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Abstrak
Bahasa Arab selain bahasa resmi yang digunakan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), bahasa Arab juga
merupakan bahasa kedua setelah bahasa Inggris yang sangat digandrungi oleh anak muda sebagai bahasa
komunikasi dan bahasa agama, baik di negara-negara Islam di dunia, bahkan juga termasuk di Indonesia.
Minat masyarakat belajar bahasa Arab dari waktu ke waktu semakin meningkat tersebar luas disetiap penjuru
negeri, dari seluruh lapiasan umur yang ada, dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan bahkan perguruan
tinggi, termasuk juga dipendidikan informal dalam bentuk kursus. Belajar bahasa Arab bagi generasi muda atau
yang lebih dikenal dengan generasi milenial saat ini berada diposisi yang sangat terhormat, ada kesan bangga
ketika mereka memelajarinya. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Universitas Al Azhar Indonesia dalam
pembelajaran bahasa Arab adalah menggiring mahasiswa untuk merubah image pembelajaran bahasa Arab,
yang tadinya terkesan menakutkan, sulit dipahami dan kurang inovatif, dirubah pola pendekatannya dengan
memberikan kesempatan lebih kepada mahasiswa untuk lebih banyak berkereasi dalam belajar. Dosen
bertindak hanya sebagai fasilitator dan mengarahkan ke berbagai macam bentuk aktivitas yang menyenangkan,
efeknya adalah, pelan tapi pasti suasana yang kurang kondusif yang selama ini tercipta mulai berubah. Belajar
bahasa Arab menjadi lebih menyenangkan, mahasiswa termotivasi untuk menjadikannya sebagai bahasa harian,
banyak aktivitas berbahasa justru muncul dari keinginan mahasiswa itu sendiri untuk melakukannya. Pola
pembelajaran seperti ini dipandang tepat oleh mahasiswa yang rata-rata saat ini masih berumur antara 18-20
tahun, sebagai generasi milenial mereka merasa menemukan cara yang tepat yang sesuai dengan keinginan dan
usia mereka. Apa saja bentuk aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dalam belajar sehingga belajar bahasa
Arab di Universitas Al Azhar Indonesia lebih menyenangkan dan berkesan? Tulisan inilah yang menjawabnya,
yang merupakan pengalaman langsung mahasiswa dalam belajar bahasa Arab di perguruan tinggi. Makalah ini
terbentuk dari hasil penelitian kualitatif, yang disampaikan secara naratif yang didapatkan dari berbagai
sumber, diantaranya: pengalaman pribadi, wawancara, dan hasil observasi lainnya. Berharap makalah ini
dapat membantu dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran bahasa Arab perguruan tinggi khususnya,
agar lebih baik dan berkesan bagi para pembelajar generasi milenial.
Kata kunci: Pembelajaran, Bahasa Arab, Kesan, Milenial.
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الشعور واإلنطباع اإلجيايب
املقدمة
أيضا
جنبا إىل جنب مع العصر والتكنولوجيا املتطورة بشكل متزايد ،تغريت أشياء كثرية .مشمول يف عامل التعلم الذي شهد ً

اجتاها يف
حتوالً من وقت آلخر .ويشتمل فيه التعلم اللغة .العربية هي مثال واحد .حيتل تعلم اللغة العربية اآلن مكانة عالية ويصبح ً

حد ذاته .العديد من طبقات اجملتمع لديها يف اللغة .ألن اللغة هي لغة حتمل لغة اإلسالم ولغة القرآن .ليس ذلك فحسب،
أيضا يف البلدان املتقدمة واليت تعد ممتازة ملختلف اجملموعات .خاصة ابلنسبة للشباب اليوم الذين يعرفون
فالعربية هي اللغة األم ً
1
ابسم جيل األلفية.
ال شك أن مستوى اهتمام جيل األلفية ابللغة العربية مرتفع للغاية مع مرور الوقت .مثال حقيقي ،سجل يف عام 2018

عدد طالب برانمج ملا يصل دراسة اللغة العربية والثقافة جبامعة األزهر اإلندونيسية إىل  61طالبًا .زادبنسبة  %50تقريبًا من العام
السابق مع  38طالبا فقط 2.ومع ذلك ،هنا ليست مسألة كمية ،ولكن جامعة األزهر اإلندونيسية نوعية التعلم نفسه .ارتفاع

مستوى االهتمام بتعلم اللغة ال يصبح رضاءًا عن ألن هناك العديد من الشكاوى يف عملية التعلم .اشتكى العديد من الطالب من
إبداعا .حبيث ال يوجد عدد قليل من املتعلمني الذي كان خمي ًفا وصعب الف الذين أغلقوا اهتماماهتم ابلغة
التعلم هم وأقل ً
العربية ،برانمج دراسة اللغة والثقافة العربية على وجه خلصوص الذي جامعة األزهر اإلندونيسية هذا هو ما جيعل حيقق طفرة

جديدة يف تعلم اللغة العربية للتخلص من الصور السيئة ،وابلتايل حتسني جودة تعلم اللغة العربية .يف جامعة اإلمارات العربية
املتحدة نفسه ،يتعاون برانمج الدراسة ،من املعلمني (احملاضرين) مع املنظمة الطالبية على مستوى برانمج الدراسة خللق انطباع
إجيايب عن التعلم ،ويدعو مباشرة ومينح الطالب (حيماسا) 3احلرية للمسامهة يف خلق تعلم لطيف يشعر وفقا ألنفسهم ،فإن
الغالبية منهم األجيال األلفية .حبيث خيلق انطباع إجيايب وممتع للتعلميعد.
أيضا  HIMASAوطالهبا) طريقة
إنشاء طريقة تعليمية ممتعة تضم العديد من األطراف (ليس فقط احملاضرين  ،ولكن ً

أكثر مالءمة من طريقة التعلم  ، calcicحيث يقدم املعلم (احملاضر) املواد بطريقة رتيبة فقط دون منح املتعلم احلرية يف التعبري .مع
منط املعلم  -معرفة الطالب  -ال يعطي املعلم املعلم  -الطالب يقبل الطالب السلبيني للمعلم .هذا  ،متشياً مع رأي شلح عبد

اجمليد الذي حدد تعلم اللغة يف ثالثة أنواع  ،وهي أساس علم النفس ( )18-17 :1981اللغة األساسية ()19 :1981

وأساسالتعليم (.)38-37 :1981

4

البحث
لطريقة املستخدمة يف هذه الدراسة هي األساليب النوعية ،أو وف ًقا للمصطلحات األخرى ،الطرق التفسريية 5،وخاصة علم

األصوات الذي يركز على فهم واكتشاف بنيات املعىن من املوضوع أو منظور املشارك يف الدراسة اليت كشفت عنها جوهر التجربة

(1 Milenialجيل األلفية) هو جيل ولد يف الثمانينات إىل عام  ، 2000وشباب ترتاوح أعمارهم بني  15و  35سنة
2بناءً على بياانت من طالب نشطني يف كلية اللغة العربية والثقافة يف جامعة األزهر اإلندونيسيا يف عام .2018
3 HIMASAأو رابطة الطالب قسم العريب  .هي واحدة من أمساء مجعيات كلية الدراسة يف جامعة األزهر اإلندونيسيا
4 Arabia Vol.6 No.1 Januari-Juni 2014,ص.43
5
)Gall, Educational Research: An Introduction (Boston: Pearson Education, Inc.
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الشخصية للموضوع 6السرد املقدم من مصادر خمتلفة :املقابالت الشخصية والتجارب الشخصية للمؤلف أثناء الدراسة يف جامعة
اإلمارات العربية املتحدة.
مت إجراء هذا البحث على طرفني  ،حيث عمل طرف واحد كميسر يتكون من حماضرين و  HIMASA.يف حني أن
الطرف الثاين الذي هو الطرف الرئيسي هو الطالب نفسه .موضوع الطالب يف عملية تعلم اللغة العربية يف العصر األلفي هو
املوضوع الرئيسي .وهذا يتماشى مع رأي عبد اجمليد الذي حيدد األسس النظرية لتعلم اللغة إىل ثالثة أنواع  ،وهي أساس علم
النفس ( )18-7 :1981أساس اللغة ( )18 :1981واألساس التعليمي ( .)38-37 :1981علم النفس األساسي فيما
يتعلق بعقلية الطالب ،واللغة األساسية املتعلقة ابملهارات اللغوية وعناصر اللغة .بينما يرتبط األساس الرتبوي ابألساليب املستخدمة
يف تدريس اللغة بشكل عام.

7

اخلالصة
يركز الباحثون على نظرية علم النفس ،حيث إن عبد اجمليد قام بتقسيم هذه النظرية إىل قسمني كاان عاملني من عوامل عملية
التعليم ومها  :العوامل الداخلية واخلارجية .أما العوامل الداخلية فهي كل ما يؤثر على العملية التعليمية ويكون صادرا عن التلميذ
نفسه ،وذلك مثل املوهبة ،والرغبة ،واألمل ،والطموح ،واحلاجة ،واخلربة الشخصية .وأما العوامل اخلارجية فهي كل ما يؤثر على
العملية التعليمية ويكون صادرا عن خارج نفس التلميذ وذلك مثل البيئة ،واملدرس ،والوسائل التعليمية ،واملقرر الدراسي وغري
ذلك .انطالقا من النظرية السابقة أتيت نتائج البحث كما يلي:
 .1ابلنسبة إىل أعضاء هيئة التدريس واحتاد الطلبة بقسم اللغة العربية
إنه يف سبيل تعلم أي لغة ،تشمل املواد اللغوية مهارتني أي هدفني .اهلدف األول :املهارة اللغوية اليت تشمل مهارة
االستماع ،واحملادثة ،والقراءة ،والكتابة .أما اهلدف الثاين فهو الكفاءة اللغوية وهي عبارة عن استيعاب العناصر اللغوية اليت تتكون
من أصوات اللغة ،واملفردات والقواعد 8.كشفت نتائج البحث أن مدرسي اللغة العربية جبامعة األزهر اإلندونيسية قد استوفوا
املطلوب ،حيث إن عملية تعليم اللغة العربية هبذه اجلامعة تنقسم إىل أربع مهارات وهي االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة .يقوم
كل مدرس عند تعليم كل مهارة بدور الوسيط الذي ِّ
يكون بيئة تعليمية شيقة تليب رغبات الطلبة الذين كانوا من جيل األلفية
الثالثة.
قام الباحثون مبالظة املدرسني وقد جنحوا يف التكيف خبصائص الطلبة الذين مييلون كثريا إىل حب التكنولوجيا ومواقع
التواصل االجتماعي .وهذا خيتلف عن تدريس اللغة العربية يف املاضي حيث اقتصر املدرس على الكتب القدمية بصفحاهتا الثخينة
وغري الشيقة .وقد كان الطلبة يف بيئة معينة مطال بني ابستخدام اللغة العربية يف حديثهم اليومي مع شيء من اإللزام ولكنهم غري

6 Cresswel, Research Design: Qualitative and Mixed Methods Approach (London, Sage, 2009),ص.83
7
Arabia, loc.cit.
8
 Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (bandung, Penerbit ITB Bandung, 1996),ص33 .
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مسموحني هلم حبرية التعبري .هذا النمط من التدريس يعد غري مناسب لتعليم جيل األلفية الثالثة .ويرى عميد كلية العلوم اإلنسانية
جبامعة األزهر اإلندونيسية الدكتور فيصل هندرا أن جناح العملية التعليمية يتوفق على التعويد.

9

متاشيا مع ما سبق فإن املدرسني بقسم اللغة العربية قد سامهوا يف تكوين انطباع إجيايب لتعليم اللغة العربية ،مع أن دورهم
مقتصر على دور الوسيط الذي يساعد جمموعة من الطلبة على فهم اهلدف املشرتك بينهم وعلى وضع ختطيط لتحقيق ذلك
اهلدف دون أن يتخذ دورا جوهراي يف حلقة النقاش 10.كما يقومون بدور أخص وهو دور الوسيط يف التدريب الذي من وظيفته
أن يساعد الطلبة ويرشدهم لدراسة أمر معني واتنباط اهلدف من تلك الدراسة مع الرتكيز على أسس تعليم البالغني حيث يقوم
الطالب ابلكشف عن املوضوع الذي يدرسه أكثر.

11

وقد تكيف أيضا مدرس مادة الكتابة حيث إن املدرس ال يقتصر على تعليم الكتابة حسب القواعد املقررة ومعيار الكفاءة
املطلوبة بل قام أيضا ابالستفادة من أجهزة احلاسوب والشبكة الدولية .فاملدرس هنا مثال يعطي صورة عامة عن املوضوع يف
الفصل مث يسمح للطلبة بتسخادام هواتفهم النقالة الكتشاف معلومات أكثر عن املوضوع املدروس ،مث يطلب من الطالب أن
يقدموا أعماهلم على الربيد اإللكرتوين للتأكيد على أن كل طالب قد قام فعال مبا طلب منه من دراسة املوضوع ،وللتأكيد على أن
الطالب قد فهم فعال ذلك املوضوع املدروس يقوم املدرس إبنشاء جمموعة خاصة للنقاش على مواقع التواصل االجتماعي.
كما يستخدم مدرس مادة الكتابة أجهزة احلاسوب لتعليم الكتابة ابألحرف العربية وينتج عن ذلك أن الطالب فهم قواعد
الكتابة الصحيحة ،وعالوة على ذلك أن الطالب فهم الطريقة الصحيحة للكتابة .وهذا يناسب أحوال الطلبة من جيل األلفية
الثالثة الذين قد تعرضوا للملل إذا كان املدرس يقتصر على الكتب املطبوعة .وال خيتلف احلال عند مدرس مادة القراءة ،وقد
واكب املدرس أحوال الطالب يف االستفادة من التقنية احلديثة مثل مواقع التواصل االجتماعي .فقد قام مدرس الكتابة ابختاذ
مواقع التواصل االجتماعي وسيل من وسائل التعليم ،وذلك ابستخدام خاصية تسجيل الصوت وإرساله يف تطبيق الواتس آب
لتدريب الطلبة على قراءة نصوص اللغة العربية املأخوذة من املقرر الدراسي ،أو من مواقع تعليم اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية
مثل .learningaljazeera.net
أما مدرس مادة مهارة احملادثة ،فقد جنح يف تكوين بيئة أكثر حيوية وانتعاشا يف الفصل ،وذلك بتغيري ترتيب الكراسي يف
الفصل لتصبح على شكل دائرة مستديرة والطالب حياور بعضهم بعضا ويستعيدون نصوص احلوار والكلمات اليت مت تدريسها.
أضف إىل ذلك أن املدرس طلب من الطلبة أن يعملوا واجبا أسبوعيا ابستخدام خاصية تسجيل الصوت وإرساله على تطبيق
الواتس آب ،وذلك لفتح أوسع جمال للطلبة يف حرية التعبري ،فيكون التدريس أكثر تفاعال وجذاب .ويف مادة االستماع ،يقوم
املدرس ابستخدام وسائل متنوعة مثل املعمل اللغوي ،والشبكة الدولية خصوصا موقع اليوتوب حيث الفيديوهات التفاعلية ،وبعد
االستماع إليه يناقش الطلبة بعضهم بعضا عن مضمون تلك الفيديوهات ،كما يقوم املدرس بتقليد املتحث من الناطق األصلي يف
تلفظ العبارات الواردة يف الفيديو فيكون جو الفصل أكثر حيوية.
9من حماضرة الدكتور فيصل هندرا عند مادة مهارة احملادثة
10
https://id.m.wikipedia.org/wiki/fasilitator
11
https://id.m.wikipedia.org/wiki/fasilitator
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وقد حذى ابقي املدرسون حذف مدرسي هذه املهارات األربع يف االستفادة من التقنية احلديثة خصوصا مواقع التواصف
االجتماعي مما يتيح للطلبة وقتا أكثر للدراسة وحرية أكثر للتعبري .كما يقوم احتاد الطلبة بقسم اللغة العربية جبامعة األزهر
اإلندونيسية بوضع أنشطة شيقة لتشجيع رغبات الطالب من برانمد اليوم العريب وهو عبارة عن تعيني يوم من أايم األسبوع يفرض
فيه على كل طالب أن يستخدم العربية يف حديثه اليومي وذلك يشمل احلديث على مواقع التواصل االجتماعي ،فيجرب فيه
الطالب على التحدث ابلعربية شاء أم أىب.
 .2ابلنسبة إىل الطلبة
بعد تشجيع مستمر وقيام اجلامعة بتجهيز الواسائل لتطوير كفاءات الطلبة اللغوية وفتح جمال أوسع حلرية التعبري ،بدأ الطالب
العاشقون ملواقع التواصل االجتماعي يعتربون كثريا ويتخذوهنا وسيلة للدراسة ،فأنشأوا جمموعات صغرية للدردشة يبحثون فيها عن
أشياء ،بدء الواجبات حىت موضوعات احلياة اليومية ،قاموا ابختاذها وسيلة لتحسني كفاءاهتم اللغوية وذلك ابلتحدث عن تلك
األمور ابللغة العربية على مواقع التواصل االجتماعي.
وال تقتصر استفادهتم من التقنية احلديثة على استخدام الواتس آب فقط ،بل قاموا ابتسخدام تطبيق انستاجرام أيضا حيث
اختذوه مصدرا من مصادر األخبار والرتفيه ،وقد حولوا كثريا من املوضوعات الرائجة يف اإلنستاجرام إىل موضوع احلوار ابللغة
العربية .فإهنم غالبا يقومون جبمع املوضوعات الشائعة والرائجة يف اإلنستاجرام وحللوها ،مثال ذلك األغنية الشهرية على
اإلنستاجرام ،إذا كان الناس يغنوهنا بلغتها األصلية فإن الطلبة جبامعة األزهر اإلندونيسية غالبا يرتمجوهنا إىل الغربية مث يغنوهنا ابلغربية
ويكرروهنا ويروجوهنا يف اجلامعة وال شك أن هذا مشوق ويزيد يف ثقافة الطلبة كما يزيد يف خزانة مفرداته العربية.
االستنتاج
من نتائج هذه الدراسة  ،ميكن استنتاج أنه يف تعلم اللغة  ،يشمل نطاق املادة اللغوية الشاملة هدفني للمهارات اللغوية.
اهلدف األول هو املهارات اللغوية اليت تشمل االستماع والتحدث والقراءة والكتابة .اهلدف الثاين هو الكفاءة اللغوية  ،أي إتقان
استخدام مكوانت اللغة اليت تتكون من أصوات اللغة واملفردات والقواعد 12.واألسس النظرية لتعلم اللغة هي من ثالثة أنواع ،
وهي أساس علم النفس ( )18-7 :1981أساس اللغة ( )18 :1981وأساس التعليم ( .)38-37 :1981علم النفس
األساسي فيما يتعلق بع قلية الطالب  ،واللغة األساسية املتعلقة ابملهارات اللغوية وعناصر اللغة .بينما يرتبط األساس الرتبوي
13
ابألساليب املستخدمة يف تدريس اللغة بشكل عام.
أيضا أن
وخللق التعلم اللطيف يف عصر األلفية  ،ابإلضافة إىل االضطرار إىل تلبية املعايري واألسس النظرية  ،جيب عليها ً
تتكيف مع تطور العصر والبيئة واستخدام التكنولوجيا اليت تناسب أذواق املتعلمني .ألنه بغض النظر عن مدى جودة البيئة  ،فإن
انطباعا إجيابيًا يف التعلم .ألن دور املتعلمني (الطالب) هنا هو املوضوع
عدم التوافق مع املتعلمني الذين سيتعلمون لن خيلق
ً
أيضا ألهنم يوجهون اجتاه تعلم الطالب.
الرئيسي يف التعلم .ومع ذلك  ،فإن دور البيئة وامليسرين ضروري ومهم ً
Djiwandono, loc.cit.
13
Arabia, loc.cit.
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