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خلفية البحث
إن تعليم اللغة احلديثة ال ختتلع بالتكنولوجيا الذي يناسب مع الطلبة احلديثة  ،ألهنم االن

يستطيعون تعليم اللغة يف أي مكان كان يف داخل املدرسة أو خارجها بوسيلة التكنولوجيا الذي
يعمل تسهيل عالقة الطلبة ببئتها .يرى يوسف هادي ميارصو ،أن التكنولوجيا التعليمي هو وجود
املصادر اجليدة أو املصادر املفتعلة بل مل تستخدمه جيدا حلاجة التعليم.

1

يواجه العامل حاليًا وباء فريوس كورونا ،ولكن جيب أن تستمر املؤسسات التعليمية على
الرغم من استخدام أساليب التعليم عرب اإلنرتنت  ،أي التعليم من خالل استخدام شبكات
اإلنرتنت اليت يتم تنفيذها دون احلاجة إىل مواجهة مباشرة دون التقيد باملكان والزمان .االستفادة
من تكنولوجيا املعلومات وسط وباء فريوس كورونا  ،ميكن االستنتاج أن جزءًا من تقنية املعلومات
يساعد ح ًقا يف عملية التعليم عرب اإلنرتنت أو عرب اإلنرتنت أثناء تفشي فريوس كورونا حبيث
ميكن تنفيذ مجيع عمليات التعليم والتعلم بشكل جيد وبناءً على نتائج هذا البحث ميكن
استنتاجه على الرغم من أن دولة إندونيسيا حتاول فقط التعامل مع وباء فريوس كورونا ،إال أنه ال
يزال من املمكن تنفيذ مجيع عمليات التدريس والتعلم بشكل صحيح بسبب دعم التطورات يف
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معا من خالل
تكنولوجيا املعلومات املتقدمة للغاية  ،ميكن لإلنرتنت مجع املعلمني والطالب ً
تطبيق التعليم اإللكرتوين ،واتساب  ،جوجل كالس  ،تطبيق زوم ،ويوتيوب.
بدية االسرتاتيجيات والنمادج اليت مت حوهلا االن مل يعطي االترياح واالغاثة بني متعلمي
اللغة ،وفقا يف هذا العصر من التقدم يف جمال تكنولوجيا املعلمومات واالتصاالت العامل التعليمي
حيتاج باملفهوم التعليمي املناسب مع تقدم التكنولوجيا مبا يف ذلك تعلم اللغة .وقد أثبت البحث
أن منوذج التعليم املتعمد باستخدام الوسائل التعليمية يدل أثرا كبريا جدا على قدرة الطلبة على
فهم املواد املقارنة من

system conventinal instruction2

دائما إىل حتسني اجلودة لتكون أفضل ألن التعليم
تسعى مجيع العناصر املتعلقة بالتعليم ً
جدا الحتياجات األمة .كما هو مذكور يف القانون رقم  20لعام 2003
شيء مهم ومهم ً
بشأن نظام التعليم الوطين الذي حيتوي على التزام خليفة األمة بأن يكون لديه خربة يف تطبيق
املواد اليت متت دراستها ولديه مهارات حامسة لتقدمي حلول للمشاكل القائمة .هناك حاجة إىل
طريقة مناسبة من أجل حتقيق أقصى أهداف التعلم.إذا مل يستخدم التعلم األساليب املناسبة ،
فسيكون من الصعب حتقيق أهداف التعلم احملددة مسب ًقا .انبثقت فرتة انتشار وباء كوفيد 19-
الذي بدأ يف هناية يناير  2020بسبب تفشي فريوس كورونا الذي نشأ يف مدينة ووهان بالصني.
فريوس كورونا هو كائن حي جمهري يسبب مشاكل يف اجلهاز التنفسي تبدأ من األعراض اخلفيفة
جدا
يوما  ،وانتشار هذا الفريوس سهل ً
إىل الشديدة  ،وترتاوح فرتة احلضانة بني  6إىل ً 14
2
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جدا ألنه ميكن أن يكون من خالل االتصال املباشر مع البشر اآلخرين الذين أصيبوا
وسريع ً
بالعدوى  ،لذلك كل األنشطة املتضمنة إشراك العديد من األشخاص الذين يتم إيقافهم وحتويلهم
إىل  WFHأو العمل من املنزل ملنع انتقال وانتشار وباء فريوس كورونا.
وزير التعليم والثقافة يف مجهورية إندونيسيا من خالل

Permendikbud

رقم  4لعام

 2020سياسة بشأن سلسلة من الدروس املستفادة يف حالة الطوارئ النتشار الوباء .بناءً على
هذا املرسوم احلكومي  ،يتم نقل أنشطة التدريس والتعلم يف املدارس إىل املدارس عرب اإلنرتنت أو
عرب اإلنرتنت يف منازهلم  ،يتم بذل هذه اجلهود حبيث يستمر التعلم على الرغم من أنه يتم عرب
اإلنرتنت .إىل جانب األحكام اليت تتطلب عمليات التعلم عرب اإلنرتنت  ،فهي ال تؤثر فقط على
أيضا على قدرة املعلمني األكثر أمهية يف استخدام أساليب
رغبة الطالب يف التعلم  ،ولكنها تؤثر ً
وأدوات التعلم .جيب أن يكون اختيار طرق التدريس مناسبًا وف ًقا ملواضيع وقدرات الطالب .حلل
هذه املشكلة  ،حيتاج املعلمون إىل تطبيق التعلم عرب اإلنرتنت باستخدام العديد من التطبيقات
أيضا على معلمي اللغة العربية  ،الذين يتعني عليهم أن يكونوا قادرين
على اإلنرتنت .ينطبق هذا ً
على استخدام أساليب وأدوات التعلم عرب اإلنرتنت وف ًقا للموضوع الذي يتم تدريسه ألنه يوجد
يف اللغة العربية  4جوانب من املهارات اللغوية ،وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة
القراءة و مهارة الكتابة .لذلك ،يف عملية التعليم ،جيب على مدرس اللغة العربية اختيار الوسائط
املناسبة حىت ميكن حتقيق األهداف املرجوة.
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وأصبح تكنولوجيا املعلومات عملية التعليم أكثر فاعلية وإنتاجية ،وازداد رفاهية الطالب:
حيث ظهرت أساليب متطورة يف التعليم سهلت هذه العملية ،كاستبدال الكتب باالجهزة اللوحية
وأجهزة احلاسوب احملمول ،إضافة لظهور التعلم عن بعد الذي أتاح للطالب أن يتعلم من منزلة
دون احلاجة للوصول ملكان خمصص لذلك.
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أيضا تطورات يف العلوم والتكنولوجيا  ،يف عامل التعليم ويف جماالت
إن وجود العصر هناك ً
أخرى .جيب أن يكون املعلمون قادرين على إتقان طريقة التعلم

HOTS

(الرتتيب األعلى ملهارة

األشياء) يف منهج  2013احلايل .من املتوقع أن يساعد تقييم نتائج التعلم الطالب يف زيادة
مهارات التفكري النقدي (مهارات التفكري العليا  ، )HOTS /ألنه إذا كان الطالب قادرين على
أيضا على التفكري على نطاق واسع وعميق يف املادة اليت
التفكري مبستويات عالية  ،فسيشجعهم ً
تتم دراستها.
مدرس اللغة العربية يف أنشطة التعلم من بعيد باستخدام الطريقة عرب اإلنرتنت عن طريق
تكليف املعلم مبهمة صنع الصوت العريب وإرساله عرب جمموعات واتساب أو تطبيقات أخرى هو
بالتأكيد أكثر فاعلية يف جانب مهارة االستماع يف وباء مثل هذا ميكن ملدرس اللغة العربية تنفيذ
التعلم عرب اإلنرتنت يف املنزل بطرق خمتلفة ،على سبيل املثال من خالل احملاضرات عرب اإلنرتنت ،
من خالل مقاطع الفيديو التعليمية املقدمة باستخدام واتساب ،يستخدم البعض معلومات
وسائط إلكرتونية جمانية من العديد من املصادر .ال يصبح التعلم من املنزل مشكلة ألنه ميكن
William McCoy, "Five Positive Effects of Technology on Education" ،Chron, Retrieved 9-112016. Page: 115
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تنفيذ أنشطة التعلم دون التقيد بالزمان واملكان ،خاصة مع الوضع احلايل املدعوم بالتطورات يف
تكنولوجيا املعلومات اليت تطورت بسرعة واملدعومة باستخدام مرافق اإلنرتنت حبيث ميكن التعلم
باستخدام نظام عرب اإلنرتنت وأنشطة التعلم ميكن أن حيدث يف املنزل أو يف املدرسة أو يف
اجملتمع.
فيجب ملدرس اللغة العربية اي يهتم يف اختري وسائل التعليم املستخدمة:أوال :تقدمي
وسائل التعليم بشكل مناسب .هذا يعين أنه ينبغي أن تكون مصممة لتقنيات و أساليب
استخدام وسائل التعليم يف تعليم وفقا لألهداف و املوامل األساليب والوقت والوسط .ثانيا :تظهر
وسائل التعليم يف الزمان و املكان و املتوقف .و هذا هو مىت و اي ظرف استخدام وسائل
التعليم .ال يستعمل وسائل التعليم دون وجود مصلحة واضحة.
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جيب أن تستمر أنشطة التدريس والتعليم من خالل التعليم عرب بالتكنوليجيات مع
الطالب .جيب أن يكون مدرسو اللغة العربية قادرين على توفري الوسائل لطالهبم ملواصلة املواد
وف ًقا جلداول املدرسة اخلاصة هبم .التعليم عرب اإلنرتنت هو نشاط تعليمي يستخدم التكنولوجيا ،
حيث حياول الطالب إكمال العديد من املهام واختاذ القرارات يف أي وقت .أحد أهداف التعليم
بالتكنوليجي التعليم هو تعظيم القرارات اليت يتخذها الطالب عرب اإلنرتنت من خالل منحهم
معرفة باإلجابات واملعلومات الصحيحة .اإلضافات اليت ميكن الوصول إليها يف أي وقت  ،وهذا

4شاكر حممود عبد املنعم ،الوسائل التعليمية يف تدريس املواد االجتماعية( .جملة الفتح ،العدد الرابع ،مايس ،)1999 ،ص
.98
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مفيد للطالب الذين يتفاعلون يف الربنامج عرب اإلنرتنت  ،واليت ميكن أن حتسن إحداها الفهم
ونتائج التعلم .ميكن للطالب الوصول بسهولة إىل مصادر اإلنرتنت املختلفة من حيث احلصول
على املعلومات املتعلقة بتعلم اللغة العربية .أبرز ما مييز التعلم عرب اإلنرتنت أنه يوفر الراحة واملرونة
للمعلمني والطالب  ،خاصة يف حتديد جداول التعلم عرب اإلنرتنت بغض النظر عن الوقت
واملكان.
بناءً على الشرح أعاله  ،هناك حاجة ماسة الستخدام التكنولوجيا يف تعلم اللغة العربية
جدا بالنسبة للمعلمني االنتباه إىل
أثناء هذا الوباء يف كل درس .يف تعلم اللغة العربية  ،من املهم ً
التكنولوجيا املستخدمة يف تعلمهم أثناء هذا الوباء  ،ألنه جيب على املعلمني العرب تكييف
التكنولوجيا املستخدمة مع املواد التعليمية املقدمة وف ًقا ملهارات اللغة األربع.
بناءً على البيانات اليت حصل عليها الباحث من خالل واتساب لبعض معلمي اللغة
العربية يف املدارس الثانوية احلكومية االسالمية بنجرماسني خالل الوباء  ،طبق املعلمون طرق
التعلم عرب اإلنرتنت من خالل استخدام التطبيقات مبا يف ذلك الزوم و واتساب و
و

Telegram

و

Google Clashroom

Google Form

 ،بسبب هذه التطبيقات .مألوفون أو معتادون على

استخدامها من قبل املعلمني والطالب  ،لذا سيكون من األسهل إذا كان التعلم عرب اإلنرتنت
يستخدم هذه التطبيقات بدالً من االضطرار إىل تعلم كيفية استخدام التطبيقات األخرى اليت
ليست بالضرورة معلمني أو طالب سريعني لفهم كيفية استخدامها.
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إن الشرح أعاله  ،يرجح الباحث أن تكون نتائج بيانات املعلومات حول التكنولوجيا أو
طرق التعلم مناسبة لالستخدام عند تنفيذ التعليم عرب اإلنرتنت أثناء وباء مثل هذا الوقت  ،ومن
املرجح أن تكون نتائج البيانات حول العقبات اليت يواجهها املعلمون والطالب  ،وما هي املواد
املقدمة ، .كيف هي خمرجات تعلم الطالب  ،وعدد املرات اليت يلتقي فيها املعلم بالطالب للتعلم
عرب اإلنرتنت عند تنفيذ تعلم اللغة العربية عرب اإلنرتنت باستخدام التطبيقات.
استخدام تكنولوجيا التعليم أثناء انتشاري الوباء حتسينا ملهارات اللغة العربية يف املارس
الثانوية اإلسالمية احلكومية ببنجارماسني

إن الشرح أعاله ،فإن عنوان هذا البحث هو استخدام تكنولوجيا التعليم أثناء انتشاري
الوباء حتسينا ملهارات اللغة العربية يف املارس الثانوية اإلسالمية احلكومية ببنجارماسني
.

.2

أسئلة البحث
وبناء على خلفية البحث ،فأسئلة يف هذا البحث هي:
 -كيف استخدام تكنولوجيا التعليم أثناء انتشاري الوباء حتسينا ملهارات اللغة العربية يف

املارس الثانوية اإلسالمية احلكومية ببنجارماسني ؟
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 ما هي املشكالت عند ما يتعلق باستخدام تكنولوجيا التعليم أثناء انتشاري الوباءحتسينا ملهارات اللغة العربية يف املارس الثانوية اإلسالمية احلكومية ببنجارماسني ؟

.3

أهداف البحث
يف كل البحث العلمي لديه أغراض البحث ،وكذلك يف كتابة هذه البحث .وأما

االغرض من هذه البحث فهي:
 ملعرفة استخدام تكنولوجيا التعليم أثناء انتشاري الوباء حتسينا ملهارات اللغة العربية يفاملارس الثانوية اإلسالمية احلكومية ببنجارماسني
 ملعرفة املشكالت عند ما يتعلق باستخدام تكنولوجيا التعليم أثناء انتشاري الوباءحتسينا ملهارات اللغة العربية يف املارس الثانوية اإلسالمية احلكومية ببنجارماسني

 .4أمهية البحث
 .1النظرية
أ .توجد معلومات جديدة حول استخدام الوسائط املتعددة يف تعليم اللغة العربية حىت ميكن أن
يقيس املعلم لتعليم اللغة العربية باستخدامها يف سعي فعالية وكفاءة تعليم اللغة العربية.
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ب .ميكن أن يعطي اسهام العلوم يف تعليم اللغة ،وال سيما استخدام الوسائط املتعددة يف تعليم
اللغة العربية.
 .2العملية
أ .سيكون متخد احلكمة من هذا البحث إلسهام إجيابية يف حتسني وتوفري استخدام
الوسائط املتعددة القائمة على وسائل التعليم (املعلومات واالتصاالت) أو املدخالت
إىل وزارة الرتبية والتعليم ومكتب وزارة الشؤون الدينية لتيستفيد من احلكمة يف سعي
مدرسي اللغة العربية الذين كانوا أكثر تأهيال ومهنية ،وخاصة يف قدرهتم على االستفادة
من التكنولوجيا.
ب .لرئيس املدرسة هذا البحث ميكن أن يكون مدخال لتحفيز وتدريب املعلمني خاصة
مدرسو اللغة العربية يف حتقيق االستفادة املثلى من دور التكنولوجيا يف تعليم اللغة
العربية.
ت .ملعلمي اللغة العربية هذ البحث ميكن أن يستخدم قاعدة الرئيسية لرتقية حتصيل
الطالب من خالل استخدام الوسائط املتعددة من تعليم اللغة العربية على أساس
التكنولوجيا.

 .5التحديد اإلجرائي
أ .كان االستخدام مقياسا إلظهار السعي واملتابعة يف استخدام شيء حبضور احلاصل وفقا مع
الغرض املناسب .يف هذ البحث يقصد باالستخدام هو :حالة وكيفية حاصل العمل يف
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استخدام تكنولوجيا املفيد يف ترقية فعالية واقتصادية مهارات اللغة العربية يف خالل الوباء يف
املدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني.
ب .تكنوجليا التعليم  :استخدام أجهزة التطبيق لعرض ومجع بني النص والصوت والصور والرسوم
املتحركة والفيديو مع أدوات (أداة) وصالت (وصالت) حبيث ميكن للمستخدمني التنقل
والتفاعل والعمل والتواصل يف تعلبم اللغة العربية باستخدامها .يقصد تكنوجليا التعليم يف هذا
البحث هو اعداد املواد الدراسي للغة العربية باستخدام تكنوجليا التعليم أثناء الوباء يف ترقية
املهارات اللغة العربية.
ت .تعليم اللغة العربية :يعمل املدرس تنفيذ أنشطة التعليمية إىل احلد األقصى وفقا باألساليب
ليدرس الطالب اللغة العربية بشكل جيد ،ويكون فعال
واالسرتاتيجيات املناسبة أثناء الوباء ّ
يف نيل هدف تعلبم اللغة العربية .وتكون اللغة العربية إحدى املادة اليت هلا عملية التقومي.
تقومي التعليم هو عملية تقييم وقياس حاصل التعليم اليت لديها الفرق مبادة أخرى ،ألن اللغة
العربية هي اللغة األجنبية فال بد املواد الدراسية اليت تدرسها خمتلفا.
ث .املدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني هو التعليم الثانوي يف التعليم الرمسي
ببنجرماسني ،أي ما يعادل املدرسة الثانوية اليت تدار وزارة الشؤون الدينية .ويف هذ البحث
ثالثة ( )3املدارس الثانوية احلكومية بنجرماسني أي املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية
الواحدة ،املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية الثانية ،و املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية
الثالثة.
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الدراسات السابقة

.6

 اجمللة البحثية من علي شاديقني وأفريين محيده بعنوان التعلم عرب اإلنرتنت يف أثناء كوفيد 19 ،هتدف هذه الدراسة إىل احلصول على نظرة عامة على تنفيذ التعلم عرب اإلنرتنت يف كلية
الرياضيات والعلوم الطبيعية جبامعة جاميب .النتائج يف ه البحث أن  -الطالب لديهم
بالفعل املرافق األساسية الالزمة للمشاركة يف التعليم عرب اإلنرتنت -يتمتع التعلم عرب اإلنرتنت
باملرونة يف تنفيذه وهو قادر على تشجيع التعليم املستقل والتحفيز ليكون أكثر نشاطًا يف
التعليم ؛ والتعلمي عن بعيد يشجع على ظهور سلوك التباعد االجتماعي ويقلل من ظهور
حشود الطالب حبيث يُعترب أنه يقلل من احتمالية انتشار كوفيد  19يف التعليم العايل.
-

اجمللة البحثية من اللو حممد زين الدين

بعنواTransformation of Learning Media

أثناء وباء

كوفيد  ، 19هتدف هذه الدراسة إىل حتديد حتول وسائل اإلعالم اليت يستخدمها
معا يف نفس الوقت باستخدام
اختصاصيو التوعية أثناء اجلائحة .ميكن للمعلمني التعلم ً
اجملموعات على وسائل التواصل االجتماعي مثل
أو

Instagram

واتسابWhatsApp

أو تيلغرام

Telegram

أو تطبيقات زوم أو الوسائط األخرى كوسائط تعليمية .وبالتايل  ،ميكن

للمعلمني يثبت ملتابعة الطالب للتعليم يف نفس الوقتحىت يف أماكن خمتلفة .ميكن للمعلمني
أيضا إعطاء وظيفة قابلة للقياس وف ًقا ألهداف املادة املقدمة للطالب .ومع ذلك  ،فإن
ً
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احلاالت اليت حتدث غالبًا عندما يتضمن تطبيق نظام التعلم عرب اإلنرتنت هذا التوزيع غري
املتكافئ للطالب وأولياء األمور للطالب الذين جييدون تشغيل الوسائط عرب اإلنرتنت  ،وال
يستطيع مجيع اآلباء حتمل تكلفة حصة اإلنرتنت  ،وال ميكن الوصول إىل إشارات اإلنرتنت
يف منازل الطالب  ،ومعظم أولياء أمور الطالب الذين تكون ظروفهم االقتصادية متواضعة ،
وليس لديهم هواتف ذكية أو هواتف ذكية كوسيلة للتعلم عرب اإلنرتنت ألطفاهلم  ،وهم أقل
سيطرة ألهنم ليسوا وجهاً لوجه بشكل

مباشر.

 جملة حبثية بريليانور دوي ,عاءيشة اميليا ,أبدي ماحيسا فوترا ,هداية الرمحن بعنوان حتليلفعالية التعليم عرب اإلنرتنت يف وباء كوفيد  ،19هتدف هذه الدراسة إىل احلصول على
معلومات حول فعالية عملية التعليم عرب اإلنرتنت أثناء وباء كوفيد . 19استخدمت
الدراسة املنهج النوعي االستكشايف مع املنهج االستقرائي  ،يف هذه الدراسة  5مستجيبني
من  6 SD Banyuajuhتكونوا من معلمني و  2ويل أمر وطالب واحد .للحفاظ على سرية
هوية املستفىت  ،أعطى الباحث أمساء املستجيبني

P1

و

P2

و

P3

و

P4

و

P5

مت إجراء

املقابالت املنظمة مع األسئلة اليت مت جتميعها وربطها وتطويرها مع األدبيات ذات الصلة.
كانت نتيجة هذه الدراسة أن التعلم عرب اإلنرتنت كان أقل فعالية بسبب االفتقار إىل املرافق
والبنية التحتية وعدم االستعداد للتعليم التكنولوجي.

 .7هيكل البحث
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هذا البحث حيتوي على مخسة أبواب كما يلي:
وتسهيال للمناقشة واختاذ القصد من هذا البحث ،واستخدم الكتاب اهليكل مما يلي:
الباب األول املقدمة وأسئلة البحث ، ،أهداف البحث ،وأمهية البحث ،االطار النظري ،
والدراسات السابقة ،وهيكل البحث.
الباب الثاين استعراضا األدب حيتوي على نظرية تتعلق باستخدام الوسائط املتعددة يف تعليم
اللغة العربية.
الباب الثالث أساليب البحث ،حتتوي على أنواع ومناهج البحث ،وموقع البحوث والبيانات
ومصادر البيانات وإجراءات مجع البيانات ،وحتليل البيانات وتدقيق صحة البيانات.
ويتضمن الباب الرابع تعرض البيانات البحثية .ويتضمن الباب اخلامس مناقشة واالختتام.
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