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مستخلص البحث

الغرض من هذه البحث هو معرفة شكل النظرية املعرفية االجتماعية من ابندورا واليت
ميكن تطبيقها وتنفيذها على تعليم اللغة العربية يف املدارس أو املعاهد .بناء على العديد من
الدراسات السابقة ،مت تطبيق النهج املعريف على نطاق واسع كان التعلم هو النهج املعريف من
بياجيه .الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي البحث الكيفي مع هنج البحث يف
املكتبات .بناء على حتليل دراسة األدب ،هنج النظرية املعرفية االجتماعية اليت ميكن تنفيذها
على يتم تعلم اللغة العربية من خالل التعلم القائم على املالحظة أو النمذجة الذي يتضمن
أربع عمليات وهي عملية االنتباه ،واالحتفاظ ،التكاثر والتحفيز .النهج املعريف االجتماعي
الذي ميكن أن يكون يتم تطبيقه على تعليم الرتبية اإلسالمية يف التطبيق ؛ املناهج والتدريس
وتقييم .ابإلضافة إىل تنفيذ نظرية التعلم االجتماعي عن طريق النمذجة ال يتعارض مع تعاليم
اإلسالم اليت تشجع الناس على جعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص قدوة أو قدوة يف احلياة.
الكلمات املفتاحية  :نظرية املعرفية اإلجتماعية ،تعليم اللغة العربية
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أساسيات البحث
املقدمة
حنن نفهم اليوم ونعين أن التعلم هو صيغة يف حتويل املعرفة من أجل اكتساب وحتسني
عرف التعلم على أنه نظام وعملية تفاعل
مهارة وكفاءة وموقف حنو اجتاه أفضل ،ابلتعريف يُ ّ
1
بني املكوانت الرئيسية الثالثة اليت هي الطالب واملعلمني  /املربني ومصادر التعلم يف بيئة
إن التعمق أكثر يف ما يسمى ابلتعلم والتعلم يف اإلسالم لفرتة طويلة قد قدم لنا عدة
أمثلة حلاالت خالدة يف القرآن  ،ويف هذه احلالة نشري إىل قصة النيب آدم الذي علمه هللا
عنه .اسم النيب آدم  -أمساء األشياء وأشكاهلا وخصائصها مث أمر بذكر هذه األمساء أمام
املالئكة  ،كما جند أيضا قصة ابن النيب آدم ،قابيل الذي قتل هابيل ،الذي كان يف حالة
ارتباك وقلق حول كيفية إزالة اآلاثر حىت ال يعرف حادث القتل ،فجأة رأى غرااب خيدش
األرض لدفن جثة غراب آخر .قلد قابيل هذا  ،صورة غراب مث قام قابيل بتقليد املخالب
على األرض .هذا جزء من عملية التعلم.
ميكن أيضا رؤية عملية التعلم من تفاعل األطفال الصغار الذين يتصرفون بتقليد وتقليد
مجيع أنشطة والديهم والبيئة احمليطة  ،وسوف يقلدون كيف يتحدث آابؤهم وميشون وما إىل
ذلك .التغيريات يف السلوك لدى كل فرد هي مظهر من مظاهر عملية التعلم اليت تتم بشكل
مستمر يف احلياة اليومية ،لذلك من أجل احلصول على تغيريات يف اجتاه أفضل ،هناك حاجة
إىل طرق وجتسد النظرايت ذات الصلة ودجمها يف التعلم.
تعتمد أمهية الطريقة والنظرية يف تطبيقها على أهداف التعلم نفسه  ،فقد ظهرت يف
الوقت احلاضر نظرايت خمتلفة يف التعلم  ،تقدم أشكاال وأمناطا متنوعة ،لكل منها نقاط قوة
وضعف ونقاط قوة وضعف .جاءت والدة االبتكارات املختلفة يف نظرية التعلم نتيجة
1

Nelli Marhayati, Pasmah Chandra, Monna Fransisca, “Pendekatan Kognitif Sosial Pada Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam”, DIYAH : Journal of Islamic Education. 3, No. 2, 2020 | 251
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للدراسات واألحباث املستمرة اليت أجراها خرباء وابحثون يف جمال التعليم من أجل حتسني
جودة التعلم اليت من املتوقع أن تنتج طالاب متفوقني .ويقال أيضا أن التعلم نشاط ينطوي
على نفسية وجسدية  ،فهذه هي اخللفية وراء والدة النظرايت ،مبا يف ذلك نظرية السلوكية
7
والبناءة واملعرفية واإلنسانية.
يف جمال علم النفس املرتبط بعملية التعلم والتعلم هو مناقشة منفصلة يف "علم النفس
املعريف" ،يعترب علم النفس املعريف أحد األساليب يف جمال علم النفس الذي يتم تطبيقه على
نطاق واسع يف احلياة  ،خاصة يف اجلانب الرتبوي .علم النفس املعريف بشكل انتقائي له أتثري
كبري على أمناط التعلم املتنوعة بشكل متزايد .ابإلضافة إىل بياجيه ،وهو أحد الشخصيات
يف النظرية املعرفية ،والذي حيدد من خالل نظريته املعرفية أنواعا خمتلفة من مراحل النمو
الفكري البشري والتحسن من الوالدة إىل البلوغ وخصائصها .ولدت الحقا النظرية املعرفية
االجتماعية واليت تُعرف حاليا ابسم التعلم من خالل تقنيات املراقبة  ،أو التعلم من خالل
3
املالحظة اليت طورها ألربت ابندورا.
إذا كانت مسامهة  Piagetيف نظريته املعرفية تكمن يف دورة النمو والتحسني للفرد الذي
يتم تنفيذه يف حتديد الطريقة بناء على املرحلة العمرية الفردية لعملية التعلم ،فإن النظرية
املعرفية االجتماعية اليت يروج هلا الكيان النظري أللربت ابندورا متيل إىل املسامهة يف النهج
الفردي يف احلصول على التعلم ابلقدرات املعرفية.األفراد يف عملية التعلم والتعلم االجتماعي
يف البيئة احمليطة ،واليت يف النهاية قادرة على تغيري السلوك الفردي والتأثري عليه
اللغة العربية هي أحد الدروس املوجودة يف املؤسسات التعليمية اإلسالمية ،وخاصة يف
املدارس واملعاهد ،ولكن يُنظر إىل اللغة العربية مؤخرا على أهنا درس ممل ،وأقل إاثرة
2

Habib Maulana Maslahul Adi, “Teori Belajar Behaviorisme Albert Bandura dan Implikasinya dalam
Pembelajaran Bahasa Arab”, Ihya Al-Arabiyah : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab. 213
3
Sri Suwartini, “Teori Kepribadian Sosial Kognitif Kajian Pemikiran Albert Bandura, Personality Theory
Social Cognitive Albert Bandura”, Al-Tazkiah : Volume 5, No. 1, Juni 2016. 39
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لالهتمام ،وغري فعال ،وال هتم الطالب .على الرغم من أن اللغة العربية مطلوبة بشدة لفهم
القرآن واحلديث ،فهي املصدر الرئيسي للطالب لفهم اإلسالم .لذلك ،هناك حاجة إىل
جهد مكثف للتعامل مع هذا ،مع النظرية املعرفية االجتماعية كبديل الستخدامها كمفهوم
أساسي أو طريقة جديدة وفقا لقدرة الفرد على فهم دروس اللغة العربية .وبناء على ذلك،
تفرتض الباحث أن نظرية ألربت ابندورا املعرفية االجتماعية مثرية لالهتمام ليتم تنفيذها
وتطبيقها يف التعلم اللغة العربية .ويهدف هذا البحث إىل تنفيذ النظرية االجتماعية املعرفية
ألربت ابندورا على التعلم اللغة العربية.
اإلطار النظري
أ .مفهوم النظرية املعرفية اإلجتماعية
النظرية املعرفية االجتماعية هي إحدى النظرايت اليت لديها منظور أن معظم التعلم
البشري حيدث يف بيئة اجتماعية .من خالل مراقبة اآلخرين  ،يكتسب البشر املعرفة والقواعد
واملهارات واالسرتاتيجيات واملعتقدات واملواقف .يهتم كل فرد أيضا ابلنموذج أو املثال ملعرفة
مدى مالءمة وفائدة السلوكيات وعواقب شيء ما يتم تصميمه  ،مث يتصرفون وفقا لإلميان
بقدراهتم والنتائج املتوقعة لسلوكهم .تنص النظرية اليت روج هلا ألربت ابندورا على أن العوامل
4
االجتماعية والسلوكية واملعرفية تلعب دورا مهما يف التعلم.
العوامل املعرفية  ،مثل توقعات الطالب لتحقيق النجاح  ،والعوامل االجتماعية يف
شكل مالحظات الطالب للسلوك البيئي وأولياء أمورهم .ألربت ابندورا هو ممثل وكذلك
املمثل الرئيسي يف النظرية املعرفية االجتماعية ،يف كتاب سانرتوك ابندورا يوضح أن الطالب،
4

Nelly Marhayati, Pasmah Chandra, Monna Fransisca, “Pendekatan Kognitif Sosial pada
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, DAYAH: Journal of Islamic Education Vol. 3, No. 2, 2020. 253
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عند تنفيذ عملية التعلم  ،من املتوقع أن يكونوا قادرين على حتويل ومتثيل خربات التعلم اليت
حصلوا عليها .مع هذا ،يسمى الطالب التعلم املعريف .طور ألربت ابندورا منوذجا يسمى
حتديد متبادل  ،ويتميز هذا النموذج بوجود ثالثة عوامل رئيسية وأمهها تتفاعل فيما بعد مع
بعضها البعض للتأثري على عملية التعلم  ،بينما العوامل الثالثة هي :السلوكية واملعرفية
والبيئية .مبعىن أن العوامل البيئية تؤثر على السلوك والسلوك يؤثر على البيئة والعوامل املعرفية
5
تؤثر على السلوك.
ميكن رؤية املفهوم البسيط للعمل يف نظرية ابندورا املعرفية االجتماعية من الرسم
التوضيحي التايل:
Behaviour

Bandura
’s theory

Environment
factor’s

Personal Factor’s
)(Kognitif

جدول  :الصورة عن مفهوم االجتماعي لتعلم نظرية ألربت ابندورا
أعطى  Schunkبياان يتعلق مبفهوم ابندورا الثالثي أبنه يف عملية التعلم والتعلم  ،هذه
األشياء الثالثة مرتابطة وتتفاعل مع بعضها البعض .عندما ينقل املعلم املادة إىل الطالب يف
الفصل  ،يفكر الطالب فيما ينقله املعلم  ،فهذا مؤشر على أن البيئة تؤثر على اإلدراك.
عالوة على ذلك  ،فإن الطالب الذين ال يفهمون املادة اليت شرحها املعلم يرفعون أيديهم
L David, “Social Learning Theory Bandura Social Learning Theory,” Learning Theories, 2015.
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ويطرحون سؤاال يشري إىل أن اإلدراك يؤثر على السلوك .مث يكرر املعلم مرة أخرى شرحه
للطالب يف هذه املرحلة موضحا أن السلوك يؤثر على البيئة  ،وأخريا يعطي املعلم مهاما
للطالب للعمل على تفسري البيئة اليت تؤثر على اإلدراك  ،مث تؤثر على السلوك .الطالب
الذين يشعرون ابلثقة يف أن مهام املعلم قد مت إجراؤها بشكل جيد يظهرون سلوكا يؤثر على
اإلدراك .عالوة على ذلك  ،يقرر الطالب أهنم حيبون املهمة املعينة  ،ويسألون املعلم عما إذا
كان مسموحا ابالستمرار والقيام ابملهمة احملددة  ،وعندما يُسمح هلم  ،يكون ذلك مؤشرا
6
على أن اإلدراك يؤثر على السلوك  ،والذي بدوره يؤثر على البيئة.
ابختصار  ،هناك ثالثة افرتاضات تدعم النظرية املعرفية االجتماعية .أوال .تتطلب
عملية التعلم معاجلة معرفية ومهارات اختاذ القرار من املتعلم .اثنيا  ،التعلم هو ثالث طرق
للعالقات املرتابطة تتكون من البيئة والعوامل الشخصية والسلوك .اثلثا  ،ينتج عن التعلم
2
اكتساب رموز سلوك لفظية ومرئية قد يتم أو ال يتم تنفيذها يف املستقبل.
غالبا ما يشار إىل النظرية املعرفية االجتماعية أللربت ابندورا ابسم التعلم القائم على
املالحظة  ،ألن التعلم القائم على املالحظة له املفهوم الرئيسي املتمثل يف أن التعلم هو يف
األساس سلسلة من األنشطة يف شكل عمليات النمذجة والتقليد اليت تظهر من خالل
مراقبة وتقليد سلوك مناذج أو أشياء معينة  .وجهة نظر ابندورا هي أن التعلم القائم على
املالحظة ميكن أن مير بعملية التقليد أو ال مير بعملية التقليد .على سبيل املثال  ،عندما
يركب شخص ما دراجة انرية على الطريق السريع  ،يرى الشخص راكب الدراجة النارية
أمامه يصطدم جبدار  ،مث من املالحظة قد يستدير الشخص تلقائيا لتجنب التورط يف
االصطدام ابحلائط .لذلك يف هذه احلالة يتعلم الشخص من خالل املالحظة  ،وال يقلد
6

Daleh H. Schunk, Learning Theories An Educational Perspective, Edisi Bahasa Indonesia, (Yogyakarta
: Pustaka Pelajar, 2012), Hal. 165
7
Margaret E. Gredler, Learning and Intruction: Teori dan Aplikasi, edisi keenam, cet-1, (Jakarta :
Prenada Media Grup, 2011). Hal. 425
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الشخص ما لوحظ .عالوة على ذلك  ،ما هو الدرس ؟ ،قال ابندورا أن املعلومات هي ما
2
يتم تعلمه ومعاجلته بواسطة اإلدراك ويتصرف الشخص بناء على املعلومات ملصلحته.
يف األساس  ،يكون التعلم القائم على املالحظة (التعلم ابملالحظة) أكثر تعقيدا عند
مقارنته ابلتعلم من خالل التقليد الذي تكون مفاهيمه بسيطة للغاية  ،وعادة ما تكون جمرد
حماكاة لألشياء .ابإلضافة إىل ذلك  ،يُفرتض أن يلعب األفراد دورا نشطا وانتقائيا يف حتديد
وتصنيف السلوكيات اليت سيتم تقليدها  ،ومدى كثافة وتكرار التقليد.
املفاهيم األساسية يف عملية التعلم وفقا أللربت ابندورا هي األشياء الثالثة التالية  ،مبا
يف ذلك :سلوك النموذج (أمثلة)  ،وأتثري سلوك النموذج  ،والعمليات الداخلية للمتعلم .إذا
كان السلوك الذي يظهره النموذج يتماشى مع رغبات وظروف املتعلم  ،مثل (االهتمامات
 ،والتطلعات  ،واخلربات  ،واإلجنازات  ،وغريها)  ،فمن املرجح أن يتم تقليد سلوك النموذج
ألن وظيفة منوذج السلوك هي حتويل البياانت يف شكل معلومات إىل أفراد داخليني  ،من
أجل تقوية أو إضعاف السلوك احلايل  ،وحتويل أمناط وأنواع جديدة من السلوك .توفر
املتغريات النموذجية املوجودة يف البيئة دائما حافزا للفرد لالستجابة له إذا كان هناك ارتباط
2
وتوافق بني حالة الفرد واحملفز.
يف نظرية ابندورا  ،النماذج هي مجيع أشكال الوجود اليت ميكن استخدامها لتحويل
البياانت واملعلومات  ،مثل البشر والتلفزيون واألفالم واملعارض والصور وما إىل ذلك .كتجربة
حاول القيام هبا  ،حيث مت عرض فيلم لطفل من خالل إظهار شخص على أنه منوذج كان
يركل ويضرب دمية كبرية .ويظهر الفيلم عدوانية عارضة أزايء ابلغة .مت تقوية جمموعة من
األطفال بعد مشاهدة النموذج العدواين  ،ومت معاقبة اجملموعة التالية بعد مشاهدة النموذج
8

Daleh H. Schunk, Learning Theories An Educational Perspective, Edisi Bahasa Indonesia, (Yogyakarta
: Pustaka Pelajar, 2012), Hal. 162
9
Khairul Anwar “Problematika Belajar Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan.” Jurnal Pelopor
Pendidikan, 2014.
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العدواين  ،ومت التعامل مع اجملموعة األخرية حبيادية  ،أي مل يتم تعزيزها وعدم معاقبتهم  ،مث
متت مواجهة جمموعات األطفال الثالثة بعد ذلك .دمية كبرية وتواتر العدوان .يتم قياسهما
12
مقابل الدمية.
هناك استنتاج مفاده أن األطفال الذين يشهدون مناذج عدوانية ويتم تعزيزهم بعد
اختاذ إجراءات عدوانية مييلون إىل أن يصبحوا أكثر عدوانية  ،وأن جمموعة األطفال الذين
يُعاقبون متيل إىل إظهار سلوك غري عدواين  ،يف حني أن جمموعة األطفال الذين يشهدون
عواقب حمايدة يف النموذج  ،يكمن تكرار العدوانية بني موقف اجملموعتني األخريني .تشري
هذه التجربة إىل أن سلوك األطفال يتأثر ابلتجارب غري املباشرة .ابختصار  ،ما يشهده أو
يراه شخص ما من خالل جتربة اآلخرين سيؤثر على سلوك ذلك الشخص.
إن تعقيد التعلم  ،سواء حدث ذلك من خالل األفعال أو األعمال  ،سيكون يف
األساس شخصا انتقائيا  ،مما يعين أن شخصا ما سيتعلم من عملية املالحظة .امليل إىل
التعلم عن طريق التقليد واحلصول على التعزيز من خالل وساطة اآلخرين يفرتض أن
الشخص لديه القدرة على توقع وتقدير العواقب يف اآلخرين الذين تتم مالحظتهم .التجربة
اليت أجراها ابندورا  ،عندما مت منح مجيع األطفال حوافز جذابة لتقليد وتقليد سلوك النموذج
 ،كلهم فعلوا ذلك .هذا يعين أن مجيع األطفال قد تعلموا عن االستجابة العدوانية للنموذج
 ،لكنهم فقط يفعلون ذلك بعدة طرق .يعتقد ابندورا أنه عندما يالحظ الطفل السلوك
ولكنه ال يعطي استجابة ميكن مالحظتها  ،فإن الطفل ال يزال جيد استجابة منوذجية يف
11
شكل معريف.

10

Nelli Marhayati, Pasmah Chandra, Monna Fransisca, “Pendekatan Kognitif Sosial Pada
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, DIYAH : Journal of Islamic Education. 3, No. 2, 2020. 254
11
Prawira,Atmaja, Purwa, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru, (Yogyakarta: Ar-ruzz
)Media, 2014
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عند إجراء مزيد من املراجعة  ،فإن تطبيق النظرية املعرفية االجتماعية اليت طورها
ألربت ابندورا يف تعلم اللغة العربية أمر وثيق الصلة للغاية  ،مع األخذ يف االعتبار أنه يف تعلم
اللغة العربية  ،هناك أربع مهارات جيب أن يتقنها الطالب وميتلكوهنا  ،مبا يف ذلك :مهارات
االستماع والتحدث والتحدث .جاري الكتابة .يساهم دور اإلدراك بشكل كبري يف عملية
التعلم حنو إتقان املهارات اللغوية األربع.
ب.مفهوم التعلم اللغة العربية

وفقا لوزارة الرتبية الوطنية  ،التعلم هو عملية تفاعل تقوم هبا ثالثة عناصر رئيسية مبا يف
ذلك الطالب واملعلمني  /املعلمني ومصادر التعلم ضمن نطاق تعليمي  ،رمسي وغري رمسي.
يتم تفسري التعلم أيضا على أنه جهد للمعلمني للطالب يف التفاعل حىت يتمكن الطالب
17
من احلصول على شيء ما أو تعلمه بفعالية وكفاءة.
سيكون تعليم اللغة األم للطالب أسهل ابلتأكيد  ،ألهنا اللغة املستخدمة يف
التفاعالت اليومية  ،حتدث بشكل طبيعي وعفوي يف الطالب مع أشخاص يف البيئة احمليطة.
على عكس تدريس اللغات األجنبية  ،فإن اللغة العربية ليست استثناء  ،األمر الذي يتطلب
يف عملية التعلم جهودا جادة ومكثفة لتحقيق أهداف التعلم.
املصطلحات اليت جيب أن تكون معروفة فيما يتعلق بتعلم اللغة العربية  ،مبا يف ذلك:
املهارات اللغوية األربع  ،واجلسيمات العربية  ،واألساليب  ،واألساليب  ،والتقنيات ،
ووسائل التعلم .غالبا ما يواجه املعلمون  /املربون هذه املصطلحات يف عملية التعلم.
ابإلضافة إىل املواد التعليمية (املواد التعليمية) اليت جيب أن يتقنها املعلمون بشكل شامل
ومفصل .يف جوانب أخرى  ،جيب أن يتمتع املعلمون أيضا بفن التدريس  ،حىت ال يشعر
الطالب ابمللل واململ عند حدوث تفاعالت التعلم .تفاعل التعلم املعين هو عندما يكون
12

https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembelajaran-menurut-para-ahli (akses 01 Juni
)2021
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هناك اتصال نشط ثنائي االجتاه بني املعلمني والطالب .يف حماولة لتحقيق ذلك  ،جيب على
املعلمني توفري الفرص للطالب حبرية قدر اإلمكان  ،ابإلضافة إىل حتفيز وحتفيز إبداعهم
13
ابستخدام االسرتاتيجيات اليت لديهم ابلفعل.
أ .أربع مهارات لغوية
يف تعلم اللغة العربية  ،هناك أربع مهارات اسرتاتيجية للغاية وحتتاج إىل إتقان من
قبل الطالب  ،مبا يف ذلك مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة .هذه املهارات
األربع هلا أساسا ارتباطات وعالقات هرمية ال ميكن فصلها عن بعضها البعض.
 )1مهارات االستماع
التفسري املتعلق مبصطلحات االستماع يف هذه املناقشة هو أن الشخص يركز
نفسه وعقله على االهتمام ابحملاور  ،وامليل األساسي هو حماولة فهم احملتوى الذي
تتم مناقشته  ،بينما يقوم يف نفس الوقت بتحليل  ،أو حىت إذا لزم األمر ينتقد
احملتوى قيد املناقشة .مبعىن آخر  ،ما هو املقصود ابالستماع يف هذه املناقشة ليس
فقط االستماع السليب للشخص اآلخر  ،ولكن من املأمول أن يكون أكثر نشاطا
وإنتاجا  ،مبعىن أنه عندما يركز شخص ما على االستماع إىل حمادثة اخلصم ،
جيب عليه .تكون قادرة على ربط الرموز واحلجج اليت يعرب عنها املتحدث ،
وحتليل صحة وصحة احلجج اليت مت طرحها.
 )7مهارات الكالم
واملقصود مبهارة التحدث هنا هو القدرة على نطق األصوات العربية بشكل
صحيح وصحيح  ،عندما خترج األصوات من خمارج احلرف الذي أصبح إمجاعا
من قبل اللغويني .ميكن اكتساب هذه املهارة من خالل املمارسة املكثفة ملا يتم
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hal. 75
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مساعه بشكل سليب أثناء ممارسة االستماع .سيجد الطالب صعوبة يف تطبيق
اللغة شفهيا دون بذل جهد تعليمي مكثف.
 )3مهارات القراءة
تعترب القراءة من أهم العوامل كجهد يف تعزيز الشخصية وتثقيفها  ،إىل
جانب القدرة على توفري التشجيع والتحفيز للقراءة وكذلك كبديل لتوسيع املعرفة
وهي البوابة الرئيسية لتعميق اآلفاق العلمية .من خالل القراءة  ،يكتسب املرء
املعرفة واخلربة تلقائيا .ميكن القول أنه بدون القراءة  ،ليس لديك توقعات كبرية
أبن شخصا ما سيكون قادرا على تعميق رؤيته ومنوذج تفكريه .حىت يف اإلسالم
أيمران بقراءة (اقرأ) كما ورد يف بداية اآلية يف سورة العلق.
مهارة القراءة هذه  ،اليت يوجد فيها جانبان أصبحا النقطة الرئيسية ،
تتعرف أوال على الرموز املكتوبة واثنيا  ،تفهم حمتوى املقالة .الغرض من التعرف
على الرموز املكتوبة هنا هو تعريف الطالب أو الطالب ابألجبدية العربية
(احلروف اهلجائية) أوال  ،ألن النمط ونظام الكتابة خيتلفان عن األجبدية الالتينية.
املقصود بفهم حمتوى املقال هو تعريف الطالب مبفردات جديدة (املفوضات
اجلديدة) .بينما يتم تزويد الطالب مبفردات كافية  ،خاصة املفردات املضمنة
ابلفعل يف املفردات اإلندونيسية  ،مثل الكراسي والكتب واملساطر وما إىل ذلك.
 )4مهارات الكتابة
لن تكون مهارات الكتابة قابلة للتحقيق دون املثابرة واإلخالص يف حتقيقها
 ،ابعتبار أن مهارات الكتابة من أكثر املهارات تعقيدا .أما املقصود مبهارات
الكتابة يف هذا السياق فهو القدرة على التعبري عن املشاعر واألفكار بصيغة
مكتوبة (إنشاء /مقال) .يف مرحلة املبتدئني  ،ميكن حتقيق هذه املهارة من خالل
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التكوين املوجه (التكوين املوجه)  ،مث تنفيذ التوجيه التدرجيي حبيث يزداد يف
مرحلة التكوين احلر (التكوين احلر).

ب.جسيمات العربية

إذا أعدان فحص املنهج الذي مت حتقيقه يف املؤسسات التعليمية اإلسالمية يف
إندونيسيا  ،فسنجد بشكل ملموس أن مكوانت اللغة العربية املوجودة فيه هي:
قراءة األجبدية العربية (احلروف اهلجائية) والقراءة  ،والكتابة ابللغة العربية .مبا يف ذلك
اإلمالء  ،وإنشاء  ،وقواعد النهوية والصرفية  ،والتدريبات  ،واحملفوظة  ،والبالغة ،
واحلوار  /احملدثة .هذا التقسيم املتنوع للغة العربية يتماشى مع رأي عبد العزيز عبد
اجمليد الذي يرى أن ُجزء اللغة العربية هو من بني أمور أخرى :األنصية الصيافاوي
والتحريري  ،واملثلية  ،والقصة  ،واإلمالء .واحملفوظة والقاعدة النهوية والشرفية أدب
وبالغة .وهبذا  ،يُتوقع من املعلمني والطالب أن يكونوا قادرين على حتقيق األهداف
14
اليت مت اإلعالن عنها يف منهج اللغة العربية.

ج .الطريقة

بشكل عام  ،حنن نفهم أن الطريقة هي أسلوب املعلم يف تقدمي املواد التعليمية
أثناء عملية التعلم مع الطالب  ،وهذا يتماشى مع التعبري الوارد يف "قاموس اللغة
اإلندونيسية الكبري ( ،")KBBIوهي طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ نشاط يف
حتقيق اهلدف احملدد .مبعىن آخر  ،الطريقة هي جانب نظري قادر على حتفيز عملية
التعلم وأنشطة التعلم على النحو األمثل واملثايل .يف غضون ذلك  ،كشف
 Zulhannanأن الطريقة هي خطة شاملة لتقدمي اللغة بشكل منهجي بناء على هنج
حمدد  ،لكنها ليست اهلدف النهائي لتعلم اللغة  ،ألن الطريقة نفسها إجرائية.
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hal. 77
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د .املدل
النهج او املدخل يف تعلم اللغة العربية هو جمموعة من االفرتاضات اليت هلا
ارتباط هرمي مع أساليب وتقنيات التعلم  ،إىل جانب كوهنا تكاملية  ،فهي أيضا
بديهية  ،بينما األساليب إجرائية  ،وتقنيات التعلم يف شكل تطبيقات عملية عملية.
وفقا لـ  .HDهدايت  ،مناهج يف تعلم اللغة العربية  ،هناك جانبان جيب مراعاهتما ،
أوال  ،جوانب خصائص اللغة  ،والثاين  ،خصائص عملية التعلم.

ه .تقنيات التعلم ووسائ التعليمية

عند احلديث عن تقنيات التعلم  ،سيتقاطع مع كيفية التخطيط واخلطوات
والرتتيبات واستخدامها من أجل حتقيق هدف عند حدوث عملية التعلم .مبعىن آخر
 ،تقنيات التعلم هي ممارسات فنية ترتبط ارتباطا وثيقا ابملعلمني وكفاءاهتم يف إدارة
الفصل الدراسي عند حدوث التعلم .ميكن أيضا تفسري تقنيات التعلم على أهنا
أنشطة حمددة يتم تنفيذها يف غرفة التعلم ابلتوافق مع األساليب واألساليب اليت مت
حتديدها.
بينما تكون وسائط التعلم يف شكل أدوات تربط الطالب يف عملية فهم
املوضوع  ،إما يف شكل مسعي (كاسيت) أو يف شكل مرئيات (صور وعينات
ومناذج) .هناك تعريف مشابه ملا طرحه عبد اجمليد السيد أمحد منسيور يف كتابه
ِ ِ
وجيةُ الوس ِيل الت ِ
َّعليمية ومسئيل تدريس اللغة العربية" َّ
أبن وسائل اإلعالم
"ص َقلُ َ َ َ
التعليمية هي إحدى الوسائل التعليمية اليت يستخدمها املربون يف هتدف عملية التعلم
إىل توفري املعلومات واملعرفة واحلقائق واألفكار والتفسريات للطالب .لذلك  ،مع
حتفيز وسائط التعلم  ،سيكون املوظفون الرتبويون أسهل وأكثر عملية يف حتويل فهم
الطالب عند تقدمي املواد املقدمة  ،ألن هذا دليل ملموس وميكن للطالب مشاهدته
مباشرة.
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منهجية البحث
إن منهجية ونوع البحث املستخدم وصفي الكيفي مع نوع البحث املكتيب
) Researchمن خالل مجع واستكشاف عدد من البياانت من األدبيات املختلفة .واليت سيتم
حتليلها بشكل نقدي وعميق ابستخدام تقنيات تثليث البياانت وتقليل البياانت مث عرض
البياانت اليت يتم استخالصها يف النهاية.
أدوات البحث مجع البياانت عن البحث املكتيب جهد يبذل جلمع املعلومات ذات
الصلة ابملوضوع أو املشكلة اليت سيتم دراستها أو قيد الدراسة .ميكن احلصول على
املعلومات من الكتب العلمية  ،وتقارير البحث  ،واملقاالت العلمية  ،واألطروحات ،
واللوائح  ،واللوائح  ،والكتب السنوية  ،واملوسوعات  ،واملصادر املكتوبة املطبوعة
واإللكرتونية  ،إخل .جيب أن يعرف الباحث يف املكتبات بيئة املكتبات حبيث يسهل العثور
15
على ما هو مطلوب.
وحتليل البحث يعين حتليل استخدام اللغة الواردة فيه  ،ليس فقط اجلانب اللغوي  ،بل
يشمل أيضا جوانب إعداد الرسالة  ،والتفكري املنطقي  ،ووجود حقائق مقنعة كحجة .بعبارة
أخرى  ،من حيث املبدأ  ،اخلطاب هو مزيج من أربعة أنواع من اهلياكل  ،وهي بنية األفكار
 ،وعملية تفكري املتحدث  ،واختيار املتحدث للغة  ،واملوقف .فيما يتعلق ببحوث املكتبة ،
فإن حتليل اخلطاب هو الطريقة الوحيدة اليت تسمح ابلتفاعل بني الباحثني واألفكار املوجودة
يف مادة املكتبة .هلذا السبب  ،هناك حاجة إىل أسلوب عمل ميكن استخدامه كأداة يف فهم
16
النصوص واخلطاابت بدقة وشاملة.
(Library

15

Amir Hamzah, Metode Penelitian Kualitatif, Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan
Pada Ilmu Pendidikan, Sosial, Humaniora, cet- 1, (Malang : Literasi Nusantara, 2019), Hal. 274
16
Amir Hamzah, Metode Penelitian Kualitatif, Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan
Pada Ilmu Pendidikan, Sosial, Humaniora, cet- 1, (Malang : Literasi Nusantara, 2019), Hal. 275
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اإللتتام
تنفيذ نظرية املعرفية االجتماعية ألربت ابندورا يف التعلم اللغة العربية
التعلم القائم على املالحظة كما هو مشار إليه يف النظرية املعرفية االجتماعية هو أحد
أساليب التعلم املستقل  ،ابلطبع  ،ال يعين أن املتغريات األخرى ليس هلا أتثري .مزيد من
املناقشة أوضح ابندورا أنه يف تطبيق التعلم يف شكل منذجة هناك أربعة أشياء مرتابطة  ،مبا يف
ذلك :االنتباه  ،والتقاعد  ،وتكوين السلوك  ،والتحفيز 12.ها هو الوصف
أ .انتباه

انتباهAtensional/

سيجد الطالب صعوبة يف حتقيق التعلم الفعال للسلوك النموذجي إذا مل يكن
موجودا من أجل فهم وحتليل املادة املهمة للسلوك النموذجي .مبعىن آخر  ،جيب أن
يكون الطالب نشيطني يف إيالء اهتمام دقيق ألفعال أو سلوك اآلخرين الذين يتم
متثيلهم وإثباهتم حىت يتمكن الطالب من اختاذ اإلجراءات كما يتضح من النموذج.
إن ارتباط املراقب ابلنموذج  ،واجلوهر املهم للسلوك  ،والطبيعة اجلذابة
للنموذج هي عوامل تؤثر على االنتباه .كلما زاد االهتمام  ،زادت فعالية عملية
التعلم  ،ومن املؤكد أن القيمة اجلوهرية للسلوك الذي يظهره النموذج تؤثر بشكل
كبري على املراقب  ،والسلوك الذي سيتم مالحظته وتنفيذه وأيها جيب جتاهله.
بشكل عام  ،يركز الطالب انتباههم على النماذج اجلذابة واملمتعة والشائعة .لذلك
12
يف هذه احلالة  ،من املتوقع جدا أن يقدم املعلمون أمثلة إجيابية وبناءة للطالب.

17

Tarsono, “Implikasi Teori Belajar sosial (Social Learning Theory) Dari Albert Bandura Dalam
Bimbingan dan Konseling”, Psympathic, Jurnal Ilmiah Psikologi 2010, Vol. III, No.1: 30
18
Qurrotul Ainiyah, “Social Learning Theory dan Perilaku Agresif Anak dalam Keluarga”, Al-Ahkam:
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ب .عملية اسرتجاع

(ذكرى)Retensional/

عنصر آخر يساهم أيضا يف التعلم القائم على املالحظة هو االحتفاظ  ،ولكن
يف حتديد ذلك غالبا ما يتم إمهاله  ،ألن االحتفاظ يتعلق أساسا بطول الكود الذي
مت احلصول عليه من عملية النمذجة .هذا هو احلال ابلنسبة لبعض الطالب الذين ال
يزالون مصنفني كمبتدئني  ،مثل أمثلة ألمناط اللغة اليت مت احلصول عليها من خالل
املالحظة مث االحتفاظ هبا يف مناسبات أخرى.
يلعب االستبقاء دورا مهما يف حصول األفراد على املعلومات يف مرحلة
املالحظة من خالل الرتكيز على مراقبة النموذج أثناء عملية التعلم .لذلك يقال أن
املعلومات مفيدة يف وقت املالحظة  ،إذا مت تذكرها وختزينها .قال ابندورا بشكل
رمزي أن هناك طريقتني يف عملية ختزين املعلومات  ،ومها اللفظية واخليالية  ،وهذا
جزء من عملية االسرتجاع .لذلك فإن الشيء الذي يتم توضيحه ومتثيله بواسطة
النموذج  /املريب  ،سواء يف شكل أوصاف لفظية أو وسائط صور مثرية لالهتمام أو
فريدة أو مشاهبة  ،ميكن أن يساعد يف حجم أو ذاكرة الطالب .سيزداد االحتفاظ
ابلطالب إذا قدم املعلم  /النموذج عرضا أو مثاال حيا وملموسا .املعلومات اليت مت
ختزينها من خالل اإلدراك  ،ميكن بعد ذلك اسرتجاع هذه املعلومات وتكرارها مث
تعزيزها بعض الوقت بعد تنفيذ التعلم القائم على املالحظة.
من خالل استخدام الرموز (التمثيالت الرمزية) اليت يتم حتويلها بعد ذلك إىل
إجراء  ،هي إحدى الطرق اليت يستخدمها األفراد لتخزين املعلومات .بشكل عام ،
سيجد الطالب أنه من األسهل التقاط وختزين املعلومات املنقولة إذا مت تضمني
األمساء والتسميات واإلجراءات  ،على سبيل املثال يف مرحلة االحتفاظ تعطي
املفردات  /املفردات العربية  = dalwun ،دلو  ،وإعطاء هذه املفردات إذا كانت

737

Vol. 05 No. 02 July - December 2021
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549 - 368X

لفظية فقط مث لن يكون تواتر ذاكرة الطالب وشدهتا هو نفسه عند مقارنتها
ابملفردات املضمنة مباشرة مع أشياء حقيقية.

ج .عملية تكوين

السلوكReproduksional/

تتعلق هذه النقطة الثالثة بكيفية توجيه التمثيالت الرمزية للعمل  ،وهذا يعين
أنه بعد املرور مبرحليت االنتباه (االنتباه) واالحتفاظ (التذكر)  ،من املأمول أنه بعد
األداء أو اإلجراء أو السلوك سيتم إنشاؤه  ،مث يف سياق واملناقشة هنا هي اللغة
العربية ابلطبع بعد مرحلة االنتباه والتذكر أنه ميكن للطالب التعبري أو الرتمجة إىل
أفعال وعروض دقيقة .على سبيل املثال  ،يعطي املعلم املفرودات  ،يتم قراءة
" "dalwunبشكل متكرر للطالب  ،مث ينتبه الطالب  ،ويتذكروهنا ببطء  ،مث
يتمكنون من نطقها.

د .عملية حتفيزية

االجتاه الرئيسي يف التعلم القائم على املالحظة بشكل عام هو أن األفراد من
املرجح أن يشاركوا يف املراحل األولية الثالثة املذكورة أعاله ( ،االنتباه  ،التذكر ،
اإلنتاج) لكن ابندورا أضاف أن العملية التحفيزية هي أيضا عنصر مهم يف هذا
التعلم القائم على املالحظة .ببساطة  ،الطالب الذين حيصلون على املديح مييلون
إىل أن يكونوا أكثر محاسا من حيث التعلم  ،والطالب الذين حصلوا على درجات
عالية سيحاولون احلفاظ على جودة تعلمهم وحىت حتسينها ألهنم يشعرون بدافع من
ذلك .الدافع هو وجود دوافع وأسباب معينة جتعل الطالب يقلدوهنا  ،كما يتضمن
12
التشجيع من الداخل ومن الداخل واحرتام الذات.
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يف التعلم القائم على املالحظة  ،يعد التحفيز مهما للغاية  ،لذلك حيتاج
املعلمون  /املعلمون إىل القيام بذلك على الرغم من بطرق خمتلفة حىت يسري التعلم
كما هو متوقع .ألن الطالب بشكل عام يقلدون النموذج ألنه يفرتض أنه عندما
يفعل ذلك سيزيد من فرص احلصول على التعزيز (التعزيز).
الطالب الذين يالحظون سلوك النموذج والذين يستفيدون بعد ذلك من
السلوك  ،سريكز الطالب انتباههم على النماذج اليت يتم متثيلها  ،مث يكررون سلوكهم
وحيتفظون به يف الذاكرة .مبعىن آخر  ،ميكن أن تؤدي هذه الفوائد إىل والدة دافع
72
الطالب ألداء نفس السلوكيات.
من الشرح املذكور أعاله  ،ميكن القول أن نظرية ابندورا املعرفية االجتماعية وثيقة
الصلة جدا ليتم تطبيقها يف تعلم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية الرمسية وغري الرمسية.
على وجه اخلصوص يف اجلوانب التالية:
 )1املنهج

جيب أن تتم الطريقة أو النهج يف شكل املالحظة  /النمذجة من خالل منح الطالب
الفرصة املثلى ملراقبة تصرفات أو سلوك لغة النموذج بعناية  -يف هذه احلالة املعلم -
مما يؤدي إىل التعزيز اإلجيايب.

 )2التدريس

تتطلب اللغة التفاعلية بني البيئات االجتماعية من حيث حتوهلا حقا هنجا قائما على
املالحظة أو منذجة  ،لذلك من املناسب للمعلم  /املعلم تعزيز التعلم التعاوين.

20
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 )3التقومي
من خالل تكوين بيئة انطقة ابللغة العربية (بيئة لغوية)  ،وهي شكل بديل
الكتساب املهارات اللغوية  ،من الضروري للغاية رؤية وتقييم مدى إجنازات الطالب
يف تعلم اللغة العربية وتعميقها .من الضروري يف هذه احلالة أن يكون املعلمون قادرين
على خلق بيئة مواتية حبيث يتم توجيه الطالب يف اجتاه أكثر إجيابية.
مفهوم بسيط لتطبيق نظرية املعرفية االجتماعية ابندورا يف التعلم اللغة العربية :

املنهج
النظرية املعرفية اإلجتماعية
أللربت ابندورا

تنفيذها على التعلم اللغة العربية

التدريس
التقومي

اخلالصة
من خالل الدراسة اليت مت إجراؤها  ،ميكن القول أن اللغة العربية هي تعلم يتضمن
إدراك املتعلم ،مبعىن أنه معريف .وبناء على هذه الدراسة أيضا  ،فإن النظرية املعرفية
االجتماعية واخلصائص املصاحبة اليت طورها ألربت ابندورا هلا آاثر على اللغة العربية  ،ال
سيما يف اجلوانب :األهداف  ،والبيئة  ،واإلعالم  ،واالسرتاتيجيات  ،والنماذج يف تعلم اللغة
نفسها  ،وكل هذا ابلطبع جزء من مكوانت املناهج والتدريس وتقومي التعلم .هناك حاجة
إىل مزيد من البحث  ،وفحص وإجراء دراسات متعمقة  ،إذا كان السؤال التايل هو ما إذا
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كان تطبيق النظرية املعرفية االجتماعية اليت روج هلا ألربت ابندورا يف املؤسسات التعليمية
.اإلندونيسية هو األمثل حاليا
التوصيات

 من املأمول أن يزيدوا من تعميق معرفتهم ابلنظرية املعرفية، ملزيد من البحث
 ابلنظر إىل أنه جيب حتسني التعلم لوجوده يف عامل التعليم من أجل خلق جو، االجتماعية
 ال يزال هذا. حىت ال يكون هناك أي شبح خميف من حيث التعلم.وحالة تعليمية ممتعة
 لذلك من، البحث حباجة إىل إجابة حمددة تتعلق بتنفيذه وآاثره على تعلم اللغة العربية
.املأمول أن يقوم ابحثون آخرون إبجراء حبث ميداين لإلجابة على هذه املشكلة
قائمة املصادر واملراجع
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