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مستخلص البحث
الربامج لتعليم العربية ألغراض خاصة ىي الربامج النوعية الىت ينخرط فيها مجهور ذو
طبيعة خاصة وحاجات زلددة ،تعليم اللغة ألغراض خاصة ،مدخل لتعليم اللغة
تستند كافة عناصره ،من أىداف وزلتوى وطريقة تدريس ،إىل األسبـاب اليت دفعت
الدارسُت لتعلم اللغة.
ويهدف ىذا البحث وصف مشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض أكادديية يف
برانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية لدي طلبة كلية الًتبية اإلسالمية جبامعة موالان
مالك إبراىيم مباالنج ،وتقدًن حلوذلا .وادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج

الوصفي حيث يستخدمو الباحث لوصف مشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض
أكادديية يف برانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية لدي طلبة كلية الًتبية اإلسالمية
جبامعة موالان مالك إبراىيم مباالنج وقد مجع الباحث البياانت ابستعمال طريقة
ادلالحظة لعملية التعليم وادلقابلة مع ادلدرس والدارس.
وأبرز نتيجة البحث-على وجو العموم -ىو أن العملية التعليمية حتتاج إىل
حتسُت يف بعض األمور مثل ضعف ادلدرس دلهارة وفن التدريس وعدم تنظيم التعليم
اجليد واخالف خلفية الطالب وعدم موقف التعليم اجليد وعدم الكتاب اخلاص عن
تعليم اللغة العربية ألغراض أكادمية ،وقلة وسائل التعلم وجتمد طريقة التعليم .وأن
جودة تعليم اللغة العربية ألغراض أكادديية تتعلق كثَتا بتوفر كفاءة ادلدرس وإجياد
موقف التعليم واختيار ادلادة واستخدام طرائق التعليم ادلناسب حلوائج الطالب.
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أساسيات البحث
أ .املدقممة

تنقسم برامج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا بشكل عام إىل نوعُت:
برامج لتعليم العربية للحياة ،وىي الربامج العامة الىت ينخرط فيها مجهور متعدد
الصفات ال يهدف من تعلمو للعربية سوى االتصال ابلعربية يف مواقف احلياة
ادلختلفة .والنوع الثاىن برامج لتعليم العربية ألغراض خاصة ،وىي الربامج النوعية الىت
ينخرط فيها مجهور ذو طبيعة خاصة وحاجات زلددة .وتتعدد أنواع ىذه الربامج
األخَتة ،فمنها العربية ألغراض أكادديية ( ،)AAPوالعربية ألغراض وظيفية (،)AOP
والعربية لرجال األعمال ( ،)ABPومنها العربية لرجال الًتبية ( )AEPوغَتىا .وعلى
الرغم من تعدد ىذه األنواع ،إال أهنا تقع مجيعها حتت مظلة واحدة ىي تعلم العربية
ألغراض خاصة.
واجلامعة موالان مالك إبراىيم مباالنج تعترب من أفضل اجلامعات يف إندونيسيا
عناية وإىتماما بتعليم وتعلم العلوم العربية واإلسالمية ومما دتييز ىذه اجلامعة عن
غَتىا من اجلامعات وجود الربانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية 2،ويف ىذا الربانمج
يدرس الطالابللغة العربية كمادة ختصص لدراسة العلوم الشريعة وىذا النوع من
الربامج يطلق عليو :العربية ألغراض أكادديية خاصة وال شك أن الواقع تعليم اللغة
العربية يواجو مشكالت كثَتة حىت تتحقق األىداف.
ب.أسئلة البحث
انطالقا من ادلقدمة فيحاول الكشف عما يلي:
 .1ما مشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض أكادديية يف برانمج ادلكثف لتعليم اللغة
العربية احلية لدي طلبة كلية الًتبية جبامعة موالان مالك إبراىيم مباالنج؟
 .2ما حلول ادلشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض أكادديية يف برانمج ادلكثف
لتعليم اللغة العربية احلية لدي طلبة كلية الًتبية جبامعة موالان مالك إبراىيم
مباالنج؟
5

 1رشدي أمحد طعيمة؛ زلمود كامل الناقة .تعليم اللغة ألغراض خاصة :مفاىيمو ومنهجياتو ادلشكلة ومسوغات احلركة

 2إمام سوفرايوغو ،كلمة مدير اجلامعة لكتاب العربية ألغراض خاصة سلسلة لتعليم اللغة العربية للناطقية بلغات أخرى
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أ .تعليم اللغة العربية

اإلطار النظري

 -1مفهوم تعليم العربية ألغراض خاصة
التعليم ىو عامل من عوامل الًتبية وينحصر يف إيصال ادلعلومات إىل
الذىن وصك حوافظ الشيء مبسائل العلوم والعلوم والفنون .من ىذا التعريف
السابق يستعر فأن التعليم ىو إعطاء ادلعلومات أوادلهارة وغَتىا أو إلقاءىا إىل
الطالب ،وتنمية إمكان آراءىم ،حيت تكون ادلعلومات ديلكها الطالب .برامج
تعليم العربية للحياة وىي الربامج العامة اليت هتتم بتدريس العربية يف سياقها
التواصلي يف مواقف احلياة ادلختلفة (يف ادلطار-يف ادلطعم-يف السوق) ،والنوع
الثاين تعليم العربية ألغراض خاصة وىذا الربانمج موجو لفئات معينة من ادلتعلمُت
ذلم حاجات خاصة كالعربية للدبلوماسيُت والعربية ألغراض دينية وطبية وغَتىا
وتستند كافة عناصره من أىداف ومنهاج وطريقة تدريس إىل دوافع الطالب
للدراسة وحاجاتو .ونظرا التساع االىتمام بتعلّم اللغة العربية وتعليمها بشكل عام
خاصة بعد انتهاء احلرب الباردة بُت أمريكا وروسيا فقد ذكر جلُت نوردن Glenn
ّ
 Nordinمساعد رئيس قسم ادلخابرات األمريكية إ ّن سياسة البنتاجون اجتهت
إىل تعليم وتعلم اللغات األجنبية زلددارلموعة من اللغات أمهها  :الروسية تليها
العربية فالصينية فالكورية فالفارسية وغَته.
3

4

ويرى طعيمة أن تعليم اللغة ألغراض خاصة شاع يف رلال اللغة منذ عام
1691م ونشأ يف البداية يف الغرب على اللغة اإلجنليزية مث الفرنسية  ،ومفهوم
5

3زلمود يونس وقاسم بكري .رلهول السنة ،الًتبية والتعليم .ص91 :
4جهينة برىان عفانة ،مشكالت تعليم العربية ألغراض خاصةhttp://www.m-a-arabia.com ،
 5رشدى أمحد طعيمة .1619 .تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا-مناىجو وأساليبو .الرايض :ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والثقافة والعلوم.
ص21 :
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متعدد األبعاد ،مبثل ما اتعددت تعريفاتو .ولعل أكثر التعريفات شيوعاً ىو ما
يلي:
 -1تعليم اللغة ألغراض خاصة ،مدخل لتعليم اللغة تستند كافة عناصره ،من
أىداف وزلتوى وطريقة تدريس ،إىل األسبـاب اليت دفعت الدارسُت لتعلم
اللغة.
 -2دييز كاتب آخر بُت أربع خصائص أساسية (أومطلقة) وخاصيتُت اثنويتُت
(متغَتان) ،وذلك يف ماخيص تعلم اللغة ألغراض خاصة .فأما ااخلصائص
الرئيسية أو ادلطلقة لربانمج تعليم اللغة ألغراض خاصة فهي:
ُعد ليواجو حاجات زلددة خاصة للمتعلم
 )1أنو برانمج أ ّ
 )2أنو يتعلق من حيث زلتواه (سواء ادلوضوعات أو العناوين) مبجاالت عمل
معينة أو مهن أو أنشطة
 )3أنو يركز يف اختيار اللغة على األنشطة السابقة ،سواء من حيث النحو،
أوادلفردات ،أو أساليب اخلطاب ،أو ادلعاين والدالالت وغَتىا ،إضافة إىل
توظيف أساليب حتليل اخلطاب.
 )4أنو يتناقض مع الربانمج العام لتعليم اللغة.
 -2خصائص برامج تعليم العربية ألغراض خاصة
6

أما خصائص برامج تعليم الللغة العربية ألغراض خاصة اليت قدمها جهينة
فهي:
أ) الربانمج مع ّد لتلبية حاجات زلددة خاصة ابدلتعلم

ب) ىو يتعلق من حيث زلتواه مبجاالت معينة أو مهن أو أنشطة
ت) قد يتحدد الربانمج لتعليم مهارات معينة يف رلال معُت كاحملادثة
للدبلوماسيُت فقط
9رشدي أمحد طعيمة .ادلرجع السابق
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ث) الربانمج يركز على اللغوايت (معجميات وأساليب وأخَتا القواعد) وادلهارات
وأساليب اخلطاب ادلناسبة للموضوع ادلراد دراستو
يصمم لطالب ادلستويُت ادلتوسط وادلتقدم
ج) الربانمج ّ
1

ب .مشكالت التعليم
مصطلح مشكلة يف اللغة اإلجنليزية مأخوذة من الكلمة " "Problemتعٍت
هبا ادلشكلة األشياء اليت ال ديكن حلها الذي يسبب ادلشاكل ،والتعليم ىو اجلهد
الواعي للمعلم جلعل الطالب يتعلمون ،أي التغيَتات يف السلوك لدى الطالب
الذين يتعلمون  ،حيث يتم احلصول على التغيَتات بسبب قدرات جديدة تنطبق
يف وقت طويل نسبياً وبسبب ىذا اجلهد .من فكرة "ادلشكالت والتعلم" ادلذكورة
أعاله ،ديكن أن نستنتج أن فكرة "مشاكل التعيلم" ىي مشكلة يف عملية التعليم
والتعلم اليت جيب حلها من أجل حتقيق األىداف القصوى.
أما ابلنسبة للمقصود ابدلشكالت التعليمية فهي ادلشكالت اليت يواجهها
عامل التعليم ،وخاصة دولة إندونيسيا .لقد أدى تطوير التعليم الذي مت منذ
استقالل إندونيسيا إىل نتائج مثَتة لإلعجاب ،حبيث أن جودة ادلوارد البشرية
اإلندونيسية بشكل عام أفضل بكثَت .ومع ذلك ،مقارنة ببلدان رابطة أمم
جنوب شرق آسيا ،ما زلنا بعيدين عن التقدم ،إن اجلهود ادلبذولة لبناء ادلوارد
البشرية ذات القدرة التنافسية العالية ،وادلوجهة حنو العلم ،واألخالقية والثقافية
ليست وظائف خفيفة نسبيًا.
حيدث ىذا بسبب عامل التعليم الذي ال نزال نواجو العديد من
عددا من ادلشكالت اليت
ادلشكالت الداخلية األساسية وادلعقدة ،ما زلنا نواجو ً
يتم تقييدىا من التعليم االبتدائي إىل التعليم العايل ،من ادلهم للغاية معاجلة اجلودة
1

7جهينة برىان عفانة .ادلرجع السابق
Debdikbud. 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang. Hal: 276
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ادلتدنية على مستوى ادلدارس االبتدائية على الفور ألهنا مؤثرة للغاية يف التعليم
اإلضايف ،وىناك العديد من ادلشكالت الداخلية اليت يواجهها ميادين التعليم.
ومن مشكالت التعليم ىي اجلودة التعليمية يف حالة إذا مل تصل النتائج
1

التعليمية إىل ادلستوى ادلتوقع ،إذا مت حتويل ىدف التعليم الوطٍت إىل معيارىا ،فإن
السؤال ادلطروح ىو :ىل جيعل انتج نظام التعليم أفر ًادا من أعضاء اجملتمع ،وىم
مستقلون ومسؤولون اجتماعيًا .مبعٌت آخر ،يتجلى ىذا اإلخراج يف صورة بشر
التنمية الذين ديكنهم بناء أنفسهم وبناء بيئتهم .ىذه النوعية اخلارجية ىي التأثَت
احلاد على الرغم من إدراك أن طبيعة ادلنتجات اليت ذلا مثل ىذه اخلصائص
10
ليست حصيلة نظام التعليم.
منهجية البحث
ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي فبهذا ادلنهج
يستطيع الباحث أن يقوم بوصف وكشف مشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض
أكادديية يف برانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية لدي طلبة كلية الًتبية اإلسالمية
جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج من حيث الدارس
وادلدرس وطرائق التدريس وادلادة التعليمية والبيئة العليمية وغَت ذلك .وقد مجع
الباحث البياانت ادلتعلقة بتعليم اللغة ألغراض أكادديية يف برانمج ادلكثف لتعليم
اللغة العربية لدي الطلبة يف كلية الًتبية اإلسالمية جبامعة موالان مالك إبراىيم
اإلسالمية احلكومية مباالنج بطريقة الواثئق وادلقابلة وادلالحظة الدقيقة.
Eti Rochaety, dkk. 2006. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara,

9

Hal: 64-65
Umar Tirtarahardja dan La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal:
232-233
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عرض البياانت ومناقشته

أ .مشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض أكادميية

إن تعليم تعليم اللغة العربية ألغراض أكادديية يف برانمج ادلكثف لتعليم اللغة
العربية لدي الطلبة كلية الًتبية اإلسالمية متعلق ابلعوامل ادلهمة منها تعليم ادلهارات
األربع وألن اللغة العربية لغة القرآن الكرًن واألحاديث ادلطهرة والشريعة اإلسالمية
وىي يف نفس الوقت ترتبط ابدلواد اليت تدرس يف ادلدرسة كما توجد اللغة يف ادلسابقة
مثل اخلطابة وادلسرحية واألغاين .وتتعلق تعلم اللغة العربية لدي الطلبة بتحقيق
التواصل االجتماعي مع ادلدرسُت والزمالء من الشعوب ادلتفرقة ومن الدول العربية
كادلملكة السعودية ومصر وغَتىا.
رغم أنو من تلك األماين ىنالك مشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة
يف برانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية منها ما يتعلق ابدلدرس من حيث قلة اىتمامو
ابحملاضرة وما يتعلق ابلدارس حيث امتلئت الدروس وكثرت الواجبات األخرى وىو
أيضا تكاسل ،وىذه ادلشكالت مما يؤدي إىل فشال تعليم اللغة العربية.
أما ادلشكالت اليت تتعلق ابدلواد التعليمية فهي عدم ادلادة اليت تالئم مستوايت
الطالب وكفاءهتم اللغوية ،وإن وجد الكتاب كانت مفرداهتا صعبة ،كما مل جيد
ادلعجم ادلصاحب ،وأيضا ما يف الكتاب أية صور تثَت قلوب الطالب .أما
مشكالت اليت تتعلق بوسائل التعليم فهي قلة الوسائل التعليمية ديكن استخدامها
يف تعليم اللغة العربية ألغراض أكادديية .وىناك أيضا ادلشكالت اليت ترتبط بطريقة
التعليم حيث اعتمد ادلدرس على طريقة التدريس ادلملة حىت ال يقبلها الدارس.
ب.حلول مشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض أكادميية
قد حاول الربانمج عرب ادلدرسُت حل مشكالت تعليم اللغة العربية ألغراض
أكادديية يف برانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية للحياة لدي الطلبة يف كلية الًتبية
اإلسالمية معتمدا على تنفيذ التعليم ادلذكور أدانىا:
 -1أن من أىداف تعليم اللغة العربية حتقيق التعليم ألغراض أكادديية
02
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 -2أن عملية التعليم ال بد أن تتم بتحقيق أىدافها اليت قد قررىا الربانمج
 -3أن الربانمج ادلكثف لتعليم العربية يطلب من ادلدرس الكفاءة التعليمية
لذا ،احملاوالت اليت جيب على مدرس الربانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية بكلية
الًتبية اإلسالمية جبامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج قيامها يف حل ادلشكالت
ادلذكورة ىي  -1أن خيطط ادلدرس أىداف التعليم ختطيطا واضحا ويدرس
مستوايت الطالب اللغوية-2 ،أن يعرف ادلدرس على الطالب قبل بداية الدراسة
عن أىداف التعليم اليت يراد حتقيقها مجاعيا ،وأيضا على موظف الربانمج ادلكثف أن
يهتم ابختبار القبول للمدرس حيث وضع شرطا على سبيل ادلثال أن ديتلك ادلدرس
شرطا أساسيا أن يكون كفاءة التدريس ومهارة اللغة العربية.
ومن أجل ترقية كفاءة ادلدرس يف الربانمج ادلكثف بكلية الًتبية اإلسالمية
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية على ادلدرس اشًتاك الربانمج لًتقية
ادلهنة مثل الدورة التدريبية عن اللغة العربية ،واحلضور يف احملاضرة يف دتام الوقت،
ذلك ألنو مما يساعد جناح عملية التعليم .أما احملاوالت ديكن ادلدرس قيامها يف حل
ادلشكالت ادلذكورة فهي :أن يهتم ادلدرس ابحملاضرة ،إن تعذر فينبغي أن خيرب عن
عذره إىل إدارة قسم شؤون التوظيف .إىل جانب ذلك إبمكان ادلدرس ادلتعذر أن
يطلب من الطلبة ابدلناقشة وغَتىا.
إضافة إىل ذلك أن يفهم ادلدرس مستوايت الطالب اللغوية ودييزوىا وجيوز لو
تقسيم الطلبة ادلتقدمُت بُت الطالب الضعاف .وأيضا أن يعطي ادلدرس الوظيفة
اإلضافية للطالب مثل قراءة النصوص القرآية ويشجعهم على حب اللغة العربية حبا
مجا عرب أي طريقة ممكنة.
وعند إجراء عملية التعليم والتعلم تدور ادلادة التعليمية (مضمون) دورا ىاما،
أما إذا كانت ادلادة مناسبة لكفاءة الطالب فتحقق األىداف التعليمية غَت أن ادلادة
التعليمية حتتاج أيضا إىل الوقت ادلتوفر .وال جيوز للمدرس أن يتكلم غَت اللغة العربية
وأن يكون أسوة لغوية يف كل وقت وحُت .وكذلك الوسائل ادلعينة ىي مما حيقق
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أىداف التعليم ادلرجوة ،وابلوسائل التعليمية احلديثة مثال تثَت نفوس الطالب يف
العملية التعليمية .فالوسائل التعليمية مل تكن غالية ،وإبمكان ادلدرس جعل ما يف
الفصل وسيلة يف التعليم وصناعتو إن أمكن إىل ذلك السبيل ،وىو أيضا أن يدعو
الطالب إىل التعلم خارج الفصل كي جيذب جو التعليم رغبة الطالب يف التعلم.
وكان للطريقة دور ىام يف حتقيق أىداف التعليم ،فاحملاولة اليت يقوم هبا ادلدرس
يف حل ادلشكلة التعليمية ىي :مطالعة الكتب اليت تتعلق بفن التدريس ،واشًتاك
التدريب يف ترقية فن تعليم اللغة العربية ،واختيار طريقة التعليم أيضا مما يعُت ادلدرس
على جناح التدريس .إن العوامل ادلؤثرة على حتقيق أىداف التعليم تشتمل على
ادلدرس ادلؤىل والدارس اجملتهد وادلادة التعليمية ادلناسبة والبيئة اللغوية ،فإهنا ذات
عالقة أتثَت وأتثر .كلما ازداد حتسُت إجراء عملية التعليم قد حتققت أىداف
التعليم.
ومن البياانت اليت عرضها الباحث ديكن تلخيص أىم نتائجها فيما يلي:
إن من العوامل ادلؤثرة على عدم إجراء عملية التعليم اجليد ىو ادلدرس نفسو.
لذا ،إذا أراد ادلدرس جناح التعليم ،فيجب عليو أن يكون أسوة حسنة لنفسو ولغَته
وأسوة لغوية لتالميذه ،وال يتكلم أمام تالميذه غَت اللغة العربية وكذلك ال بد أن
حيضر احملاضرة يف دتام الوقت ،وال جيوز لو التأخر بل ىو غائب عن احملاضرة بدون
أي معلومة.
ونظرا ألمهية تعليم اللغة العربية ألغراض أكادمية فعلى ادلدرس االىامام ابألمور
اآلتية :ادلدرس أسوة حسنة ويف نفس الوقت ىو قدوة لغوية لطالهبم .أن يواظب
ادلدرس ىف ادلطالعة وجييد موقف التعليم واختيار ادلادة ادلناسب ،واستخدام طرائق
التعليم ادلتنوعة ،وكل ذلك من العناصر الرئيسة يف إجناح العملية التعليمية.
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أ .اخلالصة

االختتام

بعد أن عرض الباحث البياانت اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية ألغراض
أكادديية ،ديكن استنتاج أىم النتائج كالتايل:
 -1إن أىداف التعليم غَت متحققة ألسباب منها ضعف ادلدرس دلهارة وفن
التدريس وعدم تنظيم التعليم اجليد واخالف خلفية الطالب وعدم موقف
التعليم اجليد ،وعدم الكتاب خلاص عن تعليم اللغة العربية ألغراض أكادمية،
وقلة وسائل التعلم وجتمد طريقة التعليم.
 -2إن جودة تعليم اللغة العربية ألغراض أكادديية متعلقة بتوفر كفاءة ادلدرس وإجياد
موقف التعليم واختيار ادلادة واستخدام طرائق التعليم ادلناسب حلوائج الطالب.

ب.التوصيات

على ادلؤسسة الًتبوية أن هتتم بًتقية جودة تعليم اللغة العربية ألغراض
أكادديية عرب ترقية كفاءة ادلدرس وإجيادة موقف التعليم واختيار ادلادة واستخدام
طرائق التعليم ادلناسبة.

03

Vol. 03 No. 02 July - Dec 2019
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

قائمة املصادر واملراجع
إمام سوفرايوغو .كلمة مدير اجلامعة لكتاب العربية ألغراض خاصة .سلسلة لتعليم الغة
العربية للناطقية بلغة أخرى.
زلمود يونس وقاسم بكري .رلهول السنة .الًتبية والتعليم.

رشدي أمحد طعيمة؛ زلمود كامل الناقة .تعليم اللغة ألغراض خاصة :مفاىيمو
ومنهجياتو ادلشكلة ومسوغات احلركة.
جهينة برىان عفانة .مشكالت تعليم العربية ألغراض

خاصةhttp://www.m-a-.

arabia.com

رشدى أمحد طعيمة .1619 .تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا-مناىجو وأسالبو .الرايض:
ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والثقافة والعلوم
Debdikbud. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
Mochtar Buchori. 1994. Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia.
Yogyakarka: Tiara Wacana Yogya.
Eti Rochaety, dkk. 2006. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta: PT
Bumi Aksara.
Umar Tirta Rahardja dan La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT
Rineka Cipta

04

