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 الفصل الثالث
 مناقشة البیانات

في عصر جائحة  اللغة العربیة كالم ةم مھاریالطالب في تعل تكالمش  . أ
 ١٩ كوفید

  م اللغة العربیة یتعل تكالمش .١
ًا لقاموس  الطالب م ھو عملیة تفاعل بین ی، فإن التعلاإلندونیسیةوفق

، سواء في بیئات التعلیم الرسمیة م في بیئة تعلیمیةین ومصادر التعلوالمعلمی
، ألن یة لغیر العرب أمر ال یمكن تجنبھم اللغة العربیأو غیر الرسمیة. تعل

إلحاح اللغة العربیة في المجتمع العالمي الیوم مرتفع جدًا لكل من المسلمین 
عدد مؤسسات تعلیم اللغة العربیة وغیر المسلمین. وقد ثبت ذلك من خالل 

  ١.في مختلف البلدان
ا لتعل رأیناعندما    ً ، نرى لغة العربیة في المدارس في بلدنام الیاھتمام

، ثم العالم أن العدید من الطالب قد درسوا اللغة العربیة منذ والدتھ في ھذا
دخلوا المدرسة االبتدائیة والمدرسة اإلعدادیة والثانویة والجامعة المستوى 

طالقة باللغة العربیة ب أن یتكلموااألول والثاني وأكثر. لكنھم ال یستطیعون 
ا للدھشة ً ًا مثیر ، ألنھ اتضح أن وطالقة. إذا الحظنا عن كثب، فسنجد شیئ

ً من األشخاص ال یزالون ال یستط باللغة العربیة  أن یتكلموایعون عددًا قلیال
، خریج مؤسسة لغویة ومدرسة داخلیة بطالقة وطالقة على الرغم من أنھ

ي وكذلك عندما درس اللغة حتى عندما تخصص في اللغة العربیة ف
  ٢.، التحق بالكلیة وتخصص في اللغة العربیةالعربیة

عند  التي غالبًا ما یواجھھا المعلمون تكالیمكن أن یكون سبب المش
م اللغة یتدریس اللغة العربیة في الفصل ھو انخفاض الدافع واالھتمام بتعل

، وھما م اللغة العربیة إلى قسمینیب لتعلالعربیة. یمكن تصنیف دافع الطال
م اللغة العربیة كأداة ودراسة اللغة العربیة كھدف. إن تعلم اللغة العربیة یتعل

اة لقراءة القرآن وفھمھ والقدرة على كأداة یعني أن اللغة العربیة تستخدم كأد
، فإن اللغة العربیة لھا جاذبیة على صل مع العالم العربي وما إلى ذلكالتوا
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م اللغة یدف تعلم اللغة العربیة كھیاللغات األجنبیة األخرى. بینما یعني تعل
، وأن ثال أن تصبح مدرسًا للغة العربیة، على سبیل المالعربیة كھدف مھني

ا في مجال اللغة العربیة وما إلى ذلك.تصبح  ً   خبیر
  كالممھارة ال .٢

یشار إلى القدرة على استخدام اللغة في عالم تدریس اللغة بالمھارات 
ا على فھم كل كلمالغویة. یقال إن الشخص یتقن اللغةال ً ت ، أي إذا كان قادر

 ةن قصد أو عن غیر قصد. تھدف مھار، عاآلخرین الذین یتحدثون العربیة
كل إلى تمكین الطالب من التواصل لفظیًا بشكل صحیح ویعني بش كالمال

للوصول إلى مرحلة مھارات ، ولكن بالطبع عادل نقل الرسائل إلى اآلخرین
، ھناك حاجة إلى أنشطة تدریبیة مناسبة تدعم ذلك. مثل ھذه االتصال

، یجب أن یكون ھناك من األمور السھلة لمتعلمي اللغة األنشطة لیست
ت د من العقبات والمشاكل التي یجب مواجھتھا ألن اللغة العربیة لیسالعدی

التأكید أنواع مختلفة من ، سیكون ھناك بلغة سھلة إلتقانھا بشكل إجمالي
وباء مثل مشاكل المدرسة العالیا.  ١٩ خاصة في عصر كوفید، تالمشكال

في نشاط تعلم مھارات التحدث باللغة  نور اإلسالم سیكاربیال ماتارام، و
العربیة ، غالبًا ما یواجھ الطالب صعوبات أو مشاكل في التعلم ، وھناك 
عدة عوامل تجعل الطالب یواجھون مشاكل في التعلم. یتم تصنیف ھذه 

  وامل الداخلیة والعوامل الخارجیةالعوامل إلى نوعین ، وھما الع

  . العوامل الداخلیة١
  كاف لوقت التعلیم. تخصیص غیر ١

ال تزال مشكلة التعلیم مھارة الكالم في معظم المدارس، العامة 
ا على تي ال تأتي فقط من مستوى التدریس، والكلمة، توالخاص ، ولكن أیضً

لھا مستویات مختلفة من  تكاللطالب. على الرغم من أن ھذه المشمستوى ا
، لدیھا على سبیل المثال، لیا نور اإلسالم سیكاربیالا. المدرسة العتكالالمش
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، فإن عملیة إصالح ھذا ال تزال ، وعالوة على ذلكتكالالعدید من المش
 ٣مفقودة.

اللغة العربیة التي تصیب  كالمال ةم مھاریتعلفي  تكالالمشواحدة من 
لیا نور اإلسالم سیكاربیال ھي عدم تخصیص وقت االطالب في المدرسة الع

على القدرات اللغویة أو غیر اللغویة لطالب م الكافي. ھذا لھ تأثیر یالتعل
ربیة لیكون أقل. على لیا نور اإلسالم سیكاربیال في اللغة العاالمدرسة الع
لیس  كالمي ھو أساس إتقان االستماع وال، فإن نظام الصوت الذسبیل المثال
ا ما یدخل مدرسعالوة على ذلك ٤.لھ قلق كبیر ً اللغة العربیة في  ة، نادر
  .اإلسالم سیكاربیالمدرسة نور 

ا ، تختلف المفردات وتركیب الجمل والكتابة اختالباإلضافة إلى ذلك ً ًا كبیر ف
ا عن الكتابة الالتینیة ً ، لذلك یجب أن یكون لتخصیص الوقت الكافي جزء

ًا لنجاح أھداف التعل م یمھنیًا لحل ھذه المشكالت.وبالتالي یصبح الطالب ھدف
  م اللغة العربیة.یالطالب في تعل ھذه، خاصة في تحسین قدراتھم

والمعنى في ، یمكن استخدام أھمیة المحتوى كالمال ةمھارم یفي تعل
ًا ، ویمكن استخدام أشكال وطرق مختتوصیل الرسائل شفھیًا لفة. وفق

، یمكن أن یشمل ھذا الشكل من اللغویة لدى الطالب ةلمستوى إتقان المھار
للغة المنطوقة بمستویات متفاوتة من أنشطة باستخدام ا كالمال ةمھارم یتعل

  ١٩.٥كوفید الصعوبة في عصر جائحة 

ا مثل  ً م یزیتون وھلدون اللذان یعتبران أن عملیات نشاط التعلتمام
م اللغة العربیة ی، یجب أن یكون للوقت الالزم لتعلالحالیة ال تزال محدودة

ا من أجل تحقیق تعل ً ا كبیر ً  ، الذلكم جید ومنتج. بصرف النظر عن یجزء
ا في الجانب اللغوي فحسب ةتفتقر نور الھدایة إلى المھار ، بل تفتقر أیضً
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، ألنھ یتطلب الكثیر من تخصیص الحماس لمحاولة تغییر ھذا الوضع إلى
  ٦الوقت.

ا على الوعي إلدراك جم یع یؤثر تخصیص الوقت غیر الكافي أیضً
الكامل لتعبئة كل ، بحیث یمكن تحقیق بالوعي المزایا والعیوب التي تمتلكھا

من المتوقع  ٧.م اللغة العربیةیالقوة والجھود لتشكیل عادات جدیدة عند تعل
في الواقع أن تكون ھذه العادات قضایا حاسمة یجب على المعلم حلھا 
ا. حتى یتمكن الوقت المحدود المتاح من تشكیل الطالب إلیجاد حلول  ً مبكر

  ٨منفصلة لتنمیة القدرات.

ً مع ھذا ، وھو میب السابوترا في خلیل هللا التعلیشرح طال، تماشیا
نشاط توجد فیھ عملیة التدریس والتوجیھ والتدریب وإعطاء أمثلة أو ترتیب 

م بحیث تكون أھداف یوتسھیل أشیاء مختلفة للطالب حتى یتمكنوا من التعل
ا على أنھ جھد منظم یجعل التعلیم یم ھي حقق. یتم تعریف التعلیالتعل م أیضً

ا على عملیة تعل ٩.ممكنًا م اللغة ییؤثر تخصیص الوقت غیر الكافي أیضً
  ١٩كوفید ، خاصة في العصر الحالي لوباء العربیة

ً مع ھذا  ، فإن تخصیص الوقت مھم استنتاج من الباحثةتماشیا
، اللغویة وغیر م القائمةیللمعلمین لالھتمام بالتغلب على مشاكل التعل

م ی، یمكن أن تكون عملیة التعلكافيویة. ألنھ مع تخصیص الوقت الاللغ
  ناجحة.

 للغة العربیةام یإنتاجیة وأقل عملیة تعل ةقل .١
م یم المنتج ھو نموذج تم تطویره من خالل اإلشارة إلى مناھج التعلیالتعل

  ١٠م.یالمختلفة التي یُفترض أنھا قادرة على تحسین جودة العملیة ونتائج التعل
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م إذا كانت ھناك یاألقصى من نتائج التعل، ال یمكن تحقیق الحد وبالتالي
عملیة تفاعل بین المعلمین والطالب الذین یواجھون عقبات خطیرة عند 

ً عندما یكون وغیر المثمرةمواجھة عملیات اللحاق بالحد األدنى  ، خاصة
، وكالھما عقبات من قبل المعلمین والعقبات الكثیر من العقبات كوفیدلوباء 

م شيء ما یا یواجھ الطالب عدم القدرة على تعلمن الطالب. خاصة عندم
م یعني في األساس "عملیة تكوین أو جعل یبشكل فعال وفعال. ألن التعل

  ١١.الطالب أو أشخاص آخرین یتعلمون"

، یكون معنى ھذا التعلم بالطبع مصحوبًا بأقصى قدر في ھذه الحالة
، . ومع ذلكت تعلیمیة سھلة وموجھة)م ولھ نتائج واضحة (منتجایمن التعل

لیا نور اإلسالم سیكاربیال كمنتدى للتعلیم في ا، المدرسة العمیفإن معنى التعل
إحداث تغییرات أفضل (خاصة في القدرة على التحدث باللغة العربیة) ال 
یمكن تحقیقھ إلى أقصى حد. یعتمد ھذا على قلة حضور المعلمین في كل 

  .١٩كوفید م أثناء جائحة یعملیة تعل

في ھذه الحالة لدیھ وجھة نظر موضوعیة لمشكلة عملیة  ھلدون
، وھو أنھ "عندما یكون المعلم كحامل تعلیمي م الدنیا وغیر المنتجةیالتعل

إلحداث التغییر لیس لدیھ مسؤولیة جیدة واإلبداع الذي یمكن أن ینتج 
ا ألن كل منھا یستخدم التعل ً م عبر اإلنترنت. ثم یمنتجات یكون واضح

، فإن الطالب الحالیین م في الوجود. عالوة على ذلكیلة التعلستستمر مشك
ا ا في القدرة ونقصً ، ال تزال في الحماس ". بمعنى آخر سیشھدون انخفاضً

مدرسة نور اإلسالم سیكاربیال بعیدة عن الم اللغة العربیة في یعملیة تعل
  ١٢التوقعات وتؤدي إلى منتجات تعلیمیة غیر كافیة.

ل ھذه المشكلة عن السرعة التي یستجیب بھا ، ال یمكن فصومع ذلك
المعلمون وصانعو السیاسات (قادة المدارس الداخلیة اإلسالمیة وغیرھم). 

ا أساسیًابصرف النظر عن كونھ م ً ا صانع سیاسة في إصدار فتاح ، فھو أیضً
اللوائح المتعلقة بتحسین جودة التعلیم في المدارس الداخلیة اإلسالمیة. دمحم 
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م كانت قلیلة بسبب ی، فعملیة التعلنفسھ لم یخف ھذه المشكلةن الدین زی
غیاب المعلمین وما زالت نتائج اإلنجازات (المنتجات) حتى اآلن محط 

، لتحقیق . ومع ذلك١٩، خاصة عند انتشار جائحة كوفید المدرسة اھتمام
ب الحالیین. ألنھ ھذا التغییر یتطلب حركة جماعیة من المعلمین والطال

  ١٣، لن یكون اإلنجاز المتوقع ھو األمثل.ون جیدبدون تعا

م غیر المنتجة یاآلثار الناشئة عن مشكلة قلة حضور المعلمین وعملیة التعل
  ؛مدرسة نور اإلسالم سیكاربیال ھي في

أ. یشعر طالب مدرسة "مدرسة عالیة نور اإلسالم سیكاربیال" بالملل من 
والتي من المقرر أن یتم جدولتھا  ١٩ م خالل جائحة كوفیدیجدول التعل

 مرة واحدة في األسبوع.
واجھ طالب مدرسة نور اإلسالم سیكاربیال قیودًا مختلفة على الفھم  ب.

 ، من أنظمة الصوت إلى الكتابة العربیة الجیدة.١٩كوفید خالل جائحة 
ھم عادات ال ینبغي أن إلسالم سیكاربیال لدیالیا اج. طالب المدرسة الع

باللغة  كالمال ةم مھاری، وھي عدم المباالة بمشكلة تعلئیةتكون مر
 العربیة.

لدیھم انخفاض كبیر  الثانویة اإلسالمیة نور اإلسالم سیكاربیالد. مدرسة 
 ١٤في فھم اللغة العربیة.

ً مع ھذا  م ی، ال تزال عملیة تعلبمعنى آخر استنتاج من الباحثةتماشیا
اإلسالم سیكاربیال بعیدة عن اللغة العربیة في المدرسة العلیا نور 

، وال یمكن فصل ھذه المشكلة عن توقعات وتنتج منتجات تعلیمیة أقلال
 اھتمام المعلمین في التغلب علیھا.

 قلة االھتمام من الوالدین.٣
) في تعلیم األطفال لیكونوا كل والد ھو المفتاح الرئیسي (المعلم األول

ا للغا. یلعب ١٩كوفید ، خاصة أثناء جائحة أفضل ً ا مھم ً یة في اآلباء دور
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ي في نمو األطفال. في ھذه ، باعتباره المفتاح الرئیستحدید مستقبل الطفل
األفضل ألبنائھم من حیث التعلیم، لیس فقط  ، دور الوالدین في تقدیمالحالة

ً عن اإلدارة ا عن قدرة األطفال ونموھم، ولمسئوال ، یجب على كن أیضً
  رؤیة كل شيء. اآلباء أن یكونوا نشیطین في

، یشارك اآلباء باللغة العربیة، على سبیل المثال كلمقدرة األطفال على الت
، لتحسین الطفل بشكل أفضل. ومع ذلكفي توفیر دافع قوي وتشجیع 

لیا نور اإلسالم سیكاربیال ماتارام ااصطدم معظم طالب المدرسة الع
قبة رئیسیة في بمشاكل اھتمام الوالدین. یعد تصادم المنازل المكسورة ع

ا ما یتم إیقاظ طة والمستدامة. باإلضافة إلى ذلكم النشیعملیة التعل ً ، نادر
عادات المجتمع (اآلباء) من حیث اللمس (التحفیز أو التشجیع). ال یزال 

، سواء من جانب المزارعین أو منشغلین بأنشطة العملمعظم اآلباء 
 الحكومة أو العمال غیر المھرة أو غیرھم.

   وجود الدافع الذاتيعدم .٤
اللغویة. تشیر  ةاللغة العربیة ھو إتقان المھار میالھدف الرئیسي في تعل

لتواصل الحقیقي. اللغویة إلى القدرات المتعلقة باستخدام اللغة في ا ةالمھار
، یمكن ألي شخص التعبیر عن أفكاره ومحتویاتھ اللغویة ةمن خالل المھار

استخدام اللغة كشكل من أشكال لآلخرین وھو الغرض الرئیسي من 
م اللغة العربیة ھو أحد األسباب یإن قلة االھتمام والحافز لتعل ١٥.التواصل

  ١٦التي سببھا انخفاض تقدیر اللغة العربیة.

م قوة ذھنیة تشجع عملیة التعلم. یمكن أن یكون دافع الطالب یلتعلالدافع 
ًا. ضعف الدافع أو عدم وجود دافع للتعلمیللتعل یضعف أنشطة  م ضعیف
، یجب م منخفضة. لذلكی، ستكون جودة نتائج التعلم. عالوة على ذلكیالتعل

  ١٧م بشكل مستمر.یتعزیز دافع الطالب للتعل

                                                             
15 .Abdul wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab( UIN-Malang Press, 2011) ,63 
16 .Wa Muna, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab Teori Dan Aplikasi,(Cet.1;Yogyakarta:PT 

Teras,2011) ,44  
17 . Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Cet-4; Jakarta:PT Rineka Cipta,2012) ,80  
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م، والتي ی، فإن الدافع أساسًا لھ تأثیره الخاص في تعزیز روح التعللذلك
 م تأثیر على زیادة القدرات الكبیرةی، سیكون لعملیة التعلمع وجود دافع قوي

، م. ومع ذلكی، ستنخفض القدرة على التعللذلك بدون الدافع الذاتيللطالب. 
، حتى إن المرء یجب أن یكون السھلفإن بناء التحفیز الذاتي لیس باألمر 

لدیھ رغبة قویة ووسائل دعم جیدة. في سیاق الطالب الموجودین في 
، خاصة في لیا نور اإلسالم سیكاربیال، یعززون الدافع الذاتياالمدرسة الع

 تمشكال، وفي ھذه الحالة یعانون من ١٩كوفید العصر الحالي لوباء 
التي لھا تأثیر على إضعاف رغبة وحماس  تمشكالالمذكورة أعاله. 

  اللغة العربیة. ة الكالمم مھاربالطالب في التغلب على مشاكل تعل

م اللغة العربیة كوسیلة من وسائل یلذلك فإن الحماس والحماس لتعل
االتصال أمر مھم یجب مالحظتھ وغرسھ. لیس فقط دور المعلم في شرح 

ا بوعي من قبل الطالب م اللغة العربیة بشكل مباشریأھمیة تعل ، ولكن أیضً
م اللغة العربیة. بحیث یمكن تحقیق أھداف یلبناء وتحسین مھاراتھم في تعل

  م بشكل صحیح.یالتعل

 لیا نور اإلسالم سیكاربیالاالعإن عدم وجود حافز من الطالب في المدرسة 
  ، وھي:یرجع بشكل أساسي إلى عدة عوامل

ا من توافر الكتب إلى الحالة التي ال أ. البیئة المدرسیة غیر داعمة ً ، بدء
  باللغة العربیة كلمالمدرسة التتستطیع فیھا 

، وخاصة المعلمین الذین م غیر المنتجةیب. نادرا ما تدخل عملیة التعل
  اللغة العربیة. یقومون بتدریس

، فھذه الھیمنة تشكل عادة دمت البیئة األسریة بأنشطة العملج. اصط
  بعیدة عن التوقعات التربویة.

  د. بیئة اجتماعیة غیر داعمة.
ا بأن السبب الرئیسي لصعوبات التعلم یكمن   یجادل الخبراء أیضً

م. أحد العوامل ھو دافع یفي الطالب أنفسھم ومرافق دعم التعل
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للتعلم ألن الدافع یساھم بشكل كبیر في تحقیق النجاح في  الطالب
  ١٨م.یالتعل

إن قلة االھتمام والدافع لتعلم اللغة العربیة ھو استنتاج من الباحثة 
باللغة العربیة. كالم ال ةمھار میتعلل اإلشكالیة في سبب أحد العوام

، نیة التي یجب أن توجد لدى الطالبالدافع للتعلم ھو القوة الذھ
  يوللدافع تأثیره الخاص في تنمیة روح التعل

  . العوامل الخارجیة٢

 قلة كتب اللغة العربیة . ١
ا أمر ملحیإن عامل استخدام الكتب المدرسیة في التعل ، ألن م ھو أیضً

، ال یزال أداة كافیة لتحدید نجاح یط باإلضافة إلى المعلم حتى اآلنالتخط
 ٢٠والبنیة التحتیة ھي شرط أفضل للتعلم.م الكاملة یمرافق التعل ١٩.میالتعل

ا ً ا مھم ً ، یجب أن تكون متوفرة في كل مدرسة تعد الكتب أساسًا جزء
ا م الطالبیباإلضافة إلى كونھا تعمل كأداة أو وسیط لتسھیل تعل ، فھي أیضً

، كان تطویر درسي كلما زاد عدد الكتب المتاحةمقیاس في تحدید النجاح الم
، سیكون لنقص الكتب المتاحة تأثیر والعكس صحیح درسة أكثر إیجابیة،الم

 باللغة العربیة كالمال ةم مھاریعلى عملیة إعاقة تقدم تعل

لیا نور اإلسالم االمشكلة في ھذا السیاق ھي أن المدرسة الع
 ةي الكتب المدرسیة لتعزیز المھارسیكاربیال ال تزال تعاني من نقص ف

ال الذین كانوا ھناك حتى اآلن  ، وخاصة اللغة العربیة. الطالبلغویةال
م لھ تأثیر فقط على نجاح ی، أي أن التعلم المباشرییزالون یتلقون التعل

باللغة  كلمعلى مستوى قدرة الطالب على الت، كما أنھ یؤثر المدرسة
 العربیة.

                                                             
      18 .Jamil suprihatiningrum, Strategi pembelajaran Teori dan Aplikasi ( Cet III; Ar-ruzz Media, 2016) 

,331 
19 .Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011) 

,106 
20 . Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Cet-4; Jakarta:PT Rineka Cipta,2012),249 



٦٠ 
 

 

ً مع ذلك ، لدى نادیة اإلنسان والزیتون والمفضل نفس وجھة وانسجاما
كتب تشكل عقبة وتراجع في الحماس محدودیة الالنظر القائلة بأن مشكلة 

ً عن ١٩، خاصة أثناء جائحة كوفید میلتعل في رؤیة  ھلدون. یختلف قلیال
، في كل مرة یكون میتوفر الكتب. عندما ال یمثل ھذا عقبة كبیرة في التعل

ھناك جھد یجب أن یكون ھناك طریقة. وبالمثل مع نور الحسنھ الذي أكد 
ام أكثیعلى سیاق تعل ً ًا فقط عندما اصطدم ر نشاط ، والذي لم یكن ضعیف

  ٢١.تكالالمشببعض 

لیا نور اإلسالم سیكاربیال تعاني اال تزال المدرسة العاستنتاج من الباحثة 
نقطة مھمة في تحسین ، وھي ن نقص في الكتب المدرسیة العربیةم

باللغة العربیة. كتاب ھو في األساس جزء مھم ویجب أن  كالممھارات ال
  .یمتلكھ كل فرد بشكل عام

 .المعلم٢
احتراف المعلم أمر ال بد منھ في تحقیق مدرسة قائمة على المعرفة ، 
أي فھم التعلم والمناھج والتنمیة البشریة بما في ذلك أسالیب التعلم. بشكل 

مھنیًا ستطبق التعلم عن طریق عام ، المدارس التي لدیھا مدرسون أكفاء 
العمل الستبدال طریقة التدریس حیث یتحدث المعلم فقط ویستمع الطالب 

 ٢٢.فقط

لذلك ، فإن معلمي اللغة العربیة الجیدین ھم أولئك الذین یدعون الطالب 
ا الستخدام اللغة العربیة عندما یقدم المواد. لكن خبرة المعلمین في  ً دائم

حد ذاتھا. من النادر أن تجد معلمین في مجال بعض األحیان مشكلة في 
الدراسات العربیة یدرسون من قبل غیر الخبراء ، بحیث تسیر عملیة التعلم 
على األقل. تتنوع األسباب ، ویرجع ذلك أساسًا إلى نقص الكادر التدریسي 

                                                             
21 .Hasil analisis dari beberapa wawancara dengan Nadia Insani,Zaitun dan Mafzal 
22 .Umi Macmudah & Abdul Wahab Risyidi ACTIVE LEARNING, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 

12 
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ا تحسین  ً الماھر في ھذا المجال. كحل ، یجب على معلمي اللغة العربیة دائم
اتھم من خالل حضور العدید من الدورات التدریبیة والندوات جودة مھار

 .والمناقشات أو على األقل قراءة الكثیر من كتب تعلیم اللغة العربیة

مشكلة معلمي اللغة العربیة الذین نادرا ما یدخلون تصبح مشكلة 
كبیرة جدا لطالب مدرسة عالیة نور اإلسالم سیكاربیال خاصة في عھد 

األمل الكبیر للطالب ھو وجود المعلم ولكن نادرا ما یدخل . ١٩وباء كوفید 
المعلم وھذا یصبح مشكلة للطالب في تعلم اللغة العربیة وكذلك للراغبین 
 ً ً مع ھذا ، فإن مشكلة المعلمین الذین نادرا في التحدث باللغة العربیة. تماشیا

 .ما یدخلون ھي العقبة الرئیسیة ودعم نجاح الطالب

 العربیةاللغة   البیئةالعوامل  .٣
قال ستیفن د. كراسن إنھ یعتبر توفیر تعلیم أكثر فاعلیة عند تطبیق 
طرق التدریس من خالل فرض بیئة تركز على اللغة فیھ. ألن البیئة لھا 
تأثیر كبیر في تعلیم وتعلیم األطفال ، وخاصة المھارات اللغویة ، ألن البیئة 

تطبیق النظریات التي یتعلمونھا  لھا تأثیر مباشر على الطالب من خالل
عندما یكونون في الفصل. الغرض من إنشاء بیئة اللغة العربیة ھو كقناة 

 .لتعلم مھارات اللغة العربیة كلغة أجنبیة یمكن للطالب إتقانھا

ً مع التطور السریع للتفكیر في مجال التعلیم في القرن  تماشیا
الطالب قادرون على فھم اللغة العشرین في مجال اللغة ، ھناك اعتقاد بأن 

ا ، وقادرون على تعلم التحدث بھا. اللغة من  ً من خالل االستماع إلیھا كثیر
ا للتحدث عن طریق ربط موضوع المحادثة بالموقف  ً خالل استخدامھا كثیر

 .المناسب

بیئة اللغة العربیة ھي جانب غیر لغوي یؤثر بشكل كبیر على نجاح تعلم 
عالیة التعلم فیھ قادرة على جعل الطالب یعبرون عن اللغة العربیة. ألن ف
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حریتھم والطریقة التي یمارسون بھا التواصل. یعتبر وجود بیئة لغویة 
ا على توفیر فھم أسرع من أولئك الذین  ً ا لیكون قادر ً ا مھم ً ا أمر أیضً

 یدرسون خارج بیئة اللغة

 العربیةاللغة كالم مھارة  میجھود الطالب في التغلب على مشكالت تعل  . ب
  ١٩كوفید جائحة في عصر 

  الجھدفھم  .١
الجھد ھو جھد أو مسعى لتحقیق ھدف من خالل حل مشكلة أو إیجاد 

  ٢٣طریقة للخروج من المشكلة من أجل تحقیق ما ھو مطلوب.
م اللغة العربیة مدرسًا للغة العربیة یتعلال تكالیتطلب التغلب على مش

ًا في تقدیم المواد أو  اختیار استراتیجیات التدریس یكون أكثر احتراف
الموثوقة حتى یتمكن الطالب من االستماع بسھولة إلى الكالم من خالل 
تعلیمات المعلم حول النطق والمفردات الجیدة وفي نفس الوقت یمكن أن 

م یدراستھا. ثم لتحفیز تعل یفھم المعنى أو القصد من المواد التي تمت
، غة عربیة إضافیةلحصول على دروس ل، من الضروري االطالب

بحیث یكون الطالب متحمسین في الفھم والقراءة والكتابة والتغلب على 
المفرودات. كما ذكر روبرت ھیلر الذي ذكر أن الدافع مھم جدًا ألن 

  ٢٤، فالجمیع مدفوع بعدة قوى مختلفة.رغبة في العملالدافع ھو ال
  /الطالبالمتعلمینفھم  .٢

، بون في الحصول على التعلیمین یرغیُعرف الطالب أي األشخاص الذ
ا یعني األشخاص الذین یسعون للمعرفة  ٢٥.ویعرف أیضً

الطالب ھم الھدف الرئیسي في التعلیم حیث یحاول التعلیم جلب 
ا نوا في األصل ال حول لھم وال قوةطالبھم الذین كا ً ، ویعتمدون دائم

على اآلخرین إلى حالة یستطیع فیھا الطالب الوقوف بمفردھم على 
الصعیدین الفردي واالجتماعي ألنھ ینص في اإلسالم على أن الطفل قد 
                                                             
23 .Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia ; 2008 
24 .wibowo, perilaku dalam organisasi ,(Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013), 109-110 
25 .Fathur Rohman. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: Madani, 2015 ), 38 
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، إن المحیط الطبیعي ھو الذي د في حالة ضعیفة وجلب الفطرة فقطول
ا لقیم الحیاة لتعلیمھم الدیني. ً  یعطي نمط

، خاصة بالنسبة للطالب. من لتعلم جدیدة بعد اآلنعد صعوبات الم ت
م یأبرز الخصائص لدى األطفال الذین یعانون من صعوبات التعل

ء ، وانخفاض األدامستوى القدرة على فھم الدرس، وقلة الحماس
معلمین والطالب على النحو ، وكذلك الاألكادیمي أو التحصیل التعلیمي

 ؛التالي
  أ. دورة اللغة العربیة

باللغة العربیة التي یواجھھا الطالب  كالمال ةمھارم یتعل تمشكال   
، أغلق معظم الطالب الحالیین أنفسھم مستویات مختلفة من الوعيب

لتغییر المواقف والظروف الحالیة. مشكلة الحلول التي یمكنھا التغلب 
نادرة حالیًا. فقط نسبة صغیرة من  ١٩على مشاكل جائحة كوفید 

  الحماس للتحرك من أجل تغییر أفضل.الطالب لدیھم 
، ھو أحد الطالب الذین لدیھم شغف لتحقیق ھلدون، على سبیل المثال

في اللغة التغییر. أحد األشیاء التي یقوم بھا ھلدون ھو أخذ دورات 
، لدى ھلدون إیمان قوي بمواجھة التحدیات العربیة. في ھذه الدورة

  لدون فھي:الموجودة. أما األشیاء التي تثیر حماس ھ
وھو أمر ممتع، م اللغة العربیة یلدى ھلدون العدید من األصدقاء لتعل .١

ا من قرى مختلفة لیس فقط من قریتھم الخاصة ، بل یأتون أیضً
  مختلفة.

بعض زمالئھ في الفصل لدون بمزید من الحماس لرؤیة أن شعر ھ .٢
 أفضل في اللغة العربیة. ةلدیھم مھار

باللغة العربیة ألنھ یحظى  كلمى التلدون بالثقة في قدرتھ علیشعر ھ .٣
بالتشجیع من طریقة التدریس التي یتبعھا المعلمون العرب والتي 

 تبدو ممتعة ولكنھا مركزة ومؤكدة.
، یشعر ھلدون براحة أكبر مع البیئة التي یتم فیھا میفیما یتعلق بالتعل .٤

جیدة وتتبعھا م الیاستخدام دورة اللغة العربیة واستخدام وسائط التعل
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، سواء مع زمالئھا في الفصل أو مع المعلمین على الفور الممارسة
 ٢٦الحالیین.

تعتبر دورة اللغة العربیة أحد الجھود المبذولة استنتاج من الباحثة 
م اللغة العربیة في عصر الوباء الحالي یللتغلب على مشاكل تعل

ًا للطالب في فھم ا ا طفیف ً  للغة العربیة.حیث توفر ھذه الدورة تغییر
  المنزل بنفسي في دراسة الب. 

، بمعنى أن عملیة التغییرات في م فردي بشكل أساسيیالتعل
  ٢٧م تتأثر بشدة بعوامل فردیة مختلفة.یالسلوك أو نتائج التعل
لیا نور اإلسالم ا، یمتلك طالب المدرسة العفي ھذا الجھد
لغة بال كلمالخاصة لتحسین قدرتھم على الت سیكاربیال طرقھم

العربیة. مثل نور الحسنھ الذي یحاول تحسین قدراتھ من خالل 
مھا في المدرسة وھي الدراسة الذاتیة في یتكرار األشیاء التي تعل

باللغة العربیة  كلمشكل ھذا من شغف القدرة على التالمنزل. ال یت
ا على المشفحسب كالت التي تمت مواجھتھا حتى ، بل یعتمد أیضً

 المدارس االبتدائیة واإلعدادیة الذین ال یفھمون، وھي خریجي اآلن
، ھلدون، بھا. باإلضافة إلى ذلك كلماللغة العربیة وال یمكنھم الت

 ھلدون، یجعل المدرسةمدفوعة برغبة قویة ودعم من المعلمین في 
، فإن م اللغة العربیة. ومع ذلكیال یتوقف فقط في الفصل لتعل

ا روتین    ٢٨یتم تنفیذه بعد المدرسة.الدراسة في المنزل ھي أیضً
التي واجھھا نور  تكالالمشعلى الرغم من وجود العدید من 

م استخدامھا كذریعة ، لم یت١٩كوفید لدون خالل جائحة ھالحسنھ و
م. تعد إدارة وقت الدراسة خطوة ال تھدف فقط بلتعللوقف الحماس 

ا من أجل عدم إھمالمیإلى القضاء على الملل في التعل  ، ولكن أیضً
وعمل الملخصات، والقراءة ، الوظائف األخرى. إن تكرار الدروس

، وأداء التمارین ھي سلسلة من األنشطة التي یقوم بھا ھلدون الجیدة
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في المنزل بعد أخذ قسط من الراحة بعد العودة إلى المنزل من 
  ٢٩المدرسة.

زیتون المفزال، فإن نادیة اإلنسان و على النقیض من عقلیة
المشاكل التي یواجھونھا أصبحوا عادة في المدرسة الذین یقدرون 

، إلى جانب أن فقدان الحماس ا نور اإلسالم سیكاربیال ماتاراملیاالع
اللغة العربیة. حتى  ةم ھو أساس آخر لتحسین مھاریلمواصلة التعل

جیدة مما یجعل عملیة تحسین أنھ ال یحتوي على قاعدة عربیة 
ة للمفضل، ، بالنسبموجودة. وبالتاليالعربیة غیر اللغة  ة الكالممھار

جائحة زیتون التي تدرس في المنزل خالل فإن نادیة اإلنسان و
، بسبب مشكلة عدم قدرة اللغة العربیة أمر ال یمكن فعلھ ١٩كوفید 

 استنتاج من الباحثة ٣٠والعوامل األسریة التي تنشغل بأنشطة العمل.
ولة للتغلب على مبذالدراسة الذاتیة في المنزل ھي إحدى الجھود ال

 كوفیدباللغة العربیة في عصر جائحة  كالمال ةتعلم مھار تمشكال
ا ذاتیًا من الطالب ١٩ ً . تتطلب الدراسة الذاتیة في المنزل تحفیز

  .أنفسھم
  ج. الدراسة مع األصدقاء خارج المدرسة

م ھو عملیة تكوین ی) على أن التعل(Budiningsih 2005: 58 ینص
الطالب بنشاط بتنفیذ األنشطة والتفكیر النشط  ، حیث یقومالمعرفة

، فإن ء معنى لما تتم دراستھ. وبالتاليوصیاغة المفاھیم وإعطا
م ھو عملیة واعیة للجھد من قبل األفراد للحصول على بعض یالتعل

التغییرات السلوكیة التي یمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر 
  ٣١مباشر كتجارب في تفاعلھم مع البیئة.

آخر قام بھ طالب مدرسة نور اإلسالم سیكاربیال ھو  جھد
، ویتم ذلك لمعرفة مع األصدقاء خارج المدرسةمحاولة مشاركة ا

من خالل االستماع إلى بعضھم البعض لمعرفة ما ھو الصواب أو 
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الخطأ في الحفظ. على سبیل المثال في النطق العربي. حتى ال 
ً مع ذلكیختف ن جھود ھلدون فیما ، فإي الحفظ ویتحسن. وتماشیا

م اللغة العربیة من خالل الدراسة مع األصدقاء ییتعلق بتعزیز تعل
خارج المدرسة ھي جزء مھم من عملیة تحقیق األھداف التعلیمیة. 

متلكونھا. وھو ما یمكن أن یكون لھ تأثیر كبیر على القدرات التي ی
نویة الثامدرسة الم من قبل الطالب في ی، یجب اتباع ھذا التعللذلك

  .اإلسالمیة نور اإلسالمیة سیكاربیال
جنبًا إلى جنب مع ما قامت بھ نورول إنساني في زیادة القدرة 

م مع األشخاص ی، فإن التعلباللغة العربیة كالمال ةمھارم یعلى تعل
حسینات التي تم م اللغة العربیة سیزید من التیالقادرین على تعل
یقوي الحفظ الحالي ، فإن ھذا مسعى مثمر ال إجراؤھا. وبالمثل

ا جدیدًا في تعلفحسب ً ا فھم   ٣٢م اللغة العربیة.ی، بل یكتسب أیضً

جھد آخر  الدراسة مع األصدقاء خارج المدرسة استنتاج من الباحثة
لیا نور اإلسالم سیكاربیال ھو محاولة اقام بھ طالب المدرسة الع

م اللغة العربیة ی، وتعلرسةلمعرفة مع األصدقاء خارج المدمشاركة ا
من خالل الدراسة مع األصدقاء خارج المدرسة ھو جزء مھم في 

  عملیة تحقیق األھداف التعلیمیة.
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