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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

كان والمسافة المانتشار استخدام اإلنترنت حقا تغيير حياة كل واحد منا. 

في البلدان  بسهولة الناس نرافق. اآلنه تأثير الوال يشعر الماضي, في   منفصلة

من خالل وسائل اإلعالم البريد  ,السابقةلم نزورهم  الذين ,األخرى

وسائل  , (Webcam)كاميرا ويب  , (Chat Room)الدردشة غرف , (Email)اإللكتروني

 دائما, ازداد وهلم جرا. مستخدم اإلنترنت , (Sosial Media)االعالم االجتماعية

من النقاط  كثير. في المدن الكبرى احتياجات الحياة اليوميةاإلنترنت حتى أصبح 

سبب ي سريع (Smartphone)استخدام الهاتف الذكي مع (Hotspot)الساخنة 

 .كل سنة ٪111بسرعة  ازدادمستخدمي اإلنترنت 

العديد بدأ ي ؤثر على معظم العمليات المشتركة في المنظمة. يتقدم اإلنترنت 

إلى ظاهرة المستخدمين البادئة و يسبب من األنشطة الشركة من خالل اإلنترنت 

 ,(E-Commerce)التجارة اإللكترونية  .و على االنترنت قاموس األعمال  (e)"إي"

شترياتم ,(Online Application) الطلب على االنترنت , (Email)البريد اإللكتروني
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 زادم , (E-Recruitment) االنترنت توظيف ,(E-Procurement) اإللكتروني

مثال و هم  (E-Catalogue) اإللكتروني كتالوج  ,(Online Auction)اإللكترون

يدويا. جميع الحدث  عمللمعتادة نستخدام اإلنترنت عن أنشطة ااالاالتجاهات 

 تطوير معلومات تكنولوجيا كما  1.كفاءة مذهلةال المتطورة من الواعدة فعالية و

ال مفر  آلية التدريس والتعلم بناء تكنولوجيا فإن الحاجة إلى مفهوم و  ,ازدهارا جدا

لتحقيق تأثير (E-Learning) اإللكتروني  منه مرة أخرى. مفهوم ثم يعرف تعليم

في  . ونظامال والتحول من التعليم التقليدي في شكل رقمي، على سواء المحتوى 

ثبت يحيث ه, اإللكتروني علي مفهوم تعليم العالم في اكثر الناس حصلت األيام,هذه 

و  ,(ةالجامع و ,التدريب ,مدرسةالاإللكتروني في مؤسسات التعليم ) تنفيذ تعليمب

 الصناعة.

 2عن بعد أن تم طويل النامية. ميإللكتروني هو التعلا ميواحدا من نموذج التعل

علم أصول التدريس و تصميم و  تكنولوجيا الذي يتركزعن بعد هو التعليم  ميالتعل

المكان بين المعلمين  منظور وهذا 3.الدراسية التقليدية الذين ال فعليا في الفصول

                                                             
1 Effendi, SE., MBA & Hartono Zhuang, ST., MBA, E-learning Konsep dan Aplikasi, 

Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm 12.  
2  Amali, L. N,  “Implikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Dunia 

Pendidikan”, E-Journal Aptekindo, Volume 06 No. 01, 2012 diakses dari 

http://ejournal.undiksha.ac.id pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 16.10. 
3  Kalbin Salim dan Dayang Hjh Tiawa, “Teknologi Distance Learning Berbasis E-

Education  Di Wilayah Kepulauan Riau Indonesia”, Makalah Seminar Nasional Matematika dan 

Statistika 2014 di Universitas Tanjungpura Pontianak pada 27 Februari 2014. 

http://ejournal.undiksha.ac.id/
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اما نظام التعليم مع م عن بعد ال يزال تميالتعل مسافة والوقت.الوالطالب مفصولة 

بنجاح.  تنفده كل المؤسسات التعليمية يسل ,التكنولوجيا الجديدة في إندونيسيا

م عن بعد أن يعلى أحدث المعلومات التي أعرب عنها التقدم التكنولوجي التعل

تكون أكثر المعترف بها المحتملة في تقديم للقلق فرديا واإلتصال مع الطالب 

 4مرونة.ب أن ينفديمكن 

جعل و يتكنولوجيا االتصاالت بسرعة كبيرة  يزدهر ,في العصر الرقمي اليوم

المسافة ليس عائقا في الحصول على معلومات من مختلف أنحاء العالم. ولذلك 

مة. وبالتالي أكثر من الواضح أن مهاإلنجليزية أن تكون  غيرخرى األجنبية األلغة 

ه الحالة العربية، هو عاجل جدا. كثير وفي هذ ,إتقان اللغة األجنبية غير اإلنجليزية

من علم المعلومات بشكل جيد في مجال الهندسة والعلوم نقي واالقتصادية، علم 

 .النفس و الفن مصدرها الكتب العربية

 العلماء و و خاصة للطالبب جدا و مهمالعربية  اللغة ميتعل ,بناء على ذلك

م اللغة العربية ال يزال يتعل يفي الماض. متعلمة الباحثين لمعرفة مجال العلمية

 منهج تعليم اللغة العربية في كما في المثالين,التقليد و الطريقةنظام الباستخدام 

الماضي يتركز على "اللغة كثقافة علم" حتى تعليم اللغة العربية بمعنى التعليم 

                                                             
4 Ibid., 
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المستحكم حول سحنة اللغة العربية )النحو و الصرف و األدب(. المنهج المشهور 

أي منهج القواعد و الترجمة. هذا المنهج يمكن أن يحرص القرون حتى  مستخدمال

 بدأ النظام ويلكن مع مرور الوقت  و. األن كما في المعهد السلفية اإلندونيسيا

فشيئا لضبط إلى تطوير الوقت حتى مع تلك  شيئاتغيير  انطريقة المستخدمال

 السابق. ميمن التعلو المؤثر فعالة ال و صبح أكثر األمثليالعربية  اللغة التغييرات تعلم

 فهميلم  من الناس كثيرمجال أن  الم حقيقة في يالتعل النظام و تغيير مع ذلك,

. وعالوة على ذلك تكلف الدورة ثمين ,إندونيسيا في لغة العربية بجيد و لم يستطع

م يلال سيما في تع لتطوير قدرة الطالب وفي هذا الصدد هناك تقدما مبتكرة جديدة

تعليم العربية  التي نفد سورابايا (Bimbingan Belajar BISA) دورة بيساالعربية أي 

 .بتعليم عن بعد

  اغير رسمية عن بعد إطالق دورة هي (Bimbingan Belajar BISA)بيسا  دورة

العربية خاصة  مساعدة المسلمين من أجل معرفة العلوم اإلسالم ول أمنيةكجزء من 

و   مرنها مياألنشطة اليومية. نظام تعللعمل  الشغلنتصف رف في مالص علمحول 

 م اللغة العربية في أوقات الفراغ.يلطالب لتعل موحد حتى يمكن 

( Bimbingan Belajar BISA)فضال عن, اإلمتيازات عن هذا برنامج الدورة بيسا 

ون المتخصصون في مجالهم و بعض منهم تخرج من دول الشرق المعلم هي
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 ير من الصيغات السرعة لتعليم علم الصرف و االستشارة المجانية عبراألوسط و  كث

حتى اآلن هذا برنامج الدورة بيسا  2113و منذ ( whatsapp) وتس أب

(Bimbingan Belajar BISA ) من جميع أنحاء  الطالبقد تم تليها اآلالف من

 Bimbingan Belajar)هذا برنامج الدورة بيسا لذلك يمكن أن يقال من  العالم.

BISA ) قد يعمل بجيد جدا مع مفهوم جديد أي التعليم عن بعد الرائد في تعليم

 العربية كما الحال في العصر القمي في هذا الوقت.

تعليم اللغة العربية " أراد الباحث إلجراء بحوث تحت عنوان ,على ما سبق بناء

في العصر الرقمي  يميبتكار تعلاك   (Distance Learning)القائم على التعليم عن بعد

في   ((Surabaya) ,سورابايا(Bimbingan Belajar BISA) )دراسة حالة في دورة بيسا

 ."2112السنة 

 البحث مسائل .ب

البحث العلمي فمشكالت البحث العلمي  خلفية اسنادا إلى ما تكتب في

 ستكتب كما يلي:

 دورة بيسا تنفذ م عن بعديعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيتعل تخطيطكيف . 1

(Bimbingan Belajar BISA) ؟ 
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 دورة بيسا تنفذ م عن بعديعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيعلت تنفيذ كيف. 2

(Bimbingan Belajar BISA)  ؟   

 دورة بيسا تنفذ م عن بعديعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيعلت نجاح كيف. 3

(Bimbingan Belajar BISA) ؟   

 البحثاغراض  .ج

اسناد إلى ما تكتب في مسائل البحث العلمي فأهداف البحث العلمي 

 ستكتب كما يلي:

 دورة بيسا تنفذ م عن بعديعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيتعلال تخطيط لوصف.  1

(Bimbingan Belajar BISA).   

  دورة بيسا تنفذ م عن بعديعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيتعلال تنفيذ لوصف.  2

(Bimbingan Belajar BISA). 

  دورة بيسا تنفذ  م عن بعديعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيتعلال نجاح لوصف . 3

(Bimbingan Belajar BISA). 

 فوائد البحث .د

 منها: ,إن في كل البحث العلمي أهداف، ومن أهداف هذا البحث العلمي

 الفائدة الّنظرية. 1
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 إلثراء العلمية المساهمات والتبرعات تكون بمثابة أنالبحث  من هذه نتائج     

حتي تمكن  تعليم اللغة العربية القائم على التعليم عن بعد حول المعرفة، وخاصة

 لطالب الجامعي آخر.  مصدر التعليم و القراءةأن تستعمل ك
 

 الفوائد التطبيقية . 2

 .دورة بيسامدير الل (أ

دافعا  و ليم اللغة العربية للتعلم عن بعدكمرجع في تطوير برنامج تع     

 األمثل.و لجعل التعليم  وافم عن بعد يلتقديم التعل

 لمعلم الدورة بيسا (ب

م عن بعد باللغة العربية يالتعلالقائم م اللغة يستخدم كدليل في تطبيق تعلي     

المعلم لتقديم المواد التعليمية لدى لقائه على يستهل  و ميفي عملية التعل

 .للّتالميذسين فهم المواد و يح نترنتاال

 الدورة بيسا للّتالميذج(  

على  للّتالميذ ساعد و ي م العربيةيلتحسين نتائج التعل ّتالميذال يستهل     

 أسهال. تقبل المواد التعليمية اللغة العربية

 الباحث آخر.أو  ارىءللقد( 
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 أن يستعملن مكتالذي أجر أبحاث مماثلة، ونتائج البحث  ارىءللق     

 ارىءلقحتي اعن بعد ، م يالتعل القائم للغة العربيةام يعن التعل إلضافة المعرفة

 .التحقيق المهتمين لمواصلة
 
 

 توضيح المصطلحات ه.

هذا  توضيح المصطلحاتومن  ,توضيح المصطلحات العلميإن في كل البحث      

 منها: ,العلمي البحث

 توضيح النظري. 1

 عربيةم اللغة اليتعلأ( 

م له ي. التعلتدريسو ال ميعملية التعل بمعنىم عادة المرتبطة يكلمة التعل     

معنى: يحاول الحصول على المعلومات أو العلوم؛ الممارسات؛ تغيير السلوك 

 5أو ردود الفعل بسبب الخبرة.

لتعاون ل أعضاء مجتمعأنظمة الصوت التعسفي المستخدمة من  هياللغة      

6يد أنفسهم.والتفاعل وتحد
  

                                                             
5 Kamisa, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 1997, hlm.19. 
6 Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 88. 
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 الخروج أكبر السامية اللغة هي  ,(عربىك بسهلة العربية )اللغة العربية ترجم

 اللغة هذه. السعودية العربية المملكة من اإلقليم ذلك في بما اآلن منطقة من

 7سع في الدول العربية و هي اللغة األساسية اإلسالم.وا نطاق على المستخدمة

  عن بعدم يتعلب( ال

 -Institution)م رسمي قائم المنظمة يط التعلانش هو م عن بعديالتعل           

Based) دراسة منفصلة وحيث التفاعل من لمسافات طويلة المجموعة  حيث

في اتصال بين األعضاء، مع المعلمين والتواصل مع مصادر  المستخدمة

 8.التعلم

 ميبتكار التعلا (ج

حول  شخص كما شيء جديد ىير  يئشالأو  ,قيطر ال ر,فكاللم هو بتكار التعا 

الذي جديد  شيئال . االبتكار كثيرا ما تستخدم الرجوع إلى تغيير فيالتعليم

  9عتبر المجتمع.ي

 العصر الرقميد( 

                                                             
7 Anonim, Bahasa Arab, diakses dari http://www.wikipedia.org pada tanggal 25 Januari 

2018 pukul 09.25 
8 Michael, Simoson, Teaching and Learning at Distance, Foundation of Distance 

Education, Pearson, USA, 2009. 
9 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran, Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm. 304.  

http://www.wikipedia.org/wiki/bahasa_arab
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العصر الرقمي هو مصطلح المستخدم في ظهور الرقمية، شبكة اإلنترنت  

 10الخصوص تكنولوجيا المعلومات الكمبيوتر.ب

 توضيح التطبيقي. 2

أن تنطبق  (Bimbingan Belajar BISA)دورة بيسا هطبقيم العربية التي يتعل     

عن طريق وسائل  ينفدم العربية يتعلهذا م عن بعد. يتعل أيم جديد يتعلال ابتكار

 .(WhatsAppوتس أب ) أياالعالم االجتماعية 

 بحوث السابقة و.

 شأن ومعرقع عن وضيعوالت البيان إلى السابقة هدفا البحوث هنا الباحث تقدم     

 الموضوع عن هذا تناولت التي السابقة البحوث إن .األخرى البحوث بين هذا البحث

 : يلي ما هي

"تعليم  الموضوع تحت أرنس يولي فنديكا و أصحاب كتبتها الذي العلمي البحث. 1

 البحث مسائل و ".نظام تعليم عن بعدلوسائل االعالم االجتماعية لإلكتروني: 

 البحثهذا   .تعليمالوسائل كاالستخدام الفيسبوك   عرفةمث هو البح هذا

استخدام وسائل االعالم االجتماعية  هو البحث ونتائج  يستعمل منهج الكمي.
                                                             

10 Rizki Rahma Dewi, Tantangan Era Digital, diakses dari http://blog.uad.ac.id pada 

tanggal 1 Januari 2018 pukul 10.00.  

 

 

http://blog.uad.ac.id/
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م عن يثبت فعالية وكفاءة تنفيذها في القائمة على التعل (Facebook) مثل فيسبوك

 ٪31 ,توافق جدا ٪33،3يتضح من رأي المستخدم الفيسبوك أي و بعد 

 ,توافق

ال ال يتفقون وبقية لم  ٪6،2غير موافق،  ٪3،3بالضرورة،  ال 16،2٪ 

 11يجيب.

 الموضوع تحت يوتثي أفيلريلينداو جوجوي أحمد  كتبتها الذي العلمي البحث. 2

 مسائل و ".ثانوية في إندونيسياالمدرسة العن  السيتراتيجيم عن بعد تنفيذ يالتعل"

يستعمل منهج  البحثهذا  .ميتكنولوجيا في التعلتنفيذ ال هو البحث هذا البحث

أي تعليم  ةم عن بعد في المدرسة المتوسطيتنفيذ التعل هو البحث ونتائج الكيفي.

يمكن أن تساعد العملية التعليمية إلكتروني  تعليمالموبايل و  تعليمالممزوج بين 

في أي  أو أي مكان فيتتعلم التي استخدام هذه التقنية، على طالب يمكن أن 

 12الهاتف الذكي و الدخول إلى اإلنترنت.ك تدعيموقت مع مرافق 

 نموذجة  مختلفة" الموضوع تحت الهيتاأغوس  كتبتها الذي العلمي البحث. 3

                                                             
11 Arnes Yuli Vandika dkk, “E-Education: Social Media Network For Distance Learning 

System”, Proceedings The Second International Conference on Education and Language Bandar 

Lampung University, Volume 02 No. 275, 2014 diakses dari http://artikel.ubl.ac.id pada tanggal 

27 mei 2017 pukul 21.10. 
12 Ahmad Cucus dan Yutshi Aprilinda, “Distance Learning Implementation For Hight 

School in Indonesia”, International Journal On Education Volume 01 No. 01, 2013, diakses dari 

http://journal.ubl.ac.id pada tanggal 27 mei 2017 pukul 22.02. 

 

http://artikel.ubl.ac.id/
http://journal.ubl.ac.id/
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 البحث هذا البحث مسائل و ".م بدعم من تكنولوجيا المعلوماتياالبتكار التعل

 البحثهذا  .لوماتنموذج التعليم التي تنطوي على تكنولوجيا المعاستخدم  هو

 إلكتروني تملك أن عملية التعليم  هو البحث ونتائج يستعمل منهج الكيفي.

 فقواتالم و كفاءة التفاعلية التعاوني  و بسهولة الوصول إليها و كما اقتصادية  الفوائد

 أنها الولكن  مع ذلك تملك  أكثر الفوائد .اإلبداعية المستقلة وو المرونة  و

كما تكنولوجيا   إلكتروني ألن هناك تحديات في أنشطة تعليم كون الخيار األولت

  13التالميذ.بعض لالقضايا، تخفيض التفاعل االجتماعي و غير مناسب 

 الموضوع تحت كريستيئانوس يولييانطاباتريا و  لينتانج  كتبتها الذي العلمي البحث .4

 و. "مستقلبال م األنشطة على االنترنتياستخدام الفيسبوك لدعم التعليم والتعل"

م عبر ياستخدام ميزات الفيسبوك محاكاة التعل هو البحث هذا البحث مسائل

 البحث ونتائج يستعمل منهج الكيفي. البحثهذا  .اإلنترنت من خالل الفيسبوك

م عبر اإلنترنت على يمكن استخدامها لتنفيذ محاكاة التعلتالميزات الفيسبوك  هو

تي ال يمكن تطبيقها في ذلك الوقت محاكاة بعض األشياء ال تكونالرغم من أن 

                                                             
13Agus Lahita, “Berbagai Model Inovasi Pembelajaran Dengan Dukungan Teknologi 

Informasi”, E-Journal Aptekindo, Volume 08 No. 01, 2010 diakses dari 

http://ejournal.undiksha.ac.id pada tanggal 27 mei 2017 pukul 22.25. 

http://ejournal.undiksha.ac.id/
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 14م عبر اإلنترنت.يالتعل

 الموضوع تحت تيئاوا و دايانج هجةسالم كلبين  كتبتها الذي العلمي البحث. 5

 و ".في المنطقة رياو إندونيسيا إلكتروني التعليم القائمتكنولوجيا التعليم عن بعد "

 القائمم عن بعد يوالتعل تنفيذ التدريسلعرض  هو البحث هذا البحث مسائل

تشير  هو البحث ونتائج  يستعمل منهج الكمي. البحثهذا  رياو.في اإللكترونية 

 43 ,نسبة التكاليف التشغيلية التعليم تكون قادرة على حفظ 22,22%إلى أن 

التعليم في  قطبالمجيبين يتكون من الطالب والمعلمين الموظفين وزارة التعليم و 

في رياو. إذا كانت  إلكتروني ميقفا ايجابيا على تطبيق التعلاو م واعلنا .همرياو

للتجارب  Tواختبار  1،82ظهر قيمة عالية االرتباط أي تالبيانات اإلحصائية 

 أظهرت كما ،α  =1،15أكبر من  1،182يكون مستوى كبير من  ٪21بقيمة 

 15.٪21 من أكثر اإللكتروني ميتعل إلى المستندة دعم متوسط كبيرة تلقى هي

حول تعليم اللغة العربية القائم على التعليم  يإن فهم الباحث يظهر بحث العلم
ر من بحوث السابقة تبحث حول نظام ثأك ال يوجد.   (Distance Learning)عن بعد

                                                             
14 Lintang Patria dan Kristianus Yulianto, “Pemanfaatan Facebook Untuk Menunjang 

Kegiatan Belajar Mengajar Online Secara Mandiri”, seminar nasional FMIPA UT 2011, diakses 

dari http://repository.ut.ac.id pada tanggal 06 juni 2017 pukul 04.57. 
15 Kalbin Salim dan Dayang Hjh, Teknologi Distance.........., Makalah Seminar Nasional 

Matematika dan Statistika 2014 di Universitas Tanjungpura Pontianak pada 27 Februari 2014. 
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على ما  بناءم. يتعل التعليم باإلنترنت و استخدام وسائل االعالم االجتماعية كوسائل
تعليم اللغة العربية القائم على التعليم  ”تحت عنوان أراد الباحث إلجراء بحوث ,سبق

م في العصر الرقمي )دراسة حالة في دورة يبتكار تعلاك   (Distance Learning)عن بعد
 ”.2112في السنة   ((Surabaya) ,سورابايا (Bimbingan Belajar BISA)بيسا

 ترتيب البحثز. 

 تشتمل ,الباب األول: مقدمة :يلى كما في هذا البحث البحث ترتيب و أما      
حدود البحث, )د( اغراض )أ( خلفية البحث, )ب( مسائل البحث, )ج( : على

ترتيب ( ح( توضيح المصطلحات, )ز(بحوث السابقة )وفوائد البحث,))ه( البحث 
 .البحث

التعليم , )ب(, تعليم اللغة العربية: )أ( على تشتمل ,الباب الثاني: النظريات     
 )د(  العصر الرقمي, )ج( ابتكار التعلمي جي,بالتكنولو 

حضور )ب(  : )أ(  تصميم البحث,على تشتمل ,الباب الثالث: منهج البحث     
)و(  ,مكان البحث, )د( مصادر البيانات,)ه( تقنيات جمع البيانات , )ج(البحث

 .تحليل البيانات, )ز( التحقق من صحة نتائج البيانات, )ح( مراحل البحث
م عن يعلى التعلالقائم   م اللغة العربيةيتعل نجاح تحضير و تنفيد وباب الرابع: ال     
 سورابايا. (Bimbingan Belajar BISA)  دورة بيسا هاالتي وضعت  بعد

التأثير الفاعل )ب(  الخالصة( أ) :تحتوي على حيث اإلختتام,الباب الخامس:      
 .االقتراحات )ج(

 


