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 الباب اخلامس

 مناقشة البحث

 تكنولوجيا املعلوماتوسائل  استخدام تعيني املعيار يف املدرس يف قدرة .1

ألوىل الثانوية اإلسالمية احلكومية ا ابملدرسةواالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم 

 .تولونج أجونج

ه الكفاءة مهمة جًدا ألنه هبذاملدرس تعترب الكفاءة الرتبوية يف مجيع أنشطة 

، ومعرفة خصائص الطالب جيًدا، وإدارة قادرًا على تكييف الصف املدرسيكون 

أن يكون  درساملم ، يُطلب من يالتعل عملياتوما إىل ذلك. يف  التعليمالفصول يف 

 ابملدرسةم يالتعل للى مساعدة الطالب يف فهم املوضوع، أحدها مبساعدة وسائقادرًا ع

الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج، شدد املدير على سياسة وجوب 

 م.يالتعل عملياتم أثناء يلوسائل التعل املدرساستخدام 

أن يصنعها  املدرس، فيجب على ابملدرسةم غري متوفرة يالتعل لنت وسائإذا كا

  صنع وسائلايري، من الضروري حتديد معيف صنع وسائل اإلعالم التعليمية بنفسه.

ة حتديد معايري ون بناءً على نظرياملدرساليت يقوم هبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
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 I Nyomanإي يومان سوداان دجيينج ) صنع وسائل اإلعالم التعليمية اليت كتبها

Sudana Degeng)املكتوبة يف كتابه ، ( تيجو نورسيطاTejo Nurseto):1 

ار عند ون إىل وضعها يف االعتباملدرسهناك عدد من العوامل أو املعايري اليت حيتاج 
، وهي األهداف التعليمية والفعالية والطالب والتوافر التعليمية لإنشاء الوسائ

 وتكاليف الشراء واجلودة التقنية.

 ون:رساملدالتعليمية يستخدمها  وسائلفيما يلي حتديد معايري جعل ال

 م املراد حتقيقهاياف التعلحتديد أهد .1

،  السابقة االنتباه إىل املعايريون إىلاملدرس، حيتاج ميالتعل لقبل إنشاء وسائ

 ملدرسا م. الغرض من هذه الدراسة هو االنتباه حىت يعرفيوهي حتديد أهداف التعل

يتم م هي أيضا بوصلة ملا الكفاءات اليت سيم. أهداف التعليإىل أين سيؤدي التعل

 م.ييف التعل حتقيقها

 يرفع بناءً على الكفاءة األساسية مث املدرسم من قبل ييتم حتديد أهداف التعل

، إلضافة إىل ذلكبواسطة الطالب. ابم يتم حتقيقه يمؤشرًا يصبح فيما بعد هدًفا للتعل

م ييف توصيل الغرض من أنشطة التدريس والتعل املدرسم يتسهل أهداف التعل

                                                 

1 Tejo Nurseto, Membuat Media Pembelajaran Yang Menarik Jurnal Ekonomi dan 

Pendidikan, Volume 8 Nomor 1, April 2011, hal. 25  
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتديد وسائل درسامل، مما يسهل على للطالب

 واملواد التعليمية.

 رؤية حالة الطالب .2

من  من فهم طالبه جيًدا ألنه املدرسم يكون انجًحا إذا متكن يويقال أن التعل

اليت  من تعديله وتنفيذه ابلطريقة املدرس خالل معرفة قدرة الطالب حىت يتمكن

لك أواًل حالة الطالب. يتم ذ املدرسلم ، يعرف يتعال لا. عند إنشاء وسائيدرس هب

 اليت مت إنشاؤها متوافقة مع ظروف الطالب لحبيث تكون الوسائ املدرس من قبل

تعليمية املواد ال عملياتملساعدة الطالب على فهم  لجيعل هذه الوسائ املدرسألن 

 املقدمة.

 خذ بعني االعتبار الوقت املتاح .3

ك حىت إىل مراعاة توفر الوقت. يتم ذل املدرستاج ، حيميالتعل لوسائ يف صنع

وقعات. ى مع التبشكل جيد ومبا يتماش لالالحقون من إنشاء الوسائ املدرسيتمكن 

 ، ميكن للمدرس استخدامهابإلضافة إىل ذلك، من خالل النظر يف الوقت املتاح

مللل املقصودة حبيث ال يشعر الطالب اب لل جيد إلجراء تعديالت على الوسائبشك

جنازهم التعليمي ، فإن إميم. إذا كان الطالب يستمتعون ابملشاركة يف التعلييف التعل
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طول نسبًيا من ًتا أوق املدرس ، يستغرقلفًقا للتوقعات. عند تعديل الوسائسيزداد و 

رس دإىل جانب طلب وقت طويل، ميكن للم الصور بشكل مباشر. لاستخدام وسائ

 تعليمية فريدة من املعتاد. وسائلأيًضا أن يشحذ إبداعه يف صنع 

 املرافق املساندة .4

يق بدعم املرافق حبيث ميكن حتق درس، يهتم املوسائل تعليميةعند إنشاء 

 ، منوملموسة. بدون مرافق الدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوسائل 

 سائل، ألن املرافق عامل مهم لتحقيق و وسائل تعليميةإنشاء  املدرساملستحيل على 

اإلعالم املتوقعة وعلى اهلدف. ميكن ملرافق الدعم أن تسهل وتيسر تنفيذ وسائل 

م. مرافق الدعم يف هذه احلالة يف شكل كائنات على شكل طابعات أو كائنات يالتعل

 .التعليم وسائلأخرى ميكن أن تدعم إنشاء 

 على استخدامها املدرسقدرة  .5

جيب  فإن املعيار التايل الذي، وسائل التعليميةبعمل ال املدرسبعد أن يقوم 

قد أن . يعتالتعليم عملياته يف استخدامميكنه  املدرسمراعاته هو ما إذا كان 

ني الذين يضمنون اجلودة قادرون على أداء واجباهتم ووظائفهم بشكل املدرس

 سائلو ني هم العقل املدبر يف استخدام الاملدرسصحيح. من املهم مراعاة ذلك ألن 



58 

 

 وسائللانجًحا وقادرًا على استخدام ا املدرسمت إجراؤها سابًقا. إذا كان  التعليمية اليت

تعليمي. انجح ومن املتوقع حتقيق زايدة يف التحصيل ال التعليمجيًدا، فيمكن القول أن 

 دورًا مهًما جًدا يف املدرس، لذلك يلعب التعليمتدفق  عملياتهو رأس  املدرس

ابإلضافة  ملدرساالتعليمية اليت مت إجراؤها. دور  وسائلحتديد كمية ونوعية استخدام ال

ادرًا أيًضا ق املدرس، جيب أن يكون وسائل اليت مت إجراؤهاإىل القدرة على استخدام ال

 التعليمية. وسائلعلى حتسني حتصيل الطالب مبساعدة ال

 كلفةال .6

وافر ون أيًضا إىل االنتباه إىل تاملدرس، حيتاج التعليميةيف صنع وسائل 

تقليل  ملدرسا. حياول هذا التعليمكاليف. جيب النظر يف تكاليف صنع وسائل الت

وسائل تعليمية. ال جيب أن تكون ال وسائلالتكلفة ولكنه سيكون قادرًا على إنشاء 

، ايليدة يتطلب ابلتككيد تكلفة كبرية، وابلتاجل وسائل، ألن تذكر الالناجتة جيدة

ولكنه صحيح على اهلدف. وسائل إنشاء وسيط تعليمي بسيط  املدرسحياول 

اإلعالم اليت تتطلب تكاليف ابهظة الثمن ليست ابلضرورة أكثر فعالية يف حتقيق 

 .التعليمأهداف 
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، ميكننا أن نعرف أنه يف حتديد معايري صنع وسائل اإلعالم من التفسري أعاله

ع وسائل  صنليس يف عجلة من أمره يف املدرسالتعليمية ليس ابلسهولة اليت نتخيلها. 

ألحكام من ون اباملدرساإلعالم التعليمية وقد ال يكون عشوائًيا يف صنعها. يهتم 

ني لديهم رساملد، ألن  التعليم عملياتتعليمية عالية اجلودة لدعم  وسائلأجل إنشاء 

ًدا يف حتديد  فقط حىت يتم حتديد كل شيء جي املدرسالكفاءات الرتبوية اليت ميتلكها 

يكون اهلدف. اجلودة املقصودة هنا تتوافق مع التوقعات كل شيء من أجل أن 

 ملدرساواألهداف املراد حتقيقها. تتكون معايري جعل وسائل اإلعالم اليت يستخدمها 

قدرة ، و التعليم، وحالة الطالب، وتوافر الوقت، والتسهيالت الداعمةمن أهداف 

، ومقدار التكاليف الالزمة. كل هذه األشياء هي وحدة خللق املدرس يف استخدامه

 م جيدة حبيث ميكنها حتسني التحصيل العلمي املتوقع.يتعل وسائل

 ملدرسةابتعليم مهارة الكالم بوسائل تكنولوجيا يف فصل احلادية عشر  عمليات .2

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج 

صال ري بسرعة كبرية وزايدة التكثري على أمناط االتتكنولوجيا االتصاالت يس

يف اجملتمع. أدوات مصنوعة من تكنولوجيا االتصاالت مثل األقمار الصناعية 

 ملياتعوالتلفزيون والراديو والفيديو والشريط والكمبيوتر يعطي معىن خاصا ل
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 تالتواصل بني البشر. فضال عن التكنولوجيا بشكل عام، وتكنولوجيا االتصاال

ال تعرف احلدود اإلقليمية، األيديولوجيا والدين والعرق والتكنولوجيا قد يقلل 

 2بشكل كبري املسافة يف الزمان واملكان.

التعليم هو وسيلة لتحويل العلم والتكنولوجيا من أجل حياة اإلنسان. 

استخدام تكنولوجيا االتصاالت ألغراض التعليم وتكنولوجيا التعليم واحتياجات 

ألن املنهج العلمي، املنهجي والعقالين، كما  3.الرتبية اإلعالمية من أجل التعليم

هو مطلوب من قبل التكنولوجيا التعليمية هلذا السبب، واألهداف التعليمية الفعالة 

 ميكن أن يتحقق بكفاءة.

إيصال املعلومات من شخص إىل آخر عن طريق  عملياتاالتصال هو 

قيق أو رمز أو التوقيع على حت املعلومات واالتصاالت وسائل تكنولوجيااستخدام 

أهداف معينة. وفيما يتعلق ابلتعليم واالتصاالت يهدف إىل زايدة املعرفة واملهارات 

 واملواقف تستهدف الطالب يف سياق معني. ومتشي مع التغريات يف اجملتمع، وينبغي

ذل جهود مع كيفية ع. تبأن توجه تقدم العلوم والتكنولوجيا يف حتسني نوعية اجملتم

هج من خالل الن التعليم عملياتاالستفادة من تكنولوجيا التعليم، وخاصة 

                                                 

2 Danim, Media Komunikasi Pendidikan..., hlm. 1 

 2نفس املراجع ص.  3 



82 

 

التكنولوجي. تكنولوجيا التعليم لديها بعض اخلصائص اليت هي ذات أمهية كبرية 

 ألغراض التعليم. 

تكنولوجيا التعليم لديها وظائف واسعة، ال يقتصر على احتياجات أنشطة 

هج يف الفصول الدراسية، ولكن أيضا كمدخل للتنمية وتطوير املنا ليمالتعالتعليم و 

 ودراستها علميا ومنطقيا، منهجية وعقالنية وفقا ملتطلبات العلم والتكنولوجيا.

 4وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كثري. منها: و كما عرفنا،

والربجميات  (hardware( )سوت وير)تكنولوجيا احلاسوب، كل من األجهزة  .1

. ويشمل هذا املعاجل )معاجلة البياانت(، وسائل (software( )سوفت وير)

ختزين البياانت / املعلومات )القرص الصلب، قرص مدمج، أقراص فالش، 

 وذاكرة، وبطاقات الذاكرة، وما إىل ذلك(، وجهاز تسجيل )قرص مدمج

ة ح الضوئي والالكاتب(، وأجهزة اإلدخال )لوحة املفاتيح، والفكرة واملاس

التصوير، وما إىل ذلك(، وجهاز اإلخراج )شاشة وطابعة، وجهاز عرض، و 

 الة املكرب الصوت، وما إىل ذلك(.

                                                 

4 Sahid, Pengembangan Media..., hlm. 5 
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تكنولوجيا املتعددة، مثل الكامريات الرقمية وكامريات الفيديو، ومشغل  .2

 .الصوت والفيديو العب، اخل

 (.يلاإلمي)الربيد اإللكرتويّن  تكنولوجيا االتصاالت واهلواتف، .3

التكنولوجيا شبكة الكمبيوتر، كل من األجهزة )انرتنت، واي فاي، وما إىل  .4

الشبكة مثل شبكة اإلنرتنت، والربيد اإللكرتوين،  استخدامذلك(، و 

 .ات قواعد البياانت، اخلاستخدام

وية الثان ابملدرسةوكانت وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج كثرية و متنوعة. كمثل: تكنولوجيا 

( سوفت وير)والربجميات  (hardware( )سوت وير)كل من األجهزة  احلاسوب،

(software) ختزين البياانت / املعلومات )القرص الصلب، قرص  وسائل، و

 جهاز تسجيل )قرص مدمجمدمج، أقراص فالش، وذاكرة، وبطاقات الذاكرة، و 

الكاتب(، وأجهزة اإلدخال )لوحة املفاتيح، والفكرة واملاسح الضوئي والة التصوير، 

وجهاز اإلخراج )شاشة وطابعة، وجهاز عرض، و الة املكرب الصوت، وما إىل 

 ذلك(.
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وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة يف الفصل،  وكانت

كالم يف فصل احلادية عشر كثري أيضا. بعضها هي: خاصة يف تعليم مهارة ال

 ،(power pointاحلاسوب، وجهاز العرض، و الة املكرب الصوت، بووير بووين )

 . و الصور، و شبكة اإلنرتنت أي واي فاي

قبل أن تعّلم املدرسة يف الفصل، كان أحوال مهم الذي جيب أن تعمله 

و خطوات التخطيط ه التعليم. التعليم. وهي ختطيط عملياتمدرسة قبل أنشطة 

  8تنفيذ التعليم كنظام لتحقيق أهداف التعليم بكفاءة وفعالية خطوات التطور و

نشطة ني يف تصميم وتنظيم وتصميم أاملدرسالتخطيط هو النموذج األصلي إلعداد 

ألهداف ميكن أن تركز وقادرة على حتقيق ا التعليماليت التدريس وأنشطة  التعليم

 .التعليمية املتوقعة. ويتم التخطيط بعناية، وميكن احلصول على نتائج التعليم

 تولونج الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ابملدرسةوفقا ملدرسة اللغة العربية 

وسائل  استخدامقبل أن  (RPP) تستعد املدرسة خطوات التدريس أجونج،

وجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم يف فصل احلادية عشر. تكنول

                                                 

5 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 75 
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ى املادة حمتو  التعليم. و فيها عملياتوات التدريس كإعداد أساسي يف ألن خط

 .التعليمية وحتديد الطرائق والوسائل واألنشطة وأساليب التقومي للمادة

 فهي:ألفة النعمة ملدرسة ( RPP) خطوات التدريسوأما 

تعرض املدرسة الصورة على جهاز العرض، وتقدمي بعض املفردات عن املواد  .أ

 اليت يتم تسليمها. 

  تدّرب املدرسة املفردات بصوت عال و إظهار .ب

 على جهاز العرض املدرسة أن يعيد للطالب املفردات تسكل .ج

 املدرسة حمادثة ويطلب للطالب لتقليد  تقراء .د

 الطالب عن املفردات يف حمادثة غري معروفة  املدرسة إىل تسكل .ه

تقسم املدرسة الطالب إىل قسمني وفقا لصفوف اجلدول لقراءة حمادثة النص  .و

 الوارد على الشرائح. 

 تسكل املدرسة بعض الطالب للعمل حمادثة أمام الفصل .ز

صورة املظاريف، أن وراء ذلك هناك بعض الصور اليت لديها  تستعد املدرسة .ح

 عالقة للموضوع مهارة الكالم . 

 من هذه الصور، وطلب من الطالب لوصف وجعل احملادثة مع صديقهم و .ط

 تشرح املدرسة للطالب تقنيات اللعبة 
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 تبدأ اللعبة مع تشغيل املوسيقى   .ي

امام  لمة يطلب إىلنوع يف املوسيقى يتوقف، والطالب الذين حيملون مق .ك

 .الفصل، و  اختيار مغلف واحد من الصور املوجودة على جهاز العرض

 الطالب وصف صور وراء املغلف، و تتحدث أو كالم ابللغة العربية.  .ل

 وبعد لعب اللغة، سكلت املدرسة إىل الطالب عن األشياء اليت يعرفها. .م

 . ختتتم املدرسة الدراسة ابلسالم .ن

يف استخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات مشكالت كفاءة املدرس  .3

ية األوىل الثانوية اإلسالمية احلكوم ابملدرسةواالتصاالت يف تعليم مهارة الكالم 

 .و حّلها تولونج أجونج

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعليم مهارة  استخداممشكالت 

وهي مشكالت التقنيات و مشكالت الوقت. أ(   هذا الفصل نوعان، يف الكالم

مشكالت الوقت: هلا حتديد الوقت. كان يف جهاز العرض الوقت حمدد و عرض 

املادة الدراسية يف وقت وجيز. ب( و أما مشكالت التقنيات فهي: أحياان صعوبة 

 منها: شكالت،و حّل امليف استعمال وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 إمكانية الوصول إىلدرسة كون لدى املتب أن : جتالتقنيات مشكالتحّل  .أ

 ةومؤسس ةرساملدو  لفصال واإلنرتنت يف املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا
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ات املعرفة واملهارات الالزمة الستخدام األدو  درسةتلك املمت ب أنجت و .التعليم

 ري األكادميية.على الوصول إىل املعاي درسةملوارد الرقمية ملساعدة املوا

ائل وس: جتب أن  تستعّد املدرسة الة التعليم و جزء من مشكالت الوقت .ب

 قبل الدرس لفّعالية الوقت. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت


