
 

1 
 

 الباب األّول

 مقدمةال

 الفصل األول: خلفية البحث

 يف ورد ما وفق ووجودىا األمة بتقدم للنهوض ادلهمة اجلوانب أحد التعليم يعترب

 من األوىل ادلادة مع متاشياً  وذلك. لألمة الفكرية احلياة وىي ،1945 عام دستور ديباجة

 :وىي الوطٍت التعليم نظام بشأن 2003 لسنة 20 رقم القانون

 حبيث تعلم وعملية تعليمي جو خللق وسلطط واعي جهد ىو التعليم"
 وضبط الدينية، الروحية القوة على للحصول إمكاناهتم بنشاط الطالب يطور

 حتتاجها اليت وادلهارات النبيلة، والشخصية والذكاء، والشخصية، النفس،
  لعام 20 رقم سيسديكناس قانون) "الدولة واألمة، واجملتمع، أنفسهم،
2003.) 

 مؤىلُت، بشر إلنتاج الذات داخل ادلوجودة اإلمكانات لتطوير جهد ىو التعليم

 ال .والتقوى اإلميان قيم على تتكون اليت واألخالق امتالكها بجت اليت ادلعرفة تشمل

 عملية مبشكلة يتعلق ال أنو كما  .ادلعريف التحول مبشكلة فقط جوىره يف التعليم يتعلق

 فإن ذلك، من أكثر ولكن .ومعرفتو العلم فهم على قادرين البشر جتعل اليت التعلم

 ذلك يف مبا بشرية، نوعية إلنتاج الداخل يف ادلوجودة اإلمكانات لتطوير زلاولة ىو التعليم

 .والتقوى اإلميان قيم على وقائمة تكوينها تتم اليت واألخالق امتالكها جتب اليت ادلعرفة
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 إنشاء أيًضا ولكن الطالب، إىل ادلعرفية ادلعلومات نقل على أيًضا التعليم يقتصر ال

 .األمثل التطور حنو وتوجيهها وتشجيعها الطالب تعلم أنشطة وتوجيو ادلواقف

 وثيًقا ارتباطًا ترتبط اليت التعليم جودة على التعليم من العايل ادلستوى يعتمد

 خالل من وادلعلمُت الطالب بُت إجراؤه تتم تفاعل ىي التعلم عملية .التعلم بعملية

 ادلستمع يفهمها نقلها تتم اليت ادلواد جعل إىل هتدف اليت الوسائط بعض استخدام

 .بسهولة

يف  مبا التعليم نظام من سلتلفة عناصر بُت تفاعل يوجد حيث عملية ىو التعلم

 باين) العملية تدعم تعليمية بيئة مع التعليمية مواد ،احملاضرين ،الطالب ذلك التعلم

 جيدة إدارة ىناك كانت إذا التعلم عملية جناح حتقيق سيتم (.2017 وداسوبانج،

 .مسبًقا زلددة معايَت مع يتوافق الذي التعلم إدارة نظام خالل من العناصر ىذه جلميع

 تعلم جناح حتقيق أجل من ادلبادئ ذلذه وفًقا التعلم إدارة ضمان جيب التعلم، تنفيذ عند

 .تعليمهم تلقي يف الطالب

 يوفر أنو حبيث كبَتة بسرعة واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا تطوير تنمو اليوم،

 تنفيذ يف كوسيلة ادلعلومات تكنولوجيا قبول ميكن .والتعلم التدريس تنفيذ يف تغيَتات

 أيًضا تتضمن واليت والتعلم التدريس عملية يف ادلساعدة ذلك يف مبا التعليمية، العملية
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 العديد ظهور جيعل ىذا (.2013 ومحيد، وكي) ادلعلومات ومصادر ادلراجع على العثور

  .والتعليم الًتبية عامل يف جديدة بدائل تصبح أن ميكن الذي األجهزة من

 ميكن حيث العامل، يف احلياة مناحي مجيع يف احملمولة األجهزة استخدام انتشر

 يف (.2014 شيوميكر،) والتعلم التدريس أنشطة يف كوسائط األجهزة ىذه استخدام

 من سلتلفة طرق باستخدام التعلم عملية تغيَت على بالقدرة ادلعلمون يتمتع الصدد، ىذا

 إىل عام من دولة كل يف التعلم نظام يتغَت (.2020 اهلل، عبد) السابق التقليدي التعلم

 ابتكارات وتطوير بإنشاء دائًما التعليم رلال يف اخلرباء بعض يقوم حيث دائًما، آخر

 (.2021 حالوة،) تعليمية

 مواصلة يتطلب الذي األمر ،19-كوفيد وباء ظروف حالًيا التعليم يواجو

 يُطلب احلالة، ىذه مع .ادلنزل يف الطالب وجود من الرغم على والتعلم التدريس أنشطة

 استخدام خالل من العربية اللغة تعلم يف خاصة تعليمية، وسائط تصميم ادلعلمُت من

 عرب التعلم .اإلنًتنت عرب التعلم مصطلح مع بشعبية حتظى اليت اإلنًتنت عرب الوسائط

 وادلرونة واالتصال الوصول إمكانية مع اإلنًتنت شبكة يستخدم الذي التعلم ىو اإلنًتنت

 إىل 19-كوفيد وباء حالة أدت .التعلم تفاعالت من سلتلفة أنواع إنشاء على والقدرة

 لتنفيذ التكيف خالل من التحول إىل ادلستويات مجيع تضطر حبيث عادية غَت تغيَتات
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 تشغيل يتم حىت التكنولوجيا إتقان على ادلعلمُت على الًتكيز يتم .اإلنًتنت عرب التعلم

 .فعال بشكل اإلنًتنت عرب العربية اللغة تعلم

 حبيث ادلنزل من التعلم نظام تنفيذ يف إندونيسيا بدأت ،2020 مارس 16 يف

 ىذا يُعرف .للتعلم لوجو وجًها اجلامعي الذىاب إىل الطالب حيتاج ال تعلم من ادلنزل

 االتصاالت تكنولوجيا إتقان إىل حاجة ىناك ذلك، إىل باإلضافة .بعد عن التعلم باسم

 جيد، بشكل التعلم عملية تستمر حىت .بسالسة التعلم يتم حىت احملاضر من وادلعلومات

 إجراء يف والتفاعل للتواصل كوسيلة استخدامو ميكن الذي الوسائط من العديد ىناك

 (.2021 رضا،) بعد عن التعلم

 لوجو وجهاً  وادلتعلمون ادلعلمون فيها يلتقي ال تعلم عملية ىو بعد عن التعلم

 احلالة ىذه يف واالتصاالت، ادلعلومات تكنولوجيا وسائط استخدام خالل من مباشرة

 (.2020 زافَتة و أصحاهبا،) والتسهيل والتفاعل للتوصيل كوسيلة اإلنًتنت باستخدام

 ذلك، إىل باإلضافة .ادلتعلمون يستخدمها أن ميكن اليت التعلم خلدمات دعم فيو يوجد

 أهنسادار،) متعلم كل قبل من ومعرفتو دراستو ميكن تعليمي نظام تصميم أيًضا ىناك

2020.) 

زوم  متكن اليت واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا وسائط إحدى وسائط زوم تعد

 ادلستخدمة الوسائط إحدى ىو يف ادلنزل. زوم تعليمية اللغة العربية كوسيلة استخدامها
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 الطالب على صعبة تعترب واليت العربية اللغة تعلم تدعم أن وميكن اليوم واسع نطاق على

 للتعلم كوسيلة استخدامها متكن اليت التقنيات إحدى زوم تعد التعليم، عامل يف .تعلمها

 الستخدام كنشاط ىو التعليم تطوير يف زوم وظيفة أن حُت يف .التعليم تطوير يف

 زيادة إىل التعلم أنشطة يف زوم ميزات استخدام يؤدي أن ميكن حبيث التعلم التكنولوجيا

  .19-كوفيد اللغة العربية يف جائحة التعلم فعالية

 سهلة أهنا يف زوم وسط مزايا تتمثل .ادلزايا من بالعديد زوموسط  يتميز

 عالية وصول وإمكانية للمساحة، كبَتة وسعة متنوعة، ميزات وذلا متاًما، االستخدام

 الرسائل إرسال ميزات مثل اإلنًتنت عرب العربية اللغة تعلم لدعم استخدامها متكن اجلودة

 بُت للنقاش كوسيلة ومتكن التقدميية، والعروض الفيديو، مقاطع وعرض النصية،

 .إىل مادة أصدقائهم مع وال الطالب والطالب احملاضرين

 وىو العيوب، لبعض بالنسبة .أيًضا عيوب لو وسط زوم فإن ادلزايا، جانب إىل

 البيانات، لتسرب وعرضة إندونيسية لغة توجد ال البيانات، حصة استخدام يف اإلسراف

 .زوم باستخدام التعلم إجراء يف احلذر توخي جيب لذلك

 كوسيلة زوم تطبيق باستخدام يتعلق فيما تنشأ اليت ادلشكالت من العديد ىناك

 الوباء أن( 2020 وعريفاين، )بوديانتو ذكر كما اإلنًتنت، عرب التعلم أو بعد عن للتعلم

 يف ولكن التطبيقات، ذلك يف مبا التكنولوجيا، إتقان على والطالب احملاضرين أجرب
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 من القليل أوالً  يقدم طرف ىناك يكون أن جيب التايل، .إتقانو للجميع ميكن ال الواقع

 الواقع يف ىو التطبيق ىذا أن من الرغم على. زوم ميزة باستخدام يتعلق فيما اإلرشادات

 .التعلم وسريع سهل تطبيق

 مواقع يف الطالب منازل حالة يف تتمثل أخرى مشكلة ىناك ذلك، إىل باإلضافة

 يستطيع ال ذلك، إىل باإلضافة. اإلنًتنت عرب التعلم إلجراء دعًما أقل شبكات هبا

 فإن التايل، .التعلم أثناء بأكملو الطالب موقف يف التحكم أيًضا أي احملضرة احملاضر

 يشعرون الطالب وجيعل الغالب يف رتيبة احملاضرين قبل من ادلستخدمة التعلم وسائط

 (2020 ادللل )فضل، أو بادللل

 العربية اللغة تعلم يف الوسائط استخدام فإن احلالية، الوبائية بالظاىرة يتعلق فيما

 .زوم استخدام بينها ومن التعلم، عملية يف كبَت بشكل يساعد شبكة مبساعدة ادلنزل من

 أعمق مراجعة إىل 19-يف جائحة كوفيد بعد عن للتعلم كوسيلة زوم استخدام حيتاج

اجلامعة  أحدىا احلكومية، العايل التعليم مؤسسات سلتلف يف بتنفيذه يتعلق فيما

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى يف العربية اللغة تعلم .اإلسالمية احلكومية كندارى

شعبة  .2019 للمرحلة شعبة تدريس اللغة العربية دراسة لربنامج أكثر مكرس ىنا

 العربية اللغة تعلم تدير اليت الدراسة برامج أحديعٌت  2019 للمرحلة تدريس اللغة العربية
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باجلامعة اإلسالمية احلكومية   19-يف جائحة كوفيد زوم باستخدام اإلنًتنت عرب

 و أ صلالف ومها فئتُت، إىل مقسمة 2019للمرحلة  شعبة تدريس اللغة العربية كندارى، 

 تنفيذ شهد الذي اجليل ىو ىذا البحث أن إىل 2019 مرحلةلل اختيار سبب يعود .ب

 السبب كان ذلك، إىل باإلضافة. 19-كوفيد جائحة يف األطول اإلنًتنت عرب التعلم

 ةالباحث أن ىو العربية اللغة تدريس شعبة برنامج على فقط البحث ذلذا الباحثة تركيز وراء

 يف العربية اللغة تعلم يف خاصة مباشر، بشكل الطالب واجهها اليت الصعوبات واجها

 .19-كوفيد جائحة

 سلربين 3 مع مقابالت خالل من ةالباحث أجراه الذي األويل البحث إىل استناًدا

اجلامعة اإلسالمية احلكومية   يف 2019 العربية للمرحلة اللغة تدريس يف طالبًا كانوا

 مؤىالً  كان اجلائحة أثناء العربية اللغة تعلم أثناء زوم تطبيق استخدام إن قال كندارى،

 صعوباتو أيًضا لو زوم استخدام لكن الشاشة، أمام حىت لوجو وجهاً -يواجو أن ميكن ألنو

 مدعومة غَت شبكة كان أحدىا العوائق، من العديد لوجود نظرًا فعالية أقل ويعترب اخلاصة

 قدر استخدام بسبب كافية غَت األحيان بعض يف كانت اليت البيانات حزم ومشكلة

 االىتمام من مزيًدا ىنا الطالب يويل لذلك، .زوم باستخدام البيانات من جًدا كبَت

 العربية اللغة تعلم مواد استيعاب ميكن حبيث زوم باستخدام التعلم يف ادلطلوبة للجوانب
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 سبتمرب 27 يف مقابلة ،الفصل أ و ب منالطالب  وآخرون خفيفة) صحيح بشكل

2021.) 

 أجرى .2021 نوفمرب 18 يف أخرى مرة ادلسبق البحث إجراء مت التايل،

اجلامعة اإلسالمية  العربية اللغة تعليم دراسة برنامج من طالب 8 مع مقابالت الباحث

 2022-2021 الدراسي للعام اخلامس الفصل من اخلامس للصف احلكومية كندارى

 يف العربية اللغة تعلم يف زوم برنامج استخدم الفصلُت يف تقريًبا عريب مقرر كل أن ووجد

 الثاين، إنشاء الثالث، النهوو التدريبية، الدورات ىذه بُت من .19-كوفيد جائحة

 إحدى ىو زوم أن مالحظة ميكن ىنا .الرابعة زلدثة الثانية، ادلطالعة الرابع، النهوو

 .19-كوفيد جائحة يف العربية اللغة لتعلم كوسيلة استخدامو يف سيطر األكثر الوسائط

 اللغة تعلم يف زوم لربنامج احملاضرين الستخدام األساسي السبب فإن ذلك، إىل باإلضافة

 طالبالاألخرى )بروننسح وآخرون  التعلم الوسائط من فاعلية أكثر يعترب أنو ىو العربية

 (.2021 نوفمرب 18 يف مقابلة، الفصل أ و ب من

 عرب تعليمية كوسيلة زوم تطبيق استخدام ةالباحث الحظ ذلك، إىل باإلضافة

تدريس  طالب ألحد ادلظهر ذكري خالل من تنفيذىا مت واليت اجلائحة أثناء اإلنًتنت

 الدراسي العام من الرابع الدراسي الفصل يف 2019اللغة العربية للمرحلة 

 عن بالتعلم القيام عند الطالب يواجهها اليت ادلشكالت ةالباحث ووجد ،2019/2020
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 كانوا طالب ىناك كان الرابع، النهوو زلاضرة أعينهم يف على زوم تطبيق باستخدام بعد

زوم  عرب ادلناقشات أثناء الطالب استجابة عدم مع احملاضرات حضور يف نشاطًا أقل

 (.2021 يونيو 2 يف لوحظ ،من الفصل ب طالبة فضيلة )رمحي

 لطالب سلتلفة استيعاب ىناك أن وجد إجراؤه، مت الذي األويل البحث على بناءً 

 يف العربية اللغة تعلم يف زوم باستخدام يتعلق فيما 2019تدريس اللغة العربية للمرحلة 

 تطبيق باستخدام تنفيذه مت والذي الوباء، أثناء العربية اللغة تعلم يف .19-كوفيد جائحة

 ولكن اجلائحة، أثناء والطالب احملاضرون بو يقوم الذي التعلم يسهل ناحية، فمن زوم،

 اإلنًتنت شبكة اضطرابات ذلك يف مبا ادلشكالت من العديد ىناك أخرى، ناحية من

 تعلم استقاللية تنفيذ تتم وال ناقًصا ككل للطالب احملاضرين عدد يزال ال. واالنتباه

 التعلم مع التكيف على قادرين الطالب كل ليس ألن كامل بشكل ادلنزل يف الطالب

. اجلائحة يف التعلم عند إليو االنتباه جيب للغاية مهم شيء بالتأكيد ىذا .اإلنًتنت عرب

باستخدام زوم يف  طالبال عابي"استعنوان ب البحوث بإجراء جدا ةالباحث تمهت لذلك،

 ىذه ". يفاجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريب 19-وفيدك  يف جائحة تعلم اللغة العربية

 2019دريس اللغة العربية للمرحلة عاب الطالب شعبة تيعلى است الباحث يركز احلالة

 كموضوع للبحث.   اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارييف 
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 : تركيز البحثالفصل الثاني

 عابياست على البحث ىذا يركز ها،تقدمي مت اليت البحث اخللفية على بناءً 

بشعبة تدريس اللغة  19-وفيدك  يف جائحة اللغة العربيةباستخدام زوم يف تعلم  طالبال

 العربية.

 المشكالت تحديد: الفصل الثالث

 يرى ،دراستها تريد اليت ادلشكلة على أكثر الًتكيز من البحث ىذا يتمكن حىت

 تحدد لذلك، .بادلتغَتات زلدودة تكون أن جيب ادلطروحة البحث مشكلة أن ةالباحث

شعبة استيعاب الطالب  على فقط يركز والذي العنوان، إىل استناًدا انفسه الباحثة

 19-اللغة العربية يف جائحة كوفيد الذي التعلم 2019للمرحلة  تدريس اللغة العربية

 حبثية مشاكل وجدوا الباحثة ألن .زوم باستخدام اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريب

 يف الطالبعاب ياست مبعرفة مهتمُت ةالباحث كان لذلك اجلامعي، احلرم يف وجودىم أثناء

 .الوقت ذلك

  : مشكالت البحثرابعالفصل ال

 :التايل النحو على البحث مشكلة صياغة تتم سابقا، البحث تركيز على بناءً 



 

11 
 

  يف جائحة اللغة العربيةباستخدام زوم يف تعلم  طالبال عابياست كيف .1

 العربية؟ اللغة بشعبة تدريس 19-وفيدك

باستخدام زوم يف تعلم اللغة العربية يف جائحة   اتىي مزايا ونقصان ما .2

 بشعبة تدريس اللغة العربية؟ 19-كوفيد

اللغة الطالب باستخدام زوم يف تعلم  الذي التشفوالعراقيل واحمللول  ما ىي .3

 العربية؟ اللغة بشعبة تدريس 19-وفيدك  يف جائحة العربية

 : أهداف البحثخامسالفصل ال

 :البحث يعٌت أىداف تكون حبيث سابقا، ادلشكالت البحث على بناءً 

 اللغة الربيةباستخدام زوم يف تعلم  طالبال عابياست كيف وحتليل لوصف .1

 العربية.  اللغة بشعبة تدريس 19-وفيدك  يف جائحة

باستخدام زوم يف تعلم اللغة العربية  اتلوصف وحتليل ما ىي مزايا ونقصان .2

 بشعبة تدريس اللغة العربية. 19-يف جائحة كوفيد

الطالب باستخدام  الذي التشفوالعراقيل واحمللول  ىي لوصف و حتليل ما .3

 العربية. اللغة بشعبة تدريس 19-وفيدك  يف جائحة اللغة العربيةزوم يف تعلم 
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 : فوائد البحثسادسالفصل ال

 لألطراف وعملًيا نظريًا فوائد تقدمي على قادرًا البحث ىذا يكون أن ادلتوقع من

 :التالية

 النظرية فوائد .1

 يف وادلسامهة ادلسامهة على قادرًا البحث ىذا يكون أن ادلتوقع من

 طالبالعاب ييتعلق است فيما خاصة التعليمية، الكنوز إثراء أجل من األفكار

 .19-كوفيد جائحة يف تعلم اللغة العربية يف زوم باستخدام

 العملية فوائد .2

 استخدام يف مدخالً  البحث ىذا يكون أن ادلتوقع من للطالب، بالنسبة . أ

 نشر تعظيم ميكن حبيث التعليمية اللغة العربية أنشطة من كجزء زوم

 .التعليمية معلومات

 لتحسُت مرجًعا البحث ىذا يكون أن ادلتوقع من للمحاضرين، بالنسبة . ب

 .زوم استخدام خالل من اللغة العربيةالتعليمية  جودة

 يتم أن ادلتوقع من ،للجامعة اإلسالمية احلكومية كنداري بالنسبة . ت

 العايل التعليمية اللغة العربية دلؤسسات كمدخل البحث ىذا استخدام
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 يف جائحة تعليمية كوسيلة زوم استخدام وزيادة االىتمام دلواصلة

 .19-كوفيد

 مرجًعا البحث ىذا يكون أن ادلتوقع من ،للباحثون السابقون بالنسبة . ث

 يف تعلم زوم استخدام حول األحباث تطوير الباحثُت على يسهل حىت

 .19-كوفيد يف جائحة اللغة العربية

 تعريف التشغيلي: الفصل السابع

  عابياست .1

 عدد مع 2019 للمرحلة العربية اللغة تعليم طالب استجابة ىو ادلعٍت استيعاب

 يف .شخًصا 29 إىل معادل ب صلوالف شخًصا 26 إىل معادل أ صلالف من

 الوسائط استخدام حول أو مقبول ىو ما حول ادلعٍت ستيعابا يدور احلالة، ىذه

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية   العربية اللغة ةزلاضر  قدمها جديدة تعليمية كأداة

 إىل حاجة ىناك معينة، طريقة باستخدام أو معينة طريقة يف لذلك، .كنداري

 .ال أم ناجحة كانت سواء النتائج معرفة ميكن حىت عابياست
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 زوم .2

 القدرة لزيادة كوسيلة التطبيق استخدام ميكن أنو ىو ةالباحث يقصده الذي زوم

 الطالب معرفة وزيادة الوسائط الستخدام واالستجابة الوسائط استخدام على

 العربية اللغة شعبة تدريس يف إجراؤه يتم الذي اإلنًتنت عرب العربية اللغة بتعلم

 تعليمية وسيلة ىو زوم فإن ذلك، إىل باإلضافة .19-كوفيد جائحةيف 

 يشاركها أخرى مواد أو صور شكل يف معلومات على للحصول كأداة تستخدم

 وواجبات واألفكار ادلعلومات لتبادل كأداة استخدامها ميكن واليت احملاضرون

 .19-كوفيد  جائحة يف العربية اللغة تعلم عند احملاضرات

 تعلم اللغة العربية  .3

 يف حدث الذي العربية اللغة تعلم ىو ةالباحث اإليه أشار الذي العربية اللغة تعلم

 الرابع، النهوو الثاين، إنشاء الثالث، النهو: الدروس تشمل .19-كوفيد جائحة

 لو بالطبع، الوباء، أثناء العربية اللغة تعلم إن .ةالرابع زلدثةو  ،ةالثاني طالعةادل

 تكون أن ادلعٍت األطراف مجيع على جيب لذلك، .والسلبية اإلجيابية آثاره

 19-كوفيد جائحة خضم يف ةادلستمر  العربية اللغة لتعلم االستجابة يف حكيمة

  .وسالسة جيد بشكل التعلم يتم حىت


