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جامعة موالنا مالك إبراهيم اللسمامية احكوومية بااالن
Abstract
We desperately need a good hearing in this life, because if we have a hearing disorder
or just a little hearing loss then we will have difficulty in communicating with others.
Many language teachers, especially Arabic, ignore the skill of listening lesson.
With this research, can be known how far the effectiveness of MP3 usage in learning
listening skills of Arabic language, to distinguish the sound of that language. By using
the media players 3 (MP3), the researcher can carry out learning listening skill with a
nice and fun with the evidence of the students who are more enthusiastic when
following the lesson. This medium can only be effective for advanced students with 6%
increase in outcomes, but for notice students who have the ability to think slowly it will
be ineffective, as evidenced by a decline in value of -6,5%. It is due to the lack of
students ability to listen to the voice of native speakers who tend to be fast, and also the
dialect used by native speakers is different from the dialect they use every day.
Keywords: MP3, teach listening skill

 مقدمة-أ
ً
أن االلستااع مهم جدا في حياتنا وليس بغريب أن يعجب املتخصص في اللغة العربية
ُ
 فيرى أن القرآن يركز على "ق ّوة الساع" ويجعلها األولى بين قوى،عندما يتدبر آيات القرآن الكريم
: كقول هللا تعالى في القرآن الكريم.الدراك والفهم التي أودعها هللا في النسان
 وال تقف ما ليس لك به علم إن الساع والبصر والفؤاد كل.بسم هللا الرحان الرحيم
ً
 يواد البرق يخطف أبصرهم كلاآ: وقال تعالى ايضا.)63 :أولئك كان عنه مسئوال (لسورة اللسراء
أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء هللا لذهب بساعهم وأبصرهم إن هللا على
ُ
 ومن اآليتين السـابقتين نعرف أن البصر والفـؤاد ك ِتب بعد.)02 :كل ش يء قدير (لسورة البقرة
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كلاة "الساع" ،وهذا نعرفان أن الساع مهم .وكذلك شرط ألساس ي لتناية أي اللغات خصوصا
في اللغة العربية  ،وبدونه ال تـوجد اللغـة باعناها االصطماحي لدى النسـان (د .احاد على مدكور
ً
ً
 ،)02 :1991 ،ألن معنى اللغة اصطماحـا هي أصوات يعبر بهـا الناس عن مشاعرهم .إذا بااللستاـاع
احجيد نستطيع تولم واالتصال الى غيرنا.
إن الكثير اآلن من املدرلسين ،خاصة مدرس ي اللغة العربية ،يقدرون أهاية االلستاـاع
واحكاجة اليه في تعليم اللغـة العربية ،ولكن قليل منهم الذين يعرفون واجبتهم في تعليم
االلستاـاع ،مع أن املرحلة األولى في اكتساب اللغة لدى طفل هو االلستااع ،فاللكن والغلط في
نط الذي يساعها الدارلسون من املواد الدرالسية ،ترسخ اللكن على الشفهيتهم وتـؤثر لغتهم
املحلية في نطقهم ونبرهم وتكثر األخطـاء في نطقهم األحروف العربية ،وضعف قدرتهم على نط
اللغة العربية نطقا صكيحا وأن يايزوا بين األصوات و يايزوا معاني املفردات واحجال املدرولسة.
وفي احجوانب األخرى ،كثير من أناـاط حياة االنسـان اليومية الذي أثرت من ناو العلم
والتكنولوجية ،فظهر ميول االنسان في صناعـة والستخدام األدوات التكنولوجية ،وتنتشر هذه
األدوات إلى احجوانب التعلياية من أدواتهـا وولسائلها ،مثل الولسائل االتصاليات واحكوالسب
واملعال اللغات واملشغمات الولسائط املتعددة مثل مشغمات الولسائط  )MP3( 6وغير ذلك.
فالبحث عن الستخدام هذه الولسيلة في عالية التعليم والتعلم ملرحلة احجامعية مهم ومحتاج.
هذه احجامعة إحدى احجامعات اللغوية ،باعنى أن احجامعة قد قررت على جايع
الطماب أن يتولاوا باللغة االجنبية يعني العربية أو النجليزية.
هذه احجامعة فيها البرن امج املكثف لتعليم اللغة العربية ،إذا هذه احجامعة هي بيئة
جيدة لترقية تعليم اللغة العربية.
و من مايزات الستخدم  MP3لتارين مهارة الستااع الطماب ،منها:
تيسير تناوله في األلسواق،
ياكن الستخدامهه في أي موان ،ويتاح ذلك اموانية تعلم اللغة العربية في أي موان،
وكذلك لسهولة تشغيله
ب -منهجية البحث
مدخل هذا البحث هو بحث كمي باملنهج التجريبي .واختارت الباحثة املنهج التجريبي
بتصايم االختبار القبلي والبعدي في املجاوعتين املتوافئتين .ويستخدم هذا األلسلوب ليوون
التجربة الصكيحة ولنيل النتيجة التجربة بالدقة .وتتعرض هاتان املجاوعتان الختبار القبلي

Vol. 1 No. 2 / October 2018
IJAZ ARABI homepage: http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ijazarabi

IJAZ ARABI
Journal of Arabic Learning
p ISSN: 2620-5912 | e ISSN: 2620-5947

| 99

ملعرفة حالتها قبل إدخال املتغير التجريبي وهو الستخدام الولسائل مشغمات الولسائط  )MP3( 6و
تعرض الباحثة الستخدام املتغير التجريبي على املجاوعة التجربة وبعد ذلك تقوم بإجراء االختبار
البعدي على املجاوعة الضابطة ومجاوعة التجربة ،فيوون الفرق نتائج املجاوعة على
االختبارين ،البعدي والقبلي ،نتائج عن تأثيرها باملتغير التجريبي.
وياكن تلخيص هذا التصايم في احخطوات الجرائية اآلتية:
االختبار البعدي
املعاملة
االختبار القبلي
الفاعل
√
√
املحاوعة الضابطة
√
√
√
املجاوعة التجريبة
ّ
وللكصول إلى نتيجة املقارنة بين الفرقتين ،نستعال "الختبار  Tللاجاوعة املستقلة"
())Independent Group T-Testذوقان عبيدات .)1991 :كاا قال أناس لسوديونو ( Anas
 )1987 :Sudijonoبأن الختبار  Tهو الختبار الحصائي لختبار الفرض الصفري هل هو صكيح
أو زائف ،وتستخدم الباحثة التحليل عبر منهج SPSS.V.16
ج -نتائج البحث ومناقشاتها
 -1االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل التجريـبي
وملعرفة مدى فعالية تعليم االلستااع في اللغة العربية بالستخدام مشغمات الولسائط  6في جامعة
موالنا مالك إبراهيم اللسمامية احكوومية بااالن اعتاادا على نتيجة االختبار القبلي ونتيجة
االختبار البعدي في الفصل التجريـبي وهو الفصل في كلية علم النفس .فتستخدم الباحثة
التحليل عبر منهج  SPSS. V. 16من البيانات اآلتية نعرف نتيجة الفروق كاا يلي:
احجدول األولُ :م َع ّدل نتائج فصل التجريـبي
After
53
59
58
41
87
68
60
98
73
86
64

Before
63
67
77
38
78
92
58
78
63
69
82

Nama
Heldan Trio
Safri Agus Salim
Abdul Aziz
Nurul Azmi
Achmad Safri B
Muqoddas Abror
M. Zakariya
Firdaus Aditya
Naufal Amrullah
Rizky Ayaturahman
Nur Syauqy R

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Fidin Adi
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96
92
97

93
83
99

النتيجة ُم َع ّدل
10,22
16,22

االختبار
االختبار القبلي
االختبار البعدي

رقم
1
0

Group Statistics
Kemampuan
Mendengarkan
Bahasa Arab

Pemberian MP3
SEBELUM
SETELAH

N
14

Std.
Mean
Deviation Std. Error Mean
75,0000 16,68717
4,45983

14

73,0000

18,15743

4,85278

Paired Samples Correlations

Pair 1

Qobliyah &
Ba’diyah

N

Correlation

Sig.

14

.704

.005

Paired Samples Test
Paired Differences

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

T

Sig. (2Df tailed)

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

Pair Qobliyah
1
–
2.21429 13.35422 3.56907 -5.49621 9.92478 .620
Ba’diyah

13

.546

 غير فعال لتناية6 ( = تعليم االلستااع في اللغة العربية بالستخدام مشغمات الولسائطHo)
مهارة االلستااع لدى الطماب
 فعال لتناية مهارة6 ( = تعليم االلستااع في اللغة العربية بالستخدام مشغمات الولسائطHa)
االلستااع لدى الطماب
ً
َُ
َُ
ّ
ّ
 واملعدل،17,011  تستطيع أن تعرف أن املعدل في االختبـار القبلي،بنـاءا على هذا احجـدول
 وإذا أردنـا احكصول إلى املقـارنة،-0,017  فتعرف أن الـفروق بينهاا10,601 في االختبـار البـعدي
 فتحصل أن.)Paired sampel T-Test(  ملجاوعـة الواحدةt بينهاـا فتستعال البـاحثة االختبـار
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قياة  Tاملحسوبة  T-testبـالنسبة إلى هذا فتفسر هذه القياـة  Tباحجـدول في الـدرجة 2,220
لـعدد العينـة  16هي  ،6,210فتعرف باملقـارنة بين املحصولـة هي 2,302 > 0,132
ولستجد هنا أن تعليم االلستاـاع بالستخدام مشغـمات الولسائط  6لدى الطماب في جامعة موالنا
مالك إبراهيم اللسمامية احكوومية بااالن غير َّ
فعالة أو غير .Significant
 -2االختبار البعدي للفصل الضابط واالختبار البعدي للفصل التجريـبي
احجدول الثانيُ :م َع ّدل نتائج االختبار البعدي لفصل الضابط وفصل التجريـبي
النتيجة ُم َع ّدل
رقم االختبار
10,001
فصل الضابط
1
10,601
فصل التجريـبي
0
T-Test
Group Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

3.99155

14.93502

75.8571

14

4.76896

17.84380

72.3571

14

kelompok
Dhobithoh

Ikhtibarul
Ba’di

Tajribah

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference

Std. Error
Mean
Differenc
Difference
e

Upper

Lower

16.28325

-9.28325

6.21896

16.30257

-9.30257

6.21896

Sig. (2)tailed

Df

T

Sig.

F

3.50000

.578

26

.563

.333

.974

3.50000

.579

.563 25.218

Equal
variances
assumed

Ba’diyah

Equal
variances
not
assumed

( = )Hoتعليم االلستااع في اللغة العربية بالستخدام مشغمات الولسائط  6غير فعال لتناية
مهارة االلستااع لدى الطماب
) = (Haتعليم االلستااع في اللغة العربية بالستخدام مشغمات الولسائط  6فعال لتناية مهارة
االلستااع لدى الطماب
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ً
ُ
بنـاءا على هذا احجدول ،تستطيع أن تعرف أن امل َع ّدل االختبـار البعدي للفصل الضابط
ُ
هي ،758,57وامل َع ّدل االختبـار البعدي للـفصل التجريـبي هي  758357فتعرف أن الفروق بينهاـا
 ،-6,0وإذا أردنا احكصول إلى املقـارنة بينهاـا فتستعال البـاحثة االختبـار  tملجاوعة املستقلة
( .)Independent Group T-Testفتحصل أن قياة  Tاملحسوبة  T-testبالنسبة إلى هذا فتفسر
هذه القياة  Tباحجدول في الدرجة  2,666لـعدد العينة  03و  00هي  ،1,200فتعرف باملقـارنة
بين املحصولـة هي 2,036 >1,200
ولستجد هنا أن تعليم االلستاـاع بالستخدام مشغـمات الولسائط  6لدى الطماب في جامعة
موالنا مالك إبراهيم اللسمامية احكوومية بااالن غير َّ
فعالة أو غير .Significant
 -3املناقشة
ً
انطماقـا من املبحث السـاب أن نتيجة املحسوبـة أصغر من النتيجة  Tبـاحجدول ،t-tabel
وذلك تـدل على أن تعليم االلستااع بالستخدام مشغمات الولسـائط  6ال يتأثر في عالية تعليم
مهـارة االلستاـاع في اللغـة العربية ألن هناك انخفاض النتيجة عند االختبار البعدي في الفصل
التجريـبي .وتلخص الباحثة أن فعالية تعليم االلستااع في اللغـة العربية بالستخدام مشغمات
الولسـائط  6لدى الطـماب في جامعة موالنا مالك إبراهيم اللسمامية احكوومية بااالن ذات ً
معنى
غير .Significant
ٌ
وجدير بالذكر هنا أن هذه النتيجة صاحكة في عالية التعليم وغير صاحكة في االختبار،على
رغم من وجود فرق واضح في نتيجة االختبار بين مجاعتين  ،وهاا بين الطماب املبتدئين والطماب
املُ َت ّ
فو ِق ْين .هذه َبدت فعالية في مجاوعة الطماب املتفوقين ولم تكن كذلك في مجاوعة الطماب
الضعفاء .وإذا أردنـا احكصول إلى املقـارنة بينهاـا فتستعال البـاحثة االختبـار  tملجاوعـة الواحدة
( .)Paired sampel T-Testفتحصل أن قياة  Tاملحسوبة  T-testبـالنسبة إلى هذا فتفسر هذه
القياـة  Tباحجـدول في الـدرجة  2,201لـعدد العينـة  7هي  ،0,160فتعرف باملقـارنة بين
املحصولـة هي 1,321 > 0,160
ولستجد هنا أن تعليم االلستاـاع بالستخدام مشغـمات الولسائط  6لدى الطماب املبتدئين في
جامعة موالنا مالك إبراهيم اللسمامية احكوومية بااالن غير َّ
فعالة أو غير  ،Significantومن
ّ
املتفوقين إذا أردنـا احكصول إلى املقـارنة بين االختبار القبلي واالختبار
نتائج ملجاوعة الطماب
البعدي فتستعال البـاحثة االختبـار  tملجاوعـة الواحدة ( .)Paired sampel T-Testفتحصل أن
قياة  Tاملحسوبة  T-testبـالنسبة إلى هذا فتفسر هذه القياـة  Tباحجـدول في الـدرجة 2,210
لـعدد العينـة  7هي  ،0,10فتعرف باملقـارنة بين املحصولـة هي 6,030 < 0,10
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ّ
املتفوقين في
ولستجد هنا أن تعليم االلستاـاع بالستخدام مشغـمات الولسائط  6لدى الطماب
جامعة موالنا مالك إبراهيم اللسمامية احكوومية بااالن َّ
فعالة أو  .Significantوذلك االنخفاض
بسبب عدم الفهم وضعف قدرتهم على تاييز مخارج احكروف باللهجة العربية ولسرعة الكمام من
الناطقين باللغة العربية ،مع أن قدرَتهم في الساع والتفكير ُتعار ُ
ض ذلك ولهجتهم لهجة لغة األم
ِ
أو لهجة إندونيسية .وذلك بسبب نقصان املدرس املـادة في اعطاء التدريبات عن تاييز األصوات
العربية حتى َ
يست ْو ِعبوا املفردات الكثيرة .والدليل أن أكثر الستجابة الطماب في تاييز مخارج
احكروف العربية بالستخدام مشغمات الولسائط  6بدون الستجابة (لسلبي) ،وعددهم  0طماب =
 %01,17وطالبان =  %17,09لم يوافقا على تاييز مخارج احكروف العربية بالستخدام مشغمات
الولسائط  6ألسهل من غيرها .وأما الستجابة الطماب أن تدريب االلستااع عن احكروف ،والولاات،
واحجال العربية بالستخدام مشغمات الولسائط  6ألسهل وأكثرهم لم يوافقوا ،وعددهم  0طماب =
 %60,11و 0طماب =  %60,11يستجبون أن تدريب االلستااع عن احكروف ،والولاات ،واحجال
العربية بالستخدام مشغمات الولسائط ُ 6م َتر ِ ّد َدة أو متساوية بستخدامها أم بدونها.
د -الخاتمة
ً
بنـاءا على ما لسب من مناقشة البيانـات تقدم الباحثة النتائج التالية:
ُ
إن مشغمات الولسائط  6الستخدمت في تعليم مهارة االلستااع في اللغة العربية في جامعة
موالنا مالك إبراهيم اللسمامية احكوومية بااالن من حمال اجراء عالية تعليم بالطريقة املباشرة
والطريقة الساعية الشفهية بصورة جيدة ومكثفة وماا يدل على ذلك اقبال الطماب الكبير عند
الستخدام هذه الولسيلة.
إن الستخدام مشغمات الولسائط  6ال يؤثر في تعليم مهارة االلستااع في اللغة العربية في
جامعة موالنا مالك إبراهيم اللسمامية احكوومية بااالن وخاصة لدى الطماب الضعفاء على
الفرق  ،1,321 > 0,160على رغم من تأثيره بصورة إيجابية لدى الطماب املتفوقين على الفرق
 ،6,030 < 0,10وذلك راجع إلى عدم قدرة الطماب الضعفاء على الستااع األصوات التي نط بها
الناط باللغة العربية لسرعتها .ومن جانبها اآلخر أن اللهجة التي نط بها الناط العربية تختلف
عن لهجة الطماب حيناا يتولاون باللغة العربية.
املصادر واملرجع
القرآن الكريم
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