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Abstract
Learning difficulties can be interpreted as obstacles in the learning process to achieve
learning goals. This obstacle can be caused by several factors. This research study is a
quantitative descriptive study that aims to find out the factors that cause learning
difficulties of students in class XI on nahwu shorof lesson. The study used a total
sampling in which, all students of class XI with a total of 40 students were taken.
Data collection techniques used research instruments in the form of questionnaires.
The instrument validity to be used were content validity and construct validity, while
the Cronbach alpha formula was used to test the reliability. Data analysis in this
study used descriptive statistical analysis techniques. The results showed that the
factors of learning difficulties experienced by students in the nahwu-shorof subject in
terms of internal factors were the cognitive abilities and student learning habits,
while in terms of external factors are the school factor. The cognitive ability factor is
limited to the level of students' understanding of the materials being studied. In the
study habits of students seen from the routine of learning and repeating the
materials that have been explained by the teacher. While the school factor is seen in
terms of the atmosphere of learning in schools and learning facilities.
Keywords: Factors causing learning difficulties; students; nahwu shorof
Abstrak
Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai hambatan-hambatan dalam proses belajar
untuk mencapai tujuan belajar. Hambatan ini dapat disebabkan oleh beberapa
faktor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan
untuk mengetahui faktor penyebab kesulitan belajar siswa kelas XI pada mata
pelajaran nahwu shorof. Sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampel,
yakni seluruh siswa kelas XI dengan jumlah 40 siswa. Teknik pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian berupa angket, wawancara, dan observasi. Uji
validitas instrumen menggunakan validitas isi dan validitas konstruk, sedangkan
reliabiitas menggunakan rumus alpha Cronbach. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa faktor kesulitan belajar yang dialami siswa pada mata pelajaran nahwushorof ditinjau dari faktor internal adalah faktor kemampuan kognitif dan
kebiasaan belajar siswa, sedangkan ditinjau dari faktor eksternal adalah faktor

sekolah. Faktor kemampuan kognitif dibatasi pada tingkat pemahaman siswa
terkait materi yang sedang dipelajari. Pada faktor kebiasaan belajar siswa dilihat
dari rutinitas belajar dan mengulang kembali materi yang telah dijelaskan oleh
guru. Sedangkan faktor sekolah dilihat dalam hal suasana belajar di sekolah dan
fasilitas pembelajaran.
Kata Kunci: Faktor Kesulitan Belajar; Siswa; Nahwu Shorof

املقدمة
الرتبية هي احدى املفاتيح األساسية يف حياة اإلنسان و يف سياق نطاق حياة األمة ،كان للرتبية
دور اسرتاتيجي مهم للغاية وتطوير حياة األمة ألهنا متكن تنوير مجيع جوانب احلياة البشرية .وأن تكون
الرتبية قادرة على إعداد املواطنني ملواجهة مستقبلهم ) .(Idris, 2017الرتبية هي جهد لتطوير قدرة املرء
على القوة الروحية وتطوير الشخصية والذكاء واملهارات اليت ميتلكها .ولذلك ،جيب حتسني جودة املوارد
البشرية من خالل برامج الرتبية املختلفة ويتم تنفيذها بشكل منهجي وموجه بناء على االمكاانت اليت
تتماشى مع تقدم العلم والتكنولوجيا ) (IPTEKوعلى أساس اإلميان والتقوى ) .(Rosyadi, 2020إحلاح
املؤسسات التعليمية ال ينفصل عن فلسفة الشعب اإلندونيسي .ابإلضافة إىل ذلك  ،فإن توجيه القيم
الدينية لألطفال هو شكل من أشكال التعليم يف تكوين األشخاص الذين لديهم اإلميان والتقوى وكذلك
الشخصية والفضيلة .إن وجود مؤسسات التعليم اإلسالمي يف إندونيسيا وخاصة يف شكل مدارس داخلية
إسالمية قدمي جدا إىل جانب وجود انشري اإلسالم ).(Aliyah, 2018
دور اللغة العربية مهم جدا ملؤسسات التعليم اإلسالمي ألهنا لغة القرآن واحلديث اليت تشكل أساس
احلياة اإلسالمية .وترد التعاليم اإلسالمية يف القرآن واحلديث ابللغة العربية ) .(Hamidah, 2019لتكون
قادرا على تعلمها ابلكامل  ،فمن املطلوب هي القدرة على التحدث ابللغة العربية موجودة للمتعلم .مواقف
ووجهات نظر املسلمني يف إندونيسيا الذين يعتربون اللغة العربية هي لغة الدين فقط  ،فإن التطور حمدود
فقط يف البيئة اإلسالمية الذين يرغبون يف استكشاف املعرفة الدينية .يتوفق ذلك مع ما ذكره هندرايوان إن
وجود اللغة العربية حىت اآلن ال ميكن إنكاره هو أحد نتائج موقعها الذي اختاره هللا سبحانه وتعاىل كلغة
كتابه الكرمي (القرآن) ) .(Handriawan, 2015البيئة الصغرية فقط اليت تدرك أن اللغة العربية هي لغة
العلوم اليت أجنبت يف خمتلف العلوم والفلسفة والتاريخ واألدب وغريها .تشمل العوامل اليت ال تثري اهتمام
الناس بتعلم اللغة العربية االفتقار إىل تطوير أساليب وأنظمة تدريس اللغة العربية نفسها .ابلنظر إىل التطور
السريع يف اللغوايت ،هناك شعور أبن أساليب وأنظمة تدريس اللغة العربية متأخرة .على الرغم أننا يف وطننا
حناول تطوير تعليم اللغة العربية.
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معهد االميان اإلسالمي مبونتيالن هي مؤسسة التعليم اإلسالمي كمعهد اإلسالمية احلديثة بشكل
عام ليس يف تعلميه عن املعرفة الدينية فحسب بل املعرفة العامة .معهد اإلميان اإلسالمي هو مؤسسة
اإلميان كمؤسسة التعليم مع برانمج تربية مبالغني واملعلمني اليت تنظم مستويني تعليمية مها املدرسة الثناوية
واملدرسة العالية .مع نظام مدرسة داخلية أو معهدية  ،يتم التحكم فيه وتوجيهه ليوم كامل .يتم توجيه
الطالب بشكل مكثف ليكون نشطا ابللغتني أي العربية واإلجنليزية يف أنشطتهم اليومية .إىل جانب دراسة
املعرفة الدينية  ،يتعلم الطالب املعرفة العامة مع تطور املعرفة وتكنولوجيا.
وفقا للبحث الذي أجرته آان واهيونينغ  ،وجدت الباحثة العديد من العوامل اليت تؤثر على
صعوابت التعلم اليت يواجهها الطالب  ،واليت ميكن رؤيتها من الطالب والبيئة األسرية واملدرسية واجملتمع.
عادات التعلم تنظر من عادات التعلم لدى الطالب مع االهتمام بشرح املعلم .وينظر عامل البيئة األسرية
من الطريقة اليت تساعد هبا األسرة يف تعلم الطالب وتعاجل العوامل اليت تسبب صعوابت التعلم .وينظر
عامل البيئة املدرسية من املرافق اإلعالمية وأدوات التعلم ومجع الكتب أواملواد التعليمية ،ويُنظر إىل عامل
بيئة اجملتمع احمللي من خالل ارتباط الطالب وأتثريهم على تعلم الطالب ).(Ani, 2017
فإن بعض األشياء اليت أصبحت عامال يف صعوابت تعلم الطالب عن تعلم اللغة العربية هي منهج
غري جيد الذي يؤثر على جناح الطالب .عوامل الطالب تتكون خلفية التعلم لدى الطالب .وعوامل
املعلمني تتكون من طريقة تدريس املعلمني اليت رتيبة للغاية مثل استخدام طريقة احملاضرة والكتب حىت
يشعر الطالب بعدم االهتمام يف تعلم اللغة العربية بشكل أعمق .ابإلضافة إىل ذلك ،هناك عوامل املنهج
والوسائط واملرافق والعوامل االجتماعية ) .(Pamessangi, 2019بناء على الوصف اخللفية ،ميكن أن
نستنتج أبن هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على صعوبة تعلم اللغة العربية لدى الطالب خاصة يف علم
النحو والصرف .حيتاج هذا البحث إىل القيام به ألن العديد من الطالب جيدون صعوبة يف تعلم النحو
والصرف واحلصول على نتائج التعلم يف الفئة املنخفضة .يبحث هذا البخث عن صعوابت التعلم لدى
الطالب يف تعلم النحو والصرف من حيث اجلوانب غري اللغوية وابلتحديد الرتكيز على صعوابت التعلم
بشكل عام.
تعريف التعلم

التعلم هو جهد لتنمية قدرة الطالب على استكشاف إمكاانهتم بشكل اإلبداع واالبتكار

واملرح.

التعلم هو أحد مكوانت التعليم الذي يتناول األهداف واملواد املرجعية للتفاعل الصريح والضمين .تعلم
األفراد يستخدمون القدرات يف اجملاالت التالية )1( :اإلدراكي ،وهي القدرة فيما يتعلق بتعلم املعرفة أو
األفكار اليت تتكون من فئات املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتوليف والتقييم )2( .العاطفية وهي القدرة
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على إعطاء األولوية للمشاعر والعواطف وردود الفعل اليت ختتلف عن املنطق الذي يتكون من فئات القبول
واملشاركة وتقييم املواقف وتنظيم وتشكيل منط احلياة )3( .احلركية النفسية هي القدرة على إعطاء األولوية
للمهارات البدنية اليت تتكون من اإلدراك واالستعداد واحلركة املوجهة واملعتادة واملعقدة وتعديل أمناط احلركة
وأنشطتها
التعلم وفقا لعرض  B.F Skinnerهو عملية التكيف أو تعديل السلوك اليت تتم بشكل تدرجيي.
وفقا ملا ذكره سكينر يف التعلم ،وجد األمور التالية )1( :فرصة حلدوث أحداث تؤدي إىل استجاابت التعلم
 )2(،استجاابت التعلم ) 3( ،العواقب اليت تستخدم االستجابة سواء كانت عواقب أو توبيخ أو عقاب.
).(Kompri, 2016

يقسم سكينر نوعني من االستجاابت يف التعلم ،وهي كما يلي )1( :يستجيب املستجيبون ،أي
االستجاابت اليت حتدث بسبب احملفزات اخلاصة اليت تسبق هذه احملفزات االستجابة الناجتة )2( ،يصف
تكييف العاملني يف التكييف التقليدي عند حالة التعلم حيث تكون االستجابة أقوى بسبب التعزيز املباشر
الذي هو االستجابة حتدث بسبب موقف عشوائي ).(Kompri, 2016
العوامل اليت تؤثر على التعلم

العوامل اليت تؤثر على التعلم هي تتكون على عوامل داخلية وخارجية .العوامل الداخلية هي العوامل

املوجودة يف األفراد الذين يتعلمون لتشكيل القدرات لدى الطالب .تشمل العوامل الداخلية مثل ذكاء
الطالب ودوافعهم واهتماماهتم ومواقفهم ومواهبهم .والعوامل اخلارجية هي العوامل اليت أتيت من خارج الفرد
مثل بيئة التعلم .تشمل العوامل اخلارجية مثل البيئة الطبيعية واالجتماعية والثقافية والبيئة غري االجتماعية أو
اآللية مثل املناهج الدراسية والربامج ومرافق التعلم واملعلمني .تتأثر نتائج تعلم الطالب بعاملني رئيسيني مها
العوامل داخل الطالب والعوامل اليت أتيت من الطالب اخلارجيني أو العوامل البيئية .أحد هذه العوامل هو
طريقة تدريس املعلمني يف الفصل  /املدرسة.
هناك عناصر بيئية مهمة يف التأثري على تطور الفكر و تعلم الطالب )1( :األسرة ،إن أهم تدخل
تقوم به األسرة أو أولياء األمور هو توفري اخلربة الطالب يف جماالت احلياة املختلفة حبيث يكون للطالب
من املعلومات اليت هي أداة التفكري و تعلمهم )2( .املدرسة ،املدرسة هي مؤسسة رمسية تُعطى مسؤولية
حتسني منو األطفال مبا يف ذلك تنمية تفكري األطفال .يف هذه احلالة ،جيب أن يدرك املعلم أن منو الطفل
الفكري يكمن يف يديه )3( .اجملتمع ,تتجمع عناصر اجملتمع املختلفة يف بيئة اجملتمع مع املختلفة .يوجد يف
اجملتمع أقران ومراهقون وابلغون .فكيف تكون خصائص الناس يف اجملتمع حبيث يؤثر السلوك على األطفال
) .(Umar, 2015حيدد انسوتيون أن بعض العلماء يعقدون يف معظم الطالب ليكونوا قادرين على إتقان
مواد معينة بشكل كامل يف ظل ظروف معينة.(Priyanta, 2015) .
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رسم بياين .1
األشياء اليت تؤثر على الوصول إىل الفهم الكامل
القدرة علي
فهم
التدريس
جودة
التدريس

الفهم
الكامل

املثابرة

الوقت املتاح
للتعلم

موهبة
صعوابت التعلم

عرف الصعوابت أبهنا شروط معينة تتسم ابلعقبات اليت حتول دون حتقيق األهداف حبيث تتطلب
تُ َّ

بذل جهود أكثر فاعلية حىت تتمكن من التغلب عليها .يُعرف التعلم أبنه سلوك يتغري من خالل املمارسة
أو اخلربة .مبعىن آخر ،تغري السلوك بسبب إنطواء التعلم على عدة جوانب من الشخصية جسداي ونفسيا
مثل تغيريات الفهم أو حل املشكالت أو املهارات أو العادات أو املواقف .صعوابت التعلم مبعين شرطا يف
عملية التعلم اليت يتميز بوجود عقبات معينة أمام حتقيق نتائج التعلم ) .(Ismail, 2016صعوابت التعلم
هي ظروف معينة تعاين فيها الطالب وميكن أن تعوق عملية التعلم .صعوابت التعلم تتعلق حبالة اللطالب
والبيئة غري الداعمة ) .(Pamessangi, 2019صعوابت التعلم هي ظروف ال ميكن للطالب تعلمها
بشكل طبيعي بسبب التهديدات أو العقبات أو االضطراابت يف التعلم .سيتعذر وجود صعوابت التعلم
على الطالب يف تعلمه حبيث يكون مستوى حتصيلهم التعليمي منخفضا .عادة ما يتم متييز الطالب الذين
يعانون من مشاكل يف التعلم من خالل االشارة )1( :اخنفاض متوسط التحصيل الذي حققته جمموعة
الفصل )2( ،النتائج املتحققة غري متوازنة مع العمل املنجز )3( ،بطيء يف أداء مهمة التعلم.
علم النحو والصرف وصعوابت تعلمهما
النحو هو القواعد عرف هبا أحوال الكلمات العربية إعرابيا وبنائيا .وفيه نوع يسمي "بناء اجلملة"
الذي يدرس فيه األساسيات يف تكوين اجلملة .لذلك مل يعد اهلدف يدور حول احلروف واجلمل اليت كانت
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كاملة متاما ولديها معاين ميكن أن يفهمها شخص .مييل العلماء إىل تغيري وتوسيع عن فهم علم النحو أن
يشمل علم النحو مناقشة شبكة الروابط الداخلية بني عدة كلمات احتاد عدة كلمات يف سلسلة معينة
من األصوات والعالقة بني الكلمات يف اجلمل واملكوانت اليت تشكل تعبريا أو عبارة ).(Ahmad, 2010
يف املمارسة العملية ،ال ميكن فصل استخدام علم النحو عن علم الصرف .أو مبعىن آخر ،حيتاج علم
النحو دائما إىل مساعدة علم الصرف .رمبا على أساس هذا االعتبار ،تفرتض العديد من األطراف أن علم
النحو هو الوحيد يف قواعد اللغة العربية .ألنه يف إشارة إىل علم النحو ،فهذا يعين أنه مت تضمني علم
الصرف .بصرف النظر عن االختالفات يف الرأي ،فإن وجود علم النحو مهم جدا .غالبا ما يعترب جوهر
قواعد اللغة العربية .وابلتايل ،فمن الضروري ابلنسبة لنا أن نتعلم تلك املعرفة ألن هذه هي الطريقة اليت
متكنا هبا أخريا من التحدث ابللغة العربية بكل معىن الكلمة ).(Bawani, 1987
علم الصرف هو علم "التشكل" أو علم األزمنة .علم الذي يبحث عن نوعان من الكلمات ،ومها
الكلمات األساسية والكلمات امللصقة .يسمى ابلكلمة األساسية بعد أن يتم اخرتاعها ,على سبيل املثال
اخرتاع كلمة "كتابة" من الكلمة االساسية – كتب ,يكتب ,كتابة ,كاتب ,مكتوب .-يتكون علم القواعد
من علم النحو وعلم الصرف  ،تنظيم القاعدة ال يتم بشكل منفصل هبدف حفظ قواعد اللغة فقط .يقوم
القائد بقراءة مواد القراءة يف القروة وغريها .بطريقة استنتاجية يتم أخذ أشكال الكلمات واجلملة من القراءة
ويتم وصف القواعد النحوية املستطيلة سواء من حيث علم الصرف أو النحو وفقا لإلتقان والتدرج
املطلوبني .وابلتايل ال ميكن فهم املبتدئني واملستوى املتوسط للقائد كأهداف .جيب أن يكون مفهوما أن
القائد هو القدرة على التعبري عن األفكار واملشاعر بلغة صحيحة ودقيقة وفهم ما يسمع وما يقرأ.
علم هو دراسة العالقة بني الكلمات والعبارات و مجلة واحدة مع الكلمات والعبارات والبنود
واجلمل األخرى" .لذا فإن تعلم علم النحو هو تعلم قواعد ترتيب الكلمات أو العبارات يف اجلمل" .علم
الصرف هو دراسة بنية الكلمات وصحة احلروف ،ابإلضافة إىل حذفها ،نقائها ،استبداهلا ،ومجيع
التغيريات اليت حتدث ) . (Imam, 2018علم النحو والصرف كلغة اثنية لديها ابلتأكيد بعض عوامل
صعوبة التعلم األكثر حتديدا إىل جانب اخللفية املعرفية  ،وقدرهتا التحليلية  ،تلعب اجلوانب اهليكلية دورا
مهما يف عملية اكتساب اللغة الثانية للمتعلم.
اآلاثر املرتتبة على الكفاءة اللغوية التباع التعليمات املقدمة من قبل معلمي الفصول الدراسية
،لفهم احملاكاة واخلطاب لوسائل اإلعالم املختلفة ،ولتمكني التواصل بني األشخاص يف سياق احلياة
اليومية .بعض األشياء اليت جيب أن نكون على دراية هبا يف اكتساب اللغة الثانية ويف عملية التعلم ،أي أن
اكتساب اللغة األوىل يتم دون وعي بينما يكون اكتساب اللغة الثانية واعيا .مل يعد املتعلمون أطفاال
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ولكنهم ابلغون حيتاجون إىل عالج خمتلف .اإلدخال خمتلف .يف حني أن إدخال اكتساب اللغة األوىل أييت
من النموذج الشفهي ،يف حني أن اكتساب اللغة الثانية أييت إما شفهيا أو كتابيا .عالوة على ذلك ،فإن
حقيقة أن متعلمي اللغة األوىل ال يعانون من التداخل هو أيضا اختالف ملحوظ يف عملية التعلم .يبحث
هذا البحث عن صعوابت التعلم لدى الطالب يف تعلم النحو والصرف من حيث اجلوانب غري اللغوية،
وابلتحديد الرتكيز على صعوابت التعلم بشكل عام.
املنهجية

املنهج املستخدم يف هذا البحث هو طريقة البحث الوصفي .البحث الوصفي ليس الختبار
الفرضيات ،ولكن لوصف الظواهر اليت تنشأ يف هذا اجملال .اهلدف من هذا البحث هو لوصف صعوابت
التعلم اليت يواجهها الطالب يف تعلم النحو و الصرف .البحث الوصفي هو عبارة عن حبث يهدف إىل
مجع معلومات حول حالة أحد األعراض املوجودة  ،وهي حالة األعراض وفقا ملا كان عليه وقت إجراء
الدراسة .حبيث مت إجراء هذا البحث دون إجراء تغيريات أو السيطرة على املوضوعات اليت متت دراسته
) .(Suharsimi, 2012هذا البحث عبارة عن حبث ميداين يستخدم بياانت كمية يف شكل أرقام مئوية.
تقنيات مجع البياانت هذا البحث ابستخدام أخذ العينات الكلي يعين طالب الصف احلادي عشر
املدرسة العالية اإلميان االسالمي مبنتيالن .اجملتمع يف هذ البحث هم مجيع طالب الصف احلادي عشر ،
تصل إىل  40طالبا .استخدم الباحث االستبياانت واملقابالت واملالحظات جلمع البياانت .يستخدم
اختبار صالحية األداة صحة احملتوى وبناء الصالحية  ،بينما تستخدم املوثوقية صيغة .Alpha Cronbach
استخدم حتليل البياانت يف هذه الدراسة بتقنيات التحليل اإلحصائي الوصفي لسودجيونو .يف هذه
الدراسة ،استخدم ال باحثون شكل أرقام إحصائية مع طرق وصفية لوصف البياانت من خالل حتديد االجتاه
املركزي الذي يتضمن حساب املتوسط (الوسط) ،الوسيط ( ،)moالصيغة ( ،)moأعلى الدرجات
( ،)maxالدرجات األدىن ( )minواالحنراف املعياري ( ،)SDوتكرار كل مؤشر للعوامل اليت تسبب
صعوابت التعلم .الفئات املستندة إىل مرجع منحىن التوزيع الطبيعي ابلتقسيم إىل  4معايري وهي ،ليست
معقدة للغاية ،ال تعقد ،تعقد ،تعقد إىل حد كبري .بينما يعتمد حتديد قيم املسافة على املعىن املثايل ()Mi
واالحنراف املعياري املثايل (.)SDi
الصيغة:
ال صعب للغاية =
ال يعقد =

)X> (Mi + 1.5SDi
)Mi <X≤ (Mi + 1.5SDi
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يعقد =
صعب للغاية =

(Mi-1.5SDi) <X≤Mi
)X≤ (Mi-1.5SDi

مالحظات:
=) 1/2أعلى درجة مثالية  +أقل درجة مثالية(
=( 1/6أعلى درجة مثالية  -أقل درجة مثالية)

)(Mi
)(SDi

اجلدوال .1
نتائج صالحية األداة
رقم بند

الوصف

الرقم

𝒍𝒆𝒃𝒂𝒕𝒓

𝒈𝒏𝒖𝒕𝒊𝒉𝒓

االستبيان

1

0,300

0,222

29

غري صاحل

2

0,300

0,233

31

غري صاحل

3

0,300

0,281

39

غري صاحل

4

0,300

0,280

42

غري صاحل

5

0,300

0,061

49

غري صاحل

ث يستخدم مستوى املوثوقية املبادئ التوجيهية لقيمة معامل االرتباط.
اجلدوال .2
تفسري معامالت االرتباط
مستوى العالقة

الفرتات املعامل

منخفض جدا

0,199 – 0,00

منخفض

0,399 – 0,200

يكفي

0,599 – 0,400

قوي

0,799 – 0,600

قوي جدا

1,00 – 0,80
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بناء على نتائج اختبار موثوقية األداة الذي أجراه برانمج  ،SPSS 23.0مت احلصول على معامل
موثوقية قدره  .0.744تظهر نتائج احلساب أن معامل املوثوقية لديه مستوى قوي .يعرف منه أن األداة
املستخدمة قد استوفت املتطلبات كأداة جلمع البياانت يف البحث.
نتائج البحث واملناقشة

يبحث هذا البحث عن صعوابت التعلم لدى الطالب يف تعلم النحو والصرف من حيث اجلوانب

غري اللغوية  ،وابلتحديد الرتكيز على صعوابت التعلم بشكل عام .تقدم املناقشة التالية وصفا للبياانت اليت
مت احلصول عليها يف البحث .حتتوي البياانت يف هذا البحث على متغريين فرعيني  ،مها عناصر صعوابت
تعلم الطالب فيما يتعلق ابلعناصر الداخلية وصعوابت تعلم الطالب فيما يتعلق ابلعناصر اخلارجية.
يستخدم مجع البياانت أدوات يف شكل استبياانت حبثية مع إجاابت مقياس  Likertمع جمموعة من
الدرجات  4-1لكل عنصر .يلخص ما يلي نتائج البحث عن عوامل صعوابت تعلم الطالب يف تعلم
النحو و الصرف .معاجلة البياانت ابستخدام  SPSS 23.0و  .2010 Microsoft Office Excelيتضمن
وصف البياانت أدىن الدرجات و أعلى الدرجات و متوسط ( )meanو الوسيط ( )medianو القيم اليت
حتدث بشكل متكرر ( )modusواالحنراف املعياري ( )SDو القيمة اإلمجالية إلجابة املستفىت .بعد معاجلة
البياانت ،يتم حساب اجتاهات كل مؤشر .بعد احلصول على بياانت االجتاه ،قم حبساب النسبة املئوية
إلجاابت اجمليبني .ابلنسبة إىل معرفة وصف البياانت و حتليلها ابلكامل ،ميكن رؤيتها يف الوصف التايل:
اجلدوال.3
وصف عناصر صعوابت تعلم الطالب يف تعلم النحو و الصرف
الرقم

معايري

1

العناصر الداخلية

2

العناصر اخلارجية

املتغري

املؤشر
الصحة

ال تعقد

الرغبة

ال تعقد

املوهبة

ال تعقد

الدافع

ال تعقد

القدرة املعرفية

تعقد

عادات الدراسة

تعقد

املعلم

ال يعقد
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املدرسة

تعقد

االسرة

ال تعقد

بيئة اجملتمع

ال تعقد

كما ذكر الباحث أعاله ،كان الغرض من هذا البحث هو ملعرفة العناصر اليت تسبب صعوابت
التعلم الطالب يف الصف احلادي عشر من املدرسة العالية مبعهد االميان االسالمي مبونتيالن .العناصر
املسببة لصعوابت التعلم من حيث العناصر الداخلية والعناصر اخلارجية .العناصر الداخلية هي العوامل اليت
تنشأ من داخل الطالب وتشمل :الصحة ،والرغبة ،واملواهب ،والدافع ،والقدرات املعرفية (الذكاء)،
وعادات تعلم الطالب .يف حني أن العناصر اخلارجية هي العناصر اليت أتيت من خارج الطالب الذاتية
تشمل :املعلم ،واملدرسة ،واألسرة و عوامل بيئة اجملتمع .مناقشة نتائج هذه الدراسة لإلجابة على صياغة
املشكلة ،وهي ما العناصر اليت جتعل الطالب يواجهون صعوابت يف تعلم النحو والصرف.
بناء علي نتائج البحث ,أن العوامل الصحية لطالب الصف احلادي عشر من املدرسة العالية مبعهد
اإلميان االسالمي مبنتيالن املدرجني يف الفئة مل تعقد مع متوسط قيمة ) 10.7 (meanويف الفئة مل تعقد.
وهذا يعين أنه من جانب صحة الطالب الذي يشمل حالة الشعور ابلبصر  ،والشعور ابلسمع  ،واستعداد
الطالب للتعلم بشكل عام يف حالة جيدة .هذا ابلتأكيد يدعم التعلم اجليدة .كأحد االقرتاحات اليت عرب
عنها  Crow and Crowلتحقيق نتائج تعليمية فعالة  ،وهي احلفاظ على احلالة البدنية وعدم التدخل يف
الرتكيز والنشاط العقلي ) .(Ngalim, 1998على العكس  ،إذا كانت احلالة البدنية وسوء صحة الطالب
ستجعل الطالب يواجهون صعوابت يف التعلم .على سبيل املثال  ،الطالب الذين يتعرضون للتداخل مع
حاسة البصر لديهم صعوابت يف فهم املادة اليت يقدمها املعلم .وفقا لبياانت البحث اليت مت احلصول عليها
وحتليلها  ،فإن العناصر الصحية ليست من سبب صعوابت التعلم لطالب الصف احلادي عشر من
املدرسة العالية مبعهد االميان االسالمي يف تعلم النحو و الصرف.
فيما يتعلق بعامل الرغبة  ،استنادا إىل بياانت البحث اليت مت حتليلها  ،من املعروف أن عامل رغبة
الطالب يف تعلم النحو و الصرف املدرج يف الفئة غري معقدا .مبتوسط قيمة ( .19.25 )meanإن رغبة
الطالب يف تعلم النحو و الصرف سيؤثر على تعلمهم .كلما زاد رغبة الطالب بتعلم املادة الدراسة ،زاد
احتمال فهم الطالب املادة الدراسة بسهولة .ابملقابل  ،إذا كان رغبة الطالب منخفضا أو حىت الطالب
غري مهتم ابملادة الذي يدرسها ،فمن غري احملتمل أن يفهم الطالب املادة الدراسة بسهولة .رغبة الطالب يف
التعلم هو أحد العوامل الداخلية للجوانب النفسية املؤثرة للغاية و يلعب دورا مهما يف عملية أنشطة التعلم
و تطوير تعلم الطالب و جناحهم يف التعلم .االهتمام ابلتعلم هو جانب نفسي ألن أحد احملركات يف عملية
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التعلم ال يظهر من تلقاء نفسه ) .(Fauzy, 2019لذلك من املهم أن نالحظ رغبة الطالب يف تعلم النحو
و الصرف .ألن الرأي املذكور أعاله ,أن الرغبة يؤثر كثريا يف تعلم املادة الدراسة .وفقا لنتائج حتليل البياانت
البحثية  ،يالحظ الباحث أن عامل الرغبة غري سبب صعوابت التعلم لطالب الصف احلادي عشر من
املدرسة العالية مبعهد االميان االسالمي مبونيالن يف تعلم النحو و الصرف.
يف جانب موهبة الطالب  ،استنادا إىل بياانت البحث اليت مت حتليلها  ،يالحظ الباحث أن عامل
املوهبة ليس من سبب صعوابت تعلم الطالب يف تعلم النجو و الصرف .يشار إىل ذلك ابلقيمة املتوسطة
) (meanإلجاابت اجمليب  14.10وتقع يف فئة ال تعقيد .املوهبة مبعين املهارات الفطرية اليت ترتبط ببعض
اإلمكاانت .و اما كلمة "فطرية" حتتوي على املعىن األوسع مبعن خصائص وإمكاانت حتمل منذ الوالدة
لذالك ،فإن هذه املوهبة متيل إىل اإلمكاانت املوجودة ابلفعل يف كل طالب .مع املوهبة اليت ميتلكها
طالب ،مييل طالب إىل أن يكون كفاءة و متحمس ملتابعة التعلم ) .(Umar, 2015ميكن القول إذا كانت
موهبة الطالب منخفضة يف تعلم مادة معينة ،فمن احملتمل أن تسبب صعوبة يف تعلم الطالب .بناء على
نتائج عامل املوهبة البحثية ،فليس من سبب صعوابت التعلم لطالب الصف احلادي عشر يف املدرسة
العالية مبعهد االميان االسالمي مبونيالن يف تعلم النحو و الصرف.
تظهر نتائج الدراسة حول جوانب الدافع أن العوامل الدافع ليست من سبب صعوابت التعلم اليت
يواجهها الطالب ،حيث تشري القيمة املتوسطة ( )meanإجاابت املشاركني إىل  ، 14.03و يف الفئة ال
تعقد .من املرجح أن حيقق الطالب نتائج جيدة للطالب الذين لديهم دوافع عالية بشأن املادة الدراسة.
ميكن رؤية أن الطالب الذين لديهم دوافع عالية من خالل محاسة الطالب يف متابعة عملية التعلم ومحاس
الطالب عند العمل يف املهام اليت يقدمها املعلم .الدافع ،وفقا لفوتري ) ،(Putriأن الدافع جهد أو دفعة
قوية من الداخل أو دافع من اخلارج للقيام بشيء ما يف تلبية االرادة واالحتياجات وحتقيق األهداف
).(Putri, 2017
ميكن أن ينشأ الدافع من اخلارج وداخل الطالب .يتم توفري الدافع الذي أييت من خارج الشخص
من قبل الدوافع مثل اآلابء ,و املعلمني ,و املستشارين ,و األساتيذ .يف حني أن الدافع الذي أييت من
داخل الشخص ،ميكن من الرغبة الشخص يف القدرة على حتقيق شيء .بناء على نتائج البحث ،فإن
العوامل الدافعة ليست هي سبب صعوابت تعلم الطالب يف تعلم النحو و الصرف .و هذا يعين أن دافع
الطالب يدعم أيضا عملية التعلم ,اخلاصة يف تعلم لطالب الصف احلادي عشر يف املدرسة العالية مبعهد
االميان االسالمي مبونيالن يف تعلم النحو و الصرف.
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يف جانب القدرات املعرفية  ،بناء على نتائج حتليل بياانت االستبيان ،يُعرف أن القدرات املعرفية
للطالب هي من سبب صعوابت التعلم .تظهر القيمة املتوسطة إلجاابت ) (meanعند  5.68ويف الفئة
تعقد .يف هذه الدراسة ،تُظهر القدرات املعرفية للطالب من خالل فهم الطالب للمواد اليت ينقلها املعلم

واإلجابة على األسئلة اليت قدمها املعلم .ميكن أن يفهم الطالب الذين يتمتعون بقدرات إدراكية عالية
بسهولة املواد اليت يقدمها املعلم .و نرى من الطالب عاجال أو آجال يف االجابة على األسئلة اليت طرحها
املعلم  .على العكس ،من احملتمل أن يتسبب الطالب الذين لديهم قدرات إدراكية منخفضة يف صعوابت
يف فهم دروس الطالب .بناء على نتائج البحث ،فإن القدرات املعرفية من سبب صعوابت التعلم لطالب

الصف احلادي عشر يف املدرسة العالية مبعهد االميان االسالمي مبونيالن يف تعلم النحو و الصرف.
عادات تعلم الطالب يف دراسة النحو و الصرف تقع يف فئة العوامل اليت تسبب صعوابت تعلم
الطالب .أظهرت النتائج متوسط قيمة ( )meanإجاابت املشاركني عند  7.15و يف الفئة تعقد .تقصد
عادات الدراسة يف هذا البحث يعين ,كيفية تنظيم الطالب جلداول التعلم اخلاصة هبم و تكرار املواد اليت
قدمها املعلم .تُرى عادات التعلم أيضا من كيفية تعلم الدرس لدى الطالب .يف هذا البحث ،يالحظ
الباحث أن عادات التعلم لدى الطالب يف الصف احلادي عشر هي من سبب صعوابت التعلم يف تعلم
النحو و الصرف.
املعلم هو أحد عناصر صعوابت التعلم اليت تنشأ من خارج الطالب .بناء على نتائج البحث ،
يالحظ الباحث أن املعلم ليس من أسباب صعوابت التعلم لدى الطالب يف تعلم النحو و الصرف .تظهر
القيمة املتوسطة إلجابة املستفىت عند  12.60والفئة تعقد .عامل املعلم املشار إليه يف هذه الدراسة هو
كيفية تدريس قدرات وطرق املعلمني .عامل املعلم وكيفية تدريسه من العوامل املهمة .ما هو موقف املعلم
وشخصيته  ،واملعرفة العالية واملنخفضة اليت ميتلكها املعلم  ،وكيف يعلم املعلم طالبه معرفة مادهتم .حدد
أيضا كيف تكون نتائج التعلم اليت حققها الطالب .يؤكد فوروانطا كما نقلت هدى يف حبثه ال سيما يف
تعلم يف املدرسة ،تعترب عوامل املعلمني و طريقة تدريسهم عوامل مهمة .كيف يوضح سلوك املعلم و
شخصيته ،و اخنفاض مستوى املعرفة اليت ميتلكها املعلم ،و كيف يقوم املعلم بتدريس املعارف للتالميذ  ،و
كيف حيقق األطفال نتائج التعلم ) .(Huda, 2017بناء على نتائج البحث  ،فإن عامل املعلم ليس من
السبب يف صعوابت التعلم لدى الطالب يف الصف احلادي عشر من املدرسة العالية مبعهد االميان
االسالمي .هذا يعين أن قدرة وطريقة تدريس املعلم تدعم الطالب لتحقيق نتائج تعليمية جيدة.
يظهر نتائج حتليل عامل املدرسة ,و بناء علي نتائج البحث أن املدرسة من سبب صعوابت التعلم
اليت يواجهها الطالب  ،حيث يبلغ متوسط قيمة ) (meanإجاابت املشاركني  17.18و يف الفئة تعقد.
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جوانب املدرسة اليت ينظر إليها من أجواء تعلم الطالب يف املدارس و مرافق التعلم املتاحة املدارس اليت
لديها تسهيالت كافية للتعلم و مكان مريح للتعلم سوف تسهل تعلم الطالب .بناء على نتائج البحث ،مل
يدعم مناخ و مرافق املدرسة العالية مبعهد اإلميان تدعم الطالب يف التعلم النحو و الصرف .جو التعلم يف
املدرسة يعطل تعلم الطالب ويؤثر أيضا على نتائج التعلم اليت سيتم حتقيقها.
األسرة هي املكان الرئيسي لنمو و تطور الطالب .يف األسرة يتفاعل الطالب مع والده و والدته و
أخيه و أخته .ستؤثر تفاعل أعضاء أسرته على تعلم الطالب .فإن عامل الوالد و األسرة ليسا من سبب
صعوابت تعلم الطالب ،حيث تشري القيمة املتوسطة إلجابة املستفىت وهي  14.85و يف الفئة ال تعقد.
يساعد جو و ظروف األسرة املتنوعة حتما يف حتديد و تنمية التعلم و حتقيق اهلدف من تعلم الطالب.
ضمن يف هذه االسرة ،فإن وجود التسهيالت املتاحة يف التعلم هي عنصر مهم على هدف التعلم الذي
سيتم حتقيقه.
العوامل اجملتمعية اليت تؤثر على الطالب يف التعلم هي أنشطة الطالب يف اجملتمع و جو احلي الذي
يعيشون فيه .كيف يتفاعل الطالب صداقاهتم أن يؤثر أيضا على اهتمامهم ابلتعلم ،مما يؤثر الصعوابت و
التحصيل يف تعلم الطالب .بناء علي نتائج البحث أن عوامل اجملتمع ليست من سبب صعوابت تعلم
الطالب  ،حيث القيمة املتوسطة هي  7.53و الفئة ال تعقد .هذا يدل على أن بيئة اجملتمع حيث يعيش
الطالب لديها التفاعل االجتماعي و أجواء مرحية .البيئة اجملتمعية ليست منسبب صعوابت تعلم لطالب
الصف احلادي عشر من املدرسة العالية مبعهد االميان االسالمي يف تعلم النحو و الصرف.
اخلامتة

إن عناصر صعوابت التعلم األكثر شيوعا اليت يواجهها الطالب هي عادات التعلم ،و يتضح ذلك
من نتائج حتليل االستبيان اليت تظهر أقل قيمة .ث تليها العوامل قدراة املعرفية و العوامل املدرسية .وشرح

نتائج حتليل االستبيان عن العوامل اليت تسبب صعوابت تعلم الطالب يف الصف احلادي عشر من املدرسة
العالية مبعهد اإلميان االسالمي مبونتيالن يف تعلم النحو و الصرف من حيث العوامل الداخلية و اخلارجية
هي عوامل عادات التعلم حبيث القيمة املتوسطة هي  17.15و يف الفئة تعقد ،وعوامل املدرسة حبيث
القيمة املتوسطة  17.18و تشري إىل الفئة تعقد .يف حني أن القيمة املتوسطة للعامل الصحي هي ، 10.7
وعامل الفائدة حبيث القيمة املتوسطة  ،19.25وعامل املواهب حبيث القيمة املتوسطة  ، 14.1والعامل
التحفيزي حبيث القيمة املتوسطة  ، 14.03و عامل املعلم حبيث القيمة املتوسطة  ، 12.6وعامل الوالدين
حبيث القيمة املتوسطة  14،85و العوامل البيئية حبيث القيمة املتوسطة  7.53و تشري إىل الفئة ال تعقد.
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