
 الباب األّول

 مقدمة

 البحث خلفية .أ

من  ةيف جمموعة متنوع اللغة هي وسيلة التواصل الفعال بني الناس،

للتعبري عن فكرة املتكلم إىل املستمع أو الكاتب إىل  استخدم اللغةاحلاالت، 

االنسان سيكون من العصب على التواصل. بالنسبة  كللغة  الوبدن  1القارئ.

سك لمسلمني املوجهة والتمللمسلمني اللغة العربية هي اللغة اليت أمرهم جدا ل

مث تعلم وفهم اللغة العربية أمر ال بد منه  .والسنة وكالمها باللغة العربيةآلقرآن 

فقط  تليس اللغة العربية .للمسلمني كشرط لفهم احملتوى من آلقرآن والسنة

دراسة اللغة العربية ليست جمرد لقراءة  .باعتبارها لغة القرآن ولكن هي لغة املعرفة

 الكتب باللغة العربية، ولكن اتقان اللغة العربية نتمكن من التواصل يف اللغة العربية

 والعلوم الدرسة.

موضوعات اللغة العربية تصنف يف املوضوعات الصعبة. لذلك، كثري من 

ات اللغة هار من املشاكل املختلفة اليت أدت إال ضعف م  بحبون الدرس.الطالب ال
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العربية للطالب، وبطبيعة احلال، على ضرورة وجود وصف جيد للمشكلة فيما 

لف، هذه ، كل القدرات األكدميية الفردية ختتهالطالب والعوامل اليت حتيطبيتعلق 

تلف. يف خم بية بني الطالبالعر تعلم اللغة  مقدارسبب يالفروق الفردية هي أيضا 

ات ما يسمى صعوب يتعلم جيدااحلاالت اليت يكون فيها الطالب ال ميكن أن 

 2م.يالتعل

وي ، ولكن شخص من ذفقط التعليم ليس بالنسبة لألشخاص العاديني

للغة العربية ا للمستقبل. ادية والروحية أيضا بحتاجاخلربة على حد سواء احلواجز امل

ولكن لذوي  ،فقط املواد اليت تدرس ليس بالنسبة لألطفال العادينيهي واحدة من 

أو غري ذلك. وهي الكتب يف دستور  مكفوف، أيضا االحتياجات اخلاصة

، وذلك أن املادة فيما يتعلق باحلق يف التعليم لكل مواطن ۱اية  ٣۱مقالة ۱٥٤٩

ن يان هو أبحق لكل مواطن يف التعليم". ومعىن هذا الب"من اندونيسيا ونصها: 

ديه والشخص الذي ل األطفال العاديني مع األطفال ذوي املعاق يف وضع نفسه.

معاق ال يعين أهنا معيبة من حيث الشعور باملسؤولية اإلنسان، وهلم احلقوق 

معاقهم ال يعين كل شيء معطل، وأهنا ال  والواجبات كأي إنسان آخر الطبيعي.

من أجل رعاية التحيز يف حد ذاته دون تزال قادرة على أن تكون متعلمة ومدربة 
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صل على أولئك الذين ال حتكفوفني وباملثل مع األطفال امل .االعتماد على اآلخرين

طالبة و  وبعبارة أخرى، طالب رؤية اتضح أهنا ميكن أن تأخذ الرعاية من نفسه.

 .لتدريسبحق أيضا للتعليم وا تونيسياإلسالمية ياك كفوفنيمن مؤسسة رعاية امل

رقم  تريتيس يوكياكرتا يف شارع فارنج تونيسيياك املدرسة الثانوية قعت

إىل  درسة الثانويةامل ٩٩1٤٣قرية دانونكاران، وزعيم قرية منرتجيرون يوكياكرتا ٤٤

ليم والرتبية، يكسبون حقهم يف التع هذا هو املكان الذي كانو يف التعليم. كفوفنيامل

متاما مثل الطالب العادية األخرى. األطفال العاديني مع البصر اجليد جيب أن 

م يبل هو أيضا بالتأكيد من األسهل بالنسبة هلم لتعل يكون فرصة لرؤية حميطه.

من  الذين فقدوا بصرهم لذلك كان كفوفنيوخالفا لألطفال امل األشياء بسهولة.

 ماك ن نرى حميطه، مبا يف ذلك يف عملية دراسة اللغة العربية يف املدرسة.الصعب أ

 خالل من أو واالجتماعية، البيئية احلواس ترتبط البشر أن ،سومنرتي أوضح

 األطفال، من اخلارجي العامل فهم أو االعرتاف مث البصر، لفقدان ونتيجة .القدرة

 لألطفال املعريف التطور لذلك ونتيجة .وسليمة كامل يف عليها احلصول ميكن ال

 العاديني األطفال مع مقارنة دون حتول األرجح على هي البصرية اإلعاقة ذوي



 قدرات وثيقا ارتباطا فقط ترتبط ال املعريف النمو إىل ذلك ويرجع .عام بشكل

 ٣ايضا. الرؤية قدرة من بشعور ولكن هذا، املخابرات أو االستخبارات

. يقة برايلطر  كفوفني الكتابةطالب املال يسنخدمونوباإلضافة إىل ذلك، 

هذا هو  .كفوفنيملسة املستخدمة من قبل امل برايل هو نوع من طريقة الكتابة

من املؤكد  وبعض بالتأكيد أيضا حتديا للمعلمني لتقدمي الدروس بشكل مناسب.

 .للغىة العربيةم ايأهنا تعيق عملية التعل

بدراسة مشكلة ما بحدث يف   الباحثة توبذلك اهتم من الوصف أعاله،

من الصف  كفوفنيامل م العربية الطالبيكثري من األحيان أثناء عملية يف التعل

 .2١1٤/2١1٢ يوكياكرتا السنة الدراسية تونيسية الثانوية ياكسن املدر الثام

 أسئلة البحث .ب

 وبناء على وصف اخللفية، ميكن أن يكون صيغة املشكلة على النحو التاىل:

 سالصف الثامن املدرسة الثانوية ياكيتوني يف كيف دافع طالب املكفوفني .1

 م اللغة العربية؟ييوكياكرتا يف تعل

م اللغة العربية يواجهها الطالب املكفوفني واملعلمني يف تعليشاكل اليت املما  .2

 وكياكرتا؟ي طالب املكفوفني من الصف الثامن املدرسة الثانوية ياكيتوتيس
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 لغة العربية؟ م الياملكفوفني يف تفصري ذلك املشاكل يف تعلما جهود طالب  .٣

 أهداف البحث .ج

 أهداف إىل أن يتحقق ما يلي:

 ياكيتونيس الصف الثامن املدرسة الثانوية ني يفدافع طالب املكفوف ملعرفة كيف .1

 م اللغة العربية.ييوكياكرتا يف تعل

م اللغة العربية ييف تعلن واملعلمني و واجهها الطالب املكفوفيملعرفة مشاكل اليت  .2

 وكياكرتا.ي يسنطالب املكفوفني من الصف الثامن املدرسة الثانوية ياكيتو 

م اللغة يملعرفة ما جهود طالب املكفوفني يف تفصري ذلك املشاكل يف تعل .٣

 العربية.

 نافع البحثم .د

بحث لكون يسات، والكاتبة تأمل هذا ميكن أن ومبجرد االنتهاء من هذه الدرا

ما بالنسبة ، بينيتحتم بهعند الضرورة لألطراف الذين  وميكن استخدامه، مفيدا

 :لليعض الفوائد من هذا البحث، وهي

 لباحثةل .1

 .الباحثون ميكن أن تضيف أفكارا حول القضايا اليت حبثت (1



يف الرتبية  عامل (S1)باعتبارها واحدة من شروط احلصول على درجة عامل (2

 .حممدية يوكياكرتاالعربية جبامعة 

اء كسب الباحثني املعرفة العملية اليت تدعم يف تطبيق النظرية املكتسبة أثن (٣

 .الدراسة اجلامعية

 للقراء .2

القراء ميكن أن تضيف البصرية وكمرجع إلجراء مزيد من البحوث يف هذا اجملال 

 .من مشاكل تعلم اللغة العربية للطالب ذوي املعاق البصرية

 للمدرسة .٣

لة دراسة من مشك احللواد اللغة العربية يف حماولة كمرجع لتحسني نوعية امل

ة ة الدراسينتونيس يوكياكرتا السياللغة العربية يف املدرسة الثانوية ياك

، ذلك أن األهداف التعليمية اليت مت وضعها واملخطط أن 2۱۱۰/2۱۱٤

 يتحقق على النحو األمثل.

 للطالب .٤

 كمرجع لتحسني نوعية املواد اللغة العربية.

 السابقة البحوث .ه

 هناك البحوث السابقة تتعلمه هبذا املوضوع تذكرها لباحثة فيما يلي:



م أستويت دوي سافوتري كلية تعلي تهاألول: البحث العلمي الذي كتب

، املوضوع علمية تعليم اللغة 2١1١سونان كاليجاكا  احلكوميةعة اإلسالمية مااجل

العربية الطالب املكفوفينمن الصف الثامن املدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا. 

طالب املكفوفني م اليوتركزهذه الرسالة فقط على األحباث على العملية اجلارية لتعل

 ٤لة.ق واملقابالعربية من الصف الثامن باستخدام طريقة املالحظة والتوثي

معة ام اجلن كلية تعلياغفر  ءادحممد فو ه العلمي الذي كتب الثاين: البحث

، املوضوع مشاكل تنفيذ تدريس اللغة 2١1٤ليجاكا اسونان ك احلكوميةاإلسالمية 

العربية لضعاف املكفوفني يف املدرسة اجلامعة املدرسة العالية احلكومية ماكوئوهارجو 

. وتركز هذه الرسالة 2۱۱٣/2۱۱٤السنة الدرسية ديفوك سليمان يوكياكرتا 

مع  كفوفنيامل يعين الطالبكفوفني مشاكل تنفيذ تدريس اللغة العربية لضعاف امل

 ٩الطالب العادي الذين يدرسون يف نفس الفصل.

موضوع  هتكتب، هناك بعض أوجه التشابة مع البحث الذي من عدة البحث

ني أن . يف ححبث واملشاكل فحصت، حيث قيد الدراسة )الطالب املكفوفني(
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بق كيف ت فيها هذه البحوث ملعرفة مسبحالفرق هو الرتكيز على البحث اليت أص

 دافع الطالب على تعلم اللغة العربية مث حتقيق من مشاكل يف تعلم اللغة العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ر النظريااإلط

 م اللغة العربيةيالمشاكل في تعل .أ

اليت تظهر الفروق بني بنية اللغة و الغة اخرى. شاكل هي وحدات واألاماط امل

طئ تنفيذ تبأحد العوامل اليت ميكن أن معرفة و  يهم اللغة العربية يمشاكل تعل

باختصار أن دراسة العربية طبعا هلا املشاكل اليت جيب التصدي،  .عملية التعليم

 اللغوية غريسواء لغوية بشأن إجراء األصوات واملفردات بناء اجلملة والكتابة، ام 

 .وهي تتعلق حيث الثاقفة االجتماعية والثقافية أو االجتماعية

 المشاكل اللغاويات .1

 .الوصف التايل سوف يوضح بعض املسائل املتعلقة ناحية لغوية

 ترتيب األصوات (1

يف الواقع تعليم اللغة العريبة يف إندونيسيا قد بحدث منذ قرون، 

ولكن اجلوانب بيد احلكم كأساس لتحقيق الكفاءة االستماع التحدث 

( يتم توجيه الغرض من تدريس اللغة 1تقلباهتمامه. وذلك ألن: )

العربية فقط لطالب قادرين على فهم اللغة املكتوبة الواردة يف الكتب 

( فهم طبيعة اللغة أكثر اعتمادا على الرتمجة الطريقة 2ية، )باللغة العرب



النحوية، الذي هو وسيلة لتعليم اللغات الكثري من الرتكيز على التلقني 

يف حد ذاته نظرة عامة وفهم  .تعلم قواعد اللغة والرتمجة كلمة بكلمة

اللغة على أساس هذه الطريقة ليست كاملة وسليمة، ألنه ال بحتوي 

 تلك اللغة. فبذلك أن مهارت االستماع ومهارة الكالمعلى ضغط 

من الضعف لتدريس اللغة العربية واليت مت تنفيذها يف إندونيسيا. بد 

من االعرتاف بأن أنواع من املدارس، واملعاهد واملساجد وحىت يف املنازل 

من أجل تعليم القرآن الكرمي وتدريس تصم األصوات قواعد اللغة 

، يف علم التجويد. ومع ذلك سمى مبخارج احلروفالعربية اليت ما ت

وليس لغرض " قراءة القرآن"فإن العلم تركيز االنتباه فقط ملصاحل براعة 

تعزيز وتطوير املهارات الالزمة الستخدام اللغة، بل هوحقيقة أن ليس  

كل قواعد احلكم السليم يف تالوة القرآن هي اليت تنطبق على استخدام 

وما إىل ذلك الذي ال يتم التغاضي  إلخفاء، إذغاماللغة. املثال هو ا

عنها لتدريس اللغة العربية وال تنطبق بالضرورة على استخدام اللغة 

 .العربية. ما دام هذا النظام يبدو اهتماما أقل يف استخدام اللغة العربية

ونتيجة لذلك، فإن الشخص الذي درس طويال اللغة العربية تفتقر 

ونتيجة لذلك أخرى هي أن  .كلمات منطوقة  أيضا كال اآلخرين يف



هناك العديد من األخطاء عند كتابة الدروس أملى، سواء دروس اللغة 

 ٤العربية والدروس األخرى اليت لديها ما تفعله مع اللغة العربية.

ال بد من االعرتاف بأن بعض العناصر)الفونيمات( ال تشابه مع 

ولكن يف  .ط ض ص ذ متعلمي اللغة، على سبيل املثال غ ق ع ظ

الواقع كثريا فرصة مواتية لتعريف الطالب على مساع ونطق احلروف 

املذكورة أعاله، ألنه يف كثري من األحيان مساع قراءة القرآن إما من 

خالل التلفزيون واإلذاعة وكذلك يف مناسبات معينة واليت لعبت قراءة 

 .القرآن

 معهااست كثري إىل جانب العديد من االحتفاالت الدينية اليت

باللغة العربية، هذه مدينة، إقمات، الصالة وغريها من  تعرب اوقراءهت

 .الصالة، الصالة

 املفردات (2

 يبية هاللغة العر  يفيد لطالب اللغة العربية ومدرستاليت  العوامل

 بحتوي على الكثري من الكلمات امن حيث املفردات أو املفردات، ألهن

يف الواقع، واملزيد من الكلمات املشتقة  .اإلندونيسيةالعربية يف املفردات 
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من الكلمات العربية اليت أصبحت املفردات االندونيسية، فمن األسهل 

هذا يعين أنه سيكون هناك  .لبناء املفردات وتوفري فهم وإرفاقه الذاكرة

شخص حمظوظ الذي درس اللغة العربية يف اندونيسيا مما كانت عليه 

تحدة األمريكية وبريطانيا وغريها، ألنه فيالطالب يف الواليات امل

وبعبارة أخرى، فإنه من املفيد للغاية  .اندونيسيا أسرعفي مجع املفردات

الستخدامها كأساس ملفردات اختيار تنظيم وترتيب ترتيب العروض 

 .مرتي العربية

ومع ذلك، ونقل الكلمات من اللغة العربية إىل اللغة اإلجنليزية 

 :ميكن أن يسبب األشياء على النحو التايلاملتعلمني 

التحول من املعاين. وقد مت إدخال العديد من الكلمات يف املفردات  (أ

اإلندونيسية، وهو ما يعين قد تغري من املعىن األصلي كما يف كلمة 

يف العربية معىن القصيدة هي عبارة  .يأيت من كلمة قصيدة "القصيدة"

نفس قافيةمع الوزان.يف حني عن جمموعة من موشحات الشعر له 

حتولت يف اللغة االندونيسية أو اإلقليمية إىل األغاين أو إيقاع الصحراء 

 العربية مع الكلمات الشعرية )الشعرية(.



من خرب تغريمن الصوت  "األخبار"كلمة بركة،  "نعمة"وقالت  (ب

كلمة ممكن  "القوة"األصلي، ولكن يبقى املعىن، على سبيل املثال، 

 .وهلم جرا

واليت تعين يف اللغة العربية   "عبارة"ثابتة، ولكن مل يتغري املعىن، مثل  (ج

 .كلمات يف حني اإلندونيسية هي الصياغة

يف اتصال مع املشاكل من املفردات، أن ندرك أن العديد من جوانب  (د

ل شرف يف العربية اليت مل يتم تضمينها يف اللغة االندونيسية، على سبي

 ٢املثال من حيث تصرف

 ترتيب اجلملة (٣

 جمرد تعليم اعراب، الذي قال تغيري يعرف انحو ليس العلمالعلم 

يف وقت متاخر بسبب وظيفة الكلمة يف اجلملة، وبناء أي دون تغيري  

كلمة أخرية حىت لو كان تغيري وظيفة يف اجلملة، على النحو الذي 

اقرتحه تعريف هو لغوي، وعلم جلمع متشل اجلمل حىت ثوابتها أشياء 

قعة. على سبيل املثال أخرى لإلعراب والبناء، كما املطابقة و الو 

املطابقة مثل بني مبتداء واخلرب وبني التحوالت وجيب موصوف يتفق 
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من حيث  tazkirta’niitsمن حيث اجلنس )النوع االجتماعي( هو 

مجع، ومن حيث الوضوح أن  ifradtatsniyahالعدد وهذا هو 

ta’riftankir .الطبيعة واملوصوف 

قيعة فعل اواله فاعل جيب أن يكون موجودا سبيل املثال املو 

واخلربجيب أن يأيت بعد املبتدأ إال إذا كان ضرف اخلرب أو جرة اجملرور 

 أو أن تسبق ملتداء.

ا القبيل ليست مفهومة من قبل الطالب ذالإلعراب واشياء من ه

من اندونيسيا، على سبيل املثال، ألنه على الرغم من انه كان يتقن 

 نه ال ميكن العثور على املقرنة يفبالفعل قواعد اللغة اإلندونيسية ا

اإلندونيسية ذلك. ألن املعلم العريب جيب االتنباه للطالب اللغة العربية 

 8بسهولة على الصعوبات اليت تواجهها عن أشياء من هذا القبيل.

 الكتابة (٤

ابة العربية هي كتالعربية  ةاللغ تعلمالعوامل األخرى اليت قد تعوق 

تلف متاما عن لغة الكتابة الطالب. ولذلك، فإنه ليس من خت اليت

املستغرب أنه على الرغم من أن جيلس يف الطالب اجلامعي كما أهنا 
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جتعل األخطاء يف كتابة كل من دروس اللغة العربية وكذلك آلية القرآن 

 .واحلديث، كل من دفرت واملقاالت العلمية

ن العربية فقا ل لقواعد أيف الواقع، عن مهارات الكتابة االمالء ب

يكتمل يف املرحلة الثانوية اليت هو املدرسة عاليه، أو املدارسة على قدم 

املساواة. ولكن الواقع يدل على أن هذه العادة من كتابة واحد يف  

لتغيري العادات،  .كتابة احلروف العربية ال يزال ترحيلها إىل الكلية

ن صبحت عادة مضمن ممكحبيث الكتابة شعرت حقا الثقيلة ألهنا أ

وينبغي أن تكون  .من املرحلة االبتدائية حىت املرحلة املتوسطة وما فوق

هذه املشكلة االهتمام املشرتك لدينا، ألن أخطاء الكتابة ال ينبغي 

سبيل املثال،   IAINاالستهانة هبا، وهذا هو وصمة عار عندما خرجيي

ات من القرآن كتابة آيبعد هبوطه يف اجملتمع ال يزال يرتكب أخطاء يف  

 .٥الكرمي أو احلديث الشريف

 لمشاكل غير اللغويا .ب

اجلانب االجتماعي والثقايف لألمة العربية هي بالتأكيد خمتلفة مع اندونيسيا 

وهذا يثري إشكالية أيضا فيما يتعلق بتدريس  .من حيث األمة االجتماعية والثقافية
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ات االجتماعية والثقافية، مث بني العربية واخلالفبسبب االختالفات  .اللغة العربية

 .االندونيسية الوجود بني اآلخرين يف التعبريات واملصطلحات وأمساء األشياء

املشاكل اليت قد تنشأ هي أن العبارات واملصطلحات وأمساء الكائنات اليت 

ال ترد يف اللغة االندونيسية ليست بسهولة وسرعة فهمه من خالل فهم طالب 

اللغة العربية من اندونيسيا الذين ليسوا على دراية يف مجيع املصطلحات االجتماعية 

 .والثقافية للعرب

التغلب على مشاكل من هذا القبيل، فإنه يساعد على املوضوع سعت إىل 

أن تكون جزئيا العربية بحتوي على األشياء اليت ميكن أن تعطي فكرة عن األمة 

وهذا  ية اليت هلا عالقة مع ممارسة استخدام اللغة العربية.العربية االجتماعية والثقاف

أمر مهم، ألنه مع معرفة االجتماعية والثقافية، ومن املتوقع أن الطالب للغة العربية 

ميكن أن نفهم بسرعة أكرب مبعىن من العبارات واملصطلحات وأمساء األشياء غريبة 

ة إىل املعرفة ة االندونيسية، باإلضافعلى اللغة العربية وليس لديه ما يعادهلا يف اللغ

اللغة العربية تساعد الطالب لتكون قادرة على استخدام العبارات واملصطلحات 

 .1١وأمساء األشياء املذكورة أعاله، يف الظروف املناسبة
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 ميفهم التعل .ج

موعة كعملىة تفاعل بني املعلمني والطالب أو جم  ميالتعلأن يعرف  ناسوتيون

ما  من الطالب يهدف اكتسب املعرفة واملهارات أو املوافق وتوحيد

كنشاط لتنظيم أو إدارة البيئة، وكذلك ممكن والتواصل مع طالهبم حبيث 11تعلمه.

البيئة يف هذا املعىن ال يدرس فقط، بل يشمل أيضا املعلمني،  بحدث التعلم.

واملكتبات، واملختربات، وهكذا دواليك اليت هلا صلة أنشطة التعلم لدى  والدعائم،

 .12الطالب

 م اللغة العربيةيتعل .د

 م اللغة العربية تعريفيتعل (1

تعريف اللغة العربية يف حد ذاهتا هي كلمة تستخدم من قبل العرب مؤسسة 

اللغة العربية  ويرمي دورة يف التأمني الوطين أو األمة العربية للتعبري عن نواياهم.

لتشجيع وتوجيه وتطوير واحلفاظ على الكفاءة يف فسخاالعربية، سواء كانت 

 .1٣منتجة أو تقبال وكذلك إنشاء موقفا اجيابيا جتاه اللغة

 م اللغة العربيةيموضوعية تعل (2
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واهلدف النهائي لتدريس اللغة العربية هو القدرة على قراءة وفهم الكتب 

افة إىل ذلك، ينبغي أيضا أن يكون قادرا على كتابة ولكن باإلض .باللغة العربية

 1٤.)يؤلف( واالستماع والتحدث باللغة العربية

 المكفوفين عن نظرة عامة .ه

و كل عمى البصر أل الذين يعانون من اضطرابات مثل  هو األطفا كفوفامل

جزئيا، وعلى الرغم من أنه قد أعطى مساعدة مع األجهزة املساعدة أهنم ما زالوا 

، Harsana Sasraningratوفقا لفرانس . 1٩بحتاجون إىل خدمات الرتبية اخلاصة

 ويتسبب الرؤية اليت ال تعمل بشكل صحيح. driaضعف البصر هو شرط من 

حالة األضرار اليت حلقت العني، العصب البصري، أو أجزاء من الدماغ الذي يعاجل 

 .1٤مؤثرات بصرية

 كفوفقضية امل (1

 مكفوف أو خلقي مكفوفولدت رؤية التونة من الضوء تدعى  شخص

يف حني تراجع يف الرؤية اليت حتدث بعد بعض الوقت منذ ولدت  خلقي،

                                                           
14Umam, Chatibul. Aspek-Aspek Fundamental dalam Mempelajari Bahasa Arab, (Bandung: PT AI 

Ma’arif, 1980), hlm. 40-41 
15Direktorat Pendidikan Luar Biasa.  Alat Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus, (Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 5 
16Rudiyati, Sari. Ortodidaktik Anak Tunanetra, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, 2003), hlm. 
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وميكن استعراض اإلعاقة من وجهة داخلية . احلصول مكفوفتسمى 

 :يف التفاصيل ميكن وصفها على النحو التايل .وخارجية

 العوامل الداخلية (أ

 األسري الزواج 

 العمياء بني الزواج 

 العوامل اخلارجية (ب

 ( الزهريSifilis) 

 أسابيع 8-3 سوء التغذية احلاد يف مرحلة جنينية من العمر 

 فيتامني أ اننقص 

 داء السكري 

 ارتفاع ضغط الدم 

 والسكتات الدماغية 

   كيس الدموعالتهاب 

 األوعية الدموية ورم محيد  /ورم وعائي 

  العنيالشبكية أو ورم خبيث املستمدة من شبكية 



  املدارية أو التهاب األنسجة العني الناجم عن عدوى بكتريية يف

 .أنسجة العني

 الزرق 

 من تطبيق األكسجني الزائد يف الطفل بعد الوالدة 

  1٢املواد الكيميائية /آثار املخدرات. 

 تصنيف املكفوفني (2

هو تسمية األفراد الذين يعانون من اضطرابات يف حاسة  كفوفنيامل

 .اإلبصار

األساس، وضعاف البصر مت تقسيمها إىل جمموعتني، أي العمى الكلي يف 

بعض التصنيفات يف األطفال املكفوفني فيما  .وانعدام الرؤية )الرؤية املنخفضة(

 :بينها، وهي

 مكفوفني إمجايل (أ

العمى الكلي إذا كان ال ميكن أن نرى اثنني من أصابع أمامها أو جمرد 

اهنم ال  .كن أن تستخدم لتوجيه احلركةرؤية الضوء إىل حد ما أو ضوء مي

 .يستطيعون استخدام بريد إلكرتوين غري برايل
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 نخفضةاملالرؤية  (ب

اخنفاض الرؤية هي أهنا رؤية شيء ما، جيب أن يقدم وجهة نظر قرب، أو 

العينني جيب أن تبقى بعيدا عن الكائن شاهده، أو أولئك الذين لديهم 

للتغلب على مشاكل الرؤية، والناس  .إليهانظرا لضبابية الكائن عند النظر 

 .18مع ضعف يف الرؤية باستخدام النظارات أو العدسات

بناء على احلدة على رؤية األشياء، وينقسم العمى إىل عدة جمموعات على 

 :النحو التايل

األطفال الذين يعانون من تشوهات الرؤية اليت رمبا تصحيح مع العالج  (1)

األطفال املدرجة يف هذه  .البصريةأو الشفاء من بعض األجهزة 

اجملموعة ال ميكن تصنيفها يف جمموعة من األطفال املكفوفني ألهنا 

 .ميكن استخدام وظيفة البصرية بشكل صحيح ألنشطة التعلم

األطفال الذين لديهم تشوهات الرؤية، على الرغم من أن تصحيح مع  (2)

دريس بعد ت األدوية أو بعض األجهزة البصرية ال تزال تواجه مشكلة

الفصول الدراسية العادية حبيث التعويضات الالزمة الستبدال نقص. 

األطفال الذين لديهم تشوهات الرؤية يف اجملموعة الثانية من األطفال 

                                                           
18Smart, Aqila. Anak Cacat Bukan Kiamat (Metode Pembelajaran &Terapi untuk Anak 
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املكفوفني ميكن تصنيفها على أهنا ضوء ألنه ال يزال قادرا على التمييز 

جملموعة  هذه ا يف احملادثات املمارسة اليومية اليت تدخل يف .بني الظل

 (.األطفال-جزئيا رؤيةكيديا املعروف باسم أطفال املكفوفني جزئيا )

األطفال الذين يعانون من تشوهات الرؤية اليت ال ميكن تصحيحها  (٣)

مع الدواء أو أي أداة بصرية، ألن الطفل مل يعد قادرا على االستفادة 

 أخرى ال ميكن إال أن يكون تعليما من خالل قنوات .من أدوات بصره

يف األحاديث اليومية، واألطفال الذين يعانون من  .من العني

اضطرابات الرؤية يف هذه اجملموعة، واملعروفة باسم مكفوفني )ضعف 

 1٥البصر الشديد(.
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 منهج البحث

 نوع البحث .أ

ويستخدم البحث  .استخدام الطريقة النوعية حثةقوم الباتهذه الدراسة،  يف

النوعي لفهم ظاهرة ما شهدته من موضوع الدراسة مثل هذا السلوك واإلدراك، 

والتحفيز، والعمل وغريها، بشكل كلي، وبطريقة وصفية يف شكل الكلمات واللغة، 

يف سياق حمدد هو بطبيعة احلال ومن خالل االستفادة من جمموعة متنوعة من 

(، ني القيام هبا هو البحث امليداين )حبث ميدايناألنشطة اليت يتع .2١املنهج العلمي

 .والبحوث اليت أجريت يف هذا اجملال جلمع البيانات

 موضوع البحث .ب

 :وه اكون موضوعيي سذال  ا البحثيف هذ

 تونيس يوكياكرتاينظر املدرسة الثانوية ياك (1

 يوكياكرتا تونيسيالصف الثامن املدرسة الثانوية ياك يفمعلم اللغة العربية  (2

سية  اتونيس يوكياكرتا سنة در يالطالب من الصف الثامن املدرسة الثانوية ياك (٣

٢۱۰٦/٢۱۰۰. 
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 ريقة جمع البياناتط .ج

وهناك العديد من الطرق اليت سوف يستخدمها الباحثون يف مجع البيانات، 

 :وهي

 املالحظة (1

وسيلة جلمع البيانات من خالل مراقبة أو مراقبة  يمالحظة ه

الكائن البحوث أو حدث، سواء كان ذلك اإلنسان، اجلماد، أو ظاهرة 

 .21طبيعية

تقنيات مجع البيانات املستحدمة عند مراقبة البحث فيما يتعلق 

السلوك البشري، إجراءت العمل، ظواهر الطبيعة، إذا كان املدعى 

ا. يف عملية مجع البيانات، يتم مراقبة عن املستخدمة ليست كبرية جد

طريق غري املشاركني والباحثني مل يشارك مباشرة يف أنشطة. كتب الباحثة 

فقط، سجل وحتليلها مث استخالص النتائج. أنواع املراقبة غري املشاركني 

ب مراقبة حول ما جت اختار الباحثون يتمحور املراقبة ومت تصميمها ملنهجية

 ومىت وأين هو.
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 املقابلة (2

يف املقابلة، باإلضافة إىل تقدمي الصك مبثابة دليل للمقابلة، ميكن 

الباحث استخدام أدوات مثل جهاز تسجيل، أو غريها   /جامع البيانات

من األدوات اليت ميكن أن تساعد يف تنفيذ املقابلة أن يكون على حنو 

 .22واهلاتف مقابالت ميكن أن يتم إما من خالل وجها لوجه سلس.

أنواع املقابالت اليت سيتم استخدامها هي مقابلة غري منظم، 

املقابلة أن الباحثني مل تستخدم خرية تكوين املضمون األساسي يف 

التفاصيل وهو املقابالت احلرة اليت احملققني مل يستخدموا تشكيل مسألة 

 جوهرية مقابلة يف التفاصيل.

ورة بيانات عن الصهذا أسلوب املقابلة استخدامها للحصول على 

يذ يوكياكرتا، وتنف العامة النظام التجاري املتعدد األطراف ياكتونيس

 .ميالتدريس واملشاكل اليت تواجهها أثناء عملية التعل

 لوثائقا (٣
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الوثائق هي وسيلة جلمع البيانات عن طريق نقال عن مصادر سجل 

ص، شخ موجود. البيانات مفيد جدا الستخدامها يف اكتمال املعلومات

 .2٣مع البيانات اليت مت توثيقها ليتم حتليلها تقسيم الشعر

باستخدام هذه الطريقة الوثائق، فإن الباحثني مجع الوثائق البيانات 

 )مثل عدد من املعلمني والطالب، وقائمة من القيم واهليكل التنظيمي(

 .وهلم جرا

 تقنيات حتليل البيانات (٤

سري الدراسة، جتمع، وتف حتليل البيانات هو عبارة عن سلسلة من

البيانات والتحقق منها حبيث الظاهرة القيمة االجتماعية واألكادميية 

ولذلك، فإن البيانات اليت مت احلصول عليها ومعاجلتها وحتليلها  2٤والعلمية.

 .من أجل أن تكون مفيدة من أجل حل املشاكل البحثية

قيام به، اليت جيب اليف عملية حتليل البيانات، وهناك العديد من اخلطوات 

 :وهي

 التحقق من البيانات (أ

                                                           
23Sugihartono, Kartika NurFathiyah, dkk. Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), 

hlm. 163 
24Tanzeh, Ahmad. Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 95 



يف هذه اخلطوة، جيب على الباحثني حتقق مرة أخرى الغياب الكامل 

للبيانات البحث، اخرت دان اختيار البيانات، ولذلك فمن املناسب 

 .استخدام فقط يف التحليل

 بيانات التحرير (ب

 التحقيق ما إذا كان أو مل تكتمل، حتتاج إىل تعديل الذي تاليت مت بيانات

بحتاج إىل أن يقرأ مرة أخرى وإصالحه، إذا كان هناك أقل وضوحا أو 

 .2٩مشكوك فيها

 لنظاميات الكتابةا .د

 بعد الظاميات الكاتب جتميعها لتحديد الشكل العام لكتابة هذه املقالة:

 البحث، أهداف املشكلة، صياغة البحث، خلفية على مقدمة: بحتوي الباب األول

 يف خدمةاملست البحث ومنهجية النظري اإلطر مرجعية، كأحباث البحوث السباقة

 .البحث أنشطة إجراء

جلغرافية ا: بحتوي على تاريخ املدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا، الباب الثاين

لمني، الظروف املعاهليكل املنظم، الظروف املدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا، 

 الطالب، حالة البنية التحتية.

                                                           
25Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian, (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), hlm. 124 



الباب الثالث: بحتوي على دافع طالب املكفوفني الصف الثامن املدرسة الثانوية 

اللغة العربية الصف  املشاكل يف التعليمو ياكتونيس يوكياكرتا يف تعليم اللغة العربية، 

املشاكل يف التعليم  تفصري ، واجلهود يفالثامن املدرسة الثانوية ياكيتونيس يوكياكرتا

 اللغة العربية.

 مت الذي البحث حول االستنتاجات من عدداالباب الربع اإلختتام: بحتوي على 

  .واالقرتاحات به القيام

 املراجع

 

 

 

 

 

 

 


