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 املقدمة

 خلفية البحث . أ

 اللغت ٌعنى ؤدواث ؤلاجصالي و ألاهصازي زابطت الىاض فى ألاًام بين الفسد و الفسد باملجخمع ؤو بدولت معُىت.

فىائدة. فىى الحلُلت، ل علُم وهرالً وشازنالخىىىلىحُا الجىفس وحىد خُازاث ؤخسي لعالم التربُت و الخ

 ٌ ع فى الخىىىلىحُا ٌعنى الحلى للي ملخخلف اإلاظائل التربُت خالُا. العصسّي والخمام والظَس
ُ
 ؤلاخباز ؤن ًيىن  ج

 فى مخخلف املجالث الطُما فى مجاٌ الخعلُم. الخىىىلىحُا مىكعها مهم

ادة على جدظين هىعُت الخعلم ووطع شبىت التربُت  فى الخعلم ؤلاطخفداه جىىىلىحُا طىف جيىن ٍش

نها. وغير ذلً،  الخعلم مً ؤلاطخفداه  وان علم اإلاعسفت طهل اإلاىاٌ، الخىىىلىحُاألهه  والخعلُم. ووشس، وجخٍص

خثت هلّي علم اإلاعسفت. فى هره البا خىىىلىحُا طىف جدفُض جيالي الخعلم، وؤعطى إعاهت ًىحه إلى جىخُدال

 
ُ
 باللغت العسبُت. الراحي عبر ؤلاهترهذ لتركُت مهازاث الىاطلت هُف ؤلاطخفادة وطائل ؤلاعالم طبُلبدث طىف ج

اجه. ولىً ؤهثر فى العصس  مبدؤ عىد ووان اإلاظلمىن  اللسآن هدلُل. وكد ؤمس هللا ؤن ًيىن فهم مدخٍى

دون فهم اللسآن ختى فلط كساءة بدون فهم. ؤمس "هللا طبداهه وحعالى"  الحدًث هى عدد كلُل حّدا الرًً ًٍس

اث باليامل مً اإلاعاوى مً "هخاب اللسآن  م للمظلمين". هما كاٌ هللا حعالى فى اللسآن على فهم مدخٍى الىٍس

م :  الىٍس



ا له لحافظىن ))
ّ
لعب وإه  ((1ؤزطله معىا غدا ًسحع ٍو

هرا الىاكع، ولرالً جدخاج إهخمام مىثف حدا. ؤّن اللدزة على كساءة هى دزحت ألاّوٌ لخعمُم اللسآن. 

 ٍم مىخىب ؤو ضمىا.ألامس ؤهم لُيهخّم، ٌعنى فهم معنى مافى اللسآن الىس هىا هراهى 

خعلم اللسآن ًبّين فى طىزة اللمس على ضمان الظهىلت المً هللا طبداهه وحعالى عً طهىلت  الضمان

م. هرا الدلُل ختى ًىسز ؤزبع مسة فى املحسز طىاء واخد منهم ٌعنى ألاًت  مً طىزة اللمس  11لخعلم اللسآن الىٍس

: 

 2وللد ٌّظسها اللسآن للرهس فهل مً مدهس

غتهرا ال
ّ
ت ، ولمت بيلمت، برهامج الترحمت جسهص على معنى و خىم الل آًت بأًت جباعا. بالىظس إلى الطٍس

اإلاظخخدمت لِظذ وافُت حدا ثم جلىم الباخثت طخداٌو حظخخدم ؤطالُب ؤلابخياز التى هي طهلت و عملُت 

 ى إًجاد طسق وجدصُص وكذ كصير وظبُا. وباإلضافت إلى ذلً، ًيبغى على اإلاعلمين ؤن جيىن خالكت ف

 اطتراجُجُاث الدزض الظهل ؤن هفهم خاصت باليظبت لغير العسب.

س همىذج الخعلم حشاز إلى الخعلم  عادة الخللُدًت و ًجمع بين الخعلم عبر ؤلاهترهذ الري إطتراجُجُت جطٍى

 اواطع تروويلىُاث الخعلم ؤلالىؤن حظعاد فى اليلُاث التى لم جىفر ج ؤجمنى و (Blended Learning)املخلىطت 

 الخالمُر ؤو الطالب الجامعاث. ة ًمىً ؤن حشعس إليها ؤًضا معختى ؤن فسصت ججد على الخعلُم ذو حىد

هترهذ مباشس وغير مباشس : ؤلا  عبر البدث بعىىان "فعالُت حعلم الترحمت ذ الباخثتالدافع مً هرا، ؤفعل

"باطخخدام ههج 2111/2112الجامعى العام حامعت دمحمًت ًىهُاهسجا لغت العسبُتالطالب كظم حعلُم  دزاطت
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 12: 12ًىطف : 
2

  11اللمس : 



حامعت دمحمًت ًىهُاهسجا. تهدف هره  اللغت العسبُت الفصل الدزاسىي الثاويهىعى دزاطاث الحالت كظم حعلُم 

لت الدزاطت إلى جدظين الدافع ع مً كبل اإلادزض و للخعلم مً الطالب وفعالُت طٍس  الطالب. الخدَز

 أسئلة البحث . ب

خالت كظم حعلُم اللغت  هترهذ مباشس وغير مباشس : دزاطتؤلا عبر  علم الترحمتفعالُت ح جسكُتؤثاز  ما (1

 ؟ 2111/2112الجامعى العسبُت العام

مىً ؤن حظاعد ؤلاهترهذ مباشس و غير مباشس التى ج بدث فعالُت الخعلم الترحمت عبرهخائج ال ما (2

 العامالعسبُت  لغتالكظم حعلُم  خالت دزاطت لٌى فى عالم الخعلُم، خاصتاإلاشاول و الح

 ؟2111/2112الجامعى

كظم  خالت عبر إهترهذ مباشس وغير مباشس : دزاطت ز إخخباز البدث فعالُت حعلم الترحمتاثف ؤهُ (3

 ؟2111/2112الجامعى لغت العسبُت العامالحعلُم 

 أهداف البحث . ج

 جخعلم اإلاشيلت اإلاروىزة، ألاهداف التى ًيبغى جدلُلها هي :

ادة الدافع فع (1 خالت كظم حعلُم  هترهذ مباشس وغير مباشس : دزاطتؤلا عبر  الُت حعلم الترحمتإلاعسفت الٍص

 .2111/2112الجامعى اللغت العسبُت العام

كظم  خالت هترهذ مباشس وغير مباشس : دزاطتؤلا عبر  إلاعسفت اإلاشاول و الحلٌى فعالُت حعلم الترحمت (2

 .2111/2112الجامعى اللغت العسبُت العامحعلُم 

كظم حعلُم  خالت هترهذ مباشس وغير مباشس : دزاطتؤلا عبر  باز فعالُت حعلم الترحمتخإخ إلاعسفت جإثير (3

 .2111/2112الجامعى اللغت العسبُت العام



 وائد البحثف . د

 الفوائد النظرية .1

د اإلاعازف عً طسق الخعلُم الترحمت اللغت العسبُت و مىادها خصائص في  ًسجي مً هرا البدث ؤن ًٍص

 كىاعد اللغت العسبُت.

 الفوائد التطبيقية .2

كظم حعلُم اللغت العسبُت حامعت دمحمًت  فى ث ؤن ًيىن مفُدا همدخال للمعلمينًسجي مً هرا البد

 و لخطىٍس فعالُت الخعلم الترحت باللغت العسبُت فى اإلاظخلبل اللغت العسبُت وفى اطخخدام هظام لخعلم  ًىهُاهسجا

 سبُت.ًيىن ؤطاض للطالب في الخعلم الترحمت اللغت الع

 البحوث السابقة . ه

بعد اإلاالخظاث الباخثين هثير حدا مً هخائج البدث الري ًىاكش خٌى فعالُت حعلم الترحمت لغت العسبُت  

 طىاء فى مؤطظاث الخعلُم السطمُت وغير السطمُت بين الىخائج ذاث الصلت ٌعنى :

إلى اللغت ؤلاهدوهِظُت فى جسحمت  ؤوال، البدث مً ًاًان هىزباًان بعىىان "جإثير البيُت مً اللغت العسبُت

اللسآن." جىاولذ هره البدثت جإثير بيُت اللغت العسبُت إلى اللغت ؤلاهدوهِظُت على الترحمت اللسؤن التى وشستها 

ا ًمىً  وشازة الظؤون الدًيُت فى حمهىزٍت إهدوهِظُا. شسح إطخخدام اللغت العسبُت و اللغت ؤلاهدوهِظُت هظٍس

ض الخإث ير بعضها بعضا بين اللغت العسبُت و اللغت ؤلاهدوهِظُت التى جخميز إطخخدام عىاصس ؤن ٌظبب ؤعًس

اللغت العسبُت فى جسحمت اللسآن. وهرألامس مؤمً علُه فهم الترحمت و جصعج باللازئ فى جلخُص اإلاعنى. هره 



اللضاًا ؤهثر الصعىبت ًمىً ؤن جؤد إلى ؤخطاء فى جلخُص معنى آلاًت. وكد شجعىا الباخثين لخىاٌو هره 

 3عملا.

الحاٌ لهرا هى اهدشاف إذاواهذ الترحمت فى شازن همط مً بيُت اللغت العسبُت ؤم ال، ًجب ؤن ًخم دزاطت 

جسجِب اليلماث )طلظلت همط( عىاصس اللغت العسبُت واللغت ؤلاهدوهِظُت. الباخثت طىف حعطى الفسق بين 

 الترحمت مً هاخُت مىهج ؤلاهترهذ مباشس و غير مباشس.السطالت الظابلت مع ؤهاكش هره مً حهت فعالُت حعلم 

( فى whatsappثاهُا، البدث مً ؤخمد جىفُم اإلاإمىن بعىىان ""فعالُت حعلم اللغت العسبُت مً واحظاب )

( ." ًبدث هره الدزاطت ؤن الخددي ألاهبر فى إدازة هره الدوزة BISAبسهامج  الخعلم ؤلاطالم واللغت العسبُت )

فت و اإلاخىىعت خلفُت ؤعماٌ ليل مشازن. اإلاشسف ؤو اإلاظسفت ًمىً ًسصدون إشتران اإلاشازهين وان ٌعني اإلاظا

 مددود جىزطه ؤن ٌشسوىن الخىاصل فى املجمىعت.

( وواطع اإلاظخخدام، فخىاشع علم اإلاعسفت عً اللغت whatsappمخىىعت مً اإلايزاث اإلاخىزة فى واحظاب )

ًمىً ؤن ًيىن ثبذ،  BISAحخماعُت مً اإلامىً حدا اللُام به. البرهامج العسبُت مً خالٌ وطائل ؤلاعالم ؤلا 

جين فى مسخلت  لت الفترة البعُدة، 2115بداًت مً العام  13هجحذ جخسج آلاف مً الخٍس . باطخخدام طٍس

جين مً البرهامج   4العمل هي ؤًضا مخىىعت.  ًمىً ؤن جخيىن ؤًضا مً كبائل وطً املخخلفت فى خلفُت BISAخٍس

باخثت طىف حعطى الفسق بين السطالت الظابلت طىف جىاكش هره الفسصت. ولىً فسق البدث الظابلت ال

. فى هرا الىكذ الباخثت طىف جىاكش مً هاخُت فعالُت BISAٌعنى فعالُت الخعلم عبر ؤلاهترهذ فلط فى بسهامج 

 الخعلم الترحمت عبر إهترهذ مباشس و غير مباشس.
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بعىىان "إطخخدام  Erna Retna Safitri و   ,Mumu Muhammad, Dian Rahadianثالثا، البدث مً 

الىخاب السكمي على ؤطاض اإلاسوبىث لتركُت الدافعُت و اإلاهازاث." هخائج فى هرا البدث جلخص ؤّن اإلاشاول 

ألاطاطُت فى عملُت الخعلم الىدُجت جللائُا لِع ؤفضل، مهازة اللساءة ماشاٌ مىخفضت حدا بالطالب اإلادازض 

ً ال ت بداًت الفائٍص . وّل ذلً بظبب الخعلم جمُل إلى ؤن جيىن مً زجابت لجعل الطالب Cikajangثاهٍى

الاللصىي فى الخعلم. على هرا، ؤن جىافس وطائل الخعلم فى اإلادازض. هخاب اللغت العسبُت ماشاٌ مددودة العدد، 

با حمُع الطالب.  بِىما الهاجف املحمٌى )ألاداة( جلٍس

لهاجف املحمٌى )ألاداة( لِع فلط وىطُلت للخىاصل، ولىً الىثير مً اإلايزاث ألاخسي ؤو خالُا، حظهُل ا

ت فى الحُاة الُىمُت. الهاجف املحمٌى   مىخج البرمجُاث لدعم ألاوشطت البشٍس
ً
م بمىخج خاصت ادة التى كّدِّ ٍش

 5)ألاداة( ؤصبدذ اإلالحلاث مً ول شخص، الخاصت الشباب ٌعنى الطالب.

طى الفسق بين البدث الظابلت طىف جىاكش هره الفسصت. ولىً الفسق ٌعنى البدث الباخثت طىف حع

الظابلت ًدزض اطخخدام الىخاب السكمى على ؤطاض السبىث مً ؤحل جددًد. وكُاض فعالُت مً اللساءة دزض 

 ً ت بداًت الفائٍص ىاكش مً . فى هرا الىكذ الباخثت طىف جCikajangاللغت العسبُت الطالب فى اإلادزطت الثاهٍى

 هاخُت فعالُت الخعلم الترحمت عبر ؤلاهترهذ مباشس وغير مباشس.
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