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Abstract
Nowaday, more educators are using social media as an educational tool. Many researchers have argued that
social media are appropriate for supporting students active learning especially in second language learning.
Arabic as one of the world's languages is second language or foreign language in Indonesia. Arabic language Is
increasingly reaching various countries marked by the increase of speakers from this language. The purpose of
this study is to shed some light of using social media toward Arabic learning for Arabic as a foreign languages
(AFL) students. The method used is descriptive method by examining several references from books, educational
journals, and previous studies. With the results of this research that some social media such as Facebook,
Instagram, and YouTube can be used as media in learning Arabic that includes four istima', kalam, qiroah, and
kitabah language skills by adjusting the features of each social media.
Keyword: Social Media Assisted Language Learning, Arabic language

املقدمة
دخلت إندونيسيا إىل ثورة صناعية جديدة أو مشهورة ابلثورة الصناعية األربعة ( .)4.0هذه الثورة الرابعة تتطور من
تتأسس ابلقائمة الرقمية .ومع ذلك ،فإن الثورة الصناعية األربعة لديها العديد من االختالفات ابلثورة الثالثة،
الثورة الثالثة حيثما ّ
أي أوالا ،أ ّن االبتكار يتطور وينتشر بشكل أسرع ،اثنيا اخنفاض تكاليف اإلنتاج اهلامشية ووجود البانمج ميكن به اجتماع العديد
من اجملاالت العلمية الرتفاع انتاج العمل ،وسيكون هلذه الثورات الثالثة أتثيا كبيا وينتشر يف مجيع أحناء البالد تقريبا حبيث يكون
له أتثي عام على العديد من األنظمة يف البالد ).(Tjandrawinata, 2016
دخول اندونيسيا يف الثورة الصناعية األربعة تسبب إىل التغييات يف مجيع اجملاالت .وف اقا لـ () )Zhou et al (2015يف
) (Prasetyo & Sutopo, 2018هناك مخس حتدايت رئيسية ستواجه يف الثورة الصناعية األربعة ،وهي جوانب السياسة والتكنولوجيا
واملعرفة االجتماعية واالقتصادية حىت املعرفة .لإلجابة على هذه التحدايت خاصة ىف جمال املعرفة ،يتطلب األمر ببذل جهد كبي
وخمطط من كل فرد على االبتكار يف جمال التدريس وإجراء البحوث وتطوير املعرفة وف اقا للزمن.
يتغي دور املعلمني وف اقا خلصائص الطالب يف عصر الثورة الصناعية األربعة ( ،)4.0حيث يكون الطالب رقمياا حيث
يستخدمون التكنولوجيا كجزء من أنفسهم ويتوقعون أن يكونوا قادرين على استخدام التكنولوجيا يف عملية التعليم حبيث يزيد
أيضا ،فلم يعد املعلمون جمردين من يقدمون على املواد
دافعهم بسبب مشاركتهم يف عملية التعليم .لذلك ،لقد تغي دور املعلمني ا
فقط بل كمصممي التعليم أيضا ،أو متعاونني ،أو جمربني ،وشركاء التعليم.
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كان تعليم اللغة العربية اليوم خاصةا على املستوى اجلامعي يتبع تطور الثورة الصناعية من حيث يستخدم العديد من
املعلمني التكنولوجيا يف عملية التعليم .ميكن إثبات ذلك من خالل الدراسات السابقة املتعلقة ابالبتكار يف تعليم اللغة العربية.
على سبيل املثال ،ذكر إيسوانتو يف كتاابته ،أن التكنولوجيا يف تعلم اللغة العربية مثل استخدام اإلنرتنت يف املواقع التعليمية،
وأقراص مدجمة تفاعلية ،وأقمار صناعية أو أطباق فضائية ،والتعليم اإللكرتوين ابللغة العربية ميكن أن حيسن قدرة املعلمني أو
وحتفيزا لتعلّم اللغة العربية )(Iswanto, 2017
كفاءهتم يف التدريس .ليس ذلك فحسب ،فالتكنولوجيا جتعل الطالب أكثر
اهتماما ا
ا
قامت ريتوجنا ( )Ritongaبتصميم منوذج تعليم اللغة العربية اعتمادا على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .مت تصميم
أيضا كاملدافع للتعليم ووسيط للمواد
تعليم اللغة العربية يف برانمج كمبيوتر ،وابلتايل فإن دور املعلم ال يتطور فقط كامليسر ولكن ا
شرحا .ميكن هلذه املواد العربية القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تزيد شجاعة الطالب بشكل
اليت تتطلب اليها ا
أكثر نشاطاا ألنه ميكن تشغيلها بشكل مستقل حىت خارج ساعات الدراسة ).(Ritonga, Nazir, & Wahyuni, 2016
اخلالصة من هذه الدراسات السابقة هي أن تعليم اللغة العربية ابستخدام التكنولوجيا ميكن أن يشجع الطالب على
تعليم اللغة العربية .هذه الشجاعة كذلك حمتاجة لدى الطالب اجلامعي خاصة من الذي يدرس اللغة العربية حىت يتمكن عليه
جعل اللغة العربية صعبة تدريسها يف البداية إىل أكثر سهولة وممتعة بعد استخدام التكنولوجيا  ،وميكن أن يؤدي إىل زايدة
اهتمامهم ابللغة العربية.
حتاولت هذه الورقة إىل إخبار بعض املعلومات عن تطبيق التكنولوجيا يف تعليم اللغة العربية خاصة يف استخدام وسائل
جدا من حياة متعلمي العربية اليوم.
التواصل االجتماعي .سبب استخدام وسائل التواصل االجتماعي ألن هذا التكنولوجيا قريبة ا
تسعى هذه الورقة إىل جعل وسائل التواصل االجتماعي منفصلة عن احلياة اليومية للطالب كوسيلة داعمة لتحسني قدرهتم على
تعليم اللغة العربية .ومن هذا املنطلق ،أ ّن عنوان هذه الدراسة هو تعليم اللغة العربية مبساعدة وسائل التواصل االجتماعي أو مشهورا
بـ .SMALL
نظريّة
 .1وسائل التواصل االجتماعي مساعدة لتعلّم اللغة

)(SMALL

التكنولوجيا يف هذا العصر هي وسائل مطلوبة يف جمال التعليم .متكن مالحظتها من خالل وظيفة التكنولوجيا لتلبية
احتياجات الطالب واملدرسني أو املعلمني يف عملية التعليم والتعلّم .ال يتوقع أن يليب وجود اهلواتف واحملموالت وتطبيقات وسائل
التواصل االجتماعي من احتياجات الطالب للتواصل بزمالئهم فحسب ،بل كذلك لدعم أنشطة تعلّم اللغات األجنبية
).(Yudhiantara & Nuryantini, 2019
ابتداءا من ظهور تعلم اللغة مبساعدة احملمول ) (MALLالذي بدأ التنافس يف عام  2006تقريباا
) ،Nuryantini, 2019تتزايد األحباث حول اسرتاتيجيات التعلم ووسائله وطريقته وتقنيته حول استخدام التكنولوجيا القائمة على
أيضا
األجهزة احملمولة .يفرتض بعض األشخاص أن سهولة وظائف أجهزة احملمولة ميكن أن تسهل العمل حبيث يكون ذلك ممكناا ا
أيضا ،مع امليزات أو التطبيقات
يف جمال التعليم أو التعلّم) ، (Rohandi, Husain, & Bay, 2018والتعلم مبساعدة احملمول ينمو ا
املوجودة يف احملمول.
& (Yudhiantara
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احدا على تطوير تعلم اللغة
تعد وسائل التواصل االجتماعي مساعدةا لتعلّم اللغة ) (SMALLوف اقا للمؤلف نفسه ا
دليال و ا
مبساعدة احملمول ) .(MALLهناك أنواع خمتلفة من تطبيقات احملمول مثل يوتوب وفيسبوك وتويرت وإنستاغرام وكذلك وسائل إرسال
الرسائل مثل لني و واتساب و ب ب م و وجيات يُشغل أايم الطالب .وهبذا احلال ميكن استفادهتا ىف جمال التعليم.
وتقرتح ) Kaplan & Haenlein (2010أن "وسائل التواصل االجتماعي هي جمموعة من التطبيقات املستندة إىل اإلنرتنت
واليت تعتمد على األسس األيديولوجية والتكنولوجية للموقع االلكرتوين  ،2.0واليت تتيح إنشاء وتبادل احملتوى الذي ينشئه
املستخدمون".
ويتم تعريف وسائل التواصل االجتماعي املقتبس من ويكيبيداي ،على أهنا وسائل إعالم على اإلنرتنت ،حبيث يتمكن
املستخدمون من املشاركة وإنشاء احملتوى بسهولة ،مبا يف ذلك املدوانت والشبكات االجتماعية وويكي ومنتدايت والعامل
تسمى بوسيلة إعالم
االفرتاضيّ .أما يف كتاب اإلتصال  2.0أوضح أرداينتو ) (Ardiantoأن التواصل االجتماعي عب اإلنرتنت ال ّ
مجاهيية عب اإلنرتنت ألن وسائل التواصل االجتماعي لديها قوى اجتماعية تؤثر بشكل كبي على الرأي العام الذي يتطور يف
اجملتمع ).(Watie, 2016
بينما تعلم اللغة يعين "عملية نشطة تبدأ من امليالد وتستمر طوال احلياة" .من الشرح املشهور قبله ،وف اقا للمؤلف نفسه
ميكن تفسي وسائل التواصل االجتماعي مساعدةا لتعلّم اللغة ( )SMALLهي وسيلة تعلم لغة نشطة ميكن أن ْحت ُدث يف الفصل
بشكل رمسي أو غي رمسي مبساعدة بعض وسائل التواصل االجتماعي املستخدمة يف تعلم اللغة لتحسني كفاءات اللغة لدى
الطالب.
 .2تعليم اللغة العربية
جدا ألن الناس يعرفون العامل على نطاق أوسع ،وكان العديد من اللغات الثانية يتم
شائعا ا
أصبح تعليم اللغات األجنبية ا
تعلّمها وتدريسها .اللغة األوىل أو لغة األم هي الشيء الرئيسي أما اللغة الثانية هي الشيء الضروري .وإحدى اللغات اليت يتم
استكشافها هي العربية.
تقسم املهارات
يف كل تعليم اللغة ،هناك أربع مهارات جيب أن يستوعبها الطالب ا
إمجاال .يف تعليم اللغة العربية وتعلّمهاّ ،
األربعة إىل مهارة االستماع ،ومهارة الكالم ،ومهارة القراءة ،ومهارة الكتابه .إن استعاب على هذه املهارات األربعة هو أحد
مؤشرات حتقيق هدف تعليم اللغة العربية .لذلك مت تطوير وتنفيذ مناهج وأساليب واسرتاتيجيات ووسائل ووحدات منطية خمتلفة
من أجل حتقيق هذه األهداف.
طريقة
الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة الوصفية بطريق فحص العديد من مراجع الكتب واجملالت الرتبوية
والدراسات السابقة من خالل دراسة جتربة املؤلف وحتديد املشكالت املصممة وف اقا للنظرايت املوجودة إلنتاج أفكار جديدة.
البحث
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تركز هذه الدراسة على تعلم اللغة العربية اليت تتضمن من أربع مهارات لغوية مرتافقة ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي
مساعدةا لتعلّم اللغة ) (SMALLيف عملية التعلّم.
أهداف التعلم ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي مساعدةا لتعلّم اللغة ) (SMALLهي:
.1
.2
.3
.4
.5

جعل التعلم أكثر تنوعا
منو رغبة الطالب ىف التعلم من خالل غي الوعي
ّ
استكشاف أفكار الطالب
منح الطالب حرية التفكي يف موضوع معني من خالل التعبي عنه من خالل الكتابة أو التعبيات الكالمية
غرس القيم اإلجيابية من خالل وسائل التواصل االجتماعي

ومخس خطوات التعلم ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي مساعدةا لتعلّم اللغة ) (SMALLكما يلي:
 .1إعداد وسائل اإلعالم
إعداد وسائل اإلعالم يف هذه احلالة يقصد إىل املدربني أو الطالب إلعداد وسائل اإلعالم الرئيسية اليت سيتم
استخدامها يف التعلم ،أي إعداد وسائل التواصل االجتماعي الىت ستُستخدم ىف عملية التعليم بواسطة املعلّم أو
ابتفاق جمموعة الدراسة
 .2تقدمي املوضوع
موضوعا معيناا سيكون وظيفة الطالب وف اقا ملادة التدريس
اخلطوة الثانية هي تقدمي املوضوع ،وهو أن املعلم يشرح
ا
اليت مت تدريسها.
 .3إعطاء الوظيفة
إعطاء الوظيفة هي املرحلة قبل التنفيذ .هذه املرحلة هي مرحلة مهمة ،ألن ما يقدمه املعلم سيكون املفتاح األساسي
للوظيفة .جيب تعديل الوظيفة يف ممارسة اللغة وف اقا ملستوى املهارات اللغوية لدى الطالب ألن ذلك سيؤثر على
نتائج أو إجنازات الطالب يف مهاراهتم اللغوية .تعد املواد ،ومدى مالءمة الوظيفة ،ومستوى حتصيل الطالب من
العناصر اليت جيب مراعاهتا يف تعليم اللغة.
 .4التنفيذ
اخلطوة التالية هي تنفيذ الوظيفة املعطاة ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي مساعدةا لتعلّم اللغة )(SMALL
 ،تعين أداء الوظائف وف اقا بتوجيه املعلّم.
 .5التقومي
التقومي هو املرحلة األخية من عملية التعلم ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي مساعدةا لتعلّم اللغة
) ،(SMALLأي مرحلة مجع الوظائف وتقييمها .وىف هذه املرحلة يصبح دور املعلّم ضرورااي
79

امللتقى العلمي الوطين  2019قسم تعليم اللغة العربية

SMALL

املتنوعة
وميكن تطبيق التعليم ابستخدام الوسائل االجتماعية مثل يوتوب وفيسبوك وانستاغرام وغيها .كان بعض امليزات ّ
توفرها يوتيوب ووسائل التواصل االجتماعي األخرى ميكن أن يستخدمها املعلّم حيثما هناك كثي من احملتوى حول مقاطع الفيديو
العربية أو الرسوم املتحركة واألفالم ابللغة العربية اليت ميكن أن تكون مواد تعليمية ملهارة االستماع إذا مت حزمها بشكل صحيح.
ها هي الشرح استخدام الوسائل التواصل االجتماعية وف اقا للمهارات اللغوية:
 .1تعليم مهارة االستماع
يعد تعليم مهارة االستماع العملية األوىل يف تعلّم اللغة حيث احملتوى الصويت العريب هو العنصر الرئيسي يف هذا التعليم.
ٍ
بصري بوسائل التواصل االجتماعي.
مسعي
ّ
مسعي أو ّ
بتطور التكنولوجي ،ميكن الوصول على املواد بسهولة ،إ ّما يف شكل ّ
بصري مث حتميله بوسيلة يوتوب أو فيسبوك
مسعي
ميكن للمدرسني ا
ّ
مسعي أو ّ
أيضا إنشاء احملتوى من مادة االستماع بشكل ّ
أو انستاغرام الستخدامه كمواد تعليمية .سوى ذلك ميكن للمعلّمني والطالب الوصول إىل املواد من وسائل التواصل االجتماعي.
يف هذه احلالة ،ميكن استخدام وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة إلعطاء الواجبات ومناقشات اللغة و تقومي التعلم حيث متت
مناقشة خطوات وسائل التواصل االجتماعي مساعد اة لتعلّم اللغة ) (SMALLيف الفصل السابق.
 .2تعليم مهارة الكالم
كان تعليم مهارة الكالم هو استمرار مادة االستماع .إذا كان الطالب يف مادة االستماع حيصلون على املوادّ ،أما يف تعليم
مهارة الكالم يعين فرصة الطالب ملمارسة ما لديهم.
تشمل ميزات وسائل التواصل االجتماعية اليت ميكن استخدامها ىف تعليم مهارة الكالم ما يلي:

أ.

انستاغرام :صفحة حكاية انستاغرام ( ،)Instagram storyصفحة التلفاز ىف انستاغرام ( ،)IGTVالدردسة
)(DMبطريق حتميل مقاطع الفيديو العربية وف اقا للوظيفة اليت يوجهها املعلم

فيسبوك :حالة فيسبوك ( ،)Facebook Statusصفحة حكاية فيسبوك ()Facebook story
ب.
بطريقة ما يستخدمه انستاغرام
 .3تعليم مهارة القراءة
ميكن تفسي القراءة على أهنا عملية استيعاب املعرفة والفهم والتطبيق والنقد وجمموعة من املعاين بني أفكار الكتاب والقراء
).(Bahri & Karmila, 2017
هناك طرق خمتلفة يف تعلم القرعة اليت يتم استخدامها يف الفصل ،أحدها تقنية
 .)Recite, Rephrase or rite, Reviewيف هذه احلالة ،ميكن للمدرس تطبيق استخدام وسائل التواصل االجتماعي عن طريق
حتميل قراءة عب فيسبوك أو انستاغرام من مستوى مبتدئ أو متوسط أو متق ّدم وف اقا ملستوى قدرة الطالب على استخدامSQ4-
Rأو تقنيات أخرى.
Survey, Question, Read, ( SQ4-R
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تشمل ميزات وسائل التواصل االجتماعي اليت ميكن استخدامها ىف تعليم مهارة القراءة ما يلي:
أ .صفحة حكاية انستاغرام ( ،)Instagram storyالدردشة ) (DMوف اقا للوظيفة اليت يوجهها املعلم
ب .فيسبوك :حالة فيسبوك ( ،)Facebook Statusصفحة حكاية فيسبوك ( )Facebook storyبطريقة ما يستخدمه
انستاغرام
 .4تعليم مهارة الكتابة
يف تعليم مهارة الكتابة ،يتم دعوة الطالب ليكونوا أكثر نشاطاا يف إنتاج األعمال املكتوبة .لذلك ،تعتب الكتابة إحدى
مهارات إنتاجية مثل الكالم .ويصبح تعليم الكتابة له هدف حمدد حيث تظهر النتائج مستوى كفاءة الطالب وخاصة يف مهارات
الكتابة.
تشمل ميزات وسائل التواصل االجتماعية اليت ميكن استخدامها ىف تعليم مهارة الكتابة ما يلي:
أ .صفحة حكاية انستاغرام ( ،)Instagram storyوتغذية انستاغرام ( ،)Feed Instagramالدردشة
تعليق توضيحي مناسباا ابلصورة اليت مت حتميلها ابستخدام اللغة العربية وف اقا للوظيفة اليت أمر هبا املعلم
ب .فيسبوك :حالة فيسبوك ( ،)Facebook Statusصفحة حكاية فيسبوك ( )Facebook storyبطريقة ما يستخدمه
انستاغرام
)(DM

بطريق كتابة

وهاهي مثال على تطبيق وسائل التواصل االجتماعي مساعد اة لتعلّم اللغة ) (SMALLيف تعليم اللغة العربية حول موضوع الكالم
والكتابة ابستخدام انستاغرام:
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اخلالصة
جديدا لتعليم اللغات اليوم بسبب تطور
يعد تعليم اللغة مبساعدة وسائل التواصل االجتماعي ) (SMALLشيئا
ا
التكنولوجيا بشكل متزايد .ميكن أن يكون هذا سباقاا روحياا للمتسابقني الرتبويني مثل املعلمني أو احملاضرين أو غيهم من ممارسي
التعليم واملشاركني يف جمال اللغة إلصدار ابتكارات جديدة يف تعليم اللغة.
االنتقال من العصر إىل العصر ال ينكر أن هناك اختالفات يف املواقف أو العادات أو امليول لألفراد أو الطالب مع
األجيال السابقة .يقوم  SMALLلتلوين تنوع وسائل التعليم املستخدمة يف جمال التعليم.
تنوعا من خالل استهداف
تتضمن بعض مزااي  SMALLهي سهولة الوصول إىل املواد التعليمية  ،مما جيعل التعلم أكثر ا
ميل الطالب يف الوقت احلاضر ،والتعلم ليكون ديناميكياا ،وجعل الطالب النشطني واملبتكرين ليس فقط يف الفصل الدراسي ولكن
أيضا خارج الفصل الدراسي.
ا
ومع ذلك ،من بني عيوب استخدام هذه الوسائل وجود بعض الطالب الذين ليسوا مستخدمني نشطني لوسائل
التواصل االجتماعي ،وحيتاجون إىل رأس املال خلدمات الوصول إىل اإلنرتنت ،ال ميكن للمعلمني التحكم بشكل مكثف من
استخدام وسائل التواصل االجتماعي عند الطالب حيث توجد بعض األشياء السلبية اليت تؤثر على استخدام وسائل التواصل
أيضا استخدام العديد من
االجتماعي .لذلك SMALL ،ليست هي الوسيلة الوحيدة اليت ميكن استخدامها يف تعليم اللغة .ميكن ا
الوسائل األخرى يف التعلم وف اقا حلالة الفصل وظروفه .إذن ،األمر الذي يتطلب يف هذه احلالة يعين اإلبداع واالبتكار من ممارسي
التعليم.
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