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 الباب الثاني

 اطا  الظري اإل

 استيعاب  مفهوم الفصل األول:

 ستيعاب ا فهم .1

 استيعاب استكشاؼ أو بالبحث الباحثُت من العديد قاـ األخَتة، السنوات يف

 اإللكًتوين التعلم باسم ادلعروؼ أو اإلنًتنت عرب للتعلم وتوقعاهتم الطالب

 أف إىل أخرى دراسات تشَت ذلك، إىل باإلضافة .(2015 ومَتونوؼ، بوبوفيتشي)

 ذلك، على بناء .إجيابًيا ااستعابً  توفر اإلنًتنت عرب بالتعلم القياـ عند الطالب جتربة

 اجلامعات أو ادلدارس يف اإلنًتنت عرب للتعلم الطالب استيعاب أف األحباث ُتظهر

 .متغَتات بعدة تتأثر

استيعاب  على تؤثر أف كندت اليت ادلتغَتات من العديد حددت ،(2011 نزارا،)

 يف السابقة واخلربة واجلنس العمر مثل؛ اإلنًتنت عرب بالتعلم القياـ عند الطالب

 النظريات من العديد ىناؾ .الفردية التعلم وأمناط التكنولوجيا أو الكمبيوتر استخداـ

 بشكل .ما شيء عابياست دلعرفة الطالب يقدرىا اليت التكنولوجيا استخداـ حوؿ
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 الكمبيوتر أجهزة استخداـ أو الويب إىل بالفعل الوصوؿ الطالب لغالبية ديكن عاـ،

  (.2020 ،وآخروف ىريفة) احملموؿ اذلاتف استخداـ أسهل أو هبم اخلاصة

 استجابة ىو االستيعاب فإف ،(2019 ،سيتياواف) إندونيسي بيج لقاموس وفًقا

 الشخص، وعملية البحث، إىل واحلاجة واالستيعاب، ما، لشيء( قبوؿ) مباشرة

( 2019 ،برادكما غ) .اخلمس حواسو خالؿ من األشياء من بالعديد يتعلق فيما

 وادلعرفة بالرغبة يتأثر والذي الشخص، زلفز وتفسَت تنظيم عملية ىو االستيعاب

 .احلياة أىداؼ حتديد يف البشري بالسلوؾ يتأثر الذي باحملفز الصلة ذات واخلربة

 مسبوقة عملية ىو االستيعاب أف يقوؿ الذي( 2014 ،بيناريو) للرأي مشابو وىذا

 .احلواس أي ادلستقبالت، أجهزة خالؿ من األفراد يستقبلو حافز وىو باالستشعار،

 يستشعره حافز ىو االستيعاب. اخلارجي والعامل الفرد بُت الوصل حلقة ىي احلواس

 آخر، مبعٌت .بو يشعر ما ويفهم الفرد يدرؾ حبيث تفسَته مث تنظيمو ويتم الفرد،

 .اإلنساف دماغ إىل معلومات أو رسائل إدخاؿ تتضمن عملية ىو االستيعاب

 واألفكار الفرد يف ىو ما .يتلقاه الذي احلافز مع للفرد متكاملة حالة ىو االستيعاب

  .االستيعاب عملية على بنشاط تؤثر سوؼ الفردية والتجارب وادلشاعر

 أف يقوؿ( 2019) برادكما غ يفسارليتو  يف كوين من آخر رأي يأيت

 قبل من النتائج أو األعضاء تتلقاىا اليت األحاسيس من مزيج عملية ىو االستيعاب



 

17 
 

 عملية أنو على تعريفو ديكن االستيعاب أف صبور يف باريك رأي يكشف مث .الدماغ

 البيانات أو احملفزات مع والتفاعل واختبار، وتفسَت، وتنظيم، واختيار، تلقي،

 الذي سارليتو من يأيت باريك عنو عرب الذي ذلك مع يتماشى آخر رأي .احلسية

 يتم اخلارجي العامل من زلفز تلقي عند حيدث نشاط ىو االستيعاب أف يقوؿ

 .(2015 ،أوغي) ذلك بعد الدماغ تدخل اليت ادلساعدة األعضاء بواسطة التقاطو

 يتلقاىا اليت واألحاسيس ادلنبهات وتفسَت ادلعٌت إعطاء عملية ىو االستيعاب

 من العديد على بناءً  .فرد لكل واخلارجية الداخلية بالعوامل بشدة ويتأثر األفراد،

 الشخص رؤية ىو االستيعاب أف ادلؤلفوف استنتج ،سابقا ادلذكورة لآلراء التفسَتات

  .اخلمس للحواس فعل ردود تعطي اليت واخلربة والرغبة بادلعرفة يتأثر لشيء

 :ذلك يف مبا شروط، عدة يستوفوا أف جيب ،االستيعاب من األفراد يتمكن لكي

 األشياء تأيت أف ديكن. ادلستقبل يضرب حافز إىل زلسوس كائن وجود يؤدي .1

 اليت احلواس على مباشرة الداخل من أو ادلستقبل، على مباشرة اخلارج من

 .كمستقبل تعمل

 أف جيب أنو جانب إىل ادلنبو، الستقباؿ يكفي مبا جيدة مستقبالت وجود .2

 إىل ادلستقبل يستقبلها اليت ادلنبهات لنقل حسية أداة أيًضا ىناؾ يكوف

 .احلركية األعصاب إىل أيًضا حاجة ىناؾ ذلك، أجل ومن الدماغ،
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 األوىل اخلطوة وىو االنتباه إىل أيًضا حاجة ىناؾ ما، شيء عابيتدرؾ استل .3

 عاب.يباإلست االحتفاظ يف كإعداد

 :وىي مراحل، بعدة ادلرور بعد ستيعاباإل حيدث ،ولغيط لػ وفًقا

 احلافز التقاط عملية ىي الفيزيائية، العملية باسم ادلعروفة األوىل، ادلرحلة .1

 .اإلنساف حواس بواسطة

 الذي التحفيز نقل عملية ىي الفسيولوجية، بالعملية وادلعروفة الثانية، ادلرحلة .2

 .احلسية األعصاب عرب احلس أعضاء تتلقاه

 الوعي خلق عملية ىي النفسية، العملية باسم وادلعروفة الثالثة، ادلرحلة .3

 (.احلسي العضو) ادلستقبل يتلقاىا اليت للمحفزات الفردي

 .وسلوؾ ردود شكل يف عليها احلصوؿ يتم اليت النتائج ىي الرابعة، ادلرحلة .4

 حيصلوف أو يرونو شيء حوؿ ردودىم الطالب سيعطي ،ستيعاباال ىذا يف

 يف عادةً  الطالب يستخدمها تعليمية، كوسيلة الرقمية التكنولوجيا باستخداـ .عليو

 الطالب استيعاب يعترب .وغَتىا االجتماعي والتواصل التواصل مثل اليومية حياهتم

 ترتبط (.2020 ،وآخروف ىريفة) التعلم بعملية وثيًقا ارتباطًا يرتبط مهًما مؤشرًا

 استيعاب لديهم الذين الطالب سيقـو .بالنتائج وثيًقا ارتباطًا الطالب استيعاب
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 التعلم نتائج حتسن أف ديكن اليت ادلستقل التعلم عملية بتحسُت عاـ بشكل جيد

 الطالب اىتماـ على ادلفاىيم تؤثر أف ديكن ذلك، إىل باإلضافة .هبم اخلاصة

 .األكادديي واإلصلاز باالختيار

 أنواع االستيعاب .2

 اليت االستيعاب أي اخلارجي، االستيعاب ومها االستيعاب، من نوعاف ىناؾ

 أي الذات، و استيعاب الفرد. خارج من تأيت اليت ادلنبهات بسبب حتدث

 احلالة، ىذه يف .الفرد داخل من الناشئة ادلنبهات بسبب حتدث اليت االستيعاب

 البيئة حالة ويفهموا يدركوا أف لؤلفراد ديكن ،االستيعاب خالؿ من. نفسو ىو الكائن

 الدين، شعفر (يف (2014 سوناريو،) الفردية الذات عن وكذلك حوذلم من

2013(. 

  عابيستاال على المؤثية العوامل .3

 العوامل ومها عاب،ياالست على يؤثراف عاملُت ىناؾ أف (2014بيناريو ) يقوؿ

 :ذلك يف مبا اخلارجية، والعوامل الداخلية
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 واليت الفرد حيتويها اليت العوامل وىي عاب،ياالست على تؤثر اليت الداخلية العوامل .1

 واالحتياجات، واالىتمامات، األعضاء، وظائف علم مثل أشياء عدة تشمل

 .والذاكرة واخلربة،

 واألشياء البيئة خصائص ىي عابياالست على تؤثر اليت اخلارجية العوامل .2

 وتؤثر احمليطة للبيئة الفرد منظور ادلؤثرة العناصر ىذه تغَت أف ديكن. فيها ادلتضمنة

 .ذلا وقبولو ادلرء شعور على

 السابقة واخلربات التوقعات ستعاباال على تؤثر اليت األخرى العوامل تشمل

 تزاؿ ال ذلك، إىل باإلضافة .عابيستاال من رلموعة ختلق اليت النفسية واحلاالت

 :وىي عاب،ياإلست على تؤثر أمور عدة ىناؾ

 احملفزات من سلسلة أو ادلنبو يصبح عندما عقلية عملية ىو االنتباه ألف االنتباه، . أ

 يف مبا بارزة، خصائص لو ادلنبو. األخرى ادلنبهات تضعف عندما الوعي، يف بارزة

. نفسو عابياإلست يشكل الذي الشخص ىي الذات. والتكرار الشدة ذلك

 يتأثر فإنو يراه، دلا تفسَت تقدمي وحياوؿ ما شيًئا ما شخص يرى عندما

 واالحتياجات االىتمامات مواقف مثل أيًضا تؤثر اليت الفردية باخلصائص

 .والشخصية والتوقعات والتجارب
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 أو شخًصا ادلعٍت احلافز يكوف قد. معينة أحداث أو أشياء شكل على التحفيز . ب

 الذي الشخص عابياست على اذلدؼ خصائص تؤثر ما عادة. حدثًا أو كائًنا

 .يراه

 .وغَتىا واجلو والزماف ادلكاف إما عابياالست تكوين يتم حيث الظرفية العوامل . ت

 وسائط التعلمالفصل الثاني: مفهوم 

 فهم وسائط التعلم .1

 صلاح حتديد يف للغاية اسًتاتيجية أداة تربوي منظور من اإلعالـ وسائل تعد

 اخلاصة ديناميكياهتا مباشر بشكل يوفر أف ديكن وجودىا ألف .والتعلم التعليم عملية

 الوسائط .للطالب اخلاصة دينامياتو مباشر بشكل وجوده يوفر أف ديكن. للطالب

 يزيد شيء أي أو للطالب ادلعلومات إليصاؿ استخدامو ديكن شيء أي ىو التعلم

 ادلعلم )أسراري، وجود عدـ من الرغم على الطالب أذىاف يف الدرس وضوح من

1995.) 

 و كوستاندي سوجتيبتو يف راىارجو لػ وفًقا. مقدمة أو وسيط تعٍت اإلعالـ وسائل

 توجيهها إعادة ادلصدر يريد اليت للرسائل حاوية عن عبارة الوسائط فإف ،(2016)
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 الذي اذلدؼ بينما إرشادية، رسالة ىي ادلستلمة ادلادة .للرسالة ادلستلم أو اذلدؼ إىل

 .التعلم عملية حتقيق ىو حتقيقو مت

 لتحسُت ادلعلموف يستخدمها أداة أي ىي الًتبوية الوسائط أف القوؿ ديكن كما

 القيم وغرس ادلهارات، تدريب أو واألفكار، ادلعاين وتوضيح والتعلم، التدريس عملية

 وعبداهلل، واألرقاـ )الغايل والرموز الكلمات على ادلعلم يعتمد أف دوف فيها، ادلخفية

1991.) 

. وادلتعلمُت ادلعلمُت بُت يربط كوسيط اإلعالـ وسائل استخداـ يتم ادلعٌت، هبذا

 أهنا على تفسَتىا إىل والتعلم التدريس عملية يف الوسائط دتيل حتديًدا، أكثر وبشكل

 أو ادلرئية ادلعلومات ترتيب وإعادة اللتقاط إلكًتونية أو فوتوغرافية أو رسومية أدوات

 (.2014 اللفظية )أرشاد،

 على عموًما التعلم وسائط تعريف يتم (2020) سيمارماتايف  ىاريوكو حبسب

 احملاضرين بُت والتفاعل االتصاؿ لتسهيل مستخدمة وتقنيات وأساليب أدوات أهنا

 .فعالية أكثر وتدريسية تعليمية عملية يف والطالب

 نقل على يعمل الذي التحفيز أشكاؿ من شكل أو أداة ىو التعلم الوسائط

 أو العالقات ذلك يف مبا كوسائط التحفيز أشكاؿ استخداـ ديكن .التعلم رسائل
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 ىذه. ادلسجل والصوت الكتابة، ال، أـ ادلتحركة الصور الواقعية، البشرية، التفاعالت

 (.2019 الطالب )سارتيكا، ستساعد التحفيز من اخلمسة األشكاؿ

 قادرًا ليكوف التعلم يف الوسائط استخداـ ( يعترب2014الدين ) فالح حبسب

 من ادلقدـ التعلم يف الوسائط حتديد مثل والتعلم، التدريس عملية تسهيل على

 التعلم عملية( 2)موحًدا؛  ادلواد تقدمي يكوف أف ديكن( 1)وىي:  ودايتوف، كيمب

والطاقة؛  الوقت كفاءة( 4)تفاعلية؛  أكثر التعلم عملية( 3)إثارة؛  وأكثر أوضح

 دوف التعلم عملية بإجراء الوسائط تسمح( 6)التعلم؛  سلرجات جودة حتسُت( 5)

 مواقف تطوير اإلعالـ لوسائل ديكن( 7)وادلكاف؛  الزماف على االعتماد إىل احلاجة

 أكثر اجتاه يف الطالب دور تغيَت( 8)التعلم؛  وعملية ادلواد جتاه للطالب إجيابية

 مع تتكيف أف ديكن( 10)واقعية؛  أكثر اجملرد ادلوضوع يصبح( 9)إنتاجية؛ 

 .اإلنساف حواس زلدودية مساعدة( 11)و  والزماف؛ وادلكاف ادلناسبة

 ىي التعلم وسائط أف االستنتاج ديكن التعلم، بوسائط ادلتعلقة ادلختلفة اآلراء من

 الطالب أفكار حيفز أف وديكن القنوات، عرب الرسائل نقل ديكنو شيء أي

 جديدة معلومات إلضافة تعلم عملية إنشاء لتشجيع واستعدادىم ومشاعرىم

 .جيد بشكل حتقيقها ديكن التعلم أىداؼ أف. للطالب
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 التعلم وسائط أنواع .2

 ادلواد وىي رئيسية، عناصر ثالثة إىل التعليمية الوسائط تصنيف عاـ، بشكل

 سبعة ىناؾ ،(2016) ميمونة يف بريتس لرودي وفًقا. واحلركية والبصرية السمعية

 الوسائط( 2) وادلسموعة؛ ادلرئية احلركة وسائط( 1) :وىي التعلم، لوسائط تصنيفات

 ادلرئية؛ الوسائط حتريك( 4) متحرؾ؛ شبو صوت( 3) الصامتة؛ والبصرية السمعية

  .مطبوعة وسائط( 7) و. السمعية الوسائط( 6) الصامتة؛ ادلرئية الوسائط( 5)

 بُت التمييز طريق عن الوسائط تصنيف ،(2018) تريانتويف  شراـ ويلبـو بينما

 فئات (.الصغَتة الوسائط) البسيطة والوسائط( الكبَتة الوسائط) احلديثة الوسائط

 ويف. الفيديو وبرامج والشرائح واألفالـ الكمبيوتر أجهزة ذلك يف مبا الكبَتة، الوسائط

 والرسومات البسيطة والرسومات الصور على الصغَتة الوسائط تشتمل نفسو، الوقت

  .وغَتىا وادللصقات وادلخططات

 ادلرئية؛ الوسائط( 1: )التايل النحو على التعلم وسائط قّسم( 2018ساالـ )

( 5) حقيقية؛ وزلاكاة جتربة( 4) ؛"العرض" وسائط( 3. )السمعية الوسائط( 2)

 أجهزة خالؿ من التعلم( 7. )ادلربمج التعلم( 6) ادلطبوعة؛ اإلعالـ وسائل

 على القائم والتعلم الكمبيوتر مبساعدة بالتعليم يُعرؼ ما غالًبا أو الكمبيوتر
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 نشاط يف الوسائط وجود فإف ببساطة، .الكمبيوتر إىل ادلستند التعليم أو الكمبيوتر

 :التالية العملية القيم لو تعليمي

 .الطالب هبا دير اليت التجربة قيود على التغلب التعليمية اإلعالـ وسائل (1

 .الدراسي الفصل حدود ادلقدمة الوسائط تتجاوز أف (2

 .وبيئتهم الطالب بُت بالتفاعل التعليمية اإلعالـ وسائل تسمح (3

 .الطالب مالحظات توحيد ادلقدمة الوسائط تنتج أف (4

 ادلفاىيم غرس على قادرة صحيح بشكل ادلقدمة الوسائط تكوف أف احملتمل من (5

 .الواقع يف وادلتأصلة والصحيحة ادللموسة األساسية

 .جديدة واىتمامات رغبات تولد أف اإلعالـ وسائل (6

 .التعلم على الطالب وحتفيز احلافز توليد على قادرة اإلعالـ وسائل (7

 إىل ادللموس من وشامل متكامل بشكل التعلم توفَت على قادرة اإلعالـ وسائل (8

  .ادلعقد إىل البسيط من اجملرد،

 ذلا اليت التعلم تكنولوجيا مفهـو يف اإلعالـ وسائل طورت ذلك، كل من

 هنج مفهـو تطبيق( ب) ؛(اذلدؼ ضلو موجهة) اذلدؼ ضلو موجهة( أ: )اخلصائص

 وسائل تطبيق فإف وبالتايل، .ادلتنوعة التعلم مصادر من االستفادة( ج) النظم؛

 ىذا ".أكثر التعلم أقل التدريس" مفهـو يدرؾ أف ديكن التعليم وتكنولوجيا اإلعالـ
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 الدراسي، الفصل يف ادلعلم أنشطة تقليل ديكن البدين، بالنشاط يتعلق فيما أنو يعٍت

 تزاؿ ال ولكنها اإلعالـ، وسائل إىل تفويضها يتم اليت ادلعلم مهاـ بعض لوجود نظرًا

 (.2018 تريانتو،) الطالب تعلم إنتاجية حتقيق تعزز

 الراهي  أساس وسائط التعلم اللغة العيبية على .3

 وأشكاؿ أنواع من كبَت عدد وجود إنكار ديكن ال احلايل، العودلة عصر يف

 كانت كلما. العالية التكنولوجيا إىل البسيط من بدًءا ادلعروفة، التعلم وسائط

  .أفضل حتققت اليت النتائج كانت اكتماال، أكثر ادلستخدمة الوسائط

 ادلعلومات لتكنولوجيا احلايل العصر يف العربية التدريس وسائط تبتكر أف جيب

 تكنولوجيا بتطور كبَت بشكل ىذا سيتأثر .التعلم فاعلية لزيادة جديدة طرقًا وجتد

 الفيديو، مؤدترات ،(الرقمي الفيديو قرص) الكمبيوتر، أجهزة ذلك يف مبا ادلعلومات

 قواعد الكمبيوتر، على ادلتعددة الوسائط الكمبيوتر، مؤدترات اإللكًتوين، الربيد

 إسًتاتيجية بقيمة الكمبيوتر أجهزة تتمتع .ذلك إىل وما بعد، عن التفاعل بيانات

  .الفيديو أو الصوت سواء التعلم، يف والوسائط األدوات مجيع على وتؤثر

 ومسموعة ومرئية مسعية وسائط إىل الوسائط تقسيم يتم النوع، من انطالقًا

 أجهزة مثل الصوتية، القدرات على كثَتًا تعتمد وسائط ىي الصوتية الوسائط .ومرئية

 على فقط تعتمد وسائط ىي ادلرئية الوسائط .وغَتىا الكاسيت ومسجالت الراديو
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 البيانية والرسـو والصور الصامتة واألفالـ والشرائح األفالـ شرائط مثل البصر، حاسة

 ىي وادلسموعة ادلرئية الوسائط بينما .وغَتىا البيانية والرسـو وادلخططات واخلرائط

 الوسائط من النوع ىذا يتمتع. والصور الصوت عناصر على حتتوي اليت الوسائط

 نة،حاشلت) الوسائط من والثاين األوؿ النوعُت على يشتمل ألنو أفضل بإمكانيات

2014.) 

 مهًما دورًا( األمثاؿ أو الصور) ادلرئية الوسائط تلعب( 2014) ادارش حبسب

 ديكن .الذاكرة وتقوي الفهم تسهل أف ادلرئية للوسائط ديكن. التعلم عملية يف للغاية

 زلتوى بُت عالقة توفر أف وديكن الطالب اىتماـ أيًضا ادلرئية العناصر تعزز أف

 ذي سياؽ يف ادلرئية العناصر وضع جيب فعالة، تكوف لكي. احلقيقي والعامل ادلوضوع

 معاجلة حدوث لضماف ادلرئية الصورة مع التفاعل الطالب على وجيب معٌت

  .ادلعلومات

 خالؿ فمن التعلم، عملية يف للمدرسُت أداة ادلرئية التعلم وسائط استخداـ يعد

 عند ادللل من التخلص للطالب ديكن التعلم، عملية يف ادلرئية الوسائط استخداـ

 اليت ادلادة أسهل الطالب قبوؿ يصبح حبيث البحت، اللفظي التعلم بعملية مقارنتو

 والتفكَت واإلبداع التعلم روح ترفع حبيث التعلم عملية أثناء ادلعلم.ادلعلم يقدمها

 (.2016 بوددياف،) أيًضا يزيد التعليمي والتحصيل والتحفيز النقدي
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 11-وسائط التعلم اللغة العيبية في جائحة كوفيد .4

 معينة بيئة يف والطالب ادلعلمُت بُت موجود تفاعل ىي العربية اللغة تعلم عملية

 تعلم عملية يف .وضعها مت اليت التعلم أىداؼ لتحقيق ومدروسة ذلا التخطيط يتم

 ادلعلموف يستخدمها اليت واالسًتاتيجيات األساليب من العديد ىناؾ العربية، اللغة

 وفًقا واألساليب االسًتاتيجيات اختيار مت .ذلك إىل وما وادلعلموف واحملاضروف

 .نفسها التعليمية للوحدة ووفًقا ادلادة، مالءمة ومدى الطالب، خصائص لظروؼ

 يف التعلم وأساليب اسًتاتيجيات مع التعامل دائًما الضروري من ليس الوقت، مبرور

 أصبح الذي اإلنًتنت تطور مع دتاشياً  .لوجو وجًها ادلختلفة التعليمية ادلؤسسات

 ديكن أخرى تعليمية مناذج ظهرت اإلنساف، حياة مفاصل من يتجزأ ال جزًءا

 ادلدربُت، أو ادلدرسُت أو احملاضرين سواء التدريس، ىيئة أعضاء قبل من استخدامها

 الشبكة يف. التعلم مناذج أي ادلواد، تقدمي أو الرسائل إليصاؿ كوسيلة ذلك إىل وما

 أي ادلختلطة، التعلم مناذج إىل باإلضافة اإلنًتنت، عرب التعلم أو( اإلنًتنت عرب)

 (.2021)ألواف،  اإلنًتنت وعرب لوجو وجهاً 

 على القائمة اجلامعات يف العربية اللغة تعلم وسائط اختيار يف جبدية النظر جيب

 على سليب تأثَت ذلا يكوف فقد صحيح، بشكل استخدامها يتم مل إذا ألنو اإلنًتنت

 ديكن اليت والعوامل ادلبادئ فهم على قادرًا ادلعلم يكوف أف جيب حيث .التعلم فوائد
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 وحسنو، بوتراواصلسا) التعلم عملية يف الرقمية التكنولوجيا فعالية على تؤثر أف

2018.) 

 حلوؿ تقدمي احلكومة من 19-كوفيد بفَتوس ادلصاب البلد حالة تتطلب

 وطرؽ اإلنًتنت عرب التعلم وسائط استخداـ خالؿ من التعلم صعوبات مع للتعامل

 (.2020)زلمد،  ادلناسبة التعلم

 من سياسة( 2020 والثقافة، والتعليم الًتبية وزارة) والثقافة التعليم وزارة تضع

 يف التعليم سياسات تنفيذ بشأف 2020 لعاـ 4 رقم الدورية الرسالة إصدار خالؿ

 بُت من تشمل، واليت ،(19-كوفيد) كورونا فَتوس مرض النتشار الطوارئ فًتة

 من ادلنزؿ، من تنفيذىا ليتم والتعلم التدريس لعملية سياسات وضع أخرى، أمور

 .بعد عن اإلنًتنت عرب التعلم أو اإلنًتنت عرب التعلم خالؿ

 يسمح الذي التعلم من نوع ىو اإلنًتنت عرب التعلم( 2017 ىَتايانيت،) ؿ وفقا

 كونتارتو،) .اإلنًتنت وسائط باستخداـ الطالب إىل بالوصوؿ التعليمية للمواد

 أي يف الدراسة للطالب ديكن اإلنًتنت عرب التعلم خالؿ من أنو أوضح (2017

 ديكن ولكن الغرفة نفس يف احملاضر يكوف ال ما نادرًا أنو من الرغم على مكاف،

 يتطلب اإلنًتنت عرب التعلم بأف جيادؿ (2017 ،جاجاد) .احملاضرة عملية إجراء
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 تشمل. اإلنًتنت عرب التعلم تقدمي يف للمعلمُت خاصة والكفاءة، التكنولوجيا إتقاف

 :يلي ما اإلنًتنت عرب التعلم يف ادلستخدمة الوسائط

 (.2018 ادلعروؼ،) رـو كالس جوجل (1

 (2017 براجانا،)واتساب  (2

 و( 2020 وآخروف، سَتاف) السحابة اجتماع زـو (3

 .اإلنًتنت عرب التعلم تنفيذ دعم ديكنو آخر تطبيق (4

 والقدرة ومشاكل عقبات ىناؾ تكوف أف ادلمكن من تنفيذه، يف ذلك، ومع

 غَت التعلم جتعل الطالب منها يعاين اليت ادلنزؿ يف العربية اللغة لتعلم االستيعابية

 أحدىا) التعلم أجهزة وتوافر شبكة، وجود عدـ حتدث اليت ادلشكالت تشمل .فعاؿ

 عرب التعلم فعالية حتدد أيًضا الداعمة غَت والبيئة ادلنزيل واجلو ،(زلموؿ كمبيوتر جهاز

 التعلم أسلوب ألف ادلادة، فهم مستوى ىي الطالب يواجهها صعوبة أكرب .اإلنًتنت

 وآخروف، مواله) التعليمية ادلواد استيعاب يف الفهم مستوى على يؤثر طالب لكل

 التعلم أف يذكر( 2011) وآخروف لتونكاي وفًقا التجريبية احلقائق (.2020

  .التعلم احتياجات مجيع تلبية على قدرة أقل يعترب اإلنًتنت عرب الكامل

 غَت للطالب مشكلة ديثل 19-كوفيد جائحة يف العربية اللغة تعلم أف ادلؤكد من

 من العديد ىناؾ يزاؿ ال ذلك، على عالوة. اإلنًتنت عرب الدراسة على ادلعتادين
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 وسائل أو اإلنًتنت تكنولوجيا باستخداـ التدريس جييدوف ال الذين احملاضرين

 ،فًتي) لػ وفًقا (.2020 بوروانتو،) ادلناطق سلتلف يف خاصة االجتماعي، التواصل

 يف ادلشاركة الطالب من يُطلب ،19-كوفيد جائحة من الوقت ىذا يف( 2020

 لوباء آخر تأثَت .ومتعًبا صعًبا الطالب بعض جيده الذي اإلنًتنت عرب التعلم

 حيتاج .ادلنزؿ يف للدراسة مضطروف ألهنم بادللل يشعروف الطالب أف ىو 19-كوفيد

 مبهاـ الطالب كاىل إثقاؿ دوف بفاعلية تنفيذه يتم أف إىل اإلنًتنت عرب التعلم

 تدريس ىيئة كأعضاء احملاضروف لذلك، (.2020 أجي،) تقدديها جيب سلتلفة

 ديوي، كاروانتو، مستجي،) اإلنًتنت عرب أو اإلنًتنت عرب زلاضرات يف وزمالء

 اخلصائص ىذا واستخداـ حتديد على قادرة تكوف أف جيب (2014 وختيمة،

 .أفضل نتائج حتقيق على الطالب دلساعدة وادليوؿ

 مفهوم زومالفصل الثالث: 

 فهم زوم .1

 أي يف االتصاؿ احتياجات دعم ديكنو تطبيق ىو زـو االجتماعات سحاب

 تعد. مباشرة جسدية مقابلة إىل احلاجة دوف األشخاص من العديد مع وزماف مكاف

 على حيتوي تطبيق شكل يف اإلنًتنت عرب تعليمية وسيلة االجتماعات سحاب زـو
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 عرب والدردشة الفيديو مؤدترات بُت اجلمع خالؿ من بُعد عن ادلؤدترات ميزات

روشيد ) احملموؿ اذلاتف مع التعاوف أيًضا وديكن اإلنًتنت عرب واالجتماعات اإلنًتنت

 .(2020 ،و آخروف

 عرب التعلم أنشطة دلساعدة استخدامو ديكن تطبيق السحابة ىو اجتماع زـو

 مثل مًعا ادلناقشة أو االجتماع أنشطة إلجراء زـو استخداـ أيًضا ديكن. اإلنًتنت

 ديكن ، ذلك إىل باإلضافة. جسديًا االجتماع إىل احلاجة دوف لوجو وجًها االجتماع

 .كنت ومىت كنت أينما االتصاؿ احتياجات زـو استخداـ يدعم أف

 اجتماعات تطبيق ىي السحابية زـو اجتماعات إف قاؿ( 2020 ،وإيلياس ليو)

 مقابلة للمستخدمُت التطبيق ىذا يتيح. الشاشة مشاركة مفهـو مع اإلنًتنت عرب

 أو شخصي كمبيوتر جهاز على فقط ليس. لوجو وجهاً  مشارؾ 100 من أكثر

 إجيابية قيمة ىذه. ذكي ىاتف على التطبيق ىذا تنزيل أيًضا ديكن زلموؿ، كمبيوتر

 إىل تؤدي ما غالًبا اليت الفصوؿ وحجم قبل، من التقليدية احملاضرات مع التعامل يف

 جيعل ما غالًبا الطالب عدد مع تتناسب ال اليت الفصوؿ وحجم احملاضرات، فعالية

 تسهيل إىل باإلضافة ،زـو تطبيق خالؿ من. الطالب تنسيق يف غارقُت احملاضرين

 الواحد الفصل يف الطالب عدد مع التعامل يف أيًضا فعاؿ فهو احملاضرين، من ادلراقبة

 (.2021 ،مرحياين)
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 يف استخدامو ديكن بل فحسب، للتعلم ىذا زـو تطبيق استخداـ ديكن ال

 ألي ديكن لذا رلاين، زـو تطبيق يف األساسي النظاـ. األخرى واألمور ادلكتب

 يف. حلسابنا الدفع مت إذا زمٍت حد يوجد وال دقيقة أربعُت دلدة استخدامو شخص

 فهي لذلك،. الفيديو عرب شخص أي مع مباشرة التواصل ديكننا ىذا، زـو تطبيق

 .(2020 ،د و رمحن حقُت) تعليمية كوسيلة الستخدامها مناسبة

 والوظيفة زوم الدو  .2

 التطورات ويتابع يصـو ال من كل. بسرعة حالًيا التعليم عامل تطور يسَت

 احملاضرين من يُطلب. التعليم قطاع مع وبادلثل. ويضطهد بل الركب عن سيتخلف

 بناء. ملحة كحاجة ادلعلومات تكنولوجيا تشغيل على قادرين يكونوا أف والطالب

 باسم ادلعروؼ 4.0 عصر يف يعيشوف الذين. البيئية والظروؼ العصر تقدـ على

 بُت العالقة تشرح اليت مقالتو يف ثيفيدي آسيو غوغاه لشنتيا وفًقا. التكنولوجيا عصر

 عملية يف االفًتاضية التكنولوجيا لدمج زلاولة ىو الصناعية الثورة وعصر التعليم

 (.2020 ،ثيفيدي) التعلم
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 اإلنًتنت عرب أو اإلنًتنت عرب التعلم يف تطبيقها ديكن اليت التكيف عمليات تتم

 ويب ومواقع تطبيقات شكل يف األساسية األنظمة استخداـ خالؿ من( شبكة يف)

 (.2020 وآخروف، جوناواف) التعلم إدارة وأنظمة اجتماعية وشبكات

 والطالب ادلعلمُت بُت لوجو وجًها للتفاعل تسهيالت توفر اليت التطبيقات أحد

 ىو ذكي ىاتف أو زلموؿ كمبيوتر أو كمبيوتر جهاز مع الفيديو مؤدترات عرب تقريًبا

 بُت اجلمع خالؿ من بعد عن اتصاؿ كوسيلة يستخدـ تطبيق ىو التطبيق ىذا ،زـو

 أف ديكن. احملموؿ والتعاوف اإلنًتنت عرب واالجتماعات الدردشة الفيديو، مؤدترات

 اجتماع يف مًعا مشارؾ 1000 التطبيق ىذا يف االجتماعات استخداـ يستوعب

 ادليزات وتشمل يعمل، يزاؿ ال ولكنو رلانًا، التطبيق ىذا تنزيل ديكن. واحد افًتاضي

 ادليزات من والعديد التقدديية والعروض اإلنًتنت عرب والندوات اذلاتفية ادلكادلات

 اليت الشركات قبل من إثباتو وديكن جيدة، جودة ذو التطبيق ىذا يعترب. األخرى

 (.2020 ويباوانتو،) بالفعل اخلدمة ىذه باستخداـحظ  500

 ويسهل التعلم ،زـو وسائط باستخداـ وخاصة االفًتاضي، التعلم يدعم أف جيب

 بفعالية الرسائل تلقي من الطالب يتمكن حىت ادلوضوع تلقي أو التعلم الطالب على

 من العديد على حيتوي زـو أف النتائج تظهر (.2021 ،وآخروف مياساروه) وكفاءة

 ذلك، إىل باإلضافة. لالىتماـ إثارة أكثر التعلم جتعل اليت لالىتماـ ادلثَتة ادليزات
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 و مونيكا) صحيح بشكل احملاضر قدمها اليت ادلواد وفهم قبوؿ للطالب ديكن

 (.2020 فيًتياوايت،

 بعض. كنت ومىت كنت أينما االتصاؿ احتياجات زـو يدعم أف ديكن

 عرب التعلم التحديد وجو على تناقش مل بعده وصفها مت اليت السابقة الدراسات

 (.2021 ،ح أريستا) العربية اللغة تعليم دراسة برنامج يف اإلنًتنت

 ات زوممزايا ونقصان .3

 تطلبت واليت ىذه، االجتماعي التباعد فًتة خالؿ فقط زـو تطبيق استخداـ مت

 زـو باستخداـ إجراؤىا يتم اليت احملاضرات تعترب. اإلنًتنت عرب الدراسة الطالب من

 للطالب اإلنًتنت إشارة أو الشبكة يف مشاكل ىو غالًبا حيدث ما ألف فعالية أقل

 الذي التعلم جودة على تأثَت ذلا سيكوف واليت فاي واي يستخدموف ال الذين

 باستخداـ ألنو للطالب، وفعالة عملية زـو استخداـ مزايا تعترب ذلك، ومع. يتلقونو

 عرب أو الكتايب التواصل من أسهل واحملاضرين الطالب بُت التواصل يكوف ،زـو

 .الدردشة

 التعلم، يف زـو لتطبيق نقصاناتو  مزايا عدة ىناؾ ،(2021 ،ويطري ارمادا)يف 

 :منها
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 مزايا . أ

 من العديد ىناؾ اإلنًتنت، عرب تعليمية كوسيلة التكبَت استخداـ يف

 :وىي ادلزايا،

 .االستخداـ يف أسهل اجتماعاتزـو  (1

 دوف ادلنزؿ، يف التعلم عملية إجراء للطالب ديكن. وكفاءة فعالية أكثر (2

 الطالب لدى يكوف الطريقة هبذه .اجلامعي احلـر إىل القدـو إىل احلاجة

 (2021 فرمانسيو،) للرأي وفقا ىذا. ادلنزؿ يف للدراسة الوقت من ادلزيد

 مكاف أي يف إجراؤه ديكن أنو أي اإلنًتنت، عرب التعلم مبزايا يتعلق فيما

 الرغم على) اجلامعي احلـر إىل للذىاب النقل تكاليف يتحمل ال وزماف،

 (.اإلنًتنت حصة يكلف أنو من

 .جًدا جيدة والفيديو الصوت جودة (3

 ادليزة ىذه تسهل. االستخداـ وسهلة جذابةاجتماعات  زـو ميزات تعد (4

 .التقدديية العروض أثناء الوسائط أو ادلواد مشاركة والطالب ادلعلمُت على

 الدراسية الفصوؿ مثل لوجو وجهاً  اجتماعاتزـو  تكوف أف ديكن (5

 على للغاية نشط والطالب احملاضرين بُت التفاعل أف كما التقليدية،

 .اإلنًتنت عرب يتم أنو من الرغم
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 نقصانات . ب

 ىناؾ اإلنًتنت، عرب التعلم زـو استخداـ مزايا عن النظر بصرؼ

 :التالية نقصانات

 .وخيرج يدخل اجتماعاتزـو  تطبيق سيجعل مستقر غَت اتصاؿ/  إشارة (1

 .احلصة ىدر (2

زوـ  برنامج تستخدـ ال كنت إذا. للغاية مكلف وىو شلتاز تكبَت (3

 وإذا دقيقة، 45 إىل 40 كل وخيرج التطبيق فسيظهر ادلتميز، اجتماعات

 ادلشاركُت لعدد األقصى احلد فإف رلانًا، اجتماعاتزـو  تستخدـ كنت

  .فقط 100 ىو

 أو األساليب كانت إذا ادلادة، شرح على أحيانًا الطالب يركز ال (4

 ألنو نظرًا ذلك، على عالوة. لالىتماـ مثَتة غَت ادلستخدمة الوسائط

 الًتكيز أحيانًا ينخفض مكاف، أي يف اإلنًتنت عرب التعلم إجراء ديكن

  .التعلم عملية على

 أكثر يعترب التطبيق ىذا أف إال فعالية، أقل يعترب زـو تطبيق أف من الرغم على

 يساعد أف ادلأموؿ من ،زـو تطبيق مع السبب، ذلذا. للطالب وعملية كفاءة
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 استخداـ من الطالب يتمكن أف ادلتوقع ومن اإلنًتنت عرب التعلم حيث من الطالب

 .الفعالية من شلكن قدر بأكرب التطبيق ىذا

 العربية اللغة التعلم يف البعض بعضهم فهم واحملاضرين الطالب على جيب لذلك،

 ألهنا،. 19-كوفيد وباء ظاىرة نقبل أف جيب. 19-كوفيد جائحة خالؿ بعد عن

 على القائم التعلم استخداـ يف جامعة لكل مشجعة خطوة تعد الظاىرة، ىذه مع

 .متوقعة كانت كما 4.0 الصناعية الثورة ضلو خطوة أيًضا وىي التكنولوجيا

 زوم على القائمة والبصيية السمعية الوسائط .4

 أثناء مساعها ديكننا حيث حديثة، تعليمية وسيلةىي  والبصرية السمعية الوسائط

 اىتماـ زيادة أيًضا الوسائط ذلذه وديكن التلفزيوف، مشاىدة أثناء الصور مشاىدة

 األجهزة .والربامج األجهزة مها جهازين، على الوسائط ىذه حتتوي .بالتعلم الطالب

 حيتوي قرص عن عبارة الربنامج بينما الصور، عرض يف الربامج يعاجل جهاز عن عبارة

 (.2016 جاروت،) بيانات أو تسجيالت على

 األساس يف ىو وادلسموع ادلرئي اإلعالـ فإف ،(2013) اهلل عبد إلسحاؽ وفًقا

 إىل هتدؼ واليت والسمع والرؤية االستشعار خالؿ من خاصة للواقع،( عرض) دتثيل
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 وأسرع مالءمة أكثر الطريقة ىذه تعترب .للطالب حقيقية تعليمية جتارب إظهار

 .التعليمية التجارب حوؿ والقصص واألفكار احملادثات من وأسهل

 إجراؤه ديكن ألنو التعلم عملية يف جديًدا منوذًجا اإلنًتنت عرب التعلم يعترب

 الدراسي الفصل يف لوجو وجًها االجتماع إىل احلاجة دوف للغاية سهلة بطريقة

 .التعلم عملية تتم حىت باإلنًتنت االتصاؿ على قائم تطبيق على فقط واالعتماد

 الوسائط مرافق باستخداـ معناه استيعاب يف أيًضا أسهل اإلنًتنت عرب التعلم

 الدين، قمر) فيديو وأيًضا وصوت متحركة ورسـو ونصوص صور شكل يف ادلتعددة

2021.) 

 تغيَت حدث إندونيسيا، ذلك يف مبا العامل 19-كوفيد جائحة ضرب أف بعد

 إحدى .العامل حوؿ الدولة وحياة االجتماعية احلياة نظاـ يف للغاية جذري

 .اإلغالؽ سياسة ىي 19-كوفيد انتشار معدؿ على التأكيد أجل من السياسات

 يف األنشطة .موجودة غَت أو زلدودة ادلنزؿ خارج األنشطة تكوف السياسة، ىذه مع

 قررت لذلك، .إلغاؤىا يتم حىت أو زلدودة واجلامعات واألسواؽ والشركات ادلكاتب

 الظروؼ، ىذه يف حىت أنو االعتبار يف األخذ مع اإلنًتنت عرب الدراسة اجلامعات

 مناسبة تعليمية وسائط اختيار ادلهم من لذلك، .الدراسة مواصلة الطالب على جيب
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 الوسائط أحد زـو تطبيق يعد .19-كوفيد جائحة يف وبصرية مسعية قدرات ولديها

 .وادلرئيات الصوتيات عرض على القدرة لديها اليت

 التفاعل والطالب للمحاضرين ديكن حيث مؤدتر ىو السحابة اجتماع زـو

 اليت ادليزات من العديد التطبيق ىذا يف يوجد .لوجو وجًها االجتماع مثل مباشرة

 التسهيالت أسهل زـو تقدـ .بسهولة هبا القياـ ديكن اليت ادللفات مشاركة من تًتاوح

 غرفة، رقم أو رابط مبجرد اجتماع/  مؤدتر إىل االنضماـ يف يرغبوف الذين لؤلفراد

 ألهنا كبَتة بشعبية حتظى اإلنًتنت عرب تدريبية كدورة زـو استخداـ أيًضا وديكن

 (.2020 القصَت،) البيئة على وتأثَتىا الوقود وتكاليف السفر وقت تكاليف توفر

 ىذه خالؿ مًعا والتحدث الكتابة إمكانية السحابة على زـو اجتماعات تتيح

 بعد، عن التعليم خيارات يف السحابية زـو اجتماعات استخداـ ديكن .العملية

 ذلك، إىل باإلضافة .االجتاه ثنائية االجتماعي العمل برنامج مناقشات وكانت

 لوباء استجابةً  بعد عن الصحي للتطبيب أيًضا السحابية زـو اجتماعات ُتستخدـ

 وغَتىا اجملتمعية للمناقشات زـو استخداـ يتم احلالة، ىذه يف .19-كوفيد

 (.2021 كومسايت،)

 .التعلم لعملية جًدا مهمة اإلعالـ وسائل أف استنتاج ديكن ،سابقا الشرح من

 إىل باإلضافة الصور عرض ديكنها اليت والبصرية، السمعية الوسائط على خاصة
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 اإلنًتنت عرب التعلم عملية تزاؿ ال حيث19-كوفيد جائحة خالؿ خاصة .الصوت

 وجهاً  للمناقشة استخدامو ديكن تعليمًيا تطبيًقا يتطلب بالطبع، .ادلنزؿ من التعلم أو

 لالجتماعات زـو تطبيق باستخداـ يعٍت شخصية مقابلة إىل احلاجة دوف لوجو

 .األخرى بالتطبيقات مقارنة ادلزايا من بالعديد يتمتع الذي السحابية

 البحوث السابقةالفصل اليابع: 

. ادلؤلف لبحث دتاًما مطابقة دراسة على ادلؤلف يعثر مل البحث، نتائج على بناءً 

 :يلي ما الصلة ذات السابقة الدراسات بعض تتضمن

 األحياء علم يف طالبال عابي"است بعنواف حبثًا أجرى ،(2020) مولة .1

 نتائج تشَت ."19-كوفيد يف جائحة تعليمية كمرافق اإلنًتنت عرب للمحاضرات

 الطالب يفضل اإلنًتنت، عرب االستبيانات ملء خالؿ من اأهن إىل بحثيةال ىذه

 ثنائي شبو اتصاؿ منوذج ،٪(47) بنسبة فعالة تعليمية كوسيلة واتساب تطبيق

 ىذه مع٪ 64 وبنسبة٪( 64)  بنسبة ادلرئي التعلم أسلوب ،٪(70) االجتاه

 خالؿ يتلقونو عما راضُت غَت األحياء طالب يزاؿ ال اإلنًتنت، عرب احملاضرة

 .الرضا بعدـ يشعروف جتعلهم سلتلفة عوامل ىناؾ ألف اإلنًتنت، عرب احملاضرات

 واالختالؼ التشابو أوجو على العثور ديكن إجراؤه، مت الذي البحث على بناءً 

 يدرس كالمها أف ىي التشابو أوجو .اآلف احثالب أجراىا اليت األحباث مع
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 على العثور مت .19-كوفيد جائحة يف بالتعلم يتعلق فيما الطالب استيعاب

 عرب للمحاضرات الطالباستعاب  فقط يدرس السابق البحث أف يف االختالؼ

 احلايل البحثي فحصي بينما ،19-كوفيد جائحة يف تعليمية كأداة اإلنًتنت

 ،19-كوفيد جائحة يف العربية اللغة تعلم يف زـو ستخداـبا الطالب استيعاب

 ،19-كوفيد جائحة يف العربية اللغةزـو يف تعلم  باستخداـ ونقصانات ومزايا

 تعلم يف زـو استخداـ أثناء الطالب الذي التشفو لوؿواحمل العراقيل إىل باإلضافة

 .19-كوفيد جائحة يف العربية اللغة

 عرب للمحاضرات طالبال عابياست" بعنواف حبثًا أجرى ،(2021)علواف  .2

 إىلبحثية ال ىذه نتائج تشَت". 19-كوفيد يف جائحة تعليمية كوسيلة اإلنًتنت

 التطبيق ىو اإللكًتوين التعلم أف وجد ادلقدـ، ادلسح استبياف خالؿ من اأهن

 التعلم أف على الطالب يتفق مث .اإلنًتنت عرب احملاضرات يف استخداًما األكثر

 يف للدراسة االستعداد زيادة اكنهودت ادلستقلة الدراسة يف الراحة وفرت اإللكًتوين

 شلن الكثَت ىناؾ يزاؿ ال أجريت، أخرى استطالعات يف ذلك، ومع .ادلنزؿ

 .لوجو وجًها التعلم يفضلوف إهنم يقولوف

 واالختالؼ التشابو أوجو على العثور ديكن إجراؤه، مت الذي البحث على بناءً 

 يدرس كالمها أف ىي التشابو أوجو .اآلف الباحث أجراىا اليت األحباث مع
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 يف االختالؼ على العثور مت .19-كوفيد جائحة يف للتعلم الطالب استيعاب

 عرب والتعلم للمحاضرات الطالب استيعاب فقط يدرس السابق البحث أف

 يفحص بينما وسائط، أي يف يتخصص وال 19-كوفيد جائحة يف اإلنًتنت

 جائحة يف العربية اللغة تعلم يف زـو ستخداـبا الطالب استيعاب احلايل البحث

 جائحة يف العربية اللغةزـو يف تعلم  باستخداـ ونقصانات ومزايا ،19-كوفيد

 استخداـ أثناء الطالب الذي التشفو لوؿواحمل العراقيل إىل باإلضافة ،19-كوفيد

 .19-كوفيد جائحة يف العربية اللغة تعلم يف زـو

 كوسيلة زـو تطبيق استخداـ "فعالية بعنواف ، أجرت دراسة(2020)مونيكا  .3

 ىذه نتائج تظهر ."19-كوفيد يف جائحة للطالب اإلنًتنت عرب تعليمية

 اإلنًتنت عرب التعلم حيصل. فعاؿ زـو باستخداـ اإلنًتنت عرب التعلم أف ةبحثيال

 عند مرونة أكثر يكوف التعلم ألف الطالب من جًدا جيدة استجابة على

 استقاللية أكثر الطالب جيعل اإلنًتنت، عرب التعلم خالؿ من. استخدامو

 العديدة ادليزات ومع احملاضرات يف نشاطًا أكثر يكونوا أف على الطالب ويشجع

  .لالىتماـ إثارة أكثر التعلم جيعل فإنو ،زـو يف

 واالختالؼ التشابو أوجو على العثور ديكن إجراؤه، مت الذي البحث على بناءً 

 يدرس كالمها أف ىي التشابو أوجو. اآلف الباحث أجراىا اليت األحباث مع
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 العثور مت .19-كوفيد جائحة يف للطالب تعليمية كوسيلة زـو تطبيق استخداـ

 زـو تطبيق استخداـ فعالية فحص السابق البحث أف يف االختالؼ على

 فحصي بينما 19-كوفيد جائحة يف للطالب اإلنًتنت عرب تعليمية كوسيلة

 جائحة يف العربية اللغة تعلم يف زـو ستخداـبا الطالب استيعاب احلايل البحث

 جائحة يف العربية اللغةزـو يف تعلم  باستخداـ ونقصانات ومزايا ،19-كوفيد

 استخداـ أثناء الطالب الذي التشفو لوؿواحمل العراقيل إىل باإلضافة ،19-كوفيد

 .19-كوفيد جائحة يف العربية اللغة تعلم يف زـو

 لعملية زـو اجتماعات من "االستفادة بعنواف حبثًا أجرى ،(2020) حقُت .4

 استخداـ أف إىل البحثية ىذه نتائج ". تشَت19-كوفيد يف جائحة التعليمية

 ذلك، ومع. وديبوؾ جاكرتا يف اجلامعات لطالب جًدا فعااًل  ليس زـو تطبيق

 شفهًيا األفراد بُت االتصاؿ إجراء يتم ،زـو تطبيق يف ألنو أفضل زـو تطبيق فإف

 لنظرية وفًقا مكتوبة اتصاؿ أنشطة تنفذ اليت التعلم تطبيقات باستخداـ مقارنة

 .الًتبوي االتصاؿ

 واالختالؼ التشابو أوجو على العثور ديكن إجراؤه، مت الذي البحث على بناءً 

 يدرس كالمها أف ىي التشابو أوجو. اآلف الباحث أجراىا اليت األحباث مع

 العثور مت .19-كوفيد جائحة يف للطالب تعليمية كوسيلة زـو تطبيق استخداـ
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 يف التعلم لعملية زـو استخداـ فحص السابق البحث أف يف االختالؼ على

 ستخداـبا الطالب استيعاب احلايل البحثي فحصي بينما 19-كوفيد جائحة

 باستخداـ ونقصانات ومزايا ،19-كوفيد جائحة يف العربية اللغة تعلم يف زـو

 لوؿواحمل العراقيل إىل باإلضافة ،19-كوفيد جائحة يف العربية اللغةزـو يف تعلم 

 جائحة يف العربية اللغة تعلم يف زـو استخداـ أثناء الطالب الذي التشفو

 . 19-كوفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


