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الفصل الثاني

دراسة النظريات

اوال. المفهوم النظري

التعلم.أ

ا املرء ألخذ تغيري السلوك اجلديد كليا نتيجة من  إّن التعلم هو عملية احملاولة اليت قام 

والتعلم هو عملية ناشطية ووظيفة من حالة تورط الطالب. والشخص 1خربته يف التفاعل مع بيئته.

الذى يقوم بعملية التعلم والتعليم سيمر خبربة التعلم وحياول لطلب املعىن من تلك اخلربة.

ويف الناحية الرتبوية إّن التعلم جيرى إن كان فيه التغيري يف استعداد نفس الطالب يف 

وميلك الفهم اجليد عن املرء بعملية التعلم فهو أشد استجابةالتفاعل مع بيئته. وبعد أن قام 

املوضوع، املعىن واحلدوث الذى شعر به. ومن خالل التعلم أصبح املرء أشد استجابة يف أداء 

,Snelbeckerاإلجراءة ( ). والتغيري املقصود هنا تغيري مناسب بتعريف التعلم.1974

2خصائص التعلم وهي :وهناك عدد التغيريات اليت تتضمن فيها 

التغيري الواقع بالوعي.1

التغيري الوظيفي يف التعلم.2

التغيري اإلجيايب الناشط يف التعلم.3

1 Daryanto, Belajar dan Menagajar, Bandung : CV. Yrama Widya, 2010. Hlm 2
2 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008. Hlm 14-16
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التغيري يف التعلم غري مؤقت.4

التغيري املستهدف واملنظم.5

التغيري الذى حيتوى على ناحية السلوكات.6

تيجة التعلم.ومن البيان السابق يعرف أن حقيقة التعلم تغيري. وكل تغيري جزء من ن

ليه الطالب. إن هدف إو ىف كل عمالية التعليم ان توجد هداف التعليم اليت سيصل 

التعليم هو جمموعة من نتيجة التعلم اليت تدل على أن الطالب قد قاموا بواجبة التعلم. وعموما أنه 

ب. وهدف التعلم حيتوى على املعرفة، واملهارة واملواقف اجلديدة الىت نرجوها ليحصل عليه الطال

وصفي عن السلوك الذى نرجوه ليحصل عليه الطالب بعد عملية التعلم والتعليم.

-Cronbach 1954,  49وقدم ( ) سبعة العناصر الرئيسية يف عملية التعلم والتعليم. 50

:3منها

اهلدف، إن التعلم يبدأ ألجل اهلدف املنشود. وذلك اهلدف يصدر لتوفري احلاجة.1

ولفعالة نشاط التعلم فالبد أن يكون طالبا مستعدا إما جسمانيا أو االستعداد، .2

سكولوجيا. وذلك االستعداد النضج ألداء الشيئ أو اكتساب املعرفة واملهارات الىت 

تشكله.

احلالة، إن التعلم جيرى يف حالة التعلم، ويف هذه احلالة تورط على املكان، البيئة، .3

بط بنشاط التعلم وكذلك ظروف الطالب يف التعلماألداة، املادة املعلمة والذى يرت

3 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung : PT
Remaja Rosdakarya, 2009. Hlm 157
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التفسري، وملواجهة احلالة أن املرء حيتاج إىل التفسري يعىن برؤية العالقة بني مكونات .4

حالة التعلم، برؤية املعىن من تلك العالقة وتعليقها بالوصول إىل هدف التعلم

ن حيصل الطالب االستجابة، االعتماد على احلاصلة من ذلك التفسري" هل ميكن أ.5

ذالك اهلدف املرجو" فهو يعطى االستجابة.

املغبة، لكل حماولة تتنتج احلالة، العاقبة أو املغبة إما جنحا أو فشال، وكذلك االستجابة .6

أو حماولة تعلم الطالب

االءستجابة عن الفشل، سوى النجاح، إن اإلمكان األخر الذى سيجده الطالب يف .7

التعلم هو فشل.

على التعلمأثرالتي ب. العوامل

ا املرء  بناء على ما قال "دريانتو" يف كتابه إن التعلم هو عملية االكتساب الذى قام 

ألخذ تغيري السلوك اجلديد كليا كنتيجة خربته يف التفاعل مع بيئته. وذلك التغيري حيدث عاقبة من 

عملية التعلم. إذن، لنحصل على نشاط التعلم الذى قام به الفرد. والتغيري هو حاصلة مأخوذة من 

حاصلة التعلم من حيث التغيري فالبد أن منر بعملية خاصة يؤثرها عامل داخلي نفس الطالب 

ألن التغيري حاصلة مأخوذة من عملية التعلم, ويوجد املانع أحيانا .وعامل خارجي نفس الطالب

م حالة معينة متنع طالقة للوصول إىل التغيري. وذلك يعرف  مبشكالت التعلم. مشكالت التعل

عملية التعلم لدى الطالب. إما أن يكون من أحوال الطالب أو من بيئتهم.
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وهناك عدة العوامل املوجودة يف نفس الفرد أو كان املتعلم يؤثر اكتسابه يف تعلمه. وتلك 

4العوامل حتتوى على الوجهة اجلسمانية أو الروحانية من الفرد.

الطالب امجالية عند حمبني شاه نستطيع أن نفرق إىل ثالثة أنواع، والعوامل اليت تؤثر تعلم

منها:

العامل الداخلي (من داخل نفس الطالب). وهو حيتوى على الناحيتني : الناحية .1

السجولوجية (اجلسمانية) والناحية السكولوجية (الروحانية كذكاء الطالب، املوقف، 

املوهبة، الرغبة ودوافعية الطالب)

اخلارجي (من خارج نفس الطالب). وهو حيتوى على الناحيتني : عامل البيئة العامل .2

تمع. وعامل غري البيئة االجتماعية كمكان  االجتماعية كاملعلم، األصدقاء يف املدرسة، ا

التعلم، تسهيالت التعلم، أدوات التعلم، حالة اجلو ووقت التعلم.

تعلم، وذلك العامل حيتوى على اإلسرتاتيجي عامل مقاربة التعلم يعىن حماولة الطالب يف ال.3

الدراسية. والطريقة اليت استخدمها الطالب لتعلم املواد

حممد جناتيمان فوروانطا شرح ىف كتابه أن النجاح بناء على العوامل املتنوعة. العامل 

عامل املوجود ىف التلميذ يسمى بالعوامل الفردية والعامل املوجود ىف خارج التالميذ يسمى بال

5اإلجتماعي.

4 Ibid, hlm 162
5M.ngalim Purwanto, Psikologi Belajar,  hal 108
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وأما العوامل الفردية فمنها :

عامل النمو

عامل النمو يؤثر جناح التعلم, ألن التعلم سيستمر بكون منوة شخصية املرء ومواهبته 

جيدة. اجلسمانية

الذكاء

الذكاء يعني املرء ليفهم شيئا. ودل على هذا ولد كان عمره أكثر من أربع عشرة سنة عاّمة. 

أن يتعلم علم الرياضيات, ولكن كل أوالد ال يستطيع أن يفهم علم و هو يستطيع 

الرياضيات, وكذلك ىف فهم مادة أخرى.

التمرين

ألن التمرين دراسة. فيكون علمه يفهمه فهما عميقا, وعكسه بأن إذا ميرنه فيذهب.

الدفع

نافعا سيصل الدفع هو دفع املرء لفعل الشيء. فال ميكن أن يفعل املرء شيئا وهو ال يعرف 

إليه.

العوامل الفردية
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للعوامل الفردية دور ىف التعلم. لكل الناس صفات فردية خمتلفة. ومنهم من كان له قلب 

قاسي و النشاط ىف مجيع سعيه وقلب لطيف وعكسه.

عامل العائلة

أحوال العائلة املتنوعة تعني الولد الذي يصل إىل التعلم املنشود.

املدرس وطريقة تعليمه

املدرس وطريقة تعليمه عامالن مهمان. وموقف املرء وشخصيته وعلومه وطريقة تعليمه إىل 

األوالد تعني حاصلة التعلم املنشودة.

األدوات املستخدمة ىف التعلم

وجود أدوات التعلم املعدة عاملة املدرس وطريقة تعليمه. للمدرسة أدوات التعلم و طريقة 

استخدام أدوات التعلم يسهل تعلم التالميذ.التعلم اجليدة. وماهر املدرس ىف

الدافع االجتماعي

الدافع اإلجتماعي يصدر عن من حوله واألصدقاء ىف حوله و مدرسته. التالميذ يقبلون نوع 

هذا الدفع بغري الوعي عامة.

البيئة
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ييد البيئة تؤثر على تعلم الطالب أثرا شديدا , وكثري من األوالد ال يتعلمون جيدا بعدم تأ

البيئة. 

ت. صعوبة التعلم

إّن نشاط تعلم الطالب ال جيرى جيدا، وأحيانا يشعرون بالسهلة وأحيانا جيدون الصعوبة. 

وصعوبة . ف يسبب اختالف السلوك لدى الطالبولكل فرد خيتلف يف كل ناحية. وذلك االختال

ة. فألجل ذلك إن تعلم الطالب ليست لسبب الذكاء اخلافض، بل هناك العوامل غري الذكائي

6الذكاء ال يكفل جناح التعلم.

والصعوبة عموما حالة خاصة متسمة بالعراقل يف أداء النشاط للوصول إىل اهلدف. حىت 

حيتاج املرء إىل احملاولة املواظبة حلل تلك الصعوبة. وصعوبة التعلم هي حالة يف عملية التعلم املتسمة 

التعلم. وتلك العوامل إما أن تكون اجتماعية أو سكولوجية يف بالعراقل اخلاصة للوصول إىل هدف 

7مجيع أنشطة التعلم.

فلذالك، سيجد الطالب املنجز املمتاز عندما يتعلمون بالفعالة، ويبعدون عن التهديد، 

العرقلة والعصاب. ومن البيان السابق نستخلص أن صعوبة التعلم هي حالة حيث أن الطالب ال 

6 Abu Ahmadi dan Widodo Supriono, Psikologi Belajar, Jakarta: PT Rineka Cipta,
2004,hlm 77

7. Mulyadi, Op.Cit. hlm 6
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وا بالفعالة ألجل التهديد، العرقلة والعصاب. وصعوبة التعلم تظهر يف الناحية يستطيعون أن يتعلم

املعرفية، النفسية احلركيسة والوجدانية. 

إن الفرد الذى يشعر بصعوبة التعلم عند "واركري" وأصدقائه تعرف من الظواهر اآلتية :

نتيجة الذى حاصلة التعلم اليت حصل عليها الطالب خافضة وتكون حتت متوسط الإنّ .1

حصل عليه جمموعته أو حتت طاقته.

وحاصلة التعلم غري متوازنة باالكتساب الذى قام به. وميكن أن الطالب قد بذل جهده .2

للتعلم بل النتيجة الىت حصلوا عليها خافضة.

كان  بعض الطالب متأخرين يف أداء نشاط التعلم، وبعضهم متأخرون من أصدقائهم .3

على الوقت املعني.يف أداء الواجبة بناء 

يظهر الطالب املوقف غري الئق عند التعلم كاملعارضة ، غري مبال، الكذب وغري ذلك..4

يظهر الطالب املوقف غري الئق كالكسالن، املتأخرة، عدم أداء الواجبة، الضوضاء يف .5

الفصل، ال يكتب الطالب الدرس، ال يرتتب الطالب يف الفصل عند التعلم، يتغرب 

م، ال يقوم الطالب بالعمل اجلماعي وغري ذلك.الطالب أنفسه

يظهر الطالب موقف األنائي غري الئق كالنكد، الغضب، وعندما وجدوا النتيجة فال .6

يشعرون بالندم وغري ذلك.

. أسباب صعوبة التعلمث
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وقدم املفكرون العوامل الىت صعوبة التعلم من حيث أفكارهم. وبعضهم يرون من ناحية 

وخارج نفس الطالب. وتلك العوامل عند حمبني شاه حتتوى على العصاب أو داخل نفس الطالب 

نقصان قدرة الطالب إما سكولوجية أو سيولوجية، منها:

الناحيات املعرفية منها ختفيض ذكاء الطالب.1

الناحيات الوجدانية منها موازنة االنفعال واملوقف..2

اخلمسة مثل البصر والسماع.الناحيات النفسية احلركية منها عصاب يف احلواس .3

وأما العوامل اخلارجية من نفس الطالب حتتوى على  األحوال وظروف البيئة الىت تؤيد 

ناشط تعلم الطالب. وتلك العوامل حتتوى على :

بيئة األسرة، كاحلالة غري مالئمة يف األسرة بني األب واألم وصعوبة املعيشة االقتصادية يف .1

األسرة.

تمع كب.2 تمع املتسخة والصديق يف اللعب.بيئة ا يئة ا

البيئة يف املدرسة كاحلالة وموقع املبىن املدرسي االقبيح، مثال أن ذلك املبىن قريب من .3

8السوق، أحوال املدرس واألدوات التعملية غري مناسبة.

ومن جانب تلك العوامل هناك عوامل أخرى تورط صعوبة تعلم الطالب يعىن عامل 

وذلك العامل قد قدمت الباحثة العامل األخر الذى يؤثر التعلم يف الباب السابق مقاربة التعلم،

على أن مقاربة التعلم عاملة تسبب صعوبة التعلم. 

8Muhibbin Syah, Op.Cit. Hlm 170-171
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ج. صعوبة التعلم في علم النحو

حيث اإلعرب والبناء. علم النحو هو علم رئيسي تعرف به احلركة األخرية يف اجلملة من

. إّن علم النحو فرع ضروري يف علم اللغة العربية ألنه ميلك وظيفة وعلم النحو علم أساسي مالئم

عظيمة لالبتعاد عن اخلطأ إما يف النطق أو يف الكتابة. ويسمى مالئما ألننا نستطيع أن نقراء قراءة 

صحيحة باستيعاب  هذا العلم إما نظريا أو واقعيا ونستطيع أن نفهم الكتب العربية والسيما القرآن 

بالنسبة إىل الواقعية نعرف أن معظم الطالب مازالو يشعرون بالصعوبة يف تعلم النحو.واحلديث. 

االحساس بصعوبة تدرس القواعد النحوية ليس وليد عصرنا, وامنا متتد له جذور عميقة يف 

وكما عرفنا أن املهارات اللغوية تتعلق بأربع مهارات، منها : مهارة 9اغوار تاريخ الثقافة العربية.

الستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة. والستيعاب تلك املهارات فنحتاج إىل علم ا

النحو. 

ح. موشرات صعوبة التعلم

بناء على نظرية صعوبة التعلم الىت قدمتها الباحثة يف خلفية املشكلة فكونت الباحثة على 

الوصول إىل اهلدف. وتلك العراقل فيما يلىأن صعوبة التعلم هلا نتيجة خاصة متسمة بالعرقلة يف 

يرتيث الطالب يف أداء واجبات نشاط التعلم.1

النحومادةال يباىل الطالب عن درس .2

, حقوق الطبیع لمعھد اللغة العربیة دليل عمل يف اعداد املوار التعليمية لربامج تعليم العربيةالدكتور رشدي احمد طعیمة, 19
1985.185بجا معة ام القرى, 
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الواجبات اليت أمرها درسالطالبال يعمل.3

يتأخر الطالب للحضور عند عملية التعلم والتعليم.4

يظهر الطالب املوقف غري الالئق.5

أي مادة النحوالدراسيةفهم الطالب عن املادة يال .6

ثانيا. المفهوم العملي

املفهوم العملي ألة مستخدمة لتحديد املفهوم النظري، وجانب ذلك أنه يعني معايري 

تفصيلية ومنظمة لتسهيل الفهم ولالبتعاد عن اخلطأ يف فهم هذا البحث.  هذا البحث متغري واحد 

تعلم الطالب ملادة النحو.يعىن صعوبة التعلم. وهذا البحث يتعلق بتحليل صعوبة

وأما العملية املستخدمة يف حتليل صعوبية تعلم الطالب ملادة النحو فيما يلى :

سئلة املكتوبةألإعطاء اإلستبيان لطالب بتقدمي ا.1

عطاء اإلستبيان فيما يلي :إو الطريقة 

الباحثة األسئلة املكتوبة لطالب يف الفصل عطاءإ)1

األسئلة املكتوبة جابةإبني الباحثة عن طريقة ت)2

امع الباحثة كل األسئلة املكتوبة جت)3 الطالباليت أجا

ستبيانات اليت وزعتها للطالبمجعت الباحثة اإل)4
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بتقدمي السؤال لطالب عن رغبة وأما.ن سؤااليمخسة وعشر تتكون من اإلستبيان هذاو 

,حالة للتعلمالطالباملدرسة يؤيدةحالالطالب يف تعلم النحو, مرتكزالطالب يف تعلم النحو, 

طريقة التعليم الىت قدمها الطالب للتعلم,  وقت يستخدمها الطالب يف تعلم النحو, يؤيداملسكن

حضور الطالب عند , العامل الذي مينعكم عند تعلم النحو ىف الفصل, املدرس ىف تعليم النحو

ىف يشعرون الطالبالذي, العراقل رسةىف تعلم النحو خارج املدالطالبكثافة وقت, تعلم النحو

. تعلم النحو خارج املدرسة

القيام باملقابلة مع املدرس الذى يدرس مادة النحو..2

الباحثة يعين املقابلة غري الرتتيب. املقابلة غري الرتتيب هو املقابلة اقامت يتاملقابلة ال

و الطريقة املقابلة هي : 10بتقدمي السؤال الذي سأسيل فقط.

 قدم السؤال للمدرس الذي يدرس مادة النحو تالباحثة

كتب الباحثة كل اإلجابة من السؤال املقابلة املدرس ت

:السؤال املقابلة للمدرس مادة النحو فيما يلي

النحو ؟مادةكيف حالة الطالب عند عملية التعلم و التعليم)1

النحو ىف املدرسة ؟مادةمىت يدرس الطالب )2

النحو ؟ ملادةصعوبة التعلمهل شعرو الطالب)3

النحو ؟مادةما أسباب صعوبة لدي الطالب يف تعلم)4

10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, jakarta. PT Rineka Cipta, 2006. Hal 227
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عند عملية التعلم و التعليم ؟تواجهاليتالعوائقما)5

مناسبة خبطة الدراسة ؟املقدمةهل املادة )6

النحو ؟تعلم مادةاملستخدمة يفوسيلة هي الما)7

؟النحو يف تعلم مادةاملستخدمةطريقة التدريس ما)8

النحو ؟تعلم مادةكيف موقفك عند صعوبة الطالب يف )9

ا الطالب يفاليتماذا يعمل للتغلب على صعوبة)10 النحو ؟تعلم مادةشعر 

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, jakarta. PT Rineka Cipta, 2006. Hal227


