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 البحث مستخلص

العديد من املعلمني حيث إن الواقع  الظاهرة اليت تبدو يف يه هذا البحثخلفية إن 
من  واألغراض .تعليم اللغة العربيةيف  التعليمية وسائلالطوروا يواحملاضرين مل يستخدموا أو 

( حجم 2) ها.العربية وتأثري تعلمة بوسائل ( أنواع البحث املتعلق1: )ا البحث فيما يليهذ
العربية حسب  تعلم وسائل ( حجم تأثري3؛ )تعلم وفقا ملستوىالعربية  تعلم وسائلتأثري 
؛ مياملواد املستخدمة كمحتوى تعلي العربية على أساس تعلم وسائل( حجم تأثري 4؛ )السنة

 البحث اتأثري اإلعالم العريب على أساس نوع اإلعالم. الطريقة املستخدمة يف هذ( حجم 5)
أما اجملتمع يف هذه  (.Glass, 1981) باستخدام معادلة(Meta Analisis)  بعديةال يةهي التحليل
ا يمفالنتائج  اتضحت حبثا  الذي يناسب بالدراسة احلالية. 11حبثا وعينتها  33الدراسة 

 نوع البحث هو يفالعربية بناءً على أفضل نوع من البحث  تعلم وسائل( حجم تأثري 1) يلي:
ستوى ملاالعربية على أساس أفضل  تعليم اللغة وسائلحجم تأثري ( 2)، (2332والتطوير )
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تعلم  وسائل( يتم تضمني حجم تأثري 3) ،(1395) املدرسة املتواسطةأي يف  ،تعليميال
 تعلم وسائل( حجم تأثري 4) ،(4349) 2311-2315حول  السنةالعربية بناًء على أفضل 

 لمتع وسائل( يتم تضمني حجم تأثري 5) (،3395) ضمريبناًء على أفضل املواد عن العربية 
 .(3395املوجودة على الكمبيوتر ) وسائلالعربية بناًء على أفضل نوع من ال

 تعليمية، اللغة العربية. سائلو، بعديةليلية دراسة حت :املفتاحية  الكلمات
 

Abstract 

The background of this meta-analysis is because there are still many teachers and 

lecturers who have not used or developed learning media especially for Arabic 

education. So it is necessary to analyze the articles from the results of previous studies 

to be able to understand the right media for learning Arabic. The purpose of this study 

was to determine: (1) Types of research related to Arabic learning media and their 

effects; (2) Effect size of Arabic learning media based on education level / level; (3) 

Effect size of Arabic learning media by year; (4) Effect size of Arabic learning media 

based on the material used as learning content; (5) Effect size of Arabic learning media 

based on the type of media. The method used in this study is meta-analysis with the 

formula of (Glass, 1981). The population in this study is 30 research articles related 

to the discussion of this study. The research sample is 17 research articles. The results 

showed that: (1) The type of research related to Arabic learning media include R&D 

(2,38) included in the effect size category with a high influence; (2) Effect size of Arabic 

learning media based on the best education level, namely at Junior High School (1.95), 

(3) Effect size of Arabic learning media based on the best year around 2015-2017 

(4.49), (4) Effect size of Arabic learning media based on the best material on dhamir 

(3.95), (5) Effect size of Arabic learning media based on the best type of media that is 

on the computer (3.95). 

Keywords : meta-analysis, learning media, Arabic 
 

Abstrak 

 

Latar belakang meta analisis ini adalah karena masih banyak guru maupun dosen 

yang belum terlalu menggunakan atau mengembangkan media pembelajaran 

khususnya untuk pendidikan Bahasa Arab. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: (1) Jenis Penelitian yang terkait dengan media pembelajaran Bahasa 

Arab serta effect sizenya; (2) Effect size media pembelajaran Bahasa Arab 

berdasarkan tingkat/jenjang pendidikan; (3) Effect size media pembelajaran bahasa 

Arab berdasarkan tahun; (4) Effect size media pembelajaran bahasa Arab 

berdasarkan materi yang digunakan sebagai konten pembelajaran; (5) Effect size 

media pembelajaran bahasa Arab berdasarkan jenis media. Metode yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah meta analisis dengan rumus (Glass, 1981). Jumlah 

populasi dalam kajian ini adalah sebanyak 30 artikel yang berkaitan dengan 

pembahasan dari penelitian ini. Adapun sampel penelitiannya yaitu sebanyak 17 

artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Effect size media pembelajaran 

Bahasa Arab berdasarkan jenis penelitian terbaik ada pada jenis penelitian R & D 

(2,38), (2) Effect size media pembelajaran bahasa Arab berdasarkan jenjang 

pendidikan terbaik yaitu pada SMP/MTs (1,95), (3) Effect size media pembelajaran 

Bahasa Arab berdasarkan tahun terbaik yaitu sekitar tahun 2015-2017 (4,49), (4) 

Effect size media pembelajaran Bahasa Arab berdasarkan materi terbaik pada dhamir 

(3,95), (5) Effect size media pembelajaran Bahasa Arab berdasarkan jenis media 

terbaik yaitu pada komputer (3,95) masuk kategori effect size dengan pengaruh yang 

tinggi. 

Kata Kunci: meta analisis, media pembelajaran, bahasa Arab 

 مقدمة
اللغة هي كل ما ميكن أن يدخل يف نطاق الشاط اللغوي من رمز صويت أو كتايب 

جمموعة من الرموز،  –ها من اللغات كغري –اللغة العربية ف 1.حيأو اصطال إشاريأو 
احلروف اهلجائية العربية، اليت يستعدعي نطق واحد مهما أو أكثر أصواتا  تضمنة منامل

 2معينة.

حىت  يهإل الرسالة من املرسل إىل املرسل تساعد إلرسالهي كل أشياء اليت  الوسيلة
تعليم  وسائل مام أسرارى أنلتعلم. ذكر إ الطلبةوإرادة  هبا هتماماالعاطفة واليتهيج الذهن و

وميكن  3من مصدر إىل هدف )مرسل إليه(. ةهي كل ما يستخدم إليصال رسالة أو معلوم
وسائل بصرية،  ، وهي أن نقسم هذه الوسائل ليسهل عرضها ودراستها إىل ثالثة أنواع

هي كل شيء يتم  يلةالوس ،يف املصطلحاتو 4ووسائل مسعية، ووسائل مسعية بصرية.
                                                             

 .2م(، ص. 2331بندا أتشية،  –)دار السالم املدخل إىل علم اللغة، خباري مسلم،  1 
 

2
 11م(، ص. 1991 –ه 1412)مكتبة وهبة: الطبعة االوىل منهج يف اللغة العربية، ، علي امساعيل حممد 

3  Qusaiyen, Tarmizi Ninoersy, Ramadana Fitri, Tathwir Manhaj Ta’lim wa Taqwim 

Al-Lughah Al-‘Arabiyah Li An-Nathiqina Bighairiha, Rukoh Banda Aceh, Journal Lisanuna, 

Vol.8, No.2, 2018. Hal. 114 

استخدام الوسيلة )فيديوا( لترقية قدرة الطالب على قراءة القرآن )دراسة إجرائية بــ روضة اجلنة،  4 
TPA Al- Irsyad ،) 5، ص. 2311احلكومية، بندا أتشيه، جامعة الرانريي 
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لنقل الرسائل أو املعلومات من مصدر واحد إىل مستلم الرسالة. ميكن كقناة  هااستخدام
فإن  ،لك. لذاإلمياءاتالسمعية والبصرية وو ،بصريةوال ،سمعيةالنقل الرسالة من خالل 

ويف هذه  ،مواد تعليميةم هي كل األشياء اليت يستخدمها املعلمون إليصال يوسائل التعل
 5.الطلبةكون تاحلالة 

وسائل  ةناقشمع م، مت نشر دراسة ملقاالت حبثية بعديةال يةتحليلال ه الدراسةهذ 
الوطنية. املقاالت املستخدمة  ISSN على معيار اإلعالم العربية يف السنوات املاضية يف جمالت

مع البحث عرب  ،اإلعالم التعليمية يف إندونيسيا سائلو فيها هي مجيع املقاالت اليت تناقش
على نوع طريقة البحث  بناًءت الباحثة ما". مث قScholar Googleاإلنترنت من خالل "

وى يف كمحت وسائل، ونوع ال، واملواد املستخدمة، والسنوات، ومستوى التعليماملستخدمة
 .البحث املدروس

 
 الطريقة

من خالل دراسة العديد من املقاالت  بعدية يةليلحت دراسة يستخدم هذا البحث 
اإلحصاءات ويستخدم احلسابات وكّمي ال هو حتليل التحليل التلويفيف اجملالت الوطنية. 

، أي جتميع واستخراج املعلومات من الكثري من البيانات اليت ال ميكن العددية ألغراض عملية
 6(.Glass ،et al ،1981)استخدامها مع طرق أخرى 

مقالة يف اجملالت الوطنية حول وسائل  11استخدمت دراسة التحليل التلوي عينة من 
مقالة  11(. ميكن رؤية توزيع 2323-2315اإلعالم العربية يف السنوات الست املاضية )

 .1 اجلدول كما يشري إليها اجملموعاتملوضوع حبثي يف 
                                                             

5 Imam Asrori dan Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 

CV. Bintang Sejahtera, 2015), 3-4 
6 Glass, G.V., McGaw B., & Smith, M.L. 1981. Meta-Analysis in Social Reasearch. Sage 

Publications. London: Sage Publications 
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 عينة املقاالت توزيع. 1اجلدول 

نوع  املواد
 البحث

 رقم الكاتب املوضوع السنة

 ةالكمي املفردات
9102 Pengaruh Permainan 

Kartu Huruf Terhadap 

Kemampuan Siswa dalam 

Mengingat Kosakata 

Bahasa Arab di MTsN 11 

Cirebon (El-Ibtikar, Vol. 

8, No. 1, 2019) 

Nurul Hikmah 

Permatasari, 

Masri’ah 

1. 

 املفردات
 

 ةالتجريبي
9102 Perbandingan Efektifitas 

Penggunaan Media As-

Shurah Al-Mufradah dan 

Media As-Shurah Al-

Murakhabah Serta 

Pengaruhnya Terhadap 

Peningkatan Penguasaan 

Kosakata (El-ibtikar Vol. 

7, No. 2, 2018) 

Iqfhayati Fatricia, 

Aziz Syafrudin 

Syafrawi 

2. 

شبه  املفردات
 ةالتجريبي

9102 Pengaruh Media Gambar 

Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Pada Pengajaran 

Kosakata Bahasa Arab 

(Jurnal Pendidikan BASIS 

Bahasa Arab dan Studi 

Islam, Vol. 1, No. 1, 

2017) 

Ahmad Khori, 

Asri Widya 

Astuty 

3. 

 ةالتجريبي  املفردات
9102 Eksperimentasi Media 

Permainan Bingo untuk 

Meningkatkan 

Penguasaan Kosakata 

Bahasa Arab Siswa Kelas 

IV SD Muhammadiyah 

Insan Kreatif Kembaran 

(Jurnal MAHARAT, Vol. 

1, No. 2, 2019) 

Hesti Pramudita 4. 

 ةالكمي الضمري
9102 Pengaruh Media 

Pembelajaran Komputer 

terhadap Kemampuan 

Penggunaan Dhamir 

Bahasa Arab (Nady Al-

Adab, Vol. 15, No. 2, 

2018) 

Andi Abdul 

Hamzah, Andi 

Agussalim, 

Yusring Sanusi B. 

5. 
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شبه  املفردات
 ةالتجريبي

9191 Penggunaan Permainan 

Kartu Domino untuk 

Meningkatkan 

Kemampuan Hafalan 

Mufrodat Bahasa Arab 

pada Siswa Kelas VII di 

MTs Tarbiyatus Shibyan 

Surabaya (Lisan An 

Nathiq : Jurnal Bahasa 

dan Pendidikan Bahasa 

Arab, Vol. 1, No. 2, 2020) 

Moh. Faizin, M. 

Dzikrul Hakim 

Al-Ghozali, 

Machnunah Ani 

Zulfah 

6. 

 ةالكمي الكتابة
9191 Pengaruh Penggunaan 

Media Gambar dan 

Menulis Terpimpin 

terhadap Peningkatan 

Siswa dalam 

Keterampilan Menulis 

(El-Ibtikar, Vol. 9, No. 1, 

2020) 

Imam Purwanto 

Oktovan, Muhsin 

Riyadi, Masri’ah 

1. 

البحث  اهلوايات
 والتطوير

9102 Pengembangan E-

Learning Mata Pelajaran 

Bahasa Arab Berbasis 

Aplikasi Moodle Untuk 

Siswa Kelas X MA 

U’allimat Nahdlatul 

Wathan Pancor Lombok 

Timur NTB (Tarbawi, 

Vol. 7, No. 7, 2018) 

Ruwaida 2. 

 ةالكمي االستماع
9102 Pengaruh Media Audio 

dan Audio Visual 

terhadap Kemampuan 

Menyimak Siswa Kelas 

IV (Jurnal Pendidikan, 

Vol. 3, No. 2, 2018) 

Friska Dwi 

Yusantika, Imam 

Suyitno, Furaidah 

9. 

شبه  الكتابة
 ةالتجريبي

9102 Pengaruh Penggunaan 

Media Strip Story untuk 

Meningkatkan 

Ketrampilan Menulis dan 

Minat Siswa pada 

Pembelajaran Bahasa 

Arab (El-Ibtikar, Vol. 8, 

No. 2, 2019) 

Riska Apriliyani, 

Erfan Gazali 13. 

 ةالكمي امليول
9191 Pengaruh Penggunaan 

Media Powerpoint 

terhadap Minat Belajar 

Bahasa Arab Siswa 

Elvia Susanti, 

Mahyudin 

Ritonga, 

Bambang 

11. 
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(Arabiyatuna : Jurnal 

Bahasa Arab, Vol. 4, No. 

1, 2020) 

 ةالكمي االستماع
9102 Pengaruh Media Audio 

Visual terhadap 

Pemahaman Maharoh 

Istima’ Bahasa Arab (IQ 

(Ilmu Al-Qur’an): Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol. 2, 

No. 2, 2019) 

Novi Rahmawati 12. 

شبه  الكالم
 ةالتجريبي

9102 Efektivitas Permainan 

Bahasa Arab dalam 

Meningkatkan 

Kemampuan Membaca 

Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab 

(Journal of Arabic 

Studies : Arabi, Vo. 3, 

No. 2, 2018) 

Sarah Noviyanti 

Lactuconsina, 

Susiawati 

13. 

 ةالتجريبي املفردات
9102 Penggunaan Media Teka 

Teki Silang dalam 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas II 

pada Pembelajaran 

Bahasa Arab di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Iman 

Pengabuan Kabupaten 

Pali (Rantika, Vol. 1, 

2015) 

Rantika, Faisal 

Abdullah 14. 

 ةالتجريبي االستماع
9102 Pengaruh Media Audio 

terhadap Ketrampilan 

Menyimak dan Berbicara 

Bahasa Arab (Jurnal 

Tarbiyah : Jurnal Ilmiah 

Kependidikan, Vol. 7, No. 

2, 2018) 

Mahmudah 15. 

 ةالتجريبي املفردات
9102 Pengaruh Penggunaan 

Media Flash Card 

terhadap Pembelajaran 

Kosakata Bahasa Arab 

(Study Eksperimen 

terhadap Siswa Kelas 1 

SD Tlogorejo Sukodadi 

Lamongan) (Ida Latifa 

Umroh) 

Ida Latifatul 

Umroh 16. 
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شبه  املفردات
 ةالتجريبي

9102 Pengaruh Media Kartu 

Bergambar (Flash Card) 

Terhadap Penguasaan 

Kosakata Bahasa Arab 

(Jurnal Al Mi’yar, Vol. 2, 

No. 1, 2019) 

Muh. Haris 

Zubaidillah, 

Hasan 

11. 

 
يف  لبياناتوات مجع افإن أدا ،. لذلكوحتليلها احملتاجة إليهامجع البيانات لتسهيل   

راسة التحليل ستخدمة يف دهي ورقة فئة ترميز. مث املتغريات امل بعديةال ةيالتحليلالبحث 
 ليله(.وما إىل ذلك )وفًقا ملا تريد حت وسائلالعنوان والسنة ونوع البحث واملواد وال ، التلوي

( حتديد 2، )( حتديد املتغريات1بتبويب البيانات؛ )تالية هي القيام اخلطوة ال 
 التأثري حجم حساب( 3) والضابطة، التجريبية للمجموعات املعياري واالحنرافاملتوسط 
 :وهي الزجاجية، الصيغة باستخدام

 
      Δ =

2 (t)

√𝑛
 

 

 
 (:effect size) حجم التأثريمعايري 

 تأثري ال يذكر = 3،15 ≥حجم التأثري  -
 تأثري صغري = 3،43 ≥حجم التأثري  > 3،15 -
 تأثري متوسط = 3،15 ≥> حجم التأثري  3،43 -
  تأثري عايل = 1،13 ≥> حجم التأثري  3،15 -
 تأثري مرتفع للغاية = 1،45 ≥> حجم التأثري  1،13 -
 تأثري كبري > حجم التأثري 1،45 -
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 ناقشتهانتائج البحث وم
 توزيع املادة وحجم التأثري. 2اجلدول 

التأثريحجم   

Effect Size (Δ) 

 الرقم الكاتب نوع البحث

5931  ةالكمي 
Nurul Hikmah Permatasari, Masri’ah 1. 

2633  التجريبية 
Iqfhayati Fatricia, Aziz Syafrudin Syafrawi 2. 

2134  شبه التجريبية 
Ahmad Khori, Asri Widya Astuty 3. 

-2136  التجريبية 
Hesti Pramudita 4. 

9533  ةالكمي 
Andi Abdul Hamzah, Andi Agussalim, 

Yusring Sanusi B. 5. 
1931  شبه التجريبية 

Moh. Faizin, M. Dzikrul Hakim Al-Ghozali, 

Machnunah Ani Zulfah 6. 
-6434  ةالكمي 

Imam Purwanto Oktovan, Muhsin Riyadi, 

Masri’ah 1. 
3232  البحث والتطوير 

Ruwaida 2. 
3231  ةالكمي 

Friska Dwi Yusantika, Imam Suyitno, 

Furaidah 9. 
2631  شبه التجريبية 

Riska Apriliyani, Erfan Gazali 13. 
1331  ةالكمي 

Elvia Susanti, Mahyudin Ritonga, Bambang 11. 
5232  ةالكمي 

Novi Rahmawati 12. 
5633  شبه التجريبية 

Sarah Noviyanti Lactuconsina, Susiawati 13. 
6335  التجريبية 

Rantika, Faisal Abdullah 14. 
9431  التجريبية 

Mahmudah 15. 
6633  التجريبية 

Ida Latifatul Umroh 16. 
3333  شبه التجريبية 

Muh. Haris Zubaidillah, Hasan 11. 
2431  املعدل 
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م يتعلالتعليمية ل وسائلستخدام الاب تأثري حجمأعاله أن متوسط  2يوضح اجلدول  
، عالوة على ليج له أثربيق يف فئة التأثري تأثري التط أن يوضح هذاف. 1324اللغة العربية يبلغ 
وى ، وهي: نوع البحث، ومستتأثري العديد من اجلوانبعلى أيًضا  البحثذلك حتلل هذه ا

 ، واملواد ووسائل اإلعالم.، وسنوات البحثالتعليم
 
 نوع البحث على أساس ياناتبالحتليل  -1

ميكن مشاهدة توزيع أنواع البحث يف عينة املقاالت اليت أجراها التحليل التلوي  
توزيع حجم و مع توزيع التردد والبحث والتطوير التجريبية وشبه التجريبيةو الكميةمن 

 .3التأثري يف اجلدول 
 توزيع نوع البحث .3ل دواجل

 املعايري
 معدل حجم التأثري
Average of Effect 

Size (�̅�) 
 

 رقم نوع البحث اجملموع %

9233 عايل  3335% ةالكمي 6   1. 
9333 عايل  4329%  .2 التجريبية 5 
6231 كبري  4329%  .3 شبه التجريبية 5 
3232 كبري  935%  .4 البحث والتطوير 1 

من املقاالت حول اإلعالم العريب تستخدم أساليب  ٪3533أن . 3اجلدول  يظهر 
يب فس عدد الترددات الذي يشغل تردد نسمع نالبحث التجرييب وشبه التجربة كمية. مث 

لتطوير البحث وا هيستخدمالذي نوع من البحث ال. ويف التردد النسيب األخري هو 2934٪
، تظهر نتائج التحليل التلوي أن . استناًدا إىل نوع البحث٪539دل أو البحث والتطوير مبع

طوير العربية موجود يف نوع البحث والت تعليم وسائلعلى )حجم التأثري(  اتأعلى تأثري
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يليه  مث العايل، التأثري ذات التأثري جمح معايري يف متضمن( 2332) تأثري حجممبتوسط 
ي م، مث نوع البحث الكأثري العايلالت حجم فئة يف أيًضا( 1362) التجرييب شبه البحث

( يف فئة التأثري العايل 3393البحث التجرييب )، وأخرًيا نوع ( يف فئة التأثري العايل3392)
 .أيًضا

 
 على املستوى التعليمي لبياناتحتليل ا -2

ميكن مشاهدة توزيع مستويات التعليم يف عينة املقاالت اليت أجراها التحليل التلوي  
ع توزيع م امعةاجلو  املدرسة الثانويةو ملدرسة املتواسطةاو املدرسة االبتدائيةمن مستويات 

 .4التكرار وتوزيع حجم التأثري يف اجلدول 
 توزيع املرحلة التعليمية. 4اجلدول 

 املعايري
 معدل حجم التأثري
Average of Effect 

Size (�̅�) 
 

 رقم املرحلة التعليمية اجملموع %

4231 كبري  2341%  .1 املدرسة االبتدائية 1 

9531 كبري  4329%  .2 املدرسة املتواسطة 5 

1233 صغري  5323%  .3 املدرسة الثانوية 4 

5633 متوسط  935%  .4 اجلامعة 1 

. يوضح توزيع البحث يف وسائل اإلعالم باللغة العربية بناء على مستوى 4اجلدول  
 اسطةملدرسة املتواو اجلامعة واملدرسة الثانوية. مجيع مستويات تعليم 4التعليم يف اجلدول 

عربية. باإلضافة إىل اللغة العلى تعلم  تعلمتظهر التأثري اإلجيايب لوسائل  واملدرسة االبتدائية
 سة االبتدائيةاملدرالعربية يف الغالب على مستوى  تعلم وسائل، مت إجراء األحباث على ذلك

، مث على ٪2934بنسبة  املدرسة املتواسطة، يليه البحث على مستوى ٪4132الذي كان 
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. تظهر ٪539حوايل  اجلامعةأخرًيا على مستوى و ٪2335بنسبة  املدرسة الثانويةمستوى 
ملضمنة يف ا املدرسة املتواسطةالتعليمية بشكل أفضل على مستوى  وسائلبيانات اختبار ال

سة املدرالتعليمية على  وسائل( ويظهر تنفيذ ال1395فئة حجم التأثري ذات التأثري العايل )
، أظهر التنفيذ يف مؤسسات التعليم (. ويف الوقت نفسه1342)لية جًدا فئة تأثري عا االبتدائية

 .(3312يظهر فئة تأثري صغرية ) املدرسة الثانوية(. وتنفيذ 3356العايل فئة تأثري معتدل )
 
 على سنة البحث ياناتبالحتليل  -3

ميكن االطالع على التوزيع بناًء على سنة البحث يف عينة املقاالت اليت أجراها  
مع توزيع التكرار وتوزيع حجم التأثري يف اجلدول  2323إىل  2315من التحليل التلوي 

5. 
 توزيع السنة .5اجلدول 

 املعايري
 معدل حجم التأثري
Average of Effect 

Size (�̅�) 
 

 رقم سنةال اجملموع %

4934 كبري  1311%  3 2315-2311  1. 
5433 متوسط  4322%  14 2312-2323  2. 

  
لغة م اليعلعلى ت وسائلنتائج التحليل التلوي لتأثري استخدام ال .5اجلدول يوضح  

 2323-2312يف  لالوسائ مأن عدد استخداالبحث ، وجد العربية بناًء على سنة البحث
(. ومع ٪1131استقبل فقط ) 2311-2315، بينما يف (٪2234نسيب ) بشكل بتردد
 2311-2315يف منطقة  الطلبة، أعطت وسائل اإلعالم تأثرًيا إجيابًيا كبرًيا على ذلك
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 ،2323-2312 ويف. العايل التأثري حجم فئة يف ةةدرجامل( 4349) التأثري حجممبتوسط 
 تأثري املتوسط.ال فئة يف( 3354) التأثري حجم متوسط قد بلغ

 
 تعلمعلى مواد  ياناتبالحتليل  -4

ها التحليل اأجرميكن االطالع على توزيع املواد التعليمية يف عينة املقاالت اليت  
وزيع مع الت وايةواهل يولوامل ضمريوالكتابة والكالم وال واالستماع التلوي من املفردات

 .6التكراري وتوزيع حجم التأثري يف اجلدول 
 توزيع املواد .6اجلدول 

 املعايري
 معدل حجم التأثري
Average of Effect 

Size (�̅�) 
 

 رقم املواد اجملموع %

مرتفع 
2531 للغاية  1341%  .1 املفردات 2 

9331 كبري  6311%  .2 االستماع 3 
3931- ال يذكر  2311%  .3 الكتابة 2 
5633 متوسط  935%  .4 الكالم 1 
9533 كبري  935% .5 الضمري 1   

مرتفع 
1331 للغاية  935% .6 امليول 1   

3232 كبري  935% .1 اهلواية 1   
أعلى تأثري  أن بعديةال يةالتحليل، تظهر نتائج تعلمبناًء على مواد  6اجلدول  تبني 

 حيث( 3395)  مبتوسطريماللغة العربية موجود يف مادة الضلوسائل اإلعالم على تعلم 
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 ( يف فئة2332) التأثري حبجم اهلوايات مادةيف ، مث. مرتفع تأثري حجم ذات الفئة هذه تكون
(. يف مادة 1393مرتفع ) هلا أيًضا حجم تأثري االستماع تأثري حجم التأثري العايل. مادة

ـ )1325، تكون الفئة ذات تأثري عايل جًدا )املفردات ( 1313(. استمر يف االهتمام املادي ب
اد وامل عكس على(. 3356)م بفئة تأثري متوسط الكثري عايل جًدا أيًضا. مث مادة الفئة ذات تأ

ثريات اليت  فئة التأة يفتابالكتعليمية حول ، يتم تضمني املواد الاألخرى اليت هلا تأثري إجيايب
 .(1339-ميكن جتاهلها )

 
 لوسائلا على ياناتبحتليل ال -5

 يةالتحليل دراسةاملقاالت اليت يتم إجراؤها بيف عينة  وسائليتألف توزيع أنواع ال 
ة مسعية بصرية واحلسوب و اهلاتف وعرض تقدميي وقص-اللعب و الصورة ومسعيةمن  بعديةال

 .1اجلدول  ربز من التردد وتوزيع حجم التأثري يمع توزيع الشريط 
 سائلالو توزيع .7اجلدول 

 املعايري
 معدل حجم التأثري
Average of Effect 

Size (�̅�) 
 

سائلالو اجملموع %  رقم 

2133 عايل  2341%  .1 (Gameاللعب ) 1 
3633- ال يذكر  6311%  .2 الصورة 3 
9331 كبري  6311%  .3 مسعية بصرية –مسعية  3 
9533 كبري  935%  .4 احلسوب 1 

مرتفع 
1331 للغاية  935% .5 (Androidاهلاتف ) 1   
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3232 كبري  935%  
عرض تقدميي  1

(Powerpoint) 
6.  

2631 كبري  935%  Stripقصة الشريط ) 1 

Story) 
1.  

بية م اللغة العريعلتيف تأثري اإلعالم على  بعديةال يةأن نتائج التحليل. 1اجلدول  يظهر 
الكمبيوتر  وسائلها مت العثور عليه يف يأن أعلالبحث  ، وجداملستخدمة وسائلعلى البناًء 

الروبوت مع  وسائل(. مث 3395ذات األحجام املؤثرة اليت دخلت فئة حجم التأثري العايل )
 ذات حجم تأثري مرتفع مسعية بصرية وسائل(. مث تليها 2332تأثري فئة حجم تأثري عالية )

ف يتصنوب(. 1326قصة الشريط ذات تأثري حجم التأثري العايل ) وسيلةة فئ سبةنبو(. 1393)
يف  وسيلة لعبة تكون(. 1313لغاية )ى اإىل منتهتأثري عايل له   على أن عرض تقدمييوسيلة 

 .(3336-( واألخرية يف الصورة هي يف فئة التأثري الضئيل )3321فئة التأثري العايل )
 

 اخلالصة
شمل عربية تال تعلم وسائلأنواع البحث املتعلقة ب( 1) يلي:ا فيمالنتائج  اتضحت 

العربية  تعلم ائلوسوحجم تأثري  .الكمية، والتجريبية، وشبه التجريبية، والبحث والتطوير
 ة يف فئةمدرجة( 2332بناًء على أفضل نوع من البحث هو يف نوع البحث والتطوير )

ضل العربية على أساس أف تعليم اللغة وسائلحجم تأثري ( 2؛ )حجم التأثري ذات التأثري العايل
حجم التأثري ذات  ة يف فئةدرجةامل (1395) املدرسة املتواسطةأي يف  ،تعليميالستوى امل

حول  لسنةاالعربية بناًء على أفضل  تعلم وسائل( يتم تضمني حجم تأثري 3؛ )التأثري العايل
 وسائل( حجم تأثري 4؛ )حجم التأثري ذات التأثري العايل ( يف فئة4349) 2315-2311

حجم التأثري ذات  يف فئة ةمدرجة( 3395) ضمريبناًء على أفضل املواد عن العربية  تعلم
ن العربية بناًء على أفضل نوع م تعلم وسائل( يتم تضمني حجم تأثري 5؛ )التأثري العايل
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ئة حجم التأثري ذات التأثري العايل. وبناًء على ( يف ف3395كمبيوتر )املوجودة على ال وسائلال
( يتم تطوير البحث يف وسائل اإلعالم عن 1؛ )ميكن اقتراح املزيد من البحث النتائج، هذه 

ن مالتعليم ( يتم تنفيذ أفضل وسائل 2طريق البحث والتطوير مع اختبارات أكثر اكتماًلا. )
ملدرسة الثانوية املدرسة االبتدائية وا يفمث  ،يف املدرسة املتوسطة البحث على مستوى التعليم

عالة حًقا املستخدمة ف وسائلميكن إجراء حتليل أعمق لالحتياجات حبيث تكون ال واجلامعة
 تعلمأكثر وسائل  وه سوباحل (3؛ )يتعلمواجتاهات النمط  التربوي وفًقا لعلم النفس

 اتفهعرب اإلنترنت أو ممزوج أو قائم على نظام  تعلممن وسائل  ها، ميكن تطويرفاعليًة
 برنامج مباشر من احلكومة املركزية.، ألن اإلنترنيت آلنخاصة ا
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