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Abstract: 
The Arabic debate competition was canceled due to the Covid 19 pandemic. So that ITHLA held the competition 
through zoom. Meanwhile, the Arabic Language Education Study Program held an Arabic language debate 
through WhatsApp. The researcher aims to describe the Arabic debate amid the Covid 19 pandemic. 
Researchers used a qualitative approach. Researchers obtained data by observation, interviews, and 
documentation. Meanwhile, the data were analyzed descriptively. The result of this research is that debates 
during the pandemic are carried out through zoom and WhatsApp. The challenge is that this activity can be 
followed by Arabic language students throughout Indonesia because the Arabic debate is only followed by 
students in Java. Meanwhile, the problem is that students have to make sure their signal is good. Also, debates 
via WhatsApp at IAIN Jember lowered student interest. Meanwhile, students who debated through zoom found 
difficulties in rebutting. 
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 لخص م
. لذلك، عقد احتاد طلبة اللغة العربية إبندونيسيا هذا 19توقفت املناظرة ابللغة العربية من جراء انتشار جائحة كوفيد  

الربانمج بشكل املسابقة عرب زووم يف حني جرت املناظرة العربية بشعبة تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
املقالة مدخل . وال  Whatsappجبمرب عرب   الباحثون يف هذه  استخدم  التحدايت واملشكالت.  النشاط عن  خيلو هذا 

البحث الكيفي. وانلوا البياانت من خالل املالحظة واملقابلة والتوثيق. مت حتليل البياانت من خالل التحليل الوصفي. 
ودلت النتائج على أن املناظرة ابللغة العربية ويهدف الباحث إىل وصف املناظرة ابللغة العربية أثناء انتشار جائحة كوروان.  

. أما التحدايت فهي أن يشارك يف هذه املسابقة طلبة اللغة العربية يف أحناء إندونيسيا  Whatsappجرت عرب زووم و
حيث جرت العادة أبن تقتصر املشاركة من الطلبة يف جاوى فحسب. أما املشكلة فهي أن يتأكد الطلبة أبن الشبكة 

أدت إىل ضعف مهة الطلبة يف مشاركة املناظرة. وأما املناظرة عرب زووم فإن   Whatsappن حال. فإن املناظرة عرب  يف أحس
 الطلبة يشعرون ابلصعوبة عند تقدمي املداخلة. 

  : الكلمات املفتاحية 
 املناظرة ابللغة العربية  ;19كوفيد  ;جائحة ;إطالع
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 قدمة م
من األنشطة اللغوية اليت تتمتع ابهتمام ابلغ يف هذا البالد هي املناظرة العلمية ابللغة العربية حيث  

العربية   اللغة  اجلامعت مسابقة  عندما عقدت جامعة من  للمشاهدين  الكراسي   Suwaify & Ad)امتألت 

Dhahir, 2016).   جدير ابلذكر أن املناظرة العربية يف هذا العصر أصبحت إحدى اإلسرتاتيجيات لرتقية مهارة
ذه اإلسرتاتيجية عن طريق نشاط اجملموعة الصغرية من الطلبة. فهناك عديد من الكالم، وال سيما يف تطبيق ه

مسابقات املناظرة لطلبة املدارس العالية إىل املرحلة اجلامعية. ويهدف ذلك إىل ترسيخ الطاقة املنطقية للطلبة 
 .(Jannah, 2017)جبانب تطوير مهارة التعبري الشفوي 

جتدر اإلشارة إىل أن املناظرة فن أصيل يف الثقافة العربية حيث أرسى القرآن الكرمي أركان هذا الفن،   
. جتري املناظرة بصفة عامة أمام مجع من (as Syarqiy, 2010)مؤكدا أن املناظرة هي أرقى سبل اإلقناع واحملاورة  

الناس بشكل حماورة بني شخصني أو فريقني من ذوي املعرفة القادرين على احلديث عن موضوع معني. وتقوم 
 أو اجتاهني متعارضني حول موضوع أو مشكلة عامة، وأتخذ شكل مناقشة بني املناظرة على أساس رأيني

جانبني ميثل كل منهما رأاي خيتلف عن رأي الطرف اآلخر يف القضية موضع النقاش فقد يكون االختالف 
. ومن خالل هذه املناظرة اكتسب الطلبة بعض اخلربات، (Salami, 2014)مثال حول املشكلة أو طريقة حلها  

وتقديرهم والقدرة على التفكري املنطقي من أجل إقناع  منها الشعور ابالستقالل والثقة والثبات واحرتام اآلخرين  
  .(Rasikh, 2016)اآلخرين وغري ذلك 

ء يهدف تطبيق املناظرة ابللغة العربية إىل تدريب الطلبة وتشجيعهم على التقدم مبا عندهم من اآلرا
بل أكد إبن بردة أبن هلذه الطريقة مزااي اخرى مل تكن يف غريها من الطرق االتصالية  والعبارات بشكل جيد.  

اآلراء بشكل   وترتيب  املستجدة   املعلومات  للحصول على  للطلبة  الفرصة  توفري  بذلك  يتم  األخرى حيث 
. جبانب ذلك، يتم من خالل (Burdah, 2016)منطقي ومنتظم ابإلضافة إىل طريقة إقناع اآلخرين بشكل فعال  

  . (Mufidah & Nuryani, 2019)الطريقة ترقية شجاعة الطلبة على التقدمي التعبري عن آرائهم أمام اجلماهري  هذه  
سيحاولون العثور على البياانت واحلجج اليت ميكن  موضوع للمناقشة ،قدم إليهم وذلك ألن الطالب عندما  

أن تعزز موقفهم يف املناظرة سواء كانوا معارضني أو مؤيدين. سوف يستفيدون من هذه القدرات طاملا أهنم 
 . (Bahruddin et al., 2020) يعدون أنفسهم بطريقة انضجة

املسابقات يف اللغة العربية كل سنة،  لقد عقد كثري من اجلامعات بل وزارة الشؤون الدينية إبندونيسيا  
مثل جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية وجامعة سوانن كايل جاغا احلكومية اإلسالمية وجامعة 
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شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية وجامعة مالنج احلكومية وجامعة غاجاه مادا جامعة إندونيسيا اإلسالمية.  
خرية فريجع إليها الفضل يف تطبيق أنظمة املناظرة  العلمية ابللغة العربية. أما اجلامعة األوتندرج فيها املناظرة  

املعتمد عليها يف مناظرة قطر حيث يتم تطبيقها عند البطولة الوطنية األوىل ملناظرة اجلامعات ابللغة العربية.  
  هذا، ابلنسبة إىل املسابقة يف اللغة العربية خبصوص املناظرة ابملستوى اجلامعي. أما ابلنسبة إىل مستوى املدارس

فهناك عديد من املسابقات سواء على املستوى احمللي أو املستوى الوطين. واليت عقدها هي بعض اجلامعات  
 ,Burdah)اإلسالمية املشهورة أو اجلامعات العامة اليت تدرس فيها اللغة العربية وقد سبق ذكرها قبل قليل   

. بل جعلت شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة مجرب اإلسالمية احلكومية املناظرة ابللغة العربية مادة دراسية (2016
وذلك ألن مهارة الكالم عبارة عن نشاط .  (Maturedy, 2018)  لتدريب مهارة الكالم والتفكري النقدي هلم

 .(Karima, 2020)جيب على كل دارس اللغة األجنبية املواظبة على ممارستها 
الوابء   انتشار  يتوقفوا أبي نشاط  الناس أن  الظروف واألوضاع من  يف هذه اآلونة اآلخرة تتطلب 
كوروان يف إندونيسيا. وقد أخذت بعض الدول مبوقف الوقاية ملواجهة هذا الوابء ومن الدول ما أخذت مبوقف 

. من ذاك املنطلق، أخذت (Zahrotunnimah, 2020)ال أبس به. ألن مثل هذا الوابء قد أصاب العامل من قبل  
املرجو من   ومن  .(Fahmi, 2020)منظمة الصحة العاملية بقرار توقيف األنشطة اليت تتطلب جتمع الناس فيها  

وزارة الرتبية والثقافة ابعتبارها مسؤوال يف هذا الصدد أن تنظم قوانني وضوابط تتم مبقتضاها إجراء عملية التعليم 
 2020سنة  1للطلبة على قدم وساق يف شىت املستوايت حيث يتمثل ذلك يف رسالة قرار وزارة الرتبية الرقم 

رسالة . ومن خالل تلك ال(Firman & Rahayu, 2020)جلامعات  يف ا  19عن السعي إىل الوقاية من كوفيد  
أجربت الوزارة على املؤسسات الرتبيوية على اختالف املستوايت من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة اجلامعية يف  

 ,Kemendikbud)  إندونيسيا أن تقوم ابلتعليم عن بعد أو ابألدق عرب التطبيقات اجلاهزة يف الشبكة العاملية

2020)
جتماع يف مكان واحد ألي نشاط. بل جتري كل األتشطة  وعندما انتشر هذا الوابء استحال عليهم اال  .

عرب الشبكات العاملية كما جرى ذلك يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالج وغريها من 
. ويف هذه احلالة الصعبة أتيت منظمة احتاد طلبة اللغة العربية مبسابقة  (Wargadinata et al., 2020)اجلامعات  

 املناظرة ابللغة العربية عرب الشبكة العاملية. 
جتدر اإلشارة إىل أن املسابقة يف اللغة العربية خبصوص املناظرة يف هذا العام توقفت من جراء انتشار  
جائحة كوروان حيث يتطلب من اجملتمع أن يقفوا من أعماهلم سواء يف املدارس واألسواق والدواوين وابلتايل 

ناس فيه وذلك يف سبيل الوقاية من زايدة  األخذ ابحلجر املنزيل يف بيوهتم وأال يعمل نشاطا يؤدي إىل جتمع ال
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. وهذا احلال يتطلب عديدا (Hakam et al, 2019)عدد املصابني به. وهنا تعلب الشبكة العاملية بدورها اهلام  
 من جلنة املسابقات أن تؤخر موعدها.

عرب تطبيق    ناظرةومن أجل احلفاظ على مهة طلبة اللغة العربية عقدت منظمة "إطالع" مسابقة امل 
“Zoom”  . ومما جترد اإلشارة إليه أن االستعداد من قبل اللجنة أخذت مدة قصرية. ابإلضافة إىل ذلك، يتم

يف انعقاد مثل هذه املناظرة التنافسية. واجلدير ابلذكر   ”AXAR School“التعاون بني منظمة إطالع ومنظمة  
العربية إبندونيسيا عموما. ذلك ألن ه اللغة  ذه املسابقة يف بداية املطاف  أن هذا النشاط حيفز غرية طلبة 

خمصوصة لطلبة اللغة العربية الذين انضموا يف منظمة إطالع. ولكن الواقع يقول إن املشاركني بعضهم من 
الطلبة أعضاء "إطالع" وال يقل منهم من مل ينضم هذه املنظمة. مما دل على غرية الطلبة واشتياقهم إىل اللغة  

وقد جرت العادة أن يشارك يف املناظرة ابللغة  .(ITHLA, 2020). وجه أخصالعربية عموما واملناظرة هبا على 
ج جاوى أو ابألدق يف أحناء  العربية طلبة اجلامعة يف جاوى. ويف هذه املسابقة شاركت بعض الفرق من خار 

 إندونيسيا. 
. لقد أكد  وقد سبق لنا، أن قام الباحثون بعملية البحوث اليت تدور النقاش فيها عن املناظرة العربية

صاحل بن عياد احلجوري املوسومة بتوظيف املناظرة يف تعليم العربية للناطقني بغريها: دراسة   تهمقال  احلجوري يف
صة أن طريقة املناظرة مهمة يف بناء مهارة التفكري البداعي والنقدي للطلبة من أجل تعبري واخلال   .وصفية حتليلية

حممد رازي زمراين ونور شهيدة    وابلتايل قام  .(al Hajury, 2019)  آرائهم والدفاع عنها جيدا ساملا ابللغة العربية
حتت عنوان أتثري املناظرة العربية يف تطوير كفاءة الطلبة اللغوية خاصة يف مهارة االستماع    ابلبحث  أولياء ونبيلة

احلكومية ماالنج  جامعة  العريب  األدب  أبن   واأفادو.  (Zamroni, Muhammad Rozi; Awliya, 2019)بقسم 
ثرها يف ترقية مهارة االستماع لدى الطلبة يف املناظرة ابللغة العربية تعترب من األنشطة اللغوية الصعبة ولكن هلا أ

تطبيق أسلوب املناظرة لرتقية ميول الطلبة على مهارة الكالم مبقالة عنواهنا    دارا مبصرة  مث جاءت   .تلك اجلامعة
أفاد هذا البحث أبن    .حبث وصفي يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه

نور    وأكد  . (Mubshiraah, 2019)طريقة املناظرة ابللغة العربية تعترب فعاال لرتقية مهارة الطلبة يف تلك اجلامعة  
وأفاد أبن هذه الطريقة    ة اجلامعةاملوسومة ابستعمال الطريقة اإلحيائية يف ترقية مهارة التناظر لطلبيف مقالته  أقونق  

 ,Agung) قابلة لتوفري أوسع فرصة وأفضل وضع للطلبة من أجل التعبري عن آرائهم عند املناظرة ابللغة العربية

2020).  
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ث السابقة أن ترقية مهارة الكالم ابللغة العربية تتم من خالل تطبيق مما سبق تفصيلها من البحو 
املناظرة العلمية ابللغة العربية غري أن تطبيقها يف مثل هذه األحوال الصعبة غري ممكن، و ال تسمح الظروف  

من املألوف    يف اجتماع الناس يف مكان واحد. أتيت هذه الدراسة مكملة للبحوث املتعلقة ابملناظرة العربية. فإن 
واملعروف أن تنظيم املناظرة يف هذه اآلونة األخرية يكون من خالل املسابقات واألنشطة اإلضافية اليت تتطلب 
تواجد الطلبة يف مكان معني. من ذاك املنطلق يود الباحث أن يسلط الضوء على نشاط املناظرة العربية عرب 

.  هتدف هذه الدراسة إىل  وصف تطبيق 19تشار كوفيد  الشبكة العاملية للمتناظرين اإلندونيسيني عند ان
وصف حتدايت ومشكالت تطبيق املناظرة العربية عند انتشار    وكذلك   19املناظرة العربية عند انتشار كوفيد  

 .19كوفيد 

 البحث منهج 
عقدها  ة املناظرة ابللغة العربية اليت  ق. وابلتايل يصف الباحثون مساباستعمل الباحث املنهج الكيفي

التحدايت  جانب  من  جبمرب  احلكومية  اإلسالمية  ابجلامعة  العربية  ابللغة  املناظرة  وكذلك  "إطالع"  منظمة 
واملشكالت. وجدير ابلذكر أن الباحثني قاموا ابملالحظة من خالل احلضور يف كل جوالت املناظرات سواء 

 امعة اإلسالمية احلكومية جبمرب. كانت يف مسابقة "إطالع" وكذلك يف شعبة تعليم اللغة العربية ابجل
البياانت من خالل املالحظة عرب زووم ومجعية   الباحث  والحظوا كل ما   Whatsappوابلتايل مجع 

نشاط  طوال  واملشكالت  التحدايت  معرفة  أجل  من  املكانني  هذين  العربية يف  ابللغة  املناظرة  أثناء  حدث 
من عشرة أشخاص ممن شاركوا املناظرة العربية يف اجلامعة  املناظرة. جبانب ذلك أخذ الباحثون أيضا البياانت  

مث أضاف الباحثون البياانت بعض الصور حول املناظرة عرب الشبكة العاملية. وهذه    .  اإلسالمية احلكومية جبمرب
التوثيق. الباحثون عن طريق  املناظرة ابللغة   الصور انهلا  وعدد املصادر إذن عشرون شخصا ممن شاركوا يف 

 العربية عرب الشبكة العاملية. 
اليت انهلا من املالحظة واملقابلة. وجرت  للبياانت  بتحليل وصفي  الباحثون  قام  املطاف  ويف هناية 

م العاملية  الشبكة  عرب  العربية  ابللغة  املناظرة  وصف  من خالل  البياانت  حتليل  التحدايت  عملية  جانب  ن 
واملشكالت. ومتت عملية حتليل البياانت الوصفي من خالل ثالث خطوات، بدءا من تصفية البياانت مرورا 

 .(Umamah & Muassomah, 2020)بعرضها وصوال إىل عملية استنتاج البياانت 
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اختار الباحث هذا املنهج من أجل وصف تطبيق املناظرة العلمية ابللغة العربية عرب الشبكة العاملية.  
ت  ومن اجلدير ابلذكر أن ذاك النشاط يتم معرفتها من خالل اخلربات الواقعة للباحث نفسه ابإلضافة إىل البياان

   .(Sugiyono, 2012) املمكن وصفها مفصال موثوقا هبا وابلتايل يستنتج ما يف الواقع من املعاين الكامنة

 ومناقشتها  نتائج البحث
 . ”Zoom“املناظرة ابللغة العربية عرب  

توقف الناس من األنشطة يف خارج بيوهتم للحجر املنزيل. وهكذا   19ملا انتشرت جائحة كوفيد  
نشاط اللغة العربية مثل املناظرة. ولكن جاءت منظمة إطالع )احتاد طلبة اللغة العربية إبندونيسيا( مبسابقة  

ل على حتدايت تعليم اللغة العربية يف املناظرة ابللغة العربية عرب الشبكة العاملية. وهذا النشاط عبارة عن رد فع
العالية مبدينة ماالنق حيث كان   الرقمي.العصر   للطلبة ابملدرسة  املخيم  وقد أكد إهلام مبقالته حول تطبيق 

التخصص فيه هو املناظرة ابللغة العربية. جتدر اإلشارة إىل أن من األنشطة يف هذا الربانمج هو املناظرة ابللغة  
الفضل   ويرجع  .(Romadhon & Na’im, 2020)كل املناظرات عرب الشبكة شيء ليس مبستحيل  العربية. وانعقد  

عربية عرب الشبكة العاملية. وقد جرت هذه  إىل هذه املنظمة حيث إن هلا القدم األوىل يف بدء مسابقة اللغة ال
وال بد من   ديسمرب. وهذه عبارة عن متابعة للورشة اليت عقدها من قبل.  19  –  8املسابقة يف الفرتة بني  

ملا فيها من العناصر املهمة    القيام ابلورشة ألن املناظرة يف هذه املسابقة هي املناظرة الربملانية وهلا نظمها اخلاصة
 ,Ninoersy & Akmal)املوضوعات ودقة التعريف واحلجج املقنعة    فتها على املناظرين، بدءا منالواجب معر 

سيعقد هذا النشاط يف احلقيقة على أرض الواقع غري أن الظروف مل تكن مالئمة. أضف إىل ذلك   .(2020
على هؤالء الطالب الدارسني يف اجلامعات املوجودة جباوى.    االطلبة يف مهارة التناظر يكون مقصور   أن تطور

فمن خالل هذه املسابقة عرب الشبكة يتسىن لطلبة اللغة العربية يف خارج جزيرة جاوى املشاركة فيها. ويكون  
 التنسيق ألعضاء اللجنة عن بعد أو ابألدق من خالل جمموعة خاصة هبم. 

وجدير ابلذكر أن هذه املناظرة    د شارك يف هذه املسابقة ست عشرة فرقة من خمتلف اجلامعات.وق
وهي جامعة نور اجلديد     .(Wargadinata, Maimunah, Bin Tahir, et al., 2020)تتمشى مع نظام مناظرة قطر  

، كالمها من جامعة سوانن كايل جاغا اإلسالمية احلكومية  ”MBQ“بفراابلنجا وقسم اللغة العربية وأدهبا وفريق  
وفريق "محاسة" وقسم تعليم اللغة العربية يف جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية وفريق "احملب" وجامعة 

خ عبد احلليم مبوجوكريتو وجامعة جاميب اإلسالمية واحلكومية وجامعة السلطان دار اللغة والدعوة وجامعة الشي
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شريف قاسم اإلسالمية احلكومية وقسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة سوانن غونونق جايت اإلسالمية احلكومية 
 وقسم تعليم اللغة العربية من جامعة كنداري اإلسالمية احلكومية وغريها. 

 
 شاط مسابقة املناظرة اليت عقدها احتاد طلبة اللغة العربية عرب تطبيق زووم توضح ن  .1صورة 

ومما جترد اإلشارة إليه أن االستعداد من قبل اللجنة أخذت   ”Zoom“لقد جرت املناظرة عرب تطبيق  
يف انعقاد مثل   ”AXAR School“مدة قصرية. ابإلضافة إىل ذلك، يتم التعاون بني منظمة إطالع ومنظمة  

هذه املناظرة التنافسية. واجلدير ابلذكر أن هذا النشاط حيفز غرية طلبة اللغة العربية إبندونيسيا عموما. ذلك 
هذه املسابقة يف بداية املطاف خمصوصة لطلبة اللغة العربية الذين انضموا يف منظمة إطالع. ولكن الواقع ألن  

يقول إن املشاركني بعضهم من الطلبة أعضاء "إطالع" وال يقل منهم من مل ينضم هذه املنظمة. مما دل على 
وجه أخص. أما املركز األول فيناله قسم اللغة    غرية الطلبة واشتياقهم إىل اللغة العربية عموما واملناظرة هبا على

هداية هللا   جامعة شريف  من  "اهلدر"  فريق  فهو  الثاين  والفائز  جاغا  جامعة سوانن كايل  من  وأدهبا  العربية 
اإلسالمية احلكومية جباكرات والفائز الثالث فهو كلية الدراسات اإلسالمية والعربية من جامعة شريف هداية هللا  

 .(ITHLA, 2020)حلكومية اإلسالمية ا

 
 توضح إعالن الفرق املتفوقة يف مسابقة املناظرة اليت عقدها احتاد طلبة اللغة العربية عرب تطبيق زووم   .2صورة 
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 ”Whatsapp“املناظرة ابللغة العربية عرب  
جتدر اإلشارة إىل أن املناظرة ابللغة العربية أصبحت مادة دراسية بشعبة تعليم اللغة العربية يف جامعة  
مجرب اإلسالمية احلكومية. وتتطلب هذه املادة طبعا تواجد الطلبة يف فصل واحد حيث يتقدم فريقني للنقاش 

تنتشر وتعم توقف   19حة كوفيد  حول موضوع عينه املدرس أو من يقوم مقامه من قبل. وعندما بدأت جائ
 ”Moodle“هذا النشاط. بل أمر املدرس هؤالء الطلبة ابملناظرة أو النقاش من خالل التطبيقات الشبكية مثل 

   .(Gunawan; Suranti, 2020)وغريذلك وفق قرار التعليم بعد.  ”LMS”و ”Zoom”و
كانت املناظرة ابللغة العربية يف هذه اجلامعة أو ابألدق يف شعبة تعليم اللغة العربية جتري من خالل 

  وذلك حتت إشراف املدرس أو من يساعده ممن هلم سابق خربة يف املناظرة ابللغة العربية  .”Whatsapp“تطبيق  
(Wargadinata et al., 2020).    يف بداية املطاف أمر املدرس مجيع الطلبة بصناعة مقطع فيديو طبق املوضوع

ذاك   املمنوح. وعليهم أن يتكلم حسب دوره يف الفريق. وعندما حان موعد الدراسة جيب عليهم أن يرسل
على حس الواقعية. املقطع  املناظرة  ترتيب  ابالنتقادات   ب  أن أييت  املستمعني  على  املطاف جيب  هناية  ويف 

واالقرتاحات واإلضافات سواء من انحية املضمون أو اآلداء أو استعمال الطريقة املسلوكة يف املناظرة مبا فيها  
بدون مداخلة كما قد جرت العادة يف املناظرات. ولكن من إسترياجتية الفريق. واجلدير ابلذكر أن هذه املناظرة  

من    أصبحت  ”Whatsapp“وقد أكدت نور سابتيين على أن  .  على كل حال، يتم فيها التواصل بني الطلبة
اختارها   من  عدد  بلغ  حيث  للنقاش  الوسائل  الوسائل    %74،10أفضل  من  غريها   & Widodo)على 

Nursaptini, 2020)رب حبثهما على أن استخدام واتسآب يف جمال النقاش يعني الطلبة  . وأكدت نبيلة وتينا ع
  .(Nabilla & Kartika, 2020)على التعلم واملناقشة بشكل فعال 

 
 واتسآب توضح نشاط املناظرة  يف شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة مجرب احلكومية اإلسالمية عرب تطبيق   .3صورة 
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 التحدايت واملشكالت 
العربية لطالب اجلامعة   املناظرة ابللغة  تنعقد إال يف جزيرة جاوى  ومن اجلدير ابلذكر أن  عادة ال 

فحسب. فال يستغرب أن يكون طالب اللغة العربية يف خارج جاوى دون طالب اللغة العربية يف جاوى من 
والسبب هو اختالف الظروف واألوضاع بني طلبة اللغة العربية يف جاوى وغريها من   حيث كفاءة املناظرة.

 ,Nurtresnaningsih)والطاقة البشرية وكذلك البيئة احمليطة هبم  األماكن. وذلك إما من جانب توفر الوسائل  

لطالب هذا النشاط وهذه املسابقة اليت عقدها احتاد طلبة اللغة العربية إبندونيسيا أوسع فرصة    ويكون  .(2018
اللغة العربية يف خارج جاوى للمشاركة يف هذا اجملال مع االستفادة من أصدقائهم الذين هلم القدم األوىل يف 

 Sadikin)متابعتها يف أي مكان شاؤوا  ألن مثل هذه املسابقة ميكن    جمال املناظرة التنافسية إن صحت العبارة.

& Hamidah, 2020). 
جبانب ذلك ال يستغرق    ومن جانب التحدايت أن الطلبة ال يستطيعون أن يتقدموا مبا عندهم جيدا. 

  الطلبة املدة املمنوحة هلم. فاملفروض أن يتحدثوا حول املوضوع مخسة دقائق فمنهم من يتحدث دون ذلك. 
نعم، يتم بينهم التواصل غري أن الغرية يف التقدمي والتعبري ال أبس هبما إن صحت العبارة. وبعبارة أخرى أهنم 

أدوارهم من غري اإلتيان ابملداخلة لصعوابهتا. ومن هنا علم يكتفون التقدمي من خالل مقطع فيديو حسب  
وعدم التفاعل تضعف لعدم املقابلة    واالستجابة من قبل الطلبة  متام تبادل اآلراء من قبل الطلبة غري أن احلماسة

قد يكون البث متقاطع مما دل على أن جودة فيديو يف   جبانب ذلك،  .(Hidayat & Noeraida, 2020)بينهم  
  . (Seeletso, 2020)هذه املسابقة غري جيدة. وأصبح هذا األمر من إحدى املوانع إلجراء املناظرة عرب الشبكة 

حب العربية  ابللغة  املناظرة  نشاط  يف  العادة  جتري  أن  ابلذكر  اجلدير  املشاهدين من  من  ضور كثري 
واملشاركني غري أن الظروف واألوضاع ال تساعد ذلك. ولكن هذه املشكلة مت حلها من خالل املناظرة عرب 

  شعبة تعليم اللغة العربية  يف حني عقدت الشبكة العاملية عرب تطبيق زووم كما عقدها احتاد طلبة اللغة العربية  
وكل من هاتني الوسيلتني ال ختلو عن العيوب   املناظرة من خالل واتسآب.  ابجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب 

وهذا من ابب العمل بقاعدة "امليسور ال يسقط ابملعسور". فتجري املناظرة رغم أن ذلك عن بعد.    واملزااي.
مثل زووم مع حتقق التواصل والتفاهم بني كل نعم، االجتماع ممنوع ولكن يتم ذلك من تفعيل الشبكة العاملية  

ألن هذه الظروف عبارة عن حالة دراسية ال    ومن هذا علم أهنم بدأوا يتكيفون هبذه الظروفمن املتناظرين.  
 .(Hastowahadi et.al; 2020)غري متوقعة 
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توضح نشاط الطلبة يف إرسال فيديو لتقدمي احلجة واآلراء يف نشاط املناظرة عرب واتسآب   .4صورة   

 اخلالصة 
يتم من خالل الشبكة   19مما سبق تفصيلها فعلما لنا أن املناظرة العربية أثناء انتشار جائحة كوفيد 

. ”Zoom“شاط من خالل تطبيق   العاملية. أما منظمة احتاد طلبة اللغة العربية إبندونسيا فكانت تعقد هذا الن
وأما شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة مجرب اإلسالمية احلكومية فتجري املناظرة العربية كمادة دراسية من خالل 

 . ابإلضافة إىل التعديل لبعض أنظمتها. ”Whatsapp“تطبيق 
مسابقة املناظرة ابللغة العربية  أن    ي فه  19أما التحدايت يف تطبيق املناظرة العربية أثناء جائحة كوفيد  

عرب الشبكة تشمل مجيع طلبة اللغة العربية يف أحناء إندونيسيا حيث قد جرت العادة أبن املناظرة ابللغة العربية 
تنعقد إال يف جزيرة جاوى. وابلتايل فإن املشاركني الذين استخدموا زووم قد خيافون عليهم من انقطاع  ال 

وأما املشكالت   إلضافة إىل أصواهتم املتقاطعة حيث تؤدي إىل عدم وضوح أصواهتم.الشبكة أثناء التقدمي اب
فهي تنقسم إىل اجلانبني، جانب التقنية وجانب غرية الطلبة. أما من   19يف تطبيق املناظرة أثناء انتشار كوفيد  

ة العربية إبندونيسيا وكذلك جانب التقنية فهي أن على املشاركني يف مسابقة املناظرة اليت نظمها احتاد طلبة اللغ
هؤالء املتعلمون يف املناظرة بشعبة تعليم اللغة العربية جبامعة مجرب اإلسالمية احلكومية أن يعدوا أحسن الظروف 
لتكون الشبكة غري متقاطعة أثناء املسابقة. أما من جانب غرية الطلبة فإن مهة الطلبة يف املناظرة بشعبة تعليم 

مما يؤدي إىل أهنم مل يتقدموا مبا عندهم أبجود ما يكون.    هلعدم املقابلة بني املتناظرين. فهذ  اللغة العربية ضعيفة
"إطالع" مناظرة  يف  املشاركون  هؤالء  زووم  وأما  أثناء   عرب  املداخلة  تقدمي  لصعوبة  ابإلحباط  يشعرون  فقد 

 املناظرة. 
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