ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ(

رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ
ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :ﻓﻄﺮي زﻛﻴﺔ
رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ١٦٣٠٠١٦٠٤٥ :

اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮ
٢٠٢١
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺑﺴﻢ ﷲ واﳊﻤﺪ

واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ

.

ﻋﻠﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻌﺪاء ﻻﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻧﺘﻬﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻓﻠﻚ اﳊﻤﺪ
ﻓﻘﺪ ّ
ﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ّ
ﺣﱴ ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﻞ ﻧﻌﻤﺘﻚ وﻋﻈﻴﻢ ﻋﻄﺎﺋﻚ .وﻳﺸﺮﻓﲏ أن أﺗﻘﺪم ﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﳍﻢ
ﻓﻀﻞ إﱃ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺧﲑ اﻟﻮﺟﻮد وﱂ ﻳﺒﺨﻞ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﺸﻲء ﻃﻠﺒﺖ وﱂ ﻳﻜﻦ ﳛﺪوﻫﻢ إﻻ اﻟﻌﻤﻞ
اﳉﺎد واﳌﺨﻠﺺ ،وﻣﻨﻬﻢ:
-١

ﲰﺎﺣﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳌﻜﲔ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮ

-٢

ﲰﺎﺣﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻮﻛﻴﺎﻛﺮ .

-٣

ﲰﺎﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ رﻓﻴﻖ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﻮ ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮ

-٤

ﲰﺎﺣﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻮﻏﻴﻊ ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ ،اﳌﺸﺮف اﻷول اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎ
وأﺧﻼﻗﻴﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﺒﺤﺚ ﺣﱴ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻪ ﻣﻦ
ﷲ ﺧﲑ اﳉﺰاء وﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.

-٥

ﲰﺎﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺗﻮﻟﻮس ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻗﺪم ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻮن واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻻرﺷﺎدات وﻛﺎن ﻟﺘﻔﻀﻠﻪ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻠﻪ ﻣﲏ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
وﻣﻦ ﷲ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺜﻮاب واﳉﺰاء.

-٦

ﲰﺎﺣﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻗﺴﻢ دراﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن
ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮ وﻫﻢ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻣﲔ ﻋﺒﺪ ﷲ ،واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﳏﺎﺳﻦ ،واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﻦ ﺑﺮدة ،واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ،واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺮﻣﻮي
ﻣﻮﻧﱵ ،واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳎﺪي ﺑﻴﻬﻤﲔ ،واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺣﺮزﻳﻦ ،واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ل

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻣﻴﻤﻮن ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻣﺴﺮوﺣﲔ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻨﲑ اﻹﺧﻮان،
واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺸﺎم زﻳﲏ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺎرﺟﻮﻛﻮ إدرﻳﺲ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻮﻛﺎﻣﺘﺎ ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ.
-٧

ﲰﺎﺣﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺸﺎم ﻗﺮﻳﺸﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺎدام ﺑﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎﱐ
واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺎدام ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺮﻓﻮﻧﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻳﻌﻄﻴﲏ اﳌﺪاﺧﻼت واﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳌﻔﻴﺪة
ﰲ ﲢﺴﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.

-٨

ﲰﺎﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﺮي ﻣﻮﻟﻴﺎﱐ ،وزﻳﺮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻬﻤﻮرﻳﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ
ﻗﺪﻣﺖ أﻗﺼﻰ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺸﱰك اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻨﺘﻬﻲ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺮوﺣﺔ.

-٩

ﲰﺎﺣﺔ أﺳﺮﰐ اﻷﺣﺒﺎء ،واﻟﺪﰐ ﻓﺎﻃﻤﺔ وواﻟﺪي ﳏﻤﺪ أ س ،وزوﺟﻲ ﳏﻤﺪ إدرﻳﺲ وﺑﻨﱵ اﶈﺒﻮﺑﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ زﻫﻮة ﻣﺎﻫﺮة ،وأﺧﻮاﱐ وأﺧﻮاﰐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﲏ وﻳﺸﺎﺟﻌﻮﻧﲏ ﰲ إﲤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺣﻘﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﻟﺴﺎﱐ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ وﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺜﻮاب واﳉﺰاء.

 -١٠ﲰﺎﺣﺔ اﻟﺰﻣﻼء اﻷﻋﺰاء اﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮ  ،وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮراﻛﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻻﺗﻴﻜﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
 -١١وﻟﺰﻣﻼﺋﻲ اﻷﻋﺰاء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮ وﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺤﺚ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
ﺗﺸﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس واﳌﻜﻮ ت اﳌﻬﻤﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺒﺤﺚ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ وﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺪراﺳﺔ .ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
وﺗﺪﻋﻮا ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﺒﺎرك ﻫﺬﻩ ﶈﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﳚﺰ ﳍﻢ ﺧﲑا اﳉﺰاء.
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻄﺮي زﻛﻴ
ﻛﻴﺔ
ﻓﻄﺮي
م

ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻛﺘﺸﺎف ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،وأﺣﻮاﳍﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وداﻓﻌﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ،وﻣﺪاﺧﻠﺔ اﻷﻓﻜﺎر
ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﲡﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ.
ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻔﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .اﳌﻼﺣﻈﺔ ،واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ اﳋﱪات اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰒ ﺣﻠﻠﺘﻬﺎ وﺻﻔﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻴﻠﺲ
وﻫﻴﱪﻣﲔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ .وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ورﻛﺰت اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  ١٦ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮ  ،وﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﻮراﻛﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻻﺗﻴﻜﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
دﻟﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ .وﳍﻢ ﳑﻴﺰات ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن ﳍﻢ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻔﻀﻮل ،واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي اﳉﻴﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل إﱃ اﻟﻌﺎﱂ ﺣﻮﳍﻢ .وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ،
ﺗﻌﻄﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ واﺳﻌﺔ ﳍﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ و
ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺎص ﻛﻤﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ .واﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻌ ﱠﻮﻗﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻫﻢ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ .وأﻛﺜﺮﻫﻢ ﳍﻢ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻊ أ ﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﺘﺨﻮﻳﻒ
واﻟﱰﻫﻴﺐ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
وﰲ آﺧﺮ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﲡﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ.
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ :ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ن

Abstract
The research aims to reveal the Arabic learning experience, social-mental
condition, and learning motivation of blind students in several state Islamic universities
in Indonesia. Besides, it also aims to know the concepts of Arabic learning of blind
students through a sociocultural perspective.
The dissertation belongs to a case study with a phenomenological qualitative
approach. Observation, in-depth interviews, and documentation were employed to find
the meaning of the research subjects' experiences. Further, the descriptive analysis
technique with Miles and Huberman's approach was used to interpret the phenomena in
the fields. The population included all blind students in state Islamic universities in
Indonesia, especially 16 blind students of State Islamic University Sunan Kalijaga
Yogyakarta, State Islamic University Surakarta, and State Islamic University Salatiga.
The research found that blind students in state Islamic universities in Indonesia
learned Arabic by applying constructivism and collaborative approaches. The students
were characterized as holding special features in learning Arabic: Ultimate Second
Language Attainment, curiosity, and good language behavior to connect with the
surroundings. Moreover, the government has provided great opportunities for blind
students by regulating an inclusive education, providing scholarships, and opening special
quotas in civil servant vacancies. Blind students are part of society, actively participating
in social activities in which they live. In general, they were highly motivated to learn, but
many of them were bullied by other people since they were children.
To conclude, it is recommended that Arabic learning for blind students through a
sociocultural perspective emphasizes social interaction during the learning process.
Keywords: Arabic learning, blind students, sociocultural perspective

س

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengalaman belajar bahasa Arab bagi
mahasiswa difabel netra di beberapa universitas Islam negeri di Indonesia, kondisi sosialmental dan motivasi belajar mereka, serta gagasan tentang konsep pembelajaran bahasa
Arab bagi mahasiswa difabel netra dengan perspektif sosio kultural.
Disertasi ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif
fenomenologis. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi
untuk menemukan makna dari setiap pengalaman yang dilalui oleh subjek penelitian.
Analisis deskriptif dengan pendekatan Miles dan Huberman peneliti gunakan untuk
menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Populasi dalam riset ini
adalah seluruh mahasiswa difabel netra di Universitas Islam Negeri di Indonesia dengan
sampel yang difokuskan pada 16 mahasiswa difabel netra di Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Surakarta dan Universitas Islam
Negeri Salatiga.
Hasil riset ini menunjukkan bahwa mahasiswa difabel netra di universitasuniversitas Islam negeri di Indonesia belajar bahasa Arab dengan menggunakan
pendekatan konstruktivisme dan kolaboratif. Mereka memiliki keistimewaan dalam
belajar bahasa Arab karena memiliki Ultimate Second Language Attainment, Curiousity
dan perilaku berbahasa yang baik untuk terhubung dengan dunia di sekitarnya. Lebih dari
itu, pemerintah memberikan kesempatan yang luas bagi mereka untuk berkembang
dengan membuat regulasi tentang pendidikan inklusif, memberi beasiswa dan membuka
kuota khusus bagi mereka pada penerimaan pegawai negeri sipil. Mahasiswa difabel netra
adalah bagian dari masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan di lingkungan dimana mereka hidup. Secara general, mereka memiliki
motivasi belajar yang tinggi meskipun sebagian besar dari mereka adalah korban bullying
sejak kecil
Di akhir studi ini, peneliti menawarkan gagasan baru tentang konsep
pembelajaran bahasa Arab bagi mahasiswa difabel netra dengan perspektif sosio kultural
yang menekankan pada interaksi sosial dalam proses pembelajaran.
Kata kunci: Pembelajaran bahasa Arab, mahasiswa difabel netra, perspektif
sosiokultural.
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اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
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اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
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الفصل األول
مقدمة البحث
يتكون هذا الفصل من النقاط األساسية واملهمة اليت حتتاج
إليها الباحثة يف مقدمة هذه الدراسة .تق ّدم البياانت الستيفاء
املعلومات املتكاملة والشمولية يف تقدمي البحث اليت تشمل فيها
خلفية البحث ومشكلته ،وأسئلة البحث ،وأمهية البحث وفوائده،
والدراسات السابقة ،واإلطار النظري ،ومنهجية البحث ،وحدود
البحث ،وهيكل البحث .ومت تقدميها نظاميا وتفصيليا كما ورد يف
الشرح التايل:
أ) خلفية البحث

تربز ظاهرة حديثة هتتم بوجود الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
يف اجملال األكادميي يف املؤسسات التعليمية مع ظهور مفهوم التعليم
الشامل للجميع ( )inclusive educationاليت تعطي الفرصة
التعليمية للطالب املعوقني اجلسدية يف إندونيسيا .هذه القضية من
القضااي الرتبوية واالجتماعية احلديثة1وحتتاج إىل اهتمام احلكومة
1كانت قضية األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية أو السمعية أو الحركية من المشكلة الفردية
والسيكولوجية .رأى المجتمع أنها من العيوب واللعنة والمصيبة .ثم تغير األرآء في عصرنا

١

واجملتمع السيما الباحثني والدارسني .إضافة إىل ذلك ،تدل
البياانت أن عدد اجلامعات اإلسالمية يف الدولة حكومية كانت أو
أهلية كثري ومتعدد ولكنه مل يهتم هبذه الفئة ومل يوفر الفرصة التعليمية
هلم إال بعض اجلامعات املعينة واحملدودة.2
هذه الظاهرة تتوافق مع البياانت اليت أعلنتها منظمة
الصحة العاملية يف احلادي عشر من أكتوبر  2018م أن عدد
سكان ذوي اإلعاقة البصرية يف العامل حول  1,3مليار شخصا فيما
يتعلق ابلرؤية البعيدة يعاين  188،5مليون شخصا من ضعف بصر
معتدل ،و 217مليون يعانون من ضعف الرؤية املعتدل إىل احلاد،

الحديث حينما اصبح المجتمع المعاصر يرى أنها من القضايا االجتماعية والسوسيولوجية .ذكرت
تغيير هذه المفاهيم رأفة في كتابها "بناء جامعة الشاملة ،أفضل الممارسة في تنظيم الوحدة لخدمة
الطلبة ذوي اإلعاقة الجسدية" ولمزيد المعلومات أنظر:
ألبي ح ،غ ،.م ،.وسيلمان ،ك ،كتيب
الت تتشكل بحث اإلعاقة ،ر
س .برون ،النماذج المنهجية ي
ز
دراسات اإلعاقة ،لندن .2003 ،باالنجلبية:
S. Brown, Methodological Paradigms That Shape Disability Research,
Albrech, G., M., and Seelman, K, Handbook of Disability Studies, London,
2003.
2بنسبة إلى البيانات من ويكيفيديا هناك  54جامعات إسالمية حكومية في إندونيسيا ولكن حسب
المعلومات وجدتها الباحثة ،هناك  5جامعات إسالمية حكومية فقط يوجد فيها الطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية وهي جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية الحكومية جاكرتا ،وجامعة سونان كاليجاكا
اإلسالمية الحكومية يوكياكرتا ،وجامعة سونان كونونج جاتي اإلسالمية الحكومية باندونج،
وجامعة سوراكرتا اإلسالمية الحكومية ،وجامعة ساالتيكا اإلسالمية الحكومية أنظر :
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_Islam_negeri_di
_Indonesia
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و  36مليون شخصا مصابون ابلعمى.3وتدل الدراسة اليت قام هبا
م .براندين دايز ( )M. Bernadine Diasوزمالئه أن أكثر
األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية (حول  )%90يعيشون يف الدول
النامية يف أحناء العامل وأقل من  % 10منهم تقديرا من األوالد الذين
يستطيعون أن يتعلموا يف املؤسسات التعليمية الرمسية.4
وأعلنت وزارة الصحة اإلندونيسية يف السنة  2016أن
عدد سكان ذوي اإلعاقة البصرية ميثلون نسبة  %15من سكان
الدولة ويقدر حبوايل  3750000شخصا أو ما يعادل سكان
سينغافورة .وذكرت وزارة التعليم والثقافة للدولة أهنم مل يتعلموا يف
املدرسة إال  12%منهم فقط .وأزداد عددهم يف اجلامعات منذ
نشأة اجلامعات الشاملة ( )inclusive universitiesحىت بلغت
نسبتهم  .% 30وبعد ذلك ،صدر القرار من وزارة التعليم العايل
خبصوص التعليم الشامل رقم  46سنة2014م.5
3

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-andvisual-impairment/accessed 19/12/2018
 4م .برنادين دياز وزمالءه ،تحسين المعلم اآللي للكتابة بطريقة بريل،2009 ،IROS ،
باإلنجليزية:
M. Bernadine Dias, et.all, Enhanching an Automated Braille Writing
Tutor, IROS, 2009
5
https://pertuni.or.id/siaran-pers-peran-strategis-pertuni-dalammemberdayakan-tunanetra-di-indonesia/accessed 5/12/2019
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اتضح للباحثة من خالل هذه الدراسة أن االهتمام بقضية
الرتبية لدى الفئة ذوي اإلعاقة البصرية مازال حمدودا مع أن قضية
التعليم الشامل للجميع ( )Inclusive Educationقد نشأت يف
املؤسسات التعليمية منذ السنوات املاضية .وهبذا الواقع ،ترى
الباحثة ضرورة االهتمام بدراسة هذه الظاهرة حيث كان املوضوع
مل يهتم به اجملتمع اهتماما كثريا.
وانطلقت الباحثة حول تعليم اللغة العربية للطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية ابفرتاض املشاكل اليت تواجههم  .6وابلطبع ،يواجه
الطالب الصعوابت يف تعلم مهارة القراءة والكتابة ألهنم ال
يستطيعون أن ينظروا األشياء اليت تشمل فيها أشكال كتابة عربية.
ومن أجل ذلك تستخدم وسيلة بريل للمكفوفني ( )brailleكوسيلة
تساعدهم فيها .وال تقتصر االستفادة من هذه الوسيلة يف تعليم
اللغة العربية فحسب بل يف جمال التعليم بشكل عام ويشمل املواد
الدراسية املتعددة ولكن يف الواقع مل تكن هذه الوسيلة كافية لعالج
املشاكل التعليمية املتعددة اليت يواجهها الطلبة.

6تشمل المشكالت يواجها الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية المشكلة اللغوية والمشكلة التعليمية .تدخل
فيها وجود الطالب المتباين في الفصل الشامل ،واقتصار الطرق والوسائل التعليمية المالئمة لهم،
واقتصار كفاءة المعلمين في تعليمهم .راجع :فطري زكية ،تعليم اللغة العربية للمعوقين في جامعة
سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية يوكياكرتا ،مجموعة البحوث للمؤتمر الدولي لللغة ،الجامعة
اإلسالمية الدولية ماليزيا2013 ،
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( Raj Kumar

دلت الدراسة اليت أجراها راج كومار ابردواج
 )Bhardwajأن وسيلة بريل للمكفوفني مل تكن كافية مساعدة
الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف التعلم .وتناول الباحث أمهية تصميم
البيئة الرقمية املتكاملة هلم يف جمال التعليم والتعلم .والحظ أن
االستفادة من الوسيلة املصممة مل تكن فعالة وحتتاج إىل التحسني
من النواحي املعينة .ورأى أن البيئة الرقمية املتكاملة من احلاجة
الضرورية للوصول إىل جناح التعليم واألهداف املرجوة حسب املنهج
الدراسي احملدد .7وترى أن هذا احلال من أثر تطور العلوم
والتكنولوجيا الذي يؤثر أتثريا اتما يف تطور املناهج الرتبوية حىت
تكون الوسائل التعليمية واألدوات الرقمية نقطة مهمة ومركزة يف
التعليم وتتطور يف كل حلظة.
ويف كثري من األحيان ،الحظنا أن عملية تعليم اللغة العربية
للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية تركز على توظيف كفاءة االستماع
والكالم مبالحظة فعالية وظيفة احلواس اخلمسة الصحية .ورغم
ذلك ،ال تنتهي الصعوابت ألهنم جيدون الغربة اللغوية والغربة
ز
المعاقي برصيا :وجهاة نظر
 7راج كومار بهردوج ،سانجاي كومار" ،بيئة رقمية شاملة للطالب
ز
المستخدم" ،مكتبة مرحبا التكنولوجيا ،إيمبالد إنسايت ،باإلنجلبية:
Raj Kumar Bhardwaj, Sanjay Kumar, "A comprehensive digital
environment for visually impaired students: user’s perspectives", Library
Hi Tech, emeraldinsight, https://doi.org/10.1108/LHT-01-2017-0016
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التارخيية يف اكتساهبا وتعلمها السيما اللغة العربية ليست لغتهم األم
وليس لديهم جتربة لغوية عربية طوال حياهتم إال يف مناسبات قليلة
جدا حيثما أهنم من املسلمني ويستمعون بعض األلفاظ العربية كلغة
الدين اليت توجد يف الصالة والدعاء اليومي .وبعد ذلك ،يسبب
اختالف األحوال الفيزايئية والسيكولوجية بني املعلم والطلبة فجوة
من انحية جتربة فردية يف عملية اكتساب اللغة وتعلمها .ابلطبع،
تكون هذه الظاهرة مشكالت وصعوابت يف تنفيذ التعلم داخل
الفصل.
إضافة إىل ذلك ،رأى املفكرون أن املفاهيم الرتبوية تتغري
مع تغيري املفاهيم الفلسفية .وجدان القضااي التعليمية احلديثة اليت
ال تنظر الطلبة كموضوع يف التعليم فحسب بل فاعل فيه .تستخدم
املقاربة البنائية ( )constructivism approachيف عملية نقل العلوم
واملعلومات وتكثر وظيفة الطلبة حىت تكون عملية التعلم أنشط
أن االهتمام
وأكثر فعالية .8وهبذا احلال ترى الباحثة
ابلوسائل التعليمية والرتكيز عليها ليس كافيا يف جمال التعليم بل
االهتمام بفعالية وظائف الطلبة وأحواهلم وكيفية تعلمهم يلعب دورا
هاما يف عملية التعلم وجناحها.
8
ز
ديت دارماوان ،تكنولوجيا التعليميا ،2013 ،ص ،5 .باإلندونيسية:
إسحاق عبد هللا ،ي
Ishak Abdullah, Deni Darmawan, Teknologi Pendidikan, 2013, hal. 5
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رأى اللغويون أن الدراسات القدمية حول تعلم اللغة الثانية
للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية حىت عام 1980م مطابقة ابلسلبيات
املتعددة ولكن البحوث والتجربة اللغوية العلمية احلديثة دلت أن
للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية مزااي يف تعلم اللغة الثانية ألن هلم ذاكرة
لفظية أقوى من الطالب املبصرين .وإذا اكتملت احتياجاهتم
اخلاصة اليت تشمل الوسائل التعليمية واألدوات املساعدة املالئمة
لتعليمهم سينالون نتيجة التعليم اجليدة .9وهلم مزااي أخرى وهي
القدرة يف تعلم املفردات اجلديدة ،وبناء اجلملة ،واكتساب اللغة،
وكفاءة لغوية بل هلم رغبة قوية يف التعلم من اقراهنم املبصرين حيث
يركز هؤالء الطالب من ذوي اإلعاقة البصرية على اللغة تركيزا اتما
حلاجاهتم يف نيل املعلومات عن العامل من حوهلم.10تكون هذه
املفاهيم نقطة االنطالق املهمة جدا اليت هتتم هبا الباحثة خاصة يف
اكتشاف املشاكل العلمية يف هذا البحث.
9
كمال أرسلنتاس" ،اللغة األجنبية للمعوق البرصي :مراجعة الدراسات واسعة
ر
تغت ي
ز
اإلنتشار" .مجلة علمية عن البحوث الببوية .باإلنجلبية:
Tugba Kamali Arslantas, “Foreign Language Education of Visually
Impaired Individuals : a review of pervasive studies”. Ihlara Journal of
Education Research.
ز
مكبات
 10هيلينا سميدس ،العىم واكتساب اللغة الثانية ،دراسة حول المزايا المعرفية يف ر
المكفوفي لمتكلم اللغة األول واللغة الثانية ،باإلنج ز
ز
لبية:
الصوت
Helena smeds, Blindness and Second Language Acquisition, Studies of
Cognitive Advantages in Blind L1 and L2 Speakers,
https://www.researchgate.net/publication/282777585
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والنماذج التعليمية يف حياتنا املعاصرة ونسميها ابلثورة
الصناعية الرابعة تتطور مع تطور العلوم والتكنولوجيا السريع برتكيز
املكوانت الرتبوية التطبيقية والتقنية وأحياان ال هتتم كثريا ابألحوال
اإلنسانية والسيكولوجية .نستطيع أن نرى نشأة األدوات والوسائل
اخلاصة واملصممة لتسهيل العملية التعليمية للطالب .يف انحية،
يكون الواقع اجيابيا يف مساعدهتم لنيل العلوم واملعارف املتوفرة .ويف
انحية أخرى ،يكون الطالب موضوعا حقيقيا فحسب يف الرتبية
وينقص االهتمام هبم يف الناحية اإلنسانية مع أهنا من النقطة املهمة
والضرورية يف هذا اجملال.
انطالقا من النقاط اليت ذكرهتا الباحثة تظهر مشكلة
أكادميية يف هذه األطروحة بوجود فجوة بني النظرية والواقع .ومن
املفروض أن تكون اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا
مستعدة كمؤسسة تعليمية شاملة ولديها منهج دراسي شامل
ومالئم جلميع الطلبة يشمل الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ولكن
الواقع مل تكن هذه اجلامعات مستعدة وجاهزة لتوفري متطلبات
الطالب من ذوي اإلعاقة البصرية حىت ال يواجه الطلبة الصعوابت
والتحدايت يف عملية التعليم والتعلم.
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وإضافة إىل ذلك ،جتد الباحثة أن أكثر الدراسة هلذه الفئة
تركز على الصعوابت والتحدايت اليت يواجهها الطلبة واستفادة
تطور العلوم والتكنولوجيا والوسائل التعليمية املستخدمة يف عملية
التعليم والتعلم .وألجل ذلك ،تبحث الباحثة يف هذه القضية من
الناحية األخرى وهي انحية أساسية حينما تالحظ عملية التعلم
مبنظور الطلبة وتنظره فاعال أساسيا فيها ال موضوعا اتبعا فحسب.
وتركز هذه الدراسة على تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية نظراي ومنهجيا وتقارب مبقاربة لغوية تطبيقية
مبالحظة األحوال السيكولوجية ،واالجتماعية املتعلقة هبم.
وتستخدم الباحثة نظرية االجتماعية والثقافية اليت هتتم ابلتفاعل
االجتماعي يف عملية التعلم ملالحظة هذه احلالة.
ب) أسئلة البحث

انطالقا من خلفية البحث اليت قدمتها الباحثة يف املقدمة،
حتاول الباحثة من خالل هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية:
 -1كيف متت جتربة تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا؟

٩

 -2كيف أحواهلم السيكولوجية واالجتماعية وكيف دافعية
تعلمهم؟
 -3ما هو النموذج املقرتح لتعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية على أساس اإلجتاه االجتماعي والثقايف؟
ج)

أمهية البحث وفوائده

ترى الباحثة أن تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية من القضااي الرتبوية اجلديدة واملهمة يف حبثها وهي من
احلاجة األكادميية املتأكدة والضرورية يف اجملتمع املعاصر الذي يهتم
بوجودهم وينظرهم كاملشاكل السوسيولوجية واالجتماعية.11
 11تحققت األهمية بدعوة التعليم الشامل ( )inclusive educationالتي تنشأ وتتطور في العالم
المعاصر وتسبب هذه الدعوة إمكانية تعليم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في
المؤسسات التعليمية ،إلضافة المعلومات راجع :ديسيري ب.م .كا ليمور ،تعددية والطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية في أستراليا ،باإلنجليزية:
Desiree P. M. Gallimore, Multiculturalism and Students with Visual
Impairments in New South Wales Australia, JVIB, Vol. 99, Nomor 6,
2005.
وتظهر أهمية محاولة تصورالمعلومات في العلوم االجتماعية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية .نجد
من البحث أن الظواهر العلمية في كثير من األحيان يشرح بتصور المصورات ،والتمثيل البصري
ليس يفيد في التشجيع فقط بل النقد في تواصل المفاهيم المعرفي ،أنظر :م .غيل جونس ،فصل:12
جيلبيت وزمالئه ,التصور  :النظرية والتطبيق ز يف تعليم العلوم،
التصور بدون الرؤية ،من ج.ك .ر
ز
سبيعب.2008 ،
باإلنجلبية:
ر
M. Gail Jones, chapter 12: Visualization without vision, from J.K. Gilbert,
at.all, Visualization: Theory and Practice in science education,283-294,
@Springer 2008.
أنظر أيضا:
ديس فراستيانيعسيه ،تطبيق طريقة بريل ز يف تعلم اللغة العربية ز يف فصل  8مدرسة
ي
ثانوية ياكاتونيس يوكياكرتا ،رسالة البحث ،2014 ،باإلندونيسية:

١٠

وجدت البحوث والدراسات املتعددة اليت تتعلق بقضية الطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية يف جمال عام ويف استفادة التكنولوجيا هلم ولكنها
مل جتد البحوث املركزة يف تعلم اللغة العربية هلذه الفئة خاصة مبقاربة
لغوية تطبيقية على أساس اإلجتاه االجتماعي والثقايف.
ومن أجل ذلك ،حتاول الباحثة أن تنظر هذه القضية من
الناحية اخلاصة وهي الناحية اللغوية التطبيقية اليت تنظر إىل ظواهر
اللغة وتالحظ األحوال السيكولوجية واالجتماعية اليت تؤثر أتثريا
اتما يف عملية تعلم الطلبة .وتنظر الباحثة مبنظور الطالب حىت ال
تضعه كصاحب اللغة موضوعا حقيقيا فحسب يف جمال تعلم اللغة
بل هو الفاعل احلقيقي الذي يلعب دورا كامال يف عملية اكتساب
اللغة وتعلمها .وهبذه االحوال تتضح لنا أمهية وضرورية هذا
البحث.
وأما فوائد البحث املرجوة من هذه الرسالة فتنقسم إىل
قسمني ومها:
 -1فائدة نظرية
تضيف الباحثة إضافة نظرية من خالل هذا البحث حول
املفاهيم واملعلومات عن:
Desi Prasetiyaningsih, Penerapan Metode Braille dalam Pembelajaran
Bahasa Arab di kelas 8 MTs Yakatunis Yogyakarta, skripsi, 2014

١١

أ) جتربة تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف
إندونيسيا
ب) األحوال السيكولوجية واالجتماعية للطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا
ودافعية تعلمهم.
ج) النموذج املقرتح يف تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا على
أساس اإلجتاه االجتماعي والثقايف.
 -2فائدة تطبيقية
تكون نتيجة البحث مفيدة يف حماولة إصالح عملية تعلم
اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف اجلامعات اإلسالمية
احلكومية يف إندونيسيا لتكون أحسن وأكثر فعالية إبضافة مداخلة
جديدة حول النموذج املقرتح يف تصميم املنهج الدراسي هلذه الفئة
على أساس اإلجتاه االجتماعي والثقايف.
د) أهداف البحث

يهدف البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف تتلخص فيما يلي:

١٢

 - 1اكتشاف جتربة تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا.
 - 2اكتشاف أحواهلم السيكولوجية واالجتماعية ومعرفة دافعية
تعلمهم.
 - 3تصميم النموذج املقرتح لتعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية على أساس اإلجتاه االجتماعي والثقايف
ه)

الدراسات السابقة

قامت الباحثة مبالحظة البحوث والدراسات السابقة
املتعلقة هبذا املوضوع ومراجعتها لتحديد موقفها يف البحث.
ولتسهيل احلصول عليه قسمتها الباحثة إىل األقسام كما ورد يف
الشرح التايل:
 -1الفريق األول الذي يبحث يف وجود الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
يف اجملتمع املعاصر واملشاكل العامة املواجهة فيه.
راجعت الباحثة مخسة حبوث أو دراسات املتعلقة هبذا
الفريق .البحث األول قام به دسرييب.م .كاليمورر ( Desiree P.
 )M. Gallimoreمن أسرتاليا حتت عنوان "التعددية الثقافية والطلبة
ذوي اإلعاقة البصرية يف أسرتاليا " .ودلت نتيحة البحث على أن
١٣

هناك كثري من الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وختتلف خلفيتهم من
النواحي املتعددة .ومن أجل ذلك أوصى الباحث ضرورة استعداد
األنظمة التعليمية الشاملة يف استخدام املقارابت واملناهج الشاملة
جلميع الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.12
والدراسة الثانية دراسة د .زايد ك .الالال ( Dr. Zyad K. Al
 )lalaحتت موضوع "املشكالت اليت يواجهها الطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية يف القصيم ( :)Qassimمن وجهة نظر املعلمني واملشرفني
( .)the view point of teachers and supervisorشرح الباحث
املشكالت التعليمية والسيكولوجية والسلوكية املتعددة واملختلفة من
وجهة نظر املعلمني واملشرفني .وقد دلت نتيجة البحث على أن
أكثر املشكالت اليت تواجه ذوي اإلعاقة البصرية هي املشكلة
التعليمية والسيكولوجية ،مث يليها املشكلة السلوكية اليت تقف يف
أدىن املواقف .وأضاف الباحث يف آخر حبثه تقدمي التوصيات
واملداخالت لعالجها.13
 12ديسيري ب.م .كا ليمور ،تعددية والطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في أستراليا ،مجلة علمية JVIB
مجلد  ،99رقم  2005 ،6باإلنجليزية:
Desiree P. M. Gallimore, Multiculturalism and students with visual
impairments in New South Wales Australia, JVIB, Vol. 99, Nomor 6, 2005
13د .زياد ك .االال ،المشكالت يواجها الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،وجهة نظر المعلمين
والمشرفين،

١٤

والدراسة الثالثة قام هبا م .غايل جونس ()M. Gail Jones
وبيطاين بريدويل ( )Bethany Breadwellحتت عنوان "التصور بدون
الرؤية ،الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية" .يشرح الباحث كيفية الطلبة
ذوي اإلعاقة البصرية يف تعلم املفاهيم العلمية وتصور املعلومات يف
العلوم االجتماعية .قدم يف نتيجة حبثه أمهية التمثيل البصري يف
النقد والتواصل املعريف.14
الدراسة الرابعة دراسة فطري زكية حتت عنوان "تعليم اللغة
العربية للمعوقني يف جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
يوكياكرات" .شرحت الباحثة املشكالت املواجهة يف تعليم اللغة
العربية للطلبة املعوقني البصرية والسمعية .تشمل املشاكل اللغوية
والتعليمية وتدخل فيها وجود الطالب املتباين يف الفصل الشامل،
ونقص الطرق والوسائل التعليمية املالئمة وقلة كفاءة املعلمني يف
تعليمهم .ختمت الباحثة دراستها ابلتوصيات لعالج املشاكل وهي
تصميم املنهج الدراسي املالئم هلم وترقية كفاءة املعلمني يف جمال
التعليم اخلاص للمعوقني ليكون التعليم أحسن وأكثر فعالية.15
جيلبيت وزمالئه ،التصور:
 14م .غيل جونس ،فصل :12التصور بدون الرؤية ،من ج.ك.
ر
ز
ز
باإلنجلبية:
سبيعب.2008 ،
النظرية والتطبيق يف تعليم العلوم ،ر
M. Gail Jones, chapter 12: Visualization without vision, from J.K. Gilbert,
at.all, Visualization: Theory and Practice in science education,283-294,
@Springer 2008.
 15فطري زكية ،تعليم اللغة العربية للمعوقين في جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية
يوكياكرتا ،مجموعة البحوث للمؤتمر الدولي لللغة ،ماليزيا.2013 ،

١٥

والدراسة اخلامسة دراسة جعفر صادق حتت عنوان
مشكالت تعليم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف كلية
الرتبية جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرات .دلت
نتيجة البحث أن تعليم اللغة العربية هلم يواجه املشكالت غري لغوية
وهي خلفية الطلبة املتباينة ،وضعف دافعية تعلمهم ،وقلة الطرق
التعليمية املمتعة هلم ،وقلة الوسائل التعليمية اليت ميكنهم الوصول
إليها .وقد اقرتح الباحث اجلهود واحملاوالت اليت ميكن أن يقوم هبا
احملاضرون وكلية الرتبية وهي ايالء اهتمام خاص للطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية ابملقاربة اخلاصة واملعاملة اجلسدية ،وحبث املساعد هلم،
وتشجيعهم ،وتصميم أسئلة االمتحان املناسبة هلم ،وتنفيذ الندوة
عن طريقة التعليم املناسبة هلم ،وتكميل الوسائل التعليمية اليت
ميكنهم الوصول إليها ،وتنظيم التنشئة االجتماعية عن التعلم اخلاص
هلم.16
 -2الفريق الثاين يبحث يف استفادة األدوات والوسائل التكنولوجية
للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف تعلم املواد الدراسية املختلفة.

 16جعفر صادق ،مشكالت تعليم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في كلية التربية
جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية يوكياكرتا ،مجلة
علميةhttps://jurnal.uns.ac.id/cmes/article/view/13466/pdf

١٦

قامت الباحثة يف هذا الفريق مبراجعة حبثني يبحثان يف
االستفادة من تطور العلوم والتكنولوجيا يف تعليم املواد الدراسية
للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية .أحدمها قام به راج كومار هباردواج
( )Raj Kumar Bhardwajوساجناي كومار (.)Sanjay Kumar
قدما البحث حتت العنوان "البيئة الرقمية الشاملة للطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية مبنظور املستخدم" .ذكر الباحثان أمهية تصميم
البيئة الرقمية املتكاملة ملساعدة الطلبة املعوقني البصرية يف التعلم.
دلت نتيجة البحث أن أكثر الطلبة ال يستطيعون أن ينالوا املواد
الدراسية ابلوسائل املوجودة .توجد األدوات التعليمية الرقمية ولكن
ال ميكن الوصول إليها الطلبة ويعتمدون على قدرهتم يف استماع
شرح املعلم داخل الفصل ويتعلمون املواد الدراسية بشكل
مستقل.17
ويليه البحث عن جتربة املكتبة املتحركة ،واستخدام الكتب
الرقمية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية الذي قام به أان مهبسون لونده
( )Anna Hampson Lundhوكينيفيف ماري جوهنسون
) (Genevieve Marie Johnsonحيلل الباحثان استخدام books
ز
المعاقي برصيا :وجهاة نظر
 17راج كومار بهردوج ،سانجاي كومار" ،بيئة رقمية شاملة للطالب
ز
باإلنجلبية:
المستخدم" ،مكتبة مرحبا التكنولوجيا ،إيمبالد إنسايت،
Raj Kumar Bhardwaj, Sanjay Kumar, "A comprehensive digital
environment for visually impaired students: user’s perspectives", Library
Hi Tech, emeraldinsight.

١٧

 ) Digital Acessible Information System ( DAISYواحملددات
املواجهة فيه .تدل نتيجة البحث أن الكتاب يوفر قدرة غري مسبوقة
على أساس إجتاه املستخدمني للقراءة وتؤثر اجملاالت االجتماعية
والسياسية فيه .أضاف الباحث أن الدراسة عن الكتب الرقمية
مازالت مقتصرة مع أهنا مهمة جدا وألجل ذلك افتتحت الفرص
الواسعة ملواصلة البحث املتعلق هبذا املوضوع.18
 -3الفريق الثالث يبحث يف استخدام الطرق التعليمية املتعددة يف
تعلم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
الحظت الباحثة مخسة حبوث متعلقة هبذا الفريق .والبحث
األول قامت به ابميال ج .ميمس وزمالئها ( Pamela J. Mims,
 )at.allاليت تتكلم عن الطريقة(  )Shared Storiesاملستخدمة يف
مساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف ترقية كفاءهتم العلمية
واملتكاملة .تدل النتيجة أن الطريقة فعالة يف ترقية كفاءة االستماع
للطلبة حىت يستطيع أن جييب عن األسئلة من الكتب إجابة
18
ز
كيت ماري جونسون (" ،)2015استخدام الكتب الرقمية الناطقة من
أنا همسون لوند ،ي
ز
قبل األشخاص الذين يعانون من إعاقات يف الطباعة :مراجعة األدبيات" مكتبة مرحبا
ز
باإلنجلبية:
التكنولوجية إيمبالد إنسايت ،مجلد  33رقم ،1 :ص،64-54 .
Anna Hampson Lundh, Genevieve Marie Johnson, (2015) "The use of
digital talking books by people with print disabilities: a literature

review", Library Hi Tech, Emeraldinsight. Vol. 33 Issue: 1, pp.5464

١٨

صحيحة  .19والثاين البحث الذي قام به د .أ .رينولدس وزمالئه
( )D.A Reynolds, et.allيشرح الطريقة املعينة يف تعليمهم .وهي
تقسيم نطق الكالم للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية حسب خصائص
املتكلم وخصائص اللغة .تستفيد من الوسيلة اخلاصة اليت تسمى
بكوربورا ( )corporaيف إجرآئها.20
والبحثان اآلخران يبحثان يف استخدام وسيلة بريل
للمكفوفني ( ،)brailleومنهما قامت به ديسي براستيانعسيه
( )Desi Prasetyaningsihوهي تتكلم عن تطبيق طريق بربل
للمكفوفني يف تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن يف املدرسة
ايكاتونيس يوكياكرات .وقد شرحت الباحثة أن طريقة بريل طبقت
بطريقة جيدة يف املدرسة مع أن هناك الصعوابت اليت تواجههم
وهي خلفية تربية الطلبة املختلفة ،وبعضهم مل يتعلم عن طريقة بريل،
 19باميال ج ميمس وزمالئه ،زيادة فهم الطالب الذين يعانون من إعاقات ذهنية وضعف
ز
باإلنجلبية:
برصي خالل القصص المشبكة ،جامعة نورث كارولينا ز يف شارلوت2015 ،
Pamela J. Mims, at.all., Increasing Comprehension of Students with
Significant Intellectual Disabilities and Visual Impairments during
Shared Stories, University of North Carolina at Charlotte, 2015,
JSTOR.org.
20
الم بناء عىل خصائص المتحدث واللغة،
د .أ رينولدس وزمالئه ،تجميع أعىم للنطق الك ي
ز
معهد م .إ.ت .معمل لينكولن ،الواليات المتحدة األمريكية ,باإلنجلبية :
D.A Reynolds, et.all, Blind clustering of speech utterance based on
speaker and language characteristics, M.I.T. Lincoln laboratory,
Lexington, USA

١٩

وقلة املصادر التعلمية املكتوبة بطريقة بريل .وأضاف أن برانمج
حديقة تعليمية للقرآن الكرمي ( )TPAخارج املدرسة يساعد كثريا
يف عملية تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف تلك
21
املدرسة  .والبحث اخلامس قام به م .براندين دايز وزمالئه ( M.
 )Bernardine Dias, at.all.وتوصل الباحث أبن استخدام طريقة
بريل للمكفوفني هي أكثر الوسائل التقنية فاعلية اليت تالئم الطالب
من ذوي اإلعاقة البصرية يف العامل من حيث مثنها وسهولة
استخدامها .وحاول الباحث أن حيسن الوسيلة من ثالثة نواحي
وهي االختبار امليداين األويل يف ثالثة دول خمتلفة ،وكشف تعديل
احلاجة لرتقية املالئمة يف الثقافات املختلفة ،وزايدة األلعاب لرتقية
دافعية تعلم الطلبة.22
وقام ابلبحث األخري رضوان إيفيندي ()Ridwan Effendy
حتت العنوان "طريقة تعلم اللغة العربية للمكفوفني" .طبق طريقة
مسعية لغوية اليت تؤكد على القدرة السمعية وطريقة التواصل التعلمي
21
ديس فراستيانيعسيه ،تطبيق طريقة بريل ز يف تعلم اللغة العربية ز يف فصل  8مدرسة ثانوية
ي
ز
باإلنجلبية:
ياكاتونيس يوكياكرتا ،رسالة البحث،2014 ،
Desi Prasetiyaningsih, Penerapan metode braille dalam pembelajaran
bahasa Arab di kelas 8 MTs Yakatunis Yogyakarta, skripsi, 2014

 22م .برنادين دياز وزمالءه ،تحسين المعلم اآللي للكتابة بطريقة بريل، 2009 ، IROS ،
باإلنجليزية:
M. Bernadine Dias, et.all, Enhanching an Automated Braille Writing
Tutor, IROS, 2009
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اليت تركز يف مهارة الكالم .ورأى أن هاتني طريقتني مهمة جدا ومن
الطرق الفعالة يف تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وتشمل فيها
23
الطلبة املكفوفني.
 -4الفريق الرابع يبحث عن الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية واكتساب
اللغة الثانية وأسلوب تعلمهم
تراجع الباحثة ثالثة حبوث يف هذا الفريق .والبحث األول
من هيلينا مسيد ( )Helena Smedsحتت عنوان العمى واكتساب
اللغة الثانية .تشرح يف دراستها أن العمى يرتبط مبزااي ،على سبيل
املثال القدرة على تعلم الكلمات واجلمل اللغوية اجلديدة ،ومعدل
االكتساب ( ،)acquisition rateوالتحصيل النهائي العايل للغة
الثانية ( ،)ultimate second language attainmentوكفاءة لغوية
اجليدة ( .)language aptitudeويؤدي فقدان الرؤية والتجربة الفريدة

ز
عالىم حول التنوع واندماج
للمكفوفي ،مؤتمر
 23ردوان إيفيندي  ،طريقة تعلم اللغة العربية
ي
ز
المسليمي ،التقدم ز يف العلوم االجتماعية ،بحوث التعليم والعلوم
اإلعاقة ز يف المجتمع
ز
اإلنسانية ،مجلد  ،2017 ،153باإلنجلبية :
Ridwan Effendi, Learning Method of Arabic Among People with
Disability of Blind, International Conference On Diversity And Disability
Inclusion In Moeslim Societies. Advance in Social Science, Education
and Humanities Research, Volume 153, 2017.
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كفرد عمى إىل تطور عصيب خمتلف يؤدي إىل املزااي املتعلقة
24
ابكتساب اللغة الثانية
والبحث الثاين قام به ماراين ابدورى ()Marian Padure
حتت عنوان خصائص أسلوب تعلم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف
استخدام التكنولوجيا املساعدة .تشرح الباحثة أن الطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية تركز يف أسلوب تعلم لفظي بديهي (verbal-
 )intuitiveوختتلف أبسلوب تعلم الطلبة بدون اإلعاقة البصرية اليت
25
تركز يف أسلوب تعلم حسي بصري (.)visual-sensoric
والبحث الثالث قام به سوسانطو ( )Susantoوديري سيس
انندا ( )Deri Sisnandaحتت عنوان "تعلم اللغة اإلجنليزية للطلبة
ذوي اإلعاقة البصرية دراسة حالة إيتنوغرافية" شرح الباحثان عملية
تعلم اللغة اإلجنليزية كلغة اثنية للطلبة ذي اإلعاقة البصرية يف
املدرسة المبونج سومطرا اجلنوبية .دلت نتيجة البحث أن الطلبة
تلقوا تعديالت غري كافية يف عملية تعلم اللغة الثانية ورغم ذلك
ز
مكبات
 24هيلينا سميدس ،العىم واكتساب اللغة الثانية ،دراسة حول المزايا المعرفية يف ر
ز
ز
باإلنجلبية:
المكفوفي لمتكلم اللغة األول واللغة الثانية،
الصوت
Helena Smeed, Blindness and Second Language Acquisition Studies of
Cognitive Advantagesin Blind L1 and L2 speakres, 2015 .
 25ماريان بادوري ،خصائص أسلوب التعلم للطلبة ذوي اإلعاقة البرصية ز يف استخدام
التكنولوجيا ،ملخص رسالة الماجستب2011 ،
Marian Padure, Characteristic of Learning Styles in people with visual
impairments in using assistive technology, thesis summary, 2011
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استفادوا جمموعة متنوعة من املوارد الدراسية ابستخدام تقنية قارئ
26
الشاشة  NVDAو . JAWS
وبعد االطالع على البحوث والدراسات السابقة املتعلقة
ابملوضوع وبعد املالحظات واملراجعات استطاعت الباحثة حتديد
موضوع حبثها بدقة حيث اختارت موضوع تعلم اللغة العربية لذوي
اإلعاقة البصرية وهتتم مبنظور الطلبة كفاعل حقيقي يف التعلم.
وتستخدم دراسة لغوية تطبيقية مبقاربة االجتماعية والثقافية اليت
تنظر دور التفاعل االجتماعي يف عملية التعلم .وهتتم أيضا الباحثة
بظواهر اللغة وتالحظ أحواهلم السيكولوجية واالجتماعية.
وهبذه األحوال ختتلف الدراسة اليت قامت هبا الباحثة
ابلدراسات والبحوث السابقة اليت تبحث كثريا يف القضااي اللغوية
العامة والصعوابت والتحدايت اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة
البصرية وتركز على استفادة تطور العلوم والتكنولوجيا واألدوات
والتكنيكيات املستخدمة لتسهيل عملية تعلم الطلبة بشكل عام.

ز
اإلنجلبية وتعلمها للطلبة ذوي اإلعاقة البرصية:
 26سوسانطو وديري سيسناندا ،تعليم
ز
دراسة حالة إتنوغرافية ،مجلة علمية لتعليم اللغة اإلنجلبية ،مجلد  ،7رقم .2015 ،1
Susanto dan Deri sisnanda, Teachhing and Learning English For Visually
Impaired Students: An Etnographic Case Study, Journal of English
Education, Vol.7, Issue 1, 2015.
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و) اإلطار النظري
حتتاج الباحثة إىل النظرايت ملالحظة املشاكل األكادميية
وحتليلها حلصول إىل نتائج الدراسة املرجوة .ويف هذا البحث
استفادت الباحثة من بعض النظرايت املتعلقة ابلتعلم ،والعمى
واكتساب اللغة الثانية ،ودافعية التعلم ،ومفهوم الطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية ،وتعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،وأسلوب التعلم
للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،والنظرية االجتماعية والثقافية والنقاش
عنها كما يف الشرح التايل:
 .1نظرايت التعلم ))Learning Theories

ذكر ديل ه .سجهونك ( )Dale H. Schunkيف كتابه حتت
العنوان "نظرية التعلم مبنظور تعليمي" ( learning theories an
 )educational perspectiveعديدا من نظرايت التعلم ،وأخذت
الباحثة بعض النظرايت املهمة املتعلقة هبذه الدراسة ،وهي:
أ) البنائي ()constructivism

تظهر نظرية البنائية يف جمال التعليم والتعلم احلديث يف
عصران الراهن وتطبق يف املستوايت التعليمية .ذكر أن النظرية
البنائية ليست نظرية تعليمية بل نظرية معرفية أو تفسري فلسفي
حول طبيعة التعلم ( Hyslop-Margison& Strobel, 2008,
٢٤

 .)Simpson , 2002االفرتاض الرئيسي للبنائية هو أن الناس متعلمني
انشطني ويطورون املعرفة ألنفسهم (.27)Geary, 1995
ذكر ديل ه .سجهونك ( )Dale H. Schunkيف كتابه أن
املعرفة ال تفرض من خارج الناس بل تتشكل داخلهم .بناء
الشخص ابلعلوم املعينة صحيح والزم لنفسه ال غريه .التعلم يف
البيئة البنائية ال يسمح للطالب بعمل ما يريد بدال من ذلك جيب
على البيئات البنائية أن ختلق التجارب الكثرية اليت تشجع الطالب
يف التعلم.28
ونشاءت النظرية البنائية يف جمال علم النفس الرتبوي ألول
مرة من جان بياجيه ( )Jean Peagetكما نقلت إ.غ.أ لوكيتا
فورانميكا أواتمي ( )I.G.A. Lokita Purnamika Utamiمن داهار
( ) 159 :1985يف مقالتها .29وهو فيلسوف وخبري يف نظرية
املعرفة اليت تسمى بنظرية املعرفة اجلنية (”)“generic epistemology
27نظريات التعلم بمنظور التعليم ،ديل ه سجهونك ،فيرسين ،بوستون 2012 ،باالنجليزية :
Learning Theories An Educational Perspective, Dale H. Schunk, Boston,
2012
28نفس المرجع ،ص.
ز
أوتام ،نظرية بنائية ونظرية اجتماعية ثقافية :التطبيق يف تعلم اللغة
 29إ.غ.أ .لوكيتا فورناميكا
ي
ز
اإلنجلبية ،مجلة علمية للغة ،والفن والتعليم ،مجلد  11رقم .2016 ،1
I.G.A. Lokita Purnamika Utami, Teori Konstruktivisme dan Teori
Sosiokultural: Aplikasi dalam Pengajaran Bahasa Inggris, PRASI, Jurnal
Bahasa Seni dan Pengajarannya, Vol. 11, No. 1, 2016.
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30

واشتهر أبرآءه عن املفاهيم األساسية يف أتسيس النظرية البنائية.
إن املعرفة تتشكل من اخلربات فعلها الشخص منذ الطفولة .وتكون
اخلربة واملعرفة متحركة مناسبة ابلتجربة ،والظروف الزمانية واملكانية.
ولكل شخص يستطيع أن يبىن معلومات بنفسه .وتنشأ شكل
املعلومات من عملية التأثري بني املعلومات القدمية واجلديدة.
وتشجع النظرية البنائية أن يكون الطالب انشطا يف عملية التعلم.31
ترى الباحثة أن هذه النظرية مناسبة يف مالحظة عملية تعلم
اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وحتليلها ألهنم درسوا يف
املستوى اجلامعي وهلم فرصة واسعة يف تطور أنفسهم مبحاوالت
بنائية .وإضافة إىل ذلك ،وجدت الباحثة أن اجلامعات مل هتتم كثريا
بتصميم املنهج الدراسي املالئم هلم .يظهر هذا احلال من قلة وعي
املعلمني يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم داخل الفصل .ولذلك جيب
على الطلبة أن حياولوا أبنفسهم يف نيل العلوم واملعارفة املتعددة.

وفيغوتسك :األثر العام ز يف التعليم.
 30خديحة خوجيم وكيلكول ناخوا ،نظرية بنائية لبياجيه
ي
ز
باإلنجلبية:
Khadidja Kouicem and Kelkoul Nachoua,Constructivist theories of Piaget
and Vygotsky : General Teaching implication.
31
ات أسل ،مراجعة عن البنائية واإلجتماعية والثقافية،
رويا جافاري أمينة وهنية دافاغر ي
ز
مجلة علمية للعلوم األجتماعية واللغة واألدب ،مجلد  .2015 ،1باإلنجلبية:
Roya Jafari Amineh and Hanieh Davagrati Asl, Review of Constructivism
and Socioconstructivism, Journal of Social Science, Language and
Literature, Vol. 1, 2015.
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ب) النظرية االجتماعية املعرفية

( Social Cognitive

)Theory
ذكرت النظرية االجتماعية املعرفية :إن األشخاص،
والسلوكيات والبيئات تتفاعل بطريقة متبادلة (ابندورا،1986 ،
 .)1997أثبت الفكرة أن كثريا من الناس يتعلم من البيئة
االجتماعية .ويكتسب الشخص املعرفة ،والقواعد ،واملهارات،
واالسرتاتيجيات ،واملعتقدات ،والسلوكيات من خالل مالحظة
32
اآلخرين.
تصنع النظرية االجتماعية املعرفية بعض االفرتاضات حول
التعلم وأداء السلوكيات .تتناول بعض االفرتاضات التفاعل املتبادل
بني األشخاص والسلوكيات والبيئات والتعلم النشط والتبادل (أي
كيفية حدوث التعلم) والتمييز بني التعلم واألداء ودور التنظيم
33
الذايت )Zimmerman and Schunk, 2003(.
وقدم منوذج ثالثي املعاملة ابملثل ( Triadic Reciprocality
 )Modelمن األساس االجتماعي للفكر والعمل ( Social
32ديل ه سجهونك ،فيرسين ،نظريات التعلم بمنظور التعليم ،بوستون 2012 ،ص 118 .وفي
االنجليزية :
Learning Theories An Educational Perspective, Dale H. Schunk, Boston,
2012
33نفس المرجع ،ص119 .
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 )Action and Foundation for Thoughtأثبته أ ابندورا A. ( 1986

)Bandura, 1986كما يلي: 34

الشخص

السلوكية

البيئة
صورة  .1منوذج ثالثي املعاملة ابملثل
نقلت وأعيد طبعها ابذن فريسون للتعليم ،شركة هنر السرج العلوي ،نوجيسرس.
(Reprinted by permission of Pearson Education, Inc.
Upper Saddle River, NJ).

تظهر من الصورة العالقة املتينة بني ثالثة عوامل يف عملية
التعلم املعريف .ولكل عامل دور مهم يتعلق بعضها ببعض ،ويؤثر
البعض يف اآلخر ،وهي السلوكية ،والشخص ،والبيئة.
ذكر ديل ه سجيونك ( )Dale H Schunkأن إجتاهات
التأثري لكل عنصر غري متساوي دائما .يف أي وقت قد يسود عامل

34نفس المرجع ،ص120 .
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واحد ،مثال عندما تكون بيئة التأثريات ضعيفة فالعوامل الشخصية
35
هي السائدة
ج) عملية التعلم املعريف ()Cognitive Learning Process

تناقش الباحثة النقاط املهمة يف هذا الفصل ،وهي
اكتساب املهارات ( )skill acquisitionواملعرفة الشرطية وما وراء
املعرفة ( ،)conditional knowledge and metacognitionومفهوم
36
التعلم ( ،)learning conceptوحل املشكلة ()problem solving
قد يتم التمييز بني املهارات وفقا لدرجة اخلصوصية .وتنطبق
املهارات العامة على جمموعة واسعة من التخصصات .واملهارات
العامة مفيدة فقط يف بعض اجملاالت .يعد حل املشكالت والتفكري
النقدي مهارات عامة ألهنا مفيدة يف اكتساب جمموعة من املهارات
37
املعرفية واحلركية واالجتماعية
إن اكتساب املهارات العامة يسهل التعلم بعدة طرق،
الحظ برونر ( ،)1985أن تعلم كيفية لعب شطرنج ،وتعلم كيفية
العزف على الفلوت ،وتعلم الرايضيات ،وتعلم قراءة القوايف يف آية
جريارد مانلي هوبكنز ( )Gerard Manley Hopkinsمتشاهبة من
حيث أهنا تتضمن االنتباه ،والذاكرة ،واملثابرة ( attention, memory
 35نفس المرجع ،ص120 .
 36نفس المرجع ،ص280 .
37نفس المرجع ،ص280 .
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 .)and persistenceويف نفس الوقت ،لكل نوع من أنواع تعلم
املهارات ميزات فردية وال تعد وجهات النظر يف التعلم صحيحة أو
خطيئة وبدال من ذلك يكمن التقييم من الظروف املعينة مثال طبيعة
38
الوظيفة ،وخصائص العلم ،والظروف املتعددة
املعرفة الشرطية هو الفهم عن مىت وملاذا التوظيف يف شكل
املعرفة التقريرية واالجرائية ( declarative and procedural
 .)knowledgeامتالك املعرفة التقريرية واالجرائية ال يضمن الطلبة
يف حسن أداءها .قد يعرف الطالب الذين يقرؤون النص يف
الدراسات االجتماعية ما جيب فعله (قراءة فصل) ،وفهم معاين
الكلمات (معرفة تقريرية) ،وكيفية فك الشفرة ،والقراءة السريعة،
وإجياد الفكرة الرئيسية ،واالستنتاجات (املعرفة اإلجرائية).39
يتعلم الطالب املفاهيم يف العديد من السياقات املختلفة.
املفاهيم هي جمموعات من الكائنات ،والرموز أو األحداث اليت
تشرتك يف اخلصائص املشرتكة ،أو السمات احلرجة .ويشري تعلم
املفاهيم إىل تشكيل التمثيالت ( )representationلتحديد
السمات ،وتعميمها على أمثلة جديدة والتمييز بني األمثلة وغري
األمثلة.40
38نفس المرجع ،ص280 .
39نفس المرجع ،ص285 .
40نفس المرجع ،ص293 .
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وحل املشكلة من النقطة املهمة واملركزة يف عملية التعلم
املعريف ويدخل يف عملية التعلم يف كثري من األحيان ال سيما يف
جماالت العلوم والرايضيات .ورغم ذلك ،ال يشمل مجيع أنشطة
التعلم حل املشكلة وكذلك ال حيدث يف التعلم للمستوى
املنخفض.41
 .2دافعية التعلم

الدافعية عملية التحريض واحملافظة على املرمى السلوك
(شونك وآخرون .)2008 ،وهو مفهوم توضيحي يساعدان على
الفهم ملاذا يتصرف الناس كما يفعلون.42
شرح سجهيونك ( )Schunkأربعة نظورات اترخيية حول
الدافعية املتعلقة ابلتعلم ،وهي نظرية القيادة ( ،)drive theoryونظرية
التكييف ( ،)conditioning theoryونظرية االتساق املعريف
( ،)cognitive consistency theoryونظرية االنسانية ( humanistic
.)theory
حدد هال ( )1943( )Hullالدافعية أبهنا أمناط التعلم أو
العادة أو احلركة أوالسلوك (ص .)226 .ويعتقد أن السلوكيات
الفطرية عادة ترضي االحتياجات األساسية والتعلم ال حيدث إال
 41نفس المرجع ،ص299 .
 42نفس المرجع ،ص346 .
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عندما ثبتت أن السلوكيات الفطرية غري فعالة .ميثل التعلم تكيف
الفرد مع البيئة لضمان استمرار احلياة.43
انقش علماء علم النفس نظرايت الدافعية اليت تشمل
الدافعية الداخلية ( )intrinsic motivationواخلارجية ( extrinsic
 .)motivationيتم تعريف الدافعية الداخلية على أنه القيام بنشاط
ما لالرتياح املتأصل بدال من بعض النتائج املنفصلة .عندما يكون
للشخص دوافع داخلية فسيتم حتريكه للقيام بشيئ بسبب االرضاء
والتحدايت وليس بسبب الضغوط اخلارجية أو املكافآت.44
على رغم من أن الدافعية الداخلية نوع مهم جدا من
الدافعية ،معظم األنشطة اليت يقوم هبا الناس ليست بشكل دقيق
مدافعا داخليا .هذا هو احلال بشكل خاص يف عصر بعد الطفولة
املبكرة كما احلرية الدافع الداخلي حمدودة بشكل متزايد بسبب
املطالب االجتماعية واألدوار اليت تتطلب من األفراد حتمل مسؤولية
للوظائف غري داخلية املمتعة.45
 43نفس المرجع ،ص348 .
 44ريجارد م .ريان وإيدوارد ل .ديسي ،الدافع الداخلي والخارجي  :التعريف القديم واإلتجاه الجديد ،الجامعة
روجيستير ،أكاديميك فريس ،ص ،56 .سنة  2000باإلنجليزية :

Richard M. Ryan and Edward L. Deci, Intrinsic and Extrinsic Motivations
: Classic Definitions And New Directions, University Of Rochester,
academic press, p. 56 2000. at http://www.idealibrary.com on ,
45نفس المرجع ،ص60 .

٣٢

والدافعية اخلارجية بناء يتعلق ابألنشطة أقيم هبا ألجل
احلصول على النتائج املرجوة .وابلتايل تتناقض الدافعية اخلارجية مع
الدافعية الداخلية اليت تشري إىل القيام بنشاط للتمتع بنشاط نفسه
بدال من قيمته املفيدة.46وصنفت الدافعية إىل أصناف كما تظهر
يف الصورة التالية: 47

صورة  .2تصنيف الدافع البشري

نستطيع أن ننظر تصنيف الدافع البشري الذي ينقسم إىل
التنظيم اخلارجي ( )external regulationوالتطفل ()introjection
والتعريف أو اهلوية ( )identificationوالتكامل (،)integration
 46نفس المرجع ،ص60 .
 47نفس المرجع،

٣٣

والدافع الداخلي .ولكل مرحلة خصائص خاصة تصف حالة
الشخص السيكولوجية اليت تدفعه يف تنفيذ األنشطة املعينة .وتظهر
من الصورة أن التصنيف يدل على درجة التحفيز املوجودة داخل
الشخص للقيام بعمل شيئ معني.
ذكر الباحث الدراسات اليت حددت الظروف االجتماعية
السياقية ( )social contextual conditionاليت تدعم الدافع الداخلي
وتدعم االندماج والتكامل للوظائف الدافعة خارجيا .دلت الدراسة
االحتياجات النفسية ونظرت أن الظروف السياقية االجتماعية اليت
تدعم مشاعر الكفاءة ( ،)feeling of competenceواالستقاللية
( ،)autonomyواالرتباط ( )relatednessهي األساس للحفاظ على
الدافع الداخلي ويصبح أكثر تقرير املصري فيما يتعلق ابلدافع
اخلارجي.48
 .3مفهوم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية

توجد مصطلحات متعددة يف حتديد األشخاص ذوي اإلعاقة
اجلسدية يف إندونيسيا .ذكرت ديين وينارسيه ) (Dini Winarsihيف
مقالتها العلمية أن املصطلح قد تغري عشر مرات منذ بداية ذكره
حىت سنة  2019م .واختار اجملتمع يف حياتنا الراهن مصطلحني،
48نفس المرجع ،ص65 .

٣٤

واألول هو مصطلح  difableأي شخص الذي له كفاءة خمتلفة
من اآلخرين وهذا اللفظ من التعبري اإلجنليزي وهو " different
 ."abilityوالثاين هو مصطلح  penyandang disabilitasأي
صاحب اإلعاقة بعمىن الشخص الذي له عقبة وليس له كفاءة
متساوية ابآلخرين بل له كفاءة خاصة ومعينة وهذا التعبري يؤخذ
49
من اللغة اإلجنليزية أيضا وهو person with disability
ومن انحية لغوية نستطيع أن حنلل أن تغيري املصطلحات
يؤدي إىل تكوين املفاهيم اجليدة واإلجيابية لألشخاص ذوي اإلعاقة
احلسية .وحتسني املعىن تفيد إىل أثر إجيايب للكلمة نفسها ،واملتكلم،
واملسمى هبا ،واملستمع.
ويقصد ابلطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف هذا البحث
الطالب الذين هلم مشاكل البصر خفيفة كانت أو ثقيلة .وقررت
احلكومة من خالل القرار فصل  4فقرة  1رقم  8عام  2016م
أن هذه الفئة من ذوي اإلعاقة احلسية penyandang disabilitas

 49ز
ديت وينارسيه ،األشخاص المعوين الجسدية ز يف إندونيسيا  :تكور المصطلحات والمفهوم،
ي
ز
مجلة علمية يف علم الصحة ،مجلد  ،20رقم  ،20أكتوبر  ،2019ص ،142-127 .باإلندونيسية
:
Dini Winarsih, Penyandang disabilitas di Indonesia : Perkembangan
istilah dan definisi, Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial, jilid 20, Nomor 20,
Oktober 2019, 127-142

٣٥

 .) sensorikوينقسم إىل أقسام بنظر النواحي املتعددة .وبنسبة إىل
مستوى العقبة ينقسم إىل قسمني أساسيني ،ومها:
أ)  -األعمى الكامل ()Total blind
ب) -منخفض الرؤية (.)Low vision
وقسم العلماء يف علم الطب الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
إىل أقسام متفرقة وهي كما يلي:
أ) -العقبة يف بصر الشيئ القريب ()myopia
ب) -العقبة يف بصر الشيئ البعيد ()hyperopia
ت) -العقبة ألجل املشكلة يف القرنية تسبب النظر الضبايب
50
()astigmatisme
وبنسبة إىل الوقت ،ميكن أن حيدث عقبة البصر يف طوال
حياة البشر منذ امليالد أوبعده أي يف عصر األطفال أو يف سنوات
الدراسة ،أو يف عصر الناضج أو يف عصر الشيوخ.
 .4أسلوب التعلم للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف استخدام
التكنولوجيا املساعدة

تنوع أسلوب التعلم من العلماء بشكل عام
تالحظ الباحثة ّ
وميكن استخدامها للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،وهي:
50

https://id.wikipedia.org/wiki/Tunanetra

٣٦

أ) أسلوب التعلم فريمونت إينفينتوري (Vermunt Inventory
)Of Learning Style

( Vermunt and

تطور فريمان وفرماتن2004 ،
 )Vermetten, 2004هذا األسلوب ملعرفة كيفية تعلم الطالب اليت
تشمل عملية التعلم والدافعية بل كيفية فهم عملية التعلم .تشمل
هذا األسلوب العمليات واخلطوات يف حصول اىل املعلومات
واملعارف وهي كما يلي:
 استرياتيجيات عملية معرفية اليت تشمل مخسة نقاط ،وهي: )1تعليق – تنظيم ()relating-structuring
 )2العملية النقدية ()critical processing
 )3احلفظ والتدرب))memorizing and rehearsing
 )4حتليل ()analysis
 )5عملية التعيني ()concrete processing

 إسترياتيجيات التنظيم وراء املعريف (Metacognitive regulation)strategies
 )1تنظيم النفس ( )Self regulationلعملية التعلم وتعلم املادة
والنتائج

٣٧

External regulation of (

) التنظيم اخلارجي لعملية التعلم2
learning process)
)Lack of regulation( ) نقص التنظيم3

)Learning Motivation(  دافعية التعلم)Personally Interested( ) مهتم شخصيا1
)certificate directed( ) شهادة موجهة2
)Self-test directed( ) توجيه االختبار الذايت3
)Vocation directed( ) مهنة موجهة4
)Ambivalent( ) متباين5
)Mental Models of Learning(  النماذج العقلية للتعلم)Construction of knowledge( ) بناء املعرفة1
)Intake of Knowledge( ) تناول املعرفة2
)Use of knowledge( ) استخدام املعرفة3
)Stimulating education( ) حتفيز التعليم4
)Collaborative learning( ) التعلم التعاوين5
Felder And (

ب) أسلوب التعلم فيلديرو سولومون أينديك
Solomon Index Of Learning Style)

:يتكون هذا األسلوب من أربعة أساليب وهي
٣٨

( Active and Reflective

 )1أسلوب التعلم النشط واالنعكاس
)Learning Style
 )2أسلوب التعلم احلسي والبديهي ( Sensory and Intuitive
)Learning Style
 )3أسلوب التعلم البصري واللفظي ( Visual and Verbal
)Learning Style
ج) أسلوب التعلم فليمينج وميللس إينفينتوري
)MillsLearning Style Inventory

( Fleming And

يتكون أسلوب التعلم فليمينج وميللس أينفينتوري من أربع
اسرتاتيجيات وهي كما يلي:
 )1استرياتيجيات بصرية ()Visual Strategies
 )2استرياتيجيات مسعية ()Auditory Strategies
 )3استرياتيجيات قراءة أو كتابة ()Read/Write Strategies
 )4استرياتيجيات حركية ()Kinesthetic Strategies
استخدام التكنولوجي املساعد يؤثر أتثريا إجيابيا يف نتيحة
التعلم للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية .دل املدخل االستطالعي أنه
يؤثر يف املعرفة والتعلم والتكيف يف سياق التعلم بل يف سياق املادي
واحلياة .تدل نتيجة البحث أن هناك اختالفات هامة بني أسلوب
٣٩

التعلم للطلبة بدون اإلعاقة البصرية والطلبة ذوي اإلعاقة البصرية.
مييل الطلبة بدون اإلعاقة البصرية إىل مدخل التعلم النشطي واحلسي
والبصري ( )Active-Sensoric-Visual Approachمع أن الطلبة
ذوي اإلعاقة البصرية مييل إىل مدخل التعلم احلدسي واللفظي
(Intuitive-Verbal Approach) 51
وقد أضاف أن هناك فروق مهمة أيضا بني البعد يف
أسلوب التعلم للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية والطلبة بدوهنا.
وأسلوب The Vermunt Learning Style Modelجيد للطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية.
 .5تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
أ) املبادئ األساسية يف تعليم اللغة وتعلمها

إذا أردان أن نتعلم اللغة ونعلمها ال سيما اللغة الثانية أو
اللغة األجنبية فعلينا أن هنتم ابملبادئ األساسية واملكوانت املهمة
فيه .شرح ه .دوغالس برون ( )H. Douglas Brownيف كتابه
املبادئ يف تعلم اللغة وتعليمها أن هناك العوامل املهمة يف اكتساب
 51ماريان بادوري ،الخائص في أسلوب التعلم للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في استخدام
التكنولوجي المساعد ،ملخص رسالة الدكتورة ،كلية علم النفس وعلم التربية ،ص ،2011 ،45
باإلنجليزية:
Marian Padure, Characteristic of Learning Styles in People With Visual
Impairments in Using Assistive Technologies, PhD Thesis Summary,
Faculty Of Psychology And Sciences Of Education, p. 45, 2011.

٤٠

اللغة الثانية ( ،)Second Language Acquisitionوهي :خصائص
املتعلم ،وخصائص اللغة ،وعملية التعلم ،والعمر واكتساب اللغة،
52
ومتغريات التعليم ،والسياق ،واألهداف التعليمية
تتعلق خصائص املتعلم أبحوال املتعلم وخلفيته من الناحية
العرقية ،واللغوية ،والدينية ،واالجتماعية ،والسيكولوجية .تبحث
أيضا يف جتربة الطلبة احليوية ،وكفاءهتم العقلية .وأما خصائص اللغة
فتتعلق املادة مبفهوم اللغة ،واالتصال ،وفوائدها ،وأنظمتها اليت
تشمل فونيم ومورفيم والكلمة واجلملة وهيكل اخلطاب ( discourse
 .)structureهتتم مبوقف اللغة كلغة األم كانت أو اللغة الثانية. 53
ومن املكوانت األساسية األخرى فهي عملية التعليم اليت
تتعلق ابإلجراءات واألشياء املتنوعة واملتكاملة حلصول التعليم.
فعلينا أن هنتم بعمر املتعلم ومراحله ،وعملية اكتساب اللغة،
والسياق الذي حييط به .54وينبغي أن هنتم مبتغريات التعليم وهي

52ه .دوغالس برون ،المبادئ في تعليم اللغة وتعلمها ،فيرسون ايدوكتين ،أمريكيا.2006 ،
باإلنجليزية :
H. Douglas Brown, Principles of Language Learning and Teaching,
Pearson Education, United State, 2006.
53نفس المرجع
54نفس المرجع

٤١

املكوانت األساسية يف تصميم التعليم اليت تشمل حتديد األهداف
55
واحملتوى وطرق التعليم والوسائل التعليمية حىت التقومي
ب) تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية

هتدف عملية تعلم اللغة العربية عامة إىل مهارتني أساسيتني
ومها مهارة إستقبالية ( )Receptive Skillمن خالل مهارة االستماع
والقراءة ومهارة استنتاجية ( )Productive Skillمن خالل مهارة
الكالم والكتابة .56ويف كثري من األحيان توجد تفاعالت لغوية يف
تدريس اللغة األجنبية على مستوى الصوتيات والنحو واأللفاظ
والعبارات كما وردت التفاعالت بني األدب على مستوى التشابه
57
واإلختالف يف األغراض واملواضع واألساليب والتيارات.
وجدان املداخل واملقارابت والنظرايت يف جمال تعلم اللغة
الثانية بشكل عام سواء كانت قدمية أو جديدة .وذكر روساموند
ميفجيلل وفلورينج ميلس ( Rosamond Mitchell and Florence
 )Mylesيف كتابه "نظرايت تعلم اللغة الثانية" ( Second Language
55لمزيد المعلومات عن تصميم التدريس أنظر  :محمد يومي ،مبادئ تصميم التدريس ،كنجانا،
يوكياكرتا .2013 ،باالندونيسية :
Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran, Kencana,
Yogyakarta, 2013
56طه علي حسين الدليمي وسعاد عبد الكريم الوائلي ،جدارا للكتاب العالمي ،أردن2009 ،
 57محسن التونيسي ،التفاعالت في تدريس اللغات األجنبية (تدريس اللغة الروسية للطلبة العرب
أنموذجا) ،التفاعالت في تعليمية اللغات والثقافات ،الندوة الدولية الخامسة ،مجمع األطرش،
 2016ص97 .

٤٢

 )Learning Theoriesمنوذج عام عن تعلم اللغة الثانية لسبولكيس
()Spolky’s General Model Of Second Language Learning
وهي كما ظهر يف الصورة التالية:
السياق اإلجتماعي

المواقف (بمختلف أنواعها)

دافعية

المعارف السابقة

كفاءآت

شخصية

فرص التعلم

نتائج التعلم لغوية وغير لغوية

صورة  .3منوذج عام سبولكيس حول تعلم اللغة الثان

٤٣

عمر

( Spolky’s

تنظر الباحثة من منوذج عام سبولكيس
 )General Modelيف الصورة السابقة أن يف تعلم اللغة الثانية
مكوانت متعددة يتعلق بعضها ببعض اليت تشمل العناصر املتنوعة
تعليمية كانت أو غري تعليمية وفردية كانت أو جمموعة .النقطة
األوىل السياق االجتماعي اليت تتعلق ابملواقف (مبختلف أنواعها)،
ودافعية (اليت تتعلق ابملعارف السابقة ،والكفاءات ،وشخصية،
وعمر) .وهذه العناصر تفتح فرص التعلم لكل الشخص منهجيا
كان أو غري منهجيا .وتكون النقطة األخرية مكونة مرجوة وهي
نتائج التعلم لغوية كانت أو غري لغوية.
تالحظ الباحثة هذا النموذج العام وترى إمكانية استخدامه
يف مالحظة قضية التعلم للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية .ترى الباحثة
أبن املكوانت األساسية يف جمال التعلم العام دخل فيه التعلم للطلبة
ذوي اإلعاقة البصرية .ومع ذلك ،حتتاج إىل املداخل واملقارابت
األخرى اليت تركز يف التعليم الشامل (،)Inclusive Education
وقضية خاصة حول الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف عملية تعلم
اللغة لكي تستطيع أن تالحظ هذه املشاكل األكادميية متكامال
و أﻛﺜﺮا ﴰﻮ ﻟﻴﺎ.

٤٤

 .6اﻟﺬاﻛﺮة واﻟﻌﻤﻰ واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ذكرت هيلينا مسيدس ( )Helena Smedsأن هناك عالقة
بني العناصر االجتماعية واملعرفية واللغوية يف تطور الطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية .وهذه العناصر تتعلق بعضها بعضا وتؤثر يف تطوره
58
منذ مرحلة الطفولة.
وأضافت أن جتربة لغوية من النقطة املهمة للطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية لعدم البصر يف حياهتم .هم يستخدمون اللغة لنيل
العلوم واملعارف والواقع اخلارجي الذي حييط هبم ويقومون ابالتصال
االجتماعي من خالل اللغة أيضا .ومن أجل ذلك ،اقرتح هلم أن
يهتموا ابللغة اهتماما كثريا (Pérez-Pereira, 1994;Pérez-Pereira
& Castro, 1997; Peters, 1987; 1994).

59

رأت أن للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية مميزات يف تعلم اللغة
الثانية ألن هلم أعلى درجة يف الذاكرة الصوتية قصرية املدى (العمى
املبكر) وذاكرة االسرتداد (العمى املبكر واملتأخر) .وجد الباحثون
 58هيلينا سميدس ،العمى واكتساب اللغة الثانية ،دراسة عن مزايا معرفية للعمى كالناطقين في
ز
باإلنجلبية :
اللغة األولى والثانية ،رسالة دكتورة،2015 ،
Helena smeds, Blindness And Second Language Acquisition, Studies Of
Cognitive Advantages In Blind L1 And L2 Speakers, hal 34, 2015
https://www.researchgate.net/publication/282777585_Blindness_and
__Second_Language_Acquisition_Studies_of_Cognitive_Advantages_in
Blind_L1_and_L2_Speakers
59نفس المرجع ،ص34 .

٤٥

أن عملية اللغة متعلقة ابلذاكرة خاصة الذاكرة الصوتية القصرية
( )Phonological Short Term Memoryألهنا مهمة وتؤثر يف عملية
اكتساب اللغة اجلديدة سواء كانت يف اكتساب اللغة األوىل للطفل
واكتساب اللغة الثانية للكبار(Papagno, Valentine & .
& Baddeley, 1991;Baddeley, 2003; Martin, Shelton
Yaffee, 1994; Gathercole & Adams, 1993; Baddeley,
Gathercole &Papagno,
& 1998; Gathercole et al., 1992; Gathercole
Baddeley, 1989, 1990).

تشكيل متثيالت طويلة األجل عن املواد الصوتية من املكون
الرئيسي يف تطور اللغةPapagno, Valentine & Baddeley, ( .
60
)1991
 .7النظرية االجتماعية والثقافية ()Sociocultural Theory

قدم فيغوتسكي ( )Vygotsky, 1978هذه النظرية يف جمال
التعلم عموما وميكن أن نستفيدها ونطبقها يف جمال تعلم اللغة
الثانية .تركز النظرية يف دور التفاعل االجتماعي يف عملية التعلم.
وأما املبادئ األساسية يف هذه النظرية فهي كما ظهر يف الصورة
التالية:

 60نفس المرجع ،ص78 .

٤٦

الوظائف العقلية األولية

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

الوظيفة العقلية األعلى
)(Higher mental function

)(Elementary Mental Functions

 -االنتباه )(Attention

-التفكري املستقل

 -اإلحساس )(Sensation

)hingking

 -اإلدراك )(Perception

(Independentt

 -التعلم املستقل

 -الذاكرة )(Memory

()Independent learning

صورة  .4دور التفاعل االجتماعي يف عملية التعلم

رأت النظرية أن التفاعل االجتماعي يلعب دورا مهما يف
عملية التعلم يف شكل عام النه أيثر أتثريا اتما يف عملية العقلية
األولية (وهي اإلنتباه ،واإلحساس ،و اإلدراك ،والذاكرة) حىت تنتقل
إىل العملية العقلية األعلى (وهي التفكري املستقل والتعلم املستقل).
وتشمل النظرية ثالثة مبادئ أساسية وهي More knowledge-able
other (MKP), Zone of Proximal Development ( ZPD)and
Language.

٤٧

هذه النظرايت مهمة ومتعلقة مبوضوع البحث واستفادت
الباحثة منها يف اكتشاف املشاكل األكادميية اليت قدمتها يف خلفية
البحث .وحتتاج الباحثة إىل نظرايت عن التعلم ،ودافعية التعلم،
ومفهوم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،وأسلوب التعلم للطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية يف استخدام التكنولوجيا املساعدة ،وتعلم اللغة
العربية لغري الناطقني هبا ،والذاكرة والعمى واكتساب اللغة الثانية،
ونظرية االجتماعية والثقافية لتحليل البياانت املتعلقة ابملوضوع
وتفسريها واستنتاجها.
ز) منهجية البحث
هذا البحث دراسة حالة ابملقاربة كيفية فينومينولوجية يف
جمال اللغة التطبيقية .تركز املقاربة على خربات موضوع البحث
الكتشاف املعىن وراء الظاهرة مبنظوره 61.قامت الباحثة بدراسة
الطلبة املعوقني البصرية يف عملية تعلم اللغة العربية مبالحظة احلاالت
املعينة وحتليلها استخدمت الباحثة البياانت واملعطيات األساسية
من مصادر البياانت احملددة مث حتللها وتقدمها وصفيا .وتكون
الدراسة دراسة حالة مركبة ألن الباحثة أتخذ البياانت من
 61محمد فريد وزمالئه ،فينومينولوجية ز يف أبحاث العلوم االجتماعية ،ص ،5 .باإلندونيسية :
Muhammad Farid dkk, Fenomenologi dalam penelitian ilmu social, hal.
5.

٤٨

موضوعات البحث يف األمكنة املتعددة .وأما جمتمع البحث وعينته
حددهتا الباحثة كما يف الشرح التايل:
 -)1جمتمع البحث

يتكون جمتمع البحث يف هذه الدراسة من الطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا.
وحتصلت الباحثة على بياانت أبن هناك طلبة من ذوي اإلعاقة
البصرية يف بعض اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا.
ووجدت أهنم يتعلمون اللغة العربية ألهنا من املواد الدراسية
األساسية والالزمة فيها.
-)2عينة البحث
حتصلت الباحثة على معلومات أبن هناك طلبة من ذوي
اإلعاقة البصرية يف جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
يوكياكرات ،وجامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية ،وجامعة
ساالتيكا اإلسالمية احلكومية ،وجامعة شريف هداية هللا اإلسالمية
احلكومية جاكرات ،وجامعة سوانن كونونج جايت اإلسالمية
احلكومية ابندونج.
ذهبت الباحثة إىل مجيعها لكي جتري املقابالت وجتمع
البياانت املطلوبة للبحث ولكنها مل تستطيع أن تلتقي وتتصل
٤٩

ابلطلبة يف اجلامعتني اآلخرتني .حتصلت على البياانت املتعلقة
ابلطلبة من ذوي اإلعاقة البصريه فيهما اليت تشمل أمسائهم وارقام
وأرقام جواهلم واتصلت هبم ولكنهم اليريدون أن يكونوا من عينة
البحث وال يعطون الفرصة للباحثة للقاء واملقابلة.
ومن أجل ذلك ،حددت الباحثة عينة البحث من الطلبة
ذوي اإلعاقة البصرية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
يوكياكرات ،وجامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية ،وجامعة
ساالتيكا اإلسالمية احلكومية .أتخذ الباحثة العينة بطريقة العينة
الغرضية القصدية ( .)purposive samplingختتار العينة يف هذه
اجلامعات ألن فيها الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وللباحثة إمكانية
يف حبثهم وحصول إليهم.
وقد قامت الباحثة جبمع البياانت املتعلقة بتجربة الطلبة
ذوي اإلعاقة البصرية يف تعلم اللغة العربية ،وكيفية تعلم اللغة العربية
هلم ،وأحواهلم السيكولوجية واالجتماعية ودافعية تعلمهم .وحتتاج
الباحثة إىل هذه البياانت من أجل احلصول على املعلومات الكافية
حول تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف اجلامعات
اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا مبنظور الطلبة.
وأما طريقة مجع البياانت اليت استخدمتها الباحثة فهي:
٥٠

 .)1املقابلة العميقة ()deep interview
تقوم الباحثة مبقابلة عينات البحث لنيل البياانت البحثية
املتنوعة اليت حتتاجها الباحثة .املقابلة العميقة مركزة يف الطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية يف جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
يوكياكرات ،وجامعة سوراكرات اإلسالمية حكومية وجامعة ساالتيكا
اإلسالمية حكومية.
قامت الباحثة مبقابلة  16طالبا من ذوي اإلعاقة البصرية
يف تلك اجلامعات يف الزمان واملكان املختلف .ويف بعض األحيان،
سألت الباحثة األسئلة املتساوية للطالب أفراد العينة يف الفرصة
املختلفة للتحقق من صحة البياانت اليت انلت منها .وكذلك حبثت
الباحثة عن البياانت من زمالء الطلبة من ذوي اإلعاقة البصرية
لنيل املعلومات املتعمقة منهم.
 )2املالحظة ()observation
تالحظ الباحثة أنشطة الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف
جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرات يف الزاوية
اخلاصة للمعوقني ( )Difabel Cornerيف املكتبة الرئيسية ،ويف مركز
الدراسة واخلدمة للمعوقني ()Pusat Studi Dan Layanan Difabel
ويف مطعم املكتبة ،ويف مسكن بعض الطلبة.
٥١

وأما الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف جامعة سوراكرات
اإلسالمية احلكومية فقامت الباحثة مبالحظة أنشطتهم يف مطعم
اجلامعة ومسجد اجلامعة .والطلبة يف جامعة ساالتيكا اإلسالمية
احلكومية قامت الباحثة مبالحظة أنشطتهم يف قاعة اجلامعة ،ومطعم
اجلامعة.
)3التوثيق ()documentation
استخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل البياانت عن الصور
البحثية وتشمل فيها بطاقة الطلبة ،وشهادة كفاءة اختبار للغة
العربية ،وصور املقابلة ،ومناقشة جمموعية ( Forum Group
 .)Discussionطبقت طريقة التثليث ( )triangulationملعرفة صحة
البياانت .قارنت الباحثة البياانت اليت حتصلت عليها من املقابلة
األوىل والتالية يف الفرصة املتنوعة .وكذلك حتققت من البياانت عن
طريق مصادر أخرى مثال زمالء الطلبة.
ولتحليل البياانت استخدمت الباحثة نظرية جون وكرسويل
( )Jhon W. Creswellالذي صنفها مبقاربة خطية وهرمية ( Linear
 )And Hierarchical Approachمن التحت إىل الفوق .حللت
البياانت ابخلطوات املرتبة كما شرح يف اجلدول التايل: 62
 62جون و .جريسويل ،تصميم البحث مقاربة كيفية وكمية ومختلط ،الطبعة الرابعة،
ز
باإلنجلبية :
منشورات سيج 2014 ،ص263 .

٥٢

تفسير الموضوع ووصفه

عالقة الموضوعات

موضوع

وصف

رمز البيانات

قراءة البيانات ومالحظتها

اعداد البيانات للتحليل

البيانات
صورة  .5مبقاربة خطية وهرمية يف حتليل البياانت جلون كريسويل
John W Creswell, Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed
Methods Approaches, Fourth Edition, Sage Publication, 2014, p. 263

٥٣

واستخدمت أيضا اخلطوات يف تقدمي البياانت واختيارها
وتفسريها من ميليس هبريمان ( )Miles n Habermanاليت ترتب
إىل ثالث خطوات ،وهي:
 )1تقدمي البياانت
 )2اختيار البياانت
 )3تفسري البياانت
ح) حدود البحث

حاولت الباحثة تسخري كل جهودها من أجل حصر
دراستها يف عملية تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ومل
تتوسع يف حبثها .وعلى الرغم من ذلك تعرتف الباحثة بوجود بعض
القصور والنقصان فيها وميكن للباحثني يف املستقبل استكمال هذا
النقص .ويتكون من:
 )1حدود عينة البحث

صممت الباحثة منهجية البحث يف هذه الدراسة اليت تشمل
جمتمع البحث الواسع يف سائر اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف
إندونيسيا اليت يدرس فيها الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية .ويف
احلقيقة عددها كثري وهو ست جامعات .ولكن الباحثة حسب
٥٤

اقتصار قدرهتا ال تستطيع أن جتعل كلها كعينة للبحث .وقد
وجدت الباحثة املشكالت يف مقابلة الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
يف جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات ،وجامعة
سوانن كونونع جايت اإلسالمية احلكومية ابندونع ،وجامعة وايل
سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانع مع أهنا قد ذهبت إىل تلك
اجلامعات ووجدت البياانت الكاملة عنهم.
ومن األحسن أن يستمر الباحث القادم البحث والدراسة
يف تلك اجلامعات اإلسالمية احلكومية لتكون نتيجة البحث حول
تعلم اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونسيا
أفضل وأكثر مشولية.
 )2حدود موضوع البحث

حددت الباحثة موضوع هذه الدراسة يف تعلم اللغة العربية
للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وتركز على جتربة تعلم اللغة العربية
وكيفية تعلمها مبنظور الطلبة .وأضافت يف اكتشاف األحوال
السيكولوجية واالجتماعية ودافعية تعلمهم ملعرفة عملية تعلم الطلبة
مبنظور أوسع وأكثر مشولية.
ومن األحسن أن يستمر الباحثون القادمون يف الدراسة
العميقة واملركزة حول العناصر التعليمية املهمة األخرى مثال يف
٥٥

تصميم املنهج الدراسي املالئم للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية اليت
تشمل املواد الدراسية والوسائل التعليمية املالئمة اليت ميكن
الوصول إليهما الطلبة ابستفادة تطور العلوم والتكنولوجيا يف
عصران الراهن ومناسبا جبو احلياة يف عصر .5.0
ط) هيكل البحث

ترتب الباحثة هيكل البحث يف تنظيم هذه الرسالة إىل ستة
أبواب لتسهيل القراءة والفهم .وأما الرتتيب كما يف الشرح التايل:
 )1الفصل األول
تكتب الباحثة مقدمة البحث يف هذا الفصل وتشرح فيه
خلفية البحث ومشكلته ،وأسئلة البحث ،وأمهية البحث واهدافه
وفوائده ،ومنهجية البحث ،والدراسات السابقة ،والنظرايت
املستخدمة يف تنفيذ البحث ،وهيكل البحث.
 )2الفصل الثاين
تناقش الباحثة يف هذا الفصل موقف اللغة العربية وحملة
قصرية عن اجلامعات اإلسالمية احلكومية الشاملة يف إندونيسيا.
يشمل النقاش حول موقف اللغة العربية أكادمييا وسياسيا يف
إندونيسيا ،وحملة قصرية عن جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية
احلكومية يوكياكرات ،وجامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية ،وجامعة
٥٦

ساالتيكا اإلسالمية احلكومية والبياانت العامة عن الطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية فيها.
 )3الفصل الثالث
تقدم الباحثة يف هذا الفصل عن جتربة تعلم اللغة العربية
للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف
إندونيسيا .ويشمل النقاش حول جتربة منهجية والالمنهجية هلم يف
تعلم اللغة العربية ،ومنهج تعلمهم ،والصعوابت والتحدايت
املواجهة يف عملية التعلم ،والعوامل الدافعة يف عملية تعلمهم،
وكيفيات تعلم اللغة العربية هلم.
 )4الفصل الرابع
تشرح الباحثة يف هذا الفصل األحوال السيكولوجية
واالجتماعية ودافعية التعلم للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف
اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا.
 )5الفصل اخلامس
تقدم الباحثة يف هذا الفصل النموذج املقرتح يف تعلم اللغة
العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية على أساس إجتاه االجتماعية
والثقافية .يتكون النموذج من مشروع منهج الدراسي والعناصر
املهمة يف عملية تعلم اللغة العربية وتعلمها لدى الطلبة.
٥٧

 )6الفصل السادس
يتكون هذا الفصل من نتائج البحث والتوصيات
واملقرتحات .وتشرح الباحثة فيه ملخص األجوبة ألسئلة البحث،
وآراء الباحثة حول هذه القضية ،والتوصيات حول تعلم اللغة العربية
للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف
إندونيسيا.
ومن الشرح الذي قدمته الباحثة اتضح لنا خلفية تنفيذ هذا
البحث ومشكلته وأمهيته وفوائده ومنهجيته حىت تنظيمه من الفصل
األول حىت الفصل األخري .ترجوا الباحثة أن يكون هذا الفصل
واضحا يف استيفاء البياانت واملعلومات العامة والكافية عن مشولية
احملتوى هلذه الرسالة.
وتقدم الباحثة الفصل التايل حسب تنظيم هيكل البحث
وهو النقاش حول موقف اللغة العربية أكادميية كانت وسياسية يف
إندونيسيا ،وحملة قصرية عن ثالث جامعات اإلسالمية احلكومية
الشاملة يف إندونيسيا (وهي جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية
احلكومية يوكياكرات ،وجامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية ،وجامعة
ساالتيكا اإلسالمية احلكومية) اليت تكون جامعات مدروسة يف
هذه الدراسة بوصفه كعينة البحث.
٥٨

الفصل السادس
نتيجة البحث

تقدم الباحثة نتيجة البحث يف هذا الفصل األخري
لألطروحة الذي يتكون من ثالث نقاط أساسية وهي ملخص
األجوبة ألسئلة البحث الذي اشتمل على شرح وحتليل جتربة تعلم
اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ،وأحواهلم االجتماعية
والسيكولوجية ودافعية تعلمهم ،والنموذج املقرتح لتعلم اللغة العربية
هلم على أساس اإلجتاه االجتماعي والثقايف .وتضيف الباحثة
توصياهتا ومقرتحاهتا حول هذه القضية للباحثني املقبلني على
الدراسات الرتبوية .والبياانت التفصيلية لكل النقطة كما ورد يف
الشرح التايل:
أ) ملخص األجوبة ألسئلة البحث

تستطيع أن تستنتج الباحثة النقاط املهمة يف هذه الدراسة
من الشرح والنقاش والتحليل اليت قدمتها يف الفصول السابقة.
تشمل األجوبة عن أسئلة البحث املقدمة يف الفصل األول .وهي
كما يف الشرح التايل:

٢٤٧

 )1جتربة تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف
اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا

تتكون جتربة تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف
اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا من التجربة املنهجية
والالمنهجية وتشمل النقاط املهمة ،وهي كما يلي:
أ) جتربة تعلم اللغة العربية املنهجية للطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا خمتلفة.
بعضهم تعلم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية أربع مرات من

املدرسة اإلبتدائية والثانوية والعالية حىت اجلامعة وهو  7طالب أي
بنسبة% 43،75من عينة البحث .وبعضهم تعلم اللغة العربية
ثالث مرات يف ثالث مؤسسات التعليمية وهو  4طالب بنسبة
 % 25من عينة البحث .وبعضهم تعلم اللغة العربية يف املؤسسة
التعليمية مرتني وهم  3طالب أي بنسبة  % 18،75من عينة
البحث .واألخرون تعلم مرة واحدة يف مؤسسة واحدة وهي اجلامعة

ومها ( )2طالبان أي بنسبة  % 12،5من عينة البحث.
ب) كل الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف اجلامعات اإلسالمية
احلكومية يف إندونيسيا تعلم اللغة العربية الالمنهجيا منذ مرحلة
الطفولة يف البيت أو املسجد أو املصلى .تعلم اللغة العربية كلغة
٢٤٨

الدين وهي اللغة العربية املسموعة يف آايت القرآن الكرمي
واملستخدمة يف الصالة والدعاء اليومي.
ج) أكثرهم يواجهون املشكالت والصعوابت التقنية يف

عملية تعلم اللغة العربية .ال توجد املراجع واملصادر التعلمية يف مادة
اللغة العربية اليت ميكن الوصول إليها الطلبة كالكتب العربية الرقمية
إال قليال.
د) بعضهم انلوا نتيجة ممتازة يف تعلم اللغة العربية يف

االختبار النهائي واختبار كفاءة اللغة العربية الذان قامت هبما
اجلامعة.
ه) للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية تركيز خاص يف اللغة
للوصول إىل العامل حوله وله كفاءة جيدة يف اكتساب اللغة الثانية،
ويف حفظ املفردات اجلديدة.
و) يحفرتض تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف
اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف إندونيسيا ابملشاكل والصعوابت
التعليمية املتعددة يف كثري من األحيان مع أن هلم كفاءة ومميزة فردية
يف اكتساب اللغة الثانية وتعلمها.
ز) أكثر الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف اجلامعات اإلسالمية

احلكومية يف إندونيسييا طبقوا منوذج التعلم املركز للطالب
٢٤٩

( .)Student Center Languageتعلموا اللغة العربية بشكل مستقل
مبدخل

بنائي

(Approach

 )Constructivismوالتعاون

( )Collaborative Approachوال يعتمدون كثريا على حماضرة
احملاضرين داخل الفصل.
ح) بعضهم تعلم اللغة العربية بطريقة احلوار واملناقشة مع

زمالئه داخل الفصل وخارجه.

ط) كل الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف اجلامعات اإلسالمية

احلكومية يف إندونيسيا تعلموا اللغة العربية بوسيلة بريل للمكفوفني.
ي) استفاد أكثر الطلبة من الوسائل التعليمية الرقمية مثل

حاسوب ،وجوال ،ووسائل التواصل االجتماعي كواتساب،
وفيسبوك ،وتيليجرام ،ويوتيوب.
ك) بعض الطلبة يكتب القاموس اخلاص الفردي عن

املفردات اليت تعلمها من احملاضرين داخل الفصل مث يراجع دروسه
بنفسه.

ل) كلهم تعلم اللغة العربية رقميا عرب أنرتنت أكثر من

خالل الوسائل االجتماعية كواتساب ،وفيسبوك ،وتيليجرام،
ويوتيوب منذ جائحة كوروان.

٢٥٠

 )2األحوال االجتماعية والسيكولوجية ودافعية التعلم
للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف اجلامعات اإلسالمية
احلكومية يف إندونيسيا

تكشف الباحثة األحوال السيكولوجية واإلجتماعية للطلبة
ذوي اإلعاقة البصرية يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف
إندونيسيا من خالل الدراسة العميقة اليت قامت هبا ،وهي كما
يلي:
أ) كل الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف اجلامعات اإلسالمية
احلكومية يف إندونيسيا من املسلمني .وهذه احلالة تساعدهم كثريا
يف عملية تعلم اللغة العربية ألهنا توجد يف األنشطة الدينية اليومية
اليت قاموا هبا.
ب) كلهم تعرضوا للتخويف والرتهيب إلعاقتهم البصرية من

الناس الذين يعيشون حوهلم وكانوا يشعرون ابحلزن.

ج) أكثرهم يعيشون اجتماعيا مع اجملتمع حوهلم ويشرتكون يف

األنشطة االجتماعية.

د) أكثر الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف اجلامعات اإلسالمية

احلكومية يف إندونيسيا هلم دافعية التعلم املرتفعة ولو كانو تعرضوا

ابلتخويف والرتهيب منذ الصغار .هلم إرادة قوية أن يكونوا انجحني
٢٥١

يف الدراسة واحلياة .ويريدون أن يظهروا للناس أن هلم كفاءة كافية
ويستطيعون أن ينجحوا مع أهنم من املعوقني البصرية.
 )3النموذج املقرتح يف تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة
البصرية يف إندونيسيا على أساس اإلجتاه االجتماعي
والثقايف

هلذه القضية تقدم الباحثة مشروع منهج الدراسي املالئم يف
تعلم اللغة العربية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية على أساس
اإلجتاهات االجتماعية والثقافية اليت تركز على التفاعل االجتماعي
بني الطلبة والبيئة اليت يعيش فيها وهي األسرة ،والزمالء،
واحملاضرين ،واجملتمع .يكون هذا املشروع مرشدا وتوصية للباحثني
والدارسني املقبلني على دراسة تعليم اللغة العربية للطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية لتكون أحسن وأكثر فعالية.
ب) اآلراء املقدمة

بنسبة إىل نتائج البحث اليت قدمتها الباحثة ،تقدم اآلراء
حول تعلم اللغة العربية للطبة ذوي اإلعاقة البصرية ،وهي:
 )1يهتم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية اهتماما كثريا ابللغة

بشكل عام للوصول إىل العامل حوهلم.

٢٥٢

 )2للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية مميزات يف اكتساب اللغة
الثانية (تدخل فيها اللغة العربية) خاصة يف حفظ املفردات

اجلديدة.

 )3يستخدم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية املدخل البنائي
والتعاون يف عملية تعلم اللغة العربية بطريقة احلوار واملناقشة
 )4الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يعتمدون كثريا على
الوسائل الرقمية يف نيل العلوم واملعارف املتكاملة.
ج) التوصيات

توصي الباحثة البحاث املقبلني على الدراسات الرتبوية
استكمال هذه الدراسة من خالل تطوير تصميم املنهج الدراسي
املالئم للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وكذلك يف تصميم املواد
الدراسية يف اللغة العربية والوسائل التعلمية املالئمة اليت ميكن
للطالب الوصول ( )Accessibleإليها .هذان العنصران مهمان جدا
وحيتاج إليهما الطلبة يف عملية تعلم اللغة العربية ألن نتيجة البحث
دلت أن الطلبة يتعلموا اللغة العربية يف كثري من األحيان بشكل
مستقل مبدخل بنائي وال يعتمدون كثريا على احملاضرين داخل
الفصل ويواجهون املشاكل والصعوابت يف احلصول على املواد
الدراسية والوسائل التعليمية املالئمة هلم.
٢٥٣

وأخريا ،علينا أن هنتم اهتماما كبريا مبميزات الطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية يف جمال تعلم اللغة .جيب علينا أن نتذكر كثريا أن
هلم تركيز خاص يف اللغة للتواصل مع العامل حوهلم وهلم كفاءة جيدة
يف اكتساب اللغة الثانية ،ويف حفظ املفردات اجلديدة .هذه النقطة
مهمة جدا وال بد لنا أن هنتم هبا يف جمال تعلم اللغة العربية هلم
ليكون أحسن وأكثر فعالية.

٢٥٤

املراجع العربية

أوريل حبر الدين ،مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية
الكفء ،مطبع جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج ،ماالنج،

 2020م.

_________ ،تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على
مهارة الكتابةمطبع جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج ،ماالنج،

 2010م.

حسن شحاته ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،الدار
املصرية اللبنانبة ،القاهرة 1993 ،م.

حليمي زهدي ،البيئة اللغوية تكوينها ودورها يف اكتساب اللغة
العربية ،مطبع جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج 2017 ،م.

٢٥٥

سيف املصطفى ،تعليم اللغة العربية ومشكالت تعليمها ،مطبع
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،
 2014م.

طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي ،إجتاهات
حديثة يف تدريس اللغة العربية ،جدارا للكتاب العاملي،

أردن 2009 ،م.
عبد الكرمي غريب ،املنهل الرتبوي ،معجم موسوعي يف املصطلحات
واملفاهيم البيداعوجية والديداكتيكية والسيكولوجية ،مطبعة
النجاح اجلديدة الدار البيضاء2004 ،

عبد اهلادي احملاضر ،تكوين البيئة اللغوية لتعليم اللغة العربية يف
معهد دارالتوحيد ماالنج جاوا الشرقية ،رسالة ماجستري،
إبراهيم ماالنج
جامعة موالان مالك
احلكومية ،ماالنج2015 ،

اإلسالمية

فطري زكية ،مشكالت تعليم اللغة العربية للمعوقني يف جامعة
كاليجاكا
سوانن
حكومية
إسالمية
٢٥٦

اإلسالميةاحلكومية يوكياكرات ،جمموعة البحوث للمؤمتر
الدويل للغة ،اجلامعة اإلسالمية الدولية يف ماليزاي،
 2013م.

______ ،مفهوم التعليم الشامل عند القرآن الكرمي دراسة حالة
يف فصل كورو كيواعان يوكياكرات ،جمموعة البحوث يف
املؤمتر احمللي يف التعليم العايل ،جامعة سلطان شريف
عايل اإلسالمية احلكومية ،بروين دارالسالم 2019 ،م.

قاموس ومعجم املعاين ،لكل رسم معىن.

حمسن التونيسي ،التفاعالت يف تدريس اللغة األجنبية (تدريس اللغة
الروسية للطلبة العرب أمنوذجا) ،الندوة الدولية اخلامسة
تعليمية اللغات والثقافات ،جممع
حول التفاعالت يف
األطرس ،تونيس2016 ،م

حممد جماهد نصر الدين ،تصميم بيئة تعلم إفرتاضية قائمة على
احلوسبة السحابية يف تنمية مهارات
تطبيقات
٢٥٧

لدى تالميذ املرحلة

تصميم وإنتاج املواقع التعليمية
االبتدائية األزهرية ،جملة كلية الرتبية ،جامعة

األزهر ،العدد( :اجلزء الثالث) يوليو 2019 ،م.

حممود أمحد السيد ،يف طرائق تدريس اللغة العربية ،منشورات جامعة
دمشق ،الطبعة الثانية ،دمشق 1997 ،م.
جمموعة من الباحثني ،جتديد التعليم الديين سؤال الرؤية واملنهاج،
مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباث ،تونس،
 2016م.
نور اهلادي ،املوجّه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا ،مطبع
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
ماالنج ،ماالنج 2017 ،م

نونج لكسنا كاما وحممد أزروآلزلن عبد احلميد ،أسلوب العصف
خالل بيئة إفرتاضية إلثراء املفردات العربية
الذهين من
لدى الناطقني بغريها ،جمموعة البحوث للمؤمتر الدويل
األول للغة العربية ،مركز اللغة جامعة األردن 2014 ،م.
٢٥٨
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 اجمللة اجلامعة العدد واحد،جديدة لرقمنة التعليم عربيا
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