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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة: الفصل األول

 ،ىذا البحث يف والتوثيق ادلقابالت خالل من مجعها مت اليت البيانات حتليل بعد

 :التايل النحو على االستنتاج عام بشكل ميكن

 11-وفيدك  يف جائحة اللغة العربيةباستخدام زوم يف تعلم  طالبال عابياست .1

 العربية  اللغة بشعبة تدريس

 استخدامب 9111 للمرحلة العربية اللغة شعبة تدريس طالبالوتقومي  استيعاب

 الطالب معظم يعتقد ،متنوع 11-كوفيد جائحة يف العربية اللغة تعلم يف زوم

 عرب العربية اللغة تعلم دعم يف الستخدامو أفضل يعترب زوم تطبيق استخدام أن

 استخدام بأن أيًضا صغري جزء وجادل  األخرى، بالتطبيقات مقارنة اإلنًتنت

 .لالستخدام جيًدا غري 11-كوفيد جائحة يف العربية اللغة لتعلم كوسيلة زوم

 11-باستخدام زوم يف تعلم اللغة العربية يف جائحة كوفيد اتمزايا ونقصان .9

 بشعبة تدريس اللغة العربية

 استطاع 9؛ افًتاضيا الوجوه أن تظهار استطاع( 1فيها  زوم، مبا استخدام مزايا

 الداعمة ادليزات من متنوعة رلموعة ( لديها3؛ ادلشاركني من الكثري تستوعب أن
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 نقصانات عن أما .11-كوفيد جائحة العربية يف اللغة تعلم عملية تدعم اليت

( 9اإلنًتنت؛  بشبكة مقيدين البعض ىناك يزال ( ال1فيها  زوم، مبا استخدام

 ( ىناك4؛ الستخدامو زمين حد ( لو3اإلنًتنت؛  حصة من الكثري تستهلك

 .التعليمية ادلواد إىل يستمعون ال طالب

يف  اللغة العربيةالطالب باستخدام زوم يف تعلم  الذي التشفوالعراقيل واحمللول  .3

 العربية. اللغة بشعبة تدريس 11-وفيدك  جائحة

( 9؛ الشبكة اضطراب( 1 ذلك يف مبا ،زوم استخدام يف قيود على راقيلالع مت

 الذين األطفال إذلاء( 4؛ ادلوسيقى صوت( 3 كافية؛ غري اإلنًتنت حصة

 شبكة عن البحث( 1 فيها مبا ،العراقيل ىذه مع للتعامل ادلتخذة لولاحمل .يلعبون

 أغلق؛ ىادئ مكان عن تبحث( 3 اإلنًتنت؛ حصة استيفاء تعظيم( 9؛ مستقرة

 اللغة تعلم عند يتدخلوا ال حىت أحيانًا الصغار األطفال وكافئ بإحكام الباب

 .زوم عرب العربية
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 الفصل الثاني: قيد 

 ادلستخدمة ادلقابلة أداة أن حيث من زلدودة قصور أوجو لديها ،ىذا البحث يف

 ال حبيث زوم استخدامب الطالب استعاب حول ادلعلومات عن البحث إىل تفتقر تزال ال

 .كافية غري العربية للغة كتعلم زوم استخدام حول عليها احلصول مت اليت ادلعلومات تزال

 أكثر ادلقابلة أدوات جيعل أن ميكن البحث من مزيد إجراء أن الباحث يقًتح لذلك،

 من أخرى أنواع استخدام أو الطالب استعاب حول معلومات عن البحث يف تفصيالً 

 استخدام فإن ذلك، إىل باإلضافة .أكرب بشكل البحث استكشاف أجل من البحث

 واحد، دراسي فصل مستوى على العربية اللغة لتعلم فقط سلصص ا البحثىذ يف زوم

 ال ،زوم باستخدام الدورات نطاق توسيع من الباحثني من ادلزيد يتمكن أن ادلأمول ومن

 البيانات مجع تقنيات تزال ال ذلك، إىل باإلضافة .العربية اللغة تعلم على فقط يقتصر

 أن ادلأمول من فقط، والتوثيق ادلقابلة تقنيات باستخدام أي زلدودة، الدراسة ىذه يف

 األخرى البيانات مجع تقنيات أو ادلراقبة تقنيات إضافة من الباحثني من ادلزيد يتمكن

 .مثالية أكثر عليها احلصول مت اليت البيانات تكون حبيث
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 اقتراحات: الفصل الثالث

 والبحث التعلم لتطوير توصيات الباحثون يقًتح ادلذكورة، البحث نتائج على بناءً 

 :التايل النحو على

 والتحفيز التوجيو توفري على قادرة العايل التعليم مؤسسات تكون أن ادلتوقع من .1

 وحتسني اإلعالم وسائل استخدام يف واإلبداع االبتكار توفري دلواصلة للمحاضرين

 غري الشبكات ألن العايل التعليم مؤسسات منطقة حول احلالية فاي واي شبكة

-كوفيد اجلائحة يف الطالب تعلم أنشطة تنفيذ يف. العقبات إحدى ىي ادلستقرة

11. 

 إبداًعا أكثر يكونوا أن ادلتوقع من العربية، اللغة تعليم حملاضر أي احملضرة بالنسبة .9

 زيادة يف لالىتمام وادلثرية ادلتنوعة التعلم وأساليب اإلعالم وسائل باستخدام

-كوفيد جائحة يف زوم خالل من العربية اللغة تعلم يف الطالب تعلم أنشطة

11. 

 بشكل يبحثوا أن ادلتوقع من العربية، اللغة تدريس شعبة برنامج لطالب بالنسبة .3

 العربية اللغة تعلم يف زوم تطبيق باستخدام للمشكالت بديلة حلول عن مشًتك

 قبل أحدىا، كنداري احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف 11-كوفيد يف جائحة
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 أن تنسى وال مستقرة شبكة منطقة يف أنك من للتأكد بعد عن بالتعلم القيام

-يف جائحة كوفيد خالل العربية اللغة تعلم بأنشطة للقيام دائًما متحمًسا تكون

11.  

 التعليمية للمؤسسات االىتمام من مزيًدا اخلدمات مقدمو يويل أن ادلتوقع من .4

 رلال يف الشبكة ظروف تظل حبيث التحديد وجو على معها التعامل يتم حبيث

 .مستقرة حالة يف العايل التعليم مؤسسات

 مع ولكن شلاثل حبث إجراء من يتمكنوا أن ادلأمول من الباحثني، من دلزيد .5

 أو البحث نفس باستخدام العربية اللغة تعلم يف زوم تطبيق استخدام استكشاف

 من مزيد إىل حاجة ىناك تزال ال ذلك، إىل باإلضافة .البحث من سلتلفة أنواع

 يف زوم تطبيق باستخدام يتعلق فيما سواء حد على وادلتعمق التطوري البحث،

 .كنداري احلكومية اإلسالمية اجلامعةب 11-يف جائحة كوفيد العربية اللغة تعلم

 


