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ملخص
امل كشلة ذهاا ابحث ي ابلاءاا اب ي بج ن تقنهاء تقلةي ابةة ابلبية مت يةهاء املاباا
يدم زتءاة املاباا ال تندر ابهءس عةى اسقةلءب ابةة ابلبية مبل املاءرا ابةةوت غري كءفة إال حباظ
املاباا .فإ تلةةم املاباا يف تدرس "إقبن" اإليقدائة اإلسالتة املقلءتة يءسقخدام ابقلةةم اإلبلرتمين بلل
تكشلب ابقالتةا يءملزتد ت ابساوب يف فام تلةةم ابةة ابلبية
يءب ت املواا ابلبية  .يوجوا تلةةم املاباا
متبمجقاء .مذبك ملسءعدة ابقالتةا عةى نااا االخقحءرا يف ارس ابةة ابلبية  .يءإلضءف إىل ذبك فلء تلةم
ابةة ابلبية به اخقالفء يف تندمي املواا مكابك االخقالفء يف اسقخدام االسرتاتةجة مابطبتن نم ابوسءئل
بقلةةم املاباا .
مت نيداف ياا ابحث ي بةوصف ع كةاة تلةةم املاباا مننواع ابصلويء اب ي تواجااء
تالتةا ابصف ابثءب يف ارس ابةة ابلبية يف تدرس "إقبن" اإليقدائة اإلسالتة املقلءتة غةدمنج تءتءاا .
ف ياا ابحث ت ننواع ابحث ابوصا مابهوع عةى نسءس ابحةءنء املةدانة مابوثءئق ابداعي  .ميف
ياا ابحث يةءنء ت املنءية تع تلةم ابةة ابلبية متالتةا ابصف ابثءب مابوثءئق مت نقءئج املالحظ
املهلندة يف تدرس "إقبن" اإليقدائة اإلسالتة املقلءتة غةدمنج تءتءاا  .نتء األسةوب جليع ابحةءنء
املسقخدت فا املنءية ماملالحظ مابوثءئق.
ماسقهءاا إىل نقءئج ابحث فء امللبمف ن تلةةم املاباا يف تدرس "إقبن" اإليقدائة اإلسالتة
املقلءتة غةدمنج تءتءاا خءص يف ابصف ابثءب ميو جةد يءببغم ن ّ كل تلةم به اخقالفء يف تندمي
املءاة مبل يهءك ابلدتد ت ابلواتل ابداعي كيثل يف اسقخدام ابطبتن ماالسرتاتةجة مابلقءب املدراس
ماسقخدام ابوسءئل اجلةدة ملسءعدة ابقالتةا عةى فام املواا املندت  .مابلواتل ابداعي األخبى ي ت توقف
ابقالتةا املسقجةحني ماملقثيسني يف تنءية ابدرمس متوجد فةاء تكشلة كيثل ابقالتةا تهسو يسبع عهد
حاظ املاباا يلضام ال تقنهو ابنبااة مابلقءي ابلبية معدم امر نمبةءا األتور يف توجةه اراس ابقالتةا يف
املهزل مبةقةة عةى ياه املكشلال الي ّد ذهء تبقة يف تلةم ابنبااة مابلقءي محاظ املاباا ابلبية سواا يف
كل املدرس نم يف املهزل .ميءإلضءف إىل ذبك فإ امللةم تسقخدم ابقلةةم اإلبلرتمين كل ابصحءح بةنبااة
مابلقءي متندمي األسئة يءبةة ابلبية مال تقل امللةم ت تكشجةع ابقالتةا عةى نمهة تلةم ابةة ابلبية .
الكلمات المفاتيح  :تلةةم املاباا ابقلةةم اإلبلرتمين  ,تدرس "إقبن " اإليقدائة املقلءتة

شعار

إِنَّا أَنْ َزلْنَاهُ قُ ْرآنًا َع َربِيًّا لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu
memahaminya.1

1

QS.Yusuf (12) ayat ke-2

إهداء

ويف هذه املناسبة أهديت هذه الرسالة إىل:
 .1والديين أيب احملبوب معاذر حليم وأمي احملبوبة راتنا ،مها اللذا يجععا ي ويتماا ي ويدووا ي
دائاا ولى جناحي وجناح أبنائتم اآلخرين يف أي حال من األحوال حىت قدرت ولى إمتام
الدراسة جبامعة رادين إينما اإلسالمية احلكومية المبونج.
 .2مجيع وائليت املامدة احملبوبني أخي أوليل وزاوم وأخيت نورل ،حيدا سيال وأخيت الناا،،
أشكرهم جزيل الجكر ولى إوطا ،الدوافع بالصرب واإلخالص.

ترجمة الباحثة
ولدت اصالح األمة يوم اخلايس  03من مايو  1111يف مامجفى "موتيارا حايت
واتيس .والباحثة هي البنت األخرية من مثانية إخوة من املمزوج أيب معاذر حليم وأمي راتنا.
يف الانة  2332بدأت الباحثة دراسمتا اإلبمدائية يف املدرسة اإلبمدائية احلكومية 2
بادانج راتو بيااوارا وأمتمتا يف الانة  .2313مث اسمارت دراسمتا املموسطة والثانوية إىل
معتد اإلصالح يف أدي موليو وأمتّمتا يف الانة  . 2317ففي الانة  2317درست الباحثة
اللغة العربية يف كلية الرتبية وإوداد املدرسني جبامعة رادين إينما اإلسالمية احلكومية المبونج.

كلمة شكر وتقدير
احلاد هلل رب العاملني بالجكر إىل اهلل ولى مجيع النعاة واهلداية وقوته اليت قد أوطاه للباحثة حىت
تقدر ولى إمتام هذه الرسالة العلاية مبوضوع " تعليم المفردات باستخدام التعليم اإللكتروني في مدرسة
"إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية المتكاملة غيدون تاتاءان للعام الدراسي  0202م  0202 /م " .هذه
الرسالة العلاية شرط من الجروط للحصول ولى الدرجة اجلامعية األوىل من قام تعليم اللغة العربية جبامعة
رادين إينما اإلسالمية احلكومية المبونج .ويف إمتام كمابة هذه الرسالة ،حصلت الباحثة ولى مجيع
املااودات من مجيع األطراف .فبتذه املناسبة أ تق ّدم الباحثة جزيل الجكر إىل سادات األفاضيل:
 .1األسماذة الدكمورة نريفا ديانا ،املاجامرية ،كعايدة كلية الرتبية وإوداد املدرسني جبامعة رادين إينما
اإلسالمية احلكومية المبونج .
 .2الدكمورة أمي هعرية ،املاجامرية كرئياة قام تعليم اللغة العربية ،حبامعة رادين إينما اإلسالمية
احلكومية المبونج.
 .0مجيع احملاضرين واحملاضرات خاصة يف قام تعليم اللغة العربية اللذين أوطو ي ولوما ومعرفة مدة الدراسة.
 .4الدكمور ذو احلنا  ،املاجامري كاملجرف األول والدكمورة أمي هعرية ،املاجامرية كاملجرفة الثانية اللذا
يقدما ي المعيتات واإلرشادات حىت أمتات هذه الرسالة العلاية.
 .2رئيس املؤساة ومجيع املدرسني يف مدرسة "إقرأ" اإلبمدائية اإلسالمية املمكاملة ،هم الذين ساودو ي يف
إمتام هذه الرسالة العلاية.

 .6زمالئي احملبوبني أريا إيزا ،زكي ،زكري ،لقاا  ،دو ي ،ريكو ،ناروا  ،إيدا فرتيا ي ،نونونج سونارية ،فوتري
العزة" ،أشكرهم شكرا جزيال ولى
ويديا ،إيلدا ،أخيت زييت ،إيكا ،وأخىت أمسي ومجيع زمالئي يف فرقة " ّ
تقدمي الدوا ،والدوافع.
 .7زمال ،احملبوبني يف قام تعليم اللغة العربية وخاصة للفصل اجليم ملرحلة  2317ومل أذكرهم واحدا
فواحدا.
وتدرك الباحثة ولى أ حبثتا بعيد ون الكاال ،لذلك ترجو الباحثة االنمقادات واالقرتاحات
لمكايل هذه الرسالة العلاية .وأخريا واى أ تكو هذه الرسالة العلاية نافعة للباحثة خصوصا
وللقارئني واوما .آمني يا رب العاملني.
باندر المبونج  22مارس 2321م
الباحثة
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مراجع الرسالة ومصادرها
الملحقات
ي

1
الباب األول
مقدمة

أ.

توضيح الموضوع
توضيح املوضوع يف هذا السياق يعين لبحث التشابه وجتنب سوء الفهم باملعىن احلقيقي ،لذلك،

حيتاج البيان إىل بعض املصطالحات الواردة يف موضوع هذه الرسالة "تعليم المفردات العربية
باستخدام التعليم اإللكتروني في مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية المتكاملة غيدون تاتاءان
للعام الدراسي  . "0202/0202بعض املصطلحات ملوضوع هذه الرسالة هو كما يلي :
 .1التعليم
التعليم يف

جوهره هو توفري

نظام

البيئة

تسبب

عملية

التعلم

من خالل حتسني اإلمكانات املوجودة لدى هؤالء الطالب .يف شرح القانون رقم 0222/02
عن نظام التعليم الوطين ،ينص أن التعليم هو عملية تفاعلية بني الطالب واملعلمني
ومصادر التعلم يف بيئة التعلم .

1

 .2املفردات
1

Sulis Setiawati, ‘Penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Dalam Pembelajaran Kosakata Baku Dan Tidak
)Baku Pada Siswa Kelas Iv Sd’, Gramatika STKIP PGRI Sumatera Barat, 2.1 (2016
<https://doi.org/10.22202/jg.2016.v2i1.1408>.

2
املفردات هي مجع من املفردة ،وتعرف بأهنا وحدة اللغات وترتيبها أفقياً حسب القواعد النحوية
املعينة ووظائفها لتكوين اجلملة .ميكن تفسري املفردات يف القاموس العريب على أهنا كلمات،
واملفردات يف االصطالح بشكل كلمات ومصطلحات وعبارات اصطالحية  .ألن وظيفتها هي
تكوين التعبريات واجلمل واخلطاب .
واملفردات هي شيئ هام يف اللغات األجنبية وخاصة العربية ،ألنه إذا كان لدينا العديد
من املفردات ،سنتحدث اللغة العربية بسهولة.

2

 .3اللغة العربية
عما يف قلب املتكلم وأفكاره مع املتكلمني اآلخرين .يرى البعض اللغة
اللغة هي أداة للتعبري ّ
العربية على أهنا لغة الدين ،ألهنا أداة لدراسة النصوص املقدسة العربية .هناك من يعتقد أ ّن تعلم
اللغة العربية هو تعلم لغة العلوم اإلسالمية  .هذا القول ال خيطئ  ،ألن العلوم اإلسالمية
أيضا من يعتقد أن تعلم اللغة العربية هو تعلم التحدث باللغة.
مراجعها اللغة العربية .وهناك ً
يركز هذا الرأي على كيفية تعلم الناس اللغة العربية كلغة لالتصال اليومي .كانت اللغة العربية
إحدى اللغات السامية الوسطى ،وترتبط باللغات العربية واللغة اآلرامية اجلديدة .يتحدث هبا
أكثر من  082مليون شخص وهي كلغة أوىل ،يعيش معظمها يف منطقة الشرق األوسط ومشال
إفريقيا .هذه اللغة لغة رمسية يف  02دولة  ،وهي لغة العبادة يف اإلسالم ألهنا اللغة اليت

2

Pada Pembelajaran, Kosakata Bahasa, and Arab Siswa, ‘Journal of Arabic Learning and Teaching KEEFEKTIFAN
PENGGUNAAN MEDIA HAMBURGER MUFRODAT’, 5.1 (2016), 17–21.

3
يستخدمها القرآن .بناءً على توزيعها اجلغرايف  ،فإن اللغة العربية املنطوقة هلا العديد من
اللهجات.

3

 .4التعليم اإللكرتوين
فيما يتعلق بتعريف التعليم اإللكرتوين ،هناك العديد من آراء اخلرباء ،فريى آالن جي هندرسون
عرف التعليم اإللكرتوين على أنه التعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر أو
( ،)0222يُ َّ
ما يسمى اإلنرتنت .يوضح  (233303) Horton Williamأن التعليم اإللكرتوين هو التعليم
عرف جايا كومار التعليم اإللكرتوين بأنه
على أساس الويب وميكن الوصول إليه من اإلنرتنت .ي ّ
يعرف
أي تعليم يستخدم الدوائر اإللكرتونية لنقل حمتوى التعليم أو التفاعل أو التوجيه .مث ّ
املقدم من خالل أجهزة الكمبيوتر اإللكرتونية
دونج التعليم اإللكرتوين على أنه نشاط التعليم ّ
اليت حتصل على املواد التعليمية وف ًقا الحتياجاهتا.
ب.


خلفية البحث
التعليم هو من اجلهود الفردية الواعية لنقل اخلربات والعلوم ،واملهارات ،والكفاءات إىل
اآلخرين .من املؤكد أن التعليم له هدف ،حيث جيعل الطالب قادرين على أداء وظائف احلياة
يف معاملتهم بقدر اإلمكان .بوجود احملاولة لتحقيق اهلدف ،فيحتاج التعليم إىل العملية ،لذلك

3

Rahmat Iswanto, ‘Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pemanfaatan Teknologi’, 1.2.
Rangka Mengoptimalkan and Kreativitas Belajar, ‘1 . Dosen Kopertis Diperkerjakan Prodi Pend. Ekonomi FKIP
Unswagati’.
4

واحدة من العمليات هي عملية التعليم.

والتعليم هو نشاط التعليم يقوم به املعلم على النحو

األمثل ،وذلك يهدف إىل إيصال املواد حنو التالميذ بشكل جيد.
يقول ابن خلدون بأن التعليم مهنة تتطلب معرفة ومهارة ودقة .ال يعمل تطبيق طريقة التعليم
بفعالية وكفاءة كوسيلة لنقل املواد التعليمية ،فإذا كان هذا التطبيق ال يعتمد على املعرفة الكافية
بالطريقة نفسها .وبقول آخر ،ميكن أن تكون هذه الطريقة عوائق يف تنفيذ عملية التعلم .هذا ليس
جزءًا من األدوات لدعم حتقيق األهداف إذا مل يكون تطبيقها تطبيقا صحيحا.
وفقا لبيان املذكورة أعاله ،مث ختلص الباحثة إىل أن عملية التعليم هي جهد حقيقي يقوم به
املعلم لتحقيق تغيريات التالميذ يف استيعاب املعرفة الكاملة .وجيب املعلم أن يتكيف هذه
عملية التعليم يف أنشطة التعليم والتعلم.
إ ّن اللغة هي حاجة أساسية وأمهية للناس ،ألهنا وسيلة للتعبري عن األفكار واآلراء يف شكل
اخلطاب أو الكتابة لسيهل كل شخص على فهمها .ومبرور الزمان ،ميتلك الناس لغات خمتلفة ،منها
العربية واإلجنليزية والصينية واإلسبانية والكورية واليابانية وغريها.

5

Muhammad Arif, ‘Metode Langsung (Direct Method) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab’, Al-Lisan, 4.1 (2019), 44–56
<https://doi.org/10.30603/al.v4i1.605>.
6
Yayat Hidayat, ‘Teori Perolehan Dan Perkembangan Bahasa Untuk Jurusan Pendidikan Bahasa Arab’, Maharat:
Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 1.1 (2018) <https://doi.org/10.18196/mht.113>.
7
Abd. Rahman, Pembelajaran Bahasa Arab, Okara, 2002.
8
Asna Andriani, ‘Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Islam’, Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam, 3.1
(2015), 39–56 <https://doi.org/10.21274/taalum.2015.3.01.39-56>.

من بني اللغات حول العامل ،كمثل اللغة العربية وهي لغة هلا قيمة أكرب من اللغات األخرى،
ألن مصادر الشريعة اإلسالمية (القرآن واحلديث) باستخدام اللغة العربية .واللغة العربية هي
أيضا واحدة من املناهج الرمسية يف املدارس اإلسالمية.
وفقا للوائح وزير الشؤون الدينية أن مادة اللغة العربية هي إحدى من املواد األساسية يف
املدرسة االبتدائية ،هذه املادة تقدم فيها مسامهة إجيابية حنو التالميذ ،حيث ّأهنا حتتوي على معايري
الكفاءة حىت يعرفها التالميذ ويفهموهنا بشكل صحيح .
اللغة العربية هي أشرف اللغات هلا قيمة عالية ،وسهلة الفهم  ،ومعناها مليء باحلكمة.
وأ ّن اللغة العربية هي اللغة اليت استخدمها األنبياء وسيستخدمها أهل اجلنة فيما بعد .تعلم اللغة
العربية مهم جدا ألي شخص ،خاصة بالنسبة للمسلم ،ألن القرآن الكرمي وأحاديث الرسول صلى
اهلل عليه وسلم مصادر لكل مسلم يف أداء العبادة .وحىت يف حياهتم باستخدام اللغة العربية .كما
أوضح يف القرآن يف سورة الزخروف (.)3-32:2

      

       

Nandang Sarip Hidayat, ‘Problematika Pembelajaran Bahasa Arab’, An-Nida’, 37.1 (2012), 82–88, hal 145
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توضح اآلية السابقة ،أن اهلل أنزله القرآن باستخدام اللغة العربية لسهولتنا يف فهم مصادر
الشريعة اإلسالمية .لذلك فيبدأ تعلم اللغة العربية بالتعرف على عناصر اجلملة كما يف املفردات
العربية .واملفردات إحدى من العناصر اهلامة يف اللغة العربية باإلضافة إىل القواعد الصرفية والنحوية،
وعلم األصوات .لكل لغة مبا ذلك اللغة العربية مفردات وهلا وظيفة ودور وتأثري كبري يف تعلم اللغة
نفسها.

13

حتتوي املفردات على مجيع اجلوانب ميتلكها شخص يف معرفة كل الكلمات اليت
تشمل على شكل ،ومعىن واستخدامه .لن يقدر الشخص على إتقان لغة قبل أن يتقن املفردات
قليال كان أو كثريا.
يعترب التالميذ قادرين على استيعاب املفردات إذا وصلوا إىل بعض املؤشرات للمفردات
املوجودة 11 .هذه املؤشرات هي:
 .1يقدر التالميذ على ترمجة أشكال املفردات بشكل جيد.
 .2يقدر التالميذ على نطق املفردات وكتابتها كتابة صحيحة .
 .3يقدر التالميذ على استخدام املفردات يف اجلملة الصحيحة سواء يف الكالم أو يف الكتابة.

10

Zahratun Fajriah, ‘Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab ( Mufradat ) Melalui Penggunaan Media Kartu
Kata Bergambar’, Jurnal PAUD Universitas Negeri Jakarta, 9.1 (2015), 107–26.

Wining Sekarini,”Kemampuan Menghafal Kosa Kata Bahasa Arab Siswa
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Memperoleh Gelar Sarjana SI dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan
)Lampung”,(2018

بناءً على الرأي املذكور ،ميكن نفهم أن املؤشرات اليت جيب حتقيقها يف مهارة تعليم املفردات
وهي القدرة على نطق املفردات وقرائتها ،والقدرة على إعادة كتابة املفردات بشكل صحيح ،والقدرة
على فهم املعىن أو ترمجة املفردات .وميكن استخدامها يف شكل اجلملة.
كان يف البداية ،مت تنفيذ أنشطة عملية التعليم والتعلم يف الفصل الدراسي باستخدام أنواع
الوسائل املختلفة .أما بالنسبة للوسائل الداعمة على عملية التعليم والتعلم ،فهي أدوات بشرية،
وكتب مدرسية ،وفعاليات تعليمية ،وبيئة مدرسية ،وصورة ،ووسائل رقمية وغريها  .مبرور الزمان،
صدم العامل بوجود فريوس كوفيد الذي أصاب مجيع دول العامل تقريبًا .يُعتقد أن ظهر الكوفيد ألول
ُ
مرة يف مدينة ووهان مبقاطعة هويب يف آخر عام  .0202هذا الوباء ليست املرة األوىل تواجه فيها
دول حول العامل  .زيادة عدد فريوس كورونا بسرعة وانتشر خارج منطقة ووهان ودول أخرى .
وعند اجملتمع ،يتغري الوباء تغريات سريعة ،مثل ،everything virtual ،WFH
choice

transport mode

,

وحىت  .controll accessمع استخدام التكنولوجيا أكثر استخداما كوسيلة لدعم العمل

أيضا على نظام
الثانوي أو حىت الرتفيه ،حتول ذلك إىل مرفق عمل أساسي  .تؤثر هذه املشكلة ً
التعليم يف إندونيسيا كمثل يف قطاع التعليم سوف يعتاد املعلمون والتالميذ على إجراء التفاعل
التعليمي عن بعد.12

12

Tahun 2020) (Hamid Muhammad, ‘Aktifitas Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid -19 Di’, (Hamid
Muhammad,Tahun 2020), 1 (2020), 21–30.

من وجهات النظر املختلفة ميكننا أن نالحظ بعناية ،أن تعليم اللغة العربية يواجه العديد من
العقبات و املشكالت اليت ظهرت واضحة يف أثناء وباء الكوفيد  .02ال ميكن تنفيذ تعليم اللغة
العربية باملواجهة املباشرة يف الفصل الدراسي .يتطلب هذا احلال من املؤسسات التعليمية لتنفيذ أنواع
االبتكارات املختلفة يف عملية التعليم حىت يكون تنفيذها بشكل صحيح  .ويعترب
التعليم اإللكرتوين أحد البدائل ميكن تطبيقها من قبل مدرسة "اقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة
يف عملية التعلم والتعليم خاصة يف مادة اللغة العربية.
إن التعليم اإللكرتوين هو عملية التعليم والتعلم تستخدم الوسائل اإللكرتونية ،وخاصة
اإلنرتنت يف نظام تعليمها اخلاص.
أما بالنسبة لقول

13

Onno W. Purbo

فإن مصطلح " " eأو اختصار لإللكرتونيات يف التعليم

اإللكرتوين هي مستخدمة لدعم جهود التعليم عرب تكنولوجيا اإلنرتنت اإللكرتونية .يرى هوغي أن
يف تطوير التعليم اإللكرتوين هناك ثالثة احتماالت يف تطوير نظام التعليم القائم على اإلنرتنت ،وهي
 ، web centric course ، web courseو .web enhanced course
web course )1هي استخدام اإلنرتنت لألغراض التعليمية ،حيث ال حيتاج التالميذ واملعلمون إىل
مقدمة عرب
إجراء املواجهة املباشرة .وكان مجيع املواد التعليمية واألنشطة التعليمية األخرى ّ
اإلنرتنت باستخدام نظام بعيد.
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 web centric course )2هي استخدام اإلنرتنت الذي جيمع بني التعلم بدون املواجهة (التعليم عن
بعد) .وبعض املواد مقدمة عرب اإلنرتنت والبعض اآلخر باملواجهة املباشرة ووظائفها متكاملة.
ويف هذا النموذج ،ميكن للمعلم يعطى التالميذ إرشادات لدراسة املواد عرب الويب الذي قام
بإنشائه .وهلم توجيهات للعثور على مصادر أخرى من املواقع ذات الصلة .ففي املواجهة
املباشرة ،يقوم التالميذ واملعلمون بكثري من املناقشة عن نتائج املواد املدروسة عرب اإلنرتنت .نتائج
البحث الذي خيترب استخدام تكنولوجيا التعليم للتالميذ (من خالل الوصول إىل موقع ويب
يشري إىل عرض باوربوينت للمالحظات وإعداد االختبارات) وتستخدم الطريقة أكثر تقليدية
(قراءة الكتب املدرسية وتدوين املالحظات من الكتب يف الفصل الدراسي)  ،والتأثري من
االسرتاتيجية التعليمية على نتائج اختبارهم وحضورهم يف الفصل .وهبذا تظهر أن نتائج تعلم
التالميذ باستخدام التكنولوجيا هي أعلى النتائج من استخدام الطريقة التقليدية.
 ، web enhanced course )3هي استخدام اإلنرتنت لدعم ترقية جودة التعلم يف الفصل الدراسي.
وكانت وظيفة اإلنرتنت هي توفري اإلتصال بني التالميذ واملعلمني أو مع زمالئهم أو أعضاء
اجملموعة أو بني التالميذ مع املخربين األخرين  .لذلك فإن دور املعلم يف هذه احلالة يعين
استيعاب أسلوب لبحث املعلومات على اإلنرتنت ،وتوجيه التالميذ للعثور على املواقع ذات

13
الصلة باملواد التعليمية ،وعرض املواد عرب الويب اجلذاب واملثري لالهتمام ،وخدمة التوجيه
واإلتصال عرب اإلنرتنت واملهارات األخرى املطلوبة.

1

يف تنفيذ تعليم اللغة العربية من خالل هذا التعليم اإللكرتوين ،تستخدم مدرسة "إقرأ"
اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة تكنولوجيا اإلنرتنت كدعم رئيسي يف عملية التعليم والتعلم  .هذا
التكنلوجيا يف شكل اهلاتف أو الكمبيوتر وهو متصل بشبكة اإلنرتنت  .وأما التطبيقات املستخدمة
يف تلك املدرسة فهي غرفة املعلم ،كالس روم  ،Classroomواتساب  ،Whatsappوزوم .Zoom
بالنسبة لنموذج التعليم باستخدام التعليم اإللكرتوين ،تركز املدرسة على استخدام منوذج

Web

 ،centric courseهو استخدام اإلنرتنت الذي جيمع بني التعلم بدون املواجهة (التعليم عن بعد).
وبعض املواد مقدمة عرب اإلنرتنت والبعض اآلخر باملواجهة املباشرة ووظائفها متكاملة ،لكن يوجد
فيه عوائق خمتلفة .لذلك حيتاج هناك ابتكارات وتوقعات مستقبلية لإلجابة على هذه حتديات التعليم
حىت تتمكن من لعب دور يف املسامهة .من خالل معرفة املشكالت اليت حدثت يف أثناء الوباء يف
عامل التعليم ،يرجى املعلم أن يستمر التالميذ يف التعلم بشكل جيد ،بالرغم أن التعليم يف امليدان
لديه اخنفض كبري.
من نتائج املقابلة مع أحد مدرسي اللغة العربية يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية
املتكاملة  " 1 ،يعرف أن األسباب اليت تسبب اخنفاض عملية التعليم والتعلم أثناء استخدام التعليم
14

Tambunan Hamonangan, ‘Model Pembelajaran Berbasis E-Learning Suatu Tawaran Pembelajaran Masa Kini Dan
Masa Yang Akan Datang’, Pengantar Teknologi Informasi, 2012,1-5
15
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اإللكرتوين يف املنزل ألنه عدم وعي أولياء األمور يف عملية توجيه التالميذ للتعلم يف املنزل ،واليت
ميكن القول أهنا غري مالئمة بالواقع .على سبيل املثال ،عند مجع الواجبة باستخدام التعليم
جيدا  ،وال توجد مشكالت .ولكن من ناحية أخرى ،عندما تتم
اإللكرتوين  ،يبدو كل شيء ً
جدا .
اضحا ً
الزيارة املنزلية  ،يوجد الفرق و ً

1

أما نتائج البحث لغري املشكالت املذكورة ،فهناك أشياء تظهر عدة عوامل كالتايل :أوال،
عدم االهتمام والدافع من نفس التالميذ يف تعلم املفردات العربية ،وثانية صعوبة التالميذ يف قراءة
وفهم املعىن لكل املفردات العربية اليت قدمها املعلم ،ثالثًا ،قلة اهتمام أولياء األمور بتوعية التالميذ
وتشجيعهم على التعلم يف املنزل يف أثناء وباء الكوفيد  ،02وقلة فهم التالميذ لفهم املواد ،واليت
تسببها اخنفاض سغنال يف هواتفهم وكان والديهم غري قادرين عليها .لشرح نتائج املقابلة ودراسة
احلقائق امليدانية ،ميكننا أن نالحظ نتائج التالميذ يف بيان اجلدول التايل :
جدول 2.2
بيانات نتائج المفردات لدى تالميذ الصف الثالث في مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية
المتكاملة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي 0202/0202
النتيجة

عدد التالميذ

الفصل
الثاين

2

12

133%

1%

1
%

اجملموع
النسبة
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12
من اجلدول أعاله ،ظهر اخنفاض عملية التعليم والتعلم من نتائج التالميذ يف املستوى األول.
وهذا احلال يدل على أن نتائج تعلم اللغة العربية يف املنزل على أساس التعليم اإللكرتوين هي
منخفضة .ميكن مالحظة ذلك بوضوح من نتائج تعلم اللغة العربية اليت أتقنها التالميذ بالنسبة
يضا يف
38،0%ال من ) 133%حتت معيار االكتمال األدىن) .هذا البيان تشرحها الباحثة أ ً
ملحق البيانات  .0.0مث استنتجت الباحثة أن عملية التعليم والتعلم مل حتصل على نتائج مرضية،
ألن بعض التالميذ حيصلون على النتيجة األدىن من معيار االكتمال األدىن.
ج.


تركز البحث وفرعه
يركز هذا البحث على تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ"

اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي  .0200-0202وبناءً على سياق
البحث املوصوف أعاله ،ينقسم فرع هذا البحث إىل أربعة أقسام على النحو التايل:
 .1أهداف تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية
اإلسالمية املتكاملة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي 0200-0202؟
 .2مواد تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية
املتكاملة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي 0200-0202؟
 .3طريقة تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية
اإلسالمية املتكاملة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي 0200-0202؟
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 .4وسائل تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية
اإلسالمية املتكاملة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي 0200-0202؟
 .5تقييم تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية
املتكاملة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي 0200-0202؟
د .مشكالت البحث
 .1كيف أهداف تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية
اإلسالمية املتكاملة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي 0200-0202؟
 .2كيف مواد تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية
اإلسالمية املتكاملة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي 0200-0202؟
 .3كيف طريقة تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية
اإلسالمية املتكاملة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي 0200-0202؟
 .4كيف وسائل تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية
اإلسالمية املتكاملة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي 0200-0202؟
 .5كيف تقييم تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية
اإلسالمية املتكاملة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي 0200-0202؟
ه .أهداف البحث

1
ملعرفة عملية تعليم املفردات باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية
املتكاملة غيدونج تاتاءان ،فنرى حنن األشياء الرئيسية كما يلي :
 .1أهداف تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية
املتكاملة غيدونج تاتاءان.
 .0مواد تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية
املتكاملة غيدونج تاتاءان.
 .2طريقة تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية
املتكاملة غيدونج تاتاءان.
 .3وسائل تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية
املتكاملة غيدونج تاتاءان.
 .2تقييم تعليم املفردات العربية باستخدام التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية
املتكاملة غيدونج تاتاءان.
و .فوائد البحث
تشرح الباحثة عن الفوائد املتوقعة من نتائج هذا البحث باستخدام املنهج الوصفي والنوعي ،لذا
فإن فوائد هذا البحث أكثر نظرية وعملية ،أما بالنسبة لفوائد البحث حسب املوضوع فهي:

1
أ.

من الناحية النظرية ،فوائد هذا البحث كمصادر دراسية وإضافية املعرفة يف اجملاالت األكادميية
مصدرا للمعرفة أو املراجع مثل املفاهيم أو النظريات الداعمة يف تقييم منط احلياة يف
وتصبح
ً
عملية التعليم والتعلم.

ب.

من الناحية العملية ،تشري هذه الفوائد إىل الشباب ألن نتائج هذا البحث ميكن أن جتعل الناس
مثاال على أن التضامن يف التطوير التعليمي ضروري ومهم
منفتحني على أمناط احلياة وتوفر ً
للغاية .خاصة للمؤسسات واجملتمع الرتبوي يف تقدمي احللول لعملية تطور املرحلة التعليمية يف
عصر العوملة يف أي حالة.

ز .الدراسات السابقة ذات الصلة
يشري هذا التحليل إىل دراسات سابقة تناقش التحليل املتعلق بتعلم اللغة العربية على وسائط التعلم
اإللكرتوين
 .1الرسالة كتبه وجيايا ،توتو  .0202 .مبوضوع " تطوير وسائل التعليم اإللكرتوين بناءً على تطبيق
Lectora Inspire

ملهارة القراءة العربية لطالب الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة".

أهداف هذا البحث هي :معرفة احتياجات املعلمني والتالميذ لوسائل التعلم اإللكرتوين
بناءً على تطبيق

Lectora Inspire

التعلم اإللكرتوين بناءً على تطبيق

ملهارة القراءة العربية  ،ووصف الصورة النموذجية لوسائل
Inspire

 ،Lectoraومعرفة تصديق اخلرباء واملعلمني

حنو وسائل التعليم اإللكرتوين بناءً على تطبيق  Lectora Inspireومعرفة فعالية وسائل التعليم

1
اإللكرتوين بناءً على تطبيق

Lectora Inspire

ملهارة القراءة العربية بالفصل التجرييب وهو يف

الفصل الثامن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  0سيمارانج.
من خالل نتائج حتليل االحتياجات  ،يُظهر أن هذا البحث أكثر
تركيزا على وسائل التعليم اإللكرتوين بناءً على تطبيق

Lectora Inspire

كطريقة بديلة لعملية

التعليم والتعلم يف املفردات  ،والقراءة  ،والقواعد  ،والتقييم .
 .2البحث كتبه فتح املباركة ،قسم تعليم اللغة العربية ،كلية الرتبية وإعداد املدرسني ،مبوضوع "
تنفيذ اسرتاتيجية التعليم النشط يف درس اللغة العربية يف الصف السابع من املدرسة املتوسطة
اإلسالمية احلكومية  ،0باجنارنيجارا " .هذا البحث هو حبث نوعي  ،أي إجراء البحث ينتج
بيانات وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس وسلوك ميكن مالحظته  .وحتليل
بياناهتا باستخدام منوذج

and Huberman

 ،Milesبينما حتليل البيانات من خالل ثالث

خطوات ،وهي ختفيض البيانات وعرض البيانات ورسم االستنتاج.
تظهر النتائج أن هذا البحث خيتلف عن حبث وجايا ألن هذا البحث يركز على أنواع
االسرتاتيجيات النشط املطبقة يف الصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ،0
باجنارنيجارا  ،وهي :على سبيل املثال اسرتاتيجية فرز البطاقات ،اسرتاتيجة األسرار املتسلسل،
إسرتاتيجية الكلمة املتقاطعة ،إسرتاتيجية مطابقة بطاقة ،والطرق اليت تدعم االسرتاتيجيات

1
الفعالة يف تنفيذها ،وهي :طريقة تكليف املهام وطريقة ااملناقشة واحملاضرة  .وخطواهتا على شكل
عام مناسبة للنظرية.
 .3املقالة اليت كتبها محرية وعفيف أمر اهلل مبوضوع "تطبيق الوسائل اإللكرتونية يف تعليم اللغة
العربية" .يهدف هذا البحث إىل تطبيق الوسائل اإللكرتونية يف تعليم اللغة العربية ،وتعيني
الصعوبات اليت يواجهها طالب املدرسة املتوسطة .كان مجع البيانات من خالل أدوات البحث
يف شكل املالحظة واملقابلة والتوثيق  .وحتليل بياناهتا باستخدام منوذج ،Miles and Huberman
بينما حتليل البيانات من خالل ثالث خطوات ،وهي ختفيض البيانات وعرض البيانات ورسم
االستنتاج.
نتائج هذه البحث نوع من الوسائل اإللكرتونية املستخدمة وهي هاتف ذكي باستخدام
تطبيقات واتساب

whatsapp

 ،جوجل فورم

google form

 ،وجوجل كالس روم

google

 .classroomمث املشكالت اليت يواجهها الطالب وهي من أسلوب تعلمهم ومهاراهتم اللغوية
املختلفة ،ودوافع التعلم ،بينما املشكالت اخلارجية من نقص املرافق ،والبيئة غري الداعمة.
خيتلف هذا البحث عن البحوث اآلخرين ألنه يستخدم منهج البحث الكمي الوصفي.

ح.

منهج البحث

1
 .1مدخل البحث ونوعه
 )1مدخل البحث
مدخل البحث الوصفي والنوعي هو منهج البحث الذي يستخدم البيانات النوعية ،وبياهنا
وصفية .غالبًا ما يستخدم البحث الوصفي والنوعي لتحليل األحداث أو الظواهر أو الظروف
االجتماعية .ويعرض هذا البحث الوصفي والنوعي نتائج البيانات األصلية بدون عملية املعاجلة
األخرى.

1

 )2نوع البحث
البحث هو حماولة شخص ما بشكل منهجي إىل اكتساب املعرفة العلمية من خالل املنهج
العلمي وتستند على احلقائق التجريبية .ميكن نفهم أن البحث جهد يقوم به شخص ما إلجياد
املشكلة وحلوهلا مع استخدام املنهج العلمي.

1

بناءً على املنهج املستخدم ،هو املنهج الوصفي

والنوعي ،فهذا البحث هو حبث مستخدم لوصف وشرح واإلجابة على املشكالت
املتعلقة بوجود الظواهر أو األحداث ،سواء من الظواهر احلالية أو حتليل العالقة بني املتغريات يف
الظاهرة.

1
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Ririn Dwi Agustin, ‘Kemampuan Penalaran Matematika Mahasiswa Melalui Pendekatan Problem Solving’,
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1
املنهج الوصفي يعين الباحث حيلل البيانات اليت مت مجعها يف شكل الكلمات والصور
وليست األرقام.

23

واهلدف من هذا البحث لفهم احلالة أو السياق باإلشارة إىل وصف مفصل

وصورة عميقة لوضع السياق الطبيعي وفقا جملال دراسته .

21

 .2مصدر البيانات
مصدر البيانات اليت حصلت عليها الباحثة هي البيانات احملصولة مباشرة من مدرسة "إقرأ"
اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة وهي بيانات رئيسية وثانوية .حتصل البيانات الرئيسية من مصادر
البيانات املباشرة  ،ويتم مالحظتها وتسجيلها ،مثل املقابلة واملالحظة والتوثيق .مث حصلت الباحثة على
البيانات الثانوية بشكل غري مباشر ،وكان مصدر البيانات الثانوية يف هذا البحث هو وثائق يف مدرسة
إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة غيدونج تاتاءان.
فيما يتعلق باملشكلة املبحوثة يف املدرسة  .استخدمت أدوات البحث أسلوب أخذ العينات،
وهو أسلوب أخذ العينات من مصدر بيانات نتائج االختبار واملقابلة ،مث أخذ االستنتاج.
ويف هذا البحث ،استخدمت الباحثة طريقتني جلمع البيانات ومها:
 .1الدراسة املكتبية

20

Khabib Alia Akhmad, ‘Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif
Kualitatif Pada Distro Di Kota Surakarta)’, Duta.Com, 9.September (2015), 43–54
21
Agustinus Ufie and others, ‘Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 1.1 (2014), 32

23
الدراسة املكتبية هي تقنية نفذت من خالل دراسة الكتب املرجعية هلا عالقة مبشكلة
البحث .من خالل هذا األسلوب حصلت البيانات يف شكل النظرية ويعطي البيان
للباحث الذي يتعلق باملشكلة املبحوثة وكيفية حلوهلا.
 .2الدراسة امليدانية
الدراسة امليدانية هي البيانات احملصولة مباشرة من موقع البحث  .هذا األسلوب من خالل
ثالث طرق وهي:
أ.

املقابلة
أسلوب املقابلة املستخدم من قبل الباحثة هو مقابلة عميقة (املقابلة شبه املنهجية)،

وهي املقابلة باجراء املزيد من احملادثات املباشرة ،وال تقدم السؤال من خالل سرد ما بعد
املناقشة اليت مت إعدادها ،املوضوع أو املشكلة القضايا حتدد إجتاه احملادثة.
ب.

املالحظة
املالحظة هي عملية املراقبة وتسجيل شيء ما يف املشكلة بطريقة منهجية .ونوع

املالحظة املستخدمة هي املالحظة غري املشاركة ،أي الباحثة مل تشارك مباشرة يف النشاط
اجلماعي ،أو بعبارة أخرى مل تشارك الباحثة يف أي نشاط الذي لوحظ من قبله .

ج.

التتوثيق

21
حيصل التوثيق على البيانات إىل مكان البحث ،مبا يف ذلك الكتب ذات الصلة
والتشريعات وتقارير النشاط ،والصور و البحوث البيانات ذات الصلة.

22

مبعىن آخر،

فإن تعريف مصدر البيانات هو "مصدر البيانات املشار إليه يف هذا البحث هو موضوع
البيانات الذي ميكن احلصول على البيانات منه ".ينقسم مصدر البيانات إىل قسمني مها0
 .1البيانات الرئيسية
املصادر الرئيسية هي مصادر البيانات اليت توفر البيانات مباشرة إىل جامعي البيانات.
مير
وشرح يف تعريف البيانات الرئيسية أهنا البيانات اجملموعة من خالل الطرف األول ،وعادة ّ
هبا من خالل املقابلة وغريها".
من التعريف السابق ،تستنتج الباحثة أن مصادر البيانات األساسية هي البيانات اليت
يتم احلصول عليها مباشرة من الطرف األول ،وهي املؤسسة ورئيس املدرسة واملعلمني وأولياء
األمور والتالميذ .جتمع البيانات من خالل املقابلة .
 .2البيانات الثانوية
مصادر البيانات الثانوية هي البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل قراءة ودراسة
ومن خالل عملية الوسائل األخرى الصادرة عن املراجع والكتب ،والوثائق  .ويف التعريف

Desa Pid, D I Desa, and Bangunharja Kabupaten, ‘No Title’, 7 (2020), 68–75.

22

22
اآلخر ،تشرح أن البيانات اليت مجعتها الباحثة ويتم احلصول عليها من جهة ثانية أو من
مصادر أخرى قبل إجراء البحث.

23

من التعريف السابق ،تشرح الباحثة على أن مصادر البيانات الثانوية هي وسيلة
حصلت من خالل قراءة ودراسة وفهم مع توافر املوارد األخرى  ،كمثل الكتب ،واجملالت،
والوحدات واإلنرتنت.
 .3موضوع البحث
يعرف موضوع البحث كمكان أو موقع البحث ،حيث ترتبط املعلومات مبشكلة
ميكن أن ّ
البحث ميكن احلصول عليها واستكشافها يف ذلك املكان أو املوقع .يف هذا البحث ،تستخدم الباحثة
حبثا وصفيا ونوعيا  ،حيث تتعلق املعلومات مبشكلة البحث ،وجيري حتليل البيانات االستقرائي ،يوجه
اهتماما بالعملية بدالً من
أهداف البحث يف أي حماولة إلجياد نظرية ،يُقال إنه وصفي ،وهو أكثر
ً
النتيجة.

2

يف شرح التعريف السابق ،فإن موضوع البحث يف هذا البحث هو "تعليم املفردات باستخدام
التعليم اإللكرتوين يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة للعام الدراسي " 0200/0202
 .4مراحل البحث
مراحل البحث النوعي هي كما يلي:
23

– Sektor Usaha and others, ‘Volume VIII / No . 2 / OKTOBER 2016 ISSN : 2086-0447 Jurnal Riset Akuntansi
Volume VIII / No . 2 / Oktober 2016 i Program Studi Akuntansi – Universitas Komputer Indonesia’, VIII.2 (2016).
24
Fmipa I T S Pola and Jari Berbasis, ‘Metode Penelitian Metode Penelitian’, Metode Penelitian, 2004, 22–34.
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 )1حتديد املشكلة
 )2إجراء الدراسات األدبية
 )3حتديد املوقع
 )4الدراسة األولية
 )5حتديد األساليب الصحيحة جلمع البيانات .املالحظة ،املقابلة ،الوثائق ،والرتكيز على املناقشة
 )6حتليل البيانات أثناء الدراسة
 )7املوثوقية
 )8النتائج .القصص  ،األوصاف الشخصية  ،املفصلة  ،السرد  ،ميكن أن يساعدها جدول الرتدد.
يف سياق أغراض مجع البيانات  ،ميكن أن تصف األساليب املستخدمة يف شكل
األنشطة التالية :
أ.

املالحظة ،املالحظة هي تقن جلمع البيانات من خالل إجراء مالحظات مباشرة للموضوع
(شريك البحث) حيث يكونون يوميًا ويقومون عادة بأنشطتهم .يعد استخدام تكنولوجيا
املعلومات يف طليعة أنشطة املراقبة اليت يتم تنفيذها  ،مثل استخدام مسجل الشريط والكامريا
اليدوية.

ب.

املقابلة ،املقابلة املنعقدة هي للحصول على معىن عقالين  ،لذلك جيب تعزيز املالحظة من
خالل املقابلة .و املقابلة هي أسلوب جلمع البيانات باحلوار املباشر مع مصادر البيانات،

2
ويتم إجراؤها بطريقة غري منظمة  ،حيث حيصل املستجيبون على احلرية والفرصة للتعبري عن
أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم بشكل طبيعي .يف عملية هذه املقابلة  ،مت توثيقها يف شكل
مالحظات مكتوبة ومرئيات مسعية  ،وذلك لزيادة قيمة البيانات اليت مت احلصول عليها.
ج .الدراسة التوثيقية ،بصرف النظر عن املوارد البشرية  ،من خالل املالحظة واملقابالت ،
ومصادر أخرى كدعم  ،أي الوثائق املكتوبة الرمسية أو غري الرمسية.
القضايا األخالقية يف البحث ستتعلق الباحثة باألشخاص ،فرديا كان أو جمموعا وسوف
معا إجراءات وأساليب احلياة يف بيئة البحث .ستنشأ
خيتلطون ويعيشون ويشعرون ويعيشون ً
القضايا األخالقية إذا مل حترتم الباحثة القيم اجملتمعية والشخصية القائمة ويلتزمون هبا
يعد أنفسها جسديًا ونفسيًا
ويراعيوهنا .عند التعامل مع هذه املشكالت  ،جيب على الباحثة أن ّ
وعقليًا.
د .معاجلة البيانات
 )1ختفيض البيانات .البيانات احملصول مكتوبة يف شكل تقرير أو بيانات مفصلة .والتقارير
احملصولة بناءً على البيانات مت ختفيضها وتلخيصها واختيار األشياء الرئيسية والرتكيز على
األشياء املهمة .
 )2عرض البيانات  .مت تصنيف البيانات احملصولة وف ًقا للمشكلة الرئيسية ويتم إجراؤها يف شكل
مصفوفة لتسهيل الباحث يف رؤية أمناط العالقات بني بيانات وأخرى.
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 )3حتليل البيانات .أمثلة على حتليل البيانات املستخدمة مثل منوذج حتليل احملتوى ،والذي
يتضمن توضيح الرموز املستخدمة يف االتصال  ،واستخدام املعايري يف التوضيح  ،واستخدام
التقنيات التحليلية يف التنبؤ .
 )4أخذ االستنتاجات والتحقق من األنشطة السابقة ،فإن اخلطوة التالية هي االستنتاج والتحقق
من البيانات اليت متت معاجلتها أو نقلها إىل مناذج مالئمة لنمط حل املشكالت الذي مت
تنفيذه .
 )5ترقية صحة النتائج .
أ.

املصداقية (املصداقية الداخلية) يتم تنفيذ صحة نتائج البحث من خالل :زيادة جودة
مشاركة الباحث يف األنشطة يف اجملال .املراقبة املستمرة وإجراء التثليث  ،سواء من خالل
األساليب واملصادر للتحقق من صحة البيانات من خالل مقارنتها مع البيانات احملصولة
من املصادر األخرى ،استخدام املواد املرجعية لزيادة قيمة الثقة يف البيانات يف شكل
سجالت  ،وكتابات  ،ونسخ  ،وما إىل ذلك ؛ تدقيق األعضاء  ،وفحص النتائج
لتحسينها وزيادهتا إىل احتمال وجود األخطاء يف توفري البيانات اليت حيتاجها الباحث.

ب.

التحويل :ميكن ملستخدمي البحث تطبيق نتائج البحث ،وهذا البحث حيصل على
مستوى ٍ
عال إذا حصل قراء التقرير على صورة واضحة وفهم سياق البحث وتركيزه.
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ج .االعتمادية واملطابقة ،يتم إجراؤها من خالل مسار تدقيق يف شكل اتصال مع املشرفني
ومع اخلرباء اآلخرين يف جماالهتم ملناقشة املشكالت اليت تواجههم يف البحث املتعلق
بالبيانات اليت جيب مجعه.
 )6حتليل السردي لنتائج املناقشة يف البحث النوعي وعرض املعلومات يف شكل النص املكتوب
أو يف شكل الصورة غري مألوفة أو حية مثل الصورة ومقاطع الفيديو وغريها .يف سرد البيانات
النوعية ،هناك العديد من األشياء اليت جيب أخذها يف االعتبار  ،وهي :
أ.

حتديد الشكل (النموذج) املستخدم يف سرد البيانات.

ب.

تتصل كيفية النتائج يف شكل السرد تشري إىل نوع  /شكل االنتاج اليت مت تصميمها
من قبل ،و شرح كيفية السرد الناتج يقارن بني النظرية والقراءة والكتابة األخرى.
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من بعض اخلطوات املذكورة ،تستنتج الباحثة أن اخلطوة األوىل واليت تستخدمها الباحثة
هي الدراسة األولية املفيدة يف حتديد املشكلة الرئيسية ،مث ينتقل على الفور إىل اجملال الذي
يكون موضوع البحث فيه .مث جتمع الباحثة البيانات املتعلقة مبشكلة البحث .
وبعد مجع البيانات ،حتلل الباحثة البيانات اجملموعة واليت سيتم التحقق منها بعد ذلك
للنظريات املتعلقة مبشكلة هذا البحث  ،وهي تعليم املفردات العربية باستخدام الطريقة عرب
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اإلنرتنت يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة غيدون تاتاءان للعام الدراسي
.0200-0202
 .5تحليل البيانات
حتليل البيانات النوعية هو األساس على العالقات الداللية بني املتغريات املبحوثة ،هبدف
استكشاف وإجياد املعىن الوارد يف متغريات البحث لإلجابة على املشكالت اليت متت صياغتها .العالقة
الضابطة هي الدراسة العلمية الرئيسية يف البحث النوعي ألن هذا البحث ال يستخدم األرقام كما يف
التحليل الكمي.
وف ًقا جلوناثان سارونو  ،فإن إجراء التحليل النوعي يتكون من  2خطوات .أوالً  ،تنظيم
البيانات اجملمعة بعناية .ثانيًا  ،إنشاء فئات وحتديد املوضوعات واألمناط .ثالثًا  ،اختبار الفرضية اليت
ابعا  ،البحث عن تفسريات منطقية من البيانات بناءً على منطق املعىن
تظهر مع البيانات املوجودة .ر ً
خامسا  ،كتابة التقارير باستخدام الكلمات والعبارات واجلمل الصحيحة.
الصحيح.
ً
يصف جون دبليو كريسويل مراحل التحليل النوعي بثالث مراحل فقط .بعد إعداد البيانات
هو ختفيض البيانات عن إجراء عملية الرتميز وتلخيص الرموز ،وأخرياً عرض البيانات يف شكل
خمططات أو جداول أو مناقشات .و أهم شيء هو عملية الرتميز ،أي ختفيض الرتميز إىل فئات أو
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موضوعات أوسع  ،وإجراء املقارنة يف الرسوم البيانية وجداول البيانات .ملبادئ الثالثة يف تفسري
البيانات هي املوثوقية والصالحية والتعميم.

2

من الشرح أعاله ،تستخدم الباحثة عدة طرق جلمع البيانات  .وطريقة مجع البيانات هي الطريقة
اليت تستخدمها الباحثة يف مجع بيانات البحث.

2

وسوف يتعلق مجع البيانات يف امليدان بالبيانات

أيضا يتعلق مبصادر البيانات وأنواعها ،على األقل مصدر البيانات يف البحث النوعي
اهلندسية  ،وهو ً
يف شكل )0( :الكلمة  )0 ،اإلجراء  ،والباقي عبارة عن بيانات إضافية مثل املستندات أو مصادر
البيانات املكتوبة والصور واإلحصاءات .كلمات وأفعال األشخاص الذين يتم مالحظتهم أو مقابلتهم
هي مصادر البيانات الرئيسية .تسجل مصادر البيانات الرئيسية من خالل املالحظات املكتوبة أو من
خالل تسجيل أشرطة الفيديو /الصوت أو أخذ الصور أو األفالم .وأما مصادر البيانات اإلضافية اليت
نشأت من مصادر مكتوبة تقسيمها إىل كتب وجمالت علمية ومصادر من األرشيفات ووثائق شخصية
ووثائق رمسية .
أيضا أن يف حتليل البيانات عدة عمليات  ،وهي:
يف مصدر آخر  ،يوضح ً
أ.

ختفيض البيانات
ختفيض البيانات هو عملية االختيار والتأكيد على االهتمام بتبسيط واستخالص وحتويل

البيانات اخلام اليت تظهر من السجالت املكتوبة يف هذا اجملال .يشمل ختفيض البيانات:

Daru Nur Dianna, ‘Dasar-Dasar Penelitian Akademik 0 Analisis Data Kualitatif Dan Kuantitatif’, March, 2020, 1–10.
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 .1تلخيص البيانات
 .2الرتميز
 .3حبث املوضوعات
 .4إنشاء اجملموعات .وطريقتها  :اختيار البيانات بدقة أو تلخيص الوصف املختصر ،
وتصنيفها إىل منط أوسع.
ب.

عرض البيانات
عرض البيانات هو نشاط عند مجع جمموعة من املعلومات املنظمة ،مما يعطي إمكانية

االنسحاب واختاذ اإلجراءات .وأشكال عرض البيانات النوعية يف شكل نص سردي
ومالحظات ميدانية ومصفوفات ورسوم بيانية وشبكات وخمططات .جتمع هذه النماذج
املعلومات املرتبة يف شكل متماسك وميكن الوصول إليه بسهولة  ،مما يسهل على مالحظة
شيئ ما ،سواء كانت االستنتاجات صحيحة أو إجراء إعادة حتليل.
ج.

رسم االستنتاج
جهودا الستخالص النتائج بشكل مستمر أثناء وجودها يف امليدان .مت
حتاول الباحثة
ً

التحقق من هذه االستنتاجات أثناء البحث بالطريقة التالية  )0( :إعادة التفكري أثناء الكتابة ،
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( )0مراجعة املالحظات امليدانية  )2( ،مراجعة األفكار ومشاركتها بني األقران لتطوير اتفاقية
بني الذات  )3( ،اجلهود الواسعة لوضع نسخة االكتشافات يف جمموعة البيانات األخرى.

2

س .منهجية الكتابة
لتسهيل فهم القراء هلذا البحث ،حتتاج الباحثة إىل شرح اخلطوط العريضة حملتويات األطروحة
بأكملها يف شكل الكتابة املنهجية  ،ومنهجية الكتابة هي كما يلي:
يتكون الباب األول من توضيح املوضوع ،خلفية البحث ،تركيز البحث وفرعه ،أهداف البحث
وفوائدها والدراسات السابقة ذات الصلة  ،منهج البحث واملناقشة املنهجية.
حيتوي الباب الثاين على تعليم املفردات ،هذا الباب يتكون من األبواب الفرعية .حيتوي الباب
الفرعي األول على أمهية املفردات ،أسس تعليم املفردات وأهدافها ،واألمور اليت جيب مراعاهتا يف
تعليم املفردات  ،وتقييم تعليم املفردات .ويتضمن الباب الفرعي الثاين مفهوم تعليم املفردات:
االسرتاتيجية والطريقة والوسائل التعليمية مبا يف ذلك :اسرتاتيجية تعليم املفردات ،طريقة تعليم
املفردات ،وسائل تعليم املفردات  .والباب الثالث الفرعي حيتوي على تعليم املفردات يف تالميذ مدرسة
"إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة.
حيتوي الباب الثالث على وصف موضوع البحث الذي يصف اجلزء العام للكائن ،وشرح لعرض
حقائق بيانات البحث .حيتوي الباب الرابع على حتليل بيانات البحث ونتائج البحث .والباب اخلامس

Ahmad Rijali, ‘Analisis Data Kualitatif’, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17.33 (2019), 81
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اختتام ،يتكون من االستنتاجات والتوصيات واملالحظات اخلتامية .يتكون اجلزء األخري من الببليوغرافيا
واملالحق والسرية الذاتية.
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الباب الخامس
اختتام
أ .استنتاجات
واستنادا إىل بيان تعليم املفردات يف درس اللغة العربية يف مدرسة "إقرأ" اإلبتدائية اإلسالمية
املتكاملة غيدونج تاتاءان ،فيمكن االستنتاج أن تعليم املفردات يف تلك املدرسة ااةة للصف
الثالث وهو جيد ،بالرغم أ ّن كل معلم له ااتالفات يف تقدمي املادة ،ولكن هناك العديد من العوامل
الداعمة ،كمثل يف استخدام الطريقة واالسرتاتيجية والكتاب املدراسي واستخدام الوسائل اجليدة
ملساعدة التالميذ على فهم املواد املقدمة .والعوامل الداعمة األارى هي من موقف
التالميذ املستجيبني واملتحمسني يف مقابلة الدروس ،ولكن توجد فيها مشكلة مثل التالميذ ينسون
بسرعة عند حفظ املفردات ،بعضهم ال يتقنون القراءة والكتابة العربية وعدم دور أولياء األمور يف
توجيه دراسة التالميذ يف املنزل ،وللتغلب على هذه املشكالت الب ّد له ترقية يف تعلم القراءة والكتابة
وحفظ املفردات العربية سواء يف كل املدرسة ويف املنزل .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن املعلم يستخدم
التعليم اإللكرتوين كل الصباح للقراءة والكتابة وتقدمي األسئلة باللغة العربية وال يتعب املعلم من
تشجيع التالميذ على أمهية تعلم اللغة العربية.
ب .اقتراحات
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بناءً على نتائج البحث ،أظهرت النتائج أن كال من الطريقة التقليدية واستخدام التعليم
اإللكرتوين لديهما تأثري على عملية استيعاب املفردات العربية .لذلك ميكن أن تستخدم الطريقة
التقليدية والتعليم اإللكرتوين كنموذج تعليم املفردات العربية ملساعدة التالميذ على كشف املشكالت
املختلفة املوجودة واملتأةلة يف فكرهتم .وهكذا يوجد بعض االقرتاحات أو التوةيات تتعلق
باستخدام النماذج أو الوسائل وحىت املعلومات اخلاةة بعملية التعليم ،كما يف التايل:
أ .يف تعليم املفردات العربية ،البد املعلم بتطوير جوانب التعليم الفعالة ،أحدها من االل
استخدام بعض الطرائق والوسائل اجلذابة والداعمة على الكتب الدراسية مع أاذ موضوع
اهتماما مبتابعة عملية التعلم
املشكالت احلادثة يف حياة التالميذ الواقعية حبيث التالميذ أكثر
ً
يف أثناء الوباء.
ب .ملعرفة تأثري استخدام الطريقة التقليدية أو التعليم اإللكرتوين ،ينبغي على املعلمني أال يهتموا

إىل نتائج التعلم فحسب ،بل جيب عليهم االهتمام بتقييم عمليات تعلم التالميذ .
ج .توةيات للباحثني اآلارين هي أن هذا البحث فقط يبحث جزءا ةغريا من املشكلة
املتعلقة بالتعلم .ويف هذه احلالة ،ال يزال يوجد فيه العديد من العوامل املؤثرة على عملية
التعليم غري مبحوثة يف هذا البحث .هلذا السبب  ،يُقرتح على الباحثني التاليني املهتمني
بإجراء الدراسات أو األحباث األارى لتكون جيدة وأفضل.
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