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  البحث العلمي

 الصف الثاني   ١٩-كوفیدجائحة خالل  واتسآب في تعلیم اللغة العربیة  تأثیر وسائط
 نور اإلسالم سیكا ربیال ماتارامالمدرسة الثانویة  في

 ٢٠٢٠/٢٠٢١   

 
 إعداد الطالبة

 أنیسة المغفرة
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  اإلسالمیة كلیة  الدینیة
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 َّ ن ِ   اخیر الناس أنفعھم للناسإ
 

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
orang lain  

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)) 
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  اإلھداء
 : علمي إلى أھدي ھذا  البحث

الذان قدما الحب والدعم  )ألب شیھرودین واألم نورا(والدین المحبوبین  .١
المعنوي والمدي والتوجیھ والصالة من أجل نجاحي، شكرا لكما على نضالكما 

وتضحیتكما التي تحیط دائما بكل خطوة تحیة وبرھان ألبي وأمي صالتي 
  ستسكب دائما، هللا سبحانھ وتعالى دائما یوفر لنا األفضل معا

شكرا  )و و أریس موناندرالرقیة ،أی(أحتي كبیرة وأختي صغیرة المحبوبین .٢
على دعمكما حتي اآلن، والذان یحفزني دائما على أن أكون أفضل وأن أصبح 

ً في العالم وفي اآلخرة. ً ناجحا  شخصا
الذین  )حسنان الماجستیر و د. أحمد حلواني شافعي الماجستیر(المشرف  .٣

ساعدوني بإحالص في إكمال أطروستي، لم ینسوا جمیع المحاضرین 
 الذین نقلوا لي المعرفة بإحالص.والمعلمین 

، هللا یستجیب بجعل ٢٠١٧أصدقائي في السالح ككل، تخصص اللغة العربیة  .٤
 األمور أسھل.

 جمیع المدرسین والموظفین المحترمین في لجامعة دمحمیة ماترام شكرا. .٥
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  كلمة الشكر والتقدیر
  ﷽ 

ونعوذ باهللا  من شرور أنفسنا ومن  ،نستعفرهو نستعینھوإن الحمد  نحمده  
ومن یضلل فال ھادى لھ. وأشھد أن ال إلھ  ،من یھده هللا فال مضل لھ ،سیئات أعمالنا

وأشھد أن دمحما عبده ورسولھ. قال هللا في القران الكریم:  ،إال هللا وحده ال شریك لھ
ماوارزقوھم فیھا وامسوھم وقولوالھم (والتؤتو االسفھاء اموالكم التي جعل هللا لكم قی

قوالمعروفا) (( فإن أصدق الحدیث كتاب هللا وخیر الھدي ھدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و شر األمور 
 محدثاتھا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة في النار))

تأثیر  "والحمد  وبإذنھ استطعت الباحثة أن تنھي ھذا البحث عن الموضوع
 في الصف الثاني   ١٩-كوفیدجائحة آب في تعلیم اللغة العربیة خالل وسائط  واتس

 "٢٠٢١- ٢٠٢٠ نور اإلسالم سیكا ربیال ماتارامالمدرسة الثانویة 

وانطلقا من الشعور ألكتب اإلقترحات باللغة العربیة، الحمد هللا بنوعھ وتوفیقھ،  
العلمي للحصول على  ةانتھیت من كتابة ھذه اإلقترحة. قد تمت كتابة ھذا البحث

الشھادة الجامعة في تعلیم اللغة العربیة. فمن األفضل مني أن أقدم شكرا الذین قد 
  العلمي، منھم :  ةتابة ھذا البحثكساعدوني في 

 أرشاد عبد الغني  الدكتورس الجامعة في جامعة المحمدیة ماترام یرئ .١
 الماجستیر، عمید كلمة الدین اإلسالمیة  سوندي درس .٢
 الماجستیر كوصفة رئیس قسم تعلیم اللغة العربیة و كالمشرف األول حسنان .٣
 .مشرفة ثانیةد. أحمد حلواني شافعي كاال  .٤
 واألخرین الذین یعطون مساعدة في ھذا البحث علمي. .٥
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 المستخلص العربیة

  
   ٧١٧١١٠٠٠٣: أنیسة المغفرة نیم ، البحث العلمي

-كوفیدجائحة تأثیر وسائط  واتسآب في تعلیم اللغة العربیة خالل  " بعنوان    
 نور اإلسالم سیكا ربیال ماتارامالمدرسة الثانویة  في الصف الثاني لطالب   ١٩

 أحمد. د: الثاني والمشرف حسنان الماجستیر.: األول المشرف." ٢٠٢٠/٢٠٢١
 .شافعي الماجستیر حلواني

  
التعلم ، وواحد من الوسائط المطبقة في تعلم اللغة ھو أداة مفیدة في عملیة واتسآب 

وسائط  تأثیر عن معرفةل ا بحثھذمن  فاألھد .١٩-خالل جائحة كوفید العربیة
 في الثاني الصف لطالب ١٩-خالل جائحة كوفید العربیة اللغة میتعلواتسآب في 

. ٢٠٢٠/٢٠٢١ الدراسي العام في ماتارا ربیالاسك المدرسة الثانویة نور اإلسالم
طالبًا تتكون من  ٣٥طریقة البحث ھذه عبارة عن بحث كمي ، العینة المستخدمة ھي 

طالب الصف الثاني أ ، بینما تقنیات جمع البیانات ھي المالحظة والمقابلة 
تبار الصالحیة واختبار (االستبیان) والتوثیق. أداة االختبار المستخدمة ھي اخ

ل البیانات اختبار الحالة الطبیعیة واختبار الفرضیة ، بینما یستخدم تحلیالموثوقیة
 التطبیقي. SPSS 16.0باستخدام برنامج 

كوفید م اللغة العربیة في عصر جائحة یفي تعلواتسآب تأثیر وسائط البحث نتائج ھذ 
. تم المدرسة الثانویة نور اإلسالم سیكابیال ماتارام لطالب الصف الثامن في١٩

 windowsلبرنامج  SPSS 16.0الحصول على ذلك من نتائج تحلیل الفرضیات بمساعدة 

푡،٪ ، تم الحصول على قیمة٥ى داللة باستخدام تقنیة بمستو  ≥ 푡   )٢.٠٣٤≥ 
 .Ha مرفوض ویقبلHo ). إذن ھو  sig <0.05 ≤0.000 (0.05 وقیمة ،) ٦.٣١٨
  ١٩جائحة كوفید ،تعلیم للغة العربیة ،واتسآب: ألساسیةا الكلمات
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Berjudul “ pengaruh media whatsapp dalam pembelajaran bahasa arab pada era pandemi 
covid-19 kelas delapan di MTs nurul islam sekarbela mataram. Tahun pelajaran 2020/2021” 
Pembimbing 1: husnan, M.Pd. Pembimbing 2 : Doktor Ahmad helwani syafi’I M.Pd 

Whatsapp merupakan sarana yang berguna dalam proses pembelajaran,dan salah satu  
media yang diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Arab pada era pandemi covid-19. Tujuan  
penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah ada Pengaruh Media Whatsapp Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Pada Era Pandemi Covid-19 siswa Kelas Delapan di MTs Nurul 
Islam Sekarbela Mataram. Metode penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif, sampel yang 
digunakan adalah 35 siswa terdiri dari siswa kelas 2 A, sedangkan teknik pengumpulan data 
yaitu observasi, Wawancara (angket) dan dokumentasi. Uji coba instrument yang digunakan 
adalah uji validitas, uji reabilitas, sedangkan analisis data menggunakan uji normaitas dan uji 
hipotesis t dengan menggunakan program aplikasi SPSS 16.0 

 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada Pengaruh Media Whatsapp Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Pada Era Pandemi Covid-19  Siswa Kelas delapan di MTs Nurul 
Islam Sekarbela Mataram. Hal ini di peroleh dari hasil analisi hipotesis dengan bantuan program 
SPSS 16.0 for windows dengan menggunakan teknik pada taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai 
푡  ≥  푡 ,  (6,318≥ 2,034), dan nilai sig ≤ 0,05 (0.000 ≤ 0,05). Maka ho ditolak dan ha 
terima. 
Kata kunci: Whatsapp, Pembelajaran Bahasa Arab, Pandemi Covid-19 
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  الفصل األول
 أساسیة البحث

 خلفیة البحث  . أ

التعلیم الیوم ھو مفتاح األمة لتكون قادرة على االستعداد للمستقبل 
واإلمكانات إلجراء وتحسین وتطویر الموارد البشریة ولدیھا الوظیفة 

ًا لمتطلبات العصر  االستعدادات للتغییرات في المجتمع وفق

ًا للقانون  ا في تنمیة شخصیة الشخص، وفق ً ا مھم ً یلعب التعلیم دور
الذي ینص على أن التعلیم یخلق إمكانات في النفس  ٢٠٠٣لعام  ٢٠رقم 

 وة الروحیة الدینیة، وضبط النفس، والشخصیة، والذكاء،في شكل الق
ا على العیش في واألخالق النبیلة ً ، والمھارات. یجب أن تكون قادر

  ١المجتمع بجھد واعي ومخطط

عملیة التعلم والتعلیم ھي في األساس عملیة اتصال. في عملیة 
االتصال عنصر مھم یلعب دوره. لكي تتم عملیة االتصال بسالسة أو تتم 

 ٢لتعلمبفعالیة وكفاءة ، ھناك حاجة إلى أداة تسمى وسائط ا

ستجابة الطالب، مع یؤثر استخدام وسائط التعلم بشكل كبیر على ا
ا وإبداعًا ویمكن وسائط التعلم ً ، ستكون عملیة التعلم أكثر فعالیة ونشاط

، فإن دور المعلم في ھذا مام والتحفیز لتعلم الطالب. لذلكأن تعزز االھت
ا في مجالھ ولكن لیكون  ً ا على الوقت مطلوب لیس فقط مھنیًا وكفؤ ً قادر

، والقدرة على زیادة تحقیق رفتھ وإتقان وتطویر وسائط التعلمزیادة مع

                                                             
1 Afnibar, “Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi Antara Dosen Dan Mahasiswa Dalam 

Menunjang Kegiatan Belajar” (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang )  ISSN : 2086-
1303:2657-0521, Volume 11 Nomor 1, Januari-Juni 2020 

2 Wiji lestari, “Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Dalam Jaringan Masa Pandemi 
Covid-19 Di Kelas VI Sekolah Dasar” ( Universitas Jambi: 2021) 
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ًا لمعاییر الكفاءة والكفاءات والمؤشرات  التحصیل التعلیمي وفق
  ٣األساسیة

مجتمع على نطاق واسع. كمنتج منتج تقني یستخدمھ ال ياإلنترنت
تفاعالت ، یمكن أن یؤدي اإلنترنت إلى ظھور أنواع جدیدة من التقني

االجتماعیة التي تختلف عن التفاعالت االجتماعیة السابقة. في الماضي 
ا لوجھلمواجھة التواصل، كان الناس یتف ً ، ثم مع ھؤالء اعلون وجھ

األشخاص یتفاعلون في الفضاء اإللكتروني أو من خالل التفاعالت 
، ن خالل تطور تكنولوجیا المعلوماتاالجتماعیة عبر اإلنترنت. م

  لدى الناس بدائل أخرى للتفاعل االجتماعيأصبح 
 طن تقنیة مراسلة فوریة مثل الرسائوسائط وتسآب عبارة ع٤

ت دعم أكثر جاذبیة وھي القصیرة مع بیانات اإلنترنت بمساعدة میزا
التواصل االجتماعي شیوعًا التي یمكن استخدامھا كوسیلة  طأكثر وسائ

 اتصال. یمكن استخدام تطبیق واتسآب كأداة تعلیمیة

یتم التعلم عبر اإلنترنت من خالل تطبیق مجموعة واتسآب، تمتلك 
في ذلك القدرة على إرسال  ، بماةمجموعة واتسآب وظائف مختلف

اطع الفیدیو ومقومجموعات الدردشة والصور المختلفة  طالرسائ
التواصل االجتماعي ال  طوالمستندات. ومع ذلك، فإن استخدام وسائ

یستخدم كوسیلة لمحو األمیة من قبل الطالب. یقضي الطالب الوقت فقط 
 طعیة، ویقتصرون على إرسال الرسائمع وتسآب كوسائط اجتما

والصور والمستندات التي ال تحتوي على معرفة القراءة والكتابة على 
إلى جعل طرق التعلم  ١٩-اإلطالق لقد أدى تأثیر تفشي مرض كوفید 

                                                             
3 Shiefti Dyah Alyusi , Media Sosial Interaksi, Identitas Dan Modal Sosial,  (Jakarta: kencana 2016) 

Hal :34 
4 Siti Aisyah, “Pengaruh Pemanfaatan Whatsapp Terhadap Interaksi Anak Dan Orang Tua Peserta  

Didik SMPN 10 Pontianak” (Universitas Tanjungpura Pontianak: 2018) 
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خالل تطبیق مجموعة ٥مختلفة والتحول إلى التعلم عبر اإلنترنت. من 
واتسآب یمكن للمدرس مشاركة موضوعات التعلم من خالل التطبیق 

  ن الرد على مھام المعلم من خالل تطبیق مجموعة واتسآبویمكن للوالدی

، تستعد جمیع المؤسسات المدرسیة الحالي-19 خالل جائحة كوفید
، نت. من خالل التعلم عبر اإلنترنتتقریبًا لتطبیق أسالیب عبر اإلنتر

یمكن للطالب الوصول إلى المواد والواجبات من المعلم بمساعدة أولیاء 
دف معرفة طریقة التعلم عبر اإلنترنت من خالل األمور. یتم ذلك بھ

  ٦مجموعة  واتسآب كوسیلة لمواصلة التعلم

ا غیر مباشر في نضوج  ١٩ -لعبت ظروف جائحة كوفید ً دور
الشعب اإلندونیسي. وبالمثل في نطاق التعلیم. یتم التعلیم في إندونیسیا 

نتائج تحقیق في عملیة نضج كبیرة جدًا. من الھدف األولي للتعلم ھو 
الھدف األساسي مرة  ، ال١٩-كوفید   ، منذ جائحةعالیة لألمم المتحدة

أخرى. انتقلت عملیة التعلم التي حدثت في األصل في المدرسة إلى 
ا من المنزلالمنزل. یقوم المعلمون بالتدریس من  ، ویتعلم الطالب أیضً

ا في عملیة التعلم ، والتي كانت في  ً األصل تعلم المنزل. یتطلب ھذا تغییر
 "خارج الشبكة" (خارج الشبكة) وتحول إلى تعلم عبر اإلنترنت

نور الثانویة مدرس اللغة العربیة في مدرسة بناء على مقابلة مع 
 ھناك بعضتعلم اللغة العربیة. اإلسالم بشأن تأثیر وسائط واتسآب في 

 علیمھاملیة تعلم اللغة العربیة وتیواجھھا المعلمون في عمشاكل 

                                                             
5 Meyda Setyana Hutami,“Metode Pembelajaran Melalui Whatsapp Group Sebagai Antisipasi 

Penyebaran Covid-19 Pada AUD Di TK ABA Kleco Kotagede” (UIN Sunan Kalijaga :Yogyakarta)  
ISSN : 2089-1431 : 2598-4047 volume 9, No. 1, januari 2020 

6 Nur Indah Sari, “Penerapan Media Sosial Whatsapp Terhadap Hasil Belajar Ipa Pada Siswa Kelas V 
SD Inpres Borong Jambu II” (Universitas Megarezky, Makassar 2021) 
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 طر وسائتأثیبالبحث في كیفیة  ةالسبب، یھتم المزید من الباحثا لھذ
الطالب الصف  ١٩-واتسآب في تعلم اللغة العربیة خالل جائحة  كوفید

في المدرسة الثانویة نور االسالم سیكاربیال ماتارام  الثامن
٢٠٢٠/٢٠٢١ 

 أسئلة البحث  . ب
ر وسائط واتسآب في تعلم اللغة العربیة لطلب یأثت ھل ھناك  .١

 ؟٢٠٢٠/٢٠٢١ ماتارام سیكاربیال المدرسة الثانویة نور االسالم

  أھداف و النوافع ج. 
 اھداف البحث .١

 اھداف ھذه الدارسة ھي:
تأثیر وسائط واتسآب في تعلم اللغة العربیة على لطالب  لمعرفة .١

 ماتارام سیكاربیال المدرسة الثانویة نور اإلسالم
 نوافع البحث .٢

 الدراسة ھي كما یلي:الفوائد المتوقعة في ھذه 

ً زیادة البصیرة العلمیة في مجال التعلیم في تحسین جودة  .١ نظریا
 عملیة تعلم اللغة العربیة

عملیًا كمعلومات في التخطیط لعملیة تعلم منھجیة وتقدیم فوائد  .٢
  لمعلم اللغة العربیة المرتقب إلنتاج طالب    

 حدود البحث  د.

 مو ضوعيالحد ال .١
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وسائط وتسآب في  في التأثیر الذاتي موضوع البحث الباحثة تحدد
المدرسة الثانویة نور  في -19كوفیدجائحة خالل تعلم اللغة العربیة 

 ماتارام سیكاربیال االسالم
  الحد المكاني .٢

سیكاربیال  المدرسة نور االسالم  فيمكان البحث الباحثة  تحدد
  ماتارام

 الحد الزمني .٣
الباحثة وقت البحث في المدرسة الثانویة نور االسالم  تدحد

  بیال ماتارام سیكار
    تحدید المصطحات ه. 

حددت الباحثة في الصف الثامن بالمدرسة الثانویة نور االسالم 
ماتارام, مع مناقشة تأثیر وسائط وتسآب في تعلم اللغة العربیة لطالب 

  الفص
ومات بسھولة ومرونة ، وھي القدرة على تقدیم المعل واسآبوسائط  .١

فقد تم اختیار ھذا التطبیق كوسیط اتصال بین المعلمین واألطفال 
وأولیاء األمور على الرغم من أنھا كانت محدودة بالمسافة والمكان 

ا لظروف جائحة  ً ، فقد جعل -19كوفیدوالزمان. ومع ذلك ، نظر
ا في المنزل من خالل تنفیذ عملیة التعلم من ً  الطالب أكثر نشاط

 خالل نظام عبر اإلنترنت
تعلم اللغة العربیة ھو نشاط تدریسي یتم تنفیذه على النحو األمثل  .٢

من قبل المعلم بحیث یقوم الطالب الذین یدرسھم لغة عربیة معینة 
بأنشطة تعلیمیة جیدة ، بحیث یكون ذلك مفیدًا لتحقیق ھدف تعلم 

  اللغة العربیة

    ابقةسال سةالدراو.  
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  في ھذا البحث ھي: الدراسة السابقة  

التواصل االجتماعي  طوسائتأثیر " سوزان لوسي لوریة أطروحةفي  .١
تربیة على نتائج تعلم الطالب في صف برنامج الدراسة واتسآب على 

 ٧إیان بینغكولو ٢٠١٨لعام االسالمیة 

سوزان لوسي لوریتا ھو أن كال من والباحثة  الفرق بین بحثي
استخدام وسائط اإلعالم واتسآب حیث الباحثین اسمھ سوزان لوسي 

اإلعالم واتسآب ضد نتائج تعلم الطالب بینما  طوسائلوریتا استخدام 
  یمكنني استخدام وسائط اإلعالم واتسآب في تعلم اللغة العربیة

تأثیر واتساب یر الكبیر بین تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة التأث
التعلم لطالب صف برنامج التواصل االجتماعي على نتائج  وسائط

بنغكولو. ھذا النوع من  IAIN  ٢٠١٨ الدراسة تربیة االسالمیة
جمع البیانات المستخدمة ھي تقنیة البحوث ھو بحث كمي وصفي. 

 لمالحظات واالستبیانات والوثائقا

ب كوسیلة تعلیمیة على آتأثیر واتس"تأثیر  خوسنا إفتاتولفي أطروحة  .٢
المدرسة الثانویة نھضة مصلحة طالب العلوم التعلم الصف الثامن 

  ٢٠٢٠/٢٠٢١٨العام العلماء تنغولي جیبارا 

ھو أن كال من استخدام إفتاتول خوسنا  والباحثةالفرق بین بحثي 
 طاستخدام وسائإفتاتول حیث الباحثین اسمھ واتسآب اإلعالم  طوسائ
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ضد مصالح الطالب التعلم في حین یمكنني استخدام واتسآب اإلعالم 
  في تعلم اللغة العربیة واتسآباإلعالم ط وسائ

كوسیلة واتسآب  غرض في ھذه الدراسة ھو معرفة كیفال
المدرسة الثانویة نھضة العلماء تعلیمیة لطالب الصف الثامن في 

. ھذا النوع من البحوث ٢٠٢٠/٢٠٢١درس السنة تنغولي جیبارا 
المدرسة مي. سكان ھذه الدراسة ھم طالب الصف الثامن وصفي ك

طالبا. أخذ  ٩٥ما یصل إلى الثانویة نھضة العلماء تنغولي جیبارا 
العینات في ھذه الدراسة باستخدام تقنیة سلوفین وحصل على نتائج ما 

ة طالبا. تقنیات جمع البیانات المستخدمة في ھذه الدراس ٣٠یصل إلى 
  حظاتھي االستبیانات والمال

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٨ 
 

 

  الثاني الفصل
  اإلطار النظري

 اإلطار النظري  . أ
 بوسائط واتسآ .١

 وسائط واتسآب فھم )١

تأتي كلمة " وسائط " من الالتینیة ، وھي صیغة الجمع لكلمة 
"متوسط". حرفیا الكلمة لھا معنى وسیط أو مقدمة. وبحسب 

ي شيء یمكن الوسائط ھي أ). ٣: ٢٠٠٧(أزھر أرصیاد ، 
من المرسل إلى المستلم بحیث یمكن أن  طاستخدامھ لنقل الرسائ
، بحیث ومشاعرھم واھتمامھم واھتماماتھم تحفز أفكار الطالب

 ٩یمكن تشجیعھم على المشاركة في عملیة التعلم

 دور اإلعالم كأداة اتصال  . ب

اإلعالم في تحسین جودة  طفي عملیة التعلم، تساھم وسائ
في  اإلعالم في التدریس طجودة التعلم. ال یساعد وجود وسائو

ا قیمة إضافیة ألنشطة تقدیم المواد التعلیمیة فحسب ، بل یوفر أیضً
معقدة أو  ، سواء كانتلم. ینطبق ھذا على أنواع الوسائطالتع

یطة وغیر مكلفة. في أنشطة التعلم، من بین ، أو بسباھظة الثمن
 لي.، على النحو التاأمور أخرى

ایصبح تقدی )١ ً  م المواد التعلیمیة أكثر معیار
 تصبح أنشطة التعلم أكثر إثارة لالھتمام  )٢
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 تكون أنشطة التعلم أكثر تفاعلیة یمكن أن  )٣
 لالزم للتعلمیمكن تقلیل الوقت ا  )٤
 یمكن تحسین جودة التعلم  )٥
 علم في أي مكان وزمان حسب الرغبةیمكن تقدیم الت  )٦
 ب وعملیة التعلم نحو األفضلتحسین الطبیعة اإلیجابیة للطال  )٧
 ١٠تقدیم قیمة إیجابیة للمعلمین.  )٨

نظرة  Kempیقدم وصف دور الوسائط في التعلم الذي قدمھ   
 Kempواسعة حول استخدام الوسائط في التعلم. باإلضافة إلى 

) مساھمة الوسائط في ١٩٩٦وآخرون ( Heinich، یرى )(1985
التي تتم فیھا عملیة ظروف عملیة التعلم العالمیة من حیث ال

 ، على النحو التالي.التعلم

 عملیة التعلم التي تعتمد على وجود المعلم )١

یكون استخدام الوسائط في عملیة التعلم بشكل  في ھذه الحالة 
إلعالمي عن عام بمثابة دعم للمعلم. یتم تسلیم التخطیط ا

  طریق التدریس المباشر

 عملیة التعلم بدون حضور المعلم )٢

یكون سبب غیاب المعلم في عملیة التعلم ھو عدم یمكن أن 
توفر المعلم أو المعلم الذي یعمل مع الطالب اآلخرین. یتم 
استخدام الوسائط بشكل فعال في التعلیم الرسمي حیث یكون 
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المعلمون لسبب ما غیر قادرین على حضور الفصل أو العمل 
 مع طالب آخرین.

 التعلیم عن بعد )٣

عة في جمیع أنحاء العالم. الشيء نما التعلیم عن بعد بسر
ً لوجھ ھو  الرئیسي الذي یمیز التعلیم عن بعد والتعلیم وجھا
الفصل بین المعلمین والطالب في عملیة التعلم. یتطلب وجود 

بین المعلمین والطالب.  ھذا الفصل وجود وسائط تعمل كجسر
اإلعالم في التعلیم عن بعد قادر على التغلب على  طدور وسائ

تخدمة في المسافة والمكان والزمان. أھم الوسائط المس مشاكل
اإلعالم المطبوعة باستخدام نظام  طالتعلیم عن بعد ھي وسائ

 المراسلة.

   التربیة الخاصة )٤

ا في تع طتلعب وسائ  ً ا مھم ً لیم الطالب ذوي اإلعالم دور
، على سبیل المثال أولئك الذین یعانون من القدرات المحدودة
المكفوفین أو الصم. سیساعد استخدام بعض  التخلف العقلي أو

الوسائط بشكل كبیر في عملیة التعلم بالنسبة لھم. الوسائط 
 المستخدمة ھي أنواع الوسائط المناسبة والمناسبة لكل قید

 ٢٠١٤بناء على التاریخ، تأسس واتسآب فى عام 
، ولكنھ یعمل بشكل منفصل كتطبیق یركز وانضم إلى فیسبوك

واتسآب . تم تصمیم طوسھل للرسائل سریع على تقدیم تباد
لیسھل على المستخدمین البقاء على اتصال والتواصل في أي 

میزات متنوعة لمستخدمیھ واتسآب وقت وفي أي مكان. یوفر 



 
 

١١ 
 

من خالل إرسال الرسائل وإجراء المكالمات بشكل بسیط 
 ١١وآمن وسریع ومجاني إلى أجزاء مختلفة من العالم

القصیرة.  لكبدیل للرسائواتسآب ، تم إطالق في البدایة
للوسائط واتسآب ، یمكن حالیًا استخدام تطبیق ومع ذلك

االجتماعیة إلرسال واستقبال أنواع مختلفة من الوسائط في 
، حتى ور ومقاطع فیدیو ومستندات ومواقعشكل نصوص وص

إلجراء مكالمات صوتیة واتسآب یمكن اآلن استخدام 
والمكالمات التي  طمكن تأمین الرسائكالمات فیدیو. یوم

، من خالل التشفیر من طرف إلى طرفوتسآب تستخدم 
من قراءة واتسآب بحیث ال یتمكن أي طرف ثالث بما في ذلك 

واتسآب ، مستخدمیھ. كتطبیقالرسائل أو سماع المكالمات من 
مزود بالعدید من المیزات التي تسھل على المستخدمین 

  التواصل.

طبیق مراسلة للھواتف الذكیة مع تشابھ واتسآب ھو ت 
ھو جزء  أساسي مع بالك بري .ماسنجر .ماسنجر واتسآب

التواصل االجتماعي. الوسائط االجتماعیة ھي  طمن وسائ
تطبیق قائم على اإلنترنت یسمح لكل مستخدم بمشاركة أنواع 

ًا لمیزاتھ الداعمة.ماسنجر واتسآب   مختلفة من المحتوى وفق
ة یمكن استخدامھا كأداة تعلیمیة ، وفي ماسنجر ھي تقنیة شائع

واتسآب   توجد مجموعة واتسآب قادرة على بناء تعلیم ممتع 
یتعلق بمواضیع المناقشة المختلفة التي یقدمھا المعلم. ال 

أو الجیل  Net Genعن وجود  ماسنجر واتسآبینفصل وجود 
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ا تحدیثات على مختلف التقنیات  ً الرقمي الذي یرید دائم
مستندة إلى اإلنترنت. یمیل الجیل الرقمي إلى التعلم بشكل ال

ابة جیدة لكیفیة تدریس تعاوني ، ولیس لدیھ استج
، ویرید المعلومات التي یمكنھم تلقیھا بشكل المحاضرات

ا مجموعة متنوعة من المواد التعلیمیة التي  ً فردي ، ویرید دائم
  ١٢وجیایمكن الوصول إلیھا بسھولة من خالل أدوات التكنول

ًالـ (فوزي ،  ) واتسآب ھو تطبیق وسائط ٢٠١٧وفق
اجتماعیة یمكنھ الدردشة النصیة / الصوتیة وإرسال الصور 
وإرسال الفیدیو وإرسال المستندات وإرسال المواقع. حتى 
تتمكن وسائل التواصل االجتماعي من واتسآب من بناء ثقافة 

ا  استخدامھا في جیل المثقفین التكنولوجي ، فمن األنسب أیضً
كتواصل شخصي أو جماعي یمكن أن یكون وسیلة للحفاظ 

 ١٣على العالقات مع اآلخرین باإلضافة إلى مصدر للمعلومات

  واتسآبفوائد مجموعات .  ج

لھا فوائد تربویة واجتماعیة وتكنولوجیة. واتسآب مجموعات 
یوفر ھذا التطبیق الدعم في تنفیذ التعلم عبر اإلنترنت. تسمح 

للمستخدمین بإصدار إعالنات معینة ، واتسآب مجموعات 
ومشاركة األفكار ومصادر التعلم ، ودعم المناقشات عبر 

كان ماسنجر واتسآب أن تطبیق  Bereو  Rembeاإلنترنت.كشف 
یشعر بأنھ قادر على زیادة مشاركة الطالب ، وتسریع حدوث 
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مجموعات الدراسة في البناء والتطویر المعرفھ. لیس ذلك 
فحسب ، فإن التعلم بمساعدة التطبیقات عبر اإلنترنت مثل 

یمكن أن یزید من التعاون في التعلم ، ومشاركة ماسنجر واتسآب 
التعلم ، والحفاظ على المعرفة والمعلومات المفیدة في عملیة 

  متعة التعلم على مر العصور.

بشكل كامل مجتموعات ماسنجر واتسآب فوائد استخدام تطبیق 
 ومختصر في التعلم ھي:

مرافق تعلیمیة تعاونیة ماسنجر واتسآب توفر مجموعة  .١
الئھم وتعاونیة عبر اإلنترنت بین المعلمین والطالب أو زم

 الطالب في المنزل والمدرسة
 ھو تطبیق مجاني سھل االستخدامة ماسنجر واتسآب مجموع  .٢
لمشاركة ماسنجر واتسآب یمكن استخدام مجموعات   .٣

التعلیقات والمنشورات والصور ومقاطع الفیدیو واألصوات 
 والمستندات.

نشر اإلعالنات ونشر ماسنجر واتسآب تسھل مجموعة   .٤
 أعمالھا في مجموعات.

بسھولة من خالل یمكن إنشاء المعلومات والمعرفة ونشرھا  .٥
 مجموعة ماسنجر واتسآب العدید من میزات 

  مزایا واتسآبد. 
 مزایا واتسآب كوسیط تعلیمي ھي:    

ً للوصول إلى  .١ قم إذا كان روتسآب ال داعي لتسجیل الدخول أوال
ً بالفعل  الھاتف المحمول مسجال

 اآلخرینوتسآب التواصل مباشرة مع جھات اتصال مستخدمي   .٢
 االتصاالت مع المستخدمین اآلخرینیمكن للمستخدمین تبادل   .٣



 
 

١٤ 
 

 ع الحاليیمكن مشاركة الموق .٤
 إلى كثیر من الناس (البث) طیمكن إرسال رسائ  .٥
 ال یستنزف الحصة أكثر من الالزم ھذا التطبیق  .٦
وطرح األسئلة بشكل أكثر یمكن للمعلمین والطالب المناقشة   .٧

 استرخاءً 
 یمكنھ رؤیة من قرأ ومن غیر نشط  .٨
یمكن للمدرسین إرسال المستندات أو الصور أو الصوت أو   .٩

. یمكن و تسآبالفیدیو كمواد تعلیمیة للطالب عبر مجموعات
للمدرسین والطالب عرض وتكرار المواد التعلیمیة من خالل 
الھواتف المحمولة بسھولة ، ویمكن للمدرسین والطالب 

 وفي أي مكان.التواصل في أي وقت 
    وتسآب نقاط الضعف في ه. 

 كوسیط تعلیمي فیما یلي:وتسآب نقاط الضعف في  
ة اإلنترنت یجب أن یكون المستخدمون متصلین بخدم .١

، وإال فإنھ سیعیق عملیة التعلم عبر الستخدام ھذا التطبیق
 اإلنترنت

یتم االتصال فقط عن طریق الدردشة، وقدرة محدودة على  .٢
ا لوجھ تقریبًا (مكالمة  األشخاص إذا كنت ً ترید مقابلة وجھ

  ١٤فیدیو)

 أنواع وسائط التعلم عبر اإلنترنت  و.
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١٥ 
 

في تحول وسائط التعلم  ١٩-كوفیدیتمثل أحد تأثیرات جائحة 
لوجھ في الفصل  التي كانت تستخدم المزید من األنظمة وجھاً 

ا لوباء الدراسي. ومع ذلك ً ، الذي ینتشر بسرعة ١٩-كوفید ، نظر
، فإن التجمعات ل االتصال المباشر مع المرضىخال من

م عبر اإلنترنت. ، لذلك یتم التعلامحظورة. یتأثر عالم التعلیم أیضً 
عبر اإلنترنت ، ھناك العدید من وسائط التعلم فیما یتعلق بھذا

 ، بما في ذلك:التي یمكن اختیارھا

ا ھي  .١ ً أول وسائط التعلم عبر اإلنترنت وأكثرھا استخدام
 تسآبو مجموعة

، غوغلتأتي الوسائط التعلیمیة التالیة عبر اإلنترنت من   .٢
 للتعلیمغوغل وبالتحدید مجموعة 

 غرفة المعلمین وسائط التعلم عبر اإلنترنت التالیة ھي  .٣
إن وسائط التعلم عبر اإلنترنت التي یمكن استخدامھا كخیار  .٤

 زینیوس تالي ھي
ا ھي وسائط التعلم عبر اإلنترنت التي تُستخدم غالبًا .٥  أیضً

 .زوم

ً على ما سبق ، وبالنظر إلى الموقف والظروف أثناء جائحة بناء
، یجب أن یكون المعلمون أو المحاضرون أذكیاء في ١٩-كوفید 

اختیار الوسائط التعلیمیة التي یجب استخدامھا في عملیة التعلم 
حتى ال تفوت المواد. لذلك ، یجب على المعلمین إتقان العدید من 

   ١٥علموسائط الت
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١٦ 
 

   سآبتواالتأثیرات اإلیجابیة والسلبیة لتطبیق   .ح

مواقع التواصل االجتماعي  اآلثار اإلیجابیة الناتجة عن استخدام
 یلي:ھي كما

، ألنھ یمكن استخدامھا كوسیلة للمناقشة تسھیل أنشطة التعلم .١
 مع أصدقاء المدرسة للعثور على المعلومات / المھام

بأصدقاء قدامى. أصدقاء  ابحث أو أضف أصدقاء أو اجتمع .٢
جیدون في المدرسة أو في الحي أو األصدقاء الذین یجتمعون 

 عبر الشبكات االجتماعیة
القضاء على إرھاق الطالب كأحد أدویة اإلجھاد بعد یوم من  .٣

صعوبة الدروس في المدرسة. على سبیل المثال: التعلیق على 
 حكینحالة األشخاص اآلخرین الذین یكونون أحیانًا مض

  ، وما إلى ذلكودغدغة، وممارسة األلعاب

   اآلثار السلبیة ھي كما یلي:
عدم التفاعل مع العالم الخارجي. أدى ظھور مواقع التواصل  .١

ً لوجھ.  االجتماعي إلى تراجع التفاعالت الشخصیة وجھا
یفضل الناس استخدام مواقع التواصل االجتماعي ألنھا أكثر 

 عملیة
بكات االجتماعیة قضاء الیوم اإلدمان. یمكن لمستخدمي الش .٢

كلھ على الكمبیوتر بسبب اإلدمان. بحیث تنخفض إنتاجیة 
وقتھم ألن معظمھم یستخدم فقط للعب على الشبكات 

 االجتماعیة



 
 

١٧ 
 

المواد اإلباحیة. بالطبع ھناك من یسيء استخدام ھذه المواقع  .٣
لألنشطة التي تفوح منھا رائحة المواد اإلباحیة ، بل إن 

  ١٦ھذا الموقع لبیع النساء البعض یستخدم
ا  طعلى أن استخدام وسائ  التواصل االجتماعي یمكن أیضً

بسھولة إنشاء منتدى حیث یمكن لألفراد التواصل مع بعضھم 
البعض وتبادل األفكار مع بعضھم البعض. في ھذه الحالة ، 
سیكون من السھل جدًا على األفراد التواصل والتعلیق على 
مختلف الموضوعات والقضایا التي یناقشھا أفراد آخرون. 

ا بناء االفتراضات والعواطف والمعتقدات یمكن لألفراد أیضً 
من خالل التعلیقات ووجھات النظر واألفكار لألفراد اآلخرین 

، وھذا یسمح لنا بالتعلیق التواصل االجتماعي طعلى وسائ
  واالستنتاج بشكل تفاعلي

  

  

 

 كیفیة استخدام تطبیق واتسآب

  

  م اللغة العربیةیتعل )ب
 فھم تعلیم اللغة العربیة .١
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١٨ 
 

ا یأتي   ً التعلم من الكلمة األساسیة "تعلیم" ویصبح تعلم
مما یعني العملیة أو اإلجراء أو كیفیة التدریس أو التدریس 

  ١٧بحیث یرغب الطالب في التعلم

) أن ١١٦: ٢٠٠٧، یوضح بھاودین (وفي الوقت نفسھ
 التعلم ھو عملیة تساعد الطالب على التعلم بشكل جید

فصلھا عن حیاة اإلنسان اللغة ظاھرة اجتماعیة ال یمكن 
ككائن اجتماعي. لذلك بما أن البشر قد تعلموا اللغات بشكل 

م بحاجة إلى التواصل مع ، فھة لغة العائلةطبیعي ، وخاص
، مما یعني أنھ یمكن اعتبارھم كائنات اجتماعیة أو من حولھم

  كائنات اجتماعیة

ًا للخولي ( ، فإن اللغة نظام صوتي )١٤٨: ١٩٨٢وفق
رموز تعسفیة یستخدمھا شخص أو مجموعة من یتكون من 

  ١٨األشخاص لتبادل األفكار أو تبادل المشاعر

اللغة العربیة تخصص علمي یتكون من جمیع جوانب 
، ال والعناصر الواردة فیھ. في جوھرھاالمھارات اللغویة 

تختلف مھارات اللغة العربیة األربع عن المھارات اللغویة 
 األخرى بشكل عام

العربیة ھو تعلم یمكنھ تحقیق أقصى قدر من  تعلم اللغة
نتائج التعلم باستخدام بعض األسالیب. جھد أقل ، وتوفیر 
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١٩ 
 

الوقت. لتنفیذ ھذا التعلم الفعال یجب أن یفي بعدة شروط بما 
 في ذلك:

یجب أن یفھم المعلم كیف یعلم. ھذا یتطلب معرفة   )١
 تقنیات التعلم بشكل عام وخاصة

على موقفھ ومظھره ، ألن یجب أن یحافظ المعلم   )٢
الطالب یجعل معلمھ قدوة وسیراقب الطالب المعلم من 

 الرأس إلى أخمص القدمین.
ا ویمكن لجمیع  )٣ ً یجب أن یكون صوت المعلم واضح

 الطالب في الفصل سماعھ
الدراسیة قبل دخول الفصل یقوم المعلم بإعداد المادة  )٤

 ١٩، بحیث ال یقلل أي شيء من فعالیة التعلمالدراسي
یجب أن یفھم المعلم المزید عن محتویات كتاب   )٥

اإلمالء. ھذا یضمن على المرء أن یقرأ الكثیر الكتساب 
 معرفة إضافیة

  

 ٢٠.أھداف تعلم اللغة العربیة .٢

یمكن تفصیل أھداف تعلم اللغة العربیة في تطویره على  
 النحو التالي:

، فإن تعلم اللغة العربیة فعال للغایة من أجل فھم الطالب )١
 رات التفكیر واإلبداع لدى الطالبتنمیة مھا في
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٢٠ 
 

لنص بسرعة معدلة وفھمھ بشكل یمكن للمتعلمین قراءة ا  )٢
 صحیح

قادر على تنمیة قدرة الطالب على االستماع إلى ما   )٣
ى فھمھ بشكل صحیح وعلى نطاق یسمعھ والقدرة عل

 واسع
 ادرون على اختیار القراءة الجیدةالطالب ق )٤
م القوامیس وحل العدید من قدرة الطالب على استخدا  )٥

 تخدام العدید من المراجع العربیةاألسئلة واس
یقرأ القرآن  قدرة الطالب على فھم معنى الجملة عندما  )٦

 وعند تالوة القصیدة
، یجب أن أنیق الطالب قادرین على الكتابة بوضوح و )٧

ا على تنمیة المواھب ً ا قادر مملوكة  یكون المعلم أیضً
 تحدیدًا للطالب

قادرون على التواصل مع النصوص األدبیة من  الطالب )٨
 أوقات مختلفة

  

 ١٩-جائحة كوفید  )ج

كلمة جائحة في إندونیسیا "جائحة" ھي حالة ینتشر فیھا المرض 
المعدي بسرعة من إنسان إلى آخر في أماكن مختلفة من العالم. 

ًا لمنظمة الصحة العالمیة ( ، منظمة الصحة العالمیة ، )WHOوفق
الوباء عندما یتم استیفاء ثالثة شروط" وھي "ظھور "یحدث 

ا  مرض جدید في السكان ، یصیب البشر ، ویسبب مرضً



 
 

٢١ 
 

ا" ، ویمكن للمرض أن ینتشر بسھولة بحیث یستمر بین  ً خطیر
 لبشرا

العدید من البلدان تأخذ سیاسات العطالت المدرسیة ، بما في ذلك 
ت ذات الصلة إندونیسیا. وھذا بالطبع یجعل الحكومة والمؤسسا

مضطرة لتقدیم "اختراقات" حلول "بدیلة" لعملیة التعلیم للطالب 
لتعلم "كما ینبغي. مع ظھور الذین ال یستطیعون "تنفیذ" عملیة ا

، تحولت أنشطة التدریس والتعلم التي كانت تُنفذ في ١٩-جائحة
األصل في المؤسسات التعلیمیة إلى "التعلم في المنزل من خالل 

 على الشبكة)اإلنترنت" (

ي األیام األولى للوباء استنادًا إلى المالحظات التي تم إجراؤھا ف
أحد الوسائط المستخدمة أثناء واتسآب ، أصبح حتى اآلن

االتصال باإلنترنت. استنادًا إلى البیانات التي تم الحصول علیھا 
، فإن حسابات الوسائط االجتماعیة التي یتم الوصول إلیھا غالبًا 

، لكن یوتیوب و واتسآب و  غوغل و انستغرام و  فسبوكھي 
ا واتتسآب رسالة فوریة  ً   ھو األكثر استخدام

   .  األطار الفكريب

 

 

 

 

 

ترجع المشكلة إلى جائحة 
، لذا فإن الطالب ١٩كوفید

بحاجة إلى عمل نظام عبر 
اإلنترنت، لذلك في ھذه الحالة 
نحتاج إلى وسئط سھلة 
االستخدام من قبل الطالب 

من حیث االستحدام أومن سواء 
 الناحیة االقتصادیة

الحل ھو 
استخدام 
 واتسآب 



 
 

٢٢ 
 

 

 

 

 

 

  

 

مدرسة تسناویة نور اإلسالم تطبق نظام التعلم عبر       
اإلنترنت الذي یتم تنفیذه من خالل تطبیق واتسآب. تھدف وسائط 
واتسآب إلى تسھیل عملیة التعلم والتدریس للطالب المتعلقة باللغة 
ا مزیدًا من االھتمام لما إذا كان الطالب  العربیة. یولي المعلم أیضً

، یعد تعلم لبیین في التعلم. وفي الوقت نفسھس یظھرون إیجابیین أو
اللغة العربیة أحد الموضوعات التي یتخذھا الطالب كمرجع لتوفیر 

ا للمناھج الدراسیة الفھم للطالب في عملیة التعلم والتدریس وفقً 
 المعمول بھا

ا  لذلك یعتبر تطبیق وسائط واتسآب في ً تعلم اللغة العربیة أمر
ا ً نشط ، لذلك یحاول الباحثون تقدیم كیفیة إنشاء جو تعلیمي مھم

  وممتع لتحسین نتائج التعلم 

 .  فروض البحثج

واتسآب في   طوسائ تأثیر
 للغة العربیة خاللتعلم 

المدرسة  في  ١٩جائحة كوفید
نور اإلسالم ماتارامالثانویة                

 

للطالب متابعة 
النظام عبر 
االنترنت باستخدام 

ألنھ وسائط واتسآب 
 سھل االستخدام



 
 

٢٣ 
 

ً على مراجعة األدبی  أعاله، الذھني الموصوفات واإلطار بناء
ھناك تأثیر على وسائط وتسآب في تعلم اللغة العربیة في عصر 

نویة نور لطالب الصف الثامن في المدرسة الثا ١٩-جائحة كوفید
  االسالم

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  منھج البحث

 مدخل البحث  . أ
ھذا البحث ھو بحث سببي ترابطي باستخدام منھج كمي. البحث 
 النقابي السببي ھو بحث یھدف إلى تحدید التأثیر بین متغیرین أو أكثر.

توضح ھذه الدراسة العالقة التي تؤثر وتتأثر بالمتغیرات المراد دراستھا 
  ٢١العینات باستخدام أخذ

 مجتمع البحث و العینة .١

ھو جزء من العدد والخصائص التي یمتلكھا المجتمع البحث   
اال ً الباحث  ، وكان من المستحیل علىسكان. إذا كان عدد السكان كبیر

محدودیة  ، على سبیل المثال بسببدراسة كل شيء في المجتمع
، یمكن للباحث استخدام عینة مأخوذة من األموال والطاقة والوقت

 ، ستكون االستنتاجات قابلةالمجتمع. ما یتم تعلمھ من العینةھذا 
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٢٤ 
 

، یجب أن تكون العینة المأخوذة من للتطبیق على السكان. لھذا السبب
ًا  )ممثلة(السكان ممثلة حق

، فھي مثل الشخص األعمى الذي إذا كانت العینة غیر تمثیلیة      
، الفیل. شخص واحد یمسك أذن الفیل استنتاج خصائص یُطلب منھ

، ة. أمسك الشخص الثاني بجسد الفیلفیخلص إلى أن الفیل مثل المروح
 ، فاستنتج أنل جدار كبیر. أمسك شخص آخر بذیلھفاستنتج أن الفیل مث

كانت العینة المختارة لیست ، إذا الفیل صغیر مثل الحبل. وبالتالي
ین الثالثة الذین یتوصلون إلى استنتاجات ، فھي مثل المكفوفممثلة

 خاطئة عن األفیال

، فإن العینة ھي عدد السكان الذین سیكون من المناقشة أعاله      
الثانویة نور  مدرسةال في الصفي الثانيمن  بةطللموضوع البحث ھم 

  ماتارامسیكاربیال  االسالم 

    البحث وقعم .٢

 سیكاربیال نور االسالمھذا البحث أدي في المدرسة الثانویة   
وسائط وتسآب في ماتارام, اھتمت الباحثة للبحث ھناك لتجریب تأثیر 

  التي تسھل الباحث -19تعلم اللغة العربیة جائحة كوفید

 تعریف المتغیرات وتفعیل المتغیرات  . ب
 تعریف متغیر .١

متغیر البحث ھو في األساس كل شيء بأي شكل یحدده الباحث لیتم 
الحصول على معلومات عنھ ثم یتم استخالص دراستھ بحیث یتم 

النتائج. ینقسم ھذا المتغیر إلى فئتین ، وھما المتغیر المستقل 
  والمتغیر التابع



 
 

٢٥ 
 

 )Xمتغیر مستقل (متغیر  )١
المتغیر المستقل ھو المتغیر الذي یؤثر أو یكون سبب تغییر أو 
حدوث المتغیر التابع. یوجد في ھذه الدراسة متغیرین مستقلین ، 

  وتعلم اللغة العربیةوتسآب ا وسائط وھم
 )Y ابع (المتغیرالمتغیر الت  )٢

المتغیر التابع ھو المتغیر المتأثر أو الذي یصبح النتیجة بسبب 
المتغیر المستقل. في ھذه الدراسة ، المتغیر التابع ھو عصر 

  ١٩كوفیدجائحة 
ً على التعریف أعاله ، فإن المتغیر التابع ف ي ھذه الحالة بناء

  )Y(المتغیر ١٩-ر جائحة كوفیدھو عص
 المتغیرات التشغیلیة .٢

یوضح تفعیل المتغیرات المتغیرات المدروسة والمفاھیم والمؤشرات 
ووحدات القیاس ومقاییس القیاس التي سیتم فھمھا في تفعیل 

  متغیرات البحث.
  حسب العنوان المختار فإن لھذا البحث ثالثة متغیرات وھي:

 )X1مستقل (كمتغیر واتسآب وسائط   )١
 )X2تعلم اللغة العربیة كمتغیر مستقل أو متغیر مستقل (  )٢
  )Y(كمتغیر تابع أو متغیر تابع  ١٩-جائحة كوفید   )٣

   ج. أداة البحث

أداة البحث ھي أداة تستخدم لقیاس الظواھر الطبیعیة واالجتماعیة 
، وھما الصالحیة في األداة الجیدة بمتطلبین مھمینالملحوظة. یجب أن ت

  والموثوقیة.
یستخدم شكل األداة التي یستخدمھا الباحث استبیان مقیاس التصنیف 

 مثل مستوى التوافق مع األرقام.
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یستخدمھا الباحثون باستخدام استبیان مقیاس كل األداة التي شش
 التصنیف مثل مستوى التوافق مع األرقام.

 = دائما ٤
 = غالبًا ٣
 = في بعض األحیان ٢
 = أبدا ١

 اختبار الصالحیة .١
، تعني األداة الصالحة أنھ یمكن استخدام األداة في ھذه الحالة

أداة االختبار ھذه لموضوع  لقیاس ما یجب قیاسھ وقبل إعطاء
، ثم یتم التشاور اختبار األداة للتحقق من صحتھا ، یتم أوالً البحث

معھا مع أحد الخبراء. ثم تم اختبارھا وتحلیلھا، وتم تحلیل صالحیة 
  العناصر باستخدام معادلة ارتباط لحظة المنتج
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  معلومات:
rxy    معامل الصالحیة :  

N  عدد الموضوعات:  

Alternatif jawaban Skor pernyataan positif  Skor pernyataan 

negative 

Selalu ٤ ٤ 

Sering  ٣ ٣ 

Kadang-kadang ٢ ٢ 

Tidak pernah ١ ١ 
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 X :متغیر مستقل  
Y: ٢٢المتغیر التابع  

معاییر االختبار ھي إذا تم اإلعالن عن صالحیة كل عنصر إذا 
푟  ٪٥أو  ٠.٠٥بمستوى كبیر     

푟إذا كانت النتائج    푟) معروفة ، فاستشر لحظة المنتج (   
٪ ، یكون القرار عن طریق المقارنة مع ٥ مستوى ھاملحظة المنتج   

푟  على النحو التالي:  
푟 푟 إذا كان  ، یُقال إن السؤال صالح 
푟 푟  إذا كان  ، فیُقال إن السؤال غیر صالح 

 
    

 الموثوقیةاختبار  .٢
، ثم قیاس موثوقیة راء اختبار التحقق من صحة الجھازبعد إج

الجھاز. یقال إن االختبار ھو الموثوقیة إذا تم تجربة األداة على نفس 
ا ولكن النتائج تظل كما ھي أو ھي نفسھا  ً ا وتكرار ً الموضوع مرار
نسبیًا. تم إجراء اختبار موثوقیة الجھاز باستخدام تقنیة ألفا كرونباخ 

 SPSS 16.0والتي تم تحلیلھا باستخدام 

                                                             
22 Ibid 255 

Interval koefesien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 
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푟 =
푛

푛 − 1
푠 −  ∑푝푞 푦

푠  

푟      : األداة  موثوقیة  

p       : نسبة األشخاص الذین أجابوا على العنصر بشكل صحیح 
q       : نسبة األشخاص الذین یجیبون على العنصر بشكل غیر صحیح 
∑pq  : عدد المنتجات بین p و q 

n      : عدد / عدد العناصر 

s       : االنحراف المعیاري لالختبار 
تم دعم حساب موثوقیة االختبار في ھذه الدراسة من خالل 

، سیتم الحصول من نتائج ھذه الحسابات SPSS 16.0برنامج تطبیق 
على معاییر تفسیر مؤشر الموثوقیة والتي یمكن رؤیتھا في 

 الجدول التالي:
 
 
  

 تالبیانا جمع د. أسلوب
 المالحظة .١

Interval koefesien Tingkat Hubungan 

0,8 0-1,00 Sangat Rendah 

0,60-0,79 Rendah 

0,40-0,59 Sedang 

0,20-0,39 Kuat 

0,00-0,19 Sangat Kuat 
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تتمیز المالحظة كأسلوب لجمع البیانات بخصائص  جیم المالحظة    
، مثل المقابالت واالستبیانات. ة عند مقارنتھا بالتقنیات األخرىمحدد

ا مع األشخاصبیانات إذا كانت المقابالت واالست ً ن ، فإتتواصل دائم
ا األشیاء المالحظة ال تقتصر على األشخاص ، بل تشمل أیضً

أن مالحظات أخرى. ھي ) ١٩٨٦الطبیعیة. یقترح سوتریسنو ھادي (
، عملیة تتكون من عملیات بیولوجیة ونفسیة مختلفة. عملیة معقدة

نیات عملیتان من أھمھا ھما عملیتا المالحظة والذاكرة. تُستخدم تق
ا  ً جمع البیانات عن طریق المالحظة عندما یكون البحث مرتبط
بالسلوك البشري وعملیات العمل والظواھر الطبیعیة وإذا لم یكن 

ا جدًا ً     .المستجیبون المرصودون كبیر
 مقابلة .٢
تُستخدم المقابالت كأسلوب لجمع البیانات إذا أراد البحثة إجراء        

ا إذا دراسة أولیة للعثور على المشكال ت التي یجب البحث عنھا، وأیضً
كان البحثة یرید معرفة أشیاء المستفتى بشكل أعمق وكان عدد 

 -المستجیبین یعتمد على الذات تقریر أو تقریر ذاتي، أو على األقل 
على األقل حول المعرفة الشخصیة و / أو المعتقدات، أن االفتراضات 

ا التي یجب أن یتبناھا البحثة في استخدام طری قة المقابلة وأیضً
  االستبیان (االستبیان)

 الوثائق .٣
المراد بطریقة التوثیق ھي أسالیب لجمع البیانات التي المستمد من    

الوثائق مثل: الكتب، والمجالت و الصحف، وغیر ذلك استخدمت 
الباحثة ھذه الطریقة لجمع البیانات المؤیدة منھا البیانات عن تاریخ 

ة الثانویة نور االسالم سیكاربیال ماتارام، القصیر تأسیس في المدرس
رؤیات وإسالیات المدرسة الثانویة نور االسالم سیكاربیال ماتارام، 
أحوال المدرسین و الموظفین و الطلبة، الوسائل في المدرسة الثانویة 



 
 

٣٠ 
 

نور االسالم سیكاربیال ماتارام، تركیب المنظمة في المدرسة الثانویة 
ماتارام، و البیانات األخرى المطلوبة نور االسالم سیكاربیال 

 اإلستكمال كتابة البحث العلمي
  البیانات تحلیل  ه.

البیانات التي سیتم تحلیلھا في ھذه الدراسة تتعلق بالعالقة بین متغیرات 
 البحث. تحلیل البیانات الذي سیتم استخدامھ في ھذه الدراسة ھو:

 الطبیعیة الحالة اختبار .١
الحالة الطبیعیة الختبار بیانات المتغیر المستقل تم إجراء اختبار 

والمتغیر التابع في معادلة االنحدار الناتجة ، سواء تم توزیع البیانات 
  بشكل طبیعي أم ال.

اختبار الحالة الطبیعیة للبیانات باستخدام برنامج التحلیل اإلحصائي 
. یمكن رؤیة اتخاذ )(SPSS sKolmogorov-Smirnov K-S 16.0الالمعلمي

ً على اختبار   من: K-Sالقرار بشأن البیانات أو أنھ توزیع طبیعي بناء
 ، فال یتم توزیعھا بشكل طبیعي sig <0.05إذا كانت قیمة  -
، یتم توزیع البیانات بشكل طبیعي  sig> 0.05إذا كانت قیمة  - -

یمكن القول أن  .SPPS 16.0باستخدام برنامج التحلیل اإلحصائي 
 < انات یتم توزیعھا بشكل طبیعي إذا كانت قیمة األھمیةالبی

 ٪.٥بمستوى مھم یبلغ  0.05
 الفرضیة اختبار  .٢

الفرضیة ھي سؤال یصف العالقة بین متغیرین 
مرتبطین بحالة معینة وھو افتراض مؤقت یحتاج إلى اختبار 
 tللتأكد من الحقیقة. لھذا السبب ، یتم استخدام إحصاء اختبار 

 مع الصیغة:
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 (Sugiyono 2015:259)  
  :معلومة 

 t  =  قیمة معامل االرتباط مع درجات الحریة(dk) = n-2 
 r = االرتباط 
 푟2 =معامل التحدید 

 n =عدد العینات 
الذي تم الحصول علیھ باستخدام 푡 مع  tثم تمت مقارنة نتائج اختبار 

الفرضیة التي تم  سیتم اختبار .n-2المستوى المعنوي ودرجات الحریة 
ً على مناطق القبول والرفض التي تم تعیینھا على النحو التالي:  تعیینھا بناء

푡 푡 إذا كان -  ha، فسیتم قبول   <
>إذا كان -  푡 푡 فسیتم رفض ،ho 


