابلة ،اإلستبانة و االختبار القبلي والبعدي .وحيسب
الباحث فرق النتيجة هلما من خالل االختبار القبلي والبعدي .وكما يلي التفصيل:
اجلدول 1
Post test
T1
T1

Treatment
X
-

Pretest
To
To

تقنيات حتليل البياانت بينما ابلنسبة لتحليل البياانت ابستخدام حتليل البياانت الكمية والكيفية .ىف حتليل
البياانت الكيفية يستخدم الباحث األسلوب األبسط ،بوصف العناصر يف املواد التعليمية ابستخدام ابدليت املطور
وحتليل كل وظائف فيها ،وكذلك وصف التعليقات واالقرتاحات من اخلرباء .لتحليل البياانت الكمية ،مت استخدام
اختبار  tللعينة املستقلة ) (independent sample t-testلتحديد مدى أتثري وسائل على كفاءة الطالب على
تعليم اللغة العربية .واستمر يف استخدام اختبار -Nكسب ) (N-Gainلتحديد مستوى فعالية استخدام وسائط
 fadletيف التعلم .مت إجراء هذا البحث مبساعدة برانمج .SPPS 22
نتائج البحث

تصميم مواد تعليمية لتطوير مهارات القراءة ابستخدام بلواسائل ابدليت ( )Padletلطالب املدرسة العليا نيجري 1
روكان هولو ابستخدام فصل جترييب وفصل حتكم يضم  60طالبًا ابخلطوات التالية:
 .1حتليل
أن مشكالت ىف عملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانية اإلسالمية األوىل روكن هولو هي املواد املقدمة يف
التعلم هي تواجهها التالميذ ىف تعليم مهارة القراءة هي وتكون سرعة قدرة فهم التالميذ خمتلفة بني تلميذ واحد مع
تلميذ أخرى ،من جهة أخرى الطريقة املستخدمة ىف التعليم هي طريقة طريقة السمعية الشفهية وطريقة املباشرة وال
يستخدم الوسائل التعليمية إال السبورة وكتاب التعليم حىت يشعر التالميذ ابمللل يف التعلم.
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اجلدول 2

معاير درجة االستجاابت يف االستبانة التالميذ عن االحتياجات واملشكالت يف التعليم مهارة القراءة
رقم
١
٢
٣
٤
٥
٦

السؤال

٤

٣٨
تعلم اللغة العربية ممتع للغاية
٤٥
الكتاب والوسائل غري جيد
٤٧
مادة ملهارة القراءة غري جذابة وقاسية ورتيبة
أان سعيد بتعلم اللغة العربية لكذالك املادة ابستخدام ابدليت ٥٠
٣٠
املادة اليت يتم تريسها هي مهمة أكثر من شرح املعلم
ال يساعدين النص الذي مت إدخاله الوسائل ابدليت على ٠

التحسني لرتقية مهارة القراءة
 ٧ستشجعين مادة القراءة املطوة ابلتكنولوجيا على أن أكون قادرا ٤٩
على قراءة وفهم النص العريب الذي تتم دراسته
 ٨سأكون سعيدا بتعلم اللغة العربية إذا مت تدريس نص القراءة ٥٨
بوسائل احلديسة (وسائل ابدليت)
 ٩سأكون سعيدا بتعلم اللغة العربية إذا استخدمت التكنولوجيا ٥٥
املناسبة هلذا اليوم
 ١٠سأكون سعيدا بتعلم اللغة العربية إذا كان هناك جمموعة متنوعة ٥٣
من املعلمني يف تدريس املهارة القراءة بوسائل ابدليت

٣

٢

١

٥ ١٢ ٥
٥ ٥ ٥
٢ ٤ ٧
٢ ٢ ٦
٣ ١٢ ١٥
٥٧ ٢ ١
٤

٥

٢

٢

٠

٠

٣

٢

٠

٢

٢

٣

من النتائج االستبانة السابقة ،يرى الباحث أن تعليم مهارة القراءة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية األوىل روكن
هولو فيها مشكالت حتتاج إىل حل .يف هذه احلالة ،حيتاج التالميذ إىل تعلم مهارة القراءة استخدام الوسائل ابدليت
لزايدة اهتمامهم ورغبتهم ىف القراءة .لذا ،يريد الباحث على تطوير مادة تعليم ملاهارة القراءة املشكالت واحتياجات
التالميذ ،بتطوير مادة التعليمية ملهارة القراءة ابلوسائل ابدليت ) .(padletومن خالل هذه املواد التعليمية ،يتعلم
التالميذ بنص و مفردة قراءة ابلوسائل ابدليت.
 .2تصميم
كانت اخلطوة الثانية هي تصميم اإلنتاج .ىف إعداد الوسائل التعليمي صنع الباحث الوسائل ابدليت
( )padletملهارة القراءة .قبل إعداد الوسائل ابدليت ( )padletقام الباحث أن جيتمع املراجع اليت تتعلق مبحتوى
اإلنتاج املعدي من انحية املوضوع واملفردات املناسبة ابحملتوى املتوسط .مث اختار الباحث واملفردات والقراءة
والتدريبات لسهولتهم يف ممارسة القراءة.
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ويف إعداد الوسائل ابدليت ( )padletيهتم الباحث على خطواته ،وخلطوات يف تصميم املواد التعليمية هي
 :حتليل املنتج ،تعني املوضوع الكتاب املناسب ،ختطيط شكل الكتاب ليكون حمتوى الكتاب التعليمي ،مجع املراجع،
االهتمام ابجلمل املناسبة بعمر التالميذ ،تقومي القراءة ،تكميل احملتوى ابلصور واجلدول والرسوم وماأشبه ذلك .ركز
الباحث القراءة يف هذا الوسائل.
 .3تطريو
إعداد الوسائل ابدليت ملهارة القراءة بناء على املقابلة بني الباحث ومدرسة اللغة العربية و التالميذ عن
تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة والوسائل ابدليت املستخدم فيه .تصعب التالميذ يف القراءة خاصة عن
األمور املتعلقة أبمور النساء واستخدام مؤنث ألن عدم مادة مهارة القراءة اليت يبحث عن املادة القراءة خاصة.
ولذلك ،استخدام الوسائل ابدليت ملهارة القراءة على نظرية لتسهل التالميذ يف تعليم مهارة القراءة وتطبيقها عن
األنشطة اليومية املتعقة أبمور املادة القراءة .يكون التعليم القراءة بوسائل ابدليت ( ،)padletوموصفات املنهج
املتطور هي:
 )1يعد تطبيق  Padletأحد وسائط التعلم القائمة على اإلنرتنت واليت تعمل كمكان ملشاركة املعلومات يف
شكل نصوص وصور وروابط ومقاطع فيديو وما إىل ذلك .ميكن للمعلمني استخدام هذا التطبيق كبديل
عن السبورة يف الفصل .جيب أن يستخدم هذا التطبيق اإلنرتنت من أجل استخدامه
 )2والوسيلة حتتوي على كيفية حتميل الوسيلة ابدليت (( ،(padletمقدمة) توجد املوضوع والقراءة وتدرابت
حسب املوضوع( ،احملتوايت) قائمة التعليم حسب كتاب املقرر وهو كتاب درس الغة العربية املدخل املنهج
2013 ،وأما املوضوعات اليت ستتم تطويرها هي )4( :اتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال)5( ،األداين يف
إندونيسيا ()6احلج والعمرة .
 )3إن هذه وسائل ابدليت خاصة للتعليم القراءة يف املستوى األول يف املدرسة.
.4

تطبيق
هي عملية مجع البيانت لتقومي اإلنتاج ،قام الباحث تطبيق اإلنتاج بنوعها ،قام الباحث بتطبيق اإلنتاج ىف

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل روكن هولو .جيربت الباحث تطبيق إعداد الوسائل

ابدليت) (padlet

ملهارة القراءة .يف هذا تطبيق اإلنتاج أيخذ الباحث ابختبار القبلي بدون الوسائل ابدليت ملهارة القراءة على نظرية
تالميذ واختبار البعدي استخدام الوسائل ابدليت ملهارة القراءة على نظرية تالميذ  .قبل تطبيق اإلنتاج قام الباحث
تصديق اإلنتاج إىل اخلرباء .ويف هذا البحث ،قام الباحث أن جيرب اإلنتاج على  ٦٠تالميذ ىف املدرسة .هن
تنقسمان إىل قسمان إىل  ٣٠تالميذ اجملموعة التطبيق و  ٣٠تالميذ جملموعة الضابطة .وهذه التجربة ،استخدم
الباحث االختبار القبلي والبعدي ىف اجملموعة التطبيق واجملموعة الضابطة .فيما يلي بعض األنشطة يف التعلم
ابستخدام وسائل التعليمية بدليت:
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أ .مكان املناقشة
املناقشة املشار إليها يف دليل الوسائط عبارة عن مناقشة مجاعية .ميكن للمدرسني والطالب
لصق نتائج مناقشاهتم أو موادهم على جدار لوحة املفاتيح .يعطي املعلم مادة حول مهارات القراءة ،مث
يرسلها املعلم إىل جمموعة مناقشة ويعطيها مهام .قبل أن يرسل الطالب إجاابهتم ،يطلب املعلم من كل
جمموعة كتابة اسم جمموعتهم حبيث يتم اكتشاف اجملموعة اليت أرسلت إجاابهتم أوالً وتعترب الفائزة.

ب.تعليق
يتم تقدمي هذه املالحظات من قبل املعلم ملساعدة الطالب على فهم الدرس من خالل الرد على
العمل الذي قام به الطالب اآلخرون .ميكن لتطبيق بدليت استيعاب الردود اليت تظهر من الطالب.
حيدث هذا ألن التطبيق عام وليس وسائل فردية.
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ت.واثئق حمفظة الطالب
احلافظة عبارة عن جمموعة من مهام الطالب اليت تُظهر التطور واملهارات واجلهود املبذولة يف جمال

واحد أو أكثر .لذا فإن وسائل بدليت هي وسائل رقمية بديلة جديدة للمعلمني والطالب لتخزين نتائج
عملية التعلم يف الفصل الدراسي.

تطبيق الوسائل بدليت ،معايري تطبيق التعليم الدولية املسماة
) ،Technology in Education (ISTEوتقوم املؤسسة ابستقصاء وحتليل جدوى وسائط التعلم .تقسم
أيضا توحيد معايريها إىل جماالت تعليمية خمتلفة .من بني أمور أخرى  ،األهلية للطالب واملدرسني
املؤسسة ً
وقادة املعلمني واملدربني وتعليم املعرفة ابلكمبيوتر.
The International Society for

.5

تقومي
وأما اخلطوة األخرية هي تقومي اإلنتاج ،بعد حتليل االحتياجات واملشكالت يف الفصل الثاين يف املدرسة

الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل روكن هولو عن تعليم مهارة القراءة ،تصمم الباحث اإلنتاج مناسبة ابحتياجات
ا لتالميذ ،وقبل جتربة هذا االنتاج جيري الباحث تصديق اإلنتاج إىل خبري املواد (األستاذ د .زهراينسياه أريفني
املاجستري) وخبري من الوسائل (األستاذة الدكتورة احلاجة نور هاسناوايت املاجسترية) ،االنتاج الذي تطورت الباحث
حيتاج إىل التصحيح والتعديل واالقرتاحات .مث صحح الباحث هذا االنتاج حىت يكون االنتاج أصح وأحسن وممكن
استخدمه عند التعليم ىف الفصل الدراسي .وبعد ذلك جتربة اإلنتاج ىف الفصل التجرييب ،مث حتليل نتائج التالميذ
ملعرفة فعالية هذا اإلنتاج ،استخدم الباحث االستبانة ملعرفة فعالية االنتاج .فوزع الباحث االستبانة إىل التالميذ من
فصل التجرييب ملعرفة فعالية هذا االنتاج بعد تعليم مهارة القراءة ابستخدام الوسائل ابدليت ( )padletاجلديدة.
)1
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بعد قام الباحث بتطوير مادة مهارة القراءة ابإلستخدام الوسائل ابدليت ( )padletفصححت اخلرباء على
مادة مهارة القراءة يعىن خبري املواد وخبري التصميم وخبري اللغة .كانت هذه اخلطوة ملعرفة صالحية الوسائل ابدليت
( )padletمن اخلرباء حىت ميكن تطبيق هذا الوسائل يف تلك املدرسة بعد عملية اإلصالحات من اخلرباء .وقد قام
الباحث ابلتغيري والزايدة مما االقرتاحات واملداخالت من خبري املواد ومها قد سبقا ذكرمها.
اجلدول 3
نتائج استبانة اخلرباء من مجع املكوانت
رقم

املكون

عدد
األسئلة

أعلى
النتيجة

نتيجة
االستبانة

نسبة
مؤوية

تقدير

1

خبري املواد التعليمية

١٠

٤٠

٣٤

%٨٥

جيد جدا

2

خبري تصميم
جمموع

٥
١٥

٢٠
٦٠

١٩
٥٣

 %٩٥جيد جدا
%١٨٠

واستخدمت الباحثة الرمز ملعرفة نتائج االستبانة على القيمة املئوية وهي:
𝐹⅀
× 100%
𝑁⅀
⅀٥٣
= 𝑝
× 100%
⅀٦٠
= 𝑝

=%٨٨،٣٣
إضافة إىل هذه النتيجة فتدل على أن الوسائل ابدليت لتعليم مهارة القراءة على تقدير
 %٨٨،٣٣بنسبة على مستوى "جيد جدا" ولذلك أن املادة مهارة القراءة بوسائل ابدليت ميكن استخدامه
يف تعليم مهارة القراءة.
 )2فعالية تطوير الوسائل ابدليت ( )padletلتعليم مهارة القراءة
ملعرفة مدى فعالية تطوير الوسائل ابدليت لتعليم مهارة القراءة قام الباحث ابلتجربة على الوسائل املعدة يف اجملموعة
التجربية واجملموعة الضايطة ابستخدام االختبار القبلي والبعدي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل روكن
هولو لقياس كفاءة التالميذ يف مهارة القرءة.
اجلدول ٤
Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation
69.83
16.000
87.00
9.791
68.83
12.365
77.33
12.713

39

Minimum Maximum
50
100
60
100
45
90
55
100

N
30
30
30
30
30

Pre-Test Eksperimen
Post-Tes Eksperimen
Pre-Test Kontrol
Post-Test Kontrol
)Valid N (listwise
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من هذا اجلدول عرف الباحث أن البياانت لالختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية معدهلا  69،83ومعيار
احنرافها  16،00ونتيجتها املتفوقة  100ونتيجتها املسفلة  .50والبياانت االختبار البعدي الجملموعة التجريبية معدهلا
 87،00ومعيار احنرافها  9،79ونتيجتها املتفوقة  100ونتيجتها املسفلة  .60وأما البياانت لالختبار القبلي يف
اجملموعة الضابطة معدهلا  68،83ومعيار احنرافها  12،365ونتيجتها املتفوقة  90ونتيجتها املسفلة  .45والبياانت
االختبار البعدي الجملموعة الضابطة معدهلا  77،33ومعيار احنرافها  12،71ونتيجتها املتفوقة  100ونتيجتها املسفلة
.55

اجلدول 5
االختبار التائي بني اجملموعة التجربية والضابطة
Group Statistics
Std. Error
Mean
1.78757
2.32099

Std. Deviation
9.79092
12.71256

Mean
87.0000
77.3333

N
30
30

Kelas
Kelas Eksperimen
Kelas Kontrol

فرق_ النتائج

يوضح التفسري اإلحصائي للعينة املستقلة  Independent Samples T-Testللمجموعة التجريبية
والضابطة السابقة امللخص اإلحصائي للعينتني اللتني كانت فيهما كفاءة التالميذ يف مهارة القراءة للمجموعة
التجريبية يف املتوسط  .87،00يف حني أن كفاءة التالميذ يف مهارة القراءة للفصل الضابطة حصلت على متوسط
قيمة قدرها  77،33من مقارنة متوسط القيمة تبني أن قيمة النتائج من االختبار البعدي للمجموعة التجريبية أكرب
من النتيجة االختبار البعدي اجملموعة الضابطة.
اجلدول 6
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality
of Variances
t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Sig. (2F
Sig.
t
Df
)tailed
Lower
Upper
Equal variances assumed
15.530
2.564 .115 3.300
58
.002 3.80250
84
Equal variances not
15.538
3.300 54.449
.002 3.79434
assumed
99

تركز هذا اجلدول إىل ثالث نواحي وهو النتيجة التائية والدراجة املستقلة واملغزى الثاين املتبع
) )tailedألهنا أسس من معيار األجوبة هلذا االختبار .فرأى الباحث أن النتيجة التائية  3،300للدراجة املستقلة

(sig (2-

 58أكرب من اجلدول التائي مائة  .)1،753 = %5 tt < 3،300 to ( 1753املغزى الثاين املتبع
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للقراءة…

 0،002أصغر من  .)0،05 ≥ 0،002( 0،05فاخلالصة يف هذا اإلختبار هو هناك الفرق اهلام بني بني اجملموعة
التجربية والضابطة بعد استخدام الوسائل ابدليت ).(padlet

اجلدول 7
االختبار ” “NGain Scoreملعرفة ترقية كفاءة التالميذ يف مهارة القرءة
ابلستخدام الوسائل ابدليت )(padlet
Std. error

Statistic

descriptive

Kelas

6.69198

46.3294

Mean

Eksperimen

6.13609

25.0437

Mean

Kontrol

الوصف :
النتيجة N-Gain
0،7 < g

:

:0،07 ≥ g ≤ 0،03

الفئة
مرتفع
متوسط

:
0،03 > g
منخفض
من هذا اجلدول ،عرف الباحث أن املعدل يف اجملموعة التجريبية  46،32بتقدير املتوسط ألن وقعت النتيجة
يف <  .0،7أما يف اجملموعة الضابطة معدهلا  25،04بتقدير املنخفض وقعت النتيجة  .0،30 -0،00بناء على
ذلك ،استنبط الباحث أن استخدام الوسائل ابدليت ) (padletلتعليم مهارة القراءة فعاهلا متوسط لرتقية كفاءة
التالميذ يف مهارة القرءة .وجبانبها استخدام الوسائل ابدليت ) (Padletلتعليم مهارة القراءة فعاهلا منخفض لرتقية

كفاءة التالميذ يف مهارة القرءة .ابلنظر إىل فعاهلما ،اجملموعة التجريبية أفضل من اجملموعة الضابطة.

اخلالصة

أن تالميذ الفصل الثاين ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل روكن هولو حتتاج إىل تطوير الوسائل
ابدليت ( )padletلتعليم مهارة القراءة  ،ألن الوسائل املستخدم مل يكن فعاال يف ترقية مهارة القراءة لدى التالميذ.
ويطور الباحث الوسائل ابستخدام البحث التطوير على منوذج  ADDIEاليت تتكون على مخسة خطوات وهي حتليل
االحتياجات وتصميم االنتاج وتطوير االنتاج وجتربة االنتاج وتقومي االنتاج .والكتاب املطور اتصف ابملواصفات
االتية :إخراج الوسائل املطور وحمتواه وعرض املادة وتنظيمها مصممة لتعليم مهارة القراءة .الوسائل املطور صاحل
لالستخدام بعد أن يقوم اخلرباء مبالحظته ومراقبته .جاء اخلالصة ابلنظر إىل نتيجة من اخلرباء .قد حصل النتيجة
من خبري املواد على املعيار % ٨٥وهذا تدل على درجة جيد جدا .أما النتيجة من خبري التصميم حصلت على
املعيار  %٩٥وهذا تدل على مستوى جيد جدا .بعبارة أخرى أن الوسائل املطور صاحل لالستخدام .الوسائل املطور
فعال لرتقية مهارة القراءة لدى التالميذ ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل روكن هولو .ألن اتء احلساب
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 مردودة أو بعبارة أخر أن تطوير الوسائل ابدليتHo  مقبولة وHa  أي أن%1 أكرب من اتء اجلدول على درجة
.) لتعليم مهارة القراءة لدى التالميذpadlet(
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